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چکیده
یکی از اساسی ترین و تعیین کننده ترین عوامل تبیین سالمت روح و روان افراد، تاب آوری معنوی است. تاب آوری معنوی 
الهی  از ظرفیت های درونی خود که موهبتی  با وجود عوامل خطرافزا،  و  افراد در شرایط سخت چالشی  باعث می شود 
می باشند در جهت دست یابی به پیشرفت و بالندگی فردی در زندگی روزمره استفاده کنند و از این مشکالت به عنوان 
فرصتی برای توانمند سازی و ارتقای کیفی زندگی خود در راستای جاودانگی بهره جویند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی 
تاثیر نماد معنوی نور طبیعی در فضای عبادی )مسجد( بر تاب آوری معنوی کاربران از طریق نقش واسط هوش معنوی 
می باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کاربران 
مساجد منتخب تحقیق حاضر می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران 
)171 نفر( انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسش نامه نمادپردازی معنوی، هوش معنوی و تاب آوری به عنوان ابزار 
با آزمون  پژوهش استفاده شده است که ضریب پایایی آن ها به ترتیب 0.81، 0.78 و 0.80 می باشد. داده های حاصل 
همبستگی و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین نمادپردازی 
معنوی با هوش معنوی و تاب آوری افراد رابطه مثبت وجود دارد و متغیرهای نمادپردازی معنوی و هوش معنوی، توان 
پیش بیني تاب آوری را دارند. هم چنین در بین نمادهای معنوی مساجد، نماد »نور« سهم بیش تری را در تبیین هوش 
معنوی دارد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، نمادپردازی معنوی به ویژه با نور طبیعی در فضاهای عبادی ضمن 
فعالسازی بخش خودآگاه ذهن، در کارکرد هوش معنوی موثر واقع شده و بستر الزم برای ایجاد تاب آوری افراد را فراهم 

می نماید.
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۱. مقدمه
یکی از مسائل مطرح در روان شناسی مثبت، »تاب  آوری« 
حتی  و  شدن  پیروز  شدن،  مواجه  توان  تاب  آوری  است. 
چالش های  و  سختی ها  تجربه  وسیله  به  شدن  قوی  تر 
به  بیش تری  روان شناسان  کنونی  عصر  در  است.  روزمره 
جایگاه مهم دین در ایجاد و تامین سالمت روان و تاب  آوری 
افراد پرداخته اند. آنان بر این اعتقاد هستند که در ایمان 
قدرت  که  دارد  وجود  نیرویی  مذهبی  دیدگاه  و  خدا  به 
معنوی به انسان داده و او را در تحمل مشکالت زندگی 
استرس های  و  از سردرگمی ها  و  می رساند  یاری  روزمره، 
ابتال به آن  افراد در معرض  از  روحی- روانی که بسیاری 
هستند دور می  سازد. در تفکر اسالمی عقیده بر این است 
زندگی  ساختار  و  انسان  فرد  به  منحصر  ویژگی های  که 
وی، به گونه ای است که برای رفتارهای اجتماعی و فردی 
خویش، و هم چنین برای سعادت ابدی، نیازمند راهنمایی 
الهی و قوانین و ضوابطی است که از سوی خداوند توسط 

وحی تامین گردد.
در دو دهه اخیر نقش مذهب در توانمند سازی انسان و ایجاد 
جامعه سالم و سعادت محور، مورد توجه قسمت اعظمی از 
روان شناسان قرار گرفته است )قهرمانی و نادی 1391(. به 
با تأثیر بر سبك و  اعتقاد بیش تر پژوهشگران، »مذهب« 
از  هدف  ارزشی،  مشکالت  چگونگی حل  و  زندگی  شیوه 
نهفته  استعداد های  و  فعالیت ها  مفهوم  و  معنا  و  زندگی 
انسان را تبیین می کند و به خود نظم دهی، روان شناختی و 
معنویت فرد اتحاد می بخشد )جان بزرگی 1386(. محققان 
نیاز انسان به عبادت و اتصال معنوی با خدا را همانند نیاز 
مبرم او به اکسیژن تلقی مي نمایند   و آن را هم چون یك 
عمل طبیعي رواني- بدني دانسته و براي رشد و پیشرفت 
 .)Rezaei and et al. 2008( انسان ضروري اعالم مي  کنند
نمادها با ادیان و مذاهب ارتباط مستقیم و نزدیکی دارند؛ از 
آن جایی که دین از جایگاه ماورای ماده برخوردار است بر 

این اساس، نمادهای معنوی و دینی، نشانه هایی می باشند 
که در قالب عینیت به عالم غیب الهی اشاره دارند )کاظمی 
ارائه  و  نوعی جهان  بینی  ایجاد  با  دینی  نمادهای   .)1390
الگوی رفتاری خاص برای پیروانش، موجب یکپارچگی و 
هوش  معنوی  سازه  بر  آن  تاثیر  و  می  گردد  آن ها  انسجام 
قابل  افراد  تاب  آوری  ظرفیت  توانمندسازی  نهایت  در  و 
گذشته  تحقیقات  بر  مروری  است.  پیش  بینی  و  تصور 
به  توجه  اخیر،  در سال  های  که  مهم می باشد  این  بیانگر 
از قبیل »تاب  آوری«  روان شناسی مثبت و متغیرهای آن 
در سالمت  تاثیرگذار  و  بنیادین  عوامل  از  یکی  عنوان  به 
از  افزایش چشم گیری داشته است. عوامل مختلفی  روان 
تاب  آوری  در  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  عوامل  قبیل 
افراد تاثیر گذارند. »هوش معنوی« از جمله عوامل فردی 
و شخصیتی موثر بر »تاب  آوری« است. از آن جایی که در 
زمینه تاثیر »نمادهای معنوی« در فضای عبادی بر هوش 
معنوی و تاب  آوری افراد پژوهشی یافت نشد، لذا پژوهش 
حاضر جستاری است در این مقال. بر این اساس پژوهش 

