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چکیده
نور به عنوان غیر مادی ترین عنصر محسوس طبیعت همواره از عوامل موثر بر ارزش فضایی است .در معماری اسالمی تحت تاثیر تفكرات دین
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اسالم  ،نور نمادی از ملكوت و عالم ربانی می باشد  .این نوع نگرش باعث شده است که معماران مسلمان با هدایت این عنصر خدایی و مقدس به
فضای معماری ویژگی های خاصی از جمله حس مكان را به وجود بیاورد  .این پژوهش در نظر دارد چگونگی تاثیر نور طبیعی بر حس مكان در
مساجد را شرح دهد  .این پژوهش با روش تحقیق توصیفی  ،تبیینی و اکتشافی و شیوه تحلیلی به کار گرفته شود و برای مطالعات نمونه موردی
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مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان انتخاب شده است  ،و هدف از این پروژه تاثیر نور بر ایجاد حس مكان (حس معنوی) در مساجد است  ،و در نهایت
به این نتیجه میرسد که نور نمادی است که به صورت طبیعی و نه قراردادی در ناخودآگاه جمعی انسان جای دارد و میتواند به شدت خود فارق از
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رنگ  ،تزئینات و فرم به وجود آورنده ی عمیق ترین احساسات باشد و نقش وصل به عالم معنا را ایفا کند و به ایجاد حس مكان در فرد کمک
کند .

واژههای کلیدی :نور  ،حس مكان  ،معماری  ،مسجد شیخ لطف اهلل
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 -1مقدمه

 -2-1اهمیت و ضرورت

با تجربه و ادراک فضای معماری قدیم ایران به نظر میرسد که حضور

این معماری اسالمی بویژه در ایران تاکید خاصی بر نور دارد .درون

نور در آن نه تنها پیامد دانش بلكه بینش ویژه بوده که با عنایت به

یک مسجد شبیه به نور است که به صورت صور مادی متبلور شده

آن نور به اثر معماری راه یافته است .این راه یافتگی آن گونه است

است و یادآور آیه نور است  .در ایران  ،بعلت درخشندگی شدید

که پیامد پرداختن به جنبه های کمی نور و تأمین نیازهای فیزیكی و

اشعه آفتاب در اکثر پهنه این سرزمین و شفافیت هوا در مناطق مرتفع

محیطی پاسخی کامل برای حضور آن نیست اگرچه به نظر میاید نور

 ،تجربه نور و نیاز به زیستن به فضاهای روشن به عنوان جزئی از

را ،از آن رو که عاملی بیرونی و اللب بر ساختار کالبدی -فضایی

زندگی ایرانیان در سراسر تاریخ بوده است .نور عنصر برجسته

معماری است ،نمیتوان عنصر تشكیل دهنده معماری به شمار آورد،

معماری ایرانی است و نه بعنوان یک عنصر فیزیكی  ،بلكه به عنوان

اما میتوان آن را به سبب ایفای نقش چند سویه شامل پدیدار ساختن،

یک سمبل عقل الهی و سمبل وجود .نور یک حضور روحانی است

تعریف ساختار کالبدی فضایی ،کارا )قابل بهره برداری( نمودن و

که در سختی ماده نفوذ کرده آن را تبدیل به یک صورت شریف

نیز کیفیت بخشی به مكان ،یكی از بنیادیترین عناصر سازنده ونیز

می کند و آن را زیبا و شایسته می سازد که محل استقرار روان انسانی

ساختاری معمار بر شمرد که وجود و حیات میماری به آن بستگی

باشد که جوهر او نیز ریشه در عالم نور دارد.
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تام دارد .نور در پایین ترین مرتبه به سبب پیدایی فیزیكی اثر میشود،
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در گامی بیشتر میتواند کارآیی شكلی ،فعالیتی و محیطی را به اثر
بخشد و در حالت مطلوب میتواند تبین همه جانبه حقیقت زندگی
منوط به اثر را که به فضا نیز تعبیر میشود ممكن کند.

