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از مهمترين مسائل مرتبط با معماری مساجد ،چگونگی طراحی فضاهای معنوی از جمله گنبدخانه میباشد .پژوهش حاضر،
شفافیت گنبدها را در مساجد با تأکید بر عملکرد روشنایی فضایی ،مورد بررسی قرار میدهد .اهمیت موضوع این مطالعه ،عالوه
بر آنکه باعث درک بهتر گونهها از لحاظ عملکرد نوری و مقاصد مختلف گنبدها میشود؛ به دلیل اینکه عامل شفافیت معنوی
هر نوع را در نظر میگیرد؛ میتواند فضاهای معنوی گنبدخانه را در معماری احیا کند .روش تحقیقی که برای اين امر مورد
استفاده قرار گرفته است؛ ترکیبی متوالي -تبييني میباشد .در اينجا در مرحلهی اول ،دادههاي كمي و سپس در مرحلهی دوم
دادههاي كيفي گردآوري و تحليل ميشوند .در نهايت هر دو تحليل كمي و كيفي يكجا مورد تفسير قرار ميگيرند .تحقیق
حاضر ،با استفاده از اندازهگیریهای میدانی که ابزار مورد استفاده برای جمعآوری دادهها ،دوربینهای عکاسی و تصویربرداری
و برای برداشت دقیق اطالعات کمی روشنایی ،از دستگاههای دیجیتالی روشناییسنج و روشناییسنج ساده استفاده شد .ضمن
کاربست اين روش ،با بررسی اسناد و مدارک مرتبط با طراحی مساجد ،و به صورت میدانی دو دسته مضمون برای طراحی
گنبدخانه ،با تأکید بر مفهوم شفافیت استخراج شده است که عبارتند از مضامين فیزیکی و معنوی .در اين پژوهش با نظاممند
مضامين شفافیت فضايی برای طراحی گنبدخانه
مراتبي دوسطحی ،شبکهی
کردن اين مضامين در يک سامانهی سلسله
ِ
ِ
فضايي گنبدخانهی مساجد را ميسرنمود .بدین صورت ،بعد
شفافیت
روشمند
ارزيابي
استخراج شده است که استناد به اين شبکه،
ِ
ِ
از کار میدانی به صورت نورسنجی به تبیین عوامل فیزیکی و کمی تأثیرگذار بر کیفیت روشنایی پرداخته شد و بعد از مشخص
کردن عوامل فیزیکی تأثیرگذار بر کیفیت روشنایی گنبدخانه ،به تبیین مؤلفههای کیفی شفافیت در ارتباط با شاخصههای کمی
پرداخته شده و با مؤلفههای کیفی تبیین شده به ارزیابی درجهی شفافیت گنبدخانه مساجد مورد بررسی شده؛ پرداخته شد.
تجزیه و تحلیل اطالعات نشان میدهد تمام مشخصههای متفاوت گنبدها به شیوهی خود بر روی میزان معنویت و شفافیت
که نورگیرها ایجاد میکنند -تأثیر میگذارند .همچنین نشان میدهد که تجلی شفافیت معنوی در معماری مساجد در روابطدوطرفه با مستورسازی و روشنسازی میباشند و با مشخصههای شفافیت از جمله پویایی ،سیالیت ،پیوستگی ،روابط بین فضای
داخلی و خارجی ،بیماده شدن ،انعطافپذیری و سازگاری ،خوانایی و مطلوبیت و گسترهی فضایی از طریق روشنایی ارتباط
برقرار میکند .بدیهی است با درک بهتر اثرات این مشخصهها ،طراحی گنبدهای مدرن -که برای نیازهای معاصر مناسبتر
هستند -امکانپذیر میشود.
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 .1مقدمه

 .2روششناسی تحقیق

استفاده از روشهاي كمي و كيفي در يك مطالعهی واحد را به
عنوان تحقيق با روشهاي تركيبي ميخوانند (تشكري و تدلي

1998و .)2003
در يك دستهبندي كلي ،تحقيق با روشهاي تركيبي در دو
دستهی همزمان و متوالي قرار ميگيرند .طرح تركيبي همزمان،
طرحي است كه در آن دو رهيافت كمي و كيفي بهطور همزمان
طراحي و اجرا ميشوند .بدين معني كه در يك پروژهی تحقيقي
ميتوان از هر دو روش كمي ،براي مثال پيمايش پرسشنامهاي،
و روش كيفي ،براي مثال مردمنگاري ميداني ،بهطور همزمان
استفاده نمود .در مقابل ،طرح تركيبي متوالي به طرحي اطالق
ميشود كه در آن يكي از رهيافتها به دنبال رهيافت ديگر
طراحي و اجرا ميشود .به عنوان نمونه ،ميتوان ابتدا روش كمي
را اجرا كرد و سپس روش كيفي و يا برعكس آن عمل نمود
(تشكري و تدلي 2003؛ كرسول 2003؛ كرسول و پالنو كالرك
2008؛ برگمن .)2007
طرح متواليـ تبييني :در اينجا در مرحلهی اول ،دادههاي كمي
و سپس در مرحلهی دوم دادههاي كيفي گردآوري و تحليل
ميشوند .در نهايت ،هر دو تحليل كمي و كيفي يكجا مورد
تفسير قرار ميگيرند.

نمودار  .1مدل طرح ترکیبی در ترکیب نتیجه (مأخذ :كرسول )7 ،2003

یکی از راههای احیای عناصر و اشکال معماری به ویژه
برای معماری داخلی سنتی ایران ،تجزیه و تحلیل مطالعه
موردی در زمینهی آنها -که با توجه به ضرورت کارکردی،
فرهنگی و اجتماعی استفاده شدهاند -میباشد .مساجد «در
میان اندامهای درونی هر شهر و روستا ،نیایشگاه همیشه
جای ویژه خود را داشته و دارد و از اندامهای دیگر نمایانتر
و چشمگیرتر است و از این رو همهجا در مرکز آبادی جای
گرفته است» (پیرنیا  .)4 ،1387قرارگیری مسجد در میان
بافت شهری و بخصوص محلههای مسکونی شهر ارتباط
هویتی مسجد را با عامهی مردم برقرار میکند .مروری بر
شهرهای تاریخی ایران نشاندهندهی آنست که بناهای
مذهبی ،یکی از اساسیترین عناصر بافت ،ساخت و شکل

