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 چكيده
آورد كه  ياز نقطه نظرات و فرضيات را فراهم م ياين علم چارچوب آن مي پردازد. و محيط اطرافانسان  به مباحث بين يمحيط يروانشناس

ي، توجه مناسب به نور بدهد. هدف اين تحقيق در باب روانشناسي محيطاز روابط متقابل انسان و محيط اطراف ي درك بهتر تواند به ما يم
ترين هنر بشري مرتبط با فضاي اطراف  معماري به عنوان اجتماعي طبيعي در فضاهاي داخلي جهت ارتقاي كيفيت زندگي انسان است و

 بايد جوابگوي اين نياز باشد.انسان، 
دارد. همان طور كه به تغذيه سالم براي جسم  وابستگي بشر به نور و روشنايي انكار ناپذير است. نور تأثير مستقيمي بر روح و روان انسان

نور و نحوه  نوع بلكه ندارد بستگي نور ميزان به تنها تأثير اين  انديشيم بايد نور كافي و مناسبي را هم براي روحمان فراهم كنيم.خود مي
چه ظاهري و چه عرفاني باعث مي شود كه نور و روشنايي . بايست مورد توجه قرار گيردمحيط نيز از جمله مواردي است كه مي نورپردازي

 شناسي و هنرهاي شيء جلوه كند. بنابراين بحث نور و پرداختن به آن مي تواند در مباحث زيباييزيبايي به چشم آيد و رنگ و ساير زيبايي

 .جايگاه ويژه اي داشته باشد معماري

و اميد بر  پرداخته شودبه بررسي نقش نور در معماري و معماري داخلي به عنوان يك جزء سازنده و مفهوم بخش سعي شده اين مقاله در 
   .شاهد به كارگيري نور طبيعي به صورت يك عنصر كامالً اثر بخش باشيم ها كه در آينده در ساختمان استاين 

 
 ي زندگ كيفيت روان، سالمت ،رنو ،يداخل يفضاها و يمعمار ها:كليد واژه

 
 

 . مقدمه1
آيد از پرتو نور و روشنايي است و گرنه در تاريكي، زيبايي مفهومي ندارد. نور و روشنايي چه ظاهري و چه عرفاني  زيبايي كه به چشم مي

تواند در مباحث هاي شيء جلوه كند. بنابراين بحث نور و پرداختن به آن ميشود كه زيبايي به چشم آيد و رنگ و ساير زيباييباعث مي
   .جايگاه ويژه اي داشته باشد معماري شناسي و هنرزيبايي

خود را از  ر انساننور آفتاب يك ضرورت بيولوژيكي براي انسان است. بدون نور خورشيد زندگي و سالمت كامل ممكن نيست. اگ
بطور كلي اكثر موجودات در طبيعت همواره و  .نور آفتاب محروم كند سيستم ايمني و كليه اعمال حياتي بدن دچار اختالل خواهند گرديد

 بدون واسطه در معرض نور خورشيد قرار دارند. اين تنها انسان است كه خود را در ميان آهن و آجر و سيمان، و پرده و پارچه از هر نوع و



 

 .يكي از بزرگترين علل بيماريهاي قرن ما همين دوري و پرهيز خودآگاه و ناخودآگاه از نور آفتاب است .استشكل آن پنهان كرده 
هدف از اين پژوهش تاكيد بر استفاده از نور طبيعي در فضاهاي  .هستند نور طبيعيافسردگي و تغييرات حاالت روحي نيز از عوارض كمبود 

 باشد.ادل رواني و سالمت جسماني و بهبود كيفيت زندگي انسان ميداخلي، جهت حفظ تع
استفاده از روشنايي طبيعي يا همان نور روز، ارتباط زيادي با معماري ساختمان دارد و پس از ساخت آن، ممكن است بگوييم كار 

