
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 اسالمي –جايگاه نور در معماري سنتي  ايراني 

 
 محمد هادی مهدیزاده

 ، دانشگاه آزاد کاشمر دکتری معماری
Astiyag666@yahoo.com 

 

 مهدی قانعي زارع
 دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي معماری دانشگاه آزاد کاشمر

Astiyag666@yahoo.com 

 

 

 چکیده 

هاي امروز جهان يعني چگونگي استفاده از نور در معماري ترين بحثاي خاص به يکي از اساسيموضوع اين مقاله، نگاه از دريچه

ترين عنصر محسوو  ها و نورگیرها است. نور غیرمادياست. ورود نور طبیعي به داخل فضاهاي بسته از طريق بازشوها و پنجره

هاي نور طبیعي، تووالي ترين مشخصهين عوامل طبیعي که در معماري حضور مستقیم دارد. يکي از مهمترطبیعت و يکي از مهم

شود، توجوه بوه نوور و رنو  در سواعات و دگرگوني آن در طول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف مي

هاي خاص و نوا  کوه بوه ي پیراموني و به کاربردن رن هاهاي اشیاء مختلف در يکديگر و تأثیر رن مختلف روز و انعکا  رن 

نقو  نوور در معمواري ايرانوي و اسوالمي و جايگواه ي ديگر نور استفاده کرد. اين مقاله بوه بررسوي توان از جنبهاين طريق مي

ها ماننود مانپردازد و در پايان امیود اسوت کوه در آينوده در سواختبخ  ميمعماري داخلي به عنوان يک جزء سازنده و مفهوم

 گر بکارگیري نور طبیعي به صورت يک عنصر کامالً اثربخ  و مهم باشیم.نیاکان و گذشتگانمان شاهد و نظاره

 

 نور، نور در معماري ايراني و اسالمي، کیفیت و کمیّت نور : های کلیدیواژه
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 مقدمـه

اي متفاوت از ديگر زاي اثر هنري از جمله نور و رن  به گونهشود که کلیه اجدر مواجهه با آثار هنر ايراني و اسالمي مشاهده مي

اند. گويي که زبان بیاني هنرمند مسولمان در بیوان روايوت وي از عوالم آثار هنري ارائه شده در طول تاريخ هنر جهان خلق شده

ي بوه کوار رفتوه و هنرمنودان هاي مختلف در هنر معماري اسوالماي بهره گرفته است، نماد نور به شیوههستي، از زمرگان ويژه

هاي شیخ اشراق در فرهن  ايوران اسوت بوه خصووص در انديشه اجزمان با رومسلمان از اين نماد به خصوص در دوراني که هم

تووان بوه نقو  نوور در آن اشواره داشوت، هنور دوران تیموري و صفوي استفاده فراوان کردند. از جمله علوم و هنرهايي که مي

هنر معماري، نور يکي از اجزايي است که کنار عناصر و مفاهیم ديگر از قبیل سواختار، نظوم فضوايي، مصوال ، معماري است. در 

 (4831)بهار دوست، شود و در طراحي به عنوان يک عنصر مجزا بايد نق  خود را ايفا کند. رن  و ... مطرح مي

ل روز است که باعث حرکوت و تغییور حالوت در سواعات هاي نور طبیعي، توالي و دگرگوني آن در طوترين مشخصهيکي از مهم

 شود. مختلف مي

 

 نور طبیعي 

نور طبیعي خدادادي، اليزال و به صورت تجديدپذيري در اختیار ما است. خورشید منبع اصلي و انعکا  منبع فرعوي آن اسوت. 

ت سکونت د. به همین جهت سالمشود که محیط زندگي بهداشتي و مداوم در معرض ضدعفوني باشروشنايي خورشید باعث مي

هاي مختلف توصیه دارند که تا حد ممکن در فضاهاي ساخته شده از نوور طبیعوي اسوتفاده شوود. تضمین شده است. استاندارد

ساعته سوالیانه انور ي  21دارد. با چنین رقمي میانگین  2m/kw1/4خورشید توان تابشي را در مدار میانگین کره زمین معادل 

شود که براي تداوم حیات ضروري و ما نیازمند آن هستیم. اگرچه کل انر ي خورشید تخمین زده مي 2m/kw2/0تابشي حدود 

 (4832)پیر نیا،  شود.برداري نميحدود ده هزار برابر مصرف فعلي در کره زمین است، اما متأسفانه به اندازه نیاز نیز از آن بهره

  نور مصنوعي 

طبیعي است: اول طراحي داخلي سواختمان و عودم مجواورت فضواهاي موردنیواز در معورض نوور  دو عامل، مانع استفاده از نور

بندي تراکمي. به کمک طراحوي معمواري و شوهري، توجهي به گونهطبیعي و دوم عدم دقت کافي در طراحي شهري به ويژه بي

حداقل رساند. اين نکته پذيرفته شوده اسوت کوه توان به توزيع مناسب نور و توجه به کاربري بنا، استفاده از نور مصنوعي را مي

نوور هاي کمشود. در محیطتالش براي حذف کامل نور مصنوعي نبايد صورت گیرد. در خیلي از مواقع سالمت بینائي تحديد مي

نیوز بايود گیرند و دقت الزم در سالمت انجام آن، علیرغم کوش  افراد وجود نودارد. اموا ايون نکتوه را کارها به سختي انجام مي

سازي استفاده از نور مصنوعي، بدون اختالل کند. لذا هدف طراح بايد بهینهپذيرفت که نور زياد نیز مشکالت خاصي را ايجاد مي

 (4833) حسیني، در آساي  بصري باشد. 

