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چکیده
اُرسی های بسیاری در آثار دوره های صفوی و به ویژه خانه های دورۀ قاجار در سنندج باقی  مانده است. اگرچه این 
خانه ها دارای آرایه های متعددی هستند، اُرسی در این میان، از جایگاه خاصی برخوردار است. این پژوهش در پی آن 
است که به چند سؤال پاسخ دهد و فرضیه هایی را که دربارۀ سابقه، فن ساخت و ویژگی اُرسی سازی شهر سنندج را 
طرح کرده، اثبات کند. در این پژوهش، کوشش شده که به اهمیت و جایگاه اُرسی در شهر سنندج به صورت تاریخی 
و توصیفی تحلیلی نگریسته شود. پیشینۀ استفاده از اُرسی در بناهای شهر سنندج به طور دقیق مشخص نیست؛ اما 
مدارک و شواهد موجود نشانگر این است که استفاده از اُرسی در بناهای دورۀ صفوی آغاز شده است. مدارک و 
شواهد قطعی تری در استفاده از اُرسی و اُرسی سازی در ساختمان های مسکونی دورۀ قاجار، نیز در دست است که 
نشان می دهد که ساختن اُرسی و استفاده از آن در این دوره، گسترش چشمگیری داشته و می توان سنندج را از مراکز 
مهم ساخت اُرسی در دورۀ  قاجار شمرد. گستردگی استفاده از اُرسی از سویی، نشانگر این است که افراد زیادی در 
این حرفه اشتغال داشته اند؛ بنابراین، ساختن اُرسی و استفاده از آن، از چنان جایگاه و اهمیتی برخوردار بوده که در 
خانه های مردم عادی هم نمونه ای با پیمون کوچک1 وجود داشته است. در برخی خانه های با پیمون بزرگ2 تعداد 
اُرسی به بیش از ده نمونه هم می رسد. گسترش و بهره مندی از اُرسی در ساختمان، توجه سازندگان را به سمتی سوق 
می دهد که طرح اُرسی های شهر سنندج را با وجود حفظ کلی اُرسی سازی ایرانی، ولی با شیوۀ بومی محلی، همچون 
سایر هنرها ازجمله فرش و صنایع دستی را ایجاد کنند. با اتکا بر این پشتوانۀ غنی در اُرسی سازی، می توان برای احیا 

یا نوآوری در آن، از فراموشی و نابودی این هنر جلوگیری کرد. 
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پرسش های پژوهش

1. اُرسی در آثار معماری سنندج، از چه جایگاهی برخوردار است؟
2. اوج اُرسی سازی در سنندج، مربوط به چه دورۀ  زمانی است؟

3. روش ساخت ارسی در سنندج چگونه است و چه ویژگی هایی دارد؟

مقدمه
یا  استفاده شده، همچون سایر عناصر  به طور گسترده  از ساختمان ها  تعدادی  ایران در  اُرسی در معماری  اینکه  با 
آرایه های معماری به آن نپرداخته اند. با توجه به شواهد موجود، زمان بهره گیری از اُرسی در آثار معماری ایران، حداقل 
به زمان صفوی بازمی گردد؛ به همین دلیل، اُرسی در این دوره و دوره های زندیه و قاجاریه، از اهمیت و جایگاه شایان 
توجهی برخوردار شد. شواهد و مدارک موجود نشانگر آن است که اُرسی در این دوره ها استفادۀ عمومی نداشته، ولی 
در بسیاری بناها ازجمله کاخ ها، برخی مساجد و حسینیه ها و خانه های کسانی که توانایی مالی داشتند، در زمرۀ یک 
عنصر معماری و نیز تزئینی بوده است. اُرسی عالوه بر اینکه عایقی مناسب برای بخشی از ساختمان بوده، عنصری 
تزئینی هم محسوب می شده است؛ بنابراین، با توجه به اهمیت اُرسی در بیشتر نقاط کشور، آن چنان که شایسته بوده، 
به آن توجه نشده و پژوهشی ژرف نگرانه دربارۀ آن صورت نگرفته؛ درنتیجه، مطالعۀ اُرسی در شهر سنندج هم از این 

امر مستثنی نبوده است. 
با اتکا به اسناد و شواهد موجود، استفاده از اُرسی در بسیاری مناطق ایران شایع و معمول بود؛ اما در برخی شهرها 
رونق و گسترش چشمگیرتری داشت. یکی از شهرهایی که اُرسی سازی در آن گسترش یافت، شهر سنندج است. در 
آثار معماری شهر سنندج، اُرسي یکي از نمونه هاي عالي عناصر و آرایه های معماری است. اگرچه تعداد بسیار زیادی 
بوده، طی یک سدۀ گذشته دستخوش  بناهای کهندژ نصب  نمونه هایی که در  به ویژه  اُرسی های شهر سنندج،  از 
نابودی شده، خوشبختانه وجود نمونه هایی همچون اُرسی بزرگ و سایر اُرسی های ضلع شمالی و گره چینی های تاالر 
اصلی در عمارت آصف دیوان و مشیردیوان مربوط به دورۀ قاجار، از عمارت خسرویه و سایر نمونه های موجود در 
شهر، نشانگر این است که کاربرد اُرسی در بناها عالوه بر عنصر معماری به عنوان عنصر تزئینی وابسته به معماری، 

از جایگاهی پذیرفتنی برخوردار و مورد توجه بانیان، سفارش دهندگان و هنرمندان سازندۀ اُرسی بوده است. 
استفاده از اُرسی، عالوه بر اینکه در بناهای اعیانی شهر سنندج جایگاه خاصی داشته، در خانه های مردم عادی نیز 
به کار گرفته شده است. ابعاد و اندازۀ اُرسی در هریک از خانه های شهر، برحسب مقیاس متفاوت بوده  است. تنوع در 
اندازه و مکان قرارگیری در یک ساختمان و در طرح و نقش، به طور چشمگیری در ساخت اُرسی ها مؤثر بوده است؛ 

بنابراین، گسترش استفاده از اُرسی در سنندج، با توجه به نمونه های موجود، اهمیت در این باب را توجیه می کند. 
در شهر سنندج، آثار معماری ارزشمندی با اُرسی های متعدد و فراوانی وجود دارد. بررسی های میدانی نگارنده در 
خانه های شهر سنندج، نشانگر استفاده از اُرسی در مقیاس کوچک و بزرگ در آن هاست. گروه هایی از مردم شهر هم، 
در استفاده از اُرسی در خانه های خویش، استقبال نشان داده اند. در میان شهرهای غرب کشور، با توجه بررسی های 
میدانی، جایگاه اُرسی سازی سنندج متمایز است و به عنوان شهری است که اُرسی در آن اهمیت داشته و یکی از 
مراکز ساخت آن محسوب می شده  است؛ بنابراین، با توجه به آن چه اشاره شد، نگارنده عبارت »سنندج شهر اُرسی« 

را به کار برده است. 
تحقیقات نگارنده نشان می دهد با اینکه اُرسی های بسیار زیادی در بناهای شهر سنندج وجود دارد، تاکنون پژوهشی 
جامع و کامل در این زمینه انجام نشده و در هیچ منبعی به اُرسی های آن اشاره ای نشده است. با اینکه در برخی متون، 
تاریخ محلی و مطالعات موردی )تک نگاری( از بناها و آثار معماری به اختصار یاد شده، کاری دربارۀ سابقه، کارکرد و 
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انواع طرح های به کارگرفته شده در اُرسی های سنندج صورت نگرفته است؛ بنابراین، شاید پژوهش حاضر بتواند بابی 
برای مطالعات جامع تر اُرسی ها و سایر آرایه های معماری سنندج بگشاید. 

این پژوهش به صورت تاریخی، توصیفی تحلیلی بر مبنای دو روِش میدانی و مصاحبه با افراد مطلع )سنت شفاهی( و 
کتابخانه ای انجام شده است. در روش میدانی، بررسی نمونه های اُرسی های موجود در بناهای شهر سنندج، از نزدیک 
صورت گرفته است. در کنار بررسی های میدانی، با تعدادی از اُرسی سازان و آگاهان از این هنر، مصاحبه انجام شده 
که آگاهی هایی ارزشمندی در اختیار قرار داده است.3 در روش کتابخانه ای، به طور عمده از دست نوشته ها و مدارک 
مکتوب مرتبط با بناهای تاریخی استفاده شده است؛ لذا براساس یافته های میدانی، یک نمونه سند و دست نوشته ها 

و مصاحبه های انجام شده، تحلیل الزم صورت گرفته است. 

1. واژۀ اُرسي
»اُرسی نوعي دِر قدیمي که داراي چهارچوب مخصوص بوده و آن در داخل چهارچوب حرکت مي کرد و با پایین 
و باالرفتن باز و بسته مي شد. قسمتي در براي اطاق که عمودي باز و بسته مي شود. گاه از باب تسمیۀ کل به اسم 
جزء اطاقي را که داراي چنین درهایي است، اُرسي نامند« )معین 1371، ج1(. در لغتنامۀ دهخدا )1364، زیر عنوان 
اُرسی( چنین آمده: »... اُرسی برخالف درهایي که به یک سو مي رود، یمیني و یسار باز و فرازش شد و... در که وقت 
گشادن به سوي باال کشند و گاِه بستن فرو آرند. دري که از اطاق که درگاه آن به صحن باشد و داراي چهارچوبي 
بود که در جوِف آن حرکت کرده و باال و پایین رود...«. واژۀ »اُرسي )اروسي( منسوب به اُرس )روس( روسي است. 
دِر اتاق که رو به حیاط باز شود و داراي شیشه باشد« )عمید 1366، ج1(. گروهی باور دارند که چون این نوع درها و 
پنجره ها کشویي باز و بسته مي شوند؛ لذا این نوع پنجره ها اُرسي است. واژۀ اُرسی از روسی است، چون طرح آن از 
روسیه آمده است )محمودی، استادکار اُرسي ساز، مصاحبه شونده، 1378/2/30(. اُرسی اصطالحًا به در و پنجره هایی 
گفته می شود که معمواًل سرتاسر دیوار یک اتاق را می پوشانند و از سقف تا کف یک پارچه اند و باز و بسته شدن آن ها 

