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چکیده:
آنچـــه که مســـلم اســـت نـــور در نحـــوه ادراک انســـان از محیط نقش بســـزایی ایفـــا مینماید.
شـــدت ،ضعـــف ،نوع و جایگاه اســـتفاده از آن نیز ســـبب بوجـــود آمدن رفتارهـــای گوناگونی
در انســـان میشـــود چراکه درک انســـان از محیط توســـط حـــس بینایی ،از طریـــق برخورد نور
بـــه اجســـام و بازتـــاب آن بـــه چشـــم و مغـــز حاصل میشـــود .تأثیـــر نـــور در معماری ای ــران نیز
غیرقابلانـــکار اســـت .از گذشـــته تا کنـــون معمـــاران ایرانی بـــا اســـتفاده از ویژگیهای کیفی
و کمـــی نـــور در فضـــا توانســـتهاند هویتهـــای مختلفـــی بـــه معمـــاری در مقیـــاس کوچک و
شهرســـازی در مقیـــاس بزرگتـــر ببخشـــند .یکـــی از ایـــن عناصـــر کـــه در هر دو قیـــاس عمل
میکنـــد بازار میباشـــند .ایـــن فضاها به خاطر ســـاختار خطـــی و گاه متمرکزی که داش ــتند
بـــا چالش نورپـــردازی مواجه بودند که عالوه بر روشـــن بودن ،یکنواختی و کســـالت نیز ایجاد
ننماینـــد .حـــال در این پژوهش به بررســـی جایـــگاه و تأثیرات روانشـــناختی نـــور در معماری
بازارهـــای ایران با بررســـی نمونـــه موردی بـــازار گنجعلیخـــان کرمان پرداخته میشـــود.
کلمات کلیدی :نور ،روانشناسی نور ،بازار گنجعلیخان کرمان
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مقدمه:
وابســـتگی بشـــر به نور و روشـــنایی و تأثیر آن بر س ــامت روحی و جس ــمی انس ــان انکارناپذیر
اســـت .ایـــن تأثیـــر بـــر کیفیـــت و نح ــوه کار و فعالیته ــای روزم ــره انس ــان تاثیرگذاراس ــت.
یش ــود باید
محققـــان عقیـــده دارنـــد همانطورکـــه ب ــه تغذیه س ــالم برای جس ــم اندیش ــیده م 
بـــه ســـامت روح نیـــز توجـــه داشـــت .نحوه اس ــتفاده از ن ــور میتواند ه ــم بر روی جس ــم و هم
ســـامت روح تأثیرگـــذار باشـــد ]10[ .نور جدا از نقش ــی که در جهت روش ــنایی بخش ــیدن به
داخـــل ســـاختمان به عهـــده دارد در ارتب ــاط با تزئین ــات معم ــاری نیز حائز اهمیت اس ــت،
چـــون تزئیـــن در معماری ایـــران در تمام ادوار ،نمود روش ــنی و ش ــادی نیز میباش ــد ]14[ .که
بـــا تغییـــر ماهیـــت کیفی و کمـــی نور ،عملک ــرد فضا نی ــز تغییر مییاب ــد .این پژوه ــش در پی
آنســـت کـــه بـــا تکیه بر ماهیت نـــور و نقش کیفی و کمی آن در فضا به بررس ــی ای ــن عوامل در
بازارهـــای ایـــران بـــا تأ کید بر روی بـــازار گنجعلیخ ــان کرمان پرداخته ش ــود.

