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۱۲۷

ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ:
١ــ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٣ــ ﻋﻠّﺖ
ٔ
٤ــ اﺳﻠﻴﻤﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
 ٥ــ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻮر ،رﻧﮓ و آب را در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﻧﻮاع ﮐﺎﺷﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٦ــ ٔ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮔﭻ ﺑﺮی را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٧ــ
ٔ
 ٨ــ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﺟﺮﮐﺎری ﺷﺪه را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٩ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی 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 ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﻇﺮوف ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از دوران
ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﮔﻮاه اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻌﻨﻮی
و آﺳﻤﺎﻧﯽ ،از ﭼﻨﺎن د ّﻗﺖ و زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻮاﻫﺮﺳﺎزی ﺗﺮاش ﺧﻮردهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎره ١ــ  (٥ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻘﻮش ﮐﺮدن ﻇﺮوف و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ و ﮔﭻﺑﺮیﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺟﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﺎران و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺣﺪﻳﺚ »ﺧﺪا زﻳﺒﺎﺳﺖ و زﻳﺒﺎﻳﯽ را دوﺳﺖ دارد« ﺳﻌﯽ
ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ذوق زﻳﺒﺎﻳﯽﻃﻠﺒﯽ ﭼﻴﺰی ﺟﺪای از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی
در ﺑﻴﺎن زﻳﺒﺎﻳﯽ در ٔ
آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد .ﻫﻨﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه در ﻣﻮزهﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد.
ﺗﺰﻳﻴﻦ در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﺑﺮﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﻧﻮر و آب ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﺗﻠﻔﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻏﻨﯽ و درﺧﺸﺎﻧﯽ
از ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺖ
۱۲۸

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

اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺎری ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎص
از ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﺷﻴﺎ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺗﺰﻳﻴﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺜﻼ ً
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﮐﻒ و ﺳﻘﻒ ﻳﮏ ﺑﻨﺎ ﻧﻘﺶ ﻳﮑﺴﺎن وﻟﯽ در دو رﺷﺘﻪ ٔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﻳﮑﯽ از ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آراﻣﮕﺎه ﺷﻴﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﻳﻦ اردﺑﻴﻠﯽ ﻓﺮﺷﯽ ﭘﻬﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ دﻗﻴﻘﺎً
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢ــ (٥
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻘﻒ ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎ ﺑﻮد.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢ــ  ٥ــ ﻗﺎﻟﯽ اردﺑﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه در ﻣﻮزۀ وﻳﮑﺘﻮرﻳﺎ و آﻟﺒﺮت ﻟﻨﺪن
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اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت
ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ از ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎدی ﭘﻴﺮوی ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آن ،اﺻﻞ
ﺑﯽزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﻘﻮش اﺳﺖ .ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﻮش ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﻳﺎ زﻣﺎن
دوره ﺻﻔﻮی
ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﮑﺎن ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در اﺻﻔﻬﺎن ٔ
دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﻫﻢ در ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻢ در ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن ٔ
اﺻﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ در ﺗﺰﻳﻴﻦ ،ﭼﻪ روی اﺷﻴﺎ و ﭼﻪ روی ﺑﻨﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﺸﯽ ،ﺟﺰﺋﯽ از ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ
ِ
ﻗﺮارﮔﻴﺮی اﻳﻦ اﺟﺰا ،ﺧﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ را
ﺑﻮد .ﮐﻪ ﻫﻢ اﺟﺰای ﻧﻘﺶ ،ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ وﻫﻢ ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﺷﻤﺎره ٣ــ (٥
اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣ــ  ٥ــ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن اﺟﺰا در ﮐﻞ ﮐﻤﺎل ﻳﺎﻓﺘﮥ ﻧﻘﻮش
دو ﻧﻘﺶ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ در ﺟﺰء ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
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ﺷﻤﺎره
وﻳـﮋﮔﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﻮش ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ و ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
٤ــ  (٥ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻳﺮاﻧﯽ در دوران اﺳﻼﻣﯽ دارای ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﺑﻌﻀﯽ
از ﻧﻘﺶﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻃﺮحﻫﺎ 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.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤ــ  ٥ــ ﻧﺤﻮۀ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ
ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﻳﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری و ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه وﺣﺪت اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
١ــ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ
از زﻣﺎن اﺧﺘﺮاع ﺧﻂ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ روی ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺎن اﻋﺘﻘﺎدات و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻮادث و وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺮای آﻳﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻧﻤﺎی ﺑﻨﺎی ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ دارای ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،روی آﻧﻬﺎ دﻋﺎ و ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺘﻮن اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای
ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻮادث و اﻋﺘﻘﺎدات آن روزﮔﺎران ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
در اﺳﻼم ﻫﻨﺮ ﺧﻄﺎﻃﯽ و ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ درﻣﻴﺎن
ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﻘﺪسﺗﺮﻳﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه
آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪّ ،
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از
ّ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻﻳﮏ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی آن در دورانﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از رواج ﻧﻴﻔﺘﺎده اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﺗﻮﻟ ّﺪ ﺧﻄﯽ
ﺟﺪﻳﺪ ،ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮐﺘﻴﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽرﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﻓﯽ ،ﻧﺴﺦ ،ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ و ﺛﻠﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪی
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ رﻳﺎﺿﻴﺎت داﺷﺘﻪ
و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮوف و ﻣﻴﺰان ﺧﻢ وﭼﻢ آﻧﻬﺎ دارای ﻧﻈﻤﯽ
ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﺧﻄﺎﻃﯽ ﺷﺪه از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ در اﮐﺜﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٥ــ (٥
اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥ــ  ٥ــ ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت و ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ
ٔ
ﻋﺼﺮ ﺗﻴﻤﻮری ،در اﻃﺮاف ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ )ﺟﺎﻣﻊ( اﺻﻔﻬﺎن

