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چکیده

که از جنبه های تزیینی باالیی در خانه های ســنتی ایران برخوردار  ُاُرســی ها ازجمله عناصری هســتند 

می باشــند. هــدف تحقیق پیــش  رو، رمز  گشــایی از دانش و مهارت رنگ شناســی اســتادکاران آرایه های 

کنش رنگ قرمز در ۲۲ تاج ُاُرســی خانه های قاجاری تبریز  معماری )ُاُرســی( از طریق پایش فراوانی و پرا

کنش رنگ قرمز در ُاُرسی خانه های قاجاری تبریز چگونه  که فراوانی و پرا است. سؤال اصلی این است 

اســت؟ برای رســیدن به پاســخ این ســؤال، عکس هایــی به صورت میدانــی از ۲۲ تاج ُاُرســی خانه  های 

گردید و ســپس با اســتفاده از نرم افزارهای اتوکد و فتوشــاپ، رنگ ها و تناســبات  قاجــاری تبریــز، تهیــه 

گرفت. شیوه ی تحقیق اتخاذشده، به صورت روش توصیفی-   تحلیلی است.  ُاُرسی ها مورد بررسی قرار 

گذر تاج، نســبت  که رنگ قرمز، در رقابت برای حضور در ســطح نور  یافته  هــای تحقیــق نشــان می  دهد 

بــه ســایر رنگ  هــا ماننــد آبی، ســبز، نارنجــی و زرد، در رتبه  ی اول قرارگرفته اســت. همچنین در بررســی 

کانون  جایــگاه و اهمیت رنگ قرمز، مشــخص شــد این رنگ با 8۶/۲%، از بیشــترین فراوانــی حضور در 

گذر  که استقرار رنگ ها در سطوح نور  کی از آن است  تاج ُاُرســی برخوردار اســت. نتایج به دست آمده حا

که باعث ایجــاد نوعی از  ارســی ها، تصادفــی نیســت و از نظمــی پنهــان و رازآلــود برخوردار اســت؛ نظمی 

زیبایی جهان شمول و بی زمان بر نحوه ی چینش شیشه های رنگی در ارسی ها می شود.

کلیدی واژه های 
تبریز، خانه های قاجاری، ُاُرسی، تاج ُاُرسی، رنگ و نور قرمز.
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مقدمه

یکــی از راه هــای قابل اعتمــاد بــرای افزایش عمر اســتقبال از آثار 
کــه در آزمــون زمان،  هنــری، تنفــس در فضــای ســنت هایی اســت 
قوام یافتــه ی  معمــاری  از  مهمــی  بخش هــای  بوده انــد؛  ســربلند 
ایرانــی- اســالمی به جهت توجــه هم زمان به مباحث ســاختاری، 
کارایــی و زیبایی، آبشــخور مطمئنــی از ظرایف جوهــری آثار هنری 

برای خلق هنرهای معاصر به شمار می آیند.
شــناخت  بــرای  دامنــه داری  مطالعــات  اخیــر،  ســال های  در 
معمــاری ایرانــی- اســالمی انجام گرفته، امــا به نظر می رســد غالب 
کارکردی این  نگاه هــا و مطالعــات انجام یافتــه، نظر به وجه فنــی و 
معمــاری داشــته اند و جــای پژوهش هــای جدی و نکته ســنجانه، 
گاه یا شــهودی استادکاران پیشین،  کشــف ضمایر هنری آ در مورد 
کم کاری در مورد رنگ، نور و به ویژه شیشــه های  خالی اســت. این 
ادعــا  نگارنــدگان  توســط  بیشــتری  اطمینــان  بــا  ارســی ها،  رنگــی 
می شــود؛ از این  رو ضروری به نظر رســید، جهت رفع بخشی از این 
کشــف آموزه هــای پنهــان رنگ شناســی  کمبــود، مطالعــه ای بــرای 
ارســی تعــدادی از ارســی های خانه هــای قاجــاری صــورت پذیــرد. 
کــه تبریــز ازجملــه مهم ترین شــهرهای دوره ی قاجــار بوده  از آنجــا 
و صاحــِب  خانه هــای متعــدد تاریخــی اســت، حــدود ۱۲۱ ارســی از 
ارســی های ســالم و تقریبــًا دســت نخورده ی خانه هــای متعلــق به 
آن دوره، انتخــاب و بعــد از بررســی ها و غربال اولیه، ۲۲ مورد آن به 

مرحله ی اصلی و تدقیقی پژوهش راه یافتند.
ایــن پژوهــش پــس از تعیین هــدف، معرفی پیشــینه ی نظری و 

پیشینه ی تجربی )بازشناسی اجزا و عناصر( ارسی، روش و چارچوب 
تحقیق، حجم نمونه، روش تجزیه وتحلیل، یافته ها و نتیجه گیری، 
ضمن اشــاره به رنگ های مختلف به کاررفته در ارســی ها، به بررسی 
کنش رنگ قرمز نسبت به سایر رنگ های  نظم، جایگاه، فراوانی و پرا
به کاررفته در ارســی های خانه های قاجــاری تبریز می پردازد و تالش 

می کند به سؤاالتی از این دست پاسخ دهد:
- قرارگیــری رنگ هــا در تــاج ُاُرســی، از مرکــز به ســمت حاشــیه، 

چگونه بوده و دارای چه ترتیبی است؟
کــدام رنــگ از شیشــه های رنگــی به کاررفتــه در ُاُرســی ها، از   -

درصد حضور بیشتری برخوردار است؟
- موقعیــت رنــگ قرمز در بافتــار تاج ُاُرســی های معماری قاجار 

نسبت به سایر رنگ ها چگونه است؟
که  این مطالعه از جنبه ی دیگری هم حائز اهمیت است؛ آنجا 
که تصور می کنند،  می خواهــد به برخی نگاه های نه چندان عمیق 
گذاشــتن اتفاقــی و ناشــیانه رنگ ها، می توانند ارســی،  کنار هم  بــا 
کنند،  گوهر رنگی خانه های ســنتی را به بیننده القا  این دلرباترین 
هشدار سهل انگاری دهد. این نگاه ها می پندارند ارسی ملغمه ای 
از رنگ های مختلف، بدون هیچ قاعده و قانون مشــخصی است و 
چینش نقش عناصر رنگی آن، از هیچ اصولی پیروی نمی کند. این 
پژوهش بر آن است با بهانه قراردادن ارسی و پیگیری حضور رنگ 
قرمز در آن، بگوید چینش، نحوه اســتقرار و میزان حضور رنگ ها و 
کالن پیروی می کند. حتی بی رنگ ها در ارسی، از اصول و قواعدی 

1- پیشینه ی تحقیق

برای ســاماندهی پیشینه ی مطالعات، این قسمت به دو بخش 
نظری و تجربی تفکیک شد؛ در بخش نظری، مطالعات صورت گرفته 
در زمینــه ی ُاُرســی، جایــگاه و مبانــی نــور و رنــگ در روان شناســی و 
گرفــت و در بخــش تجربــی، به  معمــاری اســالمی مــورد مطالعــه قــرار 

بازشناسی عینی عناصر، اجزا و ریخت عمومی ُاُرسی ها پرداخته شد.

