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 ایران شهرسازی و معماری اختصاصی نشریه |شناسی  معماری

 

 
 تاریخی قبل و بعد از اسالم در ایران و هایواکاوی هنر مقرنس در دوره

 (اسالمی –ه موردی بناهای ایرانی نمون) محدوده گسترش این هنر در جهان 

 

 ایران ،دانشگاه تهران، کیش ، پردیس بین المللی کیش،و معماریدانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر  ی:مهدیه پورهادی گوابر
m.pourhadi@ut.ac.ir 

 ایران ،وینقز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،دانشکده معماری ،ریکارشناسی ارشد معما، : مدرس دانشگاهسحر قلم آرا
sahar.ghalamara@yahoo.com 

 

 چکیده:
 بهاز . تهاسه  پیشهرتته  ریاضهیا   و هندسهه  علم به نسبت ایرانی معماران شناخت حاصل و ایران معماری ترین عناصر تزیینی درترین و عمدهاز مهم یکی مقرنس

 سهاا   ایهن  بهه  پاسخ پژوهش این هدف .است آن اجرایی و سیر تکاملی شناسی، گونه نظیر موضوع ابعاد تمامی به نسبت کاتی شناخت مستلزم الگو این سازی زنده

بهه   نظر ترم و عملکرد به چه صور  بوده است. در راستای پاسهخ  های تاریخی قبل و بعد اسالم سیر نزولی یا صعودی داشته است یا خیر و ازاست که مقرنس در دوره

های مقهرنس در عهین   رسد طرحهای مختلف قبل و بعد اسالم مورد بررسی و تحلیل قرار گرتته است. به نظر میها و دورههای بکار رتته در بخشاین سواال  مقرنس

 روش بها  اسهت  و  کهاربردی  طرحهی  ههدف،  نظهر  از تحقیه   و توجه به دوره تاریخی بوده است. این هایی با توجه به موقعیتهای ظاهری دارای تفاو وجود شباهت

ههای تحقیه    اسهت. یاتتهه   شهده  انجهام  (مشهاهده )های میدانیپیمایش ای،کتابخانه مطالعا  طری  از پژوهش برای الزم اطالعا  است. شده انجام تحلیلی -توصیفی

 تزئینهی  هایهنر مانند سازیمقرنس تاریخ، طو  درهمچنین  .است غیرمذهبی بناهای از ترپیچیده مذهبی بناهای رنس درهای مقطرح حاکی از آن است که الگوی

 .ده استپیمو اتزونی مواد نظر از طور همین و ساخت تکنیک پیچیدگی و کاربرد کثر  نظر از را تکاملی سیر زمین ایران دیگر

 

 معماری اسالمی  ، روند تحو  عنصر نمادین، ،هنر مقرنس کلید واژه :
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 ایران شهرسازی و معماری اختصاصی نشریه |شناسی  معماری

 

 مقدمه: -1

کرده است ولیکن به تهدری  تبهدیل بهه نقشهی تزیینهی      توان دریاتت که مقرنس ابتدایی به کار رتته در بناها نقشی کاربردی ایفا میاز واکاوی بناهای تاریخی می

شهده کهه   ن اسالم است. اما نباید تراموش شود که انواع مقرنس قبل از اسالم نیز در ایران استفاده مهی بینیم از ابداعا  جهامقرنس به شکلی که امروزه میشده است. 

مقهرنس مهورد بحهر در اینجها      .ای دکان داود واقع در سر پل ذهاب اسهت  که در نمای مقبره صخره ق.م( ۵۵۰- ۷۰۸) های آن مربوط به دوران ماد استاولین نمونه

شهاید بهه    است. این عنصر تزئینی که البته در ابتدا جنبه عملکردی داشته است، ازلحاظ کثر  استفاده درجهان اسالم واجد اهمیت است ومقرنس در بناهای اسالمی 

   .دانندهمین دلیل است که آن را اغلب یک هنر اسالمی می

 موجب دارد وجود مقرنس که در هندسی دارد. قابلیت مهمّی نقش مختلف هایکاربری با بناهای ایرانی زیباسازی در که است معماری تزیینی عناصر از مقرنس

 انهواع  و دارنهد  همهدیگر  بهه  نسهبت  ههایی تفاو  اجرا و نظر شکل از هامقرنس یابد. توسعه تاریخی مختلف هایدوره در و قرار گیرد معماران توجّه مورد تا است شده

 پوشهش  در منظم هندسی الگوهای از در آن که است ایدوره سامانیان دورة تاریخی، پیشینه اساس بر است. رتته به کار مقرنس گیریشکل در هاهندسه متفاوتی از

 توسهع  مقهرنس   در مهمهی  تهثییر  که شده استفاده وار ایدایره های های طاقدهانه پوشش برای الگوها این سلجوقی معماری در است. استفاده شده مدوالر تضاهای

تهن   استادکاران هنر از نمایشی خود نوع در و است  برخوردار جایگاه واالیی از ایران اسالمی و سنتی معماری نیز و باستان در معماری تزئینی عنصر این است. داشته

 .(14-11:  136۰انصاری،)آیدمی بشمار

سی ارشد در رشته باستان شناسی بهه پهژوهش   در مورد بررسی مقرنس کاری دوره صفویه با تکیه بر بناهای شهر اصفهان در رساله کارشنا 1393بصیر  در سا  

ونهد در سها    اسهت. کهاظمی و زههره    کاری معرتی کردهپرداخته و دوره صفویه را به عنوان دوره درخشان معماری ایران در راستای تزیینا  معماری خصوصا مقرنس

کاری در طو  تاریخ سیر تکهاملی داشهته   اند که مقرنساخته و بیان داشتهالمی ایران پردبه بررسی سیر تحو  مقرنس به عنوان عنصری نمادین در معماری اس 1392

در مهورد الگهو شناسهی تزیینها       139۷همچنین نژاد ابراهیمهی و سهامی در سها      .شد ایران معماری در تزیینی عنصر این تکامل و رشد نهایت موجب که دراست 

 دورة جملهه  از دوره ههای مختلهف   در تزئینهی  عنصهر  عنوان به ازمقرنس استفاده ،خته و اذعان داشته اندمقرنس در معماری ابنیه بازار تاریخی تبریز به پژوهش پردا

 اند.  کرده توجّه نیز آن ایستایی شکلی به زیبایی گرتتن نظر در بر عالوه مسلمان هنرمندان که نتیجه رسید بدین توانمی تبریز بازار در قاجار

