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 چکیده: 1

شرقی ، محراب مسجد جامع مرند در استان آذربایجانهجری 731سال  در دوره ایلخانی بهشده های ساختهاز محرابیکی       

معماری خاص و تاریخی این محراب  .استلی به ثبت رسیدهجزو آثار م 139حت شماره ه.ش ت 1310دی ماه  15در  که باشدمی

دقیق  مطالعه و شناخت. های تاریخی باشد که مورد توجه گردشگران قرار گیردده تا این بنا یکی از معدود مکانمزید بر علت ش

ورت العاتی در این خصوص صاست که تاکنون مط اهداف این پژوهشترین تزیینات این محراب از مهمرفته در کارهای به نماد

اساس مطالعات میدانی و  بر باشد و روش گردآوری اطالعاتروش این مقاله توصیفی و تحلیلی از نوع بنیادی می. استنگرفته

 باشند؟دین میشود: تزیینات محراب مسجد جامع مرند دارای چه مفاهیم نماباشد. سوالی که در این مقاله مطرح میای میکتابخانه

بندی ای، هندسی و گیاهی قابل تقسیمبر اساس این مطالعه مشخص گردید که تزیینات این محراب در سه دسته نقشمایه کتیبه 

 شناسی مورد مطالعه قرار دهد.نات این محراب را با رویکرد نمادحال این مقاله در نظر دارد تزیی .هستند
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  مقدمه: 2

ای در میراث فرهنگی کشورمان برخوردار است. این محراب محراب مسجد جامع مرند واقع در مرکز شهر، از جایگاه ارزنده     

-می ههای این دورشده در تزیینات محرابترین عنصر شناختهگچبری مهمباشد. های دوره ایلخانی در ایران میدر زمره محراب

باشند: های کار شده دارای موضوعات زیر میتوان دریافت که کتیبهراب میشده بر روی چندین محباشد. بر اساس مطالعات انجام

در هر  شدههای به کار گرفتهگچبریء متبرکه هستند. ، آیات قرآنی یا اسمادهندهیا نام سفارش نام سازنده که شامل تاریخ ساخت،

جامعه باشد. رموزی که مربوط به دین، فرهنگ، هنر، معماری و ... می ؛استخود جای دادههایی در دل نشانه دوره تاریخی رموز و

م اضرورت از انج باشد.ای محراب مسجد جامع مرند مینقوش گیاهی و نقوش کتیبه ، نقوش هندسی پژوهش آماری ما در این

طالعاتی در این خصوص که تا کنون مشده در این محراب است گرفتهبه کار  تزیینات هایمادین تحقیق پی بردن به مضمون نا

 .استصورت نگرفته

 روش تحقیق: 3

ای باشد و روش گردآوری اطالعات بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانهروش این مقاله توصیفی و تحلیلی از نوع بنیادی می      

 باشد.می

 پیشینه: 4

های مختلف تاریخی به ویژه های گچبری موجود از سدهدر زمینه محراب «سیری در هنر ایران»آرتور آبهام پوپ در کتاب       

 .(1387)پوپ، استها و نظریاتی را ابراز کردهها، تحلیلهای آنهای گچی عصر ایلخانی و آرایهمحراب

 .(1387است)مرندی،کردهلی به محراب مسجد جامع مرند نگاه ک «تاریخ مرند»میر هدایت سید مرندی در کتاب       

و ساخت حجم چوبی بر اساس تزیینات  طراحی»اسالمی با عنوان در پایان نامه دوره کارشناسی هنر رمضاننویده پور      

 .(1395) پور رمضان، استت و نقوش مسجد جامع مرند پرداختهه معرفی و بررسی تزییناب «محراب مسجد جامع مرند

ه معرفی ب «بررسی نقوش در هنر ایلخانی) تزیینات معماری و کتاب آرایی(»امه دوره ارشد با عنوان آمنه رحیمی در پایان ن      

 .(1385)رحیمی، استآرایی در دوره ایلخانی پرداختهتزیینات معماری و کتاب

ی قرآنی اجرا شده هاشناخت کتیبه «های گچی عصر ایلخانیمضمون کتیبه های قرآنی در محراب »یعاطفه شکفته در مقاله      

 .(1394)شکفته، استرا نگاشتهها گچی عصر ایلخانی و درک مضامین آنهای در محراب

به مطالعه و تطابق ساختار  «های ایلخانی آذربایجانشناسی محرابمطالعه تطبیقی و ریخت »امین مرادی و دیگران در مقاله      

 .(1394ران،)مرادی و دیگو بصری تزیینات پرداخته استیفی های کش محراب آذربایجان و بررسی ویژگیو نقو

های ویژگی «و مساجد دوره ایلخانیمقایسه طرح معماری مساجد صفویه اصفهان  »کوروش مومنی و دیگران در مقاله      

 .(1392)مومنی و دیگران، اندرا مورد بررسی قرار داده معماری مساجد در دوره ایلخانی
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ع مرند پرداخته باشد شناسی نقوش تزیینی محراب مسجد جاممنبعی که به طور خاص به نماد ر شدههای ذکدر پژوهش      

رت پراکنده از ها تصاویری به صوها نوشته شده و در برخی مقالهبیشتر کتب یک بیان کلی از محراب است. درمشاهده نشده

ن مطالعه تطبیقی تزیینات محراب مسجد جامع مرند با است و همچنیها و محراب مسجد جامع مرند آمدهنقوش تزیینی محراب

 است.ها انجام گرفتهمحراب رسای

 مسجد جامع مرند: 5

متر بنا  17و عرض  45شکل به طول ای مستطیلبنای مسجد در محوطه کز شهر مرند واقع شده کهمسجد جامع مرند در مر      

) باشدای سرد و کوهستانی آذربایجان فاقد صحن مرکزی میاست. مسجد از نوع شبستانی بوده و به علت جغرافیشده

 .(9،1395پوررمضان،

سه پله از  امروزه کف مسجد به اندازه( مومنیباشد.)محراب می 1شبستان و  2شکل،  ورودی مستطیل 1این مسجد دارای       

سازد و در سمت ها مربوط میا به شبستانمتر با سه طاق گنبدی، ورودی ر 12تر است و داالنی به طول سطح کوچه مجاور پایین

پدیا، )ویکیاستاست و محراب نیز در قسمت جنوبی مسجد واقع شدهخیز واقع شدهچپ این داالن، شبستان جنوبی با گنبدی کم

به این شهر  ی در دوره ساسانی بوده و پس از ورود ارامنهاآتشکده بعضی از محققین معتقدند این بنا در اصل . (1395.10.5تاریخ: 

 است.در زمان مغول به مسجد تبدیل شده که به کلیسا تبدیل شد

 محراب: 6

ترین بخش در و محوری .(3 ،1394مرادی و دیگران، )دهدگزاری را نشان مینمایی است که جهت نمازطاق محراب مسجد،      

گاه و مأمنی برای مریم د این واژه در توصیف پناهدر قرآن مجی به معنای محل جنگ و جهاد است.این واژه  مساجد است. معماری

