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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و نهم / زمستان  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

تحلیل جلوه های معناشناختی نور در معماری اصفهاِن دوره صفوی؛
نمونه موردی: مسجد شیخ لطف اهلل در شهر اصفهان

فریبا البرزی *

امیرحسین یوسفی ****

نوید جهدی**

میالد فتحی ***
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مربی، دپارتمان معماری،  دانشکده امام صادق )ع( بابل، دانشگاه فنی حرفه ای مازندران، ایران

دانشجوی دکتری تخصصی معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران )نویسنده ی مسئول(.
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تاریخ دریافت مقاله:98/04/07                    تاریخ پذیرش نهایی: 99/09/09

معماری، زاده بسترهای گوناگون است که با توجه به روح متغیر زمان و ماهیت همیشه در تغییر هستی، به صور سبکی و معنایی متفاوت بروز 
می یابد. از همین روست که نحوه برخورد سازندگان یک بنا با عناصر شکل دهنده معماری و راه های استفاده از آن ها، علی رغم وجود شباهت 
در کلیت عناصر، دارای تجلی های مختلف معنایی و کالبدی در بسترهای متفاوت بوده و هست. به عنوان مثال، نور در مذهب شیعی اسالم 
نمودی از ذات اقدس الهی و بیانگر وجود است و همیشه در کانون توجه معماران مسلمان بوده است. تا آنجا که تصور ساختار و ادراک فضایی 
بسیاری از ساختمان های این دوره بدون در نظر داشتن جایگاه معناشناختی نور، منجر به نقص و درکی ناقص از فضا شده که گویی ساختمان 
بر پایه نور طراحی شده است. این امر به  خصوص در طراحی بناهای مذهبی به طور عام و مسجد به طور خاص قابل مشاهده است. مسجد 
-که تجلی گاه ایده آل ترین اندیشه های مذهبی و کامل ترین نماد معماری اسالمی است- بهترین مکان جهت مشاهده و مطالعه پیوندهای 
نظری و عملی سازندگان آن بوده است. این در حالی است که امروزه در ساخت مساجد نقش نور تنها به عنوان یکی از عناصر اقلیمی و صرفًا 
جهت عملکرد روشنایی تقلیل پیدا کرده و خبری از جنبه های معنایی و معنوی آن به نحوی که در گذشته قابل پیگیری و بازشناسی بوده 
نیست! این پژوهش با این پیش فرض که شیوه ظهور و بروز نور در معماری اصفهان دوره صفوی فارغ از جنبه های عملکردی، با تأکید بر 
اصول معنایی حاکم بر فضای هنری آن دوره اندیشیده و در فضای معماری نمود پیدا کرده است؛ به بررسی چگونگی و ویژگی های کیفی 
حضور نور و نورگذرها در ساختار معماری مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان به عنوان یکی از شاخص ترین مساجد این دوره در شهر اصفهان 
می پردازد. جامعه آماری این پژوهش، مساجد دوره صفوی در شهر اصفهان می باشند که از آن میان، سه مسجد شیخ لطف اهلل، حکیم و امام به 
عنوان نمونه موردی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و بررسی نمونه موردی می باشد. 
داده های مورد نیاز این پژوهش نیز از طریق مشاهدات میدانی، عکس برداری و مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده و به صورت کیفی مورد 
تحلیل قرار گرفته اند. با بررسی معناشناختی حضور نور در مسجد شیخ لطف اهلل و تبیین نظام سلسله مراتبی در طراحی نور در فضاهای این 
مسجد،  نظامی سه گانه شامل انفصال، انتقال و اتصال )مکث،  حرکت و تأکید( در طراحی این بنا بازشناسی شد. نظامی که به دنبال حرکت 
از ماده به سوی معنویت، حرکت از تاریکی به سوی روشنی، حرکت از سنگینی به سوی سبکی و در یک کالم حرکت از عالم ناسوت به 

سوی عالم الهوت است و نتیجه ایجاد فضایی سراسر معنوی است که حضور خدا در هر سو احساس می شود.

واژه های کلیدی: نور، معماری مسجد، مسجد شیخ لطف اهلل، مسجد امام، مسجد حکیم، اصفهان، معنا.

* faalborzi@yahoo.com ** navid_jahdi@yahoo.com *** info@miladfathi.ir **** yousefiamir.65@gmail.com

وگرنه  است؛  روشنایی  و  نور  پرتو  از  می آید  چشم  به  که  زیبایی 
)316  ،1382 گرگانی  )نعمت  ندارد.  مفهومی  زیبایی  تاریکی،  در 
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1. مقدمه
بحث نور و کاربرد و ارتباط آن با معماری،  مقوله ای است 
و  معماران  توجه  کانون  در  همواره  قبل  سال ها  از  که 
پژوهشگران معماری ایران بوده است. دلیل این امر شاید 
ریشه در وجوه معنوی و اسالمی معماری ایرانی و یا فرهنگ 
شیعی و تک نگر معتقد به ذات اقدس الهی است که در آرای 
فالسفه بزرگی چون سهروردی که نور را ذات هستی بخش 
و نمودی از تجلی خداوند بر روی زمین می دانستند؛ قابل 
بحث و پیگیری باشد. بازتاب چنین تفکری به سادگی در 
ایرانی  شیوه ساخت و معماری دوره های مختلف معماری 

قابل پیگیری است.
ایران  مردم  اعتقادات  در  نور  تمثیل  که  حالیست  در  این 
در  اسالم  ظهور  از  قبل  ادیان  در  دارد.  طوالنی  سابقه ای 
ایران، مثل دین زرتشتی و کیش مانوی، تمثیل نور برای 
تبیین تعالیم این ادیان استفاده می شد. در دوره اسالمی نیز، 
محوری ترین بنیاد اندیشه حکمت اشراق سهروردی بر نور 
معماری  یافت.  بیشتری  ایران گسترش  در  که  بود  استوار 
اسالمی در ایران تأکید ویژه ای بر نور دارد. این معماری، 
همواره بازتابنده مکان مقدس، حیات و حضور نور است و 
 ،1388 رجبی  و  )خوش نظر  می گذارد  تأثیر  آدمی  روح  بر 
متافیزیکی  نمادین  بار  دارای  نور  ایرانی،  72(. در معماری 
یک  از  نور  انعکاس  است.  الهی  حضور  برای  محفلی  و 
متعالی  مفاهیم  و  می بخشد  معنا  آن  به  فیزیکی،  واسطه 
اهمیت  تاریخ  طول  در  آن  کنار  در  می سازد.  متجلی  را 
تداوم  جسم  و  روح  سالمت  برای  طبیعی  نور  کاربردی 
یافته و در موضوعات مختلف تأثیر آن به صورت بازشوها 
و پنجره ها که نور را به داخل هدایت می کردند؛ نمایان شده 
است. یکی از مهم ترین خصیصه های نور طبیعی، توالی و 
تغییر  و  پویایی  دگرگونی آن در طول روز است که سبب 
می آورد  پدید  پویا  بافتی  و  می شود  مختلف  زمان های  در 
)حناچی بی تا، 51(. هنر صفوی هنری دینی است؛ هنری 
که بر اساس ایدئولوژی مدون شیعی برگرفته از جهان بینی 
مشخصات  جمله  از  است.  شده  تعریف  اسالمی  اصول  و 
هنر دینی رمزنگاری است. بورکهارت معتقد است که بیان 
هنرهای  و  باشد  داشته  وجود  باید  مقدس  هنر  در  نمادین 

فاقد آن را نمی توان هنر مقدس یا دینی نامید؛ چرا که فاقد 
آن رمزگرایی و کنایات سبک شناختی است که هنر دینی 
را معنا می بخشد )مجلسی 1387، 20، به نقل از بورکهارت 
معماری  در  نور  نقش  درباره  میرمیران   .)10-7  ،1369
اصفهان بیان می دارد: »نور چیزی عارضی بر این معماری 
نیست؛ بلکه با حقیقت و ذات آن عجین است. نور در این 
آن حتی  تأثیر  و  ندارد  کاربردی  وظیفه  تنها یک  معماری 
به آفرینش زیبایی هم محدود نمی شود؛ بلکه نور حقیقت 
معماری اصفهان را می سازد و آنجایی حضور دارد که تعالی 
ماده به نور در این معماری صورت از آن می گیرد« )حناچی 

از میرمیران 1377(.  بی تا، 43، به نقل 
حضور توأمان معنایی و کارکردی نور -که میراثی گران قدر 
سطحی  به  امروزه  است-  سرزمین  این  معماران  آبای  از 
نازل فروکاسته شده و از جنبه های معنایی تهی گشته است. 
در این مقاله مبتنی بر روش های کیفی مطالعات معماری، 
حضور نور و نورگذرها در معماری مساجد صفوی اصفهان 
بررسی شده است. در همین راستا در این پژوهش تالش 
بر آن است تا به این سؤال پاسخ داده شود که مؤلفه ها و 
راهکارهای طراحانه اندیشیده شده جهت ورود و حضور نور 
در درون مساجد دوره صفویه چگونه بوده است؟ و خوانش 
در  است؟  توضیح  قابل  چگونه  راهکارها  این  معناشناختی 
پژوهشگران  مشاهدات  سؤاالت  این  پاسخ  یافتن  مسیر 
برجسته  در سه مسجد  نظری،  یافته های  تحلیل  به منظور 
حکیم  مسجد  لطف اهلل،  شیخ  یعنی  اصفهان  در  صفوی 
پژوهش  یافته های  است.  گرفته  صورت  امام  مسجد  و 
مساجد  از  یک  هر  برای  خاص  به صورت  نمودارهای  در 
موردمطالعه استخراج شده است. پس ازآن الگوی حضور نور 
تبیین و مسجد شیخ لطف اهلل  اصفهان  در مساجد صفوی 

