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 چکیده

ی مختص از مکانها را جهان امروز، آن در ها،های بنیادی موزهیدگرگون

به نگهداری و صیانت نفایس و عجایب، به محلی برای تکریم و 

بسرتی  عنوانبهها، اند. موزهخدمت به بازدیدکنندگان تبدیل کرده

ی دیدارکنندگان هابرداشتبرای خلق معنا همواره سعی در شناخت 

 تجربه زیسته بازدیدکننده، مفهوم .دارندباهدف ارتقا کیفیت بازدید 

دارد و  از موزه یدارکنندهد یافتبرای توضیح در یتوجهظرفیت قابل

یزیکی ف ی سه بسرت فردی،پوشانهمامری فردی و ذهنی، در  عنوانبه

پژوهش حارض، از طریق  پذیرد.یماجتامعی صورت -و فرهنگی

بازدیدکننده موزه در  تجربه بازتعریف و انسجام بخشیدن به مفهوم

 مقاله نپردازد. اییموص بسط دانش در این خص به مکان مقدس،

یدکنندگان بازدآشکارسازی ماهیت، چگونگی و خوانش تجربه  باهدف

مکان مقدس  مثابهبه )ع(رضا مطهر امامی موجود در حرم هاموزه

کاربردی و رویکرد تفسیری  این پژوهش ازنظر هدفپذیرد. یمصورت 

روش پژوهش در بخش نظری، بازبینی با راهربد کیفی است. 

تحلیل محتوای کیفی ، یند منابع و در بخش مورد پژوهسامامن

آوری اطالعات در مطالعات یده است. شیوه جمعبرگزرا  دارجهت

ای و مقاالت معترب علمی و در بخش نظری استفاده از متون کتابخانه

 یجنتا میدانی مشاهده و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است.

 به تجربه بازدیدکننده موزه در مکان مقدس، دهدپژوهش نشان می

درون فردی و برون  دو حوزهدلیل ترسی قداست از بسرت مکان در 

ی حرم مطهر هاموزهپذیرد. تجربه بازدیدکننده در یمیر تأثفردی تجربه 

 یان موزه،متصدید بر بعد شناختی تجربه توسط تأکباوجود  )ع(رضا امام

 دارد. ی تجربه دینی راوسو سمتیشرت ب

مکان مقدس، تجربه  موزه، آستان قدس رضوی، اژگان کلیدی:و 

 یدکننده، حس مکانبازد

Abstract 

Museums, due to fundamental changes in a modern 

world, have changed from a place for just preserving and 

protecting treasures and charms to a place of dignity and 

service toward visitors. As a platform for creating  

meaning  have always tried toidentify the perceptions of 

visitors in order to improve the quality of visits. The 

concept of the visitor's lived experience has a 

considerable capacity to justify the visitor's perception of 

the museum, and as an individual and mental issue, it 

takes place in the overlap of three individual, physical 

and socio-cultural contexts. The present study expands 

the knowledge in this regard by redefining and 

integrating the concept of the museum visitor 

experience in the holy place. The present study, along 

with identifying the efficient factors, has expanded 

knowledge in this regard by redefining and integrating 

the concept of visitors' experience in a sacred place. The 

aim is to reveal the nature, the way and the reading of 

visitors' experience in museums of Imam Reza's Holy 

Shrine as a symbol of a sacred place This research has an 

applied objective and utikizes an interpretive approach 

with a qualitative strategy. The research method is 

selected in the theoretical section of systematic review 

resources and in the case study section, directional 

qualitative content analysis has been selected. The 

results of the study showed that the visitors' experience 

in museum, because of the expanding the sacredness, is 

influenced by two domains of inter and intra person 

experience. Visitors' experience in Imam Reza's Holy 

Shrine's Museums along with the emphasis on the 

cognitive dimension of experience by the museum staff, 

is more religious. 

Keywords: museum, Astan Quds Razavi, sacred Place, 

visitor experience, sense of place 
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 مقدمه

دانشی جدیدی در  حوزه یدکننده موزه،بازدمطالعات تجربه 

یدکننده موزه بازدرود. آگاهی از تجربه یمبه شامر  علم موزه

عمیق است.  پژوهشدر راستای شناخت و درک وی نیازمند 

در این پژوهش به تجربه بازدیدکننده موزه در مکان مقدس 

 امامی حرم مطهر هاموزهپرداخته و مورد پژوهی معطوف به 

ی هاموزه در ی ایران،هاوزهبسیاری از مهمچون  است. )ع(رضا

این سؤال که چرا مردم از موزه  به پاسخ نیز، )ع(حرم امام رضا

یر این فضا و مجموعه تأثکنند و چیستی و چگونگی یدیدن م

هدف  نامشخص است. یدکنندهبازدرشایط مذهبی بر تجربه 

یر تأثاین پژوهش خوانش تجربه بازدیدکننده موزه و چگونگی 

 نهایی داوران است. بازدیدکنندگان مکان مقدس بر آن

 بنابراین هستند، خود یهاباتجربه موزه محیط از قضاوت

منظور شناخت به بازدیدکننده تجربه های عمیقیهالبه  ورود

 های موزهیتفعالو  کارکردها هامهنگ برای آن، ساختارهای

 به ای،جهت تالش برای فهم تجربه موزهه . بآوردیم به وجود

تجربه بازدیدکننده، پایه  چندگانهی هامؤلفهدست آوردن 

محکمی برای توسعه مفهومی بیشرت فرایندهای عینی و 

ی چگونگی واکاو ذهنی موزه خواهد بود. این نگاه، لزوم 

سازی و تسهیل فرایند انتقال داده یعموماستخراج، پیرایش، 

عنوان به را آن طلبد. متولیان این موزه،یمبه دیدارکنندگان را 

ی هویت بخشی شناسباستانموزه اشیاء تاریخی و 

بین یندرااساسی  مسئله منایند، اما از سوی دیگر،می

مجهول بودن چگونگی و چیستی تجربه بازدیدکنندگان از این 

 موزه است.

 ی بنیادهای نظری و پیشینه پژوهیتبارشناس

 موزه دکنندهیبازد تجربه زیسته

بازدیدکننده در متون تخصصی علم موزه با عنوان تجربه زیسته 

 از یکی شود. تجربه زیسته،شناخته می« 1تجربه بازدیدکننده»

 فلسفه درباره او دیدگاه و 2دیلتای اندیشه اصلی یهاجنبه

                                                           
این مقاله از عبارت سنخ، در منظور هامهنگی با مطالعات هم. به1

 گردد.تجربه بازدیدکننده بدین منظور استفاده می

( مورخ، 1911اکترب  1–1۸33نوامرب  19) دیلتای ویلهلم .2

از  او .آملانی استشناس و فیلسوف شناس، روانجامعه

 .رودمی به شامر شناسی تفهمیجامعه گذارانبنیان

3. John H Falk, Lynn D Dierking 

 برشی هویت در آدمیان دیلتای، دید از است. حیات

روزگارشان  تاریخی خصوصیات به هاآن تفاوت و اندمشرتک

 را دیگری شخص زمانه فضای بتواند کسی اگر گردد.یبازم

 در وی، با مشابه درکی به تواندیم کند، بازتولید خود برای

 حیات به یابیراه .یابد دست موضوع آن تألیف و ایجاد ابداع،

 بازسازی نوعی همدالنه تجربه طریق از هاانسان درونی

 تجلیات فهم و شناخت راه تنها و هاآن دنیای یشناختروان

 از است، همراه تفاهم با فهم ازآنجاکه است. آنان حیات

تجربه  او، مطالعه موضوع و فهم جوینده میان ارتباط طریق

 از است عبارت بنابراین تجربه زیسته آید.یم فراهم زیسته

 بین معلوم، و عامل بین آن در که حضوری و واسطهیب تجربه

 در و است برقرار هویت و اتحاد تجربه شونده، و گرتجربه

 است، حصولی و باواسطه که دومدست تجربه مقابل

( دانش واژه تجربه بازدیدکننده موزه 1377باشد. )پاملر، یم

شود. یم شناخته «3فالک و دیرکینگ»ی تجربه یهبا نظر

واكنش شخيص » یفتعرتجربه بازدیدکننده در این مقاله با 

رويداد خاص و دور از واسطه فرد به فعاليت، موقعيت و یب

هایی محيط معمول در موزه که شامل همه دیدارها و دریافت

 ,Kircheberg and Trondle« )شودحاصل از آن می

(. در نظر گرفته شده است. این مفهوم ازنظر 10 :2012

 فالک و دیرکینگ نقطه مشرتک بسرتهای تجربی فردی،

. مفاهيم گیردفرهنگی را در برمی-مادی و اجتامعی-فیزیکی

موزه دربرگیرنده سه حوزه بررسی تجربيات بازديدكنندگان مورد

 ,Falk) باشدیو و بازدیدکننده میسنار ماهیت شیء،

(. از بررسی مطالعات صورت گرفته در این حوزه 2009

ین موارد شامل ا رسید. چندگانههای یبنددستهبه  توانمی

، 4نهشناساجامعهمطالعات یادگیری محور با رویکردی 

با رویکردی  مطالعات ،5هایی با نگرش بازاریابی موزهیافته

همراه با  عمیق روانشناسی و و مطالعات 6شناسانهروان

با  هاپژوهشی از برخ باشند.می 7شناسییباییز

4. (Doering and Pekarik, 1996; Falk and Dierking 2000; 

Doering Z., 1999; Pekarik, 1999) 

5. (De Rojas and Camarero, 2006) 

6. (Packer and Ballantyne 2016; Ambrose and Paine 

1993; Packer and Bond, 2010; Packer and Ballantyne, 

2005; Litwak 1992). 

