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چکیده
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دنبال الهام از مفاهیم کالم الهی است تا فضایی ایجاد بکند که عالم ملکوت و عالم ناسوت را قرین هم سازد و
فضای معنوی واحدی را بیافریند .هدف این پژوهش مقایسه تطبیقی  9مسجد سنتی شهر یزد ،2از لحاظ
شاخصهای معنوی کارشده در معماری این مساجد؛ به رشته تحریر در آمده است .روش تحقیق از ماهیتی
توصیفی – تحلیلی برخوردار است .در گام نخست به صورت مطالعات میدانی -کتابخانهای؛ جهت استخراج
شاخصهای معنوی مساجد از منابع معتبر 3صورت گرفته ،سپس شاخصها به تأیید  8متخص در این زمینه رسید
است .در مرحله دوم به صورت تحلیلی به آزمون دادهها از طریق نرمافزار « »SPSS21و روش «ویکور» انجام گرفته
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و مسجد مالاسماعیل از لحاظ شاخصهای آرامش معنوی در حد قابل قبولی قرار دارند.

کلمات کلیدی :مساجد سنتی یزد ،ارزشهای معنوی ،رتبهبندی مساجد ،حس معنویت.
 -1دانشیار معماری ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،نویسنده مسئول
 -2استاد معماری ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران
 -3دانشجوی دکتری معماری ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران
تاریخ دریافت4971/47/41 :
59

mahdinejad@srttu.edu
azemati@srttu.edu
a.sadeghi@srttu. edu
تاریخ پذیرش4979/42/49 :

۶٠

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

سخنآغازی

در معماری امروزی ،یکی از سرچشمههای ارزشمند برای دستیابی به توصیهها و اصول دربارة
مسجد ،به کارگیری و استخراج الگوی اولیه و ارزشمند معماری مساجد سنتی به همراه تجربیات
عملی برخی طراحان مساجد است (مهدینژاد ،مطلبی و صادقی حبیب آباد ،1397 ،ص .)60
مساجد به عنوان یکی از مهمترین بناهای معماری اسالمی مطرح میشوند (توکلیان و کازرونی،
 ،1394ص  .)90کیفیت معماری مسجد و انتخاب طرحهای معماری سنتی یا نوآورانه از مسائل
مورد توجه معماران است (فالحت ،1384 ،ص  .)36در یزد مساجد قدیمی متعددی وجود دارد
که هر کدام به لحاظ تاریخی ،هنری و معماری حائز اهمیت هستند (مهندسین مشاور
آرمانشهر .)1387 ،این مساجد معموالً محجوب ،بدون تزیینهای شاخص ،ساده اما از طراحی
غنی برخوردارند که شیوههای ساختمانی آنها معموالً طاق و تویزه و بعضاً دارای گنبدخانه،
صحن ،گرمخانه و شبستان زمستانیاند (همان) .در این پژوهش از نمونههای سنتی مساجد این
شهر بهره گرفته میشود.
هدف از این نوشتار بررسی و مقایسه تطبیقی معماری مساجد شهر یزد بر اساس شاخصههای
موثر آرامش معنوی که در مرکز علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (ع) این شاخصها
معرفیشده؛ تدوین و ارائه گشته است .بدیهی است که شناخت و بررسی الگوهای موفق در
معماری مساجد؛ معماران و طراحان امروزی را به سمت ارزشی سوق میدهد که نیازها و
خواستههای مخاطبین استفادهکننده از این بناها را برطرف میسازد.
در معماری سنتی مساجد ایران به خصوص در دوره اسالمی ،معماران خوشذوق گذشته با خلق
فضاهایی روحانی ،فضای مساجد را با حالوهوای عرفانی خاص خلق میکردند ،همین امر توجه
به احیا و شناخت (استخراج اصولهای موفق) معماری گذشته ،جهت بهرهگیری معماری
مساجد امروزی در زمینه ویژگیهای روانشناسی محیطی فضای عبادی مساجد ،مهم تلقی
میگردد .هر چه وضعیت ساختوساز مساجد بهتر و مناسبتر باشد آرامش و معنویت حاصل
شده از آنها نیز عمیقتر و بیشتر خواهد بود و بستری مناسب برای تمایل مردم به سوی این
مکان مقدس ایجاد میشود و مساجد از جهات مختلف اعم از مسائل معنوی ،ایجاد آرامش
روحی و در رفع نیازهای روانی حاضران در مسجد به طور مناسب عمل کند.
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پیشینه پژوهش

تا به امروز پژوهشهای در باب مساجد یزد کارشده که برخی از این پژوهشهای به تزیینات
این مساجد مانند (چیتی ،1379 ،صص )1-221؛ (بهداد و جاللی جعفری ،1391 ،صص )67–74؛
(حسینی و فراشیابرقویی ،1393 ،صص  )33-42و ...همچنین؛ برخی به بررسی تاریخچه احداث
مانند (گلشن ،1377 ،صص  )95-119صورت گرفته است .همچنین از نظر بررسی کیفی
شاخصههای معنوی در معماری مساجد میتوان به پژوهشهای( :هومانیراد و طاهباز،1393 ،
صص ( )11-23مرزبند و زکوی ،1391 ،صص ( ) 69-99بمانیان ،1386 ،صص  )37-44میتوان
اشاره کرد؛ همچنین در پژوهشهای صورت گرفته توسط (مهدینژاد ،عظمتی و صادقی حبیب
آباد ،1397 ،صص  )63-72با عنوان :تبیین و اولویتبندی مؤلفه رنگ مبتنی بر ارتقای «حس
معنویت» در معماری مساجد ایرانی دورة اسالمی با استفاده از مدلهای چند شاخصه ) (MADMو در
مقالة دیگری از همین پژوهشگران با عنوان :تبیین راهبردی مؤلفههای حسی در معماری
مساجد مبتنی بر درک «حس معنویت» به روش تحلیل مسیر به صورت کمی به بررسی و تأثیر
مؤلفههای موثر بر ارتقای حس معنویت در معماری مساجد به صورت تخصی پرداخته شده
است؛ اما بر اساس تاریخ تدوین این مقاله؛ پژوهشی در باب بررسی شاخصههای معنوی در
معماری مساجد سنتی یزد تا کنون مشاهده نشده است.
شناخت محدوده و قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش در شهر یزد و نمونههای موردی  9مسجد سنتی این شهر است که نامهای
آن در زیر آورده شده است:
 -1مسجد مأل اسماعیل  -2مسجد ریگ (سرریگ) -3مسجد فرط  -4مسجد حظیره (روضه
محمدیه)  -5مسجد زاویه  -6مسجد امیر چخماق  -7مسجد جامع یزد  -8مسجد شاه ابوالقاسم
 -9مسجد خضرشاه (چهارمنار یزد)؛ (تصاویر جدول شماره )1
روششناسی پژوهش

