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ه های آن در معماری ایرانی با مقایسهای چوبی و ویژگینورگیرکنکاشی در 

 ی و امامزاده عباس سارییچوبی امامزاده یح تطبیقی نورگیرهای

 
 6احد نژاد ابراهیمی ،6فرشته ساعدی

 چوب ـ مدرس دانشگاه بجنورد)گروه صنایع دستی(کارشناس ارشد هنراسالمی گرایش  -1

Saedi2102@yahoo.com 

 استادیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز -2

Ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir 

 

 چکیده

یکی از عواملی که می تواند ارتباط فضای درون و بیرون را برقرار نماید، نورگیر است. نورگیر جدا از نقشی که در 

جهت روشنایی بخشیدن به داخل ساختمان به عهده دارد در تزیینات معماری اسالمی نیز حائز اهمیت است. هدف 

نگی، اعتقادی و نقوش و طرح به کار رفته در این پژوهش: مطالعه ای برای شناخت محتوای هنری و ارزش فره

تحلیلی است و  اطالعات  _توصیفینورگیرهای چوبی امامزاده یحیی و امامزاده عباس ساری است. روش تحقیق 

الزم برای پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیمایش های میدانی بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان می 

رگیرها دارای اسلوب ها و تکنیک های خاص اجرایی می باشد. که متناسب با هنرهای نقوش نودهد ویژگی های 

به کار رفته در آنها است. زمینه به حاشیه و متن تقسیم شده و داخل متن با لچک و ترنج و شمسه طراحی شده 

 اری و گره چینیو زیر ساخت آثار به صورت درودگری قاب و صفحه و شیوه اجرایی به کار رفته در نقوش، منبت ک

 ها محدب است. دار و روسازی اسلیمیهای ختایی مقعر و شیبها مسطح، روسازی گلاست. روسازی کتیبه

 

 نقش و طرح نورگیر های چوبی، نورگیر امام زاده یحیی، نورگیر امام زاده عباس ساری کلیدی: واژگان

 

 

 مقدمه

ری تی تزئین، خود نقش سازندهایفا می کنند، به طوری که عالوه بر جنبهتزئینات چوبی نقش مهمی را در معماری و هنر اسالمی 

امال ی تزئینی، یک محصول کدر بنا مانند نقش بازشوندگی، محافظت و کنترل ورود نور به اتاق را داشتند. نورگیرها عالوه بر جنبه

ینات به شدند. تمامی تزئه در بنا به کار گرفته میشوند، که در ضمن کاربردی بودنشان بسیار زیبا و هوشمندانکاربردی محسوب می

نمودند و در این بین چوب توانایی اند و از لحاظ طرح و نقش؛ یکدیگر را کامل میکار رفته در بنا، نقش مکمل را برای هم داشته

های رمر طبیعی بودن خود، به فکه چوب توانسته، عالوه بهمنشینی بسیار باالیی را با دیگر تزئینات برقرار نموده است، یعنی این

ود. تدوام این شزیبایی بدل شود، این مسئله باعث پیوستگی طبیعت بیرون اتاق با فضای ساخته شده توسط معمار در درون اتاق می

 مسئله حس وحدت و تداوم را به همراه می آورد و در نهایت حس آرامش، امنیت و تعلق که مد نظر تمامی معماران ایرانی بوده

ای بر تکنیک های هنری و طرح به کار رفته در نورگیرهای چوبی امزاده آید.  هدف از این تحقیق مطالعهاست، در بیننده بوجود می

 یحیی و امامزاده عباس ساری است.

تعداد آثار هنر چوبی باقی مانده از ادوار گذشته به علت دوام کم چوب در برابر آسیب ها زیاد نیست و نبودن  پیشینه تحقیق:

منبع و مرجع مطالعاتی جامعی در این رابطه، بر اهمیت مطالعه در این زمینه می افزاید؛ پایان نامه زینب میرشاهی تحت عنوان: 
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یزیک مذکور بیشتر به نور و ف نامهحی صنعتی دانشگاه هنر اسالمی تبریز. در پایانطراحی سیستم روشنایی دیواری. کارشناس طرا

نور و انواع نورپردازی فضای داخلی توجه شده است اما در حیطه نورگیر مطلبی بیان نشده است.مقاله معصومه تهرانی، معرفی 

العه انواع نور گیرهای گره چینی در معماری سنتی چینی در معماری سنتی ایران. در این پژوهش به بررسی و مطنورگیرهای گره

شباهت به بخش بررسی نورگیر در تحقیق حاضر نیست. در مقاله ام البنین نعمت ایران پرداخته شده است که  در این حیطه بی

وجه نتی ایران تگرگانی، پیشینه نور در معماری و وسایل روشنایی در هنر اسالمی ایران به بررسی عناصر نورگیری در معماری س

 شده است اما در حیطه نورگیر مطلبی بیان نشده است.