 از ایسهتایی  حهاکی  ایهن  که شد، مشاهده بررسی مورد های نمونه تمامی مقرنس در نوع این شود.می دیده بناها در جلوآمده مقرنس بیشتر ،هابین انواع مقرنس

 سایر به کمتر و بود متمرکز مرکزی ایران نواحی بر بیشتر مقرنس زمین  در یاتته انجام هایتمرکز پژوهش .دارد تبریز مانند زلزله خیزی شهر در که مقرنس نوع این

که  مقرنس در دوره های تاریخی قبل و بعد اسالم سیر نزولی یها صهعودی داشهته اسهت یها       است این تحقی  شد. ساا می توجّه ها موجود در آن هایشکل و نواحی

ی مختلهف قبهل و بعهد اسهالم مهورد      هاها و دورههای بکار رتته در بخشخیر و از نظر ترم و عملکرد به چه صور  بوده است. در راستای پاسخ به این سواال  مقرنس

هایی با توجه به موقعیت و توجه بهه دوره تهاریخی   های ظاهری دارای تفاو طرح های مقرنس در عین وجود شباهترسد بررسی و تحلیل قرار گرتته است. به نظر می

 است.   ژوهشپ این اصلی بناهای بعد از اسالم در ایران موضوع در موجود مقرنس هایطرح شناخت بوده است.

سهیر رونهد تکهاملی مقهرنس در      ابتدا معنی لغوی مقرنس مورد بررسی قرار گرتته و سپس به تعریف و شناخت آن پرداخته شده است. در نهایهت  پژوهش در این

 بیشهتر  سهطوح  کهردن  تهراهم  دوم درجهه  در و مختلف القا خطوط و روشن سایه ایجاد او  درجه در مقرنس تزئینی ایران مورد بررسی قرار گرتته است. هدف عنصر

 تحهو   اسهالم  دوره در است ولهی  رتته بکار مفصل و ساده بطور کشورها اکثر در نیز اسالم قبل از و نیست اسالم مخلوق مقرنس رسد.می بنظر تزئینا  برای اجرای

 انجهام  تحلیلهی   -توصهیفی  روش بها  است  و کاربردی طرحی هدف، نظر از تحقی  این .(4۷: 13۵۰زمانی، است) شده اسالمی مشهور ساخته یک به و یاتته بیشتری

 است. شده انجام  )مشاهده( میدانی پیمایش های ای،کتابخانه مطالعا  طری  از پژوهش برای الزم اطالعا  است. شده

 بدنه تحقیق : -2
 مقرنس 

و عسل ر نبووی زهایی مانند کندست. مقرنس طاقچهه اشدئه میاراحجم هم ر  بر سطح به صو وهست که عالان ایرری امعمادر جمله عناصر تزیینی از مقرنس 

مقههرنس بههه احجههامی شههبیه  (1تصههویر شههماره ند. ) اگرتته میار مختلف قری هارمحوی ستارابر ر، بلوای مانند مجموعه ، همی یا باالر کنادر ستاالگتیت هستند که ا

گیرند. بدین ترتیهب  ور کار به طرف باال قرار میگویند که به تاصله مساوی از دت مقرنس را قطار میقسمت تخ گویند.های قندیل یا چیزی شبیه به پوزه آهو میآویزه

 رسند.دهند، میبه قطار آخر که شمسه را تشکیل می( و قطاربعدی کمی جلوتر و به همین ترتیب تا که قطار)تخته( او  از همه عقب تر )نزدیک به دیوار یا ستون
 

                         
 ماخذ: نگارندگان مسجد امام اصفهان، : 1 شمارهتصویر
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 بیهرون  آن از بهاالی  ت کهه هاسه  دیگهری  ردیف حامل ودهخ ردیف رهه و یابند،یهانتظام م هاییردیف در که هاییههطاس از متشکل است نوعی کاربندی مقرنس

 رتته تزئینی به کار عنصر عنوان به بیشتر مختلف هایدوره در مقرنس .(4۰۷:  199۵ اوغلو، نجیبگیرد) عهده را بر بنا در تزئینی و ایسازه نقش تواندمی و زندیهم

 تهر ظریهف  تزئینها   رایهاج برای سطوح بیشتر ردنهک مهتراه دوم  هدرج در و ختلفهم خطوط قایهال ن وهروش ایههس جادهای نخست درج  در مقرنس دفهه است.

 فصای هااره یودبه ان یوق ایا تا وّرگنبد مدر با  نتقاامانند ف، صاوّر و سطح مدن دو میار با  نتقااهمچنین عامل ارد ضی موبعدر  .( ۸4: 13۸۸ نههژاد،مهههدی(اسههت

لله امسجد شیخ لطف غ و بار چهاسه رمدم، ماامسجد ان ورودی یواه متعلّ  بی و صفوی دورهبه ط عالی ترین مقرنس ها مربو ست.ده انیز بواف آن طری اگوشهرچها

 در اصفهان است.
 

 139۷   ماخذ: نژاد ابراهیمی و سامی ،مقرنس  مورد در مختلف های دیدگاه بررسی :1 شماره جدو 

 دیدگاه منبع پژوهشگران

ی
ن خارج

شگرا
پژوه

 دونالد ن. ویلبر 

(136۵) 
 معماری ایران در دوره ایلخانیان

ن یک ناحیه یا سطح مقعر بها  مقرنس به عنوان عنصر تزئینی معرتی شده و مقرنس برای پر کرد

دو یا چند طبقه ربع گنبدی کوچک که در آن رأس ربع گنبدها در هر طبقه از طبقه زیر پیش 

 اند.تر است، تعریف کردهآمده

 هانری مارتین

(13۵۰) 

 مقرنس تزئینی در آیار تاریخی

 اسالمی ایران
 مقرنس عنصر تزئینی مشخص اسالمی است.

