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پژوهشیبرآرایههایهندسیمحرابهایگچبریدورهیایلخانی
در ایران
احمد صالحی کاخکی

**

دانشیار ،دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان
***
بهاره تقوی نژاد

دانشجوی دکتری پژوهش هنر و مدرس دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول)

تاریخ دریافت مقاله 94/12/20 :تاریخ پذیرش نهایی95/03/13:

چکیــــده:

محرابهای گچبری عصر ایلخانی ،به عنوان یکی از باشکوهترین جلوههای تزئین در معماری این دوره ،عالوه بر تنوع
آشکار در فرمها و ابعاد ساخت ،شامل مجموعهی منحصربفردی از آرایهها و همچنین کتیبههای گوناگون است .این
نقوش که تقریب ًا ،در کلیهی اجزاء و قسمتهای محرابهای گچبری اعم از پیشانی ،حاشیهها ،نیم ستونها (پیلک)،
سرستونها ،طاقنماها و لچکیها به چشم میخورد؛ شامل انواع نقوش گیاهی (اسلیمی و ختایی) و هندسی (گره) است
که در اکثر نمونهها ،تلفیق آنها با خطوط و اقالم موجود (کوفی ،ثلث و )...دیده میشود .در این مقاله ،عالوه بر معرفی
انواع آرایههای هندسی به کار رفته در محرابهای گچبری عصر ایلخانی ،تنوع ،تداوم یا تکرار هر یک از گرههای مذکور
و نحوهی کاربرد آنها در بخشهای مختلف محرابها ،از حیث وسعت فضای اختصاص یافته و مکان به کار برده شده،
مورد ارزیابی قرار گرفته است .روش یافتهاندوزی بر پایه پژوهشی میدانی (عکاسی ،طرح خطی 1تصاویر) و با استناد به
منابع مکتوب صورت گرفته که به روش تاریخی-تطبیقی ،برمبنای الگوهای هندسی ،به تحلیل دادههای بدست آمده
از نمونههای مطالعاتی میپردازد .نتایج حاصله ،که از بررسی  12محراب گچبری تاریخدار یا منسوب به دورهی ایلخانی
به دست آمده ،حاکی از آن است که کاربرد نقوش هندسی در این محرابها ،حضوری ُپررنگ داشته که بیشترین درصد
را ،گرههایی برپایه عدد مبنای 2شش و هشت (گرههای شش و شمسه ،هشت و طبل گردان و )...به خود اختصاص داده
است .این گرهها غالب ًا ،در دیوارهای جانبی و روبروی طاقنما و حاشیههای محرابهای گچبری قرار گرفته و تقریب ًا در
اکثر موارد ،با نقشمایههای گیاهی (گل ،برگ و )...و شکلهای هندسی ساده (دایره ،مثلث ،لوزی و ،)...توأمان شده است.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده مسئول در رشته پژوهش هنر ،با عنوان« :تزئینات محرابهای گچبری دورهی ایلخانی در ایران ،تحلیل
سبکشناختی بر مبنای ترکیببندی و نقش مایهها» در دانشگاه هنر اصفهان ،به راهنمایی دکتر احمد صالحی کاخکی و دکتر مهرداد قیومی بیدهندی است.

*** b.taghavinejad@aui.ac.ir

** ahmadsalehikakhki@yahoo.com
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روش تحقیق

روش بررسی و ابزار تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش،
مشتمل بر روشهای «تاریخی -تطبیقی» است .ابتدا هر
محراب و نقشمایههای آنها (با تأکید بر آرایههای هندسی)
توصیف شده است و در ادامه با استفاده از جدول ،نمودار و
تطبیق نمونههای نقوش هندسی و محل کاربرد آن ها در
بخشهای مختلف محرابها و همچنین تلفیق آنها با نقوش
گیاهی یا کتیبهها ،دستهبندی و تحلیلهایی ارائه شده است.
روش یافتهاندوزی در این پژوهش نیز ،مبتنی بر منابع اسنادی،
بررسیهای میدانی و مشاهدات عینی نگارندگان ،تهیهی
تصاویری از نقوش هندسی در محرابهای مذکور و ترسیم
انواع گرهها ،با نرمافزار  7.0 Matrixاست.
پیشینهی تحقیق

در تزئینات معماری دورهی ایلخانی تا آغاز تیموری ،نقوش
هندسی (گرهها) اهمیت و جایگاه ویژهای پیدا میکند که در
اغلب هنر این دوران از جمله کتابآرایی ،آثار چوبی و ،...به
چشم میخورد .راجع به موضوع پژوهش ،منبعی که به طور
خاص به بررسی آرایههای هندسی محرابهای گچبری
دورهی ایلخانی (یا دیگر ادوار تاریخی) و تجزیه و تحلیل نقوش
پرداخته باشد؛ مشاهده نشد و در بیشتر مقاالت یا کتب ،به بیان
توصیفی محرابها ،آرایهها و تکنیکهای اجرایی به طور کلی،
پرداخته شده و در برخی نمونهها ،تصاویری به صورت پراکنده
آمده است .مطالعات تطبیقی در زمینهی سبکشناسی نقوش
نیز ،غالب ًا با استناد به تصاویر محرابها انجام گرفته است .لذا
آرایههای محرابها ،با نگاهی دقیق و مبتنی بر جزئیات ،مورد
مطالعه و بررسی قرار نگرفته و یا حداقل در یک مجموعه در کنار
هم قرار ندارد .پوپ ( ،)1387در زمینهی محرابهای گچبری
موجود از سدههای مختلف تاریخی ،به ویژه محرابهای
گچی عصر ایلخانی و آرایههای آنها ،تحلیلها و نظریاتی را
ابراز کرده است و تصاویری از محرابها ،به همراه چند طرح
خطی از تزئینات و طرحهای آژدهکاری (سوزنی) را ،ارائه
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وجود محراب ،در مساجد و سایر بناهای مذهبی به عنوان
نمادین دین اسالم؛ از اهمیت و جایگاه ویژهای
برترین عنصر
ِ
برخوردار بوده است؛ لذا هنرمندان در ادوار مختلف؛ نهایت دقت
و مهارت خویش را به کار گرفته و سعی در آراستگی هر چه
بیشتر آن داشتهاند تا جلوهای روحانی بدان بخشـند .محرابها
که با استفاده از انواع طرحها و تکنـیکهای فنی و بهرهگیریاز مواد و مصالح گوناگون (گچ ،سنگ ،آجر ،چوب و کاشی)
ساخته و تزئین شدهاند -یکی از بهترین عناصر معماری مذهبی
در اسالم به شمار میرود که میتواند جلوههایی از هنر ناب و
اصیل دورهی تاریخی خویش را آشکار نماید .در این راستا،
محرابهای گچبری دورهی ایلخانی ،هم به لحاظ تعدد ،تنوع
و گستردگی نمونهها و هم به دلیل نقوش و آرایههای به کار
رفته ،بسیار ممتاز بوده و جلوههای بصری منحصر به فردی را
پدید آورده است که وجود کتیبههای تاریخی نیز ،بر اهمیت و
اعتبار آنها میافزاید .این محرابها که به واسطهی وسعت
قلمرو ایلخانان ،تقریب ًا در سراسر ایران امروزی پراکندهاند؛ عمدت ًا
در مساجد ،بقاع و امامزادگان قرار داشته و نیازمند مطالعه و
بررسیهای عمیقتری است تا ارزشهای بصری و تکنیکی
آنها ،بیش از پیش ،آشکار گردد .لذا مقالهی حاضر ،تالشی
است در جهت شناسایی و چیستی نقوش هندسی (گرهها) به
کار رفته در محرابهای گچبری قرون هفتم و هشتم هجری،
شاخص تاریخدار و یا منسوب به این
که با تأکید بر نمونههای
ِ
دوره انجام شده است ( 12محراب گچبری از  5استان) و در
صدد پاسخگویی به این سؤاالت است :عمدهترین و ُپرکاربرد
ترین گرههای موجود در محرابهای گچبری دورهی ایلخانی
کدام است؟ محل کاربرد گرهها در بخشهای مختلف محراب
و ارتباط آن ،با نقوش گیاهی یا کتیبههای به کار رفته در
محرابها چگونه است؟ قابل ذکر است که تزئینات آژدهکاری
(سوزنی) نیز ،به عنوان نقوش هندسی رایج در گچبریهای
دورهی سلجوقی و ایلخانی مطرح است اما ،از بررسی آنها
در این پژوهش پرهیز شده و تنها به نقوش گرهها ،پرداخته
شده است .با توجه به این که تاکنون ،از حیث ویژگیهای
نقوش (باألخص آرایههای هندسی) ،قاعدهای برای تشخیص
و تفکیک محرابهای دورهی ایلخانی از نمونههای ماقبل،

