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 :چکیده

 یره هادر دو یمعمار نیبوده که در تداوم ا یماندگار یها یژگیو یدر گذشته دارا یرانیا یمعمار

نگ و بوده است که برآمده از فره یمیها اصول و مفاه یژگیو نیداشته است. ا یمختلف نقش اساس

مهم  نیبه ا یتوجه یمردم دارد. اما در دوران معاصر ب یدر باورها شهیجامعه بوده و ر یارزش ها

 نیا دیارزش ها با نیحفظ ا یبرا نیشده است. بنابرا یرانیا یباعث گسست در روند تداوم معمار

 ینها براتنه  یرانیا یرسد حضور نور در معمار یکرد. به نظر م یمعاصر بازخوان یاصول را در معمار

آن  ریاثتو  حضورهوشمندانه ارزش و اعتقادات مردم بوده است. نحوه  یجستجو یرابلکه ب ازهایرفع ن

 یمارمع یآن وارد فضا قیهمراه است که نور از طر یخاص دیدانش، با د نیو همچن یمعمار نیدر ا

 رانیمردم ا یهادر باورها و ارزش شهیر میمفاه نیکند. ا یرا خلق م یماندگار یو معان میشده و مفاه

ین تحقیق اداشته است.  یرانیا یدر حفظ آنها در معمار ینقش مهم یژگیو نیا رسدیدارد و به نظر م

عنصر  تیمبه اه یرانیمعماران ابا روش توصیفی تحلیلی انجام شده و نتایج بدست آمده نشان می دهد 

نده را به بوده است که نور پراک نیبرده اند و تمام کوشش آنها ا یپدر طراحی فضاها  «نور» یاتیح

 . رندیکنند و به خدمت گ ریتسخ یکمک معمار

 

 : نور، معماری، بازار، مسجد، ایرانواژگان کلیدی
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 شرح مسئله: -1

به عنوان  یدر معمار یدست کم دو وجه ای یجا اما چندوجه کینور به سبب نقش همزمان و 

در شکل  ی، از عناصر و عوامل اساس(یفیک شتریب) ییو هم معنا (یکم شتریب) یکیزیهم ف یتیموجود

)خالقی، نام داد زین یتوان آن را عامل سازنده معمار یتا آنجا که م دیآ یبه شمار م یمعمار یریگ

به  ریدست کم ناگز ینور و معمار انینسبت م یدر پرداختن به موضوع نور و در برقرار (13: 1397

 گریکدیبا  قیو در تلف یکهن معمار خیتار ریکه در س میآن هست یفیو ک یدو جنبه کم ینظر به سو

 نی، او تحوالت نو در شرق راتیآغاز تاث  زیغرب و ن یواحد داشتند اما در عصر روشنگر یحضور

به فقدان  ییمدرن و حضور عقل گرا یدر نقد معمار(  22: 1393)ماهوش، مجزا شدند گریکدیدو از 

شود که به  یعملکردگرا اشاره م یمعمار ژهیو به و یدر معمار هینور و لزوم حضور سا یفینقش ک

 یسازه ا یها تیپنجره ها را از محدود یدر دوران مدرن معمار ".دیآندو به مرگ فضا انجام دهیعق

نور در  یبه آزاد دنیرس یساخته شوند. اما به جا یهر اندازه ا درو به آنها امکان داده آزادانه  دهیرهان

 یمدرن جهان یرفته است.معمار نیناکارآمد پراکنده گشته و از ب ینور به گونه ا یاتیح یروی، نیمعمار

به واسطه محروم شدن از بسا  افتهی ی، روشنکسانیبا نور  یفوق العاده بنا نهاده است.جهان تیبا شفاف

ممالک جهان سوم از  ریمانند سا زیما ن یمعمار (1117: 1381)آندرو، یکیاز تار یو ته گرید یزهایچ

در چند دهه  نمانیسرزم یدر امان نبوده و ظهور آن را در ابعاد مختلف معمار سمیمدرن یدستاوردها

گوناگون به علت دور  یامروز ما در فضاها یگرفت. جامعه و به دنبال آن معمار دهیتوان ناد ینم ریاخ

 فیاست. تعر ییمعنا -یفرهنگ یگرفتار بحران سمیبر مدرن هیتک ایو  شیخو یسنت تیافتادن از هو

غفلت  یو اتیح یو روحان یمنحصر شده و از جنبه معنو یو یکیزیامروز از انسان به کالبد ف یمعمار

مرحوم استاد پیرنیا معتقد است: معماری ایرانی بر پنج اصل مردم واری، خود بسندگی، پرهیز از  .کندیم

ک( به همراه بهره گیری از پیمون)مدول(نهاده شده است. در حالی بیهودگی، درون گرای نیارش )استاتی

که معماری ایرانی بر اصول قائم بوده است معماری پایدار نیز دارای اصول مشخصی است. معماری 

پایدار به دنبال دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز در همزیستی سه عامل اساسی: عناصر غیر ارگانیک، 

 یگذار که در معمار ریعوامل تاث نیاز ا یکی( 396 :1398)شاهرخی، انسان است ارگانیسم های زنده و

 یکیزیو ف ییعالوه بر جنبه روشنانور است.  شود توجه به عنصر یامروزه کمتر بدان پرداخته و توجه م
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که گذشتگان ما از آن آگاه  یباشد. مسئله ا یم زین یمعمار یبه غنا یو ارزش بخش یبعد معنو یدارا

از خداوند و  ینماد یو در فرهنگ اسالم یسنت یاز آن بهره گرفته اند. نور در معمار یبوده . به خوب

 یمذهب یفضاها به خصوص فضاها یعمارخاص در م یگاهیخاطر جا نیاست به هم یوحدت اله

 یکهایامروزه با باال رفتن تکننکته است که  نیپژوهش در ا نیو ضرورت ا تیاهم  مانند مساجد دارد.

که در گذشته و در  ییموارد توجه به ظرافت ها شتریبه سهولت در اجرا، در ب یابیو دست ینورپرداز

رسد  یخورد و به نظر م یبه چشم نم گریکشورمان به نور بوده متأسفانه د یمتنوع معمار یسبک ها

بدون استفاده  یزندگ تیفیو به دنبال آن ک یمعمار تیفینور در ادراک فضا و باال بردن ک رآمدکا یروین

 نیمختلف روشنگر ا یدر دوره ها رانیا یاسالم یکوتاه در آثار گوناگون معمار یشده است. تأمل

و  ندنظم در عناصر، اجزاء، فضاها و بناها بوده ا یاست که معماران ما همواره در جست وجو قتیحق

عناصر نور است.  نیاز ا یکیگرفتند که  یمتعدد بهره م یجزامهم از عناصر و ا نیبه ا دنیرس یبرا

. خوردیبه چشم م شتریمساجد ب یدر معمار ،آن یعد معنوبُ لیالخصوص به دل یعل یژگیو نیکاربرد ا

و وصل او به جهان  یماد یایمساجد همواره به دنبال جدا کردن انسان از دن یدر معمار یرانیمعمار ا

 گاهیگرفته است. به سبب جا بهره اریهدف از نور بس نیبه ا افتنیبوده ، و در جهت دست  یمعنو

 نی، کامل ترآن با قلمرو حکمت و فلسفه میورابطه مستق یرانیا یاعتقاد ینور در باورها یارزش

نور دست کم در  یرزش. مقام اردیصورت گ یمذهب یبناها قیتواند از طر یو راهکار ها م یبازخوان

ها  نیمربوط به د یبوده است و نور فارغ از تفاوت ها داریپا یگاهیجا یدارا یاسالم یطول دوره ها

و  یاعتقاد یهمسان در باورها یتیو پس از اسالم همچنان موقع شیپ رانیا انیم اسیها در ق شیو ک

