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مقاله پژوهشی

دریافت 1398/1/19 :پذیرش1398/4/18 :
بهزاد وثیق

1

چکیده
امــروزه مفهــوم حسمــکان بــه عنــوان ابــزاری بــرای ســنجش و تبییــن کیفیــت فضــا بــه کار م ـیرود؛
بــا ایــن حــال ایــن ابــزار در فضاهایــی بــا زمینــۀ حافظــۀ جمعــی ،نمیتوانــد معتبــر باشــد .لــذا تدویــن
چارچوبــی کــه بــه ابعــاد معنــوی فضــا توجــه کنــد ،ضــروری اســت و توجــه بــه تدویــن راهبــرد ســنجش
حــس معنــوی مــکان ضــروری بــه نظــر میرســد .هــدف از ایــن تحقیــق بیــان مولفههایــی اســت کــه
بتوانــد نواقــص نظــری حسمــکان در فضاهــای مذهبــی آرامگاهــی را برطــرف کنــد.
مهمتریــن فضــای معنــوی ایــران ،بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا gاســت؛ لــذا ایــن مجموعــه بــه عنــوان
نمونــه مــوردی بــرای ســنجش و تدویــن حــس معنــوی مــکان ،انتخــاب شــده اســت .روش انجــام پژوهــش
بــه صــورت ترکیبــی شــامل روشهــای پیمایشــی و همبســتگی بــا رویه توصیفــی تحلیلــی و مطالعــات پایه
برمبنــای روشهــای میدانــی و اســتفاده از روش دلفــی ســامان یافتــه اســت .پــس از اجمــاع نخبــگان در
ســه مرحلــه ،پرسـشنام ه شــامل  62ســوال بیــن زائــران حــرم به صــورت تصادفــی ،توزیــع شــد .از میان62
مولف ـ ه بررســی شــده ،عــاوه بــر مولفههــای کالبــدی ،ادراکــی و کارکــردی ،مولفههایــی ماننــد مناســک
زیــارت ،ویژگیهــای جمعــی هنــگام زیــارت و زمینــۀ معنــوی فــردی مولفههــای اثرگــذار بــر افزایــش حــس
معنوی اســت.
کلیدواژهها :حس معنوی مکان ،فضاهای مذهبی ،حرم رضوی.
 .1عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولvasiq@jsu.ac.ir :
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مقدمه
«مــکان» بخشــی از فضاســت کــه بــه واســطۀ عناصــر و عواملــی خــاص صاحــب هویتــی
منحصربهفــرد و تکرارناپذیــر میشــود .تعلــق بــه مــکان ،میتوانــد ســاختمان را تبدیــل بــه
معمــاری و معمــاری میتوانــد جــا را بــه مــکان مبــدل کنــد .معمــاری در مواجهــه بــا محیــط یــا
زبــان ،محیــط را بــر میگزینــد ،یــا خــود را جــدا از محیــط بیــان میکنــد یــا بــه مقابلــه بــا محیــط
میپردازد(قیاســی و صرافــی گهــر.)155 :1395 ،حسمــکان میتوانــد معیــاری بــرای ســنجش
میــزان تعلقپذیــری فضــای معمــاری باشــد .بــا تغییــر کالبــد مــکان ،شــاخصهای ســهگانه
«فعالیتــی ،ادارکــی و کالبــدی» بــه عنــوان مولفههــای ســازندۀ حسمــکان نیــز تغییــر یافتــه کــه بر
کیفیــت و کمیــت حسمــکان موثــر اســت .در ایــن میــان برخــی کارکردهــا و کاربریهــا بــه واســطۀ
ارتبــاط مســتقیمی کــه بــا خاطــرات و احساســات جمعــی دارد ،دارای زمینــۀ تحقق حــس تعلق به
مــکان اســت .فضاهــای مذهبــی بــه دلیــل ایجــاد فضــای جمعــی بــا محوریت مناســک مشــترک و
ایجــاد سلســله مراتــب تشــرف و فعالیــت ،باعــث ایجــاد حــس تعلــق در افــراد میشود(ســجادزاده،
 .)35 :1395همیــن ویژگــی اســت کــه ایــن کارکردهــا را بــه عامــل ایجــاد وحــدت اجتماعــی و
تعامــل در جوامــع انســانی تبدیــل کــرده است(ســتاریفرد .)150 :1394 ،بــا ایــن حــال در
تشــریح مولفههــای ســازنده ،بــه ســنجش حسمــکان کــه ابعــاد ادراکــی معنــوی و مصادیــق
آن در جوامــع شــرقی و در اینجــا شــیعی اســت ،توجــه کافــی نشــده و بنیانهــای نظــری ایــن
نگــرش بــر پایــۀ تجربــۀ زیســت در جوامــع غربــی نهــاده شــده اســت .در ایــن پژوهــش تالش شــده
اســت بــا تبییــن کاربســتی جایگزیــن بــا عنــوان «حــس معنــوی مــکان» چارچوبــی بــرای ســاخت
و ســنجش حــس تعلــق فــرد در مکانهــای مذهبــی تدویــن شــود .معنویــت بــه مثابــه آگاهــی از
هســتی یــا نیرویــی فراتــر از جنبههــای مــادی زندگــی اســت و احســاس عمیقــی از وحــدت یــا
پیونــد بــا کائنــات را بــه وجــود م ـیآورد .کوئنیــگ و همــکاران( ،)2012معتقدنــد كــه معنویــت
عبــارت اســت از جس ـتوجو و مطالعــۀ شــخصی بــرای درک و فهــم پاســخ پرس ـشهایی دربــارۀ
زندگــی ،معنــا و ارتبــاط بــا نیــروی مقــدس یــا متعالــی کــه ممکــن اســت منجــر بــه رشــد آیینهــای
مذهبــی و تکویــن جامعــه شــود(به نقــل از بهرامــی دشــتکی .)155 :1389 ،بــا توجــه بــه ایــن
واقعیــت کــه درک و تعاریــف مختلفــی از امــر معنــوی وجــود دارد ،معادل«امــر معنــوی» در فرهنگ
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اســامی ،دو کلمــه «روحانیــت» و «معنویــت» اســت کــه هــر دو بــر جنبههــای غیرفیزیکــی و فــرا
مــادی اشــاره دارد .در اصطــاح اســامی کلمــه معنویــت نشــاندهنــدۀ یــک قــدرت عالــی اســت
کــه منجــر بــه رســیدن روح انســان بــه تجربــۀ غیرمــادی میشــود .در دیگــر کلمــات ،معنویــت بــه
معنــای تجربــه از صمیمیــت و همدلــی بــا قــدرت باالتــر اســت( .)Shaker :2018 :25میزبانــی از
حــرم حضــرت امــام رضــا ،gحضــرت معصومــه hو بســیاری از حرمین و بقــاع شــریف و ارادت و
رجــوع آحــاد ایرانیــان بــه ایــن اماکــن متبرکــه ،باعــث شــده اســت کــه ایــران بــه عنــوان جغرافیــای
مذهبــی شــناخته شــود .زمینــۀ مذهبــی باعــث شــده اســت تــا در دورههــای مختلــف بناهــای
مذهبــی مرتــب اصــاح شــوند یــا گســترش یابنــد .نگارنــدگان ایــن مقالــه در پــی پاســخگویی بــه
ایــن ســوال هســتند کــه چارچوب ســنجش حس معنــوی مــکان در فضاهــای آرامگاهــی مذهبی،
حــرم امــام رضــا gکــدام اســت؟ اهمیــت ایــن مطلــب در آن اســت کــه بتــوان معیارهایــی بــرای
شــناخت میــزان معنویــت فضایــی یــک مجموعــه مذهبــی بــه دســت داد .نــوع تحقیــق که وابســته
بــه ســنجش اثــر کالبــد و مناســک بــر روی میــزان حــس معنــوی فــرد از مــکان اســت ،باعــث شــده
اســت ابتــدا مدلــی بــرای ســنجش حــس معنــوی مــکان در مجموعــۀ حــرم مطــرح و ســپس بــا
معرفــی حــرم مطهــر بــه پیمایــش پرس ـشنامه در جمعیــت هــدف پرداختــه شــود.

