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 شهر تاریخی ماسوله  هایهای بصری و ساختاری ارسیویژگی

 1لمر پورحسنسعید 

 2سحر طوفان

 چکیده

نور خورشید را متناسب با ساعات و شدت  توانندمی که هستندهای رنگی باالرونده با شیشهمشبک های ها پنجرهارسی

 هایارسیعماری آن از مدر که مناطقی است  ازجمله نیز شهر تاریخی ماسوله .دهندعبور  یهای متعددتابش آن در رنگ

های شهر تاریخی ماسوله انواع ارسی تا ر تالش گردیده استپژوهش حاض درشده است. استفاده فردیمنحصربه

حاصل  یدریافتنور ن بصری، ساختاری، عملکردی و میزا هایویژگی تا گردیده استتالش  گردند و همچنین بندیدسته

 هایشیوهاز حاضر  جهت دستیابی به این اهداف در تحقیق .گیرند ارزیابی قرارتحلیل و مورد را  هاارسیاز هریک از 

ی هاارسی که استدهنده آن نتایج حاصل از تحقیق نشان شده است.ادهتحلیلی استف -توصیفی مطالعات میدانی و

 درکی دوجداره،1 هایارسیازار، ب غیرمنفذدار هایارسی ،همچون یمتفاوت هایاز ارسی گونه6 غالب در توانمیماسوله را 

و با بررسی  همچنین .کرد بندیدستهدرکی 5 هایارسیو  درکی4 هایارسی درکی،3 هایارسیدرکی، 2 هایارسی

در پیدایش انواع ترین دالیل عمده توانهای ماسوله میاری ارسیهای بصری و ساختویژگیصورت گرفته در  هایتحلیل

در فضاهای سب برای کاربران امتن پوشش )حجاب( ایجاد ،ابعاد بازشوهادر  ترانسانیابعاد  خلق ،از قبیلرا ها ارسیمختلف 

سال ی از کاربران کهنافزایش حافظت فیزیک، سازی()متحرک با شرایط دلخواه کاربران ناسبتم دید بصری ایجاد، داخلی

ر برابر تخریب بالیای دموجب کاهش  هاوزن بنادر سازی سبکبا  های مصنوعی وکاهش مصرف انرژی، و خردسال

 دانست.می گردند طبیعی همچون زلزله 

 اهداف پژوهش

 یخی ماسوله.های مختلف شهر تارارسی انواعبندی معرفی و دستهبررسی،  (1

 ماسوله.تاریخی  هایخانههای ارسیبصری و ساختاری  هایویژگیشناخت  (2

 سؤاالت پژوهش

 ؟موجود هست در شهر تاریخی ماسولهچندین نوع ارسی متفاوت  (1

 ؟هستند مؤثرسوله ما تاریخی هایخانه هایارسیبصری و ساختاری  هایویژگی گیریشکلعواملی در چه  (2

 

                                                             
 mail: -Eیرانتبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ا ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحدئول مکاتبات، دانشجوی دوره دکتریمس. 1

stu.saeidhasanpourloumer@iaut.ac.ir 

 .E- mail: sahar.toofan@gmail.com علمی، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران هیئتعضو  .2

mailto:sahar.toofan@gmail.com
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 واژگان کلیدی

 .انرژیچینی، شهر تاریخی ماسوله، ، گرهتزئیناتارسی،  

 مقدمه

 ، اعتقادات و باورهایای از فرهنگ و تمدننمایه که در ابزارهای متفاوت یمختلف یهاگونههمواره هنر با پیدایش بشر، به 

که نمونه موفق آن  (46: 1391، و حجازی فریستهشا) -(107: 1393فر، یستهشا) گردیده استنمایان هر ملتی هستند 

در  کههستند  ینقوشی هندسی منظم هاچینیگره. کردمشاهده  چینیگرهسنتی همچون در هنرهای توان یمرا 

: 1378زاده، )شریف-(67: 1390فر،)اثنی عشری و شایسته دنشومیقدیمی استفاده  هایپنجرهو  هادر، تذهیب هایطرح

)کیانمهر و خزایی،  دنگردمعنوی در بناها می عملکردی و هایجنبهدارای زینتی های عالوه بر جنبهچینی، گره هنر (5

طراحی شوند  هاانساننیازهای جسمی، روحی و فطری  با نقوش، تزئینات هندسی مطابقاگر به عبارتی ( 27: 1385

درواقع ( 65: 1392و کشاورز،  فرشایستهآورند )به وجود  در بناها کاربران ایبررا  ییدلپذیر و زیبا تأثیرات توانندیم

توانند که می اندگرفتهشکلگری کاری و شیشهچینی، منبتهنر گرهاز استفاده هوشمندانه  هایی که بانیز پنجره هاارسی

 ،تاریخی ماسولهشهر  (164: 1385)شفیع پور،  طور مناسبی برطرف نمایندبهرا نیازهای عملکردی و حسی کاربران 

