ارزیابی و رتبهبندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد

*

مطالعه موردی :مسجد نصیرالملک -شیراز

محمدرضا ملکی ،1قادر بایزیدی( **2نویسنده مسئول) ،علی یونسی ،3فرزین چارهجو

4

(تاریخ دریافت99/04/04 :

تاریخ پذیرش)99/07/21 :

چکیده

طراحی مساجد در تاریخ معماری ایران ،همواره نقطه به اوج رسیدن هنر و معماری اسالمی بوده است .معماری مساجد به دنبال الهام
از مفاهیم کالم الهی است تا فضایی ایجاد نماید که عالم ملکوت و عالم ناسوت را قرین هم سازد و فضای معنوی واحدی را بیافریند .در
این پژوهش به بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مسجد نصیرالملک شیراز پرداخته شده
است .در این راستا ابتدا پارامترهایی که در ادراک حس معنویت موثر هستند مشخص شد و سپس تعداد  120پرسشنامه از دانشجویان
معماری و شهرسازی دانشگاه شیراز جمعآوری گردید که روایی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است .سپس
با اســتفاده از مدلسازی معادالت ســاختاری حداقل مربعات جزئی( )PLS-SEMبه تجزیه و تحلیل پرداخته تا رابطه بین پارامترها بر
یکدیگر مشخص گردد .عوامل موثر بر ادراک حس معنویت ،عوامل اجتماعی ،عوامل حسی ،عوامل کالبدی و عوامل محیطی میباشد
که نتایج نشان میدهد تفاوت معنیداری در رتبه شاخصها وجود دارد .در ادامه شاخصها بر اساس میزان تاثیر بر ادراک معنویت از
رتبه  1به معنای بیشــترین تاثیر تا رتبه  15به معنای کمترین تاثیر مرتب شدهاند .یافتهها نشان میدهد بیشترین تاثیر بر ادراک معنویت
مربوط به شاخصهای کالبدی است.
واژگان کلیدی :معماری ،حس معنویت ،مسجد نصیرالملک ،روش معادالت ساختاری.

* این مقاله برگرفته از رســاله دکتری محمدرضا ملکی با عنوان «ارزیابی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مســاجد با رویکرد معماری
عصبمحور» است که با راهنمایی دکتر قادر بایزیدی و دکتر علی یونسی و مشاوره دکتر فرزین چاره جو در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج انجام شده است.
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 1دانشجوی دکتری معماری ،گروه معماری ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
 2استادیار ،گروه معماری ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
 3استادیار ،گروه علوم اعصاب ،دانشکده فناوریهای نوین پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
ایــران کشــوری با معمــاری طوالنی و احیاکننــده ارزش های
گذشته اســت ( .)Sarram et al, 2019مســاجد در تاریخ معماری
ایران همیشــه در اوج هنــر و معماری اســامی بودهاند .معماری
مســاجد به دنبال الهام گرفتن از مفاهیم کالم الهی است تا فضایی
را ایجاد کند که از دنیای مادی به دنیای آســمانی بپیوندد و یک
محیــط معنوی واحــد ایجــاد کنــد (Sadeghi Habibabad et al,
 .)2020مساجد بخش مهمی از هر جامعه اسالمی است و در درجه
اول مکانی اســت که ارتباطات معنوی و اجتماعی میان مسلمانان
بیان و برقرار میشــود و نقش اساســی در ترويج فرهنگ ،تمدن،
اســامي ،تربيت و ...داشته و دارد ( .)Morris et al, 2013استدالل
تئوریک اصلی این اســت که ،در حالی که دین میتواند بهعنوان
یــک پل عمل کند (مهدینژاد و همــکاران )60 ،1397 ،و از این
طریق بســیاری از پیوندهای ضعیف را در یک کالبد ایجاد کند،
معنویت میتواند این روابط را عمیقتر کرده که از طریق طراحی
کالبد مناسب ،بکارگیری رنگها و طیفهای گوناگون ،فضایی
آرام ایــن ادراک حســی را بوجــود آورد ( .)Kurt et al, 2016
بررســی مؤلفههای محیطی در یک اثر معماری ،به ویژه مســاجد
اسالمی ،مســتلزم درک دقیق این مفهوم و عوامل مؤثر آن است.
در معماری مســاجد گذشته ،الگوهای خاص همیشه از یک روند
مداوم پیروی کردهاند که باعث ایجاد رابطهی منطقی با زمان قبل
و بعد میشــود ،اما این استمرار و روند امروزه دیده نمیشود .در
فرآیند ادراك محیط ،بخش زیادي از شــناخت و تماس با دنیاي
خارج به وســیله اندامهاي حسی حاصل میشــود (لطفی)1394 ،
و بخشــی دیگر مربوط به ویژگیهای فردی و اجتماعی شــخص
اســت .در این مقاله ابتدا به بررســی عوامل موثر بر ادارک حس
معنویت در فضای داخلی مســاجد پرداخته و سپس این عوامل در
مسجد نصیرالملک بررسی و نهایتاً رتبهبندی شده است.
سوال اساســی پژوهش :عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در
فضای داخلی مساجد چیست و اولویتبندی آن به چه صورت است؟
فرضیه پژوهــش :میان عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در
فضای داخلی مساجد رابطهی معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
در ایــن پژوهــش ،رابطــهی بین متغیرهــا با اســتفاده از روش
همبســتگی و سپس از طریق معادالت ساختاری انجام شده است.
جامعه آماری بر اســاس فرمول کوکران شــامل  120نفر میباشد
که از میان دانشــجویان معماری و شهرســازی دانشــگاه شیراز و
به صورت «تصادفی ســاده» انتخاب شــده اســت  .ابزار پژوهش
پرسشنامه است و پیوند آن به صورت آنالین در دسترس جامعهی
آمــاری قرار گرفــت .از روش معادالت ســاختاری 1در نرمافزار
آماری  SPSSو  plsبرای آزمون مدل رگرسیون و تناسب استفاده
شــد .از آزمون همبســتگی پیرســون نیز بــرای تعییــن رابطه بین
متغیرهای تحقیق استفاده شد.

