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 صفویه دوره عبادی فضاهای گیری شکل بر آن ثیراتأت و کریم نآقر در نور  جایگاه بازشناسی

 اصفهان اهلل لطف شیخ مسجد : موردی نمونه

 3میردریکوندی صبا،  2رائف زاده کاظم علی محمد،  1پریسا صفار

 ایران زستان،وخ خوزستان، دانشگاهی جهاد عالی آموزش مؤسسه ،معماری داخلی کارشناسی دانشجوی -1

 ایران خوزستان، خوزستان، دانشگاهی جهاد عالی آموزش مؤسسه معماری، گروه علمی هیأت عضو -2

 ایران خوزستان، خوزستان، دانشگاهی جهاد عالی آموزش مؤسسه معماری، گروه مدعو مدرس -3

 ده چکی
 می آکنده حقیقت از را عالم تمام که دهش تشبیه چراغدانی ل نور الهی بهثَمَ و نور هب وندخدا مجید، نآقر در نور ی شریفه ی یهآدر 

 تعالی بار ذات و حضور همان نور که این بر همه .اند ذکر نموده یهآ این در مورد زیادی تفاسیر و تعابیر مسلمان مفسران. سازد

رهسپار می  معنا عالم سوی به و شده جدا مادی جهان از انسان که است مکانی ،عبادی فضای و مسجد .دارند رنظ اتفاق ،است

 تمام ی ینهآ داشته و ویژه ای جایگاه آن، تعریف در نور  که کند خلق را فضایی تا کوشیده همواره مسلمان معمار و هنرمند گردد.

 منزلت و نور آن،  در فضاهای داخلی شده که برده معماری به کار عنوان نوعی هب همواره مسجد، معماری. باشد خدا وجود نمای

  آن ها، تزیینات ها و نقوش وها،گلدستهمحراب، گنبد، شبستان، ایوان، داالن بوده است. و فرم و فضای خدا از حضور نشانه ای آن،

 دوره معماری .می باشند "واألرض السماوات نور اهلل "یفهرش آیه ی و از مصادیق اهلل وحدت به کَثرت مفهوم سیر ازترجمان  همگی

 از که .باشدمی دوره این اصلی هایویژگی از رنگ و نور معماری. است مساجد منجمله قدسی معماری و هنر اعتالی دوران صفوی

 یهآ حکمت و جایگاه تا است آن بر سعی نوشتار این در اشاره نمود. اهلل لطف شیخ مسجد بهمی توان  معماری مصادیق این بارزترین

 شیخ مسجد فضاهای داخلی نورپردازی روشنایی و در ویژه به عبادی فضاهای تعریف در نآ نقش و کریم نآقر در نور شریفه ی

 معماری تخصصی علمی های کتابخانه منابع از استفاده با و تحلیلی ـ توصیفی مقاله، تحقیق روش. گیرد قرار تحلیل مورد، اهلل لطف

 بوده آوری فن و علوم رسانی اطالع مرکز و دانشگاهی جهاد سیلیویکا، جمله از پژوهشی علمی های وبسایت مطالعه و رسازیهش

 .است

 اهلل لطف شیخ مسجد صفویه، دوره عبادی، فضای کریم، قرآن نور،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1

 و حکما تفسیر و توجه مورد که است مقدس مالک این گهربار آیات جمله از( نور) مبارکه سوره پنجم و سی آیه

 .است گرفته قرار بسیار متفکرین

 مِن یُوقَدُ دُرِّىٌّ کَوْکَبٌ کَأَنهَّا الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ فىِ الْمِصْبَاحُ مِصْبَاحٌ فِیهَا کَمِشْکَوةٍ نُورِهِ مَثَلُ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ"

 وَ یَشَاءُ مَن لِنُورِهِ اللَّهُ یهَدِى نُورٍ عَلىَ نُّورٌ نَارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ لَوْ وَ یُضىِءُ زَیْتهُا یَکاَدُ غَرْبِیَّةٍ لَا وَ شَرْقِیَّةٍ لَّا زَیْتُونَةٍ ةٍمُّبَارَکَ شَجَرَةٍ

 "عَلِیمٌ شىَءٍ بِکلُ اللَّهُ وَ لِلنَّاسِ الْأَمْثَالَ اللَّهُ یَضْرِبُ

 است تابانی ستاره گویی آبگینه آن ای آبگینه در چراغی آن. باشد چراغی آن در که است چراغدانی چون او نور لثَمَ...

 خویش تعالی حق آیه، این در. است فروزان است، باختری نه و خاوری نه آن با که زیتونی برکت پر درخت روغن از که

 برای و خواند می چیز هر بر آگاهان ترین آگاه را خود متعال خداوند آیه، آخر درو  خوانده زمین و ها آسمان نور را

 تمثیلی بیان و زیبایی به آیه این. (1394شفیعی و همکاران ، دشتی).اند اگاه بی را ایشان امثال این با تا زند می هایی مثال مردمان

 دو آیه این در خدا به نور کلمه اطالق ی درباره. دارد باطنی و عرفانی تفسیر زمینه دیگر آیه هر از بیش و. است مشهور

 برای آن کاربرد و دانندمی حسی نور همین را نور از مراد که کسانی. دارد وجود نمایی حقیقت و نمایی مانند رویکرد

 و حقیقی نور را نور از مراد که عارفانی و فیلسوفان دیدگاه دوم. اندکرده تفسیر مانندنمایی و تشبیه و مجاز باب از را خدا

 و عربی ابن سهروردی، غزالی، همچون مالصدرا .است بخش روشنایی و روشن خود خودی به که نددانمی بسیطی

 است مجازی و استعاری یکسره، لفظ، این دیگر کاربردهای ی همه و خداست همانا حقیقی نور معتقدند متأخر، اشراقیون

 ویژه جایگاه هشتم قرن عارف سمنانی لةالدوعالء( نور ی یهآ ،فارسی پدیا ویکی سایت). شودنمی حمل حقیقی معنای بر و

 هر و مخصوص است نوری سالک اعضای از را عضوی": کند می بیان اینگونه متدین سالک حیات در را نور مفهوم

 قرص به نور آن و گرداند، روشن را تاریک خلوت که عظیم، است نوری را وضو است؛ نوری ها طاعت از را طاعتی

شفیعی و  دشتی)مدهآ بیرون (رنگی)لونی کسوت از و تر، صافی او انوار و گردد ظاهر سالک پیشانی برابر در که ماند آفتاب

 مقدس و پرستش قابل ای شی عنوان به کهن های فرهنگ در است ماده جهان موجود ترین لطیف نور، (1394همکاران ،

 فراسوی را فلسفه و مذهب، علم، هنر، کهلب میبخشد روشنی ما جهان به تنها نه که است جهانی ای واسطه نور است بوده

 نمادها و مفاهیم رمزآمیزترین از همواره اسالمی معماری در نور (1396 آزاد،).زند می پیوند هم به مکانی و زمانی مرزهای

ران، خاندانی و همکا کالنتری).دارد اسالمی عرفان مفاهیم از درسنت تحلیل و شناخت نیازمند آن درست درک و تفسیر و بوده

 وحدت اندیشه تجلی برای مسلمان معماران (1396 داودی،).است کردن کیمیاگری نوعی به اسالمی معماری در نور (1394

 به است مطلق وجود مانند رویت قابل های شکل با آن نسبت که را روشنایی ،وزن و هندسه بر عالوه شان آثار در

