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  چكيده
معماري ايراني همواره از رنگ اين عنصر هاي انتقال پيام و معاني است. ترين روشرنگ يكي از سريع

هاي متنوع دانست كه توان سمبل استفاده از رنگمهم تجسمي سود برده است. معماري تيموري را مي
هاي معقلي در معماري تيموري از هاي مختلف از آن استفاده كرده است. در اكثر نماسازيبه شيوه

 سؤالاكنون اين شده است. و در تضاد با آن استفاده اي و الجورد در كنار زرد آجريهاي فيروزهرنگ
 در هر شدهگرفتهبكار و نسبت سطوح رنگي  موردنظرميان اهميت نماي  يارابطهمطرح است كه: چه 

ي و موقعيت رنگسطوح است كه بين مقدار استفاده از  يارابطهنما وجود دارد؟ هدف اين پژوهش بيان 
رسد استفاده از رنگ و مقدار آن در به نظر مي اثيه خرگرد وجود دارد.مكاني نماي معماري، در مدرسه غي

دارد. به عبارتي هرچه سطح مورد تزيين  تزيينبه اهميت و موقعيت مكان مورد  اين تزيينات، بستگي
طوح سهاي موجود در معقلياهميت بيشتري داشته است. در اين تحقيق  ،بيشتر در معرض ديد عموم بوده

 لهيوسبه ون مدرسه غياثيه خرگرد موردسنجش قرارگرفته و نسبت سطوح مختلف هر رنگتزييني پيرام
شده گيري و محاسبهندازهتوسط رايانه، ا شدهيطراح (Image)هاي مربوط به آن در  (Pixel)شمارش 

 بازطراحي از طريقكه  كمي است يهاسنجشميداني و مبتني بر نتايج حاصل از روش تحقيق  است.
به گرافيكي موجود  يافزارهانرمبا سطوح رنگي ها در هريك از  (Pixel)و محاسبه نقوش اصيل بنا 

هاي معقلي است كه در سطوح پيراموني مدرسه غياثيه آماري شامل تمام طرح جامعه 5.رسدانجام مي
دهد افزايش سطوح رنگي نسبت به رنگ آجري زمينه، با افزايش نشان مي . نتايجاستخرگرد موجود 

: حضور رنگ در ورودي اصلي به مجموعه مثالعنوانبهاهميت نماي مورد تزيين رابطه مستقيم دارد. 
ه شرقي و وجو قرارگرفتهديگر است. نماي قبله از اين حيث در رتبه دوم  وجوهبيشتر از نماهاي تزييني در 

  .اندبردهنا، از كمترين مقدار رنگ بهره و غربي ب
رگرد، خ سنجش نسبت سطوح رنگي، تزيينات معقلي، موقعيت مكاني، مدرسه غياثيه كليدي: يهاواژه

   دوره تيموري
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ي گرافيكي و ترسيمي افزارهاها و محاسبه آنها باديگر نرم  Pixelانجام شده و استخراج  Photoshop. باز طراحي به وسيله نرم افزار 5
 .رسديمچون اتوكد و... به انجام  موجود
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  مقدمه
معيار اهميت و جايگاه  ،معماري ايران همزاد تزيين و تزيين

ق بيانگر انديشه و ذو« يمعماراين  جهتبديناجتماعي بنا است. 
» اندمردماني است كه معيارهاي هنري و زيبايي قرارگرفته

نماهاي آجري در دوران سلجوقي نخستين  .)16: 1392(كياني، 
ره در اواخر اين دو«رنگ نگين نشان شدند. هاي آبيبار با كاشي

ي، (جواد» رنگ آبي در تزيينات خارجي بنا هستيمشاهد حضور 
هاي سلسله مراتبي عناصر معماري داراي ارزش .1)35: 1382

متعددي است. عناصري چون: محراب، ايوان مقصوره، ورودي 
به نظر  رونيازا 2ها، نماي ورودي اصلي، ...اصلي، گنبد، مناره

 جايگاه ارزشينوع و مقدار تزيينات همواره متناسب با  رسديم
  شوند.عناصر معماري بكار گرفته مي

هم به جهت  كناردر از حيث كميت سطوح  هارنگچيدمان 
 ايج درهاي روسيله رنگقبول بهيابي به يك هارموني قابلدست

 حساببه هاملت، بخشي از هويت و فرهنگ رنگي هر جامعه
 نحوههاي هنري، هاي مهم در شناخت شيوهيكي از جنبه .آيدمي

طور دقيق مطالعه و معرفي بايد بهها است كه ميرنگ گزيني آن
ها) (معقلي كنار همرنگ در هاي تكشوند. در چيدمان كاشي

ها بر اساس وسعت ها وابسته به چيدمان رنگهارموني رنگ
نوازي الزم را داشته باشد. گيرد تا چشمسطوح صورت مي

دقيق  و تعقلي منضبط و كه خلق اثر هنري نتيجه تفكرازآنجايي«
ر هاي بسيار به ثماست، از اصول و فنون معيني كه پس از آزمون

رو هدف اين ازاين) 39 :1380 (دانديس،» كندرسد پيروي ميمي
است كه بين سطوح رنگي و  يارابطهتحقيق مشخص نمودن 

در سطوح پيراموني مدرسه غياثيه  موردنظراهميت مكاني نماي 
ميان  يارابطهاين است كه چه  سؤال نكيا خرگرد وجود دارد.

در  دهشگرفتهو نسبت سطوح رنگي بكار  موردنظراهميت نماي 
است يا اينكه  موردنظرهر نما وجود دارد؟ آيا رنگ تابعي از طرح 

  خود داراي اهميت و شخصيت مستقلي است؟

                                                  
) و مسجد فريومد ق 615) مسجد ملك زوزن (ق 609گناباد (مسجد جامع «. 1

 »هاي موفق و موزون تلفيق كاشي و آجركاري در خراسانسبزوار اولين تجربه
ه هاي آجري نظاميبقاياي كتيبه«گذارند. ) را به نمايش مي81: 1385(افروند، 

: 1385، (زمرشيدي» شوندخرگرد خاف كه در موزه ملي ايران نگهداري مي
اي از سابقه آجركاري در اين خطه هنرپرور است. در دوران دهارزن نمونه .)5

ايلخاني اين روند افزايشي هم چنان ادامه داشت. در دوران تيموري 
تا آنكه رنگ  نهادفزوني  بهمرورزمان سهم رنگ در تزيينات آجر كاشي رو به
م ازپيش تحكيعنوان سمبل اهميت و تزيين جايگاه خود را بيشكم بهكم

روني بيانگر فضاي بي ير درباريبسياري از بناهاي غ هرچند كه نظام بخشيد.

اين  احتماالًبا توجه به جايگاه رنگ در هنرهاي تجسمي، 
اهميت فضاهاي  جهت گذاري بهعنوان يك معيار ارزشعامل به

مدرسه  تزيينات آجري رسديم. به نظر باشد مؤثرد توانتزييني مي
مود كننده نوعي نكارگيري رنگ، بيانغياثيه خرگرد از حيث به

 ن بنا اشاره دارد. اگر يكسلسله مراتبي است كه به اهميت اركا
اهميت در نظر نماي آجري رگ چين ساده را براي ديوارهاي كم

نظر از پيچيده شدن طرح در نماهاي بااهميت بگيريم، صرف
مثابه اهميت و تزيين بكار گرفته بيشتر، عامل رنگ خود به

رو اهميت نماي موردنظر با افزايش سطوح رنگي شود. ازاينمي
ابد. يفاده در تضاد بارنگ ساده آجري، فزوني ميآجرهاي مورداست

با توجه به هزينه باالي تهيه آجرهاي رنگين، استفاده اين آجرها 
رو حتي نمايد. ازايندر تزيين بنا هزينه و وقت بسياري را طلب مي

كه فراهم نمودن هزينه تزيينات مشكل  در بناهاي حاكم ساخت
رنگ همچنان فاده از مقدار است رسديمبه نظر  ،بزرگي نيست

ر در اين نوشته تالش بكننده است. وابسته به زاويه ديد مراجعه
يك عامل مهم  عنوانبهداده شود كه رنگ  تا نشاناين است 
زش خاصي است كه در زد معمار ايراني داراي مقام و ارتجسمي ن

سهيم  معمارانه يهاشهيانددر بيان  توانديمتزييني  يهافرمكنار 
 در اهميت يك نماي تواننديمكه تزيينات  گونههمانباشد. لذا 
اني و يك عنصر بي عنوانبهكنند. رنگ نيز  ينيآفرنقشمعماري 

  است. رگذاريتأثداراي نقشي  ،مستقل از طرح تزييني
  روش تحقيق

روش تحقيق در اين پژوهش ميداني و مبتني بر نتايج حاصل 
بازطراحي نقوش اصيل  از طريقكمي است كه  يهاسنجشاز 

