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  خالصه

 

پرتو اش  درکه همگان اینگونه  ،به نظر می رسد که نور از رساترین بخشهای پیام خفته در خاطر بشر نشأت می گیرد

اینگونه که از  ،طور خاص ملت ایران هم که در منظر بحث ماست به ،قوم آریایی رهرواند و جمعی از خیرگیش گمراه.
ساز سرگشتگی های بسیار بوده است. فرهنگ ایرانی تمایل  شواهد امر پیداست از اقوامی است که نور مداری اش سبب

گی را شدیدی به جدا سازی قاطع میان بد و خوب در دو رسته روشنایی ها و تاریکی ها داشته است و این گرایش فرهن

پس از ورود اسالم  همواره در هم آیینهای صواب و ناصواب خود حفظ کرده و گاه حتی در اجرای آن به افراط رفته است.
با قدرت در معانی  که  "نور و ظلمت "این موضوع در بستر تفکرات اسالمی رویکرد دیگری به خود گرفت. در این بین 

توجه به حضور مادی و معنوی نور  گانه پسند ایرانی سخت خوش آمده است.به ذائقه دو ،نمادین اسالمی هم حاضر هستند

و بهره مندی از کیفیات آن در معماری مختلف این سرزمین بخصوص در معماری مساجد نشان از اوج توجه و بهره مندی 

 این مقاله نگاهی اجمالی به این حضور دارد. از این مساله را دارد.
 

 

 ظلمت ، حضور عبادت،فضای  ،نورکلمات کليدی: 

 

 

 مقدمه  -1

از دیرباز در جوامع بشری همواره اجسام نورانی مورد ستایش و احترام انسان ها قرار گرفته تا جایی که حتی آنها را 

در  عبادت کرده و می پرستیدند؛ این توجه بیش از اندازه در بسیاری از فرهنگ های اولیه بشری و عقاید مذهبیِ متفاوت،
گر بر همه چیز می دانسته و در تشریفات مذهبی به  هده شده است. در برخی جوامع، نور خورشید را نظارهطول زمان مشا

و در آخرت و باالتر از هر  ها، محافظ نیکوکاران در این جهان کار می بردند و آن را سمبل روشنایی آسمانی، نگاهبان پیمان

ها قرار می دادند. در اغلب ادیان نور منشا تمام پاکی ها و  پیروزی بزرگِ اهریمن و تاریکی، و خداوند نبرد و چیز، دشمنِ

نیکی هاست، در اسالم نیز نور تجلی گاه ذات و صفات باریتعالی و مبدا تمام جهان می باشد. در واقع نور یکی از اساسی 
ر همواره نقش به سزایی در ترین و ضروری ترین پدیده ها در زندگی انسان است که محیط زندگی ما را فرا گرفته است. نو

معماری ایفا کرده است، کاربرد نور در معماری، حسی عرفانی به فضا به ویژه به فضاهای مذهبی می بخشد. این تحقیق به 

حضور مادی و معنوی نور و بهره مندی از کیفیات آن در معماری پرداخته و اسالمی  ایرانی و بررسی اهمیت نور در معماری
بررسی خواهد را  است نشان از اوج توجه و بهره مندی از این مسالهکه ین بخصوص در معماری مساجد مختلف این سرزم

 . کرد
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 حضور نور و ظلمت در خاطره ایرانی  -2

برای اطمینان از انفکاک میان نور و ظلمت در اساطیر زرتشتی، این دو مضمون به وسیله سه جهان از هم فاصله 

هان برین یا جان روشنی که جهان هرمزد است. جهان زیرین یا جهان تاریکی که جهان ج "گرفته اند که عبارتند از  
به نظر  .]1[ "اهریمن است و فضای تهی میان این دو جهان که در ادبیات پهلوی به آن تهیگی یا  گشادگی می گویند

ینان کامل از جداسازی مرز میان میرسد که این تهیگی در میانه بیش از آنکه محل رزمایش نور و ظلمت باشد، به قصد اطم

ملهم از میدان جنگهای باستانی است که دو سپاه  "این دو قلمرو تدبیر شده است . هرچند اعتقاد بر این است که این طرح 
 ]1[ "در دو سو می ایستادند و در میانه که تهی از دو سپاه بود دلواران با یکدیگر نبرد می کردند

