[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

84

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره چهاردهم  /بهار  / 1396سال پنجم

جستاری در نسبشناسی و ویژگیهای سبک فردی هنرمندان
گچبر در قرن هشتم هجری
احمد صالحی کاخکی
دانشیار ،دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان
**
بهــاره تقـوی نژاد
دانشجوی دکتری پژوهش هنر و مدرس دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول)
*

تاریخ دریافت مقاله 94/10/21 :تاریخ پذیرش نهایی95/04/29:

چکیــــده:

از قرن هشتم هجری که مقارن با حکومت ایلخانیان در ایران است ،آثار گچبری نفیسی برجای مانده که تعدادی از آن ها،
دارای رقم هنرمند و تاریخ ساخت هستند؛ لذا منبع مطالعاتی بسیار ارزشمندی در باب نسبشناسی هنرمندان سازنده و سبک
فردی ایشان به شمار می آیند .این گچبریها در محرابهای نفیس ،لوح ها و کتیبههای گچی مساجد ،آرامگاهها و  ،...بیشترین
کاربرد را دارند .البته در کاشیکاری ،نقاشی دیواری و باألخص آثار چوبی دوره مذکور نیز ،نام و رقم هنرمندانی وجود دارد که
با توجه به نسبتهای آن ها می توان ،به پیوند خانوادگی ایشان با هنرمندان گچبر ،پی برد .در این مقاله سعی شده تا با توجه
به اهمیت سبکهای فردی و منطقهای در گچبریهای قرن هشتم هجری ،که منجر به تنوع و تفاوت هایی به لحاظ طرح
و نقش و تکنیک های اجرایی در آثار مذکور گردیده است ،به بازخوانی فرضیه ها و نظریاتی که محققین و دانشوران ،درباره
نسبشناسی ،سبک فردی و نقل و انتقاالت هنرمندان قرن هشتم هجری ارائه کرده اند ،پرداخته شود ،ضمن آن که با روش
تاریخی -تحلیلی و رویکرد تطبیقی ،بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای ،شاخص ترین ویژگیهای نقوش و ترکیببندیها
در آثار این هنرمندان ،مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به شواهد بدست آمده ،نتایج مطالعات ،از همکاری گروه های هنرمندی که
اکثراً با یکدیگر نسبت خانوادگی داشته اند ،حکایت میکند .اما پراکندگی آثار و تنوع تکنیکی آن ها حاکی از آن است که همیشه،
تمامی اعضای یک خانواده هنرمند در یک منطقه جغرافیایی خاص یا یک حرفه ،به فعالیت مشغول نبوده اند و گویی در استفاده
از طرحها و همکاری هنرمندان با تخصصی خاص ،در دیگر هنرها نیز ،محدودیت چندانی وجود نداشته است .گرچه سبک فردی
هنرمندان ،که غالب ًا ناشی از مهارت و خالقیت آن ها بوده ،در شکلگیری آثاری شاخص با ویژگیهای بصری منحصر به فرد ،را
نمی توان نادیده انگاشت .این ویژگیها در تنوع نقشمایهها و تزیینات آن ها ،چگونگی ترکیببندیهای گیاهی و هندسی ،نحوه
تلفیق نقوش گیاهی در پس زمینه کتیبهها ،کاربرد نقوش هندسی در بخش های مختلف بنا (سقف ،محرابها) ،محل خاص
قرارگیری کتیبههای حاوی تاریخ و رقم هنرمندان و استفاده از رنگ در گچبریها ،مشهود است.

**b.taghavinejad@aui.ac.ir

*ahmadsalehikakhki@yahoo.com

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده مسئول در رشته پژوهش هنر ،با عنوان " :تزیینات محرابهای گچبری دوره ایلخانی در ایران،
تحلیل سبک شناختی بر مبنای ترکیببندی و نقشمایهها" در دانشگاه هنر اصفهان ،به راهنمایی دکتر احمد صالحی کاخکی و دکتر مهرداد
قیومی بیدهندی است.
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مقدمه

درباره آثار گچبری قرن هشتم هجری ،که دارای رقم ،کنیه
و فامیل /نسبت سازندگان آنها است ،چیست؟ ویژگیهای
شاخص طرحها و نقوش تزیینات گچبری هنرمندان با نسبت
مشترک ،کدام است؟ آیا خانواده هنرمندان گچبر قرن هشتم
هجری ،تنها در رشته هنری خاص خود فعالیت داشته اند؟
آیا شواهدی مبنی بر نقل و انتقاالت هنرمندان گچبر ،در
این دوره وجود دارد؟ روش یافته اندوزی در این مقاله بر
پایه پژوهشی میدانی و مشاهدات عینی نگارندگان(عکاسی
از آثار رقم دار) ،سایت موزه متروپولیتن و هم چنین با
استفاده از منابع اسنادی(کتابخانه ای) بوده است که با روش
تاریخی -تحلیلی و رویکرد تطبیقی ،مورد بررسی قرار گرفته
و مهم ترین ویژگیهای ترکیببندی و نقشمایههای موجود
در طرحهای گیاهی ،هندسی و کتیبهها ،با ارائه تصاویر و
طرحهای خطی 1به اختصار توضیح داده شده است.
پیشینه یابی

در زمینه شناسایی و تعیین سبک فردی هنرمندان و خاندان
ایشان ،در ساخت آثارگچبری قرن هشتم هجری ،با استناد
به آثار برجایمانده از آنها؛ میتوان از مطالعات پراکندهای
که توسط برخی از پژوهشگران انجا م شده است؛ نام برد.
برخی محققین به ارائه فهرستی از هنرمندان که در رشتههای
مختلفی ،مشغول به کار بودهاند؛ پرداخته اند .2ویلبر ()1346
در کتاب «معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانان» ،در
فهرستی به اسامی  21نفر از استادکاران و هنرمندان دوره
ایلخانی اشاره کرده است ،همین مؤلف ( ،)1387در مقالهای با
عنوان "معماران ،استادکاران دوره اسالمی" ،به ذکر اطالعاتی
درباره معماران و استادکارانی که به ساخت و تزئین بناها
طی قرن پنجم تا قرن نهم مبادرت نموده اند ،پرداخته است.
وی در جداولی که بر حسب تاریخ ساخت بناها تنظیم شده،
ازحدود  100ب ّنا و استادکار ،نام برده و عقیده دارد که در
اوج دوره تیموری ،میان ب ّنایان و کسانی که در کار تزئین
دخالت داشته اند ،همکاری فعالی وجود داشته3؛ در حالی که
در دورههای پیشین چنین نبوده است .ذکاء ( )1387نیز در
همین کتاب و با عنوانی مشاب ِه مقاله قبل ،به ارائه فهرستی از
 243معمار و ب ّنای ایرانی اقدام نموده ،که با توجه به فامیل/
نسبت اسامی مذکور؛ بیشترین این افراد ،از شهر اصفهان و
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در دایرة المعارف های هنری و منابع مرتبط با تاریخ هنر،
تعاریفی برای «سبک» در نظر گرفته شده است« .سبک»
در عام ترین معنا ،به الگوها یا ویژگیهای متمایز و مشخص
چیزی -یا مجموعه ای از اشیاء  -اطالق می گردد ،شیوه
متمایز و روشی که در آن یک عمل انجام شده یا مصنوعی
ساخته میشود (گامبریج  .)150 ,1988لذا سبک "[شیوه
هنری] ،خصلت های صوری و ساختاری شاخص و متمایز در
یک اثر یا گروهی از آثار هنری "تعریف شده است (سیدصدر
 ،)359 ،1383به نحوی که این ویژگیها ،از پیوندی درونی و
ارتباطی انداموار ،برخوردار باشند؛ یا به سخن دیگر ،باید نشانه
های بیان یک واحد کامل را ،عرضه بدارد (پاکباز،1379
 .)298-297مردم شناسان ،باستان شناسان ،مورخان فرهنگ
و اجتماع و مورخان هنر ،از «سبک» برای قرار دادن اشیا،
رفتارها ،رخدادها در طرح یا بافتی خاص بهره می گیرند.
سبک در چنین مفهومی ابزار کارآمدی است که به مورخ
امروز ،امکان می دهد رخدادهای گذشته را ،نظم و ترتیب
دهد .گرچه سبک شخصی/فردی هم چون امضاء به تشخص
فرد بستگی دارد اما ،سبک -مطابق با فهم کلی مورخان هنر،
از جنبه ای فراشخصی نیز برخوردار است و همان قدر که
گویای کیستی هنرمند است ،گوشه ای از فرهنگ را نیز
نشان می دهد (ماینر .)227 ،1387در قرن هشتم هجری
نیز ،آثاری با نام و نسبت هنرمندانی در زمینه های مختلف
گچبری،کاشیکاری و  ،...وجود دارد که نشان از سبک فردی
هنرمندان این دوره است .این اسامی /نسبتها (یا مشابه
آن)،گاه چندین مرتبه در آثار مختلف با ماهیت های متفاوت
چه به لحاظ کاربری (منبر ،محراب و  )...و چه مواد و مصالح
(چوب ،گچ و  )...تکرار شده است که از نسبتهای خانوادگی
و همکاری اعضای یک خاندان ،که در حرفه ای خاص یا
متفاوت مشغول به کار بوده اند ،حکایت میکند .هدف اصلی
مقاله حاضر ،به بازخوانی مهم ترین آراء دانشوران درباره سبک
فردی هنرمندان قرن هشتم هجری ،باألخص در آثار گچبری
برجای مانده ،نسبتهای خانوادگی و ویژگیهای شاخص
بصری در آثار ایشان اختصاص دارد و در صدد پاسخگویی
به سواالت زیر است :مهم ترین فرضیه ها و آراء محققین
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پیرامون آن بوده است و استان های آذربایجان و خراسان ،در
رتبه های بعدی قرار دارند .در این فهرست از  36نفر معمار ،بنا
و استادکار در سدههای هفتم و هشتم هجری ،نام برده شده
است که اسامی سازندگان محرابهای گچبری دوره ایلخانی
مانند ،محراب مسجد جامع ارومیه؛ محراب مسجد جامع
بسطام و ...نیز ،در آن وجود دارد .برخی دیگر از پژوهشگران
مانند ،بلر ( ،)1982،1986گلمبک ( ،)1364،1971اوکین
( ،)1995قوچانی ( ،)1368زارعی ( ،)1379راشدنیا ( )1393و
صالحی کاخکی و همکاران( )1395نیز ،عالوه بر ذکر اسامی
و خوانش کتیبهها ،به ارتباط خانوادگی بین این استادکاران
هنرمند نیز ،اشارهکردهاند و درصدد بودهاند تا شیوه خاص این
افراد را،که منجر به شکلگیری سبک خاصی در گچبریها
شده شناسایی نمایند و یا بر فعالیت ایشان در دیگر حرفهها
بهجز گچبری ،تأکید کنند .نقل و انتقاالت استادکاران هنرمند،
هم از دیگر مباحثی است که توسط پژوهشگرانی چون :پوپ
( ،)1965بلوم ( ،)2006 ،1386اوکین ( )1995و سوشک
( ،)1379مورد توجه و پیگیری قرارگرفته است .با توجه به
پیشینهیابی های انجام شده درمییابیم که علیرغم اهمیت
و حجم گسترده تزیینات گچبری در دوره ایلخانی ،که دارای
فامیل /نسبت و کنیه سازندگان خویش است ،چنان که باید و
شاید ،مطالعات جدیدی در این حوزه به انجام نرسیده است تا
بتوان درباره سبکهای فردی یا منطقهای رایج و ویژگیهای
شاخص آن ها ،صحبت نمود .لذا ،پرداختن به این موضوع،
از حیث معرفی نمونهها ،نسبشناسی هنرمندان ،برشمردن
تفاوت های سبکی افراد در آثار گچبری و  ،...از جمله
ضرورت های این پژوهش محسوب می گردد.
 -1سبک فردی هنرمندان گچبر