وق تمثیلی از فیضان نور در عالم مخل مقرنس ترین عنصر تزئینی محراب مقرنس است.رازآمیزترین و پرشکوه است.عذرا آمده

 .(153، 1397 علیزاده بیرجندی،)گستراندرا بر جان نمازگزاران مینور رحمت و معنویت  ،خداوند است که همچون چهلچراغی

 (.106 ،1394، ن نقش و نوع تزیین هستند)شکفتهرند دارای بهتریاها در مساجد به جهت جابگاه و اهمیتی که دمحراب      

 بر متکی محدود و تزئینات با ،ییابتدا و ساده شکلی به گچ، با غالبا ،یی هجراولیه قرون از که ن،یراا در هامحراب ساخت

 تزئین، یهاازسنت برخی تداوم بر عالوه میانه، قرون در بود؛ طبیعت به و نزدیک یانهگراواقع شکلی به ساسانی، یدوره یهایهآرا

 در یاعمده سهم کوفی نیز، یهاکتیبه و هندسی نقوش که ینحو به داد. پیچیده پرُکار و انتزاعی گیاهی نقوش به را خود یجا

 .(80، 1395نژاد، تقوی صالحی کاخکی وبود) داده اختصاص خود به را تزئینات

 محراب مسجد جامع مرند: 7

ه.ق به امر سلطان ابو سعید بهادرخان به دست استاد گچبر وصنعتگر تبریزی ساخته شده و  731محراب این مسجد در سال       

بری ب گچ. محرا(292 ،1378جاللی عزیزیان، )استثبت رسیده جزو آثار ملی به 139ه.ش تحت شماره  1310دی ماه  15در 

کنیک گچبری و است که نقوش آن با استفاده از تواقع شده مسجد جنوبی متر( در ضلع 6و ارتفاع  متر 2.75مسجد) به عرض 
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آنی ، آیات قردهندگان و تاریخ ساختشامل نام هنرمندان، بانیان، سفارش هاییهای گیاهی، هندسی و کتیبهکاربرد انواع آرایه

 .(1ویر شماره )تصباشدمیومضامین مذهبی 

 

 نگارنده( مأخذ:: محراب مسجد جامع مرند  )1تصویر شماره 

 های بصری شناسایی شده گچبری محراب مسجد جامع مرند عبارتند از :ویژگی      

 کتیبه عنصر -4ها از کوفی در کتیبهاقالم خط غیر  -3ها لیمی و گل و بوته در زمینه کتیبهاس -2آراستگی و ظرافت بسیار  -1

 .(95 ،1391شکفته، رنگ در گچبری ) -7گوش محراب سه -6تکنیک النه زنبوری  -5اصلی تزئینی 

باشد که در قرن هفتم گوش مینمای سههای گچی منطقه آذربایجان با طاقمحرابمحراب مسجد جامع مرند جزء اولین       

 .(90 ،1391شکفته، )(1)جدول شماره هجری رواج پیدا کرد

های ایلخانی لیل یا قوس آذری در ساختار محرابهای استفاده از قوس کجامع مرند یکی از بارزترین نمود مسجد محراب      

 .(5 ،1394مرادی و دیگران، )(2جدول شماره)باشدمنطقه آذربایجان می

 (5 ،1394مرادی و دیگران، : طاق سه برگی در چهارچوب هنری ایلخانان)1جدول شماره 

     

: نورگیرها در 6یر شماره تصو

: گنبدخانه سلجوقی جامع ارومیه

 (5، 1394)مرادی و دیگران، 

: سنگ قبر 5تصویر شماره 

 -ایلخانی آذربایجان

: )مرادی و روستای النجق

 (5، 1394دیگران، 

: سنگ قبر 4تصویر شماره 

-ایلخانی آذربایجان

: )مرادی و روستای شاداباد

 (5، 1394دیگران، 

: بخشی از 3 تصویر شماره

های تزیینی کاروانسرای نغول

: )مرادی و آالکی مرند

 (5 ،1394دیگران، 

: محراب 2تصویر شماره 

: )مرادی و مسجد جامع مرند

 (5 ،1394دیگران، 
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        (4 ،1397زاده نجار، )تقینالیز خطی و نمایش اجزای تشکیل دهنده محراب مسجد جامع مرندآ :9تصویر شماره

 

 : طرحی از قوس کلیل در ساختار محراب مسجد جامع مرند2جدول شماره

  

:  محراب مسجد جامع 7تصویر شماره

 ه(نگارند مأخذ:مرند)

: آنالیز خطی محراب مسجد 8تصویر شماره 

 (7 ،1394جامع مرند )مرادی و دیگران، 

قاب-1  

پیشانی -2  

حاشیه -3  

زوار-4  

نمای باالییپیشانی طاق -5  

نمای باالییلچکی طاق -6  

نماقوس طاق -7  

نمای فوقانیطاق -8  

نمای کوچکپیشانی طاق -9  

نمای کوچکحاشیه طاق -10  

سرستون -11  

ستون -12  

نمای کوچکلچکی طاق -13  

گوشنمای سهقوس طاق -14  

گوشنمای سهطاق -15  

ایستادگاه امام جماعت -16  
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ای از زمان به سرمدیت متافیزیکی نشان دهنده روزنهاگر چه محراب به لحاظ فیزیکی مثل درها گشودنی نیست اما به لحاظ       

نهد بر است. استفاده از نقش محراب در سجاده نیز به همین نماد اصرار دارد؛ زیرا کسی که برای نماز گزاردن گام به سجده می

انند سر انسان، نشان آستانه دو عالم زمین و آسمان است. محراب بازتابی از شکل ظاهری آدمی است که بخش باالیی منحنی آن م

) بیادار و توفیقی، شود نشان از ساحت جسمانی استمی هایی چون کوه شروعاز ساحت آسمانی و بخش پایینی آن که از شانه

1393، 161-162).  

 است خداوند مخلوق عالم در نور فیضان از تمثیلی است. مقرنس مقرنس محراب، تزئینی عنصر ترینپرشکوه و آمیزترین راز      

 .(5 ،1397گستراند) علیزاده بیرجندی، می نمازگزاران جان بر را معنویت و رحمت نور چهلچراغی، همچون که

ی نمادی از مستقلی است که همواره دربردارندهی محوریت هنری دهندههای ایلخانی آذربایجان نشانبندی محراباسکلت      

-آوردهای معماری ایلخانیی دستهای این دوره، بلکه انعکاس آن در کلیهرابروی ایلخانان نه تنها در ساختار محهویت کوچ

های محلی در باشد که ضمن تلفیق با سنتهای معماری خویش میآذربایجانی، بیانگر حس تعلق خاطر قوم مغول به ریشه

فرد و عاملیت فتوحات مغولی در  است. از این منظر ساختار یگانه عنصر منحصر بهآذربایجان رنگ و بوی محلی به خود گرفته

شود. ها پدیدار میکند و به تبع آن عناصر تزئینی منحصر به فردی را در بطن محرابجریانات هنری این دوره نمود عینی پیدا می

