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قیاس تزئینات گرهچینی در ساختار بصری پنجرههای بازشو دو روستای

چکیده
از دیرباز تا کنون روستاهای تاریخی ماسوله و ابیانه با وجود تفاوتهای اقلیمی ،جغرافیایی و قدمتی ،دارای
شباهتهای بسیار متعددی در بخشهای تزئیناتی و معماری بودهاند که وجود چنین اشتراکاتی همواره مورد توجه
بسیاری از پژوهشگران بوده است .با توجه به آنکه کاربرد تزئیناتی همچون گرهچینیها در دوران معاصر رو به فراموشی
است و همچنین تا کنون تحقیق جامعی در ساختارهای گرهچینی دو روستای ماسوله و ابیانه صورت نگرفته ،تحقیق
حاضر در تالش است تا بتواند در حفظ و ثبت چنین میراث ارزشمندی گام بردارد .نگارندگان با بهرهمندی از مطالعات
تطبیقی و مقایسهای ،پاسخگوی این سؤاالت هستند؛ آیا بهکارگیری تزئینات گرهچینی در پیدایش فضاهای معماری
و سازگاری اقلیمی دو روستا مؤثر بودهاند؟ چه تفاوتها و تشابهاتی در ساختار بصری الگوهای گرهچینی و عملکردی
پنجرههای دو روستا وجود دارند؟ پژوهش ،بهصورت توصیفی -تحلیلی و تطبیقی بوده و از تحقیقات کتابخانهای و
میدانی در آن بهره گرفته شده و نیز در تحلیل اقلیمی نمونهها ،نرمافزار معماری VELUX Daylight Visualizer
 3 2019استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داده که تزئینات گرهچینی در هر دو روستا ،موجب خلق فضاهایی
همچون؛ دهلیزهای ورودی طبقه همکف ،شناشیلها ،پیشورودیها و بازشوی پنجرهها بهصورت پنجرههای
کوچک و بزرگ و نردهها شدهاند و اینکه در ساخت گرهچینیهای روستای تاریخی ابیانه ،از مصالح متنوعتری چون؛
آجر ،خشت و چوبهای بومی و اصیلتری نسبت به روستای تاریخی ماسوله استفاده شده است .همچنین ،نتایج
تحلیلهای اقلیمی در محیط نرمافزاری ،نشاندهنده تأثیرات مناسب عملکردی گرهچینیها در کنترل و ورود نور
در فصول زمستان و تابستان در هر دو روستا هستند .نتایج تحلیلها در بخش الگوهای دو روستا نیز بیانگر آن است
که 18الگوی گرهچینی در روستای ماسوله و 8الگوی گرهچینی در روستای ابیانه موجود بوده که از آن بین11 ،
درصد از الگوها در دو روستا دارای شباهتهای ساختاری و اسمی هستند.
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بازشوها و پنجرهها از عناصر اصلی هر بنا به شمار رفته
و در معماری ایرانی نیز از جایگاه بسیار ویژهای برخوردار
هستند .هنرمندان چیرهدست ایرانی با بهرهمندی از ذوق
هنری خویش و انتخاب مناسب اشکال هندسی که بر مبنای
نیازهای فضایی و اقلیمی بوده ،عالوه بر پاسخگویی به نیازهای
زیستی کاربران ،موجب شکلگیری بازشوها و پنجرههایی
بسیار زیبا در بناهای شهری میشدند .بهرهمندی از اشکال
هندسی همچون گرهچینیها که معموالً ترکیبی از شمسهها
و قطعات چند ضلعی هستند ،موجب پیدایش نورگیرهای
متعددی چون؛ شباک ،روزن ،ارسی و شناشیلها در معماری
ایرانی شده است .روستاهای تاریخی ابیانه و ماسوله ،از جمله
فضاهای زیستی و تاریخی کشور ایران هستند که در معماری
و بازشوهای آنها ،از تزئینات گرهچینی بسیار متعددی استفاده 
شده است .متأسفانه با آنکه روستای ابیانه در تاریخ  ۳۰مرداد
 ۱۳۵۴با شماره ثبت  ۱۰۸۸و روستای تاریخی ماسوله در سال
 ۱۳۵۴با شماره  ۱۰۹۰در فهرست آثار ملی بهعنوان میراث
فرهنگی و طبیعی به ثبت رسیدهاند ،اما تا کنون هیچگونه
تحقیق جامعی درباره گرهچینی پنجرهها و بازشوهای آنها
صورت نگرفته است .همچنین ،هر دو روستای تاریخی به
دالیل برخورداری از عوارض طبیعی همچون شیبدار بودن
و بهکارگیری مصالح سنتی گل ،چوب و خشت در ساختار
بناهای خویش و غیرقابل تردد بودن وسایل نقلیه و نبود امکانات
رفاهی و امدادی مناسب در زمان بحران ،بیم آن میرود تا در
صورت وقوع بروز حوادث طبیعی و انسانی ،با خطر نابودی
کامل روبرو شوند؛ لذا به دالیل فوق ،انجام تحقیق پیش رو
امری ضروری به نظر میرسد .پرسشهای تحقیق به این
شرح هستند؛ آیا بهکارگیری تزئینات گرهچینی در پیدایش
فضاهای معماری و سازگاری اقلیمی دو روستا مؤثر بودهاند؟
چه تفاوتها و تشابهاتی در ساختار بصری الگوهای گرهچینی و
عملکردی پنجرههای دو روستا وجود دارند؟ هدف از انجام این
پژوهش ،تطبیق و شناخت گونههای متعدد تزئینات گرهچینی
و بازشوهایی است که بهواسطه بهرهمندی از گرهچینیها ،در
هر دو روستای تاریخی ماسوله و ابیانه وجود دارند.
پیشینه پژوهش
در ادامه پژوهش ،به برخی از تحقیقاتی که تا کنون درباره
تزئینات گرهچینی در روستاهای تاریخی ماسوله و ابیانه صورت
گرفتهاند اشاره میشود؛ حسنپور لمر ( )1395در مقالهای با
عنوان "بررسی و تحلیل تزئینات (گرهچینی) بهکار رفته در
بناهای شهر تاریخی ماسوله ،نمونه موردی :محله کشهسر

