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 چكیده 

ای که رود و در محفظه، باال میپاشنه گردمُشـَبََّکی است که به جای گشتن بر روی  پنجرهو  معماری ایرانیاز عناصر  1اُرُسی      

شود. یکی از های سردسیر بسیار دیده میساختمان رواقو  پیشانو  هاکوشک اشکوبگیرد و در ر گرفته جای میروی آن قرا

عوامل بسیار مهمی که سبب می شود انسان با قرارگرفتن در برخی از فضاها و مکانها احساس شادی و شعف کند و بیشترین لذت 

دن در آن محیط ببرد و یا بالعکس درفضاها و مکانهایی غمگین و دلمرده و افسرده و بی قرار شود، با اصل مهم نور را از بودن و مان

های کهن اصفهان های زیبای آن در خانههای چوبی است و نمونهها و روزنو نورپردازی ارتباط دارد. نقش شبکه ارسی مانند پنجره

تأثیر نور در توصیفی سعی شده تا  -تهران( بسیار است. در این مقاله در روشی تحلیلی و کاشان و یزد ) و انواع جدیدترش در

بررسی و کاربردها و اثرات آن بیان شود. و دالیل استفاده از این پنجره ها در بناهای  پنجره های ارسی و رابطه آن با معماری اسالم

 اسالمی را ذکر کند.

 

 
 

 

 .معماری اسالمیروزن ها،  های ارسی، نور، ارسی، پنجره های كلیدی:واژه

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
( اور به معنای باالست و اُرسی یعنی پنجره هایی با لنگه های بازشو باالرونده ، بنا به 1378دربارة ریشة این واژه اختالف نظر وجود دارد. )پیرنیا ) اُرُسی -1

واژه،که ارسی را برگرفته از کلمة  ( پهلوی گرفته شده و به معنای سفید و روشنایی است )قس دهخدا، ذیل همین arusگفتة فره وشی این کلمه از ارو یا )

 روس دانسته است(.
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 :مقدمه-1
ارسی چیدمان چوب و شیشه،یادگاری ازروزگاران قدیم و ابهام گرفته از طرحهای اصیل اسلیمی که در ساخت درها و پنجره    

شود. ارسی ها، درمعماری  های بناها بکار می رفت.اکنون دیگر متداول نیست و تنها درخانه های قدیمی به جا مانده دیده می

ایرانی دارای اهمیت بسیاری بوده و اتاقی که دارای این نوع پنجره بود را اتاق ارسی می نامیدند،که مهمترین اتاق خانه ویا بنا به 

 شمار می رفت.

 :روش كار-2
این آثار به دوره عصر قاجار  پنجره ارسی یکی از عناصر مهم معماری سنتی ایرانی است،که براساس یافته های میراث فرهنگی   

برمی گردد و بررسی های انجام شده نشان داده باتوجه به خصوصیات مثبت، پنجره های ارسی دراقلیم گرم و خشک بدون وارد 

فضاهای پذیرایی  کردن تمام تششعات خورشیدی،روشنایی را تامین می کند.بنابراین از این پنجره ها می توان درفضاهایی چون:

واب، در ساختمانهای مسکونی درحال حاضر استفاده کرد.بدین منظور باید از اندازه های مناسب برای اجرای گره چینی واتاق خ

استفاده کرد.البته در زمان استفاده از انواع ارسی در کاربریهایی که گفته شده باید به جهت نورگیری پنجره توجه کرد به همین 

ت شمال وغرب ساختمان پیشنهاد نمی شود. نقش شبکه ای ارسی، معموال مانند پنجره منظور قرارگیری پنجره های ارسی درسم

ها وروزنه های چوبی است. معموال برای دادن نور و جریان هوا و رویت مناظربیرون بدون برهم زدن خلوت اهل خانه استفاده می 

تامین نور فضای درونی در معرض  ر ساخته شود.شده است. درمناطقی که نورخورشد است پنجره باید متناسب باشد و با شدت نو

دید قرار دادن فضای بیرونی کاهش شدت تابش نور آفتاب و گرما ایجاد زیبایی در نمای ساختمان حفظ حریم و محرویت فضای 

 پنجره های ارسی با ایجاد نورهای رنگارنگ باعث دور شدن و خارج شدن (های رنگی )شیشه بیرون دور کردن حشرات مزاحم

 حشرات مزاحم از فضای بیرونی اتاقهای دارای پنجره های ارسی می شوند.

