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چكيده
ُارسي، بازشوهاي دست ساز ايراني، با قدمتي طوالني از صفويه تا قاجار همواره زينت بخش بناهاي ايراني 
بوده است و در جاي جاي ايران به چشم مي خورد.بيش از هر بنا ُارسي ها را در خانه ها مي بينيم و خانه هاي 
اردبيل نيز از اين موهبت معماري بي نصيب نمانده اند. عناصر تزيني - معماري گسترده اي در آثار تاريخي به 
جاي مانده در شهر اردبيل به چشم ميخورند  و ُارسي ها به عنوان يک هنر ايراني از اين قاعده مستثني نيستند. 
ُارسي هاي به جا مانده درخانه هاي اردبيل يادگار هايي از زمان زنديه و به ويژه قاجاربوده اند. آن ها داراي طيف 
وســيعي مي باشــند و به ما اين امکان را مي دهند تا از جهات گوناگون به بررسي و تفکيکشان بپردازيم.  
از اين رو در پژوهش پيش رو، هدف بررسي ُارسي در خانه هاي اردبيل در دروه قاجاريه از منظر 
تزيينات و نقوش، رنگ، فراواني و ويژگي هاي کلي اســت، سوالهاي اين تحقيق  عبارت است از: ١. آيا 
عالوه بر دســته بندي تاريخي ُارســي هاي قاجاري اردبيل، مؤلفه ديگري چون تزيينات، تناسبات و تعداد 
بازشو جهت طبقه بندي آنها وجود دارد؟٢. با بررســي و مقايســه ُارســي هاي خانه هاي اردبيل، در اين سه 
دوره زماني چه تمايزات و يا تشابهاتي در حيطــه شکل، ساختار، تزئينات و يا ويژگي هاي ديگر آن ها ديده 
مي شود؟ در ادامه جهت پاسخ به سوال پيش رو سعي بر آن است که ُارسي در ســه بازه زماني پيشــنهادي 
در دوران قاجار، از لحاظ وجوه تمايزات و تشــابهات در فراواني، طرح و نقش، شکل کلي، رنگ شيشه ها، 
جهت گيري، استفاده از نقوش گياهي و آيات و اسماء الهي و روش ساخت مورد مطالعه قرار مي گيرد. روش 
تحقيق اين مقاله،  روش توصيفي- تحليلي است و شيوه جمع آوري اطالعات كتابخانه اي و ميداني است. 
نتايج نشان مي دهد، ُارســي هاي خانه هاي قاجار اردبيل در سه دوره قاجار با وجود تشابهاتي در بخش 
جهت گيري و طرح و نقش و تمايزات فراواني در اســتفاده از رنگ در شيشه ُارسي ها و همچنين استفاده 
از نقوش گياهي و اســماء الهي بر روي روکوب ُارسي ها و شــکل کلي شان دارند. با توجه به تشابهات و 
تفاوت هاي موجود در تحليل هاي ارائه شده مي توان گفت از دوره اول به سوم استفاده از شيشه هاي رنگي 
ونقش و نگار و ساير هنرهاي زينت بخش در ُارسي ها کاهش يافته و تزيينات کمتر و ساده تر شده اند درواقع 
کيفيت ُارسي هاي قاجار در اردبيل در طي سه دوره از اوايل تا اواخر اين دوران سيري نزولي داشته است. 

واژگان كليدي 
ُارسي، نقوش تزييني، دوره قاجاريه، معماري، اردبيل 

تاريخ دريافت مقاله :  ٩٨/٤/٢٥ 
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٨/١١/٢١   
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مقدمه
در  شاخص  عناصر  از  يکي  چوبي  بازشوهاي  ُارسي، 
زماني  برهه  ها،  آن  از  استفاده  است.  ايران  معماري 
طوالني را در برگرفته و در بسياري از بناها در مناطق و 
شهرهاي ايران رواج داشته است. ُارسي از جمله هنرهاي 
بناهاي  قاجار  تا  از زمان صفويه  ايراني است و  اصيل 
دوره  در  ُارسي  واقع  در  نبوده اند.  آن  از  خالي  ايراني، 
صفوي وارد معماري ايران شد، در ادامه در دوره زنديه 
تغييرات چنداني در آن مشاهده نمي شود، ليکن در دروه 
قاجار از اهميت و جايگاه شايان توجهي برخوردار شد. 
ُارسي  که  است  آن  نشانگر  موجود  مدارک  و  شواهد 
بناها ازجمله  نداشته، ولي در بسياري  استفاده عمومي 
که  کساني  خانه  و  حسينيه ها  و  مساجد  برخي  کاخها، 
توانايي مالي داشتند، در زمره يک عنصري معماري و 
نيز تزئيني بوده است.ُارسي ها تنها جنبه تزيني نداشته و 
از جنبه هاي کارکردي آن مي توان دواليه بودن، کنترل 
بنا، دور نمودن حشرات و  به  نورو گرماي داخل شده 
موجودات، تأثير در آکوستيک فضا و ايجاد ديد بيروني 
هندسي،  متنوع  طرح هاي  با  آن ها  نمود.  اشاره  وسيع 
متفاوت  اندازه اي  در  و  دو  هر  از  ترکيبي  يا  اسليمي 

ساخته و پرداخته شده اند.
تا به امروز کتب و مقاالتي در ارتباط با ُارسي در مناطــق 
گوناگــون از جملــه ســنندج، تهــران و تبريز منتشر 
کنون  تا  نويسندگان  بررسي  به  توجه  با  ليکن  گرديده، 
پژوهشي مرتبط با ُارسي در خانه هاي اردبيل مشاهده 
تنها  نه  ايران  در  ُارسي ها  اينکه  به  نظر  با  است.  نشده 
به عنوان يک ساختار  بلکه  به عنوان يک عنصر معماري 
خانه هاي  در  ُارسي  است،  شده  شناخته  هنري  مستقل 
بلکه  نيستند،  مستثني  قاعده  اين  از  تنها  نه  نيز  اردبيل 
در عصر قاجار از جايگاه ويژه اي در معماري اردبيل 

برخوردار بوده اند. 
از اين رو در پژوهش پيش رو، هدف بررسي ُارسي در 
و  تزيينات  منظر  از  قاجاريه  دروه  در  اردبيل  خانه هاي 
نقوش، رنگ، فراواني و ويژگي هاي کلي است و به دنبال 
بر  عالوه  بدانيم:  که  هستيم  سوال ها   اين  پاسخ  يافتن 
ُارســي هاي  در  مولفه هايي  چــه  تاريخي،  دســته بندي 
با  دارد؟  وجود  آنها  طبقه بندي  بــراي  اردبيل  قاجاري 
بررســي و مقايســه ُارســي هاي خانه هاي اردبيل، در 
قاجار چه  اواخر  و  اواسط  اوايل،  زماني  دوره  اين سه 
تمايزات و يا تشابهاتي در حيطه شکل، ساختار، تزئينات 

و يا ويژگي هاي ديگر آن ها رويت مي شود؟
در راستاي اهداف اين پژوهش و پاسخ به پرسش هاي 
سه  در  اردبيل  قاجاري  ُارسي  تحول  سير  رو،  پيش 
دوره تاريخي اوايل قاجاريه (۱۲۲۷ـ۱۱۷۳)، ش. اواسط 
دوران قاجاريه (۱۲۷۵ـ۱۲۲۷)، ش. و اواخر اين دوران 
جهت  در  است.  دسته بندي  قابل  ش.  (۱۳۰۴ـ۱۲۷۵)، 
دستيابي به ويژگي هايي متاثر از وقايع سياسي و مانند 
آن برُارسي در خانه هاي اردبيل در سه دوره قيد شده، 
نيازمند به مطالعه جامع برنقش وفرمها از اهميت و 
ضرورت تحقيق است، بنابرين در ابتــدا شناســنامه 

ُارســــي هاي ساخته شــده در دوره قاجــار در اردبيل 
ارائــه مي شــود. در ادامــه، پــس از آنکــــه نمونه هاي 
شناسايي شــــده در دوران ســه گانه پيشـنهادي قرار 
گرفتند، داليل طبقه بندي آن ها مورد بررسي قرار گرفته، 
تا مشخص گردد دسته بندي ُارسي ها تنها از حيث تاريخ 
و زمان اســت يا تمايزاتي در حيطـه فرم، نقـش، تعــداد 

و يا ويژگي هاي ديگرآن ها وجود دارد.

روش تحقيق
توصيفي  روش  وبه  بنيادي  نوع  از  رو  پيش  پژوهش 
_تحليلي است و جمع آوري اطالعات برمبناي دو روش 
بخش  در  است.  گرفته  صورت  وميداني  اي  کتابخانه 
کيفي  گذار  تأثير  عوامل  به  پژوهش  اين  نظري  مباني 
پرداخته  اردبيل  قاجار  خانه هاي  ُارسي هاي  در  کمي  و 
شده است. در راستاي اهداف اين پژوهش، سير تحول 
ُارسي هاي خانه هاي قاجاريه اردبيل در سه دوره تاريخي 
ويژگي  با شناخت  است  و تالش شده  دسته بندي شده 
ُارسي ها و بررسي و مقايسه اين ويژگي ها، تمايزات و يا 
تشابهات ُارسي ها را در حيطــه شکل، ساختار، تزئينات 
به دست آورد. در راستاي  ديگرآن ها  يا ويژگي هاي  و 
را۱۶عدد  آماري  جامعه  آورد،  دست  اين  به  دستيابي 
ُارسي در نظر گرفته و روش نمونه گيري را، ُارسي هاي 
سالم که مدارک کافي جهت بررسي آن ها موجود است 
اوايل  زماني  بازه  ســه  اساس  بر  مکه  داده اي  قرار 
قاجاريه  دوران  اواسط  ش.  (۱۲۲۷ـ۱۱۷۳)،  قاجاريه 
(۱۲۷۵ـ۱۲۲۷)، ش. و اواخر اين دوران (۱۳۰۴ـ۱۲۷۵)، 
ه. ش دسته بندي شده است و در جدول۱ارائه شده و در 

نهايت نتايج بيان شده است.

