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چکیده
اقدامات مؤثر پطرکبیر ،نقطه عطف معماری روسیه بهحساب میآید .وی با سفر به کشورهای اروپایی ،عالوه بر مشاهد ه
پیشرفت آنان ،با جذب هنرمندان و معماران مختلف کشورهای اروپای غربی ،شروع به تقلید از آنها در حیطههای
مختلف ازجمله معماری کرد .در این بین ،معماری وارداتی روسیه ،خود بر تاریخ ساختوسازهای ایران به روشهای
مختلف تأثیر گذاشته است .ازاینرو ،پژوهش حاضر درصدد بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری معاصر
ایران است تا به این پرسش پاسخ دهد که معماری روسیه چگونه در ایران موردتوجه و استفاده قرار گرفته است؟ بدین
منظور ،این پژوهش به کمک تحلیل محتوای یکی از اسناد تاریخی معتبر ،یعنی سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به
روسیه که به کمک نمونهگیری هدفدار انتخاب گشتهاند ،با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به بررسی این موضوع
خواهد پرداخت .هدف اصلی پژوهش ،تبیین تأثیر معماری روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار است .نتایج حاصل
متعدد مابین دو کشور ،سفرهای مختلفی نیز به تبع آن
از پژوهش نشان میدهد که بهواسطه مسائل سیاسی و تاریخی
ِ
صورت گرفته است که با مطالعه پژواک سفرها تحت عنوان «سفرنامه» میتوان با معماری روسی ه آن دوران که به نحوی
قدرت برتر اروپا بود ،آشنایی پیدا کرد .از نتایج دیگر این پژوهش ،میتوان به مؤلفههای معماری کالبدی و عملکردی
ً
قاجار ایران عینا به اجرا درآمده است ،اشاره کرد.
متعدد روسی که با روشهای مختلف در دوره
ِ
کلیدواژهها :معماری وارداتی روسیه ،معماری معاصر ایران ،سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه ،دوره قاجار،
مؤلفههای معماری
* این مقاله برگرفته از رساله دکتری بهناز منتظر با عنوان «تبیین تأثیر معماری روسیه بر معماری بناهای معاصر ایران (دوره قاجار و
پهلوی اول)» است که به راهنمایی دکتر حسین سلطانزاده و مشاوره دکتر سیدبهشید حسینی در دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین انجام شده است.
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مقدمه
تاریخ هر مملکتی ،مملو از حوادثی است که در برههای از زمان ،بهواسطه اتفاقات ر خداده ،تأثیراتی شگرف بر
آن مملکت میگذارد .ایران نیز در تاریخ پرفراز و نشیب خود ،بارها شاهد دورههای سرنوشتساز بوده است.
تاریخ معماری و شهرسازی ایران نیز در هر دوره از تاریخ ،بنا به شرایط و ویژگیهای آن دوره ،تحت تأثیرپذیری از
اتفاقات مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی  -فرهنگی دستخوش تغییراتی گشته است که این تأثیرپذیری
و سرعت تحوالت آن ،متناسب با اتفاقات ر خداده در هر دوره ،متفاوت بوده است .شاید بتوان مهمترین تحوالت
بنیادین ایران را ورود اندیشههای نوین ،تقابل مابین سنت و تجدد و درنهایت ورود عناصر معماری وارداتی به
کشور دانست.
نخستین عامل پیدایش اولین بارقههای رویارویی ایران با اندیشههای نوین معماری در عصر قاجار و به تبع آن
ورود عناصر معماری غربی و تأثیر آن بر معماری معاصر ایران ،کشور روسیه است که از عوامل اصلی در طی
این فرآیند تأثیرگذاری ،میتوان به جنگهای ایران و روس ۱و تأثیرات قراردادهای منعقدشده بدین واسطه ،قتل
ً
گریبایدوف ۲روسی و اعزام هیئتی جهت عذرخواهی و نهایتا سفر اولین پادشاه ایرانی به اروپا جهت سیاحت
اشاره کرد.
همانگونه که ارتباط مابین فرهنگهای مختلف ،فراتر از یک برخورد ساده است و شامل یک سری تأثیرات و
تعامالت در الیههای مختلف میباشد ( ،)Ghaseminia & Soltanzadeh, 2016, 39تاریخ معماری و شهرسازی
ایران نیز ،تحت تأثیر تحوالت معماری و شهرسازی اروپا (بهخصوص اروپای غربی) ،دستخوش تغییرات فراوانی
گشته که شروع این تأثیرپذیری با اقدامات کشور روسیه و از دوره قاجار بوده و در دوره پهلوی اول نیز ادامه
داشته است .در همین راستا ،شکل  1خالصهای از عوامل مؤثر در تأثیر معماری روسیه بر معماری معاصرایران
را نشان میدهد .این پژوهش ،به بررسی این تأثیرگذاری با محوریت مؤلفه «سفر» از طریق بررسی پژواک آنها
در سطح جامعه ،یعنی تحلیل محتوای سفرنامهها خواهد پرداخت.

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

بهناز منتظر

بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

شکل  .1عوامل مؤثر در تأثیر معماری روسیه بر معماری معاصرایران

معماری روسی ،از طریق راهها و عامالن مختلفی در ایران به اجرا درآمدهاست .از آن جمله میتوان به تاجرانی
اشاره کرد که بهواسطه سفرهای خود ،نقشههای معماری را از روسیه به همراه خود آوردهاند .عالوه بر این
راه ،میتوان به عکس و کارتپستالهای ناشی از سفر افراد ،الهامگیری از سبک روسی توسط مهندسین
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(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

ً
ایرانی ،از طریق معماران تحصیلکرده در روسیه و نهایتا مهمترین آنها که حضور مستقیم مهندسین روسی در
فعالیتهای عمرانی در ایران است ،اشاره کرد.
در طرف دیگر ،روسیه نخستین کشور بزرگی بود که داوطلبانه و در حالتی غیراستعماری ،خواهان اخذ تجدد
از غرب شد .کشوری نیمه آسیایی-نیمه اروپایی که از استعمار اروپای سلطهجوی برکنار مانده بود و بهسرعت
مدل اقتصادی و سیاسی غرب را پذیرفت .این مدرنیزاسیون از ابتدای قرن هجدهم ،یعنی با سلطنت پطر کبیر
( 1672-1725میالدی) ،آغاز شد .وی در اواخر قرن  ،17دریافت که عامل پیشرفت والیات فرنگ ،انتشار علوم
و صنایع ،آدابدانی ،تربیت رعایا ،ایجاد بناهای خیر و انتظام قواعد و ضوابط مملکتی و دولتی است (شیرازی،
 .)138 ،1362پطر برای یافتن راهی برای حل این موضوع ،تصمیم به بازدید از فرنگ گرفت .درنتیجه با تغییر
لباس و انتخاب اسم جعلی «میکل هاف» بهعنوان یکی از نوکران در سال  1698میالدی جهت انجام کارهای
مرتبط با نجاری در کشتیهای جنگی عازم هلند شد .سپس به دلیل نجاران زبدهتر انگلیس ،به آن کشور سفر
کرد .طی دو سال اقامت پطر در آنجا ،روزها مشغول نجاری و آهنگری و شبها به گردش و بازدید از قسمتهای
مختلف شهر میپرداخت .سپس به روسیه بازگشت و افرادی را جهت سیاحت و افرادی را جهت آموزش به
فرنگ فرستاد و خود سعی در انتظام نظام ،در والیت خویش کرد .به طوریکه در مدتزمانی کوتاه ،سی هزار
نفر از سپاه خود را به نظم درآورد و صنایع و علوم مختلف را از فرنگ وارد کشور خویش کرد .وی در سال 1716
ً
میالدی مجددا در لباس تبدیل به اتریش و پاریس سفر کرد .نخستین کار پطر در هنگام بازگشت از اروپا ،شروع
به نوسازی و تغییر خود ،نخبگان و نجیبزادگان در قالب و فطرت اروپایی بود .تا آنجا که به همه بایارها ۳برای
تغییر لباس خود طبق قوانین غربی دستور داد ۴.بدین طریق ،پطر کبیر بهواسطه اقدامات ارزشمند خود در
زمینههای گوناگون ،شروع به تقلید از اروپا (کشورهای اروپای غربی همچون فرانسه ،انگلیس ،هلند ،ایتالیا و
آلمان) در حیطههای مختلف نمود .این تغییرات ،نهتنها در زمینه مد و فشن (طرز پوشش) ،آداب و رفتار ،زبان و
فرهنگ ،بلکه در حیطه معماری نیز بود .رها کردن سیاست تعلق به آسیا ،روسیه را به غربی شدن و تقلید از اروپا
واداشت .سفر پطر کبیر به غرب (انگلستان ،هلند و فرانسه) در او بسیار تأثیر گذاشت و او را مجذوب ترقیات
غرب کرد (قرگزلو.)2 ،13۸6 ،
بدین ترتیب ،کشور روسیه از کشورهای اروپای غربی در حیطههای مختلف از جمله معماری تأثیر گرفته است.
ی است که توسط کشور
ازاینرو ،بنا به موارد ذکرشده ،معماری واردشده به ایران ،همان معماری اروپای غرب 
ی که توسط کشور روسیه وارد
روسیه به روشهای مختلف به ایران -تحت عنوان معماری روسی یعنی معمار 
ایران شده -انتقال پیدا کرده است .بنابراین ،معماری وارداتی روسیه ،بینامتنی از آثار معماری ماقبل خود
(معماری اروپای غربی) و آثار پس از خود (معماری وارد شد به ایران از طریق روسیه) میباشد.
معماری روسیه با نقش بینامتنیت ۵خود توانسته است تا بر جنبههای مختلف کالبدی و عملکردی معماری
ایران در برهههایی از زمان تأثیر گذارد .بررسی و اثبات این تأثیر ،نیازمند اسناد معتبر تاریخی میباشد که
معماری موجود در بناهایی به سبک روسی در ایران را ،در معماری
وجود این مؤلفههای کالبدی و عملکردی
ِ
۶
مهم کارا در این حیطه ،سفرنامهها میباشند ،چراکه هر
گذشته روسیه تصدیق کند .یکی از اسناد تاریخی ِ
برگی از آن ،برگی از تاریخ بوده و حاصل شرح ماوقع و اتفاقات ر خداده در سفر و هر آنچه دیدهاند ،میباشد.
ایران آن زمان وجود نداشته و مسافران ،با دیدن آنها
این سفرنامهها ،حاوی مشاهداتی از مواردی است که در ِ
۷
در روسیه ،گاهی اوقات با حیرت ،حسرت و یا آرزو برای تحقق این موضوع در ایران به شرح موارد پرداختهاند.
درنتیجه هدف از پژوهش حاضر ،بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری معاصر ایران بهواسطه
تحلیل محتوای سفرنامههای دوره قاجار بهعنوان یکی از اسناد تاریخی معتبری که میتواند وقایع دورههای
گذشته را بازگو کند ،است .تا در این مسیر ،به این سواالت پاسخ دهد که :معماری وارداتی روسیه ،خود چگونه
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شکل گرفته و به چه نحوی بر معماری معاصر ایران تأثیر گذاشته است؟ و معماری وارداتی روسیه در قالب چه
مؤلفههای معماری وارد ایران شده است؟

پیشینه تحقیق
در حیطه روابط مابین ایران و روسیه و جریانات تاریخی-سیاسی و تعامالتشان با یکدیگر در سیر تاریخ ،کتابها
و اسنادی موجود است .برای مثال میتوان به کتاب تاریخ روابط روس و ایران نوشته جمالزاده ( ،)1384کتاب
تاریخ روابط سیاسی ایران و روسیه در نیمه اول قرن نوزدهم نوشته تاجبخش ( )1337و کتابهایی با محتوای
اسنادی همچون کتاب اسناد روابط ایران و روسیه از دوره ناصرالدین شاه تا سقوط قاجاریه نوشته قاضیها
( )1380و کتاب اسنادی از روابط ایران و روسیه از صفویه تا قاجاریه نوشته رحیم و بهروز مسلمانیان قبادیانی
( )1387اشاره کرد .اما در حیطه معماری و تأثیرگذاری معماری کشور روسیه بر معماری کشور ایران ،تنها
مقاله منتظر و همکاران ( )1398موجود میباشد که در آن ،تأثیر معماری نئوکالسیک قرن  18و  19میالدی
روسیه بر معماری معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفته است .به جز این مورد ،هیچ پژوهش تخصصی دیگری
در این زمینه موجود نیست که به بررسی نحوه تأثیرگذاری معماری روسیه بر معماری ایران و عناصر معماری
روسی منتقل شده به ایران بپردازد .البته در برخی کتابها یا مقالههایی که به بررسی معماری معاصر ایران
ِ
پرداختهاند (مانند مقاله آقای مقتدر و یا کتاب آقای بانی مسعود) ،در حد یک یا چند جمله ،به تأثیرگذاری
معماری روسیه بر معماری ایران ،بهخصوص معماری مسکونی نواحی شمالی کشور اشاره شده است.
در همین راستا ،تاکنون پژوهشی در حیطه بررسی مؤلفههای معماری انتقالیافته به ایران بهواسطه کشور
روسیه ،کشوری که خود معماریاش را از سایر کشورهای اروپای غربی گرفته ،صورت نگرفته است .ازاینرو،
پژوهش حاضر درصدد است تا با تحلیل محتوای سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه ،به بررسی زمینهها و
همچنین عناصر معماری واردشده به معماری معاصرایران ،توسط معماری کشور روسیه بپردازد.

روش تحقیق

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

بهناز منتظر

بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

روش تحقیق پژوهش حاضر ،ترکیبی از روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل محتوا میباشد که در دو مرحله صورت
گرفتهاست .جامعه آماری پژوهش برای جمعبندی گام اول تحقیق ،مجموعه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده
به روسیه در دوره قاجار است که با بررسیهای صورتگرفته و با کمک نمونهگیری هدفدار ،هفت مورد از
مهمترین آنها برای بررسی و تحلیل محتوا بهعنوان جامعه نمونه انتخاب گشتهاند .به منظور جمع بندی گام دوم
و تبیین تأثیر معماری کشور روسیه بر معماری معاصر ایران ،از بناهایی که به سبک روسی در ایران ساختهشده،
کمک گرفت ه شدهاست.
از این رو ،در مرحله اول ،به کمک سفرنامههای انتخابی به بررسی و استخراج مؤلفههای معماری وارداتی
روسیه که مسافران به دقت ،اقدام به توصیف فضاها و جزئیات آنها کردهاند -که در معماری آن دوران ایران
وجود نداشت -و در مرحله دوم به بازیابی تأثیرپذیری و حضور همین مؤلفهها در بناهای معماری معاصر ایران،
پرداخته شدهاست .تا بدین ترتیب مشخص گردد که معماری روسیه چگونه در ایران مورد توجه قرار گرفته و به
چه نحوی و در قالب کدام مؤلفههای معماری ،مورد استفاده قرار گرفته است.

