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Aims Islamic architecture is a mirror in which the pure reflections and spiritual principles 
of a nation crystalized clearly. As one of the greatest eras in the Islamic-Iranian architecture 
periods, the Safavid era is known as a leading period regarding “transcendental wisdom”. The 
manuscript’s main goal is to show that the Safavid era’s architecture is a brilliant sample to 
understand the holy light idea based on the holy Quran. 
Methods The research paradigm is built on interpretation with an emphasis on new-
interpretivism. The research strategy is “logical argumentation,” and the research method is 
descriptive. For the case study, the Safavid era as the most brilliant part of Persian art and 
architecture has been selected by purpose. 
Findings The research and analytic approach to the research documents show that “light” 
has strong roots in Quranic culture, Quranic verses, other religious scripts, and Shiite Juris-
productions. The results show that understanding Islamic-Iranian architecture is impossible 
without understanding the theory of transcendental wisdom in the Safavid era. 
Conclusion The conclusion of the paper emphasizes the significance of the light. It highlights 
the metaphor of divinity in the Safavid era’s art and architecture, especially the idea of the 
“holy light” and the “physical light”. The conclusion shows the role of the idea of the holy light 
in defining Islamic-Iranian architecture based on the point of view of the holy Quran, Islamic 
scholars, and Islamic scriptures narratives. 
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 دهیچک

توان آراء، ی که میقرآنای است نهییآی رانیای و اسالمی معمار اهداف: 

را در آن مشاهده نمود. هدف  رانیای مردم مسلمان نظر ی مبانها و شهیاند

بر دوران  دیتاکی با رانیای و اسالمی معمار  نییتبی و معرفمقاله  نیای اصل

ی برای مهم گاهیجامثابه ی، بهرانیای معمار یی طالعصر عنوان به هیصفو

» ینور معنو«ی معرفی پژوهش، کاربردی است. هدف قرآن میمفاهی پرداز مفهوم

حضور آن در معماری اسالمی و  تیفیک میترسی و متعالی معن کعنوان یبه

 ی است.در عصر صفوی رانیا

در  کهاست » ییرگراینوتفس«ی عمل شیگرای با ر یتفسپژوهش  میپارادا: هاروش

 قیتحقی و روش بیترک کردیروبا » یمنطقاستدالل «انجام پژوهش با راهبرد 

ی، صفوی دوران عنی، یرانیای معمار یی طالشود. دوران توصیفی همراه می

 عنوان نمونه مطالعه انتخاب شده است. به

 کهدهد شان میموجود، ن مدارکی بررسو  لیتحلدستاورد حاصل از  ها:یافته

ارزشمند  ریتفاسی، نیدنصوص  ریساو  دیمجی، نّص قرآن قرآندر فرهنگ » نور«

معماری اسالمی  درکسترگ است.  اریبسو  قیعمی مفهومی دارا، عهیشی فقها

در » یمادنور « گاهیجا، و »هیمتعال حکمت« درکی، بدون در عصر صفوو ایرانی 

 . ستیندر آن مقدور » یمعنونور « کنار

نور « ای از نور یمعنو فیتعری اساسمهم و  اریبس گاهیجابر  جینتاگیری: نتیجه

ورزد. نگاه به آثار اشاره می» یکیزیفنور « ای از نور یعیطب درک کناردر » یمعنو

از  شیب کهنمعاصر جهان اسالم و متون  متفکران، دیمجارزشمند مفسران قرآن 

معماری اسالمی و  فیتعردر » یمعنو نور«ی راهگشاای و دهیا ریتاثبر  زیچهر 

 ایرانی داللت دارد. 

