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 :چکیده

يكای از  . اناد  بكاار بارده  نیاز مورد يل ، يعنی ذوق خود را در ساختن لوازم زندگی و وسااند آمیختهدر زندگیهمواره هنر را با یان ايران

مقارن    .باشاد  بوده، مقارن  مای  دار   هدهعرا که مقام مهمی در زيبا کردن بناهاي ايرانی بخصوص مساجد و مدارس  ئینیعناصر تز

هاي خالی گاهی به عنوان تزئین و به صورت سقف کاذب و يا روي ديوارهاا در   زيباترين عنصر تزئینی است که براي پوشاندن گوشه

حال براي آشنايی بیشتر باا مههاوم مقارن  باه     . شود ها با مصالح مختلف ساخته می  قسمت باال به صورت کتیبه و يا روي سرستون

هاي مختلف تاريخ پرداخته و با بررسی  دورهبررسی مهاهیم گسترده که براي آن بیان شده، و همچنین خاستگاه و سیر تحول آن در 

اکنون باا توجاه باه    . پردازد که وابسته به ساختار مقرن  است، می هايی آسیبفن شناسی و ساختار مقرن ، به تحلیل آن دسته از 

  .دبند ها را براي حهظ و مرمت مقرن  به کار می ترين شیوه مناسب دهاي آن دار تاريخ، فن شناسی و تحلیلی که از آسیب

 

 گیري مقرن  مقرن ، حهظ و مرمت، انواع مقرن ، شكل: واژگان کلیدي
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 مقدمه

اي ب  ژرف و شگرف دارد، و توانسته با  ي هنر، پیشینه اصیل و سنتی ايران و ايرانیان، اين میهن اسالمی و ملت شیهتههنرهاي  

و . اي را بازي کند ن خود در دنیاي باستان نقش ارزندهدر میان معاصرآتر با دوره اسالمی   اي هنر آفرين آمیزش و برقراري رابطه

اند و جا دارد باز بگوئیم که اين تاثیرها در هنرهاي  گذاري بر يكديگر نیز گرديدهثیرهنرها و همزمانانشان موجب تأ شک اين بی

نوشته از درياي بیكران هنر ايرانی ورقی را با نام ما در اين . اي نمايان شده است مختلف دوره اسالمی نیز با مهارت و زيبايی ويژه

شود، معرفی  گهتار را شامل می اينترين عنصر تزئینی که خمیر مايه  عمده .دهیم سازي مورد گهتگو و بررسی قرار می هنر مقرن 

. وااليی برخوردار است تزئینی مقرن  است که در معماري باستان و نیز معماري سنتی و اسالمی ايران، از جايگاه (1)نقش موتیف

اي در روند تكاملی هنر ايران زمین باشد، و در نهايت اين  تواند داراي ابعاد گسترده اش، می اين عنصر با پیشینه تاريخی و هنري

مسئله رشد و ويژگی تزئینات معماري اسالمی مانند  .آيد شمار میه عنصر تزئینی در نوع خود نمايشی از هنر استادکاران فن ب

طور کامل مورد بحث قرار نگرفته است؛ تنها آثاري که در اين مورد به رشته تحرير گاه بيل هنر و فرهنگ اسالمی هیچبیشتر مسا

با اين وجود . اند ههاي خاص نشست اند و يا به بحث در مورد موضوعات و تكنیک اي محدود پرداخته کشیده شده يا تنها به منطقه

براي معرفی و شناخت  .پذير سازدمهصل آنقدر زياد نبوده است که ايجاد قواعد کلی را برايمان امكانحتی اين تحقیقات معدود ولی 

يابی واژه مقرن  و اينكه چرا  هاي مختلهی که در زير خواهد آمد دنبال کنیم و به ريشه مقرن ، نیاز است اين نوشته را در بخش

سپ  ضمن . بپردازيمو انواع آن کدام است ه اولین بار از کجا آغاز شده اين هنر مقرن  نام گرفته و همچنین خاستگاه مقرن  ک

هايی از اين نقش در آثار  قبل و بعد از اسالم، به ارائه نشانه هاي دورهتشريح چگونگی و ورود اين عنصر تزئینی در هنر معماري در 

ي هنري قرن پنجم و ششم هجري و بعد ها نادور دوران هخامنشی، اشكانی و ساسانی و گسترش آن در آغاز دوره اسالمی و آنگاه

 .از آن خواهیم پرداخت
 وجه تسمیه مقرنس

ها داشته و به وجوه مختلف  ها و ديگر نوشته يابی در واژه و وجه تسمیه مقرن  الزم است مروري گذرا بر بعضی لغت نامه براي ريشه

 .بحث خود را دنبال نمائیمتر  نامگذاري اين عنصر تزئینی بپردازيم تا بتوانیم بطور علمی

گويناد قار شاده     گی پیدا کند مای بمعنی چیز فرو رفته است و هرگاه ظرفی فلزي و مانند آن بر اثر برخورد با جايی فرورفت: قر»" -

 (.298، ص1141، جمال زاده) ".«است

جره مانند حاشیه باريک باالي در و پنآمدگی  جدولی که از آجر يا سیمان در جهت خارجی ايوان بشكل پیش( قرناس.ع: )قرنیز»" -

 (.2669، ص1131معین، ) ".«يا سايبان سازند

ها و نقوش که بر آن  بناي بلند مدور ايوان آراسته و مزين با صورت -2. آنچه به شكل نردبان و پله پله ساخته شده -1: مقرن »" -

هر چیز  -4. دار، قرنیزدار بري کنند، کنگرههاي گوناگون گچ كلبش هاآنها و ايو قسمتی زينت که در اطاق -1. با نردبان پايه روند

  (.4286، ص1131معین، ) ".«می عمامه و کالهرنگارنگ، قس

مقرن  به سین مهمله بر هیئت نردبان ساخته و باز در کريز نشانده و عمارتی که آنرا بصورت قرناس ساخته باشند و مراد از »" -

 ،پادشاه) ".«ده استش و بمعنی پارط غلط است ولی بمعنی کاله و رنگ به رنگ هم آمقمدور و بنمقرن  عمارت بلند و بناي عالی 

 (.4982، ص 1134

دار شده است، و اين  توانیم بگوئیم چیزي قرنی  و قرنیز خوشايند است و می( قرن )کلمه مقرن  با قر و قرناس و قرنی  » " -

