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During the design process of a building facade, different individuals including client, architect, builder and
even – indirectly – general public will either consciously or unconsciously impose parts of their attitudes, thoughts, beliefs and desires. In studies on the
facades of historic buildings, understanding such
thoughts and attitudes can lead the researcher to an
analysis that transcends mere formal or stylistic investigations, and through studying the processes and factors affecting their designing and construction,
provides a more comprehensive understanding of
these facades, the quality of their formation and their
relation to the context in which they have been built.
Therefore, presuming the thoughts, wishes, attitudes
and beliefs as a collection of conscious and unconscious mental concepts in humans’ minds, in this research the terms “thoughts” and “mentalities” have
been considered respectively as conscious and unconscious mental concepts; and then attempts have been
made to grasp the thoughts and mentalities of individuals or groups engaged in the formation of a historic house façade, through a case study relying on
interpretive-historical research methodology. Thus, a
Qajar structure named as Sorkheie House, located in
the Sorkhab district of Tabriz and commissioned by
Mehdikhan-e Asef-ol-saltaneh, was selected, trying to
understand the thoughts and mentalities involved in
the formation of a façade of the house which faces
toward the outer courtyard. To this end, a brief overview on the two concepts o thoughts and mentalities
was followed by examining the mentioned façade of
the Sorkheie House and historical documents relating
to the people involved in the design and construction
processes of the house. Since of the people involved

in the construction of the house, only the name of the
owner (Asef-ol-saltaneh) is cited in the existing documents, at the first step, some historic texts from the
Qajar period somehow pertaining to Asef-ol-Saltaneh
or his political position were examined using content
analysis method. Then at the second step, the façade
of the house was read using iconological approach,
relying on the information attained from previous
step. According to this approach (which involved a
methodology for reading the historic works of art and
architecture in order to understand their hidden
meanings), the details and ornaments of the facade
were examined through iconographical analysis and
iconological interpretation so as to pin down the
thoughts and mentalities that had affected its design
and construction. Finally, information attained from
both steps were analyzed and discussed. Results of
the research indicates that thoughts and mentalities
of the people contributing to the designing process of
a façade and its details are affected by their historical,
economical and socio-cultural status. Moreover, the
architect, builder or client, who are involved directly
in the designing process, were influenced by general
thoughts and mentalities of the society. The results
also show that within the mentalities of the people
involved in the designing of the facades of the Qajar
houses, these facades represented an arena for the
emergence of their implicit thoughts, desires and
wishes, which was realized through applying patterns,
ornaments, and details denoting such thoughts and
wishes.
Keywords: Façade reading, Qajar houses, Thoughts
and mentalities, Details and ornaments.
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چکیده
به هنگام طرحریزی نمای یک بنا ،افراد مختلف اعم از معمار ،سازنده ،کارفرما و حتی عامۀ مردم -بهطور غیرمستتییم-
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نمای خانههای قاجاری (بررسی موردی نمای خانۀ سرخهای)

بخشی از افکار ،نگرشها ،باورها و خواستهایشان را بهصورت خودآگاه و یا ناخودآگاه بته آن حممیتم متیکننتد در
مطالعات نمای بناهای حاریخی ،فهم چنین افکار و نگرشهایی میحواند به حملیم کاممحری از این نماهتا و فرآینتدها و
عوامم حأثیرگذار بر شکمگیری آنها بیانجامد بر این استا

در ایتن وتشوها وا ۀ «افکتار» بتهعنتوان ماتاهیم نهنتی

یک نمونۀ موردی و با روش حمییط حاسیری -حاریخی ،افکار و نهنیات افراد دخیم در شکمگیری جزئیات و آرایههای
نمای خانههای حاریخی فهمیده شود بر این مبنا بهعنوان نمونۀ موردی ،یک خانۀ قاجاری در مملۀ سرخاب حبریز با نام
خانۀ سرخهای متعلط به مهدی خان آصفالسلطنه ،فراشباشیِ مظارالدین میرزا ،انتختابشتده و ستعی شتده استت حتا
نهنیات و افکار دخیم در شکمگیری جزئیات و آرایههای نمای رو به حیاط بیرونی آن فهمیده شود برای ایتن منظتور
از روش آیکونولو ی (شمایمشناسی) -که روشی برای خوانا آثار هنری و معماری حاریخی برای فهم معانی نهاته در
وس آنها است -برای خوانا نما ،و نیز از روش حملیم ممتوای متون برای بهرهگیری از دادههتای متتون حتاریخی در
ارحباط با نمای مذکور بهره گرفتهشده است نتایج وشوها نشتان متیدهتد ،جایگتاه فرهنگتی-اجتمتاعی ،اقتاتادی و
حاریخی افراد دخیم در شکمگیری نما ،افکار و نهنیات آنها را شکم میدادند و  -بخشی از -این افکار و نهنیتات در
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خودآگاه ،و وا ۀ «نهنیات» بهعنوان مااهیم نهنی ناخودآگاه ،مدنظر قرارگرفته و حالش شده استت حتا از طریتط مطالعتۀ

طرح جزئیات و آرایههای نما نمود یافتهاند
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خوانا نما ،خانههای قاجاری ،افکار و نهنیات ،جزئیات و آرایهها

مقدمه

بهعنواننمونه در وشوهشی در باب نمتای رو بته معبتر ایتن

یتتا اصتتول طراحتتی نمتتا بتته صتتورحی خودآگتتاه در فراینتتد

خانهها در بخا ورودی  -که مشخااً به مطالعۀ حعدادی از

شکمگیری نما دخالت مییابند که در این وتشوها بتا وا ۀ

ورودی های خانه های قاجاری حهران ورداختته -سته ستبک

«افکار» نامیده خواهند شد؛ درحالیکه برختی دیگتر از ایتن

سنتی ،حلاییی و ارووایی برای این بخا معرفیشتده استت

افکار که در الیههای عمیطحر نهن جای دارند ،بته صتورحی

که هر یک ،ساختار کلی مشخای دارد و بهعنوانمثال سبک

ناخودآگاه در نما انعکا

مییابنتد کته در ایتن وتشوها از

سنتی ،مشتمم بر اجزایی چون ویا طاق ،طاق نمتا ،درگتاه،

آن ها با عنوان «نهنیات» یاد خواهتد شتد بتا حکیتهبتر ایتن

(Ramezan Jamaat

موضوع ،ایتن وتشوها بتر آن استت حتا مشخاتاً افکتار و

) and Neyestani 2011این ،در حالی استت کته جزئیتات

نهنیات حأثیرگذار بر شکمگیری جزئیات و آرایههای نمتای

بهکاررفته در هریک از ورودیها متاتاوت هستتند بتر ایتن

رو به حیاط بیرونی خانۀ سرخه ای کته یکتی از خانتههتای

ورسشی مطرح میشود و آن ،این استت کته معمتار،

قاجاری شهر حبریز است ،فهمیده شود نکتۀ حتائز اهمیتت،

ستتازنده ،صتتاح خانتته و یتتا هتتر فتترد دخیتتم دیگتتر در

آن است که فهتم افکتار و نهنیتات مردمتی کته درگذشتته

شکم گیری نما ،چگونه دربارۀ آن فکر میکرده است و چته

میزیسته اند و اکنون وجود ندارند ،امر ویچیدهای است این

نهنیاحی در رابطه با آن داشته است که سرانجام ،این افکار و

مسئله بهویشه دربارۀ کسانی که در شکمگیری آثار معمتاری

نهنیات منجتر بته ستاخت نماهتایی بتا شتکم و شتمایم و

در ایران دخیم بودهاند ،وررنگحر است ،زیرا در کتم ،منتاب

مختااحی مشخص شده است بر همین اسا  ،این وشوها

مکتوبی که بتوان از درون آنها به افکار و نهنیات این افراد

بر آن است که از طریط مطالعۀ یک نمونه نمای خانه مربوط

وی برد -اگر وجود هم داشته باشند -اندک هستند کانوی و

بتته دورۀ قاجتتار ،بتته فهمتتی از افکتتار و نهنیتتات افتتراد و

رونتیا ) (2005, 31بتر ایتن نظتر هستتند کته بناهتا ختود

گروههایی که در شکمگیری جزئیتات و آرایتههتای آن نمتا

می حوانند شاهدی از حاریخ خود در نظر گرفته شوند قیومی

دخیم بودهاند ،نزدیک شود بایتد حوجته داشتت کته طیتف

) (2009نیز بناها را یکی از مناب درجتۀ اول مطالعتۀ حتاریخ

گستردهای از افراد میحوانند در شکمگیری ایتن جزئیتات و

معماری دانسته است با احکا بر این ویا فرض ،بترای فهتم

آرایهها حأثیرگذار باشند؛ افکار و نظرات معمار ،کارفرما و یا

افکار و نهنیات شکمدهنده به نمای خانۀ سرخهای ،عتالوه

سازندگان بختاهتای مختلتف نمتا -بتهطتور مستتییم -و

بر بهرهگیری از مناب مکتوب حاریخی مرحبط با این موضوع،

همچنین نگرش ها ،باورها و افکار عمومی اجتماعی که نمتا

میحوان خود نما را مورد خوانا قرار داد و از طریتط فهتم

در بستر آنهتا شتکم گرفتته استت و معمتار ،ستازندگان و

معانی نهاته در آن ،به این افکار و نهنیات نزدیک شد

 .5روش پژوهش

کتابخانهای ،مروری بر مااهیم «نهنیات» و «افکتار» و جایگتاه

این حمییط به روش حاسیری -حاریخی صورت گرفتته استت

این مااهیم در مطالعات حاریخی و معماری انجامشتده استت

بر این مبنا ابتدا با بهرهگیری از گردآوری اطالعتات بته روش

سپس با انتخاب نمای خانۀ سرخهای بهعنتوان یتک نمونته از

سکو ،در ،سردر ،روزن و غیتره استت

اسا
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نماها در جزئیات و آرایتههایشتان متاتاوت از هتم هستتند

