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لرز زیبایی شناسی به عنوان واکنشی که از طریق حواس پنجگانه به وجود می آید و با احساسات فیزیکی همراه است؛ غالباً در 
مواجهه با یک محرک زیبا به وجود می  آید؛ اما اعمال مذهبی نیز می توانند عامل بروز آن باشند. با تمرکز بر معماری مذهبی 
به عنوان بنایی که هم محرک های زیبا در آن به وفور یافت می شود و هم محلی برای انجام اعمال مذهبی است؛ و حرم 
امام رضا)ع( به عنوان یکی از مهم ترین بناهای مذهبی در ایران، پژوهش پیش رو تاثیر فضای معماری بر بروز واکنش لرز 
زیبایی شناسی را از طریق بررسی حواس مختلف پیگیری می کند. همچنین تاثیر داده های مرتبط با جمعیت شناسی بر تجربه 
لرز مورد توجه بوده است. هدف پژوهش شناخت فضاها و اعمالی است که به عنوان متغیر مستقل، بر احساسات انسانی به 
عنوان متغیر وابسته تاثیر می گذارند و باعث بروز واکنش لرز زیبایی شناسی می شوند که می تواند نکته مورد توجهی باشد 
در ساخت بناهای مذهبی. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس پیمایش میدانی از طریق پرسشنامه و در 
اماکن عمومی صورت گرفته است و بخشی از تحقیق بزرگتری است که عالوه بر تاثیر کیفیات فضای معماری، به تحلیل 
ارتباط میان جنسیت، وضعیت تاهل، سن، میزان تحصیالت، دفعات سفر به مشهد، سطح اقتصادی، ویژگی های شخصیتی و 
دینداری با تجربه لرز زیبایی شناسی پرداخته است. داده های جمع آوری شده از پرسشنامه های 307 شرکت کننده در آزمون که 
در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، شامل اطالعات جمعیت شناسی، مقیاس لرز زیبایی شناختی و پرسشنامه محقق ساخته 
بررسی تجارب در حرم امام رضا)ع( بوده و به وسیله نرم افزار SPSS تحلیل شده است. با در نظر گرفتن بنای معماری 
بهعنوان فضایی که درک آن فراتر از بینایی و مرتبط با حواس گوناگون است و سنجش واکنش لرز زیبایی شناسی، این طور به 
نظر می رسد که برخی فضاها همچون ضریح حرم با واسطه حس المسه بیشترین تاثیر را بر واکنش لرز داشته باشند. همچنین 

صداهایی همچون صدای اذان و نقاره خانه در درجه بعدی از طریق حس شنوایی بر بروز لرز موثرند.
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1. مقدمه
ــه  ــاری ارائ ــول از معم ــکل معم ــه ش ــه ب ــترده ای ک ــف گس تعاری
ــد  ــا در آن تاکی ــت فض ــر اهمی ــه ای ب ــه گون ــب ب ــوند اغل می ش
دارنــد. بطــوری کــه وجــه مشــترک بســیاری از ایــن تعاریــف، بیــان 
معمــاری بــه عنــوان فــن ســازماندهی فضــا بــه نحــوی خــالق بــا 
ــز1  ــر کالین ــف اســت. پیت ــا روش هــای مختل ــح ی اســتفاده از مصال
معتقــد اســت کــه مفهــوم فضــا اساســی ترین جــزء معمــاری اســت 
ــی کــه انســان  کــه از زمــان پیدایــش فرم هــای ابتدایــی و از زمان
نخســتین، ســرپناه خــود را درون غارهــا شــکل داده وجــود داشــته 
ــن موضــوع  ــون معمــاری ای ــرن هجدهــم در مت ــا ق ــا ت اســت؛ ام
مطــرح نشــده و در آن دوره واژه فضــا بیشــتر مفهومــی بــوده کــه 
ــب  ــای بی تناس ــی و بخش ه ــای داخل ــات محیط ه ــورد تزئین درم

ــز 1375، 365(. ــت )کالین ــده اس ــه می ش ــه کار گرفت ب
در قــرن نــوزده و بیســت امــا نــگاه بــه مقولــه فضــا تغییــر کــرد. 
ــد3 و  ــن2، هیلِدبران ــالدی ولفلی ــا 1908 می ــال های 1886 ت در س
ــد  ــان کردن ــی را بی ــرد متفاوت ــی رویک ــو4 در زیبایی شناس اشمارس
ــه  ــا اینک ــدند. ب ــاری ش ــی در معم ــه همدل ــاد نظری ــب ایج و موج
ــر  ــرز تفک ــر ط ــا تاثی ــود ام ــا نب ــات آنه ــوع نظری ــاری موض معم
ــر  ــت. از نظ ــن اس ــدی روش ــا ح ــاری ت ــات معم ــر نظری ــان ب ایش
ــری ایجــاد  ــر کار هن ــن واکنش هــای روانشــناختی کــه در اث ولفلی
می شــود مســئله ای مهــم و اساســی اســت. هیلدبرانــد و اشمارســو 
ــادی  ــه کــه زیبایی شناســی معمــاری در اجــزای م ــن نظری ــز ای نی
ــا  ــاس فض ــر احس ــس ب ــی و برعک ــرار دارد را نف ــح آن ق و مصال
ــت  ــح اس ــه واض ــدی 1390، 201(. آنچ ــد )نورمحم ــد کرده ان تاکی
ایــن اســت کــه در قــرن بیســتم نقــش انســان در معمــاری محــدود 
ــر درک فضــا توســط  ــات ب ــه نظری ــق فضــا نیســت و هم ــه خل ب

ــته اند.  ــه داش ــز و توج ــز تمرک ــان نی انس
ــای  ــر نظریه ه ــی ب ــل توجه ــر قاب ــواره تاثی ــان هم ــور انس حض
ــدگاه  ــات دی ــن نظری ــی از ای ــت و یک ــته اس ــناختی5 داش پدیدارش
پدیدارشناســانه موریــس مرلوپونتــی6 در زمینــه ادراک حســی 
فضــا اســت. در ایــن نظریــه، مرلوپونتــی بیــش از همــه بــه نقــش 
بــدن در تجربــه هــرروزه انســان از جهــان پیرامونــش توجــه 
ــدن  داشــته اســت. چنانکــه در پدیدارشناســی ادراک7 می نویســد ب
واســطه عمومــی و متــداول مــا بــرای داشــتن یــک جهــان اســت 
)مرلوپونتــی 1962، 169(. می تــوان از ســخن مرلوپونتــی اینچنیــن 
ــور  ــول تص ــور معم ــه ط ــه ب ــالف آنچ ــه برخ ــرد ک ــت ک برداش
ــس  ــه ح ــته ب ــا وابس ــاری تنه ــای معم ــا از فض ــود؛ درک م می ش
ــم  ــم درخواهی ــه موضــوع بنگری ــر ب ــر دقیق ت ــی نیســت و اگ بینای
ــر از تماشــای آن و  ــکان، فرات ــا م ــک فضــا ی ــه ادراک ی ــت ک یاف
ترکیبــی از عوامــل گوناگونــی اســت کــه بســیاری از حــواس مــا را 
دربــر می گیــرد. یوهــان پاالســما8 تحــت تاثیــر نظریــه مرلوپونتــی 

ــه ای  ــاری را تجرب ــک فضــای معم ــا ی ــی ب ــر لحظــه از رویاروی ه
ــا چشــم، گــوش،  ــه شــکل مســاوی ب ــه ب ــد ک چندحســی9 می دان
ــه می شــود )پاالســما 2005،  ــان، پوســت و گوشــت تجرب ــی، زب بین
ــی اســت کــه  ــده ای از بیشــمار فاکتورهای 41-42(؛ و ترکیــب پیچی
بــه شــکل هماهنــگ و بــا عنــوان حــس و حــال محیــط دریافــت و 
فهمیــده می شــود. او در پژوهــش خــود از جــان دیویــی10 )1952-

ــس  ــن ح ــه  ای ــد ک ــخن می گوی ــی س ــوف آمریکای 1859( فیلس
ــر  ــد کــه شــأن اث ــر هنــری می دان ــرد از اث ــه ف بالواســطه را تجرب
را بــه وجــود مــی آورد. دیویــی در کتــاب هنــر بــه مثابــه تجربــه11 
ــت  ــی اس ــدن حس ــرق ش ــدن و غ ــذب ش ــاس ج ــد احس می نویس
کــه در ابتــدای مواجهــه بــا یــک منظــره یــا هنــگام ورود بــه یــک 
ــا  ــرد )پاالســما 2014، 230(. ب ــر می گی ــا را درب ــع م کلیســای جام
توجــه بــه تاثیــر حــواس گوناگــون در مواجهــه و درک یــک فضــای 
ــی  ــرای بررس ــه ب ــت ک ــه گرف ــه نتیج ــوان این گون ــاری می ت معم
ــر  ــی ب ــنجش های مبتن ــت از س ــز می بایس ــی نی ــن ادراک حس ای

