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بررسی اهمیت ،فراوانی و پرا کنش رنگ قرمز در
ُ
ُ
ارسیهای خانههای تاریخی ایران*
مورد پژوهی 22 :تاج ارسی خانههای قاجاری تبریز
مسعود وحدتطلب** ،1امین نیکمرام
 1استادیار دانشکده ی معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 2کارشناس ارشد معماری ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/2/2 :تاریخ پذیرش نهایی)96/5/18 :
2

چکیده
ُ
ا ُرس ـیها ازجمله عناصری هســتند که از جنبههای تزیینی باالیی در خانههای ســنتی ایران برخوردار
میباشــند .هــدف تحقیق پی ـشرو ،رمزگشــایی از دانش و مهارت رنگشناســی اســتادکاران آرایههای
ُ
ُ
معماری (ا ُرســی) از طریق پایش فراوانی و پرا کنش رنگ قرمز در  22تاج ا ُرســی خانههای قاجاری تبریز
ُ
است .سؤال اصلی این است که فراوانی و پرا کنش رنگ قرمز در ا ُرسی خانههای قاجاری تبریز چگونه
ُ
اســت؟ برای رســیدن به پاســخ این ســؤال ،عکسهایــی بهصورت میدانــی از  22تاج ا ُرســی خانههای
قاجــاری تبریــز ،تهیــه گردید و ســپس با اســتفاده از نرمافزارهای اتوکد و فتوشــاپ ،رنگها و تناســبات
ُ
ا ُرسیها مورد بررسی قرار گرفت .شیوهی تحقیق اتخاذشده ،بهصورت روش توصیفی-تحلیلی است.
یافتههــای تحقیــق نشــان میدهد که رنگ قرمز ،در رقابت برای حضور در ســطح نور گذر تاج ،نســبت
بــه ســایر رنگهــا ماننــد آبی ،ســبز ،نارنجــی و زرد ،در رتبهی اول قرارگرفته اســت .همچنین در بررســی
جایــگاه و اهمیت رنگ قرمز ،مشــخص شــد این رنگ با  ،%86/2از بیشــترین فراوانــی حضور در کانون
ُ
تاج ا ُرســی برخوردار اســت .نتایج بهدستآمده حا کی از آن است که استقرار رنگها در سطوح نور گذر
ارس ـیها ،تصادفــی نیســت و از نظمــی پنهــان و رازآلــود برخوردار اســت؛ نظمی که باعث ایجــاد نوعی از
زیبایی جهانشمول و بیزمان بر نحوهی چینش شیشههای رنگی در ارسیها میشود.

واژههای کلیدی
ُ
ُ
تبریز ،خانههای قاجاری ،ا ُرسی ،تاج ا ُرسی ،رنگ و نور قرمز.
*این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب ( )1393-1395ادارهی پژوهش دانشگاه هنر اسالمی تبریز با عنوان« :بررسی جایگاه و اهمیت رنگ
و نــور قرمــز در آرایههــای معماری ایرانی -اســامی (مورد پژوهی 22 :ارســی خانههای قاجاری تبریز)» میباشــد .حمایتهــای آن ادارهی محترم
درخور سپاس میباشد.
**نویسنده مسئول :تلفکس.E-mail: m.wahdattalab@tabriziau.ac.ir ،041-35541809 :
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مقدمه
یکــی از راههــای قابلاعتمــاد بــرای افزایش عمر اســتقبال از آثار
هنــری ،تنفــس در فضــای ســنتهایی اســت کــه در آزمــون زمان،
ســربلند بودهانــد؛ بخشهــای مهمــی از معمــاری قوامیافت ـهی
ایرانــی -اســامی به جهت توجــه همزمان به مباحث ســاختاری،
کارایــی و زیبایی ،آبشــخور مطمئنــی از ظرایف جوهــری آثار هنری
برای خلق هنرهای معاصر به شمار میآیند.
در ســالهای اخیــر ،مطالعــات دامن ـهداری بــرای شــناخت
معمــاری ایرانــی -اســامی انجامگرفته ،امــا به نظر میرســد غالب
نگاههــا و مطالعــات انجامیافتــه ،نظر به وجه فنــی و کارکردی این
معمــاری داشــتهاند و جــای پژوهشهــای جدی و نکتهســنجانه،
در مورد کشــف ضمایر هنری آ گاه یا شــهودی استادکاران پیشین،
خالی اســت .این کمکاری در مورد رنگ ،نور و بهویژه شیش ـههای
رنگــی ارس ـیها ،بــا اطمینــان بیشــتری توســط نگارنــدگان ادعــا
میشــود؛ از اینرو ضروری به نظر رســید ،جهت رفع بخشی از این
کمبــود ،مطالع ـهای بــرای کشــف آموزههــای پنهــان رنگشناســی
ارســی تعــدادی از ارس ـیهای خانههــای قاجــاری صــورت پذیــرد.
از آنجــا کــه تبریــز ازجملــه مهمترین شــهرهای دورهی قاجــار بوده
و صاحـ ِـبخانههــای متعــدد تاریخــی اســت ،حــدود  121ارســی از
ً
ارســیهای ســالم و تقریبــا دس ـتنخوردهی خانههــای متعلــق به
آن دوره ،انتخــاب و بعــد از بررس ـیها و غربال اولیه 22 ،مورد آن به
مرحلهی اصلی و تدقیقی پژوهش راه یافتند.
ایــن پژوهــش پــس از تعیین هــدف ،معرفی پیشــینهی نظری و

