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اي و طبقه منظم يهندس احجامه از كاست  يرانيا يدر معمارشده  شناختهو از عناصر مهم  يكيمقرنس      
ن عنصر يا. شود يمبرده  كاربهگنبدها  و ها طاق يرز ،ها يوانا، ها آسمانهدر  وار يلقند تصور به تشكيل شده و

 زمان مرور بهاما  ،است شده يماستفاده  ها گوشهردن كپر  يداشته و برا يساختمان يها جنبهشتر يدر ابتدا، ب
. دركـ دا يـ پ يع و متنوعيوس و دامنهگرفت  به خود نيز ييبايز يها جنبه، يو فن يرد ساختمانكاركعالوه بر 

شروع و تا به  يقمر ياز حدود قرن چهارم هجر يهندس يها حجم گونه ينا هك دهد يمنشان  مانده يباقآثار 
عناصر  يا طبقات مختلف هستند وقطارها  يدارا يشانها اندازهبا توجه به ابعاد و  ها مقرنس. دارند  ادامهامروز 
مقـرنس   پوشـش . غيرهو  كموش پا، طاس، شاپر ،هشمس، ترنج، ها تخت :از ستا  عبارتها آن دهنده يلتشك

پوشش مهم  به دو نوع منحصراًن مقاله يدر اباشد كه  يگريا هر ماده دي، گچ و يكاش ،آجر از سنگ، تواند يم
  .شودپرداخته مي ها مقرنسدر رنگ  هفت ياشكمعرق و  ياشكروش  يعنيران يا كاري كاشي در يو اساس

  
  رانيا ي، معماررنگ هفت، مقرنس، معرق، كاري كاشي :يديلكواژگان 
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Abstract 
Muqarnas, one of the most important and well-known elements in Persian architecture, is 
built from orderly geometric volumes that is used as lanterns-like in Marquees, porches, 
arches and domes. This element was used initially in constructions to fill the corners, but over 
time, in additions to the construction and the technical functions, it got the aesthetics aspects 
and became wide and variable. The remain monuments indicate that these geometric volumes 
were created from about the 4th century (H.Q) and have continued to this day. According to 
the dimensions and sizes Mogharnas has different reels or classes and their constituent 
elements are: flats, bergamot, depicted images, dibs, butterflies and so on. Cover of 
Mogharnas can be from stone, brick, tile, plaster or any other material which In this article 
exclusively two types of coverage that is critical in Iranian in Mogharnas methods will be 
discussed: mosaic tiles and Haft rang tile. 
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  مقدمه-1
سـابقه   همـان  ،ياشكنه يشيو پ يرينهد د،ران سابقه هزاران ساله داريا يدر هنر و معمار كاري كاشيو  ياشك

 متولـد  ياشكدل آن  از و يافته تكاملگذشته  هاي هزاره يه طكاست  يخيتار هاي دورهمنقوش  هاي سفالينه
و  هـا  سـفالينه ، همان مـواد  ها كاشي هدهند يلتشكرا مواد يز ،ار واضح استين موضوع بسيل ايدل. است شده
 يمعدن يدهايسكو انواع ا ها بدنهساخت  يبرا يرس هاي خاكانواع : شامل عمدتاًه ك هستند يسفال هاي ظرف
در زمـان اونتـاش گـال آغـاز      دار لعـاب  هاي كاشيل استفاده از يدر چغازنب« .است يساز يرنگ يبرا يو فلز
 "كانيشوشـ يان كلهليشـ "ه نـام  كالد يقبل از م 1151- 1165تعلق به م دار لعابگل پخته  هاي يخم. ديگرد
الد بـا  يقبل از مـ  1171-1207متعلق به  و زرد سبز هاي به رنگ دار لعاب هاي كاشيشده و  كح ها آن يرو

الد در يش از مـ يه در قـرن دوازدهـم پـ   ك دهند يمو نشان  اند آمده دست بهاز شوش  "ناخونته كشوترو "نام 
ه از هـزاره  ك يدر ظروف) 127 :1383فرد،  كامبخش(» .شده است ياديشرفت زيپ دار لعاب هاي كاشين يتزئ

