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 چكیده 
برپا  ت و هنررین شاخه هاى معمارى جهان است که بر پایه هندسه، ریاضیانگیزتعمارى اسالمى از مهمترین و بحث ام 

 نیحس رزایى آن م.  بانالملک یكى از زیباترین آثار معمارى اسالمى در دوره قاجار است ریگردیده است. در این بین مسجد نص

ت. فرضیه عماراسمستاد محمد حسن و معمار مسجد استاد ا  هیقاجار رازدردورانیش انیالملک ازبزرگان واع ریخان نص یعل

مقاله به  و این قابل بررسى است تیحس معنو جادیالملک در ا ریپژوهش حاضر بر این است که مفهوم نور و رنگ  مسجد نص

 جود دارد وونگاتنگ رابطه اى ت  تیحس معنو جادیآن است. به نظر مى رسد میان مفاهیم نور و رنگ  در ا ابىیدنبال ریشه  

ع آورى است و طریقه جم یپرسشنامه ا -یلیاثیرات یگانه هر رنگ سرچشمه مى گیرد.  روش انجام تحقیق  تحلاین از ت

الملک  ریهش مسجد نصین پژواطالعات میدانى، کتابخانه اى ( پایان نامه, مقاله ، کتاب و )..و اینترنت و پرسشنامه است . در ا

 ست.ااشاره شده  تیحس معنو جادیو نور  انطباق آن با ا و ایوان هاى متعدد آن معرفى شده و به چیستى رنگ

 

 نصیرالملک، نور و رنگ، معنویت مسجد های کلیدی:واژه
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 مقدمه 

ون این . کانظهور هر دین آسمانى موجب به وجود آمدن تحوالت اجتماعى، اقتصادى و هنرى در جوامع بشرى گردیده است

ن ان مسلمانادر می یروان آن دین یافت، مسجد به عنوان مكان پاک، مقدس و قابل احترامدر مراکز عبادى پ توانیتحوالت را م

ان دس، هنرمندكان مقو وحدت در میان مسلمانان است. اهمیت و قداست این م گانگىهمواره مورد توجه بوده و نمادى از پاکى، ی

كوه شد و نهایت ر گیرناسازى، طراحى و معمارى آن به کامسلمان را بر آن داشت تا کمال هنر و خالقیت خویش را خالصانه در زیب

ود یت را در خح معنواز بیان قرآن است و رو رفتههنر اسالمى را در این بناى مقدس متبلور سازند. هنر و معمارى اسالمى برگ

ى بر دیگر مبتن ز سوىاو  منعكس مى کند و چنین به نظر مى رسد که از یک سو نگاه عارفانه هنرمندان اسالمى را متبلور مى سازد

مور یت تمامى اهدا ىاهندسه و ریاضیات است . معمارى اسالمى با مسجد آغاز مى شود، مسجد نه تنها محل عبادت، بلكه مكانى بر

 [1مستقیم و غیرمستقیمى است که به دین ارتباط دارد مانند تعلیم و تربیت، قضاوت و ازدواج ]

شده با  جادیا یرنگ یاه تهیتوأم بكار گرفته شده اند . تنال یرانیدر مساجد ا ربازیاره از دهستند که همو یو نقش از عناصر نور

در  هستند که یآثار ، از جمله یمیو اسل یاز نقوش هندس یریبا بهره گ یارس یدر پنجره ها یو قواره بر ینیاستفاده از گره چ

ه ب یاصر خارجرود عنودارند که امروزه با  یینقش بسزا یعرفان یفضا یبه خصوص در مساجد بكار رفته و در القا یاسالم یمعمار

اساس آن  بر یاسالم یست که معمارا یروز از عوامل یعی، رو به زوال گذاشته اند . استفاده از نور طب یاسالم -یرانیفرهنگ و هنر ا

آثار به  نیرفته در ا ه کارب ینیعناصر تزئ مونرایپ یشناخت ییبایو مطالعات ز ندهما یآثار به جا یرو معرف نیشكل گرفته است . از ا

 یها یژگیخت ودر شنا یتواند سهم عمده ا یباشد ؛ م یادوار مورد توجه م یدر تمام یخصوص مساجد که به عنوان قطب مذهب

ک اضر کمصر حع یخلدا یدر معمار یها و نقوش سنت فیموت یریداشته و در بكار گ یاسالم یعناصر و کارکرد آنها در معمار نیا

 [2کنند .] یانیشا

رق، کاشى نر معاست. این مسجد سرشاراز رنگ، ه رازیش رالملکیاز مساجد مقدس و زیباى مسلمانان، مسجد تاریخى نص یكى

زرگ دروسط ه حوضبکاست  عیوس اطیمسجددارای ح نیا ى از معمارى دوره قاجار  است. ا افتهینقوش زیبا و نمونه تكامل  ،یکار

 ر غربد بایدرسمت جنوب دوگلدسته ز یدر سمت شرق شبستان باهفت ستون سنگ دیتاق مروار اطیشمال ح آن است .درسمت

 كپارچهی ینگسستون  12و  یهای رنگ شهیبه ش نیبزرگ مز یمسجد، دارای هفت در چوب یقراردارد. شبستان غرب یشبستان اصل

 و یمیط اسل، خطوگل و بوته یبا نقشها زی. سقف شبستان ندوازده امام است تیبه ن ییشش تا فیدر دو رد چیمارپ ارهاییبا ش

 است . رانیاجدامس نیباتریومقرنسكاری ازز كارییازنظر کاش رالملکیشده است. مسجد نص نییتز یبه خط ثلث عال یقرآن اتیآ

 

 روش تحقیق
ایه سالمى بر پمارى اشده است.  معبه عنوان یكى از شاهكارهاى دوران قاجار پرداخته  رالملکیدر این پژوهش به بررسى مسجد نص

 د .حقایق وى گذارمهنر و ریاضیات برپا گردیده و هنرمند از طریق آن علم ذوق و برداشت فلسفى خود را از زندگى به نمایش 

