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 چکيده
نظام مند از  یشبکه ا ینییهنر تز نیکند.ا یم یاست باز یاسالم- یرانیا یمعمار ناتیاز تزئ یکه بخش ینیدر هنر گره چ  یاساس  یهندسه نقش

 را دارد. ینید نینماد میمفاه انیب ییبر دانش هندسه توانا یو متک  یانتزاع یهنر اتیاست و دره وستهیو به هم پ یهندس یالگوها

 یها یچندگانه هستند و در آجرکار ییو کاربردها ییفضا یریو صراحت در فرم،حجم و جهت گ ییایگو یدارا ییبناها یاسالم یمناره ها در معمار 

 دارد. یخاص یبرجستگ  ینیاز آنها هنر گره چ یاریبس

 انیخود است. در م یها ینیدر مجموعه گره چ یکننده ا رهیخ ییبایتنوع و ز رندهیدر افغاستان دربرگ انیدوره غور یاز معمار یجام شاهکار منار

 یآجر بهیبا متن کت نینماد یآن ارتباط زهیو یخورد که طرح هندس یمنحصر منحصر بفرد به چشم م یمنار،گره نیگونه گره موجود در ا نیچند

 کند. یمنار، برقرار م نیدر ا میمر رهسو

 

  .نماد وسوره مریم منار جام، غوریان، گره چینی، هندسه، :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

گره منحصر به فرد در  کیدر  نیهندسه نماد لي: تحلمعمارانه يرمز پرداز کی

  ینيبر ارتباط معنا و فرم در هنر گره چ هيمنار جام با تک يآجرکار ناتيتزئ

 پژمان گنجی
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 مقدمه
منطقه در جنوب قزنه  نیجز خراسان بوده است. ا میاست که  در قد یواقع در افغانستان کنون یکوهستان یا  هیقورستان ناح ایقور  نیسرزم

فتح کامل  یدهند ول ی)ع( نسبت م یمورخان فتح آن را به دست مسلمانان به زمان حضرت عل یو مشرق و جنوب قورجستان قرار دارد. بعض

نامند و کوهستان آن  یاست و آن را هزارستان م ماقیچهار ا لیهزار و قبا لیمحل ا هیناح نیصورت گرفته. اکنون ا یقزنو ودآن در عهد محم

کردند  یمنطقه حکومت م نیدر ا الدیبعد از م زدهمیقرن س لیقرن دوازدهم و اوا انهیکه در م یکوه نام دارد. پادشاهان قور دیامروزه سف

 شدند:  یم میتقس یلسله به دو شعبه اصلس نیباشد. ا یکوه است( م یبه معنا شتواغلب قرشاه )قور در پ

 کوه بود.  روزیآنان ف تختیکردند و پا یکه در قور سلطنت م یسلسله پادشاه .1

 بود.  انیبام شانیا تختیکردند و پا یکه در طخارستان حکومت م یسلسله ا .2

 .ندیگو یم زین انیبام هیورغرا  ریسلسله اخ نیا که

چنانکه در در اوایل  فرهنگی و اجتماعی مواجه هستیم؛ ،سیاسی با تغییر در سبک زندگی مذهبی،در سلسه پادشاهی غوریان در گذرزمان 

و مثال سیف الدین غوری به قتل عام تعداد زیادی از اسماعیلیه مباردت خشونت دینی همراه است سلطنت این دودمان با افراط و تفریط ها و 

آنها  زیخرافه آم دهیدر انجام عبادات و عق هیکرام یریسختگبه شافعی و حنفی به دلیل کرد اما پس از آن با تحول دینی و حتی از کرامیه 

 . مذهب دادند رییتغ یمذهب شافع ریینسبت به خدا به تغ

Finbarr Barry Flood و رویکرد  .رکردندییتغ مانشانیبه درک بزرگ ا ای از درک فرقه لو بنگا یفتح هند شمال با انیغور دهدینشان م

و عالمان  هنرمندان، دربار آنان مجمع دانشمندانکه سبب تأثیرات مهم فرهنگی را سبب شد.در این دوره  رفتندگ شیدر در پ ینیدتساهل 

 حکومت غوری اهمیت ویژه ای یافتند. ینیعدم تعصب دهنر معماری و معماران نیز و در این دوره از  مذاهب گوناگون بود.

