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 تبیین رابطه ادراک و احساس در مسجد شیخ لطف اهلل

 
 ، 2، زهرا ستایشی*1سحر غریبی
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 چكیده 

 خرد و کالن هایحیط در مقیاسم -نحوه ادراک محیط یكی از مباحث و مفاهیم کلیدی در حوزه مطالعات متقابل انسان

تیمكانات و محدودااوست و  ستیز طیانسان و مح نبی ارتباط برقراری مسئول انسان، ادراکی و عصبی نظام که آنجا از. تاس

 یساز و کارها مردم و یاز سو طیدرک و فهم مح یندهایبه فرآ یکاف افبدون توجه و اشر توانیدارد، لذا نم یخاص های

و  طیحان را از مآن ریو تفس رییتغ تیدرک و فهم است که در نها نیهم راید. زکر طیمرتبط با آنها، مبادرت به مداخله در مح

 به اهلللطف خیش در مسجد حضور. کندیم دایبروز و ظهور پ طیو اغلب به شكل رفتار در مح دهدیشكل م رامونشانیجهان پ

ه روح و احساس ک دهدیناظر قرار م اریتامكان را به نحو مطلوب در اخ نیجاودانمان، ا راثیاز آثار گرانبها و م یكی عنوان

 ضا را درک کند.فارتباط برقرار کرده و  طیبا مح یسخن چهییب تواندیمعمارانه مسجد م یمتاثر از فرم و فضا نندهیب

 

 لطف اهلل. خیادراک و احساس، مسجد ش ندیادراک، فرآ های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
به  یا طراف،ا محیط. است خود اطراف محیط از اطالعات کسب نیازمند محیط با تعامل و ارتباط برقراری جهت انسان

. کندمی ارسال ختلفم هایروش به و ابعاد در را خود به مربوط اطالعات فرستنده، عنوان به همواره واقعی، جهان عبارتی،

 هایداده ینندهک دریافت هایدستگاه به ط،محی از بخشی همچنین و این اطالعات یگیرنده عنوان به همواره، نیز انسان

 اعصاب ستمسی توسط پردازش جهت و دریافت انسان های حسی اندام توسط هاداده این اصلی بخش. است نیازمند محیطی

 هایسیستم به نسانا نیست، آنها به دریافت قادر حسی هایاندام که اطالعاتی دریافت برای. شودمی منتقل مغز به مرکزی

 این به. ارندد عهده را بر احساس قابل هایداده به احساس غیرقابل هایداده تبدیل وظیفه که شودمی متوسل وعیمصن

 اطالعات دنیای واقع، در. شودمی آشكار انسان برای جهان از تریتازه ابعاد و کندمی پیدا گسترش انسان حواس دامنه طریق

 از کامل اطالعیبی در انسان مغز چشایی و بویایی المسه، شنوایی، ینایی،ب بدون. رسدما می به حواس به واسطه اطراف

 آن تفكیك یرقابلغ هایمشخصه از رنگیبی و بوییبی مزگی،بی سكوت، تاریكی، که دنیایی داشت؛ خواهد بیرون قرار محیط

ماندا راه از آن از یبخش یا تماماً آنكه مگر نمی گیرد شكل انسان ذهن در مفهومی ، هیچ"توماس هابس"گفته  به. بود خواهد

ی( باید به آن ترین ابعادی که در طراحی محیط )طراحی شهری و معمارترین و ضروریشود. یكی از مهم تشكیل حسی های

 سازد.دقت شود؛ فرآیند احساس، ادراک و شناخت محیطی است که تجربه مكان را برای انسان هموار می

 

 روش تحقیق
ین در ا اده هاده که ده ها و اطالعات طرح، نوع پژوهش انتخاب شده توسط اینجانب، از نوع کیفی بودبرای جمع آوری دا

 متیازدهی واروش  مطالعه، از روش مصاحبه کانونی و مطالعات کتابخانه ای  به صورت همزمان و برای تحلیل اطالعات از

فهان، مام اصاشناخت و بررسی وضعیت کنونی میدان و برخی نیز به وسیله ی  متوازن سازی داده ها استفاده شده است

 .برای درک شرایط موجود صورت پذیرفته است

 

 مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی
صوص خی و به شناسی امروز تحت عنوان ادراک حسی،  براساس دستاوردهای علوم تجرببحث احساس و ادراک در روان

-ت محرکز واقعیدر این علوم، ادراک حسی به عنوان فرایندی است که ا شود.شناسی تجربی مطرح میفیزیولوژی و روان

کند که یمپیدا  شود و با چگونگی واکنش انسان و تحلیل و تفسیری روانی خاتمههای فیزیكی و شیمیایی محیط آغاز می

كیل صبی تشعهای شود. نظام پیچیدة عصبی در انسان از تعداد فراوانی سلولموجب سازگاری آن با محیط زندگیش می

ود. شا موجب میوتی ریافته که بنا به موقعیت مكانی و یا تحریك زمانی آنها، در واکنش کلی موجود زنده، رفتارهای متفا

وقتی نور  ی مثال،برا سازد.ها، موجبات کشف و ادراک محیط را فراهم میاین نظام پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر محرک

ما وقتی که اکنیم. شود، آن را حس میهای الكتریكی مغز منتقل میکند و تكانهریك مییك جسم، شبكیه چشم را تح

است؛ در  ایندازهای با ما دارد و دارای چه افهمیم در کجا واقع شده است، چه فاصلهکنیم و میجسم را شناسایی می

 رونیب طیحی و مود آگاهانه اطالعات حسحقیقت ادراک صورت گرفته است. ادراک به عنوان فرایندی پیچیده در حقیقت نم

 [8]است.