تحقیق در پی پاسخ دهی به این سوال اصلی می باشد:
بر  عبادی  فضاهای  در  معنوی  نمادپردازی های  »تاثیر 
آنان  تاب آوری  نهایت  در  و  افراد  معنوی  هوش  میزان 

چگونه می باشد؟«

2. پیشینه تحقیق
مطالعاتی،  با حوزه  مرتبط  پژوهش های  بررسی  و  مطالعه 
کمك  حاضر  پژوهش  به  استوار  گامی  برداشتن  در 
می کند و یك چارچوب فکری دقیق را برای پژوهش در 
به  ابتدا  در  روی  این  از  می آورد.  فراهم  موضوع  با  رابطه 
پرداخته  مرتبط  تحقیقات  و  مقاالت  پژوهش ها،  مطالعه 
حوزه  دو  در  می توان  را  بررسی شده  پژوهش های  شد. 
داد. جداول  قرار  تاب آوری  معنوی-  و هوش  نمادپردازی 
1 و 2 به مطالعات صورت گرفته در این حوزه ها می پردازد.

جدول ۱: مطالعات صورت گرفته در زمینه نمادپردازی

یافته ها/ نتایجعنوان مقالهنویسندگان

از مبانی نظری معمارینقره کار نیز  امروزی  دنیای  در  و  نبوده  سنتی  جهان بینی  به  مختص  فقط  نماد پردازی   
گرایش های مهمی می باشد و نشانی از جهان بینی و نگرش جامعه می باشد و نوعی 
»تذکر« می باشد که برای انسان غافل و سرگشته امروزی ضروری می باشد و احساس 

آگاهی و بیداری را در انسان مدرنیه تقویت می نماید )نقره کار 1390، 446(.

حس وحدت )نقش اردالن و بختیار
سنت در معماری 

ایرانی(

در معماری ایرانی اسالمی، فرم های نمادین نقش عرفانی داشته و از بعد متافیزیکی 
برخوردار بوده و در ارتباط با مقام و جایگاه واالتر دگرگون ساز و تغییر ساز می باشند 

)اردالن و بختیار 1380، 93(.
رمز و رمزپردازی رئیسی و همکاران

در معماری دوران 
اسالمی

ایرانی اسالمی  بارز معماری  از ویژگی های  زبان دیگر رمزپردازی  به  نماد پردازی و 
و  مکانی  و هم چنین شرایط  اجتماعی  فرهنگی،  ویژگی های  تاثیر  تحت  و  می باشد 
زمانی می باشد و بن مایه های آن مبتنی بر عناصر و پدیده هایی است که در جهان بینی 

اسالمی از آن ها به نیکی یاد شده است )رئیسی و همکاران 1393(.
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جدول 2: مطالعات صورت گرفته در زمینه هوش معنوی- تاب آوری

یافته ها / نتایجعنوان مقالهنویسندگان

ارتباط هوش نیك آمال و شادمانفر
معنوی با تاب آوری 

روان شناختی 
دانشجویان

نتایج پژوهش بیانگر این می باشد که رابطه معنادار مستقیم و مثبت بین تاب آوری و 
هوش معنوی وجود دارد. بررسی و کشف ابعاد گوناگون ارتباطی بین تاب آوری روان 
شناختی و هوش معنوی به عنوان عوامل شناختی در عملکرد فرد و تعیین ظرفیت آنان 
در موقعیت های چالش انگیز، از جایگاه مهمی برخوردار می باشد )نیك آمال و شادمانفر 

.)1393

پیش بینی پذیری صدیقی و همکاران
میزان تاب آوری بر 

اساس هوش معنوی 
در دانشجویان و دین 

پژوهان

دانشجویان  تاب  آوری  میزان  و  این می باشد که هوش معنوی  بیانگر  پژوهش  نتایج 
و مراکز  آموزشی  نظام  برای  اطالعات مهمی  دارند. پژوهش حاضر  رابطه معناداری 
مشاوره فراهم می  آورد تا افراد از طریق پرورش و ظرفیت سازی باالی هوش معنوی 
در مواجهه با سختی ها و چالش های روزمره، سازگاری و انطباق بهتری را نشان دهند 
و در راستای باال بردن ظرفیت تاب  آوری افراد گام های حمایتی بردارند )صدیقی و 

.)1393 همکاران 
پیش بینی رضایت جعفری و حسام پور

از زندگی بر اساس 
ابعاد هوش معنوی و 
سرمایه روان شناختی 

در سالمندان

از زندگی سالمندان به وسیله هوش  بیانگر این می باشد که رضایت  نتایج پژوهش 
معنوی قابل تبیین می باشد. لذا جهت افزایش سطح رضایت از زندگی سالمندان الزم 
است که زمینه ارتقای سطح هوش معنوی و سرمایه روان شناختی آنان فراهم گردد.

)جعفری و حسام پور 1396(.

بر اساس آن چه که در پیشینه تحقیق آمد، در مطالعات 
بین  رابطه  بررسی  به  مشخصاً  که  تحقیقی  انجام شده، 
یافت  باشد  پرداخته  تاب آوری  معنوی-  هوش  و  نمادها 
مطرح  که  مواردی  به  توجه  با  تحقیق  این  نوآوری  نشد. 
نمادهای معنوی،  بین  رابطه پنهان  تبیین  شد، بررسی و 
هوش معنوی و تاب آوری کاربران فضاهای عبادی )مسجد( 
پژوهشگران  برای  را  تازه ای  مسیر  رو،  این  از  و  می باشد 
اسالمی  معماری  معنوی  روان شانسی  حوزه  در  عالقمند 

ایرانی -و در حد بضاعت خود- نشان می دهد.

