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چکیده :
مسجد شاه اصفهان یکی از مساجد عظیم دوره صفوی می باشد  .و از بنا های مهم معماری اسالمی ایران به شمار می رود  .این
مسجد در ضلع جنوبی میدان نقش جهان قرار دارد  .روش تحقیق مقاله  ،به صورت روش تفسیری – تاریخی بوده و سپسس بپا
رویکرد تحلیلی به بررسی مقرنس کار شده د ر مسجد شاه اصفهان پرداخته است  .در سرزمین ایران مقپرنس کپاری بپه عنپوان
هنری واال و شکوهمند همواره مورد توجه هنرمندان معمار قرار گرفته به طوری که رد پای این عنصپر زینتپی را در ابلپث آ پار
معماری بر جای مانده از دوران مختلف حکومتی می توان جستجو نمود  .در دوره صفویه که یکی از ادوار مهم و با صالبت ایران
زمین می باشد  ،مقرنس به عنوان عنصری شکوهمند جلوه گر شده است  .روش های اجرایی این مقاله  ،کتابخانه ای  ،میدانی ،
تحلیلی و تاریخی بوده است  .هدف از این پژوهش رسیدن از مفهوم و کاربرد مقرنس به وجه معنایی  ،عرفانی آن می باشد  ،بپه
طوری که مقرنس چیزی نیست جز نسبت آسمان به زمین و همانند سقف آسمان است که بر حجم مکعث زمین قرار گرفته  ،و
همچنین در معماری اسالمی ارتباط میان گتبد و فضای مکعث زیر آن از طریق مقرنس صورت می پذیرد .
واژگان کلیدی  :مقرنس  ،مسجد شاه اصفهان  ،تزیینات .
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دانشگاه محل تحصیل نويسنده اول ( ،11B pt.راست چین)
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مقدمه :
مسجد مهمترین تجلی گاه هنر شیعی بوده است  ،زیرا مسجد هم محلی برای عبادت توده ی مردم بپه شپمار مپی آمپده و هپم
معنای سیاسی کامال بارزی داشته است  .به عبارت دیگر مسجد محل تالقی سه عنصر سیاست  ،دین و تعلقات و گپرایش تپوده
مردم بوده است.در مساجد با الگوی فضایی نسبتا یکسانی روبرو می شویم  .حتی عناصر متشکله آنها نیز عناصپر کالبپدی واحپد
هستند  .شبستان  ،ایوان  ،گنبد  ،صحن  ،سردر و محراب دارند  .اشکال پیچیده هندسی با تکرار تناسبات وابسته به یک نقپش
نوعی احساس نظم و هماهنگی می آفریند  .شکوه این شیوه خطاطی را می توان در محراب مسجدها  ،در ایوان ها  ،زیر مقرنس
ها به شکل مربع  ،لوزی  ،موج و دیگر شکل های هندسی  ،بر نما ها ساقه گنبدها  ،روی گنبد و بر دیوارها و سقف هپای ابنیپه
متبرکه مشاهده کرد  .محراب مقدس ترین جای گنبدخانه ها  ،ایوان ها و شبستان های مساجد بوده است که هم جهت قبله را
مشخص می کرد و هم به دلیل دارا بودن مضامین و عبارات و آیات آسمانی  ،تفکر و روحیات مومنپان را بپه سپوی آسپمان هپا
معطوف می کرد .مسجد امام اصفهان یا مسجد شاه که به مسپجد جپامع عباسپی نیپز شپهرت دارد .یکپی از مسپاجد دیپدنی و
تاریخی میدان نقش جهان اصفها ن است که در طی دوران صفوی ساخته شد  ،و از بناهای مهم معماری اسالمی ایران به شپمار
می رود  .مسجد امام در ضلع جنوبی میدان نقش جهان قرار گرفته است  .در حالی که سر در جلو خان مسجد در امتپداد ضپلع
جنوبی میدان است  .صحن و شبستان یا کل بنای مسجد با چرخش  54درجه نسبت به ضلع جنوبی میدان و  11درجه نسبت
به جنوب به سمت قبله توجیح شده است  .داالن ورودی مسجد چون مدار فضایی جلو خان را به صحن داخلپی مسپجد پیونپد
می دهد و نمازگزار با حرکت در داالن مسجد میزان این چرخش را احساس نمی کند  ،ولی بپا کمپال تعجپث پپس از عبپور از
داالن درست رو بروی سر در شبستان مسجد ظاهر می شود  .این بنا شاهکاری جاویدان از معماری  ،کاشی کاری،مقرنس کپاری
 ،عظمت گنبد  ،مناره های بلند و نجاری در قرن یازدهم هجری است  .کاشیکاری معرق و خشتی هفت رنگ آن با پیج فیپروزه
کاشیو مقرنس های درون سر در جز زیبا ترین هنر کاشی کاری عهد صفوی به شمار می رود  .دو مناره کاشپی کپاری مرتفپع ،
سردری دارای کتیبه هایی نیز می باشد  .این مسجد جزء مساجد چهار ایوانی است  .گنبد عظیم کاشپیکاری دو پوشپه و منپاره