حــواس مختلــف بهــره بــرد. 
تجربــه درک فضــای معمــاری را -کــه ادراکــی چندحســی اســت- 
ــه  ــي ک ــاي زیبایي شناس ــکل از واکنش ه ــک ش ــا ی ــوان ب می ت
همــراه بــا تغییــرات فیزیولوژیکــي اســت و از راه حــواس بــه  وجــود 
ــی12  ــرز زیبایی شناس ــش، ل ــن واکن ــت. ای ــط دانس ــد؛ مرتب می آی
ــه وســیله یــک محــرک13  ــرز زیبایی شناســی ب ــده می شــود. ل نامی
ــاس  ــا احس ــدن ی ــدن، لرزی ــور  ش ــا مور م ــد و ب ــود مي آی ــه وج ب
ســوزش در ســتون فقــرات، شــانه ها و پوســت ســر همــراه 
اســت )گلدشــتاین14 1980، 127(. عوامــل به وجود آورنــده لــرز 
ــد ویژگی هــای  ــی، مانن ــه دو دســته عوامــل درون زیبایی شناســی ب
شــخصیتی فــرد، و محرک هــای خارجــی تقســیم می شــوند. 
ــه بررســي ارتبــاط میــان گونه هــاي  بســیاری از پژوهش هــا کــه ب
مختلــف شــخصیت و ایــن نمودهــا مي پردازنــد، رابطــه مســتقیمي 
ــی16  ــه تجــارب15 )مک کرائ ــان ویژگــي شــخصیتي گشــودگی ب می
و کوســتا17 1994( و فراوانــي لــرز زیبایي شناســي در شــعر و 
موســیقي یافته انــد )مک کرائــی 2007، کیونــکل18 و دیگــران 
ــودگي  ــه گش ــا ک ــیلویا20 2011(. از آنج ــبائوم19 و س 2008، نیوس
بــه تجــارب جدیــد نشــانه وجــود خالقیــت در افــراد و عالقــه بــه 
ــوده  ــراد گش ــه اف ــد ک ــر مي رس ــه نظ ــور ب ــت این ط ــي اس زیبای
ــه  ــه مشــغولیت ب ــه بیشــتر ب ــل عالق ــه دلی ــد ب ــه تجــارب جدی ب
موســیقي در زندگــي روزمــره خــود )URL1, 2019/03/16( بیــش 
ــر  ــذا در تاثی ــد. ل ــه مي کنن ــي را تجرب ــرز زیبایي شناس ــه ل از بقی
شــخصیت بــر شــکل گیری ایــن واکنــش شــکی وجــود نــدارد؛ امــا 
آنچــه در ایــن پژوهــش مــورد توجــه اســت شــناخت محرک هــای 
ــی21  ــه درک چندحس ــه ب ــت ک ــاری اس ــای معم ــی در فض خارج

می انجامــد. 
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ــزارش  ــیقي گ ــورد موس ــتر در  م ــی بیش ــرز زیبایی شناس ــده ل پدی
ــپ22 1995؛  ــت )پانکس ــه اس ــرار گرفت ــي ق ــورد بررس ــده و م ش
بــالد23 و زاتــوره24 2001؛ گــروو25 و دیگــران 2007(؛ امــا همچنیــن 
مي توانــد در هنرهــاي تجســمي، ادبیــات )کونســنی26، وانیــک27، و 
بــراون28 2007(، کشــفیات علمــي، طبیعــت و اعمــال مذهبــي نیــز 
ــن32،  ــر31 و فریدم ــدت30 2010؛ بان ــر29 و های ــود )کلتن مشــاهده ش
2011؛ ســیلویا و دیگــران 2015؛ شــوئلرa 2015 33(. اگــر معمــاری 
ــی  ــال مذهب ــام اعم ــرای انج ــی ب ــب و مکان ــا مذه ــاط ب در ارتب
مــورد بررســی قــرار گیــرد؛ ســه دیــدگاه مختلــف در رابطــه میــان 
ــردازد  ــه هــدف معمــاری می پ ایــن دو یافــت می شــود. نظــر اول ب
ــف  ــح مختل ــر و مصال ــق عناص ــاری از طری ــه معم ــی ک و راه های
ــت  ــانه روحانی ــد پدیدارشناس ــد. دوم بُع ــان می کن ــت را بی روحانی
ــود  ــات می ش ــمانی و احساس ــات جس ــامل تجربی ــه ش ــت ک اس
ــوم  ــد و س ــود می آی ــاری به وج ــا معم ــان ب ــالت انس ــه از تعام ک
ویژگی هــای فرهنگــی و اجتماعــی یــک بنــای معمــاری در 
ــی و ســمبلیک آن  ــی، ارتباط بیــان روحانیــت و کارکــرد اخالق
ــی،  ــای مذهب ــوداز35 2019، 345(. در بناه ــه34 و برم ــت )باری اس
ــه ایــن هــر ســه توجــه شــده  ــزرگ، ب ــژه بناهــای مذهبــی ب به وی
ــن  ــن و دومی ــوص اولی ــا، بخص ــن دیدگاه ه ــان ای ــوان می و می ت
ــی  ــل توجه ــاط قاب ــاری ارتب ــی معم ــا ادراک چندحس ــدگاه، ب دی
یافــت. در بنــای حــرم امــام رضــا)ع(، به عنــوان یکــی از مهم تریــن 
ــر  ــای ذک ــه دیدگاه ه ــه ب ــوان توج ــیعه، می ت ــی ش ــای مذهب بناه
ــکان  ــن م ــه ای ــا ک ــن از آنج ــرد؛ و همچنی ــاهده ک ــده را مش ش
محلــی بــرای انجــام اعمــال مذهبــی اســت کــه می توانــد باعــث 
بــروز لــرز زیبایی شناســی شــود؛ در پژوهــش پیــش رو مورد بررســی 
قــرار خواهــد گرفــت. همچنیــن در حــرم امــام رضــا)ع( افــراد تجارب 
ــداری  ــارب دی ــون تج ــددی همچ ــانه متع ــی و زیبایی شناس مذهب
ــنیداری  ــارب ش ــرم، تج ــای ح ــاری و فض ــدن معم ــا دی ــط ب مرتب
ــوط  ــه، تجــارب المســه مرب ــا نقاره خان ــه صــدای اذان ی ــوط ب مرب
ــا  ــط ب ــی مرتب ــح، تجــارب بویای ــا و ضری ــودن دره ــه لمــس نم ب
ــد گالب و تجــارب چشــایی  مــواد خوشــبوکننده داخــل حــرم مانن
ــر  ــد منج ــه می توان ــد ک ــذری دارن ــذای ن ــوردن آب و غ ــد خ مانن
ــورد ادراک چندحســی در  ــه در م ــه اینک ــه ب ــرز  شــود. باتوج ــه ل ب
ــی  ــل توجه ــش قاب ــون پژوه ــران، تاکن ــی در ای ــاری مذهب معم
ــر و  ــی عناص ــه بررس ــر ب ــش حاض ــت؛ پژوه ــه اس ــورت نگرفت ص
ــاری  ــای معم ــن ادراک را در فض ــه ای ــردازد ک ــی می پ المان های
ــدف  ــد. ه ــود آورن ــه وج ــی ب ــرز زیبایی شناس ــاد ل ــق ایج از طری
پژوهــش کشــف ظرفیــت معمــاری در فراهــم آوردن فضایــی بــرای 
فــرد اســت کــه درک زیبایی شناســی عمیق تــری را به وجــود 

ــازد. ــرآورده س ــز ب ــری را نی ــی ژرف ت ــای روحان آورده و نیازه

2. پیشینه پژوهش
همــواره مولفه  هــاي زیبایي  شناســي در بناهــای مذهبــي بــه لحــاظ 
ــکل دهنده  ــي ش ــفي و عرفان ــم فلس ــي مفاهی ــا بررس ــي و ی تاریخ
ــگاه ایــن  ــد؛ و اغلــب ن هنــر مذهبــی مــورد مطالعــه قــرار گرفته ان
ــي و  ــد ارزش تاریخ ــًا از دی ــر صرف ــن عناص ــه ای ــا ب پژوهش ه
ــوده اســت. در ایــن پژوهــش  ــواي آمــوزش مذهبــي آن هــا ب محت
ــای  ــش بن ــی نق ــف و بررس ــوده کش ــر ب ــورد نظ ــه م ــا آنچ ام
ــش  ــکل گیری واکن ــی در ش ــاری چندحس ــوان معم ــی به عن مذهب
لــرز زیبایی شناســی اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود 
ــده  ــی به وجود آورن ــی و بیرون ــل درون ــه عوام ــه ب ــی ک پژوهش های
بررســی گردیــد. همچنیــن  پرداخته انــد؛  زیبایی شناســی  لــرز 
پژوهش هــای انجــام شــده دربــاره معمــاری چندحســی در بناهــای 