٢ــ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻫﻨﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻪ ّﻟﺬت ﭼﺸﻢ ﻳﺎ ذﻫﻦ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻏﺮﺑﻴﺎن ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﻤﺎﻳﻞﮐﺸﯽ و ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻧﺪام اﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﻳﯽ از
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻋﺚ رواج ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﮔﻴﺎﻫﯽ در ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻳﻦ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی اﺳﻼم از ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .در اﺳﻼم ﻋﻠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و در ﻏﻴﺎب اﻧﺪازهﻫﺎ و اﺑﺰار اﻣﺮوزی از داﻳﺮه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪای ﺑﺮای ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻧﻘﻮش و ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮدرﺗﻮی آن ﮐﻪ ﻧﻤﺎدی از اﻳﺠﺎد ﮐﺜﺮت )ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٦ــ (٥
ﺧﺪاوﻧﺪ( از واﺣﺪ )ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل( در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ٔ
۱۳۲

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٦ــ  ٥ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻧﻘﻮش اﺳﻼﻣﯽ،
اﺑﺘﺪا داﻳﺮه ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﻫﺸﺖ ﮔﻮش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻳﮑﯽ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺘﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﯽﺷﻤﺎری دارد و
ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ارﺳﯽ
ﺷﺶ ،ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﭘﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد و در ﻫﺮ ﻣﺎده ،اﻧﺪازه و ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ،از
ٔ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺎبﻫﺎی ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﻘﻒ آﻳﻨﻪﮐﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻫﻨﺮ و
ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻮل ﺑﺼﺮی ،ﻧﻈﻢ ،ﺗﮑﺮار ،ﻗﺮﻳﻨﻪﮔﯽ و زاﻳﺶ ﻣﺪاوم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻴﺎن
ٔ