 

 فرآیند احساس
 عمل   این اینكه برای معمولی در حالت. گیرندمی قرار آن تأثیر تحت خود و داده قرار تأثیر تحت را محیط هاانسان

 انجام حسی هایاندام روی بر محیطی تحریكات وسیله به امر این. کنیم احساس را باید محیط ابتدا گیرد انجام متقابل
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 بندیدسته چشایی و المسه بویایی،  شنوایی، بینایی، حس  پنج در: را انسان حواس بار اولین برای "ارسطو"پذیرد. می

 اعصاب سیستم به حسی گیرندة از محرک اثر انتقال": کرد گونه تعریف این توانمی جمله از را احساس است. مرحله کرده

 و شودمی حاصل منفعل ایگونه به و نداشته شناختی ارزش احساس این. "است پیگیری لقاب عینی صورت به که مرکزی،

 خارجی هایپدیده توسط انجام یافته تحریكات شامل احساس فرایند دیگر عبارت دارد. به فیزیولوژیك صددرصد اساسی

است.  انسان مغز به مرکزی اعصاب وسطت انتقال آنها و الكتریكی هایتكانه به آنها تبدیل و انسان حسی هایاندام برروی

چهار حس عمده و با ارزش در احساس محیط: بینایی، شنوایی، بویایی و المسه است. از تعاریف ارائه شده توسط 

 محیط از را اطالعات بیشترین و است حواس دیگر به نسبت حس تریناساسی بینایی، که آیدبرمی گونه این "پورتئوس"

 که توضیح این با. نامد می جستجوگر و فعال حسی را بینایی او. دهدمی قرار مغز اختیار در و ندکآوری میجمع اطراف

 توانمی نتیجه در. آیندمی هاانسان طرف به اصوات و بو معموال ولی کنند،نگاه می آگاهانه و انتخابی صورتی به هاانسان

 که، طوری به. شودمی حاصل حس این کمك به فضا، معموال، در یابیمكان و است پیچیده بسیار بینایی حس که کرد ادعا

 فضای که حالی در بنابراین،. دریافت است قابل بینایی حس کمك به محیط در تمایز و تضاد و بافت شكل، رنگ، فاصله،

 ی،شنیدار شود؛ فضایمی تعریف و مشخص فضا در موجود اشیا با و بوده ما پیش روی که آنچه هر شامل بیشتر بصری

انسان  مغز اختیار در را ناچیزی اطالعات صدا. کندمی پیدا جریان فضا در مشخص و واضح مرز و حد بدون و کننده احاطه

 باد، وزش صدای و آب ریزش رعد، موسیقی، فریاد، صدای مثال، برای. است غنی بسیار عاطفی لحاظ از ولی دهد،می قرار

 چندانی پیشرفت انسان بویایی حس گفت توانمی شنوایی، با مقایسه در دیگر، طرف از. دارد همراه سنگینی به عاطفی بار

 طور به نیز، حس این ولی. کندمی عمل شنوایی از ناچیزتر اطالعات، اختیار قراردادن در نظر از مراتب، به و است نكرده

 ما تجربیات از بسیاری است؛ تقدمع المسه، حس مورد در دیگر، پورتئوس، سوی از. است غنی بسیار عاطفی، لحاظ از قطع،

-می حاصل نشستن و رفتن راه حین در هایمانهمچنین نشیمنگاه و کف پاها وسیله به محیط، دهنده شكل هایبافت از

 [8]گرفت.  نادیده خصوص در این را صورت و هادست پوست نقش نباید شوند. البته

 فرآیند ادراک
 که است روانی یا ذهنی فرایند معنای به ادراک روانشناسی، در. است یوسیع معانی و ابعاد دارای "ادراک" مفهوم

 تجارب فرایند، این در. دارد عهده بر فعال ایگونه به را هاآن به بخشی نهایتا معنی و حسی سازماندهی اطالعات و گزینش

 به گیرد. چنینمی صورت ادراک آن در که دارند دخالت موقعیتی و فرد آن، انگیزه از ناشی تصورات و مفاهیم قبلی، یحس

 و دخل گونه هیچ بدون و کندمی ادراک را آن درون اشیای و خود اطراف محیط غیرفعال ایبه گونه انسان که رسدمی نظر

 هاداده که دهدمی نشان آمده عمل به تحقیقات درحالی که شوند؛می تحمیل بر او بیرون دنیای تصاویر و اطالعات تصرفی،

 بر که عواملی دیگر شود. ازانسان )اطالعات و حافظه شناختی(، موجب پاسخ ادراکی نهایی او می قبلی ادراکی تجربیات و

 فرهنگی عوامل و( خلوت و ازدحام) محیطی فیزیكی، ،(شادی و غم) فردی روانشناختی به عوامل توانمی دارد تأثیر ادراک

-زمینه پیش با نفر دو دارد امكان که ایگونه به گذارد؛می تأثیر حیطم فرد از ادراک بر خود نوبه به هرکدام که کرد اشاره

 در فرد، یك است ممكن یا و باشند داشته کامال متفاوتی ادراک یكسان، محیط یك از متفاوت ذهنی و فرهنگی های

 واحد محیط یك از ادراک متفاوتی( امثالهم و شادی یا غم) متفاوت روانشناختی عوامل براساس و مختلف، زمانی مقاطع

-می نظر شود. بهمی متأثر محیطی یا بیرونی و درونی عوامل دیگر و هاانگیزه از ادراک فرایند دیگر، بیان به. باشد داشته
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 همه، این با آورند.به وجود می محیط از متفاوتی ادراک نیز شخصی هایانگیزه و شخصیتی هایویژگی و جنسیت که رسد

 هاآموخته و است حسی هایاندام از حاصل اطالعات ترکیب از بیش چیز، هر ادراک روانشناسی، رد گراییتجربه دیدگاه از

 یا هاپیش فرض که توجه کرد مهم نكته این به باید دیگر، سوی هستند. از مؤثر ادراک به دادن شكل در فرد و باورهای

