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Introduction The thoughts of Sheikh Ishraq (Shahāb ad-Dīn” Yahya ibn Habash Suhrawardī) 
have a high status in the Islamic world. These thoughts spread in the Safavid era, so that, more 
than ever, they became an important and influential category in the Islamic world.  Since the art 
of architecture is the manifestation of the thoughts and mentalities of the architects and thinkers 
of each historical period, it can be expected that Suhrawardi’s thoughts are also manifested 
in the field of architecture. The main question of the research is whether the philosophy of 
Ishraq has influenced the Esfahani architectural style? And if so, how was this impact on the 
structure of the buildings of that era? In the following, using the interpretive-historical research 
method, the analysis of the views of Sheikh Ishraq and its comparative comparison with the 
architectural works of Esfahan doctrine were discussed. Then, using analytical-descriptive 
techniques, the correspondences between Suhrawardi’s thoughts and the architectural field 
of Esfahani style were explained. The data collection method is done by library research and 
referring to architectural documents.
Conclusion Studies conducted indicate that Esfahani style is significantly in line with the 
thoughts of Sheikh Ishraq. The various manifestations of light in the architecture of hierarchy, 
colors and decorations, empty space, the principle of plurality in unity, altar, golden dome, and 
so on can be considered as the effects of light in the architecture of this era.
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  چکيده
در جهان اسالم از جایگاه واالیی برخوردار است. اشراق  شیخهای  اندیشه مقدمه:

ای که بیش از هر زمان دیگر به  گونهها در عصر صفوی رواج یافت، بهاین اندیشه
ای مهم و تاثیرگذار در جهان اسالم تبدیل شد. از آنجا که هنر معماری مقوله

توان تاریخی است، میها و روحیه معماران و اندیشمندان هر دوره تجلی اندیشه
گر باشد. نیز در ساحت معماری جلوه سهروردیای هانتظار داشت که اندیشه

پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا فلسفه اشراق بر معماری شیوه اصفهانی 
تاثیر داشته است؟ و اگر چنین بوده این تاثیر در کالبد بناهای آن دوران چگونه 

تاریخی به تحلیل  -از روش تحقیق تفسیریبوده است؟ در ادامه با استفاده 
و مقایسه تطبیقی آن با آثار معماری مکتب اصفهان پرداخته  اشراق شیخنظرات 
توصیفی تناظرات میان  -های تحلیلی سپس با استفاده از تکنیک شد،

با ساحت معماری دوره اصفهانی تبیین شد. روش  سهروردیهای  اندیشه
ای و مراجعه به اسناد و مدارک معماری  انهگردآوری اطالعات مطالعه کتابخ

  است.
دهنده آن است که شیوه اصفهانی تا  : مطالعات صورت گرفته نشانیگیر نتیجه

متناظر است. تجلیات گوناگون نور در  اشراق شیخهای  حد قابل توجهی با اندیشه
مراتب، رنگ و تزیینات، فضای تهی، اصل کثرت در وحدت،  معماری سلسله

  های نور در معماری این دوران دانست. توان جلوه محراب، گنبد طال و غیره را می
  ، فلسفه نور، مراتب نوریه، معماری دوره صفویسهروردیعرفان  ها: کلیدواژه

  
  ۱۶/۰۱/۹۷ تاريخ دريافت:
  ۱۰/۰۵/۹۷ تاريخ پذيرش:

  mirhashemi@deylaman.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
های واسطه امور ذهنی و اندیشه حضور امور عینی در ساحت هنر به

شکلی که  . بهدهنده آن استگر و شکلنظری است که هدایت
واسطه امور عینی و البته در قالب صور و  همواره مبانی نظری به

ای طولی میان نظر و عمل  گردد و رابطهمحسوس متجلی میاشکال 
  .شود برقرار می

تا امروز مطالعات گوناگون در رابطه بین حکمت : پیشینه تحقیق - ۱

و فلسفه با هنر معماری صورت گرفته و نتایج آن بر چگونگی حضور 
بندی  ها در مصادیق معماری اشاره دارد. براساس دستههآن اندیش
مبانی نظری معماری  در کتاب سیری بر [1]معماریان غالمحسین

ای از اندیشمندان که بر رابطه معنایی بین نظر و عمل دسته
بندی در این دسته .اند شدهمعتقدند با عنوان معناگرایان معرفی 

هویت اسالمی در در کتاب  [2]کارنقره عبدالحمیدتقسیمات 
اگرچه اصطالح شود. معماری و شهرسازی اسالمی نیز دیده می

گریان در این کتاب کاربرد بیشتری یافته است. از این گروه  سنت
 استیرلن، کربن، گنون، بورکهارت، نصرپردازانی چون توان نظریه می
طور کلی  را نام برد. بهغیره  و بختیار، اردالننی چون و معمارا غیره و

 دهنده هنر و معماری تجلیاین است که  گرایان بر اعتقاد سنت
  برخی از اصول سنت است.

گذار حکمت اشراقی است،  از بزرگان عرصه عرفان که پایه
هایش کمتر است، که محورهای اندیشه الدین سهروردی شهاب شیخ
خاص مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله با  صورت به

تاریخی با استخراج این محورها  - استفاده از روش تحقیق تفسیری
و مقایسه تطبیقی آن با آثار معماری  اشراق ت شیخبه تحلیل نظرا

توصیفی  - های تحلیلی پرداخته شد. سپس با استفاده از تکنیک
در ساحت معماری تبیین شد. روش  اشراق تجلی نظریات شیخ

ای و مراجعه به اسناد و مدارک  گردآوری اطالعات مطالعه کتابخانه
   معماری بود.

، این است که آیا فلسفه نور آنچه که در اینجا مورد پرسش است
در کالبد معماری متاثر بوده است یا نه؟ و اگر چنین بوده  سهروردی

  چه تاثیری داشته و چگونه در آثار معماری متجلی شده است؟
در اینجا هدف جستجوی آن دسته از مفاهیم نظری است که مبانی 

را تشکیل داده و به دنبال آن یافتن  سهروردیهای فلسفه نور و پایه
صور عینی و مصادیق فرمی است که متناظر با آن مفاهیم و مبانی 

  اند. یا تکامل یافته در ساحت معماری تجلی
شالوده نگاه و نقد آثار معماری در این پژوهش، بر پایه رمزگان آثار 

های بصری به تحلیل آثار  هنری استوار است که براساس نشانه
رازد. این بینش معطوف به دیدگاه نقد کالسیک است که در پ می

ای ساختارگرایانه دارد و براساس آن به تحلیل بنای  تعریف، شالوده
  .[3]پردازد معماری می

های معماری ایران مرور  در این راستا ابتدا سیر تاریخی ویژگی
شود و به دنبال آن تاریخ ایران در دوره صفویه مطالعه خواهد  می
در آثار او مورد  اشراق سهروردیدر فصل بعدی مبانی فلسفه  شد.