 -2گچبریهای رقم دا ِر هنرمندان با فامیل/نسبت
«کرمــانی»

از جمله آثاری که دارای رقم هنرمندان گچبر با نسبت
«کرمانی» یا منسوب به این خانواده است می توان از؛
محراب گچبری طبقه اول مسجد کوچه میرنطنز (منسوب
به قرن هشتم هجری) و دارای بقایایی از رقم هنرمند سازنده
"عمل حیدر کرمانی" (تصویر  ،1الف) (صالحی کاخکی و
راشدنیا  ،)30-9 ،1395محراب گچبری امامزاده ربیعه خاتون
اشترجان اصفهان (محل نگهداری :موزه ملی ایران) دارای
تاریخ "سنه ثمان و سبعمائه [ 708هـ.ق]" و رقم هنرمند
"عمل مسعود کرمانی" (تصویر ،1ب) (ویلبر )150 ،1346؛
محراب مسجد کرمانی در تربت جام ،فاقد تاریخ (منسوب
به قرن هشتم هجری) و دارای رقم هنرمند" خواجو بن زکی
بن محمد بن مسعود کرمانی" (تصویر ،1ج)؛ محراب صحن
مسجد کرمانی در تربت جام دارای تاریخ "فی اواخر...شهر...
محرم سنه ثمان و عش[رین] "...و رقم "عمل المسکین
المستکین الحافی (؟) خواجو زکی بن محمد بن مسعود
الکرمانی" (تصویر ،1د) (دانشدوست  )79-58 ،1364و
بنای میرزبیر در سیرجان منسوب به قرن هشتم هجری و
هنرمندان کرمانی (حاتم  )116-115 ،1374اشاره نمود.
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با توجه به این که در قرن هشتم هجری ،تزیینات گچبری
متعددی در قالب؛ محرابها ،لوح های گچی و  ،...تولید شد
که نمونههای شاخص آن دارای؛ تاریخ و رقم (نام /نسبت)
هنرمند سازنده بودند ،این ویژگی برای محققین و دانشوران
فرصتی را فراهم آورد تا درباره ویژگیهای سبک فردی
یا خانوادگی این افراد ،به جستجو پرداخته و شیوه های
ساخت و تزیین این آثار (گچبریها) را در دیگر هنرها نیز،
پی جویی کنند .لذا فرضیه ها و نظریههای مختلفی درباره

سبک فردی هنرمندان گچبر ،خویشاوندی و ارتباط ایشان
با هنرمندان سایر رشته های هنری (چوب ،نقاشی و  )...در
دوره مذکور ،مشابهت بین نقوش و ترکیببندیها در آثار
مورد نظر ،مطرح شده است .در ادامه ابتدا ،به بازخوانی مهم
4
ترین این آراء ،درباره هنرمندان گچبر (با فامیل /نسبتهای
کرمانی ،دامغانی ،بابویه و یک هنرمند با کنیه ابو /ابی شجاع)
و آثارشان در قرن هشتم هجری پرداخته و سپس با ارائه
مستندات تصویری ،ویژگیهای بصری آثار این هنرمندان
را به لحاظ نقوش و ترکیببندیهایی شاخصی ،که معرف
سبک های فردی یا منطقه ای است ،برمی شماریم.
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تصویر  :1کتیبههای حاوی تاریخ و رقم ،در دیوارهای فرورفته جانبی؛ (الف) محراب طبقه اول مسجد کوچه میرنطنز؛ (ب) محراب امامزاده ربیعه
خاتون اشترجان (موزه ملی ایران)؛ (ب) محراب مسجد کرمانی؛ (د) محراب صحن مسجد کرمانی (منبع :نگارندگان)

 1-2بازخوانی آراء و نظریات محققین

 -2-2معرفی ویژگیهای سبک فردی هنرمندان گچبر
5
قرن هشتم هجری با فامیل /نسبت «کرمانی»

در ذیل ،ویژگیهای شاخص تزیینات گچبری چهار اثر دارای
تاریخ و رقم یا منسوب به هنرمندان کرمانی آورده شده است تا
سبک فردی این خاندان بهتر و بیشتر ،آشکار گردد(نمودار .)1
 -1-2-2ویژگی نقوش و ترکیببندیهای گیاهی
در سبک فردی این هنرمندان ،نقشمایهها شامل؛ انواع
اسلیمی ،نیم اسلیمی و سراسلیمی هایی است که گاه بسیار
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درباره نسبشناسی هنرمندان کرمانی ،در گچبریهای بناهای
قرن هشتم هجری در ایران ،باألخص کسانی که به ساخت
محرابهای گچبری مبادرت کرده اند؛ مطالعات پراکندهای
توسط برخی از پژوهشگران انجام شده است .اسالم پناه در
مقالهای تنها به صورت فهرست وار ،از هنرمندان کرمانی و
غیر کرمانی ،که در کرمان و سایر نقاط ایران اثری از خود
بر جای گذاشته اند ،نام برده ،اما به نسبت خانوادگی آن ها
نپرداخته است (اسالم پناه  .)816-813 ،1369در برخی
منابع نیز به صورت تخصصی تر و در قالب مطالعات موردی؛
اسامی سازندگان محرابهای گچی و نسب آن ها مورد توجه
قرار گرفته است .گلمبک ( )1971در مقالهای ،ضمن معرفی
دورههای ساختمانی ،تزیینات معماری و توالی تاریخی هر یک
از قسمت های مجموعه تاریخی شیخ جام (در تربت جام)؛
به معرفی هنرمند گچبر و سازنده محراب مسجد کرمانی و
هم چنین کتیبه لوح گچی موجود در دهانه شمالی محراب
مذکور که نام «محمد فقیر» را در بردارد؛ پرداخته و معتقد است
محراب مسجد کرمانی با محراب امامزاده ربیعه خاتون اشترجان
( 708هـ .ق) که رقم «مسعودکرمانی» بر آن نقش بسته؛ در
ساختار و شکل کلی مشابهت دارد؛ لذا شاید بتوان هنرمندان
این دو محراب و لوح گچی مذکور را؛ سه نسل از یک خاندان
گچبر منسوب به کرمان دانست(گلمبک 25-24 ،1364؛
گلمبک .)36 ,1971اوکین( )1995نیز ،با نگاهی موشکافانه و
با تطبیق محرابهای گچبری کوچه میر نطنز و مسجدکرمانی
در تربت جام ،بر جستجوی سنت خانوادگی در بین هنرمندان
کرمانی و سبک خاص گچبری آن ها ،که به طور مشخص

