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 چكیده 
-ود را میخاف اطر نوری که انسان به وسیله آن محیطباشد.دگی انسان بدون شک، نور مییكی از حیاتی ترین پدیده های زن

سی معماری بایی شنایكی از عناصر زینور عمده ترین مشخصه معماری ایران است.نور در کنار رنگ و آب کند.بیند و درک می

نور را  باشد.ا میز آن ههای مختلفی مورد بررسی قرار داد،که معماری یكی ااسالمی است.پدیده نور را می توان در علوم و هنر

ی چشم ی معمارتوان یكی از عوامل تاثیر گذار بر روی معماری دانست و همچنین نمی توان از نقش نور در شكل گیرمی

ث باعنور تی ح گذارد.بضایی،شكل و فرم بنا تاثیر تواند بر روی جهت گیری ساختمان،ساماندهی فکرد.نور به تنهایی می پوشی

 گفته بنابر.اشدبیعملكردی دارای معانی مختلفی م به وجود آمدن بناهایی مانند آتشكده ها شده است.نور عالوه بر جنبه

الوه بر شد.پس عباان نماد عرفانی و حضور خداوند میدا و برای ما مسلمانمظهر نورانیت خسهروردی در دین زرتشت آتش 

در  ههموارشده، الب ذکرگذشته با علم به مط باشد. معماریبر روان انسان هم تاثیر گذار می تاثیرگذاری بر روی معماری،نور

رت طبیقی تاثیررسی تبدر این مقاله به صدد بهره برداری مطلوب از نور بوده است که این موضوع به وضوح قابل مشاهده است.

کتابخانه  طالعاتنور بر معماری ابنیه سنتی استان کرمانشاه پرداخته شده است.برای دستیابی به اهداف مطرح شده از م

 ای،منابع الكترونیكی و میدانی استفاده شده است.

 

 کرمانشاه ،استاننور،معماری،ابنیه سنتی های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
 ییاند نور پرتوها گفته کهنیداللت دارد مانند ا یحس، فقط بر نور فیتعار نیاز ا یاند بعضآورده یمختلف یها فینور تعر یبرا

و  کندیرا آشكار م اءیاست که اش یزینور همان چ ندیگویم گرید ی[ و بعض۱] کندیکمک م دنیو به د شودیاست که پراکنده م

توانیم حتی ستاره های دوردست و باشد به وسیله نور ما مینور رابط بین ما و جهان می .[2]دهدیمرا به چشم نشان  اءیاش قتیحق

ی، روشنائخودآغاز آفرینش را مشاهده کنیم، اما واقعا نور چیست؟ از نظر لغوی و در لغت نامه دهخدا نور اینگونه ترجم شده است؛ 

-یم دهید ایو به وساطت آن اش شودیدرک م ینائبی حس لهیکه بوس یتیفکی و در آخر فروغی، شعاع روشن ایهرچه باشد  یروشن

معموال به نور است. کلمه  یسیالكترومغناط فیاز ط یبخش خاص کیدر  یسینور تابش الكترومغناطاما از دیدگاه علمی، . [3]شود

است که  یتابش یاز انرژ ینور صورتو در انتها،  [4] باشدمیقابل مشاهده و سایر موجودات چشم انسان  اکه ب اشاره دارد ینور مرئ

عالوه بر  .[5]آوردیانسان فراهم م یرا برا دنیاست که امكان د یزی. نور چکندیم ریدر فضا س هیبر ثان لومتریک ۳۰۰۰۰۰با سرعت 

و از زمان غار نشینی و یا حتی قبل  شود یم تیحس امن جادیباعث ا نیکند همچنیانسان فراهم م یرا برا دنینور امكان د نكهیا

ر و روشنایی تا به امروز این موضوع کامال مشهود است که انسان با استفاده از آتش و امروزه به انواع مختلف در تالش ایجاد نوآن از 

 ییغارها نئاندرتالکه انسان نشان می دهد تحقیقات  .[6]است 1نئاندرتال غارنشین انسان مهم نمونه باشد.در محل زندگی خود می

 نور و گرما از بیشتر استفاده انتخاب این در اورسد انگیزه نظر مىکرده که جهت جنوبى داشته است. بهرا براى زندگى استفاده مى

. [7]ى آنیهاى تاریک انتهاغار بوده نه در بخشبتدای ها بیتشر در ا محل تجمع و زندگى آناست و همچنین  بوده خورشیده

دست دهد که این انسان قادر بود اشكال حیوانات را نقاشى نماید. عالوه بر این قطعات استخوانى بهیوارهاى غارها نشان مىمطالعه د

به طور اتفاقی واقع در کشور فرانسه  2میالدی در غار السكو194. در سال [8]ها کشیده شده است آمده که تصاویرى برروى آن

ارزش ترین آثار هنری پیش از تاریخ لقب گرفت. شكارچیان نقاش آن زمان بر روی دیوار غار  آثاری پیدا شد که بعدها یكی از با

رسد در اعماق تاریک این غار، انسان پیش از تاریخ برای روشنایی از چراغ را نقاشی کرده بودند. به نظر می تصاویر حیوانات مختلفی

توان نتیجه گرفت انسان از گذشته تا به امروز توجه به نكات فوق می با .[9]سنگی که سوخت آن چربی بود، استفاده کرده باشد. 

به طور کلی  سعی داشته که نور و روشنایی را وارد زندگی خود کند و از آن در راستای دستیابی به اهداف مختلف خود بهره ببرد.

اکش را بپزد، گرم شود و از خود محافظت توانست خور ییتوانا نیاو است. چون با ا یدر زندگ عطفیانسان بر آتش، نقطه  یرگیچ

و در برابر درندگان و  ابدیسردتر شب هم گسترش  یها انسان تا هنگامه یها تیآتش اجازه داد تا فعال یفراهم آور نیکند. همچن

 .[10]ها حفظ شود حشره

 یها ورهداز  یبود. معمار شیخو یمجبور به ساخت سرپناه برا یزندگ یبرا یکه آدم گرددیبر م یبه زمان یمعمار خیتار

شته تا به امروز از گذ .[11]است را همچون ساخت سرپناه و خانه برآورده ساخته یبشر یازهاین نیتر یاساس خ،یاز تار شیپ

و  میل اقلعوام نیاز ا یكی گذار بوده است. ریتاث یمعمار تیفیبر ک یاریشده و عوامل بس یفراوان راتییدستخوش تغ یمعمار

روی  یرگذاری براین تاث باشد که در ادامه به بررسی چگونگیاز عوامل تاثیرگذار بر معماری می. نور یكی است ییآب و هوا طیشرا

 کرمانشاه خواهیم پرداخت.استان ابنیه سنتی 
 

 روش تحقیق
ست و داخته شده اپرانی مید سپس مطالعات الكترونیكی وبرای دستیابی به اهداف تحقیق در ابتدا به مطالعه منابع کتابخانه ای و 

 پس از اتمام مطالعات، دسته بندی و طبقه بندی اطالعات در اولویت قرار گرفته است. 