با استفاده  و محاسبه سطوح رنگي )Photoshopافزار (بنا با نرم
جامعه  رسد.به انجام ميگرافيكي و ترسيمي  يافزارهانرماز ديگر 

هاي معقلي است كه در سطوح پيراموني آماري شامل تمام طرح
يك واگيره  حداقل توانيممدرسه غياثيه خرگرد موجود بوده و 

 بررسي رنگ در آثار هنري تاكنوناز طرح اصلي را سامان بخشيد. 
به طريقه كيفي صورت پذيرفته و در خصوص چگونگي  عموماً

؛ شودصورت رگ چين ساده استفاده ميها معموالً بهاست و آجر در آن ياساده
ا در هرساني و اغواگري رنگاز قابليت پيام وفوراما بناهاي حاكم ساخت به 

 شوند.مي بهرمندتزيينات 

هاي هاي مشخص كاربردي داراي ارزشعالوه بر عمل كرد اين عناصر. 2
 ها مؤثر است. عالوه بر فرم،رمزي فراواني نيز هستند كه بر فرم و تزيين آن

معماري  هايآرايه«تزيينات نيز در هويت بخشي به اين عناصر دخيل هستند. 
ها بابيان نمادين خود جلوه ديگري از شكوه و جالل ها و قوسدر گنبدها، تاق
 .)87 :1389(ايمني، » گذارنديش ميالهي را به نما



 71|... معماري حضور رنگ در بيان اهميت سطوح و نماهاي 

در  داناني كهها اظهارنظر شده است. گرچه فيزيككارگيري آنبه
هاي متعدد كمي را جهت كنند روشمي خصوص نور و رنگ كار

 هاي متعدداند و نورسنجارائه نمودهگيري نورهاي مختلف اندازه
اما در ؛ 1اندرنگ بكار گرفته سنجي نور وو متنوعي را براي طيف

گيري مقادير كمي سطوح رنگ در آثار هنري، خصوص اندازه
از  شناسي رنگزيبايي معموالًدست نيامد.  تحقيقات جامعي به

يا هاي همخوان حيث چيدمان و ايجاد هارموني از دو جنبه: رنگ
با توجه . 4گيرد، موردمطالعه قرار مي3هاي متضادو رنگ 2جوارهم

 هاي پيرامونيدر معقلي مورداستفاده يهارنگبه اينكه تمامي 
 ريتأثخود درخشش و خلوص يكساني دارند.  يدر تكرارهامدرسه 

 رگيبز محاسبه بر روي ميزانلذا  .شوديمخنثي فرض  اين عامل
 يگرننسبت سطوح  جهيدرنتيده و سطوح رنگي به انجام رس

مالك  هاآنبين  مالط) به زمينه آجري و ياروزهيفالجورد و (
ت بين نسبت سطوح رنگي و موقعي تا رابطه رديگيمقرار  يابيارز

  .به دست آيد موردنظرمكاني نماي 
  هشپيشينه پژو
 يجاهبابنيه  نيترمهميكي از  عنوانبهياثيه خرگرد غ مدرسه

استاد بزرگ معماري  يادگارهايماده از دوران تيموري و يكي از 
پژوهشگران و هنر  موردتوجهايران (قوام الدين شيرازي) همواره 

در خصوص اين بنا مطالبي بسيار  جهتنيبددوستان بوده است. 
 منتشر گرديده است.

ران و توران، يدر ا يموريت يدر معمار 5)1374(گلمبگ و ويلبر *
در خصوص اين  ،يانكيوسف يرامت ا... افسر و محمد كترجمه 

 در ارتباط با تزيينات مخصوصاًبنا و خصوصيات كالبدي آن و 
 .اندنموده ارائهآن مطالب مفيدي  يكاريكاش

                                                  
و  www.lenzak.com/tagsبراي مطالعه بيشتر مراجعه شود به: . 1

www.daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index 
 Kuhl.M, Lassen.C, Revsbech.N.P(1997) A :و مقاالت

simple light meter for measurements of PAR (400 
to 700 nm) with fiber-optic microprobes: 
application for p vs Eo (PAR) measurements in a 
microbial mat, Aquatic Microbial Ecology Aquat 
Microb Ecol, University of Aarhus. Denmark, 

vol.13, pages.197to207  1390( يموسو نجفي. حسيني ده( 
طراحي سامانه قابل حمل اندازه گيري اورانيوم در آب به روش طيف نور 

 1شماره سنجي، علوم و فناوريهاي پدافند غير عامل، تهران، سال دوم 
 18تا  11صفحات. 

2 .Analogous Colors 

3 .Contrast Colors 

 يدر خراسان، ترجمه عل يموريت يمعماردر  6)1386ن (كياو *
بناهاي دوران تيموري در  نيترمهماين بنا را يكي از آخشيني، 

 ليتفصبهآن  يهايژگيوخراسان معرفي نموده و در خصوص 
 .دينمايمبحث و گفتگو 

انه يم يايآس يمعمار يارهاكشاه در 7)1387پوگاچنكووا (*
 ،ييد داوود طباي، ترجمه، سيالديهاي چهاردهم و پانزدهم مسده

 و بردهناميك شاهكار مسلم معماري ايران  عنوانبهاز اين بنا 
  .ديستايممعمار آن را  ييهنرنما

) در بررسي تطبيقي 1391نژاد (خاني، صالحي كاخكي و تقوي *
 چهارباغمعماري و تزيينات مدرسه غياثيه خرگرد و مدرسه 

بر اصول معماري  يتأملدر  )1389( يصادقاحمدي و  ،اصفهان
بناي مدرسه غياثيه  بازشناختبر  ديتأكدر دوران تيموري با 

پير احمد  نيالداثيغ خواجه ) در1387( يعارفگلچين ، ردگخر
) در مدارس 1377( يلؤلوئخوافي (باني مدرسه غياثيه خرگرد) و 

) در قوام الدين 1387( لبريوچهار ايواني خراسان و همچنين 
مختلف  يهاجنبهشيرازي (معمار دوره تيموريان) در خصوص 

 .اندنموده ارائهاين بناي باشكوه مطالبي را 

يافت  يانهيشيپ متأسفانهدر خصوص موضوع اين تحقيق  اما
 صورتبهدر معماري كه در هنر ايران همواره  تنهانهنشد. رنگ 
اما در خصوص كمي كردن ؛ قرار گرفته است يابيارزكيفي مورد 

 هاآنمطالعاتي به انجام رسيده كه به برخي از زمان  درگذر رنگ
  .شوديماشاره 

در كتاب مباني رنگ خود در مبحث تضاد سطوح ) 1961( تنيا -1
 كيدر  يسطوح رنگ يريگاندازه«كه:  خورديافسوس م رنگي،
 يابلو نقاشت كيدر  يسطوح رنگ رايز ست،ين سريم يسادگتابلو به

اند از: كه عبارت اندها را به هفت دسته تقسيم نمودههنرمندان تقابل رنگ. 4
اني زمهاي مكمل، همكنتراست ته رنگ، تيرگي و روشني، سرد و گرم، رنگ

يا وسعت سطوح رنگي. (چيجي ئيوا،  رنگها و كميت ها، كيفيت رنگرنگ
ا در راز رنگ شناسان تأثير وسعت سطوح رنگي بر يكديگر  ) بسياري1391

اند. از اين منظر قالب هارموني كنتراست وسعت يا كميت بررسي نموده
كنتراست كميت رنگ مربوط به رابطه متقابل دو يا چند سطح رنگين ازنظر «

ميزان  -1وسعت است. در ايجاد كنتراست كميت دو عامل نقش اساسي دارند. 
(چيجي » ميزان بزرگي سطح يا لكه رنگي -2درخشش و خلوص رنگ 

 )36: 1391ئيوا،

5. Lisa Golombag و   Donald Wilber 

6. Bernard O'Kane 

7. Galina Pugachenkova 
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ا با ها رآن ميتكه دارند و اگر بخواهنامنظم و تكه يمعموالً شكل
 .»ميشويبا اشكال روبرو م ميبسنج يعدد يساده يهانسبت

را  يمختلف يهاروشمدرن،  يشناسرنگدر  1)1386(رود -2
 يبر مبنا هاآنكه اكثر  ديآزمايم هارنگكردن  يكم يبرا

چون:  يافراد يهاتالشبه  نيهمچن ياست. و يرنگ ينورها
ان گرد يهاسكيد لهيوسبهو مكسول اشاره دارد كه  2موسنبروك

 .3نديمخلوط نما گريكديبا  يها را به هر نسبتقادر بودند رنگ
قسمت  100قسمت به  360 يجارا به رهيدا طيمكسول مح

 رمسلحيرا با چشم غ ييتاده ماتينمود تا قادر باشد تقس ميتقس
صورت (در صد) مشخص ها را بهدهد و نسبت رنگ صيتشخ
 .دينما

گوته فيلسوف و شاعر آلماني، «بر اساس گزارش ايتن  -3
هاي رنگي عرضه نموده است كه اي براي نسبتعددهاي ساده

» هاي رنگي است.بهترين راهنما براي شناسايي خاصيت نسبت
)Itten,1961(4 

تضاد وسعت معتقد  در مقاله خود در خصوص 5)1989(نورمن  -4
توجه خاص  اين موضوع است كه معماران در بناهاي خود به

كنتراست اندازه يا به گفته ايتن «گويد: مي. وي اندداشته
كنتراست وسعت، كنتراستي است بين زياد و كم و بزرگ و 

ت علاينشدت موردعالقه معماران است. بهكوچك. اين تضاد به
ي فضاها اهميت داشته و در طراحي اندازه طراحكه اين پديده به

 كند. در نماي خارجي كليساي جامعاين فضاها دخالت مي
Cathedral 6»شده استاين كنتراست گنجانده. 