 ".«گیرد موافق است فرو رفته صورت میتعدادي کم و بیش سطوح برآمده و معنی با شكل عنصر تزئینی مورد نظر ما که از 

 (.9، ص 1139زمانی،)

بري و عمل گچ کاري مقرن  ،ها سازي در سقف اطاق بري و نردبانگچ ،بري در ساختمانگچ( صم)ونمقرن  به فتح قاف و ن»" -

 (.339، ص 1111آموزگار، ) ".«هنرنمايی با گچ در داخل ساختمان

 :مختلف متوجه شديم که و کتبها مندرج در فرهنگ عاريفمجموع تاز 

 .باشد و قرنیز می( قرنی )و قرناس و قرنٍ ( احتماالً مخهف کلمه قرناس)اوالً همانطور که در آغاز گهتیم مأخذ کلمه مقرن  قُر*
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 .رود ار میهاي سقف بناها بك ینی است که در باالي ديوارها و بخصوص در سقف گوشهئثانیاً مقرن  تز*

 .گیرد ثالثاُ مقرن  با مواد مختلف و با نقوش متهاوت و با اشكال گوناگون صورت می*

هاا و   هاا و ساايبان پنجاره    هااي يخای آويازان از لباه باام      هاي طبیعی قنديل اما بر اساس تجاربی که در اثر مشاهده، نسبت به فرم 

همدان و غار چلندر در نزديكی نوشهر و غاار هوتاو و کمربناد در مازنادران     صدر در  هاي آهكی در درون غارها، مانند غار علی قنديل

ها توجیهی بر نام مقرن  است که به احتماال زيااد    هاي طبیعی در روي اين قنديل رفتگی  آمدگی و پ  يابیم که پیش داريم، در می

در سطوح خارجی و داخلی بناها بصاورت عنصاري    آنرا ها برداشتی هنرمندانه کرده، عیناً هنرمندان نخستین اين فن از همان قنديل

تار ساعی در تكمیال کاردن مطالاب پیشاین        حال با آوردن تعريهی علمای . اند تزئینی با استهاده از سیمان، آجر و يا گچ بكار گرفته

اساتهاده   وجهی از اجزايای را کاه در اصال ماورد    تا هاي معروف هنر اسالمی آن است کاه تعاداد قابال     يكی از ويژگی»" :نمايیم می

هاايی کاه باه     مجتمع و گچباري  تكی يا  ،اند، تغییر شكل داده مبدل به وسايل صرفا تزئینی کرده و به اين صورت ساختمانی داشته

اماا تنهاا جاز     . هاا  هاا و پاياه ساتون    هاي چند وجهی، سرساتون  اي عجیب از ستون ساختمانی در آمده، يا آمیزه شكلی غريب و غیر

ي قسمت فوقاانی  همه در تزئینات رواج يافته مقرن ، استاالکتیت يا النه زنبوري است که اولین نمونه آن روساختمانی که بیش از 

مقرن  جزئی معماري و تزئینی است که گرچه در همه جا به چشم می خورد خاستگاه آن . مشاهده شده استمناره مسجد کالیان 

 .(119ص ،1133هیل، گرابر، )  ".«به هیچ روي معلوم نیست

 .پذير سااخت  بخش اختراع کرد و همین مسئله توسعه ساختمان گنبد را در آسیا امكان ايران قطارسازي را با آويزهاي کاشی فرح»"

گااه   ها مهارت و استادي زيادي در معماري و مهندسی داشاتند، هایچ   در ساختن گنبد يک مسئله دشوار وجود دارد و با اينكه رومی

 .کردن يک گنبد گرد برفراز يک ساختمان چهارگوش پیادا کنناد   د و هرگز نههمیدند چه راهی براي بناندانستند چگونه گنبد بسازن

 .افتاد و ناامطلوب اسات    آورد کاه روي هام مای    اي سوراخ و روزنه بوجود می ساختن يک گنبد گرد برفراز يک بناي چهارگوش عده

هاي زشت اختراع کردند و باين ترتیب ساختن  ها و روزنهپرکردن سوراخهاي محدب را براي  ها بودند که ترتیب ساختن حجرهايرانی

 (.11، ص1133پوپ، ) ".«پذير کردند گنبد را استادانه امكان

کناد کاه    بعادي ايجااد مای    مقرن  بخشی از طاق است که با استهاده از ديگر اجزا  مشابه يا مرتبط به آن تاثیر تزئینای ساه   اساساً

ها تاا کاوچكترين جزئیاات سااختمانی ياا      هاي وسیع گرفته يا ورودي رف کردن نیازهاي گوناگون از طاقچهتوان از آن براي برط می

دهاد بعضای از ترکیباات     هايی وجود دارد که نشاان مای   هاي يازدهم و دوازدهم نمونه در دوران قديم مثل قرن. تزئینی استهاده کرد

ه امكان ايجاد سطوح تزئینی در زواياي متقاطع به صورت يک مسائله  مقرن  مورد استهاده ساختمانی داشت؛ اما چندي نگذشت ک

 .مهم درآمد
ي آجري مانند ايران و بین النهرين  از آجر که در کشورهاي داراي ابنیه دانسته هنريرا اکوشار تكنیک مقرن   .مهاي  طبق گهته»"

باا ايان ترتیاب آخارين      .«ي آجر است قائم الزاويه ها همواره طرح سنتی ي هندسی تجمع مقرن  طرح ساده»بسط يافته و در آنجا 

وارتارين عناصار معمااري     رسیم؛ زينتی که در ايران پدياد آماد و يكای از نموناه     ها می کاربرد اين سنت هندسی در ساخت مقرن 

همچناین   .در زوايااي گنبادها ناشای شاده باشاد      trompe))کان    رسد که اين زينت از عنصر ساختاري سه به نظر می .شد   میاسال

کنجهايی است کاه تحاول آن باه شاكلهاي      اي سه موثرترين شكل معماري ايران در ديگر کشورهاي اسالمی، بی ترديد نظام زنجیره

؛ اماا  لمروهاي معماري اسالمی بساط يافتاه  ي تحولی است که در ديگر ق و اين واپسین مرحله. انجامیده است مختلف، يعنی مقرن 

 (.46، ص1169دوپولو، ) ".«. شود میي اصههان هرگز ديده ن ستايش انگیز مسجد جمعهزيبا و  هاي مقرن نظیر 

