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 ی لخانیمقرنس عصر ا ناتییتز یو شاخصه ها یسبک شناس

 
 1هاشم حسيني

 

 چكیده:
رفته، اما از قرن پنج هجري از قرن چهار هجري به بعد در ساختمانها بكار ميتزيينات مقرنس هاي ترين نمونههرچند قديمي

رواج يافته و بطور خاص طي قرون مياني اسالمي كاربرد آن به اوج رسيده است. دورة ايلخاني باتوجه به ويژگيهاي خاص خود 

در هنر اسالمي ايران تجربه نشده بود، در بسياري از عناصر هنر خاور دور كه تا پيش از آن بدان صورت ازجمله ورود رسميِ 

در زمينة ادي بسيار زي هايو تزييني از پيشرفت فنيتوسعة عرصة تزيينات مقرنس نيز حائز اهميت خاصي است؛ بطوريكه در اثر 

 تزيينات يشنق فرمي، فني و بخصوص نوآوريهايبرخي از  تحقيق حاضر به بررسي. برخوردار شد طراحي و اجراي مقرنس

، مسجد جامع اُشترجانمسجد جامع ورامين،  شاملين دوره ا مقرنسكاري شدهبناي شاخص چهار در  دورة ايلخانيمقرنسِ 

 ورة ايلخانيدتزيينات مقرنسِ نقوش هاي تحقيق؛ بنابر يافتهپردازد. مي مجموعة شيخ عبدالصمد نطنز و مجموعة بايزيد بسطامي

با تاثير از هنر خاور دور بخصوص در زمينة طبيعت گرايي)نقوش پروانه اي، تار  به احتمال قوي در بناهاي مورد مطالعه

عنكبوتي...( و نيز كاربرد بخشهايي از عناصر يا نقوش چيني)مانند اژدها( متناسب با هنر اسالمي ساخته شده است. به عبارت 

از نقوش و عناصر هنر چيني كه بعضا كاربرد آن در تزيين ابنية كامل  تقليدديگر تزيين گرانِ مقرنسهاي عهد ايلخاني به جاي 

، فقط بخشهايي خاص از الگوهاي هنري چين را با در نظر داشتن كامل روح هنر با روشي مبتكرانهاسالمي كراهت داشت، 

يشرفتة ادوار پ تاييِند و زمينه را براي خلق نقوش اسليمي و خدبرناصر تركيبي گياهي و هندسي بكار اسالمي و با تكيه بر ع

 ند. دبعدي فراهم آور

 

 :پژوهش اهداف

 ايلخاني در زمينة فرمي و بخصوص طراحي نقوش نوآوريهاي تزيينات مقرنسِ عصر شناخت .1

 ايلخاني نوآوريهاي تزيينات مقرنسِ عصرشناخت منبع يا منابع احتمالي تاثير گذار در  .2

 

 :پژوهش سؤاالت

 ايلخاني در زمينة فرمي و بخصوص طراحي نقوش كدامند؟ عصر مهمترين نوآوريهاي تزيينات مقرنسِ .1

 ايلخاني كدامند؟ نوآوريهاي تزيينات مقرنسِ عصرمنبع يا منابع احتمالي تاثير گذار در مهمترين  .2
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 مقرنس، هنر چين، عصر ايلخانان.تزيينات اسالمي، معماري ها: كلیدواژه

 

 

 

 

 

 مقدمه

 برهم بشري حيات روزهاي اولين از اما گيرندمي دربر را بشري هايجنبه از متفاوت كامال مقولة دو رياضيات و هنر گرچه

 المياس دوران در. است شده شناخته تزيين بعنوان هندسي طرحهاي كاربرد سال هزاران از بيش بطوريكه اند؛بوده تاثيرگذار

 حيواني اي انساني نقوش كاربرد اسالم زيرا شد؛ اسالمي هنر از عمده مشخصة يك به تبديل هندسي انتزاعي طرحهاي از استفاده

 . شد برخوردار هندسي غني زيربناي يك از اسالمي هنر درنتيجه كرد؛نمي تشويق هنري هايشاخه در را

 ينتزي براي اولي شاخة. بعدي سه طرحهاي و دوبعدي طرحهاي: نمود تقسيم عمده شاخة دو به توانمي را هندسي تزيينات نيا

دستة ديگر . است ستاره طرح شاخه، اين مشهور هاينمونه از كه رودمي بكار گنبدها و ديوارها مانند مقعر يا صاف سطوح

اي از تزيينات با ساختار سه بعدي معروف به مقرنس است. واژة عربي مقرنس معادل طاق استاالكتيت است؛ يك ساختار گونه

هريك از اين واحدها از واحد پيش آمدة فوقاني خود پشتيباني رديفها كه  فريبنده براساس واحدهاي تكرارشوندة نظم يافته در

 (Hamekasi, Samavati & Nasri, 2011, p. 129 )كند.مي

كرد اما نبايد از نظر دور و توسعه پيدا رشد اسالمي كشورهاي  اغلبِايران و اسالمي در معماري عمدتا مقرنس  اتهرچند تزيين

 رواج ،آن ي در زمينة نحوة اجرا و اشكال هندسيهاي قابل توجهتفاوتالبته با از اسالم ايران نيز پيش كه در معماري  داشت

 ايلخاني عصرمربوط به اسالمي دوران در معماري ايرانِ مقرنس  اتيكي از مهمترين ادوار ساخت و كاربرد تزيين .داشته است

  .در محلهاي بيشتري بكار رفت و نوآوري هايي با تغييرات همراه ترتر و مواد متنوعبا رديفهاي مفصل آن است كه انواع مختلف

مدة عپردازد. ميطراحي نقوش فرمي و نيز در زمينة  اين عصرنوآوريهاي تزيينات مقرنسِ  برخي از تحقيق حاضر به بررسي

قوش نتاكيد تحقيق بر روي نوآوريهاي ايجاد شده در زمينة نقوش روي مقرنسها است كه از تنوع زيادي برخوردار بوده و شامل 

تواند يم دورة ايلخانينوآوريهاي تزيينات مقرنسِ و شناخت بديهي است بررسي د. باشميمتنوع گياهي، هندسي، انتزاعي و... 

 اسالمي ايراني باشد.  دورانتزيينات اي زيبايي شناختي و تكنيكي ههروشنگر بخشي از جنب

اي استفاده شده اي ميداني و كتابخانهههتحليلي و براي جمع آوري اطالعات از شيو -توصيفي در انجام اين تحقيق از روش

اري ه داراي تزيينات مقرنسكك هبنا يا مجموع سهمتعلق به عصر ايلخاني،  متعدداي ههاز بين بناها و مجموعاست. در همين راستا 

جامع  مسجدو  در بسطام ميمجموعة شيخ عبدالصمد اصفهاني در نطنز و مجموعة بايزيد بسطامشتمل بر  ؛تري هستندشاخص

 ،مزبوراي ههضمن حضور يافتن در بناها و مجموعسپس . ه است، بعنوان جامعة آماري تحقيق انتخاب شدشترجان در اصفهاناُ

در نهايت مهمترين  مورد بررسي قرار گرفته ونقوش  بنديرنگو  يحاطر فرمي، مشخصاتبه لحاظ تزيينات مقرنسكاري 

 مورد مطالعه قرار گرفته است.در حد بضاعت طي اين دورة خاص نوآوريهاي مقرنسها 

ساده گچي يا آجري واقع در بناهاي مورد بررسي را دربرنمي گيرد و  حاضر نمونه هاي مقرنس الزم به ذكر است كه تحقيق

صرفا نمونه هاي كاشي يا تلفيق كاشي با آجر يا گچبري توام با نقوش گچبري را كه به لحاظ نقوش حائز اهميتند شامل مي 
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اين عصر نيست و مطمئنا اين همچنين نگارنده به هيچ وجه مدعي استخراج تمام و كمال ابعاد نوآورآنة تزيينات مقرنس  شود.

