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الگوشناسی تزیینات مقرنس در معماری ابنیة بازار تاریخی تبریز

چکیده
مقرنس از الگوهای اصیل وکهن در معماری ایران ســت که بعد از شــناخت آن توسط معماران ایرانی در دوره های 
مختلف به تکامل رسیده و به شکل های متفاوت اجرا شده است. الگوهای متفاوت از مقرنس درگونه های مختلف معماری 
ایرانی هم چون امام زاده- مســجد و بازار قابل مشاهده است. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که شباهت ها 
و تفاوت ها بین الگوی مقرنس ها در ارســن بازار تاریخی تبریز چگونه است؟ برای یافتن این تفاوت ها و تشابه ها هندسة 
مقرنس های به کار رفته در بخش های مختلف بازار تاریخی تبریز بررســی و تحلیل شده است. به نظر می رسد طرح های 
مقرنس در عین وجود شــباهت های ظاهری دارای تفاوت هایی در الگوی طرح ها بــا توّجه به موقعّیت قرارگیری در 
فضاهای متفاوت هستند که موجب ایجاد طرح های متفاوت شده است. این تحقیق از نظر هدف، طرحی کاربردی است؛ 
و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شــده است. اطالعات الزم برای پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای، پیمایش های 
میدانی )مشاهده( و ترسیم هندسة مقرنس ها با استفاده از نرم افزار اتوکد و تری دی مکس انجام شده است. چون تبریز 
براثر زلزله سال 1193 قمری تخریب شد و بیش تر بناهای آن از جمله مجموعة بازار تاریخی تبریز در دورة قاجار ساخته 
شد، این مطالعه می تواند الگوی هندسی مقرنس سازی دورة قاجار تبریز را نشان دهد. نمونه های تحلیل شده از بناهای 
بازار مقام صاحب االمر، مسجد حجت االسالم، ســرای کچه چیلر و مسجد-مدرسه حاج صفرعلی و مسجد کوچک )باال 
مســجد( هستند که مقرنس دارند و بر مبنای معیارهای شکلی، ایستایی، طرح و اجرایی تحلیل شده اند. یافته های تحقیق 
حاکی از این اســت که مقرنس در بازار تاریخی تبریز به نسبت نوع کاربری در بناها، تفاوت هایی در نوع، شکل و مکان 
کاربرد دارد. مقرنس در بناهای مذهبی در کانه پوش های محراب ها و گوشه بندی گنبد خانه استفاده شده است. ولی در 
فضاهای عمومی در مکان مشرف به میان سرا و ایوانچه های طبقات فوقانی به کار رفته است. عالوه بر این الگوی طرح ها 

در بناهای مذهبی پیچیده تر از بناهای غیرمذهبی است.

واژگان کلیدي: مقرنس، بازار تاریخی، تبریز، معماری.
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مقّدمه
مقرنس از عناصر تزیینی معماری است که در زیباسازی بناهای 
ایرانی با کاربری های مختلف نقش مهّمی دارد. قابلیّت هندسی که 
در مقرنس وجود دارد موجب شده است تا مورد توّجه معماران قرار 
گیرد و در دوره های مختلف تاریخی توسعه یابد. مقرنس ها از نظر 
شکل و اجرا تفاوت هایی نسبت به همدیگر دارند و انواع متفاوتی 
از هندســه ها در شــکل گیری مقرنــس به کار رفته اســت. تمرکز 
پژوهش های انجام یافته در زمینة مقرنس بیش تر بر نواحی مرکزی 
ایران متمرکز بود و کمتر به ســایر نواحی و شــکل های موجود در 
آن ها توّجه می شــد. ســؤال تحقیق این است که شباهت و تفاوت 
بین الگوی مقرنس ها در ارســن بازار تاریخی تبریز چگونه است؟ 
برای یافتن این تفاوت ها و تشــابه ها هندسة مقرنس های به کار رفته 
در بخش های مختلف بازار تاریخی تبریز بررســی و تحلیل شــده 
اســت. شــناخت طرح های مقرنس موجود در بــازار تاریخی تبریز 
موضوع اصلی این پژوهش است. هدف یافتن طرح ها و شکل های 
مختلف مقرنس و مکان های مورد اســتفاده از آن ها با کاربری های 
مختلف در بازار تبریز است. شهر تبریز با پیشینة تاریخی معماری 
از جمله شــهرهای تاریخی ایران با آثار ارزش مند است که در این 
زمینه می تواند موضوع پژوهش باشــد. تبریز در سال 1193 قمری بر 
اثر زلزله ای ویرانگر تخریب شد و تقریباً از بناهای باشکوه دوره های 
قبــل از این دوره تنها بقایای اندکی به صــورت ویرانه باقی ماند. به 
همیــن خاطر معماری تبریز، معماری قاجاری اســت و کل بناهای 
موجود در دورة قاجار ســاخته یا بازســازی شــده اند. بازار تاریخی 
تبریز هم از بناهایی است که در دوره قاجاریه بازسازی شد؛ بنابراین 
می تواند به عنوان نمونه های مناسب برای شناخت مقرنس و نحوه و 

الگوی کاربست آن در معماری دورة قاجار تبریز باشد. 
بر اساس پیشــینه تاریخی، دورة ســامانیان دوره ای است که در 
آن از الگوهای هندســی منظم در پوشش فضاهای مدوالر استفاده 
شده است. در معماری سلجوقی این الگوها برای پوشش دهانه های 
طاق های دایره ای وار اســتفاده شــده کــه تأثیر مهمی در توســعة 
مقرنس داشــته اســت )Bonner, 2017: 24(. این عنصر تزئینی در 
معماری باســتان و نیز معماری ســنتی و اســالمی ایران از جایگاه 
واالیی برخوردار است؛ و در نوع خود نمایشی از هنر استادکاران فن 
بشــمار می آید) انصاری، 1360: 14(. مقرنس دارای روابط هندسی 
)زوایا، ابعاد و مجاورت(، قواعد )تعاریف ریاضی، قاعده سازی نظم( 
و عناصر واژگان )واحدها، خانه ها، سقف ها، عناصر پرکننده( است؛ 
و ایــن ظرفیت را دارنــد که با رویکردی الگوریتمی مورد اســتفاده 
قرار گیرند )Alaçam et al, 2017(. شــکل مقرنس بستگی به فکر 
و ســلیقه اســتادکاران دارد به همین دلیل شــکل مقرنس ها متنوع 
می باشــد؛ امــا کلیه آنها با اســتفاده از چند آلت محدود ســاخته 
می شــوند؛ و به دو نوع مشخص اجرا می شــوند )شعرباف، 1372: 
11(. هدف تزئینی مقرنس در درجه اول ایجاد ســایه روشــن و القا 

