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پاراگراف آخر صفحٔه ۶۷]
۲ــ برای مثلث و دايره دو ويژگی از هر کدام بيان کنيد و   
يک  بار به گونٔه پويا و بار ديگر به گونٔه پايدار، آنها را رسم نماييد. 
نظر  برحسب  که  است،  آزمون´۱۵  اين  برای  پيشنهادی  زمان 

هنرآموز می تواند تغيير کند.
اگر زمان الزم در اختيار بود هنرجويان برگه های يکديگر 

را تصحيح نمايند.

ب) تدريس مباحث
 

۵ـ۶ ـ رنگ
ـ ۶  ـ هدف ـ ۵   ۱

ــ آشنايی با تأثير رنگ بر فضای معماری؛

الف) قضاوت و هم انديشی
ابتدا از هنرجويان بخواهيد پروژٔه جلسٔه گذشته را بر  روی 
ديوار نصب نمايند، سپس در مورد آنها به قضاوت و هم انديشی 
شکل های  از  که  است  موظف  هنرجو  هر  بپردازيد.  دسته  جمعی 
پائه هندسی، مثالی کاربردی را ترسيم کند و تحويل کالس دهد. 
بيان اين نکته ضروری است که هر فرد بايد به  چگونگی ساخت هر 

فرم و همچنين نقش سازه ای شکل ها  دقت کافی داشته باشد.
سپس از هنرجويان بخواهيد که ورقه ای A۵ بر روی ميز 
مطرح  دلخواه  به  سؤال  دو  گذشته  جلسٔه  مطالب  از  و  بگذارند 
نماييد. به کمک اين پرسش های کالسی می توان هنرجويان را به 

مطالعٔه متن کتاب تشويق نمود.
سؤاالت برای مثال می توانند اين چنين باشند:

۱ــ چرا مستطيل غالب ترين فرم معماری است؟ [پاسخ:   

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 78 الی 87 كتاب است.
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ــ شناسايی رنگ مطلوب برای هر فضای معماری؛
ــ شناخت روش توزيع رنگ در فضای معماری.

ـ  ۶  ـ دانسته های پيشين ـ ۵   ۲
معماری بحث  ــ در ابتدای اين فصل، در مورد فضای 
می کنيم و رنگ را،که يکی از عوامل تأثير گذار بر فضای معماری 

است، مورد بررسی قرار می دهيم.
ـ ۵  ـ۶   ـ تدريس مباحث رنگ ۳

پس از آنکه توضيحات کتاب در مورد رنگ ارائه گرديد، 
تدريس آغاز می شود.

خود  به  مخصوص  رنگ  ما  اطراف  در  اشيا  همٔه  اصوالً 
دارند. يکی از عوامل مؤثر در زيبايی شناختی «رنگ» است که 
ويژگی های  از  رنگ  است.  بوده  مطرح  «فرم»  کنار  در  همواره 
زمينه  پديده است و به کمک آن می توان هر شیء را از  ذاتی هر 
کتاب  کرد.  ادراک  را  آنها  سطوح  ميان  تفاوت  و  داد  تشخيص 
هر  احساسات  و  عواطف  ادراک،  بر  رنگ  که  می نمايد  تصريح 

فردی تأثير می گذارد.
اکنون به نقش نور در فضای معماری گريزی می زنيم. تا 
نور نباشد هيچ چيزی ديده نمی شود. با بيان اين جمله که بيانگر 
اهميت نور در معماری است مبحث را آغاز می کنيم و اين گونه 

ادامه می دهيم:
از  گسترده ای  طيف  از  متشکل  خود  طبيعی  سفيد  نور 

رنگ های اصلی نور است. 

طول موج نور بنفش کوتاه و طول موج نور قرمز بلند است 
و تنها اين هفت نور در محدودٔه نورهای مرئی قرار دارند.

     تا اينجای بحث، هنرجو با نور سفيد آشنا شده و به تَبَِع 
آن با نورهای رنگی نيز آشنايی پيدا کرده است.

سپس به مبحث رنگ اشيا و ادراک آنها باز می گرديم:
شئ  توسط  نور  از  بخشی  بتابد؛  شئ  بر  سفيد  نور  اگر 
منعکس  اشعٔه  اين  سپس  می شود،  منعکس  ديگر  بخش  و  جذب 
شده رنگ جسم را در ذهن ما تداعی می کند. رنگ های اصلی 
با  و  يکديگر  با  ترکيب  در  که  هستند  آبی  زرد،  قرمز،  رنگ  سه 

رنگ مايه های مختلف ديگر رنگ ها را می سازند.
برای تسلط بهتر هنرجويان بهتر آن است که يک  بار ديگر 

مطالب به طور پياپی مطرح شوند:
رنگ يکـی از اصلی ترين ويژگـی های هـر جسمی است. 
تابيده  اشيا  بر  که  است  نوری  از  ناشی  ما  پيرامون  اشيای  رنگ 
می شود و فرم ها و فضاها را روشن می کند. هر جسمی از ترکيب 
خود  سفيد  نور  و  می آيد  پديد  آبی  زرد،  قرمز،  اصلی  رنگ  سه 

طيفی از امواج با طول موج های گوناگون است.
توزيع  روش های  از  يکی  بيان  به  کتاب  مطلب،  ادامٔه  در 

