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 چکيده
یکی از نمادهای موجود در هنر تمامی ادیان مختلف طرح مانداال است که در هریک از ادیان 

تعاریف خاص خود را دارد و در هنر اسالمی و در تزئینات مساجد عالوه بر کاربرد کثیر آن تعاریف 

ک هدف مشخص می روند و واحدی را دارد اما طرح و نقوش مختلف مانداالها که همه به سمت ی

یک مرکزیت را ایجاد می کنند باعث ایجاد تنوع در بناهای مختلف شده است . با توجه به تعریف 

مانداال، در هنر اسالمی و در مساجد اسالمی مربوط به یک دوره همزمان نسبت به هم )دوره 

انطباق دادن به اصول  تیموری( به تحلیل آن در تزئینات بناهای نمونه ی مذکور می پردازیم و با

اولیه طرح مانداالیی از هویت اصلی آن اطمینان حاصل کرده و به تحلیل تفاوت آن در نمونه های 

موردی و ارتباط هر یک با رنگ هایی که در درون این طرح ها قرار گرفته با معانی و مفهومشان در 

 هریک از نمونه های مربوط پرداخته شده است .   
 

 مانداال ، تزئینات ، مساجد ، تیموریان  :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

عموماً وقتی انسان در یک فضای معماری قرار می گیرد ، نگاه او به سمت تزئینات یا عوامل کلی و جزئی که باعث زیبایی و 

ل زیبایی در فضاهایشان جذابیت فضا می باشد می رود . در معماری سنتی ایران و معماری مساجد ایران ، بی شک یکی از مهمترین عوام

تزئیناتی مثل کاشی کاری و طرح های پررمز و راز و پیچیده ی آنهاست . در تزئینات مساجد ، بخصوص در کاشی کاری ها ، استفاده از 

ما نقوش مختلف با رنگ آمیزی های مختلف روبرو هستیم که هریک معنا و مفهوم خاص خود را دارا هستند . نقوش نسبتاً متفاوت اند ا

میتوان گفت که هریک به طرق مختلف یک چیز را دنبال می کنند و به یک هدف واحد می رسند . دراین مقاله به گوشه ای از یک نمونه از 

و این نقوش پرداخته شده که آن را در هنر معماری، مانداال می نامند . در ابتدا مفهوم و هویت مانداال را در ادیان مختلف بررسی می شود 

ر نمونه های موردی تخصصی تر به آن پرداخته می شود و یکی از عوامل مهمی که در بحث آن وجود دارد رنگ هایی است که در سپس د

این نقش ها قرار گرفته است و به مفهوم کلی آن جان تازه ای می بخشد و مفهوم جزئی آن با مفهوم کلی آن تلفیق گشته و هویتی نیز به 

ت رنگ نیز یکی از عوامل دیگری است که در مانداال تعاریف آن را از یکسان بودن در می آورد و به جذابیت آن می فضا و  بنا می دهد . تفاو

  افزاید . 
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 2 طبيبيان دکتر سيد حسام الدین، 1 سيد محمد ميرمحمدي

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن1

 عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 2

 نویسنده مسئول:
 سيد محمد ميرمحمدي 

 

 

دوره ي تيموري) نمونه بررسی نقش مانداال در تزئينات مساجد 

مسجد جامع یزد  -2مسجد جامع گوهرشاد مشهد  -1هاي موردي 

 مسجد بی بی خانم سمرقند(  -4مسجد کبود تبریز  -3
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 مانداال ) جهان نگار ( -1
برجسته ترین بیان برهم کنش دایره و مربع در هنر سنتی مانداال است یا جهان نگار ، که در تمام فرهنگ های بشری به فورم 

مختلف ارائه شده است . مانداال ، به عنوان بازتاب جهان و فرآیند های جهانی درون تمام موجودات ، به وسیله اعداد و هندسه عمل می های 

کند ، با وحدت شروع می کند به واسطه تجلی حرکت می کند و دوباره به وحدت باز می گردد . در یک آن ابدیت بهشت به صورت یک 

به مثابه یک حقیقت دنیوی را مرور می کند . به بیان درونی مانداال عبودیت عارف را به عمیق ترین معنای کلمه بر  نظریه و ناپایداری آن