ها  کنکاش قرار گرفته و در نهایت پس از استخراج روابط بین اندیشه
 - صورت روابط اندیشه گیری به با مصادیق معماری، در نتیجه

  ).١(شکل  معماری در جدول گردآوری خواهد شد -تاریخ
  

  
  فرایند استنتاج و مراحل تحقیق (مرجع: نگارندگان) )۱شکل 

 اهردآوری دادهگ

محورهای اندیشه
شیخ اشراقهای   

سواالت 
 تحقیق

 
تاریخ ایران بعد از 
 شیخ اشراق

مقایسه تطبیقی 
ها و آثار اندیشه

 معماری
 تحلیل نتایج

 نتیجه گیری

 جدول تطبیقی
های آثار ویژگی

معماری پس از 
 شیخ اشراق

 مقدمه
محورهای 

اندیشه های 
 شیخ اشراق

 یریگنتیجه فرآیند تحلیل تبیین مساله
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  اشراق شیخ های اندیشه گیری شکل از پس ایران تاریخ - ۲
، از اسماعیل صفویهای اواخر دوره تیموری  مرج و پس از هرج
، عارف بزرگ قرن هفتم و هشتم، الدین اردبیلی صفی نوادگان شیخ

ه.ق. در  ۹۰۸قویونلوها در سال  و آق شروانشاهانبعد از شکست 
که دار فانی را وداع گفت، از  ۹۳۰و تا سال  [4]تبریز بر تخت نشست

  خراسان تا خوزستان و شام را به تصرف کشید.
ه.ق. بر تخت شاهی  ۹۸۴تا سال  طهماسب شاهپس از او فرزندش 

 طهماسبپس از جانشینی  اسماعیلبه نام  طهماسبنشست. پسر 
برادرش  دوم اسماعیلپایتخت خود را به قزوین منتقل کرد. پس از 

در  میرزا عباسدر قزوین بر تخت نشست و بعد از او  دابندهمحمد خ
روابط خود را با غرب  عباس شاهه.ق. به پادشاهی رسید. ۹۹۵سال 

ها روابطی برقرار  توسعه داد و حتی در مسایل نظامی با انگلیسی
ه.ق. پایتخت خود را از قزوین به ۱۰۰۶در سال  عباس شاه. [4]نمود

ی این تصمیم به دنبال بناکردن شهری اصفهان منتقل کرد. او در پ
شده در قرآن و عرفان ایرانی بود.  براساس شهرهای بهشتی وصف

صورت  وی به افتخار پیروزی دوران پادشاهی خود، اصفهان را به
های  مرکزی فرهنگی درآورد که مسافران غربی را مسحور زیبایی

شوق آن داشت که در میان  عباس شاهساخت. ای خویش میافسانه
ترتیب اوج شکوه و  . بدین[5]سر برد شکوه و عظمت و زیبایی به

پختگی معماری و هنر صفویه و توسعه سبک اصفهانی در زمان 
 شاردنطوری که و در اصفهان به وقوع پیوست؛ به عباسشاه

 عباس شاهداند. بعد از جهانگرد فرانسوی آن را برابر با لندن می
حسین  سلطان شاهو  سلیمان شاه، عباس دوم شاه، صفی شاه ترتیب به

  به حکومت نشستند. صفوی
 ۱۱۱۴سلسله افشاریان را در سال  نادرشاهبعد از شاهان صفوی، 

های او از افغانستان  ه.ش. به پایتختی مشهد بنا نهاد. کشورگشایی
  .شد شکستن عثمانیان در آذربایجان را شامل می و هند تا درهم

ه.ش. در شیراز به تخت نشست و بر  ۱۱۲۸نیز در سال  خان زند کریم
جنوب ایران حکومت آرامی را برقرار کرد. اگرچه طولی نکشید که 

ه.ش. با پیروزی  ۱۱۷۳حکومت شاعرانه زندیان در سال 
ای که تا سرآمد. سلسله هب خان زند لطفعلیبر  آغامحمدخان قاجار

ان بر ایران فرمانروایی های بیگانگ با نفوذ و دخالت ۱۳۰۳سال 
  کردند.

  
  قاشرا های شیخ اندیشه - ۳
در سال  الدین سهروردی شهاب: اشراقو فلسفه  سهروردی - ۱- ۳

ه.ق. در شهر زنجان متولد شد. هنوز بسیار جوان بود که به  ٥٤٩
مسافرت و مصاحبت با جماعت صوفیه و مراقبه در عوالم معنوی و 
سیر و سلوک در مراتب عرفانی مشغول شد. موثرترین اقدام او ارایه 
فلسفه اشراق نور بود که اندیشه فیلسوفان و عرفای پس از او را 

ها و ره صفویه تحت تاثیر قرار داد. اندیشهخصوص در دو به
ای به فلسفه اسالمی ولی این بار با روح تازه اشراق های شیخ تالش

نگرشی اشراقی دمید. هنگامی که صفویان در ایران روی کار آمدند، 
تاثیر تعلیمات اشراقی بر حیات عقلی اسالمی به حد کمال رسید. 

بزرگترین مدرس اصفهان در  میردامادبحث در فلسفه و اشراق توسط 
که در  مالصدرااز نو زنده شد. شاگرد معروف وی  عباس شاهزمان 

دانند،  ها می بزرگترین حکیم مسلمان در همه زمانایران وی را 
را در تالیف ترکیبی خویش وارد کرد و به کمال  سهروردینظریات 
 فرهنگ بود معتقد اشراقی، حکمت گذار ، پایهسهروردی .[6]رسانید
 حکمت برای و شود سپرده فراموشی دست به نباید باستان ایران
. بود قایل زیادی اهمیت شد، فلسفه نور مربوط می به آنچه و نظری

 یونانی فلسفه بزرگان میراث به آنکه از بیش خود فلسفه در وی
آنجا که  ت. تااس شده مستفیض فارس حکمای از باشد کرده توجه

گرایی شدن به دفاع از مذهب و اسالماز ترس نامسلمان نامیده
  پردازد.خویش می

های متفاوتی وجود دارد یکی از  دیدگاه اشراق درباره مذهب شیخ
شهید در زمان  دالیل این اختالف نظرها آن است که شیخ