از نظر  كنيم،كه براي هر محيط پيش بيني مي نوريد و بايد با نورهاي مصنوعي به فضا حس زندگي داده شود. آي زيادي از دست ما بر نمي
كند، نورپردازي خوب نيازهاي انسان را برآورده مي .بر شخصيت و ويژگي فضا تأثيري عميق دارد ،مسائل روحي انسان روان شناسي و

در  .دهدبا ميكند و به بافت، رنگ و فرم اثاثيه جلوه اي زيسازد، احساس آسايش و امنيت ايجاد ميخاطر او را آسوده مي
يا  و كند. نورپردازي بد مي تواند محل را آكنده از جوي ناراحت كنددر فرد حسي آزاردهنده ايجاد مي حنورپردازي ناصحي حاليكه

ميان درست و  اين فرد مدام اين حس را با خود دارد كه گويي عاملي در . در اين شرايطساكنان آن محل را عصبي، نگران و مضطرب سازد
 .شود اضطراب وبه قاعده نيست. حتي ممكن است نور كم و حساب نشده باعث سردرد ، خستگي چشم 

 هدف تحقيق
رواني و اخالقي، با توجه به تاثيرپذيري  -در ارتباط با اين موضوع هدف مقاله حاظر درك تاثير كيفي نور مناسب بر حفظ تعادل جسمي

انجامد. اين مقاله به مباحث تاريخچه نورپردازي در ايران، معماري و كيفيت زندگي او مي ءهايت به ارتقاباشد كه در نانسان از محيط مي
ارتباط آن با كيفيت زندگي انسان، نور مناسب و تاثيرات آن بر سالمت انسان، بازتاب سالمت رواني در زندگي، چگونگي استفاده از نور 

 ي پردازد.در فضاهاي داخلي و سپس به نتيجه گيري م
 ادبيات تحقيق

به  معماري در بهره گيري از نور موضوع روي بر گرفته انجام تحقيقات. دارد وجود متنوعي تحقيقات و گزارشات كتابها، زمينه اين در
 بسيار اهميت از است آن استوار بر هستي معجرة و خلقت تمام كه نوراست. به طور كلي  بندي تقسيم قابل منظور بيان اهداف مختلفي

ي مواجهه با آن متفاوت است. پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه به ضرورت وجود نور در فضا باشد و تنها نحوه مي برخوردار اي ويژه
 بسزايي دارد.  تأثيرپرداخته اند. بايد به اين نكته دقت كرد كه كيفيت نور در فضا، در نحوه استفاده و كاربرد آن فضا 

 روش تحقيق
با  د.رو ياست كه در آن علم به كار م يمبتن ي، به روش شناختعلمي هر قوانين ارزش و اعتبار و است آن شناخت روش هر علمي،ي پايه

در قالب مطالعات  ،سطح وسيعي از تحقيقات جهت تحقيق اسنادي و گردآوري اطالعات ،توجه به تنوع و گستردگي زمينه هاي مطروحه 
 به جمع بندي اطالعات پرداخته تا نكات موثر در طراحي فضاي سالم براي زندگي انسان مشخص گردد.سپس  كتابخانه اي انجام گرفت.

 
 . تاريخچه نورپردازي در ايران2

ساختمانها و  طراحينور به عنوان عنصري مهم در معماري ساختمانهاي كوچك و بزرگ هميشه يكي از عوامل تأثيرگذار بر معماري و 
هاي معماري كه فراروي بشر قرار گرفته  معماري مدرن و بسياري از سبك ،است. در معماري سنتي ايراني، معماري معاصر بودهحتي شهر 

 است.  همواره عنصر نور به عنوان عامل اصلي در كنار ويژگي هاي ديگر بنا قرار گرفته
جسته و نور چه طبيعي و چه مصنوعي توسط عناصر از نور به عنوان عنصري كاربردي در تمام دوره هاي خود بهره  معماري ايراني

ها در معماري ايراني داللت بر كاربرد نور به عنوان عنصري تأثير گذارنده  كاربرد هشتي.است  گرفتهمورد استفاده قرار مي كنترل كننده نور
بعد از ورود به ساختمان به صورت است كه  به اين نقش هشتي در نور رساني به بنا .بر تكامل فضاي ساختماني از نظر بصري و رواني دارد