به صورت عمودی و باال و پایین رو است. لت اُرسی ها معمواًل گرد است )پیرنیا 1381، 192ـ198(. 
یافته،  رواج  ایران  در  روسي  معماري  از  تقلید  به  که  مي شود  اطالق  پنجره اي  به  اُرسي  مي کردند  گمان  برخی 
درصورتي که نمونه هاي جالبي از اُرسي حتي پیش از آنکه معماري چشم گیري در روسیه بنا شده باشد، در بناها و 
نقاشي ها دیده مي شود. گویا مقایسۀ قند اُرسي با این نوع پنجره که خود و نام آن هردو اصل ایراني و فارسي دارد، 
موجب این اشتباه شده است. »اُر« پیشوندي است به معناي باالرفتن و نظایر آن. در واژه هاي اُردک )مرغ باالجهنده(، 
اُلنگ )حرکت توأم با جهش اسب(، اُرچین )پله( و بسیاري از واژه هاي دیگر دیده مي شود که به معناي شبکه و نور و 
چشمه و تماشا در گویش هاي جنوبي ایران بسیار معمول است. اُرسي پنجرۀ مشّبکي است که به جاي گشتن بر روي 
پاشنۀ ِگرد، باال مي رود و در محفظه اي که روي آن قرار گرفته، جاي مي گیرد و در اشکوب کوشک ها و پیشان )ایوان 
اصلی جلوی گنبدخانه( و رواق ساختمان هاي سردسیري بسیار دیده مي شود. نقش شبکۀ اُرسي معمواًل مانند پنجره ها 
و روزنه هاي چوبي است و نمونه هاي زیباي آن در خانه هاي کهن اصفهان و کاشان و یزد و انواع جدیدترش در تهران 
بسیار است )پیرنیا 1371، 355ـ356(. واژۀ اُرسي از کلمۀ اِروزـ اروس ـ پهلوي به معناي روشنایي گرفته شده است؛ 
بنابراین، اُرسی واژه ای ایرانی است. نوعی پنجرۀ بزرگ چوبی مشّبک با تعداد لته )لنگه ( معمواًل فرد به کار گرفته 
می شود. چنانچه در طبقۀ اول استفاده شود، بخش عمدۀ دیوار سراسری اتاق را می پوشاند. اُرسي در تاالرهاي خانه 
یا سایر فضاهای معماری کار گذاشته مي شد و به حیاط خانه ها گشوده مي شد و برحسب تعداد همین اُرسي ها بود که 
معمواًل تاالرها را سه دري، پنج دري، هفت دری و نه دری مي نامیدند؛ بنابراین، اُرسی یکي از عناصر مهم ساختمان و 

تزئینات وابسته به معماري محسوب مي شود. 
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2. طرح، ساخت و اجزای اُرسي
هرچند که از طرح اُرسی در میان طرح های مختلف آثار و آرایه های معماری که به شکل طومار هستند، به جای 
براساس  ایران،  آرایه  های معماری در سرزمین  و  نیز همچون سایر عناصر  اُرسی  به نظر می رسد که  نمانده است، 
طرح های مختلف ساخته و پرداخته می شده است. در همین باره، اُرسی سازان هم برای اجرای یک اُرسی، طرحی 
را تهیه می کردند. گواه این مدعا روش کار اُرسی سازانی است که در عصر حاضر، به سبک استادکاران قدیم، اُرسی 
را مرّمت می کنند یا می سازند؛ بنابراین، برای ورود به موضوع و روشن شدن آن، پرداختن به طرح، ساخت و اجزای 

ارسی، به صورت مختصر اجنتاب ناپذیر است. 
طراحی اُرسی در اندازه های مختلف، از کارهای اُرسی ساز بوده است. طرح اُرسی براساس فضای مّد نظر انجام 
قالب های  در  طراحی  براساس  اُرسی ها  می شود.  مشخص  طراحی ها  در  اُرسی ها  تشکیل دهندۀ  اجزای  می شد. 
مشخصی، عمومًا اسلیمی و هندسی و یا ترکیبی از هر دو نوع طرح، ساخته می شد. یک اُرسی از بخش های مختلفی 
همچون چهارچوب، وادار، روکوب، لته ها )لنگه ها(، پاخور یا پاشنه، پاتاق یا کتیبه و شیشه تشکیل شده است. پاتاق 
یا کتیبه در اُرسی ها سه گونه است: گونۀ اول، پاتاق بسته و فاقد نورگیر است و بیشتر در نواحی کویری و مرکزی 
ایران، به ویژه در بناهای شهر کاشان، استفاده شده است؛ گونۀ دوم، پاتاق های جدا از چهارچوب است و در باالی 
لنگه )لته( درهای اُرسی با فاصله قرار دارد که از آن، در خانه های ابیانه استفاده شده است؛ گونۀ سوم، پاتاق نورگیر 
یا کتیبۀ متصل به چهارچوب است که در بسیاری از شهرهای ایران ازجمله سنندج، این شیوه مرسوم بوده است. 
در ارسی های شهر سنندج، این بخش از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. پاتاق یا کتیبه های اُرسی ها با دو روش 
اسلیمی یا گره چینی، طراحی و ساخته شده است. پاتاق یا کتیبه از نظر شکل هم دو گونه است: گونۀ اول تخت یا 
صاف است و گونۀ دوم قوس دار است. در اُرسی های شهر سنندج، از هر دو نوع تخت و قوس دار )قوس های تیزه دار 

و نیم دایره( استفاده شده است )تصاویر 1و2(. 

تصویر 1: نمای پاتاق یا کتیبه با قوس نیم دایرۀ اُرسی ضلع شرقی عمارت مشیردیوان 
سنندج 

چهارچوب که ساختار اصلی اُرسی را تشکیل می دهد، شامل ردیف تیرهای چوبی، به صورت عمودی و افقی است. 
این تیر ها را »وادار« می گویند. در شهر سنندج، وادارها عمومًا از چوب چنار هستند. چنار چوبی است که عالوه بر 
اینکه ارتفاع درخور توجهی دارد، صاف و میزان است. در فاصلۀ وادارها که به اندازۀ یک لته یا لنگه است، تیرهای 
کوتاه افقی برای استحکام بخشی قرار می گیرند. شکل چهارچوب، تابع شکل محل قرارگیری اُرسی در ساختمان 
را  آن ها  که  زائده هایی  به وسیلۀ  نیز  چهارچوب  کل  شده اند.  وصل  به هم  زبانه  و  کام  با  چهارچوب  اجزای  است. 
»پاچه گیر« نامند، در دیوار نصب می شوند. چهارچوب ها به وسیلۀ چوب هایی به نام »موش دان« در دیوار مستحکم 

می شوند )امرایی 1383، 111(. این روش چهارچوب را محکم در دیوار نگهداری می کند )تصویر 3(. 

تصویر 2: طرح نمای کلی اُرسی ضلع شرقی عمارت 
مشیردیوان سنندج با پاتاق یا کتیبه با قوس نیم دایره



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 4 ـ پاییز و زمستان 92

113

وادارها ساختار اصلی چهارچوب را تشکیل می دهند. وادارهای عمودی ساختار اُرسی را برای لته ها به بخش های 
مساوی تقسیم کرده است. بر روی وادارهای عمودی عالوه بر روکوب، ابزارهای چوبی با گل میخ های فلزی نصب 
می گردد؛ درنتیجه، بر روی وادارها شیارهایی در دو سو ایجاد می شود تا لته ها )لنگه ها( در آن ها قرار  گیرد و به صورت 
)بزرگمهری و  را روی آن ها نگه می دارد، خروسک می گویند  اُرسی  لته های  زائده  ای که  به  کشووار حرکت  کنند. 
خدادادی 1389، 20(. خروسک  در طول چهارچوب بر روی جدارۀ داخلی وادارها در چند نقطه، کار گذاشته  می شوند 
تا بنا بر ضرورت، هر اندازه الزم باشد )معمواًل نیمی از اندازۀ ارتفاع لته یا به اندازۀ تمام ارتفاع لته( لته ها باال کشیده 

شود. این شیوه در همۀ اُرسی های شهر سنندج که در این پژوهش بررسی شده اند، استفاده شده است )تصویر 4(. 

تصویر 3: چهارچوب اُرسی داخل قصر عمارت خسروآباد درحال مرّمت 
که تمام جزئیات آن باز است. با کتیبۀ قوس دار، وادارها و پاخور یا پاشنه

روکوب هم بخشی از ساختار اُرسی و از جنس چوب گردو است. روکوب به صورت تخته های ورقه شده با ضخامت 
کم بر دو سوی وادارها تا ارتفاع قوس لته ها از بیرون و درون، با میخ های تزئینی که در اصطالح آن ها را گل میخ 
هم می گویند، نصب می شود. روی وادارها را بنا به دالیل فنی و تزئینی تا باالی قوس لته ها یا لنگه ها با چوب گردو 
روکوب یا روکش می کنند )امرایی 1383، 111ـ112(. این کار برای هماهنگی جنس چوب چهارچوب که از چوب 
چنار هستند، با لته ها )لنگه ها( که عمومًا از چوب گردوست، انجام می شد ه است. استفاده از چوب گردو به این دلیل 
بود که هم مقاوم است و هم از الیاف مناسبی برخوردار است و پس از صیقل و الک  الکل، بافت زیبای چوب گردو، 
زیبایی اُرسی را دوچندان می کرد. در اُرسی های سنندج از روکوب چوبی و گاهی هم به جای روکوب چوبی از آینه  
در نمای داخل اُرسی استفاده شده است. نمونه های شاخص استفاده از آینه در  ارسی های اصلی ضلع شمالی و ضلع 

غربی عمارت آصف دیوان است. 
بخش دیگر اُرسی، پاشنه یا پاخور است که به قسمت پایین اُرسی گفته می شود و از این طریق، اُرسي به کف اتاق 
وصل می شود. قسمت پاخور از بیست تا پنجاه سانتي متر از زمین ارتفاع دارد و حالت جان پناه دارد. در اُرسی های شهر 
سنندج، ارتفاع پاخور یا پاشنه بین بیست تا سی سانتی متر است. با توجه به اینکه پاخور در معرض برخورد و تماس 
با باران از سمت بیرون بوده، با چوب گردو روکوب شده  است. این کار هم به دلیل ایجاد استحکام و مقاومت سازی 
و همخوانی با سایر قسمت ها که از جنس چوب گردوست، انجام می شده است. پاخور اُرسی های سنندج متناسب با 

طرح اُرسی، قاب بندی شده است. 
لته ها یا لنگه ها بخش متحرک اُرسي است. لته ها از قطعات چوب با اندازه های مختلف ساخته شده اند. برای اتصال 

تصویر 4: نحوۀ نگهداری لنگۀ اُرسی عمارت خسروآباد با خروسک 
فلزی 
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قطعات لته های اُرسي از میخ هاي فلزي به صورت خیلی محدود استفاده  شده؛ اما چسب در آن هیچ گونه نقشی ندارد 
و عمومًا به وسیلۀ کام و زبانۀ قطعات چوبي و شیشه، هم زمان به هم وصل مي شود. براي اتصال و کالف چهارچوب 
لته ها و چهارچوب اصلی، از میخ هاي چوبي که جای آن با مته سوراخ شده، استفاده مي گردد. لته ها عبارت بود از 
لنگه درهایی مشّبک و شیشه دار که در فاصلۀ وادارهای عمودی قرار می گیرند. لته ها پس از آنکه به طور کامل تکمیل 
شوند، در محل نصب می شوند. با توجه به این توضیحات، این لته ها که حرکتي کشووار دارند، در شکاف هایي که بر 
دو سوی وادارها با ابزار چوبی و گل میخ ایجاد شده، قرار می گیرند. براي آنکه لته ها در نقاط دلخواه نگه داشته شوند، 

در ارتفاعات مختلف، خروسک هایي بر ستون ها نصب کرده اند که لته ها را از زیر نگه مي داشت. 
لته ها از نظر شکل با دو نوع طرح و شکل ساخته شده اند: یک نوع قوس دار و نوع دیگر تخت. از هردو گونه در 
اُرسی های سنندج وجود دارد. لته ها براساس طرح و ساختار اُرسی، طراحی و ساخته شده است. لته های اُرسی هم 
از نظر ترکیب طرح به چند بخش تقسیم شده است. اگر لته از نوع قو س دار باشد، باالی کتیبه قواره بری )اسلیمی( 
است. در کتیبۀ اُرسی های سنندج از طرح های شمسه، فروهر، مرغ و پیمون دور دار سه یا چهارمجلسی4 استفاده شده؛ 
اما اگر لته بدون کتیبه باشد، از طرح های گره و قواره بری در حاشیه و یا تمام سطح آن استفاده شده است. در برخی 
از لته ها بخش مرکزی به صورت ساده با شیشه خورهای بزرگ و عمومًا مستطیل شکل است. در هردو نوع لته های 
اُرسی های شهر سنندج، بخش مرکزی شیشه خور سفید با طرح مستطیل و حاشیه ها متناسب با طرح اُرسی، گره چینی 

یا قواره بری شده است )نک: تصاویر 5، 16، 17، 18و 24(. 