 

 روابط موجود در مثلثهای هنجار: رابطه فیثاغورث( 1جدول)

 شکل نشانه نام بخش نشانه نام بخش

 N1F راسته)هج( F 1F ,2 پایه)کانون(

 

 CD دیرک AB دوال

 F 1F ,2 میان کش N1F پادیر

 D2D = F1F دوبند(ماهار) MF1MF=2 هنجار

  B2=F1AF پیمانه
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 معرفی اجزای مثلث هنجار (2)جدول

 شکل نشانه نام بخش

 a راسته)هج(

 

 b خفته)میان کش(

 c چپی)پادیر(

 d پیمانه

 

 همان رابطه معروف فیثاغورث که در تمامی مثلثهای قائم الزاویه برقرار است: رابطه اول:( 3جدول)

 کنترل اعداد مونهن فرمول رابطه

 a=2,b=1.5,c=2.5 4+2.25=6.25 اول c2+b2a=2 اول

 a=5,b=12,c=13 25+144=169 دوم c2+b2a=2 اول

 

 همواره مجموع وتروضلع بزرگتر مثلث برابر است با توان دوم ضلع کوچکتر: رابطه دوم:( 4جدول)

 کنترل اعداد نمونه فرمول رابطه

 a=2,b=1.5,c=2.5 4=1.5+2.5 اول b+c2a= دوم

 a=5,b=12,c=13 25=12+13 دوم b+c2a= دوم

 

 :می توان از رابطه زیر استفاده کرد (dبرای بدست آوردن پیمانه ) رابطه سوم:( 5جدول)

 کنترل اعداد نمونه فرمول رابطه

 a=2,b=1.5,c=2.5 d=(2+2.5-1.5)/2=1.5 اول 2b)/-d=(a+c سوم

 a=5,b=12,c=13 d=(5+13-12)/2=3 دوم 2b)/-d=(a+c سوم

 

، جای می گیرد برای کنترل این (b، دردرون میان کش)(a، به تعداد یک واحد کمتر از راسته)(dرابطه چهارم: پیمانه )( 6جدول)

 :بدست آورد سومرا از رابطه می توان از رابطه  dرابطه ابتدا باید اندازه 

 کنترل اعداد نمونه فرمول رابطه

 a=2,b=1.5,c=1.5 2.5=(2-1)1.5 اول b=(a-1)d چهارم

 a=5,b=12,c=3 12=(5-1)3 دوم b=(a-1)d چهارم

 

 :بدست آورد ،(c)، پادیر (bمیان کش) رابطه پنجم: با افزودن یک واحد به( 7جدول)

 کنترل اعداد نمونه فرمول رابطه

 b=1.5,c=2.5 2.5=1.5+1 اول c=b+1 پنجم

 b=12,c=13 13=12+1 دوم c=b+1 پنجم
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 :است، همواره یک عدد صحیح (bو میان کش) (c)پادیر  ابطه ششم: تفاضل مربعاتر( 8جدول)

 کنترل اعداد نمونه فرمول رابطه

 b=1.5,c=2.5 22.25=(2)-6.25 اول 2b-2c(n)=2 ششم

 b=12,c=13 2144=(5)-169 دوم 2b-2c(n)=2 ششم

 

 :(c)( و پادیر aته)برابر است با نصف مجموع راس (d) رابطه هفتم: مجذور پیمانه( 9جدول)

 کنترل اعداد نمونه فرمول رابطه

 /a=2,b=2.5,c=1.5 26.25=(2+2.25) اول 2b)/-=(a+c2d هفتم

 /a=2,b=2.5,c=1.5 29=(5+13) دوم 2b)/-=(a+c2d هفتم

 بدست خواهد آمد: مرابطه هشت، ا در نظر گرفتن رابطه اول و پنجمب بدست می آید.  aداشتن   c وb پس از اثبات رابطه ها، اندازه 

 c2+b2a=2 و                                           c=b+1رابطه هشتم:                                                         
2=(b+1)2+b2a 

21)/-2b=(a 
 هم به دست خواهد آمد:   cسپس در رابطه نهم برای  و

c=b+1                                                    2-/(21وb=(a    

2+1)/2c=(a   

 بدست می آید: 8و رابطه  4از رابطه  رابطه دهم:

2d=(a+1)/   

 بنابراین داریم: رابطه از یک رابطه یعنی قضیه فیثاغورث استفاده می شود، 10درنهایت می توان گفت کلیه این 

 
2=c2+b2a 

                                                                                                                :پیشینه تحقیق-3

ویژگیهای هنری و نقاشی  و یی و تزئینات پرکاره لحاظ زیباب این بنای قدیمی :سال قبل( 140اصفهان )حدود  خانه اعلم در-1

