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  چكیده
 نیدهد. از ا یکاهش م زيرا ن یليفس یها یانسان، مصرف انرژ یو جسم یروان یازهاين نيعالوه بر تأم ،یاز نور روز در معمار یبهره بردار

و جهان است.  رانیا یمعمار ۀبه جامع یو معرف یبازشناس ازمنديندارد که  یارزشمند اتيکشور ما دستاوردها و تجرب یغن یمعمار دگاه،ید

نور اصلی ترین عامل کيفيت، پویایی و سرزندگی فضای معماری است هم از نظر مفاهيم کيفی و سمبليك و هم از نظر کارکرد عملی، از 

ميشود از اقليم بخصوص نور طبيعی روز  جایگاه ویژه ای در ميان عناصر تشكيل دهنده فضا برخوردار است. در طراحی معماری، سعی

از نور مصنوعی به عنوان مكمل در ساعات دیگر شبانه روز استفاده شود که در معماری اسالمی رون  وبهترین استفاده ممكن به عمل آید 

وحدت و یگانگی خدا می بر همين اساس شكل گرفته است و بازی با نور از سوی نمادگران عرفانی اسالمی تاکيد شده است و نور را نماد 

ا بعاد کارکردی که عناصر تزیينی و نقوش از آن مایه می گرفتند. در این مقاله به بررسی  ایدانستند بنابر این نور عالوه بر ابعاد مذهبی دار

ری فضا های تاثيرات نور در تداعی عناصر اصلی معماری سنتی و اسالمی پرداخته شده است که برسی نقش نور در طراحی کيفيت معما

های متناسب با گرد آوری اطالعات از روش تاریخی اسنادی و در تجزیه  ریمتنوع بازار و نقش نور در بهبود عملكرد فضاهای بازار وکارب

در  رينورگ تيموقع اط،يآن در ح تيموقع ،ییايفضا در مجموعه، جهت جغراف تيآن، موقع یرهايفضاها و نورگ قيتحليل اطالعات ابعاد دق

 یريشكل و محل قرارگ ۀرابط ق،يتحق جیشد. نتا آوردهدر فضابه دست  یافتیدر ییروشنا زانيبه سطح فضا، م رينسبت سطح نورگ ار،وید

فضا و  یعملكرد نور یارتقا ینور، روشن کرده و توانسته الهام بخش طراحان معاصر برا كیزياز نظر ف ینور داخل تيفيرا با ک رينورگ

 باشد. یبا عملكرد امروز ییدر فضاها رينورگ یطراح

 

 معماری اسالمی، بازار، نور کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه
امروزه طراحی مجتمع های تجاری خدماتی اهميت خاصی دارد به گونه ای که مجتمع های تجاری بسياری با اشكال و اهداف 

ی های امروزه است به طوری که توجه گوناگونی در حال ساخت می باشد. آنچه اهميت دارد تضعيف نقش نور طبيعی در طراح

به نور طبيعی در طراحی یك آتریوم بسنده کرده اند. متاسفانه امروزه در طراحی این مجتمع ها توجه چندانی با این نمونه ها 

نمی شود در حالی که مطالعه نمونه های مشابه در گذشته می تواند در بسياری از جهات راهگشا باشد. حرکت، مكث و توالی 

فضاها از اصلی ترین نكات در طراحی مجتمع های تجاری می باشد و نور می تواند در تلقين حرکت و مكث و توالی فضاها یك 

 عامل موثر باشد.

توانيم -نور را می توان هم پدیده نور در گفتار معمولی و هم فشار نور در علم تلقی کرد. نور به عنوان ماده، نامرئی است، ما نمی

آن شویم مگر این که از ميان غبار، دود و یا ذرات معلق آب رد شود، در درون شعاع نور هيچ چيز وجود ندارد، متوجه عبور 

 شعاع های نور ليزر نيز طوری از درون هم ميگذرند که گویی چيزی آنها را تشكيل نداده است.

به بنا و واقع شدن در فضایی متنوع،  مهمترین ویژگی معماری اسالمی در درجه نخست ویژگی بصری آن است و پس از ورود"

ویژگی های حسی به تدریج عارض می شود؛ به این ترتيب عرصه آفرینش در معماری از تغيير در عادت بصری آغاز می شود و 

بمانيان(. بازار ایران با  1831) "تا آنجا پيش می رود که به حس دیگری مبدل شده و حس تازه ای در حاضران ایجاد می کند

گی های خود هميشه زبان زد جهانيان بوده و نام آن به تمامی زبان های دنيا رواج پيدا کرده، تا جایی که اگر مصنفی می ویژ
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( بازارها به گونه ای مستمر 113:1813خواست ایران و ایرانی را در اثر خود توصيف کند، نام بازار ایران بر آن می نهاد )پيرنيا، 

تاریخ رشد کردند و نقش تعيين کننده ای را در شكل دادن به شالوده کالبدی آن ها دارا شدند.  در دل شهرهای ایران در علوم

در طول تاریخ، شكل های دگرگون و در حال تكاملی در ترکيب کاربری ها، در فن ساختمان سازی در کالبدی بازارها دیده می 

یران بيش از شهر تبریز از دیرباز به دليل موقعيت سایر مكان شود که دست کم در ارزیابی اجمالی می توان فهميد که بازار در ا

 (38:1838ها رشد کرده و به تكامل کارکردی رسيده است )فالمكی، 

 :قیروش تحق-1
این مقاله با روش تاریخی اسنادی و ميدانی به مطالعه و تحقيق یك نمونه ی متعالی از معماری ایرانی اسالمی می پردازیم و  در

ابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک مكتوب با توصيف و تحليل این نمونه از معماری اسالمی نقش نور را از جانب با ابزار کت

 عملكردی و معنوی بررسی کنيم.

