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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و سوم / تابستان 1398 / سال هفتم

چکیــــده: 

بهزاد وثیق*

عطاهلل یاری کیا **
استادیار و عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

کارشناس ارشد گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

تاریخ دریافت مقاله: 97/06/26           تاریخ پذیرش نهایی:98/03/11 

بیان مسئله: امامزادگان به عنوان بنای آرامگاهی-مذهبی نقشی محوری در غنا و تبلیغ آموزه های مذهبی داشته اند. بناهای آرامگاهی مذهبی در 
نواحی مختلف ایران به سبک های گوناگونی ساخته شده؛ و در طول تاریخ باعث پیوستگی اجتماعی و محرک حیات معنوی زائران و پیرامون 
خود بوده اند. بعضی از این بناها در دهه های اخیر به دالیل مختلفی همچون خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی و یا اثر عوامل طبیعی مخرب 
و... تغییر و یا مورد بازسازی قرار گرفته اند. شکل و سازمان فضایی بنا بر میزان دلبستگی به بنا مؤثر بوده و هر گونه تغییری در ابعاد کالبدی و 
روانی بنا می تواند بر میزان حس مکان آن، مؤثر بوده است. تعدادی از بناهای آرامگاهی-مذهبی در استان های غربی و جنوبی در دوران جنگ 
و یا فرسایش طبیعی آسیب دیده اند که باعث اصالح و یا الحاق بخش هایی به بناهای اصلی بوده است. تغییر کالبد و آمودها در شکل تولید و به 

یادآوری خاطره جمعی دخیل است؛ که خود می تواند بر حس معنوی زائرین مؤثر باشد.
هدف تحقیق: نگارندگان در این پژوهش براساس محوریت درک رابطه ی بین تغییرات کالبدی-کارکردی و حس مکان، با هدف بررسی مفهوم 

حس مکان به شناخت مهم ترین شاخص های تأثیر گذار بر ایجاد و ارتقای آن در بناهای آرامگاهی مذهبی، پرداخته اند.  
سؤال تحقیق: سوال تحقیق آنست که چه عواملی در تبیین فرآیند شکل گیری حس مکان در بناهای آرامگاهی مذهبی تأثیرگذارند؟ 

روش تحقیق: برای این منظور، دو بنای زیارتگاهی در استان ایالم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا از نرم افزار SPSS برای تحلیل 
داده ها؛ و برای سنجش رابطه ی میان متغیرها از روش پژوهش همبستگی پیرسون و از آزمون های آماری رگرسیون خطی ساده و چندمتغیره 
برای تعیین رابطه و شدت و جهت رابطه ی بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شد. از تحلیل مسیر برای مشخص کردن تأثیر مستقیم و 

غیرمستقیم متغیرها بر حس مکان کمک گرفته شد. 
یافته های تحقیق: مطابق نتایج به دست آمده، مؤلفه های کالبدی، ادراکی و اجتماعی بیش ترین تأثیر را در حس مکان امامزاده دارند و مؤلفه ی 
عملکردی تأثیر کمتری در ارتقای حس مکان دارد. همچنین متغیرهای تنوع بصری، ارتباطات اجتماعی، سرزندگی و معنویت به صورت مستقیم 
در ارتقای حس مکان مؤثرند و متغیرهای خاطرات و تعلقات قبلی، کیفیت فضایی و فعالیت به صورت غیرمستقیم و با تأثیر بر متغیرهای دیگر 
بر حس مکان در بناهای آرامگاهی-مذهبی مؤثر هستند. به عبارتی جهت ارتقای حس مکان در بناهای آرامگاهی مذهبی می بایست مداخله ی 

کالبدی در کمترین حد بوده و تغییرات معطوف به تغییرات در آمود و ایجاد فضاهای جمعی باشد.

واژه های کلیدی: حس مکان، بناهای آرامگاهی مذهبی، استان ایالم.

* vasiq@jsu.ac.ir ** ata.divali@jsu.ac.ir

تبیین عوامل مؤثر بر ایجاد حس مکان در بناهای امامزاده ها )امامزاده 
سید حسن)ع( و علی صالح)ع((
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مقدمه
مسئله ی پژوهش: در کشورهای شیعی، بناهای آرامگاهی 
آثار معماری هستند؛  از مساجد در شمار پرتعدادترین  پس 
به طوری که ساخت مقبره و آرامگاه برای بزرگان در ایران 
است  بوده  توجه  مورد  اسالمی  کشورهای  سایر  از  بیشتر 
)زکی 1366، 47( مقبره ی 10500 امامزاده و 33 پیامبر در 
کشور، ایران را به قطب امامزادگان و پایگاه تشیع تبدیل 
کرده است )بختیاری 1392، 162(. این تعداد امامزاده در 
در  که  است  مهاجرت هایی  گسترده ی  موج  گویای  ایران، 
قرون اولیه ی اسالمی به سوی ایران صورت گرفته است 
)یوسفی آبکسری 1379، 187(. امامزادگان به دالیلی مانند 
اقوام  فرهنگی  دهنده ی  انسجام  و  دینی  حیات  منبع   .1

مختلف در طول زمان،
از  مردم  عامه ی  فرهنگ  با  که  درونی  ارتباط  وجود   .2
آنان داشته است؛  اجتماعی وآداب ورسوم  آیین های  جمله 
ساخت  بوده اند.  برخوردار  مردم  بین  در  ویژه ای  اهمیت  از 
آمدن  پدید  با  بعد،  به  )ه.ق(  چهارم  سده ی  از  بناها  این 
یافت.  رواج  ایران  شمال  و  شرق  در  مختلف  سلسله های 
هنرمندان مسلمان در دوره های مختلف با ایجاد سبک های 
اماکن  در  تزئینی  هنرهای  کاربرد  و  معماری  گوناگون 
برای  را  فرهنگی  میراث  از  ارزشمندی  گنجینه ی  متبرکه، 
اخیر،  دهه های  در  گذاشته اند.  یادگار  به  کنونی  نسل های 
در طرح  و  گرفته  قرار  بازسازی  مورد  بناها،  این  از  بعضی 
توسعه، قسمت هایی به بنا الحاق شده است. نحوۀ تغییرات 
در کالبد، روابط و... در بناهای مذهبی-یادمانی ممکن است 

باشد.  مؤثر  مکان  میزان حس  بر 
منظور  به  تا  برآنند  پژوهندگان  رو،  این  از  پژوهش:  هدف 
امامزاده ها  در  مکان  حس  ایجادکننده ی  عوامل  شناسایی 
و سپس تطبیق این عوامل در طرح های کنونی، به دنبال 