 با اسالمی، مساجد معماری واقع در. (1394دشتی شفیعی و همکاران ،).دان گرفته کار به ابزاری عنوان به,  محدود موجودات

 ابعاد در نور مفهوم صریح تصویر گر جلوه تواند می خاص، های رنگ و اشکال کاربرد و بودن تجریدی ویژگی به توجه
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 را صفوی دوره در معماری(1393 ،و همکاران شفیعی).پرداخت آنها رمزگشایی به توان می طریق این از و باشد مختلف

 نور .یابدمی تجلی و ظهور دوره این مساجد در بدیلبی هنر این که دانست ایران در اسالمی معماری اعتالی دوره توانمی

 اسالمی معماری هاینمونه بارزترین از. شودمی عین علم در او ظهور موجب نفسهفی که است حق حدود صفویان نزد در

 ،شمیم خوش).دید آن در وضوحبه توانمی را رنگ و نور کاربردی نقش که .است اهلللطف شیخ مسجد صفوی دوران در

 معماری نور، معماری مساجد نوع این معماری است مسجد این چشمگیر های ویژگی از یکی نور تعبیه(1396 ،مافی

 زده ای تازه نبوغ به دست گرن و فرم و نور ترکیب در بنا معمار (1395، شی، ستایبی)غر.است روحانی معماری و شفافیت

 از نمادی نور عنصر اصفهان اهلل لطف شیخ مسجد معماری در (1396)آزاد، .است نداشته وجود آن نظیر تاکنون که است

 که است هایی ویژگی دارای مسجد این در نور عنصر همچنین و بوده نمازگزار منؤم قلب حضور وموجب الهی نور

 نور جایگاه بررسی به ادامه در( 1396 داودی،).باشد می نیز نمادگرایی و سمبولیسم عینو دارای کارکردی نقش بر عالوه

 به و پردازیم می اهلل لطف شیخ مسجد در ویژه به صفوی دوره عبادی فضاهای گیری شکل در آن نقش و کریم نآقر در

 در نور  حکمت اساس بر هاناصف اهلل لطف شیخ مسجد اصلی فضاهای تعریف در نور نقش که دهیم می پاسخ الؤس این

 چیست؟ کریم قرآن

 

 کریم  قرآن در نور جایگاه و حکمت تحلیلی بررسی -2
 سمت به حرکت ،جهل از انسان شدن جدا و است مادی برکات و مواهب همه أمنش سر و خدا حضور از ای نشانه نور

 را فلسفه و مذهب، علم، هنر، بلکه دبخش می روشنی ما جهان به تنها نه که است جهانی ای واسطه نور. است حقیقت

 غیر مظهر و بالذات ظاهر که چیزی از است عبارت نور (1396)آزاد، .زند می پیوند هم به مکانی و زمانی مرزهای فراسوی

 است تعالی تداعی ایجاد به وجودشان امکانی موجودات چون دیگر سوی از و است وجود همان نور تام مصداق است،

 به وجودی هر و است خویش ماسوای مظهر و بالذات ظاهر که اوست باشد می نور مصداق ترین کامل تعالی تداعی پس

. اند یافته ظهور زمین و آسمان آن وسیله به که است نوری سبحان تداعی پس شود می موجود و یابد می ظهور او وسیله

 تجلی آینة بلکه شده، کریم قرآن سورة وچهارمین ستبی نامگذاری سبب تنها نه نور آیة .(1394 ،)کالنتری خاندانی و همکاران

 بودن الهی اثبات برای اسالمی علمای اگر. است قرآن بودن وحیانی دهندة نشان خوبی به و است تعالی باری ذات ظهور و

 مجموعه به یا مختلف آیات به استشهاد با را قرآن اعجاز زوایای و ها جنبه و دهند می قرار مالک را اعجاز مسئلة قرآن،

 الهی و اعجاز بر دلیلی عینه،ه ب و تنهایی به آیه این که دهد می نشان نور آیة بررسی و تحفص کنند، می تبین قرآن آیات

 نسبت ای ویژه شناسایی و تحقیق تدبر، اسالمی، علمای و متأله اندیشمندان که کند می اقتضا مهم این و است قرآن بودن

 (1396)ابراهیم نژاد، .باشند داشته قرآن " نگین " هب نسبت تعبیری به و آیه این به

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

4 

 

 
 

 fa.wikipedia.org :به تفسیر برخی از مفسران و فالسفه اسالمی منبع:  نور در »اهلل نور السماوات و االرض« یمعنا: 1نمودار

 مختلف انیاد ر. دشود یم یروحان ای یمحسوس، معنو ینورها ضوء و روشنایی است و شامل اء،ینور در لغت مترادف ض

اسالم، با توجّه به حضور  نیامّا در د مطرح بوده است یعیمهم ومابعدالطب ینور به عنوان عنصر ت،یحیو مس هودی ،یزرتشت

 یرازیش یو صدرا یغزال رینظ یاسالم یحکما و فالسفه است؛ افتهی یا ژهیو گاهیمفهوم نور جا ات،یو روا اتیلسان آ در

 ان،یم نیخود، از آن بهره جسته اند. در ا یفلسف و یکالم های شهیاند نییت تبو بعضاً جه آن پرداخته یبررس و به غور

و  ونانیفکریِ حکمای  راثیم ختنیبا درآم ،یکرده است. سهرورد فایرا ا یشتریسهم ب ،یسهرورد نیالد شهاب خیش

تا نور  شد امر باعث نی، ارائه داد. امنسجم و نظام مند یدر قالب (هیّحکمت نور)تحت عنوان فلسفه ای را ،یحکمت اسالم

 نوری عنیشناسانه هنر باشد؛  ییبایز یبر جلوه ها یو مؤکد شودیی رمزگشا ،یا عالمانه لیبا تأو ل،ینماد اص کیبه عنوان 

کنزاً  کنت" یقدس ثیو حد (االرضاهلل نور السموت و )فهیشر هیبراساس آ خداوند است ینشان از تجل نکه،یعالوه بر ا

 ارتباط( کُن)چون حُسن و خَلق یمیمفاه با "نور " شود، مفهوم یمحسوب م یهنر اسالم یمعنو یدیعناصرکل از " ایّمخف

 الیخ عالم یعنی ،یو هنر اسالم یشناس ییبایبحث ز نیتر قیعم به ما را ،یهست یِنماد ازل نیدارد و به عنوان سر راست تر

به نظر سهروردی تمام مراتب هستی  (1393و همکاران  یعیشف)دهد یم سوق ،یحکمت اسالم یصور معلقه در جهان شناس ای

عالم و سعادت و نیک بختی انسان جزو تطورات نور است و همة انوار، تجلی نوراألنوار  و درجات معرفت و آغاز و انجام

. سهروردی این ستنور ا پدیدار می کند و سراسر جهان برآمده از نور و متقّوم از . هر نوری، نور نازل تر از خود راستا

عقل را نوری می داند که همه  أسهروردی منش .استه حکمت خود جاری کرد نظام نوری را در تمامی پیکرة اندیشه و
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 ،یرمز نور به اثر هنر. (1394اران ،و همک یعیشف یدشت).عقول را منور ساخته و ایرانیان قدیم،آن را به همین نام می نامیدند

با جمال و کمال ی دارد. چرا که نور در حکمت سهرورد دیشناسانه هنر تأک ییبایز بر جلوهد و بخش یشکوه و جالل م

