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هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که:
١ــ اصول کلی تزيينات را بيان کند.

٢ــ ويژگی های خوشنويسی اسالمی را بنويسد.
٣ــ علّت استفادٔه هنرمندان از نقوش هندسی را شرح دهد.

٤ــ اسليمی را تعريف کند.
٥  ــ کاربردهای نور، رنگ و آب را در معماری بيان کند.

٦ــ نحؤه اجرای انواع کاشی را بيان کند.
٧ــ تاريخچٔه گچ بری را شرح دهد.

٨   ــ بناهای مهم آجرکاری شده را نام ببرد.
٩ــ نمونه های مختلف بناهای سنگی ايران را بيان کند.

١٠ــ کاربرد سنگ در بنا و تزيين را توضيح دهد.
١١ــ علّت استفاده از قاب را در تزيينات معماری بيان کند.

١٢ــ ويژگی های مقرنس را بيان کند.

تزيين ونقش 
ميل به نمايش زيبايی و شکوه در انسان سبب شده، که از همان ابتدا هر مصنوع دست خود را 
مزيّن و زيبا بسازد. در ايران نيز مجسمه ها و ظروف تزيين شده با نقوش مختلف و به جا مانده از دوران 
باستان، گواه اين سخن است. نقش برجسته ها و مجسمه های هخامنشی ضمن نمايش اعتقادات معنوی 
و آسمانی، از چنان دّقت و زيبايی برخوردارند، که گويی با ابزارهای جواهرسازی تراش خورده اند. 
(تصوير شمارٔه ١ــ ٥) هنرمندان ساسانی در منقوش کردن ظروف و وسايل تزيينی و گچ بری های معمارانه 

در تاريخ هنر جهان، جای مهمی را برای خود باز کرده اند.
معماران و هنرمندان مسلمان نيز با الهام از حديث «خدا زيباست و زيبايی را دوست دارد» سعی 
در بيان زيبايی در همٔه هنرها و حرفه ها را داشتند. اين ذوق زيبايی طلبی چيزی جدای از زندگی عادی 
آنها نبود. هنر جزئی جدا شده و نمايش داده شده در موزه ها نبود. بلکه متعلّق به بطن زندگی آنان بود.

تزيين در معماری اسالمی ساختمان را همچون پوششی در برمی گيرد. عناصر تزيين بيشتر شامل 
خوشنويسی، نقوش هندسی و گياهی، نور و آب بود. ولی تکثير و تلفيق آنها جلوه های غنی و درخشانی 
از فرم های مختلف را به نمايش می گذاشت. در اين معماری از آنجايی که هنر و عناصر تزيينی در خدمت 
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اعتقادات بود و اين عقايد بر کل زندگی و کاربری های مختلف معماری جاری بود، بنابراين در نوعی خاص 
از بنا به کار نمی رفت. بلکه برای تمامی انواع بناها و اشيا، در تمامی سرزمين ها به کار گرفته می شد.

مثالً  می ساخت.  نمايان  بيشتر  را  اسالمی  هنر  در  مختلف  هنرهای  پيوستگی  و  وابستگی  تزيين 
گاهی اوقات کف و سقف يک بنا نقش يکسان ولی در دو رشته ٔ مختلف هنری را به نمايش می گذاشت. 
به عنوان مثال دريکی از فضاهای مجموعٔه آرامگاه شيخ صفی الدين اردبيلی فرشی پهن بود، که دقيقاً 

مشابه نقش سقف همان فضا بود. (تصويرشمارٔه ٢ــ ٥)

ـ  ٥ ــ آجر ميناکاری از يکی از حياط های کاخ داريوش در شوش. محل نگهداری: موزۀ لوور پاريس تصوير شمارۀ ١ـ

ـ  ٥ ــ  قالی اردبيل نگهداری شده در موزۀ ويکتوريا و آلبرت لندن تصوير شمارۀ ٢ـ
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اصول کلی تزيينات 
اصل  آن،  نخستين  است،  می کرده  پيروی  بنيادی  اصل  چندين  از  ايرانی  معماری  در  تزيينات 
بی زمانی و بی مکانی نقوش است. بدان معنا که نقوش به کار رفته در تزيينات هنری متعلق به دوره يا زمان 
خاص و يا فقط به کار رفته در مکان يا هنر خاصی نمی باشد. همان نقشی که در اصفهان دورٔه صفوی 

به کار رفته در خراسان دورٔه سلجوقی، هم در معماری و هم در ساير هنرها به کار رفته است.
اصل ديگر اينکه در تزيين، چه روی اشيا و چه روی بنا هر نقشی، جزئی از يک الگوی کلی 
بود. که هم اجزای نقش، خود کامل بودند وهم، در کنار هم قرارگيرِی اين اجزا، خود نقشی کامل را 