باشند.  بناها  گونه  این  معماری  کیفیت  ارتقای 
از آن که چه  پرسش پژوهش: پرسش پژوهش عبارتست  
عواملی در ایجاد، فرآیند شکل گیری و ارتقای حس مکان 

بناهای آرامگاهی مذهبی تأثیرگذار هستند؟ در 
روش پژوهش: برای پاسخ به پرسش، پس از مرور ادبیات 
در  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  نظری،  مبانی  و  موضوع 

افزایش حس مکان در بناهای معماری شناسایی؛ و سپس 
ایالم  استان  در  امامزاده  دو  متغیرها  سنجش  منظور  به 
انتخاب شد و به کمک ابزار پیمایش و محاسبه ی داده ها در 

شناسایی شد. عوامل  این  مهم ترین   SPSS نرم افزار 
چارچوب نظری پژوهش

مکان، ترکیبی از جا، منظر، آیین، مسیر، افراد دیگر، تجربه 
زمینه ای  و  کاشانه  از  پاسداری  و  دادن  اهمیت  شخصی، 
از    .)29  ،1976 )رلف1  است  مکان ها  دیگر  درک  برای 
فضای  یک  از  بیش  چیزی  مکان  شولتز،  نوربرگ  دیدگاه 
انتزاعی و کلیتی است که از اشیا و چیزهای واقعی ساخته 
شده و دارای مصالح، شکل، بافت و رنگ است. مجموعه ی 
این عناصر شخصیت محیطی را تعریف می کنند؛ چیزی که 
شولتز2  )نوربرگ  می شود  محسوب  مکان  ماهیت  واقع  در 
به  آنکه  بر  عالوه  مکان  سیمون  نقطه نظر  از  اما  1975(؛ 
یک محل جغرافیایی اشاره دارد؛ نشان دهنده ی شخصیت 
اصلی یک سایت است که موجب تمایز آن از سایر جاها 
ابعاد گوناگون چشم انداز  در مکان  ترتیب  این  به  می شود. 
محلیت  حس  یک  و  متمایز  محیط  یک  تا  می آیند  جمع 
خاص را ایجاد کنند )سیمون3 1982(. در واقع معنای مکان 
است  »محیط«  و  »دیگران«  تعامل»شخص«،  حاصل 
)گوستافسون4 2001(. بنابراین مکان ها به عنوان واحدهایی 
از تجربه قلمداد می شوند که در آنها فعالیت ها و ابعاد کالبدی 
با هم آمیخته می شوند )ارباب 1391، 43(. محیط عالوه بر 
عناصر کالبدی، مملو از پیام ها، معانی و رمزهایی است که 
عوامل  دیگر  و  انگیزه ها  توقعات،  نقش ها،  براساس  مردم 
آن  مورد  در  و درک می کنند؛  رمزگشایی  بازخوانی،  را  آن 
به قضاوت می پردازند و سپس حسی خاص نسبت به آن 
پیدا می کنند که راپاپورت این حس را حس مکان می نامد 
)راپاپورت5 1990، 194(. در واقع این حس پدیده ای کلی 
با ارزش های ساختاری و فضایی است که انسان از طریق 
ادراک جهت یابی و شناسایی به آن نائل می گردد )پرتوی 
1387، 122(؛ و یک توانایی ادراکی است که می تواند قوای 
بینایی، شنوایی، المسه، جنبش و تحرک، بساوایی، تخیل، 
مقصود و غایت و پیش بینی را با هم درآمیزد )رلف 2009، 
28(. توان آن را پیوندی تأثیرگذار میان مردم و مکان ها یا 
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بیولوژیکی  یا  زیستی  واکنش  قرارگاه ها می داند که شامل 
به محیط کالبدی بیرونی و آفرینش فرهنگ است )توان6 
1977(؛ و در حقیقت، مفهومی است که چگونگی دریافت، 
تجربه و بیان افراد را شامل می شود و به یک مکان معنا 
از مکان، روی نگرش ها و رفتار وی  می دهد و حس فرد 
در آن مکان تأثیر می گذارد )شامای7 1991، 347(؛ و یک 
درک  امکان  که  است  مکان  خود  بین  انتزاعی  فاصله ی 

مکان را به وجود می آورد )توان 1980(.
برخی دیگر صاحبنظران بر این اعتقادند که هویت مکان، 
دلبستگی به مکان و وابستگی به مکان را به صورت واحد 
می توان حس مکان نامید. اما برخی دیگر اظهار داشته اند 
وابستگی  و  مکان  هویت  از  منتج  مکان  به  دلبستگی  که 
)آلتمن8 و الو9 1992(. شولتز معتقد است  به مکان است 
دارای  که  می شود  یافت  مکان هایی  در  مکان  حس  که 
شولتز  )نوربرگ  هستند  متمایز  و  مشخص  شخصیت 
مکان  حس  عامل  مهم ترین  شخصیت،  این  که  2000(؛ 
خاص  محلیت  حس   یک  و  متمایز  محیط  یک  و  است 
فضای  یک  که  هرچند   .)1982 )سیمون  می کند  ایجاد  را 
فیزیکی با هر مقیاسی به خودی خود، حسی از مکان ایجاد 
مکان،  و  افراد  بین  برهم کنش هایی  طی  بلکه  نمی کند؛ 
دیگران  و  )پتی  تولید می شود  این حس  افراد  بین خود  و 
2003(. مفهوم روانشناختی هویت مکانی اولین بار توسط 
»هارولد پروشانسکی« مطرح شد. وی هویت مکان را درک 
می داند.  کالبدی  محیط  با  ارتباط  در  خود  هویت  از  افراد 
به طور کلی این مؤلفه به واسطه ی الگوی ایده های خودآگاه 
تمایالت  و  اهداف  ارزش ،  احساسات،  باورها،  ناخودآگاه،  و 
رفتاری مرتبط با محیط شکل گرفته است )پروشانسکی10 
رویدادهایی است که در  1978(. هویت هر مکان حاصل 
آن اتفاق می افتد. همه ی حیات و روح هر مکان و همه ی 
بلکه  کالبدی اش  محیط  به  فقط  نه  مکان،  آن  در  ادراک، 
اتفاق  آنجا  در  که  دارد  بستگی  رویدادهایی  الگوی  به 
می افتد )الکساندر 1390، 54(. هر فرهنگ همواره الگوی 
رویدادهای خود را با  نام عناصر کالبدی مکان -که در آن 
فرهنگ متداولند- مشخص می کنند )الکساندر 1390، 60(. 
تجارب خاص  فرد،  به  وابسته  آنکه  عین  در  مکان  هویت 

و  افراد  انعکاس دهند ه ی   اوست؛  پذیری  اجتماع  نحوه ی  و 
می کنند  زندگی  خاص  مکان  آن  در  که  است  گروه هایی 