ه ايي اسوت کوستند. المپ دستگاه روشونها هترين منبع نور مصنوعي المپگونه که منبع نور طبیعي خورشید است، مهمهمان

کند. هرچه میزان اتالف گرموايي کوم و میوزان تشعشوات مرئوي زيواد توان ورودي خود را صرف گرما و تشعشعات مرئي نور مي
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شود. تالش زيادي صورت گرفته تا تشعشات مرئي را با ارسال انر ي کموي بوه حوداکمر ممکون دهي المپ بیشتر ميباشد، بهره

هستند. قبل از آن فقوط دو نووع  4830هاي بعد از مر زياد، تنوع در شکل، محصول سالم، عهاي با مصرف کرساند. تولید المپ

هاي التهابي فلز تنگستن در اثر عبور جريان الکتريسویته المپ، يکي التهابي و ديگري فلورسنت ساده مورد استفاده بودند. المپ

وري کموي هسوتند. موارپیر کوردن فلوز هايي داراي بهورهباعث روشنايي است که با توجه به فرآيند تولید حرارت، چنین المپ

هوا پوايین آورد اموا باعوث گونه المپتنگستن داخلي و پرکردن حبا  المپ از گازهاي سبک تا حدودي مصرف انر ي را در اين

درونوي از اي از جنس آهکي و قلیايي است که پوشو  هاي فلورسنت معمولي لولهها شد. ساختمان المپکوتاهي عمر مفید آن

کنند. نور آن از نوع سفید است کوه متأسوفانه هايي کم اما نور بیشتري تولید ميپودر فلورسنت دارد. مصرف انر ي چنین المپ

 (Berson, 2002) هنوز سالمت آن مورد تأيید کامل قرار نگرفته است.

  پنجره عنصر اصلي نور طبیعي 

دهود و از نظور روانوي ي طبیعي داخلي است. جريان هوا را از خود عبور ميپنجره يکي از عناصر اصلي ساختمان و عامل روشناي

کننده طبیعت به داخل بنا است. به موازات فوايدي که يک پنجره دارد چنانچه در طراحي آن دقت نشوود باعث آرام  و دعوت

 گردد.عنصر مضري براي ساختمان قلمداد مي

 شود: دو کاربرد مهم براي پنجره بايد درنظر گرفته 

 ؛و تأثیر ممبت آن در ايجاد روشنايي مناسب فضا و تأمین ديد مناسب از فضاي داخلي به سمت فضاي خارجي4

 .و امکان تهويه مستقیم در جهت بهداشتي کردن محیط داخلي و ايجاد سرماي  مناسب و طبیعي در فصل گرم2

 گیرند: از طرفي ديگر اجزاء و سازندهاي پنجره در سه طبقه مختلف قرار مي

 و مواد و مصال : شیشه، قا  و عناصر الحاقي؛4

 و طرح و اندازه: اندازه پنجره، سط  شیشه، فرم پنجره، فاصله سط  خارجي قا  تا شیشه و فاصله سط  داخلي قا  تا شیشه؛2

از حیث رن ، ضخامت، بان، جبهه قرارگیري، مکان قرارگیري، جداره پیراموني پنجره و عناصر خارجي و مرتبط با پنجره: سايه8

 (4838)سامي، گیري قا  پنجره در عمق ضخامت جداره. نوع مصال  و جاي

 

 گیری از نور طبیعي در معماری ایران تاریخچه بهره

هاي مختلوف زيربنوائي سواختمان جهوت گیري مصوال  و يوا شوکلگیري از نور خورشید به اندازه روند شکلدانستن روند بهره

باشود کوه در آن زموان ي سووم هوزاره چهوارم ق.م. ميباشد. اولین تاريخي که ما از آن اطالع داريم سدهيطراحي بسیار الزم م

هواي سووم و کردند. در شوهر سووخته از هزارههاي خارجي استفاده ميجهت کسب نور و سايه از ايجاد اختالف سط  در ديواره

توان استنباط کرد که هر اطاق از طريق يک در به سقف باقي مانده بود ميها تا زير هايي که ديوار آندوم ق.م. از روي آثار خانه
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اي هواي شیشوهاي از پنجرهق.م. نیوز نمونوه4100و  4800اند؛ در دوره ايوالم در حودود خارج ارتباط داشته و فاقد پنجره بوده

گرفتوه و بوه طوور حوتم قا  جواي ميباشد که در کنار هم و در داخل يک هايي از خمیر شیشه ميبدست آمده که شامل لوله