1-1- پیشینه نظری
1-1-1- نور، رنگ و معماری اسالمی

نــور ، رنــگ  و همچنیــن آب، عناصــر زیبایی شــناختی معمــاری 
اســالمی به شــمار می روند. نور یکی از جنبه هــای  متمایز  معماری  
 Arjmandi et( ایرانی اســت و عنصر حکمت الهی بـــه شــمار می آید
al., 2011, 295(. تجلــی ماهیــت وجــودی نــور و رنــگ بــر بنــا، این 
دو عنصــر را اصلی تریــن محور زیبایی شناســی معمــاری ایرانی، در 

عرفان و معنا قرار داده است )عالیی و حسینی، ۱۳۹۲، ۱(.
کــه از دیربــاز نقــش مهمــی در  نــور و رنــگ از عناصــری هســتند 
معماری اسالمی ایفا کرده اند. اساسًا این دو عنصر در فرهنگ ایران، 
قبل و بعد از ظهور اسالم نقش مهمی داشته اند؛ در حکمت ایرانیان 

کــه همــان اهورامزدا باشــد، به منزله ی روشــنی  باســتان از خداونــد 
بیکــران و از رنــگ به عنوان اولین دختر نور یادشــده اســت؛ رنگ نیز 
یکــی از مــدرکات بصــری اســت و در فرهنــگ و هنر اســالمی ایــران با 
تفســیرهای عرفانی و ابعاد زیبایی شناسانه، به جنبه های مختلف 
آن، ازجمله تأثیرات روانی و شناختی آن توجه شده است )همان، ۲(.
کــه هنر ایرانی را از ســایر  رنگ آمیــزی، از جملــه عناصری اســت 
هنرهــا جــدا می کنــد. ایــن قاعــده از زمان هــای قدیم و بــدو طلوع 
کاشــی ها،  تمــدن فــالت ایــران وجــود داشــته و نمونه هــای آن در 
نقــش برجســته های هخامنشــی و ظــروف و اشــیای رنگیــن عهــد 
گــون دوره ی  گونا گرفتــه تــا نقاشــی ها و تزیینــات صنایع  ساســانی 
رنــگ   .)۶7  ،۱۳7۹ نفــری،  و  )محســنی  می شــود  دیــده  اســالمی 
قرمــز در معمــاری ایرانــی- اســالمی، بیشــتر در تزیینــات و عناصــر 
گچ بــری  تزیینــات  تزیینــی به کاررفتــه اســت؛ به عنــوان نمونــه در 
گــون )ســفید، قرمز، زرد، ســبز و  گونا گنبــد ســلطانیه، از رنگ هــای 
که بــه این تزیینــات جلوه ی  آبــی الجوردی( استفاده شــده اســت 
گچ بری های محراب بقعــه ی پیر بکران  بیشــتری داده اســت یا در 
گچ بری مشــبک محراب به رنگ قرمز می باشــد )شکفته  اصفهان، 
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کاشــی کاری  کاخکــی، ۱۳۹۳، ۶۹(؛ یــا در دوره ی قاجــار،  و صالحــی 
کاربرد رنگ هــای متنوع و جدید مانند  بــه لحاظ مضامین جدید، 
قرمــز، نارنجــی و صورتــی، تنوع در طراحی نقوش، وفور اســتفاده از 
گی های جدید  نقوش انســانی در بناهای مذهبی و غیرمذهبی ویژ
نقاشــی های  در   .)۱۱۰ )مخلصــی، ۱۳8۲،  دارد  و منحصربه فــردی 
گــرم به ویــژه رنــگ قرمــز  قاجــاری تنــوع رنگــی و تســلط رنگ هــای 
کباز، ۱۳88، ۱5۱( و اســتفاده از رنگ های زنده و شاداب نسبت  )پا

به دوره های قبل افزایش می یابد.
از  کنــار بادگیــر، ســنتوری، جام خانــه، حوض خانــه  ُاُرســی در   
عناصــر شــاخص وابســته بــه معمــارى دوران قاجار اســت )کمالی، 
گفته می شــود  ۱۳8۹، 5۳(. ُاُرســی اصطالحــًا بــه در و پنجره هایــی 
کــه معمــواًل سرتاســر دیــوار یــک اتــاق را می پوشــانند و از ســقف تــا 
کــف یکپارچه اند و باز و بســته شــدن آنهــا به صورت عمــودی و باال 
و پاییــن رو اســت )پیرنیــا،۱۳8۱، ۱۹۲(؛ برخــی ُاُرســی را برگرفتــه از 
 ،۱۳85 )شــفیع پور،  می داننــد  گوتیــک۱  کلیســاهای  پنجره هــای 
۱78(، برخــی آن را پنجــره ای وارداتــی از روســیه می داننــد )معین، 
کاماًل ایرانــی معرفی می کنند )پیرنیا،  ُرســی را  ۱۳8۶( و برخــی دیگر اُ
۱۳۹4، ۹8(. آنچــه ایــن پنجره هــا را متنــوع، بدیــع و زیبــا نشــان 
می دهد، نقش و نگارهای هندسی و اسلیمی به کاررفته و نحوه ی 
کــه باعث به  ُرســی ها اســت  چینــش شیشــه های رنگــی در ســطح اُ

وجود آمدن ترکیب های رنگی مختلفی می شود.
اســتفاده از شیشــه ی رنگی درون در و پنجره در معماری، ابتدا 
گوتیک به کاررفته است و بعد  کلیسای جامع به سبک معماری  در 
کشورهای شرقی و به ویژه ایران رواج پیدا  ُرســی در  از آن، ســاخت اُ
که اســتفاده از  می کند )شــفیع پور، ۱۳85، ۱78(. به نظر می رســد 
ُرسی در معماری از قرون دهم و یازدهم هجری شروع شده باشد،  اُ
ح هــای بــه کار رفتــه در آن، از دیربــاز در پنجــره ســازی رواج  امــا طر
کار  داشــته اســت. شیشــه های رنگی نیــز در ایــران از زمــان صفویه 
کار رفــت )پیرنیــا، ۱۳۹4، ۱8( اما  شــد و در پنجره هــای مشــبک به 
اســتفاده از آنهــا در دوره ی قاجــار در ُاُرســی ها بــه اوج خــود رســید 
)علیپــور، ۱۳۹۰، 7(. همچنین در دوره ی قاجار، شیشــه ی رنگی از 

عناصر اصلی و معمول در آرایش بناها بوده است.
کــه  بــوده  روان، موضوعــی  و  بــر جســم  تأثیــر رنگ هــا  بررســي 

ح بــوده اســت و از آن بــرای درمــان و  همــواره در طــول تاریــخ مطــر
گاهــی پیشــگیری از بیماری هــا اســتفاده می کردنــد، بــرای مثــال، 
نــور در  و  رنــگ  از  بابلیــان و مصریــان همگــی به نوعــی  آشــوریان، 
 .)Demarco and Clarke, 2001,101( درمــان اســتفاده می کردنــد
از نظــر روان شناســی، رنگ هــای مختلــف ایــن شیشــه ها و ایجــاد 
نورهــای هم رنگشــان بــر روی انســان تأثیــرات مختلفــی می گــذارد 
کنار رنگ دیگر، شــدت این  که هر رنگ در  )مجلســی، ۱۳87، ۲۲( 
کرده و مقدار مناســب آن را تنظیم و تعدیل می کند.  تأثیر را خنثی 
بیشــتر رنگ هــای استفاده شــده در شیشــه های ُاُرســی، رنگ های 
قرمــز، الجوردی، ســبز و زرد هســتند و هرکــدام به تنهایی یک تأثیر 
روان شناختی مجزایی دارند )شفیع پور، ۱۳85، ۱78(. رنگ قرمز، 
دارای نفوذ بســیار قوی در روح و روان انســان می باشــد. اســتفاده 
تداعی گــر  همــواره  داخلــی،  فضاهــای  ارتفاعــات  در  رنــگ  ایــن  از 
احساســات عاطفــی و زیبایی شناســانه بــوده اســت؛ ایــن رنگ، با 
توجــه بــه تأثیــر نوری قــوی خــود، نقش مهمــی از سیســتم ارتباط 
بصری ایفا می کند )Tarajko-kowalska, 2010, 92(. رنگ قرمز در 
معماری، هم به فضا و هم به ســاختمان، شــخصیت خاصی اعطا 