                                                 
1 Neanderthals ،گرددیدر اروپا برم شپی سال ۰۰۰٫۲۳۰ تا ۰۰۰٫۱۳۰به حدود  هیاول یهاها از نئاندرتالنشانه نیاول 
 نامدار است رسند،یم یسنگ نهیبه دوران پار قدمت آن ها که، در آن ییها به خاطر وجود غارنگارهاین غار   2
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 موقعیت استان کرمانشاه

 استانمتوسط  فاعتار کیلومتر مربع در میانه ضلع غربی کشور قرار گرفته است. 24434استان کرمانشاه با وسعتی در حدود 

رق به شایالم، از  وباشد. این استان از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان های لرستان متر می 1200از سطح دریا 

شهر و  32ان،دهست 86بخش، 31شهرستان، 14این استان دارای . [12]استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود شده است

 69.7ی آن شینمیزان شهرن نفر و 3.7بعد خانوار استان ، درصد 2.59 رکشو تیاز جمعاستان سهم باشد. آبادی می 3153

دقیقه واقع شده  16درجه و  34دقیقه و عرض جغرافیایی  4درجه و  47شهر کرمانشاه در طول جغرافیایی . [13]باشددرصد می

ک میت استراتژیانشاه دارای اهکرمباشد و همچنین به عنوان مرکز شهرستان کیلومتر مربع می 7983تقریبی آن  است. وسعت

 .[14]است

 

 بررسی جایگاه نور قبل و بعد از اسالم
نیت مظهر نورا ه آتشنور در اعتقادات مردم ایران از سابقه طوالنی برخوردار است. در دین زرتشت همانطور که سهروردی گفت

ا تلقی آتش را خد اصوال وخدا دانسته شده و بعید نیست که عوام مردم جنبه های رمزی و دقیق اینگونه اطالقات را ندانسته باشند 

 وعنوان معبد  كده ها،انیان قدیم آتش را خلیفه خدا بر روی زمین دانسته اند و با این فرض آتشایر"کنند. سهروردی می گوید: 

ا را  بناهایی دانست که به توان آتشكده ه. از این رو می[15] "عبادتگاه خدا را داشته است نه آن که خود آتش مستقال معبود باشد

نشانه  وهوره مزدا پسر ا ن ها خواهیم پرداخت. در فرهنگ ایران باستان، آتشد آمده اند و در ادامه به بررسی آواسطه نور به وجو

 لی ترین عنصررین و عاایرانیان قدیم، آتش را شریف ترین، نورانی ت .[16]جهان و نمادی از نظم راستین اوستمرئی حضور او در 

 .[17]رساندمی یش های مردمان را به عرشو نیاآذر، ایزد نگهبان آتش است دانستند همچنین در سنت زرتشتی و جسمانی می

 هژیو یاختارتان سباس انیرانیا یشیبر نوراند یحكمت مبتن یطرح کل ،یو شرح شارحان و یبا توجه به آثار و آراء سهرورد 

 انیرانیاطر است که خا نی. به همشودیعرضه م یرمز یهالیرمزها است و استفاده از تمث یهمواره در لوا یرانیا شهیدارد. اوالً اند

 یشیزاندبا رم ختهیمنابع آم نیبر هم هیاند. بر اساس تكبوده شرویمند و در شعر و نثر پو چارچوب دارشهیر یاتیادب یهمواره دارا

اساس همه  طب نور و ظلمت کهقبر دو  یانداز مبتنچشم گرید ی. از سوکندیم زیرا چنان رمزآم یاست که زبان و کالم سهرورد

و  ،یعنومو  یحت مادعالم در دو سا میآن است. تقس صیخصا نیتریادیناز ب رودیباستان به شمار م رانیا ینیبدر جهان زیچ

انداز چشم نیماز ه زینوجود و حضور بر نور،  ریو تعب ،یو ماد (یاست معنو ی) عالمینویم ایو شهادت  بیعالم وجود بر غ میتقس

که  یورن ،یوع تلقن نی. در اآوردیدر نظر م کیرتا یرا عالم یو عالم ماد یرا عالم نوران ینویکه عالم م یا. به گونهردیگینشأت م

ذ نفو نی. البته ادیآیم. همچون جان و روح که در حصار تن گرفتار شودیو دربند م یزندان کند،ی( رسوخ می)ماد کیدر عالم تار

که  هالیمثت نیا م. تماکندیرسوخ م ییدر دل روشنا حیناصح یریاست که از مس یكیتار یعنیموارد به طور عكس است؛  یدر برخ

 یجوهر»ن را وح انسارباستان  انیرانیکه ا کندیم دیتأک یاست. و یاز روح و جان آدم هیکنا آورد،یفارس م یاز حكما یسهرورد

 .کردندیقلمداد م «ینوران

ن و با قرار داد دهدیقرار م ریاس نیا یاش را در آزاداست، اراده یاست که ذات حق، که همان ذات خداوند نجایدر ا حال

. کندیم تیارچشمه نور هدس یو خطرناک، به سو بیپر فراز و نش ریاند، مسسلسله فرشتگان که در حكم راهبران فانوس به دست

 قتیور حقنز منبع احاکم است. عالم فرشتگان که نور خود را  تیاست، نور و نوران جودو عالم و گرددیم ریکه تصو یدر عالم

 .[18]کندیم ریرا تدب مسلط و حاکم بر عالم ظلمت است و آن رند،یگیم

 در دوره اسالمی نیز، محوری ترین بنیاد اندیشه اشراق سهروردی بر نور استوار بود که در ایران گسترش بیشتری یافت.