ايجاد می کرد. (تصوير شمارٔه ٣ــ ٥)

ـ  ٥ ــ کامل بودن اجزا در کل کمال يافتۀ نقوش  تصوير شمارۀ ٣ـ
دو نقش ضمن اينکه در جزء کامل می باشند در ترکيب با هم نيز نقشی کامل را می سازند.
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شمارٔه  می باشد. (تصوير  آنها  کاهش  يا  و  بی نهايت  تا  آنها  گسترش  قابليت  نقوش  ديگر  ويـژگی 
٤ــ ٥) تزيين ايرانی در دوران اسالمی دارای نظم و قاعده است به گونه ای که با وجود پيچيدگی بعضی 
از نقش ها، حتی اگر جزئيات طرح ها قابل تشخيص نباشد، استخوان  بندی و چارچوب آنها مشخص 

است.
از ويژگی های ديگر تزيينات ترکيب مصالح مختلف مانند سنگ، آجر، گچ در سطح و بافت و در 

ترکيب های گوناگون بود.

ـ  ٥ ــ نحوۀ گسترش نقوش هندسی تصوير شمارۀ ٤ـ

عناصر تزيين 
نقش عناصر تزيين در معماری ايرانی يک نقش محوری و يکی از عوامل عمده وحدت انواع 

مختلف هنرها می باشد.
١ــ خوشنويسی

به  يا  و  اعتقادات  بيان  تزيين،  منظور  به  مصنوعات  و  بناها  روی  نوشتن  خط،  اختراع  زمان  از 
يادگار گذاشتن حوادث و وقايع برای آيندگان، مرسوم بوده است. 
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نمای بنای چغازنبيل دارای نوشته هايی است که، روی آنها دعا و نيايش به درگاه خدايان بوده 
است. اين متون اگر قبل از تخريب و فرسايش به موقع خوانده می شد، می توانست همانند کتابخانه ای 

مفّصل بيان کننده حوادث و اعتقادات آن روزگاران باشد.
در اسالم هنر خطاطی و خوشنويسی درميان 
ساير هنرهای تجسمی از آنجايی که بيشترجهت نوشتن 
آيات قرآن به کار رفته، مقّدس ترين هنرها دانسته شده 
اسالمی  خوشنويسی  مشخّصه های  از  يکی  است. 
آن است که هيچ يک از شيوه های آن در دوران های 
خطی  تولّد  با  و  است.  نيفتاده  رواج  از  مختلف 
نمی شده  سپرده  فراموشی  به  خطوط  ساير  جديد، 
به کار  کتيبه ها  در  بيشتر  که  خطوطی  انواع  است. 
می رفته شامل کوفی، نسخ، نستعليق و ثلث می باشد.
خوشنويسی نيز چون ساير تزيينات اسالمی پيوندی 
نزديک با هندسه، تناسبات و روابط رياضيات داشته 
و تناسب حروف و ميزان خم وچم آنها دارای نظمی 
خاص بوده است. کتيبه های خطاطی شده از عناصر 
شاخص تزيينی در اکثر بناهای دوران اسالمی بوده 

ـ  ٥) است. (تصويرشمارهٔ ٥   ـ

٢ــ نقوش هندسی
عميق تر  بسيار  مفهومی  بلکه  نبوده،  ذهن  يا  چشم  لّذت  مايه  تنها  ايرانی  هنر  در  هندسی  نقوش   
از  مجسمه هايی  ساخت  يا  و  حيوانات  انسان،  اندام  ترسيم  و  شمايل کشی  تحريم  غربيان  است.  داشته 
آنها را باعث رواج نقوش هندسی و گياهی در هنرهای اسالمی می دانند. در صورتی که حتی اگر اين 
تحريم هم صورت نمی پذيرفت، هنرمندان به دليل همخوانی با مبانی نظری اسالم از نقوش هندسی بهره 
می بردند. در اسالم علم هندسه در هنر به کار گرفته شد، و در غياب اندازه ها و ابزار امروزی از دايره به 
عنوان پايه ای برای تکثير نقوش و جلوه های گوناگون تودرتوی آن که نمادی از ايجاد کثرت (مخلوقات 

ـ  ٥) خداوند) از واحد (خداوند متعال) در عالم می باشد، استفاده شد. (تصويرشمارٔه ٦  ـ

ـ جزئی از تزيينات و خوشنويسی برجستۀ  ـ  ٥ـ  تصوير شمارۀ ٥  ـ
عصر تيموری، در اطراف حياط مسجد جمعه (جامع) اصفهان
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اسالمی،  نقوش  نمونه ای از  ـ  ٥ ــ ساختن  شمارۀ ٦  ـ تصوير 
ابتدا دايره به ستاره هشت گوش تبديل می شود.