 ،یرانیا یاسالم یمعمار  ه،یحکمت متعال ،یفناور  ،یصفو ییطال عصرها: کلیدواژه

 ینینصوص د
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 مقدمه

ی برای بزرگ تیظرفی قرآنو فرهنگ  دیمجبلند قرآن  میمفاه

. [2 ,1]ی و برساختن معماری اسالمی و ایرانی استدهشکل

ی از هنر و معماری اسالمی، مهمعنوان بخش ی بهقرآنمعماری 

بیش از  کهی میمفاهدر  شهیردارد؛  دیمجدر نصوص قرآن  شهیر

ی از کی» نور«. مفهوم [3]جاودان و حکمیانه است گریدهر چیز 

 کهصورتی ی است؛ بهقرآنو فرهنگ  دیمجی در قرآن فکر  ارکان

َماَواتِ  ُنورُ  اللَّهُ : «میخوانمی ْرِض  السَّ ...»  کَِمْشکَاةٍ  ُنورِهِ  َمَثلُ  َواْألَ

 یشترب یبه مطالعه و بررس یازن ینبنابرا)؛ ٣٥ هیآنور/  مبارکه(سوره 

تجلی نور و تاثیر آن در ایجاد فضای کیفی، و مقام نور در رابطه با 

 شود.می احساسدر قرآن مجید 

 صفت هم خالقیت و خالقیت و است تعالی خدای فعل »خلق«

 در و آفریده خود صورت بر را آدمی خداوند که آنجا از اوست؛ ولی

 به متصف بایدبودن اهللاخلیفه واسطهبه است، دمیده روح او گل

 زمین روی خداوندی صفات و اسماء مظهر و پروردگار اوصاف

 کریم قرآن منظر از طبیعت آفرینش روند مقایسه با رو،نیااز . باشد

 معماری باالخص و هنری آثار خلق و آفرینش برای راهی نقشه

 دمیدن با خداوند که گونهعبارت دیگر، همانبه .دیآمی دستبه

 در نیز انسان آفریند؛می را آدمی جان،بی جسم در خود خالقه روح

 و خام مواد کالبد در خود خالقه روح دمیدن با وی جانشین مقام

 زاییده انسان از هنر سانبدین و بخشدمی زندگی آنها به جانبی

 پذیرانجام فرآیندی صورتبه همواره آفرینش سویی، از. شودمی

 کنار در متضاد عناصر همواره آفرینش مراحل تمامی در و است

 تنوع نوعی دارند؛ یکدیگر برای تکاملی نقش و داشته وجود یکدیگر

. رسندمی تکامل به هم با و جاری سرچشمه یک از همگی که

 با خداوند آفرینش؛ در: کرد بیان چنین توانمی دیگر، عبارتبه

 را شخصیت و هویت تنزیه، با و ساخته نمایان را پیوستگی تشابه

ی فراوانی رمزهای، قرآنفرهنگ  .[4]است نموده عطا عنصری هر به

 ی قائل است. معمار ی برا

ی است. معمار های دهیپدمعمار مسلمان از  درک، منبع دیمجقرآن 

 شیراز شهر تاریخیهای خانه ، در مقاله بازخوانی[5]و همکاران نصر

قرآنی، نشان دادند  حیات در طبیعیهای مولفه جایگاه بر تاکید با

 و تبارک خداوند جانشین عنوانبه را انسان اسالمی، تعالیم که

 در باید اهللاخلیفه انسان بنابراین، نماید؛می معرفی زمین در تعالی

 برای مناسبی محیط ایجاد به که باشد کیفیاتی دادنتجلی پی

 و هاپدیده با برخورد در انسان. انجامد زمین توسعه و انسان زندگی

 از آنها اهم که دارد مرعی را اصولی باید خویش اعمال همین طور

 هستند استنتاط و استنباط قابل) الهی خلق عنوانبه( نیز طبیعت

 مبانی شناخت برای. است عدل رعایت آنها، ترینمهم جمله از و

 ایجامعه در را طبیعی عناصر و طبیعت از حفاظت که تفکری

 و منابع به توجه کند،می ایجاد قوی باوری و فرهنگ یک عنوانبه

 و طبیعت با تماس و مواجهه در. دارد ضرورت تفکر آن اصلی ماخذ

 کریم قرآن ایرانی فرهنگ منابع ترینمهم از یکی طبیعی، عناصر

 ایرانی فرهنگ بخشکمال و دهندهجهت آن تعالیم که است

