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  دهيچك
كه  يياست تا جا بوده رزشا يدارا انيرانيا ژهيوبهدر نزد مسلمانان و  هامحراببه آراستن  توجه
 يكيپژوهش  نيقرار دارد. در ا يمورد نقد و بررس يهنر ياثر ةمنزلبه توانيمرا  هاآناز  ياريبس
 يتجسم ليو تحل نقدمورد  ياست، بسان اثر هنر يكه مربوط به اواخر دوره سلجوق هامحراب نياز ا

 ،يعناصر بصر يسامانده يالگوها افتيمحراب در نيا ياز نقد و بررس هدفقرار خواهد گرفت. 
 فهم يراستا در توانديمهدف  نيا يريگي. پباشديممحراب  نيا يهابهيكتدر  ينظام نوشتار ژهيوبه
 نيا پاسخ به يمقاله در پ نيا نيچنهم. باشد گرياري ياسالم-يرانيا يتجسم آثار در يطراح يمبان

 يبرا ؟شونديممحراب  يعناصر و وحدت در اجزا يسازكسانيموجب  يپرسش است كه چه عوامل
 مراحلِ ،زوزن ملك محرابوصف  و ياز معرف پس ،روشمند ينقد يموارد و در راستا نيبد يابيدست
 اهدخو انجام ،محراب نيا دهندهليتشكدر عناصر  يتجسم ليتحل و اثر شيدايپ يهانهيزم يبررس
داشت  انيب توانيم هاداده نيا يليتحل اساس بر .انجامديب اثر نيا يابيارز مرحله به تيدرنهاتا  شد
 نيچنهماست.  بوده گريكدي با ينظم و تشابه ساختار يرااد محراب،در  يتجسمعناصر  ونديكه پ

ب مطل نيو هم است فرماحكم زين بهيكت ياجزا در شوديم دهيد صفحهِ كل بر كه ينظم كل نيا
 در و بوده ليتحل - يفيپژوهش توص نيا در نقد وهيش .گردديمعناصر محراب  يكپارچگي يموج

  .است هشدبهره برده  ياكتابخانهو  يدانيمنابع م از ،راستا نيا
.ينوشتار يهابهيكت ،ينقد تجسم ،زوزن ملك محراب: يديكل ه هايواژ
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  مقدمه
 ثارآنقش و خط به  يغنا ليبه دل هامحراباز  ياريبس 
موجود در  يهامحراب. از آن جمله اندشده ليتبد يمهم يهنر

 تيظرف و بوده يفردمنحصربه يهايژگيو يدارا كه رانيا
 بر ،يساختار يهاپژوهش ؛ازجمله ،ياجانبههمه يهاپژوهش

 ،يخيتار ،يفلسف ينقدهاكنار  در. رديصورت گ هاآن
 يجسمت كرديداشت، رو توانيماثر  كيكه بر  ...و شناسانهنشانه

 ،پردازديماثر  دهندهليتشك ياجزا يكه به عوامل ساختار
 و يشكل شيدايپ يبه چگونگ توانديماست كه  يحلراه
 يگدر مورد چگون يمدارك اندك گرچه. انجامدياثر ب يبندبيترك

 ماا دارد، وجود رانيا يهنر نهيشيپ ةنيدرزم يو شناخت تجسم
 ياريبس يگوپاسخمنبع اطالعات،  عنوانبه ،)متن( يهنرخود اثر 

 توانديماصالت متن  ،گريد يريتعب بهخواهد بود.  هاابهاماز 
). ماحصل 1385 ،طلبينوروزباشد ( ريمرجع نقد و تفس مثابهبه
 نيا يتجسم از دانش ،يبه شناخت علم كه است دگاهيد نيا

  .ديگرد خواهدمنجر  نيسرزم
 ياز تحول و دگرگون شيپس از اسالم و پ رانِيا يآثار هنر در

ه ك ميهست يكه با هجوم مغول صورت گرفت، شاهد آثار يهنر
و  هاشهياند ،)اسالم( ديجد نيد يارهايمعبه  يوفادار نيدر ع
 آثار انيم از. ندينمايم يتداع زيباستان را ن رانيا يبصر يالگوها
از  ياصدسالهچند يبرگچ محراب ،دوران آن از مانده يبجا

 قدن مقاله، نيا نيهدف از تدو است. تأملقابلزوزن  ملكمسجد 
 يسع نگانگارند ريمس نيا در .باشديماثر  كي روشمند يتجسم

 يبررس مورد رامحراب  نيا صمشخ ياوهيشبر آن دارند تا با 
 ريز يهاپرسشمشخص به  طوربه آن يپس از معرف و ادهد قرار

  :نديپاسخ گو
 چه ؟ستيچمحراب  نيا يو تجسم يشكل يهايژگيو
محراب لحاظ شده  نيا يعناصر تجسم يريگشكلدر  يينمادها

روش  انياز ب پس ،هاپرسش نيبه ا ييگوپاسخ رياست؟ در مس
ا پژوهش، ابتد نينقد ا ةويشدر باب  يو شرح مختصر قيتحق
 فيمحراب خواهد شد. سپس با توص نياز ا يكوتاه يمعرف

 ،مراحل يتا پس از ط گردديماثر نقد آغاز  نيا يتجسم
 ديأكتنكته الزم است كه  نيا حيتوض .ديحاصل آ يريگجهينت
 يكلش يبر الگوها -اثر ليدر بخش تحل-پژوهش  نيا شتريب

 محراب خواهد بود. نيا يهابهيكتحروف و نوشتار در  يطراح
 يحروف يطراح يهانمونهاست كه  ياز آن رو ديتأك نيضرورت ا

                                                            
 شده اما به فيتأل ،يمحراب گچبر تيبا محور يمقاله بر اثر نيا گرچه. 1
 ،يسجاد( يگچبر يهادر مورد محراب و محراب يوجود منابع تخصص ليدل

شدن مقاله  ياز طوالن زيپره لي) و به دلرهيو غ 1393 ،يكاخك يصالح ؛1375

 افتهيمحراب مسجد ملك زوزن انجام  يهابهيكتكه در 
وره د يهابهيكت ياز نوشتارها كدامچيهبوده و با  فردمنحصربه
ست، نداشته ا يشكل يكساني، ازآنپسو  شيپ ةدور يخود و حت

 يهابهيكتحروف در  يطراح ينوآورها و ينگرژرف نيچنهم
 يسينوبهيكت نهيشيموفق در پ يبسان الگو توانديممحراب  نيا

  .ديآ حساببه
  پژوهش نهيشيپ

 يهاگزارشزوزن، تاكنون  يبرگچمحراب  يمعرف ةنيدرزم
ه ك است دهيمحراب را شرح دهد به چاپ رس نياكه روند كشف 

تحول مسجد جامع زوزن و گزارش  ريآن مربوط به س نيترمهم
). 1378 ،يكيخانلبافاست (اكتشاف محراب ملك زوزن بوده 

