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کیفیت ادراك معناى فضا با دریافت نور روز* 

      تاریخ د ریافت مقاله: 1396/09/26     تاریخ پذیرش نهایى: 1397/06/05

 چکیده
نور انواع و درجاتى دارد که ســبب پیدایش مفاهیم مســتتر در فضا مى شــود. در متون دینى، نور در مفهومى متعالى 
یادشده است. ماهیت چندجانبه این عنصر، ضرورت توجه به ابعاد مادى و معنایى را آشکار مى سازد. هدف این پژوهش 
تبیین چگونگى ایجاد کیفیت معنایى فضا با بهره گیرى از نور است. در این تحقیق که از نوع کیفى و به روش استدالل 
منطقى انجام گرفته؛ چهارچوبى براى مراتب رسیدن از کالبد به معنا پیشنهادشده است که اساِس آن، منتج از برداشتى 
مفهومى فضایى، از تفسیر نور در کالم الهى بوده و از روایتى از حضرت على(ع) درباره نحوه ادراك، به عنوان ابزار تحلیل 
و تطبیق، بهره برده است تا درنهایت با تبیین مدلى از فرایند ادراك معنا در سطوح و مراتب مختلف، پاسخى به نحوه 
دســتیابى به نور معنوى با بهره گیرى از نور حســى، بر اساس مبانى اسالم باشــد. چهارچوب پیشنهادى، عالوه  بر کم 

کردن فاصله میان مفهوم متعالى نور و معنا بخشى آن در فضاى معمارى؛ پاسخى به نحوه ادراك معناى فضا، است.

 واژه هاى کلیدى
نور روز، معنا، ادراك، فضا 

* ایــن مقاله برگرفته از رســاله دکترى ســمیه صدرى کیا با عنوان (کیفیــت معنایى نور روز در فضاى معمارى) اســت که باراهنمایى دکتر   
محمدرضا بمانیان و مشاوره دکتر مجتبى انصارى در دانشگاه تربیت مدرس در حال انجام است.
** دانشجوى دکترى معمارى، دانشکده هنر و معمارى، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 

Email: somayeh.sadrykia@modares.ac.ir
*** استاد دانشکده هنر و معمارى، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (مسئول مکاتبات)

Email: bemanian@modares.ac.ir
**** دانشیار دانشکده هنر و معمارى، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

Email: ansari_m@modares.ac.ir

مهندس سمیه صدرى کیا**، دکتر محمدرضا بمانیان***، دکتر مجتبى انصارى****
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هویت شهرمهندس سمیه صدرى کیا، دکتر محمدرضا بمانیان، دکتر مجتبى انصارى مهندس سمیه صدرى کیا، دکتر محمدرضا بمانیان، دکتر مجتبى انصارىشماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 

 مقدمه
فضاهاى معمارى عالوه بر ویژگى ها و شاخص هاى کالبدى، که 
شامل وجوه و ابعاد عینى بوده و توسط حواس پنجگانه درك و 
دریافت مى شوند؛ داراى ابعاد باطنى و درونى ترى نیز هست که 
را  اثر  معناى  و  داده  قرار  تحت تأثیر  را  انسان ها  ذهنى  ادراکات 
توسط  ایجادشده  ذهنى  همان صورت هاى  یا  معانى  مى نمایاند. 
توسط   (108 (ساجدى،1390،  حسى  ادراکات  و  خارجى  امور 
بنابراین  استدالل فکرى، دریافت مى شود.  از طریق  و  قوه عقل 
عالم  در  که  است  معقول  عالم  به  متعلق  معنا  گفت؛  مى توان 
محسوس یعنى صورت، متجلّى است. البته معنا چیزى فراتر از 
کالبد و درونى تر از صورِت اثر است ولى جدا از کالبد و صورت 
آن یکى  با  اما  است،  متجلى  صورت  در  معنا  عبارتى  به  نیست. 
نیست و درعین حال معنا از صورت بیرون است، اما از آن جدا 

نیست (رئیسى و نقره کار، 1394، 13).

و  فضا  کیفیت  ارتقاء  عوامل  از  یکى  معنا  معمارى،  حوزه  در 
همچنین پیدایش هویت مکان فرض شده است (پاکزاد، 1381؛ 
 .(;Punter, 1991;Canter, 1977 1394؛  همکاران،  و  قلعه نویى 
رنگ  و  نور  انتخاب  و  مکان  آفرینش  معمارى  طراحى  ازآنجاکه 
به مثابه عناصر معمارى است، نورپردازى فضا و توزیع تیرگى و 
روشنایى، نه تنها نمود بیرونى و کالبدى اشیاء را تعریف مى کند، 
معناى  و  هویت  و  شخصیت  ویژگى،  مکان،  یک  طبیعت  بلکه 
 .(Tregenza & Wilson, 2011, 11) مى نماید  ایجاد  نیز  را  آن 
یکى  که  دارد  وجود  نور  به  نسبت  اصلى  رویکرد  دو  به طورکلى 
با حوزه  فّناورى هاى وابسته، و دیگرى  با علم نور و روشنایى و 
با  با نور روز مرتبط است (Steemers, 1994 ,950) که  طراحى 
جسم و روح انسان و لذا با هر دو پدیده ماده و معنى، در ارتباط 
بوده و منجر به ایجاد ادراکات متنوع و تکامل، غنا و همچنین 

کیفیت بخشى به فضاهاى معمارى مى شود.

به مثابه  نخست،  وهله  در  نور  از  نیز  اسالمى  جهان بینى  در 
است.  شده  تأکید  آن  معنویت  بر  و  یادشده  متعالى  حقیقتى 
همچنین نور در عرفان و تصوف با تأسى از قرآن، اسمى از اسماء 
اهمیت  به  توجه  با  (نوربخش، 1384).  دانسته شده است  الهى 
به فضا  براى معنا بخشى  نور روز  از  ایرانى  این مطلب معماران 
عالوه بر پاسخگویى به نیازهاى مادى و کالبدى استفاده کنندگان 
بهره برده اند. نکته و مسئله حائز اهمیت در این میان، شناخت 
فضا  در  روز  نور  ویژگى هاى  از  حاصل  معناى  ادراك  چگونگى 
است. این مقاله باهدف تبیین کیفیت و مراتب ادراك معناى فضا 

با دریافت نور روز، انجام شده است.

 روش پژوهش
این نوشتار به روش استدالل منطقى و با مطالعات کتابخانه اى، 

در ابتدا مصادیق نور در کتاب الهى را موردبررسى قرار مى دهد تا 
انواع و درجات نور استخراج شود، سپس بامطالعه معنا و مراتب 
ادراك آن، تالش مى شود تا با انطباق و تناظر بخشى میان درجات 
نور با روش هاى دریافت معناى فضا، مشخص شود که هرکدام از 
درجات مختلف نور با کدام یک از مراتب معنا ادراك مى شوند و 
بر این اساس درنهایت چهارچوبى مدون براى کیفیت این ادراك 

پیشنهاد مى شود.