ــت.  ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــی دیگــر م مذهب
ــه  ــه ب ــد آنچ ــی مانن ــرز زیبایی شناس ــه ل ــوط ب ــای مرب پژوهش ه
طــور معمــول در ادبیــات پژوهش هــای روانشناســی مشــاهده 
می شــود؛ دو جنبــه دارد. جنبــه تجربــی، و جنبــه ای کــه بــه 
ــگران  ــی، پژوهش ــه تجرب ــردازد. در جنب ــردی می پ ــای ف تفاوت ه
ــه  ــه چ ــد ک ــرار داده ان ــه ق ــورد توج ــئله را م ــن مس ــواًل ای معم
چیزهایــی بــر افــراد تاثیــر می گــذارد و باعــث ایجــاد لــرز 
ــای  ــه تفاوت ه ــه ب ــي ک ــن پژوهش ــود. اولی ــی می ش زیبایی شناس
فــردی و متغیرهــاي شــخصیتی پرداخــت بــه وســیله پانکســپ در 
ــا  ــه شــخصیت هاي ب ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای 1995 انجــام شــد. او ب
درجــه بــاالی ســازگاری36 بیشــتر احتمــال دارد کــه به طــور مکــرر 
ــرز را احســاس کننــد )پانکســپ 1995، 188(. امــا پژوهش هــای  ل
ــد و همگــی  ــی را رد کردن ــه ابتدای ــاره شــخصیت نظری بعــدی درب
شــخصیت گشــوده بــه تجــارب را بیــش از بقیــه گونه هــای 
ــی 2007، 6-10؛  ــتند )مک کرای ــط دانس ــرز مرتب ــا ل ــخصیت ب ش
ــکاران 2008،  ــکل و هم ــیوتین37 2009، 3؛ کیون ــی و س مک کرای
14-15(. یکــی دیگــر از پژوهشــگرانی کــه بــه ویژگی هــای 
ــی کــه  ــرز پرداختــه پــل ســیلویا اســت. آزمون ــه ل فــردی در تجرب
ســیلویا بــرای ســنجش لــرز زیبایی شناســی اســتفاده کــرده شــامل 
ده بخــش از جملــه احســاس از خــود بی خــود شــدن، جــدا شــدن 
از زمــان و مــکان، احســاس بغــض و گریــه و متعجــب و بهــت زده 
ــه ویژگی هــای  ــا توجــه ب شــدن اســت کــه پژوهشــگر آن هــا را ب
ــورد  ــیقی م ــه موس ــردن ب ــوش ک ــگام گ ــراد در هن ــخصیتی اف ش
بررســی قــرار داده اســت )ســیلویا و نیوســبائوم 2011، 212-209(. 
ــده و در  ــه ش ــون ترجم ــن آزم ــز همی ــش رو  نی ــش پی در پژوه

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق پرسشــنامه م
ــرم در معمــاری  ــا فضــا و ف ــط ب واکنش هــای زیبایی شناســی مرتب
ــی از  ــار حس ــد آث ــاری می توانن ــای معم ــه فرم ه ــده ک ــن عقی و ای
خــود برجــای بگذارنــد و بــر احساســات بیننــده تاثیــر داشــته باشــند 
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ــاری  ــردازان معم ــا نظریه پ ــرای مدته ــه ب ــز مســئله ای اســت ک نی
ــراه  ــان39، هم ــی38 و بی ــای همدل ــد. تئوری ه ــه بوده ان ــا آن مواج ب
بــا پیشــرفت دانــش دربــاره پدیــده ادراک، بــه مفهــوم فضــا و فــرم 
ــن  ــر ای ــی ب ــانه همدل ــوری پدیدارشناس ــد. تئ ــه کرده ان ــز توج نی
ــده  ــر بینن ــود کــه معمــاری تاثیــری روانشــناختی ب ــه اســتوار ب پای
ــره انســان و  ــان پیک ــی می ــش همدل ــن اســاس واکن ــر ای دارد و ب
ــذت  ــی ل ــر نوع ــی ب ــه همدل ــد. نظری ــاری رخ می ده ــای معم بن
ــی  ــی مبتن ــی عضالن ــای حس ــه واکنش ه ــر پای ــناختی ب زیبایی ش
ــا  ــط ب ــه مرتب ــی ک ــدی 1390، 201(. در پژوهش ــت )نورمحم اس
تئــوری همدلــی در مــورد معبــد پارتنــون انجــام شــد و بــر فرآینــد 
ــوان مکانیزمــی کــه حــس  ــون به عن ــود؛ پارتن ــداری متمرکــز ب دی
بینایــی فــرد را از طریــق تنظیــم ســرعت و شــتاب حرکــت چشــم 
ــورد  ــد م ــامان می ده ــر س ــات مرم ــول تزئین ــا در ط ــه دور بن ب
توجــه قــرار گرفــت )تیبائولــت40 2017، 432-439(. مســئله مهــم 
ــا  ــا بن ــه ب ــرد در مواجه ــمانی ف ــش جس ــی واکن ــه همدل در نظری

ــه دریافــت از طریــق حــواس اســت. اســت کــه وابســته ب
موســیقی نیــز به عنــوان محــرک خارجــی موثــر بــر درک چندحســی 
از طریــق حــس شــنوایی در معمــاری مذهبــی در بســیاری از 
پژوهش هــا مــورد توجــه بــوده  اســت. همچنیــن در کنــار بررســی 
مفاهیــم ضمنــی کــه صــوت در اجــزای معمــاری همچــون گنبــد، 
ــه کار  ــح ب ــواد و مصال ــر م ــد؛ تاثی ــاد می کن ــراب ایج ــاق و مح ط
ــه  ــئله ک ــن مس ــن و ای ــاد طنی ــیقی و ایج ــر صــدای موس ــه ب رفت
ــان و  ــی یکس ــاوت دریافت ــای متف ــنوندگان در مکان ه ــه ش چگون
ــز مــورد  ــد نی ــا هــدف بنــای مذهبــی از موســیقی دارن همراســتا ب
پژوهــش قــرار گرفتــه اســت )مــورگان41 2010، 922-924، اگنــر42 
2003، 2-3(. کاربــرد بنــا بــرای تصمیم گیــری در ایــن مــورد کــه 
انعــکاس و طنیــن صــدا چــه میــزان باشــد بســیار مهــم اســت؛ و 
ایــن مســئله در بناهــای مذهبــی نیــز همــواره مــورد توجــه بــوده 
اســت. کاربــرد برخــی مصالــح همچــون مرمــر و طــال را می تــوان 
عــالوه بــر بینایــی از منظــر شــنوایی نیــز مــورد بررســی قــرار داد 
کــه صــدا را در ســطح بســیار باالیــی منعکــس می کننــد )پنچــوا43 

 .)93 ،2011
دیگــر محــرک خارجــی کــه بــر درک چندحســی تاثیــر می گــذارد؛ 
نــور اســت. ایــن مســئله در یکــی از بناهــای مذهبــی کــه بســیار 
مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار داشــته؛ یعنــی مســجد ایاصوفیــه، 
مــورد بررســی قرارگرفتــه  اســت. نویســندگان بــا توجــه بــه 
ــی  ــادات مذهب ــه اعتق ــد ک ــن باورن ــر ای ــتانی ب ــای باس پژوهش ه
ــرل  ــه و کنت ــری از هندس ــق بهره گی ــن از طری ــکل نمادی ــه ش ب
نــور نمایانــده شــده اند )جابــی44 و پوتامیانــوس45 2007، 317(. 
میــزان کافــی از نــور و روشــنایی بــرای بیــان معانــی ســمبلیک و 
همچنیــن مقاصــد زیبایی شناســِی مــورد نظــر ســازندگان همــواره 

مــورد نیــاز بــوده اســت. نــور طبیعــی بــه کمــک ســطوح فــراوان 
منعکس کننــده، روشــنایی کافــی را فراهــم می کنــد و شیشــه 
ــد؛  ــور را منعکــس می کن ــه ن ــش از هم ــه بی ــاده ای ک ــوان م به عن
دائمــًا در موزاییک ســازی بــه کار  رفته اســت. همچنیــن طــال 
مــاده دیگــری اســت کــه بــه منظــور انعــکاس نــور بســیار کاربــرد 