رنگ می پردازد.
در مدل طبيعی و در محيط پيرامون ما عموماً سطوح پايينی 

تيره تر و آسمان روشن ترين رنگ است.
در کالس پس از بيان جملٔه فوق از هنرجويان بخواهيد با 
توجه به اين جمله رنگ هايی برای خانه پيشنهاد کنند.پس از آن 
بيان کنيد: بر طبق الگوی طبيعی کف تيره ترين، ديوارها روشن تر 

و سقف روشن ترين رنگ را دارند.
پيش از ادامٔه تدريس، برای آگاهی بيشتر، از منظری ديگر 
به مقوله رنگ می پردازيم: اثر روانی هر رنگ بر روی بيننده شامل 

سه عامل زير است:
آبی  است:  رفته  کار  به  رنگ  آن  در  که  مکانی  ١ــ 
آسمان بسيار دلپذير است اما همين رنگ روی ديوارهای خانٔه ما 

حتی در تابستان موجب احساس سرما می شود.
٢ــ فرهنگ: فرهنگ و به عبارت ديگر، واحدهای قياسی 

قرمز،رنگ های  و  زرد،نارنجی  سبز،  آبی،  نيلی،  بنفش، 
رنگين کمان اند که در اثر عبور نور از منشور قابل تجزيه هستند و 

در ترکيب با يکديگر نور سفيد طبيعی را می سازند.
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ذهنی در هر جا به گونه ای اعتبار دارد. برای مثال رنگ زرد در 
چين نماد پادشاهی است. البته ميزان شدت نور خود عامل ديگری 
است که در فرهنگ دخيل می گردد. چنان که زنان جنوب کشور 
نسبت به ساير نقاط از رنگ های تندتری، که برای آنها بسيار ماليم 
است استفاده می کنند.يا رنگ آبی فيروزه ای در ذهن ايرانيان اثر 

آرامش بخشی دارد و يادآور رنگ کاشی مساجد است.

مستثناست و خالی بودن را تداعی می کند.
ــ رنگ ها دارای حرارت اند:

و  آبی  رنگ های  و  گرم  را  نارنجی  و  قرمز  رنگ های  ما 
فيروزه ای را سرد احساس می کنيم. در اينجا نيز تيرگی و روشنی 
باشد  روشن تر  رنگ  هرچه  و  است  مؤثر  بسيار  (توناليته)  رنگ 
تدريس  برای  اکنون  می شود.  بيشتر  سردی  احساس  موجب 
مطرح  را  کتاب  جملٔه  اين  رنگ،  مقولٔه  از  باقی مانده  مباحث 

نماييد:
به  بسته  فضا،  در  رنگ  توزيع  و  استفاده  چگونگی 
رسوم و کارکرد فضا، ميزان نور و ويژگی های کيفی فضا 

تغيير می کند.
مثال هايی  بيان  به  مطلب  اين  بهتر  درک  برای  حال 

می پردازيم، بيان کنيد:
جزئی  عناصر  و  دارند  ماليم  رنگی  گسترده  سطوح 
جلوه  بزرگ تر  را  فضا  روشن  رنگ های  با  سطوح  رنگی  ترند. 
می دهد. سطوح تيره نزديک تر و فضا کوچک تر درک می شود. 
برای مثال از هنرجويان بپرسيد اگر کالس، سفيد يا ليمويی رنگ 
شود [با فرض مبلمان و ابعاد فعلی و ثابت] بزرگ تر به نظر می آيد 
رنگی  توناليتٔه  تأثير  هنرجويان  ترتيب  اين  به  باشد؛  تيره  آبی  اگر  يا 
را در ادراک فضای معماری در می يابند.حرارت رنگ ها نيز در 
و  تحرک  بيانگر  گرم  رنگ های  مؤثرند.  روشنی  به  فضا  ادراک 

پويايی و رنگ های سرد آرامش بخش هستند.
اکنون از هنرجويان بخواهيد، با توجه به مطالب عنوان شده، 

رنگ هايی برای هر فضای خانه در نظر بگيرند.
ــ خواب: _____ نياز به آرامش _____ رنگ های سرد 

و روشن
ــ آشپزخانه: ______ انگيزش به صرف غذا_______ 

رنگ های پر شور و گرم
ــ پذيرايی: _______ نياز به سکون و آرامش با جنبه ای 

عمومی تر از فضای خواب ______ رنگ گرم روشن
بخواهيد  هنرجويان  از   :۳ پروژۀ  پيرامون  نکاتی  ــ 
طبيعی،  الگوی  دهند.  انجام  را  پروژه  اين  آينده  جلسٔه  برای 

٣ــ عوامل اجتماعی ــ روانی: به طور مثال نظر يک 
جراح در مورد رنگ قرمز با يک فروشندٔه اتومبيل کامالً متفاوت 
است.حال با  دقت بيشتر، مقولٔه رنگ را قبل از بيان باقی مطالب 

کتاب به شکل کلی تری بيان می کنيم:
هرچند  هستند:  ادراکی  وزن های  دارای  رنگ ها  ــ 
رنگ از جنبٔه فيزيکی بر وزن اشيا اثری ندارد، اما ادراک ما از 
و  زرد  سفيد،  رنگ های  با  اجسام  است.  گوناگون  رنگ ها  وزن 
يا  تيره  آبی  نارنجی،  رنگ های  به  اجسام  از  سبک تر  روشن  آبی 
قاعده  اين  از  گاهی  سياه  رنگ  البته  می شوند.  حس  تيره  بنفش 

مسجد ظهيرالملک شيراز
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همان گونه که بيان شد، [کف تيره و سقف روشن] هدف اين تمرين 
است. هنرجويان می توانند اين دو تصوير را کپی نمايند و درحد 
و  طبيعت  تصوير  ابتدا  آن گاه،  کنند.  بزرگ نمايی  حاشيه  با   A4
سپس تصوير فضای داخلی را رنگ کنند. (  بيان دليل استفاده از 

هر رنگ الزامی است).