ادبیات و مبانی نظری پژوهش
مفهــوم معنویت سرشــار از معانــی مختلف و پیچیده اســت؛
این کلمه بــه صورت پراکنده در زمینه هــای مختلفی چون دین،
معماری ،موســیقی ،نقاشــی ،ادبیات و نجوم پراکنده شده است.
دســتیابی به معنویت با شناخت تواناییهای نهادینه شده در وجود
بشریت برجسته اســت .ایجاد فاصله معماری امروز مساجد از بعد
معنوی ،تامل و تحقیــق زیادی دارد ،زیرا در کلیه جوامع جهانی،
ایــن موضــوع در زندگی روزمره انســان یک ارزش محســوب
میشــود و تا جایی پیش رفته اســت که علم پزشکی آن را عنوان
میکنــد .)Sadeghi Habibabad et al, 2019( .معنویت ،مجموعه
جنبههای فکری ،اخالقی ،فرهنگی و عاطفی انسان یا محصوالت
فکــری او بوده و نیز به معنای غیر مادی آورده میشــود« .حالت
یــا کیفیت مرتبط بــودن به جوهرهای معنوی» و نیز «دل بســتگی
بــه چیزهای معنوی» .همچنین ،معنویت یعنــی ،آن چه مربوط به
روح اســت ( .)basu et al, 2019اصطالح معنویت و مشــتقات آن
گرچه در متون اصلی اسالمی مورد استفاده قرار نمیگیرد ،اما در
ادبیات مســلمانان چه در فارســی و چه در زبان عربی رواج دارد
(.)MahdiNejad et al, 2019
معماري مســاجد بهعنــوان فضاهــاي عبادتگاهــي ،مهمترين
نمود معماري اســامي محســوب ميشــود كه در پهنة گســترده
ســرزمینهاي اســامي از تن ّوع و گوناگوني خاصــي از نظر نحوة
طراحي و چگونگي برخورد بــا اقليم خاص آن مناطق برخوردار
ّ
اســت (حمزهنــژاد و عربــی .)48 ،1393 ،مســاجد و مؤلفههای
اساســی آن ها به افرادی منتهی میشــوند که از فضای غیر معنوی
به معنوی میروند و باید جنبههای بصری و معنوی را فراهم کنند.
معماری مســجد از موضوعهای حســاس هنر معماری است؛ چرا
کــه مکان تعامل نفس انســانی با مراتب عالیه عالم وجود اســت.
معماری مسجد میتواند در جریان ارتباط نفس ذی وجود انسانی
با مراتب عالیه وجود ،دخیل و مؤثر بوده و تسهیل کنندة ادراکات
معنوی و عرفانی باشد (صارمی و همکاران .)66 ،1395 ،معماری
هر ساختمان حول یک سیستم سلســله مراتبی کاربردی ،مکانی،
بصری و رسمی شکل میگیرد و در مورد موضوع خاص مساجد،
این سیستم با توجه به اهمیت محور قبله به عنوان یک جهتگیری
معنوی ( )Fattahi & Omrani Pour, 2014بنا شــده است .با بررسی
ســوابق پژوهشــی موضوع حس معنویــت در معماری مشــاهده
خواهیــم نمود که اندیشــمندانی چون نصــر و بورکهارت به بیان
مفاهیم و ریشههای پنهان احساســات روحانی و معنوی در کالبد
معمــاری از طریــق بازخوانی رمزپــردازی و حکمتهای متعالی
نهفتــه در معماری ایرانی اســامی به صورت کیفــی پرداختهاند
(نصــر( )۸ :۱۳81 ،بورکهــارت( )۱۰ :۱۳۶۵ ،نقــی زاده:۱۳۸۵ ،
 .)۷در علم روانشناسی و پزشــکی منابع و پژوهشهایی در باب
معنویت انجام شده که اکثرا ً به روش آزمایشگاهی علوم اعصاب
شــناختی و تأثیــر بعد معنوی بــر بهبود بیماران داللــت دارد؛ در
پژوهش دیگــری (هومانی راد و طاهبــاز ،)۱۳۹۲ ،نقش نور روز
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در ایجاد فضای معنوی در مســاجد معاصر بررســی شده است و
نقــش مؤلفههای ایجاد حس معنویت؛ در پژوهشهای (شــهیدی
و فــرج نیــا)۹۷ :۱۳۹۱ ،؛ و (معمارزاده طهــران و صانعی:۱۳۹۰ ،
 )۲به چشــم میخورد .همچنین در پژوهش صورت گرفته توسط
مهدینژاد و همکاران ( ،)۱۳۹۷با عنوان «رتبهبندی شــاخصهای
آرامش معنوی در معماری مســاجد ســنتی مبتنی بر ادراک حس
معنویت ،با بهرهگیری از روش ویگور» ،معماری مســاجد یزد از
لحاظ شاخههای معنوی بررسی میشــود .در پژوهش دیگری از
مهدینژاد و همکاران ( )1398با عنوان «تبیین راهبردی مولفههای
حســی در معماری مســاجد مبتنی بــر درک حــس معنویت» به
مولفههای حسی همچون بینایی ،بویایی ،شنوایی و المسه و میزان
تاثیرگذاری آن بر ادراک حس معنویت پرداخته اســت .همچنین
در پژوهش دیگــری از مهدینژاد و همــکاران ( )1398با عنوان
«تحلیل و اولویتبندی سلســله مراتبی ( )ANPمولفههای موثر بر
حس معنویت در فضای مســاجد با تاکید بر مولفه نور» در مسجد
شیخ لطفاهلل اصفهان پرداخته است و میزان تاثیرگذاری رنگها
در ایجاد حس معنویت را بررسی میکند .سبکروح و همکاران
( ،)1392در مقالــهای به بررســی تعاریف معنویــت و نقش نور و
شکلگیری حس معنویت در فضای معماری پرداختهاند .ادراک
تجربه حســی ما از دنيای پيرامونمان ،مستلزم بازشناسی و شناخت
محرکهای محيطی و نيز اقدامات واکنشی به این محرکهاست.
در این راستا به مولفههای تاثیرگذار در ادراک تجربه حسی اشاره
خواهد شد.
الف) مولفههای ظاهری(کالبدی) :صادقیحبیبآباد و همکاران
( ،)1397در پژوهــش خود و طبق آنالیز در نمونهها ،طیف رنگی
فیــروزه از نظر ایجــاد حس آرامش در اولویــت اول و به ترتیب