 است. تحلیلی کار شده-این تحقیق از نوع پژوهش های نظری با رویکرد کاربردی می باشد که بصورت توصیفی روش تحقیق:

اه رداری و مستند نگاری همرشیوه های دست یابی به اطالعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و پیمایش های محلی شامل: تصویر ب

 ترسیم دقیق نقشه ای است.

 

 نور در معماری

کند. نور بر منشأ هنر که همان نور به عنوان تعیین کننده هویت ذاتی اثر هنری، در معماری و نقوش تجریدی اسالمی جلوه می

اسالمی، تجلی هاله نورانی و تجلی شمسه که  دارد. در هنرهای زیبایی شناسانه هنر را بیان میعالم مثال است اشاره کرده و جلوه

باشد. شمسه در هنرهای تزیینی و در معماری به وفور بدیل تجلی نور میهای بینشانگر خورشید است در نقوش انتزاعی از نشانه

ر گسترده بر اصل نقش نور در معماری اسالمی، تأکید بسیا» باشد.شود و در محل ارائه دهنده نقش نور و اهمیت آن میمشاهده می

هیچ نماد ( »111:1171بلخاری، «.)ها و زمین یعنی تنها وجود حقیقی باشدگری نور مطلق آسمانتجلی است و بنا باید نماد جلوه

های های دیگر را هم با نقشسازد، برای همین منظور است که هنرمند سطحو مظهری همچون نور وحدت الهی را نمایان نمی

 (77:1111بورکهارت، «.)آراید تا از نور استفاده کرده باشدبرجسته و مشبک می

شود و عاملی است که پیوند ارگانیک نور و وجود را تناسب در نورشناسی اسالمی از ارکان زیبایی شناسی اسالمی محسوب می

آفرینند از نور به عنوان نماد و اند تا در آنچه می( از اینرو هنرمندان اسالمی همواره کوشیده128:1171سازد.)بلخاری، میسر می

های بصری ومعنوی بهره را ببرند. فضاهای معماری ایرانی نیز همواره آکنده از جلوه مظهری که به وحدت الهی نزدیک است، حداکثر

 خوبیترین بناهای اسالمی به توان در معماری مساجد به عنوان شاخصهای معنوی و تزیینی را مینور بوده که تجلی این جنبه

شده و برای هدایت هر چه مشاهده کرد. در مساجد برای خلق فضایی معنوی، از نور به عنوان چیزی فراتر از ماده بهره گرفته می

 گردیده است. های مختلفی ارائه میها و تکنیکشان روشبهتر آن به فضاهای داخلی

 

 عناصر نورگیری

شده، بلکه نور تعدیل شده و سپس وارد فضا گردیده است، برای این منظور نمیدر معماری سنتی ایرانی از نور یکنواخت استفاده 

کردند با استفاده از فنون نوآورانه و عناصر بسیار ساده به بهترین نحو ممکن از نور روز بهره گیرند. نورگیرها که معماران سعی می

ای ههای مصنوعی، منبع نوری نیستند. از نمونهالف روشناییباشند و خود بر خغالبا وظیفه انتقال نور به فضای داخلی را دارا می

 وپنجره مشبک، جامخانه، هورنو، روشندان، فریز و خوون، گلجام، پاچنگ اشاره کرد.توان به: روزن، شباک، دراین عناصر می
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 عناصر نورگیری)نگارندگان( -6جدول 

 نوع نورگیر نقوش به کار رفته نمونه تصویری

 

 پنجره و تلفیقیهندسی 

 
 هورنو هندسی)دایره(

 

 پنجره_در نقوش هندسی و تلفیقی

 
 شغاچینی هندسی

 
 روزن هندسی

 
 روشندان هندسی)دایره(

 

