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چکیده

از گونههــای رایــج معمــاری متأخــر تاریخــی ایــران ،بناهــای مختلــف اربابــی هســتند کــه نمونههایــی
از آنهــا در دورۀ قاجــار ســاخته شــده و موردتوجــه حاکمــان شــهرها و روســتاهای محلــی ایــن دوره قــرار
گرفتــه بــوده اســت .روســتای ورکانــه در دهســتان الونــد شــرقی ،از توابــع بخــش مرکــزی شــهر همــدان
بهفاصلــۀ  15کیلومتــری جنوبشــرقی و در درۀ ارزانفود-ورکانــه در منطق ـهای کوهســتانی قــرار دارد .ادارۀ
ایــن روســتا در دورۀ قاجــار و پهلــوی توســط «نقیخــان و مهریخانــم قرا گوزلــو» بــوده اســت .از حضــور
خانــدان قرا گوزلوهــا در روســتای ورکانــه دو بنــای تاریخـ ِـی «خانــۀ اربابــی» و «اصطبــل پــرورش اســب» بــا
فاصلــۀ بهترتیــب یکصــد و پانصــد متــری ،خــارج از بافــت روســتا بهجــا مانــده اســت در زمــرۀ بناهــای
حکومتــی ،بهعنــوان الگوهــای منتخــب دو گونــۀ متفــاوت معمــاری دربــاری محلــی و قابلقیــاس بــا
مجموعــۀ بناهــای اربابــی «قراولخان ـه» آقاولــر در تالــش اســت کــه مــورد بررســی و تجزی ـه وتحلیــلقــرار
خواهنــد گرفــت .هــدف اصلــی ایــن نوشــتار ،شــناخت الگوهــا و دگرگونیهــای ایجادشــده در معمــاری
ســنتی روســتایی ،برمبنــای اندیشــهها و روشهــای تغییرشــکلیافته در دو نــوع بنــای مختلــف اربابــی
ـشرو بــا روش توصیفــی  -تحلیلـ ِـی میدانــی بــه
دورۀ قاجــار و پــس از آن اســت .بــر ایــن اســاس ،جســتار پیـ ِ
معرفــی ،تجزی ـ ه و تحلیــل سبکشناســانه و طبقهبنــدی عناصــر معمــاری روســتایی و تحــوالت اجتماعــی
تأثیرگــذار در فرآینــد شــکلگیری معمــاری اربابــی دورۀ قاجــار در روســتای ورکانــه میپــردازد .پرس ـشهای
ایــن جســتار :نخســت ،چهعواملــی موجــب قرارگیــری ایــن بناهــا در خــارج از بافــت روســتا بــوده اســت؟ دوم،
ایــن بناهــای مــورد مطالعــه ،چــه نســبت از معمــاری منطقــه تأثیرپذیرفتــه و تأثیرگــذار بــوده اســت؟ برآینــد
پژوهــش نشــان میدهــد کــه براســاس ویژگیهــای معمــاری ،ایــن دو بنــا منفــک از بافــت روســتای ورکانــه
و بــا تأثیرپذیــری از معمــاری دربــاری و اروپایــی مرســوم در دورۀ قاجــار بــا مصالــح بــومآورد ســاخته شــدهاند
کــه خانــۀ اربابــی بــا نقشــۀ نیمچلیپایــی و شــیوۀ برونگــرا و اصطبــل اســب بــا نقشــۀ مستطیلشــکل متقــارن
ســاخته شــده اســت.
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معمــاری دورۀ قاجاریــه را میتــوان تحتتأثیــر دو عامــل مهــم بررســی و مطالعــه کــرد -1 :عوامــل
داخلــی؛ از آغــاز ســلطنت آقامحمدخــان تــا پایــان ســلطنت محمدشــاه .در ایــن دوره ،نــگاه حا کــم بــر
معمــاری همچنــان نگاهــی درونزا و برمبنــای ســبک اصفهــان و بــه کمــال رســاندن آن بــوده اســت.
 -۲عوامــل بیرونــی؛ از آغــاز ســلطنت ناصرالدینشــاه تــا پایــان حکومــت سلســلۀ قاجــار .در ایــن دوره بــر
اثــر مســافرتهای ناصرالدینشــاه و اخــاف او و همچنیــن اعــزام عــدهای از محصلیــن ایرانــی بــه اروپــا و
تحتتأثیــر قــرار گرفتــن هیــأت حاکمــه و نخبــگان جامعــه ،ســبکی در معمــاری آغــاز میگــردد کــه التقاطــی
از معمــاری بومــی و معمــاری غربــی (منظــور عواملــی اســت کــه از کشــورهای اروپایــی گرفتــه شــده) اســت
(ســاریخانی .)54 :1382 ،در دورۀ قاجــار عالوهبــر معمــاری مذهبــی کــه پیــروی از معمــاری دورۀ صفویــه
ت و خانــه) نیــز عوامــل معمــاری ایرانــی و اروپایــی را در هــم
بــوده اســت ،معمــاری دربــاری (کاخ ،عمــار 
میآمیــزد کــه مهمتریــن و شــاخصترین آن ،معمــاری خانههــای دربــاری و اربابــی زیبــا و مختلفــی اســت
کــه در ایــن دوره بــه اوج زیبایــی خــود میرســد و یکــی از رکنهــای اصیــل معمــاری ایرانــی را بــه نمایــش
گــذارده اســت و از آن جملــه میتــوان خانــۀ بروجردیهــا در کاشــان ،خانــۀ الریهــا در یــزد و ...را نــام بــرد.
بــا ایــن وصــف در دورۀ قاجاریــه شــیوۀ جدیــدی در معمــاری ایجــاد شــده کــه از آن میتــوانبهعنــوان شــیوۀ
معمــاری قاجــار یــاد کــرد (پیرنیــا .)348 :1386 ،از خصوصیــات کلــی معمــاری ایــران و عناصــر معمــاری
کــه تــا قبــل از دورۀ قاجــار رواج نداشــته و از ایــن دوره بهبعــد میتــوان در معمــاری بناهــای دربــاری ایــران
مشــاهده کــرد ،ویژگیهــا و نوآوریهایــی هســتند کــه عبارتنــد از :معمــاری خیابانــی ،معمــاری خانههــای
مســکونی ،معمــاری بادگیرهــا ،معمــاری بناهــای عمومــی و( ...ســاریخانی .)56-62 :1382 ،همچنیــن از
دیگــر نوآوریهــا ،بایــد از خانههــا و عمارتهــای حکومتــی بــا ورود عناصــر جدیــد در تزئینــات وابســته بــه
معمــاری نــام بــرد کــه دربرگیرنــدۀ کاش ـیکاری گلمگلــی (قازمقــازی) ،کاش ـیکاری ُمهــری ،قوارهبنــدی،
نمــای آجــر کورمــات ،آجرهــای تزئینــی قالبــی و تــراش و ب ـهکار بــردن قوسهــای هاللــی و نیمدایــرهای
بــوده اســت (همــان.)67 :
از نمونههــای شــاخص و تحــوالت معمــاری دربــاری دورۀ قاجــار ،بایــد از آثار معماری اربابی (روســتایی)
خانــدان قرا گوزلــو روســتای ورکانــه در همــدان نــام بــرد کــه در نــوع خــود از منحصربهفردتریــن آثــار معمــاری
ایــن دوره در نــوع بنــا ،شــیوۀ ســاخت و مصالــح بهکاررفتــه بهشــمار میآینــد« .نقیخــان قراگوزلــو» ،خــان
یشــود .از
روســتای ورکانــه بــوده کــه بعــد از وی ،دختــرش «مهریخانــم قرا گوزلــو» اربــاب و حاکــم روســتا م 
حضــور قرا گوزلوهــا در روســتای ورکانــه دو اثــر و بنــای تاریخــی «خانــۀ (قلعــه) اربابــی» و «اصطبــل پــرورش
اســب اربابــی»بهجــا مانــده اســت .خانــۀ اربابــی در فاصلــۀ صدمتــری متعلــقبــه دورۀ قاجــار و «اصطبــل
پــرورش اســب» و متعلــق بــه دورۀ اواخــر قاجــار و اوایــل پهلــوی (؟) در فاصلــۀ  500متــری غــرب بهصــورت
جــدا و منفــرد از بافــت روســتا قــرار گرفتهانــد کــه از وجــود روابــط و تحــوالت اجتماعــی ارباب-رعیتــی
روســتایی در گذشــته حكایــت دارنــد.
پرس ـشهای پژوهــش :نخســت ،چهعواملــی موجــب قرارگیــری ایــن بناهــا در خــارج از بافــت
روســتا بــوده اســت؟ دوم ،بناهــای مــورد مطالعــۀ مذکــور ،چــه نســبت از معمــاری منطقــه تأثیــر پذیرفتــه و
تأثیرگــذار بــوده اســت؟ بــا ایــن پرسـشها ،هــدف پژوهــش در ایــن جســتار مشــخص میگــردد کــه شــناخت
دگرگونیهــای ایجادشــده در معمــاری ســنتی دربــاری برمبنــای اندیش ـهها و روشهــای تغییرشــکلیافته
در دورۀ قاجــار اســت .بــر ایــن اســاس تــاش شــده بــه معرفــی ،تجزیهوتحلیــل سبکشناســانه و طبقهبنــدی
عناصــر معمــاری دو بنــای دربــاری ورکانــه پرداختــه شــود .لــذا دو ســبک معمــاری ســنتی ،ه ـمدوره و بــا
کمــی تأخیــر ســاخته شــدهاند ،امــا متفــاوت از یکدیگــر هســتند .ایــن دو بنــای اربابــی ورکانــه ،در مناطــق
کوهســتانی شــهر همــدان بهگون ـهایمطابــق و منطبــق بــا آبوهــوای ســرد ســاخته شــده اســت .هریــک از
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ایــن دو معمــاری ،دارای ویژگیهــای هنــری منحصربهفــرد هســتند و گویــای بخشــی از تاریــخ و فرهنــگ و
هویــت معمــاری گذشــته ســنتی دورۀ قاجــار ایــران میباشــند .گویــا حضــور خانــدان قرا گوزلوهــا در روســتای
ورکانــه و منطقــۀ مذکــور ،بهمنظــور اســتفادۀ بهینــه از قابلیتهــای طبیعــی مراتــع کوهســتانی بهجهــت
پــرورش اســب حکوم ـت مرکــزی بــوده اســت.

توصیفی-تحلیلــی میدانــی بــه معرفــی ،تجزیهوتحلیــل
پیــش رو بــا روش
ِ
بــر ایــن اســاس ،جســتار
ِ
سبکشناســانه و طبقهبنــدی عناصــر معمــاری روســتایی و تحــوالت اجتماعــی تأثیرگــذار در فرآینــد
شــکلگیری معمــاری اربابــی دورۀ قاجــار میپــردازد و درجهــت شــناخت کالبــد اصلی بناهــای اربابی خاندان
قراگوزلــوی ورکانــه ،همــراه بــا ثبــت و مســتندنگاری کامــل مشــاهدات میدانــی و بررســی باستانشناســی کــه
بــا نقشـهبرداری از عــوارض و یافتههــای معمــاری موجــود ،همــراه بــوده ،بــه وا کاوی بناهــا بــا رهنمودهــای
آثــاری ماننـ ِـد آشــنایی بــا معمــاری مســکونی ایــران (معماریــان )1371 ،پرداختــه و همچنیــن در ادامــۀ مســیر
از کتــب و گزارشهــای مرتبــط نیــز اســتفاده کــرده اســت.