لعاب ، فن هستران باستان موجود يدر موزه ا يشها نمونهشف شده و كردستان كه يويالد در زياول قبل از م
 يهـا  تشـگاه در پرس دار لعـاب  ين وجـود آجرهـا  يهمچنـ . دهد يمنشان  يخوب بهرا  يرنگ يدهايسكبا ا يده

 يريكـارگ  بـه و دانـش   يآور فـن از  يبـارز  يهـا  نمونـه در پاسـارگاد،   يهخامنش يها كاخل شوش و يچغازنب
  .بوده است ياشك هاي بدنهدر ظروف و  يرنگ يها لعاب

ل يـ ل مختلف از اوايبه دال ياشك. است يافته  انتقالبعد  هاي دورهب به يبا فراز و نش ين تجربه و دانش فنيا 
گسترش و ادامه  ها سفالينهو  دار لعابن فنون در ظروف ياما ا رود يمدر محاق  يتا دوره سلجوق يمدوره اسال

 ،بخش ياتحثابت و  يعنصر يمثابه بهز ين ياشك ،يشرفت معماريپ موازات  به ياز دوره سلجوق. دكن يمدا يپ
رنـگ   بـه  ن دوره فقـط يا هاياشيالزم به ذكر است كه ك. گيرد يمقرار  مورداستفاده ها ساختمان ي بدنهدر 

هـاي  رنگ، اي يروزهفعالوه بر رنگ  كند و يماين روند ادامه پيدا  يلخانيدر دوره ا .شود يم مشاهده اي يروزهف
 گسترش ها رنگتنوع  يموريدر دوره ت. گيرند يممورد استفاده قرار  كاري كاشيز در نقوش يد نيو سف كيمش

را در سـطوح   ياشـ ك يرگذاريتأثه قدرت و كاست كاري ي، تكنيك معرقكارياشك يكنكت ينتر مهم يافته و
نقـوش مختلـف و    يه از روكـ  ياشك شده يدهبر يها قطعهعبارت است از  يكار معرق«. دهد يممختلف نشان 

» .شـوند  يمـ ار نصـب  كـ  يرو درآمـده بزرگ  يها قطعهل كگر به شيديك يده و پهلويمتفاوت تراش يها رنگ
ن يگزيجـا  رنـگ  هفـت  يـك نك، تسازي ساختمانل گسترش يه به دليدر دوره صفو ).29 :1362ماهرالنقش، (
 يدوره شاهد فضا يندر او  يابد ميتا دوره قاجار ادامه  ها رنگگسترش امل و كت .شود مي كاري معرق يكنكت
 گارييرنتصوو  شود مي يكنزد يشتر به نقاشيه بك ييفضا. آيدوجود ميبه يدر معمار كاري كاشياز  يگريد
ن يـ ا« .گـردد بدل مي يمحبوب و تجمل ييايمد به ياشكو  گيرد يمقرار  ي، مورد اقبال عمومياشكبوم  يرو

ده يـ دا گرديدر آن پ ين تنزل فاحشكران بوده است؛ ليت اكع ممليع صناياز بدا يكيمنه زصنعت در سوابق ا
 1قيـ ر طـالوت الـوان و حسـن تَزو   ه دكـ ش قرار گرفـت، بل يدر نصاب خو باره يگرد كن عهد مباريبود و در ا
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از متـون و   برگرفتـه هـاي ايـن دوره    يكاشـ تصاوير ) 1306اعتمادالسلطنه، ( »يل يافتتكم 2مشتي مراتب به
  .هستند هاي باستاني يهما نقشي ادب فارسي يا ها داستان

  
  مقرنس -2
 و تحـول سـتخوش تغييـر   تكامل و تغيير و تحوالت معماري، هنرهايي كه مرتبط با آن هسـتند د  موازات به 
يكي از  يافته است و  تكاملهاي مختلف  عناصر شاخص و پايداري است كه در دوره ازجملهمقرنس . شوند يم