است. تحلیل شده  ویژه  به صورت 
2. مبانی نظری

1-2. نور
خداوند در قرآن خود را نور زمین و آسمان ها می داند: »اهلل 
نورالسماوات واالرض: خداوند نور آسمان ها و زمین است«. 
موضوع نور آنچنان مورد اهمیت است که سوره ای به این 
نام )سوره 24( به صورت جداگانه در قرآن آمده است. نور 
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آورده شده  قرآن  در  بار  در مجموع 17  آن  ترکیب های  و 
نور،  منظر،  از طراحی  نقل  به   ،19 )مجلسی 1387،  است 
بدیهی  مفهوم  یک  نور،  مفهوم   .)78  ،1386 نورپردازی 
عقلی است؛ نور ظاهر بالذات و مظهر للغیر است؛ لذا چیزی 
اظهر از نور نیست و از هرچیزی روشنتر و اجلی است؛ و 
امری بسیط است که به واسطه فصل تحصل می یابد؛ نور 
عبارت  به  ندارد؛  حدی  پس  فصلی،  نه  و  دارد  جنسی  نه 
دیگر نور بی نیاز از تعریف است؛ زیرا چیزی اظهر و اعرف 
از نور نیست که نور با آن تعریف شود )طباطبایی و عباسی 
عاملی  نور   .)9  ،1356 سهروردی  از  نقل  به   ،88  ،1395
در  نور  کارگیری  به  بنابراین  است.  فضا  معرفی  در  فعال 
فضاسازی و ایجاد حال وهوای مطلوب عاملی موثر می باشد. 
نور اولین شرط برای هرنوع ادراک بینایی است؛ در تاریکی 
ببینیم و نه فرم و رنگ را  مطلق، ما نه فضا را می توانیم 
محیط  از  بخشی  همواره  نورپردازی   .)123  ،1381 )وافی 
زندگی انسان را تشکیل می دهد و حدود 80 تا 85 درصد از 
تأثیر ما از جهان، از طریق ارتباط بصری با محیط حاصل 
و  است  نور  پرتو  در  عملکرد چشم  نتیجه  بینایی  می شود. 
ادراک ما از فضا وابسته به میزان روشنی آن است )آرام و 
دیگران 1396، 2(. در فرهنگ واژگان قرآن نور این چنین 
می شود  اشیا  دیدن  موجب  )آنچه  نور  است:  شده  تعریف 
دیده  لذا  است؛  ما  به چشم  آن ها  از  نور  تابش  یا  بازتابش 
اهلل  عبارت  در  اما  است؛  وابسته  نور  وجود  به  اشیا  شدن 
تعالی  خدای  که  است  این  مراد  االرض  و  السموات  نور 
وجود  به  وابسته  نیز  اشیا  وجود  حتی  که  است  نوری  آن 
بسیاری  آثار  در   .)3 بی تا،  ذوالفقارزاده  و  )جعفری  اوست( 
دارای  نور  از جمله سهروردی  اسالمی  و عرفای  از حکما 
مراتب وجود و نظام سلسله مراتبی است. »براین اساس همه 
ارکان هستی براساس میزان احاطه خود بر حقایق عالم، در 
در  نوریه  مراتب  واقع اند.  هستی  نظام  از  مختلفی  درجات 
)نوراالنوار(  نور  حقیقی  مبدأ  از  که  نوری  شعاع های  قالب 
ظلمت  عالم  از  هرچه  می گردند.  توصیف  می گیرد؛  نشئت 
که همان عالم جسمانی مادی است دورتر شویم و به سوی 
عوالم عقول و ملکوت طی طریق کنیم؛ شدت نور بیشتر 
گردیده و نزدیکی به نوراالنوار حاصل می شود« )خسروی و 

.)120  ،1394 دیگران 
2-2. نور و معماری

معماری به عنوان هنری عینی، نمود کالبدی تفکر و اعتقاد 
ساختار  خصوص  در  تفکر  با  معمار  است.  آن  سازندگان 
فضایی بنای مورد نظر، نحوه ورود و تجلی نور در این فضا 
را تعیین می کند. این ساختار فضایی شامل ابعاد و تناسبات، 
جانمایی نورگذرها، مواد و مصالح،  هندسه فضا، رنگ و... 
است. از این رو، شیوه برخورد طراح با نور و چگونگی کنترل 
و هدایت آن در فضا، از دیرباز مورد توجه معماران و طراحان 

بوده و هست. 
ایجاد  متافیزیکی  معانی  نور  استعاره  ایرانی،  معماری  در 
همواره  نور  است.  یزدان  همیشگی  حضور  آن  و  می کند 
است؛ حتی  معرفت  و  بهشت، حقیقت  آسمان،  از  فضیلتی 
بی تا،  )حناچی  باشد  پنهان  تاریکی  یا  سایه  در  زمانی  اگر 
از  ایرانی  معماری  در   .)2005 آیوازیانم1  از  نقل  به   ،42
این  کارگیری  به  و  نشده  استفاده  یکنواخت  طور  به  نور 
و  است. معرق ها  بوده  متغیر  و  متنوع  بسیار  عنصر طبیعی 
پنجره های چوبی مزین به شیشه های رنگی با ترکیب بندی 
هندسی روش های مختلف حالت بخشیدن به نور است و 
همین تغییر مداون آن و تنوع رنگ و سایه روشن است که 
پیام های بصری کافی و مناسب را به چشم انسان می رساند 

لعل 1388(.  دریای  از  نقل  به  نامعلوم، 45،  )حناچی 
جهان  در  سهروردی  که  حکمتی  نیز  اسالمی  دوره  در 
بنابراین آرای حکمای  نور بود.  بر  بنیاد نهاد مبتنی  اسالم 
همواره  را  نور  عنصر  اسالمی  هنر  تا  شد  سبب  اسالمی 
به کار گیرد )خوش نظر و  الهی  از جلوه  تمثیلی  به عنوان 
برخی فالسفه چون نصر »نور  دید  از  رجبی 1388، 70(. 
عمده ترین مشخصه معماری ایران است؛ نه فقط به مثابه 
عنصری مادی، بل همچون نمادی از عقل الهی و همچنین 
ماده  غلظت  درون  به  که  معنوی ست  جوهری  نور  وجود. 
و شایسته  به صورتی شریف  تبدیل  را  آن  و  نفوذ می کند 
می سازد که مناسب محل زندگی نفس آدمی ست. نفسی که 
جوهره اش در عین حال ریشه در عالم نور دارد- عالمی که 
چیزی جز عالم روح نیست« )اردالن و بختیار 1380، م(. به 
گفته نصر: »فضای معماری اسالمی، فضای کمی هندسه 
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دکارتی نیست؛ بلکه فضای کیفی مرتبط با هندسه قدسی 
است که به واسطه حضور امر قدسی انتظام پیدا می کند« 
)مدقالچی و دیگران 1395، 53، به نقل از نصر2 1996(. در 
این خصوص هانری کربن یادآور می شود: »نور همواره به 
دنبال ماده یا ظرفی است که به نمایانی خود زمینه ببشخد« 
)مجلسی 1387، 20، به نقل از کربن 1383، 158(. توجه 
به نقش نور در هنر و معماری دوره اسالمی تا آنجاست که 
اثر  افراد، نور را مهم ترین عامل تعیین کننده هویت  برخی 
می دانند. برای مثال بلخاری معتقد است: »این نور است که 
تعیین کننده هویت ذاتی اثر هنری است. یعنی نه تنها اثر 
را نماد جلوه نورانی وجود قرار می دهد؛ بلکه بدان شکوه و 
جاللی می بخشد که بی واسطه مصور »اهلل نور السموات و 

االرض« می گردد« )بلخاری قهی 1394، 340(.
البته توجه و پرداختن به نور، تنها مختص کشورهای اسالمی 
و هنر مذهبی-سنتی نبوده است و در همه تاریخ معماری 
با دیدگاه های متفاوت به نقش آن در طراحی معماری توجه 
معماری  سردم داران  از  لوکوربوزیه  مثال  برای  است.  شده 
مدرن، در مورد نور و سایه چنین می گوید: »معماری بازی 
هنرمندانه دقیق و خیره کننده مجموعه ای از اجسام ساخته 
شده در زیر نور است. چشم های ما برای این آفریده شده اند 
که فرم ها را زیر نور ببینیم؛ این سایه روشن ها هستند که 
 ،1381 )وافی  می سازند«  نمایان  ما  مقابل  در  را  فرم ها 
نامرئی است و  123(. به عبارتی نور همواره وجود دارد و 
معمار با ترکیب و چیدمان عناصر معماری و ایجاد سایه در 
کنار نور، به حضور او در فضا تجلی می بخشد. اولین تأثیر 
نور به عنوان روشنایی، گسترش آن در فضاست. آفرینش 
و  نور، نظم  از طریق  بلکه  از طریق دیوارها،  تنها  نه  فضا 
می دانسته اند  همواره  معماران  می گیرد.  صورت  پرسپکتیو 
در  آن  با  کار  برای  و  ساخت  »فضا«  نور  با  می توان  که 
از  نقل  به  بی تا، 43،  )حناچی،  تاریخ تالش کرده اند  طول 
بوهمه3 2014(. دوره تاریخی مورد بررسی در این مطالعه، 
دوره صفویه در ایران می باشد. »یکی از نکاتی که توسط 
معمار ایرانی به ویژه در عهد صفوی به بعد مورد توجه قرار 
گرفت؛ توجه به سلسله مراتب نور است« )مجلسی 1387، 
20(. »دین اسالم با بیان سلسله مراتب در عالم عادی و به 

برای  را  ویژه ای  ارزش  انسان،  جسمی  حیات  به  آن  طبع 
مراتب تعالی روح قائل می شود؛ چنانکه شرط برتری انسان 
را طی سلسله مراتب معنوی می داند. عالم هستی در اسالم 
بر پایه تأکید بر پروردگار در مقام منشأ واحد تمام موجودات 
)نوراالنوار( و همچنین بر سلسله مراتب وجود که خود متکی 
است«  یافته  انتظام  الهی  امر  به  و  بوده  وحدت  اصل  بر 
)حیاتی و دیگران 1396، 59، به نقل از اخوتی 1387، 46(.  

