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 چكیده
است که اگر  ییبایز یدارد. وجودش شرط ضرور بایز زیمشخص در شناخت هر چ ریاست و تاث ییبایتاج ز نتیز نیباترینور ز

فنون و  ریو سا ی،هنریمختلف علم ینور در شاخه ها تیقش و اهم. نکندیم باتریرا ز بایمناسب ظاهر شود هر ز یدر جا

 .ردیگیاز نور مساعد مدد م زیاز هرچ شیب یمعمار ییبای. زستیمعمار اشاخه ه نیاز ا یکی، ستین دهیپوش یحرفه ها برکس

 کی)نور( تنها  کنیاست، ل یینایهرنوع ادراک ب یشرط برا نیدارد و نور اول میارتباط مستق یبا ادراک بصر یمعمار یفضا

و  یهماهنگ جادیعوامل ا نیاز بهتر یکیفهم نور و ارزشهای آن و  دهدیها خود را نشان م هیدر سا ست؛نورین یکیزیضرورت ف

 نیا ییِبایو منجر به ز ریتکرارپذ یبه ارزشها یابیبودن دست یاست. با فهم کاربرد یجلوه دادن آثار معمار باتریتناسب و ز

 یو پاسخگو کنندیکار م یگذشته به خوب یپرداخت، که همچون معمار یدر معمار نینو یآثار یطراح به توانیموضوع م

 .باشندیم – ییبایز –انسان  یبصر یازهاین

کمرنگ  ایرفتن  نیعلل از ب یبر آن است تا ضمن روشن کردن برخ «ییبایز» در« نور»شناخت جایگاه مقاله با هدف  نیا

 فراهم آورد. «یمعمار یبصر ییبایز» جادیرا در ا «نور طبیعی»کاربرد ارزشمند  یموجبات ارتقا معاصر ، یبناها ییبایشدن ز

 

 ، سایه نور طبیعینور،  ،ییبایز ،یمعمار های كلیدی:واژه
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 مقدمه -1
 نیدرا یمادحضور  یبرا یگریزنده بودن و د یبرا یکی وابسته اند که جسم و روح. گریکدیو نور به همان اندازه به  یمعمار

از  یکی .کنندیم دایپ« وجود» یشود هردو جهان مرئ یم یدارد و آن هنگام که نور بر جسم  فضا جار ازین یگریجهان به د

تواند  یم یدر معمار یعیسوال است که حضور نور و بخصوص نور طب نیامروز با آن سر و کار دارد طرح ا یکه معمار ییچالشها

که به طور  ییبایز جادیا ینور در راستا یریاز بکارگ یحیصح یبه الگو یابیدست ایشته باشد؟ و آدا ییفراتر از روشنا ییمعنا

آن است  انیم نیمساله مهم درا درآن است؟ یاساساً لزوم ایاست؟ و  ریاست،امکان پذ رگذاریتاث یزندگ تیفیک یبر ارتقا میمستق

که در گذشته و در  ییموارد توجه به ظرافت ها شتریت در اجراء در ببه سهول یابیساخت و ساز و دست یکهایکه با باال رفتن تکن

کارآمد نور در  یرویرسد ن یخورد و به نظر م یبه چشم نم گریکشورمان به نور بوده متاسفانه امروزه د یمتنوع معمار یسبک ها

 ه شده است.بدون استفاد ،یزندگ تیفیو ک ییبایو بدنبال آن ز یمعمار تیفیادراک فضا ، باال بردن ک
: ارکان ،مولفه ها و آثار آن ؛  ییبای؛ ز هینور و سا کهن؛ یمعمار و: نور  لیاز قب ییمقاله در صدد است تا با عنوان بخشها نیا

از عوامل  یکیدارد و  یمعمار بر عناصر یدر ارزش گذار ی؛ نشان دهد نور نه تنها نقش  مهم یریگ جهیو در آخر نت؛ ییباینور و ز

 گریشود.به عبارت د یمحسوب م زیآن ن یو شرط ضرور یمعمار ییبایز جادیعامل ا نیکننده فضاست بلکه مهم تر نییمهم و تع

 .ردیگیمدد م از نور مساعد زیاز هرچ شیب یمعمار ییبایز
 

 روش تحقیق -2
ای صورت گرفته  پژوهش حاضر،رویکردی تحلیلی و توصیفی است که بااستفاده از پیشینه منابع موجود در مطالعات کتابخانه