سوازي در معمواري ايوران را هاي در و پنجرهترين مودار  و نمونوهکردن داخل بنا مورد استفاده بود. از جمله کهنجهت روشن

هايي را که بر روي توان روزنههاي مادي در آثار دوره شاروکین يافت. از روي نق  برجسته آشوري ميشايد بتوان در نق  قلعه

ها اغلب به گرد آن اند تشخیص داد. در دوره هخامنشي در تخت جمشید، وضع درها به خوبي روشن و پاشنهها ساخته شدهبرج

هايي داشوته وگرنوه فضواي بوزر  و هوا و جوام خانوههوا، روزنها باالي درها و حتوي بامجاي مانده است. همچنین در اين کاخ

 (4888)زارعي، کرده است. ه اغلب بسته بوده روشن ميها را چگونه چند جفت در کسرپوشیده آن

هاسوت. در ايون دوره از اصول در اصل از خصوصیات سبک پارسي، تعبیه سايبان و آفتابگیر منطقي و ضوروري بوراي ساختمان

يواي شد. بر اسا  تحقیقات پروفسور ولفان ، معلوم شوده کوه انحوراف زوااختالف سط ، جهت جذ  نور به داخل استفاده مي

هاي گوناگون، تعیوین روز اول سوال و فصوول بناهاي تخت جمشید بر اسا  بنیاد گذاشته شده که به وسیله ايجاد سايه روشن

هاي موردنیاز براي زيستن را به صورتي بسازد که در فصول داده مکانمختلف میسّر شده و اين انحراف به معمار ايراني اجازه مي

 (4831)روتر، الزم از آفتا  و روشنايي استفاده نمايد.  مختلف سال، هر خانه به مقدار

 

 گیری از نور طبیعي در معماری دیگر نقاط جهان بررسي تاریخچه بهره

در مصر باستان نور داراي اهمیّتي ويژه بوده است. بنا به موقعیت سرزمین مصر، شدت نور و در نتیجه تضاد میان سايه و روشون 

هاي تیز و دقیوق در زيور شده است با گوشهاي صري  و هندسي که در معماري مصر از آن استفاده ميهباشد. فرمبسیار زياد مي

اي از کننوده مجموعوهمعماري بازي هنرمندانه دقیوق و خیره»گويد: نور شديد اثري خاص داشته. لوکوربوزيه در اين ارتباط مي

ها ها را زيور نوور ببینویم. ايون سوايه و روشوناند که فرميده شدههاي ما براي اين آفراجسام ساخته شده در زير نور است. چشم

هوا را بوه هايي هستند که نور آنسازند. مکعب، مخروط، کره، استوانه و هرم اولین فرمها را در مقابل ما برهنه ميهستند که فرم

 (4831)بهمن ،  «ها نا ، ملمو  و صري  هستند.کند. تصاوير آنما عرضه مي

اي پوشویده هاي بزر  اولیه نیست. سطوح اين احجام از نقوش برجستهعماري مصر بازي نور و سايه تنها محدود به فرماما در م

اند و به اين ترتیب پديده سايه و روشون در اينجوا در مقیوا  پردازي و بر سن  تراشیده شدهاند که با کمال ظرافت نق شده

وجود ذات خداوند براي بشر غیرقابل دستر  و نامرئي بوده اسوت پوس بوه ناچوار تر نیز تکرار شده است. براي مصريان کوچک

هاي نووري بايستي در تاريکي باشد. راه رسیدن به اين خداوند که بايستي از روشنايي به تاريکي ختم شود با کمک چنین پديده

 (4838)سجادي، شده است. تر ميکمي واض 

کردنود؛ بخشوي از سوقف را بوا ارتفواع بیشوتر اشتند، يونانیان از نور سقف اسوتفاده ميدر فضاهايي که احتیاج به نور بیشتري د

کردند. در معماري آغواز مسویحیت و آمد براي تاباندن نور به داخل استفاده ميساخته و از فضايي که به اين ترتیب به وجود مي

خلوي جنبوه روحواني داده شوود و فضوايي ر يوايي شده است هرچه بیشتر به فضاي دانیز در معماري بیزانس همواره تالش مي

 (4811) تو ي، بیافرينند و روشن است که نورپردازي در اين راه نقشي عمده داشته است. 
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 عناصر نورگیری در معماری سنتي 

مانند انوواع هاي نور کنندهگیرند: گروه اول به عنوان کنترلاين عناصر در معماري سنتي ايران از دو جهت مورد مطالعه قرار مي

 ها و دسته دوم نورگیرها.بانسايه

و بنوا هايي که جزشوند: دسته اول آنميگروه اول، نق  تنظیم نور واردشده به داخل بنا را به عهده دارند و به دو دسته تقسیم 

ناصوري کوه بوه عنووان هايي که به بنا افزوده شده و گاهي حالت تزئیني دارند، ممل پورده. عهستند مانند رواق و دسته دوم آن

