
ISSN: 2538-2594; Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning. 2021;10(4):277-286

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2021, TMU Press. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, 
and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Recognizing the Factors of Creating Light Hierarchy in the 
Iranian-Islamic Architecture

[1] The principle of hierarchy reflection in Islamic Iranian cities [2] The features of Islamic 
City in Islamic texts [3] Spatial hierarchy in Iranian mosques (case study: Jame Mosque of 
Yazd) [4] Aesthetic of architecture [5] Expression of motion concept in contemporary 
architecture of Iran [6] Islamic art and spirituality [7] An investigation of the role of artificial 
lighting capacity in outdoors in the process of creating the pleasure affective meaning of 
space (case study: Dad Hotel of Yazd) [8] High-performance architecture: Search for future 
legacy in contemporary Iranian architecture [9] Comparison of light effects in Sohrevardi’s 
opinion and Safavid architecture [10] Principles of the socio-cultural mosque design based 
on socio-cultural approach [11] Wisdom of Islamic architecture: Recognition of Iranian 
Islamic architecture principles [12] Designing with light [13] Urban places lighting 
guidelines [14] Adoption-level theory: An experimental and systematic approach to 
behavior [15] Manifestation of Khorrah light [the Divine Light/Illumination] in the Iranian-
Islamic architecture from artistic and mystic aspects with an emphasis on the ideas of 
Sheykh Shahab ad-Din Suhrawardi [16] Masnavi [17] Islamic art [18] Pleasure, arousal, 
dominance: Mehrabian and Russell revisited [19] Spaciousness: Limits, and influential 
factors [20] Preferences as expectation-driven inferences: Effects of affective expectations 
on affective experience [21] The mystic basics of Islamic art and architecture [22] Emotional 
evaluation of lighting (analysis of the emotional effects of light and its place in architecture) 
[23] An investigation of light’s role in explaining the spatial sequence of mosques’ 
architecture (case study: Sheikh Lotfollah mosque) [24] Spatial hierarchy in Iranian 
mosques (Case study: Jame Mosque of Yazd) [25] Research methods in behavioral sciences 
[26] The quality of light-openings in Iranian domes (With the structural approach) [27] 
Evaluation of daylight-catching and daylight providing methods in mosques [28] Exploring 
the Ratio of lighting and daylight in the architecture of the dome of contemporary and 
contemporary mosques [29] Effects of architectural design on daylight fantasy in Iranian 
traditional houses

Aims Light hierarchy is a secondary but highly influential issue in the perception of space and 
forming a unique experience in architecture. Light hierarchy is due to a light gradation which 
presents the priority of space content and leads the users into the space around him. This is a 
significant subject in Iranian-Islamic architecture that is considered in constructing a pleasant 
building in various ways.
Instruments & Methods To identify the factors contributing to the Light hierarchy, experts 
in the field of Iranian-Islamic architecture were surveyed by the Delphi method to identify the 
factors and their role as fundamental, main or complementary factors. To be specific, experts 
were also asked to rate the role of factors in the creation of light hierarchies with a Likert scale 
of 5 degrees. Wilcoxon test was used to analyze data at the last part.
Findings The factors were divided into three categories: “Lighting Elements” (such as normal 
opening and lattice opening), “Intermediate communication with outer space”, and “Decorating”.
Conclusion Experts believed that the “normal opening” had a significant effect on the 
“fundamental factor” in creating a light hierarchy. In addition, “lattice opening” and “architectural 
spaces” were identified as the “main factor” factors controlling the light, and decorations as the 
“complementary factor” influence the light hierarchy.
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 دهیچک

 و فضا ادراک در تاثیرگذار بسیار اما فرعی موضوعی نوری مراتبسلسله اهداف:

 در نور بندیدرجه به نوری مراتبسلسله. است معماری در ناب ایتجربه خلق

 را فضا محتویات هایاولویت نور، بندیدرجه. دارد اشاره معماری فضای

 هدایت فضا در را مخاطب چشم گونهبدین و کندمی بندیرتبه و مشخص

 در و داشته اهمیت بسیار نیز اسالمی -ایرانی معماری در موضوع این. نمایدمی

 بهره خوشایند فضای ایجاد برای عامل این از گوناگون هایشیوه به بناها ساخت

 .است شدهمی گرفته

 کمک نوری مراتبسلسله ایجاد به که عواملی شناسایی منظوربه :هاروش و ابزار

 نظرسنجی دلفی روش به اسالمی -ایرانی معماری حوزه متخصصین از ،کردندمی

 عنوانبه دقیق طورهب را آنها نقش سپس و سازنده عوامل اول درجه در تا شد

 متخصصین از انتها در همچنین. کنند شناسایی مکمل یا اصلی بنیادی، عامل

 لیکرت طیف با نوری مراتبسلسله ایجاد در را عوامل نقش که شد خواسته

 .شدند تحلیل ویلکاکسون آزمون با نتایج و نمایند بندیرتبه ایدرجه٥

 (بازشو نورگیر" "عناصر دسته سه به نوری مراتبسلسله سازنده عوامل :هایافته

 قابل یینات""تز و بیرون" فضای با واسطه با "ارتباط مشبک)، بازشو و معمولی

 .هستند تقسیم

 عنوانبه معمولی" "بازشو یرچشمگ ثیرات به معتقد ینمتخصص :گیرینتیجه

 و مشبک" "بازشو همچنین. هستند نوری مراتبسلسله در بنیادین" "عامل

 و اصلی" "عاملعنوان به دو هر نور، کنترلگر عواملعنوان به معماری" "فضای

 مراتبسلسله در موثر عوامل شناسایی برای مکمل" "عامل عنوانبه ییناتتز

 .هستند شناسایی قابل نوری

 اسالمی -ایرانی معماری ادراک، ور،ن بندیدرجه نوری، مراتبسلسله :هاکلیدواژه
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 نیست، معماری و شهری فضاهای مختص تنها مراتبسلسله اصل

