
 نور و رنگ در معماری

 

 نور در معماری:

ست ، همانطور که عالیترین تجلی ذات الهی در عالم مُلک و ملکوت ،     نور عالیترین تجلی ذات الهی در عالم طبیعت ا

 جانشین خدا در زمین ، یعنی انسان کامل و معصوم است .

آننونه که اا تااش وجودش همه پدیده ها ، اه ظهور خورشییید تااناو و ینانه در منمومه ما ، نماد تودید الهی اسییت ، 

 میرسند، و اا غیااش نیست مینردند.

تر و سردتر  فسرده، تاریک تر َ،  یانتر و قوی ترند و در دوری از اونما ،شعاع قرب او شفاف تر ، اا درارت تر در موجودات

 و معدوم تر.

 نمییاد نور ، خود را ملییاز میونیید و میفرمییاییید ،اینچنین اسییییت کییه در قرآن کریم ، خییداونیید جییل و ج ، اییا 

مواووا و ووالَرورَ و»   و نور پردازی و صییهنه آزا ی شییر و روز ، نماد نیسییتی و هسییتی ، نماد مر  و.  « اللَّهُ نُورُ السَََّّّ

 زنده گی  و نماد هستی آفرین و هستی میشود. 

 ،  اییازی نور و تییاریکی ، اییازی اودن و نبودن اسییییت ، اییازی پیییدا و پنهییان ،  نیو کییه در فیییییای معمییاری

 جسم وجان ، خود و ناخود، عالم مُلک و ملکوت است .

نور در طبیعت و اازتاب روشن و تاریک عارفانه آن ، توسط معماران دکیم ، در پیچ و خم های آفرینش فیا  در معماری 

آفرینش هستی و خود آگاهی انسانهای دور افتاده از اصل خویش، که ایدار ااشید ، ، یاد و یادواره دکمت الهی است در 

 فرجامی روشن در پیش است ، ااید از تاریکی ها اه سمت نور هجرتی پایان ناپذیر داشت.

شکاکیت  ست ، آنجا که اا  صر جهان ، یا تاریکی مطلق ا سان رویکردهای انهرافی در معماری معا سبی گرایی در ان و ن

سیش سی  و نا شنا شود و یا زیبایی  صفاتی و فعلی خداوند در خلق آثار معماری ، کفر ورزیده می سماء  سبت اه همه ا ن

 روشنا ی و انبساط رها شده ای است در جهل مرکر، که نه روشنا ی را میشناسد و نه تاریکی را و نه نسبت آنها را .

سازمدرن، ن ، انام معماری رجاهلیت مد سانی ، مهیط اُت های مدرن می ست ان د ، آنجا که اه جای آااد کردن مهیط زی

  زیست  انسانها را نااود میکند.

ااید سیییری از تاریکی اه روشیینا ی، از مهدود اه  الکه ،اه مفهوم مسییاوات نیسییت عدالت در نور پردازی معماریمفهوم 

 . یری متعالی داشته ااشدسالیتناهی المکان و روح الهی انسان  اهنامهدود و از کدورت مکان و مواد 

 

 

 



 رنگ در معماری:

شیدرننها در آفرینش اعد از تجلی و تجویه نور  ستی  نماد  خور شوند ، رنگ  در ه موجودات آفرینش و  تعیناتظاهر می

 ، هر گُلی او ی دارد و همه گُلهاااید گفت تکلر و تنوع آنها است . خداوند ینانه ، متنوع آفرین است و در آفرینش هستی

 زیباست .در آفرینش در مجموع تنوع گُلها  ،زیبا هستند

سه  و مراتر وجود جهان هستیدر زیبا ی  سفید  عوالمدر مقای شود ، همانطور که نور اا تاریکی ،  سیاه،  ااوجود ظاهر می

 در عالم طبیعت معنا می یااند. رننهای سرد اا رننهای گرم و آای اا قرمو و نارنجی

شوند  ست ، رننهای گرم ، نماد عالم مُلک می سعت زمین جلوه گرکه رنگ آمیوی در طبیعت دیرت اننیو ا  شده و در و

شوند.  سبو،  طبیعت سبو رنگمی سر شم انداز افق ، اا گیاهان  سرد و گرم ، که در چ ست این رننهای  سطی ا ، رنگ وا

 زمین و آسمان و عالم مُلک و ملکوت را اه هم پیوند میوند.