7. (Csikszentmihalyi and Hermanson, 1995) 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+H+Falk%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+H+Falk%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lynn+D+Dierking%22
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یری تجربه گشکلی زمانی بر فازهاهای مبتنی یبنددسته

اند. گروهی از مطالعات بر یرفتهپذبازدیدکننده صورت 

یددارند. در مقابل تأکی پیش از بازدید هانگرشساختار و 

با نگاهی به  .یددارندتأکگروهی دیگر بر نتایج پس از بازدید 

رغم تفاوت در یعلمطالعات صورت گرفته در این حوزه 

فالک و  ، شباهت عام کاربرد مدلهاپژوهشموضوع 

یارهای شخصی، معلعات دیرکینگ است. در همه مطا

ی پیش از )پارامرتهاای وجود دارند یزیکیفاجتامعی و 

بخش، یت)رضاگذارند یمیر تأثبازدید( که بر تجربه بازدید 

 (.139۸)حکمت و پرتوی،  شناسی(یباییزییدی یا تأ

 چارچوب مفهومی

هاست که به لحاظ نظری قادر از گزاره یامجموعه ،رچوبچا

متغیر تحقیق هستند. ممکن است این  یبندبه تبیین یا طبقه

شده یا تلفیقی از نظریات ها از نظریه خاص گرفتهگزاره

نظری توسط محقق ها به لحاظ مختلف باشند که همگرایی آن

امروز، مکانی  وزهم .(1379)هاراوی، شده باشد ثابت

یده پداست. این رویکردی مخاطب محور آموزشی با 

از آثار، « 1ی فردی افرادمعنا ساز »ای برای ینهزماجتامعی، 

ی انسانی ایجاد یا بازتولید کرده و به حرکت هاارزشمفاهیم و 

مثابه، صحنه ها بهموزهکند. یمجامعه به سمت کامل کمک 

های دنیا برای تئاتر در تنوع تجارب انسانی و پیچیدگی

رود تا مسیرهایی مفید و بازدیدکننده روی صحنه می

(. موزه در این Roppola, 2012را ایجاد کنند ) بخشالهام

شورای »م توسط 2007مقاله، منطبق با تعریفی است که در 

منظور فهم حس است. به ارائه شده« 2هااملللی موزهبین

شده مکان موزه در محیط قدسی بایستی به عمق فهم ادراک

پاکي و قديس به معنای قدس به »چراکه  یافتدست

مقدس به معناي  طورینمعناي صالح و نيکوکار است؛ هم

)رهربنیا و رهنورد،  «است یادشدهجاي پاکيزه و به پاکي 

 و مقابل در را آن قدسی امر تعریف در (. الیاده102: 13۸5

شامل  تنهابه نظر او امر قدسی نه داد.یم عرفی امر مخالف

ها و شعائر منادپردازی در مواجهه با خداوند بلکه یهاتجربه

وفور های ابتدایی و آسیایی بهخصوص فرهنگهر فرهنگی به

سازی یکپارچه منظوربه(. 1376)الیاده، نهفته و منایان است 

مقدس امر ويژگي گفت سه  توانمیتعاریف مفهوم مقدس 

موردنظر است: نخستني ويژگي قابليت در این پژوهش 

ت. دومني ويژگي، قابليت سازماين و فرامکاين مقدس ار ف

ح، در قوه و ت. يعني انسان در ر سدريافت آن توسط انسان ا

ادراک و در ناخودآگاه خود اين توانايي را دارد که آن را بشناسد 

ويژگي، اشاره آن به مبدأ هستي و ذات و درک کند. سومني 

این خط سیر را جستجو  توانمی هاموزهکه در احديت است 

منود. با توجه به هدف پژوهش مترکز، بر سه حوزه مطالعات 

مفهوم امر مقدس و حس مکان صورت  یدکنندهبازدتجربه 

منظر تجربه بازدیدکننده از نظریه تجربه گرفت. در گام نخست 

. مدل فالک و دیرکینگ قبل 3نگ انتخاب شدفالک و دیرکی

یری تجربه توجه گشکلبرای  چندگانهی بسرتهااز هر چیز به 

گیری تجربه عنوان عامل مؤثر در گسرته شکلدارد و زمان را به

ی به عوامل نگر جامعکند. دالیل ارجحیت این نظریه، بیان می

رفتار  هاو بسط مفهومی است. در این نگ دهندهشکل

 از آورندو آنچه به خاطر می یدکنندگان، مشاهداتشانبازد

فرهنگی متأثر است. چراکه -فردی و اجتامعی بسرت فیزیکی،

در این نگاه تجربه بازدیدکننده فرایند پویایی است که متشکل 

 Cheng andو بعد بازدید است ) از تجارب قبل، در حین

Chen, 2011 م 2012(. نقطه قوت این نظریه بازنگری آن در

 نگاهی نو به تجربه بازدیدکننده موزهدر قالب کتابی با عنوان 

توسط فالک و دیرکینگ است.

 

                                                           
1. Personal Meaning Making 

غیرانتفاعی و دامئی، در خدمت  ایموسسه. موزه عبارت است از 2

جامعه و توسعه آن و گشوده به روی عموم که به اکتساب، حفاظت، 

تحقیقات، ارتباطات و منایش میراث ملموس و ناملموس برشیت و 

 .پردازدمییادگیری، مطالعه و کسب لذت  باهدفمحیط پیرامونش 

طور رض یک تغییر رویکرد پارادایم در مطالعات موزه و بهدر حال حا .3

 کهطوریبهاست،  دادهرختر در مطالعات مخاطب خاص

های جمعیت شناسانه دور شده و این رشته، از مدل هایپژوهش

ای که در همه پدیده صورتبه دیدارکنندهدرک جدیدی از  طرفبه

 .تجربیات موزه حضور دارد، حرکت منوده است
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(Falk and Dierking, 2012: نظریه تجربه تعاملی فالک و دیرکینگ )1مدل 

این پژوهش مفهوم تقدس از منظر  در گام دوم مفهوم تقدس:

الیاده، منادهای امر  ازنظر میرچا الیاده دیده شده است.

او،  نظر ازشوند. س در قالب امور دنیایی پدیدار میمقد

ك برقرار است، س و دنیایی رابطه دیالكتیمیان امر مقد

که مردم از آن آگاه شوند یدرصورتی كه هر امر دنیایی، اگونهبه

شدن به مناد امر مقدس را یلتبدو یا به آن پی بربند توانایی 

س بدل ی كه امر دنیایی به مناد امر مقد، زماندرواقعدارد. 

شود كه هم خودش شود از ماهیت دوگانه برخوردار میمی

 (.1393)الیاده،  از خودشهست و هم چیزی غیر 

 (137۸: مفهوم مقدس از منظر الیاده )جوادی، 1جدول 

 امر دنیوی ویژگی ویژگی امر مقدس

 .ی، برجسته و مهم استرعادیغس قلمرو امور فوق طبیعی و یا چیزهای مقد

 .واقعیت مطلق استس ابدی، مملو از جوهر و مقد امر

امر مقدس حوزه نظم، كامل و جایگاه اجداد، قهرمانان و خدایان است. 

بخشد تا انسان زندگی خویش می« نظم قدسی»تجلیات امور مقّدس به جهان 

 .را بر اساس آن تنظیم مناید

امر دنیایی از حوزه امور روزمره و یا چیزهای معمول، 

 .اهمیت استتصادفی و بی

نابودشدنی، زودگذر و مبتنی بر خیاالت است. امر دنیایی 

مند است كه با امر قدسی تنها به میزانی از واقعیت بهره

 در ارتباط باشد

، در حال تغییر و فاقد تأثیرگذاری بر آشفته امر دنیایی، 

 .رفتار آدمی است

به  مردم درک بیانگر مکان حس» گام سوم حس مکان:

 کالبدی خصوصیات از فراتر چیزی فضا، در حضور هنگام

 .گردداست که منتج به دستیابی روح مکان می حسی و

 در ماهیت مکان، کنندهمشخص مکان، حس مفهوم

 و مشخص کاراکرتی دارای که شودیم یافت ییهامکان

 حس لمد بر اساس(. 122: 1394)پرتوی،  «هستند متامیز

 ، سهمکان یری حسگشکلهای یهمابنمکان جان پانرت، 

 هستند. مکان حس خلق در معنی و یتفعال کالبد، مؤلفه

دهنده یلها، تشکو پیوندهای دیالكتیك بین آن هامؤلفهین ا

 پانرت نظر . ازرودیماین حس به شامر روابط ساختاری اولیه 

حس مکان، در اثر ارتباط متقابل انسان با عوامل ظاهر 

)ایوبی و نرص،  گیردیو معانی شکل م هایتفیزیکی، فعال

1392 .)
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 (Punter, 1991) : حس مکان از منظر جان پانرت2مدل 

 فرایند و روش پژوهش

بر  )ع(رضا امامی حرم هاموزهدر  سؤالآغاز فرایند پژوهش با 

پاسخ به این  منظوربه گذرد؟ آغاز شد.یمبازدیدکننده چه 

گسرتده در  صورتبه، حوزه کار «1فرآیند قیفی»از  سؤال

مطالعات موزه معطوف و در ادامه، موضوع تحقیق، 

فضای  عنوانبهتر به حوزه بازدیدکننده یتخصص صورتبه

دانشی مطالعات  خأل نظر هدایت شد. دارجهتگفتامن 

ی و جوار هماز  متأثریرات مذهبی تأث در حوزهبازدیدکننده 

ی هاموزهقرارگیری در مکان مقدس همچنین عالقه محقق به 

 عنوانبهاین مکان  )ع(رضا امامموجود در آستان مقدس حرم 

 وانشمنونه مطالعاتی، محدود شد. بحث اصلی مقاله، خ

 تحقیق اصلی مرجع انسان»چون یدکننده موزه و بازدتجربه 

 مقاله، شدهانتخاببنابراین پارادایم  گردد،یم محسوب

(. این مطالعه Cohen, 2007: 7) «یم تفسیری استپارادا

 گیرد. نتایجیمتحقیق توصیفی قرار  گروه در از منظر روش،

 مجاور اماکنای هموز  یهادر مجموعه ین مطالعها از حاصل

به لحاظ هدف  ،روینا از است. استفادهقابلمقدس، 

 گیرد. روشیمبیرونی در دسته تحقیقات کاربردی قرار 

 چراکه» تفسیرگرا است و کیفی پژوهش، این تحقیق

کنند که دنیا را از زاویه دید یمپژوهشگران تفسیری تالش 

)خنیفر و مسلمی، « مشاهده کنند کنندگانمشارکت

 دو مرحلهدر این پژوهش در  کاررفتهبه(. منطق 1۸: 1397

مطالعات نظری و پژوهش میدانی دو استدالل قیاسی و 

ها تا یلتحلی داده و گردآور مرحله  .کنداستقرایی را دنبال می

تا  شدهاستفادهرسیدن به مدل مفهومی از منطق استقرایی 

 و تجارب متکرث در یک قالب علمی و به مشاهدات ها،یافته

مدد تحلیل محتوای کیفی تبیین گردد. پژوهش در مرحله 

                                                           
1. The funnel metaphor :،طیف  پژوهشگر واسطه رشوع گسرتده

وسیعی از رفتارها را بررسی کرده و خودشان را با انواع رشایط و 

داده و هامهنگ  شوند وفقمیموضوعاتی که از زمینه ناشی 

میدانی، به دنبال آزمودن مدل تحقیق، منطق قیاسی است؛ 

مورد  )ع(رضا امامی حرم هاموزهتا فهم تجربه بازدیدکننده در 

مراجعه به اسناد، با ها گردآوری داده یرد.قرار گخوانش 

فردی و ساختارمند، مصاحبه عمیق مشاهده میدانی نیمه

با استفاده از رویکرد کیفی و ترکیب  صورت پذیرفت. گروهی

منطق قیاسی و استقرایی سعی شده مدل مفهومی و 

عملیاتی مستخرج از مرور ادبیات مورد آزمون قرار بگیرد. 