آنچه در خانه اعلم جلب   ای شاخص اصفهان به شمار می رودعداد بناهاروی گچ و نقاشی روی آینه و صنایع چوبی و حجاری در 

بوم نفیسی ازآینه آلدری خانه اعلم همچون  کند، تنوع تزئینات و نقاشی ها و گچپری های آن است. اتاق پنج توجه می

به همراه گل وبوته د، این طرحها که ده رودرروی بیننده قرارمی را کاری هنرهای تزئینی دوران قاجار کاری،نقاشی،گچبری ومنبت

باشد. عالوه بر آن تزئینات این خانه می و شیشه های رنگی می تواند الگوی بسیار مناسبی برای هنرهای تزئینی دوران قاجار 

  ت.بیانگر توجه مجدد هنرمندان دوران قاجار به هنرهای دوران صفویه اس

نگر تغییراتی اساسی در معماری ایران می باشد که این تغییرات خانه حبیب آبادی بیا (:دوره قاجارخانه حبیب آبادی دراصفهان)-2

را در اصول و مبانی و ویژگیهای شکلی و هنری و مفاهیم معماری سنتی ایران به نمایش می گذارد. از نظر تاریخی، در اواخر قاجار 

ه است. به ویژه در زمان مشروطیت دوره ای بوده که گرایش به اروپا و کمرنگ شدن مفاهیم سنتی در ایران بسیار چشمگیر بود

وپس از آن که گرایش به اروپایی شدن شتاب بسیاری می گیرد. سرستونهای خانه حبیب آبادی نماد اصلی این گرایش در معماری 

در تزیینات آن گرایش به طبیعی تر جلوه دادن گیاهان و بخشهایی از بدن انسان )دست( همگی گویای تمایل به  می باشد.

اتاق اشکوب اول  .قمری مربوط به اوایل سلطنت احمد شاه قاجار و پس از مشروطیت می باشد 1332سال  .می باشد هنرغربی
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دارای بخاری دیواری با گچبری های زیبا است. دیوارها دارای تزئینات شیر و شکری بوده و سقف اتاق ها دارای تزئینات گره چینی 

  .با رنگهای سبز و زرد خردلی می باشد

آئینه در فرهنگ ایرانی نماد پاکی، راستی و صداقت است و به همین دلیل است :(خانه سلطان بیگم ) خانه فرهنگ محله بازار -3

ین ها و مراسم و حتی معماری بسیار استفاده می کنند. از آئینه در معماری به منزله عنصری یکه ایرانیان از آئینه در خانه، آ

ر و ایجاد محیطی دل انگیز استفاده شده است. استفاده از آئینه در تزئین بنا یا معماری ابتکار تزئینی و به دلیل جذب نور بیشت

 و  هنرمندان ایرانی و اوج شکوفایی این هنر مربوط به دوره قاجار می باشد.خانه سلطان بیگم هم اکنون در تملک سازمان فرهنگی

متر  800سال و به مساحت  150اخته می گردد. این خانه با قدمت شن بازار محله فرهنگ خانه نام به و بوده شهرداری هنری

 به خانم سلطان بیگم و منسوب به عمه ناصرالدین شاه است.  متعلق  مربع

که دوره اول آن مربوط به :شودشکل گیری عمارت آصف به چهار دوره تقسیم می:خانه آصف وزیری در سنندج )عصر قاجار(-4 

است. دوره راهروهای طرفین وقسمتی از فضاهای بخش شرقی مربوط به دوره صفویه و فات، اتاقهاتاالرتشری:بخش شمالی شامل

های شرقی و غربی حیاط بیرونی و حمام ست، در این دوره ضلعا دوره قاجاردوم شکل گیری عمارت آصف مربوط به نیمه نخست 

است. دوره سوم که شامل احداث فضاهای اندرونی، سردر ورودی نیم هشتی و بازسازی بخش غربی تاالر عمارت ساخته شده

حیاط،  ای عمارت، تعویض سنگفرش کفمته. دوره چهارم شکل گیری عمارت آصف مربوط به مرمت کلیه قس.شودتشریفات می

ها، گچ بری :فرد شامل در ضلع شمالی آن تاالر اصلی با تزیینات منحصربه .ساخت دوباره حیاط مستخدمان به شکل امروزی است

درضلع شرقی حیاط بیرونی فضاهایی شامل راهروهای ارتباطی و  .یبا و پرکاری با نقوش هندسی قرار داردو ارسی ز مقرنس کاری