ماهیت پژوهش توصیفی-تحلیلی است .جهت جمعآوری مطالب از مقاالت معتبر و کتب موجود
در زمینة موضوعی این پژوهش؛ همچنین به صورت میدانی و منابع اینترنتی بهره گرفته شده
است 9 .مسجد سنتی مورد بحث در این پژوهش از طرح تفصیلی شهر یزد انتخاب که مورد
مقایسه تطبیقی و رتبهبندی قرارگرفتهاند .بر اساس مطالعات انجامگرفته در زمینه شاخصهای
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آرامش معنوی  8عامل از مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،انیسیتو علوم اعصاب و رفتار ،دانشگاه
علوم پزشکی بقیه اهلل (ع) و منابع معتبر؛ استخراج که شامل -1 :نسبت طالیی -2 ،تقارن و زوج
بودن اجزا -3 ،اشکال و خطوط منحنی -4 ،رعایت استفاده از رنگهای گرم و سرد در کنار هم
 -5مصالح  -6استفاده از تلفیق حسی  -7سلسلهمراتب  -8تزیینات مفهومی است .در بخش دوم
پژوهش و جهت ارائه مدلها این  8شاخصه با عالمت « »Wنشان داده شده است .جهت
وزندهی به این شاخصها به جهت ضریب اهمیت هر کدام از آنها؛ با بهرهگیری از نرمافزار
« »SPSS21وزندهی انجام و برای رتبهبندی مساجد سنتی در شهر یزد از روش «ویکور»
استفاده شده است .مراحل انجام کار با این روش در زیر به صورت مختصر آورده شده است:
(عابدینی و کریمی ،1396 ،ص .)68
• تشکیل ماتریس تصمیمگیری
• نرمال سازی ماتریس تصمیمگیری
• محاسبه وزن شاخصها
• محاسبه ماتریس نرمال شده وزنی
• تعیین نقطه ایده آل مثبت و ایده آل منفی
• محاسبه مقدار مقبولیت « »Sو مقدار نامقبولیت « »Rبرای هر بخش
• محاسبه شاخص ویکور « »Qبرای هر بخش و مرتب کردن گزینهها بر اساس مقدار «»Q
(فتاحی و همکاران ،1392 ،ص .)71-74
• ارائه نتایج و پیشنهاد
ادبیات و مبانی نظری پژوهش
هنرهای معنوی در معماری مساجد سنتی ایرانی

معماری به مثابة محسوس ترین بخش از این پدیده واال از دیرباز بستر تبلور هنر و اندیشههای
متعالی انسان خواستگاه تحقق کماالت آدمیان بوده است (صادقی حبیب آباد و همکاران،
 ،1395ص  .)18هنر قدسی مستلزم اعمال و آداب عبادی و آیینی و جوانب علمی و اجرایی
راه های متحقق شدن به حقایق معنوی در آغوش سنت است (نصر ،1381 ،ص )494؛ این هنر
که در آن عالم مادی بازتاب عالم حقیقت است ،آن هم نه به خاطر ظاهری شمایل نگارانه ،بلکه
به واسطة هندسه و وزن ،به واسطه نقش و خوشنویسی که مستقیماً عوالم معنوی و در نتیجه
حقیقت متعالی وحدت الهی را منعکس میکند (بورکهارت ،1372 ،ص  .)121به نقل از کیسلر:
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«استعال ،جهت گیری از خود به سوی فوق خود است که این فوق خود ،یا در درون یا در باال ،یا
در محدودة بیرونی ،گسترش یافته است ،یعنی انسان با رسیدن به بیرونی ترین نقطة
محدودیتهای وجودی اش به وراء کشانده میشود و این همان استعالجویی انسان است»
(کیسلر ،1375 ،ج  ،1ص .)66
معماری مسجد از موضوعهای حساس هنر معماری است.زیرا مکان تعامل نفس انسانی با مراتب
عالی عالم وجود است (صارمی و همکاران ،1395 ،ص  .)66گرایش به تزیین به عنوان یکی از
نیازهای فطری انسان که الزمة زندگی اوست به وسیله خداوند در نهاد او قرار داده شده است
(زُمَرشیدی و صادقی حبیب آباد ،1395 ،ص  .)8مساجد اسالمی گذشته از حیث تزیینات؛
رمزپردازی و ارتباط معنایی با عالم حقیقت؛ از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است (مهدی نژاد و
همکاران ،1395 ،ص .)41
معنویت و هستیشناختی