در تکرار تزیینات طبیعت گرایانه مانند ،گچبری نیم برجسته
گل ها ،برخی تزیینات چینی وار ،شیارهای کم عمق ،نمود
داشته است ،تأکید دارد(اوکین  .)92 ,1995صالحی کاخکی و
همکاران ( )1395نیز ،در مقاالتی به مطالعه ویژگیهای تزئینی
آثار گچ بری هنرمندان کرمانی در دوره ایلخانی تا آغاز دوره
تیموری و تاریخ گذاری محراب های مسجد کوچه میر نطنز
از طریق مطالعه تطبیقی با نمونه های مشابه ،مبادرت نموده
اند .قابل ذکر است که فامیل/نسبت «کرمانی» در آثار چوبی
قرن هشتم هجری نیز وجود دارد که از آن جمله می توان به
این موارد اشاره کرد :منبر چوبی مسجد روستای یارند ،از توابع
شهرستان نطنز ( 759هـ .ق) با امضاء «عمل محمد بن حیدر
کرمانی» (اعظم واقفی  ،)91 ،1386حواشی قاب ها و تیرهای
چوبی سقف مسجد جامع ابیانه ( 772هـ .ق) با امضاء «االستاد
نقاش ،محمدشاه بن استاد حیدر المعروف کرمانی»(همان،
 )217و د ِر چوبی دو لنگه (داخل رواق) امامزادگان اسماعیل
و اسحاق و حلیمه خاتون (773هـ .ق) روستای برز ،از توابع
شهرستان نطنز با امضاء «عمل استاد محمدشاه ابن استاد حیدر
المعروف کرمانی» (همان.)15-14،
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ظریف و با تزیینات محدود یا فاقد تزیین است اما اکثر نمونهها،
دارای تزیینات ُپرکاری از قبیل؛ فرم اشک و آژدهکاری هایی
بسیار مفصل و متنوعی است .معمو ًال یکی از بازوهای اسلیمی
با تزیینات آژدهکاری و دیگری با حفره های اشک مانند موازی
و شیارهایی تزیین شده است و انتهای بازوی بزرگتر به صورت
خرطومی شکل بوده و به یک فرم دایره ای شکل یا ُگل ختم
میشود .استفاده از گل و برگ های ختایی از قبیل ،گل نیلوفر،
گل های چندپَر ،برگ های فاقد دندانه و با دندانه کم ،که با
رویه سازی هایی شامل ؛ خطوط موازی (هاشور) و حفره های
توخالی تزیین شده اند نیز ،از دیگر ویژگیهای نقوش گیاهی
به شمار می رود (تصویر .)2

نمودار  :1اطالعات نسلی و نسب نامه پیشنهادی برای هنرمندان کرمانی
در قرن هشتم هجری (منبع :نگارندگان)

تصویر :2نمونههایی از انواع نقوش گیاهی (اسلیمی و ختایی) در آثار گچبری هنرمندان با فامیل /نسبت کرمانی یا منسوب به ایشان (منبع :نگارندگان)

تصویر :3نمون ه ای از ترکیب بندی گیاهی چندالیه با استفاده از ساقه
ظریف گیاهی در پس زمینه ،طاقنمای محراب امامزاده ربیعه خاتون
اشترجان (منبع :نگارندگان)
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ترکیببندیهای گیاهی شامل؛ ساقه /بندهای حلزونی و
منحنی است که گاه این گردش ها و قوس ها بسیار پیچیده
و متداخل رسم شده و چند الیه است .هم چنین ،در پس
زمینه اسلیمی های درشت و ُپرکار ،ساقه ظریف گیاهی با
نقشمایههای کوچک (برگ مانند) و متعددی وجود دارد که
به عنوان نقوش ُپرکننده به کار برده شده است و علیرغم
این که به نظر می رسد این نقوش کوچک ،به صورت تک
نقش و جداگانه هستند ،غالب ًا بر روی ساقه ای منحنی
قرار دارند ،که بهترین نمونه این نوع ترکیببندی را می
توان در فضای قوس طاقنمای محرابها ،مشاهده نمود
(تصاویر3و .)4ضمن ًا بندهای اسلیمی دارای ضخامت بوده و
به صورت توخالی است ،به گونه ای که در فواصل معینی
مث ً
ال در محل جدا شدن یک زائده یا بند فرعی ،دوایری
توخالی ،وجود دارد که حالت شبکه مانندی را ایجاد نموده
است (تصویر .)5
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(ب)

(الف)

89

(ج)

تصویر :4نمونههایی از انواع ترکیب بندیهای گیاهی چندالیه و ُپرکار در آثار گچبری هنرمندان با فامیل/نسبت کرمانی یا منسوب به ایشان؛ (الف) محراب
طبقه اول مسجد کوچه میرنطنز( ،ب) محراب مسجد کرمانی( ،ج) محراب بنای میرزبیر سیرجان(منبع :نگارندگان)

تصویر  : 5ساقه /بندهای ضخیم توخالی در ؛ (الف) محراب بنای میرزبیر سیرجان( ،ب) محراب طبقه اول مسجد کوچه میر نطنز( ،ج) محراب امامزاده ربیعه
خاتون اشترجان (موزه ملی ایران) (منبع :نگارندگان)

 -2-2-2ویژگی نقوش و ترکیببندیهای هندسی

طرحهای هندسی شامل؛ گره هایی بر مبنای اعداد
«هشت» و «دوازده» است مانند گره های« :هشت و
طبل»« ،دوازده و پنج» و  ،...که حمیل بندی شده و در
برخی نمونهها ،گره های به کار رفته با تزیینات آژدهکاری
و نقوش هندسی ساده تلفیق گردیده است .قابل ذکر است

(د)

(هـ)

تصویر :6نمونههایی از انواع طرحهای هندسی (گره و آژده کاری)در آثار گچبری هنرمندان با فامیل /نسبت کرمانی یا منسوب به ایشان؛ (الف -ب) محراب
امامزاده ربیعه خاتون اشترجان(موزه ملی ایران)( ،ج) بنای میرزبیر سیرجان( ،د-هـ) محراب صحن مسجد کرمانی تربت جام (منبع :نگارندگان)
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(الف)

(ب)

(ج)

که کاربرد نقوش هندسی به صورت آژدهکاری ها ،در تلفیق
با نقوش اسلیمی ،بسیار قابل توجه بوده به نحوی که سطح
بازوهای اسلیمی با آژده های بسیار متنوع آراسته شده
است .رایج ترین نقشمایهها نیز عبارت است از« :شمسه
دوازده پر»« ،شمسه هشت پر»« ،طبل»« ،شش ضلعی»،
«ستاره پنج پر»« ،ترنج» و ( ...تصویر.)6
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 -3-2-2کتیبهها

از جمله ویژگی کتیبههای دارای تاریخ و رقم می توان به؛
قرار دادن جایگاهی ثابت برای ثبت کتیبههای حاوی نام
هنرمند سازنده (سمت راست بدنه داخلی) و تاریخ ساخت
محراب (سمت چپ بدنه داخلی) اشاره نمود .هم چنین،
کاربرد یک فرم تزیینی گره مانند (شبیه کلمه ال)؛ در

زوایای  45درجه حاشیه اصلی محراب به نحوی که کتیبه
با این فرم قطع شده و سپس ادامه می یابد ،هم راستا بودن
جهت نوشتار کتیبه با نقشمایههای گیاهی پس زمینه در
اکثر نمونهها و چند الیه بودن این تزیینات نیز ،از دیگر
ویژگیهای سبکی این هنرمندان به شمار می رود (تصویر
.)7

تصویر  :7نمونههایی از کتیبهها و نقوش گیاهی یا هندسی پس زمینه در آثار گچبری هنرمندان با فامیل /نسبت کرمانی یا منسوب به ایشان؛ (الف) محراب
طبقه اول مسجد کوچه میرنطنز( ،ب)محراب امامزاده ربیعه خاتون اشترجان (موزه ملی ایران)( ،ج) محراب مسجد کرمانی( ،د) محراب بنای میرزبیر سیرجان
(منبع :نگارندگان)

