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چکیده
چلیپا از دیرباز اهمیت ویژه ای در هنر و معماری ایران داشته است. پیشینه این الگو در سفالینه های ایران، به قدمت دوران 
نوسنگی است. با توجه به اهمیت معنایی چلیپا در آیین های ایرانی مهری و زرتشتی و زروانی، این الگو در هنر و معماری 
ایرانی نفوذ داشته است. چلیپا، پیش و پس از ورود اسالم به ایران، در انواع بناها، در تزیینات و تهرنگ بناها به گونه های 
مختلفی نمود داشته است. این مقاله در نظر دارد که گونه های مختلف این الگو را در معماری ایران و تزیینات وابسته به 
آن بررسی نماید. روش پژوهش به صورت مورد پژوهی، توصیفی و تحلیلی می باشد. داده ها از منابع کتابخانه ای و به صورت 
میدانی گردآوری شده است. نمونه ها از میان انواع تزیینات بناها نظیر کاشی کاری، گچ بری، آجرکاری و نیز پالن بناهای 
مختلف انتخاب شده اند. این نمونه ها، از دوره مادها تا قاجار انتخاب و سپس بررسی، تحلیل و مقایسه شده اند. در نهایت 
گونه های مختلف چلیپا در ته رنگ بناها و تزیینات معماری ارائه شده است. با توجه به این پژوهش مشخص شد که 
تعدادی از گره های هندسی و آالت گره ها و نیز برخی گل اندازهای آجری و نقوش گچ بری ها، همچنین نقوش گیاهی و 
اسلیمی ها بر مبنای پنج گونه »چلیپا، چلیپای مورب، چلیپای شکسته، الگوی نه بخشی و شمسه« شکل گرفته اند. به عالوه 
بر اساس مطالعات انجام شده در تهرنگ برخی بناها مانند: خانه، آتشکده، مسجد و مدرسه، باغ و غیره، دوازده گونه از این 
الگو در ساماندهی فضایی بناهای پیش از اسالم و شش گونه از آن در دوره اسالمی به دست آمد. الگوی نه بخشی، ترکیبات 
الگوی نه بخشی، چلیپایی، چهارصفه، کوشکی، چهارباغ و چهارایوان و غیره از گونه های چلیپا در این حوزه بوده اند که 

ریشه همه آن ها را می توان الگوی نه بخشی دانست.
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1. مقدمه
طرح چیپا از دوران قبل از تاریخ در هنر سفالگري فالت 
ایران، ظاهر شده است. تصویري که فضا را چهار قسمت 
می کند و مرکز آن نقطه در محورهاي یک صلیب است. 
یافته های سفالی گویای آن است که تقسیم شکل هندسی 
مربع به نه بخش پیشینه ای بسیار کهن تر از آثار معماری 
دارد. در دوره نوسنگی با سفال )هزاره های ششم و پنجم 
پیش از میالد( سفالگران تپه زاغه قزوین و تپه های دالما 
و حاجی فیروز در شمال غرب ایران از این نقش استفاده 
تا 3000  )حدود 4500  و سنگ  دوره مس  در  کرده اند. 
ق.م( نیز در تپه های چغامیش و بوهالن در خوزستان، و 
تپه گیان در نهاوند این تزیین را به کار بسته اند. همچنین 
در کنگاور، شهر  تپه  قزوین، گودین  تپه های سگزآباد  در 
سوخته در سیستان، هفتوان تپه در شمال غرب ایران با 
 Joudaki Azizi, Saremi-Naieni,(  این طرح آشنا بوده اند
Ebrahimi, 2014, pp. 13-14 &(. این طرح را پیاپی در 
هسته تجلیات روح ایرانی می بینیم و تشکیل دهنده فضایی 
مثالی است که قبل و بعد از اسالم عنصر غالب بر اندیشه و 
.)Afshar Mohajer, 2000, p. 55( پندار ایرانی بوده است

در  خورشید(،  یا  مهر  )گردونه  شکسته  چلیپای  و  چلیپا 
آیین های ایرانی دارای معانی گوناگونی بوده است. از این 
رو این نقش در هنر و معماری ایران باستان جایگاه ویژه ای 
را  مهر  گردونه  یا  گردونه خورشید  اصطالح  است.  داشته 
نخست هرتســفلد اســتفاده کرد. گردونه مهر یا چلیپای 
 Bakhourtash,(  شکسته اولین بار در خوزستان یافت شد
p. 138 ,2001(. برخی معتقدند چلیپا از چلیپای شکسته 
که خود نیز ابتدا حالتی منحنی داشته است، ایجاد شده 
است )Ibid, p. 150(. اما همان طور که پیش تر گفته شد، 
الگوی نه قسمتی در سفالینه های دوره نوسنگی استفاده 
شده بود. این نقش، بعد از ورود دین مبین اسالم به ایران 
خود  به  نوینی  نمودهای  و  شد  بسته  به کار  همچنان  نیز 
گرفت. تأویل های مختلفی از حضور این نقش در معماری 
اسالمی وجود دارد. به زعم عده ای، حتی شمسه در نقوش 
در  که  است  مهر  گردونه  یافته  تکامل  )گره ها(،  هندسی 

دوره اسالمی معنای جدیدی یافتند. 
آنچه مهم است، گسترش این کهن الگو در معماری ایرانی 
این  این رو در  از  از اسالم و در دوره اسالمی است.  قبل 
نقوش  در  چلیپا  شده  استفاده  غالب  گونه های  پژوهش، 
گیاهی و حیوانی و نقوش هندسی، اسلیمی و ختایی و نیز 
خوشنویسی، در گچ بری ها، کاشی کاری ها و آجرکاری ها و 

نیز در تهرنگ بناهای ایرانی مورد بررسی قرار می گیرد.

2. هدف و سؤال های پژوهش 
هدف پژوهش بررسی گونه های چلیپا در معماری ایرانی و 

تزیینات وابسته به آن است.
سؤال های پژوهش به شرح زیر می باشد:

1. گونه های چلیپایی در تزیینات وابسته به معماری ایرانی 

کدام اند؟
ایرانی  بناهای  انواع  تهرنگ  در  چلیپایی  گونه های  2. چه 

به کار بسته شده است؟

3. پیشینه پژوهش
گنون  است.  گرفته  صورت  پژوهش هایی  چلیپا  مورد  در 
)Guenon, 1995( به معانی و رموز صلیب )چلیپا( اشاره 
می کند. بختورتاش )Bakhourtash, 2001( به نماد چلیپا 
Esfan- )در ایران، هند و دیگر ملل می پردازد. اسفندیاری 

diari, 2009( و قائم )Ghaem, 2010( سعی در معرفی این 
 )Ghaem, 2010( نقش، تاریخ و مفاهیم آن داشته اند. قائم
و ذاکرین )Zakerin, 2011( نیز چلیپا را در سفالینه های 
Mohamma- شیرکوه  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  )ایرانی 

و  چهارباغ ها  چهاربخشی  فضاهای  در  را  چلیپا   )di,2009
متدین )Motedayen & Motedayen, 2016( کوشک های 
نه قسمتی در باغ ایرانی دنبال کرده است. غالمی الگوی 
الگوهای  و  کرده  جستجو  تاریخی  منابع  در  را  چهارصفه 
معماری مناطق گرم و خشک را بیان کرده و مزیت های 
الگوی چهارصفه و کارکرد این  گونه فضاها را عنوان می کند 
مشابه،  پژوهشی  در   .)Gholami & Kavian, 2017(
ایرانی، خواستگاه آن  الگوی چهار صفه در معماری خانه 
 Tabatabaee( الگو مطرح می شود  این  نهفته در  و معانی 
عزیزی  جودکی   .)zavvare, Azimi, & Shahbazi, 2016
 Joudaki Azizi, Mousavi Haji,  & Mehr( و همکارانش
در  را  چهارصفه  الگوی  گونه های  نیز   )Afarin, 2015
Hosei- )معماری ایران بررسی کرده اند. همچنین حسینی 

ni, 2016( تقسیمات چهاربخشی را در پالن برخی بناها 
تحلیل کرده است. در پژوهشی دیگر رنجبر کرمانی و ملکی 
الگوی  به معرفی   )RanjbarKermani & Maleki, 2017(
ساماندهی فضاهای میانی )درالگوی نه بخشی( می پردازند 
و  بررسی  را  کوشک ها  و  آرامگاه ها  میان  از  نمونه هایی  و 
را جمع آوری  نمونه ها  همانند  ویژگی های  و  کرده  تحلیل 
کرده اند و همچنین به خواستگاه هایی الگوی فضای میانی 
از  عده ای  شده،  انجام  پژوهش های  در  داشته اند.  اشاره 
پژوهشگران به مفاهیم و معانی و تاریخ چلیپا پرداخته اند 
و  برخی دیگر، بعضی از گونه های چلیپا را در تزیینات و 
یا گونه ای خاص )مانند چهار ایرانی( را در معماری ایرانی 
دارد،  نظر  در  مقاله  این  اساس  این  بر  کرده اند.  بررسی 
گونه های چلیپایی را در معماری ایرانی و تزیینات به کار 
رفته در آن، بررسی کند. با شناخت گونه های الگوی چلیپا 
ایرانی،  بناهای  فضایی  ساماندهی  و  معماری  تزیینات  در 
اهمیت و جایگاه آن در معماری ایرانی مشخص می شود و 
طراحی براساس این کهن الگوی ایرانی را هموار می سازد.