خطوط مختلف و در درجه دوم فراهم کردن ســطوح بیشــتر برای 
اجرای تزئینات بنظر میرســد. مقرنس مخلوق اسالم نیست و قبل 
از اســالم نیز در اکثر کشورها بطور ساده و مفصل بکار رفته است 
ولی در دوره اســالم تحول بیشــتری یافته و به یک ساخته اسالمی 
مشــهور شده است )زمانی، 1350: 47(؛ و با آنکه تعداد زیادی بنای 
دارای مقرنس از دوره اســالمی به جا مانده اســت، هنوز این عنصر 
معماری به درستی شناخته نشده است )نجیب اوغلو، 1995: 407(. در 
نمونه های این مقاالت، بناهای شــاخص فالت مرکزی ایران بوده و 
بناهای اقلیم سرد کوهستانی مورد توّجه قرار نگرفته است. به دلیل 
ثبت جهانی بازار ســنتی شــهر تبریز و مطالعات پژوهشی بر آثار 
معماری ایرانی، چنین پژوهشــی الزامی به نظر می رســد )ستاری و 
جدایی، 1390: 29(. از این رو با توجه به اهمیّت این شــهر و نمونه 
مقرنس هــای موجود در بازار تاریخــی آن، ضروری انواع و جایگاه 

مقرنس در معماری این شد به بحث گذاشته شود. 

روش پژوهش
ایــن پژوهش از نظر هدف پژوهشــی کاربردی اســت و به روش 
)توصیفی- تحلیلی کار شده است. روش گردآوری اطالعات از طریق 
پیمایش های میدانی، مطالعــات کتابخانه ای و تحلیل های آتلیه ای 
اســت. در روش آتلیه ای برای ترسیم اشــکال هندسی مقرنس ها از 
نرم افزارهای اتوکد و تری دی مکس و برای ترسیم هندسه مقرنس ها 

از روش دوایر متقاطع استفاده شده است.

چارچوب نظری پژوهش
مقرنس

یکی از ویژگی های هنرهای اســالمی، وجود نقش های هندسی 
در عناصــر تزئینی طاق ایرانی چون مقرنــس ها، یزدی بندی ها و 
گره چینی ها اســت)بلیالن و دیگــران، 1390: 83(. مقرنس نوعی 
کاربندی اســت متشــکل از طاســه هایی که در ردیف هایی انتظام 
می یابنــد، و هــر ردیف خود حامــل ردیف دیگری اســت که از 
باالی آن بیرون می زند و می تواند نقش ســازه ای و تزئینی در بنا را 
بــر عهده گیرد )نجیب اوغلو، 1995: 407(. به عبارتی دیگر مقرنس 
عنصری تزئینی ســه بعدی اســت و اجزای آن متشــکل از عناصر 
 Bonner,( عمودی و افقی اســت که در بین ســاختمان قرار دارند
580 :2017(. مقرنس ازجمله عناصر شــاخص و پایداري است که 

در دوره هــای مختلف تکامل یافته اســت و یکي از شــناخته ترین 
عناصــر مشــترك در معماري اســالمي محســوب می شــود که 
نمونه های آن ها را می توانیم در سرتاسر جهان اسالم از شرقی ترین 
مناطــق ایران، عراق تا اســپانیا و آفریقا مشــاهده کنیم )مکی نژاد، 
1394: 23(. مقرنس به آنچه به شــکل نردبان و پله پله ساخته شــده 
باشــد گفته می شــود، که مانند آویزه های قندیل ساخته می شود. 
هم چنیــن مقرنس به کوه هایی با رگه های افقی که خاك های زیر 
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سنگ هایش خالی شده باشد اطالق می شود. به مقرنس قطاربندی 
هم می گویند )لرزاده، 1360: 85(. در رساله ریاضی مفتاح الحساب 
که غیاث الدین جمشــید کاشــانی به عربی نوشــته است، از این 
Fernan� )اصطالح معنای معماری ارائه شده که امروز می شناسیم 
dez, 1993: 500(. هم چنین مقرنس انعکاسی از حرکت آسمانی 

در نظم زمینی و بی ثبات است. بی تحرکی مکعب نمودار کمال، 
ثبات و بی زمان جهان اســت که بیشــتر در معماری جایگاه های 

مقدس استفاده شده است )بورکهارت، 1365 :29(.
مقرنس در دوره هــای مختلف بیش تر به عنــوان عنصر تزئینی 
به کار رفته است. هدف مقرنس در درجة نخست ایجاد سایه روشن 

و القــای خطــوط مختلف و در درجــة دوم فراهم کردن ســطوح 
بیش تر برای اجرای تزئینات ظریف تر است )مهدی نژاد، 1388: 84(. 
مقرنس پیش از اسالم نیز بوده است اما نباید ازنظر دور داشت که 
مقرنس پیش از اســالم با مقرنس پس از اسالم تفاوت قابل توّجه و 
آشــکار دارد؛ این تفاوت در بناهای قبل و بعد از اســالم به وضوح 
دیده می شــود، به گونه ای که قبل از اسالم مقرنس به صورت قرنیز 
و ســاده در بناها کار می شــد. اما بعد از اســالم این عنصر تکوین 
یافت و در بناهای مذهبی مانند مســجد به صورت عنصری معنادار 
و انعکاسی از آسمان بر زمین در نظر گرفته شد )جدول شمارة 1(.