که هنرهای  رودمیدر بازشوهای آن وجود دارد، متأسفانه بیم این  فردیمنحصربهکه تزئینات مناطقی است  ازجمله

بالیای طبیعی و انسانی که  براثرتخریب  و شدنفرسودهاصیل ایرانی و بومی بکار رفته در تزئینات تاریخی شهر به دلیل 

، لمر پورحسنگردد )ستاری ساربانقلی و این شهر موجب نابودی آثار تاریخی  ،شدت یافته است نیز اخیر هایسالدر 

 موردبررسیشهر تاریخی ماسوله  هاییارس موجود درهای انواع ارسی است(. در این پژوهش سعی گردیده 56: 1393

باب  350است. جامع آماری بیش از  بوده، توصیفی، تحلیلی، صورتبهمقاله  د. روش تحقیق در ایننقرار گیر و تحلیل

از جامعه آماری کنار  اندبودهکه فاقد ارسی  بناهایی ،خانه و مغازه، مسجد، کاروانسرا بوده است. الزم به ذکر است

 تحلیلو  موردمطالعهموردی  صورتبه مورداستفاده قرارگرفته بودند هاآنارسی در بنا که  20فقط و  اندشدهگذاشته

 هایویژگیرا از منظر  اندشدهگرفتهماسوله بکار  شهر تاریخیپرتکرار که در  هایارسیگونه از  6که از بین  اندقرارگرفته

 افزارنرمتوسط  در فضاهای داخلی را  هاارسیو تحلیل انرژی میزان نور ورودی حاصل از  تزییناتیبصری، ساختاری، 

VELUX Daylight Visualizer 3  ر تاریخی ماسولهشه .تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفتمورد  

 1050ارتفاعی بیش از در  قرارگیری با( 30: 1393، دیگران)فالمکی و که  استدر شمال ایران  ماسوله شهری توریستی

 :Vaisi, 2015)-(219: 1391)معماریان، دارای اقلیمی کوهستانی است  (Nasehi et al., 2017) متر باالتر از سطح دریا

محله دارای پنج  ،ماسولهشهر تاریخی ( 113: 1392زاده، )غفاری و مستولی- (29: 1389)گورابی و کاظم نژاد،  (296

این شهر  (Ehsan Reza, 2011: 61) است سفال و شش محله فرعی دیگر ،سر علیامحله، کشهدبر، اسدبر، مسجخانه :اصلی

است که در نگاه اول توجه بسیاری از مخاطبان را به خویش معطوف  فردیمنحصربهزیبا و تاریخی دارای معماری بسیار 
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 مندیبهرهنماید، عواملی که معماری ماسوله را نسبت به سایر مناطق کشور متمایز می ترینمهمتردید یکی از بیسازد، می

این شهر تاریخی بکار جد و مغازهای ، مساهاکه در بسیاری از خانه هستندها استادانه از هنرهای سنتی همچون ارسی

و توانسته سیرتکاملی خویش  شدهگرفتهطور پیوسته در این شهر تاریخی بکار ، هنری که از دوران صفویه بهاندشدهگرفته

 شدهگرفتههای بکار در ارسیامروزه توان نتیجه آن را می کهرا در تمام بناهای موجود در ماسوله به اوج خویش برساند 

در گام  و شودآن ارائه  دهندهتشکیلشود تا تعاریفی از ارسی و اجزاء تالش می ابتدااین شهر تاریخی مشاهده کرد. در 

و در  خواهدپرداخته  تاریخی ماسوله هایخانهی هاارسیو  هاپنجرهبصری و ساختاری  هایویژگیتحلیل به نیز بعدی 

 د.نهای شهر تاریخی ماسوله معرفی گردارسی مختلف هایشود تا گونهآخر نیز تالش می

  ارسی

چیدمان  (88: 1396)وحدت طلب و نیکمرام، -(5: 1390، پورعلیهستند که از ) یها عناصر تزئینی و نقوش خاصیارس

، دیگرانشناس و )حق -(92: 1392)اسدی فلسفی زاده و محمد زاده،  شوندمیساخته  های رنگییشهشو  هاچوب

 یجابه، هاارسیدرواقع  (1858: 1377د )دهخدا، نشویمعمودی باز  صورتبهکه  درهایی هستند، هاارسی. (55: 1395

سرتاسر دیوار یک اتاق را  معموالً، هایارس (319: 1381)گرگانی،  کنندمیحرکت باال  به سمت ،گشتن روی پاشنه گرد

 درگذشته معموالً  هایارس. بخشندمیو به فضاهای داخلی و نمای بنا زیبایی خاصی  (192: 1381)پیرنیا،  ندپوشانیم

 (.115: 1392راهیم زارعی،)اب اندداشتهکاربرد  هاینیهحسفضاهای مختلفی همچون خانه، مسجد، مدرسه، سراها و در 

