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 چکیده 

تالش برای   .است برخورداربوده خاصی ومنزلت هازجایگا زمین ایران مردم میان درهنر  دیرباز از     

 ازجمله .رویت بوده است این مردم قابل  کارهایبی بدیع در کلیه  و خلق آثار کمالزیبایی ،  بهدستیابی 

 .است  معماری بناهای در تزئینات هنر از گیری بهره دوران مختلف تاریخی در شده بکارگیری هنرهای

 آفرینش درپی درنقش نقش که است معمارانی و هنرطراحان و ذوق لفیقتنتیجه  دستاورد این شک بدون

 پیشرفت و تحول ، پیدایش سیراز دو جهت تزئینات در آثار معماری . اند بوده درعصرخود شگرف آثار

 صورت به معماری تزئینات در گرفته شکل نقوش. نخست  است اهمیت حایز معماری تزئینات در نقوش

 و اند پدیدارشده تاریخی متناوب های دوره درطی بلکه، است نشده ساخته و حیطرا زمان دریک و یکجا

  .است بوده خاصی ومفهوم معنا، محتوا دارای هرنقش نقوش این ظاهری عملکردهای نظراز صرف دوم

دوره های تاریخی  در تزئینات پیشرفت و تحول، پیدایش سیر بررسیسعی شده است تا با  مقاله دراین

 به ذیل مقاله. است گرفته قرار بررسی مورد هنر این بیشتر و بهتر هرچه، در بناهای ایرانی  پس از اسالم

 .                               است گردیده وتالیف تنظیم تاریخی - تفسیری ماهیت با و کاربردی پژوهشی شیوه

  نقوش  رانی ،هنرهای ای ، تاریخی دوران  ، معماری، بناهای  تزئیناتواژگان كلیدی:   
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 مقدمه  

 پیش که ایرانیان. گرفت خود به شکل و شمایل جدیدی بناها در تزئینات سرزمین این به اسالم ورودبر ایران و با سیطره اعراب 

 به مجبور خود آیین و دیندر  تغییر با کردند می استفاده خودهای  بزم و قدرت نمایش برای ازتزئینات خود دربناهای ازاین

برجای  وهنری فرهنگی غنی وجود میراث . نمودند استواردین جدید خود  پایه بر را تزئینات اساس و شدند خود تعاد ترک

. را ایفا کند مسلمان اقوام دیگر هنردرمیان این درگسترش بسزایی سهم توانست ،در میان این قوم  گذشته دوران از مانده

 این هنر.  رود می شمار به ایرانی هنر ماندگارترین و مهمترین از یکی"ئنامطم که است درمعماری تزئینات ، هنرها این ازجمله

 از گیری بهره و علوم این تلفیق و ترکیب با بتواند تا باشد می وتناسبات هندسه،  ریاضیات قبیل از علوم دیگری به وابسته

 . آورد پدید درمعماری تزئینات نام با تررا شگرف هنری خود اطراف محیط طبیعی و ذهنی الهامات

 دوران آن خلفای آشنایی عدم بخاطر ایران به اسالم ورود درابتدای : ایران در عرب خلفای دوره در تزئینات پیشرفت سیر

 ایرانی حکومتهای تاسیس با اینکه تا داشت رواج ساسانیان سبک به درایران معماری مردم این زندگی نحوه،  رسوم و آداب با

 که هنری نخستین.  گرفت خود به تازه بویی و رنگ معماری هجری سوم قرن اوایل در صفاریان،  انسامانی،  طاهریان مانند

 مسلمانان درمیان سرعت به جهت هنربدان این.  بود هنرخطاطی قرارگرفت مردم توجه مورد سرزمین این به اسالم ورود از پس

 رفته نیز هندسی نقوش ازخطاطی پس. بود گچ و کاشی،آجر  با ساخت از تر راحت بسیار آن توسط آثار خلق که یافت رواج

 زندگی شیوه و ذائقه تغییر خاطر به اسالمی دوران در هنر  پیشرفت روند کلی طور به.  گرفت قرار مناسبی جایگاه در رفته

 بهره با آهکی و گچی تزئینات از استفاده و ساسانی معماری به هنوزگرایش دوران دراین.  گرفت می صورت کندی به مردم

 هندسی نقوش وایجاد آجر حرکات درتغییر تنوع ایجاد دلیل به. بود رویت وفورقابل به شکل ودایره خمیده نقوش از گیری

 مورد ساده های چینی رگه صورت به آجر ابتدا در. قرارگرفت موردتوجه دوره دراین که بود آجردیگرمصالحی بناها درساخت

 پستی وایجاد همراه به وشیاری افقی،  عمودی درایجادحرکتهای پذیری تغییر خاصیت کشفاز پس اما.  گرفت می قرار استفاده

 هنرمندان «آجرکاری» هنر این به ازدستیابی پس .بسازند دوره این در بدیع بی و زیبا آثاری توانستند معماران درآجر بلندی و

 دراین مانده برجای ازآثار. کردند هنراستفاده این بردپیش جهت وکاشی لعاب از خود گذشته دردوران بازنگری با دوره آن خالق

 .برد نام دامغان تاریخانه مناره و دربخارا سامانی اسماعیل امیر آرامگاه – اصفهان در مسجدجورجیر نمای به توان می دوران

 را جدیدی هنر ها ساخته دست این برروی نقاشی و خطایی هنر کمک به لعابی ظروف ساخت و لعاب از استفاده با هنرمندان