حاکم سنی مذهب حلب با گسترش عقاید اهل تسنن  الدین صالح
  کرد. زندگی می

به تفصیل در باب عقاید شیعی مطلبی به  سهروردیهرچند در آثار 
اعتقاد به  سیدحسین نصرخورد اما برخی از جمله  چشم نمی

های شیعی، را علت اصلی  استمرار نبوت با والیت، مبتنی بر اندیشه
و فقیهان عصر خود و به تعبیری عامل قتل   مناظره میان شیخ

از نظر عقاید خارج از اینکه شیخ  .[7]آورند به حساب می سهروردی
بایست به  فقهی و کالمی در مسلک تشیع بوده یا اهل تسنن، می

های اشراقی عارف مبتنی بر  این نکته اشاره نمود که دریافت
تواند عامل در نیل به عقاید حقه در سالک باشد؛  حقیقت، می
جمله گونه که در سیر کمالی برخی دیگر از عارفان از  بنابراین همان

حصول اعتقاد به والیت در سالکان  عربی الدین ابن اکبر محی شیخ
الحق خارج از سلک کالمی و فقهی آنها امری محقق بوده و تاثیر  الی

توان استمرار به والیت  های اینان مشهود است، می آن در اندیشه
  دانست.های عارفانه شیخ  انتاجی از ریاضتپس از ختم نبوت را 

  ت در فلسفه اشراقنور و ظلم - ۲- ۳
  نور وجود - ۱- ۲- ۳

توان تفسیر جهان هستی بر  می اشراق شیخهای  از جمله اندیشه
عنوان صادر  مبنای قاعده نور و ظلمت، اطالق عنوان نور بهمن به

نخستین یا نور اقرب، پیدایش موجودات از سرچشمه نور ازل، 
 های نوریه برای اداره هستی،النوع تشکیک در نور، وجود رب

تحسین و تقدیس اجسام نورانی همچون خورشید و آتش و غیره با 
عنوان مثال خورشید واالترین مظهر  آن حکمت ایرانی ذکر نمود. به

روشنایی و فروغ ایزدی در عالم محسوس است. وی نیایش 
خورشید را نیایش نور اعظم که تجلی محسوس از نوراالنوار حقیقی 

ت دالیل تعلق و عالقه نور اسپهبد داند، یا درجایی به اثبااست، می
(نور وجودی انسان) و آتش پرداخته و به تقدیس و بزرگداشت 

  گشاید. آتش، باب سخن می
های فلسفه اشراق، رجوع به متون  دهنده اندیشه از دیگر مبانی شکل

دینی است که وی از آنها در جای جای کتب خویش نیز بهره برده 
له "نور" مطرح شده که در بسیاری است. در روایات متعددی نیز مسا

و در لفظ با هم اختالف و  ۲از آنها حقیقت "نور" و "وجود" یکی است
  الوجود" و "نوراالنوار" نیز برابری دارد. غیریت دارند؛ و مقام "واجب

 معناهای که است آمده مجید قرآن آیه ۲۵ در تقریباً  »نور« لفظ
 به معنای گاه و حسی نور معنای به گاه که دارد همراه به گوناگونی

 انجیل یا تورات معادل و مساوی است: نور به ار رفته معنوی نور
 مقابل در ظلمت و نور ،)۹۱ االنعام آیه و سوره ۴۵ سوره المائده آیه(

 ، نور)۱۹ سوره فاطر آیه و ۱۵ سوره الرعد آیه( بحارت و کوری
سوره  و ۷سوره الصف آیه ( راست راه و حق دین پیامبر، با مساوی
 و سوره ۵۰ الزخرف آیه سوره( قرآن معنای به ، نور)۳۲ التوبه آیه
 و ۱۵ سوره نوح آیه( هستی تابش معنای به ، نور)۱۵۶ االعراف آیه

سوره التحریم ( اسالم و ایمان با مساوی ، نور)۴۰ سوره یونس آیه
 سوره الحدید آیه( هدایت معنای به ، نور)۲۳ سوره الزمر آیه و ۸ آیه
 )۱۲۱سوره االنعام آیه( حیات با مساوی ، نور)۱۱ سوره طالق آیه و ۱۸

  دارد. بسیار اطالقات که نور سوره ۳۵ آیه در و نور
بیش از آنکه به مساله وجود در کتب خویش پرداخته  سهروردی
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عنوان موضوع فلسفه خود تثبیت نموده تا حدی که  باشد نور را به
نامند؛ اما اگر از منظر میبرخی فلسفه اشراق وی را حکمت نوریه 

نگاه  اشراق سهروردی شیخ های جنابفلسفه اسالمی به اندیشه
ناچار مساله وجود در این اندیشه به بحث و فحص گذاشته  شود، به
را  تا از این طریق تفاوت این اندیشه و پهنای تاثیر آنشود می

مکرر فالسفه پیشین خویش  ممشایبررسی شود. جناب شیخ به 
و غیره، اجناس  "وحدت"و  "شیئیت"و  "وجود"که  داردیبیان م

  عالى هستند، و از هر چیزى ظاهرترند، پس تعریف ندارند.
نیز در تعلیقه بر حکمه االشراق معتقد است  شیرازی صدرالمتألهین

کند. هر چه درباره حقیقت نور صادق است درباره وجود نیز صدق می
البته برخی مراتب وجود، وجود در همه مراتب خود نور است. 

واسطه نقص و قصور خود، با اجسام و قوه آمیخته شده و از این  به
   اند. حیث به نوعی ظلمت و تاریکی موصوف

  ظلمت - ۲- ۲- ۳
آنچه که در مقابل وجود مطرح است عدم و نیستی و آنچه که در 

ای از هستی به  باشد که "عدم" هیچ بهرهمقابل نور است ظلمت می
طور که جناب شیخ در انحای  اما همان یش نداشتههمراه خو

عنوان ظلمت  دارد اموری همچون اجسام مادی بهگوناگون بیان می
مندند. هشوند حال آنکه این اجسام از وجود بهرمحسوب می

طور که پیشتر نیز اشاره شد رابطه   رسد همانبنابراین به نظر می
تطابق کامل معنایی میان وجود و نور، عموم و خصوص مطلق و نه 

  است.
  مراتب و اشراق نور سلسله - ۳- ۳

مراتب وجود و درک حقیقت هستی دارای نظام  سهروردیدر عرفان 
سلسله مراتبی است. بر این اساس همه ارکان هستی براساس 
میزان احاطه خود بر حقایق عالم، در درجات مختلفی از نظام 