.)Ibid, 98( می کند و باعث دید خوب و جذب ناظر می شود

1-1-۲-مرور ادبیات مرتبط با ارسی
که با روش شناسی  ُرسی، منابع مدونی  در زمینه ی پنجره های اُ
کتاب ها  کثر  علمی تدوین شــده باشــند، در دســترس نمی باشــد. ا
آن  کارکــردی  ســاختاری،  گی هــای  ویژ بــه  موجــود،  مقــاالت  و 

ح زیر می باشد: که شاخص ترین آنها به شر اشاره کرده اند 
شــفیع پــور )۱۳85(، در مقاله ای بــا عنوان " ُاُرســی در معماری 
نــور  فیزیــک  و  کارکــردی  جنبه هــای  بــه  بیشــتر  ایــران"،  ســنتی 
خــود  کتــاب  در   ،)۱۳88( امرایــی  اســت.  پرداختــه  ُرســی ها  اُ در 
بــه جنبه هــای  نــور"، بیشــتر  بــه  بــا عنوان"ُاُرســی، پنجره هــای رو 
ُرسی ها پرداخته  کارکرد و درودگری اُ ســاختاری، نحوه ی ســاخت، 
ح  اســت. علیپور )۱۳۹۰(، در مقاله ی خــود با عنوان" مطالعه ی طر
ح ها و نقش های ُاُرســی  کاخ هــای قاجاری تهــران"، طر ُاُرســی های 
کاخ هــای تهــران را بــا نقش مایه های مشــابه در ســایر هنرها مانند 
کرده اســت. یوســفی )۱۳۹۰(،  فرش بافــی، تذهیــب و غیره بررســی 

جدول 1- نمونه ای از حضور و نقش آفرینی رنگ قرمز در معماری ایرانی – اسالمی.

گنبد سلطانیهگچ بری محراب مسجد جامع ساوه آجرکاری خانه نیکدلنقاشی دیواری خانه ی بهنامگچ بری 

ک نژاد،  مأخذ: )خودداری نایینی و پا
)۱۱5 ،۱۳8۶)Faghfoori et al., 2014,13( :مأخذ: نگارندگانمأخذ: نگارندگانمأخذ
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در پایان نامــه ی )منتشرنشــده( بــا عنوان"قــواره بــری در بناهــای 
قاجــار تهــران"، بــه جزئیــات و تکنیک هــای ُخــرد مقیاس ســاخت 
ُاُرســی پرداخته است. در بررســی دیگر، زارعی )۱۳۹۲(، در مقاله ی 
خود تحت عنوان"ســنندج شــهر ُاُرسی، بررســی روند شکل گیری و 
گســترش هنر ُاُرسی سازی بر اســاس نمونه های موجود"، عمدتًا به 
کارکرد آن  نحوه ی طراحی و ســاخت ُاُرســی، معرفی اجزا و نحوه ی 
پرداخته اســت. مدهوشــیان نژاد و همکاران )۱۳۹5(، در مقاله ای 
کمــی در ســیر تحول ُاُرســی های  کیفــی و  تحــت عنوان"تمایزهــای 
ُاُرســی های قاجــاری شــهر تبریــز را در ســه دوره  قاجــاری تبریــز"، 
کرده و تفاوت های ظاهری ُاُرسی های هر دوره را مورد  دسته بندی 
که مالحظه می شود، در زمینه ی  بررســی قرار داده اند. همان گونه 
جایــگاه و اهمیت رنگ و نور در ُاُرســی ها مطالعه ای صورت نگرفته 

که ضرورت انجام این نوع تحقیق آشکار می گردد.

1-۲- پیشینه تجربی
جهت گیــری اصلــی ایــن مقالــه، شــناخت شیشــه های رنگــی، 
قواعــد حضــور رنگ قرمــز و رمزگشــایی از نحوه ی حضور آن اســت، 
کــه عناصر و اجــزای ُخرد  کار ضروری اســت  ولــی بــرای شــروع ایــن 
کالن پنجــره ی ارســی مــورد توجــه، شناســایی و بازتعریــف قــرار  و 
گیــرد. ایــن بازشناســی، از دو جهــت حائــز اهمیت اســت، نخســت 
این کــه تکلیــف ارجاعــات مــورد اشــاره در داخــل متــن مشــخص 
می شــود و دیگر این که خوانشــی ســاده از اســامی و اجزای ارسی را 
بــه دســت می دهد و پژوهنــدگان آتــی را از آزار تطور و تنوع اســامی 
مصــون می دارد؛ بــرای نمونه حتی تلفظ ارســی در معدود مقاالت 
ایــن ضــرورت  و  باهــم متفــاوت اســت  کتاب هــای منتشرشــده  و 

بازخوانی و نام گذاری پیشنهادی عناصر آن را دو چندان می کند.

ُرسی
ُ
1-۲-1- بازشناسی عناصر و اجزای ا

تعریف علمی و بسیار دقیق از عناصر و ارگان های هنری معمول 
که می تواند منجر به چیرگی حاشیه بر متن شود، ولی  نیست؛ چرا 
برای فهم بهتر محدوده های مورد بحث، داشــتن تعاریف روشنگر 

می تواند از ابهامات و سوءتفاهم های ایجادشده ممانعت نماید.
ارسی: ارسی پنجره ای است مشبک، وسیع و با بازشوهایی رو 
که معمواًل در تاالرها و با جام های رنگی مورد اســتفاده قرار  به باال 

می گیرد؛ ارسی می تواند از یک یا چند خان ارسی تشکیل شود.
که طول ارســی  کالن ارســی  خــان ارســی: به هرکــدام از اجزای 
کــرده  و از تاج ارســی برخوردار  را بــه قســمت های مســاوی تقســیم 

گفته می شود. باشد، خان ارسی 
شــاه ارســی: در برخــی از ارســی ها، خــان ارســی میانــی شــکل 

گفته می شود. که به آن شاه ارسی  ممتازتری به خود می گیرد 
ارســی ها دارای انــواع مختلفــی هســتند و بر اســاس معیارهای 
مختلــف )تعــداد لنگه ها، نقش مایه هــا، ظرافت و فرم تــاج و غیره( 
طبقه بنــدی می شــوند؛ به بــاور نگارندگان در همــه ی آنها وجود 4 

که عبارت اند از: قسمت اصلی قابل مشاهده است 
که  1- چهارچــوب: ســاختار اصلــی ارســی را تشــکیل می دهــد 
شامل ردیف تیرهای چوبی به صورت افقی )وادار( و عمودی )بائو( 
می باشــد. شــکل چهارچوب، تابع شــکل محل قرارگیری ارســی در 