۳. ادبیات تحقیق
قبیل  از  تحقیق  متغیرهای  و  مفاهیم  بخش  این  در 
کنار  در  »تاب آوری«  و  معنوی«  »هوش  »نمادپردازی«، 
قرار  بررسی  این مفاهیم مورد  به عنوان خاستگاه  مسجد 

می گیرند.

۳-۱- نمادپردازی 
بیان  قابل  مستقیم  زبان  به  که  هستند  مفاهیمی  نمادها 
و اظهار نبوده و زبان آدمی با همه محدودیت هایش قادر 
خود  به  نمادین  قالبی  لذا  نیست،  مفاهیم  این  انتقال  به 
می گیرند تا بتوانند خود را بیان کنند. استفاده از سمبل 
و نماد جزو ضروریات زندگی بشر محسوب می شود چون 
وجود  بشر  برای  فیزیکی  غیر  مفاهیمی  و  معانی  همواره 
داشته و دارد. نمادها ابزاری هستند برای بیان مفاهیمی 
مرموز  و  ناشناختنی  و  بوده  غایب  بشر  حواس  برای  که 
بیان  را  حکمت  هدف  نماد  وجود  می شوند.  محسوب 
به  محسوس  تبدیل  حقیقت  در  حکمت  هدف  مي کند. 
معقول و معقول به محسوس است. در واقع هر چیزي که 

داراي حکمت باشد معقولي در آن نهفته است که یا خود 
آن معقول است و یا محسوسي است که معقول شده است. 
اثر های هنر از جمله معماری نوعی زبان محسوب می شوند 
واژه های  از  پیوسته  هم  به  نظامی  از  زبان  خود  چون  و 
نمود  بیان  می توان  لذا  است  تشکیل شده  به هم  وابسته 
که واژگان زبان معماری مجموعه ای از احجام، بافت ها و 
ضمن  که  می باشد  معماری  کالبد  تشکیل دهنده  اجزای 
وابستگی شدید به هم از طریق رموز زیباشناسانه و مفاهیم 
اجتماعی پیام های خود را به افراد منتقل می کنند )نقره کار 

و رئیسی 1390(. 
یادآور  معنوی،  و  دینی  نمادهای  به  انسان ها  بردن  پناه 
خاطره ازلی رانده شدن انسان از بهشت جاویدان می باشد 
تا بدبن ترتیب در این دنیای مادی دچار لغزش و نسیان 

نگردد )فیروزان 1378، 34(.
بنابراین می توان به این نتیجه کلی رسید که نمادها منشاء 
الهی دارند. و کار مهم و اساسی هنر مقدس به ویژه معماری 
قدسی و نمادهای به کار رفته در آن عبارت است از تالش 
در یاری و کمك رساندن به انسان سرگشته امروزی جهت 

اتصال مجدد به بهشت برین و جاودانگی ابدی. 

۳-2- نمادپردازی معنوی از دیدگاه روان شناسی
از دیدگاه روان شناسی ذهن از دو بخش خودآگاه )هشیار( 
دلیل  به  دومی  که  شده  تشکیل  )ناهشیار(  ناخودآگاه  و 
بزرگ تر بودن و نامحسوس بودن بیش تر منشاء اثر است. 
بخش  در  و  صراحت  به  خودآگاه  بخش  در  اطالعات 
ناخودآگاه به زبان نمادین بیان می شود. برخالف خودآگاه 
که زبانی صریح دارد، زبان ناخودآگاه یك زبان سمبلیك 
قسمت  بین  ارتباط  برای  که  راهی  تنها  است.  نمادین  یا 



60

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


هشیار و ناهشیار ذهن وجود دارد استفاده از زبان نماد ها 
است. یکی از کارکردهای روان شناختی مهم دین استفاده 
از ایده های نمادین یا سمبلیك است که کمك می کند تا 
ارتباط شخص با ناخودآگاه او برقرار شود زیرا ناخودآگاه، 
زبان نمادین را خوب درک می کند و خود با زبان نمادین 
در  شده  گرفته  به کار  معنوی  نمادهای  می گوید.  سخن 
با بخش  را  فرد  ارتباط  زبانی سمبلیك  با  مساجد همگی 
ارتقای  زمینه ساز  می تواند  و  می کنند.  برقرار  او  ناهشیار 
»هوش معنوی« افراد باشد و ظرفیت بصیرت بینی معنوی 
ظرفیت  و  توان  با  معنوی  هوش  افزایش  دهد.  را  آن ها 
نمادها دینی و  تأثیر  افزایش  راستای  باال زمینه سازی در 
معنوی است، چرا که افراد با ظرفیت هوش معنوی باالتر، 
دریافت  نماد ها  از  عمیق تری  و  بیش تر  مفاهیم  و  پیام ها 
می کنند. بر این اساس می توان اظهار کرد که یکی از رموز 
تکثر نمادهای دینی و معنوی در فضای عبادی )مسجد( 
این باشد که هر بار نماد های دینی و معنوی ظرفیت هوش 
معنوی افراد را باال برده و در دفعات بعدی فرد با هوش 
)مرعشی  گیرد  قرار  بیش تری  تأثیر  تحت  باالتر  معنوی 

.)70-67 ،1378

۳-۳- مسجد؛ تجلی گاه نمادهای قدسی
معنایی  چیزی  هر  ورای  در  الهی،  جهان بینی  دیدگاه  از 
پنهان و مستتر است و به مفهومی بهتر مکمل هر صورت 
درونی  و  نهانی  ذات  و  اصل  که  است  حقیقتی  خارجی، 