سبز ،آبی ،ســفید رنگهای زرد ،قرمز و سیاه اولویتهای بعدی
را در ایجــاد فضــای معنوی به خود اختصاص داده بودند .شــلین
( ،)Sheline, 2019در مقالهای ،طراحی مســاجد بر اساس ادراک
را مورد بررســی قرار دادند که یافتهها داللت بر درک استفاده از
ساختارهای مذهبی نمادین به عنوان ابزاری برای بومی سازی دارد
که غالباً به دلیل تمایل به پیوند ناسیونالیســم با دیدهای ســکوالر
مدرنیتــه مورد غفلت واقع میشــوند .در پژوهــش علی نژادطیبی
و همــکاران ( ،)1395از میــان ویژگیهــای کالبــدی (تزیینات،
نفوذپذیری و دسترسی) مولفهی دسترسی به مکان بیشترین تاثیر را
در ایجاد حس تعلق به مکان مسجد نصیرالملک داشته و تعامالت
اجتماعــی اســتفادهکنندگان و همچنین ویژگیهای شــناختی و
ادراکی فرد همچون خاطره و عادت تاثیر بســزایی در اســتفاده و
ایجاد حس تعلق به مســجد نصیرالملک داشتهاند .صالحالدین و
همکاران ( ،)Salah El Din et al, 2020در مطالعهای همچنین نشان
میدهند که چگونه مواد ،بافت ،رنگ ،سایه و نور تأثیر میگذارد.
محصول معماری و روشهای معماری در شکلگیری معماری و
حس معنویت تاثیر داشته اســت .براساس بررسی تحقیقات فوق،
معیارهای کالبدی ســازه (رنگ ،فرم ،تزیینات و )...بر ایجاد حس
معنویت تاثیرگذار است.
ب) مولفههــای حســی :مهدینــژاد و همــکاران ( ،)1397در
پژوهش خود به بررســی راهبردی مولفههای حســی (شــنوایی،
بویایی ،المســه ،بینایــی) و تاثیر آن بر درک حــس معنویت در
معماری داخلی مســاجد پرداختند .نتایــج حاصله از این پژوهش
نشــان میدهد که در مولفههای بینایی ،بویایی و شنوایی بر درک
حس معنویت تاثیر معناداری داشــته اســت؛ همچنین در مولفهی
المســه بر درک حــس معنویت بر اســاس تحلیــل دادهها رابطه
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معناداری مشــاهده نشــده است .زبردســتان و همکاران (،)1395
در مقالهای بررســی کردند بکارگیری ادراکات حسی در فرآیند
طراحی معماری امریست که از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ج) مولفههای فردی اجتماعی :شاهرودی و همکاران (،)1393
در مقالهای بررسی کردند جنسيت يكي از عوامل تعيينكننده در
مطلوبيت شاخصهاي كالبدي مسجد از ديدگاه استفادهكنندگان
آن اســت که در پي يافتن ارتباط معنادار بين جنســيت و معماري
مســاجد با هدف رضايتمندي تمامي گروههاي استفادهكننده به
خصوص زنان و باال بردن احساس معنويت آنان در فضاي مسجد
با در نظر گرفتن نيازهاي فيزيكي و رواني زنان در طراحي معماري
مساجد است .بررســی تحقیقات فوق ،معیارهای فردی-اجتماعی
بر ایجاد حس معنویت تاثیرگذار است.
د) مولفههای محیطی :عوامل محیطی همچون زمان حضور در
فضــا ،دمای محیط ،رطوبت محیط و فشــار هوا از عوامل مهم در
ادراک محیط و بروز احساسات میباشد .در پژوهش مقصودی و
همکاران ( )1396مشخص گردید در دماهای مختلف ،متناسب با
هندسه فضا و نحوه قرارگیری پوشش گیاهی فعالیت امواج مغزی
متفاوت بوده و احســاس خوشایندی ،آرامش و راحتی و نوآوری
و هیجانانگیــزی نیز در افراد تغییر خواهد کــرد .بنابراین عوامل
محیطی با حس معنویت تاثیر معناداری دارد .ولی در این پژوهش
با توجه به اینکه افراد فضای مســجد را از طریق تماشــای عکس
مشــاهده میکنند (و حضور فیزیکی در فضا ندارند) این عامل را
برای همهی آزمودنیها یکسان و صفر در نظر گرفته شده است.
بــا توجه به مباحث مطرح شــده مدل مفهومی (شــکل  )1ارائه
میگردد که مبنای ادامه پژوهش خواهد بود