مرتفع (ارتفاع این دو مناره  54متر می باشد ) بلندی گنبد در حدود  45متر است  ،حد فاصل مابین دو جدار داخلی و خارجی
گنبد دو پوشه به طور تقریث در حدود  14متر است  .تکنیک مقرنس کاری  ،هنری است  ،ساخته شده از آجر  ،گپ و کاشپی
که در زیبا سازی بنا نقش مهمی را ایفا می نماید  .در واقع عنصر مقرنس که شباهت زیادی به النه زنبوری دارد در بنا به شکل
طبقاتی که در روی یکدیگر ساخته شده برای آرایش بنا یا تبدیل آن از شکلی هندسی به شکل هندسی دیگر به کپار مپی رود .
به عبارتی می توان گفت که مقرنس نوعی کاربندی است متشکل از طاسه هایی که در ردیف هایی انتظام می یابد و هپر ردیپف
خود حامل ردیف دیگری است که از باالی آن بیرون می زند .نتیجه این تشکیالت ترکیبی پلکانی اسپت کپه گپاه بپه آن طپاق
بندی کندویی یا استاالکتیک نیز می گویند  .در بسیاری از منابع مقرنس  ،بخشی از طاق خوانده شپده کپه تپا یر تزیینپی سپه
بعدی ایجاد می کند و هدف ابتدایی آن احتماال ایجاد انگاره ای فضایی برای پیوستن آرام و زیبای مربع پایه به دایره گنبد مپی
باشد ( .بصیرت قهفرخی  ،خلیلی پور ،طاووسی  )1 ، 1131 ،خورشید سر در به رنگ سرخ اخرایی بپه فضپا گرمپی مپی بخشپد
بخشی از کندویی های مقرنس یا النه زنبوری های پوشاننده ی ورودی مسجد شاه گذشته از گستردگی شبکه هندسپی زمینپه
این تزیینات دقت اجرا و قدر ت تجسمی این طرح افسانه ای تزیینی روی سطوح مقعر در خور تحسین است .مقرنس کاری یکی
از در گاهی ها که به خواجه نشین ما قبل ایوان مرتبط با مسجد شاه اطراف درگاه آن بپا ابپزار مپارپی طنپابی شپکل بپاال آبپی
فیروزه ای و فرود آن در دوگلدان کاشی کاری شده برجسته می باشد  .فواصل نزدیپک و هپم سپطح مقپرنس کپاری هپا جلپوه
ساخت دقیقا هندسی و منطبق و کندویی های پوشاننده ی قوس مقعر دیوار به خوبی به نمایش گذارده شده است در زاویپه ی
شمال بربی حیاط مسجد طاق های دو طبقه ای دیده می شود که وضوح قاطع اشپکال و خطپوط معمپاری آنپان در اینجپا بپه
کمالی کالسیک رسیده است  .درون قوس های زیر طاق ها در هر طبقه طاق نما هپا کپامال صپاف و سپیقلی دیپده مپی شپود .
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(بصیرت قهفرخی  ،خلیلیسور  ،طاووسی  -1) 4 ، 1131 ،مهمترین ویژگی مقرنس در مسپجد شپاه اصپفهان چیسپت  -1چپه
تحوالتی از هنر مقرنس کاری در مسجدشاه اصفهان به وجود آمده است  -1چگونه مپی تپوان از پدیپده هپای بحپ شپده در
تزیینات آ ار معماری اسالمی و ایرانی با توجه به سازه گرایی امروزی آنها بهره مند شد یکی از ارکان تزیین مساجد استفاده از
نقوش هندسی در مفهوم نمادین و فلسفی آن به منظور تا یر گذاری روانی بر عابد و تقویت حپس وحپدانیت در فضپای مسپجد
است .
پیشینه تحقیق :
در مقاله ( بررسی سه مناره مهم دوره سلجوقی  ،چهل دختران اصفهان  ،تاریخانه دامغان و مسجد جپامع سپاوه ) از (آزاد) بپه
موضوع مناره  ،مقایسه تزیینات و طرح های آجری  ،که شامل طرح های لوزی  ،مربع  ،مثل  ،دایپره و نقپوش چنپد وجهپی و
ستا ره ای بافت های حصیری  ،خفته ی راسته و انواع مشبک ها بوده که بیشتر به صورت هفت قسمتی ترکیث بپا کتیبپه هپای
قرآنی قرار داشتند  .تزیینات می تواند تا مفاهیم حکمی و عرفانی نقوش  ،نوع آیه های کتیبه های قرآنپی  ،معپانی و مفپاهیم و
دیدگاه های معماران در استفاده از آنها بسط داده شود  .خانم امینپی و آقپای بامپداد در مقالپه خپود تحپت عنپوان بازشناسپی
دیوارنگاره ها به عنوان یک عنصر صوری در تزیینات معماری  ،کاشیکاری،گچبری  ،تزیینات گچبری  ،آجرکاری  ،تنها اشاره بپه
شیوه اجرایی آ اری دارد که در اصل دیوارنگاری هستند و مزید برجنبه فنی ،جنبه هنری و مدیریت محپیط قپرار دارد کپه هپر
کدام به نوبه خود  ،نقش تعیین کننده ای در شکل گیری و کیفیت ا ر داشته اند  .در مقاله (بررسی تزیینات وابسته به معماری
در عمارت عالی قاپو  ،فصل نامه علمی پژوهشی هنرهای تجسمی نقش مایه ) از (خلیلی پپور ،طاووسپی ) تپزیین در معمپاری