 یم یقور نیالد اثیو غ یقور نیشهاب الد یعنیدو سلطان بزرگ قور  یدوره مربوط به زمان حکمران نیا ی ماندهیباق یآثار معمار شتریب

توان به  یدوره م نیا یمعمار ید. از بناهانباش یمساجد، منارها و قلعه ها م ،یمذهب یاز بناها ینمونه ها که دیباشد که به حد اعال خود رس

 یعصر پادشاه درکوه نام برد.  روزیو منار جام در ف یفوت ارتفاع در دهل ۱200قطب منار با مشهد و  یشاه ی، طاق بوست، بناقلعه چشت

 مسجد جامع یکیمهم بنا شده  یاثر معماردو ( یالدیم1179-1225محمد سام ) نیالد اثیو غ یمذهب یو توام با آرامش و مدارا یطوالن

 .باشند یم یالدی( م1194) منار جام و دیگریو یالدی( م12۰۰) هرات
 

 بحث

. بعد از انحام می گردیدآن  یبر باال بویسله ّافروختن آتششده  یکاروان ها بنا م ییاز اسالم بوده که با هدف راهنما پبشمیاز آثار و عال منار

شهر که  یبنا نیتر عیبر رف یگاهیجا یخبر و موذنان آغاز اسالم دارا انیمناد کنیاسالم ساختمان آن پس از ساخت مساجد صورت گرفت ل

 یبوده که کنار ارگ و بازار، مرکز یمرکز شهر اسالم افتنی یبرا یمنار نشانه ا لیدل نیهم بوده است داشته است. به هم تیکزمر  یدارا

 داده است. یم لیرا تشک یاجتماع

 برپا می شدند. ز پیروزی و المانی شهرینشانه ا مقبره پادشاهان و بزرگان دینی، همچنین مناره با اهدافی چون علم نجوم و کاوش آسمان ها،

( ینی)گره چ یهندس یبه شکل طرح ها یآجرکار ناتیمراه با تزئه یالدیم دهمزیاز قرن دهم تا س یرون وسطقاز در  یدوره ا ساخت منار در

  .شیوع بیشتری پیدا کردها  بهیتکو  یمیو اسل

 کندینزد رهیکه به دا یاشکال ایشکل  یا رهیدا یبا پالن مناربه  دیپالن است و شا نیخالص تر یو دارا نیخود شکل گراتر یدر فرم معمار منار

 یسازه ا این بناشود.  یجبران م ینیدر آجر چ نشیچ یعنی ناتیمنار با حداقل تزئ کیدر پالن  یسادگدارد.  یمانند شش و هشت ضلع

 .دینما یدر ساختار و عملکرد خود بوده و آن را به مخاطب القاء م تیو تمام یحداکثر روشن یمعمارانه است که دارا

با منارهاشود.  یم لیتشک ریپلکان و نورگ یداخل یتاج و بخش ها ایبدنه و کالهک  ایساقه  ه،یپا یاز سه قسمت اصل یاز نظر کالبد معمار منار

چند  ای یمخروط ،یشکل استوانه ادر حجم به  نزدیک هستند و پالنی دایره ای شکل یا اشکالی مانند شش ضلعی و شهت ضلعی که به دایره

در جهت گیری فضایی با حرکت سازه منار به سوی باال مواجهیم که این ویژگی در اصل به علت کاربردهایی که برای منار ساخته شدند. یضلع

خالص و ساده  یرمعما نشانه است. کیمنار خود  دارد.برشمردیم می باشد که همه آنها بهبرتری دادن ارتفاع بر ابعاد دیگر بستگی مستقیم 

 آورده است. دیرا پد یتیهو نیچن شیردهاکارک یآن بوسله هندسه و  بر مبنا

 ییآورند. منار فضا یم دیرا پد دهیچیپ ییاست که با گسترش خود طرح ها یهندسمنارها بر اساس روابط  یشترب ناتیتزئ در ینیگره چ وجود

شکل  یسه بعد ییباال فضا یبه سو نیزم یاز رو یساده ا یدوبعدفرم خود است. با حرکت از  رونیدر ب دهیچیو پ یدرون یساده در معمار

 .دهیچیپ  رونیدرون ساده به ب ی ازروند است. یدگیچیپ یخود حاو ستهکه در پو ابدی یم

 ی دارد.حداکثر یحضور ناتی، حجم و تزِنما آن در پالن، یکه هندسه ناب در معمار میطرف هسن یساختمان با
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Figur 1: Plans of  Minarets 
 
 

 
 

Figur 2: Special Orientation of a Minaret( Gonbad-e Kavus in North if Iran) 
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 یو از بناها میرا هست یدر معمار شرفتیشاهد پ یاست که در دوران حکومت و یاز پادشاهان قور یکی نیالد اثیکه اشاره شد غ همانطور

بنا  نیقرار دارد. ا روزکوهیف یعنیور غ نیدر مرکز سرزم وساخته شده  یمنار جام است که به فرمان و دهیبرپا گرد یکه در زمان و یمعروف

 یکی ینگار بهیو کت یکار یکاش ،یآجر کار تزئینات ،یباشد که از لحاظ هنر معمار یم یالدیقرن دوازدهم م یبایپر ارزش و ز راز آثا یکی