 -1-1بیان مساله
نور نشانه ای از حضور خدا و سر منشا همه مواهب و برکات مادی
است و جدا شدن انسان از جهل  ,حرکت به سمت حقیقت است .
در اثر تابیدن نور الهی انسان به رشد و تكامل معنوی می رسد.
نور،لطیف ترین موجود جهان ماده است در فرهنگ های کهن به
عنوان شی ای قابل پرستش و مقدس بوده است .در ادیان مختلف

 -3-1سابقه و پیشینه تحقیق
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اثر معماری همچون عنصری واسط ،در شیوۀ حضور نور نقش دارد.

عناصر واسطه ای کالبد معماری موثر در کیفیت
نور(سطح،مصالح،رنگ و آرایه) بر چگونگی نور وارد شده از بازشو
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ها به فضا موثر هستند.تغییر در تناسب های فضا،نور،رنگ و سایر

عناصر دخیل در فضای معماری ،احساس معنویت و نیل به ملكوت

A

را در بازدیدکننده تحریک می کند.از میان عوامل فوق ،بررسی
رابطه بین بازشو های ورود نور و کیفیت نور در راستای معنویت
بخشی به فضای مسجد ،دغدغه ی اصلی نگارندگان است.

نور,نشانه ای از اعتقادات قلبی است که هم به روشنی فضا کمک

بررسی سوابق پژوهشی موضوع نور در معماری مساجد نشان می

کرده و هم در فرد ایجاد نزدیكی و تعلق خاطر به محیطی که در آن

دهد،یک نمونه از پژوهش هایی که در پی یافتن مفاهیم نهفته در

هست می کند .هدف از این پژوهش رابطه ای که میان نور طبیعی و

باطن معماری بوده ،خشت و خیال،اثر نوایی و حاجی

حس مكان وجود دارد را توضیح میدهد و همچنین تاثیر نور در
القای حس مكان در انسان را شرح میدهد.

قاسمی( )1390است که بر مطالعه ی وسیع در تاریخ معماری ایران
2
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،بررسی اوضاع و احوال بناهای مناطق گوناگون و تامل در کاربری

گذشته از مباحث کالبدی مساجد تاریخی،تاکنون آنچه در مورد

بنا ها و فن و صناعت به کار رفته بر معماری آنها استوار است.حس

معنویت فضای مساجد گفته شده جنبه ی فلسفی داشته و به *چرایی

وحدت،اثر اردالن و بختبار()1390،1380از زاویه ی عرفان و

ایجاد معنویت در این فضا وچگونگی ایجاد آن با نورطبیعی در هیچ

مباحث شهودی حكمت اشراق جزو معدود کتاب هایی است که به

یک از تحقیقات صورت گرفته،پرداخت نشده است.ولی آنچه

معماری گذشته ی ایران با دیدی کمی *تنگریسته و اتفاقا تنها جنبه

امروز جای خالی آن آشكارا دیده می شود چگونگی ایجاد چنین

ی کیفی فضاها و معماری آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

فضایی است،زیرا در معماری مساجد ماعصر،فقدان این

راهنمای معماری مساجد ،اثر زرگر ( )1386نیز در سه فصل به

حضور،احساس می شود.دستاورد حاصل از بازخوانی معماری

کارکردها،اجزا و اندام های معماری مسجد گونه شناسی ،مبانی

تاریخی با تاکید بر نقش کیفی نور طبیعی و با نگرش تحلیلی برای

نظری و برنامه ریزی فضایی مسجد پرداخته است .باوجود بررسی

دستیابی به شیوه های حضورجنبه های کیفی و معنویت بخشی نور،به

بخش اندک نور و روشنایی مسجد از منظرکیفی  ،در این کتاب به

استخراج شگرد های به کار رفته در معماری تاریخی منجرشده و در

*چرایی ایجاد معنویت و رابطه ی آن با نور طبیعی در فضای

نتیجه می تواند راهگشای طراحی های آینده باشد.
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مسجدپرداخته نشده است.نورروز در معماری،اثر ایوانز()1379هم
از منابع ارزشمندی است که به صورت اختصاصی به نور طبیعی و
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استفاده از نور طبیعی است،بنابراین نور را به بهترین وجه به داخل