های آجری واقع شده و در پشت این دو سه در و یک چهار دری و دو اتاق وجود دارد و در ضلع غربی آن ایوانی سراسری با ستون

 یمی است و دو اتاق در طرفین آن قرار دارد. ایوان یک تاالر با ارسی بسیار زیبا که دارای طرح اسل

است که توسط حاج  قزوینهای زیبا و اعیانی ها، از خانهخانه و حسینیه امینی:درقزوین )عصر قاجار( حسینیه امینی ها وخانه -5

 نودخانه پر شده وخیابااول ر پهلویکه بعدها در زمان ،در مغرب رودخانه دزج ساخته شد قزوینمینی از اعیان تجار محمد رضا ا

درمیان بنا سه تاالر ساخته شده که ،  هجری قمری بنا گردیده 1275این ساختمان در سال . مولوی به جای آن احداث گردید

بسیار  هایارسیآنها به موازات یکدیگر از شرق به غرب است و میان دوحیاط شمالی و جنوبی قرار دارد. تاالرها دارای  امتداد

گردند و محوطه سر پوشیده بزرگ و آیینه کاری زیبایی بوده که درهنگام روضه خوانی با بلندکردن آنها، هر سه تاالر یکی می

 دهند. زیبایی تشکیل می

این می باشد،انبار  وآب گرمابه خانه، مسجد،:جموعه نصیرالملک شاملم:دین شاه قاجار(ال)عصر ناصرمسجد نصیرالملک شیراز -6

نصیرالملک این  گفته شده که.الملک، حاکم فارس ودرزمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجارساخته استمجموعه راسومین پسر قوام

ترین بخش مسجد، شبستان غربی نپذیرفته بودند. دیدنی زکاتی ساخت که روحانیون دریافت نقدی آن را ول خمس وپاز مسجد را

ها را های رنگارنگ ارسیهای مسجد نصیرالملک عکسهای این شبستان است که رقص نور از پشت شیشهرین عکستآن است.معروف

این خانه در همسایگی .ستون سنگی مارپیچ به تصویر کشیده است. محراب اصلی مسجد نیز در این شبستان قرار دارد12در میان 

بار دست به سال گذشته چندین130دارد. پس از مرگ نصیرالملک یک تاجر شیرازی این خانه را خرید و در طول مسجد قرار 

 .دست شد تا اکنون که در اختیار سازمان میراث فرهنگی است

ه هایی از تنها نمون:)عصر قاجار( ، شفیعییگرگان درخانه های قدیمی کبیر،باقری،دیانی،خراسان اریخیتدراستان گلستان درشهر-7

قطعات آسیب  .بناهای به جا مانده از سنت معماری ایرانی هستند که درها و پنجره های ارسی به کمال در آنها بکار رفته است

درباره پنجره های گره چینی و ارسی در این استان می گوید به نظر ، دیده ارسی ها را جدا و سپس دوباره بازسازی و مونتاژ کند

در اتاقهای تابستان نشین ارسی ها .ا بسته به زمستان نشین و یا تابستان نشین بودن اتاقها فرق داشته استمی رسد نصب ارسی ه

که باالی درب اتاقها نصب می شد نقش بادخور را ایفا می کرد. این پنجره های مشبک در هوای گرم، باد مالیم و مطبوع را با 

که در اتاقهای  سبب ارسی ها دراتاقهای تابستانی شیشه نداشتند، درحالی کوران هوا به داخل اتاق هدایت می کرد و به همین

رفته در اینگونه ارسی ها دست ساز و به سبب کمبود شیشه در آن زمان بسیار گران  و شیشه بکار زمستان نشین شیشه دار بودند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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انعکاس  عالوه بر، ها هم می گوید یچند رنگ بودن شیشه ارس .بوده وخمیر شیشه ها در این منطقه از روسیه وارد شده است

، خزندگانی همچون مارمولک ومار احساس وحشت کنند، رنگارنگ و تلطیف نور به داخل اتاقها، شیشه های رنگی سبب می شود

در ساخت این پنجره های چوبی از میخ استفاده  .ووارد اتاق نشوندکه این را ازویژگیهای جالب درباره ارسی ها می توان برشمرد

 ،نمی شود و اگر هم استفاده شده میخ ها چوبی بوده است. برای محکم کردن ارسی ها که تکه هایی چوب آن را تشکیل داده اند

قطعات چفت و بست یا همان زبانه نر و مادگی استفاده می شد و با اینکه هیچ وسیله وصل کننده دیگری مانند چسب هم به 