4. روش پژوهش
روش پژوهش به صورت تاریخ پژوهی، مورد پژوهی، توصیفی 
و تحلیلی می باشد. بدین صورت که ابتدا برخی داده ها از 
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منابع کتابخانه ای از حوزه تاریخ، باستان شناسی و معماری 
و  تصاویر  )گرفتن  میدانی  مطالعه  با  داده ها،  از  برخی  و 
برداشت نقوش( به دست آمده است. نمونه ها از میان اقسام 
مختلف نقوش گیاهی و حیوانی، نقوش هندسی استفاده 
شده در کاشی کاری ها، گچ بری ها، آجرکاری ها و غیره و نیز 
پالن بناهای مختلف انتخاب شده اند. بازه تاریخی انتخابی 

نمونه ها، از زمانی که مستندات معماری و باستان شناسی 
در این مورد موجود بوده، یعنی از دوره مادها تا دوره های 
و  شدند  تحلیل  و  بررسی  نمونه ها  می باشد. سپس  قاجار 
الگوهای نقوش و پالن ها به دست آمد و در نهایت گونه های 
به طور  بناها  رنگ  ته  در  و  معماری  تزیینات  در  چلیپا 

جداگانه ارائه شده اند )شکل 1(.

 شکل 1: روند پژوهش 

 

5. ویژگی های صوری و معنایی چلیپا
در  تاکنون  تاریخ  ماقبل  دوره های  از  چلیپا،  الگوی  کهن 

بوده  معنایی  و  صوری  ویژگی های  دارای  ایران،  معماری 
است، که در ادامه به این ویژگی ها پرداخته می شود. 

شکل 2: انواع شکل های چلیپایی در سفالینه ها و لوح های مکشوفه در ایران

 
            (Vandenberg, 1969, pp. 40-42; Bakhourtash, 2001, pp. 141-146)

5-1- ویژگی های صوری 
شکل های مختلفی از چلیپا از سفال ها و لوح های مکشوفه 
از محوطه های باستانی به دست آمده است )شکل 2(. آنچه 
به اصطالح به چلیپا معروف است، از دو پاره خط هم اندازه 
تشکیل شده  است که  در نقطه مرکزشان بر هم عمودند. 
به سبب یک اندازه بودن این پاره خط ها بر جهت خاصي 
تأکید نمي شود و به سمت خاصي احساس کشیدگي ایجاد 
نظر  تقاطع  آن ها مورد  از همه محل  بیش  اما  نمي شود. 
دارای  چلیپا  واقع  در   .)Ghaem, 2010, p. 41( اســت 
یک مرکز و چهار محور است )پنج بخش( )شکل )1(3(. 
چلیپای ساده، در بعضی اشکال، حالت مورب پیدا می کند 
)حالت عالمت ضرب( )شکل )4(3(. همچنین ممکن است 
در تشکیل چلیپا فضاهای چهارگانه گوشه نیز دخیل باشند 
پر  یا  تهی  است  ممکن  چلیپا  کنج  چهار   .)3)2( )شکل 

باشد. بنابراین چلیپا با اعداد 4، 5، و 9 آمیخته است )شکل 
)2(3(. عدد 4، چهار جهت و یا همان محورهای چلیپاست. 
می باشد.  چلیپا  مرکز  به عالوه  چلیپا  محور  چهار   ،5 عدد 
عدد 9 نیز، نشان مرکز، چهار محور اصلی و چهار کنج است 
)شکل )2(3(. این حالت از چلیپا الگویی نه بخشی نام دارد. 
در برخی موارد چلیپا، فرمی به اصطالح شکسته و دوار به 
خود می گیرد )شکل )3(3(. در این حالت نیز، با اعداد 4، 5 
و 9 )به طور نهفته ( مواجه ایم. این حالت از چلیپا، چلیپای 
دارد  نام  خورشید  یا  مهر  گردونه  یا  سواستیکا  شکسته، 
الگوی  کنج های  شکسته گویی  چلیپای  در   .)3)3( )شکل 
نه بخشی جمع شده اند و شکلی دوار ایجاد می شود. فرم 
ستاره ای یا خورشید گونه )شکل )5(3( نیز گونه ای دیگر 

از چلیپاست.
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  شکل 3: تحلیل فرمی چلیپا )گونه های چلیپا( 

 
5-2- ویژگی های معنایی

نهفته در  نیروهای  نشانه  به گونه ای  پیشینیان  نزد  چلیپا 
 Ghaem, 2010, p.( طبیعت و نیروهای آسماني بوده است
36(. این نشان نمایانگر پیوند با خورشید و ماه، آخشیج هاي 
چهار گانه »آب، باد، آتش، خاك« که نگهدارنده هستی و 
 Bakhourtash,( آدمیان است، می باشد  و  آفرینش جهان 

p. 56 ,2001( )شکل 4(. 

شکل 4: آمیزه آخشیج هاي چهارگانه، چرخ آفرینش را 
می چرخاند و نظام هستی پایدار می ماند. 

)Bakhourtash, 2001, p. 58(
در ایران باستان، عناصر چهارگانه هستی را مقدس و آن ها 
را گرداننده کائنات دانسته اند و اعتقاد داشتند که هستی 
از ترکیب این عناصر به نسبت معین، شکل گرفته است. 
را  آنان هر شاخه چلیپای شکسته )سواستیکا(  این رو  از 
نماد یکی از عناصر هستی بخش می دانستند که با گردش 
خود، آفرینش را آهنگ می دهد و نظام طبیعت را نگهبانی 
نخستین  که  است  معتقد  اردالن   .)Ibid, p. 56( می کند 
عدد مدور، پنج، از چلیپا و مرکز پدید آمده، و از عناصر 
نمادین  به طور  که  اثیر(  به عالوه  عنصر  )چهار  پنج گانه 
چلیپا  هندسی،  نظر  از  می شود.  یاد  فلک  چرخ  به عنوان 
و  هاست  شکل  کامل ترین  که  کره  یا  است،  دایره  موجد 
Ardalan & Bakh- )نمادی از سبکی و تحرك کلی روح  

tiar, 2001, p. 29(. چلیپا همچون نشانی است که به چهار 
اکبر(  )صلح  »هوآشتی«  نماد  و  دارد  اشاره  جهان  گوشه 
 Rezaei,( است  جهانیان  همه  میان  یگانگی  و  برادری  و 
p. 100 ,2013(. در آئین مهر، مردم چهار سوی جهان باید 
با هم دوست شوند و صلح کل در جهان فرمانروا شود و 
چلیپا عالمت این اتحاد است. در دین زرتشت، در اوستا، 
مهر سوار بر گردونه گرد جهان مي گشته و فروغ و روشنایي 
فرو مي پاشیده و با پیمان شکن و دروغگو در نبرد و پیکار 

دلیری  و  چاالکي  نشانه  که  دارد  ابزاری  مهر  است.  بوده 
است. این ابزار تندرو گردونه ای است بلند چرخ که چهار 
آن  مي گیرند،  نیرو  مینوی  خوراك های  از  که  تیزپا  اسب 
را مي کشند. در این آیین، این ابزار تندرو را گردونه مهر 
نامیده اند )Ghaem, 2010, p. 37(. چلیپا به کیش زرواني 
نیز وابستگي دارد. زرواني ها که زمان بیکران را آفریدگار و 
همه چیز را آفریده او مي دانستند، چلیپا را نشانه گردش 
چرخ زمانه بیکران مي دانستند. آن ها اعتقاد داشتند چلیپا 
نشانه زایش و میرش و هست و نیست و گشاد و بست و 
پیوست و گسست است )Ibid, p. 37(. به طور کلی چلیپا 
چهارعنصر،  خورشید،  جمله:  از  مختلفی  مفاهیم  دارای 
چهار کیفیت طبیعت: گرمی، رطوبت، سردی و خشکی، 
حالت  فصل،  چهار  گردش  و  پیدایش  نماد  همچنین 
چهار گانه ماه، چرخه هستی، زمان بیکران )زروان(، بی آغاز 
و انجام، پیوستگی زندگی و حرکت می باشد. حرکت آب، 
و  باروری  جاودانگی،  و  پیروزی  نماد  گیتی،  سوی  چهار 
نمایانگر  پرستی،  مهر  و  مهر  نماد  مهر،  و  عشق  افزایش، 
کثرت و رسیدن به وحدت و بازگشت به آفریننده، صلح 
وسازش، زندگانی دراز، فروهر، تکامل و تعالی، اندیشه در 
انسان، نیک و نیکوکار بودن، زندگی جاوید و غیره می باشد. 
چلیپا با قابلیت هرمنوتیکي فراوان، به مثابه رمزي مقدس 
است.  داده  خویش  مخاطبان  به  را  تفسیر  و  تأویل  اجازه 
Esfandi- )برخی این نقش را  رمز انسان کامل دانسته اند 

ari, 2009, p. 5(. به همین دلیل آن را نقشی مشترك بین 
آیین ها و ادیان مختلف دانسته اند.