پیشینۀ پژوهش

در مــرور پیشــینۀ پژوهشــی خانــدان قرا گوزلــو در همــدان ،میتــوان بــه سلســله مطالعههــای موشــکافانۀ
«پرویــز اذکایــی» (اذکایــی1366 ،؛ 1367الــف؛ 1367ب و  )1380و همچنیــن بررســی آثــار معمــاری ایــن
خانــدان در همــدان و مطالعـ ه و معرفــی خانــۀ اربابــی منســوب بــه قرا گوزلوهــا در شــهر همــدان (محمــدی،
 )1391اشــاره کــرد .در مــرور پیشــینۀ پژوهشــی روســتای ورکانــه بایــد اشــاره داشــت کــه ایــن روســتا،
ازجملــه روســتاهای دارای بافــت تاریخی-فرهنگــی و در زمــرۀ روســتاهای هــدف گردشــگری «ادارهکل
میراثفرهنگــی اســتان همــدان» قــرار دارد .همچنیــن در گــزارش طــرح هــادی روســتایی کــه ازســوی
«ادارۀ بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان همــدان» (بنیــاد مســکن انقــاب اســامی)14-82 :1382 ،
تهیــه شــده و نیــز در اثــری دیگــر ،تحتعنــوان راهنمــای گردشــگری روســتاهای ایــران (زنــدهدل:1388 ،
 )301-302بــه معرفــی روســتای ورکانــه پرداختــه شــده اســت .بــا توجــه بــه نکتــۀ مذکــور ،مجموعــۀ اربابــی
خانــدان قرا گوزلــو روســتای ورکانــه در ایــن بیــن ،بهدلیــل قرارگیــری در حریــم بافــت بیرونــی روســتا و عــدم
توجهــات در حفــظو احیــاء و مطالع ـهای روشمنــد ،مهجــور مانــده (و حتــی در پــس بیتوجهیهــا ،ایــن
دو بنــا درمعــرض تخریــب قــرار دارنــد) و تنهــا بــه ثبــت دو بنــای خانــۀ اربابــی بــا نــام «قلعــه» و «اصطبــل»
اربابــی مهریخانــم قراگوزلــو در زمــرۀ آثــار میراثفرهنگــی بســنده شــده و آنچــه مســلم اســت ،ایــن اســت کــه
تاکنــون مطالعــۀ دقیــق و روشمنــد علمی-پژوهشــی در بــاب حضــور خانــدان قراگوزلــو در ورکانــه و بناهــای
اربابــی آن صــورت نگرفتــه و تنهــا بــهمعرفــی بافــت تاریخــی روســتای ورکانــه اشــاره شــده اســت کــه پژوهــش
ـش رو از اینمنظــر ،پژوهشــی نــو خواهــد بــود.
پیـ ِ 

موقعیت جغرافیایی روستای ورکانه و بناهای اربابی (خانه و اصطبل)

