هنرهای تزئینی و پدیده های شگرف گج بری
در معماری ایران

حسين ُز َمرشيدي

دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد رجايي

(تاریخ دریافت92/4/12 :

تاريخ پذيرش)92/7/16 :

چکيده
معماري ايران از تاريخ ،حكمت ،اصول و بویژه پديدههاي شــگرف هنرهاي معنوي ســخن ميگويد .اين معماري در
ادوار اســامي ،رشد فراواني  -در تمام شــئون با هنرهاي وابسته مانند هنر گچبری  -داشته است .در مجموع هنرهاي
وابســته به معماري ايران ،بخصوص پديدة گچبريهاي بسيار باقاعده،زينتبخش داخلي بناها بوده و در برخي موارد
ســبب زيباسازي نماهاي مسكوني بيروني و اندروني ،همچون منازل دورة قاجار ّيه در كاشان و دیگر مناطق شده است.
ِ
گوناگون اسليمي ،ختايي ،پيچكهاي افشان و بسياري ديگر از انواع «هفت قلم خط و شاخههاي آن را
اين هنر نقوش
براي معماري ايراني و اسالمي به ارمغان آورده است .اين بررسي براساس روش توصيفي  -تحليلي تاريخي به ثمر رسيده
اســت .اطالعات از مطالعات كتابخانهاي و مشــاهده و تجارب ميداني نيز حاصل شده است .نتيجه اين كه از هنر بديع
گچبری ميتوان هم براي زيباسازي آثار اسالمي امروزي و هم بناهاي مسكوني و غيره بهره فراوان برد .به طور خالصه،
هنر گچبری با تلفيق آينهكاري شــاخة ديگري از اين هنر را به وجود آورد و در مجموع ،دو هنر آينهكاري و گچبری
به شكل گود و برجسته و در مواردي با آينة الوان ،فلسفه و حكمت وافری از جذاب ّيت زيبايي و زيباشناسي را براي آثار
معماري ايراني و اسالمي به ارمغان آورده است.
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واژگانکليدي  :نقشمايههاي دورة سلجوقي ،مينوتكاري ،گچبری منقوشُ ،تنگ بُري ،مجسمة مالئك گچي.
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مقدّ مه
مردم خداجوي ايران زمين ،بهخصوص هنرمندان مســلمان و با
ايمان به دليل اخالص به حضرت دوســت و عشق به خاندان نبوت
و امامت پديدههاي بســيار شگرفي در طول تاريخ اسالمي براي آثار
معماري ،خصوصاً مســاجد ،مدارس علميه و اماكن متبركه به وجود
آوردهانــد .بديهي اســت آنها از تاريخ ،فلســفه ،معنويّت ،حكمت،
طراحي ،نقش ،ترســيم ،اصــول ،مصالح و مصالحشناســي ،كاربرد
ّ
خالقيتها
مصالح ،تركيب ساختاري ،شــيوههاي اجرايي ،انديشه و
ّ
و خصوصاً هنر ،آن هم از هنرهاي قدســي و الهي براي آثار معماري
ايراني و اســامي اســتفاده كرده و برای جهان اســام و جهان به
ارمغان گذاشــتهاند؛ از اين ميان ،میتوان به این موارد اشــاره کرد:
برخي شــاخههاي هنر چون سفالگري ،كاشــيپزي ،كاشيسازي،
كاشيكاري و آجركاري با استفاده از انواع نقوش« ،معقلي»1سازيها
شامل معقليهاي گلچين ،گره و خط ،هندسه نقوش (گره) ،نقوش
ارزشمند اصطالحاً اسليميها ،ختاييها ،پيچكهاي افشون (افشان)
دو تورمهها ،گلهاي دهن اژدر ،گلهاي شــعلهاي ،گلهاي خُ رد و
كالن شــاه عباسي تخمكدار ،گلهاي اصطالحاً بادمكدار ،ترنجها،
سرترنجها ،نيمترنجها ،در انواع بسيار گوناگون براي اجراي هنرهاي
وابسته به معماري همچون گچبري ،آينهكاري ،تلفيق آينه و گچبري،
«منبــت 2كاري» بر روي درها« ،اورس 
ي3ســازي»ها بــراي درها و
پنجرهها ،همراه با انواع نقوش براي اماكن متبركه ،هنر آينهســازي
الوان براي مفروشسازي كالف و قيدبنديهاي پنجرههاي س ّنتي با
نقوش بســيار زيبا و باقاعدة كامل از هندسه و جدا از اصول ترسیم
هندسة نقوش دیگر عناصر معماری به نام»گره درودگران» ،نقاشي
بــر روي حركات گچبريها و ديوارنگارهها ،مطالكاري از انواع نقوش
«هندســة گره» و حركات اسليمي و ختايي ،خط و هنر خاتمكاري
براي ســاختن درهاي بسيار ارزشمند ،حجاريهاي بسيار شگرف و
باقاعده از نقوش و به طــور خالصه ،خلق «عناصر تاقي ايران» جدا
از گنبد و گلدستهســازي همچون «رســمي4بندي»« ،كار5بندي»،
«يزدي6بندي»« ،طاسه7سازي»« ،قطار8سازي»« ،مقرنس9بندي»،
توجه به اصول «اســتاتيكي»12
«گونه 10ســازي»« ،اختر11بندي» با ّ
آنهــا از نظر تجربي .این هنرها هر يك خود نيــاز به بحث فراوان
متعددي اســت .در این نوشتار ،هنر «گچبري» مورد
و تأليف دفاتر
ّ
بحث قرار میگیرد؛ هنري كه بهحق ويژگيهايي از فلسفه ،حکمت،
تكنيك ،مصالح ،اجرا و خلق هنري را با خود به همراه دارد و در آثار
ايران داراي جايگاهي بســيار عميق از انواع خط و نگارهها اســت و
آرامش روح و روان را براي هر بيننده ،خصوصاً بيننده مطلع ســبب
ميشود كه در اين باره سخن خواهيم گفت.
روش تحقیق
روش این بررســی ،توصيفي و تحليلي اســت و اطالعات مورد
نیاز با مطالعات گســترده و جزء به جزء اســنادي و كتابخانهاي و
عكسبرداري از پديدههاي هنر گچبری از آثار معماري دوران پیش
از اســام و نیز آثار معماري شــگرف پس از اسالم به دست آمد و
از تجربهاندوزيهاي ميداني و همــه جانبه از دورههاي معماري و