 پیشینه پژوهش

درباره موضوعات مهم این تحقیق یعنى «معنا» و «نور» در حوزه 
معمارى، مطالعات اندکى تاکنون انجام شده است. درباره معنا در 
برخى از تحقیقات انجام شده به خاستگاه معناى اثر پرداخته شده 
خصوص  در  مختلف  دیدگاه هاى  تطبیقى  بامطالعه  و  است 
اسالمى  در هستى شناسى  را  آن  آثار،  معنایى  دامنه  و  چیستى 
تبیین کرده اند و درنهایت ادراك آن را متأثر از مؤلفه هاى نسبى 
بررسى  در   .(1394 نقره کار،  و  (رئیسى  برشمرده اند  اعتبارى  و 
هدف  که  ایرانى  حکمت  سیر  در  به خصوص  معمارى،  در  معنا 
درك  است،  حق  ذات  به  معرفت  و  حقیقت  شناخت  آن  اصلى 
معنا با معنویت همسان فرض شده است که فهم و شناخت آن 
تدوین  و  مفاهیم  درك  سبب  که  مى گیرد  صورت  عقل  ابزار  با 
مبانى و سپس خلق الگوها و ساخت مصادیق مى شود (صحاف، 
اردالن  نادر  و  نصر  حسین  سید  مانند  صاحب نظرانى   .(1395
(اردالن،  اشاره مى کنند  معمارى  با  آن  رابطه  و  معنویت  به  نیز 
1366) و هنر معنوى را در راستاى عالم روحانى قرار مى دهند. 
به طورکلى مطالعه در پیشینه موضوع نشان مى دهد؛ وجوه، ابعاد 
در  صاحب نظران،  آراء  بیشتر  در  فضا  معناى  مختلف  مراتب  و 
دو رویکرد عمده «کّمى» و «کیفى» موردتوجه قرارگرفته است 
را  خود  آرامش  روح  آن  در  که  متعالى،  بُعد  داراى  را  فضا  که 
نگرش هاى  در  درحالى که   .(1375 (نصر،  مى شمارد  بازمى یابد، 
مصالح،  مانند؛  کاربردى  و  ملموس  جنبه هاى  فضا،  به  کمى 
فناورى، اندازه، تناسبات و عملکرد، در کنار نگرش هاى کیفى به؛ 
معانى و مفاهیم فرا مادى، مطلوبیت، زیبایى، عظمت و وحدت، 
به   166  ،1387 زین الدین،  (شیخ  میگیرد  قرار  مطالعه  موضوع 
نقل از پورمند، 1385) تا امکان ادراك مفهوم و معناى فضا در 

ارتباط متقابل انسان با محیط فراهم شود. 

حس  همچون  مفاهیم  برخى  بودن  متأثر  علت  به  همچنین 
مکان از معنا و رابطه تنگاتنگ و ریشه اى آنها، در این دست از 
مطالعات، دیدگاه ها و نظرات گوناگون در خصوص سطوح مختلف 
معنا، از معناى صریح که با بعد کالبدى مکان در ارتباط است؛ 
تا معانى ضمنى که متأثر از ابعاد اجتماعى و ارزشى مکان است، 
بررسى شده است (کاللى و مدیرى، 1391). الزم به ذکر است که 
در برخى تحقیقات معناشناختى معمارى، از نظریات زبانشناسى 
نیز براى نحوه داللت و فهم معنا بهره گرفته شده است (عباس 
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زادگان و ذکرى، 1393).

به  ارائه شده،  نظریات  و  مطالعات  بیشتر  در  نیز،  روز  نور  درباره 
کاربردها و ابعاد مختلف بهره مندى از آن در طراحى معمارى و 
تأثیرات آن در دو بعد کّمى و کیفى پرداخته شده و به دو حوزه 
 Boyce,) است  اشاره شده  روز  نور  توصیفات  در  عینى  و  ذهنى 
بحث  زمینه،  این  در   (2003,584; Steemers, 1994, 950-951
«ادراك» و ایجاد کیفیت فضا حائز اهمیت ویژه اى در تحقیقات 
بوده است (Tregenza & Wilson, 2011, 11) اگرچه در مطالعات 
انجام شده درباره نور و نسبت آن با معمارى، توجه به ابعاد عینى 
همچون «آسایش بصرى» و «آسایش حرارتى» بیشتر موردتوجه 
قرارگرفته است، لیکن در پژوهش هاى معمارى اسالمى ایران، به 
جایگاه نور در فلسفه و هنر ایرانى در مفهومى نمادین و معنوى 
اشاره هایى هرچند کلى و اندك شده است (رهبرنیا و روزبهانى، 
و  نور  درباره  مختلف  حکمى  منابع  وجود  علیرغم   .(66،1393
مفاهیم فلسفى آن، تاکنون مطالعه اى که حلقه اتصال تحقیقات 
باشد،  معمارى  در  آن  کاربرد  و  نور  ماهیت  درباره  بنیادین 
با  فضا  معناى  دریافت  و  ادراك  نحوه  بنابراین  است  انجام نشده 
با تحلیل ها  دریافت نور روز، ناشناخته مانده است. مقاله حاضر 
و تطبیق هایى نو و با بهره گیرى از منابع قرآنى، تالش نموده تا 

گامى جهت پر کردن خأل مزبور بردارد.

انواع و مراتب نور روز در قرآن کریم  بر اساس مطالعات 
تفسیرى

در قرآن کریم، که کتابى براى هدایت همگان است، حقایق به 
موضوعات  و  زمینه ها  در  تمثیل،  همچون  مختلفى  روش هاى 
در  به کاررفته  مهم  موضوعات  از  یکى  است.  بیان شده  گوناگون، 
مختلف،  مصادیق  با  کلمه  این  است.  آسمانى«نور»  کتاب  این 
چندین بار درآیات قرآنى آمده است که تأمل در آنها نکاتى چند 
برخى  در  نور  کلمه  اینکه  ازجمله  مى سازد؛  متبادر  ذهن  به  را 
آیات در کنار ظلمت به کاررفته که در آنها، اصل با نور و فقدان 
آن ظلمت و تاریکى است و خارج شدن از ظلمت و حرکت به 
سمت نور، هدایت و را ه یافتن در صراط مستقیم است. همچنین 
یکى از مهم ترین معانى که به نور اطالق شده، کتب الهى یا همان 
نور  است که خداوند  آمده  الهى  درآیات  است. همچنین  برهان 
با نوِر  است و درعین حال منّور، چراکه موجود شدن هر چیزى 
خداست. خداوند در َمَثل نوِر خود، به درجات و مراتب آن اشاره 
مى نماید که معلوم مى شود منشأ نور، خداوند تبارك وتعالى است. 
خداوند این نور را به کسانى که آنها را هدایت مى کند، مى بخشد. 
هدایت یافتگان با این نور الهى، در دنیا و عقبى حرکت کرده و 
و  مفاهیم  نور،  کاربردهاى  مهم ترین   1 جدول  در  مى یابند.  راه 

مصادیق آن در قرآن کریم جمع آورى شده است. 

تمثیل در آیه نور

ازجمله مهم ترین و مشهورترین آیات قرآن کریم که در آن کلمه 
نور آمده است، آیه 35 سوره نور است. در این آیه 5 بار لفظ نور 

به کاررفته است.