نوآوريها چه به لحاظ نقش و چه به لحاظ فرم اجرا بسيار گسترده تر بوده و مستلزم انجام پژوهشهاي بعدي در اين زمينه مي 

 باشد.

رود تاجاييكه تاكنون به مهجورترين موضوعات در حيطة هنر دوران اسالمي ايران بشمار مي جملة بحث تزيينات مقرنس ازاما 

ضرورت پرداختن بيش از پيش به اين مقوله را ضروري همين نكته، و  اشارة چنداني به آنها نرفته است مختصر،جز چند مقالة 

مقرنس »نام  با (1350) استاد زماني تمقاالسلسله  ن بهااز جمله تحقيقات ارزشمند قديمي در اين زمينه مي تو نمايد.مي

براي اولين بار اطالعات ذي قيمتي در  اشاره كرد كه مجلة هنر و مردمانتشار يافته در « تزئيني در آثار تاريخي اسالمي ايران

ر از ديگباب تعريف مقرنس، سابقة كاربرد آن در ادوار قبل و بعد از اسالم ايران و گونه هاي مختلف اجراي آن ارائه شده است. 

ي مجموعة ايلخان نقوشِ مقرنسهاي ايوان اشاره كرد كه در آن برخي از (1388) مقدم نژاد مهديمنابع فارسي مي توان به مقالة 

بررسي مقرنس كاري طي مقاله اي به ( 1392)طاووسي  و قهفرخي، خليلي پور بسطامي معرفي شده است. همچنين بايزيد

در كنار اين تحقيقات، مقاالت و كتب ديگري هم وجود دارد كه اغلب  .پرداخته اند صفويه با تكيه بر بناهاي شهر اصفهان ةدور

به تكرار مطالب قبلي هر چند در قالبهاي جديد پرداخته اند و بدين لحاظ در رده تحقيقات ميداني و درخور ذكر قرار نمي 

تعداد ه ابل مشاهده مي باشد بطوريكقكم و بيش رابطه با منابع التين و غير فارسي نيز  رمتاسفانه اين خالء اطالعاتي دگيرند.  

. ازجملة است اندک نسبت به ساير حوزه هاي هنر اسالمي هم مقاالت و كتب اختصاصي پژوهشگران خارجي در اين باب

 ,Bloom) جاناتان بلوممقالة   در مورد منشاء گنبد مقرنس (،Tabbaa, 1985)ا مقالة ياسر طبمي توان به  منابعمهمترين اين 

در رابطه با طرحهاي مقرنسكاري رايج  (Notkin, 1995)و نيز مقالة نوتكين مورد معرفي مقرنسهاي كشور مصردر ( 1988

 كه هر سه در نشرية انگليسي زبان مقرنس انتشار يافته اند. اشاره كرد در معماري اسالمي قرن شانزدهم ميالدي

ر د اني بعنوان يك موضوع اختصاصي بنگريم، با وجود اينكهعصر ايلخمقرنسكاري  عالوه بر موارد فوق، اگر از دريچة تزيينات

و  خاصتعدادي از بناهاي ايلخاني اشاراتي به تزيينات مقرنسكاري آنها هم شده اما در مجموع اين موضوع تاكنون به صورت 

 ضرورت انجام اين تحقيق و تحقيقهاي مشابه بعدي ،جامع مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است. بنابراين باتوجه به اين واقعيت

 شود.بيش از پيش احساس مي

 

 ی مورد تحقیقبناها مختصر معرفی

به استناد  لنجان واقع شده و ةاصفهان در منطقشهر كيلومتري جنوب غربي  36 در اين: شترجاناُ جامع مسجد -الف

ساخته شده است.  «شترجانيخواجه فخرالدين محمد بن علي اُ»به دستور هجري قمري  705سال  اي تاريخي آن درههكتيب

آيد. ميبه شمار  )اولجايتو( «محمدخدابندهسلطان »اواخر سلطنت  اي نفيس معماري ايلخاني ازههنمون اين مسجد يكي از

خشت  ديواري از در آجر ساخته شده و خشت و است. اين بنا از متر( 50در 30مربع ) متر 1500 وسعت مسجد جامع اشترجان

ورودي ديگر در شرق آن قرارگرفته است.  شمال بنا و ورودي اصلي در كه ورودي است در گشته است. مسجد داراي دو محصور

بزرگ  ةغرب صحن مركزي ساخته شده است. گنبدخان شمال، شرق و شبستان در سه جنوبي و -شمالي محور ايوان بر دو

 له،ال )تاكيد دارند محور بودن كلي طرح دروني مسجد اين عناصر بر بدين ترتيب، ؛مقصوره در پشت ايوان جنوبي جاي دارد

، داراي تزيينات زيباي متر 12 بيش ازارتفاع با  گرفته، شرقي ضلع شمالي بنا قرار ةنيم سردرورودي اصلي كه در. (2 :1387
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تشكيل  را دوطرف ايواني كه سردر در .(69-70 :1374 كياني،)ايي به خط بنايي استههآجركاري، كاشيكاري و همچنين كتيب

و جزء قديمي ترين بقاياي مناره هاي زوجي روي  برپاست شود كه تنها يك سوم آنها هنوزميمناره ديده  بقاياي دو ،دهدمي

 سردر در معماري ايران بشمار مي رود.
 

 و (273 :1349 ،يمشكوت) ورامين قراردارددرشهرستان  جنوب تهران،كيلومتري  42در اين بنا: مسجد جامع ورامین -ب

اين مسجد به شكل چهار ايواني و شامل سردر ورودي در سمت  .ه استساخته شد هجري 722در  سلطنت ابوسعيد هنگام

 .(70 :1374 كياني،)شمال، شبستان در سمت جنوب، رواقهاي غربي و شرقي، ميانسرا و گنبد است

با شكوهي ساخته وتزيين شده البته پوشش تزييني سردر عموما فروريخته است. اين  سردر ورودي بنا درضلع شمالي به طرز

سردر باطاق نماها ،تزيينات كاشي ومقرنس ،نماسازي وتزيين شده است. حاشيه قوس وپايه هاي بيروني ايوان نيز با تزيينات 

 .(57: 1365 ويلبر،)زيين گرديده استستون نمايي ازكاشي فيروزه اي ت

كه توسط جرزهاي عظيمي ازشبستان هاي جانبي مجزا مي شود. گنبدخانه مسجد واقع در ايوان جنوبي، فضاي مربعي است 

بين رفته است. دربخش شانزده  از آن پوسته خارجيدرحال حاضر  هاي بنا ارتفاع بسيارزيادي دارد وگنبد مسجد ازساير قسمت

 عليو  ، محمداهلل دركادرهاي مربع كلمات مقدس برسطح عرقچين گنبد، ضلعي يك ضلع درميان نورگيرهاي تعبيه شده است.