-3گچبریهایرقمدا ِرهنرمندانبافامیل/نسبتدامغانی

از جمله آثاری که دارای رقم هنرمندان گچبر با نسبت
«دامغانی» یا منسوب به این خانواده است می توان از:
محراب گچبری مسجد دوم بایزید بسطامی ،فاقد تاریخ
و دارای رقم هنرمند "محمد بن الحسین بن ابی طالب
المهندس بنا الدامغانی" (تصویر  ،8الف)؛ صومعه های بایزید
بسطامی دارای تاریخ «سنه اثنی و سبعمائه [ 702هـ..ق]»
و رقم " عمل محمد بن الحسین الدامغانی و اخوه حاجی"
(تصویر  ،8ب) ،گچبریهای داالن اولجایتو در مجموعه

(ج)
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(الف)

(ب)

بایزید بسطامی به تاریخ «سنه ثالث و عشر و سبعمائه
[ 713هـ.ق]» و رقم " محمد بن الحسین الجصاص
الدامغانی "(تصویر  ،8ج) ،گچبریهای مسجد جامع بسطام،
به تاریخ «سنه ست و سبعمائه [ 706هـ..ق]» ،منسوب به
هنرمندان دامغانی (تصویر  ،8د) و گچبری های ورودی
برج کاشانه بسطام با تاریخ " سنه سبعمائه [ 700هـ .ق]"
و رقم " محمد بن الحسین بن ابی طالب المهندس البنا
الدامغانی " (تصویر  ،8هـ) اشاره نمود (شهنما -88 ،1391
102؛ ویلبر .)139-138 ،1346
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تصویــر  :8کتیبههــای حــاوی تاریــخ و رقــم ،در آثــار گچبــری هنرمنــدان بــا فامیــل /نســبت دامغانــی یــا منســوب بــه ایشــان؛ (الــف) محــراب مســجد
دوم بایزیــد بســطامی( ،ب) صومعــه بایزیــد بســطامی( ،ج) داالن اولجایتــو در مجموعــه بایزیــد بســطامی( ،د) مســجد جامــع بســطام( ،هـــ) ورودی بــرج
کاشــانه بســطام(منبع :نگارنــدگان)

 -1-3بازخوانی آراء و نظریات محققین

 -2-3معرفی ویژگیهای سبک فردی هنرمندان
گچبر قرن هشتم هجری با فامیل /نسبت
« د ا مغـــا نی »

در ذیل ،ویژگیهای شاخص تزیینات گچبری پنج اثر دارای

نمــودار  :2اطالعــات نســلی و نســب نامــه پیشــنهادی بــرای هنرمنــدان
دامغانــی در قــرن هشــتم هجــری (منبــع :نگارنــدگان)

 -1-2-3ویژگیهای نقوش و ترکیببندیهای
گیا هی

در سبک فردی این هنرمندان نقشمایههای شاخص
شامل؛ انواع اسلیمی ،نیم اسلیمی و سراسلیمی هایی است
که غالب ًا با تزییناتی از قبیل؛ دو دایره متداخل (شبیه چشم)،
فضاها و حفره های توخالی ،فرم اشک (کوتاه و کشیده)،
فرم هالل ماه ،خطوط مستقیم (موازی) و آژدهکاری آراسته
شده است به نحوی که این نقشمایهها ،تصاویر «شبه
انسانی» یا «شبه جانوری» را تداعی میکند (تصویر .)9
نقشمایههای گل های چندپر ساده و چرخشی با گلبرگ
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در گچبریهای آثار تاریخی شهر بسطام که به دوره
ایلخانی تعلق دارند ،اسامی یک خانواده دامغانی که در
زمینه گچبری فعالیت داشته اند ،به دفعات تکرار شده
است .ویلبر ،مخلصی و زارعی در تالیفات خود به این افراد
و نسب خانوادگی ایشان ،اشاره داشته اند (ویلبر،1346
139-138؛ مخلصی245-209 ،1359؛ زارعی  ،1379ج،3
 .)476-459بلر نیز در مقالهای ،به طور مفصل به آثار این
خانواده هنرمند دامغانی پرداخته و معتقد است که احتما ًال
آن ها خانوادهای گچ بر ،در شهر دامغان بوده اند که برای
کار در بسطام ( 85کیلومتری دامغان) استخدام شده و در
این حرفه با یکدیگر مشارکت داشته اند .وی هم چنین به
القاب و عناوینی که در کتیبهها نوشته شده از قبیل« :بنا»،
«جصاص» و «مهندس» اشاره نموده و با توجه به آثار
برجای مانده از این هنرمندان ،به تفاوت های سبک فردی
در بین اعضای این خانواده (حسین بن ابی طالب و پسرش
محمد) نیز ،اعتقاد دارد (بلر 159-158 ،1383؛ بلر 1982
.)286-263 ,

تاریخ و رقم یا منسوب به هنرمندان دامغانی آورده شده
است تا ویژگیهای سبک فردی این خانواده بهتر و بیشتر،
آشکار گردد(نمودار .)2
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های تیز و گِرد نیز ،در آثار گچبری این هنرمندان استفاده
شده است که غالب ًا تزیینات ساده ای دارند و به صورت

منفرد و یا در ارتباط با نقش مایه های اسلیمی و کتیبهها،
به کار رفته اند (تصویر .)10

تصویر  :9نمونههایی از انواع نقوش گیاهی (اسلیمی) در آثار گچبری هنرمندانی با فامیل /نسبت دامغانی یا منسوب به ایشان (منبع :نگارندگان)

تصویر  :10نقشمایههای گل چندپر یا چرخشی در محرابهای گچبری هنرمندانی با فامیل /نسبت دامغانی یا منسوب به ایشان ؛ (الف) مسجد دوم بایزید
بسطامی( ،ب  -د) صومعه بایزید بسطامی( ،هـ) مسجد دوم بایزید بسطامی (منبع  :نگارندگان)

ترکیببندی نقوش گیاهی دربردارنده قوسهای تودرتویی
است که گاه این گردش ها و قوس ها بسیار پیچیده و
متداخل رسم شده و در انتهای بند (ساقه) ،یک سراسلیمی
بزرگ ،قاب یا نیم اسلیمی قرار دارد؛ در حالی که در امتداد
ساقه ،تزیین قابل توجهی مشاهده نمیشود .استفاده از دو
بند اسلیمی نیز بر پیچیدگی این ترکیببندیها افزوده است
که البته به منظور تفکیک آن ها ،معمو ًال از دو نوع اسلیمی
متفاوت استفاده شده است .در واقع هر بند و اجزای آن ،به
ایجاد تناسب و تعادل فضاها و تزیین بند دیگر کمک نموده
است(تصاویر 11و .)12

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

تصویر :11نمون ه ای از ترکیب بندی گیاهی چندالیه با استفاده از قوس های
حلزونی و منحنی ،طاقنمای محراب مسجد دوم بایزید بسطامی (منبع :نگارندگان)
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تصویــر :12نمونههایــی از انــواع ترکیــب بندیهــای گیاهــی پیچیــده و پــرکار در آثــار گچبــری هنرمنــدان بــا فامیل/نســبت دامغانــی یــا منســوب بــه
ایشــان؛ (الــف) محــراب مســجد جامــع بســطام( ،ب) محــراب صومعــه بایزیــد بســطامی( ،ج) محــراب نمــای ورودی برج کاشــانه بســطام (منبــع :نگارندگان)

 -2-2-3ویژگی نقوش و ترکیببندیهای هندسی

اغلب طرحهای هندسی گره هایی بر مبنای اعداد؛ «چهار»
و «شش» است مانند ،گره های «شش و گیوه»« ،هشت
و چهارلنگه» و  ،...که تقریب ًا تمامی گره های به کار رفته
دارای حمیل بوده و با نقوش گیاهی تلفیق شده است .در
برخی نمونهها نیز این نقوش گیاهی ،تنها به منظور ُپرکردن

فضای داخلی نقشمایههای هندسی و گاه به منظور تلفیق
با خطوط تشکیل دهنده گره بوده و جزیی از آن به شمار
می رود .نقشمایههای هندسی شامل؛ «طبل»« ،شش
ضلعی»« ،گیوه»« ،سرمه دان»« ،مربع» و «سلی» و...
است (تصویر .)13

تصویــر  :13نمونههایــی از انــواع طرحهــای هندســی (گــره) در آثــار گچبــری هنرمندانــی بــا فامیــل /نســبت دامغانــی یــا منســوب بــه ایشــان؛ (الــف)
محــراب مســجد دوم بایزیــد بســطامی( ،ب) صومعــه بایزیــد بســطامی( ،ج – د) مســجد جامــع بســطام (منبــع :نگارنــدگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

 -3-2-3کتیبهها
شامل؛ خطوط کوفی ،اقالم ثلث و نسخ است که در پس
زمینه آن ها ساقه های گیاهی با قوس های حلزونی ،دارای
پیچش و تراکم بسیار وجود دارد .در انتهای این قوس های
حلزونی و بر روی ساقه های اصلی و فرعی ،نقشمایههای
گیاهی (اسلیمی) قرار گرفته که درفواصل حروف و کلمات