ك ي عنوانبهبه جايگاه مدرسه غياثيه خرگرد كه  توجهبا 
بناي شاخص در معماري خراسان مطرح است و نيز با توجه به 

دارد كه  ياعمدهاينكه رنگ در بيان مفاهيم معمارانه نقش 
رسي قرار گرفته است. ب يموردبررسكيفي  صورتبهفقط  تاكنون

ه جديد ب ياپنجره توانديمكمي رنگ در بناي مذكور  راتيتأث
 معماري ايران بگشايد. پررمزورازعالم 

                                                  
1. Ogden Rood 

2. Musschenbroek 

در قرن دوم ميالدي در اپتيكهاي بطلميوسي به نوعي از آن  ظاهراً .3
  .)215: 1386 است (رود، شدهيماستفاده 

] 9 –هاي رنگي نور را به ترتيب زير ارائه داده است: [زرد گوته ارزش«.4
 »]6 – سبز] [4 – آبي] [3 – بنفش] [6 – قرمز] [8 – نارنجي[
)Itten,1961:59( 

  مدرسه غياثيه خرگرد
 چهار يدارا ،يقرن نهم هجر يهيابنه خرگرد از غياثي مدرسه

 يامل معماركي دوطبقه است كه معرف هاحجرهصحن و  ،ايوان
سبك مشهور  اين بنا دررود. به شمار مي يمدارس قرن نهم هجر

ماران مع يلهيوسبهان قبل يشده كه از سالبنديطبقه» يآذر«
ي مدرسه نام بان .)205 :1387 (پيرنيا، شديمكارگرفته به يرانيا

ر سلطان شاهرخ بهادر يوز يراحمدخوافين پيالداثيخواجه غ
در انتهاي كتيبه ورودي اصلي بنا ذكر گرديده است كه  يموريت

معماران بنا  .)20 :1376 (سيدي،) را همراه دارد ق 848(تاريخ 
ز در كتيبه ني يرازين شيالداثيو استاد غ يرازيش نيقوام الداستاد 

بنت هذه «گردند. اسپر ايوان قبله به شرح ذيل معرفي مي
 نيوام الدقالمرحوم استاد  العبد دي يه علياثيالمدرسه المباركه الغ

 »846 يرازيش نيالداثيغالعبد استاد  عملبو تمت  يرازيش
ه بر آن گذشته مقاوم و ك يرغم تمام مصائبيبنا عل )همان(

قرن نهم را با تمام اصول و  يهنر معمار ياستوار، راز و رمزها
ن و شواهد يكه از قراما به ارمغان آورده است. چنان يقواعدش برا

ار و ك يزيرطرح تاريخ فوق ن بنا چند سال قبل ازي، اديآيبرم
وان يا ينيتزي هايكاشي كه يزمانو  شوديمآن شروع  يساختمان

 اه باآن همر يبهيكتدر  تاريخ اتمام بنا رسديمبه اتمام  يشمال
بر اساس گزارش حافظ ابرو،  .گردديمذكر مدرسه  ينام بان

شعبان  يغروهمعمار در  نيالدقوامات استاد يانهدام بناي ح«
ابرو. بيتا: (حافظ » اتفاق افتاد 7ن و ثمانمائهيو اربع ياثن يسنه
وت از ف ترشيپ يد چند ساليقوي بنا بااحتمالرو بهازاين .)54
الدين مايوان قبله از قوا شده باشد. چراكه در كتيبهالدين شروعقوام
هرروي، معمار به 8برده شده است.كننده كار بنا نامعنوان شروعبه

ش است. يمعماران عصر خو نيترمعروفن بنا از يو طراح ا
چون مسجد گوهرشاد مشهد، مدرسه و  ييالدين معمار بناهاقوام

 بيگالغ يمدرسه) 170: 1362 مسجد گوهرشاد در هرات (فرشاد،
خرگرد است.  يمدرسهو  ...) 114: 1355در سمرقند (كونل، 

  

5. Richard B. Norman 

  دو برج اين كليسا يكي بزرگ و روشن و ديگري كوچك و كدر است.. 6
 هجري قمري 842 .7

(سبك شناسي معماري ايران) بناي مدرسه غياثيه را پيرنيا در كتاب  .8
 .)205 :1387، هجري ذكر نموده است (پيرنيا 848تا  842حاصل سالهاي 
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  همكف) چپ (طبقه اول) يطبقهغياثيه خرگرد، راست ( يمدرسهپالن . 1 ريتصو

1395 تابستان، مأخذ: دفتر فني ميراث فرهنگي خراسان رضوي

 يامحوطه يكه دارا يوانياست چهار ا يين مدرسه بنايا
شكل و سخت يك همتايب ييبنا«. است نوازچشمع و يوس

چهار  يمدرسهك يق يدق هاينسبت ين بنا دارايا …است
لقا ده را ايو خواب يافق يساختمان حالت يي است. تمام نماوانيا
 :1366پوپ، (» بود يموريت يتازه در معمار ياجنبهكه  كنديم

ه است كه ب يعيوان رفين بنا به شكل ايدر بزرگ ار س .)197
 ينماها تاق يمدرسه دارا يشمال يسمت شمال قرار دارد. نما

و  يديوارهاي شرق هياليدر منته. باشديمن يدر طرف گانهسه
 ها كامالً توپرن برجينما، دو برج مدور قرارگرفته است. ا يغرب

دن به گلدسته در يرس يبرا هامنارهگر يمانند د ياروزنهبوده و 
جز ايوان ورودي . اكثر تزيينات اين نما بهشودينمده يد هاآن

. مسجد انددهيگردن ييتز يمعقل يوهيشو به  يلعاب يتوسط آجرها
. نديآيمحساب ار مجلل مجموعه بهيبس يو مدرس از فضاها

ده از ي، پوشيوان وروديمتصل به ا ،يشمال يوان داخليا
 وانياست. ا يبا اشكال مختلف هندس يرنگهفت هايكاشي
 هايكاشيده از يپوش يوان شماليز همانند ايبنا ن يجنوب
ز در يزير رنگي ن هايكاشيوان ين اياست. در ا يرنگهفت
 يتفاوت چندان يث طراحيه از حكارشده است كمختلف  يحواش

ز ين يو غرب يي شرقهاوانيا رنگي ندارند.هفت هايكاشيبا 

                                                  
و  دشيمدر معماري اسالمي تزيينات فقط در جبهه ورودي بنا كار  معموالً .1

اما قوام  ؛به بناهاي مجاور تكيه داشتند و لذا بدون تزيين بودند هاجبههساير 

حساب گر بهيكدي يهانهيقرباً يناتي هماهنگ دارند و تقريتزي
ا شود، ب. ديوارهاي جانبي كه تمام سقف را هم شامل مينديآيم

معرق  هايكاشياز  هاحجره ينما اند.آجر كاشي تزيين گرديده
ر يز ي. فضاهاشده استده يس پوشيار نفياسليمي ختايي بس

و ديوارهاي جنبي، در دوطبقه و نيز  هاحجرهبه  يي وروداهتاق
  اند.شدهها با آجر كاشي تزييناسپر اصلي آن

ه ديجهات انجام گرد يهمهدر  يرونيب يشدهنييتز ينماها
ن بنا درزمان يكه ا رسديم نظربه  1الدين استكه از ابتكارات قوام
مجاور  يگر اماكن و بناهايان ديدر م ينيساخت همچون نگ

را يقرارگرفته و از هيچ سو به بناي ديگري متصل نبوده است ز
كه در حال حاضر مسدود است،  ي متعدد آنهادرگاهو  هاپنجره

 است. شدهيمبه همه اطراف باز 

بناهاي  خصوصبهين اين رويه را كنار گذاشت و در بسياري از ابنيه خويش الد
 ي مانند مقبره گوهرشاد تمامي نماهاي بيرون را به زيور تزيين آراست.ادماني
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  غياثيه يمدرسهورودي به بناي  يجبههنماي كلي از  .2تصوير 

  1395 ،نگارندگان :مأخذ

  
  

