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چکیده
ارسی ها به عنوان یکی از مهم ترین نورگیرها در معماری سنتی ایران به شمار می رود. شاید بتوان دوران قاجار را به عنوان عصر 
طالیی و یا نقطه ی اوجی در ســاخت و به کارگیری ارســی ها محســوب نمود. تبریز به عنوان یکی از مهم ترین شــهرهای دوران 
قاجار در بردارنده ارسی های فراوانی است. طیف وسیع ارسی های قاجاری تبریز از جنبه های متفاوتی قابل تفکیک هستند. 
که عالوه بر دســته بندی تاریخی، چــه مولفه هایی در ارســی های قاجاری تبریز بــرای طبقه بندی آنها  ســوال اصلــی این اســت 
وجود دارد. با هدف رســیدن به پاســخ این ســوال، در ســه بازه ی زمانی پیشــنهادی در دوران قاجار، وجوه تمایز و مشــابهت 
کلی، رنگ شیشه ها و تکنیک های ساخت، مورد مطالعه قرار می گیرد. اینکه ارسی ها  ح و نقش، شکل  ارسی ها در فراوانی، طر
گانه هســتند، از فرضیات این مقاله به شــمار می رود. شــیوه ی  متاثــر از عوامــل مختلــف، دارای ســیر تحول در این دوران ســه 
گرفته نشــان می دهد،  کتابخانه ای میدانی اســت. بررســی های انجام  تحقیــق، توصیفــی تحلیلی و روش جمع آوری اطالعات 
ح  ارســی های دوران اول، دوم و ســوم با وجود مشــابهت هایی در بخش تکنیک ســاخت، تمایزات چشمگیری در فراوانی، طر
کمی شــوند، ســیر نزولی در تحول ارســی های قاجاری تبریز از  کیفی و  گر این تمایزات ارزش گذاری  کلی دارند. ا و نقش و شــکل 

دوران اول تا دوران سوم قابل مشاهده است.
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به طــور معمــول همیشــه مشــکالت مالــی و وضعیــت اقتصادی، 
تاثیــرات مخــرب بســیاری بــر تزیینــات بنــا و حتــی خــود بنــا داشــته 
اســت. یکــی از مهم تریــن ایــن تزیینــات، درهــا و پنجره هــای بــزرگ 
آهــن در معمــاری  از ورود  تــا قبــل  کــه  ارســی هســتند  بــه  موســوم 
گرفته می شــد.  گونــه ی متنوع و فراوانی در ابنیه ها به کار  ایرانــی، به 
کــه ورود  تبریــز یکــی از مهم تریــن شــهرها در ایــن زمــان بــوده اســت 
نایب الســلطنه عباس میرزا اهمیت مضاعفی به آن بخشید )عمرانی 
و  اســمعیلی ســنگری، 1385، 104(. بــر این اســاس می تــوان دوران 
حضــور عباس میــرزا و نیز قبل و بعد آن را از یکدیگر تفکیک نمود. در 
راســتای اهداف این پژوهش، ســیر تحول ارســی های قاجاری تبریز 
در ســه دوره ی تاریخــی اول)1227- 1173(، دوم)1275- 1227( و 
سوم)1304- 1275( قابل دسته بندی است. اینکه در هر یک از این 

گی هایی متاثر از وقایع سیاسی و مانند آن در ارسی ها  ادوار، چه ویژ
پدیــدار شــد، نیازمنــد مطالعــه ی جامــع نقش و فــرم آنها می باشــد. 
تهــران  و  ســنندج  جملــه  از  گــون  گونا مناطــق  در  ارســی  دربــاره ی 
کتاب هایی به چاپ رسیده است. اما هیچکدام به شکل  مقاالت و 
اختصاصی درباره ی تبریز بحث نکرده اند و همچنین ادوار سه گانه ی 
مــورد بحث در این مقاله را  مدنظــر قرار نداده اند. برای این منظور، 
ابتــدا شناســنامه ی ارســی های قاجــاری تبریز بــا مطالعــات میدانی 
گام بعــدی، پــس از آنکــه نمونه هــای  و اســنادی ارائــه می شــود. در 
گرفتند، این  شناســایی شــده در دوران ســه گانه ی پیشــنهادی قرار 
که آیا این طبقه بندی، صرفًا تاریخی و وابسته  ح است  پرســش مطر
بــه زمان اســت؟ یــا اینکه با بررســی و مقایســه ی ارســی ها، می توان 
تمایزاتــی هــم در حیطــه ی فــرم، نقــش و یــا تعــداد آنها پیــدا نمود. 