تعاریف مختلفی در مورد معنویت صورت گرفته است که عبارتاند از :الوهیت ،روحانیت و
تقدس ( ،)Dictionary oxford shorter, 1989: 2963حاکمیت روح مطلق و با کرامت بر هستی
( ،)Book Encyclopedia World, 1996: 18غایتمندی و هدفمندی جهان و به تبع آن،
زندگی انسان ).(Spirituality: The Random house dictionary, 1987: 2:1840
تعریف معنویت مشکل است .تعاریف اصطالحاتی همچون معنویت به همان اندازه که روشنگر
است ،پنهان کننده است ( .)Bavman, 1998, p 42در تعریف دیگر نیز آمده است« :معنویت به
جنبش های دورنی روح انسان به سوی واقعی ،متعالی و الهی میپردازد» ( King, 1999, PP
 .)667-681منبع معنویت اسالمی ،قرآن کریم و فرمودههای حضرت محمد (ص) به عنوان
پیامبر خداست (فرهنگی و رستگار ،1385 ،ص .)3
اسالم جامعترین آموزهها را برای تکامل معنوی بشر عرضه داشته است؛ همانگونه که لوییکار
استاد رشته تمدن اسالم در دانشگاه پاریس مینویسد« :خأل روح و معنویت در دنیای مادی
غرب ،سبب شده تا جهان مدرن در پی ایجاد توازن مادیت و معنویت باشد و اسالم میتواند این
نیاز را برآورده سازد» (نامه فرهنگ ،1366 ،ص  .)36مسألة معنویت در اسالم مسألةای مبنایی و
اساسی است و از این رو پرداختن به آن میتواند راهگشای بحران معنویت در عصر حاضر باشد.
در مکتب توحیدی اسالم از جمله اهداف حیات طبیعی و زندگی دنیوی ،آمادهشده جهت ورود
به حیات ابدی و زندگی اخروی است؛ با این حال دامنه تعریف معنویت گستردهتر شده و عُقبی
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را نیز شامل میشود؛ همانگونه که امیر مؤمنان حضرت علی علیهالسالم به امام حسن
علیهالسالم میفرماید :ای پسرم؛ بدان همانا تو تنها برای آخرت خلقشدهای نه برای دنیا
(نهجالبالغه ،خطبه  .)31استاد جعفری با استناد به ترجمه و تفسیر نهجالبالغه معتقدند:
«هدفی که فرد در زندگی برای خویش انتخاب می کند ،تنها و تنها در صورتی هدفی واقعی و
پاینده خواهد بود که از یک سو ،با موقعیت کنونی انسان در هستی سازگار باشد و از سوی
دیگر ،به همان کمال غایی منجر شود که انسان برای رسیدن به آن آفریده شده و اگر این هدف
شناخته نشود یا نادیده گرفته شود ،زندگی انسان دچار سردرگمی ،اضطراب و پوچی خواهد
شد»( .نهجالبالغه ،1361 ،ج  ،10صص  .)293 -323امیرمؤمنان ،زندگی بشر را بخشی از حرکت
غایتمندانه هستی شناختی میداند .ایشان میفرماید« :چون مردمی باشید که بر آنها بانگ
زدند و بیدار شدند و دانستند دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند .خدای
سبحان شما را بیهوده نیافرید» (همان ،خطبه .)63
در معماری مساجد اسالمی و هنرهای قدسی آن؛ ویژگیها متکی بر حقایقی است بنیادی که
طیفی از واژگان سامانیافته در کنار یکدیگر آن را بیان میکنند و در مرکز این واژگان توحید
الهی قرار دارد گویا که طراح ،معماری را سرشار از نور الهی و معنویت کرده است .برای
برخورداری از معنویت اولین شرط آن است که فرد همه رفتار و اعمالش در زندگی ،در راستای
هدفی واحد که مطلوبیت ذاتی دارد تنظیم کند .در اسالم ،خداوند متعال به مثابة سرچشمه
وجود و همه کماالت معرفی شده و نزدیک شدن به او هدف اصلی آفرینش انسان است .همین
دلیل ،هدف غایی از فعالیت و سلوک انسانی و عالیترین کمال انسانی باالترین نقطه ممکن در
مراتب قرب به اوست؛ پس می توان گفت که خداوند اولین گام و نخستین حرکت جهت رسیدن
به معنویت است .عالمه طباطبایی اساس سیر باطنی و حیات معنوی را پذیرش اصالت عالم
معنی می داند؛ عالمی که شامل کماالت باطنی و مقامات معنوی به عنوان «واقعیتهای حقیقی
بیرون از واقعیت طبیعت و جهان ماده است» (طباطبایی ،1354 ،صص  .)52-51در نهایت؛
رابطة ظاهر جهان با باطن آن ،رابطهای معنایی است به گونهای که جهان آشکار ،جلوهای از
باطن جهان و حاکی از معنایی است که در باطن آن مخفی شده است که قرآن کریم آن را
«آیه» و «نشانه» نامیده است.
با نگاهی به هنرهای اسالمی در معماری مساجد سنتی ایرانی دورة اسالمی در مییابیم که اینن
آثار هم عملکردی بوده و هم مفهومی .با عنایت به ابعاد مختلف معنوینت کنه در اینن پنژوهش؛
معنویت به هدف و غایت جهان هستی و در زمینه معماری به ارتباط انسان بنا خنالق هسنتی و
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ارتباط با او تعریف و اشاره دارد .این مفهوم در اکثر پژوهشهای اسالمی به معماری قدسنی ننام
گرفته که معماری قدسی را میتوان جایی است که در آن ارتباط میان جهان ما و جهان دیگنر،
عالم فوقانی و عالم تحتانی ،جهان خدایان و جهان مردگان ،ممکن میشود و حکایت کننده رموز
الهی و بازتاب رمزی و کنایی صنع الهی باشد که این هننر و معمناری قدسنی در حقیقنت هننر
دینی تجربهای زیباشناختی از امر متعال و قدسی است و امر قدسنی از سناحتی فراتنر از مناده و
آسمانی صادر میشود.
معنویت و شاخصهای آرامش معنوی