تبیین نشده است؛ این پژوهش میتواند به عنوان مقدمهای
برای شناخت سبکهای بصری تزئینات ،در دورهی ایلخانی
به شمار آید که کمبود آن ،در بحث آرایههای محرابهای
گچبری ،بر ضرورت پرداختن به این موضوع ،تأکید میکند.
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میدهد .ویلبر ( )1346نیز پس از شرح اجمالی تاریخ ایلخانان
در ایران و بحث دربارهی سبک معماری این عصر فهرست
نسبت ًا کاملی از بناهای ایلخانی در سراسر ایران تهیه نموده
که برخی از آنها دارای محراب گچبری هستند .وی ،عالوه
بر توصیف محرابهای گچبری (ذکر تاریخ و نام سازندگان)،
به تحلیلهای مختصری نیز میپردازد .سجادی ( )1375هم،
عالوه بر برشمردن نظریههای گوناگون درباره منشاء و مفهوم
محراب ،به سابقهی تاریخی کاربرد آن از صدر اسالم تا حمله
مغول میپردازد و نمونههای مطالعاتی خود را به شیوهی
توصیفی -تطبیقی ،مورد بررسی قرار میدهد .برخی دیگر از
محققان مانند انصاری (1376؛ )1365-66؛ حاتم ( )1378و
مکینژاد ( )1380نیز ،به ذکر تقسیمبندي نقوش به کار رفته در
تزئینات گچی به گروههای هندسی ،گیاهی ،انسانی ،حیوانی،
تلفیقی و خط (کتیبه) اکتفا کردهاند .گدار ( ،)1371افشار
( ،)1374سیرو ( ،)1376پترسون ( ،)1977هیلنبراند (1975؛
 ،)1987شانی ( )1989و ،...نیز از دیگر پژوهشگرانی هستند
که به تاریخگذاری محرابهای گچبری دورهی سلجوقی و
ایلخانی مبادرت نمودهاند و یا در مقاالتی تخصصی ،به بررسی
یک یا چند محراب گچبری پرداخته و تعدادی تصویر یا طرح
خطی ،ارائه دادهاند.
مطالعات انجام شده نشان میدهد که علیرغم اهمیت و حجم
گستردهی تزئینات هندسی (گرهها) -که در بیشتر محرابهای
گچبری دوره ایلخانی مشاهده میشود -هنوز تحقیق جامعی
درباره این آرایهها ،صورت نگرفته است که بر ضرورت پرداختن
به گرهها ،از حیث معرفی نمونههای رایج یا منحصر و محل
کاربردشان در بخشهای مختلف محرابها (طاقنما ،حاشیهها
و ،)...تأکید میکند.
 .1مروری برگچبریهای دوره ایلخانی

(باسورث 227، 1371؛ بیانی 167 ،1387؛ همو .)365 ،1389
به دلیل خصوصیت چادرنشینی و کشورگشایی مغوالن ،کار
توساز در ایران با رکودی موقتی روبرو بود؛ اما ایشان به
ساخ 
واسطهی بهرهگیری از وزراء کاردان و به دلیل گرایشات مذهبی
(شیعه) و با اتکاء به روحیه هنر دوستی و هنرپروری ،پس از
یک وقفهی نسبت ًا طوالنی ،سعی در آبادانی مملکت و ساخت
و سازهای بیشمار و گاه عجوالنه داشتند و در این راستا ،از
تواناییهای بهترین هنرمندان و استادکاران زمان خویش ،بهره
بردند .این تالش ،منجر به خلق آثار معماری بسیار مهمی شد
که تقریب ًا در سراسر ایران امروزی به طور گستردهای ،پراکنده
توسازهای متعدد در طی حکومت ایلخانان،
است .رونق ساخ 
نیاز به تزئین در بناها را بیش از پیش آشکار ساخت به نحوی
که عالوه بر آجرکاری و کاشیکاری ،تعدد و تنوع گچبريها نیز،
از جمله شاخصههای تزئینات معماری این دوره به شمار میرود.
گرچه پیشینهی استفاده از گچ در دورههای قبل هم رایج بوده
است؛ اما در دورهی ایلخانی ،ویژگی تزئینات گچبری از لحاظ
طرح ،نقش و تکنیکهای اجرایی ،قابل تأمل است .انواع
آرایههای تزئینی گچی شامل کتیبههایی به خط کوفی (معقّد،
مز ّهر و )...و اقالم ثلث ،نسخ و ،...نقوش گیاهی (اسلیمیها،
گل و برگ) و نقوش هندسی است که در بخشهای مختلف
بناها اعم از سطوح دیواره ،مقرنسها ،محرابها ،حاشیهها و،...
وجود دارد .در زمینهی تکنیکهای گچبری 3نیز میتوان به
گچبریهای برجسته ،برهشته ،مج ّوف ،وصلهای ،فتیلهای و
استفاده از رنگ (آبی ،قرمز و )...در گچبریها ،اشاره نمود.
در این دوره ،محرابهای گچبری منحصربهفردی تولید
شد که عالوه بر این تکامل بخشیدن به محرابهای گچی
ی قبل ،از نظر طرح و نقش و حتی تکنیکهای اجرایی،
دوره 
نوآوریهایی را نیز به همراه داشت و نقطهی پایانی در زمینهی
تولید و ساخت محرابهای گچی بود .به نحوی که پس از
دورهی مذکور ،افول تدریجی تزئینات گچی ،باألخص در
ساخت محرابهای باکیفیت و پرتجمل به چشم میخورد و
محرابهای کاشی ،جایگزین آنها میگردد.
 .2محراب و تزئینات آن

با توجه به بناهای متعدد مذهبی که از دوران اسالمی به یادگار
مانده؛ نقش محراب به عنوان شاخص تعیین قبله ،جایگاه

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-10

ش اعظ م
ن و ني م بر بخ 
ش از يك قر 
دولت ایلخانی -ك ه بي 
ن مىراند -با قدرتيابى
ي صغير و گاه تا شا م فرما 
ن و آسيا 
ايرا 
گ ابوسعيد
هوالکوخان (653هـ .ق1255/م) آغاز و تا مر 
ن ادامه یافت؛ در
ن ( 736هـ .ق1336/م) بر ايرا 
بهادرخا 
ت ناپايدار و محدود شاهزادگانى از خويشان
حالى ك ه حكوم 
ن بر بخشهايى از ايران
ن آنا 
ن چنگيز و اميرزادگا 
و فرزندزادگا 
ق عرب ،تا اواخر سدهی هشتم هجری ب ه طول انجامید
و عرا 

79

80

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره دهم  /بهار  / 1395سال چهارم

امام جماعت و عاملی در راستای وحدت و اتحاد مسلمانان
الرفاعی ،1377
غیرقابلانکار است (زمانی 34، 41-34 ،1341؛ ّ
51؛ کیانی 220 ،1379؛ گرابار  )76 ،1382و به واسطهی این
اهمیت ،بستری برای بروز و ظهور بهترین و عالیترین هنرها
فراهم شد .ساخت محرابها در ایران ،که از قرون اولیهی
هجری ،غالب ًا با گچ ،به شکلی ساده و ابتدایی ،با تزئینات محدود
و متکی بر آرایههای دورهی ساسانی ،به شکلی واقعگرایانه و
نزدیک به طبیعت بود؛ در قرون میانه ،عالوه بر تداوم برخی از
سنتهای تزئین ،جای خود را به نقوش گیاهی انتزاعی ُپرکار
و پیچیده داد .به نحوی که نقوش هندسی و کتیبههای کوفی
نیز ،سهم عمدهای در تزئینات را به خود اختصاص داده بود.
سایر محرابهای ساخته شده با مصالحی نظیر آجر ،سنگ،
کاشی و چوب نیز ،از کاربرد انواع آرایههای گیاهی ،هندسی،
نمادین (قندیل) و کتیبههایی با محتوای تاریخی (شامل نام
هنرمندان ،بانیان ،سفارشدهندگان و تاریخ ساخت) ،آیات
قرآنی و مضامین مذهبی (حدیث ،صلوات ،شعار) بیبهره نبود
و این در حالی است که در بسیاری از محرابها ،کتیبههای
مذکور ،در تلفیق با آرایههای گیاهی و هندسی ،به کار رفته
است .لذا ،با استناد به نمونه محرابهای برجای مانده استنباط
میشود تزئینات همواره ،جزء جدانشدنی محرابها بوده است
به نحوی که نقوش گیاهی و هندسی تقریب ًا در همه بخشهای
محراب از جمله طاقنما ،ستون (پیلک) ،لچکی و ،...و کتیبهها
نیز غالب ًا در پیشانی ،قوس طاقنماها و حاشیههای پهن و باریک،
به کار رفته است.