پس از ورود دین مبین اسالم به ایران، چلیپا نیز در این 
دوره زندگی جدیدی را آغاز کرد و معنا و مفهوم جدیدی 
اسالم  پیغمبر  که  است  روایت  »در  آمد.  کار  به  و  یافت 
پیشانی  بر  می رفت،  معراج  به  براق  بر  سوار  که  هنگامي 
ایران،  در   .)Ibid, p. 11( بود  شده  نقش  »چلیپا«  براق 
اهلل،  نام  با  گسترده ای  و  دامنه  پر  شبکه  چلیپا،  نگاره  با 
را زینت  نیایشگاه ها  و  محمد )ص( و علی )ع(، مسجدها 
بخشیده اند )Zakerin, 2011, pp. 25-26(. در خوشنویسی 
بناهای اسالمی، هنرمند، شکل انواع چلیپا را، چون بستر، 
یا خط کرسی برای ظهور اسمای متبرکه، اذکار و احادیث 
این حروف  قرارگیری  است.  نموده  انتخاب  الهی  اولیاء  از 
سرشار از رمز، بر بستری که خود از رمز و راز غنی تهی 
نیست، معنای وحدت را، چه از لحاظ غنای فرم و چه از 
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 Nasr,( منظر غنای محتوا، به مخاطب خویش القا می نماید
pp. 108-109 ,1996(. به عبارتی چلیپا و چلیپای شکسته، 
مرکزی  نقطه  در  کلمات  و  حروف  وحدت دهنده  عامل 
با  متناسب  اشکال  و گزینش  معنا  است. گزینش  خویش 
معنا و ترکیب آن دو در سایه یک هدف مندي منطقي، از 
اهم الگوهاي هنر اسالمي است.  اگر اشکال، معاني ذاتي 

)احدیت(، صفاتي )جالل، جمال و اکبر( و افعالي خداوند 
است  توحید  گوناگون  جنبه هاي  که  را  تعادل(  و  )عدل 
تداعي و القا  کنند، آن فرم ها و اشکال مقدس خواهند شد. 
از  جز  نیست،  میسر  توحید  گوناگون  جنبه هاي  انعکاس 
طریق مستحیل شدن اجزا در کل، کثرت در وحدت و در 

.)Esfandiari, 2009, p. 8( نتیجه اشاره به توحید

شکل 5: تعبیر اردالن از الگوی نه بخشی به منَدل و صورت های مختلف منَدل در معماری اسالمی )1. مندل متشکل از 
چهارمربع، 2. مسجد جامع اصفهان، گنبد شماره 185 و 3. بقعه خواجه ربیع، مشهد(

 
            (Ardalan, 2001, p. 30)

منَدل می داند  را چون  بخشی  نه  الگوی  با  اردالن، چلیپا 
)شکل 5(. مندل، میانکنش دایره و مربع است. منَدل در 
حرکت  تجلی  طریق  از  می شود،  آغاز  وحدت  با  حالی که 
می گیرد و از نو به وحدت باز می گردد. از نظر وی مندل، 
انسانی  فرهنگ های  سراسر  در  که  است  کیهانی  طرحی 
به صورت های مختلف نشان داده شده است. در اسالم نیز، 
مفهوم مندل به ُمُثل یا اسماء و صفات الهی باز می گردد. 
یاد  از گنبد مروارید عظیمی  پیامبر در شرح معراج خود 
می کند که بر مربعی با چهار ستون در کنج قرار داشت و بر 
این چهار ستون رمز چهار پاره قرآن »بسم-اهلل-الرحمن- 

روانه  برکت  نهر  چهار  آن  از  و  بود  شده  نوشته  الرحیم« 
هشت  آن  فاصل  حد  و  داشت  قرار  مربعی  بر  گنبد  بود. 
گوشه ای بود نماد مالئک هشتگانه، کلمه العرش. این طرح، 
در هندسه هشتپری پویاست که از مرکزی ایجاد شده، در 
میان مربعی محاط یا منقوش در دایره ای تشکیل دو چلیپا 
می دهد )Ardalan & Bakhtiar, 2001, p. 31(. این مندل، 
نمادی از روضه رضوان است و رابطه ای ماورایی با آیه قرانی 
»اوست اول و آخر، ظاهر و باطن، و اوست بر همه چیزی 

 .)Ibid, p. 31( »دانا

شکل 6: نقش شمسه بر مهرهای 
شوش

شکل 7: شمسه دوازده در گره 
کاربندی

شکل 8: گره شمسه و بازوبند 
)شمسه و چلیپا(

 
خود  اصلی  شکل  در   چلیپا   بورکهارت ،  تیتوس  نظر  به 
خورشید-  )گردش(  دور  -تصور  دایره  مفهوم   متضمن 
می باشد )Tahouri, 2002, p. 65(. این قرابت مفهومی، از 
ستاره  و  خورشیدی  نقش های  و  چلیپا  نقش  بین  دیرباز 
وجود  گرفتند(  نام  شمسه  اسالمی  دوره  در  )که  چندپر 
داشته است. عده ای شمسه ها را نیز تداوم الگوی چلیپای 
چند پر )ستاره چند پر( که نشان خورشید بود، دانسته اند. 
شمسه متکامل ترین و پرداخته ترین نوع چلیپا در معماری 

ایرانی و تزیینات وابسته به آن است )شکل 6، 7 و 8(. این 
نقش با وحدت آغاز می شود، تجلی می یابد، حرکت می کند 
بازمی گردد.  آغازین  نقطه  به  دوباره  و  می شود  متکثر  و 
در  کثرت  و  کثرت  در  وحدت  نشان  عالی ترین  شمسه 
وحدت، نماد نور و انسان کامل در معماری اسالمی می باشد 
و بدین کیمیا، هنرمند، ماده را شرافت بخشیده و خاك را 
آسمانی کرده است. در گره سازی ها و ترسیم کاربندی ها 
انواع شمسه هشت، شمسه ده، شمسه دوازده، چهارده و 
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غیره به کار بسته می شود. نقوش شمسه هشت و چلیپا در 
تزیینات وابسته به معماری اسالمی در بسیاری از بناهای 
»شمسه  یا  پر«  هشت  »ستاره  می خورد.  چشم  به  ایران 
هشت« که به تنهایي قابلیت گسترش، تکثیر و توسعه را 
با چلیپا امکان گسترش مي یابد )شکل  ندارد، در ترکیب 
8(. این شکل که از دو مربع و چرخش آن ها در یکدیگر 
به وجود آمده، حاکي از تبدیل مربع به دایره و گذر از زمین 
و امور مربوط به آن به آسمان با کلیه خصلت هاي نزدیک 
به آن است؛ نظیر آنچه در معماري اسالمي در فرم گنبد 
دوار که از پالني مربع شکل، گذار و به سمت دایره مي رود، 

 .)Esfandiari, 2009, p. 11( دیده مي شود
نقطه مرکزی چلیپا، نیز به تنهایی واجد ویژگی های معنایی 
واالیی است. در این نقطه همه تضادها رفع شده است. این 
اسالمی  عرفان  اصطالح  در  و  است  الهی  مقام  برابر  نقطه 
این مقام الهی از راه اجتماع عناصر متضاد حاصل می شود 
عالم  تقاطع  محل  مرکز،  این   .)Guénon, 1995, p. 84(
و  نقطه حل و مصالحه، منشأ عزیمت  اصغر،  عالم  و  اکبر 
بازگشت و محل تقاطع دو محور افقی و عمودی )جسمانی 
و روحانی، مادی و معنوی( است. حرکت از مرکز به محیط 
دایره، مظهر سفر در عالم تعین و تنوع است، در حالی که 
حرکت به سمت مرکز، روحانی و نماد وحدت واحد مطلق 

 .)Esfandiari, 2009, p. 15( است

6. بررسی طرح چلیپا در معماری ایران
به دلیل اهمیت معنایی نقش چلیپا، این طرح در تمام طول 
تاریخ معماری ایران به نحوی استفاده شده است. این نقش 
مختلف  دوره های  در  بناها  تهرنگ  در  و  تزیینات  در  هم 
به صورت های  اسالمی،  دوره  در  و  اسالم  از  پیش  تاریخی 

بررسی و در  بر  ادامه، سعی  مختلف دیده شده است. در 
نهایت، شناسایی گونه های این کهن الگوی رمزآلود شده 
است. برای دستیابی به این گونه ها الزم است ابتدا، طرح ها 
در بخش تزیینات و نیز در تهرنگ نمونه بناها ساده سازی 
)بر اساس تحلیل فرمی  به کار رفته  الگوهای  نوع  شوند و 
چلیپا و گونه های چلیپا که در بخش 1 آورده شد(، مشخص 
شود. در بخش بررسی طرح چلیپا در تزیینات بخش )6-

انتخاب  باستان و دوره اسالمی  ایران  از دوره  نمونه ها   )1
شده اند. در دوره اسالمی به دلیل گسترده بودن تزیینات، 
در  می شوند.  بررسی  جداگانه  به طور  تزیینات  از  نوع  هر 
بخش چلیپا در تهرنگ بناها بخش )6-2( نیز الزم است 
الگوهای مشابه با گونه های مشخص شده چلیپا در بخش 
)5-1( از میان نمونه ها شناسایی شوند. کشف همانندی ها 
با ساده سازی تهرنگ هر ساختمان و یافتن نظام ساماندهی 
 RanjbarKermani( فضایی هریک از آن ها میسر می شود
یافته ها می تواند  این  مقایسه   .)& Maleki, 2017, p. 33

کمک شایانی به دستیابی به گونه های این الگو باشد.  