است که ذاتاً روشن باشد و باعث روشن شدن  یزیظهور عبارت است از چ» : کندیدر باب نور و ظهور آن ارائه م یفیتعر یسهرورد

در باب  یسهرورد شهیآنچه در اند .[19]شودیم فیتعر ییذات آن روشنا رایظهور است. ز نینور ع نیبنابرا« شود گرید یزهایچ
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؛ چرا که [20]نور یكی از اسمای حسنای الهی است. و قرآن است نید حیوجود دارد، هم مطابق متن صر یشیمسأله نور و نوراند

 .[21]شنی هر چه در هستی است از او استظهور و رو

 تبه نحو حقیق روشن است که اسما و صفات خداوند، صرف و خالِص هر کمال وجودی است و استعمال آن واژه در مورد خدا،

 ین همه صفاتگونه است. بنابرااما غیر خداوند، چون ذات آنان به عرض وجود او موجود است، صفاتشان نیز همیناست نه مجاز، 

شود. از ه میبت دادوجودی حقیقی وخالی از نقص، منحصرا از آن خداوند سبحان است و تمام اوصاف دیگران، بالعرض به آنها نس

همه نورهای  وست و قوامر از الی و اقدم است بر اطالق آن بر غیر او؛ زیرا جمیع انوااین رو، اطالق واژه نور بر خداوند متعالی، او

ه هستی او ه موجودات بالدین ابن عربی، وجود مطلق )خداوند متعال( نور حقیقی است؛ زیرا همبه گفته محی .[22]دیگر به او است

 .[23]اندهست شده

ده کار برده ش بهمت ظلانی چهل و سه بار کلمه نور و بیست و سه بار کلمه قرآن سوره ای به نام نور دارد در این کتاب آسم

ت به صورت و ظلم است. و همچنین این دو کلمه یازده بار در کنار یكدیگر مطرح شده است. نور در همه موارد به صورت مفرد

 گونی برای آن بیان شدهمصادیق گوناشده و نور در قرآن بارها تكرار  .[24]جمع آمده و معانی آن ها در موارد مختلف متفاوت است

 :[25]است

 الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ  یْل تَسْتَوِهَ) (16کند )رعد، آیه داند و نور را برتر از ظلمت تلقی میقرآن نور و ظلمت را با هم برابر نمی 

) 

  (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (35خداوند خود نور است )نور، آیه 

  ثُمَّ الَّذِیَن  لُمَاتِ وَالنُّورَعَلَ الظُّاتِ وَالْأَرْضَ وَجَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَ)  (1خالق نور ظاهری و غیبی است )انعام، آیه او

 (کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعِْدلُونَ

 (ى نُورٍ یَهْدِینُورٌ عَلَ) (35کند. )نور، آیه او با نور خویش هر که را بخواهد، هدایت می 

 رِجُهُمْ هُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْاللَّ) (257گرداند. )بقره، آیه او است که مؤمنان را از ظلمات خارج کرده و به عالم نور وارد می

 (مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

 وْ کَرَِه تِمُّ نُورِهِ وَلَاللَّهُ مُهِ بِأَفْوَاهِهِْم وَلِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّیُرِیدُونَ ) (8باشد )صف، آیه خداوند متعال خود، کامل کننده نورش می

 (الْكَافِرُونَ

 

 معماری متاثر از نور
 آتشكده

زان تشدانی فروآا در رهمانطور که گفته شد زرتشتیان توجه ویژه ای به آتش داشته و همین امر سبب شد ایرانیان همواره آذر 

زء ج+ کده. و  از آتش پاسداشت آن پرستگاه بسازند. این پرستشگاه آتشكده نام داشت. واژه آتشكده مرکب استنگه دارند و برای 

كان ماست. این  تق شدهریشه کَتَه ی اوستایی، و آن نیز از مصدر کَن، به معنای کندن مش یر نیز مرکب است از ک + ه. کد ازاخ

خته ری نیز شناه دیگست، با واژمقدس که همواره آتش در آن به عنوان فروغ ایزدی، فروزان است و به معنای محل نگهداری آتش ا

 .[26]شود: آتشگاهمی

نظر داد؛  1توان در مورد تفاوت کاربردی آتشكده و آتشگاهشكده است. به یقین نمیه معنای آتاین واژه مرکب از آتش + گاه و ب

خستین به چه، به لحاظ لغوی، هر دو واژه از معنایی یكسان سود می برند؛ اما با توجه به ترکیبات هر دو کلمه که مرکب است و ن

 .[27]، شاید مراد از آن دو را دریابیمشودکده و دومین گاه ختم می

                                                 
 گاه در فارسی هم معنای وقت، زمان و هنگام را می دهد، و هم معنای جا و مكان 1
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ژه آتشگاه، توجه به مكان بودن آتشكده، آتشگاه نیز از جنبه مكانی آن حائز اهمیت است. در فرهنگ لغات در برابر معنی وا با

بینیم. پس به لحاظ کاربردی، هر دوی این مكان ها محل استقرار و نگهداری آتش مقدس هستند، و به کلمه آتشكده را هم می

یان رخوردارند. از سوی دیگر، یافتن کلمه آتشگاه در معنایی کاربردی، از نوعی دیگر، در ملحاظ معنایی نیز از همسانی معنایی ب

کند که جدا شدن اقوام هند و ایرانی از هم، نه تنها در محدود اعتقادات دینی تفاوت های ناگزیری هندیان این تصور را ایجاد می

-ه، جایی که آتش در آن نگهداری میمقدس ترین قسمت هر آتشكد"چه ایجاد نمود، بلكه در گفتارهای ابتدایی تر نیز نمود یافت؛ 

شود، اتاق کوچک مكعب یا مكعب مستطیل شكلی است به نام گنبد، در اصطالح زرتشتیان ایران، که در اصطالح زرتشتیان 

-میپارسیان هند بر  در این مورد به جزئی تر شدن نقش آتشگاه در میان .[28]"هندوستان )پارسیان( آتشگاه نامیده می شود.