مفاهیم و مؤلفهها:
نور و معانی نمادین:
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از نقطهنظـــر زبانشناســـی ،ایـــن واژه مانند بس ــیاری از واژ هه ــای دیگر دارای دو بع ــد معنایی
ظاهـــری و باطنـــی اســـت .نور از بعـــد ظاهری به معنای روش ــنایی و درخش ــندگی ی ــا تابش،
توانایـــی دیـــدن و تابـــش مرئـــی الکترومغناطیس در خ ــأ اس ــت و در بعد باطنی ک ــه برگرفته
از متـــون دینی و ادبی اســـت نـــور جایگاهی س ــمبولیک و قدس ــی دارد که ب ــه معنای تجلی
خداونـــد ،حقیقـــت مطلق و نیکبختی اس ــت .چنانچه در حدیث نبوی آمده اس ــت (اولین
چیـــزی کـــه خداوند آفرید نـــور بـــود) ]5[ .نور در بیش ــتر فرهنگها نم ــاد تعال ــی ،اوج گرفتن،
بـــه کمال رســـیدن ،رویـــش و اعتمادبهنف ــس و بس ــیاری خصوصیات عالی دیگر میباش ــد.
بهطورکلـــی در بیشـــترین آثـــار ادبی دنیا (اش ــعار و داس ــتانها) ،نیز ناکامیها و س ــختیها را
به شـــب تاریـــک و تمام امیدهـــا و نویده ــا را به س ــپیدهدم صبح تش ــبیه کردهاند]4[ .

مفهوم بازار
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وجـــود بـــازار در ایـــران قدمتـــی چندی ــن هزارس ــاله دارد و از گذش ــته ت ــا ب ــه ام ــروز ،تعار ی ــف
مختلفـــی بـــه عمـــل آمده اســـت؛ که عبارتن ــد از« :واژه ب ــازار در ز ب ــان پهلوی ب هص ــورت واکار
بـــه کار میرفته و در زبان پارســـی بهصورت آب ــاکاری به معنی محل اجتم ــاع و خریدوفروش
بـــوده اســـت .ایـــن واژه از طریـــق پرتقالیها به ز ب ــان فرانس ــه راه یافت ».ب ــازار در ابت ــدا واچار
تلفـــظ میشـــد و ســـپس بهمـــرور به ب ــازار تغیی ــر یافت .ای ــن کلمه که ریش ــه فارس ــی دارد ،در
اغلـــب زبانهای جهان به کار رفته اس ــت .بازار عالوه بر داش ــتن نق ــش خریدوفروش ،محل
تفریـــح ،قطـــب سیاســـت و مرکز اجتم ــاع و برخورد م ــردم نیز بوده اس ــت]6[ .

تأثیرات روانشناختی
انســـان تحـــت تأثیـــر عوامـــل روانشـــناختی اس ــت و بهط ــور فع ــال نی ــز در انگیز هه ــا و رفت ــار
خـــود اثـــر دارد .براســـاس نظـــر «باندورا» ،اف ــراد نه توس ــط نیروهای درون ــی رانده میش ــوند ،نه
محرکهـــای محیطـــی آنهـــا را به عم ــل س ــوق میدهن ــد ،بلک ــه روان انس ــان را کارکردهای
روانشـــناختی ،عملکـــرد ،رفتـــار ،محی ــط و مح ــرکات تعیین میکن ــد]17[ .

تأثیرات روانشناختی نور:

2

تأثیـــر مثبت نور مناســـب ،بـــر روان و رفت ــار و خلقوخوی ،ق ــدرت نیرو بخش ــی و تولید انرژی
مثبـــت در انســـان غیرقابلانـــکار میباش ــد؛ زیرا اثر مس ــتقیم ،ب ــر فعالیت بخشه ــای درون

