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  چكيده

 امروزه آن راي شد كه اولين جايگاه تجلي هنر ،و بناي مساجدبا معماري مساجد ظهور مجدد يافت اسالمي  در دوران يايران معماري
هنر جرا كه اعتبار و هويت  ن بيني اسالمي.جها اما آميخته با است باستان هنر ايراندايش، . هنري كه در آغاز پيمي مي ناميمهنر اسال

 ه دارد و هرگز از هيچ آغاز نمي گردد.هميشه  ريشه  در گذشت

آرايه ها و  تغيير و تركيب ، بالقائات بت پرستي به شدت مخالف بودهنر متاثر از جهان بيني اسالمي كه با تزئينات تصويري همراه با ا 
حدت در و مفاهيم اسالمي و در جهت تقويت وكه بر پايه اصول ديني  نظم هندسي اي دست يافت به انتزاعي هنر پيشينيانش نقو

مطالعه هنر معماري ايران  از مشخصه هاي بارز هنر اسالمي شد.همراه با نقوش اسليمي و خط تزئينات بود. نظم هندسه واري كه بعدها 
  زئينات مساجد اوليه، نتايج قابل توجهي را در اين زمينه به دست مي دهد. در قرون اوليه اسالمي به ويژه ت
تحليلي ابتدا ضمن مطالعه معماري بناي سردر مسجد جورجير اصفهان كه متعلق به قرن چهارم هجري -اين پژوهش با رويكرد توصيفي

نقوش به كار رفته در تزئينات  بررسي و تحليل تحقيق كتابخانه اي و ميداني و استدالل منطقي بهقمري است، با استفاده از روش 
نتايج حاصل از اين پژوهش روند تحوالت نقوش پيش از اسالم و شكل گيري  گچبري و آجركاري منحصر به فرد آن مي پردازد.

  تدريجي نقوش اسالمي را در تزئينات وابسته به معماري نشان مي دهد.

 كلمات كليدي

  اسالمي، نقوش پيش از اسالم، تزئينات وابسته به معماريمسجد جورجير اصفهان، نقوش 



 مقدمه

نع بازنمايي تصويري موجودات سازي، همچون م مجسمه و با ظهور اسالم و محدوديت هاي نسبي پيش آمده در هنرهايي چون نقاشي
به سبب ترس از گرايش به سمت بت پرستي، هنرمندان به خلق هنرهاي انتزاعي روي آورده و انديشه اسالمي را با هنر پيشينيان   زنده

نقوش نقوش هندسي و ز خالقانش بر استفاده از را به دنبال داشت. هنري كه تمرك اسالمي- آميختند كه شكوفايي هنر ايرانيچنان در 
در معماري مساجد و  را در ايران پس از اسالم،ار گذشتگان و تركيب آن با حروف همراه بود. تجلي اين هنر الهام گرفته از آثانتزاعي 

  ديد. مي توان تزئينات آن 
اي مي  است و بر اصل توحيد تكيه دارد، مسجد مجموعه قدسي فضاي بيان براي  اسالمى، دوران معماري هنر در از آنجا كه تزيينات

 خداوند تنها به را انسان ذهن  آراستگي، عين در كه مكاني و فضا. آورد پديد را مقدسي مكان و بتواند فضا كه گونگونا هنرهاي از شود
اين فضاي ارتباط دهنده بين انسان و خالقش، تزئينات متنوع بنا را با كنار  به وجود آوردندارد. در نتيجه هنرمند مسلمان براي  مشغول

  د.رفته و آنچه حاصل تفكر ديني اوست ايجاد مي نمايهم قرار دادن آنچه از گذشته برگ
تدريج و با گذشت  ه انتزاعي هستيم كه بهبا فرم هاي انتزاعي و نيم  اسالمي -بدين ترتيب در قرون اوليه اسالمي شاهد تزئيناتي ايراني

همچنين از مشهور به گره را پديد آورده اند و داده و نقوش  يكپارچه از نقش هاي هندسي جاي خود را به تركيبي ن فرم هااي زمان
 دوران ، از شاخصه هاي اصلي تزئينات معماريكه همراه با خط نقوشيتيجه طرحهاي اسليمي حاصل شده اند. در نتكامل نقوش گياهي 

  اسالمي هستند، در طول زمان شكل گرفته اند. 
اين روند شكل گيري، با توصيف و تحليل ويژگي هاي نقوش و تزئينات آثار معماري قرون اوليه اسالم، به ويژه بناهايي چون مسجد 