نوری که از مبدا  هایهستی واقعند. مراتب نوریه در قالب شعاع
شوند. هرچه از گیرد، توصیف میحقیقی نور (نوراالنوار) نشات می

عالم ظلمت که همان عالم جسمانی مادی است دورتر شویم و به 
سوی عوالم عقول و ملکوت طی طریق کنیم شدت نور بیشتر شده و 

شود. بر این اساس همه ارکان هستی نزدیکی به نوراالنوار حاصل می
براساس میزان احاطه خود بر حقایق عالم، در درجات مختلفی از 
نظام هستی واقعند. شاهد این سخن حدیث حجب نوری است که 

در دفتر دوم مثنوی و  موالناغزالی و بعد از او ابن عربی در فتوحات، 
آنکه زین قندیل اند: و در اسفار آن را مورد توجه قرار داده مالصدرا

هاست، زآنکه هفتصد کم مشکات ماست، نور را در مرتبت ترتیب
  .[8]های نور دان چندین طبقدارد نور حق، پرده پرده
  صدور کثرت از وحدت - ۴- ۳

  [9]همه یار است و نیست غیر از یار؛ واحدی جلوه کرد و شد بسیار
برخالف فالسفه اسالمی پیش از خود که معتقدند از هر  سهروردی

یک زنجیره شود، به وجود  علت واحد تنها یک معلول صادر می
 س آن نوراالنوار است که در نورانیتاکه در ر معتقد است طولی انوار

، نور اول و از نور اول، و از آن قائم به خود است و در واقع در هستی
چرا که  شود؛ نورهای دیگر صادر میترتیب  به نور دوم و از نور دوم

  .شودهمین اشراق، ناشی می اشراق، طبیعت نور است و صدور از
در دومین مرحله، این نکته مورد توجه است که بین نور اول و 

، حجاب فقط سهروردینوراالنوار حجابی در کار نیست، زیرا از دیدگاه 
ول، نوراالنوار را مشاهده نور ا . بنابراینناشی از بعد جسمانیت است

، و این مشاهده شودمی مبتهج دارد، را او عشق که آنجا از و کندمی
م با عشق و ابتهاج، او را قابل و مستعد دریافت نوری دیگر و اتو

 مقتضی قابلیت، این و شرایط این بالجمله و سازدفیض دیگری می
رو، نوری دیگر در نور  اشراقی از نوراالنوار به نور اول است؛ و ازاین

در عالم  سهروردی اکتشافی قواعد از یکی این. شوداول حاصل می
مشاهده و " عنوان تحت آن از توان(ملکوت) است که می انوار
نوری یا دو فیض وجودی از  نام برد. نور دوم، دو بهره "اشراق

. به این ترتیب مراتب سلسله نوریه در [10] کند مینوراالنوار دریافت 
شود. نور اول را در دیدگاه عرفان اسالمی جهان هستی حاصل می

  دانند.حقیقت محمدیه یا انسان کامل می
  آتش، مظهر دنیوی نور - ۵- ۳

، هر چه نورى داشته باشد، خواه ذاتى اشراق شیخ بینىدر جهان
و خواه عرضى چون خورشید و ستارگان و  ،چون عقول و نفوس

 اعظم نور از کوچک شعاعى یا اىآتش، شریف است، زیرا شمه
 شریف نوریش بعد همین سبب به هم آتش و است، نوراالنوار
 جمله، از فلسفى، هاىو نیز از آنجا که در بعضى از دیدگاه [11]است

 حکمت و افالطونى مشرقى حکمت باستان، ایران فلسفه و حکمت
 هم، آتش باالست، جهان از اى، جهان ما نسخهسهروردى اشراقى
در عالم باالست؛ این نور قاهر، هم  یمجرد نور از صنمى و طلسم

  .[12]است آتش نوع حافظ هم و بخشمددرسان و فیض
نمادی است برای نور در  سهروردیآتش در اندیشه  :جایگاه آتش

گیرد و اینکه از شهوت یا محبت در زمین که همه چیز را در بر می
دلیل همین ظهور  به کار رفته است، عنوان آتش به تعابیر مختلف به

  وجود در نور و نور در آتش است.
خواهی و حرکت او به سمت آسمان است  های آتش تعالیاز ویژگی

اند. مساله دیگر نقش همین مساله را از علل تقدس آتش دانسته
ویژه در  های درونی انسان است که بهکنندگی آتش بر تیرگیپاک

کند کار را آماده میگنهآتش عذاب دوزخ مصور است. آتش انسان 
  .تا به سوی کمال رهسپار شود

  خورشید، مظهر نور اعظم - ۶- ۳
 نور از است ظلى و مثال است عالم نور ترینخورشید هم که عظیم

 حقیقت در و است نوراالنوار آن و است نور عالم در که اعظمى
مماثله و مشابهتى دقیق از سنخ مماثله بین نور و سایه، بین عالم 

خورشید را مثال و خلیفه  سهروردى. [12]ما و عالم انوار وجود دارد
 و کواکب ملک که را او و داندنوراالنوار در آسمان عالم محسوس مى

ترین آیت حق تعالى است تاریکى و ظاه قهرکننده و روز فاعل
در واقع جسم " هورخش" .کندمى تقدیس و خواندمى" هورخش"

و و فرشته خورشید  روحانیتخورشید نورافشان نیست، بلکه 
  ترین مخلوق است. شریف

  ها عالم مثال و صور آینه - ۷- ۳
یونان  و ایران حکمت از تاثر با اشراق شیخ خصوصاً  اشراقى حکماى
 ظلمت و نور رکن دو بر را هستى عالم اساس آنکه از پس ، باستان
 هم ظلمت و است ماده ماوراى عالم همان نور که اند،داده قرار
 نه که هستند دیگرى عالم به قایل عالم دو این بین در ماده، عالم
 از متشکل است برزخى بلکه غیرمادى، کامالً  نه و است مادى کامالً 
 معلقه صور عالم یا مثال عالم را آن که عالم، دو این هاىویژگى
در تبیین و شرح  اشراقدر این میان، نقش و جایگاه شیخ  .اندنامیده

او  هانری کربن که است همانندعالم مثال و حضرت خیال چنان بی
. بر [13]داندگذار عالم خیال و مثال در حکمت اسالمی میرا، بنیان

 حقایقى عرضى هاىسایه و اصنام عالم، موجودات این اساس همه
 از قوه تخیل و هاآینه و صور [12]انوارند و عقول عالم در جوهرى
 هایاندیشه در در واقع آینه .است شده بررسی و بیان طریق همین
 گرچه است ظاهر دهنده نشان و آشکارکننده عنوان به اشراقشیخ
 ظاهرکننده اما ندارند، اصالتی خود آینه در شده حاصل هایصورت
 به را آن که است مافوق عالم صور برای ایآینه عالمی هر و هستند
 مثال عالم از تصویری ماده عالم آنکه جمله از کشدمی تصویر
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  .است
  
