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مسجد بي نظير جامع گوهرشاد و هنرهاي قدسي معماري

چکيده

مس�جد جامع گوهرش�اد كه باني آن »گوهرشاد آغا« است، سرش�ار از هنرهاي قدسي معماري ايران زمين، بنا شده 
اس�ت. اين مس�جد دارای چهار ايوان اس�ت. ايوان جنوبي و اصلي آن كه ايوان مقصوره ناميده مي ش�ود، سرش�ار از 
هنرهاي معماري، به خصوص كاش�ي كاري معرق با نقوش كاش�ي و آجر، گره هندسة نقوش، انواع كتيبه هاي خطوط 
ثلث، كوفي، نسخ و ... و انواع گلچين، گره و خط معقلي، رسمي بندي، نقوش بند رومي و ... و باالخره محراب نفيس 
و منب�ر چوب�ي منبت و گره و هنرمندي درودگراِن فوق العاده پركار اس�ت. مقرنس بندي ه�اي تخته به تخته منحصربه 
فرد، س�بب ش�هرت جهاني اين مسجد شده است. پيش خوان سازي ايوان از كتيبه بندي هاي متعّدد و متنوع است و دو 
گلدس�تة منقوس برجس�تة مدور، در نما از س�طح زمين تا انتهاي ايوان و رخ بام، با اس�ماء هزارگانة جالله »اهلل« مزين 
ش�ده اس�ت. ادامة گلدسته س�ازي و به خصوص گنبد ُاگون، با نقوش گلچين معقلي و خطوط بنايي، عظمت مسجد را 
دو چندان ساخته است.دو ايوان شرقي و غربي كاماًل مشابه يکديگر، با استفاده از ازاره سازي ها، اِسَپرسازي هاي آجر و 
كاشي، سرپايه سازي ها، طاق نماسازي ها و غرفه سازي ها و پشت بغل سازي ها و با نقوش گوناگون زيبا ساخته شده است 
كه درمجموع، اس�تفاده از خطوط بنايي س�ه رگي، ارزش هاي بي همتايي براي مس�جد به وجود آورده اس�ت. ايوان 
قبله متصل به بارگاه رضوي، با ارزش هاي گلچين هاي معقلي خوش�ه انگوري رفت و برگش�ت و خط بنايي س�ه رگي 
»رو، وارو«، از س�وره مباركه جمعه و بس�ياري ديگر، اين مسجد زيبا را به كمال مطلوب رسانيده است. غرفه بندي هاي 
دواشکوبه با طرح هاي گوناگون و نقوش كاشي كاري و بسياري ديگر نيز، عظمت اين مسجد را چند برابر ساخته است. 

واژگان كليدي: مسجد گوهرشاد، ايوان مقصوره، باي سنقر ميرزا، گنبد ُاگون، ايوان قبله.

حسين ُزَمرشيدي

1 دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد رجايي

)تاريخ دريافت: 90/7/22                                     تاريخ پذيرش: 90/10/19(
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 مقّدمه
ساخت مسجد گوهرشاد در زمان جانشين تيمور، پسرش شاهرخ 
ميرزا، ش��روع شد. »گوهرشاد آغا«، همسر دانا و تواناي شاهرخ ميرزا 
و عروس اميرتيمور، به معماران دس��تور داد مسجدي در كنار بارگاه 
حض��رت امام رضا)ع( بس��ازند كه همتاي آن تا ام��روز در هيچ كجا 
از قلمرو ما، يعني توران و ايران، س��اخته نش��ده باش��د. باني و خّير 
مسجد مي گويد: »بناي مسجد بايستي به گونه اي ساخته شود تا دنيا، 
دنياست بر قامت خود استوار بوده و نماسازي آن از هنرهاي شاخص 
معماري اسالمي و خدايي باشد كه تاكنون در هيچ بنا و مسجدي به 
كار گرفته نش��ده باشد«. گفته شده كه »گوهرشاد آغا« به طور دائم 
با مش��اوران خود از مراحل ساخت مسجد بازديد می كرد و بر اجرا و 

ساخت اين اثر بزرگ جهاني نظارت كامل  داشت.
در اين مسجد تقارن ها، پيمون ها، مدول ها و به طور كلي از نقوش 
وابس��ته ب��ه معماري در نهايت اس��تادي و با هنرمن��دي  منحصر به 
فرد اس��تفاده شده اس��ت. در مجموع، بايد بيان داشت طرح، اجرا و 
نماسازي هاي شگرف مسجد جامع گوهرشاد اصول و اساس معماري 

هفت صد سالة تيموري براي ايران و جهان اسالم گرديده است.

طرح مسجد جامع گوهرشاد
مس��جد جامع گوهرش��اد دارای چهار ايوان اس��ت ك��ه »ايوان 
مقصوره«1 آن ) ش��اخص مسجد، چه از جهت اجراي سازه اي و چه 

از نقطه نظر نماس��ازي ( در ضلع جنوبي مس��جد واقع ش��ده است. 
ايوان متقابل آن، ايوان قبله )شمالي( و متصل به بارگاه حضرت رضا 
)ع( است. ايوان شرقي متصل به صحن موزه است كه امروزه »رواق 
بزرگ امام«2 اس��ت و ايوان غربي، دقيقاً در مقابل ايوان شرقي و از 

تمام جهات هم چون ايوان شرقي است

شبستان مسجد 
شبس��تان هاي بزرگ در طرفين ايوان مقصوره و دو ايوان ش��رقي 
و غربي واقع و به ش��كل چهل س��توني و طويل اجرا شده است و به 
نام شبس��تان هاي زمستاني نيز معروف هستند. امروزه با افزودن در 
بين طول شبس��تان ها، آن ها را به چندين شبستان تبديل كرده اند. 
شبس��تان ها عموم��اً از س��تون هاي آجري با قوس هاي��ي گلو درهم 
س��اخته شده كه در دورة معاصر ديوارها، ستون ها، قوس ها و طاق ها 
گچ اندود ش��ده اس��ت. ايوان مقصوره نيز به عن��وان مركزيّت، براي 
برگزاري نمازهاي يوميه، خصوصاً در تابس��تان ها و برگزاري مراسم، 

نماز جمعه و ... مورد استفاده بوده است )تصاوير شمارة 1 و 2(.
ابعاد صحن مس��جد جامع گوهرشاد، 56/40 × 50/40 متر است. 
امروزه در موقع نماز، پذيراي جماعت نمازگزار است. بناي مسجد به 
شكل مرتفع است و ايوان ها با اختالف سطح و رفعت، سبب شيوايي 

اجرايي آن گرديده است.

 تصوير شماره 1: پالن مسجد گوهرشاد و قسمتي از بارگاه امام رضا )ع( ، 
مأخذ: مركز اسناد دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران
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 تصوير شمارة 2 : ترسيم سه بعدي از مجموعه مسجد گوهرشاد ،
مأخذ: مركز اسناد دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران.