 

بايست نور شكسته شود تا داخل ساختمان حالت نامطلوبي از نظر وارد شونده نداشته باشد. يكي از عوامل  علت شديد بودن نور در بيرون مي
در باالي هشتي معموالً شدند. مهم معماري در تقسيم و شكست شدت نور، هشتي هاي ورودي هستند كه گرد و يا چند ضلعي ساخته مي

دهد، به كار بردن اين شيوه براي تنظيم و متعادل  نورگيري وجود دارد كه نور متمركز ماليمي را در ساعات مختلف روز به داخل انتقال مي
 .هاي معماري سنتي، به ويژه در حاشيه كوير است كردن نور و حرارت از ويژگي

گيرند، گروه اول به عنوان كنترل كننده هاي نور مانند انواع دو جهت مورد مطالعه قرار ميايران از  عناصر نورگيري در معماري سنتي
خانه، هورنو، ارسي، روشندان، فريز و خوون،  عبارتند از روزن، شباك، در و پنجره ي مشبك، جام كه سايه بان ها و دسته دوم نورگيرها

 گل جام، پالكانه، فنزر، پاچنگ و تهراني.
هاست. در اين دوره از اصل اختالف  صوصيات سبك ايراني، تعبيه سايبان و آفتابگير منطقي و ضروري براي ساختماندر اصل از خ

داده مكان هاي مورد نياز براي زيستن را به به معمار ايراني اجازه مي انحراف زواياي بناها. سطح، جهت جذب نور به داخل استفاده مي شد
 سال هر خانه به مقدار الزم از آفتاب و روشنايي استفاده نمايد. صورتي بسازد كه در فصول مختلف

 ساسانيان تمايل به نشان دادن تضاد بين سايه و روشنائي داشته اند و اين امر درتمام بناهاي آن ها مشهود است. ايوان كرخه در خوزستان،
كه طاق ضربي داشته اند معموالً تأمين نور از آن قسمت هايي بوده  دهد، البته در بناهاييطرز نور گرفتن از اطاق را براي اولين بار نشان مي

روش استفاده از طاق گهواره اي كه از انواع طاق سازي هاي عصر ساساني است به معمار اجازه مي داد كه در   د.كه سقف مسطح داشته ان
هاي  نورگيري از جام خانه نيز بعد از هخامنشيان تا مدت فاصله ي ميان دو قوس پنجره تعبيه نمايد و روشنايي بنا را تأمين كند. طريقه ي

در دوره ي ساساني كه استفاده از گنبد به شكل پذيرفته وسيعي  همچنينبسيار به عنوان يك سنت طرح گرديده و مورد استفاده قرار گرفت 
كردند كه احتماالً براي هايي تعبيه ميدر روي گنبد روزنه هايي با حفره  ،شودمي محسوب معمول شد و جزء ويژگي هاي اين معماري

نور  ، با اين شيوهكردند، تا زمانيكه ساسانيان از ديوارهاي حمال جهت تحمل بار گنبد استفاده ميشدهپوشش آنها از شيشه استفاده مي
ف گنبدي را توسط قوسها روي شد. اما پس از آن كه بار سقساختمان از روزن وسط گنبد يا از روزنه هاي تعبيه شده بر روي آن تأمين مي

 .جرزها انتقال دادند توانستند در قسمتهايي از بدنه گنبدها نورگيرهايي را به صورت هالل تعبيه كنند
. در اين كه استفاده از نور به حد اعالي خود رسيده است ي صفويه است اهللا يكي از شاهكارهاي معماري در دوره مسجد شيخ لطف

كند. از هاي متغير و گوناگوني را در طول روز ايجاد مي هايي است كوچك، بر فراز گنبد خانه كه حالت وزنهمسجد ورود نور از راه ر
گيرد، فضاي داخلي مسجد در هر ها صورت مينهتابش نور در طول روز فقط بر تعدادي از اين روز، آنجا كه به علت گردش نور خورشيد

