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چکيده
بيان مسئله: زائران در مسیر تشرف به اماکن زیارتی با گذر از مدارهای رفتاری، تحت تأثیرات عینی و ذهنی 
نظام محیط-رفتار قرار می گیرند که الگوهای رفتاری آنها را تحت الشعاع قرار می دهد. توجه به اصل همساختی 
و تناسب ساختارهای کالبدی با الگوهاي رفتاری در قالب مكان–رفتار یا قرارگاه های رفتاری، موضوع مهمی در 

کیفیت بخشی به قلمروهای معنوی با نقش زیارتی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
هدف پژوهش: این پژوهش با هدف شناسایي و سنجِش میزان همساختی قرارگاه های رفتاری در قلمرو اماکن 

مقدس در عرصه های تشرِف پیاده مدار حرم مطهر حضرت معصومه )س( انجام گرفته است. 
روش پژوهش: تحقیق حاضر، کاربردی با نظام پژوهش آمیخته )کمي و کیفي( و روش تحقیق توصیفي-ارزیابانه 
انجام شده است. در گردآوري اطالعات، روش هاي کتابخانه اي و میداني در پنج دورۀ زمانی و در یک بازۀ 
شش ماهه با استفاده از ابزارهای مشاهدۀ منفعالنه ناظر تعلیم دیده، نقشه برداری رفتاری، ردگیری، عكس برداری 
و پرسشنامه به کار گرفته شده است. تدابیر و روش هاي تجزیه و تحلیل اطالعات با کمک استدالل قیاسی-

استقرایی انجام شده است.
نتيجه گيری: یافته های تحقیق حاکی از آن است که قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر با ارائۀ برنامه و 
کارکردهای متنوع، طیفی از سازوکارهای رفتاری سازگار و ناسازگار با زمینه را ارائه می دهند. سیاست ایجاد 
عرصه های پیاده مدار در سال های اخیر، موجبات هم افزایِی همساختی کالبد با برپایی مناسک و مناسبات مذهبی 
به عنوان مهم ترین الگوی جاري در قرارگاه های مذهبی این قلمرو گردیده است؛ با این حال، ضعف در پاسخگویي 
و انعطاف ساختار کالبدی در مقابل برخی از الگوهای رفتاری ایستا در ایام عادی و مناسبتی، نشانگر این است 
که ساختار کالبدی این قرارگاه هاي رفتاری با تمام نیازها و فعالیت های زائران، همساختی کافی را ندارد. ازاین رو، 
بازتعریف مجدد قرارگاه هاي رفتاری مذکور به عنوان زنجیره ای از عرصه های پیوند دهنده که طی طریق تشرف را 
بسامان می نمایند،تابع مالحظات طراحانه در کیفیت بخشی، متناسب با اصل همساختِی محیط-رفتار و منطبق 

برفرهنگ زیارتی این قلمرو است.
واژگان کليدی: قلمرو اماکن قدسی، قرارگاه های رفتاری، حرم مطهر حضرت معصومه )س(، شهر قم.

مقدمه
محیط  روان شناختی  با  پیوند  در  محیط-رفتار  اهمیت 

* این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسي ارشد »شیرین اسالمی« با عنوان 
»حریِم حرم؛ ارتقاء کیفیت حریم هاي مقدس با رویكرد قلمروپایي جامع، مطالعۀ 
موردي: بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س(« است که به راهنمایی 

دکتر »بهادر زمانی« و مشاوره دکتر »همایون نورایی« در دانشگاه هنر 
اصفهان در سال 1399 دفاع شده است.

محیط  تأثیر  به  توجه  پی  در  و  اخیر  دهه های  طول  در 
توجه  کانون  در  کاربران  رفتار  و  فعالیت  بر  ساخته شده 
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روان شناسی  است.  گرفته  قرار  شهری  طراحان  و  معماران 
محیطی با ایجاد بنیانی برای طراحی شهری و با ارائۀ رویكرد 
عین  در  و  اجتماعی  میان رشته ای،  چندسطحی،  راهبردِی 
ویژگی های  میان  ارتباط  تا  است  در تالش  اکولوژیک  حال 
قرار  آزمون  مورد  را  انسانی  واکنش های  و  کالبدی  محیط 
دهد  )Nasar, 2011, 165(. در این ارتباط الزم است طراحان 
شهری منطبق با رویكرد اکولوژیكی1، به منظور دستیابی به 
فعالیت ها  نظیر طیف  با محیط،  تعامل  عملكردهای مطلوب 
امكانات و فرصت های  یا تعامالت اجتماعی، در پی آفرینش 
مناسب برای کاربران باشند ).ibid(. روان شناسی اکولوژیک با 
مفهوم قرارگاه های رفتاری ارتباط دارد و این نظریه با نام بارکر2 
معرفی شده است؛ مهم ترین مشارکت بارکر و همكارانش در 
روانشناسی محیطی، شناسایی یک »واحد محیطی طبیعی«3   
به نام »قرارگاه رفتاری«4 و قاعده سازی نظریۀ عملكرد آن است 
)Wicker, 2002, 114( که طبق آرای آنها از پیوند دو محیط 
 )Lawson, 2007, 23( فیزیكی و اجتماعی تشكیل شده است
و محققان دیگر آن را با عناوین دیگری نظیر مدار رفتاری5، 

نظام فعالیت6 و قرارگاه  رفتاری مطرح کرده اند. 
قلمروهای  نظام  در  متفاوت  رفتاری  قرارگاه های  میان  در 
همگانی، قرارگاه های رفتاری با نقش زیارتی، مذهبی و آیینی، 
نیازهاي متعالي و معنوی  به  پاسخگویي  فراوانی در  اهمیت 
قرارگاه های رفتاری  به زنجیرۀ  ایفا می کنند. توجه  مراجعان 
در قلمروهای زیارتی با نقش واصل جهت هدایت پذیری زائر 
زائران در  آمادگی عینی و ذهنی  به قصد تشرف، زمینه ساز 
طی طریق به مكان قدسی است. قلمرو پیراموني حرم مطهر 
از مهم ترین قلمروهای زیارتي- حضرت معصومه )س(، یكي 

معنوی کشور با احتساب قرارگاه های رفتاری متعدد و اماکن 
تاریخي، فرهنگی و مذهبي گوناگون، مهم ترین عامل جذب 
و  خرده فرهنگ ها  فرهنگ ها،  با  دیني  گردشگران  و  زائران 
بستری  است که  قم  آداب گوناگون در هستۀ مرکزی شهر 
ناهنجار محسوب  و  هنجار  رفتاری  الگوهای  ارائۀ  قابلیت  با 
می شود. مناسب سازي قرارگاه های رفتاری این قلمروی زیارتی 
و  کالبدی  مجزای  اصل همساختِی ساختارهای  به  توجه  با 
محدودیت ها،  و  فرصت ها  بروز  در  محیط  توانش  رفتاری، 
جهت شكل دهی به نظام رفتاری زائران منطبق با ارزش های 
زمینه را فراهم می آورد. ارتقای محیط براي تسهیل و تشویق 
رفتاری در خور  الگوهای  و  اختیاری  اجتماعی،  فعالیت های 
احترام و شأن مكان قدسی و عدم هتک حرمت به ارزش هاي 
دینی و معنوي زمینه در پاسخ دهی به نیازهای اولیه و ثانویۀ 
زائران و مجاوران، موارد حائز اهمیتی در مطالعۀ این دسته از 
مدارهای رفتاری محسوب می شود. در نتیجه، ضرورت توجه 
قرارگاه های  آیینی  و  تاریخی  ارزش هاي معنوی،  و  نیازها  به 
رفتاری در قلمروهای زیارتي و تأثرات آنها بر الگوهای رفتاری 

و ضرورت  اهمیت  را  دست  این  از  مطالعاتي  انجام  زائران، 
و مسئلۀ موجود،  تبیین شده  به ضرورت  توجه  با  مي بخشد. 
نوشتار حاضر با هدف سنجش میزان هم ساختِي قرارگاه های 
رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س( در ارتباط 
با الگوهای رفتاری زائران، به دنبال پاسخ به این پرسش است 
که: همساختی کالبد و فعالیت در قرارگاه های رفتاری قلمروی 
حرم مطهر حضرت معصومه )س( در ارتباط با الگوهای رفتاری 
زیارت چگونه و چه میزان است؟ به منظور دستیابی به هدف 
مذکور، پس از مروری بر پیشینه و چارچوب نظری تحقیق، 
رویكردهای مطالعات محیط-رفتار مورد بحث قرار می گیرند. 
بر  مبتنی  پژوهش،  این  ارزیابی  منتخِب  ادامه چارچوب  در 
نظرات بارکر، بررسی و یافته های تحقیق بر اساس نظام رفتاری 
و آیینی-مذهبی قلمروی مورد مطالعه، مورد تفسیر و استنتاج 

قرار می گیرند.

پيشينۀ پژوهش
در دهۀ 1950 م.، روانشناسان اکولوژیک7 در کانزاس8 با رجوع 
به اصول اکولوژیكی، به دنبال دریافت چگونگی رفتار افراد در 
اکولوژیكی  متقابل  وابستگی  آنها  بودند.  روزمره  محیط های 
واسطۀ مشاهداتشان  به  و  دریافتند  را  و محیط  رفتار  میان 
به تأثیر بیشتر موقعیت ها در قیاس با ویژگی های شخصیتی 
از  آنها به عنوان یكی  بر سازوکارهای رفتاری پی بردند؛ کار 
جامع ترین تالش ها برای درک طیف گسترده ای از نظام های 
 Nasar, 2011,( تاریخ روان شناختی است  رفتاری جامعه در 
168 به نقل از Heft, 2001 (. از همین تجربه بود که بارکر 
را  رفتاری  قرارگاه های  و  بوم-رفتار9  نظریۀ  همكارانش،  و 
نظریه  این  بارکر   .)Francovich, 2008, 40( تنظیم کردند
کوچک  مقیاس  در  اجتماعی  سیستم های  توضیح  برای  را 
و  کرد  تبیین  طبیعی  محیِط  رفتار-  مطالعۀ  همچنین  و 
مانند  تحقیقاتی،  رشته های  و  متعدد  زمینه های  سنگ بنای 
اکولوژی  محیط-رفتار،  مطالعات  اکولوژیک،  روانشناسی 
رفتاری، روان شناختی محیطی و روان شناختی اجتماعی شد 
)Popov & Chompalov, 2012, 18(. روانشناسی اکولوژیک 
دیگری، طی  پارادایم  هر  رفتاری همچون  قرارگاه  نظریۀ  و 
این  از  با جرح و تعدیل هایی همراه بوده است. بخشی  زمان 
تغییرات در پی نقدها و مناقشات مطرح از سوی پارادایم های 
از تحوالت  ناشی  و بخش مهم دیگر،  رقیب شكل گرفته اند 
اکولوژیک و پژوهشگران آن است  درونی جریان روانشناسی 
)گلرخ، 1391، 4(. اسكات10 گروهی را کالسیست و گروهی 
را گسترش دهندۀ این تفكر می داند؛ کالسیست ها11 )همچون 
لوییس بارکر12، شوگن13 و گامپ14( همچنان قائل به حقانیت 
روانشناسان  و معتقدند  بارکر هستند  رفتاری  قرارگاه  نظریۀ 
اکولوژیک باید آن را ادامه دهند اما گسترش دهندگان15 )مانند 
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ویكر16، ویلمز17 و بچل18( ضمن اهمیت قائل شدن بر نظریۀ 
قرارگاه رفتاری بارکر، معتقدند این نظریه نیاز به توسعه دارد 
اما آنچه هر یک از آنها بدان افزودند با دیگری متفاوت است 
)Scott, 2005, 303 به نقل ازگلرخ، 1391، 50(. در مراحل 
بعدی با مطالعه و شناخت ویژگی ها و خصلت های قرارگاه های 
رفتاری در محیط زندگی انسان و تدقیق مفاهیم مرتبط با آن، 
دو نظریۀ مهم »قابلیت محیط«19 و »دعوت کنندگی محیط«20 
یا  استطاعت محیط  توسط نظریه پردازان مطرح شد. مفهوم 
قابلیت محیط به این معناست که محیط های گوناگون می باید 
دارای ویژگی های منحصربه فرد خود باشند که بتوانند شرایط 
بالقوه ای را برای رفتار خاص انسانی تأمین کنند. زانگ21 عوامل 
مؤثر بر شكل گیری قابلیت های محیط را متأثر از عوامل درونی 
بیرونی  عوامل  و  بیولوژیكی(  و  ادراکی  )کالبدی، شناختی، 
)فیریكی، نمادین، فضایی، زمانی و شیمیایی( می داند. مفهوم 
دعوت کنندگی محیط به واسطۀ محیط طبیعی و مصنوع و با 
اطالعات محیط بصری و غیر بصری صورت می پذیرد؛ ترکیب 
محیط، انگیزش بصری، المسه و همچنین انگیزش صوتی و 
بویایی از قابلیت های محیط ساخته شده برای حمایت و ایجاد 
محدودیت در برابر بعضی رفتارهاست )بندرآباد و شاهچراغی، 
1396، 116-105(. تصویر 1، نظریات منتج از قرارگاه رفتاری 