ِمْصَباٌح  فِیَها  َکِمْشَکاٍة  نُوِرِه  َمَثُل  َواألَْْرِض  ماَواِت  السَّ نُوُر   ُ اهللاَّ  ﴿  
ََّها َکْوَکٌب ُدرِّيٌّ یُوَقُد ِمن َشَجَرٍة  َجاَجُۀ َکَأن الِْمْصَباُح فِی ُزَجاَجٍۀ الزُّ
لَْم  َولَْو  یُِضی ُء  َزیُْتَها  یََکاُد  َغْربِیٍَّۀ  َوالَ  َشْرقِیٍِّۀ  الَّ  َزیُْتونٍَۀ  ُمَباَرَکٍۀ 
 ُ اهللاَّ َویَْضِرُب  یََشاُء  َمن  لُِنوِرِه   ُ اهللاَّ یَْهِدي  نُوٍر  َعلَی  نُّوٌر  نَاٌر  تَْمَسْسُه 

ُ بُِکلِّ َشیْ ٍء َعلِیٌم(35)﴾ األَْْمَثاَل لِلنَّاِس َواهللاَّ

به تعبیر عالمه طباطبائى این آیه از ُغَرر آیات است که کل جهان 
را بر اساس توحید و نورانیت ترسیم مى نماید (طباطبائى، 1370، 
78). در آیه ﴿ اهللا نور السموات و االرض﴾ بر خداوند اطالق نور 
شده است. در معناى آیه گفته اند که خداوند به نفس خود ظاهر 
او ظهور دارد.  به واسطه  آنچه در آسمانها و زمین است  است و 
تفسیرهاى بسیارى از این آیه ارائه شده است با توجه به اهمیت 
زیاد این آیه، و تمثیل قرآن درباره نور در آن ، به برخى از نکات 

مهم تفسیرى در ادامه اشاره مى شود. 1

الف) در قرآن کریم ازجمله در آیه نور براى بیان مطالب بلند، 
قاعده  تنّزل  با  تا مطالب عمیق،  استفاده شده است  از «تمثیل» 
عقلى به مرحله خیال و وهم و حس، قابل فهم و در دسترس عامه 
مخاطبان باشد. البته الزم به ذکر است که مثل ها تنها براي فهم 
موضوع نیست بلکه براي گرفتن و باال رفتن تا رسیدن به ممّثل 

است (جوادى آملى، 1390).

َمثل در این آیه، مثِل نور ِخداست. نه مثِل خدا. ضمیر «ه» در 
﴿َمَثُل نُوِرِه﴾ به نور برمى گردد. چون خدا َمثل ندارد. خداوند نور 
دارد، نور ِخدا َمثل اش این چنین است. ﴿نُوٌر َعلی نُوٌر﴾ این یک 
نور قوي است که انسان می تواند کامًال در سایه آن زندگی کند. 

ب) اگر نور که یک لفظ است که مفهوم دارد و ممکن است ماهیت 
هم داشته باشد، هستى یافته و موجود شود، روشن مى کند و اگر 
موجود نشود چیزى را روشن نمى کند، مفهوم نور و ماهیت نور 

روشنگر نیست این وجود نور است که روشن مى کند.

خدا نور آسمان ها و زمین است که اگر وجود نداشت، چیزى 
است  سبحان  خداوند  به وسیله  اشیاء  ظهور  نداشت.  وجود  هم 

چراکه او ظاهر با لذات و مظِهر غیراست.

آسمان ها و زمین است و  منّور  او  نیز هست که  ج) در روایات 
هادى موجودات آسمان و زمین. این نور عمومى است که خداوند 
(اهل بیت)  اولیاء  و  انبیاء  به همه عطا مى کند (رحمت مطلقه)، 
در دریافت کردن و رساندن این نور، با عنایت الهى، سهم دارند. 
درعین حال منور اصلى به ما از دریافت کننده ها نزدیک تر است و 

قدرتش براى رساندن نور از دریافت کننده ها بیشتر است.

7
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مصداقمفهومآیاتکاربرد نور

کاربرد نور همراه  
ظلمت

ا أَضاَءْت ما َحْولَُه َذَهَب آیه 17  سوره بقره َِّذي اْسَتْوَقَد ناراً َفلَمَّ َمَثُلُهْم َکَمَثِل ال
ُ بُِنوِرِهْم َو تََرَکُهْم فی  ُظُلماٍت ال یُْبِصُروَن اهللاَّ

ظلمت به معناى 
رفتن نور

راه یافتن و حرکت

آیات: 17 سوره بقره، 257 سوره بقره، 1 سوره انعام ، 16 سوره رعد، 20 سوره فاطر

حرکت (خروج)

از ظلمت  به سوى 
نور و

از نور به سوى 
ظلمت

الِم َو یُْخِرُجُهْم ِمَن آیه 16 سوره مائده ُ َمِن اتََّبَع ِرْضوانَُه ُسُبَل السَّ یَْهدي بِِه اهللاَّ
ُلماِت إِلَی النُّوِر بِإِْذنِِه َو یَْهدیِهْم إِلی  ِصراٍط ُمْسَتقیٍم الظُّ

نور در مفهوم هدایت 
در

صراط مستقیم

هدایت الهى و 
روشن بینى

(طباطبایى، 1370) آیات: 257 سوره بقره، آیه 16 سوره مائده، 1سوره ابراهیم ،5 سوره ابراهیم، 43 
سوره احزاب، 9 سوره حدید، 11 سوره طالق

نور : کتاب الهى 
و برهان

(مبین)

ُِّکْم َو أَنَْزلْنا إِلَْیُکْم نُوراً آیه 174 سوره نساء  یا أَیَُّها الّناُس َقْد جاَءُکْم بُْرهاٌن ِمْن َرب
ُمبیناً

کتب الهى

نور و هدایت است

کتاب الهى برهان

(نور) است

قرآن 

و کتب آسمانى

(طباطبایى، 1370)

پیامبر اسالم

(مکارم شیرازى، 
(472 ،1379

ا ُکْنُتْم آیه 15 سوره مائده یا أَْهَل الِْکتاِب َقْد جاَءُکْم َرُسولُنا یَُبیُِّن لَُکْم َکثیراً ِممَّ
ِ نُوٌر  تُْخُفوَن ِمَن الِْکتاِب َو یَْعُفوا َعْن َکثیٍر َقْد جاَءُکْم ِمَن اهللاَّ

َو ِکتاٌب ُمبیٌن

 آیات: 174 سوره نساء، 15 سوره مائده، 44 سوره مائده،46 سوره مائده، 91 سوره 
انعام، 157 سوره اعراف، 52 سوره شورى، 8 سوره تغابن،

ُ إِالَّ أَْن یُِتمَّ آیه 32 سوره توبهنور خدا ِ بَِأْفواِهِهْم َو یَْأبَی اهللاَّ یُریُدوَن أَْن یُْطِفُؤا نُوَر اهللاَّ
نُوَرُه َو لَْو َکِرَه الْکافُِروَن

خداوند نور است

نور، نور خدا است که 
سایر اشیاء را موجود 
و روشن  مى کند. و 

کسى نمى تواند آن را 
خاموش کند.

نور مراتب و درجاتى 
دارد.

خدا هم نور هم منّور 
(نورعلى نور)

خداوند سبحان

مصداق تام نور همان 
وجود (خدا)

(طباطبایى، 1370، 
(172

آئین اسالم 

(مکارم شیرازى، 
(472 ،1379

امامان و 
پیشوایان 

معصوم

(شریف،1375 ق، 
314) (بحرانى، 

(136-137 ،1375

آیه 35  سوره نور
نُوِرِه َکِمْشکاٍة فیها ِمْصباٌح  َمَثُل  ماواِت َو األَْْرِض  نُوُر السَّ  ُ اهللاَّ
ِمْن  یُوَقُد  ُدرِّيٌّ  َکْوَکٌب  َّها  َکَأن جاَجُۀ  الزُّ ُزجاَجٍۀ  فی   الِْمْصباُح 
َشَجَرٍة ُمباَرَکٍۀ َزیُْتونٍَۀ ال َشْرقِیٍَّۀ َو ال َغْربِیٍَّۀ یَکاُد َزیُْتها یُضی ُء 
ُ لُِنوِرِه َمْن یَشاُء َو  َو لَْو لَْم تَْمَسْسُه ناٌر نُوٌر َعلی  نُوٍر یَْهِدي اهللاَّ