 رود.  یآن زمان و اکنون به شمار رفته و م یدوران اسالم یشاهکارها نیاز بهتر

 .رود قرار گرفته است ریاش در کنار هر یمتر ۸ هیمتر و قطر پا 65 یباشد که بلندا یسبک خود م ینمونه ها نیاز بلندتر یخیتار یبنا نیا

بنام آندره  یاز باستان شناسان فرانسو یکینداشت. در سال مذکور توسط  یطالعاز وجود آن جز در افسانه  ها ا یکس یالدیم 1957تا سال 

 .دیگرد فکش کیمارل
 

 
 

Figure 3: The minaret of the Jam between the Firoozkouh Mountains and the The Heray Rud Rive 

https://en.wikipedia.orgr 

 

 هیپا نیا یرو یبایز اریبس یقرار گرفته است. متاسفانه آجرکار شیبایو ز یهشت ضلع هیپا یجام که تماما از آجر ساخته شده بر رو منار

و خارق العاده  بایز یها و نقوش هندس بهیآن و کت یرو ناتیاز تزئ یخوشبختانه مقدار یرفته است ول نیخراب شده و از ب بایتقر یهشت ضلع

 خود جلب کرده است.  یمانده و نظر هنرمندان و هنرشناسان را به سو یهنوز بر جا نآ یو آجر
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Figure 4: The base section of the Minaret of Jam (http://whc.unesco.org) 
 

ماذنه  کیشود و  یکه به مرور از قطر آنها کاسته م یهشت وجه هیپا یسه استوانه رو ،یهشت ضلع هیپا کیباشد  یبخش م 5 یبنا دارا نیا

استوانه اول  نیاستوانه قرار دارد. ب نیشده و بر فراز راس سوم دهیپوشان یکرو میگنبد ن کی لهیباز به وس یآن با شش طاق جناق یها هیکه پا

 یچوب یقو یرهایداده است که اکنون خراب شده و فقط ت نتیمنار را ز ندیگو یم یو دوم با سوم دو بالکن که در اصطالح به آن نعلبک مو دو

 مانده اند. یحامل آن ها باق
 

 
 

)http://whc.unesco.orgFigure 5. The Minaret of Jam ( 

http://whc.unesco.org/
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Figure 7: Place of adhan (cap) of the Minaret of Jam (http://l450v.alamy.com) 
 

 باشد.  یدر داخل بنا م چیمارپ یپلکان یدارا نیاست و همچن دهیگرد لیمنار هم از دو استوانه متداخل بزرگ و کوچک تشک یداخل ساختمان
 

 
 

Figure 8: Internal staircase of the minaret of Jam (http://www.ancient-origins.net) 

 

و از  نیباتریطبقه اول منار قرار گرفته است که ز  یبدنه هشت وجه ،ینعلبک ایدو بالکن  انیمنار و در حد فاصل م یهشت ضلع هیپا یرو بر

که کمیت و تنوع  داده است یمنار را در خود جا یها بهیو کت ناتیتزئ نیشتریمنار بوده و ب نیبخش ا نیپر ارزش تر یلحاظ هنر آجرکار

 آنها در معماری اسالمی آنهم در یک بنا کم نظیر است.

بلند  یها لیبه شکل مستط بخش هایی که .است دهیگرد میهشت بخش تقسو به  دهیبخش نتیمت که سرتا سر آن را زقس نیا یرو نقوش

 .نداطراف طبقه اول منار را پوشش داده ا طیدر کنار هم قرار گرفته و مح ی( بطور عمودیی)قاب ها

هشت  نیاز ا کی آن در میان ینوار حاو دنیدر هم تن و چیمارپحرکت کتیبه ای آجری به خط کوفی در این طبقه منار وحود دارد که بوسیله  

)شمسه(، طاق نما  یو ستاره هشت وجه یمربع، شش ضلع ل،یمستط ،یضیب مین ،یضیب ره،یبه صورت دا یسطح هندس 3۸ یلیستطقاب ن

که  بهیتنیز این کرا ها ( و اطراف آنیآجر ینیباشد ) گره چ یم یفیمشبک و ظر یچوب یه درون آنها همانند پنجره هااند کبوجود آمده  …و

 .تداده اس نتیشده ز دهیبه باال کش نییاز دو طرف و از پا چیبه شکل نوار و به طور مارپ



 49 - 17صفحات  | 139۸ بهار|   14شماره   |یدر علوم انسان یرشته ا انیم یپژوهش ها    
 

 

 پژمان گنجینام نویسنده مسئول: 

 
 

آجری  دارای طرح های گره چینی یاشکال هندس نییرا چند بار در باال و پا گرید کیآن به طور ضربدر  یا هیمزبور که دو نوار حاش بهیکت

 مریم می باشد.شامل متن کامل سوره  بهیکتاین آن امتداد دارد.  یاصل بهیکت ریطبقه اول منار و ز یکرده اند تا باال قطع
 

 
 

http://whc.unesco.orgFigur 9:decorative brickwork the Minaret of Jam  
 

 
 