 ارسی نقوش گردان و تلفیقی

 
 گلجام ختایی و هندسی

 

 نورگیر هندسی و تلفیقی

 

 نورگیر

باشد، به نحوی که از یک سو بتوان سوی دیگر آن را سطح مشبکی که از دو فضای پر و خالی تشکیل شده 

های گوناگون وجود داشته و ( نورگیر یکی از عناصر مهم معماری است که از آغاز تا کنون همواره به صورت21:1171دید.)صنعتی،

نورگیر در معماری توان بیان کرد که علت وجودی دهد. در واقع چنین میدر معماری ایرانی مکانی خاص را به خود اختصاص می

  (11:1112عابدی، های اعتقادی، اجتماعی و فیزیکی داشته است.)ایرانی به خصوص پس از اسالم، جنبه

های مختلف و بسیار متنوع تأمین نور مناسب در معماری در بطن اقلیم و آمیخته با فرهنگ و خلقیات این مردم و مصالح روش

ده از نورگیرهایی با ابعاد مناسب با توجه به اقلیم منطقه در جهت کاهش مصرف انرژی با های مناسب استفااولیه نهفته است. شیوه

های مطبوع در محیط و فضای معماری با ترفندهای استفاده از شبکه به کار کاهش درخشندگی نور در روز و با ایجاد سایه روشنائی

( و به یک 11:1171رسد. )آژند، های غنی میود و نقشگرفته شده است که تجلی آن در معماری دوره صفویه به حد اعالی خ

ها به عنوان یک پرده در مقابل گرما، نور آفتاب و تلطیف فضای درونی و شود. نورگیرپدیده تزیینی با کاربرد فرهنگی تبدیل می

اند. ده نشود عملکرد داشتهکه از داخل بتوان خارج را مشاهده کرد و از خارج داخل دیچنین به دالئل حفظ حریم خانه و اینهم
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شده که عالوه بر پدیده تزیینی، ایده سطوح بیشتر جهت نورگیری مطلوب نورگیرها با مهارت و خالقیت طراحان به قسمی تنظیم می

های طراحی شده در واقع یک واحد بهم پیوسته را های چوبی در شکلاند و در واقع به کمک چهارچوب و شبکهآوردهرا فراهم می

شود. انحراف پرتوهای نور در اثر تری از ال به الی آنها ایجاد میها شدت نور را گرفته و نور ضعیفاند. این شبکهدادهشکیل میت

 کرد. ضمنأ علیرغم آنکه تمامهای منقوش شبکه سبب پخش نور شده و به یکنواختی و پخش روشنایی کمک میبرخورد با کناره

 قابل رؤیت بود از بیرون هیچگونه دیدی در طول روز به داخل وجود نداشت.  فضای بیرون از داخل به راحتی

، قاب، کش و میان «اتصاالت فاق و زبانه»اجزای نورگیر شامل: چار چوب، پاسار، بائو، زبانه  :نورگیرچوبی اجزای -

 کش می باشد.  

 د.دو قطعه چوب عمودی که در دو طرف نورگیر به کار رفته بدان بائو گوینبائو:  -

 کند، بنام کش و میانکش معروف است.قطعات افقی چوب که بائوها را در سه جا به هم وصل میکش و میانکش:  -

 کالف افقی چارچوب نورگیر را گویند.: پاسار -

قطعه چوب تشکیل شده که دو تای آن عمودی و دو تای دیگر ، یکی در باال و یکی در پایین  1چارچوب ازچارچوب:  -

 افقی به کار رفته است . قطعه چوب افقی باالی چارچوب دو شاخک دارد که در دیوار استوار است.نورگیر به صورت 

 گیرد.معموال از یک قطعه چوب یا تخته افقی تشکیل شده که پشت شام چارچوب جای میکالغپر:  -

 قاب که گاهی پر و گاهی مشبک است.قاب:  -

 

 کارکردهای نورگیر
 یتوان به تأمین نور، تهویه هوا، سبک سازی سازهکارکردهای متفاوتی است که از مهمترین آنها مینورگیر در معماری دارای 

معماری، تزیین بنا، تأمین منظر برای فضای داخل و حفظ حریم و محرمیت فضای بیرون اشاره کرد. تأمین نور مهمترین کاربرد 

