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  :چکیده

است که بـه نحـوي فضـاي داخلـی و      همیشه سعی کرده ،معمار ،ن اسالمیدر معماري دورا

آجرکاري است کـه در معمـاري    ،یکی از این تزئینات. خارجی را به طرق مختلف تزئین نماید

  .است رواج داشته و به دو صورت بودهـ بعد از آن  قبل وـ ایلخانی  ةدور

و  ندا هداد ه قبل از پختن به آن فرم میک) پیش بر( بوده استفاده مورد آجرهایی ،در این دوره

  شده می اند فواصلی بین آنها ایجاد خور نبوده شده است و چون تیشه می بسیار با محاسبه ساخته

به غیر از مالط این فواصل با تزئینات گچی و یا توپیهـاي آجـري و مهرهـاي تزئینـی ماننـد       و

در انـواع بناهـاي   و این موارد است  دهردیگ می ه و اسماء متبرکه تزئینتّبنقوش هندسی و گل و 

، مقـابر  تـوان بـه مسـاجد    مـی  شـود از جملـه ایـن بناهـا     می سلجوقی و ایلخانی دیدههاي  دوره

اسـتگاه  سـوابق و خ  در ایـن مقالـه بـه    .مدارس اشـاره کـرد   وکاروانسراها  برجها، ،)ها هزاد امام(

آنان با  ۀناهاي مختلف با ذکر بنا و مقایسایلخانی و انواع آن در ب ةآجر در دور ـمهرهاي تزئینی  

   .پرداخته شده است) سلجوقی(دوره قبل 

  

   .معماري، سلجوقی، ایلخانی، آجرکاري، مهرهاي تزئینی :کلیديهاي  واژه
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مهمقد :  

و بـا  با تغییرات سریع در اوضاع سیاسی کشور و جایگزینی حکومت ایلخانـان در متصـرفات سـلجوقیان    

سرتاسر متصرفات حکومت سلجوقی اسالمی بـا ویژگیهـاي    صالبت و اصالت هنر سلجوقی در توجه به اینکه

کتابت، فلزکـاري، سـفالگري وتزئینـات وابسـته بـه معمـاري        هنرهایی مانند خط و خاص خود در معماري و

طی فـراهم  کم شـرای  در ابتدا این هنرها از بین خواهدرفت اما کمکه شد  می رتصو ،جایگاه ارزشمندي یافته بود

سـبک معمـاري رمانسـک     .وجود آمده ب هااز بین نرفت بلکه دگرگونی قابل توجهی در آناینها شد که نه تنها 

تـزئین نیـز   هـاي   شـیوه  ،جاي خود را بـه سـبک گوتیـک داد و در ایـن رهگـذر      ،سلجوقی با آن همه عظمت

جـاي خـود را بـه     ،کـوفی در اشـیاء   هاي تزئینات اسلیمی و تلفیق آن با باندهاي کتیبه. ل شدخوش تحو دست

ع برروي اشـیاء فلـزي   و تزئینات مرصها  استامپی و مهري  برروي سفالینههاي  نقوش تزئینی متنوع شامل نقش

 ،استفاده از مصالح و تزئینات بنـا بـا اسـتفاده از کاشـی     ،تناسبات بناو  ها تغییر در حجم با در هنر معماري .داد

 از ایـن میـان   در. بـه وجـود آمـد   ابداعات جدیدي در تزئین بناهـا   ،مپی و گچبريآجرهاي تراش و قالبی استا

تـوان   می باشد می گچی بین آجرها که موضوع این پژوهشهاي  عمنقوش و یا مربهاي  سفالینه قراردادن آجر یا

و بـه   هنـد داد خوا به عنوان نقش مهرهاي تزئینی در معماري مورد بررسـی قـرار   ه نگارندگان اینها راکبرد  نام

بـر چـه   ) گچـی و آجـري   (پرسشهاي قابل طرح در این مورد که این نقوش تزئینی خصوصاً مهرهاي تزئینـی  

نـا  آیا بر اسـاس اجبـار در جهـت رفـع نقـص ب      خواهند پرداخت؛اساسی در بناهاي این دوره رواج پیدا کرده 

بـه   ؛ مـا ...قبلـی چگونـه بـوده و   هـاي   در دوره اص معماران این دوره است؟صورت پذیرفته یا از ابداعات خ

سـلجوقی در ایـن مـورد     ةاي بـا دور  مقایسـه  ،و در عین حال خواهیم پرداختبررسی آنها متناسب با نوع بنا 

ابتـدا مختصـري در خصـوص ویژگیهـاي معمـاري دوره       ،لذا براي نیل به این هدف خواهد پذیرفت؛ صورت

  . ایلخانی و سپس به اصل موضوع اشاره خواهد شد

   

معماري ایلخانی ةات عمدخصوصی :  

قبـل   ةمعماري ایران است و اشکال و فرمهـاي دور  ۀاي از تاریخ پیوست ایلخانی مرحله ةآثار ساختمانی دور