هر چند اولین نمودهای این سبک تزئینی در معماری سلجوقی ریشه دوانده، با جهش معماری صورت گرفته در عهد ایلخانی 

 .(4 - 3، 1394) مرادی و دیگران، استگاه آن در تزئینات این دوره جاودانه شدهجای

 تزئینات: 8

ست، که گچبری از ا هااینابنیه دوره اسالمی ایران ، معموال از سه نوع مصالح آجر ، گچ ، کاشی و یا تلفیقی از  تزئینات      

های ها و کتیبهدر تزئینات وجود داشته و عمده کاربرد آن در محراب البعنوان عنصر غ دوران اولیه اسالم تا دوره تیموریان به

 ،مساجد بوده که نمادی مخصوص و عنصری با ارزش در بنای ،حتماال به دلیل اهمیت عمده محرابا است.شده در بنا بودهاجرا

وغ و تبحر هنرمند را به ه تمامی نبتوانستشده و چه عنصری بهتر از گچ میطراحی و اجرای آن مبذول می اکثر دقت وتوجه درحد

شد، اما در قرن پنجم هجری ها به کار گرفته میو تزئین آنوشاندن سطوح زمخت بیشتر به منظور پگچبری در ابتدا آورد.نمایش در

ه این هنر در دوره ایلخانی در گستر ، گچبری از حالت تزئینی خارج شد و به شکل پوشش تزئینی منحصر به فرد درآمد.قمری

با و بی نظیری به جای جغرافیایی وسیعی به عنوان عنصر تزئینی در معماری به کار رفته و از این دوران آثار بسیار زی

 .(3، 1391)شکفته، استگذاشته

در دوره سلجوقی هنر گچبری به تکامل خود ادامه داد و تحوالتی در آن صورت گرفت که زمینه را برای شکوفایی آن در        

کاری و به تدریج رو به دگرگونی رفت و پر ی، در دوره ایلخانینات گچبری معمول در دوره سلجوقیتزئ یلخانی فراهم کرد.دوره ا

های نه، به ویژه گوای گچی گسترده با انواع اقالم خطهین دوران شد. به وجود آمدن محراب، ویژگی گچبری اآراستگی زیاد

ز و نیهای پهن ها با گل و برگالی کتیبهبه، نقوش اسلیمی و ختایی در الندسیهای هبه کارگیری انواع گره ،مختلف کوفی

 ،1391، ، موجب تحولی عظیم و خلق شاهکارهای زیبای گچبری در دوره ایلخانی شد)شکفتهرفتگی زیاد نقوشبرجستگی و فرو

ه پوپ این دوره را عهد گچ نامیده ی کدر دوره ایلخانی گچبری به کمال رسید و به آرایه اصلی این عهد مبدل شد تا حد. (82

  (.13، 1396، است )شیخ بگو
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به  یهایهآرا انواع اسالم، در یتصویرساز و یرنگایلشما و منع اسالمی یمعمار در محراب عنصر تقدس یجنبه به توجه با      

 (د ،(یلقند) یننماد (ج ،(ییختا سلیمی وگیاهی)ا (ب هندسی،الف(  :تقسیم نمود ییهاگروه به توانمی را هامحراب در رفته کار

 .(80 ،1395نژاد، صالحی کاخکی و تقوی)کتیبه و خط

 نقوش هندسی : 9

های ، دوایر و رشتههای هندسی مانند چلیپا، خطوط مستقیم، صلیب شکستهنی را طرحدر قرون اولیه هجری سهم نقوش تزئی      

، شداین شیوه از آن در حدود قرن سوم هجری آغاز  دهد.ها تشکیل میکاریوآژدهها سازی، گرههاکثیر ضلعلقه شکل، مروارید ح

شده باعث محدودیت استفاده از های سیال گچبریاجرای فرم به نهایت پیشرفت خود رسید.در دوره مغول )قرن هفتم هجری( 

 توجه نیست، به طوری که به جزها قابل جم تزئینات اسلیمی و کتیبهاست و در برابر حوش هندسی در ساختار محراب گردیدهنق

ر نقوش در سایر نقوش در ها و بست( ، بدنه پیلک6 ،1397نجار،  تقی زادهگوش) نمای سهب، طرح داخل طاقهای محراستونپا

-پور)استمی را دربرگرفتههایی نقوش اسلی. اکثر این نقوش هندسی همچون قابهای محراب قابل مطالعه نیستسایر بخش

 .(13 - 12 ،1395ضان، رم

 .کثرت باشد درعین وحدت و وحدت درعین کثرت بر مبتنی اسالمی حکمت از نمادی و معرف تواندمی هندسی عناصر      

 هایشبکه گوش،هشت هایشبکه شامل آن، به مربوط هایطرح و مساجد هندسی یینات تز( 68 ،1390)کفشچیان مقدم و یاحقی، 

-شده در محراب شامل مثلث، دایرهعناصر هندسی شناسایی .اندمعنوی رازهای و رمز حاوی نیز ای،گوشهسه هایشبکه ای،ستاره

 .(8، 1397) علیزاده بیرجندی، باشدهای خطوط حلزونی و شش ضلعی)النه زنبوری( می

 یرهدا: 9-1

 آثار در رفته کار به نقوش ترینبنیادی از ییک هندسی نقش ینا جهان از بازتابی ،یبشر ینمادها آمیزترین زرا از یکی یرهدا      

 درجات متحدالمرکز یرهاست. دا زوائد و اضافات نداشتن و یکدستی همگونی، کمال، نماد مذکور است. نشان ایرانی کهن

 را ناآشکار و واحد وجود تجلیات جهانی دوایر ینا تمامی مخلوقات یدهد. برامی نشان را مخلوقات مراتب سلسله  و موجودات

 زمان زیرا است. زمان نماد هیردا .است نوسان بدون و انتها شروع، بدون و دارد تغییرناپذیر کامل، دورانی، سازد. حرکتمی آشکار

 نماد شکل یناست. ا مؤنث مادرانه اصل یدارا است. بنابراین محاط یهاآب نماد هیراست. دا لحظات تغییربی و مداوم توالی نیز

-می الوهیت ینمادها به دایره که ینجاستا است، کیهانی آسمان نماد هیردا زمین، با ارتباط در معنا، عالم داست. نما نیز آسمان

 به هیردا شکل اسالمی سنت در نمایدمنطقی می یک عدد با آن تناظر و کندمی دیجاا را زندگی و دارد نیدبه آفر میل که پیوندد،

 مانداال هند است. در مطلقیت عالمت کامل، و مشعشع ابتدا و انتها بدون متمرکز، هریاست. داشده ملحوظ اشکال ترینکامل عنوان

 هندسی یهاترین تبدیل است. نقلاصلی از نقش این و تغییر در کیهان از یاساده نماد که است یمتحدالمرکز یهاهیردا تکرار