 بورکهار 

(136۵) 

اندیشه  های هنر اسالمی درایهبن م

 تنوس بورکهار 

ای برا انتقا  بار گنبد یا دایره بهر محهوری   ای ویژه از معماری است و وسیلهمقرنس کاری پدیده

دههد و انعکاسهی از   گاه چهارگوش پیوند مهی مربع شکل است. مقرنس، کندووار گنبد را به تکیه

 به کارکردی و تزئینی(.  حرکت آسمانی در نظم زمینی و بی یبا  است )جن

ی
ن داخل

شگرا
پژوه

 عباس زمانی 

(13۵۰) 

 مقرنس تزئینی در آیار تاریخی

 اسالمی ایران

 بندی شده است:در این مقاله مقرنس به سه دسته تقسیم

 هاس زیر سقف،مقرنس در سطوح مقعر گوشه .1

 واحد مقرنس ربع گنبد یا در واقع یک هشتم گره، .2

 های اتقی و عمودی،ها و یا قطارمقرنس از ردیف .3

 های النه زنبوری.مقرنس .4

 در هر سه مورد به صور  عنصر تزئینی معرتی گردیده است.

 مهدی مکی نژاد

(1394) 

کاری مقرنس در معماری کاشی

 ایرانی

شد، ها استفاده میهای ساختمانی داشت و برای پر کردن گوشهاین عنصر در ابتدا، بیشتر جنبه

 های تزئینی نیز به خود گرتت.بر کارکرد ساختمانی و تنی، جنبه اما به مرور زمان عالوه

 )جنبه تزئینی(.شودپله ساخته شده باشد گفته می مقرنس به آنچه به شکل نردبان و پله احیای هنرهای از یاد رتته (136۰) حسین لرزاده

 محمد کریم پیرنیا

(13۷۰) 
 مجله ایر

آیهد  شود و به تدری  پایین مید و از سقف شروع میشوآویز( از سقف آویخته میمقرنس )چفت

 )جنب  تزئینی(.
 

 : انواع مقرنس -3
س ساامعاصر( بر ر، قاجاو ند ی، زصفوری، تیمو، یلخانیا ،قهی لجوهه یخی سراهه ت یها)دور کاشیو یینه ، آسنگ ،جر، آمصالح گچع نوس ساابر ان تومیرا ها مقرنس

بههه کههارگیری  د.کری شوند( تقسیم بندمیه یددتقی ر امحودر هایی که رقطاو ها یفاد ردتعدس ساابر ری) کاکمری و پرکان اا  میزهههی( و هپیچیدده و  اهههس) هندسه

، نیها  انصهاری (ددسهته تقسهیم کهر    4توان بهه   ها را از لحاظ شکل می مقرنس به طور عمده در معماری اسالمی در ایران و کشورهای اسالمی و عربی رشد کرد. مقرنس

136۰ :1۵).   

ای به صور  آجر یا گچی، انتهای سطوح خهارجی   گویند که مصالح آن از خود بناست و در نهایت سادگی و بدون هیچ پیرایه هایی را می مقرنس :های جلو آمده مقرنس

 دارای یبا  متوسطی است.دهند و  نمای بیرون ساختمان را آرایش می
 

 
 139۵ ارندگان  ماخذ: نگ ،: مسجد جامع اشترجان2تصویر شماره 

 

بر مصالح به کار رتته اصلی بنا از مصالحی مانند گهچ و آجهر و سهنگ کهه بهه بنها الحهاق و اضهاته شهده سهاخته            ها اتزون این مقرنس :های روی هم قرار گرفته مقرنس

 .شتر( روی هم قرار دارند و دارای یبا  متوسطی هستندها بیشتر در چند ردیف )دو تا پن  یا بی روند. این مقرنس شوند و در سطوح داخل و خارج بنا به کار می می
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 139۷   ماخذ : ابراهیمی ،: مقرنس بازار تبریز3تصویر شماره 

 

ها به  شبیه همان منشورهای آهکی آویزان در غارها یا استالکتیت بوده و بیشتر از چسباندن مواد مختلف چون گچ، سفا ، کاشی و مانند آن :های معلق  مقرنس

 .باشند رسند و دارای یبا  کمی می گیرند. این نوع مقرنس آویزان به نظر می مقعر داخل بنا شکل میسطوح 
 

 
  1394  ماخذ : نگارندگان ،: مسجد گوهر شاد مشهد 4تصویر شماره 

 

شوند. این دسته از  ر روی هم قرار گرتته دیده میچنانکه از نام آن پیداست، شبیه النه زنبور هستند و در مجموع مانند کندوهای کوچک ب :های النه زنبوری مقرنس

 .های معل  هستند ها تاحدی شبیه به مقرنس مقرنس
 

 
 139۵  ماخذ: نگارندگان ،: مسجد جامع یزد ۵تصویر شماره 
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 تاریخ مقرنس در ایران و جهان اسالم -4

با ، شتداها دوره ین در امقرنس ی و بندرکااز ستی درابی هه یان ردوهنمیت، ساسانیی دوره بناهاص بهخصوم، سالاز اقبل ری معماه عمدر یاآتتن ربین از لیل دبه 

از  نمهود. ابی هیرد انرهین در اهخامنشیادر دوره صاً مخصو، سنگیای و هصخرری معماو بناها ان در تومیاش را شکل تکامل نیاتتهو لیه ی اوهانمونهو سابقه د جووین ا

متعل  به از مع شیرمسجد جاه در شناسایی شدوز مراکه تا ی بندرکای لین نمونهاو. ستاه باقی ماندی ناچیزی بناهار و یاآی سالمدوره الیه ون اوقرری در معمار یاآ

د. میشوز غاآسلجوقی از دوره همچنین تکامل مقرنس ی و گیرشکل، ند تولدروما ا .(1392،محمهدیان و ترامهرزی   )سدی( ام میالهه نهن رهقه.ق  26۵ن)یارصفادوره 

وع شری و بندرکای ههههههلیی اونمونه هان صفهاامسجد جامع ن و ستااردمسجد جامع نائین اب سماعیل سامانی محرامیر ه امقبری بناس، گنبد قابوج بری جری آورود

شکل ان یرری امعمادر  هاترین مقرنسهپیچیده.ق  12ا  هههههت 9 ونطی قرو مه یاتت زی ادامقرنس سان همچنان تاکنواز آن دوره یند. آمیب ترینش مقرنس به حساآ

 گرتت.