  .  گردید مرسوم دوره دراین جانوران و ازگیاهان نقوشی وکشیدن هندسی اشکال، ازخط استفاده. کردند ابداع زمان درآن
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با روی کار آمدن ترکان سلجوقی درقرن پنجم ، هنر دراین کشور یک گام به  سیر پیشرفت تزئینات در دوره سلجوقیان:

جلو برداشت. استفاده از کاشی های فیروزه ای به همراه اشکال هندسی و پیدایش کاشی معرق  بی شک گوشه ای از خلق 

ه این زمان می توان به گنبد سرخ مراغه و کتیبه کوفی لعابدارمسجد بین اصفهان نام برد. آثاردر این دوره بود.از آثاربر جای ماند

استفاده از آجر در خارج بنا وگچ کاری در درون بنا در این زمان به اوج خود رسید. از این روش برای پوشاندن مصالح نامرغوب 

معماری سلجوقی بیشتر از فراوانی مواد اصلی آن یعنی گل  ساختمان استفاده می شد. شاید بتوان علت کاربرد زیاد آجر را در

  Lutyens.E   سرادوار لوتینس گرفت.گیری آن هم به آسانی صورت میشد و قالبدانست. زیرا گل به آسانی و ارزانی تهیه می

 ( 7711) پوپ ،    «نگویید آجر کاری ایرانی بلکه باید گفت جادوی آجر ایرانی »می گوید:

    

 

باید توجه داشت  با اینکه آجرکاری دراین دوره به اوج شکوفایی خودرسید اما تنها هنری نبود که مورد استفاده قرارمی گرفت.

که دید هنرمندان آن زمان در موردکاربرد آجر، صد درصد تزیینی نبود، بلکه حتی کاشی را همان طورو به صورت آجرو به 

ی همان آجرکاری و با دانستند که فقط در زمینهجه، آن را عاملی ازمعماری ساختمان میدرنتی ساختند.همان اندازه آجر می

المنفعه دارند که  شامل  مساجد و ی مذهبی یا عام همان عملکرد استفاده می شد. بیشتر بناهای برجا مانده از این دوره  جنبه

های بر جا مانده ازدوره سلجوقی ازخط تزیینی وآجرکاری استفاده شوند. دراکثر بناها و کاروانسراها میها، منارهمدارس، مقبره

از دیگر هنرها که دراین عصر سیر تکاملی طی کرد  مقرنس کاری ، نقاشی ، خطاطی و سفالگری بود. سفالگری در .شده است

،ظروف طالیی  7ینایی(این زمان به روشهای مختلفی پیشرفت کرد از آن جمله میتوان به : ظروف مینایی یا هفت رنگ )سفال م

یا زرین فام وظروف الجوردی طالنشان اشاره کرد.اغلب موضوعات تزئینی در این دوره متاثر از داستان های ایرانی واساطیری 

 (7731) مکی نژاد، بود .

                                                           
بک بیشتر دراین روش تزیین ،خمیر سفال تغییر میکند وازخمیر شیشه یا خاک چینی استفاده می شود. نقوش استفاده شده در این س-7  

  1از نوع مینیاتور،نقاشی ایرانی  وداستانهای حماسی  می باشد.

گنبد سرخ مراغه  3شکل   برج شبلی    4شکل شماره خرقانجداره خارجی برج     5شکل    
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ت قابل توجه در این به طورکلی نقش و نگاره های این دوره به اقتباس از دوره های پیشین خود بوده است ، اما تنها تفاو 

که معماری سلجوقیان تقلید ازمعماری غزنوی ویا :»نقوش رسیدن به اوج و کمال درآنهاست . اما غالمعلی حاتم عقیده داردکه 

                                                        ( 7713) غالمعلی حاتم ،  «دیگران نیست، بلکه سبک و اسلوب خاصی داشته،دارای ابتکارو مظاهر زیبایی بزرگی بود.

این قوم  سلجوقیان، شکست ق و . هـ 456 سال به ایران در باحمله مغوالن :دوره ایلخانان پیشرفت تزئینات در سیر   

مهاجم درابتدا شروع  به ویرانی ونابودسازی شهرهای هنری ایران ازجمله نیشابورکردند.با فروکش کردن شعله خشم وانتقام، 

وم در ایران ساکن شدند . به دلیل نا آشنایی مغوالن با آداب ، رسوم و هنرایران ،هالکوخان اولین موسس ایلخانان برای این ق

این زمان تزئینات  در به وزیری خود برگزید. فرهیخته ایرانی بود را که دانشمند-خواجه رشید الدین-کنترل وحفظ این کشور

  دوران پیش ازآن نیز رونق داشت .دوری درکتاب هنر اسالمی خود چنین  که درکاشیکاری بود  درمعماری همان گچبری و

)دوری ، کارل جی ،  «در زمان مغول هنر گچبری و زمینه گل سازی ، طرحهای هندسی وخط به اوج خودرسید » می نویسد : 

رنگ و پیدایش کاشی مشکین فام  تنوع در زمان سلجوقیان زده شده بود بخاطر از  جرقه اولین کاشی کاری معرق که ( 7743

 اوج شکوفایی خودرسید.استفاده ازکاشی معرق و مشکین فام در ساخت بناهای یادمانی و محرابها باعث رونق  به این دوران  در

ترسیم تصاویر  .این هنر دردوره ایلخانی شد. ازنکات قابل توجه تزئیناتی در این دوره ،که تحت تأثیرمعماری شرق قرار گرفت

 ایلخانی دورة های ره های مغولی وتصویرگری جانورانی مانندروباه و یوزپلنگ درمیان نقش های ایرانی است. درساختمانچه