مقدمه

1- ارسی های قاجاری تبریز

در شناســایی و مســتندنگاری تاریخــی ارســی ها، منابــع متعددی 
بــه منابــع شــفاهی ماننــد  از جملــه می تــوان  اتــکاء هســتند.  قابــل 
کارشناسان سازمان میراث فرهنگی  استادکاران معاصر، مرمت کاران و 
که در این تحقیق مورد  تبریز اشاره نمود. همچنین از  منابع مکتوبی 
استناد قرار گرفتند باید به کتابخانه های قدیمی تبریز و طرح پژوهشی 
»طرح مطالعات و پژوهش برای ارائه ی الگوی طرح مرمت و بازسازی 
خانه های تاریخی تبریز« اشاره نمود. همانطور که در جدول 1 مشخص 
اســت، برخی از این ارســی ها متعلق به اصل بنا هستند و از ابتدا برای 
گردیدنــد. در این میان بناهایی  همــان مکان فعلــی، طراحی و نصب 
که ارســی آنها الحاقی از بناهای تخریب شــده ی تبریز  هم وجود دارند 
کــه ماننــد نمونــه ی موجــود در خانــه ی بهنــام، تاریــخ آنهــا  می باشــد 
مشــخص اســت. برخی دیگر نیز همچون نمونه ی موجــود در موزه ی 
آذربایجــان، بــا وجــود آنکــه الحاقی بودن شــان محرز شــده اســت، اما 
تاریخ مشــخصی نمی توان برای آنها پیدا نمود. در نتیجه قدمت آنها 
»نامشــخص« قید شده اســت. تعداد ارسی های هر بنا از یک تا  شش 
عدد متغیر اســت. تعدادی از بناهای مورد بحث، همانند نمونه های 
موجود در بازار بزرگ تبریز به دوران قبل از قاجار تعلق دارند. تعدادی 
هم مانند خانه ی نیل فروشــان، تاریخ دقیقــی از دوره ی قاجار ندارند 
کیفیــت  کلــی قاجــار تاریــخ آنهــا مشــخص شــده اســت.  و بــا عنــوان 
کثر  مجموعه ی ارســی ها، به جز در برخی موارد نســبتًا مطلوب است. ا
گرفته اند و در معرض بازدید عموم هســتند.  نمونه ها مورد مرمت قرار 
تنهــا نمونــه ی مرمــت نشــده و در عین حال ســالم، ارســی موجــود در 
خانه ی کوزه کنانی)موزه ی مشروطه( است. نکته ی مورد توجه، اینکه 
کلکته چی، عمدتًا خالی از  نمونه هــای در حال تخریب، مانند خانه ی 
سکنه و رها شده نیز هستند. البته نمونه های دیگر در حال تخریب نیز 
که از بافت اصلی بنا جدا شــده و در انبارهمان بناها  وجود داشــته اند 

افتــاده اســت. ارســی خانه هــای حــداد، حاج شــیخ و مقبــره ی بی بی 
خانم در محله ی چرنداب چنین وضعیتی دارند. تعدادی از ارســی ها 
که امــروزه تنها تصویــر آنها برجای مانده اســت.  نیــز وجــود داشــته اند 
که درباره ی ارســی ها جمع آوری شد، در جدول 1  مجموعه ی مطالبی 

جهت تطبیق، تنظیم شده است. 

2- مقایسه و تطبیق نمونه ها

که ایــن بخــش از تحقیق به آن پاســخ می دهد  نقطــه ی مبهمــی 
که آیا ارســی های نام برده شده در طبقه بندی سه گانه ی  این اســت 
اول، دوم و ســوم قاجار، صرفًا به لحاظ تقدم و تاخر زمانی از یکدیگر 
متمایــز هســتند؟ یــا اینکــه می تــوان بــا تجزیــه و تحلیــل مولفه هــای 
کلی ارسی ها نیز آنها را در این طبقات  گی های ظاهری و  بصری و ویژ
ســه گانه تفکیــک نمــود. برای رســیدن پاســخ این ســوال الزم اســت 
گی هــای اصلــی ارســی ها در هــر یــک از دوره هــا مــورد ارزیابــی قرار  ویژ
گی ها می تواند شــامل این عناوین شود: الف( فراوانی،  گیرد. این ویژ
کلی، د( رنگ شیشه ها، ه( تکنیک های  ح و نقش، ج( شــکل  ب( طر
کــه در جدول 1  که درباره ی ارســی هایی  ســاخت. الزم بــه ذکر اســت 

آمده و تاریخ ساخت آنها نامشخص است، تحلیلی ارائه نمی شود.

الف( فراوانی
منظور از فراوانی، این است که، در یک بنای واحد چه تعداد ارسی 
گرفته می شــده اســت. در دوران اول، به جز خانه ی حیدرزاده1،  به کار 
در هر بنا یک ارسی و صرفًا در جبهه ی جنوبی به کار رفته است. مانند 
ارســی خانه های سلماســی و  بهنام. شــایان ذکر اســت چندین بنای 
دیگر که متعلق به این دوران به شمار می روند، در آنها از ارسی استفاده 
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تعداد ارسی ها وضعیت فعلی ارسی الحاقی یا اصل قدمت ارسی قدمت بنا بناهای تاریخی تبریز

یک سالم )مستقر در محل( اصل دوره ی اول قاجار اوایل قاجار خانه سلماسی

یک سالم )مستقر در محل( الحاقی اول اوایل قاجار خانه بهنام

پنج سالم )مستقر در محل( اصل اول اوایل و اواخر  قاجار خانه حیدرزاده

پنج سالم )مستقر در محل( اصل دوره ی دوم قاجار اواسط قاجار خانه ی مشروطه )کوزه کنانی(