اسالمی چندین کارکرد دارد اما به نظر می رسد که نمود اصلی آن و یا هدف عمپده آن ایجپاد ارزش هپای ترکیپث بنپدی بیپر
متمرکز  ،حل تمامی آن عناصری که در دیگر سنت های معماری در خود بنا اهمیت دارد .در مقاله (ویژگی های بصری شاخص
تزیینات گچبری معماری عصر ایلخانی ) از ( شکفته ) تزیینات ابنیه دوره اسالمی ایران ،معمپوال از سپه نپوع مصپالح آجپر،گ ،
کاشی و یا تلفیقی از اینهاست،که گچبری از دوران اولیه اسالم تا دوره تیموریان به عنوان عنصر بالث بر تزیینات وجود داشته و
عمده کاربرد آن در مجراب ها و کتیبه های اجرا شده در بنا بوده است  .در مقاله (فهم چیستی پوشش پتکانه از طریپق تحلیپل
نمونه های نخستین در معماری ایران ) از (صفایی پور  ،معماریان  ،بمانیان) مقرنس (چفت آویز یا قوس آویزان شده ) از سپقف
آویخته می شود  .ساخت مقرنس از سقف شروع شده و به پایین می آید  .در مقرنس تخت ها از مهم ترین عناصر شکل دهنپده
ی پوشش هستند که کانونی هندسی برای شکل گیپری مقپرنس ایجپاد مپی کننپد .در مقالپه (آمپوزه هپای معمپاری ایرانپی و
ساختمان سازی مسکونی از دوره قاجاریه تا امروز ) از (زمرشیدی) خط بنا یی طی سده های مختلف از شپکل سپاده وخطپوط
شکسته فراتر رفت و معماران و طراح ان توانستند با تقسیم بندی هپای هندسپی و ریاضپی درسپطوح واشپکال هندسپی ماننپد
شمسه  ،مربع  ،لوزی وسایراشکال هندسی ،کتیبه های زیبا ومنحصر به فردی از آیات قرآنی  ،احادی نبوی  ،اسما الهپی وائمپه
معصومین واشعارفارسی راجهت تزیین مساجد وسایر بناهای مذهبی به وجودآورند  .در مقاله (تحلیل فرهنگپی خانپه سلماسپی
تبریزی بر اساس نظریه رپوپورت) از (فردانش  ،محمد حسینی  ،حیدری ) معماری هرسرزمین جلوه ای ازفرهنگ آن مرزوبپوم
است  .معماری ایران نیزآیینۀ فرهنگ ایرانیان است ؛ میتوان مختصات فرهنگ ایرانی را درمعمار یغنیوپربار ایرانپی جتجپوکردو
برعکس.در مقاله (هماهنگی رنگ و نقش درتزیینات مسجد جامع یزد  ،زیلو وسفال میبد) از (شایسته فپر  ،بهزادی)طپرح هپای
هندسی دراصلث سیارساده اند  :آنهارامیتوان تنهابا استفاده ازپرگاروخط کش ودانستن نحوه ترسیم مثل  ،مربع  ،شش ضپلعی
 ،ستاره وبیره رسم کرد .طرح هارامی توان باکمال سهولت  ،بزرگ یاکوچپک کپرد .بپاتکرار ایپن شپیوه هپا وتقسپیمات بعپدی
وافزودن خطوط مستقیم ومنحنی ،میتوان طرح های نا محدودی به وجود آورد  .در مقاله (بررسی مقرنس کاری دوره صفویه بپا
تکیه بر بناهای شهر اصفهان) از ( بصیرت قهفرخی  ،خلیلی پور  ،طاووسی)تکنیک مقرنس کاری  ،هنری است سپاخته شپده از
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آجر  ،گ و کاشی که در زیبا سازی بنا نقش مهمی را ایفا می نماید  .در واقع  ،عنصر مقرنس که شباهت زیادی به النه زنبوری
دارد در بنا به شکل طبقاتی که در روی یکدیگر ساخته شده برای آرایش بنا یا تبدیل آن از شکلی هندسی بپه شپکلی هندسپی
دیگر به کار می رود  .در مقاله ( تحول خط بنایی در معماری صفویه با تاکید بر تزیینات کتیبه ای مسپجد حکپیم اصپفهان ) از
( زمرشیدی ) در سر در سازی با کارهای هنری بسیار ارزشمند از سرپایه سازی های مدور و چند وجهی و به کارگیری رسپمی
بندی  ،کاربندی  ،یزدی بندی  ،مقرنس سازی و طا سه سازی از آجر و کاشی و بهره گیری از کارهپای گپره هندسپی از کاشپی
کاری معرق و همچنین از انواع نقوش آجری در مواردی استفاده می شد  ،و به راستی از آجرهای منقوش به شکل گل و گیاه و
برجسته مهری و یا گ بری از مالئکه سازی و مواردی دیگر و نیز نقاشی موزون بر سطوح آنها  ،عظمتی از هنر معماری سپنتی
نمایان می ساخته است  .در کتاب (گنبد و عناصر طاقی ایران) از (زمرشپیدی) مقپرنس در بناهپای اسپالمی عنصپر تزیینپی در
دوران اسالمی چه از لحاظ کثرت استعمال و چه از نظر تعداد مواد و چه از جهت وسعت عالم اسالم  ،حائز اهمیت به خصوصپی
است و شاید به علت همین شرایط بوده که برخی این تزیین را اصوال یک روش اسالمی دانسته اند .