 :قیتحق نهیشیپ -2
سنتی ) با توجه به اطالعات بدست آمده در رابطه با بررسی ها ,تحليل ها و برنامه ریزی های انجاميده در رابطه با بازار الف

سرپوشيده نتایج حاصل از پژوهش، بيانگر آن است که بيشترین استفاده از زمينه مستطيل در طرح ساختار کاربندی تيمچه ها 

ضلعی در انواع مختلف، بيشتر از کاربندی های سایر اضالع است و در سردر تيمچه  11 ایصورت گرفته است. تعداد کاربندی ه

تایی  18و  1، 8،12، 11، 13، 12، 13لعی استفاده شده است. از سایر کاربندی ها با ساختار ض 12ها اغلب از نيم کاربندی های 

طرح یكسان استفاده نگردیده است )ستاری ساربانقلی  یكحداقل یك نمونه به کار برده شده است. اما در هيچ دو تيمچه ای از 

ایران، ریشه در فرهنگ و اندیشه های این مرز و  (. اصول معنوی حاکم بر شهرسازی سنتی 11_23، 1831حسن و همكاران:

محكمی برای  هبوم دارد. اصل نظم به عنوان یكی از اصول معنوی، به خوبی در شهرسازی سنتی ایران کالبد یافته و ميتواند پای

ی گر این اصل تداوم این فرهنگ غنی باشد. بازار به عنوان یكی از فضاهای شهری واجد ارزشهای کيفی و هنری، به خوبی تجل

اساسی شهرسازی سنتی ایرانی است. در این مقاله بر اساس روش اسنادی و کتابخانهای با استفاده از منابع و متون موجود، 

مفهوم نظم در شهرسازی سنتی ایران و بررسی آن در بازار به عنوان یكی از ارکان اصلی کالبد  یسعی گردیده ضمن روشن ساز

رت بازشناسی اصول و مفاهيم به کار رفته در شهرهای سنتی به ویژه در گرایشات نوین شهرسازی شهرهای سنتی ایرانی، ضرو

(. بازار فضای آشنای شهر سنتی ایران است فضایی که 22_28، 1831حسن زاده دلير و همكاران: میمورد توجه قرارگيرد )کر

صلی شهر مكان تبلور کالبدی فضایی روابط توليدی تعامالت اجتماعی را دربستر خود پذیرا شده به عنوان استخوان بندی ا

یا این  ددرمعنای گسترده بوده است پاسخ به این پرسش که دریك فضا فعاليت های در حال انجام در ان به فضا معنا می بخش

ر می رسد معماری است که با تامين ظرفی برای آن زمان و فعاليت عرصه ای برای حضور مردمان فراهم می کند، دشوار  به نظ

که با حذف فعاليت های در حال انجام دربازار دیگر توصيف کاملی از بازار نخواهيم داشت چرا که یكی از مشخصه های مهم 

بازار عالوه بر سبك معماری آن وجود تنوع عملكردی با حضور اقشار مختلف مردم در آن است چيزی که حس تعلق مكان 

آن رابه قلب تپنده شهر تبدیل می نماید لذا دراین مقاله سعی برآن است تا با مروری دوستی دربازار را به تصویر می کشد و 

در اقشار مختلف مردم پرداخته شود)فروغ  طربرتعریف بازار و نقش آن درشهرهای سنتی ایران به بررسی ميزان حس تعلق خا

 (1831السادات موسوی پور و همكاران: 

ن نتيجه ميرسيم که مطالعات پيش رو با نگرشی متفاوت نسبت به پيشينه های به )با مطالعه پيشينه های موجود به ای ب

دست آمده ,به بررسی بازار سرپوشيده تبریز انجاميده تا با بررسی یكی از عناصر تاثير گذار و زیبا شناختی معماری(نور) به روند 

 ی داردرا پرداخته ایم .با کاربری متفاوت که نقش اساس فضاهایعملكردی وتاثير نور در شكل گيری 

 ترجمان مفهوم بازار-3
بازار لغتی است بسيار کهن و به معنی محل خرید و فروش کاال می باشد. در ادب فارسی به شكل وازاره و با ترکيب هایی  کلمه

و ستد تجاری داشتند چون وازاگ و وازاگان به کار گرفته شده است. این واژه ایرانی به زبان برخی از سرزمينها که با ایران داد 

و بعضی از کشورهای اروپایی وارد شده است. در لغت فارسی بازار به عنوان اسم مكان به  انیمانند کشورهای عرب ترک عثم
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معنی محل خرید و فروش کاالست و با وجود اینكه این وازه امروز بيشتر در بازار های دایمی اصلی و قدیمی شهرهای کهن و 

پسوندهایی به معنی محل شلوغ و پرازدحام اعتبار و  یاود درگذشته گاه به صورت ساده و گاه با پيشوند تاریخی به کار می ر

اهميت اشخاص و غيره به کار رفته است در زبان پهلوی نيز بازار به صورت واکار و وازار آمده و به معنای محل داد و ستد و 

ت اقتصادی و همچنين به عنوان مراکزی برای سپری اوقات فراغت و اجتماع است. و امروزه مراکز تجاری محلی برای مبادال

 مراکزی تفریحی هم به کار می روند.