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

روابط نزدیک شفافیت و نور در معماری را میتوان در عناصری
مانند ارسی ،گنبد ،هشتی و ایوان -که هر یک از آنها روابط
مستقیمی با مفاهیمی مانند روزنه ،تجزیه ،انعکاس ،رنگ و
سایه دارند -پیدا کرد .در این معماری ،نورگیرها مهمترین و
اساسیترین ارتباطدهندهی بین شفافیت و نور میباشند که نقش
چندسطحی در فراهم کردن نور ،میدان دید و یک ارتباط بین
فضای درونی و بیرونی ایفا میکنند .این نورگیرها ممکن است
در ساختمان پوششی را بسته به نیازها و خواستهها سازنده یا
استفادهکننده ایجاد کرده باشند؛ مانند دیوارها و یا سقف .برای
مثال ،نورگیرها در انواع مختلف ساختمانها از جمله مساجد ،نفوذ
روشنایی طبیعی روز را که منجر به خلق فضایی معنویی میشود؛
فراهم میکنند .از چشماندازهای مختلف ،از طریق یک دیدگاه
مفهومی نسبت به شفافیت به عنوان یک مرز خاص بین داخل
و خارج که با گسترش طیف چشمی ،حرکت چشمی و فیزیکی
ایجاد میشود که میتواند منشأ مفهوم شفافیت را برای مفاهیم
تداوم ،ثبات ،روشنایی و سیال بودن فضا تعریف کند .در این
بحث ،پدیدهی ساختاری و مفهوم معنویت و شفافیت در کنار
نورگیرها -که اهمیت بیشتری دارند -مورد بررسی قرار میگیرد.
در واقع میتوان تعداد زیادی از شبستانها را در ساختمانهای
ایرانی نشان داد که به منظور دستیابی به پیوستگی و روشنی
فضا یک مسیر پیوسته از طریق فضاهای معماری متعدد ایجاد
میکنند .از نقطه نظر دیگر و با در نظر گرفتن مصالح به عنوان
مهمترین عنصر شفافیت در ساختمانها ،میتوان در ایران شیشه
و سنگ را مورد اشاره قرار دارد .به عنوان مثال ،مسجد جامع یزد،
دارآلشتا ،مسجد جامع اصفهان و شاهچراغ در شیراز ،نمونههایی
هستند که در آنها نور از طریق استفاده از مواد شفاف مانند سنگ
مرمر روشن و یا شیشه رنگی فراهم شده است.
با این حال ،وجود نور به واسطهی شفافیت فیزیکی و فراتر از آن،
به عنوان شفافیت معنوی در معماری ایران در حالی که میزان
نور مناسبی را برای فضاهای داخلی ایجاد میکند؛ میتواند حس
معنویت و خلوص را ایجاد نماید.
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 .3مبانی نظری

الزم به ذکر است که در تجزیه و تحلیل عوامل کمی
که کیفیت و طریقهی نشان دادن نور را در فضا معماری
ایرانی تحت تأثیر قرار میدهند؛ عناصر ساختاری نقش
برجستهای را ایفا میکنند (مهوش  .)124 ،1386به عبارت
دیگر« ،عبارات معماری مرتبط با کنترل نور در درون
عناصری -که کیفیت فضایی-ساختاری معماری را تعریف
میکنند-می باشند و برای شناسایی ارزش نور در درک
و معنای مفهومی ،شروع به جلب توجه بیننده به سوی
اهمیت نور در معماری میکنند (مهوش .)127 ،1386
عناصری مانند درها و پنجرههای ارسی ،فریز ،خاوانی،
فاخر ،مدائن و پچینگ که در آنها عالوه بر ارائهی نور،
مفاهیم فضایی متفاوت با استفاده از طرحهای هندسی و
کیفیتهای متفاوت ،شفافیت ایجاد میشود.
عالوه بر این ،عناصر و اشکال معماری عالوه بر اینکه
روشنایی مناسبی را برای فضای داخلی فراهم میکنند؛
وضوح کمی نیز ایجاد میکنند که میتواند بهعنوان کاهش
اندازهی ساختمان و افزایش فضای خالی القا شده با استفاده
از الگو ،بافت ،رنگ و تأثیرات مختلف روشنایی ،تفسیر
شود .بنابراین ،میتوان به طور خالصه گفت که این عناصر
معماری ذکر شده برحسب انواع مختلف نورگیرها ،معماری
را از طریق روابط نزدیک نور و شفافیت کاهش میدهند
(حدادی  .)40 ،1386از طرف دیگر ،سیستم بصری انسانی
بر مبنای نور مرئی ،که کافی بوده است ،تکامل یافته
است (زانکر 1و ایساک میسو .)2187 ،2009 2نورهای
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شهرهای ایرانی در دوران اسالمی بودهاند .تداوم حضور
بناهای مذهبی در شکل شهر ،از ظهور اولین شهرهای
شناخته شده تا امروز ،موجب میشود یک شهر اسالمی
را نتوان بدون حضور مسجد و دیگر بناهای مذهبی تجسم
کرد« .در بناهای مذهبی درون شهرها ،مسجد جایگاه
ویژهای را به خود اختصاص میدهد .مسجد به مثابه
برجستهترین عنصر معمارانهی منبعث از دین اسالم از
اولین ازمنهی حضور مدنی این دین ،با جامعه همراه بوده
است .مسجد کانون عبادتی ،اجتماعی ،فرهنگی دیرپای
است که هرگز نمیتواند از ساختار اجتماعی و شهری
آن جدا شود» (بهزادفر  .)11 ،1376از این رو ،مسجد را
میتوان به عنوان محوریترین ،کانونیترین و ارزندهترین
عنصر کالبد متبلورکنندهی مدنیت جامعه اسالمی دانست.
مسجد نشانهای بسیار مهم برای فهم گرایشهای دینی
و مذهبی مردم یک شهر به شمار میآمد؛ بهصورتی که
گویی نمیتوان شهر اسالمی را از حضور مسجد بینیاز
دانست .بورکهارت نیز ساخت مساجد در شهرهای کهن
را نمودی از گرایش مردم شهر به اسالم معرفی کردهاست
(بورکهارت  .)193 ،1365مسجد مهمترین واحد اجتماعی
در شهر اسالمی است .بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی در مسجد روی میدهد .مسجد محلی است برای
تجمعات مهم شهری در روزهای خاص ،مراسم عمومی،
دید و بازدیدها ،انجام آیینهای مذهبی و غیره (مشایخی و
مهدوینژاد  .)4 ،1389کارکردهای متنوع اجتماعی مسجد
باعث میشود عبادتهای فردی با عبادتهای جمعی
تلفیق شده و نیازهای فردی در کنار نیازهای جمعی در
جامعه اسالمی پاسخ داده شود.
با توجه به موارد فوق مراحل مختلف این پژوهش به شرح
ذیل است.
مطالعهی کتب و اسناد :در مرحلهی اول ،کتاب و دیگر
اسناد مربوط به مبانی نظری این تحقیق و مشخصهها،
رویکردها و مدلهای فکری این تحقیق مرتبط با مفهوم
شفافیت و معنویت گنبدها به طور خاص در مساجد مورد
بررسی دقیق قرار میگیرند.
کار میدانی :در مرحلهی دوم ،مفاهیم پیرامون شفافیت،

نور و ادراک بصری در ارتباط با گنبدها و نورگیرها در
برخی از مساجد مورد آزمایش قرار میگیرد .عالوه بر این،
برای تحلیل کمی و مقایسهی چنین مفاهیمی ،نورسنجی
و عکاسی و فیلمبرداری از طریق نورسنجها و دوربینها به
کار گرفته شدند.
توصیف و تجزیه و تحلیل دادهها و نتیجهگیری :در مرحلهی
سوم ،دادههای آماری و کمی از نورسنجی در کنار تجزیه
و تحلیل حاصل از تصویربرداری در داخل جدولها قرار
داده شده که پس از آن برای تجزیه و تحلیل مساجد مورد
استفاده قرار گرفتهاند.
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 .4یافتههای تحقیق