به  تیموشکافانه و با درا ،ندانههوشم رانیا میقد یکالبد معمار گریداشته است. به سخن د رانیا ینییآ

نور و چه  بتی، حضور و غنحوه ورود، انتقال نییشده است و معمار با تع لیتبد یعینور طب یبرا یقالب

توانند  یمعماران امروز م را به واقع به قالب نور غالب کرده است یمعمار نیا یزمان راتیبسا لحاظ تاث

 یگذشته در پ یبا درک کامل معمار یمعمار یفضاها ینور تیفیبحران و بهبود ک نیاز ا ییرها یبرا

که از گذشته به جامانده را سرلوحه  ییو الگوها ندیبرآ یمنبع خداداد نیو کارآمد از ا حیاستفاده صح

 خود قرار دهند. یطراح یضوابط و الگوها
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 پیشینه تحقیق: -2

 (1384)بهار و تابستان  3 یاپیباغ نظر، پ هینشر "نور ینور و معمار یفضا" (؛1384دیباج، سید موسی)

 نداشته، کاری ،در این مقاله به خصوصیتهای فیزیکی نور بدانگونه که مبحث علم فیزیک استنویسنده 

ر هم آمیخته بلکه در اینجا از ویژگی های مکانی و برخی جهات استتیک نور که با مقوله فضا و مکان د

. خصوصیات فضاهای ساخته شده نوری در کنار فضاهای عام حامل نور مورد می گویداست سخن 

ساخت فضاهای نوری اهمیتی چون فضاهای ساخته شده  نویسندهاز نظر  قرار گرفته است.بحث 

را می  معماری دارد و از این رو ساخت و تولید این فضاها مستلزم دانش معماری خاصی است که آن

 .ادنام نه« معماری نور»توان 

: یمورد مساجد )نمونه یمعمار یفضا یتوال نیینقش نور در تب یبررس" (؛1388)نسبیعال ی، محمدعلمحمدرضا، انیبمان

 (1391و زمستان  زیی)پا 4 یاپیپژوهش هنر، پ هینشر "لطف اهلل ( خیمسجد ش

 

 نییوضوع به تبم اتیو در قسمت ادب کردهاستفاده  یلیتحل -یفیمقاله از روش توص نویسندگان در این

ضوح وآن  یکاربرد یپرداخته شده تا ابعاد، وجوه و جنبه ها ینور در علوم معارف اسالم گاهیجا

 یاسالم یماردر مع ییفضا یسه گانه توال ینقش نور برطبق مولفه ها نییو در ادامه به تب ابدی یشتریب

 یهاخود در فضا یآن است که نور عالوه بر کارکرد عاد یایپژوهش گو ی. دستاوردهااستپرداخته 

نور در  به نقش توانیآنها م نیداشته است که ازجمله مهمتر زین یگرید یعملکردها ،یاسالم یمعمار

فصال، در ان بیو بهترت یزمان فیعمل در سه ط نیاشاره کرد. ا یو معنو یدو جهان ماد نیب یتوال

 .افتدیاتفاق م یاسالم یمعمار یانتقال و وصول در فضا

هران، دانشکده تدانشگاه هنر ، پایان نامه "یسلجوق ینور در معمار یشناس ییبایز یمطالعه و بررس"(؛ 1397زنجانی، پرهام)

 هنر یو مطالعات عال یعلوم نظر

جامعه  یِو فرهنگ یفکر مختلف ی، ارزش و مقام نور در حوزه هاتیبر اهم هیپژوهش با تک نیدر ا

 یحضور و ظهور نور در معمار تیاهم ی، به مطالعه و بررس یآن بر معماری رگذارو اث یسلجوق

شده است. این ، پرداخته آن انگرانهیشناسانه و ب ییبایز یِمهم در جنبه ها ی، به عنوان عامل یسلجوق
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کهنِ  دیعقا در باور و یقیعم یها شهیکه از ر زیمرتبط با آن ن مینور و مفاهپایان نامه بیان می دارد که 

 یم یغالب در دوران سلجوق یها شهینور در تفکرات و اند تیارزش و اهم .برخوردار است انیرانیا

وص به خود را به وجود آورده مخص یِشناس ییبایاز ز یدوره اثرگذار و گونه ا نیا یِتوانسته بر معمار

با زمان در کالبد و  وندیروشن ها در پ هیو سا هی، سانور یِباز و نشی، همانندِ آن چه که در آفرباشد

 . می، مشاهده کنیسلجوق یمعمار یِنما و اجزا یها یها ، برجسته ساز هیو آرا ناتیی، تزیمعمار جان

 یفصلنامه معمار "نمازگزار مسجد جامع اصفهان ینور و فضا در ساختار مسجد بر حاالت معنو ریتاث"(؛ 1399خانجان، میثم)

 (1399 زیی)پا 21 یاپیسبز، پ

با  ییشنااسناد ضمن آ قیاطالعات از طر یگردآور قیبا استفاده از روش تحق نویسنده مقاله نیدر ا

عناصر  نیاز ا کیهر حیو توض یدوران معمار نینور و فضا در ا نیو ارتباط ب رانیمعاصر ا یمعمار

 یبررس را مورد یخیتار ،یو جهان مجموعه فرهنگ رانیمعماران بزرگ ا دگاهید نیو همچن رگذاریتاث

ز نظر امجموعه که  نیمنتخب ا یاز فضاها یتعداد ینورپرداز یژگیمقاله و نی. در اداده استقرار 

فضا متفاوت  یدر مجموعه و کاربر یریمحل قرارگ ر،ینورگ تیو موقع تیفضا، وضع یشکل هندس

 شود؛ می یفضا معرف ینورپرداز تیفیمعمار و ک انهطراح ماتیتصم نیشده و رابطه ب یهستند، بررس

 زانیم هر فضا از نظر ینور طیشرا ،ینورپرداز یشده در کتب راهنما هیارا یارهایسپس به کمک مع

 لیحلتفضا  یحاصل از آن با توجه به کاربر یبصر تیفینور و ک عیتوز یکنواختیتنوع و  ،ییروشنا

 ماتیتصم هیر روز در کلنو ران،یا یسنت یاز آن است که در معمار یحاصله حاک جی. نتاه استشد

ر فضا نسبت ه یریو اتاقها، جهت گ اطهایتناسبات و ابعاد ح ،یپر و خال یاعم از انتخاب فضاها یطراح

 تیاهم آن، رینورگ تیو آسمان، عمق هر فضا و شکل و موقع اطیهر فضا به ح دید زانیم د،یبه خورش

 یان طراحارک نیاز مهمتر یکیداشته و  یکنندها نیینقش تع رهیغو  یو کاربر یهر فضا از نظر دسترس

 ،یاز معمار وهیش نیطراحانه به کار رفته در ا یراهکارهانویسنده بیان می کند که است.  شدهیمحسوب م

از نعمات  شتریهر چه ب یراهگشا و الهام بخش معماران معاصر باشد و امکان بهره مند تواندیامروز هم م

 .مردم را فراهم کند یبرا یعیطب ینورپرداز
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 روش تحقیق: -3

 یریگو بر اساس هدف با توجه به بهره  یکاربرد یجزء پژوهش ها قیپژوهش حاضر از نظر نوع تحق

ا اطالعات ب لیتحل یها کیتکن گردد. یمحسوب م یفیک ی، جزء پژوهش هانور یفیک یاز جنبه ها

 .باشد یم یفیک، به صورت نور یفیک یبر اساس جنبه ها قیتوجه به روند تحق

 مبانی نظری: -4

 از اسالم شیپ رانیا ینور در معمار خچهیتار -4-1

مختلف  یشکل ها ایمصالح و  یریبه اندازه روند شکل گ دیاز نور خورش یریدانستن روند بهره گ