3-2. نور و مسجد
بی شک مسجد مهم ترین جلوه گاه تجلی هنر اسالمی است. 
معماران در ساخت مسجد عالوه بر تأمین روشنایی و استفاده 
از کمیت و کیفیت نور، به جنبه های معنوی و زیباشناختی 
هدف  مساجد،  طراحی  در  که  چرا  کرده اند؛  توجه  نیز  آن 
ایجاد فضایی قدسی و معنوی است. »معماری مساجد به 
دنبال الهام از مفاهیم کلی الهی است تا فضایی ایجاد کند 
تا عالم معنا و ماده را به هم نزدیک کند و فضای روحانی 
خاصی را خلق کند. از آنجایی که نور نماد وحدت الهی است 
هنرمندان مسلمان سعی نموده در انتقال معنا از نوسان و 
معنوی  فضاسازی  مهم  عنصر  گیرد...  بهره  آن  ارتعاشات 
به  اما   .)58  ،1396 دیگران  و  )حیاتی  است«  نور  مسجد، 
راستی چه چیزی مسجد را مسجد می کند؟ از پیامبر اسالم 
همانجا  بگذارید؛  نماز  که  »هرجا  فرمود:  که  است  روایت 
مسجد است« )هیلن برند 1383، 31(. با این وجود، تعریفی 
دقیق از مسجد را می توان به این صورت ارائه داد: »مسجد 
به تمام معنی بنایی است اسالمی و از این دیدگاه، جلوه گاه 
می آید...  شمار  به  اسالمی  معماری  رازهای  و  رمز  کلیه 
بت شکن،  مساوات خواه،  بنیاد،   همان  از  مسجد  معماری 
مذهبی  عمیقًا  تمام وجودش  در  از همه،  باالتر  و  درونگرا 
نیز  برند 1383، 31-32(. سید حسین نصر  است« )هیلن 
در تعریف مسجد می گوید: »نقطه ای خاکی بر محور اتصال 
فریضه  عالی ترین  انجام  برای  را  فضا  که  آسمان  و  زمین 
می بخشد«  قطبیت  و  ساخته  متمرکز  نماز  یعنی  اسالمی 
نصر 1373،  از  نقل  به  )فرشچیان و شجاری 1396، 99، 

 .)33
بنابراین تعاریف، معماران مساجد همواره در پی ساخت و 
سوق  هدف  با  که  عرفانی  و  قدسی  فضایی  چنین  ایجاد 
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از جنبه های مادی  انسان به سمت مظهر وجود و کاستن 
و حرکت به سوی عوالم معنوی طراحی می شده است؛ از 
عناصر مختلفی در بنای ساختمان استفاده کرده که بی شک 
در طراحی  است.  بوده  نور  عناصر،  این  مهم ترین  از  یکی 
معماران سنتی »نور به عنوان مظهر وجود در فضای مسجد 
افشانده می شود تا تبیین کننده هندسه آیینی آن باشد. حجم 
اهمیت  حائز  اسالمی  ایرانی  معماری  نورپردازی  در  فضا 
است. در این حجم فضایی و پوشش غیرهمسطح، انعکاس 
منابع نور بر سطوح با رنگ های یکسان، طیف های رنگین 
با سایه روشن های گوناگون ایجاد می کند و فضا و محیط را 
با درجات رنگین متکثر از سیر تا روشنی تأللو و جلوه هایی 
بی انتها می نمایاند و از هر زاویه، این جلوه گری ظهوری نو 
برای خلق  مساجد  در   .)3 دیگران 1396،  و  )آرام  می یابد 
بهره  ماده  از  فراتر  چیزی  به عنوان  نور  از  معنوی،  فضایی 
فضاهای  به  آن  بهتر  هرچه  هدایت  برای  و  شده  گرفته 
که  گردیده  ارائه  مختلفی  تکنیک های  و  روش ها  داخلی 
چگونگی  است.  شده  میسر  نورگذرها  طراحی  با  مهم  این 
توزیع نور، جهت و زاویه نور، درخشندگی و خیرگی بسترساز 
خصوصیات کیفی نور در فضا هستند )هومانی راد، طاهباز و 
پورمند 1396، 76(. معماری اسالمی ایران، همواره بازتابده 
مکان مقدس، حیات و حضور نور است و بر روح آدمی تأثیر 
می گذارد. برای مثال، فضای درون مسجد، اساسًا به نحوی 
ساخته شده است تا حضور خداوند را القا کند و فرد مومن از 
هرسو خود را در احاطه این حضور ببیند که واهلل من ورائهم 

محیط )خوش نظر و مجلسی 1388، 72(.
3. پیشینه پژوهش

مقوله ای  معماری،   با  آن  ارتباط  و  کاربرد  و  نور  بحث 
معماران  توجه  کانون  در  همواره  قبل  سال ها  از  که  است 
به  توجه  با  اما  است؛  بوده  ایران  معماری  پژوهشگران  و 
از مطالعاتی که  به آن دسته  این پژوهش، می توان  هدف 
به بررسی وجوه معناشناختی هنر معماری ایرانی در ارتباط 
به عنوان  نور در بستر فضایی مساجد پرداخته اند؛  با عنصر 

کرد.  اشاره  پژوهش  این  با  مرتبط  مطالعات  مهم ترین 
و  رمزگونه  تجلی های  یافتن  پی  در  که  پژوهش هایی 
معناشناختی فضاهای معماری ایران انجام شده اند محدود 

می باشند که از این جمله می توان به کتاب »خشت و خیال« 
اثر نوایی و حاجی قاسمی )حاجی قاسمی و نوایی 1391( 
اشاره کرد. موضوع این کتاب شرح معنای عمیق نهفته در 
مشهور  اثر  وحدت«  است. »حس  ایران  اسالمی  معماری 
اردالن و بختیار را شاید بتوان مهم ترین کتابی دانست که 
ایرانی  به خصوص معماری سنتی  ایرانی و  درباره معماری 
کتاب  این  نویسندگان  است.  نوشته شده  آن  ریشه های  و 
اسالمی  معماری  عناصر  همه  چگونه  که  می دهند  نشان 
ایران زمین، پیرامون مفهوم وحدت در کثرت تنیده شده اند 
به بهترین شکل  به مثابه تجلیات متعدد وحدت  ازاین رو  و 
به فهم درمی آیند )اردالن و بختیار 1380(. »انسان نورانی 
با  )کربن 1379(،  نوشته هانری کربن  ایرانی«  در تصوف 
بوعلی  مانند  ایرانی  عارفان  از  تن  چند  رساله های  بررسی 
سمنانی  عالء الدوله  و  شیرازی  روزبهان  سهروردی،  سینا، 
مفاهیمی چون نور، رنگ، بالندگی مینوی، جهانی فراحسی 
و حکمت اشراق از دیدگاه تصوف ایرانی را شرح و تبیین 
می کند. این کتاب بر پایه واگشایی ژرف نوشته های عارفان 
مفهوم  پیگیری  نویسنده  آن ها  در  که  است  استوار  ایرانی 
نشانه های  چون  را  آن ها  به  داشتن  نگرش  و  رنگ  و  نور 
1387؛  )مجلسی  می آورد.  شمار  به  مینوی  فرابالندگی 

عباسی 1395(. و  طباطبایی 
حسن  نوشته  اسالمی«  معماری  و  هنر  عرفانی  »مبانی 
وجود  وحدت  پیرامون  بحث  به  دفتر  دو  در  قهی  بلخاری 
و وحدت شهود و مصادیق این مضامین در هنر و معماری 
اسالمی پرداخته است. در فصل هشتم این کتاب، به طور 
مفصل به تجلی نور و رنگ در معماری و نگارگری ایرانی 
است  معتقد  و  نویسنده  و  است  شده  پرداخته  اسالمی  و 
»نقش نور در معماری اسالمی نمودگار اصل تجلی است و 
معماری اسالمی در اندیشه کاربرد طرح ها و موادی است 
که اصلی ترین مظهر تجلی او یعنی نور باشند؛ زیرا کارکرد 
نه  است  انعکاس  کارکرد  جهان بینی،  این  در  ماده  و  ایده 
اصالت... نقش نور شفاف کردن ماده و کاستن از صعوبت 
و سردی بنا است تا همچون قلب، مأمن و پناهگاهی برای 
روح گرفتار آمده در قلب ماده باشد« )بلخاری قهی 1394، 

.)383
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در میان مطالعات متأخر که معطوف به موضوع این نوشته 
است؛ بمانیان و عالی نسب )1391( در مقاله »بررسی نقش 
نور در تبیین توالی فضای معماری مساجد؛ نمونه موردی: 
مسجد شیخ لطف اهلل« تحلیلی از حضور نور در مسجد شیخ 
لطف اهلل ارائه دادند. نتیجه این مطالعه نشان می دهد »نور 
عالوه بر کارکرد عادی خود در فضاهای معماری اسالمی، 
عملکردهای دیگری نیز داشته است که آن ها می توان به 
نقش نور در توالی بین دو جهان مادی و معنوی اشاره کرد. 
ترتیب در »انفصال«،  به  و  زمانی  این عمل در سه طیف 
اتفاق  اسالمی  معماری  فضای  در  »وصول«  و  »انتقال« 
می افتد«. ازاین رو در نوشته حاضر نیز معنا در توالی میان 
سه  و   )10 و   6  ،5 )شکل های  معنوی  و  مادی  جهان  دو 
بوده  تحلیل ها  ارائه  مبنای   )11 و   4 )شکل  زمانی  طیف 
است؛ با این تفاوت که تحلیل ها از نظر معنایی در گستره 
ژرف تر و از نظر کارکردی در محدوده وسیع تر ارائه شده اند.