 و  مالزاده)اين قسمت اجرا شده است كاشي به اشكال شمسه در و همچنين طرحاي آجر ه صورت متداخل كتيبه شده وب

 .(109 :1379 محمدي،


ايران در شهر نطنز شامل مسجد جامع، از مجموعه بناهاي مذهبي حاشية كوير : شیخ عبدالصمد اصفهانی ةمجموع -ج     

د ابوسعي»و پسرش « محمدخدابندهسلطان »در دوران هم كه اين بناها  و سردر ورودي آن استشيخ عبدالصمد  ةخانقاه، مناره، مقبر

 ،مقبرهدهد. ميهجري را نشان  704تاريخ  ،كتيبة ثلث سردر ورودي مسجد كه متصل به خانقاه است است.ساخته شده  «بهادرخان

بناي گنبدداري است كه مانند بناهاي بسطام در شاهرود و بابا قاسم در اصفهان مخروطي شكل است و بر فراز بنايي دوازده ضلعي 

متر  37ساخته و با كاشي و آجر تزيين شده،  «محمد بن ابي علي»هجري توسط  725مسجد كه در سال  ةاستوار شده است. منار

م داراي ويژگيهاي معماري عصر ه هسردر ورودي مجموع اي داراي پايه، بدنه و كالهك است.اي استوانهههارتفاع دارد و از نوع منار

  .(175-176 :1374 كياني،)ايلخاني است؛ يعني بلند و كشيده ولي كم عرض است و زيبايي خاصي به مجموعه داده است

يزي قرار دارد چعبدالصمد خانقاه تقريبا بكلي از بين رفته و از آن جز سردر ورودي و بقاياي يك در كه پشت مقبرة شيخ اما 

 .(268 :1375 ديگران، و گدار)برجاي نمانده است

 

 كه واقع شده سمنان استان در بسطام شهر در بسطام،شيخ  زيارتي و تاريخي بناهاي مجموعه: بایزید بسطامی ةمجموع -د      

در  و شده آغاز هجري قمري سوم بزرگ قرن عارف ،بسطامي بايزيد زمان از بناهار تعمي و ساخت. است شده تشكيل بنا يازده از

بخشهاي مختلفي است كه عبارتند از: بناهايي از صدر اسالم، منار و مسجدي  شامل مجموعهاين . است داشته ادامه بعد ايههدور

از عهد  شاهرخيه ةمدرسمصاليي از قرن هشتم،  بسطامي، بايزيد ةصومعاشانه، ك هبرجي از عهد ايلخاني معروف باز عهد سلجوقي، 

 .(178 -179 :1374 كياني،)از عهد ايلخاني خان غازان گنبد و (محمد)ع امامزادهتيموري، 
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معماري از ديگر هنرهاي وابسته به آن همچون آجركاري، گچبري و كاشيكاري نيز برخوردار است. هنر اين مجموعه عالوه بر 

ار گاداي به يآن نام مهندس را براي خود در كتيبه يكي از مجموعه بناهاي منحصر به فرد است كه سازنده يا استادكارِهمچنين 

ربي ايوان غتوان به تزيينات مقرنسكاري در ايوان اولجايتو و مياز زيباترين تزيينات مجموعة فوق  .(181 همان،)گذاشته است

 اند. رد كه طي دورة ايلخاني ايجاد شدهك هاشار

 

 یلخانیمقرنس ا ینییتز یشاخصه ها

وسعت عالم اسالم  عنصر تزييني مقرنس در دوران اسالمي چه از لحاظ كثرت استعمال و چه از نظر تعدد مواد و چه از جهت

دورة ايلخاني،  طيگذشته از ادوار اوليه اسالمي تا دوره سلجوقي كه از بحث ما خارج است اهميت بخصوصي را حائز است. 

در كنار  و بيشتر بود مورد استفاده قرار گرفت گيري آن به سوي ظرافتبا تغييراتي كه جهتو البته  سلجوقي ةبه شيو مقرنس

 .(45 :1383 پيرنيا،)ه شددوراين برجستة تزيينات معماري  هايويژگياز كاري در گچ العادهفوق مهارت

گنبدها  دها ونيمه گنب سرستونها و كتيبه و قرنيسها و در تري يافت وتنوعم مفصلتر و، اشكال كاملتر عصردر اين مقرنسكاري  

سفيدكاري تمام مقرنس، گرد معلق، رواج كاري گچيِمقرنساز جمله كاريهاي اين سبك مقرنسبرخي از ويژگيهاي بكار رفت.

در  جلوگيري از پخش اثر تزييني بر روي همة دستگاه مقرنس،آمدن همة مجموعة مقرنس در جاهاي هرم شكل يا در مركز و

ع نو يا از نوع پيش آمده و يا از رفت،مي خارج ساختمان به كار كاريهاي زيركتيبه كه درمقرنس .شوددورة سلجوقي ديده نمي

نوع  رپرشده است. د ،رويهم قرارگرفته با مقرنسكاري معلق و نيمه گنبدها سرمحرابها و ها واست. سرطاقچه ،رويهم قرار گرفته

خالي وجود نداشت. رسم معمول اين بود  ةفاصل كاري پوشيده شده،سطح ساختماني كه با مقرنس و رويهم قرارگرفته بين جرز

 آمدساختمان جلو مي تيرهاي افقي كه از ةشد كه بوسيلگچ بنا مي و پاره آجر و آجر مقرنسكاري ازظاهر  كه طرح تقريبي و

 .(78-80 :1365 ويلبر،)يافتدرجاي خود استحكام مي

 كار رفته مانند خارج مسجدمقرنسهاي جلو آمده و ساده تقريباً در كلية بناهاي دورة مغول اكثر در خارج و بعضاً در داخل بنا به 

مقرنسهاي رويهم قرار گرفته به فراواني در داخل و بعضاً در خارج بناها . اشترجان اصفهان و خارج مقبره اولجايتو در سلطانيه

هجري)در گيلويي انتهاي ديوار خارجي( و مسجد  705-712بكار رفته مانند مقبرة سلطان محمد اولجاتيو در سلطانيه مورخ 

 گنبد سر در ورودي مسجد(. جامع اشترجان اصفهان)در داخل نيم

هجري، مقرنس  700توان به مقرنس گچي سردر ورودي مقبرة بايزيد در بسطام مورخ حدود هاي مقرنسهاي آويزان مياز نمونه

هجري،  704هجري و مقرنس ايوان جنوبي مسجد جامع نطنز مورخ  722كاشي سردر ورودي مسجد جامع ورامين مورخ 

 كرد.  اشاره

ه زنبوري يا شبه آن در بعضي بناهاي دورة مغول بكار رفته ولي مثال روشن در اين مورد تقريباً منحصر به مقبرة مقرنسهاي الن

بري شدة مقبره و در روي هشت نقطة اصلي نيم ستونهاي زواياي شيخ عبدالصمد اصفهاني واقع در نطنز در باالي كتيبة گچ

 هجري( است.  707آن )مورخ 

هاي جالب توجهي مانند مقرنس زير نيم گنبد ايوان جلو تاالر مربع و مقرنس هاي مذكور نمونهقرنساضافه بر چهار دسته م

گوشوارهاي گنبد تاالر مربع هر دو در مسجد جامع اشترجان وجود دارد كه دليل تنوع اين عنصر تزييني در دورة مغول 
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به لحاظ نوع و  ي اين عصرنه انواع مقرنسها ي پردازيمن ماين مقال به آادامه اما آنچه در  .(22 -25: 1350 زماني،)باشدمي

 آنهاست كه براي نخستين بار مورد اشاره قرار مي گيرد. تزييني  فرمي و ري هايوشيوه اجرا بلكه نوآ

 

 نقش اژدهای چینیالهام از  -1

ر قالبي دريهاي تزيينات مقرنس در عصر ايلخاني استفاده از نقوش تزييني ملهم از هنر چين وا و نوآههيكي از مهمترين مشخص

و  شرق دورگسترده اي با روابط ، شانخاستگاه جغرافيايي و نژادي و مذهبي دليل  بهمغوالنزيرا است اسالمي جديد و 

سفالگري و نگاري، نگارگري،شمايل مختلفِهنرهاي اين طريق بر تأثيرات زيادي از و در نتيجه  ندداشت بخصوص كشور چين

لسلة سچين)ايران و  هايمغوالن در كشورحكومت همزمان به با توجه كه الزم به ذكر است . دايران گذاشتساير هنرهاي تزئيني 

 حسن، محمد).شايع شدآسانتر  ،اي هنري چين در ايرانههبسياري از شيو ميالدي( 1280 -1368سالهاي  بين 1مغولي يوان

1384: 77) 

چه در دورة ايلخاني و هنرهاي مختلف كشور چين از عالوه بر مورد فوق عامل ديگري كه باعث استقبال هنرمندان مسلمان 