معماری اسالمی، ستاره است که تنوع بی شماری دارد و  يکی از رايج ترين نقوش هندسی در 
شش، هشت تا شانزده پر را در بر می گيرد و در هر ماده، اندازه و نوع کاربرد، از شيشٔه پنجره های ارسی١ 
و  هنر  در  هندسی  نقوش  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  آينه کاری  سقف  و  کاشی  قاب های  تا  گرفته 

معماری ايرانی بيان کنندٔه اصول بصری، نظم، تکرار، قرينه گی و زايش مداوم بوده است.

٣ــ نقوش گياهی 
اشکال  و  نقوش  با  را  خارج  جهان  از  خود  اساسی  ولی  مبهم  ادراک  نخستين  ابتدا  از  انسان 
تزيينی بيان نمود. نقش مايه های برگرفته از تاک (انگور)، گل سرخ، نيلوفرآبی، گل انار و … و پيچش 
آنها در هنر دوران اسالمی نقطٔه آغازی بر مجموعه ای از اشکال با معنا شد، که آن را اسليمی گويند. 
نقش يک ساقه تاک روی سطح نما پخش می شد و شاخ و برگ می گرفت و طرح های زيبا و پياپی از 
خطوط  و  برگ ها  از  قرينه  جفت  يک  تکرار  با  که  موزون  و  انتها  بی  حرکت  اين  می کرد.  پيدا  برگ ها 
منحنی صورت می گرفت، طرحی متوازن را پديد می آورد. (تصوير شمارٔه ٧ــ ٥) اگر چه شکل ظاهری 

نقوش گياهی مفصل و پيچيده است، ولی از وضوح کامل برخوردار می باشند.

١ــ پنجره های چوبی قديمی که از قطعات رنگی شيشه ساخته و به سمت باال باز می شد.
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٤ــ نور 
نور و آتش از قبل از اسالم مورد توجه ايرانيان بوده است. ساخت مکانی برای نگهداری آتش 

در قبل از اسالم به نام آتشکده نمونه ای از آن است.
نور در معماری ايران بعد از اسالم نماد وحدت الهی است. آيه ٣٥ سوره نور «الله نور السموات 
و االرض» خداوند را نور آسمان ها و زمين می نامد. نور در اين معماری عالوه بر بعد مذهبی، باعث 
مشّخص تر شدن عناصر تزيين می شود. عناصر تزيينی در معماری دورٔه اسالمی به گونه ای طراحی و 

اجرا شده اند که با سطوح بّراق و درخشنده باعث انعکاس نور در فضا شوند.
همانگونه که از تجزئه نور، رنگ های مختلف رنگين کمان حاصل می شود، در نتيجٔه ورود نور 

در فضا نيز رنگ های مختلف ديده می شود.

نقوش  با  تزيينی  کاشی  قاب  ــ  ـ  ٥  ٧ـ شمارۀ  تصوير 
اسليمی در ايوان جنوبی مسجد جمعه (جامع) اصفهان
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در اين معماری همچنين از نور در کنار تاريکی استفاده کرده اند تا جلؤه روشنايی بيشتر نمايان 
ـ  ٥ الف و ب) شود. (تصويرشمارٔه ٨   ـ

کاربرد سنجيدٔه رنگ نيز متنوع و نظم آفرين است. يکی از منابع اولئه اين هماهنگی رنگی را بايد 
در طبيعت ديد. هنرمند معمار نيز با الهام از رنگ های طبيعی هنر خود را خلق کرده است.

ـ  ٥ ــ الف ــ يکی از پنجره های مسجد جامع  تصوير شمارۀ ٨   ـ
اصفهان، هم جواری نور و تاريکی در معماری اسالمی
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٥  ــ آب 
برای  کنگاور١  معبد  است.  بوده  ايرانيان  توجه  مورد  همواره  حيات  و  پاکی  مظهر  به عنوان  آب 

آناهيتا ايزد بانوی آب ساخته شده است.
آب يکی ازمکّمل های اصلی تزيينات معماری دوران اسالمی بوده است. بهره گيری از آن برای 
تزيين، آرامش و استفاده جهت آبياری در معماری خانه ها و کاخ ها و باغ ها مرسوم بوده است. آيه ٣٠ 
سوره انبيا «وجعلنا من الماء کل شیء حی» آب را منشأ حيات و زندگی دانسته است. در بناهای مذهبی 