 ( 10،ص0931می انگیزد : یعنی تسلیم ))نفس(( . )اردالن،بختیار،
 

 
 نمونه اي از شکل کلی مانداالهاي در بناهاي معماري سنتی ایرانی – 1تصویر 

 11نشرعلم معماررویال،تهران،چاپ اول ص"حس وحدت"(؛0931بختیار،الله)-ن،نادرمنبع تصویر : اردال

اساس بسیاری از مانداالها از مربع ها و دایره های هم مرکز شکل گرفته است . اشکال متقارن هندسی مانداال ، خود به خود ، 

کنند . شکل دایره ای مانداال ، ابتدا و انتها ندارد و برای تمرکز بر خویشتن و جستجو در درون ، توجه شخص را به مرکز دایره جلب می 

ساختار مرکز آن هم منعکس کننده ی شکل جهان بیرونی و احساس کمال درونی است . مانداال بصورت نمادین ، روح عالم ، شکل ترسیمی 

 (22ص،0930مرکز ، خورشید ، دروازه آسمان و ابزار دست یابی به ملکوت است . )گالبچی،زینالی فرید،

ذرات مانداال می توانند به بی نهایت شکل سازماندهی شوند . الزم نیست که یک مانداال ، بطور حتم دایره ی کامل و یا متقارن 

اه باشد و فقط کافی است که حضور داشته باشد . مانداال نمادی از عالم صغیر ، برای بیان عظمت و شکوه نامتناهی هستی ، از زاویه دید و نگ

 (27ست . )همان،صانسان ا

البته شبیه چنین نگاره هایی بجز در هنر های سنتی اسالمی ، در هنر های دیگر ادیان نیز می توان یافت . برای مثال در آئین 

  بودا آن را مندله می نامند و می توان اینطور بیان نمود :
مقاصد خاص مراقبه ساخته می شود، یا به طور بالفعل  مَندَله دایره ییست از نقش ها یا شکل های نمادین، که یا فقط ذهناً برای»

به قصد آیین خاصی روی زمین کشیده می شود . وظیفه اش همیشه یکی است ، یعنی وسیله یی است به طرف کل شدن یا بازپیوست 

 (1،ص0911کاربندِ آن ]به کل[. )توچی،
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ی آن ها یک الگوی بنیادی را دنبال می کنند : یعنی، انواع پهناوری از مجموعه ی مختلفِ نقش های نمادین هست ، اما همه 

یک رمز یا نماد در مرکز ، که نشانه ی خودِ حقیقت مطلق است ، و نماد های دیگر که در جهات مختلف چیده شده اند ، که نمودار وجوه ِ 

 ( 1متجلی ِ همین حقیقت اند. )همان،ص

 
 «مندله دورجِه اَچانگ، سمت چپ مندله سَم وَرَهسمت راست »دو نمونه مندله  درآئين بودا  –2تصویر 

 011نشر دانشگاه ادیان و مذاهب،قم،چاپ اول،ص "مندله"( ؛0911منبع تصویر : توچی،جوزپه)

در عرفان قرون وسطای غرب نیز ، مانداال نمایان است و بیشتر مانداالهای مسیحی ، عیسی مسیح را در مرکز یک دایره و چهار 

 (22،ص0930( . )گالبچی،زینالی فرید،9در چهار جهت فضا نشان می دهند )تصویرتن از حواریون را 

 
 نقش حضرت مسيح و چهارتن از حواریون  -3تصویر

 carl-jung.netمنبع تصویر : 
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 نمونه اي از مانداال در عبادتگاه هاي مسيحيت -4تصویر

 kerrypierce.comمنبع تصویر : 

 

بسیاری از کتب مقدس بودائیان درج شده است . برای بومیان آمریکا ، صلیب شکسته نمادی صلیب شکسته یا سواستیکا در آغاز 

از خورشید و چرخه ی آن ، چرخه ی زندگی ، تکامل و تعالی است . این نماد معانی دیگری چون تعادل ، وحدت کائنات ، چهارجهت اصلی 

را نیز دارد . این نماد شکل تکامل یافته چلیپا است؛ترکیبی است که  آمیزش چهار عنصر اصلی آب ، باد ، خاک ، آتش و چهارفصل طبیعت

، در درون مانداال ، با مربع )نماد زمین( و دایره )نماد زمان و کیهان( یکی گشته و در نهایت از حصار آنها خارج شده است و در عین حال 

 هردوی آنها را در خود 

 

مانداالي تکامل ر مرکز و به ترکیبی مانداالیی توجه دارد ، این گونه که آن را ))پنهان دارد . چلیپای شکسته به وحدت کائنات د