 .ارسی ها زده نمی شد اما بسیار محکم ساخته شده اند

شود. های سبک گوتیک محسوب مینام دارد، یکی از بهترین نمونه« بانوی پاریس»کلیسای نتردام که درفرانسه: کلیسای نتردام-8

هر تصویر و هر سنگ این .بودندها در آن معبدی برای پرستش ژوپیتر ساخته این کلیسا در مکانی قرار دارد که پیش از این رومی

زمان معمار این ( ویکتور هوگو)ای از تاریخ این کشور نیست، بلکه سرگذشت دانش و هنر این کشور است.بنای تاریخی تنها صفحه

موریس دی سولی، اسقف پاریس تصمیم به ساخت کلیسایی برای جمعیت رو به افزایش شهر  .بنا و مردم سازنده آن هستند

ها و انجیل درآستانه ورودی، نقاشی هایی ازسوادی مردم ساخته شد،بازگو کننده داستاناین بنا که درعصر بیپاریس کرد.

های کوچک دیوار خارجی کلیسا که ظاهر درون این بنا در اواسط قرن سیزدهم تغییر شکل پیدا کرد.پنجره .های رنگی استشیشه

های بزرگ دادند که موجب حذف ایوان باریک درون کلیسا شد. درآغاز نجرهمعرف اوایل سبک گوتیک بود، جای خودشان را به پ

ای شکل بود. نمای خارجی این بنا سبک طبقه داشت و ایوان آن نیز یک مدخل ورودی بزرگ دایره 4محوطه داخلی کلیسا 

 .گوتیک داشت

ان است و با ساخت این کلیسا دوران اعتالی کلیسای جامع شارتر یکی از مرموزترین بناهای جه:کلیسای جامع شارتر درفرانسه-9

کیلومتری جنوب غربی پاریس واقع  90سبک گوتیک آغاز شد. شهر شارتر در کنار رود ایور در دشت حاصلخیزی قرار دارد،که در 

ر این متر زی 37شده است، مرکز مقدس کلیسا یعنی محراب مرکزی مابین ردیف دوم و سوم جایگاه همسرایان قرار دارد و درست 

نقطه سطح آب در چاه است،کلیسای جامع شارتر پر است از اسرار کوچک. یکی از آنان سنگ مسطحی است که در جهتی دیگر با 

سنگفرش کف در شبستان غربی قرار دارد.در نیمروز فصل تابستان پرتوی از خورشید از طریق یک پنجره درست به این نقطه می 

عدد  4000بخاطر شیشه های منقوش پنجره هایش و کلکسیون استثنایی بیش از  زده،ین کلیسای سبک گوتیک قرن سیا.تابد

 .مجسمه سنگی مشهور است

 مین ، سنت شاپل و بووه در پاریس شاهد پیدایش زیر سبکی نوین در گوتیک میآدرکلیسای :پاریسکلیسای جامع آمین -10

ری فراوان از نور طبیعی و شمار زیاد بازشو باابعاد غول آسا در باشیم که به نام درخشان یا مشعشع معروف است و گویای بهره گی

دهد . ابعاد  باشد . برای مثال در کلیسای سنت شاپل بیش از سه چهارم کل بنا را شیشه های رنگارنگ تشکیل می این بناها می

 ( .باشد )گوتیک پیشرفته می 5/4×  5/14بازشوها 

 تشريح و بیان مسأله-4

عناصر مهم معماری سنتی ایرانی است و خاستگاه این پنجره ها در شهر سنندج می باشد که از معروفترین  پنجره ارسی یکی از

شهرهای باستانی ایران می باشد.  بررسی های انجام شده نشان داده باتوجه به خصوصیات مثبت، پنجره های ارسی دراقلیم گرم 

تأمین می کند. بنابراین از این پنجره ها می توان درفضاهایی چون:  وخشک بدون واردکردن تمام تششعات خورشیدی، روشنایی را

فضاهای پذیرایی و اتاق خواب،درساختمانهای مسکونی درحال حاضر استفاده کرد. بدین منظور باید از اندازه های مناسب برای 

فته شده باید به جهت نورگیری پنجره اجرای گره چینی استفاده کرد.البته در زمان استفاده از انواع ارسی در کاربریهایی که گ

توجه کرد به همین منظور قرارگیری پنجره های ارسی درسمت شمال و غرب ساختمان پیشنهاد نمی شود. نقش شبکه ای ارسی، 

ت معموال مانند پنجره ها و روزنه های چوبی است. و معموال برای دادن نور و جریان هوا و رویت مناظر بیرون بدون برهم زدن خلو

کارکرد سطح  اهل خانه استفاده می شده است. درمناطقی که نورخورشد است پنجره باید متناسب باشد و با شدت نور ساخته شود.

