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 چكیده 

در معماری گذشته ایران، بنا و نور را در نقش جسم و روح میتوان دید که به هم وابسته اند. یکی برای حضور مادی و دیگری       

برای حضور معنوی. این همان اندیشه و بینشی است که معماری گذشته ما را جاودان نموده است. چنان دو عامل با هم یکی شده 

اگر این دو عامل را از هم جدا و فقط به کالبد نگاه شود معماری به وجود میآید که حال وان مرزی برای آن قائل شد. اند که نمیت

. زندگی انسان استفضای ها در زندگی و  ترین پدیده نمیتوان هویتی برای آن قائل شد همچون معماری امروز نور یکی از اساسی

گامی است برای اتصال دادن نقش نور طبیعی به معماری امروز. در اثر تابیده شدن  دانستن نقش نور طبیعی در معماری گذشته

نور الهی به درون کالبد مادی، یعنی جایگاه نفس آدمی است که انسان به رشد و تکامل معنوی میرسد در نتیجه برای نمایش این 

ز سایر عناصر و مفاهیم به کار رفته در ساختمان به تمثیل در معماری اغلب بناهای مذهبی نور به عنوان عنصری بارز و مستقل ا

در حالیکه،  کار گرفته میشود به گونه ای که شعاع های آن به طور واضح در داخل کالبد مادی و تاریک حجم قابل مشاهده است. 

 ربر عهده معما دهد. این وظیفه رود که نور جایگاه حسی و معنوی اش را از دست می معماری معاصر کم کم به سمتی پیش می

است که از نور و سایه، روشنایی و تاریکی، روزنه های جداره بنا و ... به گونه ای استفاده کند که مانع انجام دادن فعّالیّت های 

روح بنا و همگون شدن آن با سعی بر آنست ، در این تحقیق .احساس مطلوبی را در شخص ناظر القا کند همچنینروزانه نشود، 

همچنین . ته را بررسی نماییم. بینش و اندیشه معماری گذشته را بیرون کشیده و آن را به معماری امروز بشناسانیممعماری گذش

هدف از این مقاله یافتن پاسخی برای این سؤال است که چرا نور طبیعی معماری گذشته ما را جاودان نموده است؟ این بینش و 

 ی امروز استفاده کرد؟ اندیشه چیست؟ چگونه میتوان از آن در معمار
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 :مقدمه -1

است، و یکی از  الینفکنور یکی از جلوه های خداوند و یکی از مظاهر زیبایی است و در کنار بحث هنر و زیبایی شناسی عنصری  

می گردد که می تواند با رنگ ها و جلوه های متفاوت خود باعث تغییر چهره یک مکان  منابع وجود حیات بر روی زمین محسوب

وجود همه هستی است. با روشن کردن سطح اجسام، نور به آنها پیرامون و یک محیط  ور سرچشمهن ).1392 قاسم زاده(شود 

دا می کنند، و شکل خود را به دست آورده و اجسام تنها در مرزهای روشنایی و تاریکی است که معنی پی. مرئی را اهدا می کند

 ).1392 دیالفو(نشان می دهند 

 :اهداف -2

هدف از تحقیق حاضر نگاهی به نور و تأثیرات آن در فضای معماری گذشته و پیدا نمودن جایگاه نور در معماری امروز برای    

ره گیری از منابع مکتوب کتابخانه ای به تأثیر روش تحقیق این تحقیق با محوریت روش کیفی با به. نمادین کردن فضا است

پیشینه تحقیق در این زمینه تحقیقی توسط سیمون آیوازیان در بررسی . پردازد پذیری نور و سایه در فضا و کیفیت فضایی آن می

آن پرداخته است. جایگاه نور در معماری صورت گرفته است. شهرزاد نجفی به آنالیز و بررسی معماری سنتی ایران و نقش نور در 

( گنبد رایشتاک)و یک بنای معاصر غرب  (خانه طباطبایی)همچنین تحقیقی در مقایسه استفاده از نور در یک بنای سنتی ایرانی 

 .توسط مهندس علی حاتمی و مهندس فرشید فرصتی کهریزی صورت گرفته است

 :نور -3

ورت یک نیروی غیر قابل دیدن در فضا سفر می کند، به سطح کره زم زندگی انسان، حیوان، نباتات بصال نور به عنوان عامل   

. پس نور بدون شک اولین عامل درک (1392دشتی شفیعی)زمین می رسد و ما را کمک می کند تا محیط زندگی خود را ببینیم 

کی، خلوص و همچنین بالواسطه هستی است. در همه کتابهای آسمانی و آئین های کهن، نور نماد هستی و الوهیت است. نماد پا

واسطه دیدن، درک و شناخت. این خاصیت که نور خود به تنهایی کیفیتی قابل حس و لمس و نیز واسطه ای است برای دیدن و 

درک پدیده های بیشمار اطراف و نیز مفاهیم عینی و انتزائی، خصیصه جادوئی نور است و شاید راز هستی آن باشد. در اغلب ادیان 

لهی و منشأ تمامی پاکی ها و نیکی هاست و خارج شدن انسان از تاریکی و جهل و تابیده شدن نور معرفت در نور نماد عقل ا