لمت چه تحت عنوان تهیگی و چه به صورت مکان یا زمان میان نور و ظلمت، مکان بناوران فضای میان نور و ظ

مطلوبی نیست و حضور آن تنها از آن جهت در ذهنیت دینی ایرانی ضروری است که از جدائی کامل خیر و شر یقین 

 حاصل آید , و هر آنچه که شائبه ای از ظلمت دارد. از قلمرو و حریم نور حذف شود. 
ازلی فرهنگ ایرانی را قبول داشته باشیم و اگر بپذیریم که این خاطره ممکن است جائی در ذهن و فعل  اگر خاطره

ایرانی امروزین هم حضور داشته باشد، با توجه به نظام ارزشگذاری نور و ظلمت که در باال تشریح شد و. جایگاه نمادین این 

ت است با احتیاط نزدیک شویم، که اگر چنین کنیم شاید درک دو مفهوم باید به هر آنچه که مظهر آمیختگی نور و ظلم

 ما معلوم شود.  بر عکس العمل ها و علل اقبال عمومی برخی فضاها و عدم پذیرش برخی دیگر
قصد نداریم توجه به نور را مختص نژاد ایرانی بدانیم، نور با طیف گسترده ای از مفاهیم وابسته به آن بخش بزرگی از 

ی دیگر ملل با ادیان و مذاهب دیگر نیز بوده است، هدف از تمرکز بر جایگاه نور در تفکر ایرانی آن است که ادبیات تمثیل

بدانیم اسباب ذکر برای چگونه مردمانی آماده می کنیم. زمانی که پاسخ معلوم شود، احتمال آن بسیار است که این سبب 
 اشد. سازی در جای دیگر و در میان مردمان دیگر هم کارآمد ب

 

 قطبين نور و ظلمت در اسالم -3

با همه تاکید و تمرکز اسالم بر نزدیک و در دسترس بودن نور الهی برای مومنان، ارزش گذاری قطبین نور و ظلمت 

خداوند سرور مومنان است و آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی به در میبرد، و کافران  "نیز فراموش نشده است، 

 ( 752) قرآن، بقره :   "ست که ایشان را از روشنایی به سوی تاریکی به در میبرد ...سرورشان طاغوت ا

بنابراین قطبین نور و ظلمت با قدرت در معانی نمادین اسالمی هم حاضر هستند و این امر به ذائقه دوگانه پسند 

در اسالم  "،ثنویت باستانی ایرانیظلمت در  ایرانی سخت خوش آمده است. با این تفاوت که بر خالف منشأ دوگانه نور و

اصالً چنین اندیشه ای وجود ندارد که در نظام خلقت موجودات نامطلوبی هست و می بایست که نباشد و چون هست، پس 

شاید تاریکی و روشنی نماد خیر و شر باشند، اما در حقیقت تاریکی پدیده  ]7[ "از یک موجود پلید ناشی شده است...

لمان خداوند را سپاس می گذارد که تاریکی و روشنائی را نیز چون آسمانها و زمین آفریده است )قرآن، پلیدی نیست، و مس

 ( 1انعام:

ما اشیاء را به دو قسم تقسیم کنیم ؛ نور ها و ظلمتها، و خداوند را تنها نورِ آن نورها بدانیم نه نور ظلمتها، خداوند 

ور است و ظلمت مساوی عدم، پس خدا.ند نور همه چیز است... در این جهت نوراالنوار است به معنی اینکه هستی مساوی ن

نور حسی از قبیل آتش و آفتاب و چراغ با سنگ و کلوخ تفاوت نمی کند، چنین نیست که اگر رو به سوی آتش کنیم به 
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ز آنجا که ظلمت نماد عدم اما ا ]7["به سوی نوراالنوار نیاورده ایم سوی خدا رو آورده ایم و اگر رو به سوی خاک کنیم رو

 است، در هنگام عبادت نه رو به سوی عدم داریم و نه در فضائی که شائبه ای از عدم داشته باشد می نشینیم.

با روشن شدن تکلیف دوگانه بینی در اسالم، در واقع ثنویت ایرانی به معنی دوگانه بینی منشاء خلقت می تواند جای 

ظام عالم دهد ؛ در واقع هر آنچه به دست خداوند خلق شده است نیکوست ) قرآن، سجده، ن زخود را به تفسیر صحیح تری ا

( و شیطان از نظر اسالم نقشی در آفرینش اشیا ندارد، قلمرو شیطان از نظر اسالم تشریع است و نه تکوین و او بیش از  2

از آن جهت ضروریست که بحث عقل و (، تنها حضور او  77حد دعوت کردن سلطه و قدرتی ندارد ) قرآن، ابراهیم، 

 ]7[  تشخیص و در کنار آن اختیار و انتخاب میان دو گزینه خیر و شر معنا پیدا کند.