»ارزیابی  مقاله  در   )1395( اورنگ  زاده  قلی  و  هاشم پور 
چگونگی تجلی نور در معماری مساجد با مطالعه موردی در 
محور میانی شهر تبریز« پس از مطالعه نظری تاریخی در 
آراء فالسفه و عرفا در زمینه نور و نسبت میان آن با معماری 
نقش نور را در دو بعد مادی و معنوی در مساجد تفکیک 
کردند. در این مقاله متغیرهای کیفی »روحانیت و قداست«، 
»هدایت«، »طی مراتب« و »تجلی حق و عروج« به عنوان 
قرار گرفت.  ارزیابی  نور مورد  مفاهیم و نقش های معنایی 
تحلیل نهایی مقاله ایشان مبتنی بر روش کمی و گردآوری 

داده به صورت پرسشنامه ای صورت گرفته است.
مطالعه خود  دو  در  و 1396(   1393( و طاهباز  هومانی راد 
تفکیکی از تأثیر نور ارائه داده اند. »معماری مهم ترین عامل 
فضاست.  بر  نور  حضور  جنبه های  چگونگی  تعیین کننده 
محل عبور نور که می توان آن را مدخل نوری نامید در نحوه 
حضور نور دخیل است.« )هومانی راد و طاهباز 1393، 20( 
ازاین رو به بررسی نور از دو منظر »مدخل« و »محضر نور« 
هم زمان  »بررسی  که  گرفته اند  نتیجه  ایشان  پرداخته اند. 
کیفی  حضور  تحلیل  در  نور  محضر  و  مدخل  رویکرد  دو 
حضور  چگونگی  در  دو  آن  کامل  وابستگی  از  حاکی  نور 
کیفی نور است. حضور نور از نگاه اول حضوری عملکردی 

وجودی  دیگر  نگاه  از  و  مادی  نیازهای  به  دستیابی  برای 
که  است  معنوی  بیشتر  نیازهای  به  دستیابی  برای  ارزشی 
بدین جهت دو جنبه زیبایی شناختی و تأثیرات روان شناختی 
ایشان در تکمیل  نیز شامل می شود.«  را  اثر  نور در  بودن 
مطالعه پیشین، در سال 96 مقاله »الگوی نورپردازی طبیعی 
در گنبدخانه های مساجد تاریخی اصفهان« را منتشر کردند 
گنبدخانه  پنج  در  را  نور  حضور  عملکردی  بعد  آن  در  که 
مساجد تاریخی اصفهان بررسی کردند. از منظر عملکردی 
طبیعی،  نور  توزیع  »الگوی  می دهد  نشان  مقاله  نتیجه 
مورد  مساجد  در  نور  زاویه  و  جهت  پراکندگی،  چگونگی 
زیادی  شباهت  دارای  به غیراز مسجد شیخ لطف اله  مطالعه 

و دیگران 1396، 78(. )هومانی راد  است« 
به  که  آثاری  تمامی  رفت  آن  ذکر  که  همان گونه  البته 
موضوعاتی چون مسجد، حکمت هنر اسالمی، هنر مقدس 
مرتبط  پژوهش  این  رویکرد  به  به نوعی  پرداخته اند  و... 
دید  از  منابع  مهم ترین  از  برخی  به  تنها  اینجا  در  و  بوده 
معرفی  کتب  بر  عالوه  است.  شده  مختصر  اشاره  نگارنده 
شده،  مقاالتی که در این زمینه به رشته تحریر درآمده که 
برای جلوگیری از تطویل بحث، بدان ها اشاره نشد. بنابراین 
به طور خالصه، پیشینه این پژوهش به صورت جدول ذیل 

می باشد.  ارائه  قابل 
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دیدگاه عنوان نویسندگان
حضور معنایی نور در معماری مبتنی بر مفاهیم قرآنی است. ترکیب 

نور و سایه هدایتگری نمادین از ظلمت به روشنایی است. در معماری 
اسالمی ایران می توان نور عالوه بر کارکرد حضوری تمثیلی نور داشت

جستاری پیرامون نور و 
مصادیق آن در معماری ایرانی

البرزی و دیگران 
)1398( 1

مراتب استفاده از نور روز در مساجد مورد مطالعه را می توان به دو مرتبه 
تقسیم کرد. ابتدا جنبة کّمي نور روز که استفادة فضا از حداقل روشنایي 
براي انجام مراسم عبادي یا مطالعة کتب دعا را شامل مي شود. سپس 

جنبه های کیفي نور روز که حالت معنوي فضا را ایجاد می کند و شامل ایجاد 
سایه روشن های داخلي با تأکید لکه های نوري بر نقاطي خاص از فضا چون 

محراب یا خطوط قرآني ترسیم شده بر حاشیة سقف و امثال آن می شود.

کندوکاو در نسبت نورگیرها 
و روشنایي روز در معماري 

گنبدخانه هاي مساجد تاریخي 
و معاصر

هومانی راد و دیگران 
)1396( 2

الگوی عملکردی حضور نور در مساجد مورد مطالعه به غیراز مسجد 
شیخ لطف اله دارای شباهت زیادی است. حرکت نور در هر پنج مسجد 

صورت یکسانی دارد. در نگاه بیننده رو به محراب، محراب نسبت 
به کل فضا در کل روز روشن تر به نظر می رسد. باوجود تفاوت در دوره 
تاریخی ساخت مساجد و ویژگی های معماری گنبدخانه ها، لیکن الگوی 
نورپردازی یکسانی بر آن ها حکم می کند. به واقع استفاده از الگو می تواند 

منجر به نتایج متنوعی در محصوالت آن شود.

الگوی نورپردازی طبیعی در 
گنبدخانه های مساجد تاریخی 

اصفهان

هومانی راد و دیگران 
)1396( 3

کاربران معاصر مسجد، تجلی مفاهیم پژوهش )روحانیت، هدایت، طی 
مراتب و تجلی( را در صورت رعایت این الگوها، قوی تر حس می نماید. 
ازاین رو جهت تقویت معنا اجزا عملکردی می بایست مبتنی بر الگوهای 

پیشین طراحی شود.

ارزیابی چگونگی تجلی نور 
در معماری مساجد با مطالعه 
موردی در محور میانی تبریز

هاشم پور و قلی زاده 
اورنگ )1395( 4

مشخصه های متفاوت گنبدها بر میزان معنویت و شفافیت فضا تأثیر 
می گذارند. همچنین تجلی شفافیت معنوی در معماری مساجد در روابط 

دوطرفه با مستورسازی و روشن سازی می باشند و با مشخصه های 
شفافیت از جمله پویایی، سیالیت، پیوستگی، روابط بین فضای داخلی و 
خارجی، بی ماده شدن، انعطاف پذیری و سازگاری، خوانایی و مطلوبیت و 

گستره ی فضایی از طریق روشنایی ارتباط برقرار می کند.

ارزیابی شفافیت معنایی گنبدها 
در مساجد با تأکید بر عملکرد 

روشنایی فضایی

ناظر و دیگران 
)1395( 5

تبیین مصادیق این مفهوم نور در معماری ایرانی و اسالمی مبتنی بر 
اصل تجلی؛ زیرا کارکرد ایده و ماده در این جهان بینی، کارکرد انعکاس 

است نه اصالت«.

مبانی عرفانی هنر و معماری 
اسالمی بلخاری قهی )1394( 6

تبیین نقش »مدخل« در »حضور نور« مبتنی بر دو جنبه عملکردی و 
معنایی: » بدین جهت دو جنبه زیبایی شناختی و تأثیرات روان شناختی 

بودن نور در اثر را نیز شامل می شود«

بررسی نقش نور در ایجاد 
فضای معنوی در مساجد 

معاصر

هومانی راد و طاهباز  
)1393( 7

تحلیل نقوش، رنگ های بکار رفته و نوع معماری قسمت های شاخص 
مساجد اسالمی -که موضوع »نور« در آن حضور بارز دارد- نشان 

می دهد منشأ همه زیبایی ها، وجود و قابلیت های ادراک در هنر اسالمی، 
همین موضوع است؛ و هنرمند معمار، یکی از کاربران اصول چنین 

جامعة نورانی است که توانسته با دریافت جنبه های کیفی و کمی ساحت 
متعالی آن، توازن میان جهان نورانی و مادی را نشان دهد.

بررسی تجلّی رمز نور در 
معماری اسالمی

شفیعی و دیگران 
)1393( 8

جدول 1. پیشینه مطالعات انجام گرفته در موضوع ارتباط جنبه های معناشناختی نور و معماری )مأخذ: نگارندگان 1398(
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اجزا مختلف نورگیر در معماری مساجد و مسجد-مدرسه شناسایی و 
مقایسه شدند. مقایسه این اجزا نشان داد نورگیری از در و پنجره در هر 
دو گروِه مشابه است. بهره گیری از هورنو در مساجد بیشتر از مسجد-

مدرسه ها است؛ درحالی که نورگیری از طریق شباک و روزن در مسجد-
مدرسه ها پرکاربردتراست. در مورد عنصر روشندان نیز میزان بهره گیری 

از آن بسیار کم بوده و بیشتر در نمونه مساجد کاربرد داشته است.

بررسی انواع نورگیری و 
روش های تأمین نور در 

مساجد

بمانیان و نیکودل 
)1393( 9

نور در دو بعد کارکردی و معنوی در معماری مسجد شیخ لطف اهلل 
حضور دارد. در بعد معنوی توالی دهنده سیر از آدمی از »ماده« به »معنا« 

است و این سیر در سه طیف انفصال، انتقال و وصول اتفاق می افتد.

بررسی نقش نور در تبیین 
توالی فضای معماری مساجد

بمانیان و عالی نسب 
)1391( 10

موضوع این کتاب شرح معنای عمیق نهفته در معماری اسالمی ایران 
است. این کتاب با هدف آشنایی با معماری دوره فرهنگ اسالمی در 
ایران و درک بهتر فضای معماری و نشان دادن حقیقت مفاهیم و 

وحدت میان آرمان ها و بنای ساخته شده توسط هنرمندان نگارش یافته 
است.