پیشینهی تجربی (بازشناسی اجزا و عناصر) ارسی ،روش و چارچوب
تحقیق ،حجم نمونه ،روش تجزیهوتحلیل ،یافتهها و نتیجهگیری،
ضمن اشــاره به رنگهای مختلف بهکاررفته در ارس ـیها ،به بررسی
نظم ،جایگاه ،فراوانی و پرا کنش رنگ قرمز نسبت به سایر رنگهای
بهکاررفته در ارســیهای خانههای قاجــاری تبریز میپردازد و تالش
میکند به سؤاالتی از ایندست پاسخ دهد:
ُ
 قرارگیــری رنگهــا در تــاج ا ُرســی ،از مرکــز به ســمت حاشــیه،چگونه بوده و دارای چه ترتیبی است؟
ُ
ُ
 کــدام رنــگ از شیشــههای رنگــی بهکاررفتــه در ارســیها ،ازدرصد حضور بیشتری برخوردار است؟
ُ
ُ
 موقعیــت رنــگ قرمز در بافتــار تاج ارســیهای معماری قاجارنسبت به سایر رنگها چگونه است؟
این مطالعه از جنبهی دیگری هم حائز اهمیت است؛ آنجا که
میخواهــد به برخی نگاههای نهچندان عمیق که تصور میکنند،
بــا کنار هم گذاشــتن اتفاقــی و ناشــیانه رنگها ،میتوانند ارســی،
این دلرباترین گوهر رنگی خانههای ســنتی را به بیننده القا کنند،
هشدار سهلانگاری دهد .این نگاهها میپندارند ارسی ملغمهای
از رنگهای مختلف ،بدون هیچ قاعده و قانون مشــخصی است و
چینش نقش عناصر رنگی آن ،از هیچ اصولی پیروی نمیکند .این
پژوهش بر آن است با بهانه قراردادن ارسی و پیگیری حضور رنگ
قرمز در آن ،بگوید چینش ،نحوه اســتقرار و میزان حضور رنگها و
حتی بیرنگها در ارسی ،از اصول و قواعدی کالن پیروی میکند.

 -۱پیشینهی تحقیق
برای ســاماندهی پیشینهی مطالعات ،این قسمت به دو بخش
نظری و تجربی تفکیک شد؛ در بخش نظری ،مطالعات صورتگرفته
ُ
در زمین ـهی ا ُرســی ،جایــگاه و مبانــی نــور و رنــگ در روانشناســی و
معمــاری اســامی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و در بخــش تجربــی ،به
ُ
بازشناسی عینی عناصر ،اجزا و ریخت عمومی ا ُرسیها پرداخته شد.
 -۱-۱پیشینه نظری
 -۱-۱-۱نور ،رنگ و معماری اسالمی
نــور ،رن ـگ و همچنیــن آب ،عناصــر زیباییشــناختی معمــاری
اســامی به شــمار میروند .نور یکی از جنبههــای متمایز معماری
ایرانی اسـ�ت و عنصر حکمت الهی ب ـ�ه شـ�مار میآید (Arjmandi et
 .)al., 2011, 295تجلــی ماهیــت وجــودی نــور و رنــگ بــر بنــا ،این
دو عنصــر را اصلیتریــن محور زیباییشناســی معمــاری ایرانی ،در
عرفان و معنا قرار داده است (عالیی و حسینی.)1 ،1392 ،
نــور و رنــگ از عناصــری هســتند کــه از دیربــاز نقــش مهمــی در
ً
معماری اسالمی ایفا کردهاند .اساسا این دو عنصر در فرهنگ ایران،
قبل و بعد از ظهور اسالم نقش مهمی داشتهاند؛ در حکمت ایرانیان

باســتان از خداونــد کــه همــان اهورامزدا باشــد ،بهمنزلهی روشــنی
بیکــران و از رنــگ بهعنوان اولین دختر نور یادشــده اســت؛ رنگ نیز
یکــی از مــدرکات بصــری اســت و در فرهنــگ و هنر اســامی ایــران با
تفســیرهای عرفانی و ابعاد زیبایی شناسانه ،به جنبههای مختلف
آن ،ازجمله تأثیرات روانی و شناختی آن توجه شده است (همان.)2 ،
رنگآمیــزی ،از جملــه عناصری اســت کــه هنر ایرانی را از ســایر
هنرهــا جــدا میکنــد .ایــن قاعــده از زمانهــای قدیم و بــدو طلوع
تمــدن فــات ایــران وجــود داشــته و نمونههــای آن در کاشــیها،
نقــش برجســتههای هخامنشــی و ظــروف و اشــیای رنگیــن عهــد
ساســانی گرفتــه تــا نقاشــیها و تزیینــات صنایع گونا گــون دورهی
اســامی دیــده میشــود (محســنی و نفــری .)67 ،1379 ،رنــگ
قرمــز در معمــاری ایرانــی -اســامی ،بیشــتر در تزیینــات و عناصــر
تزیینــی بهکاررفتــه اســت؛ بهعنــوان نمونــه در تزیینــات گچبــری
گنبــد ســلطانیه ،از رنگهــای گونا گــون (ســفید ،قرمز ،زرد ،ســبز و
آبــی الجوردی) استفادهشــده اســت که بــه این تزیینــات جلوهی
بیشــتری داده اســت یا در گچبریهای محراب بقعــهی پیر بکران
اصفهان ،گچبری مشــبک محراب به رنگ قرمز میباشــد (شکفته