 عشق شهر هفت یا آسمان طبقه هفت مانند عوالم تمامی در بلکه

 دیگر طرفی از. است هستی نظام در مهم اصلی و اردد وجود عطار

 خلق طبیعت معمار توسط و نبوده بشر دست پرداخته و ساخته

 بر حاکم اساسی اصول از کیی مراتبسلسله. [1]است شده

 هستی رد طبیعی طورهب یا که است هاییپدیده و هامجموعه

. شوندمی خلق و طراحی هاانسان توسط یا دارند وجود

 اییافتهنظام اجزای بین را سیستماتیک ارتباطی مراتبسلسله

 نظم. هستند کل یک دهندهتشکیل خود که نهدمی بنیان

یک  جزء هر ارزش و موقعیت تعیین و تعریف در یمراتبسلسله

تنهایی و نسبت به سایر کل و همچنین ارزش یک کل را به

 یک اجزای بین رابطه ،مراتبسلسله. [2]کندمی تعریف هامجموعه

 در عنصر چند گاه هر. [3]است واحد کل یک خلق برای مجموعه

 ارزشابطه بین عناصر همر  نظم، عین در و گیرند قرار هم کنار

 دو به مراتبسلسله که گیردمی شکل آنها بین مراتبیسلسله نباشد

 بر تاکید برای اغلب که شودمی تقسیم بصری و معنوی گروه

 مانند چشمی ترفندهای و بصرینوع  از معنوی مراتبسلسله

 مصنوع محیط. [4]شودمی استفاده موقعیت یا و فرم اندازه، تغییر

 طریق از آنها بین رابطه که است اجزا دارای مجموعه، یکعنوان به

 .شودمی تعریف مراتبسلسله انواع

 مراتبسلسله دستهچهار  به را مصنوع محیط ،مراتبسلسله

 . این نوع[1]کندمی تقسیم فضایی عبوری و ،ایمحله ،ایمنطقه

 هر خود در مراتبسلسله. است شهری مقیاس در ،بندیدسته

 مساجد در مثال طورهب. خوردمی چشم به نیز معماری فضای

اصری عن توسط آن تشدید و قبله محور امتداد در حرکت با اسالمی

 سپس و گنبدخانه به رسیدن تا هامانند ریتم نما، آب و باغچه

 تواندمی مخاطب برای مراتبسلسله باال، سمت به نگاه هدایت

 فرد حرکت با گاه اسالمی معماری در مراتبسلسله .[5]شود تداعی

 مثال طورهب. شودمی خلق چشم حرکت با گاه و معماری فضای در

 مرکز به که هندسی هایبه کمک خطوط اسلیمی پیچیده و نقش

 هدایت طاق مرکز سمت به چشم ،شوندمی ختم قوسی طاق

 .[6]شودمی

 است مطالعه و بحث قابل هم نور مورد در مراتبسلسله موضوع

 این در و [1]شودمی نامیده نیز هاروشنسایه مراتبسلسله که

 (یا مراتبسلسله. است گرفته نام نوری" مراتبسلسله" پژوهش

 به که است نورپردازی اساسی اصل ٥ از یکی نوری پرسپکتیو)

 تشدید را عمق ادراک که است فضا" در نور بندیدرجه" معنی

 و عملکرد خلقبرای  نور" دهی"سامان عمل، این به .[7]کندمی

 عمق ایجاد به پرسپکتیو چنانچه و شودمی گفته هم خاص زیبایی

 متفاوتای تجربه" خلق بر کیدات نیز نوری پرسپکتیو ،کندمی کمک

 فضای در تروسیع فضایی ایجاد مانند، [8]ددار  نور" کمک به فضا از

 در امنیت چراکه سقف، و هاجداره نورپردازی کمک به هواپیما

 .است بیشتر زندان مانند تنگ فضاهاینسبت به  وسیع فضاهای

 از طراح یک خواسته ترینواضح و ترینمهم ،اسکارلت اعتقاد به

 یا عرض ،طول( فضا عمق ،فضایی هایسکانس در که است این نور

 نمایش و تغییر زیبایی دالیل و عملکردی دالیل به را )فضا ارتفاع

 یاند نداشت کاربرد مصنوعی نورهای که گذشته در. )١ (شکل [7]دهد

 هنرهای و مهارت با نور مراتبسلسله بود، محدودترها آن کاربرد

 توجه با رو این از. شدمی خلق هندسه و هنر فن، اهل افراد خاص

 و فردهمنحصرب فضاهای خلق در نور مراتبسلسله اهمیت به

 معماری، فضای در طبیعی نور تسخیر هایروش موضوع باهویت،

 .است گرفته قرار حاضر پژوهش اصلی بحث
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 [6]عارتفا در نور بندیدرجه با بنا سقف به مخاطب توجه جلب )١ شکل

 