 در قبل از اسالم سازی مقرنسهنر تحقیق  پیشینه

اسات و اغلاب افازون بار      رفته میساده آن، پیش از ظهور اسالم در ايران بكار  هاي نمونهکم و بیش انواع مختلف مقرن ، بخصوص 

است ناام بارد   ی را که از دوران ماد برجاي مانده هاي نمونههاي ساختمانی جنبه تزئینی نیز داشته است و شايد بتوان نخستین جنبه

که مقرن  از مايه اصالی بناا    شود میذهاب است که بنام دخمه داود يا دکان داود نامیده اي در نزديكی سرپل، صخرهآنهاکه يكی از

اي سكاوند واقاع در جناوب بیساتون اسات کاه بصاورت ساه        و دومی مقابر صخره. آمده است ي جلوها مقرن گرفته شده و از نوع 

. آماده اسات   ي جلاو هاا  مقارن  اين نوع مقرن  نیز جزو گاروه  . آيد  میجلوآمدگی در باال و طرفین بصورت قابی سه نبش به چشم 
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سكاوند است و در زير قرنیز، برجساتگی ظريهای دياده     در فارس که مشابه اي مشهور به داود دختراي است صخرهسومی هم مقبره

 .شود می

 

 

 میالدی تا آغاز دوره اسالمی 222نقش مقرنس در سال های 

فراوان در هنر معماري و نقوش برجسته اين عهد خاود   سازي مقرن در دوران اسالمی ساسانیان همپاي ديگر هنرهاي اين زمان، " 

اين عنصر با مشخصات زير در بیشتر آثاار برجساته معمااري دوره ساساانی تجلای يافتاه       . نمايی دارد و بیشتر گچ تزئین شده است

فتاه، ساوم   هاي خیاري شكل روي هام قارار گر   رفتگیاي مدور متناوب، دوم سه رديف فرونخست يک رديف شیارها و گوديه. است

 (.68، ص1139گیرشمن، ) ".ها در کاخ فیروزآباد فارس بسیار بكار رفته است قرنیزهاي ساده، که از اين نمونه

 نقش مقرنس در آثار دوران اسالمی

گیرتاري را   بوم در قالب مكتب اسالم تحاوالت چشام   و با ظهور اسالم، هنر در سرزمین ايران جلوه ديگري يافت و هنرهاي اين مرز 

هنار  . آمیخت و نام هنرهاي دوران اسالمی را بخاود گرفات     ايجاد کرد، تا جائیكه از اين زمان به بعد هنرهاي زيبا و بديع با اسالم در

نیز همپاي ديگر هنرهاي اين زمان سیر تكاملی خويش را چه از نظر کثرت استعمال و چه از نظر افزونی مواد پیمود و  سازي مقرن 

اي براي خاود بااز    بديل، جاي ارزنده هاي جديد و بی هاي علوم دينی در قالب با آغاز ساختمان مسجدها و مدرسهاين موتیف تزئینی 

 .را يک روش اسالمی قلمداد کردند کاري مقرن اي  شايد بهمین جهت بود که عده. کرده، داراي اهمیتی فوق العاده گشت

، قرن پنجم و ششم هجري قمري و بعد از آن (ق.ه 3تا  1قرن )ه اولیه اسالم از ديد هنري، به سه دور توان میاسالمی را  هاي دوران

 .تا قرن چهاردهم هجري قمري تقسیم کرد

 (ق.ه 5تا  1قرن )در دوران اولیه اسالم  سازی مقرنس: الف

النه زنبوري، غیار   هاي مقرن تزئینی، در بیشتر بناهاي اين زمان بكار رفته، تنها  هاي مقرن بطور کلی مقرن  يعنی هر چهار نوع  

چهاار قارن اول هجاري قماري را آغاازي ديگار بار هنار          تاوان  مای از يک مورد که قبال ذکر شد، کمتر مورد استهاده بوده اسات و  

شماري را که نشاانگر تحاول ايان هنار باشاد در نقااط        از قرن پنجم و ششم هجري قمري به بعد نیز آثار بی. دانست سازي مقرن 

از مقبره شاه اسماعیل سامانی در بخارا نام برد کاه   توان میبارز چهار قرن آغاز اسالم  هاي نمونهاز نخستین . ان داريممختلف کشورم

هاي زير گنباد بكاار آماده    هبیشتر در گوشوار ها مقرن ، تزئینات آجري جالبی را در بردارد، و کاري مقرن گذشته از عناصر تزئینی 

وشمگیر مشهور به گنبد کاووس يا گنبد قابوس نیز يكای   بن مقبره قابوس .اواخر قرن سوم هجري است هاي نمونهاست اين مقبره از 

بسایار   هااي  مقارن  ديگر از استوارترين بناهاي اسالمی اين عهد است که از گذشته از شیارهاي زيباي ساقه و مخروط گنبد داراي 

هااي دقیاق و ظرياف و خطاوط      مسجد جامع نائین از آثار اوايل قرن چهارم هجري است، همراه باا گچباري   .باشد میجالب و ساده 

گچی روي هم بهره گرفته شاده    هاي مقرن گنبد و باالي محراب از  هاي گوشههاي اين مسجد مانند  کوفی گلدار، در بعضی قسمت

 .است

 در قرن پنجم و ششم هجری قمری سازی مقرنس: ب

شادند، اکثار آثاار     پرداخته شد، که به شكل برج يا بقعاه و نظااير آن سااخته مای     ها مقبرهدوران نخست بیشتر به معماري در اين  

نشانگر معماري اين عصر بناهايی است باا گنباد مخروطای شاكل شابیه باه گنباد        . معماري اين زمان در نواحی خراسان قرار دارد

علات ارتبااط ايان قاوم باا      ه اماا با   .ي مخروطی شكل دروازه کاشانها مقبره، برج الجیم، برج خرقان و (رسكت)قابوس، برج رزگت 

وسعت خاک ايران زمین در آن زمان نیز موجب گرديد . اين سبک معماري در خارج از کشور گسترش يافت فراسوي مرزهاي ايران،

مساجد بازر    "در ايان میاان از   . که بیشترين آثار باقیمانده از آن دوران هم اکنون در وراي مرزهاي اماروزي جااي داشاته باشاد    

قبار نورالادين در   "و ( 39، ص 1143کونال،  )  "جد برجااي ماناده  نورالدين در موصل عراق که در حال حاضر تنها رواق جنوبی مس

باارزي از   هااي  نموناه نام بارد، کاه ايان آثاار،      توان میرا ( 38، ص1143کونل، )  "زبیده است بی دمشق که کامال شبیه به مقبره بی