مسجد به علت ورودي خاص آن، كه از طريق عبور از فضاها و در اين  .كندود پيدا ميساعت روز حال و هوايي متفاوت و مخصوص به خ
 .دهدگيرد، نور فضاي داخلي مسجد حالتي استثنائي به آن ميراهروهاي نيمه تاريك به فضاي اصلي صورت مي

ي عالم واال و  در واقع نشانه ،دارد اشته ود ترين عنصر محسوس طبيعت، همواره در معماري ايراني وجود غير مادي به عنوان نوربنابراين 
رسد و مظهر ي خود مي ترين درجه ي نگاه به نور تحت تأثير تفكر اسالمي به عاليفضاي معنوي است. در دوران معماري سنتي نحوه

اين موضوع در كنار شود. نور نشاني از حركت به سمت حقيقت است كه حالت فيزيكي و مادي ندارد و تقدس و عالم معنوي شناخته مي
 .شودعوامل ديگر مانند اقليم و موقعيت قرارگيري يك بنا و نحوه ي استفاده از نور، مطرح مي
اي شده است. اين توجه در معماري سنتي ايران به  معماري، از جمله علوم و هنرهايي است كه به نقش و جايگاه نور در آن توجه ويژه

گيري ماهيت فضايي و  از نوآوري در اين زمينه است. معمار ايراني با توجه به نقش نور در شكل خوبي مشهود است و معماري سنتي مملو
در طي  ،اي از عالم باال و تجلي ذات اقدس باري تعالي است گذاري فضاها از يك سو و اعتقاد به اينكه نور نشانه كالبدي فضاها و ارزش



 

گيري نور در فضا، سلسله  طلوب از آن در فضاهاي داخلي ابداع نموده است. جهتقرون متمادي راهكارها و الگوهايي براي استفاده م
 گذاري فضايي در معماري سنتي از الگوهاي متداول در اين زمينه است. مراتب فضايي و ارزش
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 ساختمان مطلوب نور براي معمار كه سناريويي .است گذار تأثير نيز انهمعمار ابزارهاي ساير بر آن بر عالوه كه معماريست ابزار يك نور

 روحي كالبد آمدن بوجود در كلي هدف و دارد نقش بنا در حاكم كلي هواي و حال پيدايش در گيرد،مي نظر در شب و روز در خود

ترين هنر بشري مرتبط با فضاي اطراف انسان، عبارت است از علم و هنر و شكل بخشي به  معماري به عنوان اجتماعي. دهد مي شكل را بنا
هاي زندگي دارد و فعاليتجود آورنده فضايي است كه انسان را از عوامل طبيعي مصون ميبوعبارت ديگر، معماري فضاي زيست انسان. به

 گويد.نوي وي پاسخ ميفردي و اجتماعي وي را در بر گرفته و به نيازهاي مادي و مع
از جمله علوم و هنرهايي كه مي توان به نقش نور در آن اشاره داشت، هنر معماري است كه بحث مفصلي را در زمينه ي روند بهره 

نظم در هنر معماري نور يكي از اجزايي است كه كنار عناصر و مفاهيم ديگر از قبيل ساختار، . دهدگيري از نور طبيعي به خود اختصاص مي
يكي از مهم ترين مشخصه  .شود و در طراحي به عنوان يك عنصر مجزا بايد نقش خود را ايفا كندمطرح مي و غيره  فضايي، مصالح، رنگ

 شود.هاي نور طبيعي، توالي و دگرگوني آن در طول روز است كه باعث حركت و تغيير حالت در ساعات مختلف مي
 

 انسان بر سالمت. نور مناسب و تاثيرات آن 4
اين نكته امروزه همگان بر  ،تاثير نور بر ما و سالمت ما بيش از پيش آشكار گشته است وابستگي بشر به نور و روشنايي انكار ناپذير است.