ساختمان است )تصویر ۱(.
که با شیشــه های  ُرســی ها  ۲- تــاج۲: قســمت باالیی و ُپرنقش اُ
ُرســی، بــه شــکل های تخت  رنگــی مزیــن شــده اند؛ ایــن بخــش از اُ
کمانــی، نیم دایــره و جناغی می باشــد )مدهوشــیان نژاد  )صــاف(، 
کثــراً به صــورت قوســی شــکل  کــه ا و عســکری الموتــی، ۱۳۹5، 8۰( 

ُرسی ها به چهار قسمت اصلی تقسیم می گردد: هستند. تاج در اُ

ُرسی( .
ُ
ُرسی هفت دری )با شاه ا

ُ
تصویر 1- معرفی اجزای یک ا
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الــف( نگین تــاج3: این بخش از ُاُرســی تقریبًا در تمام ُاُرســی ها 
کانون توجه ناظران ُاُرسی می باشد. وجود دارد و نقطه ی عطف و 
گیره هــا در ســاختمان تــاج  ب( َپــر تــاج4: بــه هرکــدام از ایــن وا

ُاُرسی، یک »َپر تاج« می گویند.
ج( لبــه ی تاج: عبارت اســت از نواری بــا اندازه ی ثابت و دارای 

که مرکز تاج را در برمی گیرد. نقوش اسلیمی، هندسی و بته جقه 
د( زمینه ی تاج: به فضای محصور بین تاج و چهارچوب ارسی 

گفته می شود. یا خان ارسی »زمینه ی تاج« 
کتیبه: قســمت پایینی تاج یا قسمت میانی ُاُرسی است، البته   -3

این قسمت، در برخی از ُاُرسی ها وجود ندارد.
که هر  4- لنگه ها یا لته ها: بخش پایینی ُاُرســی را شــامل می شود 
یک از این لنگه ها با اســتفاده از مکانیســم خاص خود باال و پایین 
می روند )باز و بسته می شوند(. لنگه ها را می توان از لحاظ فرمی و 
گرفت؛ بدین  کوچک شده ی خان ُاُرسی ها در نظر  شکلی، مقیاس 
که لنگه ها نیز همانند خان ُاُرســی ها دارای تاج می باشــند.  معنــی 
کوچک تر و ساده تر  تاج لنگه ها در مقایسه با تاج خان ُاُرسی، بسیار 
که در تاج اصلی  اســت ولی معمواًل در آن از موتیف ها و رنگ هایی 

ُرسی به کاررفته، استفاده می شود. اُ

1-۲-۲- محل قرارگیری ارسی ها در خانه های قاجاری تبریز
کسی  کمتر  کمان آن زمان،  کان، ســران و حا گذشــته جز مال در 
می توانســته از ایــن نــوع پنجــره در منزل یــا عمارت خود اســتفاده 
کمی در عمارت، مسجد یا حسینیه ای  گاهی نیز به دستور حا کند. 
که از این نوع پنجره ها استفاده  کسانی  کار می رفته است. خود  به 

می کردنــد نیــز بنــا بــه موقعیــت اجتماعی شــان در میــان جامعه از 
پنجره هــای ارســی متفــاوت بهــره می بردنــد. پنجره های ارســی در 
کاخ ها یا عمارت ها اســتفاده می شــده و همیشه در  تاالرهای بزرگ 
یک بنا شــاهکار ارســی آن متعلق به قســمت پذیرایی بوده اســت 

)امرایی، ۱۳88، 4۱ و 4۲(.
ح، عمدتًا در تاالر اصلی )طنبی(  ارســی های مورد مطالعه ی طر
کلکته چی  و در جبهه ی جنوبی بنا قرارگرفته اند به جز ارســی خانه 
که در ســمت شــمالی بنــا و رو به حیاط خلــوت، خانه ی مجتهدی 
که در  کــه در مهتابی نشــین و یکی از ارســی های عمارت حیــدرزاده 

راه پله قرار دارد )جدول 4(.

کار ۲- روش تحقیق و مراحل انجام 

گروه پژوهش های  ایــن مقالــه از لحاظ هدف انجام تحقیــق در 
بنیــادی قــرار می گیرد. روش تحقیــق اتخاذ شــده، به صورت روش 
مطالعــه(  مــورد  نمونه هــای  تحلیــل  )بــرای  تحلیلــی  توصیفــی- 
کتاب خوانــی و میدانی  می باشــد. جمــع آوری اطالعات به صــورت 
گــردآوری مدارک  می باشــد. مبانــی نظری ایــن پژوهش مبتنــی بر 
گردآوری شــده و بخش  ُرســی  مکتــوب موجــود در زمینه ی رنگ و اُ
ُرسی  نمونه های موردی از طریق منابع میدانی، شامل تعداد ۲۲ اُ
از خانه هــای قاجــاری تبریــز، انتخــاب )جــدول ۲( و ترسیم شــده 
گرافیکی  اســت؛ همچنین برای تحلیل از نرم افزارهای مهندســی و 

گرفته شده است. بهره 
جامعــه ی آمــاری پژوهــش، ۱۲۱ ارســی موجــود در ســطح شــهر 

تصویر ۲- معرفی اجزا و عناصر ساختاری ارسی.

ُرسی های خانه های 
ُ
کنش رنگ قرمز در ا بررسی اهمیت، فراوانی و پرا

تاریخی ایران



۹۲
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۶

که شامل تمام ارسی های استفاده شده در مکان هایی  تبریز است 
کاربری مذهبی، تجاری، مســکونی و دوره های مختلف تاریخی  با 
اســت.  بــوده  معاصــر  و  پهلــوی  قاجــار،  زندیــه،  از  اعــم  مختلــف 
کــه قبــاًل ذکــر آن رفت، بــرای تحدیــد مطالعــه، دوره ی  همان طــور 
کاربری مسکونی معیار اولیه ی غربال گری جامعه ی آماری  قاجار و 
که هدف اصلی مطالعه، بررســی  گرفت. از ســوی دیگر، از آنجا قرار 
که  کنش رنگ قرمز بود، الگوی "تاج ارســی"  اهمیــت، فراوانــی و پرا
کنش را  کشــف نوع پرا کالیبره شــدن و همپوشــانی، جهت  قابلیت 
گرفت. برای جلوگیری از اختالل در  دارا بود، مورد بهره برداری قرار 

که از  کانــون دار و نگین دار  رونــد پژوهش، الگوهای مشــابه، عمدتًا 
نظر اندازه، نزدیکی الزم را داشــته باشــند، انتخاب شد. دست آخر 
کــه به عنــوان َســَرند نهایــی بــرای تعیین  کتــور اصالــت بــود  ایــن فا
جامعــه ی نمونه ی آماری وارد روند پژوهش شــد؛ الزم به یادآوری 
است در مواردی مانند خانه ی بهنام، خانه ی مجتهدی، خانه ی 
که ارســی الحاقــی نمونه ی  صرافــالر )علــوی( و مــوزه ی آذربایجــان 
اصیلــی از خانه هــای دوره قاجــار بــوده، ولی بعدًا بــه دلیل تخریب 
بنــای اصلی به این ســاختمان ها الحاق شــده اســت، اصیل تلقی 