3. روش کار اُرسی ها
اُرسي هایي که در جای جای کشور طراحی و ساخته شده اند، از نظر روش کار دو گروه هستند: 

گروه نخست، »اُرسی های ساده یا معمولی«: در این نمونه ها لته های اُرسی، از طریق دستگیره های فلزی به صورت 
کشویی و به سوی باال و پایین باز و بسته می شود. لته های این گروه از اُرسی ها سبک است و با دست باز می شود. 

تمام اُرسی های سنندج در این گروه جای می گیرند؛
گروه دوم:  »اُرسي هاي وزنه ای«: اُرسي هایي که اتصال وزنه هایي سربي به آن ها حرکت باال و پایین رفتن لنگۀ 
درگاه ها در داخل چهارچوب را روان تر مي کرده است. در این نوع اُرسی ها، عالوه بر حالت کشویی که در اُرسی های 
ساده یا معمولی وجود دارد، درون چهارچوب خالی است و در آن، وزنه ای سربی به وسیلۀ ریسمانی که از رودۀ گاو 
و گوسفند درست شده بود، به لنگه های اُرسی متصل شده و باال و پایین کشیدن لنگه ها در هنگام باز و بسته شدن 
را آسان تر می کرده است؛ برای نمونه، می توان به اُرسي های عمارت کاخ گلستان و کاخ صاحبقرانیه اشاره کرد که 
به علت بزرگی لنگه ها، به وسیلۀ وزنه و با قراردادن قره قره هایی در باالی پنجره ها، برای باز و بسته کردن آن ها تعادل 
ایجاد شده است )امرایی 1383، 44(. مدرسۀ هدایت شهر اردبیل نمونۀ دیگری از این اُرسی ها داشته است5. هرچند 
که این نمونه در نوع خود شایان توجه بوده، بیشتر اُرسی ها در اکثر نقاط کشور به روش گروه اول و به صورت کشویی 
و بدون استفاده از وزنۀ سربی باز و بسته می شده اند. در نمونه های موجود، دستگیره های فلزی در دو نقطه بر روی 

بخش پایین لته ها نصب شده است )تصویر 5(. 
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تصویر 5: نحوۀ بازکردن یک لته از سه لتۀ اُرسی اتاق گوشوار ضلع غربی عمارت آصف )خانه کرد(

4. نقش و کارکرد اُرسی در فضای معماری
با توجه به اینکه اُرسی ها در فضاهای مختلفی همچون خانه، مسجد، مدرسه، سراها و حسینه  ها کاربرد داشته است، 
تعداد و شکل آن ها بسته به محل استفاده از آن ها متفاوت بوده است. هرچند که اُرسی در مرحلۀ نخست، عنصری 
معماری محسوب می شود، در گام دوم به عنوان بخشی از آرایۀ معماری چشمگیرتر است. این مسئله موجب شده تا 
به نقش تزئینی آن، بیش از عنصر معماری توجه شود؛ بنابراین، مهم ترین کارکرد  اُرسی، نقش تزئینی آن است که 

سطح وسیعی از فضای یک ساختمان را در نمای بیرون و به ویژه نمای داخل می پوشاند. 
اُرسی ها معمواًل به دلیل استفاده از شیشه های رنگین و طیف مالیم رنگ ها مورد توجه بوده است. طبیعت نقش چشمگیری 
آرایه های داخل فضای کارشده، می داده  به  این گونا گونی در رنگ ها جلوه ای ویژه  اُرسی ها داشته است.  تنوع رنگ  در 
است. شیشه های رنگی موجب می شده که فرد داخل اتاق به منظرۀ بیرون )حیاط( اشراف کامل داشته باشد و درعین حال، 
از بیرون اتاق به سمت داخل چیزی دیده نشود. عالوه بر این، رنگ های مختلف شیشه ها اکثراً دفع کنندۀ حشرات موذی 
مانند پشه و مگس بودند.6 همچنین از تابش مستقیم نور خورشید به داخل اتاق و درنتیجه، گرمشدن نامطبوع فضا در 
فصول گرم، جلوگیری می کردند )بزرگمهری و خدادادی 1389، 20(. اُرسی ها در هدایت نور مناسب به داخل فضاها نقش 
مهمی داشتند و در حالت بسته، نور مالیمی را در رنگ های مختلف به داخل اتاق هدایت می کردند؛ لذا ارتباط بصری به 

صورت های مختلف با محیط سرسبز حیاط یا باغ و گاهی بیرون ایجاد می شد. 
اُرسی ها افزون بر اینکه در شاه نشین یا فضای بزرگ قرار داده می شدند، در اتاق های سه دری، اتاق های گوشوار در 
فضای بین دو اتاق بزرگ در کنار هم، نیز جای گرفته اند )امرایی 1383، 91ـ92(؛ بنابراین، ویژگی کارکردی اُرسی 
به عنوان جداره ای مناسب بین دو اتاق و اختصاص حداقل جا در هنگام باز و بسته شدن است. در بناهای مال لطف اهلل 
)موزۀ سنندج( عمارت مشیر و عمارت خسروآباد، اُرسی های بزرگی نصب شده است؛ اما در هنگام باز و بسته شدن 
فضایی از تاالر یا اتاق ها را اشغال نمی کنند. در نمونه های بررسی شده در این نوشته، از اُرسی دو لته )دولنگه( تا هفت 
لته وجود دارد. این موضوع بسته به نوع و اندازۀ فضا بوده است؛ بنابراین، اُرسی در فضاهای معماری پیرامون حیاط، 
در یک ضلع حیاط، در دو ضلع روبه رو، در چهارسوی حیاط و گاهی در دو ضلع کنار هم متناسب با هم قرار گرفته اند. 
گاهی موقعیت اُرسی ها در هر ضلع ساختمان با توجه به ترکیب رنگی آن ها مشخص می شد. نمونۀ شاخص و درخور 
ذکر که این شیوه در آن اجرا شده، بخش قصر عمارت خسروآباد و عمارت مشیردیوان است؛ برای نمونه، در دو سوی 
ضلع های جنوبی و شمالی ایوان اصلی عمارت مشیردیوان، به ترتیب از شیشه هایی با رنگ سرد و شیشه هایی با رنگ 
گرم در اُرسی ها استفاده شده است. در قصر خسروآباد هم از شیشه های با رنگ گرم در جدارۀ دوم اتاق های نشیمن 

در شمال و جنوب حوضخانه و از رنگ سرد در جدارۀ بیرونی همان اتاق ها استفاده شده است. 
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5. پیشینۀ اُرسی  در سنندج
سابقۀ تاریخي استفاده از اُرسي  در کردستان به درستي مشخص نیست؛ زیرا تاکنون مدارکی که نشان دهد آثاری 
از  بنا بر نوشته های مورخان محلی، تا پیش  از دورۀ صفوی در این منطقه به دست آمده باشد، وجود ندارد.  پیش 
اینکه شهر سنندج به عنوان مقر حّکام و والیان اردالن انتخاب شود، روستایی به نام سنه بوده است. شهر سنندج را 
سلیمان خان اردالن در سال 1046ق، به فرمان شاه صفی ساخت و در همان زمان، به عنوان مرکز ایالت کردستان 
و خاندان اردالن انتخاب شد. سلیمان خان اردالن به سرعت آبادانی شهر را آغاز کرد و مسجد، بازار، حمام، کاروانسرا 
و عمارات متعدد ساخت )وقایع نگار کردستانی 1381، 32؛ سنندجی 1366، 17؛ مردوخ 1379، 259؛ بابانی 1374، 
95(. در این مقطع، هنرمندانی از شهر اصفهان برای ایجاد شهر و بناهای آن به سنندج آمدند )مردوخ 1379، 254(. 
و...  میدان  یک  پیرامون  در  بازار  چهارباغ،  همچون  اصفهان  شهر  ساختار های  با  سنندج،  شهر  اصلی  ساختارهای 
مقایسه شدنی است )نک: زارعی 1387، 31ـ50(. در این دوره، محله ای برای بزرگان در پیرامون کهندژ ساخته شده 
که یک نمونه  از خانه های آن، عمارت آصف دیوان است. سه نمونه  از اُرسی های دورۀ صفوي در این بنا باقی  مانده 
است. اُرسی های دورۀ صفوی در این بنا از نوع گره چینی پرکار است؛ بنابراین، قدمت استفاده از اُرسی  در این شهر، 
در حدود چهارصد سال است. به نظر می رسد که اُرسی به عنوان یکي از هنرهاي چوبي و تزئینات وابسته به معماري 

شهر سنندج، از همین دوره7 مورد توجه قرار گرفته است )تصاویر 6 و7(. 

تصویر 6: نمای ایوان شمالی عمارت آصف )خانه کرد( که نمای اصلی 
اُرسی در زیر سقف ایوان داده شده و مربوط به دورۀ صفوی است. 

این  در  زیرا  ندارد؛  وجود  باشد،  زندیه  و  افشاریه  دوره های  در  اُرسی   از  استفاده  وضعیت  از  نشانی  که  مدارکی 
هنگام، سنندج دچار درگیری و آشوب بود؛ ولی در دورۀ قاجار آرامش به سنندج بازگشت و در زمان فتحعلی شاه 
103ـ123؛   ،1381 کردستانی  وقایع نگار  )نک:  گرفت  رونق  و  شتاب  شهرسازی،  و  معماری  در  ساخت وساز  روند 
سنندجی 1366، 135ـ200(. ارسی های موجود در بناهای سنندج نشان می دهد که روند اُرسی سازی در دورۀ قاجار، 
به دلیل عالقه اش به  امان اهلل خان، والی کردستان،  این دوره و در زمان  رونق و گسترش فراوانی داشته است. در 
ساخت وسازهای شهری، ساخت بناهای باشکوه با اُرسی های زیبا رونق یافت. بناهای بسیاری باکیفیت مطلوب و 
در پیمون بزرگ همانند مسجدمدرسۀ داراالحسان، عمارت و چهارباغ خسروآباد و بناهای متعدد ازجمله عمارت باغ 
گلستان و میدان والی، درمقابل ارگ حکومتی ساخته شد )اردالن 2005، 65(. همچنین در این دوره، ساختمان هایی 
امین االسالم، شهابی، خورشیدلقا خانم، گله داری و  همچون عمارات وکیل الممالک، مشیردیوان، منزل مجتهدی، 
حسینی و ده ها بنای دیگر که عمومًا در آن ها از اُرسی های رنگارنگ و متنوع در نقش و طرح استفاده شده بود، 

ساخته شد. 