و عوامل مؤثر بر آن را نشان می دهد.
تأثیرگذاری  در  مطالعه  به  آغاز  محیطي  روانشناسان  اخیراً 
کاربران  معنوي  تجربیات  بر  مصنوع  و  طبیعي  زمینه هاي 
داشته اند؛ با این وجود، در زمینۀ مطالعۀ پیامدهاي احساسی 
بر کاربران،  رفتاری مذهبی  قرارگاه های  با  رفتاری مرتبط  و 
از مطالعات   .)Meagher, 2018, 2( کاستي هایي وجود دارد
صورت گرفته در حیطۀ قرارگاه های با نقش مذهبی و آیینی، به 
عنوان نمونه ابیوسو و تریادی در پژوهشی با عنوان »همساختی 

کالبد-محیط در مراسم آیینی دسا در بالی اندونزی« با تمرکز 
پایدار تكرارشوندۀ  الگوهای  بر پیوند همساختی کالبد-رفتار، 
فعالیت های آیینی و غیرآیینی مردم اندونزی در قرارگاه های 
 Abioso &( داده اند  قرار  پژوهش  مورد  را  رفتاری مذهبی 
»رمزگشایی  عنوان  با  پژوهشی  در  ِمِغر   .)Triyadi, 2017
جهت گیری مذهبی یک فضای مقدس: برداشت های متفاوت از 
مكان های عبادی«، برداشت کاربران از قرارگاه رفتاری مذهبی 
فضاهای  می دهد  نشان  که  است  کرده  ارزیابی  را  )کلیسا( 
قابلیت حس  رفتاری مذهبی،  قرارگاه های  عنوان  به  عبادی 
میان  بیشتری در  احساسات مثبت  و  مكاشفه، رضایتمندی 
پیروان مذهبی دارند )Meagher, 2018(.  همچنین مازدور و 
مازدورMazumdar & Mazumdar, 2004( 22(  پژوهش هایی 
در مورد چگونگي طراحي کالبد و فضای معابد هندوها منطبق 
با اعمال عبادی و برگزاری آیین ها که فعالیت ها و عملكردهاي 
خاص دینی را تسهیل کنند، انجام داده اند که نشان می دهد 
همساختی  مذهبي،  اجتماعی-  زندگي  و  فضا  ساختار  بین 
 Meagher,( الزم است که نیازمند تمهیداتی در طراحی است

  .)2015, 3
رفتاری در  قرارگاه های  نمونه های داخلِی مطالعات  در مرور 
زمینه های مذهبی، ثقه االسالمي و  روحی میرآبادی )1399( 
پیرامون  شهری  فضاهای  »تحلیل  عنوان  با  پژوهشی  در 
مكان های مقدس در ارتباط با نیازها و الگوهای رفتاری زائران، 
مورد مطالعاتی: خیابان امام رضا )ع( شهر مشهد«، به میزان 
با  ارتباط  اماکن مقدس در  پیرامون  انطباق فضاهای شهری 
پیمایشی  تحقیق  یک  در  زائران  رفتاری  الگوهای  و  نیازها 
می پردازند. در بیش از نیمی از معیارهای کیفیت های محیطی، 
همچنین  است.  نامناسب  سطح  در  زائران  رضایت  سطح 
و مهدوی )1395(  اسالمی، طاهری، گردی تختی  مطلبی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های منتج از  قرارگاه رفتارینظریه

هایی است که در اختیار ها و انتخابرفتار مردم در محیط متأثر از قابلیت
های منحصر باید دارای ویژگیهای گوناگون میدهد. محیطآنها قرار می

ای به ای و ماهیت ویژهشرایط بالقوهبه فرد به خود باشند که بتوانند 
 صورت یک قابلیت برای رفتار خاص انسانی، تأمین کنند.

کننده و دعوتکیفیتی درخواستبندی شده و پیکرهترکیب محیط ساخته
 ۀکند که به وسیلکننده دارند که با موجودیت خود چیزی را پیشنهاد می

شود. تشخیص این قابلیت به های مردم به آن داده مینیازها و ارزش
 .گر مبتنی استها و شایستگی مشاهدهها، تجربهنیازها، ویژگی

 
 

 عوامل درونی

 

 
 

بیولوژیکی-ادراکی-شناختی-کالبدی  

 عوامل بیرونی

یشیمیای-زمانی-فضایی-نمادین-فیزیکی   

 محیط طبیعی و مصنوع با اطالعات محیط بصری و غیر بصری

 ترکیب محیط، انگیزش بصری، المسه، صوت، بویایی 

 
 

 کنندگی محیطیدعوت استطاعت محیطی

تصویر 1. نظریات منتج از قرارگاه رفتاری و عوامل مؤثر بر آن. مأخذ: نگارندگان با استفاده از  بندرآباد و شاهچراغی، 1396.
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امام رضا  از حرم  معنا  ادراک  عنوان »تغییر  با  پژوهشی  در 
)ع( در نسبت با زمان« تأکید بر تغییر وجوه معنایِی ادراک 
منظر بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا )ع( درگذر زمان با 
ارزیابی در ابعاد شناختی، احساسی، تفسیری و ارزش گذاری 
بافت  پایین  به سبب ظرفیت  نتایج نشان می دهد  داشته اند. 
افراد  تمایل  بر  تأثیر  بیشترین  مطهر،  پیرامون حرم  کنونی 
تفسیری،  بعد شناختی،  متوجِه  ترتیب  به،  تغییر محیط  به 
این نشان دهندۀ  بعد احساسی است که  نهایت  ارزشی و در 
عدم توجه به ابعاد ادراکی، معنایی و به ویژه در بعد شناختی 
مؤثری  کمک  محیط،  بیشتر  معنادارشدن  در  که  است 
پایان نامۀ  در   )1395( تكلیمی  رنجبر  همچنین  می کند. 
پیرامون  شهری  »طراحی  عنوان  با  خود  ارشد  کارشناسی 
تأکید  با  ارتقاء حضورپذیری  با هدف  مجموعۀ گودال مصلی 
معیارهایی  تبیین  دنبال  به  شهروندان«،  رفتاری  الگوی  بر 
براي مناسب سازي فضای شهری زیارتی به عنوان بستر ترویج 
و  کاربران  نیازهای  به  پاسخگو  و  مناسب  رفتاری  الگوهای 
افزایش حضورپذیری است. در پژوهش دیگری رجبی، نقصان 
الگوي  با عنوان »شناخت  و منتظرالحجه )1398(  محمدی 
کارکرد فضا در حسینیه هاي شهر تفت«، در پی دستیابي به 
الگوي کارکرد با بررسي رفتارهاي برگرفته از آیین هاي جمعي 
که  هستند  تفت  شهر  حسینیه هاي  در  مذهبی  مناسک  و 
یافته های پژوهش نشان می دهد برقراری ارتباط بین الگوهای 
باعث  فضای حسینیه،  با  آیین های جمعی  از  حاصل  رفتار 
ایجاد خاطرۀ جمعی مشترک و شكل گیری فرصت تعامالت و 
واکنش های اجتماعی و در نتیجه منجر به تعامل میان کالبد 
داخلی  مطالعات  پیشینۀ  مرور  می شود.  آیین ها  محتوای  و 
مطالعات  کفایت  از عدم  پژوهش، حاکی  و خارجی موضوع 
انجام گرفته در نظام رفتاری قرارگاه ها با محوریت قلمروهای 
واحد  صورت گرفته،  مطالعات  از  بسیاری  و  است  زیارتی 
معماری مكان مقدس را مورد تحلیل قرار داده اند و اهمیت 
اماکن، کمتر مورد  این  پیرامون  رفتاری  قرارگاه های  مطالعۀ 
توجه قرار گرفته است. همچنین در بافت پیرامون حرم مطهر 
حضرت معصومه )س( نیز چنین مطالعاتي صورت نپذیرفته 
مراجعان آن،  نیازهای  و  بافت  این  ویژگي هاي  در حالي که 

تمرکز بر انجام مطالعاتي از این دست را ضرورت می بخشد. 

قرارگاه رفتاری، اجزا و ویژگی های آن
مفهوم قرارگاه رفتاری به رفتار و تجربه های مردم در زندگی 
و  انسانی  عناصر  و  می پردازد  واقعی  محیط  در  روزمره شان 
که  می کنند  عمل  سازمان یافته  گونه ای  به  آن  کالبدی 
)گلرخ، 1391،  قاعده مند رخ می دهند  نظامی  فعالیت ها در 
از  به طور کلی  رفتاری  قرارگاه  با  مرتبط  نظریه های   .)6-9
اجتماعی،  تعامل  بررسی می شوند:  اصلی طراحی  سه جنبۀ 

قابلیت فضای فیزیكی در شكل دادن به رفتار و همساختی23 
 .)Salehinia & Memarian, 2012, 8( فضای فیزیكی و رفتار
ویژگی های قدرت دهنده به قرارگاه رفتاری مبتنی بر نظرات 
متقابل، خودتنظیم گری  وابستگی  فرابخشی،  ویكر: طبیعت 
ویژگی های  و  عناصر   ،2 تصویر  است.  نقش دهندگی  و 
قدرت دهنده به قرارگاه رفتاری مبتنی بر نظرات بارکر و ویكر 
را به تصویر کشیده است. قرارگاه رفتاری از دید بارکر، ترکیبی 
پایدار از فعالیت و مكان است که در ادامه به مهم ترین اجزای 

آن اشاره می شود. 
الگوهای  یا  و  قابل تکرار  بازگشت کننده و  • فعاليتی 

جاری رفتار24
طبق تحلیل لوفور25، سیست م هاي فضایي، مستلزم شرایطي 
هستند که نه صرفاً از منظر ترتیب کالبدي موضوعات بلكه از 
نظرالگوهاي رفتاريِ اجتماعي و روان شناختي که محیط رواني 
 Sheldrake,( .انسان را شكل مي  دهند، حائز اهمیت می  شوند
تكرارشونده  پایدار، شبه ابژه ای  رفتاری  الگوی   .)2007, 244
و مورد مناقشه است که به عنوان مفهوم مرکزی یا ساختار 
پایدار  الگوهای  بارکر،  می کند.  رفتاری عمل  قرارگاه  اصلی 
یا  رفتارهای همساخت  احاطه گر و  به عنوان یک  را  رفتاری 
.)Francovich, 2008, 42( متناسب با محیط توصیف می کند

• طرح خاصی از محيط یا محيط کالبدی26 
قرارگاه های رفتاری، موجودیت هایی بالواقع با مرزهای زمانی 
و مكانی مشخص هستند که تناسبی میان اجزاء کالبدی شان، 
 Wicker, 1979( برنامۀ رویدادها وجود دارد رفتار کاربران و 
اعمال  قرارگاه رفتاری توسط   )Nasar, 2011, 168از نقل  به 
مشترک افراد در ارتباط با ویژگی های محیط )توانش محیط( 
 Heft, Hoch, Edmunds, & Weeks, 2014,( ایجاد می شود
را  یا ساختار کالبدی قرارگاه رفتاری  بارکر، چارچوب   .)371
با مرز کالبدی، عینیات و اشیا، عوامل طبیعی و محرک های 
)تفكر،  است  کرده  توصیف  سیماشناختی  جو  و  حسی 

شاهچراغی و حبیب، 1398، 108(.
• رابطۀ سازگاری بين این دو یا همساختی

را  داروخانه«  با  داروخانه »رفتارهای منطبق   مردم در یک 
به نمایش می گذارند، حال آنكه در یک ورزشگاه »رفتارهای 
منطبق با ورزشگاه« را از خود بروز می دهند. چنین الگوهای 
اجتماعی-کالبدی مكان ها  از بطن ویژگی های  رفتاری  ثابت 
 Nasar,( و همچنین ویژگی های زمانی شان نشأت می گیرند
168 ,2011(؛ به عبارتی این رفتار در یک محیط اتفاق می افتد 

 .)Francovich, 2008, 42( و محیط با رفتار مطابقت دارد
• دورۀ زمانی خاص

قرارگاه های رفتاری، مواردی نظیر موقعیت  ایجاد  و  بروز  در 
زمانی، توالی رویداد و دورۀ تناوب به صورتی که ممكن است 
زمانی  برنامۀ  یا مطابق  روز مشخص  و در یک  بار  تنها یک 
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کننده و قابل تکرار و فعالیتی بازگشت

 یا الگوهای جاری رفتار

 تکرارشونده

عناصر 
قرارگاه 
 رفتاری

طرح خاصی از محیط یا محیط 
 کالبدی

کننده و شاملمحصورکننده، احاطه
 شونده

 

همساختی کالبد و 
 رفتار

 هاسینومورف 

 

زمانی خاص ۀدور  

 توالی و تناوب زمانی 

کارکرد و در راستای تحقق 
مشخصی دارد  ۀهدف، برنام

عناصر طبق آن  ۀکه هم
 .کنندعمل می

 

افراد درون قرارگاه رفتاری از 
ها و عالئم سو به پیام یک

و از  داده دریافتی پاسخ
پیام و  ۀطرفی، تولیدکنند

  رندعالئم برای افراد دیگ

 

 ای ابژکتیوپدیده

)بیرون از ذهن( و مستقل از 
= دارای  ادراک افراد )ذهن(

 مرزهای زمانی و فضایی
 

طبیعت فرابخشی 
 محیطی

 دهندگینقش گریخودتنظیم

 وابستگی متقابل

بین کالبد و الگوهای رفتار 
وابستگی متقابل وجود 

دارد که منجر به انسجام 
درونی قرارگاه رفتاری 

شودمی  

 دهنده به  قرارگاه رفتاریهای قدرتویژگی

 

تصویر 2. عناصر و ویژگی های قدرت دهنده به قرارگاه رفتاری مبتنی بر نظرات بارکر و ویكر. نگارندگان، مأخذ: نگارندگان، برگرفته از گلرخ، 1391.