 .3کاربرد آرایههای هندسی در محراب های گچبری
دوره ایلخانی

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-10

با توجه به جنبهی تقدس عنصر محراب در معماری اسالمی و
منع شمایلنگاری و تصویرسازی در اسالم ،انواع آرایههای به
کار رفته در محرابها را میتوان به گروههایی تقسیم نمود :الف)
هندسی ،ب) گیاهی (اسلیمی و ختایی) ،ج) نمادین (قندیل) ،د)
خط و کتیبه (کیانی و انصاری 95-92 ،1376؛ سجادی ،1375
 .)211-204این در حالی است که محرابهای گچبری نیز از
نقوش مذکور بیبهره نبوده است و در این مجموعه از آرایهها،
نقوش هندسی معمو ًال همگام و همراه نقوش گیاهی (انواع
گل و برگها و اسلیمیها) ،زینتبخش محرابها در دورهی

اسالمی بوده است؛ با این توضیح که کاربرد تزئینات هندسی
در محرابهای آجری نسبت به محرابهایی از جنس سنگ و
کاشی ،بیشتر است که از جمله دالیل آن میتوان به وجود زوایا
و گوشه در فرم آجرها اشاره نمود که با نقشمایههای هندسی
موافقت بهتری دارد (سجادی  .)207 ،1375قابل ذکر است که
آرایههای هندسی ،سهم عمدهای را در محرابهای گچی نیز،
به خود اختصاص داده است؛ به گونهای که با توجه به حضور
مداوم محرابهای گچبری از قرون اولیه هجری ،میتوان سیر
تحول یا تداوم نقوش هندسی ساده و گرهها را در این دسته
از محرابها ،دنبال نمود .تزئینات آژدهکاری و گرهها ،دو شکل
عمده از کاربست نقوش هندسی در محرابهای گچی قرون
اسالمی است که به واسطهی تنوع و گستردگی طرحهای
هندسی و تلفیق با نقوش گیاهی ،از جایگاه ممتازی برخوردار
هستند .این تزئینات -که از قرن چهارم هجری به تدریج در
محرابها آغاز شده بود -در سدهی پنجم با نقوش گیاهی نیز
تلفیق شد (پوپ )3184 ،1387؛ و در قرون هفتم و هشتم
هجری ،به نهایت پیشرفت خود رسید .از جمله اولین نمونه
محرابهای گچبری (در ایران) که نقوش هندسی در آن به
کار رفته؛ میتوان از محراب گچبری مسجد جامع نائین ،متعلق
به نیمهی دوم قرن چهارم هجری نام برد که گرهی معروف
4
هشت (اختر) و چلیپا در حاشیهی بیرونی محراب قرار دارد
(سجادی )235-233 ،1375و درون هر یک از نقشمایهها
نیز ،با نقوش گیاهی متراکم (درختچههای برگ مویی) ُپر
شده است (تصویر  .)1در محرابهای گچبری مسجد ملک/
امام خمینی در کرمان (اواخر قرن پنجم هجری) (تصویر ،)2
کرار بوزان اصفهان ( 528هـ .ق) که اکنون
محراب امامزاده ّ
در موزه ملی -بخش اسالمی ،نگهداری میشود (تصویر  )3و
محراب مسجد جامع اردستان (حدود  553هـ.ق) (تصویر )4
نیز ،گرههای متنوعی وجود دارد .استفاده از تکرار الگوی مبنا،
در تزئینات هندسی محرابها از ویژگیهای این دسته از نقوش
به شمار میرود که در ابتدا با تنوع کمتر و سپس با استفاده از
نقشمایههای بیشتر ،گرههای ُپرکارتر و پیچیدهتری خلق شدند
و تنوع آژدهکاری ها نیز ،به اوج رسید.
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تصویر  .1محراب گچبری
مسجد جامع نائین
(مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2محراب گچبری مسجد
ملک کرمان
(مأخذ :نگارندگان)

 .4معرفی آرایههای هندسی محرابهای گچبری
دوره ایلخانی

به منظور بررسی انواع آرایههای هندسی در محرابهای
گچبری دورهی ایلخانی ،تعداد  12محراب گچبری شاخص
(از  5استان) ،که غالب ًا دارای تاریخ و رقم هنرمند سازنده

تصویر  .4محراب گچبری مسجد
جامع اردستان
(مأخذ :نگارندگان)

بودند؛ انتخاب شد و با استناد به مطالعات میدانی (تهیهی
تصاویر) ،انواع نقوش هندسی محرابهای گچبری ،به
صورت خطی ترسیم گردید تا بهتر بتوان ،به وجود
شباهتها و تفاوتهای موجود در این تزئینات ،پی برد.
در ذیل پس از معرفی هر یک از محرابهای گچبری
مورد نظر (به ترتیب تاریخ ساخت در هر استان) ،تصاویر
و طرحهای خطی نقوش هندسی (گرهها) ،اسامی و محل
کاربرد هر یک از آنها ذکر شده است.

نقشــه  .1جانمایــی محرابهــای گچبــری مطالعــه شــده ،تاری ـخدار یــا
منســوب بــه دورهی ایلخانــی در نقشــه ایــران

این محرابهای گچبری به تفکیک استانها عبارتند از:
محراب مسجد جامع ارومیه در استان آذربایجان غربی،
محرابهای مساجد؛ جامع اصفهان ،هفتشویه ،میان ده
کوهپایه ،فارفآن ،امامزاده ربیعه خاتون و بقعه پیربکران در
استان اصفهان ،محرابهای مسجد جامع بسطام ،مسجد
و صومعههای بایزید بسطامی در استان سمنان ،محراب
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شاید بتوان بخش عمدهای از این پیشرفت و تکامل را،
مرهون حمایت بانیان و سفارشدهندگان و خالقیت
هنری هنرمندان گچبر و خوشنویس این دوران دانست
که منجر به خلق نمونههای منحصربهفردی شده است .در
قرون هفتم و هشتم هجری ،مقارن با حکومت ایلخانان،
محرابهای گچبری با شکوهی از حیث تکنیکهایی اجرایی
(برجسته ،برهشته ،مج ّوف ،وصلهای و )...و همچنین ابعاد
و اندازههای متنوع ساخته شد؛ که عالوه بر ویژگیهای
مذکور ،به دلیل آرایههای متنوع شامل انواع نقوش گیاهی
(اسلیمی و ختایی) ،هندسی (گرههای ساده و پیچیده) و
مشجر و،)...
کتیبههای بسیار زیبای کوفی (معقّد ،مز ّهر،
ّ
ثلث ،نسخ ،ریحان و رقاع ،از اهمیت بسیاری برخوردار
هستند .به عقیدهی محققین ،شواهد و قراین محرابهای
گچبری این دوره نشان میدهد که آرایههای تجریدی،
ی خود دست یافتهاند و
به مطلوبترین شیوهی بیان هنر 
اشکال هندسی ،جایگزین بیشتر نمادهای انتزاعی منسوخ
شده ،گردیده است (پوپ .)3196-3195 ،1387در ادامه،
به معرفی محرابهای گچبری دورهی ایلخانی و آرایههای
هندسی آنها ،در چند محراب شاخص تاریخدار یا منسوب
به دورهی مذکور ،پرداخته شده تا بهتر و بیشتر ،بر اهمیت
کاربرد تزئینات هندسی در آنها ،تأکید شود.