پيشينه تحقيق
در زمينه پنجره هاي ارسي، منابع متعددي در دست است. 
اکثرکتاب ها و مقاالت موجود، به ويژگي هاي ساختاري، 
به  آنها  ترين  که شاخص  کرده اند  اشاره  آن  کارکردي 

شرح زير است:
اي  مقاله  در  (۱۳۹۶، شماره۲)،  نيکمرام  و  طلب  وحدت 
با عنوان“ بررسي اهميت، فراواني و پراکنش رنگ قرمز 
تاج  مطالعه  ايران“به  تاريخي  خانه هاي  ُارسي هاي  در 
در  رنگ  پراکنش  ميزان  و  تاريخي  درخانه هاي  ُارسي 
آن ها پرداخته است. در اين راستا ۲۲خانه قاجار تبريز 
رنگ هاي  پراکنش  ميزان  و  داده  قرار  مطالعه  مورد  را 
در  و  کرده اند  بررسي  را  قرمز  رنگ  جمله  از  مختلف 
از  قرمز  رنگ  تنها  كه  نموده  برآورد  اينگونه  نهايت 
داراي سير  به طرف حاشيه آن  ُارسي  تاج  نگين  سمت 
با  اي  مقاله  در   ،(۶۷  ،۱۳۸۵) پور  شفيع  است.  کاهشي 
عنوان ”ُارسي در معماري سنتي ايران“، بيشتر به معرفي 
ُارسي، مزايا و کاربرد آن، خاصيت آکوستيک و صوتي 
ُارسي ها  در  رنگ  روانشناسي  و  ُارسي  چيني  گره  در 
پرداخته و اشاراتي نيز به تاريخچه ُارسي داشته است.

عليپور (۱۳۹۰،  ۱۸)، در مقاله ذي خود با عنوان“ مطالعه 
نقش هاي  تهران“،  قاجاري  کاخ هاي  ُارسي هاي  طرح 
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ُارسي کاخ هاي قاجاري تهران را با نقش مايه هاي مشابه 
در ساير هنرها مانند فرش بافي، تذهيب و غيره بررسي 
کرده و اينگونه نتيجه گيري نموده است که طرح و نقش 
موجود در ُارسي ها در تمامي هنرهاي قيد شده نيز وجود 
داشته و تنها تفاوت رويت شده در آن ها شيوه اجرا و 
پرداخت به اين تزيينات است.يوسفي (۱۳۹۰، پايان نامه 
کارشناسي ارشد هنر هاي اسالمي، دانشگاه هنر اسالمي 
تبريز)، در پايان نامه (منتشرنشده) با عنوان ”قواره بري 
در بناهاي قاجار تهران“، به جزئيات و تکنيک هاي خرد 
مقياس ساخت ارسي پرداخته است.در پژوهشي ديگر، 
مقاله  در  شماره۴)،  معماري،  مطالعات   ،۱۳۹۲) زارعي 
خود تحت عنوان“سنندج شهر ُارسي، بررسي روند شکل 
گيري و گسترش هنر ارسي سازي بر اساس نمونه هاي 
معرفي  به  نهايت  و  داده  قرار  بررسي  مورد  موجود 
ُارسي سازها پرداخته است.مدهوشيان نژاد و همکاران 
تحت  اي  مقاله  در  شماره۴)،  زيبا،  هنرهاي   ،۱۳۹۵)
عنوان“تمايزهاي کيفي و کمي در سير تحول ُارسي هاي 
در  را  تبريز  شهر  قاجاري  ُارسي هاي  تبريز“،  قاجاري 
سه دوره دسته بندي کرده و تفاوت هاي ظاهري ُارسي ها 
تکنيک  فراواني،  ها،  آن  کلي  وشکل  نقش  و  طرح  چون 
ساخت و اتصاالت آن ها را مورد بررسي قرار داده اند و 
در نهايت نتيجه گرفته است که ُارسي ها از دوره اول به 

سوم سير نزولي داشته اند. 
اسد فلسفي زاده و محمدزاده در مقاله (۱۳۹۲، پژوهش 
سازي  هنرُارسي  ومزيت هاي  ”قابليت ها  شماره۴)  هنر، 
درطراحي وساخت پاراوان“ در ابتدا به تعريف پاراوان 
در  است  نموده  معرفي  را  ُارسي  ادامه  در  و  پرداخته 
در  هنر  اين  از  استفاده  مزاياي  و  قابليت ها  به  ادامه 
مزاياي  و  قابليت ها  و  است  پرداخته  پاراوان  ساخت 
زندگي  نوين  درسبک  را  ُارسي  ويژگي هاي  از  استفاده 
است  نموده  درج  نهايت  در  و  داده  قرار  بررسي  مورد 
احياي  قابليت  از هنر ها  اي  به عنوان مجموعه  ُارسي  که 
و استفاده درکاربري هاي جديد را داشته است.کيانمهرو 
تزيينات  شناسي  ”گونه  عنوان  تحت  مقاله  در  همکاران 
موردي:  (مطالعه  درها  خورشيدي  فرم  در  بري  قواره 
 ،۱۳۹۴) تهران)“  قاجار  دوره  سلطنتي  بناهاي  درهاي 
نگره، شماره۳۴)اشاره به اهميت هنر قواره بري و ارزش 
آن در زيباسازي درها و ُارسي ها داشته است، ليکن در 
ادامه به بررسي فرم خورشيدي در ها در عصر قاجار و 
قواره بري در آن ها پرداخته و جهت نمونه موردي کاخ 
نهايت  در  است.  گرفته  نظر  در  را  تهران  در  و عمارتي 
اينگونه نتيجه گرفته که قواره بري از جمله هنرهاي رايج 
و پرکاربرد در زينت بخشي درهاي قاجار بوده و ميزان 
يافته  اواخرکاهش  به  قاجار  اوايل  از  نگار  و  نقش  اين 
است.فرشته ساعدي در مقاله اي تحت عنوان ” بررسي 
با  سازي  ُارسي  تزيينات  در  کاري  آينه  ساخت  تکنيک 
 ،۱۳۹۶)  ” اسالمي  معماري  فضاي  بازنگاري  به  توجه 
به  ابتدا  ۷)در  شماره  انساني،  علوم  هنرو  در  پژوهش 
معرفي بازشو ُارسي پرداخته  و در ادامه آينه، هنر آينه 
کاري و ديدگاه معمار سنتي نسبت به آينه کاري را شرح 

داده است و توضيحات مختصري در مورد نقش و نگار، 
شيوه اجرا آينه کاري، و مراحل و ابزارساخت داشته و 
نهايتا به اين نتيجه رسيده است که آينه کاري عالوه بر 

زيبايي استحکام و دوم خاصي به بنا مي بخشد.
در پژوهش هاي حاضر به بررسي ُارسي هاي خانه هاي 
اردبيل پرداخته نشده لذا در پژوهش پيش رو مطالعات 
پيرامون، بررسي ويژگي هاي ظاهري و ماورايي ُارسي 
شده  تالش  و  است  اردبيل  شهر  قاجاري  خانه هاي  در 
است  تشابه ها و تفاوت هاي کيفي و کمي اين بازشوها در 

طول سه دوره زماني قاجارمورد بررسي قرار بگيرد.

۱-واژة ُارسي
«قسميدر که عمودي باز شود، قسميدر که گشودنو 
بستن آن به بر بردنو فرودآوردن است، بر خالفدرهاي 
بازو فراز  عادي که به يک سويو سوي يمينو شمال 
شود. در که وقت گشادن به سوي باال کشند و گاه بستن 
فرودآرند. دري از اتاق که درگاهآنرو به صحن باشد 
وداراي چهارچوبي بود که اين در، در جوفآن حرکت 

کرده باال و پايينرود.» (دهخدا، ۱۳۷۷، ۱۸۵۸)
و  باال  حالت  که  است  چوبي  پنجره  درو  نوعي  ُارسي 
باال  معناي  به  است  پيشوندي  «ٌار»  پايينروندهدارد. 
باالجهنده)،  (مرغ  ٌاردک  واژه هاي  در  آن  نظير  و  رفتن 
و  (پله)  ٌارچين  اسب)،  جهش  با  توأم  (حرکت  ٌارلنگ 
بسياري از واژه هاي ديگر ديده مي شود. به معناي شبکه 
ايران  جنوبي  گويش هاي  در  تماشا  و  چشمه  و  نور  و 
به  که  است  مشبکي  پنجره  ُارسي  است.  معمول  بسيار 
مي رود  پايين  و  باال  گرد،  پاشنه  روي  بر  گشتن  جاي 
و در محفظه اي که روي آن قرار گرفته، جاي مي گيرد 
جلوي  اصلي  (ايوان  پيشان  و  کوشک ها  ُاشکوب  در  و 
بسيار  سردسيري  ساختمان هاي  رواق  و  خانه)  گنبد 
ديده مي شود. نقش شبکه ُارسي معموال مانند پنجره ها 
در  آن  زيباي  نمونه هاي  و  است  چوبي  روزنه هاي  و 
خانه هاي کهن اصفهان، کاشان و يزد و انواع جديدتراش 
در تهران بسيار است. (پيرنيا، ۱۳۷۸، ۳۵۵) محمدکريم 
کرده  تعريف  چنين  آنرا  ديگرازارسي  پيرنيادرتعريفي 
است: «ُارسي اصطالحا به پنجره هايي گفته مي شود، که 
معموًال سرتاسر ديوار يک اتاقرا مي پوشانند و از سقف 
تا کف يکپارچه اند و بازو بسته شدنآن ها به صورت 