به طور کلی عناصر معماری ایرانی و شفافیت و یک
رویکرد جامع نسبت به عناصر شاخص در معماری ایرانی،
زمینهیاب مؤلفههای مختلف گنبد مساجد در تمام جهات
ممکن میباشند .ابتدا ،عناصری که نور را کنترل میکنند
از قبیل سایهها و دوم عناصری که نور را در فضای درونی
به وجود میآورند .گروه اول ،که نفوذ نور در داخل مساجد
را تنظیم میکنند؛ به دو قسمت قابل تقسیمند :قسمت
اول ،که بخشی از مساجد مانند رواق (ایوان ،هشتی،
سرسرا و شبستان) میباشند؛ و قسمت دوم که به مساجد
اضافه شده و گاهی اوقات نیز نقش زینتی دارند .در میان
کنترلکنندههای نور ،رواق میتواند به عنوان مهمترین
عنصر در نظر گرفته شود .رواق را میتوان به عنوان یک
فضا متشکل از سقف و ستون -که از حداقل یک طرف
بسته میباشد و از مردم در برابر بارش باران و نورمستقیم
خورشید محافظت میکند -تعریف کرد .در مناطقی که
شدت گرما و تابش نور خورشید خیلی زیاد است؛ رواقها
اجازهی ورود نور مالیم و مناسبی را به فضای داخلی
میدهند و بنابراین روشنایی به یک شیوهی غیرمستقیم
ایجاد میشود .ساختار تحلیلی و کارکردی چنین عناصر
و اشکال معماری به ویژه نورگیرها در جهتی مناسب مورد
بررسی قرار گرفته و توضیح داده شده است.
 .1-4مباني شفافیت در معماری

الزم است تعریفی جامع از معماری مسجد ارائه شود تا
بتوان مبحث سیر شفافیت در مساجد بررسی گردد .یکی از
جنبههای روانی انسان احساس نیاز به نیایش است .اهمیت
این بعد به قدری است که از نگاه اسالم نیایش ،هدف
آفرینش تلقی می-شود؛ «و ما خلقت الجن واالنس اال
لیعبدون (ذاریات»)56 :؛ و نماز در میان آنها جایگاه خاصی
دارد و مسجد فضایی عبادیست که احساس نیاز به نیایش
در کنار بعد اجتماعی انسان در به وجود آمدن آن مؤثر است.
در معماری مسجد از اصلیترین فضاهای آن ،فضای
سرپوشیده و پرستون آن است (شبستان) که با کاربری
اجتماعی آن متناسب است (نوایی  .)474 ،1387از ابعاد
دیگر مسجد به عنوان فضای سرپوشیده ،بعد معنوی آن
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قابل مشاهده با فرکانسها ،رنگها و کیفیتهای نمایشی
متفاوت خود را از طریق شرایط زیر مشخص میکنند:
نفوذ :موقعیتی که در آن اشعههای نور از مواد عبور میکنند.
جذب :موقعیتی که در آن تابش نور حرارت محسوس در
مواد را تغییر میدهد.
انعکاس :موقعیتی که در آن تابش نور از سطح یک ماده
منعکس شده است.
تابش :موقعیتی که در آن امواج تابش توسط سطح یک شی
انتقال داده میشوند (لنکنر.)58 ،2006 3
بنابراین ،با در نظر گرفتن شفافیت به عنوان پدیدهای که
با نور و دریافت چشمی در تعامل میباشد؛ گفتن این که
عناصر و مواد شفاف بخش قابل توجهی از دید و دریافت
چشمی ما را تشکیل میدهند که از طریق کدر بودن،
نیمهشفاف (حالت زجاجی) و شفافیت توسط تنظیم نور
(ویت 4و چن )27 ،2003 5و از طریق تأثیرات روشنایی
از جمله کنتراست ،درخشندگی و میزان خلوص رنگ که
روشنایی را برای فضای داخلی نیز فراهم میکنند (وایسنز
سانچز)25 ،2002 6؛ و این که شروع به ایجاد مشخصههای
فضایی متعددی از قبیل پویایی و سیالیت ،پیوستگی،
کنتراست بین فضای درونی و بیرونی ،از دست دادن شکل
مادی و روشنایی ،انعطافپذیری و قابلیت سازگاری فضایی،
و گسترش فضایی ،به عنوان مشخصهی بالقوه شفافیت،
میکنند؛ ممکن میباشد (آسچر -بارناستون.)3 ،2003 7
بنابراین ،آن چه که از مفهوم شفافیت در معماری ایرانی
برداشت شده کمی متفاوت از معماری غربی میباشد.
در حالی که شفافیت در حال ترکیب همه مشخصههای
فضایی میباشد؛ یک معما یا ابهام در مستورسازی یا
اقدام به پوشاندن را نیز نشان میدهد که توسط انواع
مشبکها -که تعادل خوبی بین نفوذ نور و پوشاندن دید
فراهم میکنند -ایجاد شده است .با این وجود ،مشبکها
با طرحهای مختلف تابش مستقیم و شدید نور خورشید را
کنترل میکنند؛ اما سطح بهینهای از نور طبیعی روز را از
طریق نورگیرها عبور میدهند و فضایی با نور متعادل و
عرفانی میآفریند.
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میباشد .در واقع مسجد مکانی برای تعامل نفس انسانی
ت (نقرهکار  .)44 ،1387لذا
با مراتب عالیهی عالم وجود اس 
معماران همواره تالش میکردند بعد معنوی مسجد را با
ابزارهای مختلف مثل بازی با نور و سایه و تزئینات نشان
دهند .آنچه که یک مسجد و بنای معماری آن را نسبت
به سایر بناها خاص میکند؛ هویت و شخصیت اجتماعی
آن است که همواره باید یک فضای معنوی باشد (حجت و
مروجی .)129 ،1386
نور و نوردهی همواره یکی از دغدغههای معمار ایرانی
به شمار میرفتهاست چرا که بینایی انسان وابسته به نور
میباشد و «ادراک ما از فضا به کیفیت و کمیت نور بستگی
دارد» (کسراییان و افشارنادری  .)10 ،1381توجه به بحث
نور در معماری ایران زمانی مهم به نظر میرسد که در
نظر گرفته شود در دورههای گذشته ،نور طبیعی تنها ابزار
معمار در جهت روشن ساختن فضای داخلی مساجد بوده
است .بنابراین معمار با این ابزار چه به صورت مستقیم و
چه غیرمستقیم شرایط مناسبی را چه از بعد بصری و چه از
بعد کیفی در فضای داخلی ایجاد می-کردهاست .رابطهی
بین نور و شفافیت رابطهایست مستقیم ،بنابراین میتوان
شفافیت را در فضای داخلی با نور قرین گرفت (میرمیران).
یعنی با ورود نور و افزایش روشنایی داخلی ،شفافیت فضایی
نیز افزایش مییابد.
 .2-4گشایش و سبكی فضا