به زیبایی جای دارد و از نظر بصری ،تناسب و تعادل
مناسبی را ایجاد نموده است .در این کتیبهها ،فضای پس
زمینه کام ً
ال ُپر شده و تزیینات گیاهی به شیوه ای حساب
شده و منظم است(تصویر .)14
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تصویــر  :14نمونههایــی از کتیبههــا و نقــوش گیاهــی پــس زمینــه در آثــار گچبــری هنرمندانــی بــا فامیل/نســبت دامغانــی یــا منســوب بــه ایشــان؛ (الــف)
محــراب مســجد دوم بایزیــد بســطامی( ،ب) محــراب مســجد جامــع بســطام (منبــع :نگارندگان)

 -4گچبریهای رقمدا ِر هنرمندی با فامیل/
نسبت بابویه:
از جمله آثاری که دارای رقم هنرمندی گچ بر با نسبت
«بابویه» است می توان از؛ نیم ستون های گچبری بقعه
شیخ عبدالصمد نطنزی حاوی رقم هنرمند و کتیبه زیر گنبد

به تاریخ "سنه سبع و سبعمائه [ 707هـ.ق]" (بلر ،1387
 ،)128-127محراب گچبری امامزاده فضل و یحیی در
محالت (قرن هشتم هجری) (همان )198-196 ،و یک
لوح/محراب کاشیکاری موجود در موزه متروپولیتن نام برد
که رقم هنرمندی با نسبت بابویه ،بر آن نقش بسته است
(همان( )176 ،تصویر.)15

تصویــر  :15کتیبــه هــای حــاوی تاریــخ و رقــم در آثــار گچبــری و کاشـیکاری هنرمنــدی بــا فامیــل /نســبت بابویــه؛ (الــف –ب) بقعــه شــیخ عبدالصمــد
نطنــزی( ،ج) محــراب امامــزاده فضــل و یحیــی محــات( ،د) محــراب /لــوح کاشــی کاری(منبــع :نگارنــدگان ،ســایت مــوزه متروپولیتــن)

 -1-4بازخوانی آراء و نظریات محققین:

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

بلر در مقالهای ،به جایگاه ارزشمند کتیبههای مذهبی و
تاریخی رقم دار در تزیینات معماری ،طی سده هشتم
هجری پرداخته و بر نسب و پیوند خانوادگی هنرمندی
به نام «حسن بن علی [بن] احمد بابویه» که نام وی،
در کتیبههای گچبری محراب امامزاده فضل و یحیی
محالت (تاریخ تقریبی  738هـ.ق) ،6خانقاه شیخ عبدالصمد
نطنزی( 707هـ .ق) و هم چنین در کتیبه کاشیکاری
محراب زرین فام (موجود در موزه متروپولیتن) درسده
مذکور مشاهده شده است؛ با خاندان معروف ابوطاهر/ابی

طاهرکاشانی ،اشاره دارد( .بلر  ،395-389 ,1986واتسون
 )265-264 ،1382وی این هنرمند را از نوادگان «علی
بن محمدبن ابو طاهر» ،سازنده محراب نفیس کاشیکاری
امامزاده یحیی ورامین ( 663/664هـ.ق) می داند .قوچانی
نیز احتمال می دهد که محراب گچبری امامزاده فضل و
یحیی محالت؛ توسط فرزند هنرمند کاشیکار« ،علی بن
احمد بن علی الحسنی الکاشی»که نسب وی ،به خاندان
معروف ابوطاهر می رسد ،ساخته شده باشد (قوچانی ،1368
 .)4-3قابل ذکر است که عمده ترین استدالل مطرح شده
در این منابع که این فرد به خاندان ابوطاهر نسبت داده
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شده  ،به استناد نام «علی» است .در حالی که «علی بن
احمد بن علی الحسینی کاتبی [کاشی]» نیز کسی است که
با «یوسف بن علی بن محمد بن ابی طاهر» ،در ساخت
محراب امامزاده یحیی در ورامین (705هـ .ق) همکاری
نموده (زاره  )67 ,1935و «حسن بن علی [بن] احمد
بابویه» می توانسته فرزند او باشد نه از نوادگان خاندان
ابوطاهر .7به هر حال این فرضیه مطرح است که وی چه از
خاندان الحسینی و چه ابوطاهرکاشانی ،هنرمندی است که
به جز حرفه خانوادگی خود (کاشیکاری یا سفالگری) در
تزیینات گچی نیز فعالیت داشته است.8
 -2-4معرفی ویژگیهای سبک فردی هنرمند گچبر
قرن هشتم هجری با فامیل /نسبت «بـابویه»:

در ذیل ،ویژگیهای شاخص تزیینات دو اثر گچبری و یک
اثر کاشیکاری از هنرمندی با نسبت بابویه ،آورده شده
است تا سبک فردی وی بهتر و بیشتر ،آشکار گردد (نمودار
.)3

95

 -1-2-4ویژگیهای نقوش و ترکیببندیهای
گیا هی :

نقشمایهها شامل؛ انواع اسلیمی ،نیم اسلیمی و سراسلیمی
هایی است که گاه بسیار ظریف و با تزیینات محدود یا فاقد
تزیین (تو ُپر) است و گاهی با فرم اشک ،شیارهای باریک،
گل های ساده و اسلیمی های کوچکتر آراسته شده است.
آژدهکاری ها (گره های ساده و پیچیده) نیز ،از دیگر عواملی
است که بر پیچیدگی تزییناتِ برخی از نقشمایههای بزرگ
(اسلیمی) ،افزوده است .ترکیببندیهای گیاهی دربردارنده؛
قوسهای تودرتویی است که که از یکدیگر منشعب
میشوند .گاه این گردش ها و قوس ها به صورت دو الیه
و متداخل رسم شده است ،به نحوی که استفاده از دو ساقه/
بند (یک بند اسلیمی درشت و یک ساقه گیاهی ظریف در
پس زمینه آن) نیز ،بر پیچیدگی این ترکیببندیها افزوده
است .کاربرد نقشمایههای گیاهی ،که بر روی ساقه
منحنی با پیچش کم وجود دارد و گاه به صورت منفرد،
تنها به منظور ُپرکردن فضاهای خالی به کار رفته است،
از دیگر ویژگیهای شاخص به شمار می رود (تصویر .)16

نمودار  :3اطالعات نسلی و نسب نامه پیشنهادی برای هنرمندان با فامیل/
نسبت بابویه در قرن هشتم هجری (منبع :نگارندگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

تصویر  :16نقش مایه های گیاهی در آثار گچبری و کاشیکاری هنرمندی با فامیل /نسبت بابویه؛ (الف) بقعه شیخ عبدالصمد نطنزی( ،ب-ج) محراب
امامزاده فضل و یحیی محالت( ،د-و) محراب /لوح کاشی کاری(منبع :نگارندگان ،سایت موزه متروپولیتن)
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 -2-2-4ویژگی نقوش و ترکیببندیهای هندسی:

از ویژگیهای تزیینات هندسی ،کاربرد طرحهای هندسی
ساده ای است که ماهیت آن ها با خطوط مستقیم ،شکسته
و مایل شکل گرفته و حالت «زیگزاگی»« ،حصیری» یا

«خفته راسته» دارد .در اکثر نمونهها ،این تزیینات با نقوش
گیاهی ساده مانند ،گل های چندپر تلفیق شده است که
بیشتر بر روی نیم ستون های مدور و سرستون ها کاربرد
دارد (تصویر .)17

تصویر  :17نمونههایی از انواع طرح های هندسی ساده یا گره در آثار گچبری هنرمندی با فامیل /نسبت بابویه؛ (الف – ج) بقعه شیخ عبدالصمد نطنزی،
(د -هـ) محراب امامزاده فضل و یحیی محالت( ،و) لوح /محراب کاشی کاری (منبع :نگارندگان ،سایت موزه متروپولیتن)

 -3-2-4کتیبهها:

کتیبهها شامل؛ خطوط کوفی ،اقالم ثلث و نسخ است که
در پس زمینه آن ها ساقه های گیاهی وجود دارد .گاه
این ساقه ها گاه با پیچش زیاد و ُپرکار است و گاهی به
صورت یک ساقه منحنی یا حلزونی با پیچش کم است .بر

روی این ساقه ها ،تزیینات گیاهی قرار گرفته که درفواصل
حروف و کلمات جای دارد .البته باید به این نکته اشاره نمود
که تفاوت های تکنیکی (گچ و کاشی) سبب بروز تفاوت
هایی در نحوه اجرای نقوش گیاهی ،شده است(تصویر .)18

تصویر  :18نمونههایی از انواع کتیبهها و نقوش گیاهی پس زمینه در آثار گچبری و کاشیکاری هنرمندی با فامیل /نسبت بابویه؛ (الف) بقعه شیخ عبدالصمد
نطنزی( ،ب) محراب امامزاده فضل و یحیی محالت( ،ج) لوح /محراب کاشی کاری (نگارندگان ،سایت موزه متروپولیتن)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