ل مستقیم و منطقی را طـی  راه تحو ،این سبک معماري. کند می و خصوصیات طرح و جزئیات آنها را منعکس

به طرف تلفیق تدریجی ها  توانست راهی براي هدایت کوششنکرد ولی برخالف سبک معماري قرون وسطی 

   .پیدا کند)فرمها(شکلها 

معمـاري   .اسـت  سلجوقی اقتباس شـده  ةایلخانی مستقیماً از سبک آثار ساختمانی دور ةسبک معماري دور

هم سلجوقیان و  ةدر دور. با هم شباهت دارند بروز و ظهورشانسلجوقی و ایلخانی از حیث اوضاع و شرایط 

ساختمانهاي دینی از قبیل مسـاجد، مـدارس و زیارتگاههـا و مقـابر بـر سـاختمانهاي        ،ایلخانان ةچنین در دور

سـلجوقی معمـاري و    دورةدر  .کامیابی اقتصـاد آن زمـان اسـت    ۀنشان ،این. است غیرمذهبی رجحان داده شده

تلفیـق و ترکیـب اشـکال     ،هعمـد  ۀمسـئل  ،ایلخانـان  ةکـه در دور  در صـورتی  ،آزمایش بـود  ۀطراحی در مرحل

  . ساختمانی و تزئینی موجود بود

 ةمقبـر  .سلجوقی را اقتبـاس کردنـد   ةو مصالح و روش ساختمانی دورها  نقشه ۀهم ،ایلخانی ةمعماران دور

   .شد ایلخانان از آنها به عنوان الگو استفاده ةبرخی در معماري سلجوقی اهمیت داشت و در دور
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 ةو در دور ،سبک رمانتیـک  ةتعداد سال با دور سلجوقی تقریباً از نظر زمان و ةورد ،با در نظر گرفتن اینکه

بـه وجـود   ) فـرم (ولی در معماري ایران چنان انقالبی در فکر و شکل  ،ایلخانی با سبک گوتیک مطابقت دارد

 فـت  تـوان گ  مـی  کـه  اسـت اي  این تـداوم سـبک بـه گونـه     .سبک رمانتیک را به گوتیک منتهی گرداند نیامد تا

سـیر   ،معمـاري در ایـران   ۀ،سیصدسـال  ةو در طی یک دور بودهمعماري سلجوقی شکل ابتدایی سبک ایلخانی 

  )45-30: 1346 ،ویلبر.(است منظم تکامل را طی کرده

اقـدام   ،بـه عبـارت دیگـر    ؛عنایت چندانی نشان ندادند ،فرمانروایی خود به معماري ةایلخانان تا اواخر دور

ایـن فرمانروایـان تـا اواخـر دوره      .کردند میاحکام و فرمانهایی بود که وزراي آنان تهیه  آنان محدود به صدور

بردند و در عـوض دربـار خـود را بـه اقتضـاي       می ایلخانی فقط مدتی محدود در کاخهاي شهري خود به سر

و یـا  هـا   خیمـه چادرها و  داشتند و در زیر می کوهستانی سردسیر برپاهاي  گرمسیر و دامنههاي  فصل در جلگه

بـه طـرح    بسـیار زیـادي   رغبت شخصـیِ  ،آخرین فرمانروایان این سلسله ،به هر حال .آرمیدند میها  درآالچیق

 ،تاریخی مهم ابراز داشتند و این موجب شـد کـه در سـبک معمـاري سراسـر ایـران زمـین        ۀنقشه و ایجاد ابنی

ولی بـه مقیـاس    ،ساختمانی آن روزگارهاي  وجود آید و در ساختن این بناهاي عظیم از نقشهه ی بوحدتی کلّ

   .استفاده شد ینروزگار پیشهاي  وسیعتر از همه کوشش

این نیـاز را پـیش آورد کـه هنرمنـدان و معمـاران خبـره از        ،عظمت بناهاي ایجاد شده در تبریز و سلطانیه

ران از فنـون و رمـوز   اسـتادکا  کـارورزان و  تمـام معمـاران و   ،بدین ترتیب .سراسر کشور به کار دعوت شوند

 ۀمهارتهاي پیشـرفت  ،همکاران خویش آگاه گشته و هنگامی که بناها کامل گشت و آنان به دیار خود باز گشتند

سـبک   ،حتی پس از برافتادن قدرت ایلخانان ،بدین ترتیب .کار بستنده زمان خود را در احداث بناهایی دیگر ب

ایاالت و گوشه و کنار مملکـت دوام یافـت وگسـترده شـد و      عالی معماري این دوران از میان نرفت بلکه در

  .تیموري فراهم ساخت ةساختمانی عظیم دورهاي  زمینه را براي فعالیت

  

  : ایلخانی ةتزئینات معماري دور

ـ  گچکاري و تزئینات کاشی ،جزئیات بندکشی آجرها ،در این دوره ت در کنـار  ت و صـح کاري با کمال دقّ

