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از دﯾﺮﺑﺎز در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ھﻤﻮاره اﺟﺴﺎم ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ و اﺣﺘﺮام اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
آﻧﮫﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﺮده و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮی و ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت،در طﻮل زﻣﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻧﻈﺎرھﮕﺮ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ
ِ
داﻧﺴﺘﻪ و در ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و آن را ﺳﻤﺒﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﮕﺎھﺒﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮫﺎ ،ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران در اﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﻮ در آﺧﺮت و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ،دﺷﻤﻨِﺒﺰرگِ اھﺮﯾﻤﻦ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﺮد و ﭘﯿﺮوزﯾﮫﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽ دادﻧﺪ .در اﻏﻠﺐ ادﯾﺎن ﻧﻮر ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﺎﮐﯽ ھﺎ و ﻧﯿﮑﯽ ھﺎﺳﺖ ،در اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻧﻮر ﺗﺠﻠﯽ ﮔﺎه ذات و ﺻﻔﺎت
ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻣﺒﺪا ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻮر ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ در زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮر ھﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻮر در ﻣﻌﻤﺎری ،ﺣﺴﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻓﻀﺎھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
اھﻤﯿﺖ ﻧﻮر در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روان اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﻮر و ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی
از ﻧﻮر طﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻮر در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ھﺎی آن؛ ﺣﮑﻤﺖ و
ﻋﺮﻓﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ طﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی اھﻤﯿﺖ ﻧﻮر در ادﯾﺎن و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻀﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ ﻟﻄﻒ اﷲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژه ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﻧﻮر  ،ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﻮر  ،ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ ﻟﻄﻒ
اﷲ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻤﯽ در طﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻮر در ﻓﻀﺎی دروﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎﻣﯿﻦ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮر در ﻣﻌﻤﺎری ھﻤﻮاره ﻋﺎﻣﻞ
ﭘﺮوراﻧﺪن و زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ارزش ھﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﻮر ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط

ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤﺎری را دارﻧﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﻧﻮر
در ﻓﻀﺎ ﺳﺎزی ﻣﻌﻤﺎری ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ را در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎطﺐ و
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺎوراﯾﯽ ﻧﻮر ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎھﺎآن ،را ﻣﺤﻮر زﯾﺒﺎﯾﯽ
ِ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،در ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻒ ﺑﺮاق و درﺧﺸﻨﺪه و ﺳﻄﻮح دﯾﻮار ھﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر
ﻧﻮراﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اوج ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻮر در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ را ،ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﯿﻨﻪ ﮐﺎری ھﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺎده را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎ ﻧﻮر ،ﻧﻮری ﮐﻪ ھﺰار ﺗﮑﻪ ﺷﺪه ﮐﻞ ﻓﻀﺎی ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دھﺪ ،ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﺑﯽ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﻪ ای ﻟﻄﯿﻒ و ﭘﺮ رﻣﺰ و راز از ﻧﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺷﯿﺸﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻧﻮر ﭘﺮدازی
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺳﻄﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر طﺒﯿﻌﯽ در ﺑﻨﺎ ھﺎ و
ﻣﻌﻤﺎری ھﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺷﮫﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،
ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ھﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺳﺒﮏ ھﺎ و ﻣﺪل ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻓﺎﻗﺪ
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻓﻀﺎی آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮ
اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﮐﻤﺎل و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ذات ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮ آﻧﭽﻪ در ﻣﻌﻤﺎری وﺟﻮد دارد ﻋﻀﻮی از ﭘﺮوردﮔﺎر
اﺳﺖ .ﻧﻮر ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎده ﻧﺪارد .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻌﻤﺎری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﺻﻮل آن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﻧﻮر و
رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻌﻤﺎری را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺮف ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻮﯾﺖ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ را اﺣﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﻮر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﻮر از زﻣﺎن ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻗﺪﯾﻢ در اﺑﺘﺪا ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر از از ذرات ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﯿﺎ
ﺳﺒﺐ روﯾﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ار ﺳﻄﻮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺻﻼح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻮر از ذرات ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺟﺴﺎم ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻧﻮراﻧﯽ ﺳﺎطﻊ ﺷﺪه و در ورود ﺑﻪ ﭼﺸﻢ روی آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﮫﺎﯾﺖ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺌﻮری ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻧﻮراﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات ﮐﻮ ﭼﮏ و ﻣﺠﺰا
از ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻮﺗﻮن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﻮر ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ) .ﮐﻠﮫﺮ ١٣:١٣٨۵). ،ﺳﮫﺮوردی ﻧﻮر را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ “
ﻧﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد زﯾﺮا ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ظﺎھﺮ ﺗﺮ از ﻧﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،از اﯾﻦ رو ھﯿﭻ ﭘﺪﯾﺪه ای در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺗﺮ از ﻧﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ” ) .ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق )٢:١٠۶
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻮر طﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻌﻤﺎری
داﻧﺴﺘﻦ روﻧﺪ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه روﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﮫﺖ طﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺘﺪا در ھﺰاره ﭼﮫﺎرم ق.م ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ از
اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ در دﯾﻮاره ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺷﮫﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ از ھﺰاره ﺳﻮم ق .م از روی آﺛﺎر ﺧﺎﻧﻪ
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻮار آﻧﮫﺎ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮ اﺗﺎق از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ در ﺑﻪ ﺧﺎرج ارﺗﺒﺎط

داﺷﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮده اﻧﺪ در دوره ﻋﯿﻼم ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭘﻨﺠﺮه ھﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ھﻢ
در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻗﺎب ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن داﺧﻞ ﺑﻨﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی
ﭘﻨﺠﺮه در ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﻠﻌﻪ ھﺎی ﻣﺎدی در دوره ﺷﺎروﮐﯿﻦ و وﺟﻮد روزﻧﻪ ھﺎﯾﯽ در ﺑﺮج ھﺎ از روی
ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ ھﺎی آﺷﻮری ﻣﺜﺎل زد.
در اﺻﻞ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺒﮏ ﭘﺎرﺳﯽ  ،ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺳﺎﯾﺒﺎن و آﻓﺘﺎب ﮔﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎﺳﺖ .در
اﯾﻦ دوره از اﺻﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ ،ﺟﮫﺖ ﺟﺬب ﻧﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .در دوره ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﯿﺪ وﺿﻊ درھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ وﭘﺎﺷﻨﻪ ﮔﺮ ِدآﻧﮫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺎخ ھﺎ ﺑﺎﻻی
درھﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎم ھﺎ ،روزن ھﺎ و ﺟﺎم ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﮐﺎخ ھﺎ
و ﺳﺎﻟﻦ ھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﻓﺴﻮر وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف زواﯾﺎی ﺑﻨﺎھﺎی
ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﺮاﺳﺎﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ روز اول ﺳﺎل
و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎر اﯾﺮاﻧﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ داده ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ را
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ھﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم از آﻓﺘﺎب و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮد ..ﺳﺮﭘﺮﺳﯽ
ﺳﺎﯾﮑﺲ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎری دوره اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﮐﺎخ ھﺎﺗﺮا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ” ﺗﺎﻻر ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ دارای ﺳﻘﻒ
ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .ارﺗﻔﺎع آﻧﮫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ روﺷﻨﺎﯾﯽ آن ھﺎ از دھﻨﻪ و ھﻼل ھﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﺎز
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺎ ھﺎی
آﻧﺎن ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ..

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه ھﺎی ﻓﻀﺎﮐﺎر
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ طﺮاﺣﯽ ﭘﺎرک زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ) (١ﺷﮫﺮداری ﻣﺸﮫﺪ
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ در ﺑﮫﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺮﻧﺲ ﻻﯾﻦ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان
ﮔﺖ ﭘﯿﭙﺮ  ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺶ رﺳﺎن  ،ﺑﯿﺶ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