 (10و11،ص0930د،یفر ینالی،زی)گالبچ(( نیز می توان نامید .  یافته

 

 
 صليب شکسته یا سواستيکا -5تصویر

 eightpic.irمنبع تصویر : 
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 مانداالي تکامل یافته در مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان-6تصویر

 presentation-bsky.irمنبع تصویر : 

 
 

 نظام رنگ ها  -2
در دید ما رنگ های اصلی سرخ ، زرد ، سبز و آبی هستند . این چهار رنگ با مقامات چهارگانه ی دنیای طبیعت و چهار عنصر 

فعال ، انبساطی و  –روح حیاتی  ماده متناظر هستند . سرخ با آتش در ارتباط است و دارای صفات طبیعی و دوگانه ی گرما و خشکی است .

را بیان می کند . سبز مکمل سرخ است و صفات متضاد سردی و رطوبت را ارائه می دهد . سبز نشان آب است و روح برتر و  –الینحل 

ت فکری ، فعال ، کیفیات منفعل ، انقباضی و انحالل پذیر . دوره های آن غروب ، پاییز و بلوغ است . زرد هوا است ، گرم و مرطوب . کیفیا

انبساطی و انحالل پذیر دارد . نماد ظهر ، تابستان و جوانی است . آبی را تکمیل می کند که نشان از زمین ، سردی و خشکی دارد . نفس 

بز اسالم اماره ،  و کیفیات منفعل ، انقباضی و الینحل به آن تعلق دارند و نماد پایان چرخه ها ، یعنی شب ، زمستان و کهنسالی است . س

است و رنگ برتر در میان چهار رنگ چون بقیه را  در خود دارد . زرد و آبی به هم می پیوندند و آمیزه متعادلی به دست می دهند که سبز 

ن است ، تصویر پشت بندشان سرخ است . سبز امید است و باروری . سبز با دو بعد ذاتی گذشته )آبی( و آینده )زرد( و بعد متضاد خود ، زما

 (11و23،ص0931حالی که سرخ است ، ابدیت است . )اردالن،بختیار،

معماری مسجد و تزئین آن بر پایه عناصر مادی از جمله هندسه است . اما این هندسه در دستان هنرمند تبدیل به ساختن نظم 

ا که می خواهند ، در قالب رنگ و فرم هستی می شود و هنرمندان با بکار بستن رنگ در این هندسه معنویت را قوام می بخشند . آنچه ر

بیان می کنند و به تعادل می رسانند ، تعادلی که برای رسیدن به خلوت و دریافت آنچه ماورای تمامی این مادیات است. 

 (91،ص0923)رئیسی،
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 بررسی نمونه هاي مساجد دوره تيموري  -9

 الف( مسجد جامع گوهرشاد مشهد

 
 رونی از مسجد گوهرشاد مشهد در روز و شبنماي بي -7تصویر

 hamshahrionline.ir  و       netangel.irمنبع تصویر : 

در دوره تیموری اصول و طرح معماری ارتباط بسیار نزدیکی با تزئینات هندسی داشت . چنانچه نمونه هایی از آن نیز گواه این 

م شبکه ای آغاز می شود و سپس نقاط بر روی شبکه طبق روابط هندسی قضیه است . در معماری تیموری آمده است هر طرح با ترسی

 ( 22،ص0917درون آن معین می گردد . )مصدقیان،

 
 .نمونه اي از گره بندي و نقوش تکی گره ها که از کنش مربع و دایره بوجود آمده اند  – 8تصویر

 21نشرآبان، تهران، چاپ اول ص؛ "نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد"(؛0917منبع تصویر : مصدقیان،وحیده)

 

http://www.racj.ir/


 42-24، ص 1931 تابستان، 1، شماره مهندسی عمران و معماریرویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673 

http://www.Racj.ir 

 

 

 

در قراردادها و ظابطه های طرح های هندسی عرب ، با اصول زیر برخورد می کنیم . طرح شش ، پنج گوش منظم پیرامون یک 

 ( 917،ص0911دایره و ترکیب شش چهارگوشه و شش ضلعی منظم پیرامون یک دایره . )مارتن،

رسیدن به هدف نیست بلکه خود هدف است و مسجد گوهرشاد مشهد با وجود  در معماری تیموری هندسه نه تنها وسیله برای