است. در دورة  ایلخانان عناصر و جزییات ساختمانی  شده داده بیشتری درساخت اشکال وظرافت عمودیّت به زیادی اهمیّت

از خصوصیّات معمولی معماری سلجوقی بود، ولی دردورة  ردید. مقرنس کاریتر گتر و آراستهمشترک با دورة سلجوقی ظریف

مقرنس ها روی هم قرار گرفتند و به شکل بدون آویز در  تر شد، تنوع زیادحاصل گردید ،تر و مفصّلایلخانان اشکال مزبورکامل

 از: توجه به شکوه و دوره ایلخانی عبارتند بناهای خارج و داخل بناها استفاده گردیدند . به طور کلی دیگر ویژگی تزئینات در

 ، تحوّل تزیینی محراب ها ، دراز نمایش دادن بنا عمودیّت و در ، باریک کردن ساختمان و عالقة آگاهانه به تأکید عظمت

و استعمال آجرکاری معلّق که تا آخر قرن هشتم هجری  لعاب دارکه در داخل دیوار جای داده میشد نقش کوچک استعمال

 کاری وگچ العاده در مهارت فوقدیدند. لعابی روی سطوح بزرگ متداول گر زیرا تزئینات سفالی و کلّ منسوخ شد، مری بهق

و  مناظر طبیعی دار که دارایلعاب دار و جال هایگچ به عنوان روکش بنا، استفاده ازکاشیزیاد آن ،تکمیل استعمال  استفادة

  دیگر استفاده از شاخ و برگ و اشکال مختلف و وط برجسته وگود، ترسیم حواشی وهمچنین کاشی هایی با خطتخیلی است ، 

مقرنس كاری                                                                             سفال مینایی    6شکل  
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های صلیبی شکل وستاره ای، ظهور خط ثلث که به تدریج جانشین خط نسخ کاشی

 گردد.می

  

 نتظرقدرت رسیدن تیمور لنگ دوره جدید تاریخی پرفراز و نشیب م با بهتیموریان :  دوره پیشرفت تزئینات در سیر 

کشور ایران بود تیمورکه مردی بیرحم و سنگدلی بود، دست کمی ازچنگیز خان مغول نداشت و درپی ویرانی و نمایش قدرت 

خود به مردم این کشور بود . البته نباید فراموش کردکه تیمور نقش بسزایی در پیشرفت هنر و فرهنگ در دوره خود داشت 

آنجاکه تشنه نمایش قدرت خود بود دستور داد تا درآن کاخی زیبا که از  خت برگزیدو از.تیموردرابتدا سمرقند را به عنوان پایت

هنرسرشار باشد برایش بسازنداز این رو او بسیاری ازهنرمندان ایرانی را به این خطه فرستاد تا هنر ایران را به آنجا برده و 

ا آن گروه معمارانی بودند.که تیمور آنها را از ایران به آموزش دهند . پر واضح است که بنیانگذاران قسمت اعظم این نوآوریه

قرن چهاردهم   نیمه در قبال  معرفی شد امپراتوری تیمور  این پیشرفتهای فنی که تحت عنوان سبک  همه . بود  سمرقند برده

، دونالد و الیز گلمبک ، ) ویلبر  میالدی به وسیله فرمانروای مظفری اصفهان ، شیراز و یزد برپا شده بود وجود داشته است.

از هنرهایی که دراین دوره به اوج خود رسید هنر کتیبه سازی بوده است . این هنر شامل ، خطاطی ، نقاشی و تذهیب  ( 7716

 سازی است . و جلد

           

 نموزه ی متروپولیت =كاشیکاری مدرسه ی امامی اصفهان  8شکل  نمای بیرونی گنبدسلطانیه                 پوشش داخلی گنبد سلطانیه             7شکل 

   

تنموزه متروپولی  –کاشیکاری مدرسه  امامی اصفهان   

كاشیکاری مسجد گوهر      11کل ش 

دشا  

كتیبه های كاشیکاری                      كتیبه های آجری                  9شکل   
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http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CGYQFjAM&url=http%3A%2F%2Fraeeka.wordpress.com%2F2009%2F11%2F13%2F%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2587-%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2587-%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%2F&ei=LlfgUbH1LIe-PL-qgdAM&usg=AFQjCNElnBgJIgWhRummx7McVmEpSiXIBA&sig2=riYTi6oJZsohF0C1jMJwjQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CGYQFjAM&url=http%3A%2F%2Fraeeka.wordpress.com%2F2009%2F11%2F13%2F%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2587-%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2587-%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%2F&ei=LlfgUbH1LIe-PL-qgdAM&usg=AFQjCNElnBgJIgWhRummx7McVmEpSiXIBA&sig2=riYTi6oJZsohF0C1jMJwjQ
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ن دوره اغلب در طرف کتیبه مسجدگوهرشاد که توسط بایسنقر پسر شاهرخ نوشته شده نمونه ای از این هنر است. بناهای ای

سطوح بزرگ باته »طبرستان و تاجیکستان و ترکمنستان ساخته شده است. مسجدجامع بی بی خانم )توران(: دراین مسجد 

آجریهای لعابدار درطرح هزار باف پوشیده شه است ،تنوع وسیع نقشهای کوفی باحروف مستقیم )اسامی مقدس(را نشان می 

دارای اسپرهایی) نغول( از جنس کاشی معرق و ترکیبات کاشی نشان و کاشی هفت رنگ دهد.سردر ورودی وایوان مقصوره 

از جمله در تزئینات این بنا انواع کاشیکاری ، سنگ کاری ، لعاب روی سفال و طال کاری به کار رفته است. ) همان کتاب (است.