مقرنس :
مقرنس نوعی کاربندی است متشکل از طاسه هایی که در ردیف هایی انتظام می یابند  .و هر ردیف خود حامل ردیپف دیگپری
است که از باالی آن بیرون می زند  .نتیجه ترکیبی پلکانی اسپت کپه گپاه بپه آن طپاق بنپدی « کنپدویی » یپا « اسپتاتیک »
می گویند  .یکی از چشم گیرترین خصوصیات مقرنس هندسپه اسپت  .تحلیپل هندسپی مسپتلزم تجزیپه مقپرنس بپه اجپزای
سازنده اش یعنی ردیف ها و آلت هاست  .در پالن عمده تشکیالت مقرنس عبارت است از آلت هپای مثلپ و چهارضپلعی  .هپر
ت حلیل هندسی مقرنس تا حدودی عنوان حجم پیمایی قرار می گیرد که ناشی از ماهیت سه بعدی آن است  .مقرنس در مراتث
مختلف از یک طاسه ی منفرد گرفته تا یک ردیف و تا کل ترکیث همپواره بپا سپه بعپد عپرر و ارتفپاع و عمپق سپروکار دارد.
( نجیث اوبلو  ) 504 ، 1341 ،مقرنس زیبا ترین عنصر تزیینی است که برای پوشاندن گوشه های خالی یعنی بین گنبد و مربع
و یا زیر پوشش اصلی طاق ها به عنوان تزیین به صورت سقف کاذب و یا روی دیوارها در قسمت باال به صورت کتیبه و یپا روی
سر ستون ها با مصالح مختلف ساخته می شود  .مقرنس ها عمال عبارتند از اقالم یا عواملی کنده شده یا به قالث ریخته حسپث
الگوهای ویژه ای که در کنار هم فراهم آمده اند  ( .بامداد)

