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Abstract:
Iranian architecture has beautiful embellishments that are 
made of different materials such as tiles, plaster, pottery, 
stone and wood. Although due to Iran’s hot and dry climate, 
wood embellishments are less being used, in some cases 
they have a special and unique place in Iranian architecture. 
Orosi windows are one of these embellishments which have 
a special place in various types of architecture, especially 
in historic houses. In addition to the use of lighting in 
the houses, Orosi has been used as an artistic element in 
beautifying the interior and exterior of the houses. Tabriz 
is one of the cities which have many historical houses with 
beautiful Orosi windows and various designs. The present 
study seeks to find common design patterns and colors in 
historical Tabriz houses’ Orosi windows. In this regard, the 
method of data collecting is based on library studies and field 
surveys and based on direct investigation of Orosi windows 
through documentation, accurate designs surveying, drawing, 
analysis and comparative comparison of Orosi windows’ 
patterns. To achieve this goal, two general questions arise: 
1) Do Orosi windows used in Tabriz Qajar houses have
common patterns in terms of design and construction?
2) If there are similarities, what are the common patterns
and contexts? In order to answer the questions raised, as a
case study, Mashrooteh, Haidarzadeh and Nikdel historical
houses’ Orosi windows have been selected and studied due
to their originality, non-intervention during restoration and
having a significant and different design and role from each
other.
Finally as a result of the investigations it was found that
despite the differences, Orosi windows are somewhat similar
and included in one category, so that the study in the field
of form factor confirms that the design of the main frame is
mostly in the form of a three-leaf door with a semicircular
impost. Also, the designers of these Orosi windows have
shown more interest in rotating patterns than geometry; as
a result of which, the craftsmen and carpenters had to use
the technique of Qavareh-bori. Reviewing the colors used
in these Orosi windows specifies that three colors are fixed,
used, and repeated, including red, blue, and green. But in

some of these Orosi windows other colors such as yellow or 
purple have also been used, which have been used as filler or 
sub-colors. Most of these Orosi windows have green color 
in the center, red color in the middle, and blue color in the 
upper parts of the quadrant (Vagireh1). Also, by examining 
the position and amount of colors used, we can notice the 
color balance and proportion; in each Orosi’s overall color 
scheme which itself reflects the computational thinking of 
these Orosi windows’ creators.
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چکیده
پنجره ارسی یکی از آرایههاییست که در گونهها مختلف معماری و بهخصوص در خانههای تاریخی از 
جایگاه خاصی برخوردار است. ارسيها عالوه بر کارکرد نورگیری در خانهها، در مقام عنصری هنری در 
زیباسازی فضـای درون و بیرون خانهها مؤثر هستند. شهر تبریز خانههای تاریخی زیادی با ارسيهای 
ــترک )طرح، نقش، و رنگ( در  ــا و طرحهای متـنوع دارد. هدف پژوهش حاضر یافتن الگوهای مش زیب
ــؤال کلی مطرح ميشود:  ــت. برای رسیدن به این هدف، دو س ــيهای خانههای تاریخی تبریز اس ارس
1. آیا ارسيهای خانههای قاجاری تبریز از نظر شکل ظاهری و ساختار الگوهای مشترک دارند؟ 2. در 
صورت وجود تشابه، الگوهای مشترک کدام اند و در چه حیطهای هستند؟ برای پاسخگویی به سؤاالت 
خانههای تاریخی )مشروطه، حیدرزاده، و نیکدل( به گواه  ــده، به عنوان مطالعة موردی، ارسی مطرحش
ــتن طرحهای شاخص و متفاوت از همدیگر، انتخاب و  اصیل بودن، عدم مداخله در زمان مرمت، و داش
ــی شده است. در نهایت با بررسیهای بهعملآمده، این نتایج حاصل شد که ارسيهای  مطالعه و بررس
مازهدار است و هنرمندان این  ــهلنگهای با کتیبة ــکل ظاهری، اکثراً س خانههای قاجاری تبریز از نظر ش

سازهها بیشتر به تکنیک قوارهبری و رنگهای اصلی در ساخت ارسيها، توجه نشان داده اند. 

واژههای کلیدی 
پنجرۀ ارسی، خانههای قاجاری تبریز، خانة مشروطه، خانة حیدرزاده، خانة نیکدل.
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چکیده
پنجره ارسی یکی از آرایه هایی ست که در گونه ها مختلف معماری و به خصوص در خانه های تاریخی از 
جایگاه خاصی برخوردار است. ارسي ها عالوه بر کارکرد نورگیری در خانه ها، در مقام عنصری هنری در 
زیباسازی فضـای درون و بیرون خانه ها مؤثر هستند. شهر تبریز خانه های تاریخی زیادی با ارسي های 
ــترک )طرح، نقش، و رنگ( در  ــا و طرح های متـنوع دارد. هدف پژوهش حاضر یافتن الگوهای مش زیب
ــؤال کلی مطرح مي شود:  ــت. برای رسیدن به این هدف، دو س ــي های خانه های تاریخی تبریز اس  ارس
1. آیا ارسي های خانه های قاجاری تبریز از نظر شکل ظاهری و ساختار الگوهای مشترک دارند؟ 2. در 
صورت وجود تشابه، الگوهای مشترک کدام اند و در چه حیطه ای هستند؟ برای پاسخ گویی به سؤاالت 
ــده، به عنوان مطالعة موردی، ارسی  خانه های تاریخی )مشروطه، حیدرزاده، و نیکدل( به گواه  مطرح ش
ــتن طرح های شاخص و متفاوت از همدیگر، انتخاب و  اصیل بودن، عدم مداخله در زمان مرمت، و داش
ــی شده است. در نهایت با بررسی های به عمل آمده، این نتایج حاصل شد که ارسي های  مطالعه و بررس
ــه لنگه ای با کتیبة مازه دار است و هنرمندان این  ــکل ظاهری، اکثراً س خانه های قاجاری تبریز از نظر ش

سازه ها بیش تر به تکنیک قواره بری و رنگ های اصلی در ساخت ارسي ها، توجه نشان داده اند. 
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مقدمه
پنجره های ارسی از دو جنبة کارکرد و تزئین در تعداد زیادی 
ــت. بر اساس شواهد  از خانه های مهم تاریخی به کار رفته اس
ــناد موجود، تاریخ حضور این پنجره ها در ایران به دورۀ  و اس
ــرفت آن در دوره های  ــتمرار و پیش ــه بازمی گردد و اس صفوی
ــهر تبریز با توجه  ــت. از ش قاجاریه و پهلوی صورت گرفته اس
ــي های زیبا به عنوان یکی از مراکز ارسی سازی  به وجود ارس
ایران در دورۀ قاجار یاد مي شود، ولی عدم پژوهش مناسب و 
جامع برای شناخت ویژگی های شکل، طرح و رنگ ارسي های 
این منطقه، مانع از این ادعا مي شود. به همین دلیل طرح ها و 
نقش های آن کمتر شناخته شده است. هدف این پژوهش نیز 
شناخت و بررسی ارسي های موجود در خانه های قاجاری این 
شهر است تا از این طریق، الگوهای مشترک به کاررفته در این 
ــت آید و به معرفی هر چه بیش تر ارسي های  ــي ها به دس ارس
ــوع تحقیق  ــش که از ن ــود. این پژوه ــه کمک ش ــن منطق ای
توسعه ایست، با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است. 
روش جمع آوری اطالعات آن، بر پایة مطالعات کتابخانه ای و 
ــاس مطالعة مستقیم ارسي ها از  پیمایش های میدانی و بر اس
طریق مستندنگاری، برداشت دقیق نقوش، ترسیم و تحلیل و 
مقایسة تطبیقی نقوش ارسی خانه های مورد مطالعه است. در 
زمینة بررسی و شناخت ارسي ها، منابع محدودی وجود دارد 
که بیش تر مربوط به شناخت ویژگی کلی ارسي هاست. از این 
ــی، پنجره های رو به نور  ــته ها می توان به کتاب ارس نوع نوش
نوشتة مهدی امرایی )1388(، اشاره کرد که در آن به بررسی 
ــینة تاریخی، طراحی، و  ــی از منظر پیش کلی پنجره های ارس
ــاخت، پرداخته شده است و  مختصر نگاهی به ارسی  نحوۀ س
ــنندج،  ــور دارد. همچنین مقالة »س ــق مختلف کش در مناط
ــی )1392(، که در آن،  ــی« از محمدابراهیم زارع ــهر ارس ش
ـــی و مطالعـه  ــنندج مورد بررس ــي های منطقـة س تنها ارس
ــت و نیز مقـالة »مـطالعه طرح ارسي هاي  ــده اس قرار داده ش
ــر علی پور )1390(، که در  ــاي قاجاري تهران« از نیلوف کاخ ه
ــي های موجود در کاخ گلستان از منظر طرح و نقش  آن ارس
ــت آمده  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقوش اصلی به دس
ــه  ــایر هنرهای دوره قاجار مورد مقایس ــی، با س از این بررس
ــت. نیز باید به مقالة »تمایز  ــده است، شایان ذکر اس واقع ش
ــیر تحـول ارسي های قاجـاری تبریز« از  کیفی و کمی در س
ــکری )1395(، که به  ــیان نژاد و حجت اهلل عس محمد مدهوش
بررسـی و تطبیق ارسي ها تبریز در سه دورۀ تاریخی در زمان 
ــت، توجه کرد. چندین پایان نامه نیز در  قاجاریه پرداخته اس
ــده، که از آن جمله می توان به  ــی تألیف ش زمینة پنجرۀ ارس
مطالعه طرح و رنگ پنجره های ارسی خانه های قدیمی تبریز 
ــی رفتارهای نوری شیشه  از نیلوفر علی پور )1389(، و بررس
ــز از آمنه منافی  ــای قاجار تبری ــي های طنبی خانه ه در ارس

ــدف پژوهش حاضر  ــا توجه به ه ــاره کرد که ب )1388(، اش
یعنی تجزیه و تحلیل طرح و نقش ارسي ها برای دستیابی به 
الگوهای مشترک در ارسي های دورۀ قاجار تبریز، وجه تفاوت 
ــایر منابع مربوطه،  ــدن این موضوع در س ــده گرفته ش و نادی

مشخص مي شود.   

پنجره ارسی
ــی، در یا  ــر معماری ایران ــوان یکی از عناص ــي ها به عن »ارس
ــت که به طور عمـودی باال و  ــویی باالرویی اس پنجره ی کش
ــت«  ــود و عموماً درگاه آن رو به حیاط اس ــن برده مي ش پایی
ــفیع پور، 1385: 164(. در لغت نامة دهخدا ارسی این گونه  )ش
ــمی در که عمودی باز شود. قسمی  ــده است: »قس تعریف ش
ــتن آن به بر بردن و فرود آوردن است  ــودن و بس در که گش
ــوی یمین و  ــوی به دو س برخالف درهای عادی که به یک س
شمال باز و فراز شود. در که وقت گشادن به سوی باال کشند 
و گاه بستن فرود آرند. دری از اطاق که درگاه آن رو به صحن 
ــود که این در در جوف آن حرکت  ــد و دارای چارچوبی ب باش
ــی«(.  ــن رود« )لغت نامة دهخدا، ذیل »ارس ــرده باال و پایی ک
ــی اصـطالحاً به  ــت که، ارس محمدکریم پیرنیا نیز معتقد اس
ــود که معموالً سرتاسر دیوار یک  در و پنجره هایی گفته مي ش
ــه اند و باز و  ــقف تا کف یک پارچ ــاند و از س اتاق را می پوش
ــت  ــدن آن ها به صورت عمودی و باال و پایین رو اس ــته ش بس
ــخ پیدایش پنجره های  ــا، 192: 1381(. در مورد تاری )پیرنی
ارسی در ایران نظرات متفاوتی وجود دارد. بعضی ها معتقدند 
ــرقی به ویژه در ایران، با  ــورهای ش ــاخت ارسی در کش که س
ــط شاه عباس  ــدن ارامنه در جلفای اصفهان توس ــاکن ش س
ــت. چرا که در این دوره استفاده از  صفوی رواج پیدا کرده اس
شیشه های رنگی در پنجره متداول شده و ارسی با شیشه های 
ــده است. به همین  ــاخت بناها به کارگرفته می ش رنگی در س
ــه دورۀ صفویه  ــی را تقریباً ب ــل تاریخچة پنجره های ارس دلی
ــن پنجره ها که از  ــور، 1390: 7(. ای ــبت می دهند )علی پ نس
ــزای اصلی معماری ایرانی در دورۀ صفویه، زندیه، قاجاریه  اج
و حتی پهلوی محسوب می شده اند، استفادۀ عمومی نداشته 
ــیاری بناها ازجمله کاخ ها، برخی مساجد و  است، ولی در بس
ــانی که توانایی مالی داشتند، در زمرۀ  حسینیه ها و خانة کس
یک عنصر معماری دیده می شده است )زارعی، 110:1392(. 
و به نوعی دارای کاربرد توأمان عملکردی و تزئینی بوده اند. 
ــعی در به کارگیـری مواد  ــاخت ارسي ها، همواره س      در س
ــت، چراکه قبل از نقش  ــح محـکم و با کیفت بوده اس و مصال
ــا در اولویت قرار  ــن پنجره ها، جنبة کارکرد آن ه ــی ای تزئیـن
ــي ها همواره یکی از آرایه های  ــته است. با این وجود ارس داش
ــوب می شده اند. در ساخت تمام ارسي ها دو  تزئینی بنا محس
ــه است.  ــود که چوب و شیش عنصر یا مادۀ ثابت دیده مي ش

معموالً از چوب چنار به علت استحکام زیاد، دوام خوب و نیز 
ــب، بهـره می برده اند و در  قابلیت اره خوری و پرداخت مناس
ــتفاده می شده  کارهای نفیس تر از چوب هایی مانند گردو اس
است. همچنین در رنگ بندی شیشه های ارسی سهم بیش تر 
ــوان رنگ های اصلی و  ــبز، به عن ــرخ، آبی و س را رنگ های س
پرکاربرد داشته اند و رنگ های زرد و بنفش رنگ های فرعی و 
کم تر دیده شده هستند. گاه نیز در ساخت پنجره های ارسی، 
ــی دیگر چون آینه و  ــازی بیش تر از عناصر تزئین برای زیباس
ــت )کریمی، 1394/3/22(. نقـوش  ــتفاده می شده اس فلز اس
ــي ها عبارت اند از: 1. نقوش  و تکنیک های به کاررفته در ارس
ــردان با تکنیک  ــک گره چیني، 2. نقوش گ ــی با تکنی هندس
ــک به کارگیری نقوش گردان و منحنی در  قواره بری. به تکنی
ارسي ها، »قواره بری« می گویند )کیانمهر، 1394: 87( )شکل 
1( و به تکنیک به کارگیری نقوش هندسی به شکل موزون و 
ــود )نجیب اوغلو، 1380:  هماهنگ، »گره چیني« گفته مي ش
130( )شکل 2(. به همین دلیل مهم ترین وجه تمایز تکنیک 
ــک گره چیني، در به کارگیری نقوش گردان  قواره بری با تکنی
ــت  ــی چوبی در قواره بری به جای نقوش صاف و راس و منحن

چوبی در گره چیني است.
     روند شکل گیری و اجرای این نقوش در پنجره های ارسی 
ــنتی با  ــت. در طراحی س نیز به صورت تکرار »واگیره«2هاس
ترسیم یک واگیره و گسترش آن، می توان به یک طرح کامل 
ــت یافت. به هر کدام از این واگیره ها در ساختمان ارسی،  دس
اصطالحاً »مجلسی« می گویند. هر چه تعداد مجالس3 بیش تر 
باشد، ارسی پرکارتر به نظر می رسد )یوسفی، 1390: 20(. هر 
ــار هم قرار گرفتن آلت4 و لقط ها5  ــک از این واگیره ها، از کن ی
به صورت اتصاالت فاق و زبانه6 تشکیل می شوند. »بدنة ارسی 
با چوب به شیوۀ منبت کاری و مشبک گره چیني و نقش های 