 پیشینه  مقرنس در پیش از اسالم

ههای سهاختمانی جنبهه تزیینهی نیهز      ن بکار رتته است و عالوه بر جنبهه های ساده آن پیش از ظهور اسالم در ایراش انواع مختلف مقرنس بخصوص نمونهبی کم و

ایی در نزدیکی سهر پهل ذههاب اسهت کهه بهه نهام        ها صخرهنآجای مانده است نام برد که یکی از  هایی را که از دوران ماد بره است و شاید بتوان نخستین نمونهداشت

ایی سکاوند واقهع در جنهوب   مده است و دوم مقابر صخرهآهای جلو لی بنا گرتته شده و از نوع مقرنسشود که مقرنس از مایه اصدخمه داوود یا دکان داوود نامیده می

سهومی   های جلو آمهده اسهت.  این نوع مقرنس نیز از نوع مقرنس آید.جلو امدگی در باال و طرتین به صور  قابی سه نبش به چشم میبیستون است که به صور  سه 

 شود.ایی مشهور به داوود دختر در تارس که مشابه سکاوند است و در زیر قرنیز برجستگی ظریفی دیده میای است صخرههم مقبره
 

 
 139۰  ماخذ: یاوری ، : گور دخمه6تصویر شماره 

 

 قبل از میالد )هخامنشیان( 330تا  550نقش مقرنس در بازه 

ایهن دوره تحهو  و   ای از بکارگیری مقرنس در معماری و نقش برجسته های سنگی متداو  این عهد بر جای مانهده اسهت. مقهرنس در    از این دوران شواهد ارزنده

رگاد و تخهت جمشهید   ها و بناهای پاسها توان در مجموعه نقش برجستهبیشترین نوع مقرنس را می در تزیینا  پدید آورد.ایی یاتت و اشکا  زیبایی را تنوع توق العاده

 ،مقبهره کهورش   ،مقبره داریوش ،کعبه زرتشت در نقش رستم ،د عبارتند از آتشکده پاسارگادشترین بناهای این دوران که دارای تزیینا  مقرنس می بادید و از معروف

 .(13۸۷ ،کویل)باشندصد ستون که هر کدام از این بناها دارای تزیینا  مقرنس می تاالر

 میالدی)اشکانی( 224تا  250های نقش مقرنس در سال

هد تهوان شها  کهه مهی   تری در دوره اشکانی نمایان شد تا جهایی های ارزندهچشمگیری یاتت و ادامه آن با طرح در دوران هخامنشی هنر مقرنس تحو  و دگرگونی

ههای بریهده بریهده    دوره میتوان به کاخ آشور در عهراق یها کهاخ هتهره کهه از مقهرنس       این از بناهای معروف نقش آترینی بیشتر مقرنس در آیار معماری این زمان بود.

 اشاره کرد.  استفاده شده

 میالدی تا آغاز دوران اسالمی)ساسانیان( 224های نقش مقرنس در سال

جسته این عهد به کار رتته اسهت و بیشهتر بها گهچ تهزیین شهده       در هنر معماری و نقوش بر ر هنرهای این زمان مقرنس به طورر تراواندر این دوران همپای دیگ

  وان به صهورر تهای ساده روی هم قرار گرتته و میهای خیاری شکل و قرنیزهای مدور متناوب ترورتتگیاست. این عنصر تزیینی با مشخصاتی نظیر شیارها و گودی

 توان دوره رواج و پیچیدگی بیشتر عنصر مقرنس در معماری قبل از اسالم دانست.   دوران ساسانی را هم می .(1366 ،ویلیر)ه کردآباد در تارس اشارنمونه به کاخ تیروز
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 139۵  ماخذ: نگارندگان ،: کاربرد مقرنس پیش از اسالم 2جدو  شماره 

 بناهای موردی ویژگی ها دوره ها

تا  ۵۵۰رنس در بازه نقش مق

 قبل از میالد )هخامنشیان( 33۰

 

 تحو  و تنوع توق العاده ایی

 پدید آوردن اشکا  زیبا در تزئینا 

 
 کعبه زرتشت در نقش رستم

 2۵۰های نقش مقرنس در سا 

 میالدی)اشکانی( 224تا 

 

 نقش آترینی بیشتر مقرنس

 
 در عراقکاخ هترا 

های نقش مقرنس در سا 

ی تا آغاز دوران میالد 224

 اسالمی)ساسانیان(

شیارها و  رواج و پیچیدگی بیشتر عنصر مقرنس

های خیاری های مدور متناوب ترورتتگیگودی

 روی همقرنیزهای ساده  شکل

 
 تاالر صد ستون در دوره ساسانی به تخت جمشید اضاته شده است.

 

 مقرنس پس از اسالم در ایران 

وسعت عالم اسالم اهمیت بخصوصی را حائز است و شاید به   می چه از لحاظ کثر  استعما  و چه از نظر تعدد مواد و چه از جهتاین عنصر تزیینی در دوران اسال

 اند. در این دوران هر چهار دسته از مقرنس مورد استفاده قرار گرتته است و علت همین شرایط بوده است که بعضی اصوالً این تزیین را یک روش اسالمی دانسته

 توانیم دو راه در نظر گیریم:  برای مطالعه آن می

 ها بطور جداگانه.  او  مطالعه هر دسته در کلیه بناها و دوره 

 در همه بناها بکار رتته و   ها چون قرون اولیه، دوره سلجوقی، دوره مغو  و غیره. ولی چون دسته او  تقریباً یک از دوره ر چهار دسته در هرهطالعه ههدوم م

 هارم یعنیهرف دیگر دسته چهرسد( و از ط رتته و هم آویزان بنظر میههم قرار گ م رویهقرنس هه)واحدهای م دههنبه القاء شهقرنس دو جهدر یک می هگاه

 رسد. بنظر می ترمنطقیهای النه زنبوری مورد استعما  کمتری داشته است انتخاب راه دوم مقرنس

 مقرنس درچهار قرن اول هجری

بریهای دقی  و ظریف و ترسیما  هندسی و گیهاهی خطهوط    این مسجد که به اوایل قرن چهارم هجری منسوب است درجه او  از لحاظ گچ ئینمسجد جامع نا 

 .(۵: 13۵۵،زمانی)های سقف نوعی مقرنس با گچ القاء شده استکوتی گلدار مشهور است ولی در بعضی قسمت

 مقرنس در دو قرن پنجم و ششم )سلجوقیان(

 اکثهر  در .گرتهت  قهرار  اسهالم  آغازین یدوره به نسبت سریع تحو  مرحله در سلجوقیان دوره در عبارتی به یا و قمری هجری ششم و پنجم قرن دو رد مقرنس

 گنبد داخلی طحس چوبی و سنگی گچی، تزیینا  که دریاتت توانمی سلجوقی عهد معماری هایترم به توجه با .شوندمی دیده زیبایی هایمقرنس دوره این بناهای

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

     

 
7 

 