وجود است که به امور برخوردار از  وحدت تصور انیب یاز سه رکن اصل یکیهمانگونه که گفته شد، نور . است یکی

است  میقابل تقس رینفسه غ یف نور د،یآی نور بر م یحکم ی. در واقع آنچنان که از مبانبخشد یمی صور مرئ ،یحد وجود

و  یروشن یجیتدر انتقال و به واسطه شودی در آن حاصل نم یرییتغ ز،یها ن رنگ صورت به ینور ماد هیو به واسطه تجز

 ینور تنها نماد و مندند نور بهره تیبرخوردارند که از موجود تیآن حد از واقع تا صرفاً زین ایشاو  ابدی ینم لیتقل یرگیت

 به را یا تا هر ماده کند یجهت هنرمند مسلمان تالش م نیو بد است( نوراالنواری)وحدت نور نامتناه انگریه بت کاس

 (1393و همکاران  یعیشف).دیشکل دهد تا به صورت تأللو نور درآ رییتغ یا گونه

 

 
 ( 1396)آزاد،  منبع:   گوناگون نور یاز معان ییرمزگشا: 2نمودار  

 

  آن ها یمعمار فیبر نقش نور در تعر دیکأبا ت هیدوره صفو یعباد یهادر فضا یریس -3
ملکوت و  یسو کنده و به ینیزم در هنرش، روح خود را از عالم شیخو ینوران شهیاند ریتأث تحت ز،ین رانیا یمعمار قدس

 هلیاو خود را وس دهد،ی را نشان نم خود شیهنرمند معمار، در کار خو .دهد یسوق م یویدنی ها یکیتار یورا تِینوران

که  ،یسرانجام نور مطلق وی به شؤون واالتر هست ،یو مثال یتا با بازتاب صور ملکوت داندی م اشی اهداف معنو یبرا یا

افراد در کنار  نیتر یمعمول و کند یرا ارضا م نندگانیب یروح ازیکه ن کند یم جادیا یطیمح منشأ وحدت است، برسد. او

 است یهمان نقطه ا نیشود. ا یمعمار محسوب م یِقدس نگاه نیمسجد، ثمره هم .کنند یمی گانگیو  یکیآن احساس نزد

 انتزاع شده شانیالهام از نفس روحان که ،یاز معمار خاصی است، فرم فرم خاص در هنرش کشانده نیمسلمان را به ا که

 (1393شفیعی و همکاران ).است

پس از ورود به بنا و واقع شدن در فضایی متنوع، ویژگی های  .تن اسویژگی بصری آ ترین ویژگی معماری اسالمی مهم

ترتیب عرصه آفرینش در معماری ازتغییر در عادت بصری آغاز می شود و تا آنجا  به تدریج عارض می شود؛ بدین حسی
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ده در بروز عالی این پدی  .کند پیش می رودکه به حس دیگری مبدل می شود و حس تازه ای در حاضران ایجاد می

در تسهیل کنندگی وتشدیدکنندگی عروج، از نازلترین ترین عنصر  ترین و شفاف عنوان زالل اسالمی بهمعماری مساجد 

راتب آن است مقامی به مقام دیگر، از اسمی به معروج و سیروسلوک به معنای انتقال از  ترین این مرتبه هستی و عالی

به  کید خاصی بر نور دارد. درون یک مسجد شبیهأیژه در ایران تسالمی بومعماری ا. اسم دیگر و از تجلی به تجلی دیگر

کید بسیار أ، ت. نقش نور در معماری اسالمیمتبلور شده است و یادآور آیه نور است نور است که به صورت صور مادی

ر است. نور به صعوبت و سردی بنا را عهده دا گسترده بر اصل تجلی است. نور، وظیفه شفاف کردن ماده وکاستن از

ادراکی باشد. عنصر نور  دهنده فضای کی از عناصر تشکیلود در فضای مسجد افشانده می شود تا یعنوان مظهر وج

معنوی است، جزئی از تزئینات مسجد  افشانی مسجد و تقویت سیستم نوری مساجد عالوه بر اینکه خود، سمبل عرفانی و

 (1396 ،ی فراهانی، فرمهین یشجاع ی)حاتمنیز به شمار می رود.

 

 
 ( 1395)نام آور،  منبع :   رانیا یسنت یدر معمار یریعناصرِ نورگ - 2نمودار

 

شده و سپس وارد فضا  لیتعد شهیشده، بلکه نور هم یاستفاده نم کنواختیاز نور به طور  یرانیا یسنت یدر معمار 

نحو  نیساده به بهتر اریعناصر بساز فنون نوآورانه و  کرده اند با استفاده یم یمنظور معماران سع نیا یبرا .است دهیگرد

بکار برده شده  رانیا یسنت یدر معمار یعیاز نور طب یریبهره گ یکه برا یعناصرساختمان .رندیبهره گ روز ممکن از نور

باشند و گروه  یمرا دارا  یداخل یفضا انتقال نور به ةفیغالباً وظ که رهای.گروه اول، نورگشوند به دو گروه تقسیم می اند

)نام .بان ها هینور وارد شده به داخل بنا را به عهده دارند مانند انواع سا ةکنند مینورکه نقش تنظ یها کننده دوم، کنترل

 عناصرِ ترین عنوان رایج به روشندان و روزن هورنو، شباک، مشبک، پنجره و در چون نورگیری عناصرِ میان از (1395آور، 

 بهره آن ترتیب از پس. داشته است را کاربرد بیشترین مشبک پنجره و در صفویه، دوره در مساجد معماری در نورگیر

 (1396 ،فرمهینی فراهانی ، یشجاع یحاتم).باشد می روشندان و هورنو، شباک روزن، بصورت متداول نورگیر عناصرِ از گیری
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 ( 1395نام آور،  ) : بعمن  رانیا یاسالم یدر معمار یرینورگ یعناصر معمار: 1جدول 

 

عناصر کالبدی 

 نورگیر
 تصویر کیفیت نورگیری توضیح

 شباک

 پر فضای دو از که مشبکی سطح

 به باشد، شده تشکیل و خالی

 سوی بتوان سو یک از نحوی که

شباک نامیده  دید، آن را دیگر

 شود می

ی به الاز ال یتر فینور ضع و شدت نور را گرفته

نور در اثر  یپرتوها افشود. انحر یم جادیآن ا

پخش  منقوش شبکه سبب یهاه کنار برخورد با

کمک  ییپخش روشنا و یکنواختیو به  شده نور

 کند. یم

  

 رسیاُ

 است که به یپنجره مشبک یارس

 پاشنه گرد، باال یگشتن رو یجا

که در  یرود و در محفظه ا یم

 ردیگ یم یگرفته شده جا نظر

پنجره و روزن  نندما معموالً ،یارس ینقش شبکه ا

 است. یچوب یها
 

 های دروپنجره

 مشبک

 پنجره معموالً برای دادن نور،

 جریان هوا و رؤیت مناظر بیرون

بدون بر هم زدن خلوت اهل 

 است. در مناطقی که نور خانه

شدید است، پنجره باید  خورشید

 شدت نور ساخته شود متناسب با

 نور خارج و داخل تعادلی بین

 آفتاب را می گیرد و مانع ر شدیدکند، جلوی نو

خارج می  شدید خسته شدن چشم در مقابل نور

 مشبک نور شدید خارج را پنجره های .شود

کنند و وقتی نور  پخش کرده و آن را تعدیل می

اتاق  ی آن را به داخل نیست همه بیرون شدید

  عبور می دهند.