وجودش همواره یک هدف نهایی می باشد. در اثر تابیده شدن نور الهی به درون کالبد مادی یعنی جایگاه نفس آدمی است که 

  ).1392 اسدپوریان)انسان به رشد و تکامل معنوی می رسد 

 :ماهیت نور -4

تعیین ماهیت نور از زمان های گذشته فکر بشر را به خود مشغول داشته است. یونانیان قدیم در ابتدا معتقد بودند که نور از      

و این نظریه شود. ارسط شوند و در برخورد با اشیا سبب رویت آنها می ذرات خیلی کوچک تشکیل شده است که از چشم خارج می

ح کرد که نور از ذرات خیلی کوچک تشکیل شده است که از اجسام گداخته نورانی ساطع شده و در ورود به الرتیب اصرا به این ت

شود. در نهایت در قرن گذشته ماهیت نور به وسیله تئوری کوانتوم که انرژی  چشم روی آن تأثیر گذاشته و سبب بینایی می

 ). 13:1381کلهر (ام فوتون نامید تشریح شدنورانی را به صورت ذرات کوچک و مجزا از هم به ن
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در  (کاربسته در معماری)توانیم در تعریف بعد جهارم فضا نیز متذکّر شویم. به گونه ای که نقش نور  همچنین نقش نور را می   

موجودیتی فیزیکی  همچنین نور، به مثابه. ) 312: 1381مکی الف(مستقل و منفصل دیدن زمان تجربی از زمان قراردادی یا تاریخ

و نور، به مثابه موجودیتی معنایی، چه بخواهیم آن را متافیزیکی ببینیم و چه نمادین برگرفته شده یا نشأت گرفته از بینش های 

 ).310همان (ادبی خاص است _فرهنگی

  :روند بهره گیری از نور طبیعی -5

ل گیری از مصالح یا شکل های مختلف زیر بنایی ساختمان جهت دانستن روند بهره گیری از نور خورشید به اندازه روند شک    

هت باشد که در آن زمان ج ع داریم سده سوم هزاره چهارم ق.م میالد. اولین تاریخی که ما از آن اطزم می باشالطراحی بسیار 

زاره های سوم و دوم ق.م از ف سطح در دیوارهای خارجی استفاده می کردند. در شهر سوخته از هالکسب نور و سایه از ایجاد اخت

روی آثار خانه هایی که دیوار آنها تا زیر سقف باقی مانده بود می توان استنباط کرد که هر اتاق از طریق یک در به خارج ارتباط 

مل ق.م نمونه ای از پنجره های شیشه ای بدست آمده که شا1400و  1300م در حدود الاقد پنجره بوده اند. در دوره عیداشته و ف

گرفته است و جهت روشن کردن داخل بنا مورد  باشد که در کنار هم و در داخل یک قاب جای می لوله هایی از خمیر شیشه می

 ).317 :1375رگانی (استفاده بود

  :سیر تاریخی ورود نور به معماری -6

تأثیر  که معمار قدسی این سرزمین تحت می با معماری ایرانی همگون شد به گونه ایالم بینش و اندیشه اسالبعد از ورود اس    

رساند تا آنجا که معمولی  نماید که انسان را از عالم مادی به عالم معنوی می می فضایی را خلق میالاندیشه ها و بینش های اس

یران به سمت سبک این حس را تجربه نمایند. در طی سیر تاریخی، معماری ا ترین افراد نیز می توانند با آن ارتباط برقرار نمایند و

 ).1377میرمیران (تر کردن کالبد بنا، شفافیت رفته که اوج آن را در دوره اصفهان می توان دید

  :نور در معماری -7

آورد. چگونگی تابش نور بر حجم ها و سطح های برونی  نور به شکل کاربردی در معماری، مقوله های بسیاری را به میان می   

وه بر این مقوله میزان و رنگ الون حرکت، تضاد و تقارن شود. عچف شکل اثر گذارد و نمایانگر مفهوم هایی تواند بر تعری بناها می

توان بین فضاها تمایز  با نور می ).1390:457گروتر (نور تابیده شده، خود تأثیر بسزایی در حس فضا و ارزش فضایی بناها دارد

کند تا  معمار چگونگی تابش نور بر سطح ها و حجم ها را تعیین می ). 64 : 1386 عباسی(ایجاد کرد و حتّی آنها را ترکیب کرد

مفاهیمی ناب و نوظهور را به میدان تجربه های فردی آدمیان بیاورد. نور طبیعی عاملی است بی ثبات یعنی بر حسب زمان، روز و 

گروتر (کند ناچار از یک ساختمان نیز تغییر می کند. با تغییر نور ادراک ما از محیط و به موقع سال و نیز وضع هوا تغییر می

توان به عنوان نخستین کارکرد  نور در معماری به دلیل کارکردهای گوناگون آن اهمّیّت دارد. روشنایی را می  ).457: 1390

عماری، غالبًا به معماری مورد توجّه قرار داد. این پدیده از این جهت اهمّیّت دارد که در وهله نخست طراحی و ساختن فضاهای م

 ).75 :1388سلطان زاده (معنی محدود کردن و بستن فضای باز است که همراه با محدود کردن نور و روشنایی است