گرفت. گردیده و وارد جامعه ی نمونه ی مورد مطالعه قرار 

قدمت بناتعداد ارسی ها5بناهای تاریخی تبریز
اصالت ارسی

وضعیت فعلی ارسی
الحاقیاصل

سالم )مستقر در بنا(اوایل قاجار۱ ارسیخانه سلماسی

سالم )مستقر در بنا(اوایل قاجار۱ ارسیخانه بهنام

کنانی )موزه مشروطه( کوزه  سالم )مستقر در بنا(اواسط قاجار۱ ارسیخانه 

گروسی سالم )مستقر در بنا(اواسط قاجار۲ ارسیخانه امیرنظام 

سالم )مستقر در بنا(اواسط قاجار۲ ارسیخانه قدکی

سالم )مستقر در بنا(اواسط قاجار۳ ارسیخانه حیدر زاده

سالم )مستقر در بنا(اواسط قاجار۲ ارسیخانه نیک دل

سالم )مستقر در بنا(قاجار- پهلوی۱ ارسیخانه مجتهدی

مرمت شدهاواخر قاجار۱ ارسیخانه بلورچیان

سالم )مستقر در بنا(قاجار- پهلوی۲ ارسیخانه سلطان قرایی

سالم )مستقر در بنا(قاجار- پهلوی۱ ارسیخانه صرافالر )علوی(

کلکته چی در حال تخریباواسط قاجار۱ ارسیخانه 

سالم )مستقر در بنا(قاجار۲ ارسیخانه نیل فروشان

سالم )مستقر در بنا(پهلوی۲ ارسیموزه آذربایجان

مرحله ی سوممرحله ی دوممرحله ی اول

عکس برداری از ُاُرسی در نور روز و تا جای - 
ممکن استقرار در امتداد محور میانی جهت 

ضبط تصاویر قائم

اندازه گیری عرض و ارتفاع ُاُرسی با استفاده از - 
متر لیزری7

ترسیم مستطیل محاطی به ابعاد ُاُرسی - 
اندازه گیری شده

َکج -  استفاده از نرم افزار فتوشاپ و دستور 
کردن لبه های ُاُرسی در  کردن8، جهت مماس 

مستطیل ترسیم شده در مرحله ی قبل

جدول ۲- اسامی و مشخصات جامعه ی نمونه ی آماری– برگرفته از اطالعات. 

ماخذ: )مدهوشیان نژاد،1391، 190(

ُرسی ها به تصاویر تخت، توسط نرم افزار فتوشاپ.
ُ
گرفته شده از ا  .فتوشاپ افزارنرمبه تصاویر تخت، توسط  هااُرُسیاز  شدهگرفته هایعکسمراحل تبدیل  -1 جدولجدول 3- مراحل تبدیل عکس های 

   
 سوم یمرحله دوم یمرحله اول یمرحله

در نور روز و تا جای  اُرُسیاز  برداریعکس -
استقرار در امتداد محور میانی جهت  ممکن

 ضبط تصاویر قائم

با استفاده از  ُارُسیعرض و ارتفاع  گیریاندازه -
 7متر لیزری

 اُرُسیترسیم مستطیل محاطی به ابعاد  -
 شده گیریاندازه

، جهت 8کَج کردنفتوشاپ و دستور  افزارنرماستفاده از  -
در  شدهترسیمدر مستطیل  اُرُسی هایلبهمماس کردن 

 قبل یمرحله

 

 .فتوشاپ افزارنرمبه تصاویر تخت، توسط  هااُرُسیاز  شدهگرفته هایعکسمراحل تبدیل  -1 جدول

   
 سوم یمرحله دوم یمرحله اول یمرحله

در نور روز و تا جای  اُرُسیاز  برداریعکس -
استقرار در امتداد محور میانی جهت  ممکن

 ضبط تصاویر قائم

با استفاده از  ُارُسیعرض و ارتفاع  گیریاندازه -
 7متر لیزری

 اُرُسیترسیم مستطیل محاطی به ابعاد  -
 شده گیریاندازه

، جهت 8کَج کردنفتوشاپ و دستور  افزارنرماستفاده از  -
در  شدهترسیمدر مستطیل  اُرُسی هایلبهمماس کردن 

 قبل یمرحله

 

 .فتوشاپ افزارنرمبه تصاویر تخت، توسط  هااُرُسیاز  شدهگرفته هایعکسمراحل تبدیل  -1 جدول

   
 سوم یمرحله دوم یمرحله اول یمرحله

در نور روز و تا جای  اُرُسیاز  برداریعکس -
استقرار در امتداد محور میانی جهت  ممکن

 ضبط تصاویر قائم

با استفاده از  ُارُسیعرض و ارتفاع  گیریاندازه -
 7متر لیزری

 اُرُسیترسیم مستطیل محاطی به ابعاد  -
 شده گیریاندازه

، جهت 8کَج کردنفتوشاپ و دستور  افزارنرماستفاده از  -
در  شدهترسیمدر مستطیل  اُرُسی هایلبهمماس کردن 

 قبل یمرحله

 



۹۳

کردن اطالعات از تاج ارسی ها ۲-1- نحوه ی برداشت و پیاده 
کنــش تــاج  کــه ذکــر آن رفــت مقــرر شــد الگــوی پرا همان گونــه 
ارســی ها بــرای تعقیــب حضــور و اســتقرار رنــگ قرمــز مــورد پایــش 
ج هریک از  گیرد. بــرای این منظــور، تصاویری از داخل و خــار قــرار 
گرفته شد؛ سپس این  ُاُرسی های مورد مطالعه، در نور طبیعی روز 
تصاویر توســط مراحل ذکرشــده در جدول ۳، با استفاده از نرم افزار 

گردید. فتوشاپ۶ به عکس های تخت تبدیل 
برای به دست آوردن میزان حضور هرکدام از رنگ ها در ُاُرسی های 

گردید. در روش اول، با استفاده از  مورد مطالعه، از دو روش اســتفاده 
نرم افزار اتوکد۹ تمامی خطوط و نقش مایه های به کار رفته در ُاُرسی ها با 
دقت ترسیم شده و سپس سطح اشغال هرکدام از رنگ ها توسط دستور 
سطح۱۰     اندازه گرفته شد و نسبت آنها به کل سطح ُاُرسی محاسبه گردید؛ 
در روش دوم، با اســتفاده از نرم افزار فتوشاپ نسخه ی قابل تعمیم۱۱، 
رنگ مورد نظر توسط ابزار جادویی۱۲ انتخاب گردید و مساحت هریک 
از رنگ هــای انتخابــی توســط دســتور اندازه گیری های ضبط شــده۱۳ 
کــه نتایــج آن در جــدول 4 قابل مشــاهده می باشــد. محاســبه شــد 

ُرسی های خانه های قاجاری تبریز به درصد14.
ُ
جدول 4- میزان رنگ های به کاررفته در ا

ُرسی های خانه های 
ُ
کنش رنگ قرمز در ا بررسی اهمیت، فراوانی و پرا

تاریخی ایران

 .11درصد به تبریز قاجاری هایخانه هایاُرُسی در کاررفتهبه هایرنگ میزان -1 جدول

ردیف
خانه 
تصویر 

 

% 
قرمز

 
% 

صورتی
 

% 
آبی

 
%

آبی کمرنگ
 

% 
سبز

 
%

زرد
 

%
نارنجی

 
%

بی رنگ
 

% 
چهارچوب

 
% 

نورگذر
محل ارسی 

 

ردیف
خانه 
تصویر 

 

% 
قرمز

 
% 

صورتی
 

% 
آبی

 
%

آبی کمرنگ
 

% 
سبز

 
%

زرد
 

%
نارنجی

 
%

بی رنگ
 

% 
چهارچوب

 
% 

نورگذر
محل ارسی 

 