 اسالمی پرحکمت تعالیم و احادیث و قرآن آیات. استبوده 

 و استدانسته  توجه قابل و مهم را آن عناصر و طبیعت همواره

 از ناروا استفاده مورد در شرعی تحریم حکم بر نیز شیعه فقه

 هااشارهسرشار از  دیمجقرآن  .استداشته  متعدد تفاسیر طبیعت،

و از سوی دیگر،  [5]اندقیعمی و غنسو،  کاز ی کهیی هااشاره؛ ستا

 . [6]یکاربردو  بایز

 

 هاروش

. [7]ی، یک زبان رمزی استقرآنو اساسًا فرهنگ  دیمجزبان قرآن 

نگاه به آثار بزرگ معماری اسالمی و ایرانی گویای آن است که این 

با عنوان  [8]و همکاران شاکریهستند. در مقاله » ذکر«آثار تجلی 

انذار  و بشارت طریق از ایرانی-اسالمی معماری فضای در ذکر تجلی

» ذکر«توان آثار بزرگ معماری اسالمی و ایرانی را می کهنشان داد 
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 ایرانی.  و اسالمی مساجد معماری قالب در بزرگ یخدا ذکر دانست؛

نصوص ی و قرآنفرهنگ  درکی کلصورت و به دیمجزبان قرآن  درک

 نیا، دیمجی قرآن جایجااست. در  هیچندالی موضوع، دینی

 اند. معماریارایه و مطرح شده وستهیپهمصورت بهبه میمفاه

 از که است قدریگران میراث تشیع فرهنگ در ایرانی-یاسالم

 در آن ارزشمند یهانمونه و شدهگرفته  یادگار به گذشته یهانسل

 خوبیبه ایران تاریخی شهرهای مدیریت و طراحی ی،ز یربرنامه نظام

 شهرسازی و معماری رابطه. هستند بازشناسی و مشاهده قابل

 کتاب آیات و اسالم فقهی اصول نظری، مبنای با اسالمی-ایرانی

 توسعه و هدایت در ارزشمند یانهیگنج وحی، کالم و آسمانی

 یهاتجربه بر مروری. بود خواهد ایران معاصر شهرسازی و معماری

 و شهرسازی و معماری یهاحوزه درآنها  نظری یهاهیپا و عملی

 و نظری اصول رابطه تبین که است آندهنده نشان شهری مدیریت

 سبک یک شدنییاجرا و تحقق یازهاینشیپ از کالبدی مشخصات

نصوص دینی مبنای ساخت و رو، از این [9]است معماری گرایش و

 ). ۱است (جدول  درک معماری اسالمی

 
 تعدادی از آیات قرآنیمفهوم نور و تحلیل اصول کیفی در ) ۱جدول 
 شدهاصول کیفی برداشت برداشت مفهومی متن آیه آیه سوره

ِه ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبينٌ  ١٥ مائده  .َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللَّ

هدایت؛ هدایت و روشنایی؛ 

هدایت نور معرفت؛ تقابل نور 

ور هدایت؛ نو تاریکی؛ 

خداوند؛ روشنایی و بصیرت؛ 

نور؛ هدایتگری از تاریکی به 

بینایی حقیقت؛ نور معرفت و 

نور حقیقت؛ نور خورشید؛ 

 بصیرت و آگاهی

ی؛ اصل بخش یاصل هست

ذومراتبی؛ اصل عدالت؛ 

اصل نفی ماده؛ اصل 

استمرار و تداوم؛ اصل 

 هدایتگری؛ اصل آیتی

ْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنورٌ  ٤٤ مائده ا َأْنَزْلَنا التَّ  ... ِإنَّ

ْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة ِلْلمُ  ٤٦ مائده ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّ ْنِجيَل ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدِّ ِقينَ َوآَتْيَناُه اْإلِ  .تَّ

ورُ  ١٦ رعد ُلَماُت َوالنُّ ْعَمى َواْلَبِصيُر َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُّ  ... ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَ

ورُ َوَال  ٢٠ فاطر ُلَماُت َوَال النُّ  .الظُّ

 ... َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا ٥٢ شوری

ُه ِإالَّ َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكافِ  ٣٢ توبه ِه ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اللَّ  .ُرونَ ُيرِيُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اللَّ

ِه ِبَأْفَواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  ٨ الصف  .ُيرِيُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر اللَّ

ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيرٌ  ٨ تغابن وِر الَِّذي َأْنَزْلَنا َواللَّ ِه َوَرُسوِلِه َوالنُّ  .َفآِمُنوا ِباللَّ

وَر الَِّذي ُأْنزَِل َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َفالَِّذيَن  ١٥٧ اعراف َبُعوا النُّ ُروُه َوَنَصُروُه َواتَّ  .آَمُنوا ِبِه َوَعزَّ

َها ٦٩ زمر ْرُض ِبُنوِر َربِّ  ...َوَأْشَرَقِت اْألَ

َناٍت ِلُيْخرَِجُكْم ِمَن  ٩ حدید ُل َعَلى َعْبِدِه آَياٍت َبيِّ ورِ ُهَو الَِّذي ُيَنزِّ ُلَماِت ِإَلى النُّ  ... الظُّ

 ... َيْوَم َتَرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن َأْيِديِهمْ  ١٢ حدید

ِهْم َلُهْم  ١٩ حدید َهَداُء ِعْنَد َربِّ يُقوَن َوالشُّ دِّ ِه َوُرُسِلِه ُأوَلِئَك ُهُم الصِّ  ... َأْجُرُهْم َوُنوُرُهمْ َوالَِّذيَن آَمُنوا ِباللَّ

ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنوًرا ٥ یونس  ... ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

ْمَس ِسَراًجا ١٦ نوح  .َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل الشَّ

 ٢٥٧ بقره
ُلَماِت ِإَلى  ُه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّ ُلَماِت ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اللَّ وِر ِإَلى الظُّ اُغوُت ُيْخرُِجوَنُهْم ِمَن النُّ وِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْوِلَياُؤُهُم الطَّ اِر ُهْم ِفيَها النُّ  النَّ

 .َخاِلُدونَ 

 ٣٥ نور
ْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح  َماَواِت َواْألَ ُه ُنوُر السَّ يٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة َال َشْرقِ اللَّ َها َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكَأنَّ ٍة َوَال اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ يَّ

ُه ِلُنوِرِه َمْن َيشَ  ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ُنوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي اللَّ ُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ َغْرِبيَّ اِس َواللَّ ْمَثاَل ِللنَّ ُه اْألَ  . اُء َوَيْضرُِب اللَّ
 

 ها و بحثیافته

های جاودان ضرورت بازگشت به آموزه گریداز هر زمان  شیبامروزه 

های ی امروز، چالشمعمار  .[10]شودی احساس میبوم معماری

ی معمار ی بازخواندر صدد  نینوی معمار خود را دارد و  ژهیو

 نیامروزهای ی پرسشبراروزآمد  میمفاهگذشته و استخراج 

مانده  ادگارآنچه از گذشته به ی درکبه  شیگرا .[12 ,11]است شیخو

 ای [14 ,13]»یمعاصرساز «مفهوم  شکلبه  کهی آن ساز و دوباره

ی برای است پاسخ؛ شودیمشناخته » معماری سرآمد هینظر«

. [16 ,15]ی امروزمعمار ی و استفاده در بومهای شهیربرداشت از 

 معاصر شناسیروان در خالقیت های آموزشروش ها ونظریه

 ندیفرآدر  کهنهای مجدد آموزه افتیدربر نقش  زین [17]غرب

 .[18]دارد دیتاکی نشگر یآفرو  تیخالق

برخوردار  زینی مادهای ی از جنبهمعنوهای عالوه بر جنبه» نور«

و تعامل با  [19]یدار یپای از تعرف بخشامروزه،  کهای گونهاست؛ به

نور «و » یمعنونور «توامان مفهوم  درک. دیآیمشمار به [20]طیمح

معماری اسالمی و ایرانی  فیتعری از مهمبخش » یکیزیف

ی برخاسته از قرآن معمار . مفاهیم بنیادی و مبانی نظری [21]است

 [23]یاسالمی معمار  خیتاری در قرآنی فرهنگ تجلو  [22]دیمج

ی و معمار و فهم معماران مسلمان از تعامل  درکی از نمود

 فرهنگ بوده است. 
 

