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

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

55

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره پانزدهم  /تابستان  / 1396سال پنجم

پژوهشی بر کاربرد یک فرم تزئینی در کتیبهنگاری محرابهای
*
گچبری قرن ششم تا قرن هشتم هجری در ایران
احمد صالحی کاخکی

**

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

دکتری پژوهش هنر و مدرس دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسندهی مسئول)

تاریخ دریافت مقاله 96/01/15:تاریخ پذیرش نهایی95/03/06:

چکیــــده:
کتیبهها ،یکی از بارزترین تزئینات بهکاربرده شده در محرابها به شمار میروند که همواره حضوری مستمر داشته و غالب ًا دربردارندهی
آیات قرآنی ،احادیث ،مضامین مذهبی و همچنین تاریخ و رقم سازندگان این آثار ،هستند .محرابهای گچبری قرن ششم تا قرن هشتم
هجری که مقارن با دورهی سلجوقی تا پایان ایلخانی است نیز ،از این قاعده مستثنا نیستند و نحوهی کتیبهنگاری در این محرابها؛
دارای ویژگیهای بصری متعددی است که ازجمله آنها میتوان به کاربرد یک حرف/کلمه یا فرم تزئینی ،در زوایای  45درجهی
کتیبههای موجود در حاشیهی دورتادور محرابها ،اشاره نمود .لذا این پژوهش ،باهدف شناسایی و معرفی انواع این حروف /کلمات یا
فرمهای تزئینی در کتیبههای محرابهای گچبری قرن ششم تا قرن هشتم هجری و مقایسهی آنها با یکدیگر ،شکلگرفته است.
در راستای دستیابی به این هدف ،پرسش اصلی این پژوهش چنین است :انواع این فرم تزئینی در کتیبهنگاری محرابهای گچبری
سدههای مذکور کدام است و چه شباهتها و تفاوتهایی در تنوع این فرم تزئینی و نحوهی کاربرد آن در دورهی سلجوقی با ایلخانی،
وجود دارد؟ روش یافتهاندوزی بر اساس پژوهشی میدانی (عکاسی -طرح خطی 1تصاویر) و با استناد به منابع مکتوب انجام شده که
به روش تاریخی -تطبیقی ،به تحلیل دادههای بهدستآمده از نمونههای مطالعاتی میپردازد .نتایج حاصله که از بررسی  21محراب
گچبری تاریخدار یا منسوب به قرن ششم تا قرن هشتم هجری (دارای حرف /کلمه یا فرم تزئینی) بهدستآمده ،حاکی از آن است
که؛ در هر یک از سدههای مذکور ،استفاده از کلمه شبه «ال» یا فرم تزئینی در زوایای  45درجه کتیبه حاشیه محرابها رواج دارد که
بخش تزئینی غالب ًا گرهخورده و به شکلهای «مثلث»« ،مربع /مستطیل» یا «دایره» است .این فرم ،هم بهصورت مستقل و گاه در
ارتباط با کادر حاشیه ،تعبیهشده و معمو ًال به لحاظ تزئینات و ساختوساز خود ،با حروف کتیبه قرابت دارد .همچنین بر اساس نمونههای
مطالعاتی به نظر میرسد که کمیت استفاده از این فرم تزئینی و تنوع آن ،در محرابهای دورهی ایلخانی (قرن هشتم هجری) نسبت
به دورهی سلجوقی ،بیشتر است.

این مقاله برگرفته از رسالهی دکتری نویسندهی مسئول در رشتهی پژوهش هنر ،با عنوان« :تزئینات محرابهای گچبری دورهی ایلخانی در ایران ،تحلیل
سبکشناختی بر مبنای ترکیببندی و نقشمایهها» 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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 .1مقدمه

 .2روش تحقیق

در این پژوهش با توجه به محوریت موضوع ،پرسشهای
مطرحشده و اهداف موردنظر ،روش بررسی و ابزار تحقیق به
کار گرفتهشده ،مشتمل بر روشهای «تاریخی -تطبیقی» با
رویکرد اکتشافی است .روش یافتهاندوزی در این پژوهش نیز،
عالوه بر منابع اسنادی ،عمدت ًا مبتنی بر بررسیهای میدانی
نگارندگان ،تهیهی تصاویری از محرابهای گچبری قرن
ششم تا قرن هشتم هجری و ترسیم نمونههای مطالعاتی،
با استفاده از نرمافزارهای( ) atrix 7.0 & Photoshopاست .در
ابتدا با استناد به محرابهای گچبری شاخص در قرن ششم
تا قرن هشتم هجری و همچنین نمونههایی که از پایداری
نسبی برخوردار بودند؛ به جستجوی حرف /کلمه یا فرمهای
تزئینی بهکاربرده شده در کتیبهنگاری محرابها مبادرت
گردیده است؛ چراکه طبق پیشینهیابیهای انجامشده ،فرضیه
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كتيبهها بهعنوان آشکارترین نمودهای هنر اسالمی در
تزئینات معماری ،نقش و جایگاه ویژهای دارند که بهواسطهی
ارتباط خود با مفاهیم مذهبی و شعائر دینی ،در جهان اسالم
از اهمیت واالیی برخوردار هستند و وجود ویژگیهای هنری
مانند فرم ،ترکیببندی ،تلفیق با سایر نقوش ،تکنیکهای
اجرایی و رنگآمیزی ،بر ارزش و اعتبار آنها میافزاید.
محرابها نیز بهعنوان یکی از شاخصترین عناصر معماری
مذهبی در اسالم ،عالوه بر تزئینات گیاهی و هندسی دارای
کتیبههای متعددی با خطوط و اقالم متنوع هستند که معمو ًال
جزء الینفک آنها به شمار میرود .کتیبههای مذکور در
هر دورهی تاریخی ،دارای ویژگیهای محتوایی و بصری
قابلاعتنایی هستند که بررسی آنها میتواند گامی در جهت
شناخت هرچه بیشتر نحوهی کتیبهنگاری در محرابها و
سیر تحول یا تکامل آنها به شمارآید .یکی از ویژگیهای
شاخص در کتیبههای محرابهای گچبری قرن ششم
تا قرن هشتم هجری ،استفاده از یک حرف /کلمه یا فرم
تزئینی گرهمانند است که در زوایای  45درجهی حاشیهها
(بهصورت مایل) ،از آن استفادهشده و خود دارای نمونههای
متنوعی است که مطالعه و بررسیهای بیشتری را میطلبد.
پژوهش حاضر ،تالشی است در جهت شناسایی ،معرفی و
چگونگی کاربرد این فرم و تنوع آن در محرابهای گچبری
قرن ششم تا قرن هشتم هجری و مقایسهی آنها با یکدیگر
از حیث تنوع فرم و نحوهی کاربردشان .برای دستیابی به
این هدف پس از توضیحات کلی دربارهی نحوهی چیدمان
کتیبهها در محرابهای گچبری قرون مذکور ،فرم مورد نظر
در محرابهای گچبری دوره سلجوقی و ایلخانی پیجویی
گردیده و ویژگیهای آن برشمرده شده است .در انتخاب
مصادیق نیز ،نکاتی مدنظر بوده است؛ ازجمله .1 :انتخاب
محرابهای شاخص (دارای تاریخ یا رقم) .2 ،انتخاب
محرابها از بناهایی با عملکردهای مختلف (مسجد ،بقعه،
امامزاده) .3 ،انتخاب محرابها در بازهی زمانی قرن ششم
تا قرن هشتم هجری در ایران .4 ،سالمت و پایداری نسبی
محرابها بهنحویکه کتیبهی دورتادور محراب ،در قسمت
فوقانی آسیبندیده باشد تا بتوان حرف /کلمه یا فرم تزئینی