 .3-4اهمیت گنبدها و سیر تطبیقی ورود نور به
مساجد در دورههای تاریخی

بنایی که در یک سرزمین شکل میگیرد و ساخته میشود؛ از
شرایط خاص اقلیمی و خصایل فرهنگی مردم آن سرزمین
تأثیر پذیرفته است .بخشی از فرهنگ و سنن کنونی ما،
ریشه در گذشته دارد و چون شرایط اقلیمی در اساس همان
است که در گذشته بوده؛ لذا غفلت از این وجه معماری
گذشتگان ،غفلت از مسائل زمان خودمان به حساب میآید
و تقلید بیجا و بیراهه رفتن را در پی دارد.
در سبک خراسانی به دلیل پایین بودن ارتفاع ساختمان که
استاد پیرنیا از آن به عنوان مردمواری یاد میکند (پیرنیا
 .)130 ،1384نورگیری به صورت مستقیم و از طریق
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معماری مدرن به كمك پیشرفت تكنولوژی توانست با آزاد
كردن دیوارها از تحمل بار ،كم كردن ضخامت دیوارها
و اضافه كردن به فضا ،امکان استفاده از پنجرههای
سراسری را ایجاد نماید .در نتیجه بُعدی برونگرا یافت.
یعنی معماران مدرن قسمتی از تالش خود را صرف ارتباط
با فضای بیرون میكردند .در معماری مساجد ایران با توجه
به اهمیت مسجد به عنوان یک کالبد معنوی همواره تالش
میشد درون از گزند آسیبهای بیرون در امان بماند در
نتیجه به عنوان معماری کام ً
ال درونگرا که «روی به خود
دارد و درون خود را میآراید» مطرح میشود (فالمکی
 .)53 ،1391در معماری ایران نیز گشادگی و سبکی
مطلوب شمرده شده است؛ اما همواره محدودیتهایی مثل

حریم و مقیاس برآن غالب در آمده است طوریکه معماران
درصدد بودند با افزایش این حریمها ضمن نمایاندن گذر
از مرتبهای به مرتبهی دیگر ،نیل به وصول را با مکث و
تأملی همراه سازند (طهوری  .)56 ،1384برعکس تفکرات
مدرن که ارتباط درون و برون ،شفافیت پوستهها و از بین
رفتن مرزهای فضاها را به عنوان تعبیری مثبت میدانست
(معماریان  .)83 ،1384شولتز با نگرش انتقادگونه ،ارتباط و
گسترش و گشایش فضایی را مصادف از میان رفتن هویت
فضایی درون نسبت به بیرون میداند (معماریان ،1384
.)83
در معماری ایران نیز توجه به این امر همواره بوده است این
توجه از این اعتقاد سرچشمه میگیرد که «در معماری ایران
فضا به عنوان عنصری مثبت میباشد» (اردالن و بختیار
 .)16 ،1391بنابراین همواره در سیر تاریخی معماری
مساجد سعی بر این شده که از ضخامت جرزها و ستونها
کاسته شود (البته این امر بستگی به میزان پیشرفت فن نیز
داشته است) .هر چند که در فضاهای خالی مساجد ،نوعی
گشادگی و سبکی در فضای داخلی به چشم میخورد .در
واقع با این دیدگاه همچنان که میرمیران میگوید همواره
در طول تاریخ معماری ایران ،معماران درصدد ایجاد
گشادگی در فضای داخلی بودهاند (میرمیران)؛ ولی این امر
عالوه بر اینکه در داخل فضاهای مسجد صورت گرفته؛ در
ارتباط مسجد با بیرون نیز به کار رفته است.
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ورودیها انجام میشده و کمتر نورگیری غیرمستقیم (از
طریق پنجرههای زیر گنبد یا طاقها) وجود داشته است.
شاید یکی از دالیل کمعمقبودن مساجد را نیز بتوان
تسهیل در ورود نور مستقیم دانست؛ اما در دورهی رازی
با ورود گنبدخانه و تبدیل مساجد شبستانی به مساجد
ایواندار و سبک کردن دیوارهای جانبی از تحمل بار
و ایجاد پنجرههای زیر گنبد شرایطی بهینه و نورگیری
مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شد (زرگر و دیگران ،1386
 .)12اوج ورود نور به داخل مساجد ،همزمان با دورهی
فن
آذری دیده میشود و در این دوره است که با پیشرفت ّ
ساختمان و گسترش شکوه و عظمت معماری مساجد ،سعی
شد به بهترین نحو از نور استفاده شود (پیرنیا .)204 ،1384
در دورههای صفویه و قاجار نیز نورگیری با هنرمندی و
ظرافت بیشتری دنبال شد و شرایط مناسب برای ایجاد دید
و خالقیت بصری به وجود آمد که اوج این نوع نورگیری
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روحانی را میتوان در مسجد شیخ لطفاله به ظرافت تمام
دید .بدین ترتیب ،در دورههای معماری مساجد ایران،
سیری صعودی از ورود نور به سمت داخل دیده میشود و
به نظر میرسد بحث نور از یک سیر کمی به سیر کیفی در
اواخر قاجار ارتقا مییابد.
 .1-3-4گونهشناسی گنبدها در معماری ایران

در یک نگاه کلی و سازهای انواع گنبدهای منحنی (گنبدنار)،
در دو دستهی اصلی قابل تفکیک میباشند.
 .1گنبدهایی که درآنها ،کل پوسته گنبد باربر است و عضو
دیگری در انتقال نیروها به جرزها و پایهها درگیر نمیباشد.
 .2گنبدهایی که در آنها طاقباریکههای باربر وجود دارد و
پوستهی آنها در انتقال نیرو نقشی نداشته و غیرباربر است.
دستهی اول از گنبدها شامل  3گونه گنبد میباشد که به
همراه دستهی دوم ،به تفکیک معرفی شدهاند (مهدوینژاد
و مطور .)3 ،1391

جدول  .1گونهشناسی گنبدها بر اساس نحوهی جاگیری نورگیر در هر نوع از گنبد از نمونههای مورد مطالعه (مأخذ :نگارندگان)

گونه شناسـی
گــنـبـدهـا

نـمـونـه
مـوردی

پــــــــالن

مکان جاگیری
نـحوهی جــاگیری نـــورگیر در هــر
نورگیر در هر نوع
نوع از گــنبد
از گنبد

مسجد کبود تبریز

گنبد
دوپوسته پیوسته

گنبد تاج الملک،
مسجد جامع
اصفهان
مسجد شیخ لطفاهلل
اصفهان

ساقه گنبد

شکرگاه گنبد
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شکرگاه گنبد
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مسجد برسیان
گنبد دوپوسته گسسته

مسجد امام اصفهان
مسجد جامع یزد

گنبد با باریکه
طاقهای باربر

مسجد جامع اردستان

 .5نورسنجی گنبدخانه

ساقه گنبد

ساقه گنبد

شکرگاه گنبد

گنبدخانه) و در طول  12ساعت از روز از صبح ساعت  6تا
 18بعداز ظهر انجام شده است .نورسنجی با توجه به زمان
ساعت محلی و در طول دو هفته از تابستان (تیر) انجام
شده است.
مقادیر به دست آمده از نورسنجی و نمودارهای حاصل
از محاسبات انجام شده برای شدت روشنایی متوسط (بر
حسب لوکس) ،در جداول و نمودارها ،به تفکیک ارائه
شد هاند.
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برای برداشت دقیق اطالعات روشنایی ،از دستگاههای
دیجیتالی روشناییسنج و روشناییسنج ساده استفاده شده
است .برای تحلیل کمی و مقایسهی چنین مفاهیمی،
نورسنجی و عکاسی و فیلمبرداری ،از طریق نورسنجها و
دوربینها به کار گرفته شدند که با انتخاب مطالعات موردی
و انجام کار میدانی ،نورسنجی با توجه به نمودار از پیش
طراحی شده در  5نقطه از گنبدخانه
( :1درب ورودی :2 ،مرکز گنبدخانه :3 ،محراب :4 ،سمت
راست/سمت شرق گنبدخانه ،و  :5سمت چپ /غرب