ی قرآن شهیرتواند همزمان از ی میزمانی، تنها معمار ی طراح ندیفرآ

و  تیذهن انیمبتواند  که [24]ی)روزآمد کنارشود (در  رابیس

های موفق در ی به نمونهنگاه. [25]دینماتعادل برقرار  تینیع

در  کههایی و نمونه [26]ی در حال توسعهکشورهای امروز معمار 

همه نشان از ضرورت  ،[28 ,27]مطرح شده دیدی نور و ساز نهیبهآنها 

به تعامل  نیامروزدارند. نگاه » یکیزیفنور «و » یمعنونور «تعامل 

اما  ،[29]دارد هیاولمدرن در پست شهیر، اگرچه تینیعو  تیذهن

 شنهادیپ نیامروزی معماری و شهرسازی براعنوان راه توان بهمی

 . [30]داد

گنبدخانه مسجد سپهساالر مدرسه  یدر فضا یعینور طب یفیتک
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های حاصل از افتهی لیتحلی براای ارزشمند ی، نمونهمطهر  یدشه

ی در معماری اسالمی و ایرانی معنوی و نور مادیی نور افزاهم

 اتیمادهمراه با  تیمعنوی تجلدر مساجد، » یعیطبنور «است. 

 شهید مدرسه ای سپهساالر مسجد گنبدخانه است. در نمونه فضای

که تنها  یعینور طبشده است.  لیتحلبارها  نکته نیامطهری، 

در  تواندیم ،بوده است یخیتار یدر بنا ییروشنا کنندهنیمنبع تام

داشته باشد. معماران  ییبنا تاثیر بسزا یداخل یفضا تیماه رییتغ

 تیخود به داخل بنا هدا ینور را با هنرمند توانستندیم یرانیا

ی ، فضایکیاز نور و تار ییفضا جادیبا ا بیترت نیکنند و بد

را بدون استفاده از مصالح و عناصر جداکننده، به  یاکپارچهی

گنبدخانه  یدر فضا دیند. نور خورشکن میمجزا تقس یهابخش

و نقش  کندیم یو روشن، فضاساز  هیسا جادیمسجد با ا یجنوب

 زانیمقابل توجه است.  یحس قداست محراب اصل جادینور در ا

سال در زمان اذان ظهر در محراب  یروزها هینور در کل یدرخشندگ

حس قداست و  شیکه سبب افزا رسدیدرجه خود م نیبه باالتر

ی روی لیتکممطالعات . [31]شودیمحراب م یمعنو یفضا یارتقا

 اهانیگبا  بیترکدر » نور« کهی نور، نشان داد کیزیفهای جنبه

32]-ی مخاطب استبرا ریدلپذیی مطلوب و فضا جادیاسبز، باعث 

ی فرورفتگی و زدگرونیبی، خالی پر و فضاها، هیسای نور و باز . [34

مطالعات برگرفته از  [35]یمیاقل اتتاثیر بازشوها، عالوه بر 

ی به بخشتیفیکی نور بر دیکلبر نقش  زینی فن کامالً های روش

. فضاهای پر و خالی در [37 ,36]دارد دیتاکی معمار درون و برون 

و بازی » رنگ و نور«معماری مساجد اسالمی و ایرانی نوعی بازی 

بخشی به محیط کند که عامل کیفیترا ایجاد می» نور و سایه«

توان برآیندی از . در مساجد دیگر جهان اسالم نیز می[39 ,38]است

ی شناختییبایزی کارکردها؛ [40]این مفهوم واال را مشاهده نمود

ی در نظام قرآنو فرهنگ  دیمجدر قرآن  شهیر کهی دارند فراوان

، گریدعبارت ی معماری اسالمی و ایرانی دارد. بهاجرای و طراح

ساحت «ی ارزشمند است و هم در کیزیفهم در ساحت » نور«

 ).۲(جدول » یمعنو

شده توسط این پژوهش فراوان است. شواهد برای تایید ایده مطرح

اثر  لیتحلبا عنوان  [41]بیگیولو  یروحعنوان نمونه، مطالعات به

 یصفو یهاپالن باغ یبر طراح یاز صفو شیپ یهاپالن چهارباغ

پژوهش است. آنها نشان دادند  هیفرض کنندهدییتا موجود اصفهان

 یچهارباغ یهاکاررفته در فرمبه یو عرض یطول یهانسبت نیب که

 میرابطه مستق ،موجود اصفهان یصفو یهاپالن باغ یو طراح

های باغ یهاپالن یبندمیدر تقس گریوجود دارد. پژوهشگران د

 یمعمار  کردیرو یمعنو میمانند مفاه یبه عوامل شتریب یصفو

نهفته در  یهندس یهایژگیاند. نقش وبهشت در باغها پرداخته

 که آشکار کرد ،موجود اصفهان یصفو یهاها را در پالن باغچهارباغ

های ها در باغکرت یبندمیبه تقس یکل یبه عرض فضا طولنسبت 

تکرار شده  کهنی هابا همان نسبت چهارباغ زیاصفهان ن یصفو

، »هیمتعال حکمت« دگاهیدعبارت دیگر، با توجه به به است.