 
 1397 بهمن    5 شماره      اول سال

 

 ایران شهرسازی و معماری اختصاصی نشریه |شناسی  معماری

 

 معمهاری  تهرم  زمهان  ایهن  در کهه  اسهت  این شود اشاره آن به است شایسته که توجهی جالب موردو  است رتتهمی کار به مقرنس هایقالب در همه خارجی نمای و

 ایجاد در هم سلجوقی رانان حکم حتی و است شدهمی بنا تزیینا  معطوف بیشتر سازها مقرنس و معماران تاکید و است داشته قرار اهمیت دوم درجه در ساختمان

 .(4: 136۰ ،انصاری نیا)دادندمی نشان توجه بیشتر هاآن روی تزیینی پوشش به نخست دید در بناها گونه این

 وعهنه  ایهن  سهقف  چهون  و رتهت  بزرگ مربع تاالرهای جمله از ساسانی عناصر و عوامل سوی به و گشت شدید تحولی دچار سازیمقرنس هنر سلجوقی دوره در

 مسجد .کرد مشاهده اصفهان جامع مسجد در توانمی را سلجوقی معماری . اوجشد تراهم مقرنس توسعه برای مناسبی زمینه شدمی ساخته گوشوار کمک به تاالرها

 الملهک  تهاج  گنبد به مشهور شمالی تاالر و الملک نظام گنبد به مشهور جنوبی تاالر .گردید شمالی و جنوبی مربع تاالر دو دارای سلجوقی ی دوره در اصفهان جامع

 گوشهوارها  مقهرنس  .دارنهد  قهرار  گوشوارها روی بر هامقرنس یعنی باشد می گنبد پایه یدایره به مربع حالت تغییر برای دو هر واقع در تاالر دو هر هایمقرنس. است

 تاالرههای  سهایر  در مقهرنس  که طوری به است شده سلجوقی دوران مساجد گردی در موجود هایمقرنس اساس که باشدمی عمودی ردیف سه در واحد هشت دارای

 مقهرنس  البتهه  اسهت.  الملهک  نظهام  گنبهد  مقرنس شبیه بسیار قزوین حیدریه مدرسه گلپایگان، جامع مسجد اردستان، جامع مسجد مربع تاالر چون سلجوقی زمان

   .(۵: 13۵۵ ،)زمانیاست الملک نظام گنبد مقرنس از ترکامل رتته هم روی و بیشتر  واحدهای دارای گلپایگان جامع مسجد تاالر گوشوارهای

 ارههاشه  هها میهل  و شهکل  رجیهبه  ههای گاههآرامه  هبه  تهوان مهی  جملهه  ایهن  از کهه  کردنهد  پیهدا  رواج گونهاگون  ههای کردکار با هاییساختمان سلجوقی دوره در

 معمهوالً  که باشندمی گنبد دارای سلجوقی دوره در شکل برجی هایهآرامگا اکثر .دارد قرار خراسان حینوا در بیشتر زمان این معماری آیار .(26۰: 13۸۷پیرنیا،)کرد

 تهوان مهی  شکل برجی یهاآرامگاه دست این از .است شدهمی پیچیده بنا دور به کمربندی مانند که است شدهمی استفاده مقرنس از گنبد یپایه و ساقه انتهای بین

 .کرد اشاره الجیم برج و رسکت برج طغر ، برج ابرقو، در علی گنبد به

  ایلخانی دوره در مقرنس

 توانسهت نمی دیگر نهایتاً قوم این .شدند متثیر آن از عمی  طور به اسالمی ایران ترهنگ با تماس در تدری  به اما کردندمی زندگی چادرنشینی روش به هامغو 

 مرکهز  آذربایجهان  در قهدر   تمرکهز  بها  هالکهو  زمان در. تجدیدگردید معماری حیا  رتتار تغییر این نتیجه در برود، یسو آن به سوی این از و کند زندگی چادر در

 خطهوط  بهه  دوره ایهن  در کهرد،  متحهو   را آن و گرتتهه  کار به را سلجوقی معماری هایقالب و ها تکنیک ایلخانی معماری. شد منتقل تبریز به کشور یرو  و قدر 

 با و کرد پیدا بیشتری رون  نیز مقرنس شد هدایت جرزها برروی هاسقف تشار و ترنازک دیوارها گردید، تررتیع و ترباریک هاایوان شد توجه اشکا  ظراتت و عمودی

 و خهارج  در (زنبهوری  والنهه   معل گرتته، قرار هم روی آمده، جلو مقرنس) آن دسته چهار از و رتت کار به بیشتری هایمحل در ترمتنوع مواد و ترمفصل هایردیف

 .(1346 ،) ویلیر گردید استفاده بناها داخل

 بهه  کهرد  اشهاره  نیهز  هامقرنس نهایی پوشش به توانمی مختلف انواع گیریرکا به در تنوع و هامقرنس شدن مفصل بر عالوه دوره این هایمقرنس هایویژگی از

 بهه  توانمی ویژگی این بارز های نمونه از .گشتمی استفاده هامقرنس پوشش برای درهم سازی گره و (معقلی) کاشی با آجر ترکیب از بیشتر دوره این در که طوری

 گنبهد  در رتتهه  کهار  بهه  ههای مقهرنس  و اصهفهان  غربی جنوب کیلومتری سه و سی در (هجری هشتم قرن( اشترجان جامع مسجد ورودی سردر زیبای هایمقرنس

 د.  کر اشاره است ترد به منحصر ظمتع و ابعاد نظر از که سلطانیه

 تیموری دوره در قرنسم

 و شهکوه  بهه  تزیینها   غنهای  حیهر  از و نمهایی  سهترگ  و عظمهت  نظهر  از نیز معماری گرایی، عظمت به تیموری شاهان تراوان عالقه علت به تیموری دوره در

 کهار  بهه  بزرگ خراسان در شیرازی، العابدین زین و الدین غیاث پسرش و شیرازی الدین قوام چون بزرگی معماران دوره این در ت.یات دست ای سابقهبی شکوتندگی

 .(1۸: 13۵۰ ،زمانی)بودند جا آن در بزرگی هایساختمان سازنده و شده گمارده

 تهر  وسهیع  مقهرنس  زیهر  طحس دوره دراین یعنی ت.دانس گسترده و وسیع سطوح در مقرنس، از استفاده توانمی را دوره این در مقرنس مهم هایویژگی از یکی