6-1- طرح چلیپا در تزیینات معماری ایران
است.  بوده  بناها  تزیینات  در  چلیپا  جلوه گاه های  از  یکی 
ایران،  تاریخی  مختلف  دوره  های  در  نقش،  این  چراکه 
و  است  داشته  را  خود  خاص  آیینی  و  معنایی  جایگاه 
نمود این اعتقادات بر در و دیوار و سقف بناهای مختلف 
هویداست. این نقش هم در تزیینات بناهای پیش از اسالم 
و هم در دوره اسالمی دیده شده است. معماران مسلمان 
نیز به شیوه های گوناگون این الگو را به کار بستند. هر چند 
که معماران مسلمان، پیرو برخی معانی و مفاهیم پیش از 
اسالم از نقش چلیپا نبوده اند، اما به زیبایی اعتقادات خود 

را در این طرح آمیختند. 

شکل 9: نقش رستم  
با محور چلیپایی

شکل 10: تخت 
جمشید، نقش فروهر 

با محور چلیپایی

شکل 11: گچ بری 
کاخ تیسفون )گیسو 
قائم(، با طرح چلیپا و 

چلیپای شکسته

شکل 12: گچ بری 
کاخ تیسفون ترکیب 
شاخه ها و میوه های 
بلوط با طرح چلیپا

شکل 13: گچ بری کاخ 
ساسانی کیش. طرح 
استیلیزه شده برگ 
انار که بر روی محور 
چلیپایی قرار دارد.

(Azami, Sheik-
holhokamaei, & 

Sheikholhokamaei, 
2014, p. 18)

(Ghaem, 2010 )

وضوح  با  الگو  این  رستم،  نقش  در  هخامنشی،  دوره  در 
تمام، بر کوه رحمت نقش بسته شده است )شکل 9(. در 
این دوره، نقش فروهر، جلوه ای جدید از چلیپاست )شکل 
10( و به عبارتی، فروهر، تداعی کننده آن است. سر فروهر 
در راستای محور عمودی چلیپا و بال های آن در راستای 

محور افقی چلیپا می باشد. این الگو در بنای کاخ تیسفون 
دارد  پیوسته  حرکتی  و  است  شکسته  چلیپای  به صورت 
)شکل 11(. در گچ بری کاخ تیسفون، این الگو، هم در کل 
و هم در جزء طرح دیده می شود: در طرح کلی چلیپایی 
چهار  و  شده  متمایز  خاص  نقشی  با  آن  مرکز  که  است 
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محور اصلی چلیپا، خود از چلیپاهای شکسته ممتد ایجاد 
شده است. در گچ بری هایی از کاخ تیسفون و کاخ ساسانی 
از  و  گرفته اند  زمینه چلیپا شکل  بر  گیاهی  نقوش  کیش 
طرفی طرحی نه بخشی ایجاد می کنند )شکل 12 و 13(. 
نقش چلیپایی، در بعد از ورود اسالم نیز به طرق مختلف 
در گره های هندسی، در معقلی ها و خطوط بنایی و نیز در 
گل اندازهای آجری همچنین در نقوش اسلیمی به کار بسته 

شد. به طوری که تعدادی از آلت های پایه گره های هندسی 
مانند موج )مداخل یا بند رومی(، بازوبند صلیب، بازوبند، 
بازوبندی و بازوبندی جمع، همه بر اساس این نقش، شکل 
لوز،  سرمه دان  سرمه دان،  آلت های   .)14 )شکل  گرفته اند 
سرمه دان مربع و سرمه دان قناس نیز حالتی چلیپایی دارند 

)شکل 14(. 

شکل 14: تعدادی از آلت های گره با فرم چلیپایی

 
            (Zomorshidi, 1986, pp. 61-63)

)یا گره  بازوبند  و  :گره شمسه  مانند  از گره ها   برخی  در 
سلی  سرمه دان  گره   ،)17 و   15 )شکل  چلیپا(  و  شمسه 
)سرمه دان و چلیپا( )شکل 16 و 18(، گره سرمه دان  قناس 
لوز  گره  دار،  طبل  هشت  زهره،  هشت  گره   ،)19 )شکل 
با  شمسه   چهار  سرمه دان  کند  گره  نیز  و  لنگه  چهار  و 
آنچه  به  توجه  با  همچنین  مواجه ایم.  چلیپا  از  گونه هایی 
از  بسیاری  در  شده  ایجاد  شمسه های  شد،  اشاره  پیشتر 
گره ها، گونه ای چلیپا محسوب می شوند. چرا که چلیپای 
ساده خود متضمن دایره و گردش خورشید است )شکل 

15 و 19 و 21(. 

همچنین نقش پیلی که همان چلیپای شکسته است، به 
استفاده  گچ بری ها  و  آجرکاری ها  کاشی کاری ها،  در  وفور 
شده است. نقش پیلی )چلیپای شکسته( در خط بنایی، با 
نام های مقدس چون اهلل، محمد )ص( و علی )ع( در هم 
بسیاری  در  که  می اندازد  در  آسمانی  طرحی  و  می آمیزد 
بسته  به کار  مذهبی  بناهای  دیگر  و  مدارس  و  مساجد  از 
شده است )شکل 24 و 22(. گره های پیلی نظیر گره پیلی 
هشت )شکل 21(، گره پیلی در زمینه خونپا )شکل 20( از 

نمونه های چلیپای شکسته در گره سازی هستند. 

شکل 15: کاشی 
لخت. قرن 7 ه.ق. 

امامزاده جعفر 
دامغان، گره 

شمسه و بازوبند 
)شمسه و چلیپا( 

شکل 16: مسجد 
علیقلی آقا  

)اصفهان(، گره 
سرمه دان سلی

شکل 17: مسجد 
گوهرشاد مشهد، 

گره شمسه و 
بازوبند 

شکل 18: 
تزیینات 

کاشی، بسطام، 
)سرمه دان و 

چلیپا( 

شکل 19: حرم امام 
رضا )ع()مشهد( 
گره سرمه دان  

قناس 

شکل 20: کاشی 
معرق مسجد 

جامع یزد،  گره 
هشت چهار بازو 

پیلی

شکل 21: گره 
پیلی هشت در 

جدول مربع

شکل 22: کاشی 
معقلی مسجد بی بی 
خانم )سمرقند(،  

اجرای نام های 
مقدس با نقش پیلی 
در زمینه نه بخشی

شکل 23: کاشی 
با نقش پیلی، 

بسطام 

شکل 24: معقلی، 
بسطام، تلفیق نام 
علی )ع( با نقش 
پیلی )چلیپای 

شکسته( 

شکل 25: تزیینات 
آجری مناره مسجد 

تاریخانه دامغان 
الگوی چلیپا با 
تغییر الگوی نه 

بخشی 

شکل 26: 
تزیینات آجری 
مناره مسجد 

تاریخانه دامغان، 
الگوی چلیپا و نه 

بخشی

(Helli, 1986, p. 
163 )

(www.slideshare.
net )
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یکی دیگر از بخش های تزئینات که الگوی چلیپا بهره برده 
و  نقوش  از  بسیاری  در  نقش  این  است.  آجرکاری  است، 
نمونه  به طور  است.  شده  بسته  به کار  آجری  گل اندازهای 
شکل های 25 تا 29 چند نمونه از چلیپا را در مناره مسجد 
مسجد  و  سمنان  جامع  مسجد  مناره  دامغان،  تاریخانه 

بایزید نشان می دهند.
همچنین انواع طرح چلیپا، در کاشی معقلی ها )شکل های 
در   )32 )شکل  بنایی  معقلی  خطوط  نیز  و  و30(   31
معماری دوره اسالمی بسیار خود نمایی می کند. در خط 
نه  به خصوص طرح  نقوش چلیپا،  انواع  نیز  تزیینی  کوفی 

بخشی )شکل های 33 و 34( استفاده شده است.
گچی ها،  توپی  و  گچ بری ها  هندسی  و  گیاهی  نقوش  در 
با  که  گچ بری هایی  در  می شود.  دیده  چلیپا  انواع  نیز 
نقوش گیاهی اجرا شده اند، بیشتر طرح های گیاهی روی 
یک محور چلیپایی نمایش داده شده اند )شکل های 35-

37(. شکل های 35 و 36 تداعی کننده طرح نه بخشی و 
گل هشت پر خوشیدی نیز هستند. در توپی گچی ها نیز 
طرح های ساده چلیپا، چلیپای مورب، نه بخشی و چلیپای 
شکسته با صورت های مختلف به جا مانده است )شکل 37(. 
محمد  اهلل،  چون  مقدسی  نام های  گچی ها،  توپی  این  در 
شکسته  چلیپای  بخشی،  نه  الگوی  با  )ع(،  علی  و  )ص( 

بناهای مذهبی را آذین بسته اند. 
در اکثر نقوش اسلیمی کاشی کاری ها، چلیپا در مرکز طرح 
شروع  چلیپا  مرکزی  نقطه  از  اسلیمی  گویی  دارد.  قرار 
این  از  سپس  می شود،  منتقل  جهت  چهار  به  و  می شود 
چهار نقطه در کل صفحه جاری می شوند و دوباره به آن 
قالب  در  اسلیمی ها  یا  و   )39 )شکل  بازمی گردند  نقطه 
چلیپا و چلیپای مورب شکل گرفته اند )شکل 40(. برخی 
گرفته اند  نقش  الگوی شمسه  اساس  بر  نیز  اسلیمی هایی 

)شکل 41 و 42(.