سوم  سده میکه ما از آن اطالع دار یخیتار نیاول باشد. یالزم م اریبس یساختمان جهت طراح یئربنایز

 وارهیاختالف سطح در د جادیاز ا هیکسب نور و سا جهتکه در آن زمان  باشد یهزاره چهارم ق.م م

 ییآثار خانه ها یسوم و دوم ق.م از رو یهزاره ها کردند. در شهر سوخته از یاستفاده م یخارج یها

در به خارج  کی قیطرتوان استنباط کرد که هر اطاق از  یمانده بود م یسقف باق ریآنها تا ز واریکه د

از پنجره  ینمونه ا زی. م نق 1400و  1300در حدود  المیارتباط داشته و فاقد پنجره بوده اند، در دوره ع

 کیباشد که در کنار هم و در داخل  یم شهیش ریاز خم ییکه شامل لوله ها دهبدست آم یا شهیش یها

 نیگرفته و بطور حتم جهت روشن کردن داخل بنا مورد استفاده بود . از جمله کهن تر یم یقاب جا

در آثار دوره  یماد یبتوان در نقش قلعه ها دیرا شا رانیا یدر و پنجره در معمار یمدارک و نمونه ها

 برج ها ساخته شده یرا که بر رو ییتوان روزنه ها یم ینقش برجسته آشور ی. از روافتی نیشاروک

روشن و پاشنه گرد آن ها  یوضع درها به خوب دیدر تخت جمش یداد. در دوره هخامنش صیاند تشخ

 ییبام ها، روزن ها و جام خانه ها یدرها و حت یکاخ ها باال نیدر ا نیمانده است، همچن یاغلب به جا

 یآن ها را چگونه چند جفت در که اغلب بسته بوده روشن م دهیبزرگ و سرپوش یداشته وگرنه فضا

 یبرا یو ضرور یمنطق ریو آفتابگ بانیسا هیتعب ،یسبک پارس اتیکرده است؟ در اصل از خصوص

شد. بر  یدوره از اصل اختالف سطح، جهت جذب نور به داخل استفاده م نیساختمان هاست. در ا

 ادیبن یبر اساس دیتخت جمش یبناها یایکه انحراف زواپروفسور ولفانگ معلوم شده  قاتیتحقاساس 

 سریروز اول سال و فصول مختلف م نییگوناگون تع یروشن ها هیسا جادیا لهیگذاشته شده که بوس

 بسازد یرا به صورت ستنیز یبرا ازیمورد ن یداده مکان ها یاجازه م یرانیانحراف به معمار ا نیشده و ا
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 یبناها یری. از نورگدیاستفاده نما ییخانه به مقدار الزم از آفتاب و روشناکه در فصول مختلف سال هر 

 ی: تاالرهادیگو یدر مورد کاخ هاترا م کسیسا یسرپرس یول ستیدر دست ن یاطالع چندان یاشکان

آن ها از دهنه و  یناهروش زیبوده اند. ارتفاع آن ها مختلف و ن یسقف چوب یمجموعه تماما دارا نیا

بنا را  یریشده نسا که نورگ یبازساز ریتصو یشدند. از رو یبوده که به سمت مشرق باز م ییهالل ها

 یرینورگ یروش برا نیاز ا انیسازد که اشکان یاحتمال را ممکن م نیدهد ا یتوسط سقف خرپا نشان م

امر  نیداشته اند و ا یو روشناه هیسا نیبه نشان دادن تضاد ب لیتما انیکردند. ساسان یبنا استفاده م

 رایآن ها بصورت روزنه درآمده ز یچهار طاق یبناها یآن ها مشهود است. نوک گنبد ها یدرتمام بناها

 یکرخه در خوزستان، طرز نور گرفتن از اطاق را برا وانیداشته اند. ا اجیافروختن آتش بدان احت یبرا

 یینور از آن قسمت ها نیداشته اند معموالً تأم یکه طاق ضرب ییاهادهد، البته در بن یبار نشان م نیاول

عصر  یها یکه از انواع طاق ساز یبوده که سقف مسطح داشته اند.روش استفاده از طاق گهواره ا

بنا را  ییو روشنا دینما هیدو قوس پنجره تعب انیداد که در فاصله م یاست به معمار اجازه م یساسان

 اریبس یتا مدت ها انیهمانطور که گفته شد بعد از هخامنش زیاز جام خانه ن یرینورگ قهیکند. طر نیتأم

که استفاده از گنبد به  یو مورد استفاده قرار گرفت و در دوره ساسان دهیسنت طرح گرد کیبه عنوان 

گنبد  یکه در رو مینیب یشود م یم یمعمار نیا یهایژگیمعمول شده و جزء و یعیوس رفتهیشکل پذ

کردند، تا  یاستفاده م شهیپوشش آن ها از ش یکردند که احتماالً برا یم هیتعب ییبا حفره ها ییروزنه ها

کردند تنها از روزن وسط گنبد  یحمال جهت تحمل بار گنبد استفاده م یوارهایاز د انیساسان کهیزمان

کردند.اما پس از آن که بار سقف  یم استفاده یریآن جهت نورگ یشده بر رو هیتعب یاز روزنه ها ای

 ییرهایاز بدنه گنبدها نورگ ییجرزها انتقال دادند توانستند در قسمت ها یرا توسط قوس ها رو یگنبد

 (19: 1375: نیالبن ،امیگرگان) کنند هیرا بصورت هالل تعب

 پس از اسالم  رانیا ینور در معمار خچهیتار -4-2

آن از  یبافت شهر و بناها یریمکان و جهت گ نیی، تع(معاصردوران )زدهمهجدهم و نو یتا سده ها

آن  یاست که جهت طول یمحاط درشش ضلع لیمستط کیکرد. رون  یم یرویبه نام رون پ یمدل

سه رون متداول  یکارامد باشند. به طور کل یساختمان هاست تا از نظر مصرف انرژ یجهت برا نیبهتر

خاص مناسب بود  ییشهرها یاز آنها برا کیوجود داشت که هر  یاصفهان و یراسته، کرمان یبه نامها
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شدت و  ژهیباد و به و ،یجو طیمانند شرا یبراساس مساهل زیتوجه داشت که جهت خود رون ن دی. با

 یشهر یزیو برنامه ر ینور در معمار ریتأث ۀشد، که نشان دهند یمشخص م هیناح کیجهت نور در 

کرده است و توانسته  دایمفهوم نور در طول قرن ها تکامل پ( Ahani,2011: 310)کالن است.  اسیدر مق

با  یرانیاثر بگذارد. معمار ا یخود بر فرم معمار تیزنده ببخشد و با لطافت و معنو یتیفیک یبه معمار

 ی. شکندیافریرا ب یشناس ییبایاز ز یبه نور توانسته نوع خاص یو کاربرد کیولوژئدیتوأمان ا دگاهید

نور به عنوان  ریتأث نی. اولکندیم جادیا تیحال و هوا و شخص ط،یهر فضا، مح یکه نور برا ستین

نور، نظم و  قیبلکه از طر وارها،ید قیفضا نه تنها از طر نشیگسترش آن در فضا ست. آفر ،ییروشنا

به  ییشنارو جادیکنسول شده، بلکه با ا یو بالکن ها زی. نه تنها با سنگ و قرنردیگیصورت م ویپرسپکت

 زیهستند، بلکه به نور ن یپنجره ها و گچبر نشیچ ونی. نماها چهره خود را نه تنها مددیآ یدست م

 خیکار با آن در طول تار یساخت و برا "فضا "با نور  توانیاند که م دانستهیاند. معماران همواره م ونیمد

 یزی: نور چداردیم انیب هاناصف یدر نقش نور در معمار رانیرمیم (Bohme,2014: 61)تالش کرده اند 