منبع عکس  ،google ،مقرنس مسجد شاه اصفهان
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واژه شناسی و تعریف :
به ربم اهمیت مقرنس که شاخصه معماری جهان اسالم است  ،هنوز این عنصر معماری درست شناخته نشده است  .بنابر یکپی
از منابع واژه ی مقرنس ماخذ از  Koronisیونانی است که آن ریشه ی واژه انگلیسی  Corniceنیز می دانند .بپرای شپناخت
مقرنس ابتدا باید معانی لغوی آن را دانست( .مقرنس شمشیر بر هیات نردبان ساخته ،در کنزاللغه عربی ،بناییکپه آن را ،نقاشپی
کرده اند ،بنایی ک ه طاق و اطراف آن پایه پایه و دارای اضالع است و به آن به فارسی ،آهوپای می گویند).ماخوذ از تپازی ،بنپای
بلند مدور و ایوان آراسته و تزئین شده با صورتها و نقوش که بر آن پایه و راه زینه روند،قسمتی از زینت که در اتاقها و ایوانها به
شکل های گوناگون گ بری کنند ،گ بریهای بر جسته بر آستانهخانه چون پای آهو چیز رنگارنگ و نپوعی کپاله) .و همچنپین
آمده است که(:کلمه مقرنس با قر و قرناس و قرنیس و قرنیز خویشاوند است و می توانیم بگوییم چیزی قپزنیس دار شپده اسپتو
این معنی با شکل عنصر تزئینی ورد نظر ما که ازتعداد کم و بیش سطوح برآمپده و فرورفتپه صپورت مپی گیردموافپق اسپت).یا
(کوههایی که طبقه طبقه و زیر آنها خالی شده و طبقات آن افقی باشد را مقرنس می نامند) اما برای معنی کاربردیآن نیز آمپده
است(.استاالکتیت"...،معماری-موتیف تزئیینی که فرم آن استاالکتیت هپا را بپه یپاد مپی آورد")V Protencyd).نپام فرانسپه
استاالکتیت که آن را در شرق مقرنس می نامند و در برب مکربس می نامند) پس در می یابیم مقرنس نوعی تزئین است با فرو
رفتگی ها و برجستگی هایی از روی نظم و قاعده که در بعضی موارد به شکل اسپتاالکتیت آویپزان اسپتو در حقیقپت ایپن نپوع
تزئین معماری نوعی تزئین حجم پردازی شده است .این اصطالح ریشه شناسی بح انگیز واژه مقرنس را که به صورت مقربص
یا مقربس ( که منشاء واژه اسسانیایی  mocarabاست ) و مقرنس یا مقپربص نوشپته انپد  ،مقپرنس واژه ای اختصاصپی بپرای
قندیل ها شد .
ویژگیها/معرفی :
مقرنس یا قطاربندی  :به آن چه به شکل نردبان و پ له پله ساخته شده باشد گفته می شود  .همچنین به کوه هایی با رگه هپای
افقی که خاک های زیر سنگ هایش خالی شده باشد اطالق می شود به مقرنس قطاربندی هم می گویند  .مقرنس را می تپوان
برروی یک نیمکار  ،چشمه  ،سرستون  ،سرمناره  ،گیلویی  ،سقف ها  ،کتیبپه ( ،حسپین لپرزاده  ) 44 ، 1135 ،طپاق سپردر ،
طاقچه  ،سقف تاالر  ،زیرنعلبکی گلدسته مناره اجرا کرد  .طاق مقرنس معموال بخشی از سقف انوی اسپت و لپذا تنهپا در درون
ساختمان دیده می شود  .و در برخی موارد همچون مقبره نورالدین در دمشق  ،امام دور در سپامرا مقپرنس در بیپرون بنپا نیپز
حضور یافته است  .طاسه های مقرنس را از چوب  ،آجر  ،گ  ،سنگ می سازند و گاه روی آنها را نقاشی می کنند و یا در مپورد
مقرنس های آجری و گچی با کاشی می پوشانند  ( .نجیث اوبلو  ) 503 ، 1341 ،مقرنس تزیینی است که در انتهای دیوارهپا و
به خصوص در طاق و گوشه های طاق بناها و بسیاری دیگر به کار می رود  ( .زمرشیدی ) 141 ، 1143 ،
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عناصر:
معرفی آلت های مقرنس برروی تخمیر :
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آلت های مقرنس