نه سالم )مستقر در محل( اصل دوم  اواسط قاجار گروسی خانه امیرنظام 

شش سالم )مستقر در محل( اصل دوم  اواسط قاجار خانه قدکی

دو در حال مرمت اصل دوم اواسط قاجار خانه سرخه ای

شش سالم )مستقر در محل( اصل دوم  اواسط قاجار خانه نیکدل

یک در حال تخریب اصل دوم  اواسط قاجار کلکته چی خانه 

یک در حال مرمت اصل دوم  قاجار خانه معبودی

دو سالم )مستقر در محل( اصل دوم قاجار خانه نقشینه

شش تقریبا تخریب شده اصل دوم اواسط قاجار خانه صدقیانی

یک سالم )مستقر در محل( اصل دوم صفویه مسجد صاحب االمر

سه سالم )مستقر در محل( اصل دوره ی سوم قاجار قاجار- پهلوی خانه سلطان قرایی

دو سالم )مستقر در محل( اصل سوم  پهلوی اول خانه ساوجبالقی

هشت  مرمت شده اصل و الحاقی سوم اواخر قاجار خانه بلورچیان

دو سالم )مستقر در محل( الحاقی نامشخص اواخر قاجار اتاق ریاست دانشگاه  هنر اسالمی تبریز

سه سالم )مستقر در محل( اصل نامشخص قاجار خانه رحیمی

سه سالم )مستقر در محل( الحاقی نامشخص پهلوی موزه آذربایجان

سه سالم )مستقر در محل( اصل نامشخص قاجار خانه نیل فروشان

یک سالم )مستقر در محل( الحاقی نامشخص اوائل قاجار خانه حریری

پنجاه سالم )مستقر در محل( اصل نامشخص اواخر زند - قاجار بازار بزرگ تبریز

جدول 1- فهرست ارسی های برجای مانده در شهر تبریز.

نشــده اســت: هماننــد خانه هــای حریــری و ختایی)نــژاد ابراهیمــی، 
کــه در دوران دوم و ســوم شــاهد جهشــی در  1392، 147(. درحالــی 
که تعداد آنها از یک تا  ســاخت و به کارگیری ارسی ها هستیم به ترتیبی 

شش ارسی در هر بنا رشد نشان می دهد)جدول 1(.

ح و نقش ب( طر
کیفیت نقوش ارسی ها در دو قسمت قابل بررسی است، بخش اول: 
کیفیت  گرفته اند؛ و بخش دوم  که مورد اســتفاده قرار  نوع نقش هایی 
و ظرافت ارائه ی نقش در ساختمان ارسی. انواع نقوش ارسی ها از دو 
کلی: »گردان« و »هندســی« دنباله روی می کننــد2. نمونه های  حالــت 
برجای مانده از تزیین کتیبه ی ارسی3 با »نقش هندسی« بسیار اندک 
که در دوره ی اول و دوم، تنها یک مورد، و در دوره ی  اســت. به نحوی 
سوم هیچ یک از ارسی ها با نقش هندسی ساخته نشده اند4. از طرفی، 
محدودیت های تکنیکی، باعث می شود در انتخاب گره های هندسی، 

کــه محوریت اغلب  گیرد. به طوری  نقــوش خاصی مورد اســتفاده قــرار 
گره های مورد استفاده در  این دست از نقش ها با آلت شمسه است5. 
دو نمونــه ی برجای مانده از دوره های اول و دوم قاجار، شمســه های 

هشت و شانزده، دوازده، و هشت است. 
گــردان، به نظر  گســترده بــودن اســتفاده از نقــوش  امــا بــا توجــه بــه 
می رســد این نوع از نقوش بســیار مورد عالقه صاحبان بنا و اســاتید قرار 
گرفته است. در توجیه این عالقه مندی می توان گفت که نقوش منحنی 
نسبت به نقوش هندسی، نیازمند زمان کمتری در اجرا است. در نتیجه 
در ساخت کتیبه با طرح گردان، سطوح به کمک نقوش خلوت به راحتی 
گردان یا منحنی در هر سه دوره استفاده  پوشــانیده می شــدند. نقوش 
که در اغلب ارسی های مناطق مختلف  شــده اســت. الزم به ذکر اســت 
کتیبه ها  ایــران، بهتریــن و مهم ترین قســمت جهــت ارائه ی تزیینــات، 
بوده اند. از جمله کتیبه ی ارسی های بررسی شده در سنندج که صحت 
ایــن مطلب را تصدیــق می کند )زارعی، 1392، 112(. در طراحی ســنتی، 
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کامل دست  گســترش آن، می توان به یک طرح  گیره و  با ترســیم یک وا
گیره ها در ساختمان کتیبه ی ارسی، اصطالحًا  یافت. به هر کدام از این وا
یک مجلس می گویند۶. هر چه تعداد مجالس بیشتر باشد، ارسی پرکارتر 
به نظــر می رســد )یوســفی، 1390، 20(. در نمــودار 1، تعداد مجلس های 
گردیده است. در ردیف عمودی  کتیبه در ارسی های تبریز مشخص  هر 
تعداد مجالس از پنج تا سیزده مجلس مشخص شده است و هر کدام از 

رنگ ها به خانه ای که در آن نصب شده است تعلق دارد.
کندگی  که مشــخص اســت در دوره ی دوم تعداد مجالس پرا چنان 
کــه از پنج تا دوازده مجلس متغیر اســت. در دوره ی  قابــل توجهــی دارد 
کتیبه ها مشاهده  گیره یا همان مجالس در  کاهش محســوس وا ســوم 
کــه بیــن پنج تــا هفت مجلســی اســت. بدیهــی اســت، تعدد  می شــود 
کتیبه  کم شــدن نقش ها در  گیره هــا منجر به ظریف و مترا مجالــس و وا
می شود. بنابراین با مقایسه ی مجالس کتیبه ارسی ها، می توان کاهش 
تدریجــی ظرافت نقــش را در ارســی های قاجاری تبریز مشــاهده نمود. 