 کیتنها  یمعمار نیاست. نور در ا نیو ذات آن عج قتی. بلکه با حقستین یمعمار نیبر ا یعارض

 یمعمار قتیبلکه نور حق شود،یهم محدود نم ییبایز نشیبه آفر یآن حت ریندارد و تأث یکاربرد فهیوظ

 ردیگیصورت از آن م یمعمار نیدر ا ورماده به ن یحضور دارد که تعال ییو آنجا سازدیاصفهان را م

شود که عالوه  یطور برداشت م نیمختلف ا یدر فضاها یرینورگ ۀنحو ۀبا مطالع (؛1377 ران،یرمیم)

 تیهمچون هدا یمتفاوت میاز مفاه ،یعیاز نور طب یریبا بهره گ یو سالمت روح شیآسا نیبر تأم

 میتقس دکننده،ینور متمرکزکننده و تأک ر،یمس نییتع ،یابیو جهت  گرید یبه فضا ییاز فضا یکنندگ

 تیاهم ۀدرج نییتع ،یمختص هر نوع کاربر یجداگانه، سنت نورپرداز یبه عرصه ها کپارچهی یفضا

تنوع، حفظ  جادیو ا ییبه روشنا یکیاز تار رییبه کار رفته در آن، تغ یکیهر فضا با شدت نور و تار

 کی جادیو کشش به باال و ا یهمچون تعال ین و عرفانینماد میهسلسله مراتب حضور نور و در مفا

شده است. عناصر مربوط به نور در  یمتجل یا وهیهر کدام به ش ،یرانیا یدر معمار یروحان یفضا

 یعیعنصر طب نیا یریاستفاده نشده و به کارگ کنواختیاز نور به طور  یرانیا یدر معمار یسنت یمعمار

 یبند بیبا ترک یرنگ یها شهیبه ش نیمز یچوب یو پنجره ها معرقهابوده است.  ریمتنوع و متغ اریبس

 هیمداوم آن و تنوع رنگ و سا رییتغ نیبه نور است و هم دنیمختلف حالت بخش یروشها یهندس

مقدار  (21: 1388لعل،  یایدر)رساندیو مناسب را به چشم انسان م یکاف یبصر یامهایروشن است که پ
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منظور معماران  نیا یمتفاوت است. برا زیآن ن یمختلف بسته به کاربر یما در فضاها اجینور مورد احت

نحو ممکن از نور روز بهره  نیساده به بهتر اریکرده اند با استفاده از فنون نوآورانه و عناصر بس یسع

نور  یده ها: گروه اول کنترل کننشوندیاز دو جهت مطالعه م رانیا یسنت یعناصر در معمار نی. ارندیبگ

کنترل  ۀنور، همواره مسئل یفراوان لیبه دل رانیدر ا (28: 1381 ،ینعمت گرگان)رهایدوم نورگ روهو گ

کنترل کننده نورند. کنترل  شتریب یرانیا یموجود در معمار یساختارها نینور مطرح بوده است . بنابرا

اول  ۀ: دستشوندیم مینور واردشده به داخل بنا را به عهده دارند و به دو دسته تقس میکننده ها، تنظ

 ینییحالت تز یو گاه شوندیکه به بنا افزوده م ییدوم آنها ۀکه جزو بنا هستند، مانند رواق و دست ییآنها

عنوان  "رانیا یسنت ینور روز در معمار یریبه کارگ یروشها" ۀدارند، مثل پرده. منصوره طاهباز در مقال

در  ریوشش نوع نورگ ستیهمراه با ب یقفو س یوارید ینورپرداز ستمیکه در مجموع شش س کندیم

قواعد  یفضا، دارا یوجود داشته است که هر کدام با توجه به محل استقرار و نوع کاربر رانیا یمعمار

در ( Tahbaz & Moosavi,2009: 31)خاص خود بوده است. ییاجرا اتیو جزه یطراح یارهایو مع

فضا، ورود آن به  تیآن براساس اهم هب یشدت نور و شکل ده میمجموع معماران تنها پس از تنظ

 تیهدا یها ستمیس ۀمشترک هم ۀنور مشخص یپرتوها یبه فرم ده ازی. نساختندیداخل را ممکن م

در درون ساختمان  ینوران یاشکال هندس جادیاست که اغلب موجب ا یرانیا ینور در معمار ۀکنند

. ندیآفر یم یمتنوع و خاص اتیبتجر یداخل یورود نور به فضاها ۀنحو ( Ahani, 2011: 83)  شودیم

 یفرم ها انیاز م تواندیکه م یورود نور به فضا و اشکال ۀشباک، نحو ،یپنجره ها، در پنجره ها، ارس

 یفرمها زیهندسه شباک و ن ،یارس یرنگ یها شهی. طرح و شکنندیشود را مشخص م دهیمختلف آنها د

 ( Makani,2012: 70 )کنندیم جادیمتنوع بازشوها در شکل نور وارد شده به اتاق تنوع ا

 یونانی ینور در معمار خچهیتار -4-3

در معرض افتاب  شدیدر موجودات دانسته م اتبخشیحرارت ح جادیعامل ا دیباستان که خورش ونانیدر 

رو مناطق رو به جهت شمال در نسبت  نیشد. از ا یم یقرار گرفتن از جمله عوامل سالمت جسم تلق

سالمت انسان جهت مناسب  ینور و اشعه الزم برا افتیدر زانیبا مناطق رو به جنوب از نقطه نظر م

تابش  لیبه سبب جهت ما ادیحال در فصل تابش ز نینور و در هم افتیدر زانیکه از نظر م شدیم یتلق

امکان  یدیو هندسه خورش یاز ساعت آفتاب انیونانی یریاشعه آفتاب آزاردهنده نبوده است. بهرهگ

 ونانیدو شهر  2 یآنان فراهم کرده بود. در طراح ازیمورد ن یرینورگ یمناسب بنا را برا تیموقع نییتع
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 اطیح کیها به دور  بود خانه یونانیشهر دولت  کیاز  یکه نمونه ا نهی یپر زیو ن نطوسیباستان اول

 یشهر طراح نی. سقراط درباره انگاره اگرفتندیشکل م یکه رو به جنوب داشت و رواق ورود یمرکز

. اما کندیآفتاب تا درون آن رواق ها نفوذ م دیبودن اشعه خورش لیسبب ما بهگفته است که در زمستان 

. کندیم نیفضا را تأم تیشده مطلوب جادیا هیدارد سا یعمود یتیموقع دیدر تابستان که خورش

دار در معابر  یتاق یگذرها زیو ن هیسا جادیمقابله با آفتاب و ا یشده برا هیرو به جنوب تعب یشخوانهایپ

بنا  یبوده که در معمار دیخورش دیمف یدر استفاده از نور و انرژ یونانیمعماران  یاز راهکارها یونانی

 .(Baker, 2002: 7-8)گذاشته است ریو شهر تاث

 رُم ینور در معمار خچهیتار -4-4

 یرا برا هیسا جادیاند که ا بوده یمیاقل یمکان یازهاین ونیخود را مد یریشکل گ زین یروم یخانه ها

 ییو اجزا کننده عناصر نییحاکم تع طیبا شرا ی. سازگارآورد یبه شمار م تیلووا کیمبارزه با گرما 

شده  ختهها با حجم سا اطیبوده است. ح یروم یدر خانه ها یورود یفضا نیو همچن اطیچون ح

درگاه  قیا از طرهبنا  نیا ی. اتاقهاشدندیم ریدور تا دور تعب ییو رواق ها شدندیدر بر گرفته م یرامونیپ

کوچک  یپنجرهها قیآنها از طر ییداشتند و روشنا اطیکه اغلب رو به ح کردندیم یریبزرگ نورگ یها