ما در اینجا نمی توانیم وارد جدال جبر و اختیار و یا خیر و شر شویم که باهمه جذابیتش، عالوه بر آنکه از حوصله 

 ]7[ "« رطه هزاران کشتی فرو شده و تخته ای از آن بر کنار نامده است در آن و» از ورطه هایی است که  "خارج است، 

... که هرکس خداوند برایش نوری مقرر  "اما در بین حکمای مسلمان ایرانی، حتی آنان که بیشتر بر این متکی اند 

دائماً در فضای سایه روشن امید ( و بنابراین اختیار را امری محدود می دانند، و  04) قرآن، نور،  "نداشته باشد، نوری ندارد

در انتظار آنند که معشوق عنایتی بر احوال آنانم داشته باشد، و به این ترتیب چنان تأکیدی بر حضور قطبین نور و ظلمت 

 در عالم دارند که دست و قلم را در این بحث آزاد می گذارند.

 

 حضور مادی نور در مسجد -4

اطراف آن  رین نماد فرهنگ ایرانی با مفاهیم قرآنی، مناسک کفرآمیز ازبه عنوان مقدس ت« نور » با گره خوردن 

زدوده شد و به تعریف ازلی خود نزدیک تر شد. اما همین امر برای مفاهیم وابسته به تاریکی نیز صادق است، تاریکی دیگر 

حضور ) نور ( و بستری  مخفیگاه شیاطین و نیروهای شر نیست و سایه نیز همیشه وسیله ای است برای درک غیرمستقیم

 است برای درک زیبائی نور.

هایی که در این ابنیه  بری سایه در بنای ایرانی اسالمی هم حضوری بسیار قوی دارد، اما نه از سر اجبار ؛ تمامی گچ

سایه، سایه ای  ه سایه، اصوالً اگر ذائقه ایرانی از تابش شدید آفتاب گریزان باشد، یا اگرطحاضرند در واقع مدح نورند به واس

فراگیر و یکدست باشد وجود گچبری یا حتی نقوش ساده آجری در بنای ایرانی غیر ضروری، و این حضور بی جلوه غیر 

 منطقی می نماید.

ر قدرت نور حریمی محدود دارد. در واقع سایه پبرخالف سایه فراگیر ژاپنی یا مسیحی، سایۀ ایرانی تحت سیطرۀ 

 که تابش نور نرم و تخفیف یافته از چند راستا صورت گیرد، و همپوشانیِ الیه های متعدد سایه، فراگیر زمانی خلق می شود

 ]3[ آورد که تعریف دقیق حریم تاریکی و روشنی را ناممکن می سازد یک تیرگی فراگیر بوجود می

بر ارتباط میان مفاهیم اگر نظریه زیبائی شناسی این هیثمی را در نظر داشته باشیم که بر اساس آن ادراک زیبائی 

ذیریم که این نظریه در همان احوال اجتماعی شکل گرفته است پو ب ]0[بیرونی ) عینی ( و مفاهیم ) ذهنی ( متکی است 

بناهای موردنظر ما ساخته شده اند، باید لزوم مزوج بودن سایه و روشنی، با نور و ظلمت را درک زیبائی در که بسیاری از 

جفت » در این ذهن شناخته شده است، اما در این معامله «  تاریک و روشن » م ؛ به عبارت دیگر جفت ِیک فضا مؤثر بدانی

بودن، مفهومی کلیدی، و برای ادراک زیبائی ضروری است، و جفت بودن به معنای « روشن –تیرگی »بودن نیز به اندازه « 
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نوری در انتهای راهرویی تاریک، فاصله ای است  رؤیت مجاور و بالفصل این دو عنصر در محیط است. به این ترتیب

 نابخشودنی .