 



                             
 

 

  

 
 

 4 

 

 

 

  :جایگاه نور در معماری از دید بزرگان -8

درون این محدوده و معماری فقط چهار دیوار و یک سقف نیست بلکه فراتر از آن هوای "الئوتسه در مورد خلق فضا گفته است:    

ک نور و معماری در طول تاریخ بوده الینفاین چرایی وابستگی جاودانه و  ."فضا نشان دهنده مفهوم این چهار دیواری است

و همچنین لوکوربوزیه، پایه گذار  "یک فرم معمارانه نور به مثابه "مچنین برونو زوی با نوشتن مقاله نوره(. 72: 1388پورتال )است

معماری عبارت است از بازی هوشیارانه و خارق العاده با احجامی که زیر تابش نور گردهم آمده  "رن، تأکید کرده استمعماری مد

کنند. به این ترتیب بررسی کارهای معماران بزرگ بدون درک ارتباط طراحی آنان  بر اهمّیّت جایگاه نور در معماری تأکید می "اند

چشم های ما برای این آفریده شده اند  "گوید  همچنین لوکوربوزیه در مورد نور چنین می). همان(با نور ناممکن به نظر میرسد

  .(96: 88کسایی )"سازند که فرم ها را زیر نور ببینیم و این سایه روشن ها هستند که فرم ها را در مقابل ما برهنه می

 

 :جایگاه نور در معماری سنتی -9

د می وجوالسوس طبیعت، همواره در معماری اسیی است که به عنوان مادی ترین عنصر محنور از عوامل مؤثر بر ارزش فضا    

می به عالیترین درجه الر در معماری ایرانی تحت تفکر اسو فضایی معنوی است. نوع نگرش به نو الداشته و در واقع نشان عالم و

می ایران همیشه به منزله روشن کردن الاس معماریخود میرسد و به عنوان مظهر تقدس و عالم معنوی شناخته میشود. نور در 

کامل فضای معماری به کار نمی رود؛ بلکه گاهی جنبه عرفان و تقدس به خود گرفته و جنبه های دیگر فضا(رنگ، بافت و...) را 

چندان  و ارزشی دومی همگون شده الدر معماری گذشته ما با بینش اس نور. تحت تأثیر قرار داده و گاهی بر آن ها تأکید می کند

 :صه نموداهمیّت آن را میتوان اینگونه خ پیدا نموده و علت

ست به فضا هدیه الوی گونه را که نشانی از عالم بانور در معماری گذشته نمادی از حرکت به سمت حقیقت است که حس معن )2

 .می دهد

ود نور در بنا را بتوان دید همانا آنچه که از آسمان به می و اعتقاد و ایمان به عالم ماورا طبیعه سبب شده که وجالبینش اس )2 

می است که در گذر تاریخ معماری ما را جاودانه نموده و با معماری همگون الکند نور است و این همان بینش اسزمین نزول می

 .شده و فضا را معنوی نموده است

مختلف روشنگر این حقیقت است که معماران ما همواره در می ایران در دوره های الوتاه در آثار گوناگون معماری استأملی ک 

گرفتند که یکی  جستجوی نظم در عناصر، اجزا، فضاها و بناها بودند و برای رسیدن به این مهم از عناصر و اجزای متعدد بهره می

آن  انسان با قرارگیری در» س کند تاگیرند که فضا را معنا دهد و آن را تقد از این عناصر نور است. البته نور را به شکلی به کار می

در فرهنگ ایرانی، نور همواره نمادی از عالم ملکوت و معنا بوده است، به همین   .فضاهای قدسی به ما بعد الطبیعه عروج کند

خل و معماران با تسخیر نور و هدایت آن از طریق مختلف به داخل بنا، محیط دا. منظور در معماری مذهبی نور نقش اساسی دارد

خارج را به هم پیوند می دادند. به این طریق نوعی هارمونی نیز بین بنای ساخته شده و محیط ایجاد می کردند. در این سلسله 

مراتب شدت نور و تاریکی در فضاهاست که میزان اهمیّت آنها را مشخص می کند. نور میتواند به فضاهای دیگر که ترجیحی 

 معماران ایرانی به نور و اثرات آن از جهات مختلف دقت نظر و . ها را بر دیگر فضاها مرجع سازدندارند، امتیاز دهد و برخی فضا
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ی خود رسیده است، مواردی نظیر: توجه به بعد معنوی و تقدس التأثیرات معماری اسالمی به حد اعتوجه داشته اند که در جریان 

ظ حریم همسایگان، رعایت بهداشت فعکس و ح بر د از داخل به خارج ونور، تعدیل نور در فضا و یکنواختی آن، امکان کنترل دی

عکس، توجه به بهداشت روانی و الروج از فضای رو شن به تاریک و بچشم و جلوگیری از خیرگی و چشم زدگی در هنگام ورود و خ

ی و شاداب کردن فضای سازبا کاربری فضا و همین طور به کارگیری شیشه های رنگی برای زیبااستفاده از نور متناسب 

  ).4: 1392عباسی )داخلی

 :عناصر نورگیری در معماری سنتی -10

نور جدا از نقشی که در جهت روشنایی بخشیدن به داخل ساختمان به عهده دارد در ارتباط با تزیینات معماری اسالمی نیز حائز    