نیســت و در واقع شبستان زمستانه بوده و دارای هفت ستون بدون
طرح و ساده است که در وسط قرار گرفتهاند .طاق این شبستان بر
روی ستونهای سنگی و با طرح مارپیچ بر روی آن در دو ردیف
شــشتایی و به تعداد دوازده عدد قرار گرفتــه و همچنین دارای
هفت درگاه با هفت در چوبی و شیشههای رنگارنگ میباشد که
این شبستان را به صحن مســجد مرتبط میکند .طاق و دیوارهای
این شبســتان با کاشــیکاریهای فیروزهای و ســقف آن با نقش
گل و بوته و آیات قرآنی مزین گشــته است .این شبستان در واقع
شبستان تابستانه محسوب میشــود (احمدیشلمانی.)24 ،1390 ،
شد .شــبكهبندي پنجرههاي اورسي اين مســجد و مفروشسازي
شيشههاي الوان در پنجره هاي اورسي ،رسميبندي و طاسهسازي
از كاشي خشتي خُ رد هفت رنگي و بسياري ديگر ،از ویژگیهای
بارز این مســجد میباشد (زمرشیدی و زمرشــیدی.)11 ،1393 ،
بازی با رنگ و نور در این مســجد ،یکی از شاهکارهای معماری
مساجد محســوب میشود که میراثدار سنتهای معماری زندیه
و قاجاریه میباشــد .حضور رنگ و نور در ایــن فضا بیانگر اوج
تســلط و توان معماران ایرانی به خلق فضایی ملکوتی بوده اســت
(بخشوده .)1394 ،شکل  2نمای داخلی از شبستان غربی میباشد