 از و برگرفته گذشته در مكرر محیطی   تجربیات حاصل هک فضا، و محیط از ناظر انتظارات تر،ساده عبارت به یا فضایی، توقع

 خاص، فضای یك با مواجه در دارد، انتظار انسان که معنی بدین. دارد بسیار تأثیر ادراک فرایند در اوست، شناختی حافظة

 هایمحیط . درنیستند انتظار از دور او برای که شود روبرو ایویژه عناصر و موقعیت با یا شود ایجاد او در احساس خاصی

چهار بعد  "ایتلسون"عنوان مثال  به. شودمی حس و دیده فقط که است چیزی آن از بیش ادراک عمده طور به شهری

 کند.کند که هر کدام به طور همزمان عمل میادراکی با عناوین: ابعاد شناختی، عاطفی، تفسیری و سنجشی را معرفی می

 حقیقت، رد. است تفكر و حواس طریق از آمده بدست اطالعات نگهداری و بخشیدن سازمان شامل بعد شناختی     

-می تأثیر حیطم ادراک کیفیت بر که است احساساتی شامل عاطفی بعد. کندمی حس محیط ایجاد به قادر را ما بعد این

 با تماس از حاصل یتداع یا معنا شامل نیز تفسیری بعد. است فرد موثر احساسات بر محیط ادراک که گونه گذارند؛ همان

 و حافظه به ایسهمق و معنی یافتن برای محرک جدید، یك از تجربه حاصل تفسیر و تعبیر در که، ایگونه به است، محیط

-ن و ثبت میبد را تعیی و خوب و بوده سالیق و هاارزش شامل سنجشی بعد باالخره، و. هستیم متكی قبلی تجربیات

 [8]کند.

 فرآیند شناخت
 همان. رسیمیم شناخت مرحله به اطالعات تفسیر و تعبیر و ادراک فرایند نیز و اطالعات آوریجمع همرحل از پس

 ین، عوامل فرهنگی وها، تجارب پیشاجتماعی )انگیزه و فردی شناختی روان عوامل مراحل تمامی این در شد، ذکر که گونه

 وانعن هب و خود نوبه به اند. مرحله شناخت،طی تاثیر گرفته...( تاثیر گذار است؛ ضمن آنكه این عوامل خود، از شرایط محی

 به نسبت مایزیمت و مشخص مرز فاقد مفهوم دو این. دارد ادراک ارتباط نزدیكی با روانشناسی، اصلی مفاهیم از یكی

 که زمانی اقع،و . دراست اطالعات و دانش از استفاده و بازیابی، پردازش سازی،ذخیره کسب، فرایند شناخت؛. است همدیگر

باید  آن بالق در العملیعكس چه و است چیزی چه به مربوط اطالعات این که شویممی متوجه شده ادراک اطالعات از

ه رد. همچنین بتوان خط مشخصی بین ادراک و شناخت ترسیم کاست. البته دقیقا نمی گرفته صورت شناخت دهیم، انجام

ور، ادراک، تص هایها و شیوهالحی عمومی است که در بر گیرنده انواع سبكاصط "شناخت"؛ "الورنس"و  "شیرر"عقیده 

 شناختی یك هایتوانایی یعنی است، بیولوژی و فرهنگ تعامل حاصل رسد شناخت،می نظر قضاوت و استدالل است. به

 حاصل اجتماعی و كییزیف دنیای تجربه طریق از دیگر، طرفی از و است؛ وابسته ارگانیزم کل و مغز زیستی انسجام به طرف

 آیدمی بر چنین این فوق مطالب شود. ازمی داده سازمان مستمر تمرین و اجتماعی پیچیده نهادهای با در تعامل و شودمی

 توانمی در واقع و است ایتأثیرگذار پیچیده عوامل و مراحل فرایندها، دربرگیرندة شناخت و ادراک احساس، مراحل که

 وجود از سیح هایگیرنده واسطه به کند،می شناسایی حسی ادراک راه از را محسوس واقعیات نانسا وقتی کرد ادعا

 به ادراک این تكامل و انجامدمی ادراک به تعبیر و تفسیر از پس احساس این. شودمي مطلع داخل یا خارج واقعیات دنیای

 [8]گردد. عالم هستی ختم می هایپدیده شناخت
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 شناسی محیطیروان

 به انسان هب نسبت محیط العملعكس و محیط به نسبت انسان العملعكس مطالعة طریق از محیطی شناسیروان شتهر

است. به عقیده  شناسیروان خود قدمت اندازه به محیط شناسیروان قدمت دارند عقیده پردازد. برخیمی فضا ارزیابی

 1943ر سال هستند. برونسویك د "کورت لوین"و  "سویكاگون برون"شناسی محیط گذاران اصلی روان پایه "جیفورد"

فی مشخص ائه تعریشناسان معتقدند که اررا بكار برده است. برخی روان "روان شناسی محیطی"برای اولین بار اصطالح 

ی نظر م ه تر بهپذیرفت "پروشانسكی"شناسی محیطی امكان پذیر نیست. با این وجود تعریف ارائه شده توسط برای روان

تعریف  "دکار دار رشته ای که با تعامالت و روابط میان مردم و محیط اطرافشان سر و"شناسی محیطی را رسد. وی روان

 و جنبه ازدزی این آید و گاهی اوقات جداساکرده و همچنین عقیده دارد؛ محیط فیزیكی، محیط اجتماعی نیز به شمار می

احساسات و  شناسان محیطی بر این بوده است که چگونه رفتار،وانپذیر نیست. به طور سنتی تاکید رمحیط امكان

نسان ساخت اهای یطگیرد. به عبارت دیگر، این علم، چگونگی تاثیر محتندرستی انسان تحت تاثیر محیط فیزیكی قرار می