و شادی نیز می باشد.  دقت و ظرافت آن نمودار روشنیاهمیت است. چون تزیین در معماری ایران در تمام ادوار صرف نظر از 

می در تزیینات بنا از عناصری استفاده میکند تا بتواند به هدف نورپردازی خود جامعه عمل بپوشاند از جمله استفاده الهنرمند اس

امر روشنایی بنا موثر  ای جلب و پخش نور به درجات دقیق و باریک است. حتی استفاده از رنگهای ویژه در از مقرنس که گونه

بعضی از نویسندگان با  هماهنگی رنگهاست که به نقش و جایگاه آن در روشنایی و شفافیت بنا پی میبریم. است و با توازن و

بررسی منشا و نقش نور در معماری اسالمی، نور را نمادی عرفانی می دانند و معتقدند معمار مسلمان می کوشد هر ماده ای را که 

وه نور دیگر عوامل تزیینی را نیز بهتر می نمایاند و به التعاش نور در آن اثر بگذارد به عدهد، لرزش و ار گیرد و شکل می بکار می

ز ا ه انعکاس در آنها بوجود می آید.می شکل یافته و با بازی نور و سایالفاکتورهای معماری در بناهای اس طرحها حیات می بخشد.

رهای صیقلی برای جذب و بازتاب نور استفاده از مقرنس برای گرفتن و شکستن پخش نور، گنبدهایی جمله استفاده از کف و دیوا

گذرد و  آیند، سردرهایی که نور خورشید از تزیینات گچی آنها می چرخان به نظر می که بر حسب ساعات مختلف روز و شدت نور

 1375 نعمت گرگانی)مرمرهای صیقلی که همگی می درخشندها و کاشی های درخشان و براق و  حتی آینه به آنها شکل میدهد.

:33.( 

  :كاربرد نور طبیعی در فضاهای عمومی و خصوصی -11

در ایران، معماری در ارتباط مستقیم با مسائل مذهبی، فرهنگی و عرفانی بوده است. این مسائل با کارکردهای مختلف به طور 

وند. به همین دلیل کیفیت معماری در این فضاها کامالً متفاوت بود. خانه ها جداگانه در فضاهای عمومی یا خصوصی دیده می ش

به عنوان فضاهای مذهبی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و مسائل  (نوع سنتی مدرسه)به عنوان فضای خصوصی و مسجد و مدرسه 

 .فرهنگی در این فضاها مطالعه می شود

کند که خود به  آید. نورگیر سقفی روشنایی خاصی ایجاد می یوسته به وجود میپیکر بندی های معماری با روشنایی سطوح پ   

عنوان بخش جدایی ناپذیر فضای حجمی است. عیوضیان بیان کرد که این روزنه ها ارتباط مستقیمی با ساختار، دیوارها و حجم ها 

ی و ارتباطی با کل برقرار میکند که از دیدگاه دارند. نور به صورت عمودی با کمک گیرنده عمودی وارد می شود و دوباره پیوستگ

 دهد. در معماری ایرانی استعاره نور معانی متافیزیکی به وجود می یابد و جنبه ویژه ای به آن می های مختلف اهمیّت نمادینی می

ی اگر روشنایی آورد در جایی که نور الهی همیشه حاضر است. نور همیشه فضیلتی از آسمان، بهشت، حقیقت و تحقق است؛ حت

 سایه برای ادراک فضا هستند، در حالی که هرگز در تعارض واقعی با یکدیگر  گاهی به وسیله سایه یا تاریکی پنهان شده باشد. نور و
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طبقه بندی کردن راهبردهای روشنایی مختلف و نحوه ورود نور در معماری سنتی در سه طبقه بررسی . (2005عیوضیان )نیستند 

م فضایی ساختمان، انواع مختلف روزنه ها یا منحرف کننده های نور یا سایر چیزهایی که شفاف نیستند اما به ورود می شود: نظ

 .نور به داخل کمک می کنند

  :سكونت فضای محلنقش نور در -12

. از همان محل سکونت مهمترین و در عین حال پیچیده ترین فضایی است که انسان در آنجا به نیازهایش پاسخ می دهد   

غارهای نخستین، روشنی روز نوید بخش زندگی برای ساکنین بود و تفاوت میان روز و شب را به ساکنان خبر میداد. اما همچنان 

تاریخ معماری هم ردیف با تاریخ . که محل سکونت پیچیده تر و مصنوعی تر شدند، نور از طریق منافذ پنجره ها وارد می شدند

نه های اولیه است که به نور و هوا و گرما و سرما اجازه ورود می دادند. از زمان های بسیار دور، اشیایی ورود روشنی روز از روز

ر همه ادیان، د درخشان و روشن که امر زنده و ذی روح را در ذهن انسان به یاد می آورند، قابل احترام و ستایش بوده است. تقریبا

نور سمبل حکمت الهی و عنصر همه نیکی ها و پاکی ها بوده و حرکت از تاریکی به سوی روشنایی به عنوان هدف اصلی محسوب 