شکل 27: 
تزیینات آجری 
مناره مسجد 

تاریخانه دامغان، 
الگوی چلیپا

شکل 28: 
تزیینات آجری 
مناره مسجد 
جامع دامغان، 

الگوی چلیپا و نه 
بخشی

شکل 29: بخشی 
از تزیینات 

آجرکاری مناره 
مسجد جامع 

سمنان، الگوی 
چلیپا و نه بخشی 

شکل 30: کاشی 
معقلی، مسجد   
شیخ لطف اهلل، 
الگوی چلیپا 

شکل 31: کاشی 
معقلی، کاخ 

گلستان، تهران 
الگوی چلیپا  

شکل 32: خط 
معقلی بنایی در 

زمینه چلیپا، 
مسجد بی بی خانم 

سمرقند 

(www.slide-
share.net )

شکل 33: خط 
کوفی تزیینی، 
مناره مسجد 
جامع دامغان. 

الگوی نه بخشی 

شکل 34: خط 
کوفی تزیینی. 
محراب مسجد 
بسطام. الگوی 

چلیپا

شکل 35: 
بسطام. چلیپای 
ساده ضربدری و 
چلیپای شکسته 

ممتد 

شکل 36: 
گچبری، بسطام. 
چلیپای ساده و 
الگوی نه بخشی 
و  با استفاده از 
نقوش گیاهی 

شکل 37: 
گچ بری، صومعه 
بازید بسطام، 

نقش گیاهی بر 
زمینه چلیپا 

شکل 38: توچی 
گچی های مسجد 

جامع دامغان، 
،الگوی نه بخشی

(Kakhki & 
Taghavi Nejad, 

2016, p. 86 )

(Behdad & 
Jalali Jafari, 

2013, pp. 72-
73 )

شکل 39: مسجد شیخ لطف 
اهلل، طرح اسلیمی و ختایی 

با مرکزیت چلیپا

شکل 40: مسجد شیخ لطف 
اهلل، ایجاد چلیپا و الگوی نه 
بخشی با استفاده از اسلیمی 

شکل 41:  مسجد جامع 
یزد، طرح اسلیمی با الگوی 

شمسه

شکل 42: مسجد جامع 
یزد، طرح اسلیمی با الگوی 

شمسه
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6-2- چلیپا در ته رنگ بناهای ایرانی 
گونه های مختلف کهن الگوی چلیپا در ساماندهی فضایی 
الگو  این  دارد.  حضور  ایرانی  بناهای  از  بسیاری  رنگ  ته 
اختصاص به یک نوع بنای خاص نداشته است و در انواع 
بناها نظیر خانه، آتشکده، کاخ و کوشک، مدرسه، مسجد، 
شده  استفاده  مختلف  گونه های  به  باغ  و  بازار  کاروانسرا، 

است. 
مالیر،  نوشیجان  تپه  بنای  از  بخشی  در  مادها  دوره  در 
الگوی چلیپا مشهود است )شکل 43(. همچنین این الگو، 
بناهای  از  بسیاری  پالن  در  بخشی  نه  الگوی  به صورت 
محوطه  در  دوره،  این  از  است.  شده  استفاده  هخامنشی 
مانده  باقی  نیایشگاهی  سیستان،  غالمان  دهانه  باستانی 
)حیاط(  مرکزی  میانسرای  یک  دارای  نیایشگاه  این  که 
دارد  قرار  ستاوندی  ایوان  چهار  آن  محورهای  در  و  بوده 
در  دارد.  درونگرا  بخشی  نه  الگویی  بنا  این   .)45 )شکل 
مانده  باقی  هخامنشی  دوره  از  خانه هایی  محوطه،  همین 
است. این خانه ها، خانه های شخصی مردم اند که در کنار 
ساختمان های دولتی و اجتماعی و مذهبی قرار گرفته اند. 
تهیه  قبلی  نقشه  و  برنامه ریزی  با  آن  بناهای  و  این شهر 
شده است و معماری رسمی هخامنشی و معماری محلی 
 SeyedSajjadi, 1996,( می شود  دیده  توأمان  شهر  در 
باستانی )شکل 44(،  این محوطه  p. 37(. خانه شماره 6 
این خانه  در  است.  داشته  را  خوشبختانه کمترین آسیب 
چهار اتاق بزرگ در اطراف یک تاالر مرکزی شکل گرفته، و 
نیز چهار اتاق در کنج دارد )Ibid, p. 37(. این بنا بر اساس 
الگویی نه بخشی است که تحت تأثیر یک مرکز می باشد و 

فضاهایی در راستای محورهای چلیپایی قرار دارد )شکل 
الگویی  بنا در می یابیم که  این  با دقت در پالن   .)44)2(
 mohammadkhani, 2012,( نه بخشی در نه بخشی دارد
p.  9(. در این دوره، در  تخت جمشید، پاسارگاد و دشت 
بر  تأکید  با  نه بخشی  الگوی  از  گوهر، گونه های مختلفی 
مرکز و محورهای چلیپا، وجود دارد. به طور نمونه، در کاخ 
آپادانای تخت جمشید )شکل 49، بخش B(، در مرکز این 
محورهای  راستای  در  و  ستوندار  تاالر  بخشی،  نه  الگوی 
چلیپایی، ایوان های ستاوندی برونگرا دارند )به جز یک ضلع 
آن که به جای آن اتاق هایی می باشد(. در خزانه داری تخت 
جمشید دو میانسرا وجود دارد )شکل 49، بخش A(. در 
این دو میانسرا مانند معبد دهانه غالمان، فضای مرکزی 
بدون پوشش است و در چهار جهت چلیپایی، چهار ایوان 
ستوندار قرار دارد و در چهار کنج میانسرا، چهار اتاق بنا شده 
است. در واقع در بخش خزانه داری تخت جمشید ترکیب 
دو نوع الگوی نه بخشی درونگرا وجود دارد: ترکیب الگوی 
نه بخشی درونگرا )فضای میانی تاالر ستوندار( با الگوی نه 
باز:  میانی  )فضای  ستاوندی  چهارایوان  با  درونگرا  بخشی 
حیاط( ) شکل 49، بخش A(. در پاسارگاد نیز کوشک های 
برونگرایی با طرح نه بخشی برونگرا بنا شده اند )شکل 46(. 
همچنین در پاسارگاد، باغ هایی با الگوی معروف چهارباغ 
وجود داشته است )شکل 47(. چهارباغ، یک مرکز دارد و 
چهار محور و چهار باغ. چهار محور باغ و مرکز آن چلیپا 
را تداعی می کند. این چلیپا با چهار باغ مجاورش الگویی 
نه بخشی می سازد. چهارباغ ها در دوره های بعد نیز، الگوی 

باغ های ایرانی شدند. 

شکل 44: 1. خانه هخامنشی، دهانه غالمان، 2. نوعی شکل 43: 1. تپه نوشیجان، مادها، 2. نوعی طرح چلیپایی
الگوی نه بخشی )نه بخشی در نه بخشی(، فضای میانی 

با پوشش تخت )نه بخشی درون گرا(

)1()2()1(
 

)2(
(Zareiee, 2006, p. 71)(Scerrato, 1989, p. 147)

شکل 45: 1. نیایشگاه هخامنشی، دهانه غالمان، 2. الگوی 
نه بخشی درون گرا با چهار ایوان ستوندار، فضای میانی 

حیاط

شکل 46: پاسارگاد، 2. الگوی نه بخشی برون گرا )بخشی 
از الگوی نه بخشی( با تاالر مرکزی ستوندار.