مذکور را در آن ،مشاهده نمود .با استناد به توضیحات فوق،
فرم مذکور در  21محراب گچبری ،از  9استان کشور ،مورد
مطالعه و بررسی قرارگرفته است .این پژوهش درصدد
پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
کدامیک از محرابهای گچبری قرن ششم تا قرن هشتم
هجری ،دارای حرف /کلمه یا فرم تزئینی در حاشیهی
کتیبهدار است؟ تنوع فرم مذکور در محرابهای این دوران
چگونه است و چه گونههایی را دربرمی گیرد؟ تفاوتها و
شباهتهای این فرم تزئینی ،در کتیبهنگاری محرابهای
دوران سلجوقی و ایلخانی چیست؟ با توجه به اینکه تاکنون
پژوهش مستقلی در جهت تشخیص این فرم تزئینی و
تنوع آن در محرابها ،باألخص در محرابهای گچبری
قرن ششم تا قرن هشتم هجری انجامنشده است؛ لذا
نگارندگان با استناد بهتمامی نمونه محرابهای گچبری که
در شیوهی کتیبهنگاری آنها فرم موردنظر یافت شده است؛
به جمعآوری ،دستهبندی و گونهشناسی این حرف /کلمه یا
فرم تزئینی مبادرت نمودهاند؛ بنابراین این پژوهش میتواند
بهعنوان مقدمهای برای شناخت بیشتر نحوهی نگارش
کتیبهها ،در محرابهای گچبری دو دورهی تاریخی به شمار
سبک کتیبهنگاری (با تأکید بر
آید که کمبود آن ،در بحث
ِ
فرم تزئینی) ،احساس میشود.
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یا تحقیق مستقلی در این زمینه وجود نداشت .سپس فرمهای
تزئینی یافت شده ،بر طبق دورههای تاریخی سلجوقی و
ایلخانی و همچنین تنوع فرمی که در آنها وجود داشته
است؛ دستهبندی و گونهشناسی گردیده و در ادامه با
مقایسهی نمونهها ،تحلیلهایی ارائهشده است.
 .3پیشینهی تحقیق

میرسد علیرغم حضور این حرف/کلمه یا فرم تزئینی در
محرابهای گچبری ،هنوز تحقیق جامعی درباره تنوع فرم
مذکور ،صورت نگرفته است 2که بر ضرورت پرداختن به این
موضوع تأکید میکند.
 .4محرابهای گچبری و تزئینات آنها