فاکتورهای شكل دهنده ی آن در تامین روشنایی نور در روز در
ساختمان و رابطه ی آن باسایر عوامل محیطی موثر در طراحی
پرداخته است .اصول طراحی معماری همساز با اقلیم با رویكرد به

معماری مسجد،تالیف طاهباز و جلیلیان ( )1387است که به بررسی
نقش اقلیم در مناطق هفت گانه ی اقلیمی در ایران می پردازد و
راهكار های موثر در طراحی مساجد را از منظر اقلیم مناطق بیان می

هدایت کرده و منبع های متفاوتی را ایجاد میكندتا به فضاهای داخلی
مفاهیم متفاوتی ببخشد )آرام  ،سهیال ،نارنگی،مهدی ،نژادابراهیمی،
احد (1331
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 - 4-1اهداف

c
r

کند.مسجد در معماری ایران ،اثر زمرشیدی( 1375و )1388به

بررسی نور در باور و جایگاه ایرانیان از گذشته تا کنون به نقش آن

شرح تصویری کلیه ی مساجد منتخب در ایران با نقشه و توضیح

در معنا و حس مكان پرداخته خواهد شد .از این رو این مقاله بیان

اجمالی پرداخته است.نجم آبادی ()1381نیز کتابی با عنوان

دارد  ،نور از عناصر اصلی مكان سازی است و بواسطه تغییر در

مسجد شیخ لطف اهلل دارد که درآن پس از معرفی مسجد،مكانیسم

کیفیت و کمیت آن میتوان فضا را به مكان تبدیل نماید و از آنجا که

نور پردازی درآن را بیان کرده است .باقی منابعی که درزمینه ی

نور در فرهنگ ایرانی جایگاهی بس رفیع دارد قادر خواهد بود نه

معماری مسجد،اعم از گنج نامه ی مساجد اصفهان (حاجی قاسمی

تنها مكان سازی کند که میتوان آن را معنایی خاص بخشد که توان

و همكاران،)1377،معماری ایران (پوپ )1366،وهنر

مانایی در خاطره ها را خواهد داشت و با این حس تعلق را در ساکنین

اسالمی،زبان و بیان (بورکهارت )1365،وجود دارد،به شرح

افزون تر خواهد کرد.

A

کالبدی معماری مسجد پرداخته اند.
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 -2روش تحقیق (مواد و روشها)

نور :

با توجه به گونه شناسی های متداول  ،که تحقیق را بر حسب هدف

نور واسطه ای جهانی است که نه تنها به جهان ما روشنی میبخشد

به سه نوع تحقیق توصیفی،تبیینی و اکتشافی تقسیم می نمایند،این

بلكه هنر  ،علم  ،مذهب  ،و فلسفه را فراسوی مرزهای زمانی و مكانی

پژوهش دارای ماهیت توصیفی-تبیینی است.از سویی دیگر با توجه

به هم پیوند میزند  .نور کلیدی است در راستای حل نمودن رمزهای

به ماهیت موضوع،رویكرد حاکم بر این پژوهش کاربردی

عالمی که در آن زندگی می کنیم (مایس،اسپایر،1333،ص. )13

است.براین اساس در بخش مبانی نظری از رو تحلیل داده های ثانوی

روشنایی و نور که یكی از مهمترین شكل ها و تجلیات هستی به

(اسنادی) استفاده میشود.

شمار می آید  ،همواره نقش اساسی در حیات زیستی  ،اجتماعی و
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فرهنگی جوامع گوناگون داشته و به عنوان عنصری برای رفع

شیوه این پژوهش در این نوشتار بر مطالعات کتب و اسناد کتابخانه
ای  ،تحلیل و تفسیر آن ها متكی است و مسجد شیخ لطف اهلل به

نیازهای روحی و جسمی انسان مطرح بوده است.