توضیحات

1

موش پا

آلتی که از قطار اول به دیپوار متصپل شپده و کمپی بپر
روی دیوار امتداد می یابد موش پا گفته می شود .

1

شاپرک

آلتی سه پهلو است که مابین قطارها قپرار مپی گیپرد و
عامل اتصال آلت های مقپرنس مپی شپود  .شپاپرک در
طرح های مقرنس قابل انعطاف است و نقش کلیپدی در
ارتباط با آلت های دیگر مقرنس دارد .این آلت متناسث
با محلی که قرار می گیرد از بسیار بسپته تپا بسپیار بپاز
قابل انعطاف است .

1

تخت

تنها آلتی است که در طرح مقرنس به شکل افقپی قپرار
می گیرد  .انواع تخته  :تخت منتظم  ،تخت بیر منتظم
 ،تخت لوزی .

5

ترنج

ترنج به طور معمول در زیر شمسه یا آخر هپر کپار و یپا
زیر آلت های تخت و چهار لنگه به کار می رود .

4

شمسه

که در وسط هر چشپمه یپا نیمکپار ماننپد عپرقچین در
پایان کار قرار می گیرد .

1

طاس

آلتی است که بین دو شاپرک و یا بپین دو تپرنج و گپاه
بین دو تی قرار می گیرد و فضاهای فرو رفته ی مقرنس
را به وجود می آورد .

3

مدنی

هرگاه طاسی به جای ارتفاعی معادل یپک قطپار  ،دارای
 1و یا  1ارتفاع شود و طاسی مرتفع را تشکیل دهپد بپه
آن مدنی می گویند .

عکس
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4

تنوره

بپپه خپپودی خودآلپپت مقپپرنس نیسپپت بلکپپه از اجتمپپاع
قطارهای مقرنس که به یک سو پیش می روند به وجپود
می آید .

3

تی

هرگاه ما بین دو طاس شپاپرکی قپرار نگیپرد و در واقپع
شاپرک صپفر درجپه باشپد دو طپاس بپه یکپدیگر مپی
چسبند و ضخامتی معادل دو کاشی پشت به پشپت بپه
وجود می آورند که به این که حالت تی می گویند.

( حسین لرزاده  ) 41،43 ، 1135 ،عکس ها  ،از کتاب  ،احیای هنرهای از دست رفته .

مسجد شاه اصفهان :

ساخت این مسجد در سال (  1010ه.ق )  ،به دستور و هزینه شاه عباس اول و معماری استاد علی اکبر اصفهانی  ،آبپاز گردیپد
و کارهای تزیینی آن تا بعد از مرگ شاه عباس اول (  1014ه.ق ) همچنان ادامه یافت  .سر در ورودی مسجد شپاه  ،بپه ارتفپاع
 11/4متر  ،با پوششی از شبکه پر حجم مقرنس کاری نخستین قسمتی بود که از ساختمان مسجد به پایان رسید  .این سپر در
با بنا و عظمت خود نماینده اوج هنر تزیینی ایران است  .خورشیدی سر در به رنگ سرخ اخرایی بپه فضپا گرمپی مپی بخشپد .
بخشی از کندویی های مقرنس یا النه زنبوری های پوشاننده ورودی مسجد شاه گذشته از گستردگی شبکه هندسی زمینه ایپن
تزیینات د قت اجرا و قدرت تجسمی این طرح افسانه ای تزیینی روی سطوح مقعر در خور تحسین است  .مقرنس کاری یکپی از
درگاهی ها که به خواجه نشین ما قبل ایوان مرتبط با مسجد شاه  ،اطراف درگاه آن با ابزار مارپی طنابی شکل با لعابی فیپروزه
ای و فرود آن در دو گلدان کاشی کاری شده برج سته می باشد  .فواصل نزدیک و هم سطح مقرنس کپاری هپا  ،جلپوه سپاخت
دقیقا هندسی و منطبق  ،و کندویی ها ی پوشاننده قوس مقعر دیوار به خوبی به نمایش گپزارده شپده اسپت  .در زاویپه شپمال
بربی حیاط مسجد  ،طاق های دو طبقه ای دیده می شود که وضوح قاطع اشکال و خطوط معماری آنان در اینجپا بپه کمپالی
کالسیک رسیده است  .درون قوس های زیر طاق ها در هر طبقه  ،طاق نما ها کامال صاف و صیقلی دیده می شود .