شکل شمارة  :1مدل مفهومی تحقیق؛
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مطالعه موردی تحقیق؛ مسجد نصیرالملک
مســجد نصیرالملک شــیراز یکی از مساجد قدیمی و مهم شهر
شیراز است که در دوره قاجار ساخته شده است .این مسجد دارای
دو شبستان شرقی و غربی است که هر دوی این شبستانها برخالف
معمول به خاطر جهتگیری ســاختمان ،در امتداد محور قبله واقع
شــدهاند .شبستان غربی پوشــش آجری داشته و بیشتر بر روی آن
کار شــده و زیباتر است .شبستان شــرقی به زیبایی شبستان غربی

شکل شمارة  :2نمای داخلی مسجد نصیرالملک شیراز؛
مأخذURL1 :

بحث و تحلیل یافتهها
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری SPSS 25
و  Smart PLS 3انجام شــد .در بخش اســتنباطی از آزمون تحلیل
عاملی تاییدی ،آزمون تی تک نمونهای و آزمون رتبهبندی فریدمن
اســتفاده شــد .از آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی اعتبار

و پایایی پرسشــنامه و وجود رابطه بین متغیرهــای اصلی با مولفهها
و ســواالت اســتفاده شــد .در آزمون تی تک نمونــهای ،میانگین
شــاخصهای موثر بر ادراک معنویت بررســی شد و رتبهبندی 15
شاخص با آزمون رتبهبندی فریدمن صورت گرفت.
در جــدول ( )2توصیف متغییرهــای پژوهش و نرمال بودن آن
ارائه شده است.

جدول شمارة  :2توصیف متغیرهای پژوهش و نتایج نرمال بودن

ارزیابی و رتبهبندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد

باالترین میانگین را شــاخص ســن با میانگین  3/89و وضعیت
اعتقــادی بــا میانگین  3/68دارد .بررســی میانگین شــاخصهای
عوامل حسی نشــان میدهد باالترین میانگین را شاخص بینایی با
میانگین  4/18و شــنوایی با میانگین  3/77دارد .بررســی میانگین
شــاخصهای عوامل کالبدی نشــان میدهد باالترین میانگین را
شاخص تزیینات با میانگین  4/28و مصالح با میانگین  4/28دارد.

نمودار شمارة  :3توصیف متغیر عوامل کالبدی

نمودار شمارة  :2توصیف متغیر عوامل فردی-اجتماعی
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شکل شمارة  :3مدل اندازهگیری مقیاس ادراک معنویت در حالت مقدار
تی یا معنیداری