 ايوان مقصوره
ايوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد با دهانه اي به عرض 16/10 
مت��ر و ايوان��ي به عمق 34/52 مت��ر، در بين تمام��ي ايوان هاي آثار 
معماري ايران و حّتي جهان اس��الم، يك استثنا است. دليل اين امر 
غيرقائم بودن دو ديوار طولي آن، در حالت س��ر و ته باريك است. به 
اين معنی كه دهانه پايين ايوان 1/5 متر كم تر از فاصلة دهانة باالي 
ايوان در پاطاق اس��ت. غير ش��اقولي بودن ديوارهاي طولي ايوان به 
ميزان 75 سانتي متر از هر طرف، سبب چشم اندازي هرچه زيباتر و 

سرشار از ارزش هاي هنري اين ايوان شده است.
اجراي سر و ته باريك ايوان مقصوره، سبب شده است كه جزييات 
مقرنس بندي و ساير هنرهاي درون ايوان از هر كجاي صحن مسجد 
در حالت »پرس��پكتيويي« بس��يار مجّس��م و قابل رؤيت باشد. ديگر 

جزييات هنري ايوان )تصوير شمارة 3( به شرح زير است:
الف: كارهاي تزييني اين ايوان از روي س��نگ ازاره شروع مي شود. 
نب��ش اي��وان از »ربع فلكه س�توني«3، با كاش��ي مع��ّرق و نقش 
ترنج بندي هاي مكرر، از كاش��ي زرد شروع ش��ده و اطراف دهانه سر 
و ته باريك ايوان را از دو جهت تا تيزه عبور داده و حالت »فتيله«4 

استوانه اي بسيار چشم نوازي را ايجاد كرده است.
ب: در جوار س��تون فلكه يادش��ده، كتيبه خط بس��يار خوشي از 
»ُمحَقق«5 نويس جهان اسالم، »بايسنقر ميرزا«، نوة تيمور، با كاشي 
معّرق در اطراف دهانة ايوان حركت دارد كه چشم هر بيننده، خصوصاً 
استادان خطاط را تا ژرفاي وجود مي كشاند. اين كتيبه، امروزه سبب 

سرمشق گيري خوش نويسان بزرگ در كنار اين ايوان شده است.
ج: پ��س از »س�ر چارك�ه«6 و »حميل كش�ي«7، كتيبة »گره 
نقوش«8 »پنج و هشت«9 و »سرمه دان ورپا«10 از قطعات كاشي 
و آجر در اطراف »دهانة خارجي«11 ايوان، زيبايي پخي جلوي ايوان 
را دو چندان ساخته است. هم چنين در جوار كتيبة ياد شده، كتيبة 
خط و »فتيلة گره«12 ديگري، ارزش هاي هنر كاش��ي كاري ايوان را 

زيباتر به نمايش گذاشته است.
د: اجراي شاه گره »چهارلنگه سرمه دان«، با عرض قابل توجهي در 
كادر و با تفكيك رنگ هاي كاشي، به حق در كمال زيبايي اجرا شده 

است )تصاويرشمارة 4 و 5(.
ه  : اجراي بس��يار هن��ري از »گرة معقلي«13 و »كاش�ي نره«14  
در رنگ های س��فيد و الجوردي، نقوش��ي جذاب آفريده است كه دو 
حركت گره را، آن هم در زمينة كاشي ناب و يك دست فيروزه اي به 

وجود مي آورد.
و: در حاشيه كشي گره معقلي، از نقش گرة اصطالحاً »طبل و زهره 
شمسه دار هشت« استفاده ش��ده و در متن برخي از آالت گره، خط 
معقلي خوش از اس��ماء جالله »اهلل« با عظمت بس��ياري نقش بسته 
اس��ت. در متن حاشيه كشي يادشده با عرض كادر طويل و مرتفع، از 
پاي س��نگ س��ياه ازاره، كه از دو طرف تا تيزه كشيده شده و به طور 
متقارن بدنه را از گره معقلي اصطالحاً »هشت چوب خطي« پركرده 
اس��ت، ارزش هاي هنري بسيار شاخص و استثنا در ايوان مقصوره به 
وجود آورده است )به دو بغل كشي هاي تصاوير 4 و 5 و 6 از كار گره 

معقلي دقت كنيد(.
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             تصوير شمارة 3: نمود كامل سر و ته باريك ايوان مقصوره و ...                 تصوير شمارة 4: عناصر تزييني محدودة نبش ايوان مقصوره از نقوش و خط و ... 
   

تصوير شمارة 5: نقش شاه گره »بازوبندي سرمه دان« و ... و نمود گلدستة فلكه و ... از 
پيش خوان ايوان مقصوره

ز: حميل كش��ي و قاب سازي گود و برجسته توسط سر پايه ها، براي 
طاق نماهاي گود پنجره دار و قوس بندي »دو اشكوبه«15 و كتيبة خط 
كاش��ي در زير طاق نماي پنجره ها، آن هم در »زمينه تخِت«16 خلوت 

گچي، زيبايي چشم نوازي را در ايوان حاكم ساخته است.
ح: »رسمي بندي«17 از »گذراي كاشي نره«18 ايجاد شده و شروع 
آن از »لچكي ها«19 و »ترنج ها«20 و در نتيجه »ترنچه ها«21، س��بب 
ايجاد زمينه دايره و پاي پوشش طاق كاذب زيرين گنبدخانه »آهيانه«22 

شده است.
ط: محاس��بة جزء به جزء فتيله هاي پيچ از دو بدنة ايوان، كتيبه هاي 

خ��ط و گرة معقلي در انواع مختلف، »اِسَپرس�ازي «23هاي گره و خط 
معقل��ي در مت��ن »آالت«24 و در مجموع، قاب بندي ه��اي پنجره ها و 
رسمي بندي در حدي بسيار استادانه، آرامش و روح نوازي بسيار مطلوبي 

به وجود آورده است.
ی: در طّراح��ي نقوش نيز از انواع گ��رة معقلي و كتيبه هاي خط در 
انواع گوناگون و فتيله هايي با نقوش كاشي بهره گرفته شده كه باتوجه به 
هم نشيني رنگ هاي كاشي، تفكيك رنگ ها، خانواده رنگ ها و هم نشيني، 
تن��وع، پيون��د، گويايي و جال و »تأللوي«25 رنگ ه��ا و در مجموع زبان 
رنگ هاي كاشي، هنرهاي خاصي به وجود آمده است )تصوير شمارة 6(.
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تصوير شمارة 6: قسمتي از بغل كش ها و طاق نمابندي ها، رسمي بندي، مقرنس، گردونه خط و ترنج بندي ها و ... قسمتي از گنبدخانه و ... ايوان مقصوره

مقرنس بندي ايوان مقصوره و ...
منب��ر چوب��ي طوي��ل بس��يار ارزش من��دي از منب��ت و »هنر 
كنده كاري«26 ه��اي بس��يار اس��تادانه، نقوش مختلف هندس��ي و 
اجراي »قطار مقرنس«27 چوب در انتهاي اس��كلت منبر به وجود 
آمده اس��ت. البته محرابي جديد به جاي محراب قديم، متش��ّكل از 
سنگ و كاشي زيبا، در س��ال هاي اخير، جايگزين محراب تيموري 
ش��ده كه آن هم به ش��يوة خاص اجرايي در انتهاي ايوان چشم گير 
اس��ت. همچنين اجراي مقرنس بندي س��ي و ي��ك تخته از آالت، 
»پرك ها«28، »كفگيرها«29، نيم كفگيرها، شمس��ه هاي زوج و فرد 
و در مجموع، »طاس و نيم طاس«30 هاي گود، »آويز كندويي«31 
و متقارن از دو س��و تا تيزه و »نيم شمس�ه«32 انتهايي در تارك، 
كاري بي نظي��ر و بي همت��ا در نهايت زيبايي براي جهان اس��الم به 

وجود آورده است.
نكته: »مقرنس بندي «33هاي بس��يار زيب��ا و آويز تخته به تخته 
كاخ الحم��راي اس��پانيا به كار گرفته ش��ده در ت��االر »دو خواهر و 
س��روش«، كه معمار آن ايراني بود و بس��يار مورد توّجه هنرمندان، 
هنرشناس��ان، معماران، انديشه مندان، محققان، پژوهشگران هنري 
و بس��يار ديگري از فرهيختگان عالم، خصوصاً اروپا است، از مقرنس 
بندي هاي سر در مسجد جامع كهنة ميدان كاشان و ايوان مقصوره 

مسجد جامع گوهرشاد اقتباس شده است )تصاوير شماره 7 و 8(.