مغـــز دارد و اشـــتیاق و عالقـــه بـــه روشـــنایی و یـــا تـــرس از تاریکی ،فقـــط یک مســـئله واهی یا
روانشـــناختی و اجتماعی نیســـت .در تفکر و ذهن انســـان همیشـــه روزهای آفتابی و روش ــن
بـــا عشـــق و شـــادی و نوعـــی دلگرمـــی خـــاص و هیجـــان تـــوأم بـــا امید همـــراه اســـت .دیدن
نورخورشـــید ،در تصویـــر ذهنی انســـان یادآور خاطراتی از این دســـت میباشـــد و نیز تحرک و
ً
انـــرژی مثبت به وجـــود میآورد .درمقابل آن همیشـــه روزهـــای ابری و تاریـــک و بعضا بارانی
بـــا یک نوع احســـاس گرفتگـــی ،تنهایی ،نگرانی ،افســـردگی همراه اســـت .مطالعات بالینی
بـــر روی تأثیـــر نور برای درمان افســـردگیهای فصلی نشـــان میدهد که بیمـــاران ،درمان با نور
را بهعنـــوان نخســـتین گزینـــه درمانی ،انتخـــاب میکنند]4[ .
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بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه نـــور طبیعـــی موقعیتـــی ســـا کن نـــدارد ،باعـــث میشـــود نســـبتهای
ٔ
آفریننـــده فضایی
بینابیـــن تـــازهای ،به اشـــیاء داده شـــود و معماری نیـــز در این میـــان ،نقش
را دارد کـــه بایـــد قـــدرت نـــور را بهصـــورت فشـــرده و پیراســـته بهکارگیـــرد .نور با جهـــت ،زاویه
و شـــدت متنوعـــی کـــه بـــه فضاهـــای مختلـــف میتابید بســـته به مـــکان ،فصل و زم ــان ،به
حس فضایی انســـان شـــکلی بنیادین میبخشـــید و انســـانی را که در درون فضا میزیس ــت
قادرمیســـاخت تـــا هســـتی خـــود رادرتعامل با محیـــط پیرامونـــش درک کنـــد ]15[ .معماران
ایرانـــی بهطـــور غریـــزی یـــا آ گاهانـــه از تکنیـــک بـــازی بـــا نـــور بـــرای هویت بخشـــی ب ــه فضا
اســـتفاده میکردنـــد؛ نورپـــردازی دینامیـــک ،نـــور متغیـــر بـــه لحـــاظ کمیـــت ،جهـــت تابش
و رنـــگ ،موضـــوع و تکنیـــک کار آنـــان بـــوده اســـت .انـــواع کاربندیهـــا (تزئینات هندس ــی
گنبدهـــا) ســـاختارهایی بودهاند کـــه وظیفه عمده آنها جـــذب نور و انعـــکاس آن به صدها
شـــکل و ایجاد ســـایه روشـــنهای متنـــوع و جـــذاب بوده اســـت]8[ .