 -5گچبریهای رقم دا ِر هنرمندی با کنیه «ابو/
ابی شجاع»
از جمله آثاری که دارای رقم هنرمند گچ بری با کنیه «ابو/
ابی شجاع» یا منسوب به این فرد است می توان از؛ سه
اثر تاریخی شهر قم موسوم به باغ گنبد سبز ،که مدفن
امرای خاندان علی صفی – فرمانروایان مستقل قم ،در قرن

هشتم هجری است ،نام برد .این آثار شامل :مقبره خواجه
اصیل الدین (گنبد جنوبی 761 ،هـ .ق) ،مقبره خواجه علی
صفی (گنبد میانی 792 ،هـ .ق) و مقبره شمالی است که
با تزیینات گچبری متعدد و متنوعی آراسته شده است
(رحمتی( )71-51 ،1391تصویر .)19
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تصویر  :19کتیبه حاوی رقم هنرمندی با کنیه ابو /ابی شجاع؛ مقبره خواجه علی صفی (منبع :نگارندگان)

 -1-5بازخوانی آراء و نظریات محققین:

مدرسی طباطبایی درباره آثار گچبری قرن هشتم هجری
در قم ،از هنرمندی با کنیه «علی بن محمد [بن] ابو /ابی
شجاع» و سبک فردی این استاد گچبر ،در چند اثر تاریخی
قم( 9به استناد کتیبههای موجود در بنا) نام می برد که
هنر خود را در خدمت احداث بناهای یکی از امراء مستقل
شهر قم (خاندان علی صفی)  ،به کار گرفته است (مدرسی
طباطبایی .)47-36 ،1352رحمتی نیز با توجه به شیوه کلی
طراحی سطوح و انتخاب نقوش برای قسمت های مشابه
(و نه شواهد تاریخی) ،حدس می زند که هنرمند مذکور از
شاگردان «بهرام قزبینی /قزوینی»؛ معمار و گچ بر بنای
بقعه امامزاده علی بن جعفر ( 740هـ .ق) در قم باشد
(رحمتی 50-48 ،1391و .)60
 -2-5معرفی ویژگیهای سبکهای فردی هنرمندی
با کنیه «ابو /ابی شجاع»:

در ذیل ،ویژگیهای شاخص تزیینات گچبری چهار اثر

دارای تاریخ و رقم یا منسوب به هنرمندی با کنیه «ابو/
ابی شجاع» و هنرمند دیگری با نام «بهرام قزوینی» آورده
شده است تا سبک فردی ایشان ،بهتر و بیشتر ،آشکار گردد.
 -1-2-5ویژگیهای نقوش و ترکیببندیهای
گیا هی :

ترکیببندیها شامل؛ قوسهای منحنی تودرتو و چند الیه
ای است که گاه این گردش ها و قوس ها ،در واگیره های
یک دهم ،یک چهارم ،یک دوم وکادرهای نیم دایره ،دایره،
ترنج و  ...تکرار گردیده است .استفاده از رنگ های قرمز،
الجوردی ،سبز و نارنجی در پس زمینه ترکیببندیها
و خطوط محیطی نقشمایهها ،به خوانایی بیشتر نقوش
کمک نموده و گاه قاب بندی های متفاوتی را نیز ،ایجاد
کرده است .نقشمایههای اسلیمی غالب ًا با فرم اشک و
تزیینات آژدهکاری متنوع آراسته شده است و استفاده از
گل ها و برگ ها ،به میزان محدود وجود دارد (تصویر .)20

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

تصویــر  :20نمونههایــی از انــواع نقــش مایــه هــای گیاهــی در آثــار گچبــری قــرن هشــتم هجــری در قــم؛ (الــف) مقبــره خواجــه علــی صفــی( ،ب)
مقبــره خواجــه اصیــل الدیــن ( ،ج) مقبــره شــمالی (،د) امامــزاده علــی بــن جعفــر (منبــع :نگارنــدگان)
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 -2-2-5ویژگی نقوش و ترکیببندیهای هندسی:

طرحهای هندسی غالب ًا در ابعاد بزرگ و به منظور تقسیم
بندی و تزیین سطوحی از قبیل سقف بناهای مذکور ،به
کار رفته است ،به نحوی که در مرکز سقف ،یک شمسه
قرار دارد و در داخل این شمسه و سایر نقشمایهها ،با
کتیبه ،نقوش گیاهی و توپی های گچی (آجرنما) آراسته
شده است .نقشمایهها شامل؛ «شمسه»« ،ترنج»« ،شش

ضلعی»« ،ستاره پنج ضلعی»« ،ترقه»« ،متوازی االضالع»
و  ...است که با حمیل بندی و رنگ آمیزی از یکدیگر
تفکیک شده است .تزیینات آژدهکاری و حاشیههای
باریک با نقشمایههای ساده که به تناوب تکرار شده اند
نیز ،از دیگر کاربردهای این تزیینات هندسی ،به شمار
میرود(تصویر .)21

تصویــر :21نمونههایــی از انــواع نقــوش هندســی ســاده و گــره هــا در آثــار گچبــری در آثــار گچبــری قــرن هشــتم هجــری در قــم؛ (الــف) مقبــره
خواجــه علــی صفــی( ،ب) مقبــره شــمالی( ،ج) امامــزاده علــی بــن جعفــر (منبــع :نگارنــدگان)

 -3-2-5کتیبه ها
کتیبه ها که شامل خط کوفی و اقالم ثلث و نسخ است،
در پس زمینه ای از تزیینات گیاهی یا هندسی (آژده
کاری) قرار دارند .ساقه های گیاهی با قوس های حلزونی

در فواصل حروف و کلمات جای دارد ،اما از نظر بصری،
تناسب و تعادل چندان مناسبی را ایجاد ننموده و در بسیاری
از قسمت ها با حروف کتیبه؛ تداخل پیدا کرده است(تصویر
.)22

تصویــر  :22نمونههایــی از انــواع کتیبههــا و نقــوش هندســی و گیاهــی پــس زمینــه در آثــار گچبــری قــرن هشــتم هجــری در قــم؛ (الــف) مقبــره
خواجــه اصیــل الدیــن( ،ب) مقبــره خواجــه علــی صفــی( ،ج) امامــزاده علــی بــن جعفــر (منبــع  :نگارنــدگان)

با توجه به بررسی اجمالی آراء و نظریات دانشوران و معرفی
ویژگیهای سبک فردی هنرمندان سازنده آثار گچبری در
قرن هشتم هجری ،10می توان دریافت که این آثار همواره
محل توجه محققین بوده است و ایشان ،ضمن برشمردن

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

 -6جمع بندی و تحلیل یافته ها:

برخی از مشابهت ها و تفاوت های موجود در آثار ،بر
سبک فردی و نقل و انتقال هنرمندان تاکید داشته اند.
هم چنین بررسی ویژگیهای بصری نمونههای مطالعاتی،
به لحاظ نقوش و ترکیببندیهای شاخص ،آشکارا بر
سبک فردی یک هنرمند یا افراد یک خانواده در منطقهای
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خاص (بسطام) یا چند منطقه (تربت جام ،سیرجان ،نطنز)
داللت دارد .به عنوان مثال کاربرد نقوش گیاهی متنوع
(اسلیمی و ختایی) با تزیینات آژدهکاری مفصل و هاشور،
استفاده از یک ساقه گیاهی ظریف در پس زمینه بندهای
اسلیمی درشت و ضخیم ،در نظر گرفتن جایگاهی ثابت (در
محرابها) به منظور نوشتن تاریخ ساخت و رقم هنرمند
سازنده نیز ،از ویژگیهای خاص آثار گچبری هنرمندانی با
فامیل/نسبت «کرمانی» به شمار می رود .هم چنین از جمله
شاخص ترین ویژگیهای سبک هنرمندان با فامیل/نسبت
«دامغانی» در منطقه بسطام می توان به؛ نقشمایههای
گیاهی دارای تزیینات خاصی شبیه چشم و تداعی کننده
صورت جانداران (انسان یا حیوان) و ترکیببندیهایی
با قوسهای تودرتو و فشرده که در انتهای آن ها یک
نقش مایه گیاهی (سراسلیمی) بزرگ قرار دارد ،اشاره نمود
به نحوی که چنین ویژگیهایی در سبک گچبری سایر
هنرمندان در قرن هشتم هجری مشاهده نشده است.
استفاده از نقوش اسلیمی خرطومی شکل ،مشابهت در
طرحهای هندسی به کار برده شده در حاشیهها ،بدنه نیم
ستون ها و  ،...به شکل نوارهای موازی به هم گره خورده،
طرح حصیری ،گیس باف و ،...از ویژگیهای شاخص
هنرمندی با فامیل /نسبت «بابویه» است .از ویژگیهای
خاص آثار منسوب به هنرمندی با کنیه « ابو/ابی شجاع»
در قرن هشتم هجری در شهر قم نیز؛ می توان به استفاده
از رنگ آمیزی های تند و زنده در پس زمینه گچبریها و
بر روی سطح نقوش و هم چنین کاربرد گره های هندسی
حمیل دار در سقف بناها اشاره نمود.
 -7بازخوانی آراء و نظریات محققین درباره نقل و
انتقال هنرمندان:

هشتم و نهم هجری مهاجرت معماران و دیگر صنعت
گران و استادکاران ،به نواحی گوناگون ایران رواج بیشتری
یافت و تمایزات ناحیه ای در سبک معماری ،جای خود
را به سبکهایی داد که توسط گروهی از معماران که بر
حسب اتفاق؛ هم زمان در یک ناحیه کار می کرده اند به
وجود آمده بود" (سوشک  .)164 ،1379اوکین نیز معتقد
است که در دوره ایلخانی این جابجایی ها امری معمول
بوده و هنرمندان در شهرهایی به غیر از محل تولدشان،
به کار مشغول بوده اند و در اثبات ادعای خویش مثال
هایی را برمی شمارد .وی خاطرنشان می سازد که این
نقل و انتقاالت ،نوعی ارج نهادن به جایگاه هنرمندان و
صنعتگرانی است که گاه به تنهایی و گاه به همراه گروه
همکاران کارآزموده خود ،به مناطق دوردست سفر می کرده
اند (اوکین .)92 ،1995ویلبر نیز به نقش استادکارها و سبک
فردی ایشان ،در ساخت یا تزیین بناهای دوره ایلخانی،
اشاره میکند و بر این عقیده است که مغوالن برای ساخت
و سازهای خود ،متکی به استادکاران و کارگران سیار محلی
و بومی بوده اند و این افراد بنا بر سفارش حکام ،بانیان و
یا در جستجوی کار؛ شهر و دیار خود را ترک کرده و به
نقاط مختلف کشور سفر می کرده اندکه منجر به جابجایی
و پراکندگی سنتهای تزئین ،شده است .12گواه این مطلب،
نام زادگاه برخی از این افراد است که جزو اسامی ایشان
قرار داشته و در کتیبه های بناهای دیگری ،دور از محل
زندگی فرد؛ قابل رویت است (ویلبر .)50-49 ،1346بلوم
نیز با استناد به رونق فن کاغذ سازی در ابعاد بزرگ در قرن
هشتم هجری ،معتقد است که کاغذ در ربع دوم قرن هشتم
هجری ،در طراحی کاربرد داشته است و به نقاط مختلف
فرستاده میشده تا در تزیین بناها مورد استفاده قرار گیرد.
وی در این راستا ،به مستندات ارائه شده توسط ایرج افشار،
درباره ترسیم نقشه ربع رشیدی در تبریز بر روی کاغذ،
استناد میکند (بلوم50 ،1386؛ بلوم.)302-289 ،2006
نتیجه گیری:

این پژوهش با توجه به تنوع و تعدد آثار گچبری برجای
مانده (محرابها و لوحه های گچی) ،دارای رقم و فامیل/
نسبت و کنیه هنرمندان سازنده در بازه زمانی قرن هشتم

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

قابل ذکر است که سبک فردی هنرمندان گاه به دلیل ،نقل
و انتقال ایشان به اقصی نقاط کشور و حتی دیگر ممالک
گسترش یافته است و این مساله منجر به شکلگیری یا
انتشار سبکهای منطقهای و فردی ،در مکانهایی دور
از محل تولد هنرمند صنعتگر ،معماران ،نگارگر و  ...شده
است .11سوشک ،با استناد به کتاب تاریخ اولجایتو اثر
ابوالقاسم کاشانی؛ اظهار میکند که "در خالل سدههای
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هجری در ایران ،آغاز گشت تا عالوه بر بازخوانی فرضیه
ها و نظریاتی که محققین و دانشوران ،درباره سبک فردی
و نسب هنرمندان در دوره تاریخی مذکور ارائه داده اند،
به معرفی اجمالی ویژگیهای تزیینی این آثار به لحاظ
سبک فردی
ترکیببندی و نقشمایهها که نشان دهنده
ِ
این هنرمندان است ،بپردازد .لذا پرسش اصلی این پژوهش
در راستای معرفی برخی از مهم ترین آراء و نظریات مطرح
شده درباره نسبشناسی هنرمندان سازنده ،نقل و انتقال
هنرمندان در قرن هشتم هجری و تبیین ویژگیهای
شاخص سبک فردی هنرمندان گچبر در دوره مذکور ،است.
به منظور پاسخ گویی به این سواالت و اهداف ،فرضیات
مطرح شده توسط محققینی از جمله :پوپ ،ویلبر ،بلر ،بلوم،
اوکین ،گلمبک و  ،...درباره اسامی هنرمندان و پیوند های
خانوادگی آن ها مطرح گردید و ویژگی آثار هنرمندانی
با فامیل /نسبتهای؛ «کرمانی« ،دامغانی»« ،بابویه» و
کنیه «ابو/ابی شجاع» به اختصار برشمرده شد که بر رواج
سبک های فردی و منطقه ای ،پراکندگی سنتهای تزیین
و همکاری هنرمندان با یکدیگر داللت دارد .با بررسی
دیگر نمونههای هنری برجای مانده از این دوره تاریخی،
درمییابیم که هنرمندان ،با اتکاء به مهارت های خویش
و بنا برسفارش بانیان و  ،...به ساخت آثاری در حوزه های
مختلف هنری از جمله؛ آثار چوبی ،کاشیکاری و  ،...همت
گمارده اند؛ چنان که گاه نام یک هنرمند به جز حرفه خاص
خانوادگی خود ،در رشته هنری متفاوتی هم دیده میشود.
در این راستا محرابهای گچبری ،کاشیکاری و آثار چوبی
(منبر ،ضریح و  ،)...از جمله بیشترین آثاری هستند که
دربردارنده اسامی هنرمندان سازنده بوده که گاهی تاریخ
ساخت و نسب ذکر شده دراین آثار ،به نقل و انتقاالت آن
ها در ایران امروزی یا خارج از آن نیز اشاره دارد .نتایج به