اوست.  ى مادىاصول ثابت در معمارى اسالمى به خصوص مسجد، نشانگر تمدن انسان، پیشرفت و انعكاس مبانى روحى در زندگ

رنگ  هاى  وونور  از دنیاى طرح ها، نقوش یاست تا بتوان بعد جدید تیحس معنو جادیین پژوهش بررسى رنگ و نور  در اهدف ا

ت ورى اطالعاطریقه جمع آ وبنیادى است  -توصیفى  قبناهاى دوره اسالمى را شناساند. روش انجام تحقی یبه کار رفته در معمار

 ه، کتاب و..( و اینترنت است.میدانى، کتابخانه ا ى)پایان نامه مقال
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 الملک ریمسجد نص

 یكینزد د و درخان زن یلطفعل ابانیاست که در محله گود عربان و در جنوب خ رازیش یمیاز مساجد قد یكی رالملکینص مسجد

بوده  لسله قاجاررگان ساز بز یكیکه  رالملکیملقب به نص یحسن عل رزایمسجد به دستور م نیامامزاده شاه چراغ قرار گرفته است.ا

 ١٢٦٧ا ت ١٢٥٥سال و از سال  ١٢آن کار محمد حسن معمار بوده است. مدت ساخت آن حدود  یمعمار [3ساخته شده است]

مرمت  یالمللنیب یاستانداردها تیباشكوه و ارزشمند با رعا یبنا نیا یاست. مرمت، حفظ و نگهدار دهیبه طول انجام یدیخورش

 یپارس یدیوس کوروش جامهند یآقا تیریمحمود قوام و مد یقاآ تیبه تول رالملکیتوسط موقوفه نص شیها پاز سال یخیآثار تار

 یود. در وراست که در سمت شمال مسجد قرار گرفته است یعیصحن وس یمسجد دارا آغاز شده و همچنان ادامه دارد. یجان

 یرگ چوبدر بز مسجد، دو نیا یورود یه است. درهاگشت نیرنگارنگ مز یهایبزرگ است، که سقف آن با کاش ییطاق نما یدارا

ده وشته شنو سال اتمام آن  دبه مناسبت سازنده مسج یرازیش دهیاز شور یسنگ مرمر شعر یآن بر رو یاست که در باال

 [3است.]

 طاق٬ستا رباتیزآن کار شده و  یبرو شتریدارد و ب یکه پوشش آجر یاست. شبستان غرب یو غرب یدو شبستان شرق یمسجد دارا

مام ادوازده  تیعدد به ن و به تعداد دوازده ییتاشش فیآن در دو رد یبر رو چیو با طرح مارپ یستونها سنگ یشبستان بر رو نای

ا ب یچوب با هفت در کند،یهفت درگاه که آن را به صحن مسجد مرتبط م یدارا تانشبس نیا نیقرار گرفته است و همچن

 [3]است. رازیش لیشبستان الهام گرفته شده از مسجد وک نیا نییو تز یسنگتراش. باشدیرنگارنگ م یهاشهیش

 

 
 نمایی از ستون ها و شیشه کاری مسجدنصیر الملک    مأخذ:نگارندگان- 1شكل 

 
 تلفیق نور و رنگ در مسجد نصیر الملک شیراز     مأخذ : نگارندگان- 2شكل 
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 ی مسجد نصیر الملک  مأخذ: نگارندگانبازتاب نور شیشه ها بر روی ستون ها- 3شكل 

 ا نقش گل وبو سقف آن  یاروزهیف یهایشده است. کف آن با کاش نییتز بایز یهایکار یشبستان با کاش نیا یوارهایطاق و د

 [3. ]شودیشبستان در واقع شبستان تابستانه محسوب م نیگشته است. ا نیمز یقرآن اتیبوته و آ

سه  یرادا یشمال نوای.ااست یجنوب وانیاز ا باتریز یشمال وانیو ا ستندیهم ن هیاست که شب یو جنوب یشمال وانیدو ا یدارا مسجد

آن با مقرنس  یانیغرفه است و سقف م ٤ یدار وانیا نیا نیطاق در سه طرف است و از سمت چهارم به صحن راه دارد، همچن مین

 لیستطم یوضح زیآن ن اطیدو گلدسته است و در ح یدارا زین یجنوب وانیگشته است. ا نیپنج کاسه مز یو کاسه ساز یکار

 [3با فواره وجود دارد.] یشكل و سنگ

باشد.  یم یكاریکاش كسرهیتاقهای آن  یشانیوسردرهای ورودی وپ لیبه مسجدوک هیشب یستون سنگ 12شبستان دارای  نیا

در  چیمارپ یارهایبا ش كپارچهی یستون سنگ 12 و یهای رنگ شهیبه ش نیبزرگ مز یمسجد، دارای هفت در چوب یشبستان غرب

ه خط ثلث ب یرآنق اتیو آ یمیبا نقشهای گل و بوته، خطوط اسل زین بستاندوازده امام است. سقف ش تیبه ن ییشش تا فیدو رد

 [3است .] رانیمساجدا نیباتریومقرنسكاری ازز كارییازنظر کاش رالملکیشده است. مسجد نص نییتز یعال

ست. ااه انداخته راندرون مسجد به  یزینور و رنگ شورانگ یزمسجد، با نیا یبایز یهاکار رفته در درها و پنچرهبه ینگر یهاشهیش

فتاب اخته شده که نور آشود. مسجد چنان س یم دهیگاه درا تنها در صبح یرنگ یهاشهیتوسط ش جادشدهیا یهارنگ نیو ا

ه از ک یصبحگاه نور آفتاب دنیشده است. د رید گرینور د نیگرفتن ا یبرا د،یجا برو آن دنید بهپس اگر ظهر  ند،یرا بب یگاهصبح

 گرید یه جهانمتعلق ب ییاست که گو ییچنان جادو افتد،یم یرانیا یهاطرح فرش یو سپس رو گذردیم یرنگ یهاشهیش

 [4است.]
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 [3غربی  ] نمایی از مسجد نصیر الملک به همراه جانمایی ستون های شبستان- 4شكل 