۶  ـ  ـ۶  ـ بافت  ـ بافت
  هدف: شناخت تأثير بافت مواد بر فضای معماری

دانسته های پيشين: در بخش گذشته با تأثير رنگ سطوح 
در فضای معماری آشنا شديم و اکنون بافت را، که عامل ديگری 

در کيفيت سطوح است، بررسی می کنيم.
با پرسش آغاز کنيد:                                      

بافت چيست؟
سپس تعريف کتاب را بيان نماييد:

بافت يعنی ويژگی يک سطح که به ماده و ساختار آن مربوط 
می شود. بافت بيانگر نرمی يا سختی نسبی سطح است و گويای 

کيفيت ظاهری مصالح.
از هنرجويان بخواهيد چند شئ را لمس کنند؛ مثالً کتاب، 

ميز و لباس خودشان را، بدون آنکه به آنها نگاه کنند.حال بپرسيد 
بافت  همان  اين  می يابيد؟  در  را  اشيا  اين  تفاوت  چگونه  شما 

آنها ست.
                                                  از طريق

← حس المسه؛                                      لمسی

از طريق
بر روی تخته بنويسيد:  بافت                  

← حس بينايی؛                                        بصری

توضيح  به  حاال  نوشته ايد؛  تخته  روی  بر  را  بافت  انواع 
هرکدام از آنها بپردازيد.

ما وقتی بر روی سطح چوب، فلز، شيشه، کاغذ و پارچه 
و  درمی يابيم  لمس کردن  طريق  از  را  آنها  بافت  می کشيم  دست 
زمانيکه صحبت از هر کدام باشد، ما می توانيم به راحتی بافت آنها 
را تصور کنيم. البته نگاه کردن به هر شئ نيز بافت آن را در ذهن 

تداعی می کند.
     اما برخی اوقات، توسط تکرار عناصر يا طرحی خاص بر 
روی صفحه ای می توان بافت تشکيل داد. اين بافت ها مثال های 
بسيار زياد و ساده ای دارند. تصويری که نگاشته شده در کاغذ يا 
نمايشگر رايانه است ممکن است بافتی را نشان بدهد که در ذهن 
تداعی گر نوعی حس از خشن يا نرم بودن يا ... باشد اما حس 

المسه فاقد درکی از آن باشد.
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٭ زبری و نرمی بافت: سطوح با بافت ريز بسيار نرم تر از 
سطوح با بافت درشت زبر به نظر می رسد. حس زبری و نرمی را، بنا بر 

تجربه های پيشين هر فرد، می توان تنها با پرسش هايی يادآوری کرد.
عواملی نظير رنگ، ميزان نور، جهت نور تابيده بر بافت، 
بافت  کيفيت  بر  همگی  بافت  مقياس  و  بافت  بودن  صيقلی  ميزان 
تأثير گذارند. شايسته آن است که هر کدام از موارد با نيم نگاهی به 

متن کتاب و توضيحات تکميلی توسط هنرآموز ارائه شود.
بافت ايجاد شده توسط يک الگوی تکرار شده؛ مبحث آخر 
اين قسمت است. گاهی تکرار مصالح، نقوش و نگاره ها در سطح 
کالن تری بافت را (عموماً بصری) ايجاد می کنند و در اين خصوص 

مثال های فراوانی از معماری سنتی ايران می توان بيان کرد.
از هنرجويان بخواهيد به نگارٔه ۸۲ کتاب نگاه کنند.

شده   داده  نشان  تصوير  با  بافت  ايجاد  و  الگو  تکرار  ابتدا 
مبلمان  با  معماری  فضای  تعريف  دوم  درتصوير  سپس  است. 
تصوير  در  معماری  فضای  پرورش  است.  آمده  سطوح  بافت  و 
قسمت همراه با بافت، نسبت به تصوير خام، بسيار مشهود است.

در نهايت نگارٔه سوم (صفحٔه يک) فضای معماری را نشان داده 
که از چپ به راست در سه مرحله کامل شده است. قسمت سمت 
چپ بدون مبلمان و بافت است و قسمت ميانی تنها مبلمان دارد و 

سرانجام، تصوير راست با بافت و مبلمان تکميل شده است.

پروژۀ پيشنهادی: از هنرجويان بخواهيد در منزل کاغذی 
(که مانند کاغذ پوستی نازک نباشد) انتخاب کنند و با مدادی نرم 
نمايند. برداشت  را  سطح  چهار  حداقل  بافت   ،(B۵) رنگ پر  و 

روش اين عمل به اين صورت است که سطح مورد نظر را انتخاب 
می کنيم و کاغذ را روی آن قرار می دهيم و بر روی کاغذ با مداد 
بسيار نرم می کشيم تا بافت سطح برداشت شود. توصيه می گردد 
برداشت  هنرجويان  توسط  شيشه  و  چوب  بتن،  نظير  بافت هايی 

شود تا بيشتر با بافت مصالح معمارانه آشنا گردند.