هاي مختلفي دارند، ولي همه نورگیر هستند و عبارتند از: روزن، شبا ، در و پنجوره مشوبک، جوام شوند نامنورگیرها مطرح مي

خانه، هورنو، ارسي، روشندان، فريز و خوون، گلجام، پالکانه، فنزر، پاچن  و تهراني. در مقابل عناصري مانند رواق، پورده، تواب  

کننده نور و تنظیم آن بوراي ورود بوه داخول بنوا را بوه عهوده دارنود. ها، سرادق و ساباط قرار دارد که نق  کنترلبانهبند، ساي

 (4838)پاکزاد، 

 های نور کنندهـ کنترل1

فضايي است مشتمل بر سقف و ستون که حداقل در يک طرف مسدود باشد و انسان را از تموا  بوا بوارش و تواب  نوور  رواق:

دهد و دارد و در مناطقي که شدت نور و حرارت خورشید زياد باشد، نور مناسب و ماليمي را به داخل عبور ميمصون مي آفتا 

 در اين صورت روشنايي از طريق غیرمستقیم يا با واسطه خواهیم داشت.

متور  5که گاهي ارتفاع تا حدود متر است سانتي 43الي  3هايي به عرض شکن، تیغهتاب  بند يا تاووش بند يا آفتا  تابش بند:

کشیدند که در واقع تاب  بند افقي بووده و ساختند. معموالً در باالي در و پنجره کالفي ميها را ميدارد و با کمک گر و ني آن

 (4810)کیاني،  کردند.گفتند و توسط آن ورود آفتا  به درون فضا را کنترل مياصطالحاً به آن سرسايه مي

ها از تاب  مستقیم آفتا  به سط  پنجره جلوگیري کرده و در نتیجه حرارت ايجاد شوده ايجاد سايه بر روي پنجره ها:بانسایه

ها ممکون اسوت اثورات گونواگوني از بانيابد. سوايهاي کاه  ميناشي از تاب  آفتا  در فضاي پشت آن به مقدار قابل مالحظه

ها متفاوت بوده و به رن  و باننور و تهويه طبیعي داشته باشند. کارايي سايه قبیل کنترل تاب  مستقیم آفتا  به داخل، کنترل

ها به انواع ثابت، متحور  بانها نسبت به پنجره و همچنین شرايط تهويه طبیعي در ساختمان بستگي دارد. سايهمحل نصب آن

 شوند.هاي طبیعي ممل درختان تقسیم ميبانو همچنین سايه

شد و بدين ترتیب مانع تواب  بنود ه سرا که پرده آن بر خرپاهايي که بر باالي سرا نشانیده بودند کشیده ميسايه بنا ب سرادق:

 (4838)آيوازيان، شد. خورشید به درون سرا مي

خورد. در شهرهاي گرمسویري مجبوور اي سرپوشیده که هم در شهرهاي گرمسیري و هم سردسیري به چشم ميکوچه ساباط:

 گذاشتند. تن  و ديوار را بلند بگیرند و براي ايجاد سايه ساباط ميبودند کوچه را 

هاي ضخیم براي جلوگیري و تنظیم نور خورشید براي ورود به ساختمان از دوره صوفويه معموول بووده و استفاده از پرده پرده:

ال و دوال يا ابريشم بوده و به صورت يوکها معموالً از جنس کربا  و شد. اين پردههمچنین در دوره قاجار نیز از آن استفاده مي
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هوا توسوط قرقوره و شد. باالکشیدن اين پردهها نصب ميها و ارسيها و يا پنجرهشدند و به طور معمول در جلو ايواناستفاده مي

ضوخیم و هوا معمووالً کرده است چون ايون پردهها را يکنواخت جمع ميهاي آنبندهايي بوده که به طور هماهن  تمام قسمت

 (Bansal, 1992) ها را باال کشید.شد آنسنگین بوده و غیر از اين نمي

 ـ نورگیرها 2

کورده کوه هواي متغیر ايران، آفتا  تند و روشن، باد و باران، توفان و گردباد و عقايد خاص ملوي و موذهبي ايجوا  مي شباك:

هواي هوا و پنجرهون بنا داشته باشد. درون ساختمان بوا روزناي يا شباکي براي حفاظت درساختمان عالوه بر در و پنجره، پرده

ها شدت نوور را گرفتوه پوشاندند، اين شبکههاي سفالي يا کاشي ميشد و بیرون آن را با شبکهچوبي يا گچي و پرده محفوظ مي

منقوش شوبکه سوبب پخو  نوور شود. انحراف پرتوهاي نور در اثر برخورد با کنارهاي الي آن ايجاد ميتري از البهو نور ضعیف

که تمام فضاي بیرون از داخل به راحتي قابل ر يت بوود رغم آنکرد. ضمناً عليشده و به يکنواختي و پخ  روشنايي کمک مي

 (Baker, 1987) گونه ديدي در طول روز به داخل نداشت.از بیرون هیر

خانوه و ر يت مناظر بیرون بودون بورهم زدن خلووت اهول  پنجره معموالً براي دادن نور، جريان هوا های مشبك:در و پنجره