  ي است. جامع نايين، مقبره امير اسماعيل ساماني، مسجد جامع جورجير و ديگر آثار متعلق به صدر اسالم، قابل بررس

  سردر مسجد جامع جورجير اصفهان در نظر گرفته شده است. نمونه موردي ،در اين پژوهش
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 به نام جورجير
سوم و اوايلرن 

صفهاني، خبر از
شته به نام جامع
بازار مطرح بود

كه به مع صغير، 
سجد كوچكتر ام
ب بن عباد ساخته

در مقابل مسجد
ه ديلمي در نيمه
هاي آن همچون
ك شاه عباس دوم
 در بافت امروز
تاريخي شهر مي

جهات در فرعي
غربي  ضلع در 

جد را تشكيل مي

محله ايدر  ه،
به اواخر قر حله

خ احمد بيان اص
جامعي وجود داش

ب برخي اصناف 
صف مسجد جام
ف وي اين مس
مكافات صاحب

د جامع صغير (
وله و فخرالدوله
ه ري، بقيه بخش

پزشك» د داوود
مسجداين ري 
قلب بافت ت در
ف درب يك و ي

زيبا مسقف تان
ي مختلف مسجد

ه خود ثبت كرد
اين مح كل گيري

شيخ تاليف حاج 
در آن مسجد ج
 تجمع مردم و

ق بزرگ، به وص
د و بنا به توصيف
 توسط كافي الم

يي چون مسجد
وزير مويدالدو 

جز سردري آجر
حكيم محمد«ت 

موقعيت قرارگير
خانه صفوي و د

اصلي  درب هار
شبست يك نوبي،

فضاهاي  آفتابي 

  

 هري

ش بر شناسنامه
شكيخي، تاريخ 

ت "خلد برين"
ت مي دهد كه د
مذهبي و محل

سجد جامع عتيق
بوده، مي پردازد
نده مي شود و

شكوه با نام هاي
» اسماعيل عباد

غول به ايران، بج
د حكيم به همت

منده مي شود. 
دولتخ ،ه عباسي

چه داراي سجد
جن ضلع در آن

ساعت اه و دو

نقشه شهت مسجد در

له اشسا  1000خ
يجه به متون تار

   گردد.
صفهان در كتاب

تر به دست غربي
ه عنوان مركز م
 از توصيف مس
گرزان معروف ب
ورجير نيز خوان

ت اين بناي باش
صاحب«زارت

سوز مغ ه خانمان
د صفوي، مسج
 نام حكيم خوا
مشهور عصر شا

است. مس ايوانه ر
زير شبستان و
چا مادر يك نه،

موقعيت-2ير شماره

را در طول تاريخ
با توج .است فته

ديليميان بر مي
 آل بويه در اص
برخي نواحي غ
صفهان بوده و به

، پس" اصفهان
رنگ سجد جامع

 جامع به نام جو

ند كه كار ساخت
در دوره وز جير

 و در پي حمله
بعدها در دوران
 زمان تاكنون با

ر نزديكي آثار مش
چهار مسجد ك
گنبد .باشد مي
حوضخان يك ،

صوير هوايي / تصوي

  جير اصفهان

مهايي متفاوت ر
قرار گرف صفهان

وران آل بويه و د
زمان حكمرانان
ز شهر و حتي ب

اص ن جامع شهر
محاسن"كتاب

ر رنگرزان به مس
اين مي كند كه

 مشخص مي كن
رزان و جورجگ

 به پايان رسيده
 ويران شده و بع
ن مسجد از آن
 زاينده رود، در

يك ايراني، ساجد
م غربي شمال و
مهتابي دو با گ

تصموقعيت مسجد در

مسجد جورج 

كه نامر اصفهان 
قديمي شهر اص 

دو و ري قمري
تن موجود از ز
 در اين نقطه از
جير) كه سومين
 مافروخي در ك
 در انتهاي بازار
ت و نيز اضافه م

ت تاريخي بنا
كبير)، جامع رنگ
م هجري قمري

اش صد متري ك
خته شده و اين
ر بخش شمالي

مس از بسياري 
و غربي شرقي، 

بزرگ صحن يك

م -1تصوير شماره ) 

پيشينه تاريخي

مسجد جورجير
يكي از محالت
قرن چهارم هجر
قديمي ترين متن
وجود محله اي
رنگرزان (جورج

همچنين ست.
علت قرارگيري

ستزيباتر بوده ا
  شده است.