ار نور، يابد، روز و شب كه با تغيير مقدهر فضا با نور دو چهره مي .واقفند كه نور پردازي مناسب بر سالمت افراد تاثير انكار ناپذيري دارد
-يابند. نور موضوعي است كه در هر دوره زماني، احساس و مفهومي خاص به معماري و زندگي داده است. نور ميدو با هم پيوند مياين

توان با ايجاد يك روزن و هدايت نور به تواند به عناوين مختلفي براي القاء مفهوم و هدفي مورد استفاده قرار گيرد، به عنوان مثال مي
 .هاي ماليم و نرم نور يك حس روحاني را به فضا بدهيمعي باعث تاكيد در آن موضوع شويم و يا با استفاده از حركتموضو

گذارد. شدت نور عامل مهمي است مي تأثيرعوامل متعددي در يك محيط ساخته شده بر حالت عاطفي و روانشناختي استفاده كننده 
اگر افراد در شرايط مشخصي قرار نداشته باشند، به فقدان  ).1390گذارد(ارجمندي، مي أثيرتكه بر عملكرد استفاده كننده در آن فضا 

تواند نقش مهمي در تقويت ادراك ويژه، فعاليت و خالقيت و رفاه عمومي منجر خواهد شد. بنابر عقيده برخي پژوهشگران روشنايي مي
 تنظيم خلق افراد ايفا كند.

  روان انسانتاثيرات ناشي از نور بر روح و 
انديشيم بايد نور كافي و نور تأثير مستقيمي بر روح و روان انسان دارد. محققان عقيده دارند همان طور كه به تغذيه سالم براي جسم خود مي

م كرد. اين يجاد خواهيا روانمان و روح بر ناخوشايند اثرات از بسياري براي مانعي ترتيب اين به ،مناسبي را هم براي روحمان فراهم كنيم
بايست مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال نورهاي تأثير تنها به ميزان نور بستگي ندارد بلكه نوع نور محيط نيز از جمله مواردي است كه مي

 كنند.سفيد و آبي هر چند به ميزان كافي در محيط پراكنده شوند ولي حس نااميدي و افسردگي را در شخص القا مي
 تاثيرات ناشي از نور بر جسم انسان 

بينند بلكه هنگام ديدن عناصر اطراف خود و انجام كار و فعاليت با مشكلي مواجه با وجود نوري مناسب و كافي چشمان ما نه تنها آسيب نمي
است. به اين معنا كه با وجود نخواهند شد. ديگر اهميت نورپردازي صحيح براي جسم ما بازدارندگي آن در مقابل برخي از حوادث فيزيكي 



 

هاي جسمي ديگر مانند آن جلوگيري به نور كافي در يك محيط از بسياري از اتفاقات مانند برخورد با موانع، افتادن ها و آسيب ديدگي
 ت.ساز اهميت زيادي برخوردارا ي غير هم سطح در كف محيط هستند،حآيد. اين موضوع در نقاطي از خانه كه داراي سطوعمل مي

توان عامل ايجاد احساسات گوناگوني همچون آرامش، شعف، شادي، افسردگي، ترس، اضطراب، عصبانيت نورپردازي يك محيط مي
كند و در همان محيط و احساسات ديگري مانند اينها باشد. از اين رو است كه انسان در يك مكان با نوعي نورپردازي احساس شادماني مي

 شود.رپردازي غمگين و محزون مياي ديگر از نوبا گونه 
هاي معماري آن نيز همان طور كه نور به لحاظ ديداري در تغيير ساختار ظاهري اشيا موثر است، در تغيير شرايط ظاهري محيط و ويژگي

 :اند) آورده شده1388( "تأثير نور در معماري"برخي از اين تغييرات به نقل از  ،سزايي داشته باشدتواند نقش بهمي
ها را تر نمايش داد. براي اين منظور، كافي است نورپردازيتر و يا كوچكبه وسيله نور، فضايي را وسيع توانمي تغيير وسعت محيط: -الف 