ساقه گنبد
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17:00

361.2

260

294

187

178.8

محراب

220.7

سمت چپ/شرقی گنبدخانه
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مرکز گنبدخانه

99

سمت راست/غربی گنبدخانه
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ورودی گنبدخانه

54.2

محراب

18:00

مکان اندازهگیری نور

ساعات اندازهگیری نور

32.4

مرکز گنبدخانه

17:00

مکان اندازهگیری نور

30.1

ورودی گنبدخانه

18:00

ساعات اندازهگیری نور
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جدول  .2مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی تاجالملک ،مسجد جامع اصفهان (مأخذ :نگارندگان)

گنبد تاجالملک ،مسجد جامع اصفهان -گنبد یک پوسته -دارای  2نورگیر در شکرگاه گنبد

نمودار  .2مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی تاجالملک ،مسجد جامع اصفهان (مأخذ :نگارندگان)

جدول  .3مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی مسجد شیخ لطفاله اصفهان (مأخذ :نگارندگان)

گنبد تاجالملک ،مسجد جامع اصفهان -گنبد یک پوسته -دارای  2نورگیر در شکرگاه گنبد
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نمودار  .3مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی مسجد شیخ لطفاله اصفهان (مأخذ :نگارندگان)
جدول  .4مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی مسجد کبود تبریز (مأخذ :نگارندگان)

گنبد تاجالملک ،مسجد جامع اصفهان -گنبد یک پوسته -دارای  2نورگیر در شکرگاه گنبد
6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

223.8

232.4

177.3

199.5

201.2

182.3

149.9

224

290.4

203.8

240

282.1

293.1

280.4

279.8

271.5

234.4
278.5

199.3

356.3

399

401.3

365.4

280.4

429.1

377.5

356.8

371.5
251.1
265.6

139.2

399.3

497.3

423.1

411.6

455.4

488.2

427.8

426.3

413.9

488.9
438.7
182.1
193.7

88.5

376.9

418.6

412.8

388.1

324.7

442.6

392.5

379.1

388.4

452.9

331.9
345.2
321.4
113.1
87.9
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نمودار  .4مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی مسجد کبود تبریز (مأخذ :نگارندگان)

87.2

سمت چپ/شرقی گنبدخانه

99

سمت راست/غربی گنبدخانه

73.2

محراب

32.1

مرکز گنبدخانه

41.3

ورودی گنبدخانه

18:00

مکان اندازهگیری نور

ساعات اندازهگیری نور
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6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

100

193.2

154.9

143.2

125.8

182

141.5

129

95.2

121.4

132.9

127.9

141.2

99.7

94.6

77.3

92.8

176.3

182.4

187.5

225

255.9

277.1

265.8

272.5

221.9

200.5

232.9

112.5

192.1

98.4

154.9

176.2

155.9

132.4

112.4

132.8

95.3

90.6

94

121.8

201.3

99.3

99.8

89.5

150.3

150.9

300.4

302.7

389.5

351.6

371.3

341.9

316.9

377.9

293.5

98.4

162.7

95.3

69.3

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

271.3

167.9

130.6

130.6

161.1

134.3

130.8

150.5

94.9

102.4

99.6

101.2

149.7

157.9

139

170.6

188.5

139.2

203.8

240

282.1

293.1

280.4

279.8

271.5

234.4

89.9

82.3

187.9

90.6

166.5

260.6

299.6

320

355.8

402.8

470.6

500.2

410.5

251.1

182.1

80.5

104.6

83.1

300.8

480.7

500.7

563.6

590.3

591.8

550.2

574.6

578.9

603.2

312.6

186.5

113.1

75.2

66.8

سمت چپ/شرقی گنبدخانه

17:00

407.7

130

56.9

32.1

سمت راست/غربی گنبدخانه

99.2

سمت چپ/شرقی گنبدخانه

43.2

محراب

77.4

سمت راست/غربی گنبدخانه

34.5

مرکز گنبدخانه

54.2

محراب

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

ورودی گنبدخانه

32.4

مرکز گنبدخانه

18:00

مکان اندازهگیری نور

ساعات اندازهگیری نور

22.6

ورودی گنبدخانه

18:00

مکان اندازهگیری نور

ساعات اندازهگیری نور
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جدول  .5مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی مسجد برسیان (مأخذ :نگارندگان)

گنبد تاجالملک ،مسجد جامع اصفهان -گنبد یک پوسته -دارای  2نورگیر در شکرگاه گنبد

نمودار  .5مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی مسجد برسیان (مأخذ :نگارندگان)

جدول .6مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی مسجد امام اصفهان (مأخذ :نگارندگان)

گنبد تاجالملک ،مسجد جامع اصفهان -گنبد یک پوسته -دارای  2نورگیر در شکرگاه گنبد
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نمودار  .6مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی مسجد امام اصفهان (مأخذ :نگارندگان)
جدول  .7مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی مسجد جامع یزد (مأخذ :نگارندگان)

گنبد تاجالملک ،مسجد جامع اصفهان -گنبد یک پوسته -دارای  2نورگیر در شکرگاه گنبد
6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

250.3

153.5

126.6

112.5

150.3

134.3

187.5

160.3

134.8

170.3

94.6

102.4

103.5

127.5

149.7

157.9

139

95.9

88
113.8

139.2

140.4

167.9

210

243.2

280.4

279.8

271.5

214.9

187.8

182.1
74.9
104.6

87.9

181.4

210.9

249.6

267.7

322.7

376.1

380

420

391.3

312.6

186.5
113.1
63.9
56.8

83.1

269.1

320.8

368.4

389.1

420.1

405.9

438.1

478.2

466.5

349.2

201.5

82.4

سمت چپ/شرقی گنبدخانه

56.9

سمت راست/غربی گنبدخانه

32.1

محراب

27.9

مرکز گنبدخانه

21.9

ورودی گنبدخانه

18:00

مکان اندازهگیری نور

ساعات اندازهگیری نور

نمودار  .7مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی مسجد جامع یزد (مأخذ :نگارندگان)
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جدول  .8مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی مسجد جامع اردستان (مأخذ :نگارندگان)

گنبد تاجالملک ،مسجد جامع اصفهان -گنبد یک پوسته -دارای  2نورگیر در شکرگاه گنبد
6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

223.8

232.4

177.3

199.5

201.2

182.3

149.9

120.1

155.7

187.4

112.4

135

89.5

94.7

69.5
224

278.5

265.6

111.1

138.9

156.8

145.7

178.9

189.9

198.4

230.8

170.4
76.3

102.4

98.4
193.7

112.4

155.9

160.7

176.9

199.7

200.7

203.8

276.8

289.9

213.7
200.1

150.2

99.6
112.3
87.9

88.5

376.9

418.6

412.8

388.1

324.7

442.6

392.5

379.1

388.4

452.9

112.54

170.9

331.9

87.2

سمت چپ/شرقی گنبدخانه

66.4

سمت راست/غربی گنبدخانه

34.9

محراب

51.2

مرکز گنبدخانه

41.3

ورودی گنبدخانه

18:00

مکان اندازهگیری نور

ساعات اندازهگیری نور

نمودار  .8مقادیر به دست آمده از نورسنجی گنبدخانهی مسجد جامع اردستان (مأخذ :نگارندگان)

مقادیر به دست آمده از مقایسهی نور و نمودارهای حاصل
از محاسبات انجام شده -شدت روشنایی متوسط (بر حسب

لوکس) در جداول و نمودارهای ذیل ،به تفکیک ارائه
شدهاند.