تمامي نماها در جبهه  عالوه بر جبهه ورودي اصلي به بنا
عمق زيبايي مجسم شده كه با شرقي و غربي با تاق نماهاي كم

اند. رنگ حاكم در اين تزيينات شدهآجرهاي ساده و لعابي تزيين
ها هندسي است. در نماي جبهه قبله، آجري و طرح غالب در آن

  ن است.ياز طرف ترمفصلنات يتزي
  يه خرگردآجركاري و تزيينات معقلي در بناي غياث

آجركاري و تزيينات متنوع آن را در تمامي وجوه تزييني 
توان مشاهده نمود. تمامي نماهاي پيراموني بنا مدرسه غياثيه مي

و تزيين  انمپوشيده از تزيينات آجري است كه با توجه به موقعيت 
 اندشدهگرفتهبكار  نيرنگ يلعاب با از آجرها ، تعداديشدهاستفاده

وني تر سازند. عالوه برنماهاي بيربصري كار را برجسته راتيتأثتا 
ها ها و پيشاني ورودي به حجرهتزيينات آجركاري را در زير ايوان

ها نيز با همين توان مالحظه نمود. پوشش برجدر هر دوطبقه مي
نوازي را براي جلوه گري تزيين به انجام رسيده و فضاهاي چشم

ن آجرهاي لعابي ازنظر ابعاد يا .تزيينات معرق فراهم نموده است
ه كن بنا رادارند يبدون لعاب ا يو اندازه همان استاندارد آجرها
 تواننديمر آجرها يب با ساكيمتناسب با محل و نوع تر

  1رند.يمورداستفاده قرار گ

                                                  
ي نوازمچشي مختلف تركيب و تزيين هايكاشي رنگين با هايمعقل بعدها. 1

 يمعقل از كن سبيا .گفتنديم) دارنينگ( هايمعقلرا به و جود آوردند. به اين 
 .د (ماهر النقش، گفت و گوي حضوري)يي نامكارمرصع ينوع توانيم را

  
  پالن مجموعه و نماهاي تزييني مختلف آن. 3 ريتصو

1396، بازترسيم نگارندگان :مأخذ
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 ناتيها در طبقه اول با تزيتمامي فضاهاي ورودي به حجره
شده كه جمالت پوشش داده يمعقل يوهيشي به آجر كاش

 تمامبا استادي  هاآندر » اهللا احد«و » اهللا صمد« يمهيكر
جر آن نوع يهم يلهيوسبهز ين هاغرفهن ياست. اسپر ا كارشده

. فضاي ورودي به است شدهنييتزي بدون كلمات جالله كاش
با تزيينات معقلي پوشش  اكثراًدر طبقه دوم نيز  هاغرفه

 ها اثري از خط معقلي وجود ندارد.در اين معقلي اندشدهداده
ده از آجر يز در تمام جهات پوشيمدرسه ن يرونيب ينماها
ر الدين در اينجا نيز همانند برخي آثااست. قوام ينيتزي هايكاشي

گرايي خود در معماري را بروز يادماني ديگرش تمايالت برون
دهد كه علت آن شاخص نمودن بنا در بافت شهري پيرامون مي

  است. 

  

  
  كشاورزيي هانيزم بهمشرفبنا  يقبلهنماي عمومي از سمت . 4 ريتصو

1395 ،تابستان مأخذ: سيد احمد سيدي

ن ياز طرف ترمفصلنات يدر جانب قبله، سمت جنوب، تزي
 يوان جنوبيا ي، جلوآمدگگانهسهنماهاي خصوص در است به
 ييبايار زيالوان و بس يهايمعقلر مجموعه) ير بادگي(اتاق ز

» اهللا« جالله يكلمهآن  يشده و در قاب باالكارگرفتهبه
معمار  يدسترهيچو  يت استادي، نهايمثن ييبنا يمعقل صورتبه

  .گذارديمش يرا به نما

  
 مت قبلهدر نماي بيرون بنا س رينظيبصورت كوفي بنايي بارنگ بندي به» اهللا«گير دو قابي تزييني با طرحي دلنواز و چشم. 5 ريتصو

  1395 نگارندگان، :مأخذ
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  ها در مدرسه غياثيهساختار آجر كاشي
ته هس ،خشت تقريباً در تمام بناهاي تاريخي دوره تيموري«

استفاده از  .)127 :1386، (اوكين» دهدساختماني را تشكيل مي
هاي متعدد و متنوع اين عنصر ساختماني در نماسازي به گونه

هاي اصلي در نماسازي شود. آجر كاشي يكي از شيوهانجام مي
بناهاي تيموري است. بناهايي چون مسجد شاه در مشهد و آق 

صوص خدر شهر سبز و بسياري ديگر از بناهاي تيموري (به يسرا
 يي لعابآجرهاها) با و مناره هاگنبد ،در پوشش نماهاي اصلي

 يجرنات آيين تزيباترياند. يكي از زشدهچندرنگ پوشش داده
ر د مخصوصاًغياثيه خرگرد  يمدرسه ين نوع را در بنايالوان از ا

. ديدتوان ، مييجنوب يجبههويژه در بنا و به يرونيب ينماها
ي وارهايد ينماها تاق يدار بر رونمودار جالب از آجر لعاب«

ي درهم هاطرح .شوديمافت يغياثيه خرگرد  يمدرسه يخارج
دار بدون لعاب ي متعارف و تراشآجرهاي از اپوستهه در كبافته 
خط بنايي  .)180 :1374 لبر،ي(گلمبگ و و» ع شده استيترص

(معقلي) جزء جدانشدني اين تزيينات است. تزيينات آجري عموماً 
هاي خاص رياضي به وجود از يك نظم هندسي با روابط و نسبت

 مهينآيند كه بر مبناي خورد كردن خشت مادر است. آجر مي
كلوخ دوصافه) و ( يچار صافه)،سهسوم (كچهارصافه)، ي(
آجر كامل) اجزاي اصلي براي تزيينات خوون چيني  هشتمكي(

اين اجزا به اشكال  البته .)19: 1389 ،محمودي و چائيده( هستند
يازده جزء  درمجموعشوند كه مختلف ديگري نيز تقسيم مي

در ايران  .1آورنديمخوون چيني را به وجود  دهندهليتشك
   هاي گوناگوني از آجركاري مورداستفاده است.شيوه

    

  
  اس استفاده در تزيينات خوون چينيخرد كردن آجر بر اس. 6 ريتصو

52 :1376 نعيما،مأخذ: 

ي زساگره( يرنگي، آجركاري سازگرهي، اندازگلرگ چيني، 
پتكين)، خوون چيني، آجركاري با آجرهاي رفته (رنگي)، خفته 
 اهوهيشترين اين از مهم آجرفرشمهري) و دار (تزييني نقش 

بر اين اساس تزيينات  .)59-64 :1376 آيند (كياني،مي حساببه
ي سازگرهآجر كاشي غياثيه خرگرد را بايد از نوع (رگ چين 

ي بيفردلي هايسازگرهراسته خفته  صورتبهرنگين) دانست كه 
را با استفاده از آجرهاي رنگين به و جود آورده است. در اين 

آجر بزرگ، آجر متوسط جزء (تزيينات از خورد شدن آجر اصلي سه 
. طول آجر ديآيمهاي مشخص به دست و آجر كوچك) با نسبت

 آجر و اندازه آجر دو بند عالوهبهمربع كوچك  برابر آجربزرگ سه 
آجر است.  بندكي عالوهبهمربع  وچكآجر كمتوسط برابر دو 
ضلع آجر مربع كوچك است.  چهارمكي حدوداًضخامت بند آجر 

را به نمايش گذاشته است.  هانسبتطرح شماتيك ذيل اين 

  

                                                  
براي مطالعه بيشتر به كتاب دزفول شهر آجر نوشته غالمرضا نعيما . ١

 .مراجعه شود
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  در تزيينات مختلف آجر كاشي در مدرسه غياثيه خرگرد شدهبكار گرفتهساختار نسبت آجرهاي  .7 ريتصو
1396، گاننگارندمأخذ: 

از يك آجر بزرگ در طول يك آجر  هاقسمتدر برخي 
ها بند وجود شود. در اين صورت بين آنمتوسط استفاده مي

گردد. در اين صورت اندازه نداشته و در قامت يك آجر ظاهر مي
 آجر خواهد بود. چهاربند عالوهبهطول آن برابر پنج آجر كوچك 

در برخي ديگر حتي تعداد بيشتري از آجرها بدون بند به دنبال 
. نگريست هاآناستثنا به  عنوانبه توانيمكه  اندكارشدههم 

ر د : آجرهاي مياني تصوير باال و پايين خط معقلي)5 ريتصو(
بدون  كرنگقرار دادن آجرهاي ي كنار همها نيز از تعدادي از آن