آن را تشکیل می دهد و از این جهت جنبه ای کیفی دارد 
به  عبادی(؛  )فضای  مسجد   .)14  ،1380 بختیار  و  )اردالن 
مثابه نمادی روشن از رحمت بی پایان الهی و زبانی نمادین 
مذهبی،  و  معنوی  ارزش  با  انگاره های  از  استعاره وار  و 
تجلی  نمونه  بهترین   .)1389 همکاران  و  )بمانیان  می باشد 
مفاهیم قدسی در کالبد معماری را می توان در جوهره و 

غنای وجودی مساجد ایرانی- اسالمی پیدا نمود.
دنبال  به  عبادی(  )فضای  مسجد  معماری  کلی،  طور  به 
تا  )قرآن( می باشد  الهی  مفاهیم مستتر در کالم  از  الهام 
آبشخور فضایی باشد که در آن عالم ماده و عالم معنا را 
جهت  روحانی  و  مقدس  فضای  و  ساخته  نزدیك  هم  به 
اتصال عبد به معبود را فراهم سازد. بر این اساس مسجد 
و  دینی  باورهای  حضور  صحنه  خویش،  اصل  و  ذات  در 
معنوی در عالم مادی می باشد که عالوه بر تأمین فضای 
الهی  معرفت  از  استعاره  و  اشاره  کنایه،  زبان  با  عبادت، 
این سبب  به  و  اسالم سخن می گوید  مبین  رموز دین  و 
از جایگاه قدسی ویژه ای برخوردار است. نقوش و اشکالی 
یا  دارند  نقش  مسجد  معماری  کالبد  شکل گیری  در  که 
در تزئینات آن به کار رفته اند در نهایت استعاره ای است 
که در عین خلوص و بی پیرایگی، تجلی گاه ظریف ترین و 
غنی ترین مفاهیم قدسی می باشد. جداول 3 و 4 به معرفی 
بخش  دو  در  ایرانی  مساجد  معماری  در  نمادها  اجمالی 

اشکال و اجزاء و تزئینات و آرایه ها می  پردازد.

جدول ۳: نمادپردازی  های معنوی در بخش اشکال و اجزای مساجد ایرانی اسالمی

مدلول )معنا(دال )صورت(

اشکال و اجزاء

حرکت از کثرت به وحدتورودی
وحدتگنبد
ذات اهللمناره

مشکات نورمحراب
نردبانمنبر
گسست انسان از عالم فانیصحن

سکون و آرامششبستان
رکوع در نمازایوان

ابروی یارطاق و قوس
حوض کوثرحوض

جدول 4: نمادپردازی  های معنوی در بخش تزئینات و آرایه  های مساجد ایرانی اسالمی

مدلول )معنا(دال )صورت(

تزئینات و آرایه ها

عقل الهینور
وحدت در کثرترنگ
پاکی و حیاتآب

نظم و پیچیدگی خلقتنقوش اسلیمی
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مدلول )معنا(دال )صورت(

تزئینات و آرایه ها

وحدانیت خداوندنقوش هندسی
وحی الهیخط

کثرت در وحدت و وحدت در کثرتمقرنس
کالم الهیکتیبه
وجوه مختلف و منکثر جهانآئینه

»غیریت« حقیقت مطلقخالء )تهی(

۳-4- هوش معنوی
هوش معنوی یك تصویر کامل و منسجم از هوش انسانی 
می باشد که ظرفیت انطباق، سازگاری و روحی- روانی فرد 
نیروی  یك  به  اتصال  احساس  هم چنین  و  داده  ارتقاء  را 
 Zohar( نماید  برای فرد فراهم  را  مقدس و قدرت عظیم 
قابلیت را  این  and Marshal 2000, 134(. هوش  معنوی 
دینی  نماد های  درونی  الیه های  در  پنهان  رموز  که  دارد 
و  حقایق  بیان  در  پایه ای  و  مهم  نقش  -که  را  معنوی  و 
بصیرت افزایی دارد- آشکار سازد. نمادهای دینی و معنوی 
به ظرفیت سازی توان افراد برای کسب ارزش های متعالی و 
 .)Emmons 1999, 76( فهم غایی واقعیت کمك می کنند
به طور ضمنی مورد توجه  در دین اسالم، هوش  معنوی 
واقع شده است. هوش  معنوی که همان قدرت تفکر و تعقل 
در انسان می باشد؛ نوری رحمانی و موهبت الهی است که 
یاد نمود.  انسان  را »پیامبر درونی«  به یقین می توان آن 
کالم الهی به افراد با هوش  معنوی باال، لقب »اولواااللباب« 
می دهد که منظور از آن افرادی هستند که به غنا و مفهوم 

عبور  گمان  و  وهم  پرده های  از  و  برده  پی  ازلی  حقیقت 
»وحدت  مفهوم  دریافت  و  درک  آن،  بر  عالوه  کرده اند. 
که  معنویت  اساسی  ابعاد  از  یکی  عنوان  -به  کثرت«  در 
در عرفان اسالمی نیز بر آن تاکید شده است- حکایت از 
هوش معنوی توانمند دارد )غباری بناب و همکاران 1386(.

۳-5- مفهوم تاب آوری در روان شناسی
موفقیت  در  به سزایی  نقش  تاب آوری  و  انعطاف پذیری 
عنوان  به  افراد  اکثر  توسط  تاب آوری  دارد.  افراد  رشد  و 
توانایی بازیابی پس از شکست، سازگاری با شرایط جدید، 
تغییرات و ادامه راه در مواجهه با نامالیمات تعریف شده 
آرام  فجایع  و  مشکالت  با  مواجهه  در  که  افرادی  است. 
را  آن  روان شناسان  که  هستند  ویژگی ای  دارای  هستند، 
و  مهارت ها  از  تاب آور می توانند  افراد  تاب آوری می نامند. 
نقاط قوت خود برای مقابله با مشکالت و چالش ها استفاده 
کنند. جدول 5 به تعاریف مربوط به تاب آوری از نقطه نظر 

رشته های علمی مختلف پرداخته است.