کاربرد گستردهی محرابها در سدههای میانه که در بناهایی
با کاربریهای مختلف اعم از مسجد ،مقبره ،امامزاده و ...که
با ابعاد و اندازههای متفاوت و تکنیکهای متنوع (آجرکاری،
سنگی ،گچبری و ،)...ساختهشده بود؛ نیاز به حضور آرایههای
گیاهی ،هندسی و کتیبهها را بیشازپیش آشکار میساخت.
این عنصر معماری به دلیل آنکه تعیینکنندهی جهت قبله و
شاخصترین بخش بنا به شمار میرفت (زمانی ،1341-42
34؛ تفضلی 130 ،1376؛ کیانی 220 ،1379؛ گرابار ،1382
)76؛ غالب ًا به شیوهای بدیع و قابلاعتنا آراسته میشد .از بین
مجموعه آرایههای تزئینی موجود بر محرابها ،کتیبهها همواره
بهعنوان جزء الینفک در این آثار به شمار میآیند چراکه حاوی
بار معنایی و مفاهیم مقدس قرآنی و مذهبی ارزشمندی هستند
که بر اهمیت محرابها بهعنوان شاخصترین و شریفترین
مکان راز و نیاز با معبود و قبلهی نمازگزاران ،میافزاید .این
کتیبهها که با خطوط (انواع کوفی) و اقالم (نسخ ،ثلث و)...
متنوعی نگارش شدهاند؛ سهم عمدهای در تزئینات محرابها
بر عهدهدارند و تقریب ًا در همهی بخشهای محراب ازجمله
طاقنما ،ستون (پیلک) ،پیشانی و باألخص حاشیههای
پهن و باریک ،بهدفعات تکرار شدهاند .در محرابهای
قرن ششم تا اواسط قرن هشتم هجری نیز -که مقارن با
حکومتهای سلجوقی و ایلخانی در ایران است -محرابها
از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار بودهاند و بهعنوان یکی از
شاخصترین عناصر معماری ،زیباترین و نفیسترین آرایهها
و کتیبهها را ،در خود جایدادهاند .محرابهای گچبری ،یکی
از پرکاربردترین محرابهای ساختهشده در این دوران به
شمار میرود؛ درحالیکه محرابهایی با مصالح چوب ،سنگ
یا کاشی (زرینفام) نیز ،اهمیت بسیار داشته و نمونههای
متعددی از این قبیل محرابها نیز ،وجود دارد.
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اهمیت کتیبهها در اکثر هنرهای اسالمی از قبیل آثار
چوبی ،سنگی ،فلزکاری و ،...امری بدیهی به شمار میرود
و محققان همواره وجوه مختلفی از کتیبهنگاری از قبیل
ویژگیهای بصری حروف ،سیر تحول خطوط ،تأثیر و تأثرها،
مفاهیم و مضامین کتیبهها را ،در دورههای مختلف تاریخی،
موردمطالعه قرار دادهاند؛ اما راجع به موضوع پژوهش ،منبعی
که بهطور خاص به بررسی این حرف/کلمه یا فرم تزئینی،
در محرابهای گچبری دورهی سلجوقی یا ایلخانی (حتی
در محرابهایی با تکنیکهای متفاوت و دیگر ادوار تاریخی)
و تجزیهوتحلیل فرم مذکور پرداخته باشد؛ مشاهده نشد .در
بیشتر مقاالت یا کتب ،به بیان توصیفی محرابها و آرایههای
آنها ،نوع آیات و احادیث بهکاررفته در کتیبههای محرابها و
بیشترین مفاهیم استفادهشده ،نوع خط یا قلم کتیبهها (میزان
سطح و دور) ،تناسبات حروف ،تاریخگذاری محرابها و
تکنیکهای اجرایی پرداختهشده و در برخی نمونهها ،تصاویر
و طرحهای خطی نیز ،بهصورت پراکنده آمده است .ازجمله
این منابع میتوان به مقاالت صاحبی بزار ( )1389و شکفته
( )1394دربارهی بررسی مضامین کتیبههای محرابهای
دورهی ایلخانی ،مقالهی مکینژاد و همکاران ( )1388با
موضوع ساختار و قابلیتهای حروف در کتیبه کوفی محراب
مسجد جامع تبریز و مقالهای از صالحی کاخکی و عزیزپور
( )1393با عنوان تأملی در کتیبهها و نقوش مسجد جامع
زواره و ،...اشاره نمود .یکی از مرتبطترین منابعی که در
آن به این فرم تزئینی ،اشارهشده است؛ پایاننامهی راشدنیا
( )1393با موضوع ویژگیهای تزئینی آثار گچبری هنرمندان
کرمانی در قرن هشتم هجری و مقاله صالحی کاخکی و
همکاران ( )1395که در چند نمونه از محرابهای گچبری،
فرم مذکور پیجویی شده و طرحهای خطی دقیقی از آنها،
ارائه گردیده است .لذا با توجه به مطالعات انجامشده ،به نظر
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 .5نحوهی چیدمان کتیبهها در حاشیههای محرابهای
گچبری قرن ششم تا قرن هشتم هجری

یکی از ویژگیهای ساختاری در شکل کلی محرابهای
قرن ششم تا اواسط هشتم هجری ،کادر مستطیل شکلی
است که دارای یک یا چند ردیف حاشیهی پهن یا باریک
توأمان با یکدیگر است .این حاشیهها ،مانند قابی سه سمت
اطراف محراب را در برگرفتهاند و تقریب ًا در تمامی نمونههای
مطالعاتی ،حداقل یکی از این حاشیهها ،به نگارش کتیبه،
اختصاص دارد .این کتیبهها گاه بهتنهایی و در اکثر موارد
در بستری از نقوش گیاهی قرار دارند؛ بهنحویکه جلوهی
بصری ممتازی را پدید میآورند .نحوهی نگارش کتیبهها در
محرابهای مذکور را به دو گروه کلی میتوان تقسیمبندی
نمود.
گروه اول ،شامل نگارش کتیبه از جانب سمت راست محراب
بهطرف باال است؛ بهنحویکه کادر افقی را دور زده و متن

کتیبه ،بدون انقطاع ادامه مییابد و سپس در جانب سمت
چپ محراب ،پایان میپذیرد .البته این شیوهی نگارش را نیز
میتوان به زیرگروههایی تقسیمبندی نمود؛ مث ً
ال در محراب
مسجد گنبد سنگان (سلجوقی) 3و میانده کوهپایه (ایلخانی)،4
کتیبه در سمت راست حاشیه تا منتهیالیه کادر (در باال)
نگارش شده و سپس در کادر افقی آغاز میگردد و ادامه
مییابد .در این شیوهی نگارش ،طول حاشیهی سمت راست
از حاشیهی سمت چپ بلندتر است (تصویر  ،1الف -ب)؛
اما در محرابهای گچبری ،رباط شرف (سلجوقی) ،5بقعهی
پیربکران (ایلخانی) 6و مسجد جامع اشترجان (ایلخانی)،7
کتیبه در سمت راست تا جایی ادامه مییابد که به کادر افقی
باالی حاشیه برخورد ننماید .در این نمونهها ،طول حاشیه در
سمت چپ و راست برابر است .در ذیل ،طرحهای خطی از
محرابها و نحوهی نگارش کتیبهها در آن ،ارائهشده است
(تصویر  ،1ج – هـ).

تصویر  .1نحوهی چیدمان کتیبهها در حاشیههای محراب های گچبری
الف) مسجد گنبد سنگان خواف ،ب) مسجد میانده کوهپایه ،ج) رباط شرف ،د) بقعه پیربکران ،هـ) مسجد جامع اشترجان (مأخذ :نگارندگان)
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

گروه دوم ،که موضوع اصلی این پژوهش است شامل
نگارش کتیبهها بهگونهای است که کتیبهی مذکور از
جانب سمت راست محراب بهطرف باال آغاز میگردد؛ اما
در هنگام برخورد با زاویه  90درجهی کادر که محل دور
زدن کتیبه و نگارش آن بهصورت افقی به شمار میرود؛