 ).2004فیلیپس (میشده است

 :نور و زیبایی -13

و روشنایی چه ظاهری و چه گرنه در تاریکی، زیبایی مفهومی ندارد. نور آید از پرتو نور و روشنایی است و زیبایی که به چشم می

عرفانی باعث می شود که به چشم آید و رنگ و سایز زیبایی های شیء جلوه کند. بنابراین بحث نور و پرداختن به آن میتواند در 

از مهمترین مشخصه های نور طبیعی، توالی و دگرگونی آن در طول روز . مباحث زیبایی شناسی و هنر جایگاه ویژه ای داشته باشد

که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف می شود. نور اولین پدیده در جهان است که از طریق رنگها روح و طبیعت  است

هایی اساسی از حیاط ما بر روی کره خاکی مطرح بوده  رنگ و نور همواره در قالب بخش. زنده جهان را برایمان آشکار میسازد

 ).1384شکیبا منش )اند

 :اقلیم  نور و -14

در معماری اصیل ایرانی اقلیم تأثیر زیادی بر شکل گیری معماری داشته و تا حد زیادی به هنرمند ایرانی در شکل گیری     

معماری اصیل کمک کرده است؛ برای نمونه از اثراتی که نور خورشید بر این ساختمان ها در اقلیم کویری ایران داشته است که 

اندن نور خورشید جبهه جنوبی را بلندتر اختیار کرده است و پنجره های با ارتفاع بیشتر انتخاب هنرمند ایرانی برای به داخل کش

نموده است و با به کار بردن پنجره های رنگی با ابعاد و اندازه های مختلف بازی با نوری زیبا به مثابه پنجره هایی باز به رنگهای 

 ).8: 1392عباسی )بهشتی را در فضای پشت پنجره ایجاد می کند

  :نور و عناصر تزئینی -15

وه بر کارکرد، از جنبه های معنوی و تزئینی نیز اهمیّت دارد، به گونه ای که آنچنان با عناصر النور روز در معماری سنتی، ع

و از جهت معماری در آمیخته است که نمیتوان آنها را از یکدیگر جدا نمود. نور طبیعی در بناهای سنتی همواره جهت دهنده است 

شده است و این  شود. در معماری ایرانی از نور یکنواخت استفاده نشده، نور همیشه تعدیل شده دریافت می خاصی وارد فضاها می

 امر از طریق عناصر تشکیل دهنده معماری مانند روزن ها، نورگیرها، گلجام و شیشه های رنگی ارسی ها تأمین می گردد. همین 
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 ها، معرق رساند. مشبک نوع رنگ و سایه روشن است که پیام های بصری کافی و مناسب را به چشم انسان میتغییر مداوم نور، ت

ها و پنجره های چوبی مزین به شیشه های رنگی با ترکیب بندی هندسی، روش های مختلف حالت بخشیدن به نور بوده اند؛ 

آورده است. هنرمند ایرانی در تزئینات از عناصری  ز تاریکی پدید مینوری که در ارتباط با فضای معماری بوده و سلسله مراتب را ا

کند،که بتواند به هدف نورپردازی خود جامه عمل بپوشاند، از جمله این تزئینات، استفاده از مقرنس است که برای  استفاده می

گیری از ویژگی بازتاب نور از سطوح و بهره . جلب نور و پخش آن به درجات دقیق و باریک و کیفیت در کنترل آن به کار می رود

تأمل در نحوه ورود نور به صورت  -1... از آثار کهن، سه شیوه برخورد کلی را در برخورد با موضوع نور به ما یاد آور می شود:

ده نور نسبت مکان یابی روزنه های وارد کنن -2و قابل رویت برای ناظر یا غیر قابل رویت. (عناصر واسطه)مستقیم یا غیر مستقیم 

تغییر ماهیت ظاهری نور به لحاظ  -3به فضاهای داخلی و نظام فعالیت های درونی جهت تعریف فضا به مدد تاریکی و نه نبود نور.

  ).همان(شفاف، نیمه شفاف یا کدر بودن از طریق انتخاب مصالح

  :نور و حركت -16

داعی حرکت به سوی مقصود در فضا، نور نقش عمده ای دارد. در در تعریف سلسله مراتب ها، ریتم، پیوستگی و در نهایت ت    

الگوی اصیل معماری سنتی ایران، در بیشتر فضاها میتوان دید که نور به طور محسوس جایگاه ویژه ای دارد و برای مثال یک خانه 

نسبتاً تاریک به حیاط که قلب بنا  گیریم؛ پس از ورود به آن و مکث در هشتی خانه، از فضاهای کم نورتر و مسکونی را در نظر می

رسیم ... . در طول مسیر حرکتی ورود نور از طریق روزن ها به فضای داخلی بسیار حساب شده است  و پرنور ترین فضاست می

شود و در تقابل با فضای غالب تاریکی  همچنین بازشو و روزن اتاق ها به نحوی است که عبور نور به فضای داخل مشخص می

روشن و  الً تاریکند، حیاط کام الً دهد که از طریق شعاع های نورانی ورود نور به فضاهای حرکتی کام را به خود اختصاص میداخل، 

رود و در نهایت  فضای حرکت و فعالیت است. ایوان سایه است و فضایی نیمه پویا و نیمه ایستاست و برای سکون موقتی به کار می