 نور، چگونه" مانند واالتیئس به نوری مراتبسلسله بخش در

 را مخاطب چشم نور چگونه" یاکند" می هدایت فضا در را مخاطب

 داده پاسخ [7]" ؟کندمی رهبری فضا محتویات تمام سمت به

 میزان در تغییر با مصنوعی نور کمک با امروز معماری در .شودمی

 در اما است ممکن راحتیبه مخاطب چشم هدایت ،نور رنگ یا نور

 با تنها امروزی، پیشرفته امکانات نبود وجود با گذشته معماری

 زمانه روزآمد فناوری امروزه که معماران ترفندهای کارگیریهب

 در سرآمد معماران ذکاوت و هوش، دقت و ظرافتشود، می خوانده

 میسر ،هوشمندانه هایروش کمک با و اسالمی -ایرانی معماری

 زیبایی به نور کاربندی، و مقرنس از استفاده با مثال طورهب .[8]بود

 با نور خیرگی، از جلوگیریبرای  یا و [9]شدمی منتشر فضا کل در

 بسته و بازنیمه باز، فضاهای مراتبسلسله و بندیدانه کمک

 ،مساجد فضای در گنبدخانه و ایوان به صحن از حرکت (مانند

 گرجلوه فضا در ایمرتبهسلسله طوربه یزد) جامع مسجد مانند

 فنی اصول و اسالمی معنویت که گفت توانمی .[10]شدمی

 رسیده متعالی حکمت به اسالمی -ایرانی معماری در ساختمانی

 و ی(زیبای مادی عالم ضروریات به سویک از که حکمتی است،

 معنوی نیازهای برآورنده دیگر سویی از و گویدمی پاسخ عملکرد)