آب کارکردی عبادی نيز داشته و جهت گرفتن وضو به کار می رفته است.
 در بسياری از موارد آب در معماری چون آينه باعث انعکاس تصاوير می شد. و واقعيت ظاهری 
و مادی بنا را تغيير می داد. در اين معماری بخش انعکاس يافته بنا در آب، اهمّيتی به اندازٔه خود مادی 

١ــ در استان کرمانشاه

ـ  ٥ ــ ب ــ اتاق موسيقی در کاخ عالی قاپو (اصفهان) تصوير شمارۀ ٨   ـ



۱۳۷

و واقعی آن را داشته است. در کاخ چهل ستون، بيست ستون ايوان آن به اضافٔه تصاوير آنها در آب، در 
ـ  ٥) مجموع باعث شده کاخ را چهل ستون بخوانند. (تصويرشمارٔه ٩ـ

ـ  ٥ ــ کاخ چهل ستون اصفهان تصوير شمارۀ ٩ـ

روش های اجرای تزيينات در معماری
معماری ايران زمينٔه پرورش، شکل گيری و تکامل هنرها و فنون بسياری را فراهم نمود. هرکدام 
از اين فنون به گونه ای معماری ايران را آراسته اند ومعماران توانسته اند به ياری آنها به اهداف متعالی 
معمارانٔه خود دست يابند. در اين معماری هيچ کاری تنها به خاطر تزيين انجام نمی پذيرفت، بلکه در 
پس هر عنصر تزيينی دليلی فّنی، کاربردی و يا متعالی وجود داشت. در ادامه چند نمونه از روش های 

اجرای تزيينات به اختصار توضيح داده خواهد شد.

١ــ کاشی کاری
زمان  از  کاشی  از  استفاده  است.  شده  ديده  چغازنبيل  در  لعاب دار  آجر های  نمونه های  اّولين 

هخامنشيان و ساسانيان رواج داشته و در دوران اسالمی اين هنر به اوج خود رسيده است.
در ميان هنرها و فنون، کاشی کاری هنر ممتازی است، که گوناگونی و تنّوع بسياری دارد. اين 
تنّوع در قالب پنج گروه بزرگ کاشی کاری، می باشد. که عبارتند از: کاشی تراشيده (معّرق)، کاشی درهم 
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(معّقلی)، کاشی زيررنگی، کاشی هفت رنگی و کاشی کاری با کاشی نره.
در اينجا شرح کوتاهی از چند نوع متداول تر آن را می آوريم.

١ــ١ کاشی معّرق؛کاشی کاری به شيوه معّرق اندکی پس از رواج کاشی يک رنگ در معماری 
که  را  کاشی  ريز  قطعات  کاشی کاری  نوع  اين  در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  سلجوقی  دوره  از  ايران 
از  نوع  اين  می چينند.  هم  کنار  را،  شده  بريده   نقشه  و  طرح  مطابق  مختلف  رنگ های  و  شکل ها  به 
کاشی کاری در ابتدا در کنار قطعات گچ بری به کار می رفت. اوج هنر کاشی کاری معّرق متعلّق به اواخر 

دوره ايلخانی، دوره تيموری و صفوی می باشد. 
بناهايی چون مسجد شيخ لطف الله، مسجد امام، مسجد جمعه اصفهان و مدرسه چهار باغ از 

شاهکارهای اين سبک کاشی کاری می باشند. (تصوير شمارٔه ١٠ــ ٥)

ـ ايوان شمالی مسجد امام اصفهان، کاشی کاری  ـ  ٥ـ  تصوير شمارۀ ١٠ـ
پخی ديوار از نوع معرق و متفاوت با دو بدنۀ مجاورش می باشد.
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اين  در  رنگی؛  هفت  کاشی  ٢ــ١ــ 
طرح  می چينند،  هم  کنار  را  خشت ها  ابتدا  نوع 
زمينٔه  رنگ  پيش  از  که  خشت هايی  روی  را 
طرح روی آنها داده شده است، نقاشی می کنند. 
خشت های رنگ آميزی شده را در کوره گذاشته، 
لعاب می دهند. پس از پخته شدن، رنگ ها ظاهر 
می شوند. و کاشی ها را در جای مورد نظر قرار 

ـ  ٥)  می دهند. (تصوير شمارٔه ١١ـ
اين روش در اواخر دوره تيموری رواج 

يافت.