 بیانگر ترتیب بدین و است یاستاره و یخورشید ضوعاتازمو غالبا   اسالمی دوره مساجد گنبد داخلییینات است. تز اسالمی دوره

 از زیباترین شود. یکیمی دید انیرا هنر تزئینی نقوش و یدرمعمار رازآمیز نماد یناست ا آسمان گنبد و طاق یآشنا دیر ارتباط

 ظروف دهد،نشان می انییرا یمعمار در را هیردا هندسی نقش و کاربرد بسته نقش آن بر نیراا کهن یمعمار ینمودها که یآثار

 مطرح فرضیه است. این بسته نقش آن بر ییبنا تصویر که کلریت جنس از شکل یااستوانه است ظرفی است. جیرفت سنگی
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 است. بنابوده حکومتی همزمان و دینی یمرکز احتماال  و داشت باستانی مجموعه این در خاصی اهمیت مزبور یبنا است کهشده

 را یمعمار بنیان و یهپا عنوان به دایره کاربرد پالن ین. ااستشده منعکس ظرف کلی طرح در ماهرانه یطرز به که دارد مدور پالنی

 .شودمی یدهد انیرا یمعمار در نیز امروزه طرح ینا است.شدهساخته باال، سمت به انحنا با ،یورود ییباال دهد. بخشمی نشان

 یمهرها در توانرا می تزئین عنوان به هیردا کاربرد از نمونه است. یکشده تزیین اییرهدانیم یهاطرح با هابخش این یباال ینما

 نشان اسالمی نقوش هندسه در طبل شبیه یهمانقش کنار در را هیردا نماد کاربرد شوش از یکرد. مهر مشاهده شوش از مکشوفه

 مهر این در .داد نشان شوش از یمهر در توانمی را کهن هنر در هیردا یمبنا بر هندسی تئیناتز کاربرد ترینیباز از دهد یکیمی

است.  خورشید از ینمود که شمسه شود.می دیده گرفت قرار گنبدها ئینیتز مسلط طرح اسالمی، دوره در که شمسه نماد کاربرد

 لیتحل نیبنابرا است هارمچ فلک د،یخورش گاهیجا که است یبلند و یییباز و کمال مظهر افشانی و پرتو منبع فارسی، ادبیات در

 یرانیا کهن یمعمار و هنر در است، یآسمان یافشان نور و دیخورش نماد که شمسه و است یآسمان نماد و تیهوال نماد که رهیدا

 هندسی نشانین ا کابرد پس مرتبطند دهیبرکت ویژگی با آسمانی و الهی ،یزدیا ینمادها که ییآنجا ست. ازاداشته یاویژه هیگاجا

 .(44و  43 ،1395پور، )عابد دوست و کاظمدانست مرتبط فزونی و برکت مفهوم با توانا میر

 مثلث: 9-2

 به یینبه پا رو مثلث .است یی ماددنیا و سرما ها،آب نماد مؤنث، اصل نماد است، یقمریین پا به رو رأس با مثلث نماد      

 طبیعت نماد مثلث .است مذکر باال به رو مثلث و کوهستان غار، و کوهستان ینمادها در است یندهزا نقشی کبیر مادر نماد عنوان

 رأس اگر است، مرد نماد باشد باال آن رأس است. اگر ماده و نر جنس نماد الساقینیمتساو مثلث ییهندو سنت در است. گانهسه

 یفضا در مثلث نماد ترین کاربردقدیمی از نمونه است. یک تفکر مفهوم به مرد، و زن یهانماد زن. ترکیب نماد باشد یینپا آن

 کاربرد جیرفت نیز، آثار میان در کرد. النهرین( بیانآور)بین در یناناا معبد شده یکارموزاییک یهاستون در توانمی را یمعمار

مثلثی  آرایه به مزین شده، ساخته گل از که روبرو از انسانی برجسته نقش خورد. این پیکرهمی چشم به ستون آذین عنوان به مثلث

 .(45 - 44، 1395پور، )عابد دوست و کاظماست 

 ضلعیهشت و ضلعیشش ضلعی وپنج: 9-3

 که اشکال اند. اینرفته کار به اسالمی دوره هنر و انیرا کهن هنر در که هستند آمیزی زرا نقوش هندسی وجهی چند اشکال      

 آنان و شودمی قلمداد کیهانی نقوش استوارند. این یرهدا تقسیمات بنیان بر راهند،هم ...و هشت شش، پنج، یرمز اعداد با همواره

 درباره تأملی هندسی نقوش .سازندمی یاننما را عالم اصلی ساخت با ارتباط در بشر تفکر که کنندمی فرض یینمادها همچون را

 از که اصیل نظم درباره نیشیداند و یاریدد یادهانم ساختن یبرا است تالشی آن، دنباله ب و است وجود طبیعی ماوراء وحدت

 آن تکاملی وجه را پنج عدد و داندمی عالم جهت گونه چهارزرم تفسیر را چهار عدد کاسیرر گیرد. ارنستمی نشأت یگانگی این

 سیاره شش آسمان نیباستاین نماد تفکر ینا دانند، درمی کیهان پیدایش یرمز عدد را فرض میکند. پنج راه چهار ینا مرکز یعنی

 کل نماد و سازدرا می آن هفتم جهت که است یمرکز یا  واسط نقطه یک یدارا فضا جهت شش آن، مرکز در خورشید و دارد

 ترتیب شش ینگرفت. بد شکل روز شش در است. کائنات آن ظهور و مبداء فاصله میان عالمت شش عدد .است زمان و مکان

 گرفته واحد دایره از که را ...و ضلعی ده و ضلعی هشت ضلعی، شش ضلعی، چهار اللر . رابرتباشد خلقت نشانه تواندمی مربع

 هندسی ییابتدا اشکال یو نظر به است.گرفته نشأت مدور وحدت از که داندمی خداوند اولیه یهایشهاند ،یرمز نگاه از اندشده
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 50 ،1395پور، )عابد دوست و کاظمهاستیشهاند ینا ثبت واسطه نانسا و شوندمی قلمداد یدیزا گرانهینشآفر یهایشهاند تبلور

-51). 