و موقعیت آن، ابعاد پنجره هم متفاوت خواهد بود. تهویه یکی از عوامل مهم  آید. با توجه به فضای درون بنا، ابعادنورگیر به شمار می

های عملکردی نورپردازی بر ی معماری است. زیرا هیچ فضایی بدون تهویه مناسب نخواهد بود. .روشی نورگیر در هر سازهتعبیه

ایی به نور استوار است؛ که این عوامل همگی چهار فاکتور مهار نور، تلطیف نور، انعکاس و جذب نور و هماهنگ کردن قدرت بین

ا هتوسط نورگیرها تأمین می شدند یکی دیگر از کارکردهای نورگیر، تأمین چشم اندازهای مناسب مخصوصأ در بناهایی همچون کام

 ها برای ایننورگیر بسیار مهم بود و با توجه به نوع فرهنگ ایرانی و موضوع محرمیت و پنهان ماندن افراد درون بنا از چشم اغیار،

 (11-21: 1181زاده، اند. )سلطانمنظور بسیار مناسب بوده

 

 های کلی نورگیرها ویژگی
شده که عالوه بر پدیده تزیینی، ایده سطوح بیشتر جهت نورگیری نورگیرها با مهارت و خالقیت طراحان به قسمی تنظیم می

های چوبی در شکل های طراحی شده در واقع یک واحد بهم چهارچوب و شبکهمطلوب را فراهم می آورده اند و در واقع به کمک 

های شود. انحراف پرتواند. . این شبکه ها شدت نور را گرفته و نور ضعیف تری از ال به الی آنها ایجاد میدادهپیوسته را تشکیل می

 هایتی و پخش روشنایی کمک می کرد. روشنور در اثر برخورد با کناره های منقوش شبکه سبب پخش نور شده و به یکنواخ

عملکردی نورپردازی بر چهار فاکتور مهار نور، تلطیف نور، انعکاس و جذب نور و هماهنگ قدرت بینایی به نور استوار است که این 

یرها نورگشود. زیر ساخت عوامل همگی توسط نورگیرها تأمین می شدند. زمینه نورگیر ها به دو قسمت حاشیه و متن تقسیم می

به صورت درودگری قاب و صفحه و شیوه اجرایی به کاررفته در نقوش، منبت کاری و گره چینی است. در بعضی از نورگیرها حاشیه 

 و متن از گره هندسی و یا حاشیه از نقوش هندسی و متن از نقوش گیاهی پوشیده شده است. 
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 اجزای نورگیرها) نگارنده( -6تصویر 

ایی شناسی خاصی برای فضای مورد استفاده تعریف می کنند که معرف هنرهای اسالمی به کار رفته در نقوش نورگیرها زیب

که هندسه چه جایگاهی در نورگیر دارد باید گفت: نورگیر سراسر از هندسه است. چه در ساختمان فیزیکی آنهاست. اما درباره این

یک نورگیر از چه نوع طرحی برخوردار است، رعایت اصول هندسه و آن و چه در ساختار و چارچوب کلی طرح و هم نقش، اینکه 

تناسبات در طراحی نورگیر از ضروری ترین عواملی است که از ابتدای فرایند طراحی و ساخت باید در نظر داشت. طرح کلی نورگیر 

نوع  ها در مناطق مختلف چنین تبندی که شیوه این ترکیبها از ترکیب اشکال و نقوش هندسی تشکیل یافته است. علی رغم این

های مشترکی برخوردارند، وجود هندسه در طرح، چنان ها و نقوش فراهم آورده، اما از برخی ویژگیگستردگی ای در ارائه طرح

نظمی به شاکله آن می دهد که تقارن، ریتم، تکرار، مرکز گرایی، وحدت در طرح کلی و همبستگی بین سطوح مختلف را فراهم می 

د. نورگیرها از ترکیب اشکال و نقوش هندسی در ساختار و قالب مستطیل، مربع، دایره، نورگیرهایی با قوس های هاللی و جناغی آور

 اند. و... تشکیل یافته

 

 بررسی چند نمونه از نورگیرهای اماکن مذهبی                                

ر باشد. معماران دمعماری مساجد است که فضا و مکانی برای ارتباط نور االنوار میاولین جایگاه تجلی هنر ایرانی و اسالمی، در 

ی مادی از نور، مفهوم نمادی اعتقادی آن را نیز لحاظ رود عالوه بر استفادهساختن مساجد که نماد معماری مذهبی به شمار می

اند که بازتاب و چرخش نور را بهتر به هایی استفاده کردهوهاند. از این رو برای ایجاد فضای قدسی در مساجد از ابزارها و شیکرده

ری از گیی گاه و بیگاه و غیر منتظره از نور، الیه الیه کردن نور و فضا و رنگ و بهرهنمایش بگذارند. بدین ترتیب با استفاده

د که در ایجاد فضای معنوی و ملکوتی انهای متفاوتی به وجود آوردهنورغیرمستقیم و به طور کلی با ایجاد سایه و روشن، جلوه

 مساجد افزوده است.