باشد يمدر شرح محراب ملك زوزن  يگزارش ازآنپس
 راثيم به متعلق يتارنماهادر  نيچنهم). 1385 ،دوستيراست(

آمده  نهيزم نيدر ا يمطالب مختصر ،يخراسان رضو يفرهنگ
محراب كار  نيا ليتحل منظوربهو  يتجسم ةچيدر ازاما ؛ است
 توانيم ،1مشابه يهانهيزمدر  يولصورت نگرفته است.  يخاص

ه اثر س ليدر تحل يساسان يهاهيمانقش تداومبا عنوان،  ةبه مقال
) اشاره كرد كه از 1394 ،يآشور ؛يخيش( يدوره سلجوق يبرگچ
با  ياالهمق ني. همچناندستهيها نگربه محراب تيمتنشيپ چهيدر

 محراب بهيكت يبندبيترك در نگاره خط با نگاره ارتباطعنوان 
 اني) به ارتباط م1388 ،يميحل ؛يباغسرخ يي(رجا ربكرانيپ بقعه

از  ياملك فيپرداخته و توص ربكرانينوشتار و نقش در محراب پ
راستا پس از مباحث  ني. در ادهديمرا ارائه  ربكرانيمحراب پ

ط خ ينموده و اجزا حيگوناگون محراب را تشر يهاهيال ،يخيتار
 يبررس ة. مقالدهديكرده و شرح م يو نقش در محراب را بازساز

). 1387 ،يديحم ؛ييخزا( نيقزو هيدريح مسجد در نقش و خط
 نيباتريز از يكي مورد در مقاله نيا انهيساختارگرا نگاه

 به شتريب چه گر كه است ياسالم دوره يبرگچ يهامحراب
 زا ييهاقسمت در اما شده، پرداخته نقوش نيا ينگار مستند
) 1391 ارشد (منزه، نامهانيپا. است دهيانجام زين ليتحل به مقاله

 خطوط يكيساختار گراف يبررسمدرس با عنوان  تيدانشگاه ترب
 ياز مبان ريمس نيپرداخته و در ا ،زيريو نقوش در مسجد جامع ن

  بهره برده است. يتجسم يهنرها
صورت گرفته فوق كه  يهااز پژوهش توانيم درمجموع

 انعنوبهوابسته به آن بوده،  يمحراب و هنرها ةنيدرزم شتريب

 و تساخ يكيتكن روند و مصالح ،يخيتار اطالعات ،محراب خچهيتار انياز ب
  .گرددينظر م صرفه... 
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. مقاله نام برد نيبه اهداف ا دنيدر جهت رس يمطالعات يربنايز
رجاع تا با ا دينمايكمك م سندگانيبه نو هانهيشيپ نيوجود ا
محراب داشته باشند. چراكه بر  يتمركز بر نظام نوشتار ،هابدان
به  يترمتفاوت يكردياز رو توانيموجود، م يهانهيشيپ يمبنا

  .ستيآثار نگر نيا
  قيتحق روش
 . مطابق با آنباشديم يفيپژوهش حاضر از نوع ك كرديرو

 يسازمفهومو سپس  ريمراحل تفس ياطالعات يهادادهجز به
روش  نيخواهند كرد. همچن فاي) نقش ا1394 ن،يكُرب (استراس و

بود.  محراب خواهد يتجسم ليو تحل يفيمقاله توص نيا قيتحق
 يدانيو م يامحراب از مطالعات كتابخانه نيا يدر جهت معرف

 به جهتمحراب و  نينقد ا يبرا اما؛ بهره برده شده است
 يهاوهيمتناسب با ش ،يمشخص و علم ياوهيبه ش يابيدست

توسط  شدهارائه يالگو بر هيتكپژوهش با  نيا ،يموجود نقد هنر
  .نقد خواهد شد 1كارول نوئل

 ،ينقد اثر هنر يكارول و در راستانوئل وهيبا ش متناسب
 يناسباشيو ز يانيب ،يفرم يهايژگيآگاه به و كرديتوجه و رو
 نيدارند و ا ياهداف يمهم است. چراكه آثار هنر يآثار هنر
 يتباشناخيو ز يانيب ،يو خواص فرم هايژگيو قياز طر هاهدف

). 1394 كارول،( ابندييها تجسم مو در آن شوندياثر محقق م
 -د دار ستيبه فرمال يديشد يكتاب نقدها نيگرچه او در هم

 يرمنگاه ف ،نيباوجودااما  - ابدييم تركاملرا  ستياو نوفرمال
 يبر اهداف آثار هنر يحلِ مناسب و پاسخراه عنوانبهبه آثار را 

  ).416 :نيشيپداند (يم
نقد اثر شامل هفت مرحله  يكارول برا شنهاديو پ كرديرو

 ن،ييتب ر،اث شيدايپ نهيزم يبررس ،يبنددسته ف،ي: توصگردديم
مراحل  از شيكه كارول بدان ب ةمرحل تيدرنهاو  ليتحل ر،يتفس

تا  يابيرزدر مرحله ا ديتأك. يابيمرحله ارز يعنيدارد  هيتك نيشيپ
شش مرحله نخست  انياست كه او معتقد است از م يبه حد

ز عمل ا كيبر  هيبا تك توانياز نقدها و آثار، م يدر برخ يحت
شرط  يابيارز ةشش عمل نخست، كار را ادامه داد اما مرحل

 رساندن نقد آثار است. او جهيبه نت يبرا ياصل ةمؤلفو  يضرور
است  يمنطق ليدال ةياستوار بر پا يِابينقد، ارز ةمعتقد است جوهر

 ةينظر زيوجه متما يريبه تعب). 1393 ،يي؛ طباطبا1393كارول،(
بر  ديتأكدر  -فلدمن هيمانند نظر – يگريد يهاهيكارول با نظر

                                                            
1 .Noel Carroll-  نظران فلسفه هنر معاصر از صاحب ،م 1947متولد

 كايآمر

 دور يزمانها از واريد نتيز و آراستن يابزارها نيمهمتر از يكي يگچبر .2
 باشد،يم رانيا نياز سرزم ياسالم ي. راه ورود آن به هنرهااست بوده

 يهاروش نينگرش كارول، ا ةي. بر پاباشديمورد م نيهم
. شونديبسته م كارنقادانه به يابيارز يهانهيگانه همچون زمشش

ها باشد، روش نيا ةكه هر نقد شامل هم ستيالزم ن همهنيباا
 كارهها باز آن يكي ،كمدست ،يابيارز جزبه د،يبا يدر هر نقد يول

  گرفته شود.
  زوزن ملك يگچبر محراب يمعرف

و افغانستان كشف  رانيمرز ا يكيكه در نزد 2يبرگچ محراب
 يادر آغاز دوره رانياست كه ا يشده است، بازمانده از دوران

از  ) گر چهيسلجوق اواخردوران ( نيچراكه ا ،بوده است يپرتزلزل
آغاز شده،  شيپ ةدوران اوج و فرهنگ را كه از چند سد سوكي