خشت و خیال حاجی قاسمی و نوایی 
)1391( 11

شاید بتوان این کتاب را مهم ترین کتابی دانست که درباره معماری 
ایرانی و به خصوص معماری سنتی ایرانی و ریشه های آن نوشته شده 
است. نویسندگان این کتاب نشان می دهند که چگونه همه عناصر 
معماری اسالمی ایران زمین، پیرامون مفهوم وحدت در کثرت تنیده 

شده اند و ازاین رو به مثابه تجلیات متعدد وحدت به بهترین شکل به فهم 
در می آیند.

حس وحدت اردالن و بختیار 
)1380( 12

مورد  موضوعاتی  پیشین  مطالعات  نتایج  جمع بندی  در 
پژوهش قرار نگرفته است. به عنوان مثال در مطالعه بمانیان 
شیخ  مسجد  در  نور  نقش  صرفًا   )1391( عالی نسب  و 
ارزیابی  مشابه  نمونه های  گرفتن  نظر  در  بدون  لطف اهلل 
از  منبعث  شده  معرفی  الگوی  دیگر  سوی  از  است  شده 
معنایی  نوشته نقش  این  در  ازاین رو،  نیست.  فراگیر  کلیت 
حضور نور در مسجد شیخ لطف اهلل مبتنی بر شناخت الگوی 
معماری آن دوره در اصفهان، شناسایی و معرفی می گردد؛ 
بمانیان و  نتایج مطالعه  با  اندک شکلی  قرابت  و علی رغم 
عالی نسب )1391( موضوعات مغفول آن مطالعه را تکمیل 
مبتنی  تعریف می کند. همچنین  وسیع تری  چارچوب  در  و 
بر مطالعه هومانی راد و طاهباز )1393( در این پژوهش در 
تفکیک نقش نور در معماری مساجد، اجزا معرفی شده در 
شکل های 5، 6 و 10 بر این اساس قابل تفکیک هستند؛ و 
با توجه به نتیجه مطالعه هومانی  راد و دیگران )1395( مبنی 
لطف اهلل  شیخ  مسجد  در  نور  حضور  عملکردی  تفاوت  بر 

تاریخی اصفهان در نوشته حاضر،  به دیگر مساجد  نسبت 
قرار  نور مورد مطالعه  از حیث حضور معنایی  این موضوع 

است. گرفته 
اسالمی  و  ایرانی  معماری  که  ادعا  این  می توان  بنابراین، 
در طراحی  نور  کاربست و حضور  با  ارتباط  در  به خصوص 
مساجد، دارای جنبه های فرامادی و معنایی بوده را مسبوق 
به سابقه و به نوعی ثابت شده دانست. اما آنچه در میان این 
مطالعات جلوه می کند؛ خأل مطالعات کاربردی است که به 
تبیین مصادیق در متن معماری بپردازد و در همین راستا، 
در این پژوهش تبیین کیفیت حضور نور به صورت موردی 
در مساجد دوره صفویه و به صورت خاص در مساجد شیخ 

لطف اهلل، حکیم و امام صورت می گیرد.
4. مدل پژوهش

در  نور  بروز  و  ظهور  شیوه  اینکه  فرض  با  پژوهش  این 
معماری اصفهان دوره صفوی فارغ از جنبه های عملکردی، 
معماری  فضای  در  و  اندیشیده  معنایی  اصول  بر  تأکید  با 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 31

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1399-fa.html


129فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و نهم / زمستان  1399 / سال هشتم

ویژگی های  و  چگونگی  بررسی  به  است؛  کرده  پیدا  نمود 
کیفی حضور نور و نورگذرها در ساختار معماری مسجد شیخ 
لطف اهلل اصفهان به عنوان یکی از شاخص ترین مساجد این 
این  در  راستا  همین  در  می پردازد.  اصفهان  شهر  در  دوره 
پژوهش تالش برآن است تا به این سوال پاسخ داده شود 
جهت  شده  اندیشیده  طراحانه  راهکارهای  و  مولفه ها  که 
ورود و حضور نور در درون مساجد دوره صفویه چگونه بوده 
قابل  چگونه  راهکارها  این  معناشناختی  خوانش  و  است؟ 
این  در  که  باید گفت  نهایت  در   )1 )شکل  است؟  توضیح 
نور  همانا  می آید؛  میان  به  نور  از  که سخن  هرکجا  مقاله 

5. بحث
اسالمی  معماری  در  نور  شد؛  اشاره  پیشتر  که  همانگونه 
از  و  است؛  مطلق  وجود  بیانگر  و  الهی  اقدس  ذات  مظهر 
در  که  است  دینی  هنری  صفوی  دوران  هنر  دیگر  طرف 
آن سازنده بنا در تالش بوده است با هدایت و کنترل نور 
به عنوان مظهر وجود در ساختمان مسجد از طریق عناصر 
کالبدی و نورگذرها )راهکارهای معمارانه(، آن را به داخل 
فضا کشانده و کیفیت های فضایی را به گونه ای ایجاد کند 
تا فرد در فضایی معنوی، حضور خدا را در هرسو احساس 
کند که »واهلل من ورائهم محیط« )سوره البروج/ آیه 20: و 
خداوند از هر سو بر ایشان احاطه دارد(. تیتوس بورکهارت 
گفته  اینگونه  معنوی  فضاهای  در  نور  نقش  با  ارتباط  در 
معنوی  وحدت  برای  را  نور  از  کامل تر  »سمبلی  که  است 

است.  نظر  منظور  طبیعی 
روش تحلیل داده های پژوهش به صورت کیفی و مبتنی 
)توصیفی-تحلیلی(  نگارندگان  تحلیل های  و  مشاهدات  بر 
صورت گرفته است. از این رو، مبتنی بر مطالعات اسنادی و 
تبیین پایه های نظری تحقیق سه مسجد منتخب در زمینه 
نحوة بهره گیری از عناصِر نورگیر و تاثیرات هریک از این 
اجزا در الگوی فضایی مسجد مشخص شد. نتایج حاصل از 
مطالعات به صورت دیاگرام هایی شامل پالن، فضاها، تاثیر 

معنایی نور در فضاها ارائه شد.

در  مسلمان  هنرمندان  دلیل  همین  به  یافت.  نمی توان 
اهتزاز  به  شیوه ای  به  را  نور  که  موادی هستند  جستجوی 
درآورند. این همان نتیجه ای است که سطوح داخل مسجد 

فرا می گیرد« )کریمی و میرزاعلی 1396، 23(. را 
در همین راستا و برای پاسخ به سوال پژوهش و بازشناسی 
وجوه معنایی حضور نور در مسجد شیخ لطف اهلل، الزم است 
تا با توجه به هدف پژوهش، ضمن شناخت انواع نورگذرها 
استخراج  مولفه های  و جمع بندی  ایران  معماری سنتی  در 
این  از  صحیح  درکی  به  شده،  ارائه  مبانی  براساس  شده 
در همین  یافت.  یکدیگر دست  با  آن ها  ارتباط  و  مولفه ها 
راستا مدل مفهومی این پژوهش به صورت شکل ذیل قابل 

ارائه می باشد )شکل 2(.

شکل 1. ساختار پژوهش )مأخذ: نگارندگان 1398(
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شکل 2. مدل مفهومی پژوهش )مأخذ: نگارندگان 1398(

شکل 3. عناصر نورگیری در معماری سنتی ایران )مأخذ: نگارنده، بر اساس نعمت گرگانی 1381، 318(

بنابراین ابتدا به بررسی عناصر نورگذر و شیوه های نورگیری 
در معماری سنتی ایران و سپس به بررسی کیفیت حضور 
لطف اهلل  شیخ  مسجد  در  آن  معناشناختی  خوانش  و  نور 

پرداخته شده است. اصفهان 
1-5. عناصر نورگیری در معماری سنتی ایران

عناصر نورگیری در معماری سنتی ایران از دو جهت مورد 
مطالعه قرار می گیرند. گروه اول به عنوان کنترل کننده های 
نور مانند انواع سایه بان ها و دسته دوم نورگیرها. گروه اول 
نقش تنظیم نور وارد شده به داخل بنا را به عهده دارند و 
خود به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول آن هایی که جزو 

و  چگونگی  بررسی  همانا  که  پژوهش  هدف  به  توجه  با 
ویژگی های کیفی حضور نور و نورگذرها در ساختار معماری 
و فضایی مسجد شیخ لطف اهلل در شهر اصفهان می باشد؛ 
دسته اول یعنی کنترل کننده های نور از محدوه این پژوهش 

بنا هستند؛ مانند رواق؛ و دسته دوم آن هایی که به بنا افزوده 
شده و گاهی حالت تزئینی دارند؛ مثل پرده. عناصری که 
به عنوان نورگیرها مطرح شوند نام های مختلفی دارند ولی 
همه نورگیر هستند و عبارتند از روزن، شباک، در و پنجره 
فریزوخوون،  روشندان،  ارسی،  هورنو،  جامخانه،  مشبک، 
گرگانی  )نعمت  تهرانی  و  پاچنگ  فنزر،  پالکانه،  گلجام، 
1381، 318( )شکل 3(. در یک دسته بندی کلی تر، می توان 
و  دیوار  در  تعبیه شده  نورگیرهای  دو دسته  به  را  نورگیرها 

نورگیرهای تعبیه شده در سقف تقسیم بندی کرد.