معماری وارداتی روسیه
قسمت اعظمی از معماری قرن  18و  19روسیه معماری وارداتی از کشورهای اروپای غربی و بهخصوص فرانسه
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بود .کشور فرانسه در طول سه قرن ،تجسمی از اروپا ،برای روسیه بود ( .)Kunavina, 2012, 4روسیه با پذیرش
تجربه فرهنگی فرانسه ،تعلق خود به اروپا را نهتنها از لحاظ جغرافیایی بلکه از لحاظ معنوی نیز تائید کرد.
این تأثیرپذیری از اروپای غربی در زمینههای مختلف اقتصادی همچون صنعت و تجارت ،فرهنگی همچون
ً
پوشش ،آداب و رفتار و حتی در حیطه معماری و شهرسازی روسیه ،کامال مشهود است.
در این روند ،سه رهبر روسی بسیار تأثیرگذار بودهاند :پطر کبیر ، ۸ملکه الیزابت ۹و کاترین دوم.۱۰
تا قبل از روی کار آمدن پطر کبیر ،روسیه کشوری نیمه اروپایی بود که توسعه ،قدرت و استعداد آنچنانی
نداشت اما با ظهور پطر و اقدامات مؤثرش ،روسیه و بهخصوص سنت پترزبورگ دگرگون شد .بدین ترتیب ،وی
توانست کشوری را که با تمدن اروپا فرسنگها فاصله داشت ،تنها در مدتزمانی کوتاه ،پشت سر بگذارد.
اولین اصالحات اساسی در روسیه ،توسط پطر اول و در شهر سنت پترزبورگ آغاز شد ۱۱.وی سنتها را شکست
و ساختارهای قدیمی را رها کرد .برای مطالعه فرهنگ و تکنولوژی اروپا ،راهی سفرهای اروپایی شد و هنرمندان
و معماران را از سراسر اروپا (ایتالیا ،فرانسه ،انگلیس ،آلمان به همراه معماران روسی) ،در سنت پترزبورگ جمع
کرد .وی پایتخت جدیدی را تحت عنوان «پنجرهای رو به دریا» که به عبارتی بندری ورودی برای تأثیرات و
نفوذهای غرب بود ،یعنی سنت پترزبورگ را در سال  1703تأسیس کرد ( )Gyetvai-Balogh, 2007, 39که در
سال  1712پایتخت امپراطوری شد.
پطر اولین هنرمندان ،معماران و استادان فرانسوی را برای کار در روسیه دعوت کرد .چرا که وی بر این عقیده
هنر فرانسه مفید است .)Голиковm, 1788, 329( 12در میان اولین پروژههای او ،کاخ
بود که پذیرفتن علوم و ِ
استرلنا 13قرار دارد .تمام متریالهای تزیینی و دکوراتیوی از قبیل نقاشیها ،منسوجات ،مجسمهها و جواهرات
از فرانسه آورده شده بودند (.)Svirida, 2006, 17-21
پطر همچنین برنامهای برای ازدواج دخترش ،ملکه آینده ،الیزابت پترونا ،با پادشاه فرانسه ،لویی پانزدهم ترتیب
داد .تقویت روابط میان فرانسه و روسیه در دوران حکومت الیزابت رخ داد .دوره حکومتی الیزابت و پطر کبیر،
دارای ویژگیهای مهم و متمایز از یکدیگر میباشد .در طول سلطنت پطر ،فرهنگ اروپایی به زور در فرهنگ
روسیه جای گرفت .درحالیکه در طی دوران سلطنت ملکه الیزابت ،فرهنگ اروپایی بر ذهن نخبگان حاکم شد.
کاترین دوم ( ۱۷۹۶-۱۷۶۲م) ،جانشین ارزشمندی برای پطر اول ( 1725-1672م) که میخواست ملت
خویش را به اروپا نزدیک سازد ،بود .وی ،به روح روشنگری ۱۴معتقد بود و ایدههای فیلسوفان اروپای غربی
را اقتباس کرده بود .او بهخوبی آگاه بود که یک دولت مدرن ،به یک زبان معماری جدید نیاز دارد و این
موضوع ،راه را برای تغییر سبک معماری از باروک به نئوکالسیسیزم ،یعنی همان مدین ه فاضله پطر اول ،باز کرد
( )Gyetvai-Balogh, 2007, 39-40که عموم بناهای سنت پترزبورگ در قرن  1۸و  19میالدی ،بدین سبک
ساختهشدهاند.
عالوه بر تأثیر مهم رهبران سیاسی ،جنگ نیز عامل مهم دیگری در تأثیرپذیری معماری روسیه از معماری
کشورهای اروپای غربی میباشد .چنانچه پیروزی روسیه در جنگ  1814-1812میالدی ۱۵در مقابل ناپلئون
فرانسه ،یک فرصت جدید برای شکوفایی معماری سنت پترزبورگ بهحساب میآمد ۱۶.برای مثال میتوان به
ایجاد ستون الکساندر ۱۷و طاق پیروزی (نصرت) سنت پترزبورگ ۱۸و مسکو ۱۹به سبک معماری فرانسه در خالل
تأثیر این جنگ اشاره کرد.
این اتفاق (تأثیرپذیری از کشورهای اروپایی در ساخت بناها) ،تنها در حیطه معماری نبود ،بلکه نحوه پوشش
و صنایعدستی ملی نیز از آن تبعیت میکرد .به عبارتی اگرچه صداهای ضد فرانسوی در دهه اول قرن نوزدهم
بهصورت همصدا و همسرایی در روسیه درآمده بود ،اما طبقه اشراف همچنان در فرهنگ کشوری که با آن در
حال جنگ بود ،غوطهور بودند (.)Figes, 2003, 101
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در قرن هجدهم ،روسیه سعی کرد تا تمامی گرایشها و سبکهای هنری اروپایی (از سبک باروک و روکوکو که
در نیمه اول قرن شروع شد تا سبک کالسیک و احساساتی گرایی ۲۰که در نیمه دوم قرن پایان یافت) را دنبال
کند ( .)URL_1دو تن از مهمترین هنرمندان این دوره که کارهای ارزشمندی انجام داده و نقش مهمی را در
ایجاد نمای معماری اروپایی در پایتخت روسیه -سنت پترزبورگ -ایفا کردهاند (،)Kunavina, 2012, 35-36
ژان باتیست ولن دالموت ۲۱و اتین موریس فالکونه ۲۲میباشند.
روسیه در قرن نوزدهم نیز ،هنوز تحت تأثیر استادان و سبکهای اروپایی (فرانسوی ،آلمانی و ایتالیایی) قرار
داشت .در اوایل قرن  19میالدی ،به هنگام حکومت الکساندر اول ،۲۳مکتب کالسیسیزم فرانسوی بر معماری
سنت پترزبورگ تسلط داشت ( .)Shvidkovsky, 2017, 3سبک لوئی شانزدهم ۲۴در اواسط دهه  ۱۸۵۰ظاهر
شد و در دهه  ۱۸۷۰در پترزبورگ شکوفا شد ( .)Пунин, 1981, 199-207عالوه بر هنرمندان معروف ،آگوست
دی مون فرناند ۲۵و کارل روسی( ۲۶که در فرانسه و ایتالیا در سال  ۱۸۰۵ - ۱۸۰۲بهعنوان معمار فعالیت داشتند)،
مهندسی پایه و تصمیمات برنامهریزی شهری متعلق به آنتین فرانسوا مدویت ۲۷فرانسوی بود (Сдвижков,
 .)2010, 81سبک مصری نیز حتی در زمان الکساندر اول در روسیه گسترش یافت که ریشه در عالقه فرانسه به
شرق داشت که بهنوبه خود از مبارزه مصر با ناپلئون سرچشمه میگرفت (.)Спивак, 2005, 230
بازتاب تأثیرات اروپای غربی بر پیشرفت صنعت و ساختوسازهای روسیه و تأثیری که مهندسین و صنعتگران
اروپایی در این روند داشتهاند ،در سفرنامهها نیز مشهود میباشد که از آن جمله میتوان بر وجود مهندسین
مختلف فرانسوی و انگلیسی و غیره در حیطههای مختلف صنعت و ساختوساز در روسیه اشاره کرد که در
قسمتهای مختلف سفرنامهها بدین موضوع و تأثیرپذیری از یوروپ اشاره شده است (برای مثال :شیرازی،
 128 ،1362و افشار و مستوفی انصاری )272 ،1349 ،که علیالدوام درصدد ازدیاد عمله جات و ارباب صنعت
نیز هستند(شیرازی )129 ،1362 ،و در این بین شاگردان روسی را نیز تربیت میکنند (افشار و مستوفی
انصاری.)237 ،1349 ،
«بیشتر باعث آوردن استادان از هر جا ،یکترینه  ...است که از هر جا صاحب صنعتی سراغ میکرد ،او را به اینجا
میآورده و قرار مواجب میداد که صنعت خود را به اینها بیاموزد .از آنوقت تا حال ،روزبهروز زیاد شده و تمام
نظام فرنگ را در میان خود جاری کردهاند» (علوی شیرازی« .)۱۸۱ ،1357 ،پطر نیز ارباب صنایع را از فرنگ
به والیات خود آورده و در تربیت آنها مشغول گردیده» (شیرازی )119 ،1362 ،مانند مدارس مختلف که بدین
گونه توسط وی در روسیه ساختهشده است.
در حیطه ساختوساز ۲۸نیز ،برای مثال میتوان به نحوه ساخت کاربری جدید ،تحت عنوان تماشاخانه در
ً
سنت پترزبورگ اشاره کرد« .ازجمله ابنیه پطرزبورغ ،تماشاخانه اوست .الی شصت سال قبل از این مطلقا در
والیات روسیه تماشاخانه نبود .امپراس الیزابت سلطانیه روسیه در پنجاهوپنج سال قبل ،چند نفر از تماشاخانه
فرانسه و نمسا و سوید را به این والیات آورده .در مسکو و پطرزبورغ تماشاخانه ساختهاند» (شیرازی،1362 ،
 )125و چون پطر سایر بالد فرنگ را دیده ،آنچه به سلیقه خود و معماران فرنگ و تتبعاتی که کرده است ،شهر
مزبور را یکدفعه طر حریزی نموده با قرینه و موافق قاعده ساختهشده است (شیرازی )122 ،1362 ،که در این
بین ،برخی به سبک آیین خود نیز ساختوساز کردهاند ،مانند کوچهای که مختص انگریزیهاست و «در آنجا
اهل انگریز به آئین خود ،خانههای عالی ساختهاند» (علوی شیرازی .)144 ،1357 ،همچنین در سفرنامهها
به وجود و ساخت ساختمانهای مختلف به سبک فرنگ در روسیه نیز اشاره شده است .برای مثال «دارالشفا
در انتهای شهر مسقو واقع است  ...اگرچه همه این قسم افعال و اعمال را طایفه روسیه از سایر یوروپ کسب
کردهاند ،اما این یک عمل ایشان بهترین افعال آنها میباشد» (علوی شیرازی )106 ،1357 ،که این نیز بر ورود
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صنعت و معماری از اروپای غربی داللت میکند.
مشاهده نحوه ورود و پیشرفت صنعت و ساختمانسازی در روسیه ،بر صاحبمنصبان ایرانی نیز تأثیر گذاشته
است که از آن جمله میتوان به نوشتههایی از خسرو میرزا اشاره کرد« :بنای این مدارس در مملکت ایران
بغایت سهل و آسان است .میتوان از ارباب علوم فرنگ چند نفر را به ایران آورد و یکی از مدارس را برای اوالد
نجبای آن ملک تعیین نمود و آنها را در آنجا جمع کرد و چند نفر از مردمان صاحب اخالق را به سرپرستی آنها
تعیین نمود که هم علوم ایران را از مدرسین ایران یاد بگیرند و هم علوم فرنگ را از معلمین فرنگ» (افشار و
ً
مستوفی انصاری )246 ،1349 ،که نهایتا این سفر که در راستای قتل گریبایدوف بود ،منجر به شکلگیری
ایده و ساخت اولین مدرسه نوین ایران ،یعنی دارالفنون شد که تاییدی بر بینامتنیت بودن روسیه در تأثیرپذیری
معماری معاصر ایران از معماری اروپای غربی است.

حضور و فعالیت روسها در ایران

بهناز منتظر

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)
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با بررسی بناهای متعددی که به سبک روسی در ایران ساختهشده است و توجه بر عامل به وجود آورنده آن
از بین عوامل ذکر شده -به نظر میرسد که اغلب بناها توسط خود مهندسین روسی و بهواسطه حضور وفعالیت مستقیم آنها در ایران بنا شده است ،که در این قسمت به بررسی حضور و فعالیت عمرانی روسها در
ساختوسازهای ایران پرداخته خواهد شد.
رخدادهای سیاسی-تاریخی دوره قاجار و انعقاد قراردادهای مختلف منتج شده از آنها ،راه را برای حضور
هر چه بیشتر و حتی مهاجرت روسها به شمال ایران باز کرد ۲۹و بدین ترتیب افراد بسیاری وارد این منطقه
شدند ۳۰تا جاییکه مالکیت روسها در همه ایاالت شمالی ایران آنقدر وسیع شد که بهطورکلی گمان انضمام
آن مناطق ،به روسها میرفت (نورائی و آندریوا.)27 ،1388 ،
حضور و نفوذ روسیه در ایران و بهخصوص شهر گیالن بعد از جنگهای ایران و روس سرعت گرفت .از آن جمله
میتوان به حضور ارامنه قفقاز در گیالن و مهاجرت کارگران روسی به گیالن اشاره کرد (پورمحمدی املشی و
قدیری )1394 ،و در راستای بندهای عهدنامههای مختلف منتج شده از جنگ ،شهروندان روس از این طریق
توانستند صاحب امالک و ثروت فراوانی در این خطه شوند .بنابراین نهتنها حق اجاره ،بلکه حق مالکیت و
خرید خانه را برای سکونت ،مغازه و انبار تحصیل کردند (قائمی.)74 ،1386 ،
از تأثیرات حضور روسها در ایران و بهطور خاص منطقه گیالن ،میتوان بر چگونگی ساخت بناهای مسکونی
بسیار میان این دو منطقه و ورود ابزار،
و معماری روسی آنها اشاره کرد .باوجود مسافرتها و رفتوآمدهای
ِ
۳۱
مصالح ،نجاران و غیره به منطقه گیالن ،معماری روسی به این مناطق راه پیداکرده است .به طوریکه مکنزی
در مورد یکی از آنها در لنگرود مینویسد :قبل از رسیدن به شهر ،عمارت مخروبهای که به سبک نیمه ایرانی و
نیمی روسی با طاق گنبدی ساخته بودند ،دیده میشد که به کاله فرنگی معروف بود (مکنزی.)29 ،1359 ،
کارال سرنا ۳۲نیز از وجود بر جهای کوچکی به سبک روسی در کنار مرداب انزلی یاد میکند (سرنا،1363 ،
ً
 )368که ظاهرا مهاجران روسی که در شیالت کار میکردند از آنها استفاده میکردند .یا برای مثال ،در عملیات
صیادی لیانوزوف روسی ،سکونتگاههایی چوبی مشابه سکونتگاههای روسی برای مدیران در انزلی ساخته شد
(رضوی پیرانشاهی .)203 ،1396 ،همچنین با توجه به عدم توانایی و مهارت صنعتگران و معماران منطقه در
ساخت بناها به شیوه جدید ،از معماران و مهندسان خارجی بهویژه روسی در ساخت این بناها بهره میبردند.
چنانکه بعد از آتشسوزی بازار رشت در سال  ۱۳۳۰ه.ق ۱۹۱۱/م با کمک متخصصین روسی ،موفق به ساخت
مجدد آن شدند (پندی.)424 ،1387 ،
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بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