ُ
بررسی اهمیت ،فراوانی و پرا کنش رنگ قرمز در ا ُرسیهای خانههای
تاریخی ایران

و صالحــی کاخکــی)69 ،1393 ،؛ یــا در دورهی قاجــار ،کاش ـیکاری
بــه لحاظ مضامین جدید ،کاربرد رنگهــای متنوع و جدید مانند
قرمــز ،نارنجــی و صورتــی ،تنوع در طراحی نقوش ،وفور اســتفاده از
نقوش انســانی در بناهای مذهبی و غیرمذهبی ویژگیهای جدید
و منحصرب هفــردی دارد (مخلصــی .)110 ،1382 ،در نقاش ـیهای
قاجــاری تنــوع رنگــی و تســلط رنگهــای گــرم بهویــژه رنــگ قرمــز
(پا کباز )151 ،1388 ،و اســتفاده از رنگهای زنده و شاداب نسبت
به دورههای قبل افزایش مییابد.
ُ
ا ُرســی در کنــار بادگیــر ،ســنتوری ،جامخانــه ،حوضخانــه از
عناصــر شــاخص وابســته بــه معمــارى دوران قاجار اســت (کمالی،
ُ
ً
 .)53 ،1389ا ُرســی اصطالحــا بــه در و پنجرههایــی گفته میشــود
ً
کــه معمــوال سرتاســر دیــوار یــک اتــاق را میپوشــانند و از ســقف تــا
کــف یکپارچهاند و باز و بســته شــدن آنهــا بهصورت عمــودی و باال
ُ
و پایی ـنرو اســت (پیرنیــا)192 ،1381،؛ برخــی ا ُرســی را برگرفتــه از
پنجرههــای کلیســاهای گوتیــک 1میداننــد (شــفیعپور،1385 ،
 ،)178برخــی آن را پنجــرهای وارداتــی از روســیه میداننــد (معین،
ُ
ً
 )1386و برخــی دیگر ا ُرســی را کامال ایرانــی معرفی میکنند (پیرنیا،
 .)98 ،1394آنچــه ایــن پنجرههــا را متنــوع ،بدیــع و زیبــا نشــان
میدهد ،نقش و نگارهای هندسی و اسلیمی بهکاررفته و نحوهی
ُ
چینــش شیش ـههای رنگــی در ســطح ا ُرس ـیها اســت کــه باعث به
وجود آمدن ترکیبهای رنگی مختلفی میشود.
اســتفاده از شیش ـهی رنگی درون در و پنجره در معماری ،ابتدا
در کلیسای جامع به سبک معماری گوتیک بهکاررفته است و بعد
ُ
از آن ،ســاخت ا ُرســی در کشورهای شرقی و بهویژه ایران رواج پیدا
میکند (شــفیع پور .)178 ،1385 ،به نظر میرســد که اســتفاده از
ُ
ا ُرسی در معماری از قرون دهم و یازدهم هجری شرو عشده باشد،
امــا طر حهــای ب ـهکار رفتــه در آن ،از دیربــاز در پنجــره ســازی رواج
داشــته اســت .شیش ـههای رنگی نیــز در ایــران از زمــان صفويه کار
شــد و در پنجرههــای مشــبک به کار رفــت (پیرنیــا )18 ،1394 ،اما
ُ
اســتفاده از آنهــا در دورهی قاجــار در ا ُرس ـیها بــه اوج خــود رســيد
(علیپــور .)7 ،1390 ،همچنین در دورهی قاجار ،شیش ـهی رنگی از
عناصر اصلی و معمول در آرایش بناها بوده است.
بررســي تأثيــر رنگهــا بــر جســم و روان ،موضوعــی بــوده کــه

همــواره در طــول تاريــخ مطــرح بــوده اســت و از آن بــرای درمــان و
گاهــی پیشــگیری از بیماریهــا اســتفاده میکردنــد ،بــرای مثــال،
آشــوريان ،بابليــان و مصريــان همگــی بهنوعــی از رنــگ و نــور در
درمـ�ان اسـ�تفاده میکردنـ�د (.)Demarco and Clarke, 2001,101
از نظــر روانشناســی ،رنگهــای مختلــف ایــن شیشــهها و ایجــاد
نورهــای همرنگشــان بــر روی انســان تأثیــرات مختلفــی میگــذارد
(مجلســی )22 ،1387 ،که هر رنگ در کنار رنگ دیگر ،شــدت این
تأثیر را خنثی کرده و مقدار مناســب آن را تنظیم و تعدیل میکند.
ُ
بیشــتر رنگهــای استفادهشــده در شیشــههای ا ُرســی ،رنگهای
قرمــز ،الجوردی ،ســبز و زرد هســتند و هرکــدام بهتنهایی یک تأثیر
روانشناختی مجزایی دارند (شفیع پور .)178 ،1385 ،رنگ قرمز،
دارای نفوذ بســیار قوی در روح و روان انســان میباشــد .اســتفاده
از ایــن رنــگ در ارتفاعــات فضاهــای داخلــی ،همــواره تداعیگــر
احساســات عاطفــی و زیباییشناســانه بــوده اســت؛ ایــن رنگ ،با
توجــه بــه تأثیــر نوری قــوی خــود ،نقش مهمــی از سیســتم ارتباط
بصری ایفا میکند ( .)Tarajko-kowalska, 2010, 92رنگ قرمز در
معماری ،هم به فضا و هم به ســاختمان ،شــخصیت خاصی اعطا
میکند و باعث دید خوب و جذب ناظر میشود (.)Ibid, 98
-۲-۱-۱مرور ادبیات مرتبط با ارسی
ُ
در زمینهی پنجرههای ا ُرسی ،منابع مدونی که با روششناسی
علمی تدوینشــده باشــند ،در دســترس نمیباشــد .ا کثر کتابها
و مقــاالت موجــود ،بــه ویژگیهــای ســاختاری ،کارکــردی آن
اشارهکردهاند که شاخصترین آنها به شرح زیر میباشد:
ُ
شــفیع پــور ( ،)1385در مقالهای بــا عنوان " ا ُرســی در معماری
ســنتی ایــران" ،بیشــتر بــه جنبههــای کارکــردی و فیزیــک نــور
ُ
در ا ُرس ـیها پرداختــه اســت .امرایــی ( ،)1388در کتــاب خــود
ُُ
بــا عنوان"ارســی ،پنجر ههــای رو بــه نــور" ،بیشــتر بــه جنبههــای
ُ
ســاختاری ،نحوهی ســاخت ،کارکرد و درودگری ا ُرسیها پرداخته
اســت .علیپور ( ،)1390در مقالهی خــود با عنوان" مطالعهی طرح
ُ
ُ
خهــای قاجاری تهــران" ،طر حها و نقشهای ا ُرســی
ا ُرس ـیهای کا 
کاخهــای تهــران را بــا نقشمایههای مشــابه در ســایر هنرها مانند
فرشبافــی ،تذهیــب و غیره بررســی کرده اســت .یوســفی (،)1390

جدول  -1نمونهای از حضور و نقشآفرینی رنگ قرمز در معماری ایرانی – اسالمی.