)1()2()1(
 

)2(
(Scerrato, 1989, p.146)(Mohammadkhani, 2012, p. 13)
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شکل 47: 1. پاسارگاد، 2. ترکیب الگوی چلیپایی چهارباغ 
)مرکز گرا( و کوشک )با نوعی الگوی نه بخشی برون گرا(

شکل 48: 1. آتشکده هخامنشی، تخت جمشید،          
2. الگوی نه  بخشی درون گرا با تاالر ستوندار مرکزی

)1()2()1(
 

)2(
(Pirnia, 2003, p. 68)(Godard, 2009, p. 188)

دیده  بخشی  نه  الگوی  نیز  دوره  این  آتشکده های  در 
می شود. یکی از آتشکده های این دوره، آتشکده مکشوفه 
توسط هرتسفلد در صفه تخت جمشید است )شکل 48(. 
پالن آن شامل یک تاالر مرکزی است با چهار ستون. در 
جلوی آن رواق طویلی قرار گرفته و در سه طرف دیگرش 
 Godard,( است  کوچکی  میانسرا  با  درون گرا  اطاق های  
p. 188 ,2009(. این آتشکده نیز الگوی نه بخشی داشته 
دوره  از  دیگری  آتشکده  بقایای   .)48)2( )شکل  است 
این   .)50 )شکل  است  شده  کشف  شوش  در  هخامنشی 
آتشکده از یک تاالر مرکزی با چهار ستون که جلوی آن 
راهرویی قرار دارد، تشکیل شده است. همچنین راهرویی 
)مردگردی( پیرامون تاالر مرکزی و ایوانی با دو ستون در 
ورودی این تاالر قرار دارد و کل این مجموعه به حیاطی 
که رواقی اطراف آنرا احاطه کرده، ختم می شود. همان طور 
نه  قسمت  دو  از  ترکیبی  از  بنا  این  می شود  مشاهده  که 
بخشی است )شکل )2(50(: یکی حالتی مرکزگرای بدون 
حیاط دارد و دیگری در مرکز دارای حیاط است و درونگرا 

می باشد.
چلیپا در تهرنگ بناهای دوره های بعد، به صورت های دیگر 
نمود پیدا کرد. با پیشرفت معماران ایرانی در تکنیک های 
تاق زنی، در دوره های پارتی و ساسانی گونه های دیگری 
را از این الگو ایجاد کردند. در دوره پارتی با ایجاد تاق های 
گهواره ای، ایوان های ستاوندی هخامنشی، به ایوان تبدیل 
شدند. در همین دوره بنای چهارایوانی کاخ آشور ساخته 
شد )شکل51(. این الگو پیش تر در معماری هخامنشی نیز 
دیده شد. هر چند که چهار ایوان این کاخ، دو به دو کمی 
را  چلیپا  الگوی  ولی  دارند  انحراف  هم  راستای  به  نسبت 
در  چهارایوانی  میانسرای  چلیپایی  الگوی  می کند.  تداعی 
دوره های بعد در بناهای مختلف به کار بسته می شود. به طور 
نمونه خانه المعارض ساسانی )شکل 52(، دارای میانسرای 
چهار ایوانی است. با دقت در چینش فضاها، درمی یابیم که 
نوعی الگوی نه بخشی نیز در دیگر بخش های این بنا وجود 

دارد )شکل )2(52(. 
در آتشکده های ساسانی مانند آتشکده نیاسر نیز گونه های 
در  گنبد  رواج  با  می گیرد.  شکل  چلیپا  نقش  از  جدیدی 
دوره ساسانی، چهارتاقی هایی بنا شد که تهرنگ چلیپایی 
داشتند )شکل های 54 و 53(. چهارتاقی ها همان الگوی نه 
بخشی هخامنشی بودند که با پیشرفت تکنیک های تاق زنی 

چهارتاقی ها،  در  بود.  شده  ایجاد  آن  در  دگرگونی هایی 
فضای مرکزی، گنبدخانه ای شد و در چهار گوشه الگوی 
گنبدخانه  که  داشت  وجود  ستونی  پایه  چهار  بخشی،  نه 
)در دوره  قرار می گرفت  از طریق گوشه سازی ها روی آن 
اتاق  مانند  فضایی  معموالً  کنج،  چهار  این  در  هخامنشی 
قرار داشت(. در این بناها، معموالً چهار ورودی در راستای 
فرمی چلیپایی  ایجاد  که  بودند  مرکز  بر  محورهای عمود 
می کرد )شکل  53(. در همین دوره آتشکده هایی با همین 
)مردگردی(  راهرو  به وسیله  که  شدند  بنا  چلیپایی  فرم 
پوشانده می شدند و حالت درونگرا داشتند، مانند آتشکده 
همچنین،  ساسانی،  دوره  در   .)54 )شکل  آذرگشنسب 
آتشکده هایی با الگوی نه بخشی، با پنج گنبد ایجاد شدند. 
در این نوع آتشکده ها، در مرکز الگوی نه بخشی، گنبدی 
بزرگ و در چهار گوشه آن، چهار گنبد کوچک ایجاد شد 

)شکل 55(. 
در  چهارایوانی  میانسرای  فرم  با  چلیپا  اسالمی  دوران  در 
 ،)57 )شکل  کاروانسراها  مساجد،   ،)56 )شکل  مدارس 
از دوره  ایوانی، در دوران اسالمی،  بنای چهار  دنبال شد. 
به  نظامیه  این دوره مدارس  در  پیدا کرد.  رواج  سلجوقی 
خصوصیات  از  یکی  که  شدند  ساخته  نظام الملک  دستور 
اصلی این مدارس، چهار ایوانی بودن آن ها بود و از این دوره 
به بعد بود که چهار ایوانی، الگوی بسیاری از مدارس ایران 
ایوانی هم تحت  شد. گدار معتقد است که مساجد چهار 
تأثیر مدارس چهارایوانی بوده اند )Ibid, p. 412(. در برخی 
منتهی  قبله  به  رو  ایوان  ایوانی،  چهار  مدارس  و  مساجد 
به گنبدخانه ای می شود که این گنبدخانه ها، همان الگوی 
چهارتاقی ها هستند که ضلع جنوبی آن پوشانده شده است. 
بخشی  نه  یا  و  چلیپایی  الگویی  معموالً  گنبدخانه ها  این 
میانسرای  با  بخشی  نه  یا  چلیپایی  فضایی  ترکیب  دارند. 
چهار ایوانی در دوره هخامنشی در آتشکده شوش )شکل 
50( و در دوره ساسانی در خانه المعارض )شکل 52( به 
نحوی دیده شد که در دوره اسالمی تکامل پیدا کرده است. 
و  به صورت چهارباغ  نیز  اسالمی  باغ سازی دوره  در  چلیپا 
به  توجه  با  است.  داشته  نمود  قسمتی  نه  کوشک های 
توصیفات قرآنی از بهشت و چهارباغ و چهار نهر روان آن، 
از  از چهارباغ ها که در دوره های پیش  ایرانیان  و خاطره 
ایرانیان داشت، چهارباغ،   میان  در  ای  ویژه  اسالم جایگاه 
الگوی رایج باغ سازی دوره اسالمی شد. کوشک مهم ترین 
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عنصر معمارانه در باغ های ایرانی و نشان دهنده نهایت ذوق 
و هنر در ترکیب باغ و بناست. این بناها را در فضای میانی 
باغ و در محل تالقی دو محور طولی و عرضی به گونه ای 
می ساختند که از چهار طرف دیده شــده و تأثیر ترکیب 
هندسی چهارباغ ایرانی را دو چندان کند. اگرچه به لحاظ 
این  از  متفاوتی  گونه های  ساختاری،  دسته بندی  و  شکل 
فضاها در ترکیب باغ های ایران دیده می شود. با این وجود، 

ایرانی  باغ های  در کوشک  بخشی  نه  تقسیمات  با  بناهای 
 .)Motedayen, 2016, p. 15( دارند  گسترده  استفاده ای 
در  و  )شکل 59(  گراست  مرکز  چلیپایی چهارباغ،  حالت 
این مرکز معموالً کوشکی با الگوی نه بخشی قرار دارد که 
برونگراست )شکل 58( و از این رو تعاملی زیبا بین باغ و 
بستری  کوشک،  برونگرایی  این  و  می شود  ایجاد  کوشک 

برای بهره گیری از دید و منظر باغ می شود.

شکل 49: تخت جمشید، A: ترکیب الگوی نه بخشی درون گرا )فضای میانی تاالر ستوندار( با الگوی نه بخشی 
با چهارایوان ستاوندی )ته بخشی درون گرای با فضای مرکزی باز(، در بخش خزانه داری تخت جمشید و کاخ؛ 

مهمانخانه بخش B: الگوی نه بخشی برون گرا در کاخ آپادانا. 

(Pirnia, 2003, p. 74)

شکل 50: 1. آتشکده هخامنشی، شوش، 2. ترکیب نوعی از 
الگوی نه بخشی درون گرا با تاالر ستوندار مرکزی و الگوی 

نه بخشی درون گرا با میانسرا

شکل 51: 1.کاخ آشور، 2.الگوی میانسرای چهار ایوانی

)1(
)2()1(

 
)2(

(Godard, 2009, p. 188)(Pirnia, 2003, p. 103)

شکل 52: 1. خانه ساسانی تیسفون، 2. ترکیب الگوی نه 
بخشی در نه بخشی و میانسرای چهارایوانی

شکل 53: 1. آتشکده نیاسر،2. الگوی چلیپایی برون گرا 
)چهارتاقی برون گرا(

)1()2()1(
 

)2(
(Pirnia, 2003, p. 171)   (Godard, Godard, & 

Siroux, 1992, p. 13)
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شکل 54: 1.آتشکده آذرگشنسب )آتشکده متصل(، 2. 
الگوی چلیپایی درون گرا )چهارتاقی درون گرا( 

شکل 55: 1.آتشکده ظهیرشیر، فسا، 2. الگوی نه بخشی 
با پنج گنبد )برون گرا و درون گرا(

)1()2()1(
 

)2(
(arthut.com)(Joudaki Azizi, Mousavi 

Haji, & Mehr Afarin, 
2015, p. 81)

شکل 56: 1. مدرسه چهارباغ، 2. ترکیب الگوی میانسرای 
چهارایوانی با گنبد )ته رنگ گنبد چلیپایی(

شکل 57: 1. کاروانسرای ده نمک گرمسار، 2. الگوی 
میانسرای چهارایوانی

)1()2()1(
 

)2(

(Pirnia, 2003, p. 332)(ArtHut.com)

شکل 58: 1. کوشک هشت بهشت، اصفهان، 2. الگوی نه 
بخشی برونگرا، پوشش بخش میانی گنبدی 

شکل 59: 1. باغ فین کاشان، 2. ترکیب الگوی چهارباغ و 
کوشک با الگوی نه بخشی(

)1()2()1(
 

)2(
(Pirnia, 2003, p. 310)

7. گونه های کهن الگوی چلیپا
با توجه به مطالب بخش 6، الگوی چلیپا هم در تزیینات 
معماری ایرانی و نیز در ته رنگ نمونه بناهای بررسی شده، 
این  دسته بندی  ادامه  در  که  می باشد  گونه هایی  دارای 

گونه ها ارائه شده است. 