شاهده  شم اندازی پایان ناپذیر تا م سمان ، چ ست و در عمق اینهایت آ سرد، نماد عالم الیتناهی ملکوت ا وجه رننهای 

 . ادامه می یاادراُک االعلی 

ست و نه گرم سرد ا ست ، که نه  شید ا شد ، نور خور شنفت اننیو، پیوند و معنا می اخ و  آنچه همه رننها را در ترکیبی 

عالم ار همه موجودات  مبتنی ار صفت )الردمن( خداوند ، مادر رننهاست و اا ردمت واسعه خودهم سرد است و هم گرم

 آفرین است .در رنگ تاایده شده و میشود و رنگ  طبیعت

، آگاهانه اا الهام از معماری آفرینش ، رننهای گرم را در استر فیا اه کار مینیرد و رننهای سرد را مسلمانمعمار دکیم 

سمانه  شها اا ترکیبی اعجاز اننیو از رننهای اغلر گرم در آ س می ایران ، فر ست که در معماری دوران ا ها . اینچنین ا

 اافته و خلق میشوند و عرشها و آسمانه ها اا وددتی از رننهای سرد و آسمانی  طرادی و اجرا میشوند.

ها  نه  های ریو اسیییت و زمی اا گل های سیییرد وجود دارد،  ها ، رنن تا در اگر در فرشییی های گرم ،  ها از رنن  و اسیییتر

 گرمای دیات طبیعی را اه جوش آورد و دواس پنجنانه انسان ها ار اننیخته شود.و نشاط و  زنده گی شور

ستفاده شود، اسیار کوچک همچون روزنه ستارگان میدرخشد و پهنه عرش از رننهای  و اگر در عرشها از رننهای گرم ا

الم عقل و روح و خیاز اننیو است و استر مناسر سیر انسانها از عالم دس و غریوه اه عسرد است ، که تفکر ار اننیو و 

 .است ال یتناهیملکوت 

ست و در این « دنیا مورعه آخرت » اگر  سانها از عالم مُلک اه عالم ملکوت ا سیر ان ستر  ست ، رننها گرم در معماری ا ا

 رورت وجودی ، هدف و غایت خلقت است.سیر متعالی ، توقف نااجا است ، پویا ی و تهوز  و صی

 جاهلیت مدرن در معماری ، رویکردی یک اُعدی و متوقف در کاراری رننها دارد ، اغلر در رننهای گرم، هیجان زده ،

 دسی ، غریوی و دنیا پرست ، غرق شده اند.

سته اه زمین  سان تو نیو مانند دیوانات فقط واا سانها ، یعنی ان ست ان یای زی  و در جبر غریوهاین نوع کارارد رنگ در ف

 تو  از خاو است تاخاو. نهایی سرآمد دیوانی خود هستی و



راین کارارد خلق شده اند، انااهمه هستی ارای  انسان و انسانها ارای تکامل و اهشت اختیاری در فرهنگ اس می ، اگر 

ناسیییر و مطلوب  ماری م نگ در مع ماد ر ید ن اا های گرم اسیییتر و  چنین نیو  ااشییید، یعنی رنن یادی   سییییر ان

 .ااشدعمیق و الیتناهی  وسیله ای ارای سیر اه سوی رننهای آسمانی ، وددت اخش، 

 نیسیییت ، الکه کارارد  در آثار معماری از  رننهای گرم و سیییردمعماری ، ارخورداری مسیییاوی  کارارد عادالنه رننها در

وااسته اه نوع عملکرد در فیاهای اسیار متنوع معماری و شهرسازی است. یعنی اه طور کلی در مناسر و مطلوب آنها 

سرد و در مجموع رنگ آمیوی  شتر از رننهای  شتر از رنگ های گرم و در عملکرد های معنوی ای عملکردهای مادی ای

عق نی و »اه نفوس « گیاهی و دیوانی » ان ، از کلرت اه وددت ، از دنیا اه آخرت ، از نفوس از زمین اه آسیییم ها،

سانها یعنی از رننهای گرم « رودانی سی و غریوی » ان سرد « د که تفکر ار اننیو و « عق نی و معنوی » اه رننهای 

 .اننیوند، استرسازی، سیر متعالی انسان می شوندخیاز 

 