خوریم؛ به جایگاه صرفا خالص آتش؛ حال آنكه که در ایران به معنای همان آتشكده مورد استفاده بوده است. البته پارسیان هند، 

 .[29]( نیز می نامیدندAgyari، آگیاری )1آتشكده را به زبان گجراتی

ته، ن وجود داشآگرد  به طور معمول عمارت آتشكده عبارت از بنای گنبد داری )چهارتاقی( بوده است که ابنیه اضافی دیگر در

ای ی آتشكده هالن اصلگرفت، پچهار طرف داالن و راهرویی فرا میچهارطاقی ها همراه با گنبدی سرپوشیده که گرداگرد آن را از 

ا وجود بدید. اما  ی توان اطراف آن را گلكاری می کردند که اکنون شباهت فراوانی از این حیث مایران از قدیم بوده است. معموال

یچ ی دارد و هات خاصی ها و آتشكده ها، هر یک ویژگی و مشخصقعناصر و الگوهای ثابت در ساخت بناهای ساسانی به ویژه چهارتا

 .[30]ظر پالن کامال مشابه یكدیگر نیستکدام از ن

 باشد که به شرح زیر است:كده دارای عناصر معماری مشخصی میی و آتشچهار تاق

 چهار جرز )دیوار( قطور 

 چهار دهانه عریض در جرزها 

 سقف گنبدی 

 پالن مربع چلیپا 

 داالنی در یک طرف 

رسی به بردامه ه در اباشد که اکثر آن ها در دوران ساسانی ساخته شده اند کنشاه دارای آتشكده های متعددی میاستان کرما

 آن ها خواهیم پرداخت.

ر رون شهر قصرقاپی دتشكده چهاشود. آو چوار قاپی )چهار در( نامیده میاین بنای عظیم به چهار طاقی،چهارقاپی چهارقاپی: 

ز اای است دهنای آتشكباست. این چهار طاقی، قرار گرفته شیرین قرار دارد و در کنار بناهای دیگر ساسانی معروف به کاخ خسرو 

قی دارای اتا آتشكده رفته است. اینآتشكده دوران ساسانی به شمار می دوران ساسانی که با سنگ و گچ ساخته شده و بزرگ ترین

 .[31]باشدربع ساخته شده و سقف آن گنبدی میاست که در وسط به شكل م

همدان کرمانشاه  یراه امروز انهیت. کنگاور در ماس که امروزه در شهر کنگاور واقع شده یخیتار یبنا تایمعبد آناهمعبد آناهیتا: 

 انیرانیدر نزد ا یو بارور ییبایو ز یفرشته و نگهبان آب و فراوان تایاست. آناه قرار گرفته سفونیهگمتانه ت یخیو بر سر راه تار

چهار  ییاست با بنا رانیدر ا یسنگ یبناها نیپرستشگاه باشكوه که از بزرگتر نیا یایاست. بقا بوده یمقام بلند و ارجمند یدارا

و در استان  نگاوردر شهر ک یآتشفشان سیلیمتر بر فراز تخت سنگ کم ارتفاع س ۲۴۴در ۲۰۹شكل در اندازه  یلیمستط یضلع

( ی)صُفه ساز یسكوساز وهیساخته شده است برگرفته از ش یکه بر بلند یهمچون بناها زین تایکرمانشاه قرار دارد. پرستشگاه آناه

بر اساس کاوش های باستان شناسی کاربری معماری معبد در زمان هخامنشی نیایشگاه . [32]باب بوده است رانیدشت ا که در

آناهیتا( و در دوره ساسانی )آناهیتا و آتشگاه( بوده و -فضای باز، در دوره سلوکی )معبد آرتمیس(، در دوره پارتی )معبد آنائی تیس

                                                 
1   iGujerathi, Gujerati, Gujrath ، [33]میلیون در جهان است ۴۶زبان رسمی هند است که دارای متكلمین بیش از  ۲۲یكی از 
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مورد سكونت قرار گرفته و به تدریج دارای مسجد، امام زاده،  "قصر اللصوص"ویرانه های بنا با نام در ادوار اسالمی بنا به سابقه، 

 حمام گذر،بازار، کاروانسرا و گورستان گردیده است.

اقع م آباد غرب وشهرستان اسال ،لی، بخش حمانیاز توابع دهستان ش انیقلعه ش یروستا یلومتریک 3آتشكده در  نیاشیان: 

 یسد مخزن محدوده یخیاز آثار تار یبا هدف نجات بخش یفرهنگ راثیسازمان م یاز سو یأتیتوسط ه 1384سال  شده که در

شه سنگ و مالت گچ متر است که با استفاده از مصالح ال 5/14×5/14 عادمورد کاوش قرار گرفت. آتشكده مورد بحث به اب انیش

شده  لیشكهم ت جدا از لیمكعب مستط هیهم عصر خود از چهار پا یها یچهارتاق ریهمانند سا یچهارتاق نیساخته شده است. ا

ده دایم وندیبه هم پ مجموعه را نیمدور اجزاء ا یمرتبط کرده و گنبد گریكدیها را به  از دو سو آن ییها که در زمان خود تاق

 رحله چهارمو م ینلق به دوره ساساچهار مرحله ساخته شده که مرحله اول تا سوم متع یآتشكده ط نیکاوشگر ا دهیاست. به عق

 .[12]است یدوره اسالم لیمربوط به اوا

ش بخ یه جنوبان حومگه باباخان از توابع دهست لهیم اهیس اهیس یگه در روستا لهیم لیمعروف به م یچهارتاق میل میله گه:

 مک یر فراز پشته امذکور و ب یشرق روستا یمتر 100به فاصله  یچهار تاق نیشهرستان اسالم آباد غرب واقع شده است. ا یمرکز

 یاهز آتشكده ا یكی یچهار تاق نیپست اطرف ساخته شده است. ا یکشاورز یها نی، مشرف به زمیاماسه یها تفاع از سنگرا

 یار تاقست. چهآن زمان با مصالح الشه سنگ و مالت گچ ساخته شده ا یاز آتشكده ها یاریاست که همانند بس یدوره ساسان

ا رآن  رامونید که پباشیدر ابعاد مختلف م ی، متشكل از چهار جرز سنگاست یزرگترب یمانده از بنا یباق یمذکور که هسته اصل

ه رار دارد کق ینگسو  یگچ هیپا یجهت قرار گرفتن آتشدان و تعداد ییآتشكده سكو نیاحاطه کرده است. در داخل ا یراهرو طواف

 .[12]اشندبیدر نوع خود منحصر به فرد م

هستان د ،یکزاست و در شهرستان سرپل ذهاب، بخش مر انیآتشكده سراب ذهاب مربوط به دوره ساسان یایبقا سراب ذهاب:

 عنوانبه ۲۵۷۱۰ ثبتبا شماره  ۱۳۸۷اسفند  ۲۶ خیاثر در تار نیسراب ذهاب واقع شده و ا یشمال روستا یمتر ۱۵۰دشت ذهاب، 