َ
«درۀ ارزانفــود َ -ورکانــه» (درۀ قرا گوزلوهــا /در ۀ آبشــینه) در  20كیلومتــری جنوبشــرقی همــدان واقــع شــده
و ازجملــه درههــای جنوبشــرقی رشــتهکوه الونــد اســت .ایــن دره بهدلیــل قــرار گرفتــن در دامنههــای
میانكوهــی كوهســتان الونــد از مناظــر بســیار زیبایــی برخــوردار اســت کــه بهجهــت حضــور گســتردۀ اقــوام
قراگوزلوهــا و اربــاب بــودن خانــدان مذکــور در ایــن ناحیــه ،بــهنــام «در ۀ قرا گوزلوهــا» (سیهچشــمان) نیــز
شــناخته میشــود .روســتای ورکانــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان همــدان بــا مختصــات جغرافیایــی
 48درجــه و  37دقیقــه طــول شــرقی و  34درجــه و  41دقیقــه عــرض شــمالی و از دهســتان الونــد شــرقی ،از
توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان همــدان ،در فاصلــۀ خــط مســتقیم 15کیلومتــری و ازطریــق راه دسترســی
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جــادۀ مالیــر و راه آســفالتۀ ســد اکباتــان بهطــرف روســتای یلفــان ،درحــدود  20كیلومتــری جنوبشــرقی
همــدان در درۀ مذکــور واقــع شــده اســت (تصویــر .)1روســتای ورکانــه بــا ارتفــاع  2250متــر از ســطح دریــا،
در شــیب و دامنــۀ کــوه قــرار دارد کــه از شمالشــرقی در  3کیلومتــری کــوه ســردره ،از غــرب بــه روســتای
ســیمین ،از جنوبغربــی در  3کیلومتــری کــوه ســرخ بــاغ ،از شــرق در  4کیلومتــری کــوه قــرهداغ و از جنــوب
و جنوبشــرقی بــه درهبارانــی و درهقشــاق محــدود میشــود کــه دارای آبوهــوای معتــدل ســرد کوهســتانی
اســت (تصویــر .)2وجــود درههــای فــراوان ازجملــه درههــای زیبــای درهخــان ،تختهســنگ ،ج ـندره و
ســهبالغ در مجــاورت روســتا ،بــر ویژگیهــای طبیعــی و چشــمانداز روســتا افــزوده و شــیب عمومــی ایــن
منطقــه موجــب شــکلگیری رودخانههــای فصلــی شــده اســت .رودخانههــای فصلــی ورکانــه از ارتفاعــات
یخچالهــای طبیعــی الونــد سرچشــمه گرفتــه و بعــد از عبــور از اراضــی ســیمین-ورکانه بــه رودخانــۀ فصلــی
دارســتان (ارزانفــود) پیوســته و بعــد از عبــور از ارتفاعــات روســتای ارزانفــود ،از غــرب روســتاهای ورکانــه،
علیآبــاد ،شــمسآباد و یلفــان عبــور کــرده و در ادامــه بــه ســد ا کباتــان میریــزد (بنیــاد مســکن انقــاب
اســامی اســتان همــدان( ،)42 :1382 ،تصاویــر  1و .)2
در رابطــه بــا وجهتســمیۀ ورکانــه ،بهجهــت قرارگیــری ایــن روســتا درکنــار چشــمه و رود بــه ایــن نــام
ُ
خوانــد ه شــده اســت؛ زیــرا در زبــان کــردی «کانــه» یعنــی «چشــمه» کــه ایــن نکتــه بــا واقعیــت و نــام ایــن
روســتا ارتبــاط بیشــتری دارد .در زبــان کــردی َ«ور» بهمعنــی کنــار و «کانــه» بهمعنــی «چشــمه» اســت و
«ورکانــه» نیــز بهمعنــی «قــرار گرفتــن درکنــار آب و چشــمه» اســت .همچنیــن معــادن ســنگ در پیرامــون
روســتا بهوفــور دیــده میشــود ،بههمیــن دلیــل درخصــوص وجهتســمیه روســتا« ،ورکانــه» را معــادل
ً
محلــی کــه در نزدیکــی معــدن یــا َ«ورکان» اســت نیــز آوردهانــد .روســتای ورکانــه ،قدمتــی نســبتا طوالنــی
دارد و ســابقۀ تاریخــی آن بــه اوایــل دورۀ صفویــه (حــدود  400ســال پیــش) و بهحضــور زنگنههــا و ســپس
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تصویــر  .1موقعیــت شهرســتان همــدان ،دهســتانها و روســتای ورکانــه (بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان
همــدان.)1393 ،
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قراگوزلوهــا میرســد .گویــش روســتای ورکانــه را بایــد از منشــأ و ریشــۀ حضــور اقــوام مختلــف و در زبانهــای
ُ
لــری و کــردی بررســی نمــود؛ از آنجاییکــه در ســالیان بســیار دور اقوامــی از ایلهــای مختلــف لرســتان
و کردســتان بــه ایــن روســتا مهاجــرت نمودهانــد؛ زبانهــای کــردی ،لــری و همچنیــن بهلحــاظ نزدیکــی
بــه همــدان ،فارســی در ایــن روســتا ریشــه و منشــأ دارنــد کــه پــس از آمیختگــی ایــن اقــوام بــا فرهنــگ و
گویــش خــود ،در حالحاضــر فارســی بــا لهجــۀ خاصــی در بیــن اهالــی تکلــم میشــود .براســاس نتایــج
سرشــماری ســال 1375ش .روســتای ورکانــه  960نفــر جمعیــت داشــته و در سرشــماری ســال  1385ش،.
بــه جمعیتــی بالغبــر  2000نفــر افزایــش یافتــه اســت .روســتای کوهســتانی ورکانــه بافــت مســکونی متمرکــز
دارد و کوچهباغهــای پیچدرپیــچ ،خانههــای قدیمــی بــا پنجرههــای کوچــک و مشــبک چوبــی ،معمــاری
ســنتی زیبایــی را بهنمایــش گــذارده و فضاهــای کاربــردی و معمــاری روســتا در پاس ـخگویی بــه نیازهــای
معیشــتی و نــوع فعالیتهــای خانــوار و جامعــۀ روســتایی (کــه زار ع و دامــدار هســتند) شــکلگرفته اســت
(تصویــر .)3زمینهــای زراعــی روســتای ورکانــه ازنظــر کشــاورزی بهلحــاظ وجــود ســفرههای آب زیرزمینــی
ازجملــه مناطــق مســتعد منطقــه بهشــمار میرونــد (زنــدهدل.)301 :1388 ،
بافــت و معمــاری روســتا :روســتای ورکانــه بهلحــاظ اســتفاده از مصالــح بومــی و محلــی ،بهخصــوص
مصالــح ســنگی ،منحصربهفــرد بــوده و بافــت روســتا دارای معمــاری ســنگی (ســنگهایی بهرنــگ ســیاه)
اســت .کاربــرد ســنگ بهعنــوان یکــی از مصالــح معمــول در چهــرۀ بناهــای روســتا خودنمایــی میکنــد.
کاربــرد ســنگ در کالبــد و نقــاط مختلــف بناهــا ،ازجملــه در ســاخت دیوارهــای اصلــی و دیوارهــای حیاطهــا
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در بیــن ســنگها از مــاط ِگل اســتفاده شــده و پهنــای دیوارهــای ســنگی،
گاهــی در طبقــۀ همکــف بــه یکمتــر میرســد .تنهــا عامــل اتصــال در دیوارهــای ســنگی ،اســتفاده از
تیرهــای چوبــی اســت (تصویــر .)4بهنظــر میرســد کاربــرد ســنگ در روســتا ،بهدلیــل فراوانــی آن در منطقــه
(مصالــح بــومآورد) و ســختی و مقاومــت آن دربرابــر تغییــرات جــوی بــوده اســت (بنیــاد مســکن انقــاب
اســامی اســتان همــدان .)50-53 :1382 ،مراتــع پیرامونــی روســتا از دیربــاز بهعنــوان ییــاق عشــایر ســایر
اســتانها بهخصــوص ایــام و لرســتان و کردســتان بــوده اســت .ایــل «ترکاشــوند» در اوایــل اردیبهشـتماه از
نواحــی پلدختــر در لرســتان و بخشــی از اســتان ایــام کــوچ نمــوده و وارد نواحــی ییالقــی شهرســتان همــدان
بهخصــوص ورکانــه ،ارزانفــود ،خاکــو و ...میشــوند .مــدت اســتقرار ایــن ایــل  4الــی  6مــاه بــوده و مســیر
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تصویــر  .2تصویــر هوایــی شــهر همــدان و نمایــش موقعیــت درۀ ارزانفود-ورکانــه و موقعیــت روســتای ورکانــه در آن،
بشــرقی رشــتهکوه الونــد (.)Google Earth 2015
در دامنــۀ جنو 
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روســتایی ،ب 
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آنهــا همدان-لرســتان اســت (ســازمان جغرافیایــی نیروهــای مســلح .)128 :1380 ،همچنیــن روســتای
ورکانــه در مســیر کــوچ طوایــف «قزلیوســف یــارم تاقلــو» و «ورکانــی» قــرار دارد کــه هرســال از اواســط آبــان،
کــوچ خــود را آغــاز میكننــد (آقامحمــدی و شــرفی .)30 :1390 ،ایــن طوایــف براســاس ســنتهای قدیمــی
و شــیوۀ معیشــتی خــود ،بــرای یافتــن مراتــع تــازه ،کوههــا و درههــای بســیاری را پشتســر میگذارنــد و
در نقــاط مناســب ،اطــراق میکننــد .عشــایر پــس از پایــان فصــل اعتــدال ،بــه قشــاق بازمیگردنــد و در
اثــر همیــن ییالق-قشــاقهای اقوامــی ،از ایــن ایــات در روســتا ،بــا توجــه بــه عوامــل مهمــی چــون منابــع
غنــی آبــی ،اراضــی مناســب کشــاورزی و مراتــع بهصــورت یکجانشــین ،ســاکن شــدهاند (زنــدهدل:1388 ،
.)302-303
روســتای ورکانــه مجموع ـهای از ســه محلــه اســت کــه هریــک نیــز از تعــدادی واحــد مســکونی تشــکیل
شــدهاند .در محلــۀ «درب مســجد» کــه قدیمیتریــن محلــۀ روســتا نیــز بهشــمار م ـیرود ،مســجد و حمــام
قــرار دارد .کــف هریــک از کوچههــای روســتای ورکانــه بــا ســنگفرش پوشــش داده شــده اســت (بنیــاد
مســکن انقــاب اســامی اســتان همــدان .)50-53 :1382 ،خانههــای قدیمــی روســتا بــا اســتفاده از مصالــح
بومــی ســنگ ،چــوب ،خشــت و گل ســاخته شــدهاند و بهدلیــل ســرمای ســخت زمســتانی و کوهپای ـهای
روســتا ،دیوارهــای ضخیمــی دارنــد .ســقف اکثــر خانههــای روســتا مســطح اســت و بــا تیرهــای چوبــی
پوشــیده شــدهاند .همچنیــن جهــت خانههــا بهدلیــل اســتفادۀ حدا کثــری از نــور آفتــاب رو بــه جنــوب
ً
هســتند ،امــا در بافــت جدیــد روســتا رنگباختگــی معمــاری ســنتی آن کامــا مشــهود اســت و بــا اســتفاده
از الگــوی معمــاری جدیــد و مصالــح نــو ،مناظــر چشــمنواز خانههــای ســنگی دچــار چالــش شــده اســت
(زنــدهدل( ،)301-302 :1388 ،تصویــر .)4هســتۀ اولی ـ ۀ روســتا در پیرامــون یکرشــته قنــات (جنــوب و
مرکــز روســتا) تشــکیل شــده و ســپس در ســه مرحلــه گســترش یافتــه اســت؛ مرحلــۀ اول توســعه در پیرامــون
ً
بشــرقی
هســت ۀ اولیــه (بافــت قدیــم بــا معابــر تنــگ و باریــک) خصوصــا بــا گرایــش گســترش بهســمت جنو 
و در قســمتهایی مشــرف بــه اراضــی کشــاورزی صــورت گرفتــه ،و در مرحلــۀ دوم بــا توجــه بــه محدودیــت
توســعه بهســمت جنــوب ،توســعه بهســمت شــمال و شمالشــرق و ورودی روســتا موردتوجــه واقــع شــده و
در مرحلــۀ آخــر (ســوم) توســعه بهســمت غــرب و شــمالغرب ،بهعنــوان آخریــن توســعههای روســتا بــوده
کــه در ایــن مرحلــه ،مالکیــت ارضــی بهشــدت تأثیــر گذاشــته و در بخشــی از مــزار ع و باغــات واحدهــای
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تصویــر  .4نمونههایــی از معمــاری و نــوع ســازة خان ههــای موجــود در روســتای ورکانــه (عکــس از :ایمــان
یخــواه.)1394 ،
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مســکونی تبدیــل بــه ســاختمان شــده اســت .شــکلگیری و توســعۀ فیزیکــی ســکونتگاههای روســتایی
تحتتأثیــر عوامــل مختلفــی ازجملــه منابــع آبــی ،شــیب و توپوگرافــی زمیــن ،ارتباطــات زمینــی (جادههــا)
و همچنیــن مالکیــت اراضــی قــرار دارد .هســتۀ اولیــه روســتا نیــز در ارتبــاط بــا قدمــت ســاختمانها و برخــی
از عناصــر و کاربریهــای عمومــی ،بهخصــوص حمــام و مســجد شــناخته میشــوند .بافــت قدیمــی روســتا
دارای درهمتنیدگــی بــوده و در بعضــی از فضاهــا بافــت بهگونـهای اســت کــه واحدهــای مســکونی در طبقــۀ
دوم از روی معبــر یکدیگــر عبــور کــرده و بههــم متصــل شــده و تشــکیل داالن (در معبــر) دادهانــد .ایــن
عوامــل باعــث ایجــاد محدودیــت بصــری شــده و در فضــای خاصــی از معبــر بهصــورت قــاب درآمــده اســت
(بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان همــدان( ،)44-45 :1382 ،تصویــر.)4
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دشــتهای همــدان در دوران اســامی همــواره محــل تعامــات اقــوام گوناگــون ماننــد اقــوام لــر ،کــرد و
ترکمــان بــوده اســت .آنطورکــه موقوفــات بــزرگ «شــیخعلیخان» و «حســینعلیخان» زنگنــه در همــدان
ُ
نشــان میدهــد ،بخشــی از همــدان در دوران صفویــان و زندیــان زیــر نفــوذ گســتردۀ خانــدان «زنگنــۀ» لــر
زبــان بــوده اســت .بــا آغــاز دوران قاجــار و چرخــش قــدرت بهنفــع ترکزبانــان ،کمکــم ایــن قراگوزلوهــا بودنــد
کــه جانشــین زنگنههــاشــدند .حضــور ایــن طایفــۀ ترکمانــی در صحنــۀ سیاســی-نظامی ایــران بــا ظهــور
«آقامحمدخــان» قاجــار و پــس از او «فتحعلیشــاه» پررنگتــر شــده و بــه اوج خــود میرســد .قراگوزلوهــا
بــا خاندانهــای وابســته بــه «زندیــان» در همــدان کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا ،خانــدان زنگنــه بــود،
ُ
همزیســتی ،رقابــت و پیونــد عمیــق داشــتهاند (اذکایــی .)125 :1380 ،تیــرۀ «قرا گوزلــو» (سیهچشــمان) از
طوایــف ترکزبــان همــدان بودنــد کــه پیشــینۀ تاریخــی آنــان دسـتکم تــا دورۀ صفــوی فراتــر مـیرود؛ ایــن
طایفــه قزلباشــی پــس از کشــته شــدن نادرشــاه ( 1160هـــ.ق« ).ســرفرازبیک خدابندهلــو» را کــه در همــدان
ســر بــه شــورش برداشــته بــود از میــان بردنــد و هنــگام پیدایــی «کریمخــان زنــد» بــه او پیوســتند .همچنیــن
در دوران قاجــار ،بیشــتر مناســبات دیوانــی و ســپاهیگری را در اختیــار داشــتند و در دوران پهلــوی هــم از
صاحبمنصبــان دســتگاه سیاســی وقــت شــدند (محمــدی .)76 :1393 ،در ســپیدهدم ســدۀ  13هــ.ق.
بــار دیگــر دش ـتهای همــدان شــاهد یکــی از بزرگتریــن رویدادهــا و جابهجاییهــای تدریجـ ِـی جمعیتــی
بــوده اســت .ایــل ترکزبــان قرا گوزلــو ،دش ـتهای پهنــاور و همــوار همــدان را بهتدریــج اشــغال کــرد .ایــن
دشــتهای پهنــاور را آقامحمدخــان بــه بــزرگان ایــل قراگوزلــو وا گــذار میکنــد تــا دستخوشــی باشــد بــر
ُ
ُ
جانفشــانیهای ایــن طایفــۀ ترکمانــی در نبــرد بــا ســران زندیــان لرزبــان و کردزبــان ،امــا دوران قاجــار را بایــد
دوران اســتیالی مطلــق قرا گوزلوهــا بــر همــدان و دش ـتهایش دانســت (اوری و همــکاران.)509 :1388 ،
ایــات قراگوزلــو کــه از ارتفاعــات و مراتــع دامن ـهای جنوبــی الونــد اســتفاده میکردنــد ،ب ـه طرفــداری از
صفویــان برخاســتند و پــس از تثبیــت حکومــت صفــوی ،قــدرت را در منطقــه بهدســت گرفتنــد و اراضــی
همــدان تحــت اختیــار ایشــان درآمــد .ایــات و عشــایر در مســیرهای حرکــت خــود در مناطقــی کــه قابــل
اطــراق و اســتراحت خــود و چهارپایــان بــود ،بهتدریــج امکاناتــی ایجــاد میکردنــد .آثــار پیســنگی بــرای
برپایــی چادرهــا یــا نگهــداری چهارپایــان در مســیر حرکــت ایــات وجــود دارد .ایــن نقــاط بهتدریــج بــا
عالقهمنــد شــدن کوچنشــینان بــه محــل و مانــدگاری تبدیــل بــه هســتههای اولیــۀ روســتاهای منطقــه
نصــورت مــورد
شــد .مناطــق متعــددی از ایندســت درطــول درۀ «کالهقاضــی» یافــت میشــود کــه بــه ای 
اســتفادۀ کوچنشــینان بــوده اســت .تــا قبــل از اصالحــات ارضــی (ســال  1341هـــ.ش ).روســتاهای جنوبــی
شــهر همــدان (ماننــد :ســیمین ،ابــرو ،ورکانــه و )...در مالکیــت بهاءالملــک قراگوزلــو از عمــده مالکیــن
محلــی همــدان و از خانــدان قدیمــی و صاحــب نفــوذ قراگوزلــو در دوران قاجــار و پهلــوی قــرار داشــته اســت.
بهاءالملــک ،بــرادران و عموزادگانــش صاحــب امــاک وســیعی در ســایر نقــاط همــدان و دیگــر نقــاط کشــور
بودنــد و در مرا کــز قــدرت ،صاحــب نفــوذ و پســت و مقــام بودنــد و هما کنــون نیــز آثــار مختلفــی از آنــان در
گوشـهوکنار همــدان وجــود دارد کــه ازجملــه آنهــا میتــوان از بیمارســتان و کتابخانــه اعتمادیــه (امــروزی)
کــه توســط اعتمادالدولــه ،بــرادر بهاءالملــک وقــف شــده نــام بــرد (محمــدی.)74 :1393 ،
قرا گوزلوهــا در پیرامــون شــهر همــدان ،بهویــژه پیرامــون درۀ ارزانفود-ورکانــه (درۀ قزاگوزلوهــا) و
باألخــص روســتای ارزانفــود و ورکانــه از مدتهــا پیــش و در دوران صفویــه دارای چــراگاه و مرتــع بودنــد و در
ایــن منطقــه حضــور داشــتند و هنــوز هــم در فصلهــای گــرم ســال عشــایر ُترکزبــان ،آن ناحیــه را بهعنــوان
تابســتانگاه و بــرای چــرای دامهایشــان اســتفاده میکننــد ،تــا جاییکــه ایــن منطقــه امــروزه هــم نــزد اهالــی
منطقــه بــه «درۀ قرا گوزلــو» مشــهور اســت .پــس از اســتیالی قراگوزلوهــا بــر ایــن دشـتها ،ایــن ناحیــه کمکــم
بــه یکــی از پایگاههــای گــردآوری و آمــوزش ســپاهیان در دوران قاجــار تبدیــل شــد [و در پــس آن در دورۀ
پهلــوی (اســتناد بهحضــور اصطبــل پــرورش اســب مهریخانــم قرا گوزلــو)] و صحنــۀ آمــوزش فو جهــای
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خانۀ (قلعه) اربابی ورکانه