های معماری اسالمی و ایرانی چهارباغ اصفهان، ادامه همان آموزه

 است.  دهیرسبه اوج  کهی است لیاص

ویژه رواج و تحت تاثیر مکتب اصفهان و به ی،در عصر صفو

نقش مخاطب در ادراک فضا  یعی،ش ییهای معنایشهگسترش اند

 متفاوت از یمهم در ساخت بناها ینکه ا یافتای هعمد یتاهم

اهللا، دوره، آشکار است. در مسجد شیخ لطف ینجمله مساجد ا

دادن او در تشرک یندنقش مخاطب، فرآ یتبر توجه به اهموهالع

  یحرکت او با کانسپت معمار  یرکردنادراک فضا و درگ یانجر

 یاتعادل پو یجادا یقامر از طر ینقابل مشاهده است که ا یزن

 ینداهللا از منظر فرآمسجد شیخ لطف یگاهصورت گرفته است. جا

تعادل  نیهمی ایگوی، و شهر  یمعمار  یوستهپ یدر طراح یفکر 

 . است ایپو

مخاطب،  یانم یدای جدرابطه یجادبا هدف ا اهللامسجد شیخ لطف

شهر و  یانم یوستهپ یادراک یندفرآ یجادعنوان فاعل شناس و ابه

ای یوستهپ یرهپرداخته تا زنج یدر طراح یداربنا، به طرح تعادل ناپا

فضا شکل داده و مخاطب  یفرم و تجارب درون یرونیرا از تجارب ب

نموده و او را  یرساختمان درگ یدرون یمفعال با مفاه یرا در کنش

 تاثیرنور عاله بر  .[42]بدل سازد یادراک یندفرآ یناز ا ییبه جز

خاستگاه  عنوان نمونه،دارد. به زینی معنو تاثیر [43]یکیزیف

 یعیو عرفان ش هفلسف همان قتیحقی در شهر صفوباغ یریگشکل

یی بوده طالعصر  نیا یو حکومت یاسیس یلمسا یدگاهاز د یزو ن

و  ینینوع جهانبی دارد. اسالم شهرو آرمان یادر اتوپ یشهکه راست 

تبلور آن در عصر  یشهر و چگونگباغ یدهسازندگان در خلق ا یدگاهد

 .[44]داشته استی اصفهان شهرساز  مکتبدر  یینقش بسزا یصفو

معماری و شهرسازی اصفهان را اوج  مکتبتوان رو، مینیااز 

ترجمان  کهی مکتبمعماری و شهرسازی اسالمی و ایرانی دانست؛ 

در ساحت معماری و » یمعنونور «ی مفهوم تجلو  هیمتعال حکمت

 اسالمی و ایرانی است.  شهرسازی

 دیمجقرآن است. سعادت بشر  یبراجامع  یانسخهدین اسالم 

کتابی است که تمام نیازهای سعادت انسانی در آن آمده است. 

مفهومی بسیار مهم و اساسی » نور«دهد که نتایج تحقیق نشان می

ی است. در عصر صفوویژه در درک معماری اسالمی و ایرانی به

 کی، یقرآنو فرهنگ  دیمجقرآن  اتیآدر  زیناسالم  نیمب نیدنگاه 

 ۵۹ هیطبق آ دیمجبه فرموده قرآن  کهی نگاهاست؛ » نگاه جامع«