جدول 5: مفهوم تاب آوری در علوم گوناگون

تعریف تاب آورینوع علم
ظرفیت سیستم برای دفع نامالیمات و سازماندهی مجدداکولوژی

فرصت سازی برای خود سازیاکولوژی اجتماعی

قدرت توانایی مضاعف برای انطباق با تنش ها و مشکالت گوناگوناجتماعی

کاهش خسارت های ناشی از مشکالت و مخاطراتاقتصاد

افزایش و توسعه ظرفیت برای سازگاری موفق با چالش های پیش روروان شناسی

برگشت با سرعت سیستم به حالت تعادل اولیهعلوم پایه

)رفیعیان و همکاران 1394(

تاب  آوری ظرفیت سازی برای ایستادگی در برابر استرس ها 
و چالش های پیش رو و واکنش انعطاف  پذیر به سختی ها 
و فشار های زندگی روزمره است. تاب آوری ارتقای توان و 
و  رو  پیش  با سختی های  مقابله سالم  افراد جهت  قدرت 
به  معدودی  افراد  می باشد.  زندگی  جریان  بر  سوار شدن 
طور طبیعی دارای این ویژگی هستند، از نظر متخصصان، 
دیگر افراد نیز این توانایی را دارند که این مهم را در خود 

ارتقاء دهند.  را  به نحو مطلوب آن  ظرفیت سازی کنند و 
تاب  آوری توانایی سازی افراد جهت سازگاری موفقیت  آمیز 
Philip and Karen-( با شرایط دشوار و چالش انگیز است

 .)Leigh 2007
افراد جهت رفع مشکالت  تاب  آوری؛ ظرفیتی مناسب در 
به  اتصال محکم  و  قوي  ایمان  که  افرادي  و  بوده  زندگی 
اصل هستی دارند و در مواجهه با مشکالت و سختي  های 
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پیش رو، ضمن تالش و تعقل، به خداوند توکل مي  کنند، 
آرامش و امنیت محکم و وصف ناپذیری را تجربه مي  کنند.

4. معرفی نمونه های مورد پژوهش
نمونه های مورد پژوهش، از مساجد تاریخی دوره قاجاریه ی

نمونه هایی  شده  سعی  و  شده اند  انتخاب  شیراز  شهر 
در دو  معنوی  نماد پردازی  ویژگی های  انتخاب گردند که 
بعد اشکال- اجزاء و تزینات- آرایه ها در آن ها قابل بررسی 
باشند. جدول 6 نمونه های مورد مطالعه در تحقیق حاضر 

را معرفی می نماید.

جدول 6: نمونه های مورد پژوهش

تصویرنمادپردازینام مسجد

تزیینات و آرایه هااشکال و اجزاء

نصیرالملك1
ورودی، محراب، منبر، صحن، 
شبستان، ایوان، طاق و قوس، 

حوض

نور، رنگ، آب، نقوش هندسی، 
نقوش اسلیمی، مقرنس، خط، 

کتیبه، خالء )تهی(

مشیرالملك2
ورودی، محراب، منبر، صحن، 
شبستان، ایوان، طاق و قوس، 

حوض

نور، رنگ، آب، نقوش هندسی، 
نقوش اسلیمی، مقرنس، خط، 

کتیبه، خالء )تهی(

ورودی، محراب، منبر، صحن، میرزاهادی3
شبستان، طاق و قوس، حوض

نور، آب، نقوش هندسی، خط، 
کتیبه، خالء )تهی(

ورودی، محراب، منبر، صحن، آقالر4
شبستان، طاق و قوس، حوض

نور، آب، نقوش هندسی، خالء 
)تهی(

ورودی، محراب، منبر، صحن، بغدادی5
شبستان، طاق و قوس

نور، آب، نقوش هندسی، خالء 
)تهی(

ورودی، محراب، منبر، صحن، حاج رضا6
شبستان، طاق و قوس، حوض

نور، رنگ، آب، نقوش هندسی، 
مقرنس، خط، کتیبه، خالء 

)تهی(

ورودی، محراب، منبر، صحن، آقا احمد7
شبستان، طاق و قوس، حوض

نور، رنگ، آب، نقوش اسلیمی، 
نقوش هندسی، خط، کتیبه، 

خالء )تهی(

ورودی، محراب، منبر، صحن، باقرآباد8
شبستان، طاق و قوس، حوض

نور، آب، نقوش اسلیمی، نقوش 
هندسی، خط، کتیبه، خالء 

)تهی(

ورودی، محراب، منبر، صحن، حاج علی9
شبستان، طاق و قوس، حوض

نور، آب، نقوش اسلیمی، نقوش 
هندسی، خط، کتیبه، خالء 

)تهی(

ورودی، محراب، منبر، صحن، حاج غنی10
شبستان، طاق و قوس، حوض

نور، رنگ، آب، نقوش اسلیمی، 
نقوش هندسی، خط، کتیبه، 

خالء )تهی(
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5. روش  شناسی
برای  نظام مند  روشی  متدولوژی  یا  تحقیق  روش شناسی 
داده ها  جمع آوری  طریق  از  تحقیقاتی  مساله  یك  حل 
داده های  تفسیر  ارائه  مختلف،  تکنیك های  از  استفاده  با 
جمع آوری شده و نتیجه گیری در مورد داده های تحقیق 
از مقاله شامل  این بخش  این اساس،  بر  تعریف می شود. 