عموديو باال و پايينرو است.» (پيرنيا، ۱۳۸۱، ۱۹۲)
با تعريف هايي که از ُارسي شده مي توان نتيجه گرفت که 
ُارسي به پنجره هايي اطالق مي شود که به روش خاص 
و کشويي و به سمت باال باز مي شود و به محفظه اي که 
در قسمت باال قرار دارد هدايت مي گردد و آنگاه با يک 
ميخ يا پيچ که در زير آن قرار مي گيرد مي ايستد. اين نوع 
پنجره ها مي تواند ساده با شيشه هاي صاف و بي رنگ 
يا حتي ساخته شده از ورق آهن باشد و يا به صورت 
اصيل از گره و شيشه هاي رنگي ساخته شود که در آن 
شيشه ها با نظم خاصي بر طبق رنگ و اصول، کارايي 
پيدا مي کند. با اين احوال مي توان درباره نوع پنجره و 
سنتي  و  اصيل  ُارسي  پنجره هاي  نمود.  بحث  آن  ابعاد 



به صورت يک لنگه، دولنگه، سه لنگه، چهار لنگه، پنج و 
هفت لنگه و حتي در بعضي موارد نه و دوازده لنگه نيز 
استفاده  بناي محل  نوع  به  بسته  کدام  که هر  مي باشند 

فرق دارد.

١-١-ساختار ُارسي
 ساختار ُارسي از بخش هاي متعددي تشکيل شده که در 

ادامه شرح مختصري از آن ها گفته شده است.
چهارچوب: به بخش اصلي و نگهدارنده ساير قسمت هاي 
پنجره که به صورتحاشيه چوبي، در چهارطرف لنگه هاي 
ُارسي، به شکل عمودي، افقي و گاهي منحني (در قسمت 
باالي کتيبه و يا لنگه ها و درک ها) وجود دارد، چهارچوب 

مي گويند. 
وادار: در ُارسي به تيرهاي عمودي که چهارچوب را به 
قسمتهاي مختلف، به اندازه درک ها تقسيم مي کند، وادار 
گفته مي شود. اين تقسيم بندي در برخي ُارسي ها به طور 
مساوي بوده و در برخي ديگر، در طرفين ُارسي و از 

عرض کوچکتر شده است. 
روکوب: روکوب چوبي است با ضخامت کم که بر دو 
کوبيده مي شود  تزئيني  ميخ هاي  به وسيله  وادار  طرف 
آنها  داخل  در  لنگه ها  که  مي دهد  تشکيل  را  وشياري 

حرکت مي کنند (امرايي، ۱۳۸۸، ۱۱۳).
پاخور يا آستانه: قسمت افقي و تحتاني چهارچوب ُارسي 
که به زمين متصل بوده و حداقل داراي ارتفاع حدود ده 

سانتي متر از زمين است آستانه گفته مي شود. 
لنگه يا َدَرک: اجزاء متحرک در قسمت پايين ُارسي که 
ساده و تماما چوبي يا ترکيب از چوب و شيشه بوده اند 
اين قسمت در جهت رعايت اصل  لنگه مي گويند. در  را 
زيبايي از تزئينات مختلف چوبي، هم چون قواره بري، 
بيشتر  که  هندسي  نقوش  با  چيني  گره  و  بري  اسليمي 
در حاشيه لنگه ها است، استفاده گرديده است. (امرايي، 

.(۱۱۳ ،۱۳۸۸
کتيبه ياپاتاق: قسمت عمده و اصلي جهت تزيين و نيز 
است.  کتيبه  يا  پاتاق  ساخت  جهت  قسمت  مشکل ترين 
باالرفتندر نگام  ُارسيه  بوده ودرک هاي  کتيبه دوجداره 

داخآلنجايمي گيرند.
پاچه گير: به قسمتي که در پايين تاج ُارسي و در ادامه 
جز افقي که موجب گيردار شدن ُارسي با ديوار مي شود 

پاچه گير مي گويند.
اجزاي ديگري مانند گل ميخ، چفته ريزه و دستگيره نيز 

در بدنه و کارکرد ُارسي نقش اساسي دارند.

۱-٢-ُارسي در خانه هاي اردبيل در دوره قاجار
ها،  ُارســي  تاريخــي  و مســتندنگاري  در شناســايي 
منابــع  بــه  مي تــوان  که  دارد  وجود  متعددي  منابــع 
کاران،  مرمت  معاصر،  استادکاران  ماننــد  شــفاهي 
اساتيد دانشگاهي و کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي 
اردبيل اشاره نمود. همچنين از منابع مکتوبي که در اين 
تحقيق مورد استناد قرار گرفتند بايد به کتاب (به دنبال 
هويت شهر اردبيل) اشاره نمود. همانطور که درجدول 

اســت. آمده  داراردبيل  ُارسي  تاريخي  (يک۱)خانه هاي 
در برخي از خانه ها تاريخ نصب ُارســي ها همزمان با 
اين ميان در  الحاقي نمي باشد، در  ساخت خانه بوده و 
پاره اي از موارد ُارسي ها الحاقي بوده و از بناهاي تخريب 
جمله  است.از  منتقل شده  بناها  ساير  به  اردبيل  شــده 
درخانه صدرو  موجــود  نمونه  مي توان،  الحاقي  نمونه 
آن ها  ساخت  تاريخ  متاسفانه  که  برد،  نام  را  وهابزاده 
مشخص نمي باشد، در نتيجه قدمت آنها «نامشــخص» 
قيد شده اســت. تعداد ُارسي ها در هر بنا از يک تاهفت 
عدد متغير اســت. تعدادي هم مانند خانه صدر و شريعت 
تاريخ دقيق ساختشان موجود نمي باشد و بــا عنــوان 
مشــخص  ساختشان  آنهـا  تاريــخ  قاجار  دوره  کلي 
شــده اســت. کيفيــت اکثر ُارســي ها، به جز در برخي 
نمونه ها نســبتًا مطلوب است. آن دسته از ُاسي ها که مورد 
مرمت قرار گرفته اند در معرض بازديد عموم هســتند. از 
نمونه ُارسي هاي سالم و مرمت نشده، ُارســي موجــود 
قابل  نام برد. نکته  در خانه صمدي و تقوي را مي توان 
تخريب،  حال  در  نمونه هاي  از  برخي  است  اين  توجه، 
مانند خانه هاي حکمت، مبشري، آصف و وهابزاده عمدتا 
خالي سکنه و رها شده اند و نمونه هاي چون ُارســي در 
خانه هاي خادم باشي نيز در حال تخريب بوده و از بافت 
اصلي بنا جدا شــده و در جاي ديگري نگهداري مي شود. 
چندي از ُارســي ها نيز کامًال تخريب گشته اند و امــروزه 
اســت.مجموعه  مانده  برجاي  آنها  از  تصويــري  تنها 
مطالبي که درباره ُارســي ها بر اساس ســه بازه زماني 
اوايل قاجاريه (۱۲۲۷ـ۱۱۷۳)، ش. اواسط دوران قاجاريه 
(۱۲۷۵ـ۱۲۲۷)، ش. و اواخر اين دوران (۱۳۰۴ـ۱۲۷۵)، ه. 
ش جمع آوري و درجدول۱ جهت تطبيق، تنظيم و ارائه 

شده است.

۲- معرفي و تحليل نمونه هاي موردي
نمونه هاي موردي از ميان خانه هاي عصرقاجار اردبيل 
انتخاب شده اند، که مدارک کافي (تصاوير و نقشه) داشته 
و در حال حاضر سالم هستند. در اين ميان برخي بناها 
به علت عدم رسيدگي، در طوالني مدت تخريب شده و 
ُارسي آن ها نيز از ميان رفته (خانه شريعت، وهابزاده)، 
و در مواردي ُارسي را از بناها جدا کردهو به مکاني ديگر 
منتقل نموده اند (خانه خادم باشي). در برخي نمونه ها 
چون ُارسي بزرگ تاالر شاه نشين خانه رئيسي که در 
تغييراتي  پهلوي  دوران  در  شده،  ساخته  قاجار  دوران 
در آن داده و چهار پنجره کوچک به جاي ُارسي قرار 
گرفته است. مدارک کافي در جهت بررسي کامل برخي 
ازخانه ها از جمله خانه صدر وجود نداشته از اين رودر 
ميان نمونه هاي موردي از آن ها نامي برده نشده است 

(جدول۲).
ه. ق. ساخته شده  ۲-۱- خانه صادقي:در سال ۱۲۸۳ 
خادم  (مبشري،  گانه  سه  بناهاي  از  يکي  بنا  اين  است. 
قرار  دوکان  اوچ  محله  در  که  است  صادقي)  و  باشي 
است.  حياط  سه  با  ساختماني  بخش  سه  داراي  گرفته 
و  بوده  بيروني  کاربري  داراي  آن  مرکزي  ساختمان 