بافت چوب

بافت و نقوش ايجاد شده توسط سراميک های کوچک
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کتاب، سه مورد را عوامل مؤثر بر نحوه و ميزان نور  پردازی 
تخته  روی  بر  را  آنها  است  شايسته  است.  کرده  معرفی  و  دانسته 

بنويسيد.
ايجاد  و  کننده  استفاده  نياز  معماری،  فضای  ويژگی های 

کيفيت های بصری مناسب.
سپس جملٔه کليدی مبحث بعدی را روی تخته بنويسيد.

٭ اجسام نورانی و روشن، به طور طبيعی توجه ما 
را به خود جلب می کنند.

۷ـ۶   ـ نور   ـ نور
هدف: درک تأثير نور بر فضای معماری و  شناخت انواع 

نورپردازی و محل استفاده هر کدام.
تأثير  گذشته از  تاکنون در جلسات  دانسته های پيشين: 
نور بر فضای معماری، ادراک بافت و تأثير نور بر رنگ ها سخن 
گفتيم. قسمت سوم و پايانی اين جلسه به مبحث نور تعلق دارد. 

خاص  موج  طول  با  الکترومغناطيسی  موج  نوعی  نور 
(محدودٔه نور مرئی) است که برای انتشار خود به محيط مادی نياز 
ندارد و باعث روشن شدن اشيا می شود.تعريف نور يا توصيف آن 
تنها به منظور آن است که اگر پرسشی برای هنرجويان ايجاد شد، 

بتوان برای پاسخ به آن، از اين تعريف بهره برد.
حال جمله کتاب رابر روی تخته بنويسيد:

سرزندگی  و  پويايی  کيفيت،  عامل  ترين  اصلی  نور 
فضای معماری است.

اين گزاره به روشنی از جايگاه و اهميت نور در معماری 
نه  اند  تشخيص  قابل  رنگ ها  نه  نباشد  نور  اگر  می گويد.  سخن 
بافت ها . نور با ايجاد سايه روشن باعث می شود عمق سطح ها را 
ادراک نماييم. به طور آشکار ايجاد سايه توسط نور علت اصلی 

درک فرورفتگی ها و پس و پيشی ها ست.
در  قبلی  جلسات  در  که  شود  يادآوری  هنرجويان  به  حال 
مباحثی  خانه  مختلف  عرصه های  نياز  مورد  طبيعی  نور  مورد 
مطرح شد و در ادامه بيان کنيد که معماری با حداکثر نور طبيعی و 
استفاده از نور مصنوعی (به صورت مکمل و در نبود نور طبيعی) 

طراحی می شود.

بارها  دربردارد.  را  زيادی  بسيار  مثال های  جمله  اين 
ديده ايم که واحدهای تجاری و فروشگاه های کوچک برای جذب 

مشتری از روشنايی بهره گرفته اند.
توانايی  از  روشنايی  که  اصل  اين  بر  چيرگی  با  حال 
ضمن  در  و  است  برخوردار  انسان  حواس  تمرکز  و  جلب   توجه 
می تواند بر ناحيه ای خاص يا شئ يا فضايی تأکيد کند، به بررسی 

نحؤه نورپردازی سطوح می پردازيم.
ــ شکل منبع نوری می تواند گوناگون باشد. منابع نقطه ای، 
خطی، صفحه ای و حجمی به وفور در پيرامون ما ديده می شوند. 
برای هرگونه منبع نوری از هنرجويان مثالی بخواهيد و آن را در 
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کالس مطرح کنيد.
                                                                                 عمومی
      روشنايی در بهترين حالت شامل سه گونه روشنايی      موضعی
                                                                                و متمرکز

است. البته هرچه فضا بهتر طراحی شود تفکيک اين سه 
گونٔه روشنايی مشهود و آشکارتر می شود.

تأمين  عمومی،  روشنايی  عمومی: هدف از  روشنايی  ــ 
نقاط  ايجاد  يا  خيرگی  از  پرهيز  و  فضاها  تمام  برای  مناسب  نور 
تاريک است.در اين نوع روشنايی تمام فضاها به طور يک  نواخت 
برخی  بر  تأکيد  يا  خاص  امور  انجام  برای  و  می برند  بهره  نور  از 
سيستم  اين  در  می جوييم.  بهره  روشنايی،  انواع  ديگر  از  سطوح 

نور طبيعی و مصنوعی هر دو به کار می روند.

مانند  خاص  فعاليت های  انجام  موضعی:  روشنايی  ــ 
صرف غذا يا مطالعه يا ... نياز به ميزان خاصی از روشنايی دارد 
و نبايد از حد عمومی فراتر باشد. برای استفادهٔ بهينه از هر فضا به 

تناسب عملکرد و مبلمان آن از روشنايی موضعی ياری می جوييم.
بر  و  می شود  فضاها  جداسازی  باعث  موضعی  روشنايی 

جذابيت سطوح می افزايد و بر نقاطی خاص می تواند تأکيد کند.

فضاها  برخی  در  است  نياز  گاهی  متمرکز:  روشنايی  ــ 
اثر  يک  نورپردازی  مانند  شود،  تأکيد  خاص  حوزٔه  يک  روی  بر 
قرار  توجه  مورد  کمتر  عمومی  روشنايی  روش  اين  در  هنری. 
روشن  متمرکز  روشنايی  توسط  مورد  نظر  محدودٔه  و  می گيرد 
می برند.  سر  به  نسبی  تاريکی  در  آن  مجاور  نواحی  اما  می شود. 
در  که  به طوری  است،  تاريک  و  روشن  نواحی  از  پر  موزه  يک 
نوع  اين  و  است  شده  نهاده  کشف  برای  موضوعی  روشنايی  هر 

نورپردازی،هويت بخش اين گونه فضاهاست.
پس از تدريس مباحث فوق و بيان مثال در حد نياز در مورد 
هر سه نوع نورپردازی، از هنرجويان بخواهيد به نگاره های صفحٔه 
۸۴ کتاب نگاه کنند و انواع نورپردازی و انواع منابع نور را ببينيد.