گچبری محراب مسجد جامع ساوه

گچبری گنبد سلطانیه

نقاشی دیواری خانهی بهنام

آجرکاری خانه نیکدل

مأخذ( :خودداری نایینی و پا کنژاد،
)115 ،1386

مأخذ)Faghfoori et al., 2014,13( :

مأخذ :نگارندگان

مأخذ :نگارندگان
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در پایاننام ـهی (منتشرنشــده) بــا عنوان"قــواره بــری در بناهــای
ُ
قاجــار تهــران" ،بــه جزئیــات و تکنیکهــای خــرد مقیاس ســاخت
ُ
ا ُرســی پرداخته است .در بررســی دیگر ،زارعی ( ،)1392در مقالهی
ُُ
خود تحت عنوان"ســنندج شــهر ارسی ،بررســی روند شکلگیری و
ُ
ً
گســترش هنر ا ُرسیسازی بر اســاس نمونههای موجود" ،عمدتا به
ُ
نحوهی طراحی و ســاخت ا ُرســی ،معرفی اجزا و نحوهی کارکرد آن
پرداخته اســت .مدهوشــیان نژاد و همکاران ( ،)1395در مقالهای
ُ
تحــت عنوان"تمایزهــای کیفــی و کمــی در ســیر تحول ا ُرس ـیهای
ُ
قاجــاری تبریــز" ،ا ُرس ـیهای قاجــاری شــهر تبریــز را در ســه دوره
ُ
دستهبندی کرده و تفاوتهای ظاهری ا ُرسیهای هر دوره را مورد
بررســی قرار دادهاند .همانگونه که مالحظه میشود ،در زمینهی
ُ
جایــگاه و اهمیت رنگ و نور در ا ُرس ـیها مطالعهای صورت نگرفته
که ضرورت انجام این نوع تحقیق آشکار میگردد.
 -۲-۱پیشینه تجربی
جهتگیــری اصلــی ایــن مقالــه ،شــناخت شیش ـههای رنگــی،
قواعــد حضــور رنگ قرمــز و رمزگشــایی از نحوهی حضور آن اســت،
ُ
ولــی بــرای شــروع ایــن کار ضروری اســت کــه عناصر و اجــزای خرد
و کالن پنجــرهی ارســی مــورد توجــه ،شناســایی و بازتعریــف قــرار
گیــرد .ایــن بازشناســی ،از دو جهــت حائــز اهمیت اســت ،نخســت
اینکــه تکلیــف ارجاعــات مــورد اشــاره در داخــل متــن مشــخص
میشــود و دیگر اینکه خوانشــی ســاده از اســامی و اجزای ارسی را
بــه دســت میدهد و پژوهنــدگان آتــی را از آزار تطور و تنوع اســامی
مصــون میدارد؛ بــرای نمونه حتی تلفظ ارســی در معدود مقاالت
و کتابهــای منتشرشــده باهــم متفــاوت اســت و ایــن ضــرورت
بازخوانی و نامگذاری پیشنهادی عناصر آن را دو چندان میکند.

ُ
ُ
تصویر  -1معرفی اجزای یک ا ُرسی هفت دری (با شاه ا ُرسی) .

ُ
 -۱-۲-۱بازشناسی عناصر و اجزای ا ُرسی
تعریف علمی و بسیار دقیق از عناصر و ارگانهای هنری معمول
نیست؛ چرا که میتواند منجر به چیرگی حاشیه بر متن شود ،ولی
برای فهم بهتر محدودههای مورد بحث ،داشــتن تعاریف روشنگر
میتواند از ابهامات و سوءتفاهمهای ایجادشده ممانعت نماید.
ارسی :ارسی پنجرهای است مشبک ،وسیع و با بازشوهایی رو
ً
به باال که معموال در تاالرها و با جامهای رنگی مورد اســتفاده قرار
میگیرد؛ ارسی میتواند از یک یا چند خان ارسی تشکیل شود.
خــان ارســی :به هرکــدام از اجزای کالن ارســی که طول ارســی
را بــه قســمتهای مســاوی تقســیم کــرد ه و از تاج ارســی برخوردار
باشد ،خان ارسی گفته میشود.
شــاه ارســی :در برخــی از ارســیها ،خــان ارســی میانــی شــکل
ممتازتری به خود میگیرد که به آن شاه ارسی گفته میشود.
ارس ـیها دارای انــواع مختلفــی هســتند و بر اســاس معیارهای
مختلــف (تعــداد لنگهها ،نقشمایههــا ،ظرافت و فرم تــاج و غیره)
طبقهبنــدی میشــوند؛ به بــاور نگارندگان در همــهی آنها وجود 4
قسمت اصلی قابل مشاهده است که عبارتاند از:
 -۱چهارچــوب :ســاختار اصلــی ارســی را تشــکیل میدهــد که
شامل ردیف تیرهای چوبی بهصورت افقی (وادار) و عمودی (بائو)
میباشــد .شــکل چهارچوب ،تابع شــکل محل قرارگیری ارســی در
ساختمان است (تصویر .)1
ُ
ُ
ُ
 -۲تــاج :2قســمت باالیی و پرنقش ارســیها که با شیشــههای
ُ
رنگــی مزیــن شــدهاند؛ ایــن بخــش از ا ُرســی ،بــه شــکلهای تخت
(صــاف) ،کمانــی ،نیمدایــره و جناغی میباشــد (مدهوشــیان نژاد
ً
و عســکری الموتــی )80 ،1395 ،کــه ا کثــرا بهصــورت قوســی شــکل
ُ
هستند .تاج در ا ُرسیها به چهار قسمت اصلی تقسیم میگردد:

ُ
بررسی اهمیت ،فراوانی و پرا کنش رنگ قرمز در ا ُرسیهای خانههای
تاریخی ایران

ُ
ُ
ً
الــف) نگین تــاج :3این بخش از ا ُرســی تقریبا در تمام ا ُرس ـیها
ُ
وجود دارد و نقطهی عطف و کانون توجه ناظران ا ُرسی میباشد.
ب) َپــر تــاج :4بــه هرکــدام از ایــن وا گیرههــا در ســاختمان تــاج
ُ
ا ُرسی ،یک َ«پر تاج» میگویند.
ج) لب ـهی تاج :عبارت اســت از نواری بــا اندازهی ثابت و دارای
نقوش اسلیمی ،هندسی و بتهجقه که مرکز تاج را در برمیگیرد.
د) زمینهی تاج :به فضای محصور بین تاج و چهارچوب ارسی
یا خان ارسی «زمینهی تاج» گفته میشود.
ُ
ُ
 -۳کتیبه :قســمت پایینی تاج یا قسمت میانی ارسی است ،البته
ُ
این قسمت ،در برخی از ا ُرسیها وجود ندارد.
ُ
 -۴لنگهها یا لتهها :بخش پایینی ا ُرســی را شــامل میشود که هر
یک از این لنگهها با اســتفاده از مکانیســم خاص خود باال و پایین
میروند (باز و بسته میشوند) .لنگهها را میتوان از لحاظ فرمی و
ُ
شکلی ،مقیاس کوچکشدهی خان ا ُرسیها در نظر گرفت؛ بدین
ُ
معنــی که لنگهها نیز همانند خان ا ُرس ـیها دارای تاج میباشــند.
ُ
تاج لنگهها در مقایسه با تاج خان ا ُرسی ،بسیار کوچکتر و سادهتر
ً
اســت ولی معموال در آن از موتیفها و رنگهایی که در تاج اصلی
ُ
ا ُرسی بهکاررفته ،استفاده میشود.
 -۲-۲-۱محل قرارگیری ارسیها در خانههای قاجاری تبریز
در گذشــته جز مال کان ،ســران و حا کمان آن زمان ،کمتر کسی
میتوانســته از ایــن نــوع پنجــره در منزل یــا عمارت خود اســتفاده
کند .گاهی نیز به دستور حا کمی در عمارت ،مسجد یا حسینیهای
به کار میرفته است .خود کسانی که از این نوع پنجرهها استفاده

تصویر  -2معرفی اجزا و عناصر ساختاری ارسی.

میکردنــد نیــز بنــا بــه موقعیــت اجتماعیشــان در میــان جامعه از
پنجرههــای ارســی متفــاوت بهــره میبردنــد .پنجرههای ارســی در
تاالرهای بزرگ کاخها یا عمارتها اســتفاده میشــده و همیشه در
یک بنا شــاهکار ارســی آن متعلق به قســمت پذیرایی بوده اســت
(امرایی 41 ،1388 ،و .)42
ً
ارس ـیهای مورد مطالعهی طرح ،عمدتا در تاالر اصلی (طنبی)
و در جبههی جنوبی بنا قرارگرفتهاند بهجز ارســی خانه کلکتهچی
که در ســمت شــمالی بنــا و رو به حیاطخلــوت ،خانهی مجتهدی
کــه در مهتابینشــین و یکی از ارســیهای عمارت حیــدرزاده که در
راهپله قرار دارد (جدول .)4

 -۲روش تحقیق و مراحل انجام کار
ایــن مقالــه از لحاظ هدف انجام تحقیــق در گروه پژوهشهای
بنیــادی قــرار میگیرد .روش تحقیــق اتخاذ شــده ،بهصورت روش
توصیفــی -تحلیلــی (بــرای تحلیــل نمونههــای مــورد مطالعــه)
میباشــد .جمــعآوری اطالعات بهصــورت کتابخوانــی و میدانی
میباشــد .مبانــی نظری ایــن پژوهش مبتنــی بر گــردآوری مدارک
ُ
مکتــوب موجــود در زمینهی رنگ و ا ُرســی گردآوریشــده و بخش
ُُ
نمونههای موردی از طریق منابع میدانی ،شامل تعداد  22ارسی
از خانههــای قاجــاری تبریــز ،انتخــاب (جــدول  )2و ترسیمشــده
اســت؛ همچنین برای تحلیل از نرمافزارهای مهندســی و گرافیکی
بهره گرفتهشده است.
جامع ـهی آمــاری پژوهــش 121 ،ارســی موجــود در ســطح شــهر
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تبریز است که شامل تمام ارسیهای استفادهشده در مکانهایی
با کاربری مذهبی ،تجاری ،مســکونی و دورههای مختلف تاریخی
مختلــف اعــم از زندیــه ،قاجــار ،پهلــوی و معاصــر بــوده اســت.
ً
همانطــور کــه قبــا ذ کــر آن رفت ،بــرای تحدیــد مطالعــه ،دورهی
قاجار و کاربری مسکونی معیار اولیهی غربالگری جامعهی آماری
قرار گرفت .از ســوی دیگر ،از آنجا که هدف اصلی مطالعه ،بررســی
اهمیــت ،فراوانــی و پرا کنش رنگ قرمز بود ،الگوی "تاج ارســی" که
قابلیت کالیبرهشــدن و همپوشــانی ،جهت کشــف نوع پرا کنش را
دارا بود ،مورد بهرهبرداری قرار گرفت .برای جلوگیری از اختالل در

ً
رونــد پژوهش ،الگوهای مشــابه ،عمدتا کانــوندار و نگیندار که از
نظر اندازه ،نزدیکی الزم را داشــته باشــند ،انتخاب شد .دستآخر
ایــن فا کتــور اصالــت بــود کــه بهعنــوان َس َــرند نهایــی بــرای تعیین
جامع ـهی نمونهی آماری وارد روند پژوهش شــد؛ الزم به یادآوری
است در مواردی مانند خانهی بهنام ،خانهی مجتهدی ،خانهی
صرافــار (علــوی) و مــوزهی آذربایجــان که ارســی الحاقــی نمونهی
ً
اصیلــی از خانههــای دوره قاجــار بــوده ،ولی بعدا بــه دلیل تخریب
بنــای اصلی به این ســاختمانها الحاق شــده اســت ،اصیل تلقی
گردیده و وارد جامعهی نمونهی مورد مطالعه قرار گرفت.