جامعه آماری و ابزار گردآوری اطالعات می باشد.

5-۱- جامعه آماری
با در نظر گرفتن اصل موضوع و اهداف تعیین شده در این 

نوع همبستگی  از  و  تحلیلی  توصیفی-  از روش  پژوهش، 
بین  ارتباط  ارزیابی  و  بررسی  جهت  گردید.  استفاده 
متغیرهای تعیین شده در تحقیق الزم است جامعه آماری 
اساس  این  بر  گردد.  تعیین  آزمون  مورد  نفرات  تعداد  و 
استفاده  افرادی که الزم است در آزمون های مورد  تعداد 
در پژوهش شرکت کنند از طریق فرمول کوکران استفاده 

گردید.
در  شرکت  جهت  آماری  جامعه  کوکران،  فرمول  مطابق 
آزمون های تحقیق حاضر، 171 نفر مشخص گردید که به 

شرح جدول 7 و به تفکیك هر مسجد می باشد.

جدول 7: تعیین درصد افراد در آزمون جامعه آماری تحقیق

جمع درصد درصد نفرات در آزمونتعداد نفرات در آزمونتعداد استفاده کنندگان )نفر(مسجد

603319.319.3نصیرالملك1
452514.633.9مشیرالملك2
1584.638.5میرزا هادی3
351911.149.6آقالر4
25148.257.8بغدادی5
25148.266حاج  رضا6
30169.475.4آقا احمد7
25148.283.6باقر آباد8
25148.291.8حاج علی9
25148.2100حاج غنی10

310171100جمع

5-2- ابزار
در تحقیق حاضر جهت جمع آوری داده  ها از پرسش  نامه های 
مورد  پرسش  نامه  های  پایایی  گردید.  استفاده  مختلفی 

واسطه  به  و   8 جدول  شرح  به  پژوهش  این  در  استفاده 
ضریب پایایی مشخص شد. 

جدول 8: پایایی پرسش  نامه  های مورد استفاده در تحقیق حاضر

تاب  آوریهوش معنوینمادپردازی معنویپرسش  نامه

0.810.780.80ضریب آلفای کرونباخ

پرسش  نامه  از:  عبارتند  استفاده  مورد  پرسش  نامه  های 
و  معنوی«  »هوش  پرسش  نامه  معنوی«،  »نمادپردازی 

پرسش  نامه »تاب  آوری«.

5-2-۱- پرسش  نامه »نمادپردازی معنوی«
این پرسش  نامه به صورت محقق ساخته و دارای 20 سوال 
در دو بخش اشکال و اجزاء )10سوال( و تزئینات و آرایه  ها 
)10 سوال( می  باشد. مقیاس پاسخ دهی به این   پرسش  نامه 
محقق ساخته پنج درجه  ای می  باشد. پایایی این مقیاس در 
این تحقیق به واسطه ضریب آلفای کرونباخ 0.81، روایی 

آن از لحاظ صوری و محتوایی مورد تایید متخصصان امر 
قرار گرفت.

5-2-2- پرسش  نامه »هوش معنوی«
این مقیاس از 29 سوال تشکیل شده و به وسیله حسن 
عبداله زاده و همکاران در سال 1387 تدوین شده است. 
ضریب آلفای 0.89 نشان دهنده پایایی مناسب این آزمون 
این  در  معنوی  هوش  مقیاس  آلفای  ضریب  می باشد. 

تحقیق 0.78 حاصل گردید.



64

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


5-2-۳- پرسش  نامه »تاب  آوری«
کانر  توسط  و  تشکیل شده  از 25 سوال  پرسش نامه  این 
طراحی   )Connor and Davidson 2003( دیویدسون  و 
وسیله  به  مقیاس  این  پایایی  و  روایی  است.  گردیده 
این  در  است.  گرفته  قرار  تائید  مورد  زیادی  پژوهشگران 
پایایی آزمون دوباره مورد بررسی قرار گرفت که  تحقیق 
ضریب آلفای آن 0.83 مشخص گردید. بر این اساس این 

ابزار از پایایی مناسبی برخوردار است. 

6. یافته  های تحقیق
در این بخش، یافته  ها در دو بخش توصیفی و استنباطی و 

در قالب جداول زیر ارائه شده است.

6-۱- یافته  های توصیفی
درصد   19 که،  داد  نشان  تحقیق  این  در  توصیفی  نتایج 

 139( درصد   81 و  زن  نفر(   32( مطالعه  مورد  افراد 
فراوانی  بیش ترین  می دهد  نشان  که  می باشند  مرد  نفر( 
مربوط به مردان می باشد. در حوزه تحصیالت 15.5 درصد 
فوق دیپلم، 31  دیپلم، 12.5  درصد  زیر دیپلم، 29  درصد 
که  باالترند  و  فوق لیسانس  درصد   12 و  لیسانس  درصد 
کارشناسی  مدرک  با  افراد  به  مربوط  فراوانی  بیش ترین 
می باشد. میانگین سن افراد مورد مطالعه 32.10 می باشد 
به طوری که حداقل سن 21 و حداکثر سن 74 می باشد. 
جامعه  کاربران  از  که  زمینه  ای  اطالعات  خصوص  در 
هدف به دست آمد، هیچ گونه تفاوتی در جنسیت، سن، 
بیانی  به  نگردید.  دیده  مساجد  خود  و  تحصیالت  میزان 
دیگر بین متغیرهای تحقیق حاضر و پارامترهای یاد شده، 
ارتباط معنی داری وجود ندارد. جدول 9 آمار توصیفی از 

متغیرهای تحقیق حاضر را نشان می  دهد.