تغییرات و دخالتهای ناموزون دوره های مختلف ، هنوز زیبایی هندسی خود را حفظ کرده است و گره ها و نقوش آن ساعتها بیننده را 

 ( 29متوجه خود می کند . )همان،ص

ضلعی های توپر  02ضلعی و  1، ستاره های  01و  3گوهرشاد ،طبق تصویر یکی از طرح های بسیار معمول در تزئینات مسجد 

منظم که برگرفته از کنش دایره و مربع می باشد . در گفته های پیشین گفته شد که این کنش مانداال یا جهان نگار نامیده می شود . داخل 

 معلوم می باشد . هریک عالئم یا نوشته هایی با عنوان های مشخص و منظم و با رعایت هندسه 

 
طرح مانداال مرتبط به هم که داخل آنها به خط کوفی یا سلطان ، یا عظيم و اهلل اکبر نوشته  3نمونه اي از  -9تصویر

 شده است .
 21؛ نشرآبان، تهران، چاپ اول ص"نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد"(؛0917منبع تصویر : مصدقیان،وحیده)

 
 موجود در تزئينات کاشی کاري مسجد گوهرشاد که داخلش به خط کوفی اهلل اکبر یک نمونه طرح مانداال -11تصویر

 نوشته شده است .
 21؛ نشرآبان، تهران، چاپ اول ص"نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد"(؛0917منبع تصویر : مصدقیان،وحیده)
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ت امام رضا )سلطان( نوشته شده مانداالی مربوط یکی از القاب مختص حضر 9همانطور که پیداست داخل یکی از  9در شکل 

نوشته ی اهلل اکبر به خط کوفی ، بر روی زمینه ای به رنگ زرد قرار گرفته است . همانطور که در مبحث رنگ ها ذکر شد  7است . در شکل 

بزرگ و فعال نشان  یکی از خصوصیات رنگ زرد انبساط است و گویی قرار گرفتن این رنگ توانسته اهلل اکبر را در میان گره های آبی رنگ

ست دهد و به تأکید آن بیافزاید و از سویی دیگر رنگ سیاه دور کادر و رنگ خط نوشته شده ، در البالی رنگ ها جلوه ی آنها را زیاد نموده ا

 . حرکت خطوط نوشته شده در آنها طبق هندسه و وحدت انجام شده  و به واسطه تجلی حرکت می کند . 

 
یگر از کاشیکاری موجود در مسجد گوهرشاد که داخل یک مربع نقش مانداال هویداست و داخلش به خط نمونه ای د –00تصویر

 بنایی علی و داخی علی سوره قل هواهلل نوشته شده است.

 27؛ نشرآبان، تهران، چاپ اول ص"نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد"(؛0917منبع تصویر : مصدقیان،وحیده)

ک مانداالی تکامل یافته در مسجد گوهرشاد مشهود است و تمامی خصوصیات مذکور را ، چه در نمونه ای کامل از ی 5در شکل 

ضلعی و هم در داخل خطوط  01هنر سنتی ایرانی و چه در دیگر ادیان را هم داراست . مثالً مرکزیت و انسجام حرکت را هم در داخل کادر 

 می توان دید. 

 
و شش نمونه نقش مانداال موجود در این قسمت که ضمينه سفيد و  دیوار زیر گنبد مسجد گوهرشاد –12تصویر

 خطوط به رنگ آبی را در خود جاي داده است.
 22؛ نشرآبان، تهران، چاپ اول ص"نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد"(؛0917منبع تصویر : مصدقیان،وحیده)

 

 ب( مسجد جامع یزد 
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 نماي بيرونی مسجد جامع یزد -13تصویر 

seirestan.ir :  منبع تصویری 

مسجد جامع کبیر یزد ، نمادی مذهبی ، تاریخی ، معماری و هنری ، یادگاری کهن و با شکوه ، بازمانده از همت مردانه ی 

گذشتگان ما ، در طول اعصار مختلف تاریخ سرزمین یزد و ایران می باشد . این مسجد از نظر معماری منحصر به فردی که در طول تاریخ 

 (09،ص0911ادگاری و نشانی برگرفته است و از مساجد جامع ویژه و معتبر ایران اسالمی به شمار می رود . )اسالمی و دیگران،هردوره ، ی

به چشم می آید اما یک مورد متفاوت در  در مطالعه ی تزئینات و نقوش مسجد جامع یزد کمتر از نمونه ی قبلی نقش مانداال

به  مقایسه با نمونه قبلی این است که رنگ های متفاوتی در اینگونه تزئینات بکار رفته و نکته ی دیگر این است که رنگ فیروزه ای نیز بسیار

 چشم می خورد . 