تزيين های زير گنبدخانه
ارتفاع تا ميانة تيزه پوش��ش زيرين طاق )آهيانه(، حدود 25/50 
متر اس��ت كه اين خود س��بب چش��م اندازي گنبدخانه شده است. 
تزيين های زير اين گنبدخانه به شيوة تزيين های معاصر با نّقاشي ها 

و رنگ هاي كاماًل پخته و بس��يار چش��م نواز اس��ت و ب��ا طرح هاي 
نق��وش گوناگ��ون »اس�ليمي«34، »ختاي�ي«35، »گل و گي�اه«، 
»افشون «36ها، »توترمه«37 ها و حركات رو، وارو و »پيچك«38 ها 
و بسياري ديگر تزيين شده است. در ادامه، تفكيك اين نقش ها، به 

طور جداگانه بيان مي شود:
1. كتيبة خط ثلث كم ع��رض در پيرامون داخلي زير گنبدخانه 

كه به شكل كمربندي مدور چشم نوازي مي كند.
2. ترنج بندي كش��يده هش��ت گانه با رعايت فاصله از يكديگر، با 
نقوش زيبا و نقش »بند رومي«39 كش��يده ش��انزده گانه كه »خط 

كمربندي«40 را رونق مي دهد.
3. ترنج بن��دي هش��ت گانه مدور نوك كش��يده »نقش َكالبي« و 
سپس نقوش بند رومي كوتاه شانزده گانه با حركات مختلف و زيبا، 

شكل دهي نقوش را مضاعف مي كند.
4. ترنج بندي هش��ت گانة بيضي با نقوش بس��يار متنوع و سپس 
نقش بند رومي هاي كوچك ش��انزده گانه و جالب نيز س��بب تكامل 

نقوش شده است.
5. ترن��ج دايره در انته��اي تيزه طاق زيرين، با »خط نس�خ«41 
بس��يار خوش، س��ورة مباركه توحيد را به نمايش گذاشته و هشت 
ترنج��ي »برگ بيدي«42، خوش فرم با نقوش گوناگون و رنگ هاي 
جدا از يكديگر، در اطراف خط ياد ش��ده، تزيين های زير گنبدخانه 

را از جهات مختلف، ارزش هنري خاص بخشيده است.
6. وج��ود چهل چراغ آوي��ز از تيزه طاق كه گوي��ي چهل چراغ 
نيس��ت، بلكه چهارص��د چراغ هم بيش تر اس��ت، در بُعد و حجمي 
وسيع، چشم نوازي و شگرفي ايوان مقصوره را دو صد چندان ساخته 

است )تصوير شمارة 9، به تصوير شمارة 6 نيز رجوع كنيد(.
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تصوير شمارة 9: عناصر رسمي بندي، نقوش نّقاشي بسيار دلنواز از خط ثلث در گردونه نقوش بند رومي، ترنج گالبي ها، بيض ترنج ها و ... مجموعه زير گنبدخانه ايوان مقصوره

گلدسته هاي مسجد جامع گوهرشاد
گلدس��ته س��ازي مس��اجد تا قبل از دورة تيم��وري، عموماً ميل 
مناره ه��ا با يكنواختي نس��بي و در مواردي با اج��راي مأذنه محدود 
در فرم نخس��تين ساخته می ش��د؛ به عنوان مثال منار گلدسته هاي 
ميل مس��جد علي با »تونگان س�ازي«43 و ميل س��اربان و نوعي 
مقرنس بندي، در دو مرحله به ص��ورت پيش آمدگي، به وجود آمد. 
اي��ن بناها از دورة س��لجوقي ب��ود و هر دو در اصفهان ق��رار دارند. 
هم چنين مأذنه در ختم منار گلدس��تة خش��تي، كه الحاقي از دورة 
س��لجوقي است، در مسجد فهرج يزد به كار گرفته شده است كه از 

آثار خش��تي نيمة اّول قرن اّول هجري قمري محسوب می گردد. به 
جرأت مي توان گفت، تبديل منار گلدسته در تركيب گلدستة مطلق 
بس��يار خوش فرم و با پيش آمدگ��ي از مقرنس بندي هاي اصطالحاً 
»گل ن��و« براي ايج��اد مأذنه مطل��وب از دورة ش��كوفاي معماري 
تيم��وري و فقط در پيش خوان س��ازي، در دو ط��رف ايوان مقصوره 
مسجد جامع گوهرشاد به كار گرفته شده است. گلدسته سازي فلكه 
برجس��ته، خود سبب زيبايي خاص در نماي پيش خوان شده است. 
با رجوع به تصوير ش��مارة 3 و كليات تصوير ش��مارة 10 اين مباني 

بيش تر مشّخص مي گردد.

 تصوير شمارة 8: قسمتي از محراب، منبر صاحب الزمان )عج( و جزييات 
مقرنس بندي ايوان مقصوره

تصوير شمارة 7: كليات مقرنس بندي تخته به تخته بي همتا در انتهاي ايوان 
مقصوره
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پيش خوان ايوان مقصوره
1. روي س��نگ س��ياه ازاره از نبش ايوان، س��تونچة م��دّور فلكه با 
نقش بند رومي مكرر و بعد از آن به طرف ساقة گلدسته سرچاره كشي 
در دو ردي��ف و در بين دو س��رچاركه موازي عمودي، س��رچاركه هاي 
فرعي سبب به وجود آمدن زمينه هاي مربع و مربع مستطيل شده كه 
در زمينه ه��اي مربع با نقش گل، برگ، كاش��ي معرق و در زمينه هاي 
كشيده، اسماء هزارگانه جالله » اهلل « به شكل يك رديف در ميان، تا 

پيشاني پيش خوان تكرار شده است )به تصوير شمارة 3(.
هم چنين اجراي كتيبة بزرگ خط ثلث و »كوفي«44 نيز، به فاصلة 

مشّخص، همچون موارد ياد شده تا انتهاي ايوان تكرار شده است.
2. از روي سنگ ازاره براي كتيبة خط يادشده، قاب كاشي معرق با 
نقوش اسليمي و ختايي به شكل قاب قرآني، همراه با دو كتيبة كشيده 

خط، اجرا شده است.
3. كتيبة خط ثلث و كوفي از خوشنويس بي همتاي دوران تيموري، 
»بايس��نقر ميرزا فرزند شاهرخ ميرزا و گوهرشاد«، به عبارت »بسم اهلل 
الرحمن الرحيم قال اهلل تعالي انما يعمر المس��اجد اهلل و ...« با كاش��ي 
س��فيد مينايي در زمينة الجوردي خلق ش��ده است. در بين اين خط 
حركات بس��يار چش��م نواز بند ختايي و مكمل آن، كتيبة عريض خط 
كوفي بسيار خوش، با حركات حروف آن از »بادمك هاي«45 اسليمي 

با كاشي فيروزة ناب، كتيبه را دور زده است.
شايان گفتن است كه اين كتيبة خط، اطراف ايوان را حركت دوراني 

دوردار مي دهد )تصوير شمارة 11 و3(.

تزيين های دو گلدسته
1. روي س��نگ س��ياه ازاره مدور، دو راسته كتيبه هاي بند رومي 
كش��يده در تركيب مدور، س��اقه گلدسته هاي برجس��تة فلكه را با 

كاشي معّرق و خط نستعليق و با اشعار ناب زينت داده است.
2. حميل كش��ي فيروزه اي با كاشي نره و خط بنايي سه رگي 
كش��يده به رن��گ زرد نارنجي، با عبارت الاله اال اهلل مزين ش��ده 
است. در متن مدور آن، با خط معقلي شطرنجي به رنگ سفيد و 
فيروزه اي، كلمة مبارك محّمدرسول اهلل درج شده است. در بين 
حروف، گلچين هاي منفرد با كاش��ي فيروزه اي، كه مجموعه اي از 
زمينه آن آجري است، ارزش هنري وااليي به وجود آورده است.
3. كتيب��ة مدّور روي خط ياد ش��ده، جايگاه »گرة چهار لنگة 
نيم هش��ت« با كاش��ي معرق نقش دار، در زمينة آجري، بسيار 

اس��تادانه  اجرا  ش��ده  اس��ت.
4. اج��راي »قابچه«46 ه��اي كش��يده كول��ي دار در بي��ن س��ر 
چاركه كش��ي هاي آج��ري و نق��ش گل، برگ و خط در پايه س��اقه 

گلدسته ها، سبب زيبايي بسياري شده است.
5. تك��رار زنجيرباف��ت سرچاركه كش��ي آج��ري و در مت��ن، 
مربع هاي لوز به وجود آمده از سرچاركه كش��ي ها، كاش��ي كاري  
مع��رق در يك رديف مايل با نقوش اس��ليمي و گل و برگ و در 
ردي��ف ديگ��ر وجود اس��ماء هزارگانة جالل��ه » اهلل « ارزش هاي 
جاودان��ة هن��ر معماري را در دو س��اقة برجس��تة گلدس��ته هاي 
پيش خوان ايوان، تا انتهاي پيش��اني ايوان، به وجود آورده اس��ت 

)تصوير ش��مارة 12و3(.