ُ بُِکلِّ َشیْ ٍء َعلیٌم ُ األَْْمثاَل لِلنَّاِس َو اهللاَّ یَْضِرُب اهللاَّ

آیات: 32 سوره توبه، 35  سوره نور، 69 سوره زمر، 8 سوره صف

حرکت (مشى، 
سعى) با نور

نوِر افراد خاص
آیه 122 سوره انعام

فِی  بِِه  یَْمشی   نُوراً  لَُه  َجَعلْنا  َو  َفَأْحَیْیناُه  َمْیتاً  کاَن  َمْن  أََو 
ُلماِت لَْیَس بِخاِرٍج ِمْنها َکذلَِک ُزیَِّن  النَّاِس َکَمْن َمَثُلُه فِی الظُّ

لِلْکافِریَن ما کانُوا یَْعَمُلوَن

منشأ نور از خدا است. 
که به برخى افراد 

مى بخشد

مؤمنان

کرمانى،  (افشار 
 (1383

نور معادل 
ایمان

آیات:  122 سوره انعام،  40 سوره نور، و  12 و 13و 19و 28 سوره

حدید ، 8 سوره تحریم، 22 سوره زمر

راه یافتگى ، هدایت 
یافتگى افراد با نور

نور (ماه)

حسى

َمناِزَل آیه 5 سوره یونس َرُه  َقدَّ َو  نُوراً  الَْقَمَر  َو  ِضیاًء  ْمَس  الشَّ َجَعَل  الَّذي  ُهَو 
ُ ذلَِک إِالَّ بِالَْحقِّ  نیَن َو الِْحساَب ما َخلََق اهللاَّ لَِتْعلَُموا َعَدَد السِّ

ُل اْآلیاِت لَِقْوٍم یَْعلَُموَن یَُفصِّ

ماه : نور

خورشید: 

ضیاء -  سراج

نور ماه

ْمَس ِسراجاًآیه 16 سوره نوح َو َجَعَل الَْقَمَر فیِهنَّ نُوراً َو َجَعَل الشَّ

8

 جدول 1. کاربرد نور، مصادیق و مفاهیم آن در قرآن کریم 
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د) لطف خدا نه شرقى است نه غربى، همیشه براى همه مى تابد 
(نور عمومى براى توده مردم). نور خصوصى (رحمت خاصه) 
مسجد،  نظیر  است.  خاصى  مکان هاى  در  که  دارد  وجود  هم 
حسینیه، حرم، مسجدالحرام، بقیع و در خانه هایى که ذکر و یاد 
ُ أَن تُْرَفَع (36)﴾ (جوادى آملى،  خدا مى شود ﴿فِی بُُیوٍت أَِذَن اهللاَّ

.(1390

انواع، مراتب و درجات نور 

در توضیح و تفسیر آیات قرآنى چنین بیان شد که ذات اقدس 
الهى نورهاى فراوانى دارد و نور الهى در دو نوع است؛

رحیمیه   رحمت  که  ویژه  و  خاص  نور  یا  معنوى:   نور  الف) 
خداست. این نور درجاتى دارد و به صورت هاى مختلفى درمى آید. 
مکتب  به صورت  گاهى  آسمانى،  کتاب  و  قرآن  به صورت  گاهى 
و  والیت  به صورت  گاه  رسالت،  و  نبوت  به صورت  گاه  آسمانى، 
اهل بیت درمى آید. و یا در خانه هایى است که یاد  و ذکر خداوند 
در آنها مى شود (سوره نور، آیه 36). همچنین خداوند با افروختن 
مشکات درونى انسان مؤمن به او شرح صدر مى دهد و از ظلمات 

به نور خارج مى شود (نور ایمان و معرفت).

ب) نور عمومى: یا نور حسى که نور عام است و همگان از آن 
بهره مى برند. به عنوان نمونه، خداوند در عالم حس و ظاهر آفتاب 

را سراج وّهاج قرارداد. 

حقیقت و مجاز

در توضیح حقیقت و مجاز باید گفت که؛ وقتى لفظ از محل و 

معناي حقیقی خود، تجاوز کند و به غیر معنا برسد، معناي دوم 
را معناي مجاز می گویند که اگر کسی خواست به حقیقت برسد 

از این َمْجَوز و معبر باید عبور کند تا به آن حقیقت برسد.

درباره نور نیز؛ نور حقیقى مخصوص خدا یعنى ذات اقدس الهى 
است. سایر نورها عاریتى است، (شکل1) یعنى َمْجَوز و معبرى 
است براى رسیدن به حقیقت. نور عاریتى نیز در دو نوع است؛ 
یا متافیزیکى است مانند قرآن، پیامبر و ائمه، و یا فیزیکى است 
مانند شمس و قمر که حسى اند، اینها مجازند که از نور حقیقى 
آن  الهی  اقدس  ذات  و  است  عاریه  این ها   (2 (شکل  رسیده اند. 
مراحل ضعیف را نصیب مؤمنین عادي هم می کند (جوادى آملى، 

.(1390

انواع  نور  و  درجات آن از دیدگاه قرآن 2 
با توجه به مطالب تفسیرى و براى بهره گیرى از شاخص هاى نور 
در سایر زمینه ها مانند معمارى، مى توان همانند شکل 3 طیفى 

از مراتب  از حسى تا عقلى براى نور در نظر گرفت.  

مطالعه تطبیقى نور و معنا در فضاى معمارى 

درباره نور مشخص شد که؛ نور اصلى نوِر خداست و سایر نورها 
از او وجود مى یابند. این نور که نور حقیقى و نور واحدى است 
را وجود مى بخشد.  نور مجازى  انواع  ندارد؛   راه  او  در  و کثرت 
به  رسیدن  براى  معبرى  و  بوده  عاریتى   که  مجازى  انوار  این 
و   متافیزیکى»  و  «معنوى  نوع  دو  در  خود  هستند؛  اصلى  نور 
عادى  افراد  دسترس  در  آنچه  مییابند.  ظهور  عام»  و  «فیزیکى 
است، نوع فیزیکى و ظاهرى نور است. حال بحث اصلى این است 

9

شکل 1. انواع نور از دیدگاه تفسیرى 
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به درك  است مى توان  نور حسى که مجاز  این  از  که؛ چگونه  
حقیقت و توحید، که نور اصلى است، رسید؟

چگونگى رسیدن به حقیقت (توحید) از طریق نور حسى 
(مجاز) در فضاى معمارى

رسیدن از امور حسى به عقلى، یعنى از صورت به معنى، در هنر 

و معمارى، حائز اهمیتى ویژه و یکى از مسائل مهم، به خصوص 
در جهان بینى اسالمى، است. در برخى از مطالعات و تحقیقات، 
با مفاهیم، در آثار معمارى  ارتباط مصادیق  درباره معنا و نحوه 
تحلیل  و  بررسى  که  است  مطرح شده  مهمى  مباحث  هنرى  و 
رئیسى،  و  نقره کار  1375؛  (نصر،  نمى گنجد  مجال  این  در  آنها 
راه گشاى  آنچه  لیکن    .(1379 زاده،  امین  و  زاده  نقى  1391؛ 
این مطالعه است، تبیین و بهره مندى از چهارچوبى براى بررسى 
با  تطابق آن  با  از معناست. چراکه  ادراك عقلى  فرایند و روش 

10

شکل 3. مراتب نور از نور حسى تا نور عقلى 

 شکل 2. منشأ اصلى نور



             13
97

یز 
پای

م/ 
ده

واز
ل د

سا
م/ 

نج
و پ

ى 
 س

اره
شم

   
   

ر  
شه

ت 
وی

ه
 کیفیت ادراك معناى فضا با دریافت نور روزهویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

نور روز در  تأثیر  به چگونگى  نور، مى توان  شاخص ها و درجات 
تالش  هدف،  این  به  رسیدن  براى  برد.  پى  فضا؛  معناى  ایجاد 
مى شود تا بامطالعه اجمالى معنا، مراتب ادراك آن در فضا تدوین 
شود تا در ادامه بتوان تناظرى میان این مراتب، با شاخص هاى 
نور روز برقرار نموده و مدل اصلى موردنظر تحقیق را استخراج 

کرد.