١

٣ــ ﻧﻘﻮش ﮔﻴﺎﻫﯽ
اﻧﺴﺎن از اﺑﺘﺪا ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ادراک ﻣﺒﻬﻢ وﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد از ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج را ﺑﺎ ﻧﻘﻮش و اﺷﮑﺎل
ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد .ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎک )اﻧﮕﻮر( ،ﮔﻞ ﺳﺮخ ،ﻧﻴﻠﻮﻓﺮآﺑﯽ ،ﮔﻞ اﻧﺎر و … و ﭘﻴﭽﺶ
ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزی ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺷﮑﺎل ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪ ،ﮐﻪ آن را اﺳﻠﻴﻤﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﺮ دوران اﺳﻼﻣﯽ ٔ
ﻧﻘﺶ ﻳﮏ ﺳﺎﻗﻪ ﺗﺎک روی ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻃﺮحﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﭘﻴﺎﭘﯽ از
ﺑﺮگﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﺮد .اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ و ﻣﻮزون ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﻗﺮﻳﻨﻪ از ﺑﺮگﻫﺎ و ﺧﻄﻮط
ﺷﻤﺎره ٧ــ  (٥اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺘﻮازن را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻧﻘﻮش ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﻔﺼﻞ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ از وﺿﻮح ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
١ــ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﻪ از ﻗﻄﻌﺎت رﻧﮕﯽ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ.

۱۳۳

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٧ــ  ٥ــ ﻗﺎب ﮐﺎﺷﯽ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش
اﺳﻠﻴﻤﯽ در اﻳﻮان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ )ﺟﺎﻣﻊ( اﺻﻔﻬﺎن

٤ــ ﻧﻮر
ﻧﻮر و آﺗﺶ از ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری آﺗﺶ
در ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺎم آﺗﺸﮑﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن اﺳﺖ.
ﻧﻮر در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻧﻤﺎد وﺣﺪت اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .آﻳﻪ  ٣٥ﺳﻮره ﻧﻮر »اﻟﻠﻪ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﻮات
و اﻻرض« ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻮر آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﻧﻮر در اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ
دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ و
ﻣﺸﺨّﺺﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ در ﻣﻌﻤﺎری ٔ
اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ّﺑﺮاق و درﺧﺸﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر در ﻓﻀﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ورود ﻧﻮر
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻮر ،رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮕﻴﻦﮐﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،در ٔ
ٔ
در ﻓﻀﺎ ﻧﻴﺰ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
۱۳۴

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٨ــ  ٥ــ اﻟﻒ ــ ﻳﮑﯽ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
اﺻﻔﻬﺎن ،ﻫﻢ ﺟﻮاری ﻧﻮر و ﺗﺎرﻳﮑﯽ در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﻠﻮه روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن
در اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻮر در ﮐﻨﺎر ﺗﺎرﻳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٨ــ  ٥اﻟﻒ و ب(
ﺷﻮد.
ٔ
اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻧﮕﯽ را ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﺎرﺑﺮد
ﺳﻨﺠﻴﺪه رﻧﮓ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﻮع و ﻧﻈﻢ آﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ٔ
ٔ
در ﻃﺒﻴﻌﺖ دﻳﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از رﻧﮓﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۱۳۵

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

 ٥ــ آب
آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ ﭘﺎﮐﯽ و ﺣﻴﺎت ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺒﺪ ﮐﻨﮕﺎور ١ﺑﺮای
آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ اﻳﺰد ﺑﺎﻧﻮی آب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آب ﻳﮑﯽ
ازﻣﮑﻤﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از آن ﺑﺮای
ّ
ﺗﺰﻳﻴﻦ ،آراﻣﺶ و اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎری در ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺎخﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎ 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 ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد آب در ﻣﻌﻤﺎری ﭼﻮن آﻳﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﮑﺎس ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﯽﺷﺪ .و واﻗﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮی
اﻧﺪازه ﺧﻮد ﻣﺎدی
اﻫﻤﻴﺘﯽ ﺑﻪ
و ﻣﺎدی ﺑﻨﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽداد .در اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺨﺶ اﻧﻌﮑﺎسﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎ در آبّ ،
ٔ
١ــ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
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اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ آﻧﻬﺎ در آب ،در
و واﻗﻌﯽ آن را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺎخ ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن ،ﺑﻴﺴﺖﺳﺘﻮن اﻳﻮان آن ﺑﻪ
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٩ــ (٥
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﺎخ را ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٩ــ  ٥ــ ﮐﺎخ ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن اﺻﻔﻬﺎن