از مهمترین مشخصه  ).1391نقی زاده  (نور های رنگی است و نقطه نهایی مسیر حرکت است اتاق که جلوه های زیبا از تلفیق

نور اولین . شود های نور طبیعی، توالی و دگرگونی آن در طول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف می

سازد. رنگ و نور همواره در قالب بخشهایی  شکار میپدیده در جهان است که از طریق رنگها روح و طبیعت زنده جهان را برایمان آ

 ).1384شکیبامنش )اساسی از حیات ما بر روی کره خاکی مطرح بوده اند

 

 :نور در معماری معاصر -17

ف آن باشد. معماری مدرن روی به سادگی و خلوص البه غیر از حقیقت است، حتی اگر خاصول حاکم در معماری معاصر چیزی  

اصر شکلی و فرمال به کمال خود می رسد و این غیر از خلوص معنوی است. با این نگرش و تفکر نور در معماری دارد که با عن

امر از طریق عناصر  شده است و این حضور مستقیم دارد، در صورتی که در معماری ایرانی نور همیشه تعدیل شده دریافت می

، گلجام و شیشه های رنگی و ارسی ها تأمین می گردید. ناگفته نماند که معماری، مانند انواع روزن ها، نورگیرها تشکیل دهنده

گردد، ولی  منع می الً شود و یا مزاحمت های مستقیم نوری کام در مقابل نور گسترده می الً گرچه در معماری غرب ساختمان کام

ها به حضور عینی نور، مورد قبول و جالب میتوان آن را به طریق نورپردازی های مصنوعی جبران و تأمین کرد که از نظر نگرش آن

 ). 16: 1393توجه است)شریفی
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  :جایگاه نور در معماری معاصر -18

یکی از ویژگی های معماری این است که باید انسان را از محیط روزمره اش آگاه نماید همانا که نور این نیرو و قدرت را می دهد    

معماری امروز هویت معماری گذشته به فراموشی سپرده شده است. شاید یکی از بینش و تا از زمان و مکان خود صحبت نماید. در 

که در این دوران به فراموشی سپرده شده است و در کمتر بنایی میتوان آن را دید یکی بودن بنا و نور طبیعی  اندیشه های گذشته،

استفاده از نور در فضای مدرن، از معنا "ازیان معتقد استنمایند تا آنجا که آیو است که نقش روح و جسم را در معماری بازی می

که نور در معماری سنتی موجب تمرکز و در معماری »توان در یک جمله بیان کرد  رمزی خود تهی شده است به عبارتی می

شود  ست دیده میدر بیشتر بناهای امروزی تنها کالبد بنا که نمودی از وجود مادی ا ).1383آیوازیان ) «مدرن موجب تفرق است

، دید. استفاده بی نهایت از شیشه سبب شده است که دنیای نمادی از زنده بودن بنا را دارد توان نقش نور طبیعی که و دیگر نمی

شفافی ایجاد شود که ویژگی های نور را از بین برد و دنیایی خنثی را بوجود آورد و استفاده از نور مصنوعی با وجودی که دارای 

ش نماییم که نور الهمانا که باید در معماری امروز ت ).1382کشانی )است انسان را از نور طبیعی دور نگه داشته استمزایایی 

معماران گذشته از نور به عنوان خلق کننده فضایی نو  پراکنده را تکه تکه و حضورش را در یک مکان حفظ نماییم و باید همچون

 .ن را به همان مرتبه ای که جای دارد هدایت نماید و معماری جاودانه دیگر ساختدر هر لحظه و حس فضا کمک گرفت تا انسا

 :ناسازگاری معماری معاصر با معماری سنتی -19

دو ایراد مهم را میتوان در مورد این تداعی مطرح کرد. مورد اول این است که بپذیریم معماری تاریخی ایران نقطه مقابل    

گاهی معماری معاصر را به عنوان موجودیتی که از نظر فرهنگی یکنواخت و متجانس است ارتقا معماری معاصر است. چنین دید

می دهد. ایراد دوم این است که مار در حال جستجوی هویت خودمان از طریق اشاره به پدیده هایی هستیم که با شرایط فعلی ما 

نتیجه نوعی نگرش اشتباه و مغشوش به معماری است. در  سازگار نیست و تا حد زیادی برای ما ناشناخته است. این امور خود

معماری سنتی تفاوت اصلی میان یک کار سنتی و کار مدرن بیشتر در روند و روش اجرای کار است تا در محصول نهایی. بنابراین، 

چه در عمل هم ثابت شده چنان)اگر ما امروز از الگوها و اشکال متعلق به معماری تاریخی مان تقلید می کنیم موفق نخواهیم شد

از سوی دیگر گرایش هایی وجود . ، به این دلیل که فرآیند طراحی و ساخت ساختمان ها به روش سنتی انجام نمی شود(است

ت معماری مدرن باشند. این الکنند که همگام با تحو ش میالنوع معماری سنتی قرار دارند و تدارند که در مقابل استفاده از هر 

 «بودن در تقاطع ها»کنند. با این حال، معماران ایرانی باید از وضعیت ناسالم سبک های خارجی کپی برداری می گرایش ها از