.دیواره این رحل به نقوش اسلیمی و خط ثلث آثار هنری زیبا ، رحل  بزرگ  سنگی است که در حیاط مرکزی مسجد قرار دارد

 (7731)مکی نژاد ، حکاکی شده و وزن این رحل بیشتر از دو تن است.

 

 

 –مدرسه الغ بیگ بخارا  –هـ . ق در سمرقند 301 – 307بناهای این دوره می توان به مجموعه گور امیر درسال  دیگر از 

رخارج از ایران نام برد. به طور اجمال در زمان تیموریان کاشیکاری و استفاده مجموعه شاه زند ، د –مسجد جامع کالیان بخارا 

از سنگ دربناها به اوج خود رسید . تغییر درشکل ، نوع ، اندازه و طرح کاشی دراین دوره با توجه به ابتکار معماران آن زمان از 

 د توسط قوام الدین وغیاث الدین شیرازی بناگردید.بارزه های هنرتیموری بوده است .درمدرسه غیاثیه خرگرد و مسجد گوهرشا

هندسی و  مختلف   کاشی معرق و ترکیب آن با آجر)معقلی( در اشکال عمده تزئینات بکاررفته دراین بناها عبارت بودند از

وره تیموری می نقوش گیاهی، با قطعات سفالی به عنوان زمینه طرحها می باشد.این بناها ماندگارترین یادگارهای د استفاده از

باشند . یکی از زیباترین بناهای این دوره گنبد اهلل اهلل مربوط به مسجد شیخ صفی الدین است. این نکته را نیز نباید فراموش 

کرد که استفاده ازخط و نوشته های کوفی در برخی از  آثار هنری این دوره  وجود دارد. اوج شاهکار معماری در دوره تیموری 

تزیین کاشی  هـ . ق بناگردیده است . شهرت این بنا به علت پوشش فوق العاده و 310ریز است که در سالمسجد کبود تب

 الجوردی را با  خود همراه ساخته است.  سفید، سبز ، زرد و قهوه ای و معرقی است که طیفی از رنگهای آبی ؛

  هرات –مسجد بی بی خانم   11شکل 
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جاى نهاد. با تیموریان در هنر مغوالن هند تأثیرى قاطع بهخصوص در نقاشى است، مکتب هرات که نشانگر هنر این دوره به

ترین ادوار تمدن اسالمى آغاز شد.نکته قابل تامل در تزئینات این  بنا ادغام رنگ و نقاشی بوته ، با گل های یکى از درخشان

ی باشد. این بنا اوج هنر سفید وطالیی، استفاده از اشکال مربع ، چهارگوشه و احجام مارپیچی که در ورودیش قرار دارد م

کاشیکاری ، نقاشی و هندسه گرایی دردوره تیموری است. گسترش و حمایت از معماری در دوره تیموری بدلیل عالیق حاکمان 

و حکمرانان آن زمان فرصت مناسبی برای پیشرفت تزئینات در بنا بوده است. شاید به صراحت بتوان به این نکته اذعان داشت 

دد بی شمارکاشی های الوان و استفاده هنرمندانه معماران ازآن،کاشیکاری درتزئینات این دوره، ازجایگاه خاصی که به خاطر تع

برخوردار بود. عناصر اصلی درهنر تزئینات دوره تیموری نحوه ساخت و طرح بنا، نقش و رنگ همراه با مصالح است.به هرجهت 

ازویژگی های عمده  (7714)گرابر ،  بوط به تزئین ساختمانها بوده است.مهمترین دستاوردوکمک تیموریان درعالم معماری مر

تزئینات دردوره تیموری پیروی از قواعد تقارن، انعکاس،تکرار و نظم هندسی است.ویژگی دیگراین نوع تزئینات،تغییرشکل یک 

) مکی  ی دو بعدی بوده است.موتیف به شکلهای کوچکتر،تکراری یا تقسیماتی ازآن جهت نشان دادن عمق حرکت در یک دنیا

رنگها و  تنوع  خلوص در دوره تیموری اوج استفاده از کاشی معرق درتزئینات است . دلیل این پیشرفت استفاده از (7731نژاد ، 

سطوح صاف، شکسته ، منحنی و استحکام آن و تأثیر بر قسمتهای خاصی از بناست. معماران آن  معرق در  قابلیت اجرای کاشی

در روش تلفیق آجر با کاشی معرق توانستند با استفاده از تضاد رنگی و بافتی در میان آجر وکاشی ترکیب جذاب وچشم  دوره ،

نوازی خلق کنند. سفال و آجرلعابدارنیز دراین دوره به دلیل داشتن قابلیت شکل پذیری هندسی به کمک تکراروتقسیم طرحها 

این  کاربرد عمق در تزئینات معماری مورد استفاده قرار می گرفتند. بیشترینو نقش ها دراندازه های کوچکتر برای نمایش 

تیموریان و مساحت بزرگ آن به دلیل  دوره معماری در وسیع  گستره  . سطوح بزرگ بوده است دیوارها و ، مناره ها مصالح در

تزئینات بناها شده بود.این نقوش چندان وحدت و انسجام طرحها ونقوش در  واحد و مشترک در میان اقوام ، باعث  داشتن دید

تغییری نسبت به دوره های قبل ازخود نداشته اند اما به خاطرظرافت و دقت بیشتری که درساخت تزئینات بامصالح 