قياسهــاي تصويري به طور غيرمســتقيم برای تحلیل پديدة هنر
گچبری استفاده شده است.
پيدايش گچبري
تاريخ هنر گچبری به دورانی دور ،به دورة عيالمي ميرســد .در
كاوشهاي علمي بر روي هفت تپه خوزســتان ،قطعهاي از صفحة
گچي همراه با حركات گچبری بهدســت آمده است كه ميتوان آن
را قديميترين پديدة گچبری در ايران دانست (كياني.)76:1374 ،
كاخ و معبد كوه خواجه و هنر گچبري
پس از فروريزي «سقفهاي آسمانه »13كاخهاي هفدهگانة تخت
جمشيد در اثر آتشســوزيهاي اسكندر مقدوني ،اين خاطرة تلخ
ســبب شــد ك ه آثار معماري و بناها به سوي پوشش تاقي گرايش
پيدا كنند .اشــكانيان در ســالهاي قرن اول بعد از ميالد ،بناهاي
توجهي را چون كاخ «نسا» در جنوب كشور تركمنستان،
تاقي قابل ّ
كاخ بيهمتــاي هيترا (الحضر) در جنوب موصل عراق اشــكاني با
پديدة گچبری و معبد آناهيتــا در كنگاور و همچنين كاخ و معبد
كــوه خواجه در كنار درياچه هامون بنا كردند .در قســمت داخلي
اين كاخ و معبد از هنر بديع نقّاشــي بر روي سطوح گچكاري شده
چون نقش رنگين ملكه و پادشــاه و نقش ســه ايزد استفاده شده
اســت .از ديگر هنرهاي بديع اين اثر بــه كاربردن گچبری موزون
هندســي در تركيب نوعي اصطالحاً «پيلــيدار» در هم پیچیده با
اضالع افقی ،عمودی و  ...به شــکل گود و برجسته و دواير با نقش
چهار برگ بيدي كشــيده ،است كه تا امروز به يادگار مانده است.
اين فرم گچبری را بايد اولين نمونه از اصول و قاعده گچبری دانست
(كريشمن( )41 :1350 ،تصوير شمارة .)1