 واکاوي کّمي و کيفي ُارسي در  
خانه هاي قاجار اردبيل/١٣١-١٤٥



شماره ۵۴  تابستان۹۹
۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

داراي يک شاه نشين در قسمت مرکز استو داراي پنجره 
ُارسي سه دري و پنج دري با طرح اسليمي و نيز تذهيب 
و کتيبه آيه الکرسي با خط نستعليق در دور تا دور بنا از 

جمله تزيينات آن به شمار مي آيد (اميني، ۱۳۸۴، ۲۵۴).
۲-۲- خانه مير فتاحي: اين بنا که در داخل بافت قديمي 
مرکز شهر در محله تازه ميدان واقع شده است در سال 
عمارت  اين  است.  شده  ساخته  شمسي  هجري   ۱۲۵۰
و جزو  نهاده شده  بنا  زيرزمين  و  همکف  طبقه  دو  در 
داراي  ساختمان  مي شود.  محسوب  گرا  درون  بناهاي 
فضاهاي تابستاني و زمستاني است و پله هايي در سه 
طنبي  مي سازد.  ميسر  را  بنا  به  ورود  ميانسرا،  گوشه 
در بخش مرکزي با دو اتاق گوشواره کناري در ارتباط 
است که اين اتاق ها با پنجره چوبي به صورت ُارسي با 
ميراث  (آرشيو  دارد.  الوان  شيشه هاي  و  اسليمي  طرح 

فرهنگي شهر اردبيل).
۲-۳- خانه (حسينيه) مجتهد (دلجو): خانه مجتهد در 
يکي از محالت قديمي ششگانه اردبيل بنام کوچه طوي 
قرار گرفته است اين بنا درزمان مظفرالدين شاه قاجار 
و توسط تجار بزرگ زمان خود ساخته شده است. خانه 
مجتهد در زميني به مساحت ۱۸۶۰ متر مربع واقع شده 
که ۱۵۳۱ متر مربع آن را زير بناي ساختمان در دو طبقه 
در هنگام اجراي مراسم مختلف مانند مراسم سوگواري 
ساالر شهيدان حسين بن علي (ع در حياط خانه مجتهد 
اجرا مي شد بانوان در طبقه دوم و آقايان در طبقه اول 
به تماشا مراسم مي پرداختند. بعد از گذراز حياط بزرگ 
وارد  حسنيه  بسيارزيباي  تاالر  به  دهليزي  حسينيه، 
مي شويم تاالر قضايي استبه ابعاد۱۱.۶۰ × ۴.۵۰ که از 
بزرگ  حياط  به  ُارسي  پنجره  سه  توسط  جنوب  سمت 
ارتباط پيدا مي کند. ضلع شرقي تاالر نيز توسط پنجره 

ُارسي زيباي ديگر به تاالر کوچکتر راه پيدا مي کند. از 
داخل  در  وزنه هايي  وجود  پنجره  اين  فني  ويژگي هاي 
قاب هاي  عمودي  حرکت  که  است  آن  چوبي  پايه هاي 
پنجره را در هر حالتي ثابت نگه مي دارد. تمام پنجره هاي 
به  مزين  و  يافته  تزئين  زيبايي  نقاشي هاي  با  نيز  تاالر 
اسماء الهي و آيات است. (آرشيو ميراث فرهنگي شهر 

اردبيل).
اوچ  محله  در  که  بنا  اين  حکمت:  (تاالر)  خانه   -۴-۲
به  متعلق  بنا  اين  دارد.  قرار  حکمت  کوچه  ودر  دوکان 
ُارسي  پنجره  بنا داراي  اين  اربابي بوده است.  خانواده 
است.  طرح خورشيدي  و  الوان  با شيشه هاي  دري   ۱۲

(آرشيو ميراث فرهنگي شهر اردبيل).
۲-۵- خانه خليل زاده: اين بنا در سال۱۳۱۱ ق. توسط 
خانواده هاشمي ساخته شده است. اين بنا داراي تزئبنات 
پر كاري در زمينه آجر چيني، پنجره ها و درهاي مشبك 
با شيشه هاي رنگي (داخل و خارج بنا)، طاق نماهاي گچي 
داخل بنا و طاق نماهاي آجري ديوار حائل بنا است كه 
بصورت زيبائي كارشده است و در و پنجره ها و ُارسي 
مشبك بنا با طرح هاي اسليمي و شيشه رنگي (با نقوش 
گل و گياه طال كاري شده بر روي شيشه هاي رنگي) جز 
معدودي از اين نوع پنجره ها ي ُارسي محسوب مي گردد 
ميراث  است.(آرشيو  بخشيده  بنا  به  خاصي  زيبائي  و 

فرهنگي شهر اردبيل).
محله  شهر،  قديمي  بافت  الرعايا:در  وکيل  خانه   -۶-۲
طوي واقع شده و از آثار دوران قاجار است. بخش با 
قرار  ساختمان  غربي  قسمت  در  تاالر  يعني  بنا  ارزش 
دارد و ابعاد آن ۱۰×۵ متر است. ضلع شرقي تاالر داراي 
سمت  در  که  است  رنگين  شيشه هاي  با  ُارسي  پنجره 
ايواني که با چهار ستون چوبي شکل مي گيرد قرار دارد. 

تصوير ۱- ساختار ُارسي ۷ لنگه در خانه هاي اردبيل، مأخذ: نگارندگان



(در جستجوي هويت شهر اردبيل، پيمان اميني، ۱۳۸۴، 
(۲۵۱

۲-۷- خانه نوري زينال: ساختمان در گذري کم عرض 
که به کوچه معصوم شاه مشهور می باشد، واقع شده 
ُارسی  شيشه هاي  روي  ساختمان  احداث  است.تاريخ 
تاالربدين صـورت ۱۳۱۹ ق. حـک شـده است. ساختمان 
خانه نوري زينال در سمت غربی حياط واقع شده است. 
دو  و  طبقه  يك  صورت  به  و  قسمت  دو  در  ساختمان 
طبقه ساخته شده است و داراي نماي آجري ساده است. 

ُارسی هفت دري چشم نواز، مزين به آيه وان يكاد با طرح 
هاي اسليمي زيبا و شيشه هاي رنگی به چشم می خورد. 

(آرشيو ميراث فرهنگي شهر اردبيل).
۲-۸- خانه تقوي:اين بنا در دوران قاجاريه ساخته شده 
تشکيل  طبقه  ويكنيم  زيرزمين  يک  يکطبقه،  از  است. 
شده است و ساختمان تقريبًا تقارن محوري دارد. اصلی 
قسمت  در  باشد،  می  آن  تاالر  که  بنا  اين  فضاي  ترين 
نقوش  با  ُارسی هايي  با  بازشو ها  که  دارد  قرار  ميانی 
گره بندي و شيشه هاي رنگی تزيين شده است.در پشت 

وضعيت فعلي 
ُارسي 

اصالت ُارسي 
قدمت بنا

تعداد 
ُارسي

بناهاي تاريخي اردبيل رديف
الحاقي اصل

مرمت شده * ۱۲۴۲ ه. ش) دروه اول (  شش ارسي خانه صادقي (اوچدوکان)
۱

در حال تخريب * دوره اول يک ارسي خانه مبشري (اوچدوکان) ۲
در حال مرمت * دوره اول (۱۲۵۰ ه. ش) چهار 

ارسي
خانه مير فتاحي (تازه ميدان)

۳

در حال مرمت * دوره اول يک ارسي خانه حکمت (اوچدوکان)
۴

در حال تخريب * دوره اول (۱۲۷۵ ه. ش) يک ارسي قاپوـ  (عالي  زاده  خليل  خانه 
قيام) ۵

سالم (مستقر در 
بنا)

* دوره دوم (۱۲۸۰ ه. ش) هفت ارسي خانه مجتهد دلجو (کوچه طوي)
۶

سالم 
(مستقر در بنا)

* دوره دوم دو ارسي خانه آقازاده (عالي قاپو ـ قيام)
۷

سالم
 (مستقر در بنا)

* دوره دوم (۱۲۸۳ ه. ش) دو ارسي خانه نوري زينال (سرچشمه)
۸

سالم 
(مستقر در بنا)

* دوره دوم يک ارسي خانه صمدي (کوچه ارمنستان)
۹

در حال تخريب * دوره دوم يک ارسي خانه آصف (کوچه معمار)
۱۰

در حال تخريب * دوره دوم دو ارسي خانه شيخ زاده (سرچشمه)
۱۱

در حال مرمت * دوره سوم دو ارسي خانه وکيلي (کوچه طوي)
۱۲

سالم (مستقر دربنا) * دوره سوم يک ارسي خانه تقوي (پير عبد الملک)
۱۳

در حال مرمت * دوره سوم سه ارسي (خانه  نژاد  قاسمي  خانه 
مشروطه) ۱۴

سالم 
(مستقر در بنا)

* دوره سوم يک ارسي خانه ارشادي (اوچدوکان)
۱۵

سالم
 (مستقر در بنا)

* دوره سوم يک ارسي خانه رضازاده (اوچدوکان)
۱۶

جدول ۱. فهرست خانه هاي ارسي دار بر جاي مانده در اردبيل، مأخذ: نگارندگان
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نقوش
تعداد 
لنگه

ابعاد 
ُاُرسي 
(متر)

