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 اردبیل ابراهیمی خانهشاهنشین  در معماریتریینات  هایشاخصه

  1مریم کیان

 عضو هیات علمی پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی-1

 چکیده 

های امروزی ما از دست داده است هنرهای وابسته به معماری سنتی ایران، کاربری خود را در خانهمدت زمانی است که 

دو هنر تزیینی  اند.های تاریخی شهرهای ایران حفظ کردهخود را در خانه تاریخیولی این تزیینات هنوز نقش فرهنگی و 

و مقرنسهای مطبق آن خانه ابراهیمی که در این بنا بیش از دیگر تزیینات شاخص است ارسی سه لنگه در جنوب شاهنشین 

م. این ایپرداخته، به حفظ و اهمیت آنها در فضاسازی ابینه سنتی ضمن معرفی ،این شاهنشین با پرداختن به تزییناتاست. 

آوری شده اغلب از طریق مشاهده و مصاحبه جمع ،وری مطالبآتحلیلی نگاشته شده و گرد –پژوهش به روش توصیفی

کمیل شده است.  هر کدام از این تزیینات شامل اجزایی است که خود به تنهایی حاوی بار ای تکه با کمک منابع کتابخانه

یابیم. به هم نشینی مناسب آنها وقوف می، شوندظاهری و معنایی است. ولی وقتی به صورت مجموعه و یک کل نگریسته 

ایجاد شود تا نقاش رمی شکل در میان آنها اند تا فضایی های اجرا شدهها در رواقهای این شاهنشین به گونهآویز مقرنس

د. با آنکه همه این تزیینات به صورت اجای د هابتواند گلدانی پراز گلهای رنگارنگ را درون قاب هرمی شکل در میان آن

نگاه توان افتراقات بسیاری را مشاهده کرد که نباید به عنوان نکات منفی به آن اند ولی با تجزیه انها میقرینه اجرا شده

 ها حکم فرماست وارد کند.ای به وحدتی که در این آرایهکرد چرا که نتوانسته هیچ لطمه

 کلید واژه:  مقرنس مطبق، ارسی سه لنگه، خانه ابراهیمی، گره چینی، پارچه بری

 بری پارچه چینی، گره ابراهیمی، خانه لنگه، سه ارسی مطبق، مقرنسواژگان کلیدي: 
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 مقدمه

لتتی  و بخشی از یک خانه باغ رسد این خانه یک عمارت اعیانی در اردبیل به شمار میرفتهبه نظر می ستتت و بتته بزرگ بوده ا

شتتاه از تزیینات وابسته به معماری برجسته و نفیسی برخوردار نیست ولی از  ،لحاظ کمی یتتن  نتتی، ا این هم نشینی عناصر تزیی

یتتل  بتته دل شتتین  یتتن شاهن یتتن نشین را خاص کرده است. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی توصیفی ا متتاهنگی ا ه

 . ددر شکل بصری و محتوایی آن نیز بپرداز تزیینات 

متتع هتحلیلی نگاشت -ش به روش توصیفیاین پژوه بتتاره شده و مطالب آن اغلب به صورت میدانی ج ستتت. در شتتده ا آوری 

شتتده  ی سنتیپیشینه مباحث مرتبط به خانه ابراهیم باید گفت که از این بنا بیشتر در مباحث بناها شتتته  اقلیم سرد، مقاالتی نگا

ستتی  است که بخش فنی ان ارجحیت دارد ستتاخت ار بتتاب روش  کتته در ستتت  هتتایی ا و از مباحث ما دور است. دیگری کتاب

کتته در  است که از آنها استفاده شده است. ستتت  ولی یکی از منابع مهم و قابل دسترس درباره این خانه گزارشهای مرمتی ا

جتتازی .شودیل نگهداری میمیراث فرهنگی استان اردب ضتتای م نتته در ف یتتن خا کتته از ا نتتی  صتتویری و مت نتتابع ت  به طور کلی م

عتتداد  متتین رو ت ستتت. از ه شتتده ا وجود دارد بیشتر به بخش گردشگری ان توجه شده و به جزییات و مسائل کمی ان توجه ن

کتتردهمنابع مکتوب این مقاله کم بوده و بیشتر به مشاهدات، مصاحبه ها و مجموعه تصاویر ستتنده ی که از این خانه تهیه  ام ب

 شده است.

 

 روش شناسی:

این پژوهش به دلیل معرفی اجزای یک فضای منسجم  به عنوان شاهنشین، که برگرفته از یک پژوهش اکتشافی است، به 

 آنهاست.  تعداد و های تزیینات، تنوعنمونه مشاهده اطالعات از طریق روش کمی انجام گرفته است و سخن از گردآوری

  ها نسیت.ارتباط به محیط اجتماعی اردبیل وموقعیت مکانی این بناها و ساکنان این خانهتزییناتی که بی

تزیینی فرایند روش توصیفی،عوامل تزینی شاهنشین معرفی شود و سپس سعی شده تا با استفاده از کمی، در این پژوهش 

تاثیر استفاده از  نهایت و در ندکو معرفی   تجزیته آنها سازنده عناصر یا دهنده تتشکیل متغیرهتای ابت رافضای محدود  این

 این هنرهای کاربردی را در این شاهنشین را بیان کند.

 

 هاي اردبیل:کلیاتی درباره خانه

جتته بتتا و بتتوده قاجار دوره به مربوط شده واقع شهر مرکز قدیمی بافت در که اردبیل تاریخی های اعیانی وخانه بیشتر  بتته تو

یتت  را منطقه این تاریخ از بخشی خود، قدمت و فرد به منحصر ساخت و معماری نوع نتتدمتتی تعر تتتی. ک ختتی ح  ستتاکنان بر

 .خوانندمی نیز قاجاریه خیابان به را گازران خیابان سرچشمه، محله قدیم
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نتتی بتتدین بود، تقارن پایه بر اردبیل هایخانه سبک »که است آورده خود کتاب دوازدهم گفتار در باباصفری لتتی کتته مع  ع

شتتپزخانه تتتاالر دارازای بتته آن پشت در و ساختندمی مستطیل شکل به بزرگی تاالر ساختمان وسط در االصول  را آن کتته آ

یتتت و مالی امکانات با آن بزرگی و بود پذیرایی محل تاالر. آوردندمی بوجود گفتند،می مطبخ متتاعی موقع  صتتاحبخانه اجت

 بتتا هااطاق و هاخانه کوچکی و بزرگی امروزه" که است آمده تاریخ گذرگاه در اردبیل کتاب سوم درجلد. داشت بستگی