 راستا این در .[11]است تقدس) و آرامش (معنویت، ماورایی جهان

 شناسایی علمی، طوربه یا معماران ترفند شناسایی پژوهش هدف

 با که است معماری فضای در نوری مراتبسلسله سازنده عوامل

 فضایی، چیدمان و معماری مختلف عناصر ماهرانه کارگیریهب

 .است کردهمی خود مسحور را ینندهب فضا در نور بازی

 یبرا شرط نیاول نور که گفت باید فضا و نور رابطه بررسی منظوربه

 را فضا کل در و رنگ فرم، تواننمی یکیتار در .است یادراک نوع هر

 ،دهندمی هیارا فضا از که یفیتعر با یجام و یطبس .[7]کرد درک

 و سازه عملکرد، فرم، بر عالوه فضا ساخت در را یار یبس عوامل

 یفرع عواملعنوان به را نور راستا این در آنها .دانندمی موثر مصالح

 .[7]کنندمی معرفی فضا ادراک و یمعمار  انیب تیتقو در موثر اما

 دهم قرن مسلمان نورشناس و دانیزیکف دانشمند، هیثم ابن

 نور ماهیت به اینکه از بیشتر که است هاییاولین از میالدی

 او رو این از .[12]پرداختمی دیدن در آن ثیرات و نور رفتار به بپردازد

 مشاهدات و مطالعات اکثر چراکه ،اندخوانده نورشناخت" پدر" را

 نظیر جوی نمودهای و نور شکست نور، بازتاب زمینه در وی متعدد

 بودهغیره  و کمانرنگین پیدایش علت شفق، و فلق انجام و آغاز

 شودمی نور از صحبت جا هر حاضر فارسی منابع در .[12]است

 بر تاثیر نوری، منابع نور، ماهیت به توضیحات از اعظمی بخش

 و بدن روزیشبانه سیستم بدن، هایهورمون و بینایی سیستم

 نور "تاثیر به حاضر پژوهش در که حالی در ،یابدمی اختصاصغیره 

 خوشایندی، مانند فضا" باالتر مرتبه ادراک بر آن مراتبسلسله و

 شودمی پرداختهغیره  و حیرت جذابیت، آرامش، معنویت، حس

 .)٢شکل (

 قرار فضا" "ادراک بحث در نور و مراتبسلسله بحث مشترک فصل

عنوان به نور. است شده پرداخته آن به کمتر که موضوعی ،گیردمی

 نور مراتبسلسله و کندمی آفرینینقش ادراک اصلی عامل

 به توجه با که معنا بدین. بزند رقم تواندمی را متفاوتی هایادراک

 ،مراتبسلسله چرخش، عامل تواندمی نور ثیراتات دیداری، قوانین

 فضا در کیدیات نقاط خلق و کنندگیدعوت فضایی، دهیسامان

 .[7]باشد

 تا گره) مسیر و محله، (شهر، شهر از فضایی، هایمقیاس همه در

 نور کمک به فضا بندیرتبه و بندیسکانس از معماری، فضای

 نسبت هابزرگراه بیشتر روشنایی که یطور به گرفت، بهره توانمی

 هاماشین بیشتر امنیت ایجاد دلیلبه شهری هایخیابان سایر به

. [13]است شهر در نوری بندیسکانس از گیریبهره از مطلوبی نوع

 نیز معماری فضای در شهری فضای بر عالوه نوری بندیسکانس

 گذشته معماری در چنانکه ،کند خلق فردمنحصربه آثاری تواندمی

وجود  هاییهنرنمایی چنین یاگسترده طوربه اسالمی -ایرانی

 درج ۱ جدول در تصاویر همراه به ترکامل توضیحات که اندداشته

 قرن چند گذشت از بعد اخیراً  حال، این با .)١ (جدول است شده

 وجود ضرورت به و اندشده مطرح مهم، این برای هایینظریه

. اندپرداخته ادراک بر آنها تاثیر و نوری مراتبسلسله ،مراتبسلسله

 و عام طوربه مراتبسلسله با مرتبط هاینظریه بررسی به ادامه در

 -ایرانی معماری در نوری مراتبسلسله سازنده عناصر معرفی خاص،

 .شودمی پرداخته آنها بندیدسته و اسالمی

 طوربه نور" مراتبسلسله" و عام طوربه "مراتبسلسله" موضوع

 بسیار خدا شناختبرای  اسالمی عرفای هایدیدگاه در خاص

 هستی حقیقت درک و وجود مراتب سهروردی عرفان است. مشهود

 نوراالنوار را نور مظهر باالترین و انسانی مراتبسلسله نظام دارای را

 زنده را اشراق نظریه نیز مالصدرا . ,9]15[داندمی پروردگار ذات یا و

 اسفار در و موالنا مثنوی دوم دفتر در سخن این شاهد. کرد

 ماست، مشکات کم قندیل زین آنکه "و است: شده ذکر نیز مالصدرا

 حق، نور دارد پرده هفتصد زآنکه هاست،ترتیب مرتبت در را نور

 برای اسالمی عرفای درواقع .]16[ طبق" چندین دان نور هایپرده

 وجود با ارتباط در که هستند لقای یمراتبسلسله و درجات نور،

 توصیف را تاریکی و روشنایی پرده هزار هفتاد غزالی" است. خداوند



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ندا خاکسار  ۲۸۰

  ۱۳۹۹ زمستان ،۴، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                        پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

 .]17["کندمی جدا است نور که خدا از را مومن که کندمی

 نظریه تعدادی نیز فضا" ادراک در مراتبسلسله "تاثیر مورد در

 بودننسبی" انطباق"، سطح"های مانند نظریه بخشی که دارد وجود

 در آن نقش و مراتبسلسله اهمیت به فضایی" "سکانس و ارزیابی"

. اندکرده بررسی روانشناسی بعد از را آن و اندپرداخته فضا ادراک

 تاثیر چشم" "تطابق و "ظاهری درخشندگی"مانند  دیگر برخی

 را آن و اندکرده بررسی بصری ادراک در اختصاصاً  را مراتبسلسله

 فضا ادراک بنابراین. )٢ (جدول اندداده ارتباط چشم هایویژگی به

 و بیرونی عوامل رو، این از. نیست وابسته بینایی سیستم به تنها

 .دارند نقش فضا نور درک و کدگذاری در متعددی درونی

 

 
 نور حوزه در نوری مراتبسلسله جایگاه )٢شکل 

 
 اسالمی -ایرانی معماری در نوریمراتب سلسله سازنده عواملهای نمونه )١جدول 

 آن در نور توزیع و فضا روشنی) و سایهنیم (سایه، نوری مراتبسلسله نمایانگر تصاویر نوری مراتبسلسله خلق بر اثرگذاری نحوه متغیرها

 ارسی
 نمادین شکل مختلف، هایرنگ به نور تکثیر

 ]14[وحدت در کثرت تجلی

  
 شیراز کریمخانی ارگ

 روشندان

 برای نور پخش خیرگی، رفع غیرمستقیم، نورگیری

 عمود فرنگیکاله کمک با طاق یا گنبد زیر فضای

 غیره و گنبد یا کاربندی بر

  

 یزد مهریز پهلوانپور باغ

 شباک
 کنارهای با برخورد اثر در نور یپرتو انحراف

 خیرگی رفع و نور پخش شبکه، منقوش

  
 شیراز حافظیه کنار قرستان

نور و انسان

اصول ویژه

فضاهای ویژه

کاربران ویژه

اصول کلی

نورپردازی در ادراک فضا

ادراک ساده

درخشندگی

روشنایی

وضوح

رنگ

ادراک مرتبه  باالتر

رسمیت

فضامندی

پیچیدگی

خوشایندی

مفاهیم بنیادین

ارتباط با سیستم غیربینایی

سیستم زمان بندی 

شبانه روزی
فیزیولوژی

ساخت هورمون 

تقسیم سلولی

یارتباط با سیستم بینای

ساختار

ه انطباق، استان(تنظیمات 

)دید شب و روز و غیره

ثبات ادراکی، (ادراک 

حاالت نمایش شامل 

رنگ، روشنایی، بافت و 
)غیره

نور

ماهیت نور

منابع نوری
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 اسالمی -ایرانی معماری در نوریمراتب سلسله سازنده عواملهای نمونه )١جدول ادامه 
 آن در نور توزیع و فضا روشنی) وسایه نیم نوری (سایه،مراتب سلسله نمایانگر تصاویر نوریمراتب سلسله خلق بر اثرگذاری نحوه متغیرها

 بندتابش
 شکنآفتاب با مستقیم تابش مسدودکردن

 ایتیغه

  
 شیراز الملوکزینت خانه

 رواق
 با اصلی فضای به نور ورود میزان کنترل

 نشینیعقب

  
 شیراز الملوکزینت خانه

 ایوان
 فاصله ایجاد با اصلی فضای به نور میزان کنترل

 بسته و باز فضای بین

  
 یزد جامع مسجد

 داالن
 معنوی نور با چشم تطابق برای فرصت ایجاد

 گنبد داخل فضای

  
 اهللالطف شیخ مسجد

 مصالح
 رفع فضا، همه در نور پخش آینه، در نور شکست

 خیرگی

  
 هاعامری خانهآیینه تاالر

 رنگ
 تشدید برای روشن به تیره از مصالح رنگ تغییر

 عمق

  
 اصفهان اهللالطف شیخ مسجد گنبد

 کاربندی
 یروشنای ایجاد برای مختلف جهات در نور انحراف

 خیرگی رفع فضا، کل در تدریجی

  
 یزد خان حمام

 مقرنس
 چون نور تاباندن نور، پراکندن و شکستن

 مخاطبان سر بر چلچراغی

  
 اهللالطف شیخ مسجد ورودی
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 فضا ادراک درمراتب سلسله اهمیت بیان در نوری و فضاییمراتب سلسله با مرتبط نظریات )٢جدول 