روش ﻫﺎی اﺟﺮای ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت در ﻣﻌﻤﺎری
زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ،ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺑﺴﻴﺎری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮﮐﺪام
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ٔ
از اﻳﻦ ﻓﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان را آراﺳﺘﻪاﻧﺪ وﻣﻌﻤﺎران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻴﭻ ﮐﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ٔ
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ دﻟﻴﻠﯽ ﻓ ّﻨﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش ﻫﺎی
اﺟﺮای ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
١ــ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری
ّاوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﺟﺮﻫﺎی ﻟﻌﺎبدار در ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺷﯽ از زﻣﺎن
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن رواج داﺷﺘﻪ و در دوران اﺳﻼﻣﯽ اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎری دارد .اﻳﻦ
در ﻣﻴﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ،ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻫﻨﺮ ﻣﻤﺘﺎزی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و ّ
)ﻣﻌﺮق( ،ﮐﺎﺷﯽدرﻫﻢ
ّ
ﺗﻨﻮع در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮐﺎﺷﯽﺗﺮاﺷﻴﺪه ّ
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)ﻣﻌﻘّﻠﯽ( ،ﮐﺎﺷﯽزﻳﺮرﻧﮕﯽ ،ﮐﺎﺷﯽﻫﻔﺖ رﻧﮕﯽ و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻧﺮه.
در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﺘﺪاولﺗﺮ آن را ﻣﯽآورﻳﻢ.
ﻣﻌﺮق اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از رواج ﮐﺎﺷﯽ ﻳﮏ رﻧﮓ در ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﻌﺮق؛ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ّ
١ــ ١ﮐﺎﺷﯽ ّ
اﻳﺮان از دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰ ﮐﺎﺷﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه را ،ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﭼﻴﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع از
ﻣﻌﺮق ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ اواﺧﺮ
ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری در اﺑﺘﺪا در ﮐﻨﺎر ﻗﻄﻌﺎت ﮔﭻﺑﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اوج ﻫﻨﺮ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ّ
دوره اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ ،دوره ﺗﻴﻤﻮری و ﺻﻔﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ از
ﺷﻤﺎره ١٠ــ (٥
ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﺒﮏ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٠ــ  ٥ــ اﻳﻮان ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری
ﭘﺨﯽ دﻳﻮار از ﻧﻮع ﻣﻌﺮق و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ دو ﺑﺪﻧﮥ ﻣﺠﺎورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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٢ــ١ــ ﮐﺎﺷﯽ ﻫﻔﺖ رﻧﮕﯽ؛ در اﻳﻦ
ﻧﻮع اﺑﺘﺪا ﺧﺸﺖﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﭼﻴﻨﻨﺪ ،ﻃﺮح
زﻣﻴﻨﻪ
را روی ﺧﺸﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﭘﻴﺶ رﻧﮓ
ٔ
ﻃﺮح روی آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺸﺖﻫﺎی رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﺷﺪه را در ﮐﻮره ﮔﺬاﺷﺘﻪ،
ﻟﻌﺎب ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ،رﻧﮓﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ را در ﺟﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﺷﻤﺎره ١١ــ (٥
ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
اﻳﻦ روش در اواﺧﺮ دوره ﺗﻴﻤﻮری رواج
ﻳﺎﻓﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١١ــ ٥ــ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎﺷﯽ ﻫﻔﺖ رﻧﮕﯽ