افکار و دیدگاه ها ،همچون خواست های مشخص کارفرما و

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.11.7

موقعیتشان واجد ساختار کلی مشخاتی دانستت ،امتا ایتن

می حواند این بخاها را حمت حأثیر قرار دهد بخشی از این

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.10

نمای های خانه های حاریخی را هرچنتد متی حتوان بستته بته

کارفرما در بستر آن ورورش یافته اند -بته طتور غیرمستتییم-

فهم افکار و ذهنیات دخیل در شکلگیری جزئیات و آرایههای نمای خانههای قاجاری (بررسی موردی نمای خانۀ سرخهای)

نماهای خانه های حاریخی ،بتهمنظتور فهتم افکتار و نهنیتات

وشوها های فارسی موردی یافت نشد ،اما در وتشوهاهتای

شکمدهنده به آرایهها و جزئیات این نما ،ابتتدا بتا استتااده از

خارجی میحوان به مواردی اشاره کرد که احااقاً نمای یتک بنتا
2

بخشتتتی از ایتتتن افکتتتار و نهنیتتتات باشتتند ،استتتتخراج و

بهرهگیری ازاینروش ،به مطالعتۀ دو نمتا از معمتاری بته نتام

حملیتتمشتتدهانتتد و در نهایتتت ،بتتا بهتترهگیتتری از روش

دومنیکو بکافومی ورداخته و حالش کترده استت حتا از طریتط

آیکونولو ی 1که روشی برای خوانا عناصر ،فرمها و نیوش

چنین مطالعهای بر فاای فکری غال

دورهای که ایتن نماهتا

واجد معنای قراردادی و یا نمتادین در آثتار هنتر و معمتاری

در آن شکمگرفتهاند ،دست یابد؛ فاای فکری کته منجتر بته

است ،این جزئیات و آرایهها ،برای فهم معنای مستتر در آنها

3

ظهور سبک شیوهگرایتی در معمتاری شتده استت مزاحستتا

مورد خوانا قرارگرفتهاند

) (1985نیز ازاین روش برای مطالعۀ نمای یکخانه بتهمنظتور
فهم افکتار معمتار آن بهتره بترده استت همچنتین بتهعنتوان

 .1پیشینۀ پژوهش

نمونه ای دیگر ،کرام (1989) 4بامطالعۀ آیکونولو یکی یک نما

با جستجو در وشوهاهای فارسی ،نمونهای کته مشخاتاً بته

حالش کرده استت حتا حتأثیر جایگتاه شخاتیتی ،اجتمتاعی و

بررسی افکار و نهنیات دخیم در شکمگیری نما در معمتاری

سیاسی کارفرمتا ،و افکتار معمتار را در ارحبتاط بتا چگتونگی

حاریخی ایران ورداخته باشد ،یافت نشد باید اشتاره کترد کته

بازنمایی چنین جایگاهی بر نما حوضیح دهد

فهتتم حتتأثیرات نهنیتتات و افکتتار مردمتتانی درگذشتتته ،بتتر
دورۀ حتتتاریخی ختتتاو ،موضتتتوع یکتتتی از رویکردهتتتای

نهنیت ها مااهیم نهنتی جمعتی و ناخودآگتاهی هستتند کته

شناختهشده در حوزۀ مطالعات حاریخی است که از آن حمتت

جم های متااوت در جوام از واقعیات بیرونتی متیستازند

عنوان حاریخ نهنیتها یاد میشتود ) (Burke 2002, 111ایتن

این جم ها در جریان زندگی روزمرۀ خود در زیستگاهشتان،

رویکرد در سالهای اخیر به مطالعات حتاریخ معمتاری ایتران

در مواجهۀ با ودیدهها و موضوعات مختلف ،شتناختی از ایتن

)(2017

ودیدهها و موضوعات به دستت متیآورنتد و در نهتن ختود

چگونگی حأثیرگذاری متیابم نهنیت عامۀ ایرانیتان را در بتاب

مااهیمی دربارۀ آنها میسازند این مااهیم در طول زمتان در

نهاد اجتماعی و شیوۀ حجلی کالبتدی و فاتایی ایتن نهتاد در

اثر حکرار ،حبدیم به عتادت متیشتوند و نهنیتتهتا را شتکم

شهر ،بررسی کردهاند قرهبگلو و روحیفر ) (2018به مطالعتۀ

میدهند ) (Pleßke 2014, 44بهاینحرحی

حااوتهای حأثیر نهنیتهای عامه بر کالبتد مستکن در دوران

فرایند اجتماعی شدن طوالنیمدت ،بهصورت جمعی حوستعه

)(2018

مییابند و بهصورت فردی بروز ویدا میکنند به این صتورت

حالش کردهاند حا از طریط مطالعۀ متون حتاریخی ،بته نهنیتت

میشوند که افتراد در مواجهته بتا موضتوعات

نیز راهیافته استت بتهعنتوانمثتال حمستکی و اهتری

گذشته و حال ورداختهاند همچنین سلطانی و ندیمی
معمار سنان دربارۀ معماری دستت یابنتد از طتر

که آنها سب

نهنیتها طی یتک

حوجه به اینکه خوانا خود آثار هنر و معماری حاریخی یکی

موضوع داشته باشند و کناها و رفتارهایشان در ارحباط با آن

از روشهای گردآوری داده برای فهتم افکتار و نهنیتتهتای

موضوع ،حمت حأثیر قرارگیرد و یا چهارچوبی مشتخص ویتدا

دخیم در شکمگیری این آثار است ،حعدادی از وتشوهاهتای

کند ) (Møller 2004, 134به عبتارحی روشتنحتر ،نهنیتتهتا

حاریخی در این حوزه از روشهتای ختوانا آثتار ،همچتون

شبکهای ویچیده از باورها ،نگرشها ،جهانبینیها ،گاتمانهتا،

آیکونولو ی بهره میبرند در مروری بر وشوهاهتای حتاریخ

حمایالت ،خاطرات ،خیاالت و غیره هستند که امکتانهتایی

معماری صورت گرفتته ،بتا احکتا بتر ایتن روش ،هرچنتد در

ناخودآگتتاه را بتترای رفتارهتتایی مشتتخص ،فتتراهم متتیکنن تد
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دیگتر بتا

مختلتتف ،گتترایا بتته داشتتتن نگرشتتی مشتتخص دربتتارۀ آن
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شکمگیری ،ماندگاری و یا از میان رفتن یتک ودیتده در یتک

 .3مبانی نظری :ذهنیات و افکار
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روش حملیم ممتوای متون ،دادههایی که بتوانند حرسیمکننتدۀ

را موردحوجه قرار دادهاند بهعنوانمثال وانوفسکی ) (1955بتا

) .(Pleßke 2014, 48بتتدیهی استتت ایتتن رفتارهتتا متتیحوانتتد

موضوع نهنیات و افکار از دو رویکترد ،موردحوجته هستتند

دربرگیرندۀ حمامی فعالیتها در حوزۀ معماری نیز باشد بایتد

نخست ،جایگاه این مااهیم در فرایند شکمگیری اثر معمتاری

حوجه داشتت کته نهنیتتهتا هرچنتد ستاختارهایی را بترای

و یا روند طراحتی و دوم جایگتاه آنهتا در مطالعتات حتاریخ

رفتارهتتایی مشتتخص فتتراهم متتیکننتتد ،امتتا رفتتتار را حعیتتین

معماری مممودی ( )2005, 33در قال

نمیکنند بهعبتارتدیگتر نهنیتتهتا نتوعی عاملیتت بتالیوه

نوع حاکر دخیم در فرایند طراحی معماری اشارهکترده استت:

هستند ) .(Gudehus 2016نهنیتها بهوسیلۀ سه مؤلاۀ زمان،

اولین مورد ،حاکتر ممتتوایی استت کته بتر استا

نهنیتات

فاا و جم  ،حعیین میشوند ) .(Pleßke 2014, 72بهاین معنتا

شخص و بهطور ناخودآگتاه در فراینتد طراحتی بته کاربستته

که هر دورۀ زمانی ،هر فاای فیزیکی ،اجتمتاعی و نهنتی ،و

میشود؛ دومین مورد ،حاکتر نیادانته استت کته نتوعی حاکتر

هر جمعی بتا اشتتراکات مشتخص ،متیحوانتد نهنیتتهتای

منطیی همراه با حجزیهوحملیم اطالعات است و سومین مورد،

متااوحی را در افراد شکم دهد بر این اسا  ،مردمتی کته در

حاکر خالقانه است که برای ایجتاد و دستتیابی بته ایتدههتای

دورۀ قاجار ،در حبریز میزیستهاند ،نهنیاحی متااوت از مردمان

طراحی ،مورداستااده قرار میگیرد بهاینحرحیت

حاکتر دوم و

مکانها و دورههای حاریخی دیگر داشتهاند ضمن ایتنکته در

ستتوم فرآینتتدی خودآگتتاه هستتتند هرچنتتد در ایتتن بررستتی

میان خود این افراد ،جم هایی با ویشگیهای مشترک متااوت

حاکرات شخص معمار در فراینتد طراحتی موردحوجته بتوده

را باید واجد نهنیات متااوحی دانست چنین گاته میشود کته

است ،اما بههرحال میحوان این حیسیمبندی را به ستایر افتراد

نهنیتها مرزهتای حاکتر را حعریتف متیکننتد انستانهتا در

دخیم در فرایند طراحی نیز حعمیم داد در قال

رویکرد دوم،

مواجهه با هر ودیدهای ،چنانچه فراحتر از مرزهتای نهنیتشتان

قیومی و شمس ) (2013جایگاه افکار و نهنیات عامۀ مردم را

باشد ،آن را غیرقابمدرک ،غیرقابمحاکر ،غیرقابمحاور و حتی

در فرایند شکمگیری آثار حاریخی معمتاری موردحوجته قترار

نهنیتتهتا را بایتد نتوعی

دادهاند درواق آنهتا امکتان بهترهگیتری از رویکترد حتاریخ

استانداردسازی حاکر دانستت بتهطتوریکته افکتار در ستایۀ

نهنیتها را در وشوهاهای حاریخ معماری بررسی کتردهانتد

نهنیتها شکم میگیرند ).(Pleßke 2014, 45

از دیدگاه آنان ،عامۀ مردم در طول حاریخ بناهایی برای ختود،

افکار ،موضوع یکی از رویکردهای مطالعتات حتاریخی استت

افکار و خواستهای آنها در شکمگیری معمتاری هتر دورۀ

5

مطالعتۀ نهنیتات

که در طول قترن اخیتر ،حمتت عنتوان «حتاریخ نهنیتتهتا»

حاریخی مؤثر واق شده است و بهاینحرحیت

موردحوجه قرارگرفته است این رویکرد ،بر نگرشهای متردم

عامۀ مردم در یک دورۀ حاریخی ،میحواند زوایای جدیتدی را

عادی نسبت به زندگیشان حمرکز دارد مورخانِ نهنیتها بته

از حاریخ معماری آن دوره ویا روی وشوهشگران قرار دهتد

رسوم و فهمهای ضمنی درهمرفته با سنتهتای عامته عالقته

باید حوجه داشت که دستیابی به افکار و نهنیتات عامتۀ متردم

نشتتان دادهانتتد و حوجتته ختتود را از گاتمتتانهتتای متعتتالی

در دورهای مربوط به گذشته ،امر ویچیدهای استت و ازایتنرو

روشنفکران بهسوی گاتوشتنودهای عوامانتۀ متردم عتادی

مورخان این رویکرد ،نیاز دارند کته از منتاب متنتوع حتاریخی

معطو

ساختهاند بر این اسا

مورخان نهنیتها بته دنبتال

برای فهم این افکار و نهنیات بهره برند

حاویرسازیهتای نهنتی ،ختاطرههتای جمعتی و فترمهتای

رویکرد یادشده ،ضمن در نظر داشتن مااهیم نهنی خودآگتاه

زبانشناختی که ابعاد جهان نهنی متا را در چهتارچوب قترار

حمت عنوان افکار و مااهیم نهنتی ناخودآگتاه حمتت عنتوان

میدهند )(Hutton 1999, 800-801

نهنیات ،در ادامه حالش شده است حا افکار و نهنیتات دخیتم
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حعیتتین و حوصتتیف ستتاختارهای عمیتتط فرهنتتگ هستتتند

بر این اسا  ،در این وتشوها نیتز بتا احکتا بته هتر دو

در حوزۀ مطالعات معماری ،چنین به نظتر متیرستد کته

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.11.7

در اینجا باید به این موضوع اشاره کرد کته نهنیتتهتا و

سایر مردم و یا حکومتها ستاختهانتد؛ ازایتنرو نگترشهتا،
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غیرممکن مییابند بتهایتنحرحیت

رویکرد اول ،به سته

فهم افکار و ذهنیات دخیل در شکلگیری جزئیات و آرایههای نمای خانههای قاجاری (بررسی موردی نمای خانۀ سرخهای)

Fig. 1: Location of the Façade as the case study in ground floor Plan of Sorkhehee house.
https://eachto.ir/index.php/miras/banaha

حملیم ممتوای متون حاریخی مرحبط با این موضتوع و ستپس

حیاط بیرونی در این وشوها مدنظر قرارگرفته است (حااویر

از طریط خوانا آیکونولو یک خود این نما فهمیده شود

 1حا )3از معمار و یا سازندگان بخاهای مختلف آن اطتالع
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تصویر  :1جانمایی نمای مورد مطالعه در پالن طبقۀ همکف خانۀ سرخهای( .وبگاه اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی.
)https://eachto.ir/index.php/miras/banaha

خاصی در دست نیست اما اسناد ،گویای آن هستند که خانته
خانۀ سرخهای در مملۀ حاریخی سرخاب حبریز واق شده است

مممدباقر خان قاجتار دولتو بیگلربیگتی ،و وتدر ولتی ختان

و دارای دو بخا اندرونی و بیرونی استت کته نمتای رو بته

آصفالسلطنه -داماد مظارالدینشاه -بوده است فردی که

( https://eachto.ir/index.php/miras/banaha
Fig. 2: The façade of Sorkhehee house facing Birooni Yard of the hose.
https://eachto.ir/index.php/miras/banaha
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 .4معرفی خانۀ سرخهای

برای مهدی خان آصفالسلطنه ساختهشده است او وسر حاج

Fig. 3: A picture of the Façade taken before restoration in which the originality of moldings is obvious. (From archive Cultural
)Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of East Azarbaijan.

بیشتر زندگانیاش در آنربایجان و در دستگاه مظارالدین میرزا

خان آصف السلطنه ،فراشباشی مظارالدین میرزا بوده است و

ولیعهد گذشت؛ از سال  1333حتا  1331قمتری فتراشباشتی

هیچ اطالعات دیگری از معمار ،ستایر ستازندگان و یتا افتراد

ولیعهد و از سال  1331فراشباشی مممدعلی میرزا  -ولیعهد

دخیم در شکمگیری این نما در مناب حتاریخی قابتم بازیتابی

و وسر بزرگ و ارشد مظار الدینشاه  -بوده و در سال 1311

نیست ،بنابراین در ایتن وتشوها دادههتایی درزمینتۀ منات

به آصفالسلطنه شده است او در زمان ولیعهدی

حکومتی فراشباشیگری و خانههای فتراشباشتیهتا متورد

مممدعلی میرزا درگذشته است ()Bamdad 2008, 303-304

حملیم قرار خواهنتد گرفتت درواقت  ،بتا حوجته بته ایتنکته

قمری ملی

 .1فهم افکار و ذهنیات دخیل در شکلگیری آرایهها

مهدی خان آصفالسلطنه ،در مناب حاریخی نمتیحتوان یافتت
حا بتوان از این طریط به افکار و نهنیات او دستت ویتدا کترد،

و جزئیات نمای خانۀ سرخهای
 .5-1فهم افکار و ذهنیات با بهرهگیری از متون

نتتاگزیر ویشگتتیهتتا ،افکتتار و نهنیتتات افتتراد دارنتتدۀ منات
حکومتی فراشباشیگری و ویشگیهای خانههای آنها متورد

تاریخی و تحلیل محتوای آنها
با حوجه به نبودِ متون حاریخیای که مشخاتاً در آن بته خانتۀ

جستجو قرار خواهند گرفت چراکه چنانکته وتیاحتر اشتاره

سرخهای اشارهشده باشد ،در ادامه ،ضتمن متروری بتر منتاب

شد ،یکی از مؤلاههای شکمدهنده به افکار و نهنیتات افتراد،

مکتوب دورۀ قاجار ،دادههایی در ارحباط بتا افکتار و نهنیتات

جم هایی است که این افراد عاوی از آنها هستند در مناب

افراد و گروههایی که میحوانسته بهطور مستییم یا غیرمستتییم

حاریخی مربوط به دورۀ قاجار ،اشتارات بستیاری بتر منات

حملیم و حاسیر قرار خواهد گرفت بدیهی است دایترۀ چنتین

بهصورت عام ،مشاهده میشود این متون میحوانند اطالعتاحی

دادههایی گسترده بوده و وراکندگی آنها ،مطالعتهای جتام را

را در ارحباط با اشتراکات زندگی روزمرۀ این قشتر اجتمتاعی،

میطلبد که فراحر از حدود این نوشتار است

ویشگی های عمتومی شخاتیتی آن هتا و برختی موضتوعات

ازآنجاییکه حنها اطالعتات در دستت از افتراد دخیتم در

ویرامون معماری خانههای آنها در اختیار قرار دهند ،حا بتتوان

اولیتۀ آن ،مهتدی

از میان آنها به افکار و نهنیات مشترک این قشتر و حتأثیر آن

شکمگیری این بنا ،این استت کته صتاح
115

فردی مشخص و چه
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نمای خانۀ سرخهای را متتأثر ستازد ،استتخراجشتده و متورد

حکومتی فراشباشیگری ،چه در قال
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اطالعات چندانی از زندگی شخای و حتی زندگی اجتماعی
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تصویر  :3نمای رو به حیاط بیرونی خانۀ سرخهای ،پیش از آغاز عملیات مرمت ،که در آن اصالت گچبریهای نما مشخص است (آرشیو ادارۀ کل میراث
فرهنگی استان آذربایجان شرقی).
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بر خانههای آنها دستیافت
منصب فراشباشیگری :شهریبا