کــه در دوران دوم قاجار، هم نمونه های نفیس ســاخته  بــا این توضیح 
که ساخت آنها محتماًل ارزان تر تمام  کم کار  می شدند و هم نمونه هایی 
می شــد. امــا در دوران ســوم، تعــداد مجالس از هفت عــدد فراتر نرفته و 
سطح ارسی، با قطعات بزرگتری از شیشه های رنگی و بی رنگ پوشیده 
شده است. بنابراین می توان گفت که تعدد مجالس در کتیبه ی ارسی، 
نســبت مســتقیمی با ظرافت و پرکار بودن نقش در ارسی ها دارد. البته 
ظرافت نقش در ارسی ها، لزومًا به معنی برتری عددی مساحت پوشیده 
از چوب در برابر ســطح شیشــه ای نیســت. چنانچه در جدول 2 نیز این 
مســاله مشهود است. در این جدول،  ســه برش از سه ارسی با اندازه ی 
150 سانتیمتر مربع ارائه شده است. این برش ها از قسمت های مشابه 
کتیبه ی ارسی هایی است که نفیس ترین و ظریف ترین نمونه های ارسی 
در قیاس با ارســی های دوران خود محســوب می شوند. این مقایسه با 
کم نقش نســبت به زمینه، از دوران اول تا ســوم قاجار  کاهش ترا فرض 
تنظیم شــده اســت. اما نتیجه ی آماری که از مســاحت ســطوح سیاه و 
که ســطوح چوبــی در نمونه ی  ســفید به دســت آمــده، نشــان می دهد 
متعلــق به دوره ی ســوم، بســیار بیشــتر از نمونــه ی دوره ی اول اســت. 
در حالی کــه تعــداد مجالس در خانه ی حیــدرزاده 13 مجلس، در برابر 7 
مجلس در کتیبه ی خانه ی سلطان قرایی است. به نظر می رسد از دوران 
گیره ها را  که مجالس یا وا دوم به بعد، نوارهای چوبی نســبتًا ضخیمــی 
کتیبه های ارســی وارد شده اند.  از هم تفکیک می کنند، در ســاختمان 
همین امر نیز باعث شده است که نسبت سطح چوبی، باوجود کاهش 

محسوس ظرافت نقش، عدد باالتری را در مجموع نشان دهد.7 

کلی ج( شکل 
کتیبه و تعداد لنگه8 های  عمومًا شکل کلی ارسی وابسته به شکل 
کتیبه در ارســی های قاجاری تبریز وجود  آن اســت. چهار نوع شــکل 

نمودار 1- تعداد مجالس در ارسی های قاجاری تبریز.

کتیبه ی نفیس ترین ارسی های دوران مختلف قاجار )اندازه ی برش: 150 سانتیمترمربع(. جدول 2-  مقایسه تطبیقی از 

کتیبه ها در ارسی های قاجاری شهر تبریز. تصویر 1- شکل انواع 

خانه حیدرزاده/ دوره اولخانه قدکی/ دوره دومخانه سلطان قرایی/ دوره سوم

نقش: 34%         زمینه ۶5%نقش: 48%      زمینه: 52%نقش: 43 %      زمینه: %57
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دارد. ارسی با کتیبه ی صاف)مستطیلی(، ارسی با کتیبه ی نیم دایره، 
کتیبــه ی نیــم بیضی)تصویر 1(. کتیبــه ی جناغی، ارســی با  ارســی بــا 
کتیبه ها به نظر می رســد متاثر از سبک معماری ساختمان   شــکل 
کتیبه ی صاف و یک نمونه  طراحی می شده است. از دوره ی اول، دو 
نیم دایــره برجای مانده اســت. در دورهی دوم اغلب نمونه ها به غیر از 
که  ســه مورد منحنی هستند9. در اینجا فرضیه ی قابل طرح آن است 
با پررنگ شدن ایوان در معماری دوران قاجار خانه های تبریز، شکل 
کتیبه ی ارسی ها متاثر از شکل منحنی ایوان درآمده باشد)تصویر 2(. در 
دوره ی سوم نیز تنها از کتیبه ی منحنی استفاده شده است. این نکته 
قابل ذکر است که نمونه هایی از کتیبه با شکل جناغی و بیضی، فقط در 
ارسی های بازار تبریز وجود دارد که تاریخ ساخت آنها مشخص نیست. 
گر پذیرفته شود که مهم ترین روش شناسایی و نحوه ی نام گذاری  ا
ارســی ها، شــمارش تعــداد لنگه هــای آن می باشــد؛ بــزرگ اندازه تریــن 
کــه در دوره ی اول و  ارســی های قاجــاری تبریــز، ارســی 9 لنگــه اســت 
کوچــک اندازه تریــن آنهــا نیــز ارســی های 2  دوم ســاخته شــده اســت. 
که در هر ســه دوره نمونه ای از آن یافت می شود. بیشتر  لنگه هســتند 
نمونه ها-۶0 درصد، در دوره ی دوم 3 لنگه هستند. جهت ایجاد قرینه 
در طراحی و ساخت ارسی ها، معمواًل تعداد لنگه های آن، فرد در نظر 
گرفته می شده است. این مسئله نیز در ارسی های قاجاری تبریز به غیر 
از دو مورد رعایت شده است10. چنانچه در نمودار 2 مشخص است در 
دوره های اول و دوم، عالوه بر ارسی 3 لنگه، ارسی های 7 و 9 لنگه هم 

وجود دارد. اما در دوره ی سوم، بزرگ ترین ارسی ها 3 لنگه هستند. 