  تاریخ، درآن ولی شودمی سنجیده متر

-متتی بکار آینه کلمه نیز پنجره جای به و شدمی معرفی داشت قرار جنوب به رو که آن، هایپنجره تعداد با تاالرها بزرگی

 (1362صفری، بابا)".است آینه 11یا و 3،5،7،9خانه فالن تاالر که گفتندمی و بردند

نتته در از ابتدایی ورودی یا هشتی سردر، شامل قدیمی های خانه اکثر یتتاط، بتته خا یتتاط ح ستترا، و ح هتترو میان  از ورودی یتتا را

 .است آشپزخانه یا مطبخ و تاالر پذیرایی، سالن عنوان به دری پنج و دری سه اتاقهای پذیرایی، سالنهای و اتاقها به حیاط

یتتده خود به مکرری غارتهای و بوده تهاجم معرض در همواره اردبیل چون ستتت د یتتن از ؛ ا نتته از صتتیانت بتترای رو ا  هتتا،خا

هتتای از متتردم اغلب و بود خانه در حمام فاقد اردبیل قدیم در. ساختندمی پیچ در پیچ نیز را هاکوچه و بلند را دیوارها  حمام

ختترب عامل معرض در همواره اردبیل های خانه.کردندمی استفاده عمومی نتتد م لتته، مان جتتوم زلز  بتتاالخره و تتتاریخی هتتایه

نتتدمتتی قسسمت سه به شمالی ضلع طول در را تاالر از قسمتی .است بوده هوا رطوبت ستتمت. کرد ستتط ق نتتدکی کتته را و  از ا

طتتاق دو صتتورت بتته را آن طرفین ولی داشتندمی تاالرمنظور جزو و گفتندمی مخارجه شدمی بلندتر تاالر سطح چتتک ا  کو

هتتا و گذاشتندمی تاالر و آنها بین تاالر زیبایی با متناسب زیبایی ورودی در. آوردنددرمی گتتاهی صتتندوقخانه را آن چتتا و  قول

بتتی و شتترقی طتترفین در. بود اضافی رختخوابهای وها صندوق مثال اشیاء بعضی گذاشتن برای محلی. گفتندمی  دو تتتاالر غر

یتتز هتتر. ستتاختندمی اطاق یک تاالر روبروی و آنها از یک هر کنار در و داشتندمی منظور وسیع و بزرگ دهلیز یتتک دهل  با

ستتاب بتته ستتاختمان بتترای ورودی در و شدمی مربوط خانه حیاط به داشت جنوبی ضلع در که وسیع درگاه متتد.متتی ح  در آ

-می خانه بام یا دوم طبقه به رفتن برای دیگر پلکان یک و کردمی هدایت مطبخ به را آدمی در، یک نیز دهلیزشمالی ضلع

جتتود باالخانه چهار دوم طبقه در اعیانی؛ های خانه برخی در»(246: 1362بابا صفری،.« )ساختند شتتت و تتتا کتته دا هتتا از دو  آن

بتتی سمت دهلیز و اتاق روی روی دیگر دوتای و شرقی اطاق و دهلیز روی شتتش چتتون. بتتود تتتاالر غر متتا ستتقفها پو  بتتا عمو

حتتداث اتاقی  مطبخ و طنابی ،تاالر باالی در رو این از بود؛ چوبی تیرهای متتی ا فتتظ بتترای و شتتدن بتتایی ح متتوال ظتتاهر؛ زی  مع

ستتدمتتی گچ روی نقاشی کتاب در سی  هادی (همان. )«ساختندمی بلندتر آنهارا سق  یتتل": کتته نوی بتتل اردب ستتترش از ق  گ

یتتزان به ها خانه آن اغلب در که بود ارزشمندی قدیمی هایخانه و متعدد محالت دارای قدیمی بافت ویرانی و شهر  ذوق م

هتتا در تتتوانمتتی را ستتنتی هنرهای هاینشانه شماربی از را نشانی و شدمی تزیین خانه صاحب بضاعت و یتتد آن شتتا بتته و د  تما

 (69:،1379سی .)نشست
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 خانه ابراهیمی:

جتتاری و  کوچه قدیمی بافت در متتاری آن قا نتتات مع شهیدگاه محله سرچشمه شهر اردبیل، خانه ابراهیمی قرار دارد که تزیی

نتتای ق است..ه 13 قرن مربوط به اواخر شتتتی یتتک بتتا متتذکور ب چتتک ه یتتک،  کو هتترو بار بتتر ازو را چتته مع یتتاط وارد کو  ح

بتتا دو شاه .دارد زیبایی و بزرگ نسبتاً تاالر وشود می محسوب طبقه دو زیرزمین با خانه این. شودمی مستطیلی صتتلی  شتتین ا ن

تتتر غربی با سه پله به حیاط مرتبط می -دهلیز یا راهروی شرقی یتتک م فتتاع  بتته ارت ستتنگی  شود. نمای عمارت آجری و ازاره 

 (1395)کیان،.است مرتبط هم به و تودرتو فضاها کلیه .دارد و ارتفاع ک  اطاق هم از ک  حیاط یک متر است
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هتتای  جتتره  شتتتن پن لتتی دا ستتت.  و مهندس محبعلی نیزمعتقدند که: این بنا با توجه به برخی مشخصات مربوط به دوره زندیه ا

هتتا های هایی در اطراف حیاط به خانهزیاد و ارسی سه در بزرگ و اتاق شتته  نتتوع نق یتتن  نتتدارد و ا شتتباهتی  مناطق سردسیری 

نتته اغلب برای اقلیم مناطق گرم و مرطوب به کار می پتتالن خا طتترپ  رود. احتماال، معمار بومی منطقه نبوده است. اسکلت و 

تتتاریخ ابراهیمی مربوط به دوره زندیه است و می شتتود. از  1187توان با کتیبه مسجد وکیل شیراز که  ستته  جتتا دارد، مقای آن 

ستتت. دربا مطابق  معماری آن کند،که معماری زندیه از معماری دوره صفویه پیروی می صتتفهانی ا صتتفهانی شتتیوه شتتیوه ا  ا

یتتز نماها. هستند مستطیل یا و مربع ساده، عمدتا ها پالن آذری، سبک هایطرپ قوی هندسه و پیچیدگی برخالف  و ستتاده ن

یتته گچبری انواع رنگ، هفت و معرق هایکاشی با برخی بناها، سراسرگاهی در  بوده و برجستگی بدون و یکدست -وآرا

 (26/2/1395 مصاحبه تاریخ، مصاحبه شخصی. علی محب م.پ.).اندشده تزئین معقلی به روش آجری های

ستتتفاده از ، بنا بههای متعدد ورودی، سادگی پالن بنابودن خانه، یک طبقه  به توانویژگیها معماری زندیه را می سایربرای  ا