بهعنوانمثال ،ادوارد براون در ستارنامۀ ختود بته فتردی بانتام

فراش و فراشباشی را افرادی معرفی کرده استت کته قبتم از

است او حاجی قنبر را فردی معرفی کرده که بااینکه خود ،از

گزمه هتا و شتبگردهای زمتان مشتروطه و متأموران انتظتامی

ارحکاب منهیات باک نداشته ،دیگتران را کته مرحکت

اعمتال

بعدازآن ،انتظامات شهرها و رحطوفتط امور و بگیروببند متردم

خال شرع میشدند ،بهسختی حنبیه میکرده استت (

Javadi

به عهدۀ آنها بود مستوفی وس از معرفی فراش بهعنوان کسی

 )Yehganeh and zadghannad 2015, 666زیتنالعابتتدین

که مجری حنبیهات بدنی در دولت و یا در خانههتای اعیتان و

مراغهای ) (2006, 97در سارنامهاش ،به فردی بانتام استدبیگ

رجال بوده است ،آنهتا را نماینتدۀ قهتر ستلطنت استتبدادی

اشارهکرده که فراشباشی وزیر جنگ بوده و بهفرمان وزیتر او

دانسته که گذشته از سیطکاری خانگی مانند جاروب کردن و

را مورد ضرب و شتم قرار داده استت ویلتز ) (2009, 234در

آبواشی و چادر زدن ،حمام اجرائیات دولتی از نامتهرستانی و

سارنامۀ خود به فراشباشیای اشارهکرده که به هنگام اجترای

وصول مالیات گرفته حا اعدام را بر عهتده داشتتهانتد بتر ایتن

حکم اعدام جمعتی از ستارقین و راهزنتان ،از یکتی از آنتان

اسا  ،فراشباشی کسی بوده که همه گونه فراش ،حمت امتر

رشوه گرفته ،او را رها کرده و یک باربر مظلوم را بتهجتای او

او بتودهانتد مستتوفی ) (2005, 405همچنتین

قرار داده است باید به این نکته حوجه داشت کته هرچنتد در

فراشباشی و فراشان را افرادی معرفی کرده است که حاکمان،

غالت

ایتن متتتون ،بته فترد خاصتتی در ستمت فتراشباشتتی

وظیاۀ خود را در باب ختم دعاوی حیوقی و جزایتی افتراد و

اشارهشده ،و ویشگیهای یک فرد را لزوماً نمیحتوان بته همتۀ

حنظیمات شهری یا بهاصطالح امروز شهرداری ،از طریط آنها

فتتراشباشتتیهتتا نستتبت داد ،امتتا از حعتتدد و حکتترار چنتتین

انجام میدادند او اشارهکرده است که نرخ مایمتتاج عمتومی

ویشگیهایی میحوان این امر را ممتمم دانستت کته برختی از

مانند نان و گوشت و حرهبار را فراشباشی و فراشان بهوستیلۀ

خلییات و رفتارهتا ،اقتاتای شتیلی فتراشباشتیگتری و از

جارچی اعالم میکردند ()2005, 435

ملزومات انتخاب یک فرد به سمت فراشباشتی بتوده استت

و در دستتر

ویشگیهای اخالقی و رفتاری فتراشهتا ،از آنهتا بتا عنتوان

حاریخی نوشتهشده مربوط به دوران قاجار شتامم کتتابهتای

مطلطالعنانها ،صتاح اختیارهتا و ختدایان ریزودرشتتی یتاد

«شتترح زنتتدگانی متتن» )« ،(Mostofi 2005متترآت الوقتتای
(Saidi Sirjan

میکند که مشیت افراد بستتگی بته قاتا و قتدر ایشتان ویتدا

مظاتتری» )« ،(Sepehr 2008وقتتای احااقیتته»

مینمود او بر خشونت طب و رکاکت کالم آنها اشتارهکترده

)« ،2005افاتمالتتتواریخ» ) (Afzal-ol-Malek 1982و «حتتاریخ

و سپس در حوصیف لبا های آنها کالههتای نمتدیشتان را

لرستتتان روزگتتار قاجتتار از حأستتیس حتتا کودحتتای »1211

موردحوجه قترار داده کته نشتان شتیر و خورشتید و شمشتیر

) (Valizadeh Mojezi 2001بخاهایی از آنها که به نمتوی

حبعیت ،درندگی ،ستوزندگی و برنتدگی فراشتان را وشتتیبانی

بتتتوان از میتتان آنهتتا حاتتویر روشتتنحتتری از ویشگتتیهتتای

متتیکتترده استتت او ستتپس بتتر فتترد مشخاتتی در سِتتمَت

شخایتی صاحبان این منا

به دست آورد از جم بندی و

فراشباشی اشارهکرده که از فراشی به این سمت رسیده بتود

حملیم ممتوای ایتن متتون -کته بترای جلتوگیری از اطنتاب

با مروری در مناب حاریخی دورۀ قاجار همچتون ستارنامههتا،

سخن ،از آوردن آنها صر نظر شده است -چنین برمتیآیتد

گزارشها ،زندگینامههتا و نمونتههتای زیتادی از متتون را

که بهاحتمال زیاد ،فراشباشیها به اقتاای شیم ختود ،دارای

میحوان یافت که از ممتوای آن ،ویشگیهای خلیی و رفتتاری

روحیتۀ برحتتریجتتویی ،ابتتراز چیرگتتی بتتر ستتایرین ،و دارای

یادشتتده بتترای فتتراشباشتتیهتتا نیتتز قابتتم استتتنباط استتت

آمادگی بترای ابتراز و یتا مشتاهدۀ رفتارهتای خشتونتآمیتز
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زینتبخا آن بتوده استت؛ نشتانی کته از دیتد شتهریبتا

به منا

فراشباشیگری مرحبط هستتند ،استتخراج شتد حتا

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.11.7

شتتهریبتتا ) (2004, 101-102در حوصتتیاات ختتود از

بر این اسا

ضمن مطالعۀ متون مربوط به ونج منب مکتتوب
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)(2004, 100-101

حاجی قنبر اشارهکرده که گویا داروغه یتا فتراشباشتی بتوده

حاکمان و اربابان ختود بودنتد ،هرچنتد در متواردی ،از آنتان

است نواب واال احتشام الدوله فراش فرستتادند از خانتهاش

نافرمانی و خودسرانه رفتار میکردند در چنین جم بنتدیای

او را گرفته ،بردند در منزل فراشباشی نگاه داشتهاند کته متال

نباید این نکته را ازنظر دور داشت که آنچه در این متون آمده

مردم را بدهد و برود حال یتک روز و یتکشت

استت کته

استتت ،عموم تاً دربردارنتتدۀ وجه تۀ اجتمتتاعی ایتتن گتتروه از

حتتبس استتت» )« (Saidi Sirjani 2005, 310عبتتداخ ختتان

صاح منابان است ،این در حالی استت کته خانته ،مکتانی

صولتالسلطنه (ایمبیگتی قتدیم قشتیایی) کاغتذی بته استم

برای گذران بُعد شخای زندگی افراد استت و ممکتن استت

اسعدالسلطنه به حکومت دادهاند که در آن خیلی از حکومتت

معماریِ کالبد آن از این بُعد شخای ،بیشتر از بُعد اجتمتاعی

بد نوشته حکومت هم میفرستند او را میآورنتد در ممتبس

متتأثر شتود بتااینحتال متدنظر قترار دادن وجهتۀ اجتمتتاعی

حکومتی زنجیر و کند مینمایند بعد از یک روز و یتکشت

فراشباشیها در این مطالعه حا حد زیادی اجتنابناوذیر بتوده

مشارالیه را از ممبس و زیر زنجیر بیرون میآورنتد ،در منتزل

است ،زیرا در منتاب موجتود ،عمومتاً ایتن بُعتد از زنتدگی و

فراشباشی حبس مینمایند (ستپس) او را ازآنجتا بترده در

روحیات آنان انعکا

منزل افخمالملک حبس کردهانتد» (Saidi Sirjani 2005, 572-

یافته است

خانۀ فراشباشیی :از طتر

دیگتر ،در برختی متتون

 )573از مجموعۀ ممتوای این متون ،چنین برداشت میشتود

حاریخی به اقتاای موقعیت ،به خانۀ فراشباشتی اشتارههتایی

که خانۀ فراشباشی در مواق لزوم مکانی برای حبس موقتت
بتتوده استتت کتته ممبتتو

شده که از ممتوای آنها به نظتر متیرستد ایتن خانتههتا در

برختتی از افتتراد صتتاح منا ت

مواردی دربردارندۀ کارکردی اجتماعی نیز بودهانتد در ادامته،

نمودنشان را در ممبسهای حکومتی جتایز نمتیدانستتهانتد
بااینحال ،ظاهراً حبس کردن برخی افتراد صتاح منات

به این متون اشاره میشود:

را

مؤید الدولته از حتاجی زالبیتگ نتام ،کته یکتی از اربتاب

خان تۀ برختتی دیگتتر از افتتراد حکتتومتی منتیتتم متتیکردنتتد

حجارت هندوستان و ملک صیام است چند دانه چراغ بلتور

بهعبارتدیگر به نظر میرسد هرچند خانۀ فراشباشی مکتانی

احااق از

برای حبس موقت برخی صاح منابانِ مجرم شتناختهشتده،

عاریه طلبیده ،حاجی مذکور مااییه نمود برحس

ولد مشتارالیه کته در بمبئتی بتود ،جستارحی مستموع افتتاد
حاجی حس االمر در منزل فتراشباشتی ممبتو