.)155  ،1978 )پروشانسکی 
عوامل کالبدی

محققین زیادی همچون جان لنگ، الوارکس، پروشانسکی 
را  کالبدی  عوامل  نقش  تأثیر  خود  های  پژوهش  در  و... 
قرار  بررسی  مورد  فضاها  درون  در  مکان  حس  ایجاد  بر 
از  مکان  در حس  مؤثر  کالبدی  عوامل  مهم ترین  داده اند. 
محصوریت،  درجه ی  مکان،  اندازه ی  استیل،  فریتز  نظر 
تنوع  و  صدا  رنگ،  بافت،  فاصله،  تناسب،  مقیاس،  تضاد، 
از  بصری است )استیل11 1981(؛  چرا که مکان هایی که 
لحاظ فرمی وکالبدی خوانایی داشته باشند؛ کیفیات بصری 
و فضایی مطلوبی مانند شکل و توده، ریتم، بافت و مصالح، 
برانگیختن  در  را  تأثیر  بیش ترین  می تواند  و...  رنگ  نور، 
انسان  احساسات و حس بودن در یک مکان خاص را به 
دهد )چپ من 1384: به نقل از حبیب و همکاران(. نوربرگ 
شولتز هم بر این نکته تأکید می کند که رویدادها و حوادث، 
مصالح، شکل ها، رنگ و بافت بناها در حس مکان افراد در 
 .)1981 شولتز  )نوربرگ  باشد  مؤثر  می تواند  فضاها  درون 
عالوه بر شاخص های ذکر شده عوامل فیزیکی )پرتی12 و 
دیگران 2003(، کیفیت مکان )سیرکاس13 2001(، نحوه ی 
ارتقای  در  می تواند  نیز  )مایکلسون14 1977(  فضا  طراحی 

حس مکان در درون فضاهای معماری مؤثر واقع شود. 
مؤلفه ی ادراکی 

است؛  ادراک  قابل  عینی  صورت  به  که  معماری  فضای 
فضاییست که مستقیمًا احساس می شود و از طریق عناصر 
تعریف کننده اش، امکان شناخت می یابد )حبیبی 1378، 44(؛ 
که این شناخت می تواند از طریق ساختارهای معنایی فضا 
و محیط ساخته شده برای ایجاد مجموعه هایی از کیفیات 
خاص و به وجود آمدن حس مکان مؤثر باشد )زو15 1995(. 
مفاهیم  )نایرن16 1965(،  و فرهنگ  معیارهای چون ذهن 
و  مکان  پایداری  )استفانویک17 1998(،  عاطفی  و  نمادین 
قابل اعتماد بودن )سیرکاس 2001(، اصالت، منظر، طبیعت 
و فضاهای خصوصی و جمعی )سالوسن18 2002(، در ادراک 
انسان از فضاهای معماری و ایجاد حس مکان در افراد در 
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درون فضاها مؤثر واقع شود. کراس نیز عوامل مؤثر بر حس 
اجتماع می داند  و حس  مکان  با  رابطه  را چگونگی  مکان 
معنوی،  زندگینامه ای،  به صورت های  را  مکان  با  رابطه  و 
دسته بندی  اجباری  وابستگی  و  مادی  روایتی،  عقیدتی، 
می کند که با عواملی مانند هویت، درونیت و رضایتمندی 
پنج تراز مختلف از حس مکان را ایجاد می کند )کراس19 

.)2001
مؤلفه ی اجتماعی

یکی از مؤثرترین ویژگی های مکان که سبب ارتقای حس 
و  انسان-مکان  بین  تعامالت  و  فعالیت ها  مکان می گردد؛ 
این  که  1976(؛  )رلف  است  مکان  آن  در  انسان-انسان 
تعامالت اجتماعی مرتبط با مکان به عنوان زیرمؤلفه ای از 
نگرش ها،  در  می تواند  که   )2006 )ترنر20  است  فعالیت ها 
افراد و مشارکت آنها در فضاهای معماری در ایجاد  رفتار 
حس مکان تأثیرگذار باشد )شامای 1991(. عالوه بر این، 
حس مثبت از ارتباطات اجتماعی افراد در درون فضاها به 
عامل  سایرین  همراه  به  مکان  در  فرد  حضور  واسطه ی 
و  است  مکان  آن  در  ماندن  برای  فرد  تصمیم  در  قوی 
دنیایی را برای فرد خلق می کند که دل کندن از آن وی 
را دچار تشویش می کند )فراید21 1963(. همچنین پویایی، 
سرزندگی و احساس زنده بودن فضا در ایجاد حس مکان 

 .)1998 )مونتگمری22  است  تأثیرگذار 
مؤلفه ی عملکردی

ارتقای  در  می تواند  که  عملکردی  مولفه های  مهم ترین 
حس مکان در درون فضاهای معماری مؤثر باشد؛ می توان 
آب،  مانند  طبیعت  رفاهی،  وسایل  و  ساکنان  مالکیت،  به 
جمعی  و  خصوصی  فضاهای  و  خورشید  آسمان،  گیاهان، 
 ،)2002 )سالوسن23  تسهیالت  موقعیت،   ،)1981 )استیل 
زمینه  و بستر، وجود خدمات و کاربری های متنوع، موقعیت 
با  ارتباط  نحوه ی  و  شهری  زمینه ی  در  مکان  قرارگیری 

کرد. اشاره   )2002 دیگران  )بونایتو24 و  پیرامون 

مؤلفه ی 
عملکردی

مؤلفه ی 
اجتماعی

مؤلفه ی ادراکی مؤلفه ی 
کالبدی

تسهیالت
موقعیت 

قرارگیری بنا
دسترسی
کاربری ها

وسایل رفاهی

فعالیت ها
تعامالت 
ارتباطات 

اجتماعی در 
فضا 

پویایی 
وسرزندگی 

فضا

اصالت و خاطره 
انگیزی
آرام و 

کم سروصدابودن 
فضا

معنویت وتقدس 
فضا

امنیت روحی 
روانی

حکایت 
گذشتگان

آرامش فضا

بافت و رنگ
تنوع بصری

مصالح
نورپردازی

کیفیت مکان 
نحوه طراحی 

فضا
تضاد 

مقیاس و 
تناسب

شکل ها و 
اندازه ی مکان

جدول 1. مؤلفه های حس مکان در بنای آرامگاهی-مذهبی

روش تحقیق
به  و  توصیفی-تحلیلی  ماهیت،  لحاظ  به  حاضر  پژوهش 
پژوهش  این  در  می شود.  محسوب  هدف،کاربردی  لحاظ 
با مطالعات  از روش تحقیق نمونه موردی استفاده شده و 
سپس  شد.  پرداخته  اطالعات  جمع آوری  به  کتابخانه ای 
در  شاخص ها  این  نقش  پرسش نامه  ابزار  از  بهره گیری  با 
گرفته؛  قرار  سنجش  مورد  امامزاده ها  مکان  حس  ارتقای 
از  لیکرت  گزینه ای  پنج  قالب طیف  در  کاربران  نظرات  و 
خیلی زیاد تا خیلی کم مشخص گردیده است. برای تحلیل 
نتایج  تحلیل  و  متغیرها  میان  رابطه  سنجش  و  اطالعات 
پیرسون  همبستگی  پژوهش  روش  از  و   SPSS نرم افزار  از 
استفاده شد. از آزمون های آماری رگرسیون خطی ساده و 
بین  رابطه  رابطه و شدت و جهت  تعیین  برای  چندمتغیره 
انتها  در  است.  شده  استفاده  وابسته  و  مستقل  متغیرهای 
برای مشخص کردن تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها 