 كند. تر از مركز شده و بزرگ تر جلوه ميهاي محيط انجام داد. به اين ترتيب اطراف محيط روشنبر روي ديوارها و كنج
مشكلي ساختاري در بخشي از فضا و يا هر هدف ديگر دكوراسيوني تصميم  ساختن پنهان براي است ممكن گاهي تغيير مسير ديد: -ب

كاربرد  -1 بگيريم قسمتي از فضا در همان وهله اول ورود مورد توجه مراجعه كننده قرار نگيرد. براي اين منظور دو ابزار مهم وجود دارد:
 كاربرد رنگ -2 نور

دو ابزار، كاربرد رنگ پايدارتر است ولي ممكن است با توجه به هدف مورد نظر عدم جلب توجه و تغيير مسير ديداري  اگرچه در ميان اين
  مقطعي باشد و تنها مدتي اين شرايط در محيط ايجاد شود.

 مختلف رنگي نورهاي معرض در رنگ يك. است رنگ دهنده هويت اساساً و دهنده تغيير عوامل از يكي نور تأثير نور بر رنگ محيط: -ج
 اگوني را دارد. گون هاي جلوه

 هم از فضاها كردن منفك براي واقعي ساختاري تركيب و بوده ظاهري لحاظ به جداسازي اين البته  :فضا كننده تفكيك عامل نور -د
 هاي مختلف تقسيم كرد.كاراييتوان به فضاهايي با انتخاب يك تركيب نورپردازي مناسب يك فضاي بزرگ را مي ولي با ندارد وجود

 
 . بازتاب سالمت رواني در زندگي5

بر سالمت روان  كندزندگي و شرايط محيطي كه انسان در آن زندگي مي سبك كه اند بر اين عقيده يو روانشناس يمتخصصان علوم رفتار
فضاي مسكوني فضايي است كه  .كنديپيدا م يشترآرامش بيشرايط محيطي مناسبتر باشد، فرد گذارد و هرچه يم يو جسم افراد تاثير زياد

شود در حاليكه خانه مكاني است بهره باشد دچار خستگي و دلسردي ميكند، اگر انسان از حس مكان بيحس مكان را براي انسان تعبير مي
 كند.كه عشق و صميميت را براي همه اعضاي خانواده فراهم مي

را كودكان و نوجوانان تشكيل مي دهند، ضروري است با ايجاد زمينه هاي مناسب به امر  به دليل اين كه اكثريت جمعيت كشور ما
زندگي مفيدتر و رضايتمندانه تري داشته بتوانند كودكان تا  پرداخته شود هاي مختلفمحيطارتقاي بهداشت رواني و سطح سالمت در 

 .باشند
تحت تأثير  نيز جامعه را ،خانواده داردديگر  تأثيري كه روي اعضاي لحاظآورد كه از ي بوجود مي، مشكالتفردعدم سالمت رواني 

شوند و ويژگيهاي سالم يا ناسالم خود  دهد. افراد، پيوند ميان خانواده و اجتماع هستند. افراد پرورش يافته در خانواده وارد اجتماع مي قرار مي
بنابراين  .هاي آنان وابسته است ين لحاظ سالمت يك جامعه به سالمت خانوادهكنند. از ا اند، وارد اجتماع مي را كه در خانواده دريافت كرده

كند و بازدهي بهتر و مفيدتري در جامعه خواهد وقتي محيط زندگي افراد  از نظر فيزيكي و رواني سالم باشد، فرد در آرامش زندگي مي
 داشت. 