Figure 10: A view of the first cylindrical of the Minaret of Jam (http://www.amusingplanet.com) 
 

http://whc.unesco.org/
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http://www.iranicaonline.orgFigure 6: decorative brickwork the Minaret of Jam ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: A part of the Minaret of Jam first cylindrical brick decorations, including inscriptions surat 

Maryam and Girih tiles designs (https://triplegemtravels.com) 

 

http://www.iranicaonline.org/
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Figure 12: A part of the Minaret of Jam first cylindrical brick decorations, including inscriptions surah 

)https://spydersden.wordpress.comMaryam and Girih tiles designs ( 

 

 

 

 

 

 

https://spydersden.wordpress.com/
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Figur 13: Minaret of Jam, Schematic Diagram of the Epigraphic Bands Containing Surat Maryam 

(Finbar,Barry Flood.2005. Ghurid monuments and Muslim identities: Epigraphy andexegesis in twelfth-

century Afghanistan) 
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  ینيگره چ

مهندسان در -به معماران یمربوط به هندسه کاربرد یهاگران و هنرمندان بودند. رسالهبه صنعت یاضیمسئول انتقال دانش ر دانانیاضیر

از هندسه  یا)شاخه "لیَعلم الحِ"عمدتاً با پرداختن به مسائل مربوط به ی. هندسه کاربردکردندیها کمک مها و سازهساختمان یطراح

 .نمودیگران و هنرمندان فراهم مصنعت یرا برا یبا فوت و فن کار با ارقام و اشکال هندس ییا(، آشنیکاربرد

 یاتیساختمان ح ییمفهوم فضا یاند که برااستفاده کرده یهندس یهاشیمشخص از نما یاز حاالت یجهان اسالم یدسان در بنامعماران/مهن

 و هندسه را یک ابزار طراحی انتقالی می دانستع اند که به مواد خام و بی شکل به شکلی فضایی شکل می بخشید.  , دینمایم

 یازنظر متن واژه نیاخودکه  دیگویدانش حاضر ما م .دارد یبافو فرش یکشاورز یدر سنن بافندگ یطوالن یخیتار یگره دارا یفارس یکلمه

  (.19۸6؛ پوگاچنوگوا 2۰۰1 تیلرای؛ م2۰۰4 ری؛ بل1995اوقلو  بینشده است )نصثبت یمنبع چیتا قرن نوزدهم در ه

  ( گزارش شده است99۸-94۰) یابولوفا بوزجان یرانیو منجم ا دانیاضیگره توسط ر یهندهد شینما یهیمستندات اولاما  

 ینیگره چ یچارچوب کنار هم قرار گرفته باشند. طرح ها کیکه به طور هماهنگ در  یعبارت است از مجموعه اشکال غالبا هندس ینیچ گره

 یمنظم یکه با توال شده اند میمشخص تقس یهابه واحد یهندس یمفهوم که در آن شبکه ها نیاستوار باشد به ا ینظام شبکه ا کیبر  دیبا

 یمدیگر مشخص  یواحدها گریواحدها از هر طرف به د نیاز ا کیشود هر  میدر آن ترس دیکه طرح با یشوند. در هر شبکه ا یتکرار م

 .دیبه وجود آ یتا طرح کل وندندیپ

و  یمثلث، مربع، شش ضلع میترس یتوان تنها با استفاده از پرگار و خط کش و داشتن نحوه  یساده است. آن را م اریدر اصل بس ینیچ گره

 توان بزرگ و کوچک نمود.  یطرح ها را م نیاز ا کیستاره رسم کرد و هر 

در  نهیهماهنگ و قر یو شکن ها چیو پ بیکه با نظم و ترت یهندس یاز شکل ها یعبارت است از مجموعه ا ینیگره چ ،یاصطالح هنر در

موزون و جاذب  ده،یچیبه هم پ یهندس یهماهنگ از شکل ها بیترک کیعبارت است از  ینیگره چ گرید یفیشده اند. در تعر دهیکنار هم چ

تکرار و  دهیدر هم تن از فرم های یا ژهیو تابع پردازش و یرسم هندس یراست شکل گرفته است. در واقع گره نوع یهاکه با استفاده از خط 

 ه است. وندش

 یالگوها نیدهد که ا یکند نشان م یم فیرا توص یدر معمار اتیاضیر یکه کاربردها یقرون وسط یاسالم یگذشته از سندها یها یبررس

نامند( با استفاده از پرگار و خط کش ساخته شده  یم یاوقات آنها را کاربند ی)گاه گزاگیاز خطوط ز یشبکه ا میمستق یطراح لهیگره بوس

    .ابدی یبهبود م یگره بطور معمول با تقارن چرخش یالگوها نیا یبصر ریاند. تاث
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Figure 16: Girih tiles design in the book of Girih tiles Art in Architecture and Woodwork 