٣ــ١ــ کاشی درهم (معقّلی)؛ از کنار 
هم قرار گرفتن بريده هايی از کاشی با رنگ های 
طرح های  آجر،  از  بريده هايی  کنار  در  ساده، 
کاشی  که  می دهند  شکل  را  گوناگونی  هندسی 
گرفته  به کار  آجرچينی  ميان  در  نگينی  چون 

ـ  ٥) می شود. (تصويرشمارٔه ١٢ـ
مناره  آن  نمونه های  کهن ترين  از  يکی 
اتابک  خواجه  برج  در  دامغان  جامع  مسجد 

کرمان به کار رفته است.

شيخ  بـقعۀ  الّله،  الّله  گنبد  ــ  ـ  ٥  ١٢ـ شمارۀ  تصويـر 
صفی الدين اردبيلی در اردبيل، کاشی درهم (معقلی)

ـ  ٥ــ مسجد امام اصفهان، کاشی هفت رنگی تصوير شمارۀ ١١ـ
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٢ــ گچ بری
تزيينات  مهم  اجزای  از  برجسته کاری  و  کنده کاری  صورت  به  گچ بری  دور،  گذشته های  از 
معماری به خصوص در کاخ ها بوده است. در بعضی مواقع از گچ کاری و نّقاشی در کنار هم استفاده 
می کردند. اولين نمونه های آن در دوران اشکانی ديده شده است. ديوارهای بناهای ساسانی که اغلب 
فراوانش  شکل پذيری  دليل  به  گچ  است.  داشته  ضخيمی  گچ کاری  بود،  آجری  برخی  و  سنگ  الشه 

مورد توّجه هنرمندان ايرانی بوده است. مّزيت 
گچ بری ايرانی در وهلٔه اول طراحی آن است. 
ادامه  در  گچ بری،  اسالمی  دوران  اوايل  از 
زيادی  تکامل  ساسانی  معماران  هنرمندی 
هجری  پنجم  سدٔه  اواسط  از  ولی  بود  يافته 
توجه به آجرکاری رونق گرفت. اين درحالی 
است که، حّتی با اوج گرفتن آجرکاری، بازهم 
گچ بری های بی نظيری در تزيين بناهای دوران 
می شود.  ديده  مختلف  جاهای  در  اسالمی 
گنبد  بنای  داخل  سراسر  در  نمونه  عنوان  به 
با  هجری،  ششم  سدهٔ  به  مربوط  علويان 
گچ برهای برجسته پوشيده شده است.(تصوير 
شمارهٔ ١٣ــ ٥) نمونٔه بارز ديگر از هنر گچ بری 
اصفهان  جامع  مسجد  در  الجايتو  محراب 

می باشد. (تصوير شمارٔه ٢٩ــ٣)

٣ــ آجر کاری
استفاده از خشت خام در جوامع اوليهٔ  بشری معمول بوده است. در ابتدا برای پختن غذا و نان 
در کنار خشت ها آتش روشن می کردند و پس از مدتی دريافتند که خشت ها مقاوم تر شده است، يا بعد 
از آتش سوزی های قبايل در درگيری های قبيله ای مختلف، متوّجه می شدند که، خانه های خشتی باقی 

مانده بادوام تر شده است. به همين دليل فّن پختن خشت و تبديل شدن آن به آجر رواج يافت.

ـ  ٥ ــ گنبد علويان (همدان) تصوير شمارۀ ١٣ـ
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از اولين نمونه های بناهای ساخته شده با خشت خام می توان از چغازنبيل نام برد که روکش بنا 
را جهت مقاومت بيشتر از خشت پخته ساخته اند.

جلوه های  مختلف  سطوح  روی  آن  با  و  می بردند  به کار  هم  تزيين  برای  را  آجر  اسالم  صدر  از 
دلنشينی از نور و سايه در نماهای بناها پديد می آوردند. اوج اين فن در مقبرٔه امير اسماعيل سامانی در 
بخارا مربوط به قرن سوم هجری می باشد. که سطوح داخلی و بيرونی اين مقبره با نقوش زيبای آجری 

ـ  ٥)  پوشيده شده است. (تصوير شمارٔه ١٤ـ

ـ  ٥ ــ بخشی از نمای مقبرۀ اميراسماعيل سامانی در بخارا تصوير شمارۀ ١٤ـ

برج های  بی نظير  بناهای  در  و  ايران  در  گچ بری  و  آجرکاری 
خرقان و يا مناره مسجد جامع دامغان بيان کنندٔه مهارت و استادی 
مسلمانان در به کارگيری مواد مختلف برای ارائه جلوه های سه بعدی 
است. عمق بخشيدن به نقوش آجر و گچ جهت ايجاد بيشترين تنّوع 
و عمق بين طرح اصلی نقش و پس زمينٔه آن از ويژگی های نقوش 