ايجاد خط نموده كه در پاي برخي تزيينات مالحظه  جداكنندهبند 
ي نماي شمالي هاهيپاي موجود در هاگلدانمانند ؛ شودمي

  مجموعه.
  هاي مدرسه غياثيهمحاسبه سطوح رنگي در معقلي

سبه سطوح رنگي در تزيينات معماري منبعي محادر خصوص 
 ح. علت آن شايد پيچيدگي محاسبات اين سطودست نيامدبه 

هاي مختلف براي اين باشد. تالش زيادي صورت گرفت و شيوه
صرف وقت را به همراه داشت. نتيجه  هاماهكار آزمايش شد كه 

را  شده از بناروشن ساخت چنان چه تصاوير گرفته هاتالشاين 
افزار بازطراحي نماييم، هاي صحيح در محيط نرمبا نسبت

)Digital Image(  آنگاه قادر خواهيم بود با استفاده از
رنگ  Pixelsمشخصات ديجيتالي تصوير و با شمارش تعداد 

 ها را محاسبه نماييم.، آنريتصو Pixels كلبهموردنظر، نسبت 
  2گردد.مي ارائهلذا مراحل كار به شرح ذيل 

الف: ابتدا تصويري مناسب از تزيين موردنظر در بنا گرفته 
  شود.مي

هاي معقلي از تكثير يك واگيره در توجه به اينكه طرحب: با 
نسبت اجزاي طرح و سطوح  ؛ كهشودجهات مختلف ساخته مي

. بخش تكراري كه شامل مانديمثابت  تكرارهامختلف آن در اين 
  گردد.ي موجود باشد از تصوير اصلي جدا ميهارنگتمام

 تا يك شوديماي بازطراحي در سندي رايانه اخذشدهج: واگيره 
  ) ساخته شود.Digital Image( ياتصوير رايانه

، براي هر رنگ هاكسليپاز طريق شمارش  شدهيطراحد: تصوير 
 3گردد.موردسنجش قرارگرفته و سطوح هر رنگ محاسبه مي

ي موجود در نماهاي پيراموني هايمعقلدر اين مطالعه  
مدرسه غياثيه خرگرد عكاسي و تمامي تزيينات موجود 
موردسنجش قرار گرفت. به بياني ديگر از هر تزيين بخش 

افزار بازطراحي گرديد. محيط نرم در ،4هارنگتمام واجدتكراري 
لذا تمامي تزيينات معقلي كه حداقل يك واگيره سالم و قابل 

، موردسنجش قرار بودمانده پيكره بنا باقي ها برطراحي از آن
گرفت. تمامي تزيينات معقلي در اين نماها شامل چهار رنگ 

اي، آجرهاي بدون لعاب)، آجرها با لعاب فيروزه( يآجراست. رنگ 
بين آجرها (بند آجر) كه كمي  مالطآجرها با لعاب آبي الجورد و 

گ رنكند. مقدار استفاده از تر از رنگ آجري خودنمايي ميتيره
اي و الجوردي) نسبت به آجرهاي بدون لعاب در اين فيروزه(

اي و فيروزه( يرنگگيري سطوح نماها متفاوت است. اندازه
الجوردي) در مقايسه بارنگ آجري در نماهاي مختلف پيراموني 

راج و محاسبه گرديد. تزيينات پيراموني بنا بر اساس استخ بنا
قرار زير است.اهميت به

  

                                                  
 برابرند. باهم كامالًدر يك تصوير  هاكسليپميدانيم كه اندازه  .1

در تزيينات معقلي محدود است. سنجش  هارنگتعداد  با توجه به اينكه .2
 باشديم ريپذامكان موردنظر

ي زيآمرنگواگيره يا بخش تكراري، طرحي است كه طراح آن را آماده و  .3
 .شاندپويمرا  موردنظربا تكرار اين بخش، تمامي سطح  كاريكاشو  دينمايم
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  يابي به تصوير ديجيتال و محاسبه مقدار هر رنگ در تزيينمراحل دست. 8 ريتصو

1396، گاننگارند مأخذ:
  پشت به قبله)مجموعه (نماي اصلي به  -1
 هاي بناهاي برج مانند در گوشهمنارهتزيينات روي  -2

 هاي شرقي و غربي.هاي ورودي در جبههتزيينات زير قوس -3

و  ريادگبقبله كه با توجه به پيشامدگي فضاي زير نماي روبه -4
از اهميت خاصي  شدهيمي متعدي كه رو به بيرون باز هاپنجره

وده ين بفضاي بازتري از طرف بهمشرفبوده و احتماالً  برخوردار
 است.

نماهاي شرقي و غربي بنا كه تماماً نماسازي شده و نشان  -5
خصوص كه از هردو اند بهدهد كه در ديد مردم قرار داشتهمي

 هايي به مجموعه وجود دارد.جبهه ورودي

  اند.در جداول پيوست درج گرديده هايبررسنتايج اين  
 در صورتبهو  شدهمحاسبهسطح واگيره  كلبهمقدار هر رنگ 
ي و اروزهيفاست. جمع جبري در صد  درآمدهصد به نمايش 

رنگ  عالوهبه هاخشتو رنگ آجري  رنگ عنوانبهالجوردي 
است.  هشدگرفتهدر نظر  زمينه عنوانبه، هاآنبين  طمال تررهيت

 لحاظي جداكننده تزيينات در محاسبه آجرهادر اين سنجش 
شده  بسنده هايبندسطحنشده و فقط به تزيينات محاط در اين 

است. 

  

  
 است. شدهمشخصروي آن  )2و  1جداول ( موردمطالعهمحل تزيينات  كهآنهاي متصل به دنماي ورودي اصلي و برج مانن .9تصوير 

  1396، گاننگارند مأخذ:

  

  



 79|... معماري حضور رنگ در بيان اهميت سطوح و نماهاي 

  رنگي در تزيينات واقع در جبهه اصلي پشت به قبلهدرصد سطوح  .1جدول 
View File Color Scale Area Area 

Whole 
Occupancy 
percentage 

color 
Background 

تاق قوس  ريز
جبهه  ينماها

ه ب كينزد ياصل
 هاي گوشهبرج

)A1(  

1Pixe الجوردي
l 

4256 32120 13.25 
35.47 

1Pixe ياروزهيف
l 

7136 32120 22.22 

1Pixe  آجري
l 

11992 32120 37.34 

64.53 
1Pixe  مالطرنگ 

l 
8736 32120 27.19 

 

قوس  ريز
ها در ايوانك

 يجبهه اصل
نزديك به ايوان 

 ورودي

)A2( 

1Pixe الجوردي
l

10880 63840 17.04 
27.06 

1Pixe ياروزهيف
l 

6400 63840 10.02 

1Pixe  آجري
l 

27648 63840 43.32 

72.94 
1Pixe  مالطرنگ 

l 
18912 63840 29.62 

 

تزيين پايه در 
نماي ورودي 

 اصلي

)A3(  

1Pixe الجوردي
l 

59808 261440 22.88 
43.26 

1Pixe ياروزهيف
l

53296 261440 20.38 

1Pixe  آجري
l 

76128 261440 29.12 

56.74 
1Pixe  مالطرنگ 

l 
72208 261440 27.62 

 

 يتاق نماتزيين 
فراز ورودي در 
  جبهه اصلي

 اسپر و زير قوس

)A4(  

1Pixe الجوردي
l 

3404 31960 10.65 
35.76 

1Pixe ياروزهيف
l

8024 31960 25.11 

1Pixe  آجري
l 

12272 31960 38.40 

64.24 
1Pixe  مالطرنگ 

l 
8260 31960 25.84 

 

 يدر نما هيحاش
دو طرف  ياصل
 يآمدگ رونيب
 يورود وانيا

)A5( 

1Pixe الجوردي
l

3552 50336 7.06 
24.85 

1Pixe ياروزهيف
l 

8960 50336 17.79 

1Pixe  آجري
l 

24096 50336 47.89 

75.15 
1Pixe  مالطرنگ 

l 
13728 50336 27.26 
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View File Color Scale Area Area 
Whole 

Occupancy 
percentage 

color
Background 

 

تاق  ينما
جبهه  ينماها

ه ب كينزد ياصل
هاي برج

 مجموعه

)A6( 

1Pixe الجوردي
l 

13184 78336 16.83 
42.42 

1Pixe ياروزهيف
l 

20044 78336 25.59 

1Pixe  آجري
l 

25664 78336 32.76 

57.58 
1Pixe  مالطرنگ 

l 
19444 78336 24.82 

 

هاي قوس ينما
 يورود ينييتز
ه ب كينزد ياصل

 وانيا

)A7(  

1Pixe الجوردي
l 

15536 72336 21.48 
36.90 

1Pixe ياروزهيف
l 

11152 72336 15.42 

1Pixe  آجري
l 

27152 72336 37.53 
63.10 

1Pixe  مالطرنگ 
l 

18496 72336 25.57 

 ياصل هيحاش
وسط  يتاق نما

 نيدر طرف
  يورود

(A8) 