اهداف و سوال های تحقیق
هــدف ایــن پژوهــش بررســی اثــر تغییــرات کالبــدی  50ســال اخیر بــر میــزان حسمــکان در حرم
مطهــر رضــوی اســت و در ادامــه آن تبییــن مدلــی بــرای ســنجش حسمــکان در ابنیــه مذهبــی بــا
عنــوان «حــس معنــوی مــکان» اســت .لــذا ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ به ایــن سوالهاســت:
 .1عوامــل موثــر بــر حسمــکان در فضاهــای مذهبــی از چــه چارچــوب مفهومــی پیــروی
میکننــد؟
 .2ویژگیهــای کالبــدی در حــرم رضــوی چــه میــزان بــر ارتقــای حــس معنــوی مــکان موثــر بــوده
است؟
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روش و ابزار انجام پژوهش
روش تحقیــق در ایــن مقالــه مبتنــی بــر روش پیمایشــی همبســتگی و ابــزار انجــام پژوهــش،
مشــاهده و توزیــع پرس ـشنامه اســت .بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت
مولفههــای حــس معنــوی مــکان اســتخراج شــود و ایــن مفهــوم دارای چارچوبــی تازهبنیاد اســت؛
بــر پایــۀ جمعبنــدی نظــرات صاحبنظــران در زمینــۀ مولفههــای ســازندۀ حسمــکان ،ابتــدا ایــن
مولفههــا صورتبنــدی و طبقهبنــدی میشــود .در گام دوم بــر اســاس روش دلفــی طیــف 20نفــره
از خبــرگان پژوهــش انتخــاب شــدند .افــراد یــاد شــده عمدتــا تحقیقاتــی در زمینــۀ حسمــکان یــا
حــس تعلــق بــه فضــا و ســایر پژوهشهــای زمینــه تحقیــق داشــتهاند .در ایــن مرحلــه در ابتــدا
محققــان بــا حضــور در فضــای شــاهد ،مولفههــای اســتخراج شــده از صاحبنظــران را پیمایــش
کردنــد .بــه عبــارت دیگــر مصداقیابــی مولفههــا را نگارنــدگان انجــام دادهانــد .براســاس روش
دلفــی در مرحلــۀ ابتدایــی ،پرس ـشنامه بیــن  20نفــر توزیــع شــده اســت .در ایــن بخــش تعــداد
 124پرســش از خبــرگان پرســیده میشــود .پرسـشها بــهصــورت ترکیبــی از پرسـشهای بســته
و بــاز اســت .نتایــج اولیــه بــا اســتفاده از روش دلفــی بررســی و تــاش شــد تــا از طریــق گرفتــن
فراوانــی و ایجــاد اجمــاع در پاس ـخها ،مهمتریــن پرس ـشها انتخــاب شــود .درصــد تاثیــر نشــان
داد کــه تعــداد  62ســوال توانســتهاند بیشــترین تاثیــر را از نظــر خبــرگان بــر میــزان حــس معنــوی
مــکان بگذارنــد .مجموعــۀ فرضیههــا بیــن شــرکتکنندگان توزیــع شــد و ناشــناس بــودن آنــان
بــرای ســایر شــرکتکنندگان باعــث میشــود آنــان بــه جــرح و تعدیــل مجموعــه فرضیههــای
طــرح شــده بپردازنــد و ایــن فراینــد تکــراری تــا رســیدن بــه اجمــاع دربــارۀ فرضیههــا ادامــه
مییابــد« .تــز» در ایــن رونــد بــه صــورت مطــرح کــردن ایــده حــس معنــوی مــکان« ،آنتیتــز»
بــه صــورت بررســی و تجمیــع و تجزیــه و در نهایــت ترکیــب نظــرات خبــرگان بــه صــورت برخــورد
ایدههــا و نظــرات ایشــان و ســرانجام «ســنتز» بــه صــورت توافــق نظــرات و اجمــاع جدیــد اســت.
ســنتز نظــرات کــه در قالــب  62ســوال مطــرح شــد نشــان میدهــد کــه خبــرگان همچنــان بــر
تفکیــک مولفههــای کالبــدی ،ادراکــی ،تزییناتــی ،مناســک فــردی و جمعــی و تاثیر آنهــا بر حس
معنــوی مــکان صحــه مینهنــد .ســنتز در ایــن مرحلــه تبدیــل بــه تــز جدیــد شــده و بــرای رســیدن
بــه اجمــاع ،همیــن تعــداد بــرای صحتســنجی نهایــی بــه خبــرگان ارائــه داده شــد .پــس از تاییــد
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نهایــی ســواالت ،روایــی و پایایــی پرس ـشنامه اعتبارســنجی شــد.
پــس از روش دلفــی میبایــد ســواالت در بیــن جمعیــت هــدف یعنــی افــرادی کــه تغییــرات
کالبــدی  40ســال اخیــر در حــرم مطهــر رضــوی را مشــاهده کــرده بودنــد ،توزیــع شــود تــا از ایــن
طریــق بتــوان بــه ایــن ســوال جــواب داد کــه تغییــرات کالبــدی در حــرم مطهر رضــوی کــه منجر به
تغییــرات بصــری و مناســکی شــده اســت چه تاثیــری بر میــزان حس معنوی مکان داشــته اســت؟
پــس از اصالحــات متنــی و تدقیــق ســواالت ،پرسـشنامه جدیــد طراحــی و در محــل ،بیــن صــد
نفــر از زائــران توزیــع شــد .پرســش شــوندگان بایــد عــاوه بــر داشــتن ســن عمدتــا بــاالی  60ســال
در بــازه  45ســال اخیــر مرتــب بــه زیــارت حــرم مطهر رضــوی آمــده و تغییــرات کالبــدی مجموعه را
مشــاهده کــرده باشــند .متغیرهای تحقیق شــامل متغیرهــای مســتقل(عوامل کالبــدی ،ادراکی،
فعالیتــی ،جامعــه شــناختی) ،وابســته (میــزان تجربــه معنــوی در فضــای معمــاری) و کنتــرل
(جنســیت ،ســن و میــزان ســواد) هســتند کــه تــاش شــده تــا میــزان همبســتگی آنهــا یافتــه
شــود .بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق ،از آزمونهــای ســنجش نگــرش ،از طریــق پرس ـشنامه بــا
محوریــت طیــف لیکــرت بــرای ســنجش متغیرهــا اســتفاده شــده اســت.