شکل شمارة  :4مدل اندازهگیری مقیاس ادراک معنویت در حالت
ضرایب استاندارد

با توجه به نمودار ( )4( ،)3( ،)2میانگین و میانه عوامل کالبدی
ســطح معنادارتری نســبت به پارامترهای حســی ،عوامل فردی-
اجتماعی دارد.
آزمون مدل :مــدل پژوهش در این بخش مورد ســنجش قرار
گرفت و جهت بررســی اعتبار و پایایی پرسشنامه و مدل پژوهش
از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و شاخصهای بارعاملی ،میانگین
واریانس استخراج شده ،پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده
شد .نتایج در جدول ( )3و شکلهای ( )3و ( )4آمده است.
یافتهها نشــان داد تمامــی بارهای عاملی معنیدار هســتند و از
نظر آماری ،وجود همبســتگی بین سواالت با مولفهها و با ادراک
معنویت مورد تایید قرار میگیرد .بررســی بارهای عاملی نشان از
تایید اعتبار تمامی ســواالت مقیاس ادراک معنویت دارد .تمامی
بارهای عاملی بدســت آمده مقادیر مناسب و باالتر از  0/40دارند
و به معنای تایید اعتبار تمامی سواالت یا شاخصها است.

نتایج جدول 4نشــان میدهد مقادیر پایایــی ترکیبی عاملها از
حداقــل  0/87برای عوامل اجتماعی تا حداکثر  0/93برای عوامل
حســی بدست آمده است .تمامی مقادیر آلفای کرونباخ نیز بیشتر
از  0/70است که کمترین مقدار مربوط به عامل عوامل اجتماعی
با مقدار  0/81است .نتایج بدست آمده از آزمون مدل اندازهگیری
بدین معناست که سواالت و عاملهای مربوط به ادراک معنویت
دارای اعتبار و پایایی مناسبی هستند.
میزان تاثیر عاملها و شاخصها بر ادراک معنویت
جهت ســنجش میانگین عاملها و شــاخصها و مقایســه آن با
مقداری اســتاندارد یا مفروض از آزمون  tتك نمونهاي اســتفاده
شــد .آزمون  tتك نمونهاي زماني مورد استفاده قرار ميگيرد كه
يك نمونه از جامعه داشــته باشــيم و ميخواهيم ميانگين آن را با
يــك حالت معمول يا اســتاندارد و يا حتي بــا يك عدد فرضي و
مورد انتظار مقايســه كنيم .دامنه نمرات پرسشنامه طیف لیکرت 5

جدول شمارة  :3نتایج تحلیل عاملی تاییدی :بررسی روایی و پایایی پرسشنامه

جدول شمارة  :4آزمون تی تک نمونهای جهت بررسی میانگین عاملها و شاخصها موثر بر ادراک معنویت با مقدار استاندارد (معیار =)3/5

رتبهبندی شاخصها
در این بخش با استفاده از آزمون رتبهبندی فریدمن ،شاخصها
یا ســواالت پرسشنامه که شامل  15شاخص است بر اساس نمرات
بدســت آمده اولویتبندی شــدند .نتایج آزمون فریدمن نشــان
میدهد کــه رتبهبندی شــاخصها از نظر میزان تاثیــر بر ادراک
معنویت در مقایسه با یکدیگر چگونه است .نتايج آزمون فريدمن
در جدول  6آمده است.

همانطور کــه در جدول  6مشــاهده گردیــد ،از میان عوامل
تاثیرگــذار در ادراک حس معنویت 45 ،درصد مربوط به عوامل
کالبدی 26 ،درصد مربوط به عوامل حسی و  22درصد مربوط به
عوامل فردی-اجتماعی میباشد.

ارزیابی و رتبهبندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد

گزینهای و از  1تا  5اســت و در اين آزمون ما ميانگين نمونه را با
مقدار  3/5که مقداری بین متوســط تا زیاد است مقایسه میکنیم.
نتایــج آزمون تی تــک نمونهای نشــان داد که تاثیــر عاملها را
میتوان در دو دســته متوسط تا زیاد قرار داد .نتایج نشان داد تاثیر
عامل اجتماعی مقدار متوســط و تاثیر دو عامل حســی و کالبدی
مقداری زیاد است .یافتهها نشان داد میانگین عامل اجتماعی برابر
با  3/61است که اختالف معنیداری با مقدار مفروض  3/5ندارد
و نشــان از تاثیر متوســط عامل اجتماعی بر ادراک معنویت دارد.
میانگین عامل حســی و کالبدی به ترتیب  3/86و  4/14است که
اختــاف معنیداری با مقدار متوســط دارد و نشــان از تاثیر زیاد
عامل حسی و کالبدی بر ادراک معنویت است (.)p>05/0