که  در بین این عوامل  ]0[ زیبائی با تعریف این هیثم نه یک عامل بسیط بلکه تعامل میان بیست و دو عامل است،

شکل،  را می توان مستقالً و بدون کمک آن بیست و یک عامل دیگر درک کرد. بقیه عوامل از قبیل رنگ،« نور » تنها 

 کدورت و شفافیت و ... همگی خصوصیاتی هستند که جز در معرض نور قابل ادراک نیستند.

تصادفی نیست که نخستین توجیه صحیح رنگین کمان در قرون وسطی در تفسیرِ کمال الدین فارسی بر کتاب  "

م نمادین نور و نمود مادی آن در ، چرا که در میان متفکران اسالمی بحث در مفاهی"]0[المناظر ابن هیثم پیدا شده است 

... نور مجد  "جهان خارج منزلت مهمی داشته است. زیبائی شناسی ابن هیثمی نتیجه همین تفکرات است که بر اساس آن 

حسن است و لذا شمس و قمر و کواکب نیکو جلوه کنند، با آنکه جز نور تابان هیچ عاملی در آنها نیست که به سبب آن 

  "ایند.جمیل و نیکو بنم

انجام آن پس نور خود موجد زیبائی است و اگر قرار است در مکانی انگیزه ذکر ایجاد شود و جماعت خاطر کافی برای 

می باشد، و به زو لحاظ کردن نکات باال در این تعریف، می تواند شرط ال1« زیبائی تعریف نشده»مهیا باشد البته وجود 

  نور در مکان عبادت ضروری به نظر می رسد. ِهمین دلیل حضور ِ مادی، محسوس و نزدیک

حضور مادی و محسوس نور در مکان عبادت از آن جهت که اتصال این مکان را با عالم خارج تشدید می کند نیز 

ضروری است. بر خالف سلسله مراتب عبادی بسیاری از اقوام و ادیان که برای نزدیکی به حریم کبریائی باید نخست کامالً 

روزمره منقطع گردند، تعدد عبادات اسالمی در طول یک روز نشان از آن دارد که نماز مسلمان با متن زندگی او از حیات 

 اتصال ِ غیر قابل انکاری دارد.

معمار کاتولیک مکزیکی، که در کارنامهه اش طراحهی یهک نمازخانهه و صهومعه ای فرانسسهیکن ههم 2لوئی باراگان 

«                    کازابها » مهراکش داشهته اسهت از همهاهنگی همهه ارکهان حیهاط اجتمهاعیِ خودنمائی می کند، هر سفری که به 

... آنچههه یههافتیم یکپههارچگی کامههل دیههن                                  "بهها محههیط اطههراف شههگفت زده مههی شههود و در جههائی مههی نویسههد: 

ه بها آن در تمهاس قهرار مهی گرفتنهد.                               آنها با کهل محیطهی بهود کهه در آن مهی زیسهتند و ههر موضهوع مهادی که

]5[". 

از نقش اجتماعی ِ غیر قابل انکار مسجد در اسالم نیز چنین بر می آید که هدف تلفیق و یکپهارچگی ایهن مکهان و   

ید بر حیات اجتماعی نیز بوده اسهت هدف تأک "آداب حضور در آن باهم ارکان جاری در حیاط مسلمان بوده است و 

]6[". 

بنا بر آن بوده است که همین هدف ِ یکپارچگی در ساخت مسجد نیز دنبال شود. شیخ طوسی ) رحمه اهلل علیه( در 

... مستحب است که مسجد را مرتفع نساخت و بلکه در حد میانه بنا نمود و مستحب است مظله یعنی  "نهایت می گوید : 

                                                 
در اینجا اصطالحی است که برای زیبائی موافق با خاطرات ازلی یک فرهنگ قرار گرفته است که در نقطه مقابل آن همه « ف شده زیبایی تعری» 1 

 نه های آن البته بسيارند.انواع زیبائی هایی قرار می گيرد که به علت بدیع و غریب بودن زیبا می نمایند و نمونه های آن البته بسيارند.

 
2 Luis Barragan ( 1902-88) 
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بر همین اساس و بر اساس بنای اصلی مسجد پیامبر،  "]2[د و مجاز نیست مزخرفه یا طالکاری شده باشد... سرپوشیده نباش

بسیاری از علمای بزرگ شیعه مستحب دانسته اند که برای مسجد سقفی ساخته نشود و بدون نیاز حتی سایه بانی سبک 

 یاید ) ع. طوسی ( .برای آن قرار ندهند... تا حجابی بین نمازگزار و آسمان بوجود ن

به این ترتیب ضرورت وجود نور طبیعی در محیط مسجد به خوبی مشخص می گردد و عالوه بر حضور نور طبیعی 

 تعادل میزان روشنائی محیط بیرون نیز ضروری به نظر می رسد.