                                                             

 ته آنالیز خطی نقش هندسی به کار رف:  11تصویر شماره                 های    ه در پاستوننقش هندسی به کار رفت :10تصویر شماره           

 (6 ،1397زاده نجار، تقیهای محراب)در پاستون                                     (   6، 1397زاده نجار، تقیمحراب)                          

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                          زنبوری به کار رفته در    :  آنالیز خطی نقش النه13شماره  تصویر                      زنبوری به کار رفته در ستوننهالنقش : 12تصویر شماره 

 (8 ،1397زاده نجار، ستون)تقی                                                                ( 8 ،1397زاده نجار، )تقی

 

 

 نگارنده( مأخذ:) : مثلث3: النه زنبوری، 2های حلزونی، : دایره1نقوش هندسی،گذاری نشانه: محراب مسجد جامع مرند، 14تصویر شماره 
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 نقوش گیاهی: 10

به نقوش مزین تر و ، ظریفترها آراستهدوره ایلخانی کتیبهند. در اتیبه به نقش اسلیمی مزین گردیدهبعضی از آثار زمینه ک      

 .(84 ،1391)شکفته، اندر برخی با برجستگی زیاد اجرا شدههای تنوع شده که داسلیمی با گل و برگ

ترکیب  د دردر برخی از موار است.که کاربرد بسیار زیادی داشتهباشد ین عناصر تزئینی دوره ایلخانی میتراین نقوش از مهم      

د. چینی بودن نرمندانر ههمانطور که میدانیم هنرمندان در این دوره تحت تاثی» شود یای نیز دیده مبا تزئینات هندسی و کتیبه

یدی و تجربیعت اده از طهای چینی متاثر است. هنرمندان این دوره نیز با استفای گیاهی نیز تا حد زیادی از سبکهطراحی آرایه

نظیری را  اهنگی بیهم هایی که با پیچش مداوم،ا و اسلیمیهکردند. شاخ وبرگمانندی خلق میهای بیساختن نقش گیاهان، جلوه

 .(7 ،1397زاده نجار، )تقیآورندبه وجود می

، وندر قسمت ست این نقوش که باشند.های تجریدی ) ترنج و لچک و ...( می ها و نقشنقوش گیاهی شامل دو گروه اسلیمی      

نمای نمای فوقانی و طاقاول پیشانی، طاقنمای نمای کوچک، حاشیه طاقنمای دوم، لچکی طاقسرستون، قاب، حاشیه، طاق

های پادشاهی نگاره همچنین ،مرگ اسکندر، فرار فریدون و تورج هایناصری از نگارهبا ع کوچک مورد استفاده قرار گرفته اند.

  .(7 ،1397زاده نجار، تقی) لوس شاهزاده و ... مطابقت داردج ضحاک، بهرام گور در خانه دهقان،

یری قوس حلزونی به کارگ اند.کرده 1ز شبیه نگاری آنها را برساوباشد که برای پرهیبرگرفته از مظاهر طبیعت می گیاهی قوشن      

ق، آزاد و گویا) ارگانیک( موجب بندی طرح، ترکیب فضای جدیدی خلق کرد که در آن نقوش که ارتباطی خالبه عنوان استخوان

اند.حرکت اسلیمی باعث شد که نقوش از شکل عناصری منفرد و مجزا خارج شده کیب پیچیده ، موزون و خیالی گشتهپیدایش تر

-ها برقرار کنند. برخی از این نقوش نیز به طور وسیع در میان تزئینات گچی مجرد دیده میمایهی با دیگر نقشو پیوستگی پویای

 .(14 ،1396، )شیخ بگلوشود

 و ی، گچبریکاریاشک نهیزم در که چیمارپ یمنحن خطوط از است، مرکب یرانیا لیاست یهاطرح مهم یاجزا از یکی یمیاسل      

 آن یچیمارپ یهاازساقه گل و برگ و کوتاه یهاشاخه و شودیم طرح زیمتما یهارنگ با که استبوده استفاده مورد ینقاش

 مقابل در دانندیم یاسالم شکسته لفظ شکل را یمیاسل لفظ و ستاشده استخراج یکوف از خط یمیاسل قشگردد. نیم  منشعب

 عصر هنرمندان کاراتابت از مذکور یهاطرح که است نیا قتیحق اما ،استآمده رانیا به نیچ مغول از با که است ییختا طرح

 یساسان نیمیس آثار در توانیم آن را بارز نمونه که مو درخت یهاتاب و چیپ از است یاقتباس و باشدمی یساسان و یاشکان

 وجود یمیاسل کلش پنجاه از شیب امروزهاست. ساخته یگوناگون اشکال آن از و افتهی بسط کممک یمیاسل هیمانمود.  مشاهده

 .(35 ،1395مشبکی اصفهانی و صفایی، دارد)

پردازی های نباتی با اشکال نقشاست، اما فقط تزئینبه صراحت مورد قبول قرار گرفتهتصویر گیاهان موهوم در هنر اسالمی       

های گیاهی که در محراب شاهد آنیم خود نمایانگر وحدت در است. ساختار حلزونی آرایهشده جزء هنر مقدس محسوب شده

                                                           
 . برساو: اطراف چیزی را ساییدن، ساده کردن، پرداخت کردن1 
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یلی از وحدانیت خداوندگار متعال و کثرت و کثرت در وحدت است و همواره با کشش چشم به مرکز نقش همراه است که تمث

 .(163 ،1393)بیادار و توفیقی، است مرکزیت سلطه او

 

                                                                    

 نقش اسلیمی به کار رفته در محراب: آنالیز خطی 16تصویر شماره                              نقش اسلیمی به کار رفته: 15تصویر شماره           

 (7 ،1397زاده نجار، تقی)                                 (                             7، 1397زاده نجار، تقیدر محراب)              

                                          

 : آنالیز خطی نقش اسلیمی به کار رفته در محراب18تصویر شماره                              ابرفته در محرنقش اسلیمی به کار : 17تصویر شماره   

                      (7 ،1397زاده نجار، (                                                                               )تقی7 ،1397زاده نجار، )تقی             

                           

 : آنالیز خطی نقش به کار رفته در پاستون20تصویر شماره                                 ستونرفته در پا نقش به کار: 19تصویر شماره          

    (8 ،1397زاده نجار، )تقی                       (                                                 8 ،1397زاده نجار، )تقی               

                           

                                                 

 نمایرفته در لچکی طاق: آنالیز خطی نقش لچک به کار 22تصویر شماره                نماینقش لچک به کار رفته در لچکی طاق: 21تصویر شماره 

 (                                                                                   8 ،1397زاده نجار، )مأخذ: نگارنده(                                                                                      )تقی                          
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 گوشنمای سه: آنالیز خطی نقش حاشیه طاق24تصویر شماره                                     گوشنمای سهاشیه طاقنقش ح: 23تصویر شماره        

 (8: 1397زاده نجار، )تقی                                                                            (8 :1397زاده نجار، تقی                    

 

 

 )مأخذ: نگارنده(گذاری نقوش گیاهی: محراب مسجد جامع مرند، نشانه25تصویر شماره 

 هاکتیبه: 11

شود، مشتمل بر ها دیده میآید؛ خط آنگونه که در محرابهای ایلخانی به شمار میخط از مهمترین وجوه هنری محراب      

ای مضمون مذهبی ز قرآن و حدیث، همراه با مواردی از تاریخ و سازنده)البته به عنوان موضوعی دست دوم و فرعی( دارآیاتی ا

 .(13 ،1394مرادی و دیگران، ) غالب و صحیح است

« کوفی» زمان  اند، به تبع خط قرآن در آنگرفته شدهها به کار ولیه اسالمی جهت تزئین ابنیهون اها که در قراولین کتیبه       

امع مرند محراب مسجد ج اند.نگاری مساجد اجرا شدهمختلف و با خطوط تنوعی در کتیبه هایهای تزئینی به شکلبودند. کتیبه