د( رنگ شیشه ها
رنگ هــای مــورد اســتفاده در ارســی های قاجــاری تبریــز محــدود 
بــه: قرمــز، آبــی، ســبز، زرد و بی رنگ)ســفید( بــوده اســت. بــا توجه به 
نمونه هــای موجــود، اســتفاده از ایــن رنگ هــا بــه غیــر از رنــگ زرد، در 
هر ســه دوره مرســوم و متداول بوده اســت. در دوره ی ســوم هیچ گونه 
اســتفاده از رنگ زرد را شــاهد نیســتیم. عالوه بر این، در دوره ی ســوم 
اســتفاده از شیشــه های رنگــی، محدودتــر از دوره های پیشــین اســت 
و بیشــتر قســمت ها با شیشــه های بیرنگ پوشــانیده می شــده است. 
کتیبــه ی ارســی ها و نیــز برخــی لنگه هــا دارای دوالیه  از طرفــی، چــون 
بوده اند11، شیشه های رنگی عمومًا در الیه ی داخلی ارسی کار گذاشته 

کوزه کنانی )موزه مشروطه(.  تصویر 2- ارسی خانه ی 

نمودار 2- تعداد لنگه ها در ارسی های قاجاری تبریز. 

کمی در سیر تحول ارسی های قاجاری تبریز کیفی و  تمایزهای 
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می شــد و در الیه ی بیرونی احتمااًل برای ورود نور بیشــتر به داخل، از 
شیشه های بی رنگ استفاده می شده است. استفاده از آینه بری نیز در 
گر رشــد روزافزون استفاده از شیشه ی  برخی ارســی ها دیده می شود. ا
گرفته  بی رنگ در برابر شیشــه های رنگی مبنای تمایز ارســی ها درنظر 

شود، این روند از دوران اول تا سوم تشدید شده است.

هـ( تکنیک های ساخت
اغلب تکنیک های به کار رفته در ســاخت ارســی های تمامی نقاط 
کــه تکنیک هایــی ماننــد: درودگــری،  کشــور، یکــی بــوده، به ترتیبــی 
ُقواره بــری12، شیشــه بری، فلزکوبــی، آیینه بری در ارســی ها ثابت بوده 
اســت. در ایــن میــان برخــی از تکنیک هــا به صــورت خاص مشــاهده 
که احتمااًل  کنده کاری و پارچه بــری13  گره چینی،  شــده اســت. مانند: 
جنبه ی سفارشی داشته است. پس در فرآیند ساخت ارسی چندین 
کــم کار بودن  که بســته به ُپر یا  تکنیــک مختلــف و متنــوع وجــود دارد 
آن، تعداد تکنیک های به کار رفته متغیر است. همچنین برای یافتن 
تمایز میان ارسی های مختلف قاجاری، کوتاه ترین مسیر، جستجوی 
همیــن تکنیک های خاص به نظر می رســد. در ســاخت ارســی بعد از 
ترســیم نقشه و به دســت آوردن اندازه ها و تناسبات، بایستی مراحل 
مقدماتــی انتخــاب چــوب ســالم و مرغــوب،14 صــورت می پذیرفــت، 
ســپس مراحل آماده ســازی15 به منظور اســتفاده را، طی می نمود و در 
پی آن ســاخت چهار چوب یا شاسی شروع می شد. در پایان، تمامی 
این قطعات و اجزای ساخته شده با اتصاالت همچنین میخ چوبی و 
بســته ای فلزی، بر روی هم و در جای خود ترکیب )ســوار( می شدند. 
امــروزه در ســاخت وادار و اســکلت ارســی های بلنــد، بــه علــت اینکــه 
استفاده از چوب یک تکه در ابعاد بزرگ، معضالتی مانند پیچ و تاب و 
ترک خوردگی را به همراه دارد، سازنده سعی می کند تا با ماسیوکردن1۶ 
کــه از ایــن تکنیــک در  از ایــن مشــکل بکاهــد. امــا مشــخص نیســت 
ارســی های قاجــاری تبریز اســتفاده شــده باشــد. ُقواره بــری به عنوان 
تکنیــک قالــب در ارســی های ســطح شــهر تبریــز شــناخته می شــود. 
که اغلــب نمونه هــای موجــود با این فــن تزئین شــده اند.  بــه طــوری 
که از اوایل دوره ی اســالمی  گره چینی چوب از هنرهای ظریفی اســت 

در ایران رایج بوده است و در دوره قاجاریه بسیار مورد استفاده و رواج 
داشــته است)حســینی، 1387، 18(. یکی دیگر از تکنیک های خاص 
در ارسی ســازی، چنانکــه اشــاره شــد، پارچه بــری اســت. تنهــا نمونه 
گره چینی  که در آنهــا از پارچه بری و  ارســی های قاجــاری موجود تبریز 
اســتفاده شــده است، خانه ی بهنام و مسجد صاحب االمر را می توان 
که به ترتیب متعلق به دوره های اول و دوم هستند. در حالی  نام برد 
کــه در شهرســتان های اســتان آذربایجــان شــرقی، ایــن قضیــه وارونه 