استفاده شد. تحلیل مسیر  از  بر حس مکان 
حاضر،  مطالعه ی  در  اولیه  اطالعات  گردآوری  ابزار 
پیشین،  پژوهش های  مطالعه  از  بعد  که  است  پرسش نامه 
در نهایت 24 سؤال طراحی شد. بدین قرار 8 سؤال برای 
سنجش بعد کالبدی، 7 سؤال برای سنجش بعد ادراکی، 5 
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سؤال برای سنجش بعد اجتماعی، 4 سؤال برای سنجش 
بعد عملکردی، و 2 سؤال برای بررسی حس مکان طراحی 
شد. با توجه به مباحث گفته شده در قسمت مبانی نظری و 
مدل ارائه شده در این پژوهش، برای بررسی مفهوم حس 
مکان در فضاهای آرامگاهی مذهبی، پرسش نامه ای تهیه و 
در بین زائرین امامزاده های موردنظر توزیع شد. با توجه به 
این که حجم جامعه مورد بررسی نامحدود بوده طبق فرمول 
کوکران، جامعه ی آماری 384 نفری با ضریب خطای %5 و 
درجه اطمینان 0.05 و درصد خطای معیار ضریب اطمینان 
1.96 انتخاب شد که با توجه به ریزش برخی از پرسش نامه ها 
به 361 نفرکاهش یافته است. جامعه آماری پرسش شونده 
شامل 185 نفر در امامزاده سیدحسن)ع( مهران و 176نفر 
در امامزاده علی صالح)ع( انتخاب شد. به طور میانگین از 
افراد موجود در این اماکن انجام گرفته و سعی بر این بوده تا 
همه ی اقشار سنی و جنسی مورد پرسش قرار گیرند. برای 

مذهبی  آرامگاهی  بناهای  در  مکان  مفهوم حس  سنجش 
چهار معیار معرفی شده است که در چهار حیطه ی کالبدی، 
عملکردی، ادراکی، اجتماعی تقسیم بندی شده است. برای 
مطرح  معیار  سنجش  راستای  در  زیرمعیارهایی  معیار،  هر 
تأثیرگذاری  چگونگی  به  کالبدی  حیطه ی  است.  گردیده 
و  می پردازد  فضایی  کیفیات  و  بصری  تنوع  مؤلفه های 
حیطه ی ادراکی میزان معنویت و آرامش امامزاده و درک 
خاطرانگیز بودن آن را مورد سنجش قرار می دهد. همچنین 
مؤلفه ی اجتماعی بر نقش عوامل اجتماعی چون ارتباطات 
اجتماعی، سرزندگی، و فعالیت در درون فضای معماری و 
تأثیر این عوامل بر احساس تعلق افراد می پردازد. حیطه ی 
و  تسهیالت  چون  شاخص هایی  بررسی  به  عملکردی 
کاربری های اطراف امامزاده و میزان دسترسی به این گونه 
بناها می پردازد. ابعاد، مؤلفه ها و سنجه های مورد بررسی در 

این پژوهش، به شرح جدول 2 ارائه شده است.
جدول 2. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سنجش حس مکان در بناهای مذهبی-یادمانی

توضیحات سنجه سنجه ها مؤلفه ها ابعاد
نوع تزئینات و نمادپردازی تزئین تزئینات داخلی و خارجی

تنوع بصری و 
فضایی

کالبدی

تنوع و یا وحدت رنگ رنگ های استفاده شده
نورپردازی شبانه نورپردازی بنا

نوع و نحوه ی آرایش مصالح در نمای بنا بافت در و دیوارها
مشخصات فیزیکی و نسبت توده به فضا در بنا ابعاد و اندازه بنا

کیفیت های 
فضایی

طرح سبکی معماری فضاهای بنا طرح معماری امامزاده
جنس مصالح و نوع گنبد نوع طراحی گنبد و گلدسته

شکل نمای اصلی و گشتالت نما فرم بیرونی بنا
وجود نظارت عمومی بر فعالیت ها و کالبد بنا امنیت روحی و روانی

آرامش و 
معنویت بنا

ادراکی

وجود فضاهای خلوت در کنار سیرکوالسیون عمومی آرام وکم سر و صدا بودن
انتخاب امامزاده به عنوان محلی برای برگزاری  معنویت بنا

درک زائرین و ساکنین اطراف امامزاده نسبت به بنا مقدس بودن امامزاده
قدمت تاریخی بنا بر میزان علقه ی مردم اثر می گذارد اصالت و قدمت تاریخی امامزاده

خاطرات و 
وجود روایاتی از معجزات، برات ها و...تعلقات قبلی حکایت بزرگان و گذشتگان از امامزاده

حضور بنا به عنوان محل اتفاق و... در روایات عمومی  خاطره انگیز بودن بنای امامزاده
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تکاپوی عمومی در طول مشخصی از سال از حیث جمعیت پویایی واحساس زنده بودن فضا سرزندگی

اجتماعی
تناسب بین فعالیت و نوع فضاهای درون بنا حس اجتماع در درون بنا

ارتباطات 
مشارکت در امور مربوط به امامزادهاجتماعی تعامالت اجتماعی بین افراد

دربرگیرندگی فضای فعالیتی در امامزاده تنوع رفتاری
روند شکل دهنده ی فعالیت به سازماندهی فضاها فعالیت های فرهنگی در محوطه ی امامزاده فعالیت

نوع کاربری ها و نحوه ی قرارگیری در سازمان فضایی کاربری ها
تسهیالت و 

کاربری
عملکردی

نوع، تعداد و محل قرارگیری کاربری کاربری های جاذب جمعیت
- الگوهای بهره  برداری از کاربری