  سیار دهندهیلتشکاجزای 

 سیبدنه ار

د و سپس نشویممتنوع هندسی و گیاهی ساخته  وشنقو  هاچینیگره ،یکارمنبتو  های مقاومچوببا  هاارسیبدنه  

 شوند.استفاده می آبی، سبز، سفید، زرد، قرمز صورتبهنیز  معموالًکه  رنگی هاییشهشاز ی چوبی هاشبکهدرون 

 چهارچوب

 .شوندمی ساختهمنحنی دار ساده و دارای اشکال  هاارسیکه با توجه به فرم  استاصلی ارسی  یبنداستخوان 

 وادار

 .دنکنیمتقسیم  هادر ارسی مساوی هایلنگهرا به  ارسیطولی  صورتبهکه  هستندعمودی چهارچوب  یهاستون 

 پاخور

 باشند.میمشبک و ساده  صورتبه غال با که دنشویمگفته  چهارچوبپاخور یا پاشنه ارسی به قسمت پایین و افقی  

 پاتاق

 (.111: 1391)امرایی،  گیرندیمدر داخل آن قرار  هالنگهکه  دنشویماطالق  هابه قسمت باالیی ارسی پاتاق 

  های رنگیشیشه
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 هایارسهای رنگی در یشهش؛ (52: 1386، فرشایستهتواند انسان را از خود برهاند و او را از افسردگی نجات دهد )یم نور 

 منظرهد که فرد داخل اتاق به نشویمموجب  های، قرمز، آبی، سبز، سفید، سبز، نارنجی هستند صورتبه غال باکه 

ی مختلف هارنگعالوه بر آن،  بیرون )حیاط( اشراف کامل داشته باشد و از بیرون اتاق به سمت داخل چیزی دیده نشود

یجه، گرم شدن نامطبوع فضا درنتخل اتاق و باشند و از تابش مستقیم نور به دایمها در دفع حشرات موذی مؤثر یشهش

های تحلیل ویژگیشود تا به . در گام بعدی تالش می(20: 1389کنند )بزرگمهری و خدادی، یمدر فصول گرم جلوگیری 

 پرداخته شود. ماسوله شهر تاریخیهای ها و ارسیبصری و ساختاری پنجره

 دهنده ارسی.یلتشک: بررسی اجزا 1شماره جدول 
 )کتیبه( پاتاق: 4 یرتصو پاخور :3 یرتصو وادار :2 یرتصو چهارچوب: 1 یرتصو

    
 : نگارندگانمأخذ

  های تاریخی ماسولههای خانهها و ارسیهای بصری و ساختاری پنجرهتحلیل ویژگی

توانند شرایط که میهستند متحرک  تکه وچند دارای ساختارهایی باهای شهر تاریخی ماسوله های موجود در خانهارسی

توانند موجب پیدایش نکات ای مناسبی را برای کاربران خویش ایجاد نمایند و همچنین عالوه بر آن نیز مینوری و تهویه

 اشاره خواهد شد: هاآنطور مختصر به برخی از های شهر تاریخی ماسوله گردند که در ادامه بهمثبت دیگری در خانه

  سازیسبک

د موجب نتوانمی هاارسیوجود ، اندشدهساختهمصالح سنتی از  های شهر تاریخی ماسولهغالب خانهنکه با توجه به آ 

که در تصویر  طورهمان .گردندزلزله بالیای طبیعی همچون در برابر  هاآنپذیری کاهش آسیبتر شدن بناها و سبک

بخش عظیمی از سطح جداره بنا  سازیسبکو بازشوهای متعدد موجب  هاارسیاست وجود  شدهدادهنشان  5شماره 

 گردیده است.
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 های شهر تاریخی ماسولهها و بازشوها در جداره خانهبررسی سطح اشغال ارسی 5تصویر 

 : نگارندگانمأخذ

  عایق حرارتی

برای  تا شرایط بسیار مناسبی را شوندمیموجب  هستند کهچندالیه  یساختار دارای ماسوله شهر تاریخی هایارسی 

 ورود هوای سرد، گرم در فضاهای داخلی ایجاد نمایند.محافظت از 

 : بررسی ساختار چندالیه ارسی موجود در شهر تاریخی ماسوله.6شماره جدول 

 
 : نگارندگانمأخذ

  مختلففصول  ارسی در تأثیر
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رنگی  هایشیشهو  هاارسیموجود در بدنه  هایچینیگرهاست، به دلیل وجود  شدهدادهنشان  7که در تصویر  طورهمان 

تر و با به میزان کافی، مالیمزمستان تابستان و  ولتا نور شدید خورشید در فص شودمیدر آن موجب  شدهبکار گرفته

 کمتر وارد فضاهای داخلی گردد. یخیره

 های شهر تاریخی ماسولههها و بازشوها در جداره خان: بررسی سطح اشغال ارسی7شماره جدول 

   
 : نگارندگانمأخذ

 های شهر تاریخی ماسولهها در خانهنحوه عملکرد ارسی

ی تاقچه ها در قرارگیریبا  ندتوانمی (هادرک) هاارسیقطعات که  هستند ایگونهبهماسوله  هایارسینحوه عملکرد  