گشتت»

) (Khormouji 1905, 291-292در میتتتان گتتتزارشهتتتای

جدای از سایر مجرمان  -به جهت حاظ شأن و احترامشتان-
بوده است ،اما بههرحیدیر با مجرمان گرفتار در این مکتان نیتز
گاهی با قهر و غا

رفتار میشده است

خایهنویسان انگلیس در والیات جنوبی ایران نیز نمونتههتایی

در میان متون حاریخی ،البته کارکردهای دیگری نیز بترای

کردن افراد در خانۀ فراشباشتی آمتده استت کته

خانۀ فراشباشی نکر شده است؛ نمونتهای از ایتن کارکردهتا

از ممبو

برخی از آنها از اینقرار هستند« :سرکار واال احتشام الدوله

بستتتنشتتین 6استتت« :مستتتوفیان و جمعتتی دیگتتر کتته از

میزنند بعد او را میبرند در انبار حبس مینماینتد حتاجی

حکومت آنها را میطوع کرده ،رفتهاند در منتزل فتراشباشتی

نایرالملک حوسط کرده او را از انبار بیرون آوردند ،در منتزل

بست نشستهاند» ) (Saidi Sirjani 2005, 409همچنتین ادوارد

فتتراشباشتتی حتتبس استتت» )(Saidi Sirjani 2005, 318

میتاورد در ستارنامۀ ختود بته اقامتت در خانتۀ فتراشباشتی

«حکومت میرآخور ایلخانی قشیایی را در منتزل فتراشباشتی

اللهیارخان آصتفالدولته در دوران ناخوشتیاش اشتارهکترده

نواب جالل الدوله حبس کرده او را چتوب زیتادی زدهانتد

است« :فراشباشی و برادرش در مدت ناخوشتی متن از متن
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چوب زیادی به کهندل خان (وستر علتیقلتیختان قشتیایی)

حکومتتهتتای ستتابط مواجت

که مشر به موت استت» )« .(Saidi Sirjani 2005, 195میترزا

و حخایتتف داشتتتهانتتد و ایتتن

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.11.7

در کتاب حیایطاالخبار ناصری آمده است کته «امیترزاده

در خانۀ فراشباشی نیز چندان صمیح نمیدیدند و آنها را به
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بودهاند آنها همچنین بهواسطۀ موقعیت اجتماعی خود ،مطی

آقا سید که ویا حر نوکر مرحوم مشیرالملک بود ،ورشکستته

فهم افکار و ذهنیات دخیل در شکلگیری جزئیات و آرایههای نمای خانههای قاجاری (بررسی موردی نمای خانۀ سرخهای)
جدول  :1جمعبندی از تحلیل محتوای متون تاریخی دربارۀ منصب فراشباشیگری و خانۀ فراشباشیها
Table.1: Sum of the data collected from content analysis of historical texts about Farrashbashigari position and the
houses of the people appointed for this governmental position

کارکردهای ذکرشده
برای خانۀ فراشباشی
در منابع مکتوب تاریخی
غیر از کارکرد سکونت

مکانی برای حبس موقت برخی صاحبمنصبانِ مجرم شناختهشده،
جدای از سایر مجرمان -مکانی برای اقامت و پذیرایی از مهمانان
صاحبمنصب خارجی -مکانی برای برگزاری میهمانیهای مفصل
برای افراد صاحبمنصب و شناختهشده -مکانی برای بستنشینی

)(Sepehr 2008, 133, 252, 1059
(Saidi Sirjani 2005, 22, 50, 93, 108, 115, 219,
)292
)(Afzal-ol-malek 1982, 38, 123
(Valizadeh Mojezi 2001, 136, 206, 211, 213,
)219, 240
)(Saidi Sirjani 2005, 318, 195, 572, 409
)(Mahmoud 1999, 479

این به متن حوجته نمتیکردنتد» او همچنتین بته رفتتوآمتد

مرحلۀ «حوصتیف ویشتاآیکونوگرافیک» 7کته صترفاً حوصتیف

اشخاو متعدد در خانۀ فراشباشی ،برگتزاری میهمتانیهتای

ویشگی های شکلی و بیانی اثر استت ،بته دو مرحلتۀ «حملیتم

ماام و جم شدن عدۀ زیتادی از افتراد در آنجتا در متدت

آیکونوگرافیک» 8و «حاسیر آیکونولو یک» 1متیرستد حملیتم

(Mahmoud 1999,

آیکونوگرافیک به دنبال حملیم اشکال و فرمهایی در اثر است

) 479بتتا چنتتین حوصتتیااحی ،بتته نظتتر متتیرستتد کتته خانتتۀ

که واجد معنای قراردادی هستند و آفریننتدۀ اثتر بتهصتورت

صتتاح مناتتبان دورۀ قاجتتار و بتتهطتتور مشتتخص خانتتۀ

آگاهانه حمت حأثیر آشنایی با قراردادهتای معنتایی موجتود در

فراشباشیها دربردارنتدۀ هتر دو بُعتد شخاتی و اجتمتاعی

فرهنگ زمتان و مکتانی کته در آن رشتد یافتته ،آن را در اثتر

زندگی آنها بوده است و ازاینرو ممتمم است که وتارهای از

گنجانده است بهاینحرحی  ،چنین حملیلتی از طریتط مطالعتۀ

ویشگیهای کالبدی آن متأثر از بُعد اجتماعی زندگی آنها نیتز

مناب مکتوب مربوط به آن زمان و مکانکه انعکا دهندۀ این

بوده باشد جدول  1جمت بنتدیای استت ازآنچته از حملیتم

دیگتر

اقامتا در این خانته اشتارهکترده استت

ممتوای متون حاریخی دربارۀ منا

فراشباشیگری و خانتۀ

فراشباشی بهدستآمده است

قراردادهای معنایی است ،امکانوتذیر استت از طتر

حاسیر آیکونولو یک به دنبال حاسیر نیوش ،اشکال و فرمهای
نمادینی است که هنرمند ،ناخودآگاه و حمت حأثیر جهتانبینتی
رایجی که در فرهنگ و زمانهاش وجود داشتته استت ،در اثتر

 .1-1فهم افکار و ذهنیات دخیل در شکلگیری

بتتهکتتاربرده استتت چنتتین حاستتیری البتتته نیازمنتتد مطالعتتاحی

آرایهها و جزئیات نمای خانۀ سرخهای با

گستردهحر در حوزۀ حاریخ اجتماعی ،اسطورهشناسی ،مطالعات

بهرهگیری از خوانش آیکونولوژیک این نما

فرهنگی و غیره است ) (Panofsky 2016, 35بر ایتن استا

معنای آثار هنری در حیابم با فرم آن متیوتردازد و بته جهتت

با حاسیر آیکونولو یک بخاهایی دیگر ،میحوان بته نهنیتات

حوجه به زمان و مکان آفرینا اثر و فرهنگ رایج در آن زمان

آفریننتتدۀ آن و یتتا ستتایر افتتراد دخیتتم در شتتکمگیتتری اثتتر،

و مکان و خواستهای گذشتگان ،روش مناستبی بترای فهتم

دستیافت با احکا بر حیسیمات ایتن روش ،در بررستی اولیتۀ

افکار و نهنیات شکمدهنده به آثار معماری است این روش،

نمای خانۀ سرخهای ،فرمها و اشکال واجد معانی قراردادی و

به حملیم و حاسیر آن دسته از اشکال ،فترمهتا و عناصتری در

یا نمادین در جزئیات و آرایههای این نما را میحوان در قالت
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روش خوانا آیکونولو یک ،روشی است که به ماتمون یتا

با حملیم آیکونوگرافیک بخاهایی از اثر ،میحوان به افکار ،و

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.11.7

خوب وذیرایی کردند اگر در خانۀ خودم هتم بتودم بهتتر از

اثر میوردازد که واجد معنا استت ازایتنرو ،وتس از گتذر از
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عادات و ویژگیهای
مشترک ذکرشده برای
فراشباشیها در منابع
تاریخی

برتریجویی ،ابراز چیرگی بر سایرین ،دارای آمادگی برای ابراز و یا
مشاهدۀ رفتارهای خشونتآمیز ،مطیع حاکمان و اربابان خود
بهواسطۀ موقعیت اجتماعیشان و در مواردی نافرمانی از آنها و
ابراز رفتارهای خودسرانه

)،(Mostofi 2005, 16,133,296,389,336

عناصر واجد معنای قراردادی نمای خانۀ سرخهای
سنتوری
نقش شیر و خورشید و شمشیر در طرح گچبری
باالی رواق

تحلیل آیکونوگرافیک

فهم افکار دخیل در
شکلگیری جزئیات و آرایه-
های نما

نقش تابلو ،پرچم و شمشیرِ در دست ،در طرح
گچبری باالی رواق
قابهای دور ارسیها از جنس سنگ مرمر

نقش پرنده با خرگوشی در چنگ در گچبری باالی
رواق
نقش پرندۀ نشسته در گچبری باالی رواق

تفسیر آیکونولوژیک

فهم افکار دخیل در
شکلگیری جزئیات و آرایه-
های نما

تزئینات گچبری و آیینه کاری بر باالی ارسیها

تصویر  :4تفکیک عناصر و اشکال واجد معنای قراردادی و یا نمادین نمای خانۀ سرخهای
Fig. 4: Differentiating the forms and elements with conventional or symbolic meanings applied in façade
of Sorkhehee house

آنها ورداخت

نمودار  ،1در ادامه ،در کنار حاویر آنها ،شواهد و مستتندات

 .5-1-1تحلیل آیکونوگرافیک آرایهها و جزئیات

الزم برای فرایند حملیم هر یکدریک ستتون ،و نتیجتهگیتری

نمای خانۀ سرخهای

در ستونی دیگر ارائهشده است

 .5-5-1-1سنتوری
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تصویر  :0سنتوری باالی نما
Fig. 5: Pediment on top of the façade.