 اوج شـکوفایی هنـر کاشـیکاري در ایـن دوره را     .و رواج پیدا کـرد قبل تداوم داشت  ةآجرکاري پیشرفته دور

آجـر تراشـیده از    ۀوسـیل  توان گفت هنر آجرکاري و تزئین ابنیه بـه  می .توان در گنبد سلطانیه مالحظه نمود می

 :1346 ،لبـر وی( .راه تکامل خود را پیمود ،قرن پنجم هجري در ایران معمول بود و تا اواخر قرن ششم هجري

  )6لوح ()55-50

وجـود آوردنـد از سـبک معمـاري خـود      ه بناهاي ایرانی را ب ه با آنایلخانان پس از دستیابی به عناصري ک

  )26-50: 1376 ،نعیما( .تالش خود را صرف تزئینات بناها کردند،راضی بوده

 بناهـا را بـا آجـر تـزئین    و سطح خارجی ه براي این منظور از آجر به عنوان یک عنصر تزئینی استفاده کرد

از آجـر  هـا   مناره و ها ها، سقفپوشش ها، ترین طرحها و فرمهاي تزئینی در دیواره غنی ه،در این دور.ندنمود  می

  .ابداع شد

شـاهد  کـه از همـین منظـر     اي از تکنیک و اجرا شد ل گستردهپوشش طاق آجري وارد تحو ،در این دوره 

سانتیمتر و ارتفاع  40/25فرم هندسی سلطانیه با قطري حدود ر و خوشوجود آمدن گنبدهاي بسیار چشمگی هب
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  .هستیم متر 50

ها، در حالت خاص شـده بـا نقـوش     اي بسیار جالب از گنبدخانه وارد مرحله ،هنر آجرکاري ،در این دوره

 شـگرف  گونه آجرهـاي  بخش این زینت ،آجري و یا تلفیق آجر و کاشی انواع گلچینهاي خفته و راسته و جناقی

دار مسجد ورامین و مسـجد کبیـر یـزد     سازي گلچین توان به پتکانه می از آثار آجرکاري در این دوره .گردد می

مسـجد جـامع ورامـین     ،باشـد  مـی  یک بناي کامل با تزئینات بسیار جالـب  یک بنا که واجد شرایط .اشاره کرد

مسـجد جـامع   و  مسجد جـامع فریومـد   ،مسجد جامع اشترجان اصفهان ،مسجد جامع بسطام ،بعد از آن .است

  ) 5-20 :1349 ،مشکوتی( .دنگیر می کرمان در این لیست قرار

کوتاهی داشته باشیم بـه آجرکـاري و    ةراجع به تزئینات مهري است بهتر است اشار ،چون موضوع تحقیق

  :گچبري در این دوره

آجـر   ،آجر تراشدار ،آجر کوچک ،ولیند از آجر معما انواع آجرهاي استفاده شده در بناهاي ایلخانی عبارت

  ). 30-40 :1346 ،ویلبر(قالبی مخصوص 

رسـد شـکل مربـع     مـی  قدیم که به زمان قبـل از اسـالم  هاي  ر به رسم دورهمقرّهاي  آجر معمولی به اندازه

ـ   سانتی 22تا  20ترین اندازه بین  معمولی سانتیمتر مربع و13تا  18آنها  ةداشت و حدود انداز اسـت  عمتـر مرب. 

 .باشـد  مـی متـر   سـانتی  5تـا   5/4ترین ضخامت بـین   متر است و معمولی سانتی 7تا  4ضخامت این آجرها بین 

رنگهـاي مختلـف از زرد کمرنـگ و زرد     ،آجرهـاي پختـه  . اسـت نصف آجرهاي معمـولی   ،آجرهاي کوچک

   .نیست تند چندانرنگهاي آجري  ؟ی و زرد مایل به قرمز و قرمز تیره تا رنگ خاك دارندیاخرا گل

  : بود رسومآجر چینی به چند صورت م

طـرح   ،ساسامی یـا عبـارت مقـد    ،طرح مربع اریبی یا طرح لوزي ـ دو درجه معمولیِ ،آجر چینی معمولی

   .)16-17 :1377 ،زمرشیدي(دار و طرح جناغی  طرح زاویه ،)یا صلیبی یا مشبک(اي  تسمه

  

  : گچ

زیـادي بـود    ةعاده در گچکاري و اسـتفاد ال مهارت فوق، خانیایلةمعماري دورۀ ات برجستیکی از خصوصی

کـاري بـا    برجسته .است  شده   برده کاره گچ فقط در سطوح داخلی ب .آمد می که از آن به انواع مختلف به عمل

ـ  ،عمیقاً از زیر تراشیده شدهکه گچ که اغلب در چندین ورقه ساخته شده و اشکال و طرحها  ه تا اواخر دوره ب

  .اي رواج یافت داراي طرحهاي منگنه سطوح صاف ،در طی این دوره .است تهکار رف

  

  : بندهاي آجر

قبـل از   ،عمودي وجود داشته باشد و هـر سـه   رسد که سه نوع عمده رابطه بین بندکشی افقی و می نظره ب