 

 
 . چگونگي استفاده از نور در فضاهاي داخلي6

نورپردازي درست و اصولي وجود دارد يا نه، در وهله اول، كار چندان بخش داخلي از يك ساختمان شايد تشخيص اين موضوع كه آيا در 
هايتان  شويد، چشم ها با سردرد از خواب بيدار مي توان به اين مطلب پي برد. اگر صبح راحتي از تبعات آن مي راحتي نباشد اما به

شود يا اگر از همان اولين ساعات شروع روز، عادت به بدخلقي و  هايتان ديده مي مزرنگ اطراف مردمك چشماي قر هاله سوزد، مي
شود در  است؛ چرا كه نورپردازي خوب موجب مي خوابتان  پرخاشگري داريد، همه و همه نشانگر جاي خالي نورپردازي مناسب در اتاق

 .خانه خود احساس آرامش و امنيت داشته باشيد

هاي  ساعات روز مناسب باشد و به اتاق  پذير نوري است به نحوي كه براي تمامي اين مشكالت، ايجاد يك شماي انعطاف حل تمامي  راه
احتي بر اي طراحي شده باشد كه با فشاردادن يك كليد ساده،  روز، حالتي خوشايند ببخشد. نورپردازي بايد به گونه شما در هر لحظه از شبانه

 .اتاق را زياد يا كم كنيدبتوانيد نور 
اي بارز و مشخص  نور را به گونه  توانيم نور طبيعي يكي از عناصري است كه در تغيير ماهيت فضاي داخلي بنا تاثير بسزايي دارد. ما مي

و مصالح جداكننده به هايي از نور و تاريكي، فضاي يكپارچه را بدون استفاده از عناصر  داخل بنا هدايت كرده و بدين ترتيب با ايجاد عرصه
تواند داشته باشد اما كيفيت نور در هر قسمت  هاي مثبتي است كه يك خانه مي نور طبيعي، يكي از ويژگي .هاي مجزا تقسيم كنيم بخش

 ها دارد.  خانه متفاوت است و بستگي به جهت اتاق
تابد. هنرمندان نقاش معموالً اتاق  ستقيم خورشيد به آنها نمياي دارند و نور م ها سرد هستند، نور زننده اين اتاق  :هاي رو به شمال اتاق

 .هاي مختلف را تشخيص بدهند ها و طيف كنند تا در نور آن، بهتر بتوانند رنگ كار خود را رو به شمال انتخاب مي

ما بعد از گذشت چند ساعت از هاي رو به شرق هستند ا شوند، اتاق هايي كه با طلوع خورشيد روشن مي اولين اتاق  :هاي رو به شرق اتاق
ها نيست. بهتر است  افكند و طي روز ديگر خبري از نور خورشيد در اين اتاق ها سايه مي مدت بر اين اتاق اي بلند و طوالني زمان طلوع، سايه

توان در اواسط روز نيز  ين كار ميها از نور مصنوعي استفاده شود. با ا كننده آفتاب در زمان طلوع، در اين اتاق نور شديد و خيره  براي تعديل
 .هاي رو به شمال هم كارآيي دارد ها ايجاد كرد. اين تمهيد براي اتاق تا حد ممكن، نور طبيعي روز را به نوعي در اين اتاق

هاي  فصلالبته ممكن است طي روز و در  .ها وجود دارد نور و گرماي خورشيد در تمام مدت روز در اين اتاق  :هاي رو به جنوب اتاق
مختلف، كيفيت و ميزان آن اندكي تغيير كند. بهتر است آشپزخانه، اتاق نشيمن و هر جايي كه معموال مدت زمان زيادي را طي روز در 

 .گذرانيد، رو به جنوب باشد آنجا مي

دهد.  يد است، چشم را آزار ميتابد و زماني كه نور شد ها مي ترين ساعات روز، نور خورشيد به اين اتاق در گرم  :هاي رو به غرب اتاق
 .شود تر مي افتد و نور خورشيد، ماليم ها سايه مي بعدازظهرها در اين اتاق

 . نتيجه گيري7
و اميد بر اين پرداخته شود به بررسي نقش نور در معماري و معماري داخلي به عنوان يك جزء سازنده و مفهوم بخش سعي شد اين مقاله در 

 .ها همانند نياكانمان شاهد به كارگيري نور طبيعي به صورت يك عنصر كامالً اثر بخش باشيم كه در آينده در ساختمان است
هاي زندگي فردي و دارد و در عبن حال كه فعاليتوجود آورنده فضايي است كه انسان را از عوامل طبيعي مصون ميمعماري به