تصوير شمارة  : 1گچبری كاخ و معبد كوه خواجه .قرون اوليه ميالدي ،كنار
درياچة هامون ،حومة سيستان (دورة اشكاني) ،مأخذ :گريشمن1350 ،

دورة ساساني
در دورة شــكوفايی امپراتوري ساســاني ،هنر مطالكاري براي
ظروف زرين و ظروف ســيمين بســيار رايج شد .در ضمن ظروف
تهيه ميشدند .هنر سراميكسازي
سفالين ،بسيار ظريف و اصولي ّ
اصطالحــاً موزاييك ،برای صــورت و پيكرنگارههای مردان و زنان
بزرگ ساســاني با قطعات خُ رد حدود  5تــا  7ميليمتر و رنگين،
زينتبخش كاخ بيشابور شد كه برخي از آنها در موزة ملي ايران،

لوور پاريس و  ...نگهداري ميشــود (پیشــین .)141-147 ،در اين
دوره ،هنر گچبری وارد مرحلهاي از ذوق ،طرح ،نقش ،اصول ،تكنيك
و اجرا گرديد .با ارزشترين نقوش هندســي كمربندي و نقش گراز
(حيواني) و  ، ...بر ســطوح گچكاري ايوان مدائن شكل گرفت كه در
دوران معاصر با شــیوهای اصولي و با حوصله ،از ســطح زير كار جدا
شد و اکنون درگالريهاي هنري و موزة «متروپوليتن» در نيويورك
نگهداري ميشود .همچنین ،نقش برجستههاي بسيار باقاعدة تخت
و مــدور و منقــوش «چليپا» ،با تركيباتي از فــرم گل «لوتوس» از
نقشنگارة باســتان يا نقوش گياهي دیگر در كاخ «چال ترخان» از
ري باستان به دســت آمد كه در موزة ملي ايران نگهداري ميشود
(كياني.)95 :1360 ،

تصوير شمارة  : 4طاقچه منقوش گچبری با نقوش هندسي پيلي و پيچشي
اسليمي  +سرستون سازي ،کاخ بيشابور (موزه لوور) (دورة ساساني)،
مأخذ :كريشمن1350 ،
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نقشنگاره
در پوشــش قوسهــاي مــدور كاخ فيروزآباد دورة ساســاني از
گچكاري و حركات «قاشــقي گود و برجســته» كشيده مدور و نيز
«گچبريها» با نقوش حيواني ،انســاني ،هندسي و  ...در ايوان مدائن
و كاخهاي كيش ،دامغان ،بيشــابور و بسياري ديگر از بناهای دورة
ساســاني استفاده شده است (پیشین .)56 :در دورة ساساني به هنر
توجه ميشــد و نقوش هندســي ،گياهي ،حيواني،
گچبری بســيار ّ
انســاني و موارد ديگر با اصــول و قاعده خلق گرديــد و اکنون در
«نقشمايههــاي» گچبری بهره فراوان برده شــده اســت که به نام
فرنگي «موتيف» گفته ميشود.
اقليم مطلوب
آب و هواي بســيار خــوش و مطلوب نواحي درگــز ،مرز ايران و
تركمنســتان امروزي سبب اين بوده است كه شــاهان هخامنشي
و ساســاني تابســتانها را در آن منطقه ســپري کننــد .از اين رو،
آبادانيهاي چشمگيري در اين نواحي به وجود آوردند .در كاوشهاي
باستانشناسي اخير بر روي اليههاي «ديوار غربي تاالر بنای بنديان
درگز» نقشنگارة بســيار ارزشمندی از «آناهيتا» (فرشته نگاهبان
عنصر آب و  )...كه مرغي را در یک دســت و چوبي را به دست ديگر
دارد به شــكل نيمتنه پايين و با نقوش هندسي «پيلي» و گلهاي
برجسته و قرينه و خطوط پهلوي ساساني به دست آمد که نمونهای
بيمانند از هنر گچبری اوايل ساســانيان براي معماري ايران اســت
(لباف خانيگي( )27 :1378 ،تصاوير شمارة  2تا .)4