جدول  -2اسامی و مشخصات جامعهی نمونهی آماری– برگرفته از اطالعات.

بناهای تاریخی تبریز

تعداد ارسیها

5

اصالت ارسی

قدمت بنا

اصل

الحاقی

وضعیت فعلی ارسی

خانه سلماسی

 1ارسی

اوایل قاجار

سالم (مستقر در بنا)

خانه بهنام

 1ارسی

اوایل قاجار

سالم (مستقر در بنا)

خانه کوزه کنانی (موزه مشروطه)

 1ارسی

اواسط قاجار

سالم (مستقر در بنا)

خانه امیرنظام گروسی

 2ارسی

اواسط قاجار

سالم (مستقر در بنا)

خانه قدکی

 2ارسی

اواسط قاجار

سالم (مستقر در بنا)

خانه حیدر زاده

 3ارسی

اواسط قاجار

سالم (مستقر در بنا)

خانه نیکدل

 2ارسی

اواسط قاجار

سالم (مستقر در بنا)

خانه مجتهدی

 1ارسی

قاجار -پهلوی

سالم (مستقر در بنا)

خانه بلورچیان

 1ارسی

اواخر قاجار

مرمتشده

خانه سلطان قرایی

 2ارسی

قاجار -پهلوی

سالم (مستقر در بنا)

خانه صرافالر (علوی)

 1ارسی

قاجار -پهلوی

سالم (مستقر در بنا)

خانه کلکتهچی

 1ارسی

اواسط قاجار

در حال تخریب

خانه نیل فروشان

 2ارسی

قاجار

سالم (مستقر در بنا)

موزه آذربایجان

 2ارسی

پهلوی

سالم (مستقر در بنا)

ماخذ( :مدهوشیاننژاد)190 ،1391،
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بررسی اهمیت ،فراوانی و پرا کنش رنگ قرمز در ا ُرسیهای خانههای
تاریخی ایران

 -۱-۲نحوهی برداشت و پیاده کردن اطالعات از تاج ارسیها
همانگونــه کــه ذ کــر آن رفــت مقــرر شــد الگــوی پرا کنــش تــاج
ارســیها بــرای تعقیــب حضــور و اســتقرار رنــگ قرمــز مــورد پایــش
قــرار گیرد .بــرای این منظــور ،تصاویری از داخل و خــارج هریک از
ُ
ا ُرسیهای مورد مطالعه ،در نور طبیعی روز گرفته شد؛ سپس این
تصاویر توســط مراحل ذکرشــده در جدول  ،3با استفاده از نرمافزار
فتوشاپ 6به عکسهای تخت تبدیل گردید.
ُ
ُ
برای به دست آوردن میزان حضور هرکدام از رنگها در ارسیهای

مورد مطالعه ،از دو روش اســتفاده گردید .در روش اول ،با استفاده از
ُ
نرمافزار اتوکد 9تمامی خطوط و نقشمایههای بهکار رفته در ا ُرسیها با
دقتترسیمشدهوسپسسطحاشغالهرکداماز رنگهاتوسطدستور
ُ
سطح10اندازه گرفتهشدونسبتآنهابهکلسطحا ُرسیمحاسبه گردید؛
در روش دوم ،با اســتفاده از نرمافزار فتوشاپ نسخهی قابلتعمیم،11
رنگ مورد نظر توسط ابزار جادویی 12انتخاب گردید و مساحت هریک
13
از رنگهــای انتخابــی توســط دســتور اندازهگیریهای ضبطشــده
محاســبه شــد کــه نتایــج آن در جــدول  4قابلمشــاهده میباشــد.
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ُ
 -۲-۲پرا کنش رنگها در سطح ا ُرسی
بهمنظــور مشــخص نمودن موقعیت رنگ قرمز در قســمت تاج
ُ
ا ُرس ـیهای مــورد مطالعــه ،ابتــدا بــا فیلترنمــودن ســایر رنگهــا با
ُُ
اســتفاده از نرمافزار فتوشاپ ،قســمتهایی از تاج ارسی که دارای
رنــگ قرمــز بودند ،مشــخص گردید؛ ســپس بــا اســتفاده از نرمافزار
فتوشــاپ ،ایــن قســمتها بــر روی یکدیگــر قــرار داده شــد .در این
16
قســمت ،تنالیتهی 15هریک ازرنگهای قرمز ،آبی و ســبز یکسان
و شــفاف در نظــر گرفتــه شــد تــا در صــورت همپوشــانی بخشــی از
رنگهــا ،آن بخــش بهصورت ُپررنگتر مشــاهده شــود (ردیف اول
جدول )5؛ بنابراین هر بخشــی که رنگ آن ُپررنگتر باشــد ،بیانگر
این موضوع اســت که رنگها ،در آن ناحیه از همپوشــانی و حضور
بیشتری برخوردارند.
ُ
ُ
بــرای اینکــه ناحیههایــی از تــاج ارس ـیهای مــورد مطالعــه کــه
دارای بیشــترین میــزان حضور رنگ هســتند ،مشــخص گــردد ،در
مرحل ـهی اول ،رنگهایــی کــه دارای درصد اشــباع 17کمتر از %25
بودنــد و در مرحلهی دوم رنگهایی که دارای درصد اشــباع کمتر
از  %50بودند ،حذف گردیدند (جدول .)5