که تزئینات گچی، سنگی و چاوبی  دريافت  توان میمعماري عهد سلجوقی  هاي فرمبا توجه به  .شناساند معماري عهد سلجوقی را می
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است و مورد جالب توجهی که شايسته است بادان اشااره    رفته میهاي مقرن  بكار  سطح داخلی گنبد و نماي خارجی همه در قالب

سازها بیشتر معطوف باه   شود اينكه در اين زمان فرم معماري ساختمان در درجه دوم اهمیت قرار داشته و تاکید معماران و مقرن 

 آنهاا گونه بناها در ديد نخست به پوشش تزئینی روي  ه است، و حتی حكمرانان سلجوقی هم در ايجاد اينشد   مین بناها هاي آ ینتزئ

اي نشان می دادند، برخی بناهاي قديمی شهر ري و ورامین و سمنان و دامغان و مسیر جاده خراسان گواهی بار   توجه بیش از اندازه

آشكارترين نمونه معماري عهد سلجوقی مسجد جامع اصههان است که شايد بتوان آنارا از جملاه بناهااي جاامع و     . اين گهتار دارند

عناصر و موضوع هاي گوناگون معماري و تزئینای، محاراب گچباري و گنباد     است از  اي مجموعهمهم ايران عهد سلجوقی دانست و 

ي را مانناد  بی هاي مقرن ي اين مسجد هاناسقف ايو. باشد میشده آن از شاهكارهاي زمان وزارت خواجه نظام الملک  کاري مقرن 

 .گذارد به نمايش می

 در قرن هفتم و هشتم هجری قمری سازی مقرنسهنر : ج

، که سرچشامه آثاار ارزشامندي    باشد میاي در خلق آثار هنري در اين عهد  هاي ارزنده تاريخ هنري دوران سلجوقی نشانگر نوآوري 

گونه کاه در ساطرهاي بااال گهتاه شاد سابب گردياد کاه گچباري و           هاي هنري همان و بی ترديد توجه به آفرينش پديده اند هبود

سالهاي بعاد  رزهاي ايران کشانده شود و نیز درگیري يابد، تا آن حد که به آن سوي مدر عصر سلجوقی گسترش چشم کاري مقرن 

از سلجوقیان در ايران همچنان به حیات و تكامل خود ادامه دهد، و شايد در نتیجه برتري جويی و تحول و تكامل اين هنر باود کاه   

دان عصر مغول و تیماوري تحات   هنرمن .مه تكمیل بنا دانستنداز آن زمان به بعد کاربرد عنصر تزئینی مقرن  را در آثار معماري الز

کردن انواع هنرها پرداختند و بويژه در دوره تیموريان، که آثار بازمانده آن عهد، نشاانگر  تاثیرسبكهاي هنري پیشین به هرچه پربارتر

از سابک مغاول و تیماوري را در     بسایاري  هااي  نموناه . ، به کسب اعتبار بیشتري نائال شادند  باشد میقدرت خالقه اين هنرمندان 

مشهورترين اثر بازمانده از اين دوران، گنبد سلطانیه در نزديكی زنجان است که مقبره . برشمرد توان میگیري مقرن  در ايران،  بكار

بایش از حاد    اين مقبره باا ارتهااع  . ، و در واقع مجموعه گويايی از انواع هنرهاستشود میاولجايتو يا سلطان محمد خدابنده نامیده 

پربهاا از  اي  نموناه اش،  ها و کاشیكاريهاي بسیار زيبا و گچبريهاي ارزنده جالب زير گنبد و نیز نقاشی هاي مقرن گنبد و گوشوارها و 

ام فااتح عاالم واقاع در    از ديگر آثار ارزنده مغولی آرامگاه خاانوادگی باه نا    .ه استشكل گرفتن هنر معماري و ديگر هنرهاي اين دور

اين مقبره داراي يک برج با پايه هشت ضلعی و گردنی استوانه شكل است، برج آن خیمه مانناد  ... »"سمرقند است، -زندشاه شاهراه

يی نیز هسات، شاكل مرباع داخال بناا در نتیجاه ايجااد         با شكوهی در آن ايجاد گرديده و داراي ايوان پیش آمده هاي ترکاست و 

 (.22، ص1163انصاري، )  ".«ت بشكل صلیب درآمده استنماهايی که داراي برآمدگی مقرن  اس طاق

تداوم هنر مقرن  را شاهد بود، بويژه در اين زمان همراه با گسترش فضاي مساجد  توان میدر بناي مساجد دوران مغول و تیموري  

شاد و بخصاوص باه هنگاام بنااي اياوان        مقرن  مشااهده مای   هاي تزئیندار، نیاز فراوان نیز به  هاي ستونو تاالر نهاابا ايجاد شبست

مسجد گوهرشاد و مسجد جامع ورامین دو نموناه  . اند هکرد مقرن  را بر روي ايوان پیش بینی می هاي تزئینمسجدها از پیش طرح 

در ايان  نیاز   کاري مقرن دريافت که همگام با زدن سقف، ايوان  توان میو با کمی دقت  دهد میرا بما ارائه  کاري مقرن با ارزش از 

اقادام مای    هاا  مقارن  کاردن   بناها انجام شده است، و حال آنكه معماران و هنرمندان دوره صهويه پ  از تكمیل بنا نسبت به وصل

، کاه  دار سقفمدارس دوران مغول و تیموري نظیر مدرسه خردگرد يا غیاثیه در خراسان، با نقشه بسیار جالب و چهار ايوان  .اند هکرد

در بناهااي ايان دوره   . جستند میبسیار جالبی بهره  هاي مقرن ه است، و در قسمت سقف از شد   میبهم متصل ساخته  هايی هاللبا 

کااري ماورد توجاه    ، و نیز هنر کاشیشود میو مسجدها به فراوانی ديده  ها مقبرهها و بطور کلی در بناي  گچی در محراب هاي تزئین

آن را در مسجد جامع اصههان و مسجد کبود تبريز با رنگهااي   هاي نمونهترش يافت، که مان شیوه سلجوقیان گسه قرار گرفت و به

 .ديد شود میدلپذير 

 نقش مقرنس در قرن نهم و دهم هجری قمری  : د

دوران هنري عهد صهويه، با آغازي پويا، شكوفا شد و در هر چه بهتر ارائه دادن انواع هنرها به دست هنرمنادان، باا برجااي نهاادن      