تـوانيم در   يمـ را  هـا  آني هـا  نمونـه شـود كـه    ين عناصر مشترك در معماري اسالمي محسوب ميتر شناخته
  ).1تصوير (پانيا و آفريقا مشاهده كنيم تا اس ترين مناطق ايران، عراق يشرقسرتاسر جهان اسالم از 

 
  )مؤلف(جد شاه بازار تهران، دوره قاجار ورودي مس رنگ هفت كاري كاشي يوانا. 1تصوير 

   
تـوان رديـابي    ينمـ  خصوص بناهاي دوره ساساني،به دليل از بين رفتن آثار عمده معماري قبل از اسالم، به 

ي اوليـه و شـكل تكامـل    هـا  نمونـه داشت، با اين وجود سابقه و  ها دوره يندر اي و مقرنس از كاربنددرستي 
يـابي  رددر دوره هخامنشيان در ايـران   مخصوصاًي و سنگي، ا صخرهتوان در بناها و معماري  يماش را  يافتهن

پـوپ،  ( »در نقش رستم، بيشتر به دو رديف قطار بندي شبيه اسـت  3كعبه زرتشت انتهايي دو رديف«. نمود
-نهنمواولين «است مانده  يباقآثار و بناهاي ناچيزي  آثار معماري در قرون اوليه دوره اسالمي از). 79: 1969
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ق قـرن نهـم   .ه 265(كاربندي كه تا امروز شناسايي شده در مسجد جامع شيراز متعلق به دوره صفاريان  ي
مچنـين تكامـل   يـري و ه گ شـكل اما روند تولد،  )97: 1390صاحب محمديان و فرامرزي، (» .است )ميالدي

  برج گنبد قابوس، بناي مقبره امير اسـماعيل سـاماني،   ورودي آجري. شود مقرنس از دوره سلجوقي آغاز مي
ينش آفـر ي كاربنـدي و شـروع   ي اوليـه ها نمونهين اردستان و مسجد جامع اصفهان نائمحراب مسجد جامع 

ق .ه 12تـا   9و طـي قـرون   امه يافت ي ادساز مقرنساز آن دوره تاكنون همچنان . آيند يم حساب بهمقرنس 
  .شكل گرفت ها در معماري ايران ترين مقرنس يچيدهپ

  
   ف مقرنسيتعر -2-1
هايي قنديل ماننـد   يزهآوكه مانند  شود باشد گفته مي شده ساخته پله پلهمقرنس به آنچه به شكل نردبان و «

يش خالي شده باشد ها سنگهاي زير  كي افقي كه خاها رگهيي با ها كوههمچنين مقرنس به . شود ساخته مي
مقرنس در فرهنگ لغات ) 85: 1374مفيد، ( ».مقرنس چيزي شبيه به پوزه آهو است واقع در. شود اطالق مي

: دهخـدا آمـده   نامـه  لغـت در  .دانند يم يونانيس يرنكس ويز، قـُرنيشه آن را از قرنيدارد و ر يف مختلفيتعار
بـه فارسـي،    آنبنائي كه طاق و اطراف آن پايه و داراي اضالع است و بـه   اند، بنايي كه آن را، نقاشي كرده«

ها و نقوش كه بر آن مأخوذ از تازي، بناي بلند مدور و ايوان آراسته و تزئين شده با صورت. گويند مي يآهوپا
نـد،  كن يبـر  گـچ هـاي گونـاگون    بـه شـكل   هـا  يـوان او  هـا  اتـاق پايه و راه زينه روند، قسمتي از زينت كه در 

و همچنـين بـراي اصـطالح     برجسته بر آستانه خانه چون پاي آهو چيز رنگارنگ و نـوعي كـاله   هاي يبر گچ
 هـاي  يبر گچرا با  خانهآسمانه . هاي برجسته و آويخته بر سقف خانه بري ايجاد گچ« آمده است يكار مقرنس

بناي بلند مدور و ايوان آراسته . هپله ساخته شد آنچه به شكل نردبان و پله«ن به يدر فرهنگ مع. »زينت داد
هـاي   ها به شكل ها و ايوان قسمي زينت كه در اتاق. ها و نقوش كه بر آن با نردبان پايه روند و مزين با صورت