کرد(  )خانه  آصف  عمارت  شمالی  ایوان  داخل  گره چینی  اُرسی   :7 تصویر 
که نمای اصلی رو به داخل و مربوط به دورۀ صفوی است )علوی 1388(.
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استفاده از اُرسی، معمواًل در ساختمان هایی با فضاهای وسیع، به ویژه برای پنجره ها با بازشوهای بزرگ بوده است. 
سبک معماری بومی منطقۀ کردستان به گونه ای است که استفاده از پنجره های بزرگ را منتفی می سازد؛ زیرا اقلیم 
منطقه در فصل سرد سال، وجود پنجره های بزرگ را در ساختمان های این محدوده بی نیاز می کند. تفاوت عمدۀ 
معماری منطقۀ کردستان و به طورکلی کوهپایه  هاي زاگرس، با توجه به وضعیت ناهمواري ها با منطقۀ مرکزی ایران، 
امري بدیهي است. این تفاوت ها موجب گردیده تا در استفاده از پنجره نیز متفاوت کار شده باشد. معماری شهر سنندج 
تا پیش از دورۀ صفوی، به سبک معماری منطقۀ زاگرس و مقایسه پذیر با مناطقی همچون ماسوله و ابیانه بود که عمومًا 
به صورت معماری پلکانی در کوهپایه ایجاد مي شود. گواه این مدعا توپوگرافی شهر سنندج و بافت موجود معماری 
روستاهای اطراف آن است )زارعی 1381، 135ـ136(. نمونه های بارز این سبک معماری، آثار و بافت روستاهاي منطقۀ 

ژاورود، اورامانات و پالنگان است که استفاده از پنجره ها مطابق با اصول معماری منطقه است )تصاویر 8 و 9(. 

تصویر 8: نمای عمومی بخشی از روستای پالنگان در شهرستان 
کامیاران با معماری پلکانی 

استفاه از اُرسی به عنوان عنصر و آرایۀ بناهای مسکونی و ساختمان های کهندژ سنندج، متأثر از معماری سبک 
اصفهانی، به ویژه شهر اصفهان است. با توجه به بررسی های میدانی نگارنده دربارۀ شهر سنندج )زارعی، 1386(، 
براساس نتایج گمانه زنی ها و بررسی ها )زارعی 1382الف؛ 1382ب( در چند نقطه از شهر، معماری با سبک بومی 
کشف شد که آثار آن به طور عمده مربوط به پیش از دورۀ صفوی بودند؛ اما شواهد و آثار موجود نشان می دهد که 
سبک معماری سنندج از دورۀ صفوی، از معماری پلکانی به سبک معماری با حیاط مرکزی و درون گرا تغییر یافت 
داخلي  نماهاي  متعدد،  با حیاط هاي  از فضاهایی  استفاده  به  دوره، روي آوردن  این  در  )زارعی 1386، 256ـ276(. 
آجري، فضاهاي اندروني بیروني، اتاق هاي سه دري، پنج دري، بادگیر )در عمارات آصف دیوان و شیخ االسالم(، ایوان، 
طنبي و اُرسي مّد نظر بوده که در آن، ایوان ها، درگاه ها و مدخل های بزرگ، از عناصر اصلی ساختاری است و این 
سبک معماری هم نیازمند استفاده از اُرسی بوده است. عاله بر اینکه اُرسی در اتاق های سه دری و پنج دری قرار داده 

می شده، در اکثر اتاق های گوشوار ساختمان های این شهر نیز از آن استفاده شده است )تصویر10(.

تصویر10: نمای ضلع غربی حیاط اصلی عمارت مشیردیوان سنندج. در طنبی و در زیر ایوان سه  اُرسی، در 
دو سوی ایوان، در اتاق های گوشوار و سه دری ها در باال و پایین اُرسی هایی به فراخور نصب شده است.

تصویر 9: نمایی از روستای اورامان تخت، شهرستان سروآباد با 
معماری پلکانی 
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براساس بررسی های میدانی، شواهد و مدارک موجود همچون اُرسی از نوع گره های پوک )گره چینی که در آن 
شیشه استفاده نشده است( و اُرسی های باقی مانده در فضاهای اصلی ضلع شمالی عمارت آصف دیوان سنندج که بنای 
آن مربوط به دورۀ صفوی است، می توان فهمید که اُرسی و استفاده از آن در تزئینات معماري شهر سنندج از دورۀ 
صفوی تا پایان دورۀ قاجار و اوایل پهلوی، مورد توجه بانیان و افراد مرتبط با حرفۀ ساختمان سازی و آرایه پردازان 
در معماری بوده است؛ بنابراین، به نظر می رسد که در آغاز، اُرسي سازی در دورۀ صفوي، به عنوان تزئینات وابسته به 
معماري سنندج در بناهای کهندژ و عمارت آصف دیوان به کار گرفته شده است. هرچند که از آثار بناهای کهندژ به جز 
تصاویری قدیمی و توصیف برخی مورخان محلی، اثری باقی نمانده است )سنندجی 1366، 221(، آثار باقی مانده از 
اُرسی های دورۀ صفوی در ضلع شمالی عمارت آصف دیوان )خانه کرد(، گواه این مدعاست )نک: تصاویر 5 و6(. در 
عمارت خسروی، از اُرسی های دو لته با طرح گره چینی در پاتاق یا کتیبه و در سه دری های طبقۀ پایین و اتاق های 

گوشوار باال و همچنین در تاالر اصلی، از اُرسی سه لته بزرگ استفاده شده است )تصویر 11(.

و  آن  مرکزبودن  و  اجتماعی شهر سنندج  و  ثبات سیاسی  و  اقتصادی  رونق  درنتیجۀ  و سازهای شهری  ساخت 
تثبیت موقعیت خاندان اردالن به عنوان والیان محلی در دورۀ قاجار، موجب شد که رویکردی نو و گسترده به هنر 
نیز،  این دوره  اُرسي سازي در  تاریخی، هنر  باقی مانده و مدارک  نمونه های  به  با توجه  اُرسی سازی معطوف گردد. 
در سنندج گسترش چشمگیری یافته است. اُرسی هایی در ابعاد بزرگ و با رنگ آمیزی روشن و متنوع تری ساخته 
شدند؛ برای مثال، می توان به اُرسي ضلع غربی عمارت آصف، اُرسي های عمارت خسروآباد و عمارت ماللطف اهلل 
شیخ االسالم سنندجی )موزۀ سنندج( اشاره کرد. اگر طرح این اُرسی ها و اُرسی های قصر خسروی و اُرسی های دورۀ 
صفوی عمارت آصف دیوان با هم مقایسه شود، اُرسی سازان به تنوع طرح و ترکیبی تازه دست یافته اند. اُرسی ها در 
این دوره با ترکیبی از دو طرح اسلیمی و گره چینی هم در پاتاق یا کتیبه و هم در لته ها ساخته شده  است. در این 
دوره، لته ها به تدریج با طرح اسلیمی و قوس دار، طراحی و ساخته شده و همچنین اُرسی هایی با طرح کامل اسلیمی 

یا قواره بری با پاتاق یا کتیبه های دور دار ساخته شده اند )نک:  تصویر 16(. 
نمونۀ شاخص طرح اسلیمی و گره چینی اُرسی عمارت ماللطف اهلل شیخ االسالم سنندجی )موزۀ سنندج( است. این 
اُرسی از نظر ابعاد، کاری منحصر در منطقه است. طول این اُرسی 9/50 و ارتفاع آن 5/80 متر مساحت کلی آن 
54/10 مترمربع است، این اُرسی با طرح هفت لته )لنگه( با پیمون بزرگ ساخته شده است. هرچند کتیبه ای که نام 
سازنده بر آن درج شده باشد، در این اُرسی وجود ندارد، براساس نقل قول های شفاهی8 از آثار هنرمند سنندجی به نام 
فرج اهلل نجارباشی است )امرایی 1383، 42(. این اُرسی در بخشی از ساختمان تعبیه گردیده که محل رتق و فتق 
امور به دعاوی بوده است. صاحب خانه قاضی القضات ایالت کردستان در دورۀ قاجار بوده است )تصاویر 12 و 13(. 

تصویر 11: نمای قصر خسروی در کهندژ سنندج با نمونه هایی از اُرسی ها با طرح های مختلف کار شده 
است. این بنا از آثار دورۀ صفوی است. زمان عکس برداری، دورۀ قاجار است. )منبع: کاخ موزۀ گلستان(
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در همین نوع کار، اُرسی بزرگ رو به حیاط خانۀ مجتهدي است. هرچند که این اثر از نظر طرح که ترکیبی از طرح 
اسلیمی و گره چینی است، درخور مقایسه با اُرسی موزۀ سنندج است، در برخی ریزه کاری ها تفاوت هایی با آن دارد. 
این اُرسی هم هفت لته )لنگه( و در پیمون کوچک ساخته شده و از نظر اندازه، کوچک تر از اُرسی موزۀ سنندج است. 
استاد محمودی9 باور داشتند که این دو اُرسی توسط یک استادکار ساخته شده اند؛ بنابراین، شباهت های کلی در این 
دو اثر، این فرضیه را تقویت می کند که به احتمال فراوان، استادکار آن ها یک نفر بوده باشد. هرچند که این اُرسی 

آسیب بسیار دیده، بازسازی آن امکان پذیر است10 )تصاویر 14 و 15(.

تصویر 12: نمای بیرونی اُرسی عمارت مال لطف اهلل شیخ االسالم سنندجی 
)موزۀ سنندج( 

تصویر 14: نمای بیرونی اُرسی اصلی در ضلع جنوبی منزل 
مجتهدی سنندج دید از داخل حیاط 

اُرسی های  نمونه،  برای  است؛  گرفته  صورت  الزم  هماهنگی  و  دقت  با  معماری  فضاهای  در  اُرسی ها  مکان یابی 
حیاط های اندرونی و بیرونی عمارت مشیردیوان با طرح های اسلیمی و در حیاط حمام، اُرسی ها با ترکیب اسلیمی 
و هندسی ساخته شده است. در اُرسی های حیاط  حمام عمارت مشیردیوان، در پاتاق یا کتیبه از طرح هندسی و در 

لته ها از طرح اسلیمی استفاده شده است. این دو اُرسی با یک طرح و مشابه هم ساخته شده اند )تصاویر 16و17(.