جهت 
گيري 
ُاُرسي

تعداد 
ُاُرسي 

ها

شکل 
ُاُرسي

محل 
ُاُرسي

قدمت 
ُاُرسي

رنگ

تصاوير بنا ها
رديف

اياات 

با خط 

نستعليق

نقوش 

هندسي

نقوش 

اسليمي

نارنجي بي 

رنگ

زرد سبز آبي 

کم

رنگ

آبي قرمز

* *

هفت، 
سه و 

دو

 ،۷×۴
 ٢,٥×٥,٥

٢×٥,٥

جنوب 
غربي، 
جنوبي

شش نيم 
دايره

طنبي، 
گوشوار

دوره
 اول 

(۱۲۴۲ ه. 
ش) * * * * * *

خانه 
صادفي

۱

* *

هفت ۷×۴ جنوب 
شرقي

يک نيم 
دايره

طنبي دوره 
اول

* * * * *

خانه
 مبشري

۲

*

هفت و 
سه

 ،۴ ×۳
۷×۴

جنوبي چهار تخت طنبي، 
گوشوار 

ها

دوره
 اول 

(۱۲۵۰ ه. 
ش)

* * * *

خانه 
مير 
فتاحي

۳

* *

دوازده ۴×۱۲ جنوبي يک نيم 
دايره

طنبي دوره
 اول

* * * * * *

خانه 
حکمت

۴

* *

هفت ٣× ٧ جنوب 
غربي

يک نيم 
دايره

طنبي دوره
 اول

* * * * * * *

خليل 
زاده

-۵

* *

هفت، 
سه

 ،۴×۳
۴×۸

جنوب، 
شمالي

هفت منحني، 
نيم 

دايره، 

طنبي ۱۲۸۰
 ه. ش

* * * * * **

خانه 
مجتهد

۶

* *

هفت ٧×٤ جنوبي يک تخت طنبي دوره
 دوم

* * * *    

آقازاده
۷

* *

هفت ۷ ×۴ جنوبي 
شرقي

يک منحني طنبي دوره 
دوم

* * * * *

نوري 
زينال

۸

* *  ،

هفت ۷×۳ جنوب يک تخت طنبي دوره
 دوم

* * * * *

خانه 
آصف

۹

جدول ٢. فهرست خانه هاي ارسي دار بر جاي مانده در اردبيل، مأخذ: نگارندگان
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* *

سه، 
هفت

 ،۳×۴
۷×۴

جنوبي دو تخت طنبي دوره 
دوم

* * * *

خانه
 

صمدي

۱۰

*

سه، 
هفت

 ،۳×۴
۷×۴

جنوبي دو تخت طنبي دوره 
دوم

* * * *

خانه 
شيخ 
زاده

۱۱

*

سه، 
هفت

 ،۳×۴
۷×۴

جنوبي دو تخت طنبي دوره
 سوم

* * * * وکيلي

۱۲

* *

پنج ۵×۴ جنوب 
شرقي

يک تخت طنبي 
گوشوار، 

دوره
 سوم

* * * * *

خانه 
تقوي

۱۳

*

سه ۳×۳.۵ جنوبي سه بيضي طنبي اواخ

* * * * *

قاسمي 
نژاد

١٥۱۴

*

سه ۴×۳.۵ جنوب 
غربي

يک نيم 
دايره

طنبي اواخر 
قاجار

* * * * * *

ارشادي ۱۵

*

سه ۳×۳ جنوب 
شرقي

يک تخت طنبي اواخر 
قاجار

*

خانه 
رضازاده

۱۶

اردبيل)
۲-۱۱- خانه ارشادي: اين بنا که در يکي از محالت بافت 
قديمي شهر بنام اوچ دکان واقع شده است از نظر تزئينات 
شهر  زيباي  بناهاي  از  يكي  ساخت،  سبك  و  معماري 
اردبيل است كه در اواخر دوره قاجار ساخته شده است. 
دو ورودي که هر کدام داراي مقرنس هاي گچي، درهاي 
ميباشند، فضاي  پله  الوان و چهار  با شيشه هاي  چوبي 
حياط را به اتاق هاي طرفين شاه نشين ارتباط مي دهند.

در بخش شرقي بنا نيز اتاق نسبتأ بزرگي وجود دارد که 
شاهنشين  است.  مرتبط  حياط  با  ورودي  همين  توسط 
با پوشش عرقچين و مقرنس هاي گچي در چهار گوشه 
با طرح خورشيدي است  ُارسي  پنجره  آن و داراي يک 

(اميني، ۱۳۸۴، ۲۵۰)
۲-۱۲-خانه قاسمي نژاد: اين بنا که در خيابان اسماعيل 
بيگ قرار دارد. و به خانه مشروطيت اردبيل نيز شهرت 
دارد، در داخل بافت تاريخي اردبيل واقع شده وبر اساس 
در شمال  اعالن  و  در جنوب  حياط  اردبيل،  غالب  رون 
ساختهشده است. از ويژگی هاي خاص اين بنا  می توان 

تاالر دو اتاق به صورت پستو قرار گرفته اندکه توسط 
درهاي چوبی از اين قسمت جدا شده اند. (آرشيو ميراث 

فرهنگي شهر اردبيل)
۲-۹- خانه آصف: بناي آصف در محله قديمي معمار 
آن  جانبي  ضلع  دو  از  دارد.  قرار  معمار  کوچه  در  و 
اتاق  يک  و  دري  اتاق سه  نام  به  فضايي  به  دسترسي 
طرف  در  مي گيرد.  انجام  آن  پشت  در  آن  پشت  پستو 
ديگر وارد اصلي ترين فضاي خانه يعني اتاق هفت در 
اسليمي  نقوش  با  آن  ُارسي  پنجره هاي  که  مي شويم 
ميراث  (آرشيو  است.  شده  تزئين  رنگي  وشيشه هاي 

فرهنگي شهر اردبيل).
بر  نظر  در محدوده مورد  اثر  اين  زاده:  ۲-۱۰- شيخ 
اساس رون غالب اردبيل (حياط در جنوب بنا) طراحي 
پيرامون حياط  شده است. ساخت و سازهاي معماري 
و  شرقي  سمت  دو  ودر  متوسط  چهارگوش  مرکزي 
به  مشرف  نماي  دو  در  است.  گرفته  انجام  آن  شمالي 
ُارسي  پنجره هاي  از  متاثر  چوبي  پنجره هاي  اثر  حياط 
بر زيبايي آن افزوده است. (آرشيو ميراث فرهنگي شهر 
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سوم  دوره  به  مربوط  اردبيل  ارشادي  خانه  ارسي  تصوير٢.  
قاجاريه، با تعداد ده مجلس، مأخذ: نگارندگان

به ُارسی آن اشاره نمود که از لحاظ شکل کلي با تمامي 
داراي  و  دارد  تفاوت  اردبيل  در  موجود  ارسي هاي 
شهر  فرهنگي  ميراث  (آرشيو  است.  بيضي  چهارچوبي 

اردبيل)
در  و  دوکان)  (اوچ  محله  در  رضازاده:  خانه   -۱۳-۲
کوچه اي به همين نام قرار دارد. که متعلق به اواخر دوره 
داراي  ک  مربع  متر   ۹۲۸ بنا  اين  مساحت  است.  قاجار 
دو طبقه اعياني به مساحت ۶۷۵ متر مربع است. بخش 
اعياني در زمين مستطيلي و در قسمت شمالي بنا واقع 
شده است. ايوان بنا که با چهار ستون در قسمت مياني 
بنا واقع است و ورودي بنا نيز در همين ميان است. بنا 
در دو طبقه ساخته شده که از طريق راه پله چوبي مقابل 
ورودي به طبقه فوقاني راه دارد و طبقه فوقاني با يک 
تاالر اصلي که توسط يک پنجره ُارسي ساده به سمت 
حياط ديد داشته و همانند طبقه همکف دو اتاق در طرفين 

است. (همان، ۲۴۹)
می  قاجار  دوره  به  بنا  اين  صمدي:قدمت  ۲-۱۴-خانه 
رسد اين بنا از يك طبقه و يك زير زمين و ۴ نيم طبقه و 
ساختمان تقريبًا تقارن محوري دارد اصلی ترين فضاي 
اين بنا که تاالرآن می باشد. در قسمت ميانی قرار دارد 
با ُارسی هاي زيبايي با نقوش گره  که ۲ پنجره هاي آن 
(آرشيو  تزيين شده اي است.  بندي و شيشه هاي رنگي 

ميراث فرهنگي شهر اردبيل)
در  قاجاريه  دوران  بناهاي  آقازاده:از  خانه   -۱۵-۲
ساخته  قمري  هجري   ۱۳۲۱ سال  در  که  است  اردبيل 
متر   ۱۳×۷/۷۴ ابعاد  به  آن  اعياني  بخش  است.  شده 
اتاق  بر  مشتمل  بنا  اين  که  متر   ۵/۹۰ ارتفاع  با  حدودًا 
و  راهرو  مطبخ،  خانه،  نشيمن صندوق  اتاق  شاهنشين، 
ايوان است. اين خانه داراي تاالر مرکزي با پنجره ُارسي 
مشرف به ايوان با شيشه اي رنگين است. (آرشيوميراث 

فرهنگياردبيل).