معنویت (معنوی)؛ منصوب به معنی و در مقابل لفظی است (ابن منظور 1405 ،ق .).معنای
زندگی برای هر شخص ،مبتنی بر شناخت او از ماهیت هستی و جایگاه انسان و زندگی او در
جهان است (هیک ،2000 ،صص  .)269-268در ادبیات قرآنی چنین معنای معقولی فقط
خداوند است (مرزبند و زکوی ،1391 ،ص  .)78خداوند در قرآن کریم میفرماید« :الَّذِینَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» (ما از خداییم و به سوی او باز میگردیم) (بقره
آیه  « .)156وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی
وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ» (چون او به بندگانش نزدیک است و فریاد بندگانش را می شنود)
(بقره آیه  « .)186وَمَا أُوتِیتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَزِینَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا
تَعْقِلُونَ» (آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است) (قص آیه  .)60خداوند متعال به مثابة منبع و
سرچشمه وجود و همه کماالت معرفی شده است و نزدیک شده به او ،هدف اصلی آفرینش
انسان شمرده شده و به همین دلیل ،هدف غایی از حرکت ،تالش ،فعالیت و سلوک انسانی
همچنین عالیترین کمال انسانی نیز باالترین نقطه ممکن در مراتب قرب به اوست (همانجا).
معنویت بر مذهب و دین تاکید میکند ،درحالیکه در سالهای اخیر معنویت به طور وسیعتری
تعریف شده و یکپارچه کننده همه جنبههای زندگی و تجربه بشر است (مالدون و کینگ،
( )1995اشنایدر )1986 ،الزمة معنویت ،برخورداری از زندگی معنوی است؛ فرد باید همه
اعمالش در زندگی را در راستای قرب الهی قرار دهد؛ همانگونه که خداوند در قرآن کریم
میفرماید« :قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» (در حقیقت نماز و سایر
عبادات من و زندگی و مرگ من ،برای خدا پروردگار جهانیان است) (انعام آیه .)162
با توجه به مطالب قبل می توان عنوان کرد که معنویت به بعدی فراتر اشاره دارد و از نوعی
کمال یا غایت سخن میگویند؛ به بیان دیگر ویژگیهای معنویت در انسان در احساسات او
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نسبت به یک حقیقت فراتر نشان داده میشود .معنویت به زندگی انسان معنی میدهد و به آن
جهت میدهد؛ درعینحال دین مبین اسالم کاملترین آموزهها را برای رسیدن و تکامل
معنویت بشر عرضه داشته است .معماران گذشته با شناخت حقایق الهی ،معماری خود را مطابق
با آن خلق میکردند و در صدد بودند که این معانی در کالبد معماری آنها تجلی یابد .در حال
حاضر بشر در دوران سرگشتگی معنوی بسر میبرد و این در حالی است که بسیاری از افراد
عطش معنویت دارند .انسان پسامدرن به دنبال این است که به سوی معنویت بازگردد و
اندیشمندان علوم اجتماعی به خوبی به این مهم پیبردهاند .مسألة معنویت در اسالم مسألةای
اساسی است و رفتن به سوی آن در قالب اسالم میتواند راهگشای بحران معنویت در عصر
حاضر باشد ،اما نکته حائز اهمیت توجه معنویت در معماری امروزی است؛ با توجه به اهمیت
معنویت و شاخصه معنوی در زندگی روزمره و به خصوص معماری امروزی ،پژوهشگران در
تالشاند با سنجش این شاخصها راهی به سوی معماری معنوی و آرامش در کالبد مساجد
اسالمی بردارند .امروزه این امر به جهت فراموشی در اکثر بناهای مساجد امروزی مهم تلقی
شده و نیاز به توجه ویژه در جهت ساخت مساجد با چنین ویژگیهای ارزشمند هستیم .در
پژوهش خوئینی و هاتف ( )1396در انسیتو علوم اعصاب و رفتار دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل
(ع) شاخصهای اثرگذار بر عملکرد مغز و آرامش معنوی را  20مورد عنوان کردهاند که در این
پژوهش جهت بررسی تطبیقی نمونههای موردی از مهمترین این شاخصها که مربوط به کالبد
و طراحی بنا است بهره گرفته شده است:
• رعایت تناسبات طالیی در ساخت اجزای مسجد از جمله نسبت طول و عرض مسجد ،گنبد
و مناره و غیره برای تحریک بینایی متناسب با عملکرد مغز.
• رعایت متقارن و زوج بودن اجزا و نقوش مسجد از جمله گنبدها و دربها و نقشهای
دیوارها برای افزایش توجه ممتد و جلوگیری از تشویش.
• رعایت بهکارگیری خطوط منحنی در کنار خطوط زاویهدار و عدم بهکارگیری خطوط
شکسته تنها برای تعدیل ورودیهای بینایی.
• رعایت استفاده از رنگهای گرم و سرد کنار هم .هرچه نقشها به سمت باال می روند رنگ
گرم بیشتر و هر چه نقشها طرحها در پایین هستند رنگ سردتر برای تعدیل ورودیهای
بینایی.
• عدم استفاده از نماهای فلزی در ساخت مسجد.
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• عدم استفاده از رنگهای مانند خاکستری یا قرمز برای افزایش یا کاهش بیش از حد
تحریک بینایی.
• استفاده از تلفیق حسی برای القای لذت و حس خوب بیشتر مانند استفاده همزمان از
ترکیب رنگی پنجرهها و نورهای رنگی و صدای خوب و بوی خوب چه در حیاط و چه در
شبستان مسجد.
• اختصاص دادن کاربریهای تجاری اطراف مسجد تنها به خدمات و تجاریهای فرهنگی.
• طراحی ورودی هشتی شکل در ابتدای مسجد برای ایجاد فضایی که فرد قبل از ورود به
مسجد بتواند از نظر ذهنی از محیط بیرون جدا شود و به محیط معنوی مسجد وصل شود.
• مسجد پس از ورودی باید دارای حیاطی ترجیحاً بدون سقف یا با سقف شیشهای باشد که
دارای حوضی زیبا باشد؛ هم از لحاظ دسترسی سریع به آب و امکان رفاهی آن و هم ایجاد
فضایی با گلهای خوش بو و صدای پرندگان و فضایی آرام برای آماده سازی فرد و محلی برای
قرارها و صحبتهای مردم خارج از شبستان و محلی برای دسترسی آسان به اتاقهای کاربردی
غیر از شبستان.
• اتاقهای پر مراجعه مردم باید اطراف حیاط باشند و مواردی مانند سرویسها ،آشپزخانه و
کالسها میتوانند دورتر باشند.
• از تابلوی راهنما برای دسترسی به بخشهای مختلف مسجد در همان ورودی و قسمتهای
دیگر استفاده شود تا افراد به راحتی مکان مورد نظر خود را پیدا کنند.
• فرشها باید ساده و از رنگهای آبی و سبز با نقوش سجاده باشد که هم آرامبخش است و
هم خیال فرد را از جهت قبله و میزان فضایی که میتواند داشته باشد راحت میکند.
• سیستم تهویه ،گرمایشی و سرمایشی مسجد باید به طور بهینه ،غیرمستقیم ،توزیع یکسان و
دمای متعادل باشد.
• بوی خوش در فضاهای مساجد بسیار مهم است تا ایجاد خاطرة خوب کند.
• تمیزی و دسترسی به امکانات مربوط به عبادت برای ایجاد رفاه و آرامش فرد مهم است.
• نورگیر بودن شبستان و اتاقها و داشتن سقف بلند برای القای آرامش و حس خوب مهم
است.
• استفاده از نقوش پیچیده ،کاشیکاریهای اصیل ایرانی اسالمی به خصوص در قسمت
محراب و سقف و زیر گنبد بسیار مهم است تا باعث افزایش توجه فرد به آن قسمتها شود.
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• استفاده از تابلوها و نق وش مفهومی مانند اسامی ائمه ،نقوشی مربوط به وقایع مهم اسالمی
الزم است.
• بکار بردن تابلوهای مفهومی مربوط به ارزشهای اسالمی الزم است.
بررسی نمونههای موردی