حائز   ،)34  ،1391 )گلرخ،  شود  تكرار  روزها  از  مشخصی 
اهمیت هستند.

قرارگاه های رفتاری در قلمروهای معنوی و زیارتی
به گفتۀ الوسون27 یک قرارگاه رفتاری متشكل از فضا، محیط 
که  است  آن  فعالیت های  و  کاربران  آن،  محتوای  پیرامون، 
 Lawson,(باشد ویژه  قلمروهای  از  بخشی سازنده  می تواند 
23 ,2007(؛ این تعریف، قابلیت تعمیم به قلمروی ویژۀ اماکن 
قلمروی سازندۀ یک مكان  باشد.  داشته  را می تواند  مقدس 
مراجعان  و  متعدد  رفتاری  قرارگاه های  احتساب  با  قدسی 
فعالیت های همساخت  و  رفتار  بروز  بستری جهت  بی شمار، 
با محیط است که چندوجهي بودن آن، عرصه اي ایده آل براي 
پایدار  ترکیب  )Wing, 2015, 22(؛  ثبات می سازد  و  پویایي 
و  مذهبی  نقش  با  رفتاری  قرارگاه های  در  مكان  و  فعالیت 

زیارتی را می توان به شرح زیر به اختصار توصیف کرد:
• الگوی جاری رفتار

قلمروهای  رفتاری  قرارگاه های  در  تكرار  قابل  رفتارهاي 
آموزه هاي  آیین ها،  و  مناسک  برپایی  با  ارتباط  در  مذهبی، 

شكل  مكاني  محدودیت هاي  و  معنوی  ارزش هاي  مذهبي، 
یا  اجتماعي  لحاظ  به  قرارگاه ها  این   .)ibid.( مي گیرند 
آنها  است؛  مراجعین  ویژۀ  براي گروه های  معیاری  فرهنگي، 
آیینی  فعالیت هاي خاص  باشند که  ممكن است مكان هایي 
در آنها به صورت منظم رخ می دهند یا جایي که افراد براي 
آن رجوع  به  قدسی  مكان  معنویت  از ساحت  معاني  کسب 
 )Serageldin, Shluger, & Brown, 2001, Xiv( می کنند
فعالیت های  و  اعمال  معمول، شامل  به طور  آنها  و عملكرد 
فرهنگ  نمادگرایي  نشانگر  معموالً  و  معنوی  امور  با  مرتبط 
خاص خود در برپایی مناسک و آیین هاست و به عنوان بستری 
مناسبات مذهبي عمل مي کنند  و  اجتماعي  تجمعات  براي 
)Wang & Ho ,2011, 33(؛ به نحوی که ساختارهاي مقدس 
آن، مي توانند پیوندهاي اجتماعي مشارکت کنندگان را تقویت 
کنند؛ همان گونه که همواره در برخي از ادیان به ویژه اسالم، 
به عنوان مكان هاي اجتماعي، مورد توجه  مكان هاي مقدس 

.)Mazumdar & Mazumdar, 2004, 390( هستند
• طرح خاصی از محيط کالبدی 

مطالعات روانشناسان محیطي با رویكردهای کسب تجربیات 
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معنوی به واسطۀ زمینه هاي طبیعي و مصنوع در قرارگاه های 
رفتاری مذهبی، نشان داده اند که ویژگي هاي خاص محیط 
کالبدی مي تواند منجر به کسب تجربه هاي متعالی در کاربران 
شود )Meagher, 2018, 2(. به عبارتی مفهوم معنویت مكان 
به واسطۀ طرح  ویژگي هاي محیط ساخته شده  با  ارتباط  در 
کالبدي، امكان کسب معناي بیشتري را از محیط اطراف فراهم 
الیاده28 )1375؛    .)Birch & Sinclair, 2013, 80(می آورد
1377؛ 1393( طرح خاص محیط کالبدی قلمروهای مقدس 
و  افقي  سلسله مراتب  گسیختگي ها،  و  وقفه ها  وجود  در  را 
عمودي، مرز و آستانه، نشانه ها و سمبل ها، هندسۀ مرکزگرایی 
و درون گرایی می داند. باری29 برخي موارد را این گونه عنوان 
پیش آمدن  مكان،  از  روشن  و  واضح  تحدید حدود  می کند: 
مفصل دار، ورودي و توالي مسیر، ترتیب قرارگیری مكان ها از 
طریق هندسه، تناسبات و استفاده از روابط گوناگون نمادین 
نمایش )Barrie, 2012, 80(. همچنین از دیدگاه وانگ و هو 
این خصوصیات کالبدی اغلب شامل مرکزیت و کانون گرایي، 
 Wang & Ho ,( است  و الیه بندي  قلمروپایي  جهت گرایي، 
سازماندهي،  وحدت،  قبیل  از  دیگر  مفاهیمي   .)2011, 37
مكاشفه،  امكان  سیما،  تجلي  منحصربه فردبودن،  خالقیت، 
اصالت، تعادل، هماهنگي و طبیعت گرایي نیز مي تواند با فرم، 
 .)Birch & Sinclair, 2013, 80( باشد  مرتبط  نظم  و  فضا 
موارد پیش  گفته،  مرتبط با کالبد قرارگاه  های رفتارِی قلمروی 
اماکن قدسی، در آمادگی ذهنی زائران و عبادت کنندگان پیش 

از دخول به این اماکن، حائز اهمیت هستند. 
• همساختی بين کالبد و رفتار

قرارگاه  های  فعالیت  های دینی در  و  کالبد-فضا  بین ساختار 
رفتاری مذهبيِ که به منظور تسهیل آیین های عبادي-مذهبي 
 Meagher,( است  متناسب الزم  ایجاد شده  اند، همساختی 
آنها منجر شود.  الزم  2015(تا به بروز رفتارهای سازگار در 
اماکن  است ساختار کالبدی قرارگاه های رفتاری در قلمروی 
انجام  منظور  به  را  رفتاری  قرارگاه  قابلیت  و  امكان  قدسی، 
آورد  فراهم  یا مجاوران  زائران  فعالیت های عمدۀ  پنج دسته 
که می توان آنها را بدین صورت طبقه بندی کرد: 1. تشرف به 
مكان مقدس )پیاده(، شرکت در مراسم و آیین های مذهبی؛ 
 .3 پیاده؛  و  سواره  حرکتی  تبادالت  و  )سواره(  حرکت   .2
ایستادن، نشستن، راه رفتن و مالقات در فضا؛ 4. خریدکردن 
و لذت  فراغت  اوقات  )مایحتاج روزانه و سوغات(؛ 5-گذران 

بردن )ثقه االسالمي و روحی میرآبادی، 1399، 207(.
• دورۀ زمانی خاص

موقعیت و تناوب رویدادهای زمانی در بروز قرارگاه های رفتاری 
ایفا می کند؛ مهم ترین  در قلمروهای معنوی، نقش مهمی را 
در  رفتاری  مقرهای  از  این دسته  در  رفتار  الگوهای جاری 
و ساالنه  ماهانه  روزانه، هفتگی،  آیینِی  و  مذهبی  مناسبات 

این  توالی رویدادهای زمانی در ساحت معنوی  رخ می دهد؛ 
قلمروها، اهمیت زمینه و مذهب را بازگو می کند. 

روش شناسی پژوهش
در شكل گیری  اکولوژیكی  روانشناسی  از  برگرفته  ایده های 
در طراحی شهری،  پژوهشی سودمند  روش های  و  مفاهیم 
منظور  به  اکولوژیک،  روان شناسان  داشته اند.  مهمی  نقش 
در  رفتار  مشاهدۀ  به  محیط،  و  فرد  روابط  از  پرده برداشتن 
موقعیت های مختلف از طریق ارزیابی های متنوع، رویكردهای 
متفاوتی به موضوع داشته اند )Nasar, 2011, 169(. مهم ترین 
رویكردهای موجود در زمینۀ مطالعات رفتاری در قالب جدول 

1، معرفی شده اند.
قرارگاه های  میزان هم ساختي  با هدف سنجش  تحقیق  این 
رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س( در ارتباط 
ارائۀ  قابلیت  با  نمونه ای  به عنوان  زائران،  الگوهای رفتاری  با 
الگوهای رفتاری هنجار و ناهنجار متنوع، انجام پذیرفته است. 
پس از مروری بر ادبیات و پیشینۀ موضوع پژوهش، چارچوب 
بارکر در حوزۀ بالفصل  نظریات  بر  مفهومی تحقیق، مبتنی 
با  اطالعات  قرار گرفت. گردآوري  بررسی  مورد  حرم مطهر 
از روش هاي کتابخانه اي-اسنادی و میداني  استفادۀ ترکیبي 
رفتاری،  نقشه برداری  مداخالنه،  غیر  مشاهدۀ  بر  مبتني 
ردگیری، عكس برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. تدابیر و 
روش هاي تجزیه و تحلیل اطالعات با کمک استدالل قیاسی-

استقرایی صورت گرفته است؛ در بخش کیفي، روش استدالل 
و استنتاج در تفسیر برداشت های رفتاری و در بخش کمی این 
تحقیق از آماره هاي میانگین، میانه، مد و آزمون »عالمت« در 
نرم افزار SPSS 23 به منظور تحلیل اطالعات آماري پرسشنامه 
استفاده شده است. تعیین حجم نمونه در بستر مورد مطالعه، 
با توجه به فرمول جامعۀ نامحدود کوکران، 172 نفر تخمین 
زده شده است و گروه نمونه در بستري پیمایشي و به صورت 
تصادفي از زائرین و مجاوران انتخاب شده است. برداشت هاي 
رفتاری با توجه به نوع دورۀ زماني، نوع برنامه و زمینۀ قلمروي 
تحقیق، نتایج متفاوتی در بردارد؛ به منظور رصد تمامی شرایط 
احتمالی مؤثر بر مشاهدات، برداشت هاي رفتاری در پنج دورۀ 
متفاوت زماني صورت پذیرفته است. برداشت اول، روز عاشورا 
)مهم ترین مناسبت مذهبی شهر(؛ برداشت دوم، سه شنبه ها 
)با توجه به زائرپذیر بودن شهر قم در این روز از هفته به علت 
برداشت سوم،  مقدس جمكران(؛  زیارت مسجد  روز خاص 
برداشت  در هفته(؛  زمان  عنوان شلوغ ترین  )به  پنجشنبه ها 
چهارم، جمعه ها )روز تعطیل( و برداشت پنجم، روز 22 بهمن 
بازۀ زماني شش ماهه  )مناسبت سیاسي و اجتماعی( در یک 
برداشت های  انجام شد.  تا بهمن ماه سال 1398  از شهریور 
رفتاری این قلمرو در بازۀ ساعات 11 صبح الی 9 شب؛ بازۀ 
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ارزیابی کيفی و کمی

توضيحمشخصاتابزار

نقشه 30برداری 
رفتاری

ثبت تعداد و نوع فعالیت، 
محل نشستن، ایستادن 

و غیره

نقشه برداری رفتاری، روش مشاهده ای بدون مداخله و عینی برای اندازه گیری استفاده واقعی از فضا است و 
الگوهای رفتاری را در یک فضای مشخص بیان می کند. این روش از نظر هنجاری با هدف بهبود کیفیِت روابط بین 

  .)Moore & Cosco, 2010, 34( مردم و محیط ارائه می شود

شمارش31

شمارش 
 10

دقیقه 
در هر 
ساعت

شمارنده های 
اعداد و ارقامی از هر آنچه قابل شمردن باشد که می توان با آن تنوعی از مقایسه ها را میان وضعیت قبل و بعِد دستی

حوزۀ مطالعاتی در طول زمان و تفاوت موقعیت های جغرافیایی برای ارزیابی پردازه ها و استدالل های منجر به 
تصمیم سازی انجام داد )گل و سوار، 1396، 25(. عالمت گذاری 

ثبت طرحوارۀ 
ترسیم حرکت )ردیابی( به معنای ترسیم خطوط حرکت بر روی نقشه است که حرکت مردم باید با نظارۀ کامل 10 دقیقه یا نیم ساعتحرکتی32

مشاهده گر ثبت شود. مشاهده گر، خط حرکت را روی نقشه و در یک دورۀ زمانی مشخص، ترسیم می کند )همان،  34(.

مشاهدۀ 
مستقیم33

به عنوان یک قاعدۀ کلی، پرسش مستقیم از کاربران نمی شود بلكه فقط مشاهده می شود و رفتارهای کاربران ثبت می شود. مشاهده گر باید 
فعال و خنثی باشد؛ به مثابۀ کارگردانی که با مهارت، صحنۀ نمایش را گرم می دارد و خودنمایی نمی کند )گل و سوار، 1396، 5(. 

پیاده روی 
آزمایشی34

ایجاد نقشۀ پیاده روی 
آزمایشی با ثبت برداشت 

رفتاری بر روی نقشه

برای پیاده روی آزمایشی، مشاهده گر در امتداد یک مسیر مشخص حرکت کرده و مواردی همچون زمان های انتظار، 
زمان کل سفر، موانع احتمالی یا انحراف ها را مشخص می کند. این روش، ابزار قوی برای فهم نحوۀ بهبود شرایط 

عبورومرور پیادگان است )همان، 34(.