زم در محیط اظهار اگر وظیفه اصلی مسجد را در نظر داشته باشیم، با راحتی بیشتر می توان درباب میزان روشنائی ال

یکی از  ".]8[نظر کرد؛ عمده ترین وظیفه مسجد فراهم نمودن بستر و مکان مناسب برای یک اپیزود کامل نماز جماعت 

برای تک تک نمازگزاران باید از طریق درک صفوف و سایر نمازگزاران و  "شروط این امر تحقق ِ حکم اتصال صفوف است. 

تاریکی و توهم به شدت با این احساس حضور  ".]8[س حضور در جماعت وجود داشته باشد نیز بودن با امام جماعت، احسا

لطمه می زند . تحقیقات روانشناسی اخیر نشان داده است که انسان در حضور جماعت روشنائی بیشتری را برای اکثر 

الزمه نماز است حاصل شود، به این ترتیب اگر بناست جماعت خاطری که  ]9[فعالیتهای بصری و غیر بصری می طلبد. 

 روشنائی و حضور مادی نور مناسب می تواند یکی از شرایط بسترسازی باشد.

 

 حضور معنوی نور در  مسجد -5

با توجه به تاریخی که ایرانیان به نور و نمود آن در عالم داشته اند هیچ جای تعجب نیست که تا به امروز در هر 

( به چشم  35) قرآن، نور،  "اهلل نورُاسموت و االرضِ ...  "رانی و حتی غیر از آیۀ تحقیق و هر نگارشی در حواشی مسائل نو

می خورد. چراغدان و قندیل و دیگر مضامین نمادینی که در ادامه این آیه می آید، فضای پر رمز و رازی را آفریده است که 

درخشان می سازد، تا به حدی که هرکس در هر اسباب تذکر را به قدر کافی مهیا می کند و نور ِ درون را به قدر کافی 

 خالقیتی به نور عنایتی داشته است، مضامین این کالم در ذهن زنده گشته اند.

شاید به همین دلیل هم این آیه بارها و بارها مورد توجه خاص ِ مفسرین و علمای معتبر بوده است. از شرح عالمه 

وجوه این آیه آن است که از شکستگی نور به واسطۀ مشکوه است که آئینه الهیجی برگلشن راز چنین برمی آید که یکی از 

 می رسند. « وجود » های رنگارنگ هستی به 

در مکان عبادت اسالمی هنگامیکه در چگونگی حضور مادی نور تدبیری اندیشیده می شود، نه دور از  دسترس بودنِ 

تجزیه » نور و « تکثیر» ن جلوۀ نور به دلیل اختالط با سایه. اما روشنائی چراغ خاطرۀ ازلی را روشن می کند و نه رفیق شد

اش به درخشدگی های ریزنقش، جفت بالفصل مطلوبی از ذرات تیره و روشن می آفریند، و خلقت و دمیدن روح منور « 

 (. 79و   76الهی به درون جسم تیره انسان را به خاطر می آورد, ) قرآن، الحجر، 

ز تجسم است، اما جائیکه پای تفکر نیز در میان باشد هر مضمون نزدیک به این ذائقه اسالمی  تا اینجا که صحبت ا

خوشایند است . یکی از این مضامین نزدیک به آیه مذکور، که به راحتی در بستر تفکر توحیدی اسالم حل شده است نظریه 

یق فیضانِ نور عقل پدید آورد... عالمی متصل به احد ) علت اولی یا نور مطلق ( نظم کلی عالم را از طر "است، « فیض» 

که متعالی و ناشناختنی است، لیکن قدرتش طوری فیضان می کند هرچه ب حدود بیرونیِ عالم نزدیک  –احد  –یک مرکز 

 ".]0[می شود نقصان می یابد 
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اث فرهنگی یونان در جهان نیز ریشه گرفته است، به دلیل حضور قویِ میر   1این نظر که تا حدودی از تفکرات یونانی

اما در قرون چهارم و پنجم هجری حلقه های تفکر فلسفی اسالمی )  ]0[مسیحی، در این تمدن نفوذ بسیار پیدا کرد. 