در جدول (شماره  )1به ارائه نمونههای موردی مساجد مورد مطالعه این پژوهش و در جدول
(شماره  )2به فضاهای اختصاصیافته به این مساجد پرداخته شده است:
جدول شماره  :1بررسی نمونههای مورد بررسی پژوهش.
نام
مسجد

مأل
اسماعیل

ریگ

فرط

موقعیت

تصویر پالن

تصویر برش

دورنمای بنا
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زاویه

امیرچخم
اق

جامع
یزد

شاه
ابوالقاسم

خضرشاه

۶٩

٧٠

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی
جدول شماره  :2بررسی مشخصات مساجد سنتی در شهر یزد.
نام مسجد

ویژگی مسجد

مأل اسماعیل

حیاط اولی دارای فرم قاجاریه با ارسی های کوچک چوبی است و دو طبقنه دارد .پنس از
آن سردر ،ورودی دیگری با کاشیکاری و دری چوبی و قدیمی وجود دارد .پس از هشتی،
دو راه ورودی به سمت چپ و راست می رود که با حیاط بزرگ (صحن) اینن مسنجد راه
می یابد .در سمت غربی صحن شبستان یا گرمخانه قرار گرفته است .این بنا شامل ایوان و
گنبدهای بسیار عالی است .در ایوان و گنبدخانه دو جماعت خانه و غرفههنا ترتینب داده
شده است .در اطراف صحن غالم گردش ها با آجر و گچ ساختهاند .در طرف راست صحن
شبستان دو جماعت خانه بسیار وسیع و نیکو قرار گرفته است .عناصر تزیینی :آجرکاری،
کاشیکاری ،مقرنسهای آجری ،کتیبههای خطی و درهای چوبی آلتسازی شنده اسنت.
این مسجد دارای گنبدخانه ،شبستان بزرگ ،حیاط مرکزی ،رواقها ایوان است.

ریگ

این مسجد دارای درگاه ورودی ،در چوبی کنده کاری شده ،نمای آجری بنا سنکوهایی در
طرفین ،صحن باریک و بلند ،اینوان چنوبی ،گنبند خاننه ،شبسنتان بنزرگ سنتون دار و
رواقهای دو طبقه ای است که در اضالع صحن قرارگرفته اند .در باالی محنراب شبسنتان
زمستانی ،بادگیری زیبا قرار دارد .شبستان زمستانی با نورگیرهای سنگ مرمر و محرابنی
از همین جنس ،گنبد و یک مناره گلی مزین به کاشی از مختصنات اینن مسنجد اسنت.
عناصر این مسجد :منار گلی مزین به کاشی با خطوط و نقوش هندسی بنایی و قفسنهای
چوبی در باالی منار .کتیبه خط ثلث از کاشی معرق در سه طرف سردر مغرب مسجد که
به بازار باز میشود .بدنة محراب ایوان اصلی از کاشیکاری شش ضلعی فینروزهای و آبنی
با حاشیههای سیاه و سفید مرسوم قرن نهم هجری است.

فرط

این بنا از کوچه دارالشفاء به صفهای منتهی میشود و صفه به حیاط مسجد و به قسمت
گرمخانه مسجد که در ضنلع شنمالی حیناط واقنع شنده اسنت راه دارد .حیناط مسنجد
محوطه ای است مربع شکل که در قسمت جنوبی آن شبستان مسجد قرار گرفتنه اسنت.
این شبستان دارای سه دهنه است .عناصر این مسجد :در کندهکاری و آلتسازی شده دو
لنگه که به خط نسخ در دو کتیبه آن عباراتی حک شده است .سنگ محراب که در اصل
ده قطعه بوده و یک قطعه از قسمت دست چپ آن از میان رفته اسنت و فعنالً ننه قطعنه
باقی است . .این مسجد دارای شبستان بدون تزیین و ساده ،بادگیر (منار) ،حیاط مرکنزی
و شبستان است .تزیینات غالب خشتی و آجری است.

حظیره

بنای کنونی و کلیه کاشیکاری های آن بجز سنگ مرمر منصوب در محراب ،از آثار جدید
و تازه ساز است .مسجد دارای گنبدخانه ،منار ،محراب ،شبسنتان ،اینوان و حیناط اسنت.
تزیینات غالب از کاشیکاری و آجرکاری بهره گرفته شده است.
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زاویه

درگاه این بنا مرتفع و پهنای آن  5متر است که پیش طاقش مقرنس و کاشیکاری معرق
دارد .باالی سردر یک قطعة محرابی شکل ،کاشیکاری شده بود که قسمت زینادی از آن
ریخته است .در دور سردر اشعاری به خط نستعلیق بر کاشی نقش و نصنب اسنت .در دو
مقرنس دو گوشه ،در یک قطعه شش ضلعی ،عبارتی به خط نسخ کتیبه شده اسنت .اینن
مسجد دارای ایوان ،گنبدخانه کوچک و تزیینات غالب آن آجر و کاشیکاری است.

امیر چخماق

این مسجد از نوع مساجد تک ایوانی است ولی در نگاه اول چهار ایوانی مینماید امنا جنز
پیشخوان مسجد که میتوان آن را ایوان نامید ،سه دهانه بزرگ دیگر ورودی مسجد است
و نمیتوان نام ایوان بر آنها نهاد .این مسجد دارای یک صفه و گنبد وسیع که بیرون آن
فیروزه کاری شده است ،سردری بلند و شبستانی زمستانی و تابستانی است .گنبد مسجد
که خمیده و ترکه دار است از کاشی سبز رنگ بوده و در دورش کتیبهای به خنط کنوفی
است  .روی گنبدخانه سوره سجده به خط نسخ نوشته شده است .تزیینات که در این بننا
بکار رفته است شامل :فیرزوهکاری ،کاشیکاری ،آجرکاری ،کاشی کاری معرق و نگارهایی
چون قندیل و گل و بته و – ...محراب مسنجد دارای سننگ مرمنرین زیبنایی اسنت کنه
اطراف آن با کاشیهای معرق تزیینشده و آیاتی از قرآن بر روی آن نقش گردیده اسنت.
این مسجد دارای گنبدخانه ،منار کوچک ،ایوان ،شبستان و رواق است.