 و تهرین  مفصهل  از یکهی  عمهودی  ردیهف  بیسهت  قریب با که کرد اشاره )ع(رضا امام شریف حرم سردرهای در رتته کار به هایمقرنس به توانمی مثا  برای .گردید

 شهد  باعهر  زمهان  آن در کهه  دیهد  عینهه  بهه  هها محهراب  و هها ایوان مدخل در را مقرنس آشکار تاییر توانمی دوره این در .باشدمی دوره این هایمقرنس پرکارترین

 مسهاجد  جملهه  از بنها  این .دارند برپا مقرنس طاقی نیز بود شده ساخته هجری ۸2۰ سا  در شاه شاهرخ همسر گوهرشاد دستور به که گوهرشاد مسجد درشبستان

 .شودمی شمرده تزیینی و معماری شاهکارهای از است ایوانی چهار

 هایمقرنس از ردیفی نیز و دارند، وکهن اغلب که هاییایپنجره جا با بلند، طحهمس نماهای طاق از بناها، نمای روی هایبندی تقسیم در ینهمچن دوره این در 

 روی سهطح  دادن زینهت  و کهردن  روکهش  بهرای ( تهراش )معهرق  کاشی از تراوان یاستفاده دوره این در هامقرنس دیگر ویژگی .است شدهمی استفاده پیوسته هم به

 و کتیبهه  قطعها   با همراه سیر آبی تبریز، کبود مسجد مقرنس هایکاشی مانند مواردی در یا و ایتیروزه عمدتاً نیز هاکاشی این در رتته کار به رنگ .بود هامقرنس

 کار به کوتی خط از ملهم ایآرایه هایمایه قشن خصوص در سفید هایکاشی و انتزاعی هندسی آرایش مورد در نیز رنگ چند کاشی البته .بود سفید اسلیمی نقوش

 .کرد مشاهده بیگ الغ مدرسه و تیمور امیر گور سرا، آق کاخ خانم، بی بی مدرسه چون مرکزی آسیای در بیشتر را آن هاینمونه که رتت 

 صفوی دوره در مقرنس

 ماننهد بهی  هنری اشیاء و وآیار بناها نهادن برجای با هنرمندان، دست به هاهنر نداد ارائه بهتر چه هر در و گشت شکوتا پویا، آغازی با صفوی، عهد هنری دوران

 زمهان  در ویهژه  بهه  د.گردی ارائه نویی هایساخته دست آغازگر تالشی در و رتت کنار به مغو  هنری هایسنت از برخی دوره این در. گردید موجب را هاییدگرگونی

  .(4: 136۰،نیا)انصاریدرسی خود اوج به امر این عباس شاه سلطنت

 را صهفوی  دوره مقرنس ویژگی ترینمهم .گشت نیز هایی آورینوع دچار و رتته کار به تراوان دقت با شد ذکر ترپیش که مقرنس، نوع چهار هر نیز دوره این در

 کهه  طهوری  بهه  اسهت   داشهته  کلهی  تفهاو   گذشهته  ادوار با یهصفو های دورانمقرنس مورد این در. دانست بنا در آن گرتتن قرار و اجرا ساخت نحوه در بتوان شاید

 بهه  پهیش  و پس با را هامقرنس هاآن دادن قوس هنگام به بنا جانبی دیوارهای و جرزها ساختمان باال آمدن با هماهنگ صفوی، از قبل دوران ساز مقرنس هنرمندان

بهر    را هها مقهرنس  صهفویه  زمهان  در اما شود  کامل ایوان طاق یا گنبد زیر دارمقرنس پوشش و کم هاقرنیز تعداد از نوک در که تا جایی اند،ساختهمی هاآجر بردن کار
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 تصلهمه  قفهسه  زیهر  به را آماده های مقرنس ،تهاس دههشیهم عبیههت پیش از طاق زیر که هاییبست با مار ،هع و بنا تکمیل از پس و ریختندمی قالب زمین روی

 .(4: 13۵۵ ،)زمانیاست گرتتهمی صور  باال به ایینپ از کار این و اندکردهمی

 واحدهای کردن متمرکز و نواحی از ساختن بعضی گود بیشتر به توجه با مقرنس کلی سطح کردن ترمفصل به توانمی دوران این در مقرنس مهم هایویژگی از

 کهه اصهطالح   اسهت  جههت  همهین  به شاید .کرد اشاره دهد،می نشان مستقل رسقف مدو چون را خود یوارونه هایگودی که نحوی به نواحی آن اطراف در مقرنس

 کاریمقرنس وسیع تضاهای نظر از که اصفهان عباس شاه مسجد سردرِ هایمقرنس توانمی را موضوع این گواه. است آمده وجود به مفرنس درباره طاس نیم و طاس

 ههای مقهرنس  رواج و توسهعه  دوره این هایویژگی دیگر از .دانست است، ای ویژه اعتبار و اهمیت دارای ظیرنبی و گوناگون نقوش با رنگارنگ هایکاشی نظر از نیز و

   باغ. چهار مدرسه هایمناره و اصفهان شاه مسجد مربع تاالر جلو ایوان طرتین و اصلی مدخل های طرتینمناره مانند داربالکن هایمناره در استاالکتیتی یا آویزان
 

 139۵  ماخذ : نگارندگان  ،های تاریخی بعد از اسالمهای مقرنس در دوره:  ویژگی 3هجدو  شمار

 ویژگی ها دوره

درچهار قرن او  

 هجری

 های دقی بری گچ

 های سقف نوعی مقرنس با گچ القاء شده قسمتدر 

 

 دوره سلجوقی

 رواج مقرنس به شکل کمربندی به دور بناها

 استفاده تراوان از کاربرد مقرنس

 تبدیل ترم مکعب یه دایره جهت اجرای گنبد

 

 دوره ایلخانی

 ( برای پوشش مقرنسمعقلی(کاشی با آجر ترکیباستفاده از 

 هامقرنس شدن مفصل

 

 دوره تیموری

 برای روکش مقرنس با رنگ های عمدتا تیروزه ایی و سفید

 مقرنس شدن وسیع تر باعر گرایی عظمت به توجه

 

 

 دوره صفوی

 آویزانرواج مقرنس 

 هابالکن هایدر مناره آویزان مقرنس از استفاده شروع

 به کاربردن مقرنس در سر ستون بناها

 دهد مدور نشان سقف شبیه را خود اطراف مقرنس در وارونه هایکه گودی نحوی به متمرکز صور  واحدهای به هامقرنس از استفاده
 