شک عصر صهوي دوران نوينی در عرصاه داشاتن هنرهااي باا      بی .را موجب گرديد هايی دگرگونی مانند بیبناها و آثار و اشیا  هنري 

، که داراي صالبت و يكپارچگی و مهارت و استادي منحصر به فردي است که در دوران پ  از صاهويه  آيد  میارج ايران زمین بشمار 
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هاي ناوي ارائاه    هاي هنري مغول به کنار رفت و در تالشی آغازگر دست ساخته در اين دوره برخی از سنت .خورد کمتر به چشم می

در ايان   کااري  مقرن  هاي نشانهنخستین  .ي شكوفايی خود وصال يافتبويژه در زمان شاه عباس هنرهاي اين عهد بحد اعال. گرديد

قبلای و بلكاه باه صاورتی     هااي   فارم الدين اردبیلی در اردبیل متجلی گشت، که متهاوت باا  در بناي گنبددار مقبره شیخ صهی عهد

هاي باا ارزش  کاريهمراه با کاشی از ديگر آثاري که نشانگر تحول و گسترش عنصر تزئین مقرن  .بكار گرفته شده است تر پیشرفته

اهلل اصاههان  ، مسجد شاه اصههان، مسجد شیخ لطفقاپويباي عمارت عالیهاي ز مقرن از  توان میدر دوران صهوي باشد،  مانند بیو 

 هااي  مقارن  خصوص مسجد شاه بیشتر از نظر ه هاي مقرن  الهام گرفته شده است، و بم که در نوع خود از بهترين موتیفياد کنی

و  نهاا ارنگارنگ با نقاوش گونااگون و بای نظیار صاحن، ايو      هاي کاشیکاشیكاري شده در ايوان مدخل و نیز از نظر فضاهاي وسیع و 

ی از مقارن   هااي  نمونهمسجد سید و مدرسه چهار باغ اصههان را نیز . همچنین گنبد و محراب، داراي اهمیت و اعتبار ويژه اي است

 .و در ايوان بلند آراسته است در داخل محراب و زير گنبد

، در دوران صهويه با سلجوقی تهاوت کلی وجاود داشاته اسات، يعنای ايان کاه       ها مقرن در مورد چگونگی قرار گرفتن و کاربرد »"

هنرمندان مقرن  ساز عهد سلجوقی هماهنگ با باال آمدن ساختمان جرزها و ديوارهاي جنبی بنا به هنگام کارنش ياا قاوس دادن    

، تا جايی که نوک از تعداد قرنیزها کم و پوشش مقرن  دار زيار گنباد ياا    اند ساخته میرا با پ  و پیش دادن آجرها  ها قرن م، آنها

را بر روي زمین قالب می ريختند و پ  از تكمیل بنا و عمارت بوسایله بسات    ها مقرن اما در زمان صهويان . طاق ايوان کامل شود

ين کار از پائین به باال صاورت  ، و ااند هکرده زير سقف متصل میآماده را ب هاي مقرن ه است شد   میهايی که زير طاق از پیش تعبیه 

در اصههان و يزد و شیراز ادامه و رواج دارد، البته در هر کدام از اين ساه شاهر فارم     کاري مقرن امروز هم اين نوع . گرفته استمی

هااي  ، اماا در يازد قالاب   آماده شده را در زير طاق قرار می دهند هاي مقرن ، مثال در اصههان با چوب کند میساختن مقرن  فرق 

باا بندکشای پار     را هاا  مقارن  ، و پ  از آن فاصاله باین   کنند میمقرن  را به رستی بسته و در زير سقف به صورت آويزان محكم 

براي نمونه مسجد جامع کبیار يازد را کاه    . پوشانند کاري میيا کاشیو سپ  براي تزئین بیشتر، روي مقرن  را با نقاشی  کنند می

 (.23و26، ص1163انصاري، )  ".«يبا است نام می بريمهاي ز کاشیجالب مزين به  کاري مقرن داراي محراب و سردر 

 در معماری ایران هاآنو آالت  بندی مقرنساسامی سنتی 

در بناها و آثار ايران در دوره صهويه به اوج خود رساید و ايان روناد در هار      بندي مقرن به طوري که مشخص است دوره تكامل »"

امروزه با وجود کم بودن استادان خباره  . هاي بديع به وجود آورده است مقطع از زمان به وسیله استادان هنرمند و باذوق ايرانی طرح

مختلف به کاار بارده    هاي زمینهبناها و آثار اسالمی و مساجد در ابعاد و   رهاي بسیار جالبی دديبن  ، مقرن سازي مقرن در زمینه 

 ،چهارتختاه  ،يی به نامهااي ساه تختاه   ها مقرن در مواردي  ،مقرن  شش پايه ،مقرن  چهارپا ،مقرن  دوپا :که عبارتند از شود می

ي هاا  تختاه مقرن  نایم کاار باا    : عبارتند از يبند مقرن انواع ديگر . شوند میههت تخته و باالتر نیز ساخته  ،شش تخته ،پن  تخته

با اشكال باديع و از ناوع مصاالح     سازي مقرن ها و بندي مقرن ها نیز در سرستون سازي .همدر مقرن  آويز مخلوط، دست ،متعدد

 (.193، ص1134زمرشیدي، ) ".«شود میمختلف ساخته و اجرا 

 فن شناسی و آسیب شناسی

سه ضلع حهاظت و مرمت آثار تاريخی بوده و مرمت اصولی و بنیادي بار فان شناسای اشایا       فن شناسی و آسیب شناسی  و مرمت

دانستن چگونگی ساخت و نوع ترکیب مواد بكار رفته در اثر تاريخی ما را در چگونگی اتخااذ روش مرمتای   . مورد مرمت استوار است

مصالح بكار رفته و شناساايی کمیات و کیهیات آن از    . شود در فن شناسی، به شیوه و مراحل ساخت اثر توجه می. کند راهنمايی می

 .حث فن شناسی آثار تاريخی استهاي مب ديگر دغدغه

ايان عنصار   »". باشاد  هاا مای   مقباره خصوص مساجد و ه در زيبا کردن بناهاي ايرانی ب یتزئینی و معماري مهمعنصر  کاري مقرن  

مال و چه از نظر تعدد مواد و چه از جهات وساعت عاالم اساالم اهمیات      تزئینی در دوران معماري اسالمی چه از لحاظ کثرت استع