هاي مشبک تعادلي بین نوور است. در مناطقي که نور خورشید شديد است، پنجره بايد متناسب با شدت نور ساخته شود. پنجره

گیرد و موانع خسوته شودن شود جلوي نور شديد آفتا  را ميکند، تعادلي که وقتي از داخل نگاه کرده خارج و داخل ايجاد مي

اي اسوت شود اغلب به گونههاي مشبک به کار برده ميهايي که در ساختن پنجرهشود. طرحچشم در مقابل نور شديد خارج مي

د و وقتي نور بیرون کننهاي مشبک نور شديد خارج را پخ  کرده و آن را تعديل ميکند. پنجرهکه نور داخل اتاق را تنظیم مي

شوود )بوه هاي مشبک شیشه نیز به کار بورده ميدهند. گاهي براي در و پنجرهي آن را به داخل اتاق عبور ميشديد نیست همه

هاي مشبک چوبي، سفالین و گچین در زمستان بوا کاغوذ روغون شود(. در و پنجره و روزندرهاي مشبک، در و پنجره گفته مي

 (Ashrae, 1993) شد.ها باز ميتانزده مسدود و در تابس

توان يم پنجره کوچک دانست که معموالً در بواالي در توان از هم تفکیک کرد. در واقع روزن را ميروزن و پنجره را نمي روزن:

روزن رفته است. به عبارت ديگر و گاهي در دو سوي آن براي گرفتن روشنايي و تأمین هواي آزاد براي فضاهاي بسته به کار مي

شده است. روزن گاهي بوا چوو  و گواه بوا گور و سوفال ها تعبیه ميگرديد که در کالله و يا شانه طاقهايي اطالق ميبه سوراخ

اي گرا بودنود و از سوقف هشوتي يوا از نقطوهشده و اغلب ثابتت بوده است. در بناهايي که داراي بافت مرکزي و درونساخته مي

 دادند.شد، در باالي در ورودي روزن قرار ميین ميديگر نور کافي براي هشتي تأم

اي که درنظر گرفتوه شوده جواي رود و در محفظهگرد، باال ميارسي پنجره مشبکي است که به جاي گشتن روي پاشنه ارسي:

سوي، اي ارشود. نقو  شوبکههاي سردسیري ديده ميها و پیشخان و رواق ساختمانگیرد. ارسي معموالً در اشکو  کوشکمي

 (4838)پاکزاد،  هاي چوبي است.معموالً مانند پنجرهه و روزن

هايي وجود دارد که با ها و ببازارها هنوز هم روزنها و رستهي رباطها و غالمخانههاي گرمابهدر کالله گنبدها و کلمبه جامخانه:

انود و در هاي سفالین را در کنار هم چیدهلقهاند. در اين قسمت حاي درآمدهي برجستهچند حلقه سفالین به صورت قبه يا کپه

دارنود، هوا را برميها يوک يوا کلیوه آنگذارند و تابستانها کار مياي مانند ته قرابه در میان حلقههاي گرد شیشهها جامزمستان
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ن وسیله اسوت و بور تريهايي که به مناسبت فصل بايد گاهي سرد و گاهي گرم باشد مناسبامروزه هم براي روشنايي سرپوشیده

 (4818)پور ديهیمي،  ها جاي خود را حفظ کرده است.فراز بام گرمابه

ها میسّور ي قسومتهاي تیزه گنبد امکان اجرا بوه صوورت بقیوهشود. چون در نزديکيبه نورگیري باالي سقف گفته مي هورنو:

کار نوررساني را انجام دهد. ممالً در پوش  بازارها، اکمراً کنند تا در باالي طاق هاي تیزه، سوراخ را پر نمينیست، لذا در نزديکي

 سوراخ هورنو باز است تا عمل روشنايي و تهويه صورت پذيرد.

خورشویدي »در بناهايي که استفاده از پنجره در ديوارها ممکن نبوده ممل بازارها و ساير بناهاي عموومي، معمواران در قسومت 

ه آن روشوندان سواخته اسوت و بوتورين وجوه میسّور ميکه عبور مناسب و تهويوه را بوه به اندهايي ايجاد کردهروزن« کاربندي

شووند و برخوي از ها معموالً به شکل يک کاله فرنگي بوده و عمود بر قسمت خورشیدي کاربندي ساخته ميگويند. روشندانمي

 خانه، کاخ هشت بهشت اصفهان. ها زمینه چندضلعي دارد ممل روشندان حوضها داراي شیشه بوده، بعضي از آنآن

گواه اند، آنهاي آجر تراشیده و موزائیک آن را پديد آوردهخوون يک نق  تزئیني است که با تکه فریز و خوون در ساختمان:

کنند و در پیشاني سواختمان، رزي ميهاي گوناگون رن اند به رن هايي که در آ  حل کردهروي آن را با خا  و سريشم رن 