1Pixe الجوردي
l 

6684 68286 9.81 
39.61 

1Pixe ياروزهيف
l 

20368 68286 29.80 

1Pixe  آجري
l 

23912 68286 35.01 

1Pixe  مالطرنگ  60.39
l 

17322 68286 25.38 

  1396 ،دگانمأخذ: نگارن

  نماي برج مانندها در دو گوشه بنادر درصد سطوح رنگي تزيينات واقع . 2جدول 
View File Color Scale Area Area 

Whole 
Occupancy 
percentage 

color 

Background 
برج  ينما 

مانندها در 
گوشه شمال 

يغرب  
(B1) 

 1Pixel 3712 28536 13.01 الجوردي
ياروزهيف 23.94  1Pixel 3120 28536 10.93 

آجري 1Pixel 13680 28536 47.94 
76.06 

مالطرنگ 1Pixel 80240 28536 28.12 

 

برج  ينما
در  يمانندها

گوشه شمال 
يشرق  

(B2) 

 1Pixel 3480 22796 15.27 الجوردي
ياروزهيف 25.66  1Pixel 2368 22796 10.39 

آجري 1Pixel 10208 22796 44.78 

مالطرنگ 74.34 1Pixel 6740 22796 29.56 

 

برج  ينما
دو  يمانندها

گوشه در 
 ياصل ينما

(B3)  

1Pixel 1408 15066 9.35 الجوردي
ياروزهيف 33.51  1Pixel 3640 15066 24.16

آجري 1Pixel 5824 15066 38.66

66.49 
مالطرنگ 1Pixel 4194 15066 27.83
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View File Color Scale Area Area 
Whole 

Occupancy 
percentage 

color 

Background 

 

برج  ينما
دو  يمانندها

گوشه در 
ياصل ينما  

(B4) 

 1Pixel 7096 33670 21.08 الجوردي
ياروزهيف 37.33  1Pixel 5472 33670 16.25 

آجري 1Pixel 12104 33670 35.95 
مالطرنگ 64.67 1Pixel 8998 33670 26.72 

برج  ينما 
در  يمانندها

 گوشه شمال
 b يشرق

(B5) 

 1Pixel 2368 22796 10.39 الجوردي
ياروزهيف 25.66  1Pixel 3480 22796 15.27 

آجري 1Pixel 10208 22796 44.78 
مالطرنگ 74.34 1Pixel 6740 22796 29.56 

   1396 ،مأخذ: نگارندگان

  
  است شده مشخص) روي آن 4و  3جداول ( موردمطالعهنماي غربي بنا كه محل تزيينات  .10تصوير 

1396 ،مأخذ: نگارندگان  

 هاي بناي شرقي و غربي نزديك به برجهايوروددرصد سطوح رنگي در تزيينات واقع در  .3جدول 

View File Color Scale Area Area 
Whole 

Occupan
cy 

percenta
ge 

color 
Backgrou

nd 

 

جبهه از  يورود تاق ريزتزيينات 
به مجموعه يغرب  

(C1) 

 1Pixel 20912 113040 18.50 الجوردي

41.20 
ياروزهيف  1Pixel 25640 113040 22.70 

آجري 1Pixel 38664 113040 34.20 

58.80 
مالطرنگ 1Pixel 27824 113040 

24.60 
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View File Color Scale Area Area 
Whole 

Occupan
cy 

percenta
ge 

color
Backgrou

nd 

 

جبهه از  يورود تاق ريزتزيينات 
به مجموعه يشرق  

(C2) 

 1Pixel 19416 81606 23.80 الجوردي
ياروزهيف 41.10  1Pixel 14120 81606 17.30 

آجري 1Pixel 26176 81606 32.08 

58.90 

مالطرنگ 1Pixel 21894 81606 26.82 

  1396 ،دگانمأخذ: نگارن

  
  ) روي آن مشخص شده است4و  3جداول ( موردمطالعهنماي شرقي بنا كه محل تزيينات . 11تصوير 

  1396 ،مأخذ: نگارندگان

 شرقي و غربي نماهاي درصد سطوح رنگي در تزيينات واقع در .4جدول 

View File Color Scale Area Area 
Whole 

Occupancy 
percentage 

color 
Background 

 

در  هيحاش
 ينماها

مختلف 
در  ناتييتز

 هايجبهه
شرقي و 
 غربي
(D1) 

1Pixe الجوردي
l 

1124 5750 19.55 
21.22 

ياروزهيف  1Pixe
l 

96 5750 1.67 

1Pixe آجري
l 

2848 5750 49.53 

78.78 
مالطرنگ   1Pixe

l 
1682 5750 29.25 

 ياصل ينما 
در 
هاي جبهه

 يقبله، شرق
يو غرب  

(D2) 

1Pixe الجوردي
l 

70144 741321 9.43 
10.82 

ياروزهيف  1Pixe
l 

9984 741321 1.39 

1Pixe آجري
l 

47049
3 

741321 63.44 

89.15 
مالطرنگ   1Pixe

l 
19070

0 
741321 25.71 
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View File Color Scale Area Area 
Whole 

Occupancy 
percentage 

color
Background 

 

در  هيحاش
 رونيب ينما

سمت شرق 
 مجاور برج
(D3) 

1Pixe الجوردي
l 

1704 7866 21.66 
26.55 

ياروزهيف  1Pixe
l 

384 7866 4.89 

1Pixe آجري
l 

3520 7866 44.75 
73.45 

مالطرنگ   1Pixe
l 

2258 7866 28.70 

 
 يهايلچك

فراز تاق 
نماهاي 

هاي جبهه
 يقبله، شرق
يو غرب  

(D4) 

1Pixe الجوردي
l 

3188 10680 29.85 

37.26 
ياروزهيف  1Pixe

l 
792 10680 7.41 

1Pixe آجري
l 

3968 10680 37.16 
62.74 

مالطرنگ   1Pixe
l 

2732 10680 25.58 

  1396 ،مأخذ: نگارندگان

 

  
  ) روي آن مشخص شده است.5و  4جداول ( موردمطالعهنماي قبله بنا كه محل تزيينات  .12تصوير 

   1396 ،مأخذ: نگارندگان
  
  

 قبلهنماهاي روبه درصد سطوح رنگي در تزيينات واقع در .5جدول 

View File Color Scale Area Area Whole Occupancy 
percentage 

color 
Background 

 تناييتز هيحاش 
نماي  در

 ي اتاقآمدگشيپ
 زير بادگير در
 جبهه قبله

(E1) 

 1Pixel 259072 1856000 13.96 الجوردي

ياروزهيف 28.66  1Pixel 272640 1856000 14.70 

آجري 1Pixel 804096 1856000 43.32 
مالطرنگ 71.34 1Pixel 520192 1856000 28.02 

 1Pixel 70144 741321 9.44 10.84 الجوردي 
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View File Color Scale Area Area Whole Occupancy 
percentage 

color
Background 

در  ياصل ينما
هاي قبله، جبهه
يو غرب يشرق  

(E2) 

ياروزهيف  1Pixel 9984 741321 1.40 

آجري 1Pixel 470493 741321 63.45 

مالطرنگ 89.16 1Pixel 190700 741321 25.71 

 ينماتزيينات  
ي رونيب

 ي اتاقآمدگشيپ
ت سم ريبادگزير 

 قبله

(E3) 

 1Pixel 10840 53856 20.13 الجوردي
ياروزهيف 37.59  1Pixel 9400 53856 17.46 

آجري 1Pixel 19120 53856 35.50 
مالطرنگ 62.41 1Pixel 14496 53856 26.91 

فراز  ينما 
در  ناتييتز

 يهايشامدگيپ
 سمت قبله

(E4) 

 1Pixel 118848 630876 18.83 الجوردي
ياروزهيف 34.08  1Pixel 96128 630876 15.25 

آجري 1Pixel 253184 630876 40.14 
مالطرنگ 65.92 1Pixel 162624 630876 25.78 

فراز  يهايلچك 
تاق نماهاي 

هاي قبله، جبهه
يو غرب يشرق  

(E5) 

 1Pixel 3188 10680 29.85 الجوردي
ياروزهيف 37.26  1Pixel 792 10680 7.41 

آجري 1Pixel 3968 10680 37.16 
مالطرنگ 62.74 1Pixel 2732 10680 25.58 

    1396 ،مأخذ: نگارندگان

و مشخص شدن مقدار رنگ به  فوق با توجه به جداول
ورودي اصلي به بنا) ( ياصل: در جبه كه گردديم، مالحظه 5زمينه

رنگ در اين تنوع سطوح تزييني، مقدار استفاده از عالوه بر 
  متغير است. )A5(در  %83/24 تا  (A3) در %26/43تزيينات از 