جدول شمارة  :6نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبهبندی شاخصها
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نتیجهگیری
اهميــت پرداختــن به مؤلفه «حــس معنویت» برای شــناخت و
الگوگيری موفق جهت بهکارگيری در معماری مساجد امروزی بر
هيچ کس پوشيده نيست .اهميت معنویت و رشد معنوی در انسان،
در چند دههی گذشــته به صورتی روزافزون توجه روانشناســان
و متخصصان بهداشــت روانی را به خود جلب کرده اســت .این
ضــرورت ایجاب مینماید کــه معماران با تالش هرچه بيشــتر و
پژوهشهای ارزشــمند در این حوزه؛ به معمــاری بناهای مذهبی
توجه ویژه داشــته باشــند .توجه ویژه به ارزش های مقدس برای
معماری امروز مساجد در جهت برقراری و ایجاد مسائل معنوی و
به خصوص توان فضای معماری در جهت ایجاد «حس معنویت»،
ارزش محســوب شــده و توجه معماران و طراحــان در این زمينه
مهــم تلقی میگــردد .در این پژوهش ،ابتــدا مدلی جهت عوامل
موثر بر ادراک حس معنویت ارائه شــده اســت که با اســتفاده از
روش معادالت ساختاری در نرم افزار آماری  SPSSو SmartPLS
در نمونه موردی که فضای داخلی مسجد نصیرالملک بوده است،
مــورد تجزیه و تحلیل قــرار گرفت .یافتهها نشــان میدهد :حس
معنویت با عوامل کالبدی بیشترین ارتباط را دارد و طبق فرضیات
بدســت آمــده میانگین پارامترهــای آن نظیر :تزئینــات ،مصالح،
رنگ ،نور ،فرم و هندسه بیشتر است .در صورتیکه حس معنویت
بــا عوامل فــردی -اجتماعی رابطه معنادار کمتــری دارد و به این
معناست که مشــخصات هر فرد (وضعیت اقتصادی ،تحصیالت،
تاهل) تاثیری آنچنانی بر دریافــت حس معنویت ندارد .همچنین
عوامل حســی (بویایی ،بینایی ،المسه و شنوایی) ،بر دریافت حس
معنویت تاثیر داشــتهاند و میانگین پارامترهای آن در حد متوسطی
ِ
ادراک حس معنویت ،حس
قرار دارد .بیشــترین تاثیر حواس در
بینایی بوده اســت و حواس بویایی ،المســه و شــنوایی در مراتب
بعــدی قرار میگیرند .بدین ترتیب با آگاهی از نتایج این پژوهش
و دانســتن اهمیــت عوامــل کالبــدی در ایجاد حــس معنویت،
ضرورت توجه و بکارگیری عناصری همچون نور ،فرم هندســی،
رنــگ و تزئینــات در طراحیهای آتی مســاجد توســط معمارن
تاکید میشــود .همچنین پیشنهاد میگردد در پژوهشهای بعدی
بر تــک مولفهها همچون رنگ ،نور و یا هندســه تمرکز گردد و
نقش تک مولفه در ایجاد حس معنویت در فضای داخلی مساجد
مورد بررســی قرار گیرد بگونهای که بتــوان در مقیاس خردتر و
به موضوعاتی همچون مکان قرارگیری بازشــوها ،میزان نور وارد
شده ،طیف رنگها و ...پرداخته شود.
پینوشت
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Abstract:
The design of mosques in the history of Iranian architecture seems to be the Climax of Islamic
art and architecture. The architecture of mosques seeks inspiration of concepts of the divine
world in order to create an atmosphere that connect the material world to the immaterial
world and creates a single spiritual space. In this study, the effect of factors affecting the perception of spirituality in the interior of Nasir Al-Molk Mosque in Shiraz has been investigated.
In this regard, first the parameters that affect the perception of the sense of spirituality are
determined and then 120 questionnaires are collected from architecture and urban planning
students of Shiraz University, the validity and reliability of which has been confirmed by Cronbach’s alpha. Then, by modeling the structural equations of partial least squares (PLS-SEM),
it is analyzed to determine the relationship between the parameters on each other. Factors
affecting the perception of spirituality are social, sensory, somatic and environmental factors
that the results show that there is a significant difference in the ranking of indicators. In the
following, the indicators are arranged based on the degree of impact on the perception of spirituality from rank 1 meaning the most impact to rank 15 meaning the least impact. Findings
show that the greatest impact on the perception of spirituality is related to somatic indicators.
Keywords: Architecture, Sense of Spirituality, Nasir Al-Molk Mosque, Structural Equation
Modeling.
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