              

تصوير شمارة 10: كليات ايوان مقصوره، گلدسته ها و گنبد مسجد جامع 
گوهرشاد

تصوير شمارة 11: خط توأمان ثلث و كوفي بي همتا از خوشنويس بزرگ دوران 
تيموري »بايسنقر ميرزا« و ساير پديده هاي هنري قسمتي از پيش خوان ايوان 

مقصوره

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

24

13
90

ان 
مست

 ز
م  

شش
ره 

شما
   

ي 
هش

ژو
 ـ پ

مي
 عل

امه
صلن

ف

تصوير شمارة 12: نمود فلكه گلدسته و اسماء »جالله اهلل« قسمتي از بدنه مدور گلدسته هاي ايوان مقصوره

6. پش��ت بغل س��ازي از دو لچكي باالي قوس اي��وان و در متن 
سرچاركه كش��ي از كاش��ي كاري معرق با نقوش اسليمي و با كاشي 
سفيد مينايي و حركات ختايي به رنگ تغاري، در زمينة كاشي ناب 
الج��وردي، درخش��ش و ارزش هنري را در س��ر در ايوان به وجود 

آورده است.
7. كتيبة خ��ط ثلث كمربنددار به رنگ كاش��ي زرد نارنجي، در 
زمينة كاش��ي الجوردي، زيبايي س��ر در را چند برابر ساخته است. 

بعد از اين كتيبه همان ادامه افقي خط بايسنقر ميرزا است.
نكته: جزييات اجرايي، از مباني ذكر ش��ده هنري از ستونچة طويل 
پيچ نبش ايوان با خط بايسنقرميرزا و ساقة گلدسته ها تا انتهاي ايوان، 
دقيقاً به موازات لبة س��ر و ته باريك ايوان اجرا شده اند كه از هر طرف 
75 سانتي متر است. اما ادامة گلدسته، از لبة ايوان و پشت بام تا انتهاي 

»قپة گلدسته«47، در محور قائم است )تصوير شمارة 10(.

مأذنة گلدسته هاي مسجد جامع گوهرشاد
1. پ��س از ختم چاركه كش��ي و ترنجي ها، عبور كاش��ي گذرا به 
رنگ سفيد و الجوردي در پيرامون ساقة گلدسته انجام شده است.
2. كتيبة خط ثلث به رنگ زرد، در زمينه الجوردي كاشي معرق، 

در گرداگرد انتهاي ساقة گلدسته ها قرار گرفته است.
3. قابچه هاي كاش��ي معرق با طرح هاي گل و خط، به شكل يك 

در ميان، بر انتهاي ساقة گلدسته ها ايجاد شده است. 
4. مقرنس بندي بس��يار جالب كاش��ي كاري »گل و نو« با نقوش 
گوناگون و تخته به تخته، به حق ابداع بس��يار ارزش مندي است كه 
از دورة ش��كوفاي معماري تيموري، براي معماري قدسي و مساجد 

ايران به ارمغان گذارده شده است.
5. اجراي مأذنه سازي با مقرنس بندي »گل نو«، كه سطحي قابل 

توّج��ه را براي مأذن گاه به وجود آورده اس��ت، ب��ا تيرك بندي ها و 
حف��اظ، ك��ه در دورة تيموري چ��وب بوده و امروزه از فلز س��اخته 
مي ش��ود، آن هم با نقوش هندس��ة گره در پيرامون مأذنه، به طور 

كامل اجرا شده است.
6. »طرة انتهايي«48 مأذنه و ساقة ستونك انتهايي با كاشي كاري 
معّرق با حركات اس��ليمي و به رنگ زرد نارنجي و حركات ختايي و 
گل و برگ به رنگ هاي سفيد و فيروزه اي و ... ارزش هنري شگرفي 

را براي گلدسته ها حاصل كرده است.
7. كتيب��ة خط ثلث انتهايي كه از كاش��ي معرق به رنگ س��فيد 
مينايي س��اخته ش��ده و س��پس قپه گلدس��ته و در ختم گلدسته 
»ُخوج س�ازي«49، ب��راي ايوان مقص��وره و در كل براي مس��جد 
بي همتاي جامع گوهرش��اد، جذابيت خاص هن��ری را وجود آورده 

است )تصوير شماره13(.

تزيين های گنبد مسجد گوهرشاد
1. ساقه گنبد با نقوش گلچين معقلي در تَرك بندي هاي عمودي 
به ش��كل يك در ميان، ت��ا زير كتيبة خط زيبايي چش��م نوازي به 

وجود آورده است.
2. كتيبة خط ثلث بس��يار دلنش��ين، در گرداگرد س��اقة گنبد، 

شگفتي خاصي را از هنر خوشنويسي نشان مي دهد.
3. وجود »س�نگ خاقاني«50 پيش آمده، س��بب آبچكان گنبد 
شده است و سپس غلت »شكم دار«51 »كونال گنبد«52 با نقوش 

گلچين مكرر معقلي، تزيين چشم نوازي را به وجود آورده است.
4. زمينة كاش��ي فيروزه اي ناب با »نره« و خط سه رگي بنايي با 
عبارت »ال اله اال اهلل« با تناسب خط و از كاشي زرد و سايه خط از 

كاشي الجوردي، زيبايي بسياري آفريده است.
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5. عبارت مقدس »محمدرسول اهلل« در گردونة غلت دور گنبد، با 
خط معقلي از جنس كاشي نره سفيد مينايي، زيبايي خط سه رگي 

را دو چندان ساخته است.
6. عب��ارت مقدس »علي ولي اهلل« با كاش��ي الجوردي در ناحية 

وسط خط بنايي سه رگي، عظمتي از حقانيت را گويا است.
7. پوشش يكنواخت و ساده با كاشي نره فيروزه اي، با »غلت«53 

بس��يار خوش فرم از »دور هشت قسمت« گنبد، درخشش گنبد را 
بسيار دلنشين ساخته است.

8. اج��راي »ُخوج« در تيزه گنبد به وس��يلة چن��د »گوي فلزي 
نقره اي« و در تارك آن كلمة فلزي جاللة » اهلل« ، حقيقتاً زيبايي و 

وقار هنر قدسي گنبد را بسيار شگرف ساخته است.