 

  زاده عباس سارینورگیر مقبره امام
امامزاده عباس در استان مازندران، شهرستان ساری واقع شده است. این زیارتگاه یکی از شاهکارهای معماری قرن نهم هجری 

باشد. این هجری می 1یر چوبی قرار گرفته که از ظرایف هنر قرن زاده عباس ساری باالی در ورودی شرقی، نورگدر مقبره امام است.

باشد به صورت افقی در نورگیر قرار گرفته است. لوح عمودی و افقی تشکیل شده است. لوح باالیی که دارای کتیبه می 1نورگیر از 

داخل قاب یک کتیبه با خط ثلث  در باالترین قسمت نورگیر قرار دارد. نقش 11به 1قاب مستطیل شکلی با تناسب طول و عرض 

پنجشنبه یکم ماه مبارک، رمضان سنه سبع و  عباس ابن عبداهلل ابن موسی الکاظم،»زاده را در بر دارد. خفی که مشخصات این امام

 «ین حسینن و ثمانمائه سید امیربن شرف الدعشری
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زاده عباس ساری )عکس از سعید نورگیر امام -6 تصویر

 کاظمی(

 زاده عباس ساری)نگارنده(طرح خطی نورگیر امام -9 تصویر

 

 

 زاده عباسلوح گره چینی نورگیر امام
بری اجرا شده، تکنیک اجرایی آن روسازی دار، این گره به شیوه شبکهیک گره هندسی با نقش شمسه هشت و سلی ستاره

گره چینی به صورت مشبک اجرا شده و بدون پشت زمینه باشد. این عدد می 1ی کامل داخل لوح ها دار تعداد گرهمحدب شیب

 باشد.می 1به1است. نسبت عرض به طول کادر گره 

  

 زاده عباسگره چینی پایین نورگیر امام -4تصویر 
زاده طرح خطی گره چینی نورگیر امام -5تصویر 

 عباس)نگارندگان(

 

 زاده عباسلوح وسط نورگیر امام
یک »باشد که به شیوه مشبک منبت، ساخته شده است. نقش اجرا شده در این قاب می 2به1لوح نسبت عرض به طول این 

سانتی از قاب اول که یک نقش کالله در آن نقش بسته به شیوه مشترک اجرا شده است، این نقش  11قاب مستطیل با فاصله 

مشبک  باف لوزیفاصله قاب اول با قاب وسط با نقش گیسدار، ساده واسلیمی بادبزنی پر شده است. های دکمهای با اسلیمیکالله

 دار است. تکرار این نقش به صورتشده این نقش ارتباط دو قاب را به نحو خوبی پر کرده است. روسازی نقش گیس باف مقعر شیار

چان پر شده است. روسازی های حلزونی پیهای اسلیمی داخل کالله با شاخهزیر و رو نقش چهار لنگه را به وجود آورده است. نقش

اشد. فشردگی بای وسط میاین نقش مقعر و شیاردار است. تقسیم بندی فضا بر اساس دو کادر یکی کادر مستطیل و یکی کادر کالله

 باشد.درصد می81تا  81عناصر 
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 زاده عباسلوح وسط نورگیر امام  -2 تصویر
زاده طرح خطی لوح وسط نورگیر امام -7تصویر 

 )نگارندگان(عباس

 

 زاده عباسلوح پایین نورگیر امام
ای که در عرض دو بندی کالله(که به شیوه مشبک منبت ساخته شده یک ترکیب8)تصویر لوح پایین نورگیرنقش اجرا شده در 

بت است. نحوه روسازی مندار تزئین شده های حلزونی اسلیمی دکمهبندی با استفاده از ساقهبار تکرار شده است.  داخل این ترکیب