٣ــ١ــ ﮐﺎﺷﯽ درﻫﻢ )ﻣﻌﻘ ّﻠﯽ(؛ از ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻳﺪهﻫﺎﻳﯽ از ﮐﺎﺷﯽ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی
ﺳﺎده ،در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻳﺪهﻫﺎﻳﯽ از آﺟﺮ ،ﻃﺮحﻫﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﯽ
ﭼﻮن ﻧﮕﻴﻨﯽ در ﻣﻴﺎن آﺟﺮﭼﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٢ــ (٥
ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
ﻳﮑﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن ﻣﻨﺎره
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ داﻣﻐﺎن در ﺑﺮج ﺧﻮاﺟﻪ اﺗﺎﺑﮏ
ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳـﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٢ــ  ٥ــ ﮔﻨﺒﺪ اﻟ ّﻠﻪ اﻟ ّﻠﻪ ،ﺑـﻘﻌﮥ ﺷﻴﺦ
ﺻﻔﯽ اﻟﺪﻳﻦ اردﺑﻴﻠﯽ در اردﺑﻴﻞ ،ﮐﺎﺷﯽ درﻫﻢ )ﻣﻌﻘﻠﯽ(
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٢ــ ﮔﭻﺑﺮی
از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ،ﮔﭻﺑﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺪهﮐﺎری و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﮐﺎری از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺎخﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ از ﮔﭻﮐﺎری و ﻧﻘّﺎﺷﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن در دوران اﺷﮑﺎﻧﯽ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﻻﺷﻪ ﺳﻨﮓ و ﺑﺮﺧﯽ آﺟﺮی ﺑﻮد ،ﮔﭻﮐﺎری ﺿﺨﻴﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﭻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﮑﻞﭘﺬﻳﺮی ﻓﺮاواﻧﺶ
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣ ّﺰﻳﺖ
ﻣﻮرد ّ
وﻫﻠﻪ اول ﻃﺮاﺣﯽ آن اﺳﺖ.
ﮔﭻﺑﺮی اﻳﺮاﻧﯽ در ٔ
از اواﻳﻞ دوران اﺳﻼﻣﯽ ﮔﭻﺑﺮی ،در اداﻣﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻣﻌﻤﺎران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ زﻳﺎدی
ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ از اواﺳﻂ ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺟﺮﮐﺎری روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ درﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺣ ّﺘﯽ ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺟﺮﮐﺎری ،ﺑﺎزﻫﻢ
ﮔﭻﺑﺮی ﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﻴﺮی در ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی دوران
اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ داﺧﻞ ﺑﻨﺎی ﮔﻨﺒﺪ
ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺑﺎ
ﻋﻠﻮﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ٔ
ﮔﭻﺑﺮﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ).ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز دﻳﮕﺮ از ﻫﻨﺮ ﮔﭻﺑﺮی
ﺷﻤﺎره ١٣ــ ٔ (٥
ٔ
ﻣﺤﺮاب اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﻤﺎره ٢٩ــ(٣
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٣ــ  ٥ــ ﮔﻨﺒﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎن )ﻫﻤﺪان(

٣ــ آﺟﺮ ﮐﺎری
اوﻟﻴﻪ ﺑﺸﺮی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا و ﻧﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﺖ ﺧﺎم در ﺟﻮاﻣﻊ ٔ
در ﮐﻨﺎر ﺧﺸﺖﻫﺎ آﺗﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ
از آﺗﺶﺳﻮزی ﻫﺎی ﻗﺒﺎﻳﻞ در درﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﻗﺒﻴﻠﻪای ﻣﺨﺘﻠﻒّ ،
ﻓﻦ ﭘﺨﺘﻦ ﺧﺸﺖ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن آن ﺑﻪ آﺟﺮ رواج ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎدوامﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ّ
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از اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺸﺖ ﺧﺎم ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ روﮐﺶ ﺑﻨﺎ
را ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺸﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
از ﺻﺪر اﺳﻼم آﺟﺮ را ﺑﺮای ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ آن روی ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﻣﻘﺒﺮه اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در
دﻟﻨﺸﻴﻨﯽ از ﻧﻮر و ﺳﺎﻳﻪ در ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآوردﻧﺪ .اوج اﻳﻦ ﻓﻦ در ٔ
ﺑﺨﺎرا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ ﺳﻄﻮح داﺧﻠﯽ و ﺑﻴﺮوﻧﯽ اﻳﻦ ﻣﻘﺒﺮه ﺑﺎ ﻧﻘﻮش زﻳﺒﺎی آﺟﺮی
ﺷﻤﺎره ١٤ــ (٥
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

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

آﺟﺮﮐﺎری و ﮔﭻﺑﺮی در اﻳﺮان و در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮج ﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎرت و اﺳﺘﺎدی
ﺧﺮﻗﺎن و ﻳﺎ ﻣﻨﺎره ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ داﻣﻐﺎن ﺑﻴﺎن
ٔ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی
ﺗﻨﻮع
اﺳﺖ .ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻮش آﺟﺮ و ﮔﭻ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ّ
زﻣﻴﻨﻪ آن از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻘﻮش
و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﻦ ﻃﺮح اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺶ و ﭘﺲ ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٥ــ (٥
اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٥ــ  ٥ــ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت
آﺟﺮﮐﺎری ﻣﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ داﻣﻐﺎن