دوم  با دسته  مرتبط  کیفیات  بررسی  به  تنها  و  بوده  خارج 
پرداخته می شود. بدین منظور و با بررسی منابع کتابخانه ای 
صورت  به  را  نورگذرها  این  می توان  موضوع،  با  مرتبط 

خالصه مطابق جدول 2 تعریف کرد. 
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2-5. نور در مساجد صفوی اصفهان
در معماری ایران نحوه حضور و توزیع نور، در ایجاد کیفیت معنوی 
فضا موثر است. چگونگی توزیع نور و درک معانی حضور آن در 
فضا به عوامل بسیاری وابسته است. در فضاهای مساجد صفوی 
اصفهان دو بعد معنایی و کالبدی در سازگاری نور با بنا مد نظر 
بوده است. در بعد کالبدی همواره دو عامل مکان مدخل نوری و 
کیفیت جداره داخلی در نحوه توزیع نور در فضا مورد توجه بوده 
است. با بررسی این فضاها در ارتباط با مکان مدخل نوری، دو 

نوع نورگیری از جداره ها و سقف و در ارتباط با کیفیت جداره 
داخلی سه الگوی انتشار، انعکاس و انکسار در نحوه توزیع نور 
در فضای داخل مکرر مشاهده می گردد. این سه الگوی در تغییر 
میزان شدت نور، حجم روشنایی و رنگ نور در فضا، و در نتیجه 

بر فرآیند ادراک معنوی نور تاثیرگذاری هستند.
شکسته شدن مسیر مستقیم پرتوی نور، به واسطه برجستگی های 
سطح رویه جداره داخلی، شدت پرتو اولیه نور کاهش داده و پدیده 
پخش نور )انتشار( حاصل می گردد. نمود این موضوع در معماری 

تعریف نوع
روزن یک پنجره کوچک است که معمواًل در باالی در و گاهی در دوسوی آن برای گرفتن روشنایی و تأمین 

هوای آزاد برای فضاهای بسته به کار می رفته است. روزن

سطح مشبکی که از دو فضای پر و خالی تشکیل شده باشد؛ به نحوی که از یک سو بتوان سوی دیگر آن را دید 
)بمانیان و نیکودل 1393، 62؛ به نقل از صنعتی 1385، 25(. شباک

روزن های قرار گرفته در کالله گنبدها و کلمبه های گرمابه ها و غالمخانه رباط ها و رسته ها و بازارها جامخانه
هورنو به نورگیرهای باالی سقف گفته می شود؛ سوراخ هورنو باز است تا عمل روشنایی و تهویه صورت پذیرد.  هورنو

ارسی پنجره مشبکی است که به جای گشتن روی پاشنه گرد، باال می رود و در محفظه ای که در نظر گرفته شده 
جای می گیرد.  ارسی

از ابتدایی ترین روش های نورگیری بوده و براساس میزان نوری که قرار است وارد ساختمان گردد؛ در اندازه های 
مختلف ساخته می شوند. در مناطقی که نور خورشید شدید است، در و پنجره های مشبک تعادلی بین نور خارج و 
داخل ایجاد می کنند، تعادلی که جلوی نور شدید آفتاب را می گیرد و مانع خسته شدن چشم در مقابل نور شدید 

می شود. 

در و پنجره مشبک

در بناهایی که استفاده از پنجره در دیوارها ممکن نبوده مثل بازارها و سایر بناهای عمومی، معماران در قسمت 
خورشیدی کاربندی روزن هایی معمواًل به شکل کاله فرنگی و عمود بر قسمت خورشیدی ایجاد کرده اند که به آن 

روشندان می گویند.
روشندان

یک نقش ترئینی است که با تکه های آجر تراشیده برای ورود روشنایی و هوا به اتاق ها لوحه های گچین را سوراخ 
کرده و نقش هایی پدید آورده و وآن لوحه ها را در باالی درها و پنجره ها می نشانیدند. فریزوخوون

شیشه های کوچک و رنگینی که در داخل گچ کار می گذاشتند و آن را در باالترین قسمت اتاق تعبیه می کردند تا 
نوررسانی به داخل بنا را تأمین کند.  گلجام

به پنجره های پیش آمده در ایوان یا بالکنی که اطرافش پنجره باشد، پالکانه می گفتند.  پالکانه
- فنزر

پنجره یا روزنی که پای آن بسته است و به زمین نمی رسد. پاچنگ
تاالر رو به آفتاب که ارسی داشته باشد. تهرانی
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ایران را می توان در طاق بندی ها، مقرنس کاری ها، کاربندی های 
ایوان ورودی و در پاکار گنبدها یافت. کاهش شدت روشنایی 
ناشی از پدیده انتشار نور، از درخشندگی بیش از حد منبع نوری 
و ایجاد خیرگی در فضا جلوگیری کرده )اونز 1379، 103(؛ و 
بر فرآیند ادراک معنوی نور در فضا تاثیر می گذارد. از آن جهت 
که شدت روشنایی با فعالیت رابطه دارد )حیدری 1388، 32(؛ 
بنابراین تمایل فضاهای مذهبی معماری ایران به تاریکی، گذشته 
از مباحث عرفانی، برخی الگوهای رفتاری را تقویت و برخی دیگر 
را تضعیف می کند )هومانی راد 1392، 9(. این خود خاستگاه بعد 

معنوی در سازگاری نور و بناست.
در معماری مساجد صفوی اصفهان همواره استفاده از عناصر و 

از این رو اطالق نور به ذات مقدس خداوند )نورالنوار(، حقیقی 
است و به سایر انوار، نور مجازی اطالق می شود؛ و بدین سان 
است که تجلی ذات مقدس خداوند، نور است. زیرا اگر تجلی، 

ساختارهای طبیعی، الگوهای ذهنی و معنوی انسان هم راستای 
یکدیگر در تالش براي نمایاندن عشق به معبود، تجلی ماوراء در 
فضا و توجه به جنبه های روانی و معنوی آن به منظور تعریف 
شخصیت فضا و ارتقای کیفیت آن بوده است. در این میان کهن 
الگوی نور مهم ترین عنصر طبیعی حاضر در این معماری، همواه 
بار فرهنگی و معنوی به همراه داشته و با هدفی خاص در فضا 
به کار رفته است. نحوه توزیع نور در معماری سنتی تحت تأثیر 
فرهنگ و مذهب قرار داشته است که بر درک معنایی فضا تاثیر 
بسزایی دارد. شکل 4 کیفیت حضور نور در مساجد اصفهان 
صفوی است که مبتنی بر بعد معنوی و عرفانی تدوین شده است.

َعَرض باشد و بر نور اضافه شده باشد الزم می آید که نور فی 
نفسه قابل رویت نباشد و خود به وسیله چیز دیگر که فی نفسه 

قابل رویت است؛ دیده شود )الهوری 1380، 100(.

شکل 4. کیفیت حضور نور در مساجد اصفهان صفوی )مأخذ: نگارندگان 1398(
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شکل 5. کروکی حضور نور در بخش های مختلف مسجد امام اصفهان )مأخذ: نگارندگان 1398(

الهی  وحدت  به  نور  مانند  و مظهری  نماد  هیج  که  آنجا  از 
در  تا  اسالمی همواره کوشیده اند  نیست؛ هنرمندان  نزدیک 
آنچه می آفرینند از این عامل به منتهی حد ممکن بهره گیری 
که  اسالمی  معماری  فضای   .)88  ،1365 )بورکهارت  کنند 
در  هنری  حقیقت  یک  ظهور  جلوه های  بزرگترین  از  یکی 
کالبد مادی به شمار می آید )مهدوی نژاد 1383، 58(؛ همواره 
آکنده از جلوه های بصری و معنوی نور است و معماران این 
در طول  معماری  نمادین  و  اصلی  در بخش های  را  ویژگی 
دوران به نمایش درآورده اند. اولین جایگاه تجلی هنر ایرانی و 
اسامی، در معماری مساجد است که فضا و مکانی برای ارتباط 
نورالنوار می باشد )بمانیان و عالی نسب 1390، 543(. معماران 
در ساختن مساجد که نماد معماری مذهبی به شمار می رود 
عالوه بر استفادة مادی از نور، مفهوم نمادی اعتقادی آن را 

نیز لحاظ کرده اند )کشمیری و دیگران 1392(. 
نقش نور در معماري مساجد صفوی برگرفته از هستی شناسی 
اسالمی »تأکید بسیار گسترده بر اصل تجلی است. در اسالم 
به دلیل حضور مطلق اصل »تجلی«، معماري اسالمی در 

اندیشه کاربرد طرح ها و موادي است که مهم ترین مظهر 
تجلی »او« یعنی »نور« را بازتاب دهند؛ زیرا کارکرد ایده و 
ماده در این جهان بینی، کارکرد انعکاس است؛ نه اصالت. 
نور در تجلی خود در معماري همچون نمادي از وجود و 
عقل الهی و چون جوهري معنوي است که به درون غلظت 
ماده نفوذ می کند و آن را تبدیل به صورتی شریف و شایسته 
می سازد که مناسب محل زندگی نفس آدمی است؛ نفسی 
که جوهرش در عین حال ریشه در عالم نور دارد. نقش نور 
شفاف کردن ماده و کاستن از صعوبت و سردي معماري 
مقدس است تا همچون قلب، مأمن و پناهگاهی براي روح 
به  )بلخاری 1384، 47(.  باشد  ماده  قلب  در  آمده  گرفتار 
منظور معرفی بیشتر و تبیین تجلی حضور معنایی نور، در دو 
شکل 5 و 6  توالی و انتقال انسان در مساجد امام و حکیم 
اصفهان از ساحت مادی دنیا به ساحت معنوی مبتنی بر 
سلسله مراتبی که پیش از این درباره آن سخن گفته شد؛ 

ارائه می گردد.
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شکل 6.  کروکی حضور نور در بخش های مختلف مسجد حکیم اصفهان )مأخذ: نگارندگان 1398(

3-5. مسجد شیخ لطف اهلل
 1619-1602 در  شده  )ساخته  لطف اهلل  شیخ  »مسجد 
میالدی( یکی از زیباترین آثار معماری شهر اصفهان است 
که در دوران صفویه بنا شده است و به مسجد صدر و مسجد 
به  و  این مسجد طی 18 سال  است...  معروف  نیز  فتح اهلل 
ساخته  عاملی  لطف اهلل  شیخ  شامخ  مقام  از  تجلیل  منظور 
شده است. این مسجد در ضلع شرقی میدان نقش جهان و 
مقابل عمارت عالی قاپو ساخته شده است« )وزیری و دیگران 
ایرانی  الگوی سنتی مساجد  بنا، برخالف  1395، 4(. »این 
این مسجد  از ویژگی های  مناره است. یکی  فاقد صحن و 
چرخش 45 درجه ای نمازخانه مربع شکل آن نسبت به محور 