 شود.       دار مقعر است که دو حمیل موازی باعث پرکاری آن میکاری این لوحه حمیل

 
 زاده عباس   لوح پایین نورگیر امام -8تصویر 

 
 )نگارندگان(زاده عباسطرح خطی لوح پایین نورگیرامام -3 تصویر
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 امام زاده عباس ساری)نگارندگان(های نورگیر ویژگی -6جدول 

 نورگیر امام زاده عباس ساری

 قاب و شکل شکل قاب مستطیل
 کادر اصلی کادر اصلی مستطیل

بندیترکیب  

 کادر داخلی بندی هندسی و کالله ایکادر داخلی دارای ترکیب
-در داخل هر کادر معموأل یک محور تقارن فرضی وجود دارد. در داخل نقش

ها، چندین محور تقارن هم مرکز دیده هندسی به عنوان مثال شمسههای مایه

 شود که باعث تکثیر دورانی نقشمایه شده است.می
 تقارن

 تناسبات طالیی کادرهای داخلی 11به 1، تناسب 2به1، تناسب 1به1تناسب

 اسلیمی باف لوزی، اسلیمی حلزونیدار، اسلیمی بادبزنی، نقش گیساسلیمی دکمه

 نقوش
 ختایی نقش سرو، پیچک، گل سه برگی دالبردار

 کتیبه ای به خط ثلث خفی حاوی زمان ساخت و نام سازندهکتیبه
 هندسی شمسه هشت و سلی، گره هندسی ده کند و پنج

 تکنیک منبت و گره چینی

 شیوه اجرا

 روسازی دار استها مقعر حمیل دار و دکمهها مسطح،  روسازی اسلیمیروسازی کتیبه
گراییتوسازی و زره توسازی و زره گرایی نقوش محدب و شیاردار  

 عمق زمینه خط مترکمتر از نیم سانتی

 عمق زمینه نقش مترنیم سانتی

 میزان تراکم درصد 81تا  81

 زیر ساخت درودگری قاب و صفحه

 

 زاده یحیینورگیر امام
به عنوان یکی از  211با شماره ثبت  1111تیر  11ساری واقع شده و در تاریخ زاده یحیی در شهر ساختمان برج آجری امام

زاده یحیی نورگیر بسیار ظریفی به شکل مشبک قرار گرفته که روشنایی داخل بنا را در گذشته در امامآقار ملی به ثبت رسیده است.

ت. نورگیر فعلی به جای نورگیر اصلی در بنا قرار گرفته متر ساخته شده اسسانتی111در111کرده است این نورگیر به ابعاد تأمین می

است. تنها قسمت اصلی باقی مانده نورگیر دو لوح که به صورت مشبک با نقش اسلیمی کار شده قرار دارد و قسمت دیگر به صورت 

شین محمد زردانی فی تاریخ امراه استاد عزالدین ابن درو»متر چنین نوشته شده است. سانتی12در1کتیبه، با خط ثلث و به ابعاد 

 «سنه تسع و اربعین و ثمانمائه

  
 زاده یحییطرح خطی نورگیر امام -66تصویر  (نگارندگانزاده یحیی)نورگیر امام -61تصویر 

شود که در گذشته در این امامزاده نورگیری وجود داشته و از بین رفته است و تنها قسمت باقی مانده بدین ترتیب مشخص می

در نورگیر جدید جاسازی شده است. این کتیبه به خط ثلث است. نورگیر اصلی به پیشنهاد استاد عزالدین ابن درویش محمد  آن

( اما نورگیر فعلی به دو گونه مشبک هندسی ومشبک گیاهی 11،1187)ماهفررورزی،هجری ساخته شده است. 711ر تاریخ زردانی د
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به  1و1های تزئینی در بر گرفته است. لوح های پایین کیل شده که دور این لوح را قابکار شده است. این نورگیر از چند لوح تش

های راست و چب (قرار دارد که با یک اند.  قسمت پایین دو لوح )قسمتمتر به صورت مشبک تزئین شدهسانتی 11در  11ابعاد 

تزئین شده در تمام نقش گاهی چنگ اسلیمی و گاهی نقش دار و سربند یا سرغنچه های دکمهای اصلی و اسلیمیبندی کاللهترکیب