نوعي آويز است كه  مقرنس يرو هر  به. است شده گفتهمقرنس  ».قرنيزدار. دار كنگره. بري كنند گوناگون گچ
 كـامالً ايـن عنصـر حجمـي سـاختاري     . رود يمـ كار به ها سقفو  ها تاق، زير ايوان، اگنبدهبراي پوشاندن زير 

  .بايست با دست كشيده شوند ها آلتها نياز به پرگار نيست و ترسيم آن يبرا هندسي دارد كه
و  ، شمسـه كپـا، شـاپر   مـوش  ترنج، طاس،  تخت،: از اند عبارته كاست  شده يلتشكآلت  يمقرنس از تعداد

هـم قـرار گـرفتن     از كنـار  شود، بلكه فضايي است كه ينممحسوب  ها آلتالبته تنوره جزو . )2صوير ت(تنوره 
ه در طـرح  كـ  يتنها آلت«همان عنصر مسطح به نام تخت است  ها آن ينتر مهم .آيد يم به وجود ها آلتساير 

ر يـ ت منتظم، تخـت غ تخ: ي داردتخت انواع مختلف )86 :1374 د،يمف(» .گيرد يمقرار  يل افقكمقرنس به ش
قطـار   هـاي  يـف ردطبقات و  كل سه پر تا شش پر هستند كهبه ش ها تخت ينتر معمول. يمنتظم و تخت لوز

  .شود مين يين عنصر مشخص و تعيمقرنس، بر اساس هم يبند
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  )ياد رفته ازمنبع كتاب احياي هنرهاي ( مقرنس يها آلتپالن  .2تصوير 

  انواع مقرنس -3
 ي،سـلجوق ( يخيتـار  هـاي  ؛ دوره)گچ، آجر، سنگ، آيينه و كاشي( بر اساس نوع مصالح وانت يمرا  ها مقرنس 
و  ياركـ پر ميـزان  يـا و  )دهيـ چيسـاده و پ (هندسه  بر اساس؛ )ي، زند و قاجار، معاصرصفو يلخاني، تيموري،ا

 يـن در ا. دبنـدي كـر   يمتقس) شوند يمها و قطارهايي كه در محور افقي ديده  يفردبر اساس تعداد (ي كار كم
به پوشش در اين مقاله از ميان انواع مختلف مصالح تنها ه ك استبر اساس نوع مصالح  ها بندي يمتقس ،مقاله

  .رنگ پرداخته شده استو هفتمعرق  يكنكبا روش و ت ياشك
  
  كاري ي كاشيها مقرنس -4
شـود و بـراي    مـي  براي سـطوح صـاف سـاخته    ذاتاًمسطح و تخت است، لذا  ي سخت، شكننده،ا ماده كاشي 

كار گرفتـه شـده   ين روش بهتر مهم و محدب يا مقعر، بايستي تمهيد ديگري انديشيد كهسطح  همسطوح غير
كاري معرق است كه از دوره تيموري تا به امروز همچنان مورد اسـتفاده قـرار   كاشي روش در معماري ايران،

  .گيرد و در ادامه به تشريح آن پرداخته خواهد شد يم
 اسـتادكاران شده، توسط  يينتعالگو و طرح از پيش  طبق در اين روش قطعات كاشي، :معرق ياشك -4-1 

از ريز تا قطعات درشت ها  مقرنساين قطعات بسته با ابعاد و اندازه . شوند يمقطعات كوچك تبديل  بهماهر 
و قطعات مانند  دار مختلف فراهم شدهگردش در سطوح قوس امكان كوچك شدن قطعات، واسطه به. متغيرند

هـاي   بهرنـگ (رنـگ   يآبدور هر آلت مقرنس يك كاشي باريك  معموالً« .گيرند يميك پازل در كنار هم قرار 
انجام  ها آلتكاري و يا آجركاري  كاشي آن از  پسگيرد و  يمبه نام حميل قرار ...) ديگر نظير سفيد و سياه و 