هايي پديد هاي گلچین را سوراخ کرده و نق ها لولهشود. براي ورود روشنايي و هوا به اتاقچیده مي« فريز در»ها و ستون میانه

 (4833)جبل عاملي،  نشانیدند.ها ميها را در باالي درها و پنجرهآورده و آن لوله

شود، نور به طور مستقیم وارد طريق سقف انجام مي در فضاهايي که نورگیري و در نتیجه روشنايي فضا از کاربندی و مقرنس:

گیوري هرچوه بیشوتر از نوور نمايد. کاربندي و مقرنس بوه غیور از زيبوائي بوراي بهرهفضا شده و فقط بخشي از آن را روشن مي

صوورت شود در جهات مختلف از مسیر خود منحرف شوده و آن را بوه شود. بدين ترتیب که موجب ميخورشید نیز استفاده مي

دهد، در اين صورت در داخل بنا روشونائي يکنواخوت و غیرمتمرکوزي خوواهیم داشوت کوه حجوم پخ  شده به داخل راه مي

 (4810)کیاني،  گیرد.بیشتري را دربرمي

 نقش هشتي در نوررساني به بنا

ختمان حالت نامطلوبي از نظر بايست نور شکسته شود، تا داخل سابعد از ورود به ساختمان به علت شديدبودن نور در بیرون مي

هاي ورودي هسوتند کوه گورد و يوا وارد شونده نداشته باشد. يکي از عوامل مهم معماري در تقسیم و شکست شدت نور، هشتي

شدند. در باالي هشتي، معموالً نورگیري وجود دارد که نور متمرکز ماليمي را در سواعات مختلوف روز بوه چندضلعي ساخته مي

هاي معماري سنتي، به ويوژه در دهد، به کاربردن اين شیوه براي تنظیم و متعادل کردن نور و حرارت از ويژگييداخل انتقال م

 حاشیه کوير است.

ها نیز در چگونگي نورگیري در داخل بنا سهم بسزايي دارند. وجود فیلپوش منجر به ايجواد سوه ها و فیلپوشها، قو انواع طاق

قسمت گنبدها شده است. منطقوه سووم، هموان گنبود اصولي اسوت کوه گواهي در محورهواي آن منطقه متمايز ساختماني در 

کرد. ابداع شیوه طاق و تويزه باعث شد تا بار سوقف مسوتقیماً بور روي شد و به نورگیري بنا کمک ميهاي کوچکي باز ميپنجره

آن قورار دهنود و بودين طريوق نوور فوراوان و هوا را شوکافته و پنجوره در ها سبک شوده و آنجرزها عمل کند و ديوارها و طاق
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ها گنبدهاي کوچکي با پنجوره هاي جانبي است و يا در باالي آنهاي آهن  نیز يا داراي پنجرهشود. طاقغیرمستقیم حاصل مي

تووان شوود نیوز ميعورض حاصول ميهم ارتفواع و هم« طاق آهن »تعبیه شده است. در طاق چهار بخ  نیز که از تقاطع دو 

دهد کوه در فاصوله میوان دو قوو  پنجوره تعبیوه کورده و اي نیز به معمار اجزاه ميهايي وسیعي ايجاد کرد. طاق گهوارهزنهرو

کوه گرفت، از جمله اينروشنايي طبیعي داخل بنا را ايجاد کند. عمل نورگیري در بناهاي مختلف به اشکال گوناگوني صورت مي

 ,Ansari) گورا بوودن، نوورگیري متفواوت بوود.گرا يا برونها برحسب درونو يا جامخانههاي متعدد ها از طريق روزنهدر حمام

2002) 

هرچند که نور خورشید همیشه براي ايجاد روشنايي طبیعي در يک ساختمان موردنیاز است؛ اما از آنجا که اين نور سرانجام بوه 

ختمان با توجه به نوع ساختمان و شورايط اقلیموي آن توأمین شود، بايد میزان تاب  نور موردنیاز براي هر ساحرارت تبديل مي

شود. چون اهمیّت تاب  آفتا  به نووع اقلویم منطقوه و فصوول مختلوف سوال بسوتگي دارد. در شورايط سورد حوداکمر انور ي 

تي هوا گرم خورشیدي موردنیاز بوده و ساختمان بايد در جهتي قرار گیرد که بیشترين تاب  آفتا  را دريافت نمايد، برعکس وق

است، جهت ساختمان بايد به نحوي باشد که شدت آفتا  در ديوارهاي آن به حداقل رسیده و نیز امکان نفووذ مسوتقیم اشوعه 

هاي مختلف ممول گورم و خشوک و خورشید به فضاهاي داخلي وجود نداشته باشد؛ به همین دلیل نحوه نورپردازي بنا در اقلیم

ي و سردسیر با هم متفاوت است و هر کدام در اين مناطق برحسب اقلیم خاص خوود نحووه حاشیه کوير و اقلیم گرم و مرطو 

 (Nasr, 2010)طلبد. نورگیري و نورپردازي خاصي را مي

 نور از زبان قرآن 

«



















 »(85(/21)سوره نور) 