جدول شمارة 1: بررسی دیدگاه های مختلف در مورد مقرنس
دیدگاه منبع پژوهشگران

مقرنـس به عنـوان عنصـری تزئینـی معرفـی شـده اسـت و مقرنـس بـرای پـر کـردن 
یـک ناحیـه یـا سـطح مقعر بـا دو یـا چندطبقه ربع گنبـدي کوچک کـه در آن رأس 

ربع گنبدهـا در هـر طبقـه از طبقـه زیـر پیش آمده تـر اسـت، تعریـف کرده انـد
معماری ایران در دوره ایلخانان دونالد ن. ویلبر

)1365( پژوهشگران خارجی

مقرنس عنصر تزئینی مشخص اسالمی است. مقرنس تزئینی در آثار تاریخی 
اسالمی ایران

هانری مارتین
)1350(

مقرنـس کاری پدیـده ای ویـژه از معماری اسـالمی و وسـیله ای برای انتقـال بار گنبد 
یـا دایـره بـر محـوری مربع شـکل اسـت. مقرنـس، کنـدو وار گنبـد را بـه تکیـه گاه 
و  زمینـی  نظـم  در  آسـمانی  از حرکـت  انعکاسـی  و  می دهـد  پیونـد  چهارگـوش 

بی ثبـات اسـت )جنبـه کارکـردی و تزئینـی(.

بن مایه های هنر اسالمي در اندیشه 
تیتوس بورکهارت

بورکهارت
)1365(

در این مقاله مقرنس به سه دسته تقسیم بندی شده است:
1- مقرنس در سطوح مقعر گوشه هاي زیر سقف، 

2- واحد مقرنس ربع گنبد یا در واقع یک هشتم گره،
3- مقرنس از ردیف ها و یا قطارهاي افقي و عمودي،

4- مقرنس های النه زنبوری.
در هر سه مورد به صورت عنصر تزئینی معرفی گردیده است.

مقرنس تزئینی در آثار تاریخی 
اسالمی ایران

عباس زمانی
)1350(

پژوهشگران داخلی

ایـن عنصـر در ابتـدا، بیشـتر جنبه های سـاختماني داشـت و بـراي پر کردن گوشـه ها 
اسـتفاده می شـد، امـا به مـرور زمان عـالوه بر کارکـرد سـاختماني و فنـي، جنبه های 

تزئینـی نیز به خـود گرفت.

کاشی کاری مقرنس در معماري 
ایراني

مهدی مکی نژاد
)1394(

مقرنـس بـه آنچـه بـه شـکل نردبـان و پله پلـه ساخته شـده باشـد گفته می شـود )جنبه 
تزئینی(. احیاي هنرهاي ازیادرفته حسین لرزاده

)1360(
مقرنـس )چفت آویـز( از سـقف آویختـه می شـود و از سـقف شـروع می شـود و 

به تدریـج پاییـن می آیـد )جنبـة تزئینـی(. مجله اثر محمد کریم پیرنیا
)1370(

اجزای مقرنس
تحلیل هندســی مقرنس مستلزم تجزیة آن به اجزای سازنده اش 
است )نجیب اوغلو، 1995: 408(. مقرنس از اجزای مختلف تشکیل 
می شود و عنصری تزیینی و سازه ای محسوب می شود. این عنصر 
زیبا با ســاختار ســه بعدی اش، مفاهیمی هم چون نظم، وحدت در 
کثرت، عروج از زمین به آسمان را به نمایش می گذارد. در جدول 
شــمارة 2 آلت های مقرنس با توّجه به شــکل و جهت و موقعیّت 
قرارگیری آن ها دســته بندی شده اســت. این اجزا با توّجه به شکل 
و جهتــی که دارند در محل های متفاوت قرار داده می شــوند و از 
کنار هم قرار گرفتن این اجزا شــکل های متفاوت مقرنس به وجود 

می آید.

طرح در مقرنس
مقرنس را می توان بر روی یک نیم کار، چشمه، سرستون، سرمنار، 
گیلویی سقف ها، کتیبه و... اجرا کرد )لرزاده، 1360: 85(. هم چنین 
مقرنس به دو ســبک اجرا می شــود که در هر ســبک مقرنس از 
پایین به باال عناصر ریزتر و کوچک تر می شــوند )موسوی، 1381(. 
مقرنس ها معموالً در ســطوح فرورفته گوشــه های زیر ســقف کار 
می شــوند اما محل قرارگیری این عنصر تزیینــی می تواند در باالی 

دیوارها، سقف ها، گوشه ها، سردرها و مانند آن ها باشد.
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جدول شمارة 2: اجزای سازنده مقرنس
توضیح محل جهت شکل نام اجزا

آلتی که از قطار اول به دیوار متصل شده و 
کمی بر روی دیوار امتداد می یابد. قسمت پایین گنبد شیب دار بین 

عناصر
محمدیان و فرامرزی، 1392: 48

موش پا

عامل اتصال آلت های مقرنس و متناسب با 
محلی که قرار می گیرد از بسیار بسته تا بسیار 

باز قابل انعطاف است.
مابین قطارها 3 پهلو شاپرك

به دو حالت در مقرنس دیده می شود:
1( مثلث، مربع، پنج ضلعی و...

2( به صورت ستاره های چند پر: سه پر و چهارپر و .....
افقی تخت منظم

مانند تخت گیوه، تخت طبل و یا تخت مثلث، 
مانند آلت های گره به کار گرفته می شوند.