جدیدداشتند از اهمیتی چندبرابر برخوردار بودند. بیشترین تفاوت موجود درمیان معماری اقوام در دوره تیموری استفاده ازمواد 

 مصالح است .و 

مدرسه غیاثیه   12شکل 

 خرگرد

كاشی كاری مسجد كبود  13شکل 

 تبریز
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پدیدارشدن مجدد مقرنس به این دوره برمی گردد.معماران وطراحان زمان تیموری برای نهان ساختن مصالح  و گوشه های نازیبای فضا 

زدربنا از این هنراستفاده می کردند .نباید این اصل را فراموش کردکه ، مقرنس صرف نظر از زیبایی بخشیدن به فضا نقش سازه ای نی

 درطرحها و ایفا می کند.طرحهای هندسی بکاررفته دراین دوره از انواع و اقسام گره ها و شبکه های منظم هندسی ساخته شده اند .

نقوش گیاهی دوره تیموری موضوع تازه ای به چشم نمی آید واین طرح ها ادامه همان نقوش انتزاعی و تجردیافته اسلیمی وختایی که 

بیشتری شده است .درآثار به جای مانده از این دوره تفکیک بین نقوش اسلیمی و ختایی به وضوح  قابل رویت است درطراحی آن دقت 

تا این زمان نقوش  (7731) مکی نژاد ، گرفتند. -. خطوط اصلی با اسلیمی ها مشخص و خطوط ختایی،در دل حرکات اسلیمی جای می

ونقش مایه های گیاهی ، معموال توام با یکدیگرمورد استفاده قرارمی گرفتند. با آنکه گچ اسلیمی هنوز به صورت امروزی درنیامده بودند 

بری نقش بسزایی در تزئینات در دوره تیموریان را به خود اختصاص نداده اما برای اولین بار از خط ثلث به جای خط کوفی جهت تزئین 

شد. از  تانها استفاده شده است .دراین دوره استفاده از کتیبه نویسی نیز مرسومدراطراف محرابها، ایوانها ، داخل گنبدها و دورتا دور شبس

درجه با مضامین آیات قرآنی ، احادیث نبوی و اسماء  65ساقه گنبدها به صورت افقی ،عمودی یا اریب با زاویه این شیوه تزئین بیشتر در

دردوره تیموری وافزایش رنگهای آن از فیروزه ای و الجوردی به متبرکه استفاده میشدند. با افزایش خلوص، درخشندگی وکیفیت رنگ 

.  رنگ های سبز، سفید، اکروالکی )قرمز( ،رنگ عنصر جدایی ناپذیر از تزئینات معماری را در این زمان به خود اختصاص داده است

  (7716، ر.دبلیوفریه. )«قرار می کنددر قالب معماری تیموری رنگ است که وحدت بر:»ر.دبلیوفریه درکتاب هنرهای ایران مینویسد 

حکومت  هـ . ق بنا گردید 803ایران که توسط ترکان در سال   دوره تاریخ دیگر دوره صفویان : پیشرفت تزئینات در سیر

صفویه است. در این زمان اوضاع ایران بسیار آشفته بود.شاه اسماعیل درایران با به رسمیت اعالم کردن مذهب تشییع و ایجاد 

نهاد .با شروع حکومت صفوی مرکز هنر از هرات به تبریز  بنا یکپارچه اولین بارارکان حکومت قدرتمندی را  حکومتی واحد و

به اصفهان انتقال یافت. با این کوچ ، هنرمندانی که در  ایتخت صفویان از تبریز به قزوین و سپس که پ دیری نپایید منتقل شد.

را در اختیار این مرز و بوم قرار  باز گردند و هنر خود  به وطن زمان تیموریان به سمرقند و هرات فرستاده شده بودند توانستند

ازبکها بوده است . برای اولین بار  به خاطر حمله دولتهای عثمانی و ز ،بی شک تغییر پایتخت ازگوشه ایران به سمت مرک دهند.

نقاشی که دردوره های قبل جهت  مطرح شد.)میدان نقش جهان اصفهان(هنر ایران  در زمان صفویان مسئله طراحی شهری در

نامسجد جامع كبیر یزد              مسجد  اشترجان                       مقبره شاه نعمت اله ولی                 امامزاده جعفر دامغ    14شکل   
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ستقالل کامل رسید.کاشی خود نمایی مجبور بود تا با هنرهای تذهیب و خوشنویسی همنوازی کند، دراین دوره کم کم به ا

هفت رنگ  جای کاشی معرق را  به عنوان اولویت اول در تزئینات به خود اختصاص داد. این کاشی در آن زمان ضخامت 

تنوع در  تسهیل دراجرا و و سانتیمتری داشت و از نوعی خشت با لعاب ساخته می شد .کاشی معقلی بخاطر هزینه کم 7حداقل

رونق خود را از دست نداد و با کمک هنرکاشیکاران در اشکال و طرحهای مختلف در بناها کاربرد  ایجاد طرحها در این دوره

کرد . نمونه منحصر به فرداستفاده از این نوع تزئین را می توان درمسجد حکیم اصفهان وکاروانسرای گنج  بیشتری را پیدا

 علیخان کرمان مشاهده کرد. 