۱۴۱

٤ــ ﺳﻨﮓ ﮐﺎری )ﺣﺠﺎری(
در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ زﻳﺒﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﺣﺠﺎری ﻫﺎ ،ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و در اﺟﺰای ﺑﻨﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ
ﭘﺎﻳﺪاری زﻳﺎد در ّ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻨﮕﯽ اﻳﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ
ٔ
ﺗﺎقﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻳﻮان ﻫﺎﻳﯽ در دل ﺑﺪﻧﻪ ای از ﺳﻨﮓ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻮه اﺣﺪاث ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻳﻦ
اﻳﻮانﻫﺎ واﺟﺪ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت و ﮐﻨﺪهﮐﺎری ﻫﺎی زﻳﺒﺎ در ﺟﻠﻮ و دﻳﻮارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺎره ١٦ــ  (٥در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮐﻤﻴﺎﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ﺑﻮد،
ٔ
ﭘﯽ و ﺑﻨﻴﺎد ﺳﻨﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﯽرﻳﺰی ﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً زﻣﻴﻦ را ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ و اﻳﻦ ﮐﺎر در ﻣﻮرد ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﻋﺎدی ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﺧﺼﻮص آﺛﺎر ﻣﻬﻢ و ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻮن ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس ﺗﺎ
ﻳﺎزده ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٦ــ  ٥ــ ﺗﺎق ﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

از ﺳﻨﮓ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ازاره ،ﻣﺤﺮاب ﻳﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه
ﺷﺪه ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ وﮐﻴﻞ ﺷﻴﺮاز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﺳﺖ .ﻳﮏ ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ آن ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺣﺠﺎری ٔ
ﺷﻤﺎره ١٧ــ (٥
ٔ
۱۴۲

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

اﺟﺰای ﺗﺰﻳﻴﻦ
ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ دو
در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ اﻧﻮاع ّ
ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
١ــ ﻗﺎب ﺑﻨﺪی
ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻏﻨﺎ و
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ آن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻧﻈﻤﯽ
از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ﻗﺎب ﻫﺎﻳﯽ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﭘﺴﻴﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ آن
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً در ﺳﺮدر ورودی ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮﺳﯽ ﻓﺮورﻓﺘﻪ در داﺧﻞ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻗﺎب دور آن ،ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻳﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه
ﺷﻤﺎره ١٨ــ (٥
اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﮔﺎﻫﯽ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻗﺎب را ،در ﻋﻤﻖ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٩ــ (٥
ﮐﻤﺘﺮی ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٨ــ  ٥ــ ﺳﺮدر ورودی ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ

۱۴۳

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٩ــ  ٥ــ ﻳﮑﯽ از ١٥
ﭘﻨﺠﺮه دور ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ

٢ــ ﻣﻘﺮﻧﺲ
ﺳﺎده آن در ﻗﺒﻞ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از
ﻣﻘﺮﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ٔ
اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻤﺎی ﻣﻘﺒﺮه ﻣﺎدی دﮐﺎن داوود در ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﻧﺎم ﺑﺮد .در دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﻧﻴﺰ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻣﺜﻼ ً در ﮐﻌﺒﻪ زرﺗﺸﺖ در ﻧﻘﺶرﺳﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد.
ﻣﻘﺮﻧﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺠﻢ ﻫﻢ
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺮﻧﺲ ﻃﺎﻗﭽﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺪوی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و اﺳﺘﺎﻻﮔﺘﻴﺖ ١ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﺷﻤﺎره
ﻳﺎ ﺑﺎﻻی ﻫﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻠﻮر ،ﺑﺮ راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
٢٠ــ (٥