گويد. آنچه كه حائز اهميت است، ضرورت جستجو و كنكاش در هاي مادي و معنوي وي نيز پاسخ ميگيرد، به نيازاجتماعي او را در بر مي
ها براي كشف روابط بين انسان و طبيعت است كه با بررسي دقيقشان وادار مي شويم كه به گسست ناپذيري اسرار عناصر برخي معماري



 

آورد. از يك سو تركيب اي معماري، وحدت و تناقضي فضايي را به وجود ميتابيدن نور به يك فض انسان، طبيعت و عرفان اعتقاد ورزيم.
شود و احساس دهد و از سوي ديگر با تابش نور فضاي هندسي پيشين شكسته ميتازه حاصل شده يك هويت يگانه از فضا به دست مي

  )1384(ديباج، كند.ورود فضاي بيرون به فضاي درون را تداعي مي
كننده  تعيين و مهم عوامل از يكي دارد، بلكه معماري عناصر بر گذاري ارزش در مهمي نقش تنها نه نور ، شد گفته همانطور كه

شود. معماري مناسب با ارتقاي كيفيت محل زندگي انسان باعث ايجاد آرامش رواني وي شده و به تبع آن مي  محسوب نيز كيفيت فضا
 نوعي يافتن پي در همواره نيز معماري بلكه شودنمي انديشيده معماري براي نور . تنهاآورداي متشكل از افراد سالم بوجود ميجامعه

 .بكند را استفاده بهترين مصنوعي و طبيعي نور از بتواند كه است سازماندهي
 دانش و آگاهي سطح است، انكار غيرقابل اهميتي مناسب نورهاي از نيز استفاده و داخلي فضاهاي و محيط از انسان تأثيرپذيري

 كيفيت با آن ارتباط و جان و تن ، روان بر محيطي هاي تأثيرگذاري و اين ارتباطات ايجاد كه بر  امروز بايد به حدي برسد طراحي

 باشد. پايبند انسان زندگي
 پيرامون و محيط بر خود، حيات و از زندگي لحظه هر در كه همانگونه انسان باشد، اينست كهمحرز مي و آشكار بر اين اساس آنچه

 شكوفايي، و باوري خود سطح به رسيدن و ها خالقيت بروز جسمي، سالمت و رواني آسايش لحاظ قطعاً به است، تأثيرگذار خويش

 قرار آن در جريان زندگي مسير طول و رشد زمان در كه است گوناگوني و فضاهاي محيطي - زيست شرايط از تأثيرپذير بيشتر خود

 با گفتار و برخورد طرز اجتماعي، و انفرادي اخالق رعايت و زندگي تني، كيفيت و رواني سالمت كه، آن نتيجه .گيردمي و گرفته

 . است او تربيتي و پرورشي اوليه هاي محيط و از فضاها انسان تأثيرپذيري اجتماع، محصول در ديگران
كند. با توجه به ارتباط عميق بين انسان روند ايفا مي پس معمار با خلق فضاي مناسب، از لحاظ فيزيكي و روحي، نقش به سزايي در اين

تواند با وارد كردن عناصر طبيعي به عرصه زندگي، محيطي مناسب براي افراد بوجود آورد كه در اين راستا مهمترين و و طبيعت معمار مي
است در تمام زمينه ها بالخص  استوار آن بر هستي معجزه و خلقت تمام كه "نور" باشد. نقشدر دسترس ترين عنصر، نور خورشيد مي

 و عشق با روشن و آفتابي روزهاي هميشه ذهن انسان و تفكر در )1388باشد. (نايبي، مي برخوردار اي ويژه بسيار اهميت از معماري
توان شاهد بوجود آمدن است. بنابراين با لحاظ اين نكته در طراحي بناها، مي همراه اميد با توأم هيجان و خاص نوعي دلگرمي و شادي

 فضاهايي كه روح زندگي در آنها جريان دارد، باشيم.
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