  ایران معماری های ویژگی تاریخی سیر - ۴

در مکتب اصفهان در ادامه روند شیوه  [4]پیرنیابه نقل از مرحوم 
طوری ، بهرود¬میترشدن بیشتر پیش  ها به سمت سادهآذری طرح

تطیل هستند. این معماری اغلب مربع یا مسکه پالن فضاهای 
های هم آشکار بود. در شیوه آذری طرح هامساله در طرح بنا

شد که هندسه قوی داشتند. در ادامه در شیوه ای ساخته میپیچیده
ها و خطوط شکسته بیشتر شد. این  اصفهانی، هندسه ساده و شکل

  افزود.هندسه ساده بر صراحت و خوانایی فضا می
سازی رایج های یکسان در ساختمانز مغوالن مدول و اندامپس ا
های پیشین تعالی شیوه شود. در مکتب اصفهانی در تکامل ومی

رفت و از انواع پوشش و تاق، ها و گنبدها به کار میهمه گونه تاق
شود. گنبد ترکین به اوج پیشرفت گیری میبندی بهرهکاربندی و تاق

تهی به زیبایی در بیشتر گسسته میانرسد. گنبدهای خود می
. مانند گنبد مسجد امام اصفهان، گنبد [4]شودها دیده میساختمان

مدرسه چهارباغ، گنبد مدرسه آقابزرگ کاشان و غیره پایه و ساقه 
گنبد هم به دو گونه گریو (بلند) مانند بارگاه مطهر امام رضا(ع) در 

اصفهان ساخته  هللا لطفشیخمشهد یا اربانه (کوتاه) مانند مسجد 
های گنبد در  کردن ساقه های نورگیر و پر و خالی شد. ایجاد پنجرهمی
 هللا لطف شیخهای گوناگون مانند مسجد کبود تبریز و مسجد  نمونه

  مشهود است.
بخش تزیینات و الجوردی زینتی اروزهیفدر دوره ایلخانی دو رنگ 

ای، سبز، سفید، فیروزههای معماری شد. اما در دوره تیموری رنگ
ترتیب بیشترین استفاده را  ای روشن) بهاکر، و الکی (قهوه

ای متعددی در این دوره بنا شد و در . گنبدهای فیروزه[14]داشتند
  دوره صفویه ادامه و تکامل یافت.

با شروع حکومت صفویان مرکزیت هنری از هرات به تبریز منتقل 
نقره رونق  فلزکاری در زمینه طال وگری شد. صحافی، تجلید، شیشه

خاصی یافت و ترکیب صحافی چرمی با آرایش سنجیده نقاشی 
نشینی و . هم[15]ارزش دوره صفوی است زیرالکی از فنون با

خوانی انواع و اقسام تزیینات با فضاهای معماری به اوج خود  هم
یینی در مدرسه چهارباغ، مسجد رسد و بهترین آثار تزمی
رسد رود. به نظر میکار می ، مسجد امام اصفهان بههللا لطف شیخ

سنگ خود معماری ارزش و اهمیت پیدا تزیینات در این دوره هم
  .[15]کندمی

یت اول تزیینات معماری بود؛ رنگ در دوره صفوی اولوکاشی هفت
طور که اوج رواج کاشی معرق در دوره تیموری به شمار همان 
رنگ از دوره  گیری کاشی هفترفت و اگرچه مراحل شکل می

ایلخانیان و تیموری آغاز شده بود؛ اما تکامل واقعی آن در دوره 
های زیبایی کاری. با این حال کماکان معرق[15]صفویه تحقق یافت

و مسجد  هللا لطف شیخهای خطی مسجد بخش گنبدها و کتیبهزینت
  و غیره بود. ولی هللا نعمت شاهامام اصفهان و مقبره 

تزیینات دیگری که در این دوره رواج داشت، کاشی معقلی است از 
آید. نمونه خوب این که از تلفیق آجر معمولی و کاشی پدید می

خان کرمان علیتزیین را در مسجد حکیم اصفهان و سرای گنج
نگاری ساختمانی از تحوالت  توان شاهد بود. ترویج هنر کتیبه می

های رنگی و . گچ[16]رودمیکاری این دوره به شمار هنر کاشی
ها اهمیت خاصی یافتند. ها و کاخهای گوناگون نیز در باغ رنگ
اهمیت خاصی  ای، زرد و غیرهالجوردی، فیروزههای رنگ
فام در زریناندازی زیرلعابی و های نقش. اسلوب[15]دیابند می

های ساختمانی و سنگ کاری دوره صفوی در اندک کتیبهکاشی
ترین عمده شود.به اوایل سده دهم مشاهده میمزارهای متعلق 

های دوره صفوی ایجاد شده در تغییر و تحوالتی که در نقش
  ها صورت گرفته است.جزییات طرح

  
  معماری در نور های جلوه - ۵
  بازتاب اندیشه در معماری - ۱- ۵

"ترابر نمایه هنر اسالمی، هنر توحید است. در این هنر هیچ 
نشان نیست و هر نمایه گزاره یک ترابر نمایه متعالی  ای، بی نشانه

، که در نظام سلسله مراتبی سهروردی در درجات مختلف [17]است" 
شود. اولین گزاره و آخرین نمایه هنر اسالمی، توحید است  واقع می

قرار دارد و ارکان  اشراق شیخمراتبی  ی سلسلهکه در راس زنجیره طول
  یابند. هستی از این مبدا حقیقی (نوراالنوار) مراتب می

اگر معماری اسالمی را نگین انگشتری هنرهای اسالمی و معماری 
اسالمی ایران را مایه سرافرازی معماری جهان بدانیم، بدون شک 

معماری اسالمی و های مکتب اصفهان در دوره صفویه سرآمد شیوه
های مختلف آن است. روزگاری که نقطه عطف مایه مباهات نحله

تالقی حکمت، معنویت و خرد ایرانی با مفاهیم پایدار اسالمی 
. هندسه پنهان در آثار معماری اسالمی بر ساخته نظامی [18]است

ای از جهان معنوی، در سر است که همه چیز را به سان استعاره
قدر لیاقت باطنی منزلت  یک را به ، هرجای خویش نهاده

. فضا در معماری مساجد ایرانی در واقع نمودار فضای [18]بخشد می
ملکوتی عالم مثالی است. فهم و درک صور مادی به معنای فهم 