 جهت تدوین نخست مرحله در انجام این امر، منظوربه

 نیمبا و پژوهش اولیه مدل از استفاده با هامصاحبه سؤاالت

 در و گردیده قیاسی استفاده محتوای تحلیل روش از نظری

 تحلیل روش از شدهانجام یهامصاحبه تحلیل منظوربه ادامه

 ترتیب بدین .است شدهگرفته بهره استقرایی کیفی محتوای

 از یک هر کلیدی جمالت و مکتوب هامصاحبه از یک هر که

 هاشباهت مجدد، بازخوانی در و شدهییشناسا هامصاحبه

 کدهای یریگشکل منجر به جمالت این یهاتفاوت و

ایجاد رابطه بین  منظوردر قدم بعدی به .اندبازشده

با مدل مفهومی  کدگذاری باز در مرحله یدشدهتول یهامقوله

ی موجود در مدل هامقولهاساس کدگذاری محوری بر 

یت منتج به خوانش تجربه درنها که صورت پذیرفت

 های مقدس شد.در موزه یدکنندهبازد

 بحث اصلی

 یهاتجربه از طریق تحلیل موزه محیط داوران بازدیدکنندگان

 بازدیدکننده، تجربه بدین سو با فهم عمیق .هستند خود

های یتفعالو  کارکردها برای جدیدی ساختارهای توانمی

و  یناسشانسان از نگاه علوم. آورد به وجود موزه

است که در آن  اییوهش معنی به کردن، ، تجربهیشناسمردم

ذاتاً  موزه تجارب». کنندیفرهنگ خود زندگی مدر افراد 

 هایدادهکه صحنه را بیشرت کشف کرده و  طورهامن سپس .سازدمی

مترکز  محدوده ،با اطمینانولی  آهسته ،کنندمی آوریجمعبیشرت 

 (.24: 1397)خنیفر و مسلمی،  کندمیخود را محدود 

معنی

عملکرد

حس 
مکان

کالبد
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ح احساسی، و و تنها در ذهن افرادی که در سط بودهشخصی 

وجود  اند،داشتهفیزیکی، فکری و حتی معنوی مشارکت 

عنوان "تجربه ( »Falk and Dierking, 2000: 99« )دارد

های یطمحموزه" دربرگیرنده تجربه کلیه فضاهای معامری و 

 وموزه است  و فروشگاهموزه، اعم از کافه، مکان اسرتاحت 

ین بخش موزه یا هامن ترمهمبه  منحرصاً منایشگاه"  تجربه"

 Ballantyne and« )پردازدیمفضای منایشگاهی موزه 

Packer, 2016: 449) نوان بررسی تجارب در تحقیقی با ع

م 1999در  یک و همکارانپکار بخش در موزه، اندرو،یترضا

 انواع»ها برای یدکنندهبازدیارهای مختلف مع دهندهنشان

به انواع تجارب موجود در موزه  2 جدول در است.« 1تجربه

است که شامل چهار حوزه اصلی است. شدهپرداخته

 (Pekarik, 1999: 155-156)ی انواع تجربه بازدیدکننده منطبق بر مطالعات موزه اسمیتسونین بنددسته: 2جدول 

 مبتنی بر اشیاء

 تجربیات

 دیدن اشیاء واقعی

 دیدن اشیاء نادر/غیرمعمول /ارزشمند

 پیرشو بودن با زیبایی

 هاتفکر در پیدا کردن شباهت

 ایادامه پیرشفت حرفه

 تجارب شناختی

 

 دستیابی به اطالعات و دانش

 سازی فهم شخصیغنی

 تصور کردن زمان و مکان دیگر تجربیات درونی

 بازتاب در معنای آنچه من به دنبال آن بودم

 به یاد خاطرات سفر / تجربه دوران کودکی / خاطرات دیگر

 احساس روابط معنوی

 احساس تعلق یا اتصال

 دیگرتصور کردن زمان و مکان 

 های اجتامعیتجربه

 

 گذراندن زمان با دوستان / خانواده / افراد دیگر

 دیدن یادگیری چیزهای جدید توسط فرزندان

 عنوان محصولمفهوم رضایت به

 ، بعد2بعد ادراکیاین تجارب در ابعاد مشرتک چهارگانه 

یف تعرقابل، 5شناسییباییزبعد و  4بعد معنوی ،3احساسی

است که از موارد اساسی شناخنت و متایز برای تجربه موزه 

تجربه قدسی موزه که از آن به  جربهبین تیندراهستند. 

 شود؛یمدینی هم در متون تخصصی یاد  ، یامعنوی ،مذهبی

 ه در چهارچوب مذهبو ذهنی است ک کیفی ایتجربه

 و هامنونه ساسا (. بر1396)دوفرن،  شودتفسیر می

                                                           
 .درونگرایانه و اجتامعی . اشیا، شناختی،1

خاص  هایویژگیاز  ایمجموعهکلی یا  صورتبه. تجربه اشیاء 2

 مانند زیبایی، شکل، رنگ، فن شناسی یا شواهد روند هرنی است.

عصبانیت، نفرت و خشم که بیشرت  . لذت، شادی، الهام، عشق،3

کرده  زدهشگفترا  هاآنکه  ایهرنیتوسط کارهای  هادهندهپاسخ

با توجه به ارتباط شخصی  هاآنو احساسات  گیرندمیقرار  تأثیرتحت 

 .شودمیبرانگیخته  شانگذشتهو تجارب 

بازتاب بالقوه اثر هرنی  عنوانبه. برخی متخصصان موزه بر این درک 4

، اما برای اکرثیت، آگاهی امری رضوری برای اجتناب از کنندمییاد 

 از عبارتتجربه قدسی  هاییژگیو ینترمهم عینی، شواهد

 وجود به یقین روحانی، موجودی یا خداوند حضور احساس

 با قرابت و نزدیكی احساس محسوسات، ادراك مشابه آن

 عامل از التفات عنایت محبت، لطف، رحمت، یریفراگ آن،

 بهجت و نشاط هیجانی، احساس عاطفی برانگیختگی باال،

)همتی،  باشندهیبت می و باوقارهمراه  رسور و لذت و

بعد تجربی شناخته  عنوانبه(. بعد معنوی در موزه، 137۸

، هاروشاثراست. این امر شامل آشنایی با  انگارانهسادهمشاهده 

. همه این مسائل برای شودمیمنادها  و بازخوانی اشیاء تاریخ هرن،

 تجربه هرن رضوری هستند.

, 5میهالی سیکزنت میهالی موزه توسطدر  شناسیزیبایی. تجربه 5

 مواجههبهمدل تجربه شیفتگی را  هایشاخصهسنجیده شده که 

. تجربه شیفتگی جریانی اندکردهزیبایی شناسانه در موزه اعامل 

تعامل عمیق افراد  در صورتخودکار است، حالتی خاص آگاهی که 

 عنوانبه شناسیزیبایی. تجربه شودمیدر فعالیتی خارجی ایجاد 

 هرنی در موزه است. هایتجربهمنادین از همه  ایارائه
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ین فعالیت شناختی را موزه ای از متخصصان برخ شود.یم

بازتاب معنوی اثر هرنی و درک هوشمندانه  عنوانبه

قعی و و دیگران آن را مانعی بالقوه برای تجربه وا انددانسته

 ,Packer and Ballantyne) انددانستهتجربه کلی 

ی احساس رهاشدگتواند یک از خویش یم(. این امر 2016

تعالی یا باالترین مرتبه تجربه که به تجربه شیفتگی شناخته 

شود را ایجاد کند. به گفته گیتوود و کامرون سه بعد این می

تواند منجر به یمتجربه عبارت است از: تعامل عمیقی که 

و  یرگذارتأثزمان توسط فرد شود، دوم تجربه عمیق  شدنگم

در بررسی  (2007)النتام (. 2004)سوم تجربه حضور روحانی 

تجربه، هنگام مطالعه  عنوانبهایده شیفتگی میهالی 

. نامندیمیدارشناسی پدی مقدس موزه آن را امری هاتجربه

د که در حضور نیروی کنیمای را توصیف یاحساسوی تجربه 

شده یک جسم، پدیده یا مکان ییشناسایر تأثروحانی یا 

ی صورت هاپژوهشی بازخوان. در شودیمطبیعی برانگیخته 

گرفته با مدل مفهومی تجربه بازدیدکننده جان فالک و لیندا 

یرگذار به دو گروه اصلی عوامل درون تأثعوامل  دیرکیگ،

 از استفاده با ادامه در و شد بندییمتقسفردی و برون فردی 

 بر تأثیرگذار یهامؤلفه بررسی به كیفی محتوای تحلیل روش

 یتدرنهاکه  حارض پرداخته یهاپژوهش میان از عوامل این

مفهومی در  مدلیی و معرفی شد. شناسا ودو شاخصیس

 در دوعوامل برون فردی ، در یازده معیاردرعوامل درون فردی 

ودو یستبل شام یاجتامع-محیطی و فرهنگی-گروه فیزیکی

شده فالک و دیرکینگ  ارائهدر مدل  .1توسعه داده شد معیار

 نتیجه فرایند تجربه، عنوانبهیادگیری و خاطره، مورد دو 

که از این مدل بهره  هاییپژوهش یبا بررسشده است  یمعرف

 رفع ،ییخودشکوفا ،یترضا لذت، موارد گرفته بودند،

ابراز عقاید و  تکامل نفس، آرامش، ایجاد معنا، کنجکاوی،

خصوصیات خود به این مدل اضافه شد. مدل مفهومی 

در سه مرحله قبل از، حین بازدید و پس از  شدهدادهبسط 

                                                           
، عالئق و تجربه قبلی، از دانشعوامل درون فردی شامل:  1.

 فردی، مشارکت، گیرینتیجهانتظارات، هویت فردی، قدرت 

 .باشدمیو انگیزه بازدید  خاطره

 عوامل عنارص برون فردی است که خود به سه دسته اصلی، 

فرهنگی و بسرت زمان تقسیم -اجتامعی عوامل محیطی،فیزیکی و 

فیزیکی و محیطی: کلیه فضاهای موزه، نوع  عامل .شوندمی

های تفسیری، پنل مکان، حس ،معامری محیط، طراحی چیدمان،

محیطی  رشایط ،هاگالریدر دسرتسی به  سهولت ،هاکاتالوگ

یدکننده بازدتجربه  یریگشکلی فازبندبازدید به هدف 

 عامل برون عنوانبهدر اینجا زمان  اگرچه گردد.یمتقسیم 

با رویکردی چند سویه در کل  درواقعشده، یمعرففردی 

 (139۸ )حکمت و پرتوی، فرایند حضور دارد.