مکان  حس  در  عامه  فرهنگ  به  بسته  دسترسی  سهولت 
است. متفاوت 

میزان سهولت دسترسی به امامزاده دسترسی

شاخص های  و  مکان  مؤلفه های حس  و  ابعاد  به  توجه  با 
طراحی  سؤال   30 با  پرسش نامه ای  ابتدا  در  شده  مطرح 
پیش آزمون  روش  از  آن،  پایایی  و  روایی  تؤیید  برای  شد. 
استفاده شد به این صورت که این پرسش نامه در جامعه ی 
30 نفری توزیع شد. نتایج به دست آمده از آزمون در اختیار 
کارشناسان و خبرگان قرار گرفت و به این طریق بسیاری 
از نارسایی های آزمون مانند تغییر نوع طیف بندی و حذف 
و تصحیح برخی از سؤاالت، مشخص؛ و در نهایت تعدادی 

52 درصد از پاسخگویان مربوط به امامزاده سید حسن)ع( و 
48 درصد مربوط به امامزاده علی صالح)ع( هستند. همانطور 
پاسخگویان  تعداد  است؛  داده شده  نشان   3 در جدول  که 
مرد 48 درصد و پاسخگویان زن 52 درصد است. درباره ی 
در  آنها  از  درصد   53 مجموع  در  پاسخگویان  سنی  توزیع 
بازه ی  در  درصد   37 و  سالگی   40 تا   20 سنی  فاصله ی 

از گویه ها از پرسش نامه حذف شد و در مجموع 26 سؤال 
و  مستقل،  متغیرهای  به  مربوط  سؤال   24 که  ماند  باقی 
پایایی  تأیید  برای  بود.  وابسته  متغیر  به  مربوط  سؤال   2
شد.  استفاده  کرونباخ  آلفای  آزمون  روش  از  پرسش نامه 
ضریب آلفای کرونباخ در مجموع برای امامزاده سیدحسن 
نتایج  آمد.  دست  به   0.872 صالح  علی  امامزاده  0.868و 
ضریب پایایی به تفکیک مؤلفه های پژوهش در جدول 2 

است. ارائه شده 

بیشتر از 40 سال قرار داشتند؛ و 10 درصد کمتر از 20سال 
لیسانس،   44.7 مجموع  در  تحصیالت  مورد  در  بوده اند. 
با  درصد   25.2 و  دیپلم،   15.6 ابتدایی،  تحصیالت   14.4

بوده اند. باالتر  و  مدرک فوق لیسانس 

جدول 3. میزان ضریب پایایی مؤلفه ها

آلفای کرونباخ سید حسن)ع( آلفای کرونباخ علی صالح)ع( تعداد گویه عوامل
0.771 0.777 8 کالبدی
0.721 0.704 7 ادراکی
0.703 0.736 5 اجتماعی
0.706 0.712 4 عملکردی
0.868 0.872 24 کل سؤاالت
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معرفی اجمالی امامزاده های استان ایالم
در  عراق  کشور  با  هم مرز  و  ایران  غرب  در  ایالم  استان 
شده  واقع  زاگرس  ارتفاعات  محدوده ی  غربی  حاشیه ی 
ده  از  یکی  ایالم  استان  در غرب  مهران  است. شهرستان 
شهرستان استان می باشد. بخش صالح آباد در شمال غربی 
شهرستان مهران قرار دارد و از توابع آن می باشد که در زمان 
دفاع مقدس به بسیاری از بناهای آن از جمله امامزادگان 
و بقاع متبرکه آن آسیب هایی وارد؛ و باعث شد در دهه ی 
امامزاده های  شود.  اقدام  آن  توسعه  و  بازسازی  به  اخیر 
واقع  شهرستان  این  در  صالح)ع(،  علی  و  سیدحسن)ع( 
گردیده است. بقعه ی متبرکه امامزاده علی صالح)ع( در شهر 
صالح آباد در طول زمان چندین بار تجدید بنا شده است. بر 
بنای پیشین بقعه،  سنگ نوشته ای قرار گرفته بود که زمان 
ساخته شدن بنا را مربوط به دوران صفویه می دانست. بنای 
دیگری در سال 1308 ه.ق. در زمان قاجار احداث شد که 
کاشی کاری  تزئینات  با  گلدسته  دو  و  شلغمی  گنبد  دارای 
زیبا بود که در طول جنگ تحمیلی آسیب دید و به جای 
آن بنای کنونی امامزاده در سال 1362 ه .ش. با مساحتی 
بالغ بر یک هزار متر مربع ساخته شد. و در چند سال اخیر 
اضافه  بنا  طرف  دو  در  شبستان  دو  بنا  توسعه ی  طرح  در 
شده است. طرح معماری بنا، شامل یک گنبد دوپوسته که 
با  را شبستان  آن  اطراف  و  گرفته  قرار  روی چهارتاقی  بر 
و  شده  آیینه کاری  گنبد  زیر  است.  گرفته  فرا  گنبد  هشت 
قبر در وسط بنا و زیر گنبد است. محرابی در ضلع جنوبی 
بوته  و  گل  نقوش  و  کریم  قرآن  از  کتیبه هایی  با  و  است 

جدول 4. توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی

تحصیالت جنسیت سن
امامزاده

فوق لیسانس لیسانس دیپلم ابتدایی مرد زن بیشتر از 
40 سال

بین 20 تا 
40 سال

کمتر از 20 
سال

28.0% 48.4% 11.5% 12.1% 42.4% 57.1% 33.0% 56.8% 10.3% امامزاده 
سید 

51حسن)ع( 88 21 22 78 105 61 105 19

22.5% 41.0% 19.7% 16.8% 53.7% 46.3% 41.0% 49.7% 9.2% امامزاده 
علی 

39صالح)ع( 71 34 29 94 81 71 86 16

کاشیکاری شده است. در ورودی در ضلع شمالی در داخل 
ایوان است که مقرنس کاری زیبایی به کمک کاشی در آن 
فیروزه ای  آجر وکاشی  تزئینات  با  مناره  انجام گرفته و دو 
آجر  و  کاشی  تلفیق  از  بنا  تزئینات  عمده  دارد.  در طرفین 
در  است  مزین شده  قرآنی  آیات  با  نما  کاشی کاری  است. 
قسمت داخلی این تزئینات تکرار شده است. بنا دارای که 
بر روی یک چهار طاقی قرار دارد و زیر گنبد آینه کاری شده 
زوار  تردد  مسیر  در  قرارگیری  توجه  با  امامزاده  این  است. 
بومی  زائران  پذیرای خیل عظیم  عالیات همه ساله  عتبات 
اثر،  به کرامات متعدد، قدمت  با توجه  و  و غیر بومی است 
مقدس  دفاع  شهدای  گلزار  وجود  ایالم،  شهر  به  نزدیکی 
نزدیکی  به  توجه  با  است.  بوده  احترام مردم  مورد  همواره 
امامزاده به شهر ایالم ساالنه مراسم فرهنگی-مذهبی مانند 
عطر افشانی و گلباران مزار شهدا، مراسم تاسوعا و عاشورای 
حسینی، مراسم تعزیه، دعای عرفه و... در این مکان انجام 