ی ااند های آتشكده متری از راه کنونی بازم 300تپه ی سراب در  یدر شمال خاور است. دهیبه ثبت رس رانیا یاز آثار مل یكی

تشكده با ورودی آ .سانتی متر 60دیواری به پهـنای  و البند متر از قـلوه سنگ و 5.95در  4.77شود به اندازه های دیده می

مانده،  یآتشكده باق نیمتر است. آنچه از ا 2.5ه كدآتش ارتفاع است. متر 1بلندی  و سانتی متر 60ی به پهـنای ااقی گهـواره ط

 یوره ساسانتشكده در دآ نیاز آن است که ا ی. شواهد حاکهاستهیپا نیبه منظور طواف در اطراف ا ییو راهرو یسنگ هیچهار پا

 هیاپر اطراف و د یطاق دان با چهارکه محل آتش یزمرک یفضا یداشته است. آتشكده دارا تیصدر اسالم فعال لیساخته شده و تا اوا

 یتون داراسا دو ب یوانیآن ا یباشد در بخش شمال یآتشكده م یدر ضلع غرب ییراهروها نیمجاور و همچن یطاق و اتاق ها یها

 .قسمت کامال مشهود است نیقطور ا یها وارهیاز د یقرار گرفته که بخش یگچ بر

مصالح  ده شده استاستفا متاخر از آن بعنوان کارگاه یوجود دارد که احتماال در دوران ها یالحاق یها بنا اتاق یضلع جنوب در

-یندود گچ ما یاراآن د یوارهایبا مالت گچ و ساروج و شفته آهک است، د یبنا قلوه سنگ رودخانه ا نیبكار رفته در احداث ا

 ستیحاک امر نیا بوده و یدرب ورود یهر چهار ضلع داراآتشكده در  نیشده است ا یاز گچ کف ساز یآتشكده با اندود کف.باشد

 داستیم هوههنوز  از آن ییآن بوده که بخش ها ونیوجود داشته که احتماال محل سكونت روحان ییها که در اطراف آتشكده اتاق

 .[34]در آن صورت نگرفته است یاما هنوز کاوش
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 [37]و میل میله گه [31]،چهارقاپی[36]،آناهیتا[35]پالن آتشكده های شیان -1شكل 

 

 :[38]می توان به چهار گروه تقسیم کرد به طور کلی آتشكده های ساسانی را

ده پوشیده بدی ساتقارن مرکزی و تاکید بر مرکز و تنها عنصر یگانه که همان آتش است وجود و با گن آتشكده گشوده: .1

ای بسته و فض وطهشده است و در چهار جهت متقارن عمود بر یكدیگر باز است و طاق ها نقش مفصلی بین فضای باز مح

ضیحات فوق ه به توای نیایش بوده است. با توجآتشكده ساده ترین نوع و تنها مكانی بر کردند. ایندرون را ایفا می

 گیرند.م آباد غرب در این گروه قرار میآتشكده چهار قاپی قصر شیرین و میل میله گه اسال

 ده و پیكرهشان تر در این آتشكده ها که شبیه نوع اول هستند گنبد اصلی نمای آتشكده گشوده همراه با فضای الحاقی: .2

 ان و تزئینساختم الحاقی نسبتا کوچک و ساده ای در سه یا چهار طرف بنا به منظور اجرای مراسم مذهبی، استحكام در

 ی از این گروه محسوب می شود.ا اضافه شده است. آتشكده شیان جزئبن

نیایش  ار فضایاین نوع متفاوت از دو نوع گونه قبلی است و در کنحاقی بدون نظم هندسی خاص: آتشكده با فضای ال .3

ی رودی اصلوباشد و قرینگی محوری نسبت به محوری که وجود دارد که دارای نظم هندسی میبخش های فرعی دیگری 

كان ر به این مرود نووباز ندارد و از  روی آن قرار دارد، وجود دارد. فضای سرپوشیده مرکزی هیچ راه مستقیمی به فضای

ات دینی مر تشریفگیرد که هر یک به ای صورت میگردد. ورود به مكان آتشگاه نیز پس از گذر از فضاهایپیشگیری می

 معینی اختصاص دارد.

ها ادغام  با این آتشكده میان ساختمانی ظریف و یا درون دیوارهایی محصور است، اماآتشكده با فضای الحاقی منظم:  .4

ل فضای از ک ینشده است و یک محور طولی مهم تر از محور عرضی در بنای آتشكده که تعیین کننده چگونگی بهره ور

 آتشكده ها نگونه ازتوان به وحدت و جامعیت آتشكده پی برد. در ایبه وجود می آید که در طول آن می شود،آتشكده می

اک به تقدس خ دی مبنی برشود که مهمان بودن بر آن را با نمارده میبه گونه ای گست مجموعه ساختمانی روی زمین

 ظر گرفت.نبا توجه به توضیحات می توان مجموعه آناهیتا کنگاور را بخشی از این گروه در  گذارد.نمایش می
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 طراحی اقلیمی

واره در تالش بوده که محیطی که باشد. معماران همساختمان ها مینور به تنهایی یكی از عوامل تاثیرگذار بر روی معماری 

برای "انسان قرار است در آن سكونت داشته باشد، آرامش و امنیت را فراهم سازند. در اینجا با این سوال مواجه خواهیم شد که 

ین سوال در این راستا معماری همساز با اقلیم می تواند پاسخ ا "ایجاد منطقه آسایش و امن برای انسان چه تدابیری باید اندیشید؟

نند نور، باد، باران و... باشد. اصول این همزیستی مسالمت آمیز اقلیم و معماری که شامل طراحی بنا با توجه به شرایط اقلیمی ما

صورت  نیبه ا رییتغ یرا با اندک رانیا یمیاقل ماتیبر اساس روش کوپن تقس یرانیدانشمندان اباشد، در هر اقلیم متفاوت است. می

و خشک )فالت  گرم می(،اقلیسرد )کوهستان غرب میخزر(،اقل اییدر ریو جزا یمعتدل و مرطوب )سواحل جنوب میاقل ارائه داده اند:

-یسرد قرار م میاقلر شهر کرمانشاه د یبند میتقس نیا س(. بر اسایجنوب یپهنه آب ری)سواحل و جزا مرکزی(،گرم و مرطوب

بسیار زیاد هوا در بخش عمده ای از سال در این نواحی، حداکثر استفاده از تابش آفتاب، بهره گیری با توجه به برودت . [39]ردیگ

از نوسان روزانه دما، حفظ حرارت و جلوگیری از باد سرد زمستانی در محیط های مسكونی، ضروری است. جهت آفتاب و عوارض 

در این اقلیم به دلیل کم بودن میزان  .[40]شهر و روستا است زمین عامل تعیین کننده در نحوه استقرار، گسترش و سیمای کلی

رطوبت هوا، سطوح آب و گیاه نقش چشم گیری در کاهش دما و خنک کردن هوا با استفاده از خاصیت برودت تبخیری آب دارند. 