شواهد و مستندات از منابع تاریخی
منتظر و همکاران ) ،(2019سنتوری را یکی از عناصر
معماری نئوکالسیک روسیه دانستهاند که در معماری
دورۀ قاجار نمود یافته است.
آلمانی ) (1956, 670در سفرنامۀ خود به صاحب یک
قهوهخانه اشارهکرده که برای اثبات سفرهایش به
کشورهای خارجی ،دستور داده تا لوکوموتیوی را بر دیوار
قهوهخانه نقاشی کنند.
چنانکه بررسی شد ،این احتمال وجود دارد که
فراشباشیها به جهت منصب اجتماعی خود با خارجیان
در ارتباط بودهاند و آشنایی اولیهای با فرم سنتوری ،و
فرهنگ و معماریای که برآمده از آن است ،داشتند.

نتیجۀ تحلیل آیکونوگرافیک
به نظر میرسد فرم تیز گوشۀ باالی
نما ،شبیهسازی اولیه و نسبتاً
محافظهکارانهای از فرم سنتوری در
معماری کالسیک غرب باشد .محتمل
است که این فرم در ذهن معماران
ایرانی و تعدادی از کارفرمایان آنها
نمادی از دنیای جدید ،ناآشنا و پرجاذبۀ
غرب بوده است و استفاده از آن در
نمای خانه نشان از روی نسبتاً گشادۀ
صاحبخانه به این دنیای جدید دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.11.7

نمودار  1حاکیک کرد و سپس یکبهیک به حملیم یتا حاستیر

بهمنظور حملیم آیکونوگرافیک هر یتک از متوارد یادشتده در

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2023-01-03

عناصر و اشکال نمادین در نمای خانۀ سرخهای

فهم افکار و ذهنیات دخیل در شکلگیری جزئیات و آرایههای نمای خانههای قاجاری (بررسی موردی نمای خانۀ سرخهای)

 .1-5-1-1نقش شیر و خورشید و شمشیر در طرح گچبری باالی رواق

Fig. 6: Lion, dun and Sword image used
for molding pattern of the porch

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2023-01-03

تصویر  .1نقش شیر و خورشید و شمشیر در طرح
گچبری رواق

شواهد و مستندات از منابع تاریخی
در دوران صفویه ،این نقش بهعنوان مظهری از دو رکن
جامعه یعنی حکومت و مذهب شناختهشده است
).(Najmabadi 2005, 69
ذکا ) (1965نقش خورشید را -در دورۀ صفویه -نشانگر
نظام سال و ماه خورشیدی و نقش شیر را اشاره به امام
علی(ع) دانسته است.
شاپور شهبازی شیر را نمادی از امام علی(ع) و خورشید را
نمادی از انوار الهی دانسته است که شاهان صفوی از ترکیب
این دو نقش بهمنظور اشاره بر مشروعیت حکمرانیشان با
توجه به نسبت دادن خود به امام چهارم شیعیان ،بهره
بردهاند.
نجمآبادی ) (2005, 69معتقد است که در دورۀ قاجار جنبۀ
مذهبی و شیعی حکومت و شاهان ایران کمرنگ شده و
ازاینرو تفسیر مذهبی شیر و خورشید جایش را به تفسیری
ملیگرایانه داده است .او خورشید را در این دوره ،استعاره از
شاه قاجار و شمشیر را استعاره از پهلوانان و دالوران
اسطورهای ایرانی برگرفته از شاهنامۀ فردوسی دانسته است.
چنانکه پیشتر بررسی شد ،نقش شیر و خورشید و شمشیر
بر روی کاله رسمی فراشان در دورۀ قاجار وجود داشته
است.

نتیجۀ تحلیل آیکونوگرافیک
صاحبخانه و شاید حتی معمار ،نمای
رو به حیاط بیرونی خانه را ،ملزم به
نمایاندن تفکرات ملیگرایانه
میدانستهاند و نشان مذکور را در
نمای خانه بهعنوان نمادی قراردادی
از جایگاه و منصب سیاسی
صاحبخانه در حکومت ایران
قاجاری ،آگاهانه به کار بستهاند.

 .3-5-1-1نقش تابلو ،پرچم و شمشیرِ در دست ،در طرح گچبری باالی رواق
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Fig. 7: this image which has repeated on
both sides of porch arches, is composed of
patterns of flowers inside a frame and two
hands holding military equipment such as
flags and swords.

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.11.7

تصویر  :1این نقش که در دو سمت هر یک از
قوسهای رواق تکرار شده است ،عبارت است از
تابلو -یا قابی -با نقش گل در داخلش ،که در هر
یک از دو سمت آن دستهایی ادوات نظامی
همچون پرچم و شمشیر را گرفتهاند.

شواهد و مستندات از منابع تاریخی
شمشیر :پوالک به عالقۀ ایرانیها به انواع اسلحه ،باهدد
زینت و کارهای خانگی اشارهکدرده اسدت (Polak 1989,
) .115در نظر ایرانیها اسب و شمشیر کنایده از مدرد آزاده
است و در بیشتر آداب و سنن ایرانی وجود دارندد .(Polak
) 1989, 337-338دروویددل ) (1991, 167بدده اعطددای
شمشیر از سوی فتحعلدی شداه بده یدک سدفیر و اعطدای
شمشیرهایی سداخت انگلدیس از سدوی ژندرال ملکدم بده
ولیعهد -عباس میرزا -اشداره کدرده اسدت ) .(276تصدویر
شمشیر بر پرچمهای قشون ایرانی در دوران صفویه ،اشداره
به ذوالفقار حضرت علدی(ع) و نمدادی از حکومدت شدیعی
تلقددی شددده اسددت ) .(shapur shahbaziدر دورۀ قاجددار
فراشان موظف بودند به هنگام انجاموظیفه شمشیر بیاویزند
) .(Sepehr 2008, 232با توجه بده انحندای شمشدیرهای
دوره قاجار ) (Rayatizadeh and Fazel 2012شمشیر در
این گچبری ،به فرم شمشیرهای اروپاییان نزدیک است.
پددرچم :در منددابع تدداریخی چنددد کددارکرد بددرای پددرچم در
دورههای تاریخی گذشتۀ ایران یافت میشدود .1 .کدارکرد
آن بهعندوان پدرچم ملدی ایدران در مناسدبات سیاسدی بدا

نتیجۀ تحلیل آیکونوگرافیک
به نظر میرسد این طرح تداعیکنندۀ
ارتباطات و مدراودات بدا دولدتهدای
خددارجی بددر پای دۀ مسددائل نظددامی و
سیاسی باشد .گدویی تدابلوی نقاشدی
به عندوان ندوعی واسدطه ،ارتبداط دو
طر را درزمیندۀ مسدائل سیاسدی و
نظامی تسهیل میکند.
ایدددن احتمدددال وجدددود دارد کددده
صاحبخانۀ سرخهای و معمار خانۀ او،
در گددزینش نقددوش بددرای رواقِ نمددا،
طرحی را برگزیدده باشدند کده بدرای
مددراجعین احتمددالی بدده ایددن خاندده و
مخددددداطبین نمدددددا  -اعدددددم از
صدداحبمنصددبان ایرانددی و خددارجی-
نمدددادی از جایگددداه اجتمددداعی او و
مناسبات وی و حکومت متبوعش بدا
دولتهای خارجی باشد.

 .4-5-1-1قابهای دور ارسیها از جنس سنگ مرمر

تصویر  :1سنگ مرمر دور پنجرهها و تزئینات
گچبری و آیینه کاری باالی آنها
Fig. 8: Marble stone around windows and
moldings and mirror works above them

شواهد و مستندات از منابع تاریخی
نادرمیرزا ) (2014, 174-176به یک معدن سنگ مرمر
در نزدیکی شهر تبریز اشارهکرده که در نیمۀ دوم قرن
 13ه.ق ،قطعات بزرگ سنگ از این معدن استخراج
نمیکنند ،چراکه مردم استطاعت خرید آن را برای
استفاده در بناهایشان ندارند و صرفاً قطعات کوچکی از
آن ،برای روشنایی گرمابهها و کارخانههای چاپ
استخراج میشود .او همچنین به نبود استاد حجار در
تبریز برای کار روی این سنگ اشارهکرده است.
در سایر خانههای قاجاری تبریز مشابه چنین استفادهای
از سنگ مرمر ،مشاهده نشد.
صاحبخانۀ سرخهای فردی صاحبمنصب بوده است.