متـر   سانتی 2عمودي هر دو در حدود  ل عرض بندکشی افقی ودر نوع او ؛است دوره ایلخانان نیز معمول بوده

 ؛متر یا بیشتر عرض دارد و بندکشی عمودي حـداقل عـرض را دارد   سانتی 2افقی  بندکشیِ ،در نوع دوم ؛است

نوع سـوم بـراي   .متر عرض دارد سانتی 6تا  2بندکشی افقی حداقل عرض و بندکشی عمودي از  ،در نوع سوم

معموالً توپی ته (شده  زده قلم با قطعات گچِ در آن بندهاي عمودي را مثالً عملیات تزئینی بسیار مناسب بوده و

   .باشد می مورد بحث ما در این تحقیق ۀمسئل و همین، کردند می پر )شود  می آجري نامیده
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   :تزئینی بین آجرهاهاي مهر

فضاي داخلی و خارجی را بـه   ،معمار همیشه سعی کرده که به نحوي از انحاء ،در معماري دوران اسالمی

   .اجتماعی و مذهبی داشته است ،ارتباط کامل با مسائل اقتصادي ،البته این مسئله .ین نمایدطرق مختلف تزئ

ـ اوهـاي   در دوره ؛به دو صورت بوده اسـت  این کارآجرکاري است که البته تکنیک  ،یکی از تزئینات ه از لی

ادند و این نیاز به محاسـبه  د می بدین نحو که آجر را قبل از کوره و پختن فرم ؛شد می آجرهاي پیش بر استفاده

خور نبودند بنابراین فواصلی بین آنان ایجاد گردید  این آجرها چون تیشه .و دقت تمام عیار و استاد کار داشت

ـ بـه ویـژه نمـاي بیرونـی      ـ نظم و سامان  ، ریزي آنها را برروي هم قرار دهند خواستند بدون برنامه می که اگر

معناي  کنیم که هنرمند دو تعبیرِ دهیم مشاهده می می نظر قرارنه تزئینات را مدگو که این هنگامی .خورد می برهم

ـ  هندسـی و گـل و  هـاي   که نقوش محدود به نقـش  هنگامی .عینیجنبۀ ذهنی و  ۀجنب :کار بستهه هنري را ب ه بتّ

ـ  ب ،لی در کنار جنبه عینی استفاده گشتهاکه از خطوط متع عینی  آن قوي است و هنگامی ۀاست جنب  ۀیشـتر جنب

اهللا و نام پیامبر گرامی اسالم و نیز ائمه اطهار هویـدا   این آثار، لفظ جاللۀدر . در اثر سر نمود یافته استذهنی 

برروي گـچ  ها  حالت متقارن دارند و احتماالً توسط قالب ،بیشتر ،هندسیهاي  هاي ائمه اطهار و نقش نام. است

 ،بین دو انتهاي آجرها و کـل زمینـه   شده ایجاد ۀه به فاصلتوج بااند و  مرطوب که هنوز شکل نگرفته کار شده

 ،آجـري  تـه هـاي   توپی :است از جمله این مهرهاي تزئینی به اسامی مختلف ذکر شده .اند نقش را در نظر گرفته

 و گیریهـاي تزئینـی   سـوراخ  ،بندکشی تراشیده در بندهاي افقی ،)عصر سلجوقی (کوربند  ،بندآجريهاي  توپی

   )1لوح(.ها فتهتپک

  

   :)ته آجريهاي  توپی(مهرهاي تزئینی 

ـ     می گچی که در بند آجرها استفادههاي  این مهر رفتـه شـده   گکاره شده در بسـیاري از بنـدهاي عمـودي ب

 ؛شـد  مـی  گذشـته در بـین آجرهـا از آن اسـتفاده    هـاي   اشاره شد به اسامی مختلف در دوره که قبالً همانطوري

   .)سلجوقیان( قبل ةمخصوصاً در دور

آمـد کـه بنـدهاي عمـودي دیـوار آجـري را        مـی  وجود هبه این ترتیب بها  شد این توپی که گفته همانطوري

 چ پـر گـ  را بـا هـا   ایـن سـوراخ   .شـد  مـی  گرفتند و یا قسمتی از آجر در امتداد بند عمودي بریده می ترعریض

بعضـی   دادنـد و در  مـی  روي آن را زینـت  کردند و موقعی که هنوز خود را نگرفته بود با طرحهاي مختلف می

  )1لوح (.دندکر می طرحها را با قالب چوبی روي آن نقش  ،موارد

 ،)سردر و جزئیات کتیبـه مسـجد الشـریف    ـورامین  (هندسی  ةشامل طرحهاي ساد ،طرحهاي زینتی مزبور

حهـاي زمـان سـلجوقیان در    طر .باشدمی)بن علی صافی بن ابوالمعالی داخل امامزاده علی ؛قم(ه بتّاشکال گل و 