داشته اســت )شــیبایله46 2009، 42-41(.
همانطــور کــه در مقدمــه مقالــه بیــان شــد عوامــل بــه وجــود آورنده 
ــرد.  ــیم ک ــی تقس ــی و خارج ــش داخل ــه دو بخ ــوان ب ــرز را می ت ل
طبــق نخســتین مطالعــات دقیــق در ایــن زمینــه در 1980 هیجــان 
و لــرز تغییــرات فیزیولوژیکــي قابــل مشــاهده اي بــود کــه هرگونــه 
محــرک زیبایي شناســانه ای از جملــه موســیقي، هنرهــاي تجســمي 
ــانه  ــر زیبایی شناس ــای غی ــی محرک ه ــت و برخ ــی طبیع ــا حت و ی
همچــون روابــط انســانی مي توانســت ســبب آن شــود )گلدشــتاین 
ــی  ــای خارج ــه محرک ه ــری ک ــای دیگ 1980، 127(. پژوهش ه
تاثیرگــذار بــر لــرز را مــورد توجــه قــرار داده انــد نیــز بــر موســیقی 
ــای  ــراری، هارمونی ه ــه تک ــون ارائ ــی چ ــته و عوامل ــز داش تمرک
قطعــات   ،)115-112  ،199 )اســلوبودا47  غیر قابل پیش بینــی 
غمگیــن، ُتن هــای بــاال و افزایــش صــدا را بــا لــرز مرتبــط 
ــه  ــی ک ــا بجــز عوامل ــته اند )پانکســپ 1995، 175-188(؛ ام دانس
ــای  ــای زیب ــزو محرک ه ــا را ج ــه آن ه ــوان هم ــد و می ت ــر ش ذک
ــورد  ــوع م ــن موض ــرد. ای ــداد ک ــرز قلم ــش ل ــده واکن به وجود آورن
ــرز  ــروز ل ــل ب ــا عام ــر تنه ــه هن ــوده ک ــن ب ــی محققی ــه برخ توج
نیســت؛ بلکــه مقــوالت مربــوط بــه علــم و مذهــب نیــز می تواننــد 
ــاز  ــا نی ــه ب ــه ای ک ــر زمین ــواًل ه ــوند و اص ــرز ش ــروز ل ــث ب باع
اساســي انســان بــه شــناخت ارتبــاط داشته باشــد؛ می توانــد عامــل 

.)29-28 ،2015b ــوئلر ــد )ش ــرز باش ــده ل به وجودآورن

3. روش پژوهش
1-3. شرکت کنندگان 

ــرار  ــون ق ــورد آزم ــر در شــهر مشــهد م ــن پژوهــش 307 نف در ای
گرفتنــد کــه 147 نفــر مــرد )47.9٪( و 160 نفــر زن )٪52.1( 
بودنــد. میانگیــن ســن افــراد 37.33 )15 تــا 66 ســال( بــود و همــه 
ــد. بــه جهــت تحلیــل ارتبــاط میــان  شــرکت کنندگان ایرانــی بودن
ــخ دهندگان از  ــی، پاس ــرز زیبایی شناس ــا ل ــارت ب ــات زی ــداد دفع تع
میــان زائــران حــرم و نــه مجــاوران انتخــاب شــدند. از آنجــا کــه 
ــرم  ــل ح ــنامه در داخ ــه پرسش ــخگویی ب ــن، پاس ــل قوانی ــه دلی ب
ــا  ــد پارک ه ــی مانن ــن عموم ــد در اماک ــود؛ فرآین ــر نب امکان پذی
ــرای  ــی ب ــان کاف ــه زم ــی ک ــط حاضرین ــهد، توس ــرودگاه مش و ف
ــال  ــوروز س ــالت ن ــتند؛ در تعطی ــش ها داش ــه پرس ــخگویی ب پاس
ــا بیســت و دو  ــی ســاعت ده ت ــازه زمان ــًا در ب ــود و شــش و غالب ن

ــده اســت.  انجــام گردی
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2-3. ابزار
ــبائوم  ــیلویا و نیوس ــی )س ــرز زیبایي شناس ــاس ل مقی
حــاالت  و  زیبایی شناســی  لــرز  اندازه گیــری  بــرای   :)2011
ــون ده  ــمت از آزم ــر قس ــا ه ــد ت ــته ش ــراد خواس ــته از اف وابس
ــا  ــا اســتفاده از یــک طیــف هفــت بخشــی )هرگــز ت گویــه ای را ب
همیشــه( کامــل کننــد. از آنجــا کــه پرسشــنامه بــرای اولیــن بــار در 
یــک آزمــون بــه زبــان فارســی اســتفاده می شــد؛ از میــان چندیــن 
ــان انگلیســی  ــه زب ترجمــه ، ترجمــه ای کــه در بازگــردان مجــدد ب
بــه پرسشــنامه اصلــی نزدیک تــر بــود انتخــاب شــد تــا از هرگونــه 

ابهــام درحــد امــکان جلوگیــری گــردد.
پرسشــنامه محقق ســاخته بررســی تجــارب در حــرم 
ــواس  ــاس ح ــر اس ــش ب ــن بخ ــا)ع(: در ای ــام رض ام
ــی،  ــرز زیبایی شناس ــکل گیری ل ــر در ش ــه موث پنجگان
ــیده  ــه پرس ــل گوی ــورد چه ــرکت کنندگان در م از ش
ــای  ــا و زمان ه ــارت، در مکان ه ــان زی ــه در زم ــد ک ش
مختلــف بــه چــه میــزان ایــن احساســات را داشــته اند. 
ــه  از آنجــا کــه پرسشــنامه اســتانداردی در ایــن زمین
ــگر  ــرای پژوهش ــوع ب ــن موض ــت و ای ــود نداش وج
ــون  ــی گوناگ ــال مذهب ــاالت و اعم ــود؛ ح ــناخته ب ناش
بــه تعــداد زیــاد نوشــته شــد و از تحلیــل عامــل اکتشــافی بــرای 
رســیدن بــه ایــن نتیجــه اســتفاده شــد کــه چــه عواملــی منجــر بــه 
ــه  ــت ک ــورت گرف ــته بندی ص ــن روش دس ــا ای ــود و ب ــرز می ش ل
ــد.  ــود می آورن ــه وج ــرز را ب ــا ل ــدام موقعیت ه ــواس و ک ــدام ح ک
شــرکت کنندگان در یــک طیــف پنــج بخشــی )هرگــز 
تــا همیشــه( بــه ایــن چهــل ســوال اکتشــافی پاســخ 
ــی  ــزان پایای ــت. می ــده اس ــدول 4 آم ــه در ج ــد ک دادن
پرسشــنامه از طریــق کرونبــاخ آلفــا ســنجیده شــد و میــزان 0.984 

ــاالی پایایــی آن اســت. نشــانگر ســطح ب

4. فرآیند پژوهش 
داده هــای پژوهــش از پرسشــنامه بزرگتــری کــه موضــوع آن 
ــود؛  ــام رضــا)ع( ب ــرز زیبایی شناســی در حــرم ام بررســی واکنــش ل
ــات  ــامل اطالع ــنامه ش ــش اول پرسش ــده اند. بخ ــع آوری ش جم
جمعیت شناســی در مــورد جنســیت، وضعیــت تاهــل، ســن، میــزان 
تحصیــالت، دفعــات ســفر بــه مشــهد و ســطح اقتصــادی اســت. در 
بخش هــای بعــدی بــه ترتیــب از مقیــاس ده گویــه ای شــخصیت، 
چند بعــدی  ایرانیــان، مقیــاس  اعتقــادات خرافــی  پرسشــنامه 
حمایــت اجتماعــی ادراک شــده، مقیــاس عاطفــه مثبــت و عاطفــه 
ــادی  ــزان ش ــی، می ــاد دین ــاری اعتم ــنامه خوداظه ــی، پرسش منف
و خالقیــت، مقیــاس لــرز زیبایی شناســی و حــاالت مرتبــط و 
پرسشــنامه محقق ســاخته دربــاره حــواس محــرک در ایــن زمینــه 

ــن  ــت. در ای ــده اس ــتفاده ش ــرم اس ــارب درون ح ــه تج و مجموع
ــرز زیبایی شناســی  پژوهــش اطالعــات جمعیت شناســی، مقیــاس ل
ــواس  ــاره ح ــاخته درب ــنامه محقق س ــط و پرسش ــاالت مرتب و ح
حــرم  درون  تجــارب  مجموعــه  و  زمینــه  ایــن  در  محــرک 
ــف  ــای مختل ــه بخش ه ــت. هم ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
پرسشــنامه و هــدف آن بــه شــرکت کنندگان در پژوهــش توضیــح 
ــه  ــات ب ــردن اطالع ــش از وارد ک ــان پی ــت ایش ــد و رضای داده ش