نور و اصول زیباییشناسی در معماری

(شکل  )1نمایش فرمهای مختلف بر
اثر تابش نور طبیعی (پشتبام میدان
گنجعلیخان)
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نـــور زیبایـــی میآفرینـــد و زیباییهـــای دیگـــر را نیـــز مینمایانـــد و خـــود نیـــز زیبایـــی محض
اســـت .وجودش شـــرط ضروری زیبایی اســـت که اگر در جای مناســـب ظاهر شـــود هر زیبا
را زیباتـــر میکنـــد .زیبایـــی معمـــاری بیـــش از هـــر چیز از نور مســـاعد مـــدد میگیـــرد فضا در
معماری همان فشـــردن و پیراســـتن قدرت نور اســـت [ ]2چشـــمها برای این آفریده ش ــدهاند
کـــه فرمهـــا را زیر نور ببینند این سایهروشـــنها هســـتند که فرمهـــا را در مقابل دیـــدگان برهنه
میســـازند( .شـــکل شـــماره  )1مکعب ،مخروط ،کره ،اســـتوانه و هرم اولین فرمهایی هستند
کـــه نـــور آنهـــا را بـــه ما عرضـــه میکنـــد .تصاویـــر آنها نـــاب ،ملمـــوس و صریح هس ــتند .به
همیـــن دلیل اســـت که اینهـــا صور زیبـــا ،زیباتریـــن صورانند]15[ .
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رابطه نور و سایه در معماری:
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ســـایه یـــا معـــادل آن یعنـــی (ظـــل) ،هم ــواره در ادبی ــات فارس ــی ب ــه منزل ــه پناه ــگاه م ــورد
اســـتفاده قرار گرفته اســـت .این اســـتعاره را میتوان از نقطهنظر معناشناس ــی و زبانشناس ــی
بـــه منزلـــه نوعی گســـتردهتر شـــدن حیط ــه معنای ــی واژه دانس ــت .الزم ب ــه ذکر اس ــت که اگر
ٔ
یش ــد ،با توجه
منزلـــه پناهگاهی در براب ــر تابش آفت ــاب قلمداد م 
ســـایه در معنـــای اولیه بـــه
بـــه دلمشـــغولی افراد ســـا کن در ایـــن اقلیم (گرم و خش ــک) ک ــه همان تابش طاقتفرس ــای
ً
آفتـــاب بـــوده اســـت؛ معنـــای آن کامال بس ــیط یافت ــه و به منزل ــه پناه ــگاه بهص ــورت اعم به
کار رفتـــه اســـت .ترکیباتـــی چـــون ظ ــل اهلل و ظ ــل توجه ــات ،بیانگر مح ــدودهای اس ــت که
بهوســـیله ســـایه ایجـــاد شـــده و بهمنزله پناه ــگاه عمل میکن ــد؛ بنابرای ــن بار معنایی س ــایه
یت ــوان به
مثبـــت بـــوده و داللـــت بـــر تاریکـــی ن ــدارد بلک ــه در م ــورد واژهه ــای مت ــرادف آن م 
آســـودگی ،نعمـــت و ارجمندی اشـــاره کرد .ب ــرای آنکه جای ــگاه این واژه در ای ــران و معماری
ایرانـــی ملموستـــر گـــردد میتـــوان بـــه متون دین ــی و ادب ــی مراجعه ک ــرد بهطور مث ــال در قرآن
ســـوره انســـان آیه  13و  14از ســـایه چنین گفته ش ــده (در آنجا بر اورنگها تکیه زده ،در آنجا
نـــه گرمای شـــدید خورشـــیدی بیننـــد و نه س ــرمای س ــختی س ــایههای آن به ایش ــان نزدیک
باشـــد و میوههـــای آن در کمـــال دس ــترسپذیری) .ب ــا توج ــه به مطالب ــی که گفته ش ــد نور و
ســـایه کـــه الزم و ملـــزوم یکدیگرنـــد در معماری ای ــران از جای ــگاه خاصی برخوردار ب ــوده و به
لحـــاظ تضـــاد در کیفیت احســـاس متفاوت ــی را در ناظر ایج ــاد میکنند؛ و در ی ــک کالم نور،
حـــس وجـــود ،حضور و جایـــگاه خداون ــد و دارای کیفیت ــی حیاتبخش و گرم دارد و س ــایه
احســـاس پناهـــگاه آســـایش ،راحتی و فرح بخش ــی را تداع ــی میکنند و ازنظ ــر کیفی خنک
و مطبوع اســـت]15[ .

انواع درجهبندی روشنایی در معماری:
 -1-3-3نور:

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

ً
اساســـا فرم نور در معماری به ســـه فرم مورد اس ــتفاده قرار میگیرد؛ متمرکز ،خطی و گس ــترده
و ایـــن فرمهـــا در فضاهـــای متفـــاوت رنگه ــا و حجمه ــای متف ــاوت میتوان ــد ویژگیه ــای
متفاوتـــی بـــه فضا ببخشـــد بهطور مثال اس ــتفاده از برخی نورها در س ــقف بهص ــورت متمرکز
و پراکنـــده آســـمان شـــب را تداعی میکند و برخ ــی دیگر از ان ــواع آنها که در آ کس و مس ــیر
یگ ــر حرک ــت انس ــان در غار اس ــت و از منظ ــری دیگر
حرکتـــی تاریکـــی قـــرار گرفتهانـــد تداع 
نوعـــی حالـــت از قبـــض را به وســـیله انش ــراع ایج ــاد میکند و نمونـ ـهای دیگ ــر از ایجاد حس
معنویـــت در فضای معمـــاری ایرانی را میت ــوان در حلقه نور پنجرههای دور گنبد مش ــاهده
شود]12[ .