یافت در فضایی با گوناگونی تجارب، عنوانبه هاموزهدر  

 هایمستلزم بازشناسی و شناخت محرک فضا، حسیتجربه 

در این فضا، مکان بر . و توانایی ادراک محیط است محیطی

ها از مکان، بر و انتظارات آن مؤثربازدیدکننده  و درکرفتار 

گذارد، چراکه اگرچه خلق معنای حاصل از یمیر تأثرفتارشان 

است. در معنای  متأثرتجربه بودن در موزه از رشایط فیزیکی 

 ،هادرواقع مکان» است. معنا دارای فضای خاص مكان،

 رویدادهای و حوادث که هستند ییهاکانون یا اهداف

 حالیندرع و کنیمیم تجربهها آن در را خود هستی داریمعن

 در یابیجهت بهها آن طریق از که هستند عزیمتی نقاط

)پرتوی،  «کنیمیم ترصف و دخل آن در و شویمینائل م محیط

 با مکانی به فضا تبدیل بین از عاملیندرا (.71: 1394

 عنوانبه برای گروهی معین، ویژه رفتاری و حسی خصوصیات

 موجب کهینا بر عالوه مکانحس  شود.یمحس مکان یاد 

 فرهنگی مفاهیم از شود،یم محیط یک از راحتی احساس

 یک در جامعه فرهنگی و اجتامعی روابط مردم،موردنظر 

 گذشته تجارب یادآوری باعث و کر ده حامیت مشخص مکان

 (.13۸5)فالحت،  شودیم افراد برای هویت به یابیدست و

 و محیط از مردم ذهنی ادراک معنای به مکان، حس

 که است خود محیط ازها آن آگاهانه یشوبکم احساسات

 کهیطور به دهدیم قرار محیط با درونی ارتباطی در را شخص

 و خورده پیوند محیط معنایی زمینه با فرد احساسات و فهم

کانرت دو رویکرد مختلف را نسبت به رلف و  .شودیم یکپارچه

. رلف با یک نگاه دهندیمکان نشان م موضوع

 یهاپدیدارشناسانه در حوزه جغرافیای انسانی به جنبه

مکان توجه دارد، در مقابل  حس یژهوخاصی از مفهوم مکان به

 راهنام، هایعالمت اشیاء موزه، آثار و ساختامن، تزئینات موزه،

موزه و محیط پیرامون  وسعت رفاهی، عنارص و قوانین موزه، رشایط

چگونگی بازدید از نظر فردی  آن است. عوامل فرهنگی و اجتامعی:

، همچنین تعامل گروهیدرونهمراه و تعامل  هایگروه یا گروهی،

 ،لذت . نتیجه تجربه بازدیدکننده: یادگیری،دارانموزهافراد با 

آرامش،  و ایجاد معنا کنجکاوی، رفع وفایی،خودشک ،رضایت

)حکمت و پرتوی، تکامل نفس، ابراز عقاید و خصوصیات فردی 

1398). 
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 (.13۸6مکان دارد )پاکزاد، شناسانه، به روان ینگاه ،کانرت

مکان است  حس ئه مدلی برای تعریفتوجه، در ارانکته قابل

بر  1جان پانرت اندتبیین شده دهندهیلکه در آن عنارص تشک

 دارد یدتأک مکان حس خلق در دخیل یهامؤلفه بودنگانه سه

 کانرت های فرعی منظریتروااز  خوانش این نگاه را توانکه می

پانرت استاد دانشگاه کاردیف از  جان مدل اساس بر. دانست

سه مؤلفه  همسویی این دو نگاه به حس مکان معتقد است:

 دخیل مکان حس کالبد در پیدایش فعالیت، و معنی

باشند.یم

 نگارندگان(مأخذ: : ارتباط مدل حس مکان پانرت با تعاریف رلف و کانرت از مکان )3مدل 

 
قادر به تجربه فضای موزه  مکان حس بازدیدکننده با درک

 حس جادیا در مکان بدیلتاین حس، قابلیت چراکه  ،بوده

 ،توسط آن و دارد موضوعی موزه تیکل به نسبت خاص

 موجودو موضوعات  میمفاه یمتام از یدارکنندهددریافت 

مثابه یک کل یکپارچه موزه بهمند شده که نتیجه آن درک بهره

ها، یدهپدیزکننده متامعامل مثابه به ،قداست واحد است.

 ،مقدس کانممطالعات فرهنگ است.  در موردتوجهامری 

. آیدیشامر م بهدر مکان امر قدسی  ینینشهم رهاوردی از

در کوه  حرضت موسی با خداوند مواجههالیاده با اشاره به

ها به دو صورت مقدس و مکانکه  گیردینتیجه م، طور

 یتنامقدس هستند و تنها مکان موجود واقعی و واقع

 یهاها )مکانمکان مقدس است و سایر مکان ،موجود

که این مسئله تا  گیرندینامقدس( در اطراف آن شکل م

حدودی اشاره به قطبی شدن مکان توسط امر قدسی دارد. 

برای  یا نشانهتجربه امر قدسی را رصفاً  ،خوداو در نظریات 

. محل و مکان مقدس به رسچشمه داندییک مکان مقدس م

شود که آدمی الیزال قدرت الهی و نیروی قداست تبدیل می

تواند از قدرت و فقط با گام نهادن در آن محدوده می

)الیاده، مند شود قداست امر قدسی به نحو احسن بهره

الیاده قداست یک مکان را  یگردعبارتبه (364: 1372

بلکه معتقد است بروز  داندیمنحرص به تجلی امر قدسی من

                                                           
1. Punter John 

 که کندییک عالمت برای اشاره به قداست مکان کفایت م

و یا با کمک حیوانات به  جانیتوسط اشیا و موجودات ب

مقدس بودن ه بر این باور است کمنایش درآید. بنابراین الیاده 

منتسب به مذهب بودن نیست بلکه فقط به معنای  الزاماً 

 امر گردد،یمنفسه در مکان متجلی یفجایی که تقدس »

 «آیدیمبه وجود  جهان شود،یمنفسه آشکار یفواقع 

دانشمندان اسالمی با توجه به قرآن (. 47-48: 1376 )الیاده،

های متعددی برای امر قدسی و روایات، صفات و ویژگی

و « امر مقدس»جهان خود یک نظر قرآن،  اند. ازبرشمرده

محرتم است چون مخلوق خدا و محصول فعل و صنع الهی 

از آن ذات  یاو نشانه "آیه"هستی ازنظر قرآن یک »است. 

تصورناپذیر است. بسیاری از عرفا و بزرگان اسالمی، جهان را 

 یخداوند دانسته و هستی و زمین رامکان گاهیملجأ و تجل

(. 52: 13۸3)نرص،  «اندردهمقدس و معبدی بزرگ تلقی ک

رسایت »شناسان از فرایندی به نام  برخی دینبین یندرا

ها امر اساس، نزد ادیان و ملت این . برکنندییاد م «تقدس

اصالتاً از قداست برخوردار است، تنها یک امر  مقدسی که

با آن  لحاظ ارتباط و پیوندی که است و امور مقدس دیگر به

و  گیرندیاز تقدس به خود م یارهامر مقدس دارند، به

 «لمقدس اصی»از نوع اول،  یهامقدس شوند.یمقدس م

)یعقوبی،  شودینامیده م «یمقدس تبع»و نوع دوم 
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یاده نیز از موضوع تعمیم تقدس با تعبیر ال یرچام(. 1379

تقّدس مرسى است; به این معنا »کند: یمتجّّل مقّدس یاد 

سبب مجاورت و نزدیىك با  تواند بهیمكه یك ىشء مقدس 

ین ( ا13: 1376)الیاده، « ىشء دیگر، آن را نیز مقدس كند.

پیروی بر  با یرش است.موردپذقاعده در دین اسالم مقبول و 

تنها موجود مقدىس كه از »اسالم این باور است که در دین 

اصالت برخوردار است و قداست آن تبعى نیست "الله" 

خداوند به قدوس را نیز به . توصیف هستی وتعالتبارک

نیاز ی؛ زیرا وی از اضداد، همرس و فرزند، بستهمین معنا

نسبیت در تقدس، (. »175: 1379آملی، )جوادی« است

در متام مقدسات تبعى است، زمان و مكان و اشیایى كه 

، بلكه به دلیل اندنبودهذاتاً مقدس و محرتم  اندمورداحرتام

شود. یمت كه به خداوند مربوط بر وقایعى اس هاآناشتامل 

به دلیل تعلّق آن به خداوند و  هاآنمساجد، كه تقدس 

حاكمیت روح الهى )تجربه دینى( بر آن است، باید با وضو و 

توجه به  با .(79: 1379)صالح،  «وارد شد هاآنطهارت به 

قدسی بر مکان  شان نزولشناسانه الیاده، هنگام یندنگاه 

ی بنددستهشود که در یمه آن افزوده خصوصیات متامیزی ب

به دیگر  :مرکزیت مکان مقدس( 1 عبارت است از: گانهسه

مکان »دیگر،  یهاسخن، در تضاد میان مکان مقدس و مکان

 ۀمنزلو دیگر فضاها به رودیشامر م مکان واقعی به، مقدس

: 1376)الیاده،  «روندیشامر م اطراف آن به شکلیوسعت ب

ین ترمقدس خصوص گسرتش مکانی حول کعبه،(. در این 21

و تعیین  یزمتا (2 یان است.بقابل 1 یرتصومکان در اسالم در 

 یا، اختیاری و دلخواهانه نیست. تجلی مستقیم اتمقدس

 دارانینخدا در مکانی خاص، تقدس آن را برای د یرمستقیمغ

( ادای احرتام به 25: 1376)الیاده، . سازدیآشکار م

 دهندهنشانهای مقابر امامان شیعه توسط زائر ملحقات بنا

احرتام و حرمت این  چراکه .(2تصویر ست )ا هاآنتقدس 

 )ع(انتسابشان به امام معصوم یواسطهاشیاء عارضی و به

ذکر شده در  )ع(امام حسینرجبیه  چنانکه در از زیارت ،است

طاِهٌر ِمْن أَْشَهُد أَنََّك طُْهٌر » ت:آمده اسالجنان یحمفاتکتاب 

أَرٌْض أَنَْت  ِبَك الِْبالُد، َو طَُهرَتْ  َو طَُهرَتْ  طُْهٍر طاِهٍر، طَُهرْتَ 

دارا بودن هنجارهای خاص تقدس ( 3 «.1ِبها، َو طَُهَر َحرَُمَك 

 دیگر سخن، مقدس بودن مکان، به با تابو همراه است. به

رای متامیز بودن آن از دیگر اماکن است و بهرتین راه ب معنای

به آن مکان  نسبت نشان دادن این متایز، وضع اوامر و نواهی

ید به انجام آداب پیش از ورود به تأکمنونه این آداب است. 