ـ  نمیها  که تنها از بررسی طرح این توپی طوريه این زمان هم ادامه پیدا کرد ب ق بـه  توان معلوم کرد که بنا متعلّ

ترکیب جالب تـوجهی   ها، پخش بودن این سوراخ )307-1366:320 ،ورجاوند( .سلجوقی است یا مغول ةدور

کردند ولی نزدیک نوك یک بـرج مقبـره فقـط سـه      می کمال دقت پر داد و معموالً آنها را با می به سطح دیوار

   .نماید می شکاف عمودي وجود دارد که اثر مطلوب را تولید

 .گردیـد  ابداعجدیدي براي گرفتن این سوراخها  ۀایلخانی همین که گچ رواج بیشتري یافت طریق ةدر دور

عبارت بود از استعمال  ،اولین قدم در این تغییر .شد می کار بردهه جویی در وقت ب فهربراي صاین طریقه  شاید
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هـایی را بـا    سـپس تـوپی   .اسـت  شده طرح الزم کنده ،محل دقیق بند عمودي در ،نازك گچ که روي آن ۀباریک

   .ساختند می روکش گچی بدون در نظر گرفتن محل آجر در زیر گچ

در  .اسـت  شده می استفادهزیاد  ،جرکاريسازي طرحهاي آ ایلخانی از شبیه ةدورهاي  در بسیاري از ساختمان

طرحهـاي تـوپی در نقـاط    و بـه شـمار   داراي خطوطی است که عالمت بنـدهاي افقـی    ،روکش گچها  این بنا

شبیه بنـد آجـر و طـرح آجـر تراشـیده در مسـجد جـامع اشـترجان          .ي عمودي کنده شده استفرصتی بندها

   )2و  1اح الو(.استفاده شایان شده است)محراب اطاق گنبد مسجد(

  

  : نکته

آجرکاري نماي بناها به جز مواردي معدود که فاصـله میـان آجرهـا در جهـت افقـی و       ،سلجوقی ةتا دور

بناها در جهت طولی و عرضـی فاصـله    ةدر عمد) گنبد قابوس( اند وجور چیده شده عمودي بسیار کم و جفت

بـا  اي نـازك   به کمـک تیغـه   است تر ی پایینآجر وجود دارد که گاه این فاصله را که از سطح آجر کمدو میان 

  .کنند پر می بندکشی سادهیک 

اي از بندکشـی   گونـه  قابل مالحظه از آثار زیباي معماري از حدود قرن چهارم به بعد شـاهد  پس در تعداد

و اي جداناپذیر با سطح آجرکاري در پیونـد   است و به گونه ی بخشیدهخاص ةتزئینی هستیم که به نماي بنا جلو

سـر  دوعمـودي در فاصـله    طـور شـکل بـه    بندکشی تزئینی به طور معمول در سطوح مستطیل .باشد می ارتباط

با مالط گچ انجام گرفته و از نظر انـدازه وسـطح بـه دو دسـته      اًعمومها  این بندکشی.پذیرد می صورت هاآجر

ـ       . گردد می بزرگ تقسیم کوچک و ه کمـک قالـب بـه    بنـدکش پـس از قـرار دادن مـالط و صـاف کـردن آن ب

توان آنها را به دو دسته نگاره می ومختلف اجرا شده هاي  این نقش در گونه .پردازد می اندازي برروي آن نقش

عـرض ایـن    .علی و مانند آن در مایه خط بنـایی تقسـیم کـرد    ،محمد ،تزئینی و کلمات مبارکی چون اهللاهاي  

کـه اشـاره    یهایی از آن در سنگ بسـت است و ما به نمونه سانتی متر 4تا   3حدود  ،به طور معمولها  بندکشی

ربـاط شـرف و   هـاي   شد و سپس در انواع طرحها در آثار سلجوقی برخوردیم که از آن جمله اسـت بندکشـی  

   .گنبد خاکی اصفهان

پـانزده نگـاره مختلـف را بـرروي      از ویژگیهاي آثار عهد سلجوقی آنکه در یک بنا ماننـد گنبـد خـاکی تـا    

  )20ـ28 :1379 ،حاتم( .یابیم می آنهاي  بندکشی

بندي بناها  رسیم و در طبقه می در بررسی طرحهاي تزئینی مهرها متناسب با نوع بنا به نکات جالب توجهی

گنبدها به تزئینات مهرها با نقوش  و ها مدرسه ها، زاده امام ،اي هاي مقبره برج ها، کاروانسرا ،مقابر ،شامل مساجد

ـ  ،علی ،اهللا(اسماء متبرکه  ـگیاهی   ،هندسی در اکثـر  آنهـا مشـترك   و ایـن ویژگـی   خـوریم   مـی بر) ...ود محم 

الـواح  (.ت آنها متفاوت بوده استینقاط مختلف بنا متناسب با عظمت و اهم درنیز کارگیري آنها ه باشد و ب می

1،3،4،5(   

 ؛شود می محرابها دیده و ها داخل شبستان ،ها بین کتیبه ،ایوانها ،این تزئینات بیشتر در زیر طاقها ،در مساجد