ــد. ــفاهی کســب گردی صــورت ش

5. یافته ها
ــای  ــک از متغیره ــا هیچ ی ــرز ب ــه ل ــد مقول ــان می ده ــا نش یافته ه
جمعیت شناســی رابطــه ای نــدارد و می تــوان اینگونــه نتیجه گیــری 
ــده و  ــی کنن ــوان پیش بین ــه به عن ــور ن ــای مزب ــه متغیره ــرد ک ک
ــه  ــد. البت ــش دارن ــده نق ــر ش ــت ذک ــروز حال ــده ب ــه تعدیل کنن ن
ــاداری  ــا جنســیت مونــث رابطــه مثبــت و معن ــرز ب گونه هایــی از ل
ــادی،  ــطح اقتص ــزان س ــن می ــه ای بی ــر رابط ــویی دیگ دارد. از س
تاهــل و ســن بــا گــزارش لــرز وجــود نــدارد و حتــی در بیــن افــراد 
بــا ســطوح تحصیــالت باالتــر رابطــه منفــی میــان برخــی از انــواع 
لــرز وجــود دارد. عــالوه بــر ایــن، دربــاره تجربــه زیــارت و برخــی 
از انــواع لــرز گزارشــی نشــده و در نهایــت تنهــا می تــوان افزایــش 
ــه دانســت. یکــی  ــن تجرب ــی ای ــده منف ــر تعدیل کنن ســواد را متغی
ــن  ــه بی ــف رابط ــوان کش ــش را می ت ــن پژوه ــتاوردهای ای از دس
ــرز زیبایی شناســی در ایــن مــکان  ابعــاد شــخصیت و متغیرهــای ل
ــر  ــی ب ــای خارج ــر محرک ه ــا تاثی ــاط ب ــت. در ارتب ــی دانس مذهب
ــن در  ــور میانگی ــه ط ــه ب ــد ک ــان می ده ــا نش ــرز، یافته ه ــروز ل ب
ــزارش  ــح بیشــترین گ ــان لمــس ضری ــح و زم ــدن ضری ــان دی زم
ــس  ــر ح ــان دهنده تاثی ــه نش ــت ک ــه اس ــام گرفت ــرز انج ــزان ل می
بینایــی و المســه بــر تجربــه لــرز اســت. همچنیــن بررســی ارتبــاط 
ــه  ــنوایی در تجرب ــس ش ــت ح ــان دهنده اهمی ــرز نش ــواس و ل ح
ــر  ــالوه ب ــی ع ــای دین ــه فضاه ــا ک ــت. از آنج ــش اس ــن واکن ای
ــب  ــز مناس ــی نی ــال مذهب ــا و اعم ــرای فعالیت ه ــد ب ــی بای زیبای
باشــند؛ توجــه بــه مصالــح و عناصــری کــه پاســخگوی ایــن نیــاز 
باشــند اهمیــت فــراوان دارد و از آنجــا کــه پژوهش هــای پیشــین 
ــان  ــور همزم ــه ط ــاری ب ــان و معم ــان انس ــی می در درک و همدل
ــت  ــوان اهمی ــد می ت ــنوایی پرداخته ان ــی و ش ــس بینای ــه دو ح ب
ــر  ــه ه ــی ک ــای مذهب ــه فضاه ــن دو حــس را در شــکل دهی ب ای
دوجنبــه زیبایــی و کارایــی را مــورد نظــر داشــته باشــند؛ بازشــناخت. 
همچنیــن بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش حاضــر کــه بیشــترین 
لــرز را در زمــان لمــس ضریــح نشــان می دهــد؛ می تــوان اینگونــه 
نتیجه گیــری کــرد کــه خصوصیــات زیبایی شناســی بناهــای 
ــد  ــت بیشــینه ندارن ــرز در حال ــزان ل ــی در می ــر چندان ــی تاثی مذهب
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ــتری  ــت بیش ــت اهمی ــن حال ــی در ای ــی و روحان ــال مذهب و اعم
می یابنــد. بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر شــد؛ می تــوان ابــزاری بــرای 
ــوان  ــیله آن بت ــه وس ــا ب ــرد ت ــداع ک ــی اب ــای مذهب ــی بناه طراح
هرچــه بیشــتر بــه فضاهــا و فرم هایــی دســت یافــت کــه واکنــش 
ــری  ــا بهره گی ــن ب ــد. همچنی ــده برانگیزن ــی را در بینن زیبایی شناس
ــرز  ــر ل ــداری و المســه ب ــه لحــاظ دی ــه ب ــواد و مصالحــی ک از م
ــه  ــرای دســتیابی ب ــرل اکوســتیک فضــا ب ــد و کنت ــر می گذارن تاثی
ــار  ــوان در کن ــی، می ت ــنوایی در فضــای مذهب ــط ش ــن محی بهتری
فراهــم آوردن مکانــی مناســب بــرای انجــام اعمــال دینــی، حــس 

ــرد.  ــاد ک ــده ایج ــز در بینن ــی را نی زیبایی شناس

6. بحث
جــدول 1 رابطــه میــان متغیرهــای جمعیت شناســی و لــرز زیبایی شناســی 
ــن،  ــیت، س ــامل جنس ــا ش ــن متغیره ــه ای ــد ک ــان می ده را نش
تحطیــالت، ســطح اقتصــادی و دفعــات ســفر بــه مشــهد می شــود. 
رابطــه میــان تعــدد زیــارت و لــرز یــک رابطــه طبیعــی محســوب 
ــکان  ــه ام ــک تجرب ــش ی ــا افزای ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــود؛ ب می ش
ــا  ــرز ب ــه ل ــه مقول ــا اینک ــه اســت.  ب ــش یافت ــر افزای ــه دیگ تجرب
ــد؛  ــرار نمی کن ــه برق ــی رابط ــای جمعیت شناس ــک از متغیره هیچ ی
بنابرایــن می  تــوان اظهارنظــر نمــود کــه در کل متغیرهــای مزبــور 
ــت  ــروز حال ــده ب ــا تعدیل کنن ــوان پیش بینــی ی ــه عن ــوان ب را نمی  ت
مزبــور برشــمرد و نقشــی در معــادالت آتــی بــازی نمی  کننــد؛ امــا 
ــام  ــیقی انج ــورد موس ــه در م ــین ک ــات پیش ــیاری از تحقیق در بس
گرفتــه بودنــد دفعــات مکــرر گــوش کــردن بــه موســیقی و زمانــی 
کــه فــرد صــرف گــوش کــردن بــه موســیقی می کــرد بــا افزایــش 
تجربــه لــرز رابطــه مثبــت داشــت )گلدشــتاین 1980، 127؛ اســلوبوا 

ــکارد48 2004، 378(. ــپ 1995، 180؛ ری 1991، 113؛ پانکس
ــل  ــات قاب ــف اطالع ــای مختل ــه لرزه ــزان تجرب ــورد می ــا در م ام
ــادار در  ــت و معن ــه مثب ــان رابط ــن زن ــود دارد. در بی ــی وج توجه
ــه داشــتم«  ــرز »احساســی شــبیه بغــض و گری ــه ل ســطح 0.01 ب
اختصــاص دارد. رابطــه ای میــان تأهــل، ســن و ســطح اقتصــادی 
ــا ســطوح  ــراد ب ــان اف ــدارد و در می ــرز وجــود ن ــزارش ل ــراد و گ اف
ــود  ــان » احســاس از خود بی خ ــی می ــر رابطــه منف ــالت باالت تحصی
شــدن« و »عــدم احســاس گذشــت زمــان«، »احســاس تاثیرپذیری 
ــود دارد.  ــی« وج ــب و بهت  زدگ ــاس تعج ــاد« و »احس ــیار زی بس
ارتبــاط ســن بــا لــرز زیبایی شناســی تقریبــًا در هیچکــدام از 
ــود و گــروو تاثیــر  مطالعــات پیشــین مــورد توجــه قــرار نگرفتــه ب
ــود )گــروو، کاپیــز49، و  ــرز را رد کــرده ب ــر ل ســن و تحصیــالت ب
آلتنمولــر50 2009، 67(. در میــان زائــران در ســطح 0.01، تجربــه 
ــا در ســطح 0.01  ــرز وجــود دارد؛ ام ــواع ل ــارت و بســیاری از ان زی
گزارشــی پیرامــون احســاس ســرما در تیــره پشــت و مورمــور شــدن 

بــدن گــزارش نشــده اســت. امــا معنــاداری ایــن دو آیتــم در ســطح 
0.05 وجــود دارد. در پژوهــش اســلوبودا نیــز تنهــا 10 درصــد افــراد 
احســاس ســرما داشــتند  )اســلوبودا 1991، 115(؛ امــا در پژوهشــی 
کــه کریــگ51 انجــام داد 79 درصــد )کریــگ 2005، 279( افــراد 
ــش  ــا افزای ــب تنه ــن ترتی ــد. بدی ــه کردن ــاس را تجرب ــن احس ای
ــی  ــده منف ــر تعدیل کنن ــی متغی ــوان نوع ــوان به عن ــواد را می ت س