خانــۀ اربابــی ورکانــه درحــدود فاصلــۀ 100متــری و در ضلع جنوبی روســتا در بســتر ســبز کوهپایهای مشــرفبر
حاشــیۀ رودخانــه و چشــمۀ فصلــی واقــع شــده (تصویــر )3و متعلــقبــه اواخــر دورۀقاجــار اســت .ایــن بنــا یــک
ســاختمان دو اشــکوبهای بــا نقشــۀ نیمچلیپایــی (تصویــر )5مربــوط بــه خانــدان قرا گوزلــو (مهریخانــم)،
اربــاب روســتا بــوده اســت کــه در حالحاضــر بهدلیــل عــدم اســتفاده و رهــا شــدن آن ،مخروب ـهای بیــش
نیســت (تصویــر .)6بــا دقــت در دیوارههــای مخروبــه و پیهــای بهجامانــده ،میتــوان نقشــۀ ســاختمان را
ترســیم کــرد (تصویــر .)5ایــن بنــا بــا ابعــاد  13×20و بــا زیربنــای کل  320متــر را دربــر دارد ،البتــه طبقــۀ اول
کمــی کوچکتــر از طبقــۀ همکــف و در قســمت مرکــزی بنــا ایجــاد شــده اســت .ورودی بنــا از طبقــۀ همکــف
بــه طبقــۀ اول از ضلــع شــرقی بنــا بــا دو پلــۀ دوطرفــه از طرفیــن صــورت میگرفتــه اســت (بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی .)80 :1382 ،فضاهــای معمــاری بنــا درمجمــوع ،در طبقــۀ همکــف از  8و در طبقــۀ اول
بــا  6فضــای مســتقل تشــکیل شــده اســت کــه شــامل اتــاق (اتاقهــای زمستاننشــین و تابستاننشــین)،
ایــوان (پیشــخوان) ،تــاالر (بهصــورت جانبــی) ،داالن ،راهپلــه و بالکــن (در طبقــۀ اول) هســتند کــه در
ً
ارتباطــی تودرتــو و در طولوعــرض بنــا قــرار گرفتهانــد .ایــن اتاقهــا معمــوال دارای چنــد عملکــرد و کاربــرد
بودهانــد؛ خــواب ،نشــیمن ،غذاخــوری و . ...اتاقهــای متصــل بــه ایــوان کاربــردی تابستاننشــین و
اتاقهــای اندرونــی کاربــردی زمستاننشــین و دارای اجاقهــای مختلــف در دیوارههــا بودهانــد؛ در داخــل
اتاقهــا ،تاقچههــای متعــددی جهــت قرارگیــری اشــیاء و لــوازم تعبیــه شــده اســت .پلــه یکــی از مهمتریــن
عناصــر ارتباطــی طبقــۀ همکــف و اول در خانــۀ اربابــی بهشــمار آمــده اســت .ایــن راهپلــه از گونــۀ راهپلههــای
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ـرد کرمــان ،بلوچســتان،
نظامــی قرا گوزلــو بــود کــه بــرای نبردهــای بــزرگ ایــران در دوران قاجــار چــون نبـ ِ
فــارس ،بختیــاری ،خوزســتان ،کردســتان ،خراســان ،ســواحل خلیجفــارس و از همــه مهمتــر نبــرد بــا
روسهــای تــزاری در آذربایجــان در دوران حکومــت باباخــان گــردآوری و اعــزام میشــدند .همچنیــن
ُ
«حــاج محمدخــان جیحونآبــادی قرا گوزلــو» خــود از امــرای ارتــش ایــران و از مالزمــان و مشــاوران ویــژۀ
عباسمیــرزا نایبالســلطنه بــود (اذکایــی .)234 :1366 ،در تاریــخ ایــران نخســتین هــدف رهبــر جاهطلــب
قبیل ـهای ،گرفتــن یــک شــهر بــود ،و قرا گوزلوهــا هــم همیــن هــدف را داشــتند و دیــری نپاییــد کــه ُتــرکان
قراگوزلــو صاحبــان اصلــی شــهر همــدان شــدند .اســتیال بــر شــهر همــدان ،زمینهــای مرغــوب و مردمانــش،
آرزوی دیریــن آنهــا بــود .حاکمــان نورســیده صاحــب همــۀ شــهر بهجــز خانههــای مــردم میشــدند.
زنگنههــا کــه روزگاری حاکــم شــهر بودنــد ،بــا وقــف زمینهــا و داراییهایشــان ســعی میکردنــد کــه هرچــه
بیشــتر آنهــا را از تصاحــب حاکمــان تــازه ،یعنــی قرا گوزلوهــا دور نگـ ه دارنــد .بههرحــال تقدیــر بــر ایــن بود که
قراگوزلوهــا حاکمــان آینــدۀ همــدان باشــند .آنهــا دیگــر نیــاز چندانــی بــه کوچگــری و قبیلهرانــی نداشــتند،
بدینترتیــب پــس از نبردهــای طوالنــی در جایجــای کشــور ،زمینهــا و رعیتهــای بســیار یافتنــد .آنهــا
بهرســم و عــادت قبیل ـهای خــود ،پایــگاه اصلیشــان را در دشــت قــرار دادنــد کــه ایــن منطقــه در همــدان
بــه «شــورین» مشــهور اســت .کمکــم در دیگــر نقــاط نیــز مثــل «آبشــینه» و «سنگســتان» و پــس از آن سراســر
دشـتهای حاصلخیــز کبودرآهنــگ ،رزن ،فامنیــن ،قهاونــد و بهــار ،اقامــت گزیدنــد و قلعههــا و خانههــای
اربابــی چنــدی را برپــا کردنــد .قرا گوزلوهــا تــا پایــان حکومتشــان در قــاع حصیــن زندگــی کردنــد و بــا مــردم
سـ ِـر ســتیزش و ناســازگاری داشــتند ،امــا بودنــد آن عــدهای از ایــن قبیلــه کــه بــا مــردم درآمیختنــد و مــزد
مــردمداری خــود را نیــز گرفتنــد کــه ازجملــه؛ «یحیــی»« ،علیرضــا» و «منوچهــر» و [«مهریخانــم»] قرا گوزلــو
را میتــوان در ایــن زمــره دانســت (محمــدی« .)79-76 :1393 ،نقیخــان قراگوزلــو» ،خــان روســتای
ورکانــه بــوده کــه بعــد از او ،دختــرش «مهریخانــم قرا گوزلــو» اربــاب و حاکــم روســتا میشــود .در بیــن اهالــی
ایــن روســتا از مهریخانــم ،همــواره بــه نیکــی یــاد شــده و میشــود .از حضــور قرا گوزلوهــا در روســتای ورکانــه
دو اثــر تاریخـ ِـی خانــه و اصطبــل پــرورش اســب اربابــی بهجــا مانــده اســت.
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بیرونــی در نمــای اصلــی بنــا ،ترکیبــی زیبــا بهوجــود آورده اســت .ایــوان عالوهبــر آنکــه فضــای بــاز بیــرون و
فضــای بســته درون اســت ،در فصــل گرمــا بهعنــوان محلــی بــرای نشســتن مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه
اســت« .یکــی دیگــر از عملکردهــای ایــوان در بناهــای چنــد اتاقــی ،ارتبــاط دادن اتاقهــا بــا هــم میباشــد،
ً
بههمیــن دلیــل اتاقهــا معمــوال بهصــورت مســتطیل کشــیده هســتند» (معماریــان )123 :1379 ،کــه از
ایــن خصیصــه در بنــای خانــۀ اربابــی ورکانــه اســتفاده شــده اســت .در خانــۀ مذکــور گســترش بــه دو بخــش
صــورت پذیرفتــه اســت؛ نخســت در عــرض و دوم در ارتفــاع؛ در ایــن گســترش تــاالر ،اتاق مرکــزی و اتاقهای
جانبــی و ایــوان ،نقــش اساســی را شــکل دادهانــد ،همچنیــن راهپلــه بهعنــوان عنصــر مهــم ارتباطدهنــده در
طبقــۀ همکــف بــه طبقــۀ اول کــه گســترش ارتفــاع را دربــر دارد ،جایــگاه ویــژهای را ایفــا کــرده و در گســترش
آن نقــش اصلــی را داشــته اســت .بزرگتریــن بخــش بنــا در طبقــۀ همکــف بــه دو تــاالر جانبــی در ســمت چــپ
(درجهــت جنوبــی) و راســت (درجهــت شــمالی) اختصــاص یافتــه کــه اتاقهــای میانــی و مرکــزی را احاطــه
کــرده اســت؛ در طبقــۀ اول تنهــا بــا یــک تــاالر در بخــش جنوبــی بنــا بهصــورت مستطیلشــکل ،بزرگتریــن
فضــا را بهخــود اختصــاص داده اســت ،ایــوان بهصــورت پیشــخوان جلــوی بنــا قــرار دارد و ارتباطدهنــده
بــه فضاهــای دیگــر در طبقــۀ اول و دوم اســت (تصویــر.)5
ترکیــب و هماهنگــی در اســتفاده از مصالــح و شــکلدادن آن بهصــورت اســتخوانبندی اصلــی کالبــدی
بنــا و فضاهــای مختلــف در خانــۀ اربابــی ورکانــه خودنمایــی میکنــد .ســنگ ،سنگالشــه و ســنگ مالــون
از انــواع مصالــح متعــارف بهکاررفتــه در ایــن بناســت .عنصــر ســنگ نهتنهــا در ایــن بنــا ،بلکــه بهعنــوان
اصلیتریــن مصالــح در ابنیههــای روســتای ورکانــه بهدلیــل ســختی و مقاومــت آن دربرابــر تغییــرات جــوی
و همچنیــن کمبــود آجــر و خشــت در منطقــه ،همــواره موردتوجــه بــوده اســت .سنگالش ـههای بهکاررفتــه
ً
ً
در ســاخت ایــن بنــا ا کثــرا بهشــکل مالــون اســت و شــکل و ابعــاد مشــخصی ندارنــد ،ولــی غالبــا در رگههــای
ً
نســبتا مــوازی قــرار گرفتهانــد .قطعهســنگها بهشــکل مکعــب در ابعــاد  20تــا  50ســانتیمتر تراشــیده شــده
ـاح محلــی بــه ســنگهای
و ماننــد آجــر در ســاخت دیوارهــا ب ـهکار بــرده شــدهاند .ایــن ســنگها ،در اصطـ ِ
«فــوالد» نیــز معروفانــد .بهکارگیــری انــواع مصالــح در بنــای اربابــی ورکانــه ،ارتبــاط مســتقیم بــا مــواد و
مصالــح موجــود منطقــه و روســتا داشــته اســت .وجــود ســنگ و چــوب در روســتا باعــث شــده کــه از ایــن دو
مــاده در کالبــد بنــا بیشــترین اســتفاده شــود .ویژگــی ذاتــی ســنگ ،ســهولت دسترســی بــه معــادن و کارپذیری
و مقاومــت دربرابــر ســرما و نفوذناپذیــری ،در انتخــاب آن مؤثــر بــوده و همچنیــن چــوب نیــز بهدلیــل ســبکی
و ســهولت دسترســی ،در ســقف بنــا اســتفاده میشــده اســت .ســقف بــا ترکیبــی از تیرکهــای چوبــی مــدور
کــه روی آن را بــا حصیــر ،چوبهــای نــازک و الی ـهای از کاهــگل پوشــش دادهانــد ،ســاخته شــده اســت .از
تیرهــا در ســقف بهحالــت بیرونزدگــی اســتفاده شــده تــا ایســتایی و مقاومــت آن را بــاال ببرنــد .بنــا در نمــای
بیرونــی فاقــد هرگونــه تزئیــن و بهصــورت ســادۀ ســنگی و دارای قوسهــای نیمدایــرهای (روم ـیوار) در
ورودیهــا و پنجرههــا (تصاویــر  6تــا  )10مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،امــا نمــای داخلــی بنــا بــا پوشــش
گــچ پوشــیده شــده اســت (تصویــر  6و .)9
خانــۀ اربابــی ورکانــه بــا توجــه بــه قرارگیــری آن در فضــای بــاغ ،فاقــد حیــاط و حصــار بــوده و بهلحــاظ
ـاری
شــیوۀ معمــاری در زمــرۀ گونههــای معمــاری برونگــرا قــرار دارد« .معمــاری برونگــرا» ،بــه معمـ ِ
بناهایــی اطــاق میشــود کــه بــا فضــای بیرونــی خــود ،در ارتبــاط مســتقیم بــوده و فضاهــای داخلــی
آنهــا نیــز همیــن ارتبــاط را بــا فضــای بیرونــی دارنــد .ایــن نــوع بناهــا ،هــم در قالــب معمــاری عمومــی و
بیشــتر در مقابــر ،مســاجد ،امامزادههــا و ماننــد آن ،و هــم در قالــب معمــاری مســکونی ،در نقــاط مختلــف
ایــران ســاخته شــدهاند و تفــاوت بــارزی بــا ســایر بناهــای دیگــر [درونگــرا] ،در عنصــری بــهنــام «حیــاط»
ً
دارنــد .حیــاط در معمــاری -اصطالحــا درونگــرا ،-عالوهبــر عملکردهــای ارتباطــی و انســجام دادن بــه
فضاهــای مختلــف ،فضــای بــاز بیــرون را بــه داخــل آورده و اغلــب فضاهــای داخلــی بــه آن بــاز میشــوند
و بدینترتیــب ،خانــه ارتبــاط کمــی بــا بیــرون خــود پیــدا میکنــد .ایــن امــور عملکــردی و ارتباطــی ،در
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تصویــر  .5نقشــۀ خانــۀ اربابــی روســتای ورکانــه (بنیــاد مســکن انقــاب اســامی87 :1382 ،؛ بــا اصالحــات
نگارنــدگان).