در دوره . اناد  هها اصوال اين تازئین را ياک روش اساالمی دانسات    علت همین شرايط بوده است که بعضیبخصوصی داشته و شايد به 

ی اسالمی بروز کارده باود باه    و در صورت کلی که در ممالک مختلف و نواح گیرد میسلجوقی اين هنر در مرحله تحول شديد قرار 
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، زمیناه  شاد    مای   رفت و چون سقف اين تاالرها به کمک گوشوار ساخته رهاي مربع بزرسوي عوامل و عناصر ساسانی از جمله تاال

 (.232، ص1138حاتم، )".«مناسبی براي توسعه مقرن  فراهم شد

تدري  بااال  ه ارکان چهارگانه گنبد را ب آنهادر حقیقت از جمله وسايل موثر در ساختن گنبدها هستند، زيرا به وسیله  ها مقرن اين  

باه   گیارد  مای رسانند، و در واقع براي تبديل اشكال مربع به اشكال مدور که گنبد بناها بر آن قرار  برند، به کاسه داخلی گنبد می می

تاريخ معماري اتهاق افتاده، شكلی که در اصل براي مقاصد ساختمانی پیدا شاده باود، ناه تنهاا باراي       چنانكه اغلب در. روند کار می

ساازندگان دوره  . همین منظور تكمیل شد بلكه محتواي نظري اولیه خود را از دست داد و بیشاتر باراي تازئین باه کاار بارده شاد       

هاي بیشتر و استقامت داخلای کمتار سااخته،     د و قرنیزها را با رديفسلجوقی گرايشی را که در دوره ايلخانان تكمیل شد، آغاز کردن

محال  . گنبدها نیز با مهارت بیشاتر بار ساطوح وسایع قارار گرفتناد      . ها دادند ها را برچیدند جاي آن را به سردرها و کتیبه نیم طاق

و با مواد مختلف و نقوش متهااوت و باه    رود میآن به کار  هاي گوشهقرارگیري اين عنصر تزئینی که در باالي ديوارها بويژه سقف و 

که بیشتر از ديگر عناصر ساختمانی جنبه تزئینای   ها مقرن اين . ، شباهت زيادي به النه زنبور داردگیرد میاشكال گوناگون صورت 

گااهی مانناد   . شوند میها، و غیره حاصل  ها، کتیبه ها، حاشیه  ها، قوس از قرار گرفتن بر روي يک عنصر معماري مانند سرستون ،دارد

کااربرد ايان عنصار    . اناد  هايران و ترکستان از گل پخته يا گچ قالبی ساخته شده و گاهی مانند سوريه و ترکیه از سنگ تراشیده شد

هاا هام از آن   هاا نیسات بلكاه در زوايااي محاراب      ، يا منارهها مقبرهتزئینی در معماري عهد سلجوقیان تنها در بناي اصلی مساجد، 

کاري تازئین شاده،   باشند و با گچبري، آجرکاري، يا کاشی از جهت عمق، طول، و عرض متغیر می ها مقرن اين . ده شده استاستها

 .اند هبه اشكال مختلف در بنا به کاربرده شد

 چگونگی شکل گیری مقرنس در معماری

گاان  هبزر  از جمله تخت جمشید و ساير آثار گذشت هاي ابنیههاي پردهانه را با چوب پوشش داده، حتی گذشته سقف زمانهايدر  

سقههاي چوبی بر اثار  . دادندر  را با چوب پوشش میبز هاي دهانهپارچه و  کوچک را با سنگ يک هاي دهانهکشورهاي ديگر که در

  باه سابک ساساانی و    مرور زمان پوسیده و از خطر موريانه و آتش سوزي در امان بوده، رفته رفته با استهاده از آجر سقههاي بازر 

ها رسیده، مرباع ماورد   که به تیزه قوسند تا اينآورد میها کم کم پیش قوس هاي گوشههاي بزر  را از  اشكانی بوجود آمد و چشمه

بازر  مشاكالتی ايجااد     هااي  دهاناه اين عمل باراي   "آتشكده نیاسر مربوط به دوره ساسانی"نظر را تبديل به دايره مانندي نموده 

هاي چهار طاق بازر  قارار دادناد و در نتیجاه      سپ  طاقی کوچک تر در فاصله. داشت بر و احتماال خطرات زياد جانی در نمود می

مجددا به فكر طرح رسمی افتادند و هار چاه شاعاع    . شود میدر بعضی نقاط ديده  آنهامربع را به هشت تبديل نمودند که هنوز آثار 

و از اين فكر اساسی رضايت بخش رضايت کامال و آراماش خااطر     شد   میتر  دايره نزديک کردند چشمه مورد نظر به رسم را زياد می

 .از اين به بعد شكل گرفت ها رسمیاحساس کردند و 

وسایله انجاام   ه طرح تغییر گوشه به هشت گوشاه را اباداع کردناد کاه ايان کاار با       , ايرانیان براي گذشتن از طرح مربع به دايره»"

باز بود که روشانايی گارد و خااک و     ها سرطاقیدر ابتدا دهانه اين . ه بعد در تمام بناها به کار گرفته شدصورت گرفت ک ها سرطاقی

بساته شاد    بینایم  میهايی که در مقبره شاه اسماعیل سامانی و اين دهانه ها توسط مشبک کردند میپرندگان از آنجا به داخل نهوذ 

هايی که باا اناواع    طاقچه. کردند میهايی سبک مسدود از خاتمه کار به کمک طاقچهرا پ  ولی از عصر سلجوقیان به بعد اين دهانه 

ايران و معماري آجر اين نوع تزئین را که به سرعت به طرف غرب انتشاار   رسد میبه نظر . ندشد   میآذين  ها مقرن تزئینات به ويژه 

ماراکش و اساپانیا    توسط مصر و ساوريه، بربرساتان شارقی و سیسایل نرماانی،      12و  11در جريان قرون  يافت خلق کرد و متعاقباٌ

 (.66، ص1132اثنی عشري، )".«پذيرفته شد

هشتم و ياا ياک   د يک چهارم، يک توان میيک واحد مقرن  . شود میزير سقف ايجاد  هاي گوشهمقرن  معموال در سطوح فرو رفته 

 هااي  گوشاه گیرد، يعنی اگر بر روي يک چهار طاقی، گنبدي ايجاد شود، فرم مقرن  نیز بسته به باال رفاتن  بر بشانزدهم گنبد را در