 زيمغول ن يرانگريآغاز و گريد يداشته است، اما از سو با خود
 نيخالقان ا يآنچه به فهم هنرنما انيم نيخواهد بود. در ا

ها و دوره يبار فهم هنركه كوله آن است رسانديم ياريمحراب 
جمع شده است.  باهمدوره  نيدر ا يرانيگذشته ا يهاسلسله
 خيتار يبندخارج از دوره ،يهنر يهاسبك يشمارسال چراكه

 يدگيتننكته درهم نياست و با آن تطابق ندارد. شاهد ا ياسيس
و  انيقراخان ان،يغور ان،يغزنو ان،يهيبو يبا هنرها يهنر سلجوق
 ياسلسله يهابرچسبآن  يبررس ياست كه برا انيخوارزمشاه

باشد يكننده هم مو منحرف آورانيبلكه ز ستين ديمف تنهانه
  ).158 :1390 ،همكاران و بازورث(

 يوانيمسجد ملك زوزن شهر خواف از نوع مساجد دو ا 
ق بوده و  616 خيتار يدارا نيچنبوده است. هم يسبك خراسان
استفاده شده  وفوربه ياروزهيالجورد و ف يهايدر آن از كاش

 يانريا يبناها نيتريمياز قد يكيمسجد  نيا جهيدرنتاست. 
سود  دورنگ يهايآن از كاش يخارج ينما نياست كه در تزئ

در زمان  ايمسجد كه گو ني). ا1387:284 گدار،اند (جسته
 رها شده و كارهمهين صورتبه) يساختش (احتماالً اواخر سلجوق

 دهينرس انيمسجد به پا نيحمل مغول ساخت ا ازجمله يليبه دال
 ،يشمس يهجر 1366و  1319 يهادر سال گرچهبوده است. 

ورت بنا ص نيا رامونيپ يعدل مطالعات اريتوسط آندره گدار و شهر
تا  بود. دهيكشف نگرد يبرگچمحراب  گاهچيگرفته بود، اما ه

كاوش مسجد زوزن توسط  ،يشمس يهجر 1369در سال  "آنكه 
آغاز شد. پس از  يكيخانلباف يآقا يرانيشناس اباستان
حفر گمانه،  هيو در فصل دوم كاوش در مراحل اول هايزنگمانه

ز گشت ا داريشده بود پد بياز آن تخر يكه بخش يسطح گچ

 گردديباز م انيدر آن به دوره پارت يكه قدمت استفاده از فن گچبر ينيسرزم
)Grabar.1987.p 184.( 
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همراه  يشتريكاوش با دقت و ظرافت ب اتيلحظه به بعد عمل نيا
 ياهيبا اشكال گ يبرگچمتوجه نقوش  شتريب يبردارخاكبود. با 

 و بود شده هيتعب يخشت واريد كي يرو يبرگچ. گردنديم
 داريپد سالم يمحراب و افتي ادامه محراب كف تا كاوش اتيعمل
 جاديا يخشت واريد و محراب نيب متريسانت چند فاصله به كه شد

 بمحرا مطالعه با. بود پرشده نرم يبادماسه با كه بودند كرده
 يسلجوق عهد به متعلق يمعمار عنصر نيا كه ديگرد مشخص

  ).1تصوير ( )1385:114 دوست، ي(راست"است

  
  مسجد ملك زوزن پالن .1تصوير

  )288 ؛1387 (گدار،ماخذ: 
  .باشديم موردبحثضربدر در پالن محل محراب  يمربع دارا

 ايواست كه گ نيدر مورد مسجد ملك زوزن ا انيبقابلنكته  
 بيكه تخر تريميقد يمسجد يمسجد رو يايسازندگان قصد اح
را  -محراب مدنظر ازجمله –بوده  ناتيتزئ يشده بوده و دارا

                                                            
اما  ديآيمطلوب به نظر نم اديز محراب نيا ينگهدار نحو نيا چهاگر  .1

 باشديم يدور از آباد يابانيمسجد و محراب كه در ب يمتناسب با محل كنون
زم ال يهمكار ديبازد يمهربان و خون گرم كه برا يوجود نگهبانان نيوهمچن

 .است يخوشحال يجا ند،ينمايرا م

كه اختصاص به شبستان سمت  يدر محل رونيازا "،اندداشته
صر ع يبرداشته با وسواس و دقت تمام محراب گچ وانيا يشمال

 ليه دلكه ب ستين ديبعشده است،  يحفاظت و نگهدار يسلجوق
 ياند آن را در همان شبستان برانفاست محراب، در نظر داشته

). در حال 584 :1378 ،يگيخانب(لباف"حفظ كنند يمسجد كنون
از  ترنيياز آن پا يميكه ن 1بمحرا نيا يدارنگه طيحاضر شرا
 يادر فاصله نكهيا ليمسجد است و به دل اطيح يسطح كنون

وجود دارد نگاه از روبرو و  يواريمحراب د نيا يسانت 20از  شيب
  ).2 شكل( دينمايرا دشوار م يبردارعكس نيهمچن

   
  زوزن ملك يگچ محراب ريتصو. 2تصوير

  1395 ،نگارندگان: ماخذ
زوزن ملك يبرگچ محراب وصف  

 دمن،فل( يو نقد آثار هنر ليتحل يدر اكثر الگوها فيتوص
. باشديمرحله از نقد م ني) نخست1393 ؛ جنسن،1394؛ رز، 1378
 هيته مثابههباثر  فيتوص "گفته شده است كه  فيتوص حيدر تشر

 فياست. توص ياز احساسات و عواطف شخص يفهرست عار كي
 نديبيسروكار دارد و آنچه را كه چشم م ياثر با مشاهدات نسب

منوال محراب،  نيبر ا .)158 :1393 بارنت،( " دهديگزارش م
سطح  14 يداراعرض دارد و  متريسانت 168سه متر ارتفاع و 

شده  زياز هم متما 2)يبندكننده (زوارهخطوط محدوده لهيوسبهكه 
 آنچهمحراب  نيا شده يبرگچ يهاتمام سطح انياست. در م

كاربرد داشته و به  يدر گچبر شتريكه ب يسنت يدر معمار ياصطالح  .2
ارد قرار د بهيكت ايكه نقش  ياكه به دور محدوده يهاو خط يريدورگ يمعنا
 لهيبه وس هابهيهر كدام از كت ةمحدود گريد يري. به تعبشوديم دهيكش

 .گردديمشحص م يزواربند
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 يريوتص يهاهياستفاده از آرا د،يآيبه چشم م يزياز هر چ شتريب
 دهيدر آن د ياز نقش يخال يفضا چيه كهيطوربهاست، 

 ني. ا-ياسالم عيها و صنااز محراب ياريمانند بس-شودينم
سبز،  ،يزرد، نارنج يهاداخل آن به رنگ يهاهيها و آراسطح

محراب  نيا يريتصو يهاهي. آراشوديم دهيد يو صورت يآب
. يندسه نظام) الف. باشديم ينينظام تزئسه  ايشامل سه دسته 