علیا" بیان میدارد  13الگوی گرهچینی در محله کشهسر علیا
وجود دارند که بیشترین الگو در تزئینات ،الگوی هشت و چهار
است .همچنین ،نتایج این تحقیق نشان داده که گرهچینیهای
کشهسر علیای ماسوله ،از عناصر فرهنگی ،مذهبی و طبیعی
الگو گرفتهاند .ستاری ساربانقلی و حسنپور لمر ( )1393در
مقالهای دیگر تحت عنوان "تزئینات گرهچینی در بناهای
محله خانهبر ماسوله" اظهار کرده که در این محله ،سی و یک 
الگوی گرهچینی وجود داشته و گرهچینیها عمدتاً در قسمت
بازشوها بهصورت اُرسی ،بَریَه ،سربریه و یا پنجرههای تلفیقی
استفاده شدهاند .تا کنون هیچگونه مطالعاتی درباره تزئینات
گرهچینی روستای ابیانه صورت نگرفته و از معدود تحقیقاتی
که در حیطه تزئینات در این روستا انجام شده است ،میتوان
به مقاله سلیمانی و همکاران ( )1390با نام "مقایسه ساختار و
تزئینات چوبی مسجد جامع ابیانه با مساجد چوبی آذربایجان
شرقی" اشاره کرد که نتایج تحقیق نشان داده در بسیاری
از عناصر چوبی و سقف مساجد ابیانه و آذربایجان شرقی،
تشابهات فیزیکی و تزئیناتی وجود دارند .در مقاله بلیالناصل
و حسنپور لمر ( )1398تحت عنوان "الگوهای هندسی و
تناسبات طالیی ،زبان مشترک معماری و هنر در روستای
تاریخی ابیانه" ،تناسبات طالیی همچون؛ مستطیل طالیی،
مارپیچ طالیی ،پنجضلعی طالیی ،سلسله اعداد فیبوناچی،
مثلث خیام -پاسکال در ساختار پلکانی و پیمون یکچارکی
در تمامی نمونههای برداشتشده هنری و معماری این روستا
تکرار شده و موجبات خلق زبان مشترکی میان معماری و سایر
هنرهای روستای ابیانه را فراهم کردهاند .با وجود شباهتهای
بسیاری که در بافت و معماری روستاهای تاریخی ابیانه و
ماسوله وجود دارند ،تا کنون هیچگونه مطالعه تطبیقی درباره
تزئینات گرهچینی صورت نگرفته است .مقاله حاضر در تالش
است تا با مطالعه تطبیقی تزئینات گرهچینی در ساختارهای
بصری بازشوهای روستاهای تاریخی ماسوله و ابیانه ،الگوهای
موجود در گرهچینیهای دو روستا را شناسایی کند و عالوه بر
روشن شدن شباهتها و تفاوتهای موجود ،به تحلیل اقلیمی
الگوهای گرهچینی ،تفاوتهای ساختارهای بصری بازشوها،
نحوه قرارگیری تزئینات در بازشوها ،نحوه چگونگی ایجاد فضا
توسط گرهچینیها و مصالح شکلدهنده گرهچینیها در این
روستاهای تاریخی بپردازد.
روش پژوهش
جهت تحلیل الگوهای گرهچینی در ساختارهای بصری
بازشوهای روستای تاریخی ماسوله ،ابتدا از میان جامع آماری
بالغ بر  350بنای مسکونی 18 ،بنا که از قدمت بیشتری برخوردار

عنصر نورپردازی در معماری سنتی ایران ،از دو جهت مورد
مطالعه قرار میگیرد؛ گروه اول بهعنوان کنترلکنندههای نور
مانند انواع سایهبانها و گروه دوم ،نورگیرها .گروه اول ،نقش
تنظیمکنندگی نور واردشده به داخل بنا را به عهده داشته و
به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول آنهایی که جزو بنا
بوده ،مانند رواقها و دسته دوم آنهایی که به بنا افزوده شده و
گاهی حالت تزئینی دارند ،مانند پردهها .نورگیرها نیز عبارت
هستند از؛ روزن ،شباک ،در و پنجره مشبک ،جامخانه ،هورنو،
ارسی (جدول  ،1تصاویر  .)1-6در ادامه بهصورت اجمالی ،به
شناخت نورگیرها و بازشوهای مشبکی که در معماری سنتی
ایران و در دو روستای تاریخی ماسوله و ابیانه موجود هستند،
اشاره خواهد شد (جداول .)2-6
جدول  .1تصاویر نورگیرها در معماری سنتی ایران
تصویر  .1در و پنجرههای
مشبک (اَمرایی)35 :1397 ،

تصویر  .2شباک
(همان)

تصویر  .3روزن
(همان)

تصویر  .4ارسی
(همان)

تصویر  .5جامخانه
(همان)

تصویر  .6هورنو
(همان)

(نگارندگان)
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بازشوها و نورگیرهای مشبک در معماری سنتی
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بوده ،بهعنوان نمونه آماری بررسی شدند .همچنین ،در روستای
تاریخی ابیانه نیز از جامع آماری  500واحد مسکونی 18 ،بنا
که دارای تزئینات گرهچینی ارزشمند بوده ،بهعنوان نمونه
آماری انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفتند .پژوهش ،به
روش تطبیقی -توصیفی انجام شده است .جهت مقایسه تحلیل
اقلیمی گرهچینیهای موجود در بازشوها و آنالیز نورهای حاصل
از گرهچینیها ،از آخرین نسخه نرمافزار معماری VELUX
 Daylight Visualizer 3استفاده شده است .ابتدا گرهچینیهای
شاخص موجود در دو روستا در نرمافزار Auto Cad 2021
ترسیم شده و پس از آن ،در محیط  3dSmax 2021مدلسازی
شدند و سپس ،مدلهای سه بعدی بر مبنای اطالعات جغرافیایی
در فصول تابستان و زمستان که اصلیترین فصول سال برای
شناخت مشخصههای کاربردی آنها بوده ،مورد بررسی و ارزیابی
قرار گرفتند .همچنین ،جهت شناخت الگوها ،ساختارهای بصری،
مصالح و فضاهای ساختهشده توسط گرهچینیها ،از روشهای
کتابخانهای و میدانی استفاده شده است.

	-در و پنجرههای مشبک :پنجره معموالً برای دادن نور،
جریان هوا و رؤیت مناظر بیرون بدون بر هم زدن خلوت
اهل خانه است .در مناطقی که نور خورشید شدید است،
پنجره باید متناسب با شدت نور ساخته شود .پنجرههای
مشبک ،تعادلی بین نور خارج و داخل ایجاد میکنند؛
تعادلی که وقتی از داخل نگاه کرده شود ،جلوی نور
شدید آفتاب را گرفته و مانع خسته شدن چشم در
مقابل نور شدید خارج میشود (.)89 :1987 ,Persons
	-شباک :هوای متغیر ایران ،آفتاب تند و روشن ،باد و
باران ،طوفان و گردباد و عقاید خاص ملی و مذهبی
ایجاب میکنند که ساختمان عالوه بر دو پنجره ،پردهای
یا شباکی برای حفاظت درون بنا داشته باشد (نعمت
گرگانی .)319 :1381 ،درون ساختمان با روزنها و
پنجرههای چوبی یا گچی و پرده محفوظ میشود و
بیرون آن را با شبکههای سفالی یا کاشی میپوشاندند؛
این شبکهها شدت نور را گرفته و نور ضعیفتری از
البهالی آن ایجاد مینمایند .انحراف پرتوهای نور در
اثر برخورد با کنارهای منقوش شبکه ،پخش نور شده
و به یکنواختی و پخش روشنایی کمک میکند .ضمناً
علیرغم آنکه تمام فضای بیرون از داخل به راحتی قابل
رؤیت است ،از بیرون هیچگونه دیدی در طول روز به
داخل ندارد ).(Baker, 1987: 86
	-روزن :روزن و پنجره را نمیتوان از هم تفکیک کرد .در
واقع ،روزن را میتوان یک پنجره کوچک دانست که
معموالً در باالی در و گاهی در دو سوی آن برای گرفتن
روشنایی و تأمین هوای آزاد برای فضاهای بسته بهکار
میرفته است .بهعبارتدیگر ،روزن به سوراخهایی اطالق
شده که در کالله و یا شانه طاقها تعبیه میشدند .روزن
گاهی با چوب و گاه با گچ و سفال ساخته میشده و اغلب
ثابت بوده است .در بناهایی که دارای بافت مرکزی و
درونگرا بودند و از سقف هشتی یا از نقطهای دیگر ،نور
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کافی برای هشتی تأمین میشد ،در باالی در ورودی،
روزن قرار میدادند (پارسا.)83 :1390 ،
	-ارسی :ارسی ،پنجره مشبکی است که به جای گشتن
روی پاشنه گرد ،باال رفته و در محفظهای که در نظر
گرفته شده ،جای میگیرد .ارسی معموالً در اشکوب
کوشکها و پیشان و رواق ساختمانهای سردسیری
دیده میشود (اَمرایی.)35 :1397 ،
	-جامخانه :در نوک گنبدهای بازارها ،روزنهایی وجود
داشته که با چند حلقه سفالین بهصورت برجستهای
درآمدهاند .در این قسمت ،حلقههای سفالین را در کنار
هم قرار داده و در زمستانها جامهای گرد شیشهای
در میان حلقهها کار گذاشته و تابستانها یک یا کلیه
آنها را جهت تهویه و کوران هوا برمیدارند (Uffelen,
).2012: 96
	-هورنو :به نورگیری باالی سقف ،هورنو گفته میشود.
چون در نزدیکیهای تیزه گنبد ،امکان اجرا بهصورت
بقیه قسمتها میسر نیست ،لذا در نزدیکیهای تیزه،
سوراخ را پر نمیکنند تا در باالی طاق کار نوررسانی را
انجام دهد؛ مث ً
ال در پوشش بازارها ،اکثرا ً سوراخ هورنو باز
است تا عمل روشنایی و تهویه صورت پذیرد (بمانیان
و نیکودل.)63 :1393 ،
روستای تاریخی ماسوله
شهر تاریخی ماسوله ،در استان گیالن (Limaei et al,
) 2014: 257و در فاصله  60کیلومتری غرب شهرستان