کتتش،  1بتتریساختمان،  استفاده از چوب قوارههای مربع و مستطیل در طراحی طرپ نتتوان  جتترهکتتوچکتربتته ع هتتا، کتتردن پن

 
 بندهاییپشت و هاحائل از ( استفاده1380:282در شیوه اصفهانی از آجر و چوب به گونه ای خمیده بریده شده ، بهره می بردندکه به آن قواره بری می گفتند. )پیرنیا، - 1

 الوارهای و تیر همچنین و چوبی هایبندیکالف ها،بندیتنگ کنند،می کنترل را عرضی فشارهای و حرکات که هاییکش و مهار یا و شوندمی پنهان دیوارها در گاه که
 و انعطافی هایقابلیت و هاقاب کنار در بنا یکپارچگی به توجه کنند،می بازی بارها یکنواخت تقسیم در سزاییبه نقش که تکرارشونده دیوارها مغز در رفته کاربه چوبی

 شوند.می آن رازگونه دوام موجب سنتی بناهای انطباقی
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هتتایکاربرد انواع پوشش)طاق و تویزه، کاربندی و. . (،  طتتوطی(و طرح ستتلیمی در توجه زیاد به نقش پرندگان )بخصوص  ا

هتتا ،تر در متنابعاد درشت گتتاره2هشت و گیر کردن زبره )دیوار باربر( و نمای ساختمان، آب ساز کردن آجر هتتای و دیوارن

 ها، اشاره کرد.)همان(ها، توجه به حجاری سنگ در قطعات بزرگ در ازارهها و ایوانداخلی اتاق

متتی ستتتی معماران و محققین ایرانی، اساس پالن خانه ابراهیمی را متعلق به دوره زندیه  بتته در نتتا  یتتن ب ستتاخت ا تتتاریخ  نتتد.  دان

گتته شتتکل لن ستتی مشخص نیست؛ ولی دوتاریخ در این بنا وجود دارد، یکی در نیم ترنج پایین نقوش سروی  بتتاالیی ار هتتای 

بتته 231ه.ق) 1211االول جنوبی شاهنشین با تاریخ الجمادی تتتاریخ سال پیش(و دیگری در انتهای کتی بتته  بتتی  هتتای رواق غر

یتتن سال پیش(است. تمامی نقاشی 147)هجری قمری 1295 ستتم در ا بتتا دو ا ستتت.  یتته ا بتته دوره قاجار بتتوط  نتتا مر یتتن ب هتتای ا

ای نیمه بازوبندی است که بر سق  میانی با نوشته) یا ابا عبداهلل حسین عمل میرزا ایم؛ یکی درون کتیبهپژوهش مواجه شده

 های خانه ابراهیمی به میرزا قاسم نسبت داده است.ابوالحسن طهرانی( و دیگری در کتاب نقاشی روی کاشی،که  نقاشی

 

 (:اصلی اطاق)نشین شاه 

جتتود ضلعی هشت نیم شکل به رواق دو نشین، شاه اتاق غرب و شرق سمت در که است 35/3 در متر4 ابعاد در اطاق این  و

یتتواری بخاری نشینشاه شمال سمت در. شودمی منتهی راهرو به لنگه دو در با که دارد نتتات بتتا د یتته تزیی نتتیال شتتی بتتا چی  نقا

 دارای غتترب و شتترق و شمال در نشین شاه این سق . است گرفته دری قرارسه ارسی جنوب سمت در گرفته؛ قرار روغنی

بتتری دارای همچنین و شده احاطه مقرنس بندی قطار با شکل مربع میانی سق  ولی است، گچی مقرنس ستتته نتتیم گچ  برج

ستتت داشته رواج بسیار قاجار دوره در که است چدنی ترنج و لچک طرپ با ای طتتاق این.ا چتته شتتش دارای ا ستتت طاق  کتته ا

   (1382)گزارشهای مرمتی میراث فرهنگی اردبیل،.دارد کاریمقرنس نیز آنها سق 

 

 ابراهیمی: خانه شاهنشینهاي آرایه

 دار،کتیبه سه دری ارسی قابل مشاهده است شامل،اصلی یا شاهنشین این عمارت که بیشترین تزیینات در آنجا  تاالر در

های کاری و دیوارنگارهشود. ولی به گفته اساتید فن، گچبری، آینههای سبک قاجاری مینقاشی و کاریهاآینه و گچبریها

 اتتزیینآن، در حد آثار هنری شاخص نیستند و اگر بخواهند به آن درجه بدهند، این تزیینات درجه سه خواهند بود. 

از بنا  آن حذف با که ایگونه به. بیابند موجودیت قالب یک در محتوا و شکل دهد تابنا، معمار را یاری می به وابسته

 
تراشند تا درز میان آجرها در آجر چینی کمتر شود و بدینگونه بندهای افقی و عمودی هم اندازه آب ساز کردن آجر روشی در آجرچینی است که در آن آجر را می - 2

های آجر ای میان دو آجر پدید آمد و پس از زمانی لبهپاپیلی)ذوذنقه( درآوردند. بدینگونه زاویه شدند. در زمان قاجار، کوربندها کنار گذاشته شدند و آجرها را به گونهمی
گویند آجر تراش ،( این روش که آبساب هم می281بردند که پس از زمانی نمای آجر چینی را آبله رو می کرد. )همان:پرید. در آجرچینی، گل همانند لعاب به کار میمی

 گویند.باآجر دیگری در آب ساییده شده باشد، نیز میداده شده ای که 
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 وارد توجه خواهدشد، خاص فضایی ایجاد عالوه بر آن که باعث بنا، اجزای در عناصرتزیینی وجود. کامل نخواهد بود

 (1395)کیان، . کندمی تردقیق و عمیق نگریستن و ایستادن به وادار را او حتی و کرده جلب خود به را نیز شونده

 مقرنس: •

نتتات و هاپوشش از معمار که جایی در منظور همین به و دارد ویژه اهمت فضاسازی ایرانی معماری در نتتوع تزیی ستتتفاده مت  ا

قتتل را هماهنگی و آرامش احساس بیننده خواهد کرد که دقیقا به ایجاد متفاوت احساس و اداراک فضاها، این در کرده  منت

قتترنس، تتترک یک که است کافی نیز سازی مقرنس در. است عوامل این از یکی هاسق  بندیمقرنس. کندمی حتتی م  طرا

 .کرد خواهند کامل را همدیگر شدو خواهند جفت تدریج به آن با ها ترک بقیه شود، وساخته

 

 
 

یتتوان و رواق از ظاهری در گاه که بندهاییپشت و هاحائل از استفاده هتتان …و ا هتتار یتتا و شتتوندمتتی پن  کتته هتتاییکتتش و م

نتتدیکالف ها،بندیتنگ کنند،می کنترل را عرضی فشارهای و حرکات نتتین و چتتوبی هتتایب یتتر همچ هتتای و ت  چتتوبی الوار

ختتت تقسیم در سزاییبه نقش نیز تکرارشونده هایالیه و دیوارها مغز در رفته کاربه ستتازه یکنوا هتتای  نتتا،بار نتتات ب  ای و تزیی

جتترادر میان دو پوسته سق  بنا جاسازی شده به وسیله تیرهای چوبی که. آویزهای مقرنس دارد کتتان ا قتترنس را اند، ام ی م

  در زیر سق  مسطح پدید آورده است.