 تصوير شمارة 13 : نقوش معقلي خوشه انگوري و ساقه كامل از گلدسته، گردونة خط ثلث، مقرنس بندي »گل و نو«، مأذنه و ساقة
 گلدسته انتهايي و ... از دو گلدسته مسجد جامع گوهرشاد

تصوير شمارة 14: انواع گلچين معقلي، خطوط سه رگي بنايي و معقلي و ... در مجموعه گنبد شكم دار خوش فرم مسجد جامع گوهرشاد
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تصوير شمارة 15: طاق نما سازي، پشت بغل سازي از نقوش گل و بوته جقه اي و ... دو ايوان شرقي و غربي مسجد جامع گوهرشاد

دو ايوان ش�رقي و غربي مس�جد
انحناي قوس دو ايوان مذكور از فرم »شمشيري«55 يا شاه عباسي 
بلند، هم چني��ن ابعاد و تزيين های خارجي و داخل��ي اين دو ايوان، 

دقيقاً يك اندازه و يك شكل هستند كه به آن ها اشاره مي شود:
1. پس از ازاره س��نگ، سر چاركه كش��ي عمودي و افقي، سبب 
كادربندي هاي متناس��ب ش��ده و سپس از نقوش »ش�اه گره«56، 
اصطالحاً »ش��ش و شمسه«، براي شاه گره استفاده كرده و در متن 

آن ها از انواع نقوش هندسه گره ُخرد بهره برده شده است.
2. بي��ن قاب س��ازي هاي تحتان��ي و فوقان��ي، از كادر اصطالحاً 
»مربعگي«57 با حاشيه كش��ي و در متن آن ها از نقوش گل و برگ 

چهار بازوبندي استفاده شده است.
3. قاب هاي فوقاني از حاش��يه بندي و در متن آن، حركات زنجير 
بافت با حركات اسليمي و در متن حركات اسليمي، بندهاي ختايي، 

عموماً از جنس كاشي معّرق، چشم را نوازش مي دهد.
4. »پشت بغل«58 س��ازي با حركات اسليمي و ختايي و سپس 
مربعگي ه��اي چهارترنجي از نقوش و در مربع »لوز«59 مياني چهار 
ترنجي خط معقلي تخت با عبارت »محمد رس��ول اهلل« سبب وقار 

هنري ايوان شده است.
5. عموم��اً دو ط��رف قاب س��ازي ها، نقوش و حركات »خوش�ه 
انگ�وري«60 با حركات اس��ليمي و ختايي در رنگ هاي چش��م گير 
الجوردي و زرد، زمينه هاي كادربندي جالبي را براي قاب س��ازي ها 

به وجود آورده است.
6. پش��ت بغل سازي بس��يار زيبا و جالب با نقش گل هاي »بوته 
جق�ه«61 اي زرد در زمين��ه الجوردي، كاش��ي كاري معّرق بس��يار 

ظريفي را ايجاد كرده است.
7. كتيب��ة خط ثلث در زمينة الج��وردي، زيبايي دو چنداني به 

ايوان هاي شرقي و غربي داده است.
8. عبور حركات خوش��ه انگوري به ش��كل افقي و ختم »قرنيز 
بن�دي«62، ارتفاع دو ايوان ش��رقي و غربي را هم راس��تاي يكديگر 

ساخته است )تصوير شمارة 15(.
تزيين ها در اِسَپرسازي هاي دو ايوان شرقي و غربي

1. اِسَپرسازي ايوان از تركيب غرفه سازي محدود و سرپايه سازي ها 
در طبقه زيرين و غرفه س��ازي و س��ر پايه س��ازي در ارتفاع فوقاني 

تشكيل شده است.
2. پس از س��نگ ازاره، س��ر چاركه كشي ها، تفكيك و كادربندي 
طول و ارتفاع، دو اِسَپر متقابل را براي دو ايوان به وجود آورده است.
3. عموم��اً نق��وش، بيش تر آجر هس��تند و از نق��ش آجر با آجر 
و ح��ركات كلوكبن��دان در پيون��د آنها، ب��ا تمام س��ادگي، مناظر 
چش��م نوازي ايجاد شده است. هم چنين، تلفيق آجر و كاشي سبب 

شده كه نقوش چنگ بسته حاصل شود.
4. عموم��اً نقوش تزييني با »ح�ركات 7 و 8«63 »رو،  وارو«64، 
س��بب شكل دهي در اِسَپرها و سرپايه هاي گود و برجسته شده و با 
پشت بغل سازي با كاشي معرق و استفاده از نقوش زيبا و كتيبه هاي 
منقوش��ي در ب��االي قاب بندي ها، س��رپايه ها و غرفه هاي تحتاني و 

فوقاني، طرحي دلنشين به وجود آورده است. 

نقوش اِسَپر مياني
1. ازاره س��نگ، دربند سازي و پش��ت بغل سازي كاشي معرق در 

زمينة فيروزه اي با نقوش گل و گياه و...
2. به وجود آوردن نقش »كلوبندان«65 از كاش��ي سفيد مينايي 

و الجوردي با نقش گره هندسي.
وضعّيت »شاه گره« شمسه هشت، بازوبندي و سرمه دان به شرح زيراست:
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الف: شمسه هشت )ستاره هشت پر(،
ب : بازوبندي  ش��امل س��ه تركيب پنج )پنج ضلعي( و يك مربعگي 

در وسط،
ج : سرمه دان،

د : نيم شمسه هاي هشت در كناره قوس و دور طاق ايوان همراه با 
آالت نيم گيوه ها و ... .

خط سه رگي در متن آالت گره
زيبايي و ش��گرفي در دو ايوان ش��رقي و غربي، ناشي از خطوط 

س��ه رگي بنايي به رنگ الجوردي اس��ت ك��ه در زمينة آجري به 
ش��رح زير اس��ت:

»محمد رس��ول اهلل« براي دو آالت نيم گيوه؛ » اهلل اكبر« رو ، 
وارو ب��راي آالت هاي س��رمه دان؛ » اهلل«، »محّمد«، »علي« براي 
آالت زهره ش��اخك دار؛ »ي��ا ربي« براي آالت پن��ج؛ » اهلل اكبر« 
مك��رر چهارگانه و در وس��ط آن، دو »محّم��د« متصل رو، وارو در 
آلت شمس��ه هشت و كلمه مبارك » اهلل« در ناحية تيزه و باالخره 
نقوش خطي، كه در كم ترين اثر معماري اس��المي ديده مي ش��ود 

)تصوير ش��مارة 17(.

تصوير شمارة 16: سرپايه سازي ها، غرفه سازي ها، كتيبه سازي ها و ... دو ايوان شرقي و غربي مسجد جامع گوهرشاد

تصوير شمارة 17 : اِسَپر مياني دو ايوان شرقي و غربي با نقوش شاه گره و خط و ... مسجد جامع گوهرشاد
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خط و گلچين زير طاق دو ايوان
1. حاش��يه بندي عري��ض از دو بدنه دور طاق در تي��زه، در زمينه 
فيروزه اي از جنس كاشي نره و خط »سه رگي«66 بنايي با كاشي زرد 

و سايه خط با كاشي الجوردي،
2. حاشيه بندي با نقش گره معقلي بيضي مكرر از دو شانه تا »تيزه 

طاق«67 و نقوش گلچين در متن آنها،
3. حاشيه كش��ي گلچين زنجير بافت مؤثر در ايجاد شمس��ه بندي 

خط مياني.

نگين بافت هشت و چهار لنگه 
1. كادر مياني زير طاق از بيس��ت شمس��ه هش��ت و چهار، ربع 
چهار لنگه، شانزده نيم چهار لنگه و نگين مياني با نقوش گوناگون 
در بازوبندي چهار لنگه از جنس كاشي سفيد مياني و گلچين هاي 

الجوردي، زيبايي چشم نوازي را در دو ايوان به وجود آورده است.
2. خ��ط معقلي تفكي��ك از ذكر نام محمد مصطفي )ص( و علي 
مرتضي )ع( و اوالد پاك او به حق ارزش تزيينات قدس��ي دو ايوان 
را به س��رحدي از كم��ال هنر، معرفت، عرفان و عش��ق به خاندان 

نبوت رس��انيده اس��ت.
3. نگين مياني و وس��ط تيزه طاق با نقش خط و گره هندس��ي، 
با خطوط مكرر )يا حنان، يا منان( با رنگ كاش��ي سفيد مينايي و 
شمس��ه هش��ت در ميان، پديده هنري نقوش قدسي ايوان را از هر 

جهت كامل و بي مانند س��اخته اس��ت.
4. آوي��ز چهل چراغ بس��يار زيبا از وس��ط و تيزه ط��اق، زيبايي 
دو ايوان را از تمام جهات كامل و پُر تأللو س��اخته اس��ت )تصوير 

ش��ماره  18(.