اي اسوت. آن شیشوه گوويي ها و زمین است، ممل نور او چراغداني است که در آن چراغي، و آن چراغ در شیشوهخدا نور آسمان

شود. نزديک است کوه روغون  و اختري درخشان است که از درخت خجسته زيتوني که نه شرقي است نه غربي، افروخته مي

و روشني بخشد. روشني بر روي روشني است. خدا هر کوه را بخواهود بوا نوور خووي  هودايت هرچند بدان آتشي نرسیده باشد 

 زند و خدا به هر چیزي داناست. ها را خدابراي مردم ميکند و اين مَمَلمي
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 تجلّي نور در معماری اسالمي 

و ظاهر معنووي حضور اين عنصر با  از حضور نور و معنا و مفهوم آن در حکمت و فلسفه اشراق سهروردي سخن گفتیم، لیک به

ديگور سوو سوو خانوه خداسوت و از کنیم؛ زيورا از يکپردازيم و در اين سیر از مسجد آغواز مويدر باطن عرفاني در معماري مي

 . ترين نماد اسالمي استکامل

دانود و ب ايون معمواري ميمي و قلبرند در کتا  معماري اسالمي، مسجد را جلوه کلیه رمز و رازهاي معماري اسالروبرت هیلن

هاي از همان ابتدا نق  نمادين آن از سوي مسلمانان دريافت شد )و اين نق ( سوهم خوود را در خلوق شواخص»معتقد است: 

« هايي نظیور گنبود، منواره و منبور اشواره کوردتووان بوه شواخصبصري مناسوبي بوراي ايون بنوا بوازکرد کوه از آن میوان مي

(Hillenbrand, 2001معمار .)  و « بوازآفريني»از هر چیز در وجود مسجد متجلي است که خود تجسّم ي قدسي اسالم پی

هماهنگي، نظم و آرام  طبیعت است که پروردگار آن را به ممابه خانه همیشگي مسلمانان براي عبوادت تعیوین کورد « تکرار»

(Nasr, 2010.) 

هوا و کوز شوهر هسوتند کوه هموه دلربه عنوان قلوب و مترين مکان پی  خدا در شهرهاي اسالمي مساجد به عنوان محبو »

 (.  Ansari, 2002« )شودها به سوي آنجاست. در اين ارتباط هر شهر اسالمي با دورنماي مسجدش مشخص ميچشم

گذارد. براي ممال فضواي درون معماري ايراني همواره بازتابنده مکان مقد ، حیات و حضور نور است و بر روح آدمي تأثیر مي»

سجد، اساساً به نحوي ساخته شده تا حضور خداوند را القا کند و فرد مؤمن از هر سو خود را در احاطه اين حضوور ببینود کوه: م

 (. Khosh Naza&Rajabi, 2009«. )واهلل من ورائهم محیط»

 

 بندی و نتیجه جمع

عوامل مختلفي کوه موانع ورود نوور از طريوق  ومنظر فرمي و عملکردي پنجره به عنوان عامل اصلي ورود نور به داخل بنا از دو 

ها در افت نوردهي موورد بوازبیني قورار گرفتنود. نکوات مهوم زيور پنجره به داخل فضا هستند، با بررسي اجزا پنجره و تأثیر آن

 بندي از مقاله است.جمع

 هاي سفید در پنجره استفاده گردد.االمکان از شیشهحتي 

 وار بهترين حالت استفاده از نور طبیعي است.سط  قا  پنجره در مرکز ضخامت دي 

 هاي مقابل تأثیر قابل توجهي در طراحي پنجره دارند. ساختمان 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ي عوالم واال و فضواي معنووي ترين عنصر محسو  طبیعت، همواره در معماري ايراني وجود دارد و در واقع نشانهنور، غیرمادي

رسد و مظهور تقود  و ي خود ميترين درجهکر اسالمي به عاليتأثیر تفتحتي نگاه به نور نحوهاست. در دوران معماري سنتي 

جوست، حقیقت در معماري کموال اسوت و کموال از آن بواري اي حقیقت. معماري ايراني معماريشودعالم معنوي شناخته مي

وي حقیقت دارد. نور نشواني تعالي است و هرچه در اين معماري حضور دارد، عضوي از آن است که جداناپذير است و روي به س

از حرکت به سمت حقیقت است، که حالت فیزيکي و مادي ندارد و اين موضوع در کنار عوامول ديگور ماننود اقلویم و موقعیوت 

که اين امر در معماري غر  به شکل ديگري اسوت. اصوول شود. در صورتيمي ي استفاده از نور، مطرحا و نحوهقرارگیري يک بن

خالف آن باشد. معماري مدرن روي به سوادگي و خلووص دارد  ، حتي اگرمعاصر چیزي به غیر از حقیت است حاکم در معماري

رسد و اين غیر از خلوص معنوي است. با اين نگرش و تفکر نور در معماري حضور به کمال خود مي فرمالکه با عناصر شکلي و 

طور که قبالً هم به شده است و اين امر همانديل شده دريافت ميمستقیم دارد، در صورتي که در معماري ايراني نور همیشه تع

ها تأمین هاي رنگي و ارسيها، نورگیرها، گلجام و شیشهي معماري، مانند انواع روزندهندهآن اشاره شد از طريق عناصر تشکیل

هواي مسوتقیم شوود و يوا مزاحمتمي گرديد. ناگفته نماند که گرچه در معماري غر  ساختمان کامالً در مقابل نور گستردهمي

هوا بوه هاي مصنوعي جبران و تأمین کرد که از نظر نگورش آنتوان آن را به طريق نورپردازي، ولي ميگرددمنع مينوري کامالً 

 حضور عیني نور مورد قبول و بسیار جالب توجه است. 