ايرانی است. (تصويرشمارٔه ١٥ــ ٥)

تزيينات  ــ  ـ  ٥  ١٥ـ شمارۀ  تصوير 
آجرکاری منار مسجد جامع دامغان
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٤ــ سنگ کاری (حجاری)
در معماری ايرانی، بناهای سنگی زيبايی وجود دارد، که در آنها از سنگ به دليل مقاومت و 
پايداری زياد در حّجاری ها، نقش برجسته ها، مجسمه ها و در اجزای بنا مورد استفاده قرار می گرفته 
ديگر  برجستٔه  نمونه  است.  جمشيد  تخت  بناهای  مجموعه  ايران  سنگی  ساختمان  شاهکار  است. 
تاق بستان در کرمانشاه می باشد، که ايوان هايی در دل بدنه ای از سنگ طبيعی کوه احداث شده اند. اين 
ايوان ها واجد تزيينات و کنده کاری های زيبا در جلو و ديوارهای جانبی و انتهايی می باشند. (تصوير 
شمارٔه ١٦ــ ٥) در معماری ايرانی ديوارها به جز در مناطقی که سنگ به دليل کميابی بسيار گران بود، 
بناهای  مورد  در  کار  اين  و  می کندند  را  زمين  معموالً  بناها،  پی ريزی  برای  داشتند.  سنگی  بنياد  و  پی 
عادی معموالً به عمق پنجاه سانتی متر انجام می شد و در خصوص آثار مهم و بلند چون گنبد قابوس تا 

يازده متر می رسيد.

ـ  ٥ ــ تاق بستان در کرمانشاه تصوير شمارۀ ١٦ـ

می شده  استفاده  سنگی  ستون های  يا  محراب  ازاره،  عنوان  به  تزيين  برای  همچنين  سنگ  از 
است. يک نمونٔه شاخص آن ستون های حجاری شدٔه شبستان مسجد وکيل شيراز می باشد. (تصوير 

ـ  ٥) شمارٔه ١٧ـ
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اجزای تزيين
در بناهای مختلف معماری ايرانی انواع متنّوع تزيين به کار می رفته است، که به عنوان نمونه دو 

مورد از آنها را به اختصار معرفی می شود.

١ــ قاب بندی
و  غنا  به  فقط  ايرانی  معماری  تزئين   
پيچيدگی آن منحصر نمی باشد. بر اين تزيين نظمی 
از شبکه های اصلی و فرعی حاکم بود و قاب هايی 
آن  با  بنا  پسين  و  پيشين  نماهای  که  می آورد  پديد 
مسجد  ورودی  سردر  در  مثالً  می شد.  تنظيم 
داخل  در  فرو رفته  قوسی  حضور  الله  لطف  شيخ 
مستطيل قاب دور آن، نقش مايه ای است، که در 
شده  تکرار  اسالمی  دوران  معماری  تاريخ  سراسر 

است. (تصوير شمارٔه ١٨ــ ٥)
گاهی پنجره ها، همان نقش قاب را، در عمق 

ـ  ٥) کمتری تکرار می کردند. (تصويرشمارٔه ١٩ـ

ـ  ٥ ــ شبستان مسجد وکيل شيراز در دورۀ زنديه تصوير شمارۀ ١٧ـ

ـ  ٥ ــ سردر ورودی مسجد شيخ لطف الله تصوير شمارۀ ١٨ـ
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٢ــ مقرنس 
قرار می گرفته است. از  استفاده  مورد  ايران  در  نيز  اسالم  قبل  در  سادٔه آن  صورت  مقرنس به 
اولين نمونه های آن می توان از نمای مقبره مادی دکان داوود در سرپل ذهاب نام برد. در دوره هخامنشی 
در کعبه زرتشت در نقش رستم می توان نمونه هايی از آن را مشاهده  نيز در بناهای تخت جمشيد، مثالً 

کرد.
مقرنس از جمله عناصر تزيينی در معماری ايران است که عالوه بر سطح به صورت حجم هم 
کنار  در  که  هستند  استاالگتيت١  و  عسل  زنبور  کندوی  مانند  طاقچه هايی  مقرنس  است.  می شده  ارائه 
يا باالی هم، مانند مجموعه ای بلور، بر راستای محورهای مختلف قرار می گرفته اند. (تصوير شمارٔه 

٢٠ــ ٥)

١ــ استاالگتيت ترکيبات آهکی آويزان در سقف غارها می باشد.