طرح فاصلۀ زمانی 5 عكس برداری
ثانیه برای ثبت حرکات

با توجه به وسعت فضای مطالعه، یک تا سه دوربین به طور همزمان جهت عكس برداری، مورد استفاده قرار 
می گیرد. فاصلۀ زمانی انتخابی، متناسب با ثبت حرکت عابرین پیاده است )بحرینی، 1391، 57(.

یادداشت روزانه
ثبت توصیفات فعالیت ها خاطره نویسی35

با نوشتار، دیاگرام یا روی 
نقشه به همراه جزئیات 

مكمل

مشاهده گر، مشاهدات خود را در همان لحظه و به صورت نظام مند یادداشت می کند، به طوری که جزئیات بیشتری 
ورای نمونه گیری کمی به مطالعات کیفی اضافه می شود. هر چیز مرتبطی را می توان یادداشت کرد: توضیحاتی 
در مورد نحوۀ نشستن و ایستادن، روایت کوتاهی از فهم کجایی، چگونگی مكان و جریان زندگی که لزوماً هدف 

مطالعه نیستند )همان، 33-32(.

پیگرد
)تعقیب سایه به 

سایه(36

- قرارگرفتن در نقطه ای 
باالتر از سطح خیابان و 

زیر نظر گرفتن افراد
روان شناسان اکولوژیک از طریق یادداشت برداری نمونه ای و دنبال کردن افراد، مواردی را به منظور پرده برداشتن 

از روابط فرد-محیط ثبت می کنند: کاربران چه چیزی گفته اند؛ چه کاری انجام داده اند؛ مردم به آنها چه می گویند 
یا با آنها چه کاری دارند و اینكه کجا بوده اند. یادداشت های قرارگاهی بر ثبت رفتار در یک قرارگاه رفتاری تمرکز 
دارند )Nasar, 2011, 169(؛ در واقع عالوه بر یک جا ایستادن و ثبت حرکت مردم، مشاهده گر می تواند افرادی 
مشخص را تعقیب کرده و حرکت آنها را به طور خاص ثبت نماید. این روش برای اندازه گیری سرعت پیاده روی و 
ثبت اینكه کجا، کی و چه فعالیت خاص اضافه ای در مسیر حرکت، اتفاق می افتد مناسب است )همان، 29-28(.

- امكان استفاده از 
گام شمار 

- استفاده از داده های 
GPS برای تعقیب افراد 

منتخب

ردگیری37

- عكس
فعالیت های انسانی معموالً ردهایی از خود به جای می گذارند )مانند رد کثیفی در خیابان یا چمن های لگد شده( 
که به مشاهده گر، اطالعاتی در مورد نحوۀ زندگی شهری و الگوهای فعالیتی ارائه می دهند )گل و سوار، 1396، 24(. - نقشه

- شمارش

مصاحبه با استفاده کنندگان شیوه ای است که امكان آشنایی با تفكرات، ترجیحات و دغدغه های آنها را در تحلیل نظام رفتاری فراهم  می آورد مصاحبه
   )Nasar, 2011( بحرینی، 1391، 245 به نقل از(

محققان به دلیل مواجهه با چالش های روش شناختِی برداشت های رفتاری، در مواردی به جای استفاده از مشاهدۀ رفتاری-به عنوان روش پرسشنامه
.)Hill, 1984, 540( معمول جمع آوری داده ها- از پرسشنامه استفاده می کنند

جدول 1. رویكردشناسی مطالعات رفتاری. مأخذ: نگارندگان.

قلمروي بالفصل حرم مطهر و  زائران و مجاوران در  فعالیت 
اذان ظهر و مغرب  توالی رویدادهای تكرارشوندۀ  دربردارندۀ 
صورت  به  انجام گرفته  مشاهدات  خروجی  پذیرفت.  صورت 
نقشه های رفتاری و جداول مشاهده نامه ارائه شده است. تصویر 

3، فرایند روش انجام پژوهش حاضر را نشان می دهد.

رفتاری  قرارگاه های  مشاهدۀ  مفهومی  چارچوب 
بافت پيرامون مطهر حضرت معصومه )س( 

الگوی مشاهدۀ قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت 
معصومه )س( منطبق با چارچوب پیشنهادی بارکر در جدول 
2، نشان داده شده است. در تحلیل الگوهای رفتاری اجتماعی 
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  مستقیم و غیر مداخالنه مشاهده

 

 

 

 

 

 

 

  : فرآیند روش انجام پژوهش3تصویر شماره 
 

 

 برداری رفتارینقشه

 نامهلیست مشاهدهتنظیم چک 

 دیدههای رفتاری توسط ناظر تعلیمبرداشت شاخص 
 دیده

 های تشرف به حرم مطهر حضرت معصومه )س(های رفتاری در عرصهقرارگاه ۀنظام مشاهد

 برداشت اول
 

 ارزیابی کیفی

 ارزیابی کمی

پرسشنامهتنظیم چک لیست   

 تنظیم پرسشنامه و ارزیابی رفتاری در گروه نمونه 

 ساختار اجتماعی ساختار کالبدی

8931در بازۀ شهریور تا بهمن ماه   

 برداشت دوم
 

 برداشت سوم
 

 برداشت چهارم
 

 برداشت پنجم
بهمن 22 جمعه روز عاشورا   پنج شنبه 

 تفسیر و استنتاج از نتایج کمی و کیفی

 نامه و نقشه رفتاریها و کدگذاری در جداول مشاهدهثبت داده

 های رفتاریها و نقشهتحلیل تصاویر، یادداشت 

برداریعکس
   

 مشاهدۀ غیر مداخالنه ردگیری

 

 سه شنبه

تصویر 3. فرایند روش انجام پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

و خود تنظیم گرِی قرارگاه های رفتاری، عالوه بر برداشت های 
رفتاری از روش پیمایشی براي دستیابي به نتایج دقیق تر از 

نگاه کاربران، استفاده شده است. 

معرفی بستر پژوهش
قلمروی بالفصل حرم مطهر حضرت معصومه )س( با داشتن 
و  انتخابي  فعالیت هاي  پذیرای  متعدد،  رفتاري  قرارگاه هاي 
و  ماهانه  روزانه، هفتگی،  متفاوت  ایام  در  اجتماعي مستمر 
است.  زائران  و جنسي  گروه هاي سني  از  در طیفی  ساالنه 
ارم،  پیاده راه  قلمرو،  این  رفتاری  قرارگاه های  مهم ترین 
امام  میدان  و  آستانه  میدان  بهار،  پیاده راه  انقالب،  پیاده راه 
به عنوان بستری جهت  خمیني هستند. قرارگاه های مذکور 

به  قلمرو  اصلی  با کارکرد  ناسازگار  و  رفتارهای سازگار  بروز 
عنوان هدایت زائر به قصد تشرف، محسوب می شوند. تصویر 
4، موقعیت مكاني مهم ترین قرارگاه هاي رفتاري در قلمروی 

بالفصل حرم مطهر را نشان مي دهد.

یافته ها و بحث 
برداشت های رفتاری   

الگوی مشاهدۀ ذکرشده در  به  با توجه  برداشت های رفتاری 
تصویر 5، در قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر در پنج 
نتایج آن به شرح مختصر در  بازۀ زمانی صورت پذیرفت که 
در  رنگ شده  خانه های  می شود.  ارائه  مشاهده نامه  جداول 
جدول هر قرارگاه رفتاری، حاکی از وجود یا عدم مورد بررسی 
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ابزار روند الگوی مشاهدۀ کمی و کيفی ساختارهای اکولوژیکی قرارگاه های رفتاری پيرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س(

ماع
جت

- ا
تار

 رف
تار

اخ
س

الگوهای فعالیت

                       

                   اجتماعی

وضعیت عمدۀ فعالیت های ضروری در قرارگاه های رفتاری قلمروی حرم حضرت معصومه )س(ضروری                     
برداشت های 

رفتاری    انتخابی         وضعیت عمدۀ فعالیت های انتخابی سازگار و ناسازگار با نقش قرارگاه های رفتاری قلمروی مذهبی

            وضعیت عمدۀ فعالیت های اجتماعی سازگار و ناسازگار با نقش قرارگاه های رفتاری قلمرو

عی
تما

 اج
الت

عام
ت

میزان تمایل به حضور خانوادگي در قرارگاه های رفتاری به قصد زیارت

پرسشنامه

میزان تمایل به شرکت در مناسبات اجتماعي و مذهبي در قلمرو حرم مطهر

میزان برقراري ارتباطات با مبلغان دیني در قرارگاه های رفتاری قلمروي حرم مطهر

میزان تمایل به برقراري تعامالت اجتماعي با دیگران در قرارگاه های رفتاری قلمرو

میزان تمایل و امكان تبادل اطالعات مذهبي در قلمرو حرم مطهر

وضعیت انواع سازوکارهای رفتاری در قرارگاه های رفتاری قلمروی حرم حضرت معصومه )س(سازوکار رفتاری

انواع 
برداشت های 

رفتاری

   وضعیت انواع نقش های رفتاری که به واسطۀ قرارگیری در قرارگاه های رفتاری برای کاربران ایجاد می شود.نقش رفتاری

    وضعیت کنترل مستقیم رفتارهای کاربران از سوی ناظران اجتماعِی ویژه در قرارگاه ها به صورت الزام و اجبار خودتنظیم گری

          وضعیت کنترل غیر مستقیم به منظور اصالح رفتارهای ناسازگار )ممانعت در برابر رفتارهای ناسازگار(

             وضعیت نظارت اجتماعی گروه های خودجوش در صورت بروز رفتارهای هنجارشكن )تذکردهی و محدودیت(

     میزان نظارت اجتماعي در صورت بروز رفتارهاي دور از شأن و احترام قرارگاه های رفتاری قلمرو حرم مطهر  
پرسشنامه

      میزان محدودیت هاي رفتاري ناخودآگاه در تشرف زائران با قرارگیری در قرارگاه های رفتاری قلمرو حرم مطهر

نوع رفتار

              

وضعیت غالب ترین رفتارهای انفرادی در قرارگاه های رفتاری قلمروی حرم مطهرانفرادی

انواع 
برداشت های 

رفتاری

گروهی                 وضعیت رفتارهای جمعی در قرارگاه های رفتاری قلمروی حرم مطهر

وضعیت انواع برنامه های قابل تعریف برای قرارگاه های رفتاری این قلمروبرنامۀ قرارگاه

وضعیت گروه های سنی استفاده کننده از قرارگاه های رفتاری قلمروی حرم مطهرردۀ سنی 

وضعیت جنسیتی کاربران قرارگاه های رفتاریجنسیت

وضعیت دورۀ زمانی استفاده از قرارگاه های رفتاری به صورت دائمی و بلندمدت، غیر دائمی و کوتاه مدتنوع دورۀ زماني

بد
کال

ار 
خت

سا

مرز فضایي و مكاني قلمرو
پیكره بندی 

فضا

محدودۀ فضایی تعریف قرارگاه رفتاری و ماهیت فضایی آن )بدنه، میانه و هر دو(، مسیرها 
و گره های مكث در قرارگاه های رفتاری

مشاهده و 
برداشت

ثابت       دارای اجزای ثابت تشكیل دهندۀ فضا مانند مبلمان ثابت شهری

محرک              دارای اجزای متحرک مرتبط با الگوهای رفتاری مانند تردد، دستفروشی 
و غیره

انواع مبلمان شهری در خور زمینه و منطبق با نیازهای زائران مبلمان و اشیا

وضعیت منظر حسی در قرارگاه های رفتاری قلمروی حرم مطهرمحرک های حسی

نظام ادراک شناختی عینی و ذهنی )این مؤلفه نیازمند بررسی مفصلی است که به تحقیق مستقل نیاز دارد(جو سیماشناختی

ص
خا

ی 
مان

ۀ ز
دور

موقعیت زمانی و 
توالی رویداد

پنج 
زمان

روز عاشورا با محدودیت های رفتاری ویژه در روز سوگواری و افزایش حضور زائران و گردشگران1

انواع 
برداشت های 

رفتاری

سه شنبه، روز میانۀ هفته با توجه به زائرپذیری به علت روز خاِص زیارتی مسجد جمكران2

پنجشنبه به عنوان شلوغ ترین زمان هفته و مصادف با برگزاری برنامۀ هفتگِی ادعیه خوانی در حرم مطهر3

روز جمعه به عنوان یک روز عادی و تعطیل در پایان هفته 4

روز 22 بهمن یک مناسبت سیاسي و اجتماعی با افزایش تنوع فعالیت های اجتماعی5

توجه به مناسبات مذهبی و آیینی روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه در انتخاب موقعیت های زمانی برداشت ها

فی
مور

ینو
س

همساختی بین کالبد و رفتار
دینامیک

نتایج وضعیت کالبد قرارگاه های رفتاری به عنوان بستر دربرگیرنده و همساز با الگوی رفتاری قلمروساختاری
برداشت 

رفتار و کالبد وابستگی متقابل میان الگوی سینومورف ها در قرارگاه های رفتاری این قلمرو

جدول 2. چارچوب الگوی مشاهدۀ قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س(. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 4. موقعیت مكاني قرارگاه های رفتاري در حوزه بالفصل حرم مطهر. مأخذ: نگارندگان.