 

 کاريو آینه گچبري •

نتتگ طرپ با گچبری نقوش از برگرفته گچبری نقوش جتتار دوره در گلفر ستتیار قا شتتته رواج ب گتتری بتترگ را آن و دا  یتتا کن

تتتاق سق . نامیدندمی نیز چدنی شتتین شتتاه ا ستتط در ن چتتک شتتکل بتته و تتترنجل بتتری و کتتز کتته شتتده گچ  صتتورت بتته آن مر

ستتت قرارگرفته پاباریک پرو پنج ستاره گره با( محدب)برجسته کاریآینه روش به( مدالیون)شمسه نتته متتدالیون طتترپ. ا  آی
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ستتدمتتی نظر به برجسته، گچبری ترنج وسط در گل یک تخمدان مانند که است دوازده شمسه تند گره مرکزی کاری  از. ر

هتتای. است شده منشعب چهارسو به گلدانی طرپ چهار، مرکزی ترنج طرف چهار یتتان از صتتدتومانی بتتزرگ گل لتتدانها م  گ

 .است شده تزیین تراشالماس شیوه به کاریآینه با را گلدانها بدنه ولی اند شده کاری برجسته

 

 
 

بتترگ  کنند:»این گونه توصی  می  گچبریهایاستاد جاجیان این  گتتل و  خانه ابراهیمی توپرتر ساخته شده و اجزای نقوش 

قتتوش  باشده است و تا حدی  سازیبرجستههای گرد، آن با حجم لتتب ن جتتاری اغ بتتری قا گچبری قاجاری تفاوت دارد. گچ

شتتدهپردازی میبرجسته گل و برگ را چنان حجم شتتده و کند که گویی برگها خشک و جمع  ختتالی  قتتوش تو نتتد. درون ن ا

قتتوشای یا گودتر برگشتهنوک برگها پیچ خورده و با چرخش مالیمی و با روی قسمت کاسه کتته در ن نتتد  بتتری ا نتته  گچ خا

متتیاز همین رو به نظر می شود.این موارد دیده نمی ابراهیمی ستتت و  تتتوان رسد، این گچبری ازنفاست چندانی برخوردار نی

 (4/8/95 ع.حاجیان. مصاحبه شخصی. تاریخ مصاحبه)«آن را یک گچبری درجه سه محسوب کرد.

جتتوبری انجام شده، سر پرندهدر گچبریهای سق  که به شیوه کشته شتتده و پتتردازی  شتتباهتای حجم  کتته  بتته د دارد  هتتایی 

ختتاریهای گچبری بخاری دیواری دارد. از همین رو به نظر مینقوش برجسته پرنده یتتواری رسد که گچبری سق  ها و ب د

جتتدار ها یک نفر بوده است. این پرنده می متترغ تا بتته آن  بتتری  صتتطالپ گچ تواند نقش یک کبوتر یا طاووس باشد که در ا

بتته ری را که اصطالحا ابزارزنی میکادر بندی این گچب. گویندمی گتتچ  نامند، در چند ردی  اجرا شده است.  نحوه تراش 

بتتوده  شتتویی(، ن یتتا ک طور مستقیم در راستای اضالع مربع شکل سق  میانی نشان دهنده آن است که این ابزار زنی با قالب )

  سال پیش بوده است. 200 روشهای رایج درای مانند شمشه، ریسمان و خط کش، اجرا شده که از است وتنها با ابزار ساده
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بتته  16به غیر از گلهای درشت رز، از نقش گلهای مینا نیز استفاده شده است. این گلها اغلب از گل مینای شش پر تا  نتتا  پر ب

یتته هتتم موقعیت قرارگیری استفاده شده است. تعداد گلبرگهای مینا در گچبریها همیشه زوج است. گچبری سه ال بتتروی  ای 

طتترپ  بتتا  صتتلی  نتته ا ستتفیدی زمی بتتا  روی یک حاشیه ساده با بوم رنگ طالیی رنگ آمیزی شده است. دورتادور این حاشیه 

 (هماندندان موشی یا به قولی تخم مرغی، احاطه شده است.)

کند شمسه ده با گره جفت این گرهدر اسپر رواق شرقی و غربی از نقش گره چینی برای ایجاد گچبری سود جسته اند. 

که درطرپ اصلی در شود. این گره با مختصر تغییراتینیز خوانده می "دو پنج"ترقه، سلی و ستاره است که به گره کند 

اسپر  ها در دوتکثیر و گسترش یافته تا این آلت سازی طح گسترده،سازی درسقرینه های داده شده و همچنینمیان ترقه

 در این روش ابتداهای مذهبی بود. سازی، تزیینی مرسوم برای مکانترکیب گچبری باگره برسد. تعادل به رواق شاه نشین،

 مورد گره طرپ . کردنداندود می کشتهگچ از ایالیه سطح رویی را باکرده ووخاک اندود  گچ از ایالیه با کار را زیر

 تیزنوک قلم بوسیلهو قسمت های مورد نظر تا سطح رنگی گچ و خاک، شده  پیاده سفید، گچ سطح روی بر که نظر

دهنده بود. این تر برای سفارشهزینهاین کاری آسان برای گچبرها وکم شد.برداشته و در آخر سطح کار پرداخت می

 (همان)قبل آهکبری است«. شیوه ابتدایی و ماروش یک 

 

 
 

 تتتوانمتتی و گتترددمتتی بتتاز شمسی هجری1290 سال به اروپا به شاه ناصرالدین سفر اولین به شومینه با کرسی جایگزینی اما

یتتران در گرمایشی سیستم عنوان به شومینه ورود زمینه پیش اروپا به وی سفر گفت ستته، بتته ختتود ستتفر در وی. بتتود ا  بتتا فران

 در را شتتومینه بود، شده انجام بری گچ استادان توسط که آن هایزیبایی دلیل به بیشتر البته و کارکرد نحوه و شومینه دیدن