رشت (مرکز استان) با وسعتی برابر  16هکتار در منتهیالیه
غرب رشتهکوههای البرز (کوههای تالش) ،در عرض جغرافیایی1
 37 ° 9 َ3 ً 1شمالی و طول جغرافیایی  48° 59  َ1 ً 4شرقی در
ارتفاع  1050متری از سطح دریای آزاد (Zamani-Farahani
) .et al, 2008: 1235با اختالف بیش از  120متر بین باالترین
نقطه آن واقع شده است (پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری

شهر تاریخی ماسوله Zamani-Farahani et ،؛1386: 10
) .al, 2012: 805ماسوله ،منطقهای کوهستانی است که در
جنوب غربی فومن قرار گرفته )(Nasehi et al, 2017: 10

و از شمال غربی به ماسال ،از مغرب به خلخال ،از جنوب به
پشت کوه خمسه و از دیگر جهات به فومن محدود میشود
(رابینو( )211 :1391 ،تصویر  .)7عمر بناها و منازل موجود
در ماسوله ،از دوره زندیه ،قاجاریه و پهلوی قدیمیتر نیست،
اما به نظر میرسد که روستای فعلی ،تداوم سنت معماری
روستاهای ایران در دوره ساسانی باشد (اصالح عربانی:1384 ،
 .)548محالت ماسوله که امروز بیش از  350باب خانه و
مغازه را در خود جای داده و اغلب دارای مسجد نیز هستند
را میتوان در پنج محله بزرگ و شش محله کوچک مشخص
نمود که عبارت هستند از؛ محله مسجدبر که بزرگترین
محله ماسوله است ) ،(Limaei et al, 2014: 256محله
خانهبر که این محله ،بزرگترین جمعیت قمر دره را در خود
جای داده و در مشرق شهر قرار دارد(Musai et al, 2013:
)195؛ قدمای ماسوله ،این محله را به خاطر وجود چشمههای
زیادٌ ،خنی َور و بعضیها هم به علت ازدحام جمعیت که در
آن محله گرد آمده بوده ،آنجا را خانی َور (محل سکونت هزار
خانهوار) نامیدند (تمدن ماسوله ،)93 :1392 ،محله کشهسر
که دارای دو بخش کشهسر علیا (باال) و کشهسر سفال (پایین)
است ) ،(Kakouei et al, 2012: 2845اسدمحله که در
شمال غربی بازار ماسوله واقع شده و ریحانهبر که این محله،
در غرب و جنوب غربی بازار ماسوله قرار گرفته است (پندی،
49 :1388؛ دایی8 :1387 ،؛ .)Kiami et al, 2015: 113
بررسی تزئینات گرهچینی موجود در پالن و نماهای
ساختمانی روستای ماسوله
غالب بناهای مسکونی ماسوله ،متشکل از  3بازشوی؛
ارسی ،سربریه و بریه هستند که نحوه قرارگیری آنها نشان
داده شده است (جدول  ،2تصاویر  8و .)9

تصویر  .7موقعیت و قرارگیری روستای تاریخی ماسوله در نقشه کشور ایران (نگارندگان)

روستای تاریخی ابیانه

معرفی نمونههای گرهچینی در روستای تاریخی ماسوله

میتوان در جدول  3نشان داد .در گام بعدی ،نتایج حاصل از
تحلیل نمونهها در جدول  4و تصاویر  10تا  12ارائه میشوند.

جدول  .2آنالیز و موقعیت قرارگیری گرهچینی ،انواع بازشوها در پالن و نمای ساختمانهای روستای تاریخی ماسوله
ﺗﺼﻮﯾﺮ  .8ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﻧﻮاع ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ
)ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .9ﺑﺮرﺳﯽ و ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ در ﭘﻼن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
)ﻫﻤﺎن(

دوفصلنامه علمی مطالعات تطبیقی هنر

بررسی نمونههای گرهچینی روستای تاریخی ماسوله را
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روستای تاریخی ابیانه ،یکی از زیباترین روستاهای پلکانی
که در بخش مرکزی شهرستان نطنز استان اصفهان واقع
شده است .این روستای کهن با دارا بودن آب و هوایی معتدل
) (Daryabeigi Zand et al, 2018: 5و با قرارگیری در

35
 .1اٌرﺳﯽ :ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي ﺑﺎﻻروﻧﺪه
 .2ﺳﺮﺑﺮﯾﻪ :ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮﭼﮏ و ﺛﺎﺑﺖ
 .3ﺑﺮﯾﻪ :ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺰرگ و ﻣﺘﺤﺮك

(نگارندگان)

جدول  .3تحلیل الگوهای گرهچینی روستای تاریخی ماسوله
شماره

طرح حاشیه چپ و
راست

طرح حاشیه باال و
پایین

1

2

گره هشت
چهار لنگه
تخمدار

3

گره ،گل
هشتپر







4



طرح میانی

آلت
جعفری
چو خطی



چهار
لنگه در
زمینه
دور تمام

شمسه
هشت



گره رومی



شمسه 
هشت
مربع



طرح کلی تزئینات

تصویر بنا

ادامه جدول  .3تحلیل الگوهای گرهچینی روستای تاریخی ماسوله
قیاس تزئینات گرهچینی در ساختار بصری پنجرههای
بازشو دو روستای تاریخی ماسوله ابیانه
سعید حسنپورلمر و همکار
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شماره