متن کتیبه بهواسطهی وجود یک فرم تزئینی شبیه کلمه
«ال» -که بهطور مایل در زوایهی  45درجه قرار دارد-
دچار انقطاع میشود و سپس بهصورت افقی ادامه مییابد
و مجدداً در زاویهی  90درجه سمت مقابل ،با قرینهی این
فرم تزئینی برخورد مینماید؛ لذا متن کتیبه بار دیگر دچار
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انفصال شده و سپس در جانب سمت چپ محراب ،به
سمت پایین ادامه پیدا میکند .این شیوهی کتیبهنگاری،
در محرابهای سلجوقی ،مسجد -مدرسه حیدریه قزوین،8
مسجد پامنار زواره 9و محرابهای ایلخانی ،مسجد جامع
ارومیه ( 676هـ.ق) ،10مسجد جامع تبریز ،11مسجد جامع
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ساوه ،12مسجد جامع بسطام ( 706هـ.ق) ،13امامزاده ربیعه
خاتون ( 708هـ.ق) ،14مسجد کرمانی تربتجام (728-718
هـ.ق) 15و ،...به اجرا درآمده است که در ذیل چند نمونه
طرح خطی از نحوهی نگارش کتیبهها در این محرابها
ارائهشده است (تصویر  ،2الف  -د).

تصویر .2نحوه نگارش کتیبهها در حاشیه های محراب های گچبری
الف) مسجد کوچه میرنطنز (سلجوقی -ایلخانی) ،16ب) امامزاده ربیعه خاتون اشترجان /موزه ملی ایران ،ج) مسجد جامع بسطام،
د) بقعه بابا افضل کاشانی( 17مأخذ :نگارندگان)

البته قابلذکر است که بنا بر مطالعات نگارندگان ،این فرم
تزئینی منحصر به محرابهای گچبری نیست و نمونههای
مشابه آن ،در محرابهای سنگی/سنگمزارهای محرابی
شکل یا آجری قرن ششم هجری نیز وجود دارد که
میتواند الگویی برای این شیوه نگارش کتیبهها ،در
محرابهای گچبری همدوره یا دورههای بعدی (قرن هفتم

و هشتم هجری) تلقی گردد .ازجملهی این آثار میتوان به
محرابهای سنگی؛ قدمگاه امام رضا(ع) ( 516هـ.ق)18؛
مسجد جامع میمه ،19سنگ مزارها (دوره سلجوقی) (تصویر
 ،3الف  -ج) و محراب آجری (تلفیق آجر و گچ) مسجد
جامع برسیان ،20اشاره نمود (تصویر  ،4الف  -ج).
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تصویر  .3وجود فرم تزئینی در حاشیه های محرابهای سنگی ،الف) قدمگاه فراشاه امام رضا(ع) /موزه آستان قدس رضوی (مأخذ :نگارندگان) ،ب)
سنگمزار  511هـ .ق ( ،)http://www.asia.si.eduج) مسجد جامع میمه /موزه ملی ایران (مأخذ :نگارندگان)
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در ادامه نگارندگان با جستجوی محرابهای گچبری قرن
ششم تا قرن هشتم هجری -که در کتیبهنگاری حاشیههای
آنها ،از حرف /کلمه یا فرم تزئینی استفادهشده است-
حدوداً به  21محراب گچبری دست یافتند که واجد چنین
ویژگیهایی بودند .این شناسایی منجر به گونهشناسی در
نمونههای بهدستآمده گردید که بهمنظور پرهیز از تکرار
مطالب و با توجه به یکی از سؤاالت و اهداف پژوهش
که به مقایسهی نمونهها در دورهی سلجوقی و ایلخانی
و بررسی شباهتها و تفاوتهای آنها اختصاص دارد؛
معرفی این حرف /کلمه یا فرم تزئینی به تفکیک دورههای
تاریخی و استانهای کشور آورده شده و در ادامه گونههای

بهدستآمده از هر دوره ،با یکدیگر مقایسه شده است.
 .1-5معرفی حرف /کلمه یا فرم تزئینی در
محرابهای گچبری دوره سلجوقی :بهمنظور
بررسی حرف /کلمه یا فرم تزئینی در محرابهای گچبری
دوره سلجوقی ،تعداد  7محراب گچبری (از  3استان) که
دارای تاریخ یا منسوب به قرن ششم هجری بودند و در
کتیبهنگاری حواشی آنها ،از حرف /کلمه یا فرم تزئینی در
زاویهی  45درجه استفادهشده ،معرفی گردیده و توضیحاتی
درباره این فرم و ارتباط آن با کادر حاشیه یا مستقل بودن
آن در هر محراب ،ارائهشده است (جدول .21)1

جدول  .1محرابهای گچبری دارای حرف /کلمه یا فرم تزئینی در دورهی سلجوقی به تفکیک استانها (مأخذ :نگارندگان)

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

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره پانزدهم  /تابستان  / 1396سال پنجم

بهطورکلی میتوان کاربرد فرم تزئینی در محرابهای
دوره سلجوقی را به دو گروه کلی تقسیمبندی نمود .گروه
اول شامل؛ استفاده از یک حرف یا کلمه مانند (الف)،
(ما) ... ،که بخشی از حروف کتیبه 22به شمار میرود و
در ظاهر نقش جداکننده را در زوایا ایفاء مینماید؛ مانند؛
محراب مسجد جامع گار 23و محراب مسجد جامع جوین/
موزه گرمابه پهنه سمنان( 24تصویر )5؛ گروه دوم شامل
کاربرد کلمهای دوحرفی شبیه (ال) است که گاه بهصورت
ساده و فاقد تزئینات به اجرا درآمده است؛ مانند محراب
مسجد جامع اردستان( 25تصویر  )6و یا دارای تزئینات
ساده یا ُپرکار است مانند محراب مسجد پامنار زواره.26
در این گروه ،قسمت گرهخورده در فرم تزئینی نیز دارای

تصویر  .5محراب مسجد جامع جوین (موزه پهنه سمنان) (مأخذ :نگارندگان)

تنوع است و در برخی نمونهها شبیه «دو مثلث» است که
از رأس به هم پیوند خوردهاند و این دو مثلث یا بهطور
افقی یا عمودی در وسط حرف/کلمه مزبور وجود دارد .در
سایر نمونهها ،قسمت گرهخوردهی آن ،به شکل «مربع/
مستطیل» یا یک «دایره» است .قابل ذکر است که این
فرمهای تزئینی ،عالوه بر آنکه معمو ًال در قسمت وسط
دارای تزئیناتی هستند؛ گاه در قسمت باال و پایین نیز با
دالبر ،اسلیمی و ،...آراستهشدهاند
تزئیناتی از قبیل؛ شیارُ ،
که بر زیبایی ،پیچیدگی و تزئینی بودن این فرم ،میافزاید؛
مانند محراب مسجد– مدرسه حیدریه قزوین (تصویر .)8