متنوع هندسی )گره چیني( و گیاهی )گردان اسلیمی( ساخته 
و سپس درون شبکه های چوبی، شیشه های رنگی کار گذاشته 

مي شود« )شفیع پور، 1385: 164(. 
ــی از بخش های مختلفی همچون: 1.  ــاختار اصلی ارس      س
چهارچوب )بدنة ارسی، که تمامی اجزا در آن جای می گیرد(، 
2. وادار )ستون های عمـودی در وسط چهارچوب(، 3. روکـوب 
ــده که بر دو سـوی وادارها با گل میـخ نصـب  )تختـة ورقه ش
ــود(، 4. لته یا لنگه )بخش متحرک ارسی که به صورت  مي ش
ــنه )قسمت  ــود(، 5. پاخور یا پاش ــته مي ش عمودی باز و بس
پایینی و افقی چهارچوب(، 6. پاطاق یا کتیبه )قسمت فوقانی 
ــی(، و شیشه تشکیل شده است )امرایی،  و پرنقش و نگار ارس
1383: 119ـ 109( )جدول 1(. فرم کلی پاطاق یا کتیبه های 
ــاختمان متفاوت است و به  ــی، بسته به شکل و اندازه س ارس
عبارتی می توان گفت که شکل پاطاق ها به نمای ساختمان و 
محل جای گیری ارسی بستگی دارد. از این رو کتیبه یا پاطاق 
ــته کلی: 1. مازه دار یا نیم  ــته به فرم آن ها، در سه دس را بس
دایره، 2. جناغی، 3. صاف یا مستطیلی، و 4. نیم بیضی تقسیم 
می کنند )مدهوشیان نژاد و عسـکری، 1395: 80( )شکل 3ـ 
ــای اصلی خـانه  ــی را معموالً در تاالرهـ ــای ارس 6(. پنجره ه
ــب تعداد  ــاختند و بر حس ــت، می س که رو به حیاط بوده اس
ــه دری، پنج دری، هفت دری، و  ــي ها، تاالرها را س همین ارس
نه دری می نامیدند )زارعی، 1392: 111(. ارسي ها در مناطق 
ــش و انتخاب مواد  ــاختار، نق ــکل، س مختلف ایران از نظر ش
ــاید بتوان این  ــتند که ش اولیه، دارای اندک تفاوت هایی هس
امر را نشأت گرفته از تفاوت های مکانی، شرایط جوی، امکان 
ــلیقة افراد در مناطق  ــواد و مصالح و حتی س ــی به م دسترس
مختلف کشور دانست. در شمال ایران )مانند گرگان( ساخت 
ارسی مانند دیگر نقاط کشور مرسوم بوده است با این تفاوت 

      شکل 1. گره چیني )ترسیم از: نویسنده(.                                  شکل2. نقش گردان با تکنیک قواره بری )ترسیم از: نویسنده(.
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مقدمه
پنجره های ارسی از دو جنبة کارکرد و تزئین در تعداد زیادی 
ــت. بر اساس شواهد  از خانه های مهم تاریخی به کار رفته اس
ــناد موجود، تاریخ حضور این پنجره ها در ایران به دورۀ  و اس
ــرفت آن در دوره های  ــتمرار و پیش ــه بازمی گردد و اس صفوی
ــهر تبریز با توجه  ــت. از ش قاجاریه و پهلوی صورت گرفته اس
ــي های زیبا به عنوان یکی از مراکز ارسی سازی  به وجود ارس
ایران در دورۀ قاجار یاد مي شود، ولی عدم پژوهش مناسب و 
جامع برای شناخت ویژگی های شکل، طرح و رنگ ارسي های 
این منطقه، مانع از این ادعا مي شود. به همین دلیل طرح ها و 
نقش های آن کمتر شناخته شده است. هدف این پژوهش نیز 
شناخت و بررسی ارسي های موجود در خانه های قاجاری این 
شهر است تا از این طریق، الگوهای مشترک به کاررفته در این 
ــت آید و به معرفی هر چه بیش تر ارسي های  ــي ها به دس ارس
ــوع تحقیق  ــش که از ن ــود. این پژوه ــه کمک ش ــن منطق ای
توسعه ایست، با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است. 
روش جمع آوری اطالعات آن، بر پایة مطالعات کتابخانه ای و 
ــاس مطالعة مستقیم ارسي ها از  پیمایش های میدانی و بر اس
طریق مستندنگاری، برداشت دقیق نقوش، ترسیم و تحلیل و 
مقایسة تطبیقی نقوش ارسی خانه های مورد مطالعه است. در 
زمینة بررسی و شناخت ارسي ها، منابع محدودی وجود دارد 
که بیش تر مربوط به شناخت ویژگی کلی ارسي هاست. از این 
ــی، پنجره های رو به نور  ــته ها می توان به کتاب ارس نوع نوش
نوشتة مهدی امرایی )1388(، اشاره کرد که در آن به بررسی 
ــینة تاریخی، طراحی، و  ــی از منظر پیش کلی پنجره های ارس
ــاخت، پرداخته شده است و  مختصر نگاهی به ارسی  نحوۀ س
ــنندج،  ــور دارد. همچنین مقالة »س ــق مختلف کش در مناط
ــی )1392(، که در آن،  ــی« از محمدابراهیم زارع ــهر ارس ش
ـــی و مطالعـه  ــنندج مورد بررس ــي های منطقـة س تنها ارس
ــت و نیز مقـالة »مـطالعه طرح ارسي هاي  ــده اس قرار داده ش
ــر علی پور )1390(، که در  ــاي قاجاري تهران« از نیلوف کاخ ه
ــي های موجود در کاخ گلستان از منظر طرح و نقش  آن ارس
ــت آمده  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقوش اصلی به دس
ــه  ــایر هنرهای دوره قاجار مورد مقایس ــی، با س از این بررس
ــت. نیز باید به مقالة »تمایز  ــده است، شایان ذکر اس واقع ش
ــیر تحـول ارسي های قاجـاری تبریز« از  کیفی و کمی در س
ــکری )1395(، که به  ــیان نژاد و حجت اهلل عس محمد مدهوش
بررسـی و تطبیق ارسي ها تبریز در سه دورۀ تاریخی در زمان 
ــت، توجه کرد. چندین پایان نامه نیز در  قاجاریه پرداخته اس
ــده، که از آن جمله می توان به  ــی تألیف ش زمینة پنجرۀ ارس
مطالعه طرح و رنگ پنجره های ارسی خانه های قدیمی تبریز 
ــی رفتارهای نوری شیشه  از نیلوفر علی پور )1389(، و بررس
ــز از آمنه منافی  ــای قاجار تبری ــي های طنبی خانه ه در ارس

ــدف پژوهش حاضر  ــا توجه به ه ــاره کرد که ب )1388(، اش
یعنی تجزیه و تحلیل طرح و نقش ارسي ها برای دستیابی به 
الگوهای مشترک در ارسي های دورۀ قاجار تبریز، وجه تفاوت 
ــایر منابع مربوطه،  ــدن این موضوع در س ــده گرفته ش و نادی

مشخص مي شود.   

پنجره ارسی
ــی، در یا  ــر معماری ایران ــوان یکی از عناص ــي ها به عن »ارس
ــت که به طور عمـودی باال و  ــویی باالرویی اس پنجره ی کش
ــت«  ــود و عموماً درگاه آن رو به حیاط اس ــن برده مي ش پایی
ــفیع پور، 1385: 164(. در لغت نامة دهخدا ارسی این گونه  )ش
ــمی در که عمودی باز شود. قسمی  ــده است: »قس تعریف ش
ــتن آن به بر بردن و فرود آوردن است  ــودن و بس در که گش
ــوی یمین و  ــوی به دو س برخالف درهای عادی که به یک س
شمال باز و فراز شود. در که وقت گشادن به سوی باال کشند 
و گاه بستن فرود آرند. دری از اطاق که درگاه آن رو به صحن 
ــود که این در در جوف آن حرکت  ــد و دارای چارچوبی ب باش
ــی«(.  ــن رود« )لغت نامة دهخدا، ذیل »ارس ــرده باال و پایی ک
ــی اصـطالحاً به  ــت که، ارس محمدکریم پیرنیا نیز معتقد اس
ــود که معموالً سرتاسر دیوار یک  در و پنجره هایی گفته مي ش
ــه اند و باز و  ــقف تا کف یک پارچ ــاند و از س اتاق را می پوش
ــت  ــدن آن ها به صورت عمودی و باال و پایین رو اس ــته ش بس
ــخ پیدایش پنجره های  ــا، 192: 1381(. در مورد تاری )پیرنی
ارسی در ایران نظرات متفاوتی وجود دارد. بعضی ها معتقدند 
ــرقی به ویژه در ایران، با  ــورهای ش ــاخت ارسی در کش که س
ــط شاه عباس  ــدن ارامنه در جلفای اصفهان توس ــاکن ش س
ــت. چرا که در این دوره استفاده از  صفوی رواج پیدا کرده اس
شیشه های رنگی در پنجره متداول شده و ارسی با شیشه های 
ــده است. به همین  ــاخت بناها به کارگرفته می ش رنگی در س
ــه دورۀ صفویه  ــی را تقریباً ب ــل تاریخچة پنجره های ارس دلی
ــن پنجره ها که از  ــور، 1390: 7(. ای ــبت می دهند )علی پ نس
ــزای اصلی معماری ایرانی در دورۀ صفویه، زندیه، قاجاریه  اج
و حتی پهلوی محسوب می شده اند، استفادۀ عمومی نداشته 
ــیاری بناها ازجمله کاخ ها، برخی مساجد و  است، ولی در بس
ــانی که توانایی مالی داشتند، در زمرۀ  حسینیه ها و خانة کس
یک عنصر معماری دیده می شده است )زارعی، 110:1392(. 
و به نوعی دارای کاربرد توأمان عملکردی و تزئینی بوده اند. 
ــعی در به کارگیـری مواد  ــاخت ارسي ها، همواره س      در س
ــت، چراکه قبل از نقش  ــح محـکم و با کیفت بوده اس و مصال
ــا در اولویت قرار  ــن پنجره ها، جنبة کارکرد آن ه ــی ای تزئیـن
ــي ها همواره یکی از آرایه های  ــته است. با این وجود ارس داش
ــوب می شده اند. در ساخت تمام ارسي ها دو  تزئینی بنا محس
ــه است.  ــود که چوب و شیش عنصر یا مادۀ ثابت دیده مي ش

معموالً از چوب چنار به علت استحکام زیاد، دوام خوب و نیز 
ــب، بهـره می برده اند و در  قابلیت اره خوری و پرداخت مناس
ــتفاده می شده  کارهای نفیس تر از چوب هایی مانند گردو اس
است. همچنین در رنگ بندی شیشه های ارسی سهم بیش تر 
ــوان رنگ های اصلی و  ــبز، به عن ــرخ، آبی و س را رنگ های س
پرکاربرد داشته اند و رنگ های زرد و بنفش رنگ های فرعی و 
کم تر دیده شده هستند. گاه نیز در ساخت پنجره های ارسی، 
ــی دیگر چون آینه و  ــازی بیش تر از عناصر تزئین برای زیباس
ــت )کریمی، 1394/3/22(. نقـوش  ــتفاده می شده اس فلز اس
ــي ها عبارت اند از: 1. نقوش  و تکنیک های به کاررفته در ارس
ــردان با تکنیک  ــک گره چیني، 2. نقوش گ ــی با تکنی هندس
ــک به کارگیری نقوش گردان و منحنی در  قواره بری. به تکنی
ارسي ها، »قواره بری« می گویند )کیانمهر، 1394: 87( )شکل 
1( و به تکنیک به کارگیری نقوش هندسی به شکل موزون و 
ــود )نجیب اوغلو، 1380:  هماهنگ، »گره چیني« گفته مي ش
130( )شکل 2(. به همین دلیل مهم ترین وجه تمایز تکنیک 
ــک گره چیني، در به کارگیری نقوش گردان  قواره بری با تکنی
ــت  ــی چوبی در قواره بری به جای نقوش صاف و راس و منحن

چوبی در گره چیني است.
     روند شکل گیری و اجرای این نقوش در پنجره های ارسی 
ــنتی با  ــت. در طراحی س نیز به صورت تکرار »واگیره«2هاس
ترسیم یک واگیره و گسترش آن، می توان به یک طرح کامل 
ــت یافت. به هر کدام از این واگیره ها در ساختمان ارسی،  دس
اصطالحاً »مجلسی« می گویند. هر چه تعداد مجالس3 بیش تر 
باشد، ارسی پرکارتر به نظر می رسد )یوسفی، 1390: 20(. هر 
ــار هم قرار گرفتن آلت4 و لقط ها5  ــک از این واگیره ها، از کن ی
به صورت اتصاالت فاق و زبانه6 تشکیل می شوند. »بدنة ارسی 
با چوب به شیوۀ منبت کاری و مشبک گره چیني و نقش های 

متنوع هندسی )گره چیني( و گیاهی )گردان اسلیمی( ساخته 
و سپس درون شبکه های چوبی، شیشه های رنگی کار گذاشته 

مي شود« )شفیع پور، 1385: 164(. 
ــی از بخش های مختلفی همچون: 1.  ــاختار اصلی ارس      س
چهارچوب )بدنة ارسی، که تمامی اجزا در آن جای می گیرد(، 
2. وادار )ستون های عمـودی در وسط چهارچوب(، 3. روکـوب 
ــده که بر دو سـوی وادارها با گل میـخ نصـب  )تختـة ورقه ش
ــود(، 4. لته یا لنگه )بخش متحرک ارسی که به صورت  مي ش
ــنه )قسمت  ــود(، 5. پاخور یا پاش ــته مي ش عمودی باز و بس
پایینی و افقی چهارچوب(، 6. پاطاق یا کتیبه )قسمت فوقانی 
ــی(، و شیشه تشکیل شده است )امرایی،  و پرنقش و نگار ارس
1383: 119ـ 109( )جدول 1(. فرم کلی پاطاق یا کتیبه های 
ــاختمان متفاوت است و به  ــی، بسته به شکل و اندازه س ارس
عبارتی می توان گفت که شکل پاطاق ها به نمای ساختمان و 
محل جای گیری ارسی بستگی دارد. از این رو کتیبه یا پاطاق 
ــته کلی: 1. مازه دار یا نیم  ــته به فرم آن ها، در سه دس را بس
دایره، 2. جناغی، 3. صاف یا مستطیلی، و 4. نیم بیضی تقسیم 
می کنند )مدهوشیان نژاد و عسـکری، 1395: 80( )شکل 3ـ 
ــای اصلی خـانه  ــی را معموالً در تاالرهـ ــای ارس 6(. پنجره ه
ــب تعداد  ــاختند و بر حس ــت، می س که رو به حیاط بوده اس
ــه دری، پنج دری، هفت دری، و  ــي ها، تاالرها را س همین ارس
نه دری می نامیدند )زارعی، 1392: 111(. ارسي ها در مناطق 
ــش و انتخاب مواد  ــاختار، نق ــکل، س مختلف ایران از نظر ش
ــاید بتوان این  ــتند که ش اولیه، دارای اندک تفاوت هایی هس
امر را نشأت گرفته از تفاوت های مکانی، شرایط جوی، امکان 
ــلیقة افراد در مناطق  ــواد و مصالح و حتی س ــی به م دسترس
مختلف کشور دانست. در شمال ایران )مانند گرگان( ساخت 
ارسی مانند دیگر نقاط کشور مرسوم بوده است با این تفاوت 

      شکل 1. گره چیني )ترسیم از: نویسنده(.                                  شکل2. نقش گردان با تکنیک قواره بری )ترسیم از: نویسنده(.
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ــمال از چوب درخت آزاد یا ازدار  که به دلیل رطوبت هوای ش
ــت و دوام بیش تری دارد استفاده می شده است،  که مقاوم اس
ولی در مقابل در مناطق خشک جنوبی و مرکزی )ارسي های 
اصفهان یا شیراز(، از چوب چنار برای کار گره چیني استفاده 

می کردند و یا »در مناطق غربی )ارسي های سنندج( به خاطر 
ــن چوب بهره  ــردو، بیش تر از ای ــود جنـگل های انبوه گ وج
ــاظ دوام و خوش تراش بودن، چوب  می گرفتند چرا که از لح

بسیار مناسبی محسوب می شده است« )همان، 122(. 