کاهش شدت تابش نور آفتاب و -2،تامین نور فضای درونی در معرض دید قرار دادن فضای بیرونی -1مشبک پنجره های ارسی: 

های  دور کردن حشرات مزاحم)شیشه -5 ،حفظ حریم و محرویت فضای بیرون -4،ن ایجاد زیبایی در نمای ساختما -3،گرما
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فضای بیرونی اتاقهای دارای  پنجره های ارسی با ایجاد نورهای رنگارنگ باعث دور شدن وخارج شدن حشرات مزاحم از، رنگی

پنجره های ارسی و رابطه آن با معماری تاثیر نور در( . واین سئوال پیش می آید که: 1378(،)پیرنیا،پنجره های ارسی می شوند

 چیست وچه کاربردها واثرات و دلیل استفاده ازاین پنجره ها دربناهای اسالمی چه بوده است؟ اسالمی

پاخور یا پاشنه ارسی که به قسمت پایینی و افقی چهارچوب اطالق می شود وارتفاع آن با توجه به ارتفاع کتیبه و لنگه ها عمومًا 

مواردی بیشتر می باشد. ابعاد این پنجره ها بین  سانتیمتر و در  75تا  50سانتیمتر تغییر می کند وابعاد آنها بین  50تا  10بین 

نوع  4معموالً از  می باشد و گاهی اوقات به جای یک دیوار درقسمت از اتاق می نشیند. پنجره های ارسی  سانتیمتر 110تا  60

نگ شامل :زرد،آبی،سبز،قرمز می باشند. به نظر می رسد که هر کدام از رنگها تأثیر خاصی ر 4شیشه رنگی استفاده می شود. این 

رنگ ونه ترکیب آنها به صورت امواج مرئی تأثیر زیادی برساکنین دارد.آبی  4برروان انسان دارند.کنارهم قرار گرفتن این 

مقابل رنگ قرمز حس اراده، پیروزی، فعالیت شدید ،  الجوردی،حس آرامش و امنیت، خشنودی ازوضع موجود را القاء می کند. در

اشتیاق به پیشرفت وهیجان راتقویت می کند. رنگ سبز دارای خصوصیات روانشناختی مثل استقامت، رشد و غرور می باشد و 

گ قرمز درصورت ازدیاد، سبب اضطراب می شود و در مقابل رنگ زرد باعث تسکین خاطر وسهل انگاری می باشد، اما برعکس رن

 هیجان افراطی را ندارد. 

درساعات مختلف روز به سبب تغییر طول موجهای مختلف رنگها افزایش و یا کاهش می یابند، و فضاهای متنوع روانشناختی را به 

می پنجره ها می تابد، میزان روشنایی این رنگها بایکدیگر درمکانهای مختلف فرق وجود می آورند. زمانی که نورخورشید به این 

بطور مثال: خانه هایی که درشهرهای تهران و جنوب ایران وجود دارند بیشترین نوری که وارد اتاق از طریق این پنجره ها می  کند.

به داخل اتاق می باشد بنابراین خارج شدن حشرات مزاحم  دور شدن وشود نور قرمز می باشد به دلیل وحشت خزندگان و نیز 

می رود نورآبی نمایان  5عصر تا  3نور را وارد اتاق می کند و در هنگامی که نورخورشید به ساعات زمانی که رنگ قرمز بیشترین 

رنگ نورمرئی وارد اتاق می شود، اما  4می گردد و بعد از آن نیز نور زرد و در نهایت نور سبز خودنمایی می کند ، ودرمجموع این 

ن وجود دارند بیشترین نوری که از این نوع پنجره ها به داخل اتاق می تابد خانه هایی که در شهرهایی چون: شیراز و یزد و اصفها

رنگ آبی بوده و در واقع نور زرد و سبز نقش نور خنثی را به داخل اتاق دارند و انعکاس آنها حاصل نور مرئی خواهند بود ، وبه 

 100تا  50شنایی استاندارد برای اینگونه فضاها دلیل چیدمان مبلمان قدیمی درفضاها، نورهای مرئی ظاهر می شوند و میزان رو

گره ساخته می شود که در  24 ،16، 12،  8پنجره های ارسی در انواع مختلف عبارتند از: لوکس می باشد.بیشترین نقوش 