 های موردی بررسی نمونه -5

 کتسبرج ر

آید و ساقه آن استوانه و گنبدش تقریباً مخروطی است. این برج نیهز از آجهر   ه زیادی با برج الجیم ندارد از بناهای قرن پنجم هجری به شمار میاین برج که تاصل

 ساخته شده و مقرنس مورد نظر از جمله تزییناتی است که در پای  گنبد چون یک کمربند به این ترتیب قرار دارد: 

 نتهای ساقه. یک کتیبه کوتی گچی در ا -1

  .یک نوار کم عرض ظریف شامل نقوش بسیار ظریف در باالی کتیبه مذکور -2

خورد.  های متناوب برجسته و گود به چشم مییک ردیف مقرنس آجری که از قطعا  آجر جلو آمده و ترورتته تشکیل گردیده و مجموعاً چون ردیف مثلر -3

 رسد.  های آویزان به نظر می شود و چون کنگره آید و عریض می رأسش در جهت قاعده جلو می باال یعنی ازه آجرهای مثلثهای برجسته از پایین و ب

مقرنس او  است با این تفاو  که داخل  هم رتته شبیه یک ردیف مقرنس آجری دیگر واقع در باالی مقرنس او  و بین دو قرنیز ظریف این مقرنس روی -4

 های برجسته خالی مانده است.مثلر
 

 
 ماخذ: نگارندگان ،برج رسکت:  ۷ ارهتصویر شم
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 گنبد علی در ابرقو

 خهورد.  به چشهم مهی  این یک مقبره برجی هشت ضلعی و دارای گنبد است که کالً با سنگ ساخته شده و تاریخ )یمان و اربعین و اربع مائه( در کتیبه باالی ساقه 

 پیچد . و پای  گنبد در دو ردیف قرار دارد و مانند کمربند بدور بنا می این بنا دارای مقرنس زیبا و نسبتاً بدیعی است که بین انتهای ساقه

 او  یک ردیف سطوح گود بالتاصله در زیر پای  گنبد. 

 های مستطیل در باالی کتیبه.  دوم یک ردیف ترورتتگی

 سوم یک ردیف مقرنس سه قسمتی دربین دو ردیف مذکور
 

 
 : نگارندگان ماخذ ،گنبد علی در ابرقو:   ۸ه تصویر شمار

 

 برج طغرل

هجری ساخته شده یک از مقابر برجی شیاردار است که اضاته بر شیارهای زیبای ساقه خود دارای یک قرنیز مرکهب و یهک    ۵34این بنا که در-برج طغر  در ری

ههای کوچهک اسهت     نوار ظریف و یک جفت ترورتتگهی  پیچد و مرکب از یک باشد. قرنیز در انتهای ساقه برج چون یک کمربند پهن بدور آن می مقرنس بسیار زیبا می

 نماهای ظریف قرار دارد. مقرنس عبار  از چهار ردیف است:   که در طرتین یک ردیف طاق

 یک ردیف ربع گنبدهای دارای قوس شکسته درست در انتهای هر شیار.  -1

 رها. یک ردیف ربع گنبدهای دارای قوس شکسته درست در انتهای هریک از دو سطح طرتین شیا -2

 های ردیف دوم و در محاذا  شیارها یک ردیف ربع گنبدهای دارای قوس شکسته در تاصله بین قوس -3

های ردیف دوم و پایه ردیف باال کند و اضاته بر آن در تاصله بین قوس ربع گنبدهای سه ردیف طوری قرار گرتته است که درباالی هر شیار چون یک صلیب جلوه می

 خورد ا به چشم میهها یا شبه مثلر لچک
 

 
 ماخذ: نگارندگان ،: برج طغر  9تصویر شماره 
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 مسجد جامع اصفهان

باشد. مسجد جامع اصهفهان    از عناصر و موضوعا  مختلف معماری و تزیینی می ای ازی دارد و مجموعهرمفصل و مهم است که تاریخ د این مسجد یکی از بناهای

اخل همین دو تاالر قرار دارد. تاالر جنوبی مشهور به گنبد نظهام  د عنصر مورد بحر ما یعنی مقرنس درو شمالی گردید و  در دورة سلجوقی دارای دوتاالر مربع جنوبی

های هر دو تاالر در واقع همان منطقه تغییر حالت مربع به دایهره  قرنسمهجری است.  4۸1و تاالر شمالی مشهور به گنبد تاج الملک و مورخ  4۸۰الملک مورخ حدود 

پالن این تاالر مربع و به ضهلع پهالن ایهن     -کنیم. گنبد نظام الملک یه گنبد است و بنابراین ما برای تعقیب تحو  این عنصر تزیینی از خارج بناها به داخل توجه میپا

قوی کهه   -سه طرف دیگر خود بوسیل  ستونهایگردد و از بناهای  گیرد محدود می متر است و در طرف قبله به دیواری که محراب را در بر می 1۵تاالر مربع و به ضلع 

   .شود مشخص است های گرد و به هم چسبیده تشکیل میخود از ستون
 

 
 ماخذ : نگارندگان ، مسجد جامع اصفهان: 1۰ تصویر شماره

 

 منار ساربان واقع در اصفهان 

در منهار سهاربان    .(199:  1344 ،) هنرتهر الی محلهه جوبهاره واقهه شهده اسهت     شمو در انتهای های عهد سلجوقی در اصفهان مناره که یکی از زیباترین مناره این

 قرار گرتتهه  ،هستنداصفهان نیز دو رشته مقرنس آجری دیده می شود. رشته او  در باالی کتیبه بزرگ مناره و در طرتین طاق نماهایی که بعضا دارای قوس شکسته 

 ،بایی مقرنس کاری منار اتهزوده اسهت  کند. آنچه بر زیکور خود نمایی میباشد که در باالی طاق نماهای مذهای مقعری شکلی میاست. رشته دوم نیز به صور  مثلر

   .(69: 13۷9،حاتم کند)ر بیننده را بر جما  خود خیره میباشد که چشم های میهای توام با کاشی تیروزهآجرکاری
 

 
 دگانماخذ: نگارن ،: مقرنس کاری منارساربان  11تصویر شماره 
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 139۷  ماخذ : نگارندگان ،های موردی: تحلیل نمونه 4جدو  شماره 

 موقعیت مقرنس در بنا پالن بنا تاریخچه عنوان بنا

 برج رسکت

 