روشنايی عمومی توسط منابع نوری در سقف يک اتاق اداری

استفاده از روشنايی موضعی در آشپزخانه
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جمع بندیجمع بندی
در اين مبحث با اهميت نور در معماری به عنوان اصلی ترين 
و  نوری  منابع  انواع  به  سپس  شديم.  آشنا  فضايی  کيفيت  عامل 

استفاده از روشنايی موضعی در موزۀ آبگينۀ تهران

روش های نورپردازی پرداخته شد.
شايسته است منابع نوری موجود در کالس درس خود را 

بر پائه مباحث تدريس شده تحليل نماييد.

ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده
پروژۀ ۱: با نظر هنرآموز بوده و هدف آن درک بهتر مصالح 
مرتبط با فضای معماری است. نکات مربوط به رنگ و ديگر مسائل 
مربوط به هر فضا بايد در نظر قرار گيرد. الگوی ارائٔه کار همچون 

ديگر پروژه ها بايد بر روی کاغذ A۳ و با کادر بندی مناسب باشد.
از  زيرا  است،  ضروری  بسيار  هنرجويان  برای  پروژۀ ٢: 
و  می کنند  برقرار  ارتباط  نزديک  از  فضاها  نورگيری  با  آن  ورای 
ميزان نور الزم برای هر فضا را در می يابند. هنرجويان الزم است 
به اندازه های پنجره ها و چگونگی ورود نور به فضا و ديگر تمهيدات 
معمارانه، نظير ارتفاع پنجره، ابعاد و دست انداز پنجره توجه کافی 
نمايند. اين تمرين در ارتباط با بخش آينده است. بنابراين توجه به آن 

می تواند آموزش آن را در جلسات آينده تسهيل نمايد. 
تأثير بازشوها در نمای خارجی و فضای داخلی توسط اين 

پروژه به هنرجويان آموخته می شود.
طراحی  فضاهای  يادآوری  نهايی :  و  مستمر  پروژۀ  ـ 
شده در پروژٔه مستمر و همچنين در بهينه سازی آنها، با عنايت به 
تمرين  اين  موردتوجه  نورپردازی،  شکل  نظير  فصل  اين  مطالب 
و  جلسه  اين  برای  را  پروژه  يک  می شود  پيشنهاد  و  است  بوده 

پروژه ديگر و نهايی را برای دو جلسٔه آتی تعيين نماييد.

ابنيۀ سنتی جلوه گاه نور و رنگ و ديگر خصوصيات 
ممتاز فضايی بوده اند.

                                       تهران ــ کاخ صاحبقرانيه
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بررسی عناصر نورگيری در معماری سنتیبررسی عناصر نورگيری در معماری سنتی 
اين عناصر در معماری سنتی ايران از دو جهت مورد مطالعه قرار می گيرند، از جهت کنترل کننده های نور 

(مانند انواع سايه بان ها) و از جهت نورگيرها.
کنترل کننده های نور نقش تنظيم نوِر وارد شده به داخل بنا را به عهده دارند و به دو دسته تقسيم می شوند:

دستٔه اول آنهايی که جزو بنا هستند، مانند رواق و دستٔه دوم آنهايی که به بنا افزوده شده و گاهی حالت تزيينی 
دارند، مانند پرده. اما نورگيرها نام های مختلفی دارند، از جمله: روزن، شباک، در و پنجرٔه مشبک، جام خانه، هورنو، 
ُارسی، روشندان، فريز و خوون، گل جام، پالکانه، فنزر، پاچنگ و تهرانی. اين ها در مقابل عناصری مانند رواق، پرده، 

تابش بند، سايه بان ها و ساباط قرار دارند (کنترل کننده های نور).

مطالعۀ آزاد

کنترل کننده های نور
ستونی  و  سقف  بر  مشتمل  است  فضايی   : رواق  :ـ  رواق  ـ 
تماس  از  را  انسان  و  باشد  مسدود  طرف  يک  در  حداقل  که 
با باران و برف يا تابش نور آفتاب محافظت می کند و رواق، 
نور  باشد  زياد  خورشيد  حرارت  و  نور  شدت  که  مناطقی  در 
مناسب و ماليمی را به داخل عبور می دهد و در اين صورت 

روشنايی از طريق غيرمستقيم و با واسطه خواهد بود.
ـ تابش بند : تابش بند يا تاووش بند يا آفتاب شکن 
گاهی  است. آنها  متر  سانتی   ١٨ الی   ٦ عرض  به  تيغه هايی 
ساخته  نی  و  گچ  کمک  با  و  دارند  متر   ٥ حدود  تا  ارتفاعی 
که  می کشيدند  کالفی  پنجره  و  در  باالی  در  سابقاً  می شوند. 
در  واقع تابش بند افقی بود و اصطالحاً به آن سرسايه می گفتند 

و توسط آن ورود آفتاب به درون فضا را کنترل می کردند.