مثالً در مسجد جامع اردستان که یک بناي سلجوقی است این تزئینات در قسـمت داخلـی قـوس روبـه گنبـد      

ـ    )4لـوح  (باشـد  می »اهللا«اسماء متبرکه مثل  ،شامل نقوش هندسی وشود  می مسجد دیده ه و شـباهت زیـادي ب

یا در مسـجد جـامع یـزد مهرهـاي     . دارد ،ایلخانی است ةناي دورکه یک ب مهرهاي تزئینی مسجد جامع بسطام
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قابـل رؤیـت   ) ع(ل شـیعیان علـی  شامل اشکال هندسی نام مبـارك اهللا و نـام شـیواي امـام او     ،تزئینی بین آجر

 ،مع گلپایگان و مسجد جامع قزوین، مدرسـه حیدریـه قـزوین   اشکال هندسی آن با مسجد جا و )3لوح (.است

نقـوش  . قابل مقایسه است و نام مبارك اهللا آن با مسجد جامع گلپایگـان شـباهت دارد   )6ح لو(بقعه پیر بکران

در بـاالي سـردر   هـا   در اکثر امامزاده . هندسی میل رادکان قابل مقایسه با نقوش هندسی گوي برج مراغه است

بارگـاه   اه اصـلی در مـثالً پیرامـون درگـ    ؛شـود  می این نقوش دیدهها  باالي سردرهاي  ورودي در اطراف کتیبه

آرامگـاه   ـمسـجد جـامع بسـطام      ،فوقـانی آن  ۀدر اطراف کتیب ،حضرت شاه عبدالعظیم یا منار غار در اصفهان

  .باشند می محمدیه مستوفی در قزوین از این گروه

رسـد از دوره سـلجوقی بـه دوره ایلخـانی نقـوش هندسـی حالـت         مـی  ل این نقوش به نظـر در سیر تحو

تـوان گفـت کـه حالـت      مـی  رود و حتـی  می به عنوان یک الگوي تزئینی مهم به شمارو کند  می تري پیدا منظم

  . شود می پیشین بیشترهاي  تقدسی بناها با توجه به اسماء متبرکه بناها نسبت به دوره

شـهرهایی   در است ، مشخصبندي شده طبقه ،اي که براساس الگوي منطقه 2 ةهمانطور که در نمودار شمار

که اهمایلخـانی  بـا تزئینـات اشـاره شـده بیشـتر       ةدور اند نسبت فراوانی بناها در ت حکومتی بیشتري داشتهی 

رشد نمـوداري آن تقریبـاً از زمـان سـلجوقی شـروع       .قزوین و تبریز ،تهران، خصوص در اصفهانه ب .باشد می

ـ تـوان کم  مـی  3 ةشماردر نمودار  شود؛ میاین تزئینات به تدریج کمتر  ،ایلخانی ةشده و در پایان دور ایـن   تی

   .سلجوقی و ایلخانی دریافت و شاهد سیر تحول صعودي و نزولی آن بودهاي  نوع تزئینات را در بناهاي دوره

  

  : گیري نتیجه

 ،بنـدآجري هـاي   توپی ،سوراخگیرهاي دروغین ،آجري تههاي  توپی هاي با ناماشاره شد به اینکه این تزئین 

   .سوراخگیرهاي تزئینی خوانده شده است و ده در بندهاي افقیبندکشی تراشی ،کوربند

کـار  ه العظیم در ري بعروف است دربناي بارگاه حضرت عبدکه به نام تپکفته م این مهر ۀترین نمون قدیمی

از  .بـه کـار رفتـه اسـت    و بـه صـورت خشـت پختـه و سـفال       باشد میرفته است که مربوط به دوره آل بویه 

 آن را هماننـد بعـد در مقبـره قـابوس بـن وشـمگیر      هاي  و در دوره استد جامع نائین مسج هاي بعدي نمونه

در  .کنـیم  مـی  این سلسله یعنی بناي سنگ بست مشاهده ةغزنوي آن را در تنها بناي باقیماند ةدر دور .بینیم می

سمت داخل در غالب بناها چه در ق هر مذکورم سلجوقی که اوج شکوفایی معماري آجري اسالمی است ةدور

زیباي آن را در بناي باشکوه رباط شرف  ۀنمون ؛است و چه در بیرون بنا زینت خاصی به بناهاي این دوره داده

درصـد   90این تزئین را در حدود  ،یعنی در اوج شکوفایی معماري ایران ،ایلخانی ةدر دور .یمینما می مشاهده

دار  تـه آجـري نقـش    توپیِ و با سطح بزرگترهاي  بندکشی در این دوره از نوع .یا بیشتر بناهاي این دوره داریم

 به طـور کلّـی   .شود که این شیوه از ویژگیهاي بنام دوران ایلخانی است می قالبی و یا صابونهاي کاشی استفاده