 -2-3-3سایه:
ســـایه عنصـــری قائمبـــهذات نبـــوده و ب ــه تب ــع وج ــود عناص ــری همچ ــون درخ ــت و ابنی ــه و
ً
دیـــوار شـــکل میگیـــرد و اساســـا ایجاد س ــایه وابس ــته اس ــت ب ــه موقعی ــت منبع نور ،ش ــدت
روشـــنایی (لوکـــس نور) ،اندازه عناصر یا اش ــیایی ک ــه در مقابل نور قرار گرفتهان ــد و درنهایت
حالـــت زمینـــه (مات ،بـــراق)...؛ لـــذا نمیتوان هم ــواره انتظار یکس ــانی را از آن داش ــت]1[ .
ً
اصوال ســـایه افکندن به نوعی ،انتشـــار ش ــیء اس ــت تا انتش ــار ن ــور و با مش ــاهده آن میتوان
ً
اطالعاتـــی راجـــع به یک پدیده بدس ــت آورده ش ــود .اساس ــا این پدی ــده با توجه به ش ــدت و
ضعـــف آن بـــه ســـایه و در مرحلـــه ضعیفتر نیمس ــایه تعریف میش ــود.
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 -3-3-3نیمسایه:

ً
اساســـا نیمســـایهها اجازه میدهند تا افکار اجازه رهایی از اشـــکال روشـــن و دقیـــق را بیابند
و نوعـــی حـــس ابهام را بـــه بیننده انتقال میدهد درواقع نیمســـایه به لحـــاظ کیفیت مرز بین
نور و ســـایه هســـتند و همزمـــان کیفیتی از هـــردو را در خـــود دارند و به دلیل مخشـــوش بودن
ایـــن مـــرز اســـت که مبهـــم به نظـــر میرســـد .اســـتفاده از نیمســـایه در معمـــاری ایران ــی برای
سلســـلهمراتب حرکـــت ،از فضاهایـــی بـــا نـــور مطلق بـــه فضاهایی با ســـایه مطلق اس ــتفاده
میشـــود بـــه گونـــهای که مـــرز و مفصلی بیـــن آنها بـــرای ایجاد سلســـلهمراتب دسترس ــی به
وجـــود مـــیآورد که نمونـــه اســـتفاده از این پدیـــده را میتـــوان در فضاهایی نیمهباز مش ــاهده
کرد]12[ .

بررسی کیفی و تأثیرات روانشناختی نور در
معماری بــازارهــای ای ــران؛ بــا بــررســی نمونه
موردی بازار گنجعلیخان کرمان
مانیا داعی اهلل،کاظم محسنی
صص 8-1

کاربرد نور در تزئینات:
یکـــی از اصلیتریـــن کاربردهای نـــور در معماری ،اســـتفاده از آن در تزیینات و هنر اس ــامی
بناهـــای مذهبـــی و غیرمذهبـــی گذشـــته بـــوده اســـت .هنرمنـــد اســـامی در تزئینـــات بنا از
عناصـــری اســـتفاده میکنـــد تـــا بتوانـــد بـــه هـــدف نورپـــردازی خـــود جامـــه عمل بپوش ــاند،
ازجمله اســـتفاده از مقرنس که گونهای جلب و پخش نور به درجات دقیق و باریک اس ــت.
حتـــی اســـتفاده از رنگهـــای ویـــژه در امـــر روشـــنایی بنا مؤثر اســـت و بـــا تـــوازن و هماهنگی
رنگهاســـت که بـــه نقش و جایگاه آن در روشـــنایی و شـــفافیت بنا پی برده میشـــود]13[ .
سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1398