 [8]دهد.ها و شهرها را بر رفتار انسان مورد مطالعه و بررسی قرار میمثل ساختمان

 ادراک محیطی

 تمام محیط،. است طمحی اطالعات، تمام منبع زیرا دارد؛ قرار محیطی رفتار هرگونه مرکز در که است فرایندی دراک،ا

 مثل چیزی ادراک ،بنابراین. سازدمی روروبه او پردازش توان از بیش اطالعاتی با را فرد و کندتحریك می را هاحس

 ایتلسون. است او شناختی تجربة واسطة به فرد، توسط گرفته صورت تصفیه پردازش نتیجه بلكه نیست؛ کردن احساس

 و شناختی افظةح جز چیزی ما که است شده زیرا گفته است؛ ادراکی نظام از بخشی خود فرد، واقع در که کندمی بیان

 و تعاملند الح در شههمی دو این زیرا. است دشوار محیط از فرد جداسازی ادراکی پردازش فرایند در. نیستیم مدتمان بلند

 مورد محیط از یجزئ خود کننده ادراک محیطی، ادراک است. در آن انجام حال در فرد که دارد چیزی به بستگی ادراکات

. کندمی پیدا نآ هایدیگر ویژگی و حدود تعریف در مؤثر نقشی فضا در حرکت و خود رفتار با و شودمی محسوب مشاهده

 فضا را توانیمیم طوری که به. دارد فضا و محیط حدود تعریف در اساسی نقش گردهمشاه اهداف و رفتار دیگر، بیان به

 و اجزا کلیت، به او سوی از خاص معانی دادن نسبت نیز و او ادراکی فرایندهای حاصل که کنیم تلقی فردی ایتجربه

 هم در و مرتبط مبا ه محیطی یطشرا و شناخت ادراک، محیطی، شناسیروان دیدگاه اجزا در فضاست. از آن بین ارتباطات

ی نقش امل بیشترها و عواند؛ به ویژه زمانی که ادراک اشیا را از ادراک محیط تفكیك کنیم. در ادراک محیطی، متغیرتنیده

کاربردی  و اهداف هاکند و با توجه به پیش فرضتری دارد؛ زیرا فرد در فضا حرکت میدارند و ادراک نیز گستره وسیع

 [8]شود.رو مییط روبهخاص با مح

هر پدیده ای دارای دو جنبه است: جنبه ادراکی و جنبه ساختاری. جنبه ساختاری ساده، هویدا و فارغ از تعلقات      

فرهنگی و اجتماعی قابل شناسایی است، در حالی که جنبه ادراکی نه تنها پیچیده و غیرآشكار، بلكه تنیده شده در 

ت متاثر از عوامل متعدد اجتماعی و فردی است. معماری در این میان با گام نهادن به بعد مناسبات فرهنگ هر قوم و مل
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پرداز و طراح اثر در یك سو پیامی را در قالب فرم یابد. از این منظر در هنر معماری ایدهدوم یعنی ادراک است که معنا می

 [9]کند.میکند و از سوی دیگر، ناظر از معنای نهاده شده رمزگشایی عرضه می

 

 معنا و ادراک در معماری

عنی آن یکنیم، شود، بدین معناست که ما به محتوای هنر توجه میوقتی که در هنر به شكل کلی بحث از ادراک می

ربوط ری است مبنا در همه وجوهش ام"بایست به واسطه مخاطبانش فهمیده شود. آرنهایم معتقد است که: چیزی که می

هدفش  اند کهد. اهری معماری را به مانند یك زبان می"بارت است از ادراک حسی منظر و صورتبه ذهن آدمی. بنا ع

قرار داد:  ورد بررسیمو سطح دتوان در انتقال معنا و پیام از سوژه به ناظر است. از نظر وی، معنا و یا پیام در معماری را می

 سطح کارکردی و سطحی فراتر از کارکرد.

از خالل  که معماران هایی هستندهای معماری، رسانهها، فضاها و سایر عناصر و پدیدهها، رنگكلش"از نظر لنگ      

ه در هنر ککند د می. راپاپورت بر این موضوع تاکی"کنندهایشان ارتباط برقرار میکنندگان ساختمانآنها با استفاده

نبه ترین جهمما معنا گیرد و اساسدر خدمت معنا قرار میمعماری، معنا و عملكرد دو عنصر جداگانه نیستند، بلكه عملكرد 

 اظر منتقلنخاطب و مداند. بیانی که مقصود سازنده و طراح را به و کارکرد عملكرد است. رحمتی معماری را یك بیان می

ن به ستیحظه نخگوید، حالتی است که در لمقصود از بیان در معماری، سخنی است که بنا با مخاطب خود می"کند: می

ار ست که معمنگرشی ا شود و این بیان ناشی ازکند، رنگ وبویی است که با قرار گرفتن در فضا احساس میبیننده القا می

ده آن. ن بینن. در حقیقت مبحث ادراک در معماری تمرکز بر بخش ناظر است، بررسی یك بنا در ذه"به کل هستی دارد

[8] 

 

 آشنایی کلی با مسجد شیخ لطف اهلل

ترین و محتواگراترین موضوع معماری است. اصالت دادن به موضوع، مفاهیم و ترین، آرمانیترین، خالصمسجد خاص

های اسالم ضرورتی اساسی است. به گفته دکتر نصر: معماری سنتی و به های معنایی مندرج در بطن اصول و ایدهپایه

است، بنایی که انسان باید حضور خدا را در آن احساس باشد. مسجد خانه خدخصوص مسجد تمثیلی از عالم وجود می

کند و از نزول رحمت الهی بهره جوید. از این رو معماری مسجد انعكاسی از عالم وجود و محلی برای مواجهه انسان با کالم 

ت او را روحی که خود آفریده اسهای ذاتی او و محیط خشك و بیالهی یا لوگوس است. مسجد برای انسانی که محدودیت

هایش آیات احاطه کرده است، آیینه طراوت، آرامش و هماهنگی طبیعت بكری است که پرداخته دست خدا و پدیده

-شود یكی از عالیخداست، پس مسجد را باید همچون صنع خداوندی نگریست که انسان را به خالق خویش متذکر می

در شهر اصفهان  "شیخ لطف اهلل"ریزی شده است، مسجد حرسد تحت تاثیر چنین تفكری طرترین بناهایی که به نظر می

در ضلع  -یازدهم هجری قمری-در قرن هفدهم میالدیاز زیباترین آثار تاریخی اصفهان  یكی مسجد شیخ لطف اهلل است.