1 

قدکی اصلی
 

 
 15 طنبی 23 44 13 7 - 11 - 11 - 52

نیکدل اصلی
 

 
 طنبی 25 44 25 - 1 14 - 14 - 51

5 

قدکی فرعی
 

 
 11 طنبی 23 44 15 2 - 51 - 51 - 17

نیکدل فرعی
 

 
 طنبی 25 44 21 4 - 14 - 7 2 12

1 

آذربایجان اصلی
 

 
 14 نا معلوم 1/41 1/25 4/35 1/5 - 7/1 5/3 5/15 - 1/14

سلطان قرایی اصلی
 

 
 طنبی 22 42 37 - - 1 - 15 - 15

4 

آذربایجان فرعی
 

 
 12 نا معلوم 25 44 31 5/1 - 2/11 - 1/15 - 14

سلطان قرایی فرعی
 

 
 طنبی 21 47 71 - - 1 - 15 - 3

2 

بلورچیان
 

 
 13 طنبی 47 21 34 - - 7 7 15 - 15

صرافالر
 

 
 طنبی 12 32 35 - - 11 - 11 - 15

3 

کلکته چی
 

 
 17 طنبی 32 12 75 - - 11 - 3 - 11

امیرنظام اصلی
 

 
 طنبی 35 14 44 - 11 1 - 51 - 11

7 

مشروطه
 

 
 14 طنبی 74 55 11 - - 13 - 11 - 14

امیر نظام فرعی
 

 
 طنبی 43 24 42 1 - 4 - 51 - 11

4 

نیل فروشان اصلی
 

 
 11 طنبی 41 21 31 - - 15 - 11 - 15

حیدرزاده اصلی
 

 
 طنبی 31 11 21 - - 13 - 12 - 14

1 

نیل فروشان فرعی
 

 
 55 طنبی 41 21 31 - - 3 - 12 - 15

حیدرزاده فرعی
 

 
 طنبی 31 11 24 - - 17 - 15 - 11

15 

مجتهدی
 

 
مهتابی  27 41 11 - - 15 - 3 - 4

 51 نشین

حیدرزاده داخلی
 

 
راه پله  25 44 21 - 4 15 - 12 - 15

 داخلی

 
 

11 55 
 سلماسی بهنام

  

 .11درصد به تبریز قاجاری هایخانه هایاُرُسی در کاررفتهبه هایرنگ میزان -1 جدول

ردیف
خانه 
تصویر 

 

% 
قرمز

 
% 

صورتی
 

% 
آبی

 
%

آبی کمرنگ
 

% 
سبز

 
%

زرد
 

%
نارنجی

 
%

بی رنگ
 

% 
چهارچوب

 
% 

نورگذر
محل ارسی 

 

ردیف
خانه 
تصویر 

 

% 
قرمز

 
% 

صورتی
 

% 
آبی

 
%

آبی کمرنگ
 

% 
سبز

 
%

زرد
 

%
نارنجی

 
%

بی رنگ
 

% 
چهارچوب

 
% 

نورگذر
محل ارسی 

 

1 

قدکی اصلی
 

 
 15 طنبی 23 44 13 7 - 11 - 11 - 52

نیکدل اصلی
 

 
 طنبی 25 44 25 - 1 14 - 14 - 51

5 

قدکی فرعی
 

 
 11 طنبی 23 44 15 2 - 51 - 51 - 17

نیکدل فرعی
 

 
 طنبی 25 44 21 4 - 14 - 7 2 12

1 

آذربایجان اصلی
 

 
 14 نا معلوم 1/41 1/25 4/35 1/5 - 7/1 5/3 5/15 - 1/14

سلطان قرایی اصلی
 

 
 طنبی 22 42 37 - - 1 - 15 - 15

4 

آذربایجان فرعی
 

 
 12 نا معلوم 25 44 31 5/1 - 2/11 - 1/15 - 14

سلطان قرایی فرعی
 

 
 طنبی 21 47 71 - - 1 - 15 - 3

2 

بلورچیان
 

 
 13 طنبی 47 21 34 - - 7 7 15 - 15

صرافالر
 

 
 طنبی 12 32 35 - - 11 - 11 - 15

3 

کلکته چی
 

 
 17 طنبی 32 12 75 - - 11 - 3 - 11

امیرنظام اصلی
 

 
 طنبی 35 14 44 - 11 1 - 51 - 11

7 

مشروطه
 

 
 14 طنبی 74 55 11 - - 13 - 11 - 14

امیر نظام فرعی
 

 
 طنبی 43 24 42 1 - 4 - 51 - 11

4 

نیل فروشان اصلی
 

 
 11 طنبی 41 21 31 - - 15 - 11 - 15

حیدرزاده اصلی
 

 
 طنبی 31 11 21 - - 13 - 12 - 14

1 

نیل فروشان فرعی
 

 
 55 طنبی 41 21 31 - - 3 - 12 - 15

حیدرزاده فرعی
 

 
 طنبی 31 11 24 - - 17 - 15 - 11

15 

مجتهدی
 

 
مهتابی  27 41 11 - - 15 - 3 - 4

 51 نشین

حیدرزاده داخلی
 

 
راه پله  25 44 21 - 4 15 - 12 - 15

 داخلی

 
 

11 55 
 سلماسی بهنام

  



۹4
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۶

ُرسی
ُ
کنش رنگ ها در سطح ا ۲-۲- پرا

به منظــور مشــخص نمودن موقعیت رنگ قرمز در قســمت تاج 
ُاُرســی های مــورد مطالعــه، ابتــدا بــا فیلترنمــودن ســایر رنگ هــا با 
که دارای  اســتفاده از نرم افزار فتوشاپ، قســمت هایی از تاج ُاُرسی 
گردید؛ ســپس بــا اســتفاده از نرم افزار  رنــگ قرمــز بودند، مشــخص 
فتوشــاپ، ایــن قســمت ها بــر روی یکدیگــر قــرار داده شــد. در این 
قســمت، تنالیته ی۱5 هریک از  رنگ های قرمز، آبی و ســبز یکسان۱۶ 
گرفتــه شــد تــا در صــورت همپوشــانی بخشــی از  و شــفاف در نظــر 
رنگ هــا، آن بخــش به صورت ُپررنگ تر مشــاهده شــود )ردیف اول 
که رنگ آن ُپررنگ تر باشــد، بیان گر  جدول 5(؛ بنابراین هر بخشــی 
که رنگ ها، در آن ناحیه از همپوشــانی و حضور  این موضوع اســت 

بیشتری برخوردارند.
کــه  بــرای اینکــه ناحیه هایــی از تــاج ُاُرســی های مــورد مطالعــه 
گــردد، در  دارای بیشــترین میــزان حضور رنگ هســتند، مشــخص 
کمتر از %۲5  کــه دارای درصد اشــباع۱7  مرحلــه ی اول، رنگ هایــی 
کمتر  که دارای درصد اشــباع  بودنــد و در مرحله ی دوم رنگ هایی 