تصویر .6محراب مسجد جامع اردستان (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .8محراب مسجد – مدرسه حیدریه قزوین (مأخذ :نگارندگان)
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تصویر  .7محراب مسجد پامنار وزاره (محراب اول) (مأخذ :نگارندگان)
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در ذیل ،تصاویر و طرحهای خطی از حرف /کلمه یا
فرمهای تزئینی در محرابهای گچبری دوره سلجوقی

(نامبرده شده در جدول  )1مالحظه میگردد (تصویر ،9
الف تا هـ).

تصویر  .9حرف /کلمه یا فرم تزئینی (گرهمانند) در کتیبههای محراب های گچبری دوره سلجوقی یا منسوب به آن ،الف) مسجد جامع جوین /موزه پهنه
سمنان ،ب) مسجد جامع اردستان ،ج) مسجد جامع نیریز ،27د) مسجد پامنار زواره (محراب اول) ،هـ) مسجد – مدرسه حیدریه قزوین (مأخذ :نگارندگان)

 .2-5معرفی حرف /کلمه یا فرم تزئینی در
محرابهای گچبری دورهی ایلخانی :بهمنظور بررسی

حرف /کلمه یا فرم تزئینی در محرابهای گچبری دوره
ایلخانی ،تعداد  14محراب گچبری (از  8استان) که دارای
تاریخ یا منسوب به قرون هفتم و هشتم هجری بودند و

در کتیبهنگاری حواشی آنها از حرف /کلمه یا فرم تزئینی
در زاویه  45درجه استفادهشده است؛ معرفی گردیده و
توضیحاتی دربارهی این فرم و ارتباط آن با کادر حاشیه یا
مستقل بودن آن در هر محراب ،ارائهشده است (جدول .)2

جدول  :2محرابهای گچبری دارای فرم تزئینی در دورهی ایلخانی به تفکیک استانها (مأخذ :نگارندگان)
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بهطورکلی میتوان کاربرد فرم تزئینی در محرابهای
دوره ایلخانی را نیز ،در دو گروه کلی جای داد .گروه اول
شامل استفاده کلمهای دوحرفی شبیه (ال) است که با
تزئینات ساده و غالب ًا ُپرکار به اجرا درآمده است .در این
گروه ،قسمت گرهخورده در فرم تزئینی ،شبیه «دو مثلث»،
«مربع/مستطیل» یا «دایره» است .در گروه دوم؛ فرم تزئینی

تصویر  .10محراب ایلخانی مسجد جامع ساوه (مأخذ :نگارندگان)
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کلمهای دوحرفی شبیه (ال) نیست و نقشمایه مستقلی است
(مانند؛ اشک /کاج) که شباهتی با حروف یا کلمات ندارد.
قابلذکر است که اکثر فرمهای تزئینی گروه اول ،عالوه بر
دارا بودن تزئینات در قسمت میانی؛ در باال و پایین نیز با
تزئینات گره مانند ،دالبری و ،...آراستهشدهاند که غالب ًا حالت
زیرورو داشته و مفصل است (تصاویر  10تا .)13

تصویر  .11محراب مسجد کرمانی تربت جام (مأخذ :نگارندگان)
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07
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تصویر  .12محراب صومعه بایزید بسطامی (اتاق اول) (مأخذ :نگارندگان)

در ذیل ،تصاویر و طرحهای خطی از حرف /کلمه یا
فرمهای تزئینی در محرابهای گچبری دوره سلجوقی

تصویر .13محراب مسجد جامع بسطام (مأخذ :نگارندگان)

(نامبرده شده در جدول  )1مالحظه میگردد (تصویر ،14
الف  -هـ) و (تصویر  ،15الف -د).
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تصویر  .14فرم تزئینی گره مانند مثلث و مربع /مستطیل شکل ،در کتیبههای محراب های گچبری قرون هفتم و هشتم هجری یا منسوب به آن،
الف) بقعه بابا افضل کاشانی ،ب) محراب ایلخانی مسجد جامع ساوه ،ج) بقعه خضر همدان ،د) مسجد کوچه میر نطنز ،هـ) امامزاده فضل و یحیی محالت،
و) امامزاده عبداهلل اراک (خمین) ،ز) مسجد امام حسن (ع) /میان ده قمصر ،ح) مسجدکرمانی تربت جام (مأخذ :نگارندگان)

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

تصویر  .15فرم تزئینی گرهمانند دایرهای شکل ،در کتیبههای محراب های گچبری قرون هفتم و هشتم هجری یا منسوب به آن،
الف) مسجد جامع ورامین ،ب) مسجد جامع ارومیه ،ج) مسجد جامع بسطام ،د) مسجد جامع تبریز (مأخذ :نگارندگان)
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قابلذکر است که در محرابهای گچبری استان سمنان،
این فرم تزئینی گاه شبیه «اشک /میوه کاج» یا «دایره»
است و حالت کلمه شبه «ال» را ندارد که با استفاده از کتیبه

و یا آژدهکاری35؛ تزئینشده است که میتوان آن را یکی
از ویژگیهای فرم تزئینی ،در کتیبهنگاری محرابهای
گچبری این منطقه به شمار میرود (تصویر .)16

تصویر  :16فرم تزئینی شبیه اشک /کاج ،در کتیبههای محرابهای گچبری قرون هفتم و هشتم هجری یا منسوب به آن در استان سمنان ،الف) صومعه
بایزید بسطامی (اتاق اول) ،ب) مسجد جامع بسطام با تزئینات آژده کاری ،ج) مسجد بایزید بسطامی با عبارت «فسیکفیکهم اهلل» ،و تزئینات گیاهی ،د)
مسجد جامع فریومد 36با تزئینات آژدهکاری (مأخذ :نگارندگان)