نمودار .2فرایند انجام روش دلفی در این پژوهش
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ادبیات تحقیق
فارابــی عقیــده دارد بــا آنکــه حیــات فــردی ممکــن اســت امــا کمــال فــرد در جمــع اتفــاق
میافتد(فارابــی .)49 :1358 ،از نظــر وی در اجتماعــات کاملــه تنهــا بــه واســطۀ اجتمــاع و
ایجــاد مناســک جمعــی و نیــز قرارگیــری فــرد در فضــا میتــوان رشــد وی را متصــور بــود .درک
پدیدههــا ،حرکــت مســتمر در فضــا محــرک عقــل فعــال اوســت(فالمکی.)167-166 :1367 ،
لــذا در اندیشــه اســامی ،حــس تعلــق بــه مــکان تنهــا بــا قرارگیــری فــرد در یــک سلســله مراتــب
از مناســک اجتماعــی و مراتــب جمعــی ممکــن اســت و تنــزل فــرد بــه مولفههــای مــادی و
فیزیکــی و بــی توجهــی بــه ســاحات مختلــف وی ،نمیتوانــد معیــاری مناســب بــرای درک حــس
فــرد در فضــا باشــد«.حسمكان بــه معنــای ادراك ذهنــی مــردم از محیــط و احســاس از آن اســت
كــه شــخص را در ارتباطــی درونــی بــا محیــط قــرار میدهــد؛ لــذا فهــم و احســاس فــرد بــا زمینــۀ
معنایــی محیــط پیونــد میخــورد و یكپارچــه میشــود.حسمکان عاملــی اســت كــه موجــب
تبدیــل یــك فضــا بــه مكانــی بــا خصوصیــات رفتــاری ویــژه میشــود .حسمــكان عــاوه بــر ایــن
كــه موجــب احســاس راحتــی از یــك محیــط میشــود ،از مفاهیــم فرهنگــی مــد نظــر مــردم،
روابــطاجتماعــی و فرهنگــی جامعــه در یــك مــكان مشــخص حمایــت كــرده و باعــث یــادآوری
تجــارب گذشــته و دســتیابی بــه هویــت بــرای افــراد میشــود» (فالحــت .)38 :1385 ،در
پژوهشهــای معاصــر مربــوط بــه «حسمــکان ،تعلقمــکان و وابســتگیبــهمــکان» میتــوان
دریافــت کــه ایــن مطالعــات عمدتــا بــه تبییــن عوامــل ایجــاد حسمــکان بــر اســاس مبانــی
روانشناســی و عصبشناســی و نیــز بــا تکیــه بــر ســاختارهای کالبــدی پرداختــه شــدهاند و
مــراد از مفاهیمــی ماننــد معنی(لینــچ )2007 ،یــا ســنت (رلــف )1976 ،و ســایر مــواردی کــه
بــه بعــد ادراکــی حــسمــکان توجــه دارنــد؛ نمیتوانــد بــر نــوع و کیفیــت حــس انگیــزی فضــای
معنــوی کــه وابســته بــه اعتقــادات و مناســک اســت؛ اشــاره کنــد .لــذا بــه ابعــاد فرهنگــی-
س معنــوی کمتــر پرداختــه شــده اســت.
مذهبــی موثــر بــر حـ 
جــدول .1عوامــل تاثیرگــذار بــر حــس تعلــق مــکان از دیــدگاه برخــی از نظریهپــردازان (مأخــذ:
نگارنده)
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نظریهپردازان

عوامل موثر در ایجاد تعلق مکان

نوربرگشولتز ()1395

تصویر ذهنی فرد از مکان

تیبالدز()1396

ادغام کاربری و فعالیت ،مقیاس انسانی ،آزادی عابرپیاده ،قابلیت دسترسی همگان،
ایجاد وضوح ،محیط ماندگار ،کنترل تغییرات

پاکزاد()1395

احساس رضایت و تمایل به ماندگاری

دانش پور و صفار سبزوار
()1397

نوع و جذابيت ،شخصيت کالبدي منحصربهفرد و ديد و منظر

بنتلی()1395

نفوذپذیری ،گوناگونی ،خوانایی ،انعطافپذیری ،سازگاری بصری ،قابلیت
شخصیسازی

بیر و هیگنز ()1390

مالکیت حقیقی زمین

لنگ()2007

روابط اجتماعی /برآورده شدن نیازهای فیزیولوژیک ،نیاز به امنیت ،نیاز به وابستگی،
نیاز به عزت و اعتماد به نفس ،نیازهای شناختی و زیباییشناخت

اپلیارد ()2005

حالت واکنشی /عاطفی :حالت عملیاتی :حالت استنباطی:

گیدنز()1387

استفاده دایم و مستمر از یک مکان

لنارد()1377

یادآوری خاطرات و حظ بصری

جیکوبز()1987

تنوع فعالیت ،اختالط کاربری ،نفوذپذیری ،تاکید بر تعامل جمعی و انعطاف پذیر
بودن.