است و می کوشد تا با برشمردن پاره ای از اصول و مبانی زیبایی شناسی ، توصیف مولفه های بصری حاکم بر زیبایی پرداخته و 

 یگاه نور در زیبایی را کشف کند.جا

 

  نور و معماری كهن -3
 اریبس یجهت طراح ییربنایمختلف ز یشکلها ایمصالح و  یریبه اندازه روند شکل گ دیاز نور خورش یریدانستن روند بهره گ

باشد که در آن زمان جهت کسب نور و  یسوم هزاره چهارم ق.م م یسده  میکه ما از آن اطالع دار یخیتار نیباشد. اول یالزم م

ثار آ یسوم و دوم ق.م از رو یکردند.در شهر سوخته از هزاره ها یاستفاده م یخارج یها وارهیاختالف سطح در د جادیاز ا هیسا

در به خارج ارتباط داشته و  کی قیتوان استنباط کرد که هر اطاق از طر یمانده بود م یسقف باق ریآنها تا ز واریکه د ییخانه ها

در فراهم کردن  یسع شهیهم یرانیا یسنت یصدالبته معمار و یرانیا ی(. معمار317، 1381،یفاقد پنجره بوده اند)نعمت گرگان

 جادیروش ها ا نیرا به کار گرفته است.از جمله ا یریکث یمهم روش ها و ترفندها نیبه ا دنیرس یراکاربران دارد که ب شیآسا

 یتر احترام به جنبه ها مدارد و از آن مه یکاربران را در پ یکیزیف شیمناسب که آسا یو عملکرد یکالبد یها یژگیبا و یمکان

و در همه جا به دنبال آن بوده  شهیهم یآنان است )که آدم یشناس ییبایکه از جمله آن ارضا حس ز نیساکن شیآسا یمعنو

تمام شناخته و نمود آن را در  یاست را با استاد« ذات حق یبایجلوه ز»که  ،نوریژگیو نیبه ا دنیرس یبرا یرانیاست(. معمار ا

)که البته همان باطن  فیظر یرا در ظاهر به جلوه ا دیخورش تینها یداده است. او نور ب شیخود به کار گرفته و نما یمعمار

و چه در  نیو نماد یمختلف چه به صورت ظاهر یآن را با نمودها ییبایکرده است و ز لیرا در نهاد خود دارد( ، تبد تینهایب

 شهیش ینقوش و رنگ ها شیبه نما توانیم  نینماد یاست.ازجمله آن،در صورت ادهخود ارائه د یمعناگرا در عناصر معمار یشینما
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 یمطلق که جلوه ا یکیاز نور در تار یبه وارد کردن اشعه ا توانیآن م ییو معنا یدر حوض و داخل بنا و در بعد مفهوم نینگر یها

 (5،  1391،  یدهد،نام برد. )عباس یاز حضور حق را ارائه م
به  ری، نور متغ کینامید یازنورپرد ؛اند کردهیم یرویپ یعیاصول ساده و طب نیآگاهانه از ا ای یزیبه طور غر یرانیمعماران ا 

بوده اند که  ییگنبدها( ساختارها یهندس ناتی)تزئهایبوده است.انواع کاربند آنانتابش و رنگ ،موضوع کار  ت،جهتیلحاظ کم

متنوع و جذاب بوده است.در بازار ها ارتباط با زمان  یروشنها هیسا جادیعمده آنها جذب نور و انعکاس آن به صدها شکل و ا فهیوظ

 (. 1است )شکل  شدهیم نیکرده،تامیو مرتباً در هرجهت حرکت م دهیتاب یکه از روزنه گنبدها به داخل م ،ینور یستونها قیاز طر

به نور  دنیمختلف حالت بخش ی،روشهایهندس یبند بیبا ترک یرنگ یها شهیبه ش نیمز یچوب یمشبکها،معرقها و پنجره ها

 یبا نگاه نی(. بنابرا2آورده است )شکل  دیپد یکیرا از تار ینیبوده و سلسله مراتب مع یعمارم یبا فضا رتباطکه در ا یبوده اند؛نور

 یهوشمندانه ا یبرده و روشها یپ ینور در معمار تیاز گذشته دور به اهم یرانیکه معماران ا مینیبیبه جا مانده م یبه آثار معمار

 (22 – 25، صــص  دریای لعل کرده اند. ) داعاستفاده از نور در ساختمان اب یرا برا

                     