ی و بر رو باشداین بنا متعلق به مكتب اصفهان می .است قاپو واقع شدهشرقی میدان نقش جهان و مقابل عمارت عالی
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های یك مسجد قدیمی و به فرمان شاه عباس اول صفوی ساخته شده است. در محراب مسجد در طرفین آن دو خرابه

گوید اما قبل از آن بد نیست اظهارنظر پروفسور آرتور کتیبه کوچك نصب شده که معمار این بنا درباره خود سخن می

توان پنداشت این بنا به سختی می" اپهام خاورشناس معروف آمریكایی راجع به فرآورده ذهنی و بازویی وی را مرور کنیم:

ال شناسد که زیبایی میدان نقش جهان را به کملذا وی این مسجد را به عنوان عنصری می "محصول دست بشر باشد.

محمد رضا -رساند. معمار این بنا، خویشتن را با چنین جمالتی معرفی نموده: عمل فقیر حقیر محتاج به رحمت خدا می

 شود.ه.ق. در ادامه به ساختار این بنا پرداخته می 1028 بن استاد حسین بنای اصفهانی

 سامانه ساختار

ر عكس یر نیست. برد مغاداکه انسان را به فكر و تامل وا میفراوانی تزئینات در هنر اسالمی به هیچ روی با کیفیت خال 

 ه جای آنكهکند. بکرانگی خود، کیفیت خال را تقویت میتزئینات انتزاعی مسجد به واسطه وزن و آهنگ و پیچیدگی و بی

های دینی ن بناستیشكند. از نخهای ذهنی را در هم میشود و قالبذهن به بند کشیده شود، به جهانی خیالی رهنمون می

معرق و  و اسلوبدهای دلنشین با که به فرمان شاه عباس با کاشیكاری تزئین یافت مسجد شیخ لطف اهلل است. با کاشی

ینی یكاری تزئون. در کاشتر، هم در درون و هم در بیرتر و نوآوردههایی هرچه زیبندهها و رنگهفت رنگی و نیز با نگاره

 بندهاییبه از قااند: معرق خشتی اختصاص یافته است به درگاه ورودی که پوشیدا گردیدهبیرون، دو اسلوب از هم مجز

ا بگنبد که  ر رفته درای است؛ و دیگر معرق بكاهای آبی و فیروزههای گل و گیاهی با چیرگی رنگمزین به تراکم طوماری

ا گردیده ه آجری اجرسیاه و سفید بر زمینه سادای، های فیروزههای شاخ و برگی به رنگطراحی درشت و صریح از اسلیمی

-شیو اسلوب کایابی دتترین مرحله وحدآمیزترین و تخیل آفریناست. و اما درونخانه واقع در زیر گنبد نمایانگر موفقیت

 اختاریهای سکاری معرق و هفت رنگی است، که طرح کلی آن نیز خود عاملی است تاکید بخش بر عناصر و ویژگی

 یخ لطف اهلل.مسجد ش

 شود شامل موارد زیر است: به صورت کلی تزئیناتی که در این بنا دیده می

 رمر.از سنگ م گیریای و بهرهبندی، آجرکاری، کاشی فیروزهپیچ، مقرنسرنگ، کاشی فتیلهکاشی معرق، کاشی هفت

فته و ره کار بهای بسیار خوب مرمر در ساختمان و تزئین اژدرهای سردر و جلوخان و همچنین سكوهای طرفین سردر،

ی، گل و قوش هندساند. در این تزئینات نهای خشتی الوان و معرق زینت یافتههای جلوخان و سردر با کاشیبقیه قسمت

 [11].اندخورد که به خط خوش نسخ و نستعلیق نوشته شدههایی به چشم میبوته، طاووس و همچنین کتیبه

 نا به تفكیك فضا پرداخته شده است:در زیر به معرفی تزئینات این ب

 تزیینات جلوخان

ده رنگ پوشیده شقسمت شمالی و جنوبی این فضا و همچنین دیوار رو به میدان غربی مسجد با کاشی هفت

 [11].است
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 تزیینات سردر

باالی  ت.عرق اسای که باالی سردر به صورت کمربندی هر سه دیوار را به صورت نواری فراگرفته است کاشی مکتیبه

است.  ند خوردهنظیری پوشیده شده است. در اینجا تفصیل و پیچیدگی با سادگی پیوهای کمسردر بنا با مقرنس کاری

قوس طاق  ن کتیبه دررنگ، با نقوشی از گل و گلدان پوشیده شده است. در باالی ایهای هفتتر با کاشیهای پایینقسمت

ای روزهکاشی فی با زمینه آبی قرار گرفته است. حاشیه قوس اصلی سردر باکاری شمسه بسیار زیبایی با انبوه مقرنس

 [11]مارپیچی مهار شده است.