براي نمونه اگر يک بناي چهار طاقی را در نظر بگیريم که داراي گنبدي ساده باشد، تنها در چهار گوشه زير . يابدزير گنبد تغییر می

ار ضلع به هشت ضلع و هشت به شانزده و در نهايات قسامت زيارين گنباد باه داياره       اما اگر چه. آن چهار واحد مقرن  خواهد بود

اي که در باال گهته شاد ياک    يابند، در هر مرحله به گونه بسته به زياد شدن اضالع نیز وسعت می ها مقرن تبديل شود، بخاطر آنكه 
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از  اندازه، قطاري از مقرن  سرتاسار بخاش داخلای     واحد مقرن  افزوده خواهد شد و در مرحله ايجاد دايره نیز بخاطر وسعت بیش

 .نمايد پوشاند که بصورت عمودي يا افقی در تزئینات گنبد شكل می گنبد را می

 انواع مقرنس از لحاظ شکل و فرم

 :شوند گیرند، به چهار دسته تقسیم می خود میه که ب هايی فرمبنابر  ها مقرن 

 آمده ی جلوها مقرنس( الف

اي بصورت آجري ياا گچای، انتهااي     گونه پیرايهگويند که مصالح آن از خود بنا باشد و در نهايت سادگی، بدون هیچيی را ها مقرن 

 .ختمان را آرايش دهنداسطوح خارجی نماي بیرونی س

  روی هم قرار گرفته های مقرنس( ب

در چناد ردياف دو تاا     آجر و سنگ، در سطوح داخل و خارج بنا بكار بیايند و غالباً ،گذشته از مصالح بكار رفته اصلی بنا، مانند گچ 

 .پن  يا بیشتر روي هم قرار داشته باشند

 معلق های مقرنس( ج

معماوال از طرياق    هاا  مقارن  اين نوع . شوند میاستاالکتیت نامیده  شبیه همان منشورهاي آهكی آويزان در غارهاست که اصطالحاً 

و بیشتر آويازان باه    شوند میچسباندن يا متصل کردن مصالحی از قبیل گچ، سهال و کاشی به سطوح فرو رفته داخل بناها تشكیل 

 .رسند نظر می

 

 

 النه زنبوری های مقرنس( د

ايان  . باشاند  بار روي هام مای    پیداست، شبیه النه زنبور و در مجموع، کندوهاي کوچاک  ها مقرن که از نام اين دسته از  همچنان 

اي  نموناه کمتر ساخته شده اسات و تنهاا    ها مقرن در ايران از اين نوع . معلق هستند هاي مقرن دسته از نظر شكل ظاهري شبیه 

هجاري   393، مقبره شیخ عبدالصمد اصههانی واقع در نطنز کاشاان اسات کاه در ساال     باشد میداراي اين نوع مقرن  در ايران  که

هام ناوعی مقارن  اسات و      بنادي  يزدي، کاربندي و بندي رسمیبا توجه به تعاريف مقرن  که در باال بیان شد،  .شده استساخته 

 .  همان کاربرد را دربنا دارد

 روش ترسیم مقرنس

با ضلع مجاور در وسط متقاطع گرديده باه   آنهاهايی که ضلع هر کدام از مقرن  تزئینی سقهی است که تشكیل شده از چند ضلعی 

قائمه يا نصف قائمه و يا مجموع يک قائمه و نصف آن و يا غیر از آن به طوري که دو قائمه به نظر برساد   آنهاطوري که زاويه تقاطع 

فقی کاه هار کادام    در سطح افقی که هر کدام براي طبقه بااليی پايه است از دو سطح صاف يا منحنی که با سطح ا آنهاسقف . باشد

هاا ياک خاناه    باه ايان   براي طبقه پايه است از دو سطح صاف يا منحنی که با سطح افقی موازي نیست تشكیل شده است که جمعاٌ

گويند و نیز به مقدار بزرگترين چناد  يک طبقه می اند هبر يک سطح افقی قرار گرفت آنهاهايی که قاعده  و به ديگر خانه شود میگهته 

مانند يک مسئله هندسی ترسایمی اسات    سازي مقرن مهصل ( هاسیستم)طرح و ساختن دستگاهها . مقرن  گويندضلعی مقیاس 

 .گیرد میکه به وسیله وسايل مخصوص فنی، کار به طرز ساده انجام 

 شود میروش کلی ترسیم مقرنس بصورت زیر بیان 

که بخواهیم مقارن  گچای ياا کاشای ياا چاوبی اجارا        اين اعم از)ابتدا پالن دوري و محیطی محلی که قرار است مقرن  شود  -1

 .شود میبصورت دقیق رسم ( نمايیم

ارتهاع هر قطاار بساتگی باه    . نمايیم می (2)آنرا قطاربندي شود میها از چه ارتهاعی شروع  دانیم مقرن که میحال با توجه به اين -2

مقرن  آنرا تغییر دهیم ولی معموال تمام قطارها هام ارتهااع هساتند     يها آلتیم بر اساس اندازه توان میطرح مورد نظر ما دارد و ما 

 .از ديوار يا قوس تهاوت دارد آنهاولی مقدار جلوآمدگی 
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خواهیم در هر رديف قطار جاي دهیم را هم در پالن طارح  ی که میهاي آلت توان میاکنون با داشتن خطوط فرضی محل قطارها  -3

 . فضاي خالی ايجاد نگردد آنهابايد به نحوي انتخاب شوند که بین  ها آلتهی است يبد. مايیمو هم در نماي روبروي طرح رسم ن

بصاورت   آنهاا را از ديد باالتر نیز رسم نمود که در ايان دياد مقطاع     ها آلتپالن  توان میکه نیاز باشد در برخی مواقع در صورتی -4

 (چوبی هاي مقرن همانند . )شود میهندسی ديده شده و به همان صورت نیز رسم 

توان از روي آن قاب منحنای تهیاه   ه جهت اجراي بهتر در مورد گچ و کاشی معموال پالن مقرن  بر روي زمین کشیده شده تا ب -3

 .جهت ساخت کافی است ها آلتنمود ولی جهت اجراي مقرن  چوبی شكل و مقطع 

ساانند ولای از نظار    اهري در تمام مصالح اعم از کاشی و گچ و چوب ياک رود از نظر ديد ظ هايی که در ساخت مقرن  بكار می آلت 

در اينجاا جهات مشاخص شادن کامال       .گیرد متهاوتند شود و بیشتر در اجرا مورد استهاده قرار می حجم و مقطع آلت که ديده نمی