میباشــند (نمــودار )1؛ کــه از میــان شیشــههای رنگــی ،رنــگ قرمز
بیشــترین مقــدار را نســبت بــه ســایر رنگهــا دارا میباشــد؛ ولــی
همنشــینی رنگ قرمز در کنار ســایر رنگها تا حد زیادی اثرات این
رنگ را متعادل کرده است.
ُ
ُ
همچنیــن ا گر رنگهای بهکاررفته در ارســیها را به دو دســتهی
کلی رنگهای سرد و گرم تقسیمبندی کنیم ،در این میان ،رنگهای
ســرد (آبی و ســبز) %27 ،و رنگهای گرم (قرمز ،نارنجی و زرد)%19 ،
را بــه خــود اختصــاص دادنــد کــه بیانگر شــدت تأثیر زیــاد رنگهای
گــرم باألخــص رنــگ قرمــز ،در مقایســه با رنگهای ســرد میباشــد.
ُ
در مــورد پرا کنــش رنــگ در تــاج ا ُرســیها ،بایــد گفــت بــا حذف
تنالیتههــای روشــن رنگ قرمــز ،آبی و ســبز در دو مرحلهی جدول5
نقــاط همپوشــانی شــده رنگها بــر روی
(کــه بــرای بهدســت آوردن ِ
ُ
ا ُرسیهای مورد مطالعه انجام گردید) ،مشاهده میشود که پرا کنش
ُ
رنگهــا در ســطح تاج ا ُرســی ،بــه یکمیــزان و بهصــورت یکنواخت
نمیباشــد .بدین منظــور برای اینکــه موقعیت پرا کنــش رنگها را

-۳یافتهها
ُ
یافتههای آماری تحقیق نشــان میدهد که در تاج ا ُرس ـیهای
ُ
مورد مطالعه ،بهصورت میانگین از کل ســطح ا ُرسیها%44/55 ،
متعلــق بــه ســطوح غیر نــور گــذر (چهارچوب و ســایر قســمتهای
ُ
غیر شــفاف ا ُرســی) و  %55/45مربوط به ســطوح شفاف و نور گذر
میباشــد کــه از ایــن میزان ســطح نور گــذر ،شیش ـههای بیرنگ،
قرمز ،آبی تیره ،سبز ،نارنجی و زرد به ترتیب با ،%15/51،%54/61
 %1/78 ،%12/14 ،%13/98و  %1/02دارای بیشــترین مقــدار

ُ
نمودار -1نمودار تفکیکیمیزانرنگهایبهکاررفتهدر تاجا ُرسیهایخانههایقاجاریتبریز.

ُ
جدول -5تصاویر حاصل از برهم نهش رنگهای قرمز ،آبی و سبز در تاجهای  22ا ُرسی مورد مطالعه.

مرحلهی دوم

مرحلهی اول

مراحل

برهم نهش رنگ قرمز

برهم نهش رنگ آبی

برهم نهش رنگ سبز

ُ
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بتوان بهآســانی مشــخص کــرد ،همانند جــدول  ،6حلقههایــی 18از
ُ
ُ
نگین تاج ا ُرسی تا لبهی پیرامونی ا ُرسی رسم گردید.
ُ
در تقسیمبندی  7حلقهای تاج ا ُرسی ( 6حلقه و نگین تاج) که
برای همهی رنگها ،ثابت و یکســان در نظر گرفته شــد ،مشخص
ُ
گردید که پرا کنش رنگها بهصورت یکنواخت در ســطح تاج ا ُرسی
صورت نگرفته است ،با مقایسهی پرا کنش هر سه رنگ (قرمز ،آبی
و سبز) باهم ،مشاهده میگردد که پرا کنش رنگ قرمز در سطح تاج
ُ
ا ُرســی ،از نظمی خــاص و ریتمیک برخوردار اســت ،یعنی در نگین
تــاج ،حلق ـهی ســوم و حلقهی ششــم رنگ قرمــز با فراوانــی زیادی
حضــور دارد ،ولــی در حلقهی بعــدی آن (حلقههای اول و چهارم)
از فراوانی آن کاســته شــده و در دو حلقهی بعدی (حلقهی دوم و
پنجم) این میزان بهشــدت کاهــش مییابد (جدول )6؛ همچنین
ا گر این سه حلقه (نگین تاج ،حلقهی سوم و ششم) باهم مقایسه
ُ
گردند ،مشــاهده میشــود که بافاصله گرفتن از نگین تاج ا ُرسی ،از
فراوانی حضور رنگ قرمز در هریک از این حلقهها کاســته میشــود
(نمــودار  .)2بــا توجه به نمودار  ،2رنگ قرمز در مقایســه با دو رنگ
آبــی و ســبز ،در نگیــن تــاج ،حلق ـهی اول (کــه کانون توجــه در تاج
ُ
ا ُرســی میباشــد) و حلقهی ســوم از مقدار بیشــتری برخوردار بوده
و در کانون توجه است.
ُ
همچنین با انطباق ناحیههایی از ســطح تاج ا ُرســی که هر یک
از رنگهــا بیشــترین میــزان حضــور را دارنــد (تصویــر  ،)3مشــاهده

میگردد که هریک از رنگهای به کار رفته در تاج نیز نسبت به هم
دارای نظم میباشند.
ُ
ُ
پــس از حــذف تنالیتههــای کمرنــگ در تــاج ارســیهای مــورد
بررســی (جدول  ،)5مشــاهده گردید که در محدودهی سطح تاج،
بخشهایــی خالــی باقــی میمانــد؛ بنابرایــن تصمیم گرفته شــد تا
هــر  3رنــگ ،رویهــم قــرار گیرنــد (تصویر  )3تا مشــخص گــردد که
آیــا ناحیههــای خالیای که در مرحلهی  2جدول  5بهدســتآمده
بود ،توسط سایر رنگها تکمیل میگردد یا خیر.
بــا توجــه به تصویر  3مشــاهده میشــود کــه پــس از انطباق هر
ً
سه رنگبر رویهم ،تقریبا جاهای خالی هر یک از رنگها توسط
دو رنگ دیگر تکمیل میشــود .این مســئله بیانگر آن اســت که در
ســطح تاج ارســی ،هرکدام از رنگها دارای موقعیت و محدودهی
خاص خود هستند.