 مراتبسلسله نوع توضیحات نظریه عنوان پردازنظریه
  موضوع

 جز) به کل (از

 یالدیم ۱۱-۱۳قرن 

 نظام دارای (نوراالنوار) هستی حقیقت درک نور اشراق سهروردی

 .است یمراتبسلسله
 هستی حقیقت درک

 حقیقت ادراک
 اشراق نظریه کردنزنده میرداماد

 وجود درک .است مراتب دارای نور مانند وجود وجود مراتب مالصدرا

 هستی عالم وجود وحدت از تکثرات پیدایش وجود مراتبسلسله ابن عربی

 یالدیم ١٩-٢١قرن 

 مراتبسلسله شناخت زادهنقی
 بین سیستماتیک ارتباط کنندهتعیینمراتب سلسله

 کل یکی اجزا
 کلی

 محیط ادراک

 کالبدی

 طبیبیان
 محیطمراتب سلسله تعیین

 مصنوع
 شهری دسته چهار به مصنوع محیطمراتب سلسله تقسیم

 انطباق سطح هلسون
 فضای ادراک بر پیشین فضای متوالی، فضاهای در

 .است موثر بعدی

 ارزیابی بودننسبی راسل بصری غیر

 شرایط به و است نسبی موضوعی مکان یک ارزیابی

 آن با مخاطب که قبلیهای محیط و نظر مورد محیط

 .دارد بستگی ،است داشته کار و سر

 فضایی سکانس بخارایی
 انسانی ابیارز بر زودیاپ کی یفضاهای توال ثروم نقش

 فضا از

 چشم تطابق یرضو

 همه یافته تطابق باال درخشندگی با کهچشمی 

 تطابق سطح ازتر پایین درخشندگی که را موضوعاتی

 (نوری) بصری .برعکس وبیند می تیره باشند داشته

 نسبعالیو  بمانیان
 معماری فضای توالی در نور

 مساجد

 انتقال انفصال، فضاهای در نور هایقابلیت همه تسخیر

 وصول و

 نسبی موضوعی مکان یک ادراک و ارزیابی که است معتقد راسل

 مخاطب که قبلی هایمحیط و نظر مورد محیط شرایط به و است

 "سطح نظریه همچنین .]18[دارد بستگی ،است داشته سروکار آن با

 فضای ادراک بر پیشین فضای که داردمی اذعان هلسون انطباق"

 رسش نحوه و فضایی ساختار چینشبنابراین  .]14[است موثر بعدی

 سطح رو این از .گذاردمی اثر ادراکی هیجان نوع بر فضا یک به

. باشد تاثیرگذار تواندمی ادراک در گرمداخله عاملیعنوان به انطباق

 خوانده نیز فضایی" "سکانس معماری منظر از موضوع این

 ی،سالمت ،فرد یتشخص نظیر دیگری عوامل .[19]شودمی

 بر دیگر گرمداخله عوامل از فرد، انتظار سطح و فرد یباشناسیز

 نیز غزالی محمد امام .[20]دنآیمی حساب به محیط از افراد ارزیابی

 بدین ،داشت ناظر منظر از نور درک در مراتبسلسله به اعتقاد

 و خواص درک با نور از عوام درک بود معتقد که معنی

 .[21]دارد تفاوت الخواصخواص

 در موضوعات درخشندگی محیط، نور و بصری ادراک حوزه در

 بیان به .شودمی ارزیابی مذکور محیط در پایه سطح با مقایسه

 همه باشد یافته تطابق باال درخشندگی با که چشمی ترساده

را  باشند داشته تطابق سطح از ترپایین درخشندگی که موضوعاتی

 به اسالمی -ایرانی معماران .)٢ (شکل [22]برعکس و بیندمی تیره

 تسخیر در سعی و اندبوده آگاه خوبیبه بینایی سیستم هایویژگی

 فضای جمله از معماری فضای همه در آن هایقابلیت همه با نور

 تلفیق با که یطور به ،اندداشته را وصول و انتقال انفصال،

 بنا ماندگار و فردهمنحصرب فضاهایی تاریکی و نور هوشمندانه

 .[23]اندکرده
 

 
 است، نسبی نیز درخشندگی ادراکاست.  نسبی موضوعی بصری ادراک )٢شکل 

 و سفید زمینه در یکنواخت، رنگ داشتن وجود با رنگطوسی نوار چراکه

 .[12]رسدمی نظر به متفاوت رنگ،سیاه

 

 در دور هایگذشته از مراتبسلسله موضوع شد اشاره که طورهمان

 بودهغیره  و موالنا ،سهروردی همچون گذشتگان بزرگان اندیشه

 است. شده متبلور خوبیبه هم اسالمی -ایرانی معماری در و است

 شکل بعد هاقرن حوزه این با مرتبط هایینظریه حال، این با

 طوربه مساجد فضای ساخت و طراحی در مراتبسلسله اصل. گرفت

 از اسالمی -ایرانی معماری در زیستی فضاهای دیگر و خاص

 در چه امروزه که معیاری است. داشته وجود دور هایگذشته

 و باختهرنگ زیستی فضاهای دیگر در چه و مذهبی فضاهای

 مطالعه از پسحاضر،  پژوهش در .[24]است گرفته آنها از را حیات
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 به نور، مراتبسلسله حوزه در دانش خالء یافتن و موضوع ادبیات