عنوان نمود کامل حضور کیفی نور در معماری در مقایسه با سایر

نور اصلی ترین عامل کیفیت  ،پویایی و سرزندگی فضای معماری

آثار معماری ایران  ،به عنوان نمونه موردی بررسی شده است .از این

است هم از نظر مفاهیم کیفی و سمبلیک و هم از نظر کارکرد علمی

رو عامل ایجاد حس مكان محسوب میشود مادام که این ویژگی

از جایگاه ویژه ای در میان عناصر تشكیل دهنده فضا برخوردار است

ادراکی در معماری حاضر باشد  ،معماری دارای موجودیتی

 ،بدون نور هیچ فرم  ،رنگ یا بافتی وجود ندارد .
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فراکالبدی است که دلیل آن کیفیت حضور نور است.

 -3يافته های تحقیق و بحث
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تعاريف و مبانی نظری

نور اشكال معماری را ظاهر می سازد و حتی می تواند فضاهایی را
که خود به خود نسبت به فضاهای دیگر ترجیحی ندارند  ،امتیاز دهد
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و برخی فضاها را بر دیگر فضاها مرجع سازد .تجلی این عنصر را در
معماری مساجد اسالمی می توان مشاهده کرد .مهمترین ویژگی

معماری اسالمی در درجه نخست

نوری که خورشید متصاعد می کند موسوم به نور طبیعی میباشد ،

ترتیب عرصه آفرینش در معماری از تغییر در عادت بصری آغاز می

نوری غیرقابل پیش بینی که به راحتی نمی توان آن را کنترل نمود و
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شود و تا آن جا پیش می رود که به حس مكان دیگری مبدل شود

به کمک آن می توان دنیای خود را با روشی قابل تحمل روشن کرد.

و حس تازه ای در حاضران ایجاد کند.

نور طبیعی :

(میجر،اسپایر،1333،ص. )13-11

ویژگی بصری آن است و پس ازورود به بنا واقع شدن در فضایی
متنوع  ،ویژگی های حسی به تدریج عارض می شود  ،و به این

A

نور و روشنایی خورشید امكان زندگی را فراهم می کند  ،با این
پدیده حیات بخش انسان ها می توانند به فعالیت بپردازد و فضای
زندگی را شكل دهند (آرزو خجسته،1333،ص.)23
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نور در معماری :

عنوان مظهر و نماد وجود در فضای معماری اسالمی تلقی می شود ،

اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است و در تاریكی مطلق ،

استفاده از نور به معماری اسالمی به نوعی کیمیاگری کردن است و

فضا  ،فرم و رنگ قابل درک نمی باشد  ،سناریویی که معمار برای

معمار در آن سنگ را همچون نور جلوه گر می سازد و از دل سنگ

مطلوب ساختمان خود در روز و شب در نظر می گیرد در پیدایش

که تاریک و سرد است تاللو و درخششی پدید می آورد.

حال و هوایی کلی حاکم بر بنا نقش دارد.
حضور نور در معماری ایرانی پیامد بینشی عمیق و دانشی ویژه بوده

نور در معماری اسالمی :

که با عنایت به آن نور وارد فضا گردیده است  ،نور فراتر از کیفیت
های آن دارای شاخصه هایی کیفی منحصر به فردی است که در

در معماری مسیحی و بودایی به دلیل اعتقاد به تجسد تن عینی تلقی
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می شود در اسالم حضور مطلق اصلی تجلی "او" یعنی "نور" می

معماری -اسالمی به شیوه هوشمندانه ایی از آن جهت انتقال مفاهیم
معنوی استفاده شده است.

باشد زیرا کارکرد ایده و ماده در جهان بینی  ،کارکرد انعكاس است
نه اصالت بنابراین "بنا" باید نماد جلوه گری نور آسمان ها و زمین
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یعنی تنها وجود حقیقی باشد  ،نقش نور شفاف کردن ماده و کاستن

نور به عنوان مبانی برآمد از تاریخ و فرهنگ ایرانی ریشه در آداب

از صعوبت و سودی بنا (معمارب مقدس) است تا همچون قلب مامن
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و پناهگاهی برای روح گرفتار آمده در قلب ماده باشد .بدین ترتیب