مجموعه مطالعا
عتيق يا جامع ك
دوم سده چهارم

نظير يك مناره بي
در محل آن ساخ

در شهر اصفهان
مانند به شد وبا

جنوبي، شمالي،
ي محراب، چهار
  دهند.

(از چپ به راست)
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عالو مسجد ين
پركار و درهاي  

مانند است كهه 
در سر به  كه جير
شد آورده يرون

   مي نمودند. 
از يك در سر ود.

 چوبي مسجد ر

قوس ،ازده دالبر
 كسري ديده مي

قرار(نيم ستون) 
ي واقع شده در
تر و مرتفع تر از

ده اند. تزئيناتر
صياتمله خصو

شهرت اي. باشد
چوبي منبرهاي 

ز دوران آل بويه
جورجقديمي د 

بير كاهگل ي از
ي بديع را خلق

شو مي باز ديمي
رار گرفته و در

و تعداد يا  شده
ك يي چون طاق

(هايي  ي پيلك
مين زد. دو نماي
ردر را باشكوه تر
وع به وجود آور

از جم وان آن را

ب  مي ايران ساجد
ارزش، با هاي

ازجري نفيسي 
ا بازمانده مسجد

ضخيمي قشر ير
چك، طرح هايي

اي قد سقاخانه ه
كمي پايين تر قر

 شكل تشكيل
بناها در نماي و

ي ساساني بر رو
ن ساساني تخم
 نه تنها اين سر

اد تزئينات متنوع
د آورده كه ميتو

مس مشهورترين
ه سنگاب ثلث،
سردر آ وجود

ران ديلمي، تنها
ز هنگامي كه از

ايي با ابعاد كوچ
به رو است و ها

 از سطح معبر ك

و با طاق هاللي
سبك ساساني و
س هاي آشناي
زآباد و سروستا
سيم شده اند كه
ا را جهت ايجا

به وجو وحدت

م از بنايي خطوط
و بنايي خطوط
به سبب  است،

هنر معماري دور
جري شمسي، ه
 چيدمان آجرها

قلندره باغ كوچه
شكيل شده كه

وو يك بازش ق)
 در معماري س
 نما با همان قو
ي تا كاخ فيروز
 قاب هايي تقس
 فضاهايي مجز

ونوعي  نقوش

  -فعلي

 س: نگارنده

خ هاي كتيبه و
خ با هاي كتيبه ،

دوران صفويان
اي عالي از ه ونه
هج 1335 سال

ن ساخت كه با
كو دري مسجد و

درگاه ورودي تش

آمده در زير تاق
ش از اين تاريخ
ش طاق، دو طاق

كاخ آشور پارتي
ين پيلك ها به
كنواخت ديوار،

بين مصالح وي

حكيم  نقشه مسجد

عكسمنبع  قلندرها،

كاشيكاري مار
معرق، و رنگ ت

مگي متعلق به د
نمو. شده است 

س در هكاري كه
 دوراني را نمايا

ل غربيضلع شما
كناري و يك د

(كنج بيرون آ ج
پيش ،ن تزئينات

 غربي اين پيش
زمان توان از

تند نيز توسط اي
ل سطح يكتعدي

اي نحوه استادانه
  . مار آورد

  

درر در جورجيي سر
 ي استان اصفهان

كوچه باغ،  )جورجير

 جورجير)

شم بي تزئينات 
هفت زيباي هاي
شده كه هم ري
پنهان كوچه ك

يافته است. شاه
زشمند معماري
ض مند، ورودي

 ق،  دو سكوي

  اده است.
اسكُنجدي از دو 

نمونه اين . است
 جبهه شرقي و

آنها را مي ريخ
 به ورودي هست
 دهند، بلكه با ت

ر به نسردچبري 
ي آل بويه به شم

موقعيت قرارگيري -1
ميراث فرهنگي :رسيم

جديالمه (در سر -3ه

(ج سردر ديالمه

با حكيم مسجد
ها كاشيكاري بر

كار  منبت چوبي
يك خم در نگيني
ي شهرت ديالمه

ويژگي هاي ارز
در ارزشم ين سر

فضاي پيش طاق
در خود جاي د
پيش طاق ورود
طاق را آراسته

. در هر دوشود
تاگرفته اند كه 
معبر كه متصل
واقع نشان مي
آجركاري و گچ
بارز هنر معماري

1نقشه شماره
ترشت و بردا

شمارهتصوير 
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در دو سوي ها 
ر روي كتيبه آيه
ما بالقسط ال اله

در "زيز الحكيم
»هللا القدره« ،»هللا

ي جنبه كه وشي
ديد ساساني) ر

ر زير پيش طاق
ي متفاوت كه در

رين بخش كتيبه
ن رفته است. بر
 و ألوالعلم قائم
ط ال اله االهوالعز

ا رسول محمد«، 

نقو. واني داشتند
(عصر بستان اق

يي است كه در
وع  طرح گياهي

   نمود.