 
نداال اشعار بصورت مدور نوشته طرف( که داخل ما2نمونه اي از کاشيکاري پایين سر درب ورودي )در هر - 14تصویر 

 شده و گره بندي هاي از رنگ آبی فيروزه اي .

 shivawallpapers.ir – alamy.comمنبع تصویری :   
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رنگ فیروزه ای رنگی است که از قدیم مورد توجه ایرانیان بوده است و از پیش از اسالم بعنوان رنگی که قداست دارد ، شناخته 

ا هم از آن استفاده می شده است . سنگ فیروزه ای بیشتر از جنبه رنگ آن مورد توجه بود و بعد از اسالم شده که در کاشی های کاخه

 (39،ص0917بسیاری از گنبد های مساجد و نقوش به این رنگ کار شد و هنوز هم کاربرد آن چشم گیر است . )مصدقیان،

 
 گنبد خانه مسجدنمونه اي دیگري از مانداالي موجود در کاشيکاري  – 15تصویر

 pgnews.irمنبع تصویر :  

نشان داده شده ، نقش مانداال بطور خاص خودنمایی می کند چرا که در داخل یک زمینه ی تمام  05همانطور که در تصویر 

ضادی را فیروزه ای چشم بیننده را به خود خیره می کند . خطوط طرح های اسلیمی مدور به رنگ سفید و رنگ آبی الجورد بینشان یک ت

بین داخل مانداال با زمینه فیروزه ای را بوجود آورده است . سفید نشانه قداست و پاکی و آرامش است و الجوردی به وسعت و بی کرانگی 

 آسمان اشاره دارد و از همین رو می توان این نقش را جزو بهترین و کاملترین مانداال موجود در مسجد جامع یزد نامید . 

 
 نمونه از کاشی کاري سردر مسجد جامع یزدیک  -16تصویر

 tohidiphotography.persianblog.irمنبع تصویری :  

هویداست سوره توحید با رنگ سفید که رنگ پاکی و آرامش است بصورت مدور و مرکزگرا داخل یک  01همانطور که در تصویر 

ست . می توان فرم و رنگ دایره ، استعاره ای نیز از کره ی زمین و دایره ی به رنگ آبی الجوردی که رنگ وسعت آسمان است ، قرار گرفته ا

 ( . 02ابرهای سفید برروی آن باشد )تصویر 
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 استعاره نقش درون مانداال با کره ي زمين  – 17تصویر

 en.wikipedia.orgمنبع تصویر )تصویر راست( :  
 

 
 نماي زیر گنبد مسجد از داخل -18تصویر

؛نشر ورای دانش،تهران،چاپ "شاهکار فیروزه ای کویر"(؛0911خدایی،سیدعلی اکبر)-اژدر،سوسن-،فاطمهمنبع تصویر : اسالمی

 005اول ص

( نیز ماندایی است که توسط گره بندی های مدور ، در خود مانداالیی دیگر را 01هشت ضلعی بوجود آمده در زیر گنبد )تصویر

 جای داده است )قسمت مرکز( . 

 

 

 

 یزج( مسجد کبود تبر
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 مسجد کبود تبریز -19تصویر

 hbluecat.blogfa.comمنبع تصویری :  

این مسجد در ایران به فیروزه اسالم شهرت داشته و این شهرت بخاطر فراوانی فوق العاده و تزئین کاشی گوناگون بود که در آن 

 (55،ص0930رنگ آبی سیر غلبه دارد . )حسین پور میزاب، 

است و وسعت درون و بی کرانگی آسمان را نشان می دهد . در کاشیکاری مساجد استفاده ی  آبی الجوردی رنگ عالم مثال

زیادی از این رنگ می شود و گویی هررنگ حکم ستاره ای را  دارد در پهنای آسمان ، نقوش گیاهی و خط نوشته ها روی این رنگ انسان را 

می نشینند ، هم به قداست و هم به زیبائی آن می افزایند.  به عالمی دیگر می برد و کالم و نقش که با هم روی این رنگ

 (39،ص0917ان،ی)مصدق

بدلیل از بین رفتن اکثر کاشی کاری های موجود در مسجد ، با استناد به مانده هایی که در حال مرمت نیز می باشد به مبحث 

 مربوط پرداخته می شود. 