تصویر  .3محراب گچبری امامزاده
کرار بوزان (اصفهان)
ّ
(مأخذ :نگارندگان)
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تصویــر  .1-5طاقنمــای فوقانــی محــراب گچبــری مســجد جامــع ارومیــه
(مأخــذ :نگارندگان)

تصویــر  .2-5طــرح خطــی گــرهی هشــت و دوازده ،محــراب گچبــری
مســجد جامــع ارومیــه (مأخــذ :نگارنــدگان)

 .4-2محراب بقعهی پیربکران اصفهان

گچبری موجود در صحن مجموعه ،دو تاریخ  703و  712هـ .ق و
نام هنرمند گچبر «محمد نقاش» را دربر دارد .لذا احتما ًال ،محراب
گچبری نیز در سالهای اولیهی قرن هشتم هجری ساخته شده
است (ویلبر 135-132 ،1346؛ حمزوی و اصالنی 65 ،1391؛
هنرفر  .)5 ،1353این محراب با نقوش گیاهی ُپرکار (گل نیلوفر)

 .4-1محراب مسجد جامع ارومیه

این محراب که در ضلع جنوبی شبستان مسجد جامع
ارومیه قرار دارد؛ یکی از قدیمیترینُ ،پرکارترین و بزرگترین
( 7/82×5/47متر) محرابهای گچبری عصر مغول است
که از حیث تزئینات و تکنیکهای به کار رفته ،از جمله
شاهکارهای اواخر قرن هفتم هجری محسوب میشود که
وجود کتیبهی تاریخی (بین دو ستون طرفین قسمت پایین
محراب) ،دربردارندهی نام سازنده و تاریخ ساخت محراب
است؛ بر ارزش و اعتبار آن میافزاید« :عمل عبد المومن
بن شرفشاه النقاش التبریزی فی شهر ربیع االول سنه سته
و سبعین و ستمائه» [ 676هـ  .ق] (ویلسن -1083 ،1317
1085؛ ویلبر 124-123 ،1346؛ پوپ 3181-3180 ،1387؛
مالزاده 40-39 ،1378؛ دیباج  .)142-141 ،1346عالوه
بر تزئینات گیاهی (اسلیمی و ختایی) و کتیبههای ثلث ،رقاع

در ضلع جنوبی صحن مسقف طبقه اول بقعه پیربکران ،عارف
نامی قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری ،محراب باشکوهی
وجود دارد که از حیث عظمت و شکوه ،نمونهی بارزی از
محرابهای گچبری دورهی ایلخانی به شمار میرود .کتیبههای
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امامزاده فضل و یحیی محالت در استان مرکزی و
محراب مسجد جامع ابرکوه در استان یزد.

و کوفی معقّد ،در بخشهای مختلف محراب ،طاقنمای
فوقانی نیز ،با گرهی شمسه هشت و دوازده (تصویر  )5و
ُق ّبهها/گلمیخهای مدور و برجسته (مشبک ُمج ّوف) آراسته
شده است (تصویر )5؛ که از بارزترین قسمتهای محراب
مذکور به شمار میرود؛ به گونه ای که ،مشابه آن را از حیث
طرح و نقش ،محل کاربرد و ترکیب با نقوش گیاهی و هم
چنین تکنیک اجرا ،در دیگر نمونههای محرابهای گچی
این دوره (در ایران) نمیتوان یافت .قابل ذکراست نقوش
گیاهی (انواع گلها و برگهای متنوع) بر روی ساقهای
(مشبک) قرار دارد
در فضای داخلی نقشمایههای هندسی
ّ
و دارای حرکت و پویایی است .کاربرد گرهی مذکور در
عمدهترین بخش محراب مسجد جامع ارومیه (طاقنمای
فوقانی) ،با وسعت زیاد به اجرا درآمده است و تزئین آن
بیشتر از دیگر آرایههای به کار رفته در سایر قسمتهای
این محراب ،خودنمایی میکند.
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مطبق و کتیبههایی به خط کوفی (بنایی ،معقلی
و اسلیمیهای ّ
و تزئینی) و قلم ثلث ،آراسته شده است .از جمله نقوش هندسی
ی «پنج تُند» است که در لچکیهای کوچک
این محراب ،گره 
طاقنمای دوم واقع شده و بر روی بستری از نقوش گیاهی
(اسلیمی) قرار گرفته است؛ به نحوی که ارتباط معناداری با طرح
گیاهی مذکور ندارد .گرچه تنوع و تعدد نقوش گیاهی و کتیبهها

83

در محراب گچبری بقعهی پیربکران بسیار است؛ اما با توجه به
شواهدی که از آرایههای هندسی در درون طاقنمای دوم محراب
[ ]Aوجود دارد به نظر میرسد که کاربرد نقوش هندسی در این
محراب ،تنها محدود به فضای لچکی طاقنمای دوم نبوده و در
دیگر قسمتهای محراب مذکور نیز کاربرد داشته است و به مرور
زمان از بین رفته و تخریب شده است (تصویر .)6

A

تصویــر  .1-6لچکــی و طاقنمــای دوم ،محــراب گچبــری بقعــهی
پیربکــران اصفهــان (مأخــذ :نگارنــدگان)

تصویــر  .2-6طــرح خطــی گــرهی پنــج تُنــد ،محــراب گچبــری بقعـهی
پیربکــران اصفهــان (مأخــذ :نگارنــدگان)

 .4-3محراب امامزاده ربیعه خاتون اشترجان اصفهان

این محراب بخشیده است (ویلبر  ،150 ،1346آبیار ،1381
 .)80-78آرایههای هندسی نیز ،از دیگر تزئینات محراب
ربیعه خاتون است که بر روی ،نیمستونها (پیلکها) و دیوار
روبروی طاقنمای دوم ،وجود دارد و دو گرهی شاخص ( ُکند
دوازه و پنج ،هشت و طبل گردان) این محراب گچبری نیز،
بر مبنای اعداد پنج ،هشت و دوازده ترسیم شده است .در
داخل نقشمایههای گرههای مذکور ،با اشکال هندسی ساده
(مثلث ،لوزی و )...و تزئینات آژدهکاری آراسته شده که البته به
علت آسیبدیدگی و فرسایش سطح گچ در برخی قسمتها،
خوانایی نقوش به اجرا درآمده درون برخی از نقشمایهها ،از
بین رفته است (تصاویر  7و .)8

این محراب که متعلق به امامزاده ربیعه خاتون ،در فاصلهی
چندصدمتری مسجد جامع اشترجان اصفهان است؛ جزو
معدود محرابهایی است که از محل اصلی خود جابجا شده
و اکنون در موزهی ملی -بخش اسالمی ،نگهداری میشود.
در دو طرف بدنهی داخلی محراب ،نام سازنده «عمل مسعود
کرمانی» و تاریخ ساخت «فی سنه ثمان و سبعمائه» [708هـ
.ق] ،به قلم ثلث نوشته شده است .لذا یکی از نمونههای
معتبر و شاخص محرابهای گچبری دورهی ایلخانی ،به
شمار میآید .تزئینات محراب شامل کتیبههای کوفی و ثلث
است که در کنار نقوش گیاهی اسلیمی ،زیبایی خاصی به
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تصویر  .1-7نیمستون ،محراب گچبری تصویر  .2-7گرهی ُکند
امامزاده ربیعه خاتون اشترجان اصفهان دوازده و پنج ،محراب گچبری
امامزاده ربیعه خاتون اشترجان
(مأخذ :نگارندگان)
اصفهان (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .1-8دیوار روبروی طاقنمای دوم،
محراب گچبری امامزاده ربیعه خاتون اشترجان
اصفهان (مأخذ :نگارندگان)

تصویــر .2-8گــرهی هشــت و طبــل گــردان،
محــراب گچبــری امامــزاده ربیعــه خاتــون
اشــترجان اصفهــان (مأخــذ :نگارنــدگان)
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 .4-4محراب مسجد جامع اصفهان

این محراب نفیس -که به «محراب اولجایتو» شهرت
دارد -به عقیدهی محققین ،بالفاصله پس از گرویدن
اولجایتو به مذهب شیعه ساخته شده است .محراب مذکور
در شبستان ضلع شمالی ایوان غربی مسجد جامع اصفهان
قرار گرفته و یکی از نمونههای شاخصی است که تاریخ
ساخت آن« ،سنه عشر و سبعمئه» [710هـ .ق] بر روی
طاقنمای فوقانی محراب و نام گچبر «عمل حیدر» نیز،
بر حاشیهی طاقنمای مذکور حک شده است و عالیترین
درجهی مهارت و استادی سازندگان خود را نشان میدهد

تصویــر  .1-9پیشــانی طاقنمــای دوم ،محــراب گچبــری اولجایتــو در
مســجد جامــع اصفهــان (مأخــذ :نگارنــدگان)

 .4-5محراب مسجد میان ده کوهپایه اصفهان

این محراب نسبت ًا کوچک و منسوب به دورهی ایلخانی ،در
مسجد کوهپایه در شرق اصفهان واقع است (ویلبر،1346
195؛ سیرو  .)65 ،1376تزئینات محراب محدود بوده و
شامل نقوش گیاهی ،هندسی و کتیبهای به قلم ثلث در
حاشیهی محراب است .تنها نقش هندسی در طاقنمای

تصویــر  .2-9گــرهی فرفــره ســر و تــه در تلفیــق بــا خــط کوفــی،
محــراب گچبــری اولجایتــو در مســجد جامــع اصفهــان
(مأخذ :نگارندگان)