تشریفات  حیاط  ایوان  در  غربی  ضلع  اُرسی   :16 تصویر 
)بیرونی( با طرح اسلیمی عمارت مشیردیوان سنندج 

تصویر 13: نمای داخلی اُرسی عمارت مال لطف اهلل 
شیخ االسالم سنندجی )موزۀ سنندج( 

تصویر 15: نمای داخلی اُرسی اصلی در ضلع جنوبی منزل 
مجتهدی سنندج دید از داخل تاالر 

تصویر 17: نمای داخلی اُرسی ضلع جنوبی حیاط حمام در 
عمارت مشیردیوان 
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در برخی ساختمان ها، از دو طرح اسلیمی و گره چینی اُرسی استفاده شده است. نمونۀ شاخص این سبک کار، اُرسی 
بزرگ عمارت وکیل الملک است. در دو سوی این اُرسی بزرگ که پاتاق آن گره چینی پرکار است، دو اُرسی با طرح 
اسلیمی قرار داده شده است. این اُرسی یکی از آثار منحصربه فرد در طرح ریزی و ترکیب رنگ       بندی شیشه  است. در 

این اُرسی، طرح های گره چینی یا هندسی بر طرح اسلیمی غلبه یافته است. 
در عمارت خسروآباد سنندج نیز، از اُرسی هایی با طرح اسلیمی کامل استفاده شده است. این اُرسی ها حتی از نظر 
ترکیب رنگ هم با گونه های طرح اسلیمی سایر عمارات متفاوت اند. گرایش به برون گرایی در این ساختمان، به مراتب 
شایان توجه بوده است؛ زیرا سه  اُرسی در تاالری نصب شده که روی به سوی بیرون یا چهارباغ مقابل عمارت دارد 

)تصویر 18(. 

تصویر 18: نمای داخل تاالر ساختمان سردر عمارت خسروآباد با اُرسی های سه گانه در ضلع شرقی روی به سوی شرق یا چهارباغ خسروآباد اُرسی 
مرکزی با طرح اسلیمی و گردان است و دو اُرسی کناری هم با طرح اسلیمی است؛ اما پاتاق یا کتیبۀ آن ها طرح ُجقه است که تکرار شده است.

نمونه ای دیگر از اُرسی های شهر سنندج که طرح آن ترکیبی از قاب بندی مستطیل شکل در بخش باال با شیشۀ 
سفید، گره چینی و اسلیمی در بخش پایین )لته ها( است. این اُرسی در ضلع غربی عمارت آصف دیوان قرار دارد. در این 
اُرسی، طرح اسلیمی در لته ها و طرح قاب بندی شیشه های مستطیل و گره چینی در حاشیۀ پاتاق یا کتیبه از ابتکارات 
اُرسی سازان اواخر دورۀ قاجار است. ساخت این اُرسی را  به استاد نعمت اهلل از بنیان گذاران نازک کاری سنندج نسبت 
می دهند )نعمتیان، مصاحبه شونده 1390/12/28( که در اواخر دورۀ قاجار به تاریخ 1324قمری ساخته شده است. 
این تاریخ بر روی آینه کاری لتۀ وسطی نوشته شده است.11 این اُرسی کاماًل سالم مانده است. طرح اسلیمی دو تا از 

لته ها که در باال انتزاع شده، دو مرغ )طاوس( هستند. 
اُرسی سازی هنری است که هم زمان با ایجاد شهر سنندج، به عنوان مرکز ایالت کردستان در دورۀ صفوی، با حضور 
هنرمندان و معماران اصفهانی در سنندج رایج شد. برای اثبات این فرضیه، رجوع به گونه و سبک معماری اصفهانی 
که در این دوره در شهر سنندج ایجاد شده است، الزم است. اگرچه تعداد زیادي از اُرسی های شهر سنندج، بر اثر 
عوامل مختلف از بین رفته  است، خوشبختانه تعداد زیادی از آن ها هنوز باقي  مانده است. این اُرسی ها از نظر مصالح 
و طرح و رنگ، داراي ویژگي هاي هستند که برخی از آن ها به صورت خاص و در برخي موارد، مشترک با اُرسي هایی 
در سایر نقاط ایران هستند. چنان که اشاره کردیم، اُرسی در آغاز در بناهاي حکومتی )کهندژ(، عمارات و بناهای 
اعیان و بزرگان شهر استفاده شده است. اُرسی های فراوان و گونه گون شهر سنندج نشان می دهد که استفاده از این 
عنصر، عالوه بر اینکه در بناهای حکومتی و اعیان مرسوم و معمول بوده، در خانه های بازاریان و عامۀ مردم هم رواج 
و گسترش یافته است. گواه این مدعا نمونۀ اُرسی هایی در مقیاس کوچک است. در اینجا این فرضیه تقویت می شود 
که هنرمندان بسیاری در این حرفه فعال بوده اند. این عامل موجب رقابت در میان هنرمندان از یک سو و از سوی 
دیگر، به وجودآمدن طرح های بدیع و متنوع در اُرسی است. نمونه هایی که از آثار اُرسی های خانه های قدیمی از دورۀ 
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قاجار در شهر سنندج به جای مانده و وجود هنرمندانی با نام نجارباشی، نشانگر اوج رونق هنر اُرسی سازی در سنندج، 
هم زمان با حکومت قاجار است که از سوی والیان کردستان نیز، حمایت های جدی از این هنر صورت گرفته است. 

6. شرایط ایستایی و پایداری در اُرسی ها
ساختار اُرسی ها به گونه ای است که سطح وسیع و گسترده ای دارند. این شرایط در همۀ اُرسی های ایران یکنواخت 
است و دربارۀ اُرسی های سنندج هم صدق می کند. پرسش شایان مطرح در اینجا این است که چه عواملی موجب 
ایستایی و پایداری اُرسی ها بوده است؟ این پایداری به عوامل گوناگونی بستگی داشته است. عامل نخست، ساختار 
اُرسی است که براساس پیمون )مقیاس( طراحی و ساخته شده است. استفاده از پیمون موجب پایداری ارسی ها با 
سطح گسترده بوده است. عالوه بر اجرای دقیق و درست که موجب پایداری اُرسی شده، استفاده از چوب مناسب 
که خوب، درست و خشک شده باشد، نیز مؤثر بوده است. در کنار این کار، روکوبی چوب هایی همچون چنار برای 
به کاررفتن در وادارها انجام می شده است. اقدامات دیگری که در ایستایی و پایداری اُرسی ها مؤثر بوده، قراردادن 

قطعات چوب اُرسی پس از خشک شدن کامل، در روغن برزگ جوشان بوده است )تصویر 19(. 
عوامل مهم دیگری که در پایداری اُرسی ها بسیار مؤثر بوده، ساخت جدارۀ بیرونی برای حفاظت اُرسی با قاب بندی 
شیشه های بزرگ سفید است. نمونۀ شاخص این شیوه که سالم مانده، اُرسی عمارت مال لطف اهلل )موزۀ سنندج( است. 
نصب اُرسی در زیر ایوان یا سایه بان و استفاده از پرده های بزرگ پارچه ای سفیدرنگ برای جلوگیری از تابش شدید 
آفتاب و بارش باران و تابش آفتاب بوده است.12 در حاشیۀ پایین این پرده ها زنجیری قرار داده می شد تا پرده صاف 
قرار گیرد. بر روی حاشیۀ پایین پرده، طناب هایی قرار داشته تا پرده را با میخ های حلقه دار که در کف حیاط و در 
مقابل ارسی نصب شده، وصل کند. این اقدام مانع از حرکت پرده می شد؛ برای نمونه، برای حفاظت از اُرسی های 
عمارت مشیردیوان و موزۀ سنندج، از پرده استفاده شده است. هنوز میخ های حلقه دار در مقابل ایوان اصلی عمارت 

مشیردیوان باقی  مانده است. 13 

7. مواد و مصالح در اُرسی سنندج 
هرچند که برای ساخت اُرسی از مواد و مصالح مختلفی استفاده می شده، باید پذیرفت که مدارک و شواهد موجود 
نشانگر این است که از بهترین و باکیفیت ترین مصالح بهره  برده اند؛ زیرا اُرسی عالوه بر اینکه عنصری از عناصر 
از مصالح  بنابراین، برای ساخت و ماندگاری آن  آرایۀ پرهزینه هم بوده است؛  ساختمان محسوب می شده، نوعی 
مناسب که به وسیلۀ استادکاران ماهر انتخاب و به عمل می آمده، استفاده شده است. مواد و مصالحی که برای ساخت 

اُرسی در شهر سنندج استفاده شده، همانند سایر نقاط ایران به ترتیب، چوب و شیشه و فلز است. 
1ـ7. چوب

استان کردستان به دلیل داشتن وضعیت اقلیمي خاص، داراي انواع چوب ها همچون گردوی تیره و روشن در منطقۀ 
زبان  وحشي،  پستۀ  کیکم،  سقز،  نارون،  ون،  زالزالک،  سنجد،  مازو،  بلوط،  ایراني،  بلوط  وحشي،  گالبي  اورامان، 
گنجشک، بادام جنگلي، بُنه، دیون، شن با، پالفور، افرا و داماز است. گونه هاي دیگري همانند چنار، سرو، بید، درختان 
سیب و گالبي اهلي، زردآلو، آلو و کاج وجود دارند )نجفی 1369، 378(، ولي بیشترین استفاده در ساخت آثار چوبي، 

از گونه هاي مذکور است. 
در سنندج از دیرباز براي کاربردهاي هنری و صنایع دستی از چوب درختاني همانند، چنار، نارون، زبان گنجشک، 
اُرسی، کارهاي  پنجره ها،  را معمواًل در ساخت درها،  این چوب ها  استفاده مي شده است.  بنه، گالبي و گردو  افرا، 

نازک کاري و میز و صندلي به کار مي گرفته اند. 
یکی از گونه های مناسب چوب برای کار نجاری و اُرسی سازی، گردو است. چوب گردو به علت خاصیت تورق از 
نظر نجاران محلی )سنندجی(، چوبی انعطاف پذیر است و قابلیتي خوب براي تراش و رنده شدن دارد. همچنین از 
خاصیت رنگ پذیري و مقاومت زیادي برخوردار است که در ساخت اُرسي ها، درها و پنجره ها، نازک کاري، منّبت، 
معّرق، خراطي و گره چیني استفاده مي شود. هرچند که این مسئله موجب شده که از چوب گردو در سطح گسترده 

تصویر 19: طرح یک چهارچوب اُرسی 
سه لته )سه  لنگه( که در محل نصب 

می گردد )ترسیم: محمدیان منصور(.
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و در بخش های مختلف اُرسی استفاده شود، ساختار اصلی یا چهارچوب اُرسی در این شهر، عمومًا به چند دلیل از 
چوب چنار است: نخست اینکه ارتفاع درخور توجهی دارد و برای اُرسی های بزرگ و با ارتفاع بلند، از تیرهای چوبی 
جنس چنار که به »وادار« هم معروف هستند، استفاده شده است؛ دوم اینکه به راحتی در منطقه به دست می آید. در 
این ارتباط، باید اشاره کرد که چوب گردو ارتفاع کمتری دارد؛ سوم اینکه از نظر وزنی هم وزن کمتری نسبت به 
چوب گردو دارد. درنهایت، روی چوب چنار که به عنوان وادارها در ساختار اصلی اُرسی ها قرار دارند، از روکوب گردو 
استفاده شده است. روکوب با میخ های چوبی و فلزی نصب شده است. برای ساخت آلت هایی با طرح های اسلیمی و 
ختایی از چوب چنار منطقه که انعطاف بیشتری در مقایسه با گردو دارد، استفاده می شود؛ درحالی که برای طرح های 
هندسی که عمومًا گره هستند، از چوب گردو استفاده شده است؛ زیرا قطر و ضخامت کمتری نسبت به طرح اسلیمی 