 کاربران ی داخلیهانیازهای فضافصول مختلف و متناسب با  بتواند واردشدهمیزان نور  تا شوند موجب (هاکتیبه) عمودی

 تغییر یابند.
 های شهر تاریخی ماسولهها و بازشوها در جداره خانه: بررسی سطح اشغال ارسی8شماره جدول 

 
 : نگارندگانمأخذ

 کاربرانپذیری دید بصری انعطاف

به  متناسبرا  یهای مختلفتوانند وضعیتبنا میدر داخل کاربران  هاارسی ساختار کشویی و تغییرپذیربا توجه به  

توانند میکه  هستندای گونهماسوله بههای خانههای ارسی ها دراندازارتفاع دستایجاد نمایند همچنین  یشخو هاینیاز

مراجعه از سقوط افراد سالخورده و کودکان در داخل بناها فراهم آورند )برای کنترل و حفاظت  ی راامنیت بسیار مناسب

 (.9شود به تصویر 
 های تاریخی ماسولههای خانههای شخصی کاربران در ارسی: حفاظت از حریم9شماره جدول 
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 : نگارندگانمأخذ

 های شخصیافزایش حریم

محصور در جهت  را یمناسب بسیار مانعی تا شوندمیموجب  هاارسیدر  مشبکی شکل هایساختار کارگیریبهبه دلیل  

ای گونهاین حالت به فراهم گردد درواقع هابنادر داخل های شخصی کاربران حریم حفاظت ازماندن فضای داخلی و 

اما افراد خارج از خانه به مشاهده نماید،  راحتیبها ر خارج از منزل شخصد نتوامی آسانیبهداخل خانه  فردکه است 

 را مشاهده نمایند. آندر ساکن ی داخلی خانه و افراد هاتوانند فضانمی طریقیهیچ 
 های تاریخی ماسولههای خانههای شخصی کاربران در ارسی: حفاظت از حریم10شماره جدول 
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 : نگارندگانمأخذ

 VELUX Daylight Visualizer 3 افزارنرمنحوه تحلیل نور خورشید توسط 

است،  شدهاستفاده VELUX Daylight Visualizer 3معماری  افزارنرم نسخهاز آخرین  هاارسیدر تحلیل نورهای حاصل از  

شاخص برمبنای اطالعات جغرافیایی  هایگونه، ازآنپسو  اندگردیده سازیمدلاتوکد  افزارنرمشاخص در  هایارسیابتدا 

 هاآنکاربردی  هایمشخصهشناخت فصول سال برای  تریناصلیشهر تاریخی ماسوله در فصول تابستان و زمستان که 

میزان نور وردی با میزان عددی اشعه ورودی  دهندهنشانقرار گرفتند و تصاویر در غالب تصاویر که  موردبررسی باشندمی

  .اندشدهدادهنشان 

 موجود در شهر تاریخی ماسوله هایارسیشناخت انواع 

 ؛هایارسیمختلف از  گونه ارسی 6به  توانمیی شهر تاریخی ماسوله هاارسیصورت گرفته در  هایتحلیلبا توجه به 

 هایویژگیکه هر یک دارای  یافتدست اردار بازغیرمنفذ ارسیو  یدرک5، یدرک4 ،یدرک3، یدرک2، یدرک1

 خواهیم پرداخت. هاآنبررسی هر یک از در ادامه به  کههستند  فردیمنحصربه

 

 بازار غیرمنفذدار هایارسی
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 برمبنای صرفاًکه  هستندغیرمنفذدار بازار  یهاارسی ،شهر تاریخی ماسولهموجود در  هایارسی نادرترینیکی از 

بخش  در توانمیرا  هاارسیاز  گونهاین و فقط اندگرفتهشکل هایشانکاربرپاسخگویی به نیازهای کاربردی و امنیتی 

هنری همچون  تزئینات هرگونهفاقد  هااز ارسی گونهاین، ساختار شهر تاریخی ماسوله مشاهده کردبازار مرکزی 

موجود ساختار مشبکی گره آلت لغت مستطیل مربع که  تزئیناتو قواره بری بوده و تنها  چینیگره ،رنگی هایشیشه

نیز برمبنای طول  هاآنو تعداد  باشندمیمتر  2*5/0 دارای ابعاد هادرک .اندقرارگرفتهمورد استفاده  هاکتیبهدر بخش 

 .باشندمی عدد 5الی  4 غالباًنیز  هاتکهتعداد هستند و ساده  هاپاخور ساختار .باشندمیدرک متغیر  5الی 4از  هادهانه

 خیرگی شاهددار بازار منفذغیر یهاارسی از شدهحاصلمیزان نور  صورت گرفته در هایتحلیلبا توجه به  همچنین

و  رنگی هایشیشهعدم وجود  دلیل این اتفاق نیز ترینعمدهبسیار شدیدی در ابتدای ارسی هستیم که  اینقطه