معنا

 چیستى: در بسیارى از نظریه ها، «معنا» در برابر «صورت، لفظ 
یا مصداق» و در ارتباط با آنها، فرض شده است. اکثر نظریه ها، 
معنا را که معموالً باطن و پنهان است؛ مرتبط با لفظ و صورت، 
معنا  واژه  تعریف  در  آنچه  برشمرده اند.  پیداست،  و  آشکار  که 
به طور عام آمده، این است که؛ معنا یعنى: مفهوم، منطق، منظور، 
مراد، مدلول، فحوا، تأویل، تفسیر، باطن، آنچه شکل و یا کلمه و 
یا لفظ و یا صورت بر آن داللت دارد؛ مقصود سخن، مراد کالم 

(دهخدا، 1377، ذیل «معنى») 

در تبیین چیستى و ماهیت معنا، آراى متفاوتى میان فیلسوفان 
که  است  مطرح شده  زبان شناسى،  در حوزه  به خصوص  مختلف، 
بیان  حدودى  تا  را،  مصداق  و  لفظ  با  ارتباط  در  معنا  جایگاه 
برخى  و  مصداق،  همان  را  معنا  برخى  میان  این  در  مى کنند. 
آن را رابطه میان لفظ و مصداق مى دانند. جمعى ازجمله جان 
الك، معنا را تصور یا نوعى ایده ذهنى برمى شمارد. کسانى نیز 
حقیقت معنا را در واکنشهاى رفتارى و خارجى افراد به کلمات 
فلسفى  زیست  اولیه  مرحله  در  ویتگنشتاین  مى کنند.  جستجو 
خود، بر «نظریه تصویرى معنا» یعنى زبان یا کالم  به مثابه ابزارى 
براى ارائه تصویرى از واقعیت امور، تکیه داشت؛ اما بعدها دیدگاه 
را  آن)  کاربرد  معادل  واژه  (معناى یک  معنا  ابزارى  یا  کاربردى 
مطرح کرد. جان آستین نیز همچون ویتگنشتاین تکیه خود براى 

تحلیل معنا را، بر کاربرد قرارداد (ساجدى، 1390، 85).

در این میان، اندیشمندان اسالمى نیز، اگرچه اندك، ولى به طور 
به خصوص در  و فلسفى  براى تحلیل گزاره هاى دینى  و  ضمنى 
علم اصول و منطق، در باب «حقیقت معنا» سخن گفته اند. در 
«واقع»  و  مقوله هاى «معنا»، «مفهوم»، «مصداق»  مباحث  این 
چیستى  مى توان  آنها  بامطالعه  است،که  مطرح شده  حدودى  تا 
با  و  دریافته  را  مفاهیم  سایر  با  آن  رابطه  و  «معنا»  جایگاه  و 
مطالعه اى تطبیقى، روش ادراك معنا را تبیین نمود. دراین باره 
دریکى از مهم ترین مقاالتى که درباره چیستى معنا و با رویکرد 
و نگرش اسالمى نگارش یافته، در رابطه معنا با مقوالت مرتبط 
چنین آمده است که؛ معنا حقیقتى است که مفهوم از آن حکایت 
مى کند و آن را نشان مى دهد (فیاضى و همکاران، 1392). در 
از مفهوم است.  باید گفت که؛ معنا غیر  بامعنا و مفهوم  ارتباط 
ذهن  در  مفاهیم  کمک  به  بلکه  ندارند،  حضور  ذهن  در  معانى 

نماینده مى شوند. درواقع معنا در ذهن درك مى شود، درحالى که 
در ذهن نیست و این از شگفتى هاى ذهن پیچیده آدمى است 
(همان، 126). بر این اساس، معنا در ذهن مانند شى ء اى است 
که در آیینه نمایانده و دیده مى شود، درحالى که در آن نیست. 

این مطلب جایگاه معنا را در ذهن آشکارتر مى نماید. 

مشابه همین دیدگاه، برخى در هستى شناسى معنا، آن را همان 
صورت ذهنى مى شمارند، بدون لحاظ ذهنیت، که در برابر مفهوم 
با  رابطه  در   .(85  ،1390 (ساجدى،  مى گیرد  قرار  مصداق  و 
ویژگى هاى، مراتب و نقش مقوالِت مختلِف مرتبط بامعنا مى توان 
شىء  حکایت  مفهوم  و  است  شىء  حقیقت  معنا   » که؛  گفت 
و  مى بخشد  عینیت  آن  به  واقع  و  میزند  قید  بدان  مصداق  و 
درواقع تحقق شىء است و لفظ براى آن وضع مى ّگردد» (فیاضى 
و همکاران، 1392، 126). بنابراین مى توان نتیجه گرفت که معنا 
اصل است و مفهوم و مصداق و واقع، فرع آن و معنا بر همه آنها 
تقدم رتبى دارد. (جدول 2) همچنین ازاینجا مى توان دریافت که 
چهار مقوله؛ معنا، مفهوم، مصداق و واقع، مشابه هم هستند و 
درعین حال متمایزند ولى تعارضى نیز باهم ندارند (همان، 126-
138). الزم به توضیح است که معناى فهمیده شده، امکان دارد 
ما به ازاد وجودى خارجى داشته و یا نداشته باشد، که درهرحال 
معقول (اول یا ثانى) خوانده مى شود (همان،156). براى فهم این 
معقول، مراتب مختلفى از واقع و مصداق؛ که امورى حسى اند تا 

حقیقت معنا؛ که امرى معقول است، پیموده مى شود.

کار  به  هم  به جاى  گاهى  «مفهوم»  و  «معنا»  واژه  دو  اگرچه 
تمایز  و  تفکیک  به  همکاران(1393)  و  فیاضى  لیکن  مى روند؛ 
تصور  مفهوم  که؛  است  و مشخص شده  پرداخته اند  به دقت،  آنها 
برخى  همچنین  است.  آن  در  فانى  و  تابع  درنتیجه  و  معناست 
مطالعات، معنا را مصداق به ذات گفته اند، یعنى چنانچه مصادیق 
که جواز کثرت دارند، از همه تقّیدات پیراسته و همه زوائد حذف 
شوند، آنگاه صرفاً ذات معنا مى ماند و از این منظر، معنا همان 

مصداق با لذات است.

که  مفهومى مى داند  را  معنا  آیت اهللا خوئى،  معنا  درباره جایگاه 
قابل حضور در ذهن است. اگرچه جایگاه و ظرف معنا جز ذهن 
نیست ولى معنا هم بر خارج و هم بر ذهن تطبیق پذیر است. با 
حذف قید ذهنى بودن و خارجى بودن معنا بر هر دو قابل صدق 
اصولیون)  ازنظر   ) مفهوم  و  معنا  تنگاتنگ  رابطه  درباره  است. 
چنین برداشت مى شود که معنا معلوم با لذات است که در برابر 
مفهوم (حکایت کننده) و مصداق (معلوم بالعرض) است. جایگاه و 
ظرف معنا نیز جایى جز ذهن نیست. واقعیتى که در ذهن داریم 
اگر به وسیله آن به بیرون بنگریم مفهوم است و اگر در خودش 

بنگریم معناست (ساجدى، 1390، 103-106).