)لینچ (2007

سرزندگی ،هویت ،معنی ،دسترسی ،کنترل و نظارت

کرت لوین()2005

اثر عوامل اجتماعی و فیزیکی بر رفتار انسان-نفوذپذیری مرز بین فضای زندگی و
فضای خارجی

راجر ترنسیک()1365

تسلسل حرکت ،محصوریت فضا ،پیوستگی لبهها ،کنترل محورها ،ترکیب فضاهای
بیرون و درون

اشپیگل()1363

بعد فضایی ،بعد فرهنگی ،بعد زمانی ،بعد اجتماعی و بعد روانی

رلف ()1976

آیینها و افسانهها و سنتها

لو و آلتمن ()2004

تعلق خاطر /مکان که از نظر مقیاس ،درکپذیری و مقتضیات متفاوتند /عوامل بازیگر-
تاثیرگذار /روابط اجتماعی مستقر در مکان /وجه زمانی(خطی-چرخه ای)

سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

230
نصیری و حقیقتبین
()1394

روابط و تعامالت اجتماعی و طراحی مکان ،توجه به تجربیات و خاطرات افراد

ابراهیمیوفائی ()1397

توجه به فضاهای جمعی و فردی در کنار هم

طریقی و خبیری ()1397

توجه به اثر سن درحسمکان

رضایی ،رفیعیان و ارغان
()1395

حضور انسان در محیط و ادراک ناشی از ساختارکالبدی-فضایی ،ساختار اجتماعی-
فعالیتی و ساختار فردی -روانی

ابراهیمی ،سعیدی رضوانی
()1395

مدت زمان سکونت و عوامل ذهنی خوانایی ،امنیت

پاکــزاد حسمــکان را بــه احســاس رضایــت و تمایــل بــه مانــدگاری ،تعبیــر میکند(پاکــزاد،
 .)1395رلــف مفهــوم حسمــکان را وابســته بــه کیفیــت و چگونگــی آیینهــا و مراســم بومــی و
آیینــی و نحــوۀ ارتبــاط جوامــع انســانی بــا آن میدانــد( .)1976براســاس جــدول  ،2میتــوان بــه
جمعبنــدی مولفههــای موثــر بــر حــس و تعلقمــکان دســت یافــت کــه بــه صــورت دســتهبندی
زیــر ارائــه شــده اســت.
جدول .2مولفههای موثر بر حس تعلق مکان از دیدگاه نظریهپردازان (مأخذ :نگارندگان)
مولفه

معیارهای کلی

ریزمولفه

قابلیت دسترسی مناسب فرانسیس(تیبالدز 1396،و لینچ)2007،
بافت-کالبد

کالبدی
سازماندهی فضا

توجه به خیابان ها(جیکوبز )1987 ،توجه به عوامل فیزیکی (:2005,33

 )Lewinکنترل محورها و پرسپکتیوها(ترنسیک )1365 ،توجه به وحدت
فضایی(اشپیگل )1363،محصوریت فضا(ترنسیک)1365 ،

انعطافپذیری(بنتلی،1395جیکوبز )1987 ،سازگاری بصری(بنتلی،
 )1395حفظ تسلسل حرکت(ترنسیک)1365 ،

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399

تبیین کاربست حس معنوی مکان جایگزین مفهومحسمکان (وثیق)

عامل بیرونی

231

آزادی عابران پیاده ،محیطهای ماندگار فرانسیس(تیبالدز)1396،
احساس رضایت ،تمایل به ماندگاری(پاکزاد )1295،غنای حسی(بنتلی،
 )1395احساس مالکیت در مکان بیر و هیگنز ()1390توجه به امنیت،
نیاز به وابستگی ،توجه به عزت و اعتماد به نفس افراد(لنگ )1381،توجه
به واکنشهای عاطفی افراد نسبت به محیط (،)Appleyard :2005 ,110
قابلیت استفادۀ دایم از مکان (گیدنز )1387،پیوند درونی بافضا(اشپیگل )1363،وجوه زمانی(خطی و چرخه ای)
()Altman, I., & Low :2012 :112

ادراکی

فعالیتی

عامل درونی

توجه به جنبههای زیباییشناختی مکان(لنگ)1381،تصویر ذهنی
مناسب(نوربرگ شولتز 1395،و لنارد )1377 ،مقیاس انسانی فرانسیس
تیبالدز( -)1396لو و آلتمن ،ایجاد وضوح فرانسیس تیبالدز()1396
نفوذپذیری بنتلی( -)1395جیکوبز  -1987گوناگونی بنتلی()1395
خوانایی بنتلی( )1395کسب اطالعات از محیط و شناخت مکان
اپلیارد -توجه به محل به جای مکان گیدنز( )1387هویت مکان
گیدنز( -)1378معنا لینچ( )2007پیوستگی لبهها ترنسیک()1365
قابلیت درکپذیری(لو و آلتمن)

تنوع-تلفیق

تنوع فعالیت ،سرزندگی لینچ( )2007ممزوج نمودن فضاهای درون و
بیرون ترنسیک()1365
توجه به عوامل و روابط اجتماعی(لنگ 1381 ،و لوین - )2005تردد