تزیینات  در  چلیپا  الگوی  کهن  گونه های   -1-7
وابسته به معماری 

با توجه به بررسی های انجام شده در این پژوهش، گونه های 
ایران  معماری  به  وابسته  تزیینات  در  چلیپا  الگوی  کهن 
پیش از ورود اسالم و در دوره اسالمی به صورت زیر است:

الف( پیش از اسالم
1. گونه اول: که از خود چلیپا یا چلیپای مورب استفاده 

شده است.
2. گونه دوم: که نقش های گیاهی، حیوانی و انسانی و غیره 

بر زمینه چلیپا یا چلیپای مورب قرار دارند. 

3. گونه سوم: که نقش ها بر پایه چلیپای شکسته اند )مانند 
چلیپای شکسته ممتد(.

4. گونه چهارم: نقش هایی که بر مبنای طرح خورشیدی، 
ستاره ای، گل چند پر  می باشند. 

ب( دوره اسالمی
1. گونه های چلیپا در نقوش هندسی گره:

-  برخی نقوش هندسی گره و آالت گره از الگوی چلیپا، 
چلیپای مورب و الگوی نه بخشی برگرفته شده اند.

-  برخی نقوش هندسی گره )بنایی و درودگری( در کل 
»تداعی کننده« الگوی چلیپایی و نه بخشی هستند.

چلیپای  از  برگرفته  گره  هندسی  نقوش  از  تعدادی   -
شکسته اند )گره های پیلی(.

چلیپای  کننده  ایجاد  گره،  هندسی  نقوش  از  تعدادی   -
خورشیدی )با نام شمسه در معماری اسالمی( هستند.

2. گونه های چلیپا در کاربندی ها: 
- در گره های کاربندی، گونه شمسه وجود دارد.
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3. گونه های چلیپا در معقلی ها )کاشی، آجر(: 
و  شکسته  چلیپای  و  مورب  چلیپای  چلیپا،  اساس  بر   -

الگوی نه بخشی شکل گرفته اند.
4. گونه های چلیپا در خوشنویسی )بنایی، کوفی تزیینی و 

غیره ( کتیبه ها: 
 - بر پایه چلیپا، چلیپای مورب و چلیپای شکسته و الگوی 

نه بخشی و شمسه می باشند.
5. گونه های چلیپا در گچ بری ها و بر مهری های گچی: 

و  شکسته  چلیپای  و  مورب  چلیپای  چلیپا،  مبنای  بر   -
الگوی نه بخشی شکل گرفته اند.

6. گونه های چلیپا در نقش های اسلیمی و ختایی:
- در این نقش ها گونه چلیپایی غالب است. 

- در برخی موارد اسلیمی به نحوی طراحی شده که یادآور 
الگوی نه بخشی می باشد.

- تعدادی از این نقش ها موجد گونه خورشیدی )شمسه( 
هستند. 

چلیپای  و  مورب  چلیپای  چلیپا،  پنج گونه  کلی  به طور 
شکسته و الگوی نه بخشی و شمسه ها در تزیینات به چشم 
در  نمونه ها  همراه  به  شده  یاد  گونه های  تمام  می خورد. 

جدول1  ارائه شده است. 

جدول 1: گونه های کهن الگوی چلیپا در تزئینات وابسته به معماری
برخی1نمونه1هاگونه1ها11

پیش1از1اسالم

انواع1نقش1های1بر1گرفته1
از1چلیپا1و1چلیپای1

مورب
نقش1هندسی1بر1زمینه1

چلیپا
نقش1گیاهی1بر1زمینه1

چلیپا

نقش1فروهر1بر1زمینه1
چلیپا

انواع1نقش1های1بر1گرفته1
از1چلیپای1شکسته11

      
چلیپای1شکستهچلیپای1شکسته1در1زمینه1چلیپا

دوره1اسالمی

نقوش1هندسی1گره1بر1
گرفته1از1چلیپا،1چلیپای1

مورب،1و1یا1تداعی1
کننده1الگوی1نه1بخشی1

و1شمسه

گره1سرمه1دان11قناسگره1سرمه1دان1سلیگره1شمسه1و1چلیپا

گره1هشت1و1چهارلنگهگره1لوز1و1چهارلنگهگره1هشت1و1زهره

نقوش1هندسی1گره1
بر1گرفته1از1چلیپای1

گره1پیلی1هشت1در1جدول1گره1پیلی1هشت1و1زهره11شکسته1)گره1های1پیلی(1
مربع

گره1هشت1چهار1بازو1
پیلی

)Helli, 1986, p. 181(1)Helli, 1986, p. 163( Zomorshidi, 1986,(
)p. 129
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برخی1نمونه1هاگونه1ها11

دوره1اسالمی

طرح1چلیچا1در1
معقلی1ها،11خطاطی1
)با1استفاده1از1طرح1

چلیپا،1چلیپای1مورب،1
چلیپای1شکسته1و1
الگوی1نه1بخشی(

1

بسطام،1معقلی1با1استفاده1از1
چلیپای1شکسته

بخشی1از1کتیبه1کوفی1
تزیینی1مناره1مسجد1جامع1
دامغان،1الگوی1چلیپا1و1نه1

بخشی

مسجد1بی1بی1خانم،1
سمرقند،11الگوی1چلیپا

مسجد1بی1بی1خانم،1
سمرقند،1الگوی1چلیپا

مسجد1بی1بی1خانم،1
سمرقند11،1الگوی1چلیپا

طرح چلیچا در 
آجرچینی

)با استفاده از طرح 
چلیپا، چلیپای مورب و 

الگوی نه بخشی(
 

بخشی1از1تزیینات1آجرکاری1
مناره1مسجد1جامع1دامغان،1

الگوی1نه1بخشی

بخشی1از1تریینات1
آجرکاری1مناره1مسجد1
تاریخانه،1الگوی1چلیپا1و1

چلیپای1مورب

بخشی1از1تزیینات1
آجرکاری1مناره1مسجد1
تاریخانه،1الگوی1چلیپا

طرح1چلیچا1در1
گچ1بری1ها1)نقش1های1
گیاهی،1هندسی1بر1
زمینه1چلیپا،1چلیپای1
مورب،1چلیپای1شکسته1
و1الگوی1نه1بخشی(1

بسطام،1الگوی1چلیپا1و1
چلیپای1مورب

بسطام،11الگوی1چلیپا1و1نه1
بخشی1و1شمسه

بسطام،1)بخشی1از1خط1
کوفی1محراب(،1الگوی1

چلیپا1و1نه1بخشی

طرح1چلیپا1در1توپی11
گچی1ها1)نقش1های1
گیاهی1و1هندسی1
و1اسامی1متبرک1بر1

زمینه1الگوی1نه1بخشی،1
چلیپایی1و1چلیپای1

شکسته(1

مسجد1جامع1یزد،11ترکیبی1
از1چلیپا1و1نه1بخشی

مسجد1جامع1یزد،1ترکیبی1
از1چلیپا،1نه1بخشی1و1

چلیپای1شکسته

مسجد1جامع1یزد،11الگوی1
چلیپای1شکسته

 Behdad & Jalali(
)Jafari,2013, p. 72

 Behdad & Jalali(
)Jafari,2013, p. 73

 Behdad & Jalali(
)Jafari,2013, p. 73
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برخی1نمونه1هاگونه1ها11

دوره1اسالمی

طرح1چلیپا1در1توپی11
گچی1ها1)نقش1های1
گیاهی1و1هندسی1
و1اسامی1متبرک1بر1

زمینه1الگوی1نه1بخشی،1
چلیپایی1و1چلیپای1

شکسته(

مسجد1جامع1یزد،1الگوی1نه1
بخشی

 Behdad & Jalali(
)Jafari,2013, p. 73

مسجد1جامع1یزد،11الگوی1
نه1بخشی

 Behdad & Jalali(
)Jafari,2013,p. 7

الگوی1چلیپایی

طرح چلیچا در نقوش 
اسلیمی )نقوش اسلیمی 

و ختایی ایجاد کننده 
طرح چلیپایی یا الگوی 

مسجد1شیخ1لطف1اهلل،1مسجد1جامع1یزدنه بخشی و شمسه( 
اصفهان

مسجد1شیخ1لطف1اهلل،1
اصفهان

7-2- گونه های کهن الگوی چلیپا در ته رنگ انواع 
بناهای ایرانی)پیش از اسالم و در دوره اسالمی(