جامع یزد

این مسجد دارای گنبد خانه زیبا ،منار ،شبستان ،رواق ها و ایوانی زیبنا و حیناط مرکنزی
است .در سقف گنبد نقش های هندسی از کاشی تعبینه شنده اسنت .بنر قسنمت پنایین
جرزهای صحن زیر گنبدخانه شمسهها و ترنجها و گلهای بسیار زیبنا کنه از طنرحهنای
هندسی و نقشهای گل و بته و از کاشی معرق است جلب نظر میکند .دارای داالنهنای
و شاهنشینهای متصل به ایوان ،تنوع کاشیکناری معنرق و معقلنی ،کتیبنههنای ثلنث و
کوفی ،مقرنسهای معرق و گچی ،خطوط بنایی ،انواع طناق و تنویزه ،کنار بنندی و گنره
دارای اهمیننت فننراوان هسننتند .از امتیننازات معمنناری و هنننری مسننجد ،سنناختمان و
کاشیکاری الجوردی معرق آن است .تزیینات کاشی معرق و گنرهکناری داخنل و خنارج
گنبد بسیار ارزنده است .مهمترین اثر تزیینی مسجد ،محراب سنگی آن است که از سنگ
مرمر یک پارچه ساختهشده و با نقوش کاشی معرق آرایش داده شده است.

شاه ابوالقاسم

این مسجد دارای گنبدخانه کوچک ،محراب گچ بری شنده عصنر مغنولی و دور محنراب
سوره اخالص به صورت گچ بری نقش بسته است .مسجدی که اکنون در این محنل قنرار
دارد ،بنایی است جدید و بر جای مدرسه خواجه شهابالدین قاسم برپا شده است .در این
مسجد تزییناتی کار نشده است.
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خضرشاه

گفته می شود که ابتدا بنای مسجد آتشکده بوده و با ورود اسالم به مسنجد تبندیل شنده
است .مسجد جدید دو طبقه بوده و یک ستون مرکزی دارد و سقف آن چهارطاقی اسنت.
اگر چه بنای ارزشمندی است و فضاهای آن وسنیع اسنت و دارای شبسنتان اسنت ولنی
فعالیت چندانی ندارد .این مسجد دارای شبستان ،بادگیر (شبه منار) ،حیاط مرکزی است
و تزیینات خاصی ندارد .بخش اصلی مسجد مشتمل بر ایوان ،صحن تابستانی و گرمخاننه
یا شبستان زمستانی است.

آنالیز دادهها و تحلیل نتایج

به منظور وزندهی به این شاخصهای معنوی در مساجد مورد مطالعه ،از روش تحلیل
مؤلفههای اصلی در نرمافزار « »SPSSاستفاده شده است .زیرا  8شاخصه ذکرشده در قبل دارای
ضریب اهمیت متفاوتی هستند .پس از این مرحله برای رتبهبندی مساجد به لحاظ شاخصهای
آرامش معنوی از روش «ویکور» استفاده شده است.
در بخشهای بعدی به آنالیز دادهها و مراحل انجام کار میپردازیم:
در بخش اول به تشکیل ماتریس تصمیمگیری برای مساجد میپردازیم .با توجه به شاخصهای
هشتگانه مورد بررسی قرارگرفته که در جدول (شماره  )3مشاهده میشود:
جدول شماره  :3تشکیل و محاسبه ماتریس در روش ویکور؛ تصمیمگیری اولیه.
شاخصهای هشتگانه در

W8

W7

W6

W5

W4

W3

W2

W1

مال اسماعیل

1.35

2.77

0.69

3.12

0.79

1.11

4.35

0.30

ریگ

1.37

2.93

0.77

3.29

0.69

1.09

4.34

0.30

فرط

1.27

2.95

0.65

3.31

0.63

1.14

4.10

0.33

حظیره

1.38

2.98

0.82

3.33

0.73

1.11

4.08

0.19

زاویه

1.30

2.75

0.72

2.90

0.76

1.10

4.05

0.19

امیرچخماق

1.28

2.81

0.67

3.30

0.65

1.15

4.20

0.29

جامع یزد

1.42

2.99

3.13 �0.83

0.78

1.16

4.07

0.29

شاه ابوالقاسم

1.26

2.63

0.61

3.09

0.70

1.13

4.18

0.15

خضرشاه

1.29

2.73

0.63

3.17

0.69

1.11

4.30

0.37

مساجد
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بر اساس تحلیل در جدول (شماره  )3در شاخص نسبت طالیی به کار گرفتهشده؛ مسجد
شاهابوالقاسم با  0.15درصد کمترین و مسجد خضرشاه با  0.37درصد بیشترین میزان نسبت
طالیی را به خود اختصاص دادند .در شاخص تقارن و زوج بودن اجزا به کار گرفتهشده؛ مسجد
زاویه با  4.05درصد کمترین و مسجد مالاسماعیل با  4.35درصد بیشترین میزان تقارن و زوج
بودن اجزا را به خود اختصاص دادند .در شاخص اشکال و خطوط منحنی به کار گرفتهشده؛
مسجد ریگ با  1.09درصد کمترین و مسجد جامع یزد با  1.16درصد بیشترین میزان اشکال و
خطوط منحنی را به خود اختصاص دادند .در شاخص رعایت استفاده از رنگهای گرم و سرد در
کنار هم به کار گرفتهشده؛ مسجد فرط با  0.63درصد کمترین و مسجد مالاسماعیل با 0.79
درصد بیشترین میزان رعایت استفاده از رنگهای گرم و سرد در کنار هم را به خود اختصاص
دادند .در شاخص مصالح به کار گرفتهشده؛ مسجد شاهابوالقاسم با  3.08درصد کمترین و مسجد
حظیره با  3.33درصد بیشترین میزان مصالح را به خود اختصاص دادند .در شاخص استفاده از
تلفیق حسی به کار گرفتهشده؛ مسجد شاهابوالقاسم با  0.61درصد کمترین و مسجد جامع یزد
با  40.83درصد بیشترین میزان استفاده از تلفیق حسی را به خود اختصاص دادند .در شاخص
سلسلهمراتب به کار گرفتهشده است؛ مسجد شاهابوالقاسم با  2.63درصد کمترین و مسجد جامع
یزد با  2.99درصد بیشترین میزان سلسلهمراتب را به خود اختصاص دادند .در شاخص تزیینات
مفهومی به کار گرفتهشده؛ مسجد شاهابوالقاسم با  1.26درصد کمترین و مسجد جامع یزد با
 1.42درصد بیشترین میزان تزیینات مفهومی را به خود اختصاص دادند.
در بخش دوم با روش نرم اقلیدسی جهت تطبیق مقیاسهای مختلف اندازهگیری شاخصهای
این پژوهش از طریق فرمول زیر بهره میبریم:

در مرحله سوم با محاسبه وزن شاخصهای هشتگانه جهت نشان دادن اهمیت نسبی
شاخصها از طریق نرمافزار « »SPSSو با دستور محاسبه وزن شاخصها در روش تحلیل
مؤلفههای اصلی؛ وزنها بر اساس همبستگی بین این شاخصها به دست آمدند که «ستون »1
در جدول (شماره  )5وزن شاخص را نشان داده است؛ همچنین جهت به دست آوردن ماتریس
نرمال شده وزنی شاخصها جدول (شماره )6؛ وزن شاخصهای به دست آمده را در ماتریس
نرمالیزه در جدول (شماره  )4ضرب میکنیم:
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جدول شماره  :4ماتریس نرمال شده.