روح هنرهاي چيني به مراتب بيش از هنرهاي غربي  بود زيراروحية شرقي موجود در آنها احتماال شد چه در ادوار قبل از آن 

اسالمي نزديكي داشت و همين نزديكي باعث شد تا تاثيرپذيري مسلمانان از چينيان به تحول و خيزشي در با روح هنرهاي 

(81 همان،).هنرهاي اسالمي بيانجامد

هنرمندان ايراني بطور عميقتري با هنر چين آشنا شدند و سعي كردند با تقليد از نقوش چيني بويژه گل و دورة ايلخاني در 

صورت سازي و... استقبال  ،منظره سازي ،روشهاي ترسيمي خود را اصالح كنند. هنرمندان ايراني از گل و بوته سازي ،گياه

 (143 :1377 ويلسون،).به خصيصة هنر اسالمي ايران گرديدبيشتري كردند بطوريكه اين روشها تبديل 

ي روشها و مضامين تزيين مربوط م ؛اي تزييني از جملهههبيشتر به فرآورد ،الزم به ذكر است كه تاثير هنر چين بر جهان اسالم

اي فني آن آگاهي داشتند اما با توجه به ههشود زيرا هنرمندان مسلمان به آثار هنري ظريف چين دسترسي داشتند و از شيو

ر خاصي بر هنر در اين بخش تاثي ،عدم اطالع از ويژگي هاي معماري و همچنين عدم تناسب نوع معماري چين با جهان اسالم

  (76 :1384 حسن، محمد).جهان اسالم نداشت

است كه اغلب بر روي  2شود نقش اژدهامياز جمله نقوش تزييني كه با تاثير از هنر چين در معماري دوران ايلخاني رايج 

اشي كهتوان بميمورد استفاده قرار گرفته است. ازجملة اين قطعات بناهاي غير مذهبي عصر ايلخاني در زرين فام قطعات كاشي 

 ,Watson ).ردكهاشار (1)تصوير  ( در تخت سليمان آذربايجان .قه 663 -680ار رفته در كاخ آباقاخان )كههاي زرين فام ب

1985, pp. 190-191) 

باتوجه به حرمت كاربرد نقوش جاندار در اينگونه  ؛مانند مساجد و مقابر در بناهاي مذهبي نقش اين ه ازدقاعدتا امكان استفا

ات در برخي از تزيين متناسب بوداسالمي  ربخشهايي از اين نقوش را كه با روح هناز اينرو هنرمندان ايراني وجود نداشت بناها 

رنس رديفهاي مقدر اژدها  مانند خالفلسهاي الگوبرداري از توان به مياين نقوش  ةاز جمل ؛بكار بردند روي مقرنسها مانند نقوشِ

فرم مقرنسها كه با آجر اجرا . ردك هاشارمسجد جامع مجموعة شيخ عبدالصمد اصفهاني در شهر نطنز متري  37انتهاي منارة 

روزه اي و يكرنگ فيباشد و نقوش تزييني روي مقرنس ها كه با كاشيهاي ميشده به اشكال ربع گنبدي و سه گوشهاي متنوع 

تا  2 ويرا)تصنمايد.ميمناره، سطوحي خالدار را تداعي  الجوردي ايجاد شده نيز مشتمل بر دواير كوچك است كه از نماي زيرِ
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نيز استوانه اي هستند اما چيزي كه در اينجا جديد است اجزاء و رنگ بندي دقيق  قبل از ايلخانيهرچند مناره هاي ادوار  (5

 و جديد مناره مي باشد. 

شايد هنرمند مقرنس كار مناره را در قامت يك اژدهاي ايستاده تصور كرده و براي شباهت بيشتر، از تزيينات مقرنس با نقوش 

ست. از قضا كتيبه هاي بنايي بدنه مناره كه با تلفيق كاشي و آجر ايجاد شده مناره بهره برده او انتهاي خالدار در نزديك گردن 

شباهتي با بدن فلسدار اژدها هم ايجاد مي كند. طرفه اينكه كاربرد خط بنايي به اين شكل بر روي بدنه مناره ها از همين دوره 

 ايلخاني شروع شده و اين مناره يكي از قديمي ترين نمونه هاست.

 

 
: منبع) موزه ويكتوريا و آلبرتدر  تخت سليمانمكشوفه از اشي زرين فام روي يك قطعه كنقش اژدهاي چيني بر  -1تصوير 

Kadoi, 2009.) 

 
 

نماي نزديك تزيينات مقرنس در انتهاي مناره با نقوش  -3تصوير 

 .(نگارنده: منبع)حاصل از تلفيق كاشي الجوردي و آجر
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نماي نزديك تزيينات مقرنس در قسمت گردن منارة  -4تصوير 

 .(نگارنده: منبع)مسجد جامع نطنز
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مسجد جامع استوانه اي شكل  ةنماي كلي منار -2تصوير 

 .(نگارنده: منبع)نطنز

 

نماي نزديك نقوش مقرنسهاي زير گردن مناره از  -5تصوير 

 (.نگارنده: منبع)پايين

الگوبرداري از نقوش خال يا پولك مانند را در طراحي نقوش روي مقرنسهاي ايوان ورودي به مجموعة شيخ  ،مناره به جز

با تلفيق كاشي و آجر نقوش درشت تري را به رنگهاي الجوردي و فيروزه  همعبدالصمد نيز مي توان مشاهده كرد كه در اينجا 

 (7و  6تصاوير ).جاد كرده انداي بر سطوح داخلي ربع گنبدي مقرنسها اي

 

  
 

ايوان ورودي به مجموعة شيخ نماي زير  -6تصوير 

 (.نگارنده: منبع)عبدالصمد

 

 

نماي نزديك نقوش پولك مانند روي مقرنسهاي ايوان  -7تصوير 

 (.نگارنده: منبع)ورودي

از جمله در مقرنسهاي  ؛نيز الهام گرفته شده است اي از نقوش مقرنسها از شكل و حركت اژدهاعالوه بر خالهاي اژدها در دسته

نين با چ مياي از نقوش گياهي يا اسلياند، دستهاري شدهكهكه بر روي گچ كند ميبايزيد بسطا ةايوان اولجايتو در مجموع

 گل چون گياهاني اصلي ايههنمون از تجريدي تصاويرتوان ميرا  مزبور گياهي شونق (9و  8 ويرا)تصمشخصاتي وجود دارند.

شويم ميبا دقت در اين نقوش متوجه در قالب اژدها دانست. چندپر  گلهايو  نخل برگهاي انگور، پيچكهاي نيلوفرآبي، انار، سرخ،

بصورت دهان اژدري و برخي ديگر مشابه پنجة اژدها طراحي شده اند كه الگوبرداري از نقش  برخي از برگهاي اين نقوش نيزكه 

 وبه نظر مي رسد اين نقوش نشانگر قديمي ترين اسناد تجربه اندوزي  (2و 1شكلهاي )سازد.ميراحي آنها مسلم اژدها را در ط

رواج  وزمينه ساز راهيابي ختايي و انواع جديد نقش اسليمي و توليد تزيين گران ايراني دوران ايلخاني در زمينة بخت آزمايي 

تيموريان و صفويان بعدي گستردة نقوش ماري شكل و برخي از اجزاي طرحهاي اسليمي و ختايي مانند دهان اژدري در ادوار 

 بوده اند.
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ايوان  هاينماي نزديك نقوش گچبري مقرنس -9تصوير 

 .(نگارنده: منبع)ولجايتوا


مجموعه بايزيد مقرنسهاي ايوان اولجايتو در  -8تصوير 

(.نگارنده: منبع)بسطامي

  
 

 )كند.با الهام از اجزاء و حركات اژدها كه برگهاي باز آن شكل دهان و چنگالهاي اژدها را تداعي ميطرحهاي نقش اسليمي -1شكل 
 (1388، مقدم نژاد مهدي