هاي مجموعه، مانده بر نماي برجدر تزيينات معقلي باقي 
برج غربي داراي تنوع طرح بيشتري نسبت به همزاد خود در ضلع 

ي ندبرنگ دو نوعشرقي است. در ضلع شرقي فقط يك طرح با 
در برج غربي از سه تركيب  كهيدرحالشده است. بكار گرفته

به  . نسبت رنگاندنمودهمعقلي بارنگ بندي مختلف استفاده 
 (B4) %33/37تا  (B1)در  %94/23از  هابرجزمينه در اين 

دو بار و از  (B5)سه بار، از  (B2)در برج شرقي از  متغير است.
(B3) شده است اما در برج غربي از استفاده باركي(B4), 

(B3), (B1)  و(B5)  و از  باركيهركدام(B2) دو بار 
شده است. تنوع طرح در برج غربي قرينه موجود در نماي استفاده

اشد اما ب رمنتظرهيغنقض نموده است كه شايد كمي  بنا راكلي 
 حسابهب نانوشتهاين نوع تغييرات در اين بنا به نحوي يك قاعده 

                                                  
 عنوانهبي، اروزهيفرنگ آبي  عالوهبهچنانكه گفته شد رنگ آبي الجوردي .1

زمينه در نظر  عنوانبه هاآنت بين مالرنگ  عالوهبه(رنگ) و رنگ آجري 
 است. شدهگرفته

ترين آن را در دو فضاي قرينه (يكي مسجد . چراكه مهمديآيم
توان مشاهده نمود كه هركدام با يك و ديگري مدرس) مي

  اند.شدهجداگانه تزيين اسلوب
دو ورودي كوچك يكي در ضلع غربي و ديگري در ضلع  

شرقي مجموعه قرار دارند كه ورودي غربي به مسجد و ورودي 
 هايورودزير قوس اين  اتنييتزشرقي به مدرس متصل است. 

 جاور خودمبا يكديگر تفاوت داشته و نسبت به تزيينات سطوح 
نيز داراي اختالف فاحشي هستند. نسبت رنگ به زمينه در اين 

  است.  (C1)در  %20/41و  (C2) در %10/41 هايورود
ق عميي كمتاق نماهاتمامي نما در جبهه شرقي و غربي به 

تاق شوند. متمايز مي گريكدي باريك از ياهيحاشكه با  شدهميتقس
يي است كه هم از حيث نسبت رنگ به هايلچكداراي  نماها

زمينه و هم از حيث اندازه سطح اشغالي نسبت به زمينه داراي 
ي هستند. نسبت رنگ به زمينه در طرح اصلي امالحظهقابلتضاد 

 و نسبت  (D2)در  %82/10در اختيار دارد  نما راكه اكثريت 
 (D4)و اين نسبت در  % 22/21  (D1)رنگ به زمينه در 
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است. بين ورودي به مجموعه در جبهه شرقي و برج  % 26/37
كه نسبت رنگ به زمينه در آن   (D3)آن تزيين منفردي است 

  است. % 55/26
كه  ييهاپنجرهو  هانينششاهدر نماي قبله با توجه به وجود 

است و نيز پيشامدگي ديوارهاي اتاق زير  شدهيمبه بيرون باز 
كه سطوح مناسبي را جهت تزيين فراهم نموده است. تنوع  ريبادگ

تزيينات معقلي را شاهد هستيم. بخشي از سطوح در جهت 
همگوني با نماهاي شرقي و غربي با همان اسلوب و تزيين، 

آمدگي اتاق زير بادگير تزيينات اما در سطوح پيش؛ اندكارشده
اي برخوردار است. خط معقلي تر شده كه از زيبايي ويژهنوعمت

ه كه شدبسيار نفيسي در كادربندي فراز اين سطوح گنجانده
سازد. نسبت رنگ در اين تزيين اهميت اين جبهه را نمايان مي

(E4) 08/36 %  است. نسبت رنگ به زمينه در تزيينات نماي
يابد. حاشيه افزايش مي (E3)در  %59/37تا  اتاق زير بادگير

  است.% 66/28 (E1) رالذكرياختزيينات 
 جمع بنديشده مطالب ذيل قابلهاي انجامسنجش اساسبر 
  است.

در نماي شمالي يا ورودي اصلي، عالوه بر تنوع تزيينات از -1
. شده استاي و الجورد استفادههاي فيروزهمقدار متنابهي از رنگ

رنگ و با توجه به مقدار  %26/43) با مقدار A3( نييتزدر اين نما 
شامل  نماها راو حاشيه فراز تاق  هاهيپاتمام  كهآنپوشش 

 .ديآيم حساببهشود. تزيين اصلي در اين جبهه از بنا مي
)A4(76/35 %، )A6(42/42 %، )A7(90/36 % ) وA8 (61/39 

از  در اين نما ديگر اجزاي مهم تزيينات اين نما از بنا هستند. %
شده است كه خود عامل تضاد رنگي در سطوح مجاور استفاده

و جلوه گري براي بيننده است. اين تضاد  توجهجلبمهمي در 
آمده تدسبه بلعكسو  الجورداي به مقدار فيروزه ادشدنيزو  باكم

 A8 (80/29%است. تاق نماي وسط در دو طرف ايوان ورودي (
د، نسبت به تاق نماي مجاور برج الجور %81/9اي و فيروزه

)A6( 59/25%  الجورد، در تضاد كميت و  %83/16فيروزه و
اي و فيروزه % A7( 42/15(نسبت به تاق نماي مجاور ايوان 

الجورد، در تضاد تيره و روشن قرار دارد. از اين حيث  % 48/21
 %38/20الجورد و  %88/22) با مقدار A3( هاهيپاتزيين روي 

ي در عنوبه، تاق نماهااي، تقريباً متعادل است كه با تمام فيروزه
تضاد رنگي قرار دارد. در همين نما سطوحي كه كمتر در ديد 

وان و آمدگي ايمانند ديوارهاي جنبي پيش رنديگيمبيننده قرار 
 بروروزمينه  سطوح زير تاق نماها، با كاهش در صد مقدار رنگ به

 است.

 30هاي بنا كمي بيشتر از معدل درصد رنگ به زمينه در برج -2
ها است. تنوع طرح در برج غربي باعث تنوع تضاد كميت رنگ %

كمترين مقدار  %96/23با مقدار  (B1)نيز شده است. در اين برج 
اشد. ببيشترين مقدار رنگ به زمينه را دارا مي %33/37با  (B4)و 

ش ي پوشبندرنگساير تزيينات اين دو برج از يك طرح با دو 
 %66/25ها نسبت به زمينه شده است كه در صد رنگ در آنداده

طرح مشابه با سايرين به  باوجود %51/33با مقدار  (B3)است. 
 ايش مقدار رنگ بهعلت عرض كم و حاشيه رنگين مشترك، افز

عنوان يك زمينه را در اين طرح باعث شده است. اين طرح به
ها با نماي اصلي از حيث مقدار رنگ به رابط بين سطوح برج

نمايد. تنوع طرح در برج غربي باعث تضاد كميت زمينه عمل مي
 گردد.رنگ و درنتيجه جذابيت بيشتر برج مي

ي غربي و شرقي هاضلعي فرعي به بنا از هايوروددر  -3
ترين اتفاق رنگي كه خبر از هوش واالي معمار بنا دارد به مهم

وقوع پيوسته است. در اين دو ورودي قرينه در ساختار فرمي بنا، 
خط  (C1)شده است. طرح متفاوت بكار گرفته كامالًدو طرح 

يك طرح معقلي معروف به  (C2)معقلي با اسامي جليله و طرح 
موجود رعايت قرينگي در نسبت سطوح  مداخل است. شگفتي

رنگي به زمينه است كه در هردو طرح مشابه است. معمار براي 
ار ها بكيابي به اين مهم طرح مداخلي را كه در پوشش برجدست

اندازه آجرهاي رنگي تغيير داده است. اين تغيير  ازنظرگرفته است 
در  %66/25اندازه باعث شده است تا در صد رنگ به زمينه كه 

(B2)  در  %10/41بود به(C2)  برسد تا از حيث در صد رنگ
در ورودي ضلع غربي شود. در صد  (C1)به زمينه، قرينه طرح 

اي و الجورد نيز در دو ورودي عكس هم بوده هاي فيروزهرنگ
 ي تباين رنگي تيره و روشن هستند.از اين حيث دارا تيدرنهاو 

از فضاهاي  %90ود حد (D2)در نماهاي شرقي و غربي،  -4
موردنظر را پوشانيده است. اين دو جبهه از بنا نسبت به دو وجه 
ديگر از اهميت ديداري كمتري برخوردار است. طرح موردنظر 

 شدهميترسزيبايي خاصي دارد اما با مقدار اندكي رنگ  باآنكه
 %22/21عنوان جداكننده فضاها با به (D1)است. حاشيه باريك 