مابین تنوره ها و 
کنج طاسه ها افقی تخت 

غیرمنظم

بر روی قطر بزرگ و یا قطر کوچک، کمی 
تا می شود

کمی از حالت افقی 
خارج افقی تحت لوزی

بین دو شاپرك و بین دو ترنج و گاه بین دو »تی« قرار می گیرد و 
فضاهای فرورفته مقرنس را به وجود می آورد

شیب دار و 
یا افقی

لرزاده، 1360: 86

طاس

زیر شمسه یا آخر هر کار و یا زیر آلت های تخت و چهار لنگه به 
کار می رود. شیب دار

لرزاده، 1360: 86

ترنج

 در وسط هر چشمه یا نیم کار مانند عرقچین در پایان کار قرار 
می گیرد.

شیب دار و 
یا افقی

Sayah,2016 : 50

شمسه

هرگاه طاسی به جای ارتفاع معادل یک قطار، دارای 2 و یا 3 ارتفاع 
شود و طاسی مرتفع را تشکیل دهد به آن مدنی می گویند.

شیب دار و 
یا افقی

Yaghan, 301: 2001

مدنی

هرگاه ما بین دو طاس شاپرکی قرار نگیرد و در واقع شاپرك صفر 
درجه باشد دو طاس به یکدیگر می چسبند و ضخامتی معادل دو 

کاشی پشت به پشت به وجود می آورند

شیب دار و 
یا افقی

Kashef ,499 : 2017

تی

مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 3: طرح های مختلف مقرنس
شکل طرح های مقرنس شکل طرح های مقرنس کاربرد

 

مقرنس 4 قطاره 8 
ضلعی )برای سرستون 

دایره(

 

مقرنس نیم کار یا 
چشمه سه قطاره 

)برای سرستون دایره(

سرستون )مناره(
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شکل طرح های مقرنس شکل طرح های مقرنس کاربرد

 

مقرنس 4 قطاره مربع 
)برای سرستون مربع(

 

مقرنس 3 قطاره مربع
)برای سرستون دایره( 

سرستون )مناره(

 

مقرنس 8 قطار برای 
زیر گنبد

 

مقرنس 4 قطاره 
آویزه دارمربع )برای 

سرستون دایره(

مقرنس 6 قطاره برای 
نیمکار مربع

مقرنس 5 قطاره تنوره 
برای نیمکار مربع

نیمکار مربع

مقرنس 7 قطار 
تنوره دار مقرنس 6 قطاره

نیمکار

 

مقرنس 4 قطاره یرای 
چشمه

 

مقرنس 3 قطاره برای 
چشمه

چشمه

 

مقرنس 5 قطاره مقرنس 3 قطاره

کتیبه

 

مقرنس 4 قطاره

 

مقرنس 6 قطاره

ب سازی و گیلویی
قا

 

مقرنس 5 قطاره برای 
کتیبه با گیلویی

 

مقرنس 7 قطاره تنوره 
دار آویزه دار برای 

گیلویی

گیلویی

مأخذ: لرزاده، 1360: 137-90
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شکل مقرنس
مقرنس از لحاظ شکل 4 دسته اســت )انصاری، 1360: 16-15( 
که در دوره های تاریخی متفاوت و در شــهرها متناسب با زیبایی و 
نیازهای بناها به شکل های متفاوت ساخته شده است. مقرنس های 
النه زنبــوری و معلّــق بیش تر در دورة صفویّه و در اســتان اصفهان 
ســاخته شــدند. این دو نوع مقرنس دارای ثبات کمتری هستند و 
کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. در جدول شمارة 4 تقسیم بندی 

مقرنس از نظر شکلی با ذکر نمونه بناها بیان شده است.

جدول شمارة 4: تقسیم بندی مقرنس از لحاظ شکلی

تقسیم بندی مقرنس توضیحات
تقسیم بندی 
مقرنس از 

لحاظ شکلی 

 مسجد جامع اشترجان؛
مأخذ: زمانی، 1350: 31

مصالح آن آجر ، در 
سطوح داخل و خارج 
بنا به کار می روند و 
دارای ثبات متوسطی

مقرنس های 
جلو آمده

مقرنس بازار تبریز؛ مأخذ: نگارندگان

مصالح آن از خود 
بنا می باشد )سنگ و 

گچ( و استحکام آن ها 
زیاد است. 

مقرنس های 
روی هم 
قرارگرفته

 مدرسه آقا بزرگ کاشان؛ 
مأخذ: نگارندگان

شبیه همان 
منشور های آهکی 

آویزان)استالکتیت( 
در غارها می باشد

مقرنس های 
معلق

 مسجد جامع یزد؛
مأخذ: انصاری، 1360: 24

شبیه النه زنبور و 
ازنظر شکل ظاهری 
شبیه به مقرنس های 

معلق

مقرنس های 
النه زنبوری

مأخذ: نگارندگان

ایستایی مقرنس
اجــرای مقرنس با توّجه به این که با مصالح ســنگین مانند آجر 
و یا با مصالح ســبک تر مانند آینه، کاشی و یا )گچ ساخته شوند 
تفــاوت می کند )لرزاده، 1360: 87(. در مورد ایســتایی مقرنس، در 

دورة سلجوقی هماهنگ با باال آمدن ساختمان، جرزها و دیوارهای 
جنبــی بنا به هنگام کرنش با قــوس دادن آن ها، مقرنس را با پس 
و پیــش دادن آجرها می ســاختند تا جایی که در نــوك از تعداد 
قرنیزها کم و پوشش مقرنس دار زیر گنبد با طاق ایوان کامل شود. 
امــا در زمان صفویان مقرنس ها را بر روی زمین قالب می ریختند و 
پس از تکمیل بنا و عمارت به وســیله بســت هایی که زیر طاق از 
پیش تعبیه می شــد، مقرنس هایی آماده را به زیر سقف از پایین به 
باال متصل می کردند )انصاری، 1360: 26(. در دورة قاجار، هنرمندان 
نیم نگاهــی به این هنر انداخته و ضمن مــورد توّجه قرار دادن آثار 
بــاارزش معماری دوران صفویــه، تزئین مقرنس را جــدا از بناهای 
خود می ســاختند )پیشــین: 27(. بدین ترتیب با توّجه به این که در 
دوره های مختلف مقرنس به عنوان عنصر تزئینی در ساختمان مورد 
اســتفاده قرار گرفته و جدا از ســاختمان ساخته شــده، ایستایی آن 
اهمیّت بسیار زیادی داشــته است؛ به گونه ای که با توّجه به مناطق 
مختلف از شــکل های گوناگون استفاده شــده است. به عنوان مثال 
در مناطق زلزله خیز کمتر از مقرنس های آویزان اســتفاده کرده اند 
و اگر از مقرنس های النه زنبوری اســتفاده کرده اند ایســتایی آن در 
بنا به طور کامل بــا تمهیداتی صورت گرفته و با اجرای قطارها در 
فواصل مساوی و هم چنین قرارگیری دقیق بر روی لبة قوس ها این 