زيباتررفته اند.  
 طور كامل از بين
الهو والمالئكه

القسطب"ت عبار
،»االاهللا الاله« ت
  

كاربرد فراو اني
اط و هخامنشي)

هاياسكُنج ه در
ه است و دو نوع

  .د

هندسي بررسي

بينذر زمان از 
هش مياني آن ب

 اهللا انه ال اله اال
 سمت غرب وع

عبارات ديگر نيز
ديده مي شود.

ساسا و خامنشي
ه (عصر جمشيد

هي گچبري شد
متقارن، مشابه ج

باشد مي شخيص

  نگارنده

گياهي و نقوش 

گذ بر اثرز آنها
ه اند، اما بخشرفت

شهد«  است:
در "من الرحيم

دآجري   هاي
به خط كوفيه

هخ  دوران ماري
ج تخت  محوطه

 به نقوش گياه
اسكُنج اين دو
تش قابل  از آنها

عكس:منبع ،  "حكيم

 عكس: نگارندهع

  جير

 كتيبه، نقوش گ

كه بخش هايي ا
ها قرار گركُنج

ن به اين شرح
بسم اهللا الرحمن"

قاب در داخل
نين اسماء جالله

معم در آثار هي
م معماري آثار 

 سردر، مربوط
ست. نقش هاي

كدامهر  ند، در

 ال اله االهوالعزيز الح

منبع،"رحمن الرحيم

در سردر جور

گروه ان در سه

ط كوفي است كه
اسكخش زيرين

بسته كه متن آن
"ا جمله تن تنه

دست.  مانده ا
و همچن  »هللا حمد

گياه شد، نقوش
ورترين آنها در
ش تزئينات اين
خود بي نظير اس
كل قرار گرفته ان

القسطب"ت عباري با

بسم اهللا الر"تعبارا

ت به كار رفته د

ديالمه را مي توا

يبه هايي به خط
يش طاق، در بخ
ل عمران نقش ب

از اين مت». كيم 
ش طاق باقي

الحم« و »اهللا بحان

  هي

پيش تر گفته ش
مشهو و داشته ن

بخش خص ترين
رفته و در نوع خ
ي كنگره اي شك

ي ضلع شرقي كتيبه -

با غربيي ضلع  كتيبه 

بررسي تزئينات

ات سردر دتزئين

  كتيبه ها - 1

سردر داراي كتي
شرق و غرب پي
ي از سوره آل
الهوالعزيز الحك

سمت شرق پيش
سب« ،»هللا العظمه«

گياهنقوش  - 2

همان طور كه پ
نمادين و تزئيني

شاخ. شوند مي
ورودي قرار گر
داخل قاب هايي

-4تصوير شماره 

ك-5شمارهتصوير

ب

ت

س
ش
ا
ا
س
»

2

ه
ت
م
و
د



ه 
ه 
را 
ه 
د 

 ن
ن 
 ن

 

ي 

ه 
ر 

مي توان مشاهد
يش خالصانه به
 هاي اسليمي ر
 تا حد زيادي به
ندخط كوفي هست

مسلمان  هنرمند
 كرده اند. با اين

آن در و هستند 

  

 

 

  
  
  
  
  
  

 از نقوش گياهي

ي شده درمحوطه
ن نقوش به كار

ساساني است، م
گراو در جهت 

مل يافته و طرح
مي توانرا وليه 

 كار رفته در خ

خامنشي بوده كه
خط كوفي پيدا

شمايلي غير و 

با تركيبيينجا 

حجاري نقوش 
كل، همراه با اين

سوط به دوران 
كرات اسالمي و

تكام ،يا پيچكي
ص در تزيينات او
به با حروف به

هاي مشهور هخ
در خ "اهللا"ه كلم

انتزاعي ي، كامال

 مي شوند. در ا

مانند ني است
يي مستطيل شك
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هر كيش كه مربو
ي مذهبي و تفك
ح هاي گياهي ي

به خصوص ،شين
ري از آنها مشاب

ب آن با كنگره ه
هت زيادي به ك

روحاني و عميق

حروف نيز ديده
  رفته اند.