و سنن گذشته دارد و جایگاه ممتاز در هنر معماری داشته است و
نحوه حضور نور در پویا نمودن معماری فضای ایرانی موثر است و
آن را به عنوان یكی از ابزارهای فهم فضا می توان تلقی نمود .در
معماری ایرانی دقت ازسلسله مراتب نور و تاریكی جهت حرکت و
هدایت از فضایی به فضای دیگر استفاده شده است .در این سلسله
مراتب شدت نور و تاریكی در فضا است که می توان اهمیت آن ها

سطح که یک مفهوم کامال مادی است با درخشش نور در مادیات
فاصله گرفته و به ویژه با نقوش کامال انتزاعی خود مجالیی برای
مفهوم غیر مادی نور می شود ،تا در خانه ای که خانه ی خدا لقب

v
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گرفته ،جلوه ی کامل "اهلل فی نور السماوات و االرض" گردد.

(نصر،1315،ص. )54

c
r

را مشخص می کند  .یكی از عوامل و مولفه های مهم در فضاسازی

ریتم نوری در معماری اسالمی نقش بسزایی را در تبیین تحول و

معنوی و روحانی مساجد می باشد  ،نور یكی از جنبه های معماری

توالی فضا ایفا می کند که در سه مولفه  :مكث  ،حرکت و تاکید

ایرانی و عنصر حكمت الهی به شمار می رود  ،تجلی جنبه های

تبیین می شود همچنین نور با عبور از سطوح و انعكاس می تواند

معنوی نور در جنبه های معنوی فیزیكی ساختمان اصلی ترین محور

تاثیر زیادی در حس فضایی گذاشته و به عنوان یكی از حیاتی ترین

زیباشناسی معماری اسالمی در عرفان می باشد .

عناصر در معماری باشد( .بمانیان،عالی نسب،1331،ص. )533

نور می تواند به عنوان عنصر تغییردهنده مورد استفاده قرار گیرد ،

A

نور آسمان واسطه ی انتشار یابنده در فضاست که انسان به واسطه ی
آن محصوالت معماری را تجربه می کند .
نور منبع فضا نیست بلكه در نقش متذکر به مصداق "آیه اهلل نور
السماوات و االرض" ایفای وظیفه میكند و کالبد سنگین و بی شكل
سنگ و آجر را روح و جان تازه می بخشد  ،و از این منظر نور به
5
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نور در مسجد :

منابع تامین نور در مسجد :

مسجد فضایی است که بر رهایی از بند و تنش ها  ،فضایی معنوی

در مساجد روشی برای داخل کردن نور استفاده میشود  ،متفاوت از

که در آن همه سواالت و جواب ها به تعادل می رسند  ،رمزهایی از

سایر معابد و فضاهای مذهبی است .درتفكر اسالمی خدا نور است

بند تنش ها در این فضا در ضرب آهنگ ثابتی است که با فرم ،

و تمام خلقت ار نور الهی است  .مسیر نوری که در مساجد یا مكان

شكل یا نور یا تلفیق و همپوشانی این سه پدیده می آید.

های مذهبی اسالمی دیده میشود گذرگاهی از تاریكی به نور است

معماران در ساختن مساجد که نماد معمار مذهبی به شمار میرود ،

 ،اما این نور هیچ وقت منحرف نمیشود  ،چون دلیل زندگی است.

عالوه بر استفاده ی مادی از نور  ،مفهوم نمادی و اعتقادی آن را نیز

معموال نور مورد نیاز مسجد از دو منبع تامین گردد .منبع اول که

لحاظ کرده اند .برای ایجاد فضای قوسی در مساجد همچنین از

برای روشن کردن کلی شبستان می بایست در نظر گرفته شود ،

D
I

بواسطه ایجاد بریدگی بزرگ بر روی دیوار شبستان صورت میگیرد

کاشی ها و رنگ هایی استفاده نموده اند تا با ایجاد سایه روشن
فضای قوسی و عرفانی ایجاد می کند  ،نور چه به سطح سفید بتابد یا