 .6مقایسهی حرف /کلمه یا فرم تزئینی ،در
محرابهای دوران سلجوقی و ایلخانی

پس از بررسی تنوع حرف /کلمه یا فرم تزئینی و محل
قرارگیریشان در محرابهای گچبری دورههای سلجوقی و
ایلخانی ،در ذیل به مقایسهی اجمالی این فرم در نمونههای

مشابه در دو دورهی تاریخی خواهیم پرداخت تا میزان
مشابهتها و همچنین وجوه تمایز آنها ،بیشازپیش آشکار
گردد (جدول  )3و در ادامه نحوهی کاربرد حرف /کلمه یا فرم
تزئینی در زوایای  45درجهی حاشیههای محرابهای دوران
سلجوقی و ایلخانی بررسی میگردد (جدول .)4

جدول  .3تنوع حرف /کلمه یا فرم تزئینی در محراب های گچبری دورههای سلجوقی و ایلخانی (مأخذ :نگارندگان)
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 .7نحوهی کاربرد حرف /کلمه یا فرم تزئینی در
زوایای  45درجهی حاشیههای محرابهای دوران
سلجوقی و ایلخانی

پس از بررسی انواع فرمهایی که در زوایای حاشیههای
محرابهای گچبری دورههای سلجوقی و ایلخانی
استفادهشده بود؛ الزم است تا دربارهی نحوهی کاربرد فرم
مذکور در زوایا نیز توضیحاتی ارائه شود .پس از خوانش
متن کتیبههای موجود در حاشیه ،قابلیتها و تفاوتهایی
در چگونگی استفاده از فرم تزئینی موردنظر آشکار گردید
که میتوان آن را به چند نوع تقسیمبندی نمود:
 -۱-۷فرم تزئینی بهعنوان بخشی از متن کتیبه بهکاربرده
شده است (مانند محراب مسجد جامع جوین /موزه پهنه
سمنان؛ محراب مسجد جامع گار) ،لذا نمیتوان نام
«تزئینی» بر آن نهاد .در کتیبه محراب گار ،کلمات «ال» و
«ما» که جزئی از متن کتیبه هستند در زوایای سمت راست
و چپ کتیبه حاشیه قرارگرفتهاند( 37تصویر .)17

67

یا کتیبه ،متصل است و گویی از آنها ریشه گرفته است
(مانند محراب مسجد کرمانی تربت جام ،مسجد جامع تبریز)
(تصویر .)19

تصویر  .18الف) فرم تزئینی گرهمانند به صورت مستقل در کتیبه حاشیه محراب ایلخانی
مسجد جامع ساوه ،ب) فرم تزئینی گرهمانند به صورت مستقل و دارای پایه ،با زاویهی
 90درجه در کتیبه حاشیه محراب امامزاده فضل و یحیی محالت (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .19الف) محراب گچبری مسجد کرمانی ،ب) فرم تزئینی گرهمانند
متصل به کادر باالیی و پایینی حاشیه (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .17کلمه های «ال» و «ما» ،در زوایای  45درجه کتیبه حاشیه
دورتادور محراب مسجد جامع گار (مأخذ :نگارندگان)
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 -۲-۷فرم تزئینی بهطور مستقل و بدون اتصال به حاشیه
باالیی و پایینی ،بهصورت آزاد در زاویه  45درجهی گوشه
قرار دارد (مانند دو حاشیه در محراب مسجد جامع اردستان،
محرابهای بقعه بابا افضل کاشانی ،بقعه خضر همدان و
محراب ایلخانی مسجد جامع ساوه) .گاهی در باالی این
فرم ،دو زائده با زاویه  90درجه وجود دارد که حالت یکپایه
را ،تداعی میکند (مانند محرابهای امامزاده فضل و یحیی
محالت ،مسجد میانده قمصر و( )...تصویر .)18
 -۳-۷فرم مذکور به لبههای باالیی یا پایینی کادر حاشیه

 -۴-۷این فرم با تزئینات کتیبه یا زمینه حاشیه پیوند دارد
و جزئی از آن به شمار میآید (مانند محراب مسجد جامع
نیریز) .در این محراب فرم تزئینی شبه «ال» ،مشابه و
مرتبط با تزئینات منحنی و پیچخورده کتیبه کوفی حاشیه
است (تصویر .)20
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تصویر  .20الف) محراب گچبری مسجد جامع نیریز ،ب) فرم تزئینی مشابه و مرتبط با بخشی از کتیبه حاشیه اصلی ،ج) کتیبه به خط کوفی تزئینی (مأخذ :نگارندگان)

همچنین قابلذکر است که این فرم ،در اکثر نمونههای
مطالعاتی با نوع خط یا قلم کتیبهها ،به لحاظ بصری قرابت
دارد .به این معنا که شیوهی طراحی آن مشابه نحوه
نگارش حروف کتیبههای حاشیههایی است که این فرم،
در آن تعبیه شده است .بهعنوانمثال ،اگر حروف کتیبه
دوخطی یا حمیل دار است؛ خطوط این فرم نیز بهصورت
دوخطی اجرا شده است (مانند محراب بقعه بابا افضل
کاشانی ،مسجد میانده قمصر ،مسجد جامع ورامین) و

یا درصورتیکه کتیبه ،از نوع معقّد و با پیچیدگی و گره
خوردن زیاد حروف ،نگارش شده است؛ فرم تزئینی مذکور
نیز از این شیوه تبعیت میکند (مانند محراب مسجد جامع
بسطام ،جامع تبریز) .البته برخی از نمونهها نیز ،از این
قاعده مستثنا هستند و فرم تزئینی مذکور ،به لحاظ بصری
کام ً
ال متمایز از حروف کتیبه مینمایاند (مانند محرابهای
مسجد جامع بسطام و صومعه بایزید بسطامی) (تصویر .)21

 .8نتیجهگیری

این پژوهش با توجه به کاربرد یک حرف /کلمه یا فرم
تزئینی در کتیبهنگاری محرابهای گچبری از قرن ششم
تا اواسط قرن هشتم هجری در ایران ،آغاز گشت تا عالوه
بر شناسایی و معرفی انواع محرابهایی که در حاشیهی

خود ،دارای چنین تزئیناتی هستند ،تنوع این فرم و نحوهی
کاربرد آن در زوایای  45درجه حاشیه را تبیین نموده و
پس از گونهشناسی ،مشابهتها و تفاوتهای موجود در
محرابهای سلجوقی و ایلخانی را آشکار نماید تا احتما ًال
بتوان ،به سیر تحول یا تکامل این شیوه در کتیبهنگاری
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تصویر  .21محراب گچبری بقعه بابا افضل کاشانی ،الف) فرم تزئینی گره مانند با حمیلبندی ،ب) متن کتیبه ثلث با حروف حمیلبندی شده مشابه با فرم
تزئینی (مأخذ :نگارندگان)
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پینوشت
 .1منبع تصاویر ،طرحهای خطی و جداول ،از نگارندگان است.