ــه مــورد توجــه قــرار دارد. در ایــن تجرب

از آنجــا کــه معمــاری مذهبــی در فرهنــگ شــرقی و ایرانــی همواره 
مــورد توجــه بــوده اســت؛ و بــا توجــه بــه اینکــه اعمــال مذهبــی 
می تواننــد واکنــش زیبایی شناســی لــرز را -کــه بــا حــواس 
ــد )شــوئلر 2015  ــود آورن ــه وج ــه رابطــه مســتقیم دارد- ب پنجگان
ــک  ــین ی ــای پیش ــرور پژوهش ه ــس از م ــوئلر b 2015(؛ پ a، ش
ــا واکنــش زیبایی شناســی ترجمــه و  ــه ای مرتبــط ب آزمــون ده گوی
ــج، بیشــترین  ــه نتای ــا توجــه ب ــرار گرفــت کــه ب مــورد اســتفاده ق
واکنــش گــزارش شــده مربــوط بــه احســاس لمــس شــدن و بغــض 
ــان  ــی می ــی همگرای ــق بررس ــن از طری ــد. همچنی ــه بودن و گری
تجربــه لــرز و حــواس پنجگانــه، و پرسشــنامه 40 گویــه ای کــه بــر 
اســاس تجــارب مرتبــط بــا حــواس پنجگانــه در فضــای حــرم طرح 
شــده بــود؛ ارتبــاط حــواس بــا لــرز زیبایــی و فضاهــای گوناگــون 
ــرز  ــنامه ل ــج پرسش ــی گردید.نتای ــش بررس ــورد پژوه ــای م در بن
ــزارش  ــوارد گ ــترین م ــه بیش ــد ک ــان می ده ــی نش زیبایی شناس
ــه و احســاس  ــی شــبیه بغــض و گری ــورد داشــتن حاالت ــرز در م ل
لمــس توســط فــردی دیگــر بــوده و کمترین میــزان آن از احســاس 
لــرز در تیــره پشــت و احســاس از خــود بی خــود شــدن و مجــذوب 
ــده  ــان داده ش ــدول 2 نش ــه در ج ــت ک ــده اس ــزارش ش ــدن گ ش

اســت. 
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متغیرهای جمعیت شناسی لرز زیبایی شناسی

جنسیت تاهل سن اقتصاد تحصیالت زیارت لرز لرز 1 لرز 2 لرز 3 لرز 4 لرز 5 لرز 6 لرز 7 لرز 8 لرز 9 لرز 10

جنسیت 1.000

تاهل 0.100 1.000

سن -0.049 **521. 1.000

اقتصاد 0.026 *121. 0.038 1.000

تحصیالت -0.099 0.100 0.038 **238. 1.000

زیارت -0.061 **175. **162. 0.084 0.074 1.000

لرز *134. 0.028 -0.088 0.001 -0.108 **183. 1.000

لرز 1 0.071 0.037 -0.058 -0.087 **176.- **243. **503. 1.000

لرز 2 0.074 0.029 -0.055 -0.082 **206.- **175. **434. **706. 1.000

لرز 3 *119. *127. -0.032 -0.043 -0.089 *123. **779. **446. **428. 1.000

لرز 4 *133. 0.017 -0.087 0.044 -0.065 *137. **907. **430. **341. **644. 1.000

لرز 5 0.040 0.008 -0.061 -0.079 *125.- **239. **600. **594. **564. **548. **483. 1.000

لرز 6 *117. -0.025 -0.098 0.023 -0.111 **213. **864. **456. **391. **543. **686. **557. 1.000

لرز 7 **233. 0.099 -0.048 -0.085 *132.- **173. **494. **614. **557. **363. **440. **466. **476. 1.000

لرز 8 0.045 -0.001 -0.054 -0.086 **223.- **326. **377. **580. **478. **285. **295. **496. **410. **675. 1.000

لرز 9 0.001 0.049 -0.045 -0.048 *140.- **219. **494. **654. **620. **473. **391. **702. **458. **588. **652. 1.000

لرز 10 0.010 0.041 -0.036 *130.- **163.- **158. **384. **514. **493. **398. **315. **551. **362. **493. **525. **693. 1.000

.(Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed .**
 

جدول 1. رابطه میان متغیرهای جمعیت شناسی و لرز زیبایی شناسی )مأخذ: نگارنده(
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ــه  ــه ب ــا توج ــی، ب ــرز زیبایی شناس ــه ل ــس در تجرب ــن ح مهم تری
ــواع  ــروز تمامــی ان جــدول 3، حــس المســه اســت کــه قابلیــت ب
ــاوت  ــانگر تف ــر نش ــن ام ــی  دار 0.01 دارد. ای ــطح معن ــرز را در س ل
بســیار مهمــی اســت کــه تجربــه فضــا در ایــن مــکان مقــدس دارد. 
ــه  ــه تجرب ــارت به مثاب ــران نقطــه عطــف زی ــرای بســیاری از زائ ب
لمــس ضریــح مطهــر اســت. در حالیکــه در بســیاری از فضاهــای 
ــه  ــس ک ــن ح ــدارد. دومی ــود ن ــه وج ــن تجرب ــر، ای ــاری دیگ معم
در ســطح معنــی دار 0.05 همگرایــی نشــان می دهــد تجربــه 
ــد صــدای اذان و  ــرز ناشــی از شــنیدن اصــوات درون حــرم مانن ل
صــدای نقاره خانــه اســت کــه بــه اســتثنای احســاس لــرز ناشــی از 
احســاس ســرما در تیــره پشــت، در ســطح 0.01 بــا احســاس لــرز 
از خــود بی خــود شــدگی، احســاس گــم شــدگی در فضــا و مــکان، 
ــطح  ــن در س ــت. همچنی ــراه اس ــه هم ــض و گری ــاس بغ و احس
ــدن  ــور ش ــور م ــان، م ــت زم ــدم درک گذش ــا ع ــد ب 0.05 درص
بــدن و ســیخ شــدن موهــای تــن ارتبــاط دارد. حــس بویایــی نیــز 
رابطــه ای بــا لــرز کل را نشــان نــداد؛ امــا در ســطح معنــادار 0.01 
بــا عــدم احســاس گذشــت زمــان و در ســطح 0.05 بــا احســاس از 

نوع لرز
آماره ها توزیع

میانگین میانه انحراف معیار هرگز به ندرت گاهی معموال اغلب اکثر همیشه

احساس کردم از خود بی خود 
شده  ام52

1.64 1.00    1.70 32.9% 22.8% 21.2% 7.2%  5.2%   7.5%   3.3%  

گذشت زمان را احساس 
نمی کردم53

1.99 2 1.82 26.4% 22.5% 16.6% 13.7% 7.8%   7.2%  5.9%  

در تیره پشتم احساس سرما و 
لرز کردم54

0.89 0 1.38 58.3% 18.2% 11.7% 5.2%  2.6%   2.3%  1.6%  

تنم مور مور شد55 1.40 1 1.65 41.4% 21.5% 16.6% 7.17% 5.2%   5.5%  2.6%  

احساس کردم اینجا نیستم56 1.06 0 1.44 51.5% 18.2% 16.3% 6.84% 2.9%   2.3%  2%  

موهای تنم سیخ شده بود57 1.30 1 1.64 44.3% 22.8% 15.6% 4.89% 4.2%   4.9%  3.3%  

احساسی شبیه بغض و گریه 
داشتم58

2.88 3 1.82 12.1% 9.8% 27.7% 12.38% 14.0%  15%   9.1%  

حس کردم کسی به من دست 
می  زند59

2.42 2 1.97 21.2% 19.2% 19.2% 6.19% 12.7%  14.3%  7.2% 

حس کردم از زمین و زمان جدا 
شده ام60

1.34 1 1.70 46.6% 19.5% 13.4% 4.89% 7.8%  5.2%  2.6% 

متعجب و بهت زده بودم61 1.62 1 1.83 38.1% 23.8% 11.4% 8.47% 5.5%  8.8%  3.9% 

جدول 2. آماره های توصیفی میزان گزارش لرز زیبایی شناسی )مأخذ: نگارنده(

خــود بی خــود شــدگی رابطــه نشــان داد. ایــن تجربــه در حــرم بــا 
مجموعــه بوهــای خــوش درون ایــن محیــط رابطــه دارد. در مــورد 
ــاداری  ــه معن ــچ تجرب ــرز زیبایی شناســی آن هی حــس چشــایی و ل
ــدی  ــج تایی ــن نتای ــه ای ــر اینک ــالوه ب ــت.  ع ــده اس ــزارش نش گ
ــی  ــه در پژوهش های ــت ک ــی اس ــای مذهب ــرز در بناه ــروز ل ــر ب ب
مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــوده اســت )شــوئلر a 2015، شــوئلر 
ــی  ــه همدل ــا نظری ــاط آن را ب ــوان ارتب ــن می ت b 2015(، همچنی
ــی  ــای حس ــه واکنش ه ــام ب ــام و تم ــتگی ت ــه بس ــاری ک در معم
و فیزیولوژیکــی نســبت بــه بنــا دارد مــورد توجــه قــرار داد 
)نورمحمــدی 139، 201(. نتایــج تحلیــل عاملــی پرسشــنامه مزبــور 
ــدن  ــک ش ــه نزدی ــل تجرب ــه صــورت دو عام ــورد تجــارب ب در م
ــح  ــه لمــس ضری ــرای تجرب ــی ب ــه حــرم در ســکانس های متوال ب
ــا  ــرم و ی ــای خــاص درون ح ــا مکان ه ــط ب ــر مرتب ــه دیگ و تجرب
تزئینــات آن اســت. موضــوع مــورد بررســی پایانــی دربــاره ارتبــاط 
بیــن احساســات درون  حــرم و تجربــه  لــرز زیبایی شناســی اســت 