تقارن ورودی بناست که هدف از آن تنظیم جهت ورود به 
فضای نمازخانه، رو به قبله است. به این منظور، در ابتدای 
ورود به ساختمان از طریق یک راهروی کم عرض، گردشی 
45 درجه به سمت چپ و پس از طی مسافتی، گردش 90 
درجه ای دیگری به سمت راست طراحی شده است که باعث 
می شود ورود به فضای نمازخانه، رو به محراب و در جهت 
قبله صورت گیرد. این ویژگی که به نظر می رسد ایده اصلی 
در طراحی نقشه این بنا بوده؛ موجب انحراف فضای نمازخانه 
مربع شکل از محور تقارن ورودی ساختمان و به سمت جنوب 
شده است. جابجایی فضای گنبدخانه و عدم تقارن در نمای 
ورودی ساختمان به وضوح دیده می شود« )دهار و علی پور 
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جنبه  دو  از  را  لطف اهلل  شیخ  مسجد  در  نور  کیفیت حضور 
می توان بررسی کرد؛ الف( نگاه منفرد به عناصر نورگذر، و 
ب( نگاه نظام مند به عناصر نورگذر و فرآیند حضور درمسجد 

و بررسی کلیت فضایی آن.
الف( نگاه منفرد به عناصر نورگذر

از این منظر و براساس دسته بندی عناصر نورگذر ارائه شده در 
جدول شماره 2، نتیجه می شود که از بین عناصر سیزده گانه 
نورگذر در معماری سنتی ایران، سه دسته پنجره مشبک )در 
داالن ورودی و فضای گنبدخانه مسجد(، روزن )در فضای 
و  مسجد  محراب  باالی  )در  شباک  و  مسجد(  گنبدخانه 

دیوارهای طرفین آن( قابل بازشناسی است. 
نور گذرکرده از پنجره های مشبک، به صورتی تلطیف شده و 
خیالی بر سطوح الوان و پرنقش و نگار درون مسجد تابیده و 
فضایی معنوی را ایجاد می کند. »استفاده از سطوح متخلخل 

و ایجاد سایه روشن های هنرمندانه روی سطح می تواند باعث 
ایجاد حس سبکی و تعلق شود و سایه ها و بافت های ظریف 
روی سطوح ایجاد کند و با ایجاد فضاهای روشن و نیمه روشن 
و تاریک، به شکل هدایت و بازی آگاهانه نور را ارائه می کند 
و با این بازی نور و سایه جلوه های فضایی زیبایی را روی 
سطوح بوجود می آورد. نور در مساجد با ایجاد سایه های متعدد 
یک پویایی و سیالیت در فضا ایجاد می کند و موجب حرکت 
و در نتیجه درک فضا می شود« )کریمی و میرزاعلی 1396، 

.)24
»در گنبدسازی به شیوه اصفهانی، ساقه گنبد نسبت به ارابابه 
در گنبدهای شیوه آجری کشیده تر می شود که یکی از عوامل 
عمده آن هدایت نور بیشتر به داخل فضاست: مانند مسجد 
شیخ لطف اهلل« )کریمی و میرزاعلی 1396، 24(. »در ساقه 
گنبد در فواصل منظم پنجره هایی تعبیه شده است و در آن 

1392، 35(.  این مسجد یکی از عالی ترین نمونه های معماری 
تا آنجا که آرتور پوپ در مورد این  ایرانی و اسالمی است. 
مسجد می گوید: »کوچکترین نقطه ضعفی در این بنا دیده 
نمی شود. بین یک دنیا شور و هیجان، یک سکوت و آرامش 

بود و منبعی  زیباشناسی  نماینده ذوق سرشار  باشکوه که 
جز ایمان مذهبی و الهام آسمانی نمی تواند داشته باشد و 
به سختی می توان گفت این مسجد محصول دست بشر 

است« )وزیری و دیگران 1395، 5(.

شکل 7. موقعیت مسجد شیخ لطف اهلل در میدان نقش جهان
)مأخذ: نگارنده برگرفته از شهابی نژاد و دیگران 1393( و نقشه مسجد )دهار و علی پور 1392(
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یک جفت شبکه استفاده شده، یکی داخلی و دیگری خارجی 
که بدین سان نور لطیف و تصفیه می شود و بر هزاران سطح 
شفاف دیوار و گنبد باز می تابد و همه جا را همچون شبنمی 
براق فرا می گیرد و یک زیبایی غیرزمینی را نمایان می سازد« 
از ذوالفقاری 1384،  )حیاتی و دیگران 1396، 62، به نقل 
199(. نوری که در مسجد شیخ لطف اهلل از پنجره های گنبد 
می تابد؛ در واقع تمامی جرم مادی گنبد را از نظر احساس و 
دیگران  و  )خسروی  می کند  آدمی سبک  ادراک  و  دریافت 
1394، 127، به نقل از میرمیران 1375، 29-30( که گویی 
گنبد بر الیه ای از نور قرار گرفته است )شکل 8(. نور همان 
قدرت مطلق است که در اینجا گویی گنبد که تمثیل آسمان 
است بر روی آن قرار گرفته است. به عبارتی نور نگهدارنده 
تأثیر پنجره های مشبک در  آسمان است. پوپ درخصوص 
کیفیت معنوی فضای گنبدخانه این مسجد می نویسد: »تعبیه 
نور در مسجد شیخ لطف اهلل از ویژگی های چشمگیر آن است 
و از طریق پنجره هایی که زیر گنبد طراحی شده است پس 
از عبور از دو فیلتر پنجره ای مشبک فضا را رویایی و معنوی 
می سازد« )مجلسی 1387، 20، به نقل از پوپ 1366، 219(.

عالوه بر پنجره های مشبک، یکی از مهم ترین عناصر نورگذر 
این مسجد شباک های قرار گرفته در فضای گنبدخانه مسجد 
می باشد که یکی در باالی محراب )در ضلع جنوبی( و دو 
شباک دیگر، یکی در ضلع شرقی و دیگری در ضلع غربی 
فضای گنبدخانه جانمایی شده است. با توجه به گذر مستقیم 
به  پرتوها  این  بروز  این شباک ها،  از  نور خورشید  پرتوهای 
به  منجر  مسجد  کف  بر  نوری  الهام بخش  خطوط  شکل 
که  را  مخاطب  که  شده  نورانی  و  معنوی  محوری  ایجاد 
پس از حرکت در داالن طویل، تاریک و کوچک مسجد با 
فضای روشن و وسیع گنبدخانه رسیده است؛ به سوی خود 
و حرکت  به سمت محراب  او  باعث حرکت  و  جذب کرده 
به سوی نوراالنوار می شود. در واقع بدینوسیله یکی دیگر از 
کارکردهای نور در مسجد که همانا تقویت محور قبله است؛ 
مشاهده می شود. »این مورد در مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان 
که نمونه ای موفق از نظر ورود نور به فضای شبستان است 
باالی محراب  در  دقیقاً  کاماًل مشهود می باشد. شباکی که 
مسجد می باشد نشان دهنده جهت حضور می باشد« )کریمی 

و میرزاعلی 1396، 23(.

ــد، کــه  ــا فواصــل منظــم در ســاقه گنب شــکل 8. پنجره هــای مشــبک ب
گویــی گنبــد بــر الیــه ای از نــور قــرار گرفتــه اســت )نگارنــدگان 1396(

شــکل 9. شــباک قــرار گرفتــه در محــراب کــه بــا توجــه بــه قرارگیــری در 
جبهــه جنوبــی و ایجــاد پرتوهــای نــوری قــوی تابیــده در برخــی ســاعات 
روز، ایجــاد یــک محــور نورانــی و معنــوی کــرده و مخاطــب فضــا را بــه 

ســمت محــراب راهنمایــی می کنــد )نگارنــدگان 1396(
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در خصوص روزن قرارگرفته در ضلع شمالی فضای گنبدخانه 
نیز می توان خوانشی مشابه آنچه ذکر آن رفت را عالوه بر 
در  شد.  متصور  گنبدخانه  هوای  تصفیه  و  روشنایی  تأمین 
نهایت می توان گفت که »روشنایی کالبدی است مادی برای 
بزرگترین نیروی صامتی که حواس انسان توان دریافت آن 
تا  را  نیروی رمزآلود خود  امیدوار بود که  را دارد و می توان 
که  نمی رسد  نظر  به  منطقی  کند.  حفظ  آینده  افق های  به 
کردن  رویت  قابل  تنها  آن  کاربرد  اصلی ترین  کنیم  تصور 
پدیده های مادی جهان باشد؛ بلکه به نظر می رسد که پیش 
از آن، میلی بشری که نور همیشه نماد آن بوده است او را 
به دنبال روشنایی می کشد؛ آن هم در بنای خانه هایی که به 
اذن خداوند، برای ذکر نام او از بام تا شام، رفعت یافته است« 
)بمانیان و عالی نسب 1391، 76، به نقل از رضوی 1380، 

.)33
ب( نگاه نظام مند به عناصر نورگذر و فرآیند حضور نور در 

مسجد و بررسی کلیت فضایی آن 
اسرار نهفته در طراحی و تأمین روشنایی مسجد شیخ لطف اهلل 
نور در مسجد و بررسی  به فرآیند حضور  در نگاه نظام مند 
کلیت فضایی آن است که مشخص می شود. همانگونه که 
اشاره شد؛ »ریتم نوری در معماری اسالمی نقش بسزایی را در 
تبیین تحول و توالی فضا ایفا می کند؛ به گونه ای که می توان 
گفت نقش کاربردی توالی فضا به وسیله نور در این معماری 
در سه مولفه مکث، حرکت و تأکید تبیین می شود. بازی با نور 
از طریق عناصر مادی مانند شبکه ها، طوقه ها و گشادگی ها، 
باعث تبدیل این عناصر مادی و زمینی به عناصری آسمانی و 
ماورایی،  محو کردن کیفیت مادی، شفاف تر کردن بنا و ایجاد 
نور  به  ماده  تبدیل  درنهایت  و  بودن  شناور  و  حس سبکی 
بوده است« )ساالری، محمدی، و پیری 1392، 77(. وجود 
نظام سلسله مراتبی در ارتباط فضایی مساجد سبب می شود 
هنگام ورود از فضایی به فضای دیگر تفاوت هایی به وجود 
آید تا احساس قرارگرفتن در ساحتی دیگرگونه برای مخاطب 
 ،131  ،1394 دیگران  و  )خسروی  شود  تشدید  و  تسهیل 
بدین شکل  منصور 1386، 65-59(.  محمدیان  از  نقل  به 
معماری در جریان انتقال کاربر از ساحتی به ساحت دیگر، 
دخیل و موثر است )خسروی و دیگران 1394، 131، به نقل 