بتتار سلطنتی ارگ عنوان به تهران گلستان کاخ در سفر این از بعد و رواج داد ایران صتترالدین در ضتتای بتته شتتومینه شتتاه، نا  ف

 شتتومینه کتتارکرد. کرد پیدا راه کشور سراسر در جامعه متوسط طبقه افراد و اعیان و اشراف خانه به وحتی هایکاخ داخلی
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هتتداری بودن سخت آشنایی، کمبود سوخت از مواد آلی، عدم دلیل به ایران در یتتز و نگ یتتاد آن کتتردن تم ستتترش ز یتتدا گ  پ

کتتتترد ختتتتاری، پتتتتیش ستتتتمت بتتتته شتتتتومینه کتتتتاربرد کتتتتم کتتتتم و ن متتتتاری ارل.)رفت. پتتتتیش ب یتتتته مع  تحریر

http://www.arel.ir/fa/Pages-Print-277.html) 

یتتا  ستتاخته  پتتیش  تزیینات گچی برجسته و گاهی مشبک)مجوف( انجام شده است. این تزیینات می تواند تلفیقی ازگچبری 

لتتتب ایتن. استت قالب از گیریبهره هر دو نوع، در مشترک درجابری باشد. ویژگی نتتوع  هتتتا قا شتتکل ت ستتیت و  ظتتر جن از ن

ستتادهبسیاری دارنددر کنار تزیینات مشبک، گچبری برجسته به همراه ستون ای از های پیچ گچی به رنگ سبز تیره و شکل 

 شود.مقرنس، در اطراف بخاری دیواری شاهنشین دیده می

 
 1395مرداد –آن. نگارنده هایهایی از بخاری دیواری شاهنشین و تزیینات دیوارنگارهبخش

 ها:دیوارنگاره

شتتی ها از روشهای نقاشی گلفرنگ قاجاری تبعیت میقاشی دیوارنگارهن یتتن نقا کند که اغلب طرپ گلدانی است. در کنار ا

شتتتهها، کتیبه جتتا نگذا کتتار بر پتتای  ختتود را  لتتی های خوشنویسی شده قرار دارد. با این که نقاش و خوشنویس امضای  نتتد و ا

بتتر زنده(، نقاشی ها را عمل میرزا قاسم معرفی میهادی سی ، )بدون ذکر منبع مکتوب ویا منبع  لتتب  کند. و از محتوای مط

متتیمی نتتین  یتتان آید که ایشان اردبیلی بوده است.هادی سی  در کتاب نقاشی روی گچ در باره نقاشان اردبیلی چ ستتد: م نوی

بتتا گازرانی، گویی که تعهد و وظیفه همین مردم، هنرمندانی مثل عبدالکریم نقاش و استاد علی متتردم  ستتتی  جتتاد دو عمده ای

های کوچک و بزرگ مردم، یادگاری از ذوق و هنر نقش و رنگ را برعهده داشتند، آنان با قناعت و فروتنی تمام در اتاق

بتتود. خود برجا می تتتاقی  شتتانی ا ختتان در پی شتتق و آوازه  غتتی عا یتتا مر ستتی و  گتتل نرگ شتتی  هتتای نقا بتته ب گتتر  گذاشتند، حتی ا

هتتای روی عبدالکریم نقاش، که عمده  شتتی  کتته نقا قتتاش  ستتم ن هنرش نقاشی روی گچ بود، نقاشی روی گچ را نزد میرزا قا
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شتتاگردی 1295گچ خانه ابراهیمی را در کوچه شهیدگاه به تاریخ  بتته  نتتزد وی  ستتالها  بتتود و  تتته  به اتمام رسانده بود یاد گرف

یتتد مشغول بود. عبدالکریم در مقایسه با نقاشی میرزا قاسم اگر چه ازپختگی الزم ک شتتانی از تقل ار میرزا برخوردار نبود، اما ن

 (1379:69،الرعایا برجا مانده، مشاهده کرد.)سی شد در کار او که درخانه وکیلاستادش را می هو پیروی از سلیق

نتتههای آبی، آبرنگ یا تمپرا انجام شده است. به نظر میهای این خانه با حاللتمام نقاشی یتترسد پودر رنگدا عتتدنی  ا هتتای م

یتتوار  ستتتقیم روی د طتتور م بتته  کتترده و  لتتوط  متترغ، مخ گیاهی را با شیره انگور یا صمغ عربی و همچنین سفیده یا زرده تخم 

نتتازکی از کاری شده سفید، نقاشی کردهگچ اند. )به احتمال زیاد قبل از شروع کار روی دیوار سفید گچی، دیوار را با قشر 

نتتگ از روی میهای گیاهی مانند کتیرا آغشته یکی از چسب کردند تا هم قلم مو به روانی روی رنگ حرکت کند و هم ر

بتته  دیوار پوسته نکند.( این سبک از دوره صفویه تا دوره قاجار کامال در این منطقه مرسوم بوده است. هنگامی که این خانه 

نتتگ  ها با الیه ای از روغن جال پوشانده شده بود.تصرف سازمان میراث اردبیل درآمد، نقاشی همین امر سبب شده بود تا ر

شتتی 1382تر و چرک به نظر بیایید. در مرمتی که سال نقاشیها، تیره شتتته صورت گرفت، الیه روغن جال از روی نقا هتتا بردا

 (1395مرداد  18دوشنبه مصاحبه شخصی،لطفی،ک، )شد. 

 بتتر طالیی رنگ به پهنی و باریک هایحاشیه غربی و شرقی رواق شمالی، در درهای شاهنشین، بخصوص و هاطاقچه باالی

تتته قرا طالیی، و مشکی اخرایی، رنگ به نوارهایی کنار در هاحاشیه این. است شده ترسیم مشکی زمینه ستتت گرف شتتیه. ا  حا

قتتوش بتتا آنها میان فواصل که مشکی زمینه بر سفید رنگ به هایی کتیبه با دوم حاشیه و هراتی طرپ با باریک  گتتل)گیاهی ن

بتته شتتکل یک در مصرع هر که است حسین امام مدپ در اشعاری هاکتیبه این مضمون. است یافته تزیین ،(وبرگ  بتته ایکتی

یتتت یک با هامقرنس میان فواصل. کندمی قطع مقرنس آویزهای ادامه را حاشیه این.  است شده خوشنویسی نستعلیق خط  ب

نتتگ، و رز هایازگل پر گلدان از طرپ یک آن باالی بر و شعر جتتار دوره ستتبک بتته  کوکب و حتی بنفشه دو ر شتتی قا  نقا