ت. که هریک از گره در بناها بسیار نادر اس 24گره رایج می باشد و  16استانهایی چون: تهران ، شیراز ، یزد ، اصفهان و کردستان 

نقش های اصلی که شامل نقوش اسلیمی و گره چینی است خود دارای نقشهای فرعی می باشند که درمیان آنها نقوش گیاهی) 

نقش جُقه( اهمیت بیشتری از بقیه دارد. درواقع از کنارهم قرارگرفتن بوته جُقه نقش گل به وجود آمده است. ازمهمترین ویژگی 

است که: تمامی طرح ها دارای ریتم، حرکت و هماهنگی هستند که از مشخصه های یک طرح کامل می های این پنجره ها این 

باشد ، همچنین ازتکرار ریتم وار هر طرح )واگیره( یک طرح کامل می شود و طرح اصلی حاصل می گردد که در عین هماهنگی ، 

و دوران طرح ها بصورت شعاعی به وجود آمده است ، این هنر در حرکت را نیز در بر دارد. طرحهای مرکزی کتیبه ها ، نیز از تکرار 

دوره قاجاریه به اوج خود رسیده بود به طوری که در بیشترین بناهای خود از هنر ارسی ایده گرفته اند ، این هنر درکاخهایی چون: 

از نقوش ارسی بایکدیگر متفاوت می  ، مسعودیه ، صاحبقرانیه نیز به چشم می خورد و هرکدام 2، شمس العماره  1شمس العماره 

 باشند.
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 یهمسجد نصیرالملک در شیراز، عصر قاجار :1-1تصویر

 
 یهجارقا عصر اصفهان،  ارسی درخانه حبیب آبادی:2-1تصویر

 
 یهجارقا عصر اصفهان، ارسی درخانه حبیب آبادی:3-1تصویر
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 تهران، عصر قاجاریه 2ارسی درشمس العماره :2-1تصویر

 و داليل استفاده از پنجره های ارسی اثرات-5

 .نور: این نوع پنجره ها باعث می شوند نور خورشید به اندازه کافی وارد فضای اتاق شود نه کمتر نه بیشتر-الف

روانشناسی رنگها: از نظر روانشناسی رنگ های مختلف این شیشه ها و ایجاد نور های هم رنگشان برروی انسان تاثیرات -ب

 .کند می تعدیل و تنظیم را آن مناسب مقدار و می کند را خنثی شدت این تاثیر رنگ دیگر ذارد که هررنگ کنارگ مختلفی می

ارسی رنگهای الجوردی قرمز سبز و زرد هستند و هرکدام به تنهایی یک تاثیر  شتر رنگ های استفاده شده در شیشه هایبی

 روانشناختی مجزای دارند.

 آراستند می ساده و رنگین های شیشه با و سازی گره گوناگون های نقش انواع از استفاده با را رسیا های پنجره سطح  زیبایی:-ج

ای بدیعی پدید می آورند و بدین صورت هماهنگی بین این شبکه های هندسی و نورهای رنگی باعث ایجاد زیبایی ه ترکیب و

 دلپذیری می شود.

 و تصویری های هنر سایر و نقاشی در حیوانی و انسانی صورتهای و ها نقش زا تقلید دانستن ناپسند  نقش هندسی در ارسی:-د

د از طبیعت در فرهنگ بسیاری از هنرهای اسالمی چندان مورد توجه قرار نگیرد و جایگاه تقلی که شد موجب تدریج به تجسمی

 .واالیی نیابد.به همین جهت هنرمندان به ترکیبهای هندسی و انتزاعی توجه بسیار کردند

 شود. می محرمیت ایجاد و خانه درون به بیرون از دید کردن محدود باعث همچنین ارسی های پنجره محرمیت:-و

خواص صوتی: اگر قطعات یک گره نسبت به هم زوایای مختلف یا متعدد پیدا کند جابجایی صوتی ایجاد می کند در این -ه 

ی نیز دارای خواص صوتی هستند از کاربرد صوتی شش وجهی در جابجایی تابع قوانین علم آکوستیک است. فرم های شش وجه

 .را انجام می دهد (رزونانس )عمل انتقال صوتقاً طبیعت می توان کندوی زنبور عسل را مثال آورد که دقی

 رابطه تاثیر نور و پنجره های ارسی در حكمت معماری اسالمی-6

ن آل عبا درعصر رستاخیز هنر عباسی باشند، زیرا سرخ کالهان به برکت پنج دری در هنر ارسی می تواند کنایه متبرکی از پنج ت

تشیع نخستین قدرت متمرکز مذهبی را پدید می آورند، وبه احتمال زیاد رنگ سبز و سرخ، نمادی از چهره نخستین معصومان 