دست آمده از بررسی تزیینات گچبری دارای نسبت یا کنیه
هنرمندان سازنده در آثار قرن هشتم هجری عبارت است
از -1 :استفاده از نقشمایههای گیاهی (اسلیمی) با تزیینات
مفصل (آژدهکاری) ،ترکیببندیهای چند الیه و پرکار،
توامان با یک ساقه گیاهی ظریف در پس زمینه بندهای
اسلیمی ،در آثار گچبری هنرمندان یک خانواده با فامیل/
نسبت «کرمانی» و پراکندگی آثار ایشان در شهرهای
تربت جام ،سیرجان ،اشترجان اصفهان و نطنز کاشان،
که بر نقل و انتقال هنرمندان گواهی می دهد-2،کاربرد
نقشمایههای گیاهی با تزیینات منحصر تداعی کننده
نقوش «شبه انسانی» یا «شبه جانوری» ،ترکیببندیهای
خاص گیاهی(قوسهای حلزونی فشرده و متراکم) و تلفیق
نقوش هندسی (گره) با نقشمایههای گیاهی در منطقه
بسطام ،توسط هنرمندانی با فامیل /نسبت «دامغانی»
که منجر به ایجاد سبکی خاص ،در تزیینات گچبری این
منطقه شده است -3 ،بهره مندی از نقشمایههای گیاهی
خرطومی شکل و حاشیههایی با نقوش هندسی ساده در آثار
گچبری و کاشیکاری هنرمند با فامیل /نسبت «بابویه» که
بر فعالیت یک هنرمند در حرفه ای به جز گچبری نیز،
داللت دارد -4 ،استفاده وسیع از رنگ های تند و زنده،
تزیین فضای داخلی سقف بنا با نقوش هندسی (گره) که با
نقوش گیاهی ،هندسی و کتیبه تلفیق شده در آثار گچبری
هنرمندی با کنیه «ابو/ابی شجاع» در شهر قم .با توجه
به توضیحات فوق درمییابیم که جایگاه سبکهای فردی
و منطقهای در گچبریهای قرن هشتم هجری در ایران،
قابل تأمل بوده و نیازمند آن است تا با نگاهی موشکافانه
و از وجوه مختلفی از قبیل ،طرح و نقش ،رنگ و تکنیک
مورد بررسی های بیشتر قرار گیرد.
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07
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سپاسگزاری :در این فرصت الزم است تا از راهنمایی های ارزشمند جناب آقای دکتر مهرداد قیومی بیدهندی (استاد راهنمای دوم رساله) ،جناب
آقای مهندس احمد منتظر و همکاری صمیمانه خانم صدیقه میرصالحیان ،قدردانی شود.
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پی نوشت:
 .1تمامی نمودارها ،تصاویر (به جز تصویر محراب کاشیکاری) و طرحهای خطی ،از نگارندگان است.
 .2در کتاب «زرین فام ایرانی» نیز فهرستی از سفالگران زرین فام از دوران پیش از مغول و ایلخانی تا قرن سیزدهم هجری و اسامی خانواده های
سفالگر و آثار آن ها به تفصیل آورده شده است (واتسون .)263-256 ،1382
 .3البته به عقیده وولف ،طراحی گچبریها و نقش پردازی برای کاشی در سدههای میانه ،گاهی توسط یک هنرمند ،انجام می گرفته است (وولف
.)358 ،1372
« .4التبریزی» نیز از دیگر نسبت هایی است که در؛ محرابهای گچبری مسجد جامع ارومیه دارای تاریخ؛ "سنه ست و سبعین و ستمائه [676
هـ.ق]" و رقم"شرفشاه نقاش التبریزی"و مسجد جامع مرند به تاریخ؛ "سنه احدی و ثلثین و سبعمائه [ 731هـ.ق]" و رقم"نظام بندگیر التبریزی"
وجود دارد .قابل ذکر است که چون تأکید بر آثار قرن هشتم هجری است ،از محراب مسجد جامع ارومیه (قرن هفتم هجری)؛ صرفنظر گردید.
هم چنین به دلیل آن که نام هنرمند گچبر با نسبت «تبریزی» ،تنها در یک اثر گچبری (جامع مرند) وجود دارد ،نمی توان با استناد به یک نمونه،
شاخصه های سبکی را به درستی تعیین نمود ،لذا در این پژوهش بدان پرداخته نشده است.
 .5برای اطالع بیشتر رک( :صالحی کاخکی و همکاران 31-19 ،1395؛ صالحی کاخکی و راشدنیا .)30-9 ،1395
 .6ویلبر تاریخ محراب گچبری امامزاده فضل و یحیی محالت را  708هـ .ق ،مطابق با تاریخ تقویم جدید عصر ایلخانی (در عصر غازان خان)
میداند (ویلبر .)149 ،1346
 .7مؤلف کتاب سفال زرین فام ایرانی ،خانواده «ابوطاهر» و خانواده «الحسینی» را دو خاندان مجزا می داند(واتسون  ،)260-258 ،1382در حالی که
در همین منبع به نقل ازکراچکوفسکایا آمده که وی ،حلقه ایی ارتباطی بین خانواده های «ابوطاهر» و «الحسینی» و نیز بین «رکن الدین محمد»
و خانواده «الحسینی» پیش بینی میکند (همان.)255 ،
« .8عزالدین محمود» فرزند دیگر «علی بن محمد بن ابوطاهر» است که بر خالف اجداد خویش پيشة پدري را ترك كرد و به صوفيان پيوست ،اما
گویا با فن سفالگري آشنا بوده و به آن نيز مي پرداخته است .احتمال می رود لوح كاشي پوشش قبر «المرتضي القداح» ،به رنگ فيروزه اي با نقش
برجسته ،به شكل محراب از آثار او است (محل نگاهداري :موزة عرب ،قاهره) .در حاشية محراب ،صلوات به قلم نسخ« :صلي علي المصطفي محمد
و علي المرحومـة فاطمـة و حسن حسين بن علي الصادق محمد و جعفر كاظم» نوشته شده است و بر متن ،نام صاحب قبر و رقم سازنده به صورت:
«هذا قبر المرتضي القداح… عمل محمود بن علي…» ،که تاريخ ساخت  711هـ .ق در باالي هالل محراب ثبت شده است (وایت.)9 ،1935
 .9این بناها عبارتند از :مقبره خواجه اصیل الدین ( 761هـ .ق) ،امامزاده سید سربخش ( 774هـ .ق) ،امامزاده شاه احمدقاسم ( 780هـ .ق) و امامزاده
خدیجه خاتون ( 770هـ .ق) (عرب 24-7 ،1381؛ مدرسی طباطبایی 1347آ684-683 ،؛ همو 1347ب796-793،؛ همو 1347ج841-839 ،؛ همو
.)163-146 ،1381
 .10گاه در یک بنا ،می توان چند سبک گچبری را مشاهده نمود ،به عنوان مثال ،پوپ به اختصار بیان میکند که شیوه دو طراح در مسجد ملک
کرمان ،چهار سبک در مسجد جامع اردستان ،دو طراح در گنبد علویان همدان ،سه طراح در مسجد جامع قزوین و دست کم شیوه پنج طراح را ،می
توان در گچبریهای بقعه پیربکران ( 712-703هـ .ق) مشاهده کرد (پوپ  ،1387ج )1529 ،3وی ،گوناگونی سبکها و گاه استفاده از چند سبک
یا شیوه را (در یک اثر معماری)که تجانس کمتری با یکدیگر دارند ،ناشی از تعمیرات گسترده بناها؛ تنوع تکنیک ها و نقوش تزئینی در دسترس
هنرمندان ،زیاده طلبی حامی یا سفارش دهنده و هیجان رقابت با دیگر طراحان در اقصی نقاط کشور می داند (همان.)1571 ،
 .11بسیاری از شاگردان کارگاه های سفالگری پس از اتمام دوره آموزشی ،فعالیت خود را در منطقه دیگری آغاز مینمودند ،در حالی که عده ای در
کارگاه باقی مانده و این سنت را در خانواده خویش حفظ می کردند (پورتر .)11 ،1380
 .12هنرمندان در طول تاریخ هنر این سرزمین ،تحت تأثیر وقایع مختلف ،از قبیل شرایط اجتماعی ،سیاسی و  ،...بارها مجبور به مهاجرت از دیار خود
شده اند که می توان از پدیده کوچ نگارگران و به تبع آن هم آمیزی سنتهای نگارگری (پاکباز  )84 ،1383و یا انتقال هنرمندان و صنعت گران
کاشیکار از دربار تیمور به عثمانی و بالعکس اشاره کرد (پورتر)102-99 ،1380در کتاب فلزکاری اسالمی آمده است که؛ جستجوی حامی توسط
صنعتگران سیار ،یکی از شیوه هایی بود که سبکهای فلزکاری و روش های آن را در سراسر جهان اسالم منتشر کرد (وارد  )25 ،1384هم چنین
تنوع سبکها لزوم ًا به معنی دورههای زمانی متفاوت نبوده ،بلکه می توانسته به دلیل وجود کارگاه های مختلف ساخت آثار نیز ،باشد (همان.)100 ،
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Abstract
Introduction: From the 14th century that is concurrent with Ilkhanid rule in Iran, some exquisite
plaster works have been remained some of which have artist code and date; therefore, they can
be considered as valuable study references for genealogy of the artists of plaster works and their
individual styles. These plaster works can be seen mostly in magnificent Mihrabs, plaster inscriptions
and tablets of mosques, tombs, etc. In tilings, wall drawings and the wooden works of art of this
period, also, one can see the name and the code of artists and regarding their nicknames or their
relations, it is possible to find their family relationship with plaster workers. In this article, the author
tries to review and study the the hypotheses and theories proposed by researchers and professionals
about the genealogy, individual styles of 14th-century artists. Therefore, the plaster works coded by
the artists, like Kermani, Damghani, Baboyeh and the nikname Abu Shoja which are in Isfahani,
Natanz, Torbat Jam, Sirjan, Bastam and Qom were selected to be studied in order to answer the
question raised in this research: what are the visual features of the coded plaster works in terms
of composition, motifs and inscriptions of the individual style of the every artist in 14th century?
Regarding the fact that the stylistics of these decorations is a complex issue and needs to be studied
in detail, the visual styles of these decorations have been described in this research and a diagram
has been proposed for the family relationships between the artists who made them. In addition, some
hypotheses are formulated using a historical-analytical method based on field and library researches
on the remained works and historical resources.
Methodology: This research has been done using a historical-analytical method through an adaptive
approach. First, the attempt has been made to describe the individual style of the artists during
this period and study the most prominent plant and geometric motifs and compositions and the
way they have been integrated with other motifs and inscriptions. The data was collected based on
documentary resources, field researches, observations made by the authors, taking photos of the
coded plaster works and drawing some samples using Matrix 7.0.
Conclusion: The results obtained from studying the coded plaster works of 14th century show
cooperation among the artist groups that often had family relationship with each other. But distribution
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of the works and their technical variation show that all members of an artistic family did not always
work in a certain area or on a certain profession and there were not much limitation on using the
designs and works of other artists with special skills. However, the individual style of the artist
that mainly results from their skills and creativity can not be neglected in forming these significant
works with unique visual features. In general, the visual features that were studied in the samples
include: 1) using multilayered plant compositions and large arabesque motifs with Ajdehkari and
detailed decorations that are mostly seen in Kermanian artists’ works of arts in Iran, 2) using plant
motifs with unique decorations (human and animal-like) and special plant compositions (compact
arches) and integrating geometric motifs (knots) with plant motifs in Bastam by Damghanian artists
that makes a special style in the stucco ornaments in this region, 3) plant (arabesque) proboscis-like
motifs and some margins involving simple geometric motifs in the plaster and tiling works of an
artist with the nikname Baboyeh, 4) the extensive use of strong and vivid colors, decorating the
inside parts of the ceiling with geometric (knot) motifs integrated with plant, geometric motifs and
inscriptions in the works of an artist with the nikname Abu Shoja and sometimes following some
styles n plaster working with technical differences that can be seen in the tomb of Pir Bakran.
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