نمودار  .10مقایسهی نور در مرکز گنبدخانهی مساجد مورد بررسی (مأخذ :نگارندگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

نمودار  .9مقایسهی نور در ورودی گنبدخانهی مساجد مورد بررسی (مأخذ :نگارندگان)
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نمودار  .11مقایسهی نور در محراب مساجد مورد بررسی (مأخذ :نگارندگان)

نمودار  .12مقایسهی نور در سمت راست/غربی گنبدخانهی مساجد مورد بررسی (مأخذ :نگارندگان)

نمودار  .13مقایسهی نور در سمت چپ/شرقی گنبدخانهی مساجد مورد بررسی (مأخذ :نگارندگان)

 .6تجزیه و تحلیل یافتهها

 .6-1ویژگی شاخص روشنایی گنبدخانه در بررسی
میزان معنویت و شفافیت فضایی

عامل اصلی و نقطهی اشتراک معنویت و شفافیت فضایی
در مساجد نور بوده از این رو ،به بررسی شاخصههای
روشنایی گنبدخانه پرداخته شده است.

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

اولین مرحله از تجزیه و تحلیل شامل بررسی و تجزیه
و تحلیل عملکرد روشنایی در نورگیرها از طریق مقادیر
اندازهگیری شده توسط نورسنج در محل و ضرایب
روشنایی موجود در محیط ،میباشد .الزم به ذکر است؛ با
توجه به مقرنسها و تزئینات زیر گنبد در مساجد مورد نظر،
پراکندگی و انعکاس نور و ضرایب آنها ،در مطالعات موردی
بررسی شده است.
مرحلهی دوم ،از تجزیه و تحلیل جداول و نمودارهای ناشی
از مطالعه ،مشخص شد که ویژگیهای شاخص روشنایی
گنبدخانه وابسته به عوامل ذیل میباشند :ابعاد کلی گنبد
و نورگیرها ،نسبت بخشهای پر و توخالی ،ابعاد روزنههای

نورگیرها ،هندسه و شکل نورگیر و حفرههای نورگیر ،عمق
حفرهها ،سازهی هندسی و زاویهی نور ،شکس تنور ،تضاد
نور و سایه ،تأثیر رنگ .هر یک از این عوامل به طور جداگانه
مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته و روش ارزیابی و
نقش مؤثر هر یک از عوامل مورد توجه قرار گرفته است.
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جدول  .9ویژگی شاخص روشنایی گنبدخانه در بررسی میزان معنویت و شفافیت فضایی (مأخذ :نگارندگان)

خصوصیات فضایی و نور مؤثر بر
شفافیت گنبد
موقعیت قرارگیری فضا در مجموعه

هندسه و تناسب کلی گنبد

درصد پر و توخالی

روزنها

سازهی هندسی و نوع نورگیر

ابعاد نورگیرها
تعداد نورگیرها
عمق نورگیر

این خصوصیات شامل موقعیت گنبد در مسجد و جهت قرارگیری آن در پالن سایت ،همچنین
ابعاد و تناسبات کلی گنبدخانه نسبت به مسجد میباشد.

مشخصات هندسی و وسعت فضا نسبت به محل قرارگیری آن ،همچنین شکل و تناسبات
نورگیر در نحوهی توزیع نور در فضا نقش تعیینکنندهای دارد .نحوهی توزیع نور در فضا در
کیفیت ادراکی فضا مؤثر است .بهرهگیری از تناسب و هندسه ،راهی برای حضور شفافیت و
خوانایی است که محصول آن میتواند معمار معناگرا را به مقصد رهنمون سازد .در مجموع
چنین استنباط میشود که در مساجد که فضاهایی عبادی و برای ذکر و یاد خدا هستند؛ بایستی
حدالمقدور از هندسهها و فضاهایی استفاده شود که منافاقی با توجه به مفاهیم و ادکار عبادی
نداشته باشد (رئیسی )109 ،1392
میزان نور و شفافیت فضایی با میزان درصد توخالی و ارتباط بیشتر با محیط بیرون رابطهی
مستقیم داشته و هر چقدر درصد این میزان بیشتر باشد؛ میزان نور ورودی بیشتر میشود.

محفظهای کوچک است که عالوه برکار نوررسانی ،کار تهویه را نیز انجام میدهد .باید توجه
داشت که روزن بازشو نیست و در چارچوبی کوچک به صورت ثابت طراحی میشود .روزن و
پنجره را نمیتوان از هم تفکیک کرد .درواقع ،روزن را میتوان یک پنجرهی کوچک دانست
که معمو ًال درباالی در و گاهی ،در دو سوی آن برای گرفتن روشنایی و تأمین هوای آزاد برای
فضاهای بسته به کار میرفته است.

به طور کلی ،با توجه به این که آیا نورگیر افقی یا عمودی ،دایرهای یا نوک تیز میباشد؛ شکل
کلی و سازهی هندسی آن میتواند اثر قابل توجهی بر روی نحوه ورود نور به فضا داشته باشد.
عالوه بر این ،نوع نورگیر را میتوان با یک مربع که اجازهی حداکثر نور افقی و عمودی را
میدهد؛ مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار داد .بنابراین ،هر شکل دیگری تنها اجازهی درصد
خاصی از این حداکثر را میدهد و بر این اساس ،طبقهبندی میشود.
ابعاد روزنههای نورگیر در گنبد و ابعاد حفرههای نورگیر ،بسیاری از فاکتورهای روشنایی و
هوا را تعیین میکنند و اندازهی آنها میتواند به طور قابل توجهی نوری را که نورگیر فراهم
میکند؛ تحت تأثیر قرار دهد .این اثرات میتوانند توسط اندازهگیری مساحت یکی از این
روزنهها و تجزیه و تحلیل نتایج تعیین شوند.
تعداد نورگیرها با مقدار ورود نور به فضا رابطهی مستقیم دارد.

عمق و کنتراست شیوهی عبور نور را از طریق نورگیرها و ورود به فضا تحت تأثیر قرار
میدهند .عمق نورگیر ،اغلب وابسته به سازه و جنس آن میباشد.