راب مح ةمحدود نيشتري. بي) نظام نوشتارپ. يمياسل نظام) ب
ا ب ينظام نوشتار ازآنپسبوده و  يمياسل يهاهيمربوط به آرا

 كلشمحراب را در بر گرفته است ( يمستقل فضا ةبيچهار كت
3.(  

  
 و يمياسل ،يهندس نظام، سه يريقرارگ يفضا .3تصوير

  محراب بهيكت در نوشتار
  1395، نگارندگان: ماخذ

 هيدر حاش هاآن يمكان اختصاص :يهندس يهاهيآرا 
 يتروسعت كم گريبا دو نظام د سهيو در مقا اندجا گرفته كيبار

 نيمحمد حسن، در مورد ا يقول زكنقل نيكم ادارد. دست
 يرانيا يهادر سبك يهندس يهانقش" كهمحراب صادق است 

 نيداشته و ا تيارزش و اهم ياسالم گريد يهاكمتر از سبك
 ،يدمآ ناتياز نظر تزئ يرانيا يهاسبك يبه سبب غنا ديامر شا

در  .)241: 1388 محمد، ي(زك "است بوده ياهيگ و يوانيح
 فايرا ا ينقش اصل ،هاخطراست ه،يآرا نيا يهاشكلساختار 

كل (ش شوديم دهيد يدر نقوش هندس يكم يو انحنا ندينمايم
4.(  

  
  محراب يها در نظام هندسخطساختار راست. 4تصوير

  1395، نگارندگان ماخذ:
 انهيمركز و م ،يشانياز پ يعيسطح وس :يمياسل يهاهيآرا 

دسته  نيا ياست و ساختار كل يميمحراب انباشته از نقوش اسل
 يهاحركت ني. اباشديو مواج م ياز خطوط منحن هاهياز آرا
ا تكرار داده كه ب ،يشكل ةچند گون ليو اشك مانند تشك يمنحن
آنان  يساختار كل نقوش، در تنوع باوجود. شوديسطح پر م ،آنان

. دباشيم يو منحن دارقوس ،هاشكل ختيبوده و تمام ر كساني
از نوع  يمتفاوت يهايمواج، آژده كار يهاحركت نيدر درون ا

).5 تصويربافت كرده است ( جاديمانند وجود دارد كه ااشك

 
،بال مانند يو نقش باشديم وخمچيپرپو  يتمام آنان منحن ساختار ؛ كهبكار رفته است يمياسل نظامكه در  يساختار نقوش. 5تصوير

  باشدينقوش م هيمابن ،مانند جقهبته 
1395، نگارندگانماخذ: 
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  أنشمتناسب با  :يسيخوشنو اي ينوشتار يهاهيآرا 
 از متون هابهيكت نياست كه نوشتار ا يهيو مقام محراب بد

و سوره  )55 ةيمائده (آ يهااز سوره هاهيمقدس انتخاب گردد. آ
محراب  يهابهيكه در كت باشندي) م2و  1 يهاهي(آ مؤمنون

نوشتارها مشتمل از  نيا ينوشته شده است. ساختار شكل
محراب از  نينقوش ا جهيدرنت. باشديم هايها و منحنخطراست

) دوار يهندسخط (راست يهابه دسته توانيم ينگاه تجسم
وجه  1زاندامير عناصر كه كرد ميتقس) نوشتار( يقي) و تلفيمياسل(

  .باشنديمشترك در هر سه گروه م
 رمجموعهيزمحراب را  نينوع خط بكار رفته در ا گرچه
خواهد  يگونه كه در مراحل بعداما همان نامنديم يخطوط كوف

 ياحطر ةبه گون ليمتما شتريمحراب ب نيا يآمد، متن نوشتار
 يمحراب طراح نيا يبرا ژهيو صورتبهكه  باشديحروف م

 فرد دانست كه درمنحصربه ةنمون آن را توانيم يحت ،استشده
  نشده است. يمانند آن طراح يانمونه گريد يجا چيه

  مسجد زوزن يبرگچمحرابِ  شيدايپ ةنيزم يبررس
 نيدر ا است يرونيب يكرديرو ،اثر شيدايپ يهانهيزم يبررس
 طيمح تريكل اي يهنر يهاهنر، سازمان يخيتار طيمرحله شرا

اند نقش داشته ياثر هنر شيدايكه در پ يفرهنگ – ياجتماع
 توانياثر م شيدايپ ةنيزم نيي. با تعرديگيقرار م يموردبررس

 اغراض نهفته در پس خلق اثر را روشن ساخت اياز اهداف  يبرخ
 رموردنظعدم تحقق) آن اهداف را در اثر  ايتحقق ( ،لهيوسنيبدو 

محرابِ  رونيازا). 1393 ،كارولقرار داد ( يابيو ارز يبررس
 باشدياز خود م شيپ يو هنر يعلم يغن راثيحامل م يبرگچ

در  ستيبايدوره را م نيدر هنر ا يبصر ادراك شروعچرا كه 
را اوج  يقمر يچهار و پنج هجر قرون. ديد شيقرن پ كي

ر و خرد د شهيكه اند داننديم يرانيو ا يدرخشان فرهنگ اسالم
فرهنگ  جانبههمه يآن موجب غنا شمندانينزد بزرگان و اند

 يسه و چهار و پنج هجر يهادر قرن رانيشده بود. ا ياسالم
بزرگان علوم مختلف در اوجِ  ووجود دانشمندان  ازنظر ،يقمر

 نيز اا ييپژوهشگران اروپا يوده و حتب يرانيو ا يفرهنگ اسالم
مدن ت يريتعب به اندبردهيمنام  يرنسانس اسالم عنوانبهدوره 
 دوران از جوانب گوناگون در اوج بوده است (كرمر، نيدر ا ياسالم
  ).1393 ،؛ متز1375

را  ياجتماع يهانهيزم اي يفرهنگ يقراردادها مبحث
مطرح  2يبه نام ادراك اجتماع يترعيدر چهارچوب وس توانيم

                                                            
 يحروف يمعنا به دهيگرد استفاده مقاله نيا در كه اندام زير عناصرواژه  .1

مثال مانند  ي. براكنندياشغال م ب،يترك و كلمه در يكم حجم كه است
 .دهيكش ك ،چون ب ياندامحروف و، ر در مقابل عناصر درشت

ادراك  ماًيمستق ،يگروه يهاارزشساخت كه چگونه هنجارها و 
 ،ياجتماع ادراك هر نيهمچن. دهنديقرار م ريرا تحت تأث هاآن

سلسله  كيبا  ياز اطالعات واقع يامجموعه ةسيحاصل مقا
هم در مورد  ادراك، از يبرداشت نيچن ،است يتصورات اجتماع

 كنديم دايمصداق پ ياجتماع ايو هم درباره اش يرشخصيغ اياش
 عيوس يريكارگبه). 200 -210 :1390 ،يخداپناه و يروانيا(