یا قواره بری دارند. 
2ـ7. شیشه

اُرسي ترکیبي از چوب و شیشه است. روش تهیۀ شیشه و سپس استفاده از آن، در قدیم به عنوان پرسشی اساسی 
مطرح بوده است. براساس نقل قول برخی استادکاران محلی14، در پاره اي مواقع که تهیۀ شیشه به سهولت امکان پذیر 
نبود، استادکاران قدیمي که در کار شیشه گري مهارتي داشتند، شیشه ها را خود مي ساختند. در این روش، شیشه هاي 
زائد را جمع آوري و به صورت مجزا ذوب مي کردند و دوباره آن ها را حرارت مي دادند، سپس آن ها را به وسیلۀ رنگ هاي 
طبیعي و گیاهي دست ساز، رنگ آمیزي مي کردند. در هنگام ذوب و حرارت شیشه، براي رنگ آمیزي آن از ساقۀ گندم 
و ُگل زرد برای رنگ زرد و براي قرمز از ُگل شقایق و پوست انار استفاده مي شده است. هنگامي که آب هاي رنگي 
را صاف مي کردند و آن ها را در دیگ ها مي ریختند، پس از بخارشدن آب، رنگ آن با شیشه مخلوط و سپس آماده 
مي گردید. در مرحلۀ بعدي، آن ها را روي سطح صافي که چرب شده بود تا شیشه به آن نچسبد، پهن می کردند. در پی 
این کار، طرح شیشه ها را با توجه به ترکیب رنگ و قطعات مختلف، روي شیشه مي کشیدند و پس از سردشدن، آن 
را قطعه قطعه مي کردند و آمادۀ کار می شد. به نظر می رسد که این روش در بسیاری از نقاط ایران مرسوم بوده است. 
شیشه های رنگارنگ را در شیارهایی که در قواره بري و قطعات کوچک و ریزگره های اُرسی ایجاد می شد، جاي 
می دادند. این کار بدون استفاده از »زه وار« یا »بتانه« انجام می شد. قطعات شیشه در اندازه های الزم، طراحی می شد 
و برش می خورد. در پاره ای مواقع، برای جااندازی شیشه ها ناچار بودند در هنگام کار، مقدار اضافۀ شیشه ها را با 

انبردست هایی مخصوص ببرند. پس از آن، شیشه در جای مورد نظر قرار داده می شد. 
3ـ7. آینه

آینه هم یکی از مصالح جنبی در تکمیل زیبایی های اُرسی ها در بیشتر نقاط کشور، به ویژه شهر سنندج است. در برخی 
از اُرسی های سنندج، از آینه، هم در طرح های اسلیمی و هم در طرح های هندسی استفاده شده  است که معمواًل یک 
شکل خاص را شبیه به یک ترنج، مرغ انتزاع شده، نشانۀ فروهر و گره هشت، دوازده و شانزده ایجاد می کرد. در 
اُرسی های عمارت آصف دیوان، عمارت مشیردیوان، موزۀ سنندج و عمارت خسروآباد و عمارت وکیل، از آینه استفاده 
شده است. آینه عالوه بر ایجاد زیبایی و درخشندگی در اُرسی ها موجب انعکاس نور هم می شد. از آینه برای روکوب 

وادارها در نمای داخلی و بیرونی اُرسی نیز استفاده می کردند. 
4ـ7. فلز

اگرچه اُرسی را با چوب و شیشۀ رنگی می شناسند، هنرمندان اُرسی ساز برای اتصال برخی قطعات ناچار بودند که از 
ابزار های فلزی استفاده کنند. نقش فلز کم رنگ تر از شیشه و چوب است؛ به همین دلیل، فلز در ساخت و تکمیل 
اُرسی  ساخت  در  ریزه  و  چفت  یا  خروسک  گل میخ،  همچون  فلزی  ابزارهای  داشت.  قرار  دوم  درجۀ  در  اُرسي ها 
کاربرد داشته است. از گل میخ ها برای نصب روکوب های وادار ها استفاده می شد. ِچفت و ریزهای )خروسک ها( فلزی 
برای نگهداری لته ها )لنگه درها( در هنگام باز کردن آن ها بود. در نگهداری لته های )لنگه ها( اُرسی خروسک ها 
نقش اساسی دارند. قطعًا در اُرسی، ابزاری چوبی با ظرافت خروسک ها تحمل وزن و نگهداری لته ها را ندارند. این 
خروسک ها )ِچفت  و ریزها( و حلقه های فلزی در روی وادار قرار داشت و نوک خروسک در حلقه جای می گرفت. 
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عالوه بر ابزارهای فلزی، دستگیره های فلزی به صورت جفتی هم بر روی بخش پایین لته ها نصب می شد و به وسیلۀ 
آن ها لته ها به صورت کشویی باز می شد )تصاویر20و21(. 

تصویر20: گل میخ های استفاده شده در اُرسی موزۀ سنندج 
تصویر 21: دستگیره های فلزی برای بازکردن لنگۀ اُرسی موزۀ سنندج 

8 . طراحی و ساخت اُرسی در سنندج
در شهر سنندج همچون سایر نقاط کشور، نخست اُرسی توسط استادکار این حرفه طراحی می شد. سپس طی مراحلی 
به ترتیب، چارچوب اصلی و لنگه ها و قطعات گره یا قواره بری آماده  می شد. این مراحل انجام کار ازجمله ساخت 

قطعات ریز و درشت گره ها، قواره ها، شیشه و آینه، توسط استادکار طراحی و سپس نصب و تکمیل می گردید. 
1ـ8. طراحي و ساخت

را  ابتدا طراحي و سپس مراحل ساختن  اُرسي در آن جاي مي گرفت،  نوع فضایي که  به  با توجه  اُرسي ساز  استاد 
انجام مي داد؛ بنابراین، براي ساخت یک اُرسي مراحل مختلفي باید طي مي شد تا یک اُرسي شکل و قوام یابد و در 
جاي اصلي آن نصب گردد. به طور  خالصه، مي توان به ترتیب، به طراحي و انتخاب چوب مناسب، برش، پرداخت، 
رنگ آمیزي، ترکیب و جااندازي آلت ها و شیشه هاي اُرسي اشاره کرد. اگرچه این روش در بسیاری از مناطق ایران 
مشترک است، نوع طرح و ترکیب بندی متفاوت است. تفاوت هم در استفاده از طرح های اسلیمی در قالب سه مجلسی 
و یا چهار و پنج مجلسی در کتیبه های لته هاست. این کار در اُرسی بزرگ عمارت مشیردیوان هم در دوردار در مقیاس 
بزرگ، بیانگر این ویژگی است )نک:  تصویر 15(. در اُرسی هایی با طرح های ترکیبی گره چینی و اسلیمی )قواره بری(، 
هم این اصول در ترکیب و ابعاد و اندازه رعایت شده است )نک: تصویر 16(؛ در حالی که برای مثال، اُرسی هایی که 
هم زمان در شیراز عمارت نارنجستان یا در عمارت بادگیر یزد ساخته شده اند، قالب و طرح کلی متفاتی در نوع طرح 
و حتی رنگ شیشه دارد؛ بنابراین، به نظر می رسد که عوامل مهمی همچون اقلیم، سلیقۀ هنرمندان و خواست بانیان 

و سفارش دهندگان در این تفاوت و ایجاد سبکی با ویژگی بومی محلی تأثیر داشته است. 
براساس بررسی های میدانی انجام گرفته، اُرسی ها از دو قسمت تشکیل شده است: 1. چشمه یا لنگه دری؛ 2. پاتاق 
یا کتیبه. این بخش به دو شکل مدور )قوسی( و مستطیل شکل )راست گوشه( ساخته می شد. اُرسی ها معمواًل به دو 
صورت دوجداره و یک جداره، ساخته می شد تا در مواجهه با تغییرات اقلیمی محافظت شوند. اگر اُرسی در زیر سقف 
نصب می شد، نمای اصلی به سمت حیاط قرار داده می شد؛ همانند اُرسی های ضلع شمالی و ضلع غربی عمارت آصف  
)نک: تصاویر 7 و16(. بنا به نقل قول استادان اُرسی ساز سنندجی، منظور از نمای اصلی، نمایی است که رنگ و طرح، 
بیشترین جلوه را دارد. اگر هیچ عنصری برای محافظت اُرسی ها وجود نداشت، نمای اصلی به داخل فضایی که در 
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آن قرار داشت، ساخته می شد؛ نمونه درخور توجه، اُرسی بخش بیرونی عمارت ماللطف اهلل  شیخ االسالم سنندجی 
)موزۀ سنندج( است )نک: تصویر 11(. در این وضعیت، جدارۀ بیرونی بخش پاتاق یا کتیبه را با یک قاب که از چوب و 
شیشۀ سفید ساخته شده بود، محافظت کرده است. بررسی های میدانی بر روی اُرسي ها در شهر سنندج نشان می دهد 
که اُرسی ها به صورت دولنگه، سه لنگه، چهارلنگه )به ندرت(، پنج لنگه و هفت لنگه، با توجه به ابعاد و اندازۀ فضای 
مّد نظر ساخته مي شد. اُرسي ها را هم براساس ابعاد و اندازۀ نماهاي اصلي فضاها که سه دري، پنج دري و هفت دري 
بوده، مي ساختند. هرچند که از اُرسي هاي دولنگه و چهارلنگه یا با تعداد لنگه های زوج در بناهای سنندج هم به ندرت 
استفاده شده است، اُرسي با تعداد لنگه هاي فرد بیشتر ساخته شده است. در ضلع غربي عمارت آصف دیوان، اُرسی با 

طرح چهار لته )لنگه( ساخته شده که در سال هاي اخیر هم مرّمت شده است. 
با طرح هاي گره چینی یا  اُرسی های گروه نخست  از نظر طرح به چند گروه تقسیم می شوند:  اُرسي های سنندج 
هندسي؛ گروه دوم با طرح اسلیمي یا دوردار و گروه سوم با ترکیب طرح های اسلیمی و گره چینی. انواع ِگره ها و 
طرح هاي اسلیمي در ساخت اُرسي ها به کار رفته است. نوع گره هایي که در اُرسی ها استفاده شده، ِگره هاي هشت، 

دوازده و شانزده هستند. اُرسي های سنندج از نظر ساختار کلی، در چهار گروه بررسی و مطالعه شده اند: 
از طرح های  این نمونه ها  نیز معروف است. در  این گونه کار به قواره بري  انحنادار )طرح اسلیمي و ختایی(:  الف( نوع 
اسلیمی و گل و بته و گاهی پرندگان انتزاعی استفاده می شده که معمواًل آینه کاری یا ساده است. در این نوع اُرسی، 
وادار ها از چنار تبریزی، شاسی  ها اغلب از گردو و گره ها از چنار ساخته شده است. بهترین نمونه هاي این طرح در عمارات 
آصف دیوان، خسروآباد، مشیردیوان موجودند که عمومًا با طرح اسلیمي )انحنادار( ساخته شده است )تصاویر 22 و 23(. 