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

۱۴۴

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

ﻣﻘﺮﻧﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ و اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ،ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺰﻳﻴﻦ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮده
ﻣﺪور و ﺻﺎف ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﮔﻨﺒﺪ
اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﻣﻴﺎن دو ﺳﻄﺢ ّ
ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ اﻃﺮاف آن ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﺪورﻳﺎ ﺗﺎق اﻳﻮان ﺑﻪ دﻳﻮارهﻫﺎی ﺻﺎف
ٔ
ّ
دوره ﺻﻔﻮی و ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ اﻳﻮان ورودی ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ،ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ و ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ در
ﺑﻪ ٔ
ﺷﻤﺎره ٢١ــ (٥
اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢١ــ  ٥ــ
ﺳﺮدر ورودی ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم
ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﻳﮏ ﺷﺒﮑﮥ ﭘﺮ
ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﺎری

۱۴۵

ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
١ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢ــ ﭼﺮا در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻓﻘﻂ در ﺑﻨﺎﻳﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ؟
٣ــ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺜﺎل ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ در ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥ــ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎ در ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم در ﮐﺪام ﺑﻨﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ؟
 ٦ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٧ــ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در آﺛﺎرﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
 ٨ــ ﻳﮑﯽ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ و اﻧﻮاع آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٩ــ اﺳﻠﻴﻤﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
١٠ــ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﻮر را در اﺳﻼم ﺑﺎ ذﮐﺮ آﻳﻪای ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١١ــ در ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ؟
١٢ــ ﮐﺎرﺑﺮد رﻧﮓ در ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
١٣ــ ﮐﺎرﺑﺮد آب در ﻣﻌﻤﺎری را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
١٤ــ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺟﺮﻫﺎی ﻟﻌﺎبدار در ﮐﺠﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٥ــ اﻧﻮاع ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری و ٔ
١٦ــ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﭻﮐﺎری ﺑﻪﻃﻮر 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 ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٠ــ ﻋﻠّﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎب در ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢١ــ ﻣﻘﺮﻧﺲ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
اﺳﺘﻴﺮﻟﻦ ،ﻫﺎﻧﺮی ،١٣٧٧ ،اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻬﺸﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻤﺸﻴﺪ ارﺟﻤﻨﺪ،
ﺗﻬﺮان :ﻓﺮزان روز.
ﺑﻮرﮐﻬﺎرت ،ﺗﻴﺘﻮس ،١٣٦٥ ،ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،زﺑﺎن و ﺑﻴﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺴﻌﻮد
رﺟﺐ ﻧﻴﺎ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺮوش.
ﭘﺎﭘﺎدوﭘﻮﻟﻮ ،١٣٦٨ ،ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺸﻤﺖ ﺟﺰﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺟﺎء.
ﭘﻮپ ،آ ،١٣٧٣ ،.ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﺎن.
ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﻳﻢ ،١٣٨٠ ،ﺳﺒﮏ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺗﺪوﻳﻦ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﭘﮋوﻫﻨﺪه.
ﺗﻘﻮی ﻧﮋاددﻳﻠﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،١٣٦٦ ،ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﮔﺬر زﻣﺎن،
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 ﺻ ّﻔﻪ ،ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  ٢١و  ،٢٢ص ٣٣ــ .٢٨
ﺣﺒﻴﺒﯽ ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،١٣٨٦ ،از ﺷﺎر ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﻣﻬﺪی  /ﻣﻘﺘﺪر ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  /ﻳﺎوری ،ﻣﻴﻨﻮش ،١٣٨٣ ،ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور آران ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺑﻬﺸﺖ،
ٔ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی.