ای را به وجود آورده است. این نقش مشبک منبت با روسازی مقعر ها زیر و رو رفته و یک پیوستگی ویژهکالله وگاهی سرغنچه

 اند.ها شیارهایی به وجود آوردهدار است. و روی اسلیمیساخته شده است. روسازی در طرح کالله حمیل

 

 
زاده طرح خطی لوح پایین نورگیر امام -69تصویر  زاده یحیی                    لوح پایین نورگیر امام -66 تصویر         

 )نگارندگان(یحیی

 

دار در دو طرف )راست و چپ( نورگیر و از دیگر قطعات اجرا شده روی نورگیر گره هندسی با نقش شمسه هشت و سلی، ستاره

بندی دور نورگیر که ازهمان دوران باقی مانده نقش متواتر همراه گل سه برگی دالبردار و طرح لوزی بافته در هم نورگیر، قابباالی 

 ها نقش بسته است.است که دورتا دور قاب

 های نورگیر امام زاده یحیی)نگارندگان(ویژگی -9جدول 

 نورگیر امام زاده یحیی

 قاب و شکل شکل قاب مستطیل
 کادر اصلی کادر اصلی مستطیل

 بندیترکیب

 کادر داخلی بندی هندسی و کالله ایکادر داخلی دارای ترکیب
در داخل هر کادر معموأل یک محور تقارن فرضی وجود دارد. 

ها، های هندسی به عنوان مثال شمسهمایهدر داخل نقش

شود که باعث تکثیر چندین محور تقارن هم مرکز دیده می

 دورانی نقشمایه شده است.

 تقارن

 ابعاد سانتی متر 111در111

 اسلیمی دار، چنگ اسلیمی، نقش کاللهاسلیمی دکمه
 

 نقوش
 ختایی گل سه برگی دالبردار

 کتیبه ای به خط ثلث  حاوی زمان ساخت و نام سازندهکتیبه
 هندسی دارشمسه هشت و سلی ستاره

 تکنیک منبت و گره چینی

 

 اجرا شیوه

 

 روسازی ها مقعر حمیل دارها مسطح،  روسازی اسلیمیروسازی کتیبه
 گراییتوسازی و زره توسازی و زره گرایی نقوش محدب و شیاردار

 عمق زمینه خط میلی متر 1کمتر از 

 عمق زمینه نقش میلی متر 8

 میزان تراکم درصد 71تا  81

 زیر ساخت درودگری قاب و صفحه
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 نتیجه گیری 

های گوناگون وجود داشته و در معماری نورگیر یکی از عناصر مهم معماری است که از آغاز شکل گیری تا کنون به صورت

دهد. تأمین نور، تهویه هوا، سبک سازی سازه معماری، تزیین بنا، تأمین منظرمناسب ایرانی مکانی خاص را به خود اختصاص می

رکردهای مهم نورگیر به شمار می رود. شکل ظاهری نورگیرها در کاربرد مناسب آنها و سازگاری با خود برای فضای داخلی بنا از کا

بنا از لحاظ معماری موجب پیدایش انواع این آثار شده است. نورگیرها از ترکیب اشکال و نقوش هندسی در ساختار و قالب مستطیل، 

های عملکردی نورپردازی بر چهار فاکتور مهار نور، اند. روشی و... تشکیل یافتهمربع، دایره، نورگیرهایی با قوس های هاللی و جناغ

تلطیف نور، انعکاس و جذب نور و هماهنگ کردن قدرت بینایی به نور استوار است؛ که این عوامل همگی توسط نورگیرها تأمین می 

ای در هویت بخشی به آن دارا بوده است و کننده شدند. در معماری گذشته نورگیرهای چوبی کاربرد وسیعی داشته و نقش تعیین

جدا از نقش کاربردی خود، بستری مناسب برای خلق آثار هنری بدیع را پدید آورده است. تجزیه و تحلیل نقوش نورگیرهای امامزاده 

ت. طراحی شده اس دهد که زمینه به حاشیه و متن تقسیم شده و داخل متن با لچک و ترنج و شمسهیحیی و عباس ساری نشان می

زیر ساخت آثار به صورت درودگری قاب و صفحه و شیوه اجرایی به کار رفته در نقوش، منبت کاری و گره چینی است. روسازی 

 ها محدب است. دار و روسازی اسلیمیهای ختایی مقعر و شیبها مسطح، روسازی گلکتیبه
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