اجتماعی
جامعه شناختی

فردی

اپلیارد -توجه به تعامالت انسانی گیدنز( –)1387یادآوری خاطرات
لنارد( )1377توجه به سنتها ،زبانها و مراسم اشپیگل (-)1363
رلف( )1976توجه به تاریخ اشپیگل( )1363وابستگی به مکان
اشپیگل ()1363ادغام کاربری ها تیبالدز(-)1396کنترل و نظارت
تیبالدز( -)1396لینچ()2007
قابلیت شخصیسازی یان بنتلی( )1395توجه به نیازهای فیزیولوژیکی
فرد جان لنگ()1381
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پیشینۀ تحقیق
دیویانتــی و همــکاران بــا اســتفاده از تقســیمبندی فضاهــا و ســنجش ابعــاد حسمــکان ،بــه
ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ابعــاد ایجادحسمــکان منــوط بــه کالبــد ،احســاس و طراحــیداخلــی
اســت کــه مولفههــای کالبــدی شــامل(عظیم ،مجلــل و باشــکوه بــودن ،وســعت فضــا ،نمــا و ظاهر
بیرونــی مــکان ،تازگــی و خالقیــت در فضــا و عوامــل زیباییشناســی) ،مولفههــای احساســی
شامل(احســاس نزدیکــی بــه خــدا ،هیــچ بــودن در برابــر خداونــد ،حــس معنویــت و آمادگــی و
حضــور قلــب) و مولفههــای طراحــی داخلــی شــامل(تزیینات ســقف و بدنههــا ،تزیینــات خطــی،
زیــورآالت ســالن ،رنــگ ،الگــوی طراحــی ،چیدمــان داخلــی ،کفپوشهــا مثــل فــرش یــا پارکــت و
کیفیــت مصالــح) اســت( .)Dewiyanti & Kusuma,2012تقوایــی( ،)1390حقایــق حضــوری
صــورت معمــاری کعبــه را شــامل حضــو ر قلــب ورای حصــول فکــر ،اتصــال ورای مواجهــه ،سلســله
مراتــب ورای مــرز ،صــورت ورای شــکل ،بیرنگــی ورای رنــگ ،عــروج ورای ارتفــاع ،مرکزیــت ورای
وســط ،ســفر ورای حرکــت ،ســرمدی ورای زمــان ،جهتگیــری ورای محوریــت اســت .در ایــن
پژوهــش توجهــی بــه مولفههــای قابــل ســنجش و ابطالپذیــر نشــده اســت.
گــروه دیگــر تحقیقــات بــه بررســی حسمــکان در مســاجد میپــردازد .فالحــت(،)1384
مهمتریــن متغیرهــای حسمــکان مســاجد را در ســه دســتۀ ویژگیهــای کالبــدی ،معانــی
و فعالیتهــا بررســی کــرده اســت .در گــروه کالبدی(فــرم ،انــدازه ،بافــت ،تزیینــات ،روابــط و
چیدمــان) ،در گــروه معانی(هویــت ،زیبایــی و نمادهــا) و در دســت ه فعالیت(تعامــات اجتماعــی،
حــس اجتمــاع ،رضایتمنــدی و راحتــی مــردم) قــرار میگیرنــد .واعــظ زاده اســدی و
س معنــوی در مســاجد را در دو عنصــر نمادیــن
رئیســی( ،)1393عوامــل کالبــدی موثــر بــر ح ـ 
(گنبــد ،منــاره و تزیینــات تقســیمبندی کردهانــد .کاکایــی( ،)1395بــه بازیابــی مولفههــای
حسمــکان در عناصــر معمــاری مســجد وکیــل شــیراز پرداختــه و در ایــن مــکان مشــخص ،عوامــل
شــکل دهنــدۀ حسمــکان را در دو گــروه عوامــل ادراکــی شــناختی(معناگرایی و پیامهــا) و
عوامــل کالبدی(طــرح و معمــاری) بیــان کــرده اســت .عوامــل کالبــدی شــامل بررســی بخشهای
مختلــف مســجد وکیــل (ورودی و ســر در اصلــی ،صحــن ،ایوانهــا ،رواقهــا ،شبســتانها ،محراب
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و منبــر ،تزیینــات داخلــی) و عوامــل ادراکــی شــناختی کــه شــامل مولفههــای نقــش هندســه در
پیامرســانی ،هندســه و تناســب ،هندســه و نظــم ،الگــوی هندســی مرکزگــرا ،نــور ،نمــاد و رمــز،
اشــکال و صورتهــا ،اعــداد ،رنگهــا ،بهرهگیــری از عناصــر طبیعــت و انعــکاس پیــام خلــوص
و شــفافیت اســت .طاهــری و شــبانی( ،)1395مهمتریــن شــاخصه تاثیرگــذار بــر احســاس و
رفتــار اســتفاده کننــدگان از مســجد شــیخلطفاللــه را نشــانهها و معانــی بیــان کردهانــد .در
ایــن تحقیقــات عمــده دریافــت حــس معنــوی بــر ســاختار کالبــدی معطــوف بــوده اســت و توجــه
ویــژهای بــر مولفههــای ادراکــی و فــردی نشــده اســت.
گــروه دیگــر تحقیقــات بــه مقابــر مقدســه ائمــه و امامــزادگان پرداختــه اســت .مویــدی (،)1393
بــه تبییــن نقــش امامــزادگان بــه عنــوان فضاهــای عمومــی در شــکلگیری احســاس تعلــق و اثــر
ایــن اماکــن بــر ارتقــای ســطح هویــت شــهری ،پرداختــه و مولفههــای ایجادکننــدۀ حسمــکان
امامــزادگان در شــهرها را بــه ســه دســتۀ عملکــردی ،کالبدی-فرمــی و معنا(ادراکی-شــناختی)
تقســیمبندی کــرده اســت کــه مولفههــای عملکــردی شــامل(وقوع تعامــات اجتماعــی،
زمینهســازی حضــور هدفمنــد افــراد در بســتری بــر مبنــای اعتقــادات و ارزشهــا) ،مولفههــای
ی-فرمــی شــامل (انــدازه مــکان ،درجــه محصوریــت ،تضــاد ،مقیــاس ،تناســب،
کالبد 
مقیاسانســانی ،فاصلــه ،بافــت ،رنــگ ،بــو ،صــدا و تنــوع بصــری) و مولفههــای معنایــی شــامل
(نمادهــا ،کیفیــت فضــا ،تعامــل انســان و مــکان) اســت .همچنیــن معنــا را در شــش ســطح بیــان
کــرده اســت .ســطوح معنــا عبــارت از معانــی آنــی و ابتدایی(ویژگیهــای آشــکار فیزیکــی) ،معانی
کارکردی(عملکــرد و ســودمندی پدیــده) ،معنــای ابزاری(پاســخگو به مقاصــد و کاربردهــای ویژه)،
معنــای ارزشــی و عاطفی(جنبههــای احساســی قابــل درک از پدیــده) و معنــای نمادیــن اســت.
محمــدی زارع و قصــاب نــژاد( ،)1393در مقالــۀ ارزیابــی حسمــکان در حــرم امــا م رضــا gو
تاثیــر آن بــر هویــت معنــوی شــهر مشــهد ،عوامــل تشــکیلدهندۀحسمکان را در دو گــروه عوامــل
ادراکــی شــناختی و کالبــدی دســته بنــدی کردهانــد کــه بــه صــورت تفــاوت فضایــی (کالبــدی)،
جهتیابــی در فضــا و درک فضــا (ادراکــی شــناختی) نمــود پیــدا میکنــد .مولفههــای ادراکــی
شــناختی شــامل(تعریف فضــا بــا لبــه و مــرز ،محصوریــت بصــری ،تضــاد و تنــوع ،دیدهــا ،ورودی
و خروجــی ،منظرســازی ،پیوســتگی فضایــی ،کاربــری جدارههــای اطــراف حــرم ،مشــرف بــودن
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حــرم بــر خیابانهــای اطــراف و چشـمانداز گنبــد در انتهــای هــر خیابــان ،عنصــر هویتــی بــودن
و تعامــات اجتماعــی مــردم) و مولفههــای کالبــدی شامل(بررســی بخشهــای مختلــف حــرم
مطهــر ،تزیینــات داخلــی حــرم ،ضریــح مطهــر ،گنبــد طــا ،منارههــا ،نقارهخانــه ،ســقاخانه،
ســاعتها ،صحنهــا ،ایوانهــا ،ایــوان طــا و حجرههــا) اســت .رفیعیــان و پورمحمــدی()1390
بــا اســتفاده از رویکــرد مخاطــب محــور ،شــاخصهای ســنجش کیفیــت محیــط را در ســه ســطح
کالبــدی ،کارکــردی عملکــردی و ادراک محیطــی بررســی کردهانــد کــه شــاخص کالبــدی
شامل(دسترســی ،تســهیالت شــهری ،روشــنایی ،محیطزیســت شــهری ،و معابــر) ،شــاخص
کارکردی-عملکــردی شــامل(کارکردهای اجتماعی فرهنگی ،کارکردهای اقتصــادی و کارکردهای
تفریحــی) و شــاخص ادراک محیــط نیــز شامل(ســرزندگی ،هویــت ،نظــم ،حــس تعلــق ،خوانایــی
و مقیــاسانســانی) اســت .ســتاریفرد ( ،)1394بــه فضاهــای پیرامونــی مــکان مذهبــی پرداختــه
اســت .او مولفههــای ســرزندگی در محــدودۀ امامــزاده صالــح را در دو دســتۀ مولفههــای مصنــوع،
انســانی تقســیمبندی کــرده اســت کــه هــر کــدام از ایــن دو دســته بــه دو بخــش تقســیم میشــود.
مولفههــای مصنــوع شــامل عملکردی(نمــای شــهری ،کیفیــت بناهــا ،فعالیتهــای غالــب و
عناصــر هویتــی خطــی و ســاختاری) و فرمــی(ارزش معمــاری ســاختمانها ،شــاخص بــودن
بناهــا ،قابلیــت تاریخــی محــدوده) و مولفههــای انســانی شــامل اجتماعــی فرهنگی(کانونهــای
اجتماعــی ،تنــوع فعالیتی در محــدودۀ مورد مطالعــه ،وجود فضاهای 24ســاعته ،برگزاری مراســم
و مناســک و تعامــل قومیتهــای اجتماعــی مختلــف) و معناشــناختی(ارتباطدهنده انســان بــا
ش و هویــتایرانیاســامی) اســت .قاسـممطلبی و همــکاران( ،)1395بیــان
اصــل پیدایــش خویـ 
میکننــد بیشــترین تاثیــر بــر تمایــل افــراد بــه تغییــر محیــط بــه ترتیــب متوجــه بعــد شــناختی،
تفســیری ،ارزشــی و در نهایــت بعــد احساســی اســت کــه ایــن نشــان دهنــدۀ بــی توجهــی بــه ابعاد
ادراکــی معنایــی و بــه ویــژه در بعــد شــناختی اســت کــه در معنــادار شــدن بیشــتر محیــط کمــک
موثــری میکنــد .بــر اســاس دریافتهــا و اشــتراکیابی مولفههــای ســنجش حسمــکان ،در
تحقیقــات یادشــده ،میتــوان چارچوبــی اولیــه بــرای تجمیــع مولفههــای موثــر برحسمــکان در
آرامگاههــا بــه دســت آورد .در جــدول زیــر مولفههــا ارائــه شــدهاند.
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جدول شماره  -3مولفههای موثر بر حس معنوی در آرامگاههای مذهبی
ردیف