 
 سردر ورودي به شبستان کوچک -21تصویر

 galleri.memarfa.com:   منبع تصویر

یک نمونه نقش مانداال در سردر ورودی به شبستان برروی کتیبه قرار گرفته است . مانداال با زمینه ای مشکی که نوشته های 

 سفید رنگی بصورت مدور داخل آن ، توسط تداخل خطوطشان ایجاد یک مانداالی دیگر را درون خود بوجود آورده است . 
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همین اتفاق افتاده است . مربع سفید متن کتیبه به خط کوفی با کاشی سفید در متن طالئی و حاشیه فیروزه نیز  20در تصویر 

ای است و چهار سبحان اهلل که منظم به دور اضالع این کتیبه ها می گردد و توسط گره خطوط ، یک مانداالی بی نظیر را در داخل این 

 ( . 20کامل یافته در مسجد کبود تبریز می باشد )تصویر مربع بوجود آورده که نمونه یک مانداال ی ت

 
 یک مانداالي تکامل یافته در مسجد کبود تبریز – 21تصویر 

 32موزه آذربایجان،تبریز،ص7؛نشریه"نقش ها و نگاشته های مسجد کبود تبریز"(؛0971منبع تصویر : ترابی طباطبائی،سیدجمال)

نداالی موجود در این مسجد نسبت به موارد دیگر را  در این دانست که تمامی آنها در بطور کلی می توان وجه تمایز طرح های ما

مسجد کبود زمینه ای سیاه رنگ دارند و خطوط با رنگ هایی چون سفید و فیروزه ای و قهوه ای کمرنگ ، بر این زمینه ی سیاه مدور 

 ( . 22هستند )تصویر

 
 ي مدور سفيد و فيروزه اي بروي زمينه مشکی در مسجد کبود تبریزدو نمونه مانداالي با  نوشته ها -22تصویر

 manorchi.blogfa.irمنبع تصویري :  

 

 

 

 د(مسجد بی بی خانم سمرقند 
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 نمایی از مسجد بی بی خانم )بی بی خاتون( سمرقند در روز و شب -23تصویر

 silkadv.com – fiftyfiveonline.irمنبع تصویر :  

و متفاوت ترین مانداالهای موجود در تزئینات مساجد دوره ی تیموری )از نظر نقش( را میتوان در مسجد بی یکی از متنوع ترین 

بی خانم سمرقند مشاهده نمود . تنها شباهت نقوش مانداالی موجود در این مسجد با مساجد نمونه مذکور این است که رنگ فیروزه ای 

 کادربندی آنها و از نظر ظاهری بیننده را تا حدودی یاد مسجد جامع یزد می اندازد .  بسیار زیاد به چشم میخورد مخصوصاً در خطوط و

 
 نمایی از ورودي اصلی مسجد -24تصویر

 c.alamy.comمنبع تصویر :  

در دیواره ی کنار  ورودی اصلی مسجد یک نمونه کامل مانداالی منظم و متقارن با کادر الجوردی رنگ و با خطوط  27در تصویر 

ه رنگ فیروزه ای بر روی زمینه ی آجری  نوشته شده است . همچنین همین نقش در مقیاس بزرگتر در باالی در ورودی بصورت یک ب

 کتیبه اصلی خودنمایی می کند. 

 

( . هماهنگی خطوط و گره بندی های 25یکی از اتفاق های مهم در نقوش مانداالیی در سطح زیر ورودی این بنا می باشد )تصویر

 ها منجر به تبدیل چندین شکل مانداالی متفاوت در این مجموعه شده است . آن
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پائين : نقوش مربوط به قسمت زیر سردر که نقوش مانداال با رنگی متفاوت  -باال : نماي زیر سردر ورودي -25تصویر

 مشخص شده است.
  alamy.com  -- saeedsun.irمنبع تصویر : 

می توانند هریک با چهار جهت اطراف خود هم یک نقش کاملتری نیز  بعنوان مانداالی  25 مانداالهای مشخص شده در تصویر

تکامل می باید .  21مشخص شده در تصویر  25این اتفاق می افتد و نقش مانداالی مرکزی که در تصویر  21کامل ایفا نمایند . در تصویر 

که چهار دفعه تکرار شده و نسبت به کادر ضربدری شکل مرکزیت دارد .  می باشد "سبحان اهلل "خطوط نوشته شده در مانداالی مرکزی 