 

  
 

 مقرنسها روي در نقش اسليمينماي نزديك طرحهاي شبيه سازي شده به شكل چنگالها و دهان اژدها  -2شكل 

 

 طبیعتگرایی -2
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ير از هنر با تاثآن هم  فراوان احتمالبه يكي ديگر از نوآريهاي تزيينات مقرنس در عصر ايلخاني الهام از عناصر طبيعت است كه 

ل چين در ترسيم اشكا هنر طرحهاي طبيعيِ ايلخاني ةدر دوردانيم ميبرطبق آنچه  چين صورت پذيرفته است.طبيعت گراي 

قاعدتا اين تاثير  (188 :1383 ديماند،).حيوانات و پرندگان و مناظر طبيعي به تدريج در تمام شقوق صنايع اسالمي تاثير كرد

در زمينة هنر نقاشي نمود بيشتري داشته است اما ساير هنرهاي ديگر نيز در اين زمينه بي نصيب نمانده اند. بعنوان مثال در 

 (190 ،همان)روي گلدانها و كاشيهاي اين دوره بيشتر مشهود است. ، برتعبيرات چيني و سبك طبيعير سفالگري، زمينة هن

در يك گروه از ظروف سفالي كه داراي تزيين نقاشي توان ميرا طرحهاي تزييني به طبيعت  شدننزديكتر  بارزنمونة همچنين 

 (471 :1383 فرد، كامبخش).ردك همشاهدبخوبي  ،شوند هستند و معموال به ناحية سلطان آباد نسبت داده مي

ازجملة اين نمودها  جالب توجهي داشته است.نمودهاي هم ايلخاني دورة اما خصيصة طبيعتگرايي در زمينة نقوش مقرنسهاي 

 امعج شمالي مسجدسردر ايوان و  ايوان اولجايتوي بسطام اي شكل بر روي مقرنسهايپروانهشاپرک و نقوش اربرد كهتوان بمي

شويم برخي از فضاهاي مقرنس كه بصورت ميمتوجه  هامقرنساين با دقت در نقوش  (11و  10)تصاوير رد.ك هاشترجان اشار

برخي از اين اشترجان  مسجد جامعبخصوص در  .باشندميمتقارن  ةساد ميداراي نقوش اسلي ؛مثلثي يا سه گوش هستند

ا ههكه با تعقيب چشم بصورت افقي بر روي آنها حركتي شبيه پرواز پروان باز طراحي و اجرا شده اندثلثها باز و برخي ديگر نيمه م

نقش و نگار روي بالهاي  به يشباهتشده كه  ، تالشروي اين مثلثها نيز ميشكل اسليدر طراحي  (12)تصوير كند.ميرا القا 

 .داشته باشدا ههپروان

 

 

 

سردر شمالي نماي نزديك نقوش مقرنسهاي ايوان  -11تصوير 

.(نگارنده: منبع)مانند پروانهطرح اشترجان با  مسجد جامع

 

نماي نزديك نقوش گچبري مقرنسهاي ايوان  -10تصوير 

 .(نگارنده: منبع)مانند با طرح شاپرک اولجايتو


واسط نقوش پروانه اي، با استفاده از تكنيك  مقرنسها و حدداخلي ربع گنبدي هاي هنرمند تزيين كار در زمينة همچنين 

احي و اي طررا به رنگ فيروزهو.... دايره اي  ، مستطيلي،تلفيق كاشي و آجر، نقوش متنوع انتزاعي در قالبهاي ضربدري، لوزي

 (3و شكل  12ير اجرا كرده داده است. )تصو
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مقرنس هاي زير طاق ايوان ورودي مسجد جامع و نقوش انتزاعي اطراف آنها در  نقوش پروانه اي رديفهاينمايي بديع از  -12تصوير 

 (.نگارنده: منبع)اشترجان

 

   
 

: منبع)نمونه هايي از نقوش انتزاعي طراحي شده در ربع گنبدي هاي مقرنسكاري زير ايوان ورودي مسجد جامع اشترجان -3شكل 

 (.نگارنده

اييكه رد. جك هنظار ميبايزيد بسطا ةطاق ايوان غربي مجموعدر نقوش مقرنسهاي توان ميرا الهام از طبيعت  ةجالبترين نمون اما

هم نمايي شبيه تار عنكبوت را  در كنارمجموع نقوش و  هستندنقوش زيباي تيره در زمينة آجرهاي نخودي  مقرنسها داراي

متقاطع بر روي سطوح مقرنسهايي به اشكال متنوع ايجاد شده  يانمايد. اين نماي تار عنكبوتي از پيوند خطوط موازي مي ءالقا

 (14و  13)تصاوير است.
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روي مقرنسهاي طاق  نماي نزديك نقوش تارعنكبوتي -14تصوير 

 .(نگارنده: منبع)ايوان

 

بايزيد مقرنسهاي طاق ايوان غربي مجموعة  -13تصوير 

 .(نگارنده: منبع)بسطامي
 

 
 .(نگارنده: منبع)ايوان غربي مجموعة بايزيد بسطامي تار عنكبوتي نماي -4شكل 

  

 به نقوش گیاهی جان بخشی -3

هرة انسان چ نزديك بهدر قالبي اي از نقوش گياهي ريهاي نقوش مقرنس در عصر ايلخاني ترسيم و كاربرد دستهواز زيباترين نوآ

عضا ببرگ يا گل مانند . بدين معني كه نقوش است ميبايزيد بسطا ةدر مقرنسهاي گچي ايوان اولجايتوي مجموعيا حيوان 

هرچند استفاده از توان گفت با توجه به اين نقوش مي (5)شكل باشند.ميداراي چشم، بيني، دهان و.. البته بصورت انتزاعي 

اما هنرمندان با اين ابتكار توانستند نقاشي را در قالب نقوش گياهي وارد اين دسته از  ه،ممنوع بودنقاشي در بناهاي مذهبي 

  بناها كنند.

قبل از دوران ايلخاني و بطور دقيق طي دوران سلجوقي نيز تالشهايي در اين زمينه البته نه در بخش نقوش مقرنسها  هرچند

 دآنها با اين نوآوري كامال متفاوت بود. در دوران سلجوقي شاهد كاربركار اما اساس صورت پذيرفته بود بلكه در زمينة كتيبه ها 

، گچبري و... هستيم كه انتهاي حروف الفبايي كشيده مانند سفالگريهنرهاي مختلف فلزكاري، اي كوفي در ههاي از كتيبستهد
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يد از عهد جديك ويژگي يا انساني شد. اما طراحي نقش گياهي در قالبي حيواني ميختم  الف و الم به شكل سر پرنده يا انسان

الزم به ذكر است كه ويژگي جان  دهد.نشان مي نقاش همانند يكرا اين دوره كار  مقرنساست كه مهارت هنرمندان ايلخانان 

ايلخاني  محرابهاي برخي از گچبريهايبخشيدن به نقوش گياهي عالوه بر نقوش تزييني روي مقرنسهاي گچي، در نقوش گياهي 

 مي باشد. مشاهدهنيز قابل 
 

  

 مهدي) در قالب چهرة انتزاعي انسان يا حيوان در مقرنسهاي گچي ايوان اولجايتو گل و برگ مانندش ونقاجزاء نمونه هايي از  -5شكل 

.(1388 مقدم، نژاد

 محرابی شكلبا فرم  ربع گنبدهاییكاربرد  -4

است.  مقرنس رايج فرمي زيبا در مقرنس كاري عصر ايلخاني مربوط به كاربرد فرم محراب به جاي ربع گنبدي هاي يك نوآوري

مقرنس در باالي طاقنماهاي بلند واقع در طرفين ايوان ورودي مجموعه شيخ عبدالصمد بكار رفته  فرم از واحدنمونه اين 

اسالمي  –، توجه به كاربرد نمادهاي مذهبي گرويدن ايلخانان به اسالمپس از الزم به ذكر است كه  (16و  15)تصاوير است.