جدول 9: آمار توصیفی از متغیرهای تحقیق

بیشینهکمینهانحراف از معیارمیانگینتعدادمتغیر

17195.0003.05586.00100.00نمادپردازی معنوی

171133.0004.010124.00140.00هوش معنوی

17196.5003.06554.00100.00تاب  آوری

6-2- یافته  های استنباطی
و  تحقیق  سوال  به  پاسخگویی  منظور  به  قسمت  این  در 
سنجش ارتباط بین متغیرها و انتخاب آزمون مناسب برای 
یا غیرنرمال بودن داده  های  باید، نرمال بودن  ابتدا  آن ها، 

گرد آوری شده از پرسش  نامه  ها مشخص گردد. برای ارزیابی 
نرمال بودن توزیع داده  های تحقیق از آزمون کالموگروف-

اسمیرنوف در نرم  افزار SPSS نسخه 20 استفاده می نماییم 
که نتایج آن به شرح جدول 10 می باشد.

جدول ۱0: نتایج آزمون نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع متغیرها

سطح معناداریکالموگروف- اسمیرنوفتعدادمتغیر

1710.0320.540نمادپردازی معنوی

1710.0450.320هوش معنوی

1710.0870.253تاب  آوری

از آن جایی که میزان معناداری آزمون یاد شده در تمامی 
با  متغیرهای تحقیق حاضر، بیش تر از 0.05 می  باشد لذا 
اطمینان می  توان بیان نمود که توزیع نمرات مورد بررسی 
جهت  پارامتریك  آزمون  های  از  نتیجه  در  و  بوده  نرمال 

ارزیابی فرضیات ارائه شده استفاده خواهد شد.
معنوی  نمادپردازی  متغیر  بین  ارتباط  بررسی  برای 
)متغیر مستقل( و هوش معنوی )متغیر وابسته( از ضریب 
با جدول 11،  برابر  استفاده می  شود.  همبستگی پیرسون 

با توجه به این که درجه معناداری کم تر از 0.05 می باشد 
لذا بین دو متغیر »نمادپردازی معنوی« و »هوش معنوی« 
ارتباط معناداری وجود دارد و با توجه به عدد به دست آمده 
برای ضریب همبستگی )0.812( این ارتباط نشان دهنده 

همبستگی قوی بین آن ها می  باشد.
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جدول ۱۱: آمار استنباطی از ارتباط بین »نماد پردازی معنوی« و »هوش معنوی«

هوش معنوی نمادپردازی معنوی
**0.812
0.001 1 ضریب پیرسون

معیار تصمیم نمادپردازی معنوی

1
**0.812
0.001

ضریب پیرسون
معیار تصمیم

هوش
 معنوی

نمادپردازی  متغیر  بین  ارتباط  بررسی  برای  هم چنین 
نیز  وابسته(  )متغیر  تاب آوری  متغیر  و  مستقل(  )متغیر 
از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. برابر با جدول 
از  کم تر  معناداری  درجه  که  این  به  توجه  با  شماره 12، 

0.05 می باشد لذا بین دو متغیر »نمادپردازی معنوی« و 
»تاب آوری« ارتباط معناداری وجود دارد و با توجه به عدد 
به دست آمده برای ضریب همبستگی )0.808( این ارتباط 

نشان دهنده همبستگی قوی بین آن ها می  باشد.

جدول ۱2: آمار استنباطی از ارتباط بین »نماد پردازی معنوی« و »تاب آوری«

تاب آوری نمادپردازی معنوی
**0.808
0.001 1 ضریب پیرسون

معیار تصمیم نمادپردازی معنوی

1
**0.808
0.001

ضریب پیرسون
معیار تصمیم

هوش
 معنوی

تاب  آوری )متغیر  بین  ارتباط  بررسی  به منظور  هم چنین 
معنوی  هوش  و  معنوی  نمادپردازی  اساس  بر  وابسته( 
)متغیرهای مستقل( و با توجه به این که بین متغیرهای 

تحقیق، رابطه مثبت معنادار وجود داشت، از روش آماری 
در  آن  نتایج  که  شد  استفاده  همزمان  ورود  رگرسیون 

جدول 13 آمده است.

جدول ۱۳: پیش  بینی تاب  آوری بر اساس نمادپردازی   معنوی و هوش  معنوی

متغیر وابسته: تاب  آوریمتغیر
.BβRR2Sigمتغیر مستقل

0.540.470.420.260.000نمادپردازی   معنوی
0.640.390.280.330.000هوش معنوی

متغیرها  از  یك  هر  معناداری  درجه  از  که  گونه  همان 
و »هوش  »نمادپردازی   معنوی«  متغیر  دو  دیده می شود 
پیش بینی  را  »تاب آوری«  معناداری  صورت  به    معنوی« 
می کنند. متغیر نمادپردازی معنوی می  تواند 26 درصد از 
تغییرات متغیر تاب  آوری را تبیین کند، و هوش معنوی، 
تبیین می  کند.  را  تاب  آوری  تغییرات متغیر  از  33 درصد 
بنابراین متغیرهای نماد پردازی معنوی و هوش معنوی با 
را  )تاب آوری(  وابسته  متغیر  تغییرات  از  درصد   59 هم، 
تبیین می کنند. و این به معنای آن است که نماد پردازی 
بر هوش معنوی افراد تاثیر گذاشته و با ارتقای مولفه های 

تاب آوری  همان  که  تحقیق  نهایی  هدف  پیشبرد  در  آن 
می باشد موثر واقع می گردد.