شاخصهای هشتگانه

W8

W7

W6

W5

W4

W3

W2

W1

مال اسماعیل

0.241

0.25

0.223

0.24

0.246

0.252

0.251

0.275

ریگ

0.24

0.232

0.220

0.241

0.227

0.250

0.252

0.276

فرط

0.220

0.264

0.213

0.26

0.220

0.239

0.249

0.298

حظیره

0.220

0.261

0.260

0.256

0.253

0.231

0.232

0.177

زاویه

0.240

0.241

0.259

0.233

0.256

0.235

0.235

0.180

امیرچخماق

0.222

0.260

0.226

0.261

0.225

0.243

0.242

0.265

جامع یزد

0.232

0.247

0.230

0.245

0.256

0.233

0.231

0.254

شاه ابوالقاسم

0.268

0.255

0.272

0.257

0.243

0.240

0.243

0.144

خضرشاه

0.240

0.243

0.198

0.26

0.227

0.248

0.247

0.332

در مساجد

جدول شماره  :5روش تحلیل مؤلفهها؛ جهت به دست آوردن وزن شاخصهای هشتگانه.
شاخصهای هشتگانه

وزن
ستون یک

ستون دو

W1

0.737

0.429

W2

0.044

0.933

W3

0.028

0.940

W4

0.855

0.200

W5

0.907

0.050

W6

0.735

0.450

W7

0.836

0.514

W8
واریانس

0.840

0.499

50.494

33.693

در بخش پنجم از ماتریس نرمال شده وزنی نقاط ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی را به روش زیر
محاسبه میکنیم( :فتاحی و همکاران )73 ،1392 ،جدول (شماره .)7
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جدول شماره  :6ماتریس نرمال شده وزنی شاخصهای هشتگانه.
شاخصهای هشتگانه

W8

W7

W6

W5

W4

W3

W2

W1

مال اسماعیل

0.202

0.209

0.163

0.217

0.210

0.007

0.011

0.202

ریگ

0.201

0.139

0.161

0.218

0.194

0.007

0.011

0.203

فرط

0.184

0.220

0.156

0.235

0.188

0.006

0.010

0.219

حظیره

0.184

0.218

0.191

0.232

0.216

0.006

0.010

0.130

زاویه

0.201

0.201

0.190

0.211

0.218

0.006

0.010

0.132

امیرچخماق

0.186

0.217

0.166

0.236

0.192

0.006

0.010

0.195

جامع یزد

0.194

0.206

0.169

0.222

0.219

0.006

0.010

0.187

شاه ابوالقاسم

0.225

0.213

0.199

0.233

0.207

0.006

0.010

0.106

خضرشاه

0.201

0.302

0.145

0.235

0.197

0.006

0.010

0.244

در مساجد

جدول شماره  :7نقاط ایدهآل مثبت و منفی« .منبع :نگارندگان»
ارزشها
نقطه ایده
آل مثبت
نقطه ایده
آل منفی

W8

W7

W6

W5

W4

W3

W2

W1

0.2710 0.0102 0.0068 0.2434 0.2382 0.1365 0.2240 0.1827

0.0693 0.0119 0.0073 0.1805 0.1818 0.2156 0.1783 0.2290

در ادامه با توجه به محاسبات پیشین از قبیل :ماتریسهای نرمالیزه شده و وزندار و تعیین
نقاط ایدهآل مثبت و منفی؛ جهت رتبهبندی مساجد به کمک شاخص ویکور؛ شاخصهای
مقبول « »Sو شاخص نامقبول « »Rاز طریق فرمولهای زیر محاسبه میشود:
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با توجه به جدول (شماره  )7مقدار «( »Qویکور) محاسبه و رتبه هر کدام از مساجد تعیین
گردید .بر این اساس با توجه به اینکه مقدار عددی بین صفر تا یک تعیین کننده تصمیمگیری
بوده؛ هرچقدر که مقدار شاخص ویکور به عدد صفر نزدیکتر باشد؛ نشاندهنده مقبولیت
شاخصهای موجود مساجد و هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد؛ نشانگر نامقبولیت شاخصهای
موجود مساجد است به بیان دیگر کمترین ارزش باالترین اولویت را داراست.
جدول شماره  :8رتبهبندی نهایی مساجد بر اساس شاخص ویکور (.)Q
مساجد سنتی شهر یزد

رتبهبندی

S

R

Q

مال اسماعیل

4

2.038

0.463

0.285

ریگ

3

1.654

0.525

0.215

فرط

5

1.231

0.735

0.370

حظیره

2

1.227

0.310

0.174

زاویه

8

2.469

0.505

0.393

امیرچخماق

6

1.493

0.695

0.382

جامع یزد

1

1.225

0.312

0.012

شاه ابوالقاسم

9

0.056

0.599

0.403

خضرشاه

7

1.721

0.660

0.390

همچنین میانگین ویکور محاسبه شده برای  9مسجد مورد مطالعه این پژوهش ( )0.294بوده
که نشان میدهد :مسجد جامع یزد ،مسجد حظیره ،مسجد ریگ و مسجد مال اسماعیل از لحاظ
شاخص معنوی دارای وضعیت مقبول ()Q<0.294؛ و مساجد فرط ،مسجد امیرچخماق ،مسجد
خضرشاه ،مسجد زاویه ،مسجد شاهابوالقاسم لحاظ شاخص معنوی دارای وضعیتی نامقبول
هستند ( .)Q>0.294تصویر (شماره  )1رتبهبندی مساجد سنتی شهر یزد (مورد مطالعه این
پژوهش) را نمایش داده است.
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تصویر شماره  :1رتبهبندی نهایی مساجد بر اساس شاخص ویکور