در این دوره است که بهتدریج معماران روسی و ارمنی در ساختوسازهای ساختمانها به سبک غربی مشغول
میشوند (پاکدامن۵۴ ،۱۳۷۳ ،؛ اعتصام ،)293-292 ،۱۳۷4 ،درحالیکه معماران ایرانی کمتر در این نوع
ساختوسازها به کار میپرداختند (پاکدامن )۵۴ ،۱۳۷۳ ،که به علت ارتباط با دنیای غرب و گرایش زمان
معماری ،این دوره بهآسانی تحت تأثیر معماری اروپایی قرار گرفت که از راه روسیه و قفقاز از شمال به ایران
رسیده بود .در این دوران ساختمانهای حکومتی و اعیانی با معماری غربی و روسی ترکیب شدند (مقتدر،
.)۲۶۲ ،1372
روسها بهواسطه حضورشان در ایران ،بناهای متعددی را ساختهاند .برای مثال میتوان به ساخت اولین
بیمارستان ،اولین هتل ،اولین داروخانه در مشهد اشاره کرد که توسط روسها در دوره قاجار ساختهشده
است .اولین ساختمان نظامی ایران تحت عنوان قزاقخانه نیز توسط روسها در تهران ساخته شد .همچنین
کنسولگریهای متعددی در شهرهایی از ایران چون گرگان ،مشهد ،بندرگز ،رشت ،تبریز و غیره ساختهشده
است .کنسولخانه امپراتوری روس در رشت« ،قدیمیترین کنسولخانهای بود که در ایران تأسیس شد»
(خیراندیش و رحیمی جابری .)63 ،1395 ،این کنسولگری در راستای اهداف و منافع درازمدت خود ،به
امور فرهنگی نیز توجه داشت .بدین ترتیب میکوشید با تأسیس مدارس در شهرهای مختلف ازجمله رشت،
زبان روسی را در ایران رواج دهد (گروته .)270-266 ،1369 ،کتابخانه رشت و بناهای اداری-خدماتی
متعددی همچون ساختمانهای دور میدان شهرداری رشت و ساختمانهای روسی زاستاو ،۳۳نیز توسط
روسها ساختهشده است .در حوزه اقتصادی به ساخت بانک استقراضی روس در برخی شهرها و در حیطه
فعالیتهای صنعتی نیز میتوان به کارخانه برادران لیوانی که اولین کارخانه پنبهپاککنی شمال کشور است
اشاره کرد که توسط یک تبعه شوروی در شهرستان بندرگز ساخته شد .در حیطه مذهبی ،کلیساهایی توسط
نیکالی مارکف یا میسیونرهای مذهبی در ایران ساخته شد .همچنین فانوس دریایی در بندر گز توسط روسها
برای هدایت کشتیرانان ساختهشده است که مشابه ستون الکساندر سنت پترزبورگ میباشد .در حیطه
مسکونی نیز کاخها و خانههای بسیاری در شهرهای مختلف ایران توسط روسها ساختهشده که برخی توسط
ّبناهای روسی با چوبهای روسی ساختهشده است .مانند خانه میرزا جلیلرفیع (معروف به عمارت اخوان)،
خانه اولین شهردار رشت که نهتنها مصالح ،بلکه نقشه عمارت نیز از روسیه آورده شده است و همچنین هم ه
سازههای چوبی عمارت ،توسط کشتیهای روسی وارد ایران شده و در رشت توسط استادکاران روسی ،مونتاژ
گشته است .همچنین بهخصوص در شمال ایران ،از سبک معماری چوبی روسیه بسیار استفاده کردهاند.
مانند روستای گمیشان که از سبک معماری چوبی روسی در ساخت بناهای خود استفاده کرده است.
عالوه بر ساختوسازهای صورت گرفته ،در حوزه عملیات عمرانی ،ایجاد مسیرهای راهآهن ،جاده و شوسه
متعدد همچون مسیر تهران-قزوین-همدان نیز فعالیتهایی انجام دادهاند .همچنین عالوه بر فعالیتهای
نقشهبرداری و رولوه مناطق متعدد برای ساخت ،نقشههای از شهرهای مختلف ایران (مهریار و همکاران،
 )1378را نیز ترسیم کردهاند.

اگرچه شناخت ایرانیان از کشور روسیه به هزاران سال پیش بازمیگردد ،اما شناخت جدی جامعهی ایران
از این کشور ،پس از جنگهای ایران و روس و بهواسطهی سفرنامههای ایرانیان و از دوره قاجار شروع شد .تا
پیش از دور ه قاجار ،توصیفها و نکاتی پیرامون کشورهای اروپایی و حتی روسیه در بین کتابهای تاریخی و یا
سفرنامههای افراد مختلف به چشم میخورد که از دقت و توجه کافی برخوردار نمیباشند ۳۴.اما از دوره قاجار،
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بهواسطه شکست سنگین ایران از روسیه و تحمیل شرایط سخت بر ایران بهواسطه انعقاد قراردادهای گلستان
مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،و
و ترکمانچای ،سفرنامهنویسی با دقت و توجه بیشتری در مسائل
ِ
حتی معماری و شهرسازی روسیه آغاز شد .تا آنجا که ناصرالدینشاه ،رجالی را که برای مناسبتی به مأموریت
میفرستاد ،موظف به تهیه و تنظیم سفرنامه و ثبت واقعیات و خاطرات سفر میکرد و نسخهای از آنهم باید با
خط خوش نوشته و به شاه تقدیم میشد( ۳۵سالور .)264 ،۱۳۷۴ ،نظر به اینکه کشور روسیه ،نقط ه شروعی
برای رودررویی با اندیشههای نوین برای جامعه ایرانیان بود ،ازاینجهت سفرنامههای ایرانیان به روسیه از
جایگاه ویژهای برخوردار است.
۳۶
جامعه آماری پژوهش ،سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه در دوره قاجار میباشد که میتوان آنها را در
ً
مسیر
اصلی سفرنامههای اختصاصی ،سفرنامههای عمومی و سفرنامههایی که کشور روسیه صرفا در
سه شاخه
ِ
ِ
مقصد اصلی مسافر بوده است ،تقسیمبندی کرد .سفرنامههای اختصاصی ،سفرنامههایی است که مقصد
مسافر ،تنها کشور روسیه بوده و سفرنامههای عمومی نیز ،سفرنامههایی هستند که کشور روسیه ،بهعنوان یکی
از مقصدهای سفر اروپایی مسافر بوده است.
در این بین ،سفرنامههای تأثیرگذاری -که از لحاظ بازه زمانی ،شامل بعد از جنگ اول ایران و روس تا رواج
ساختوسازهایی به سبک روسی -که مسافر مدتی در کشور روسیه بوده و به بازدید از شهر و فضاهای مختلف
ب
آن و به تبع آن ،به شرح ماوقع خود در حیطه معماری پرداخته است ،بهعنوان نمونههای مطالعاتی انتخا 
ً
ش دهاند .بهمنظور تعیین جامعه نمونه ،تمامی سفرنامههای جامعه آماری موردمطالعه قرار گرفت که نهایتا هفت
سفرنامه بهصورت هدفدار برای تحلیل محتوای کیفی انتخاب شدند ۳۷.محتوای سفرنامه ،دغدغه نویسنده
و میزان اشارات به جزئیات معماری ،مالک اصلی انتخاب سفرنامهها بوده است که در جدول  1به معرفی آنها
پرداخته شده است.
جدول  .1مشخصات سفرنامههای جامعه نمونه
ردﯾﻒ

2

4

6
7

وﻻﯾﺖ آزادي )ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺮزا ﺻﺎﻟﺢ ﺷﯿﺮازي(40

ﻋﻠﻮي ﺷﯿﺮازي1357 ،

 1234ق
 1819م

ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﺷﯿﺮازي1362 ،

 1244ق
 1829م

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﻒ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ :ﺷﺮح ﺳﻔﺎرت
ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺎس ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﻧﻮري ﺳﯿﻒ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ42

 1271ق
 1855م

ﭘﻮز شاز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﺮﯾﺒﺎﯾﺪوف و اﻧﺠﺎم
ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم اﯾﺮان
و روس(
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﺮگ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر اول و ﺗﻬﻨﯿﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوم و اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات
دوﻟﺘﯽ

اﻓﺸﺎر و ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﻧﺼﺎري،
1349

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺎح ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮓ

 1276ق
 1859م

ﺳﯿﺎﺣﺖ

ﺳﯿﺎح1363 ،

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه در ﺳﻔﺮ اول
ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن

 1290ق
 1873م

ﺳﯿﺎﺣﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه
در ﺳﻔﺮ اول ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن1377 ،

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻣﯿﺮزا ﻋﺰاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ

 1300ق
 1883م

ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦ ﺗﺎجﮔﺬاري اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺳﻮم

ﺳﺎﻟﻮر1374 ،

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺴﺮو ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ ﭘﻄﺮزﺑﻮرغ

41

اﻓﺸﺎر ﻗﺰوﯾﻨﯽ1380 ،

بهناز منتظر

 ٣٨٣٨وی در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد از ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻣﻠﻮکاﻟﻄﻮاﯾﻒ« ﻧﺎم ﺑﺮده و او را »اول اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻣﻘﺘﺪر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درآورده و ﺑﺎ آﺋﯿﻦ ﻓﺮﻧﮓ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن
را آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﻧﺠﺎری ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری ،ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی و ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻧﮕﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺒﺪل در ﻓﺮﻧﮓ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯽداﻧﺪ )ﻋﻠﻮی ﺷﯿﺮازی .(۱۳۳،۱۳۵۷،ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻧﯿﺰ
در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎرهﮐﺮده اﺳﺖ )روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه در ﺳﻔﺮ اول ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن .(۳۵،۱۳۷۷،
 ٣٩ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﻀﻮر در روﺳﯿﻪ و ﻧﻪ روز ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روﺳﯿﻪ )ﺗﺰار روس( و وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﯿﺌﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ،دﺳﺖﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
 ٤٠ﻣﯿﺮزاﺻﺎﻟﺢ ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮓ اﻋﺰام ﺷﺪ .وی در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ،از ﺷﻬﺮﻫﺎی روﺳﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻮ و ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻧﯿﺰ
ﮔﺬﺷﺖ .وی ﻣﺪت  ۱۴روز در ﻣﺴﮑﻮ و  ۱۰روز در ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در دو ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ دو ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺮﺣﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ و ﺟﻨﮓ و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ روش »زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ« در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﺷﯿﺮازی (۱۰۵-۸۸،۱۳۶۲،از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﯽ و در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺣﺪاث ﺷﻬﺮ ،ذﮐﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻄﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ در ﻓﺮﻧﮓ در
ﻟﺒﺎس ﻣﺒﺪل ،ﺟﻤﻌﯿﺖ روس ،ﺳﭙﺎه ،ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن روﺳﯿﻪ و ) ...ﺷﯿﺮازی (۱۵۴-۱۱۳ ،۱۳۶۲ ،ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﻓﺮدی اﻧﮕﺮﯾﺰی ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .دراﯾﻦ ﺷﺮح ﺳﻔﺮ ،وی ﺑﻪ
ذﮐﺮ ﻧﺎم و اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ/روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
 ٤١ﺟﻮاد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯽ« ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭼﻮن »آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺎه ﺗﻬﯿﻪﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ« )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،
 ،(۲۲۳،۱۳۸۵اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ را رﺳﺎﻟﻪای در ﺟﻬﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎر ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را وی ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ٤٢ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﻧﻮری ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ وﻗﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از اروﭘﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﻮد )ﻣﻌﺘﻤﺪ دزﻓﻮﻟﯽ.(۴۲۰،۱۳۹۰،

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

5

دﻟﯿﻞ اﻟﺴﻔﺮا) 38ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺮزااﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺎن
ﺷﯿﺮازي» ،اﯾﻠﭽﯽ« ﺑﻪ روﺳﯿﻪ(

 1229ق
 1814م

اﻣﻀﺎي ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮔﻠﺴﺘﺎن )ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول
اﯾﺮان و روس( و ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺼﺮفﺷﺪه در ﻃﯽ ﺟﻨﮓ اول ﺗﻮﺳﻂ
روسﻫﺎ39

بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

3

ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه
ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر
) 1212-1250ق  1834-1798 /م( ) 1264-1313ق  1896-1848 /م(

1

دوره

ﻧﺎم ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺳﺎل ﺳﻔﺮ

ﻋﻠﺖ ﺳﻔﺮ

ﻣﻨﺒﻊ
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چهار دسته از سفرنامههایی که از دید معماری ،دارای ارزش بررسی نبوده و بدین ترتیب موردبررسی قرار
نگرفتهاند ،عبارتاند از:
سفرنامههای دوم و یا سوم افراد در سفرهایی با مقصد تکراری .چراکه این سفرنامهها ،در برخی موارد حاوی
ً
مطالب تکراری هستند و یا گاها شرح ماوقع فضاها ذکر نشده و در مقابل عبارت «توضیح این مطالب در سفر
ً
قبلی موجود میباشد» درج شده است .بهعالوه اینکه معموال سفرهای بعدی ،آن تازگی و طراوت و حس
کنجکاوی که در درج مطالب سفرنامه اول هست را ندارند که از آن جمله میتوان به سفر دوم 1295( 43ه.ق) و
سوم 1306( 44ه.ق) ناصرالدینشاه به فرنگ اشاره کرد.
در اینبین ،سفرهای دیگری نیز صورت گرفته است که متأسفانه از آنها نوشتههایی چون سفرنامه ،سیاحتنامه یا
گزارش سفر موجود نمیباشد .مانند سفری که حشمتالدوله از طرف ناصرالدینشاه برای تهنیت ورود امپراطور
روسیه به تفلیس ،رفته بود (روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در سفر اول فرنگستان )370 ،1377 ،و یا سفرنامه
ً
سیف الملک دوم 45در سال  1312ه.ق به روسیه که شرح سفری از وی در دسترس نیست و صرفا شرح کوتاهی از
این سفر در کتاب خاطرات یکی از همراهان و اعضای هیئت سفارت یعنی میرزا محمود خان قاجار دولو (احتشام
السلطنه) تحت عنوان بخش مأموریت پطرزبورگ آمده است( 46احتشام السلطنه.)219-187 ،1367 ،
برخی از سفرنامههای روسیه نیز محدود به چند صفحه کوتاه میباشند که از آن جمله میتوان به سفرنامه
میرزا حسن خان منشی به مسکو (سالور )377-357 ،1374 ،و سفرنامه طاهر خان-افتخار نظام به مسکو
(سالور )401-379 ،1374 ،اشاره کرد که هر دو از همراهان عزالدوله در سفر وی به روسیه در سال  1300ه.ق
بودند که به مسائل بسیار کلی در سفرنامه خود اشارهکردهاند .یا سفرنامه عزالدوله ،برادر صلبی ناصرالدینشاه
بهعنوان همراه در طی سفر اول ناصرالدینشاه به فرنگ در سال  1290ه.ق که اشارات بسیار کوتاهی در طی
مسیر رفتوبرگشت به فرنگ که از روسیه عبور کردهاند ،در مورد این کشور نوشته است( 48سالور-186 ،1374 ،
 190و  .)246-240و یا سفرنامه میرزا ابراهیم صحافباشی که دو روز در مسکو اقامت داشت ( 1314ه.ق) و
از کوتاهترین اشارات به روسیه میباشد (صحافباشی تهرانی.)27-23 ،1357 ،
همچنین سفرنامههایی که کشور روسیه بهعنوان مقصد مسافر نبوده و تنها در مسیر مقصد اصلی افراد قرارگرفته
است که از آن جمله میتوان به سفرهای صورت گرفته به مکه اشاره کرد که بهواسطه عبور از شهرهای روسیه،
قسمتی کوتاه در برخی سفرنامهها به آن اشاره شده مانند سفرنامه مکه فرهاد میرزا ( 1292ه.ق) که به دلیل
نبود جزئیات از آنها نیز صرفنظر شده است.