۳-مقايسه و تطبيق نمونه ها
آن  به  تحقيق  از  بخــش  ايــن  که  مبهمــي  نقطــه 
مذکور  ُارســي هاي  آيا  که  اســت  اين  مي دهد  پاســخ 

زماني  تاخر  و  تقدم  لحاظ  به  گانه  سه  طبقه بندي  در 
متمايــز  صرفا  قاجار،  ســوم  و  دوم  يکديگراول،  از 
تحليــل  و  تجزيــه  بــا  مي تــوان  اينکــه  هســتند؟يــا 
مولفه هاي بصري و ويژگي هاي ظاهري و کلي ُارسي ها 
نمــود.  تفکيــک  گانه  ســه  طبقات  اين  در  را  آنها  نيز 
اســت  الزم  ســوال  اين  پاســخ  به  رســيدن  براي 
ويژگي هاي اصلــي ُارسي ها در هــر يــک از دوره هــا، 
مــورد ارزيابــي قرار گيرد. اين ويژگي ها مي تواند شــامل 
اين عناوين شود: الف) فراواني. ب) طرح و نقش. ج) شــکل 
کلي. د) رنگ شيشه ها. ه) جهت گيري.خ)نقوش گياهي و 
آيات و اسماءالهي. چ) تکنيک هاي ســاخت. الزم بــه ذکر 
اســت که دربارهارســي هايي کــه در جدول آمده و تاريخ 

ساخت آنها نامشخص است، تحليلي ارائه نمي شود.

۳-۱- فراواني
فراواني در اينجا بدين منظور است که در يک بناي واحد، 
چه تعداد ُارسي به کار گرفته شــده است. طبق نمودار۱، 
در دوران اول، به جز خانه صادقي که داراي شش ُارسي 
يک  بنا  هر  در  دارد،  ُارسي  دو  که  فتاحي  مير  خانه  و 
ُارســي  مانند  است.  رفته  کار  به  ُارسيدر جبهه جنوبي 
خانه هاي خليل زاده، حکمت و مبشر.الزم به ذکر است 
که چندين بنااز جمله خانه شريعت به اين دوران تعلق 
داشته اند، ليکن در آنها از ُارسي استفاده نشــده اســت.

در عين حال مي توان در ارتباط با فراوان  ُارسي ها گفت 
تعدد ُارسي ها در دوران اول نسبت به دو دوره بعدي کم 
بوده است و در دوران دوم و ســوم شــاهد جهشــي 
در ســاخت و به کارگيري ُارسي ها هستيم آنگونه شاهد 
بنا  هر  در  ُارسي  هفت  تا  يک  از  ُارسي ها  تعداد  هستيم 

افزايش داشته است.

-۲- طرح و نقش
کيفيت نقوش ُارسي ها در دو قسمت قابل بررسي است، 
در بخش اول شامل نوع نقش هايي که مورد اســتفاده 
قرار گرفته و در بخش دوم کيفيت و ظرافت ارائه نقش در 
ساختمان ُارسي مورد بحث است. انواع نقوش ُارسي ها 
داراي دو حالــت کلي«گردان»و«هندســي» است. «نقش 
هندسي» در ُارسي هاي اردبيل کمتر به چشم مي خورد 
و تنها ُارسي ديده شده با اين نقوش در خانه ابراهيمي 
ساخته شده که مربوط به عصر زنديه بوده و با ظرافت 
تمام کار شده است. عالوه بر اين در دوره سوم شبکه 
بندي هايي که روي جداره خارجي ُارسي ها انجام مي شد 

کم کم از ميان رفته و از ُارسي ها حذف گشته اند. 
از طرفي با توجــه بــه گســترده بــودن اســتفاده از 
نقوش  از  نوع  اين  مي رســد  نظر  به  گــردان،  نقــوش 
بســيار مورد عالقه صاحبان بنا و اســاتيد قرار گرفته 
نقوش  به  نسبت  منحني  نقوش  که  گفت  مي توان  است. 
هندسي، نيازمند زمان کمتري در اجرا است و در ساخت 
به  خلوت  نقوش  کمک  به  گردان، سطوح  طرح  با  کتيبه 
راحتي پوشــانيده مي شــدند. از نقوش گردان يا منحني 
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در هر سه دوره بهره گرفته شــده اســت. الزم به ذکر 
ايــران،  مختلف  مناطق  ُارسي هاي  اغلب  در  که  اســت 
تزيينــات،  ارائه  ترين قســمت جهــت  بهتريــن و مهم 
کتيبه ها بوده اند. در طراحي سنتي، جهت تزييت کتيبه از 
بهره گرفته مي شود وبا ترســيم يک واگيره و  واگيره 
گســترش آن، يک طرح کامل بدست مي آيد، اصطالحا 
اين واگيره ها را در ساختمان کتيبه ُارسي،  از  هر کدام 
يک مجلس مي نامند. هر چه تعداد مجالس بيشتر باشد، 
تعداد  نمودار۲:  در  مي رســد.  نظــر  به  پرکارتر  ُارسي 
مشخص  اردبيل  ُارسي هاي  در  کتيبه  هر  مجلس هاي 
گرديده است. در رديف عمودي تعداد مجالس از صفر 
تا ده مجلس مشخص شده است و هر کدام از رنگ ها به 
مربوط به دوره خاص و نام خانه ها در زير نمودار ذکر 

شده است.
چنان که مشــخص اســت در دوره دوم تعداد مجالس 
پراکندگي قابــل توجهــي دارد کــه از دو تا ده مجلس 
متغير اســت. در دوره ســوم کاهش محســوس واگيره 
کــه  مي شــود  مشاهده  کتيبه ها  در  مجالس  همان  يا 
از خانه ها  يکي  به جز  اســت.  تا شش مجلســي  صفر 
که خانه ارشادي است و داراي ده مجلس است.بديهــي 
ظريف  به  منجر  واگيره ها  و  مجالــس  تعدد  که  اســت 
بنابراين  مي شود.  کتيبه  در  نقش ها  شــدن  متراکم  و 
کاهش  مي توان  ها،  ُارسي  کتيبه  در  مجلس  مقايسه  با 
قاجاري  ُارســي هاي  در  را  نقــش  ظرافت  تدريجــي 
اردبيل مشــاهده نمود. (تصوير۱)در دوران دوم قاجار، 
از لحاظ هزينه به صرفه تر  ُارسي ها نفيس و پرکار و 

در  امــا  مي شود.  ديده  کار  کم  نونه هاي  اندوکمتر  بوه 
دوران ســوم، تعــداد مجالس از هفت عــدد فراتر نرفته 
و سطح ُارسي، با قطعات بزرگتري از شيشه هاي رنگي 
گفت  مي توان  بنابراين  است.  شده  پوشيده  رنگ  بي  و 
مســتقيمي  نســبت  ُارسي،  کتيبه  در  مجالس  تعدد  که 
با ظرافت و پرکار بودن نقش در ُارسي ها دارد و طرح 
و نقشو نگار از اوايل به اواخر قاجار به تدريج کاهش 

داشته است و ساده ر شده است.

۳-۳-شکل کلي
ُارسي وابسته به شکل کتيبه و تعداد  عموما شکل کلي 
در  پاتاق  يا  کتيبه  شــکل  نوع  چهار  اســت.  آن  لنگه 
ُارســي هاي قاجاري اردبيل وجود دارد. ُارسي با کتيبه 
دايره،  نيم  کتيبه  با  ُارسي  (مستطيلي)،  صاف  يا  تخت 
بيضي.  کتيبه  با  ُارسي  و  کماني  کتيبــه  بــا  ُارســي 
از  متاثر  ها،  کتيبه  شــکل  مي رســد  نظر  (تصوير۲)به 
دوره  از  است.  شده  طراحي  ساختمان  معماري  سبک 
برجاي  دايــره  نيم  نمونه  يک  و  صاف  کتيبه  دو  اول، 
مانده اســت. در دوره دوم اغلب نمونه ها به جز ســه 
مورد منحني هستند. در اينجا فرضيه قابل طرح آن است 
خانه هاي  معماري  در  ايوان  نقش  شدن  پررنگ  با  که 
اردبيل دوران قاجار، شکل کتيبه ُارسي ها متاثر از شکل 
کتيبه  از  نيز  باشد. دردوره سوم  ايوان درآمده  منحني 
ذکر  قابل  نکته  اين  است.  شده  استفاده  شکل  منحني 
است که نمونه کتيبه با شکل بيضي، فقط در سه تا از 
ُارسي هاي يک خانه قاجاري اردبيل در دوره سوم وجود 

به  لغوي  معناي  در  پارچه   .۱
معناي تکه تکه کردن بوده و تکنيک 
معناي  به  ُارسي  در  پارچه بري 
اين  در  است.  تکه تکه کردن چوب 
از  اساس طرحي  بر  تکنيک چوب 
قبل معين برش داده شده و البه الي 
آن شيشه هاي رنگي قرار مي گيرد. 
اين تکنيک در حاشيه ُارسي ها بکار 

مي رود.