تصوير شمارة  : 3گچبری نقش پيچك و بانو ،كاخ دامغان،موزة هنري
«فيالدلفيا» امريكا( ،دورة ساساني) ،مأخذ :پوپ1388 ،

دورة آلبويه
در دوران حكومت آلبويه آبادانيهاي فراواني در شــهرهاي ايران
خصوصاً خطة فارس انجام شــد كه برخي از آنــان به يادگار مانده
است .از آن ميان ميتوان به مسجد جامع نيريز اشاره كرد .از ويژگي
خاص اين مســجد ،محراب بسيار ارزشمند گچبری از انواع نقش و
خط اســت كه ميتوان آن را در زمرة با ارزشترين پديدههاي هنر
گچبری در معماري ادوار اسالمي ايران دانست .در ضمن میتوان از
پديدة بزرگ ديگری در هنر گچبری از مسجد جامع نايين و با نقوش
هندسي ،خط و گل و نقش ياد كرد (تصاوير شمارة  5و .)6

21
تصوير شمارة  : 2گچبری از نيم تنه «آناهيتا» ،قسمتي از ديوار تاالر
بنديان درگز( ،دورة ساساني) ،مأخذ :لباف خانيكي1378 ،

تصوير شمارةي  : 5گچبری بيهمتا از انواع نقش و خط ،مسجد جامع
نيريز (دورة ديلمان) ،مأخذ :نگارنده
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تصوير شمارة  : 6گچبريهاي منقوش هندسي در ستونهاي مدور و
زيردور قوسها  +خط ،مسجد جامع نايين (دورة آل بویه)،
مأخذ :نگارنده

دورة سلجوقي
دوران شــكوفاي سلجوقي از درايت مردان بزرگي چون خواجه نظام
الملك طوســي ،خواجه تاجالملك و تعدادي ديگر كه در دربار تركان
سلجوقي عزت و شــوكت فراواني به دست آورده بودند ،کشور ایران به
ثبات اجتماعي ،ايجاد كار ،كشاورزي ،دامپروري ،حرفهها و در نتيجه به
ثروت عمومي رسيد و آبادانيهاي فراوان از جمله كاروانسراهاي درون
شهري و برون شهري ،اماكن اجتماعي و عام المنفعه ،زيستگاههاي اصولي
براي زندگي عامة مردم ،مســاجد و مدارس علميه به نام «نظاميهها»،
ميلمنارها براي مســاجد و مقبرههاي آجري ،پل ،راه و بسياري ديگر
با اصول ،تكنيك ،خصوصاً هنر آفرينش يافت .در اين ميان ميتوان به
هنر آجركاري ،كاشيكاري ،بهویژه «مينوتكاري( »)14و گچبری اشاره
كــرد .آثار بهجامانده از ويرانگريهاي مغــول ،از بزرگترين ارزشهاي
جهاني و از عميقترين پديدههاي هنري عالم ســخن ميگويند .از آثار
گچبری بسيار بديع ،شــگرف ،با اصول و عميق از هنرهاي خدايي اين
دوره ميتوان به انواع نقوش گره هندســي از جمله گچبري ،خطوطي
چون انواع كوفي به شكل كتيبههايي در متن و خطوط دیگر و سطوح
خالقيتهاي بيهمتايي
آجركاري در «رباط شــرف» اشاره كرد كه از
ّ
سخن ميگويد(دانشدوســت .)30-31 :1360 ،در ضمن در اين دوران
ميتوان از كتيبههاي دارای خط كوفي و ثلث در مســجد «بابا لقمان»
در سه كيلومتري سرخس از استان خراسان رضوي ،پديدة گچبريهاي
بسيار وسيع و باقاعده و بينهايت زيبا در گنبد علويان كه آرامگاه چهار تن
از سادات علوي است و از اين نظر به علويان شهرت يافته است و كتيبة
خط گلدسته از هنر گچبری مسجد جامع سمنان در اواخر دورة سلجوقي
و بسياري ديگر ياد كرد .به طور خالصه ،رنگ و تزيينات گچبری نقش
مهمي در معماري اين دوره داشت (حاتم.)14 :1379 ،
نقشمايه
در این دوره ،نقشمايههايي در شــکلهاي گوناگون كه همگي
از قاعــده و اصولی پيــروي ميكنند با اســتفاده از ريزنقشها در
شكلهاي شطرنجي مربع ،لوز ،قناس مثلث ،شش ضلعي و  ...براي
هنر گچبــری به وجود آمد كه اصول و بنيانی براي دورههاي ديگر
شده است (كياني( )87-88 :1390 ،تصاوير شمارة  7تا .)9