در میان دالیل استفاده از مشبک ،میتوان به تهیهی نور فضای داخلی ،کاهش شدت نور و
دما ،قابل مشاهده کردن فضای بیرون از خانه ،حفظ خلوت و خصوصیات داخل خانه ،زیباسازی
نمای خانه ،تأمین هوای تازه و تخلیه ،انتقال حرارت و ایجاد ،توسعه و خنکسازی هوای ایجاد
شده با قرارگیری ورودیها در جهات مختلف ،اشاره کرد.
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نوع مشبک نورگیر (هندسه و شکل
سوراخ نورگیرها)

توضیحات
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جنس مصالح گنبدخانه

کاربندی و مقرنس

فضاهای مجاور

میزان نور روز

زاویهی نور روز

شکست نور در فضا

تضاد نور و سایه

درفضاهایی که نورگیری و روشنایی فضا از طریق سقف انجام میشود؛ نور به طور مستقیم
وارد فضا شده و فقط بخشی از آن را روشن مینماید .کاربندی و مقرنس به غیر از زیبایی برای
بهرهگیری هرچه بیشتر از نور خورشید نیز استفاده میشود .بدین ترتیب که موجب میگردد
نور در جهات مختلف از مسیر خود منحرف شده و به صورت پخششده به داخل فضا راه یابد.
دراینصورت ،در داخل بنا روشنایی یکنواخت و غیرمتمرکـزی ایجاد خواهد شد که حجم بیشتری
را دربرمیگیرد (نعمتگرگانی  .)321 ،1381از این خاصیت کاربندی و مقرنس در مساجد استفاده
شده و باتابش نور به جهات مختلف باعث میشود تا هر سنگ و گچ جلوهای خاص بیابد.
با توجه به ارتباط و سلسلهمراتب فضایی در معماری مساجد ایرانی ،بخشی از نور موجود در
فضا از فضاهای مجاور گنبدخانه میباشد.

نور احساسات انسانی را به لحاظ روانی ترغیب میکند و به رنگ ،بافت ،مصالح و تزئینهای
قابلیتهای نور فیزیکی در انتقال پیام و ادراک فضا در موارد ذیل ،بهره
فضا معنا میدهد؛ از ّ
گرفته شدهاست .1 :نور ،نشانی از خالق .2 ،ایجاد تنوع و تداو مفضایی بهوسیلهی نور.3،
نور عاملی برای حس معنویت .4 ،نور عاملی در تعیین مسیردهی .5 ،تأکید بر موضع خاص
بهواسطهی نور .6 ،تأکید بر وحدت فضا (اردالن و بختیار .)1391

زاویهی نور که از طریق نورگیرها عبور میکند؛ میتواند با توجه به مطالعات انجام شده صبح 6
تا بعدازظهر  18مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .با فرض این که تمام شرایط ثابت باقی میماند؛
تنها زمان و زاویه پایین آمدن تغییرات نور ،ضرایب تغییرات ناشی از زاویهی نور در نمودارهای
نورسنجی نمایش داده شده است .با این نتایج میتوان محاسبه کرد که با وجود تغییرات کوچک
در اندازهی نور فضای بیرونی ،زاویهی نور مرتبط با مشبک ناشی از نور فضای داخلی برای برخی
از نمونهها به طور حداقلی تغییر میکند و در نمونههای دیگر تا  40تا  50درصد کاهش مییابد.
به کارگیری تمهیداتی برای شکستن نور در سطوح متنوع نمونهی دیگری از کاربرد نور است .یکی
از عمدهترین نقشهای مقرنس در معماری مسلمانان ،خاصیت شکست نور است .همچنین ،تغییر
ملموس در سطوح ،بنا را بهمظهری از مراتب عالم تبدیل میکند (بمانیان و عظیمی .)44 ،1389

تضاد شدید در سطوح و فضاهای تاریک و روشن میتواند در بهره گرفتن از نور در معماری
معناگرا مؤثر باشد .در تاریخ معماری مسلمانان ،با مجوف ساختن سطوح تزئینی و بهرهگیری
از فضاهای مثبت و منفی در این باره ،تالش مینمودند .همچنین تابش نور بهطرحهای
برجستهی سطوح ،نوعی تحرک و پویایی را بهسطح محدود به دو بعد بخشیده و به آن بعدی
دیگر میافزاید (بمانیان و عظیمی .)44 ،1389

رنگ از قطببندی نور بهدست میآید .به همان شکلی که نور در حالت نابش نماد ذات اقدس
الهی و خرد الهی است؛ رنگها نماد جنبههای متعددی از قطببندی وجود هستند .در روح انسان
حالتی متناظر با حقیقت کیفی و نمادینش برمیانگیزند .به همان شکلی که نور همیشه در معماری
ایرانی مهم بوده؛ حس رنگ و هماهنگیاش ،که بدونشک ارتباط مستقیمی با آگاهی از نقش و
اهمیت نور دارد؛ بر تمام هنرهای ایران مسلط بودهاست (اردالن و بختیار  .)17 ،1391در سنت
اسالمی عمدت ًا با دیدگاهی متافیزیکی به رنگ پرداخته میشود؛ دیدگاهی که دوگانگی نور و
تاریکی را قابلیت بالقوهی نهفته در الگوهای ازلی سماوی میداند .دنیای رنگ نمیتواند عاری
از تقابل باشد .شگفت اینکه رنگ از آنچه سرچشمه میگیرد که بیرنگ است .این بیرنگ یعنی
نور محض ،که قلمرو وجود محض و وحدت مطلق است که در آن افتراقی نیست .نور ،به مجرد
عینیت یافتن ،به سرچشمهی وجود بدل میگردد (اردالن و بختیار .)18-17 ،1391
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ضريب انعكاس نور ،در مصالح و رنگهای مختلف متفاوت است که در جدول  9به آنها اشاره
شده است.
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جــدول  .10ضريــب انعــكاس و بازتابــش نــور برخــي مصالــح و رنگهــا
(اســتاندارهای بینالمللــی)
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بازتابش
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ضریب
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سنگ مرمر
سفيد

0.65

زرد

0.50

صورتی روشن

0.45

آبی روشن

0.40

قرمز روشن

0.15

قهوهای تيره

آینه

گچ خشک
تازه
گچ خشک
کهنه
آجر

کاشی

)(%

0.80

0.15
0.05

رنگ
سفيد

سبز تيره
سياه

 .بررسی میزان معنویت و شفافیت فضایی در گنبدخانه
با در نظر گرفتن شفافیت به عنوان پدیدهای که با نور و
دریافت چشمی در تعامل میباشد؛ اعالم اینکه عناصر و
مواد شفاف بخش قابل توجهی از دید و دریافت چشمی ما

109

را تشکیل میدهند که از طریق کدر بودن ،نیمهشفاف (حالت
زجاجی) و شفافیت توسط تنظیم نور و از طریق تأثیرات روشنایی
از جمله کنتراست ،درخشندگی و میزان خلوص رنگ که روشنایی
را برای فضای داخلی نیز فراهم میکنند و این که شروع به
ایجاد مشخصههای فضایی متعددی از قبیل پویایی و سیالیت،
پیوستگی ،کنتراست بین فضای درونی و بیرونی ،از دست دادن
شکل مادی و روشنایی ،انعطافپذیری و قابلیت سازگاری
فضایی ،و گسترش فضایی به عنوان مشخصهی بالقوه شفافیت
میکند؛ ممکن میباشد .بنابراین ،آن چه که از مفهوم شفافیت در
معماری ایرانی برداشت شده ،متفاوت از معماری غربی میباشد.
در حالی که شفافیت در حال ترکیب همه مشخصههای فضایی
میباشد؛ یک معما یا ابهام در مستورسازی یا اقدام به پوشاندن
را نیز نشان میدهد که توسط انواع مشبکها که تعادل خوبی
بین نفوذ نور و پوشاندن دید فراهم میکنند؛ ایجاد شده است .با
این وجود ،مشبکها با طرحهای مختلف تابش مستقیم و شدید
نور خورشید را کنترل میکنند؛ اما سطح بهینهای از نور طبیعی
روز را از طریق نورگیرها عبور میدهند و فضایی با نور متعادل و
عرفانی میآفریند.