گونه های   ،2-6 بخش  از  آمده  به دست  تحلیل های  بر  بنا 
کهن الگوی چلیپا در تهرنگ نمونه های بررسی شده،  بر 
تحلیل  به  توجه  با  بخشی هستند.  نه  الگوی  مادر  اساس 

ساماندهی فضایی این بناها، فرم بخش مرکزی، چهار فضای 
محوری و چهار فضای کنج الگوی نه بخشی، تعیین کننده 
و موجد گونه های استفاده شده در نمونه ها می باشد )شکل 
60(. همچنین ترکیب گونه ها با هم مولد گونه های جدید 
از این الگو هستند. گونه های به دست آمده از تحلیل ها در 

ادامه ارائه شده است.  
شکل 60: شکل های تحلیل فضای نه بخشی بر اساس فرم فضای میانی، چهار فضای محوری و چهار فضای کنج: 

1.نه بخشی درون گرا با فضای میانی پوشیده 2. نه بخشی درون گرا با فضای میانی باز یا پوشیده 3.  نه بخشی برونگرا 
)فضای میانی پوشیده، ایوان ها  و یا ایوان های ستوندار رو به بیرون( 4. چهارتاقی برون گرا )فضای میانی پوشیده با 

گنبد( 

)2(
 

)1(

)4()3(
الف( پیش از اسالم
1. الگوی چلیپایی

مرکزی  بخش  آن  در  که  درون گرا:  بخشی  نه  الگوی   .2
این  راستای  در  ستوندار  ایوان  چهار  و  می باشد  حیاط 

میانسرا می باشند و حالت چلیپایی دارند.
با  الگوی نه بخشی درون گرا که در آن بخش مرکزی   .3

پوششی تخت است و اتاق هایی کشیده در راستای چلیپایی 
وجود دارد و چهار اتاق نیز در کنج دارد.

4. الگوی نه بخشی برون گرا که در آن بخش مرکزی تاالری 
ستوندار با پوشش تخت است و در راستای این مرکز چهار 
ایوان ستوندار، رو به بیرون وجود دارد. چهار اتاق نیز در 

چهار کنج قرار دارد.
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5. الگوی نه بخشی در نه بخشی
6. ترکیب الگوهای مختلف نه بخشی 

میانسرای  و  بخشی(  نه  )در  بخشی  نه  الگوی  ترکیب   .7
چهار ایوانی

8. الگوی پنج بخشی، معروف به چهاربخشی و چهارتاقی، 
آن  در  که  است،  بخشی  نه  الگوی  از  بخشی  واقع  در  که 
تاقی قرار دارد  الگو چهار ستون چهار  این  در چهار کنج 
از گوشه سازی ها بر روی این چهار  با استفاده  و گنبدی 

ستون نشسته است. این الگو حالتی برونگرا دارد.
چهارتاقیست  همان  که   درونگرا،  چهاربخشی  الگوی   .9
)شماره 8( که از طریق راهرو )مردگردی( حالتی متصل به 

دیگر فضاها دارد.
10. الگوی نه بخشی با پنج گنبد

حالتی  که  )درونگرا(  چهارایوانی  میانسرای  الگوی   .11
چلیپایی دارد.

12. الگوی چهارباغ

ب( دوره اسالمی
مدارس  در  که  )درونگرا(  میانسرای چهارایوانی  الگوی   .1

و مساجد و کاروانسرا به کار بسته شد وچلیپا گونه است.
دارد  بخشی  نه  الگویی  که  )درونگرا(  الگوی چهارصفه   .2
که فضای مرکزی پوشیده شده با گنبد است و در برخی 
موارد باز است و در چهار کنج چهار اتاق خانه و در راستای 

چلیپایی، چهار صفه )به اصطالح( قرار دارد. 
3. الگوی کوشکی، که الگویی نه بخشی است و برونگراست.

4. الگوی چهارباغ 
5. الگوی چلیپایی برخی گنبدها

6. الگوی ترکیبی گنبد و چهار ایوان
پالن های  در  بخشی  نه  و  چلیپایی  گونه  دو  کلی  به طور 
بررسی شده دیده می شود. گونه های چلیپایی یاد شده در 
ته رنگ بناهای ایرانی، به همراه نمونه ها در جدول 2  آورده 

شده است.

 جدول 2: گونه های چلیپایی در ته رنگ بناهای ایرانی
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8. نتیجه گیری
ایرانی  معماری  در طول حیات  ژرفی  معانی  دارای  چلیپا 
چهار  چهارعنصر،  خورشید،  نماد  نقش،  این  است.  بوده 
کیفیت طبیعت، گردش چهار فصل،  چرخه هستی، زمان 
گیتی،  سوی  چهار  حرکت،  و  زندگی  پیوستگی  بیکران، 
نمایانگر  نماد مهر و مهر پرستی،  جاودانگی، حرکت آب، 
کثرت و رسیدن به وحدت و بازگشت به آفریننده، صلح 
با  می باشد.  غیره  و  نور  تعالی،  و  تکامل  فروهر،  وسازش، 
الگویی  و  اصل  همچون  آن،  معنایی  اهمیت  به  توجه 
فرازمینی در معماری ایران زمین تنیده است و گونه های 
مختلفی از این نقش در تهرنگ بناها و در تزیینات معماری 
وجود دارد. در تهرنگ بناهای بررسی شده پیش از اسالم 
و دوره اسالمی، اعم از خانه، آتشکده، کوشک، باغ، کاخ، 
انواع  چلیپا،  گونه های  میان  از  غیره،  و  مدرسه  مسجد، 
الگوی نه بخشی و چلیپایی ساده )که خود بخشی از الگوی 
نه بخشی است(، غالب است. در این بررسی مشخص شد 
که فرم فضای میانی، چهار فضای محوری و چهار فضای 
استفاده  گونه های  کننده  تعیین  بخشی،  نه  الگوی  گوشه 
شده از این الگو می باشد. این پژوهش نشان می دهد که در 
تهرنگ بناهای پیش از اسالم در ایران، دوازده گونه و در 
دوره اسالمی شش گونه از این الگو وجود دارد. »چلیپایی، 
بخشی  نه  حیاط(،  مرکزی  )بخش  درون گرا  بخشی  نه 
بخشی  نه  تخت(،  پوششی  با  مرکزی  )بخش  درون گرا 
برون گرا )بخش مرکزی تاالری ستوندار با پوشش تخت(، 
نه بخشی در نه بخشی، ترکیبات الگوی نه بخشی، الگوی 
میانسرای چهارایوانی، ترکیب الگوی نه بخشی و میانسرای 

و  به چهاربخشی  پنج بخشی )معروف  الگوی  چهارایوانی، 
چهارتاقی( برون گرا، الگوی چهاربخشی درونگرا، الگوی نه 
شده  یافت  گونه های  از  چهارباغ«  و  گنبد  پنج  با  بخشی 
در ساماندهی فضایی بناهای پیش از اسالم و »میانسرای 
چهارایوانی، چهارصفه )الگویی نه بخشی درونگرا با فضای 
با گنبد و در مواردی بدون گنبد(،  مرکزی پوشیده شده 
الگوی کوشکی )الگویی نه بخشی برونگرا(، الگوی چهارباغ، 
گنبد چلیپایی و ترکیب میانسرا و گنبد چلیپایی« از انواع 
بناهای دوره اسالمی می  گونه های دیده شده در تهرنگ 
چلیپا،  اقسام  اسالم  از  پیش  معماری  تزیینات  در  باشند. 
چلیپای مورب، چلیپای شکسته، شکسته ممتد، الگوی نه 
بخشی و شمسه )ستاره چند پر، خورشیدی و یا گل چند 
نقوش  گاه  و  است  استفاده شده  موارد  این  ترکیب  و  پر( 
گیاهی، حیوانی و انسانی بر زمینه چلیپا و چلیپای مورب 
و نه بخشی نقش بسته اند و این الگوها را تداعی می کنند. 
در تزیینات دوره اسالمی نیز، از گونه های چلیپایی ساده، 
شمسه ها  و  بخشی  نه  شکسته،  چلیپای  مورب،  چلیپای 
در گره سازی نقوش هندسی و آالت گره ها، خوشنویسی، 
گچ بری ها،  و  آجرکاری ها  کاشی کاری ها،  در  معقلی ها 
شمسه  گونه  از  کاربندی ها  زمینه  ترسیم  در  همچنین  و 
استفاده شده است. با توجه به اصالت و غنای معنایی الگوی 
چلیپا در معماری ایرانی اسالمی و تنوع شکلی، کارکردی 
از  نیز  جدید  طراحی های  در  می توان  آن،  ساختاری  و 
گونه های مختلف این الگو بهره برد و بدین وسیله گام هایی 
در راستای احیاء و بازآفرینی و تداوم الگوهای اصیل ایرانی 

اسالمی برداشت. 
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