 معماری بازار-4
ایران ستون فقرات شهرها را تشكيل می دادند و مجموعه ای از بناهای گوناگون هستند که به صورت خاصی به هم  بازارهای

نه اصلی بازار وبناهای متصل به ان است این راسته که گاه صورتی مستقيم و گاه بافته شده اند در کل هر بازارمتشكل از یك ت

متشكل اند از تكرار چهار طاقی های ساده و حجره  "مختلف پيدا کند اما معموال ایشكلی گياه وار دارد ممكن است شاخه ه

انواع اعم از حكومتی و تجاری و مذهبی  در دوسو. عكس این همسانی بناهای متصل به راسته بسيار متنوع و تقریبا از همه ی

آموزشی و خدماتی است. بناهای بازار انواع بسيار دارد که از آن جمله سرا و تيمچه فضایی سر پوشيده وسيع و مرتفع است 

 کاروانسرا که محل اطراق و آمد و شدکاروان ها بوده است معموال حياطی وسيع تر و حجره های بسته تر دارد .

 یاسالم یرانیا یبازارها-5
به عنوان مهم ترین شكل مبادله اجتماعی، از جمله فعاليت های اصلی انسان است. فعاليتی که سبب احداث فضاها و  تجارت

به شكل های گوناگون شده است. بازار را نه تنها جغرافيدانان و محققان اسالمی وجه  "بازار ، "مكا نهای ویژه ای به نام 

نيز شهر را مرکز مبادله کاال و کانون اصلی تجارت شناخته اند. به همين دليل  ربیلكه دانشمندان غمشخصه شهر می دانند، ب

است که شهرهای اسالمی به وسيله بازار، از کليه شهرهای ادوار مختلف تاریخی باز شناخته می شوند. این شاخصه در طول 

کانون "از تاریخ، بازار را به عنوان  مقطعینين تحوالتی در تاریخ پرفراز و نشيب شهرهای اسالمی دچار تحوالتی شده است. چ

جایگاه رفيعی بخشيده بود. اعتبار اقتصادی بازار و بازاریان، مرتبه اجتماعی، فرهنگی و مذهبی  "هدایت اقتصادی شهر و منطقه 

 (1833بازار را نيز در اذهان عمومی تجلی بخشيد. )سرائی،

(( و Bonine,2007ت اقتصادی به شمار ميرود بلكه زیر بنای اجتماعی و معنوی آن نيز بوده اسالمی نه تنها کانون هدای بازار

روح اسالمی را در بازار دميده است مسجد جامع، مدرسه )حوزه علميه(، آب انبار، کاروان سرا و حمام هر کدام انبوهی از 

کرد اجتماعی بازار، آن را در مرکز شهر مكان یابی کارکرده ای اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و سياسی به بازار می بخشند. کار

نموده، تا در دسترس عموم مردم قرار گيرد. این موضوع ناشی از موقعيت مرکزی مسجد جامع در شهرهای اسالمی است که 

)معتضد، از نقش ارتباطی آن بوده است  اشیهمواره عامل اس تقرار بازار در مجاور خود بوده است کارکرد سياسی بازار نيز ن

 -(. بازاریان ایران حاميان بسياری از فعاليت های سياسی بوده اند. موقعيت بازار، ایجاد و توسعه آن در شهرهای اسالمی1811

 لهميشه در رابطه شدید با توليد کنندگان و مصرف کنندگان بوده است. به همين دلي -به خصوص در قرون وسطی اسالمی

بازار سبب شده  -(سازماندهی فضایی اقتصادی Bonine,200کاروان ها توسعه می یافته است)هسته اوليه آن در مسير شاهراه 

(. 1833تا هر یك از جایگاه های بازار به سبب ارزش های خاص، محل استقرار نوع ویژه ای از کاال و خدمات گردد.) سرائی، 

 تغيير یافته است. مدرنيتهاین وضعيت تا حدود زیادی تحت تأثير 

 در معماری نور -6
همواره به عنوان عنصری مهم و حياتی در طراحی فضاها در نظر است و معماران آن را آگاهانه به مثابه عامل معماری و  نور

 در و مهم مكانهای در نور از استفاده چگونگی به مبحث این در …فضاسازی در ایجاد حال و هوای مطلوب به خدمت گرفته اند

 … است شده پرداخته فضا و معماری عرفان، مانند مختلف معانی در آن بررسی به ينهمچن و گوناگون های نمونه

 رابطة نور و معماری -6-1

 نور واثر آن : -6-2
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اولين شرط برای هر نوع ادراک بينایی است. در تاریكی مطلق، ما نه فضا را می توانيم ببينيم و نه فرم و رنگ را. اما نور  نور،

نيست. بلكه ارزش روانشناختی آن یكی از مهمترین عوامل زندگی انسانی در همۀ زمينه هاست. در تنها یك ضرورت فيزیكی 

بيزانس همواره تالش می شده است هر چه بيشتر به فضای داخلی جنبه روحانی داده  اریمعماری آغاز مسيحيت و نيز در معم