ایستایی بیش تر تأمین شده است.
اجرای مقرنس

یکی از تزئیناتی که شــامل نقوش هندســی و گیاهی اســت و 
در بسیاری از بناها به کاررفته مقرنس کاری است. مقرنس سقف با 
گنبد گچ بری شده، شــامل بنای بلند و عمارت عالی ای است که 
در ســقف آن نقش و نگار برجســته یا پله پله از گچ درست کرده 
باشــند. مقرنس در کل در ورودی کار می شود و کاربندی تزئینی 
انتقال پایه با ســقف را انجام می دهد، گرچه به طور کاذب اســت. 
با توّجه بــه این که مقرنس از عناصر طبیعی و یا عناصر مصنوعی 
مانند برجســتگی ها و فرورفتگی های ســطح کوه هــا، آویزان های 
سقف غارها، النة بعضی از جانوران به خصوص زنبورعسل، بعضی 
ساخته های انسان چون کاسه و قندیل و طاق و فرم هایی از اشکال 
گیاهــان و درختان و گل و میوه های آنان الهام گرفته می شــود از 

دید اجرایی متفاوت هستند.

آشنایی با محدودة پژوهش
شــهر تبریز دارای پیشینة غنی معماری اســت. پایتختی آن در 
ســه دورة متوالی ایلخانی، ترکمانان و صفوی موجب شــده بود تا 
آثار ارزش مندی در این شــهر ســاخته شود. شــنب غازان در دورة 
مغول و مســجد کبود و بازار تاریخی تبریز نشان از هنر معماری و 
تزیینات معماری وابســته بــه آن دارد. بناهای کمی در تبریز دارای 
مقرنس هســتند. با این حال، در دوره های مختلف با توّجه به ذوق 
و ســلیقة حاکمان، مقرنس با طرح های مختلف اجزا شــده است. 
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این مقرنس کاری ها بیش تر در ســردر داخلی بناها مورد اســتفاده 
قرارگرفته اند )جدول شــمارة 5(. مجموعة بــازار تبریز در دوره های 
مختلف دستخوش تغییرات زیادی شده است؛ از جمله در مسجد 
و مدرســه و ســراهای زیبایی آن. بنا به اهمیّت بازار تاریخی تبریز 
مقرنس های این مجموعه به عنوان تحلیل انتخاب شده که از لحاظ 

تاریخی و شکلی دارای تنوع است.

جدول شمارة 5: بناهای دارای مقرنس در شهر تبریز
تصاویر بناها مقرنس در تبریز

 مسجد کبود؛
مأخذ: نگارندگان

مسجد کبود تبریز 
)مقرنس در گوشواره 
سر درب ورودی و 

اطراف محراب وجود 
دارند(

قره 
قویونلوها مسجد حسن پادشاه دوره ترکمانان

)فقط ذکرشده است 
اآلن چیزی وجود 

ندارد(؛ مأخذ: انصاری 
و نژاد ابراهیمی، 1389

آق 
قویونلوها

 مسجد مقام صاحب االمر؛ 
مأخذ: نگارندگان

مسجد سلطنتی شاه طهماسب 
)این مسجد در زمان خاندان 

دنبلی و بعد از زلزله سال 1193 
بازسازی گردید و نام آن به مقام 

صاحب االمر عوض گردید و 
مصالح آن از گچ و آجر می باشد(

دوره صفویه

خانه بهنام؛ مأخذ: نگارندگان

مسجد بنی هاشم- خانه 
بهنام )مقرنس در بیرون 
بنا و در دو طرف حیاط 

قرار دارد(

زندیه

س دوره صفوی(
خانه آقایانسزندیه و قاجار )تقلید از مقرن

مأخذ: تبریز به روایت تصویر ابراهیم 
حسین پور خونیق

بازار تبریز، خواجه 
علی سیاه پوش- خانه 

حریری- خانه آقایانس 
)خانه تخریب شده(

قاجار

مقرنس در مجموعة بازار تبریز
بازار تبریز از قــرن چهاردهم هجری قمری در منابع مختلف نام 
برده شــده است. از عمر بازارهای مســقف تبریز حداقل هزار سال 
می گذرد )خاماچــی، 1375(. همچنین اکنون بــه عنوان بزرگترین 
و جامع تریــن بازار سرپوشــیده جهان معرفی شــده اســت )زنگی 
و دیگــران، 1391: 16(. بــازار تبریــز به عنوان یک بلوك شــهری 
و کامل تریــن ســازمان اجتماعی در بین بازارهــای ایران، در بافت 
تاریخی شــهر تبریز قرار گرفته و مهم ترین رکن این بافت اســت 