و نماد دایره به معنای غلبۀ آن مورد در قیاس با سایر موارد 
برداشت های  از  منتج  متنوع،  کارکردهای   ،6 تصویر  است. 
را  مطهر  حرم  پیرامون  رفتاری  قرارگاه های  در  را  رفتاری 

نشان می دهد.
پيرامون     رفتاری  قرارگاه های  متنوع  کارکردهای 

حرم مطهر حضرت معصومه )س( 
کارکردهای  صورت گرفته،  رفتاری  برداشت های  با  منطبق 
گوناگون در قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت 
دارند  قابلیت دسته بندی  متنوعی،  در طیف  معصومه )س( 
زائران  در  را  تكرارشونده ای  و  پایدار  رفتاری  الگوهای  که 
کارکردهای   ،6 تصویر  داشت.  خواهند  پی  در  مجاوران  و 
نشان  را  مطهر  حرم  پیرامون  رفتاری  قرارگاه های  متنوع 
فراهم آوری  با  امام خمینی  میدان  و  ارم  پیاده راه  می دهد. 
قرارگاه های  در  باالتری  تنوع  کارکردها،  از  باالیی  طیف 

رفتاری ارائه دهنده به کاربران را دارند.
آزمون آماری   
تعيين حجم نمونه و پایایي ابزار سنجش  -

تعیین حجم نمونه در بستر مورد مطالعه و منطبق با فرمول 
جامعۀ نامحدود کوکران، 172 نفر محاسبه شده است. گروه 
زائرین  از  تصادفي  به صورت  و  پیمایشي  بستري  در  نمونه 
و  پایایي  به منظور سنجش  انتخاب شده است.  و مجاورین 

دروني  انسجام  بررسي  به  که  ساخته شده  مقیاس  اعتماد 
شده  استفاده  کرونباخ  آلفاي  فرمول  از  می پردازد  گویه ها 
تعامالت  مؤلفۀ  دو  براي  به دست آمده  آلفاي  مقدار  است؛ 
اجتماعی و خودتنظیم گری 742/ 0 و همچنین براي کلیۀ 
گویه ها، باالتر از عدد  7/ 0 است که نشان دهندۀ مقبولیت 

پایایي مدل است. 
بررسي وضعيت نرمال بودن داده ها و آزمون آماری   -

عالمت
داده ها  بودن  غیر نرمال  و  نرمال  وضعیت  بررسي  منظور  به 
نرمالتي شاپیرو ویلک و کولموگروف- از آزمون هاي آماري 

 ،3 جدول  از  حاصل  نتایج  است.  شده  استفاده  اسمیرنف 
آزمون های  در  را  گویه ها  از  کدام  هر  معناداري  سطوح 
دو  هر  در   .sig به  مربوط  مقدار  که  مي دهد  نشان  مذکور 
نتیجه  مي توان  بنابراین  است؛   0  /05 از  کوچكتر  آزمون، 
گرفت که توزیع، غیرنرمال و نیاز به استفاده از آزمون هاي 
ناپارامتریک است. به این منظور از آزمون آماري »عالمت« 
مقایسۀ  منظور  به  است.  شده  استفاده  گویه ها،  تحلیل  در 
معیار  از یک  بررسی یک گویه،  نمونه در مورد  نتایج گروه 
شده  فرض   3 عدد  یعني  میانه  معیار،  این  اینجا  در  )که 
به  توجه  با  است.  شده  گرفته  بهره  آزمون،  این  در  است( 
از مقدار آزمون تمام گویه ها و سطح  خروجي به دست آمده 
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تصویر 5. مشاهده نامۀ برداشت های رفتاری در قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر. مأخذ: نگارندگان.

 مذهبي، مکث، نشستن، تعامالت اجتماعي، نظاره-های اجتماعيخرید، پیشخوان حرم مطهر، مکان انجام مناسبت ۀقرارگاه رفتاری با برنام میدان امام خمینی=
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بهمن22                                    

 وهنجار بالگوهای رفتاری 
 منطبق با نقش قرارگاه

های احساسي با رؤیت حرم مطهر )مکث، گفتن ذکر و عرض ادب به گنبد و بارگاه حرم حرکت پیاده جهت تشرف به حرم مطهر، واکنش
زدن، مشارکت در مناسبات های تجاری، توقف گروهي و گپنشستن به منظور استراحت، خواندن روزنامه، نظاره ویترین فعالیت مطهر(،

حرم مطهر، استفاده و  ۀزمینعکاسي با پسجات عزاداری، هدست ۀتوقف و نظارجات عزاداری برای تشرف، اجتماعي و مذهبي، حرکت دسته
ها، خلوت شخصي و کردن شمع در ایامي نظیر غروب عاشورا، بازی بچهیلچر برای تشرف سالمندان، روشنبرقي و وانتظار برای ماشین

 گنبد و بارگاه حرم مطهر. ۀنظار

 
الگوهای رفتاری ناهنجار 
 در تناقض با نقش قرارگاه

فیزیکي  سیکلت در میدان، برخوردهای، تردد موتور انو جوان انسیگارکشیدن، تعامالت کالمي با صدای بلند در توقف گروهي نوجوان
 از حد جمعیت در ایام مناسبتي. بیش تراکم علت به با دیگران )تنه زدن(

 های اجتماعيمناسبت برپایيسوغات(، طریق تشرف به حرم مطهر از ضلع جنوبي، پیشخوان حرم مطهر، مکان  ویژه هقرارگاه رفتاری با کارکرد غالب خرید )ب =میدان آستانه
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بهمن22                                    

 وهنجار بالگوهای رفتاری 
 منطبق با نقش قرارگاه

های احساسي با رؤیت حرم مطهر )مکث و نظاره گنبد و بارگاه حرم مطهر، گفتن ذکر و حرکت پیاده جهت تشرف به حرم مطهر، واکنش
جات عزاداری های تجاری، مشارکت در مناسبات اجتماعي و مذهبي، حرکت دستهادب به گنبد و بارگاه مطهر(، نظاره ویترین فعالیتعرض 

حرم مطهر، استفاده و انتظار برای  ۀزمینبرای تشرف، گفتگوی کوتاه، توجه بیشتر بانوان به رعایت حجاب، خرید سوغات، عکاسي با پس
 عزاداری. ۀتوقف و نظاررای تشرف سالمندان، روشن کردن شمع در ایام مناسبتي نظیر غروب عاشورا،  ماشین برقي و ویلچر ب

 

الگوهای رفتاری ناهنجار 
 در تناقض با نقش قرارگاه

از حد جمعیت در ایام مناسبتي، سیگار کشیدن، تعامالت  بیش تراکم علت به با دیگران زدن( )تنه فیزیکي تردد موتورسیکلت، برخوردهای
 گری.تکدّیکالمي با صدای بلند، سد معبر و اتراق زائران در فضای سبز میدان آستانه، 

 های مذهبي، خوردن، آشامیدن و خریدقرارگاه رفتاری با کارکرد غالب طریق تشرف به حرم مطهر، مکان انجام مناسبت راه انقالب=پیاده
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ادامۀ تصویر 5.

 جمعه

                        

          

بهمن22                                    

 وهنجار بالگوهای رفتاری 
 منطبق با نقش قرارگاه

های احساسي با رؤیت حرم مطهر )مکث و نظاره گنبد و بارگاه حرم مطهر، گفتن ذکر حرکت پیاده جهت تشرف به مکان مقدس، واکنش
های تجاری، مشارکت در مناسبات مذهبي، حرکت راه(، نظاره ویترین فعالیتگنبد و بارگاه حرم مطهر در ورودی پیاده و عرض ادب به

کردن شمع در ایام مناسبتي ها جهت توزیع نذریجات در ایام مناسبتي، روشنبرپایي موکبعزاداری،  ۀجات عزاداری برای تشرف، نظاردسته
 جات عزاداری.هدست ۀنظارنظیر غروب عاشورا ، توقف و 

 

الگوهای رفتاری ناهنجار 
 در تناقض با نقش قرارگاه

دپوی اجناس ها، تردد موتورسیکلت، توقف و تجمع در ورودی گذرخان جهت دادوستد خیاباني ارز، فروشيبیشتر در اغذیه وقت اختصاص
از  بیش تراکم علت زدن( بهفیزیکي )تنه ورودی گذر خان، برخوردهایگری، سد معبر و اتراق زائران در رو، تکدّیهایي از پیادهدر قسمت

 حد جمعیت در ایام مناسبتي.

 قرارگاه رفتاری با کارکرد غالب طریق تشرف به حرم مطهر، نشستن، مکث و نظارهراه بهار= پیاده

ت
اش

رد
ی ب

توال
ری

فتا
ی ر

ها
 

گروه سنی 
 کنندگاناستفاده

جنسیت 
 کاربران

 ۀگون
های فعالیت

 جاری قرارگاه

نوع 
 رفتار 

بعد 
 زمانی

گری خودتنظیم
 قرارگاه

تناوب زمانی   ۀدور
 در قرارگاه رفتاری

 سازوکار قرارگاه رفتاری
ۀمحدود
 قلمرو

 مرز
یی فضا

  و مکانی

ک
کود

ان 
جو

ال 
نس

میا
رده 

خو
سال

 

رد زن
م

ری 
رو

ض
ری 

تیا
اخ

عی 
تما

اج
 

دی
فر

هی 
رو

گ
دت 

دم
بلن

دت 
ه م

وتا
ک

 

انه کم
می

یاد 
ز

بح 
ص

رها ها
ظه

 

رها
ظه

عد 
ب

-
وب

غر
 ها

ب
ش

 ها

رید
خ

 

رف
تش

ق 
طری

ی 
ط

 

ت
رک

ح
ث 

مک
 

دن
خور

-
دن

امی
آش

 

تن
شس

ن
 

اره
نظ

نی 
ه ز

رس
پ

ی  
ذهب

ت م
ارک

مش
سی

سیا
مل 
تعا

 و 
گو

گفت
 

انه
می

دنه 
ب

ت 
ثاب

 

ویا
و پ

ک 
حر

مت
 

                         عاشورا

          

                         شنبهسه

          

 پنجشنبه

                        

          

 جمعه

                        

          

بهمن22                                    

 وهنجار بالگوهای رفتاری 
 منطبق با نقش قرارگاه

های احساسي با رؤیت حرم مطهر )مکث و نظاره گنبد و بارگاه حرم مطهر، گفتن ذکر حرکت پیاده جهت تشرف به مکان مقدس، واکنش
زدن، های عابرین، نشستن برای استراحت، مکث گروهي و گپراه(، نظاره فعالیتگنبد و بارگاه حرم مطهر در پایانه پیاده و عرض ادب به

 ها.های جمعي و فردی، بازی بچهفعالیت ۀخلوت شخصي و نظاره، نشستن برای نظار

 

الگوهای رفتاری ناهنجار 
 در تناقض با نقش قرارگاه

 جوان. زائران، تردد موتورسیکلت، سیگارکشیدن، تعامالت کالمي با صدای بلند در توقف گروهي نوجوان وسد معبر و اتراق 
 
 

 های مذهبي، خوردن، آشامیدن، مکث، گفتگو، نشستن و نظارهقرارگاه رفتاری با کارکرد خرید، مکان انجام مناسبت راه ارم=پیاده
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 وهنجار بالگوهای رفتاری 
 منطبق با نقش قرارگاه

های احساسي با رؤیت حرم مطهر )مکث، گفتن ذکر و عرض ادب به گنبد و حرکت پیاده جهت تشرف و یا مراجعت از حرم مطهر، واکنش
های تجاری، مکث گروهي و گپ زدن، مشارکت در بارگاه حرم مطهر(، نشستن برای استراحت و خوردن و آشامیدن، نظاره ویترین فعالیت

 حرم مناظر های جمعي و فردی، تماشایجات عزاداری برای تشرف، نشستن برای نظاره فعالیتمناسبات اجتماعي و مذهبي، حرکت دسته
 ها جهت توزیع نذریجات در ایام مناسبتي، روشن کردن شمع در ایام مناسبتي نظیر غروب عاشورا.یي موکب، برپاآن و پیرامون مطهر

 

الگوهای رفتاری ناهنجار 
 در تناقض با نقش قرارگاه

وتور سیکلت مسیگار کشیدن، تعامالت کالمي با صدای بلند در توقف گروهي نوجوان و جوان، ایستادن برای داد و ستد خیاباني ارز، عبور 
راه، دپوی راه، بلند کردن کالسکه و ویلچر در مبادی ورود پیادهراه و تردد آن، پریدن از ره بند مبادی ورود به پیادههای ورود به پیادهاز نرده

 گری، دستفروشي.روها ، تکدّیهایي از پیادهاجناس در قسمت
 های مذهبي، خوردن، آشامیدن. قرارگاه رفتاری با کارکرد مسیر تشرف، خرید، مکان انجام مناسبت محور ارم )حدفاصل تقاطع فاطمی تا شبستان حرم مطهر(=
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ادامۀ تصویر 5.

تصویر 6. کارکردهای متنوع قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س(. مأخذ: نگارندگان.