در مورد  اسالمی، -ایرانی معماری حوزه متخصصین از دلفی روش

 .شد پرسش نوری مراتبسلسله ایجادکننده عوامل

 به. شد آوریجمع متخصصین از دلفی مرحله در کیفی هایداده

 یدلف -یمایشیپ روش با یلیتحل -یفیتوص روش در که ترتیب این

 و مستقل یرمتغ عنوانبه نوری مراتبسلسله ایجادکننده عوامل

 افراد تعداد چون. شد پرسش مراتبسلسله ایجاد بر آن ثیرات میزان

 از شد یسع نمونه حجم یافتن یبرا بود محدود حوزه ینا در

 چارچوب تا شود پرسش شماریتمام طوربه حوزه این نظرانصاحب

 اسالمی -ایرانی معماری حوزه در متخصص ١٢. شود تثبیت ینظر 

 حذف ناقص ییپاسخگو یلدلهب نفر یک و ندگرفت قرار پرسش مورد

 .گرفت قرار تحلیل و یبررس مورد نفر ١١ نظرات یتاً نها و شد

 ،اول مرحله در که گرفت انجام صورت این به پژوهش مراحل

 عوامل پسس .شد یهته باز" "پرسشنامه قدم یناولعنوان به

 هایبندیدسته در و آوریجمع نوری مراتبسلسله ایجادکننده

 از "پاسخ -بسته پرسشنامه" با دوم مرحله در. ندشد خالصه تریعوس

 گرفتهانجام یکل هایبندیدسته مورد در نظرشان شد خواسته آنها

 در و کنند یانب را "نوری مراتبسلسله ایجادکننده عوامل" نام با

 را حاضر بندیدسته با ودخ نظر تفاوت یلدل موافقت، عدم صورت

 که یموارد شدهعرضه فهرست به لزوم صورت در یا و یندنما ذکر

 دوم دور در هاداده یگردآور  از پس. نمایند اضافه یزن را نشدهلحاظ

 که شد یمتنظ یگرد ایپرسشنامه بعد دور در دوباره، بندیجمع و

 به .بود دوم دور در ینظرخواه از حاصل یدجد بندیدسته یحاو

 وشد  ارسال خبرگان تمام یبرا شدهشناسایی عوامل که یبترت ینا

 یجادا در را عوامل اهمیت درجه که شد خواسته آنان از

 و یبندرتبه یبرا .)٣شکل ( یندنما مشخص نوری مراتبسلسله

 .شد برده بهره لیکرت یادرجه۵ یفط از فنون یتاهم درجه یینتع
 

 
 حاضر پژوهش روند )٣شکل 

 

 مرحله در اسالمی، -ایرانی معماری حوزه متخصصین از پرسش با

 نوری، مراتبسلسله ایجادکننده متعدد عوامل و عناصر اول

 بود، عناصر شناسایی که پژوهش هدف به توجه با. ندشد شناسایی

 ایجاد برای که ارتفاع تراز و فرم، تناسبات، مانند عواملی

. ندشد حذف بودند شده بیان دلفی اول مرحله در مراتبسلسله

 در آنها عملکرد و عناصر بر میدانی و ایکتابخانه مطالعات سپس

 این در. شود ارایه عوامل از مناسبی تلخیص تا گرفت صورت فضا

 که گرفت صورت اولیه بندیدسته منطقی استدالل روش به مرحله

 .است شده هیارا ٣ جدول در خالصه طوربه آن نتایج

 ایجادکننده عوامل و گرفت صورت سوم مرحله نهایت، در

 با "ارتباط نورگیر"، "عناصر بندیدسته سه به نوری مراتبسلسله

 که )٤شکل ( شدند منتج ینات"ی"تز و بیرون" فضای با واسطه

 و داده" "عرضه داده"، "تلخیص فعالیت سه انجام با هاتحلیل

 متخصصین از انتها در .]25[است شده میسر یید"گیری/تا"نتیجه

 یادرجه۵ یفط از استفاده با را عوامل تاثیر که شد خواسته

 و ۱ امتیاز با کمترین و ۵ امتیاز با بیشترین از درجه ۵ در ،لیکرت

 مشخص را مکمل و اصلی بنیادین، عوامل تعاریف به توجه با

 یلتحل و یهتجز از حاصل یفیتوص یمارهاآ ٤ جدول در. نمایند

 کهاند دهش هیارا یانسوار و یارمع انحراف میانگین، شامل هاداده

منجر  رسدمی نظر به که بود خواهد استنباطی آمارهای ،آن یجنتا

عوامل  تعاریف .شود پژوهش واالتئس پاسخ بهشدن نزدیکبه 

 به شرح زیر است: مکمل و اصلی بنیادین،

 آن اسم از که طورهمان و است فضا در نورگیری اساس بنیادی: -

 .آیدمی حساب به نورگیر عنصر است مشخص

 مراتبسلسله ایجاد و نور کنترل آنها ساخت اصلی هدف اصلی: -

 .است فضا در نوری

 ایجاد به اما ،نیست نور کنترل آنها ساخت اصلی هدف مکمل: -

 .کندمی کمک فضا در نور توزیع خوشایندی و نوری مراتبسلسله
 از حاصل واریانس و میانگین توصیفی آمارهای به توجه با