جدول  .11بررسی میزان معنویت و شفافیت فضایی در گنبدخانه مساجد مورد بررسی با تأکید بر شاخصههای روشنایی فضا (مأخذ :نگارندگان)
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 )11که نشان از وجود بیشترین درجهی شفافیت در گنبدخانهی
 .7نتیجه گیری
بر پایهی یافتههای حاصله ،موارد ذیل را میتوان استنتاج نمود :مسجد شیخ لطفاله و کمترین درجهی شفافیت در گنبدخانهی
طبق بررسیهای به عمل آمده ،تجلی معنویت و شفافیت در مسجدجامع اردستان میباشد (جدول  )12که نشان از صحت و
معماری ایرانی در روابط دوطرفه با مستورسازی و روشنسازی ارتباط مقادیر به دست آمده از نورسنجی نیز میباشد.
میباشند .عملکرد روشنایی گنبدها -که در واقع یک تأمل ژرف
از مفهوم شفافیت و معنویت در فضا میباشد -مبتنی بر ضرایب
جدول  .12ارزیابی شفافیت معنوی گنبدخانه در مساجد مورد بررسی
و شاخصهای مختلف نفوذ نور ،تنظیم میشود که از جمله
با تأکید بر عملکرد روشنایی فضایی (مأخذ :نگارندگان)
شاخصههای تأثیرگذار بر میزان روشنایی و شفافیت گنبدخانه
درجهی شفافیت
مساجد مورد بررسی
میتوان به ابعاد کلی گنبدخانه و نورگیرها ،نسبت بخشهای
گنبد تاجالملک ،مسجد جامع
پر و توخالی ،ابعاد روزنههای نورگیرها ،هندسه و شکل نورگیر و
83%
اصفهان
حفرههای نورگیر ،عمق حفرهها ،سازهی هندسی و زاویهی نور،
95%
مسجد شیخ لطفاله اصفهان
شکست نور ،تضاد نور و سایه ،فضاهای مجاور و تأثیر رنگ اشاره
کرد؛ که با بررسی شاخصههای فیزیکی گنبدخانه ،مؤلفههای
66%
مسجد کبود تبریز
تداعیکنندهی شفافیت که عبارتند از :وحدت ،تداوم فضایی نور،
70%
مسجد برسیان
رابطهی بین داخل و خارج ،سبکی و مادیتزدایی ،انعطافپذیری
83%
مسجد امام اصفهان
و سازگاری ،مطلوبیت و خوانایی ،گسترش فضایی و تعادل نور در
75%
مسجد جامع یزد
فضا؛ تعیین شد که هر کدام در ارتباط با خصوصیات فیزیکی
50%
مسجد جامع اردستان
فضای گنبدخانهی مساجد سنتی مورد بررسی قرار گرفت (جدول
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Abstract
This research studies the concept of transparency behaviour of domes in Islamic mosque, with
emphasis on the notion of the spiritual lighting.The topic of this study is important not only
because it allows for a better understanding of the different types and purposes of these domes,
but also because through calculating the veiling and revealing factor of each type, one can
regenerate the use of dome in the architecture.In the analysis of quantitative factors, the quality
of light in space and how to show the influence of Iranian architecture, structural elements
play a prominent role.In the other words:Phrases related architectural lighting control within
architecture elements that define spatial quality, are to identify and understand the value and
meaning of the concept of light, began to attention to the importance of light in architecture.
The research method was used for which it is the consecutive combination explanation. Here, in
the first stage, the quantitative data collected and analyzed, then in the second stage qualitative
data collected and analyzed. Finally, both qualitative and quantitative analyzes are interpreted
together.
The present study uses field measurements that the instrument used to collect the data,
cameras and imaging and to take accurate of brightness quantitative information, and the
digital photometer and simple devices were used, and its information has been gathered from
documents and fieldwork. In this way the fieldwork for photometry to factors of physical and
quantitative impact on the quality of light were studied and after identifying the physical factors
affecting the quality of lighting the domes, the defining quality components transparency in
relation to the characteristics of quality discussed and with quality components explaining to
evaluate the degree of transparency of the domes of mosques reviewed, were studied. After
examining different examples, seven residential mosque (Taj al-Mulk dome Isfahan Jame
Mosque, Sheikh Lotfollah Mosque of Isfahan, Blue Mosque of Tabriz, Barsian mosque, Imam
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Mosque in Isfahan, Jame Mosque of Yazd, Jame Mosque Ardestān) werechosen in the Iranian
Islamic architecture.
The tools used to gather the data were cameras for photography and videorecording and a
photometer for measuring light levels. The analysis of the information gathered indicates that the
differentcharacteristics of domes all in their own way affect the level of spirituality and purity and
transparency that the domesprovides. By examining the physical properties dome, transparency
evokes components include: Unity (Unity means the harmony of the whole composition. The
parts of a composition made to work together as a total visual theme. Unity is the relationship
among the elements of a visual that helps all the elements function together. Unity gives a sense
of oneness to a visual image. In other words, the words and the images work together to create
meaning.), spatial continuity of light (a way to show how one type of space is directly linked to
another by the light elements), the relationship between inside and outside (Physical or sensual
links between inside and outside must be defined in some way that can characterize unique
identity of each space and also establish proper interaction in whole architectural space. This
proper interaction can create sense of consistency and integrity between this two spatial realms
and furthermore express a link and boundary that if it is developed causes to creation another
space that it is not inside or outside but it poses some character of each kind; this ambiguous
moment of spatial experience, with focus as a connection between inside and outside, can be
named “in-between”), lightness and dematerialization, resilience and adaptability, utility and
readability (reading space is a process of using spatial knowledge appropriately after acquiring
it and processing it in the mind), expansion spatial and light balance in space, was determined,
each of which is associated with the physical properties of the atmosphere of a traditional
mosque dome were examined, that indicated the highest degree of transparency in the dome
of Sheikh Lotfollah Mosque with 95%, and lowest degree of transparency is in the dome of
Ardestān Mosque with 50%. The data analysis shows, all different characteristic domes with our
way affectson the spirituality and the skylights creates transparency, and show that expression
of spiritual clarity on the architecture of mosques in their bilateral relations with cover and
illumination. By better understanding the effects of these characteristics, it is possible to design
modern domes and skylight that arebetter suited to contemporary tasks.
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