  ).89: 1374مفيد، (» .شود مي
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  :ي معرق در تزيينات مقرنس بايد مراحل زير طي شودبراي ايجاد پوشش كاش
بـراي اينكـه قالـب منفـي بـه      . شود مقرنس، يك قالب منفي گرفته مي موردنظر دراز آلت و سطح  با گچ -1

 ).3تصوير ( شود سطح زيرين زده مي يك اليه روغن به شكل اصلي سطح گچ نچسبد،

 
 گچي منفي قالب. 3تصوير 

اصـطالح بـه آن    درشود كـه   برداشته مي 1/1آن با كاغذ، الگوي  ياز روده و قالب منفي را معكوس نمو
  ).4تصوير (گويند  يم »كاغذ گيري«
 

 
  با كاغذ يالگوبردار. 4تصوير 

  
ي و گـذار  شـماره  را كشيده، الگـو را رنـگ گـذاري،    موردنظردر ادامه طراح بر روي الگوي كاغذي، طرح  -3

شود و ديگـري بـراي    يمها كار  شود، روي يكي از آن يمدو نسخه تهيه  از هر طرح معموالً. كند مي يكدبند
 ).6و  5 يرتصو(شود  يمنمونه را با اصل مطابقت دهند نگهداري  اينكه
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  روي كاغذ الگو يكدگذار .5تصوير 

 
 با خطوط مختلف رنگي يگذار عالمتو  يكدگذار. 6تصوير 

كند و با مقداري چسـب   يمروي الگوي كاغذي جدا  از ا،ه استادكار كاشي تراش نقوش را به تفكيك رنگ -4
 ).7تصوير (چسباند  يمگياهي سريش، روي قطعات تخت كاشي 

 
  چسباندن طرح روي كاشي. 7تصوير 

، پيرامون نقـوش را بـرش داده،   )اي كه نوك آن الماس است يشهت(تراش با ابزارهاي مخصوص فرد كاشي -5
 ).8تصوير ( گيرد يمو ناهمواري كاشي تراشيده شده را  يزمختسوهان،  كند و سپس با يمرا جدا  ها اضافه
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 تراش كاشي با تيشه الماسه. 8تصوير 

  
بـا   معكوس صورت بهدر ادامه همه قطعات بريده شده كاشي مطابق با همان الگوي پيشين، همانند يك پازل 

  ).9تصوير ( شودمقداري چسب سريش روي قالب منفي كنار هم قرار داده مي
  

 

 
  ها قالبنصب و تعبيه قطعات كاشي روي . 9تصوير 

را  پوشانند و پشت قطعات كاشي يمرا با گل رس  اند شدهنصب  هايي كه روي قالب يكاش دورتادورسپس  -7
طنابي  براي استحكام و همچنين بلند كردن قطعه از قالب منفي، در قسمت وسط. كنند يمبا دوغاب گچ پر 

اتصـال   ها از قالـب و همچنـين   يكاشسازو براي جدا كردن  .دهندقرار مي "سازو"نام  از جنس نخل خرما به
 ).10تصوير ( گيرد يميك قطعه مقرنس به سقف مورد استفاده قرار 
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 ها قالبو قرار دادن كاشي روي  يزير گچ مراحل. 10تصوير 

 .شـود مقرنس قرار داده مي يو جدا كردن از قالب منفي، در محل اصل بعد از خشك شدن موردنظرقطعه  -8
براي اينكه دست استادكار بتواند از پشت قطعه را تنظيم و جانمايي نمايد، بايد يك چشمه از قسـمت بـاال،   

دقت شود بعد از نصب مقرنس حامل تزئينات كاشي معرق، زوائد موجود از سطح كاشي پاك و . باشد يتوخال
 ).11تصوير ( تميز شود

 
  .در محل اصلي خودش اشي معرق،ك نصب قطعه .11تصوير



  52- 39،صص1394 زمستان و زييپا ،6.ش ،3.س ،يفرهنگ راثيم و مرمت دانشي تخصص فصلنامه دو/  مهدي مكي نژاد
 كاري مقرنس در معماري ايراني كاشي