ز طرف دیگر وجود شوند. انع باال رفتن بیشتر دمای محیط میهمچنین این سطوح به دلیل کاهش بازتاب اشعه خورشید، ما

واقع گرم، کمک چشمگیری درختان پر برگ سایه ساز و خزان پذیر، به کاهش سطوح آفتابگیر حیاط و دیوارهای مجاور آن در م

 .[41]کندمی

 [41]نقش سطوح مختلف در کاهش یا افزایش دمای محیط -2شكل 

 

، ا مساحت کموهای ببنا قرار دارند. ایوان و بازشدر این اقلیم به منظور دریافت نور جنوب فضاهای اصلی در قسمت شمالی 

لوگیری ابستان و جتر فصل دایوان در این اقلیم بر خالف مناطق مرکزی ایران کاربرد نشیمن ندارند و وظیفه آن ها کنترل ورود نور 

رنگ  نمای تیره وصالح د، ماز ورود برف و باران در زمستان است. ارتفاع کم اتاق ها به منظور سریع گرم شدن آن ها در فصول سر

ژگی های ز ویا برای جذب نور و انرژی، دیوارهایی با ضخامت زیاد و در آخر، کوچک بودن حیاط نسبت به اقلیم گرم و خشک

 .[41]باشدمعماری اقلیم سرد می
 

 عناصر نورگیری در معماری سنتی

ضوع و این مو نداود، برآمدهخجلوه دادن آثار  باتریتناسب و ز ،یهماهنگ جادیدر ا یاز نقش نور، سع یهمواره معماران با آگاه      

 د، گروه اولگیرنین از دو جهت مورد مطالعه قرار مدر معماری سنتی کامال مشهود است. عناصر نورگیر در معماری سنتی ایرا

ا نور ه نقش آن هکیرها، دوم، نورگ باشد و گروهدن میزان نور وارد شده به بنا میکنترل کننده های نور، که نقش آن ها تنظیم کر

 .[42]باشدمیرسانی به بنا 
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 کنترل کننده های نور

نور  تابش و طرف مسدود باشد و انسان را از تماس با بارش کیاست مشتمل بر سقف و ستون که حداقل در  ییفضا رواق:

و در  دهدیم عبور را به داخل یمیباشد نور مناسب و مال ادیز دیخورش که شدت نور و حرارت یو در مناطق داردیآفتاب مصون م

 .[43]شودیورد در معبد آناهیتا دیده مکه این م داشت میواسطه خواه با ای میمستق ریغ قیاز طر ییصورت روشنا نیا

ها، که گرداگرد تمام پنجره متر یتسان 15تا  6بودند به عمق  یشكن نازک آفتاب یهاغهیبند تتووش ایبند تابش تابش بند:

 ای یبند افقتابش شد،یم رها کاپنجره ایها درگاه یکه باال ییها . آنندازندیب هیها سا آن یتا رو شدیها و درها کار مروزن

ا ت 60 یه پهنابدرگاه  ایو پنجره دهر  نیبودند که ب یگچ ای یآجر یهاغهیهم ت یعمود ای ستادهیبند انام داشتند. تابش «هیسَرسا»

 .[44]ستد استفاده شده ابه عنوان مثال در تكیه بیگلر بیگی از تابش بن .شدندیکار م متر یسانت 15تا  10و عمق  متر یسانت 70

 جادیرت احرا جهیتکرده و در ن یریبه سطح پنجره جلوگ آفتاب میها از تابش مستقپنجره  یبر رو هیسا جادیا ها: بان هیسا

 از یوناگونگاثرات  ها ممكن است بان هیسا .ابدییکاهش م یا پشت آن به مقدار قابل مالحظه یاز تابش آفتاب در فضا یناش شده

گ و وده و به رنها متفاوت ب بان هیسا ییکارا داشته باشند. یعیطب هیکنترل نور و تهو به داخل، بآفتا میکنترل تابش مستق لیقب

متحرک و اع ثابت،ها به انو بان هیسا دارد. یدر ساختمان بستگ یعیطب هیتهو طیشرا نینسبت به پنجره و همچننصب آنها  محل

یه بان از سا ها در خانه سوری برای ایجاد سایه بر روی پنجره .شوندیم میمثل درختان تقس یعیطب یها بان هیسا نیهمچن

 .[43]استفاده شده است

ند تمانع تابش  بیترت نیو بد شدیم دهیبودند کش دهیسرا نشان یکه بر باال ییپرده آن بر خرپاها که بان بر سرا هیسا :سرادق

 .[43]شدیبه درون سرا م دیخورش

جبور م یریگرمس یدر شهرها .خوردیبه چشم م یریسردس و هم یریگرمس یکه هم در شهرها دهیسرپوش یاکوچه :ساباط

مانشاه طراف بازار سنتی کرادر محله های قدیمی  .گذاشتندیساباط م هیسا جادیا یو برا رندیرا بلند بگ واریبودند کوچه را تنگ و د

 .[43]از ساباط استفاده شده است

 مول بوده ومع هیفوصورود به ساختمان از دوره  یبرا دینور خورش میو تنظ یریجلوگ یبرا میضخ یهااستفاده از پرده  :پرده

و دوال  الکیت به صور بوده و شمیابر ایها معموال از جنس کرباس و  پرده نیا .شدیاز آن استفاده م زیدر دوره قاجار ن نیهمچن

و  ها توسط قرقره ردهپ نیا دنیباال کش .شدینصب م هایرساُ ها و پنجره ایها و  وانیدر جلو ا مولو به طور مع شدندیاستفاده م

 نینگسو  میها معموال ضخپرده  نیجمع کرده است چون ا كنواختیها را  آن یها بوده که به طور هماهنگ تمام قسمت ییبندها