طرح حاشیه چپ و
راست

5

آلت
چینیبند
رومی

6

گره هشت
چهار لنگه
تخمدار

طرح حاشیه باال و
پایین

طرح میانی



گره مربع
ساده

چهار
لنگه در
زمینه
دور تمام

شمسه 
هشت



قوارهکاری
با طرح
بتهجقه

8

قوارهکاری
با طرح
بتهجقه

قوارهکاری
با طرح
بتهجقه

شمسه
هشت
مربع

9

چهار لنگه
در زمینه
دور تمام

قوارهکاری
با طرح
بتهجقه

شمسه
هشت
مربع

10

قوارهبری
با نقش
فلس
ماهی

7

11





















شمسه
هشت
مربع

چهارقل

طرح کلی تزئینات

تصویر بنا

ادامه جدول  .3تحلیل الگوهای گرهچینی روستای تاریخی ماسوله

13

گره لوزی
ساده

گره لوزی
ساده

14

چلیپا

چلیپا

گره
هشت
چهار
لنگه
تخمدار

15





گره
هشت
چهار
لنگه
تخمدار

شمسه 
هشت
مربع

16







گره
هشت
صابونک

آلت
چینیبند
رومی

مشبک 
مستطیل
ساده



قوارهکاری
با طرح
بتهجقه

آلت
چینیبند
رومی

17

18









گره
هشت
چهار
لنگه

دوفصلنامه علمی مطالعات تطبیقی هنر

12

قوارهبری با
نقش فلس
ماهی





شمسه
دوازده
هشت
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شماره

طرح حاشیه چپ و
راست

طرح حاشیه باال و
پایین

طرح میانی

طرح کلی تزئینات

تصویر بنا
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(نگارندگان)

قیاس تزئینات گرهچینی در ساختار بصری پنجرههای
بازشو دو روستای تاریخی ماسوله ابیانه
سعید حسنپورلمر و همکار

38

ارتفاع  ۲۲۲۲متر از سطح دریا ،در سال  ۱۳۵۴با شماره
ثبت  ،۱۰۸۸بهعنوان یک اثر ملی و ارزشمند ثبت شده
است (موسوی و رجبی1391 ،؛ Danesh Pajouh et al,
2013: 893؛ ارشدی ابیانه .)4 :1391 ،روستای تاریخی
ابیانه ،دارای سه بخش عمده؛ سکونتگاهی ،باغستانها و
دشتها بوده که بخش سکونتگاهی آن نیز شامل سه محل ِۀ
هِر َده (پایینمحله) ،یُسمون (پَه خونگاه ،پُر َزله) و محله پَل

است (ارشدی ابیانه32 :1387 ،؛ )Farnian, 2016: 25
(تصویر .)13
در ادامه ،در جدول  5و تصویر  ،14عناصر تشکیلدهنده
نما و انواع بازشوهای منازل مسکونی نمایش داده شدهاند.
همچنین ،در جدول  ،6تزئینات گرهچینی روستای ابیانه
و در جدول  7و تصاویر  15تا  ،18تحلیل آماری تزئینات
گرهچینی ابیانه ارائه میشوند.
4

4

3
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

ﮔﺮه
ﮔﺮه ﮔﺮه ﻟﻮزي ﮔﺮه
ﮔﺮه
ﮔﺮه ﮔﺮه آﻟﺖ ﮔﺮه
ﮔﺮه ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮه
ﺳﺎده روﻣﯽ ﻫﺸﺖ ﭘﺮ ﺟﻌﻔﺮي ﻣﺸﺒﮏ ﻫﺸﺖ ﭼﻠﯿﭙﺎ ﺳﺎده ﻫﺸﺖ ﺷﻤﺴﻪ
ﭼﻬﺎرﻟﻨﮕﻪ دوازده
ﭼﻮ ﺧﻄﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺻﺎﺑﻮﻧﮏ
ﻫﺸﺖ
ﻣﺮﺑﻊ
ﺳﺎده

ﮔﺮه
ﻗﻮاره
ﮔﺮه
ﮔﺮه
ﮔﺮه
ﻗﻮاره ﺑﺮي ﮔﺮه آﻟﺖ ﮔﺮه
ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﭼﯿﻨﯽ ﭼﻬﺎرﻗﻞ ﺷﻤﺴﻪ ﭼﻬﺎرﻟﻨﮕﻪ ﻫﺸﺖ ﮐﺎري ﺑﺎ ﺷﻤﺴﻪ
ﻫﺸﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺮح ﺑﺘﻪ ﻫﺸﺖ
ﻓﻠﺲ ﺑﻨﺪ روﻣﯽ
ﻣﺮﺑﻊ
ﺟﻘﻪ
دور ﺗﻤﺎم ﻟﻨﮕﻪ
ﻣﺎﻫﯽ
ﺗﺨﻤﺪار

تصویر  .10الگوهای گرهچینی موجود در روستای تاریخی ماسوله (نگارندگان)
جدول  .4تحلیل و میزان الگوهای گرهچینی موجود در روستای تاریخی ماسوله
تصویر  .11الگوهای موجود در حاشیه تزئینات گرهچینی روستای
ماسوله (نگارندگان)

تصویر  .12الگوهای گرهچینی موجود در کتیبههای روستای ماسوله
(همان)

(نگارندگان)

                     ایران                                                          اصفهان                                              نطنز                                               ابیانه
تصویر  .13موقعیت جغرافیایی روستای ابیانه در کشور ایران (نگارندگان)

جدول  .5عناصر تشکیلدهنده نمای خانههای سنتی ابیانه

2

شاوقا

پنجره کوچک

برای نفوذ هر چه بیشتر نور در فصول سرد

3

بر اینجا

پنجره بزرگ

معموالً به دو گونه است؛ بهصورت ارسی و ثابت.

4

(بالو) و
(هِر)

5

طاق

طاق

6

سِ کو

صفه ،سکو

7

پٍال

پله

طبقه باال (بالو) :معموالً بهعنوان فضای تابستاننشین
طبقه باال و طبقه استفاده میشود.
طبقه پایین (هِر) :معموالً بهعنوان فضای زمستاننشین
پایین
استفاده میشود.
سازهای و تزئیناتی است.
محل نشستن ساکنان خانه و سایر رهگذران است.
پلهها معموالً بهعنوان سکو برای نشستن که در ابیانه متداول
است از آنها استفاده نمود.
(نگارندگان)

جدول  .6تحلیل تزئینات گرهچینی روستای تاریخی ابیانه
شماره

1

چهارقل

2

3

آلت و لقط
با نقش
مستطیل

4

خفته و
راسته

5

مستطیل
ساده

6

خفته و
راسته

7

هشت مربع

8

چهارقل

9

خفته و
راسته

10

چهارقل

شماره

نوع
گرهچینی

تصویر بنا

تصویر تزئینات

تصویر بنا

تصویر تزئینات

نوع
گرهچینی

چهارقل

دوفصلنامه علمی مطالعات تطبیقی هنر

1

تاالر

تاالر

فضای ستوندار که معموالً به ابعاد فضای اتاق متصل به
آن است.
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تصویر  .14اجزای نمای خانه در ابیانه
(نگارندگان)