فات بر سر منبع الهام یا تعلق داشتن کار به گرایش های خاص پایان دهند. حتی اگر ما موضع خاصی الرهایی پیدا کنند و به اخت

ی که در بحث مهم است خود معماری است. معماران ایرانی در دوران باستان مثل را به عنوان منبع حرکت خود قرار دهیم، چیز

دوره هخامنشی و همچنین در اواخر دوره قاجار نشان دادند که چگونه عناصر معماری خارجی می تواند برای ساخت آثاری که در 

وزه در استفاده از عناصر معماری سنتی، ساختمان هماهنگی کامل با روح و فرهنگ ایرانی است به کار گرفته شوند. با این حال، امر

های ساخته شده کامالً نامتجانس با روح و فرهنگ ملت هاست. در معماری معاصر ایران، برگشت به معماری سنتی روشی برای 

تزئینی و دستیابی به هویت ایرانی معماری است. معماری سنتی با وجود جنبه های فرهنگی و مفاهیم ارزشمند، فقط با وسایل 

عناصر سنتی معرفی شده است. این تقلید از معماری سنتی نه تنها معرفی معماری سنتی نیست، بلکه تعاریف ناب آن را نیز 

تخریب کرده است. یکی از مؤثرترین روش ها در معماری معاصر استفاده از اصول معماری سنتی در حوزه ساخت و ساز معاصر 
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توان آن  عماری سنتی چنانچه قبالً نیز مطرح شد، عمیقاً با فرهنگ و معماری آمیخته شده و نمیاست. استفاده از رنگ و نور در م

را از بافت خود جدا کرد. با این حال، در معماری امروز برای مثال در خانه هایی که جدیداً ساخته شده اند، ورود نور از اشکال 

کند یا یک عنصر تزئینی باشد و عنصری مفهومی یا عرفانی برای تعریف  مختلف پنجره ها به این دلیل است که صرفاً فضا را روشن

فضا نیست. در کل، این نوع مشکالت به دلیل عدم وجود افکار متعلق به معماری سنتی و اصول استفاده از این عوامل 

 ).30: 1390ارجمندی )است

و ویژگی های فضا تأثیر  کنیم بر شخصیّت ط پیش بینی میوابستگی بشر به نور انکارناپذیر است. نوری که برای هر محی ییافته ها

کند و به بافت، رنگ  سازد، آسایش و امنیّت ایجاد می کند، خاطر را آسوده می ذارد. نور مناسب نیازهای انسان را برطرف میگ می

اد یک اتاق و یا ویژگی های توان با ایجاد حقه های بصری بر روی ابع دهد. با استفاده از نورپردازی صحیح می و شکل جلوه می

 .معماری خاص آن تأثیر گذاشت

  :نتیجه گیری -20

های هوشمندانه ای را برای استفاده از نور در ساختمان  معماران ایرانی از گذشته دور به اهمیت نور در معماری پی برده و روش    

ه و به کارگیری این عنصر طبیعی بسیار متنوع و متغیر بوده ابداع کرده اند. در معماری ایرانی از نور به طور یکنواخت استفاده نشد

است. نور نه تنها نقش مهمی در ارزش گذاری بر عناصر معماری دارد بلکه یکی از عوامل مهم و تعیین کننده فضا نیز محسوب می 

چشم انسان می رساند.  های بصری کافی و مناسب را به م نور، تنوع رنگ و سایه روشن است که پیاموشود. همین تغییر مدا

معماری مدرن روی به سادگی و خلوص  .طبیعی پیروی می کرده اند معماران ایرانی به طور غریزی یا آگاهانه از این اصول ساده و

دارد که با عناصر شکلی و فرمال به کمال خود می رسد و این غیر از خلوص معنوی است. با این نگرش و تفکر نور در معماری 

 الً شده است و این امر همانطور که قب یم دارد، در صورتی که در معماری ایرانی نور همیشه تعدیل شده دریافت میحضور مستق

معماری، مانند انواع روزن ها، نورگیرها، گلجام و شیشه های رنگی و ارسی ها  ه شد از طریق عناصر تشکیل دهندههم به آن اشار

شود و یا مزاحمت های  در مقابل نور گسترده می الً ر معماری معاصر ساختمان کامتأمین می گردید. ناگفته نماند که گرچه د

گردد، ولی میتوان آن را به طریق نورپردازی های مصنوعی جبران و تأمین کرد که از نظر نگرش آنها  منع می الً مستقیم نوری کام

ت برای ورود نور به فضاهای خانه های سنتی و خانه به حضور عینی نور مورد قبول و جالب توجه است و این همان تفاوت عمده اس

های معاصر و به خوبی میتوان به جاودانه ماندن معماری ایرانی پی برد که چگونه تمامی جزئیات و عناصر با اندیشه و بینش کنار 

دهای نور، چه به صورت گرفتند و بیشترین آسایش و آرامش را به ساکنان آن عرضه می داشتند. طیف وسیع کاربر یکدیگر قرار می

کارکردی، فیزیکی یا معنوی به طور آگاهانه در معماری سنتی ایرانی به کار گرفته شده است. با این حال، در معماری معاصر ایران 