 دوره سلجوقی

 هجری ۵قرن 

 
 

 گنبد علی در ابرقو

 
 دوره سلجوقی

  

 دوره سلجوقی برج طغر 

  

 مسجد جامع اصفهان

کشف یک پا ستون، با 

، ساسانیانا  دوره تزیین

در منطقه شمالی مسجد، 

وجود بنایی قبل از اسالم 

سیمای  .کند را تثیید می

تعلی مسجد مربوط به 

 دوره سلجوقی

 

 

 

 ------------- دوره سلجوقی منار ساربان

 
 

 مقرنس در نقاط دیگر جهان  -6

رسهد کهه   این زینت معمارانه که ریشه در یک ضرور  شدید ریاضی داشت، بهه نظهر مهی    "در سوریه و ترکیه کاربرد سنگ برای مقرنس بیش از سایر مصالح بود 

فا  و گهچ انجهام   هچه در ایهران بها سه   هد که با آنهسیون سنگی، ساختی داده شوسیله و ابزاری برای ارضای روحیه تانتزی سنگتراشان گردید. در این کشورها به دکورا

 توان از قرن دوازدهم و سیزده میالدی دانست در مصهر و در آغهاز  به هر حا  در سوریه، دوران رواج مقرنس را می  .(26۸: 19۸۰، ) پاپادوپولی"گرتت تفاو  داشتمی

ری از ههای دیگه  تهوان دیهد. از نمونهه   شد. شکوتایی این هنر زیبا را زیر بالکن انبارهای مدرسه ابهن طولهون مهی   تته میمقرنس استاالکتیتی تقط در تاسادها به کار گر

تاالکتیت نیهز در  ههای اسه  م( اشهاره کهرد. ورودی بها طهاق     13۰4م( مقبره سنجر ساالر )سا   131۰به خانقاه سلطان بارس)سا  توان شکوتایی این هنر در مصر می

شهد. در مسهاجد   هایی با اهمیتی ویژه به کار گرتته مهی ها و در قسمتناها مقرنس در نمای سلطان حسن در بسیاری از بگذاری شد از جمله مدرسهپایهمسجد قاهره 
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ههای  شدند و نه تنها در سهاختمان میها به کار گرتته ها وطاقها در رواقگردد این استالکتیتآغاز می 13های تابع آن که از قرن وره سلجوقی، ترکیه و عثمانی، قلهد

این نوع ایر در مسجد عالءالدین در نجد و منارهای مزدوج مدرسه اررةالروم دیهده   .(2۷۰: 19۸۰، پاپادوپولی)شدندها نیز به کار گرتته میمذهبی که در سراها و زاویه

بهر   آیهد. های مساجد بزرگ عثمانی به حساب نمیا چند استثناء جزو ویژگیهای مقرنس ب. در بورسا رواق1421و مسجد سبز 14۰9شود. همچنین در آق مدرسه می

هایی نظیر کنهدوهای عسهل،   گنبدها مبد  به صورتی از مجموعه شود. در معماری اندلسی و مغربیکس استالکتیت ها به صور  نواری در زیر بالکن منارها دیده میع

   چرخیدند.دایره می تابع هندسه مربع و مستطیل گشتند که بر گرداگرد یک

  گیری نتیجه  -7

 اگرچه .باشدمی ایران اسالمی معماری نمادین و مهم عناصر از یکی مقرنسباشد. قوم و ملیتی معماری و هنرهایش میبدون تردید از بارزترین مظاهر تمدن هر 

 را هها مقهرنس  ت.اسه  اسهالمی  طلب استعال و واال هنر لطههس قرون ونمدی آن درخشش و رشد و شکوتایی دارد اما اسالم از قبل دوران در ریشه معماری، عنصر این

 در مقهرنس  نهوع  چههار  ههر  از ایهران  در .است کرده پیدا معماری در تزیینی کاربردی عنصر، این مرور به اما دانست، گنبدها ساخت در مویر عناصر جمله از توانمی

 ایجهاد  سهقف  زیر هایگوشه رتته ترو درسطوح معموال مقرنس .است شدهمی استفاده سیمان یا و گچ ر،آج چون مصالحی از استفاده با بناها خارجی و داخلی سطوح

 گرتهت  توان نتیجهمی توق مطالب به توجه با .باشد نیز هامناره و سردرها ها،ستون ها،سقف دیوارها، باالی در تواندمی تزیینی عنصر این گیریقرار محل اما شودمی

اتزونهی   نظر از طور همین و ساخت تکنیک پیچیدگی و بردکار کثر  نظر از را تکاملی سیر زمین ایران دیگر تزئینی هایهنر مانند سازی مقرنس خ،تاری طو  در که

کهاری  نی کهه مقهرنس  ان ظاهر شد. عصر ساسای اشکانیهایی ارزنده در دورهسپس با طرح ،. در دوره هخامنشیان مقرنس دچار تحولی شگرف و بارز گردیدپیمود مواد

هنر جلوه دیگری به خود گرتت و هم پای سایر هنرها سیر تکاملی خهویش را طهی نمهود.     ،هده است و با ظهور اسالمهمراه با خالقیت و هنرمندی بیشتری قابل مشا

. از جمله تزیینها  ایهن   و به درجه کما  خود رسید کوتا شدزیرا در این دوره هنر معماری ش ،ان دوره درخشان معماری ایران استالزم به ذکر است که عصر سلجوقی

ده ها نیهز اسهتفا  های محرابها نیست بلکه در زاویهها یا منارهمقبره ،دوره تنها در بناهای اصلی مساجد باشد که کاربرد این عنصر تزیینی در اینکاری میدوره مقرنس

 و رشهد  نهایهت موجهب   در کهه  گردیهد  خاصهی  هایویژگی دارای ایران اسالمی معماری از دوره هر رد مقرنساند. کاری تزیین شدهو اغلب با گچبری آجری یا کاشی

 به تقلیدی، نه و جا به و درست استفاده با ایران معماری در را تزیینی عنصر این تکامل راه توانمی نیز امروزه شکبی شد. ایران معماری در تزیینی عنصر این تکامل

 .برد بیشتری بهره ایران امروز معماری در اسالمی مفهوم پر نماد این از و پیمود درستی

 تشکر و قدردانی :

 آورند.ین مقاله صمیمانه تشکر به عمل میدر تهیه ا ،دانشگاه تهران -های جناب آقای دکتر یعقوب آژندنویسندگان از راهنمایی
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