مقرنس سر در ورودی مسجد شاه اصفهان  ،منبع google
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تقطیع منظم فضا به سلولهای سه بعدی متشابه و متوافق  ،یا معرق کاری سه بعدی  ،حاصل پیشپرفت طبیعپی تجپارب معپرق
کاری دو بعدی بود  .همان طور که ساده ترین ترکیبات مقرنس راست گوشه نمایانگر قرابت آن با نقوش مسطح دو بعدی ایجپاد
شده با شبکه های مستقیم الخط است  .پالن های معکوس بسیار پیچیده تر و شعاعی مقرنس طومارهای توپقپاپی و تاشپکند را
می توان تفسیر فضایی نقوش دوبعدی با ستاره ها و چندضلعی های در هم بافته دانست  .توسع فکر پر کردن صفحه بپا سپتاره
ها و چندضلعی های متوافق به فضای سه بعدی البد نتیجه ی طبیعی تمرین هایی در رسائل هندسه عملی و پیمایش بوده کپه
از ترسیم در صفحه به ترسیم در فضا توسع یافته بود  .همان طور که خطوط شبکه ای ( گره خورده ) سطوح را متناسبا تقسیم
می کرد  ،به همان صورت صفحات متقاطع را هم می شد چنان انتظام داد که فضا را به سلول های مکرر مرتث شپدهدر ردیپف
های بیرون زده تقطیع کند  .این قرابت روشن می کند که چرا در طومارهای اسالمی پالن معکوس مقرنس ( نقوش سپه بعپدی
پر کننده فضا ) همواره در کنار نقوش بافته هندسی ( نقوش دو بعدی پرکننده صفحه ) آمده است .بدین ترتیث مقرنس مپبهم
و پیچیده را می توان به تشکیالتی هندسی با ردیف هایی برجسته از شبکه های فضا پرکنی تعریف کرد کپه فضپا را بپه سپلول
های متشابه یا متوافق که با عناص ر واسط به هم متصل می شوند  ،تقسیمی یک دست می کنپد  .انپدازه شپکل تحتپانی تخپت
بزرگترین وجه هر آلت  ،مقیاس مقرنس را تشکیل می دهد  .این تخت اشکال متوافقی ایجاد می کند که در کمال هماهنگی به
هم متصل می شود  .پس مقرنس محصول همان نوع آزمون هندسی است که به ابداع گپره مسپطح انجامیپد  ( .نجیپث اوبلپو ،
) 111 ، 1143
معرفی مقرنس مسجد شاه اصفهان :
استیرلن ایوان را به حفره ای همچون بار تشبیه کرده است  .این حفره ژرف  ،سایه دار  ،فراهم آورنده تر و تپازگی و خنکپی  ،و
گهگاه پوشیده از مقرنس ها یا ترکیبی بلورین چیزی نیست جز بپار مرطپوب درون بپا  .سپازه بلپورین مقپرنس هپا بپه علپت
مشابهتی مطلق با استاالکتیک های طبیعی نماینده تصویری سمبلیک است  .پیرلوتی در توصیف میدان نقش جهان می نویسد
 :برای پرهیز از ورود به بیابان کوچک مرکز میدان  ،حاشیه میدان را می گیرم و به مسجد شاه نزدیک می شپوم  ،کپه در بپول
آسای آن  ،همچون دروازه ی سحر آمیز مغاکی آبی رنگ  ،مرا به خود می کشاند  .وقتی به زیر این رواق عظپیم مپی رسپیم بپا
آبشاری از مقرنس های آبی روبرو می شویم که از فراز طاق ها فرو می ریزد  ،به گلدسته هایی منظم تقسیم می شود  ،و سپسس
به صورت قطرات هزارگانه متقارن در طول دیوارهای داخلی فرو می لغزد  ،سمبولیسم آبگونگی همه جا به چشپم مپی خپورد :
اینجا دنیای آب است  .ایوان  ،باری مصنوعی است که باید به سرچشمه زندگی  ،به دروازه آسمان  ،متصل شود.
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ردیف

عکس

1

1

1

شکوه تزیینی کاشیکاری فرو رفتگی این سر در چندان است که انبپوهی و فراوانپی آن
از دور  ،گویی یک زمینه ی یکسارچه را تشپکیل مپی دهپد  ،تفصپیل و پیچیپدگی در
اینجا با سادگی پیوند خورده است  .پوشش مثلثی باالی ایوان شمالی کپه طپرح آن از
ترکیث دو مربع بر هم نهاده شده با زاویه  54درجه ایجاد شده است .