رﻓﻴﻌﯽ ﻣﻬﺮآﺑﺎدی ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،١٣٥٢ ،آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر
ﻣﻠﯽ.
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ﺻﻠﻮاﺗﯽ ،داوود ،١٣٨٧ ،ﻣﺘﺪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ.
ﻓﺮﻳﻪ ،دﺑﻠﻴﻮ ،١٣٧٤ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻳﺮان ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﺮزﺑﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻓﺮزان.
ﻓﻼﻣﮑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻨﺼﻮر ،١٣٧١ ،ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری در ﺗﺠﺎرب اﻳﺮان و
ﻏﺮب ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮﻓﻀﺎ.
ﻗﺒﺎدﻳﺎن ،وﺣﻴﺪ ،١٣٧٣ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﻠﻴﻤﯽ اﺑﻨﻴﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﻗﻴﻮﻣﯽ ﺑﻴﺪ ﻫﻨﺪی ،ﻣﻬﺮداد» ،١٣٨٥ ،آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری در دوران ﭘﻴﺶ از
ﺷﻤﺎره .٤٢
ﻣﺠﻠﻪ ﺻﻔﻪ،
ﻣﺪرن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻌﻤﺎرﻳﻪ«ٔ ،
ٔ
ﺷﻤﺎره .٤
ﻣﺠﻠﻪ رواق،
ﻗﻴﻮﻣﯽ ،ﻣﻬﺮداد» ،١٣٧٨ ،ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن«ٔ ،
ٔ
ﮐﺴﻤﺎﻳﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،١٣٧٨ ،ﻣﻌﻤﺎری و اﻗﻠﻴﻢ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺎزﺗﺎب.
ﮐﻴﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،وﻟﻔﺮام ﮐﻼﻳﺲ ،١٣٧٣ ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان:
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر.
ﮐﻴﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻳﻮﺳﻒ ،١٣٦٦ ،ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ)ﺟﻠﺪاول( ،ﺗﻬﺮان:
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ﮐﻴﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻳﻮﺳﻒ ،١٣٦٨ ،ﻣﻌﻤﺎری دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )ﺟﻠﺪ دوم( ،ﺗﻬﺮان :ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺎداﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﺤﺎب.
ﮔﺮوﺑﻪ ،ارﻧﺴﺖ و دﻳﮕﺮان ،١٣٨٠ ،ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻔﻬﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﻳﻌﻘﻮب آژﻧﺪ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﻟﯽ.
ﮔﺮﻳﺸﻤﻦ ،روﻣﻦ ،١٣٧٠ ،اﻳﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ ،ﭼﺎپ
دوم ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﮔﺮﻳﺸﻤﻦ ،روﻣﻦ ،١٣٧٠ ،ﻫﻨﺮ اﻳﺮان در دورۀ ﭘﺎرت ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻬﺮام
ﻓﺮه وﺷﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﮔﺮﻳﺸﻤﻦ ،روﻣﻦ ،ﻫﻨﺮاﻳﺮان در دورۀ ﻣﺎد و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻬﺮام ﻓﺮهوﺷﯽ،
ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﻣﺘﺪﻳﻦ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠﻪ» ،١٣٨٦ ،ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻗﯽ ﮔﻨﺒﺪدار ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻣﻌﻤﺎری
ﺷﻤﺎره .٣١
ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﻳﺒﺎ،
ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ« ٔ
ٔ
ﻣﻴﺮداﻧﺶ ،ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪی ،١٣٨٨ ،آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،اﻳﺮان ،وزارت
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آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.
ﻧﺪﻳﻤﯽ ،ﻫﺎدی ،١٣٧٥ ،آﻳﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻤﺮدان و ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻣﻌﻤﺎران ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﻟﻨﮕﺮه ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی اﻳﺮان ،ﺟﻠﺪ دوم ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﺸﻮر.
ﻫﻮﻳﺎن ،آﻧﺪراﻧﻴﮏ ،١٣٨٣ ،ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن در اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ،ﺗﻬﺮان:
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی.
ﻫﻴﻠﻦ ﺑﺮاﻧﺪ ،راﺑﺮت ،١٣٧٧ ،ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ اﻳﺮج اﻋﺘﺼﺎم،
ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮدازش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی ،ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻤﺎر.
ﮐﺮﻳﺮ ،راب ،١٣٧٩ ،ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت در ﻣﻌﻤﺎری ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﺗﻬﺮان:
ﻧﺸﺮ ﺧﺎک.
……… ،١٣٨٨ ،ﺑﺎزار اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ واﺣﺪ
ﺗﻬﺮان.
……… ،١٣٨٤،ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﯽ و ﻣﺮزﻫﺎی اﻳﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺠﻠﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ
ﺷﻤﺎره ﻳﮏ.
……… ،٢٥٣٥ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﮐﺸﻮر.
www.archnet.org
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