گره چینی هستند.  است و به جز یک مورد، تمامی نمونه ها دارای 
کاربــری آســان تر و اســتحکام ارســی ها، معمــواًل  قطعه  به منظــور 
فلزاتی بر روی آنها به کار می رفته است. این قطعات، عالوه بر خواص 
که در  کارکــردی، دارای جنبــه ی تزییناتــی نیز بوده اســت. به طــوری 
که  گردید  کم عمق مشــاهده  کنده کاری هــای  اغلــب مــوارد، روی آن 
شــامل »قــالب«، »گل میــخ« و »دســت گیره« هســتند و در نتیجــه در 

همه ی دوره های قاجار مشترک است.
گــردو اســتفاده  در ســاخت ایــن ارســی ها، عمومــًا از چوب هــای 
گــردو  شــده و در ادوار مختلــف تفاوتــی مشــاهده نمی شــود. چــوب 
کــه بــرای ســاخت ارســی، ممتــاز اســت.  گی هایــی اســت  دارای ویژ
الیــاف در ایــن چوب صــاف و بعضًا موج دار اســت، بافت متوســطی 
کمی ســبک تر از راش اســت. این چوب به آرامی  دارد و از نظر وزن، 
خشــک می گــردد ولــی به محض خشــک شــدن، از ثبــات خوبی در 
چ زدگــی مقاومت مناســبی دارد.  کار برخــوردار اســت17 و در برابــر قار
به علــت قابلیت پرداخت خوری بســیار باال، نقــوش زیبای طبیعی، 
گــردو در حومــه ی تبریــز باعــث  همچنیــن وجــود انبوهــی از باغــات 
تبریــز  ارســی های  به فراوانــی در ســاخت  ایــن چــوب  از  تــا  گردیــده 
اســتفاده شــود. از دیگــر چوب هــای مــورد اســتفاده مــی تــوان بــه 
کــرد. آنهــا بــا بافتی ریــز و یکنواخــت معمواًل راســت تار  چنــار اشــاره 
گی استحکامی متوسطی داشته و به راحتی خشک  که ویژ هستند، 
می شــوند )کریمی و دیگران، 138۶، 108- 133(. با توجه به تحمل 
نســبتًا خــوب آن در مقابــل فشــار، بــه شــکاف خــوردن نیــز تمایــل 
گشته، اغلب  فراوان دارد. قابلیت ابزار و فرز خوری باالی آن ســبب 

در  روش قواره بری از این چوب اســتفاده شود.

جدول 3- نمونه اتصاالت به کار رفته در ارسی های قاجاری تبریز.

   میخ چوبی و فاق و زبانه            فاق و زبانه دوبل              فاق و زبانه ساده

               میخ چوبی ساده                    نیم و نیم
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برای ســاخت یک ســازه چوبی و متصل نمودن قطعات مختلف 
کلی  بایســتی از اتصــاالت چوبــی بهــره جســت. آنهــا بــه چنــد دســته 
کاربردشــان  کــدام بســته بــه نــوع و محــل  کــه هــر  تقســیم می شــوند 
مورد اســتفاده قــرار می گیرند. انتخاب به جای اتصاالت متناســب با 
کاربریشــان می تواند عمر قطعه ی ســاخته شــده را چند  محــل مــورد 

گی در  برابــر نمایــد )نیک بخت، 1389، 9۶(. دقت بــاال، مهم ترین ویژ
این زمینه به حســاب می آید. اتصاالت مشــاهده شده در ارسی های 
کــه در جــدول 3 مشــخص اســت، قابــل  قاجــاری تبریــز بــه صورتــی 
تفکیــک هســتند. نوع اتصاالت در این ارســی ها مشــترک اســت و به 

تناوب از همه ی آنها استفاده شده است. 

با توجه به دســته بندی تاریخی ارســی های قاجاری برجای مانده 
کمی برجای  گفــت، از دوره ی اول نمونه هــای  در شــهر تبریز می تــوان 
کیفیــت در نقــوش، انــدازه و تعــداد لنگــه از تنــوع خوبــی  مانــده ولــی 
که ارســی های پنج، هفت و ُنــه لنگه از این  برخــوردار اســت. به ترتیبی 
که در هیچ مورد  کتیبه ی سیزده مجلسی برجای مانده است  دوره با 
از نمونه های بعدی مشــاهده نشــده اســت. دوره ی دوم از یک ثبات 
که جهشــی در تعداد ارســی ها  نســبی برخــوردار بوده اســت، به طوری 
به وجــود می آیــد. تنــوع لنگــه در ایــن دوره چندان چشــمگیر نیســت 
و اغلــب ارســی ها به صــورت ســه لنگــه ســاخته شــده اند. در نقش نیز 
کتیبه های متنوع پنج تا دوازده مجلسی به چشم می خورد. در دوره ی 
خ می دهد ظرافت  کاهش شــدید اســتفاده از  ارســی، در بناها ر ســوم 
کتیبه ها  کــم می شــود و تعــداد مجالــس  نقــوش در ایــن دوران بســیار 
بیشــتر از هفت مجلس نیســت. تعداد لنگه ها نیز از عدد ســه متجاوز 
نمی شــود. در دوره هــای اول و دوم از رنگ هــای قرمز، ســبز، آبی و زرد 
در شیشــه ها اســتفاده شــده اســت. اما در دوره ی ســوم، از مســاحت 
کتیبه با  کم می شــود و اغلــب، فضــای  به کارگیــری شیشــه های رنگــی 