گنبد با رنگ بسیار مالیم نخودی مشخص شده است  .این سو و آن سپوی نپیم گنبپد
فیروزه ای روی سر در مقرنس کاری کلمات اهلل  ،علی و محمد مالحظه می شپود کپه
جداره ی متصل کننده ی دو مناره را تزیین کرده اسپت  .نگپاره هپایی کپه بپه شپکل
مارپی دور ستون ها پیچیده  ،ویژگی نوشتاری دارد  .همه ی این نوشته ها بپه نپوعی
تبلیغی را برای مذهث اسالم شیعی ایران تشکیل می دهد.

محراب مسجد شاه اصفهان  ،در شبستان بربی قرار گرفته اسپت  .یکپی از بپا شپکوه
ترین محراب های اصفهان می باشد .

5

پوشش سقف ایوان شرقی که طرح آن از یک نیم ده ضلعی با زاویپه  11درجپه ایجپاد
شده است .

4

پوشش سقف ایوان بربی که طرح آن از ترکیث دو مربع بر هم نهاده شده با زاویپه 54
درجه ایجاد شده است .

1

عکس ها برگرفته از  ،googleتوضیحات  :اصفهان تصویر بهشت
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توضیحات

سر در ورودی این ایوان مقرنس کاری در میان مجموعه ای از کاشیهای تکپرار کننپده
ی نقش های دوره صفوی برپا شده اسپت  .تزیینپات کاشپی کپاری ایپن سپر در روی
سنگ مرمر زرد یزد کارگذاشته شده است  .این مجموعه دارای ظرافتی تزیینی است .
که جز در سر در مسجد شاه نظیری ندارد .
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نتیجه گیری :
درطول تاریخ ایران  ،همیشه بین هنر وآداب معنوی برگرفته ازمذهث ارتباط بسیار نزدیکی وجود داشته است .در حقیقت دیپن
یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهندة هنر  ،وهنر زبان عمیق ترین حکمت های بشروجلوه گاه زیبپاترین احساسپات عرفپان ی
بوده است .ارتباط بین هنر ودین درطول دوران اسالمی بیش ازهرزمان دیگرشکوفا و توسعه پید اکرد .هنرشیعی تا حدی نپوعی
هنر مقاومت ی بوده است  ،یعنی ازکوچکترین فضا براین مایش خود بهره برده است  .مقرنس ها به دو صورت اجرا می شپوند .
در هر مقرنس از پایین به باال عناصر ریزتر و کوچک تر می شوند .مقرنس درنقاط مختلفپی در سپر سپتون هپا و گیلپوئی هپا و
کتیبه ها و چشمه طاق ها کار می شود  .نام گذاری مقرنس بر اساس محل ساخت آن است ،مثل مقرنس چشمه گیلوئی ،کتیبه
و مقرنس سر ستون .در مورد چشمه طاق چون در قوس ها و طاقی ها کار می شپود ،مقپرنس قپوس هپم دارد  .مقپرنس را بپر
اساس شکل و فرم ظاهری به چهار دسته  :مقرنس جلو آمده  ،مقرنس روی هم قرار گرفته مقرنس معلق استاالکتیتی و مقرنس
النه زنبوری تقسیم کرد  .پس از این به بررسی آلت های مقرنس برروی تخمیر  :موش پپا  ،شپاپرک  ،تخپت  ،تپرنج  ،شمسپه ،
طاس  ،مدنی  ،تنوره  ،تی پرداخته شده است .آالت نامبرده جزو آالت مشترک اند ولی بعضی از انواع وجود دارند کپه فقپط بپا
مصالح گ یا آینه یا آجر به کار می روند و استفاده از آنها با مصالح دیگر مجاز نیست  .مقرنس کار شده در مسجد شاه اصپفهان
در سر در ورودی  ،مجموعه ای از کاشی ها تکرار کننده نقش های دوره صفوی برپا شده است  .تزیینات کاشی کپاری از سپنگ
مرمر زرد یزد کار شده است  .شکوه تزیینی کاشیکاری فرو رفتگی این سر در چنپدان اسپت کپه انبپوهی و فراوانپی آن از دور ،
گویی یک زمینه ی یکسارچه را تشکیل می دهد  ،تفصیل و پیچیدگی در اینجا با سادگی پیوند خورده است .
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