صورت توپر (که در جدول به هامیانگین ینباالتر،  SPSSبرنامه

 به معتقد ینمتخصص که هستند معنی دینب )اندنشان داده شده

 در بنیادین عاملعنوان به معمولی نورگیر یرچشمگ ثیرات

 "فضای و مشبک" نورگیر" عناصر ؛بودند نوری مراتبسلسله

 عاملعنوان به ینات"ی"تز و اصلی عاملعنوان به دو هر معماری"

 شناسایی نوری مراتبسلسله در موثر عوامل شناسایی برای مکمل

 یشترینب یمعنا به )،٣٢/٠( یانسوار ینکمتر .)٤(جدول  شدند

 .بود بنیادین عامل شناسایی به متعلق ین،متخصص توافق

 به توانمی )٨٩/٤( میانگین ینباالتر دارابودن علت به ینهمچن

 را توافق یشترینب عامل ینا سر رب ینمتخصص که یدرس یجهنت ینا

 عناصر که شد مشخص هامیانگین به توجه با همچنین .داشتند

 مکمل و اصلی عامل معماری" "فضای اصلی، عامل مشبک" نورگیر"

 ایفا نوری مراتبسلسله ایجاد در را مکمل نقش "تزئینات" و

 گیریتصمیم توافق، عدم معنی به واریانس بیشترین اما. کنندمی

 یا بنیادی عاملعنوان به مشبک" "بازشو نقش و جایگاه مورد در

. بود مکمل یا اصلی عاملعنوان به معماری" "فضای و اصلی

 "فضای و مشبک" "بازشو معرفی از حاکی هامیانگین که هرچند

 تنهاییبه هامیانگین اما ،بودند اصلی عاملعنوان به معماری"

 برای دیگری هایآزمون از باید و ندارند همراه به معنایی
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 .گرفت بهره هاتفاوت داریمعنی

 به توجه با و هامیانگین معنی تفاوت سنجش منظوربه

 گرفته بهره ویلکاکسون ناپارامتریک آزمون از هاداده بودنغیرنرمال

 با وابسته نمونه دو همانندی ارزیابی برای ویلکاکسون آزمون. شد

 تفاوت یلکاکسونو آزمون با .]25[رودمی کار به ایرتبه مقیاس

 هم به یکنزد یانگینم که مواردی در هامیانگین داریمعنی

 نتایج ؛شد یدهسنج ٠٥/٠ داریمعنی سطح به توجه با و ندداشت

 از یشترب داریمعنی سطح با هاییخانه در که داد نشان آزموناین 

 فضای" نقش. )٥ (جدول ندارد وجود متغیر دو بین تفاوت ،٠٥/٠

 واریانس بیشترین دارای مکمل یا اصلی عامل عنوانبه "معماری

 دستیابیبرای  آتی هایپژوهش موضوع تواندمی خود که بود

 .باشد نتیجه به تردقیق

 
 دلفی دوم مرحله در معماری فضای در نوریمراتب سلسله سازنده عوامل معرفی )٣جدول 
 مثال (چیستی) نوری عملکرد عناصر عوامل

 معمولی بازشو

 سنتی هایخانهانبار  نورگیر نقش دارای فضا به فیزیکی دسترسی ایجاد بر عالوه درب

 اتاق نورگیر پنجره

 یزد هایالری خانه ثابت (اغلب) کوچک نورگیر روزن

 شیراز وکیل بازار گنبد تیزه نزدیکی در سقفی نورگیر هورنو

 شیراز الملوکزینت خانه اتاق ایتیغه شکنآفتاب با تابش مسدودکردن بندتابش

 مشبک بازشو

 شیراز کریمخان ارگ ارسی رنگی هایشیشه کمک با نور متکثر هایجلوه خالق ارسی

 روشندان
 و گنبد یا کاربندی بر عمود فرنگی کاله کمک با طاق یا گنبد زیر فضای برای غیرمستقیم نورگیری

 غیره

 هایعامری خانه میانی تاالر

 کاشان

 هللالطف شیخ مسجد گنبد ساقه ]26[مشبک سطح کمک با نور پخش و کردنضعیف شباک

 سایر
 جامخانه، پاچنگ، مانند فضا هر نیاز اقتضای به نور نامطلوب هایویژگی کنترل هدف با نورگیری

 ]27[غیره و خوون و فریز پالکانه،
 کاشان الدولهامین تیمچه هورنو

 معماری فضای

 رواق

 ]28[اصلی فضای به نور میزان کنترل هدف با خارج و داخل بین واسط معماری فضاهای

 یزد جامع مسجد رواق

 اصفهان امام مسجد ایوان ایوان

 داالن
 شیخ مسجد ورودی داالن

 هللالطف

 عوامل و عناصر

 تزیینی

 انتخاب

 مصالح
 هایعامری خانه آیینه تاالر [9]مختلف جهات در نور انحرافبرای  کاشی یا و آیینه کاربرد مثال طوربه

 کاشان

 هابروجردی خانه در کاربندی ]29[روشن سایه تشدید برای کاربندی لبه در متفاوت رنگ مثال طوربه رنگ انتخاب

 کاربندی

 فضا کل در نور پخش ایجاد برای مختلف جهات در نور انحراف

 یزد آباددولت باغ

 مقرنس
 امام مسجد سردر کاریمقرنس

 اصفهان
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 نوریمراتب سلسله ایجادکننده عوامل نقش یبررس در SPSS افزارنرم از حاصل یجنتا )٤جدول 