متتیهای گلدانی فقط درگوشهاین نقاشی .است شده ظتتر  بتته ن گتتاه اول  ستتت. در ن یتتن ها، فاقد گل و برگهای فوقانی ا ستتد ا ر

یتتن قسمت از نقاشی تتتی ا لتتی وق شتتده و یتتب  هتتار ها، بر اثر رطوبت یا حتی به هنگام مرمت حذف شده یا تخر فتتاق را در چ ات

گتتارهکنیم، متوجه میگوشه این تزیینات بررسی می بتتاالیی ن ختتش  ختتودداری شویم که نقاش عمدا از رسم ب لتتدانی  هتتای گ

بتتا کرده است. شاید تعجیل در اتمام نقاشی تتتی  ها ویا ترسیم نگاره در یک فضای حجم دار مشکل ساز بوده است. نقاش ح

 ی نقاشی را بسته و به نوعی حتی نگاره را از باال به اصطالپ خفه کرده است.جدول کشی به رنگ الجوردی کادر باال
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شتتکل   ستته  شتتده است. یتتده  متته چ شتتعار در ادا شتتروع و ا شروع متن کتیبه ها از کنج جنوب  رواق شرقی است که با بسم اهلل 

شتتتهاساسی برای کتیبه ستتربریده  های نو نتتدی  یتتا بازوب متتل  نتتدی کا نتتوعی بازوب بتته  هتتا  متته آن کتته ه ستتت  ستتایی ا بتتل شنا دار قا

نتتا   -3قلمی شد، 1295ریخ شهر محرم الحرام سنه به تا-2بسم اهلل الرحمن الرحیم،  -1هستند.چهار جمله: لتتک فتح نتتا  انافتح

نتتدی   -4مبینا و  هتتای بازوب بتته  نتتد، در کتی قتترار دار نصرمن اهلل و فتح القریب که در کتیبه های اول و آخر اشعارفارسی میانی 

گتترهارگرفتهتری قرهای بازوبندی سادهاند و تمامی اشعار میانی در کتیبهسربریده پرکارتری نوشته شده یتتان  نتتد. در م هتتای ا

ستترمهتوان به شکل قاب این کتیبههندسی نقوش زیادی را می -ها شبیه دانست. این قابها به نقش موج سربریده، بند رومی، 

 کند.پالن حیاط و شاه نشین خانه نیز تقریبا از همین الگو پیروی می دان لوز  نیز شباهت دارد.دان قناس، سرمه

 سروده شده و شاعر یا مداپ آن ناشناس است.  "کرم"شعرها با قافیه  

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم -

 زهی وجود تو سر خیل دودمان کرم -

 دل تو بحر سخا و ک  تو کان کرم -

 گر است همجنست و هم نسب چنانکه ترا است  -

 زخاندان رسول و زدودمان کرم -

 نشان زد درگه تو گر نیافتی هرگز -

 ندر جهان نشان کرم نیافتی هنر ا -

 ز درگه تو روان سوی شهربندبناست؟ -

 مدام قافله وجود و کاروان کرم -
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 دو خاندان به تو نازد چو از رسول و قریش -

 کدام سلسله مجد و خاندان کرم -

 قلمی شد 1295به تاریخ شهر محرم الحرام  -

 

متتع( در ادامه متن کتیبه ها در بخش شمالی شاه نشین به جای یک شکل ترنجی ساده به  نتتدی ج متته چلیپا)بازوب شکل یک نی

بتتوط  گتتری مر نتتادعلی و دی آمده تا متن بیشتری را در خود جای دهد. مضمون این دو کتیبه یکی مربوط به بخشی از دعای 

یتتن  یتتر ا متتتن ز به زیارت امام حسین علیه السالم در روز عرفه است که هر دو متن از مفاتیح الجنان گرفته شده است. داخل 

 مربوط به تاریخ است.       کتیبهبقیه  و 3(النَّوائِب فِی لَکَ عَوْناً تَجِدهُ العَجائِب مَظهَرَ عَلیّاً نادِ.)بل شناسایی استکلمات قا

 

 

 

 

 

 

 

 قاب بازوبندی تاریخ دار در رواق شمالی

  

 
 (1389.)مجلسی،باشد هاسختی و مشکالت تمام در تو کنندهیاری تا است عجیبه صفات و کماالت مظهر که را علی بخوان - 3
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 شود:می شروع انافتحنا، با که غربی رواق شمال کنج از هاکتیبه ادامه متن

 مبینا "فتحنا لک فتحاانا  -

 محیط جود و سپهر سخا که از کرمت -

 چو از سحاب چمن گشت تازه جان کرم -

 سحاب جود تو هر دم که قطره بار شود -

 هزار گونه گل آرد ز بوستان کرم -

 کرم به عهد سخای تو سربلندی یافت  -

 وگرنه نیک کهن بود داستان کرم  -

 اگرچه هست جهانی به راحت از کرمت  -

 دارم ای جهان کرم هنوز غبن کرم -

 از آن زمان که زدست تو یافت سرمایه -

 هزار گونه متاع است در دکان کرم  -

 نصرمن اهلل و فتح قریب  -

 

 :ارسی •

شتتنه روی بر گشتن جای به که های رنگی استبا شیشه مشبکی پنجره ارسی ظتته وردر  رود متتی بتتاال گتترد، پا  کتته  ای محف

کتتی، . شودمی بسته و باز رفتن پایین و باال گیرد وبا می جای دارد قرار آن روی ستته در اتاق شاهنشین که دارای یک ارسی 

یتتا  پنجره سه دری در بخش جنوبی اتاق و دارای شش لنگه مجزاست. سه لنگه ثابت)در باال( و سه شتتویی  گتته متحرک)ک لن

گتترهاست. چارچوب این ارسی  به روش درودگری ساخته و سپس به روشهای باال رونده( چتتون  چتته مختل  هم نتتی، پار چی

 بری و قواره بری تکمیل شده است.