و برای روشن کردن محراب استفاده میشود  .منبع دوم که نور اصلی

به رنگ های مختلف تجزیه شود  ،چه به طور مستقیم از سقف بیاید

شبستان است نوری است که توسط تابش مستقیم نور خورشید از

S
f

یا غیر مستقیم می کند( .خجسته پور،1333،ص)24

پنحره وه درون شبستان صورت میگیرد .نورهایی که از اطراف
زیرگنبد و نیز از باالی محراب می تابد  ،همه گویایی تقدس است.

o
e

مکان :

v
i
h

مكان صیقه ی اسم ظرف است به معنای بودن خود به معنای "وجود
هستی" و "هستی داشتن" همچنین گذراندن عمر "زندگی کردن"
نیز معنی میشود .یكی دیگر از معنای بودن  ،در واقع شدن و روی

c
r

دادن است .بدین ترتیب برای ارتباط نزدیكی با هستی و حیات دارد

 ،هستی بخش نیز باشد .مشخصه مكان خاصتر بودن آن نسبت به فضا

نمودار شماره : 1رمزگشایی از معانی گوناگون نور

و محیط در نتیجه در هم تنیدگی آن با ارزش های انسانی است.

A

ظاهرا در درون بودن  ،هدف اولیه و متعاقب مفهوم امكان است.
تاثیر روانشناختی نور بر انسان :
نور از عوامل مهمی است که در یک محیط ساخته شده بر حالت
عاطفی و روانشناحتی استفاده کننده تاثیر میگذارد .بنابر عقیده برخی
از پژوهشگران  ،روشنایی میتواند نقش مهمی در تقویت ادراک
ویژه  ،فعالیت و نتظیم خلق افراد ایفا کنند .نور ساعت زیستی انسان
را با روز  ،شب و چرخه فصلی هماهنگ میكند.

یعنی دور بودن از آن چیزی که در بیرون قرار دارد( .پرتوی.)1332،
مكان جا یا قسمتی از یک فضا است که در آن قرار دارند صاحب
هویت خاصی شده است .فضا را میتواند جا به جا کرد اما جا به جایی
مكان امكان ندارد  .هر شیئی که در یک مكان قرار دارد .طبعا نیازمند
فضا است .رابطه ی متقابل و عكس العمل بین  3عامل (رفتار انسان ،
مفاهیم و مشخصات فیزیكی) باعث ایجاد حس مكان میشود .مكان
بخشی از فضاست که به واسطه عناصر و عوامل خاص صاحب
6
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هویت منحصر به فرد و تكرارناپذیر میشود .معماری در مواجهه با
محیط  ،یازبان  ،محیط را برمیگزیند یا خود را جدا از محیط بیان
میكند یا به مقابله با محیط میپردازد .به عبارتی دیگر مكان میواند
ساختمان را تبدیل به معماری کند .معماری است که میتواند جا را به

نمودار شماره : 2حس مكان

مكان تبدیل کند  ،این ارتباط در هم پیچیده مهمترین عامل تجربه

مأخذ  :تاثیر نور برایجاد حس مكان در مساجد صفوی

زیستندرمكان است  ،تجربه تعلق داشتن به مكان و معنا دادن به آن

)نمونه موردی مسجد فرح آباد ساری(

است.
نور در مسجد شیخ لطف اهلل :
حس مکان :

مسجد در دیوار شرقی میدان نقش جهان به پاکیزگی جای گرفته

D
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و تو رفتگی مستطیل شكلی را ایجاد نموده با کاشیكاری آبی رنگ

از نگاه پدیدارشناسی حس مكان به معنای مرتبط با مكان به واسطه

که فضای اتصالی مسجد از همان جا آغاز می شود ،در نور پردازی

درک نمادها و فعالیت های روزمره است .این حس میتواند در مكان

مسجد ظرایف خاصی مشاهده می شود که تاثیر بسزایی در ایجاد

زندگی فرد به وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش یابد.