زیارت است. منظوربهی رشیف هاحرم

  

 URL 1)الله الحرام، مکه مکرمه ): عکس هوایی بیت1تصویر 

 

اظهار ارادت زائر رضوی به در چوبی صحن حرم مطهر  :2تصویر 

(URL 2) 

 

 یارتز است. مأنوسواژه حرم با مکان مقدس همراه و  معموالً

یکی از شعائر و مناسک مهم دینی است که در بین 

اجتامعات مختلف مذهبی بر اساس آداب معینی انجام 

                                                           
كه تو پاك و طاهرى و از پاك و طاهر متولّد  دهممیگواهی  .1

و نیز حرم و زمینى كه تو در آن قرار دارى به تو  شدى، بالد و شهرها

 پاكیزه گشت

اهمیت آن نیز برحسب مفاد و معنای درون دینی گیرد و می

. منود گردشگری مذهبی است ینترشاخصشده و یینآن تع

 برای امام، با توصیه به زیارت شیعه تفکر و اسالمی اندیشه
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شده  قائلاهمیت  بسیار فرایند زیارت از او درک و زائر

 است، کردن مالقات معنای به لغت در زیارت. است

 اماکن و یا خاص اشخاص با مالقات معنای به زیارت

 رشافت، احرتام، دارای کننده، زیارت ازنظر که است متربکه

 تخصصی مفهوم است. متعال خداوند آبرو نزد و پاکی

 متفاوت است. گردشگری زیارتی با گردشگری مذهبی

 گردشگران مذهبی است، زائران، انجام مناسک انگیزه

 مذهبی، در مراسم رشکت و زیارت انجام مذهبی همراه با

 غیرمذهبی و مذهبی از اعم گردشگری دیگر یهامکان از

(. زیارت اعتقاد 1397)ترابی و شفیعی،  کنندیم دیدن نیز

به حضور در مقابل یک حقیقت قدسی است در مذهب 

شیعه هنگام قرائت اذن دخول ورود به اماکن رشیفه این 

کالمی و تََرون اَشَهُد اَنََّک تَسَمُع » گردد کهیممطلب ذکر 

که به معنای شهادت بر شنیده شدن  سالمی «مقامی َو تَرُدَّ 

یدن جایگاه و پاسخ به سالم زائر توسط مزوراست که د کالم،

 به بیانی دیگر نشان از زنده پنداری و درک مقام حضور است.

پویایی مقدسات در فضای موزه شامل گفتامنی میان 

منجر به تجربه  است کهه بازدیدکنند انتظاراتمعامری مکان، 

، از موزه بازدیدکنندهقدسی تجربه  شود.یدیدن اشیاء م

درک فضا و اشیای مقدس است که در حین همزمان  نتیجه

تجربه درکی فراتر از دیدن، بلکه مبتنی بر خرد را به وجود 

با داشنت اشیا مقدس ها . موزه(Nixon, 2012آورند )یم

 ءیش وجود .کنندیمفرصتی برای تجارب مقدس ایجاد 

که  تجارب است گونهیندریافت ا یهامقدس از اولین راه

رشایط فیزیکی و » بلکهشود یتنها شامل اشیاء مذهبی من

عنوان یک موضوع به هویت اثر را تواندیم اشیانوع منایش 

Stylianou-« )1هرنی یا مذهبی را مشخص کند

Lambert and Bounia, 2012: 72نگاه (. از 

و  ینیرویی ماورائی درونبا داشنت ء، ا، اشیشناسییهست

اشیای مقدس بازدیدکننده با نقش مهمی در مواجهه بیرونی 

اشیای مقدس الزاماً مذهبی یا سورئالیسم  .(3)تصویر  ددار 

از  یااشیای مذهبی منونه»نیستند. به گفته ماینس و گلین: 

و فرهنگ مادی هستند که اهمیت خود را از سوی اعتقاد 

این گروه اشیایی  یهااند. ارزشاعتامد عمومی جلب کرده

تنها از حیث شناخت استنادی بوده و نه یهاصورت دادهبه

زیبایی شناسانه بلکه به دلیل ارتباط با رویداد  یهاارزش

مذهبی دارای هویت  یان مکان و واقعهیص، شخص معاخ

 ,Maines and Glynn) «دتنشده هسمشهود و شناخته

1993: 11). 

 

 
)ع( : بوسیدن و عرض ارادت رضیح موجود در موزه حرم مطهر امام حسین3 ریتصو

)3URL ( 

حس مکان  نبود تقدس در در صورت به هنگام منایش اشیا،

هویت و ذات مذهبی خود درک موزه، اشیاء خارج از 

به عموم در  تواندیاولین مسیری که شی م» چراکهشوند. یم

واسطه یادآوری جهت کسب تجربه مقدس مؤثر باشد به

تر، چه به لحاظ فرهنگی، ارتباط بازدیدکننده با جامعه بزرگ

 Minucciani and di« )چه مذهبی یا هر دو است

                                                           
از سوی سازندگانش برای  آفریقایی هایماسک مثالعنوانبه .1

آثار هرنی در  عنوانبه اندشدهساختهاستفاده در مراسم مذهبی 

 آید.درمیرسارس جهان به منایش 

Torino, 2013: 16.) ها و در ساختامنموزه  یریگشکل

 به دلیل قرارگیری در بسرت محیطی دینی،اماکن مقدس 

آورد. در یممتفاوتی از درک تجربه افراد را به وجود  صورت

و  هایارتگاهاز ز یبعض ها و ادیان،یعترشبسیاری از 

را در درون خود پذیرفته و ارتباط  ییهامذهبی موزه یهامکان

م شامل انواع مختلفی از باهم دارند. تعریف حر  دارییمعن
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سایر ادیان  وبقاع متربک، در اسالم  یژهومذهبی به یهامکان

 .شودیجامع در مسیحیت را شامل م یساهایهامنند کل

موزه و زائران حرم لزوماً با یکدیگر مشابه و  یدکنندگانبازد

اگرچه  کنندیمرتبط نیستند: اغلب زائران از موزه بازدید من

زه نیز در بعضی موارد ممکن است روحیه مو  یدکنندگانبازد

عبادی وجود  یهااز مکان تنوع تجربهزیارتی نداشته باشند. 

با موضوع گسرتش گردشگری مذهبی به سمت داشته که 

 یهاروش ،هاموزهدر این راستاست. زیارتی هم یهامکان

متداول و عمومی موزه گردانی و اقدامات معمول 

در زیارت از حرم نیز با توجه به تعالیم دینی  شوندهیتهدا

 آستان قدس ی موجود درها. موزهشودیتعریف و اعامل م

 .1از این مبحث است یاشدهرضوی مصداق شناخته

 تدوین مدل اولیه تجربه بازدیدکننده موزه در مکان مقدس

 های فردی،یافتدرخوانش تجربه بازدیدکننده از طریق فهم 

ی فضایی هاشاخصهفرهنگی و در -عیفرایند اجتام در

هایی که به هدف ارتقا یتفعال فیزیکی محقق خواهد شد.

تواند به کیفیت یمگیرد، یمرشایط بازدید در موزه صورت 

ی در پتجربه افزوده و بیشرتین دریافت حسی از مکان را 

خواهد داشت. تنوع درک بازدیدکننده از مفاهیم و تجربه 

محدودیت زمانی و مکانی به هنگام تواند بدون یممقدس 

این امر از کنرتل موزه  ویداکرده پ منود مواجهه بازدیدکننده،

ی جدید بازدید به هاتجربهبا طراحی  هاموزه خارج است.

ی دیگری از حضور در موزه هاصورتدنبال خلق معانی و 

یند ادراک محیط به معنای ارتباط فرد با محیط فرا باشند.یم

 نشان مکان حس دهندهشکلعوامل  کهده پیرامون بو 

 درونی ارتباط حاصل یری این حس،گشکل که دهدیم

محیطی  های فیزیکییژگیوبا  او ذهنی تصورات انسان،

فردی و  یهاتجربه در ریشه سویک از مفهوم این. است

 و دارد اجتامع فرهنگ، تاریخ، سنت، خاطره، درونی همچون

 مانند محیط در بیرونی و عینی هایینهزم از متأثر دیگر سوی از

 پیچیدگی دهندهنشان که است صدا و بو منظره، طرح،

 محیط به نسبت انسان احساسات از مکان مفهومی حس

 وجود به مکان از انسان استفاده و انطباق اثر در و است

 توانمینظر گرفنت خصوصیات مکانی موزه  با در آید.یم

اشاره کرد که معنا، حس و ابعاد تجربه با فضای موزه 

را به اجزا جداگانه تقسیم  هاآنتوان یمنیخته و هرگز آمدرهم

پانرت از معنا است. بنابراین نگاه  متأثرمنود حس مکان در موزه 

تواند خصوصیات حس مکان را در موزه معین یمیشرت ب

 مناید.

قدسی بعد از آشکار کردن خود در قالب مکان به حضور  امر

خود در آنجا ادامه داده و با حضور خود به آنجا قداست 

 یافتدر یری مکان مقدس،گشکلدر  دیگریانب. بهبخشدیم

بر اساس . دهدیشخصی فرد در یک مکان به آن قداست م

ی صورت گرفته، منود تقدسات در موزه، در چهار هاپژوهش

 مقدس، مکانموزه در  حضور یا مقدس در موزه،اش دسته،

ها با ماهیت تقدس و معامری موزه و یشگاهمنای برگزار 

یم است. پس از بررسی منابع موجود و تقسقابلفضاسازی 

گسرته مطالعاتی  در ی،اکتابخانهمطالعات گسرتده و عمیق 

 موزه یدکننده، مکان مقدس،بازدی تجربه هاحوزه درمقاله 

ی تحقیق کیفی، هاروشمکان مقدس و همچنین  مثابهبه

ی اصلی چارچوب مفهومی تجربه هامؤلفهتفسیری 

 شدهاستخراج (4بازدیدکننده در مکان مقدس )طبق مدل 

است.

 

 

 

 

 

 

                                                           
مذهب شیعه  خصوصاً در دین اسالم و  هاموزه گونهازاین 1.

در ایران عالوه بر  توانمیآن جمله  از محدودی وجود دارد، هایمنونه

 محدودتردر سطحی  توانمی، )ع(حرم مبارک علی بن موسی هایموزه

در شهر قم و موزه آستان مبارک  )س(موزه آستانه حرضت معصومه

حرضت شاه عبدالعظیم حسنی  در شیراز و موزه )ع(احمد بن موسی

 بندیدسته صورتبه هاموزهدر این  ارائه. شیوه برد را در شهر ری، نام

از طریق پانویس انجام  رسانیاطالعو  سنخهمکرونولوژیکی اشیا 

 .پذیردمی
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لک و دیرکینگ به تجربه، میرچا الیاده به تقدس و : مدل مفهومی و عملیاتی بررسی تجربه بازدیدکننده موزه در مکان مقدس بر اساس نظر فا4مدل 

 نگارندگان(مأخذ: مکان )جان پانرت به حس 

 
 )ع(ی حرم مطهر امام رضاهاموزهخوانش تجربه بازدیدکننده در 

 در مشهد مقدس

م، ال مذهبی و فرهنگی جهان اس یهایکی از قطبمشهد 

استان خراسان  و مرکز ایران شهری در شامل رشقیکالن

یایی تاریخی فرهنگی خراسان بزرگ جغرافدر حوزه  رضوی

 شهرکالن که این شهر بعد از مکه دومین واقع گردیده

(. این 13۸3پور، و احمدور )پیله است ایران و جهان مذهبی

« پایتخت معنوی ایران»عنوان بهرسامً  ش13۸۸در  شهر

میان مقاصد  (.1395)مطلبی و همکاران، انتخاب شد 

سفرهای زیارتی، شهر مقدس مشهد به علت وجود بارگاه 

 اماممطهر حرم  .جایگاه خاصی دارد )ع(رضا ملكوتی امام

ه آرامگااز معامری اسالمی با مرکزیت  یامجموعه ،)ع(رضا

قرن حضور منور بارگاه  12در طول  .استامام هشتم شیعیان 

هد و پذیرای مشتاقانی در مشهد، این مکان شا )ع(رضا امام

سفرهای در  اندحضورداشتهزائر در آن  عنوانبهاست که 

 ییجازائر وابسته به مكان مذهبی است و شعاع جابه ،زیارتی

ها به حرم مطهر مکان ترینیکشهر زیارتی و نزد محدودهاو در 

 دهدیاست و بیشرتین زمان ممكن را به زیارت اختصاص م

ین افراد پیشکشی خود را به ا (.1391سقایی و همکاران، )