 روزن

ی اطالق م یهائ روزن به سوراخ

شانه  ایه و که در کالل دیگرد

 شده است یم هیها تعب طاق

 گرفتن یآن برا یدو سو در و در یدر باال

 ،بسته یفضاها یبرا آزاد یهوا نیو تأم ییروشنا

در  یهشت ینور کافمین أی برای تدر سقف هشت

 دادند. یروزن قرار م یدر ورود یباال

 

 

 جامخانه

 حلقه که با چند ییها روزن

ی کپه  ایبه صورت قبه  نیسفال

 نیدر ا و درآمده اند یبرجسته ا

 را در نیسفال یقسمت حلقه ها

 زمستان اند و در دهیکنار هم چ

مانند  یا شهیگرد ش یجام ها ها

ی حلقه ها کار م انیته قرابه در م

 هیکل ای کیگذارند و تابستان ها 

 دارند یآن ها را بر م

 دیکه به مناسبت فصل با ییها دهیسرپوش ییروشنا

 گرم باشد یگاهسرد و  یگاه
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 هورنو

 سقف گفته یباال یریبه نورگ

 یها یکیشود. چون در نزد یم

گنبد امکان اجرا به صورت  زهیت

 ست،ین سریقسمت ها می  هیبق

سوراخ را  زه،یت یهایکینزددر لذا

طاق  یکنند تا در باال ینم پر

 را انجام دهد یرسان کار نور

 ردیصورت پذ هیو تهو ییروشنا

 

 

 نیدر مساجد ا لیبدیهنر ب نیدانست که ا رانیدر ا یاسالم یمعمار یدوره اعتال توانیرا م یره صفودو در یمعمار

رنگ  یوضوح جادواست که به یبارز یهااز نمونه ینیخماهلل و مسجد اماملطف خیمسجد ش ابدییم یدوره ظهور و تجل

خاص و  یبرداشت مفهوم یدارا یاو دوره ر عصردر ه نور .کندیم نیدوره مشخص و مع نیا یو نور را در معمار

 شودیم نیموجب ظهور او در علم ع نفسهی النور حدود حق است که ف انیطور مثال در نزد صفو است بهبوده یاژهیو

 یمخابره یفهیوظ ی در فضای مسجدنورافشان .است یگسترده بر اصل تجل اریبس دیکأت یاسالم ینقش نور در معمار

 یماد یهاتیمحدود یانسان به ماورا شهیاوقات هم باعث صعود فکر و اند یگاه دهدیانجام م یخوبا بهاطالعات ر

 یازواج در معمار نیتریمینور و آب از قد بیببخشد ترک یاسالم ناتیفعال به تزئ یاتیتحرک و ح تواندینور م شودیم

 . رودیمسجد بشمار م

دوره تابش  نیفرم درخشش آنست در آثار ا ییبایبر استحکام و ز دوره عالوه نیا یمعمار وهیمهم در ش یهایژگیاز و

 نینو ط کندیم جادیا نندهیدر ب یاکنندهرهیخ یبائیها احساس زآن ریسطوح و شکوه چشمگ تیرنگ و نور و جذاب

کاررفته در به یهارنگ .شودیم لیتبد یشفاف مجرد و روحان یادرخشان به منظره یهایها و سطوح مکرر کاشرنگ

 (1396 ،یماف و ،میخوش شم).استدوران خود بوده یمذهب دیبرگرفته از افکار و عقا هایکاریکاش

 

 
 نگار و نقش توسط گنبدخانه فضای در نور شکست معنوی، گیری برجهت تأکید برای محراب باالی پنجره داخلی، : فضای1 شکل

 (1396، فراهانی فرمهینی و حاتمی) منبع :     پنجره
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 یادآور محراب شکل .است نور باطنی حضور دهنده نشان بودن، خدا نور از پرتوی و نور جایگاه عنوان به مسجد معماری

که  هستند های نگارینی نمونه نیز مسجد گلدسته های یا مناره .است زمین و آسمان ها نور که خدا است نور سوره 35 آیه

 ساطع"اهلل" کلمه نور گلدسته، یا مناره است در زمین و آسمان در نهفته نورانیت به وصول برای هنرمند عشق ثمره و زاییده

 به را محراب آیه نور، که باشد؛ همانگونه راهنما و دلیل اسالمی، مضامین ابالغ و ذکر طریق از مؤمنین را تا شود، می

 روشنایی نورو ملکوت، از عکاس تصویرینا نیز را گنبد شناساند، می و زمین آسمان نور منبع سوی به عروج محل عنوان

 است داده اختصاص خود به ایران، هنر هنر، خصوصاً در را مهمی جایگاه شمسه، نمادین و بصری تجسم .کند می معرفی

 کیهان، بخش نظام و بخش زندگی زرین، فتاب بزرگآ .است قرارگرفته هنرمندان توجه مورد دوران متمادی در و

 شمسه(االرض و السموات نور )اهللآیه به با توجه. دهد می نور یکسان ظالم، و عادل همگان، به ،روشنایی نور و سرچشمه

 را هستی پراکندگی بلورین، نظمی در کثرت آسمان، آهنگ رغم علی که است نور وحدانیت و الوهیت عنوان نماد به

و  گل و پیچیده درهم حاشیه های و ه هایبکت از متعدد نوارهای کاشیکاری ها، و تزیینات در . این امرگرداند می یکی

 زیاد، تنوع با اصفهان، اهلل لطف شیخ مسجد گنبد سقف و تبریز کبود مسجد های کاری کاشی سلطانیه، گنبد های ستاره

 (1393شفیعی و همکاران ).است یافته ظهور زیبایی درکمال
 ان: نگارندگگردآورنده     مساجد معماری در تزیینی عناصرِ ترین : رایج2جدول 

 تصویر کیفیت نورگیری عناصر تزیینی

 کاربندی و مقرنس

گیری هر چه بیشتر از  و مقرنس به غیر از زیبایی برای بهره کاربندی

موجب می گردد نور   بدین ترتیب که خورشید استفاده می شود.نور 

پخش  از مسیر خود منحرف شده و به صورت در جهات مختلف

 ا روشناییبد. در این صورت در داخل بنشده به داخل فضا راه یا

 داشت که حجم بیشتری را در یکنواخت و غیر متمرکزی خواهیم

در مساجد استفاده مقرنس  گیرد از این خاصیت کاربندی و برمی

 و سنگ هر تا شود شده و با تابش نور به جهات مختلف باعث می

 .بیابد خاص ای جلوه گچ
 

 شمسه

 یها گنبدچه ایطاق  مین دیشمسه به خورش ،یرانیدر نگاه معماران ا

طاسه  شتریاست که ب یکانون نور ییگو شود یصدفگون اطالق م

حاصل شده است. از تشعشع آن  ستاره گون، یمقرنس ها یها

 یعالم ماد نیبلور کدستینظام  ادآوریها،  ینقوش بافته از چندضلع

  وار دارد یاضیر یاست، که نظم روح یذ ریو غ

 

 هاآن شبستان که مسجدهایی صفویه بدین صورت است که دوره در اصفهان تاریخی مساجد طبیعی ردازیرپنو الگوی

 در گرفته است و جایآن درون منبر و محراب و آمده حساب به مسجد اصلی بخش فضا است این گنبدخانه دارای