محراب قرار دارد و بر مبنای عدد شش رسم شده است که
در داخل نقشمایههای آن نیز ،نقوش گیاهی (گل ششپَر)
وجود دارد (تصویر .)10

تصویــر  .2-10گــره شــش و شمســه ،محــراب گچبــری مســجد میــان ده
کوهپایــه (مأخــذ :نگارندگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-10

تصویــر  .1-10دیــوار روبــرو ،محــراب گچبــری مســجد میــان ده
کوهپایــه (مأخــذ :نگارنــدگان)

(گدار 60-61 ،1371؛ ویلبر  .)153 ،1346در پیشانی
مشجر با
طاقنمای دوم ،کتیبهای به خط کوفی معقّد و
ّ
عبارت «ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل علی ولی اهلل»
مشاهده میشود که گرهای با عنوان «فرفره َسر و تَه» ،با
این خط پیوند خورده و انتهای حروف نیز به طور منظم و
تکرارشونده ،به نقش گیاهی (اسلیمی) ختم شده و ترکیب
زیبایی را پدید آورده است .منحصربهفرد بودن این گره،
محل کاربرد و تلفیق آن با کتیبهی کوفی ،از اهمیت نقش
هندسی مذکور ،حکایت میکند (تصویر .)9
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 .4-6محراب مسجد هفشویه /هفتشویه اصفهان

محراب مذکور در مسجد هفتشویه اصفهان ،که در گذشته
عنصر اصلی مجموعهای شامل مدرسه ،حمام و ...بوده
است؛ قرار دارد (سیرو 148-147 ،1359؛ مهریار ،1384
 .)16-15از این بنا در حال حاضر ،فقط محراب گچبری
و بقایایی از دیوارها و ...برجای مانده و بقیهی قسمتها
تخریب شده است.
این محراب بسیار زیبا و نفیس -که فاقد تاریخ ساخت
و نام سازنده است -به دلیل مشابهت تزئینات خود با
گچبریهای قرون هشتم هجری ،به دورهی ایلخانی
منسوب شده است (حدود  740هـ.ق) و دارای نقوش متنوع
گیاهی ،هندسی و کتیبههایی به خط کوفی و اقالم ثلث و
نسخ است (گدار228-226 ،1371؛ سجادی -136 ،1375
 .)135بر روی نیمستون (پیلک) محراب ،گرهای با استفاده
از خطوط منحنی و دوایر مماس بر هم به اجرا درآمده و در
داخل نقشمایههای آن نیز ،با نقوش گیاهی (گل چهارپر و
بند اسلیمی) تزئین شده است (تصویر .)11

تصویــر  .1-11نیمســتون،
محــراب گچبــری مســجد
جامــع هفتشــویه اصفهــان
(مأخــذ :نگارنــدگان)

تصویــر  .2-11گــرهی حلقــه
اتصــال ،محــراب گچبــری
مســجد جامــع هفتشــویه
اصفهــان (مأخــذ :نگارنــدگان)

 .4-7محراب مسجد فارفآن اصفهان

کتیبههای متعددی از آیات قرآنی و احادیثی به خط کوفی و
قلـم ثلث اسـت که متأسفانه کتیبهی حاوی نام سازنده (در
حاشیهی طاقنمای فوقانی) و بخش پائینی محراب ،به شدت
آسیب دیده است (صالحی کاخکی.)233-241 ،2007 5
کل فضای لچکیهای طاقنمای محراب ،با گرهای به نام
«س هپَری گردان» تزئین شده که درون نقشمایهی ستاره آن
نیز ،نقوش گیاهی (گل ششپر) قرار دارد (تصویر .)12

تصویــر  .1-12لچکــی
محــراب ،محــراب گچبــری
مســجد جامــع فارفــآن
(مأخذ :نگارندگان)

تصویــر  .2-12گــرهی ســه
پَــری گــردان ،محــراب
گچبــری مســجد جامــع
فارفــآن (مأخــذ :نگارنــدگان)

 .4-8مسجد بایزید بسطامی

محراب بایزید در مجموعهی تاریخی بایزید بسطامی و
در بخش مردانهی مسجدی به همین نام وجود دارد .این
محراب ( 3/9×3/3متر) ،یکی از نمون ه محرابهای گچبری
شاخص این دوره محسوب میشود که بر حاشیهی طاقنمای
فوقانی محراب ،نام معمار آن «عمل محمدحسین بن ابیطالب
المهندس بناء دامغانی» ذکر شده است و به دلیل کتیبهی
گچبری تاریخدار در بخش فوقانی محراب ( 699هـ .ق)،
به پایان قرن هفتم هجری ،منسوب است (شهنما ،1390
88؛ کیانی179 ،1374؛ مخلصی 126-122 ،1359؛ حقیقت
 .)355-359 ،1344نقوش گیاهی بسیار ظریف (اسلیمیهای
پیچان و تودرتو) ،کتیبههای ثلث ،کوفی در کنار نقوش
هندسی (گره) ،جلوهی بصری زیبایی به این محراب بخشیده
است .نقوش هندسی این محراب شامل گرههایی بر مبنای
عدد چهار و شش است (گرههای شش و گیوه ،هشت و
چهارلنگه و )...که در دیوارهای جانبی و روبروی طاقنما،
حاشیه و نیمستون (پیلک) محراب قرار دارد که تنوع و کثرت
آنها ،از اهمیت کاربرد گرهها در این محراب ،حکایت میکند.

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-10

محراب مورد نظر در مسجد جامع روستای فارفآن ،در شرق
اصفهان (نزدیک ورزنه) قرار داشته که به دورهی ایلخانی
منسوب است و از نظر آرایههای موجود و تکنیکهای اجرایی
با محرابهای پیربکران ،ربیعه خاتون ،اشترجان و هفتشویه
شباهت دارد .این محراب زیبا ،دارای نقوش گیاهی متنوع و
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تقریب ًا در تمام گرههای موجود در این محراب ،نقوش گیاهی
شامل گلهای ساده (چهار و شش گلبرگ) ،برگ و نیمبرگ
وجود داشته که در برخی نمونهها ،این نقوش گیاهی ،تنها به
منظور ُپرکردن فضای داخلی نقشمایههای هندسی (تصاویر
 15 ،13و  )16و گاه در تلفیق با خطوط تشکیلدهندهی گره
و جزئی از آن به شمار میرود (تصویر .)14

تصویر  .1-16دیوار داخلی،
محراب گچبری مسجد بایزید
(مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2-16طرح خطی گره طبل
در طبل ،محراب گچبری مسجد
بایزید بسطامی (مأخذ :نگارندگان)

 .4-9محرابهای صومعه بایزید بسطامی

تصویر  .1-14دیوار روبروی
طاقنما ،محراب گچبری مسجد
بایزید بسطامی (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2-14طرح خطی گره هشت
و چهارلنگه ،محراب گچبری مسجد
بایزید بسطامی (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .1-15نیمستون ،محراب
گچبری مسجد بایزید بسطامی
(مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2-15طرح خطی گره شش
و گیوه ،محراب گچبری مسجد
بایزید بسطامی (مأخذ :نگارندگان)
تصویر  .1-17دیوار جانبی طاقنما،
محراب گچبری صومعهی بایزید
بسطامی ،اتاق (( )1مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2-17گره منحنی ،محراب
گچبری صومعهی بایزید بسطامی،
اتاق (( )1مأخذ :نگارندگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-10

تصویر  .1-13حاشیه پهن،
محراب گچبری مسجد بایزید
بسطامی (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2-13طرح خطی گره
چلیپا ،محراب گچبری مسجد
بایزید بسطامی (مأخذ :نگارندگان)