     

 

به دلیل مشکل تولید، نیاز به صرف وقت ، مهارت وعدم ابراز هدفهای هنری  -عابدار و بدون لعابازطرف دیگر انواع کاشی ل

ازتزئینات خارج شده و به فراموشی سپرده شد.به دلیل طبع اشرافیگری و بزمی پاشادهان ، ساخت کاخها وباغات این دوره رونق 

دراین دوره 2ی بود در تاریخ هنرتزئینات برای اولین بارفرسکگرفت.دراین دوره تزئینات کاخها تلفیقی ازتزئین تصویری وسنت

ابداع شد.درساخت فرسک ها برای اولین بارازگچهای رنگ درمعماری ایران استفاده کردند. نمونه هایی از این سبک را می توان 

                                                           
نقاشی به وسیله آب رنگ بر سطح گچی مرطوب دیوار . در فرسنگ سازی از آن جهت آب رنگ بکار میبرند که رنگها از متن دیوار نفوذ کنند فرسک : -2

های معدنی خاکی بر روی اندود خیس اهک یا گچ انجام می شود. رنگدانه ها در  نوعی نقاشی دیواری که با استفاده از رنگدانه - و جزو زمینه بنظر آیند

ز گچ پوشیده آب معلق می مانند و هم زمان با آن خشک می شوند. معموال این نوع نقاشی بر روی دیواری بااندود گچ وماسه کار می شود که با ال یه ای ا

  -آن ترسیم می شود.کارفقط بر روی اندودی که به قدرکافی خیس باشد انجام می گیرد شده و ترکیب بندی کلی اثر با زغال وگچ قرمز بر روی

خواهد بود. منبع: دایره المعارف هنر؛سید ابوالقاسم سید صدر،انتشارات سیمای "فرسک خشک"و هر نوع ترسیماتی که بعدا بروی کار انجام شود مصداق

 628دانش ،صفحه 

فرسک » روی دیوار تازه اندود شده با ماسه آهک خیس به وجود می آید. صحیح تر آن است که این نوع فرسک رافرسک به معنای نوعی نقاشی است که 

که در آن اندود دیوار «سِکّو»پس فرسک بونو که نوع معتبر فرسک است با فزسک «. خوب» بنامیم. کلمه بونو یک واژه ایتالیایی است به معنای« بونو

 اوت داردتازه ولی کامالً خشک است تف
2  

كاروانسرای گنج علیخان كرمان   15شکل  مسجد حکیم اصفهان    16شکل    
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ور مختصر مورد استفاده قرار دربناهای عالی قاپو،چهل ستون، اصفهان و قزوین دید. سنگ دیگر ابزاری بود که دراین دوره به ط

 .گرفت

   

 

باتوجه به تحول درنقوش وطرحها و تنوع درحرکات وهمچنین  تنیده شدن نقوش گیاهی درآثار دوره صفوی این هنر توانست 

سیر صعودی را طی کند. که عمده ترین این تحوالت بیشتردرجزئیات طرح ها اتفاق افتاده بود .دراین دوره نقش گلها حالت 

 (7713) مکی نژاد ،  طبیعت گرایانه بیشتری نسبت به دوره تیموری دارد وگل صد تومانی به جمع تزئینات افزوده شد.

درتزئین معماری صفوی به خوشنویسی اهمیت زیادی داده شده ،وبه گونه هنر کتیبه نگاری ساختمانی انعکاس یافته است واین 

دراین دوران خطوط کوفی  (7714) اسکارچیا ، روبرتو جان ،  رود. -شمارمیهنرکاشیکاری این دوره به  یکی ازتحوالت خاص

ازرونق افتادوجای خود را به خطوط ثلث و بنایی داده است. به جز خطوط ذکر شده استفاده ازخطوط محقق،ریحان،توقیع و... 

. خطوط ثلث در  می شدند بنایی تزئین کوفی و  خط ثلث و نیز ترویج یافت.دردوره تیموریان کتیبه هاغالبا با کاشی معرق و با

کتیبه های صفوی با ترکیب بندیهای پیچیده و الفهای کشیده و یکدست غالبا به رنگ سفید درزمینه الجوردی مورداستفاده 

قرار می گرفته است. این سبک کتیبه نگاری عالیترین و بی نظیرین نوع کتیبه نگاری درآثار معماری اسالمی ایران محسوب 

پس ازمدتها دراین دوره استفاده از نقوش انسان و حیوان و پرندگان برای نشان دادن قدرت و  (7731) مکی نژاد ، ود .ش می

عظمت شاهان صفوی دربناها مورد استفاده قرار گرفته شد.)شیر، پلنگ،عقاب( با بهبود یافتن روابط با غرب درزمان صفویان 

زئینات غربی به وفور قابل رویت است . از جمله این آثارمی توان کاخ چهلستون و عالی درآثار به جای مانده از این دوره تأثیر ت

قاپو را نام برد که از تزئینات گچی ،همراه با نقش مایه های انسانی و موتیف های سنتی که تصاویری از رزم و بزم در محتوای 

وداخلی بنا به وسیله کاشیهای هفت رنگ و معرق با  خود داشتند رانام برد. مهمترین نکته در این دوره پوشش نمای خارجی

نقش مایه های گیاهی می باشد. یکی از دالیل رونق کاشیکاری در عصر صفوی رونق معماری وساخت و ساز ابنیه های متعدد 

 درگوشه وکنار ایران بخصوص اصفهان است. 