 بسترساز دارد که قداستی واسطه به محراب و گنبدخانه ترکیب است.شده ایویژه توجه آن به تاریخی مساجد طراحی
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مساجد  در نور زاویه و جهت پراکندگی چگونگی طبیعی نور توزیع الگوی شود.می تلقی مساجد معماری معنوی فضای

 تناسبات و ابعاد لحاظ از مساجدکه  وجود با دارای شباهت زیادی است. شیخ لطف اهلل مسجد از غیربه دوره صفوی

 هایویژگی ولی دارد تفاوت هم با ورود نور هاییروزنه ابعاد و هندسه ،نورگذرها رگیریقرا ارتفاع و محل فضایی

 نور حرکت طریق از بنشیند ثابتی موقعیت در هاساعت گنبدخانه در ناظر اگر دارد شباهت هم با هاآن نورپردازی الگوی

 گنبد در آفتاب طلوع فردی اگر مساجد مهه در شود.می روز تقریبی زمان و زمان گذر متوجه فضا در غروب تا صبح از

 از هالکه زمان گذر با و کندمی جلب را توجهش آن نزدیکی یا و محراب بر نور هایلکه اولین بنشیند انتظار به خانه

 خود حالت ترین عمودی به خورشید رسیدن با ازظهرپیش ساعت در و رسیده زمین به کمکم محراب غربی دیوار سمت

 با غروب ازپیش لحظات آخرین تا و شده آشکار شرقی جبهه در نور هایلکه کمکم بعدازظهر در آن ازپس شودمی محو

 به رو نگاه در دارد یکسانی صورت فضایی تفاوت وجود با نور حرکت شودمی محو دیوار سمت به کف از حرکت

 واسطه به اهلللطف شیخ مسجد در الگو این البته .رسدمی نظربه ترروشن روز کل در فضا کل به نسبت محراب ،محراب

 فضا کل نسبت به بصری نمای در هم و پالن در هم محراب است متفاوت حدودی تا فضا به ورود شیوه در تفاوت

 متصور بیننده ذهن در متفاوتی هوای و حال سال کل در اهلللطف شیخ مسجد تاریکنیمه فضای شود.می دیده ترروشن

 در که تاریخی مساجد به نسبت عمیق نگاه با است یکسان دیگر مساجد با روز طول در نور حرکت انکماک اما سازدمی

 تناسبات تفاوت هم با فضا دیگر معماری هایویژگی در ،صحن به رو فضا گیریجهت مقیاس شده اند بنا صفویه دوره

 ) 1398 ،ورناصریپ و مختاری )عرباست. حاکم هاآن بر یکسانی نورپردازی الگوی اما دارند

 
 فرمهینی و شجاعی، حاتمی) منبع :    شمسه و مقرنس تصویر به گنبد زیر و ورودی در نور شده عینی مختلف : نقوش2تصویر 

 (1396،فراهانی

 یکالبد و معناست و از سو بیخانه خداست که ترک کسویکالم است چراکه از  یمسجد در ابتدا ن،ینماد یدر نمودها

 .است یاسالم ینماد معمار نیتر کامل گرید

 وارید تیقلب مسجد و موقع گر انینما رایبخش است ز نیتر یمسجد محراب محور یاجزا کالبد انیدر ممحراب: 
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که به واسط )حضور(  یعنوان مشکات نور و مرکز حضور الهمحراب به (1394 ،کالنتری خاندانی و همکاران)سمت قبله است.

دهنده منبع نور که جهت نشان از زانشیهمراه چراغ آوشکل محراب به یاکه تورفتگچر استافتهی یمصباح صورت ماد

 است دارد. 

وصل منبع حسن و  دیدادن کلانعکاس شوق هنرمند در نشان یبرا یینماتمام نهیگلدسته محمل و آ یهانقشگلدسته : 

 یازل یخاطره ادآوری یرانیزه مساجد اگلدسته در دو طرف دروا ایدو مناره قرار گرفتن است.  یجمال نور مطلق اله

( تنها محور و ( و بهشت خدا)درونرونی)بیماد یایدن گانهیدو مظهر متضاد و متکامل  انیدروازه بهشت است که در م

 (1393 ،)شفیعی و همکاراننور جهان است. ضیمنبع ف

 رهیو دا تیاسالم است که نماد کروجهان  یعرفان ینمادها نیاز مهم تر یکی، هم در رنگ و هم در شکل گنبدگنبد : 

گنبد مساجد، آنگاه که با (1394 ،و همکاران ،یخاندان یکالنتر).کند یم یآسمان را تداع ای نایشکل خاص آن گنبد م .است

 ینوران ییو معنا یروحان ییایاز دن یامیشود، حامل پ ینور به آن پرداخته م یو در پرتو کارکرد اختصاص یاشراق ینگرش

شناساند، گنبد را  یم نیمنبع نور آسمان و زم ینور، محراب را به عنوان محل عروج به سو هیهمانگونه که آ. ودخواهد ب

داخل آن، که  ناتیکاربرد رنگ طال در گنبد و تزئ.کند یم یمعرف ییاز ملکوت، نورو روشنا یریانعکاس تصو زین

 (1393شفیعی و همکاران )خن است.س نیجلوه گر ا یبه خوب زیملکوت بهشت است، ن ادآوری

نور شکسته شود تا داخل ساختمان حالت  ستیبایم رونیبودن نور در ب دیعلت شدبعد از ورود به ساختمان بههشتی: 

 یورود یهایو شکست شدت نور هشت میدر تقس یاز عوامل مهم معمار یکیاز نظر وارد شدن نداشته باشد  ینامطلوب

شود مکانی تاریک است و  هشتی اولین عنصری است که در ورودی مسجد مشاهده می (1395 ،یپورماف و ،ی)غفور.هستند

باشد که مردم را از روشنایی به تاریکی دعوت میکند دارای هندسه منتظم و مرکز گرا است که  نماد کثرت و وحدت می

 (1395 ،)خامو.کند در این فضا دعوت می انسان را به مکث کردن

مسجد که همواره  یدر معمار لیدل نیبر ذهن عابر نخواهد گذاشت، به هم یاثر چیه طیمح کی یسهل الوصولداالن : 

 شود یم دهیچیپ یعابر به صحن تا حد میمستق یانسان و فضا برقرار باشد دسترس نیو تأثر متقابل ب ریتأث ی رابطه کی دیبا

 (1395 ،و همکارانانریش ی)شهباز.خواهد شد تیهدا اطیبه سمت ح ییها داالن ی لهیو سپس او به وس
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 گردآورنده: نگارندگان ،ن هاآ: اجزا کالبدی مسجد های صفوی و جایگاه  3نمودار

 

 گاهیلطف اهلل اصفهان و ارتباط آن با حکمت و جا خیمسجد ش یاصل یفضاها فینور در تعر گاهیجا -4

 مینور در قرآن کر
 در ضلع -یقمر یهجر ازدهمی-یالدیر قرن هفدهم ماصفهان د یخیآثار تار نیباتریاز ز یکیلطف اهلل  خیمسجد ش

ی و بر رو باشد یبنا متعلق به مکتب اصفهان م نیواقع شده است. ا قاپو ینقش جهان و مقابل عمارت عال دانیم یشرق

 آن دو نیساخته شده است. در محراب مسجد در طرف یو به فرمان شاه عباس اول صفو یمیمسجد قد کی یها خرابه