                                        بازرگانی م–: مسجد نصیرالملک شیراز2شكل    ا.مشیری مهر–بازار تهران: 1شكل

 

 نور و سایه )تاریكی( -4
 گریکه نور را منعکس کرده و به د یتوان بهره گرفت : انعکاس نور)استفاده از سطوح یبه چند صورت م یاز نور در معمار

شکستن نور در سطوح متنوع  یبرا یداتیتمه یری(.شکست نور ) به کارگابدی ینور در فضا امتداد م لهیوس نیتاباند و به ا یسطوح م

ور شکست ن تیمسلمانان ، خاص یدر معمار یمقرنس و کاربند ینقش ها نیاز عمده تر یکیاز کاربرد نور است. یگرید ینمونه 

در  دی)تضاد شد هی(. تضاد نور و ساکندیم لیاز مراتب عالم تبد یبنارابه مظهر ،ملموس در سطوح رییتغ نی(. همچن3است )شکل 

 ییبایز: »   1رکهوفیب یمعناگرا موثر باشد. طبق گفته  یدر بهره گرفتن از نور در معمار تواندیو روشن( م کیتار یسطوح و فضاها

با صراحت اعالم کرد :  توانیم ی( حت1987،   2)گروتر« است. یاندازه ضرور کیست که هردو به دو صفت متضاد ا ی جهینت

 زیتما نی.اردیپذیم را زهایو تما اوردیکه تفاوتها را بوجود م ستیزیتضاد در واقع  همان چ.«.ردیگینشات م دیاز تضاد شد ییبایز»

،  انگیو  نییهمان اصل  نیا ند،یآفر یرا م یزیضادهاست که چت انیتفاوت م نیو هم بخشدیم «اتیح»ها  دهیاست که به پد

                                                 
1 George D.Birkhoff 
2 Jorg kurt Grutter 
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دو  شترمواقعیگردد.در ب یها م یوستگیجدا کردن موضوع ها موجب پ یاست. تضاد بجا« و روشن کیتار»و « فعال ریفعال و غ»

 (166،  1392،   1. )الکساندرکنندیبهتر با هم کار م متفاوتند "کامال یوقت دهیپد

  
 میركاظمی س ر –عمارت دولت اباد یزد  –كاربندی در شكست نور نقش  – 3شكل

 

از نور و ظلمت که در واقع فقدان نور است و اجسام تا آنجا  ی، جهان عبارت است از درجات ونیاشراق یو باق یاز نظر سهرورد

(. 91،  1345) نصر  شودیا مکه مانع نفوذ نور در آنه ستین یحجاب ایجز ظلمت  یزیچ شودیآنها مربوط م یماد یکه به جنبه 

 یفلسف یو نگرش ها ینیبود همانگونه که در باور د یدر معمار یکیحضور توامان نور و تار داد یآنچه که در گذشته به فضا معنا م

جز  زین رانیا میقد یها نیی( نور در آZajonc 1933, p4« )است ییروشنا یکیدر تار دنید: »دیگو یم  2گونه بود. الئوتسو نیا زین

 .شودیفهم نم یکیبا تار

مشهود است که اشاره دارد :  زین  3گفتار تادائو آندو نیافتراقات آن، در ا ی،ورا یشرق نشیدر ب یکینور و تار میمفاه یکینزد

 یا برم، که تاللو نور ر یکیباشد تا نور ، نور شود و با جالل و قدرت بدرخشد.تار یکیتار دیبخشد.با ینم ییروشنا یینور به تنها»

، از  یکیتار یو ژرفا یحال ، توانمند نی(. با ا118،  1381)آندو « از نور است ی، ذاتًا بخش کندیآشکارمافروزد و قدرت نور را 

همه فراموش  باً یآنها ،تقر ییآورند،و ارتعاشات فضا یبه وجود م یکیکه نور و تار یفیظر یما رخت بربسته است و تفاوتها یآگاه

به وجود آورد،  ینیاشکال نو یمعمار یفضاها یتواند برا یم یکیگفت تار تیقطع با توانیتامل م یوجود با اندک نیگشته اند. با ا

وارد شود  یمعمار یها به ساخت شیب ایکم  تواندیبه اراده اوست و م زین یکیهر اندازه منابع نور در سلطه انسان باشد. تار نیبنابرا