در دوران ساسا
 داخل قاب هاي

   كرده است.

1387پوپ و اكرمن، 

ست آمده از شه
ر از ديدگاههاي
ن بعدي اين طرح
وش گياهي پيشي
 طوري كه بسيار

ساساني و تركيب
يكه نقوش شباه

ع محتواي عنا و

وه بر نقوش، ح
 يكديگر قرار گر

به كار رفته دش
 خط كوفي در
ك گياهي، استفاده

ني در كيش. مأخذ: پ

 س: نگارنده

 معماري به دس
ز اسالم، با تاثير
ه اند و در قرون

در نقوو گردش
نسبت داد. به 

  ود. 
نقوش گياهي س
ه است، به طوري

مع داشتن بر الوه
  

 واقع شده، عال
در كنار با نظم

ه مشابه با نقوش
داوند را نيز به
در ميان نقوش گ

ز گچبري هاي ساسان
 

عكسمنبع ، ر پيش تاق

قوش را در آثار
ه دنياي پس از
والتي را پذيرفته

چش ونوع پيدر
عماري اسالمي
آن بسيار رايج بو

ها، نقشي از نج
جدداً خلق نموده
ي نموده كه عال
 ديده نمي شود.

 ها كه در معبر
 كه به زيبايي و
شي مي باشد كه
سامي مقدس خد
هاي هخامنشي د

 انار به دست آمده از
در نمونه خط كوفي
بري اسكنج هاي زير

يباً مشابه اين نق
ه با ورودشان به

تغيير و تحو ور،
اين تغيير د رند.

ط در تزئينات مع
الم، استفاده از آ

اسكُنجر رفته در 
آن را مج كوفي

قوشي را طراحي
نيز طبيعت از د

زئيني بين پيلك
ك مو اجه هستيم

خش شامل نقوش
اس هنرمندينجا 

ز نقش كنگره ها

نقش گل -6 شماره 
كلمه اهللا د -7 شماره 
نقش گچب -8 شماره 

نمونه هاي تقري
نقوشي كهكرد.

عتقادات نوظهو
به وجود مي آو

برد خطتاثير كار
كه در صدر اسال
نقش گل به كار
با تاثير از خط ك

هنرمند نق ،شيوه
پاي تقليد رد ها

 

در قاب هاي تز
كوفيو خطوط

تزئينات اين بخ
درا .طاق بستان

برده و مجدداً از
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عي هاي درهمضل
و مستقيم الخط
 تكرار تناسبات

تكرار نقوشت. 
ت كه با الگويي

 ارنده

ره ها و چند ض
رح هاي ساده و
 پيشينيان كه با

در وحدت است
ران اسالمي است

: نگامنبع عكس ، شي

ز نشاني از ستار
اما در همين طر 

 با اصالت هنر
رت و كثرت د

دورتزيينات نر 

 نده

 
ه كنگره هاي هخامنش

ي است كه هنوز
ديده نمي شود
ده كرد. نقوشي
 وحدت در كثر

شخص هنوه م

 ستاني بيستون 
: نگارن، منبع عكسبر

 معماري هخامنشيان
ستفاده از نقش مشابه

هندسي ساده اي
ددر آن  ،ي باشد

 وضوح مشاهد
اسالمي، يعني

موزون از وجو

ه واقع در محوطه باس
اي واقع شده در معب

شهور به كار رفته در
اس -اقع شده در معبر

 

 

 

 

 

 

ك ها، نقوش ه
قرون بعد مير

ي اسالمي را به
دئولوژي هنر ا
و با ضربĤهنگ

نقش حجاري شده-
قاب ها -جد جورجير

كنگره هاي مش-12
قاب هاي و -ورجير

 هاي مابين پيلك
درينات اسالمي
ايي و انديشه ه

 كه بازنمود ايد
ويينات با ريتم

  ميكند.