1

مولفه

مقیاس

سنجه های حس معنوی مکان در آرامگاههای مذهبی

حواس پنجگانه
ادراکی

توجه به آسایش صوتی در حرم ،توجه به سطح آسایش حرارتی و برودتی،
احساس امنیت و اطمینان ،نحوه استفاده از رمزگان

فردی
مناسک فردی

2

اجتماعی

غسل کردن ،وضو گرفتن ،توبه کردن ،خلوت کردن ،زانوزدن و درآوردن
کفش ،ادای احترام ،رعایت بهداشت فردی ،میزان حس عبودیت در
زائر ،مدت زمان و هنگام عبادت
نحوه برخورد اجتماعی شهروندان ،میزان امنیت اجتماعی ،وجود تصویر
ذهنی مشترک بین زائران ،فعالیت و مناسک مشترک ،میزان تلفیق
کاربریهای همگون ،میزان جمعیت زائران ،امکان پیادهروی و زیارت در
مجموعه ،نقش حرم در پیوستاری اجتماعی

کالبدی

میزان پیوستگی در سازماندهی فضایی ،وحدت و انتظام فضایی،
تمرکزگرایی ،نحوه ایجاد لبه و مرز بین فضاها ،تضاد و تنوع ،تعادل و
توازن فرمی ،خوانایی در سیرکوالسیون ،نوع منظرسازی در حیاط،
میزان انعطافپذیری فضایی ،هندسه غالب در فضا و در خط آسمان،
میزان مصالح شفاف در فضا ،بداعت فرمی ،آشنایی سازی در فرم،
نسبت ارتفاع بنا به محیط ،شکل گنبد و مناره ،تعداد و شکل ضریح

اندود و آمود
فضایی

تزیینات داخلی و خارجی بنا ،میزان سادگی فضا ،نوع و تنوع تزیینات
در سقف و کف بنا ،آیینه کاری بنا ،میزان و رنگ کاشیکاری ،نوع
کفپوش(چوبی-فرش و  )...ترکیب رنگی فضای داخلی(ترکیب و تنوع
سرد و گرم) ،میزان نور در فضا

4

مجموعه مذهبی

نسبت توده به فضا ،نحوه ایجاد لبه و مرز بین فضاها ،خوانایی در
دسترسیهای خروجی و ورودی ،نوع منظرسازی در صحن ،تعداد و
نحوه تعریف ورودی ،شکل صحن ،وجود سقاخانه ،وجود نقارهخانه،
وجود برج ساعت

5

شهری

موقعیت مکان در بافت شهری ،نوع کاربریهای مجاور فضای مذهبی،
میزان شبانه روزی بودن فضا ،قدمت و شهرت بنا

3
تک بنا

معرفی نمونه بررسی شده:
«در معمــاری دورۀ اســامی ایــران عــاوه بــر مجموعــه بناهــای عامالمنفعــۀ شــهری ،مجموعــه

سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

236
بناهایــی نیــز وجــود دارنــد کــه بــا تدفین یــک فرد شــاخص سیاســی و مذهبــی بــه وجــود آمدهاند.
در یــک تقســیمبندی کلــی میتــوان مجموعههــای مزبــور را بــه دو دســتۀ مذهبــی و سیاســی
تقســیم کــرد .مجموعههــای آرامگاهــی مذهبــی کــه مهمتریــن دســتۀ مجموعههــای آرامگاهــی را
تشــکیل میدهنــد ،نخســتین مجموعههایــی بودنــد کــه در ایــران دورۀ اســامی برپــا شــدند .ایــن
مجموعههــا همــواره بهصــورت زیارتــگاه مــورد عالقــۀ مــردم بودهاند»(حســینی .)1388 ،بعــد
از دورۀ ســلجوقی ســاخت مجموعههــای آرامگاهــی بــا الهــام از اماکــن مقــدس و متبرکــه و مراکــز
ی مذهبــی اســت ،بــه یــک ســنت
علمــی آموزشــی کــه در واقــع ترکیبــی از مجموعههــای علم ـ 
شــهری و معمــاری تبدیــل شــده اســت .از دوران صفــوی بــه بعــد ســنت آرامگاهســازی نســبت
بــه ادوار قبلــی اســامی ســیر نزولــی پیمــود و مقابــر غیرمذهبــی جــای خــود را بــه طــور کامــل
بــه قبــور مقــدس داد(همــان) .ســاخت مقبــره بــر مــزار از قــرن اول ثبــت شــده و در روایــات بــرای
ســازنده آن اجرهــای معنــوی در نظــر گرفتــه شــده اســت .بقــاع امامــزاگان در فرهنــگ مــردم تاثیــر
داشــتهاند( .)URL1بــه محــل و محــدوده مــزار امامــان و امامــزادگان حــرم گفتــه میشــود .در
دیــن اســام حــرم محــدوهای زمانــی مکانــی اســت کــه در نحــوۀ رســیدن بــه آن سلســله مراتبــی از
تقــدس وجــود داشــته باشــد .سلســله مراتــب یادشــده بــه وســیله نمادهــا و نشــانهها و اندازههایــی
از فضاهــا بــه دســت میآیــد و بــر همیــن منــوال نحــوه مناســک و حرمتهــا و افعــال انســانی در
آن دچــار تغییــر خواهــد شــد .لــذا تقــدس مکانــی بــر ســلوک و مناســک فــرد موثــر بــوده و فــرد
براســاس محــل قرارگیــری خــود در فضــابایــد امــوری مشــخص را بــه جــای آورد« .در واقــع وجــه
ممیــزه حــرم از ســایر مکانهــا حرمــت آن بــرای انجــام بعضــی امــور اســت ...و اگــر مــکان یــا زمــان
خاصــی ،از ارزش متمایــز و قداســت ویــژهای برخــوردار میشــود بــه خاطــر ایــن اســت کــه ظــرف
مکانــی زمانــی بــرای عنایــت خــاص الهــی یــا عمــل ویــژه یــا حضــور کســانی کــه مــورد عنایــت
خــاص الهیانــد واقــع میشــود»(خاکرند100 :1395 ،و  .)107پــس از شــهادت حضــرت رضــا
 gدر ســال  202یــا  203قمــری و مدفــون شــدن ایشــان در بقعــه هارونیــه ،این مــکان از اهمیت
و عظمــت خاصــی برخــوردار شــد .حــرم مطهــر امــام رضــا gدر طــول تاریــخ شــکلگیری ،رشــد
و اصالحــات آن ،از لحــاظ کالبــدی تغییــرات بســیاری را دیــده اســت .در جــدول زیــر میتــوان روند
تغییــرات حــرم مطهــر رضــوی را مشــاهده کــرد.
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جــدول شــماره -4رونــد تغییــرات کالبــدی حــرم مطهــر رضــوی برگرفتــه از (اداره پاســخگویی بــه
ســواالت دینــی)1395 ،
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بــا توجــه بــه اهمیــت مولفــه کالبــدی در تحقیقــات ســنجش حسمــکان ،هــر تغییــر کالبــدی
بــر حسمــکان موثــر اســت .همچنیــن میتــوان ایــن فرضیــه را نیــز طــرح کــرد کــه چنانچــه
یــک مشــاهدهگر از یــک بنــا بــه واســطه تغییــرات در طــول زمــان کالبدهــای مختلــف ببینــد،
پاسـخهای حســی و ادراکات متفاوتــی را بــروز خواهــد داد .در نتیجــه ،هرگونــه تغییــر و توســعه
س مــکان در فــرد موثــر باشــد .حــرم مطهــر امــام رضــاg
بنــا میتوانــد بــر ارتقــا یــا کاهــش حـ 
بــه واســطه تغییــرات ســالهای اخیــر کــه بــا ســرعت و دقــت بیشــتری صــورت میپذیــرد؛
میتوانــد بــه عنــوان نمونــه شــاهد ســنجش اثــر ایــن تغییــرات بــر میــزان ادراکات فــرد و
همچنیــن صورتبنــدی مفهــوم حــسمــکان باشــد .بــه عبارتــی چنانچــه رونــد تغییــرات در
راســتای ارتقــا دلبســتگی و خاطرهســازی و تقویــت حافظــه جمعــی باشــد؛ تغییــرات توانســته
بــه هــدف معنــوی بنــا ارجــاع داده شــود و نیــز میتوانــد مالکــی باشــد بــر شــناخت ابعــاد کمتــر
س مــکان در بناهــای مذهبــی کــه معطــوف بــه مولفههایــی ویــژه و مجــزا
شــناخته شــده درح ـ 
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از دایــره تحقیقــات روانشناســی محیطــی اســت .بــا توجــه بــه جمعیــت هــدف ،الزم اســت
تنهــا بــه معرفــی تغییــرات بنــا در طــول دو نســل پرداختــه شــود تــا ایــن اطمینــان بــه دســت
آیــد کــه پاســخ دهنــدگان رونــد تغییــرات مــورد مطالعــه پژوهــش را مشــاهده کــرده انــد .پــس
از انقــاب اســامی ایــران ،رواق پشــت ســر مبــارک 18 ،متــر توســعه یافــت و بعدهــا گســترش
دو ضلــع پیــش روی مبــارک و پاییــن پــا بــه انجــام رســید .ایجــاد بســت طبرســی و دو صحــن
جمهــوری اســامی ،قــدس ،کتابخانــه ،مــوزه و رواق دارالوالیــه در آن دوره بــوده است(ســجادی،
 ،1367ذیــل آســتان قــدس رضــوی) .در ســال  ۱۳۵۹فضــای داخلــی بنــای حــرم توســعه یافــت
و ایســتایی گنبــد افزایــش پیــدا کــرد .درهــای ورودی بــه بنــای حــرم در ســمت پیـشرو و پاییــن
پــای مدفــن ،گشــایش یافــت .همچنیــن در ایــن دوره ،صحنهــای جامــع رضــوی ،هدایــت،
کوثــر و رواق امــام خمینــی(ره) رواقهــای جدیــد دارالوالیــه ،دارالهدایــه ،دارالرحمــه ،داراالجابــه،
بس ـتها ســاخته و توســعه یافــت.