می شود. 
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تصویر 1. امامزاده علی صالح)ع( 
)باال: تصویر کهن، میانه: بازسازی بنا، پایین: توسعه ی بنا(

تصویر 1. امامزاده علی صالح)ع( 
)باال: تصویر کهن، میانه: بازسازی بنا، پایین: توسعه ی بنا(

مقبره ی امامزاده سید حسن فرزند امام موسی کاظم)ع( در چهار 
کیلومتری جنوب شرقی شهر مهران قرار دارد. بنای قدیمی آن بر 
طبق سنگ نوشته ای که در زیارتگاه وجود دارد؛ به زمان قاجار بر 
می گردد که والیان پشتکوه گنبد و بارگاهی بر روی آن احداث 
کرده اند. بنای مذکور گنبد خاکی داشته و دارای دو مناره ی قطور 
ولی کوتاه در طرفین در ورودی بوده است و قسمت فوقانی 
مناره ها تزئینات آجرکاری داشته است )محمودیان 1392، 119(. 
مصالح بنای قدیمی از آجر بوده است؛ و در سال 1370 بقعه ی 
امامزاده سید حسن بازسازی شد. بنای جدید آن شامل یک 
چهار طاقی در مرکز بنا وگنبدی دو پوش بر روی آن می باشد. 
اطراف چهار طاقی با یک شبستان که با هشت گنبد کوچک 
مسقف شد احاطه شده است. قبر در وسط چهار طاقی و در زیر 
گنبد دو پوش قرار دارد؛ و بر روی آن ضریح فلزی نصب شده 
است )رحمتی فرمانی 1394، 142(. تزئینات داخلی بنا شامل 

آینه کاری های متعدد و کاشی کاری به رنگ های آبی فیروزه ای 
و سبزآبی با طرح گل و بوته در جداره ها، زیبایی خاصی به فضا 
بخشیده است. نورپردازی فضای داخلی و انعکاس نور در سطوح 
آینه ای، همچنین شبستان های بزرگ و با ارتفاع زیاد در اطراف 

گنبد باعث ایجاد محیطی متفاوت شده است )تصویر 2(.
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آزمون مدل نظری و تحلیل یافته های تحقیق 
در تحلیل داده های پرسش نامه با کمک نرم افزار SPSS و با 
میزان  واریانس،  آزمون  و  همبستگی  آزمون  از  بهره گیری 
نهایت  در  و  بررسی؛  متغیرها  بین  همبستگی  و  معناداری 

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره 5 در امامزاده 
سید حسن)ع(، متغیر تنوع بصری با ضریب همبستگی 0.722 
و سطح معناداری کمتر از 0.05 باالترین همبستگی را با میزان 
حس مکان نشان می دهد. بدین معنا که عوامل کالبدی چون 
تزیینات، بافت در و دیوارها، رنگ های استفاده شده و نورپردازی 
امامزاده بیش ترین تاثیر را در القای حس مکان افراد در درون 
و  با ضریب همبستگی 0.662  متغیر  دومین  دارند.  امامزاده 
سطح معناداری کمتر از 0.05 آرامش و معنویت بنا و پس از آن 
خاطرات و تعلقات قبلی است. بدین معنا که عوامل ادراکی چون 
روحانی بودن، آرام بودن بنا و امنیت روحی روانی امامزاده در 
القای حس مکان در درون امامزاده تاثیر زیادی دارند. پس از آن 
به ترتیب متغیرهای ارتباطات اجتماعی، سرزندگی، کیفیت های 
بعدی  رده های  در  ودسترسی  تسهیالت  فعالیت،  و  فضایی 
قرار می گیرند. همچنین عوامل عملکردی چون تسهیالت و 

میزان  مدل سازی،  و  چندمتغیره  خطی  رگرسیون  تحلیل  با 
تأثیرگذاری هر متغیر بر ارتقای حس مکان در بناهای آرامگاهی 

شد. مشخص  مذهبی 

کاربری ها با ضریب همبستگی 0.225و سهولت دسترسی به 
امامزاده با ضریب همبستگی   0.178 تأثیر کمی در القای 
اطالعات  منظور صحت  به  دارند.   امامزاده  در  مکان  حس 
به دست آمده از میزان همبستگی، امامزاده ی علی صالح)ع( 
نیز مورد بررسی قرار گرفت که در این امامزاده نیز نتایج به 
دست آمده بسیار نزدیک به امامزاده سید حسن)ع( بود. به این 
صورت که متغیرهای آرامش و معنویت، سرزندگی، ارتباطات 
کیفیت های  فعالیت،  خاطره انگیزی،  بصری،  تنوع  اجتماعی، 
فضایی، دسترسی و کاربری به ترتیب رتبه بندی شده اند. تفاوت 
محسوسی که در این دو امامزاده مشاهده می شود در متغیر 
تنوع بصری است که به دلیل  تزئینات آیینه کاری، کاشی کاری 
دیده  سیدحسن)ع(  امامزاده ی  در  که  متنوعی  رنگ های  و 
درضریب  تفاوت  باعث  شاخص ها،  این  تاثیر  و  می شود 
همبستگی در دو امامزاده شده است. از رگرسیون خطی ساده 

القای حس مکان

متغیر مستغل امامزاده علی صالح)ع(عوامل امامزاده سید حسن)ع(
ضریب معناداری ضریب همبستگی 

پیرسون
ضریب معناداری ضریب همبستگی 

پیرسون
0.000 0.508 0.000 0.722 تنوع بصری  کالبدی
0.000 0.379 0.000 0.432 کیفیت های فضایی
0.000 0.662 0.000 0.626 آرامش و معنویت بنا ادراکی
0.000 0.508 0.000 0.544 خاطرات و تعلقات 

قبلی
0.000 0.620 0.000 0.510 سرزندگی اجتماعی
0.000 0.575 0.000 0.535 ارتباطات اجتماعی
0.000 0.420 0.000 0.401 فعالیت
0.038 0.156 0.002 0.225 تسهیالت و کاربری عملکردی
0.015 0.184 0.015 0.178 دسترسی

جدول 5. تعیین میزان ضریب همبستگی پیرسون در امامزاده
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به منظور تایید همبستگی بین متغیرها و نیز پیش-بینی مقدار 
یک متغیر وابسته براساس متغیرهای مستقل استفاده شد. در 
جدول شماره 4 مشاهده می شود مولفه های کالبدی، ادراکی، 
اجتماعی، عملکردی وارد معادله ی رگرسیون شده اند. نتایج به 
دست آمده نشان می دهد که هرکدام از متغیرها بر القای حس 
مکان تاثیرگذارند. همچنین مقدار آماره ی آزمون و معنی داری 