. و حتي بر روي برخي از سكه ها نيز ديده مي شود مورد توجه فراوان قرار مي گيرددر اغلب هنرهاي اين دوره همچون محراب 

در محراب گچبري را مي توان كاربرد اين نقش  ديگرنمونه هاي عالوه بر موارد موجود در بناهاي مورد مطالعه در اين تحقيق، 

 سنگ قبرهاي گورستان روستاي شاد آباد تبريز، سنگ قبرهاي گورستان روستاي النجق مرند، بسيار زيباي مسجد جامع مرند

 . و.... مشاهده نمود

 

  
 

يكي از طاقنماهاي بلند واقع در طرفين ايوان  -15تصوير 

 (.نگارنده: منبع)ورودي مجموعه شيخ عبدالصمد

 

نماي نزديك مقرنسهاي محرابي شكل در چهار  -16تصوير 

 .(نگارنده: منبع)رديف كه در باال به يك واحد تقليل مي يابد
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 در فضای مقرنس نقش گرهتلفیق كاشی و آجر با كاربرد  -5

 شود نوآوري عصر ايلخاني محسوب ميدر فضاي مقرنس يك استفاده از كاشي در تلفيق با آجر  به لحاظ فني يا تكنيكي اصوال

اما در ميان انواع  هاي مجموعه بايزيد و مسجد جامع اشترجان مشاهده كرديمكه نمونه هايي از آن را در مقرنسكاري ايوان

ين و در عين حال مشكل ترين و پيچيده ترمختلف نقوش تزييني كه از اين تلفيق بوجود مي آمد نقش گره هندسي زيباترين 

اين شيوه در مسجد جامع ورامين مشاهده مي شود كه فضاي داخلي هريك از ربع درخشان نمونه  .محسوب مي شودآنها 

البته  (18و  17)تصاوير .شده است مفروشر به زيبايي تمام هفت پ گنبدي هاي مقرنس با محوريت نقش ستاره يا شمسه

 .اثر مرور زمان و عوامل محيطي تخريب شده است برر گرفته متاسفانه اغلب اين تزيينات كه بصورت پوسته اي بر روي گچ قرا

در اجراي طرحهاي است كه اي و الجوردي ، در دو رنگ فيروزهي، از نوع تراش و قالباين ايوان تزيينكاشيهاي به كار رفته در 

 اند. مختلف گره چيني و اسليمي به كار رفته

 

  
 

نماي ايوان ورودي مسجد جامع ورامين با بقاياي  -17تصوير 

 (.نگارنده: منبع)تزيينات مقرنس

 

نماي نزديك نقش گره در گوشه پاييني سمت چپ   -18تصوير 

 (.نگارنده: منبع)ايوان

    

 


 ی یا قاب بندی فضای تزیینی مقرنسنحوه سامان ده -6

ايوانهاي بزرگ اين دوره نشان دهندة قاب بندي مشخص و بديعي است دقت در فضاي تزيينات مقرنس بكار رفته در زير طاق 

ظهور يافته است. اين قاب بندي بخصوص بر دو محور افقي يكي در پايين و  اولين بار در معماري اسالمي عرصة كه براي

اقنماهاي ش طبه نقواغلب بخش پاييني مقرنس كاري  متكي است. بدين صورت كهديگري در باالي فضاي مقرنسكاري شده 

عبدالصمد ايوان ورودي مجموعة در از جمله است. يافته  كه به شيوه هاي مختلفي اجرا شده، اختصاصبلند محرابي شكل 

اقنماهاي طدر مركز قرار گرفته و در دو طرف آن يكسري  كه قسمت پايين آن باز است ينطنز يك طاقنماي بزرگ محرابي شكل

 (19تصوير )متشكل از يك قاب مستطيل عمودي در پايين و يك قاب مثلثي در باالي آن قرار گرفته است. باريك قاشقي شكل

يك طاق گشوده با پنجره اي در داخل آن قرار گرفته و در طرفين آن ايوان ورودي مسجد جامع ورامين نيز در قسمت مركزي 
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بايزيد در قسمت  مجموعة اما در ايوان شمالي (20)تصوير است. واقع شده گره نقش با توام كيبار و بلند يطاقنماهارديفي از 

ه طرف باز اشكال پيكان مانند  پنج رديفيك طاقنماي محرابي بزرگ قرار گرفته كه فضاي داخلي آن با  ي زير مقرنسهامركز

 عمودي مملو از نقوش به رنگ تيره در زمينه نخودي پر شده است. طرفين اين طاقنماي محرابي نيز با طاقنماهاي بلندباال 

سه طاقنماي محرابي  ،همين مجموعه نيز به جاي يك طاقنما ايوان اولجايتو دردر  (21)تصوير خال مانند دربرگرفته شده است.

شكل بزرگ در زير طاق و دو طاقنماي محرابي در طرفين طاق ديده مي شود كه فضاي داخلي آنها با نقش گره گچبري شده 

 مشاهده اشترجان جامع مسجد يورود وانيا در توان يم را يمقرنسكار نييپا فضاي ينماساز نيباتريز اما ( 22)تصوير است.

 نماطاق نيبزرگتر. است شده يطراح در نماي روبرو و قابهاي ديگري در طرفين شكل يمحراب يطاقنما سه قالب در كه كرد

اين  مزبور يطاقنماهانكتة حائز اهميت در مورد  (23 )تصوير.است گرفته قرار آن نيطرف در كوچكتر يهاطاقنما و مركز در

شده است  پر بصورت توامان با هم مضامين شيعي و اهل سنت با ييبنا يكوف يها بهيكت يقابها با آنها يداخل يفضااست كه 

 آمدهدر كنار هم  عهيش امام دوازده در كنار نامهاي كوچكمربعي بطوريكه نام هر يك از خلفاي راشدين در داخل يك قاب 

 وانيا به يخاص جلوه قرار گرفته شكل يلوز يقاب داخل درمضمون شيعي كه  با يمركز يطاقنما ييبنا بهيكت بخصوصاست. 

 (24)تصوير مذهبي دوران ساخت بنا مي باشد. خاص و به نوعي نشان دهندة وضعيت دهيبخش


  
مركزي نماي نزديك طاقنماي بزرگ محرابي شكل  -19تصوير 

 (.نگارنده: منبع)در ايوان ورودي مجموعة عبدالصمد نطنز

 

قاب بندي بخش پاييني مقرنس كاري زير طاق با  -20تصوير 

رديفي از طاقنماهاي بلند و باريك توام با نقش گره در ايوان 

 (.نگارنده: منبع)جامع ورامين

 



 98فصل بهار  33پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره  -نشریه علمی


 ی لخانیمقرنس عصر ا ناتییتز یو شاخصه ها یسبک شناسعنوان مقاله: 

 

 

 
140 



  
طاقنماي محرابي بزرگ قسمت نماي نزديك  -21تصوير 

: منبع)زير مقرنسها در ايوان شمالي مجموعة بايزيدمركزي 

 (.نگارنده

 

طاقنماي محرابي بزرگ قسمت مركزي نماي نزديك  -22تصوير 

 (.نگارنده: منبع)مجموعة بايزيدايوان اولجايتوي در 

  
 وانيادر نماي روبروي  شكل يمحراب يطاقنما سه -23تصوير 

 (.نگارنده: منبع)اشترجان جامع مسجد يورود

نماي نزديك طاقنماي محرابي شكل مركزي با  -24تصوير 

 (.نگارنده: منبع)كتيبه بنايي در قاب لوزي شكل

 

ايوان نيز اغلب شاهد استفاده از طاق زير اين فضا و در در باالي  ،فضاي مقرنس كاري شده عالوه بر قاب بندي قسمت پايينِ

هستيم كه به اقتضاي نوع مصالح تزيينات مقرنس، از تلفيق كاشي با آجر يا كاشي يا گچ به تنهايي  يشكل نيم شمسة بزرگ

شمالي  طاق ايواننيم شمسه باالي فضاي مقرنسكاري تنها  ،در بين تمام طاقهاي مقرنسكاري شده مورد بررسي ساخته شده اند.