نمونهها بسیار ُپرکار و حجیم است (مانند محراب مسجد
کرمانی در تربتجام) بهنحویکه بر جنبهی تزئینی بودن
فرم ،میافزاید .نحوهی کاربرد این حروف/کلمات یا فرم
تزئینی در زوایا نیز قابلتأمل است؛ چراکه گاهی با حاشیه و
دیوارهی کادر ،ارتباط دارد و به نحوی جانمایی گردیده که
ارتباط آن با خطوط باالیی یا پایینی کادر حاشیه ،مشخص
است؛ گویی این فرم از خطوط محیطی کادر حاشیه نشأت
گرفته و ایجادشده است .اما ،در دیگر نمونهها ،فرم مذکور
بهطور مستقل و آزاد ،بدون آنکه به کادر حاشیه متصل
باشد؛ در زاویهی  45درجه قرارگرفته است .قابلذکر است
که این فرم تزئینی هم در کتیبههایی به خط کوفی و هم
در کتیبههایی به قلم ثلث یا ،...وجود دارد و نوع خط یا قلم
کتیبهها ،در کاربرد آن ،محدودیتی ایجاد ننموده است .از
دیگر موارد میتوان به همخوانی فرم تزئینی با حروف و
کلمات کتیبه حاشیه ،به لحاظ بصری اشاره نمود که در اکثر
نمونهها ،این قرابت وجود دارد .تمامی موارد فوق را میتوان
در حاشیههای برخی از محرابهای گچبری قرن ششم تا
قرن هشتم هجری پیجویی نمود؛ اما از وجوه افتراق این
فرم تزئینی که واجد تفاوتهایی در محرابهای قرن ششم
تا قرن هشتم هجری ،مقارن با حکومت سلجوقی و ایلخانی
در ایران است میتوان به موارد روبرو اشاره کرد؛ استفادهیی
(مفصلتر) از فرم تزئینی شبه
بیشتر ،متنوعتر و پرکارتر
ّ
«ال» ،در زوایای حاشیهی محرابهای گچبری دورهی
ایلخانی نسبت به دورهی سلجوقی که حتی در برخی
از محرابها ،این فرم به یک «میوه کاج /اشک» تبدیل
گردیده و با تزئینات آژدهکاری یا یک کتیبهی مستقل،
آراستهشده است؛ مانند محرابهای گچبری مسجد جامع
بسطام و مسجد بایزید بسطامی .همچنین با توجه به کاربرد
گستردهتر کتیبههایی به قلم ثلث یا ،...در محرابهای دوره
ایلخانی ،استفاده از این فرم تزئینی نیز بیشتر در این کتیبهها
اعمالشده است و در کتیبههای کوفی محدودتر است.
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محرابهای گچبری دورههای مذکور ،دستیافت .لذا
پرسش اصلی این پژوهش درصدد پاسخگویی به معرفی
و چگونگی کاربرد فرم تزئینی ،در گوشههای حاشیه
محرابهای گچبری دوران مذکور و تنوع این تزئینات،
است .بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت و هدف تبیین شده ،با
استناد به  21نمونه تاریخدار یا منسوب به قرن ششم تا قرن
هشتم هجری که دارای حرف /کلمه یا فرم تزئینی (ساده یا
پرکار) در حاشیههای خود بودند ،ویژگیهای این نقوش به
لحاظ تنوع فرمی و نوع ارتباط آن با کادر حاشیه ،استخراج
گردید .نتایج مطالعات حاکی از آن است که دو شکل عمده
از کتیبهنگاری در حاشیه محرابهای قرن ششم تا قرن
هشتم هجری وجود دارد .گاه متن کتیبه در حاشیه دورتادور
محراب بدون انقطاع ادامه یافته و کادر حاشیه را دور میزند
و گاهی این متن ،در زوایای حاشیه دچار انقطاع میگردد
و مجدداً ادامه مییابد .در نمونهی دوم ،در محل انقطاع
کتیبه -که غالب ًا زاویهی  45درجهای را تشکیل میدهد-
چند شکل مختلف را میتوان مشاهده نمود :کاربرد یک
حرف از متن کتیبه (بهطور جداگانه) که در زاویهها ،بهطور
مایل (قرینه) قرار دارد؛ کاربرد یک فرم شبیه کلمه «ال» که
مفصل
در برخی نمونهها ساده و گاهی ُپرکار و با تزئینات ّ
رسم شده است .طبق مطالعات انجام شده و نمونههای
بهدستآمده از فرم تزئینی مذکور ،فرمهای تزئینی شبه
«ال» را میتوان به گروههای مختلفی دستهبندی نمود که
این گروهها به لحاظ  .1تنوع فرم گرهمانند موجود در حروف
«الم» و «الف» و  .2نحوهی ارتباط فرم تزئینی با کادر
حاشیه ،تزئینات یا کتیبه ،گونههای متنوعی را دربر میگیرد.
تنوع فرم گرهمانند به شکلی است که حروف «الم» و «الف»
از وسط به یکدیگر گرهخوردهاند که این بخش گرهخورده را
میتوان به گونهی «مثلثی» ،شامل دو مثلث -که از رأس
به یکدیگر پیوند خوردهاند -گونهی «یک مربع یا مستطیل»
و گونهی «دایرهای» تقسیمبندی نمود .میزان پیچیدگی
در گره خوردن این دو حرف ،متفاوت است و در برخی
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 .2همانطور که در مقدمه و پیشینه یابی اشاره شد ،نگارندگان به پژوهش مستقلی درباره این فرم تزئینی دست نیافتند لذا ،کلیه مطالب مندرج
درباره کتیبهنگاری محرابها با استفاده از فرم تزئینی و  ،...تألیف نگارندگان بوده و از هیچ منبعی برداشتنشده است؛ بنابراین ارجاعی در این