منازل بازشوهای در یی هاارسییک چنین  کارگیریبهعدم  دالیل ترینعمدهیکی از  تردید. بیاست ساختارهای مشبکی

و عدم وجود حجاب برای ساکنان داخل بنا است و در نقطه مقابل آن فضاهای فروشگاهی هستند آن شدید  خیرگینیز 

 ها با دارا بودناز ارسی گونهایندانند که ا امری ضروری میکه نیاز به دیده شدن اجناس موجود در فضاهای داخلی ر

 تمامی نیازهای تجار را برطرف نمایند. توانندمی پذیرانعطافپارتیشنی و  هایساختار

 های شهر تاریخی ماسولهبررسی ارسی غیرمنفذدار بازار خانه :11تصویر 
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 : نگارندگانمأخذ

 دوجدارهدرکی  یکارسی 

دارای که  هاییکتیبهو  دوالیه یهایساختار (،متر1*2کوچک)ابعاد  دارا بودنبه دلیل  دوجدارهدرکی  یک هایارسی 

از جایگاهی ماسوله معماری  در زیبا در خلق سیمایی اندقرارگرفته بدنه اصلی خویشاز  بافاصلهشکلی متفاوت هستند و 

که  است آن ایدوالیهساختار  ها،ارسیبا سایر  هاارسیاز  گونهاینوجه تمایز  ترینیکی از مهم. هستندبرخوردار  ایویژه

و افزایش  شخصی هایحریم، انرژی بیشتر حفظ اند موجبتوانسته یک چنین تدابیری کارگیریبهبا معماران محلی 

هایی باز دارای کتیبه غالباًها از ارسی گونهاین. (9 و 6مراجعه شود به تصاویر شماره ) گردند بناهای خویشمباحث امنیتی در 

 ،شوندمیساخته  گیرندها قرار میهای مختلفی از تکههشت مربع که در بخشو شمسه جقهبتههای چینیگره که دارای

از  شدهبرگرفتهپاخورها نیز  طرح همچنین .شوندمی نیز تشکیلمتحرک  تکه3الی  2و از  است عدد1 هادرک تعداد

هشت  چینیگرهو  دورتمام درزمینه چهارلنگه، دایرهنیم قواره بری صورتبه غالباًکه هستند  هاحاشیه هایطرح

 هاآندر از  هاارسیاز  گونهاین کوچکبه دلیل وجود ابعاد های رنگی بسیار محدودی شیشه، هستند گردانچهارلنگه

 ترینمهماست  شدهدادهکه در تحلیل میزان نور ورودی ارسی یک درکی دوجداره نشان  طورهمان. شوندمی استفاده

 بوده وکه از حد استاندارد بسیار پایین به فضاهای داخلی است  واردشدهمیزان نور  هاارسیاز  گونهاینضعف موجود در 

 (است عدد 3الی  2 معموالً) دهندافزایش میموجود در جدارها را ی هاارسیبرای رفع این مشکل تعداد  استادکاران محلی

اند میزان نور ورودی موردنیاز کاربران را ارتفاع باالتر از سطح ارسی توانسته همچنین با قرار دادن یک پاتاق کوچک در

 در فصول پاییز و زمستان به داخل بنا افزایش دهند.
 های شهر تاریخی ماسولهبررسی ارسی یک درکی دوجداره خانه :12تصویر 
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 : نگارندگانمأخذ

 دودرکیارسی 

 گیرند.قرار می در تاالرها و فضاهای پذیرایی هاارسیاز  گونهاین غالباًهستند،  2.5*2 ابعاد دارای دودرکی هایارسی

 صورتبه غالباًو باشند متعددی نمیها  چینیگرهالگوهای دارای آن است که  ی دودرکیهاارسینکته حائز اهمیت در 

نشان  13که در تصاویر شماره  طورهمان، اندقرارگرفته هاارسیکه در سرتاسر جداره  هستند های تکرار شوندالگو

را برای  ینور بیشتر شوند تاموجب میکه  هستند تراشالماسمشبک شش دوازده  صورتبه هاکتیبهاست  شدهداده

 هادرکو  هاتکه، تعداد شده استاستفاده هادر آنساده  هایو از پاخور هستند فاقد حاشیه .نمایندفضاهای داخلی میسر 

به دلیل ابعاد ها از ارسی گونهایندر همچنین  اند.گرفتهشکلیکسانی  هایطرحبا  قسمت 2هرکدام به ترتیب از  نیز

میزان نور ورودی به فضاهای داخلی،  هایتحلیلبا توجه به . رنگی هستیم هایشیشهشاهد حضور چینی ها گرهمناسب 

 درکی دوجداره هستیم.1 های غیرمنفذدار بازار وارسینسبت به  یتراستاندارد وشاهد نوری بیشتر 

 های شهر تاریخی ماسولهخانه دودرکیبررسی ارسی  :13تصویر 
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  ارسی سه درکی