 ١٥ از  يکی  ــ  ـ  ٥  ١٩ـ شمارۀ  تصوير 
پنجره دور گنبد مسجد شيخ لطف الله
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مقرنس عالوه بر زيبايی و ايجاد سايه روشن، سطوح بيشتری برای تزيين را نيز فراهم می کرده 
گنبد  بار  انتقال  مانند  صاف،  مدّور و  سطح  دو  ميان  بار  انتقال  عامل  همچنين  موارد  بعضی  در  است. 
مدّوريا تاق ايوان به ديواره های صاف چهارگوشٔه اطراف آن نيز بوده است.عالی ترين مقرنس ها مربوط 
به دورٔه صفوی و متعلّق به ايوان ورودی مسجد امام، مدرسه  چهار باغ و مسجد شيخ لطف الله در 

ـ  ٥) اصفهان است. (تصوير شمارٔه ٢١ـ

از  نوع  يک  ــ  ـ  ٥  ٢٠ـ شمارۀ  تصوير 
مقرنس به کار رفته برای پايه گنبدها

ـ  ٥ ــ  ٢١ـ شمارۀ  تـصوير 
امام  مسجد  ورودی  سردر 
با پوششی از يک شبکۀ پر 

حجم مقرنس کاری
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١ــ عناصر تزيين در معماری ايران را نام ببريد.
٢ــ چرا در گذشته تزيين فقط در بنايی خاص به کار نمی رفت؟

٣ــ با يک مثال، تأثير تزيين در پيوستگی هنرهای مختلف رابيان کنيد.
٤ــ اصول کلی تزيينات را بنويسيد.

٥  ــ اولين نمونه های خوشنويسی بر بناها در پيش از اسالم در کدام بنا ديده شده 
است؟

٦  ــ ويژگی های خوشنويسی اسالمی را بنويسيد.
٧ــ به چه دليل هنرمندان از نقوش هندسی در آثارشان استفاده می کردند؟

٨  ــ يکی از رايج ترين نقوش هندسی و انواع آن را نام ببريد.
٩ــ اسليمی را تعريف کنيد.

١٠ــ جايگاه نور را در اسالم با ذکر آيه ای بنويسيد.
١١ــ در معماری دوران اسالمی از نور چگونه استفاده می شده است؟

١٢ــ کاربرد رنگ در معماری دوران اسالمی چگونه بوده است؟
١٣ــ کاربرد آب در معماری را شرح دهيد.

١٤ــ اولين نمونه آجرهای لعاب دار در کجا ديده شده است؟
١٥ــ انواع کاشی کاری و نحؤه اجرای آنها را بنويسيد. 

١٦ــ از چه زمانی گچ کاری به طور موقت جای خود را به آجرکاری داد؟ 
١٧ــ چگونگی آشنايی انسان با آجر را بنويسيد.

١٨ــ بناهای مهم آجرکاری شده در معماری ايران را نام ببريد. 
١٩ــ نمونه های استفاده از سنگ در معماری ايرانی را بنويسيد. 

٢٠ــ علّت استفاده از قاب در معماری را بنويسيد. 
٢١ــ مقرنس را توضيح دهيد. 

سؤاالت فصل پنجم
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ارجمند،  جمشيد  ترجمه  بهشت،  تصوير  اصفهان   ،١٣٧٧ هانری،  استيرلن، 
تهران: فرزان روز.

مسعود  ترجمه  بيان،  و  زبان  اسالمی،  هنر   ،١٣٦٥ تيتوس،  بورکهارت، 
رجب نيا، تهران: سروش.

پاپادوپولو، ١٣٦٨، معماری اسالمی، ترجمه حشمت جزنی، تهران: مرکز نشر 
فرهنگی رجاء.

پوپ، آ.، ١٣٧٣، معماری ايران، ترجمه غالمحسين صدری افشار، تهران: 
انتشارات فرهنگان.

پيرنيا، محمد کريم، ١٣٨٠، سبک شناسی معماری ايرانی، تدوين دکتر غالمحسين 
معماريان، تهران: نشر پژوهنده. 

زمان،  گذر  در  شهرسازی  و  معماری   ،١٣٦٦ محمدرضا،  نژادديلمی،  تقوی 
تهران: فرهنگسرای يساولی.

حاجی قاسم، کامبيز، ١٣٨٣، گنج نامه دفتر چهاردهم: خانه های يزد، تهران: 
دانشگاه شهيد بهشتی.

حاجی قاسم، کامبيز، ١٣٧٥، «هندسه پنهان در نمای مسجد شيخ لطف الله» 
مجله صّفه، شماره های ٢١ و ٢٢، ص ٣٣ــ ٢٨.