تزئینی برنمی خوریم و باالخره این تزئین در کنار همه فنـون و  هاي  دیگر به بندکشی ،از دوران صفوي به بعد

ـ  ،ي تزئینی با اشتیاق کاملروشها سـلجوقی و  هـاي   در معمـاري درخشـان دوره   ه اسـت و توسعه و رواج یافت

و در کنار گچبریهـاي زیبـاي محرابهـا جـذابیت و     بوده طاقها  و شبستانها ،رواقها، بخش سردرهاایلخانی زینت

  )20 :1379 ،حاتم( .است جلوه خاصی به بناهاي این دو دوره عظیم معماري ایران بخشیده

هاي صورت گرفته از پیدایش این الگوي تزئینـی در ابتـداي زمـان سـلجوقی و رواج و      در پایان با بررسی
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 سـلجوقی  ةپویایی این نوع تزئینات در معماري دور رسد که شکوفایی و نظر میه ایلخانی ب ةتداوم آن در دور

ایلخـانی   ةکـه معمـاري در اواسـط دور    شود و به تـدریج بـا اهمیتـی    می ایلخانی کمتر دیده ةدر ابتداي دور و

بعـد از  هـاي   در دوره .کنـد  مـی  این نوع تزئین شاید به دلیل نوع خاص معمـاري ایـن دوره رواج پیـدا    یابد می

ایلخانی حتی شاید انگشت شمار هم نباشد و جاي خود را به نوع دیگري از تزئینات شامل گچبریهاي زیبـا و  

   .دهد می بعديهاي  بی نظیر در دورههاي  یبهبدیع و کاشیکاري و کتهاي  نقاشی
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، به کوشش محمد یوسف کیانی، اسالمی ةآجرکاري در معماري ایران در دور ؛تزئینات معماري اسالمی )1366(  ----------

.تهران

، بنگاه ترجمـه و نشـر کتـاب،    چاپ اولدکتر عبداهللا فریار،  ، ترجمهمعماري اسالمی ایران در دوره ایلخانان )1346(ویلبر، دونالد

  .تهران

 ةآجـري در بناهـاي دور   تزیین توپی گچی تههاي  بررسی نقوش و شیوه )1385(نصرت الملوك مصباح اردکانی،؛ دادور،ابوالقاسم

.26ةشمار هنرهاي زیبا، ۀنشری، سلجوقی و ایلخانی
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ع طرحهاي تزئینیپراکندگی بناها و تنو: 1 ةرشما جدول

ردیف

 ةشمار

طرح

محل قرار گرفتن اثر در بنامکاندورهنام بنا

هاي دورتا دور برج لبهورامینهجري 688برج عالءالدوله15

2
بارگاه حضرت 

عبدالعظیم
ريپنجم هجرية سد

دیوار رگ چین  ـپیرامون درگاه اصلی 

و نماي اصلی بنا

3
بناي سنگ بست 

)مقبره(

- 421(ل قرن پنجم اوای

هجري قمري )389

کیلومتري  37

مشهد

در قسمتهاي داخلی بنا و گنبد و اطراف 

هاي آن کتیبه مناره

رباط شرف4

قرن ششم هجري 

کتیبه ایوان ) سلجوقی(

هجري  549(شمالی 

)قمري

 –خراسان 

سرخس

پایه  ـسردر ورودي  ـایوان ورودي 

محراب  ـایوان جانبی صحن اول 

اول، اطراف صحن دوم،  شبستان صحن

باالي سردر ایوان انتهایی ـپایه معمولی 

517
مسجد جامع 

اصفهان

قرن پنجم تا دهم 

هجري
اصفهان

داخل  ـداخل گنبد خاکی  ـزیر طاق 

بخشی از نماي ایوان  ـایوان مدرسه 

شرقی

همدانقرن ششم هجريگنبد علویان618

هاي  نیم ستون ـتزئینات داخل گنبد 

تزئینات (داخل ساختمان  عمودي

)بیرونی

71
مسجد جامع 

اردستان
اردستانسلجوقی

در قسمت سطح داخلی قوس رو به 

نماي داخلی بقایاي  ـطرف گنبد مسجد 

مسجد قبلی

8
2  

19

مسجد جامع 

گلپایگان
سلجوقی

 ـگلپایگان 

اصفهان
اطراف محراب ـگوشه جنوبی مسجد 

9
منار و مسجد سین 

اصفهان
ها ت خالی بین کتیبهمقساصفهانريهج 526

کتیبه فوقانی در قسمت باال و پائین آناصفهانایلخانیمنار غار10

ایلخانیمسجد جامع زواره1116
کیلومتري  12

اردستان

داخل شبستان گنبددار در میان تزئینات 

آن

نگارهاي آن تزئینات آجري در میان نقش وقزوینهجري قمري 460برج خرقان قزوین12

1313مراغههجري قمري 563ر مراغهبرج مدو

)مهرهاي تزئینی(فاصله بین آجر دامغانهجري قمري 417پیر علمدار دامغان14

در روي بدنه برجدماوندایلخانیبرج شبلی دماوند15

ها قسمت داخلی بنا دور کتیبهنیریزایلخانیمسجد جامع نیریز16

یزدششم هجريقرن جامع یزدمسجد 174
مهرهاي تزئینی هندسی و  –بین آجرها 

)ع( و نام امام علی نام مبارك اهللا

18
مسجد جامع 

فریومد
عرب سبزوارایلخانی

درقسمت یکی از طاقهاي ایوان اصلی 

درقسمت دیوار جانبی ایوان اصلی
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ردیف