 پرداز هیمعمار و نظر وسیتروویو (Philips 2000: 20-21) .شدیم نیباغ پشت بنا تام ایرو به گذر 

د مطالعه مور یفیو هم به لحاظ ک یمعمار است که نور را هم به لحاظ کم سندهینو نینخست دیشا یروم

 ریسکونتگاه ها و مس یطراح انیبه توجه به ارتباط م ازیاو آشکارا ن .(Baker, 2002: 7-8)قرار داده است

ر مصر مناسب به نظ یاز مسکن برا گونه کی دیگویآنجا که م کندیرا گوشزد م دیخورش تیموقع

 ماًیمستق نیاز زم بخش کیاست که  لیدل نیبه ا نیرم..... ا یگونه برا کی.. ایاسپان یبرا یگری.... ددیآیم

 .دو واقع است نیا انیم گریکه بخش د یاز آن دور است در حال یگریاست د دیخورش ریمس ریز

 (vitruvius, 1960: 170)کنند یرویپ یمیلاز تنوع اق دیخانه ها با یروشن است که طراح

 یافته های تحقیق -5

  یرانیبازار ا -5-1

اطراف  طیبا مح ییفضا یوستگیهستندکه درون آن ها هرگونه پ یزیسحر آم یبازارها همانند جعبه ها

 یتابد،تنها راهنما یکه به داخل م یرود. نور یبه همراه آن از دست م یابیشود وحس جهت  یقطع م
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عابران هستند  یستارگان در شب،راهنما ،همچونیمنابع نور نیاست.ا اعتو س دیدرک جهت خورش

 رهیحمام ها وغ ها، مچهیت کاروانسراها، ،است که در راسته ها ینور عیاز وقا یبازار مجموعه ا ی.فضا

در  .ابدی یمتفاوت تبلور م یهر بار به صورت ،(متصل به ستون فقرات بازار هستند یکه همه سازه ها)

 یفضا قیطر نیتا ازا ابندی یم شیسقف افزا یرهاینورگ د،یجد یمحل ورود به فضا در باًغال راسته ها،

 بازمتصل به بازار یفضاها ییروشنا راسته ها، یکیتار شود. زیفضا ها متما گریجهت از د رییمکث و تغ

ها  یگشودگ نیا ییکند.در پس روشنا یرا دوچندان م( رهیصحن مساجد و غ ها، هینیحس ها، اطیح)

عناصر بازار را تا کوچک  ییفضا یقرار دارند که تسلسل نور یگرید کیروشن وتار مهین یفضاها

 (22: 1394و عامری،  ییموال)بخشند. یتداوم م اسیمق نیتر

 

 
 : نور در معماری بازار ایرانی.1 شکل

قابل  هر فضا نور خاص و نور وجود دارد، فضا و یها تیفیک نیمشخص ب یارتباط یرانیا یدر معمار

مستقل و  یخود زبان یگرفت نور در معمار جهیتوان نت یجهت م نیخود را داراست و از ا ییشناسا

 یصلا یکه انسان در مواجهه با بازار کاشان و فضاها یزیچ نیقابل درک است نوردر بازار کاشان اول
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کشور  یامروز یبه اتفاق ساختمانها بیکه در قر انیرانیما ا یحضور فعال نور است. برا ابد،ی یآن در م

 رایگ اریبس یحضور نیچن م؛یابی یروشن کردن فضا م یبرا یمنفعل و صرفاً خادم یخود، نور را عامل

که معماران آن دست  میابیتا در میریمهم بازار کاشان قرار گ یاست در فضاها یو آموزنده است. کاف

 یریگ که در احجام و تناسبات، رنگها و حرکتها و روابط استاد بوده اند، بر به کار یکم به همان اندازه ا

خود مطلوب  یحال و هوا جادیو ا یو فضاساز ینور تسلط داشته و آن را آگاهانه به مثابه عامل معمار

 ییروشنا یبرا ینه معمار در مقابل نور منفعل است و نه نور عامل گرید نجایدر ا .به خدمت گرفته اند

 تمیسقف ر یرهاینور گ ارها. در بازگذاردیم شیفضا نور بودن خود را به نما یفضاها، بلکه نور در جا

 یو فرع یاصل یمردم را در جهت ها ییدهند و مانند عالهم راهنما یقرار م دیحجره ها را مورد تأک

. کامالً ارتباط دارد یداخل ینور پرداز زمیبازار با مکان ییسازمان فضا یدگیچیو پ تمیکنند.ر یم تیهدا

تر  یغن اریبس یبه روش ندیآ یبازار به شمار م ندرو یدر معمار یکه نقاط عطف دهیسرپوش یها مچهیت

ها به تناوب  رراستهیروباز که در مس یها اطیح شوند. یم یازتر نسبت به راسته بازارنور پرد دهیچیو پ

 یم یریجلو گ (بسته یترس از فضاها) یحس کالسترو فوب جادیبازار و ا یکنواختیقرار گرفته اند از 

کرده  جادینماز ا قیوقت دق نییتع یرا برا یمختلف یآفتاب یساعتها یمیزمان معماران قد کنند نور و

هستند که فرد درون آنها  یبسته ا یاز موارد فضاها یاریدر بس رانیا یشهرها یعموم ی. فضاهابودند

 (51: 1394 ،یعامرو  ییموال) دهد یخارج کامالً از دست م طیارتباط خود را با مح

 مدارس -5-2

از  یعموم یبنا نیمدرسه را بعد از مسجد، مهمتر رانیا یاسالم یدر کتاب معمار ایرنیاستاد پ

 و درون یمرکز اطیح کیمدارس به صورت  یکل بیکرده است. ترک یمعرف یدرون شهر یساختمانها

 هتج قسمت نیمهمتر نیدور تا دور آن بوده است. بنابرا یتمرکز حواس و حجره ها جادیگرا جهت ا

در  یآموزش ی. فضاباشدیم یو مرکز یبوده است که نقطه کانون یمرکز اطینور در مدارس ح نیتام

 تیاهم یعینور طب یباز و بسته است. در مدارس سنت مهیباز، ن یاز فضا یبیترک ران،یمدارس ا یمعمار

، روزن قیکردن شدت نور از طر میدرس با مال یکالسها یبر آن بوده که در طراح یداشته و سع

 (19: 1392 ،یفوالد)ابدی شیافزا یریادگی ییو توانا تیانداختن، آرامش، الوه هیو سا یمقرنس، کاربند

 خانه  -5-3
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کنتراست در  جادیمطلوب نبوده است. با ا کنواختیبه صورت  ینورپرداز یشخص یدر خانه ها

 مهین یفضاها یروشن و سامانده اطیآورند. ح یدر ساکنان به وجود م یاحساس مطبوع ینورپرداز

 ۀز جملاکرده است که  ینور در داخل فضاها کمک م ورود زانیباز و بسته در اطراف آن به کنترل م

 یپنجرها قیاز طر نیشاه نش ای ییرایاطراف از جمله اتاق پذ یداخل فضاها ییروشنا. است وانیآنها ا

 یه راحتنشود، اما ب دهیفضا د نیشود انسان درون ا یشده و سبب م نیتأم یرنگ یها شهیبا ش یارس

پله  یشانیپکه در  یاهیو گ یهندس یمهابا فر یمشبک سنگ یهایاط بهره ببرد. حجاریح ۀبتواند از منظر

آن با  یبصر ارتباط ن،یرزمیز یکار شده، عالوه بر نورپرداز نیرزمیز یدارا یخانه ها یها و ازاره ها

کامالً  یتحرک یفضاها یمسکون یدر خانه ها نیبنابرا (41: 1392 ،ینجف) کند یم نیرا تأم اطیح یفضا