انتشارات  تهران:  هفتم،  چاپ  شهر،  تا  شار  از   ،١٣٨٦ محسن،  سيد  حبيبی، 
دانشگاه تهران.

خوانساری، مهدی / مقتدر، محمدرضا / ياوری، مينوش، ١٣٨٣، باغ ايرانی 
و  فرهنگی  ميراث  سازمان  تهران:  آران،  مشاور  مهندسين  ترجمٔه  بهشت،  از  بازتابی 

گردشگری.
آثار  انجمن  تهران:  اصفهان،  ملی  آثار   ،١٣٥٢ ابوالقاسم،  مهرآبادی،  رفيعی 

ملی.

منابع و مآخذ
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صلواتی، داوود، ١٣٨٧، متدهای طراحی.
فريه، دبليو، ١٣٧٤، هنرهای ايران، مترجم پرويز مرزبان، تهران: فرزان.

و  ايران  تجارب  در  معماری  شکل گيری   ،١٣٧١ محمدمنصور،  فالمکی، 
غرب، تهران: نشرفضا.

قباديان، وحيد، ١٣٧٣، بررسی اقليمی ابنيه سنتی ايران، تهران: انتشارات 
دانشگاه تهران.

از  پيش  دوران  در  معماری  «آموزش   ،١٣٨٥ مهرداد،  هندی،  بيد  قيومی 
مدرن بر مبنای رسالۀ معماريه»، مجلٔه صفه، شمارٔه ٤٢.

قيومی، مهرداد، ١٣٧٨، «حمام گنجعلی خان»، مجلٔه رواق، شمارٔه ٤.
کسمايی، مرتضی، ١٣٧٨، معماری و اقليم، تهران: انتشارات بازتاب.

کيانی، محمد يوسف، ولفرام کاليس، ١٣٧٣، کاروانسراهای ايران، تهران: 
سازمان ميراث فرهنگی کشور.

کيانی، محمديوسف، ١٣٦٦، معماری ايران دورۀ اسالمی(جلداول)، تهران: 
سازمان چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری جهاددانشگاهی.

با  تهران:  دوم)،  (جلد  اسالمی  دورۀ  معماری  محمديوسف،  ١٣٦٨،  کيانی، 
همکاری جهاداسالمی، چاپ سحاب.

گروبه، ارنست و ديگران، ١٣٨٠، معماری جهان اسالم تاريخ و مفهوم اجتماعی 
آن، ترجمه دکتر يعقوب آژند، تهران: مولی.

گريشمن، رومن، ١٣٧٠، ايران از آغاز تا اسالم، مترجم محمد معين، چاپ 
دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

بهرام  مترجم  ساسانی،  پارت  دورۀ  در  ايران  هنر   ،١٣٧٠ رومن،  گريشمن، 
فره وشی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

گريشمن، رومن، هنرايران در دورۀ ماد و هخامنشی، مترجم بهرام فره وشی، 
چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

متدين، دکتر حشمت الله، ١٣٨٦، «چهار طاقی گنبددار نقطه عطف معماری 
مساجد ايرانی» مجلٔه هنرهای زيبا، شمارٔه ٣١.

وزارت  ايران،  تاريخی،  بناهای  با  آشنايی   ،١٣٨٨ مهدی،  سيد  ميردانش، 
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آموزش و پرورش. 
نديمی، هادی، ١٣٧٥، آيين جوانمردان و طريقت معماران، مجموعه مقاالت 
فرهنگی  ميراث  سازمان  تهران:  دوم،  جلد  ايران،  سازی  شهر  و  معماری  تاريخ  لنگره 

کشور.
تهران:  زمين،  ايران  در  مسيحيان  کليساهای   ،١٣٨٣ آندرانيک،  هويان، 

سازمان ميراث فرهنگی وزارت مسکن و شهر سازی. 
اعتصام،  ايرج  دکتر  ترجمه  اسالمی،  معماری   ،١٣٧٧ رابرت،  براند،  هيلن 

تهران: شرکت پردازش و برنامه ريزی شهری، نشر معمار.
کرير، راب، ١٣٧٩، تناسبات در معماری، ترجمه محمد احمدی نژاد، تهران: 

نشر خاک.
واحد  دانشگاهی  جهاد  انتشارات  تهران:  ايرانی،  بازار   ،١٣٨٨  ،………

تهران.
………،١٣٨٤، هويت ايرانی و مرزهای ايران فرهنگی، مجله گلستان هنر 

شماره يک.
چاپخانه  تهران:  ايران،  معماری  سنتی  آثار  مجموعه   ،٢٥٣٥  ،………

سازمان جغرافيايی کشور.
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