تصویر 22: طرح اُرسی چهارلنگه با طرح اسلیمی یا قواره بری و پاتاق یا کتیبۀ 
تخت در ضلع غربی عمارت آصف دیوان 

ب( نوع زاویه دار )مشّبک هندسی یا گره(: این گونه  اُرسی ها به طرح هاي هندسي نیز در تزئینات معماري شناخته شده 
هستند و عمومًا دارای گره هاي مختلف هشت، دوازده و شانزده و گاهي نیز 24 هستند که ممکن است با آیینه کاری 
از گردو و در وادارها از چوب چنار  در حاشیه و یا به صورت ساده ساخته شده باشند. در شاسی این طرح ها اکثراً 
استفاده شده است. اُرسي های قدیمي در ایوان اصلی عمارت آصف دیوان از نمونه های بارز این گروه اند )تصویر24(.

ج( نوع گره های ترکیبی مشّبک هندسی و اسلیمی: در گونه ای از اُرسی به کار رفته که فقط در سنندج ساخته شده 
است. طرح آن ها از ترکیب طرح های اسلیمی و هندسی، شاسی این طرح ها از چوب گردو، ستون ها از چوب چنار و 
طرح های هندسی از چوب گردو و طرح های اسلیمی از چوب چنار استفاده شده است. نمونه های این طرح ها را در 
اُرسی های عمارت مال لطف اهلل شیخ االسالم سنندجی )موزۀ سنندج(، خانۀ مشیردیوان و وکیل الممالک می توان نام 

برد )تصاویر 25 و 26(. تصویر 24: اُرسی با طرح گره چینی هندسی 
و پاتاق دوردار داخل ایوان شمالی عمارت 
آصف دیوان )خانه کرد( از آثار دورۀ صفوی

یا  پاتاق  و  قواره بری  یا  اسلیمی  طرح   :23 تصویر 
)اصلی(  بیرونی  در  اصلی  ایوان  اُرسی  دوردار  کتیبۀ 

عمارت مشیردیوان سنندج )بیگی 1384، 23( 
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و  لته ها  در  دوردار  یا  اسلیمی  ترکیب  طرح   :25 تصویر 
عمارت  حمام  حیاط  اُرسی  در  کتیبه  یا  پاتاق  در  گره چینی 

مشیردیوان )بیگی 1384، 32( 

د( گونۀ گره پوک: نوعی از گره است که خالی از شیشه است و فقط از چوب ساخته شده است. در این گونه کارها 
وسط گره ها بدون شیشه و خالی می ماند. این روش در بسیاری از نقاط ایران از دوره های پیش از صفوی هم معمول 
بوده و سپس در سنندج هم رواج یافته است. نمونۀ باقی مانده در عمارت آصف از دورۀ صفوی15 و نمونه های مشّبک 
باقی مانده در حجره های مسجدمدرسۀ داراالحسان از دورۀ قاجاریه است. در این طرح، شاسی ها و گره از چوب گردو 

است؛ ولی اگر مشبک پوک اسلیمی باشد، از چوب چنار در شاسی و اسلیمی ها استفاده می شود )تصاویر 27 و 28(.

داخل شاه نشین عمارت آصف دیوان سنندج  پوک  گره  تصویر 27: 
از آثار دورۀ صفوی 

تصویر26: طرح نمونه ای از گره های بخش پاتاق یا کتیبه اُرسی حیاط 
حمام عمارت مشیردیوان سنندج )همان، 33( 

تصویر 28: گره پوک حجره های مسجدمدرسۀ داراالحسان سنندج 
از آثار دورۀ قاجار 
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با توجه بدان چه اشاره شد، اُرسی سازان سنندجی در پی طراحی و ساخت طرح های گره چینی یا هندسی و قواره بری 
با بافت و ساختار ریز و پرکار بوده اند. این ویژگی در بخش های مختلف اُرسی های موجود دیده می شود. در کنار 
این ویژگی، می توان به تنوع رنگ آمیزی در شیشه های لته های اُرسی ها اشاره کرد؛ یعنی هریک از لته های ارسی یا 

به صورت قرینه از نظر ترکیب رنگ متفاوت بودند و این موجب تنوع رنگ کلی اُرسی می شد. 
2ـ8. رنگ آمیزی اُرسی

در نمونه های موجود از اُرسی های سنندج، به ندرت از رنگ استفاده شده است. نحوۀ رنگ آمیزي اُرسي در گذشته با 
توجه به وضعیت اقلیمي، به ویژه در برابر تابش خورشید و بارش باران، در فضاي داخلي و خارجي انجام مي گرفته 

است. 
الف( اُرسي ها و درهایي که در مجاورت سرما و برف، در نماي بیروني ساختمان قرار داشته اند، معمواًل توسط موم 
و پي )چربي حیواني( چرب مي شدند تا استحکام الزم در چوب ایجاد شود و آب و سرما در آن نفوذ نداشته باشد. 
پس از آن، از الک الکل و پارافین به عنوان الیۀ دومي با پارچۀ نرم و یا پنبه روي قشر چربي روي چوب ها کار انجام 
مي شده است. این کار عالوه بر اینکه بر استحکام و مقاومت چوب می افزود، بافت چوب را به خوبی نمایش می داد. 
ب( اُرسی هایي که در مجاورت نور مستقیم خورشید قرار داشته اند، فقط با روغن بّرَزگ چرب مي شدند و در پاره اي 
مواقع، به دلیل براقي از روغن زیتون نیز استفاده مي کردند. در چند دهۀ گذشته در تعمیرات درها، به ویژه اُرسي هاي 
قدیمي، از رنگ و روغن و به خصوص پولیستر به صورت نادرست استفاده شده که متأسفانه باعث آسیب رساني به 

چوب آن ها شده است. 
ج( اُرسی هایي که در داخل فضاها، به ویژه در فاصلۀ تاالرهای پذیرایی قرار داشتند و جاي آن ها از سرما و رطوبت 

باران و برف دور بود. براي این اُرسی ها فقط از روش الک الکل که براق و بسیار زیبا هم بود، استفاده مي کردند. 

9. رنگ و شیشه در اُرسی های سنندج
ترکیب رنگ در اُرسي هاي سنندج با توجه به ذوق و سلیقۀ هنرمندان و سفارش دهندگان از یک سو و طبیعت منطقه 
از دیگر سو مهم است؛ زیرا سابقۀ ساخت اُرسی به مناطق مرکزی بازمی گردد. به هر حال، رنگ ها اصواًل متنوع و 
شاد هستند. نکتۀ ذکرشدنی این است که هنرمندان در بخش هاي مختلف یک خانه، معمواًل از رنگ هاي متناسب با 
آن بخش به کار مي برده اند. در اُرسی های عمارت مشیردیوان در دو بخش ضلع غربی، دو نوع طیف رنگ استفاده 
شده است. رنگ های سرد در بخش تابستان نشین کاربرد داشته که شامل رنگ های بنفش و آبی و سبز است. در 
بخش زمستان نشین هم در طبقۀ باال و پایین از رنگ های گرم، شامل زرد، قرمز و صورتی استفاده شده است. این 
بخش در عمارت مشیردیوان، در موقعیتی قرار گرفته است که آفتاب کمتری به آن ها می تابد و لزوم به کارگیری 
از شیشه های با رنگ گرم اجتناب ناپذیر بوده است. استاد اُرسی ساز به این موضوع در اُرسی های عمارت خسروآباد 
هم توجه کرده است. نکتۀ دیگری که در ارتباط با ترکیب بندی رنگ  شیشه ها گفتنی است، مسئلۀ طبیعت زیبا و 
گونه گونی رنگ هاست. منطقۀ کردستان این ویژگی را دارا بوده و این مسئله در ترکیب بندی و رنگ آمیزی شیشه های 

اُرسی های این شهر مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. 

10. اُرسي سازهای سنندجی
اگرچه اُرسي هاي بسیاري در شهر سنندج وجود دارد، متأسفانه نام هنرمندان برجستۀ این هنر کمتر در روي آن ها 
ضبط و ثبت شده است. این مسئله از دو حال خارج نیست: نخست اینکه صاحبان و سفارش دهندگان راضی به ثبت 
نام هنرمندان نمی شده اند؛ دوم، احتمااًل این هنرمندان با توجه به مناعت طبع و عزت نفسی که داشته اند، عالقه مند 
به معرفي خود نبوده اند. تاکنون یک نسخه سند حکم مربوط به یکی از نجاران برجسته سنندجی به دست آمده 
این واقعیت است که در زمینۀ  اُرسی های متعدد در شهر سنندج گواه  که عنوان »نجارباشی« داشته است. وجود 

اُرسی سازی، هنرمندان بسیاری فعالیت داشته اند )سند شمارۀ 1 و جدول 1(. 
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1 
 

 سازان شهر سنندج لیست گروهی از اُرسی: 1جدول 
 

عنوان یا  حرفه محل سکونت نام استادکار ردیف
 شده مرمّتشده یا  آثار ساخته زمانی ۀدور لقب

کار و  نازک سنندج، کردستان اهلل نعمتاستاد  1
 قاجار  ۀدور ـــــــــــــ ساز رسیاُ

سازان محلی و  ترین ارسی از قدیمی
ساخت اُرسی بزرگ غربی عمارت 

 آصف
 اُرسی و شباک بقعه پیر عمر ساخت  قاجار  ۀدور نجارباشی ساز رسیاُ سنندج، کردستان ساز استاد محمد اُرسی 2

 قاجار ۀدور نجارباشی ساز رسیاُ سنندج، کردستان نجارباشی استاد عبداهلل 3
 بزرگ عمارت وکیل  ساخت اُرسی

 اُرسی خانه نانوا(، الممالک وکیل)
رسی بزرگ ضلع اُ مرمّتباشی و 

 .(33و 22 تصاویر) شمالی آصف

استاد محمدکریم  4
اواخر قاجار و  ـــــــــــــ ساز رسیاُ سنندج، کردستان پور عزت

 پهلویاوایل 
های عمارت  ساخت تعدادی از اُرسی

های  اُرسی، رسی بزرگوکیل به جز اُ
 .(31 تصویر) (غیاثی) خانه صارم نظام

اواخر قاجار و  ـــــــــــــ ساز رسیاُ سنندج، کردستان پور استاد صالح عزت 5
 ساخت درهای عمارت وکیل اوایل پهلوی

های  رسیو ساخت تعدادی از اُ مرمّت قاجار  ۀاواخر دور نجارباشی ساز رسیاُ سنندج، کردستان استاد عباس نجارباشی 6
 عمارت آصف دیوان

قاجار   ۀاواخر دور ـــــــــــــ ساز رسیاُ سنندج، کردستان ای استاد محمد سنه 7
 و اوایل پهلوی