 ).2000انصاری)گیرد تقلید کورکورانه از ظاهر معماری سنتی که بیشتر سلیقه شخصی معمار هم در آن نقش دارد، صورت می

می و ارزش های مفاهیم سنتی به نسل بعدی ممکن است. به العات و تعاریف انگیزه های اسالوضعیت تنها با انتقال اطتغییر این 

این دلیل که استفاده آگاهانه از عناصر طبیعی به خصوص نور در معماری، کیفیت فضاهای محل سکونت و حضور معنا در فضا را 

 .ش می دهدبه شیوه ای که در معماری سنتی داشتیم افزای

 

 :مراجع -

 ،ساکنان بر ایرانی سنتی های خانه رنگ و نور روانشناختی و معنوی تأثیرات ،) 1390 ( ،دیگران و هانیه ارجمندی، -

 .69 شماره معرفت، و حکمت اطالعات مجله اسدزاده، سمیّه میرلو، مهدیمحمد: مترجمین



                             
 

 

  

 
 

 10 

 

 

 صحیح اصول بر تأکید با( تهران شهر امنیت در ازینورپرد طراحی و شهری روشنایی نقش،)1387 ).ا س فر، اعتمادی -

 .تهران شهر ایمن جامعه همایش دومین ،)شهری مناظر در نورپردازی

 .فروردین پایدار، شهری منظر و معماری ملی کنفرانس معماری، در نورپردازی و نور ،) 1392 )، م اسدپوریان، -

 .شهرسازی و معماری لنامهفص ،معماری در نور جایگاه ،) 1383 ( ،سیمون آیوازیان، -

 همایش ،انرژی تولید و معماری در طبیعی نور کاربرد ،) 1393 ( ،مهدی شریفی، ،مهرداد احمدی، ،محمد محمدی، پیر -

 و شهری زیست محیط و انرژی گردشگری، عمران، معماری، پایدار توسعه و سازی توانمند نوین در های افق ملی

 .روستایی

  .35شماره تهران، فرهنگ، و معماری نشریه رستمی، ژینت ترجمه ،معمارانه فرم یک مثابه به نور ،)1388 ( ،سزار پورتال، -

 هویت پژوهشی علمی مجله ،حیاط با طبیعت رابطه ،) 1391 ( ،شراره حریری، مهندس، محمد زاده، نقی لیال، زارع، -

 .تهران شهر،

 .35 شماره تهران، فرهنگ، و معماری نشریه ،معماری در نورپردازی و روشنایی ،)1388 ( ،حسین زاده، سلطان -

 ، تهران.فرهنگ و معماری ،معماری در نور و حرکت ،) 1386 ( ،زهرا عباسی، -

 .معماری مجله ،ایران سنتی معماری در نور ،) 2005 ( ،عیوضیان -

 .تهران فضا، نشر ،معماری نظری های گرایش و ها ریشه ،)1387 ( ،منصور محمد فالمکی، -

 موردی نمونه( ایران سنتی و معاصر معماری نورپردازی تطبیقی مقایسه،) 1392 )، ف جعفری،، و فوالدی، -

 زیست محیط و شهرسازی مرمت، معماری، ملی همایش اولین ،)شیراز در سعدی ی کالسه  دبستان و شیراز خان مدرسه

 .شهریور پایدار،

 ن.، قلم نشر، تهرامعماری در روز طبیعی نور ،) 2004 ( ،فیلیپس -

 اولین اسالمی، ایرانی های مشخصه با شهرسازی و معماری در نور مفهوم ،تجلی) 1392 )،ا جدائی، و ،ب زاده، قاسم -

 .شهریور پایدار، زیست محیط و شهرسازی مرمت، معماری، ملی- همایش

 .35 شماره تهران، فرهنگ، و معماری نشریه ،تاریخی ابنیه نورپردازی ،) 1388 ( مهدی کسایی، -

 .تهران شهرسازی، و معماری ،آندو تادائو نور ،) 1382 ( ،بهرام ی،کشان -

 ایران، سنتی معماری در نور معنوی مفاهیم و فیزیک بررسی ،) 1392 ( منیژه عباسی،، زهره نوشادی،، هادی کشمیری، -

 .شهری توسعه و پایدار معماری همایش

 .35شماره تهران،  فرهنگ، و معماری نشریه ،داخلی فضاهای نورپردازی(، 1385)، حسن کلهر، -

 .تهران بهشتی، شهید پاکزاد، جهانشاه ،معماری در شناسی زیبایی ،) 1388 ( ،کورت یورگ گروتر، -

 .تهران شهرسازی، و معماری ،روح به ماده از سیری ، (1377 ( ،هادی سید میرمیران، -

 .چالوس واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری، راه، سازه، ملی همایش ،فضا یگانگی و نور ،)1390(،صفری مرضیه، -

 .طحان هله، ناشر ،شهرسازی و معماری در شناسی رنگ مبانی و اصول ،) 1384 ( ،امیر شکیبامنش، کورش؛ محمودی، -

 .تهران برگ، انتشارات آوینی، محمد ترجمه ،هنر و جاودانگی ،) 1370 ( ،حسن سید نصر، -
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