 مهیو ن ایپو مهین ییو فضا هیسا وانیاست. ا تیحرکت و فعال یکامالً روشن و فضا اطیاند، ح کیارت

 ینورها قیاز تلف بایز ییاتاق که جلوه ها تیرود و در نها یبه کار م یسکون موقت یو برا ستاستیا

 (22: 1392 ،یریکشم)حرکت  ریمس یینها ۀاست و نقط یرنگ

 حمام  -5-4

 یاجتماع یو نظافت داشته و نهاد ریتطه یورا یگاهیجا یطول دوران اسالم در یعموم یحمامها

و  دادیمورد قبول جامعه در آن رخ م یاز مراسم، هنجارها و رفتارها یاریاند که بس شدهیمحسوب م

 نیمقدس در ب یدر سطح شهرها مطرح بوده اند. آب بعنوان عنصر یمهم عموم یاز فضاها یکیبعنوان 

است. نور  نمودهیآن اضافه م تیبه اهم طیهر مح حضور آب در نیشده بود، بنابرا ختهشنا انیرانیا

 ایمعموالً در مرکز و  رهایکه نورگ یشده، به نحو نیاستادانه از سقف تام یقیحمام به طر یفضاها

کرده و  دایپ یگرفته اند و کامال با هندسه سقف هماهنگ یپرکار جواهرگونه، جا یدورادور سقفها

 یی. هنرمند معمار در مکانهاکندیم جادیآن ا یبر رو ییبایروشن ز هیو سا دهدیتر نشان م ینوران راسقف 

و  یخورده در اضالع شرق قلینازک مرمر ص یسنگها یۀدارد، به تعب دید تیمانند حمامها که محدود

 هیتعب یآن به سنگ ها ۀدر هنگام طلوع و غروب و تابش اشع دیپرداخته است تا حرکت خورش یغرب

ا کمک کند، بلکه استفاده کنندگان در فضا را از گذشت زمان آگاه سازد. فض یشده نه تنها به روشن

کرده و مانع  تیرا به داخل حمامها هدا ییسقف، نور و روشنا یجام درون جامگاهها هیبا تعب نیهمچن

به  یعنصردر حمام توسط  یریعمل نورگ( 49: 1392: ینجف)از بام به داخل حمام شده ( است  دید
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 یها در جامها بستگ شهیش نیبوده است. تعداد ا شهیگرفته که جنس آن از ش ینام جامخانه صورت م

آن داشت  ریز یفضا یبه گرما و سرما یبستگ زیجام ها و تعداشان ن نیبه محوطه داشته است و قطر ا

ع خاص دوره نو) ناست. هورنو و گلجا دهیگردینور حمام استفاده م نیتام یکه برا یگری. عناصر د

 نام داشته است. (شودیم دهید رازیش یبوده که در حمام ها هیزند

 
 نیقزو میدر حمام حاج محمد رح نهیب یداخل ینحوه ورود نور به فضاها: 2 شکل

  یرانیحضور نور در مسجد ا -5-5

جهان  یها دهیکردن پد تیکاربرد نور تنها قابل رو نیتر یاصل میرسد که تصور کن یبه نظر نم یمنطق

نماد آن بوده است او را به دنبال  شهیکه نور هم یبشر یلیازآن م شیرسد که پ یباشد ،بلکه به نظر م

. است افتهیذکر نام او رفعت  یبرا خداوندکه به اذن  ییخانه ها یکشد، آن هم در بنا یم ییروشنا

و مرکز شهر هستند به عنوان قلب  یاسالم یخدا در شهرها شیمکان پ نیمساجد به عنوان محبوب تر

و  اتیهمواره بازتابنده مکان مقدس،ح یرانیا یآنجاست . معمار یکه همه دل ها و چشم ها به سو

شود  یمسجدش مشخص م یبا دورنما یارتباط هر شهر اسالم نیدر ا« حضور نور است و بر روح 

ساخته شده تا حضور خداوند  یدرون مسجد،اساسا به نحو یمثال، فضا یگذارد . برا یم ریتاث یآدم

مساجد،  ینگرش به نور در معمار ،یرا القا کند و فرد مؤمن از هر سو خود را در احاطه به طور کل

حضور  نیکه ا ینور مطلق است،نور تیاست؛ چرا که ذات اقدس احد دیعارفانه به توح ینگرش

با  یملکوت یتفاده نور در خلق فضاو ظلمت در پناه نور و اس یکیمقابل ندارد. فرار از تار ندظلمتیبب

 یاست که معماران برا یکردن نور و فضا از نکات هیال هیو ال میرمستقیمکث و نور غ یفضا جادیا

انسان به  ،یبه درون کالبد ماد ی. در اثر تابش نور اله اندمساجد به کار گرفته  تیمعنو یفضا شیافزا



 3شماره 4، دوره1400 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                       

270 

 

نور به عنوان  ،یمذهب یاغلب بناها یموضوع در معمار نیا شینما یبرا جهیرسد در نت یرشد تکامل م

عنصر نور  لهیکه به وس یشود . مساجد اسالم یعناصر به کار گرفته م گریبارز و مستقل از د یعنصر

 ییفضاها نیباشند انسان در چن یم یو معنو یحس روحان کیبه انتقال  ادرق یشده اند به خوب نیمز

و اجسام در ذهن خود به کامل  اءیمبهم از اش یها هیا مشاهده ساشوند ب یروشن م فیضع یکه با نور

به  یکیحس نزد کیآن  جهیرود که نت یخلسه فرو م یعمل به نوع نیپردازد و با ا یم ریکردن تصاو

: 1393 گران،یو د ایرهبرن؛ 6: 1391 گران،یو د انیبمان)شود  یم داریدر درونش ب یتمنبع وجود و هس

4) 

 مساجد یاستفاده از نور در معماراهداف  -5-5-1

اره مورد توجه همو نیتر فیتا ضع فیط نیتر یاز قو یازجمله مساجد با درجات یدر اماکن مذهب یینور به عنوان منبع روشنا

ر مساجد عنصر د نیموارد کاربرد ا گرینور از د یعیبراساس عنصر طب یعیطب شیقرار گرفته و به کار رفته است. گرما

  (219 :1384 :ییغمایو  ارزادهیمحمد)است

 نیاست ا دهیبخش یبه کالبد خشک و صلب معمار یخاص ییبایو ز تیو بازتاب نور چون روح، همواره جذاب تیشفاف

  ؛سازد یرا دوچندان م یعرفان یفضا یو لطافت ها ختهیدرهم آم یمعنو یبا ارز شها تیجذاب

لوه گر کنند مکان ج نیمقدس تر نیدر ا یهاست به نوع ییبایز نیاند جمال حق را که برتر دهیمعماران مساجد همواره کوش

 ،یستار)هاست ییبایز نیا یتداع یعنصر برا نیاست، بهتر یاله تیرحمت و معنو قت،یکننده انوار حق یو نور که تداع

 (439: 1380، یساربانقل

 کیند که هرک یم جادیا یمتفاوت یکه بسته به نوع مصالح و طرز کاربرد آنها جلوه ها یو قو فیضع یها نروش هیسا جادیا

  (24: 1366 نگر،ینیفا)خاص خود است تیماه یدارا

 یانتقال م دهننیخالق مسجد به ب ایکه از طراح  یاحساس است، حس اندنینما یاز روش ها یکینور  یعیاستفاده از عنصر طب

ارتباط  ها بدون یها و روشن یرگیت قیتوان ازطر ین حس حضور، حرکت و تمرکز و ... را مچو یمیمفاه نی. هم چنابدی

به  یرانیسجد ام نندهیاست که آفر یهمان موضوع قاًیدق نیداشت و ا شتریانتقال داد و تمرکز ب میمستق یو رابطه ا یکالم