 .[43]دیها را باال کش آن شدینم نیاز ا ریبوده و غ

 

 نورگیرها

 که کردهیم جابیا یو مذهب یخاص مل دیو گردباد و عقا تند و روشن،باد و باران،توفان ران،آقتابیا ریمتغ یهوا :شباک

 یچوب یهاجرهها و پن ندرون ساختمان با روز درون بنا داشته باشد. حفاظت یبرا یشباک ای یاپرده ساختمان عالوه بر دو پنجره،

ه و نور ها شدت نور را گرفتشبكه نیا پوشاندند،یم یکاش ای یسفال یهارا با شبكه آن رونیو ب شدیو پرده محفوظ م یگچ ای

به  وور شده نمنقوش شبكه پخش  ینور در اثر برخورد با کنارها یانحراف پرتوها .شودیم جادیآن ا یالاز البه یترفیضع

 رونیببود از  تیقابل رو یرون از داخل به راحتیب یآنكه تمام فضا رغمیضمنا عل .کردیکمک م ییو پخش روشنا یكنواختی

 .[43]تكیه بیگلر بیگی قابل مشاهده انداین شباک ها به خوبی در  .در طول روز به داخل نداشت یدید گونهچیه

 بدون بر هم زدن خلوت اهل خانه است. رونیمناظر ب تیهوا و رو انیجر دادن نور، یمعموال برا پنجره: مشبک یهاو پنجره در

نور خارج و  نیب یمشبک تعادل یهاپنجره شود. متناسب با شدت نور ساخته دیپنجره با است، دیشد دیکه نور خورش یدر مناطق

و مانع خسته شدن چشم در مقابل  ردیگیآفتاب را م دینور شد یلواز داخل نگاه کرده شود ج یکه وقت یتعادل کند،یم جادیداخل ا
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است که نور داخل اتاق  یااغلب به گونه شودیمشبک به کار برده م یهاکه در ساختن پنجره ییها طرح .شودیخارج م دینور شد

همه آن  ستین دیشد رونینور ب یو وقت کنندیم لیرا تعد خارج را بخش کرده و آن دیمشبک نور شد یها.پنجره کندیم میرا تنظ

 یبه درهاقابل ذکر است،  .شودیبه کار برده م زین شهیمشبک ش یها در و پنجره یبرا یگاه .دهندیاتاق عبور م را به داخل

در زمستان با کاغذ روغن زده مسدود و  نیو گچ نیسفال ،یمشبک چوب یها در و پنجره و روزن. شودیم در و پنجره گفتهمشبک،

 در شكل شماره سه، استفاده از در و پنجره های مشبک در تكیه بیگلر بیگی دیده می شود. .شدیها باز م در تابستان

 در یر باالدمعموال  پنجره کوچک دانست که کی توانیدر واقع روزن را م کرد. کیاز هم تفك توانیروزن و پنجره را نم :روزن

 به روزن گریت دبه عبار است. رفتهیبسته به کار م یفضاها یآزاد برا یهوا نیو تأم ییگرفتن روشنا یآن برا یدر دو سو یو گاه

 ل ساختها گچ و سفابا چوب و گاه ب یروزن گاه است. دهشیم هیها تعب شانه طاق ایو  اللهکه در ک دگردیاطالق م ییها سوراخ

 یفنور کا گرید یاقطهناز  ای یو درونگرا بودند و از سقف هشت یمرکز بافت یکه دارا ییدر بناها و اغلب ثابت بوده است. شدهیم

رنده کش استفاده شده  از روزن در خانه خواجه باروخ یا همان .دادندیروزن قرار م یدر ورود یباال در شد،یم نیتام یهشت یبرا

 است.

 یده جارفته شگکه در نظر  یاو در محفظه رودیباال م پاشنه گرد، یگشتن رو یاست که به جا یپنجره مشبك یرساُ :یرساُ 

 عموالم ،یرساُ یانقش شبكه .شودیم دهید یریسردس یها و رواق ساختمان شانیها و پ معموال در اشكوب کوشک ی. ارسردیگیم

 بهترین نمونه برای این گزینه، اُرسی تكیه معاون الملک می باشد.. است یچوب یها مانند پنجره و روزن

که  وجود دارد ییها م روزنهها و بازارها هنوز  ها و رسته رباط یها و غالمخانهگرمابه  یهاکالله گنبدها و کلمبه در :جامخانه

و در  انددهینار هم چکرا در  نیسفال یها قسمت حلقه نیدر ا اند. درآمده یابرجسته یکپه ایبه صورت قبه  نیسفال با چند حلقه

 دارند،یرمها را ب آن هیکل ای کیها  و تابستان گذارندیها کار محلقه  انیته قرابه در م مانند یاشهیگرد ش یها ها جام زمستان

ست و بر ا لهیوس نیتر گرم باشد مناسب یسرد و گاه یگاه دیکه به مناسبت فصل با ییها دهیسرپوش ییروشنا یبرا هم امروزه

 .خود را حفظ کرده است یها جاگرمابه  فراز بام

. ستین سریها م متقس هیگنبد امكان اجرا به صورت بق زهیت یها یكیچون در نزد .شودیسقف گفته م یباال رینورگ به :هورنو

وراخ هورنو ها اکثرا سرش بازامثال در پوش را انجام دهد. یطاق کار نور رسان یتا در باال کنندیرا پر نم سوراخ زه،یت یكیلذا در نزد

 .ردیپذ صورت اهبه وسیله آن  هیو تهو ییعمل روشنا در بازار سنتی کرمانشاه هورنوها به خوبی دیده می شوند و باز است

 تدر قسم ارانمعم، یعموم یبناها ریبازارها و سا ممكن نبوده مثل وارهایکه استفاده از پنجره در د ییبناها در: روشندان

به آن  واست  ساختهیم سریوجه م نیرا به بهتر هیاند که عبور نور مناسب و تهو کرده جادیا ییها روزن، یکاربند یدیخورش

 .ندیگویم روشندان

گاه آن اند،آورده دیرا پد آن کییو مواز دهیآجر تراش یها است که با تكه ینینقش تزئ کی خوون: و خوون در ساختمان زیفر

 ختمان،سا یشانیو در پ کنندیم یگوناگون رنگرز یها اند به رنگکه در آب حل کرده ییها و رنگ شمیرا با خاک و سر آن یرو