یافتههای تحقیق
بــا توجــه بــه بررسـیهای انجــام شــده و توزیــع پرسـشنامه بیــن صــد نفــر از زائــران از قشــرهای
مختلــف کــه بــه صــورت اتفاقــی انتخــاب شــدند ،رونــد نتیجهگیــری بــه ایــن صــورت انجــام شــده
اســت .ابتــدا پرســشنامه (بســته) بــا  62ســوال و در قالــب مولفــ ۀ عوامــل کالبــدی ،ادراکــی،
فعالیتــی ،جامعهشــناختی توزیــع شــد .بــا توجــه بــه درصدهــای بــه دســت آمــده و جمعبنــدی
س معنــوی در حــرم مطهــر رضــوی مشــخص
از کلیــه مولفههــا 10 ،مولفــۀ برتــر و اثرگــذار بــر حـ 
شــد .چنانچــه از دیــد کلیتــر بــه نتایــج توجــه شــود؛ بیــش از  80درصــد مولفههــا از میانــه باالتــر
هســتند و در میــان مولفههــا  25مولفــه بــر میــزان رضایتمنــدی اثــر بیشــتری دارنــد .نتایــج
اســتخراج شــده بــه ایــن شــرح اســت:
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نتیجهگیری
تغییــرات کالبــدی در مجموعــۀ حــرم مطهــر بســیار فــراوان بــوده اســت کــه باعــث تغییــر چهــرۀ
ممتــد آن شــده اســت .میــزان ارتقــا یا کاهــش حسمــکان در گــرو تغییــرات کالبدی ،عملکــردی و
ادراکــی آن اســت و انتظــار داریــم بــا هــر مداخلــه ،توســعه یــا هر تغییــری در ابعــاد کالبــدی ،میزان
حــس تعلــق در حــرم رضوی تغییر یافته باشــد .از ســوی دیگر ،بــا پیمایش در نخبگان بــر پایۀ روش
دلفــی مشــخص شــد ســنجش حسمــکان در ایــن قبیــل مجموعههــا کــه حافظــه جمعــی در آن
دایــم در حــال رشــد و تنــوع اســت ،نمیتوانــد چارچوبــی کامــل تلقــی شــود .نخبــگان مولفههــای
دیگــری را در ایــن مجموعــه دخیــل دانســتهاند کــه میتوانــد تجمیــع ایــن مولفههــا بــه همــراه
مولفههــای حسمــکان بــه صــورت «حــس معنــوی مــکان» بیــان شــود .بــا توجــه بــه بررسـیهای
صــورت گرفتــه و تحلیــل نمودارهــای مربوطــه ،از میــان  62مولفــۀ بررســی شــده در ارزیابــی
حسمعنــوی در حــرم ،هویتبخشــی حــرم بــه شــهر و کشــور ،بهداشــت جســمی و روحی(رعایــت
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بهداشــت فــردی ،داشــتن وضــو و طهــارت هنــگام زیــارت) ،منظــر صوتــی مثبت(پخــش اذان
در حــرم ،درد دلکــردن کنــار ضریــح و دعاهــای زیــر لــب گفتــن ،خوانــدن زیارتنامــه) ،وجــود
مناســک و آیینهــای جمعی-معنوی(نمــاز زیــارت ،زیــارت کــردن هنــگام مناســبتهای خــاص
مثــل اعیــاد یــا مراســم عــزاداری) حضــور قلــب داشــتن هنــگام زیــارت ،احســاس امنیــت داشــتن
س معنــوی در حــرم
و وجــود صحــن در حــرم ،بــه ترتیب10مولفــه برتــر و اثرگــذار در افزایــش ح ـ 
هســتند .ایجــاد صحنهــای مختلــف کــه بــه ایجــاد سلســله مراتــب دسترســی کمــک میکنــد و
ن دهنــدۀ اثرگــذاری
عرصههــای شــخصی-جمعی و عمومــی را درکنــار هــم عرضــه میکننــد ،نشــا 
مثبــت ایــن قبیــل اقدامــات در توســعۀ کالبــدی بناهــای مذهبی-آرامگاهــی اســت .بــا اجــرای
مناســکی ماننــد خوانــدن زیارتنامــه ،نمــاز جماعــت و ...کــه به نوعــی فــرد را در جمعیتــی فراتر از
گــروه همراهــان و دوســتان قــرار میدهــد ،حــس همبســتگی اجتماعــی در یــک فضــای جمعــی،
افزایــش مییابــد .همچنیــن نتایــج نشــان مــی دهــد کــه آن دســته از مناســک و منظــر صوتــی کــه
فــرد در ایجــاد آن ســهیم اســت ،عــاوه بــر افزایــش مشــارکت فــرد در تولیــد کیفیــت فضــا بــه ایجاد
حــس معنــوی در ابعــاد جمعــی منجــر میشــود کــه آن میتوانــد بــه شــکل گیــری خاطــره جمعی
منجــر شــود .میتــوان جوهــرۀ اصلــی ایجــاد حــس معنــوی مــکان را تطابــق فضــا و فعالیــت یــا بــه
عبارتــی تطابــق کالبــد بــا مناســکی دانســت کــه در جهــت هــدف و غایــت توســعۀ بنــای آرامگاهی
در نظــر گرفتــه میشــود .از ایــن رو تاکیــد بــر سلســله مراتــب فضایــی متناســب بــا سلســله مراتــب
انجــام مناســک راهبــرد اصلــی ســنجش حــس معنــوی مــکان میتوانــد باشــد .همچنیــن نتایــج
نشــان میدهــد انــدازه و فیزیــک فضــا کــه بــر منظــر صوتــی موثــر اســت ،میتوانــد در ایجــاد حس
معنــوی مــکان موثــر باشــد .نحــوۀ قرارگیــری صحنهــا و فضاهــای بســته در حــرم مطهــر امــام رضا
 ،gبــه گونـهای اســت کــه هرچــه تقــرب بــه ضریــح بیشــتر باشــد ،میــزان بــاز بــودن فضــا کاســته
و ایــن در تولیــد منظــر صوتــی ویــژه موثــر اســت .ایــن نتایــج ،نشــاندهندۀ آن اســت کــه حــس
معنــوی مــکان بیشــتر دارای ابعــاد ادراکــی اســت و صرفــا مولفــه کالبدی نمــی تواند عامــل اثرگذار
بــر حــس معنــوی فــرد باشــد؛ بلکــه عواملــی نظیــر مولفههــای حســی ادراکــی ،حــواس پنجگانــه،
اجتماعــی و فــردی نیــز بــر ادراک حسمعنــوی موثــر بــوده و موجــب ایجــاد حــس معنــوی در فــرد
و تعلــق بــه حــرم میگــردد.
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