چنین  مى توان  معنا  چیستى  در  تأمل  با  معنا:  ادراك  روش 
جمع بندى نمود که معنا حقیقتى معلوم است که در ذهن نمود 

11
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فقط  امرى  معنا  ماهیت  که  است  این  قابل توجه  نکته  مى یابد. 
است  حقیقتى  معنا  بلکه  نیست،  خارجى  وجود  فاقد  و  ذهنى 
که در خارج وجود دارد و تصویر آن در ذهن، به مثابه یک پرده 
نمایش گر یا آیینه، شکل مى یابد. مفهوم صورت ذهنى است که 
حکایت از معنا مى کند و امرى کامًال ذهنى بوده و وجود خارجى 
ندارد. این مفهوم، به معنا داللت و اشاره مى نماید. این تصاویر 
و  ادراکات حسى  از  اول، حاصل  مرتبه  در  و صورت هاى ذهنى 
رویارویى با امور خارجى است و در مراتب باالتر، از دریافت هاى 

حضورى نشأت مى گیرد. 

در مطالعاتى که معنا و معنویت را مترادف فرض مى کنند نیز، 
امر معنوى در تقسیم بندى ابعاد وجودى انسان یعنى «جسم»، 
اینکه  به  توجه  با  است.  انسان  باروح  مرتبط  «روح»  و  «نفس» 
معنویت با عالم باال یعنى عالم روح مرتبط است، بنابراین شناخت 
آن، ادراك و فهم درونى (معنایى) را طلب مى کند. ادراك این گونه 
از معنا باعقل کلى صورت مى گیرد و به نحوه دریافت و معرفت 
در  به طورکلى   .(55 (صحاف، 1395،  مییابد  بستگى  انسان  هر 
تحلیل نظرات مؤیّد معنا، و درباره روش ادراك آن مى توان گفت 
این  ادراك مى شود.  ایجاد صورتها و تصاویر ذهنى،  با  که؛ معنا 

با  و  مى آیند  وجود  به  خارجى  امور  توسط  تصاویر،  و  صورت ها 
ادراکات حسى و دریافت ها و داللت هاى عقلى به شکل فردى و 
اجتماعى دریافت مى شوند و به این ترتیب مراتب ادراك معنا، از 
مصداق به مفهوم و از مفهوم تا معنا طى مى شود. در این فرایند، 

رسیدن از محسوسات به معقوالت، کامًال مشهود است. 

به  که  نقل شده  (ع)  على  امام  از  مهمى  روایات  زمینه  این  در 
با علم و قوه عاقله را تبیین  زیبایى رابطه میان ادراکات حسى 
مى نماید. امام على(ع) در مورد حس، علم ، فکر، عقل و رابطه 

میان آنها مى فرمایند: 

ائّمۀ  القلوب  القلوب و  ائّمۀ  ائّمه االفکار و االفکار  «العقول 
الحواس و الحواس ائّمۀ االعضاء» (مجلسى، 1371، 969) 

افکار  و  افکار  هدایت کنندگان)  (راهبران،  پیشوایان  عقل ها 
پیشوایان  و حواس  پیشوایان حواس  قلب ها  و  قلب ها  پیشوایان 
اعضا و جوارح اند. بر مبناى این سخن ارزشمنِد مولى المّوحدین، 
و با تطبیق با مقوالت مرتبط بامعنا ، مدلى براى روش ادراك 
معنا و بهره گیرى از آن در فضا، طبق شکل 4 برداشت مى شود. 
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جدول 2 . درباره چیستى معنا و مقوالت مرتبط با آن3
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ادراك معنا بر اساس درجات نور 

پس از تبیین روش ادراك معنا و درجات نور روز در چهارچوبى 
و  انواع  از  انطباق هر یک  و  بخشى  تناظر  به  مشخص، مى توان 
این   .(5 (شکل  پرداخت  معنا  ادراك  مراتب  با  روز  نور  مراتب 
امر اگرچه چهارچوبى کلى است؛ لیکن کمک شایانى به تعیین 
چگونگى شکل یابى و درك معنا (معناى فضا) با دریافت نور روز 

خواهد نمود.

همان گونه که در شکل 5 نیز مشخص است نور اصلى یا حقیقت 
با مرتبه تعّقل که باالترین مرتبه از مراتب ادراك است؛ در ارتباط 
را  معنوى  نور  یا  متافیزیکى  نور  نیز،  عاریتى  نور  درباره  است. 
مى توان با ارتباط قلبى و با استدالل فکرى مرتبط دانست و نور 
فیزیکى یا نور حسى نیز که عام ترین مرتبه و درجه از نور است؛ 
با اعضا و جوارح مرتبط بوده و با حواس پنج گانه درك و دریافت 

مى شود.

معناى فضا     

در جهان بینى اسالمى معنا در صورت، تجلّى دارد ولى فراتر از 

است. «جنبه  با حقیقت  و مرتبط  باطنى  امرى  و درواقع  کالبد 
درونى، باطنى و غیر صورى هر چیز حامل مقصود اصلى است؛ 
پدیده هاست»  و  اشیاء  حقیقت  و  اصل  معنا  به عبارت دیگر، 
(بمانیان و عظیمى، 1389، 40). بنابراین مى توان گفت، کالبد 
نشانهاى است که مخاطب را به سوى باطن امور و معنا هدایت 
مى کند. درباره نظریه تجلى معنا و محتوا در صورت یعنى آثار 
به  تنها  یا شیئى  بیان شده است که؛ هیچ مکان  مختلف چنین 
«جا» و «فضا» و «قلمروى» خاص داللت نمى کند، بلکه باالتر 
به  به محتوایى که در آن مکان محیط شده و همچنین  از آن 
محتوایى آن را احاطه نموده است و به محتواى اصولى که آن 
را خلق نموده است نیز اشاره مى نماید (نقى زاده و امین زاده، 
1379، 28). بر اساس این دیدگاه در هنر و معمارى اسالمى نیز 
نخست صورت  [سنتى]  معمارى  با  انسان  برخورد  نخستین  در 
در  و  مى بندد  نقش  بیننده  ذهن  در  که  است  معمارى  ظاهرى 
او اثر مى گذارد. با تأمل بیشتر در صورتها، تأثیرگذاریها عمیق تر 
مى شود و در این تعامل وارد فضاى معانى مى گردد. رویکرد هنر 
و معمارى اسالمى رجوع به صورت صرف نیست، بلکه رجوع به 
و  محسوس  وجه  به  ناظر  معمارى  در  معنا  و  صورت  معناست. 
معقول (ماوراء محسوس) است و صورت معمارى گواه آن معنا 
(ذوالفقار  مى کند  منتقل  را  معمار  مقصود  که  است  مفهومى  و 