 

  رنگ هفتكاشي  -5
جذاب در  يها روشيكي ديگر از  و شود مياطالق  ياشك يرو ينقاش بهه كاست  ياصطالح رنگ هفتكاشي 
. صـورت نگرفتـه اسـت    "رنگ هفت" يواژه ين تكنيك واز ا يدرست يابي يشهر هنوز .ايراني است كاري كاشي

د و يآغاز گرد يعموم يگر كوزهاز  خواندند يم رنگ هفته آن را ك نگچندرروش لعاب «ه كولف معتقد است 
 ي،رنگ هاي سفالينهاز  تنها نه كاريرسد اين فن كاشي يمبه نظر  .)109 :1372ولف، (» .ديرس كاري كاشيبه 
  .تأثير گرفته استز ين فام ينزر ينقاش يكنكه از تكبل

اربرد آن در كـ و  يرانيفرهنگ ا در  هفتمقدس بودن عدد  لاو :وجود دارد دو احتمال ،ن واژهيا يگذار نامدر 
و  »هاي پلنگ بدو اندرون خيمه/  رنگ هفت یپرده بگو كان سرا«: يت از فردوسين بيا همانند يات فارسيادب
عدد دهد  يمكه نشان  »اي پيدا كند صبر و درنگ ديده/  رنگ هفتتا بود كز ديدگان « :يمولو ت ازين بيا اي

بـه هنرمنـدان و   احتمـال دوم مربـوط    .ان بوده اسـت يرانيدر هنر و فرهنگ ا ياربردك، عدد پرماز قدي هفت
سـاز   رنـگ  هـا هفـت  بـه آن  اصـطالحاً و  را بسـازند  كـاري  رنگ كاشـي  هفت توانستند يمه است ك يپزانياشك
ايـن واژه و   ي شيرازي در امضـاهاي خـود بـه   محمدقلكار همانند استاد  يكاشي از هنرمندان ا پاره .گفتند يم

  ).12تصوير (اند  كردهشغل خودشان اشاره 

 
  .1262سنه  يرازيساز ش رنگ هفت ين خلق استاد محمد قليمتركعمل . 12تصوير 

ن نوع يا يمتركنه و وقت يبا هز طرف يكازان قادر بودند ي، معماران و بنارنگ هفت هاي كاشيبا استفاده از «
يگر مانند معرق وجـود  د هاي كاشيساخت  يه براك هايي يتمحدودز گر ايند و از طرف ديد نمايرا تول ياشك

  .)133 :1376 ،يانكي(» .نديرا بهتر فراهم نما ييدان هنرنمايافته و مي ييرهاداشت، 
رواج  هكن است يا ،آنچه مسجل و مبرهن است اما ستيمشخص ن يروشن بهن روش ينه ايشيسابقه و پاگرچه 

صفويه به  در دوره. ادامه دارد امروز همچنانو تا به  هديصفويه آغاز گرد از دوره رنگ هفت ياشكو گسترش 
روش معـرق جوابگـوي حجـم     يجهنت دركاري بيشتر بود،  ي كاشيفضاهاياز به زياد، نهاي وساز ساختدليل 
  .گرديد رنگ جايگزين روش معرق هفتلذا روش  ؛نبود ها ساختمانانبوه 
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  :ي شودل طيمراحل ذ بايد رنگ هفتوش كاشي براي پوشش يك مقرنس با استفاده از ر
ي مقرنس در محل اصـلي سـاخته   ها آلتي و شكل قطار بند هاي يفردابتدا شالوده اصلي مقرنس شامل  -1

باشـيم، در   دار داشـته توانسـتيم سـطوح منحنـي    يمروش كاشي معرق كه  برخالفاين مرحله  در .شوندمي
هـاي   باشند، زيرا سطح كاشي رنس، بايستي صاف و مسطحي مقها آلترنگ، تمام سطوح  پوشش كاشي هفت