تصوير شمارة  : 7قسمتي از نقشمايههاي گچبری ،مأخذ :كياني1390 ،

تصوير شمارة  : 8نقشماية گچبری دوران اسالمي ،مأخذ :كياني1390 ،

تصوير شمارة  : 9گچبری خط كوفي مزهر و  ...زير دور +كتيبههاي افقي
و عمودي و نقوش آجركاري مسجد جامع اردستان (دورة سلجوقي)،
مأخذ :یساولی1375 ،

دورة تيموري
تيمور مردي دو وجهی بود .او به هر جا كه ميرســيد در صورت
مقاومت آنها ،كشــتار ميكرد و ســبب تخريب بناها ميشد و در
وجه دوم اين فرد با اســتفاده از هنرهاي بديع و دلنشين معماري
آبادانــی و بناهای زیبایی به وجود ميآورد .گفته شــده اســت در
ســمرقند جوان ،جايي براي اسكان هنرمندان معمار وجود نداشت
كه از تمامي شــهرهاي ايران ،حتّي از دمشــق به توران كوچ داده
بود .آنان شبها به طور فشــرده در حجرات كوچك كاروانسراها
اســتراحت ميكردند .تيمور در اندك زمان ،شهرهايي بسيار زيبا
و بــا اصول معماري بنا كرد .در زمان تيمور ،شــوق هنري فراواني
خصوصــاً براي پايتخت او ســمرقند به وجود آمــد (دونالد و ليزا،
 .)27 :1374جانشينهاي تيمور چون شاهرخ ميرزا ،حسين بايقرا
و وزيران بسيار اليق و شايسته آنان چون علي شير نوايي و ديگران،
از تيموريان پرتالش ،سازنده ،بسيار هنردوست و هنرپرور بودهاند.