متتیهای رنگین تزیین شده، بیشتر بخش تزیین این ارسیگره چینی چوبی که با شیشه صتتاص  ختتود اخت بتته  قتتابها را  هتتد.   د

نتتدیل، شتتبیه را آن بتوان شاید و) سرو یک به شبیه آن میانی نقش که محرابی طرپ با ها لنگه این میانی ستتیله نتتوع یتتک ق  و

 .است شده تزیین بریقواره روش به که قرارگرفته ،(دانست هم است، روشنایی

-متتی منتهی شکفته گل یک به تر از اشکال سروی شکل ردی  پایینی است،باالیی که پهن ردی  سروهای بخش فوقانی 

شتتکیل  شکل تر هستند، در قسمت تحتانی یکپایین که کشیده ردی  سروهای ولی شود؛ ستترو را ت نیم ترنج دارند که پایه 
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هتتا  شود.های قرمز، به جای سرترنج دیده میداده ودر باالی آن یک شکل لوزی با شیشه کتته آن زمینه محرابی شکل و قابی 

 گیرد، دلیل باریک و پهن بودن سروهاست.را درمیان می

عتترض در درونی، فضای نور تامین ها درارسی مشبک سطح کارکرد یتتد م ضتتای دادن قتترار د نتتی، ف کتتاهش بیرو  شتتدت در 

 متتزاحم حشرات کردن دور در فضای درون، محرمیت و حریم درحفظ ساختمان، نمای زیبایی در ایجاد آفتاب، نور تابش

ستتت. فضای از آنها شدن خارج و شتتته ا یتتت دا ستتیار اهم ستتنتی ب ستتند درونی،در فضاهای داخلی بناهای  ستتتن ناپ یتتد دان  از تقل

قتتوش شد موجب تدریج به تجسمی و تصویری هنرهای سایر و نقاشی در حیوانی و انسانی های صورت و نقشها یتتن ن  کتته ا

یتتاهی  نقوش و های هندسی، خطوطگره هایترکیب به هنرمندان نگیرد. از همین رو قرار در ساختن ارسی ها مورد توجه گ

  کردند. توجه یا انتزاعی

متتام شود. ارسیانجام میها به روش درود گری ساخت کالف ارسی هتتا در ت نتته تن کتته در  نتتد  ها، اجزا و قطعات مختلفی دار

عتتاد در های یک ارسی مشترک است، بلکه در ارسی های متعدد یک عمارت نیز، یکسان ساخته میلنگه شوند. حتی اگر اب

بتته ها یکسان نباشد. چارچوب یا کالف بندی ارسی، یکی از ارکان اصلنظر گرفته شده برای ارسی ی آن است که خود هم 

صتتروسیله اجزای چوبی دیگر و هم از عرض )به وسیله وادار( و هم از ارتفاع )به واسطه تیرافقی(تقسیم می  ستتازنده شد. عنا

یتتر یا آستانه عمودی، ستونهای یا وادار شامل، ارسی قتتی ت ستتی، کتت  در اف یتتر یتتا(کاله)کال ار قتتی ت ستتمت بتتین اف بتتت ق  و ثا

بتتت بتترای عنصری یا ریزه چفته ارسی، درکهای داخل هایخانه یا تنک ارسی، متحرک گتتاه ثا شتتتن ن ستتی هتتایدرک دا  ار

 (1373معماریان،. )شودمی

متتی ستتته این تقسیم بندی ها عالوه بر آن که دهنه بزرگ ارسی را به قطعات کوچکتر تبدیل  بتتاز وب ستتهولت در  هتتم  نتتد و  ک

متتیکرد و باعث استحکام و ایستایی پنجره را فراهم میکاری روی های آن و امکان ظری کردن لنگه یتتز  ستتپس آن ن شتتد. 

جتتود قطعات کوچکتر چوب این قسمتها را به قسمت های کوچک تقسیم می عتتات بو یتتن قط ختتود ا کرده است و در حالتی 

 (1383امرایی،)هندسی و یا حداقل چارچوب بودند. هایآورنده طرپ

گتترهمحرابی درکبندی دور زمینه چینی که در قابگره کتتار  یتتت  حتتاظ کیف بتته ل هتتم  نتتیهای باالیی اجرا شده،  فتتاوت  چی ت

هتتای چندانی ندارند ولی بخش باالیی ارسی، حاشیه هتتی و دعا ستتماء ال نتتی، ا یتتات قرآ ضتتمون آ بتتا م شتتده  بتتری  چتته  های پار

ستتت.اسلیمیهای موسوم به پایینی با نقش اسلیمی هایلنگهبری شده در های پارچهخیردارد. حاشیه  سرهم سوار اجرا شده ا

 بتته و شتتده مشبک متبرکه، اسماء و آیات مضمون با خط و اسلیمی که با نقوش های لنگه درهای این ارسیحاشیه پشت در

 .است شده استفاده ،آبی فیروزه ای و زرد سبز هایشیشه اند،ازقرارگرفته هم امتداد در بریپارچه صورت

 در که این دلیل به یکی هستند، ساز دست ابراهیمی خانه های ارسی های شیشه که است نیزمعتقد مهندس زرگری، آقای

 روی بر که را چکشی اثر توانمی شوند،می دیده متنوع رنگ نه در غالبا که دستی رنگی هایشیشه گونه این کردن آماده

 ( 28/6/95)مصاحبه با مهندس زرگری:. کرد مشاهده هاشیشه روی را شده کوبیده خمیر
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طتتی قطعات. گویندمی چینیگره آن به باشد هندسی منظم هایگره طرپ اساس بر چوب قطعات برش اگر ی که خطوط محی

شتتد، لقطو نقش اصلی گره که می آلتدهد را  گره را تشکیل می چتتوب با غتتت(تواند از شیشه رنگی یا  کتتهمتتی )ل  بتتر نامند

 . شوندمی متصل هم به منگنه و میخ از استفاده بدون و چوبی اتصاالت اساس

جتترا های کتیبهقابآن و همچنین  پاتاق صاف متری، 2/3، ارتفاع از دیگر مشخصات این ارسی دار آن که به شیوه مشبک ا

قتترار اند و از آنجا که دارای اسماء متبرکه است به قابهای جاللیه شهرت دارند. این قابها در شده شتتکل  پایین نقوش سروی 

 4اند.گرفته

پر و شمسه  12شوند. شمسه بزگترهای درها دیده میوجود سروهایی که درون خود دو شمسه در دواندازه دارند در لنگه

هایی تشکیل این شمسه از آلت و لقطشوند. پره،  به شکل یک دایره نزدیک می 20پره است. یک شمسه  20کوچکتر 

شوند های هندسی است. این گره ها، نماینده شکلی انتزاعی هستند که وقتی با هم اجماع میپایه آن بر اساس گرهشده که 

 
بتتارت، تتترنج نتتیم قاب این چپ سمت در قوچانی عبداهللمرحوم . است تاریخ دارای نشینشاه ارسی راست  سمت  شده بری قواره چوبی سرو اولین - 4  فتتی" ع

قتتد پزوهشگاه میراث فرهنگی، اسالمی هایکتیبه و متون پژوهشکده ارشد کارشناس  زهراحبیبی و است کرده قرائت را، 1211االولجمادی سنه ستتت معت  کتته ا

  .باشد نامه نسب یک به مربوط تواندمی که دارد وجو مختلفی اسامی متن این در
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شوند که با کاربری ارسی هم  همخوانی تری مانند شمسه میبا این که هویت خود را دارند ولی تبدیل به شکل خاصی