 

 رنگ( یستیرنگ )چ فیتعر
ا که م ییاین. دتسیبدون رنگ قابل تصور ن یکه زندگ ییبرخوردار است. تا جا ییبسزا تیانسان از اهم یزندگ طیدر مح رنگ

 دام الزم وه هر ککدو عنصر عبارتند از فرم )شكل( و رنگ،  نیشده است. ا لیتشك یاز دو عنصر مهم تجسم مینظاره گر آن هست

 هستند. گریكدیلزوم م

از  یپوشش یارادکه  یشود و سپس در حال یمجود دارد، ابتدا از لحاظ شكل و اندازه احساس م ایدن نیکه در ا یموجود هر

موفق  تنوین یالدیاست. در قرن هفدهم م یعیطب ءیهر ش ۀحال رنگ عالمت مشخص نی. در عردیگ یرنگ است مورد توجه قرار م

شم چ ۀبا شبك ه هرگاهشامل انواع اشعه است ک دیآورد. او کشف کرد که نور سف دسترا به  فیط یرنگ ها د،ینور سف یۀشد با تجز

 ۀبكش یور( بررومواج ناشعه ها )ا نیرنگ مجزا را به وجود خواهند آورد و اختالط ا کیانسان به طور جداگانه اصابت کند احساس 

ز است که ا یاقع نورودر  م،یابی یدر م اءیرنگ اش ازچشم  قیکه ما از طر آنچه را نیسازد. بنابرا یرا محسوس م دیچشم رنگ سف

 [5که نور وجود داشته باشد.] ردیپذ یصورت م یطیتنها در شرا دنیشود و اساساً د یسطح آنها منعكس م

 

 رنگ ها بر انسان ریتأث
 یب ای تیالفع ،یناراحت ،یحساس آلودگتوانند ا یهستند. به عنوان مثال م یرگذاریقدرت تأث یرنگ ها در انسان ها دارا

ر اهش دهد. دک ایخشدتواند عملكرد افراد را بهبود ب یمدارس م ایدر کارخانه ها، شرکت ها و  یزیکنند. رنگ آم جادیا یحرکت

تر  ضیعر ایر و ت کیارباهراً با ظ میمستق ریبه طور غ ریتأث نیداشته باشند. ا مارانیب یسالمتبر  یتواند اثر مثبت یها م مارستانیب

 ورد.آ ید مبه وجو تیمحدود ای یشود که احساس آزاد یم جادیاز فضا ا یصورت برداشت نیشدن اتاق ها صورت گرفته و بد

از رنگ  زیاثر ن نیتر فیو به دنبال آن زرد، قرمز، سبز و بنفش و ضع دیآ یبه وجود م یاز نارنج زیآم کیاثر تحر نیتر یقو

 یسرد برا یاز اتاق مناسبند و رنگ ها یکوچك یقسمت ها یگرم برا یگردد. رنگ ها ینگ حاصل مو بنفش کم ر یسبزآب ،یآب

شده توسط رنگ ها به  جادیا راتیکند. البته تأث یتمدد اعصاب م جادیخود ا زین سبزشود. رنگ  یبزرگ تر استفاده م یقسمت ها

آورد و اگر از  یبه وجود م یمحرک یاثر معنو م،ینگاه کن نییپاگرم و روشن از  یدارد. اگر به رنگ ها یبستگ زیو محل ن ییروشنا

اگر نگاه شود اثر احاطه کننده و  نییاز پا رهیگرم و ت یرنگ ها هگردد. و ب یم جادیا یبخش و باال برنده ا یاثر روشن میباال نگاه کن

را روشن  طیسرد و روشن در باال، مح ی. رنگ هادنینما یقدم گذاشتن م یامن برا یمحل جادیرنگ ها نگاه شود ا نیاگر از باال به ا

اگر نگاه شود  نییاز پا رهیسرد و ت ی. رنگ هاندینما یم قیصاف به نظر آمده، به قدم گذاشتن در آنجا تشو نییو شاد نموده و در پا
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و  یزیگ خلوص کامل، تمرن دیکشاند. سف یم نییرا به طرف پا نندهیبه نظر آمده و ب نیرسند و از باال سنگ یترسناک به نظر م

 یم شیرا به نما یابد عتیو طب یداریو پا تیاز واقع یچهره ا ،یفكر است و در کنار آب تیشفاف انگریب یا روزهینظم است. سبز ف

 [5گذارد.]
 

 نگ و نور در فضا سازی معنوی مسجداعجاز نقش ، ر
اره ریخی ، هموار تاه مردم این سرزمین در تمام ادوآثار موجود هنر های سنتی ایران در اقصی نقاط عالم ، نشان می دهد ک

رهای ع اساسی هنا موضوهزندگیشان با ذوق ، سلیقه و زیباپرستی همراه بوده است. عشق به زیبایی و برگرفتن عبرت در تمام دوره 

ش رح ها و نقطصورت ا بسنتی ایران بوده است.چندانكه دستان هنرمندان ، با نقش و رنگ ، همیشه و در همه جا زیبایی طبیعی ر

ایران  یهنر های سنت ه اند.ها در کاشی ها ، گچبری ها ، نگاره های چوبی ، آینه ها ، قلم زنی ها ، خاتم کاری ها و... منعكس کرد

ان در ی ایرنر های سنتی به هدر وهله نخست ، با زندگی پیوند نزدیک دارد و تار و پود آن از تجارب انسانی بافته شده است. با نگاه

در نظر  ه است.می بابیم که اغلب هنر های اسالمی و ایرانی ، جنبه عملی داشته و در ردیف هنر های صناعی محسوب می شد

ا بن جهت ، و از ای هنرمندان هنر های سنتی ایران، میان هنر های زیبای محض و هنر های سنتی کمترین تفاوتی وجود نداشته و

 [7است. ] یت شدهایران داشته هم مفید فایده بوده و هم جنبه زیبایی و هنری در آن رعا وضعیتی که آثار هنرهای سنتی در