از انصاری و دیگران 1387، 20(.
ساحت های  تعریف  و  سلسله مراتبی  نظام  همین  اساس  بر 
گوناگون است که اسرار معنایی حضور نور در مسجد شیخ 
دنبال  به  که  نظامی  می گردد.  درک  و  بیان  قابل  لطف اهلل 
حرکت از ماده به سوی معنویت، حرکت از تاریکی به سوی 
روشنی، حرکت از سنگینی به سوی سبکی و در یک کالم 
حرکت از عالم ناسوت به سوی عالم الهوت. بدون شک این 
سیر و سلوک به صورت دفعی و یکباره میسر نبوده و نیازمند 
فضایی  تجربه  می توان  بنابراین  است.  انتقالی  مراحلی  طی 
را در سه  نور  از منظر کیفیت حضور  مسجد شیخ لطف اهلل 
مرحله اصلی انفصال، انتقال و اتصال خالصه کرد که متناظر 
تأکید می باشد. حضور  و  مولفه مکث، حرکت  با همان سه 
نور در مسجد شیخ لطف اهلل دارای تسلسل، کمیت و کیفیت 

گوناگون، نقاط عطف و کشش فراوان است. 
و  پویایی  نوعی  متعدد  روشن های  سایه  با  اینجا  در  »نور 
درنتیجه  و  و موجب حرکت  ایجاد می کند  فضا  در  سیالیت 
درک فضا می شود. در واقع نور در اینجا نقش انفصال، انتقال 
سردر  و  جلوخان  توسط  انفصال  می کند؛  ایفا  را  وصول  و 
ورودی انجام می پذیرد که از این رو نقش اتصال به درون 
)رسیدن به دنیای معنوی و فضای قدسی( و انفصال از برون 
اینجا  در  انتقال  را موجب می شود.  دنیای مادی(  از  )بریدن 
توسط داالن نیمه تاریک انجام می پذیرد که هدایت و انتقال 
در آن با سکون و تأملی اندک صورت می پذیرد و در عین 
ورود به تاریکی، دنیای مادی بیرون را پشت سر می گذارد و 
آمادگی الزم را برای ورود به دنیای معنوی فراهم می کند« 
)بمانیان و عالی نسب 1391، 79-80(. این راهرو دارای 28 
متر طول می باشد که در میانه خود، پیچشی با زاویه 90 درجه 
به سمت راست دارد. در گوشه همین زاویه 90 درجه است 
بر فضای  نور  از  پنجره ای مشبک، کورسویی  از طریق  که 
به  واقع در فضا، ضمن کنجکاوی  تابیده و مخاطب  داالن 
سمت آن حرکت کرده و در واقع نور آن را به ادامه حرکت 
راست،  به سمت  پیچش  از  پس  می کند.  هدایت  داالن  در 
با نور دیگری مواجه می شویم که آن نیز با نقشی یکسان، 
مخاطب را به پیمودن ادامه مسیر تشویق و رهنمون می سازد. 
در همین مرحله انتقال است که فرد مفاهیمی چون تسلسل، 
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جهت یابی، کنجکاوی، هدایت و رازآلودگی را درک می کند. 
می شود.  حاصل  وصول  که  است  داالن  پیمودن  از  پس 
اینجا  در  می افتد.  اتفاق  گنبدخانه  به  ورود  بدو  در  »وصول 
مخاطب پس از نوعی آمادگی وارد فضایی می شود که نور 
نقش جداکننده فضای زیرین را از گنبد مینایی آسمان ایفا 
می کند. ورود نور از زیر گنبد توسط پنجره های دورتادور آن، 
گنبد را شناور و سوار بر نور جلوه می دهد؛ و اینجاست که نور 
به معنای عرفانی و قدسی خود جلوه گر می شود و اشاره به 
آیه شریفه »اهلل نور السموات و االرض« دارد. در این مسجد، 

نحوه توالی فضاها، رویدادها و طرز پیوند آن ها چیزی بیش 
به ذهن متبادر می کند و آن در  را  از یک مکان معمولی 
واقع نقش انفصال از دنیای مادی و اتصال به وجود خداوند 
الیتناهی و جهان معنوی است« )همان( موضوع جستجو، 
خداست )مراد( و کسی که می جوید )مرید( نوری است که 
از او آمده است. در واقع مسجد شیخ لطف اهلل را می توان 
مکانی در جهت حرکت انسان از ظاهر به باطن و یا از زمان 
به مکان دانست« )حیاتی و دیگران  1396، 60، به نقل از 

گودرزی سروش و دیگران 1391(. 

شکل 10. کروکی حضور نور در بخش های مختلف مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان )مأخذ: نگارندگان 1398(
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نتیجه گیری
دو  از  لطف اهلل  شیخ  مسجد  نورگیری  شیوه های  بررسی  با 
منظر منفرد و نظام مند، تبیین شد که نور در معماری گذشته 
ایران به طور عام و در معماری مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان 
به طور خاص، فارغ از جنبه های عملکردی، واجد ارزش های 
معناشناختی بوده که هدف آن، سوق انسان قرار گرفته در 
فضا به سمت مظهر وجود و نوراالنوار بوده است. به عبارتی با 
تشبیه انسان به مظروف و کالبد معماری مسجد به ظرف فضا، 
می توان گفت که در معماری این مسجد، طراحی ظرف فضا 
حاکی از پیوند محکم میان اندیشه، اعتقاد و عمل سازندگان 
آن بوده و در آن تالش شده است تا با استفاده از نور به عنوان 
جوهر فضا و ایجاد سلسله مراتب فضایی و ایجاد ساحت های 

نظامی که به دنبال حرکت از ماده به سوی معنویت، حرکت 
سوی  به  سنگینی  از  حرکت  روشنی،  سوی  به  تاریکی  از 
سبکی و در یک کالم حرکت از عالم ناسوت به سوی عالم 
است  معنوی  سراسر  فضایی  ایجاد  نتیجه  و  است؛  الهوت 
که حضور خدا در هر سو احساس می شود. این مهم که در 
مسجد شیخ لطف اهلل با استفاده از عناصری چون پنجره های 
مشبک، روزن و شباک میسر شده است؛ در این مقاله تبیین 
شد. بنابراین می توان فرضیه پژوهش را ثابت شده دانست 

با  را  )انسان(  خویش  مظروف  مسجد،  کالبد  در  گوناگون 
نظامی روشن، از فضای پرهیاهوی مادی جدا ساخته و به 
سوی وصول، خلوص و نور رهنمون سازد. بر اساس همین 
نظام سلسله مراتبی و تعریف ساحت های گوناگون است که 
اسرار معنایی حضور نور در مسجد شیخ لطف اهلل قابل بیان 

و درک می گردد. 
به سوی جهان معنوی  مادی  از جهان  شکل 11 حرکت 
توسط مراحل سه گانه در مسجد شیخ لطف اهلل را نمایش 
می دهد. این نمودار مبتنی بر نمودار کالن کیفیت حضور نور 
در مساجد اصفهان صفوی )شکل 4( و به صورت خاص 

برای مسجد شیخ لطف اهلل ترسیم شده است.

و تالش کرد تا با غور و مکاشفه در آثار ارزشمند گذشته 
و تجزیه وتحلیل آن ها، راهکارهایی طراحانه برای معماری 
جنبه های  به  صرفاً  نور  نقش  آن ها  در  که  مساجد  امروز 

کارکردی محدود شده است، یافت. 

شکل 11. کیفیت حضور نور در مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان )مأخذ: نگارندگان 1398(
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Abstract

Architecture is the product of different contexts؛ so, the way of dealing the builders of a building 
with the architectural elements, has different semantic and physical manifestations in different 
contexts, despite the similarity in general. As an example, the light in the Shia religion of Islam 
is a symbol of the divine essence and expression of existence and it has always been considered 
by Muslim architects. To the extent that the spatial perception of many buildings of this period, 
regardless of the semantic position of light, leads to an incomplete understanding of space. This 
is especially visible in the design of religious buildings in general and mosques in particular. 
The mosque, which is the manifestation of the most ideal religious ideas and the most complete 
symbol of Islamic architecture, has been the best place to observe and study the theoretical and 
practical connections of its builders. However, today, in the construction of mosques, the role of 
light has been reduced only as one of the climatic elements and only for the function of lighting. 
The semantic aspects of light as they existed in the past are no longer known. The premise 
of this research is that light has appeared in the architecture of Isfahan in the Safavi period 
by emphasizing the semantic principles of the art. So the aim of this study is investigation of 
the qualitative characteristics of the presence of light in the architecture of Sheikh Lotfollah 
Mosque in Isfahan. The statistical population of this research is the mosques of the Safavi 
period in Isfahan. Among them, three mosques of Sheikh Lotfollah, Hakim and Imam have 
been studied. The research method of this study is descriptive-analytical and case study. The 
required data for this research have been collected through field observations, photography and 
library studies and have been qualitatively analyzed. After a semantic study of the presence of 
light in Sheikh Lotfollah Mosque, a three-dimensional hierarchical system was identified. This 
structure includes three stages of separation, transfer and connection (pause, movement and 
emphasis) in the design of this building. A system that seeks to move from matter to spirituality, 
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to move from darkness to light, to move from heaviness to light, and to move from the underworld 
to the world of divinity. The result is an all-spiritual space in which the presence of God is felt 
everywhere.
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