 دیپد ییاه ده و نقشرا سوراخ کر نیگچ یهاها لوحه اتاق هو هوا ب ییورود روشنا یبرا .شودیم دهیچ در زیفر ها و ستون انهیم

 .دندینشانیها مدرها و پنجره یها را در باال آورده و آن لوحه

تا نور  کردندیم هیقسمت اطاق تعب نیرا در باالتر و آن گذاشتندیکه در داخل گچ کار م ینیکوچک و رنگ یهاشهیش :گلجام

 .ندیگویگلجام م زین شد،یدر استفاده م یکه در باال یاشهیو آالت ش یبه شبكه گچ کند. نیبنا را تام به داخل یرسان

ها به صورت  ز پالكانها یبعض .گفتندیباشد پالكانه م فش پنجرهطرااکه  یبالكن ای وانیدر ا آمدهشیپ یها پنجره به :پالكانه

 .اندشده نیتزئ کوچک یها شهیساخته شده و با ش یاصل یزده از نما رونیب یهاپنجره

 .رسدینم نیآن بسته است و به زم یکه پا یروزن ای پنجره :پاچنگ

 .ماندیم یآن به صورت پنجره باق یهیو بق شودیباز م نییاز در و پنجره که قسمت در آن تا پا یبیترک :یپاچالق
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 .پنجره است ینوع :باجه

 .ودشانه معین الكتاب، تهرانی دیده میدر ضلع شمالی خ .داشته باشد یرو به آفتاب که ارس تاالر :یتهران

و  گرفتیورت مصبه علت فقدان نور  ینیرزمیز یها در بنا و شبستان یرینورگ یسنگ برا گونهنیاز ا استفاده :مرمر سنگ

 .شود نیرزمیاز سنگ مرمر بود تا نور وارد شبستان در ز اطیفرش ح از سنگ یقسمت

وارد  میستقمنور به طور  .شودیسقف انجام م قیفضا از طر ییروشنا جهیو در نت یریکه نورگ ییفضاها در :و مقرنس یکاربند

 دیز نور خورشا شتریهرچه ب یریگبهره یبرا ییبایاز ز ریو مقرنس به غ یکاربند. دینمایاز آن را روشن م یفضا شده و فقط بخش

ه به پخش شد خود منحرف شده و آن را به صورت ریجهات مختلف از مس رد شودیکه موجب م بیترتنیبد .شودیم استفاده زین

ر برا در  یشتریکه حجم ب داشت. میخواه یمتمرکز ریو غ كنواختی ییصورت در داخل بنا روشنا نیا در دهد،یراه م داخل

 در تصویر شماره سه مقرنس های زیبای مسجد عمادالدوله دیده می شود. .ردیگیم
 

 نقش هشتی در نور رسانی به بنا

از  یمطلوبالت ناحتا داخل ساختمان  نور شكسته شود، ستیبایم رونیبودن نور در ب دیاز ورود به ساختمان به علت شد بعد

 اید و ند که گرهست یورود یها یهشت و شكست شدت نور، میدر تقس یاز عوامل مهم معمار یكی نداشته باشد. هنظر وارد شوند

داخل  ز بهختلف رومرا در ساعات  یمیوجود دارد که نور متمرکز مال یرینورگ والمعم یهشت یدر باال .شدندیساخته م یچندضلع

 هیدر حاش ژهیوبه ،یسنت یمعمار یها یژگیکردن نور و حرارت از و و متعادل میتنظ یبرا وهیش نیکار بردن ا به دهد،یانتقال م

نجر به م لپوشیوجود ف دارند. ییسزا در داخل بنا سهم به یرینورگ یدر چگونگ زین ها لپوشیها و ف قوس ها، طاق انواع .است ریکو

ر د یه گاهکاست  یهمان گنبد اصل منطقه سوم)مسجد نواب(. در قسمت گنبدها شده است یساختمان زیمنطقه متما سه جادیا

 .کردیبنا کمک م یریو به نورگ شدیباز م یکوچك یها آن پنجره یمحورها
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 ناصر نورگیری )کنترل کننده های نور و نورگیرها(ع -3شكل 
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 گیرینتیجه

رای ز اسالم داابعد  ونور عالوه بر تعریف علمی خود، در قبل  در این مقاله به بررسی تاثیرات نور بر معماری پرداخته شد.

ر بوامل موثر عكی از تعاریف متعدد و متنوعی است. به خصوص برای ما مسلمانان، که نور تداعی کننده خدا می باشد. بدون شک ی

ش معبود ای پرستشد، جایی برنوری که باعث به وجود آمدن یک مكان جدید به نام آشتكده در معماری  باشد.معماری، نور می

که به  یمی است،طرح و نقشه می باشد. از دیگر تاثیراث نور بر معماری طراحی اقلدر خویش، جایی که دارای سبک خاص خود 

ر شهر قلیمی دتمهیدات الزم برای طراحی اکه در این راستا  معنای چگونگی ایجاد یک آسایش محیطی برای انسان می باشد

 تاکید و توجه به نور به شرح زیر می باشد:کرمانشاه با 

 زمستان نشین در قسمت شمال، تابستان نشین در قسمت جنوب 

 یمرکز اطیدرون گرا با ح یساختمان ها 

 کوچک در بنا اطیو ح وانیاستفاده از ا 

  هیز سارج او خا گریكدیباد  هیدرجه به سمت شرق و در سا 45درجه به طرف غرب و  20 نیساختمان ها بقرارگیری 

 جنوبی  – یدر محور شمالو آفتاب هم 

 بازشوهای متععد و کشیده در جبهه جنوبی برای استفاده از نور آفتاب 

 بازشوهای کوچک در جبهه های دیگر بنا 

 استفاده از آب، گیاه و درختان در حیاط 

ی شوند که مقسیم ت نور و نورگیرهاو در آخر به عناصر نور گیری در معماری سنتی می رسیم که به دو دسته کنترل کننده های 

 اسامی آن ها ذکر شده است. (1در جدول شماره )

 
 عناصر نورگیری در معماری سنتی -1جدول 

 نورگیرها کنترل کننده های نور
 روشندان پاچنگ شباک رواق

 فریز و خوون پاچالقی در و پنجره مشبک تابش بند
 گلجام باجه روزن سایه بان ها

 پالكانه تهرانی اُرسی سرداق
 ---- سنگ مرمر جامخانه ساباط
 ---- کاربندی و مقرنس هورنو پرده
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