 

تداخل  ی)ف "اشکال متشابه ایها در تداخل شکل"همچون از منابع تاریخی و پیشا مدرن که در آنها به هنر گره چینی اشاره شده کتبی 

که  یساختار هندس نیدر مورد ا یکتاب"که به  شودیم دهید یاالشکال المتشابهات او المتوافقه( نوشته شده توسط ابواسحق ابن عبداهلل کوبنان

ژوئن  1۰) یبود و توسط ابولوفا البوزجان هشد وستی( پیمن االعمال الهندس یالصعن حتاجیما  یکتاب فکه به ) "بافنده مهم است کی یبرا

 نیروش همچن نی( ارائه شده است. ا1997 ی)جذب "یکاربرد یهندسه"کتاب در  نیا ی( نوشته شده است. ترجمه99۸ یجوال 94۰-15

مانند ابواوفا بوزجانی و دیگر  شیها پخودشان از قرن انینیشیخود را از پ یآموخته شده است که حرفه یرانیاشرفتهیهنرمندان پ یتوسط برخ

، حسین (13۸5(، اصغر شعر باف )19۸4(، محمود ماهرالنقش )2۰11 دیزاده و مف یلرزاده )راع نیشامل حس هانیاند. اآموختهمعماران هنرمند

در این چند خط آخر متن ترکیبی از نوشته های خودم و رفرنس ""[ (3N1) ها هستند.و مانند آنو گل رو نجیب اوغلو  (19۸6زمرشیدی )

N13 .و منابع نوشتاری متعق به آنها اصیل ترین و جامع ترین رفرنس ها برای ]""است که هر جا  متن برزگتر و بلد شده از رفرنس می باشد

 ره است.هنر گره چینی و انواع گ شناخت

 کردی، رو آنها در در تزئینات معماری سزس و بکار جانوران و انسان ریتصاو میمعماران و طراحان مسلمان جهت ترس یبرا منع شرعی لیدل به

که  یی. فرم هاشکل گرفت )اسلیمی( یاهیگ گره چینی( و تصاویر( ی نتزاعا تصاویر میهندسه در ترسطراحی تزئینات با بهره کیری از دانش 

معماران و سازندگان   ناشی از باورهای دینی هنرمندان، شکلی و با هدف بیان مفاهیم دینیتنوع  یآمدند دارا دیپد یهنر اسالم یانتزاع انیدر ب

آلت به نام  یا هیحاش یمنتظم و فرم ها یها یها، چند ضلع یبه شمسه، چند ضلع به اشکالی کانند: در مورد هنر گره چینی می توان بودند. 

دوار  یو حرکت تیالیس ینیهمواره در آن ها ثابت است. در مشاهده ع تیتکرار و مرکز میتنوع، مفاه نیکه در ع ییاشاره کرد. اشکال و فرم ها

 یم جادیمتواتر ا یرا در سلسله مراتب یکه هر امتداد خط هر شکل اشکال بعد ینیهندسه گره چ لیخورد که به دل یم مدر آن ها به چش

طرح تمام سطوح  در  هندسهبئسیله  ینیکه در گره چ یرسند. وحدت یوحدت م کیبه  اتشانیکثرت در در کل نیکند، همه فرم ها در ع

 یعلم هندسه در طراح لهیبوس یریتصو انیوجود ندارد و آن ب ینقاش میکه در ترس میروبرو هست یما با موضوع نجایشود. در ا یمنتشر م

فراتر  صرفا داشتن فرم های متقاوت ولی وابسته و مرتبط با هم با دخالت عواملی چون تقارن و تکرار پا از بیان تصویری هر گره باست. یانتزاع

 یتعامل مفهوم .خوردمی گره  یمعماران اسالم  مذهبیو باور  مانیاگذاشته و با ورود به جهان نمادهای دینی به ارجاعاتی دینی پرداخته و با 

به  ینیدر گره چ ی. هر واحد شکلدر باالترین سرح رابطه ای میان دانش هندسه ،هنر ترئینی و دین برقرار می کندکه  یردشکل گ یا هیدوسو
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زنده و در  یموجود ایکه گو میو تعامل اشکال با هم مواجهدوار با حرکت  ینیکند در مشاهده ع یجسم جاندار عمل م کیاز  یسلول یمنزله 

 دارد.  شیگراخود  یهندس اسطه ساختاردر معنا بو یه تعالکه ب میحال تپش روبرو هست

 

 
 

Figur 17: Girih: Concentration 
 

 
 

Figur 18: Girih: Rotation : 
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Figur 19: Girih: Evolution 
 

 
 

Figur 20: Girih: Plurality 
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همانطور که ذکر شد در طبقه اول منار هشت مستطیل مرتفع )قاب هایی( طراحی شده اند که در حکم دیواره های هشتگانه این طبقه از منار 