هایی از مصادیق معماری آنها در عالم ملکوت است. در ادامه نمونه
 اشراق شیخی فکری مبان رسد متناظر باشود که به نظر میمعرفی می

  هستند:
  نور و ظلمت در معماری - ۲- ۵

ویژه آیین زرتشت، تمثیل نور را  ادیان پیش از اسالم ایرانی، به
گرفتند و از دوران کار می برای تفسیر و تبیین تعالیم خود به

در ایران بیش از هر جای دیگر  سهروردیاسالمی هم حکمت اشراق 
معماری ایران است، نه فقط  ترین مشخصهاشاعه یافت. نور عمده

ن به مثابه عنصری مادی بل همچون نمادی از عقل الهی و همچنی
باشد. نور جوهری معنوی است که به درون غلظت ماده وجود می
کند که کند و آن را به صورتی شریف و شایسته تبدیل مینفوذ می

دمی است. نقش نور در معماری مناسب محل زندگی نفس آ
ده و کاستن از صعوبت و سردی بنا (معماری کردن ماشفاف

گاهی برای روح مقدس) است تا همچون قلب، مامن و پناه
  .[19]) ۲گرفتارآمده در قلب ماده باشد (شکل 

حضور نور در کالبد معماری در گرایش به سمت کاستن از جرم که 
شود در اندیشه شیخ نماد ظلمت است و افزودن بر فضا متجلی می

آن بیفزاید و با افزودن بر بازشوها امکان حضور نور را در  تا بر لطافت
ترشدن کالبد مادی هنر  بنا افزون نماید. همه اینها به نزدیک

معماری به حضور معنوی و غیرمادی نورانی و روحانی کمک 
  کند. می

کوشیده است از کیفیت مادی به کیفیت  ایران همواره معماری
معنوی، یا به عبارتی از ماده به روح برسد، و به بیان معمارانه با 

کردن جرم به سوی افزایش فضا حرکت کرده است. کاری که  کم
معماری ایرانی با نور یا آب کرده، به همین منظور، یعنی 

این کردن ماده و افزایش فضا بوده است. راه افزایش فضا  سبک
دیوارها را نازک بگیریم. نوری که در مسجد  مثالً نیست که 

تابد، در واقع تمامی جرم مادی های گنبد میاز پنجره هللا لطف شیخ
  .[20]کندگنبد را از نظر احساس و دریافت و ادراک آدمی سبک می
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  [19]، تجلی معنوی نورهللا لطف شیخگنبد مسجد  )۲شکل 

  

  تهی - ۳-  ۵
به چگونگی بازتاب مفهوم تهی در  توانمیپس از اشاره به نور 
اش را در . مفهومی که بسیاری ریشهداشتمعماری ایرانی اشاره 
دانند. در حالی که اهمیت فضای باز و حیاط معماری شرقی می

 مسالهتواند جلوه زیبا و لطیفی از این مرکزی در معماری ایرانی می
یک اصل در معماری ایرانی تداوم خود را  عنوان باشد. الگویی که به

کند. اهمیت حیاط در معماری ایران به حدی است که در حفظ می
شکل شکل مربع یا های شکسته و بیبسیاری از موارد در زمین

. فضای بدون کند میمستطیل (طالیی) خود را قلب معماری حفظ 
جرمی که حضور معنویش با وجود حوض و استخر آب در مرکزش 

  .شوددوچندان می
ها و گذاریآهنگ ستونها و ضربسازیدر نماها و بدنه

یا تعادل جداره، اغلب تقسیمات ها، پس از حفظ تقارن سازی پنجره
دری و دری، پنجصورت اعداد فرد یعنی سه و پنج و هفت (سهبه

شود تا همواره قسمت میانی، فضای دری و غیره) تقسیم میهفت
انسان بر توده و جرم ساختمان مانند جرز و دیوار  خالی باشد و نگاه
ها ثابت نشود. حضور ایوان نیز در ورودی بنا خود یا چارچوب پنجره

باز) در معماری  تواند تاکیدی بر اهمیت فضای خالی (باز و نیمهمی
  ).۳ایران باشد (شکل 

  

  
  نگارندگانمرجع: ؛ عالیقاپو، حضور فضای تهی در مراکز دید (ایوان) )۳شکل 

  رنگ - ۴- ۵
ی متکثر نور ها یک جلوه ی رنگی است که هرها نمود دیگر، شیشه

شده در فضای  واحد هستند و جدای از حضور نورهای کنترل
معماری تجلیات گوناگون (کثرت) نور خورشید (وحدت) در کالبد 

های اند و نمودگار اصل کثرت در وحدت با تکیه بر اندیشهمعماری
  هستند. و عرفان اسالمی اشراق شیخمراتب نوری  سلسله

"در سنت اسالمی، رنگ اصوًال از دیدگاهی مابعدالطبیعی در نظر 
شود، چیزی که ناظر بر دوگانگی نور و ظلمت در حد گرفته می

امکانات همیشگی مضمر در عالم مثال است. عالم رنگ خالی از 
  .[21]تواند باشد"  تضاد نمی

ا نور محض، خود قلمرو وجود ناب واحدیت است (این رنگ ی بی
رنگ خاست) این نور آنگاه که تعیین یافت عجب کاین رنگ از بی
با تجزیه نور شکل گرفته و  شود. رنگسرچشمه هستی می

سازد، زیرا ترین تمثیل تجلی کثرت در وحدت را نمودار می نمادین
(وحدت) است. نوراالنوار (کثرت)  رنگ، تجلیات مختلف و رنگارنگ

نور که خود نماد وحدت  رنگبیبه بیان دیگر ذات متعالی، مجرد و 
یافته و تجلی و تجسم رنگارنگ  رنگ هستی تجسمکامل است با 

  ).۴شود (شکل رنگی میبی
  :است گرفته قرار استفاده مورد گوناگون روایات و احادیث در نور
  .[22]نوری... ا خلق ما اول: )ص(پیامبر-
 کبیر جوشن شریف دعای از هشتم و چهل فصل در خداوند -
 یا مدبرالنور، یا خالق النور، یا منورالنور یا نورالنور، فرماید "یا می

 نوراً  یا نور، کل بعد نوراً  یا نور کل قبل نوراً  یا نور کل نور یا مقدرالنور
  .[23]نور"  کمثله لیس نور یا ، نور کل فوق
 در چون رنگبی با رنگ خاست، رنگبی از رنگ کاین عجب این
  .[24]خاست جنگ

  