 های پدیده از استفاده …ه نقش عمده داشته است شود و فضایی رؤیایی بيافرینند و روشن است که نورپردازی در این را

بوده است. در معماری مذهبی با  معمولخيالپردازی از دوران باروک تا امروز  قدرت تقویت برای نوری گوناگون ترفندهای

قابل تعریف  استفاده از فرم های خاص و نور پردازی متناسب با آن پدیده هایی بينایی به وجود می آید که از نظر ادراکی دقيقا  

 …نيستند و جای تعبير و تفسير دارند و گذشته از آن حال و هوائی عرفانی به انسان می دهند

 نور پردازی طبیعی فضای داخلی : -6-3

ميانی بين درون و بيرون بر پایه دو عامل است: نور یا به عبارت دیگر مقدار نور طبيعی ای که از بيرون به درون ميتابد و  ارتباط

ی دید چه از درون به بيرون و چه بر عكس .آزادی دید خواسته یا ناخواسته به معنی وجود نور است اما وجود نور هميشه آزاد

 طور کلی سه امكان برای نور پردازی طبيعی وجود دارد:  بهبه معنی آزادی دید نيست. 

 ( از طریق روزنامه ها فقط نور به درون راه دارد. الف

 ر ، راه دید به بيرون نيز باز است.( عالوه بر ورود نوب

 …( هم نور به داخل می آید و هم امكان دید از هر طرف وجود دارد ج

معماری ممالك عربی شبكه های ریز چوبی که در مقابل پنجره قرار می گيرد یكی از عناصری است که بسيار مورد استفاده  در

بان را دید بدون اینكه بيننده دیده شود. فرهنگ اسالمی این شبكه را با قرار می گيرد: با استفاده از این شبكه ها می شود خيا

را به شرق هم برد و در هندوستان «حجاب » آمریكای جنوبی برده شد. اسالم چنين نوعی از  بهخود به اسپانيا آورد و ازآنجا 

 …نمونه های سنگی آن دیده می شود 

 شدت نور : -6-4

ادراک بينایی است. قدرت تطابق چشم با شدت های مختلف نور تعجب انگيز است ادراک ما نور یكی از چهار عامل مهم  شدت

از روشنائی یك جسم هم نسبی است و هم مرتبط با آن جسم. یك جسم در یك محيط تاریك به نظر ما بزرگتر می آید تا در 

ل است که اشياء در شب اغلب به نظر ما یك محيط روشن یا به عبارت دیگر محيط در ادراک ما اثر می گذارد. به همين دلي

 …بزرگتر از واقع می رسند و این یكی از دالیل است که ما در شب اغلب فاصله را نمی توانيم درست تخمين بزنيم 

 نحوه به کارگیری نور در بازار کاشان : -7
 نيم:این لحاظ بحث تحت عناوین زیر که هر یك نوررا به اعتباری مطرح می کنند باز می ک از

 ر،نو دریافت منبع اعتبار به – الف

 .فضا روشنایی نحوه و ميزان اعتبار به – ب

 نور را به اعتبار منبع دریافت می توان به دو -الف

مستقيم و غير مستقيم تقسيم کرد. منظور از نور مستقيم این است که فضا نور را مستقيما  از فضای بازی که خورشيد بر  دسته

می کند و منظور از غير مستقيم این که فضا نور را از فضای دیگری، که خود دارای نور مستقيم است،  آن می تابد دریافت

 …ميگيرد

 ترکیب بندی کلی نور در بازار کاشان : -7-1

ی بر بررسی نقش نور در فضاهای هر یك از اجزای بازار، باید به کار گيری نور در کل فضای بازار و نسبت و مكان قرار گير عالوه

فضاهای با ارزشهای متفاوت نوری را نيز بررسی کرد، زیرا در قرار گيری فضاهای دارای ارزشهای نوری مختلف در کل بافت 

 …احساس می شود عدهبازار، نوعی تبعيت از نظام و قا

 نحوه دستیابی به نور )منافذ نور یا روزنها( : 7-1-1
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 آنها به که –، و در نگاهی کلی می توان منفذهای نور به فضاهای بسته را به دو طریق به درون فضاهای بسته بازار می آید نور

 …کرد تقسيم دسته دو به -گویيم می روزن

 (1نور و فضا )  7-2-1

 به چيزها استقالل می بخشد و در همان حال نسبت هایشان را برقرار می سازد .  نور

، تا در متن سبتهایش تشخص یابد، نور آفریننده نسبتهایی که شاید بتوان گفت که نور شیء منفرد را بر جسته می سازد حتی

جهان را سامان می دهند، با وجود اینكه سرچشمۀ تمام هستی است، هرگز منبعی ساکن نيست، نور برعكس، با تبدیالت مداوم 

 …باز می سازد راخود حرکتی ارتعاشی دارد و پيوسته جهان 

 مختلف یاستفاده از نور در تمدن ها نهیشیپ -8
 تاریخچه بهره گیری از نور طبیعی در معماری 8-1

روند بهره گيری از نور خورشيد، به اندازه روند شكل گيری مصالح و یا شكلهای مختلف زیربنایی ساختمان جهت  دانستن

در آن زمان  طراحی بسيار الزم می باشد اولين تاریخی که ما از آن اطالع داریم سدهی سوم هزاره چهارم ق. م می باشد که