این خانقاه که به «چلهخانه» یا «زاویه» نیز مشهور است؛
در ضلع غربی صحن امامزاده محمد و روبروی آرامگاه
بایزید بسطامی قرار دارد و شامل سه اتاق کوچک ،با
سقفهای کوتاه است که دو اتاق اول و دوم ،از طریق
درگاهی به یکدیگر راه دارند و راه دسترسی به اتاقک سوم
نیز از طریق ورودی کوچکی در گوشهی جنوب غربی ايوان
غربی ،میسر است .در ضلع جنوبی هر سه اتاق ،محرابهای
گچبری قراردارد که بنا بر کتیبهی اتاق اول ،مر ّمت و تعمیر
صومعه و بناهای دیگر توسط استادکار دامغانی« ،محمد
بن حسین» و همکاری برادرش «حاجی» ،در اوایل قرن
هشتم هجری ( 702هـ.ق) به انجام رسیده است (ویلبر
138 ،1346؛ شهنما 85-81 ،1390؛ زارعی ،1379
 .)473-472عمدهترین نقوش هندسی به کار رفته در این
محراب شامل گرههایی با عدد مبنای شش و هشت (شش
و شمسه ،هشت و طبل گردان) است که در دیوار روبرو و
جانبی طاقنمای محرابهای مذکور ،به اجرا در آمده است
(تصاویر  17تا .)19
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تصویر  .1-18دیوار روبروی طاقنما،
محراب گچبری صومعهی بایزید
بسطامی ،اتاق (( )2مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2-18گره شش و شمسه،
محراب گچبری صومعهی بایزید
بسطامی ،اتاق (( )2مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .1-19دیوار روبروی طاقنما،
محراب گچبری صومعهی بایزید
بسطامی ،اتاق (( )3مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2-19گره هشت و طبل
گردان ،محراب گچبری صومعهی
بایزید بسطامی ،اتاق ()3
(مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .1-20نیمستون ،محراب
گچبری مسجد جامع بسطام
(مأخذ :نگارندگان)
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تصویر  .2-20گره سرمهدان
سلی ،محراب گچبری مسجد
جامع بسطام (مأخذ :نگارندگان)

نقوش هندسی این محراب ،در بخشهای مختلفی از جمله
بدنهی نیمستونها (پیلکها) ،دیوارهای جانبی و روبروی
طاقنما ،به اجرا درآمده است .فضای داخل نقشمایههای
هندسی نیز ،با نقوش گیاهی (گلهایی با چهار ،هشت و
دوازده گلبرگ ،برگهای ساده) و گاه نقوش هندسی ساده
(مثلث ،لوزی) ،تزئین شده شده که بر تنوع و زیبایی آنها
میافزاید (تصاویر  21 ،20و .)22

 .4-10محراب مسجد جامع بسطام

تصویر  .1-21دیوار داخلی
طاقنما ،محراب گچبری مسجد
جامع بسطام (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2-21گره شش و سلی،
محراب گچبری مسجد جامع
بسطام (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .1-22دیوار روبروی طاقنما،
محراب گچبری مسجد جامع بسطام
(مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2-22گره هشت و طبل
شمسه دار ،محراب گچبری مسجد
جامع بسطام (مأخذ :نگارندگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-10

این محراب گچبری نفیس ،بر دیوار دهانهی (ایوان)
مرکزی ،در ضلع جنوبی صحن مسجد جامع بسطام واقع
شده است و بنا بر تزئینات گچبری تاریخدار این ایوان ،که
نام بانی مسجد و تاریخ  706هـ.ق را دربردارد؛ به نظر
میرسد محراب نیز در این تاریخ احداث شده باشد (ویلبر
139-138 ،1346؛ کیانی 184-180 ،1374؛ مخلصی
243-240 ،1359؛ شهنما  .)102-100 ،1390نمونهی
مذکور ،از حیث تنوع طرحها و نقوش ،بسیار ظریف و
ُپرکار است و مشابهتهایی را از لحاظ انواع نقوش گیاهی
با محراب مسجد بایزید بسطامی دارد .استفاده از نقوش
گیاهی در سرستونها ،فضای داخلی طاقنما با اسلیمیهای
ُپرپیچ و خم و بندهای ظریف و تلفیق با کتیبههای کوفی،
ثلث و ،...از ویژگیهای شاخص محراب مورد نظر ،به شمار
میآید.
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 .4-11محراب امامزاده فضل و یحیی 6محالت

محراب مذکور در دیوار جنوبی اطاق امامزاده فضل و
یحیی (کوی محالت باال) واقع شده که از سمت مغرب
به ضریح راه داشته و از جمله محرابهای گچبری است
که نام سازندهی خویش را دربر دارد« :عمل حسن علی
احمد بابویه .7»...البته در قسمت تحتانی فضای داخلی
محراب ،بقایایی از کتیبهی تاریخداری نیز مشاهده میشود
که به دلیل تخریب ،خوانایی خود را از دست داده است.
لذا در تاریخگذاری آن نظریات متفاوتی ابراز شده است؛
به نحوی که ویلبر ،تاریخ  708هـ .ق (ویلبر-149 ،1346
 )150و بلر ،با ارائهی مستنداتی تاریخ  736هـ .ق را ،برای
ساخت محراب در نظر گرفته است (بلر.)391 ،1989 9
علیرغم اینکه محراب مذکور ،از حیث طرح و نقش و حتی
کتیبههای خود نمونهی چندان ممتازی به شمار نمیرود؛ اما
دارای انواع نقوش گیاهی (اسلیمی) ،هندسی و کتیبههایی
به خط کوفی و قلم ثلث است .تزئینات هندسی محراب
شامل گرههای سادهای بر مبنای عدد شش و چهار(شش و
شمسه ،چلیپا) است که در داخل و حاشیهی طاقنمای دوم
و نیمستونها (پیلکها) به کار رفته است .فضای درون
نقشمایههای هندسی نیز ،با نقوش گیاهی از قبیل گلهای
ساده با شش گلبرگ یا نقوش هندسی ساده (آژدهکاری)
تزئین شده است (تصاویر  24 ،23و .)25

تصویر  .1-25درون طاقنمای
کوچک و قوس طاقنما ،محراب
گچبری امامزاده فضل و یحیی
محالت (مأخذ :نگارندگان)

تصویر ( .2-25راست) گره
زنجیره( ،چپ) گره شش و شمسه،
محراب گچبری امامزاده فضل و
یحیی محالت (مأخذ :نگارندگان)

 .4-12محراب مسجد جامع ابرکوه /ابرقو یزد

این محراب گچبری که متأسفانه در بخشهای فوقانی
خود ،دچار آسیبهایی گردیده است؛ در دیوار جنوبی ایوان
شرقی مسجد جامع ابرکوه واقع شده و دارای تاریخ ساخت
( 738هـ .ق) است .وجود طرحها و نقوش متنوع و ُپرکار
گیاهی؛ آیات و عبارات مذهبی به خط کوفی و اقالم نسخ و
ثلث ،از اهمیت و شکوه این محراب گچبری نفیس ،حکایت
میکند (گدار 228-226 ،1371؛ ویلبر 195 ،1346؛ مالزاده
 .)168 ،1378عالوه بر تزئینات مذکور ،نقوش هندسی ُپرکار
و پیچیدهای (بر مبنای اعداد پنج ،هشت و ده) نیز در آن
به کار رفته که در دیوار جانبی طاقنما و پایهی ستونهای
محراب مذکور ،استفاده شده است .گرههای این محراب ،به
لحاظ نوع نقشمایهها و شیوه ترسیم ،با گرههای محرابهای
گچبری دیگر ،تفاوت دارد و فضای درون نقشمایه ها نیز،
با نقوش گیاهی (اسلیمی ،بُته) و تزئینات آژدهکاری ،آراسته
شده است (تصاویر  26و .)27
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تصویر  .1-23نیمستون بزرگ،
محراب گچبری امامزاده فضل و
یحیی (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2-23گره پیلی ،محراب
گچبری امامزاده فضل و یحیی
محالت (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .1-24نیمستون
کوچک ،محراب گچبری
امامزاده فضل و یحیی محالت
(مأخذ :نگارندگان)

تصویر ( .2-24راست) گره موج،
(چپ)گره شش و شمسه ،محراب
گچبری امامزاده فضل و یحیی
محالت(مأخذ :نگارندگان)
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تصویر  .1-26پایه ستون،
محراب گچبری مسجد جامع
ابرکوه (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2-26گره هشت و پنج،
محراب گچبری مسجد جامع
ابرکوه (مأخذ :نگارندگان)

در ادامه ،محرابهای مذکور در جدول  1به تفکیک
استانها ،آمده است و ویژگیهایی از قبیل تاریخ ساخت،
اسامی گرهها ،نقشمایهها ،محل کاربرد آنها در محراب
نیز ،به اختصار آورده شده است .هم چنین مشخص شده
است که آیا گرهها با نقوش گیاهی یا کتیبهها ،ترکیب
گردیده است یا خیر.

تصویر  .1-27دیوار جانبی،
محراب گچبری مسجد جامع
ابرکوه (مأخذ :نگارندگان)
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تصویر  2-27گره ده تُند و شش،
محراب گچبری مسجد جامع
ابرکوه (مأخذ :نگارندگان)

سپس ،نمودارهایی ارائه شده تا درصد و تنوع گرههای
استفاده شده در محرابهای گچبری مورد نظر ،از
قرون هفتم و هشتم هجری و محل قرارگیری آنها در
قسمتهای مختلف محراب ،نشان داده شود و بتوان از
نتایج حاصله ،مشابهتهای نقوش و نحوهی پراکندگی
آنها را در محرابهای مورد نظر ،تبیین نمود.