شماره

نام محلی

مترادف فارسی

توضیحات

39

ادامه جدول  .6تحلیل تزئینات گرهچینی روستای تاریخی ابیانه
قیاس تزئینات گرهچینی در ساختار بصری پنجرههای
بازشو دو روستای تاریخی ماسوله ابیانه
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شماره

11

خفته و
راسته

12

آلت و
لقط با
نقش
مستطیل

13

هشت پیلی
ساده

14

هشت
پیلی
ساده

15

هشت پیلی
ساده

16

پیلی
خفته و
راسته

17

چهارقل

18

خفته و
راسته

شماره

نوع
گرهچینی

تصویر تزئینات

تصویر بنا

تصویر تزئینات

تصویر بنا

نوع
گرهچینی

40

(نگارندگان)

2

1

4

3

ﮔﺮه ﭘﯿﻠﯽ ﺧﻔﺘﻪ و ﮔﺮه آﻟﺖ ﻟﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ
ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
راﺳﺘﻪ

ﮔﺮه ﻫﺸﺖ ﻣﺮﺑﻊ

8

6

ﮔﺮه ﻫﺸﺖ ﭘﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﮔﺮه ﻣﺸﺒﮏ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
ﺳﺎده

8

ﮔﺮه ﺧﻔﺘﻪ راﺳﺘﻪ

ﮔﺮه ﭼﻬﺎر ﻗﻞ

تصویر  .15الگوهای گرهچینی موجود در روستای تاریخی ابیانه (نگارندگان)

جدول  .7تحلیل آماری الگوهای گرهچینی روستای تاریخی ابیانه
تصویر  .16میزان الگوهای گرهچینی روستای
تاریخی ابیانه (نگارندگان)
ﭼﻬﺎر ﻗﻞ

21%

ﺧﻔﺘﻪ راﺳﺘﻪ

ﻫﺸﺖ ﻣﺮﺑﻊ
ﻫﺸﺖ ﭘﯿﻠﯽ ﺳﺎده
ﭘﯿﻠﯽ ﺧﻔﺘﻪ راﺳﺘﻪ

ﭼﻬﺎر ﻗﻞ

ﭼﻬﺎر ﻗﻞ

آﻟﺖ و ﻟﻘﻂ ﺑـﺎ ﻧﻘـﺶ
ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ

ﻣﺸـــﺒﮏ ﻣﺴـــﺘﻄﯿﻞ
ﺳﺎده

تصویر  .17میزان الگوهای گرهچینی ،پنجره
شاوقا (پنجره کوچک) (همان)

5%
30%

2%

12%
12%
14%

آﻟﺖ و ﻟﻘﻂ ﺑـﺎ
ﻧﻘــــــــــﺶ
ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
ﺧﻔﺘﻪ راﺳﺘﻪ

آﻟﺖ و ﻟﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ
ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ

5%

65%

ﻫﺸﺖ ﻣﺮﺑﻊ

%5

%5

%23
%18

%18
ﻫﺸﺖ ﭘﯿﻠﯽ ﺳﺎده

25%
ﻣﺸـــــــﺒﮏ
ﻣﺴـــــﺘﻄﯿﻞ
ﺳﺎده

تصویر  .18میزان الگوهای گرهچینی ،پنجره
بر اینجا (پنجره بزرگ) (همان)

ﻫﺸﺖ ﻃﺒﻞ دار...

%4

%27

5%
ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺴﻪ دار

(نگارندگان)

بررسی نحوه قرارگیری تزئینات گرهچینی در ساختار
بصری پنجرههای بازشو در دو روستای تاریخی
ماسوله و ابیانه
همانطور که در جدول  8و تصویر  21نشان داده شده است،
تمامی پنجرههای گرهچینی در بناهای ماسوله ،در خارجیترین
سطح از نما و سازه قرار گرفته تا بتوانند حداکثر نور را به داخل
فضا وارد نمایند ،اما در نقطه مقابل آن ،در روستای تاریخی
ابیانه ،پنجرهها در داخلیترین سطح از نما و سازه قرار گرفته تا
بتوانند حداکثر سایهاندازی را برای فضاهای داخلی ایجاد نمایند
(تصویر  .)22همچنین از نکات دیگر ،میتوان به بهرهمندی از
آجر در گرهچینیهای طبقه همکف روستای ابیانه اشاره کرد
که عالوه بر نیازهای نورگیری ،توانسته است نیازهای امنیتی را
برای کاربران فراهم کند ،اما نورگیرها در طبقه همکف ماسوله،
بسیار کوچک و بهصورت چوبی هستند.

تصویر  .19تحلیل اقلیمی الگوهای گرهچینی موجود در بازشوهای روستای تاریخی ماسوله (نگارندگان)

تصویر  .20تحلیل اقلیمی الگوهای گرهچینی موجود در بازشوهای روستای تاریخی ابیانه (همان)

دوفصلنامه علمی مطالعات تطبیقی هنر

با توجه به نتایج حاصل از جداول  3و  4که نشاندهنده آن
هستند که الگوهای قوارهبری در سربریه و قوارهبری و شمسه
در بخش بریه نیز متداولترین الگوها در بازشوهای روستای
تاریخی ماسوله بوده و همچنین بر مبنای نتایج حاصل از
تحلیل الگوهای گرهچینی جداول  6و  7روستای ابیانه که
نشاندهنده آن هستند که بیشترین الگوی گرهچینی در بخش
شاوقا (پنجره کوچک) ،بهصورت گرهچینی خفته و راسته و در
قسمت بر اینجا (پنجره بزرگ) ،طرحهای چهارقل و مشبک 
مستطیل مربع بوده ،در تحلیل اقلیمی (تصاویر  19و ،)20
از آن الگوها در شبیهسازی اقلیمی استفاده شده است .پس
از انتخاب الگوهای پرتکرار و ترسیم آنها در محیط نرمافزار
 Auto Cad 2021و تبدیل فایلهای دو بعدی به مدلهای
سه بعدی در محیط نرمافزار  ،3dSmax 2021در گام بعدی،
فایلهای سه بعدی از طریق نرمافزار VELUX Daylight
 Visualizer 3 2019بر مبنای اطالعات اقلیمی دو روستا،
میزان نور وارده و تأثیر الگوهای گرهچینی در داخل بناها در
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تحلیل اقلیمی میزان نور واردشده به داخل بناهای
روستاهای ماسوله و ابیانه

فصول زمستان و تابستان ،مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته؛
همانطور که در تصاویر  19و  20نشان داده شده است ،تمامی
شاخصهای عددی دو روستا در محدوده استاندارد  63تا
 250لوکس قرار دارند.
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همانطور که در جدول  9و تصاویر  23و  24نیز نشان
داده شده ،ساختار نورگیری در داالنهای ماسوله و نورگیر در
هشتیهای ابیانه ،بهصورت مشترک از باالی درب و گرهچینی
است؛ اما نکته متمایزکننده همانند جداول  8و  9که در مقاطع
ترسیم شده ،نحوه قرارگیری متفاوت بازشوها در ضلع داخلی
و خارجی است.
همانطور که در جدول  10نشان داده شده ،در هر دو
اقلیم ،فضایی با ساختار مشابه شناشیل موجود بوده که توسط
گرهچینیها در تراسهای چوبی شکل گرفته است .در واقع،
مهمترین عملکرد این فضا ،جذب نسیم مناسب ،نوری پاالیهشده