دیواره های خارجی استفاده ميكردند. در شهر سوخته از هزاره سوم و دوم ق.  رجهت کسب نور و سایه از ایجاد اختالف سطح د

م از روی آثار خانه هایی که دیوار آنها تا زیر سقف باقی مانده بود ميتوان استنباط کرد که هر اطاق از طریق یك در به خارج 

ق. م نيز نمونه ای از پنجره های شيشه ای به  1322و  1322قد پنجره بوده اند، در دوره عيالم در حدود ارتباط داشته و فا

دست آمده که شامل لوله هایی از خمير شيشه ميباشد که در کنار هم و در داخل یك قاب جای ميگرفته و به طور حتم روشن 

در نقش  انک و نمونه های در و پنجره در معماری ایران را شاید بتوکردن داخل بنا مورد استفاده بود. از جمله کهن ترین مدار

قلعه های مادی در آثار دوره شاروکين یافت. از روی نقش برجسته آشوری ميتوان روزنه هایی را که بر روز برج ها ساخته شده 

ا اغلب به جای مانده است، اند تشخيص داد. در دوره هخامنشی در تخت جمشيد وضع درها به خوبی روشن و پاشنه گرد آنه

و حتی بام ها، روزنها و جام خانه هایی داشته و گرنه فضای بزرگ و سرپوشيده آنها را  درهاهمچنين در این کاخ ها باالی 

 (1838,13چگونه چند جفت در که اغلب بسته بوده روشن ميكرده است؟)دریای لعل 

 معماری در نور مندی بهره تحول سیر 8-2

 

 
 اریمعم در نور

 مصر

 

 

 و دسترسی قابل غير بشر برای خداوند ذات وجود مصریان برای

 راه باشد، تاریكی در بایستی ناچار به پس است بوده نامرئی

 ختم تاریكی به روشنایی از بایستی که خداوند این به رسيدن

می  واضحتر کمی نوری پدیده های چنين کمك با شود

 معبد مجسمههای روشنایی کنيوال دو لوئی ژان شدهاست،

 پنجره های از نور کنند می توصيف ترتيب این به را خفرن

 ميتابيد مجسمه تكتك به و داخل به سقف و دیوار بين کوچك

 به بودند صيقلی سفيد، مرمر که کف سنگهای وسيله به و

 را فضا جهت، فاقد و محو کامال   نوری که ميشد منعكس ترتيبی

 در بودند سرخ گرانيت از هک دیوارها و ستونها و ميكرد روشن

 (1838ابراهيم،,زارعی (.می ماندند باقی تاریكی
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 معماری در نور

 یونان

 

 مجسمهوار معابد این بيشتر که گفت ميتوان هم یونانی معابد مورد در

 داخل به نوری که .ميكردند اصالح را مجسمه ونورپردازی بودند

 روشن را مجسمه و می شد منعكس آب سطح به برخورد با ميتابيد

 از یونانيان داشتند، نوربيشتری به احتياج که فضاهایی در .می ساخت

 و ساخته بيشتر ارتفاع با را سقف از بخشی ميكردند، استفاده سقف نور

 این به که فضایی از

 (.می کردند استفاده داخل به نور تاباندن برای می آمد وجود به ترتيب

 (1838ابراهيم،,زارعی

 

 

 
 عماریدرم نور

 بیزانس

 

 

 

 

 می تالش همواره بيزانس معماری در نيز و مسحييت آغاز معماری در

 و شود داده روحانی جنبه داخلی فضای به بيشتر چه هر است شده

 نقش راه این در پردازی نور که است روشن و بيافرینند رویائی فضایی

 در صوفيه ایا کليسای بررسی به نمونه برای .است داشته عمده

 های پنجره از تمامی به اصلی گنبد پائين بخش .پردازیم می تانبولاس

 تشكيل هم به نزدیك

 تمام با گنبد که دهد می را احساس این بيننده به و است شده

 پنجره این از که نوری .است ایستاده معلق صورت به هوا در عظمتش

 فضای به تابد می داخل به ساختمان باالی بخش پنجرهای از ونيز ها

زارعی  (.دهد می مادی دنيای با بيگانه کامال   هوائی و حال داخل

 (1838ابراهيم،,

 
 نوردرمعماری

 گوتیک

 

 بر بهشت یا آسمان از بخشی ساختن برای گوتيك سبك اصلی ایده

 نور .بود غير مادی فضای ایجاد در ابهام القای از ناگزیر زمين روی

 بازی را بنا در ابهام یجادا نقش بار این حياتی عاملی عنوان به طبيعی

 می کند کمك نقش این به ایفای سایه و نور مهيج وبازیهای ميكند

 (1833,امير,مسعود بانی()

 

 

 

 نوردرمعماری

 باروک

 

 

 در بفریبد را حواس بایستی و است تضاد از پر باروک سبك در فضا

 روشن بخش متناوب دادن ترتيب,است مهم بسيار نورپردازی اینجا

 تقویت عمق تصور که شود می باعث هستند سایه در که ئیها بخش

 در اغلب.دارد ادامه نهایت بیو تا فضا که کند می خيال بيننده. گردد

 و ببينيد را ها پنجره توانست نمی تقریبا   بيننده ها ساختمان این

 می تامين دیوارها روی نور انعكاس از داخلی فضای روشنائی

 قدرت تقویت برای نوری گوناگون فندهایتر های پدیده از استفاده.شد

 بانی(.است بوده معمول امروز تا باروک دوران از خيالپردازی

 (1833,امير,مسعود



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2 

 .)نگارندگان تنظيم و تهيه(1شماره جدول

 رانیدر ا یمختصر به چند نمونه از بازار ها اسالم ینگاه  8-3
 بازار تصویر بازار معرفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازار

 :اصفهان

 شامل اصفهان بازار مجموعه

 تيمچه سراها، ها، راسته

 مدرسه و ها چهارسوق ها،مساجد،

 قرن چندین طی که است هایی

 راسته مهمترین.است گرفته شكل

 شده طراحی راسته اصفهان بازار

 عرض با قيصریه یا ضرابخانه

 بازار .است متر 1,1 حدود

 قيصریه ورودی از پس ضرابخانه

نام  به زیبایی سوق چهار دارای

 بازار راسته جز..است قيصریه

 بخش ترین عریض که قيصریه

 راسته چند است اصفهان بازار

 حدود عرضی با که ستا هم دیگر

 نسبت متر، 62 ارتفاع و متر 1

 را 6 به 6 تقریبا ارتفاع به عرض

 قاسمی حاجی( .باشد می دارا

,1838) 

 

 

 

 نور

 درمعماری

 اسالمی

 

 و اجزاء عناصر، در نظم جوی و جست در همواره مسلمان معماران

 اجزای عناصر و از مهم این به رسيدن برای و بودند بناها و فضاها

 به را نور البته .است نور عناصر این از یكی که گرفتند می بهره متعدد

 کند تقدیس را آن دهد. و معنا را فضا که گيرند می کار به شكلی

 کند عروج مابعدالطبيعه به قدسی فضاهای آن در قرارگيری با تاانسان

 (2 ص ، 1831 بمانيان،»

 

 
 معماری در نور

 ایران

 

 در تاریكی در نور مراتب سلسله از دقت به ایرانی معماری فضاهای در

 در است شده استفاده  دیگر فضای به فضایی از هدایت و حرکت جهت

 اهميت ميزان که فضاهاست در تاریكی و نور شدت مراتب، سلسله این

 جهت همواره سنتی معماری در طبيعی نور.کند می مشخص را آنها

 (1389,امير,عودمس بانی (می فضا وارد خاصی جهت از و است دهنده
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 بازار

 کاشان

 سلجوقيان عهد از که کاشان بازار

 و زیباترین مهمترین از زندیان تا

 قرن اواخر در.بود ایران بازارهای

 اثر بر قمری دوازدهم هجری

 این با.شد کلی ویران به لهزلز

 از همچنين مجموعه حال این

ارزشمند  ارزشمند های مجموعه

 می محسوب ایران در بازار بناهای

 ها بنا این از مهمترین یكی .گردد

از  یكی .است الدوله امين تيمچه

 بازار های بنا برجسته های نمونه

 سرای تيمچه و مجموعه کاشان

 شاخص عناصر دیگر.است بخشی

 بازارچه(صباغ  کاشان تيمچه ارباز

ميدان (گمرگ سرای ,)قيصریه

 ,)قيصریه بازار( نو  سرلی ,)فيض

 بازار(پنج اقا  مير کاروانسرای

 قاسمی حاجی(ها(  مسگر

,1838) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :قم بازار 

 به متكی قم بومی معماری هویت

 که است ارزشمندی بناهای تك

 هنوز شهر تاریخی ی هسته در

 حول در بازار .دارند حضور

 شهر ارتباطی شاهراه مهمترین

 با مستقيمی ارتباط و گرفته جای

 .است داشته شهر اجتماعی بستر

 بازار بخش دو شامل قم بازار

 یك در که است نو بازار و کهنه

 اندام با و اند گرفته قرار راستا

 ، سوق چهار ، راسته نظير هایی

 قدیم بافت از جزئی تيمچه و سرا

 به قم شهر

 ,عباسی(.رودرود می شمار

 بازار شاخص ( عناصر1831زهرا،

 صدر تيمچه,بزرگ تيمچه قم

 قاسمی حاجی (شين سرای,اعظم

,1838) 
 

 )نگارندگان تنظيم و تهيه(2 شماره جدول
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 :تبریز بازار در گیری نور نحوه
 
 منبع اعتبار به

 نور

 حياط سراها، ها، کاروانسرا حياط مانند شود می افض وارد مستقيم طور به خورشيد نور :مستقيم نور1 -1- 2 - 8

 فضاها این .مدارس و مساجد

 .هستند نور فيض واسطه

 و سراها پيرامون های حجره مانند رسد می فضاها این درون به واسط فضاهای از نور :مستقيم غير نور 2 -1- 2 - 8

 .ها بازار راسته
 
 میزان اعتبار به

 و

 روشنایی نحوه

 . نورانی باز یفضا -8-2-2-1

 . )کاروانسرا و مدرسه مسجد، ( .اشباعی ها آن نور که روشن کامال بسته فضای-8-2-2-2

 مشخص نور مسير و منبع فضاها این در است موضعی ها آن نور که روشن نيمه تاریك نيمه فضاهای-8-2-2-8

 .است

 با مسجد نور که زمانی آید می معمار کمك به هم عملكرد در ها، روشنایی تفاوت چنين(تاریك فضاهای -8-2-2-1