تصوير شمارة 18: نقوش گلچين، گره و خط معقلي بس ارزش مند با نام »علي مرتضي )ع( و اوالد پاكش« دو شانه زير طاق ايوان هاي شرقي و غربي؛ مسجد جامع گوهرشاد

تزيين های ايوان قبله )ايوان شمالي( 
1. »پيش خ�وان«68 ايوان قبله از قاب بندي و نقوش مختلف به 

وجود آمده است كه عموماً از جنس كاشي معرق است.
2. كف پوش س��نگ مرمر ناب، و دس��ت انداز سنگ از ستونك ها 
و صفحه های س��نگي ابزاردار در متن ستونك ها تا اندازة حدود 80 
س��انتي متر، با دو دهانه باز براي رفت و آمدها به حريم ايوان، شكل 

خاص و زيبايي به ايوان بخشيده است.
3. ج��دا از در ورودي اي��ن ايوان به بارگاه مق��دس رضوي، ازاره 
س��نگ در اطراف ايوان و سپس س��ر چاركه كشي ها با نواربندي ها و 

كادربندي ها، اساس كارهاي تزييني ايوان را به وجود آورده است.
4. نقوش بسيار زيباي »خوشه انگوري« به شكل رفت و برگشت، 

از زمين��ة آجري و كاش��ي ن��ره و با رنگ هاي دلنش��ين در حالت و 
تركيب خاص »خفته و راس�ته«69 ت��ا پاكار طاق، روش تزيين اين 

ايوان را از هر سه ايوان ديگر متفاوت كرده است.

اِسَپرسازي مياني ايوان 
1. اِسَپرس��ازي ميان��ة ايوان ب��ا حركات مختلف كارهاي قدس��ي 

معماري، تركيب قابل توجهي به ايوان داده است.
2. زمينة نقوش گره هندسي از آالت شش، مربعگي و لوز مربع با 
كادربندي و حميل كش��ي است و در متن آالت شش، شش ضلعي، 
نق��وش گل و برگ و در برخي از آالت مربع نيز نقش اس��ليمي هاي 
كوتاه بادامك دار موجود اس��ت. در اكثر مربعگي ها، نام هاي هزارگانه 
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جالله »اهلل« از كاش��ي زرد نارنجي، با عظمتي از هنر معقلي س��ازي 
گره و خط، اين ايوان را نيز بي همتا ساخته است.

عموم��اً نقوش به كار گرفته ش��ده در دو ايوان ش��رقي و غربي و 
به خص��وص اي��وان قبل��ه، بازمان��ده از دوره اثر ش��گرف و بي مانند 
اِسَپرس��ازي مياني ايوان قبل��ه، دقيقاً از بقعة عارف بزرگ و ش��اعر 
ش��وريده، »خواجه عبداهلل انصاري«، الگوبرداري ش��ده اس��ت كه از 

دورة شكوفاي معماري، دورة تيموري در هرات است.

خط كوفي سه رگي ايوان قبله 
1. اجراي گذراي آجري با ضخامت آجر در طول، از دو شانه طاق 

شروع و تا تيزه ادامه داشته و سبب كادربندي خط شده است.
2. گره معقلي با نقوش هندسي در تركيب مربعگي و پنج بندي و 
ش��طرنجي بندي هاي مورب و چپ و راست با انواع كاشي نره، سبب 

كادربندي هاي افقي، عمودي و مورب شده و در متن آالت يادشده، 
»نقوش بند رومي چپ و راست« و ... به وجود آمده است.

3. حميل كش��ي با كاشي سياه زاغ از دو شانه طاق تا تيزه، زمينه 
را براي اجراي خط سه رگي به وجود آورده است.

4. خط بي همتاي كوفي سه رگي كه خط آن زرد نارنجي و سايه 
خط از دو طرف مشكي زاغ است، از سورة مباركه »جمعه« به شكل 
رو، وارو در زمينة سفيد مينايي و با استفاده از نقش گلچين هاي سه 
و پنج رگي، نيم گل ها و خصوصاً نقوش معقلي بند رومي  با كاش��ي 
في��روزه اي ناب، زيباترين نق��وش معقلي و خط بي همتاي »كوفي و 
بنايي« را در اين ايوان و براي مسجد جامع گوهرشاد به وجود آورده 

است )تصوير شمارة 19(.

تصوير شمارة 19: كليات و جزييات اِسَپر و خط كوفي سه رگي »رو ، وارو« از سورة مباركه »جمعه«، ايوان قبله، مسجد جامع گوهرشاد

غرفه سازي هاي مسجد جامع گوهرشاد 
طرفي��ن دو اي��وان ش��رقي و غرب��ي ت��ا گوش��وار اي��وان قبله، 
غرفه س��ازي هاي جالب دو اشكوبه از س��ر پايه سازي ها و متن آن ها 
از سرچاركه كش��ي هاي عمودي و افقي، زمينه س��از كارهاي هنري؛ 
نظير كاش��ي كاري براي انواع قابچه ه��ا، قاب ها، كتيبه هاي عمودي، 
افقي و پش��ت بغل س��ازي ها بس��يار متن��وع با كاش��ي هاي الوان و 
چش��م نواز، با پديده هاي هنري كاش��ي )هفت رنگي، معقلي سازي، 
گره معقلي، خطوط محدود معقلي(، گره هندس��ي و هندسة نقوش، 
انواع اسليمي ها و ختايي هاي ُخرد، كالن و مربعگي هاي خط محدود 
معرق است كه زيبايي هاي بسيار چشم گيري از هنرهاي معماري و 
كاش��ي كاري به وجود آورده است. ضمناً غرفه ها دو اشكوبه هستند 
كه اش��كوب باال با اجراي »غالم گردش��ي«)70(ها و شكستگي ها، 

نماي محوطه مسجد را چندين برابر دلنواز ساخته است.

صحن مصفاي مسجد جامع گوهرشاد 
وجود حوض آب نما و استفاد از طرح هاي سّنتي براي آن، باتوجه 
ب��ه پديدة هنر سنگ تراش��ي آن روز، با اختالف دادن در س��طوح و 
حجم عناصر س��نگ، نوع مرغوب سنگ سفيد و خصوصاً پاشويي در 
اطراف حوض به ش��كل تركين و مّدور، چهار س��كوي گل برجسته 
گلدان و چهار س��كوي آب خوري زيبا در چهار س��وي حوض آب نما 
و فواره ه��ا، ب��ه خصوص فواره  ميان��ي، با جهش كوت��اه آب در پايه 
صدف هاي برجسته سنگي و .. ، صحن دل نوازي براي موزة معماري 
ايران، مس��جد عزيز و عظيم جامع گوهرش��اد به وجود آورده است 

)تصوير شمارة 20(.
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تصوير شمارة 20: حوض آب نما و ... بسيار مصفا در صحن مسجد جامع گوهرشاد

طرح مس��جد جامع گوهرش��اد را مي توان نخستين طرح مسجد 
چه��ار ايوان��ي متكامل با اي��ن ش��يوه از ايوان هاي جنوب��ي )ايوان 
مقصوره(، ايوان شمالي )ايوان قبله( و دو ايوان شرقي و غربي، كاماًل 
شبيه يكديگر دانست. ايوان وسيع و مرتفع مقصوره داراي گنبدخانه 
ب��وده و بر ف��راز آن گنبد اگون )ش��كم دار( حجيم و بس��يار جالبي 
به دليل آن فرم س��اخته ش��ده اس��ت. در طرفين گنبد، به منظور 
پيش��گيري از رانش ايوان، دو گلدسته ساخته شده است. گلدسته ها 
از سطح زمين متكي و متصل مدور فلكه به اسكلت پيش خوان ايوان 
مقصوره هستند كه چون پشتواره هايي تا دست انداز پشت بام مقاوم 