و فضایی جهت انجام کارهای بانوان همچون بافندگی است
(مور1382 ،؛ رسائی کشوک .)1384 ،ابعاد آن در خانههای
ماسوله 2*1 ،و مشرف به ضلع جنوبی بوده و ساختار فضایی
آن ،بهصورت  2الیه و مشبکهای پوشیده از شیشه است تا
در زمستانهای سرد کوهستانی ،فضا قابل استفاده باشد .در
واقع ،این فضا در زمستان ،عملکردی مشابه به گلخانهها دارد
(تصویر )25؛ اما ابعاد این فضا در روستای ابیانه 1*1.5 ،و
فاقد سطوح شیشهخور بوده که صرفاً جنبه سایهاندازی مابین
فضای خارجی و داخلی دارند (تصویر .)26

جدول  .8بررسی نحوه قرارگیری بازشوهای گرهچینی در نما و مقطع روستاهای ماسوله و ابیانه
تصویر  .21مقطع نحوه قرارگیری بازشوهای ماسوله (نگارندگان)

تصویر  .22مقطع نحوه قرارگیری بازشوهای ابیانه (همان)

(نگارندگان)
جدول  .9بررسی نحوه عملکرد و بهرهمندی از گرهچینیها جهت نورگیری دهلیز در طبقه همکف روستاهای ماسوله و ابیانه
تصویر  .23مقطع ،پالن و نحوه قرارگیری پنجره کوچک بر روی بازشوی
اصلی بناهای ماسوله (نگارندگان)

تصویر  .24مقطع ،پالن و نحوه قرارگیری پنجره کوچک بر روی
بازشوی اصلی بناهای ابیانه (همان)

(همان)

در جدول  ،12به بررسی تفاوتهای کلی موجود در گرهچینی
دو روستای تاریخی ماسوله و ابیانه پرداخته شده و در ادامه
نیز به ویژگیهای مشترک کلی تزئینات گرهچینی دو روستا
اشاره خواهد شد.
ویژگیهای مشترک کلی تزئینات گرهچینی روستاهای
تاریخی ماسوله و ابیانه
	-بر مبنای تصاویر  19و  ،20تمامی گرهچینیها در هر
دو روستا ،موجب تعدیلسازی در دریافت نور مناسب
در داخل بناها میشوند.

جدول  .10بررسی شناشیل ساختهشده توسط گرهچینیها در روستاهای تاریخی ماسوله و ابیانه
تصویر  .25مقطع و پالن فضای شکلگرفته توسط گرهچینی در ماسوله
(نگارندگان)

تصویر  .26مقطع و پالن فضای شکلگرفته توسط گرهچینی در ابیانه
(همان)

(نگارندگان)
جدول  .11بررسی نحوه بهکارگیری گرهچینی بهعنوان نرده و شکلگیری فضاهای پیشورودی توسط گرهچینی در روستاهای ماسوله و ابیانه
تصویر  .27نرده گرهچینی
ماسوله (نگارندگان)

تصویر  .28نرده گرهچینی
ابیانه (همان)

تصویر  .29پیشورودی ساختهشده
توسط گرهچینی در ماسوله (همان)

تصویر  .30پیشورودی ساختهشده توسط
گرهچینی در ابیانه (همان)

(همان)

دوفصلنامه علمی مطالعات تطبیقی هنر

نتایج مطالعات تطبیقی؛ شباهتها و تفاوتها
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یکی دیگر از کاربردهای گرهچینیها در هر دو روستا،
استفاده بهعنوان نردهها و خلق فضاهای پیشورودی بوده
که در جدول  11و تصاویر  27-30نشان داده شده است.

	-ساختار قالب بیرونی الگوها در هر دو روستا ،بهصورت
مستطیل مربع است (تصویر .)31
	-غالب الگوها بهصورت متقارن و دارای ساختاری متحدالشکل
هستند؛ به نوعی که یک الگوی خاص هندسی در حاشیهها
و کتیبه بهصورت منظم تکرار میشود (تصویر .)31
	-غالب بازشوها دارای سربریه (پنجرههای کوچک) بوده که
در هر دو اقلیم نیز تکرار شدهاند .در واقع ،وجود چنین
پنجرههایی موجب شده تا میزان نفوذ نور خورشید در
فصول سرد به داخل ساختمان بیشتر شود و همچنین،
باعث سبکسازی سازه در یک چنین بناهای سنتی
میشوند (تصویر .)32
	-بر اساس جداول  3-6و تصویر  ،32هرگاه کاربران دو
روستا نیازمند سایهاندازی بیشتر در بناها بوده ،از طرحهای
ریزنقش ،قوارهبری و خفته و راسته استفاده کردهاند.
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	-الگوهای گرهچینی؛ گره چهارقل ،گره مشبک مستطیل
ساده و گره هشت مربع در هر دو روستا مشترک هستند
(تصاویر  33و .)34
	-اگر چه ساختار گرهچینیهای چهارقل در هر دو روستا
پرتکرار بوده ،اما دارای تفاوتهای شکلی و هندسی
هستند (تصاویر  33و .)34
	-وجود گرهچینیها در نماهای منازل مسکونی هر دو
روستا ،عامل شکلگیری ترکیبهای مشترک  2و 3
تایی شده است (تصویر .)35
مصالح
با توجه به بررسیهای به وجود آمده در روستاهای تاریخی
ابیانه و ماسوله ،میتوان مصالح شکلدهنده گرهچینیها را
در  2گروه به شرح ذیل دستهبندی کرد:

	-چوب :درخت چنار ،یکی از درختان بومی ایران و از
بهترین مواد اولیه جهت ساخت گرهچینی بوده که
دارای بافتی منسجم و از مقاومت باالیی برخوردار است
(عسگری .)151 :1393 ،چوبهای چنار ،گردو ،ممرز،
راش ،آبنوس ،عناب و فوفل ،بهعنوان چوبهایی بوده
که در ساخت گرهچینیهای ابیانه مورد استفاده قرار
میگیرند .چوب گردو ،رایجترین چوبی است که در
ساخت گرهچینیهای ابیانه بهکار رفته و دارای رنگ
و بافتی زیبا و دوامی بسیار باال در برابر عوامل جوی
است (شریفی سوسری و همکاران .)24 :1392 ،در
روستای تاریخی ماسوله به دلیل قرارگیری در شمال
کشور و دارا بودن منابع غنی پوشش گیاهی و درختان،
از گونههای بیشتری همچون؛ گردو ،شمشاد ،بلوط،

جدول  .12تفاوتهای کلی تزئینات گرهچینی در روستاهای تاریخی ابیانه و ماسوله
گرهچینی ابیانه

گرهچینی ماسوله

	-دارای  7الگوی گرهچینی است.
	-فراوانی در الگوهای ماسوله (دارای  18الگوی گرهچینی است).

	-فاقد الگوهای قوارهبری است.

	-دارای الگوهای قوارهبری است.

	 2-درصد از بازشوها دارای حاشیه هستند.

	 65-درصد طرح بازشوها دارای حاشیه هستند.

	-فاقد طرح تلفیقی قوارهبری و گرهچینی در یک طرح.

	-بهکارگیری طرح تلفیقی قوارهبری و گرهچینی در یک طرح.