نتیجۀ تحلیل آیکونوگرافیک
به نظر میرسد که در دورۀ قاجار
بهرهگیری از سنگ مرمر در بخشهایی
از بنا ،نشانگر وضعیت اقتصادی
مطلوب و موقعیت اجتماعی مالک بنا
بوده باشد .ممکن است که صاحبخانۀ
سرخهای به دلیل جایگاه اجتماعی خود،
برای متمایز ساختن نمای خانۀ خود از
معماری معمول در تبریز و نزدیک
کردن آن به معماری بناهای حکومتی،
امر بر استفاده از سنگ مرمر در نما
نموده باشد.

بهمنظور حاسیر آیکونولو یک هتر یتک از متوارد یادشتده در

در ستونی دیگر ارائهشده است

نمودار ،1در ادامه در کنار حاویر آنهتا ،شتواهد و مستتندات

 .5-1-1-1نقش پرنده با خرگوشی در چنگ در گچبری باالی رواق

Fig. 9: Pattern of a bird with a rabbit in its
claws, in moldings on top of the porch arch.
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تصویر  :3نقش پرنده با خرگوشی در چنگ در
گچبری رواق

شواهد و مستندات از منابع تاریخی
نوع پرنده در این گچبری بهوضوح مشخص نیست .اما
بههرحال میتوان مطمئن بود که این پرنده ،پرندهای
شکاری است.
پرندگان شکاری همچون عقاب ،باز و یا شاهین در منابع
ایرانی جزو پرندگان اساطیری دانسته شده و برای آنها
معانیای چون تجلی ایزدان (Gholizadeh 2014,
) ،163و یا پادشاه پرندگان)(Qadamgahi 2004, 108
نسبت داده میشود.
در منابع ادبی تاریخی فارسی موارد اندکی از شکار

نتیجۀ تفسیر آیکونولوژیک
به نظر میرسد انتخاب چنین نقشی
برای گچبری باالی رواق خانۀ
سرخهای ،بیارتباط با منصب
صاحبخانه نباشد .چنین نقشی میتواند
چیرگی فراشباشی نسبت به زیردستان
و مجرمان به دام افتاده در چنگ او را
به ذهن مخاطبان القا کند .بهویژه آنکه
در نظر داشته باشیم احتمال داشته از
خانۀ او در مواقع لزوم بهمنظور محبوس

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.11.7

 .1-1-1تفسیر آیکونولوژیک نمای خانۀ سرخهای

الزم برای فرایند حاسیر هر یک دریک ستون ،و نتیجتهگیتری

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2023-01-03

دولددتهددای خددارجی .2 ،15کددارکرد آن در جنددگهددا و
فعالیت های نظامی بده منظدور اعدالم هویدت قشدون.3 11
کددارکردش در سددفرهای شدداهی بددرای نمددایش شددکوه و
جبروت سلطنتی کاروان .4 12کارکردش بهعنوان علمهدای
عزاداری ماه محرم ).(shapur shahbazi
تابلو :پوالک ) (1989, 295اظهار داشته است که یکدی از
هدایای اروپاییان به هنگام دیدارشدان بدا مقامدات ایراندی،
تابلوهای نقاشی هستند.
در مطالعات در باب منصدب فدراشباشدیگدری در مندابع
تاریخی به مواردی از رفدتوآمددهای خارجیدان بده خاندۀ
فراشباشیها اشاره شد.

فهم افکار و ذهنیات دخیل در شکلگیری جزئیات و آرایههای نمای خانههای قاجاری (بررسی موردی نمای خانۀ سرخهای)
خرگوش توسط پرندۀ شکاری میتوان یافت 13.در منابع کردن برخی افراد استفاده شود.
اساطیری ،موردی یافت نشد.
در اساطیر یونانی عقاب در حال کشتن خرگوش نشانۀ
یک پیروزی بزرگ بر مغلوبی حقیر دانسته میشود
).(Qadamgahi 2004, 119

 .1-1-1-1نقش پرندۀ نشسته در گچبری باالی رواق

Fig. 10: Pattern of a bird sitting, in
moldings on top of the porch

 .3-1-1-1تزئینات گچبری و آیینهکاری بر باالی ارسیها
شواهد و مستندات از منابع تاریخی
آیینه :آیینه نزد ایرانیان نماد پاکی ،روشنایی ،راستگویی
و صفا بوده است .انتخاب آیینه برای تزئینات بناها،
میتواند متأثر از متغیرهای اقتصادی نیز باشد
).(Aliabadi and Jamalian 2012, 19-20

Fig. 11: Ornaments composed of moldings
and mirror works Above Orossi windows

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.10
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تصویر  .11تزئینات گچبری و آیینه کاری باالی
ارسیها

گچبری :این طرح حاصل ترکیب نقش ایرانی بتهجقه با
سایر نقوش گیاهی است که ظاهراً از تزئینات اروپایی
گرتهبرداری شدهاند.
برای نقش بته ریشههای مختلفی چون سروی که براثر
وزش باد خمشده ،آتش ،بادام ،گالبی ،بال ،زن آبستن و
قطرۀ نطفهی انسانی نسبت دادهشده است و بدین طریق
نمادی از مفاهیمی چون کرامت و سرافرازی ،خلقت،
ادامۀ زندگی و قدرت ماورای انسانی دانسته شده است.
بته همچنین نمادی از شکوه و سربلندی شاهان ایرانی
در نظر گرفتهشده است .این در حالی است که جقه نیز
زائدهای پر مانند مزین به زیورآالت بوده که بر تاج و
لباس شاهان نصب میشده است و از طریق آن از
دیگران متمایز میشدهاند (Khodaei , Karimi and
).Yarahmadi 2011

نتیجهی تفسیر آیکونولوژیک
تزئینات گچبری و آیینهکاریِ این بخش
را میتوان داللتکننده بر خواستها و
آرزوهای ضمنی ساکنان خانه برای
تداوم زندگی سرافرازانه در آن دانست.
مضا بر اینکه به نظر میرسد
تالشهایی آگاهانه برای انتقال حس
شکوه سلطنتی به مخاطب از طریق
تزئینات یادشده صورت گرفته باشد.

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
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تصویر  :15تصویر پرندۀ نشسته در گچبری باالی
رواق

شواهد و مستندات از منابع تاریخی
ازآنجاییکه تصویر این پرنده به پرندهای که خرگوشی
در چنگال دارد شبیه است ،احتماالً این مورد نیز پرندهای
شکاری باشد.
این احتمال وجود دارد که مدنظر سازندۀ گچبری ،ایجاد
نقش مرغ وارغن یا همان هما بوده باشد .پرندهای که
قدما آن را موجب سعادت میدانستند و میپنداشتند که
سایۀ آن بر سر هرکسی بیفتد ،او را خوشبخت میکند.
این پرنده در ادبیات فارسی نیز مظهر فر و شکوه دانسته
میشود ).(Shafaq and Zarei 2012, 60

نتیجۀ تفسیر آیکونولوژیک
ممکن است که منظور از ایجاد چنین
طرحی بر باالی دو قوس انتهایی
رواق -که در زیرشان پلههای ورود به
بنا قرار دارد -طلب سعادت و خوشبختی
برای کسانی باشد که از زیر این دو
قوس گذر میکنند.

 .6بحث

انتختتاب ماتتالمی گتترانقیمتتت و متاتتاوت ازآنچتته معمتتول

از مجموعتتۀ حملیتتتمهتتتای آیکونوگرافیتتتک و حاستتتیرهای

نماهای خانههای اعیان همدوره با خانۀ سرخهای است -مانند

آیکونولو یک جزئیات و آرایههای نمای خانۀ سرخهای چنتد

سنگ مرمر برای بخا هایی از نمتا -گویتای افکتار آگاهانتۀ

نکته را میحوان دریافت:

افراد دخیم در شتکم گیتری ایتن نمتا ،مبنتی بتر بته نمتایا

حیاط بیرونی این خانه ،نمایانندۀ این موضوع است کته افتراد

میزان و نوع بهکارگیری ماالح و آرایهها است ضمن اینکته

دخیم در شکمگیری آن ،ضمن آگاهی از ودیدههای نوظهتور

به نظر می رسد در نهنیتات ایتن افتراد ،نمتای رو بته حیتاط

در معماری زمانۀ خود -عموماً حمت حأثیر آشتنایی یتافتن بتا

بیرونی خانه ،به صورحی ناخودآگاه مملتی بترای بته نمتایا

معماری ارووا -در بهرهگیری از این ودیتدههتا ،مالحظتاحی را

گذاشتن موقعیت و طبیتۀ اقتاتادی صتاح خانته از طریتط

نیز در نظر داشتهاند بهعنوانمثال در نمای موردمطالعه در این

ایجاد نوعی حمایز بوده است

وشوها ،بهرهگیری ممافظهکارانته از فترم ستنتوری و یتا بته

 4 6در نمونه نمای موردمطالعه ،عالوه بتر حأثیرگتذاری

کاربستن حلاییی نیوش گیاهی ایرانتی و ارووتایی در حزئینتات

وارامترهای عام بر روی انتخاب جزئیات و آرایتههتای نمتا -

گچبری ،میحواند نشانگر رویارویی ممتاطانۀ افراد دخیتم در

همچون آگاهی بر عناصتر معمتاری معمتول زمتان و عناصتر

شکمگیری نما -اعم از صاح خانه ،معمار و یا ستازندۀ هتر

معماری نوظهور درزمینۀ نما -و وارامترهتای نستبتاً عمتومی-

یک از بخاهای آن -با این ودیدههای نوظهور حلیتی شتود

همچتتون جایگتتاه و طبیتتۀ اجتمتتاعی ،سیاستتی و اقتاتتادی

هرچند نمیحوان از چنتدوچون دقیتط افکتاری کته منجتر بته

کارفرما -حأثیر وارامترهای شخاتیحتری نیتز مشتهود استت

چنین رویارویی ممتاطانهای میشوند ،اطمینان حاصتم کترد،

نیا ورنده با خرگوشی در چنگ که ویاحر موردبررسی قرار

اما می حوان حاور کرد که در حاکر این افراد ،این ودیتدههتای

گرفت ،از این موارد ممسوب میشود این نیا را متیحتوان

نوظهور میبول واق شده بودهاند

داللتی بر یکی از ویشگیهای شخاتیتی مترحبط بتا ستمت و

موضوع هستند که حا چه میزان ،جایگاه اجتماعی صاح خانه

آگاهانه به کار بستهشده باشد ،هرچند خود نیتامایتۀ شتکار

و افکار او و یا سایر افراد ،حول این جایگاه ،بر انتخاب طترح

خرگوش حوسط ورنده و داللتت آن بتر چیرگتی را متیحتوان

و نیا حزئینات مؤثر است چه در باب نیا شیر و خورشید

مسئلهای ناخودآگاه و مرحبط به نهنیات افراد دانست

و شمشیر و چه در باب نیا حابلو ،ورچم و شمشیر در دست

 5 6درنهایت ،اینطور به نظر میرستد کته در نهنیتات

که اولی با وضوح بیشتر و دومی بهطور استعاریحری بتر ایتن

افراد دخیم در شکمگیری نمتای موردمطالعته ،نمتای رو بته

موضوع داللت متی کنتد ،حاکتر آگاهانته در انتختاب نیتوش

حیاط بیرونی ،به صورحی ناخودآگتاه ،مملتی بترای بازنمتایی

با این جایگتاه اجتمتاعی مشتهود استت بتااینحتال

خیر و ستعادت بترای وارد شتوندگان بته خانته و نیتز

متناس

طل

در نهنیات افراد دخیم در شکمگیری ایتن نمتا ،بته صتورحی

سرافرازانه در خانه است ایتن امتر از طریتط بته کتار بستتن

ناخودآگتتاه مملتتی بتترای بازنمتتایی موقعیتتت اجتمتتاعی

نیوشی بامعنای نمادین در آرایههای نمتا صتورت متیگیترد،

صاح خانه و بخشی از دیدگاهها و فعالیتهتای او ویرامتون

درحالیکه ممکن است معمار و ستازندۀ ایتن آرایتههتا ،ایتن

این جایگاه است

نیوش را به صورحی ناخودآگاه ،بدون آگاهی از معنای آنها و

 3 6عالوه بتر حزئینتات ورکتار بتهکاررفتته در نمتا کته
می حواند حاکی از موقعیت مطلوب مالی صاح خانته باشتد،
111

│

حمت حأثیر از الگوهتای رایتج حزئینتات در فرهنتگ معمتاری
ایران ،به کار بسته باشد
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میحوان چنین ونداشت که حزئینات نمای رو به حیاط بیرونتی،

خواست هتا و آرزوهتای ضتمنی افتراد بترای حتداوم زنتدگی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.11.7

 2 6نیوش بهکاررفته در حزئینات این نما ،نشتانگر ایتن

شیم صاح خانه حلیی کرد که ممکن است بر اسا

حاکری
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 1 6جزئیات و آرایههای بتهکاررفتته در نمتای رو بته

گذاشتن موقعیت اقتاتادی صتاح خانته از طریتط انتختاب

فهم افکار و ذهنیات دخیل در شکلگیری جزئیات و آرایههای نمای خانههای قاجاری (بررسی موردی نمای خانۀ سرخهای)

بر مبنای موارد بمث شده ،متیحتوان چنتین

شکمگیری آن است ،فراهم نیستت بتااینحتال بتا کاربستت

بهاینحرحی

گات که با حوجه به نبود مناب حرسیمی و مناب مکتوب کتافی

روش خوانا آیکونولو یک ،امکان حاکیک افکتاری کته بته

دربارۀ روند طرحریزی و ساخت نمای خانۀ سرخهای ،امکان

صورحی آگاهانه جزئیات و آرایههای نما را متأثر ساختهاند ،از

حشخیص آنکه هر یک از آرایتههتا و جزئیتات آن ،مشخاتاً

نهنیاحی که به صورحی ناخودآگاه آنها را شکم دادهاند ،فراهم

حاصتتم افکتتار یتتا نهنیتتات کتتدام فتترد یتتا گتتروه دخیتتم در

شد

خوانا آیکونولو یک ،امکتان حاکیتک افکتار و نهنیتات

و آرایههای نما چشمووشی کرد بهرهگیری از الگوهتای از

دخیم در شکمگیری آرایهها و جزئیتات نمتای یتکخانتۀ

ویا موجود و یا نوظهور برای ایتن جزئیتات و آرایتههتا،

قاجاری فراهم آمد؛ اما واضح است کته در صتورت نبتود

داللت بر چنین حأثیرگذاریای دارند بهعبارتدیگر چه آن

مناب مکتوب قابم استنادی که داللت بر حأثیرگذاری افکتار

هنگام که در طرحریزی آرایتههتا و جزئیتات از الگوهتای

و نهنیات افراد یا گروههای مشخای بر شتکمگیتری نمتا

رایج موجود در فرهنگ معماری بومی بهره گرفته میشود،

داشته باشند ،نمیحوان بهروشنی مشخص کرد که هر بخا

و چه آن هنگام که به الگوها و مظاهر جدیتد واردشتده از

از جزئیات نما ،حاصم افکار یا نهنیات کدام فرد یتا افتراد

سایر فرهنگ های معماری حوجه می شود ،معمتار ،ستازنده

آنچه گاتته شتد ،افکتار و نهنیتات افتراد

یا کارفرما -که مستییماً درروند طرحریزی دخیم هستتند-

مختلف دربتارۀ نمتای یتکخانته و جزئیتات آن ،متتأثر از

حمت حأثیر افکار و نهنیات عمومی جامعه قرار دارند نکتۀ

جایگاه حاریخی ،اجتماعی ،اقتاادی و فرهنگی آنها است

آخر آنکه نمای خانههای قاجاری در نهنیات افراد دخیتم

در نمای موردمطالعه در ایتن وتشوها ،حتأثیر قابتم حوجته

در شتتکمگیتتری آن ،مملتتی بتترای ظهتتور و بتتروز افکتتار،

موقعیت اجتماعی صاح خانه بر طترحریتزی جزئیتات و

خواستتتهتتا ،آمتتال و آرزوهتتای ضتتمنی آنهتتا استتت؛

آرایه های نما ،کامالً مشهود است؛ هرچند ممکن است این

به طوریکه ایتن موضتوع از طریتط بته کاربستتن نیتوش،

طرح ریزی ،حاصم همفکری صاح خانه بتا معمتار و یتا

آرایهها و جزئیاحی داللتکننده بر چنین افکار و آرزوهتایی

سایر سازندگان اجزای نما بوده باشد بتااینحتال نبایتد از

ممیط میشود

است بر اسا

پینوشتها
1. Iconology
2. Panofsky
3. Mezzatesta
4. Crum
5. History of mentalities

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.11.7

هرچند در ایتن وتشوها بتهواستطۀ بهترهگیتری از روش

حأثیر ناخودآگاه افکار و نهنیات عمومی جامعه بر جزئیات
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 بنگاه حرجمه و نشر کتاب وارسه: دانشنامۀ اساطیری جانوران و اصطالحات وابسته حهران1311  خسرو،قلیزاده
23-5 :)15(  سخنی در مناب مکتوب حاریخ معماری ایران و شیوۀ جستجو در آنها گلستان هنر1313  مهرداد،قیومی بیدهندی
25-5 :)2(1  درآمدی بر حاریخ نهنیت عامه در معماری ایران مطالعات معماری ایران1311  مهرداد و امید شمس،قیومی بیدهندی
36-24 :)2(  حاریخ معماری چیست؟ حرجمۀ حمیدرضا خوئی گلستان هنر1384  و راوئن رونیا، هیزل،کانوی
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 نشر اقبال: حاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میالدی جلد دوم حهران1378  مممود،مممود
36-27 :)23(  معرفی الگوی حعاملی در آموزش طراحی" هنرهای زیبا، "حاکر در طراحی1383  امیرسعید،مممودی
 نشر آگه: سیاحتنامۀ ابراهیم بیگ حهران1385  زینالعابدین،مراغهای
 نشر زوار: حاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریه جلد اول حهران، شرح زندگانی من1384  عبداخ،مستوفی
- روستیه بتر معمتاری بناهتای اداری11  و18  حبیین حأثیر معماری نئوکالسیک قرن1318 ، و بهشاد حسینی، حسین سلطانزاده، بهناز،منتظر
86-73 :)73(16 خدماحی ایران (دورۀ قاجار و وهلوی اول) باغ نظر
 انتشارات آیدین: حاریخ و جیرافی دارالسلطنۀ حبریز به کوشا غالمرضا طباطبایی مجد حبریز1313 نادرمیرزا
 نشر حروفیه: حهران1211  از حأسیس حا کودحای: حاریخ لرستان روزگار قاجار1383  مممدرضا،والیزاده معجزی
 نشراقبال: سارنامۀ دکتر ویلز حرجمۀ غالممسین قراگزلو حهران: ایران در یک قرن ویا1388  چارلز جیمز،ویلز
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