آزمون  معناداري  است؛   0 از05/  که کمتر   )sig( معناداري 
در  شرکت  به  تمایل  میزان  سنجۀ  استثنای  )به  گویه ها 
حرم،  پیرامون  در  مذهبي  مناسبات  و  اجتماعي  تجمعات 
تأیید  قابلیت تحلیل دارد(  نتایج این سنجه در گروه نمونه 
با  نمونه  گروه  نظرات  میان  در  معناداري  تفاوت  و  مي شود 

آزمون،  مورد  گویه های  تمام  مورد  در  مقیاس  مورد  معیار 
رو  این  از  دارد؛  وجود  مطهر  رفتاری حرم  قرارگاه های  در 
دارد. جدول  را  به جامعه  تعمیم  قابلیت  نمونه،  گروه  نتایج 
را  نمونه  گروه  در  بررسی  مورد  گویه های  آماری  تحلیل   ،4

نشان می دهد. 
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بهمن22                                    

 وهنجار بالگوهای رفتاری 
 منطبق با نقش قرارگاه

زدن، مشارکت در ویترین فعالیت های تجاری، مکث گروهي و گپ ۀحرکت پیاده جهت تشرف به حرم مطهر، خوردن و آشامیدن، نظار
 جات عزاداری برای تشرف. اجتماعي و مذهبي، حرکت دستهمناسبات 

 

الگوهای رفتاری ناهنجار 
 در تناقض با نقش قرارگاه

از حد جمعیت  بیش تراکم علت فیزیکي )تنه زدن( به سیگار کشیدن، تعامالت کالمي با صدای بلند، ترافیک موتوری، سد معبر، برخوردهای
خیابان در  از شتابان و سریع خط ویژه تاکسي، گذر بین از زائران مرور و پارک موتورسیکلت، عبوردر ایام مناسبتي، سد معبر به واسطه 

 تقاطع. از عبور
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تحليل آماره های ميانگين، ميانه، مد و آزمون آماری عالمت

مدميانهميانگينعنوان سنجهمؤلفه
آزمون آماری عالمت

معناداریمقدار

تعامالت و مشارکت 
اجتماعی

میزان تمایل و امكان تبادل اطالعات 
مذهبي در پیرامون حرم مطهر

2/402/001/00-4/8690/00

میزان تمایل به شرکت در مناسبات 
اجتماعي و مذهبي در پیرامون حرم مطهر

3/013/003/00-3490/727

میزان تمایل به برقراري تعامالت اجتماعي 
با دیگران در قرارگاه های رفتاری

2/683/003/00-4/7620/006

میزان برقراري ارتباطات با مبلغان دیني در 
قلمروي حرم مطهر

2/422/001/00-2/7620/006

میزان تمایل به حضور خانوادگي در 
قرارگاه های رفتاری برای زیارت

4/004/005/00-8/1920/00

خودتنظیم گری

میزان محدودیت هاي رفتاري ناخودآگاه در 
تشرف  به حرم مطهر

3/313/003/003/8740/00

میزان نظارت اجتماعي در صورت بروز 
رفتارهاي دور از شأن و احترام حرم مطهر

3/203/003/00-2/3830/017

جدول 4. تحلیل آماره های میانگین، میانه، مد و آزمون آماری عالمت در گروه نمونه. مأخذ: نگارندگان.

آزمون نرمالتي شاپيرو ویلک و کولموگروف-سميرنف 

عنوان سنجهمؤلفه
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnov

.SigdfStatistic.SigdfStatistic

تعامالت و 
مشارکت 
اجتماعی

میزان تمایل و امكان تبادل اطالعات 
مذهبي در قرارگاه های رفتاری 

0.001640/8710/001640/201

میزان تمایل به شرکت در مناسبات 
مذهبي و اجتماعی در قرارگاه های رفتاری

0.001640/8990/001640/163

میزان تمایل به برقراري تعامالت 
اجتماعي با دیگران در قرارگاه های رفتاری

0.001640/9060/001640/171

میزان برقراري ارتباطات با مبلغان دیني 
در قلمروي حرم مطهر

0.001640/8670/001640/199

میزان تمایل به حضور خانوادگي در 
قرارگاه های رفتاری برای زیارت

0.001640/7680/001640/280

خودتنظیم گری

میزان محدودیت هاي رفتاري ناخودآگاه 
در تشرف به حرم مطهر

0.001640/8950/001640/158

میزان نظارت اجتماعي در صورت بروز 
رفتارهاي دور از شأن و احترام حرم مطهر

0.001640/9080/001640/176

جدول 3. آزمون نرمالتي شاپیرو ویلک و کولموگروف- اسمیرنف گویه ها. مأخذ: نگارندگان.

اکولوژیکی  ساختارهای  مشاهدۀ  نتایج   تحليل 
قرارگاه های رفتاری

قرارگاه های  اکولوژیكی  ساختارهای  مشاهدۀ  نتایج  تحلیل 
رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س( در چارچوب 

ارائه شده است. جدول 5 ساختار  ادامه  بارکر در  پیشنهادی 
رفتار-اجتماِع قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت 
معصومه )س( را مورد بحث قرار داده است. جدول 6 بررسی 
ساختار کالبدی، جدول 7 بررسی دورۀ زمانی خاص و جدول 
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تحليل نتایج مشاهدۀ ساختارهای اکولوژیکی قرارگاه های رفتاری پيرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س(

ماع
جت

- ا
تار

 رف
تار

اخ
س

الگوهای فعالیت

عمدۀ فعالیت های ضروری قرارگاه های رفتاری این قلمرو: خرید مایحتاج ضروری ساکنان و زائران، مراجعه به مراکز اداری، آموزشی و فرهنگی 
)کتابخانه های مرکزی، مدارس علمیه و غیره(، مراجعۀ کسبه به محل کار، آمد و شد متولیان مجموعه های پشتیبان حرم مطهر و حجره داران بازار، انتظار 

برای استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی جهت جابجایی از مرکز شهر به سایر نقاط و ایستادن جلوی چراغ قرمز در مبادی ورود به پیاده راه هستند.

عمدۀ فعالیت های انتخابی در شرایط مساعد این قلمرو: طی طریق پیاده به حرم مطهر، پیاده روی در قرارگاه های رفتاری به منظور گذران اوقات 
فراغت، پرسه زنی در مجتمع های تجاری و بازار، نشستن و نظارۀ فعالیت های جاری، ایستادن و مكث، خرید سوغات، خوردن و آشامیدن در 

پیاده راه ها، نظارۀ ویترین مغازه ها و ایستادن و نظارۀ مناسبات مذهبی هستند.

عمدۀ فعالیت های اجتماعی در قرارگاه های این قلمرو: مكالمات کوتاه و آدرس پرسیدن زائران، مالقات های جمعی به قصد تشرف به حرم 
مطهر )با هم زیارت و عبادت کردن(، گپ زدن و برقرای تعامالت اجتماعی در فضاهای مكث و نشستن، شرکت در مناسبات مذهبی و 

سیاسی و مشارکت در موکب ها جهت توزیع نذریجات در ایام مناسبتی است.

طبق تحلیل پرسشنامه، میانگیِن میزان تمایل به شرکت در تجمعات اجتماعي و مناسبات مذهبي در قرارگاه های رفتاری قلمروی حرم مطهر 
که مهم ترین رفتار جمعِی متناسب با کارکرد این قلمروها محسوب می گردد؛ برابر با 3/01و مقدار مد نیز معادل 3/00  است لذا این تمایل در 
زائران، میانگین متوسطی را دارد. همچنین سنجۀ میزان تمایل به برقراري تعامالت اجتماعي با دیگران، با میانگین 2/68 در سطح متوسطی از 
نگاه زائران ارزیابی می گردد اما میانگین میزان تمایل به حضور خانوادگي براي زیارت در قرارگاه های رفتاری حرم مطهر، معادل با 4/00 و مقدار 
مد نیز برابر با5/00 در گروه نمونه است که نشان از تمایل بسیار باال از نگاه زائران دارد. مقایسه دو سنجۀ پیش گفته، نشان از تمایل بیشتر زائران 
به فعالیت ها و تعامالت جمعی از نوع خانوادگی در قیاس با تعامالت با افراد ناشناس در قرارگاه های رفتاری دارد. میانگین میزان تمایل و امكان 

تبادل اطالعات مذهبي در قرارگاه های رفتاری قلمروی حرم مطهر برابر با2/40و مقدار مد برابر با1/000و همچنین میانگین میزان برقراري 
ارتباطات با مبلغان دیني در قرارگاه های رفتاری معادل با 2/42 و مقدار مد برابر با 1 در گروه نمونه است که نشان دهندۀ ضعف دو سنجه 

پیش گفته است در حالی که در تعالیم دیني، اماکن مقدس و قلمروی آنها به عنوان قلمروهاي اجتماعی به منظور کسب آموزه های دینی، 
تربیت و سازندگي انسان یاد شده اند.

ساز و کار رفتاری

الگوهای رفتاری 
هنجار منطبق با 

نقش قرارگاه

حرکت پیاده جهت تشرف به حرم مطهر، واکنش های احساسی با رؤیت گنبد و بارگاه حرم مطهر )مكث، گفتن ذکر و عرض 
ادب به حرم مطهر(، خوردن و آشامیدن، خرید )مایحتاج و سوغات(، نظارۀ ویترین فعالیت های تجاری، گفتگوی کوتاه، 

تعامالت چهره به چهره، مشارکت در مناسبات اجتماعی و مذهبی، پرسه زنی به قصد گذران اوقات فراغت، حرکت دسته جات 
عزاداری برای تشرف به حرم مطهر، توجه بیشتر بانوان به حفظ حجاب، نشستن برای استراحت و نظارۀ فعالیت های جمعی و 
فردی، بازی بچه ها، مكث گروهی و گپ زدن، خلوت شخصی و نظارۀ گنبد و بارگاه حرم مطهر، برپایی موکب ها جهت توزیع 

نذریجات در ایام مناسبتی، روشن کردن شمع در پیاده راه ها و در ایام مناسبتی مانند غروب عاشورا.

الگوهای رفتاری 
ناهنجار در 

تناقض با نقش 
قرارگاه

سیگار کشیدن، تعامالت کالمی با صدای بلند در توقف گروهی نوجوان و جوان، تمرکز بر خرید و اختصاص وقت بیشتر در 
ایستگاه های اغذیه فروشی، دستفروشی ارز، توقف و تجمع برای دادوستد خیابانی ارز، تكّدی گری و دستفروشی )این دو مورد گاهاً 
و دور از چشم ناظران شهرداری دیده می شود(، عبور موتور سیكلت از نرده های ورود به پیاده راه و تردد آن در عرصه های پیاده مدار، 
پریدن از راه بند مبادی ورود به پیاده راه، بلند کردن کالسكه و ویلچر در مبادی ورود به پیاده راه، دپوی اجناس در قسمت هایی از 
پیاده روها، سد معبر به واسطۀ پارک موتورسیكلت و عبور و مرور زائران از بین خط ویژۀ تاکسی در محور ارم )حدفاصل تقاطع 

فاطمی تا شبستان(، اجتماع در مقابل یک فعالیت وکاربری خاص، گذر سریع و شتابان در هنگام عبور از تقاطع های سوارۀ مبادی 
ورود به پیاده راه ها، سد معبر و اتراق زائران در فضای سبز میدان آستانۀ و ورودی گذر خان در پیاده راه انقالب.

نقش های متفاوتی که قرارگاه های رفتاری این قلمرو به کاربران می دهند عبارتند از: نقش رهگذر به قصد عبور و تردد از مرکز شهر، زائران حرم نقش های رفتاری
مطهر، عزاداران و سوگواران در ایام مناسبتی، مالكان، مجاوران، کاسبان، اصناف بازار، متولیان امور مذهبی تولیت حرم.

خودتنظیم گری

کنترل مستقیم رفتارهای زائران از سوی متولیان حرم مطهر به صورت الزام و اجبار در ایستگاه های گشت و بازرسی در پیاده راه ها و آستانۀ ورود 
به مجموعۀ حرم مطهر منطبق با قوانین این قلمرو صورت می پذیرد.  

کنترل غیر مستقیم به منظور اصالح رفتارهای ناسازگار و در صورت بروز رفتارهای هنجارشكن )مقاومت و ممانعت در برابر رفتارهای 
ناسازگار( با نظارت اجتماعی گروه های خودجوش، تذکردهی و ایجاد محدودیت به ویژه در ایام مناسبتی مذهبی همراه است. 

تحلیل شاخص خودتنظیم گری در پرسشنامه نشان می دهد که از دید زائران، میانگین و مقدار مد در میزان کنترل و نظارت اجتماعي در 
صورت بروز رفتارهاي دور از شأن و احترام حرم مطهر در قرارگاه های رفتاری این قلمرو از سوی مجاوران و ناظران خاص، برابر با3/00 

است لذا این سنجه از نگاه زائران در سطح متوسطی ارزیابی می شود. همچنین میزان محدودیت هاي رفتاري ناخودآگاه در طریق تشرف 
که مصداقی از همسازی با کارکرد قرارگاه های رفتاری مذهبی و از رفتارهاي قلمروپایي در قلمروي حرم مطهر محسوب می گردد؛ میانگین 

3/31 و مقدار مد برابر با 3/00 را دارد که این سنجه نیز در سطح متوسطی از نگاه زائران قرار دارد. 

نوع رفتار

غالب ترین رفتار فردی در قرارگاه های رفتاری این قلمرو طبق مشاهدات، طی طریق پیاده به حرم مطهر و به صورت انفرادی است که 
در منابع دینی به منظور کسب آمادگی ذهنی زائران برای زیارت بر آن تأکید شده است. 