 

 منابع و مآخذ

 )ترجمه(، انتشارات دانشگاه تهران. «تا مکان از فرم»نگاهي به مباني معماری (. 4838آيوازيان. . ) .4

 .33، مجله جاده ابريشم، شماره«های دنیای کهنشهر سوخته یکي از شگفتگي(. »4831بهاردوست، تکتم.) .2

 ، جلد اول. تاریخ مصر قدیم( 4831)بهمن ، احمد،  .8

 شهید بهشتي. )ترجمه(، انتشارات دانشگاه زیباشناسي در معماری(. 4838پاکزاد.ج، همايون.ع. ) .1

 )ترجمه(، نشر نخستین. نور روز در معماری(. 4818پورديهیمي.ش، عدل طباطبائي.ح. ) .5

 ، تهران، نشر پژوهنده، چاپ دوم. «شناسي معماری ایرانسبك(. »4832پیرنیا، محمدکريم.) .3

 جبل عاملي. ي رومالدو جورگوال، ترجمه عبداله و نوشته کانهای لویيها و دیدگاهتحلیل آثار اندیشه .1

 ، تهران: مارلیک، چاپ دوم.هنر و معماری ایران و جهان(. 4833حسیني، سیدرضا.) .3

، در بررسي هنر ايران، به کوش  آرتورپووپ و فیلیوپس اکورمن، تهوران، علموي و «تاریخچه معماری دوره ساساني(. »4831روتر، اسکار.) .8

 فرهنگي. 

 آوران، چاپ يازدهم. ، انتشارات فن«ی جهانآشنایي با معمار»(4888)زارعي، محمدابراهیم،  .40

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ، به کوش  آسیه جوادي، تهران، مجرد. 4، ج«معماري ايران»، در «معماری ایران در عهد ساساني: مدائن(. » 4838سامي، علي.) .44

 .45، مجله آموزش تاريخ، شماره«شناسانبهشت باستان(. »4838سجادي، سیدصادق.) .42

 ، مجله نخل، در دانشگاه ادبیات و علوم انساني زاهدان. (4811کنفرانس پروفسور تو ي.) .48

 ، تهران، جهاد دانشگاهي، چاپ اول.«شهرهای ایران(. »4810کیاني، محمديوسف.) .41

 .85ي، مجله اثر شماره«ی نور در معماری و وسایل روشنایي در هنر اسالمي ایرانپیشینه»مقاله  .45

 .448و441ي نما شماره، مجله دان «نورگیرها و روشنایي روز»مقاله  .43

17. Ansari, Mojtaba.(2002). “Decoration in Iranian Art and Architecture of (Islamic period with an 

Emphasis oon Mosques)”, “Modares Honar Journal, Issue 1,59-74. 

18. ASHRAE Handbook.(1993). Fundamentals (S.I). American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, Atlanta. 

19. Baker, N.(1987). Passive and Low Energy Building Design for Tropical Island Climates. The 

Commonwealth Secretariat, London. 

20. Bansal, N.K., S.N. Garg and S. Kothari.(1992). Effect of exterior colour on the thermal performance of 

buildings, Building and Environment, 27, pp.31-37. 

21. D.M . Berson, F.A. Dunn, M. Takao, phototransduction by retinal ganglion cells that set the circadian 

clock, Science 295(2002) 1070-1073. 

22. D.R.G. Hunt, The use of artificial lighting in relation to daylight levels and occupancy, Building and 

Environment 14(1979) 21-33. 

23. Hillenbrand, Robert.(2001). Islamic Architecture: from Function and Meaning, Translate by Dr. Ayat 

Allahzadeh Shirazi, Tehran, Rozaneh. 

24. Iranian National building code.(1993). Ministry of Housing and Development, Iran. 

25. Khosh Nazar, Rahim and Mohammadali Rajabi.(2009). “Light and Color in Iranian Painting and 

Islamic Architecture,” Ketabe Mahe Honar, 70-77. 

26. Lighting Hand Book—reference and application, 7th Edition. Illuminating Engineering Society of North 

America, NewYork. 

27. Nasr, Seyed Hossein.(2010). Islamic Art & SWpirituality, Translate by Rahim Ghasemian, Tehran, 

Hekmat publisher. 

28. US Green Building Council, LEED-NC (Leadership in Energy and Environmental Design) Version2,1. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