تصویر  .6نمایی از بقایای خانۀ اربابی ورکانه (نمای اصلی بنا ،ضلع شرقی)( ،عکس از :محمد باللی.)1394 ،

تصویر  .7نمایی از بقایای خانۀ اربابی ورکانه (نمای پشت بنا)( ،عکس از :محمد باللی.)1394 ،
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تصویــر  .9نمایــی از بقایــای فضــای داخلــی بــا پوشــش گــچ ،خانــۀ اربابــی ورکانــه (نمــای جانبــی بنــا)( ،عکــس از:
یخــواه.)1394 ،
ایمــان حام 

خانههــای برونگــرا بــه عناصــر مختلــف دیگــری وا گــذار شــده اســت (معماریــان :1371 ،د) .از ویژگیهــای
بــارز خانــۀ اربابــی ورکانــه ،ارتبــاط مســتقیم بنــا بــا فضــای بیرونــی خانــه اســت؛ چرا کــه ترکیــب زیبــای
اتاقهــا بــا تورفتگــی و بیرونزدگــی و پیشــگاه و بالکــن طبقــۀ دوم در نمــای بنــا خودنمایــی میکنــد و
بنــا فاقــد حیــاط اســت و ارتبــاط مســتقیم بــا فضــای بــاغ داشــته و نقــش اصلــی بنــا را فضــای محیطــی
و بیرونــی و بنایــی بــا ویژگیهــای تابستاننشــین ایفــا کــرده اســت .در تحلیــل فضــای بنــا ،موقعیــت
طبیعــی و فضــای بــاغ ،نیــاز ســاخت حیاطــی بســته در ایــن بنــا را از ســازندگان آن ســلب کــرده اســت،
بنابرایــن تمــام ویژگیهــا ،بنــا را از نــوع بناهــای برونگــرا القــا کــرده اســت؛ ایــن دلیــل را میتــوان بــه
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تصویر  .8نمایی از بقایای خانۀ اربابی ورکانه (نمای جانبی بنا)( ،عکس از :محمد باللی.)1394 ،
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موقعیــت سوقالجیشــی بنــا نســبت داد کــه در یــک منطقــۀ کوهســتانی ،معبــری امــن بــرای ســاکنین آن
بهوجــود آورده اســت؛ خصیصـهای کــه هنــوز هــم در بســیاری از نقــاط کوهســتانی اســتان همــدان و ســایر
نقــاط ایــران بهچشــم میخــورد.

اصطبل اربابی ورکانه

بعــد از آنکــه مهریخانــم قرا گوزلــو بهعنــوان اربــاب روســتا منســوب میشــود ،اصطبلــی در  2کیلومتــری
جنــوب روســتا بــا حمایــت و توســط «انجمــن ســلطنتی» جهــت نگهــداری از اس ـبهای دربــار در فصــول
بهــار و تابســتان احــداث میکنــد .اصطبــل ســلطنتی از مهمتریــن عناصــر تاریخــی بافــت روســتای ورکانــه
بهحســاب میآیــد کــه در اواخــر دورۀ قاجــار ســاخته شــده اســت .ایــن بنــا بهصــورت منفصــل ،جــزء ســاختار
بافــت روســتای ورکانــه محســوب میشــود .بنــا دارای طــول و عــرض  22×72متــر و بــا زیربنــای کل 1584
مترمربــع (تصویــر  )11در فاصلــۀ حــدود  400متــری ضلــع غربــی خانــۀ اربابــی و درحــدود  500متــری آخریــن
خانــۀ امــروزی روســتا در ضلــع جنوبغربــی واقــع شــده اســت (تصویــر .)3درواقــع اصطبــل اســب بهصــورت
هوشــمندانه در بســتر ســبز کوهپای ـهای در حاشــیۀ رودخانــۀ فصلــی واقــع شــده و ضلــع غربــی بنــا بــه یــک
درۀ میانکوهــی بنبســت منتهــی میگــردد کــه فضــای امنــی بــرای ورود و خــروج آن ایجــاد کــرده اســت
(تصاویــر  12تــا  .)14ایــن بنــا داری یــک حیــاط مرکــزی اســت (تصویــر )14کــه دو طــرف حیــاط ،فضــای
نگهــداری اســب بــوده و دو ضلــع دیگــر ،ورودی-خروجــی (در ضلعهــای شــرقی و غربــی) و انبــار علوفــه و
نگهبانــی تعبیــه شــده اســت (تصاویــر  15 ،11و  .)16کل ســاختمان از مصالــح بنایــی بومــی منطقــه نظیــر
سنگالشــه و مــات گل بــا پوشــش ســقف تیــر چوبــی بهصــورت عرضــی و بــا فاصلــۀ تقریبــی محــور تــا محــور
 60تــا  50ســانتیمتر از یکدیگــر ،درطــول دهانــه چیــده شــدهاند و در برخــی مــوارد از آجــر (ماننــد قوسهــا)
اســتفاده شــده اســت .فضــای نگهــداری از اس ـبها در دو جبهــۀ حیــاط و هــر جبهــه دارای  25دهانــه بــا
قوسهــای جناغــی و عــرض هریــک از دهانههــا  1.5متــر بــوده و در داخــل کــف بهصــورت ســنگفرش
و دارای آخــور بــا قوسهــای بیضیشــکل جهــت بســتن اس ـبها ســاخته شــده اســت (تصاویــر  11و .)17
ورودی اصلــی اصطبــل از ضلــع شمالشــرقی بناســت کــه بــا یــک ایــوان نیمدایــرهای (روم ـیوار) پوشــیده
اســت (تصویــر .)15بنــای مذکــور در معــرض تخریــب قــرار دارد و اقداماتــی جهــت حفاظــت و نگهــداری از بنــا
هرگــز صــورت نگرفتــه و در نتیجــه چرخــۀ حیــات بنــا متوقــف گردیــده اســت .عوامــل محیطــی ،چــه طبیعــی
و چــه انســانی ،توانســته بــه بنــا آســیب وارد ســازد و آن را غیرقابــل اســتفاده کنــد .اصطبــل ورکانــه در نــوع
خــود در زمــرۀ منحصربهفردتریــن بناهــای اواخــر دورۀ قاجــار و پهلــوی قــرار دارد کــه شــاید بهجــرأت بتــوان
اذعــان داشــت کــه در نــوع خــود بیهمتاســت و در حالحاضــر مشــابه آن وجــود نــدارد یــا اینکــه از بیــن رفتــه
اســت.
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تصویر  .10نمایی از درگاه اصلی و پنجرههایی خانۀ اربابی ورکانه (عکس از :محمد باللی.)1394 ،
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تصویر  .12نمای کلی از درۀ و اصطبل اربابی ورکانه (دید از شمالشرق)( ،عکس از :محمد باللی.)1394 ،