 بمحراهستند.در دیواره چهارم مطابق شکل ؟ در مقاله ؟  و به سوی مشرق به شکلی مانند طاق نما برخورد می کنیم )شکل ؟( که همان 

دهد  یاست که جهت قبله را در مسجد نشان م یی، طاق نما شواینمازگاه پ ایشده است. محراب  جادیجهت قبله ا شیظور نمابه منمنار است 

این  مساجددر . در مسجدها محراب در وسط جهت قبله مسجد قرار دارد. ستدیا ینماز گزاردن در آن م ینماز در اثنا شیپ ای ینید یشوایپ و

به همراه تزئینات دو بعدی یا  در کف با چند پله پایین تر یا هم سطح با زمینفرم طاق و با طراحی  واریدر د عنصر فضایی با ایجاد فرورفتگی

 نیهم زیکند. محراب در منار ن یطرز قرار گرفتن محراب جهت قبله را در داخل مسجد مشخص م سه بعدی معماری اسالمی اجرا می گردد.

 شده است.مشخص  عنصر فرمی کمان یا طاق لهیمنار به وساین تفاوت که در بدنه  نیا با رد را داردکارب

 

 
 

Fifur 21::Forrm of a Altar 

 

 
 

Figur 22: Oljayto Altar located in Jameh Mosque of Isfahan 
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در دو چهارچوب دیگر به شکل شمسه است. مساحت درون محراب منار جتمبا یک طرح منحصر بفرد هندسی }گره( پوشش داده شده

 ( یکی از دو طرح موجود در این گره قرار دارد.۱۳)مطابق شکل  4نيز که یکی در زیر محراب منار و دومی در دیواره شماره 

متاسفانه تخریب با توجه به تصویری از تزئینات زیر طاق بنای شاه مشهد )مربوط به دوره غوریان که زمان ساخت منار جام است(  و اکنون 

شده است و بررسی و جستجو در منابع و مراجع اصیل و اصلی گره چینی  )قبال در مقاله نام آنها برده شد( نمونه ای از این طرح گره چینی 

 \در هیچ بنا یا حتی در تزئینات چوبی به چشم نمی خورد.

 

 
 

Figure 23:،The girih tiles of the altar of the minaret of Jam (http://www.historywiz.com) 
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Unique Girih Tiles Design r  Figur24: 
- 
 

 
 

: A picture of the ruined building of Shah Mashhad25Figure  )https://upload.wikimediorg( 

https://upload.wikimediorg/
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Figure 26: A picture of the unique design of the girih tiles under the cornerstone of the ruined building of 

Shah Mashhad (https://www.google.com) 

 

 لذا در گام نخست روش ترسیم این گره نتحصر بفرد توضیح داده می شود.

 ض آن است.اساس این طرح هندسی این گره بر مبنای شکل مستطیل بوجود آمده که طول آن دو برابر عر (1

 
 

Figure 27: The first step in the design of the girih tiles layout 
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 درمرحله دوم مستطیل از میانه طول هایش به دو مربع برابر تقسیم می شود. (2

 
 

Figure 28: The second step in the design of the girih tiles layout 

 

 ضلع مجاور و در مربع راست میانه های دو ضلع روبرو به هم می پیوندد. در مرحله سوم در مربع چپ میانه های دو (3

 
 

Figure 29: The third step in the design of the girih tiles layout 

 

در گام چهارم در مربع راست نقاط وسط اضالع افقی به نقاطی بر روی خطی که میانه های اضالع عمودی را بهم متصل می کند و  (4

مزبور در فاصله یک چهارم طول خط واسط اضالع عمودی است و به همین ترتیب نقاط وسط اضالع عمودی به نقاطی بر نقاط 

روی خطی که میانه های دو ضلع افقی را بهم متصل می کند و نقاط مزبور در فاصله یک چهارم طول خط واسط اضالع افقی است 

 متصل می شود.

قرینه مرکزی نسبت به مرکز مربع که فاصله شان از رئوس مربع یک چهارم اضالع مربع است بهم می و در مربع سمت چپ نقاط متقابل با 

 پیوندد.
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Figure 30: The fourth step in the design of the girih tiles layout 
JV=UW=1/4JU                                                    SX=TV=1/4ST 
AK=EM=1/4                                                       CN=FL=1/4CF 
AO=CQ=1/4AC                                                  ER=FP=1/4EF 

 

در مرحله پنجم در مربع راست نقاط وسط اضالع افقی به نقاطی که بر روی اضالع عمودی قرار دارند و به فاصله یک چهارم طول   (5

اضالع عمودی از رئوس مربع هستند متصل و به همین ترتیب نقاط وسط اضالع عمودی به نقاطی که بر روی اضالع افقی قرار 

 ع مربع از رئوس افقی هستند متصل می گردد.دارند و به فاصله یک چهارم طول اضال

در مربع چپ نقاط واقع در اضالع افقی که در فاصله یک هشتم ضلع مربع از راس همین اضالع واقع هستند به هم می پیوندد و همین عمل 

 در اضالع عمودی انجام می گیرد.