های  درها و اُرسی، بندی ساخت قاب
 .(جواهری) خانه فریدالملک

8 
 محمودیاهلل  استاد نعمت

دختری عبداهلل  ۀنو )
 (نجارباشی

 معاصر ۀدور ـــــــــــــ ساز رسیاُ سنندج، کردستان
ساخت اُرسی اتاق گوشوار ضلع 

 مرمّت، شمالی عمارت آصف
سنندج و عمارت  ۀهای موز اُرسی

 .(32 تصویر) خسروآباد
 

جدول 1: لیست گروهی از اُرسی سازان شهر سنندج

وکیل  عمارت  اُرسی  اصلی  نمای   :29 تصویر 
 الممالک در سنندج، اثر استاد عبداهلل نجارباشی

در  نانواباشی  منزل  عمارت  اُرسی  داخلی  نمای   :30 تصویر 
سنندج، اثر استاد عبداهلل نجارباشی 

عمارت  سردر  ساختمان  بخش  در  اُرسی  داخلی  نمای   :31 تصویر 
صارم نظام )شیخ احمد غیاثی( در سنندج 
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عمارت  شمالی  ضلع  گوشوار  اتاق  اُرسی  داخلی  نمای   :32 تصویر 
آصف دیوان )خانه کرد(، اثر استاد نعمت اهلل محمودی 

نتیجه گیری
اگرچه اُرسی عنصری مهم در آثار معماری شهر سنندج همچون سایر نقاط ایران محسوب می شد، به عنوان آرایۀ 
هنرِی وابسته به معماری مورد توجه هنرمندان اُرسی ساز و بانیان آثار معماری بوده است. اگر در آغاز طرح ها غالبًا 

وارداتی است، در ادامه با حفظ ساختار و رعایت اصول کلی، منتج به شیوه ای متأثر از شرایط بومی محلی می شود.
این امری طبیعی است؛ زیرا در فرش و صنایع دستی، ازجمله هنر نازک کاری هم این اتفاق رخ داده است. برآیند 
آرایه در  بانیان به عنوان عنصر و  توجه به اُرسی سازی از سویی، اهمیت جایگاه سازندگان و از سوی دیگر، توجه 
معماری است؛ بنابراین، اُرسی سازی سنندج با استناد به نمونه های متعدد و گونه گون آن گسترش و رونق چشمگیر 
از اُرسی سازی از سوی کسانی  یافته است. موضوع گسترش در نتیجۀ چند عامل است: نخست استقبال گسترده 
که توانایی مالی مناسب داشتند؛ دوم، حضور هنرمندان ماهر و متخصص این عرصه در شهر سنندج؛ سوم، ایجاد 
اشتغال و زنده نگه داشتن هنر اُرسی سازی ایرانی. نکتۀ مهمی که در روند طراحی و ساخت اُرسی ها فهمیده می شود، 
تغییر و روزآمد شدن آن همراه با تحوالت معماری است. با بررسی روند اُرسی سازی از دورۀ صفوی تا پایان دورۀ 
قاجار، تحوالت چشمگیری رخ داده؛ برای مثال، از ساخت پاتاق ها یا کتیبه های پرکار به ساخت پاتاق های ساده با 
بنابراین، خواست سفارش دهندگان  قاب های شیشه ای  سفید و حاشیه ای گره چینی و قواره بری خاتمه یافته است؛ 
و سازندگان اُرسی موجب شده تا از سویی، کیفیت و تنوع در ترکیب رنگ و ساختار متفاوت شود و از سوی دیگر، 
جایگزین هایی برای هنرمندان نسل های پیشین تربیت نشود. نکتۀ مهم دیگر، خواست مردم است که به تدریج تحت 
تأثیر عوامل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و گذشت زمان دگرگون شده است. این عوامل و عوامل دیگر موجب 
از رونق افتادن  اُرسی سازی در شهر سنندج و سایر شهرهای ایران شده است. هرچند که اُرسی سازی از رونق افتاده، 

سند شمارۀ 1: حکم نجارباشی استاد عبداهلل نجارباشی )آرشیو 
شخصی، نعمت اهلل محمودی(
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حفظ و مرّمت نمونه های موجود براساس این پشتوانۀ غنِی هنری و به دست آوردن طرح های جدید برای استفاده در 
معماری ساختمان هایی که صاحبان آن ها از تمکن مالی برخوردارند، می  توان این هنر را زنده نگه داشت. 

یادآوری و سپاسگزاری
سنندج  شهر  در  اُرسی   ساخت  و  مرّمت  در  که  می کنم  تقدیم  محمودی  نعمت اهلل  استاد  زنده یاد  به  را  نوشته  این 
هنرمندی کم نظیر بودند. یادگارهای بسیاری از او به جای مانده است؛ ازجمله آثار ماندگار او، مرّمت اُرسی بزرگ 
عمارت مال لطف اهلل شیخ االسالم سنندجی )موزۀ سنندج( است. در پایان الزم است که از کارشناسان ادارۀ  کل میراث 
فرهنگی استان کردستان، آقایان رسول اشتودان به دلیل تالش برای مرّمت اُرسی ها و سید  محسن علوی برای تهیۀ 
تصویر از تعدادی از اُرسی ها و مهندس صاحب محمدیان منصور برای ترسیم طرح چهارچوب اُرسی تشکر کنم. از 

استاد حمید نعمتیان، استاد مسلّم نازک کاری به دلیل آگاهی های ارزنده ای که در اختیارم نهادند، سپاسگزارم. 

پی نوشت ها
سانتی متر  معادل 93  و  گره  به طول چهارده  پیمون کوچک  است:  اصل شناخته شده  دو  به  که  است  در  پیمون عرض   .1

)ابوالقاسمی 1379، 382(. 
2. پیمون بزرگ به طول هیجده گره و معادل یکصد و بیست سانتی متر است )همان، 382(. 

3. اکنون ساخت انواع آثار چوبي زیبا و بدیع در زمینۀ هنر نازک کاری در شهر سنندج به صورت گسترده و اُرسی سازی به صورت 
محدود و آن هم در زمینۀ مرّمت اُرسی های قدیمی در حال انجام است؛ ولی در زمینۀ اُرسی سازی با آنچه در گذشته بوده، 
فاصلۀ بسیاری وجود دارد. با بررسی های به عمل آمده در فاصله سال های 1377تا1384 در میراث فرهنگي استان کردستان، 
تالش هایي در زمینۀ احیای دوبارۀ اُرسي سازي صورت گرفته و این امر بیشتر برای مرّمت و احیای اُرسی های قدیمی مؤثر 

واقع شده است. 
4. در نزد استادکاران اُرسی ساز سنندجی، به طرح هایی که در کتیبۀ درها و لته اُرسی ها با توجه به ابعاد و اندازه به چند بخش 
کلی تقسیم می شوند، هریک از آن بخش ها را که با تعدادی از قواره ها ترکیب شده، یک مجلس گویند؛ بنابراین، در کتیبه ها 
گاهی دو، سه و یا چهار مجلس ایجاد می شود که به سه، چهار و یا پنج مجلسی معروف اند. در کنار این طرح ها، برخی از 
کتیبه ها به شکل مرغ پر گشوده است که در کتیبه های در های نمایشگاه آثار استاد بهزادیان در عمارت آصف اجرا شده است. 

5. نقل قول آقای دکتر فرهاد فخار تهرانی نتیجۀ مصاحبه از طریق مکالمۀ تلفنی سال 1387 است. 
6. با توجه به اینکه نگارنده مدت ها در فضاهایی که ارسی با شیشه های رنگی داشته، آمد و شد کرده و گاهی برای ساعت های 

مداوم در این فضاها حضور مستمر داشته، به سبب ترکیب رنگ اُرسی ها هیچ نوع حشره ای را ندیده  است. 
7. اُرسی با معماری منطقۀ مرکزی ایران، به ویژه اصفهان از دورۀ صفوی، وارد استان کردستان و شهر سنندج شد. در این دوره، 
معماران و هنرمندان به شهر سنندج آمدند و معماری سبک اصفهانی در شهرسازی و معماری و تزئینات معماری در شهر سنندج 
ایجاد شد. چون تا پیش از این در منطقۀ کردستان، معماری به سبک برونگرا و معماری پلکانی مرسوم و معمول بود و حتی در 
قلعه های )زلم، پالنگان، حسن آباد و مریوان( مورد استفادۀ والیان اردالن هم این سبک معماری معمول بوده، از دورۀ صفوی، 
شیوۀ اصفهانی در شهر سنندج در معماری و شهرسازی معمول گردید )نک: رسالۀ دکتری نگارنده با عنوان »تغییر و تحوالت 
شهر سنندج از دورۀ صفوی تا پایان دورۀ قاجار از دیدگاه مطالعات باستان شناسی«، 1386، گروه باستان شناسی دانشگاه تهران(. 

8. نقل قول شفاهی از مرحوم استاد نعمت اهلل محمودی، در سال 1388 که با ایشان مصاحبه انجام شده است. 
9. نقل قول شفاهی در مصاحبه با استاد نعمت اهلل محمودی سال 1384. 

اُرسی و  این  استادکار  داشتند که  اعتقاد  بودند،  اُرسی سازی  برجسته  استادکاران  از  نعمت اهلل محمودی که  استاد  10. مرحوم 
اُرسی موزۀ سنندج یک نفر بوده است. هرچند که نظریات ایشان مستدل است، مستنداتی در این زمینه فعاًل در دست نیست. 
شوربختانه تا مدت ها مالکین از مرّمت این اُرسی زیبا توسط میراث فرهنگی ممانعت می کردند. همین امر موجب خسارت فراوان 
به آن شد؛ بنابراین، تهیۀ طرح از آن امکان پذیر نیست. اکنون که این ملک به مالکیت میراث فرهنگی استان کردستان درآمده 
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است، انتظار می رود که به زودی مرّمت آن آغاز گردد. 
11. بنا به گفتۀ استاد حمید نعمتیان، نازک کار سنندجی و نوۀ استاد نعمت اهلل که اکنون هشتادساله است، استاد نعمت اهلل از 
بنیان گذران این حرفه در سنندج بوده است. بسیاری از هنرمندان عرصۀ نازک کاری این سخن را قبول دارند )مرحوم علی اکبر 

بهزادیان، مصاحبه شونده، 1383(. نگارنده مقاله ای در باب هنرهای چوبی، به ویژه نازک کاری در دست انتشار دارد. 
12. نقل قول شفاهی در مصاحبه با استاد نعمت اهلل محمودی سال 1384. 

13. موضوع مرّمت اُرسی ها نیاز به بررسی و مطالعات جداگانه و مفصل دارد که از حوصلۀ این مقاله خارج است. نگارنده امیدوار 
است بتواند با توجه به یادداشت هایی که در این باره تهیه کرده، این کار را انجام دهد. 

14. این نقل از استاد نعمت اهلل محمودی در سال 1382 بوده است. 
15. این گره پوک در هنگام مرّمت عمارت آصف دیوان در سال 1381 از زیر الیه های گچ پدیدار شد. به نظر می رسد که از آثار 

دورۀ صفوی هم باشد. با اُرسی های دیگر این ساختمان که در دورۀ صفوی ساخته شده اند، درخور مقایسه است. 
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