 

 
 

رندگان)

 

 

(تدوين از: نگار سي

  .)ويسندگان از: ن

 .ندگان)ويسم از: ن

 

 

ارس يك پنجره اري

 

(ترسيم اق جناغي

(ترسيم نيم بيضيق

و ساختا بصريزاي

5 

اطپا. 4شكل        

پاتاق . 6شكل     

اجز . 1جدول  

               .گان)

       .ندگان)ويس ن

 ارسي

سي
ها) لنگه

 

دگويسن(ترسيم از: ن 

(ترسيم از: ا صاف

 
 

اق درطپا      

 
 
 

 كتيبه در ار
اق وط(مابين پا

دايرهاق نيمط. پا3 

    

مستطيلي يااق طپا 

 

  

  

  

  

  

شكل       

  

               

  

  

.5شكل     

  

سی
ار

ر 
ی د

کل
 ش
صر

عنا
 

  شکل 3. پاطاق نیم دایره )ترسیم از: نویسندگان(.                       شکل 4. پاطاق جناغی )ترسیم از: نویسندگان(.

 

 
 

رندگان)

 

 

(تدوين از: نگار سي

  .)ويسندگان از: ن

 .ندگان)ويسم از: ن

 

 

ارس يك پنجره اري

 

(ترسيم اق جناغي

(ترسيم نيم بيضيق

و ساختا بصريزاي

5 

اطپا. 4شكل        

پاتاق . 6شكل     

اجز . 1جدول  

               .گان)

       .ندگان)ويس ن

 ارسي

سي
ها) لنگه

 

دگويسن(ترسيم از: ن 

(ترسيم از: ا صاف

 
 

اق درطپا      

 
 
 

 كتيبه در ار
اق وط(مابين پا

دايرهاق نيمط. پا3 

    

مستطيلي يااق طپا 

 

  

  

  

  

  

شكل       

  

               

  

  

.5شكل     

  

سی
ار

ر 
ی د

کل
 ش
صر

عنا
 

شکل 5. پاطاق مستطیلی یا صاف )ترسیم از: نویسندگان(.             شکل6.  پاتاق نیم بیضی )ترسیم از: نویسندگان(.

    پاطاق در ارسی

کتیبه در ارسی

)مابین پاطاق و لنگه ها(

لنگه یا لنه در ارسی

پاخور یا پاشنه

سی
 ار

در
ی 

زه ا
سا

صر 
عنا
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خانه های تاریخی تبریز
ــال 1193ق بر اثر وقوع زمین لرزه، ویران  ــهر تبریز در س ش
ــد، بنابراین بافت تاریخی  ــد و بعد از آن دوباره بازسازی ش ش
ــاخص همچون مسجد تاج الدین  تبریز، به غیر از چند بنای ش
ــه در دورۀ قاجاریه  ــجد کبود، مابقی مربوط ب ــاه و مس علیش
ــی، در آن زلزله  ــاس متون تاریخ ــت. به طوری که بر اس اس
ــهر به طور کامل تخریب شده است )نژادابراهیمی، 1392:  ش
107(. فضاهای مسکونی از گونه هایی هستند که در این دوره 
ــاخته شده  اند و تقریباً سندی ناظر بر اینکه  و بعد از زلزله س
ــت، وجود ندارد و  خانه ای متعلق به پیش از دورۀ قاجاریه اس
ــده فرضیات پژوهشگران است.7 تبریز به واسطة  موارد ذکرش
نزدیکی به مرزهای عثمانی و روسیه تزاری و ارتباطات زیادی 
که تجار، بازرگانان و سیاست مداران با این کشورها داشته   اند 
ــاخت و سازهای فضای مسکونی  تاثیرات زیادی در زمینة س
ــکل ها و فرم های  ــت که با مطالعه ش ــن مراکز گرفته اس از ای
خانه ها، این موضوع کاماًل آشکار مي شود. خانة بهنام یا قدکی 
ــیده در نما دارد  ــت که ایوان های کش از نمونه خانه هایی اس
ــکل  ــیدی با ش ــی با وجود فرم خورش و خانة امیرنظام گروس
هرمی در نمای اصلی خود، ارتباط و اقتباس از معماری غرب 
ــیک یونان و  ــان می دهد؛ الهام گرفته از معماری کالس را نش

سی
 ار

در
ی 

زه ا
سا

صر 
عنا

ــوان در خانة  ــکل را می ت ــت. این ش ــرب اس ــیک غ نئوکالس
ــاوج بالغی و علوی و کالنتری نیز مشاهده کرد )تصویر 1(.  س
ــل قاجار، نمای خانه های  ــی که پیش از این و در اوای در حال
ــیده و مرتفع بوده است، تغییرات مذکور  تبریز ایوان های کش
ــکل و فرم  ــوری و ظاهری در ش ــرات ص ــان دهندۀ تغیی نش
ــت، بدون اینکه در ساختار اصلی  خانه های تاریخی تبریز اس
ــد. این خانه ها عموماً متعلق  پالن تغییراتی به وجود آمده باش
ــت مداران بوده که  در  حال حاضر بـا تـغییر  به اعیان و سیاس
ـــده  ــتفاده ی عموم تبدیل  ش کاربری، به مکان هایی  برای اس
ــز را به گونه ای طرح می انداختند   اند. خانه های تاریخی تبری
ــمت بنای مرکزی  بود.  که دارای دو محور اصلی و فرعی به س
ــا عناصری به کار می رفت که هر یک  در معماری این خانه ه
از آن ها بسته به کارکرد، در راستای یکی از این محورها قرار 
ــامل ورودی، هشتی، طنبی، کله ای،  می گرفت. این عناصر ش
ــیرازی،  ــت )کی نژاد و ش ــه، حیاط، ایوان، و پله اس حوضخان
ــی نماهای خانة تاریخی که  ــزای اصل 1389: 12ـ 32(. از اج
ــاخص ترین محور خانه قرار می گرفت،  در محور اصلی و در ش
ــایر بازشوهای دارای  ــی است که نسبت به س پنجره های ارس

تفاوت های بنیادی است )تصویر 1(.
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ــمال از چوب درخت آزاد یا ازدار  که به دلیل رطوبت هوای ش
ــت و دوام بیش تری دارد استفاده می شده است،  که مقاوم اس
ولی در مقابل در مناطق خشک جنوبی و مرکزی )ارسي های 
اصفهان یا شیراز(، از چوب چنار برای کار گره چیني استفاده 

می کردند و یا »در مناطق غربی )ارسي های سنندج( به خاطر 
ــن چوب بهره  ــردو، بیش تر از ای ــود جنـگل های انبوه گ وج
ــاظ دوام و خوش تراش بودن، چوب  می گرفتند چرا که از لح

بسیار مناسبی محسوب می شده است« )همان، 122(. 
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خانه های تاریخی تبریز
ــال 1193ق بر اثر وقوع زمین لرزه، ویران  ــهر تبریز در س ش
ــد، بنابراین بافت تاریخی  ــد و بعد از آن دوباره بازسازی ش ش
ــاخص همچون مسجد تاج الدین  تبریز، به غیر از چند بنای ش
ــه در دورۀ قاجاریه  ــجد کبود، مابقی مربوط ب ــاه و مس علیش
ــی، در آن زلزله  ــاس متون تاریخ ــت. به طوری که بر اس اس
ــهر به طور کامل تخریب شده است )نژادابراهیمی، 1392:  ش
107(. فضاهای مسکونی از گونه هایی هستند که در این دوره 
ــاخته شده  اند و تقریباً سندی ناظر بر اینکه  و بعد از زلزله س
ــت، وجود ندارد و  خانه ای متعلق به پیش از دورۀ قاجاریه اس
ــده فرضیات پژوهشگران است.7 تبریز به واسطة  موارد ذکرش
نزدیکی به مرزهای عثمانی و روسیه تزاری و ارتباطات زیادی 
که تجار، بازرگانان و سیاست مداران با این کشورها داشته   اند 
ــاخت و سازهای فضای مسکونی  تاثیرات زیادی در زمینة س
ــکل ها و فرم های  ــت که با مطالعه ش ــن مراکز گرفته اس از ای
خانه ها، این موضوع کاماًل آشکار مي شود. خانة بهنام یا قدکی 
ــیده در نما دارد  ــت که ایوان های کش از نمونه خانه هایی اس
ــکل  ــیدی با ش ــی با وجود فرم خورش و خانة امیرنظام گروس
هرمی در نمای اصلی خود، ارتباط و اقتباس از معماری غرب 
ــیک یونان و  ــان می دهد؛ الهام گرفته از معماری کالس را نش
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 ار

در
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ــوان در خانة  ــکل را می ت ــت. این ش ــرب اس ــیک غ نئوکالس
ــاوج بالغی و علوی و کالنتری نیز مشاهده کرد )تصویر 1(.  س
ــل قاجار، نمای خانه های  ــی که پیش از این و در اوای در حال
ــیده و مرتفع بوده است، تغییرات مذکور  تبریز ایوان های کش
ــکل و فرم  ــوری و ظاهری در ش ــرات ص ــان دهندۀ تغیی نش
ــت، بدون اینکه در ساختار اصلی  خانه های تاریخی تبریز اس
ــد. این خانه ها عموماً متعلق  پالن تغییراتی به وجود آمده باش
ــت مداران بوده که  در  حال حاضر بـا تـغییر  به اعیان و سیاس
ـــده  ــتفاده ی عموم تبدیل  ش کاربری، به مکان هایی  برای اس
ــز را به گونه ای طرح می انداختند   اند. خانه های تاریخی تبری
ــمت بنای مرکزی  بود.  که دارای دو محور اصلی و فرعی به س
ــا عناصری به کار می رفت که هر یک  در معماری این خانه ه
از آن ها بسته به کارکرد، در راستای یکی از این محورها قرار 
ــامل ورودی، هشتی، طنبی، کله ای،  می گرفت. این عناصر ش
ــیرازی،  ــت )کی نژاد و ش ــه، حیاط، ایوان، و پله اس حوضخان
ــی نماهای خانة تاریخی که  ــزای اصل 1389: 12ـ 32(. از اج
ــاخص ترین محور خانه قرار می گرفت،  در محور اصلی و در ش
ــایر بازشوهای دارای  ــی است که نسبت به س پنجره های ارس

تفاوت های بنیادی است )تصویر 1(.
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ارسی خانه های تاریخی تبریز
خانه های تاریخی تبریز مربوط به دوران قاجار است. در دورۀ 
قاجار و اوایل پهلوی می توان شاهد رشد و رونق، ساخت وساز 
ــي های بی نظیر در این شهر بود، که  ــکوه با ارس خانه های باش
خوشبختانه هم اکنون نمونه های زیادی از آنها به جای مانده 
است )بانی مسعود، 1388: 32(. از جملة این بناها که دارای 
ــدرزاده، خانة  ــت می توان به خانة حی ــی اس پنجره های ارس
ــروطه، خانة قدکی، خانة امیر نظام گروسی  نیکدل، خانة مش
ــیاری خانه های دیگر چون  ــروف به موزۀ قاجار تبریز و بس مع
ــاره  ــربت اغلی، و... اش خانة صدقیانی، خانة بلورچیان، خانة ش
ــد می توان به  ــی دارن ــرد. از خانه های دورۀ پهلوی که ارس ک

خانه های اردوبادی، شهریار، و شربت زاده اشاره کرد.

خانه های منتخب
در شهر تبریز قریب به 400 باب خانة تاریخی شناسایی شده 
که از این تعداد، 70 باب در فهرست آثار ملی ثبت شده است 
ــن خانه ها، دارای  ــی، 1394: 5(. تقریباً اکثر ای )نژاد ابراهیم
ــتند. در این پژوهش 3 خانة مشروطه،  پنجره های ارسی هس
ــده است  نیکدل و حیدرزاده به مثابه نمونة موردی انتخاب ش
ــاخت  ــتم س ــل این انتخاب، اصیل بودن نقوش و سیس و دلی
ــا ویژگی های  ــدام از این خانه ه ــت. هر ک ــای مذکور اس بناه
ــتفاده را دارند  ــی مورد اس ــی مرتبط با پنجره های ارس فضای
ــروطه به خاطر وجود  به طوری که خانه های حیدرزاده و مش
ــی را در فضای درون و  ــی در فضای سرسرای خود، ارس ارس

تصویر 1. خورشیدی خانة امیر نظام )ماخذ: آرشیو میراث فرهنگی هنری تبریز(.

بیرون مورد استفاده قرار داده اند. خانة نیکدل به خاطر اینکه 
ــد. به طور کلی  ــت، انتخاب ش دارای طرحی کاماًل اصیل اس
ــدرزاده و نیکدل به خاطر  ــروطه و حی خانه های تاریخی مش
اصیل بودن، عدم مداخله در زمان مرمت، و داشتن طرح های 

شاخص و متفاوت با یکدیگر انتخاب شده اند.

مؤلفه های مورد بررس�ی در ارس�ی خانه ه�ای تاریخی 
تبریز

ــی پنجره های ارسی خانه های مد نظر، معرفی و  قبل از بررس
ــی این آرایه معماری ضروری  ــاب چند مؤلفه برای بررس انتخ
ــه و تطبیق این  ــوان به مقایس ــا توجه به آن ها بت ــت، تا ب اس
ارسي ها پرداخته و الگویی کلی از ویژگی ارسی این خانه های 
ــده می توان به:  ــت داد. از مؤلفه های انتخاب ش تاریخی به دس
ــی )به معنی تعداد درک ها یا لته های  1. چندلنگه بودن ارس
متحرک در ارسي ها که معموالَ در تعداد  فرد ساخته می شوند(؛ 
ــردر ها یا همان پاطاق در ارسی )که با شکل های  2. حالت س
مختلف چون جناغی، نیم دایره، مستطیلی یا نیم بیضی شکل 
ــي ها  ــه کار می روند(؛ 3. نقوش و تکنیک به کاررفته در ارس ب
)شناسایی نقوش گردان با تکنیک قواره بری یا نقوش هندسی 
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ــایی بیش ترین نقوش  ــوش اصلی در هر واگیره برای شناس نق
ــناخت رنگ های به کاررفته  انتخابی در این پنجره ها(؛ و 5. ش

در هر ارسی، اشاره کرد.