جــدول  .1تنــوع آرایههــای هندســی و محــل کاربــرد آنهــا در محرابهــای گچبــری شــاخص (قــرون هفتــم و هشــتم هجــری) بــه تفکیــک
اســتانها (مأخــذ :نگارنــدگان)
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نتیجهگیری

بیرونی و یا داخلی محرابها است که غالب ًا در حاشیههای
باریک ،از نمونههای سادهتر و کمکارتر بهره برده اند .طبق
نتایج آماری به دست آمده نیز ،بیشترین کاربرد نقوش
هندسی ،متعلق به گرههایی بر اساس عدد مبنای شش (53
درصد) و هشت ( 26درصد) است مانند گرههای «شش و
شمسه»« ،شش وگیوه»« ،هشت طبل دار»« ،هشت و
چهار لنگه»« ،هشت و دوازده» ،همچنین گرههای «پیلی»
و «ستارهدار» (ستاره چهار پر و )...هم ،تکرار شده اند.
عالوه بر مشابهتهای انواع گرهها و محل کاربردشان در
نمونههای مطالعاتی ،تفاوتهایی نیز در این آثار مشاهده
میشود .از محرابهای گچبری مذکور ،محراب مسجد
جامع ارومیه ،تنها نمونهای است که یک گرهی خاص (به
لحاظ طرح و تکنیک) ،در سطحی وسیع و بارزترین بخش
محراب (طاقنمای فوقانی) ،استفاده شده است؛ به نحوی
که این گره ،در هیچ یک از محرابهای گچبری دورهی
ایلخانی اجرا نشده است .در محراب اولجایتو نیز ،گرهی
منحصر به فرد «فرفره َسر و تَه» در پیشانی طاقنمای دوم،
وجود دارد که با خط کوفی ترکیب شده و جلوهای بدیع،
از کوفی معقّد را به نمایش میگذارد .در لچکی طاقنمای
کوچک محراب بقعه پیربکران هم ،بخشی از گرهی «پنج
تُند» به اجرا درآمده ،که بر روی زمینهای از نقوش گیاهی
قرار گرفته است؛ در حالی که پیوند چندانی با نقش گیاهی

این پژوهش با توجه به تعدد محرابهای گچبری برجای
مانده از دورهی ایلخانی در ایران و بررسی تزئینات آنها
آغاز گشت تا عالوه بر معرفی نمونههای شاخص ،به
مشابهتهای نقوش هندسی (گرهها) و محل کاربرد آنها
سبک تزئینات
در محرابهای گچبری ،که میتوانست بر ِ
این آثار ،در بازهی زمانی مذکور تأکید کند؛ دست یابد .لذا
پرسش اصلی این پژوهش ،در صدد پاسخگویی به چیستی
نقوش هندسی ،بیشترین گرههای استفاده شده و محل
کاربرد این نقوش در اجزاء محرابهای گچبری (طاقنما،
نیمستون و )...دورهی ایلخانی است .به منظور پاسخگویی
به سؤاالت و اهداف تبیین شده ،با استناد به  12نمونهی
تاریخدار یا منسوب به قرون هفتم و هشتم هجری از 5
استان ،انواع نقوش هندسی به کار رفته در این محرابها
استخراج گردید و مشابهتهای گرهها به لحاظ نوع گره،
نقشمایهها و محل قرارگیری آنها در محرابها ،بررسی شد.
نتایج مطالعات حاکی از آن است که گرهها ،عمدت ًا به منظور
تزئین و پوشاندن فضای داخلی طاقنما و دیوارهای روبرو و
جانبی طاقنمای محرابها به کار رفتهاند و معمو ًال از انواع
گرههای ساده ،در تلفیق با نقوش گیاهی استفاده شده است.
از دیگر کاربردهای آرایههای هندسی در محرابهای این
دوره ،استفاده از گرهها در حاشیههای پهن یا باریک فضای
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نمــودار  .1کمیــت اســتفاده از گرههــا ،بــر اســاس عــدد مبنــای
نقشــمایههای بــه کار رفتــه در آنهــا (مأخــذ :نگارنــدگان)

نمــودار  .2کمیــت پراکندگــی گرههــا در شــکل کلــی محرابهــای
گچــی (مأخــذ :نگارنــدگان)
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ندارد .به طور کلی میتوان گرههای 9بررسی شده در
محرابهای گچبری دورهی ایلخانی را از حیث طرح و
نقش ،به گروههای ذیل دستهبندی نمود:
کاربرد گرههای ساده (زنجیرمانند ،گیسباف) به تنهایی
در حاشیههای باریک ،همنشینی یا تلفیق گرههای ساده
یا پیچیده با نقوش گیاهی (انواع گل و برگ) ،بهرهگیری
از تزئینات آژدهکاری (هندسی) درون نقشمایهها ،استفاده
از گره بر روی زمینهای از نقوش گیاهی به نحوی که
این دو نقش ،ارتباط معناداری با یکدیگر ندارند؛ ترکیب
گره با کتیبههای کوفی .از حیث وسعت فضاهایی که در
محرابها به گره اختصاص یافته نیز میتوان به دیوارهای
روبرو یا جانبی طاقنماها ،سطح داخلی طاقنماها ،حاشیهها،
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نیمستونها و ،...اشاره نمود که با توجه به اهمیت
بخشهای مذکور در شکل کلی محرابها ،نمیتوان
کاربرد گره در محرابهای گچبری را ،به عنوان عنصری
فرعی تلقی نمود و یا نادیده گرفت .اما نکتهی قابل توجه
این که تقریب ًا ،در تمام نمونههای بررسی شده (به استثنای
چند نمونه گرهی به کار برده شده در حاشیههای باریک و
ستونها) ،گرهها با عناصر گیاهی (اسلیمی و ختایی) تلفیق
شده اند و یا در کنار آنها به صورت توأمان وجود دارد و
این عامل از ویژگیهای بارز آرایههای هندسی محرابهای
گچبری دورهی ایلخانی ،به شمار میرود.

پینوشت

 .1منبع تصاویر و طرحهای خطی نقوش هندسی (گرهها) ،جدول و نمودارها ،از نگارندگان است.
 .2در این مقاله منظور از عدد مبنا در گرهها ،عددی است که نقش محوری در نقشمایههای تشکیلدهندهی گره مورد نظر دارد .به عنوان مثال
عدد مبنای ستاره هشت پر ،هشت ضلعی و ،...عدد ( )8است.
 .3برای اطالعات بیشتر دربارهی تکنیکهای گچبری در دوره اسالمی رک :صالحی کاخکی و اصالنی.106-89 ،1390
 .4گچبری دیوار جانبی مدخل ورودی گنبدخانهی مسجد جامع ساوه ،متعلق به قرون پنجم و ششم هجری نیز ،با گره «هشت و چلیپا» تزئین
شده است (فراهانی و قوچانی  )79-77 ،1379و مشابهت هایی با محراب گچبری نائین دارد با این تفاوت که نقوش گیاهی درون نقشمایه
ها ،تراکم کمتری دارد.
Salehi kakhki .5
 .6این امامزاده« ،یحیی و فضل الرضا» نیز نامیده شده است.
 .7در خوانش کتیبه نام سازنده محراب نیز به دلیل شکستگی زمینه ،اختالف نظر وجود دارد.
Blair .8
 .9قابل ذکر است که در اکثر گرهها ،جهت تفکیک نقشمایهها از یکدیگر ،از حمیلبندی استفاده شده است.