 

 تالقی دین و هنر اسالمی در مسجد
یاند او می نما و به اسالم ، نخستین دین آسمانی است که نظر انسان را به گستره زیبایی و زینت در آفریده ها جلب می کند

فهوم معبیر همین تینت ، ش را ارج نهاده تا به فراسوی زندگی حیوانی رهنمون شود. زیبایی و زکه بعد انسانی و روحانی فطرت خوی

ر پایه بانه ای که ی عارفو عصاره هنر های زیبا به شمار می رود . تمام نظم تجریدی هنر متعالی اسالمی ، بازتابی است از محتوا

. تا این  جدا دانست طفی آنل عقالنی و انتزاعی را از ابعاد احساسی و عاایدئولوژی اسالم بنا شده است. به یقین نمی توان ، مسائ

دین با  دعا کرد کهاتوان  احساس برانگیخته نشود و وجدان و فطرت انسانی احیا نگردد ایمان ، ریشه ندوانیده است. از این حیث می

ه در قرون منظور همواره به نقش آفرینی چند هنر نقاط اشتراک متعددی دارد . مساجد بعنوان ساختار های اجتماعی اسالم ،

رخی بن مادی در لی تمدگذشته پرداخته است. گرایش مردم آزاد اندیش دنیا به مفاهیم عالیه اسالم از یكسو و ناکامی نظری و عم

ای مختلف هعرصه  جهات از سوی دیگر ، بر اهمیت و نقش مساجد در جامعه جهانی افزوده است.تاثیرگذاری چند گانه مساجد در

 . سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی به گونه ایست که در و اقع ، قدرت پاسخگویی به تمام نیاز های بشر را دارد

ی در معمار.»ه استمساجد و بناهای مذهبی در تاریخ معماری ایران، همواره نقطه به اوج رسیدن هنر و معماری اسالمی بود

از اهمیت  ود،یجاد فضایی تازه در سیر تاریخی خای و نوآوری در فضاهای مساجد و بدون شک جنبه های ساختمان اسالمی ایران ،

 بعنوان یک مقرنس باالیی برخوردار می باشد. یک معماری ایران در عناصر معماری همچون قوس ها، تاق بندی ها، گنبد و حتی

 [8«]د.رزمین های اسالمی نشان دهتزئین حجمی و سه بعدی پیشتاز بوده و توانسته است این دستاوردها به دیگر س

مسجد، محل تجلی مجموعه ای از هنرهایی است که مصداق مسلم هنر شهودی است. بعبارت دیگر ، در مساجد نه تنها دین با 

معماری مساجد و ویژگیهای بارز آن است.مجموعه ای از جلوه های  هنر مالقات می کند بلكه مهم ترین نمودهای هنر اسالمی ،

ا می توان در مساجد مشاهده نمود که از آن باید به هنر پرستشگاهی یا هنر قدسی یاد کرد.این جلوه های هنری عبارتند از هنری ر

پاکترین و  خوشنویسی ، فضاآرایی و... در طول نسل ها و قرون متمادی ، آجرکاری ، کاشیكاری ، مقرنس کاری ،گچبری ،معماری ،

می ، مساجد بوده است.از آنجا که هنر با نماد آمیخته است و نمادها ماهیت و جوهر هنر را تشكیل امن ترین ملجاء برای هنر اسال

می دهند، لذا مجموعه هایی که از هنر در خدمت مسجد قرار گرفته ، فراوان بوده و دارای پیامی معنادار می باشد. در هنر معماری 

 منبر ،بلندی می باشند. ساخت گنبد ، محراب ، گلدسته ها ، ستون ها ،مساجد ، خطوط عمودی ، افقی و منحنی ، دارای معنای 
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هنر اسالمی نه تنها در مسجد بلكه در متن زندگی مردم جریان یافته و در طول »مقرنس ها نیز پیامی را به مخاطب القا می نماید. 

د و با عنایت و تامل در باب زیبایی که نهایتا فقط قرون متمادی ، محیطی را فراهم آورده که در آن مسلمین با به یاد داشتن خداون

 [9«]ناشی از خداوند است که به مفهومی مطلق و زیبا منتهی می شود کار هنری انجام می دهند.

 

 مسجد یتاثیر نقش ، نور و رنگ در فضاسازی معنو
یی مصالح بنا اگزیرصول الینفک و نسه عامل نقش ، نور و رنگ نیز در فضا سازی دخالتی مستقیم و ناگزیر دارند. نقش ، مح

وجت یل است.مزاازی دخسنیز می باشد.نحوه قرار گیری آجرها در کنار و بر روی هم به هر حال ، تولید نقش می کندو نیز در فضا 

د آن ننقش بنشی نكه برآجر و مالت و حمایت این دو از یكدیگر نیز نقش آفرین است.رنگ نیز به خودی خود ظهور نمی یابد مگر ای

که رنگ  نور است گاه است که منشاء اثر می گردد و در فضا سازی دخالت می کند. سومین عنصر مهم فضاسازی معنوی مسجد ،

ا ه رنگ ها رکش است نشسته بر نقش را ظاهر می گرداند و در فضاسازی نقشی بی بدیل ایفا می کند. همه رنگ های نشسته بر نقو

نا و ت دید ، معو وسع ز کم رنگ به پر رنگ و سایه روشن را می آفریند. بدین ترتیب، عمق میدانظاهر می گرداند و طیف رنگین ا

 [10« ]موجودیت می یابد.