خانۀ مشروطه
ــروطه به سال 1288ق/ 1247ش در  بنای تاریخی خانة مش
ــاخته شده  ــط حاج ولی معمار تبریزی س دورۀ قاجاریه توس
ــت. این بنا را می توان یکی از نمونه های بارز معماری دورۀ  اس
ــت. چراکه از مجموعه ویژگی های خاص معماری  قاجار دانس
دورۀ قاجار ازجمله تزئینات چشم گیر، به کارگیری نورگیر زیبا 
ــم انداز موسم به کاله فرنگی با ستون ها و سرستون های  و چش
ــی، درهای منبت کاری شده در  گچبری شده، پنجره های ارس
ــردش دور راه پله،  ــوم به طنبی و غالم گ اتاق های اصلی موس
ــه نمایش  ــری ایرانی را ب ــی ذوق و هن ــر کدام به نوع ــه ه ک
می گذارند، کاماًل در این بنا مشهود است و آن را به یک نمونة 
ــه جهت اهمیت  ــت. این بنا ب ــرد تبدیل کرده اس منحصربه ف
ــال 1354ش به شمارۀ 1171 در فهرست آثار  تاریخی در س
ــید و در سال1367ش توسط سازمان میراث  ملی به ثبت رس
ــد )کشمیری حق، 1393: 52(. این بنا  فرهنگی خریداری ش

اکنون موزۀ مشروطیت است )تصویر 2(.
ــی است که سه ارسی آن  ــروطه دارای پنج ارس      خانة مش
ــی دیگر در فضای  ــمالی و رو به حیاط و دو ارس ــع ش در ضل
ــي های سه لت واقع شده اند. از  داخلی در رو به رو و کنار ارس
ــی لحاظ، یعنی ابعاد،  ــی این بنا از تمام آنجا که هر پنج ارس
ــه های رنگی، یکسان و همانند  طرح، نقش و رنگ بندی شیش
ــتند، به همین جهت برای تجزیه و تحلیل، یک نمونه از  هس
ــی برای شناخت و الگوبرداری مورد بررسی قرار  این پنج ارس

گرفت است )نقشة 1(.

بررسی مولفه ها مطرح شده در ارسي های خانۀ مشروطه
ــروطه  ــي های مش ــکل ارس ــی های اولیه از فرم یا ش در بررس
 ،B تعداد لنگه ،A می توان به چند مولفة )نوع سردر یا کتیبه
 )D ــی ــوش به کاررفته C و تکنیک موجود در اجرایی ارس نق

پاسخ داده شود )جدول 2( )تصویر 3 و شکل 7(.
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ارسی خانه های تاریخی تبریز
خانه های تاریخی تبریز مربوط به دوران قاجار است. در دورۀ 
قاجار و اوایل پهلوی می توان شاهد رشد و رونق، ساخت وساز 
ــي های بی نظیر در این شهر بود، که  ــکوه با ارس خانه های باش
خوشبختانه هم اکنون نمونه های زیادی از آنها به جای مانده 
است )بانی مسعود، 1388: 32(. از جملة این بناها که دارای 
ــدرزاده، خانة  ــت می توان به خانة حی ــی اس پنجره های ارس
ــروطه، خانة قدکی، خانة امیر نظام گروسی  نیکدل، خانة مش
ــیاری خانه های دیگر چون  ــروف به موزۀ قاجار تبریز و بس مع
ــاره  ــربت اغلی، و... اش خانة صدقیانی، خانة بلورچیان، خانة ش
ــد می توان به  ــی دارن ــرد. از خانه های دورۀ پهلوی که ارس ک

خانه های اردوبادی، شهریار، و شربت زاده اشاره کرد.

خانه های منتخب
در شهر تبریز قریب به 400 باب خانة تاریخی شناسایی شده 
که از این تعداد، 70 باب در فهرست آثار ملی ثبت شده است 
ــن خانه ها، دارای  ــی، 1394: 5(. تقریباً اکثر ای )نژاد ابراهیم
ــتند. در این پژوهش 3 خانة مشروطه،  پنجره های ارسی هس
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ــاخت  ــتم س ــل این انتخاب، اصیل بودن نقوش و سیس و دلی
ــا ویژگی های  ــدام از این خانه ه ــت. هر ک ــای مذکور اس بناه
ــتفاده را دارند  ــی مورد اس ــی مرتبط با پنجره های ارس فضای
ــروطه به خاطر وجود  به طوری که خانه های حیدرزاده و مش
ــی را در فضای درون و  ــی در فضای سرسرای خود، ارس ارس

تصویر 1. خورشیدی خانة امیر نظام )ماخذ: آرشیو میراث فرهنگی هنری تبریز(.

بیرون مورد استفاده قرار داده اند. خانة نیکدل به خاطر اینکه 
ــد. به طور کلی  ــت، انتخاب ش دارای طرحی کاماًل اصیل اس
ــدرزاده و نیکدل به خاطر  ــروطه و حی خانه های تاریخی مش
اصیل بودن، عدم مداخله در زمان مرمت، و داشتن طرح های 

شاخص و متفاوت با یکدیگر انتخاب شده اند.
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ــی این آرایه معماری ضروری  ــاب چند مؤلفه برای بررس انتخ
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می گذارند، کاماًل در این بنا مشهود است و آن را به یک نمونة 
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جدول2. طرح و شکل ظاهری ارسی خانة مشروطه )تدوین از: نویسندگان(.

Dتکنیک ساختCنوع نقوش به کار رفتهBتعداد لنگهAشکل کتیبه یا پاطاقخانه

قواره بریگردانسه لنگه اینیم دایرهارسی خانۀ مشروطه
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ــی موجود در خانة مشروطه از اجزایی چون یک  هر پنج ارس
ــاالی لنگه ها  ــه پاطاق در ب ــاق اصلی )کتیبة بزرگ(، س پاط
ــه حاشیه که شامل حاشیة پهن  )کتیبه کوچک(، به عالوه س
ــک دور کتیبة اصلی و  ــیة باری ــن کتیبة اصلی، حاش در پایی
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اصلی در این واگیره ها را نیز تعیین کرد)جدول 3()شکل 8(.
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ــی خانة مشروطه  ــه های رنگی به کاررفته در ارس طیف شیش
ــه های بدون رنگ و  ــبز و سفید )شیش ــامل: سرخ، آبی، س ش
ــت. تماشا و انتخاب این رنگ ها مؤید این مطلب  معمولی( اس
است که به هارمونی رنگی و هم نشینی رنگ های مکمل توجه 
شده است. و نکتة حائز اهمیت، پراکندگی رنگی در سطح کار 
ــرد در این  ــت که مؤید توازان و تعادل رنگ های گرم و س اس

پنجره ها است )جدول 4(.

خانۀ حیدرزاده  
بر اساس تحقیقات میدانی، این خانه در سال 1870م توسط 
ــت به همین دلیل  ــده اس ــاخته ش معمار حاج حبیب لک س
ــال تخمین زد. خانة  ــا را می توان در حدود 150س قدمت بن
ــاحت 900 متر مربع در دو طبقه  حیدرزاده در زمینی به مس
ــت. این خانه دارای دو حیاط مستقل بیرونی و  ــده اس بنا ش
اندرونی است که توسط یک تاالر باشکوه، با پنجره های چوبی 
ــده اند. مجموعه از نظر شیوۀ معماری به  پرکار از هم جدا ش
دو دوره تعلق دارد؛ بخش اصلی آن متعلق به اواخر قاجاریه، و 
ــرقی متعلق به اوایل  طنبی و اتاق های جانبی بخش جنوب ش
ــی وجود دارد که  ــن بنا تزئینات متنوع ــت. در ای قاجاریه اس
شامل در و پنجره های پرکار چوبی، نرده های فلزی، گچبری، 
نقاشی، شیشه های رنگی، آجرکاری، و... است )نژادابراهیمی، 
1392: 111(. این خانه به دلیل ارزش های تاریخی و معماری 
ــال 1378 تحت شمارۀ 2524 در فهرست آثار ملی  آن در س
ــیده است. و هم اکنون معاونت گردشگری  کشور به ثبت رس

در آن مستقر است )تصویر 4(.

تصویر 4. خانة حیدرزاده )عکس از: نویسنده(.

ــده و در کل دارای پنج      خانه حیدرزاده در دو طبقه بنا ش
ارسی می باشد )تصویر 4(. که سه ارسی درضلع جنوبی و یک 
ارسی در ضلع شمالی و ارسی دیگر در فضای داخلی بنا بکار 
ــی  ــي های اصلی و مرکزی بعالوه دو ارس ــت. دو ارس رفته اس
ــکل و از هر  جانبی ضلع جنوبی در این بنا، دو به دو، یک ش
نظر یکسان می باشند. از این رو ، از بین ارسي ها متشابه یکی 

نمونه مورد بررسی قرار می گیرد )نقشه 2(.

بررس�ی مؤلفه ه�ا مطرح ش�ده در ارس�ی اصل�ی خانۀ 
حیدرزاده

ــی  ــرای اصلی خانة حیدرزاده دو ارس ــة دوم و سرس در طبق
ــه یکی در ضلع جنوبی  ــود ک بزرگ روبه روی هم دیده مي ش
ــده است. این دو ارسی  ــمالی بنا واقع ش و دیگری در ضلع ش
به عنوان ارسي های اصلی در این بنا از هر لحاظ )طرح، نقش، 
ــده اند. اما با  ــان کار ش ــبیه و یکس تکنیک، رنگ و غیره( ش
ارسي های دیگر بنا دارای تفاوت های بارزی هستند، مخصوصاً 
ــر ابعاد، تعداد لنگه، طرح، و نقوش انتخابی )تصویر 5 و  از نظ

شکل 9()جدول 5(.

رنگ سبز در ارسیرنگ آبی در ارسیرنگ قرمز در ارسیتصویر رنگی ارسیخانه

خانۀ مشروطه

 جدول 4. رنگ های به کاررفته در ارسی خانة مشروطه )تدوین از: نویسندگان(.
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                                 جدول 5. طرح و شکل ظاهری ارسی اصلی خانة حیدرزاده )تدوین از: نویسندگان(.
D تکنیک ساختC نوع نقوش به کاررفتهB تعداد لنگهA شکل کتیبه یا سردرخانه

قواره بریگردانسه لنگه اینیم دایرهارسی اصلی خانه حیدرزاده

 نقشة 2. موقعیت مکانی پنج ارسی خانة حیدرزاده )مأخذ: آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی تبریز(.
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 .ٌذگاى(َٗس)تذٍٗي اس: ً هطزٍعِ ٔارسٖ خاً رفتِ درکارِّإ ترًگ .3 جذٍل                                      

   حیدرزاده ۀخان

تَاى  هٖ م تَسظ هعوار حاج حث٘ة لک ساختِ ضذُ است تِ ّو٘ي دل٘ل قذهت تٌا را0781تز اساس تحق٘قات ه٘ذاًٖ، اٗي خاًِ در سال 
ذُ است. اٗي خاًِ دارإ دٍ ح٘اط ضهتز هزتع در دٍ عثقِ تٌا  011ح٘ذرسادُ در سهٌٖ٘ تِ هساحت  ٔخاًسال تخو٘ي سد. 041در حذٍد 

هعوارٕ  ٓهجوَعِ اس ًظز ضَ٘ذُ اًذ. ضچَتٖ پزکار اس ّن جذا ّإ  ، تا پٌجزُاًذرًٍٖ است کِ تَسظ ٗک تاالر تاضکَُهستقل ت٘زًٍٖ ٍ 
جاًثٖ تخص جٌَب ضزقٖ هتعلق تِ اٍاٗل قاجارِٗ ّإ  ٍ عٌثٖ ٍ اتاق ،تخص اصلٖ آى هتعلق تِ اٍاخز قاجارِٗ؛ تِ دٍ دٍرُ تعلق دارد

رًگٖ، ّإ  فلشٕ، گچثزٕ، ًقاضٖ، ض٘طِّإ  ًزدُ پزکار چَتٖ،ّإ  ضاهل در ٍ پٌجزُدر اٗي تٌا تشئٌ٘ات هتٌَعٖ ٍجَد دارد کِ است. 
 1413 ٓتحت ضوار 0287سال تارٗخٖ ٍ هعوارٕ آى در ّإ  اٗي خاًِ تِ دل٘ل ارسش .(000 :0201، )ًژاداتزاّ٘وٖ... است ٍ ،کارٕآجز

 است. در آى هستقز ٍ ّن اکٌَى هعاًٍت گزدضگزٕ در فْزست آثار هلٖ کطَر تِ ثثت رس٘ذُ است.

 

 

 

 

 .(َٗسٌذُ)عکس اس: ًذرسادُ ح٘ ٔخاً. 3 تصَٗز                                                     

ٍ ٗک ارسٖ در ضلع ضوالٖ ٍ ارسٖ تاضذ. کِ سِ ارسٖ درضلع جٌَتٖ  هٖ خاًِ ح٘ذرسادُ در دٍ عثقِ تٌا ضذُ ٍ در کل دارإ پٌج ارسٖ  
ٗک ، در اٗي تٌا، دٍ تِ دٍ ضلع جٌَتٖ ارسٖ جاًثٖاصلٖ ٍ هزکشٕ تعالٍُ دٍ ّإ  دٗگز در فضإ داخلٖ تٌا تکار رفتِ است. دٍ ارسٖ

 گ٘زد. هٖ هتطاتِ ٗکٖ ًوًَِ هَرد تزرسٖ قزارّا  اس اٗي رٍ ، اس ت٘ي ارسٖتاضٌذ.  هٖ ٗکساىضکل ٍ اس ّز ًظز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(ه٘زاث فزٌّگٖ تثزٗشادارٓ آرضَ٘ خذ: أ)ه ح٘ذرسادُ ٔ٘ت هکاًٖ پٌج ارسٖ خاًهَقع. 1 ًٔقط                          
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ــی خانة مشروطه  ــه های رنگی به کاررفته در ارس طیف شیش
ــه های بدون رنگ و  ــبز و سفید )شیش ــامل: سرخ، آبی، س ش
ــت. تماشا و انتخاب این رنگ ها مؤید این مطلب  معمولی( اس
است که به هارمونی رنگی و هم نشینی رنگ های مکمل توجه 
شده است. و نکتة حائز اهمیت، پراکندگی رنگی در سطح کار 
ــرد در این  ــت که مؤید توازان و تعادل رنگ های گرم و س اس

پنجره ها است )جدول 4(.

خانۀ حیدرزاده  
بر اساس تحقیقات میدانی، این خانه در سال 1870م توسط 
ــت به همین دلیل  ــده اس ــاخته ش معمار حاج حبیب لک س
ــال تخمین زد. خانة  ــا را می توان در حدود 150س قدمت بن
ــاحت 900 متر مربع در دو طبقه  حیدرزاده در زمینی به مس
ــت. این خانه دارای دو حیاط مستقل بیرونی و  ــده اس بنا ش
اندرونی است که توسط یک تاالر باشکوه، با پنجره های چوبی 
ــده اند. مجموعه از نظر شیوۀ معماری به  پرکار از هم جدا ش
دو دوره تعلق دارد؛ بخش اصلی آن متعلق به اواخر قاجاریه، و 
ــرقی متعلق به اوایل  طنبی و اتاق های جانبی بخش جنوب ش
ــی وجود دارد که  ــن بنا تزئینات متنوع ــت. در ای قاجاریه اس
شامل در و پنجره های پرکار چوبی، نرده های فلزی، گچبری، 
نقاشی، شیشه های رنگی، آجرکاری، و... است )نژادابراهیمی، 
1392: 111(. این خانه به دلیل ارزش های تاریخی و معماری 
ــال 1378 تحت شمارۀ 2524 در فهرست آثار ملی  آن در س
ــیده است. و هم اکنون معاونت گردشگری  کشور به ثبت رس

در آن مستقر است )تصویر 4(.

تصویر 4. خانة حیدرزاده )عکس از: نویسنده(.