رفتارهای جمعی در قرارگاه های رفتاری این قلمرو از طریق تعامالت اجتماعي و مشارکت اجتماعی محقق می شود؛ میزان تمایل به 
برقراري تعامالت اجتماعي در مكان مقدس و قلمرو آن، یک اصل الزم قلمروپایی در قلمروهای مذهبی است. تعامالت اجتماعی کالمی 
و غیرکالمی کوتاه و بلند زائران با یكدیگر و مشارکت در مناسک آیینی- مذهبی و اجتماعی، مصداقی از رفتارهای جمعی سازندۀ این 
قرارگاه های رفتاری است که طبق مشاهدات، پیاده راه ارم، میدان امام خمینی و میدان آستانه به دلیل سازوکارهای بهتر قرارگاه؛ نظیر 

مبلمان و فرم فضا، رفتارهای جمعی مرتبط با فعالیت های اختیاری و اجتماعی فرصت بروز بیشتری دارند. 

برنامۀ مشخصی که عناصر قرارگاه در کارکردهای مختلف طبق آن عمل می کنند عبارتند از: طی طریق زیارت، مكث، پیاده روی، برنامۀ قرارگاه
گذران فراغت، نشستن، نظاره، گفتگو، خرید، بازی کردن، خوردن و آشامیدن و مناسبات مذهبی.

ردۀ سنی استفاده کنندگان از قرارگاه های رفتاری این قلمرو، طیفی از تمام گروه های سنی را در بر دارد اما به صورت کلی طیف ردۀ سنی
جوان و میانسال، گروه غالِب حضور در این قرارگاه ها هستند. 

حضور زنان و مردان در تمام قرارگاه های رفتاری این قلمرو دیده می شود گرچه در ایام مناسبتی مذهبی و سیاسی ویژه؛ نظیر جنسیت
عاشورا یا 22 بهمن، غلبه حضور مردان برای مشارکت های مذهبی و سیاسی در تمام قرارگاه های رفتاری دیده می شود.

جدول 5. تحلیل نتایج مشاهدۀ ساختارهای رفتار-اجتماع در قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س(. مأخذ: نگارندگان.
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تحليل نتایج مشاهدۀ ساختارهای کالبدی در قرارگاه های رفتاری پيرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س(

دی
الب

ر ک
ختا

سا

مرز فضایي و 
مكاني

پیكره بندی 
قلمرو

محدودۀ فضای سازندۀ قرارگاه های رفتاری با برنامه های مختلف، عمدتاً با ماهیت مكث-حرکت و در محدودۀ بدنه 
و میانۀ آنها قابل تعریف است. در قرارگاه های رفتاری با ماهیت مكث، نظیر میدان امام خمینی، میانه مهم تر و در 

قرارگاه های رفتاری با ماهیت حرکت، نظیر پیاده راه ارم، انقالب و آستانه، عالوه بر میانه که مسیر تشرف زائران به حرم 
مطهر است، بدنه ها نیز نقش مهمی دارند. پیاده راه بهار به عنوان یک سبزراه در لبۀ قمرود، فاقد جداره است و میانه 

دارای اهمیت است.  

مبلمان و اشیا
وجود مبلمان شهری در پیاده راه های ارم و میدان امام خمینی، میدان آستانه و پیاده راه بهار بستر الزم جهت توقف، نشستن، نظاره و 
تعامالت اجتماعی را فراهم می آورد. در قسمت دوم محور ارم و پیاده راه انقالب در قلمرو زمانی این تحقیق، مبلمان الزم جهت بروز 

فعالیت های گفته شده، فراهم نبوده است. 

جو 
سیماشناختی

نظام ادراک شناختی عینی و ذهنی، نیازمند بررسی مفصلی است که به یک تحقیق مستقل نیاز دارد اما در مورد قابلیت جداره ها در 
کالبد این قرارگاه ها می توان گفت: به صورت کلی جداره ها متناسب با اصول طراحی و شاخص های بصری- ادراکی در قلمروی اماکن 

قدسی تعریف نشده اند.

محرک های 
حسی

منظر حسی تعریف شده ای در انطباق با آداب تشرف در قرارگاه های رفتاری این قلمرو به نحوی که تمام حواس پنجگانه را تحت 
تأثیر قرار دهد، دیده نمی شود. غلبۀ نوفه و اصوات آنتروفونی، هویت نشانه های صوتی مذهبی و فرهنگی منظر شنیداری این قلمرو را 

تحت الشعاع قرار می دهد؛ همچنین اصوات ژئوفونی و بایوفونی متناسب با زمینۀ عرصه های تشرف، سهم ناچیزی از اصوات خوشایند را به 
خود اختصاص می دهند. منظر بویایی در تشخیص عرصه های تشرف در این قلمرو به واسطۀ استشمام بوهاي خوشایند متناسب با اماکن 
قدسی نظیر بوي گالب، اسفند )به استثای ایام مناسبتی(، عود، عطر، گل و میزان استفاده از مصالح داراي بو )مانند خاک( سهم ناچیزی 

ایفا می کنند. منظر بالقوۀ چشایی قرارگاه های رفتاری با میزان عرضۀ سوغات )از نوع خوراکي( و میزان رستوران ها، اغذیه فروشي ها و 
وجود نشانه هاي چشایي با توجه به تعدد کاربري ها و فعالیت هاي پاسخگو به حس چشایي و بحث پیاده مداري عرصه های اصلی تشرف 

حرم مطهر فراوان هستند. تماس با طبیعت و پیوند با آن به گونه ای که حس بساوش را در زائران برانگیزد با سهم اندکی در پیاده راه ارم 
و بهار احساس می گردد. 

جدول 6. تحلیل نتایج مشاهدۀ ساختارهای کالبدی در قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س(. مأخذ: نگارندگان.

تحليل نتایج مشاهدۀ ساختارهای موقعيت زمانی در قرارگاه های رفتاری پيرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س(

ص
خا

ی 
مان

ۀ ز
دور

موقعیت 
زمانی 
و توالی 
رویدادها

قرارگاه های رفتاری در قلمروی حرم مطهر حضرت معصومه )س( در مرزهای زمانی مشخص و در توالی رویدادهای مختلف، نقش های 
متفاوتی بر عهده می گیرند که عمدۀ برنامه های جاری در این قرارگاه ها، منطبق با نقش مذهبی این قلمرو است. برداشت های رفتاری 

در قرارگاه های این قلمرو، حاکی از تكرار الگوهای رفتاری در برنامۀ مشخص روزانه )در بازۀ اوقات شرعی اذان ظهر و اذان مغرب( جهت 
تشرف به حرم مطهر و اماکن مذهبی این قلمرو به منظور اقامۀ نماز جماعت یومیه است. مهم ترین دورۀ زمانی در تناوب رویدادهای 

روزانه، شامل غروب ها و تشرف جهت اقامۀ نماز مغرب است که با اقبال بیشتری مواجه است. ادعیه خوانی در روزهای خاص هفته، نظیر 
غروب سه شنبه، غروب پنج شنبه و صبح جمعه، یک برنامۀ زمانی تكرارشوندۀ هفتگی است که در چرخۀ زمانی مذکور، غروب سه شنبه 

)به دلیل حضور زائران بیشتر در روز خاِص زیارت مسجد مقدس جمكران( و غروب پنج شنبه با گستردگی و استقبال بیشتر زائران مواجه 
است. مناسبت های ماهیانه مانند اولین روز از هر ماه قمری به عنوان یک برنامۀ زمانی جاری ماهیانه و مناسبات مذهبی، اجتماعی و 

سیاسی ساالنه نظیر تاسوعا، عاشورا، اربعین، ماه مبارک رمضان، 22 بهمن و غیره، نمونه ای از بازه های زمانی تكرارشوندۀ سالیانه در این 
قلمروی زیارتی است که عمدۀ الگوهای رفتاری متناسب با چرخه های زمانی مذکور، در پی برگزاری و انجام مناسبات مذهبی و اجتماعی 
صورت می پذیرد. مراجعین در بازه های زمانی پیش گفته در اماکن مذهبی، حضور پررنگ تری داشته و عمدۀ مشاهدات، الگوهای رفتاری 
حرکت پیاده به سمت اماکن مذهبی این قلمرو، جهت مشارکت در مناسک مذهبی را نشان می دهند. قابل ذکر است مهم ترین رویداد 

زمانی در چرخۀ ساالنه را می توان به رویداد مذهبی عاشورا نسبت داد که با تعدد مراکز مذهبي، مساجد، تكایا، بقعات و با توجه به تنوع 
گروه ها، فرهنگ ها، اقلیت ها و قومیت ها در شهر قم که سبک و سیاق خاص خود را در نحوۀ اجرای عزاداری و مناسک مذهبی دارند؛ 

بسیار پرشور و گسترده تر در قیاس با سایر شهرها برگزار می شود. سایر کارکردهای قرارگاه های رفتاری، منطبق با هدف و چرخۀ زمانی 
پیش گفته )باالخص در ایام مناسبتی ساالنه(، تحت تأثیر قرار گرفته و به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در می آید. 

نوع دورۀ 
زماني

دائمی-
بلندمدت

مهم ترین کارکرد بلندمدت قرارگاه رفتاری در قلمروی حرم مطهر، تشرف به حرم مطهر است؛ هر چند قرارگاه های 
خرید، گذران اوقات فراغت، مكث و غیره، جزو قرارگاه های دائمی و بلندمدت محسوب می شوند اما با تأثیر پذیری از 

برپایی مناسبات مذهبی و اجتماعی در ایام مناسبتی، کارکرد قرارگاه های مذکور به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمده 
و در خدمت برپایی هر چه بهتر این مناسبات قرار می گیرند.

غیر دائمی-
کوتاه مدت

از مهم ترین کارکردهای قرارگاه های رفتاری کوتاه مدت در قلمروی مذکور، برپایی رویدادهای مناسبتی اجتماعی و 
مذهبی، نظیر مراسم عزاداری محرم، اعیاد مذهبی، 22 بهمن و غیره است که در زمان مشخصی آغاز و پایان می یابد. 

جدول 7. تحلیل نتایج مشاهدۀ ساختارهای موقعیت زمانی در قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س(. مأخذ: نگارندگان.
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تحليل نتایج مشاهدۀ همساختی کالبد و رفتار در قرارگاه های رفتاری پيرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س(
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ساختاری

بستر کالبد همساز با الگوهای جاری رفتاری در ایام مناسبتِی قرارگاه های رفتاری قلمروی مذکور: پیاده راه ارم، انقالب، میدان امام 
خمینی و آستانه است که با فراهم آوری فضای مكث و حرکت مشخص می شود. با تعطیلی جداره ها در این ایام، همساختی بهتر 

کالبد، جهت برپایی مناسبات مذهبی و حرکت دسته جات عزادارای فراهم می آید. در سایر ایام، عدم همساختی بین کالبد و رفتار در 
قرارگاه های رفتاری، الگوهای رفتاری ناهنجار و در تناقض با برنامه قرارگاه های رفتاری که شرح آن داده شد را ارائه می دهند. 

دینامیک

وابستگی متقابل میان الگوی سینومورف ها در قرارگاه های رفتاری این قلمرو به این شرح است: در ایام مناسبتی، حرکت دسته جات 
عزاداری جهت تشرف به حرم مطهر اتفاق می افتد؛ در واقع دو الگوی سینومورفی تشرف به حرم مطهر و برپایی مناسبات مذهبی، 

یكدیگر را تقویت می کنند. الگوهای سینومورفی در کارکرد نشستن، مكث، خوردن، آشامیدن و گفتگو، وابستگی متقابلی به یكدیگر 
در پیاده راه ارم دارند. همچنین الگوی سینومورفی در کارکرد نشستن، مكث با گفتگو و تعامل در میدان امام خمینی، درجۀ 

مشخصی از وابستگی را دارند. وابستگی سینومورف ها در میدان آستانه با دو کارکرد غالِب خرید سوغات و طریق تشرف به حرم 
مطهر ضعیف است. عدم وابستگی در سینومورف ها در پیاده راه انقالب با دو کارکرد غالب توقف در راسته اغذیه فروش ها و طریق 

تشرف به حرم مطهر دیده می شود.     

8 بررسی همساختی رفتار و کالبد را در زمینۀ مورد مطالعه، 
ارائه می دهد. 