  
 نشین خانه قدکی تبریز، نمود رنگ در معماری شیشه رنگی اتاق شاه )۴شکل 

  (مرجع: نگارندگان)
  
  کاشی - ۵- ۵

از سوی دیگر جلوه نور در جزییات و تزیینات معماری نیز مشهود 
در سطح  رایی و انحالل نورخورده، از می های لعاباست.کاشی
کننده آن، جلوگیری نموده و با استفاده از سطح صیقلی دریافت

  .[19]) ۵کند (شکل خود، حضور آن را متجلی و منعکس می
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  [19]کاری گنبد شاه اصفهان، تجلی نور در کاشی گنبد مسجد مدرسه مادر) ۵شکل 

  
  گنبد طال - ۶- ۵

تعالی  خورشید نماد نوراالنوار و جلوه حضور حق سهروردیدر اندیشه 
تواند در عالم مشهود است. این جلوه در گنبدهای طالیی می

مصداق معمارانه درخشش خورشید در کالبد معماری باشد. در 
 تاللوبارگاه ائمه اطهار که در آیات و روایات برکات وجودشان به 

در معماری خورشید تشبیه شده است، گنبدهای طالیی متعددی را 
توان گنبد طالی بارگاه توان مشاهده کرد، از آن جمله میایران می
و غیره را نام برد  (ع)، امام حسین(س)، حضرت معصومه(ع)امام رضا

  ).۶شکل (
  

  
گاه خورشید بر  در قم، گنبد طال، جلوه (س)بارگاه مطهر حضرت معصومه) ۶شکل 
  (مرجع: نگارندگان) زمین

  
  محراب - ۷- ۵

"محراب مسجد را از آن رو محراب گویند که محل جنگ با شیطان و 
جان  . حضور الهی در جهان یا (در دل و[25]هوای نفس است" 

شود و برای آدمی) با نور چراغ در طاقچه (مشکوه) مقایسه می
آن آویخته است "هللا نور السماوات و  راسچراغی در  معموالً تاکید 

االرض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح، المصباح فی زجاجه 
الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و 

ر علی نور" در این آیه ال غربیه یکاد زیتها یضی و لو لم تمسسه نار نو
ر است و آن تاکیدی است بر مقایسه میان محراب و مشکوه آشکا

  .[26]این که چراغی را زاویه نیایش آویزند" 
  مقرنس - ۸- ۵

ترین تزیین محراب و سردرها و در عین حال مقرنس برجسته
ترین جنبه آن است. این به ظاهر زیباترین، رازآمیزترین و پرشکوه

ر نشینی بسیاو هم موانستچلچراغ آویخته از آسمان، محصول 
نور بر بستر معماری و بازتابی از زیبایی افالک،  لطیف رنگ و

ها و طبیعتی است که در هنر اسالمی، معلم و مبنای آسمان
"مقرنس تمثیلی از  .[13]دشوآفرینش آثار هنری محسوب می

فیضان نور در عالم مخلوق خداوند است که چون چلچراغی بر سر 
 [13]گستراند"  جان نمازگزاران، نور رحمت، معنا و معنویت را می

  ).۷(شکل 
  

  
 کاری سردر مسجد امام اصفهان، چلچراغ آویخته از آسمان مقرنس) ۷شکل 

  (مرجع: نگارندگان)
  
  مراتب سلسله - ۹- ۵

باز و بسته جلوه  بندی فضاهای باز، نیمه نور در دانه مراتب سلسله
شدن مطلق فضا مانند  یابد که در نقطه مقابل آن یکدست می
های بسیار بزرگ قرار دارد  هایی با سقف یکپارچه یا گنبدخانه سالن

. طی [27]شود های عملکردی را نیز موجب می که عدم تفکیک حوزه
ت چشم و گاه با گذر از مراتب در معماری، گاه با حرک سلسله

شود. خطوط اسلیمی پیچیده و  فضاهای معماری درک می
شوند و در نتیجه  های هندسی به مرکز طاق قوسی ختم می نقش

یا در مساجد با حرکت در  [28]کنند میچشم را به سمت مرکز هدایت 
امتداد محور قبله و تشدید آن توسط عناصری مانند ریتم نما، آب و 

سپس هدایت نگاه به سمت باال رسیدن به گنبدخانه و ها تا  باغچه
مراتب و احساس سبکی ناشی از حضور مقدس سلسلهتواند این می

در آثار  توانترتیب می. بدین[29]را برای مخاطب تداعی کند
بندی فضایی میان فضای باز و  معماری دوران صفویه، حضور دانه

های درون و برون، کالبدهای معماری از کل به جزء و  بسته حریم
بالعکس، میان اجزای کالبدی و تزیینات معماری و اجزای تزیینات 

صورت  ها را به و اندیشه )۱را با یکدیگر مشاهده نمود (جدول 
  .)۲(جدول  دوره صفویه مورد تبیین قرار داد تحلیلی در معماری

توان به عدم یکسانی  های مطالعات این پژوهش می از محدودیت
بودن  زبان معماری نوین با زبان حکمی اشراقی، تمثیلی و نمادین

های حکمت  زبان حکمت اشراقی و عدم توسعه و شرح اندیشه
همچنین  یافتن حکمت صدرایی اشاره نمود. دلیل قدرت اشراقی به
ها و مطالعات تطبیقی در  تقویت پژوهشمنظور  به شود پیشنهاد می
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های حکمت اسالمی در  ها و نمادسازی حکمت و معماری، تمثیل
 عنوان منبعی معتبر در آثار حکیمان و عارفان مسلمان احصا و به

گیرد. همچنین با توجه به  وهندگان معماری اسالمی قرارژاختیار پ

ت و معماری و تعالی معارف حکمی، مساله تاثیر و تاثر حکم
پویایی و پایایی عناصر شاخص در معماری اسالمی برای معماری 

  .دوره معاصر مورد پژوهش جامعی قرار گیرد
  

  نگارندگان)اصفهانی (مرجع:  شیوه معماری و اشراق شیخ نور های اندیشه تطبیقی مطالعه )۱جدول 