شوند تا در هنگـام نصـب دچـار    مي يكدگذارشماره و  ي مقرنسها آلتدر ادامه تمام . رنگ صاف است هفت
ي مـدل اصـلي   از روبـا كاغـذ    جهت ينبد. يقاً در محل خودش نصب شوددقمشكل نشوند و هر قطعه كاشي 

  .شود درج مي ها شمارهنيز همان  كنند و روي الگوها يمالگوبرداري 
 زغالبه روش گرده و پودر  موردنظردهند و طرح و نقش  يممطابق كاغذهاي الگو، قطعات كاشي را برش  -2

 ).13تصوير (يابد  بر روي سطح صيقلي كاشي انتقال مي

 
  زغالانتقال طرح با استفاده از گرده . 13تصوير 

 يريگ قلمنقوش را  دورتادورو  يرامونپ ،و بلند يكبار يمو قلمو  4ام مغني بنا از مادهبا استفاده  استادكار -3
 .)14ر يتصو( هستگر يددر يك ها رنگاز تداخل  يريجلوگ يبرا يريگ قلمن يا. كند يم

 
  با مغن يريگ قلم. 14تصوير 
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 داخل) سب استل چرب نبودن منايدل خر بهال ي يمو(مو بزرگ و پر  نسبتاً يمو قلمبا  استادكارنقاش و  -4
 2تـا   1.5در حـدود  بايـد  ه رنـگ  يـ ضـخامت ال الزم به ذكر است كه . كند يم يگذارنقوش را رنگ يفضاها

 .)15ر يتصو(باشد  متر يليم

 
  مو قلمبا  يزيآم رنگ .15تصوير 

 

. پزنـد  يمـ  گراد يسانتدرجه  1050وره گذاشته و در حرارت كرا درون  ياشك قطعات ،يبعد از رنگ گذار -5
 .كنند يمدا يذوب و حالت براق پ ها لعابن دما يا در

 ،يقبلـ  يدهاكو  ها شمارهمطابق همان . است يدر محل اصل رنگ هفت ياشكن مرحله نصب قطعات يآخر-6
  .شود مين شده با گچ نصب ييقطعه در محل تع هر

  
 

  گيري يجهنت -6
پوشـش   يبـرا . دارد هزارسـاله ابقه ه سكاست  يرانيا يمعمار يبايار زيمقرنس از عناصر شناخته شده و بس

ردشان در كمعمارانه و نوع عمل ضرورت  بهبنا  ها روشن يا. ردكاستفاده  توان يممختلف  يها روشمقرنس از 
سـطوح   پوشـاندن  يبـرا  ييباال يتظرف معرق، ياشكروش . اند يدهگردگذشته ابداع  يها سدهان و يطول سال

. شـد  منـد  بهـره  ياشك يها رنگ از انواع متنوع توان يم يكنكن تيبا ا حال يندرع. و مقعر دارد محدب مدور،
و  زلزلـه  مثل نشسـت سـاختمان،   يكيزيام مناسب، در مقابل عوامل فكاستح عالوه بر ن روشيگر ايت ديمز

  .خواهد بود يدارترپاو  تر مقاوم، ها يناامثال 
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  هانوشتپي
                                                 

 .كردن است زراندودتزويق به معناي آراستن و  1
 غيرهمثل كاله مشتي يا لباس مشتي و . مشتي به معناي خوب و شيك است 2

است و ظاهر به دليل چهار گوش بـودن سـاختمان و اينكـه     فتادها جاو پژوهشگران و مترجمان  ميان مردم غلط بهاين نام  - 3
خانـه  (بـن خانـه    اين بنا توسط پرفسور شهبازي. گرديده است مصطلحسال پيش  150متعلق به آيين زرتشت بوده، از حدود 

 .برديا بوده است ين فرزند كورش بنامتر كوچكيده شده است و مدفن نام) ابدي
مقداري قند يا شكر به اين . آيد يم به دست رنگ است كه از تركيب اكسيد منگنز و مقدار كمي سيليس ياهسي ا مادهمغن  - 4

  .كنند كه چسبندگي مناسبي روي سطح صيقلي كاشي داشته باشد يمماده اضافه 
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