 (49 ، 1384،  باجیاست. )د یدآوردنیدپ یدر معمار یکیتار گریبه عبارت د

 یاثربخش ییدر حد باال یاست که که به عناصر طراح هینور و سا رقص هماهنگبه عبارت بهتر  ایارتباط مداوم  نیا قتیحق در

که  یسلسله مراتب یکند. نقش معمار در طراح یم انیروش ب نیکند و سبک طراح را به هنرمندانه تر یم انیرا نما اتیدهد،جزئیم

 .(1904،   4نیاست ) مکگودو یمهم و اساس اریکند بس یرا با آن مواجه م نیمخاطب ییو روشنا یکیبه لحاظ تار
 

 زیبایی -5

                                                 
1 Christopher Alexander 

Tzu-(Laozi) Lao 2 شودیتائو شناخته م نییگذار آ هیپا . 
3Tadao Ando 
4 Henry Mcgoodwin 
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انسان  یهمه  یها از سو دهیو پد میو مفاه اءیاز اش یعیوس فیو اطالق آن به ط «ییبایز» یاستعمال فراوان واژه  رغمیعل

 نیموجود بد یشناخته شده  فیاز تعار یکیوجود  نی(. با ا1383زاده ،  ی)نق دینمایمشکل م اریجامع از آن بس یفیتعر یها،ارائه 

مشاهده ادراک کننده،آن  ای شهیاست که پس از ادراک توسط حواس و انتقال به مرکز اند دهیداز پ ینمود «ییبایز»شرح است : 

 یبند میتقس نی(. همچن275،ص1388، 1وتونی)نزدیاندوخته شده را برانگ یبر تجربه ها یمبتن ییرا دارد که واکنش ها تیخاص

 لیبه دل یفرم یشناس ییبایهنوز معتبر است. ز نیماد، و ن ی، فرم یتحت عنوان حس یشناس ییبای( از ز1896)  2انایجورج سانت

 یتوجه به ساختار بصر یفرم یشناس ییبایز یاصل ی، موضوع مورد نظر طراحان بوده است.نکته  یتوجه خودآگاه به طراح جادیا

 ییبایز وضوعم یعیساخته شده و طب طیروشن مح هیو سا ،رنگیدگیچیاس،پیتم،مقیاشکال ، تناسبات،ر ریاست. نقش و تاث طیمح

 است.  3یفرم یشناس

.شکل 6 یت.سخ5.مکان 4.فاصله 3. رنگ 2.نور 1:  کندیم فیو دو عامل تعر ستیب نیب دهیچیرا تعامل پ ییبایز ثمیه ابن

 یکی. تار18 هی. سا17.کدورت 16 تی. شفاف15 ی. نرم14 ی.زبر13.سکون 12.حرکت 11.تعداد 10.تداوم 9 یی.جدا8.اندازه 7

 کیقدرت تحر یینور و رنگ خود به تنها یعنیعامل  20 نیدو عامل از نهات ی.ناهمانند22 ی.همانند21 ی.زشت20 ییبای.ز19

 بیدر ذهن ترک یادراک بصر انیجر یط دیبا گریعامل د 20شود،  دهید بایز یکنند که شئ جادیا یریدر نفس تاث توانندیداشته و م

(. عوامل 1390دارد و آن تناسب است )داودزاده ،  ییبایز جادیکه قدرت ا کندیاضافه م نهایرا هم به ا یعامل سوم ثمیشوند.ابن ه

 ی)عباس تیو هو شیآرامش،آسا ت،حسی)فرم،رنگ،نور(،انسجام،خالق کیآن عبارتند از : گراف یمبان یو به عبارت یباشناسیمهم در ز

 ،1391) 

 «ییبایز یمولفه ها»آن،  یبصر یو نشانه ها هایژگیشناخت و یو برا« ارکان»،  ییبایتر ز قیو عم شتریدرک ب یدر ادامه برا

   اشاره شده است : «ییبایآثار منتج از ز»قرار گرفته است و پس از آن به  یمورد بررس

 

 ییبایارکان ز -1. 5

 (386:  1953،  نای(حسن اعتدال )ابن س3 فی(حسن تال2(حسن نظم 1بر سه رکن است :  یمبتن ییبایز

 

  ییبایز یمولفه ها -2. 5

کرده است و  حیتصر یندیاز جمله اعتدال ، تناسب ، تقارن ، و خوشا ییبایز یاز مولفه ها یدر آثار خود به برخ نیصدرالمتاله