ــج  توصیفــی آن در جــدول 4 آمــده اســت. کــه  نتای
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حواس پنجگانه لرز زیبایی شناسانه

بینایی  شنوایی بویایی المسه چشایی لرز کل لرز 1 لرز 2 لرز 3 لرز 4 لرز 5 لرز 6 لرز 7 لرز 8 لرز 9 لرز  10

بینایی 1.000                

شنوایی 0.064 1.000               

بویایی 0.021 0.016 1.000              

المسه -0.073 0.067 0.103 1.000             

چشایی -0.092 -0.020 -0.044 0.031 1.000            

لرز کل 0.074 *142. -0.002 **258. -0.060 1.000           

لرز 1 -0.001 **202. *119. **278. 0.097 **503. 1.000          

لرز 2 0.012 *146. **165. **256. 0.074 **434. **706. 1.000         

لرز 3 -0.004 0.106 -0.006 **210. -0.066 **779. **446. **428. 1.000        

لرز 4 0.104 *113. -0.017 **255. -0.043 **907. **430. **341. **644. 1.000       

لرز 5 -0.002 **171. 0.058 **206. 0.062 **600. **594. **564. **548. **483. 1.000      

لرز 6 0.083 *132. 0.011 **263. -0.032 **864. **456. **391. **543. **686. **557. 1.000     

لرز 7 *124. **192. 0.047 **226. 0.065 **494. **614. **557. **363. **440. **466. **476. 1.000    

لرز 8 *122. **189. 0.064 **243. 0.023 **377. **580. **478. **285. **295. **496. **410. **675. 1.000   

لرز 9 0.030 **228. 0.087 **231. -0.024 **494. **654. **620. **473. **391. **702. **458. **588. **652. 1.000  

لرز  10 0.065 **220. -0.014 **157. 0.022 **384. **514. **493. **398. **315. **551. **362. **493. **525. **693. 1.000

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed )

 جدول 3. رابطه میان حواس پنجگانه و لرز زیبایی شناسی )مأخذ: نگارنده(
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تجربه  فراوانی گزارش شده

هرگز  به ندرت اغلب بیشتر همیشه
زمان ورود به شهر مشهد  78 68 43 35 27

زمان حرکت به قصد زیارت حرم 66 87 72 51 31

زمان دیدن گنبد و گلدسته ها از دور 30 61 94 72 48

زمان ورود به حرم    29 50 98 67 58

زمان ورود به صحن  ها  47 67 82 64 47

هنگام دیدن ایوان  های طالی ورودی حرم 37 65 85 73 46

هنگام دیدن ضریح 26 32 73 78 95

زمان تعظیم و سالم دادن به حرم یا ضریح 43 54 75 68 66

هنگام عبور از درهای درون حرم 66 78 77 47 36

هنگام بوسیدن درها یا آستانه در 120 66 41 47 29

هنگام رسیدن دستم به ضریح 51 50 53 63 89

هنگام دیدن قبر حضرت و فضای داخلی ضریح 50 57 56 57 85

هنگام عقب رفتن به قصد عدم بی احترامی به 
حضرت 72 74 62 50 46

زمان نماز خواندن درحرم  46 71 70 65 55

هنگام خواندن زیارتنامه و قرآن در حرم 49 68 76 68 46

هنگام راز و نیاز یا دعا برای خودم و دیگران  30 53 97 77 50

زمانی که در رواق ها و صحن نشسته ام 55 78 80 60 30

پشت پنجره فوالد  76 79 76 41 32

پشت پنجره نقره  85 87 69 39 22

در زیارت  های دم صبح  71 76 76 58 23

در زیارت  های طول روز 71 85 93 38 18

در زیارت  های شبانه  43 62 81 81 40

زمانی که تنها به زیارت می روم     47 48 65 76 69

زمانی که با خانواده یا دوستانم به زیارت می  روم   59 103 81 47 16

زمانی که افراد دیگر را در حال نماز یا نیایش 
می بینم  64 103 63 54 19

زمانی که برای برآورده شدن حاجتی دعا 
می کنم   33 39 99 76 58

زمانی که بیمارانی که به قصد شفا آماده اند را 
می  بینم 45 54 70 68 68

زمانی که کودکان را در حال عبادت یا دعا 
می  بینم  68 65 67 50 55

زمانی که صدای نقاره  خانه را می شنوم  43 52 69 75 67
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زمانی که صدای اذان شنیده می شود  39 55 79 66 67

زمانی که شب والدت یا شهادت حضرت یا 
دیگر ائمه باشد 62 72 54 65 51

زمانی که عظمت فضاهای صحن و حرم را 
می بینم  47 66 73 70 50

زمانی که چشمم به تزیینات و کاشیکاری  ها 
می  افتد  64 84 76 51 30

زمانی که چشمم به گنبد طالیی و گلدسته  ها 
می افتد   48 59 78 65 54

زمانیکه آیینه  کاری  ها و لوسترهای داخل حرم 
را می بینم  71 92 59 58 25

زمان نوشیدن آب از سقاخانه  های حرم  95 78 61 47 25

زمان خوردن غذای پخت آشپرخانه حضرت یا 
نذورات مردم 94 77 57 35 41

زمان آخرین زیارت قبل از سفر بازگشت 69 56 69 56 56

زمان آخرین نگاه به حرم قبل از سفر بازگشت 62 48 66 53 77

زمان خروج از شهر مشهد  82 54 39 39 36

جدول 4. فراوانی تجربه لرز گزارش شده در تجارب مختلف درون حرم )مأخذ: نگارنده(

ــودن  ــته ب ــرض پیوس ــا ف ــن )ب ــانگر میانگی ــدول 5 نش ــج ج نتای
ــارب  ــک از تج ــرای هری ــرز ب ــه ل ــد( تجرب ــه و م ــاس و میان مقی
اســت. بیشــترین میانگیــن لــرز در زمــان دیــدن ضریــح، رســیدن 
ــان  ــات، زم ــدن حاج ــرآورده ش ــرای ب ــا ب ــح، دع ــه ضری ــت ب دس
ورود بــه حــرم شــکل می گیــرد کــه نشــان دهنــده نوعــی توالــی 
ــه  ــن تجرب ــت و بنابرای ــرم اس ــی درون ح ــه زیبایی شناس در تجرب
زیبایی شناســی درون حــرم را بایــد بــا تجربــه حرکتــی درون 
ــا  ــتا ب ــوان هم راس ــه را می ت ــن نتیج ــت. ای ــط دانس ــا مرتب فض
ــی از  ــاری، مکانیزم ــا را در معم ــه  فض ــت ک ــی دانس پژوهش های
ــه ســوی  ــده ب ــی چشــم بینن ــرای راهنمای ــش طراحــی شــده ب پی
ــا درک  ــد و ب ــر می گیرن ــت در نظ ــازنده اس ــر س ــورد نظ ــه م آنچ
زیبایی شناســی مرتبــط می داننــد )تایبائــوت 2017، 439-432(. 
همچنیــن طبــق یافته هــای پژوهــش درجــات بعــدی لــرز در زمــان 
شــنیدن صــدای نقــاره و اذان بــه وجــود آمدنــد کــه ارتبــاط حــس 
ــر  ــه ب ــی ک ــد. در پژوهش های ــان می ده ــرز را نش ــا ل ــنوایی ب ش
تاثیــر موســیقی بــر ایجــاد واکنــش زیبایی شناســی تاکیــد داشــتند 
نیــز اهمیــت حــس شــنوایی در بــروز لــرز مــورد توجــه بــوده اســت 
ــپ 1995،  ــلوبودا 1991، 113؛ پانکس ــتاین 1980، 127؛ اس )گلدش
ــاره  ــر صــدای نق ــر تاثی ــکارد 2004، 378(. از ســوی دیگ 180؛ ری
و اذان در شــکل گیری واکنــش زیبایی شناســی را می تــوان بــا 