گردیدند )جدول 5(. از 5۰% بودند، حذف 

3-یافته ها

ُرســی های  که در تاج اُ یافته های آماری تحقیق نشــان می دهد 
ُرسی ها، %44/55  کل ســطح اُ مورد مطالعه، به صورت میانگین از 
گــذر )چهارچوب و ســایر قســمت های  متعلــق بــه ســطوح غیر نــور 
گذر  ُرســی( و 55/45% مربوط به ســطوح شفاف و نور  غیر شــفاف اُ
گــذر، شیشــه های بی رنگ،  کــه از ایــن میزان ســطح نور  می باشــد 
قرمز، آبی تیره، سبز، نارنجی و زرد به ترتیب با %54/۶۱،%۱5/5۱، 
مقــدار  بیشــترین  دارای   %۱/۰۲ و   %۱/78  ،%۱۲/۱4  ،%۱۳/۹8

کــه از میــان شیشــه های رنگــی، رنــگ قرمز  می باشــند )نمــودار ۱(؛ 
بیشــترین مقــدار را نســبت بــه ســایر رنگ هــا دارا می باشــد؛ ولــی 
کنار ســایر رنگ ها تا حد زیادی اثرات این  هم نشــینی رنگ قرمز در 

کرده است. رنگ را متعادل 
گر رنگ های به کاررفته در ُاُرســی ها را به دو دســته ی  همچنیــن ا
کلی رنگ های سرد و گرم تقسیم بندی کنیم، در این میان، رنگ های 
گرم )قرمز، نارنجی و زرد(، %۱۹  ســرد )آبی و ســبز(، ۲7% و رنگ های 
کــه بیانگر شــدت تأثیر زیــاد رنگ های  را بــه خــود اختصــاص دادنــد 
گــرم باألخــص رنــگ قرمــز، در مقایســه با رنگ های ســرد می باشــد.
گفــت بــا حذف  کنــش رنــگ در تــاج ُاُرســی ها،  بایــد  در مــورد پرا
تنالیته هــای روشــن رنگ قرمــز، آبی و ســبز در دو مرحله ی جدول5 
)کــه بــرای به دســت آوردن نقــاِط هم پوشــانی شــده رنگ ها بــر روی 
کنش  ُاُرسی های مورد مطالعه انجام گردید(، مشاهده می شود که پرا
رنگ هــا در ســطح تاج ُاُرســی، بــه یک میــزان و به صــورت یکنواخت 
کنــش رنگ ها را  نمی باشــد. بدین منظــور برای این کــه موقعیت پرا

ل
مراح

برهم نهش رنگ سبزبرهم نهش رنگ آبیبرهم نهش رنگ قرمز

ی اول
مرحله 

ی دوم
مرحله 

ُرسی  مورد مطالعه.
ُ
جدول 5-تصاویر حاصل از برهم نهش رنگ های قرمز، آبی و سبز در تاج های ۲۲ ا

ُرسی های خانه های قاجاری تبریز.
ُ
نمودار 1- نمودار تفکیکی میزان رنگ های به کاررفته در تاج ا
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کــرد، همانند جــدول ۶، حلقه هایــی۱8 از  بتوان به آســانی مشــخص 
گردید. نگین تاج ُاُرسی تا لبه ی پیرامونی ُاُرسی رسم 

که  در تقسیم بندی 7 حلقه ای تاج ُاُرسی )۶ حلقه و نگین تاج( 
گرفته شــد، مشخص  برای همه ی رنگ ها، ثابت و یکســان در نظر 
کنش رنگ ها به صورت یکنواخت در ســطح تاج ُاُرسی  که پرا گردید 
کنش هر سه رنگ )قرمز، آبی  صورت نگرفته است، با مقایسه ی پرا
کنش رنگ قرمز در سطح تاج  که پرا و سبز( باهم، مشاهده می گردد 
ُاُرســی، از نظمی خــاص و ریتمیک برخوردار اســت، یعنی در نگین 
تــاج، حلقــه ی ســوم و حلقه ی ششــم رنگ قرمــز با فراوانــی زیادی 
حضــور دارد، ولــی در حلقه ی بعــدی آن )حلقه های اول و چهارم( 
کاســته شــده و در دو حلقه ی بعدی )حلقه ی دوم و  از فراوانی آن 
کاهــش می یابد )جدول ۶(؛ همچنین  پنجم( این میزان به شــدت 
گر این سه حلقه )نگین تاج، حلقه ی سوم و ششم( باهم مقایسه  ا
گرفتن از نگین تاج ُاُرسی، از  که بافاصله  گردند، مشــاهده می شــود 
کاســته می شــود  فراوانی حضور رنگ قرمز در هریک از این حلقه ها 
)نمــودار ۲(. بــا توجه به نمودار ۲، رنگ قرمز در مقایســه با دو رنگ 
کانون توجــه در تاج  آبــی و ســبز، در نگیــن تــاج، حلقــه ی اول )کــه 
ُرســی می باشــد( و حلقه ی ســوم از مقدار بیشــتری برخوردار بوده  اُ

کانون توجه است. و در 
که هر یک  ُرســی  همچنین با انطباق ناحیه هایی از ســطح تاج اُ
از رنگ هــا بیشــترین میــزان حضــور را دارنــد )تصویــر ۳(، مشــاهده 

کار رفته در تاج نیز نسبت به هم  که هریک از رنگ های به  می گردد 
دارای نظم می باشند.

کمرنــگ در تــاج ُاُرســی های مــورد  پــس از حــذف تنالیته هــای 
که در محدوده ی سطح تاج،  گردید  بررســی )جدول 5(، مشــاهده 
گرفته شــد تا  بخش هایــی خالــی باقــی می مانــد؛ بنابرایــن تصمیم 
که  گــردد  گیرنــد )تصویر ۳( تا مشــخص  هــر ۳ رنــگ، روی هــم قــرار 
که در مرحله ی ۲ جدول 5 به دســت آمده  آیــا ناحیه هــای خالی ای 

بود، توسط سایر رنگ ها تکمیل می گردد یا خیر.
کــه پــس از انطباق هر  بــا توجــه به تصویر ۳ مشــاهده می شــود 
سه رنگ  بر روی هم، تقریبًا جاهای خالی هر یک از رنگ ها توسط 
که در  دو رنگ دیگر تکمیل می شــود. این مســئله بیانگر آن اســت 
ســطح تاج ارســی، هرکدام از رنگ ها دارای موقعیت و محدوده ی 

خاص خود هستند.

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

ُرسی های مورد مطالعه.
ُ
نمودار ۲- میزان حضور رنگ قرمز، آبی و سبز در هرکدام از حلقه های موجود در تاج ا

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

رنگ سبزرنگ آبیرنگ قرمز

ُرسی های خانه های 
ُ
کنش رنگ قرمز در ا بررسی اهمیت، فراوانی و پرا

تاریخی ایران



۹۶
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۶

از  ارســی  ســازندگان  و  ســنتی  اســتادکاران  می رســد  نظــر  بــه 
گی هــای ارزنــده ی رنــگ قرمــز باخبر بــوده )چه شــهودی و چه  ویژ
حصولــی( و نقــش ممتــازی بــرای آن در بافتــار تــاج ارســی ها قائــل 
می شــدند. از یافته های به دست آمده می توان چنین نتیجه گیری 
گذر ارسی ها  که در سطح نور  که در میان شیشه های رنگی ای  کرد 
کمیت بیشــتری نســبت به ســایر  کار رفتــه اســت، رنــگ قرمز از  بــه 
رنگ ها برخوردار اســت. همچنین با توجه به فرم و نحوه قرارگیری 
کار رفته در تاج ارســی و نقوش استفاده شــده در  َپــر ارســی های بــه 
کانون تاج ارسی از قدرت جلب توجه بیشتری برخوردار است  آنها، 