تصویر  .13نمای جانبی اصطبل اربابی ورکانه (دید از شمال)( ،عکس از :محمد باللی.)1394 ،

وجوه اشترا ک و افتراق در معماری مجموعه بناهای اربابی دورۀ قاجار

مجموعــۀ معمــاری اربابــی ورکانــه ،قابلقیــاس بــا مجموعــه معماریهــای اربابــی مرســوم در دورۀ
قاجــار اســت کــه از نظــر نــوع ویژگیهــای معمــاری (نقشــه و مصالــح) ،مــکان قرارگیــری منطق ـهای و نــوع
معمــاری حاکمیتــی روســتایی (اربابرعیتــی) ،مشــابه یکدیگــر بــوده و درجهــت بهرهمنــدی از قابلیتهــای
منطق ـهای روســتایی و اســتفاده از مراتــع طبیعــی بکــر و تولیــدات کشــاورزی ،همچنیــن درجهــت تأمیــن
نیازهــای حاکمیتــی حکومتمرکــزی و نیــز کنتــرل و نظــارت هرچــه بهتــر بــر مناطــق حاشــیهای موردتوجــه
بــوده اســت.
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تصویــر  .11نقشــۀ اصطبــل اربابــی روســتای ورکانــه (بنیــاد مســکن انقــاب اســامی86 :1382 ،؛ بــا اصالحــات
نگارنــدگان).
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تصویر  .15نمای در اصلی ورودی اصطبل اربابی ورکانه (دید از شرق)( ،عکس از :ایمان حامیخواه.)1394،

تصویر  .16نمای در پشتی اصطبل اربابی ورکانه (دید از غرب)( ،عکس از :محمد باللی.)1394 ،

تصویــر  .17نمــای فضــای داخلــی ضلــع شــمالی (آخورهــا و محــل بســتن اســب) اصطبــل اربابــی ورکانــه (عکــس از:
یخــواه.)1394 ،
ایمــان حام 
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تصویــر  .14نمــای داخــل حیــاط و در خروجــی و ب هســمت درۀ میانکوهــی اصطبــل اربابــی ورکانــه (دیــد از شــرق)،
(عکــس از :محمــد باللــی.)1394 ،
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برخــورد بــا طبیعــت و چگونگــی ســاخت بناهایــی بــرای زندگــی ،برخــوردی اســت کــه هر انســانی در نقاط
مختلــف کرهزمیــن [و در ادوار مختلــف] داشــته و خواهــد داشــت .چگونگــی برخــورد بــا مســائل اقلیمــی،
آبوهــوا و ،...چگونگــی برخــورد بــا ناامنیهــای بهوجودآمــده ازطــرف انســانهای دیگــر ،نمونههایــی از
ایــن نــوع برخوردهــا هســتند و راهحلهــای ارائهشــده ،نشــاندهندۀ فایــق شــدن او بهصــورت کامــل یــا
ناقــص بــر ایــن عوامــل اســت .هریــک از نقــاط ایــران دارای ویژگیهــای منطقــۀ خــود بــوده کــه تأثیــرات
مهمــی در چگونگــی شــکلگیری در نحــوۀ ســاخت بناهــا ایجــاد کــرده اســت؛ ازجملــه دامنــۀ کوههــا در
نقــاط مختلــف ایــران ،محلهــای مناســبی جهــت اســکان بودهانــد و تعــداد زیــادی از شــهرها و روســتاها
در اینگونــه از مناطــق قــرار گرفتهانــد کــه در مقیاســی کوچکتــر ،بنــا بــا مجموعــهای از بناهــای دیگــر،
تشــکیل آبــادی و بــا بناهــای بیشــتر ،تشــکیل روســتاها و در مقیاســی باالتــر ،تشــکیل شــهرها را دادهانــد .ایــن
روســتاها در رابطــۀ مســتقیم بــا محــل مــورد کشــت و تولیــد محصــوالت خــود قــرار گرفتهانــد؛ بدینترتیــب،
ً
هــر خانــه میتوانــد معمــوال بــا باغهــا و محــل زراعــت خــود در رابطــۀ مســتقیم باشــد و یــا اینکــه مجموعـهای
از آنهــا درکنــار هــم قــرار گیرنــد و محــل کشــت و زراعــت از آنهــا کمــی دورتــر باشــد و عامــل انســجام ایــن
قطعــات و ایــن عناصــر میســر شــود (معماریــان :1371 ،و-ط) .روســتای ورکانــه و دو بنــای اربابــی آن از
چنیــن خصیصــۀ محیطــی تبعیــت کــرده و قابلقیــاس بــا برخــی از روســتاها و بناهــای اربابــی مشــابه در
ســایر نقــاط ایــران اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه مجموعــه بناهــای اربابــی قراولخانــه (عمــارت،
ُ َ
خانــه ،اصطبــل ،آبانبــار و )...بــا  130ســال قدمــت در روســتای «آقاولــر» 2از دهســتان کوهســتانی «تالــش»
در بخــش مرکــزی شهرســتان تالــش ،اســتان گیــان اشــاره کــرد (خدابخــش( ،)10 :1386 ،شــکل  118و
.)19
بنــای اربابــی آقاولــر توســط «نصــرتاهلل خــان عمیدالســلطنه» ،مشــهور بــه «ســردار امجــد» از آخریــن
بازمانــدگان خانــدان «مرداویجونــد» کــه تــا اواخــر دورۀ زندیــه حــکام «گســکر» تالــش بودنــد ،ســاخته شــده
اســت .ســردار امجــد کــه خــود فرزنــد «فــر جاهلل خــان ســرتیپ» اســت ،از ســال  1253تــا 1286هــ.ش .حا کــم
یکــه در مســیر
مطلــق تالــش بــوده اســت .ســردار امجــد روابــط حســنهای بــا دربــار قاجــار داشــته ،بهطور 
ســفر دوم «مظفرالدیــن شــاه» قاجــار بــه اروپــا در ســال  1281هـــ.ش ،.ســردار امجــد میزبــان وی در کــرگانرود
بــوده اســت (همــان .)38-39 :مجموعــۀ بناهــای آقاولــر درواقــع حاکمنشــین بــوده و در فصــل تابســتان
و ییالقــی مــورد اســتفاده بودهانــد .بنــای شــمالی مجموعــه ،مســکونی و بنــای جنوبــی ،اصطبــل بــوده اســت
(همــان.)40-42 :
بنــای اربابــی مستطیلشــکل آقاولــر در ســه اشــکفت و در مســاحتی بالغبــر  840مترمربــع بنــا شــده
اســت .طبقــۀ زیریــن همکــف  ،94طبقــۀ همکــف  375و طبقــۀ اول  371مترمربــع وســعت دارنــد .طــول
بنــا کــه درجهــت شــمالی-جنوبی امتــداد دارد 28 ،متــر و عــرض شــرقی-غربی آن 13متــر اســت (تصاویــر
 18و  .)19فضاهــای معمــاری بنــا درمجمــوع از  18فضــای مســتقل تشــکیل شــده اســت کــه در ارتباطــی
تودرتــو و درطــول بنــا قــرار گرفتهانــد .ســه فضــا در طبقــۀ زیریــن همکــف 8 ،فضــا در طبقــۀ همکــف و 7
فضــا در طبقــۀ اول جــای دارنــد .از ایــن فضاهــا 7 ،فضــای بــزرگ بنــا ،فضاهــای اصلــی عملکــردی محســوب
ً
میشــوند 6 ،فضــا بــا مســاحت نســبتا بــزرگ بــه فضاهــای ارتباطــی و  5فضــا بــه عملکردهــای فرعیتــر
اختصــاص دارنــد .بنــا دارای یــک ورودی اصلــی در نمــای شــرقی و یــک ورودی اصلــی در نمــای غربــی،
در طبقــۀ همکــف اســت کــه در محــور میانــی بنــا واقــع شــدهاند و هــردو بــه یــک داالن مرکــزی بــا مســاحت
 47مترمربــع راه دارنــد (تصویــر .)19از ایــن داالن ،میتــوان بــه فضاهــای طبقــۀ همکــف و همینطــور
ازطریــق دو راهپلـهای کــه در شــمال و جنــوب ایــن داالن قــرار دارنــد ،بــه طبقــۀ اول راه یافــت .بــرای ســاخت
تمــام بازشــوها و تاقچههــا ،از تاقهایــی بــا قــوس نیمدایــرهای (رومـیوار) اســتفاده شــده اســت .فضاهــای
طبقــۀ فوقانــی بــا ارتفــاع بیشــتر ،تابستاننشــین و فضاهــای طبقــۀ همکــف بــا ارتفاعــی حــدود نیممتــر کمتــر
از طبقــۀ فوقانــی ،زمستاننشــین بودهانــد (همــان .)70 :هماننــد بنــای خانــۀ اربابــی ورکانــه ،ســقف بنــا بــا
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تصویــر  .19نقشــه و نماهــای مختلــف معمــاری اربابــی قراولخانــۀ آقاولــر تالــش (ترســیم :رزازی 1377 ،در:
خدابخــش.)1386 ،