در  و  می کند  جلوگيری  پنجره  سطح  به  آفتاب  مستقيم  تابش  از  پنجره ها  روی  بر  سايه  ايجاد  بان ها :  سايه 
نتيجه حرارت ايجاد شدٔه ناشی از تابش آفتاب در فضای پشت آن به مقدار قابل مالحظه   ای کاهش می يابد. سايه بان ها 
باشند. داشته  طبيعی  تهوئه  و  نور  کنترل  داخل،  به  آفتاب  مستقيم  تابش  کنترل  قبيل  از  گوناگونی  اثرات  است  ممکن 

کارايی سايه بان ها متفاوت است و به رنگ و محل نصب آنها، نسبت به پنجره و همچنين نسبت به شرايط تهوئه طبيعی 
در ساختمان، بستگی دارد. سايه بان ها به انواع ثابت، متحرک و همچنين به سايه بان های طبيعی مثل درختان تقسيم 

می شوند.

رواق مسجد جامع يزد
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در  هم  که  است  پوشيده  سر  کوچه ای  ساباط   : 
شهرهای گرمسيری و هم سرد سيری به چشم می خورد. در 
شهرهای گرمسيری مجبور بودند کوچه را تنگ و ديوار 
می گذاشتند.  ساباط  سايه  ايجاد  برای  و  بگيرند  بلند  را 
بنا  تصوير رو به رو  شکل  ساباط به  کويری  شهر های  در 
می شد.چنانکه طاق هايی در کوچه بنا می شد که تنها نقش 
طاق  های  قوس  رانش  گاهی،مهارکردن  و  سايه  اندازی 

خانه ها را نيز داشت.

برای  ضخيم  پرده های  از  استفاده  پرده  : 
به  ورود  برای  آن  تنظيم  و  خورشيد  نور  از  جلوگيری  
ساختمان از دورٔه صفويه معمول بوده و همچنين در دورٔه 
قاجار نيز از آن استفاده می شده است. اين پرده ها معموالً 
از جنس کرباس يا ابريشم بود و به صورت يک ال و دوال 
و  ايوان ها  جلوی  در  را  آنها  معموالً   و  می شد  استفاده 
اين  کشيدن  باال  می کردند.  نصب  ارسی ها  و  پنجره ها  يا 
هماهنگ  طور  به  که  بود  بندهايی  و  قرقره  توسط  پرده ها 
چرا  می کرد.  جمع  يک نواخت  را  آنها  قسمت های  تمام 
ضخيم و سنگين بود و غير از اين  که اين پرده ها معموالً 

نمی شد آنها را باال کشيد.

نمايی از يک سايه بان مدرن است که قابليت جمع شدن دارد.عمارت سلطنت آباد تهران است که سايه بان های آن مشاهده می گردد.

پرده در تاالر آيينه خانۀ کاخ گلستان تهران
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نورگيرهانورگيرها
باد و  روشن،  تند و  آفتاب  ايران،  متغير  شباک : هوای 
باران، طوفان و گردباد و همچنين مالحظات خاص ملی و مذهبی 
ايجاب می کردندکه ساختمان عالوه بر در و پنجره، پرده  يا شباکی 
برای حفاظت درون بنا داشته باشد. درون ساختمان با روزن ها 
آن  بيرون  و  می شد  محفوظ  پرده  و  گچی  يا  چوبی  پنجره های  و 
را با شبکه های سفالی يا کاشی می پوشاندند. اين شبکه ها شدت 
نور را می گيرد و نور ضعيف تری از ال به  الی آن ايجاد می شود. 
انحراف پرتوهای نور در اثر برخورد با کناره های منقوش شبکه 
سبب پخش نور می شد و به يکنواختی و پخش روشنايی کمک 
می کرد و با آنکه تمام فضای بيرون از داخل به راحتی قابل رؤيت 
می شد از بيرون هيچ گونه ديدی در طول روز به داخل نداشت.

در و پنجره های مشبک : پنجره معموالً برای دادن 
خلوت  اينکه  بدون  است  بيرون  مناظر  رؤيت  و  هوا  جريان  نور، 
اهل خانه را بر هم بزند. در مناطقی که نور خورشيد شديد است، 
پنجره بايد متناسب با شدت نور ساخته شود. پنجره های مشبک 
بين نور خارج و داخل تعادل ايجاد می کند، تعادلی که وقتی از 
داخل نگاه کنيم جلوی نور شديد آفتاب را می گيرد و مانع خسته 

شدن چشم ما در مقابل نور شديد می شود. 

شباک مدرسۀ چهارباغ اصفهان که در گريو (ساقه گنبد) کار شده است.
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طرح هايی که در ساختن پنجره های مشبک به کار برده  اند 
می کند.  تنظيم  را  اتاق  داخل  نور  که  است  گونه ای  به  اغلب 
تعديل  را  آن  و  پخش  را  خارج  شديد  نور  مشبک  پنجره های 
می کنند و وقتی نور بيرون شديد نيست همٔه آن را به داخل اتاق 
عبور می دهند. گاهی برای در و پنجره های مشبک شيشه نيز به 
کار برده می شود. سابقاً در و پنجره و روزن های مشبک چوبی، 
سفالين و گچين در زمستان با کاغذ روغن زده مسدود می شد و 

در تابستان ها آنها را باز می کردند.
روزن : روزن و پنجره را نمی توان از هم تفکيک کرد. 
در واقع روزن را می توان يک پنجرٔه کوچک دانست که معموالً 
و  روشنايی  گرفتن  برای  آن  سوی  دو  در  گاهی  و  در  باالی  در 
به  است.  می رفته  کار  به  بسته  فضاهای  برای  آزاد  هوای  تأمين 
يا  کالله  در  می شود،که  گفته  سوراخ هايی  به  روزن  ديگر  عبارت 
شانٔه طاق ها تعبيه می شده است. روزن گاهی با چوب و گاه با گچ 
بناهايی که  و سفال ساخته می شده و اغلب ثابت بوده است. در 
از  يا  هشتی  سقف  از  و  بودند  گرا  درون  و  داشتند  مرکزی  بافت 
تأمين می شد، در باالی در  ديگر نور کافی برای هشتی  نقطه ای 

ورودی روزن قرار می دادند.