نمودار ٢.  تعداد ُارسي ها در هر خانه قاجاري اردبيل در سه دوره، مأخذ: نگارندگان

  لطفا دوره ها از راست به چپ تنظيم نموده و ارسال فرماييد 
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دارد. (تصوير۳)
اگرپذيرفته شود که مهم ترين روش شناسايي و نحوه 
نام گذاري ُارسي ها، شـمارش تعــداد لنگه هاي آن است؛ 
بــزرگ تريــن ُارسي هاي قاجــاري اردبيل، داراي ۱۲ 
اسـت  اول ســاخته شــده  دوره  در  که  لنگه۱مي باشد، 
وکوچـک ترين آنهــا نيــز ُارسي هاي ۲و۳ لنگه هســتند، 
لنگه فقط يک نمونه در دوره اول وجود  ازُارسي ۲  که 
دارد و از ُارسي سه لنگه در هر ســه دوره يافت مي شود 
ُارسي ها در دوره  از  و مي توان گفت حدود ۵۵ درصد 
دوم ۳ لنگه هستند.جهت ايجاد قرينه در طراحي و ساخت 
نظرگرفته  در  فرد  آن  لنگه هاي  تعداد  معموال  ُارسي ها 
اردبيل  قاجاري  ُارسي هاي  در  اصل  اين  است،  مي شده 
(به جز يک مورد در دوره اول) نيز رعايت شده چنانکه 
در نمودار شماره سه ۳ مشخص است. در دوره هاي اول 
و دوم عالوه بر ُارسي ۲و ۳ لنگه ُارسي هاي ۵، ۷، و۱۲ 
لنگه هم وجود دارد. اما در دوره سوم بزرگترين ُارسي 
به جز يک نمونه که هفت لنگه و يک نمونه پنج لنگه است 

ديگر نمونه ها سه لنگه مي باشند. (تصوير۴ونمودار۳) 

۳-۴- رنگ شيشه ها
اردبيل  قاجــاري  ُارسي هاي  در  استفاده  مورد  رنگ هاي 
عبارتند از: قرمز، آبي، سبز، زرد، نارنجي و بي رنگ (ســفيد). 
با توجه به نمونه هاي موجود، به جز رنگ نارنجي، استفاده 
از باقي رنگ ها در هر سه دوره مرسوم و  متداول بوده 
اســت. در دوره سوم رنگ نارنجي استفاده نشده و از رنگ 
زرد به ندرت بهره گرفته شده است. عالوه بر اين، در 
اين دوره اســتفاده از شيشــه هاي رنگــي، محدودتــر 
با  قســمت ها  بيشــتر  و  بوده  پيشــين  دوره هاي  از 
شيشه هاي بيرنگ پوشــانيده شــده است، تا جايي که 
در خانه رضازاده فقط به شبکه بندي پنجره بسنده شده 

و فقط از شش عدد شيشه بي رنگ سفيد براي پوشش 
کتيبــه  طرفــي،  ۴)از  (نمودار  گرفته اند.  بهره  ارسي 
در  اند،  بوده  دواليه  ُارســي  در  لنگه ها  از  برخي  و 
شده  استفاده  رنگي  شيشه هاي  از  ُارسي  داخلي  اليه 
به  بيشتر  نور  ورود  علت  به  فراوان  احتمال  به  و 
از شيشه هاي بي رنگ  بيروني  فضاي داخلي در اليه 
ُارسي ها ردپايي  از  بهره گرفته شده است. در برخي 
است. نا محسوس  که  ديده مي شود  نيز  بري  آينه  از 

رنگ  بي  شيشه  از  استفاده  روزافزون  رشــد  اگر 
ُارســي ها  تمايز  مبناي  رنگي  شيشــه هاي  برابر  در 
تا سوم  اول  از دوران  اين روند  درنظر گرفته شود، 
تشديد شده است و در اواخر دوره سوم به ُارسي ها 

(تصوير۵) هستند.  رنگي  شيشه  فاقد 

۳-۵-جهت گيري
اقليم  به  توجه  با  اردبيل  در شهر  ُارسي ها   جهت گيري 
و رون غالب در شهر اردبيل، بيشتر به سمت جنوب و 
جنوب شرقي است. در نمونه ها به جز خانه خليل زاده 
در دوره اول و خانه ارشادي در دوره سوم که جهت 
گيري به سمت جنوب غربي داشته ويکي از ُارسي هاي 
خانه مجتهد دردوره دوم که به سمت شمال قرار گرفته 
اين اصول پيروي  از  باقي نمونه ها در هر سه دوره  و 

مي کنند.

۳-۶- نقوش گياهي و آيات و اسماء الهي
ُارسي ها عالوه بر اين که راهي جهت ورود نور متعادل 
دريچه  اند،  مي رفته  بشمار  خانه ها  داخل  به  مناسب  و 
ارتباط بصري با طبيعت و فضاي سرسبز حياط بودند. 
به  منقش  روکوب هاي  با  ُارسي  پنجره هاي  آن  عالوه 
زمينه  الهي،  آيات  و  اسماء  به  مزيين  و  گياهي  تزئينات 

تصوير۳. شکل انواع کتيبه ها در ارسي هاي قاجار اردبيل، تصوير راست خانه قاسمي نژاد، دو تصوير مياني خانه مجتهد و سمت چپ خانه 
مير فتاحي.مأخذ: نگارندگان
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فضا  در  باشندگان  براي  را  معنوي  و  ماورائي  ارتباط 
ارتباط  همچنين  و  است  بهشت  از  نمادي  که  طبيعت  با 

معنوي با خداوند را فراهم مي کرد. (تصوير۶)
در ميان نمونه هاي موردي، در دوره اول (اوايل قاجاريه) 
کل نمونه ها منقش به تزئينات گياهي بوده و (به جز خانه 
مير فتاهي) بر روي روکوب ُارسي ها آيات و اسماء الهي 
با خط نستعليق نوشته شده است. در دوره دوم (اواسط 
بناها  ُارسي هاي  اکثر  روي  بر  تزئينات  اين  قاجاريه) 
قاجاريه)  (اواخر  سوم  دوران  در  ولي  مي شود،  ديده 
خود  حداقل  به  (انتزاعي)  تزئينات  نوع  اين  از  استفاده 
ها،  ازُارسي  يکي  در  فقط  که  اي  به گونه  است،  رسيده 
تزئينات گياهي و در يک مورد استفاده ازاسماء و آيات 
الهي به چشم مي خورد و مي توان گفت از سبک معماري 
قاجاريه در دوره سوم (نئو کالسک) تأثير گرفته است. 
ازجمله ويژگي هاي اين دوره که با بحث در ارتباط است، 
استفاده از تزئينات واقع گرايانه است. دوره اول معماري 
قاجار، ادامه معماري سنتي (شيوه اصفهاني) بوده، دوره 
دوم معماري به شيوه تهراني (تلفيق شيوه اصفهاني و 
نئوکالسيک) است که در اين دو دوره استفاده از تزئينات 
بود و در دوره سوم  باب  واقع  انتزاعي و  ويا  انتزاعي 
بيشتر از تزئينات واقع گرايانه استفاده شده و مي تواند 
از عوامل تأثير منفي بر کيفيت ُارسي هاي دوران قاجاريه 

در شهر اردبيل باشد.

۳-۷-روش ســاخت
در  ُارســي ها  به کاررفته در ســاخت  تکنيک هاي  بيشتر 
کــه  گونه اي  به  بوده،  يک شکل  به  کشــور،  نقاط  اکثر 

تکنيک هايي ماننــد: درودگري، قواره بري، شيشــه بري، 
فلزکوبــي، آيينه بري در ُارســي ها ثابت است. در ايــن 
ميــان برخــي از تکنيک ها مانند: گره چيني، کنده کاري 
به  داشته  سفارشي  جنبه  احتماال  که  پارچه بــري۱  و 
صــورت نادر مشــاهده مي شود در ســاخت ُارســي بعد 
از ترســيم نقشه و به دســت آوردن اندازه ها و تناسبات، 
بايستي مراحل مقدماتــي انتخــاب چــوب ســالم و مر 
از چوب گردو استفاده  غــوب صــورت گرفته (اصوال 
چهار  ســاخت  جهت  ســازي  آماده  مراحل  مي گردد)و 
چوب يا شاسي شروع مي شد. در نهايت تمام اين قطعات 
و اجزاي ساخته شده باميخ چوبي و بســت هاي فلزي، بر 

روي هم و در جاي خود متصل مي شدند. 
اوايل دوره  در  رايج  از هنرهاي ظريف  گره چيني چوب 
مورد  بسيار  قاجاريه  دوره  در  و  است  ايران  اســالمي 
استفاده و رواج داشــته است. از ديگر تکنيک هاي خاص و 
رايج در ُارسي ســازي مي توان پارچه بــري اشاره نمود. 
تنها نمونه ُارســي هاي موجود اردبيل که در آنهــا از پارچه 
بري و گره چيني اســتفاده شــده است، خانه ابراهيمي 

است که مربوط به دوره زنديه است.
ُارسي ها،  اسـتحکام  تر و  به منظــور کاربــري آســان   
معمــوال قطعه فلزاتي بر روي آنها به کار مي رفته است. 
اين قطعات، عالوه بر خواص کارکــردي، داراي جنبــه 
اغلــب  در  که  طــوري  به  اســت.  بوده  نيز  تزييناتــي 
مشــاهده  عمق  کم  کاري هاي  کنده  آن  روي  مــوارد، 
«دســت  و  ميــخ»  «گل  «قــالب»،  شــامل  که  گرديد 
قاجار  دوره هاي  همه  در  نتيجــه  در  و  هســتند  گيره» 

مشترک است.
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۱۴۳

فصلنامة علمي نگره

براي ســاخت يک ســازه چوبي و متصل نمودن قطعات 
مختلف، بايســتي از اتصــاالت چوبــي بهــره جســت. 
تقســيم مي شــوند کــه هــر  به چنــد دسته کلي  آنها 
مورد  کاربردشــان  محــل  و  نــوع  بــه  بســته  کــدام 

اتصاالت  جاي  به  انتخاب  مي گيرند.  قــرار  اســتفاده 
کاربريشــان مي تواند عمر  مــورد  با محــل  متناســب 
قطعه ســاخته شــده را چند برابــر نمايــد (نيک بخت، 