بِ  یِإالَّ فِ  اِبٍس یَ َال َرْطٍب َوَال « سوره انعام:  کتاب نیهم». نیِکتٍب مُّ

ی آثار عن؛ ینیافتخارآفری تمدنی ر یگشکلی برایی شد ربنایزبزرگ، 

ی. عصر صفوسنگ معماری اسالمی و ایرانی در اصفهان گران

اند، گفته» یاسالمی معمار ی قوآواز «ی را صفواصفهان دوره 

در آن معماری و شهرسازی اسالمی و ایرانی اوج گرفت  کهی دوران

و  تیجامعی از مثالیی الگو؛ افتی دست یر یچشمگیی واالو به 

 فرم و محتوا. تیمانع
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 بازخورد تعابیر قرآنی نور در معماری اسالمی) ٢جدول 
 تصاویر بناهای اسالمی رفتار معماری ابعاد اصول و مفاهیم

 صورت طبیعی و با رنگ خالصورود نور به یگانگی یبخشیهست

 

 پویایی ذومراتبی
انداز انسان چشمای باالتر از ورود نور از مرتبه

 (هورنو، جامخانه)

 

 بودن منبع نورمخفی برابری عدالت

 

 ترینترین درجه به ضعیفحرکت از قوی بالیسبک نفی ماده

 

 توزیع در تمامی فضاها و در تمامی فصول پایداری استمرار و تداوم

 

 گستره تعدیل یافته نور (شباک، ارسی) رهنمونی هدایتگری

  

 رمزی آیتی

 وجود سایه در کنار نور

 

 واسطه نورهدایت در فضا به

 

 ماده در شمایل نور (شمسه، مقرنس، کاربندی)
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 گیرینتیجه

و  یاسالم یمعمار به نیکی  »ینور معنو« دهیاز ا یخوانش قرآن

دهد، درست در دورانی که ی را توضیح میدر عصر صفو یرانیا

حکمت «بر جایگاه نور تاکید داشت. » حکمت متعالیه«نظریه 

مفهوم نور رو، از اینگرا است. جانبهو همه» نگرکل«ی اصل» متعالیه

ی محدود دانست. معنونور  ای یمادتوان به نور ینمدر آن را 

آیندی جمان همی تر در عصر صفوویژه معماری اسالمی و ایرانی به

نور «است. درک مفهوم » یکیزیفنور «، و »ینور معنو«و همراهی 

ی از نور است؛ چیزی که ریشه در معنو فیتعرمستلزم » یمعنو

ی در عصر صفوفرهنگ اسالمی ایرانی و آراء اندیشمندان بزرگ 

اثر  یداخل یفضا تیماه رییدر تغ تواندیم ییروشنادارد. نور و 

صورت ؛ بنابراین، الزم است که بهتاثیر داشته باشد معماری

 شوند.  دهیدیگر کدی کناردر » یکیزیفنور «و » ینور معنو«همزمان 
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