	-فاقد طرحهای منحنیشکل .طرحها بهصورت هندسی و راستگوشه

	-بهکارگیری طرحهای تلفیقی منحنیشکل و هندسی در بازشوها.

هستند.

	-اسلوب طرح میانی کتیبه ،تمایل به اشکال شمسهای و دایرهای دارند-	 .اسلوب طرح میانی کتیبه ،تمایل به اشکال افقی و قائم (خفته و
	 5-درصد از چارچوب بازشوها بهصورت منحنی است.
	 100-درصد مصالح بازشوها چوبی است.

راسته) دارند.
	 16-درصد از چارچوب بازشوها بهصورت منحنی است.
	 93-درصد از مصالح بازشوها چوبی بوده و  7درصد آجری هستند.
(نگارندگان)

تصویر  .31ساختار متقارن الگوها (سمت راست ،الگوی موجود در روستای تاریخی ماسوله -سمت چپ ،الگوی موجود
در روستای تاریخی ابیانه) (نگارندگان)

دوفصلنامه علمی مطالعات تطبیقی هنر

نمای بنا با بکارگیری طرح های جهت گیری نمای اصلی بنا نسبت
ریز هندسی گره چینی در جبهه به ضلع جنوبی در روستای ماسوله
جنوبی روستای ابیانه

جهت گیری نمای اصلی بنا نسبت به نمای بنا با بکارگیری طرح های
ضلع جنوبی در روستای ابیانه
ریز هندسی گره چینی در جبهه
جنوبی روستای ماسوله
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راش ،توسکا ،ملچ ،سرخ دار ،نمدار و نراد روسی در
گرهچینیها استفاده میشود .متأسفانه امروزه در این
روستا بهصورت روزافزون ،شاهد استفاده از چوبهای
غیربومی همچون نراد (روسی) هستیم که به خاطر ارزان
بودن (عبده و همکاران )304 :1394 ،و سهولت تهیه،
مورد استقبال بیشتری قرار گرفتهاند که نتیجه آن به
دالیل تغییرپذیری رنگ ،خلق کنتراست باال ،شکنندگی
و استفاده از تثبیتکنندههای رنگی ،پیدایش تغییرات
بصری نامطلوبی در سیمای ساختمانهای ماسوله است
(تصویر .)36

	-آجر :از دیرباز ،آجر و خشت (خام و پختهشده) ،از مصالح
پرکاربردی بوده که در بسیاری از مناطق زیستی ایران
مورد استفاده قرار گرفتهاند .آجر به دلیل مقاومت باال
در برابر آتشسوزی ،شکستگی ،باد و باران و ساختار
سازهای خویش (ارشاد لنگرودی و سادات شجاعی،
178 :1388؛ زمرشیدی و صادقی حبیبآباد:1397 ،
 )7و فراوانی در روستای ابیانه ،موجب شده است تا
بهعنوان گزینهای مطلوب در بسیاری از بازشوهای طبقه
همکف ،بهصورت گرهچینی و شباک مورد استفاده قرار
گیرد (جدول  ،10تصویر .)36
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تصویر  .32نحوه قرارگیری بناها در ضلع جنوبی روستاها و تأثیرپذیری گرهچینیها نسبت به نور خورشید (نگارندگان)

تصویر  .33گره چهارقل بهکار رفته در روستای ماسوله (نگارندگان)

تصویر  .34گره چهارقل بهکار گرفته شده در روستای ابیانه (نگارندگان)

تصویر  .35تکرار مشترک بازشوهای گرهچینی در تعداد  2و  3عدد در نمای ساختمانهای روستاهای ماسوله و ابیانه (نگارندگان)
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تصویر  .36انواع چوبهای بهکار گرفته شده در روستاهای ابیانه و ماسوله -تغییر رنگ چوب نراد در مقایسه با چوب درخت گردو در روستای ماسوله
و بهکارگیری آجر بهعنوان مشبک در طبقه همکف روستای ابیانه (نگارندگان)

نتیجهگیری
مطالعه تطبیقی تزئینات گرهچینی و ساختار بصری بازشوهای روستاهای تاریخی ماسوله و ابیانه ،نشاندهنده
آن است که  18الگوی گرهچینی در روستای تاریخی ماسوله و  7الگوی گرهچینی در روستای تاریخی ابیانه وجود
دارند .بهطور کلی ،نتایج تحقیق عبارت هستند از:
	-بیشترین فراوانی در میان الگوهای گرهچینی روستای تاریخی ماسوله؛ گره شمسه هشت مربع ،هشت چهار
لنگه تخمدار ،قوارهکاری با طرح بتهجقه و گره چهار لنگه در زمینه دور تمام بوده و همچنین بیشترین فراوانی
گرهها در روستای تاریخی ابیانه؛ گره خفته و راسته ،چهارقل ،مشبک مستطیل ساده و گره هشت پیلی ساده
است که از آن بین 11 ،درصد از الگوهای گرهچینی با یکدیگر نیز مشابه هستند.
	-نتایج شبیهسازی جهت عبور نور مناسب از گرهچینیهای منتخب روستاهای ابیانه و ماسوله ،نشاندهنده
عملکردهای مناسب تزئینات گرهچینی در جداره بازشوها در جهت کنترل و فراهم کردن نور مناسب در
فصول سرد و گرم بر حسب لوکس در حد استانداردی بوده و همچنین با توجه به متفاوت بودن دو اقلیم،
دارای عملکردهای یکسانی بودهاند.
	-فراوانی مصالح بهکار گرفته شده در روستای ابیانه نسبت به روستای ماسوله ،بیشتر است .مصالحی همچون
خشت پختهشده و آجر در بازشوهای طبقه همکف روستای ابیانه ،بهصورت گرهچینی مورد استفاده قرار
گرفتهاند .در واقع ،هرگاه در طبقه همکف خانههای سنتی ابیانه نیاز به نورگیری مناسب همگام با امنیت
بیشتر مورد توجه ساکنین بوده ،از مصالح مقاومی همچون آجرها استفاده شده است ،اما در روستای ماسوله به
دالیل شرایط اقلیمی و عدم پایداری مصالح در اقلیم بارانخیز گیالن ،در هیچ یک از بناها ،پنجرههای آجری
جهت نورگیری در طبقات همکف بهکار نرفتهاند و همواره در طبقه همکف جهت تأمین نور ،از پنجرههای
کوچکی که به سربریه مشهور بوده و با مصالح چوبی ساخته شده ،استفاده شده است.
	-اصالت طرحها و بهرهمندی از مصالح مرغوب و سنتی در روستای ابیانه ،دارای قدمتی طوالنیتر نسبت به
روستای تاریخی ماسوله است .متأسفانه بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل گرهچینیهای روستای ماسوله ،شاهد
بهکارگیری الگوهای غیربومی همچون؛ آلت چینیبند رومی و گرههای رومی هستیم .همچنین ،با آنکه روستای
تاریخی ماسوله در شمال کشور قرار گرفته است و سازندگان گرهچینیهای این روستا نیز از نظر دسترسی
به مصالح و چوبهای محلی ،فاقد هر گونه مشکلی هستند ،دیده شده که چوبهای غیربومی روسی نراد در
تمامی بازشوهای چوبی این روستای تاریخی بهکار میروند.
	-نتایج تحلیلهای اقلیمی که در جداول  7تا  10ارائه شده ،با نظر به آنکه در دو جغرافیای متفاوت قرار گرفته،
نشاندهنده عملکردهای بسیار مطلوب گرهچینیها در جهت کنترل نور مطلوب برای فضاهای داخلی بودهاند.
همچنین ،نتایج نشان میدهند که وجود گرهچینیها در هر دو روستا ،موجب شکلگیری فضاهای یکسانی
همچون شناشیل و پیشورودی شده است.
این پژوهش و نتایج حاصل از آن ،تنها بخش کوچکی از مباحث وسیع و گستردهای است که میتواند در حیطه