ُ
تصویر  -3انطباق رنگ قرمز ،آبی و سبز در قسمت تاج ا ُرسیهای مورد بررسی.

ُ
جدول  -6تقسیمبندی سطح تاج ا ُرسی ،جهت مشخص نمودن موقعیت پرا کنش رنگ قرمز در سطح آن.

رنگ قرمز

رنگ آبی

ُ
نمودار  -2میزان حضور رنگ قرمز ،آبی و سبز در هرکدام از حلقههای موجود در تاج ا ُرسیهای مورد مطالعه.

رنگ سبز
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نتیجه
بــه نظــر میرســد اســتادکاران ســنتی و ســازندگان ارســی از
ویژگیهــای ارزنــدهی رنــگ قرمــز باخبر بــوده (چه شــهودی و چه
حصولــی) و نقــش ممتــازی بــرای آن در بافتــار تــاج ارس ـیها قائــل
میشــدند .از یافتههای بهدستآمده میتوان چنین نتیجهگیری
کرد که در میان شیشههای رنگیای که در سطح نور گذر ارسیها
بــه کار رفتــه اســت ،رنــگ قرمز از کمیت بیشــتری نســبت به ســایر
رنگها برخوردار اســت .همچنین با توجه به فرم و نحوه قرارگیری
َپــر ارس ـیهای بــه کار رفته در تاج ارســی و نقوش استفادهشــده در
آنها ،کانون تاج ارسی از قدرت جلب توجه بیشتری برخوردار است
که رنگ قرمز این جایگاه را به خود اختصاص داده است.
همچنیــن بــه نظــر میرســد هنرمنــدان طــراح ارســی ،از نقــش
ً
اجتنابــی ترا کــم رنــگ خصوصا رنــگ قرمز باخبــر بوده ،از انباشــت
و تسلســل بیواســطهی آن اجتنــاب میکردنــد؛ طبــق یافتههــای
بهدس ـتآمده ،میزان حضور رنگ قرمز از ســمت حاشــیهی ارســی

بهطــرف نگیــن تاج بهصورت منظــم و ریتمیک بوده و دارای ســیر
افزایشــی میباشــد درحالیکه ســایر رنگهای به کار رفته در ارسی
فاقد این خصیصه هستند.
ترتیــب قرارگیــری رنگهــای بــه کار رفتــه در تــاج ارســیهای
موردمطالعه ،به ترتیب از مرکز به ســمت حاشــیهی ارسی (حلقهی
ششم) بهصورت میانگین عبارتاند از :قرمز ،قرمز ،سبز ،قرمز ،آبی،
آبی ،سبز؛ بنابراین نتایج بهدستآمده حا کی از آن است که استقرار
رنگهــا در چیدمــان شیشــههای رنگی ســطوح نــور گذر ارســیها،
تصادفی نیست و از نظمی پنهان و متناسب برخوردار است .نظمی
که باعث تســری نوعی از زیبایی جهان شــمول و بیزمان بر نحوهی
چیدمان شیشههای رنگی در ارسیها میشود.
ایــن پژوهــش میتوانــد در ســایر الگوهــای تــاج ارســیها ،انواع
لنگــه ارس ـیها و نقشمایههــای رایــج در ســایر هنرهــای مرتبط با
معماری مانند فرش مورد توجه و کاربست قرار گیرد.

پینوشتها
1 Gothic Architecture.
 2این واژه  ،ســابقه مکتوب چندانی ندارند و توســط نگارندگان برای توصیف
بهتــر اجــزای ارســی پیشــنهاد میگردنــد؛ این قســمت از ارســی در ســایر منابع با
عنوان کلی کتیبه و در برخی دیگر با عنوان خورشیدی از آن یاد شده است.
 3این واژ ه توســط نگارندگان پیشنهاد میگردد؛ این قسمت از ارسی در سایر
منابع با عنوان شمسه به کار رفته است.
 4ایــن واژه ســابقه مکتوب چندانی ندارند و توســط نگارنــدگان برای توصیف
بهتــر اجــزای ارســی پیشــنهاد میگردنــد؛ این قســمت از ارســی در ســایر منابع با
عنوان مجلسی به کار رفته است.
 5در ایــن قســمت منظــور از تعــداد ارس ـیها ،ارس ـیهایی هســتند کــه دارای
ترکیب و چینش رنگهای متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.
6 Adobe PhotoShop Cs6.
 7متــر لیــزری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش Leica DISTO ،مـ�دل D510
میباشد.
8 Distort.
9 Auto Cad 2015.
10 Area.
11 Extended.
12 Magic Wand Tool.
13 Record Measurements.
 14اعداد ذکرشده در جدول به سمت باال ِگرد شدهاند.
15 Tonality.
 16یکســان گرفتــن تنالیت ـهی رنــگ قرمــز باعــث میشــود کــه رنگهــای
موردمطالعــه بهصــورت برابــر در ایــن آزمون حضورداشــته باشــند ،ایــن در حالی
اســت کــه ا گــر ایــن کار انجام نمیشــد ،به دلیــل تنالیتههــای مختلفــی که برای
هر رنگ در شیش ـههای رنگی ارســی ها وجود دارد ،نتایج به دســت آمده از این
بررسی قابل استناد نمیشدند.
17 Colour Saturation.
 18این حلقهها بر اســاس شــباهت الگوها (لکههای رنگی) و شــباهت میزان
حضور رنگ در سطح ارسیها تعیینشدهاند.
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