فضای معنوی و ملكوتی ان دارد .در قسمت های مختلف این

ارزش های فردی و جمعی بر چگونگی حس مكان تاثیر میگذارد و

مسجد نور متناسب با کارکرد فضاست و طراحی نور به گونه ای

S
f
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حس مكان نیز بر ارزش ها  ،نگرش ها به ویژه رفتار فردی و اجتماعی
افراد در مكان تاثیر میگذارد)Relph,1976( .

حس مكان عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مكانی با
خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص میگردد و تعلق
مكانی از لحاظ فرهنگی منعكس کننده مولفه های اصلی حیاط
اجتماعی فرهنگی است.
حس مكان یک پیوند پویا است که فرد در نتیجه دلبستگی به مكان
هوشیاری نسبت به مكان  ،تعلق به امكان  ،رضایت از مكان و تعهد
به مكان  ،آن را توسعه میرهد .حس مكان یک فاصله انتزاعی بین
خود و مكان است که امكان درک مكان را به وجود میاورد .یک

فضای فیزیكی با هر مقیاسی به خودیه خود  ،حسی از مكان ایجاد
نمیكند  ،بلكه طی بر کنش هایی بین افراد و مكان رویكردهای
پدیدار شناسانه به مكان و حس مكان با گزاره های محكم و روشنی
یادآوری میشوند که در پی شناساندن ماهیت حس مكان بر حیث
التفانی عمدتا ناخود آگاهانه که مكان را به مثابه مراکزی پر محتوا و
عمیق از وجود بشری تعریف میكنند.

صورت گرفته است که سلسله مراتبی را پی ریزی نموده که به
موجب آن فرد در نظمی خاص به درون فضا هدایت می شود .سر
در ورودی مسجد با کاشی کاری و با کتیبه هایی از آیات قرآن

v
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تجلی گاه نور گشته است ،باالی در ورودی مسجد روزنه ای

وجود دارد که بو صورتی نمادینبه اوار آسمانیِ هدایت اشاره می

کند و عبور مومنان از زیر این روزنه بشارت دهنده و امید بخش

c
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است .باید از پنج پله سنگی باال رفت تا بتوان از راه ورودی به

درون فضای انتقالی راه یافت ،این فضا بر خالف آفتاب درخشان

A

خارج مسجد ،داالنی تنگ و تاریک است .که ورودی اصلی را
به ورودی شبستان متصل می کند .هنگامی که انسان خودش را
داخل این داالن می یابد ،گویی از تمام تعلقات مادی و دنیوی
جدا شده و امادگی حضور در پیشگاه معبودش را دارد و پس از
طی مسیر و رسیدن به درب شبستان وقتی در انتهای داالن
تشعشعات نور تابیده شده را مشاهده می کند ،روحش کم کم
آمادگی پرواز به سوی خالق یكتا را پیدا می کند و ناگهان فضایی
پیش چشمش گشوده می شود که حضور همه جانبه و متفاوت
نور را در آن کامآل حس نموده و این احساس ،تاثیری آگاهی
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بخش در او ایجاد می نماید که به حس خود آگاهی و بیداری می