، تنوع الگوهای گیرندمیقرار  مورداستفادهدر تمامی محالت ماسوله  که هستند 2*3دارای ابعادی  درکی3ی هاارسی

نیز  هاحاشیهدر  غالباًو  هستندمشبک ساده  صورتبه غالباً پاخورها، استبسیار فراوان  هاارسیاز  گونهایندر  چینیگره

 نورعبور دهندگی  قابلیت هستند و باز هاکتیبه، دنشومیهای خفته راسته و قواره بری بته و جقه استفاده  چینیگرهاز 

، گرددمیاستفاده و گره هشت چهارلنگه  ایمیلهقو،  هایطرحقواره بری با از  هاکتیبهآن  تزئیناتدر  معموالً و  دارند را

 هایارسیبه تحلیل صورت گرفته از میزان نور ورودی به  با توجه. استعدد  2 هاتکهعدد و تعداد 3 هادرکتعداد 

د کاهش مصرف توانمیشاهد ورودی میزان نور فراوان در فصول سرد سال بود که این میزان از نور  توانمیدرکی 3

 (.14 یرتصاو)رجوع شود به انرژی در داخل بنا گردد و گامی مثبت در جهت توسعه پایدار بردارد. 

 های شهر تاریخی ماسوله: بررسی ارسی سه درکی خانه14تصویر 
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 : نگارندگانمأخذ

 

 

  ارسی چهار درکی

از  گونهاین غالباً، استمتر  2* 5/3-4که دارای ابعاد  استزیبا ماسوله ی هاارسیی چهار درکی یکی دیگر از هاارسی

سر موجود است که پس از مرمت دوباره آن و بهترین نمونه آن در مسجد تاریخی کشه در مساجد کاربرد دارند هاارسی

 .نمایندمیمیسر را  رقابلیت عبور نو هستند که باز صورتبه ی آنهاکتیبه. بازگرددخویش  مطلوببه شرایط توانسته 

چینی و قواره بری و عاری از هرگونه تزئینات گره هاحاشیهو  پاخورها. هستند ایتکه2صورتهدرکی ب4ارسی دارای

صورت گره آلت به هاکتیبهتزئینات  .اندشدهاستفاده متنوعی رنگی هایشیشهاز در ساخت آن و  هستند ساده صورتبه

 طورهمانشده است. از گره مربع لوزی حصیری استفاده نیز هاو در قسمت درک هستندچینی بند رومی و گره چلیپا 
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که  هستنداستانداردی  یهانور دهندهنشاناز ارسی  واردشدهمیزان نور است  شدهدادهنشان نمودارهای تحلیلی که در 

تواند در خلق مینوری  فضای پر یک چنینوجود  بدون تردید اند،یافتهتوسعهمناسبی  صورتبه ی داخلیدر تمامی فضا

بسیار تأثیرگذار باشند و باعث پیدایش و توسعه فضایی پر از فضاهای مذهبی  بخش درپیدایش حسی معنوی آرامش

 های مصنوعی نیز گردند.جویی در بخش انرژیهای مثبت گردند و از منظر دیگر نیز موجب صرفهانرژی
 های شهر تاریخی ماسوله: بررسی ارسی چهار درکی خانه15تصویر 

 

 
 مأخذ: نگارندگان

  ارسی پنج درکی

قاجاری است و از منظر ساختاری از  هایارسیدارای ساختار  هایی است کهیکی از محدود ارسی ارسی پنج درکی

در شهر تاریخی ماسوله موجود  هاارسی گونهاینگونه از  1الگوهای ابداعی استادکاران محلی ماسوله پیروی نکرده و تنها 

چینی و قواره بری در این است، تنوع گره 2.2* 5ابعاد ارسی . شوددر بخش مسجدبر ماسوله یافت میکه آن نیز  است

صورت باز بوده و قابلیت عبور نور را دارا است، پاخور ساده بوده و عاری از تزئینات ها بهکتیبه ارسی بسیار متنوع است،
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، اندشدهادهاستفگل نو است و در تزئینات کتیبه از قواره بری با طرح خورشید با طرح دارای قواره بری  هاحاشیه .بوده

 و از شودصورت قائم و یکپارچه در بخش کتیبه قرار داده میاز ارسی یک عدد است که به گونهاینها در تعداد تکه

دارای ابعاد بسیار  از ارسی گونهاین، با توجه به آنکه است شدهاستفادهدرک ارسی  5در تمامی متنوعی های رنگی شیشه

ی داخلی انتقال هابیشترین میزان نور را به فضا تواندمیداده است اصلی بنا را پوشش تمامی جبهه نمای  وسیعی است و

 درکی 5حاصل از ارسی  شده است میزان نورنیز نشان داده 16تصویر  ورودی درکه در تحلیل میزان نور  طورهمان دهد.