عمل مي كنند و در حالت استوانه با پله پيچ ساخته شده اند.
وجود مؤذنه با مقرنس بندي چند تخته، زينت بخش نماي مسجد 
شده است. نماسازي هاي مسجد، از ازاره سنگ، سرچاركه كشي هاي 
عم��ودي و افق��ي و در متن آن ه��ا كارهاي گوناگون از ش��اخه هاي 
متعدد با فلس��فه هنري از هنرهاي وابس��ته به معماري انجام شده 
اس��ت. در اين هنرها از انواع هفت قلم خط، نقوش بس��يار متنوع و 
زيباي اس��ليمي ها، ختايي ها، گل، بوته ها و ... استفاده شده است. به 
كارگيري انواع نق��وش »گلچين معقلي، گره معقلي و خط معقلي« 
گنجينة سرشاري از هنر خط معماري در اين مسجد به وجود آورده 
اس��ت. بهره گيري از انواع هندسة نقوش )گره و شاه گره ها( و عموماً 
عناصر طاقي، در اين مس��جد براي هنرهاي يادشده از »كاشي كاري 
مع��ّرق« از ن��وع طرح و اصطالحاً آميز رنگ هاي كاش��ي و س��اخت 

ظريف، به حق ارزش هاي بسيار بديعي به وجود آورده است.
به طور كلي مسجد جامع گوهرشاد از جميع جهات اصول، قاعده، 
بنيان فلسفه و هنر براي مساجد چهار ايواني، شبستان سازي، گنبد 

و گلدسته سازي و ... الگويي براي مساجد دوره هاي صفّويه، نادري، 
زنديه، خصوصاً دوره قاجاريه و معماري اس��المي ايران ش��ده است. 
هم چنين ارزش و پديده هاي معماري هفت صد س��اله اين مسجد، 
از نظر طرح و شيوه ساخت و ساير موارد، به خصوص نماسازي هاي 
قدسي آن، بر ساير مساجد جهان اسالمي نيز تأثيرگذار بوده است.

پی نوشت
1. ايوان مقصوره = ايوان مس��جد كه در آن امام جماعت به نماز 
جماعت مي ايس��تد، اي��وان مقصوره گفته مي ش��ود. ضمناً مقصوره، 

كوچك و خلوت خانه نيز خوانده مي شود.
2. رواق = پيش خان��ه و رواق فض��اي گس��ترده طاقي هم جوار به 

گنبدخانه.
3. ربع فلكه =   از مقطع دايره، ستون هاي استوانه اي باريك يا ... 

نيز به ستون هاي فلكه معروف شده اند.
4. فتيل��ه اس��توانه اي = فتيله از »پليته« كه پنب��ه تابيده و براي 
پيل س��وز و يا چراغ هاي نفتي به كار مي رفته اس��ت، گرفته شده و 
نيز از پليته تشابه شده است. ضمناً كلمه پليته اصطالحي از كلمات 

فارسي خراسان بزرگ است.
5. ُمَحَق��ق= خطي از هفت قلم خط مادر اس��ت. در ضمن منظم، 

درست و استوار گفته مي شود.
6. س��رچاركه = ب��ه پيش آمدگي هره هاي عم��ودي و افقي اتالق 
مي گردد كه س��بب اصطالحاً زمينه كشيده )طوالني( از   طول آجر 

مي شود.
7. حمي��ل = حمي��ل از حمل كنن��ده آمده اس��ت. در هنرهاي 
وابسته به معماري، به خصوص كاشي كاري، حميل كاشي، اصطالحاً 
باريكه اي است كه سبب كادردهي و تفكيك زمينه و نقوش مي شود.
8 . گره نقوش = گره نقوش از هندس��ة گره چيني و اجزاي نقش 

حاصل مي شود. ضمناً هر جزء نقش، نامي دارد.
9. پنج و هش��ت = عنصر و عضوي از هندس��ه نقوش كه يا پنج و 
هش��ت ضلعي است يا از شمسه )ستاره( »پنج و هشت پَر« تشكيل 

مي شود.
10. س��رمه دان ورپا = شكل عنصر س��رمه دان از سرمه دان بانوان 
تركيب گرفته كه در قديم معمول بوده است. عنصر و آلت سرمه دان 
در ش��كل افقي، مورب و عمودي در نقش گ��ره قرار مي گيرد )ورپا 

= ايستاده(.
11. فتيله گره = عنصر فتيله گره از همان پليته پيل س��وز، چراغ 

نفتي گرفته شده و به نام »فتيله« نيز مشهور شده است.
12. چهار لنگة س��رمه دان = دو عنصر نقش گره است. چهار لنگه 

= ستاره چهار پر )شرح سرمه دان نيز گفته شد(.
13. گره معقلي = نقوش��ي هندسي از خانه هاي شطرنج است كه 

بيشتر تحت زاويه 45 درجه حاصل مي شود.
14. كاش��ي نره = اين كاش��ي به ابعاد )5 × 20( س��انتي متر، به 
ضخامت 5 سانتيمتر و به شكل سر و ته باريك تهيه مي شود. كاشي 
نره به رنگ هاي مختلف، خصوصاً فيروزه اي لعاب دهي مي ش��ود. از 
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نره فيروزه اي بيش تر براي پوشش »ُخود گنبدها« به كار مي رود.
15. دواشكوبه = دو طبقه.

16. زمينة تخت = زمينه صاف و مسطح.
17. رسمي بندي = بيش تر پوشش كاذبي از دورها و منحني هاي 
ُخ��رد و كالن عنص��ر تزييني به وج��ود مي آورد. رس��مي بندي در 
ش��كل هاي گوناگون و به نام رس��مي سرس��فت و ش��اقولي حاصل 

مي شود.
18. گذراي كاش��ي نره = عبور كنندة كاشي از نره به شكل خط 

راست يا ... خواهد بود.
19. لچكي = مثلث، قناس و ... و از همان لچك سر خانم ها گرفته 

شده است.
20. ترنج = گل مياني زمينه، گل ميانه نقش كه بيش تر به شكل 
دو نيم قلب متصل به هم و به ش��كل س��ر و ته در نقوش اس��تفاده 
مي ش��ود. ترنج در حالت هاي ديگر هم چ��ون مدور، دايره و ... وجود 

دارد.
21. ترنچه = حركاتي از نقش ترنج، اما كوچك تر.

22. آهيانه = پوشش زيرگنبدهاي دوپوش ، طاق گنبدخانه.
23. اِسَپرسازي = بدنه سازي هاي باالي ازاره يا ... در موارد مشابه.

24. آالت = آالت جم��ع آل��ت، آلت به قطعه اي از كاش��ي اتالق 
مي شود كه بيش تر در كاشي كاري معرق مورد استفاده است.

25. تأللو = درخشش.
26. كنده كاري = منبت چوب.

27. قطار مقرنس = قطاربندي از قوس بندي هاي ُخرد در تركيب 
مثل��ث، اّم��ا دوردار در يك ردي��ف پس و پي��ش و در رديف بعد از 
جابه جاش��دن قطعات قوسي يادش��ده حاصل مي شود و چون تكرار 
اس��ت، قطار گفته مي شود. زماني كه قطاربندي با آويزهاي هندسي 

همراه باشد، »قطار مقرنس« ناميده مي شود.
28. پََرك = دو باريكة مثلث كه به يكديگر اتصال ش��وند و از يك 

نقطة رأس در ناحية زير و از طرف باال دو شاخه باشند.
29. كفگي��ر = تركيب عنصر هندس��ي دوردار در تركيب »كفگير 

وسيلة آشپزي« و در تارك با داشتن قوس كند.
30. طاس و نيم طاس = طاس، كاسه نيز گفته مي شود. طاس از 
تع��دادي به اصطالح پا باريك هاي دوردار به وجود مي آيد كه قاعده 
آن ه��ا در پايين و تارك آن ها رأس را تش��كيل مي دهد. معموالً   يا   

از طاس كامل را »نيم طاس« مي گويند.
31. آوي��ز كندوي��ي = حفره هاي منظم در تركيب هندس��ي، اما 

آويزان.
32. نيم شمسه =   ستاره.