 ،عهد ی اسالمی نذر،هاسنتاین مقام رشیف در قالب 

یری گشکلمنودند که این امر در یمو هبه اهدا  وقف

یر زیادی داشته است. تأثمجموعه آثار نفیس موجود در موزه 

یا و آثار در حضور اشبرای  پرمعنای داللت سنت وقف و اهدا،

بر  بنا رضوی به وجود آورده است.ی آستان قدس هاموزه

در  و باارزشاسناد مکتوب موجود اشیا تحویلی نفیس 

 خزانه شدند.یمآستان قدس، در خزانه نگهداری  مجموعه

های صد سال در محلی بین رواق، بیش از یکحرم

دارالسیاده و دارالحفاظ قرار داشته و ورودِی آن از صفة غربی 
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شاه به خراسان در ه نارصالدیندارالحفاظ بوده که در سفرنام

 (.1395)کفیلی، شده است نیز به آن اشارهق 12۸3

یس موزه آستان قدس در زمان تولیت تأستالش برای  

-1314محمدولی اسدی نایب تولیت آستان قدس )

 (.1395)کفیلی،  گردیدآغاز ش 1309( به سال ش1304

یه ای، تهمقدمات کار شامل تعیین گروه گزینش اشیاء موزه

نقشه ساختامن و اجرای عملیات ساختامنی تا حدودی 

آید و اشیاء موزه به وجود می عنوانو مکانی به شدانجام 

شود و حتی برخی از اشیاء موزه منتخب در آن قرار داده می

شده و فقط برخی املللی رشکت دادههای بیندر منایشگاه

 مناد.توانستند از موزه بازدید سفرا و مقامات خارجی می

ل، تهیه نقشه و ااز دو س ( پس1397)قطبی و کاشانی، 

اجرای رسمی عملیات ساختامنی موزه آستان قدس در 

)کفیلی، گردد رسامً افتتاح می ش1324رشوع و در  ش1316

به علت تغییر فضاهای وابسته به حرم ش 1350در (. 1395

 اشیاء به محل تاالر ترشیفات ساختامن موزه تخریب و ،رهمط

 در شد.قع در ضلع جنوب رشقی صحن موزه منتقل وا

ش قرارداد ساخت بنای جدیدی برای موزه و کتابخانه 1353

ماهساز و طراحی فضای  آستان قدس با رشکت ساختامنی

داخلی آن توسط رشکت فرانسوی منعقد گردید )کفیلی، 

از  بعد شود.یمموزه مرکزی شناخته  عنوانبه(. این بنا 1395

انقالب اسالمی این مجموعه رویکرد گسرتشی را در پیش روی 

در دو ساختامن مجاور هم در  اکنون خود قرار داده است.

. موزه قران و نفایس با سه بخش اندشدهواقعصحن کوثر 

موزه مرکزی مستقل به این مجموعه اضافه شد. ساختامن 

 بخش ی اصلی با ورودی مشرتک است.دو فضادارای 

و بخش جنوبی  شدهشناختهموزه مرکزی  عنوانبه شاملی

واقع در  یهاموزه دهد.یمساختامن را موزه فرش تشکیل 

ی و پیوستگی مکانی با روضه جوار همبه دلیل  )ع(رضا امامحرم 

 بر امرکه این  است منوره دارای تقدس تبعی مکانی بوده

این موضوع داشنت  منود است. مؤثرعملکرد موزه گردانی 

به هدف انجام فرضیه مذهبی،  شدهوقفمجموعه دینی و 

 .باشندیماشیا دارای کاربرد اسالمی و اشیا مقدس 

                                                           
موزه کجاست؟ موزه  مانند: سؤاالتیبیرون موزه بازدیدکنندگان  .1

را  ؟همینه؟ موزه اصلی حرم اینه یا فقط فرش هست )ع(امام رضا

 .پرسیدندیم

اداری آستان قدس  نظامبهگردانی منتسب نامه موزهیوهش

 شود.یمرضوی است که متولی مذهبی شناخته 

 شخصاولخوانش تجربه زیسته از منظر 

ی موجود در هاموزهبازدیدکننده  تجربه در این پرده روایت،

 فضای ادراک منظوربه شخصاولحرم مطهر رضوی از منظر 

به دنبال یافنت ابعاد مدل  گیرد.یمزیسته در موزه صورت 

شده از تجربه بازدیدکننده در مکان قدسی مطالعات ارائه

ی اولیه و هاپرسشچند مرحله که شامل  صورتبهمیدانی 

یری مقاله گشکلی هاقدمی اکتشافی در اولین هامصاحبه

و  )ع(انجام شد. زائرین با ورود به حرم از سمت باب الرضا

ادای سالم و خواندن اذن دخول با گذر از  منظوربهوقوف 

ی حرم مطهر به هاموزهصحن جامع رضوی، برای دسرتسی به 

صحن کوثر در زاویه کنند. یمحرکت  کوثر صحنسمت 

شامل رشقی صحن جامع رضوی و جنوب رشقی اماکن 

جنوب غربی به  هیالیصحن از منته نیا .متربکه قرار دارد

. در شامل رشق صحن شودیصحن جامع رضوی، محدود م

ورودی بست شیخ حر عاملی قرار دارد که در خیابان کوثر، 

رواق امام خمینی و  ضلع غربی آن نواب صفوی واقع است.

این صحن سنگ، آجر و  یمنا .صحن آزادی قرارگرفته است

توان از کاشی معرق است. برای رفنت به صحن کوثر می

خیابان شهید نواب صفوی، صحن هدایت و صحن جامع 

ی حرم مطهر در دو ساختامن به هاموزه د.رضوی استفاده کر 

تابلو . اندشدهواقعمجاورت یکدیگر در غرب این صحن 

مسیر موزه در هیچ قسمتی دیده نشد. ساختامن  گرتیهدا

ی دارا موزه مرکزی و فرش با ورودی مشرتک از صحن کوثر،

به سیاق دیگر فضاهای موجود در آن  کاریکاشیتزیینات 

مکان است. چندگانگی تابلوهای نام موزه، اولین چیزی 

خورد. این موضوع باعث یماست که در بدو ورود به چشم 

 1گردد.یمرسدرگمی بازدیدکنندگان پیش از ورود به موزه 

ی داخلی سالن ورودی از یک هال مرکزی با دو ورودی فضا

در سمت شامل و جنوب و فروشگاه در روبروی در ورودی 

 شدهواقعاست. در مرکز این مکان، سنگ آب خوارزمشاهی، 

از است. از سمت شامل این فضای ورودی بازدیدکننده 
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رسد. رضیح فوالدی یمیق یک راهرو به موزه مرکزی طر

اولین اثری است که  )ع(رضا امامصفوی بقعه متربک 

ین موزه در چهار طبقه ا شود.یمبازدیدکننده موزه با آن مواجه 

داده است. در طبقه یجااشیا متنوع و متفاوتی را در خود 

چرخش درونی موزه  نوع پردازد.یمهمکف به تاریخ حرم 

 یا موجود شامل عنارص وابسته به معامری،و اش گردتراس

و اشیا  آالتابزار  ( وو ملحقات بنا مثل درها ها)محراب

 ی تاریخ حرم،هاعکسباشد. در این موزه، کاربردی در حرم می

یک فضای راهرویی به منایش گذاشته شده است. بیشرت در

 یه،فوالد اول پنجره های قبلی،یحرضاشیا شاخص موزه مانند 

طبقات باالیی این  در دارالسیاده در این طبقه وجود دارد. در

 یان،آبز های سالح، نجوم، هرنهای تجسمی،ینهگنجموزه 

ازتاریخ با تنوع زیاد و تعداد محدود، یشپی هاسفال مدال

. این تنوع موضوعی و 1اندقرارگرفتهمنقطع کنار هم  صورتبه

آزار بازدیدکننده را به ، خستگی و هامجموعهنبود ارتباط بین 

یی از نسبت این اشیا با هاسؤالافراد  چراکههمراه داشت؛ 

برخی اشیا به دلیل استفاده از  فهم پرسیدند.یممکان موزه 

کلامت ناآشنا مانند گل گیر و لغات تخصصی 

شد. اشیا یممشکل  دچار ی و تاریخی،شناسباستان

پیراهن نادعلی و لباس رزم صفوی  دوطبقهشاخص این 

این اشیا را از لوازم شخصی  عموماً است که بازدیدکننده موزه 

رشیعت زاده در مقاله خود  .آورندیم حساببه )ع(رضا امام

قرن پیش این یمنبه این موضوع اشاره دارد که دیدارکنندگان 

-رشیعت)موزه نیز همین تصور را نسبت به این اشیا داشتند 

نظیری از مترب و یب(. طبقه زیرین موزه مجموعه 1360 زاده،

پول و مسکوکات و جواهرات وجود دارد. شی شاخص این 

 )ع(رضا امامعهدی یتوالی منتسب به زمان اسکهبخش 

ین مؤسسه موزه ااست. موزه فرش آستان قدس جدیدترین 

ی قرار گرفت و به لحاظ سبک بردار بهرهش مورد 1390در 

ی موزه هابخشفاوت چشمگیری با دیگر طراحی داخلی ت

ی اهدایی حرم مطهر و هافرشدارد. در این موزه از مجموعه 

شده بازدیدکننده یمدر حرم استفاده  قبالًی که هافرش

دلیل جود خاطره جمعی عمومی از  به آورد.یمدیدن به عمل 

ی اپردهی هافرشها در فضاهای داخلی حرم کاربرد این فرش

ی از بازدیدکننده را در جلوی خود دارد. در نگاه توقف بیشرت 

کلی به این دو موزه، توجه بیشرت بازدیدکننده معطوف به 

بین ین ا دراشیایی مرتبط با حرم یا موضوعات مذهبی است. 