تصوير شمارة  : 10انواع خط كوفي ،ثلث ،جليل و  + ...ستون و
سرستونهاي مدور برجسته  +نقش اسليمي خرطوم فيلي و ( ...محراب
بيهمتاي مسجد الجايتو) در مسجد جامع اصفهان (دورة ايلخاني)،
مأخذ :یساولی1375 ،
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دورة ايلخان
شــخصيتهاي بزرگي چون خواجه
بزرگان ايلخاني تحت تأثير
ّ
رشــيدالدين فضل اهلل همداني ،خواجه نصيرالدين طوسي و ديگر
بزرگانــی كه در دربار مغوالن داراي عزت فــراوان بودند ،در ايران
آبادانيهاي فراوان به وجود آوردند .آثار شــگرفي چون منارجنبان
اصفهان ،مســاجد جامع ورامين و مظفريه كرمان و بسياري ديگر،
هر يك با طرح ،اجرا و هنر بنا شد .در اين دوره ،بناي عظيم گنبد
سلطانيه به ّنيت آرامگاهي براي موالي متقيان
ّ
علي (ع) و حســين بن علي (ع) در شــگرفي خاص به دســت
الجايتو «ســلطان محمد خدابنده» ســاخته شد كه بعدا ً علما او را
از ايــن عمل منع كردند (مخلصــي .)14 :1369 ،گنبد اين بنا به
روش «صندوقــهاي( »)15بــه ارتفاع  51متــر و قطر  25/50متر
(پیشــین )19 :كه بزرگترين گنبد ايران است ،با اجراي نماسازي
از خط معقلي (اهلل ،محمد ،علي) به شــكل دورهاي مدور كوليدار
در گردونة ســاقه و «كاشــي()16نره» براي پوشش «خُ ود(»)17
به كار گرفته شــد .بدنة بنا به شــكل سرپايهسازيهاي عمودي و
افقي با داشتن «پشت بغلسازي( »)18و استفاده از كاشي معرق،
و در ختم بنا «رخبام(»)19ســازي از قطار مقرنس كاشــي ،است.
قســمتهاي داخلي بنا از كاشــي و آجرهاي « ُمهــري( »)20در
تركيب «چليپا( »)21از نام مبارك علي (ع) تزيين شــده اســت.
تزيينات زير پوشــش «آهيانــه( »)22از هنر گچبری با نقوش گره
هندسي ،اصطالحاً شش و شمسه با بندهاي پيليدار حاشيهكشي
بهره گرفته و با نقّاشي تزيين شده است(پیشین.)33 :
در اين دوره ،كتيبة داخلي مســجد جامــع ورامين با خط ثلث
بســيار زيبايي از هنر گچبری با ذكر سنه  707ه.ق .و گچبريهاي
بســيار موزون و پــرارزش از طــرح و اجرا با نقــوش گوناگون و
بهخصوص خط براي مســجد و بقعة بايزيد بســطامي در بسطام و
همچنين گچبريهاي متفرق با نام جالله «اهلل» و محراب بســيار
ارزشمندي در بقعة پير بكران در  25كيلومتري جنوب اصفهان ،و
گچبری محراب مسجد اشترجان اصفهان و بسياري ديگر به بهترين
شكل ممكن به وجود آمدند.
مقرنس
در دورة ايلخاني پديــدة مقرنسبنديهاي گچي براي زيرگنبد
ُرك تركين مقبرة شــيخ عبدالصمد نطنزي بسيار شگرف است که
همراه با كتيبة خط استثنايي از ســرپنجة هنرمندان گچبر شكل
گرفــت .گنبدخانه مقرنــس نطنز يادآور ســ ّنت ديرپايي تاقهاي
مقرنس باز در بين النهرين است (شيال.)82 :1387 ،
يادآوري ميشود ،شگرفترين و با ارزشترين اثر گچبری ،محراب
بيهمتای مسجد الجايتو (سلطان محمد خدابنده) در مسجد جامع
اصفهان با طرح سرپايهسازياســت .كتيبهسازيهاي عمودي و افقي
ُگرده ماهي ،با خط كوفي و بهویژه كوفي شجري و هندسي ،خطوط
رقاع ،جليل و خط نســخ بسيار زيبا در قسمت مياني محراب با دور
قوس كند ،همراه با طرحهاي شــگرف «اسليمي( »)23و اصطالحاً
«خرطومفيلي( »)24و  ...و «ختايي( »)22و  ...نشــان از دنيايي از

خالقيت ،ايمان و حســن سليقة ســرپنجة هنرمندان گچبر با
ذوق،
ّ
توجه گچبران از باب
امضای «عمل حيدر» (هنرفر )120 :1344 ،و ّ
ارادت به درگاه حضــرت احديّت ،دارد كه همتاي آن در هيچ جاي
مساجد عالم اسالم ديده نشده است و به جرأت ميتوان گفت بهمانند
آن نيز با اين چنين ارزشهاي هنري آفريده نخواهد شــد .از ويژگي
گچبری اين محراب شــاخص ،داشــتن تاريــخ آن و هنرنماييهاي
گچبران بــزرگ از نقوش خاص ،خصوصاً اســليميها و  ...به خاطر
تشــرف ســلطان محمد خدابنده «الجايتو» به (مذهب تشيع) بوده
اســت .تاريخ ساخت این محراب را به ســال 1310م ذكر ميكنند
(اولگ گرابر و دیگران( )359 :1389 ،تصاوير شمارة  10تا .)12
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تصوير  : 11هنر گچبري ،سرستونسازيهاي مدور برجسته  +انواع
كتيبههاي خط و نقوش اسليمي و  ...قسمتي از محراب ارزشمند مسجد
جامع بسطام دوره ايلخاني ،مأخذ :اداره میراث فرهنگی استان سمنان