33. مقرنس بن��دي = قناس بن��دي، قرناس س��ازي و ... تكام��ل 
قطاربن��دي مقرنس را ش��كل مي دهد. مقرن��س از آلت هايي، چون 
اصطالحاً »پاموش، پََرك، شاه پرك، كفگير، نيم كفگير، دواتي، تنور، 

شمسه هاي زوج و فرد و ... « تشكيل مي شود.
34. اسليمي = حركات نقوش با َخمش هاي موزون پيچشي.

35. ختايي = حركات بند باريك گردان با گل هاي اصطالحاً ش��اه 

عباس��ي تخمك دار كه در اطراف نقش اسليمي نقش دهي مي كنند. 
معم��والً ح��ركات نقش اس��ليمي و ختاي��ي همراه ب��ا يكديگر و با 

رنگ هاي دلنشين و متضاد اجرا مي شوند.
36. افشون = افشان.

37. توترمه = نقش ها ترمه اي رو، وارو.
38. پيچك = حركت نقش انتهايي با خم و پيچ.

39. بن��د رومي = طرح بازوبندي كش��يده طوالن��ي، )طوالني به 
معناي طويل(.

40. خط كمربندي = نوار خطي كه زمينه خط را به طور مجازي 
به دو قسمت نشان مي دهد.

41. خط نس��خ = خطي اس��ت كه ابن ُمقله ش��يرازي، رحمه اهلل 
علي��ه وزير خليفه عباس��ي، از خط كوفي و محَق��ق ابداع كرده و از 
بارزترين اقالم هفت قلم خط اس��ت. ضمناً چون خط ابداع شده ابن 
مقله خط هاي قبلي را كنار گذارد )نس��خ كرد(. از اين جهت به خط 

نسخ مشهور شده و تا امروز مورد استفاده است.
42. برگ بيدي = نقش برگ بيد در تركيب قلب كشيده است.

43. تونگان = پيش آوردن قس��مت انتهايي منار و گلدسته براي 
مؤذن��ه، كه بيش ت��ر از مقرنس بن��دي حاصل مي ش��ود. تونگان در 

اصطالح بنايي سنتي، نعلبكي گفته مي شود.
44. خ��ط كوفي = خطي ب��دون نقطه كه با ح��ركات پنج دانگ 
)قسمت( سطح و يك دانگ انحنا است. خط كوفي داراي شاخه هاي 
متعدد، همچون كوفي مزهر )گل و برگ دار(، شجري، خرطوم فيلي، 

شمايل دار و بسياري ديگر است.
45. بادامك = نقش گل ُخرد در تركيب نقش بادام بزرگ.

46. قابچه = قاب كوچك.
47. قپه گلدس��ته = انتهاي گلدس��ته هاي دورة صفويه از تركيب 
گنبدي ش��كل غنچه اي كوچك س��اخته ش��ده كه به قپه گلدسته 

مشهور شده است.
48. طره = پيش آمدگي.

49. ُخ��وج = گوي ه��اي كروي ف��والدي ك��ه در چندين عدد به 
ميله اي در تارك و تيزه گنبد نصب مي شود.

50. سنگ خاقاني = سنگي با پيش آمدگي حدود 15 سانتي متر 
در انتهاي گردونه و س��اقه گنبد. اين س��نگ حال��ت آبچكان را ايفا 
مي كند تا ريزش آب از نزوالت آس��ماني سبب يخ زدگي بدنه ساقه 

گنبد و ... نشود.
51. شكم دار = اوگون و مساويست با دور )قوس( پر انحنا.

52. كون��ال = بالنج. كونال محل حركت دوردار پيش آمده گنبد 
به طرف ساقه »گردونه« گنبد است.

نظر به اين كه در اين مكان بارهاي وارده از وزن تيزه، كنار شانه، 
ميان شانه و در مجموع كل پوشش »ُخود« گنبد بسيار فراوان است 
و خطر شكستن و رانش در محل شكنندگاه كه  22/5 درجه با خط 
افق زاويه مي س��ازد بسيار فراوان اس��ت. با اجراي فني، خطر رانش 

نخواهد بود.
ضمناً  گفته اند كه چون بارها و فش��ار وارده از ُخود به قدري زياد 
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است كه اگر به »كوه« وارد شود »كوه ناله مي كند«، از اين رو »كوه 
نال« بوده كه به كونال مشهور شده است.

53. غلت = منحني و كمان قوس، طاق و گنبد.
55. قوس شمشيري = انحنا و كمان شمشير سبب نام اين قوس 

شده است. اين قوس به نام قوس شاه عباسي نيز شهرت دارد.
56. ش��اه گره = ش��اه گره بيش تر براي زمينة اصلي گره استفاده 
مي ش��ود؛ مث��الً  گره ده تند. در آالت اين گ��ره و يا ... گره هاي ُخرد 
شده ديگري قرار مي گيرد. شاه گره را »گره اندر گره« نيز مي گويند.

57. مربعكي = مربعكي به سطح چهارگوش اتالق مي شود.
58 . پشت بغل = دو سطح مثلثي كه لچكي نيز گفته مي شود، از 

دو شانه باالي قوس به دست مي آيد.
59 . ل��وز = مربعي كه به ش��كل لوزي قرار گي��رد، اما اضالع آن 
چون برابر مربع و زواياي آن 90 درجه اس��ت. از اين جهت به مربع 

لوز نيز مشهور است.
60 . خوش��ة انگوري = قطعة كاش��ي ها )آالت( كه به شكل مربع 
مس��تطيل از كلوك، دو قدي، س��ه قدي و چهار قدي و از كاشي يا 
آجر تهيه ش��ده اس��ت و در حالت خفته و راس��ته و ... و در تركيب 
خوش��ه انگور سبب شكل دهي نقوش گلچين معقلي و گره معقلي و 

... مي شود.
61 . بوته جقه اي = ترمه اي.

62 . قرني��ز بندي = پي��ش آمدگي ختم نما »رخ ب��ام« با پيش 
آمدگي براي آبچكان.

63 . حركات 7 و 8 = نقوش��ي معقلي كه به ش��كل عدد 7 و 8 ، 
جمع و باز ساخته مي شوند.

64 . رو وارو = زير و رو = باال و پايين – اين سمت و آن سمت.
65 . كلوكبن��دان = در نق��وش آجر يا معقل��ي در بين رديف هاي 
خفته و راسته، از كلوك هاي رنگي كاشي استفاده مي شود كه نقوش 

جذابي به وجود مي آيد. اين تركيب طرح را كلوكبندان مي گويند.
66 . سه رگي = سه رجي، معموالً خط در وسط و از رنگ كاشي 
نمايان و دو طرف خط با كاش��ي رنگ متضاد استفاده شده است كه 

در مجموع، در زمينه خط سه رگي يا سه خطي به وجود مي آيد.
67 . تيزه طاق = به تارك هاي قوس، طاق و گنبد گفته مي شود.

68. پيش خ��وان = ب��ه طرفين ايوان اتالق می ش��ود كه از نقوش 
مختلف هنر معماري ساخته مي شود و چشم نواز است.

69. خفته و راس��ته = خفته قطعه آجر يا ... كه در حالت افقي به 
كار مي رود. راس��ته، قطعه آجر يا ... اس��ت كه در حالت عمودي به 

كار گرفته مي شود.
70. غالم گردش��ي = راهروهاي باريك و سرتاسري در طبقه اول 

يا دوم و ... در بنا. 
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