 الف( نقش: 

ش ت. این نقوجد اسنقش متنوع و رنگارنگ کاشیكاری مساجد ایرانی ، جزء زیباترین و پرمعناترین عناصر بكار رفته در مسا

ر دصی است که ژگی خاحل قرار گیری دارای کارکرد و بار معنایی و رمزی متفاوت است. تكرار ، ویپرمعنا هریک بر حسب شكل و م

تگ و تباط تنگاتر آن ارداین وسعت استفاده شده است و در عملكرد خود با روح اسالم و عبادت میان عبادتگاهها تنها در مسجد به 

چند شكل  یک یا مستقیم دارد . نقوش اسالمی که در نوع گردش اسلیمی و ختایی و نقوش هندسی جلوه گر شده است معموال از

می شوند و  وتی نمودارل متفاق اندازه های تكرار شونده به اشكامنظم به دست می آید که در انحناها و دوایر قرار می گیرند و بر طب

ذف شده کار ح به این صورت ، تناسبات و ابسته به آن نقش ، در کل سطح گسترش طرح تكرار می شود. حتی اگر پایه هندسی

ونده آن رار شو تك باشد و تنها خطوط و شكل هایی که بر اساس آن ترسیم شده است باقی مانده باشد باز هم روح هم آهنگ

عنویت را حساس مامحفوظ و نمایان است. این نقوش نیز جلوه ای قدسی در هم آهنگی کامل با معماری بنای مسجد است و چنان 

ی گویند و ر او مبه شخص حاضر در مسجد القا می کند که گویی تمام ساختمان مسجد در ذره ذره نقوش و اشكال خود دائما ذک

ن نی بودن آای عقالد را از مقام خاکی به سیر در افالک دعوت می کنند. این نقوش که نظم هندسی آن گویبه همراه خود ، عاب

ثرات به کتعلقات و  ز عالمااست ضمن اینكه برای ره گذران زیبایی صوری ایجاد کرده ، برای عابد ، نقش دیگری ایفا می کند واو را 

خطوط نسخ  ی کند .اغلب نقوش اسالمی ، نوشته ، نقش کار ساز و مهمی ایفا معالم وحدت و ماورای ظاهر رهنمون می کند. در 

است اشارات قد وت نور وکوفی به سیال بودن آب زالل و به نرمی نسیم سحرگاهی در البه الی نقوش یا روی آن ها می لغزند و آیا

کم  ویی ااسلیمی و خت ،د . انتخاب نقوش هندسی را بر آن ها می نگارند. هنرمند مسلمان از کثرات می گذرد تا به وحدت نایل آی

 نحو بارزی که به ترین استفاده از نقوش انسانی و وحدت این نقوش در یک نقطه ، تاکیدی بر این کوشش است. طرح های هندسی

طبیعت  زقدر ا وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را نمایش می دهد ، همراه با نقوش اسلیمی که نقش ظاهری گیاهی دارند آن

 كرهای دینییگر تفدور می شوند که فضای معنوی خاصی را ابداع می نمایند که رجوع به عالم توحید دارد.تفكر توحیدی چون د

ه ها و تیبک وموزائیک ها  در معماری مساجد ، تجلی تام و تمام پیدا می کند . معماری مساجد و تزئینات آن در گنبد ، مناره ها ،

نتی ، شكل ماری سضایی را ابداع می کند که آدمی را به روحانیت فضایی ملكوتی پیوند می دهد. در معنقوش مقرنس کاری ، ف

ین عملكرد اورای  های هندسی ، چیزی بیش از ابزار تكنیكی صرف هستند هرچند به این معنا نیز در معماری عمل می کنند ولی

دون معنا چ چیز باز طریق چهره سمبلیكی . در معماری سنتی هیمادی دارای وظیفه مهم تری هستند و آن یادآوری انسان است 

 [11نیست و معنا چیزی جز حالت روحانی نیست. ]
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 ب( رنگ: 

و  ی از عواملو یك تاثیر رنگ در معماری اسالمی ، انكار ناشدنی است و از اهمیت و گستردگی معنایی زیادی برخوردار است

یز اثر نی و روانی ظر روحننی مسجد می باشد . رنگ ها عالوه برآثار و ابعاد عرفانی از مولفه های مهم در فضا سازی معنوی و روحا

ی ان ایجاد ممبلیكشداشته و سبب نشاط و یا خمودگی می گردد. رنگ در روان روان انسان ، حالتی متناظر با واقعیت کیفی و س

در هنر  نده دارد .یین کنر های ایرانی و اسالمی ، نقشی تعکند. رنگ و هارمونی آن که البته همنشین بی بدیل نور است در همه هن

کنش ر رنگ و واهبلیكی اسالمی ایرانی ، از رنگ ها بصورت خردمندانه ای استفاده می شود و این استفاده با آگاهی از معنای سم

یشتر با ز رنگ ها بنتی اساستفاده  کلی ایجاد شده در روان انسان در برابر حضور یک ترکیب یا هارمونی از رنگ ها همراه می باشد.

د به آن ها بای مبلیكیهدف یادآوری واقعیت آسمانی اشیاء همراه است . دراین معنا ، رنگ ها یكی از عناصری هستند که معنای س

 [11د. ]رک نمونحوی در نظرگفته شوند و این راهی است که بدان وسیله می توان معنای درونی معماری و هنر اسالمی را د

ارند و دیمیایی کرنگ ها در هنررجنبه » حسین نصر در کتاب ایران پل فیروزه در رابطه با تاثیر رنگ چنین می نویسد : 

ی ا دارای رابطه آمیختن آن ها خود یک هنر مشابه به کیمیاگری است. هر رنگ دارای تمثیلی است خاص خودش و نیز هر رنگ ،

 «. تبا یكی از احواالت درونی انسان و روح اس

، فیروزه  ی سبزمساجد جهان اسالم در بكارگیری رنگ های متنوع از چارچوب واحدی پیروی می کنند و معموال از رنگ ها»

گنبد ،  ، محراب ، اشی هاکای و آبی استفاده می کنند. رنگ آبی الجوردی و فیروزه ای از عمده ترین رنگ های زمینه ای دیوارها ، 

 [ 12]« صحن و شبستان مساجد است.

 یک به هم .ز نزدرنگ آبی الجوردی و آبی فیروزه ای رنگ های اختصاصی ساعات بامدادی است ، طیفی از رنگ های آبی و سب

 آبی ، رنگ تداعی گر آسمان ، بیكرانگی و بی نهایت ، قدرت و وسعت است. 