اشیایی که بازدیدکننده تصویر مقدسی از آن در خاطر نداشته 

نظر عنوان شی مقدس از باوجود ارزش تقدس بسیار باال، به

شود. در طبقه دوم موزه فرش بخش یدکننده قلمداد منیبازد

منود این موضوع مشهود  قربهاصندوق  رواندازی هاهپارچ

و گونه اشیا ینابازدیدکننده بدون دانش موضوعی از  است

امام  قرب مطهرسنگارائه موزه از این پوشش متربک  مدل

کاربرد و ، درک درستی از «پارچه رودوزی»عنوان به )ع(رضا

کند. بعد از خروج از ساختامن قداست این شی را منقل منی

شاملی صحن  در کنجموزه مرکزی چند قدم به سمت شامل 

خورد. این موزه یمکوثر تابلوی گنجینه قرآن و نفایس به چشم 

ی قران، هدایای مقام معظم هامجموعهکه شامل  دوطبقهدر 

باشد. فرشچیان می استادی شاهکارهارهربی و 

بازدیدکنندگان این موزه به دلیل ماهیت اشیا و فرم تزیینات 

دارند. یمداخلی بنا، حس بودن در مکان قدسی را دریافت 

از  عبارتاشیا شاخص با بیشرتین توقف بازدیدکننده 

تابلو  ،)ع(ینمعصومی منتسب به امئه هاقرآنمجموعه 

لو عرص عاشورا استاد ی بزرگ پارچه قاجار، تاباخانهقهوه

 باشند.یمفرشچیان و برخی از هدایای مقام معظم رهربی 

 زیست از ()برداشت محقق شخصاول ادراک فرآیند در

 تحلیل ادغام ،)ع(رضا امامی موجود در حرم هاموزه جهان

 یهامقوله تحلیل تدوین با جهت قیاسی محتوای

 نظریه مبانی از برگرفته نیمه ساختاریافته میدانی مشاهدات

 استقرایی محتوای بر اساس پژوهش و مفهومی مدل و

 یهابرداشت از حاصل هاییادداشت کدگذاری منظوربه

 دارجهت محتوای تحلیل و روش 3جدول  رشح به میدانی

.است شدهیبندطبقه و خالصه

 

 

                                                           
فقط یک  گاهی ،ایهستههامنند گنجینه پیش از تاریخ و انرژی . 1

 ویرتین به یک موضوع اختصاص داده شده است.
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 نگارندگان(: مأخذ) )ع(در حرم امام رضای موجود هاموزهشخص از زیست جهان : ادراک اول3جدول 

 جمالت کلیدی مقوالت

 های منتهی به صحن کوثرگر مسیر موزه در صحننبودن تابلو هدایت مشکل دسرتسی

 ی ورودیتابلوهاچندگانگی 

تناسب یا معامری مکان 

 مقدس

 قرآن(موزه ) هاتزیینات درونی وابسته به معامری منطبق با معامری داخلی رواق

 کاریمنای بیرونی موزه با تزیینات کاشی

انتقال حس مکان 

 مقدس

 (یاپردهفرش اماکن )خاطره جمعی از تقدس اشیا یا 

 هااشیا دارای تقدس عارضی نسبت به مضجع رشیف رضیح

ارتباط موضوع موزه با 

 مقدسات

ده از میان توجه بیشرتی برخوردار بوده بازدیدکنن ازنظردو موزه اشیای که بیشرت متعلق به حرم و یا مباحث دینی بودند 

 (رسایت از طریق اشیا و مکان) است.

 تنوع موضوع و نداشنت تجانس با همدیگر

 منظور منایش اشیابسرت مقدس به محتوای قدسی ارائه

 مقدس ایاز اشاستفاده  

ساختاریافته  نیمه عمیق هایمصاحبه کیفی محتوای تحلیل

 ی حرم مطهر رضویهاموزهبازدیدکننده 

روابط دیدارکننده موزه با محیط  محصول تجربه بازدید از موزه،

های فردی است. بازدیدكننده در هر پیرامون بر اساس داشته

کند. بازدیدکننده بازدید، کنش و واكنش متفاوتی را تجربه می

ی فرصتی ی حرم در پهنه فضای صحن و رسای رضو هاموزه

ای را دریافت برای رویارویی با مقدسات از جنس تجربه موزه

منظور تحلیل تجارب به پژوهش، این خواهد کرد. در

بازدیدکنندگان موزه مصاحبه، نیمه ساختاریافته تا رسیدن به 

اشباع نظری بر اساس مدل منتج از ادبیات موضوعی صورت 

 شدهضبطهای از مصاحبه کلیدی جمالت سپس پذیرفت.

 و هاشباهت بر اساسنفر استخراج گردید و  57 با

 شد داده تشخیص کدباز 32 عینی و مفهومی، یهاتفاوت

 میزان اهمیت از حاکی باز، کدهای از یک هر تکرار فراوانی که

 کدگذاری باشد. دریم شوندگانمصاحبه ازنظر موضوع آن

 مرحله در شده کهیهتجزی هامقوله و مفاهیم محوری،

های مؤلفه بر اساس یکدیگر به جدید ترکیبی در باز، کدگذاری

بر  تالش انتخابی، کدگذاری در مرحله یتو درنهامدل مرتبط 

یدکننده بازد تجربه از کنندهیفتوص اطالعات به یابیدست

در ادامه  .است شده انجام )ع(رضا امامی حرم هاموزه

های مؤلفههای حرم یدکننده از موزهبازدمنظور خوانش به

یم و مفاه و تحلیل قرار گرفت. آزمون مدل مورد واکاوی،

شده در پیش رو حاصل استفاده بندیهای دستهمقوله

مثابه ابزار خوانش و نقطه پیوند ادبیات ابزاری از این مدل به

 موضوع و مطالعات میدانی است.

 عوامل درون فردی

نش دا شوندگانمصاحبه دانش و تجربه و بازدید قبلی:

موضوعی در خصوص اشیا را در سطح کمی داشته و 

رغم برخورداری از تحصیالت باالی دیپلم افراد یعل

حال موزه نفر از این افراد تابه ۸، هامصاحبهدر  کنندهرشکت

 قرارگیری اند. عالقه و انگیزه فردی:دیگری را بازدید نداشته

ترین انگیزه بازدید از موزه اصلی )ع(موزه در جوار حرم رضا

معرفی شده است. انگیزه و عالقه  هاشوندهمصاحبهتوسط 

بازدید بعد عموماً گیرد. یمدر سایه تقدس قرار  عموماً بازدید 

و افراد کمی  شدهانجاماز برنامه اصلی زیارت و اعامل مذهبی 

 )ع(رضا امامبه دلیل دیدار از موزه وارد صحن و رسای حرم 

زیارت بر  بر تقدممعتقد  شوندگانمصاحبهی متام شوند.یم

گروه دوم انگیزه بازدید گرفنت الهام  دیدار از موزه بودند.

در موزه بود.  درآمدههرنمندان از سبک کارهای به منایش 

خلق  منظوربهانگیزه و عالقه خود را کشف نگاهی جدید  هاآن

روه سوم از کردند. گیمآثار هرنی با رویکرد مذهبی ذکر 

صورت عمومی حس کنجکاوی از دیدن های بازدید بهانگیزه

های مختلف موزه را نفایس موجود و اشیا شاخص قسمت

به مدال تختی و تابلو  توانمیشد. از این جمله شامل می

عرص عاشورا استاد فرشچیان اشاره کرد. دلیل انتخاب این 
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خود اثر و یا گروه آثار، دانش پیشین بازدیدکننده نسبت به 

 باشد.حواشی پیرامونی آن می

ی از دیدارکنندگان، انتظار خاصی را نداشته گروه :انتظارات

دانستند. یمیای تاریخی اشدیدن  مثابهبهو موزه بودن را 

دسته دیگر افراد مطلع از موارد به منایش درآمده در منایشگاه 

ن به نیت دید منحرصاً و گروه سوم دیدارکنندگانی را که 

شد. وارد موزه شده بودند، شامل می )ع(رضا اماممتعلقات 

یدار خود را نیمه رها کرده د این گروه در دوگانگی و تضاد فضا،

نجوم،  ،مترب در مجموعهشدند. این امر یمو از موزه خارج 

 شد.یمدیده  وفوربههرنهای تجسمی، آبزیان 

 عوامل برون فردی

 عوامل فیزیکی

 های کالبدی موزه با فضایشاخصه ییراستاهم کالبدی:

دسرتسی به مکان  اگرچه کلی کالبدی حرم مشهود است.

صورت واضح موزه در صحن کوثر در معرض دید عمومی به

یرهای دسرتسی داخلی موزه برای مس اما نبوده،

یدمان وسایل رفاهی در چ بود. موردقبولبازدیدکنندگان 

ری داخلی حرم، رغم هم سو نبودن با معامیعلمحیط تاالر 

اسرتاحت بازدیدکنندگان کفایت داشت. این  منظوربهولی 

 مورد در موزه مرکزی و فرش از موزه قرآن و نفایس بیشرت بود.

تواند از یمن )ع(رضا امامشده در حرم واقع موزه کارکردی:

یدکنندگان بازد و انتظار ماهیت وجودی ایشان جدا باشد

با دیگر فضاهای حرم به مرکزیت  راستاهمفعالیت این مکان 

بود. این موزه رویکردی شی محور با  )ع(رضا امامو محوریت 

در  ارائهیر شیوه تفسهای موضوعی متنوع دارد. یبنددسته

این موزه وفادار به ماهیت شی از منظر تاریخی و فن شناسی 

راهنامی موزه و نبود اطالعات کافی باعث  نداشنت 1است.

 نشان محتوا تحلیل شد. نتایجیمکننده رسدرگمی بازدید 

کارکردی موزه  شدهحاصلكه بازدیدکننده در انقطاع  دهدیم

با مضمون و محتوای اصلی مکان فقط به جنبه اکتشافی و 

 پردازد.یمابعاد زیبایی شناسانه با توجه به دانش پیشین خود 

ها، حس مکان مقدس در کلیت فضای حرم، با در مصاحبه

یده زائر پرسس منودن حضور و توجه امام به پرسشی از ح

                                                           
با دوره تاریخی  درها. شودمیشناخته  فامزرینمحراب بیشرت به نام  1.

بعد از  )ع(بازدیدکننده موزه با امام رضا کهدرحالی اندشدهمعرفی

 گذشت بیش از دوازده قرن حس فاصله و بعد زمانی ندارد.