نظام و ساختار کالبدی بازار سنتی ایران
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بـــازار تاریخی و ســـنتی ایـــران برای پاســـخگویی به نیازهـــای تجاری ،اجتماعـــی ،فرهنگی،
مذهبـــی در شـــهر ایرانی شـــکل میگیـــرد .بـــازار در بهترین شـــکل ممکن ما بـــه ازای کالبدی
نیازهـــای فـــوق را مجســـم میســـازد ،این کالبد پیچیده توســـط ســـازهای شـــکل میگیرد که
دســـتمایه آن را خشـــت ،گل ،آجـــر و گـــچ تشـــکیل میدهـــد .این بازارهـــا همواره در مس ــیر
اصلیتریـــن شـــریانهای حرکتـــی شـــهرها مســـتقر شـــدهاند؛ و محدودیتهای خش ــت ،گل
و آجـــر اســـت ابـــداع و ابتـــکار جدیـــدی در بهکارگیـــری انواعی از طاقهـــا که به طـــاق و تویزه
مشـــهور اســـت بکار رفت که شـــامل انواع مهمی ازجمله طاق کجاوه ،کلمبو ،چهاربخش ــی
و از همه پیشـــرفتهتر سیســـتم کاربندی میباشـــد .بدین ترتیب امکان بســـیار وســـیعی برای
اســـتفاده از ایـــن فـــن ســـازهای در مقیاس کالن شـــکل گرفت( .شـــکل شـــماره  )4-3-2در
تعبیـــر ســـازهای این ابـــداع و ابتـــکار باید گفت کـــه در آنها بـــار خطی به بار نقطـــهای مبدل
شـــد و طـــاق نیازمنـــد دیوارهـــای قطور در دو ســـوی خود نبـــود بلکه نیـــروی خـــود را از طریق
چهـــار جـــرز یـــا ســـتون به زمیـــن منتقـــل میکرد .لـــذا این امـــکان فراهم شـــد که در دو س ــوی
مقابـــل یک طاق ،دو دهانه مغازه با بازشـــوهای وســـیع شـــکل بگیـــرد]15[ .

(شکل  )2بازار بوشهر
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بررسی کیفی و تأثیرات روانشناختی نور در
معماری بــازارهــای ای ــران؛ بــا بــررســی نمونه
موردی بازار گنجعلیخان کرمان
مانیا داعی اهلل،کاظم محسنی
صص 8-1

(شکل )3بازار همدان

(شکل )4بازار گنجعلیخان کرمان
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جایگاه نور در بازار گنجعلیخان کرمان:
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همانطـــور کـــه گفته شـــد نور و روش ــنایی انس ــان را به س ــمت خود جل ــب و نش ــانگر زندگی
ً
بوده اســـت و انســـان در چنین فضایی احس ــاس امنیت میکند .اساس ــا نحوه رسانیدن نور
یت ــوان آن را
بـــه درون ،یکـــی از موضوعـــات اصلـــی معم ــاری ایرانی میباش ــد ،بهنحویکه م 
هنـــر جایگزینـــی ،هدایت و کنترل منابع نور در فضا دانس ــت( .اعراب ــی ،جعفر ،آفرینش فرم)
در فضاهـــای معمـــاری ایرانـــی بـــه دق ــت از سلس ــلهمراتب ن ــور در تاریکی درجه ــت حرکت
و هدایـــت از فضایـــی بـــه فضای دیگر اس ــتفاده ش ــده اس ــت در این سلس ــلهمراتب ش ــدت
نـــور و تاریکـــی در فضاهاســـت که می ــزان اهمی ــت و ماهیت آنه ــا را مش ــخص میکند .در
فضاهـــای سرپوشـــیده بازار کـــه امکان نورگی ــری تنها از س ــقف وجود دارد ن ــور موضعی جدا
از تأمیـــن روشـــنایی مطلوب درکشـــش ب ــه حرک ــت جلبتوجه و مک ــث تأثیر بس ــزایی دارد.
[ ]13بهطـــور مثـــال میتـــوان نمونههای اس ــتفاده از ن ــور و چگونگ ــی کنترل و تنظی ــم آن را در
بـــازار گنجعلیخـــان را مشـــاهده کرد؛ که عالوه ب ــر ویژگیه ــای کاربردی ،ایج ــاد ریتم کرده و
بدینوســـیله از طریـــق تکرار ،احســـاس حرکت را در مس ــیر تداعی میکند و گاهی بهوس ــیله
چارســـوق هـــا ایـــن ریتـــم شکســـته میش ــود و نش ــاندهنده تغیی ــر فض ــا میباش ــد .در ای ــن
مجموعـــه تاریخـــی نـــور بهصورت متمرک ــز در هماهنگی با ف ــرم قرار میگی ــرد و موجب ایجاد
حـــس تمرکز تعمـــق و مکث و جهـــت انتخاب مس ــیر در ناظ ــر میگردد.