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

بهناز منتظر

بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

تحلیل یافتهها
ریشه و سیر تحوالت ناشی از ورود اندیشههای نوین و به تبع آن ،ورود عناصر وارداتی و جدید معماری به ایران
را -در ارتباط با کشور روسیه -میتوان در سه مرحله از تاریخ جستجو کرد (منتظر و همکاران )1398 ،که
زمانی درک عقبماندگی و
سفرنامههای نگارش شده مدنظر طبق شکل  ،2در طی سیر تاریخ در هر سه برهه
ِ
شناخت وضعیت ،مشاهده تجدد و ورود عناصر معماری غربی و اجرای معماری اروپایی نگاشته شدهاند .مرحله
اولُ ،بعد درک عقبماندگی و شناخت دنیای تجدد است که با شکستهای متوالی ایران در جنگهای ایران
و روس آغاز گشت .مرحله دوم ،مشاهده تجدد است که در راستای سفر هیئتی به روسیه و مشاهده بناهای
روسیه شکل گرفت و شروع مرحله سوم را میتوان همزمان با ساخت مدرسه دارالفنون معرفی کرد که بهتدریج
در ادامه ،اجرای بناهایی به سبک معماری مطرح در دنیای غرب آن زمان و بهطور خاص معماری کشور روسیه
مشاهده میشود .شکل  ،2سفرهای صورت گرفته ناشی از پیامدهای رخدادهای تاریخی-سیاسی و بازتاب
آنها را در قالب سفرنامه در سیر تاریخ نشان میدهد.
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شکل  .2نمایش بازتاب سفرهای صورت گرفته به روسیه در پی رخدادهای تاریخی-سیاسی

بامطالعه و تحلیل محتوای جامعه نمونه ،میتوان عناصر و مؤلفههای معماری را که در معماری روسیه
ً
مورداستفاده بوده و مسافران عموما برای اولین بار آنها را در روسیه دیدهاند ،شناسایی و بازیابی کرد .در تصاویر
ذیل ،میتوان نمونههایی از این فضاهای داخلی و خارجی را مشاهده کرد که با گذشت زمان و از دوره قاجار،
نمونههایی از همین عناصر به روشهای مختلف در ایران ساختهشده است.

شکل  .3کاخ پترهوف

بهناز منتظر

منبعURL_3 :

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

شکل  .4کاخی در روسیه

بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

منبعURL_2 :
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شکل  .5کتابخانه کاخ الکساندر
منبعURL_4 :

شکل  .6هال مرکزی بزرگ کاخ الکساندر
منبعURL_5 :

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

بهناز منتظر

معیار انتخاب هر یک از مؤلفههای معماری از متن سفرنامهها ،مواردی است که بتواند مؤلفههای معماری
دوران ایران وجود نداشت و بعد از گذشت سالها بهواسطه روسیه در ایران ظاهر
جدیدی که در معماری آن
ِ
شد را انعکاس دهند .جدول  ،2به بررسی وجود هر یک از مؤلفههای موردنظر در سفرنامههای موردمطالعه
پرداخته است .وجود هر مؤلفه با عالمت  +و عدم ذکر آن در متن سفرنامه با عالمت – نشان دادهشده است.
برخی از مؤلفهها بهصورت غیرمستقیم در متن برخی سفرنامهها مورداشاره قرارگرفتهاند که با عالمت * نشان
دادهشده است .زیرمؤلفههایی که دارای عالمت  +یا * میباشند ،هر یک حداقل یک الی چند بار در متن
ً
چپ عالمت،
سمت
در
سفرنامه،
صفحات
از
یکی
به
صرفا
سفرنامهها مورداشاره قرارگرفتهاند که در جدول ،2
ُ ِ
برای تایید وجود آن مؤلفه معماری ارجاع دادهشده است .همچنین در باالی نام هر سفرنامه ،یک کد بهصورت
حرفی از حروف الفبا در جشده است تا ارجاعات درونمتنی موجود در جدول  3و  4فضای بیشتری را اشغال
کد «الف» در جدول  3یا  ،4به معنای «علوی شیرازی »1357 ،است که همان سفرنامه
نکند .بدین ترتیبِ ،
دلیل السفرا میباشد.
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جدول  .2ارزیابی مؤلفههای معماری در متن سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه
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-

-

-

-

-

-

-

-

ﺳﻨﮓ

+

۱۹۸

+

۱۱۶

+

۳۲۱

+

۱۲۷

+

۴۱۹

+

۵۸

-

-

ﻃﻼ

+

۲۰۴

+

۱۱۶

+

۲۰۱

+

۱۱۹

-

-

+

۴۱

-

-

ﺗﺨﺘﻪ

+

۱۱۸

+

۶۵

+

۱۷۹

-

-

-

-

+

۳۰

-

-

ﮔﭻ

+

۸۵

+

۱۲۱

+

۳۲۱

*

۱۱۸

-

-

+

۴۲

-

-

ﺳﺘﻮن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ

+

۸۶

+

۸۰

+

۱۸۱

+

۱۱۸

+

۴۵۱

+

۴۲

-

-

ﺣﻮض

+

۱۲۱

*

۱۱۶

+

۳۲۰

*

۱۱۸

-

-

+

۵۶

+

۳۰۳

ﭘﻠﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع

+

۱۰۸

-

-

*

۲۳۹

*

۱۴۴

*

۴۲۸

+

۴۲

*

۳۰۰

ﮐﺎرﺑﺮی

ﻣﺒﻠﻤﺎن

ﻧﻤﺎ

ﺑﺮون
ﮔﺮاﯾﯽ

ﺳﻘﻒ
ﮐﺎﻟﺒﺪی

ﻣﺼﺎﻟﺢ
)ﺳﺎزهای(

ﻣﺼﺎﻟﺢ
)ﭘﻮﺷﺸﯽ(

•

اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻬﻢ

+

۱۱۸

+

۱۱۶

-

-

-

-

-

-

-

-

*

۳۰۲

بهناز منتظر
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+

۸۴

+

۸۶

+

۱۸۱

+

۱۱۸

+

۴۵۲

+

۴۲

+

۳۰۰
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ﺗﻌﺪد اﺗﺎق ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ

شماره ۳۱

راﻫﺮو ﻃﻮﻻﻧﯽ

+

۱۰۸

-

-

+

۳۴۷

+

۱۵۴

-

-

+

۶۳

+

۳۴۹

ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺳﺎﺧﺖ

•

ﻧﺎودان

+

۱۴۳

-

-

+

۳۴۷

-

-

-

-

-

-

-

-

تابستان ۱۴۰۰

ﺑﺨﺎری

+

۷۲

-

-

+

۱۸۲

+

۹۸

+

۴۳۵

+

۳۰

-

-

ﻣﺆﻟﻔﻪ

زﯾﺮﻣﺆﻟﻔﻪ

رواﺑﻂ
ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻫﺰاده
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻣﯿﺮزا
ﻋﺰاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ

ﮐِﺪ ارﺟﺎع درونﻣﺘﻨﯽ در ﺟﺪول  ۳و ۴

اﻟﻒ

ب

ج

د

س

ط

ع
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سال سیزدهم • شماره  • ۳۱تابستان ۱۴۰۰
(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

بهناز منتظر

بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

به جرات میتوان گفت که سفرنامه دلیل السفرا و سفرنامه خسرو میرزا به پطرزبورغ ،مهمترین و بهترین
سفرنامهها از حیث ذکر جزئیات معماری و شهرسازی آن دوران روسیه میباشند .چراکه این دو سفر ،توسط
صاحبمنصبان و هر یک در برههای خاص از تاریخ ایران صورت گرفتهاند که در هر دو ،لزوم توجه بر پیشرفت
و ساختوسازهای روسیه احساس میشد .چراکه ایرانیان ،در مرحله اول به واسط تحمل شکستهای سنگین
از جنگ با روسیه ،به درک عقبماندگی خویش پی برده بودند .بدین جهت ایلچی هنگام سفر به روسیه برای
انجام برخی مذاکرات سیاسی ،با دقت بیشتری به نحوه پیشرفت روسیه نظارهگر بود و به کرات در قسمتهای
مختلف سفرنامه به این موضوع که «از عهده تحریر آنچه دیده ،برنمیآید و در نوشتن توضیحات عاجز بوده»
اشاره کردهاست و تمامی آنها را موقوف به دیدن بناها از نزدیک میدانست (علوی شیرازی،118 ،79 ،1357 ،
 204 ،202 ،194 ،122و  .)...در مرحله دوم ،سفر خسرومیرزا که در راستای عذرخواهی از قتل گریبایدوف
روسی بود نیز با توجه به نحوه پیشرفت روسیه و ساختوسازهایشان بوده که در سفرنامه درج شده است .این
مشاهدات موجب شکلگیری ایدههای جدید برای راهاندازی صنعت و ساختوسازهایی به سبک و سیاق
روسی در ایران همچون مدرسه دارالفنون شد.
اما با گذشت زمان در سفرنامههای بعدی ،کمتر به ذکر جزئیات فضاها و معماری ساختمانها پرداختهشده و
بیشتر به شرح جریانات تاریخی ر خداده در سفر اشاره شده است .برای مثال ،دیگر خبری از ذکر جزئیات پله
در هنگام ورود به ساختمان نیست ،بلکه در مقابل ،با عباراتی شبیه «در هنگام ورود به ساختمان ،در باالی پله
به استقبالام آمدهاند» به طور غیرمستقیم اشاره بر وجود پله کردهاند .یا در هنگام شرح جریانات ،به «انجام
رقص عدهای در یک اتاق ،نوشیدن قهوه ،خوردن بستنی ،خوردن شام ،استراحت و  ...افراد دیگر ،در تاالرها
و اتاقهای مجزا از هم» ،بهنحوی بر تفکیک عملکردها در بنای مربوطه اشاره کردهاند که این نشان از آگاهی
افراد با گذشت زمان نسبت به عناصر معماری وارداتی جدید میدهد ،چرا که نمونههایشان به مرور در ایران
ساختهشده است .برای مثال ،ایلچی در اولین سفرنامه ،به تفصیل ،شرحی پیرامون «گاریت» و انواع آن و اینکه
خوب است در ایران مصطلح شود ،مینویسد (علوی شیرازی )63 ،1357 ،در حالیکه در سفرنامههای بعدی
نه تنها دیدن گاری و کالسکه برای ایشان مسئلهای عادی بود ،بلکه ناصرالدینشاه از آوردن دو کالسکه توسط
تاجری روسی برای فروش به ایران نیز خبر میدهد (روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در سفر اول فرنگستان،
 .)14 ،1377این مسئله در تمامی مؤلفههای معماری ،در سیر سفرنامهها ملموس میباشد.
توصیف مؤلفههای کالبدی و عملکردی معماری موجود در سفرنامههای جامعه نمونه ،که بهوفور در ساخت
ایران دوره قاجار و پهلوی (بهخصوص پهلوی اول) قابلمشاهده میباشند ،در جدول  3و  4تنظیم
ابنیه مختلف ِ
شده است .سمت راست جدولها ،حاوی مؤلفههای معماری استخراجی بهواسطه تحلیل محتوای سفرنامهها
و سمت چپ ،شامل نمونهای موردی از اجرای آن مؤلفه در ساختمانهایی با معماری روسی در ایران میباشد.
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ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از ﺗ ﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻧﺎم ﺑﻨﺎ

ﻃﺎقﻧﻤﺎ
ﻧﻤﺎ
ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ

ﮔﺮاﻧﺪ ﻫﺘﻞ
ﺗﺒﺮﯾﺰ

از دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﯿﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه ،ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
»ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪاﻟﺒﻨﺎی روﺳﯿﻪ  ...در ﻋﻤﺎرات ﺑﻠﻘﻮن )ﺑﺎﻟﮑﻦ( ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهاﻧﺪ« )د (۱۶۶ ،ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه آن را ﺑﻪﺻﻮرت »ﺑﺎﻟﺨﻮن« ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ )ط (۳۷۱ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ روی درب ورودی ﻋﻤﺎرت را
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دو ﺳﺘﻮن در ﮐﻨﺎرﯾﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺤﺠﺮی آﻫﻨﯽ دورش ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ »ﮐﻪ
ﮔﻞ و ﺑﺮف ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ« )ج،
ﻫﻢ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﭘﯿﺶ روی در از
ﮔﻞ و رﯾﺎﺣﯿﻦ »ﻫﺘﻞ دﻻ ﮐﭙﯿﺘﺎل«
 .(۳۴۷ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺰواﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ )ع.(۲۹۶ ،

ﺧﺎﻧﻪ داوودی
ﻣﺸﻬﺪ

ﺗﻌﺪد ﻃﺒﻘﺎت

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﺎﺑﻞ

ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی »ﺷﯿﺸﻪای« )ب (۱۲۱ ،ﺑﺰرگ در اﻃﺮاف ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺎقﻫﺎ وﺟﻮد دارد »ﮐﻪ
ﻋﺪه آن از ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ« )اﻟﻒ (۲۰۴ ،و از ﻃﺮﯾﻖ آن ،ﺑﺎغ ،ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﺎرت ،ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ اﻟﺴﻔﺮا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی آﯾﻨﻪ« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ» .از
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی آﯾﻨﻪ رو ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﯽ ،ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮهای
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار دﯾﻨﺎر ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه داده ﺑﺎﺷﺪ« )اﻟﻒ (۱۶۷ ،و ﺳﯿﻒ اﻟﻤﻠﮏ
ﻧﯿﺰ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﻗﺸﻘﻪ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در روز ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺸﺎن از ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ
اﯾﺮان» ،آﻗﺸﻘﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﺳﻔﺎرت ﮐﺒﺮی را آن روز ﺑﻪ اﺟﺎره داده ﺑﻮدﻧﺪ« )د،
.(۱۴۷

ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ
ﺳﻘﻒ

ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺮواﻧﯽ
ﮔﻨﺒﺪ ﭘﯿﺎزی

بهناز منتظر

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

ﮔﻨﺒﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ً ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎز ﮐﻪ ﻧﻮکﺗﯿﺰی دارﻧﺪ و در ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ارﺗﺪﮐﺲ
روﺳﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺮوﻣﯿﺮزا )ج (۲۰۱ ،و ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه
از وﺟﻮد ﭼﻬﺎر ،ﭘﻨﺞ ﻋﺪد از آن ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻄﻼ ﺷﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ط،
 .(۷۲در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،روﺑﻪروی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﻨﻪ ﻣﺮﯾﻢ
اروﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻨﮕﺎم ورود روسﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻃﺮ ح ﮔﻨﺒﺪ ﭘﯿﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺧﺮو ج روسﻫﺎ ،ﻣﺠﺪد ﻓﺮم ﮔﻨﺒﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ(.
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ﺑﺎم ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﯿﺮواﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺳﻔﺖﮐﺎری ﺑﺎم ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ورﻗﻪﻫﺎی آﻫﻦ ﻧﺎزک ،روی ﭼﻮب
را ﺑﻪﻃﻮر ﺷﯿﺮواﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )اﻟﻒ (۱۴۳ ،ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺪود و ﺑﺮف
ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻧﺪارد )ج .(۳۴۱ ،ﻣﯿﺮزا ﺻﺎﻟﺢ ﺷﯿﺮازی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ
ﺻﺎف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺮواﻧﯽ و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ روﺳﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ۱۵
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ )ب.(۶۵ ،

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎغ ﮔﻨﺒﺪی ) ﮔﻨﺒﺬﻟﯽ ﺑﺎغ(،
ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻣﺸﻬﺪ
ﺳﯿﻨﺎ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﻨﻪ ﻣﺮﯾﻢ ،اروﻣﯿﻪ

ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﻮده و در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺮاس ،ﺑﺪون ﺳﻘﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﺘﺮﻫﻮف» ،ﻣﺎﻫﺘﺎﺑﯽ  ...ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ
ﺑﻪﻗﺪر ﻃﻮل ﻋﻤﺎرت اﺳﺖ و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذر ع ﻣﯽﺷﻮد« )اﻟﻒ (۲۰۴ ،ﮐﻪ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه )ط ۴۲ ،و  (۷۳و ﺧﺴﺮوﻣﯿﺮزا )ج (۱۵۸ ،در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ آن اﺷﺎرهﮐﺮدهاﻧﺪ.