 (225: 1384، ییغمایو  ارزادهیمحمد)به آن واقف بوده است.  یدرست

 مسجد  یسلسله مراتب نور در فضاها -5-5-2

حاصل  ییروشنا زانیدر ارتباط با م یکیو تار ییروشنا ییاز نور به کجا یمعمار یریپذ ریمحدوده تاث

گونه بودن  ندیبودن نقش نور و برا هیها نظر دارد که به سبب چندسو یدر فضا و در نسبت با همجوار

 ییدر روشنا ییچه بخش ها نکهیبه آن اشاره شده است. ا یبه نوع نیشیپ طورآن، در س ینیتحقق ع
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داهم حاصل از  ریغ یکیحاصل از تابش و تار یموقت ییروشنا یدارا ییکامل قرار دارند؛ چه مکان ها

 ایچه محدوده  گریبه سخن د ایدر طول روز به سر برند  یکیتار نیشتریدر ب یباشند؛ چه مواضع هیسا

عناصر  ایاز فضا  ییچه قسمت ها نکهیروشن قرار دارند؛ ا ای یکیتار نیشتریدر معرض ب ییمحدوده ها

 یارزش تیمتفاوت از نظر اولو یکه فضاها نیداهم باشند؛ ا ای یدرخشش موقت یرایپذ یروشن نیدر ع

 نکهیشوند؛ و ا فیچگونه تعر( کنتراست ها)و انبسان ها  یکیو در قبال تار رایدر بنا چگونه نور را پذ

برخوردارند  یو تناوب نور عیتقط ر،ییتغ ،یکنواختیاز  زانیبه چه م یکیو تار یروشن یمحدوده ها

بخشند. جدا از  یرا به فضا م یمتعدد اتیفینور هستند که ک یاز عوامل موثر در حضوربخش یهمگ

نور  نیتام هستند که یباز درون یفضا یدارا میقد رانیا یسرا، عمده مسجدها انیفاقد م یمسجدها

باز  یها طیگونه مح نیبه ا ینور یرا بر عهده دارند. ضمن آنکه رو کردن مدخل ها یرامونیپ یفضاها

کند. در مسجد  ینم جادیا یمذهب یبنا یروزنه ها برا یدر گشودگ یتیمحدود شگاهیاین یمرتبط با بنا

 زیمسجد ن یدو سو رسمدا یدرون اطیسرا بلکه به ح انینه تنها به م یروکردن نیچن یجامع عباس

است که با محصور شدن توسط  ییمحدوده فضا نیمسجد روشن تر یدرون اطیح قتیهست. در حق

حاضر کردن نور در درون  یها تیاز قابل ینور، بخش عمده ا نیشتریب رشیمقدس و با پذ یفضاها

 یچون قلمرو یداخل یباز و فضاها یفضا انیقرارگرفته م یفضا به آن اختصاص داده شده است. فضاها

و درون  رونیب انیموجود م یبخش در انبسان نور لیواسط و عامل تعد یو درگاه به عنوان فضا وانیا

  کنند. یعمل م

 حضور سبب به که هایی محدوده از جدا و نور شدت در طبیعی تحوالت با متناظر تغییرات از جدا

با حضور موقت نور و  یدر معمار ییهستند، قلمروها« دائم ییروشنا» یدارا روز طول در نور متداوم

 رانیا میقد یوجود دارند که معمار یدر گستره روشن« درخشش موقت»با  ییمحدوده ها زیو ن «یکیتار

با نور  یکالبد معمار ییارویکرده اند. مورد نخست در رو ژهیو یتیفیک یرا در نسبت با حضور نور دارا

 لیسو به دل کیاست که از « به نور هیو از سا هیتحول از نور به سا ریس»آن در  یریو قرارگ میمستق

در نسبت  یسطوح و احجام معمار تیبه سبب موقع گرید ینور و اصل حرکت و از سو یعیطب تیماه

رو  یها وانکیو ا وانهایگنبدها، تاقنماها و تاقچه ها، ا ریمتغ یها هی. ساونددیپ یبه وقوع م گر،یکدیبا 

 طیشرا میتنظ یعملکردها «کهی»روند که به صورت  یبه شمار مموارد  نیاز ا یهمگ یدرون اطیبه ح

شوند. مورد دوم  یم یکالبد معمار ییایرا به همراه دارند و سبب پو یشناخت ییبایو ز یشکل ،یطیمح
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حاصل از بهره  عفگونه از فضاها، تابش مضا نیدهد. در ا یرخ م کنواختی ییروشنا یدارا یدر فضا

 شتریب ییدر قلمرو یژگیو نیلعاب دار، سبب ساز چن یدرخشش چون کاش تیبا قابل یاز مصالح یریگ

نور )روزنه  یافق یتوسط مدخل ها ینور یاز اثرها یگریشود نوع د یم شیاز سطح مورد تا یموقت

شوند. در  یم داریوجود ندارد، پد ای فیضع یکه عنصر واسطه ا یدر موارد ژهی( به ویسقف یها

رخداد را آنجا که اثر  نیاز ا یمتعدد یمتنوع گونه ها یمسجد جامع اصفهان، تاق ها یشبستان ها

نشانه  یچون محراب را در زمان خاص یو گاه مکان واریستون، گاه کف، گاه د کرهیثابته گاه پ ریغ ینور

 یاسالم -یرانیمساجد ا رفضاها د یتوال ( 317: 1393 م،یگذارند. )ماهوش، مر یم شیرود، به نما یم

 :عبارت اند از بیکه به ترت ردیپذ یصورت م یسه مرحله و به صورت سلسله مراتب یط

 

 ی. ترسیم از نگارندهاسالم -یرانیمساجد ا رفضاها د یتوال: 3 شکل

داشته باشد و به عنوان  ییدر حس فضا یادیز ریتواند تأث ینور با عبور از سطوح شفاف و انعکاس م

 هیسا جادی. استفاده از سطوح متخلل و اخود را جلوه گر سازد یعناصر معمار نیتر یاتیاز ح یکی

 یها تها باف هیو تعلق شود . سا یحس سبک جادیتواند باعث ا یسطح م یهنرمندانه رو یروشن ها

 تیاز هدا یشکل کیروشن و تار مهیروشن، ن یفضاها جادیکنند و با ا یم جادیسطوح ا یرو فیظر

سطوح  یرو ییبایز ییفضا یجلوه ها ه،ینور و سا یباز نیکنند و با ا یآگاهانه از نور ارائه م یو باز

انفصال
عبارت است از جدایی از دنیای مادی •

انتقال
ه را عبارت است از فضایی که نقش یک مفصل و وصل کنند•

بین جهان مادی و معنوی ایفا می کند

وصول
عبارت است از وصل کردن و رسیدن به دنیای معنوی و ذات•

مقدس الهی
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فضا و درک  خلق یبرا یدرک فضا. وجود آن در معمار یاست برا یا لهی. حرکت وسدیآ یبه وجود م

 یم جادیحس حرکت را ا تیالیو س ییایپو جادیاست، نور با ا -حرکت  یعنیعامل  نیا ونیفضا مد

تنها  رییتغ نیکنند و ا یناظر هستند که با حرکت خود فضا را درک م یچشم ها نیفضا، ا کی. در کند

خود را در فضا نشان  انکه منشأ آن است قابل درک باشد و زم یا دهیمحسوس خواهد بود که پد یوقت

کند. به طور  یم دیتشد یو حس حرکت را القا و گاه حت یکیتار ،ییروشنا ،یکه توال یراتییدهد، تغ

 یما نمود م یمساجد اسالم یو عطف دارد، در معمار دیتداوم نقاط تأک نیکه درع یزمان نور ،یکل