ساختار سلسلهمراتبی نور و سایه (روشنایی) در بازار گنجعلیخان کرمان:
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اســـتفاده از تکنیـــک سلســـلهمراتب و تغییر ش ــدت ن ــور در ب ــازار گنجعلیخان ب ــرای معرفی
ً
فضاهای مختلف کامال واضح اســـت( .جدول ش ــماره  )1و این بازی با نور و س ــایه س ــبب
ایجـــاد جهـــت و آســـایش بصری در فضا ش ــده چ ــرا که ناظ ــر به م ــرور و از طریق نیمس ــایهها
یش ــود که به چش ــم آس ــیبی وارد
وارد نـــور و ســـایه میشـــده اســـت کـــه این مطلب س ــبب م 
یش ــد که ماهی ــت هر فضا تفکی ــک و نیز
نشـــود .بعـــاوه اســـتفاده از تنوع نورها نیز س ــبب م 
از یکنواختـــی مســـیر مســـتقیم کاســـته ش ــود .ضمن آنک ــه وجود ی ــک حجم نوری وس ــیع در
مرکـــز بـــازار بهعنـــوان حیـــاط مرکزی (میدان ،ارس ــن) س ــبب میش ــد تا ب ــه رواق دورت ــادور و

حجرههای پشـــت آن نور تعدیل شـــدهای وارد شـــود کـــه در صورت نبود این حجم گس ــترده
نـــوری امـــکان اســـتفاده از ایـــن فضا فراهـــم نمیآمـــد .نکته قابل توجـــه دیگر آن اســـت که به
ً
خاطـــر دالیل اقلیمی و گرمای شـــهر کرمان اســـتفاده از نور بهصورت کامـــا آ گاهانه و کنترل
شـــده در این بنا اســـتفاده شـــده اســـت که ســـبب تعدیل دما و شـــرایط محیطی ش ــده و نیز
از زنـــش چشـــم توســـط نـــور جلوگیری بـــه عمل آیـــد .در جـــدول زیر بـــه تحلیل فضاه ــا و نوع
اســـتفاده از نـــور طبیعی پرداخته میشـــود.
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مکث

چارسوق

نیم سایه

عنوان فضا

تصاویر

استفاده از نور و سایه در نما:
دو مقولـــه در طراحـــی نما ،در ارســـن بـــازار گنجعلیخـــان نقش به ســـزایی ایفا نموده اس ــت.
بهطور یکـــه بـــا پر و خالی کردن ســـطوح و تضـــاد نور و ســـایه در نما ،عالوه بر تعدیل ش ــرایط
فضـــای داخلـــی بـــه نمـــا تنوع بخشـــیده ایـــن ویژگی زمانـــی ملموستر اســـت که ناظ ــر پس از
نـــگاه کـــردن بـــه ســـطوحی صـــاف و بـــه دور از فرورفتگـــی و برجســـتگی ،بـــه ســـطوحی که با
رواقهـــا و طاقنماهـــا طراحـــی در ارســـن بـــازار طراحی شـــده نظـــاره نماید ،آن وقـــت تفاوت
ایـــن دو ســـطح بهصورت محســـوس مشـــاهده میشـــود البته الزم به ذکر اســـت کـــه عالوه بر
تأثیـــر نوع طراحـــی نمای بـــازار گنجعلیخـــان عواملی همچون نـــوع انتخاب رنـــگ مصالح و
نـــوع بافـــت آن نیـــز بر نحـــوه ادراک و جلوهگر ســـاختن نـــور و ســـایه در نما تأثیرگذار هس ــتند.