ــده و در کل دارای پنج      خانه حیدرزاده در دو طبقه بنا ش
ارسی می باشد )تصویر 4(. که سه ارسی درضلع جنوبی و یک 
ارسی در ضلع شمالی و ارسی دیگر در فضای داخلی بنا بکار 
ــی  ــي های اصلی و مرکزی بعالوه دو ارس ــت. دو ارس رفته اس
ــکل و از هر  جانبی ضلع جنوبی در این بنا، دو به دو، یک ش
نظر یکسان می باشند. از این رو ، از بین ارسي ها متشابه یکی 

نمونه مورد بررسی قرار می گیرد )نقشه 2(.

بررس�ی مؤلفه ه�ا مطرح ش�ده در ارس�ی اصل�ی خانۀ 
حیدرزاده

ــی  ــرای اصلی خانة حیدرزاده دو ارس ــة دوم و سرس در طبق
ــه یکی در ضلع جنوبی  ــود ک بزرگ روبه روی هم دیده مي ش
ــده است. این دو ارسی  ــمالی بنا واقع ش و دیگری در ضلع ش
به عنوان ارسي های اصلی در این بنا از هر لحاظ )طرح، نقش، 
ــده اند. اما با  ــان کار ش ــبیه و یکس تکنیک، رنگ و غیره( ش
ارسي های دیگر بنا دارای تفاوت های بارزی هستند، مخصوصاً 
ــر ابعاد، تعداد لنگه، طرح، و نقوش انتخابی )تصویر 5 و  از نظ

شکل 9()جدول 5(.

رنگ سبز در ارسیرنگ آبی در ارسیرنگ قرمز در ارسیتصویر رنگی ارسیخانه

خانۀ مشروطه

 جدول 4. رنگ های به کاررفته در ارسی خانة مشروطه )تدوین از: نویسندگان(.

  .ندگان)ويس

 

در ضلع 
شبيه و  

 تخابي.

دور يك 
تكثير ت 

  ساخت

  ي

و(تدوين از: ن درزاده

جنوبي و ديگري د
ك، رنگ و غيره)

و نقوش انت ، طرح

     

  .گان)

باري ةگه، دو حاشي
صورته شعاعي ب 

D تكنيك س

قواره بري

حيد خانة اصليسي 

 يكي در ضلع ج
رح، نقش، تكنيك
 ابعاد، تعداد لنگه،

                

ندگويس(ترسيم از: ن 

  .ندگان)س

چك در باالي لنگ
واگيره 26  تكرارِ

  رفتهكارهش ب

  ردان

راه نقوش اصلي ارس

د كهشو مي  ديده
(طرح  از هر لحاظ

از نظر مخصوصاً

   A           

درزادهيخانه ح يصل

ويس(تدوين از: ن ده

كوچ ةكتيب پنجگ،
بزرگ از ة، كتيب

C نوع نقوش

گر

ه همربها  واگيره . 6

13 

  درزاده

روي همگ روبه
صلي در اين بنا

بارزي هستند، مي

                 

اص يطرح ارس .9ل

حيدرزاد ةخان اصلي

بزرگ ةه يك كتيب
ست. در اين ارسي،

  تعداد لنگه

  سه لنگه اي

6 جدول             

حيد ةخاناصلي 

ده دو ارسي بزرگ
اصهاي  نوان ارسي

هاي  داراي تفاوت

                

        
   

شكل       .)ويسنده

ارسي شكل ظاهري

پنج لنگه به همراه
تشكيل شده استا

ت B  در

س

                       

شده در ارسي

حيدرزاد ةصلي خان
 اين دو ارسي بعن

ديگر بناهاي  سي

                

                 
                

و(عكس از: ن درزاده

طرح و شك .5 جدول

حيدرزاده، از پ ةخان
ها لنگه اريك دورِ

.   

كل كتيبه يا سرد

  نيم دايره

                        

شمطرحها  لفهؤ

وم و سرسراي اص
 واقع شده است.

اما با ارسده اند.  ش

                 

                
               

        

                
                 

ديح ةخان ياصل يس

ج                    

خ اصليدو ارسي 
ة باگ و يك حاشي

شكيل شده است.

A شك

خانه 
  

ؤبررسي م

دو ةدر طبق
شمالي بنا

يكسان كار

          

  

         ;      
    C,D      
          

  

  

  

        B      
          

  

  

ارس .5 تصوير

 

             

  
  

هر يك از د
بزرگ ةكتيب

تش انعكاسي،

   

  خانه

خارسي اصلي 
حيدرزاده

                 
                 

                 

   
   

   

                                 جدول 5. طرح و شکل ظاهری ارسی اصلی خانة حیدرزاده )تدوین از: نویسندگان(.
D تکنیک ساختC نوع نقوش به کاررفتهB تعداد لنگهA شکل کتیبه یا سردرخانه

قواره بریگردانسه لنگه اینیم دایرهارسی اصلی خانه حیدرزاده

 نقشة 2. موقعیت مکانی پنج ارسی خانة حیدرزاده )مأخذ: آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی تبریز(.

 

توان  مي
و حياط 
معماري 
 قاجاريه 

رنگي، ي 
 2524 ة

 و ارسي 
يك ، دو

م ليل قدمت بنا را
ين خانه داراي د

م ةعه از نظر شيو
 متعلق به اوايل

هاي قاشي، شيشه
ةتحت شمار 137

ي در ضلع شمالي
ر اين بنا، دو به د

  .ن)

 است به همين دل
ده است. ايشه بنا 

مجموده اند. شدا 
ش جنوب شرقي
فلزي، گچبري، نق

78سال ي آن در
  ست.

و يك ارسينوبي 
در ضلع جنوبي ي

  گيرد. مي قرار

  .)ي تبريز

ندگانويسوين از: ن

 لك ساخته شده
مربع در دو طبقه
ي پركار از هم جد

جانبي بخشهاي  ق
فهاي  نرده چوبي،

تاريخي و معماري
اس در آن مستقر ي

  .)نده

 ارسي درضلع جن
ارسي جانبيوه دو 

ونه مورد بررسي ق

ميراث فرهنگيدارة

12 

(تد مشروطه ةي خان

معمار حاج حبيب
متر م 900ساحت

چوبيهاي  ا پنجره
و طنبي و اتاق ،يه

پركار چهاي  نجره
هاي  دليل ارزش

معاونت گردشگري

ويسند(عكس از: نه

باشد. كه سه مي ي
ي و مركزي بعالو

متشابه يكي نموا

ادآرشيو خذ: أ(م زاده

ارسي رفته دركاره ب

م توسط م1870
ه در زميني به مس

، باك تاالر باشكوه
ق به اواخر قاجاري

شامل در و پن كه
اين خانه به .)11
و هم اكنون مع ت.

درزادحي ةخان. 4 ير

ل داراي پنج ارسي
اصليهاي  و ارسي

ها و ، از بين ارسي

حيدرز ةج ارسي خان

هايرنگ .4 جدول

اين خانه در سال
حيدرزاده ةخانزد.

ست كه توسط يك
ش اصلي آن متعلق

نوعي وجود دارد
11 :1392، هيمي

ه ثبت رسيده است

تصو                

 بنا شده و در كل
كار رفته است. دو

از اين روباشند.  ي

يت مكاني پنجموقع 

ج                       

    رزاده

حقيقات ميداني، ا
سال تخمين ز15

اندروني اسوني و 
بخش؛  تعلق دارد

ن بنا تزئينات متن
(نژادابراه... است و

 آثار ملي كشور به

                      

رزاده در دو طبقه
ضاي داخلي بنا بك

مي يكسانهر نظر 

.2 ةنقش            

               

حيدر ةخان

بر اساس تح
0در حدود 

مستقل بيرو
به دو دوره

در ايناست. 
و ،كاريآجر

در فهرست

  

  

  

  

              

خانه حيدر  
ديگر در فض
شكل و از ه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

 

تصویر 5. ارسی اصلی خانة حیدرزاده )عکس از: نویسنده(.              شکل9. طرح ارسی اصلی خانه حیدرزاده )ترسیم از: نویسندگان(.

12 
 

 .ٌذگاى(َٗس)تذٍٗي اس: ً هطزٍعِ ٔارسٖ خاً رفتِ درکارِّإ ترًگ .3 جذٍل                                      

   حیدرزاده ۀخان

تَاى  هٖ م تَسظ هعوار حاج حث٘ة لک ساختِ ضذُ است تِ ّو٘ي دل٘ل قذهت تٌا را0781تز اساس تحق٘قات ه٘ذاًٖ، اٗي خاًِ در سال 
ذُ است. اٗي خاًِ دارإ دٍ ح٘اط ضهتز هزتع در دٍ عثقِ تٌا  011ح٘ذرسادُ در سهٌٖ٘ تِ هساحت  ٔخاًسال تخو٘ي سد. 041در حذٍد 

هعوارٕ  ٓهجوَعِ اس ًظز ضَ٘ذُ اًذ. ضچَتٖ پزکار اس ّن جذا ّإ  ، تا پٌجزُاًذرًٍٖ است کِ تَسظ ٗک تاالر تاضکَُهستقل ت٘زًٍٖ ٍ 
جاًثٖ تخص جٌَب ضزقٖ هتعلق تِ اٍاٗل قاجارِٗ ّإ  ٍ عٌثٖ ٍ اتاق ،تخص اصلٖ آى هتعلق تِ اٍاخز قاجارِٗ؛ تِ دٍ دٍرُ تعلق دارد

رًگٖ، ّإ  فلشٕ، گچثزٕ، ًقاضٖ، ض٘طِّإ  ًزدُ پزکار چَتٖ،ّإ  ضاهل در ٍ پٌجزُدر اٗي تٌا تشئٌ٘ات هتٌَعٖ ٍجَد دارد کِ است. 
 1413 ٓتحت ضوار 0287سال تارٗخٖ ٍ هعوارٕ آى در ّإ  اٗي خاًِ تِ دل٘ل ارسش .(000 :0201، )ًژاداتزاّ٘وٖ... است ٍ ،کارٕآجز

 است. در آى هستقز ٍ ّن اکٌَى هعاًٍت گزدضگزٕ در فْزست آثار هلٖ کطَر تِ ثثت رس٘ذُ است.

 

 

 

 

 .(َٗسٌذُ)عکس اس: ًذرسادُ ح٘ ٔخاً. 3 تصَٗز                                                     

ٍ ٗک ارسٖ در ضلع ضوالٖ ٍ ارسٖ تاضذ. کِ سِ ارسٖ درضلع جٌَتٖ  هٖ خاًِ ح٘ذرسادُ در دٍ عثقِ تٌا ضذُ ٍ در کل دارإ پٌج ارسٖ  
ٗک ، در اٗي تٌا، دٍ تِ دٍ ضلع جٌَتٖ ارسٖ جاًثٖاصلٖ ٍ هزکشٕ تعالٍُ دٍ ّإ  دٗگز در فضإ داخلٖ تٌا تکار رفتِ است. دٍ ارسٖ

 گ٘زد. هٖ هتطاتِ ٗکٖ ًوًَِ هَرد تزرسٖ قزارّا  اس اٗي رٍ ، اس ت٘ي ارسٖتاضٌذ.  هٖ ٗکساىضکل ٍ اس ّز ًظز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(ه٘زاث فزٌّگٖ تثزٗشادارٓ آرضَ٘ خذ: أ)ه ح٘ذرسادُ ٔ٘ت هکاًٖ پٌج ارسٖ خاًهَقع. 1 ًٔقط                          
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ــدرزاده، از پنج لنگه به  ــی اصلی خانة حی ــر یک از دو ارس ه
ــج کتیبة کوچک در باالی لنگه،  ــراه یک کتیبة بزرگ، پن هم
ــیة باریک دور کتیبة بزرگ و یک حاشیة باریک دوِر  دو حاش

لنگه ها تشکیل شده است. در این ارسی، کتیبة بزرگ از تکراِر 
ــی، تشکیل شده  ــعاعی به صورت تکثیر انعکاس 26 واگیره ش

است )جدول 6()شکل 10(. 

شکل 10. اجزای ارسی اصلی خانة حیدرزاده )ترسیم از: نویسندگان(.

 

توان  مي
آگاه و  الً

م كنـار هـم،ا در 
كامالً صري رنگ،

 

هاگيري رنگقرار
عادل و گردش بص

حيدرزاده ةخاني

در مورد جايگاه ق
مل، براي ايجاد تع

14 

اصلينقوش ارسي

.  

ـكيل شده است.
هاي مكمي رنگ

به همراه نقهاگيره

ندگان)ويسسيم از: ن

 سبز و سفيد تشـ
قرارگيري ةنحو ي و

واگ

(ترس حيدرزادهخانة

قرمز، آبي،هاي  گ
به هماهنگي سي

  
  
 
 

  
  
 

  
  
 

خ اصليارسي  جزاي

ي از طيـف رنگ
 كه طراح اين ارس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اج .10 شكل

        

اين ارسـي   
چنين گفت

جدول 6 . واگیره ها به همراه نقوش اصلی ارسی اصلی خانۀ حیدرزاده )تدوین از: نویسندگان(.

ــبز و سفید  ــرخ، آبی، س ـــی از طیـف رنگ های س    این ارس
ــت. در مورد جایگاه قرارگیری رنگ ها در  ــده اس تشـکیل ش
ــی به  ــت که طراح این ارس ــم، می توان چنین گف ــار هـ کنـ
ــل، برای ایجاد  ــوۀ قرارگیری رنگ های مکم ــی و نح هماهنگ
ــت،  ــادل و گردش بصری رنگ، کاماًل آگاه و واقف بوده اس تع
ــر رنگ، به اندازه و  ــا که در میزان به کارگیری از ه بدان معن
ــت. به  ــده اس هماهنگ بودن آن با رنگ های کناری دقت ش
عنوان مثال رنگ سرخ همواره در کنار رنگ مکمل خود یعنی 

سبز جای گرفته است )جدول 7(.

بررسی مولفه های مطرح شده در ارسی ضلع جنوبی 
خانه حیدرزاده       

ــری ارسي های دیگر خانه حیدرزاده می توان به دو ارسی  از س

جدول 7. رنگ های به کاررفته در ارسی اصلی خانة حیدرزاده )تدوین از: نویسندگان(.
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ــی اصلی در  ــع در ضلع جنوبی و در دو طرف یکی از ارس واق
این بنا اشاره کرد. این دو نیز از نظر ابعاد، طرح، رنگ و نقوش 
ــي ها در عین شباهت های بصری با  ــان هستند. این ارس یکس
ارسي های مرکزی دارای تفاوت در ابعاد اجزاء، نقوش و تعداد 
ــباهت بصری را تنها در رنگ های  لنگه ها می باشد. و شاید ش
انتخابی و بکار رفته در این ارسی ها، دانست )تصویر6 و شکل 
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ــی از دو لنگة یکسان به عالوۀ یک       هر کدام از این دو ارس
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ــیة باریک مابین  ــک در پایین کتیبة بزرگ و یک حاش و باری
ــی از تکرار 10 واگیره  ــت. این ارس ــکیل شده اس لنگه ها تش
ــکیل شده  ــی و چند نقش اصلی تش ــعاعی بصورت انعکاس ش

است )جدول 8 و 9()شکل 12(.
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D تکنیک ساخت C نوع نقوش به کار رفته   B تعداد لنگهA شکل کتیبه یا سردرخانه

قواره بری          گرداندولنگه اینیم دایرهارسی ضلع جنوبی خانه حیدرزاده

 جدول9. واگیره ها به همراه نقوش اصلی ارسی ضلع جنوبی خانة حیدرزاده )تدوین از: نویسندگان(.
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شکل 12. اجزای ارسی ضلع جنوبی خانة حیدرزاده )ترسیم از: نویسندگان(. 