 نيا ديمؤ خود ياسالم دوران يهنرها در اسالم از شيپ نقوش
 يباورها ران،يا دوره هر در يكتاپرستي در چراكه است گفتار

  .است داشته همراه به را ياريبس مشترك
ا در ت شوديمرحله بدان م نيدر ا يامهم كه تنها اشاره نكته

 ةشيوجود و حضور اند رد،يمورد كنكاش قرار گ شتريب گريد ييجا
 ندمان رانيا يباستان يهانيباستان، حكمت خسروان و د رانيا

و  شهياند ري. حضور و تأثباشديدوره م نيا در يو مانو يزرتشت
 رانيا يدر هنر دوره اسالم يهنر ساسان ژهيوبه رانيا يهنر باستان

 رانيدر نزد پژوهشگران هنر ا شدهرفتهيپذو  شدهثابت يانكته
 ايمه ،جهيدرنت). khzaeea, 1997؛ 1355 ،يزمانباشد (يم

 لكم محراب باشناسانِيز و يفن خلق در ياجتماع طيشرا بودن
 ابحسبهدهندگان آن سازندگان و سفارش يبرا ازيامت كي زوزن،

  است. آمدهيم
ساخت محراب،  ةدر دور ياجتماع يتجسم فضا يراستا در

بن محمد الساربان)  ابوسعدبه وجود نام سازنده محراب ( توانيم
محمدبن محمد) كه در  سيالرئخيو واقف آن (ش دهندهسفارشو 
ده دهننشان يامر تا حد نيمحراب نوشته شده اشاره داشت. ا نيا

 نيآن دوران نسبت به ساخت چن ياسيو س ياجتماع تيوضع
 رد دهندهسفارش و سازنده نام ذكر چراكهباشد.  توانديم ياثر
دهنده مطلب نشان نيو ا شدهيم دهيد يكمتر اثر در دوره آن
واقف و سازنده  يبرا نيچنعمل بوده. هم نيو وزانت ا تياهم

مقدس  يداشته كه نامشان در مكان يآن فخر و مباهات را در پ
  است. شدهيآورده م
  نقوش نييتب و ريتفس

 ييهادر نگاه كارول دو عملكرد با تفاوت نييو تب ريتفس گرچه
. او ديد توانيم هاآن نيب زين ييهانسبت به هم هستند اما تشابه

ابت ث ينمادها انيم هيدوسو ونديپ نيتع يرا به معنا نييتب
اند ربط و به آنچه نمادها معرف آن دانديم يريو تصو يقرارداد

 ينمادها يقيحق يمعنا صيتشخ ة. آن را عمل نقاداندهديم
وم معل ييمعنا يهاداللت ر،ي. در تفسدانديم يموجود در اثر هنر

2. social perception 
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ت. هدف اس ياضهيفر اسيق نديمتضمن فرا يطوركلبهو  شوديم
  ).1393 (كارول، داندياثر م يرا كاوش در معنا ريتفس

) در دو قالبِ، الف توانيمحراب را م نيدر ا نييو تب ريتفس
 يهمراهشدن كالم خداوند و ب)  ينياز زم يكه نماد ينوشتار

 رونيازا. برشمردچون مسجد  يمقدس ينقوش مناسب در محل
  .شوديم ريدو جداگانه تفس نياز ا هركدام

 بهيكت نيمحراب، نوشتار ا نيا ينوشتار يهاهيآرا انيدر ب )الف
ه بود فياز متن مصحف شر يياز سو چراكهقداست بوده  يدارا
است.  شدهينوشته و حك م فيشر يآنكه در مكان گريو د

است.  مؤمنان يهاو نشانه رتيبر مدار س اتيآ يمضمون كل
 ةاز حمل شيپ يهادر محراب ينيمضام نيبا چن يهاهيانتخاب آ

 ديأكتو  مؤمنان يهايژگيو انيب يمغول مرسوم بوده كه در راستا
ه ك يهاهيمغول آ ةپس از حمل -. باشديپروردگار م شيبر ستا

 ةبيدرباره جهاد است در كت ايمسلمانان و  يروزيدر باب پ
از سوره  55 ةيانتخاب آ وجودنيباا -شوديم دهيد شتريها بمحراب
 يبر امامت حضرت عل يدييتأدر حكم  انيعيش يكه برا 3مائده

مذهب  بر ياريكه تعصب بس انياز زمان سلجوق ياست. در محراب
 ي)، جا121-122 :1390 ،همكاران و بازورثاند (خود داشته يِسنّ

  .4تأمل دارد
دا ابت دينقوش در محراب با نيا يريكارگبه ييمورد چرا در)  ب

 ينقوش دارا هستند مطالب نيكه ا يدر باب زبان رمز يسخن
 و تياهم دهندهنشان يزبان رمز در اثر يريكارگبهآورده شود. 

 ريو غ يسخت چراكه باشد،يتوجه به معناگرا بودن در آن حوزه م
 ميرمستقيغ يزبان يريكارگبه زشيشفاف بودن گفتار و حرف، انگ

ه خود عرص ه،يمانقش يهانشيبستر آفر انيم ني. در اباشديم
 در نقوش نيا يريكارگبه. باشديبا رمز م ختهيجوالن آم

 رديگينم يكه رنگ مذهب خاص انجامديم يها به باورمحراب
 نيبد ،ديآدربه نقش نماد  ،ينيفرازم تيكل كي هيدر سا توانديو م

ز را ا رانيا نينخست يهانقوش محراب هيمابناست كه  ليدل
 نيتربزرگ ينقوش ساسان يو حت داننديم يساساننقوش هنر 

وره د ژهيوبه يدوران اسالم يميجهت خلق نقوش اسل دهندهالهام
  ).1355 ،يبوده است (زمان موردبحث

نقوش همان نقوش  يشكل تيكل زيمحراب ن نيا در
 يهارحطمحراب كه با  نيا يشانيپ باشد،يم يساسان يهادوباله

 ادآوريشده كه  ميبرافراشته ترس يهابالبا  يابه پرنده هيشب
از نقوش  ياريعنصر مانند بس نياست. البته ا ينقوش زمان ساسان

جوار دچار هم يمختلف و متناسب با عوامل بصر يهادر دوره
 اند.شده يجيتدر ديتحول و تجر

زگار در رو يساسان ناتيتزئ يطوركلبهكه  رسدينظر م به
 ييايجغراف تيشده اما بنا بر موقع يدچار دگرگون آرامآرام ياسالم

 ينواح ،درآمده يمتفاوت يهابه صورت سرعتبه رانيدر ا يمل
 :1388 حسن، ي. (زكداشتند نگه را يرانيا روح شتريب رانيا شرق
 رانينقوش بالدار را در هنر ا يريبكار گ ي) اگر چگونگ252

 كه محل ميابييدرم يراحتبه ميقرار ده يباستان مورد بررس
 يريكارگبه قداست بوده است. يدارا شهينقوش هم نياستفاده ا
 اير از فّ ينشان يساسان ةدر دور لوفريگل ن نيها و همچندوباله
 دهيگردياست كه از آن صاحب اثر م يزديا ةخورن