نتیجه

شیشــه های بیرنگ پر شــده اســت. تکنیک مورد اســتفاده در هر ســه 
دوره یکســان بــوده اســت. برخــی تکنیک هــا به صورت خــاص مانند، 
کنده کاری در قسمت پاشنه، )در  پارچه بری در لنگه ها )دوره ی اول( و 
گر در مجموع،  گرفته است. بنابراین ا هر ســه دوره( مورد استفاده قرار 
مشــاهده  گیــرد،  قــرار  مقایســه  مــورد  دوران  از  هرکــدام  ویژگی هــای 
که در دوران اول و دوم، شــباهت های بســیاری در ارســی ها  می شــود 
که در دوران دوم با اینکه هنوز ارســی های  وجــود دارد. بــا این تفــاوت 
گســتردگی به کارگیری ارســی در بناها،  نفیســی ســاخته می شــوند، اما 
که از سهولت بیشتری در ساخت  گردید  منجر به ســاخت ارسی هایی 
کمتری صرف ساخت آنها می شده است. این  برخوردار بودند و زمان 
ســنت به دوران ســوم هم منتقل شــد و در نتیجه، ارســی هایی از این 
کــه در بیشــتر ویژگی های فنی، شــباهتی  دوران برجــای مانــده اســت 
بــا ارســی های دوران اول و دوم ندارنــد. در پایــان بایــد خاطرنشــان 
گر تمایــزات میان ارســی های ادوار ســه گانه قاجــار در تبریز  کــه ا نمــود 
کمی شــوند، در مجموع ســیر نزولــی در تحوالت  کیفی و  ارزش گــذاری 
ارســی های قاجــاری تبریــز از دوران اول تــا دوران ســوم وجــود دارد.

پی نوشت ها

1 در دو سمت )جبهه ی شمالی و جنوبی( طنبی هر کدام یک ارسی وجود دارد.
کنــون مرجــع علمــی و تائیــد شــده ای از طــرف اســاتید فــن و هنرمندان  2 تا
که حاوی اســامی نقوش سنتی باشد، به ثبت نرسیده  حوزهی هنرهای ســنتی 
است. به همین منظور با مشورت چند تن از اساتید فعال در این حوزه نام کلی، 
گردید و از ذکر و یا نام گذاری متفاوت آنها پرهیز می شــود. گردان انتخاب  ح  طر
گر ارســی را از عرض به دو قســمت مســاوی تقسیم نمایم، قسمت باالیی  3 ا
کتیبه یا پاتاق نام دارد، وقتی لنگه ها به سمت باال برای باز شدن هدایت  آن، 
شــوند در داخــل آن قرار می گیرنــد. همواره به دلیل وجود فضای مســطح زیاد، 
که طراح  عمده تزیینات ارســی ها در این بخش جای داده شــده است به نوعی 
و ســازنده آن، بیشــترین تمرکــز، زمــان و هنر خــود را در این قســمت به نمایش 
می گــذارد. بســته بــه نــوع ســاختمان و طراحــی معمــاری آن، اشــکال پاتاق هــا 
که با درنظر داشتن به نمای ساختمان و جایگاه  متفاوت بوده است، به طوری 
پنجره در بنا، اشــکال مختلفی به خود می گرفتند، نظیر: نیم دایره، مســتطیل، 
که ذکر شــد، رایج ترین نوع آن در ســطح خانه های  جناغــی و بیضــی. همانطور 
کنــار هــم و در ســطح  تاریخــی تبریــز، نیــم دایــره بــا تعــداد ســه ارســی مجــزا در 

شهرستان ها به صورت یک مستطیل بزرگ بوده است. 
4 بــا توجــه بــه نمونه هــای برجای مانــده نقش های هندســی در مســاجد و 
کن مذهبی وجود دارد و در هیچ خانه ای استفاده نشده است. مانند ارسی  اما

مســجد صاحب االمــر و مقبــره بی بی خانم محلــه چرنداب. در بــازار بزرگ تبریز 
تعداد پنجاه ارسی وجود دارد که در کتیبه ی آنها از یک گره هندسی شمسه چهار 
گشته است. برای پوشاندن تمامی قسمت های ارسی )کتیبه- لنگه( استفاده 
5 در هنر گره سازی و گره چینی، گره ها از دو عنصر مهم به نام آلت و لقط تشکیل 
می شوند. هر زمینه گره یا اصطالحًا آلت گره مجموعه ای از اشکال هندسی است 
گره می گویند )زمرشــیدی، 13۶5، 55(. به تعبیر دیگر: که به هر یک از آنها آلت 
کام و زبانه بوده و در حقیقت عامل ایســتایی و  که دارای  آلــت: بخش هایــی 

گره می باشد. به وجود آمدن نقش های 
گرفتن  کنار هم قــرار  کــه از  لقــط: فضاهــای منفــی یا همان اشــکالی هســتند 