13

شکل4. روش و مراتب ادراك معنا 
 مراتب دریافت و فهم؛  از امور حسى تا امور عقلى (ماده تا معنا) 
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و  معنا  نصر،  مانند  اسالمى  زاده، 1393، 37-39). سنت گرایان 
معنویت را متناظر باهم در نظر مى گیرد و مى نویسد: «لفظ معنا 
روحانیت  در  دو  هر  و  مى گیرد  نشأت  ریشه  یک  از  معنویت  و 
عجین مى شوند. واژه معادل (Spirituality) در زبان هاى اسالمى 
«معنا»  یا  «روح»  واژه  از  که  است  «معنویت»  یا  «روحانیت» 
مشتق شده است. هر دو واژه بر امر باطنى یا درونى داللت دارند 
که سرچشمه  هنر و معمارى اسالمى را در این فضا باید جستجو 
کرد» (نصر، 1375، 12). الزم به ذکر است که نظریه هاى متعدد 
فضا  محتواى  و  معنا  مختلف؛  ملل  و  فرهنگ ها  در  ارائه شده 
هنر  و  دانسته اند  مکان  حس  و  فضایى  کیفیت  ایجاد  عامل  را 
معمارى را وسیله نمود یافتن مراتب مختلف معنا در صورت ها 
توصیف کرده اند. ازجمله نوربرگ شولتز با اشاره به نقش معمار 
و  معمار  اصلى  وظیفه  مى نویسد؛  مکان  روح  و  معنا  ایجاد  در 
معنى  واجد  و  کاراکتر خاص  داراى  مکان هاى  ایجاد  ساز،  شهر 
کسب  را  خود  وجودى  پایگاه  زمانى  بشر  به عبارت دیگر،  است؛ 
مى کند، که مکان او واجد کاراکتر واقعى شود. از زمان هاى دور 
 Schulz, 1975,) است  شده  تلقى  مکان  روح  محیطى،  کاراکتر 
ساخته شود  عملکردى  با  ساختمان ها  اینکه  از  صرفاً  ما   .(432
خوشنود کننده نیست، بلکه باید آنها «بامعنا» هم باشند. وى با 
اشاره به ریشه ایده ها تأکید مى نماید که؛ معمارى به مثابه اثرى 
معمارى  معین مى سازد.  را  برتر  ارزش هاى  یا  واقعیت ها  هنرى، 

بیانى بصرى از ایده ها به دست مى دهد، ایده هایى که چیزى را 
براى بشر معنادار مى کنند، چراکه به واقعیت سامان مى بخشند. 
یا  فلسفى  علمى،  مسلکى،  اجتماعى،  احتماالً  ایده هایى  چنین 
مذهبى اند. وى با اشاره به زنده شدن فضاها در صورت بدل شدن 
به مکان هاى بامعنا، تأکید مى کند که؛ این وظیفه معمار است که 
به فضاها فرمى بدهد که با آن، آنها محتواى الزم را دارا شوند 
(شولتز، 1393، 54-49). ادوارد رلف نیز مکان ها را به طور ذاتى 
محل گردآمدن معانى برمى شمارد؛ معناهایى که در تجربه هاى 
ما شکل گرفته اند. و انسان ها چه به صورت فردى و چه گروهى با 
Car-) تبدیل مى کنند  مکان  به  را  آنها  فضاها،  به  معانى  الصاق 

mona & Tiesdell, 2007, 101).  بنابراین مى توان دریافت که 
معمارى، مشتمل بر مصادیقى در جهان بیرون است که داراى 

معنا نیز است.

روش ادراك معناى فضا

همان گونه که از مطالب بخش هاى پیشین برمى آید؛ ادراك معنا 
داراى مراتب و مراحل اصلى به شرح؛ «حس»، «فهم» و «عقل» 
و  مفهوم  به صورت مصداق،  واقع،  در جهان  که   (4 (شکل  بوده 
معنا کاربرد مى یابد. مراتب ادراك معنا در معمارى را مى توان با 
توجه به مراتب اشاره شده، استدالل و تبیین نمود. بدین صورت که 

14

شکل 5. چهارچوِب ارتباط و انطباق درجات نور روز  با روش هاى ادراك معنا
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کالبدها یا فرم هاى معمارى را با مصادیق، و ایده ها را با مفاهیم 
متناظر دانست و معانى را با قوه عقل ادراك نمود. (شکل5) و 
بدین ترتیب مراتب از حس تا عقل، از محسوسات تا معقوالت، از 
ماده تا معنى و از واقعیت تا حقیقت را به روش نشان داده شده 

در شکل 6، پیمود. 

 یافته ها
معمارى،  در  کاربرد  جهت  پیشنهادى  چهارچوب  توسعه  براى 
مى توان به نمودارهاى روش ادراك معنا و مراتب ادراك معناى 
انطباقهاى  و  نمود  اضافه  را  نور  درجات  و  انواع  نمودار   ، فضا 

موردنظر رابین سه بخش نمودار انجام داد. (شکل 7 )

15

شکل6. روش و مراتب ادراك معناى فضا 

شکل 7 . چهارچوِب فرایند ادراك کیفیت معنایى فضا با دریافت نور روز  
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براى رسیدن از نور حسى به نور معنوى و حصوِل کیفیت معنایى 
نور در فضا، مى توان از مدل پیشنهادى فوق بهره گرفت. بدین 
ترتیب که از یک سو؛ درجات نور را با روش ادراك معنا و مراتب 
آن متناظر ساخت و از سویى دیگر این درجات را با مراتب ادراك 

معناى فضا تطبیق داد.

ایجاد  براى  روز  نور  تأمین  عینى  راهکارهاى  به  دستیابى  براى 
شاخص هاى  مى توان  آن،  ارزیابى  یا  و  فضا  در  معنایى  کیفیت 
ایجادشده توسط نور روز در فضا و یا محدوده هاى مکانى خاص، 
با  و  نمود  استخراج   را  مى شود،  دریافت  کالبدى  به صورت  که 
دسته بندى آنها در مراتب مختلف ادراك معناى فضا، تعیین نمود 
مراتب  از  کدام یک  روز،  نور  از  معیارهاى حاصل  از  یک  هر  که 
قرار  تأثیر  و عقل) تحت  فهم  تا  (از حس  را  ادراك معناى فضا 
مى دهند و بدین ترتیب به چگونگى ایجاد معنا در فضا به وسیله 

نور روز و مراحل و مراتب مختلف آن پى برد.  

با تأمل در نتایج تحقیق مى توان دریافت که نور روز با توجه به 
ایجاد  فضا  در  ویژگى هایى  و  و درجات خود، شاخص ها  ماهیت 
مى کند. این شاخص ها، نخست به صورت نور فیزیکى و در مرتبه 
و  کالبدها  در  عینى  تأثیرات  ایجاد  با  و  مى شوند  دریافت  حس 
بینایى،  مانند حس  از طریق حواس ظاهرى،  معمارى  فضاهاى 
آن  کارایى  و  بنا  بافرم  روز،  نور  از  مرتبه  این  مى شوند.  ادراك 
فرا  و  مرحله  این  از  گذر  با  دارد.  تنگاتنگى  و  مستقیم  ارتباط 
نور  ایجادشده توسط  از چهارچوب حس مى توان مفاهیم  رفتن 
در فضا را ادراك نمود. در این مرتبه ایده هاى ذهنى به کاررفته 
در طراحى با نور روز، با استدالل هاى فکرى و با کمک گرفتن 
از قوه تفکر قابل فهم خواهند بود. در باالترین مرتبه از ادراك، با 
بهره گرفتن از قوه تعّقل مى توان به معناى حقیقى که نشانگر نور 
اصلى و وجود مطلق است، پى برد. این مرتبه از ادراك معناى 
فضا، باالترین درجه از درجات نور را به مثابه حقیقت محض، در 

عالم معقوالت فراروى انسان قرار خواهد داد.