تیرهــای چوبــی پوشــیده شــده کــه ایــن تیرهــا بهصــورت عرضــی و بــا فاصلــۀ تقریبــی محــور تــا محــور  70تــا
 75ســانتیمتر از یکدیگــر ،درطــول دهانــه چیــده شــدهاند .ایــن تیرهــا تــا عمــق تقریبــی  50ســانتیمتری
داخــل دیوارهــا نشــیمنگاه داشــتهاند (همــان.)76 :
هــر دو اثــر تاریخــی مجموعـ ۀ اربابــی قرا گوزلــو در روســتای ورکانــۀ همــدان و قراولخانۀ آقاولــر در تالش،
بهلحــاظ زمانــی متعلــق بــه یــک بــازۀ زمانــی بودهانــد و از یــک ســنت معمــاری برونگــرا و از نــوع معمــاری
حاکمیتــی روســتایی (اربابرعیتــی) مشــابه درجهــت بهرهمنــدی از قابلیتهــای منطق ـهای روســتایی و
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تصویر  .18تصاویر نماهای مختلف معماری مجموع ۀ اربابی قراولخانۀ آقاولر تالش (خدابخش.)1386 ،
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اســتفاده از مراتــع طبیعــی بکــر و تولیــدات کشــاورزی ،همچنیــن در تأمیــن نیازهــای حاکمیتــی حکوم ـ 
ت
مرکــزی و نیــز کنتــرل و نظــارت هرچــه بهتــر بــر مناطــق حاشــیهای پیــروی کردهانــد ،امــا بهلحــاظ ســاختار
کالبــدی و ترکیــب عناصــر تشــکیلدهنده ،دارای وجــوه افتــراق و تمایــز متعــددی هســتند کــه در ادامــه بــه
مــوارد چنــدی از آن اشــاره میشــود.
اشــترا ک :هــر دو اثــر تاریخــی ،در زمــرۀ مجموعههــای اربابــی روســتایی تحــت نظــارت حکومــتمرکــزی
بــوده کــه در ســاخت هــر دو بنــا ،شــیوه بــر اصــل محرمیــت و در انتظــار نگهداشــتن ورودکننــدگان بــا اســتفاده
از پیشــخوان و فضاهایــی جدا کننــده بــوده اســت .در شــیوۀ ســاخت هــر دو بنــا ،از مصالــح ســنگ بهعنــوان
مهمتریــن مصالــح مقــاوم و قابــل دســترس در ســاخت دیوارههــای قطــور (بــا ترکیبــی از آجر در بنــای اصطبل
اســب ورکانــه و خانــۀ اربابــی آقاولــر) بــا قوسهــای نیمدایــرهای و تیرپــوش در طبقــات مختلــف اســتفاده
شــده اســت .بهکارگیــری مصالــح ســبکتر و پوشــش ســقف چوبــی بــا یــک شــیوۀ یکســان و همگــون از
وجــوه اشــتراک اســت .کارکــرد فضاهــای طبقــۀ همکــف ،اغلــب در هــر دو بنــا ،زمستاننشــین و در مــواردی
نیــز انجــام امــور خدماتــی و انبــاری بــوده و طبقــۀ فوقانــی بیشــتر دارای کارکــرد مســکونی و تابستاننشــین
و پذیرایــی بــوده اســت .عناصــری چــون پنجرههــای متعــدد در چهــار طــرف هــر دو بنــا ،نقــش تأثیرگــذاری
در تأمیــن روشــنایی فضاهــای داخلــی را داشــته و قوسهــا در نماهــای هــر دو مجموعــۀ اربابــی ،کاربــرد
اســتحکامی و تزئینــی داشــتهاند .ترکیــب عناصــر کالبــدی در مجموعــۀ بنــای اربابــی ورکانــه و آقاولــر ،تــا
حــدودی بــر اســلوب قرینهســازی فضاهــا اســتوار اســت؛ بهگونهایکــه در یــک نــگاه جامــع در بنــا ،بیننــده
بهســرعت در مییابــد کــه اتاقهــای سـه َدری در هــر دو مجموعــه تکــرار شــدهاند و درهــا و واشــوها درمقابــل
هــم قــرار دارنــد (ر .ک .بــه :تصاویــر  5و  .)19در هــر دو مجموعــه ،تاالرهــا در طرفیــن نقــش اساســی در
تقســیم فضاهــا و ایجــاد تفــاوت در ابعــاد مقیاســی آنهــا ایجــاد کردهانــد .وجــوه اشــترا ک عناصــر و اجــزای
هــر دو مجموعــۀ اربابــی ،بیانگــر تــداوم ســنتهای معمــاری برآمــده از دورۀ قاجــار اســت؛ اســتفاده از قــوس
نیمدایــرهای (روم ـیوار کــه از ویژگیهــای اصلــی معمــاری ایــن دوره بهشــمار میآیــد) ،خــود نشــانهای از
ســبک معمــاری قاجــار اســت .در تمــام فضاهــا اســتفاده از اصــل تقــارن طولــی و عرضــی در نماهــا و در نقشــه
بهوضــوح قابلتشــخیص اســت .هــر دو بنــا ازمنظــر زیس ـتمحیطی و مکانیابــی منظــری و منطق ـهای،
در مناطــق حاشــیهای بهجهــت بهرهمنــدی و کنتــرل هرچــه بیشــتر اقــوام مختلــف بــا حاکمیــت فئودالــی
تحــت نظــارت حکومتمرکــزی و ســلطنتی قــرار دارنــد کــه از وجــود روابــط و تحــوالت اجتماعــی اربــاب-
رعیتــی عصــر قاجــار و پــس از آن حكایــت میكنــد و بــا توجــه ب ـ ه حضــور اصطبــل در هــر دو مجموعــه و بــا
توجــه بــه قرارگیــری در مناطقــی بکــر و حاصلخیــز ،بهمنظــور اســتفادۀ بهینــه از قابلیتهــای طبیعــی مراتــع
کشــاورزی و کوهســتانی درجهــت پــرورش اســب حکومــتمرکــزی بــوده اســت.
تمایــز و افتــراق :مهمتریــن و بزرگتریــن وجــه تفــاوت ایــن دو بنــا بــا یکدیگــر ،در نــوع ســبک معمــاری
و بهکارگیــری مصالــح آنهاســت .بنــای اربابــی آقاولــر بــا اندامهــای معمــاری متفــاوت و در ســه طبقــه
طراحــی گردیــده و بنــای خانــۀ اربابــی ورکانــه در دو طبقــه ،از یکدیگــر متمایــز گردیدهانــد .بنــای اربابــی
آقاولــر بــا نقشــۀ مســتطیل (تصویــر )19و بنــای اربابــی ورکانــه بــا نقشــۀ نیمچلیپایــی (تصویــر )5بــا پــردازش
شــکوهآمیز و عظمتبخشــی در اجــزا صــورت پذیرفتــه اســت ،همچنیــن مجموعــۀ اربابــی ورکانــه ،فاقــد
حصــار و بــرج اســت ،چرا کــه بــا توجــه بــه قرارگیــری ایــن مجموعــه در دامنــۀ میانکوهــی و کوهســتانی
بــودن منطقــه ،بهنوعــی از حصــار و امکانــات دفاعــی طبیعــی بهرهمنــده بــوده ،امــا مجموعــۀ آقاولــر در
منطق ـهای فاقــد ایــن راهبــرد طبیعــی ،محصــور در حصــار و دارای بــرج حفاظتــی بــوده اســت.
از نظــر کاربــرد مصالــح ،تفاوتهــای بــارزی در مجموعــۀ بنــای اربابــی آقاولــر و مجموعــۀ اربابــی ورکانــه
وجــود دارد؛ در مجموعــۀ اربابــی ورکانــه ،مصالــح عمــده را ســنگ بـ ه خــود اختصــاص داده اســت (کــه دالیــل
آن پیشتــر ذکــر گردیــد) ،امــا در مجموعــۀ آقاولــر تالــش از مصالــح ســنگ و آجــر بــه یــک میــزان اســتفاده
شــده اســت؛ مصالــح ســنگ در پــی و طبقــۀ اول بهجهــت اســتحکام آن ،و آجــر در طبقــات دوم بهجهــت
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نتیجهگیری