-9ير شمارهتصو)باال
وش و تزئينات مسج

تصوير شماره)پايين
و تزئينات مسجد جو

  دسي

قاب در آجري
تزئيگره و  ي صه

ي تفكرات ديني
يجاد نموده اند
تاسر فضاي تزي
ت طرح كمك م

، رديف بپ به راست
نقو -11و 10 شماره 

، رديف پپ به راست
نقوش و -13 شماره 

 

  

  
نقوش هند -3

غالب تزئينات آ
تنيده كه شاخص
مي توان رد پاي
هماهنگي اي اي
هندسي در سرت
خاص به وحدت
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ي طوالني دارد
صر اصلي دارد و
ي نيز در تزئينات
يكه از تركيب و

نقش ،14شماره 
حدت بخشي از

ضلعي ها و 6ر 
درد، طرحي كه 

ي پديد آورده اند
 و باورهاي ديني

ناميد. دوراني كه
ظم هندسي اي ر
رت و كثرت در
ين سعي نمود ب

  

 ايراني پيشينه ا
عنص 4 مبني بر 

 در قرون بعدي
ه شده، به طوري
شمثال در تصوير 

وازن، عوامل وح
ستون ها با تكرا

كرده اند ايجاد 

با نظم تجريدي
تقادات مذهبي

اسالمي نئينات 
 از آنها بود، نظم
 وحدت در كثر
 دارد. او همچني

 ر بهشت شود.

 شده است

برد آنها در هنر
ر باورهاي آنان
ست. طرحي كه
 ها به كار گرفته
 است. به طور م
ن، تناسب و تو
يلك ها يا نيم س

پاييم هايي چلي

مجموعه اي را ب
نه را چنان با اعت

  شود. 

 شكل گيري تز
و يا الهام گرفته

حو بارزيي به ن
 به عالم توحيد
داشت، پيام آور

 جورجير نيز تكرار ش

اره كرد كه كارب
انند و ريشه در
 آن بخشيده اس
ئينات اين قاب
اختصاص داده
دن تعادل، تقار

بر سطح پي ،10
ساني است، فرم

  د. ن مي شو

  

ن شده اند و مج
 اصالت و پيشين

مهيا ش ي قدسي

ستين را دوران
 پيش از اسالم و
 نقوش هندسي
ورند كه رجوع

ي كاربرد دمعمار

 ع عكس: نگارنده

زئينات سردر مسجد

ده از نقوشي اشا
يان مي دن آرياي

عنايي عرفاني به
 متفاوتي در تزئ
وني را به خود ا
ا به وجود آورد

شماره ر تصوير
چبري هاي ساس

خواندههارلنگه

 تكرارپذير تزئين
ي كند، بلكه اين

ي در يك فضاي

خس توان قرون ن
گرفته از نقوش
ر شود. چرا كه
 به وجود مي آو
ور در تزئينات م

، منبعنقش چليپا-جير
 ع عكس: نگارنده

ر روي نقوش، در تز

ي توان به استفاد
ه آن را سرزمين
اد هارموني، مع
ا به شكل هاي
 نام هاي گوناگو
ا شده است و ب
 نموده است. در
ادآور نقوش گچ
ش كشيده و چه

 اشكال هندسي
هنرش حفظ مي
هود و درون بيني

الم به ايران، مي
واحد كه برگي

ت در نيايش گر
نوي خاصي را
 از اسالم به وفو

جورجمسجدسردر
، منبعمسجد جورجير

شيارهاي ايجاد شده بر

ين قاب ها، مي
است كه زادگاه
فش مايه و ايجا

نقش چليپا رود.
 شده كه بعدها
رضلعي تكرار
مي شود، خلق

آنها يا  شده در
ششبا نام هاي ي

بندي ها نيز با
اصالت ه شته و

هبراي كشف ش

از ورود اسال س
ي  يك نقش مايه

ت حس وحدانيت
ند و فضاي معن

پيش  در ايران

تزئيناتونقوش-1
ت پيلك هاي سردر م

شي- به دوره ساساني

 هاي هندسي اي
وش، نقش چليپا
 با تكرار اين نف
ري به كار مي ر
ح هايي حادث
 يك زمينه چها
 يگانگي منتهي م

ايجاد شيارهاي
اسالميدوران ي 

لك ها و قاب ب
 بيننده را با گذش

آميزد كه زمينه 

پسات معماري 
با تكرارسلمان 

كه سبب تقويت
مايش مي گذارن
ش گياهي اي كه

4تصوير شمارهست) 
نقوش و تزئينات -15
مربوطگچبري  -16

در تحليل طرح
يكي از اين نقو
هنرمند مسلمان
آجركاري معمار
تغييرات آن طرح

بار در 4چليپا
كثرت را كه به

مربع هايي كه ش
تزئينات معماري

 
 

سطوح ديگر پيل
كه نه تنها پيوند
آ ش در هم مي

 نتيجه

در بررسي تزئينا
در آن هنرمند مس
به وجود آورد ك
وحدت را به نم
ستفاده از نقوش

(از چپ به راس
5تصوير شماره 
6تصوير شماره 
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