 .(106 ،1394، )شکفته)ثلث( از این دست هستند

 ،اندازد بلکه او را متوجه وزنمی لماتاند، شخص مؤذن را نه تنها به یاد آن کقش که بر دیوار محراب قرار گرفتههای منکتیبه       

ز توان فهمید اها به شکلی است که نمیکند. در محراب نوشتهیضان با جالل و قدرت وحی الهی می، فاشکال و صور روحانی آن

گی در تمامی کند و این القای حرکت بی پایانی و جاودانسان بی پایانی را به ذهن القا می، بدینشوندکجا آغاز و به کجا ختم می

 (.168 ،1393بیادار و توفیقی،وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت )سطوح است؛ 



13 
 

فی، زیر با خط کو، حدیث و اسماء متبرکه و محتوای تاریخی است که به شرح مسجد جامع مرند شامل آیات قرآنی هایکتیبه      

قسمت عمده آن از اول و رف محراب آیات قرآنی نوشته شده که اند. در قسمت باال و در دو طثلث، توقیع و محقق گچبری شده

باشد. این کتیبه حالت ن شده و زمینه آن به رنگ اخرا میاست که بزرگترین کتیبه محراب است و با نقوش اسلیمی تزئیآخر ریخته

 ،1397زاده نجار، )تقیاستته شدهیثی از پیامبر اکرم)ص( نوشسوره توبه و حد 18آیه است. در این کتیبه با خط ثلث محدب داشته

4). 

و اتی الزکوه و لم بخشی اال اهلل فعسی اولئک ان یکونوا من  اهلل و الیوم االخر و اقام الصلواتیانما یعمر مساجد اهلل من امن ب»       

 .(16 ،1396، شیخ بگلو«)المهتدین و قال علیه السالم من بنی مسجد اهلل بنی اهلل]...[

رسد پس کند که به خدا و روز جزا ایمان داشته و نماز بپا دارد و زکات دهد و جز از خدا نتد خدا را تنها کسی بنا میمساج»       

از دیگر  «سازدای برای او میمسجدی بسازد خداوند در بهشت خانههر کس » و فرمود  «یافتگان باشندامید است که اینان از راه

سوره  18ی ست آیهاوره حاکمیت مغول ها کاربرد داشتهسالمی که در قرون اولیه اسالمی تا دمضامین مورد استفاده در معماری ا

ن نیز باید دهد که با توجه به وجود پاک ومنزه پروردگار پس خانه ایشامضمون آیه این چنین به دست می باشد.مبارکه توبه می

 .(5 ،1397زاده نجار، )تقی( 24)تصویر شماره به کلی قطع گردد باید های آلودگان از خانه خدا و مساجدپاک ومنزه باشد و دست

 

 (5 ،1397زاده نجار، تقیسوره توبه، خط ثلث) 18کتیبه قسمت حاشیه،آیه  :26تصویر شماره                                        

حاشیه دورتادور که دارای نقشه است شروع شده تر کتیبه قبلی وجود دارد و از قسمت ابتدایی کتیبه دیگری در قسمت پایین      

است.خط کتیبه کوفی به با خطوط ساده مشبکی تزئین شدهاست. زمینه این کتیقسمت انتهایی حاشیه پایان یافته و در طرف دیگر در

 .(16 ،1396) شیخ بگلو، باشدباشد که متن کتیبه آیه زیر میساده می

اجد سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر و ال حی و ال قوه اال باهلل العلی العظیم و قال کل رسول اهلل قال المس»]...[       

 .(16 ،1396شیخ بگلو، )(26و  25)تصاویر شماره  ]...[علیهاالسالم المسجد ]...[ قال علیها السالم الصلوه

             

 کتیبه حاشیه داخلی قسمت زوار، اسماء متبرک، :28تصویر شماره                 ار،اسماء متبرک،کتیبه حاشیه داخلی قسمت زو: 27تصویر شماره 

 خط کوفی) مأخذ: نگارنده(                                                       ( 6 ،1397زاده نجار، تقیخط کوفی)                 

است در مضمون این کتیبه آمده است.ساخت محراب به خط محقق گچبری شدهبانی نما کتیبه تاریخی در قسمت قوس طاق      

احدی و ثالثین و بسعمائه فی  جدد من فواضل االنعام السلطان االعظم مالک رقاب االمم ابوسعید بهادر خان خلد اهلل ملکه »
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عمل عبدالفقیر » است: ه شرح زیر نوشته شدهتوقیع بدر فاصله دو ستون نام سازنده محراب به خط  و (27)تصویر شماره  «مجریه

                                                           .( 5 ،1397زاده نجار، تقی)( 28)تصویر شماره  «نظام بندگیر تبریزی

                                            

 : کتیبه محراب جامع مرند عمل عبدافقیر نظام بندگیر تبریزی30تصویر شماره                         نماکتیبه قسمت قوس طاق :29تصویر شماره        

                                                                                      (                                5 ،1394) مرادی و دیگران،                        )مأخذ: نگارنده(                                                                    

وقف من مال خیرته مدینه » نما و در پایین کتیبه بانی ساخت محراب، به خط ثلث نوشته شده: و در داخل هالل قوس طاق      

زاده تقی)(29تصویر شماره )«ف حسین ابن محمود ابن تاج خواجهمرند علی مصالح هذا المسجد الجامع و شرط التولیه العبدالضعی

 .( 5 ،1397نجار، 

باشد که هنرمند قدرت دست چبری اسماء متبرکه به خط کوفی میها و حاشیه داخلی قسمت زوار محراب محل گستونپا      

                      .( 5 ،1397زاده نجار، تقی)( 30)تصویر شماره استیدهخود را به تصویر کش

                                               

 ستون، اسماء متبرککتیبه قسمت پا: 32ر شماره یتصو                     نما، نام واقفکتیبه داخل هالل قوس طاق: 31تصویر شماره      

                     ) مأخذ: نگارنده(                                                                         ) ماخذ: نگارنده(                              

ابن آدم  اذا مات» استباشد. در متن کتیبه آمدهثلث می گوش شامل حدیثی از پیامبر اکرم )ص( به خطنمای سهبه طاقکتی      

شود مگر از ، بمیرد عمل او قطع میهرگاه فرزند آدمی»«ه او ولد صالح یدعولهانقطع عمله اال فی ثالث صدقه جاریه او علم ینفع ب

زاده تقی)(31)تصویر شمارهفرزند صالحی که برای او دعا کند : صدقه جاوید) وقف(، عملی که از آن سود برده شود یاچیزسه 

                                            .(5، 1397نجار، 
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 گوش، حدیثی از پیامبر)ص(، خط ثلث،) مأخذ: نگارنده(نمای سهکتیبه قوس طاق: 33تصویر شماره                                   

با کمک گرفتن از فن گچبری، هنرمندان صنعتگر این محراب، با استفاده از خطوط زیبای کوفی، ثلث، محقق و توقیع و نیز       

ها، نام سازنده، عاتی از تاریخ احداث بنا، آرایهکنند و هم اطالنوی زیبایی را به بیننده القا میهایی را آفریدند که هم روح معکتیبه