 بسیار در فصول تابستان و زمستان در حدتمامی نیازهای نوری کاربران را به خوبی  تواندمیو استاندارد بوده  در حد

 .نمایدمیمطلوبی فراهم 
 های شهر تاریخی ماسوله: بررسی ارسی پنج درکی خانه16تصویر 

 

 : نگارندگانمأخذ

 گیرینتیجه

بصری و  هایویژگی گیریشکلبر  مؤثرعوامل  تأثیرگذارترینو  ترینمهمنیازهای کاربردی کاربران و مباحث اقلیمی از 

 گردیده هاارسیجدید از  ایگونهموجب خلق  هاآنتاریخی ماسوله هستند که هر یک از  هایخانه هایارسیساختاری 
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، دیگریعبارتبه باشندمیاز منظر کاربردی و ساختار فیزیکی متفاوت  کامالً گونه ارسی است که  6و گواه این ادعا نیز وجود 

بدون منفذ که  هایارسیهرگاه اگر نیاز به افزایش امنیت برای فضاهای مسکونی و تجاری مطرح بوده، در آن محیط از 

فرهنگی و مذهبی که نیاز  در فضاهای آنکه اگرو یا  گرددمیاز آن استفاده  است تنها در بخش مرکزی ماسوله که بازار

 تریوسیعکه دارای ابعاد  گرددمیاستفاده ی هایارسیاز  استالک عمل به نورگیری طبیعی و تهویه طبیعی هوا در آن م

به بنا  گیریجهتبناها و نسبت  هایدهانهبا توجه به ابعاد  کهآنعامل دیگر و یا ( باشندمیدرکی  4 غالباًهستند )که 

نورهای متفاوتی را برمبنای نیازهای کاربران فراهم نمایند، استفاده  توانندمیکه  یدرک 3 یال 1 هایارسیخورشید از 

جهت فراهم  هاچینیگرههوشمندانه از  مندیبهره هاارسییکی دیگر از نکات فرهنگی دیگر در طراحی  ؛ وگرددمی

 اندشدهگرفته در نظر ایگونهبه هاارسینمودن پوشش و حجاب مناسب برای فضاهای داخلی است و یا آنکه ابعاد و اندازه 

 فراهم نمایند. ایسازهتا حداکثر راحتی را برای کاربران در شرایط مختلف بصری، امنیتی و 

  مأخذمنابع و  

  هاکتاب
 (، ارسی، پنجره رو به نور، چاپ سوم، تهران، سمت.1391) امرایی، مهدی

 شناسی و مرمت(، تهران، سروش دانش.یبآسآمودهای ایرانی )شناخت، (، 1389بزرگمهری، زهره و خدادی، آناهیتا )

معاونت حفظ ، تهران، و تدوین و تعلیق زهره بزرگمهری یفتأل، مصالح ساختمانی )آژند، اندود، آمود((، 1381پیرنیا، محمد کریم )

 (.پژوهشگاه)و احیا سازمان میراث فرهنگی کشور 

 خدا، جلد دوم، تهران، دانشگاه تهران.نامه ده(، لغت1377اکبر )دهخدا علی

 (، ماسوله نردبان معراج از خاک تا افالک، رشت، انتشارات نستوه.1388اهلل )شبان، ذبیح

 (، آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی برونگرا، تهران، سروش دانش.1391معماریان، غالمحسین )

  مقاالت
، "کاری مسجد جامعه گوهرشادیکاشی تیموری و هاقرآنبررسی نقوش تزیینی "(، 1390مهناز )، فرشایستهاثنی عشری، نفیسه و 

 .53 - 72مطالعات هنر اسالمی، شماره پانزده،  دو فصلنامه

، "سازی در طراحی و ساخت پاروانهای هنر ارسیها و مزیتقابلیت" (،1392) یمهد، محمد زادهاسدی فلسفی زاده، سارا و 

 .98 - 91، شماره چهار، هش هنرفصلنامه پژو

، فصلنامه اثر، "درباره ماسوله و تحوالت کالبدی؛ دوره زمانی اواخر قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم" (،1392) یمصطفپورعلی، 

 .6 -19شماره شصت، 

های رنگی شیشهتحلیل معیارهای تابش عبوری از مجموعه "(،1395) شناس، محمد. بمانیان، محمدرضا. قیابکلو، زهراحق

 .55 - 64، شماره یک، نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ ،"های دوره صفویهارسی

رابطه بین توسعه پایدار معماری محیطی و طراحی اقلیمی در مناطق » (،1390رمضانی گورابی، بهمن و کاظم نژاد، زهرا )

 .21 - 38آمایش محیط، شماره چهارده، ، فصلنامه جغرافیایی «کوهستانی مطالعه موردی: شهرک ماسوله
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، فصلنامه "بر ماسولهچینی در بناهای محله خانهتزئینات گرهشناخت " (،1393) یدسعلمر،  پورحسنستاری ساربانقلی، حسن و 

 .55 - 66شماره چهار،  ،)هنرهای تجسمی( -هنرهای زیبا

، دو فصلنامه "بر ارائه راهکارها در رونق اقتصادی آن تأکیددستی با اهمیت و لزوم پشتیبانی از صنایع"(،1385، مهناز )فرشایسته