قدردانی

در این فرصت الزم است تا از راهنماییهای ارزشمند جناب آقای دکتر مهرداد قیومی بیدهندی (استاد راهنمای دوم رساله) ،همکاری
صمیمانهی استاد جعفرقلی دادخواه و خانمها صدیقه میرصالحیان و مریم بوجاریان ،قدردانی شود.
 .1آبیار ،منصور .1381 .بررسی کتیبههای محرابهای گچی در موزهی ملی ایران .اثر (.74-84 :)35
 .2افشار ،ایرج .1374 .یادگارهای یزد ،جلد دوم .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
الرفاعی ،انور .1377.تاریخ هنر در سرزمینهای اسالمی .ترجمهی عبدالرحیم قنوات .مشهد :جهاد دانشگاهی.
ّ .3
 .4انصاری ،جمال .1365-1366 .گچبری دورهی ساسانی و تأثیر آن در هنرهای اسالمی .فصلنامه هنر (.318-373 :)13
 .5انصاری ،جمال .1376 .گچبری در معماری ایران دورهی اسالمی .به کوشش محمد یوسف کیانی در :تزئینات وابسته به معماری ایران
دورهی اسالمی .تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور.
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 .6باسورث ،ادموند کلیفورد .1371 .سلسلههای اسالمی .ترجمهی فریدون بدرهای .تهران :مؤسسهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
 .7بیانی ،شیرین .1387 .مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .8بیانی ،شیرین .1389 .دین و دولت در ایران عهد مغول .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .9پوپ ،آرتور آپم [ ...و دیگران] .1387.سیری در آرایههای ایرانی .ویراستار پوپ ،آرتور و فیلیس آکرمن ،در :سیری در هنر ایران از دوران
پیش از تاریخ تا امروز ،جلد ششم .ترجمهی زهرا باستی .تهران :علمی و فرهنگی.
 .10حاتم ،غالمعلی .1379 .معماری اسالمی ایران در دوران سلجوقیان .تهران :جهاد دانشگاهی (مآجد).
 .11حاتم ،غالمعلی .1381 .هنر گچبری .فصلنامه هنرنامه .89 -73 :)14( 5
 .12حقیقت ،عبدالرفیع .1344 .تاریخ قومس .تهران :مؤلف.
 .13حمزوی ،یاسر ،و حسام اصالنی .1391 .آرایههای معماری بقعهی پیربکران .اصفهان :گلدسته.
 .14دیباج ،اسماعیل .1346 .ابنیهی باستانی آذربایجان .بررسیهای تاریخی .133-150 :)5( 2
 .15زارعی ،محمد ابراهیم .1379 .معماران دامغانی در مجموعهی بسطام دوره ایلخانی .به اهتمام باقر آیت اهلل زاده شیرازی در :مجموعه
ث فرهنگی کشور (پژو هشگاه).
ن میرا 
مقاالت دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ،جلد سوم .تهران :سازما 
 .16زمانی ،عباس .1342-1341 .نگاهی به تزئین محراب .هنر و مردم  5( 1و.34-41 :)6
 .17سجادي ،علی .1375 .سیر تحول محراب از قرون اولیهی اسالمی تا حملهی مغول .تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور.
 .18سیرو ،ماکسیم .1359 .سیر تطور مساجد روستایی در ایران ( .)2ترجمهی کرامت اهلل افسر .اثر ( 2و 3و .140-159 :)4
 .19سیرو ،ماکسیم .1376 .مسجد جمعه اردبیل .ترجمهی منصور فالح نژاد .فصلنامه هنر (.595-605 :)33
 .20شهنما ،حسن .1390 .بسطام قطعهای از بهشت .شاهرود :دانشگاه شاهرود.
 .21صالحی کاخکی ،احمد ،و حسام اصالنی .1390 .معرفی دوازده گونه از آرایههاي گچی در تزئینات معماري دوران اسالمی ایران براساس
شگردهاي ف ّنی و جزئیات اجرایی .مطالعات باستانشناسی (.89-106 :)3
ی آرامگاهی) .تهران :پژو هشگاه فر هنگ و هنر
ف بناهای تاریخی ایران در دور ه اسالمی( 2/بناها 
 .22عقابی ،محمدمهدی .1378 .دائرهالمعار 
اسالمی.
 .23فراهانی ،ابوالفضل ،و عبداله قوچانی .1380 .مسجد جامع ساوه .تهران :انتشارات میراث فرهنگی کشور.
 .24قوچانی ،عبداهلل .1368 .کتیبههای امامزادههای فضل و یحیی .گزارش ارائه شده به اداره اوقاف شهرستان محالت.
 2425کیانی ،محمد یوسف .1379 .تاریخ هنر و معماری ایران در دورهی اسالمی .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .26گدار ،آندره ،یدا گدار ،و ماکسیم سیرو .1371 .آثار ایران ،مجلدات سوم و چهارم .ترجمهی ابوالحسن سروقد مقدم .چاپ دوم .مشهد :آستان
قدس رضوی.
 .27گرابار ،اولگ .1382 .هنر مذهبی مسجد ( .)2ترجمهی مهرداد وحدتی دانشمند .هنر دینی ( 15و .75-96 :)16
 .28مخلصی ،محمد علی .1359 .شهر بسطام و مجموعهی تاریخی آن .اثر ( 2و  3و .209-245 :)4
 .29مکینژاد ،مهدی .1387 .تاریخ هنر ایران در دوره اسالمی :تزئینات معماری .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .30مالزاده ،کاظم .1378 .مساجد تاریخی .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی ،حوزه هنری.
 .31مهریار ،محمد .1384 .جامع هفشویه .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان (.16-13 :)40
 .32ویلبر ،دونالد نیوتن .1346 .معماری اسالمی ایران در دورهی ایلخانان .ترجمهی عبداهلل فریار .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .33ویلسن ،کریستی .1317 .آثار باستان :مسجد جامع رضاییه .مهر .1083-1085 :)11( 5
 .34هنرفر ،لطفاله .1353 .پیربکران و اشترجان .هنر و مردم (.15-2 :)138
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Abstract
Introduction: The plaster altars of Ilkhanid period, as one of the most glorious decorative
representations of architecture of this period, are a unique collection of motifs and different
inscriptions that has a great diversity in construction dimensions and forms. These reliefs that
are included in almost all parts of plaster altars, including frontal, margins, columns, capitals,
arches, etc. have different plant (arabesque and khataei) and geometric reliefs most of them are
integrated with existing Kufic scripts. In this article, the researcher tries to introduce different
geometric motifs used in plaster altars of Ilkhanid period and evaluate the variety, constancy
or frequency and application of each of these nodes in different parts of altars, in terms of the
extent of assigned area and the used position.
In this research that is done with a focus on the stuccoed altars attributed to the Ilkhanid period
12 stuccoed altars are selected from 5 provinces and the researcher tries to answer the following
questions: what are the mostly used nodes in the stuccoed altars of the Ilkhanid period? Where
are these nodes used in different parts of the altar and what is their relation with the plant
designs or lines used in the altars? Regarding the fact that needle decorations are identified
as the common geometric designs in the plaster works of Seljuq and Ilkhanid periods, the
researcher does not consider them in this research and just focuses on the node designs. Since
it is very important to deal with the plaster arrays that have geometric motifs and there is not
any rule to detect and distinguish the altars of Ilkhanid period from the samples that were made
before, this research can be considered as an introduction for understanding the visual styles of
the ornaments during the Ilkhanid period which have been ignored in the literature so far.
Methodology: Data collection has been made based on field research (taking photos, linear
analysis of pictures) and written references that has analyzed the collected data from the
samples through historical- comparative method based on geometric patterns. First, each altar
and its motifs (especially the geometric ones) are described and then, they are classified and
analyzed using the tables, diagrams and investigating some samples of the geometric motifs
and the places they were used and also integrating them with other motifs and scrolls. The data
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was collected using documentary resources, field researches, observations made by the authors,
images of the geometric motifs of the altars and drawing different types of nodes with Matrix
7.0.
Conclusion: The results obtained from 12 dated plaster altars of Ilkhanid period shows that the
role of these Knots in these altars is very important most of them are based on the numbers 6 and
8. These Knots are mostly on the side walls, in front of arch and the edges of the plaster altars
and in the most studied samples, the Knots are integrated with plant motifs (flowers, leaves,
etc.) and simple geometric figures (circle, triangle, oval, etc.). Among the studied stuccoed
altars, the only one in which nodes have been used widely, is the arcade of the altar in the central
Mosque of Orumieh (Urmia) because this kind of node has not been used in any of the other
plastered altars of Ilkhanid period. Oljeitu altar is the only example in which there is the unique
node of reversed top that has been combined with Kufic inscriptions.
Generally, it is possible to classify the nodes in the stuccoed altars of Ilkhanid period in terms
of patterns and designs into the following groups: the function of simple nodes alone in the
narrow borders; the integration of simple and complex nodes with the plant designs (flower and
leaf); using node on background of plants designs such a way that these two forms of design
are not related meaningfully; the integration of node with the Kufic inscriptions. The spaces in
the altars that are assigned to the nodes are the inner surface of arcades, front or side wall of the
arcades, spandrels and half columns and because these sections are so important in the altars,
the function of nodes in the stuccoed altars cannot be ignored or considered as subsidiary. But
what is important here is that almost in all the samples that were studied (except some nodes
that were used in the narrow borders and columns), the nodes have been integrated with the
plant elements (arabesques and khataei) or exist beside them simultaneously and this is one of
the significant features of geometric motifs in the stuccoed altars of Ilkhanid period.

Keywords: Ilkhanid Period, Plaster Altars, Altar Components, Geometric Motifs (Knot), Plant Motifs.
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