                                          .( 5، 1397زاده نجار، تقی)گذاردهای فرهنگی آنان را در اختیار میاعتقادات مذهبی یا نمود حامیان و

نمای پایین دور در درون طاق هااست. یکی از کتیبهکتیبه آن باقی مانده 9حال حاضر  است که دربوده کتیبه 13محراب دارای       

 فوقانی ستون نما زیر سرستون و است. دو کتیبه در قسمتو جز چند حرف از آن باقی نمانده استاست و کامال تخریب شدهزده
و کتیبه باالیی به خط کوفی ساده هستند و احتماال و دو کتیبه پایین نیز به تبع اند. دقسمت پایین ستون نما قرار گرفته دو کتیبه در

است و آخرین کتیبه که ن کلمه اهلل به خط ثلث نوشته شدهنمای پاییبه دیگری در قسمت میانی داخل طاقکتی ها کوفی بودند.آن

، )شیخ بگلواستحال حاضر چیزی از آن باقی نماندهاست، در ت و به صورت نیم دایره نوشته شدهاسدقیقا  زیر کلمه اهلل قرار داشته

1396، 16 - 17). 

شود که موجب رستگاری است. این آیات نگاری است که خود پیام و دعوت حق قلمداد میهای تزئینی کتیبهیکی از آرایه      

) بیادار و توفیقی، رند که اثرگذاری بیشتری دارندگیهایی قرار میکنند و به همین دلیل در قسمتهمواره یک پیام قرآن را بیان می

1393، 163). 

 زمینی ساحت در الهی تحریرکالم بازتاب است، خوشنویسی آن در کاربردی هنر بارزترین که مساجد، معماری در نگاریکتیبه      

 الهی جالل رمز اش،عمودی فرم طهواس به الف است. حرف نمادین مفاهیم و هارمز دربردارنده ها،در کتیبه موجود حروفاست. 

 پروردگار نام حرف اولین و الفبا منشأ سر حرف نیا که است دلیل همین به گیرد،می نشأت آن از چیز همه که است متعالی اصل و

 :است سروده مشهورش غزل در حافظ که چنان است، )اهلل(

 .(7 ،1397)علیزاده بیرجندی،  استادم نداد یاد دگر رفح کنم چه              دوست قامت الف جز دلم لوح بر نیست      

 

 

 ) مأخذ: نگارنده(مسجد جامع مرند نشانه گذاری کتیبه ها در محراب: 34تصویر شمازه
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 رنگ در محراب: 12

موجود  هایتاوهخست اینکه : ناستیرگذار بودهدر محراب مرند به لحاظ هنری تحولی چهره نموده که از نظر فنی بسیار تأث      

ها عامل ینکه به منظور افزایش تأثیر نگرشاست، دوم اهایی به خط نسخ پرداخت شدهکتیبهها با در آن بر خالف سایر محراب

است؛ چرا که طبق ی شهری مرند ایلخانی پیوند خوردهرنگ قرمز در وسعت بسیار زیاد در ساختار آن دخیل شده و با نمادها

؛ البته طبق شواهد ی قرمز داشته استانبوه رنگدانه از دیرباز نقش تأثیرگذاری در تولید و صادرات گزارشات جهانگردان این منطقه

است، از این منظر ها قابل مشاهدهریخ مغول در ارائه و تزئین محرابها جلوتر از تاوجود رنگرزی گچ در این منطقه قرنم

؛ در حقیقت نقش ی در وسعت رنگی بسیار زیاد دانستهایی محرابائهار اخت وآذربایجان دوره ایلخانی را باید نقطه عطفی در س

هیچ هنری در عالم،  "ی پوپ. به گفتهاستگرفته شدهآذربایجان به کار هاید جسم و رنگ چون روح آن در محرابو خط به مانن

 .(14 ،1394مرادی و دیگران، )هددست نمیمانند هنر ایران اسالمی در عکاسی)سیاه و سفید( رنگ جلوه و زیبایی خود را از د

 (14، 1394مرادی و دیگران، )بقایای تزیینات رنگ در تزیینات محراب: 3جدول شماره 

  

 زمینه رنگی در محراب مسجد جامع: 36تصویر شماره 

 (14، 1394مرادی و دیگران، )مرند

جامع مسجد خط نسخ در محراب : 35تصویر شماره 

 (14، 1394مرادی و دیگران، )مرند

                                                                                                                                                        

    مرا مطابقت داردب( گچبری سا)های جانبی طاق اصلی در محراب جامع مرند با تزییناتی از سبکتزیینات مربوط به پیلک      

 .(8، 1394مرادی و دیگران،  )

 (8، 1394مرادی و دیگران،  )تطابق نقوش تزئینی محراب مسجد جامع مرند با سبک گچبری سامرا: 4جدول شماره 

  

سامرا سبک )ب( سده سوم : 38تصویر شماره 

 (8 ،1394 دیگران، هجری)مرادی و

های جانبی طاق تزیینات مربوط به پیلک: 37تصویر شماره 

 (8 ،1394 دیگران، اصلی در محراب جامع مرند)مرادی و
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 هاتحلیل داده: 13

ها در ایران ساخت محراب گاه و اهمیتی که دارند دارای بهترین نقش و نوع تزئین هستند.یبه جهت جا ها در مساجدمحراب      

در قرن پنجم هجری و در دوره سلجوقی گچبری از حالت تدایی بود به شکل ساده و ابکه از قرون اولیه هجری ، غالبا با گچ ، 

ب ااین هنر در دوره ایلخانی به حد کمال خود رسید . محر تزئینی خارج شد و به شکل پوشش تزئینی منحصر به فرد درآمد.

حت زمینی )بخش محراب نماد ساحت آسمانی )بخش باالیی محراب( و سا باشد.مسجد جامع مرند از جمله این تزئینات می

تزئینات باشد.بندی محراب نمادی از هویت کوچ روی ایلخانان میرنس تمثیلی از فیضان نور و اسکلتپایینی محراب( است و مق

 باشد. ها مینقوش هندسی، نقوش گیاهی و کتیبه در ساخت محراب مسجد جامع مرند شامل هاستفاده شد

محراب مسجد جامع مرند شامل دایره، مثلث و النه زنبوری )پنج ضلعی( است. نقوش هندسی استفاده شده در تزئینات       

 باشند. اسالمی میاند و نمادی از حکمت های معنوینات هندسی مساجد حاوی رمز و رازیتزئ

رکیب با رد در تاست. در برخی از مواد که کاربرد بسیار زیادی داشتهباشایلخانی می ترین عنصر تزئینی دورهنقوش گیاهی مهم      

ی و تجریدثیر هنرمندان چینی بودند با استفاده از طبیعت ان این دوره که تحت تأشود. هنرمندای نیز دیده مینقوش هندسی و کتیبه

های گیاهی که همواره با کشش چشم به مرکز نقش کردند.ساختار حلزونی آرایهمانندی خلق میهای بیساختن نقش گیاهان، جلوه