 بازار با مسجد همجواری رغم علی یعنی .آورد می فراهم را دو این بين الزم معنایی تفاوت بازار تاریك نيمه فضای

 .)یابد می دیگری عالم در را خود و شده منقطع بازار فضای از مسجد به ورود با مخاطب
 اعتبار به

 نحوهی

 به دستیابی

 :نور

 پنجره و ها در ها، درگاه ( کند می آن وارد فضا های جداره و جانب از نور که دیوارها بر واقع های روزن -8-2-8-1

 .)ها

 .شود می فضا وارد باال از نور که سقف بر واقع های روزن -8-2-8-2

 .(تهيه و تنظيم نگارندگان)8جدول شماره 

 

 عكس بر )ایستا ( توقفی فضاهای در و بازار راسته مثل شده رکا کمتر ها روزن روی )پویا( عبوری فضاهای در کل در

مانند تيمچه ها. نور موضعی با حرکات فضا و پالن بازار همخوانی دارد درست در جاهایی که نياز به جلب توجه یا مكث 

استه بازار باشد نور موضعی پا پيش می گذارد و متناسب با ميزان جلب توجه و مكث الزم خود را عرضه می کند. در ر

می بينيم که در مقابل هر حجره ای نور را پایين می ریزد و عابر در هر چند قدم جایی را روشن تر می یابد و این 

روشنی به کمك ارتفاع بيشتر فضا، تقسيمات معماری ،طاق ها و گودی حجره ها می آید و توجه مشتری را به حجره 

ورت مشابه در طول مسير او را به رفتن می خواند .اما در چهار سوق که ها جلب می کند اما ادامه این بارش نور به ص

نياز به مكث و انتخاب مسير و جهت یابی است که نور بر مكث تكيه بيشتری می کند. فضا روشن تر می شود روزن 

 سقف ابعاد بزرگتر و شكل پرکارتری می یابد.

هشتی  در نور باشد مكث یا توجه جلب به نياز که جاهایی در تدرس دارد هخوانی بازار پالن و فضا حرکات با موضعی نور

 به طوری. است بيشتر بازار توزیعی و توليدی فضای تمام از ها آن در توقف و مكث ميزان که است ها تيمچه مساجد، ورودی

 نور به کارگيری اوج .رددا بارز نقشی فضا بودن عبوری یا توقفی با نور هماهنگی و فضاها تفاوت بيان در نور از استفاده که

 و احجام و گرفته ایم قرار ها نور بازی دنيای در که کنيم می احساس شویم می تيمچه وارد وقتی. است ها تيمچه در موضعی

 را چيزی که باید شود می احساس ها تيمچه در ترتيب این به. اند آمده در نور بازی این خدمت به همه ها رنگ و سطوح

 قرار است کردن کاال رو و زیر و فروشندگان با زدن گپ حتی و نشستن و توقف جای که رسد می نظر هب بلكه رفت و خرید

 فضا این مرکز همه به آن ميانه در سقف ارتفاع گرفتن اوج و مرکزی فضای این بودن متقارن فضا یك گرداگرد فضاها گرفتن.

 مرکز این نقطه مرتفع ترین در است عالم این خورشيد گویی که فضا این نور منبع یعنی نور اصلی روزن گاه آن و دارند اشاره

 گونه فلك گنبد با این منظومه. دارند اشاره آن به همه ها روزن سایر و سقف های بلندی پستی و ها شكستگی و گيرد می قرار

 اوقات اغلب در يستن فضا یكدست نور چون شده گرفته کار به موضعی نور که فضاهایی در آفتاب تابش جهت تغيير با خود

 نور فضایی چنين در این ترتيب با تابد می ها دیواره بر گاه زمين، بر گاه و شود می جا به جا روز مختلف ساعات در مسير

 سرچشمه به عنایت است. با گرفته نشده کار به کند می روشن را فضا که ای وسيله عنوان به فقط را آن و دارد ملموسی حضور

 به نيز احترام و تقدس با احساسی آميخته آن، ارزش و نور حضور توجه بر عالوه اطراف ظلمانی نسبتا یفضا در مسيرنور و
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 چشم و ذهن خستگی از برای جلوگيری جا به جا کنيم می حرکت بازار یكنواخت نسبتا راسته در دهد. وقتی می دست انسان

 نتيجه در و. کند می ایجاد تنوع انبساط و نوعی که مخوری می بر جدیدی و متفاوت نوری های ارزش به و راست و چپ در

 زاویه. دارند قرار فضا نقطه ترین و مرتفع باالترین در ها روزن چون .گردد می تكميل ها روزن از نور ورود زاویه تغيير و گردش

 .رسد می حداکثر به فضا داخل در نيز ها آن های پرتو حرکت

 
 مجموعه در گيری قرار علت به است موجود نظر مورد های پارامتر و شرایط تمامی که حالی در شفيع ميرزا مجمومه در استثنا  

 آن افراد در حظور باشد می مرمت حال در که بنا نامناسب وضعيت و خروجی مسير شدن مسدود با و بازار غربی شمال انتهای

 .است کم

 
 گیری نتیجه
 این جایگاه نشانگر این و است توجه مورد بسيار سنتی هنرهای زمينه در مولفه یك عنوان به ورن وسيله به فضا توالی

 که ای گونه به دارد خاصی اهميت خدماتی تجاری های مجتمع طراحی امروزه است اسالمی تفكر شاکله در اصل