سخن پایانی

این پژوهش باهدف بررسی شاخص هلی کیفی و کمی مساجد سنتی در شهر یزد بر آن است تا
معماری کالبدی این مساجد را از لحاظ شاخصهای معنوی در جهتِ اولویتبندی برای الگو
گیری و کمک به تدوین اصول منطقی جهت طراحی مساجد به عنوان الگویی موفق پیشنهاد
دهد .نتایج حاصله از شاخص ویکور نشان میدهد که مسجد جامع یزد ،مسجد حظیره ،مسجد
ریگ و مسجد مال اسماعیل از لحاظ شاخص معنوی دارای وضعیت مقبول و مساجد فرط،
مسجد امیرچخماق ،مسجد خضرشاه ،مسجد زاویه ،مسجد شاهابوالقاسم لحاظ شاخص معنوی
در مقایسه با مساجد مورد مطالعه این پژوهش دارای وضعیتی نامقبول هستند .بر اساس نتایج
حاصله میتوان پیشنهادهایی در این زمینه بیان کرد:
ت هیه الگوی مناسب و موفق برای معماری مساجد امروزی در جهت ارتقاء «شاخص های
معنوی»
 توجه به تناسبات طالیی در معماری مساجد امروزی؛ نسبت متعادل طول به عرض و ارتفاع.
 توجه و بهکارگیری اشکال و فرمهای منحنی به خصوص در فضاهای اصلی مساجد.
 توجه ویژه به رنگهای بهکاربرده شده در معماری مساجد و شناخت روانشناسی رنگها.
 اهمیت و ضرورت سلسلهمراتب و حضور در فضاهای مختلف مسجد.
 اهمیت نور و روشنایی به خصوص در فضای اصلی مسجد.
 آشنایی و توانایی بهکارگیری تزیینات معنوی و قدسی و لزوم انتزاعی بودن این تزیینات
مانند :نحوه تابیدن نور ،رنگ نور ،اشکال و زوایا ،ترکیبهای حجمی ،محورهای انرژی و...
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 بهرهگیری از تلفیقات حسی مانند :دید بصری مناسب ،توجه به طبیعت در معماری ،صدای
آب و...
 اهمیت دادن و جهتگیری مناسب فضاهای خاص مانند گنبدخانه و شبستانها در مقایسه
با فضاهای خدماتی.
 اهمیت تعادل و زوج بودن اجزا از لحاظ روانشناسی محیطی.
 توجه ویژه به مصالح به کار گرفته شده در معماری مساجد از لحاظ روانشناسی و تأثیر آن
بر مخاطبین.
یادداشتها
مقاله حاضر در راستای رساله دکتری معماری علی صادقی حبیبآباد؛ تحت راهنمایی دکتر جمالالدین مهددیندژاد و
دکتر حمیدرضا عظمتی در دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی تهران در حال انجام است.
 .1روش ویکور:
روش ویکور ) (Vikorحرف اختصاری عبارت ( )Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenjeیکی از مدلهای
پرکاربرد در تصمیمگیری و انتخاب گزینه برتر است .این مدل از سال  1984بر مبنای روش توافق جمعی و با داشتن
معیارهای متضاد تهیه شده و عموماً برای حل مسائل گسسته کاربرد دارد .این روش برای بهینهسازی چندمعیاره
سیستمهای پیچیده توسعه یافته است .این روش روی دستهبندی و انتخاب از یک مجموعه گزینهها تمرکز داشته و
جواب های سازشی را برای یک مسئله با معیارهای متضاد تعیین میکند ،به طوری که قادر است تصمیمگیرندگان را برای
دستیابی به یک تصمیم نهایی یاری دهد.
الگوریتم تکنیک ویکور:
مرحلة یک -تشکیل ماتریس تصمیم
ماتریس تصمیم یا همان ماتریس امتیازدهی گزینهها بر اساس معیارها تشکیل میشود .ماتریس تصمیم با  Xو هر درایه آن
با  xijنشان داده شده است.
مرحلة دو -نرمال سازی دادهها
مرحلة بعدی نرمال سازی ماتریس تصمیمگیری است که از فرمول زیر استفاده میشود:

هر  Xijمقادیر هر معیار برای هر گزینه است :پس از به توان رساندن اعداد و جمع هر ستون و گرفتن جذر مجموع هر
ستون اعداد به صورت جدول جدید نمایان میشوند.
مرحلة سه -تعیین نقطه ایده آل مثبت و منفی برای هر معیار ،بهترین و بدترینِ هر یک را در میان همه گزینهها تعیین
کرده و به ترتیب  +fو  - fمینامیم .اگر معیار از نوع سودمندی باشد خواهیم داشت:
f + = Max f ij
f – = Min fij
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مرحلة چهار -تعیین سودمندی و تأسف
اپریکویک دو مفهومی اساسی سودمندی ) (Sو تأسف ) (Rرا در محاسبات ویکور مطرح کرده است .مقدار سودمندی )(S
بیانگر فاصله نسبی گزینه iام از نقطه ایدهآل و مقدار تأسف ) (Rبیانگر حداکثر ناراحتی گزینه iام از دوری از نقطه ایدهآل
است.

مرحلة پنجم :محاسبه شاخص ویکور
گام بعدی محاسبه شاخص ویکور ) (Qبرای هرگزینه است:

دو شرط نهایی تصمیمگیری با تکنیک ویکور
در گام پایانی از تکنیک ویکور ،گزینهها براساس مقادیر  Q, R, Sدر سه گروه از کوچک به بزرگ مرتب میشوند .بهترین
گزینه آن است که کوچکترین  Qرا داشته باشد به شرط آنکه دو شرط زیر برقرار باشد:
شرط یک :اگر گزینه  A1و  A2در میان  mگزینه رتبه اول و دوم را داشته باشند ،باید رابطه زیر برقرار باشد:

شرط دو :گزینه  A1باید حداقل در یکی از گروههای  Rو  Sبه عنوان رتبه برتر شناخته شود .اگر شرط نخست برقرار نباشد
هر دو گزینه بهترین گزینه خواهند بود .اگر شرط دوم برقرار نباشد گزینه  A1و  A2هر دو به عنوان گزینه برتر انتخاب
میشوند.
 .2مساجد سنتی از طرح تفصیلی شهر یزد استخراج شده است.
 .3مستخرج از :مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،انیسیتو علوم اعصاب و رفتار ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (ع)؛ خوئینی و
هاتف ()4971
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