از  ي آنهايلچكو  نماتاقعنوان يك رابط بين فضاهاي رنگ به
با مقدار  (D4)ي هايلچكنمايد. كارگيري رنگ عمل ميحيث به

ها از حيث كميت رنگ و كميت نماتاقرنگ در تباين با  26/37%
ها در باعث جذابيت و درخشش رنگ هانيتباسطح است. اين 

شترين با بي رنگكمفضاي موردنظر شده است. به عبارتي از مقدار 
فضاي  (D3)شده است. سطح تزييني ها استفادهآن ريتأث

محدودي بين برج و ورودي فرعي به مجموعه است. مقدار در 
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و ورودي  هابرجعنوان يك رابط بين صد رنگ در اين سطح به
 نمايد.فرعي عمل مي

از  %50حدود  (E5)  و (E2)زييني در ضلع جنوبي سطوح ت -5
فضاهاي تزييني را پوشش داده و هماهنگي بين اين ضلع و 

شود. نماهاي اتاق زير بادگير اضالع شرقي و غربي را باعث مي
ي است كه جايگاه اين جبهه را خاص توجهقابلداراي تزيين 

 نجاياطرح آشناي مداخل است كه در  تكرار نماتاقنمايد. طرح مي
جرهاي رنگين بزرگ كارشده است تا سطح اشغالي توسط با آ

ها انمتاقي اين هايلچكاشتراك  رنگ را به زمينه افزايش دهد.
عنوان يك فرم رابط بين اضالع مجموعه منهاي ضلع شمالي، به

دار ها با مقنماتاقمثني فراز مقدس اهللا نمايد. كتيبه عمل مي
 66/28ها با مقدار آنرنگ به زمينه و حاشيه مشترك  % 08/34
چگالي رنگ در اين جبه را نسبت به اضالع جنبي بنا افزايش  ، %

 داده است.

 گيري نتيجه

يت رابطه ميان اهمچگونگي  ازكه  تحقيق سؤاالتبا توجه به 
 نما در هر شدهگرفتهح رنگي بكار و نسبت سطو موردنظرنماي 

ل و يا استقال موردنظررنگ از طرح  تيتبعدر خصوص  و همچنين
 رموردنظيك عامل تجسمي و تزييني فارغ از طرح  عنوانبهآن 

بر اساس نتايج حاصل از تحقيق  ييهاپاسخ. دينمايمپرسش 
  .شوديم ارائه شدهانجام

ز انماي مدرسه  نيترتيبااهم عنوانبهنماي ورودي اصلي 
برخوردار است.  هاجبههمعدل رنگ بيشتري نسبت به ساير 

اهميت، جبهه قبله است. در اين جبهه  ازنظرجبهه  نيازاپس
عالوه بر تنوع بكار گيري طرح نسبت به دو جبهه ديگر. معدل 

ه شرقي و غربي بيشتر هجب رنگ از جبهه اصلي كمتر و از دو
ورودي  يهاجبههاست. دو جبهه شرقي و غربي كه نسبت به 

 جهيتدرنديد عموم قرار داشته و اصلي و قبله كمتر در معرض 
. هم از تنوع تزييني كمي بهره برده و اندداشتههميت كمتري ا

 يتوجهقابلبه مقدار  هاآنهم معدل استفاده از رنگ در 
استفاده از سطوح رنگي بيشتر در نماهايي است. لذا  افتهيكاهش

ن از نشا ؛ واست اثباتقابل كه داراي اهميت بيشتري هستند.
ه تواند بقدرت باالي جلوه گري رنگ در آثار معماري دارد كه مي

 .ي ديداري بنا بيفزايدهاجلوه

دهد كه مقدار رنگ به طرح نشان مي آمدهدستبه نتايج
قل در مست صورتبهيعني رنگ خود ؛ بستگي نداردنيز موردنظر 

است  هاكارگيري آني ديداري بنا شركت داشته و مقدار بههاجلوه
. اين مهم را بخشديمكه به طرح موردنظر گوناگوني و تنوع 

توان در طرح مشترك مداخل كه در سطوح مختلف بنا با مي

شده است مالحظه نمود. ي مكاني متنوع بكار گرفتههاتيموقع
با مقدار،  (A2)  ، در%66/25مقدار  با  (B2)اين طرح در 

با مقدار  (E3)و در  %10/41مقدار با   (C2) ، در06/27%
سئله اين مشده است رنگ نسبت به زمينه بكار گرفته 59/37%
ن مكاني تزيي تيبااهمطرح متناسب  كه دهديمنشان  يخوببه

كه مقدار رنگ در طرح افزايش يابد. لذا  دينمايمبه نحوي تغيير 
و به  هافتيشيافزا موردنظرمكان  تيبااهمبكار گيري رنگ مقدار 

  .باشدينمنوع طرح وابسته 
 فهرست منابع

تاملي بر اصول « .)1389( احمدي، فريال، و علي صادقي. .1
معماري در دوره تيموري با تاكيد بر باز شناخت بناي مدرسه 

-111صص ، )149شماره ( .كتاب ماه هنر. »غياثيه خرگرد
106. 

سهم خراسان در پيدايش، رواج، رشد « .)1385(. افروند، قدير .2
)، 92و 91شماره ( .كتاب ماه هنر .»اسالمي-و تعالي هنر ايراني

  . 74-86صص

. معماري تيموري در خراسان .)1386(. اوكين، برنارد .3
 . مشهد: بنياد پژوهش هاي اسالمي.)علي آخشيني ترجمه(

بيان نمادين در تزيينات معماري «). 1389(. ايمني، عاليه .4
  .86-93)، صص142شماره ( .كتاب ماه هنر .»اسالمي

 نيترجمه غالمحس .معماري ايران). 1366(. آرتورپوپ،  .5
 .ناشر فرهنگانتهران:  .صدري افشار

شاهكارهاي معماري ). 1387(. پوگاچنكووا، گالينا آ .6
. هاي چهاردهم و پانزدهم ميالديآسياي ميانه سده

فرهنگستان هنر جمهوري  ترجمه سيد داوود طبايي. تهران:
 اسالمي ايران.

ظهور رنگ در تزيينات خارجي بنا، « .)1382( .جوادي، شهره .7
ين هاي كاشي نگبررسي مقبره خواجه اتابك از قديم ترين نمونه

  .35-44)، صص3شماره ( دوره اول .مدرس هنر. »در ايران

 . ترجمههارنگ يهارمون). 1391(. يداكيها وا،يئ يجيچ .8
 .ترانه. مشهد: هاشم جواد زاده

 جغرافياي حافظ ابرو:  .)تايبالدين. (حافظ ابرو، شهاب .9
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به كوشش مايل  .( قسمت ربع خراسان و هرات) .10
 : بنياد فرهنگ ايران.تهران هروي.

وزارت  . تهران:رنگ ايتن .)1366(. نيمحمدحسحليمي،  .11
 اسالمي.فرهنگ و ارشاد 

بررسي تطبيقي معماري « .)1391(و همكاران.  خاني، سميه .12
 .»باغ اصفهانو تزيينات مدرسه غياثيه خرگرد و مدرسه چهار 

 . 37-52)، صص2شماره (سال دوم . مطالعات تطبيقي هنر

 .رنگ شناسي مدرن .)1386(. رود، آگدن نيكولس .13
 شباهنگ. عربعلي شروه. تهران: ترجمه

ي ريگشكلهاي دوره«. )1385(. حسينزمرشيدي،  .14
 .رشد آموزش هنر . »ي معرق در بناهاي ايرانكاريكاش

 .4-11)، صص 8شماره (

. ترجمه مبادي سواد بصري). 1380. (دونيس دانديس، .15
 مسعود سپهر. تهران: سروش.

وارده بر  هايآسيببررسي « .)1376( .اكبرسيدي، سيد علي .16
 يي دورهنامهپايان(  ،»غياثيه خرگرد خاف يهاي مدرسهكاشي

ي كتابخانهمركز اسناد و  ،)كارشناسي ارشد مرمت آثار هنري
 دانشگاه هنر تهران.

 بيجا:  .تاريخ مهندسي در ايران .)1362مهدي. (فرشاد،  .17
 .جهانبنياد نيشابور، چاپ نقش

هوشنگ ترجمه  .اسالمير هن .)1355كونل، ارنست. ( .18
  .)بي نا(. تهران: يطاهر

جايگاه هنر آجركاري تزييني در «). 1392. (كياني، مصطفي .19
دوره  .هنر هاي زيبا(هنر و معماري) .»دوره پهلوي اول

  .15-28)، صص 1(شماره هجدهم 

تزيينات وابسته به . )1376(. كياني، محمد يوسف .20
. تهران: سازمان ميراث معماري ايران دوره اسالمي

 فرهنگي كشور.

معماري تيموري ). 1374(. ويلبر، دونالدگلمبگ، ليزا و  .21
كرامت ا... افسر و محمد يوسف  . ترجمهدر ايران و توران
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