سوختن ققنوس را یادآور شیعه یعنی حضرت امام حسن و امام حسین)ع( است. مثالً در هاللی درهای شعاع شیشه های سرخ، 

است،که از میان آتش تولدی دیگر را آغاز می کند. غروبی که طلوعی همیشگی را درپی دارد و اوج و خضوع ایران را درکشاکش 

تاریخ اسالمی می نمایاند و ذوزنقه های سبز با پنج درهای آبی می آمیزد و در نقطه میانی پنجره به رنگ صورتی آرامی گره می 

اری فرشته ای مائده بهشتی را ازآسمان فرود می آورد و رویش جاودانه را صال می زند، و نگاه را به سیر وسلوکی سبز خورد،پند

دعوت می کند و به کوچه ای که گردونه رنگین بهاری هر لحظه از زیر طاق نصرت قوس و قزح که در راس پدیده های رنگی 

قلمداد می شود و می گذرد و نزولی رنگین را به انتظار می نشیند. در واقع این طبیعی قرار دارد و سمبل کلیه پدیده های رنگی 

آثار از دوره قاجار بوده و بیشتر در خانه های اعیان نشین و اشراف زادگان بوده و ضلع باالیی این نوع پنجره ها به دلیل قوسی 
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ی دادو بیشتر هنرگره سازی را مدنظر داشت، این هنر نیز بودنشان ویا هاللی بودنشان، نشان دهنده اشراف نشینان وثروتمندان رام

دردوره صفویه و قاجاریه با بوجود آمدن همه کارهای زیبای معماری اسالمی مسلمانان در بناهایی چون: مساجد و منازل وکاخها و 

صفهان توسط شاه عباس اماکن خاص اسالمی بود. درکشورهای شرقی به ویژه ایران با ساکن شدن ارامنه در جلفای تبریز و ا

 صفوی این هنر رواج بسیاری پیدا کرد و با پیشرفت معماری اسالمی به اوج خود رسید . 

 راهكار-7

 به تزئین نور و دید نقش بر تنظیم ها عالوهبرای کلیه مباحث و سوابقی که توضیح داده شده این راهکار پیشنهاد می شود: شبکه

 غنی نقشهای به تدریج به معماری المان چرا یک که این باشد.علتمی هندسی مهمترین آنها نقوش را دارندکه مختلف صورتهای

 شکل هنر فیگوراتیو به یک .کهاست و اعتقادات اسالمی فرهنگ عموم به شود درگرایشمی تبدیل تزئینی پدیده یک رسد و بهمی

 معنی بدین یابد. اینمی اشاعه فرهنگ این جهان هنری مهم طریق در کارهای کند و از اینذ مینفو هندسی در تزئینات تخصصی

 وجود ندارد، بلکه ازاین پنجره ها)ارسی( بیشتر در مناطق گرمسیری پیشنهاد می شود، زیرا کامال تصاویر حیوانات که نیست

وی نور شدید خورشید را می گیرد و مانع خسته شدن چشم درمقابل نورخورشید تعادلی بین نورخارج و داخل ایجاد می کند و جل

  می شود.

 نتیجه گیری -

پنجره های مشبک تعادلی  نیز دیده شده واین گوتیک پیشرفته خاستگاه این هنر در ابتدا دراوایل دوره قاجاریه بوده حتی دردوره

ز داخل نگاه کرده شود،جلوی نورشدیدخورشید را می گیرد و مانع خسته بین نورخارج و داخل ایجاد می کند و تعادلی که وقتی ا

شدن چشم درمقابل نورخورشید می شود واغلب به گونه ای است که در داخل اتاق خواب و پذیرایی از آن استفاده می شود، و نور 

ر بیرون شدید نیست همه آن را به داخل داخل اتاق را تنظیم می کند و نور شدید را خارج کرده و آن را تعدیل می کند و وقتی نو

سفالین درزمستان با کاغذ روغن زده مسدود و در -چوبی-گلچین-اتاق عبور می دهد، وگاهی این روزنه ها به صورت مشبک چینی

می شد، تابستان باز می شود.درواقع بصورت خورشیدی کاربندی دربناهایی چون عمومی و بازارها این روزنه ها به نام روشندان کار 

ومعموالً به شکل یک کاله فرنگی بوده و عمود می ساختند که بعضی از این روزنه ها عموما بصورت پنجره هایی بیرون زده از نمای 

 ساختمان ساخته شده و با شیشه های کوچک تزئین می شده است. 
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