صفحات وجود ندارد و اگر در پینوشتها منبعی ذکرشده ،صرف ًا به دلیل مباحث تاریخی و کسب اطالعات بیشتر درباره محرابهای مذکور
است و نه لزوم ًا درباره حرف/کلمه یا فرم تزئینی و ویژگیهای آن.
 .3برای اطالع بیشتر رک( :سجادی )111-109 ،1375
( .4ویلبر )195 ،1346
( .5حسینی )61-56 ،1379
( .6پوپ  ،1387ج 1529 :3؛ ویلبر 132 ،1346؛ هنرفر 256 ،1350؛ شیخی و آشوری 1387؛ رجایی باغسرخی و حلیمی )1388
( .7ویلبر 157-154 ،1346؛ هنرفر )1353
( .8بناهای تاریخی قزوین12 ،1370 ،؛ حمیدی 1387؛ همان)1390 ،
( .9ویلبر 203 ،1346؛ پترسون)90-60 ،1977 Peterson /
( .10ویلبر 123 ،1346؛ سجادی )1367
( .11وهابزاده )1381
( .12فراهانی و قوچانی 1380؛ خودداری نائینی و پاکنژاد )1386
( .13ویلبر 138 ،1346؛ مخلصی 126-122 ،1359؛ شهنما )88 ،1390
( .14گلمبک 24-25 ،1364؛ کالیس299 ،1977 Kleiss /؛ گلمبک)36 ،1971 Golombek /
( .15راشدنیا 1393؛ صالحی کاخکی و همکاران )1395
( .16اعظم واقفی 50-46 ،1386؛ اوکین)90-86 ،1995 Okane /
( .17ویلبر 203-1346،204؛ نراقی )253 -252 ،1382
( .18افشار  ،1374ج 910 :2؛ همان ،ضمیمه ج )1310 :2
( .19آبیار )1384
( .20هنرفر 175-174 ،1350؛ حاتم 38-37 ،1379؛ گدار Godard /و بمنت اسمیت)Bemnet smith1937 /
 .21قابلذکر است که تعداد محرابهای گچبری منسوب به قرن ششم تا اواسط قرن هشتم هجری ،از اسامی نامبرده شده در جداول ( )1و ()2
بیشتر است؛ اما در همگی آنها ،نحوهی کتیبهنگاری با استفاده از فرم تزئینی نیست .همچنین ،در شمار زیادی از این محرابهای سدههای
مذکور ،قسمت باالیی و محل دور زدن متن کتیبه ،تخریبشده است (مانند محرابهای گچبری مسجد امام /ملک و  ،)...لذا نمیتوان به وجود
یا عدم این فرم تزئینی در آنها پی برد.
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 .22کتیبهی حاشیه دورتادور محراب،
ْ
ِ
َ
ْ ِ
ْ َ
َّ ْ َ ِ َّ ِ ْ
َّ
َج َب ٍل لَ َرأَ ْي َت ُه خاشِ ع ًا ُم َت َص ِّدع ًا م ِْن خَ شْ َي ِة اللِ» .کتیبه ،به گونهای نگارش شده که حرف «الف» در کلمات «قرآن» و «لرایته» ،در زوایای 45
درجه گوشههای سمت راست و چپ کادر حاشیه واقع شده است و نقش جداکننده را ایفا مینماید؛ در حالی که جداکننده نیست و جزئی از
متن کتیبه به شمار میرود.
( .23گدار  ،1371ج )144-141 :4
( .24رضوانی )1378
( .25رفیعی مهرآبادی 883-866 ،1352؛ گدار  ،1371ج 116-104 :4؛ صالحی کاخکی و همکاران )1393
 .26در مسجد پامنار زواره ،چهار محراب گچبری وجود دارد که محراب های اول و چهارم از سمت چپ ،دارای حاشیه کتیبهداری با فرم
تزئینی ،در زاویهی  45درجه است.
( .27گدار  ،1371ج 330-321 :3؛ مسجد جامع نیریز)1362 ،
( .28عمرانی و سنگسری 49-44 ،1386؛ مکی نژاد و همکاران )1388
( .29نراقی 247 ،1382؛ سجادی )126 ،1375
( .30ویلبر 128 ،1346؛ نکونام )1369-70
(گلمبک 1364؛ دانشدوست )1364
.31
( .32مخلصی 240-234 ،1359؛ شهنما )102-100 ،1390
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( .33ویلبر 150-149 ،1346؛ قوچانی )1386
( .34زارعی 1381؛ نظری ارشد )1384
 .35آژدههای هندسی نیز یکی از آرایههای هندسی شاخصی در دورههای سلجوقی و ایلخانی است که هم به صورت گره و هم شکلهای
ساده هندسی (مثلث ،ششضلعی و )...در ابعاد کوچک و به دفعات ،در فضاهایی از قبیل سطح نقوش گیاهی (اسلیمیها ،بُتهها و ،)...حاشیههای
باریک و ،...به اجرا درآمده است.
( .36ویلبر 168 ،1346؛ زارعی )1390
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 .37کتیبه حاشیه دورتادور محراب،
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يم» .کتیبه ،به گونه ای نگارش شده که حرف «ال» در کلمه «االرض» و کلمه «ما» ،به طور مایل
ع
ل
ا
َوال ْْر َ
ِ
ظِ
ض َو َل َ ُ ُ
ُ َ َ ُ َ َ ُّ َ ُ
در زوایای  45درجه گوشههای سمت راست و چپ کادر حاشیه واقع شده است و جزئی از متن کتیبه به شمار میرود.
سپاسگزاری
در این فرصت الزم است تا از راهنماییهای استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهرداد قیومی بیدهندی (استاد راهنمای دوم رساله) و همکاری
صمیمانهی خانمها صدیقه میرصالحیان ،مریم بوجاریان و مریم مؤذنی قدردانی شود.
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