نقش جهان به  دانیم یشرق واریمسجد در د گوید. می بنا درباره خود سخن نینصب شده که معمار اکوچک  بهیکت

مسجد از  یاتصال یفضا که رنگ یآب یکار ینموده با کاش جادیرا ا یشکل لیمستط یتو رفتگ و گرفته یجا یزگیپاک

و  یمعنو یفضا جادیدر ا ییبسزا ریثأشود که ت یمشاهده م یخاص فیظرا مسجدی شود، در نور پرداز یهمان جا آغاز م

 صورتی نور به گونه ا ینور متناسب با کارکرد فضاست و طراح مسجد نیمختلف ا ین دارد . در قسمت هاآ یملکوت

 . سرشود یم تیخاص به درون فضا هدا یآن فرد در نظم موجب نموده که به یزیر یرا پ یگرفته است که سلسله مراتب

مسجد روزنه  یدر ورود یگاه نور گشته است، باال یتجل قرآن اتیاز آ ییها بهیو با کت یکار یمسجد با کاش یورود در

روزنه بشارت دهنده  نیا ریو عبور مومنان از ز کندی اشاره م تیهدا یِاوار آسمان به نینماد یصورت هدارد که ب وجودی ا

 یژگیشده است. از و دهیرنگ پوش هفت یراهرو و سقف آن از کاش یوارهاید یتمام (1396.)آزاد،است بخش دیو ام
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گردش که در اصالح  نیاست که از محور شمال به جنوب نسبت به محور قبله دارد. ا یا درجه 45مسجد؛ چرخش  یها

 . کند یرا جلب نم نندهیوجه، توجه ب چیچنان ماهرانه صورت گرفته که به ه شودیم دهینام "پاشنه" رانیا یمعماران سنت

 بیرون از نامحسوس پیچش با داالنی ساختن به را معمار قبله، سوی به گنبدخانه گرفتن قرار : گوید می معمار حسن محمد

 هر از قبل گیرد می قرار قبله جهت در گنبدخانه به ورود، هنگام آن، از گذر از پس واردشوندگان که است کرده وادار بنا

 و تنگ راهرویی از عبور از پس عبادت، محل به رسیدن برای مسجد نمازگزاران که است علت بدین این چرخش عاملی

و  شهبازی).نمایند احساس است برگرفته در را عبادت محل که را فضایی درخشندگی و وضوح ناگهان تاریک، نسبتاً

است که  نیآن هم ا لیاست. البته دل ناتیتزئ یطبقه دوم دارا یفضاها گریبرخالف د باال رینورگ یفضا (1395 ،کارانهم

 یبه راحت نییفضا که از پا نیا یباال ناتی. تزئدیآ یاز آن به حساب م ییو جز کند یکار م گنبدخانهی فضا با فضا نیا

 را شیخ لطف اهلل مسجد (1395 ،شیستاو یبیغر).رنگ است هفت یاز کاش وارهاید یها معرق و ازارهی کاش شوند یم دهید

 (1396 داودی،).مکان دانستبه  زمان از یا اطنب به ظاهر از انسان حرکت جهت در مکانی توان می

کند که مخاطب را به سوی  درعین تسلسل و تداوم، دارای نقاط عطف است؛ نوعی کشش ایجاد می ،نوردر این مسجد 

است می کشد و با ایجاد سایه روشن های ممتد موجب حرکت در فضا می شود و زمان را  این نقطه که وجود نوراالنوار

سایه روشن های متعدد نوعی  اینجا با نور در .شود، به صورت عملی به کار می گیرد رم فضا محسوب میکه بُعد چها

واقع، نور در اینجا نقش  فضا می شود. در پویایی و سیالیت در فضا ایجاد می کند و موجب حرکت و درنتیجه درک

که از این رو  پذیرد انجام می خان و سردر ورودیانفصال، انتقال و وصول را ایفا می کند؛ که انفصال در اینجا توسط جلو

. موجب می شود را (بریدن از دنیای مادی)وانفصال از برون (فضای قدسی رسیدن به دنیای معنوی و)نقش اتصال به درون

مهار است.  شده گذاری عامل پایه چهار بر شیخ لطف اهلل مسجد در نورپردازی نحوه (1396فرمهینی فراهانی, و)حاتمی شجاعی 

در ساقه گنبد در فواصل منظم  (1396 داودی،)نور. به بینایی قدرت کردن هماهنگ ،انعکاس و جذب نور ،تلطیف نور ،نور

شامل نقوش  کیو هر  یخارج یگریو د یداخل یکی .اند جفت شبکه کار گذاشته کی شده و در آنها هیتعب ییها پنجره

 یکاش یها و در طول لبه شکند یمتناسب است. چنانچه نور دو بار م یپر و خال یفضاها اند که در آنها برجسته یمیاسل

 تابد یو گنبد باز م واریو بر هزاران سطح شفاف د شود یم هیو تصف فینور تلط سان نی. بدگذرد یم یرنگ از صاف یآب

نوع مساجد  نیا یمعمار اساساً. سازد یم انیرا نما ینیزم ریغ ییبایز کیو  ردیگ یم براق فرا یو همه جا را همچون شبنم

 ریثأتحت ت یکرده، ول دنیمسجد د نیاست که از ا یاست و کمتر کس یروحان یمعمار و تیشفاف ینور، معمار یمعمار

 داخل آن قرار نگرفته باشد. یفضا
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 toiran.com منبع :

 
 kojaro.com منبع :

 

 : پنجره های مشبک زیر گنبد مسجد شیخ لطف اهلل3شکل

 

ی غرب جنوب یها وارهیبر د یشرق بزرگ شمال ی که از دهانه ینور ،یکی: شود یم دهیگنبدخانه د نیر در اسه منبع نو 

است  یدوم نور کند، یروشن م ییبایآن را به طور ز یکاری و سطح کاش تابدی که محراب در آن قرار گرفته م شبستان

و  دینما یوسط صحن گنبدخانه را روشن م بایکه تقرگنبدخانه وارد شده،  یشرق واریشده در د هیتعب یشبکه چوب از که

 یها وارهیگنبد را به همراه د ریز یبه گنبد هستند و فضا وارهایگنبد که محل اتصال د ریز یها شبکه همان سوم

 (1395، ستایش و غریبی).آورند یم دیگنبد پد ریز ییبایرا به ز یدم طاووس یبایز ریتصو زیو ن کنند یم روشن گنبدخانه

نور از  یبا ورود تأللؤ ها یقرار دارد که در هنگام ظهر شرع زیصورت آوبه کزدن طاووس بدون دم از جنس گچ در مرب

را  بایو دم طاووس ز دیآیبه وجود م یسقف داخل یهایکاریکاش یشده دم طاووس رو یکارمقرنس یهاپنجره

طور به طاووسدم  کهیوقت یباز شده و مغرب شرع طور کاملاست که دم به یوقت یو هنگام ظهر شرع دهدیم لیتشک

 (1396 ،مافی و)خوش شمیم .استبنا داده نیبه ا یتوجهقابل ییبایز دهیپد نیشده باشد که ا کامل جمع

  
 

 gotraveliniran منبع تصویر:

 

 commons.wikimedia.org منبع تصویر:

 قبله است در سقف مسجد شیخ لطف اهللکاری دم طاووس که نشان دهنده ی  : نور و کاشی 4شکل
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ی های نور بر کاش یاست که هنگام صبح پرتوها نیمسجد ا نینور در ا یریجالب در مورد به کارگ اریاز نکات بس یکی 