ــح  ــواد و مصال ــه ســبب اســتفاده از م ــکاس صــدا ب ــه انع ــه ب توج
ــرار داد  ــی ق ــورد بررس ــال م ــر و ط ــنگ مرم ــون س ــاص همچ خ
)مــورگان 2010، 922- 924؛ اگنــر 2003، 2-3؛ پنتچــوا 2011، 

 .)93
تجــارب مربــوط بــه میانــه نیــز در اولیــن تجربــه گســتردگی تجربه 
ــط  ــرز توس ــزان ل ــترین می ــز بیش ــد نی ــد. م ــد می کن ــرز را تأیی ل
افــراد در زمــان دیــدن ضریــح، لمــس آن و دیــدن قبــر حضــرت و 
تجربــه آخریــن دیــدار از حــرم قبــل از خــروج از مشــهد را نشــان 
ــه  ــود ک ــان نم ــوان بی ــور می ت ــج مزب ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب می ده
یافته هــای حاضــر بــر نوعــی تجربــه معطــوف بــه مرکــز در تجربــه 
ــه در  ــن تجرب ــن ای ــد دارد و همچنی ــرم تأکی ــی در ح زیبایی شناس

ــد. ــروز می  کن ــا آســتانه ب ــاط عطــف ی برخــی از نق
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 N
Mean Median Mode

Valid Missing

زمان ورود به شهر مشهد  251 56 1.46 1.00 0

زمان حرکت به قصد زیارت حرم 307 0 1.65 2.00 1

زمان دیدن گنبد و گلدسته ها از دور 305 2 2.15 2.00 2

زمان ورود به حرم    303 4 2.26 2.00 2

زمان ورود به صحن  ها  307 0 1.99 2.00 2

هنگام دیدن ایوان  های طالی ورودی حرم 306 1 2.08 2.00 2

هنگام دیدن ضریح 305 2 2.61 3.00 4

زمان تعظیم و سالم دادن به حرم یا ضریح 306 1 2.20 2.00 2

هنگام عبور از درهای درون حرم 304 3 1.70 2.00 1

هنگام بوسیدن درها یا آستانه در 303 4 1.34 1.00 0

هنگام رسیدن دستم به ضریح 306 1 2.29 2.00 4

هنگام دیدن قبر حضرت و فضای داخلی ضریح 305 2 2.23 2.00 4

هنگام عقب رفتن به قصد عدم بی احترامی به حضرت 304 3 1.75 2.00 1

زمان نماز خواندن درحرم  307 0 2.04 2.00 1

هنگام خواندن زیارتنامه و قرآن در حرم 307 0 1.98 2.00 2

هنگام راز و نیاز یا دعا برای خودم و دیگران  307 0 2.21 2.00 2

زمانی که در رواق ها و صحن نشسته ام 303 4 1.78 2.00 2

پشت پنجره فوالد  304 3 1.59 1.00 1

پشت پنجره نقره  302 5 1.42 1.00 1

در زیارت  های دم صبح  304 3 1.63 2.00 1a

در زیارت  های طول روز 305 2 1.50 1.00 2

307 در زیارت  های شبانه  0 2.04 2.00 2a

305 زمانی که تنها به زیارت می روم     2 2.24 2.00 3

زمانی که با خانواده یا دوستانم به زیارت می  روم   306 1 1.54 1.00 1

زمانی که افراد دیگر را در حال نماز یا نیایش می بینم  303 4 1.54 1.00 1

زمانی که برای برآورده شدن حاجتی دعا می کنم   305 2 2.29 2.00 2

زمانی که بیمارانی که به قصد شفا آماده اند را می  بینم 305 2 2.20 2.00 2

زمانی که کودکان را در حال عبادت یا دعا می  بینم  305 2 1.87 2.00 0

زمانی که صدای نقاره  خانه را می شنوم  306 1 2.23 2.00 3

زمانی که صدای اذان شنیده می شود  306 1 2.22 2.00 2

زمانی که شب والدت یا شهادت حضرت یا دیگر ائمه باشد 304 3 1.90 2.00 1

زمانی که عظمت فضاهای صحن و حرم را می بینم  306 1 2.03 2.00 2

زمانی که چشمم به تزیینات و کاشیکاری  ها می  افتد  305 2 1.67 2.00 1
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زمانی که چشمم به گنبد طالیی و گلدسته  ها می افتد   304 3 2.06 2.00 2

زمانیکه آیینه  کاری  ها و لوسترهای داخل حرم را می بینم  305 2 1.59 1.00 1

زمان نوشیدن آب از سقاخانه  های حرم  306 1 1.44 1.00 0

زمان خوردن غذای پخت آشپرخانه حضرت یا نذورات مردم 304 3 1.51 1.00 0

زمان آخرین زیارت قبل از سفر بازگشت 306 1 1.92 2.00 0a

زمان آخرین نگاه به حرم قبل از سفر بازگشت 306 1 2.11 2.00 4

زمان خروج از شهر مشهد  250 57 1.57 1.00 0

جدول 5. میانگین، میانه و مد تجربه لرز زیبایی شناسی )مأخذ: نگارنده(

پی نوشت
Peter Collins .1

Heinrich Wölfflin .2
Adolf von Hildebrand .3

Agust Schmarso .4
Phenomenological Theories .5

Morris Merleau-Ponty .6
Phenomenology of Perception .7

Juhani Pallasmaa .8
Multi-sensory Experience .9

John Dewey .10
Art as Experience .11

Aesthetic Chills .12
Stimulus .13

Goldstein .14
Openness to Experiences .15

McCrae .16
Costa .17

Kunkel .18
Nusbaum .19

Silvia .20
Multi-sensory Perception .21

Panksepp .22
Blood .23

Zatorre .24
Grewe .25

Konečni .26
Wanic .27
Brown .28

Keltner .29
Haidt .30

Bonner .31
Friedman .32
Schoeller .33



فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره سی ام / بهار 1400 / سال نهم 98

Barrie .34
Bermudez .35

Agreeableness .36
Sutin .37

Theory of Empathy .38
Theory of Expression .39

Thibault .40
Morgan .41

Egner .42
Pentcheva .43

Jabi .44
Potamianos .45

Schibille .46
Sloboda .47
Rickard .48
Kopiez .49

Altenmüller .50
Craige .51

Feel absorbed and immersed .52
Completely lose track of time .53

Feel chills down your spine .54
Get goose bumps .55

Feel like you’re somewhere else .56
Feel like your hair is standing on end .57

Feel like crying .58
Feel touched .59

Feel detached from your surroundings .60
Feel a sense of awe and wonder .61
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The Impact of Architectural Space on Aesthetic Response
(Case Study: Shrine of Imam Reza)

Naeeme Danesh*

Abstract

Aesthetic chills is known as a response which occurs through the five senses and it is 
accompanied by physical sensations. This reaction is associated with the experience of goose 
bump and shiver in the spine and shoulders, or a tingle in the scalp and often occurs in the face 
of a beautiful stimulus and art, specially music, but scientific discoveries, religious practices 
and in general, anything related to the basic human need for cognition can also cause it. The 
experiment of understanding architectural space, which is a multisensory perception and 
experienced equally by eyes, ears, nose, tongue, skin and flesh, can be perceived by this form of 
aesthetic reaction. With a focus on religious architecture as a building where aesthetic stimuli 
are abundant and beside that, it is a place for religious practices, and the shrine of Imam Reza 
as one of the most important religious buildings in Iran, present research pursues the impact of 
architectural space on the aesthetic chills response through five senses. The aim of the study 
is to identify spaces and actions that, as an independent variable, affect human emotions as 
a dependent variable and cause the chills response which can be a significant point in the 
construction of religious buildings. The study has been done by descriptive-analytical method 
and based on field survey through a questionnaire which is part of a larger research that in 
addition to the impact of architectural space qualities, has analyzed the relationship between 
sex, marital status, age, education rate, Mashhad travel frequency, Economic level, personality 
traits and religiosity with aesthetic chills experience. Test results of 307 participants in this 
study which include demographic information, scale of aesthetic chills and the questionnaire 
of experiences in shrine have been analyzed by SPSS software. Considering the architectural 
structure as a space its perception is beyond sight and related to various senses and measuring 
the aesthetic chills response, it seems that some spatial structures such as the tomb have the 
most impact on occurring chills via the sense of touch. Also, sounds such as the sound of the 
call to prayer and the naqareh are effective in the next stage through the sense of hearing.
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