که رنگ قرمز این جایگاه را به خود اختصاص داده است.
همچنیــن بــه نظــر می رســد هنرمنــدان طــراح ارســی، از نقــش 
کــم رنــگ خصوصًا رنــگ قرمز باخبــر بوده، از انباشــت  اجتنابــی ترا
و تسلســل بی واســطه ی آن اجتنــاب می کردنــد؛ طبــق یافته هــای 
به دســت آمده، میزان حضور رنگ قرمز از ســمت حاشــیه ی ارســی 

نتیجه

به طــرف نگیــن تاج به صورت منظــم و ریتمیک بوده و دارای ســیر 
کار رفته در ارسی  افزایشــی می باشــد درحالی که ســایر رنگ های به 

فاقد این خصیصه هستند.
ارســی های  تــاج  در  رفتــه  کار  بــه  رنگ هــای  قرارگیــری  ترتیــب 
موردمطالعه، به ترتیب از مرکز به ســمت حاشــیه ی ارسی )حلقه ی 
ششم( به صورت میانگین عبارت اند از: قرمز، قرمز، سبز، قرمز، آبی، 
که استقرار  کی از آن است  آبی، سبز؛ بنابراین نتایج به دست آمده حا
گذر ارســی ها،  رنگ هــا در چیدمــان شیشــه های رنگی ســطوح نــور 
تصادفی نیست و از نظمی پنهان و متناسب برخوردار است. نظمی 
که باعث تســری نوعی از زیبایی جهان شــمول و بی زمان بر نحوه ی 

چیدمان شیشه های رنگی در ارسی ها می شود.
ایــن پژوهــش می توانــد در ســایر الگوهــای تــاج ارســی ها، انواع 
لنگــه ارســی ها و نقش مایه هــای رایــج در ســایر هنرهــای مرتبط با 

گیرد. کاربست قرار  معماری مانند فرش مورد توجه و 

پی نوشت ها 

1  Gothic Architecture.
۲  این واژه،  ســابقه مکتوب چندانی ندارند و توســط نگارندگان برای توصیف 
بهتــر اجــزای ارســی پیشــنهاد می گردنــد؛ این قســمت از ارســی در ســایر منابع با 

کتیبه و در برخی دیگر با عنوان خورشیدی از آن یاد شده است.  کلی  عنوان 
۳ این واژه  توســط نگارندگان پیشنهاد می گردد؛ این قسمت از ارسی در سایر 

کار رفته است. منابع با عنوان شمسه به 
4 ایــن واژه ســابقه مکتوب چندانی ندارند و توســط نگارنــدگان برای توصیف 
بهتــر اجــزای ارســی پیشــنهاد می گردنــد؛ این قســمت از ارســی در ســایر منابع با 

کار رفته است. عنوان مجلسی به 
کــه دارای  5 در ایــن قســمت منظــور از تعــداد ارســی ها، ارســی هایی هســتند 

ترکیب و چینش رنگ های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.
6 Adobe PhotoShop Cs6.

 D510 مــدل Leica DISTO ،7 متــر لیــزری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش
می باشد.

8 Distort.
9  Auto Cad 2015.
10 Area.
11 Extended.
12 Magic Wand Tool.
13 Record Measurements.

ِگرد شده اند. ۱4 اعداد ذکرشده در جدول به سمت باال 
15   Tonality.

رنگ هــای  کــه  می شــود  باعــث  قرمــز  رنــگ  تنالیتــه ی  گرفتــن  یکســان   ۱۶
موردمطالعــه به صــورت برابــر در ایــن آزمون حضورداشــته باشــند، ایــن در حالی 
که برای  کار انجام نمی شــد، به دلیــل تنالیته هــای مختلفــی  گــر ایــن  کــه ا اســت 
هر رنگ در شیشــه های رنگی ارســی ها وجود دارد، نتایج به دســت آمده از این 

بررسی قابل استناد نمی شدند.
17  Colour Saturation.

۱8 این حلقه ها بر اســاس شــباهت الگوها )لکه های رنگی( و شــباهت میزان 
حضور رنگ در سطح ارسی ها تعیین شده اند.

فهرست منابع

امرایــی، مهــدی )۱۳88(، ارســی، پنجره هــای رو بــه نــور، ســازمان مطالعــه و 
کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(، تهران. تدوین 

کبــاز، روییــن )۱۳88(، نقاشــی ایــران )از دیربــاز تا امــروز(، زرین و ســیمین،  پا
تهران.

پیرنیا، محمد کریم )۱۳8۱(، مصالح ساختمانی، آژند، اندود، آمود در بناهای کهن 
ایران، تدوین زهره بزرگمهری، سازمان میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(، تهران.
کریــم )۱۳۹4(، آشــنایی بــا معمــاری اســالمی ایــران، ســروش  پیرنیــا، محمــد 

دانش، تهران.
تزیینــات  بررســی  ک نــژاد، مهــدی )۱۳8۶(،  نایینــی، ســعید و پا خــودداری 
محراب های مسجد جامع ساوه، مطالعات هنر اسالمی، شماره 7، صص ۱۳۲-۱۱۱.
زارعی، محمدابراهیم )۱۳۹۲(، ســنندج شــهر ارسی، بررســی روند شکل گیری 
گســترش هنــر ارسی ســازی بــر اســاس نمونه های موجــود، مطالعــات معماری  و 

ایرانی، شماره 4، صص ۱۳۰-۱۰۹.
شــفیع پور، آســیه )۱۳85(، ارســی در معماری ســنتی ایران، هنر، شماره ۶8، 

صص ۱8۳-۱۶4.
کاخکی، احمد )۱۳۹۳(، شــیوه های اجرایی و سیر  شــکفته، عاطفه و صالحی 
گچــی معمــاری ایــران در قــرون هفتــم تــا نهم هجــری، نگره،  تحــوالت تزیینــات 

شماره ۳۰، صص 8۱-۶۲.
عالیی، علی و حسینی، نساء )۱۳۹۲(، شناخت ارزش ها و مفاهیم معماری و 
شهرســازی اسالمی )جایگاه نور و رنگ در هنر و معماری اسالمی-ایرانی(، اولین 
کنفرانس ملی معماری و شهرســازی اســالمی و ترســیم ســیمای شــهری پایدار با 
گمشده آن، مرکز آموزش علمی-کاربردی  گذر از معماری ایرانی-اسالمی و هویت 

زاهدان، زاهدان.
کاخ هــای قاجاری  ح هــای ارســی های  علیپــور، نیلوفــر )۱۳۹۰(، مطالعــه ی طر

تهران، نگره، شماره ۱8، صص ۲۱-5.
کمالــی، محمدرضــا )۱۳8۹(، بررســی معمــاری دوره ی قاجــار، دانش مرمت و 

میراث فرهنگی، شماره 4، صص 54-47.
کربن در  مجلســی، ابــوذر )۱۳87(، مفهــوم نــور و رنــگ و بررســی آرای هانــری 
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کتاب انســان نورانی در تصوف ایرانی با توجه به معماری، ماه هنر، شــماره ۱۱8، 
صص ۳۱-۱8.

بهــرام )۱۳7۹(، اطالعــات عمومــی هنــر )درک  نفــری،  و  محســنی، حســین 
عمومی هنر(، عفاف، تهران.

مخلصــی، محمدعلــی )۱۳8۲(، تزیینات و آرایه حمام، ماه هنر، شــماره 57 و 
58، صص ۱۱4-۱۰۶.
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