نتيجه گيری
بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س( با تعدد مراکز 
مذهبي، مساجد، تكایا، بقعات و عرصه های تشرف پیاده مدار، 
بستری با پتانسیل مناسب به منظور جذب گردشگران دینی 
و خرده فرهنگ های  فرهنگ ها  با  و خارجی  زائران داخلی  و 
گوناگون جهت انجام فعالیت های اجتماعی و اختیاری است؛ 
و  سازگار  رفتاری  الگوهای  بروز  جهت  بستری  نتیجه،  در 
ناسازگار با ساحت معنوی این قلمرو به شمار می رود. پژوهش 
حاضر با نظام پژوهش آمیخته )کمي و کیفي( و روش تحقیق 
مداخله جویانه،  غیر  مشاهدۀ  طریق  از  توصیفي-ارزیابانه 
پرسشنامه  و  عكس برداری  ردگیری،  رفتاری،  نقشه برداری 
انجام شده است. تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین 
مفهومی  از چارچوب  استفاده  مذهبی،  قلمروهای  در حوزۀ 
بارکر در بررسی و تحلیل قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم 
این  هدف  راستاي  در  است.  )س(  معصومه  مطهر حضرت 
قرارگاه های  هم ساختي  میزان  سنجش  بر  مبني  پژوهش 
رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س( در ارتباط 
با الگوهای رفتاری زائران، جمع بندی نتایج به دست آمده در 
توجِه »ساختار  قابل  در چهار مضمون  و  منتخب  چارچوب 
رفتار-اجتماع، ساختار کالبد، همساختی متناسب بین این دو 

و دورۀ زمانی خاص« به شرح زیر قابل ارائه است:
رفتار-اجتماع  در جمع بندی مضمون ساختار  تحقیق  نتایج 
برنامه های  تنوع  از آن است که:  رفتاری حاکی  قرارگاه های 
فعالیت های  اهمیت  از  قلمرو، نشان  این  قرارگاه های رفتاری 
اجتماعی و اختیارِی مذهبی-آیینی در زائران و مجاوران دارد. 
و  اجتماعی  تعامالت  کیفیت  اجتماعی،  فعالیت های  بررسی 

جدول 8. تحلیل نتایج مشاهده همساختی کالبد و رفتار در قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه )س(. مأخذ: نگارندگان.

مشارکت در مناسبات اجتماعی نشان می دهد که این مؤلفه در 
سطح متوسطی از نگاه زائران ارزیابی می شود و کاربران تمایل 
قرارگاه های  در  نوع خانوادگی  از  تعامالت جمعی  به  بیشتر 
قلمرو  این  فردی  رفتار  غالب ترین  دارند.  قلمرو  این  رفتاری 
عمدۀ  و  مطهر  حرم  به  پیاده  طریق  طِی  مشاهدات،  طبق 
مذهبی  مناسبات  در  اجتماعی  مشارکت  رفتارهای جمعی، 
قرارگاه های  از  استفاده کننده  آیینی است. گروه های سنی  و 
رفتاری، تمام رده های سنی و جنسیتی را با غلبۀ بازۀ سنی 
جوان تا میانسال در برمی گیرد؛ گرچه در ایام مناسبتی، غلبۀ 
کاربران مرد در این قرارگاه ها دیده می شود. همچنین ویژگی 
این موضوع  نشانگر  رفتاری،  قرارگاه های  خودتنظیم گری در 
از سوی  زائران  بر رفتارهای  است که عمدۀ کنترل مستقیم 
متولیان حرم مطهر و کنترل غیر مستقیم رفتارها به منظور 
اجتماعِی  نظارت  با  مواردی  در  ناسازگار  رفتارهای  اصالح 
گروه های خودجوش همراه است. با این حال بررسی کیفیت 
خودتنظیم گری از نگاه زائران مؤید این نكته است که میزان 
کنترل و نظارت اجتماعي در صورت بروز رفتارهاي ناهنجار 
با زمینه و همچنین میزان محدودیت هاي رفتاري ناخودآگاه 
قرارگاه های  کارکرد  با  از همسازی  مصداقی  که  تشرف  در 
رفتاری مذهبی محسوب می گردد، در سطح متوسطی ارزیابی 
با توجه به کارکردهای مختلف قرارگاه های رفتاری  می شود. 
این قلمرو و مراجعان مختلف، مشاهداِت سازوکارهای رفتاری 
کاربران، نشان دهندۀ 14 الگوی جاری رفتاری ناهنجار و در 
تناقض با نقش قرارگاه های رفتاری پیرامون حرم مطهر است؛ 
در این میان، کالبد دربرگیرندۀ الگوهای رفتار در عرصه های 
و  هنجار  رفتارهای  القای  در  تشرف، جهت دهِی محسوسی 

ناهنجار زائران ایفا می کند.
کالبدی  ساختار  مضمون  جمع بندی  در  تحقیق  نتایج 
در  کالبدی  که: ساختار  نشان می دهد  رفتاری  قرارگاه های 
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محدودۀ  در  و  مكث-حرکت  ماهیت  با  عمدتاً  قلمرو،  این 
مبلمان شهری  وجود  است.  تعریف  قابل  آنها  میانۀ  و  بدنه 
و  خمینی  امام  میدان های  بهار،  ارم،  پیاده راه های  در 
تعامالت  و  نظاره  نشستن،  توقف،  بستر الزم جهت  آستانه، 
با  رفتاری  قرارگاه های  در  می آورد.  فراهم  را  اجتماعی 
و در  میانه مهم تر  امام خمینی،  نظیر میدان  ماهیت مكث، 
ارم،  پیاده راه  نظیر  حرکت،  ماهیت  با  رفتاری  قرارگاه های 
به  زائران  بر میانه که مسیر تشرف  انقالب و آستانه، عالوه 
چند  هر  دارند.  مهمی  نقش  نیز  بدنه ها  است،  مطهر  حرم 
کالبدی  ساختار  ذهنِی  و  عینی  ادراک شناختی  نظام  در 
به صورت  قابلیت جداره ها  مورد  در  و  رفتاری  قرارگاه های 
کلی می توان گفت که جداره های سازندۀ عرصه های تشرف 
اماکن  قلمروی  طراحی  اصول  با  منطبق  مدونی  الگوی  از 
فرسوده،  و  مغشوش  جداره های  نمی کنند؛  تبعیت  قدسی 
الگوهای بصری نمادین و اسالمی، منظری  از  عدم استفاده 
است.  نمایش گذاشته  به  زمینه  بصري  ارزش های  با  بیگانه 
همچنین منظر حسی قابل دریافت در این قلمروی زیارتی، 
پنجگانۀ  حواس  بر  تأثربخشی  با  و  تشرف  آداب  با  منطبق 
زائران، تعریف نگردیده است. غلبۀ نوفه و اصوات آنتروفونی، 
هویت نشانه های صوتی مذهبی و فرهنگی منظر شنیداری 
تحریک  و  تهییج  و  داده  قرار  تحت الشعاع  را  قلمرو  این 
سایر حواس نیز نقش عمده ای بر حاالت مستولی بر تشرف 

زائران ایفا نمی کند. 
قرارگاه های  در  زمانی  تناوب  و  دوره  بررسی مضمون  نتایج 
رفتاری حاکی از آن است که: الگوهای جاری رفتار در توالی 
رویدادهای زمانی مختلف، نظیر اوقات شرعی روزانه، اوقات 
مرزهای  به  توجه  از  نشان  و ساالنه،  ماهانه  هفتگی،  آیینی 
مهم ترین  دارد.  مجاوران  و  زائران  در  مذهبی-آیینی  زمانِی 
کارکرد بلندمدت زمانِی قرارگاه های رفتاری، تشرف به حرم 
زمانِی  رفتاری  قرارگاه های  کارکردهای  مهم ترین  و  مطهر 
کوتاه مدت، برپایی رویدادهای مناسبتی اجتماعی و مذهبی 
تناوب  در  رفتاری  الگوهای  تكرار  است.  مذکور  قلمروی  در 
زمانی روزانه )در بازۀ اوقات شرعی اذان ظهر و اذان مغرب(، 
تشرف به حرم مطهر و اماکن مذهبی این قلمرو به منظور 
تكرارشوندۀ  زمانی  برنامۀ  است.  یومیه  جماعت  نماز  اقامۀ 
هفتگی، ادعیه خوانی در غروب سه شنبه، غروب پنج شنبه و 
اولین  نظیر  ماهیانه  زمانی جاری  برنامۀ  است.  صبح جمعه 
روز از هر ماه قمری و تكرار رویدادهای مذهبی و اجتماعی 
رمضان،  مبارک  ماه  اربعین،  عاشورا،  تاسوعا،  نظیر  ساالنه 
22 بهمن و غیره است. نمونه های تناوب زمانی مستمر در 
رفتاری  الگوهای  عمدۀ  نشان دهندۀ  زیارتی،  قلمروی  این 
برگزاری  پی  در  پیش گفته  زمانی  چرخه های  با  متناسب 
به  بیشتر  مراجعین  با  اجتماعی  و  مذهبی  مناسک  انجام  و 

زمانی  رویداد  مهم ترین  قرارگاه هاست.  این  مذهبی  اماکن 
و  تاسوعا  رویداد مذهبی  به  و  در چرخۀ ساالنه  را می توان 
فرهنگ ها،  گروه ها،  تنوع  به  توجه  با  که  داد  نسبت  عاشورا 
اقلیت ها و قومیت ها در شهر قم و سبک و سیاق خاص خود 

در نحوۀ اجراي عزاداری، قابل توجه است. 
در  رفتار  و  لبد  کا همساختی  مضمون  بررسی  نتایج 
قرارگاه های رفتاری نشان می دهد که: سیاست پیاده مداری 
و طرح های  امام خمینی  میدان  ایجاد  و  تشرف  عرصه های 
هم افزایی  موجب  اخیر،  سال های  در  مطهر  حرم  توسعۀ 
به  مذهبی  مناسبات  و  مناسک  برپایی  با  کالبد  همساختِی 
قرارگاه های  در  تكرارشونده  پایدار  الگوی  مهم ترین  عنوان 
میدان  انقالب،  ارم،  پیاده راه های  است.  شده  مذهبی، 
مكث-حرکت  فضای  فراهم آوری  با  آستانه  و  خمینی  امام 
بهتر  همساختی  مناسبتی،  ایام  در  جداره ها  تعطیلی  با  و 
برپایی مناسبات مذهبی و حرکت دسته جات  کالبد، جهت 
در  ضعف  وجود،  این  با  می آورند.  فراهم  را  عزادارای 
برخی  مقابل  در  کالبدی  ساختار  انعطاف  و  پاسخگویي 
از  مناسبتی،  و  عادی  ایام  در  پایدار  رفتاری  الگوهای  از 
برپایی  منظور  به  طراحی شده  پیش  از  بستر  نبود  جمله 
منظور  به  مبلمان  کمبود  نذریجات،  توزیع  موکب ها جهت 
نظارۀ  نظیر  ایستا،  رفتارهای  بروز  جهت  مكث  و  توقف 
قلمرو  خانوادگی، شخصی سازی  اتراق  و  نشستن  عزاداری، 
انطباق  در  تعریف شده  منظر حسی  نبود  و  خلوت گزینی  و 
کالبدی  ساختار  که  است  این  نشانگر  تشرف،  آداب  با 
و  اولیه  نیازهای  از  دسته ای  با  مذکور  رفتاری  قرارگاه های 
ثانویه و گروهی از فعالیت ها و رفتارهای زائران، همساختي 
فعالیت های  فعلی،  وضعیت  در  هرچند  ندارد.  را  کافی 
با سد  ولی  تحقق می پذیرد  پیاده  در عرصه های  پیش گفته 
رو،  این  از  است.  همراه  ازدحام  و  عزاداران  مسیر  در  معبر 
اصل  به  توجه  و  رفتاری  قرارگاه های  این  مجدد  بازتعریف 
زیارت  فرهنگ  و  آداب  بر  منطبق  همساختی محیط-رفتار 
به منظور برطرف نمودن معضالت رفتاری به وجود آمده و 
حرم  با  مواجهه  زائران، جهت  همسازی  و  خودتنظیم گری 
مطهر امری ضروری است. ایجاد بستری مشوق جهت بروز 
تمهیداتي  با  زائران  در  اختیاری  و  اجتماعی  فعالیت های 
نظیر بازطراحي انعطاف پذیر جداره های قرارگاه های رفتاری 
با ایجاد عقب نشستگي هاي متناسب جهت استقرار موکب ها 
در ایام مناسبتي، ایجاد بستری همساز جهت الگوهای پایدار 
با  عزاداری(  نظارۀ  و  )نظیر مكث  مناسبتي  ایام  در  رفتاری 
پله در جداره های  و  مانند رواق  ایجاد فضاهای تطبیق پذیر 
با   رفتاری  قرارگاه های  بهتر  تجهیز  رفتاری،  قرارگاه های 
حفظ  گرفتن  نظر  در  )با  متناسب  مبلمان  و  نورپردازي 
انعطاف جهت عبور دسته جات عزاداری( براي حضورپذیري 
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قرارگاه های  همه شمولي  زمینۀ  فراهم آوری  زائران،  بیشتر 
زائران  باالخص  سني  گروه هاي  تمام  براي حضور  رفتاری 
ایستگاه هاي کرایۀ ویلچر و تعبیۀ رمپ،  ایجاد  با  سالخورده 
تقویت  طریق  از  گروهی  و  فردی  توقف  فرصت های  ایجاد 
تشرف،  پیاده راه های  در  میانه  و  جداره ها  امكانات  و  فرم 
بازطراحی  و  ساماندهي  با  رفتاری  قرارگاه های  تقویت 
جداره، متناسب با اصول ارزشی عینی و ذهنی در طراحی 
قلمرو اماکن قدسی، اصالح کالبد جهت عدم بروز الگوهای 
در  کالسكه  بلندکردن  مانند  ناسازگار  تكرارشوندۀ  رفتاری 
باالتر جهت  اجتماعی  نظارت  ارم،  پیاده راه  ره بند  از  عبور 
دستفروشی  نظیر  ناهنجار  رفتاری  الگوهای  با  برخورد 
در  دستفروشان  مدیریت  و  ساماندهی  تكدی گری،  و  ارز 
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