فردی نیز از دیگر  صورتبهشد. چگونگی اظهار این ارادت می

انتقال  دهندهنشان هاپاسخشد. یممواردی بود که پرسیده 

حس تقدس از طریق اشیاء و عنارص تزیینات معامری حرم و 

حتی افراد مختلف بود. نظرات نسبت به اعتقاد حضور 

ی قرار داشت که عموم اچندگانهدر طیف  )ع(رضا امامقدسی 

حضور قدسی را حس کرده بودند. گروهی  هادهندهپاسخ

ارادت با دست روی  اظهار بیشرت این حس را با سالم دادن،

سینه گذاشنت و صلوات فرستادن هنگام توضیح دادن 

هایی دارای اشیاء ینهگنجکردند. در یم اظهار راهنام،

بروز حس  تظاهرات شد.یمشرت دیده ین حس بیا مقدس،

ی منسوب به امئه با بوسیدن هاقرانبازدیدکننده در جلوی 

 بسنت شد.زمین و بدون کفش در سالن قدم زدن دیده می

ود رفتاری دیگری بود که در ها منیرتینوپارچه سبز به لبه 

موزه مرکزی ایجاد حس تقدس  در گوشه موزه رایج بود.گوشه

از آسانسور موزه نیز به  )ع(رضا امامی صلوات خاصه نوا با

آمد. امتداد حس بودن در مکان قدسی، هنگامی یموجود 

رسید که بازدیدکننده کنار در خروجی آسانسور و یمبه اوج 

ایستاده بود. این حس در  «رضیح پَهلوی»روبروی 

ی خوانهمیری موزه گشکلهایی که با زمینه اصلی ینهگنج

شد ولی با توجه به عقاید فردی یمحس  رتکم نداشت،

، هاپرده مس داد.یمبازدیدکننده رفتاری متفاوت را بروز 

یزها و دیگر اجزای موزه به نیت تربک راحت به چشم م

آمد. در میان دیدارکنندگان افرادی بودند که نه این حس یم

ی نسبت به این موضوع نوعبهرا در حرم و نه در موزه داشتند 

کردند ولی همین گروه حس یمیری خاصی صحبت گههجببا 

 درمجموع کردند.در موزه آرامش بیان می غالب خود را

ها به این شده در مصاحبهیانباز مجموع مطالب  توانمی

نتیجه رسید که بازدیدکننده حس درک مقدسات فردی را در 

 داند.یمنموزه متفاوت از دیگر فضاهای حرم 

 عوامل اجتامعی

یدارکنندگان متایل به دیدن موزه، با دها، ین مصاحبهدر ا

از زمینه  متأثرانتخاب  نی خانوادگی داشتند. ایهاگروه

دوگانه  در است. شدهواقعفضایی است که این موزه در آن 
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ی خانوادگی سهم بیشرتی را در هاگروهزائر -گردشگر

ان موزه در این مک هبازدیدکنند .(1396)جوانفکر،  یاردارنداخت

 باشد.یمگردشگرا متایالت خانواده -زائر درواقع

 یر یگجهیتن

 مطالعات تجربه بازدیدکننده از عناوین حوزه دانشی،

پژوهی به کنه و عمق کنش  تجربه مخاطب است. مطالعات

 کند.یمیی رمزگشاهای آن را یهالدیدار ورود کرده و 

بتواند به ساز و پیدایی آن را شناسایی کرده تا ینهزمی هامؤلفه

مطالعات موزه  امروزه خلق تجربه با ابعاد مختلف دست یابد.

مداری به در ایران، به دنبال تغییر نگاه از مجموعه

مداری است. در مطالعات مبانی دانشی بازدیدکننده

ید این مطلب است که تجربه امری مفهومی و در مؤموضوع 

را شامل ترین مفاهیم ینیعترین تا یانتزاعطیفی وسیع از 

که ناشی از مواجهه فرد با  شود. حالتی درونی در فردیم

تواند بر رفتارشان و در برداشتی یمین مواجهه ا چیزی است.

یرگذار باشد. همسویی این عوامل با تأثکه از محیط دارند 

گردانی توانایی فرد را در تجربه حداکرثی از بازدید موزه و موزه

و منفک در  منفعل ن دریافتیبازدیدکنندگا دهد.یمافزایش 

است.  مؤثربا محیط، بر خلق معنا  تعامل موزه نداشته و

ی مکانی مشخص، هاشاخصهبسرتی با  عنوانبهفضای موزه 

یرگذار است. تأثیری معنا گشکلدر دو سطح کالن و خرد در 

 تجربه صورتگیری شکل با همزمان خلق معنا در موزه،

پیشین است.  ورودی و تجربه هاییتروااز  متأثرگیرد و یم

گری در این بازتولید دارد. فرآیند برداشت موزه نقش واسطه

 عنوانبهاز آن  توانمیکه  یند درک تجربه عمیق استفرآ معنا،

یدکننده موزه از فرایند حضور در موزه بازدتوصیف و تفسیر 

و شی، هر دو نقش محوری و ارزشی در خلق  مکان نام برد.

و فضا و مکان با خلق معنا  ارتباط دارند. ی بازدیدمعنا

 یم در موزه روشن است.مفاه

یری تجربه متامیز و گشکلتقابل امر مقدس در مکان منجر به 

گردد. القای یممتفاوتی از محیط با ابعاد ادراکی و معنوی 

 یاء به عواملی همچون نحوه تفسیر،بر اشحس تقدس مبتنی 

با  تعامل ی شی،معنا و تجربه قبلی مخاطب از شی، دانش

 منایش و رشایط فیزیکی شی وابسته است. نحوه اشیاء،

 حساببهیاده مرکز محور بودن را از ارکان مکان مقدس ال

صحن و  در مجموعهرشیف و بقعه مبارک  مضجع آورد.یم

و گسرتش شعاعی به  شدهبرگرفتهبه حالت نگینی در  هارواق

به  متصل ی آستان،اهموزه مرکزیت آن محل پیش رفته است.

های ساختامنی دور بقعه از تقدس تبعی برخوردار یرهزنج

ی برخوردار کمرت است که نسبت به مضجع از قداست 

تهی بر غنای یانمفضای  عنوانبهصحن روباز  نبودن است.

یاده رکن دوم تقدس را عارضی ال این ارتباط افزوده است.

ی، جوار هموه بر عال  هاموزهاین  و درداند یمبودن قداست 

حلول امر قدسی از مجاری دیگری همچون اشیا مقدس ذاتی 

 ( و)ع(ی خطی منتسب به امئه اطهارهانگارش )کتاب قرآن،

 ها( درمهرومومها و یحرضاسباب و لوازمی مانند )تبعی 

 است. داشتهقرار  )ع(رضا امامترین فاصله به قرب مطهر یکنزد

ماهیت تقدس نداشته )پنجره  ذاتاً یایی که اشین که همچن

شوند به یمی در خاطره جمعی مقدس شمرده ول ،(فوالد

آخر هنجارمندی است، رعایت  رکن وقوع پیوسته است.

قرار یر تأثعوامل تحت  از نکردن هنجارهای مکان مقدس،

، نگرش و تجربه بازدیدکننده است. این حس دوگانه دادن

 قرار داده است. الشعاعتحتخاص بودن ماهیت بازدید را 

ی حرم اگرچه به گواهی آمار حجم ناچیزی هاموزهیدکننده بازد

ی شهر هاموزهشود، ولی به نسبت دیگر یماز زائران را شامل 

کند. افراد با یمموجود در حرم استقبال  یهاموزهمشهد، از 

ی خود بازدید را آغاز کرده و درک محیطی فردهای یتروا

به دلیل قرارگیری موزه در  د. بازدیدخاص خود را از محیط دار 

صورت فردی یا محدوده مکانی حرم بازدید از موزه چه به

گروهی شکل گیرد، غالب رفتار بازدیدکننده ماهیت دینی و 

توان از خروج بازدیدکنندگان به مثال میعنوانعبادی دارد. به

ی هامقوله هنگام برپایی مناز جامعت در صحن کوثر نام برد.

شامل دسرتس نبودن  شخصاولرج از تجربه زیسته مستخ

حس مکان  انتقال موزه، تناسب با معامری مکان مقدس،

 ارائهبا تقدسات و  محتوامقدس تبعی، ارتباط موضوع و 

 توانمی که محتوای قدسی در بسرت مذهبی است

را در مقوله درک تقدس  شخصاولی تجربه زیسته هامؤلفه

 .قراردادمکان 

با دقت و توجه بسیار به حفظ و منایش  هازهمو در این 

خود  نوبهبهشود که این امر یمحداکرثی آثار اهتامم ورزیده 

 ین مجموعه موزه دردر اتحسین است. ارائه اشیا  درخور

قالب مجموعه شناسانه با نگاه تاریخی و فن شناسانه صورت 
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ارتباط نتیجه تجربه بازدیدکننده از این نوع ارائه  گیرد.یم

مستقیم با دانش فردی و پیشین دیدارکننده از موزه داشته تا 

در  چراکه صورت کامل انجام پذیرد،ادراک مفهوم شی به

یت محدود به درنهاصورت نداشنت اطالعات اولیه تجربه 

ی شده که با بسرت دینی مکان و برص شناسی یباییزتجربه 

ای الهی و ، بازدیدکننده را از یک فضخألیست. این ن همسو

کند. تجربه قدسی خارج و وارد فضای ادراکی متفاوت می

ارتقا آگاهی و کسب دانش  رصفاً ، یدکنندهبازدموزه برای 

تاریخی و یا علمی نیست، بلکه افزایش خرد اجتامعی، بهبود 

ی زندگی و تعامل با جهان است. رویارویی و حضور هامهارت

قدسی حرم رضوی از فضای  متأثربازدیدکننده در این فضا 

کند که تجربه یمای را به فرد القا چنان تجربه برجسته و یگانه

عمیق مذهبی  1دریافت شده از این بازدید، تجربه شیفتگی

زیارت است. این تجربه در نسل اولیه ایجاد موزه  با مضامین

بود که در روند  شدهگرفتهدر آستان قدس رضوی در نظر 

نشانگر درک  شدهاستخراج یکدها توسعه موزه کمرنگ شد.

ی و بر گچمکان توسط بازدیدکننده با تزیینات  ستاقد

کاری موزه قرآن محقق شده است. تجارب منتج از یینهآ

بازدید را  تجربه ،2املللی موزهینبکارکردی در تعریف  اهداف

ین تجربه ای مطالعات ول کند،یممحدود به یادگیری و لذت 

. در فضای مقدس و نتایج را بسط داده شده است

طح آموزشی و تفریحی ی با تقدسات این تجربه را از سجوار هم

و مضامین جدید با رنگ و بوی مذهبی به خود توسعه داده 

همراستایی با تقدس مکان  این اساس مقوله بر گرفته است.

در دو حوزه کالبدی و کارکردی به مدل مفهومی تجربه 

ی موجود در حرم مطهر رضوی اضافه هاموزهبازدیدکننده 

ی گردآور های یاستسین نگاه از موزه اادبیات  در شود.یم

 هاارزشآثار موزه به شامر رفته و به معنای تعهد و پایبندی به 

و هم سویی با مکان اصلی است و با اصطالح  هاداشتهو 

بافتارمندی کارکردی و  نبود شود.یمبافتارمندی شناخته 

-موزه باعث به وجود آمدن تعریف دوگانه موزهکالبدی در 

گردانان و بازدیدکنندگان از این مکان گردیده است. باوجود 

ید بر اشیا و تأکتالشی که موزه در جهت خوانش تاریخی با 

                                                           
1. Flow experience 

داشته است، بازدیدکننده از این  ارائهالقا تجربه شناختی در 

 مکان انتظار تجربه دینی دارد.

 تشکر و قدردانی

دریغ اداره بدیل و بیهای بیگان این پژوهش از همکارینگارند 

حوزه  یژهوبههای آستان قدس رضوی کل اسناد و موزه

منایند، چراکه نتایج این پژوهش ها قدردانی میمعاونت موزه

مرهون مساعدت همکاراِن فعال در مجموعه مذکور 
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