معتزله و شیعیان ( نیز پذیرای این نظریه شدند و همچون متفکران مسیحی آنرا از مفاد کفر آمیزش زدودند و با اعتقاد 

به نظر می آید که این نظریه به شیوائی معارفی را در اعماق جان مسلمانان زنده  ]0[در آمیختند اسالم خدای واحد سبحان

 کرده است.

در بین همه فالسفه مسلمان به بسط این نظریه در مصنفات « جهان بینی قائل به فیض» مقبول واقع شدن نوعی 

وار غزالی و تفصیل آن در حکمت عرفانی ِ شیخ اشرق فارابی و ابن سینا و اخوان الصفا، تفسیر مجدد ان در مشکوه االن

 ]0[انجامید. 

... در ایران که مکتب سهروردی بیشترین  "حکمت اشراق اصوالً بر پایه دو اصل نور و ظلمت بنیان شده است و 

مرئی را از پشت ایران به وسیله آن جهان نا» پیروان را پیدا کرده، به گفته ماسینیون روحانیت اسالم همچون نوری بود که 

اگر معارف حکمای زرتشتی در نظریات شیخ اشراق بازتاب یافته « منشور درخشان اساطیر قدیم خویش مشاهده می کرد.

به هیچ وجه مستلزم این نیست که عقاید وی بر خالف اسالم  "است، این نشانی از تمایالت ضد اسالمی سهروردی نیست و 

اسالم است که سبب می شده است که عناصر گوناگون در آن پذیرفته شود، و جنبه  بوده باشد ... در واقع کلیت و شمول

باطنی اسالمی را شایسته آن کرده است که از اشکال سابق حکمت دینی استفاده کند. به این ترتیب ثنویت ایرانی که 

 فه اشراق هویدا شود.اکنون عوارض کفرامیز آن حذف شده بود بار دیگر این فرصت را یافته است که در قالب فلس

طبقۀ محترقه » نیز خطاب به اهل صنعت یا « رسائل اخوان الصفا » توجه به این نکته ضروریست که مکتوباتی چون 

و بنابراین هدف آن ضبط و ثبت نظریات فلسفه اسالمی برای بحث و ، ]0[یا بطور خالصه مردم عادی نوشته شده است « 

ر واقع هدف اصلی بسط زیبائی شناسی و نشانه شناسیِ اسالمی در بین صاحبان درس در محافل فلسفی نبوده است، د

حرّف بوده است، و شاید هم تا حدودی به این طریق فرهیختگان قصد ثبت معارفی را داشته اند که به طور ضمنی در بین 

 مردم و دست ساخته های آنها وجود داشته است. 

به همان اندازه بازتاب تفکرات ارباب این نظریات هستند، « رسائل » ون از این دیدگاه فلسفه اشراق و کتوباتی چ 

 نشانی از گرایش غالب فکری مردم دوران نیز می تواند داشته باشد.

به این ترتیب مفاهیم پیچیده ای چون نظریه فیض در عالم صناعت ما به ازای بصری می یابد و البته در بین مباحث 

 نورانی ترند، از جایگاه رفیع تری برخوردار می شوند.هر یک « رسائل» طرح شده در 

در موارد متعدد  ]0[ "شاید طاق مقرنس تمثیلی از فیضان نور در عالم مخلوق خدا بوده باشد "برخی معتقدند که 

 مثالً طاقهای مقرنس گنبد اصلی "دیده شده است که مقرنس در واقع پاسخ زیبائی به یک نیاز سازه ای نیز بوده است، 

( در قاهره مانند لچکی عمل می کند و میان قاعده و گنبد مدور منطقه  1387 -1398/ 280-844مدرسۀ سلطان برقوق ) 

 ]0[گذار به وجود می آورد. با این حال بیشتر طاقهای مقرنس صرفاً تزئینی شد... 