 تزیینات دهلیز

 ۴۵رخش های مسجد؛ چاز ویژگی [ 11]رنگ پوشیده شده است. تمامی دیوارهای راهرو و سقف آن از کاشی هفت

ان نتی ایرسدارد. این گردش که در اصالح معماران درجه ای است که از محور شمال به جنوب نسبت به محور قبله 

اعث شده بین چرخش کند. اشود چنان ماهرانه صورت گرفته که به هیچ وجه، توجه بیننده را جلب نمینامیده می” پاشنه“

یر حوطه زمصلی و اتا بازدید کننده پس از گذشتن از مدخل تاریك و بعد از عبور از راهرو طویل متصل به آن به فضای 

  .گنبد وارد شود

 تزیینات گنبدخانه

ود خ. در حد اندهای هفت رنگ مستور شدهازاره و اسپرهای دیوار جانبی با کاشی»کند: پوپ اینگونه توصیف می

سپرهای سه ا اند.هکاری معرق آرام و دارای نوعی پرداخت حریر گوندرخشانند ولی در قیاس با شدت ژرفا و تاللو کاشی

وچكترین ک. بدون های قوی در هم پیچیده آرایش یافته استاشی معرق نماسازی شده است، و با چهارپایهکنج گوشه با ک

ت چنین توانسهای مارپیچ، کاشی معرق هرگز نمیهای هفت رنگ و آبی کمرنگ اسلیمیتضادی بین سطح مات کاشی

 جری است وهنوع خود در سده یازدهم ترین اهلل از نظر کیفی عالیدرخشان ظاهر شود. کاشی معرق مسجد شیخ لطف

زرد  به رنگ های دهم و نهم است. تزئینات داخلی مراکز گنبد با شمسه چند پر عظیمیخلف شایسته کاشی معرق سده

فی از با ردی کشی فیروزه ای رنگ بقیه گنبد پوشیدهطالیی، پوشیده از نقشی در هم بافته و پیچ در پیچ است. خط

رنج درهم تای و رههای زیر گنبد ترنج کنگگیرد. نگارهکه هر یك طرح چهار برگی را در بر می اسپرهای بیضی شكل است

اق در ابی برهستند. از دیگر تزئینات شاخص گنبدخانه ترکیب آجر و کاشی در زیر گنبد است. استفاده از کاشی لع

 [11]« کند.مجاورت آجرهای مات، ترکیبی خوشایند از دو بافت ایجاد می

 ینات فضای نورگیر باالتزی

فضای  ضا بافاین فضا برخالف دیگر فضاهای طبقه دوم دارای تزئینات است. البته دلیل آن هم این است که این 

شی شوند کایمتی دیده آید. تزئینات باالی این فضا که از پایین به راحکند و جزیی از آن به حساب میگنبدخانه کار می

 [11]رنگ است.از کاشی هفتهای دیوارها معرق و ازاره
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 ارتباط نوع تزیینات و اهمیت فضاها

عمدتا در  رنگفتکاری ههای معرق در فضاهای با اهمیت استفاده شده است، مثال سردر و شبستان. اما از کاشیکاشی

ی بدلیل بر  اشتن بردهایی از ورودی. گرچه ایگذرد استفاده شده، مثل: داالن و بخشفضاهایی که ناظر از آنها صرفا می

حوه با این ن ب فضایی راگذاری در سلسله مراتتوان ارزششود، بلكه میها نمیارزش کردن جایگاه فضاها و یا پرکاری کاشی

سیب آامكان  هایی کههای مختلف باشد. در محلتزئینات درک کرد. از دیگر عوامل نحوه تزئینات دالیل مرمتی بخش

 ست.اتر هفت رنگ استفاده شده امكان مرمت آنها نسبت به کاشی معرق آسان هایرسیدن بیشتر است از کاشی

 سازه

است.  بندی یزدیشود. گنبد کوتاه، دوپوشه و پیوسته با کارای آن محسوب میترین قسمت سازهگنبد این بنا مهم

 ند است کهنقدر بلآشود و  شود که متناسب با فضای انسانی گنبدخانهای طراحی شده که آنقدر افتاده میگنبد به گونه

 ن هاست.ش آوگوعظمت خود را بر بخش خاوری میدان به تصویر درآورد. انحنای خفته آن موجب باال رفتن رانش در بخ

اد ن فشار زیت و ایخمیدگی گنبد از نقطه برآمدگی بزرگ، ناگهان به سمت داخل گراییده و راس گنبد را تشكیل داده اس

لبه بر و غ بدکند. دیوارهای مسجد شیخ لطف اهلل، برای تحمل سنگینی و فشار گنحمل میرا دیوارهای قطور مسجد ت

 تر و هفتادها قطر آن به یك مقسمت پنجره دو ضلع پیرامون گنبدخانه در اند، به طوری که در، قطور ساخته شده رانش

ت بند به ائل و پشحهایی نیز به صورت هبه عالوه دیوار .رسدهای اصلی به بیش از دو متر هم میسانتیمتر و در قسمت

 ا اصفهانیمحمد رض اند که نشان از دانش فنی بسیار باالی طراح آن استادهای بیرونی طراحی شدهفرم مثلثی در قسمت

 [11] است.

 

 مصالح

 کاریهایی که در بخش تزئینات ذکر شد مصالح دیگر بنا در زیر آمده است:عالوه بر کاشی

نگ سن نوع رهای جلوخان با سنگ مرمر زرد یزد پوشیده شده است، سكوهای کناری هم از همیقسمت تحتانی دیوا

ا بر پهنوز  هستند. در ورودی مسجد به صورت دو لنگه و از چوب چنار ساخته شده اند و پس از گذشت چهارصد سال

  [ 11]ارا است.خاهرو از سنگ های آن از خشت است. نورگیر رجایند. دیوارها که کال از آجر و احتماال بعضی قسمت

 

 نور

هایی تعبیه شده و در آنها های چشمگیر این مسجد است. در ساقه گنبد در فواصل منظم پنجرهتعبیه نور یكی از ویژگی

اند که در آنها اند, یكی داخلی و دیگری خارجی و هر یك شامل نقوش اسلیمی برجستهیك جفت شبكه کار گذاشته