جدول8. طرح و شکل ظاهری ارسی ضلع جنوبی خانة حیدرزاده )تدوین از: نگارندگان(

ــی همان رنگ های ارسی  ــه های این ارس در رنگ بندی شیش
ــفید به کار رفته است. از  ــبز و س مرکزی، یعنی قرمز، آبی، س
نظر هماهنگی و هم نشینی رنگی نیز با ارسی مرکزی شبیه و 

هماهنگ می باشد )جدول 10(.
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ــت.  ــده اس غربی بنا و ما بین پاگرد طبقة اول و دوم واقع ش
ــای متفاوت از دیگر  ــی دارای کتیبه و تعداد لنگه ه ــن ارس ای
ــایر اجزا چون طرح،  ــي های این خانه است اما از نظر س ارس
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تصویر 7. ارسی فضای داخلی خانة حیدرزاده )عکس از: نویسنده(.         شکل13. طرح ارسی فضای داخلی خانة حیدرزاده )ترسیم از: نویسندگان(.

نقش و رنگ در لنگه ها، کاماًل با سایر لنگه های ارسي های این 
خانه یکسان است. در کتیبة این ارسی عالوه بر طرح متفاوت 
ــاهد متمایز بودن در نقوش انتخابی و نوع  در قاب، می توان ش
تکثیر آن و همچنین تفاوت در رنگ بندی نقوش بود )جدول 

.)11
ــه کتیبة کوچک در  ــی از یک کتیبة بزرگ، س       این ارس
ــده  ــکیل ش ــیة باریک دوِر لنگه ها تش باالی لنگه و یک حاش
است. کتیبة بزرگ این ارسی از 39 واگیرۀ کامل و 21 واگیرۀ 
ــتای موازی هم و به صورت انعکاسی تکثیر  ناقص که در راس
ــکل 13 و 14( ــکل گرفته است )تصویر 7 و ش ــده اند، ش ش

)جدول 12(.    

 جدول10. رنگ های به کاررفته در ارسی ضلع جنوبی خانة حیدرزاده )تدوین از: نویسندگان(.
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شکل 12. اجزای ارسی ضلع جنوبی خانة حیدرزاده )ترسیم از: نویسندگان(. 

جدول8. طرح و شکل ظاهری ارسی ضلع جنوبی خانة حیدرزاده )تدوین از: نگارندگان(

ــی همان رنگ های ارسی  ــه های این ارس در رنگ بندی شیش
ــفید به کار رفته است. از  ــبز و س مرکزی، یعنی قرمز، آبی، س
نظر هماهنگی و هم نشینی رنگی نیز با ارسی مرکزی شبیه و 

هماهنگ می باشد )جدول 10(.

بررسی مؤلفه های مطرح ش�ده در ارسی فضای داخلی 
خانۀ حیدرزاده

دیگر ارسی خانة حیدرزاده در فضای داخلی و حدوداً در ضلع 
ــت.  ــده اس غربی بنا و ما بین پاگرد طبقة اول و دوم واقع ش
ــای متفاوت از دیگر  ــی دارای کتیبه و تعداد لنگه ه ــن ارس ای
ــایر اجزا چون طرح،  ــي های این خانه است اما از نظر س ارس

رنگ سبز در ارسیرنگ آبی در ارسیرنگ قرمز در ارسیتصویر رنگی ارسیخانه

ارسی

ضلع جنوبی 
خانۀ حیدرزاده

 

ي داراي 
با ساير  

ش ور نق

C,D   

 

  خت

 

اين ارسي .ه است
ها، كامالًدر لنگه

درمتمايز بودن د 

                 

ندگان)ويسيم از: ن

D تكنيك سا

  
 بريقواره

ل و دوم واقع شده
ح، نقش و رنگ د

توان شاهد مي ب،

        

                

حيدرزاده (ترسية خان

  .ندگان)ويس از: ن

-هوش ب
  فته

  
  ان

اول ةن پاگرد طبق
اير اجزا چون طرح

قابدر ح متفاوت 

 A 

                

                

خ سي فضاي داخلي

حيدرزاده (تدوين ة

C نوع نقو
ركار

گرد

18 

غربي بنا و ما بين
اما از نظر سا ست

سي عالوه بر طرح
  ش بود.

                   

                 

                 

                
         

طرح ارس. 13شكل

ةخان ي فضاي داخلي

  تعداد لنگه

 
  ايلنگهسه

در ضلع غ و حدوداً
اس اين خانههاي  ي

اين ارس ةدر كتيب
بندي نقوش رنگ

                   

                

                

                 
                

  .)ويسندهس از: ن

شكل ظاهري ارسي

ت B  ردر

س

ر فضاي داخلي و
وت از ديگر ارسي

.است نه يكسان
مچنين تفاوت در

                    

                

                

                
               

حيدرزاده (عكسخانة

طرح و ش. 11 جدول

كل كتيبه يا سر

 
  دايرهنيم

حيدرزاده د ة خان
متفاوهاي  داد لنگه

اين خانهاي  رسي
وع تكثير آن و هم

                    

                 

                 

                
                 

خ سي فضاي داخلي

ج

  A شك

ضاي 
 ةخان
  ده

ارسي ديگر
و تعد كتيبه
ارهاي  لنگه

انتخابي و نو

  

             

          

  

  

          

  

  

  

        B      
          

  

  

  

ارس .7 تصوير

  

  

خانه

ارسي فض
داخلي خ
حيدرزاد

                    

تصویر 7. ارسی فضای داخلی خانة حیدرزاده )عکس از: نویسنده(.         شکل13. طرح ارسی فضای داخلی خانة حیدرزاده )ترسیم از: نویسندگان(.

نقش و رنگ در لنگه ها، کاماًل با سایر لنگه های ارسي های این 
خانه یکسان است. در کتیبة این ارسی عالوه بر طرح متفاوت 
ــاهد متمایز بودن در نقوش انتخابی و نوع  در قاب، می توان ش
تکثیر آن و همچنین تفاوت در رنگ بندی نقوش بود )جدول 

.)11
ــه کتیبة کوچک در  ــی از یک کتیبة بزرگ، س       این ارس
ــده  ــکیل ش ــیة باریک دوِر لنگه ها تش باالی لنگه و یک حاش
است. کتیبة بزرگ این ارسی از 39 واگیرۀ کامل و 21 واگیرۀ 
ــتای موازی هم و به صورت انعکاسی تکثیر  ناقص که در راس
ــکل 13 و 14( ــکل گرفته است )تصویر 7 و ش ــده اند، ش ش

)جدول 12(.    

 جدول10. رنگ های به کاررفته در ارسی ضلع جنوبی خانة حیدرزاده )تدوین از: نویسندگان(.
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D تکنیک ساختC نوع نقوش به کاررفتهB تعداد لنگهA شکل کتیبه یا سردرخانه

قواره بریگردانسه لنگه اینیم دایرهارسی فضای داخلی خانۀ حیدرزاده

جدول 12. واگیره و نقوش اصلی ارسی فضای داخلی خانة حیدرزاده )تدوین از: نویسندگان(.
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در وجود رنگ زرد در این ارسی است که در دیگر ارسي های 
ــود. در مورد ترکیب بندی رنگی می توان  این بنا دیده نمي ش
ــینی کلی رنگ ها منطقی  گفت که پراکندگی رنگ ها و هم نش
ــده است و شاید بتوان علت اصلی  ــب به کار گرفته ش و مناس
ــه های  به کارگیری رنگ گرم زرد را در کم تر بکار بردن شیش
ــبت دیگر پنجره های این خانه  ــفید یا همان بیرنگ به نس س

دانست )جدول 13(.
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ــه یکی از  ــار و متعلق ب ــه دورۀ قاج ــدل مربوط ب ــة نیک خان
ــوص معمار و تاریخ  ــت. در خص ــای اصیل تبریز اس خاندان ه
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جدول 13. رنگ های به کاررفته در ارسی فضای داخلی خانة حیدرزاده )تدوین از: نویسندگان(.

ــنی وجود ندارد. این  ــاخت بنای این خانه سند روش دقیق س
خانه از جملة بناهای شاخص معماری ایرانی اسالمی تبریز به 
شمار می رود و  1500متر مربع مساحت دارد.   این خانه شامل 
ــت که حیاط اندرونی در ضلع  دو حیاط اندرونی و بیرونی اس
جنوبی و حیاط بیرونی در ضلع شمالی بنا قرار دارد. تزئینات 
ــقف و حوضخانه  ــامل س ــاختمان نیز ش به کاررفته در این س
ــده  ــیار زیبا و گچبری های آیینه کاری ش دارای قاب بندی بس
ــت و این خانه جزء معدود خانه هایی است که در تزئینات  اس
ــت. سرستون های زیبای  ــتفاده شده اس آن از آیینه کاری اس
ــا و آجرکاری نما، تزئینات  ــي های نمای جنوبی بن گچی، ارس
دیوار خانه است. این خانه در تاریخ 14 مرداد 1382 با شمارۀ 
ــژاد ابراهیمی، 1392:  ــت )ن ــیده اس 9470 به ثبت ملی رس
153( )تصویر 8(. هم اکنون این خانه توسط شهرداری تبریز 

تصویر 8. خانة نیکدل )عکس از: نویسندگان(.    
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بررسي مو

هر شش ار
نظر كلي و

خریداری شده است و خانة شهردار است.
     ارسي های موجود در خانة نیکدل شش عدد است، که 

سه ارسی در ضلع شمالی و سه ارسی در ضلع جنوبی تاالر 
اصلی واقع شده است. همة این ارسي ها از نظر ابعاد، طرح، 

و نقش یکسان هستند و تنها تفاوت آنها در رنگ بندی 
شیشه های مابین نقوش ارسي هاست )نقشه 3(.       

بررسی مولفه های مطرح شده در ارسي های خانۀ 
نیکدل

ــی خانة نیکدل در طبقة دوم بنا، در سرسرای  ــش ارس هر ش

نقشة 3. موقعیت مکانی شش ارسی خانة نیکدل )مأخذ: آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی تبریز(.

اصلی و مشرف به حیاط های اندرونی و بیرونی واقع شده اند. 
ــاختاری کاماًل یکسان هستند  ــي ها از نظر کلی و س این ارس
ــه متفاوت می نمایند.  ــا در چیدمان رنگ های به کاررفت و تنه
ــازه دار یا  ــه لنگه ای با کتیبة م ــور همگی س ــي های مذک ارس
نیم دایرهای هستند. یکی از بارزترین تفاوت رنگی ارسي های 
ــام رنگی بودن  ــی، در تم ــن بنا با دیگر بناهای مورد بررس ای
ــمت مرکز نیم دایره در این  ــه های به کاررفته، به جز قس شیش

ارسي هاست )تصویر 9 و شکل 15( )جدول 14(.
                                                                                                                               
                                                                                                        

  تصویر 9. ارسی خانة نیکدل )عکس از: نویسندگان(.                         شکل 15. طرح اصلی ارسی خانة نیکدل )ترسیم از: نویسندگان(.
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ةجزايي ارسي خان

 

 
ا. 16 شكل 

جدول 14. طرح و شکل ظاهری ارسی خانة نیکدل )تدوین از: نویسندگان(.

D تکنیک ساختC نوع نقوش به کار رفتهB تعداد لنگهA شکل کتیبه یا سردرخانه

قواره بریگردانسه لنگه اینیم دایرهنیکدل

جدول 15. واگیره ها به همراه نقوش اصلی ارسی خانة نیکدل )تدوین از: نویسندگان(.

هر شش ارسی خانة نیکدل از یک کتیبة بزرگ به همراه سه 
لنگه پنجره و سه حاشیة باریک که دو حاشیة آن  دور کتیبة 
ــیة لنگه هاست، تشکیل شده  بزرگ و دیگری مربوط به حاش
ــی 24 واگیرۀ  ــت. تعداد واگیره های به کاررفته در این ارس اس

شعاعی و تکثیر آن انعکاسی است )جدول 15()شکل 16(.
ــي ها دارای رنگ های قرمز، آبی، سبز، زرد، بنفش       این ارس
ــي ها، بسته  ــتند. در کلیت رنگ بندی این ارس ــفید هس و س
ــری آن، از طیف  ــری پنجره و میزان نورگی ــه جهت قرارگی ب

ــتفاده شده است. اما  ــرد یا گرم بیش تری در اس رنگ های س
ــینی مناسب  ــی دارای هارمونی و هم نش با این وجود هر ارس
ــت. و در کل گردش چشم و هماهنگی کاماًل رعایت  رنگ هاس
شده است. این پنجره ها عاری از شیشه سفید هستند. اگر در 
ــتفاد می شد، مطمئناً  این پنجره ها تنها از رنگ های اصلی اس
فضای شیشه به طیف رنگ های سرد کشیده می شد. در واقع 
ــرم )زرد و بنفش( برای تعادل  ــت به کار بردن رنگ های گ عل

سردی و گرمی فضا است )جدول 16(.



61

 

ي بودن 

       

C 

       

  ساخت

  ي

 

 
 عكاسي

سي، در تمام رنگي

                

,D              

                
          B 

  .ن)

D تكنيك س

بريقواره

بزرگ و ةور كتيب
عي و تكثير آن انع

بناهاي مورد بررس

                

                

                 
                   

ندگانويسسيم از: ن

قوش بكار 
  فته

  ردان

آن  د ةه دو حاشي
شعاع واگيرة 24ي 

اين بنا با ديگر بي

     A         

            

                

                
                    

(ترس نيكدل ةسي خان

  .ندگان)ويس ن

C نوع نق
رف

گر

باريك كه ةحاشي
رفته در اين ارسير

22 

هاي  رنگي ارسي
  ست.ها ي

                 

                   
  

                 

                
                  

طرح اصلي ارس. 15

(تدوين از: نيكدلة

  تعداد لنگه

  ايلنگهسه

سهنگه پنجره و
كارهبهاي   واگيره

ز بارزترين تفاوت
در اين ارسي دايرهم

                

                    

                

                
                    

5 شكل        .گان)

ةظاهري ارسي خان

B  در

گ به همراه سه لن
 شده است. تعداد

. يكي ازهستند ي
 قسمت مركز نيم

                

                    

                

             

                

                
                    

ندگويس(عكس از: ن

طرح و شكل ظ. 14 

كل كتيبه يا سرد

  دايرهنيم

بزرگ ة از يك كتيب
، تشكيلستها گه

ايدايرهدار يا نيمزه
جزه ب ،رفتهكاربه 

                 

                    

                 

                 

                

                 
                    

(نيكدل  ةارسي خان

جدول                

 A شك

 

نيكدل ةسي خان
لنگ ةبوط به حاشي

ماز ةبا كتيب
هاي شيشه

          

             

          

          

  

          
ذ          

   

  

ا. 9 تصوير  

 

               

  خانه

 نيكدل

هر شش ارس
ديگري مربو

.است  

 

 

 

 

 

 

ر دارد. را
و اين  ت

 جنوبي 
، راهيمي

ست. 
         

از ها  سي
اي لنگه

ضلع شمالي بنا قر
استكاري شده نه

نمايهاي   ارسي
نژاد ابر( تيده اس

واقع شده ا اصلي 
.ستها وش ارسي

 شده اند. اين ارس
سههمگي مذكور 

ياط بيروني در ض
آيينههاي   گچبري

زيباي گچي،هاي 
به ثبت ملي رسي 9

  .ت

  

تاالرضلع جنوبي
مابين نقوهاي  شه

  .)تبريز

ي و بيروني واقع
مهاي  مايند. ارسي

ضلع جنوبي و حي
دي بسيار زيبا و
ها  است. سرستون

9470ة با شمار 1
استشهردار  ةو خان

         .گان)دنيس

 و سه ارسي در ض
در رنگ بندي شيش

ميراث فرهنگي ترة

اندرونيهاي   حياط
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بررسي مو

هر شش ار
نظر كلي و

خریداری شده است و خانة شهردار است.
     ارسي های موجود در خانة نیکدل شش عدد است، که 

سه ارسی در ضلع شمالی و سه ارسی در ضلع جنوبی تاالر 
اصلی واقع شده است. همة این ارسي ها از نظر ابعاد، طرح، 

و نقش یکسان هستند و تنها تفاوت آنها در رنگ بندی 
شیشه های مابین نقوش ارسي هاست )نقشه 3(.       