 نتیجه گیرى

بر اساس مطالعات تفسیرى قرآن کریم، نور انواع و درجاتى دارد 
که از مرتبه حقیقت به عنوان عالى ترین مرتبه تا مرتبه حس را 
شامل مى شود. ادراك و رسیدن به امور عقلى نیز در طى مراحلى 
از مرحله حس آغاز مى شود و پس از مرحله فهم و تفّکر تا مرحله 
عقل (تعّقل) پیش مى رود و بدین ترتیب ادراك معانى و مفاهیم 

مستتر، در مراتب مختلف صورت مى پذیرد.

از طرفى نور روز در فضا شاخص ها و کیفیت هاى مختلفى را به 
وجود مى آورد که سبب پیدایش ویژگى ها و مفاهیم مختلف در 
فضا مى شود. با طبقه بندى شاخص هاى ایجادشده توسط نور روز 
در مراتب مختلف، مى توان درجات متنوع نور در فضاى معمارى 

ادراك  چگونگى  و  شناخته  اسالمى،  جهان بینى  مبناى  بر  را، 
معنا در هر مرتبه اى را مشخص نمود و بدین ترتیب ارتباط بین 
حقیقت نور با چگونگى ویژگى هاى ایجادشده توسط آن در فضا 
(کیفیت معنایى نور) را روشن کرد. چهارچوب ارائه شده در مدل 
پیشنهادى، با انطباق و تناظر بخشى میان معیارهاى حاصل از 
نور در درجات آن،  با معیارهاى مرتبط با ادراك معناى فضا 
در مراتب مختلف آن، نحوه ایجاد کیفیت معنایى با بهره گیرى از 

نور روز در فضا را تبیین مى نماید. 

نتایج تحقیق روشن مى سازد که آنچه انسان در ارتباط با کالبد 
و فضا، در اولین مرتبه، ادراك مى کند؛ دریافت هاى حسى است 
که از طریق اعضاء و جوارح و با حواس پنجگانه حاصل مى شود. 
درباره نور روز در فضا نیز، نور فیزیکى که عام ترین مرتبه و درجه 
از نور است، توسط حواس انسانى ازجمله حس بینایى درك و 
دریافت مى شود. این مرتبه از نور (نور حسى) سبب رؤیت پذیرى 
و آشکارى فرمها و خوانایى فضاها و کالبدها مى شود. بدین صورت 
نور طبیعى روز، وجوه ظاهرى و محسوس را آشکار، و صفات و 
ویژگى هاى کالبدى و کارکردى فضاها را در مرتبه حس قابل درك 
و  شاخص ها  محسوس،  جنبه هاى  بر  عالوه  نور  لیکن  مى سازد. 
با  را  کیفى  مفاهیم  که  مى کند  ایجاد  فضا  در  نیز  ویژگى هایى 
ایده هاى  و  مفاهیم  ویژگى هاى کیفى،  این  دارد.  به همراه  خود 
ذهنى را در برداشته و نور را در مرتبه اى متافیزیکى و از طریق 
مرتبه  از  رفتن  فرا  با  مى سازد.  قابل ادراك  فکرى  استدالل هاى 
حس و فهم و وارد شدن به مراتب عقلِى ادراك، مشخص مى شود 
که نور در درجات حس و فهم؛ نورى عاریتى و مجازى است که 
منشأ آن نوِر حقیقى یعنى وجود محض است و کالبدهاى عینى 
و مفاهیم ذهنى، واقعیت هایى هستند که نشان از معناى حقیقى 

در مراتب معقول دارند.

با توجه به یافته هاى این تحقیق درباره مراتب ادراك معناى فضا 
و همچنین مراتب مختلف نور روز و همچنین تناظر بخشى میان 
نور  توسط  ایجادشده  شاخص هاى  بعدى  گام  در  مى توان  آنها، 
در فضاى معمارى را موردبررسى و تحلیل قرارداد و با استخراج 
مختلف  کیفیت هاى  نظام مند،  فرایندى  در  معیارها  مهم ترین 
ادراك معناى فضا با دریافت نور روز را تبیین نمود. بدین نحو 
که با تحلیل شاخص ها و معیارهاى موردنظر بر اساس چهارچوب 
معناى  ادراك  در  هر شاخص  غالب  نقش  مقاله،  در  پیشنهادى 
فضا را مشخص کرد. این مهم درنهایت جایگاه مصادیق، مفاهیم 
و معانى درگذر از واقعیت به حقیقت و راه رسیدن از کالبد به 

معنا را روشن مى نماید.

 پى نوشت ها
متن  از  است  بازنویسى  و  تلخیص  برداشت،  بخش،  این  مطالب   .1
سخنرانى هاى حضرت آیت اهللا جوادى آملى در تفسیر سوره مبارکه نور 
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جلسات 20 تم تا 26 تم، که بخش هاى موردنیاز، که مبانى بحث هاى 
بین المللى  بنیاد  اینترنتى  از سایت  و  انتخاب  را شکل مى دهند،  آتى 

علوم وحیانى اسراء (www.esra.ir) اقتباس و نقل شده اند.

2 . نمودار و اشکال مربوط به منشأ و انواع نور بر اساس تفسیر آیت اهللا 
جوادى آملى از آیه نور، به صورت نمودارهایى ترسیم شده است.
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Abstract
Light has various forms and degrees which causes latent concepts. Light makes everything seem clear. It is also 
expressed as a transcendental concept in religion. Beyond this, light has a considerable role to play in designing 
architectural spaces and without it, neither space nor form and colour, are visible.  In architectural spaces, natural 
light creates various qualities which leads to different meanings and concepts. It is a significant point that light has 
multi-dimensional aspects which influences human beings’ perception. In other words light is not just a physical 
necessity but it has psychological and semantic value as an important and noticeable factor, and has affected human 
life. Therefore in Iranian architecture functional and conceptual approach to the subject of light, leads to creation of 
spiritual space in addition to functional ones.The multi¬dimensional nature of light, reveals the necessity of taking 
attention to its physical and semantic aspects in different disciplines. This research aims to clarify, how the semantic 
quality of space by receiving daylight, is perceived. The research background shows that the semantic aspects of 
quality and its relevant parameters, have not been investigated adequately in preceding studies. Considering this, on 
the one hand and the importance of day light as a natural resource which improves semantic quality of space; on the 
other hand, provided adequate reason to propose a research which attempts to investigate how the daylight affects the 
semantic quality of space.  The main assumption of this research is that reaching the spiritual light, can be achieved 
by use of physical light in a targeted way. Therefore, in this paper, a qualitative research methodology with an 
analytical-interpretational and logical reasoning approach was used to provide an appropriate framework for process 
of understanding the semantic quality of space using daylight. In order to achieve the considered goals, first, the light 
was studied in the Holy Qur'an to investigate its function and application in general from the Islamic point of view. 
Types and degrees of light were extracted and classified at this stage. Second, the levels of meanings, was studied.
This study tried to identify the levels of human perception. Determining the levels of space meaning perception and 
finding its relation with light degrees, clarified the main fact of the study. It manifested that, each one of the light 
degrees is percept by one of meaning levels. In this process, one of Imam Ali’s valuable expression, relating to this 
field, was used as an analytical and comparative tool. Consequently and based on previous findings shown in diagrams 
in the research process, a model of meaning perception, was proposed. This model reveals the quality of reaching 
spiritual light by the use of physical light. This approach to the subject introduces the light’s role in response to the 
metaphysical needs of human as opposed to its functional ones.  The proposed model can reduce the gap between 
a high-level conceptual approach to the light and its physical application in architectural spaces and, ultimately can 
indicate the quality of the space meaning perception.
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