این پژوهش، عالوه بر بررسی روابط دو متغیره به روابط  در 
و  مستقیم  تأثیر  که  مدلی  طراحی  منظور  به  چندمتغیره، 
غیرمستقیم متغیرهای مستقل را بر متغیرهای وابسته نشان 
مسیر«  »تحلیل  از  راستا  این  در  شده است.  پرداخته  دهد؛ 
استفاده  آماری  داده های  تحلیل  از روش های  یکی  به عنوان 

مربوط به آزمون رگرسیونی تاثیر هریک از ابعاد بر روی متغیر 
حس مکان را نشان می دهد. در نتیجه می توان گفت تمامی 
این متغیرها در تبیین پراکندگی متغیر وابسته تاثیرگذار هستند. 
و بیش ترین مقدار مربوط به مولفه های ادراکی وکالبدی هستند 
و مولفه های عملکردی تاثیر کمی در ارتقای حس مکان دارد.

میان  علی  روابط  که  است  تکنیکی  مسیر  تحلیل  می شود. 
متغیرهای مشخص شده در مدل را آزمون می کند )منصورفر 
1391، 197(؛ و تعمیم یافته ی روش رگرسیون چند متغیره در 
)هومن 1384، 45(.  است  علی  مدل های  تدوین  با  ارتباط 

P مقدار آماره ی آزمون خطای استاندارد
همبستگی 

و مقدار بتای 
استاندارد

امامزاده
نقش

متغیر وابسته متغیر مستقل

0.000 121.37 0.078 0.631 سید حسن)ع(

حس مکان

کالبدی
0.000 54.66 0.082 0.489 علی صالح)ع(
0.000 143.71 0.066 0.663 سید حسن)ع(

ادراکی
0.000 128.69 0.065 0.652 علی صالح)ع(
0.000 99.68 0.063 0.594 سید حسن)ع(

اجتماعی
0.000 134.29 0.050 0.660 علی صالح)ع(
0.001 11.91 0.082 0.247 سید حسن)ع(

عملکردی
0.009 7.048 0.054 0.197 علی صالح)ع(

جدول 6. برآورد مقادیر ضرایب در مدل رگرسیونی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

جدول 6. برآورد مقادیر ضرایب در مدل رگرسیونی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

خطای استاندارد برآورد ضریب تبیین تعدیل شده ضریب تبیین ضریب همبستگی
0.39095 0.596 0.617 0.785 مدل 1 امامزاده علی صالح)ع(
0.42146 0.629 0.647 0.804 مدل 2 امامزاده سید حسن)ع(
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مطابق جدول 7، در امامزاده علی صالح)ع( چهار متغیر تنوع 
بصری، معنویت، ارتباطات و سرزندگی در تبیین متغیر افزایش 
حس مکان به امامزاده با ضریب تبیین تعدیل شده برابر با 0.596 
بیشترین قدرت تبیین کنندگی را دارا هستند؛ به عبارتی این 
چهار متغیر حدود 59 درصد )مطابق جدول 7(، واریانس حس 
مکان به امامزاده را تبیین می کنند. در بین این عوامل، آرامش 
و معنویت با 0.33 بیشترین سهم را در تبیین واریانس حس 

مکان و پس از آن سرزندگی با 0.302 و تنوع بصری 0.217 
و ارتباطات اجتماعی با ضریب بتای 0.179به ترتیب کمترین 
سهم تبیین کنندگی را در تبیین حس مکان در امامزاده ها دارند. 
سایر متغیرها به صورت مستقیم بر حس مکان افراد تاثیری 
ندارند. نمودار 1، نمودار تحلیل مسیر متغیرها را در امامزاده علی 
صالح)ع( نشان می دهد. که در این نمودار ضریب بتا به عنوان 

ضریب مسیر در نظر گرفته شده است. 

نمودار 1. مدل نظری و مفهومی عوامل مؤثر بر حس مکان در امامزاده علی صالح)ع(

جدول 6. برآورد مقادیر ضرایب در مدل رگرسیونی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

امامزاده سید حسن)ع( امامزاده علی صالح)ع(

مدل
معنی داری t مقدار

ضریب 
استاندارد 
شده  
Beta

ضریب 
استاندارد 
B نشده

معنی داری t مقدار
ضریب 

استاندارد 
Beta شده

ضریب 
استاندارد 
B نشده

0.000 7.460 0.570 0.651 0.002 3.074 0.217 0.235 تنوع بصری
0.300 2.998- 0.190 0.249- 0.084 1.736- 0.116- 0.138- کیفیت های فضایی
0.043 2.03 0.136 0.153 0.000 4.243 0.330 0.361 آرامش و معنویت بنا
0.215 1.24 0.074 0.072 0.197 1.295 0.080 0.073 خاطرات و تعلقات قبلی
0.003 2.96 0.169 0.152 0.000 4.858 0.302 0.208 سرزندگی
0.048 1.99 0.116 0.119 0.006 2.765 0.179 0.165 ارتباطات اجتماعی
0.204 1.27 0.069 0.047 0.126 1.540 0.090 0.053 فعالیت
0.675 0.419- 021.- 0.020- 0.053 2.146- 0.128- 0.094- تسهیالت و کاربری
0.016 2.42 0.116 0.101 0.141 1.480- 0.089- 0.049- دسترسی
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در نمودار مسیر، چهار متغیر مستقل تنوع بصری، معنویت، 
صورت  به  یکدیگر  با  اجتماعی  ارتباطات  و  سرزندگی 
امامزاده  در  مکان  ارتقای حس  بر  غیرمستقیم  و  مستقیم 
تأثیر گذارند. به این صورت که تنوع بصری عالوه بر تأثیر 
و  غیرمستقیم  صورت  به   ،)0.217 بتای  )ضریب  مستقیم 
بر   )0.078=0.330×0.238( معنویت  بر  تأثیر  طریق  از 
حس مکان تأثیر دارد. متغیرهای خاطرات و تعلقات قبلی، 
کیفیت فضایی و فعالیت به صورت غیرمستقیم و با تأثیری 
ارتقای  بر  می-گذارند  دیگر  مستقل  متغیرهای  روی  که 
فضایی  کیفیت  متغیر  مثال  برای  دارند.  تأثیر  مکان  حس 
با تاثیر بر سرزندگی فضا بر ارتقا حس مکان مؤثر است؛ و 
متغیرهای تسهیالت و دسترسی تأثیر بسیار کمی در ارتقای 
تحلیل  نتایج  دارند. همچنین  امامزاده  این  در  مکان  حس 
رگرسیونی )جدول 8( در امامزاده سید حسن نیز نتایج شبیه 
به امامزاده علی صالح)ع( را نشان می دهد با این تفاوت که 
متغیر دسترسی نیز در حس مکان امامزاده سید حسن)ع( 
از  را  آن  زیاد  فاصله ی  می توان  که  است.  بوده  تأثیر گذار 
گفت   می توان  پس  کرد.  عنوان  امر  این  دلیل  ایالم  شهر 
که مؤلفه های عملکردی هرچند تأثیر بسیار کمی در حس 
را  عامل  این  تأثیر  نمی توان  ولی  دارند؛  امامزاده ها  مکان 