 .(۹۶ ،۱۳۸۹

(تصوير٤. شکل انواع کتيبه ها در ارسي هاي قاجار اردبيل.مأخذ: نگارندگان

تصوير٥. ُارسي پنج دري با چهار چوب صاف خانه تقوي اواخر دوران 
قاجاريه (تصوير سمت راست)، مأخذ: نگارندگان

تصوير٦. ُارسي هفت دري با چهار چوب صاف خانه صمدي اواخر 
دوران قاجاريه (تصوير سمت چپ)، مأخذ: نگارندگان

نمودار ۴. نشان دهنده رنگ ها مورد استفاده در ارسي هاي قاجاري اردبيل در سه دوره، مأخذ: 
نگارندگان
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نتيجه
با توجه به دسته بندي تاريخي ُارسي هاي قاجاري اردبيل که در سه دوره تاريخي صورت گرفت، دوره اول، 
ـ۱۲۲۷)، ش. و دوره سوم، اواخر  ـ۱۱۷۳)، ش. دوره دوم، اواسط دوران قاجاريه (۱۲۷۵ اوايل قاجاريه (۱۲۲۷
ـ۱۲۷۵)، ه. ش، دسته بندي شد. از ميان ُارسي هاي برجاي مانده در شهر اردبيل مي تــوان  اين دوران (۱۳۰۴
گفــت، از دوره اول نمونه هاي نسبتا کمتري برجاي مانــده ولــي کيفيــت در نقــوش، انــدازه و تعــداد لنگــه 
از تنــوع خوبــي برخــوردار اســت. به ترتيبي که ُارســي هاي سه، پنج، هفت و دوازده لنگه از اين دوره با 

تصوير٨. ارسي خانه صادقي مربوط به دوره اول قاجاريه و رنگ هاي مورد استفاده در آن، مأخذ: نگارندگان

نمودار۳. نشان دهنده تعداد لنگه ُارسي هاي قاجار اردبيل درسه دوره (نمودار سمت چپ)، مأخذ: نگارندگان



شماره ۵۴  تابستان۹۹
۱۴۵

فصلنامة علمي نگره

کتيبه ده مجلسي برجاي مانده است، که در دوره هاي بعدي به ندرت به چشم مي خورد. دوره دوم از يک 
ثبات نســبي برخــوردار بوده اســت، به طوري که جهشــي در تعداد ُارســي ها به وجــود مي آيــد. تنــوع 
لنگــه در ايــن دوره چندان چشمگير نيست و اغلــب ُارسي ها به صــورت ســه لنگــه و تعداد کمي پنج و 
هفت لنگه ساخته شده اند. در بخش طرح و نقش نيز کتيبه هاي متنوع چهار تا ده مجلسي به چشم مي خورد. 
در دوره سوم کاهش شــديد اســتفاده ازُارســي، در بناها ديده مي شود. ظرافت نقــوش در ايــن دوران 
بسيار کم مي شــود و تعــداد مجالــس کتيبه ها به جز يک نمونه بيشــتر از شش مجلس نيســت. تعداد لنگه ها 
نيز به ندرت از عدد ســه متجاوز مي شــود. در دوره هاي اول و دوم از رنگ هاي قرمز، ســبز، آبي، آبي 
کمرنگ، زرد و نارنجي در شيشــه ها اســتفاده شــده اســت. اما در دوره ســوم، از مســاحت به کارگيــري 
شيشــه هاي رنگــي کم مي شــود و اغلــب، فضــاي کتيبه با شيشــه هاي بيرنگ پر مي شود، تا جايي که 
استفاده از شيشه هاي رنگي ار آخرين نمونه ها به صفر درصد مي رسد.جهت گيري ُارسي ها نيز باتوجه به 
رون غالب شهر اردبيل در اغلب بناهاي هر سه دوره به غير از سه مورد که هر يک از موارد در يکي از دوره ها 

قرار داشتند داراي جهت گيري يکسان و مناسب که رو به سمت جنوب و جنوب شرقي داشتند.
تزيينات گياهي به صورت انتزاعي واسماء و آيات الهي نوشته شده بر روي روکوب ُارسي ها، که مي توان 
آن ها را گونه اي ارتباط معنوي با جهان ماورا دانست، در دوره اول در تمامي ُارسي هاي بناها اين تزئينات 
و نوشته ها را مي بينيم، که در دوره دوم مقداري از حضور پر شور اين تزئينات کاسته شد. تا اينکه در 
دوره سوم به حداقل استفاده از تزئينات انتزاعي و نوشته هاي الهي در ُارسي ها رسيديم. روش ساخت مورد 
اســتفاده در هر ســه دوره يکســان بــوده اســت. برخــي تکنيک ها به صورت خــاص مانند، پارچه بري 
٢در لنگه ها (دورهاول) و کنده کاري در قسمت پاشنه، (در هر ســه دوره) مورد استفاده قرار گرفته است. 
بنابراين اگر در مجموع، ويژگي هاي هرکــدام از دوران مــورد مقايســه قــرار گيــرد، مشــاهده مي شــود 
که در دوران اول و دوم، شــباهت هاي بســياري در ُارســي ها وجــود دارد. بــا اين تفــاوت که در دوران 
دوم با اينکه هنوز ارســي هاي نفيســي ســاخته مي شــوند، اما گســتردگي به کارگيري ُارســي در بناها، 
منجر به ســاخت ُارسي هايي گرديد که از سهولت بيشتري در ساخت برخوردار بودند و زمان کمتري صرف 
ساخت آن ها مي شده است. اين ســنت به دوران ســوم هم منتقل شــد و در نتيجه، ُارســي هايي از اين 
دوران برجــاي مانــده اســت کــه در بيشــتر ويژگي هاي فني، شــباهتي بــا ُارســي هاي دوران اول و دوم 
ندارنــد. در پايــان بايــد خاطرنشــان نمــود کــه اگر تشابهات و تمايــزات ميان ُارســي هاي ادوار ســه گانه 
قاجــار در اردبيل ارزش گــذاري کيفي و کمي شــوند، در مجموع ســير نزولــي در تحوالت ُارســي هاي 

قاجــاري اردبيل از دوران اول تــا دوران ســوم وجــود دارد.
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have a wide range and allow us to examine them in different ways. The question therefore arises: 

Is there any other component such as ornamentation or proportion to their classification besides 

the historical delineation of Qajar Orsies of Ardabil?  What are the differences or similarities in 

their shape, structure, ornamentation or other characteristics in these three time periods, when 

compared to the Arsacid houses? In order to answer the above-mentioned questions, Orsi, in 

these three suggested timespans, has been studied in terms of the differences and similarities in 

frequency, design and role, overall shape, color of glass, orientation, use of vegetative motifs, 

Quranic verses, divine names as well as construction techniques. Therefore, according to the 

nature of the research, a descriptive-analytical method was used and the information was 

collected using library research method as well as field research. According to the researches, 

it can be said that the Orsies of the Qajar-era houses in Ardabil during the three phases of the 

Qajar period depict similarities in orientation and design, and many differences in terms of the 

use of color in the glass of Orsi, as well as the use of vegetative motifs and the divine names on 

the beadings of the Orsies and their general shape. Given the similarities and differences in the 

presented analysis, it can be stated that from the first to the third period, the use of colored glass 

and motifs and patterns as well as other decorative arts in Orsies have been decreased and the 

decorations have become less frequent and simpler. The quality of the Qajar Orsies in Ardabil 

has declined during three periods from the early to the late part of this era.

Keywords: Orsi, Decorative Motifs, Qajar Period, Architecture, Ardabil. 
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Orsi, an Iranian handmade pop-up, has long adorned Iranian buildings, from the Safavid to the 

Qajar eras, and can be seen everywhere in Iran. In fact, Orsi entered the Iranian architecture during 

the Safavid period, and undergoing little changes in the Zandiyeh period, it gained considerable 

prominence in the Qajar dynasty. Existing evidence indicates that Orsi was not used publicly, but 

in many buildings, including palaces, some mosques and Hussainiyas as well as the homes of 

those who were financially capable, it was an architectural and decorative element. Orsies are not 

only decorative and functional elements, but they can include tonality, control of light and heat 

entering the building, remove insects and creatures, affect the acoustics of space and create a wide 

exterior view. They have been fabricated and dealt with in various geometric, Islamic or hybrid 

designs in varying sizes. Orsi is a wooden pop-up with one of the prominent elements in Iranian 

architecture. Their use has been around for a long time and has been prevalent in many buildings 

in the regions and cities of Iran. Orsi is one of the original Iranian arts and has never been devoid 

of Persian monuments from the Safavid period to the Qajar period.  From the definitions of 

Orsi, it can be concluded that the word Orsi refers to windows that open in a specific, sliding, 

upward manner, leading to a chamber at the top with a nail, or a bolt that lies beneath it. These 

types of windows can be simple with smooth and colorless glass or even made of iron sheet or 

genuinely knit and colored glass in which the glass may be found in a certain order according 

to color, principles and performance. However, it is possible to discuss the type of window and 

its dimensions. Genuine and traditional Orsi windows are available in single, double, triple, 

quadruple, quintuple and septuple windows, and in some cases in nine or twelve piers, depending 

on the type of building in which they are used. Orsies are mostly observed in houses among other 

buildings and Ardabil houses have not been left without this architectural blessing. Decorative 

elements are observed in the extensive architecture which remains among Ardabil’s historical 

monuments and Orsi, with its unique features as an Iranian art, is no exception. The Orsies left in 

the Ardabil houses have been reminiscent of Zandieh era, and especially the Qajar period. They 
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