 ج( نور: 

ور مادی متبل ت صورشبیه به نور است که به صور معماری اسالمی بویژه در ایران تاکید خاصی بر نور دارد. درون یک مسجد»

ر افیت هوا دن و شفشده است و یادآور آیه نور است . در ایران ، بعلت درخشندگی شدید اشعه آفتاب در اکثر پهنه این سرزمی

. نور عنصر خ بوده استر تاریمناطق مرتفع ، تجربه نور و نیاز به زیستن به فضاهای روشن به عنوان جزئی از زندگی ایرانیان در سراس

ر یک حضور ود. نوبرجسته معماری ایرانی است و نه بعنوان یک عنصر فیزیكی ، بلكه به عنوان یک سمبل عقل الهی و سمبل وج

که محل  ی سازدمروحانی است که در سختی ماده نفوذ کرده آن را تبدیل به یک صورت شریف می کند و آن را زیبا و شایسته 

 [13« ]انی باشد که جوهر او نیز ریشه در عالم نور دارد ، عالمی که جز عالم روح نیست.استقرار روان انس

نقش نور در معماری اسالمی ، تاکید بسیار گسترده بر اصل تجلی است. نور ، وظیفه شفاف کردن ماده وکاستن از صعوبت و 

ده می شود تا یكی از عناصر تشكیل دهنده فضای سردی بنا را عهده دار است. نور به عنوان مظهر وجود در فضای مسجد افشان

ادراکی باشد. عنصر نور افشانی مسجد و تقویت سیستم نوری مساجدف عالوه بر اینكه خود ، سمبل عرفانی و معنوی است ، جزئی 

هی اوقات هم باعث از تزئینات مسجد نیز به شمار می رود . این نور افشانی ، وظیفه مخابره اطالعات را به خوبی انجام می دهد گا

صعود فكرو اندیشه انسان به ماورای محدودیت های مادی می شود. نور می تواند تحرک و حیاتی فعال به تزئینات اسالمی 

ترکیب نور و آب از قدیمی ترین ازواج در معماری مسجد به شمار می روند ، آب نمادی است از پاکی و پاالیش روحی در »ببخشد.

ب با نور، نمادی است از حاصلخیزی و رشد. امتزاج آب و نور ، زیبایی و برکت را همزمان به محیط مسجد محیط مسجد و در ترکی

می آورد. نور و تزئینات مسجد ، بجای اینكه ذهن را به بند بكشد به جهانی خیالی رهنمون می شود و قالب های ذهنی را درهم 

ی حق در آن است.هنر و معماری اسالمی نیز از آنجا که با عالم ملكوت شكسته و انسان را به روشنایی دنیایی می کشاندکه تجل

پیوند می خورد ، عنصر نور را چون تمثیلی از جلوه وجود مطلق تلقی می کند از این منظر است که نور بعنوان مظهر وجود در 

زی معماری ایرانی ، اسالمی حایز فضای مسجد افشانده می شود تا تبیین کننده هندسه آییینی آن باشد. حجم فضا در نورپردا
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اهمیت است .در این حجم فضایی و پوشش غیر هم سطح ، انعكاس منابع نور بر سطوح با رنگ های یكسان ، طیف های رنگین با 

سایه روشن های گوناگون ایجاد می کند و فضا و محیط را با درجات رنگین متكثر از سیر تا روشن ئ تاللو و جلوه هایی بی انتها 

می نمایاند و از هر زاویه دیدی ، این جلوه گری ظهوری نو می یابد. نور پردازی در شبستان مسجد ، در خدمت فضاسازی طراحی 

 کمک شایانی می کند. perpectiveدر مناظر دید انسانی  contrastشده به گونه ای که به ایجاد سایه روشن 
 

 منابع نور
ا و هن ، ویژگی و روان انسا ابطه با اعجاز نور و نور پردازی وتاثیر این مولفه مهم در روحبا توجه به مطالب بیان شده در ر      

  .مكانیسم علمی تامین نور فضای داخلی )شبستان( مسجد بصورت مختصر ذکر می شود

رفته ت در نظر گیسی بامعموال نور مورد نیاز مساجد از دو منبع تامین می گردد . منبع اول که برای روشن کردن کلی شبستان م»

وم ود. منبع ده می ششود ، بواسطه ایجاد بریدگی بزرگ بر روی دیوار شبستان صورت می گیرد. و برای روشن کردن محراب استفاد

 یرد. منابعت می گکه نور اصلی شبستان است نوری است که تو سط تابش مستقیم نور خورشید از پنجره ها به درون شبستان صور

 [14« ]ن مسجد شیخ لطف اهلل نیز براساس این دو منبع پایه گذاری گردیده است.تامین نور شبستا

 

 یکالبد لیتحل
اخصه مهم وجه به این شتکاربرد نور در معماری اسالمی برای ایجاد حس و فضاسازی معنوی بسیار رایج و معنادار است و با       

کند، د میهای رنگی نموصورت نورهای رنگی منكسر شده در شیشهنور در مسجد نصیرالملک که در دیوار شبستان غربی مسجد به 

نكسار نور اید که این عبور، بازتاب و اانگیزد که از فضایی به فضایی دیگر و کامالً متفاوت منتقل شدهکاماًل این احساس را برمی

ی و ش انفصال مادند که در واقع همان نقکچندی بیش از یک فضای معمولی را در ذهن القاء می های منور و دلربارنگی از پنجره

 .اتصال به فضای معنوی است

ری سلسله معما های التقاطی در معماری است؛ امّا با این حال، این مسجد به عنوان فضایی کیفی درهرچند این بنا پر از سویه

گیری از نقوش و گیری از نور و بهرههرهانگیز است.در تاریخچه تزئینات مساجد، همواره دو الگوی بنواز و دلایرانی بسیار چشم

ها بر یكدیگر انطباق بار این دو الگو در پنجرهشده است؛ امّا در این مسجد برای اولینها موازی با یكدیگر به کار بسته میرنگ

حدت در بناست ونور که مظهر  ها، این بار وصلی نیكو، فصلی تاریخی را به پایان رسانده و حاالاند؛ گویا در بین همه این التقاطیافته