ی هنگام":  دیفرما یسوره م نیاول ا هیاست و خداوند در هر دو آ ندهیگشا یانفطار به معنا تابند یبه سوره انفطار م نیمز

دارد.  یهمخوان دیبا طلوع خورش نی، که ا"رود یکنار م یکیپراکنده شوند تار مان باز و گشاده شود و ستاره هاآس که

، "هایوالشمس و والضح ": دیفرما یسوره م نیکه خداوند در ا تابد یسوره شمس م یبر رو دیپرتو نور خورش زین ظهر

سوره  نیو در ا تابد یم لیسوره الل ینور مهتاب بر رو. شب هنگام پرتو کند یم ینورافشان دیخورش کهی وقت یعنی

 یها نور بر ترنج یپرتو افشان گریجلوه د ".ردیگ یفرا م یکیکه همه جا را تار یبه شب هنگام قسم ": دیفرما یخداوند م

 قیرنور آن است که از ط نیاول. پر طاووس است و دم آن نشاندهنده جهت قبله است هیشب که شکل گنبد است ییمویل

است که به  ینور تنها نور نی. اکند یتوجه انسان را به خود جلب م د،یجد یشده و همچون بافت دهیمشبک د یپنجرها

. ردیگ یقرار م نندهیتوجه ب کانون گنبد است که یی. بعد از آن روشناردیگ یانسان قرار م رایمختلف در اخت یها گونه

ممکن است ناظر از آن غافل  از آنچه که کند یم یبردار و پرده دهیابشبستان ت یها است که از هورنو به جداره ینور

تا آنان را به انسان  دهیتاب آنها ها نوشته شده و نور بر جدارهتر بر  هرچه تمام ییبایکه به ز ییها و رهنمون اتیشده باشد، آ

قرار  ریثأرا تحت ت (و ... بافت گ ورن)فضا گرید یها جنبه عرفان و تقدس به خود گرفته و جنبه یکند. نور گاه یادآوری

 مینبد و حضور مالگ ساقه دو جداره یرهای. با توجه به شکسته شدن نور توسط نورگکند یم دیکأبر آنها ت یداده و گاه

 به علت لعاب فوق مسجدی های کاش .کند یو حس عروج را القا م شود یم دهینور، گنبد به صورت معلق در آسمان د

 ،شیستا و یبیغر).ندیآی درخشان درم ییبه خود گرفته و به رنگ طال وار نهییخورد نور به آنها حالت آالعاده، هنگام بر

1395) 
 (1396 داودی،) منبع :   : مکانیسم نورپردازی مسجد شیح لطف اهلل 3جدول

 

 تصویر توضیح نورپردازی نحوه

 نور مهار

 مترمربع نیم فقط مربعی متر 48 صحن یک از که مشبک نور

نور  انعکاس و ها نقش زیباترین شاهد ما و می نمایاند به ما نآ

 می زیبا بسیار های فرم با کاشی ها رنگین کمان یا فام زرین

 یعنی .شود می تر متنوع و زیباتر خورشید حرکت با که شویم

 تک به را ما توجه ها کاشی روی شده مهار نور انتقال با دقیقاً

 .کند می جلب این نقوش تک
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 نور لطیفت

 اندنگرفته قرار هم سر پشت که ایپنجره دو از نور دادن عبور با

 نور در حالت دو شدن پدیدار دارند فاصله متر 2 تا 1.7 هم با و

 تقریباً که هاپنجره این مشبک هایسوراخ از نور عبور است

 که شودمی آن سبب ندارند قرار همدیگر مقابل هاآن شبکه

 هنگام طورهمین و شدهشکسته بار دو مسجد به ورود ازقبل نوع

 شکست رنگ الجوردی معرق هایکاشی هایکناره از عبور

 فضای به درونی پنجره از خروج هنگام آیدمی وجود به مجدد

 شدن منعکس و شکست بار دو علتبه نور سرعت از گنبد زیر

 ما را نور انفجار این که شودمی انفجار دچار نور و شده کاسته

 درخشان طالیی یستاره هزاران صورتبه زیرگنبد سقف در

 سقف غیر هایکاشی به هاپنجره از نور تابیدن .امکان بینیممی

 استنبوده مقدور یادشده مکانیسم از

 

 جذب و انعکاس

 نور

 الجوردی رنگ با هاییکاشی خصوصبه مسجد هایکاشی

 هنگام در اقبر العادهفوق لعاب علتبه که دارند را این قابلیت

 خود به ایآینه حالت معین ایزاویه یک در نور با برخورد

نور  ترتیببدین و درآیند درخشش به طالیی رنگ به و گرفته

 نور کنند. منعکس نور برخورد زاویه به بسته را حاصل

 به نور درنهایت و کندمی برخورد مقابل دیوار به شدهمنعکس

 روشنایی باعث تنهانه مطلب این شودمی تابیده مسجد کف

 لعاب این دارای هاکاشی تمام چون بلکه شودمی مسجد درون

 نیستند دارد را انعکاس و شدن آیینی قابلیت که مخصوص

 شکل و فرم اطرافشان هایکاشی درخشیدن به علت درنتیجه

 ایآینه یک وسط در هاوگل هافرم زیباترین به هاکاشی این

 " فامزرین سفال کاشی" هااشیک این شودمی ظاهر درخشان

 شوند.می نامیده
 

 کردن هماهنگ

 به بینایی قدرت

 نور

 23 طول به دراز داالن یک از مسجد بازدیدکننده دادن عبور

 دادن عادت آن و دارد هدف یک فقط تاریک شبستان و متر

 از گذشتن ازپس بیننده اگر چراکه است تاریکی به بیننده چشم

 از آن انعکاس و خورشید تابش اثر در که جهاننقش میدان

 شده نور اقیانوس به تبدیل میدان که دور شماربی نماهایطاق

 نیست چیزی دیدن و شناخت به قادر شود مسجد شبستان وارد
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 نیباشد نقش نماد یم زین یینمادگرای نوع یدارا ،یاست که عالوه بر نقش کارکرد یانیچند بن یژگیوی مسجد دارا نیا

فضا  نیچن نیبهشت در رابطه با ا ریتصو اصفهان در کتاب نیاسترل یرود که هانر یم شیتا آنجا پ یاسالم یمعمار ور درن

که معادل  ییجا یعنی .است خوانده کجا آبادنا یآن را به زبان پارس ی. همان که سهروردخواند یم هشتم میآن را اقل

و  نیاستفاده از برتر قیطر از ینور در معمار یفیمود کامل حضور کلطف اهلل ن خیمسجد ش .جهان ندارد نیدر ا یمکان

را از  منحصر و نهیبه یندیتوانسته است برآ رانیا یمعمار ریبا سا اسیدر مق که است یمعمار یانیب یها وهیش نیمتنوع تر

 یرا معجزه معمار آن ایرنینسبت که مرحوم پ لیدل ی، بدهد نور ارائه یفیاز حضور ک فیابداعات ظر زیروش ها و ن

 ( 1396زاد، )آ.است کرده داقلمد

 

  گیریو نتیجه جمع بندی -5

و زمان و مکان را  بخشدیم ینشانه حضور خدا نور است که سرمنشأ همه مواهب برکات است و جهان را روشن نیاول