بر نقاط  دیو تجسم گذر زمان و تأک دنیکش ریشود و با به تصو یآن م یکالبد میاز مفاه یکیو  ابدی

 هامیاز ا یبلکه در هاله ا حیصر ینور نه به گونه ا نی. اشود یمسجد زنده م یعطف آن است که فضا

 (22: 1391، نصب یو عال انیبمان)شود  یمنجر م رینظ یب یجازیبه ا تیو استعاره است و درنها

 
 (23: 1391، نصب یو عال انیبمان. )انفصال، انتقال و وصول توسط نور در مساجد: 4 شکل

 

 نتیجه گیری: -6

که از همه مهم تر استفاده از  ردیگ یرا درنظر م یاریموارد بس ،ییهر فضا یطراح یبرا یمعمار اسالم

 یم تینور را به داخل هدا رد،یگ یحالت را درنظر م نیمناسب تر ،یبا استاد نی. بنابرااست یعینور طب

 یپ یاتیعنصر ح نیا تیبه اهم یرانی. معماران ابخشد یم یمتفاوت میمفاه یداخل یکند و به فضاها

کنند و به خدمت  ریتسخ یبوده است که نور پراکنده را به کمک معمار نیبرده اند و تمام کوشش آنها ا
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 یمتنوع ینور یمختلف و روزنه ها، منبع ها یکوچک و بزرگ با شکل ها ی. با ساختن پنجره هارندیگ

 سازد. یو خارج را به هم مربوط م خلدا طیکنند و مح یم تیکرده اند که نور را به داخل هدا جادیا

 

 . ترسیم از نگارندهاز عالم ماده به عالم معنا در مساجد دنیرس: 5 شکل

به فضاها  (کنتراست) نیمتعدد و تبا یضرب آهنگ ها جادیو ا یداخل یو نور در فضاها هیسا یبا باز

مطلق هردو  یکیتار ایسراسر از نور  یشده اند . فضا رهیحاکم بر آنها چ یکیو بر تار دهیبخش تیهو

 یدهد و کاربر یمعنا م طیدو، به مح نیهوشمندانه ا قیتلف نیببرند، بنابرا نیاز بفضا را  یتوانند معنا یم

نور  رایشود؛ ز یم یمهم تلق اریبس ینور عنصر یاسالم ی. در معمارکند یخاص آن را مشخص م

 نی. بنابراکند یرا القا م یبه منبع و وجود هست یکیاست و حس نزد یاز ملکوت و عالم ربان ینماد

به نور،  یکیو حرکت از تار ینوررسان ،یروشن هیخود به مسئله سا یها یدر طراح یممعمار اسال

داشته و توانسته  ژهیتوجه و گریکدیدرکنار  کیتار مهیو ن کیروشن، تار مهیروشن و ن حیصح دمانیچ

ر به وجود و نو یکالبد معمار نیب یمطلوب اریعنصر به نحو احسن استفاده کند و تأمل بس نیاست از ا

قداست،  ،یشگفت رینظ یگوناگون ساساتاح ،ییحس فضا جادینور با ا ،یاسالم ی. در معمارآورد

است  یو ملکوت یقدس ینقش یاسالم یواقع نقش نور در معمار کند. در یحرکت و سکون را القا م

آورد و بعد  یدر مخاطب به وجود م یآمادگ یتقدس در بدو ورود به بنا، نوع نینشان دادن ا یکه برا

نوراالنوار و وجود مقدس  یعنیآن  یعرفان ریتعب ای -نور  یکوشد نهفتگ یم ینسب یکیتار جادیبا ا

 در –پس از گذر از دو مرحله قبل  -متبادر سازد؛ سپس در مرحله سوم  یرا به ذهن آدم -خداوند 

نقش وصل کننده  نجایدر ا نور نیکند که ا یاز نور روبرو م یمیمخاطب را با منبع عظ یکیآن تار انمی

جهان معنوی
اشراق نور 

(وصول)النوار
در  نهفتگی نور

(انتقال)ذهن

آمادگی ضمیر
ناخودآگاه  

(انفصال)
جهان مادی
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 یاست، م یکامالً ماد یساختار یدارا یکه معمار نیکند. با ا یم فایرا ا عهیبه عالم معنا و مابعدالطب

 یینها فهیوظ نی. بنابراوجود مؤثر باشد هیبا مراتب عال یوجود انسان یارتباط نفس ذ یتواند در برقرار

 یدرپ یکند و پ یم نیّاز حرکت است که راستا را مع یساختار نور نشیآفر یتجسم یسازمان ده

 د.ابیکامل دست  یپارچگکیتجربه بتواند به  نیآورد تا ا یم درا به وجو یمناسبات

 منابع: -7

 یارمعم یفضا یتوال نیینقش نور در تب یبررس(؛ 1391ی)محمدعل نصب، یو عال محمدرضا ان،یبمان

 چهارم سال دوم، شماره پژوهش هنر، هی، نشرمساجد

 یر معمارنور د یفیک یاز جنبه ها یریبا بهره گ یمذهب یمجموعه فرهنگ یطراح(؛ 1397خالقی، آزاده)

 دانشگاه خیام یمعمار شیگرا یارشد رشته معمار ینامه کارشناس انیپا(؛ مساجد)یرانیا

ساختمان  یسسازمان نظام مهند فصلنامه فن هنر.(؛ 1388)حانهیلعل، بهرنگ وحوصله دار صابر، ر یایدر

 61 یاپیپ، 25.شماره زدهمیس .سال النیگ

 نیومدمساجد. مجموعه مقاالت  یعرفان،رنگ و نور در معمار یتجل(؛ 1380) ،حسنیساربانقل یستار

 مسجد. تهران،دانشگاه هنر یمعمار شیهما

جله ، میشهر ی)سبز( در فضاهاداریپا یبر اصول معمار یلیتحل یکردیرو(؛ 1398شاهرخی، فروزان)

 402-391صفحه ، 7 یاپیپشماره  - 3، شماره 2دوره جغرافیا و روابط انسانی، 

 12 .شمارهانییترجمه نصراهلل کسرا . مجله عکس.ینور و معمار(؛ 1366)اسینگر،آندرینیفا

 یسنت یرمعاصر و معما یمعمار ینورپرداز یقیتطب ۀسیمقا(؛ 1392)فاطمه، ،یوحدانه، جعفر ،یفوالد

 ،یمارمع یمل شیهما نی.اول (رازیدر ش یکالسه سعد 15و دبستان  رازیمدرسه خان ش یمورد ۀنمون)

 مفتح همدان دیشه یو حرفه ا یدانشکده فن دار،یپا ستیز طیو مح یمرمت، شهرساز

 یمعمار نور در یمعنو میو مفاه کیزیف یبررس (؛1392)ژهیمن ،یزهره، عباس ،ینوشاد ،یهاد ،یریکشم

 وکانب ،یشهر ۀو توسع داریپا یمعمار یمل شیبه مساجد و خانه ها ). هما ی( با نگاهرانیا یسنت

 ،ماهوش ییچرا ؛یچگونگ ؛ی: هسترانیا میقد ینور در معمار یفیحضور ک(؛ 1393ماهوش، مریم)

 انتشارات پژوهش های فرهنگی
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 .تهران:فرهنگعتیهنر و عناصر طب شیهما نی. مقاالت اولرانیا

 یدمطالعه مور یاسالم یحکمت نور در معمار(؛ 1394)درضایحم ،ییاهویس یزهرا و عامر ،یموالئ
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 43و  42. شماره  یو شهرساز یمجله معمار، از ماده به روح یری. س(؛ 1377)یهاد دیس ران،یرمیم

 یتخصص شیو نقش نور در آن. هما رانیا یسنت یمعمار یو بررس زیآنال (؛1392)شهرزاد ،ینجف
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