نوشته شده است  "وال اهلل اال اهلل واهلل اکبر "کادر متقارن است و بدور آن گردآمده است داخل هریک  7حاشیه ی آن که متشکل از 

 (.21)تصویر

 

 
 مانداالي مربوط با رنگ سياه مشخص شده است . -26تصویر 

 saeedsun.irویر : منبع تص

 

 

 

 

چهاربار بصورت مدور و با تأکید بر مرکزیت تکرار  "والحمدهلل "در دیگر مانداالی این قسمت نیز ، داخل مانداالی مربع چرخشی 

 ( . 22می باشد )تصویر "وال اهلل اال اهلل واهلل اکبر "شده و چهار نقوش چرخیده ی حول محور آن همان نوشته ی 
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 گر مانداالي موجود در مجموعه ذکر شده .دی -27تصویر 

 saeedsun.irمنبع تصویر : 
یکی دیگر از متفاوت ترین طرح های مانداالیی موجود در تزئینات این بنا ، طرح های موجود بر روی بدنه ی گلدسته های آن 

فقط کافی است که حضور داشته باشد . این  ذکر شده شکل مانداال حتماً نباید دایره و مدور باشد و 2می باشد . همانطور که در صفحه 

گویای یک نقش  21حضور رو میتوان عواملی چون مرکزیت و چرخش دانست و بعنوان یکی از اصلی ترین عوامل مانداال نام برد . تصویر 

 مانداال را دارد که مرکزیت نیز در آن رعایت شده است . 

 

 
 مسجد بی بی خانمنمایی از  طرح برروي بنده ي گلدسته  -28تصویر

 pinterest.comمنبع تصویر :  

به دلیل کمبود منابع تصویری از داخل این بنا ، اطالعات جامعی از نوع تزئینات در داخل بنا وجود ندارد ولی با توجه به این 

 محدودیت، 

 

یک نمونه از طرح  23تصویر  میتوان گفت که طرح های مانداالیی در داخل بنا چندان تفاوتی با نمونه های ذکر شده ندارد .

 مانداالی موجود در داخل بنا را نشان می دهد . 
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 نمونه کاشی کاري داخلی بنا – 29تصویر 

 askideas.comمنبع تصویر :  

مشاهده می شود گره بندی ها در مرکز ایجاد یک مانداالی کامل را داده اند که نقش داخل آن یک  23همانطور که در تصویر 

 ی منظم و مرکزی می باشد . طرح اسلیم

 روش انجام تحقيق 

این مقاله حاصل روش استفاده از اطالعات و مدارک موجود در مورد کلیت موضوع )مانداال( و دیگر تحلیل و بررسی نمونه های 

تابخانه ای جستجو و موردی مربوط به زمان موضوع بود که جمع آوری نوشته های آن از طریق مستندات مرتبط با موضوع از طریق منابع ک

 استخراج گردیده و منابع تصویری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است . 

 نتایج 
در تزئینات بناهای تاریخی هریک از نقوش استفاده شده در تزئینات بناها در عین ظاهری زیبا ، پر از رمز و رموز خاصی است که 

به جزء جزء هریک می توان دنیایی از معنا و مفهوم را از آنها دریافت نمود و پردازش کرد . برخی  در درون می پرورانند . لذا با توجه

میتوانند نمادی از یک استعاره باشد و برخی دیگر می توانند بیانگر معنا و مفهومی خاص به مخاطب باشند . در گوشه ای از این تزئینات 

می خورد که در این پژوهش به آن پرداخته شد . مانداال یک عنصر مهم در تزئینات بناهای  یک نقش باهویتی بنام مانداال اکثراً به چشم

مذهبی می باشد و مرکزیتی دارد بر ترکیب نقوش پیرامون خود ، چه نقوش پیوسته و گره بندی شده و چه نقوش پراکنده و در یک قاب پر 

نوشته های به خط کوفی باشد و خواه یک طرح اسلیمی باشد ، هردو بر  شده . چنانچه در داخل یک طرح مانداالیی خطوط نوشتاری مثل

ل و مرکزیت تأکید دارند و با توجه به رنگهای متنوعی که در خود دارند مفاهیم متعدد و پیوسته را بیان می کند که در هر بنا با توجه به حا

 هوای مخصوص خود آن فضا تناسب دارد
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 55ارک،تبریز،چاپ اول،ص
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