از نمادپردازی  های  تاثیر هر یك  به منظور بررسی میزان 
معنوی به  کار رفته در مساجد دوره قاجاریه شهر شیراز 
تبیین  در  را  بیش تری  سهم  که  افراد،  هوش   معنوی  بر 
استفاده  رگرسیون  از  دارد  تاب  آوری  یعنی  مالک  متغیر 
می کنیم که نتیجه حاصل به شرح جدول 14 می باشد. در 
تاثیر در تبیین  با بیش ترین  این جدول نمادهای معنوی 
بخش  و  اجزاء  و  اشکال  بخش  در  کاربران  هوش   معنوی 

تزئینات و آرایه  های مساجد آمده است.

جدول ۱4: پیش  بینی هوش معنوی بر اساس نمادپردازی معنوی

متغیر وابسته: هوش معنویمتغیر
.BβRR2Sigمتغیر مستقل

 نمادپردازی
معنوی

0.620.330.410.310.000محراباشکال و اجزاء
0.780.390.480.430.000نورتزئینات و آرایه  ها
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نمود  بیان  می  توان  جدول  این  استنباطی  آمار  با  برابر 
طور  به  »نور«  و  »محراب«  معنوی  نمادپردازی  های  که 
که  می  کنند  تبیین  را  هوش   معنوی  تغییرات  معناداری 
سایرین  از  بیش تر  معناداری  این  در  »نور«  نماد  نقش 
است. بنابراین می  توان با به کارگیری نمادپردازانه از نور و 
محراب در فضای عبادی، ضمن مشاهده وحدت در ورای 
کثرت ظاهری، درک حضور خداوندی در زندگی دنیوی، 

دریافت پیام   معنوی از پدیده  ها و اتفاقات، دریافت جواب 
  معنوی درباره منشاء و مبداء هستی و غیره عوامل درونی 
تاب آوری  و  نمود  تنظیم  معنوی  را جهت رشد  بیرونی  و 
افراد را ارتقاء داد؛ که نتیجه نهایی آن رسیدن به سعادت 
ابدی خواهد بود. بر این اساس می  توان یك مدل مفهومی 
برای دستاورد این تحقیق تهیه نمود که در شکل 1 نشان 

داده شده است.

شکل ۱: مدل مفهومی پژوهش مستخرج از تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق

7. جمع  بندی و نتیجه  گیری
تغییر  و  پیچیده  مشکالت  دلیل  به  امروزی،  جامعه 
پیش  از  بیش  معنویت  به  نیاز  شده  باعث  زندگی  روش 
احساس شود. به یقین می  توان مدعی شد قسمت اعظم از 
بیماری  های روحی- روانی، همگی به علت فراموشی خدا 
و مشغول شدن به مسایل بی  ارزش و جزیی زندگی مادی 
بوده است. بر این اساس بدون در نظر گرفتن قسمت معنوي 
انسان، نمي توان جسم، روح- روان و هم چنین شخصیت 
اقدامی  آنان  سالمت  براي  و  کرد  بررسی  را  او  اجتماعي 
نمود. همان گونه که پیش تر گفته شد، معنویت به عنوان 
شکل مشخصی از هوش ظاهر می گردد. یکی از این اشکال 
هوش، هوش معنوی می باشد که در ارتباط مستقیم با خدا 
می باشد. این هوش به انسان این فرصت را می دهد که در 
مقابل وقایع مادی و معنوی با حساسیت برخورد نموده و 
ارزش واالی خود را در میان مکان ها، ارتباط ها و نقش های 
مختلف کنکاش نماید. یکی از راه های برقراری با خدا در 
فضای مسجد، تمسك به نمادهای ارزشی می باشد از آن 
در  پنهان  رموز  و  اسراز  معنوی می تواند  جایی که هوش 
الیه های درونی نماد ها را برای ما معرفی نماید از جایگاه 
و منزلت مهمی برخوردار است. بر این اساس به کار بردن 
معنوی  هوش  گنجایش  می تواند  مسجد  فضای  در  نماد 
را توسعه دهد. مطالعه حاضر نشان می دهد که هر  افراد 

چه میزان هوش معنوی افراد بیش تر باشد به همان میزان 
فرد  به  را  دنیا  این  در  بودن  الیق  و  بودن  برتر  احساس 
القا نموده و ظرفیت تحمل و بردباری که همان تاب آوری 
هوش  توسعه  با  بنابراین  می دهد.  افزایش  را  می باشد 
زندگی  کیفیت  می توان  معنوی  حمایت های  و  معنوی 

بیرونی )مادی( و درونی )معنوی( افراد را بهبود بخشید.
مثبت  ارتباط  حاضر،  مطالعه  از  حاصله  نتایج  اساس  بر 
عبادی  فضای  معنوی  نمادپردازی های  بین  معناداری  و 
گردید. افراد حاصل  تاب آوری  و  معنوی  )مسجد(، هوش 

و  »نور«  معنوی  نمادهای  تحقیق،  دیگر  یافته  اساس  بر 
هوش   معنوی  تبیین  در  را  تاثیر  بیش ترین  »محراب« 
سایرین  از  بیش  طبیعی«  »نور  نقش  که  دارند.  کاربران 
است. به یقین نماد »نور« یکی از برترین مترادف ها برای 
مواِت َو االَْرض«.  وجود خدا می باشد. بنابراین: »اهلّل نُوُر السَّ
نماد  های  توسط  عبادی  فضای  کیفی  سازی  با  بنابراین 
الزم  بسترهای  می  توان  طبیعی«  »نور  ویژه  به  معنوی 
هوش   معنوی  ارتقای  برای  بیش تر  ظرفیت  سازی  جهت 
افراد را فراهم نمود که نتیجه نهایی، افزایش تاب آوری و 
بهبود کیفیت زندگی دنیوی و اخروی )بهزیستی معنوی( 

افراد و ارتباط روحانی موثر با مبداء هستی خواهد بود.
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