شماره ۳۱

ﺳﻘﻒ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﺗﺎق

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻮروش
روﺳﺘﺎی ﮔﺮه ﺑﺎن،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﺳﻘﻒ اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﭼﻬﻠﭽﺮاغﻫﺎی ﺑﺰرگ از آن
آوﯾﺰان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ب۱۱۶ ،؛ ج۲۱۶ ،؛ س (۴۵۲ ،و »ﺑﻪ ﺧﻼف وﻻﯾﺖ ﻟﻨﺪن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮ ع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﺎق را ﭘﺴﺖ و ﺳﻘﻒ را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ« )اﻟﻒ (۷۲ ،ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﺗﺎﻻر ﺷﻮاﻟﯿﻪ« و »ﺗﺎﻻر ﺗﺎج ﮔﺬاری« ﮐﻪ ﺳﻘﻒﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی
داﺷﺘﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد )ط .(۴۲ ،ﺳﯿﻒ اﻟﻤﻠﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﮏ ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻘﻒ و درﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺒﻮدن
اﺗﺎقﻫﺎی ﮐﻮﭼ ِ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻤﺎری ﻋﻤﺎرات روﺳﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ )د.(۱۳۸ ،

•

ﭘﻨﺠﺮه

ﻋﻤﺎرت ﺷﻬﺮداری
ﻗﺰوﯾ ﻦ

ﻋﻤﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۴ ،۳ ،۲ﻃﺒﻘﻪ )ج (۳۴۶ ،و  ۵ﻃﺒﻘﻪ )اﻟﻒ۸۵ ،؛ ط (۵۰ ،در
روﺳﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ۶ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﻞ )ط (۵۸ ،و ﻣﯿﺮزا ﺻﺎﻟﺢ از داراﻟﺸﻔﺎﯾﯽ  ۶ﻃﺒﻘﻪ )ب (۸۳ ،ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﻒ اﻟﻤﻠﮏ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ ،ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﻪ اﻟﯽ ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ )د.(۱۳۴ ،

تابستان ۱۴۰۰

ﺑﺎﻟﮑﻦ

در ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻗﻮسﻫﺎی ﻧﯿﻢداﯾﺮهای ،از ﻃﺎقﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻮف در ﻣﺴﮑﻮ »در ﯾﮏﻃﺮف ،ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻃﺎقﻧﻤﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ« )اﻟﻒ (۱۰۱ ،و ﯾﺎ اﯾﻠﭽﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر »ﻃﺎقﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ در
اﻃﺮاف« ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﻗﺺ دﺧﺘﺮان در ﻣﺴﮑﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﻟﻒ .(۱۰۳ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ »ﻃﺎﻗﯽ از آﻫﻦ ﺑﺮ روی در« ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ )ج،
.(۳۴۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ

•

ﻣﺆﻟﻔﻪ زﯾﺮ
ﻣﺆﻟﻔﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮردی
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ﮔﺮاﻧﺪ ﻫﺘﻞ
ﺗﻬﺮان

ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ وﺟﻮد دارد و »در ﻋﻤﺎرت ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد«،
»ﺟﺒﻞ وﻟﻪ« اﺳﺖ )ج .(۳۲۰ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و از ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﺤﺎق )ط (۵۸ ،ﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﻋﻤﺎرات ﺧﺮﮐﻮف اﺷﺎره ﮐﺮد )س.(۴۱۹ ،
»ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﺑﺮادر ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ ،آن را ﺑﻪﮐﻠﯽ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و از
ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺪی آن ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ« )اﻟﻒ .(۱۹۸ ،دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ،ﭘﺎدﺷﺎه روﺳﯿﻪ در آن ﺗﻮﻗﻒ دارد ،از ﺳﻨﮓ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ )ب.(۱۱۶ ،
ﺳﯿﻒ اﻟﻤﻠ ًﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎ »ﺣﺪ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎرم ،از ﻃﺮف
ﺑﯿﺮون ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺎق اﺳﺖ و ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﭼﻨﺎن ﺻﺎف و ﺟﻔﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« )د (۱۲۷ ،ﻣﯽﭘﺮدازد.

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﺎخ
ﻣﺎﮐﻮ

ﻃﻼ

در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﻨﺎﻫﺎی روﺳﯽ ﻃﻼ ﮐﺎری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﻃﻼ ﮐﻮﺑﯽ اﻃﺮاف ﺟﺮزﻫﺎ« در ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﺤﺎق )د،(۱۱۹ ،
ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻃﻼ ﮐﺎری ﺷﺪه )اﻟﻒ ،(۶۹ ،ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻃﻼ ﮐﺎری ﺷﺪه
)اﻟﻒ ،(۱۱۸ ،ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﻣﻄﻼ ﺷﺪه )ط (۴۱ ،اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻠﭽﯽ ﻧﯿﺰ از وﺟﻮد
درﻫﺎی آﯾﯿﻨﻪ ﻃﻼ ﮐﺎری ﺷﺪه )اﻟﻒ (۱۱۸ ،ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ارﻣﯿﺘﺎژ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺗﺎقﻫﺎ ﻃﻼ ﮐﺎری و ﻣﻨﻘﺶ و ﺳﻘﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﻮر اﺳﺖ )اﻟﻒ.(۲۰۱ ،

ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد وﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎن
ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻗﺰوﯾﻦ

ﮔﭻ

ﮔﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ج (۳۲۱ ،و از
در روﺳﯿﻪ ،از ﺧﺎک »ﮐﻮه ﺗﻮرﯾﭻ« ﺑﻪﻋﻨﻮان
آن در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﯾﺎ ﻧﺎزک ﮐﺎری ﺑﻨﺎﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﮔﭻﺑﺮی ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ« )اﻟﻒ .(۱۴۳ ،دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
»روی ﺳﻘﻒ را،
ﮔﭻ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﺎ را
از ﺟﻨﺲ آﺟﺮ اﺳﺖ» ،در ﺑﺎﻻی آن
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﯾﻮارﻫﺎ را از ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ« )ب .(۱۲۱ ،در ﻋﻤﺎرت
ﮔﭻ ﻣﺜﻞ آﯾﻨﻪ و
ﮔﭻ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﺮﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ» ،در ﺗﺠﺮ ﺳﻨﮓ ﮐﺮدن
ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ« )ط.(۴۲ ،

ﺧﺎﻧﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﻬﺎدر
ﺗﻬﺮان

ﺗﺨﺘﻪ

ﻓﺮش اﺗﺎقﻫﺎ از ﭼﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﻮش آﯾﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ )اﻟﻒ،
 .(۱۴۳در ﺷﻬﺮ ﻧﻮﭼﺮﺳﮏ» ،دﮐﺎن و ﺑﺎزار آن ﺷﻬﺮ را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺮش
ﮐﺮدهاﻧﺪ« )ج .(۱۷۹ ،ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ روی ﻓﺮش اﺻﻠﯽ
اﺗﺎق ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﺗﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ )ط.(۳۰ ،

اداره ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ

-

ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﭼﻮﺑﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در داﺧﻞ )ط (۴۲ ،ﯾﺎ اﻃﺮاف ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻠﭽﯽ از وﺟﻮد ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ در
اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ )اﻟﻒ (۸۶ ،و ﺣﺎج ﺳﯿﺎح از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ
ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﺤﺎق )س (۴۵۱ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﮐﻮه ﻗﻔﻘﺎز در روﺳﯿﻪ ،ﺣﺎوی »ﺳﻨﮓﻫﺎی
ﯽ
ﺑﺰرگ و ﺧﻮشرﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺘﻮن ﻋﻤﺎرت«ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ »ﺑﻌﻀ ً
وﻻﯾﺎت ﻗﺮﯾﺐ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ )ج .(۳۲۱ ،ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ،ﺗﻤﺎﻣﺎ
از ﭼﻮب روﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭼﻮب ﻧﺮاد« ﯾﺎ روﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

آﻫﻦ

»ﭘﺸﺖﺑﺎم ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را آﻫﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺮش ﮐﺮدهاﻧﺪ« )ج» .(۳۴۷ ،در اﯾﺎم زﻣﺴﺘﺎن
ﮐﻪ ﻣ ًﺪت ﻫﺸ ًﺖ ﻣﺎه ﺑﺮف روی ﭘﺸﺖﺑﺎمﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم آﻫﻦ اﺳﺖ،
ﻣﻄﻠﻘﺎ و اﺻﻼ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ در ﻋﻤﺎرات آﻧﻬﺎ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد« )اﻟﻒ .(۱۴۳ ،درب و
دﯾﻮار اﺗﺎق ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ »از آﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦﺑﺎب اﻻﺣﺘﯿﺎط آﺗﺶ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ«
)ب.(۸۲ ،

ﻋﻤﺎرت آﻗﺎزاده
اردﺑﯿﻞ

ﻣﺼﺎﻟﺢ )ﺳﺎزهای(

آﺟﺮ

سال سیزدهم • شماره  • ۳۱تابستان ۱۴۰۰

ﭼﻮب روﺳﯽ

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮزا ﺟﻠﯿﻞ رﻓﯿﻊ
رﺷﺖ
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻘﻮی
ﮔﺮﮔﺎن

ﻋﻤﻮم ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ،ﭘﺮ از ﺟﻨﮕﻞ و درﺧﺘﺎن ﻗﻄﻮر ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ
ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﻮهای ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﭼﻮبﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )اﻟﻒ .(۱۱۳ ،ﯾﮑﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮهﻫﺎی روﺳﯿﻪ» ،ﺟﺒﻞ
اﻻ ﻧﻄﺴﮑﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺴﯿﺎر دارد و از ﭼﻮب آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻤﺎرت
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ج (۳۲۰ ،ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﭼﻮب روﺳﯽ در ﻋﻤﺎرتﻫﺎ اﺷﺎرهﮐﺮدهاﻧﺪ )ع۳۰۸ ،؛ ط۳۸۰ ،؛ س .(۴۱۶ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
وﻓﻮر ،از اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭼﻮب ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ وﻻﯾﺎت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ )اﻟﻒ» .(۱۹۵ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﻞ
ﮔﭻ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«
ﻋﻤﺎرت آﻧﻬﺎ از ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و روی آن را
)اﻟﻒ .(۱۴۴ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم »ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ًﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻮد« ﮐﻪ
درﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺳﻮﺧﺖ» ،ﻣﺠﺪدا ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد را از ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ ﺑﺴﺎزد« )ب.(۱۱۵ ،
»ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان روﺳﯿﻪ و اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﻘﻮ و ﭘﻄﺮزﺑﻮر غ از
ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و در ﭘﻄﺮزﺑﻮر غ اﻟﺘﺰام از ﺧﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دﯾﮕﺮ
ﻫﺮﻗﺪر ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺿﺒﻂ دﯾﻮان ﺷﻮد« )ج .(۳۴۶ ،ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی روس ﻧﺸﯿﻦ،
از ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ اﺳﺖ )س .(۳۹۳ ،در ﺷﻬﺮ ﺗﻮل ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ آﺟﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ )اﻟﻒ (۷۷ ،ﻗﻠﻌﻪ و ﺑﺮ ج ﮔﻨﺠﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﻪ از آﺟﺮ ﺑﻮد )ط.(۳۷۵ ،

ﺳﻨﮓ

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

بهناز منتظر

بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

ﻣﺼﺎﻟﺢ )ﭘﻮﺷﺸﯽ(
ﺳﺘﻮن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ

75

ﺣﻮض

-

ﭘﻠﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع

تابستان ۱۴۰۰

-

ﺧﺎﻧﻪ داروﻏﻪ
ﻣﺸﻬﺪ
ﮐﺎخ ﻣﯿﺎن ﭘﺸﺘﻪ
ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ

سال سیزدهم
•

شماره ۳۱

ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻠﻪ
اﺳﺖ و راﺣﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود )ط (۴۲ ،وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎ ًﺷﻨﺪ ،دارای ﭘﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب ﯾﺎ
ﺳﻨﮓ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ )اﻟﻒ (۱۴۳ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر آ ﮐﺲ اﺻﻠﯽ و ورودی
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﮔﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮد و
ﻣﺎرﭘﯿﭻ )اﻟﻒ (۱۱۸ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.