آلت ها پدید می آید.
گرفتن یک یا چند  که پس از در نظر  گسترش نقوش بدین نحو است  ۶ روش 
گیره به صورت شعاعی )خورشیدی(  حاشیه با ضخامت های متفاوت، نقش وا
پنج تا سیزده پر در یک خط صاف )زاویه ی 180 درجه ای( تقسیم و ادامه می یابد.
7  برای تحلیل تصاویر تفکیک شــده، نیاز به ایجاد روشــی برای اندازه گیری 
کمی دقیق حجم درصدی این دو فضا وجود دارد. با توجه به مشخصات ثابت 
کادر، نرم افــزاری باقابلیــت اندازه گیــری درصدی این فضاهــا به صورت مجزا  در 
کار تفکیک   ،G ART و تفکیک شــده ســاخته شــده اســت. نرم افزاری بــه اســم
درصدی تصاویر را در چند حالت مختلف می تواند انجام دهد. برای مطالعه ی 

کمی در سیر تحول ارسی های قاجاری تبریز کیفی و  تمایزهای 
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کارشناســی ارشد در دانشــگاه هنراسالمی  بیشــتر به پایان نامه ی چاپ نشــده 
تبریز با عنوان: »طراحی و اجرای اثر فلزی محیطی بر اســاس فرم عودســوزهای 

کنید )مرادی، 1393(. سلجوقی« مراجعه 
که  کتیبه بیــن وادار قــرار می گیرد  8 معمــواًل مســتطیلی شــکل اســت و در زیر 
کاربری نوررســانی به  به صــورت عمــودی بــاز و بســته می شــود. لنگه ها عــالوه بــر 
کثرًا با تقســیماتی هندســی تزیین می یافتند، در برخی موارد هم  فضای داخل، ا
تزیینات بسیار پررنگ بر روی آنها ظاهر می گشته است. لنگه های ارسی معمواًل 
بلند اســت )یعنی بلندتر از لنگه ی درهای معمولی(. وقتی قاب ارســی به صورت 
مربع و مستطیل باشد باال رفتن پنجره ها اشکالی پیدا نمی کند ولی وقتی باالی 
که با  قاب به صورت قوس باشــد، پنجره های پایین تا آن اندازه می تواند باال رود 
گاهی در دو طرف ارســی دو تا چفت  خــط قــوس تماس پیدا نکند. به این دلیل 
کــه پنجــره تــا نصــف بــاال رود- چفت هــا به چهارچــوب یا باهــو وصل  می گذارنــد 
می شــوند. در زمــان قاجاریــه، در برخی از بناهــا توی چفت باالی ارســی را خالی 
گیــرد این اقدام به  کاماًل بــاال رود و در آن جای  کــه پنجره باالی ارســی  می کردنــد 
بنــا صدمــه می زد. از زمان فتحعلی شــاه به بعــد امکانات برای ساختمان ســازی 
کار  بیشتر شد و هنرمندان نجار فراوان تر شدند، شاید به تقلید از غرب، به جای 
گرفتن پنجره باال آمده روی آن، از وزنه های ســربی  گذاشــتن روی باهو برای قرار 
که پنجره ارسی ها در ارتفاع دلخواه  کردند. وزنه ها این امکان را می داد  استفاده 
گاه آن را از  کابل این وزنه ها از جنس های مختلف بوده  ثابت نگه داشته شوند. 
گاه از ابریشم تابیده )ابریشم را چندالیی می تابیدند(  روده تابیده می ساختند و 
استفاده می کردند )پیرنیا، 1381، 197(. این نکته را باید یادآور شد که هر دو مورد 

مذکور بسیار محکم و با دوام بوده اند.
9 خانه های معبودی، نقشینه و ارسی مسجد صاحب االمر. شایان ذکر است 
کتیبه ها در دو بنای نخســت، تزیینات  که، علیرغم صاف بودن فضای محیطی 

در آنها با محوریت تقسیمات نیم دایره های بزرگ صورت پذیرفته است.
در  دوم  دوره  دولنگــه.  ارســی  بــا  حیــدرزاده  خانــه ی  در  اول  دوره ی  از   10
خانــه ســرخه ای با ارســی دولنگــه و خانه ی نقشــینه با یک ارســی چهارلنگه، و 

همچنین در دوره ی سوم ارسی خانه ی سلطان قرایی با دو ارسی دولنگه.
که فضای بیرون  کار می رفــت  که ارســی در جایی از بنا به  11 جــز در مــواردی 
آن، ایوان نداشت، لنگه ها در تبریز معمواًل تک الیه ساخته می شدند. همانند 

خانه ی سلماسی.
12 در حال حاضر اصطالح َقواره بری مصطلح شده است ولی، تلفظ صحیح 

آن، ُقواره بری می باشد.
گرفته شــده طراحی صورت  13 در این روش ابتدا متناســب با فضای درنظر 
ح بر روی دو چوب یکپارچه هم شکل و اندازه منتقل شده  می پذیرد، سپس طر
که با توجه به فضاهای مثبت و منفی و قراردادن دو قطعه بر روی همدیگر، برش 
نقوش منفی به صورت شــبکه ای صورت می پذیرد. در پایان، با در نظر داشــتن 

ح، از شیشــه های رنگی بین دو چوب یکپارچه مشــبک شــده قرار می گیرد. طر
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کافی در مقابل معایب چوب نظیر: ترک خوردگی، از هم  17 منظــور از  ثبــات 

کشیدگی و... برخودار می شود. گسیختگی، هم کشیدگی و وا
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تبریز، انتشارات سمیرا، تهران.
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