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 11 

 این طراحی نحوه دارد اهميت آنچه. باشد می ساخت حال در گوناگونی اهداف و اشكال با بسياری تجاری های مجتمع

 اصلی از فضاها توالی و مكث است که حرکت، ایران گذشته معماری متعالی های نمونه با ها آن ارتباط و ها مجتمع

 عامل یك فضاها توالی و مكث و حرکت تلقين در تواند می نور و باشد می تجاری های مجتمع طراحی در نكات ترین

 .باشد موثر

 طبيعی می نور از مفيد شكلی به نظر مورد موقعيت به نسبت شده مطالعه و دقيق جایگيری با و یطبيع نور کمك به-1

 .بياورد ارمغان به ما برای را سنتی های دیدگاه نيز و اقتصادی عملكرد،موفق جوابگوی تا کرد استفاده توان

 از تزئين عنوان به هم و ناییروش برای هم که است مصنوع نور از استفاده امروزی تجاری مراکز موفقيت عدم-2

 از دیدگاه عرفانی ,راه اندازی برای زمانی پروسه و هنگفت هزینه شدن متحمل بر عالوه مصنوع نور.است شده اناستفاده

 .باشد نمی طبيعی نور حد در روحی حاالت کننده تامين نيز روحی و

بودن، اما  محسوس به توجه و با کرده تغيير نور جایگيری و آن های شدت,نور های حالت روز طول در طبيعی نور -8

 .باشد نمی حس قابل موارد این امروزه تجاری مراکز در که دارد نمی بر در خستگی هيچ

را  تزئيناتی و بصری های زیبایی و معماری کاربر بيانگر و کنندگان مراجعه برای راهنما نقش نور ,اصلی عملكرد -1

 .دارد

فضاست  با متناسب نور وهرچه دارند مستقيم رابطه هم با حرکت و نور است مشخص زني ها تحليل از که آنگونه-8

 .است تر مناسب عملكرد پس است بيشتر ساکنين حظور و حرکت

بقاء  بر دليلی استادانه کامال شكل طبيعی)نور( به عوامل از وبكاربری هوشمندانه طراحی با که گفت توان می آخر در

 .باشد می مردم های نياز وپاسخگوبه اول درتراز همچنان که باشد می جارتت عرصه در قدمت با مجموعه

 :منابع
 قرن معماری هنر نشر "مفاهيم و ها ریشه "غرب ، معماری1833مسعود،امير،  بانی-1

 .ودهياری ها شهرداریها ،انتشارات تهران,مسلمين معماری تبيين در هایی (، رهيافت1831 ) بمانيان،محمدرضا -2

 2 ،شماره هنر و شناسی ایران،باستان ( بازارهای1813) کریم نيا،محمد رپي.  -8

 .روزنه انتشارات دوم، تهران، بخش بازار بناهای (. گنجنامه1838قاسمی،کامبيز،) حاجی-1

 تبریز،نشریه. بازار موردی نمونه ایرانی سنتی سازی شهر در بصری ( نظم1831وهمكاران،) دلير،کریم زاده حسن-8

 82 ،شماره11 ،دوره ریزی وبرنامه جغرافيا

 شماره نهم، سال هنر، فن نشریه معماری، در نور ( ،1838) ریحانه صابر دار حوصله بهرنگ، نعل، دریای -1

13 

 . آوران فن ناشر همدان،,جهان معماری با آشنایی ، (1838 ابراهيم، زارعی،محمد  -2

 موردی نمونه ایران. سنتی بازارهای دهی سامان برای هبردیرا ریزی ( ،برنامه1831) وهمكاران، آبادی،علی زنگی-3

 2 شماره 2 اسالمی،دوره ایرانی شهر مطالعات تبریز، فصلنامه سنتی بازار

 بازار های تيمچه. در رفته کار به کاربندی های طرح تحليل و بررسی ( 1831) ,وهمكاران ساریبانقلی،حسن ستاری -3

 1 شماره 1 اسالمی،دوره نیایرا شهر مطالعات فصلنامه تبریز،

 شماره اول، - اسالمی،سال ایرانی شهر اسالمی،فصلنامه ایرانی بازارهای ( تحوالت1831حسين،)  محمد سرائی،-11

 1833 زمستان دوم،

 8382 شماره سيزدهم، سال همشری، روزنامه انوار، شهود و کبا الدین نجم الهام، صابری،-11

 . 12 ، شماره"آبادی" معماری و شهرسازی قم،فصلنامه بازار در زمان گذر و نور ییهماوا ، 1833 زهرا، ، عباسی -12

 .فضا نشر معماری،تهران نظری های گرایش و ها ( ریشه1831فالمكی،منصور،) -18
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آن ، پژوهش های . نفوذ وحوزه تبریز بازار اقتصادی کارکردهای ( تحليل1831همكاران ) و مرصوصی،نفيسه -11

 21 ،شماره 33 نی،دورهانسا جغرافيای

 . انتشاراتجانزاده در ایران،تهران، صنعتی گذاری سرمایه و تجارت تاریخ و الضرب امين ( حاج1811خسرو) معتضد، -18

 بازار تبریز،همایش موردی نمونه ایرانی بازار در تعلق حس ( بررسی1831همكاران،) و السادات پور،فروغ موسوی -11

 .راه،سازه،معماری،چالوس ملی

 

 