 :نمايیم ها در ساخت مقرن  آنها را بدو دسته تقسیم بندي می آلت

 های مشترک نمایی آلت-1

هاي غیرچاوبی فقاط داراي    هندسی و يا قوسی و يا ترکیبی از هندسی و قوسی است که در مورد مقرن  ها معموالً اين دسته از آلت

 :و يا پرکننده ندارد و عبارتند ازگونه قسمت مخهی  ضخامت اندکی است و هیچ

            شاپرک * 

                   

 

 

 

 
 شمسه *
 

 

 

 

 

 
 ترن  *
 

 

 

 

  

    

 تخته -2

                                                                                                  تخته                                                              * 

 ترن  تند يا پا باريک -3 ترن  کند                                                  -6

 شاپرک -2       ساده        شاپرک -1                  

(4)عرقچین شمسه -3 (3)شمسه -4
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 تی*                                                            طاس *  

 

 

 

 

 

     
                                                   سوسن* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدنی يک سو             -12               مدنی دو سو                              -11                           

 های مورد استفاده در مقرنس چوبی آلت -2

نوع مقرنس مهار وجوود   8های مشترک است که ذکر شد ولی نظر به اینکه در این  ها همان آلت اگر چه قسمت مورد دید این آلت 

هوا را در کنوار    خود آلت به نحوی ساخته شود که بتوان آنرا محکم نصب نمود و از طرفی بتوان آن آلوت ندارد، بنابراین الزم است 

ها مانند مقورنس زیور شیرسور و مقورنس      هم قرار داد به نحوی که فضای خالی بین آنها ایجاد نشود و در برخی از این نوع مقرنس

 .یدآ ها وارد می سرستون حتی فشار نیز بروی این آلت

 طاس طاس

 شاپرک شاپرک
 طاس

تخته پن   -8                 طاس عمومی                                      -9

 پره

 سوسن -19

 مدنی*

 تخته پنج پره

 نی دوسومد
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 اي کند طاس ترکه -1    ريک يا پرک قلمی باريک       قلمی با-2        اي            ترکه تند  طاس -1           

 

 

 

 

 
 ترن  چوبی -6           لبه تخت                      -3                          طاس و پرک قلمی -4              

 

      

 

 

 

 
 چهار لنگه چوبی -8               طاس مسطح         -9         طاس و پرک          -3           طاس چوبی          -6       

 

 

 

 

 

 
 طاس دو تو   -11      طاس يک تو                 -12      دوپرک                   -11        شمسه چوبی               -19 

 
 مبانی نظری در رابطه با خلق فضا و نحوه استفاده مجدد از شکل عنصر معماری تدوین

هاي زندگی و تهكر در آن دوره را نشانگر است و در عین حال بازتاب ابعاد اجتماعی، فرهنگای آن دوره   اي، روش معماري هر دوره»"

صر تاريخی بدان پرداخته بیش از هار چیاز مقطعای،    آن چه که تا کنون معماري در عرصه استهاده مجدد از عن. در فضا نیز هستند
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چنین وجهی به علت برخاورد شای  گوناه بار     . سازي گذشته گام برداشته است  موضعی و ممكن بوده و اغلب اوقات تا عرصه شبیه

کاه   غافل از آن. استهاي کالبدي بناهاي تاريخی را نه چندان محكم برپا داشته  اندام  عنصر معماري و فضا بوده که در نهايت شبیه

 در آن و از آن رخات بار   از فضا نهای شاود حیاات   يد و اگر زمان و يا انسان از و در زمان نیز با انسان می. شود فضا در زمان تولید می

ياات  باياد از نظر  با تاکید برچنین امري استهاده مجدد از عنصر تاريخی به منظور بازشناسی هويت در بنا يا فضا الزامااً مای  . بندد می

 : ذيل تبعیت نمايد

باياد هام    تهكر رشد و توسعه در هر نوع طراحی معماري به منظور بازشناسی عناصر تاريخی در بنا يا فضا مههومی است که مای  -1

 .نسبت به انسان و هم نسبت به فضا و در نتیجه عنصر تاريخی مورد تاکید قرار گیرد

 (.89، 1139حسینی، ) ".«دهد هويت مشخص را به ازاي مكان معین بدست میبرخورداري اين مقوالت از ويژگی درونزايی که  -2

 نتیجه گیری 
کاه چناین معناايی باراي واژه     اما مدتها پیش از ايان . مترادف حهظ منابع طبیعی است (Conservation) در نظر بیشتر مردم واژه

زمانی که انساان اولیاه سااخت    . بردند حهظ میراث باستانی به کار می هاي روشموزه آن را براي انواع در مذکور در نظر گرفته شود، 

 .ابزار مهید از مواد طبیعی پیرامونش را فرا گرفت به طور طبیعی مجبور شد که روش تعمیر اشیاي فرسوده و يا شكسته را بیاموزد

هم ريخته است، بهتر است از واژه به ر آن شود که آسیب ديده يا ظاه به هر حال، اگر از يک تزئین وابسته به معماري صحبت می»"

بازگردانادن باه حالات اول از طرياق     : اين واژه در واژه نامه آکسهورد چنین معنی شده است. استهاده شود ( Restoration) مرمت 

 (.، برداشت آزاد94، 1139فرهمند، )".«نگ، اصالح و مانند آننوسازي، تعمیر، تجديد ر
اواساط قارن    و تاداومی ماورد عمال باوده اسات اماا از       ذشته همواره به مثابه امري آئینیدر قرون گهاي فرهنگی  حهاظت از ثروت

تهااوت در   .اي باه خاود گرفات    ها و نظريات مرمت معماري اين امر شكل تازهگیري تئوري هجدهم و اوايل نوزدهم میالدي، با شكل

هاي جديدي در مواجهه با اين پدياده   منجر به پديداري رويكردها و سبکگذاري آثار و ابنیه  نحوه عمل متولیان متاثر از شیوه ارزش

 .گرديد

 :ها نوشت پی
1
-  Motif واژه فرانسوي با تلهظ موتیف يا موتیو که همان عنصر تزئینی است. 

 .هاي مقرن  در آن يک رديف می شود قطار عبارت است از رديهی که گروهی از آلت  -2

 .شود ها ديده می گاه در گوشه قطاره کهشمسه معروف به تخته  -3

 .رود ها بصورت تمام قوس بكار می شمسه عرقچین که بصورت نیمه و در چشمه -4
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