 
 

Figure 31: The fifth step in the design of the girih tiles layout 
GK1= GM1=1/8AE                                                               JR1=JP1 =1/8E 

8CFHO1=HQ1=1/8AC                                                                 IN1=IL1=1/ 
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 در آخرین مرحله خطوطی در شکل که با خط چین مشخص شده اند حذف می شوند.  (6

 

 
 

Figure 32: The sixth step in the design of the girih tiles layout 

 

 در پایان طرح نهایی گره چینی به این شکل بدست می آید.  (7

 

 
 

Figure 33: The final step in the design of the girih tiles layout 
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 در تکراری دوتایی به فرمی زیر می رسیم.  (۸

 

 
 

Figure 34: dual Repetition of girih tiles design 

 

 طرح در قابی که به صورت طاق نماست  )محراب منار( دین صورت می باشد.

 

 
 

Figure 35: The girih tiles in the frame for arcades 

 

ر پیرو آنچه درباره گره چینی بیان شد می توان لز آن بعنوان ابزار نماد پردازی دیتی در تاریخ معماری استفاده شده است.. نماد یک ساختا

 هندسی که زبانی تصویری دارد. با مفاهیمی پنهان شده در آن که با زبان گفتاری بیان نمی شوند و از نظر  ارجاع  به معنایی دیکر پیش از
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ن با همه محدودیت هایش ققرار می گیرد.مفاهیمی که زبان با هنه مخدودیت هایش توانایی اناقال آتها را تدارد قالبی نمادین به خود می زبا

یان گیرند تا توان بیان بصری خود را داشته باشند. زبان صورتی تحلیل استداللی و عقالنی دارد و منطبق با عقل بشر است، اما نماد یا رمز ب

اکی یا شهودی است که باید جایگزین امری مخفی و مکتوم شود. مفاهیم یا تصوراتی که برای حواس ما غائب بوده و ناشناختنی و غیبی ادر

 محسوب می شوند.

الم تجلی در هنر اسالمی نیز نمادها به ورای خود پرداخته و سعی در اشاره به واقعیتی فراتر از گستره مادی و زمینی دارند. نماد و رمز در اس

یا واسطه امری معنوی هستند و در واقع نماد یا رمز وسیله انتقال و ابزاری برای صعود ذهن از مرتبه سفلی به مرتبه علیاست و در تبیین 

 مفاهیم دینی حرکتی عمودی دارد، برخالف تمثیل  در زبان که دارای حرکتی افقی است.

وحدت »یدگی درونی  مفهوم دینی وحدت و انتقال از وحدت تقسیم و تکثیر ناپذیر به هیچ نماد و رمزی در جهان مشهودات برای بیان پیچ

بهتر از سلسله طرح های هندسی در یک دایره یا کثیر السطوح ها در یک گره نیست. به منظور درک پایه « کثرت در وحدت»و یا « در کثرت

را که غالبا به سهولت نادیده گرفته می شوند مورد توجه قرار داد. از  ریاضی نقوش اسالمی باید با دقت تمام حرکت های ابتدایی در هندسه

مهمترین ویژگی های تزئینات بنا در دوره اسالمی می توان به قاعده های تقارن، انعکاس، تکرار و نظم هندسی اشاره کرد که این خصوصیات 

است از مجموعه اشکال غالبا هندسی که به طور هماهنگ در  در هنر گره چینی آشکار می شوند. قبال اشاره شد که هنر گره چینی عبارت

 یک کادر کنار هم قرار گرفته باشد. این نظم هندسی و تکرار و تقارن از ارکان هنر گره چینی است.

مادین در گره این گره نتحصر بفرد که روش ترسیم آن تشریح شد با موتیف ها و اشکالی فرعی برخورد می کنیم که هر یک حاوی معانی ن

 خاص می باشند.

 با دقت در طرح گره چینی مزبور دوازده ضلعی هایی دیده می شوند که بصورت کامال هنرمندانه ای در دل هم قرار دارند. 

 در کتیبه سوره مریم که در بدنه طبقه اول منار قرار گرفته نام دوازده پیامبر ذکر گردیده است:

و  4، ابراهیم در آیات 34، عیسی در آیه 12و 7، یحیی در آیات 5۸با نام دیگر وی اسرائیل در آیه  و 49و  6، یعقوب در آیات 3زکریا در آیه 

 .5۸و نوح در آیه  5۸، آدم در آیه 56، ادزیس در آیه 54، اسماعیل در آیه 53، هارون در آیه 51، موسی در آیه 49، اسحق در آیه 5۸

می را بوسیله اجتماع منظم خود به وجود بیاورند و چنین می نماید که مشترکا به یک پیامبران فوق الذکر می توانند دوازده ضلعی منتظ

 موضوع فرا می خوانند و دعوت می کنند.
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Figure 36: Dodecagons interconnected girih in the girih tiles layout 

 

که به سوی باال و پایین و چپ و راست اشاره دارند برخورد می در طرح گره چینی مزبور با دو گروه چهارتایی از نشانه هایی آشکار و روشن 

 کنیم که در تصویر بعدی آشکار است.