                                                 
 به چاپ رسيده است.« تاسوعات » این نظریه در واقع تفکرات افالطوین است که به اشتباه به ارسطو منتسب گشته است و در کتابی با عنوان .  1

]4[ 
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, این ظنّ بوجود  زمانیکه عنصری چنین جذاب، که حضورش اجباری نیز نبوده است. در محیطی حاضر می شود

میاید که شاید هدف این حضور بیان مفهومی بوده است . حتی اگر خالق اثر قصد مخابره مفهومی نداشته است، بینندگان 

باز هم به فکر فرو خواهند رفت، حدس خواهند زد، خیال پردازی خواهند کرد و شاید هم مفهومی را به آن نسبت دهند که 

هان حک شود و پایدار بماند، و با توجه به پیوندی که میان معنای نور خداوند در آیه نور مطرح چنان برآزنده باشد که در اذ

شعاعهای گره های دو بعدی و سه بعدی که سطح بناها را به  "شده است، و با تفسیر نظریه فیض در رسائل اخوان الصفا، 

ستعد دامنه وسیعی از تداعیهای دینی هم بوده است نوسانات نور ور رنگ ) که خود از آثار نور است ( تبدیل می کند، م

 ؛ نقوش گره و مقرنس نمادی از فیضیان نور در افالک و باز نمادی از فیضان نور عقل در خلقت عالم. "]0[

اما با انچه در باب مخاطبین رسائل اخوان الصفا گفتیم احتمال آنکه صناعتی در جامعه آن زمان خالی از مضمون بوده 

و ترکیباتی از این دست « طاق مقرنس » و « مقرنس» ( کثرت کلمۀ  1995یباً منتفی است . خانم نجیب اوغلو )باشد تقز

را به عنوان نماد آسمان در شعر و ادب، خصوصاً شعر و ادب فارسی، و درج بسیاری از این اشعار در کتیبه های ابنیه ای که 

ر می دانند که هرچند مضامین نقوش هندسی اسالمی در موارد متعدد دارای طاق مقرنس بوده اند، شاهدی کافی بر این ام

به صراحت اظهار نظر نشده اند، اما مقرنس به عنوان نماد افالک نشانی اسالمی شناخته شده بوده است و آسمانی بودن 

 منشاء مقرنس حدسی است قریب به یقین . 

کاربرد دایره هایی که برای  ]0[ ره ها در آن آشکار می شودآسمان گرایی گره .. از کاربرد مصرانه ستا"عالوه بر این 

چندضلعی که به این ترتیب بوجود می آیند همه هاله های  –تناسب بندی در نقوش گره استفاده می شوند نقوش ستاره 

 متداخلی از نور را در ذهن تداعی می کنند.

هستند ؛ ... در موسیقی افالک اجرام  "یقی افالک بیان بصری موس "از دید خانم نجیب اوغلو این نقوش تالشی برای 

لطیف نور را در امواج مستدیری ساطع می کنند، و همچنان که موسیقی دنیوی می تواند با هم آوائی خود از موسیقی 

 افالک تقلید کند، گره های متوافق نیز متضمن تمنای گذشتۀ }ازلی{ و شوق وصال به ساختار بلورین کامل و منوّر افالک

 ."است 

تفصیل نظریه فیض در حکمت اشراق چنان امده است که اگر هدف تشریح ساختار مقرنس نیز بود گویاتر از این 

نور اعلی منبع هر وجود است، چه جهان در همه درجات واقعیت خود چیزی جز درجات مختلف نور و  "کالمی نبود ؛ 

شانی )اشراق( می کند، و از همین راه متجلی می شود، و همه ظلمت نیست ... ذات نخستین نور مطلق، خدا، پیوسته نوراف

چیزها را به وجود می آورد، و با اشعه خود به انها حیات می بخشد... مرتبه وجودی همه موجودات بسته به درجه قرب آنها 

 .]14[ست به نور اعلی و درجه اشراق و روشن شدن آنهاست .... و رستگاری عبارت از وصول کامل به این روشنی ا
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 نتيجه گيری   -6

 

اگر حضور مادی نور در فضا صورتهای مختلف روشنائی را تإمین می کند، آنچه تاکنون از نقوش گره و طاقهای 

مقرنس گفتیم در واقع نوعی حضور معنایی نور در فضا تأمین می کنند، و با توجه به خاطره ازلی و تمنای همیشگی برای 

می رسد که حضور نور چه در صورت و چه در معنا، در همه اعصار برای عبادت در مکانی به این  رسیدن به نور، به نظر

چنان » منظور خلق شده است، ضروریست. گرچه هُرم آفتاب ایرانی را درقالب انسانی گاه تاب ندارد، اما دوری از آن را نیز 

 قدری تأمل شود.« چنان »که در اطراف کیفیت این  نمی پسندد که مالل آور باشد. تمام این مقاله تالشی بوده است« 
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