•

در داﺧﻞ اﺗﺎقﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻋﻤﺎرتﻫﺎ» ،ﺣﻮضﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻮﭼﮏ از ﺳﻨﮓﻫﺎی
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﯿﺒﺮ و ﻏﯿﺮه« )ط (۵۶ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ )اﻟﻒ.(۱۲۱ ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ،اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﻮﺿﯽ در وﺳﻂ اﺗﺎق ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮد )ط .(۵۹ ،ﻋﺰاﻟﺪوﻟﻪ
ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ »در ﻣﯿﺎن ﺣﻮض ﮐﻮﭼﮏ در وﺳﻂ اﺗﺎق« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ع .(۳۰۳ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎدن روﺳﯿﻪ» ،ﺟﺒﻞ وﻟﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﺣﻮضﻫﺎی ﺑﺰرگ از آن ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در اﺗﺎقﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در اﮐﺜﺮ اﺗﺎقﻫﺎی
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﯿﺰ از آن ﺣﻮضﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن آب ﮔﺮم و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آب ﺳﺮد« داﺧﻞ
آن ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ )ج.(۳۲۰ ،

ﺟﺪول  .۴ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮردی
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از ﺗ ﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
زﯾﺮ
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻣﺆﻟﻔﻪ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻧﺎم ﺑﻨﺎ

ﮔﺮاﻧﺪ ﻫﺘﻞ
ﻗﺰوﯾﻦ

ﺗﻌﺪد اﺗﺎق ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﮔﯽ و وﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ
»در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ،در ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭼﻨﺪﯾﻦ اوﻃﺎق ﺑﺰر
دارد« )اﻟﻒ .(۱۴۳ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻠﭽﯽ از وﺟﻮد » ۳۰۰-۲۰اﺗﺎق و ﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ
و وﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت« در ارﻣﯿﺘﺎژ )اﻟﻒ (۱۹۹ ،و ﺣﺎج ﺳﯿﺎح ﺑﻪ
ﺣﺠﺮات ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ )س (۴۵۲ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎ
ﺧﺴﺮوﻣﯿﺮزا از ﻋﻤﺎرﺗﯽ در ﺷﻬﺮ واروﻧﯿﭻ و اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ج،
 .(۱۸۱ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻧﯿﺰ در وﺻﻒ ﻋﻤﺎرت ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ،ﺑﻪ »ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و
راﻫﺮوﻫﺎ و ﻏﯿﺮه« در اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ »آدم
ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد« )ط.(۴۳ ،

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ
ﺗﻬﺮان

اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞﺑﻪﻫﻢ

اﻏﻠﺐ اﺗﺎقﻫﺎی ﻋﻤﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راه دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻮ در ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺮزا ﺻﺎﻟﺢ ﺷﯿﺮازی از ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻫﺮﮐﺪام از دربﻫﺎی
اﺗﺎق آﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮ ع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راه دارﻧﺪ« )ب .(۱۱۶ ،ﻋﺰاﻟﺪوﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ »اﻣﺸﺐ از درب دﯾﮕﺮ« داﺧﻞ اﺗﺎق آﺧﺮی ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮ ع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ )ع (۳۰۲ ،ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻧﯿﺰ از ﺗﻮ در ﺗﻮ ﺑﻮدن اﺗﺎقﻫﺎی
ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ط.(۴۵ ،

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺳﺎﺑﻖ
ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ

ﺑﺨﺎری

ﺧﺎﻧﻪ داروﻏﻪ
ﻣﺸﻬﺪ
ﻫﺘﻞ ﭘﺎرس
ﻣﺸﻬﺪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی روﺳﯽ ،دارای راﻫﺮوﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻃﺮاف آن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ» ً .از اﺗﺎق اول راﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﺗﺎ
آﺧﺮ اﺗﺎق آﺧﺮی ،ﻋﺮض آن راه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺳﻪ ذر ع و ﻃﻮل  ۷۵۰ﻗﺪم ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﻮل
ﻋﻤﺎرت ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺎن راه وارد اﺗﺎقﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« )اﻟﻒ (۱۱۹ ،ﮐﻪ ﻋﺰاﻟﺪوﻟﻪ از
آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻻن« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﺎرت ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ »از داﻻنﻫﺎی ﻣﻄﻮل
ﮔﺬﺷﺖ« )ع (۳۴۹ ،و ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه در وﺻﻒ ﻋﻤﺎرت زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﺎز از
ﻫﻤﺎن ﺗﺎﻻرﻫﺎ و راه دراز ﻋﺒﻮر ﺷﺪ« )ط.(۶۳ ،

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﺎودان
راﻫﺮوﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
رواﺑﻂ ﻓﻀﺎﯾﯽ

بهناز منتظر

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

»ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﻫﻨﯽ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه« )ج» ،(۳۴۷ ،ﺑﻪﻣﺤﺾ
ﻧﺰول ﺑﺎرش ،آب از ﻧﺎودانﻫﺎی آﻫﻨﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺑﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻄﺮهای روی ﺑﺎم ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و داﺧﻞ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﻪ آب ﺷﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻓﺮو ﻣﯽرود و داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد« )اﻟﻒ.(۱۴۳ ،
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ﺑﺨﺎری آﺗﺸﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﭻ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺰم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ اﺗﺎق ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .آن را ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ ،ﺣﻠﺒﯽ و ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﯿﻤﻪﻫﺎ و روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﺨﺎری ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی آن ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ اﺗﺎق
) ۳ﯾﺎ  ۴اﺗﺎق( و وﺟﻮد ﺳﻮراخ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪه ،از ﮔﺮﻣﺎی آن ﺑﺨﺎری،
ﭼﻬﺎر اﺗﺎق ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪﺣﺪاﻋﻼ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد )اﻟﻒ۷۲ ،؛ ط (۳۰ ،ﮐﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺎح از
وﺟﻮد آن در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﮋﻧﯽ ﻧﻮﮔﻮرود ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی روﺳﯿﻪ ،ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ
)س (۴۳۵ ،ﮐﻪ ﺳﯿﻒ اﻟﻤﻠﮏ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ،ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﺳﺮ ﭘﯿﭻﻫﺎ و ﺧﻔﮕﯽ ﺑﺎ ﮔﺎز ذﻏﺎل از دﺳﺖ داد )د .(۸۲ ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻠﭽﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻟﯿﻞ اﻟﺴﻔﺮا ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎش در اﯾﺮان ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﻮد
)اﻟﻒ.(۷۲ ،
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ﮐﺎخ ﻣﻮزه ﺳﺮدار ﻣﺎﮐﻮ
ﻣﺎﮐﻮ

ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ آن روز در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻧﻬﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎغ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ )اﻟﻒ ،(۶۴ ،آﭘﺮه ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ
)اﻟﻒ ،(۸۷ ،ﻣﻮزه اﻧﺘﻮ ﮔﺮاﻓﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت )اﻟﻒ ،(۱۹۰ ،ﺧﺎﻧﻪ
دﯾﻮاﻧﮕﺎن )ب ،(۸۶ ،داراﻟﺸﻔﺎ )ب ،(۸۳ ،دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻟﺸﮑﺮی )ج ،(۱۶۲ ،رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ
و ﻣﺸﻮرت ﺧﺎﻧﻪ )ج ،(۲۷۱ ،ﻋﻤﺎرت ﺑﻠﯿﺴﻪ )د ،(۷۴ ،ﮐﻠﻮپ )س ،(۴۰۰ ،ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ
)س ،(۴۰۳ ،ﺑﺎﻧﮏ )ط ،(۶۳ ،ﻣﻮزه )ط ،(۴۷ ،ﻫﺘﻞ )ع ،(۲۹۶ ،ﭘﺎﺳﺎژ )ع(۳۱۰ ،
و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮی در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ر خداده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰودن
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺑﺎغ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ )د ،(۱۲۷ ،اﺗﺎق ﭘﺮﻧﺪ ﮔﺎن )ب(۱۱۸ ،
و ﺣﻤﺎم )اﻟﻒ ۳۱ ،؛ ط (۳۰ ،ﺑﻪ ﻋﻤﺎرتﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎج
ﺳﯿﺎح از ﺣﻤﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﮑﻮ ﺗﻮﻗﻒ داﺷﺖ ،ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )س،
 .(۴۴۸ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﻤﺎرت ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ،اﺳﺒﺎب ﺟﻮاﻫﺮآ ﻻت و ﺗﺎجﻫﺎی
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻢ »اﺳﻠﺤﻪﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ
ﺟﻮاﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ« )ط.(۴۵ ،

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ

ً
در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﺮ اﺗﺎق »ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺎری و اﻣﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺷﺐ ﺧﻮاب ﺟﺪاﺳﺖ.
ﺧﻠﻮت ﻋﻼﺣﺪه اﺳﺖ .اوﻃﺎق ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﮑﺎن ﻣﯿﺰ و ﺻﺮف ﻏﺬا
ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﮑﺎن رﻗﺺ و ﺑﺎل ﻣﺨﺘﺺ اﺳﺖ ،ﻣﮑﺎن ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺻﺤﺒﺖ
ﺟﺪاﺳﺖ .اﻧﺒﺎر ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻋﻼﺣﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺪﻣﻪ ﺟﺪا ﺟﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﺮ اوﻃﺎق ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﯾﮏ اﻣﺮی اﺳﺖ ،اﻣﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ« )اﻟﻒ .(۱۴۳ ،ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﺰاﻟﺪوﻟﻪ» ،ﺗﺎﻻر ﺳﻨﺖ آﻧﺪره« ﻣﺨﺼﻮص
ﺳﺮو ﻗﻬﻮه )ع (۳۰۷ ،و »ﺗﺎﻻر ﺳﻨﺖ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻧﻮﺳﮑﯽ« ،ﻣﺨﺼﻮص رﻗﺺ ﺑﻮد) .ع،
 .(۳۰۹ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﯿﻒ اﻟﻤﻠﮏ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺪارس ،ﺑﻪ وﺟﻮد اﺗﺎقﺧﻮاب،
اﺗﺎق ﺷﺴﺖوﺷﻮی ﺻﻮرت ،اﺗﺎق ﺻﺮف ﻏﺬا ،اﺗﺎق آﻣﻮزش )د (۷۶ ،ﯾﺎ از اﺗﺎﻗﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اﺗﺎق ﻣﺸﻖ ﯾﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎِﻧﮋ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )د.(۱۳۶ ،

ﭘﺮده )ﺗﺼﺎوﯾﺮ(
ﻣﺒﻠﻤﺎن

ﻣﺠﺴﻤﻪ

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

نتیجهگیری

بهناز منتظر
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اﺷﯿﺎ

ﮔﭻ
در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎرت ،از ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ
ﮔﭻ
ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻠﭽﯽ از ﻗﺮار دادن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾﯽ از
ﮐﻪ روﯾﺸﺎن ﻃﻼ ﮐﺎری ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺎزک ﮐﺎری
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﻟﻒ .(۱۱۸ ،ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه از ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺮﻣﺮ
اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،زن ﯾﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ط .(۵۷ ،ﻣﯿﺮزا ﺻﺎﻟﺢ ﺷﯿﺮازی ﻧﯿﺰ از وﺟﻮد »ﺻﻮرﺗﯽ از ﺳﻨﮓ« در ﺑﺎﻻی ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ب» .(۸۲ ،ﺑﺎﻻی درﻫﺎ ﮐﻪ در دور ﺳﻘﻒ اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺲ و
ﻣﻔﺮ غ و ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﭻ ،آدمﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﺮﯾﺐ و ﻋﺠﯿﺐ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﭼﯿﺰﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و در آن دوره ﺳﻘﻒ ﻧﺼﺐﮐﺮدهاﻧﺪ و روی آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﻃﻼ ﮐﺎری
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ« )اﻟﻒ.(۱۱۸ ،
در ﻫﺮ اﺗﺎق ،اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آن اﺗﺎق را »ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﺳﺖ« )اﻟﻒ (۱۱۸ ،و »اﺳﺒﺎب اروس اﺳﺖ« )اﻟﻒ (۹۹ ،ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »اﺳﺒﺎب ،ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﮐﺮﺳﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ آﯾﯿﻦ ﺧﻮد
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ« )اﻟﻒ (۲۰۴ ،اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻠﭽﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺒﺴﻮط ﻣﺒﻠﻤﺎنﻫﺎی
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده را در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ )اﻟﻒ .(۱۴۶ ،در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﻤﻌﺪانﻫﺎ ،ﭼﻬﻠﭽﺮاغﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ )ﮐﻤﺪ( ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای ،آﯾﯿﻨﻪﻫﺎی ﻗﺪی
و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎرهﮐﺮدهاﻧﺪ )ب۱۱۶ ،؛ ج۲۱۶ ،؛
د۱۱۵ ،؛ ط .(۵۱ ،ﺣﺎج ﺳﯿﺎح ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺎ
اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﯾﻮروپ در ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ )روﺳﯽ( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ )س،
.(۳۹۵

ﮐﺎخ ﻣﻮزه ﺳﺮدار ﻣﺎﮐﻮ
ﻣﺎﮐﻮ

در ﺑﺮﺧﯽ اﺗﺎقﻫﺎ» ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎر ﻓﺮﻧﮓ و اﺳﺘﺎدان زﺑﺮدﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐﮐﺮدهاﻧﺪ« )ب .(۱۱۶ ،ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻧﯿﺰ از
»ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﻮرت ،ﮐﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻗﺪﯾﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﻮل« ﮔﺰارش
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﺑﻬﺘﺮ از آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽآﯾﺪ« )ط .(۵۷ ،ﺳﯿﻒ اﻟﻤﻠﮏ ﻧﯿﺰ در وﺻﻒ
ﻣﺎوﻗﻊ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﮑﻮ ،از ﻧﺼﺐ »ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺎﺑﻞ-
 «Tableﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ روی ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ »در اﺗﺎق ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺎم« ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ )د.(۱۴۲ ،

سفر به فرنگ و آموزش حرفه نجاری در لباس یک خدمتگزار و مشاهده بناهای آنجا ،ازجمله اقدامات ارزشمند
نزدیکی روسیه به اروپا بوده است .وی و رهبران سیاسی بعد از او ،بهواسطه
پطر کبیر جهت یافتن راهحلی برای
ِ
سیاستهای خویش ،با آوردن هنرمندان ،مهندسین و صنعتگران اروپای غربی به کشور خود ،در کنار عوامل
دخیل متعدد دیگر چون جنگ ،منجر به تغییر شکل و ساختار کشور روسیه در حیطههای مختلف ازجمله
شکلگیری ظاهر جدید معماری در روسیه شدند.
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از طرف دیگر ،بهواسطه رخدادهای متعدد سیاسی و تاریخی ،ایرانیان شروع به سفر به کشور روسیه کردند که
در راستای درک عمیق از میزان عقبماندگی خود در قبال کشورهای اروپایی ،بهواسطه شکستهای سنگین
در جنگهای مختلف در مقابل روسیه ،با دقت و توجه بیشتری نظارهگر بناها و فعالیتهای روسیه شدند که
بازتاب آنها را میتوان در قالب سفرنامهها جستجو کرد.
سفرنامههای ایرانیان سفر کرده به روسیه ،اسناد تاریخی معتبری هستند که حاوی اطالعات ارزشمندی در
خصوص نحوه معماری آن دوران روسیه میباشند که با استخراج مؤلفههای معماری از آنها ،میتوان نمودی از
آن مؤلفهها را در معماری ساختمانهایی به سبک روسی در معماری دوره قاجار و پهلوی (بهخصوص پهلوی
اول) ایران جستجو کرد .مؤلفههای معماری وارداتی از طریق کشور روسیه ،که در سفرنامهها بازتاب پیدا کردهاند
را میتوان در دو حیط ه مؤلفههای عملکردی و کالبدی ،طبق نمودار زیر ،طبقهبندی کرد .تمامی مؤلفههای
ذکر شده در نمودار زیر ،به کرات در بناهایی با سبک روسی در معماری دوره قاجار و پهلوی (خصوصا پهلوی
اول) در ایران مشاهده میشوند.