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره هفدهـم پاییـز 1393
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تصوير شمارة  : 12قسمتي از مقرنسبندي ارزشمند گچي همراه با
نقوشی از گچبری ن ّقاشي بر سطوح آن ،مجموعة بقعة بايزيد بسطامي
(دورة ايلخاني) ،مأخذ :کتاب مهر ایران ،ناشر فرهنگسرای یساولی

بايســنقر ميرزا فرزند شاهرخ ميرزا يكي از نادر افراد خوشنويس
و «مح َققنويس» جهان اســام بود .قرآن مجیــد منحصر به فرد
وی به کتابت بســیار خط خوش او به نام «قرآن بایســنقری» اثر
بیهمتایی اســت که گویند هفتاد من است و برای جهان اسالم به
ارمغان مانده اســت .در ضمن از این خوشنویس بزرگ آثار بسیار
شگرفی زینتبخش موزههای دنیا شده است .نمونة كتيبة خط او از
معرق در نبش ايوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد جلوگاه
كاشي ّ
هنر خوشنويســي براي خوشنويسان عاشق به تعليم است و از آن
سرمشقها ميگيرند.
به طــور خالصه در دورة تيموري ،با احداث بناهاي عامالمنفعه،
متعدد ،مساجد ،بازارها و بسياري ديگر ،با استفاده
مدارس بســيار
ّ
از هنرهــاي تزيينــي عناصــر تاقــي از رســميبندي ،كاربندي،
مقرنسسازي و  ،...تاقپوشهاي بسيار متن ّوع با ارزشهاي هنري،
كاشــيكاريهاي «هفت رنگي(« ،»)25زير رنگي( »)26و خصوصاً
«معرق( »)27با كاشيهاي الوان ،هنر معقليسازي ،ابداع نقوش از
گره هندسي و «هنر گچبري» جایگاهی به معماري این دوره داده
كه اساس معماري اسالمي شده است.
در ايــن دوره ،هنــر گچبری بــا تح ّوالتي از طــرح و نقش در
اســليميهاي ابداعی جديد ،به خصوص گره هندســه و خطوط و
مقرنسبنديها از صفحههای خُ رد تخت و انحنادار گچي و عناصر

آن چون پَركها ،شــاهپركها ،كفگير و نيم كفگيرها و شمسههاي
زوج و فرد و بســياري ديگر از اصول و قاعده بــراي بُقاع متبركه،
مســاجد و مدارس ابداع گرديــد و به اوج هنر رســيد .از عناصر
تزيينــي گچي و گچبری اين دوره ميتــوان به قطار مقرنسبندي
و گونهســازيهاي «آونگ( »)28گچي و گچبری مدرســة غياثيه
خرگرد (مقري )102 :1359 ،اشــاره داشــت .همچنين خطوط و
نقوش گچبری و مقرنسبنديها در شبســتان و زير گنبدخانه مزار
شيخ احمد جامي و مســجد كرماني اين مزار در تربت جام (صابر
مقدم )50 :1383 ،و نیز نمونههاي بسيار ارزشمند نگهداري شده
از گچبری در پشــت بغل مدرسه دو در ،در بارگاه حضرت رضا (ع)
و خصوصاً در مدرسة ميرزا جعفرخان متصل به دانشگاه رضوي در
بارگاه حضرت رضا (ع) از این جمله است.
در ايــن دوره ،هنر مينوتكاري از صفحههای تخميري (تخت و
دوردار) گچي و رنگين گچ ،طــرح با نقوش معقلي براي ايوان زير
گنبدخانه «مدرسه دو در» و بسياري ديگر تکامل یافت كه در نوع
خود منحصر بهفرد است.
مينوت
نقــوش مينــوتكاري ،همچــون معقلــي ســازي رنگيــن از
خانهبنديهاي شطرنجي است .در كلوكهاي زنجير بافت بينظير
آن اسماء مباركه «اهلل ،محمد و علي» از كوفي چهارگوش نگاشته
شــده است (اوكين .)340 :1386 ،اين پديدة خاص سبب شگرفي
بيمانند ايوان «مدرســه دو در» در بارگاه حضرت رضا (ع) شــده
است (تصوير شمارة  13تا .)15