 عوامل
 یناتیتز معماری فضای مشبک نورگیر عناصر معمولی نورگیر

 واریانس میانگین واریانس میانگین واریانس میانگین واریانس میانگین آماری

 ٣٨/٠ ٠١/١±٤٢/٠ ٠٧/١ ٥٤/١±١٢/١ ١٧/١ ٨١/٣±٢٨/١ ٣٢/٠ ٨٩/٤±٤٨/٠ بنیادی

 ٣٨/٠ ١٥/١±٤٩/٠ ٢٤/١ ١٣/٤±١٣/١ ٠٩/١ ٥٨/٤±١٨/١ ٥٧/٠ ٠٠/٤±٧٦/٠ اصلی

 ٤١/٠ ٤١/٤±٦٢/٠ ٢٩/١ ٩٣/٣±١١/١ ٨١/٠ ٢٧/٢±٩٠/٠ ٣٨/٠ ٠١/١±٤٢/٠ مکمل

 دهنده عوامل با باالترین میانگین هستند.اعداد توپر، نشان

 
 هامیانگین تفاوت داریمعنی سنجشبرای  یلکاکسونو آزمون نتایج )٥جدول 

 .Asymp. Sig موارد مقایسه
(2-tailed) 

 سطح تفسیر

 داریمعنی
 نقش

عنوان بازشو مشبک" به"نقش 

 عامل بنیادی یا اصلی
 اصلی تفاوت ٠١/٠

 عنواننقش "فضای معماری" به

 عامل اصلی یا مکمل
 تشابه ٨٩٣/٠

 و اصلی

 مکمل

 عالم در هاپدیده کل بر حاکم اصول از یکیعنوان به مراتبسلسله

. است آن زیرمجموعه نوری مراتبسلسله که است هستی

 و تعریف در اسالمی -ایرانی معماری فضای در نور مراتبسلسله

 نسبت آن ارزش همچنین و فضا جزء هر ارزش و موقعیت تعیین

 که معنی بدین .کندمی ایفا مهمی نقش هامجموعه سایر به

 -نور متنوع هایقابلیت از استفاده به اشاره نوری مراتبسلسله

 جهت در -خیرگی رفع و سایهنیم به توجه و نور بندیدرجه مانند

 دارد معماری فضای کالبد ارتقای و ویژه فضایی هایکیفیت ایجاد

 به بناها ساخت در اسالمی -ایرانی معماری در موضوع این که

 عواملی شناساییمنظور به. است شدهمی خلق گوناگون هایشیوه

 متخصصین از ،کردندمی کمک نوری مراتبسلسله ایجاد به که

 عوامل. شد نظرسنجی دلفی روش به اسالمی -ایرانی معماری حوزه

 مشبک، بازشو و معمولی بازشو شامل نورگیر" "عناصر دسته سه به

 و داالن و رواق ایوان، شامل بیرون" فضای با واسطه با "ارتباط

 و کاربندی رنگ، متفاوت، مصالح کارگیریهب شامل "تزئینات"

 خواسته متخصصین از انتها در همچنین. شدند تقسیم مقرنس

 سطح سه در نوری مراتبسلسله ایجاد در را عوامل نقش که شد

 ایدرجهپنج طیف با و مکمل عامل و اصلی عامل بنیادین، عامل

 تحلیل ویلکاکسون آزمون با حاصل نتایج. کنند بندیرتبه لیکرت

 "بازشو یرچشمگ ثیرات به معتقد ینمتخصص که شد مشخص و شد

 در بنیادین" "عاملعنوان به فضا برای نورگیری برای معمولی"

 "فضای و مشبک" "بازشو همچنین. بودند نوری مراتبسلسله

 اصلی" "عاملعنوان به نور، کنترل جهت در دو هر معماری"

 "عاملعنوان به معماری ینات""تزی انتها در و شدند شناسایی

 کنترل با غیرمستقیم هدفی داشتن با کنندهتقویت عنصر( مکمل"

 معرفی نوری مراتبسلسله در موثر عوامل شناسایی جهت در نور)

 تعیین مکمل" "عاملعنوان به نیز معماری" "فضای البته. شد

 این نظر، توافق عدم و زیاد واریانس به توجه با که شد جایگاه

 و گرفته قرار آتی هایپژوهش موضوع تواندمی موضوع

 .)٥شکل ( گیرد صورت آن از تریدقیق گیریتصمیم

 

 
 آن سازنده عوامل و نقش نوری،مراتب سلسله جایگاه )٥شکل 

 

 نژادمهدوی محمدجواد دکتر بزرگوار استاد راهنمایی از :یقدردان و تشکر

 .شودمی قدردانی کمال
 .است نشده گزارش سندگانینو توسط یمورد ی:اخالق تاییدیه
 .است نداشته وجود منافعی تعارض گونههیچ :منافع تعارض

 نده مقدمه/نگار  ،اول) (نویسنده خاکسار ندا یسندگان:نو سهم

 مجید ؛)%۵۰( /تحلیلگر آماری/نگارنده بحثشناس/پژوهشگر اصلیروش

شناس/پژوهشگر کمکی/تحلیلگر روش ،دوم) (نویسنده نیاصالحی

 ،سوم) (نویسنده میرحسینی سیدمجتبی ؛)%۲۵( آماری/نگارنده بحث

 )%۲۵( شناس/پژوهشگر کمکی/تحلیلگر آماریروش
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