ً
حفاظــت و نگهــداری از بناهــا ،خصوصــا بناهــای تاریخــی ،از اقداماتــی مهمــی اســت کــه میتــوان در قبــال
آثــار ارزشــمند نیــاکان گذشــته صــورت داد .آنجاکــه نتــوان بهخوبــی از بنــا نگهــداری کــرد و یــا اســتفاده از
آن را اســتمرار بخشــید ،بهطــور حتــم چرخــۀ حیــات بنــا مختــل شــده و آســیبهای جبرانناپذیــری بــدان
وارد میشــود .در ایــن شــرایط ،عوامــل طبیعــی و انســانی همــواره بــر بنــا تأثیــر گذاشــته و بــدان آســیب وارد
میکننــد؛ چرا کــه آســیبهای وارد آمــده بــر بنــا ،چهــرهای نامأنــوس بــه آن میبخشــد و امــکان بهرهبــرداری
و حتــی نگهــداری از آن را دشــوار و دچــار مشــکل میســازد .امــروزه هســتند بناهــای تاریخــی کــه چرخــۀ
حیاتــی آنهــا بهجهــت بیتوجهیهــا ،فرســوده و تخریــب شــدهاند .مجموعــۀ بناهــای تاریخــی ورکانــه،
ازجملــه آثــار ارزشــمند بهجامانــده از دورۀ قاجــار اســت کــه از ایــن نــوع بیتوجهیهــا مصــون نمانــده و
درمعــرض تخریــب قــرار دارد .ایــن مجموعــه را میتــوان در زمــرۀ آثــار اربابــی مناطــق روســتایی دانســت کــه
ازســوی حکومــتمرکــزی ،مســئول کنتــرل و نظــارت بــر فئودالهــا و بهــرهوری از قابلیتهــای کشــاورزی
و طبیعــی درجهــت برطــرف ســاختن نیازهــای دربــار بــوده اســت .مجموعــۀ اربابــی ورکانــه درواقــع ازجملــه
بناهــای حاکمنشــین محلــی بــوده کــه ادارۀ آن تحتنظــر خانــدان قرا گوزلــو صــورت میگرفتــه و همچنیــن
بــرای ســکنیگزینی ییالقــی عشــایر در فصــل بهــار و تابســتان مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت .چنانکــه
از کاربــری چنیــن مجموعههــای روســتایی برمیآیــد ،یکــی از عملکردهــای ایــن نــوع مجموعههــا ،اخــذ
عــوارض و کنتــرل تــردد بیــن جلگــه و کوهســتان ایــات و عشــایر نیــز بــوده اســت .خانــۀ اربابــی ورکانــه
بــا مصالــح ســنگ و نقشــۀ نیمچلیپایــی از بناهــای منحصربهفــرد اســت کــه بــا شــیوۀ معمــاری برونگــرا
و فضاهــای اندرونــی شــکل یافتــه و در بیــن تــودۀ انبــوه درختــان گــردو و صنوبــر محصــور شــده اســت .از
ـاق بهینــه از قابلیتهــای
ویژگیهــای بنــای ســنگی خانــۀ اربابــی ،برخــورداری و اســتفادۀ متفکرانــه و خـ ِ
محلــی و بومــی بــوده اســت تــا بتوانــد بــر آبوهــوای ســرد کوهســتانی فائــق آیــد .اصطبــل اربابــی نیــز بــا
چنیــن رویکــرد ،ویژگــی و تفکــر هوشــمندانهای در انتخــاب محــل ،در یــک درۀ بنبســت ســاخته شــده کــه
بهدلیــل عــدم حضــور مــدارک مکتــوب ،نمیتــوان بهدقــت تاریــخ ســاخت هــر دو بنــای ایــن مجموعــه را
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ســبکبودن بـهکار رفتــه اســت .نکتــۀ قابلتوجــه در مصالــح ســنگ هــر دو مجموعــه ایــن اســت کــه مصالــح
ســنگ بهکاررفتــه در مجموعــۀ اربابــی ورکانــه از نــوع ســنگهای رســوبی هســتند کــه بهصــورت طبیعــی
ورقهورقــه بــوده (و خصیصــۀ ظاهــری شــبیه بــه آجــر داشــته) و نیــازی بــه صــرف انــرژی جهــت تــراش آن
نبــوده و معمــاران ســازنده بهراحتــی میتوانســتهاند از آن در چینــش دیــوار و حتــی قوسهــای نیمدایــرهای
اســتفاده کننــد کــه از ایــن خصیصــه ،بهراحتــی در ســاخت و ایجــاد قوسهــای مختلــف ایــن مجموعــه
اســتفاده شــده اســت (تصاویــر  6تــا  .)10امــا در نــوع مصالــح ســنگ بهکاررفتــه در مجموعــۀ آقاولــر تالــش،
ایــن خصیصــه بهچشــم نمیخــورد و ســنگهای آن از نــوع ســنگهای قلوهســنگی و رودخان ـهای اســت
کــه دارای نشســتگاههای مناســبی در چینــش نبــوده و نیــاز بــه تــراش دادن ســنگها داشــته و بنابرایــن
شــاید اســتفاده از آجــر مقرونبهصرفهتــر و راه مناس ـبتری بــرای ســازندگان آن بــوده اســت (تصویــر.)18
در بنــای اربابــی آقاولــر تأ کیــد بــر ارتفــاع بــوده و در عیــن دارا بــودن ارتفــاع بلنــد بیرونــی بــا تزئینــات
خــاص ایوانیشــکل ،تمامــی جلوههــای زیبایــی بــر تزئینــات آجرنماهــا ،واشــوها و پنجرههایــی رنگــی بــا
پوشــش ســفید در نمــا متمرکــز شــده اســت .توجیــه ایــن نکتــه در بنــای اربابــی آقاولــر بهدلیــل قرارگیــری
آن در یــک محیــط بــاز بــوده کــه میتوانســته نمایــی زیبــا را القــاء کنــد ،امــا بنــای اربابــی ورکانــه بــا توجــه بــه
محصــور بــودن در بیــن درختــان و بــاغ از ایــن ویژگــی و قاعــده مســتثنی بــوده اســت .از دیگــر نمونههــای
افتــراق بیــن دو بنــا ،راهپلــه و راههــای دسترســی بــه طبقــات فوقانــی بناهاســت کــه در خانــۀ اربابــی ورکانــه،
از راهپلــۀ دوطرفــۀ قرینــه در خــارج از بنــا و جزئــی از نمــای آن (تصاویــر  5و  ،)6و در خانــۀ اربابــی آقاولــر از
راهپلــۀ یکطــرف امــا قرینــه و در دو ســوی طولــی و داخــل بنــا اســتفاده شــده اســت (تصویــر.)19
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پینوشت
 .1مقال ـهی حاضــر ،مســتخرج از پایانامــۀ کارشناسیارشــد خانــم فاطـــمه باباعـلیپـــور بــا عنــوان“ :گونهشناســی و تحلیــل معمــاری
بناهــای خانــدان قراگوزلــو در اســتان همــدان” (بهراهنمایــی دکتــر محمدابراهیــم زارعــی) کــه در دانشــگاه بوعلیســینا نــگارش و دفــاع
شــده اســت.
 .2خانههای سفید.

کتابنامه

 آقامحمــدی ،مهــدی و شــرفی ،حســین ( .)1390تحلیــل بــر پراکندگــی جغرافیایــی ایــات و عشــایراســتان همــدان .بــا مقدم ـهی عبدالرضــا رکنالدیــن افتخــاری ،تهــران :نشــر قومــس.
 -اذکایــی ،پرویــز (« .)1366قرا گوزلوهــای همــدان» (قســمت نخســت) ،مجلــۀ آینده ،ســال ســیزدهم،

شــمار ۀ  4و .228-246 :5
 اذکایــی ،پرویــز (1367الــف)« .قرا گوزلوهــای همــدان ،خانــدان امیرافخــم شــورینی» (قســمت دوم).مجلــۀ آینــده ،ســال چهاردهــم ،شــمارۀ  6تــا .265-278 :8
 اذکایــی ،پرویــز (1367ب)« .قراگوزلوهــای همــدان ،خانــدان بهاءالملــک آبشــینی» (قســمت ســوم).مجلــۀ آینــده ،ســال چهاردهــم ،شــمارۀ  9تــا .600-617 :12
 اذکایــی ،پرویــز ( .)1380همداننامــه (بیســت گفتــار دربــارۀ مادســتان) ،همــدان :نشــر مادســتان،وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
 بنیــاد مســکن انقــاب اســامی (« .)1382طــرح بهســازی بافــت بــاارزش روســتای ورکانــه» .گــزارشمرحلــۀ اول ،مطالعــات ســطح شــناخت ،دفتــر مطالعــات منطق ـهای بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ،آرشــیو
(منتشرنشــده).
 بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ،معاونــت عمــران روســتایی (بیتــا)« .ورکانــه یــادگاری از گذشــته،میراثــی بــرای آینــده( ،مــروری بــر فعالیتهــای بنیــاد مســکن انقــاب اســامی در بهســازی بافــت بــا ارزش
ُ
روســتای ورکانــه» .طراحــی و اجــرای کانــون تبلیغاتــی گل یــاس (کتابخانــۀ ادراه کل میراثفرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری اســتان همــدان).
 پیرنیــا ،محمدکریــم ( .)1386سبکشناســی معمــاری ایرانــی .تدویــن :غالمحســین معماریــان.چــاپ پنجــم ،تهــران :انتشــارات ســروش دانــش.
 -خدابخــش ،آرش (« .)1386مســتندنگاری بنــای قراولخانــه از مجموعــه آقاولــر تالــش» .آرشــیو

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

مشــخص کــرد کــه آیـا همزمــان ســاخته شــدهاند و یــا تقــدم و تأخــر در ساختشــان وجــود داشــته اســت ،امــا
آنچــه کــه مشــخص اســت ،ایــن اســت کــه هــر دو بنــا متعلــق بــه دورۀ قاجــار (خانــۀ اربابــی اوایــل قاجــار و
ً
اصطبــل اربابــی بــا کمــی تأخیــر در ســاخت متعلــق بــه اواخــر قاجــار و یــا نهایتــا اوایــل پهلــوی) بوده کــه از یک
ســنت و شــیوۀ معمــاری یکســان پیــروی کــرده اســت .بــا توجــه بــه تجزیهوتحلیــل سبکشناســی معمــاری
ُ
صورتگرفتــه در مجموعــۀ اربابــی ورکانــه ،ایــن مجموعــه قابلقیــاس بــا مجموعــۀ آقاولــر در تالــش اســت
کــه بهتفصیــل بــدان پرداختــه شــد .ســاخت چنیــن مجموعههایــی در دورۀ قاجــار ،در نقــاط مختلــف ایــران
بــا تفاوتهــا و اشــترا کهای مشــخص و معینــی بهچشــم میخــورد .هــر دو مجموعــۀ اربابــی ورکانــه و
آقاولــر ،دارای یــک خانــۀ اربابــی و یــک اصطبــل پــرورش اســب بودهانــد کــه بــا حمایتهــایانجمــن
ســلطنتی ســاختهشــدهاند .بهنظــر میرســد توجــه بــه ســاخت چنیــن مجموعههــای محلــی و روســتایی در
ً
نقــاط مختلــف ایــران پــس از اصالحــات ارضــی ســال  1341و ملــی شــدن آبهــا و اراضــی و رشــد نســبتا وســیع
روســتاها بیــن رعایــا ،ازســوی حکومــتمرکــزی جایــگاه ویــژهای یافتــه و بــدان توجــه وافــری جهــت تســلط،
نظــارت و کنتــرل حکومتــی شــده اســت.
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ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان گیــان (رشــت)( ،منتشرنشــده).
 دفتــر فنــی معاونــت میراثفرهنگــی (« .)1378گــزارش مجموعــه آقاولــر تالــش» .آرشــیو ســازمانمیراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان گیــان( ،منتشرنشــده).
 زنــدهدل ،حســین و دســتیاران ( .)1386راهنمــای گردشــگری روســتاهای ایــران( .)2از مجموعــۀراهنمــای گردشــگری روســتاهای ایــران ،تهــران :نشــر کاروان جهانگردان-ایرانگــردان.
 ســاریخانی ،مجیــد ( .)1382بررســی باستانشــناختی ،معمــاری و شهرســازی شهرســتان مالیــر دردورۀقاجــار .مالیــر :انتشــارات علمگســتر.
 ســازمان جغرافیایــی نیروهــای مســلح ( .)1380فرهنــگ جغرافیایــی شهرســتانهای کشــور،شهرســتان همــدان .تهــران :ســازمان جغرافیایــی نیروهــای مســلح.
 ســازمان مدیریــت ( .)1384ســالنامۀ آمــاری اســتان همــدان .ســازمان مدیریــت و برنامهریــزیاســتان همــدان ،همــدان :معاونــت آمــار و اطالعــات ،چاپخانــه فردوســی.
 ســلطانزاده ،حســین ( .)1372فضاهــای ورودی در معمــاری ســنتی ایــران .تهــران :معاونــت امــوراجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران ،دفتــر پژوهشهــای فرهنگــی.
 کیانــی ،مصطفــی ( .)1386معمــاری دورۀ پهلــوی اول ،دگرگونــی اندیشــۀ پیدایــش و شــکلگیریتســاله معاصــر ایــران  .1299-1320چــاپ دوم ،تهــران :مؤسســۀ مطالعــات تاریــخ معاصــر
معمــاری بیس 
ایــران.
 محمــدی ،خســرو (« .)1391معرفــی خانــۀ اربابــی منســوب بــه خانــدان قرا گوزلــو در همــدان» .وقــفمیراثجاویــدان .ســال بیســتم ،بهــار و تابســتان ،شــماره  77و .107-113 :78
 محمــدی ،خســرو (« .)1393کتابخانــه وقفــی اعتمادیــه همــدان» .وقــف میــراث جاویــدان .ســالبیســت و دوم ،پاییــز  ،1393شــماره .71-86 :87
معماریــان ،غالمحســین ( .)1371آشــنایی بــا معمــاری مســکونی ایــران (گونهشناســی برونگــرا) .تهــران:
دانشــگاه علــم و صنعــت.
 منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان همــدان ( .)1389ســیمای منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتانهمــدان (کتابچــه) .همــدان :وزارت جهــاد کشــاورزی ،ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور ،ادارۀ
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان همــدان.