)Soudavar, 2003 ,19-25(. هابال نيا ةگرچه شكل گون 
 دهييگرااع به انتز يتكامل فُرم رياست و در مس افتهي رييتغ مروربه

در تمدن  يشگيهم ةمورداستفاداست، اما عنصر دوبال 
ارتباط  هليوس يريبوده و به تعب رانيهنر ا ژهيوبهو  نيالنهرنيب

 در ).30-31: 1380 مز،يجاست ( شدهيانسان با عالم باال م
ه ك شوديم دهيشده دوبال د ديمحراب شكل تجر نيا يشانيپ

 يدارا يدر محل تياهم يدارا يعنصر يريكارگبهنشان از 
).6تصوير ( دينمايم يقداست را تداع

  
  زوزن ملك محراب يبرگچ يشانيپ نقش از يريتصو چپ سمت و شده ساده طرح راست سمت . 6 ريتصو

1395، نگارندگان: منبع 

                                                            
د، و مومنانن امبريشما خداوند، پ يواقع رخواهانيو خ اوراني: همانا هيآ ترجمه. 1

در حال  يو حت دارنديهستند كه نماز بر پا م يهمان كسان يمومنان واقع
برگرفته از ترجمه طاهره  -سوره مائده 55 هيترجمه آ دهنديركوع زكات م

 صفارزاده

. نمود انيرا ب ييهايفرض توانيم محراب، يبرا هيآ نيا انتخاب مورد در .2
 اجيالبته احت(بودن سازنده و واقف آن را وارد دانست.  يعياز جمله احتمال ش

 )دارد. يشتريو مطالغات ب يبه بررس
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 تريانتزاع يحالت ران،يدر هنر پس از اسالمِ ا دو بال شكل
نقوش  نيا ينينشهمدر  يتا حدود توانينكته را م نيو ا ابدييم

 يسيمتن نوشتار در خوشنو ؛ كهدانست يسيخوشنو يهابهيبا كت
 هنر در نيهمچن. 5است يانتزاع يحالت يشكل ازنظر ياسالم

 نقشِ ژهيوهب نقش با ونديپ در اي كنار در نوشتار يريكارگبه رانيا
دوره باستان وجود  ازمانده  يجابه يهابهيبه استناد كت دوبال،

  ).7 تصويرداشته است (

  
 لآ و يساسان يبرگچ دو در ،ياسالم و يپهلو نوشتار. 7تصوير

و .2003:سودآور باال عكسمنبع با نقش دوبال ( قيتلف در هيبو
  )1395: : نگارندگان نييپا عكسمنبع 

 يبرا كه يدر كنار عبارات ينقوش نيچن يريكارگبهمورد  در
هم ذات  تواندياست م ياديز اريارزش بس يمسلمانان دارا

 يقراردادها) 36 -33 :1393جنسن ( ريبه تعب اي ييمحتوا يپندار
 4،5 در سده ياسالم رانيباستان و ا رانيا شهياند انيم يفرهنگ

 فرهنگ دوران نيا در چراكه. دانست ليدخ را يقمر يهجر 6 و
ود را گرفته ب بانشيكه از حمله اعراب گر يپس از ركود يرانيا

 يباورها يدر علوم و بازساز جانبههمه ييو به نوزا ديآيبه در م
 كوبنيزر و 258 :1391 ،يكدكن يعي(شف رسديخود م يباستان
 تياست كه باعث اهم يزيمحتوا همان چ ") 509-520 :1373

 رگيد يبخش و عمدبه آن از يبخش شود،يم ياثر هنر افتني
 يرونيب و يدرون راتيتأث نيا. است اثر خاستگاه و طيمح بازتاب

. محتوا ممكن است گذارديم ريآن تأث يموضوع و معنا فرم، در
 اثر در ارتباط با ريهم اطالق شود كه هنگام تفس ييهادهيبه ا
 جاديدر ذهن مخاطب ا ،آثار اعصار بعد اي، عصرشهمآثار  گريد
  ).29 :1393 جنسن،( " شوديم

                                                            
به مسئله  )1390 س،يو را hkazaee,1997( چون يپژوهشگان البته. 5

 اند.اشاره داشته رانيها در هنر انقش دوبال

 حيكه به توض ياآن دسته از اعمال نقادانه ياست كه برا يعنوان ليتحل" .6
ال است. در حاختصاص دارند در نظر گرفته شده يكاركرد آثار هنر يچگونگ

م بر نظا ديتأك بادر محراب ( يعناصر بصر ليتحل
  )هابهيكت ينوشتار

اثر  كاركرد يرا شرح چگونگ اثر 6ليتحل) 1393كارول (
 تيا غات كننديمكار  باهمچگونه اجزاء اثر  كهمعنا  نيبد. دانديم
است كه به  ليغرض اثر را برآورده سازند. در مرحله تحل اي

چون: چگونه رنگ، بافت و نقش چشم را مجذوب  ييهاپرسش
 رددو كارك ليتحل يبرا او. شد خواهد داده پاسخ ؟كنديمو مسرور 

 و يهنر اثر از مخاطب درك و فهم يارتقا. است قائل ياصل
  .اثر يابيارز يبرا يسازنهيزم

 ةمحدوددر  ينوآور ليپژوهش به دل نيدر ا ليتحل ديتأك
 يهانظامو  هابهيكت ةمحدوددر  شتريمحراب، ب نينوشتار در ا

 يهندسمحراب ( نيا گريد ةيآراخواهد بود. برخالف دو  ينوشتار
ر تمام ب رِيواگ صورتبهواحد مشخص  كيكه از تكرار  )يميو اسل

 يبا نوآور ينوشتار يهاهيآرا. در شوديمحاصل  ناتيسطح تزئ
 نيكل به جزء ا ليتحل در. ميحروف مواجه هست يدر طراح

مجاورشان  يو عناصر بصر هابهيكتمحراب ابتدا به تعامل 
  .شوديمپرداخته 
و  يلاص بهيكتدر  ژهيوبه به،يكت نيكل ساختار حروف ا در

و خط  ياسالم يالفبا ختيبه ر يوفادار نيپهن محراب، در ع
و  شوديم دهيد يحروف، نوآور ياز اجزا ياريدر بس ،يكوف

 يمرسوم زمانه بوده است. برا يهاخطاز  ديعدم تقل دهندهنشان
 يرخوانشيو غ ينيتزئ ياجزا يمانند الف و الم، دارا يمثال حروف

و  انددهش ميبه حروف ترس مياتصال مستق وهيهستند كه به ش
  ).8 تصويرهستند (محراب  نيا ژهيو

  
 دباشيمحرف  يخوانش ريغ بخش ،ينيتزئقسمت  .8تصوير 

  شده استكه به بدنه حرف الف متصل 
  1395، نگارندگان :ماخذ

است، چه ما اكنون در  يآثار هنر حيتوض ةويش نيترعيشا ريحاضر تفس
 ستين ليتمامدتحل ري... تفسميبريبه سر م ييگوادهيو ز يپرچانگ يهادوره