)اســمعیلی و عمرانی، 1387: 45(. در مجموعة بازار تبریز مقرنس 
در بناهای عمومی و مذهبی مورد اســتفاده قرارگرفته اســت. نمونة 
بناهای مذهبی مســجد صاحب االمر )دوره اوایل قاجار( اســت که 
مقرنــس در ایوان اصلــی ورودی و در داخل بناها در سرســتون ها 
قرار دارد. در مســجد حجت االســالم مقرنس در داخل بنا و باالی 
محراب اســتفاده شده است. مســجد جامع تبریز )مسجد جمعه( 
در انتهــای بازار تبریز و ضلع جنوبی صحن مدرســه طالبیه و بین 
مســجد حجت االسالم و مســجد میرزا اســماعیل خاله اوغلی و 
الچاق مســجد واقع و در دورة قاجار ســاخته شده است. هم چنین 
مسجد حاج صفرعلی تبریز که در ضلع شمالی حیاط مدرسه حاج 
صفرعلی قــرار دارد، دارای مقرنس هایی در هر چهار طرف داخل 
گنبد اســت؛ این بنا مربوط به دورة اواخر قاجار اســت. ترسیم ها و 
نمونه هایی مقرنس را می توان در بناهای عمومی مانند سرای کچه 
چیلــر در داخــل مجموعه بازار یافت؛ مقرنــس در بیرون بنا و هر 
چهار طرف ایوان استفاده شده است. مسجد کوچک )باال مسجد( 
دارای مقرنــس در بــاالی محــراب اســت. این مســجد در داخل 
مجموعة بازار )راستة اصلی(، پشت کاروان سرای حاج حسین قدیم 
قرار دارد. در جدول شمارة 6 موقعیّت بناها در مجموعة بازار تبریز 

و محل قرارگیری مقرنس در بناها آورده شده است.

روش ترسیم مقرنس
اصلی ترین نقطة شــروع هر نقش هندسی اســالمی، نقطه ای در 
مرکز دایره اســت. هر نقش هندسی بر مبنای تعدادی دایره هم اندازه 
پایه ریزی می شــود و طرّاح نیز به دنبال یافتن نقاط تقاطع مشّخصی 
از این دایره های متقاطع و خطوط راســت اســت. این نقاط تقاطع را 
می توان به وســیله خطوط راســت به هم وصل کرد. چگونگی قرار 
گرفتن و قطع کردن این دایره ها و خطوط راست چگونگی گسترش 
نقش را معین می کند )بروك، 2006: 13(. در ترســیم نقوش مقرنس 
نیز از دایره ها و خطوط که حول دایرة مرکزی کشــیده می شود بهره 
می گیرند. ابتدا برای ترسیم مقرنس اندازة دهانه ای را که مقرنس بر 
آن اجرا می شــود، ترسیم می کنیم. سپس خط OE را به دو قسمت 
مساوی تقســیم می کنیم و دایره ای با این شــعاع ترسیم می کنیم. 
ســپس دایرة مورد نظر را به 10 قســمت مســاوی تقسیم می کنیم. 
در مرحلــه بعد، از زاویه دوم یعنی FG خطی می کشــیم که نقاطی 
از خط را قطع می کند و در آن جا دایره هایی ترســیم می کنیم. این 
دایره ها محل ترسیم قسمت باال است دایره کوچک مرکزی از امتداد 

خطوط دایره B,C,D ترسیم می شود )شکل شمارة 1(.
ایــن نقاط را بــه یکدیگر متصل می کنیــم بدین صورت بخش 
باالیی کامل می شود به طوری که این نقاط باید در امتداد یکدیگر 
قرار گیرند. هم چنین این نقاط از نظر قرارگیری مهم هســتند زیرا 
امتداد مراکز دایره ای هســتند که نقاط بعدی را تشــکیل می دهند. 
بعد از کشــیدن بخش اول شمســه ها را که در امتداد نقاط اصلی 
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جدول شمارة 6: بررسی پالن بناهای مورد بررسی

موقعیت در بازار تصاویر موقعیت مقرنس در 
پالن بنا پالن بنا تاریخچه عنوان بنا

مقرنس در ایوان ورودی و 
گوشه های ایوان قرار دارد.

مربوط به دوره 
قاجار

ب االمر 
مقام صاح

مقرنس در 4طرف زیر 
گنبد- فضای داخلی قرار 

دارد.

مربوط به اواخر 
قاجار 

مسجد مدرسه حاج صفرعلی

مقرنس در فضای بیرون و 
در 4 طرف سرا قرار دارد 

مربوط به دوره 
قاجار

سرای کچه چیلر

مقرنس در باالی محراب 
قرار دارد.

مربوط به اوایل 
قاجار

مسجد حجه االسالم

مقرنس در باالی محراب 
قرار دارد.

مربوط به دوره 
قاجار

ک
مسجد کوچ

مأخذ: نگارندگان

شکل شمارة 1: مرحله اول ترسیم مقرنس مقام صاحب االمر

1-1 1-2 1-3 1-4
مأخذ: نگارندگان
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هســتند ترســیم می کنیم و دایره ها را از باالی شمسه ها می کشیم 
یعنــی نقاط J,K کــه این نقاط همــان دوایر ضلع پایینی شمســه 
هســتند. در مرحلة بعد مجــدد دوایر را ترســیم می کنیم که این 
دایره هــا به مرکزیّــت L,M نقاطی را ایجاد می کنــد که این نقاط 
نیــز مرکز دایره بعدی اســت. اما برای وصل نقــاط دایره و تکمیل 
شــکل، به دایره ای نیازمندیم که از مرکز وصل شود. بعد از ترسیم 
دایره ها بخش بعدی نیز همانند آن ترسیم می شود و قسمت وسط 
باقی مانده به عنوان نقطة اصلی برای ترســیم آخرین شمسه استفاده 
می شود. برای ترسیم خطوط قســمت پایین، دایره آخری را به سه 
بخش تقســیم می کنیم و این نقاط را به شمسه انتقال می دهیم. از 
آن جایی که مقرنس مســجد صاحب االمر به صورت قرینه است با 

انتقال ترسیم ها پالن مقرنس تکمیل می شود.
در ســرای کچه چیلر مقرنس در زمینه مربع مستطیلی اجراشده 
است. باوجود ســاخت مقرنس در یک ســرا، هیچ یک از طرح ها 
یکسان نیستند. شیوة ترسیم مقرنس ها بدین صورت است که بعد 