 پرداخته است. فیلط لیو داشتن شما کین بیترک یبه مولفه ها "داموک ای

 

  ییبایآثار ز -3. 5

در نفس مدرک  یچه واکنش و انفعاالت ییبایز گریبه عبارت د ایگذارد؟  یم یمُدرک )انسان( باق یبر رو یریچه تاث ییبایز

 آورد؟ یبوجود م شیخو

و جمال در نزد انسان مدرک حاصل  ییبایاست که با حضور ز ی؛ عشق همان حالت ابتهاج و سرور ی. عشق و دوستالف

 (.152:  1380)صدرا ، شودیم

 . کندیم یندیلذت و خوشا ،احساسییبای. لذت ؛ انسان با درک زب

                                                 
1 Eric Newton 
2 George Santayana 

 نگاشته شده است. یشناس ییبایبه اختصار ز یفرم یشناس ییبای، ز -«یبصر ییبایز»مطرح بودن  لیبه دل -در ادامه3 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
 
 

 یجار یالگوها یطیمح نکهی( با فرض ا208،  1983 1بخشد )جان لنگ یاست که به نظاره گر آن لذت م یطیمح بایز طیمح

لذت بخش را فراهم  یحس اتیلذت بخش است که تجرب یشناخت بایاز نظر ز یدر صورت طیکند،آن مح نیتام یرفتار را به خوب

 یها یاست که انرژ نیا یریگ جهینت نیا یکند.معنا یرا تداع یلذتبخش یداشته باشد،و نمادها یریدلپذ یآورد،ساختار ادراک

لذت بخش هستند. به  یمعمار یفضا یننده و مشاهده کننده استفاده ک یشدت نور،رنگ،صدا،بو، و لمس برا لیمحرک از قب

که الگوها  ییها یو تداع ندده یشکل م طیو رنگ به مح ییساختار سطوح،بافتها،روشنا قیکه از طر یفرم یهایژگیو بیترت نیهم

 (213. )همان ، رندیلذت بخش و دلپذ نندیم جادیا

به  زی)قرآن( ن یاله یاست که در کالم وح یزیبرانگ نیانسان دارد تحسبر نفس  ییبایکه ز یگری؛ اثر د یزیبرانگ نی. تحسج

 (1390)هاشم نژاد ،  -52 هی/آ33احزاب،-« و لو اَعجبک حسنهنّ»آن اشاره شده است : 

باور  نیبر ا یدارد. و یبستگ یبصر یبه وجود آمده از الگوها یختگیبرانگ زانی(معتقد است که لذت بردن به م1974) 2نیبرل

،  طیوابسته به ساختار مح یختگیدارد.سطح انگ یهمبستگ طیفرد با ادراک او از جالب بودن مح کی یختگیانگ زانیکه ماست 

 یسطح مطلوب ایناسازگار رفع شده باشد  طیکه شرا دیآ یبه وجود م یلذت وقت جهیتاست،درن یفرد یازهایو ن زشی، انگ تیشخص

 (212،  1983به دست آمده باشد)جان لنگ  یختگیاز انگ

 

 نور و زیبایی -6

است  ییبایز یمحض است. وجودش شرط ضرور ییبایز زیو خود ن اندینما یم زیرا ن گرید یها ییبایو ز ندیآفر یم ییباینور ز

 ی)عباسردیگیاز نور مساعد مدد م زیاز هرچ شیب یمعمار ییبای.زکندیم باتریرا ز بایمناسب ظاهر شود هر ز یکه اگر در جا

 یو نحو یمعناشناخت میراجع به مفاه یاز عملکرد نور وجود دارد ول یقابل قبول اخته ذکر است درحال حاضر شن(. الزم ب1391

 دردست است. یکم افتهینور ، دانش سازمان 

 نجایدر ا هیدرمورد  نور و سا  هیلوکوربوز ی(. گفته 1381قدرت نور است )آندو  راستنیهمان فشردن و پ یدر معمار فضا

نور است   ریاز اجسام ساخته شده در ز یمجموعه ا یکننده  رهیو خ قیدق یهنرمندانه  یباز یمعمار»که  ابدی یم یترشیاعتبار ب

روشن ها هستند که فرم ها را در مقابل ما برهنه  هیسا نی. ا مینینور بب ریشده اند که فرم ها را ز دهیآفر نیا یما برا یچشمها