گذرد. بدین های کاشی آبی رنگ از صافی میشكند و در طول لبهتناسب است. چنانچه نور دو بار میفضاهای پر و خالی م

تابد و همه جا را همچون شبنمی براق فرا شود و بر هزاران سطح شفاف دیوار و گنبد باز میسان نور تلطیف و تصفیه می

ری این نوع مساجد معماری نور، معماری شفافیت و اساسا معما .سازدگیرد و یك زیبایی غیر زمینی را نمایان میمی

معماری روحانی است و کمتر کسی است که از این مسجد دیدن کرده، ولی تحت تاثیر فضای داخل آن قرار نگرفته باشد. 
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غربی های جنوبشرقی بر دیوارهی بزرگ شمالشود: یكی، نوری که از دهانهسه منبع نور در این گنبدخانه دیده می

کند، دوم نوری است که کاری آن را به طور زیبایی روشن میتابد و سطح کاشیتان که محراب در آن قرار گرفته میشبس

نماید و سوم از شبكه چوبی تعبیه شده در دیوار شرقی گنبدخانه وارد شده، که تقریبا وسط صحن گنبدخانه را روشن می

های گنبدخانه گنبد هستند و فضای زیر گنبد را به همراه دیوارههای زیر گنبد که محل اتصال دیوارها به همان شبكه

 .آورندکنند و نیز تصویر زیبای دم طاووسی را به زیبایی زیر گنبد پدید میروشن می

های شیور بر کاگیری نور در این مسجد این است که هنگام صبح پرتوهای ندر مورد به کاریكی از نكات بسیار جالب 

نگامی ه”رماید : فره میتابند انفطار به معنای گشاینده است و خداوند در هر دو آیه اول این سوفطار میمزین به سوره ان

هر . ظنی داردخواید همکه این با طلوع خورش، "رودگشاده شود و ستاره هاپراکنده شوند تاریكی کنار می  که آسمان باز و

یعنی وقتی  ،"لضحیهاوالشمس و وا "فرماید: داوند در این سوره میتابد که خنیز پرتو نور خورشید بر روی سوره شمس می

 "ید: فرماد میره خداونتابد و در این سوکند. شب هنگام پرتو نور مهتاب بر روی سوره اللیل میکه خورشید نورافشانی می

ست كل گنبد ایمویی شهای لججلوه دیگر پرتو افشانی نور بر ترن "گیرد.قسم به شب هنگامی که همه جا را تاریكی فرا می

 دهنده جهت قبله است.که شبیه پر طاووس است و دم آن نشان

 ادراک و احساس در مسجد شیخ لطف اهلل

است. بین  گذار آنکندکیفیت فضایی تاثیراهلل آنچه که بیش از هر چیز بیننده را به خود جلب میدر مسجد شیخ لطف

. هر کس که زیباشناسی است، وجود دارد باشكوه که نماینده ذوق سرشاریك دنیا شور ورهیجان، یك سكوت و آرامش 

 ندهد. از ه وی دستآنكه تكان و احساس ناشی از رسیدن به حضور بتواند وارد فضا شود بیاهل درک و اندیشه است، نمی

ع آن به به تب وادی های مهم این مسجد، رعایت سلسله مراتب است. دین اسالم با بیان سلسله مراتب در عالم عویژگی

راتب سلسله م شود و شرط برتری انسان را طیای را برای مراتب تعالی روح قائل میحیات جسمی انسان، ارزش ویژه

ید افته، تاکنتظام یداند. عالم هستی بر سلسله مراتب وجود که خود متكی بر اصل وحدت بوده و به امر الهی امعنوی می

دگرایی سم و نماهای چند بنیانی است که عالوه بر نقش کارکردی دارای نوعی سنبولییکند. این مسجد دارای ویژگمی

 است.

 ورودی

بیند و اولین گام برای جدایی از در بدو ورود، بیننده پس از باال رفتن از چند پله، خود را جدای از فضای میدان می

کنندگی کننده و حس دعوتاحترام به مصرف نشینی را برایشود. مسجد در عین صالبت، عقبمادیات زندگی طی می

شود. این پیش ورودی ها دیگر گنبد مسجد دیده نشده و درگاه برای آرامش انسان تعدیل میحفظ کرده. با ورود به پله

کند. انسان را از هر چه تعلقات دنیوی جدا کرده و سلسله مراتب را برای رسیدن به هدف )رسیدن به خدا( رعایت می

ای به آن نگریسته همی که قابل درک است هم نشینی اجزای متنوع تزئینات در کنار هم است که از هر زاویهخصیصه م

ها خارج از توان های کاشیها و ابعاد و اندازهشود. در حالی که میزان طرحشود چیزی جز وحدت و یكپارچگی دیده نمی
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شاید بیانگر آن باشد که هر شخص و عقایدی با ورود به شمردن است، این تنوع و در عین وحدت، نوعی تضاد است که 

 رسد و آن هم حق تعالی است.این بنا تنها به یك هدف می

 سردر و داالن

ی دقایقی ولو برا گر این اصل است که تفصیل و پیچیدگی با سادگی پیوند خورده و ناظر راکاری سردر بیانمقرنس

ر به رودی و سردوهای زیبای کاریها و کاشیکاریر چیز در کنار مقرنسکند. آنچه که بیش از همحو تماشای خود می

اشی در کای روزهخوانی و سازگاری با محدوده پیرامونش است. زمینه آبی و فیخورد تضاد در رنگ در عین همچشم می

کند. با فراهم می ه بنابود تلفیق با رنگ آجری اطراف زمینه را برای رهاسازی انسان از تعلقات دنیوی و آرامش آن برای ور

نی سبتا طوالناهروی گیرد. فضای رورود به بنا، رابطه با فضای بیرون قطع شده و دنیای جدیدی پیش روی انسان قرار می