ن کثرت و تواند با نقش و رنگ که مظهر کثرت بوده، یكی شود و این مسجد بنا به نظر مالصدرای شیرازی که با جمع میامی

های نظری را در حوزه حكمت اسالمی قرار بخشیده و دل ما را نیز قراریها، بسیاری از بیوحدت و در مورد عین هم دانستن آن

 بخشد.کند و جال مییآرام م

 

 :پرسشنامه میمستق ریمشاهده غ
ه شده بود پاسخ داد رالملکیدر مسجد نص نیپرسشنامه که توسط حاضر 100موضوع مورد مطالعه در مجموع،  یبررس یبرا

حاظ ردد به لگ یمشاهده م  5شكل باشد:همنطور که در  یم ریبه شرح ز یجامعه آمار یبررس جیقرار گرفت.نتا یمورد بررس

 رازین محدوده شدرصد افراد ساک 27مسجد سكونت داشتند. یكیدر نزد طالعهدرصد از افراد مورد م 41سكونت در حدود  تیوضع

لعه که د مورد مطاز افراا یمیمساله است که در حدود ن نیا انگریآمار به نوبه خود ب نیسكونت داشتند.ا رازیدرصد در خارج ش 42و 

 مراجعه نموده اند. یخیمحل تار نیبه ا دیبازد یبرا باشند یم ستیاعم آنها تور

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
به لحاظ سكونت                ماخذ: نگارندگان بررسی جامعه آماری پرسشنامه  -5شكل   

 

جامعه  د راکنندگان مسج دیبازد نیشتریب التیمساله است  که به لحاظ سطح تحص نینشان دهنده ا یجامعه آمار یبررس

 یمعه دانشگاهاز جا یدرصد افراد مورد بررس 50در حدود  گرددیمالحظه م  6شكل هد همانطور که در د یم لیتشك یدانشگاه

اهد نخو یمذهب ه لحاظبالملک صرفا  ریاز مسجد نص دیمالحظه نمود که بازد توانیممورد مطالعه  یباشد. از تعداد افراد حوزو یم

 بود.

 

  
ماخذ: نگارندگان        مطالعه مورد یجامعه آمار التیسطح تحصبررسی   -6شكل   

 

 یاهده ممش 7 شكلکه مورد مطالعه قرار گرفت سابقه حضور افراد مورد مطالعه در مسجد همانطور که در  یلیاز مسا یكی

 شتریه بکله است مسا نیمسجد را داشتند که نشاندهنده ا نیعبادت در ا یدرصد افراد مورد مطالعه سابقه حضور برا 67گردد 

 دهند. یقرار م تیر الملک را در اولویورد مطالعه عبادت  در مسجد نصافراد م
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ماخذ: نگارندگان       الملک افراد مورد مطالعه  ریعبادت در مسجد نص یسابقه حضور برابررسی   -7شكل   

 

حل تجمع سجد مماسالم  خیدر تار ربازیاست از د رفتهیپذ یصورت م یمختلف لیباز به دال ریهدف از حضور در مسجد از د

لک الم رید نصمسج هخچیآن مساله عبادت است.با توجه به بافت و تار نیمختلف بوده است که مهم تر یها تیفعال یمسلمانان برا

ر انطور که دود.همالملک ب ریکه از افراد مورد مطالعه مورد بحث قرار گرفت مساله هدف از حضور در مسجد نص یلیاز مسا یكی

 دیبازد و یستیورتمسجد هدف از حضور خود را به لحاظ  نیا خچهیو تار یمعمار لیافراد به دل شتریردد بگ یمالحظه م 8شكل 

با  یرا همراه درصد افراد هدف 9درصد افراد هدف از حضور را  عبادت و   23گردد که  یمشاهده م نینموده اندهمچن انیب

 نمودند. انیمحل آمده بودند ب نیاز ا دیبازد یشهرها برا گریکه از د یانیدوستان و آشنا

 

 
ماخذ: نگارندگان       هدف از حضور در مسجد افراد مورد مطالعه بررسی   -8شكل   

 

از  یكیمنظور  نیباشد.به هم یمحل عبادت مسلمانان م نیمسجد به عنوان مهمتر دیگرد انیهمانطور که در بخش قبل ب

 9شكل  جیبود همانطور که در نتا رالملکیعبادت در مسجد نص یبرا لیقرار گرفت مساله تما یکه مورد بررس یگرید لیمسا
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پرسش است که مساله  نیا یمكان را دارند حال جا نیبه عبادت در ا یادیل زیافراد مورد مطالعه تما شتریگردد ب یمشاهده م

 ر؟یخ ایداشت مسجد خواهد  نیافراد به عبادت در ا لیدر تما یریمسجد تاث نینور و رنگ موجود در ا  قیتلف

 

 
ماخذ: نگارندگان            الملک افراد مورد مطالعه ریعبادت در مسجد نص یبرا لیتمابررسی   -9شكل   

 

 افراد شتریب دیردقرار گرفت و همانطور که مالحظه گ یمورد بررس رالملکیافراد به عبادت در مسجد نص لیدر بخش قبل تما

ر دمانطور که اخت هپرد میمسجد خواه نیبه عبادت در ا لیزمان تما یبخش به بررس نیا بودند.در لیمحل متما نیبه عبادت در ا

 نیا جهینت توجه به .باندیمسجد عبادت نما نیداشتند که در زمان شب در ا لیافراد تما شتریگردد  ب یمشاهده م 10شكل  جینتا

ادت طالعه ه عبورد مافراد بم لیشبستان مسجد در تما یها شهیو رنگ ش دینور خورش قینمود که مساله تلف انیتوان ب ینمودار م

 داد. از ظهر رخ خواهد یدر ساعات بخصوص قطنور و رنگ ف قیتلف نیا نكهیا لینخواهد داشت به دل یچندان ریتاث

 

 
ماخذ: نگارندگان            الملک افراد مورد مطالعه ریبه عبادت در مسجد نص لیزمان تما  -10شكل   