  های نور در معماری دوره صفویه جلوه
  اشراق شیخاندیشه  های نور در جلوه

اشراق 
  نور

- ةمشکو
 نورحق تعالی

رنگ تجلی 
  واحد نور تکثر

وحدت 
  وجود

جرم نماد 
  ظلمت

مراتب 
  هستی

صدور کثرت 
  از وحدت

 - عالم مثال
 اصل تجلی

ها  صور آینه
  و تخیل

- آتش
  خورشید

                      معماریحضور نمادین نور در 
                    محراب و چراغ آویخته در آن

آمیزی نمادین  شیشه رنگی و رنگ
                     فضا

                   معماری فضاگرا، کاهش جرم
                    تهی در قلب فضا و مراکز دید

                    ها تقسیمات فرد جداره
                   مقرنس، چلچراغ آویخته از آسمان

                     اصل مرکزیت
                     مراتب اصل سلسله

                    ینات صیقلی رنگییرواج کاشی و تز
                    کاری حضور نمادین آب و آینه

                      گنبد طال
  

  (مرجع: نگارندگان) و معماری دوره صفویه سهروردیتناظر نور در فلسفه ) ٢جدول 
  توضیحات  مصداق عینی  تفسیر معماری  تفسیر اشراقی  مفهوم

نور نماد نوراالنوار   نور
  (حق تعالی)

 -ینات معمارییحضور نور در کالبد و تز
  خصوص در نقاط اوج و تعالی به

 هللا، اربانه گنبد مسجد شیخ لطف
هورنوهای بازارهای سنتی مانند 

  الدوله کاشان تیمچه امین
 رواج، ها سازی های زیر گنبد و گوشه پنجره

کاری  استفاده از تزئینات جالدار و براق و کاشی
ینات یکاری در تز اهمیت کاشی  در شیوه معماری مشهود است. غیره و

  معماری

و  جرم نماد ظلمت  جرم
  تهی، کاستن از جرم

حیاط مرکزی، گودال باغچه (تجلی 
فضای تهی به شکل مثبت و با حضور 

  عنوان قلب زندگی) شاخص به

های قدیمی  خانه های باغچهگودال 
  کاشان، مسجد مدرسه آقابزرگ

جرم و کالبد معماری و افزایش  ترکردن سبک
نوان فضای ع اهمیت فضای تهی (باز) به - فضا

  مثبت در معماری و در قلب فضا
تقسیمات فرد در نماسازی جهت 

قرارگیری ایوان یا پنجره (فضای خالی 
  در مرکز بصری)

ها  خانه دری هفتدری و  دری، پنج سه
  و حضور ایوان در اغلب آثار معماری

در معماری ایران برخالف معماری کالسیک 
مرکز دید بر فضای تهی  غیرهیونان، مصر و 
  شود، نه بر کالبد معماری منتهی می

رنگ نماد کثرت نور   رنگ
  واحد

حضور رنگ در معماری بااهمیت 
  رنگی های خاص، اهمیت شیشه رنگ

بهنام و قدکی تبریز،  رنگی خانه شیشه
و آبی و زرد  یا روزهیفهای  جلوه رنگ
  یناتیدر تز غیره و

رنگی) در قالب  (بی گونه نور رنگ نمود تمثیل
  ترین تمثیل کثرت در وحدت نمادین

تمثیل نور حق تعالی   مشکوه
  به مشکوه

تمثیل محراب به مشکوه و مقرنس به 
  چلچراغ آویخته از آسمان

قبله مساجد حضور محراب در جهت 
کاری سردر مسجد  گوناگون، مقرنس

  غیره امام اصفهان و

تاکید بیشتر بر تمثیل مشکوه با آویختن چراغ 
  (سبزرنگ) در نقطه اوج جناغی محراب

  مراتب نور سلسلهمراتب سلسله

مراتب در ورود به معماری و  اصل سلسله
ورود به معماری از طریق عبور از فضاهای   هللا لطف شیخداالن ورودی مسجد   بندی فضاهای معماری دانه

  صورت یکباره متعدد، نه به

حضور مهتابی، ایوان در بسیاری بناها   مراتب فضاهای باز و بسته سلسله
  باغ چهلستون ماندد ایوان

مراتب باز،  گیری کالبد معماری با سلسله شکل
  باز و بسته نیمه

خورشید نماد دنیایی   خورشید
  هورخش - نوراالنوار

اهمیت رنگ طالیی در معماری و 
  ینات آنیتز

و  (ع)گنبد طالی بارگاه مطهر امام رضا
  (س)حضرت معصومه

خصوص در بارگاه ائمه که  شدن گنبدها به طالیی
در روایات مانند و مصداق خورشید در عالم 

  هستند. هستی

  
  گیری نتیجه

های تعامل نظر و عمل است و بسیاری از اندیشهمعماری حاصل 
 صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر تمامی آثار هنری بهفلسفی به

پرداخته شد، موثر هستند. خصوص معماری که در این پژوهش 
کنند. هنرمندان، معماران و کنند زندگی میگونه که فکر میمردم آن

گونه  سازند و آن را میکنند بنا و شهر گونه که فکر می شهرسازان آن
صورت  این تناظر بهاندیشند. گاهی سازند، میکه بنا و شهر را می

دارد که سعی در ا بر آن میدهد و هنرمند و معمار رآگاهانه رخ می

به تصویرکشیدن باورها و ادراکات روحی خود باشد. این تجلی 
نزدیک شود که بهترین ظرف و نتزاعی در ذهن او آنجا نمودار میا

  ترین قالب را در ثبت و انتقال ادراکات خود برگزیند. گاهی این
  

ر تناظر از سویی در قالب حضور روحیات در اندیشه و از سوی دیگر د
  شود. این تعامل به هر دو شکل درآثار خلق شده نمودار می

  

  معماری و شهرسازی دوره صفویه کامًال مشهود است. این پژوهش
  

 های نظری و هنر های مشترک اندیشه سعی در پیداکردن مولفه
 معماری آن دوره بوده است. بر این اساس تعامل و پیوند محکم
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ترین دوران میان نظر و عمل معماری دوره صفویه به یکی از قوی
عرصه معماری ایران است مبدل گشته است. تجلی مفاهیم در 

های هنرمندانه معماری این دوران یک راه ساده نبوده و با ظرافت
جای  تعامل اغلب هنرمندان به صورت گرفته است. در این پیوند و

 .دنا هتسج هرهب هنارامعم یاه تعادب و اه برخورد مستقیم، از تکنیک
 یاه هشیدنا رد رتشیب هعسوت و جیورت هب زاین زا یادج اه هشیدنا نیا
      دنمزاین زورما یزاسرهش و یرامعم رد ون ییاههولج قلخ هب ،رصاعم

 های اندیشه در معماری ودر نهایت تمرکز بر هریک از جلوه است.
پرداختن به مصادیق بیشتر در هر مولفه با اسناد و مدارک مبسوط 

 - هایی نو برای معماری و شهرسازی معاصر ایرانی تر و خلق جلوه
      شود. های آتی توصیه می پژوهشاسالمی، برای 
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