از رسم شبکة شعاعی شمسه را می کشیم. این شبکة شعاعی طرح 
مقرنس را به بخش های مســاوی تقســیم می کند. سپس با انتقال 
خطوط، شــبکة اعضای موّرب در باال ترسیم می شوند که از انتقال 
اعضــای مورب بــه اعضای تخت افقی ردیف دوم مقرنس شــکل 
می گیرد. بعد از ترســیم اعضای افقی تخت طاس ها و ســایر اجزا 
را رســم می کنیم. باید توّجــه کنیم که انتهای طرح به شمســه با 
پرهای مختلف ختم می شــود کــه ابعاد آن نیز بــا دیگر اعضای 

تخت متفاوت است.
در مســجد حجت االســالم، طرح مقرنس به دلیــل قرارگیری بر 
روی محراب دارای طرح مستطیل کشیده است که این موجب شده 
اجزای تخت انتهایی در امتداد شبکه شعاعی مقرنس قرار نگیرد. در 
مســجد حاج صفرعلی، مقرنس در فضای داخلی مسجد و در زیر 
گنبد اجرا شده است. شیوة ترسیم این مقرنس نیز مانند سایر طرح ها 
از انتقال اعضای شبکه محوری به دست می آید. در جدول شمارة 7 

طرح های این مقرنس ها بررسی و تحلیل شده است.

شکل شمارة 1: مرحله اول ترسیم مقرنس مقام صاحب االمر

2-1 2-2 2-3 2-4
مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 7: بررسی و تحلیل مقرنس های مجموعه ابنیه تاریخی بازار تبریز
مکان بررسی ترسیمات مقرنس

فضای خارجی

سرای کچه چیلر

دارای سه ردیف قطار بندی می باشد. این 
مقرنس در بین نمونه های موردی تنها یک 
شمسه دارد که آن هم در قسمت انتهایی 

قرار دارد

سرای کچه چیلر

در سمت دیگر سرای نمونه دیگر مقرنس 
اجراشده که اعضای تخت آن به دو صورت 

اجراشده است. این نوع مقرنس مانند نمونه های 
دیگر به صورت قرینه می باشد

سرای کچه چیلر

مقرنس دیگر سرای داری ترسیمات نسبتاً 
پیچیده نسبت به سایر ایوان ها دارد. این 

مقرنس دارای 4 ردیف می باشد.

ب االمر
مقام صاح

این مقرنس ها در گوشه های ایوان ورودی 
مرکزی قرار دارند و در دو سمت آن 

به صورت قرینه قرارگرفته اند. این مقرنس 
دارای سه ردیف قطاربندی می باشد.
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مکان بررسی ترسیمات مقرنس

فضای داخلی

مسجد حجه االسالم

این مقرنس دارای شکل متفاوت تر نسبت به 
سایر مقرنس ها می باشد و در داخل مسجد، 

در باالی محراب قرار دارد. طول زیاد 
مستطیل نسبت به عرض آن موجب شده که 
تخت انتهایی در امتداد خطوِط شمسه قرار 

نگیرد. مقرنس دیگر در زیر مقرنس مستطیل 
شکل و باالی محراب قرارگرفته است و 

شکل منظم تری نسبت به مقرنس باالی خود 
دارد

مسجد حاج صفر علی

مقرنس در زیر گنبد و در 4 گوشه قرار 
دارد و دارای شکل ساده تری می باشد؛ و 

این مقرنس دارای 4 ردیف می باشد.

ک) باال مسجد(
مسجد کوچ

مقرنس در داخل مسجد و در باالی محراب 
قرار دارد. در طرح مقرنس این مسجد 

اجزای تخت مربع شکل نیز وجود دارد که 
در سایر طرح های قبلی مشاهده نمی شود. 
شکل مقرنس مستطیلی شکل با گوشه پخ 
می باشد. همچنین در انتهای طرح شمسه 

قرار ندارند. ابعاد این مقرنس نسبت به سایر 
مقرنس ها کوچک تر می باشد.

مأخذ: نگارندگان

طرح در مقرنس 
برخــی معماران مقرنس هــا را در جبهة ســاختمان ها نیز به کار 
برده انــد و در ســاختن آن مهــارت را بــه حــدی رســانده اند که 
نمی گذاردند موجب ســنگینی ســاختمان شــود و بر اصل و پایه 

فشــار آورد. بدین ترتیب بــا توّجه به قرارگیــری مقرنس در نقاط 
مختلف، طرح های متفاوت می تــوان اجرا کرد. کاربرد مقرنس در 
بناهــای مجموعة بازار به صورت نیم کار )در باالی ایوان و محراب( 

و زیر گنبد است.

جدول شمارة 8: طرح های مختلف مقرنس
شکل طرح کاربرد شکل طرح کاربرد

 مقرنس 4 قطاره
)مقام صاحب االمر(

نیم کار

 مقرنس 4 قطاره 
)مسجد حجت االسالم( نیم کار

 مقرنس 4 قطاره
)سرای کچه چیلر(

 

 مقرنس 3 قطاره 
)سرای کچه چیلر(

 مقرنس 4 قطاره
)مسجد کوچک(

 مقرنس 3 قطاره، زیر گنبد
)مسجد حاج صفرعلی(

زیرگنبد

مأخذ: نگارندگان
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تحلیل مقرنس
مقرنــس با توّجه بــه محل و طــول دهانة مورد اســتفاده دارای 
طرح های مختلف می شــود. تاکنون منبعی از ترســیمات شــکلی 
مقرنس های مجموعه بازار موجود نمی باشــد. مطالعات انجام شده 
در مورد مقرنس های اســتفاده شد. در مجموعه بازار در عین وجود 
شــباهت، تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند. این شــباهت ناشی از 
مصالح مورداســتفاده و شکل آن ها است که به نوع مقرنس مربوط 
می شود که با هدف استحکام زیاد روی هم قرارگرفته اند و از لحاظ 