گرفت. نادیده 
نتیجه گیری

تحقیق  سؤال  به  پاسخ دهی  راستای  در  پژوهش  این  در 
زیارتگاه ها  در  مکان  حس  ایجاد  در  عواملی  چه  -که 
تأثیر گذارند؟- به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر حس 
مکان در بناهای آرامگاهی مذهبی به مطالعه ی مفهوم حس 
از پژوهش های  مکان پرداخته شد و عوامل به دست آمده 
گرفت.  قرار  آزمایش  مورد  موردی  نمونه های  در  پیشین 
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عوامل ادراکی، 
مکان  حس  ارتقای  در  زیادی  تاثیر  اجتماعی  و  کالبدی 
شد  مشاهده  باالیی  همبستگی  عوامل  این  بین  و  دارند؛ 

این  به  است؛  همدیگر  بر  متغیرها  تاثیر  نشان دهنده ی  که 
دیگر  متغیر  بر  که  تأثیری  با  متغیرها  از  هرکدام  که  معنا 
می گذارد؛ در ارتقای حس مکان مؤثر است. به عنوان مثال، 
متغیرهایی چون ارتباطات اجتماعی و فعالیت های فرهنگی 
بر سرزندگی مکان تأثیر دارند و سر زندگی در آرامش معنوی 
به  رنگ های  مانند  کالبدی  عوامل  و  دارد.  مثبت  تأثیر  بنا 
بنا  جداره های  در  شده  ایجاد  بافت  امامزاده،  در  رفته  کار 
چون  تزئیناتی  همچنین  و  است  قرآنی  آیات  به  مزین  که 
یعنی حس  ادراکی  مؤلفه ی  بر  و...  کاشی  کاری  آینه کاری، 
تأثیر مثبت می گذارند.  افراد،  امنیت روح و روان  آرامش و 
بنابراین به منظور ایجاد حس مکان در این بناها، افزایش 
تنوع بصری و کیفیت بخشی به فضای داخل و خارج بناهای 
افراد  مکان  حس  ارتقای  در  می تواند  مذهبی  آرامگاهی 
تأثیر مثبتی داشته باشد. همچنین نتایج نشان می  دهد که 
اطهار  ائمه  با  نزدیک خانوادگی  ارتباط  امامزادگان،  اصالت 
و قدمت تاریخی این بناها باعث افزایش حس تعلق به بنا 
در بین مردم در گذر زمان بوده است؛ و عوامل عملکردی 
قبرستان،  وجود  امامزاده،  اطراف  بازارچه های  همچون 
دسترسی و... تأثیر کمتری نسبت به مؤلفه های دیگر دارند. 
دو  آمده  به دست  نتایج  از  اطمینان  برای  پژوهش  این  در 
امامزاده بررسی شد نتایج به دست آمده در هر دو امامزاده ها 
حال  عین  در  و  می دهد  نشان  را  زیادی  شباهت های 
تفاوت هایی نیز مشاهده می شود که به عوامل مختلفی چون 
تزئینات بناها، بازارچه های اطراف امامزاده ها، دسترسی و... 
مربوط می شود؛ و به طور کلی می توان گفت که مؤلفه های 
مورد بررسی در این پژوهش بیشتر از 60 درصد از واریانس 
متغیر وابسته ی حس مکان را در امامزاده ها تبیین می کنند. 
این بدان معنا است که  عالوه بر متغیرهای بررسی شده، 
در  مکان  حس  ایجاد  در  می توانند  نیز  دیگری  متغیرهای 

باشند.  مؤثر  مذهبی  آرامگاهی  بناهای 
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Abstract

Today, concepts such as place attachment, sense of place, meaning of place, place identity, 
and ... has devoted many studies in literature of architecture and urban design particularly 
in the field of environmental psychology. ImamZades, as a religious building, can help to 
the religious teachings. ImamZades were built in all over of Iran in different architectural 
styles. They during the course of history caused social unification and make the spiritual 
life of pilgrims and other people. Some of these buildings have been rehabilitated in recent 
decades due to various reasons such as the damage caused by the war or the effect of 
destructive natural disasters. The shape and space organization have been effective in terms 
of the level of place attachment. Any changes in the physical and mental dimensions of the 
building could have influenced its sense of place. Some ImamZades have been damaged 
in western and southern provinces during wartime or natural erosion, which has led to the 
rebuilding. The change of body, form and spatial systems can be effective on the spiritual 
senses of pilgrims and their geography of memory. The authors focus on understanding 
the relationship between physical-functional changes and sense of place, with the aim of 
examining the concept of the sense of place to recognize the most important indicators 
affecting its creation and promotion in ImamZades. The research question is what factors 
influence the formation of a sense of place in religious monumental buildings like as 
ImamZades? Two ImamZades in Ilam were selected and studied. In this regard, SPSS 
software was used for data analysis. To measure the relationship between variables, Pearson 
Correlation Method was used and Simple Linear and Multivariate Linear Regression tests 
were used to determine the relationship and intensity and direction of the relationship 
between independent and dependent variables. The Path Analysis was used to determine 
the direct and indirect effects of variables on the sense of place. According to the results, 
physical, perceptual, and social components have the most impact on Imamzadeh›s sense of 
place, and the functional component has less effect on the sense of place enhancement. Also, 
variables of visual diversity, social communication, vitality and spirituality are directly 
affecting the sense of place, and the variables of previous memories and attachments, spatial 
quality and activity are indirectly influenced by other variables on the sense of place in the 
imamzades. In other words, in order to promote the sense of place in the buildings of the 

Journal of Reasearch in Islamic Architecture /  No.23 / Summer  2019

* vasiq@jsu.ac.ir           ** ata.divali@jsu.ac.ir

Received: 17/07/2017                 Accepted: 27/04/2019

51

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            17 / 20

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1172-fa.html


52Journal of Reasearch in Islamic Architecture /  No.23 / Summer  2019

religious shrine, physical interference should be minimized and changes made to changes and 
creation of communal spaces.

Keywords: Sense of place, Imamzades, Ilam.
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