زند سلسله زندیه را پایه گذاری کرد. معماری )هـ . ق( کریمخان 7728در سال  دوره زندیه : پیشرفت تزئینات در سیر 

این دوره تحت تأثیر  در نقاشی  سیاق ادامه داشت. تزئینات باهمان سبک و و در این دوران ادامه معماری دوره ی صفویه بود

نقوش  حماسی ،نقوش درباری وسربازان به همراه تصاویر کاشیکاران موجب شد تا همگامی نقاشان و گرفت. نقاشی غربی قرار

 هنر جدیدی در عصر پیوند این  نقاشی شود. روی کاشی  اسلیمی ،ختایی ،هندسی ،نقش های گل و بوته وگل ومرغ بر

اصفهان عالی قاپو    18شکل  اصفهان چهل ستون  17شکل    
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از همگامی میان نقاشان و کاشیکاران، این بار  گچ بری ها نیز تحت تأثیر نقاشی  نظر  .صرفه بود کاشیکاری ایران در آن زمان 

 ی رنگین زینت بخش بناهای دوره زندیه شد.قرار گرفت و با ترکیب آینه و گچ ها

 

  

ه.ق تهران مرکز 7200پس از به قدرت رسیدن آغا محمدخان قاجاردر سال  دوره قاجاریه : پیشرفت تزئینات در سیر

تزئینات .تاثیر معماری غرب که از دوره های گذشته وارد این هنر شده بود در این دوره به اوج خود رسید .قدرت ایران شد

معماری در این زمان از اهمیت خاصی برخوردار شد.درمعماری دوره قاجار با آنکه سعی شده بود  معماری سنتی ایران ازبین 

نرود اما متاسفانه بدلیل نفوذ معماران ،فرهنگ غربی  و بازدید از بناهای معروف کشورهای فرانسه واسپانیا به دلیل سفرهای 

ینه هنری به اوج خودرسید. عمده تزئینات مورد استفاده شده در این دوره همچون دوران مکرر پادشاهان، افراط گرایی در زم

 گذشته خود عبارت بودند از : گچبری ، کاشیکاری ، آینه کاری ، سنگ تراش و نقاشی روی چوب .

 

 

در هنر این دوره صرفه نظر از تاثیرات تزئینات غربی در معماری ایران تحولی نسبی درتنوع نقوش ، رنگ وموضوعات 

گل فرنگی ،تصاویرپادشاهان و درباریان ، نقوش شیر وخورشید،استفاده ازاشکال هندسی، انتزاعی ،اسلیمی و حیاتی از .پدیدارشد

 جمله نقوشی بودند که در این دوره به وفور مورد استفاده قرار می گرفتند . نقاشی پرنقش و رنگ ، با استفاده از رنگهای تندکه

شیراز مسجد نصیرالملک  21شکل  مسجد وكیل شیراز   19شکل    

جار ) باغ فردوس (نمونه گچ بری وآینه كاری در دوره قا       21شکل   
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آنچه درمعماری  هنر نقاشان خوش ذوق دوره قاجاربود ، حالت روحانی و عرفانی را ازاین هنر قدیمی جدا میکرد.دست مایه 

صرفه نظراز  (7730) آیت الهی ، .زندیه و قاجاریه درخورتوجه بودگچبریهای درون بنا ونقاشی های پرزرق وبرق روی آن است

  ی مربوط به دوره قاجارمی باشندترین هنرها -هنرکاشیکاری این دوهنر بی شک برجسته

هنرکاشیکاری: این هنردردوره قاجارادامه سیرپیشرفت وتحول خود راکه از دوره های قبل به همراه داشت در پیش گرفت. 

کاشیکاری این دوره به دلیل ویژگی های تصویری و موضوعی خاص که داشت  مانند رنگ ها ،طرح ، نقش، ابعاد و اندازه از 

 شین خود متمایزتراست . این ویژگی ها عبارت بودند از :دوره های پی

 استفاده زیاد از رنگهای گرم وشاد )زرد ،قرمز ،نارنجی ( -7

 استفاده از نقوش سنتی دوره های قبل  -2

 )کاخ فرمانیه ( 40* 80 – 56* 52افزایش ابعاد کاشی های تزئیناتی  -7

.                                                                                                                بهره گیری از نقوش برجسته 

 استفاده از خط نستعلیق درکتیبه ها

هنرکاشیکاری در زمان قاجار با توجه به استفاده از نقوش طبیعت گرایانه و انعکاس موضوعات حماسی، ملی ومردمی بازتاب 

 -بیشترین نقوش استفاده شده دراین دوره نقشهای هندسی ( 7731)مکی نژاد ، ست.کننده بخشی از هویت هنر قاجار ا

 گیاهی،استفاده از هنرختایی)خط نگاره ها( و پیکره ها می باشند.

 انواع نقوش مورد استفاده شده دردوره قاجار:

استفاده می شود. این نقش  نقوش هندسی به نقوشی اطالق میشود که برای ایجاد و ترکیب آن ها از قواعد و روابط هندسی -

کندو تند استفاده می شده است .برخی از این گره  72و 70مایه ها کامال انتزاعی بوده و در دوره قاجار بیشتراز گره های

 خرد کردن گره ها در انتهای یک گره یا اصطالحا  گره به گره )مدرسه چهار باغ اصفهان( :بندی ها عبارتنداز

 شیخ عبدالحسین در تهران( .  شکل میگیرد)مسجد و مدرسه 5*5و  6*6، معقلی با ابعاد یک مربع استفاده از نقوش هندسی 

این نکته را نباید فراموش کرد یکی از مهمترین ویژگی های نقوش معقلی نوشتن کتیبه ها،اسما متبرکه و اسم ائمه است که به 

به دوره قبل خود بدلیل ماهیت انتزاعی و جنبه های خط معقلی معروف است. عدم پیشرفت خط معقلی در این دوره نسبت 

 فلسفی استفاده از رنگهای شاد و پر زرق وبرق وفضای حاکم بر هنر طبیعت گرای دوره قاجار بوده است.