گشتن  جای  به  که  است  مشبکی  پنجرٔه  ارسی   : :ُارسی  ُارسی 
روی پاشنه گرد، باال می رود و در محفظه ای که در نظر گرفته شده 
در اشکوب کوشک ها و پيشخان  جای می گيرد. ارسی معموالً 
شبکه ای  نقش  می شود.  ديده  سردسيری  ساختمان های  رواق  و 

ارسی، معموالً مانند پنجره و روزن های چوبی است.
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جام خانه : در کاللٔه  گنبدها و کلمبه های گرمابه ها و غالم خانٔه رباط ها و رسته ها و بازارها هنوز هم روزن هايی 
وجود دارد که با چند حلقٔه سفالين به صورت قبه يا کپٔه برجسته ای در آمده اند. در اين قسمت حلقه های سفالين را در 
کنار هم چيده اند و در زمستان ها جام های گرد شيشه ای مانند ته قرابه در ميان حلقه ها کار می گذارند و تابستان ها يک يا 
کلئه آنها را بر  می دارند. امروزه هم برای روشنايی سرپوشيده هايی که به مناسبت فصل بايد گاهی سرد و گاهی گرم باشد 

مناسب ترين وسيله است و بر فراز بام گرمابه ها جای خود را حفظ کرده است.

می شود.  گفته  سقف  باالی  نورگيری  به  هورنو :هورنو : 
چون در نزديکی های تيزٔه گنبد امکان اجرا به صورت بقئه 
قسمت ها ميسر نيست، لذا در نزديکی های تيزه، سوراخ را 
پر نمی کنند تا در باالی طاق کار نور رسانی را انجام دهد. 
تا  است  باز  هورنو  سوراخ  اغلب  بازارها  پوشش  در  مثالً 

عمل روشنايی و تهويه صورت پذيرد.
در  پنجره  از  استفاده  که  بناهايی  در   : روشندان 
بناهای  ساير  و  بازارها  مثل  است،  نبوده  ممکن  ديوارها 
کاربندی»  «خورشيدی  قسمت  در  معماران  عمومی، 
را  تهويه  و  مناسب  عبور  تا  می کردند  ايجاد  روزن هايی 
می گويند.  روشندان  آن  به  و  سازد  ميسر  وجه  بهترين  به 
روشندان ها معموالً به شکل يک کاله فرنگی بودند و عمود 
بر قسمت خورشيدی کاربندی ساخته می شدند. برخی از 
روشندان  مثل  آنها،  از  بعضی  و  بودند  شيشه  دارای  آنها 
حوض خانٔه کاخ هشت بهشت اصفهان، زمينٔه چند ضلعی 

دارند.
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فريز و خوون در ساختمان :فريز و خوون در ساختمان : خوون يک نقش 
تزيينی است و آن را با تکه های آجر تراشيده و موزائيک 
سريشم  و  خاک  با  را  آن  روی  سپس  می آورند.  پديد 
گوناگون  رنگ های  به  کرده اند  حل  آب  در  که  رنگ هايی 
و  ستون ها  ميانٔه  ساختمان،  پيشانی  در  و  می کنند  رنگرزی 
«فريز در» قرار می دهند. سابقاً برای ورود روشنايی و هوا 
به اتاق ها لوله های گلچين را سوراخ می کردند و نقش هايی 
پنجره ها  و  درها  باالی  در  را  لوله ها  آن  و  می آوردند  پديد 

می نشانيدند.
َقرنس : در فضاهايی که نورگيری  کاربندی و ُم
و در نتيجه روشنايی فضا از راه سقف تأمين می گردد، نور 
به  طور مستقيم وارد فضا می شود و فقط بخشی از آن را 
زيبايی،  از  غير  به  مقرنس،  و  کاربندی  می نمايد.  روشن 
مورد  نيز  خورشيد  نور  از  بيشتر  هرچه  بهره گيری  برای 
استفاده قرار می گيرد. زيرا موجب می شود نور خورشيد 
در جهات مختلف از مسير خود منحرف گردد و آن را به 
صورت پخش شده به داخل راه می دهد، در اين صورت 
خواهيم  غيرمتمرکزی  و  يکنواخت  روشنايی  بنا  داخل  در 

داشت، که حجم بيشتری را در بر می گيرد.
از  بعد   : بنا  به  رسانی  نور  در  هشتی  نقش 
ورود به ساختمان الزم است نور که در بيرون شديد است 
در داخل شکسته شود، تا داخل ساختمان برای وارد شونده 
حالت نامطلوبی نداشته باشد. يکی از عوامل مهم معماری 
در تقسيم و شکست شدت نور، هشتی های ورودی هستند 
هشتی  باالی  در  می شدند.  ساخته  ضلعی  چند  يا  گرد  که 
نورگيری وجود دارد که نور متمرکز ماليمی را در  معموالً 
ساعات مختلف روز به داخل انتقال می دهد. به کار بردن اين 
شيوه برای تنظيم و متعادل کردن نور و حرارت از ويژگی های 
معماری سنتی، به ويژه در حاشئه کوير است.انواع تاق ها، 
قوس ها و فيل پوش ها نيز در چگونگی نورگيری در داخل 
بنا سهم به سزايی دارند. وجود فيل  پوش در قسمت گنبدها 