 و مصداق وجود اوست. دهکننیو تداع ابدیینور است که اجسام امکان حضور و وجود م لهیبه وس دهدیم وندیهم پبه

. آوردیو وحدت را به وجود م مانیو ا ییروشنا ،یینادا ،یمعمار یفضا کیبه  دنیمعنا بخش ینور برا یمفهوم ذهن

نور را  هیمتبلور شده و آ ینور باشد تا صور ماد هیشب دیمسجد با کیبر نور دارد درون  یخاص دیکأت یاسالم یمعمار

و حکمت نور است. درخشش  اتیآخاص و بر اساس  یدوره صفو یعباد یفضاها  یرشود. نقش نور در معما ادآوری

 ،گلدسته ریمسجد نظ یکالبد یاجزا یتمام یرنگ یهایبا کاش ریو جذاب و چشمگ کنندهرهیو سطوح خ نگنور و ر

ن به کمال به کار برده به  نور و رساندن انسا دنیدادن راه رس در راه نشان یتمام ،و داالن یهشت ،محراب ،شبستان ،گنبد

آن است که  یآن متناسب با کارکرد فضا و طراح یورپردازن .حکمت نور بنا شده یاهلل بر مبنالطف خیشده اند. مسجد ش

 جدا یشود و از جهان ماد دهیکه فرد در آن با توجه به نظم خاص به درون فضا کش .کندیم یزیری را پ یمراتبسلسله

 ،مشبک یهاهمچون شباک در پنجره رینورگ یرسد. استفاده معمار از عناصر کالبدمی  یکوتشده و به درون و جهان مل

 ییبایو شمسه که ز فامنیزر یهایمقرنس و کاش ،یکاربند ،ینییدر سقف و استفاده از عناصر تز ژهیوه ب هاروزن

به  ادیز ینور را با هنرمند هیو آ نور حکمت یاستفاده کرده تا الگو یخوب به ،مسجد داده نیبه سقف ا یریناپذوصف

از  .گذارد یم شیدرون خو یکیپا به تار ،یماد یایدنانسان با جدا شدن از  ،اهلللطف خیدر مسجد ش بکشد. ریتصو

مسجد که نماد ملکوت  یبه نور که همان شبستان نوران دنیرس یو برا کندیعبور م کیو تار خم و چیپرپ یراهرو

اند  نیمحراب و داالن و شبستان که نماد زم ،سمانآگنبد معلق که نماد  انیانسان درون مسجد م. دارد یقدم برم ،خداست

جمال و کمال  تیاز کثرت به وحدت و تمام و نور هیتضاد سا و تابدیمسجد م ینوران  هایکه بر کاش ینور یهاو پرتو

  .رسد یم ،که همانا نوراالنوار است یاله
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 منابع 

 

شدن  انیو نما یاسالم شهیمفهوم نور در اند ،1394آرش، ،یلنگرود یریمش ،یعل ،یاکبر ،یعل ،یعیشف یدشت .1

 نینو یافق ها یپژوهش یعلم شیهما نیاول گنبد، تاق، قوس، شمسه، مقرنس، یاسالم یاندام ها و بناها آن در

 تهران ران،یا یو شهرساز یمعمار ،یزیو برنامه ر ایدر علوم جغراف

 نیهفتم لطف اهلل(، خیمسجد ش ی)نمونه موردیمذهب یفضاها تیفیبر ک یعینور طب ریثأ،ت1396کا،یآزاد، مل .2

 اصفهان ،یو عمران شهر داریتوسعه پا یالملل نیکنفرانس ب

نور  ،1394محمدطه، ،یریده م یاله فیس ،مانیپ ،یگوهر ینیحس ،حسن ار،یورمز ،نیحس ،یخاندان یکالنتر .3

نگاه  نده،یآ یافق ها ست؛یز طیعمران، هنر و مح ،یشهرساز ،یمعمار یللالم نیب ،کنفرانسیاسالم یدر معمار

 به گذشته،تهران

 ی)بر مبنایاسالم یرمز نور در معمار یتجلّ یبررس ،1393،محمدجواد ،آزادی ،علیرضا فاضلی، ،فاطمه شفیعی، .4

 ،یهنر اسالم نهینگار یفصلنامه علم ،(یمساجد اسالم یبر شاخصه ها دیبه نور وتأک یسهرورد ینگاه اشرق

 شماره سوم 

در هنر  ینمادشناس یکنفرانس مل نیاول لطف اهلل، خیعنصر نور در مسجد ش ینمادشناس ،1396ده،یفر ،یداود .5

 بجنورد، یبوم یهنرها تیبا محور رانیا

دوره  یبناها یمعنو یفضا یعناصر نور و رنگ در ارتقا ریثأت ،1396فرزاد، ،یماف ،سولماز م،یخوش شم .6

و  یاسالم یو شهرساز یمعمار یها پژوهش کنفرانس ،یمساجد شهر اصفهان در دوره صفو یبررس :یاسالم

 رازیش ران،یا یخیتار

کنفرانس  نیدوم لطف اهلل، خیرابطه ادراک و احساس در مسجد ش نییتب ،1395زهرا، ،یشیستا ،سحر ،یبیغر .7

 تهران ،یشهر تیریو مد یشهرساز ،یمعمار یساالنه پژوهش ها

 ،معرفت نهیآ فصلنامه ی فلسفه و کالم اسالمی ،ینور در فلسفه اسالم هیآ گاهی، جا1396،حمدرضانژاد، م میابراه .8

 تهران دانشگاه شهید بهشتی

 ،یمساجد صفو ییفضا تیفینور در ک گاهیجا یبررس ،1396رضا، ،یفراهان ینیفرمه ،یمجتب ،یشجاع یحاتم .9

 تهران معاصر، نرایا یو شهرساز یعمران،معمار یالملل نیب کنفرانس

 نیدوم لطف هلل اصفهان، خینور در مسجد ش نیمأت یو روش ها یریانواع نور گ یبررس ،1395ا،ینام آور، رو .10

 تهران در آغاز هزاره سوم، یو شهرساز عمران ،یمعمار یالملل نیب شیهما
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در مساجد  ینورپرداز یو الگو یرینور، عناصر نورگ ،1398شهناز، ،یپورناصر ،لیاسماع ،یعرب مختار .11

 تهران دار،یپا یو شهرساز یمعمار شیهما نیو پنجم یالملل نیب شیهما نیاول ه،یاصفهان در دوره صفو

مسجد  ینمونه مورد)یرانینور در مساجد ا یحکمت و تجل ،1395رهاشم،یام ،یپورماف ،وایش دهیس ،یغفور .12

 نتهرا ،یکاربرد یدر مهندس یفن آور یمل شیهما نیاول ،(رازیش رالملکینص

 تهران شرفت،یپ شگامانیکنگره پ نینهم ،یمذهب یبناها یریو شکل گ ینور بر معمار ریتأث ،1395ن،یخامو، کاتر .13

 نیب کنگره ،یجامع مساجد عصر صفو یبررس ،1395صمد، ن،یپرو ،میزاده، مر یمستعل ،بیحب ران،یش یشهباز .14

 اهر معاصر جهان، یو شهرساز یمعمار عمران، یالملل

در هنر  ینمادشناس یکنفرانس مل نیاول لطف اهلل، خیعنصر نور در مسجد ش ینمادشناس ،1396ده،یفر ،یداود .15

 بجنورد ،یبوم یهنرها تیبا محور رانیا
 

16. https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1 
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