نمادگرایی نیز می باشد) اخوتی 1387 (.نقش نمادین نور در

انجامد .این حس برای انسان گرفتار در عالم ماده تازگی دارد و

معماری اسالمی تا آنجا پیش می رود که هانری استرلین در کتاب

روح بخش است .همان طور که جلوتر می رود نور را بیشتر حس

اصفهان تصویر بهشت در رابطه با این چنین فضا آن را اقلیم هشتم

میكند ،در حین عبور از این فضای تاریک و روشن حس رمز

می خواند.همان که سهروردی آن را به زبان پارسی نا کجا آباد

آلود بودن و مقدس بودنِ فضا ،بر روح و جان آدمی تاثیر گذاشته

خوانده است.یعنی جایی که معادل مكانی در این جهان ندارد

و آمادگی حضور در صحن اصلی و زیر گنبدِ پر از رمز و راز

)رحیمی و همكاران( .1393

مسجد شیخ لطف اهلل را می یابد و هنگامی که پا بر صحن اصلی

مسجد شیخ لطف اهلل نمود کامل حضور کیفی نور در معماری از

گنبد خانه می گذارد خود را درون فضایی آکنده از نور الهی می

طریق استفاده از برترین و متنوع ترین شیوه های بیانی معماری است

یابد و چون از دالنی پر از رمز و راز عبور کرد درک صحن اصلی

که در مقیاس با سایر معماری ایران توانسته است برآیندی بهینه و

برایش میسر می شود .نسیان و غفلت که از خصوصیات بشر هستند

منحصر را از روش ها و نیز ابداعات ظریف از حضور کیفی نور ارائه

و در جریان زندگی دنیایی همواره بر او عارض می شوند با قرار

دهد  ،بی دلیل نسبت که مرحوم پیرنیا آن را معجزه معماری قلمدتد

گرفتن در این فضا رنگ می بازند و جای خود را به حق می دهند.

کرده است.
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مسجد شیخ لطف اهلل یكی از شاهكارهای بی نظیر معماری ایرانی
اسالمی و از مساجد های تاریخی شهر اصفهان است که بدست

o
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معمار نامدار آن دوران محمدرضا اصفهانی و به فرمان شاه عباس

صفوی در میدان نقش جهان اصفهان ساخته شده است .از جمله
موارد حیرت برانگیزی که در مسجد شیخ لطف اهلل به کار رفته
است مسئله نور پردازی است تا آنجا که می توان گفت مسجد
شیخ لطف اهلل بر اساس نورپردازی بنا شده است و معمار بنا در
ترکیب نور و فرم و رنگ دست به نبوغ تازه ای زده است که
تاکنون نظیر آن وجود نداشته است  .مكانیسم نورپردازی در مسجد
شیخ لطف اهلل بسیار تأمل برانگیز است و این نشان از آن دارد که
محمدرضا بنا اصفهانی نسبت به نور و پیچیدگیهای آن تسلط کامل
داشته است  .و همین موضوع سبب شده است تا نورپردازی که

iv

h
c
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A

شكل : 1روزنه های موجود برفرازگنبد خانه

مأخذ :خبرگذاری ایمینا ،مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان

در مسجد شیخ لطف اهلل شده آن را از دیگر مساجد متمایز می
کند.
معماری مسجد شیخ لطف اهلل واجد گوهر معماری است که
شالوده طرح معمار اصفهانی بر آن است) مقصودی  1387 (.،از
ویژگیهای مهم این مسجدرعایت سلسه مراتب است.رجوع از
بیرون به درون و تعالی در عالم مكان است  .این مسجد دارای

 -4تقدير و تشکر
در این بخش بسزاست که از زحمات جناب آقای دکتر سامانی مجد
که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاریگر بنده بودند ،تشكر و
قدردانی شود.

ویژگی چند بنیانی است که عالوه بر نقش کارکردی ،دارای نوعی
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 .6تقاااوایی  ،مهساااا و ولااای  ،انیساااه ( ، )1335بررسااای
حاااااس مكاااااان در مساااااجد شااااایخ لطاااااف اهلل –

 -5نتیجه گیری

معماری  ،عمران و شهرسازی _ تیرماه 1335

در معماری اسالمی از نور فقط برای روشنایی استفاده نمی کنند بلكه

 .1جاویدساااااپهر  ،زهاااااره ( ، )1335تااااااثیر ناااااور بااااار

نور با ایجاد حس فضایی احساسات گوناگون نظیر شگفتی  ،قداست

ایجاااااد حااااس مكااااان در مساااااجد صاااافوی نمونااااه

 ،حرکت  ،سكون را القا میكنند و در واقع نور نقش قدس و ملكوتی

مااااوردی مسااااجد فاااارح آباااااد ساااااری  -عمااااران و

دارد  .نور در اینجا نقش وصل به عالم معنا را ایفا میكند  .در اینجا

شهرسازی _ تیرماه 1335

نور با شدت و مقدار خود به ایجاد حس مكان در فرد کمک میكند

 .3آرام  ،سهیال و نارنگی  ،مهدی و نژادابراهیمی  ،احد
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( )1331نور در مفهوم معنایی آن در معماری تاثیر نور در
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