تي تزييني خاص تار عنكبو آن هم احتماال به اقتضاي نوع طرحبود كه طراحي شده  ابعادي كوچكترمجموعه بايريد بسطامي در 

طاق ايوان ورودي  هاي گچيمقرنسهمچنين در باالي  آن بوده كه مي بايست يك نماي يكدست و كامل را دربرگيرد.ايوان 

 (28تا  25وير )تصافرو ريخته است. به مانند اغلب تزيينات مقرنس آن كه متاسفانه وجود داشتهجامع ورامين نيز شمسه اي 
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نماي نزديك نيم شمسه باالي مقرنسهاي ايوان  -25تصوير 

 (.نگارنده: منبع)ورودي مجموعه نطنز

 

نماي نزديك نيم شمسه باالي مقرنسهاي ايوان  -26تصوير 

 (.نگارنده: منبع)ورودي مسجد اشترجان

  
باالي مقرنسهاي گچي ايوان نماي نزديك نيم شمسه  -27تصوير 

 (.نگارنده: منبع)مجموعه بسطام اولجايتو

 

نماي نزديك نيم شمسه باالي مقرنسهاي طاق  -28تصوير 

 (.نگارنده: منبع)ايوان شمالي مجموعه بسطام

 

 ینیاز نقوش چ یریپذ ریتاث

ريشم جادة ابتا قبل از دوران ايلخاني تاثيرپذيري هنرمندان ايراني از هنرهاي كشور چين بيشتر به بحث تجاري و بطور خاص 

ايران با توجه به نزديكي بيشتر به مرزهاي امپراتوري چين از قديمي ترين زمانها داراي روابط تجاري و  زيرا ؛مربوط مي شود

ع بود، واق امپراتوري بيزانس وميان چين مزبور كه راه تجاري بوده است.  چينبا كشور بازرگاني و در پي آن تعامالت فرهنگي 

غاز مي شد و پس از عبور از مرزهاي ايران )كه كشور عراق و قسمتهايي از تركية امروزي را نيز در بر مي از آسياي ميانه آ

  گرفت( به مرزهاي امپراتوري روم شرقي مي رسيد.

برخي از كاالها در ايران به فروش مي رفت و از سوي  ،طبيعي است كه بر اثر عبور كاروانهاي تجاري چيني از داخل خاک ايران

گر برخي از فنون ساخت و تزيين آثار هنري بين اين دو كشور مبادله مي شد. بعنوان مثال مي توان از پارچه هاي بافته شده دي
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در كشورهاي مزبور ياد كرد چنانكه در كارگاههاي بافندگي چين پارچه هايي با تزيينات ساساني و در كارگاههاي ايران پارچه 

(11 :1384 حسن، محمد)ين بافته مي شد.چهايي با تزيينات و نقوش خاص هنر 

گفتني است كه از صدر اسالم تا هجوم مغوالن به ايران، تجارت با چين همچنان ادامه داشت و كاالهاي صادراتي چين به ايران 

ا ي ، دارچين، عبير، چيني بويژه ظروف منقوش و لعابدار و طراحي شده به نام فغفوري(مثل ابريشم و منسوجات )ديباي چيني

 (22 :1380 آژند،)شهرتي در خور داشت و منبع مهمي براي الهام پذيري هنرمندان ايراني برشمرده مي شد. ،نقوش گل و مرغ

مغوالن قلمرو پهناوري تشكيل دادند كه شامل دو امپراتوري چين و ايران مي شد. الزم به  ،هجري هفتم و هشتمطي قرون 

ذكر است كه در اين زمان مغوالن كشور چين را نيز به تصرف درآورده و سلسلة مغولي يوآن را در آنجا بنيان نهاده بودند. 

ود روابط بسيار گسترده اي با حكومت مغولي چين ان كه توسط هالكو بوجود آمده بمت مغولي ايران تحت عنوان ايلخانحكو

داشت و در اثر آن ارتباطات اين دو كشور باستاني نيز بيش از هر زمان ديگر گسترش يافت. در نتيجه نفوذ فرهنگي چين در 

خدمت  در صنعتگران و هنرمندان چيني كه همراه مغوالن به ايران آمده و ،مترجمان ،ايران به سبب وجود كارمندان اداري

افزايش بسيار يافت. ماركوپولو جهانگرد ونيزي كه در دورة مغوالن از كشور چين ديدن كرده به تفصيل از  ،خوانين مغول بودند

روابط ميان چين و خاورميانه سخن رانده است. همچنين ابن بطوطة مغربي كه از چند شهر بندري چين ديدن كرده از وجود 

 (22-26: 1384 حسن، محمد)شهرها ياد كرده است.شهركهاي ويژة مسلمانان در اين 

دوره هنر ايران بتدريج در اختيار دربارها قرار گرفت و درباريان به پشررتيباني از هنرها و هنرمندان برخاسررتند.  اين با شررروع 

كردند. بطور كلي  بعضري از درباريان و شراهزادگان در توليد آثار هنري كوشرا بودند و سررمايه گذاري كالني در اين حوزه مي     

چون حمايت هنري از يك كانون واحد اعمال مي شرررد از اين رو در آثار هنري گوناگون، خواه نگارگري و خواه سرررفالگري و          

همايوني مجموعه اي از نقوش و  ةطوريكه در كتابخان ؛فلزكاري و غيره طراحي هاي يكدسرررت و هماهنگ صرررورت مي گرفت

دان با كاربسررت مدام اين نقوش و طرحها موجب تداوم آنها مي شرردند. در ميان اين طرحها تهيه مي شررد و نقاشرران و هنرمن

ق و اذواق  يمجموعه نقوش و طرحها، اشرريا و عناصررر خارجي نيز فراهم مي گشررت. هنگامي كه طراحيها و نقوش بومي با سررال

  (556 :1371 ،يبيان)خارجي و فنون آن دمساز مي گرديد، نوآوري و بداعت به اوج خود مي رسيد.

ان آن دور ةشاهنامنگاره هاي در  نمونة آنراروشن ترين در زمينة هنر نقاشي اتفاق افتاد كه  اما بيشترين تاثير از هنر چين

بيش از هر چيز عنصر نيز در ميان عناصر مختلف نقاشي چيني  (102 :1378 گران،يد و ونينيب)مي توان ديد.دموت بخصوص 

 انندمجزييات طبيعي از مثني برداري طبيعتگرايي مورد عالقة نقاشان ايراني قرار گرفت. از نمونه هاي اين عالقه را مي توان در 

 مشاهده كرد.بازنمايي زمين، گياهان و درختان 

از  تحسين مي نگريستند و شماري ةدگفتني است با اينكه نقاشان و نگارگران ايراني همواره به سبكهاي نقاشي چين با دي

نقشمايه هاي آنرا اقتباس كردند، ولي تأثير نقاشي چين آن مايه نبود كه مضامين، سبك، شمايل نگاري و فن كتاب آرايي ايراني 

دگرگون سازد. در واقع عناصر منظره پردازي چيني در اين نگاره ها كامال با ذوق و سليقه ايراني دمساز شده  نرا بطور بنيادي

دير آهنگ  روند تاثير پذيري هنر ايران از هنر چيني در اين دورانِ به عبارت ديگر (34-38 :1377 گران،يد و شرودر )است.