جدول  :1نحوه استفاده از سلسلهمراتب
نور در هویت بازار گنجعلیخان کرمان
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استفاده از ایجاد اختالف
ارتفاع و شکست ارتفاع
استفاده از نور
نقطهای در فضای در ریتم سقف بازار در
محل چارسوق ایجاد
چار سوق
حس تمرکز و مکث

مانیا داعی اهلل،کاظم محسنی
صص 8-1

سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1398

روشنایی

نحوه استفاده
از نور

تأثیر روانشناختی نور

بررسی کیفی و تأثیرات روانشناختی نور در
معماری بــازارهــای ای ــران؛ بــا بــررســی نمونه
موردی بازار گنجعلیخان کرمان

رابطه نور و بافت در بازار گنجعلیخان کرمان:
در هنـــر معمـــاری داخلـــی نـــور یکـــی از اجزایـــی اســـت که در کنـــار عناصـــر و مفاهی ــم دیگر
یش ــود و در
از قبیـــل ســـاختار ،نظـــم فضایـــی ،مصالـــح ،رنـــگ ،کنتراســـت و غیـــره مطرح م 
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بررسی کیفی و تأثیرات روانشناختی نور در
معماری بــازارهــای ای ــران؛ بــا بــررســی نمونه
موردی بازار گنجعلیخان کرمان
مانیا داعی اهلل،کاظم محسنی
صص 8-1

طراحـــی هنـــری فضا باید همچـــون یک عنصر مجزا نقش خ ــود را ایفا کند .نکته اساس ــی در
یـــک نورپـــردازی موفق و خالق فهـــم چگونگی کنت ــرل ماهرانه آنچه نور داده میش ــود و آنچه
در ســـایه میماند اســـت که این زمانی اس ــت که به پویاترین افه ها دس ــت پیدا کرد( .الدن
دانایـــی )1392،نمونـــهای از این کنتراس ــت را میتوان در بازار گنجعلیخان کرمان مش ــاهده
نمـــود کـــه با اســـتفاده از تکنیک نور و س ــایه ایجاد بافت نموده است(.ش ــکل ش ــماره )6-5

(شکل  )6-5تأثیر نور و سایه در بازنمایی
جلوهها و زیبایی بافت

نتیجهگیری:

سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1398
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همانطـــور کـــه در این پژوهش اشـــاره ش ــد ن ــوع تأثیر نور ب ــر روی انس ــان و محی ــط پیرامون او
انکارناپذیـــر اســـت .حال از ایـــن قابلیت و تأثیرات آن در معماری گذش ــته ای ــران بهرهگیری
بســـیاری شـــده که نتایج آن به وضوح قابل مش ــاهده و بررس ــی است .براس ــاس تحلیلی که
در ایـــن پژوهش پیرامون تأثیر روانشـــناختی ن ــور در معماری بازار گنجعلیخ ــان کرمان انجام
گرفـــت ایـــن موضوع حاصل شـــد که ن ــوع بهرهگیری از ن ــور در هر بخش از این بن ــا و مجموعه
برای القاء حســـی خاص و هدف مش ــخص و معینی انجام گرفته اس ــت .این خصیصه در
بقیـــه بناهـــا و معماری گذشـــته نیـــز بهصورت هدفمند بکار گرفته ش ــده اس ــت ک ــه مطالعه
در حـــوزه ســـایر ابنیـــه از حوصله این پژوهش خارج اس ــت .لذا امید اس ــت که ب ــا بهرهگیری
از ایـــن اصـــول کـــه براســـاس ویژگیهای انس ــان ش ــکل گرفتهان ــد در معماری و شهرس ــازی
امـــروز نیز بهرهگیری شـــود.
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