شکل  .7مؤلفههای معماری روسی استخراجشده از سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه

بهناز منتظر

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

بدین ترتیب ،سفرنامههای جامعه نمونه ،گواهی بر تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری معاصر ایران و به
عبارتی بینامتنی بودن کشور روسیه در مقابل معماری اروپای غربی و معماری کشور ایران هستند .چرا که در
راستای تعامالت دیرین ه مابین دو کشور ،کشور روسیه به تأثیرپذیری از معماری اروپای غربی و تأثیرگذاری بر
ً
معماری معاصر ایران پرداخته است .نحوه تأثیرگذاری معماری وارداتی روسیه بر معماری معاصر ایران عموما به
یکی از روشهای زیر است:
1 .از طریق معماران و مهندسان روسی؛ معمارانی که خود در ایران حضور مستقیم داشته و بناهایی را به
سبک معماری روسی در نقاط مختلف ایران ساختهاند (مانند بسیاری از بناهایی که در ایران توسط
معماران روسی ساختهشده است ،همچون عمارت قزاقخانه).
ّ
2 .از طریق ارسال نقشههایی که در روسیه توسط مهندسین ترسیمشده و در ایران توسط بناهای مختلف،
ساختهشده است (مانند خانه میرزا جلیل رفیع) یا توسط تاجرهایی که هنگام سفر ،نقشه عمارت
ُ
ترسیمشدهای را با خود آوردهاند (مانند خانه آقازاده اردبیل توسط تاجر آقااف).
3 .از طریق معماری کارتپستالی؛ کارتپستالهایی که از طریق افرادی که سفر میرفتند بهعنوان هدیه
یا سوغات به ایران آورده میشد مانند آنچه در سفرنامه مسعود ظل السلطان نقلشده است که« :به یک
مهمانخانه -که رستوران میگویند -بسیار مزین و عالی و والی رسیدیم  ...یک کارتپستال به منشی باشی
نوشتم ( »...معتمد دزفولی.)1038 ،1390 ،
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ً
4 .از طریق معماران و مهندسین تحصیلکرده در روسیه که پس از اتمام تحصیل بناهایی را عموما پس
از دوره قاجار در ایران ساختهاند (مانند آودیس اوهانجانیان و نیکالی مارکف که دانشآموخته موسسه
فناوری تمسک روسیه در رشته معماری بودند).
5 .از طریق معماران و مهندسان ایرانی که با الهام از سبک معماری روسی ،بناهایی را به سبک روسی در
ایران ساختهاند.

پینوشتها

(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

بهناز منتظر

کم نمایندگان سیاسی ،جهانگردان
1 .تا قبل از جنگهای ایران و
روس ،آشنایی با جهان غرب ،محدود به رفتوآمدهای ِ
ً
و بازرگانان غربی بود که عموما بازتابی در سطح جامعه نداشت .اولین گامها برای برخورد جدی ایرانیان با مدرنیته که
بسترهای فکری آن در اوایل حکومت قاجار پایهریزی شد ،به هنگام جنگهای ایران و روسیه ،سفر به این کشور و در
راستای آن ،توسعه مناسبات مختلف خارجی و در نهایت بازتاب پژواک آن (سفر) در سطح جامعه ،در قالب «سفرنامه»
بود.
2. Alexander Griboyedov
3 .افراد اشرافی و نجیبزاده ،در دوره تزار روسی.
4 .وی آنها را حتی از گذاشتن ریش منع کرد و به اشراف دستور داد که به سبک مد و فشن اروپایی سرگرم شوند .به
نجیبزادهها گفت که زبان فرانسه یاد بگیرند ،مؤدبانه حرف بزنند و رقص مینوات (رقص آهسته دو نفر) انجام دهند
( )Figes, 2003, 43که بازتاب آن را در سفرنامه ها ،از جمله سفرنامه دلیل السفرا میتوان مشاهده کرد (علوی شیرازی،
.)151 ،1357
5. Intertextualite
6 .البته اسناد معتبر دیگری همچون قراردادها ،نامهها ،یادداشتها ،گزارشها و غیره نیز وجود دارد که تأثیرگذاری کشور
روسیه بر روی ایران را در حیطههای مختلفی چون معماری و شهرسازی اثبات میکند .از آن جمله میتوان به موارد
ذیل اشاره کرد« :درخواست کشتی ،صد نفر ناوی و صد نفر نجار» از نادرشاه به ملکه روسیه (رحیم و بهروز مسلمانیان
قبادیانی)249-248 ،1387 ،؛ «گزارش استاندار رضائیه در مورد اجازه استخدام یک مهاجر روس جهت انجام کارهای
ساختمانی» با شماره سند 290/۵۴۹۷؛ «واردات چوب از شوروی و فروش آن در ایران با تعیین نام علمی چوب نراد از
طرف کارشناسان شوروی» به شماره  240/21873که در بیشتر ساختمانهای شمال ایران استفادهشده است و غیره.
7 .در حیطههای مختلف همچون ساخت بخاری (علوی شیرازی )72 ،1357 ،و ساختمانسازی (روزنامه خاطرات
ناصرالدینشاه در سفر سوم فرنگستان  )151 ،1369 ،به سبک روس آمده است که کاش در ایران نیز مصطلح شده و
ساخته شود .همچنین در حیطه وسایل حملونقل همچون گاری (علوی شیرازی )63 ،1357 ،نیز این موضوع وجود
داشته است .همچنین خسرو میرزا میگوید« :کاش از دولت ایران چند نفر از جوانان کاردیده را برای تعلیم به این
کارخانهها میفرستادند که به خرج کم و در زمان اندک ،تحصیل انواع صنایع میکردند» (افشار و مستوفی انصاری،
 .)189 ،1349یا «لیکن بسیار حیف باشد که دستگاه بخار که باعث رونق عموم صنایع و مایه تحصیل اغلب منافع است،
با آن سهولت در ایران متداول نشود» (افشار و مستوفی انصاری.)253 ،1349 ،
8. Peter the Great
9. Elizaveta Petrovna
10. Catherine II
	11.مسکو در آن زمان ،نسبت به سنت پترزبورگ ،توسعهنیافتهتر بود .پطر اصرار داشت تا سنت پترزبورگ ،پایتخت روسیه
باشد تا از ِّ
شر مسکو ،با سنتهای قدیمی و عقاید مذهبیاش به دور باشد.
زمان فرانسه به عاریت نگرفت ،بلکه تنها
	12.ذکر این نکته حائز اهمیت است که پطر ،زیباترین و تمام چیزهای موجود را از آن ِ
از چیزهایی که برای نیازهای روسیه ،مناسب و ضروری بودند ،وام گرفت (.)Волков, 2011, 27
	 ،Strelna Palace13.این پروژه تحت نظر ژان باپتیست الکساندر لو بلون  ،Jean-Baptiste Le Blond -معماری فرانسوی که
در سال  1716میالدی ،معمار اصلی سنت پترزبورگ شد -در سال  ۱۷۱۷م ساختهشده است.
14. Enlightenment
	15.حمله ناپلئون به روسیه ،آغازی بود بر پایان قدرت و اقتدار امپراطور فرانسه که با «استراتژی زمین سوخته» (Scorched-
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(بر پایه سفرنامههای ایرانیان سفرکرده به روسیه)

بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری ایران در دوره قاجار

20. Sentimentalism
	 ،Jean-Baptiste Vallin de la Mothe21.معمار فرانسوی که در دوره کاترین دوم بهعنوان معمار دربار انتخاب شد و ظاهر
سنت پترزبورگ را شکل داد.
	 ،Étienne Maurice Falconet22.مجسمهساز فرانسوی .وی با اینکه هرگز به روسیه سفر نکرده بود ،اما بنا به تقاضای کاترین
بزرگ ،یک بنای یادبود به مناسبت صدمین سالگرد بر تخت نشستن پطرکبیر ساخت که بعدها به یکی از درخشانترین
نمادهای تاریخ روسیه تبدیل شد .وی اطالعات مربوط به پطر را فقط از منابع فرانسوی دریافت کرد (Спивак, 2005, 102-
ی بود که روسیه را از ذرهبین روشنگری میدید .نماد ساختهشده (مجسمه)
 . )105بنابراین بنای یادبود او ،کار یک فرانسو 
متشکل است از یک سنگ بزرگ و مجسمه امپراطور بر روی یک اسب که بنا به عقیده فالکونه ،نمادی از «همه مشکالتی
است که پطر کبیر در راستای تالشهای بزرگ خود برای دگرگون کردن روسیه ،بر آنها غلبه کرده بود» (.)Вульф, 2003, 168
23. Alexander I
24. Louis XVI
25. Auguste Montferrand
26. Karl Rossi
27. Antoine Francois Modouit
	«28.از اول بنای ساختن خانه ،در این شهر ،الى حال که عهد دولت این پادشاه است ،قرار در آنجا این است که هر کس در
هر جا و مکان و هر کوچه که میخواهد خانه ساخته باشد .ابتدا معماران ،کوچه را دیده ،طرح و نقشه خانه را میکشند
و صاحبخانه آن نقش را نزد پادشاه برده ،مذکور مینماید که در فالن کوچه ،به این عرض و طول و به این طریق،
میخواهم خانه ساخته باشم .پادشاه مالحظه مینماید ،اگر از نظام بیرون نیست و همهچیز آن موافق قاعده و ضابطه
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- )Earthکه عبارت است از ،از بین بردن تمام منابع در دسترس نیروهای دشمن ،حتی در زمین خودی -منجر به
شکست سنگین فرانسه از روسیه شد .پس از ورود سپاهیان فرانسه به خاک مسکو ،سربازان روسی ضمن عقبنشینی،
شهر مسکو را به آتش کشیدند و بدین طریق ،عرصه برای سپاهیان فرانسه تنگ شد.
	16.یکی دیگر از جنگهای مهم مابین روسیه و فرانسه ،جنگ کریمه ( )Crimean Warدر سالهای  1856-1853م بود که
با شکست روسیه در مقابل ائتالف امپراطوری فرانسه ،بریتانیا ،عثمانی و پادشاهی ساردنی همراه بود .ازجمله تأثیرات
متقابل جنگ بر معماری و برنامهریزی شهری دو کشور ،میتوان حتی به بررسی وجهتسمیه مکانها و یا به ایجاد برخی
خیابانها به نام روسی در فرانسه پس از سال  1856م اشاره کرد .مانندRue Crimee, avenue de Malakoff, place :
.)Alma, boulevard de Sebastopole (Спивак, 2005, 201-202
	Alexander’s column17.؛ ستون الکساندر در سال  1834م ،بهافتخار و یاد پیروزی تزار روس در مقابل فرانسه (در جنگ
سال  1814-1812م)  ،در میدان کاخ سنت پترزبورگ به سبک معماری امپراطوری فرانسه توسط معمار فرانسوی،
آگوست دی مانتفراند ( )Auguste de Montferrandساخته شد .وی ،افسر ارتش ناپلئون بود .این مثال ،نشان میدهد
که ایجاد نمادهای عظمت و شکوه نظامی روسیه نیز ،میتواند به فرانسویان اشاره کند (.)Спивак, 2005, 231-234
این ستون مشابه ستون ِوندوم ( )Vendome Columnفرانسه ( 1810-1806م) -که در صدر هر دو ستون ،مجسمهی
امپراطور هر کشور قرار دارد -میباشد که آن نیز بهنوبه خود نمادی از پیروزی فرانسه در جنگ آسترلیز است.
	18.طاق پیروزی (نصرت) سنت پترزبورگ در سال  1814م توسط گیاکومو گوارنگی ( )Giacomo Quarenghiایتالیایی،
برای خوشآمد گویی به سربازان روسی پیروز شده در جنگ با ناپلئون ساختهشده است .این طاق پیروزی ،پاسخی بود به
کاروسل ( )Arc de Triomphe du Carrouselپاریس ( 1808-1806م) که بهافتخار پیروزیهای ناپلئونی
طاق پیروزی
ِ
در سال پیش از آن یعنی جنگ آسترلیز ( 1805( )Austerlitzم) ،ساختهشده بود .این بنای تاریخی موقت چوبی ،از
مواد و مصالح ناسازگار با آبوهوای سنت پترزبورگ ساختهشده بود که همین علت ،باعث تخریب آن درگذر زمان شد.
ً
مابین سالهای  1834-1827م ،واسیلی استاو ( )Vasily Stasovمجددا دروازهای را با سنگ طراحی و اجرا کرد.
	19.طاق پیروزی مسکو نیز با همین انگیزه توسط معمار ایتالیایی-روسی ،جوزف باو ( )Joseph Bovéو با همان سبک در
مسکو طراحی و ساخته شد .این طاق در سال  1936م ،بهعنوان بخشی از بازسازی منطقه شهری مسکو ،توسط جوزف
استالین ( )Joseph Stalinویران شد.
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است ،اذن ساختن میدهد و اال هر جر حوتعدیل که خواسته باشد میکند و آنوقت اذن ساختن میدهد .آن شخص
آمده بنای خانه مذکوره را میگذارد ،واحدی مأذون و مرخص نیست که بدون حکم پادشاه درجایی خانه ساخته باشد»
(علوی شیرازی )144 ،1357 ،که نمونهای از این عمل را خسرو میرزا در صفحه  175از سفرنامه خویش ،آورده است.
	29.به واسطه بندهای قرارداد گلستان و ترکمنچای و عهدنامههای تجاری بستهشده مابین دو کشور .برای مثال ،طبق فصل
پنجم عهدنامه تجاری منعقدشده ،اتباع روسیه اجازه یافتند که در هرکجای ایران که بخواهند ،برای خود خانه ،انبار و
مغازه اجاره یا تملک کنند (اعتمادالسلطنه.)1592 – 1581 ،1367 ،
	30.چنانچه طبق گفتههای کرکین ،پیش از جنگ جهانی اول حدود  2000مهاجر روسی ،تنها در ایالت استرآباد وجود
ً
داشت ( )Chirkin in RGIA, fond 391, 21و یا بنا بر گزارش تاتیشکوف ،در سال  1914میالدی ،حدودا  4000مهاجر
روسی در استرآباد و مازندران ساکن بودند (.)RGIA, fond 391, 108
31. Charles Francis Mackenzie
32. Carla Serena
	 ،Застав33.ادارههای راهداری بودند که توسط روسها اداره میشد و از مردم عوارض و مالیات میگرفت.
	34.طباطبایی ،درباره بیعالقگی ایرانیها به سفر و سفرنامه نویسی مینویسد« :در آغاز دوره گذار (از شکست چالدران
تا شکست در جنگهای ایران و روس) ،ایرانیان هنوز عالقه چندانی به سفر به کشورهای بیگانه نداشتند  ...و ازاینرو،
ایرانیان یکسره از دگرگونیهای بنیادینی که در همه قلمروهای حیات فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی مردم کشورهای
گ رفتند یا از بنیاد به
اروپایی رخ میداده ،بیخبر ماندند  ...حتی شمار اندک ایرانیانی که به سفارت عثمانی یا فرن 
دگرگونیهایی که در مغرب زمین رخ میداده بیتوجه ماندند و یا بهطورکلی ،نوشتهای از آنها بر جای نماند» (طباطبائی،
.)221 ،1381
	35.چنانچه نمونهای از آن در صفحه  265از سفرنامه شاهزاده عبدالصمد میرزا عزالدوله به روسیه آمده است که با خط
خوش ،نسخهای تحویل ناصرالدینشاه شده است.
	36.البته قبل از دوره قاجار نیز ،سفرنامههایی که حاوی گزارشهایی از سفر به روسیه باشد ،مانند سفرنامه ابن فضالن،
ابنبطوطه و حتی خاطرات سفر اروج بیگ ( 1007ه.ق 1599 /م) ،موجود میباشد .برای مثال اروج بیگ ،یکی از
دبیران سفیر شاهعباس بود .وی در مسیر سفر خود به اروپا ،از کشور روسیه دیدن میکند ،شرحی از توپهای عظیم
جنگی مسکو را میدهد .وی میخواست سفرنامه خود را به زبان فارسی منتشر کند ولی به خاطر ماندگاریاش در اروپا
به خاطر گرویدن به دین مسیحیت این امر میسر نشد .بنابراین به دلیل عدم تأثیرگذاری محتوای سفر وی در سطح جامعه
ً
آن دوران و از طرفی نبود جزئیات معماری در شرح سفر ،موردمطالعه قرار نگرفت .گرچه این سفرنامه حدودا  370سال
بعد ،توسط آقای مسعود رجب نیا ( )1338به زبان فارسی منتشر شد.
	37.اکثر سفرنامههای موجود ،در بازه زمانی نگارش شده که آن دوران ،مصادف با پیروزی امپراتوری روسیه بر ناپلئون و
تشکیل کنگره وین ( 1814م) میباشد .به عبارتی در آن دوران ،روسیه قدرت برتر اروپا بود .درنتیجه ،سفرنامههای
ایرانیان نیز بیشتر ،دوران پیشرفت روسیه را منعکس کردهاند.
	38.وی در سفرنامه خود از پتر کبیر بهعنوان «ملوکالطوایف» نا م برده و او را «اول امپراطور مقتدر که همه روسیه را به
تصرف درآورده و با آئین فرنگ عمل میکند» یاد کرده است که علت آن را آموزش حرفههای نجاری ،مهندسی ،معماری،
کشتیسازی و نظام فرنگی در زمانی که با لباس مبدل در فرنگ توقف کرده بود ،میداند (علوی شیرازی،1357 ،
 .)133ناصرالدینشاه نیز در سفرنامه خود به این موضوع اشارهکرده است (روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در سفر اول
فرنگستان .)35 ،1377 ،
	 39.پس از سه سال حضور در روسیه و نه روز مذاکره با امپراطور روسیه (تزار روس) و وزیر امور خارجه ،مذاکرات نتیجه مهمی
برای ایران نداشت و هیئت ایرانی ،دستخالی به ایران بازگشتند.
	40.میرزاصالح شیرازی به عنوان یکی از دانشجویان منتخب جهت تحصیل ،از تبریز به فرنگ اعزام شد .وی در مسیر خود
به لندن ،از شهرهای روسیه از جمله مسکو و سنت پترزبورگ نیز گذشت .وی مدت  14روز در مسکو و  10روز در سنت
پترزبورگ مانده است و بیشتر به مسائل مختلف متفرقه از جمله مسائل اجتماعی-سیاسی کشور روسیه اشاره کرده
است .خصوصا اینکه در دو قسمت از سفرنامه ،در بخش مرتبط با روسیه به تفکیک ،به واسطه ترجمه دو کتاب تاریخی
که مالحظه کرده بود ،شرحی از شرایط سیاسی روسیه و جنگ و نحوه پیروزیهای آنها با روش «زمین سوخته» در مقابل
فرانسه (شیرازی )105-88 ،1362 ،از کتابی به زبان فرانسه و روسی و در بخش دوم به نحوه احداث شهر ،ذکر اقدامات
پطر و فعالیتهایش در فرنگ در لباس مبدل ،جمعیت روس ،سپاه ،ترتیب و فعالیت پادشاهان روسیه و ( ...شیرازی،
 )154-113 ،1362که از کتاب فردی انگریزی بود ،به ترجمه پرداخته است .دراین شرح سفر ،وی به ذکر نام و اسامی
محل ها و مسافت مابین شهرها/روستاهای مختلف که در مسیر خود از آنها عبور کرده بود ،به دقت و به تفکیک اشاره
کرده است.
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	41.جواد طباطبایی در کتاب «مکتب تبریز و مبانی تجدید خواهی» با عبارتی چون «آن نوشته بیشتر بیانیهای بود که
کارگزاران دارالسلطنه تبریز برای مالحظه شاه تهیهکرده بودند» (طباطبائی ،)۲۲۳ ،۱۳۸۵ ،این سفرنامه را رسالهای در
جهت اصالحات میدانست که دربار تهران میبایست بدان توجه میکرد .نکته مهم این سفرنامه ،توصیه سفرنامه به شاه
ایران است که اینچنین کارهایی را وی نیز انجام دهد.
	42.میرزا آقاخان نوری ،صدراعظم وقت ،به خاطر عدم آشنایی و آگاهی مردم از اروپا و مقایسه با ایران ،مصلحت نمیدانست
این کتاب چاپ شود (معتمد دزفولی.)420 ،1390 ،
	43.وی در قسمتهای مختلف این سفرنامه ،به سفر اول اشاره میکند و از شرح جزئیات بدینوسیله خودداری میکند
(روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در سفر دوم فرنگستان 80 ،1379 ،و  92و  93و  .)249نکته قابلذکر در این سفرنامه،
اشاره ناصرالدینشاه به ساخت عمارتها (روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در سفر دوم فرنگستان 59 ،1379 ،و
 61و  ،)63مدارس (روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در سفر دوم فرنگستان )69 ،1379 ،و حمام (روزنامه خاطرات
ناصرالدینشاه در سفر دوم فرنگستان )81 ،1379 ،به سبک فرنگ در شهرهایی که به دست روس تصرفشده ،میباشد.
بهعالوه در صفحه  ،69به باال رفتن از پله دو طرفی اشاره میکند که در هیچ سفرنامه دیگری مشاهده نشد .همچنین
رویشان ،از آهن پوشیده شده که برخی قرمز و برخی سبزرنگ میباشند
به خانه بزرگان و ابنیه دولتی اشاره میکند که ِ
(روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در سفر دوم فرنگستان .)90 ،1379 ،درنهایت به بازدید از میدان مشق (پاراد) و
مشاهده سان لشکر و نظم و ترتیبشان در همه موارد ازجمله لباسهایشان و حتی اسبهای سیاه یکرنگ و یک اندازه و
به یک فربهای که نشان از ترتیب ،نظم ،هماهنگی و پیشرفته بودن قشون روس را میدهد اشاره میکند (روزنامه خاطرات
ناصرالدینشاه در سفر دوم فرنگستان 100 ،1379 ،و .)101
	44.در این سفرنامه نیز ،وی به دو سفر قبلی اشاره میکند و از شرح مازاد ویژگیهای فضا خودداری میکند (روزنامه خاطرات
غیرتکراری معماری و قابلذکر این
ناصرالدینشاه در سفر سوم فرنگستان 135 ،1369 ،و  138و  .)150چهار نکته
ِ
سفرنامه ،اشاره به معماری سبز روی خانهها در صورت آهنی نبودن سقف خانه است (روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه
شام عمارت دالغورکی که با چراغ
در سفر سوم فرنگستان ،)116 ،1369 ،در حیطه مبلمان ،به چهلچراغهای اتاق ِ
الکتریسیته روشن میشد (روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در سفر سوم فرنگستان )136 ،1369 ،و چراغهای عمارت
زمستانی که با گاز خود کارخانههای گاز روسیه کار میکند ،اشاره میکند و میگوید که برای تهران نیز باید از این
ً
چراغها گرفت (روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در سفر سوم فرنگستان )143 ،1369 ،و نهایتا از عمارتهای ییالقی
چوبی روسیه یاد میکند که بسیار قشنگ بوده و آنها را بهمانند جعبههای شیرینی تعبیر کرده که میگوید از این گونه
عمارتها ،در تهران باید بسیار ساخته شود و این عمارتها را بهترین نوع میداند (روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در
سفر سوم فرنگستان.)151 ،1369 ،
	45.آقا وجیه الله میرزا ،سپهساالر یا امیر خان سردار ،دومین سفیر فوقالعاده ایران با لقب سیف الملک دوم بود.
	46.علت این سفر ،تعزیت مرگ الکساندر سوم و به تخت نشستن نیکالی دوم بود .نکته قابلذکر در این سفرنامه ،دستور
خرید تلمبه و وسایل کار جهت خاموش کردن آتش بهواسطه آتشسوزی ر خداده در بندرانزلی از روسیه بود (احتشام
السلطنه )194 ،1367 ،و اینکه جدای از عدم ذکر جزئیات معماری ،ضعف و درماندگی اعضای هیئت ایرانی را میتوان
بهواسطه تنها گفتگویی که میان ایشان و مسئول امور سیاسی و روابط خارجی روسیه رخ داد که عبارت بود از «درخواست
یک واگن اضافی برای حمل اشیا و اثاثیه خریداریشده در هنگام مراجعت» (احتشام السلطنه )198 ،1367 ،دریافت.
نکته جالبتوجه دیگر در این حیطه ،عدم تمایل شاهزاده امیر خان سردار به بازدید از مریضخانههای دولتی ،کتابخانهها
و عمارتها و قصور سلطنتی ،موزهها و  ...میباشد (احتشام السلطنه.)199 ،1367 ،
	47.نکته موردتوجه در این سفرنامه ،عبارت «بهشت بودن» میباشد که در وصف «پتروسی پارک» اشاره شده است (سالور،
.)395 ،1374
	48.نکته قابلذکر در این سفرنامه ،توصیفی است که وی از شهر مسکو با عمارتهای عالیاش میدهد که «هیچ چشمی
از اهل ایران ندیده بلکه نشنیده» (سالور .)188 ،1374 ،همچنین به تعبیری که از تماشاخانه بزرگ آنجا تحت عنوان
«و الله بهشت همین مکان است» (سالور )188 ،1374 ،و در وصف ساریسکوسالو که «تمام عمر اینطور ندیده بود»
(سالور )190 ،1374 ،میتوان اشاره کرد .متأسفانه به ذکر جزئیات فضاها و معماری ساختمانها اشارهای نشده است.
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احتشام السلطنه ( .)1367خاطرات احتشام السلطنه (به کوشش سید محمدمهدی موسوی) .تهران :انتشارات زوار.
اعتصام ،ایرج ( .)1374بررسی معماری و شهرسازی معاصر ایران با اروپا .مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و
شهرسازی ارگ بم ،تهران :سازمان میراث فرهنگی.
اعتمادالسلطنه ،محمدحسن خان ( .)1367تاریخ منتظم ناصری (به کوشش محمدابراهیم رضوانی) .تهران :انتشارات
دنیای کتاب.
افشار قزوینی ،میرزا حبیبالله ( .)1380سفرنامه سیف الملک به روسیه :شرح سفارت میرزا عباس قلی خان نوری سیف
الملک به روسیه (به کوشش محمد گلبن) .تهران :مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.
افشار ،میرزا مصطفی ،و مستوفی انصاری ،حاجی میرزا مسعود ( .)1349سفرنامه خسرو میرزا به پطرزبورغ و تاریخ زندگانی
عباس میرزا نایبالسلطنه (به کوشش محمد گلبن) .تهران :چاپخانه اتحاد.
بیات ،اروج بیگ ( .)1338دون ژوان (خوان) ایرانی ،با حواشی و یادداشتهایی از لسترنج (مترجم :مسعود رجب نیا).
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
پاکدامن ،بهروز ( .)1373نگاهی کوتاه بر شیوهها و گرایشهای معماری در تهران :کتاب تهران .جلد چهارم ،تهران:
انتشارات روشنگران.
پندی ،کیوان ( .)1387رشت در آینه تاریخ .رشت :کتیبه گیل.
پورمحمدی املشی ،نصرالله ،و قدیری لشکاجانی ،کلثوم ( .)1394تأثیرات سیاسی-اجتماعی حضور روسیه در گیالن در
دوره قاجار .دو فصلنامه تاریخنامه ایران بعد از اسالم.69-45 ،)۱۱(۶ ،
خیراندیش ،عبدالرسول ،و رحیمی جابری ،اعظم ( .)1395اهداف و کارکردهای کنسولگری روسیه در رشت نیمه دوم
قاجاریه .پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران.70-59 ،)۲(۴ ،
رضوی پیرانشاهی ،سید عباس علی ( .)1396پیامدهای اجتماعی و سیاسی نفوذ روسیه در سرزمینهای شمالی ایران
(میانه قرنهای  19و  20میالدی) .فصلنامه توسعه اجتماعی.220-195 ،)۲(۱۲ ،
روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در سفر اول فرنگستان ( .)1377به کوشش فاطمه قاضیها .تهران :انتشارات سازمان اسناد
ملی ایران.
روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در سفر دوم فرنگستان ( .)1379به کوشش فاطمه قاضیها .تهران :انتشارات سازمان اسناد
ملی ایران.
روزنامه خاطرات ناصرالدینشاه در سفر سوم فرنگستان ( .)1369به کوشش محمد اسماعیل رضوانی و فاطمه قاضیها.
تهران :دفتر پژوهش و تحقیقات سازمان اسناد ملی ایران با همکاری موسسه خدمات فرهنگی رسا.
سالور (عزالدوله) ،عبدالصمد میرزا ( .)1374سفرنامه عبدالصمد میرزا سالور عزالدوله به اروپا و دو سفرنامه او به اروپا در
سالهای  1290و ( 1300به تنظیم و تصحیح :مسعود سالور) .تهران :نشر نامک.
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Abstract

Peter the Great's effective actions are a turning point in Russian architecture. By traveling to European countries and
observing their progress, he began to recruit various Western European artists and architects, and imitate them in
various fields including architecture. In this respect, Russian imported architecture has influenced the history of Iranian
construction in various ways. Therefore, this study seeks to represent the impact of Russian imported architecture on
Iranian contemporary architecture in order to answer the question of how Russian architecture is perceived and used in
Iran? The research methodology is a combination of the descriptive-analytical method and content analysis, which is
carried out in two phases. The statistical population of the study is a collection of itineraries of Iranian who traveled to
Russia in the Qajar period. Purposive sampling was used to select seven of the most important itineraries as the sample
population for content analysis. In order to summarize the second phase and explain the impact of Russian architecture
on contemporary Iranian architecture, Russian-made buildings in Iran have been analyzed. Hence, in the first step, the
selected itineraries were reviewed in order to examine and extract the components of Russian imported architecture,
their spaces, and details in which travelers have carefully described - which did not exist in Iranian architecture- and in
the second step, the effectiveness and presence of these components in contemporary Iranian architectural monuments
have been discussed. The main objective of this research is to explain the influence of Russian architecture on Iranian
architecture during the Qajar Era. The findings show that due to numerous political and historical issues between the two
countries, various trips had been taken to Russia. By studying the echoes of the travels as “Itineraries”, one can become
familiar with the Russian architecture of that era, which was somehow the dominant power of Europe. Other findings
of this research show that the same architecture and constructions from the Qajar period have been implemented in
the form of various architectural components in Iran. Some of the most substantial components regarding the physical
elements are “Onion Dome”, “balcony”, various materials such as “Russian wood”, “high ceiling room”, and “large
low stairs” in the entrance axis. In terms of the functional elements, items such as “heater”, “furniture”, “functional
composition”, and “performance separation” can be mentioned. Also, it is clear from the data that the Russian architecture
has been implemented in Iran through a variety of ways and agents. For instance, the businessmen who have brought
back architectural drawings from their trips to Russia. Moreover, the Russian architecture had been imported by the
photographs and postcards of Russia, the Iranian engineers who were inspired by Russian style through Russian-trained
architects, and most importantly, the presence of Russian engineers in Iran.
Keywords: Russian imported architecture, Iranian contemporary architecture, itineraries of Iranian who traveled to
Russia, Qajar era, architectural components