 ، تمثیلی از وحدانیت خداوند متعال و مرکزیت سلطه او است. همراه است

های بعد به اما در زمان های قرون اولیه اسالمی به تبع خط قرآن در آن زمان کوفی بودند.های استفاده شده در تزئینات بناکتیبه      

کتیبه بود که  13شامل جد جامع مرند محراب مساند.اری مساجد اجرا شدههای مختلف و با خطوط متنوعی در کتیبه نگشکل

های کوفی، است و شامل آیات قرآنی، حدیث، اسماء متبرک، بانی ساخت، سازنده و .... با خطکتیبه از آن باقی مانده 9اکنون فقط

ند به ها رمز جالل الهی و اصل متعالی است. همچنین در محراب مراست.حرف الف در کتیبهثلث، توقیع و محقق تزئین گردیده

 باشد.ها عامل رنگ قرمز به کار رفته در ساختار آن دخیل میجهت افزایش تاثیر نگرش

 

  گیرینتیجه: 14

که تزئینات بکار رفته در این محراب شامل نقوش  ستا آن های انجام شده روی محراب مسجد جامع مرند بیانگرسیربر      

گوش، نمای سهطاق های محراب ، طرح داخلستوندر پا ،مثلث ضلعی وشش دایره،و کتیبه است. نقوش هندسی شامل  هندسی

نمای اول نمای دوم، لچکی طاقی ستون، سرستون، قاب، حاشیه، طاقها، نقوش گیاهی در قسمتها و بستر نقوشپیلک بدنه

 شکل ینا است زوائد و فاتاضا نداشتن و یکدستی همگونی، کمال، نماد هیرداکه نمای کوچک نمای فوقانی و طاقی، طاقپیشان

 الوهیت ینمادها به دایره که ینجاستا است، کیهانی آسمان نماد هیردا زمین، با ارتباط در معنا، عالم نماد .است زنی آسمان نماد

 به هیراد شکل اسالمی سنت در .نمایدمنطقی می یک عدد با آن تناظر و کندمی دیجاا را زندگی و دارد نیدبه آفر میل که پیوندد،می

سرما و دنیای مادی است.  ،هانماد آب ،نماد اصل مونث پایین س رو بهنماد مثلث با رأ است.شده ملحوظ اشکال ترینکامل عنوان

در شش ضلعی عدد شش عالمت فاصله میان مبدأ و و ظهور آن است. شش  به مفهوم تفکر است. ،های زن و مردترکیب نماد

 13این محراب دارای است. ند است و از وحدت مدور شکل گرفتههای اولیه خداوه اندیشهک ضلعی از دایره واحد گرفته شده

ن را نه تنها به یاد آن کلمات شخص مؤذ هاکتیبه باشد کهمی استکتیبه از آن باقی مانده 9ضر فقط باشد که در حال حاکتیبه می
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ها به کند. در محراب نوشتهضان با جالل و قدرت وحی الهی میاندازد بلکه او را متوجه وزن، اشکال و صور روحانی آن، فیمی

کند و این القای حرکت القا میسان بی پایانی را به ذهن شوند، بدینآغاز و به کجا ختم میتوان فهمید از کجا شکلی است که نمی

 باشند.می کثرت در عین وحدتوحدت در عین کثرت و ی دهندهکه همگی نشانپایانی و جاودانگی در تمامی سطوح است؛ بی

  شود مطالعاتی در این مورد انجام پذیرد.است و پیشنهاد میدر این پژوهش مطالعه جز به جز نقوش گیاهی محراب انجام نگرفته

 :منابع

 مشهد مقدس: گوهر سیاح ، تاریخ مرند) مرند، جلفا، زنوز، هادیشهر((. 1378حسین)  ،لی عزیزیانجال

ای نامه کارشناسی. گروه هنرهپایان .طراحی و ساخت حجم چوبی بر اساس تزئینات محراب مسجد جامع مرند. (1395). پوررمضان، نوید 

 اسالمی. دانشکده هنرهای اسالمی. دانشگاه هنر اسالمی تبریز

-173صفحات . 12و  11اره له مطالعات معنوی، شم. مجنمادشناسی محراب در عرفان و هنر اسالمی. (1393)توفیقی، پیوند و بیادار، هنگامه

153  

کنفرانس عمران، معماری و  .های شاهنامه بزرگ ایلخانیش محراب مسجد جامع مرند با نگارهمطالعات تطبیقی نقو(. 1397)زاده نجار، نیرتقی

 شهرسازی کشورهای جهان اسالم 

 8شماره  ،های معماری اسالمیفصلنامه پژوهش .های گچی عصر ایلخانیانهای قرآنی در محرابمضمون کتیبه (.1394 )شکفته، عاطفه

  2مطالعات معماری ایران، شماره  .عصر ایلخانی یرای بصری شاخص تزئینات گچبری معماهویژگی. (1391)شکفته، عاطفه

فرهنگی  همایش ملی جایگاه فرهنگ و هنر در ایران اسالمی، موسسه .بررسی تزئینات محراب مسجد جامع مرند. (1396)شیخ بگلو، امید

 علمی دانش پژوه

 2ادبیات و هنر دینی، شماره  .شناسی صورت و معنا در معماری مساجدتحلیل نشانه. (1397) علیزاده بیرجندی،زهرا

هنر و معماری، . گچبری دوره ایلخانی در ایرانهای های هندسی محرابپژوهشی بر آرایه. (1395)نژاد، بهارهتقوی و صالحی کاخکی، احمد

 ای معماری اسالمی، شماره یکهپژوهش

فصلنامه . ها و مفاهیم نقوش هندسی معماری دوره اسالمی در هنر کهن ایرانیتحلیل ریشه(. 1395پور، زیبا)کاظم و دوست، حسینعابد

 نگارینه هنر اسالمی، شماره دهم

های هنر معماری و ، مرکز پژوهشنامه باغ نظرفصل .بررسی عناصر نمادین در نگارگری ایران(. 1390یاحقی، مریم) و کفشچیان مقدم، اصغر

 شهرسازی نظر، شماره نوزدهم 

همایش ملی  .های ایلخانی آذربایجانشناسی محرابمطالعه تطبیقی و ریخت. (1394عمرانی، بهروز) و موسوی حاجی، رسول ،مرادی، امین

 باستان شناسی ایران

. دایش نقوش گیاهی در هنر صدر اسالم)با رویکرد ویژه به نقوش اسلیمی و ختایی(سیر پی(. 1395صفایی، نرگس) و مشبکی اصفهانی، علیرضا
 فصلنامه نگارینه هنر اسالمی، شماره دهم

. مقایسه طرح معماری مساجد صفویه اصفهان و مساجد دوره ایلخانی(. 1397مسعودی، زهره)و  بان، محمدمومنی، کوروش، عطاریان دیده

 23شماره  معماری و شهرسازی آرمان شهر،
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 پدیاویکی ،/https://fa.n.wikipedia.org/wikiمرند-جامع-مسجد

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