به ايجاد سه منطقٔه متمايز ساختمانی منجر شده است. 
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در گنبد اصلی نيز گاهی در محورهای آن پنجره های 
کوچکی باز می شد و به نورگيری بنا کمک می کرد. ابداع 
بر روی  شيؤه تاق و تويزه باعث شد تا بار سقف مستقيماً 
ديوارها و تاق ها  درنتيجه با سبک شدن  جرزها عمل کند 
آنها را می شکافتند و در آنها پنجره قرار می دادند و به اين 

طريق نور فراوان و غيرمستقيم حاصل می شد. 
جانبی  پنجره های  دارای  يا  نيز  آهنگ  تاق های 
است و يا در باالی آنها گنبدهای کوچکی با پنجره تعبيه 
شده است. در تاق چهار بخش نيز، که از تقاطع دو تاق 
می توان  می شود  حاصل  هم عرض  و  ارتفاع  هم  آهنگ 
روزنه های وسيعی ايجاد کرد. تاق گهواره ای نيز به معمار 
اجازه می دهد که در فاصلٔه ميان دو قوس، پنجره تعبيه کند 
و داخل بنا را از روشنايی طبيعی برخوردار سازد. عمل 
نورگيری در بناهای مختلف به اشکال گوناگونی صورت 
می گرفت، از جمله اينکه در حمام ها از طريق روزنه های 
برون گرا  يا  درون گرا  برحسب  جام  خانه ها،  در  و  متعدد 

بودن، نورگيری می شد.
هرچند نور خورشيد برای ايجاد روشنايی طبيعی در 
يک ساختمان، همواره مورد نياز است اما از آنجا که اين 
نور سرانجام به حرارت تبديل می شود بايد ميزان تابش نور 
ساختمان و  ساختمان، با توجه به نوع  نياز برای هر  مورد 
شرايط اقليمی آن، تأمين گردد. چرا که اهميت تابش آفتاب 

به نوع اقليم منطقه و فصول مختلف سال بستگی دارد. 
در شرايط سرد حداکثر انرژی خورشيدی مورد نياز 
است و ساختمان بايد در جهتی قرار گيرد که بيشترين تابش 
آفتاب را دريافت نمايد. بر عکس وقتی هوا گرم است جهت 
ساختمان بايد به نحوی باشد که شدت آفتاب در ديوارهای 
آن به حداقل برسد و نيز امکان نفوذ مستقيم اشعٔه خورشيد 
به فضاهای داخلی وجود نداشته باشد. به همين دليل نحؤه 
نورپردازی بنا در اقليم های مختلف مثل گرم و خشک و 
حاشئه کوير و اقليم گرم و مرطوب و سردسير با هم متفاوت 
هرکدام در اين مناطق برحسب اقليم خاص خود  است و 

نحوهٔ نورگيری و نور پردازی خاصی را می طلبد. 
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نور  نيازمند  نيز  شب  تاريکی  در  انسان  روز،  روشنايی  رسيدن  پايان  به  از  بعد   : روشنايی  وسايل  و  :ابزار  روشنايی  وسايل  و  ابزار 
تأمين کنندٔه  وسيلٔه  يک  وجود  مسکونی  خانه های  ساخت  و  شهرها  تشکيل  و  دائم  استقرار  از  پس  لذا  است.  بوده 
نور مصنوعی که بتوان آن را از جايی به جايی حمل کرد و يا اينکه بتوان از آن در هر جايی از ساختمان استفاده کرد 
احساس گرديد. بنابراين، از اين زمان تأمين نور مصنوعی با وسايلی که عوامل نوری ناميده می شوند آغاز شد و بشر به 

ساخت وسايل گوناگونی در اين زمينه روی آورد. 
اين وسايل، که در مجموع وسايل روشنايی ناميده می شوند، به هنگام تاريکی شب تأمين کنندٔه نور مصنوعی برای 
روشنايی بخشيدن به محيط اطراف خود بودند. اين وسايل عبارت بودند از: پيه سوزها، شمعدان ها، چراغ  دان ها، پائه 

چراغ ها، قنديل ها، فانوس ها، مشعل ها، شمع ها و چراغ های روغنی.
معماری  شاهکارهای  از  يکی  که  هستند  اللّه  لطف  شيخ  مسجد  به  مربوط  بعدی  صفحٔه  و  صفحه  اين  تصاوير 
در دورٔه صفويه است. در اين مسجد ورود نور از راه روزنه هايی است کوچک، بر فراز گنبد خانه که در طول روز 
حالتهای متغير و گوناگونی دارد. از آنجا که نور خورشيد در طول روز براثر گردش فقط بر تعدادی از اين روزنه ها 
اين  در  می يابد.  زمان  همان  به  مخصوص  و  متفاوت  هوايی  و  حال  روز  ساعت  هر  در  مسجد  داخلی  فضای  می تابد، 
مسجد ورودی خاص آن، که از طريق عبور از فضاها و راهروهای نيمه تاريک به فضای اصلی صورت می گيرد، با نور 

فضای داخلی مسجد حالتی استثنائی پيدا می کند.
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