آنها ناب ، ملموس و  ری. تصاوکندیهستند که نورآنها را به ما عرضه م ییفرمها نیهرم اول . مکعب،مخروط،کره،استوانه وسازندیم

 عهیو ما بعد الطب یانند. همه کس، از کودک گرفته تا وحشصور نیباتریز با،یها صور ز نیاست که ا لیدل نیهستند. به هم حیصر

 (208و207: 1381 ؛3هی)لوکوربوز.« شودیربوط مم یتجسم یهنرها تیامر به ماه نیمطلب موافق است. ا نیدان با ا

 شیحس آرامش، آسا ت،ی)فرم،رنگ،نور(، انسجام، خالق کیآن عبارتند از : گراف یمبان یو به عبارت یباشناسیعوامل مهم در ز 

 ی.)عباسنور است یو تناسب نظم هندس یماد تیدو عامل نقش دارند : رنگ و تناسب.رنگ خاص ییبایحس ز جادیا ی. براتیو هو

مخصوص نور  یهایژگیاست؛ چون رنگ و تناسب ، هردو از و ییبایحس ز جادیعامل ا« نور»موضوع  نی( پس با توجه به ا1391

 هستند.

 ستین کسانیافراد مختلف  یبرا ییبایوجود شناخت ز نیانسانهاست، با ا یهمه  انیزبان مشترک در م کی یبه نوع ییبایز

 یمطالعه  یها زهیاز انگ یکیکه  ییوجود دارد؛ تا جا یشناس ییبایاز ز یمختلف یدرکها ایدن تیجمع بلکه به تعداد ملتها و تعداد

                                                 
1 Jon Lang 
2 D.E. Berlyne 
3 Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret-Gris) 
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ها  قهیتفاوت در سل نیا یآورنده  داریذکر عوامل پد نیانسان است. بنابرا یها قهیو سل حاتیبودن ترج ی، نسب یشناس ییبایز

 یاز جمله  ییایجغراف تی( ، زمان و موقعیبصر ی)تجربه یذهن ی نهیشی، ادراک ، پ یفرد یها یژگیاز لطف نخواهد بود : و یخال

و عبارت است از : نظم، وحدت، تعادل،  کسانیهمه جا  رد یمعمار یبصر ییبایوجود عناصر مولد ز نیعوامل هستند. با ا نیا

  .هندسه،و حرکت ات،یح

 

 گیرینتیجه -7
 از کیمنحصر بفرد هر یهایژگیو و اتیو خصوص ییبایه به نور، زحاضر نگاشته شده است و با توج یبراساس آنچه در مقاله 

 به آنها اشاره خواهد شد : لیشود که در ذ یحاصل م یجیموضوعات ، نتا نیا

باشد در منتقل کردن احساسات مختلف و ادراکات  یحواس انسان م گرید انیدر م یحس انتقال نیکه مهم تر یینایب -1

انسان و  رامونیپ یو فضاها طیاز جمله مح یارینقل و انتقال عناصر و عوامل بس نیدارد. در ا ییاگوناگون به مغز انسان نقش بسز

 است. دارخاص برخور تیاز اهم« نور»نقش  ژهیبه و

 یاطالعات یو جذابتر باشد و محتوا، دلنشین تر از حد معمول رساتر)بلندتر(  تواند ی، م یمعمار یدر بنا آواز نور طبیعی -2

 قرار دهد. ریرا تحت تاث یبصر اتیو تجرب زدیرا برانگ نیکه احساس مخاطب ییرا دگرگون کند ، تا جا دید دانیم کی

استفاده شوند؛ چرا که عناصر  یبصر یها امیدر جهت رساندن پ یتوانند بعنوان ابزار یم یمعمار یدر طراح هینور و سا -3

 است. یبصر یها امیسرشار از پ خود ،ییبایو ز کنند،یرا در ذات خود حمل م ییبایمولد ز

 

، انتشار و  هیهمچون : انعکاس ، شکست ، تجز ینور یبنا را بر رفتارها یو اجزا یمعمار دیبا یبصر ییبایز جادیا یبرا -4

 یرا جذاب و روزها یآفتاب یهستند که روزها یبصر اتیروشن ها از خصوص هیتأللوها و سا ابیجذب نور سازگار کرد. حضور و غ

 سازند. ی، کسل کننده م نندهیرا در نگاه ب یابر
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