بررسی مولفه های مطرح شده در ارسي های خانۀ 
نیکدل

ــی خانة نیکدل در طبقة دوم بنا، در سرسرای  ــش ارس هر ش

نقشة 3. موقعیت مکانی شش ارسی خانة نیکدل )مأخذ: آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی تبریز(.

اصلی و مشرف به حیاط های اندرونی و بیرونی واقع شده اند. 
ــاختاری کاماًل یکسان هستند  ــي ها از نظر کلی و س این ارس
ــه متفاوت می نمایند.  ــا در چیدمان رنگ های به کاررفت و تنه
ــازه دار یا  ــه لنگه ای با کتیبة م ــور همگی س ــي های مذک ارس
نیم دایرهای هستند. یکی از بارزترین تفاوت رنگی ارسي های 
ــام رنگی بودن  ــی، در تم ــن بنا با دیگر بناهای مورد بررس ای
ــمت مرکز نیم دایره در این  ــه های به کاررفته، به جز قس شیش

ارسي هاست )تصویر 9 و شکل 15( )جدول 14(.
                                                                                                                               
                                                                                                        

  تصویر 9. ارسی خانة نیکدل )عکس از: نویسندگان(.                         شکل 15. طرح اصلی ارسی خانة نیکدل )ترسیم از: نویسندگان(.
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ا. 16 شكل 

جدول 14. طرح و شکل ظاهری ارسی خانة نیکدل )تدوین از: نویسندگان(.

D تکنیک ساختC نوع نقوش به کار رفتهB تعداد لنگهA شکل کتیبه یا سردرخانه

قواره بریگردانسه لنگه اینیم دایرهنیکدل

جدول 15. واگیره ها به همراه نقوش اصلی ارسی خانة نیکدل )تدوین از: نویسندگان(.

هر شش ارسی خانة نیکدل از یک کتیبة بزرگ به همراه سه 
لنگه پنجره و سه حاشیة باریک که دو حاشیة آن  دور کتیبة 
ــیة لنگه هاست، تشکیل شده  بزرگ و دیگری مربوط به حاش
ــی 24 واگیرۀ  ــت. تعداد واگیره های به کاررفته در این ارس اس

شعاعی و تکثیر آن انعکاسی است )جدول 15()شکل 16(.
ــي ها دارای رنگ های قرمز، آبی، سبز، زرد، بنفش       این ارس
ــي ها، بسته  ــتند. در کلیت رنگ بندی این ارس ــفید هس و س
ــری آن، از طیف  ــری پنجره و میزان نورگی ــه جهت قرارگی ب

ــتفاده شده است. اما  ــرد یا گرم بیش تری در اس رنگ های س
ــینی مناسب  ــی دارای هارمونی و هم نش با این وجود هر ارس
ــت. و در کل گردش چشم و هماهنگی کاماًل رعایت  رنگ هاس
شده است. این پنجره ها عاری از شیشه سفید هستند. اگر در 
ــتفاد می شد، مطمئناً  این پنجره ها تنها از رنگ های اصلی اس
فضای شیشه به طیف رنگ های سرد کشیده می شد. در واقع 
ــرم )زرد و بنفش( برای تعادل  ــت به کار بردن رنگ های گ عل

سردی و گرمی فضا است )جدول 16(.
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 شکل 16. اجزای ارسی خانة نیکدل )ترسیم از: نویسندگان(.
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آن ها دست یافت. در ابتدای امر جدول تطبیقی از مؤلفه های 
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1. تطبیق این ارسي ها نشان می دهد که 80 % از آن ها دارای 
ــتند  کتیبة نیم دایره یا همان مازه دار و 20 % نیم بیضی هس
و هیچ گونه ارسی جناغی یا مستطیلی در آنها وجود ندارد.
ــه لنگه ای، 20 % دولنگه ای و 20  2. دِر این پنجره ها،60 % س
ــوالً تعداد لنگـه در  ــت. معـم % دیگـر نیز پنـج لنگه ای اس
ارسي ها فرد است. همان طور که در اینجا نیز دیده مي شود 

بیش تر این پنجره ها سه لنگه ای هستند.
ــا به صورت  ــه نوعی 100 % آن ه ــن پنجره ها ب ــی ای 3. تمام
قواره بری و با نقوش گردان کار شده اند. یعنی هیچ یک از 
این پنجره ها به صورت تکنیک گره چیني با نقوش هندسی 
ــده اند. شاید این امر به دلیل راحت تر بودن ساخت  کار نش
ــلیقة طراحان و سازندگان در دورۀ قاجاریه  قواره بری یا س

مربوط باشد.
ــي ها، به جز ارسی  4( همه واگیره های به کاررفته در این ارس
فضای داخلی خانة حیدرزاده، به صورت شعاعی تکثیر شده 

اند. )شکل 17 و 18(
5. همه واگیره های به کاررفته در ارسي های مذکور به صورت 
ــده و ایجاد نقش کرده اند. )شکل 19 و  انعکاسی تکثیر ش

)20
ــي های مذکور، رعایت  ــتای بررسی طرح کلی ارس 6. در راس
ــا ابعاد کتیبة این  ــب میان تعداد واگیره به کاررفته ب تناس
ــت. به صورتی که به نسبت ابعاد  پنجره ها نیز مشخص اس
ــه، می توان گفت که هر چقدر  ــداد واگیره در هر کتیب و تع
ــداد واگیره های  ــوالً تع ــد، معم ــول کتیبه بزرگ تر باش ط
ــت از طرفی هر چه تعداد  به کاررفته در آنها نیز بیش تر اس
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  .ندگان)س

  .ندگان)ويسم از: ن

نيز مشها  ن پنجره
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د، انني داشته باش
از ذكرهنرها،  گر

اين نقش د .شود
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چهارپر) است. هر
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صوره حيدرزاده، ب
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تربيش واگيرهي
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توان علت ا مي ه

شده درتعبيه ةكتيب
ط شدةنه و حساب

، جدوليهاارسي
نقوش ي فراواني

ارسي،هاي  نجره
از در ساير هنرها

اسامي رايجوش از 
خوان در ارسي هم

يا متشابه در ديگ 

ش مي كار هاواگيره
همچني .)11شكل

و چ ،دايره، كتيبهم
شوند. مي كارها  

ست كه در اين واگ
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ح ةضاي داخلي خان

ش                    

شدتكثير  نعكاسي

0شكل . ندگان)ويس

داسب ميان تعدا
توان گف مي كتيبه،

هاي چه تعداد ترك

قا هاهاد اين پنجر
كه ة حيدرزاده خان

اصلي و ك ة كتيب
ندة انتخاب آگاهان

اين ا رفته دراركه
ق بتوان تا حدودي

رفته در پنكاربه ش
ي نقوش مشابه د
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رفتهكاره نقوش ب
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صورت انه ب ذكور

و(ترسيم از: ن كاسي
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به ابعا بسته ها جر
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ترک های واگیره بیش تر باشد نسبت عرض به طول واگیره 
کمتر خواهد بود.

ــدن این پنجر ه ها بسته به  7. امکان پرنقش یا کم نقش کار ش
ــه این صورت که با  ــت. ب ابعاد این پنجره ها قابل تغییر اس
ــر نقش بودن کتیبه بیش تر  ــش ابعاد کار، فضا برای پ افزای
است. همانند ارسی اصلی خانة حیدرزاده که می توان علت 
اصلی پرنقش بودن آن را به نسبت سایر ارسي های این بنا، 

بزرگی ابعاد آن دانست.
ــی اجمالی بر روی طرح این ارسي ها در دو قسمت  8. با بررس
کتیبة اصلی و کتیبة تعبیه شده در باالی لنگه، می توان شاهد 
ــمت بود،  ــباهت نقوش انتخابی در این دو قس همخوانی و ش
ــدۀ طراح این  که خود بیان کنندۀ انتخاب آگاهانه و حساب ش

پنجره هاست.
ــتفاده در واگیرۀ  ــة بیش ترین نقش های مورد اس      در زمین
ــترکی که  ــي ها، جدولی از نقوش مش ــه در این ارس به کاررفت
حداقل در سه یا حداکثر در پنج ارسی وجود داشته اند، تهیه 
ــدودی فراوانی نقوش مورد  ــده تا از این طریق بتوان تا ح ش
توجه در ساخت ارسي های قاجاری تبریز معلوم شود. الزم به 
ــوش به کاررفته در پنجره های  ــت که تا کنون برای نق ذکر اس
ــی، نام یا سندی که در آن از اسامی نقوش صحبت شده  ارس
ــت. به همین دلیل از نام گذاری نقوش  ــد، دیده نشده اس باش
مشابه در سایر هنرها از جمله تذهیب، گره چیني، و... استفاده 
ــت که حتی استادکاران تبریزی  ــده است و شایان ذکر اس ش
نیز برای اسامی این نقوش از اسامی رایج در سایر هنرها بهره 
می گیرند. البته در ساخت هر ارسی، نقوش ترکیبی و  ابداعی، 
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که با ترکیب بندی نقوش به کاررفته در ارسی هم خوانی داشته 
ــتفاده می شده است که در اینجا به دلیل مشخص  باشند، اس
نبودن شکل ظاهری آنها همچنین فقدان نام معلوم یا متشابه 

در دیگر هنرها، از ذکر آنها خودداری مي شود.
ــت که  ــتفاده، نقش دوکی اس ــن نقش مورد اس      اصلی تری
ــن نقش در واقع  ــود. ای ــدا و مرکز واگیره ها کار مي ش در ابت
ــروع کنندۀ یک واگیره محسوب مي شود و به نوعی پره های  ش
ــکل 21(. همچنین در این  ــی است )ش اصلی پنجره های ارس
ــترک دیگر بهره گرفته شده است  ــي ها از چند نقش مش ارس
ــلیمی برگی، بته جقه، نیم دایره،  ــامل نقش )بیضی، اس که ش
ــن نقوش جزء نقوش  ــت. هر کدام از ای کتیبه، و چهارپر( اس
ــاب می آیند و معموالً در  ــی به حس اصلی در پنجره های ارس
ــی در پنجره های  ــوند. نقوش اصل ــط واگیره ها کار می ش اواس
ــی همواره رنگ های اصلی را به خود اختصاص می دهند.  ارس
ــه در این واگیره ها تنها  ــت ک و این نکته نیز حائز اهمیت اس
نقوش کامل، نقش بته جقه و اسلیمی برگی است. یعنی سایر 
ــری دو واگیره در کنار هم به وجود آمده اند  نقوش با قرارگی
ــه این امر می تواند بازگوکنندۀ اهمیت جایگاه این دو نقش  ک

نیز باشد )جدول 18(.
ــي ها می توان  ــن با توجه به تجزیة رنگی این ارس      همچنی
ــي ها به تعادل رنگی  ــید که در اکثر این ارس به این نکته رس
ــده است. یعنی رنگ  در میزان بهره گیری از هر رنگ توجه ش

ــی را به نفع خود تمام کرده باشد،  غالبی که فضای رنگی ارس
ــزان کاربرد هر  ــن یعنی تعادل رنگ در می ــود ندارد. و ای وج
ــي ها. همچنین می توان رنگ های به کاررفته  رنگ در این ارس
ــي ها را در دو گروه: 1. رنگ های اصلی )قرمز و زرد و  در ارس
آبی( و 2. رنگ های فرعی)سبز و بنفش( دسته بندی کرد. این 
دسته بندی از منظر میزان بهره گیری از این رنگ ها در سطح 
ــود رنگ آبی، قرمز و  ــت. همان طور که دیده مي ش ارسي هاس
ــبز در تمامی این پنجره ها استفاده شده است و سهم رنگ  س
زرد50 % و رنگ بنفش حدوداً 17 % از کل شطح شیشه های 
این پنجره هاست. همچنین با بررسی مکان مورد استفاده هر 
ــا، می توان گفت که پره های  ــگ در هر یک از این پنجره ه رن
اولیه در هر واگیره، بیش تر با رنگ سبز، وسط واگیره بیش تر 
ــده  با رنگ قرمز، و انتهای واگیره ها بیش تر با رنگ آبی کار ش
ــت و رنگ های زرد و بنفش نیز مابین این فضاها استفاده  اس

می شده اند )جدول 19(.              

نقوش شمارۀ 1 مشترک خانه ها

چهارپر کتیبه نیم دایره بته جقه اسلیمی برگی بیضی دوکی شکل نام نقوش

خانۀ مشروطه

 ارسی مرکزی خانۀ
حیدرزاده

 ارسی جانبی و فضای
داخلی

خانۀ نیکدل
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که با ترکیب بندی نقوش به کاررفته در ارسی هم خوانی داشته 
ــتفاده می شده است که در اینجا به دلیل مشخص  باشند، اس
نبودن شکل ظاهری آنها همچنین فقدان نام معلوم یا متشابه 

در دیگر هنرها، از ذکر آنها خودداری مي شود.
ــت که  ــتفاده، نقش دوکی اس ــن نقش مورد اس      اصلی تری
ــن نقش در واقع  ــود. ای ــدا و مرکز واگیره ها کار مي ش در ابت
ــروع کنندۀ یک واگیره محسوب مي شود و به نوعی پره های  ش
ــکل 21(. همچنین در این  ــی است )ش اصلی پنجره های ارس
ــترک دیگر بهره گرفته شده است  ــي ها از چند نقش مش ارس
ــلیمی برگی، بته جقه، نیم دایره،  ــامل نقش )بیضی، اس که ش
ــن نقوش جزء نقوش  ــت. هر کدام از ای کتیبه، و چهارپر( اس
ــاب می آیند و معموالً در  ــی به حس اصلی در پنجره های ارس
ــی در پنجره های  ــوند. نقوش اصل ــط واگیره ها کار می ش اواس
ــی همواره رنگ های اصلی را به خود اختصاص می دهند.  ارس
ــه در این واگیره ها تنها  ــت ک و این نکته نیز حائز اهمیت اس
نقوش کامل، نقش بته جقه و اسلیمی برگی است. یعنی سایر 
ــری دو واگیره در کنار هم به وجود آمده اند  نقوش با قرارگی
ــه این امر می تواند بازگوکنندۀ اهمیت جایگاه این دو نقش  ک

نیز باشد )جدول 18(.
ــي ها می توان  ــن با توجه به تجزیة رنگی این ارس      همچنی
ــي ها به تعادل رنگی  ــید که در اکثر این ارس به این نکته رس
ــده است. یعنی رنگ  در میزان بهره گیری از هر رنگ توجه ش

ــی را به نفع خود تمام کرده باشد،  غالبی که فضای رنگی ارس
ــزان کاربرد هر  ــن یعنی تعادل رنگ در می ــود ندارد. و ای وج
ــي ها. همچنین می توان رنگ های به کاررفته  رنگ در این ارس
ــي ها را در دو گروه: 1. رنگ های اصلی )قرمز و زرد و  در ارس
آبی( و 2. رنگ های فرعی)سبز و بنفش( دسته بندی کرد. این 
دسته بندی از منظر میزان بهره گیری از این رنگ ها در سطح 
ــود رنگ آبی، قرمز و  ــت. همان طور که دیده مي ش ارسي هاس
ــبز در تمامی این پنجره ها استفاده شده است و سهم رنگ  س
زرد50 % و رنگ بنفش حدوداً 17 % از کل شطح شیشه های 
این پنجره هاست. همچنین با بررسی مکان مورد استفاده هر 
ــا، می توان گفت که پره های  ــگ در هر یک از این پنجره ه رن
اولیه در هر واگیره، بیش تر با رنگ سبز، وسط واگیره بیش تر 
ــده  با رنگ قرمز، و انتهای واگیره ها بیش تر با رنگ آبی کار ش
ــت و رنگ های زرد و بنفش نیز مابین این فضاها استفاده  اس

می شده اند )جدول 19(.              
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جمع بندی
با توجه به شواهد و مستندات موجود، غالب خانه های تاریخی 
تبریز و به تبع آن ارسي های به جامانده در این خانه ها، متعلق 
ــه وقوع زلزلة تاریخی  ــتند. چرا ک به دورۀ تاریخی قاجار هس
ــان را کاماًل تخریب و  ــهر تبریز، اکثر ابنیه و ملحقات ش در ش
ــان کرده است. در این پژوهش، تعداد 16 ارسی  با خاک یکس
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جدول 19. تطبیق رنگی ارسي های سه بنا )تدوین از: نویسندگان(.