 .107-122مطالعات هنر اسالمی، شماره بیست، 

فصلنامه مطالعات  ، دو"کاربرد نقوش انتزاعی فلزکاری دوران سالجقه در طراحی مبلمان سبز شهری"(،1386، مهناز )فرشایسته

 .47-64اسالمی، شماره هفت، هنر 

فصلنامه  ، دو"راهکارها در رونق اقتصادی آن ارائهبر  تأکیدبا  دستیصنایعاهمیت و لزوم پشتیبانی از "(،1393، مهناز )فرشایسته

 .107-122مطالعات هنر اسالمی، شماره بیستم، 

 ، دو"منطقه آالشت مازندران بافیجورابتزیینی در  هایمایهنقشبررسی "(،1391، مهناز. حجازی، معینه السادات )فرشایسته

 .35-48فصلنامه مطالعات هنر اسالمی، شماره شانزدهم، 

بر امنیت،  تأکیدکاربری نقوش پوشاک زنان دوره صفوی در پوشاک زنان امروزی با "(،1392) ، مهناز و کشاورز، عیسیفرشایسته

 .65-86شماره هجده،  فصلنامه مطالعات هنر اسالمی، ، دو"هویت و آرامش

 .3-5، کتاب ماه هنر، شماره هشت، "مبانی هنرهای سنتی"(،1378) ، سید عبدالمجیدزادهشریف

 .183تا  164وهشت، ، فصلنامه هنر، شماره شصت"ارسی در معماری سنتی ایران"(،1385) شفیع پور، آسیه

 .5 -21، شماره هجده، ، فصلنامه نگره"تهرانهای قاجاری های کاخمطالعه طرح ارسی"(،1390) یلوفرنعلیپور، 

فرهنگی پایدار در بخش گردشگری  -مدیریتی و توسعه اجتماعی -نظام اداری"(1392) یعل، سید زادهمستولیغفاری، غالمرضا و 

 .106 - 125، شماره هفت، فصلنامه توسعه گردشگری ،"ماسوله

قلمروهای تفاهمی بررسی موردی: "(،1393هاشم )و هاشم نژاد،  محمدحسنعلی، مصطفی و طالبیان، فالمکی محمد، منصور و پور

 .25 - 40 ، شماره شش،، دو فصلنامه معماری ایرانی"پیش در ماسوله ایجاد تاالر

یک و نودو، شماره ، نشریه کتاب ماه هنر"چینی صفویمفاهیم و بیان عددی در هنر گره"(،1385محمد )کیانمهر، قباد و خزایی، 

 .26 - 39نودودو، 

های تاریخی ایران، های خانهبررسی اهمیت فراوانی و پراکنشی رنگ قرمز در ارسی"(،1396)وحدت طلب، مسعود. نیکمرام، امین. 

 - 97، شماره دو، نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی )هنرهای زیبا( ،"های قاجار تبریزتاج ارسی خانه 22مورد پژوهی 

87. 
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Visual and structural features of sash windows in Masouleh Historical 

City 
Saeid Hasanpour Loumer 1 

Sahar Toofan 2 

Abstract 
Sash windows are windows where the glazed panels are opened by sliding vertically 

with colored glasses that can pass sunlight with different colors in proportion to the hours 

and intensity of radiation. Masouleh historical city is one of the areas with the most 

remarkable sash windows in its architecture. In this research, it is tried to categorize 

various types of sash windows in Masouleh historical city. It is also tried to analyze and 

evaluate the visual, structural, functional and light features of sash window. The present 

research has used field method and descriptive-analytic studies to achieve these goals. 

The results of the research indicate that sash windows in Masouleh can be categorized 

in 6 different types of diverse sash windows, such as non-porous market sash windows, 

double glazed one-Daraki sash windows, two-Daraki sash windows, three-Daraki sash 

windows, four-Daraki sash windows, and five-Daraki sash windows. Also, by reviewing 

and analyzing the visual and structural features of Masouleh's sash window, the main 

reasons for the appearance of different types of sash windows are as follows: creating 

more human dimensions in the dimensions of the openings, creating a suitable covering 

(Hijab) for users in the interior, creating visual visibility proportional to user-friendly 

conditions (Animating), increasing physical protection from older users and children, 

reducing energy consumption, as well as weight reduction in buildings in order to reduce 

vulnerability to earthquakes. 
 

Research objectives 
1. Investigating, introducing and categorizing different types of sash windows in 

Masouleh historical city. 

2. Understanding the visual and structural features of sash windows in Masouleh 

historical homes. 
 

Research questions 
1. How many different types of sash windows are in the Masouleh historical city? 
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2. What factors affect the formation of the visual and structural features of sash windows 

in Masouleh historical houses? 
 

Keywords  
Sash window, decoration, Girih tiles, Masouleh historical city, energy. 
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