بری ها و شبکه بری ها به وحدت چینی ها و قوارهپ کلی گرهدارد. در حقیقت مجموعه کثیری از اشکال هستند که در طر

 (1397رسیده اند.)کیان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتتری"هنگامی که دوالیه چوب  بر اساس طرپ مشبک شوند و دربین آن دو شیشه رنگی نصب شود به آن  طتتالق  "پارچه  ا

متتیاز طرپ های گوناگونی به شکل حاشیه، برای پارچه بری  شود.می ستتتفاده  متتیا کتته  تتتایی، شتتود  قتتوش خ شتتامل ن نتتد  توا

هتتن بری برای حاشیهاسلیمی، گره و حتی خط نوشتاری با مضمون ادبی یا مذهبی باشد. از پارچه شتتیه پ یتتک دور حا های بار

بتته های این عمارت استفاده شده است. اغلب قطعات پارچههای پنجرهقاب کتته  ستتتند  صتتورت بری به طول پنجاه سانتیمتر ه

هتتان اسلیمی ی مانندنقوش از استفاده با بری پارچه شود.بری اطالق میاند و از همین رو به آن پارچهیکپارچه برش خورده  د

کتتدیگر از ایالله سربند یک با واگیره هر بین. است شده طراحی سوار سرهم اسلیمی حاشیه شکل به ، ساده اژدری  جتتدا ی

یتتت هابریپارچه در سازی گوشه هاپنجره این در .شودمی منشعب آن از اسلیمی بند و شده شتتده رعا یتتت از کتته ن  کتتار کیف

شتتده و در  46و  45آیات  هاپنجره قاب هایحاشیه درون )همان( .کاهدمی بتتری  چتته  جتتر( پار ستتوره ح قتترآن،  سوره حجر)

 حاشیه قاب بندی نقش سروها اجرا شده است که حاوی این مطالب است:

 .سارانند چشمه( کنار) و هاباغ در پرهیزکاران همانا« به معنی 45» عُیُونٍ وَ جَنَّاتٍ فِی الْمُتَّقِینَ إِنَّ 

  .شوید وارد باغها به امنیّت و سالمت با:( شودمى خطاب آنان به)« 46» آمِنِینَ بِساَلمٍ ادْخُلُوها
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  نتیجه گیري:

ظتتر بخش شاهنشین با آن که بخشی از یک بنای سنتی  بتته ن لتتی  ستتتند و بتتاط ه ایرانی است و تمام اجزای معماری با آن در ارت

ستتایر رسد در این خانه به عنوان یه فضا یا بستر مستقل عمل کرده، به گونهمی تتته در  کتتار رف بتته  کتته در آن  نتتاتی  ای که تزیی

شتتیوه ن شاهنشین بسیار با هم هماهنگ است،های خانه قابل مشاهده نیست.اجزای داخلی ایبخش کتته  فتتی از با آن هتتای مختل

ختتود را دهد مقرنسسازی را ارائه میهنرهای وابسته به معماری مانند مقرنس، گچبری، نقاشی دیواری و ارسی های گچی 

ستتته های تخت خود را بر سق  مسطح میانی یا در اسپرها، جای دادهها،گچبریدر حجم رواق گتته توان ستته لن ستتی  نتتد. و ار ا

در ظاهر بر سرجای  عناصر تزیینی اغلب به صورت قرینه اجرا شده واهنشین را فراهم آورد. همه این منظری روشن برای ش

بتتار زیبایی بصری را پدید آورده با ایجاد تعادل در حجم و رنگ،اند وخود نشسته بتته  کتته  ستتت  گتتری ا اند ولی باز عنصر دی

بتته ستگی به عناصر مذهبی را دریابد. این عناصر را میها، وابتواند در همه این آرایهافزاید، مخاطب میمعنوی آن می تتتوان 

شتتده بتتریشکل نقوشی که  در یک کل عرضه  قتتوش گچ طتتب در ن کتترد. مخا شتتاهده  نتتد را م گتترها یتتا  ستتیها، هتتا و نتتی ار چی

 ند.دهاند و یک قاب زیبا را ارائه میبیند که با هم به وحدت رسیدهای را میای از نقوش و کلمات  تجمیع شدهمجموعه

 

 منابع:

 

 قرآن .1

 های رو به نور. تهران: سمت.ارسی، پنجره1383امرایی، مهدی. .2

 . اردبیل در گذرگاه تاریخ. سه جلد.چاپ دوم. اردبیل: دانشگاه آزاد اسالمی1362باباصفری.   .3

یتتتتتته  .4 متتتتتتاری تحریر ستتتتتتتم مع شتتتتتتی هتتتتتتایآرل. سی شتتتتتتنبه در گرمای یتتتتتتران. چهار  02:31ستتتتتتاعت 2/5/92 ا

277.html-Print-http://www.arel.ir/fa/Pages) 

 آذربایجان.ج دوم آثار وابنیه تاریخی. تهران:انجمن آثارملی. آثارباستانی1355طباطبایی، سیدجمال.ترابی .5

 4/8/95علی. مصاحبه شخصی. تاریخ مصاحبهحاجیان،حاج .6

 15/4/95را. مصاحبه شخصی. تاریخ مصاحبه: حبیبی، زه .7

 28/6/95زرگری، رضا. مصاحبه شخصی. تاریخ مصاحبه.  .8

 .سروش انتشارات: تهران.گچروی نقاشی. 1379.سی ،هادی .9

گتتاره1395کیان، مریم. .10 یتتراث . مطالعه و مستندسازی دیوارن شتتگاه م هتتران: پژوه شتتی. ت گتتزارش پژوه متتی.  نتته ابراهی هتتای خا

 فرهنگی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.arel.ir/fa/Pages-Print-277.html
http://www.SId.ir


 

19 

 

نتته ابراهیمیواکاوی مفاهیم و اعدا رمزی در نقوش و کتیبه. 13957.مریم، کیان .11 ستتی خا شتتی گتتزارش.های ار هتتران. پژوه : ت

 فرهنگی میراث پژوهشگاه

 18/5/95لطفی، کریم. مصاحبه شخصی. تاریخ مصاحبه:  .12

 . زادالمعاد)توشه آخرت(ترجمه سید حسن موسوی. تهران: جلوه کمال1389مجلسی، محمدباقر.  .13

 26/2/95محبعلی، محمد حسن. مصاحبه شخصی. تاریخ مصاحبه، .14

 شناسی درونگرا. تهران: دانشگاه علم وصنعت . آشنایی با معماری مسکونی ایرانی. گونه1373معماریان، غالمحسین. .15

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