كی عین تاری ده، درکه بنا به ضرورت چرخشی را جهت مواجه شدن با جهت قبله در بدو ورود به فضای گنبدخانه انجام دا

رد. این کنندگی داپذیری چشم و نیز هدایتتابد، دارای نقشی ویژه در تطابقهای مشبك میاز پنجرهبوسیله نوری که 

و یك نوع ین راهراسازد. آرامش در حال حرکت در فضا فرد را برای مواجه شدن با گنبدخانه به صورت تدریجی مهیا می

رد را به فکرده و  ی مشبك، نورهای شبستان را قاباآورد. در طول مسیر، پنجرههیجان و انتظار را در فرد بوجود می

ب ف غایی جلا به هدکند. این تضاد زمینه را برای تمرکز بیننده فراهم کرده و تمام توجه وی رسمت شبستان ترغیب می

. در این دهدمی کند. شكست در مسیر داالن، فرد را از گذشته خود جدا کرده و فضایی جدید را پیش روی وی قرارمی

 تواند حس فضا را لمس کرده و با آنچه پیش روی اوست ارتباط برقرار کند.زمان است که ناظر می

 شبستان

 ضای کامالاین ف کند. حضور دربا گذر از فضای تاریك داالن، فضای شبستان در برابر دیدگان ناظر ظهور پیدا می

ری و کات کاشیال و نهایهدف غایی در آن حضور دارد. کمبرد، جایی که ترین درجه و جایگاه مینورانی، انسان را به عالی

الن یز مثل دانی جانبی ها و اسپرهاهای مختلف در یك کل به هم پیوسته را می توان دید. ازارهها و رنگاستفاده از طرح

 ین شفاف وبد اد تضارنگ دارند که در کنار درخشش و تاللو خود، آرام و دارای پرداختی نرم هستند. ایجهای هفتکاشی

 عث شده کهبستان باها باعث جلب توجه فرد شده. این تضادها در جای جای شهای جداره و اسپر و ازارهمات بودن کاشی

ن ه به انساایی شبیهگر این همه کیفیات و صالبت باشد. آنچه که قابل درک است توجه به طرحناظر با همه وجود نظاره

ه تصویر نسان را بادار دانست و نمایش تعالی ها را هدفاید بتوان ایجاد این طرحهای مختلف گنبد است که شدر بخش

 ن چیزی کهآرد، اما تواند تصاویر متفاوتی را به خود بگیها با توجه به نوع ادراک هر شخص میکشیده باشد. این طرح

 افزاید.هاست که بر جذبه آن میعیان است، انتزاعی بودن طرح

 فضا نور و حضور آن در

-ای مشبك دیده شده و همچون بافتی جدید، توجه انسان را به خود جلب میاولین نور آن است که از طریق پنجره

گیرد. بعد از آن روشنایی گنبد است که های مختلف در اختیار انسان قرار میکند. این نور تنها نوری است که به گونه

کند از آنچه که برداری میهای شبستان تابیده و پردهاز هورنو به جدارهگیرد. نوری است که کانون توجه بیننده قرار می
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ها نوشته شده و نور بر تر بر جدارههایی که به زیبایی هرچه تمامممكن است ناظر از آن غافل شده باشد، آیات و رهنمون

های دیگر فضا )رنگ و د گرفته و جنبهآنها تابیده تا آنان را به انسان یادآوری کند. نور گاهی جنبه عرفان و تقدس به خو

کند. با توجه به شكسته شدن نور توسط نورگیرهای دو جداره بافت و ...( را تحت تاثیر قرار داده و گاهی بر آنها تاکید می

های کند. کاشیشود و حس عروج را القا میساقه کنبد و حضور مالیم نور، گنبد به صورت معلق در آسمان دیده می

-وار به خود گرفته و به رنگ طالیی درخشان درمیالعاده، هنگام برخورد نور به آنها حالت آیینهه علت لعاب فوقمسجد ب

 آیند.

 گیرینتیجه

 با ارتباط یندفرا در آنان حواس تمامی و حساس هستند محیط هایجنبه تمامی به نسبت محیط با رویایی در افراد

-سجد شیخ لطفگونه که در مگیرد. همان قرار انسانی زیست محیط طراحان رمدنظ موضوع این باید و است فعال محیط

ر ی در برابی متعددهاای است که از ورود تا وصول با تبعیت از یك هدف، سكانساهلل مشهود است، نحوه طراحی به گونه

ا مشخص ه آن فضبنسبت  اش را با هر فضا با توجه به قدرت درک اوشود و این انسان است که نوع رابطهناظر قاب می

عماری ده است. مهای متباین بر شمرده شپذیری ویژگیکند. یكی از اصول معماری سبك اصفهان، اصل تباین و جمعمی

نای شمگیر بچخورد. نقاط قوت و هنری مرکب از منطق و احساس، شهود و عقالنیت است که در این مسجد به چشم می

ان تونات میخش تزئیبرجسته بخشی از آثار معماری در تاریخ حیات خویش است. در ب اهلل به نوعی برآیند نقاطشیخ لطف

سانده ررحد کمال ا به سبه ارتباط اهمیت فضاها و نوع تزئینات آنها اشاره کرد. در نورپردازی، معمار هنرخالقانه خود ر

. وظیفه کندمی ک هرچه بهتر هدایتترین عواملی است که انسان را به ادرااست. چینش و جایگزینی فضا یكی از قوی

-ندهی میا سازمارهای وجودی مجسم و زنده است که هستی ما را در جهان اثبات کرده و آن ازلی معماری خلق استعاره

برای ما  تمان راآمیزند که هویکند. در تجارب معماری، فضا، ماده و زمان در جوهره اصلی در بعدی واحد در هم می

ی رخ راکات حسگری از طریق ادماری هنر مصالحه مابین ما و جهان پیرامون ماست و این میانجیسازد. معروشن می

 دهد.می
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