 این نشانه ها بقدری واضح هستند که انگار معمار بنا عمدی در طراحی و اجرای آنها داشته است. 

 سوره مریم که کتیبه آن بر بدنه منار حک گردیده گفته شده است: 65و  64در آیه 

]ما فرشتگان[ جز به فرمان پروردگارت نازل نمی شویم آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میان این دو است ]همه[ به او و » 

 «.اختصاص دارد و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است

 «.ا برای او همنامی می شناسیپروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است پس او را بپرست و در پرستش او شکیبا باش آی»
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Figure 37: Dual signs to the four sides in the girih tiles design 

 

در میان دسته اول عالمت هایی که روی به چهار جهت دارند شکل مربع و در میان دوازده ضلعی های منتظم هشت ضلعی منتظم گنجانده 

 شده اند. 

جایگاهی بس مهم دارند. مفهوم وحدت با سنگی یکپارچه صورت نماد کعبه نمایش داده می شود. در ابتدا مربع و چهار گوشه در سنت اسالم 

 واژه کعبه، هم به معنای مربع و هم دایره بود و شکل ظاهری کعبه با هر دو مفهوم ارتباط دارد بخشی از آن مکعب است و بخشی دیگر دایره؛

امون یک چهار ضلعی یا خانه خداست. نماد متعالی اسالم یک توده مربع است، نشانگر عدد چهار حج اساسا مبتنی بر چرخیدن دایره وار پیر

که عدد استحکام و استواری است. جالب آن است که جایگاه این مربع در دل طرح هندسی مذکور در محراب منار جام قرار دارد روی به سوی 

 کعبه و قبله مسلمین دارد.

ره نماد آسمان و هشت ضلعی به شکل دایره نزدیک است و مفهوم واسط میان مربع و دایره یا میان زمین و آسمان مربع نماد زمین است و دای

 بوده و در نتیجه مرتبط با عالم واسط است. هشت ضلعی بازتاب عرش الهی است.
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Figure 38: squares and hexagons in the girih tiles design 

 

فرشتگان در اطراف، آسمان باشند و در آن روز هشت تن از آنها عرش پروردگارت را بر فراز سرشان » بیان شده:  1۸آیه  69در قرآن سوره 

 حمل می کنند. 

اول پرسش اساسی این است که آیا قرار گیری این اشکال و نشانه ها در این طرح متحصر بفرد گره چینی و کتیبه سوره مریم در بدنه طبقه 

عی های منار جام به صورت تصادفی اتفاق افتاده است یا رابطه ای تامل برانگیز میان آنها و با کتیبه سوره مریم رخ داده است؟ تکرار دوازده ضل

سی منتظم، دو گروه نشانه ها، مربع ها و هشت ضلعی های منتظم در یک بنای واحد بر چه معنایی داللت دارد؟ تکرارهایی که در گسترش هند

 طرح این گره معنای کثرت برای بیان یک معنا را القاء می کنند.تطابق دو گروه نشانه ها به سوی چهار جهت و نربع های میان آنها با آیات

سوره مریم به رابطه ای معنادار میان طرح هندسی هنر گره چینی مذکور و کتیبه سوره مریم بر روی بدنه منار می توان پی برد و  65و  64

موضوع که طراحی این طرح هندسی هدفمند بوده و در ارتباط نمادین با کتیبه سوره مریم منار و تاکید بر مفاهیم آن قرار دارد. هر دو  این
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آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و »مفهومی فراگیر را که در همه جهات و همه جا  ها که رو به چهار جهت اصلی دارنددسته نشانه 

و کل ...« پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است پس او را بپرست و در پرسش « » دو ]همه[ به او اختصاص دارد... آنچه میان این

 کیهان جاری است شرح می دهند که همان وجود خدا و یگانه بودن اوست که در اسالم توحید نام دارد. 

 نتيجه گيري 

د هندسی هنر گره چینی ضمن برقراری رابطه ای نمادین با کتیبه سوره مریم و به همراه آن در نهایت باید گفت که این طرح منحصر بفر

ه بصورتی یکپارچه از نظر معنایی در بستر معناری و زمینه منار جام اشاره ای رمزی به مفهوم توحید دارد و خود منار نیز با توجه به کتیب

 ار با هدف بیان توحید خداوند که رو به آسمان برافراشته شده است.در تزئینات منه مریم و این طرح رمزپردازی شده سور
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