	-ارشدی ابیانه ،علیاکبر ( .)1387جغرافیای ابیانه .چاپ دوم ،کاشان :مرسل.
	-ارشدی ابیانه ،مقداد ( .)1391راهنمای مستند گردشگری ابیانه .چاپ پنجم ،کاشان :محتشم.
	-اَمرایی ،مهدی ( .)1397ارسی ،پنجرههای رو به نور .چاپ چهارم ،تهران :سمت.
	-ارشاد لنگرودی ،امیر و سادات شجاعی ،مهدی ( .)1388پوششهای سیلوکسانی بهعنوان موادی بالقوه برای کاربرد در
محافظت بناهای تاریخی ساختهشده از آجر .علوم و فنآوری رنگ ،سال سوم (.177-187 ،)2
	-اصالح عربانی ،ابراهیم ( .)1384کتاب گیالن .چاپ سوم ،جلد اول ،تهران :گروه پژوهشگران جوان.
	-بلیالناصل ،لیدا و حسنپور لمر ،سعید ( .)1398الگوهای هندسی و تناسبات طالیی ،زبان مشترک معماری و هنر در
روستای تاریخی ابیانه .اقلیم گرم و خشک ،سال هفتم (.45-68 ،)9
	-بمانیان ،محمدرضا و نیکودل ،فهیمه ( .)1393بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد دوره قاجار تهران.
پژوهشهای معماری اسالمی ،سال اول (.60-74 ،)3
	-پارسا ،محمد علی ( .)1390خاستگاههای معماری پنجره جستاری در مفهوم پنجره در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی.
مسکن و محیط روستا ،سال سیام (.75-94 ،)134
	-پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شهر تاریخی ماسوله ( .)1386کتاب ماسوله .چاپ اول ،رشت :فرهنگ ایلیا.
	-پندی ،کیوان ( .)1388ماسوله نگین ایرانزمین .چاپ اول ،رشت :طاعتی.
	-تمدن ماسوله ،حمزه ( .)1392پژوهش  2600ساله ماسوله مستندی بر تاریخ  1300ساله .چاپ اول ،رشت :دهسرا.
	-حسنپور لمر ،سعید ( .)1395بررسی و تحلیل تزئینات (گرهچینی) بهکار رفته در بناهای شهر تاریخی ماسوله ،نمونه
موردی :محله کشهسر علیا .آرمانشهر ،سال نهم (.25-36 ،)17
	-دایی ،نادر ( .)1387ماسوله چشماندازی در مه .ترجمه مهرانالسادات خاتمی ،چاپ اول ،تهران :نخست.
	-رابینو ،یاسنتلوئی ( .)1391والیات دارالمرز ایران گیالن .ترجمه جعفر خمامیزاده ،چاپ ششم ،رشت :طاعتی.
	-رسائی کشوک ،سام ( .)1384شکوه ابوشهر .چاپ اول ،بوشهر :شروع.
	-زمرشیدی ،حسین و صادقی حبیبآباد ،علی ( .)1397آجر و هنر آجرکاری از دوران باستان تا امروز .مطالعات شهر
ایرانی اسالمی ،سال نهم (.5-17 ،)33
	-ستاری ساربانقلی ،حسن و حسنپور لمر ،سعید ( .)1393تزئینات گرهچینی در بناهای محله خانهبر ماسوله .هنرهای
زیبا -هنرهای تجسمی ،سال نوزدهم (.55-66 ،)4
	-سلیمانی ،پروین؛ فرهمند بروجنی ،حمید و اکبری فرد ،مریم ( .)1390مقایسه ساختار و تزئینات چوبی مسجد جامع
ابیانه با مساجد چوبی آذربایجان شرقی .مطالعات هنر اسالمی ،سال هفتم (.25-40 ،)14
	-شریفی سوسری ،سید زهرا؛ پور طهماسبی ،کامبیز؛ سی گلپایگانی ،آیدا و برمود ،ایریس ( .)1392بررسی تطبیقی
درجهبندی سنتی با خواص آکوستیکی حقیقی چوب گردو جهت سنتورسازی .هنرهای نمایشی و موسیقی ،سال
هجدهم (.23-31 ،)1
	-عبده ،محمدرضا؛ موتاب ساعی ،امیر؛ محبی ،بهبود و کاظمی نجفی ،سعید ( .)1394اثر دما و زمان ماندگاری در تیمار
روغن گرمایی بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی چوب نراد ( .).Abies spجنگل و فرآوردههای چوب (منابع طبیعی
ایران) ،سال هفتم (.303-315 ،)2
	-عسگری ،نصراهلل ( .)1393اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت .مجله انسانشناسی (نامه انسانشناسی)،
سال دوازدهم (.138-159 ،)20
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قیاس تزئینات گرهچینی در ساختار بصری پنجرههای
بازشو دو روستای تاریخی ماسوله ابیانه
سعید حسنپورلمر و همکار
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Comparison of Gereh-chini Decorations in Visual Structure
of theOpening Windows of the two Historical Villages of
Masouleh and Abyaneh
Saeid Hasanpour Loumer* Sirous Jamali**

Abstract
From the past to the present, the historical villages of Masouleh and Abyaneh have
had many similarities in the fields of decoration and architecture despite the climatic,
geographical and ancient differences, and the existence of such commonalities has always
been of interest to many researchers. Considering that the use of decorations such as
gereh-chini is being forgotten in contemporary times and also no comprehensive research
has been carried out on the gereh-chini structures of Masouleh and Abyaneh villages,
the present study is trying to preserve and record such a valuable heritage. The authors
use comparative studies to answer the following questions: Have the use of gereh-chini
decorations been effective in creating architectural spaces and climatic adaptation of the
two villages? What are the differences and similarities in the visual structure of gereh-chini
and functional patterns of the windows of the two villages? The research is descriptiveanalytical and comparative, and library and field research has been implemented. Also,
in the climatic analysis of the samples, VELUX Daylight Visualizer 3 2019 architectural
software has been used. The results show that gereh-chini decorations in both villages have
created spaces such as ground floor entrance corridors, mashrabiyas, pre-entrances and
in the window openings as small and large windows and railings, and in the construction
of gereh-chini in the historical village of Abyaneh, more diverse materials such as bricks,
clays and more native and original woods have been used compared to the historical
village of Masouleh. The results of climate analysis in the software environment also
show the appropriate functional effects of gereh-chini in light control and entrance in
winter and summer in both villages. The results of the analyzes in the patterns section of
the two villages also indicate that there are 18 gereh-chini patterns in Masouleh village
and 8 gereh-chini patterns in Abyaneh village, of which 11% of the patterns in the two
villages have structural and nominal similarities.
Keywords: Openings, Gereh-Chini, decorations, Masouleh, Abyaneh
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