 آژند،)ايراني ر چيني پديد آمد. ةاز اين رو در تعامل هنري نوعي سبك دورگ ؛بيشتر يك روند همگون سازي بود تا روند تقليدي

هاي اين دورة نقوش مقرنسنوآوريهاي در قالب مي توان را  دورگه سبكاين شاخص يكي از بارزترين نمونه هاي  (23 :1380
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نيز اسالمي را  -حساسيتها و دغدغه هاي هنر ايرانيمشاهده كرد كه باوجود تاثير از مايه ها و عناصر هنر چيني،  پرآشوب

 مد نظر داشت. هچون مسجد و مقبرمهمي بخصوص در بناهاي مذهبي 

 

 
 

 

 نتیجه گیری

ر اين نرمندان ايراني ده هك مي توانيم اين فرضيه را مطرح نماييمباتوجه به نقوش مقرنسهاي ايلخاني در بناهاي مورد تحقيق 

رد مستقيم اربك هاما از آنجا كو نقوش آثار هنري ظريف چيني برقرار كنند. اسالمي معماري  تزييناتاند پلي بين عصر توانسته

ا يكار بيشتر از نقوش گياهي اين نقوش در بناهاي مذهبي به داليل مختلف امكان پذير نبوده است از اينرو هنرمندان تزيين

 هادمتناسب با محل كاربرد، استف چينمرسوم در هنر  يا بخشهايي از نقوش حيوانيِبا تاثير از نقوش حيواني و انساني هندسي 

راي اي كه در آن بكردند؛ شيوهاسالمي اي خاص وارد تزيينات معماري ويژگي طبيعتگرايي را به شيوهآنها رده اند. همچنين ك

قرنس ملهام گرفته شده و حسي شاعرانه را در فضاي حشراتي مانند پروانه و عنكبوت ا اولين بار از عناصر كالبدي يا ساختاريِ

 زير طاق ايوانها ايجاد كردند. كاريهاي 

ايران ي اسالمتزيينات در عرصة  ميتوان پيشگامان نقوش اسليمياين مقرنسها را  در حركات اژدهابدن و متاثر از  نقوش گياهيِ

 همچون اسليمي ماري، اسليميتر و متنوعتري كاملتر، پيچيدهمحسوب كرد كه بعدها در ادوار تيموريان و صفويان به اشكال 

تبديل شدند. البته اين تحول در عصر ايلخاني قبل از هر هنري در كتاب آرايي رخ داده بود و با تاخير وارد دهان اژدري و... 

و وارد شد  رت از نقوش پررنگبا ابداع اين دسته  ميويژگي انتزاعي بودن نقوش اسليتوان گفت مي عرصة تزيينات معماري شد.

 جديدي از خالقيت شد. مرحله

مقرنس، كاربرد تلفيق كاشي و آجر يا كاشي به  به عرصهنقوش اسليمي و گره  و ورود رنگعالوه بر موارد فوق مي توان از 

س آوري هاي مقرناز ديگر نو ايجاد مقرنس بصورت يك پوسته جداگانه در زير طاقتنهايي براي اولين بار در فضاي مقرنس و 

  كاري عصر ايلخاني نام برد.

يب تركساختار و فن و به لحاظ هر يك از طاقهاي مقرنسكاري شده همچنين باتوجه به نمونه هاي مورد بررسي مي توان گفت 

 در پايان. متفاوتندبا هم داشته و نوع اشكال سطوح مقرنس و نقوش تزييني روي آنها  هويت مجزا و منحصر به فردياجرا، 

ايلخاني، اوال  رةدو طيايران اسالمي و فراگير هنرهاي خاوردور در هنر  ميسازد كه عليرغم آغاز تاثيرگذاري رسميخاطرنشان 

كات ي تالش كردند صرفا ناين تاثيرگذاري در تمام هنرها يكسان و يك اندازه نبوده و ثانيا بعد از مدتي هنرمندان مسلمان ايران

ين او در اين راه آنقدر از عناصر اوليه چيني فاصله گرفتند كه  .نمايندادغام اسالمي ناسب آنرا اقتباس و با روح هنر تمثبت و م

  يافتند.اسالمي  -ايراني با عنوانمستقل كامال هويتي نقوش 

 

 

 پی نوشتها:
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كمتر از صد سال بر چين حكم راند.  كهغير چيني در تاريخ چين بود های تاسيس شد يكي از سلسله  نكه به دنبال هجوم مغوال (Yuan)سلسله يوآن - 1

 :1383 ير،تريگ). بزرگترين عصر نمايش در چين از مشخصه های بارز اين عصر است.يافتاين دوره سبك های پيشين در نقاشي و صنايع دستي ادامه طي 

7)
 (21 :1380 هال،رفت.)آفريده ای نيكوكار به شمار مي ،بويژه در چين كه در آنجا دارای دودماني باستاني استو اژدها در شرق ف اغلب فرهنگها، برخال - 2

 شد، اعتقادمي هاها و طوفانالعاده كه سبب بارندگي و كنترل سيلعنوان قدرتي فوقتلفظ شده به( Lungيا النگ)لونگلغت چيني كه در اژدها چينيان به 

( بنابر همين اعتقادات، اژدهايان هربهار به آسمان 28 :1384 نفيسي،).گرفتآورد و مسيرهای آب را زير نظر مي. وی مظهر باران بود، ابرها را گرد ميداشتند

طة امپراتور بود و بر روی جامة امپراتوری نقشماية از سدة دوم ميالدی به بعد اژدها نماد قدرت و سل (98 :1373  كريستي،كنند.)روند و در آنجا اقامت ميمي

(21و 22: 1380، هال).رفتاصلي بشمار مي
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Stylistics and features of Ilkhanid Muqarnas decoratiions 
 

 
Hashem Hosseini. Faculty member of Neyshabur University, Associate Professor of Islamic Art and 

Archeology. Email: Hashemhoseyni@gmail.com 

 

Abstract: 

Ilkhanid period is particularly important in the history of Muqarnas decoration, because 

of its unique features and the formal arrival of plenty of Far East art components that 

were not previously experienced in the Iranian Islamic art,. Muqarnas decoration 

drastically developed during this period as innovative technical and decorative methods 

appeared. This paper studies some innovations of Ilkhanid Muqarnas decoration in four 

typical Ilkhanid buildings including Jami Mosque of Oshtorjan Jami Mosque of 

varamin  ، Sheikh Abdossamad complex in Natanz and Bayazid complex in Bastam. 

Towards this end, the study has attempted to examine the traits and inspirational 

resources of Muqarnas designs during this special period. The findings of the study 

show that Ilkhanid Muqarnas designs have been made under the influence of china’s 

art specially in cases of naturalism (butterfly and Spider web designs) and application 

components of china’s designs (as dragon). Amongst the most prominent decorative 

motifs that were common with the impact of Chinese art in the Ilkhanid era is dragon 

that is often displayed on pieces of colored tiles in non-religious buildings. As a rule, 

the use of animal motifs in religious buildings such as mosques and tombs regarding to 
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the prohibition of the use of these designs was impossible, thus Iranian artists used those 

types of designs that matches with the spirit of Islamic Art. Plant motifs influenced by 

the movements of the dragon can be considered as the pioneers of new Islamic 

arabesques in the field. In other words, Iranian Muslim artists of Ilkhanid period have 

been able to bridge between the designs of Islamic architectural decorations and 

decorative motifs of Chinese arts.  
 

 

Research objectives: 

1. Understanding the innovations of Ilkhanid Muqarnas decoratiions In the field of form 

and especially design of motifs 

2. Identifying the potential sources of innovations of Ilkhanid Muqarnas decorations 

 

Research Questions: 

1. What are the most important innovations of the of Ilkhanid Muqarnas decorations in 

terms of form and in particular the design of motifs? 

2. What are the most important sources or potential sources of inspiration for the Ilkhanid 

Muqarnas decorations? 

 

Keywords: Islamic architecture، Muqarnas decoration، Chinese art, Ilkhanid period. 