اجرایی بر روی نیم کار مربع یا مســتطیل اجرا شده اند. اما از لحاظ 
طرح این بناها در عین شــباهت در وجود اجزا مانند شمسه و طاق 
و ســایر اجزا، در طــرح کلی تفاوت دارند. در ســرای کچه چیلر، 
شــکل مقرنس هــا دارای اجزای تخــت منظم نیمه اســت که در 
مسجد صاحب االمر و حجت االسالم از این نوع اجزای تخت نیمه 
استفاده نشده است. در جدول شمارة 9 مقرنس های مجموعه بازار 

با یکدیگر مورد مقایسه و تحلیل قرارگرفته است:

جدول شمارة 9: تحلیل مقرنس های موردبررسی در بازار تبریز

بررسی

تحلیل 
مسجد- مدرسه مسجد کوچکمقام صاحب االمرمسجد حجه االسالمبناها

سرای کچه چیلرحاج صفر علی

شکل

روی هم قرار گرفته
مصالح: گچ

 
 

ایستایی

ت به سایر 
دارای ایستایی زیاد نسب
س ها

مقرن

طرح

س های بررسی شده
ت اجرایی در مقرن

دارای شباه

شمسه10 پر در وسط و 
شاپرك و تخت منظم 
و اجزایی دیگر مانند 

ترنج و طاس

شمسه 10 پر در وسط 
و اجزای تخت منظم و 

ترنج و طاس
دارای شمس 3 

پر و اجزای تخت 
منظم، ترنج و 
طاس می باشد

شمسه 4 پر و 
اجزای تخت 

منظم و ترنج و 
طاس

شمسه 12 پر
و اجزای تخت 
منظم و ترنج و 

طاس

شمسه 8 پر و 
اجزای تخت 

منظم و ترنج و 
طاس

شمسه 8 پر و 
اجزای تخت 

منظم و ترنج و 
طاس

اجرایی

ت
ت نیمکار مربع و یا مستطیل اجرا شده اس

 به صور

 

مأخذ: نگارندگان

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

16

13
97

ار 
 به

م 
یک

 و 
سی

ره 
شما

  
م  

شت
 ه

ال
س

  
ي 

ش
وه

پژ
ي ـ 

لم
ه ع

نام
صل

ف

نتیجه گیری
مقرنس عنصری تزئینی هندســی است که با نقطه، خط، سطح 
و حجــم ســر و کار دارد. در مقرنس های تزئینــی با هدف ایجاد 
سایه روشن و القای خطوط مختلف، سطوح بیش تری را برای اجرای 
تزئینات ظریف تری چون آجرچینــی، گچ بری، موزاییک کاری و 
نقاشی و غیره فراهم می آورد. این عنصر تزئینی در بناهای اسالمی 
)مســجد و بازار و...( مورد اســتفاده قرار گرفتــه و از لحاظ کثرت 
اســتعمال و از نظر تعّدد مواد و نیز از جهت وســعت عالم اســالم 
اهمیّــت ویژه ای دارد. با بررســی ویژگی هــای مقرنس و طرح های 
مختلف آن که امکان اجرای آن در دهانه و شــکل های مختلف را 
فراهم می کند، و استفاده از آن به عنوان عنصر تزئینی در دوره های 
مختلــف از جمله دورة قاجار در بازار تبریــز می توان بدین نتیجه 
رسید که هنرمندان مسلمان عالوه بر در نظر گرفتن زیبایی شکلی 
به ایســتایی آن نیز توّجه کرده اند. با توّجه به بررســی های صورت 
گرفتــه در خصوص مقرنس های مجموعة بازار تبریز که میراثی از 
دوره های گوناگونی را در خود دارد، می توان اشاره کرد که مقرنس 
از لحاظ شکلی دارای انواع متفاوت است، اما از بین این مقرنس ها 

بیش تــر مقرنس جلوآمده در بناها دیده می شــود. این نوع مقرنس 
در تمامی نمونه های مورد بررســی مشــاهده شد، که این حاکی از 
ایســتایی این نوع مقرنس که در شهر زلزله خیزی مانند تبریز دارد. 
تمامی اجزای مقرنس با این که شــباهت ظاهــری زیادی دارند، اما 
اجزایی تخت منظم در مسجد صاحب االمر و حجت االسالم دارای 
تعداد بیش تری از مقرنس های سرای کچه چیلر هستند. هم چنین 
در مســجد کوچک اعضای تخت منظم مربع شــکل وجود دارد 
که در سایر مقرنس ها مشاهده نمی شود. بنا به تحلیل های صورت 
گرفته در طرح های مقرنس، شمســه به عنوان عنصر اصلی همیشه 
در مرکز و در باالی طرح قرارگرفته اســت و در انواع مختلف 10 پر 
و 12 پر اجرا شــده است. از نظر اجرایی با توّجه به دهانه و وسعت 
مقرنس استفاده شده در مساجد سطح مورد نظر بیش تر و بزرگ تر 
از سطح مقرنس کاری سراها اســت. این می تواند ناشی از اهمیّت 
مساجد نسبت به سایر کاربری های شهر باشد. هم چنین در مسجد 
حاج صفرعلــی با توّجه به قرارگیری مقرنــس در فضای داخلی و 
در زیر گنبد، از نظر طرح این مقرنس با ســایر طرح ها تفاوت دارد 
که در ترسیم ها نشــان داده شده است، ولی از نظر مصالح با سایر 

مقرنس ها یکی است.

جدول شمارة 10: بررسی مصالح و مقرنس های موردبررسی در بازار تبریز

بررسی

تحلیل 
بناها

مسجد حجه 
االسالم

مقام صاحب 
االمر

مسجد 
کوچک

مسجد- مدرسه 
سرای کچه چیلرحاج صفر علی

مصالح

گچ

ت
اعضای تخ

ت منظم بیشتر از 
در سرای کچه چیلر اعضای نیمه تخ

ت منظم کامل می باشد
اعضای تخ

 

 

شمسه 

قرارگیر شمسه به عنوان عنصر اصلی در مرکز
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