 ).139: 1393 كارول،("تر آن است برجسته قياز مصاد يكيبلكه فقط 
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  هابهيكتبا  محراب ينيعناصر تزئ يكپارچگي
 يربص عناصر و بهيكت انيم يشكل يهمراهو  يكپارچگي

 هداشت آن كنترل در يسع طراح كه است يموارد از ،محراب گريد
 يسازهيشب و تشابه اصلاز  يريگبهره با او ريمس نيا در. است

است.  افتهيدست  اجزا يسازكساني به جهتعناصر  نيب
 ياگونهاست كه  يآهنگهم ،يكپارچگي گريد اصطالح"

و  باشديم يعناصر هر طراح انيدر م يسازگار اي يخوانهم
 يكپارچگيجنبه بزرگ  كي. شوديمآنان  انيم يكيموجب نزد

الب غ اشدهندهليتشك يبر اجزا ديآن است كه كل با يتجسم
 يالگو متوجه وجود ديبا دينياز آنكه عناصر مجزا را بب شيباشد. پ

  ).44 :1391 ،تاكپن(الئور و "شد يكل
 هك ميهست آن شاهد محراب، نيا ينيتزئ ياجزا يهمراه در 
 رديگيمفرم آن نقش را  ،يمجاورت هر نقش و بهيهر كت در نوشتار

 يهاشكل يالگو اي قالب از طراح ، 9 تصويرمثال در  يبرا

 ةبيكتاطراف  يهايمياسل) كه در ةجق بتهمانند ( اَشك و دارِقوس
 همان رانش قلم از يعني ،بردهبهره  داشته وجودمحراب  ياصل

حروف و  يدر طراح مجاور هابهيكتدر امتداد نوشتار  ،نقوش
  .است كردهنوشتار استفاده 

 .شوديم دهيد يشكل يِهمراه نيا زين نماطاق قوس ةبيكت در
 ختياطراف نوشته، در ر ينيتزئ واررهيدااز قالب  كهيطوربه

و  ترمشخصمطلب  نيا .)10تصوير ( نوشته استفاده شده است
در  هاخطراستحضور  چراكه است، مشهودسوم  ةبيكتدر  اتريگو

 يصرشاخصه ب نيموجب استفاده از ا بهياطراف كت ينقش هندس
 توانيم درمجموع). 11تصوير است. ( دهيحروف گرد يدر طراح

تفاده اس يخط كوف ةشيراز  بهيداشت كه گرچه هر سه كت انيب
 زا يعوامل جانب با يريقرارگ طياما متناسب با شرا اندكرده

 يدر جهت همراه زيتما نيو ا انددهيگرد ميترس زيمتما گريكدي
 و يهندس يهاهيآرا( بهيكتمجاور  يبا عناصر بصر يشكل
.است گرفته شكل) يمياسل

 

  
  باشنديم زنقشير ناتيتزئمدور و  يهاحركت يمجاور. هر دو بخش دارا ناتينوشتار و تزئ يشكل يهمراه . 9تصوير 

  1395، نگارندگان ماخذ:

  
  بهيكت هيعناصر نوشتار و حاش انيمشترك م يهاهيمانقشمجاور. وجود  ناتينوشتار و تزئ يشكل يراههم. 10تصوير 

  1395، نگارندگان ماخذ:

  
  آن هيحاش و بهيكت انيم ،هاخطراستمجاور. وجود  ناتينوشتار و تزئ يشكل يهمراه. 11تصوير 

1395، نگارندگان :ماخذ
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  بهيكت يسيسطرنو در گانهسه ياجزا
 يخاص در طراح يياز الگو يروينظم و پ بهيساحت هر كت در 

 يآب ةنيزمپسمحراب با  نيا تربزرگ ةبيكت. شوديم دهيحروف د
 شدن يسپر از پس كهرنگ  نيا ،احاطه شده است يالجورد

را در دل خود  نوشتار ،دارد يدرخشندگ هنوز ،الس هزار كينزد
 افتهي ليتشكاز سه قسمت  بهيكت نياداده است. نوشتار  يجا

 يجا هبيكت نييپا سومكيكه در  ينوشتار ةيآرااست: نخست 
 ةانيمحروف كه در  يدر برخ يهندس يهاهيوجود آرادارد. دوم 

اد كه در امتد يمياسل يهاهيآراحضور دارد و سوم  بهيارتفاع كت
سه  يهمراه. رديگيم يجا ةبيكت يباال سومكيحروف و در 

 نيا ياهبهيكتاز  ياريدر بس يو نوشتار يمياسل ،يهندس ةيآرا
دارد را  هابهيكتدر  يميسنت ترس كيو حكم  شوديم دهيدوران د

 نيا .12تصوير  شكل به رجوع مثال يبرا-) 1388 ،نژاديمك(
شده و طراح جهت  تيرعا زيمحراب ن نيا يهابهيكتسنت در 

در ساختار هر سه  يدست به نوآور ،هاهيآرا نيا يسازكساني
.كرده است ينوشتار يهاهيآرا ژهيوبه ،هاهيآرادسته از 

  
  . است شده تيرعاآن  در يو هندس يمياسل ،ينوشتار ةيآراسه  كهمحراب ملك زوزن  بهياز كت "مونيقي" كلمه .12تصوير  

1395 ،نگارندگان: ماخذ

ساختار  شامل ،ملك زوزن محراب بهيكت در حروف ساختار 
روان  يهاحركتدر كنار  خطراستو  رهيمنظمِ دا يهندس

 ديأكت انيم نياما در ا؛ باشديمدر امتداد حروف  ناتيتزئ رمنظميغ
 چراكهف ...)  و، ،مانندمگرد  حروف(در حروف مدور است  يبصر

 يهاقسمتكه در  يمياسل يهاهيآرا ناتيتزئ توانستهيمطراح 

 نيا (داخل بهيكت يقسمت نوشتار درقرار دارد را  بهيكت يباال
منظم  يهاشكل انيبتواند م بابت نيتا از ا بگنجاندحروف مدور) 

صر عن انيارتباط م يعبارت بهارتباط برقرار كند.  رمنظميغو 
 بهيتك نيدر ا ينيعناصر تزئ واسطهبه گريد ةيآرانوشتار و دو 

.)13تصوير ( حاصل شده است
 

  
 "ر"روف در ح – بهيكت نييباال و پا يكپارچگيدر جهت امتزاج و  بهيسطر كت نييدر باال و پا ينيتزئ يهازانداميرحضور  .13تصوير 

  محراب يرونيب ةبيكت "هي" "و"
1395 ،نگارندگان :ماخذ
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   هابهيكتدر  وحدت
 ت.بوده اس اريبس تياهم يدارا ،بهيدر كت آهنگضرب حفظ 

 ات .انجامديبه وحدت صفحه ب توانديم آهنگضربچراكه حفظ 
 به،يكت يفواصل در قسمت باال انيم يكه حفظ هماهنگ ييجا