ــه خانة تاریخی )مشروطه و حیدرزاده و نیکدل(  موجود در س
ــی شده است. به دلیل  ــت، بررس که متعلق به دورۀ قاجار اس
ــي هایی که  ــی از این پنجره ها، فقط ارس ــباهت کامل بعض ش
دارای تفاوت در شکل ظاهری یا نوع ساخت بوده اند، انتخاب 

و مطالعه و تجزیه و تحلیل شده اند.
ــی این خانه ها می توان گفت که اگرچه در  ــی ارس      با بررس
هر یک از این ارسي ها، مؤلفه های طرح کلی یا شکل ظاهری، 

ــاوت اند، اما تا  ــک، و همچنین رنگ، دارای تف ــش و تکنی نق
ــته گنجانده می شوند. بررسی  ــابه و در یک دس حدودی مش
صورت گرفته در حیطة فرم ظاهری و ساختاری این ارسي ها، 
ــت که طرح های انتخابی برای ارسي های  مؤید این مطلب اس
ــاق نیم دایره ای  ــا کتیبه یا پاط ــه لنگه ای ب این دوره اکثراً س
ــتطیلی با تعداد  ــت و کم تر به طاق های جناغی و مس بوده اس
ــت. همچنین  ــده اس ــان داده ش لنگه های بیش تر تمایل نش
ــان  ــي ها بیش تر به نقوش گردان تمایل نش طراحان این ارس
ــازندگان می بایست از  ــی، که به تبع آن س داده اند تا هندس
تکنیک قواره بری بهره می گرفته اند. واگیره های به کاررفته در 
ــاس ترک هایی شعاعی از نیم دایره است و  این ارسي ها بر اس
ــر در تمامی این پنجر ها به صورت انعکاس واگیره  روش تکثی
ــي ها  ــت. بیش ترین نقوش به کاررفته در این ارس یا نقوش اس
ــامل نقوش )دوکی، برگ اسلیمی، بیضی، نیم دایره، کتیبه،  ش
ــی از نقوش اصلی در این  ــت که همگ چهارپر، و بته جقه( اس
ــای مورد  ــده اند. همچنین رنگ ه ــوب می ش ــي ها محس ارس
ــي ها مشخص می کند که سه رنگ قرمز  استفاده در این ارس
ــده  ــتفاده و تکرار ش ــبز در آنها به صورت ثابت اس و آبی و س
است. در بعضی از این ارسي ها، رنگ های دیگری چون زرد یا 
بنفش نیز به کار رفته است که به عنوان رنگ های پرکننده یا 
فرعی استفاده می شده اند. اکثراً این ارسي ها دارای رنگ بندی 
ــه، و رنگ بندی آبی  ــز، رنگ بندی قرمز در میان ــبز در مرک س
ــتند. همچنین در بررسی  ــمت های فوقانی واگیره هس در قس
ــب  جایگاه و میزان رنگ های به کاررفته متوجه تعادل و تناس
ــویم که خود فکر  ــی می ش رنگی در کلیت رنگ بندی هر ارس

محاسبه گر در ساخت هر ارسی را نشان می دهد. 

پی نوشت ها
ــزی، اندرونی آن )لغت نامة دهخدا،  ــکم و درون هر چی 1. جوف: ش

ذیل »جوف«(.
ــول از تکرار یک واحد اصلی به نام  ــا در آثار به طور معم 2. طرح ه

»واگیره« تشکیل مي شود )کیان مهر و همکاران، 1394: 87(.
ــس از در نظر گرفتن یک یا چند  ــترش نقوش که پ 3. »روش گس
ــعاعی  ــاوت، نقش واگیره به صورت ش ــا ضخامت متف ــیه ب حاش
ــاف )زاویة 180  ــیزده پردر یک خط ص ــیدی( پنج تا س )خورش
ــکری،  ــیان نژاد و عس ــیم و ادامه می یابد )مدهوش ــه( تقس درج

.)83 :1390
ــاختن پنجره به کار می روند. قطعاتی  4. آلت: چوب هایی که در س
از چوب که با طرح و شکل مشخصی تراشیده شده و در ساخت 

پنجره مشبک به کار می روند )عبدی فر، 1392: 17(.
ــی محصور در آلت های تزئینات گره چیني  ــکال هندس 5. لقط: اش
ــب  ــکال بر حس )فالح فر، 1388: 242( که در قواره بری این اش
ــط آلت ها به شکل هایی با خطوط  نوع نقش مایة ایجادشده توس

منحنی تبدیل می گردد.

ــت که در آن  ــال فاق و زبانه: یکی از مهم ترین اتصاالت اس 6. اتص
ــود )طوجی،  فاق در کالف و زبانه در چوب های گره انجام مي ش

.)89 :1386
ــتة محمدعلی کی نژاد و  ــاب خانه های قدیمی تبریز نوش 7. در کت
ــته بندی خانه های دورۀ  ــیرازی، خانة بهنام در دس محمدرضا ش
زندیه قرار گرفته است ولی هیچ سند و مدرکی یا حتی استدالل  
ــده  ــندگان ارائه نش علمی برای اثبات این فرضیه از طرف نویس

است.

منابع
ــه نور. تهران:  ــی، پنجره های رو ب ــی، مهدی. )1388(. ارس ـ امرای

انتشارات سمت.
ـ امیر غیاثوند، محبوبه. )1382(. هنر گره چیني در معماری. تهران: 

مؤسسه فرهنگی تکوک زرین.
ـ بانی مسعود، امیر. )1388(. معماری معاصر ایران:در تکاپوی بین 

سنت و مدرنیته. تهران: انتشارات هنر معماری قرن.
ــاختمانی )آژند، اندود،  ــم. )1381(. مصالح س ــا، محمدکری ـ پیرنی
ــارت سازمان میراث  آمود(. تدوین زهره بزرگمهری. تهران: انتش

فرهنگی کشور.
ــة  ــه. چ2 . تهران: مؤسس ــر. )1377(. لغت نام ــدا، علی اکب ـ دهخ

انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
ــی، بررسی  ــهر ارس ــنندج ش ـ زارعی، محمدابراهیم. )1392(. »س
روند شکل گیری گسترش هنر ارسی سازی بر اساس نمونه های 
ــران، ش 4، ص 109ـ  ــود«. در مجله مطالعات معماری ای موج

.130
ــفیع پور، آسیه. )1385(. »ارسی در معماری سنتی ایران«. در  ـ ش

فصلنامه هنر، ش68، ص164ـ 183.
ـ طوجی، حمید. )1386(. گره چیني. تهران: انتشارات ارمغان.

ــي های کاخ های  ــر. )1390(. »مطالعه طرح ارس ــور، نیلوف ـ علی پ
قاجاری تهران«. در فصلنامه نگره، ش 18، ص 5 ـ 21.

ــعید. )1388(. فرهنگ واژه های معماری سنتی ایران.  ـ فالح فر، س
تهران: انتشارت کاوش پرداز.

ــیرازی. )1389(. خانه های  ــا ش ــژاد، محمدرض ــی کی ن ـ محمدعل
قدیمی تبریز. تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران.

ــازی فضای  ــتفاده از مدل س ــمیری حق، آرمان. )1393(. اس ـ کش
ــای تاریخی و  ــرای معرفی بناه ــا رویکری تعاملی ب ــه بعدی ب س
ــز. پایان نامه  ــروطه تبری ــوردی خانه مش ــگری مطالعه م گردش
ــتاد راهنما: آرمان  ــانه اي. اس ــتة چندرس ــی ارشد رش کارشناس

کشمیري حق. تبریز: دانشکده هنر های اسالمی تبریز.
ــن. )1394(.  ــه صالحی ــژاد، صدیق ــاره تقوی ن ــاد کیانمر، به ـ قب
ــیدی درها  ــری در فرم خورش ــات قواره ب ــی تزئین »گونه شناس
ــلطنتی دورۀ قاجار تهران(«.  )مطالعة موردی: درهای بناهای س

در فصلنامه نگره، ش 34، ص 85ـ 101.
ــاز(. )1394/3/22(. گفت وگوی  ــتاد ارسی س ــی، صمد )اس ـ کریم
ــخصی با فتانه فالحی. ادارۀ میراث فرهنگی، صنایع دستی و  ش

گردشگری تبریز.
ــکری الموتی. )1395(.  ــیان نژاد، محمد و حجت اهلل عس ـ مدهوش
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جمع بندی
با توجه به شواهد و مستندات موجود، غالب خانه های تاریخی 
تبریز و به تبع آن ارسي های به جامانده در این خانه ها، متعلق 
ــه وقوع زلزلة تاریخی  ــتند. چرا ک به دورۀ تاریخی قاجار هس
ــان را کاماًل تخریب و  ــهر تبریز، اکثر ابنیه و ملحقات ش در ش
ــان کرده است. در این پژوهش، تعداد 16 ارسی  با خاک یکس
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جدول 19. تطبیق رنگی ارسي های سه بنا )تدوین از: نویسندگان(.

ــه خانة تاریخی )مشروطه و حیدرزاده و نیکدل(  موجود در س
ــی شده است. به دلیل  ــت، بررس که متعلق به دورۀ قاجار اس
ــي هایی که  ــی از این پنجره ها، فقط ارس ــباهت کامل بعض ش
دارای تفاوت در شکل ظاهری یا نوع ساخت بوده اند، انتخاب 

و مطالعه و تجزیه و تحلیل شده اند.
ــی این خانه ها می توان گفت که اگرچه در  ــی ارس      با بررس
هر یک از این ارسي ها، مؤلفه های طرح کلی یا شکل ظاهری، 

ــاوت اند، اما تا  ــک، و همچنین رنگ، دارای تف ــش و تکنی نق
ــته گنجانده می شوند. بررسی  ــابه و در یک دس حدودی مش
صورت گرفته در حیطة فرم ظاهری و ساختاری این ارسي ها، 
ــت که طرح های انتخابی برای ارسي های  مؤید این مطلب اس
ــاق نیم دایره ای  ــا کتیبه یا پاط ــه لنگه ای ب این دوره اکثراً س
ــتطیلی با تعداد  ــت و کم تر به طاق های جناغی و مس بوده اس
ــت. همچنین  ــده اس ــان داده ش لنگه های بیش تر تمایل نش
ــان  ــي ها بیش تر به نقوش گردان تمایل نش طراحان این ارس
ــازندگان می بایست از  ــی، که به تبع آن س داده اند تا هندس
تکنیک قواره بری بهره می گرفته اند. واگیره های به کاررفته در 
ــاس ترک هایی شعاعی از نیم دایره است و  این ارسي ها بر اس
ــر در تمامی این پنجر ها به صورت انعکاس واگیره  روش تکثی
ــي ها  ــت. بیش ترین نقوش به کاررفته در این ارس یا نقوش اس
ــامل نقوش )دوکی، برگ اسلیمی، بیضی، نیم دایره، کتیبه،  ش
ــی از نقوش اصلی در این  ــت که همگ چهارپر، و بته جقه( اس
ــای مورد  ــده اند. همچنین رنگ ه ــوب می ش ــي ها محس ارس
ــي ها مشخص می کند که سه رنگ قرمز  استفاده در این ارس
ــده  ــتفاده و تکرار ش ــبز در آنها به صورت ثابت اس و آبی و س
است. در بعضی از این ارسي ها، رنگ های دیگری چون زرد یا 
بنفش نیز به کار رفته است که به عنوان رنگ های پرکننده یا 
فرعی استفاده می شده اند. اکثراً این ارسي ها دارای رنگ بندی 
ــه، و رنگ بندی آبی  ــز، رنگ بندی قرمز در میان ــبز در مرک س
ــتند. همچنین در بررسی  ــمت های فوقانی واگیره هس در قس
ــب  جایگاه و میزان رنگ های به کاررفته متوجه تعادل و تناس
ــویم که خود فکر  ــی می ش رنگی در کلیت رنگ بندی هر ارس

محاسبه گر در ساخت هر ارسی را نشان می دهد. 
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Abstract:
The historical route of Bandar Abbas to Lar is a complex 
consisting of components and elements that has been 
working in an integrated and interconnected manner.
Investigating this route and associated buildings 
(caravanserais, water reservoirs, etc.) from the historical 
periods of Safavid and Qajar to the present time, as well 
as studying various travelogues in this field, shows the 
importance and position of this route throughout history 
and especially the Safavid time. In addition to its economic 
importance, it has also had special political, cultural and 
social significance. Many tourists have provided detailed 
descriptions and explanations on this route and its features, 
as well as the caravanserais and accommodations along the 
route in their travelogues. This route was also one of the 
most important routes in Iran (the spice route) that connected 
ports and islands of the south to the center, especially Isfahan 
which was the capital in that time.
 The current route from Bandar-Abbas to Lar is 161 km long, 
located in the west of Hormozgan province. Approximately 
70% of this route is located in Bandar Khamir city and 
the rest is located in Fars province. This main and inter-
provincial route is located on the same historical route with 
a slight change.
According to the current situation a list composed of 
caravanserais along this route, with their old names, has 
been prepared, in order of location from Bandar Abbas to 
Lar. This list is prepared on the basis of Sadid al-Saltanah-
Kababi-Bandar-Abbasi’s travelogue, a native writer of the 
late Qajar period. 
All caravanserais and related water reservoirs are carefully 
identified through field and library methods, in terms of 
their location in relative to the route and other caravanserais, 
registration status in the list of national monuments, 
adaptation with the items mentioned in the studies conducted 
during previous years, and comparative comparison with the 
other caravanserais located in the province. Despite the large 
number of caravanserais on this route, only two types of 
plans can be seen, one type as a central courtyard with rooms 
around; and the second type of caravanserais with smaller 

dimensions in form of a cross plan without stables, docks 
and fences with low facilities. 
The main purpose of this research is to investigate and 
identify the historical route of Bandar Abbas to Lar and its 
related elements as well as caravanserais, their location in 
relation to the current route and typology according to the 
architectural features.
In the current situation, the intended caravanserais are in 
similar conditions in terms of being located along the new 
Bandar Abbas to Lar route, physical condition, use and the 
damage level. The caravanserais, which are located outside 
the urban and rural areas, have been completely abandoned 
and destroyed.
Out of 16 caravanserais along the intended historical route, 
which are given in the categories, only 7 caravanserais have 
been registered on the list of national monuments.

Keywords: Hormozgan, Bandar Abbas, Lar, Historical 
route, Caravanserai

Investigating and identifying of Bandar Abbas to Lar historical route and the 
caravanserais along the way
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