 

خواهد  ریافراد تاث تیحس معنو جادیدر ا زانیمختلف مسجد به چه م یپرسش مطرح است که فضاها نیا یحال جا

افراد  تیحس معنو جادیرا در ا ریتاث نیشتریاست که ب یگردد شبستان مسجد محل یمشاهده م 11شكل داشت.همانطور که در 
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از افراد مورد  ینبوده و  برخ ریتاث یافراد ب تیس معنوح جادیدر ا زیمسجد ن ناتییگردد که تز یمشاهده م نیداشته است.همچن

 نموده اند. انیدر خود ب تیحس معنو جادیمسجد را عامل ا ناتییتز  زیمطالعه ن

 

 
ای مختلف مسجد نصیرالملک در ایجاد حس معنویت       ماخذ: نگارندگانبررسی تاثیر فضاه  -11شكل   

 

 

 

 یریگ جهینت
مردم  شیخته است. گراچندمنظوره در قرون گذشته پردا ینیاسالم,همواره به نقش آفر یاجتماع یارهامساجد به عنوان ساخت      

 تیبر اهم گرید یجهات از سو یدر برخ یتمدن ماد یو عمل ینظر یسو و ناکام کیاسالم از  هیعال میبه مفاه ایدن شیآزاداند

در است. یاست که مصداق مسلم هنر شهود ییاز هنرها یمجموعه ا یافزوده است. مسجد محل تجل یمساجد در جامعه جهان

 ریأثتز آن است. بار یها یژگیمساجد و و یمعمار ،یهنر اسالم ینمودها نیکند بلكه مهمتر یبا هنر مالقات م نیمساجد نه تنها د

وامل و از ع یكیبرخوردار است و  یادیز ییمعنا یو گستردگ تیاست و از اهم یانكار ناشدن یاسالم یرنگ و نور در معمار

مه جا ن واحد هدرآ یباشد. رنگ همه جا هست و وقت یمقدس م یمسجد و فضاها یو روحان یمعنو یمهم در فضاساز یهامولفه

 نیمان بر زمشن از آسمراسم ج کیکه در  ییهایو زود گذر بشود؛ به مانند کاغذ رنگ یکمان، آن نیبه مانند رنگ تواندیباشد م

ست. ر از رنگ اپ یزندگ ،ینگریکه به کجا م ستیبه نظر برسد. مهم ن یبه اندازه دفاع از خود ضرور ایاشد و ب یناگهان زند،یریم

 ریاثمطالعه ت نی. در اآورندیم یدرصد مردم به آن معتقد هستند و فرائض آن را به جا ۹۸است و حدود  رانیدر ا یرسم نیاسالم د

مود ن انیوان بت یده مقرار گرفت که با توجه به مطالعات انجام ش یمورد بررس ملکرالیمسجد نص تیحس معنو جادینور و رنگ در ا

ه بعضی از کمروزی افضا نخواهند داشت. فارغ از کاربری  نیدر ا تیحس معنو جادیدر ا یریچشمگ ریکه موارد مورد مطالعه تاث

توصیفی  –های میدانی ها و برداشته پرسشنامهو با توجه به تجزی هفضاهای مسجد دستخوش تغییرات کاربردی از قبیل موزه شد

ت به این مّا الزم اسها، از آن حسن آرام و معنوی آن کاسته است؛ اصورت گرفته و نیز تأثیر حضور بازدیدکنندگان فراوان و توریست

جدی است محله اسحاق بیک مس رمسجد حاجی نصیرالملک د»گوید: کنم که مییمالدوله شیرازی بسنده جمله از فرصت

ی تسنیم و حوض االرکان. بنایش نیكو، فضایش دلجو و شبستانش رفیع است. دریاچه وسطش همچون چشمهالبنیان و موثقرفیع

 «.کوثر است و حجرات فوقانیش فرقات چنان را همسر

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 مراجع

  64، ص  117مجله مسجد ، شماره [ 1]

  558ص  ،1376، سال  33فصلنامه هنر ، شماره  [ 2]

 .1378 بیحب ،انتشاراتیصادق موسو رالملک،محمدینقش عشق: مسجد نص[ 3]

 .5357نوزدهم،شماره  ،سالیفرهنگ راثیباور، مجله م ،فرخیاز هنر اسالم ینقش رالملکیمسجد نص[ 4]

، شماره 1388 نیروردف: کتاب ماه هنر ، هی، نشر ی،محمدعلیم،رجبیرح دینظر،س ،خوشیاسالم یو معمار یرانیا ینور و رنگ در نگارگر[ 5]

 . 77تا  70، 127

 ١۳۸٤هران، ت، ٢٤ با،شمارهیز یهنرها هی(،نشریو معمار تیدر رابطه هو یپرداز)تامل تیانسان ساز،انسان هو تی،هویسیحجت،ع[ 6]

 .1392بررسی نور و رنگ در معماری سنتی ایران،سهند جوانشیر،همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری ،[ 7]

  1381، سال  82، ص  3د ، محمد علی موظف رستمی ، انشارات گویه ، ج آئین مسج[ 8]

  1382، سال  323جایگاه مساجد در فرهنگ اسالمی ، علی رضایی ، موسسه فرهنگی ثقلین ، ص [ 9]

  1383، سال 98و  97بیهوده سخن ، مهناز رئیس زاده ، حسین مفید ، انتشارات مولی ، ص [ 10]

  1384، سال  429، ص  1جد ، جمعی از نویسندگان ، نشر رسانش ، ج هنر و معماری مسا[ 11]

  ( ، مقاله معماری مسجد ، نعمت سعیدی04/06/85روزنامه جام جم )[ 12]

  1384، سال  291، ص 1هنر و معماری مساجد ، جمعی از نویسندگان ، نشر رسانش ، ج [ 13]

 1381، سال  30نجم آبادی ، نشر فرزان روز ، ص مسجد شیخ لطف اهلل و ویژگیهای آن ، محمد حسین [ 14]

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