شماره 

طرح

امحل قرار گرفتن اثر در بنمکاندورهنام بنا

19
گنبد سرخ 

مراغه
بین آجرهاي ستون کناري گنبدمراغهایلخانی

20
بناي خرابه گز 

اصفهان
اصفهانایلخانی

در اطراف کتیبه بر روي دیوار شمالی 

اطاق گنبد

21
مسجد جامع 

ورامین
ورامینایلخانی

هاي مختلف بین آجر و در  در قسمت

داخل محراب زیباي آن

زنجانهجري قمري704ـ713گنبد سلطانیه229

هاي  توپی(در آرامگاه الجایتو 

در جاهاي  ـتزئینات گنبد ) آجري ته

مختلف آن در بین آجر

238
مدرسه حیدریه 

قزوین

اواخر قرن ششم و آغاز قرن 

هفتم هجري
اطراف محراب و گنبدقزوین

ایلخانیبقعه پیر بکران247
جنوب غرب 

اصفهان
در قسمتهاي مختلف بنا

25
مسجد جامع 

اشترجان
اصفهانایلخانی

هاي  در قسمتهاي مختلف بنا توپی

.شود گچی دیده می

هجري 690میل رادکان2615

کیلومتري  8

جاده شمالی 

مشهد و 

دریاي خزر

هاي  هاي صورت گچ و توپی بندکشی

.شود آجري در اغلب نقاط دیده می ته

27
بقعه پیر 

تاکستان قزوین
ایلخانی

 ۀدر حوم

تاکستان
در قسمتهاي مختلف آن

2814
امامزاده عبداهللا 

دماوند
ایلخانی

در قسمتهاي 

شمالی 

 60دماوند 

کیلومتري 

تهران

متر از  5/1در قسمتهاي داخلی حدود 

.پایه با مهرها تزئین شده است
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شماره ردیف

طرح

محل قرار گرفتن اثر در بنامکاندورهنام بنا

مقبره چلبی 29

ی در اوغل

سلطانیه

در مجاورت هجري قمري 733

گنبد معروف 

سلطانیه

شود در اغلب نقاط دیده می

گوي برج 3013

مراغه

در شمال 

مراغه

تزئینات قسمت بیرونی بنا

مسجد جامع 31

اردبیل

در قسمت مختلف در اطراف اردبیلایلخانی

تزئینات

سردر مسجد 32

اشرف ورامین

الي سردر مسجددر باورامینایلخانی

آرامگاه محمدیه 3310

مستوفی در 

قزوین

سردر وروديقزوینایلخانی

مقبره شیخ 3412

عبدالصمد در 

نطنز

قسمت بیرونی بنانطنزایلخانی

مسجد جامع 3511

بسطام

اطراف محراب و وروديبسطامایلخانی

 –اصفهان ایلخانیبقعه پیربکران367

لنجان

ینی زیبایی در داراي مهرهاي تزئ

.باشد روي بدنه بقعه می

قسمت بیرونی بناقمایلخانیامامزاده ابراهیم قم37

امامزاده خواجه 38

عمادالدین قم

در اغلب نقاط بیرونی بناقمایلخانی

بین راه ایلخانیرباط ملک39

اصفهان به 

فارس

در داخل بنا و سردر ورودي

بین راه ایلخانیسپنج40

هان به اصف

آباده

در قسمتهاي مختلف بنا دیده 

شود می

مسجد جامع 3  41

قزوین

رشته کتیبه  5خاطر ه اهمیت آن بقزوینایلخانی قرن ششم هجري

گچبري آن است و داراي مهرهاي 

.باشد میتزئینی گچی در اطراف آن 
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  هانحوه قرارگیري توپی  طرح کلمات مقدس

  

  

  
  هاي هندسیطرح نقش  هندسیهاي طرح تکاملی نقش

  

  
  هانحوه قرارگیري توپی

  

  
  )1385دادور و مصباح اردکانی (برداشت از 

  )1لوح (
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  طرح تزیینات گیاهی

  

  

  
  هاي خم پاطرح زنجیره

  

  

  
  )1385برداشت از دادور اردکانی (

  

  )2لوح (
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  مسجد کبیر یزد* 

  

  )3لوح (
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  مسجد جامع اردستان *

  )4لوح (
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  گنبد علویان

  

  )5لوح (
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  مدرسه حیدریه قزوین* 

  

  
  هاي تزئینی به کار رفته در گنبد سلطانیهمهره* 

  

  )6لوح (