 تيكه قابل يحروف يمهم بوده كه حت قدرآنطراح  يبرا
 مانند الف، الم كه يو، م، برخالف حروف مانند(ندارد  يباالروندگ

صفحه را  يقسمت باال توانديمدر ذات خود باالرونده است و 
تصوير ( نديارايبصفحه را  يباال يفضا تا داشتهرا وا ،)پوشش دهد

14.(

  
 يخال يدر سطر جا جادشدهيااز گره  يرويبا پ طراح. هستند هم هيشب اريبس " د ك،"دو حرف  هياول يكوف در گرچه .14تصوير 

 به ،يسطر به نظام هندس اجِياحت صورت در متشابه يكه تمام حروف شوديم ياقاعده نيو ا كنديمعنصر را در حرف ك برطرف  نيا

 الملك كلمه مثال يبرا است، شده يطراح يگريد شكل به گريد ةبيكتمحراب حرف ك در  نيا در( .دينمايم استفادهآن 

  ) نيالذ نيچنهم

1395 ،ماخذ: نگارندگان  

 دهيگرد يموج بهيكت مشخص فواصل در آهنگضرب حفظ
 وعتن تيقابل از حرف، هر يشكل تيظرف با متناسب طراح تا
 يتاراس در توانسته آنچه انيم نيا در و ببرد بهره حروف يختير

فظ شكل حروف نبوده بلكه ح رد،يگ قرار الگو نوشتار، يكپارچگي
).15تصوير(بوده است  بهيدر كت يشباهت با نظام هندس

  
 "ن"وجود ندارد، طراح با بلند كردن دندانه  انشيدر م ياباالروندهحرف  نكهيا ليبه دل "منو" ةكلم ...امنو نيالذ جملهدر  .15تصوير  

   دينماكمبود را جبران  نيتوانسته ا "م و"به حروف  ناتيو افزودن تزئ
1395 ،نگارندگان :ماخذ

 ييو در فضاها بهيدر كت يهندس يهاهيآرا يجهت تداع طراح
حروف آن منطقه از  تيو ظرف تيعنصر در قابل نيا جاديكه ا
 زده است كه در كمتر ييهاينوآورنبوده است، دست به  بهيكت
ه ك لصلوه رسوله،مثال، در دو كلمه  يبرا شوديم دهيد ةبيكت

در  يكرده است. حت جاديگره ا شودينم دهيگره د جاديا تيقابل
 يتخير يژگيو يو در راستا يگره را ره صورت افق لصلوكلمه 
.)16تصوير ( كرده است يطراح صحرف 
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  متفاوت يختيدو كلمه با ر درگره  جاديتنوع ا. 16تصوير 

1395 ،نگارندگان ماخذ:
  محراب يابيارز

راب مح يابيشد و در جهت ارز انينقد كه ب يبه اجزا با توجه
محراب، با اتخاذ  نيا يداشت كه در طراح انيب توانيم

 نيا يهاطراح ايبدان اشاره شد، طراح  ترشيپكه  ييترفندها
 يهاحسطو  هاهيآرارا در تمام  يبصر يكدستي اندتوانستهمحراب 

 آوردند تا وحدت به وجود شانيجانبنسبت به عوامل  محراب نيا
 و به انتزاع رساندن يسادگ ريمس نيا در صفحه حاصل گردد. در

مام در ت زانداميرحضور عناصر  ،ينقوش در كنار عناصر نوشتار
  رسانده است. ياريوحدت  نيمحراب به ا يهاسطح
محراب  نيدر ا كاررفتهبهو نقوش  هاهيآجهت انتخاب  از
 هديدو ساحت كالم و نقش د نيب نيو نماد ييمعنا يهمگون

 كه در هنر يكه از كالم مقدس بوده و نقش ي. نوشتارشوديم
 نيجمله بد نياست. ا آمدهيم حساببهمقدس  ينماد رانيا

 يآن را گاه – يمعناست كه در هنر نوظهور دوره اسالم
 ,Grabar,1987( انددهينام ينيتزئ تماماً يهنر نيمستشرق

 يرانيا يخسروان ةشياند ةبازماندكه  يمعنادار يعنصر شكل -)19
 موجود، ريكه به استناد تصاو ييهامحل نيو نخست كاررفتهبهبوده 

 ياحترام برا يمقدس و دارا يهامكانآن استفاده شده،  از
 يوآورو ن سوكياز سنت گذشته از  يرويپ .مسلمانان بوده است

محراب  نيا يشكل يژگيو ،هاسنتهمان  يشكل ختيدر ر
عنصر  چيه ينگاه كل كيدر  كهيطوربه. ديآيم حساببه
طرح، طراح  يوجود نداشته، اما در اجزا يناهمگونو  رمتعارفيغ

حروف  يدر طراح يعناصر و نوآور دمانيدر چ ژهيوبه يبا نوآور
  است. افتهيدست  ياژهيو يبصر انيبه ب
  يريگجهينت

است كه نسبت به  يهامحراباز  يكيملك زوزن  محراب
 ترسالم ياز دوره سلجوق ماندهيباق يگچ يهامحراب گريد
 ةسالصددر پنهان ماندن چند  ستيبايمرا  يژگيو ني. اباشديم
از  يبخش يهاهيمارنگبه حفظ  يژگيو نيامحراب دانست.  نيا

 در .شودينم دهيآن د عصرهم يهامحراباثر منجر شده كه در 
محراب تمام سطوح آن با نوشتار و نقوش پر شده است. متن  نيا

 يو محراب را دارا دهياز قرآن انتخاب گرد ينوشتار يهاهيآرا

اسب است. متن دهيبخش ياله ضهيفر يادا يبرا ييواال يگاهيجا
 يهمراهانتخاب مناسب نقوش در كنار نوشتار،  گاهيجا نيبا ا

  .انجامديرا به وجود آورده تا به وحدت در محراب ب يمفهوم
 ارلك هينظر يمبنا بر محراب نيا در كه يتجسم يبررس از
نقش  ،يو نوشتار ياهيگ ،يمياسل يِسه عنصر بصر ،ديگرد اعمال

 يساختار يبا برتر بيبه ترت هركدام هيسه آرا ني. اندينمايم فايا
ه شناخت يو منحن خطراست قيو خطوط تلف خطراست ،يمنحن

 ياز قواعد منسجم بصر يرويمحراب با پ نيا طراح. شونديم
 نيا به تعادل برساند. در هيرا در هر سه آرا يتوانسته تشابه شكل

ه اشكال سود برد انيم يفرم يسازكساني يهايژگيواز  ريمس
 اتيو جزئ اتيكل انيم يشكل يسازكپارچهي نيچنهماست. 

موارد كه از  نيا .شوديم دهيآن د يهابهيكتدر  ژهيوبهمحراب 
در  يهنر تيريمد دهندهنشانمراحل نقد حاصل شده،  يريگيپ

محراب، در  يو حفظ وحدت شكل ياعتقادات مذهب انيجهت ب
  محراب بوده است. نيا يزمانه طراح
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