نقوش گیاهی دربرگیرنده نقوشی هستندکه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم ازگیاهان،درختان وطبیعت الهام گرفته شده  -

 ش به دو دسته درختان و اسلیمی تقسیم میشوند. باشند این نقو

نقوش ختایی به نقوشی اتالق میشود که در آن بیشتر از خطوط و کلمات با استفاده از انواع خطهای فارسی و عربی نوشته  -

ز میشوند. نقوش اسلیمی همانگونه که از اسم این نقوش مشخص است از اسالم برگرفته شده است . اسلیمی عبارت است ا
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گردش ها ، پیچ و خم های مدور و تکراری اغلب قرینه که یادآورپیچش ساقه گیاه می تواند باشد که در نقوش تزئینی ایران 

 نقش پایه ای دارد . برای رسم این اسلیمها هم از قوسهای حلزونی استفاده می شود . 

     

 

ف بوده با توجه به غرب زدگی دردوره قاجار و ورود این نقوش این هنر تا اوایل دوره صفوی به هنرنقوش کالسیک )اصیل( معرو

به عرصه جدید این هنر دستخوش تغییر و تحوالت قابل توجهی همچون نقوش هندسی شد.)استفاده از رنگهای تند،گلهای 

 جدیدمانند زنبق ،رز،خوشه انگور ،استفاده ازتصاویر پادشاهان ، درباریان ، پرندگان و ...(

ر این سبک هنر تصاویر بر اساس نقوش اسلیمی که از لحاظ بصری قوی تر و استوارتر اند طراحی شده و سپس به طور کلی د

 به وسیله گل و گیاهان  که در البه الی آنان قرار می گرفتند شکل میپذیرفت .

ت این هنر بوده است. ازدالیل پیشرفت نقوش طبیعت گرایانه درکاشیکاری توجه افراد ثروتمند و متمول جامعه درسفارش ساخ

این نکته را نباید فراموش کرد که صرف نظر از حمایت و خرید افراد ثروتمند از این هنر تخصصی شدن و گرایش هنرمندان از 

یک نوع نقوش دلیل پیشرفت این هنر در دوره قاجار نیز بوده است . از جمله هنرمندان این دوره میتوان لطف علی صورتگر ، 

 امحمدعلی که عمدتا به موضوع گل و مرغ می پرداختند اشاره کرد.علی اشراف و آق

خط نگاره با توجه به ساخت کتیبه ها دیگر سبک هنری بود که در این دوره از اهمیت خاصی برخوردار شدانواع خطوط 

ر در این دوره به نوشتاری بکارگیری شده دراین دوره عبارتند از کوفی ، ثلث ، نسخ ، نستعلیق و ریحان . بدلیل گرایش هن

 سمت غرب از خط نستعلیق به خاطر : 

 کامال ایرانی بودن –الف 

داشتن سنخیت بیشتربا متون فارسی ومقبولیت پذیرش این خط درمیان مردم بیشتر بهره گیری شده است. رنگ  –ب 

،تصاویر مذهبی ،تصاویر پادشاهان استفاده از پیکره ها (7714)آیت الهی ، مهمترین وپرمحتوا ترین بعد هنردر دوره قاجار است.

کشی در این دوره گردید . استفاده  -،تصاویرحماسی وجانوران باعث پیدایش دامنه وسیعی ازنقوش و رواج تصویرگری وپیکره

نقوش اسلیمی     22شکل   
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ازمضامین عاشورایی درحسینیه ها وتکایا، بهره گیری از تصاویر حماسی درزورخانه ها و قهوه خانه ها باعث شداین هنردرمیان 

 م کوچه وبازار گسترش یافته ومردم بدان عالقمند گردند.مرد

: تزئینات در دروه پهلوی سیر تکاملی قاجار را در پیش گرفت .در این دوره تقلید پهلوی دوره  پیشرفت تزئینات در سیر

ره پهلوی از بررسی وکپی برداری از معماری وتزئینات غرب به اوج خود رسید. در این مقاله به دلیل گستره وسیع تزئینات دردو

 و پرداختن به آن خودداری می کنیم .

 نتیجه گیری :

به طور اجمال هنر تزئینات معماری دردوره های مختلف ایران از دوره های پیشین خود اقتباس گرفته شده است. با این تفاوت 

به  اوج و کمال خودبرسانند . اغلب این  که دردوره های بعد تالش برآن بوده است تا با خالصه یا اضافه کردن در جزئیات ،آن را

هنرها در صدد روایت داستان های اساطیری ، ایرانی ، حماسی و اسالمی  ونمایش هنر هنرمندان پرتالش این سرزمین بوده 

 است .تا پیش ازدوره صفویه به دلیل عدم ارتباط زیاد حاکمان وپادشاهان این هنر به صورت صد درصد ایرانی اجرا می گردید

فرهنگ و هنر ایرانی به دلیل مراودات پادشاهان با دیگر از آن ، تاثیرات دنیای غرب  براما با تاسیس دوره صفویان و پس  

تاثیرات هیچگاه نتوانست  اصالت و ساختار قانونمند ومبتنی برهندسه اما سرشار از احساس این کشورها بسیار مشهود است. اما 

احساس است را زیرسئوال ببرد چرا که این همنشینی عامل اصالت و یگانگی هنر تزئینات که نشانگر همنشینی بین تعقل و 

 ایرانی میباشد.
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