تصوير شمارة  : 13مقرنسبنديهاي بيهمتاي تخته به تخته گچي ايوان
مقصوره مسجد جامع گوهرشاد ،دورة تيموري ،مأخذ :مرکز اسناد بارگاه
امام رضا (ع)

تصوير شمارة  : 14مقرنسبندیهای بیهمتای گچی تخته به تخته «پس
و پیش» سر در ورودی مسجد کهنه کاشان ،دورة تيموري ،مأخذ :زهرا
زمرشیدی

دورة صفو ّيه
دوران پرافتخــار معماري صفويّــه ارزش جاودانة معماري ايران
توجه به عمران و آباداني آن چنان باال
شــده اســت .در اين دوره ّ
گرفت كه ارزشهاي آن به ســرعت عالمگير شــد .به همين دليل
ِ
ســخت هنرآفريني درحــوزة معماري بين ايــران و دولت
رقابت
عثماني باال گرفت .آثار ايران سرشــار از ارزشهاي معماري آنقدر
توجه قرار گرفت كه هر روز فوج ،فوج گردشگر محقق و عاشق
قابل ّ
به هنرهاي به وجود آمده ،اما كام ً
ال در چارچوب ســ ّنت ،به ديدار
شهرهاي ايران بهخصوص اصفهان ميشتافتند.
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تصوير شمارة  : 15هنر بيهمتاي مينوتكاري گچ همراه با نقاشيهاي
معقلي نما  +خط گچبری ثلث و  ...ايوان مدرسه دو در بارگاه حضرت
رضا (ع) ،دوره تيموري ،مأخذ :نگارنده

خالقيتهاي
در اين برهه از زمان هنرهاي وابسته به معماري از
ّ
فراوان برخوردار شــدند و آثاري چون ميدان  81هزار متر مربعی
نقش جهان ،ميراث جهاني با چهار اثر بزرگ تاريخي چون مسجد
امام (مسجد جامع عباسي ،شاه سابق) ،نگين معماري جهان مسجد
شــيخ لطف اهلل ،عمارت عالي قاپو و سر در بازار قيصريه ،هريك با
دنيایی از فلسفه اجرايي و هنر آفريده شدند.
متعدد و عظيم ،مدارس علميه بســيار با ارزش چون
مســاجد
ّ
مدرســه چهار باغ با « 143حجــره( »)29و با پديدههاي بيمانند
هنري در آن ،كاخهاي بينظير چون :هشــت بهشــت كوشكهاي
بسيار دلپذير ،باغهاي مشجر و بسيار با اصول ،بناهاي عامالمنفعه،
بناهاي ديواني ،كاروانســراهاي درون شهري و برون شهري از نظر
طرح ،اجــرا و هنرآفريني در آنها به وجود آمــد كه هریک داراي
فلســفه خــود بودهاند .همچنيــن بازارها با تمام مــوارد جنبي و
خواســتههاي اجتماعي پيشــرو آن روز ،آب انبارهاي وسيع و ، ...
پلهــاي آجري طويل و عريض و بســيار منطقــي از نظر طرح و
خصوصاً اجرا با پديدههاي هنري ،حمامهاي بســيار پرفلســفه از
طرح و اجرا ،تأسيســات و هنرآفريني در پوششهاي طاقي و اندود
ســاروج براي حمامها و  ...خصوصاً استفاده از اصطالحاً «مالت پي
پی ذوب شــده و گرد آهک مرغوب
دارو» کــه از تارهــای پنبه و ِ
حاصل میشــود براي مرمت و آب بندي خزانه و ( ...زمرشــيدي،
 .)126 ،1390همچنين هنر ساروج بُري و  . ...حتي كبوترخانهها و
بسياري ديگر در تمامي شهرهاي ايران ،همه و همه از طرح و اجرا
و نماسازيها ،سرشار از ارزشهاي واالي هنر بودهاند .در اين دوران
هنر كاشــيكاري براي تزيينات عناصر طاقي و تمامي جوانب بناها
از جمله :كاشــيكاري معرق با نقوش گوناگون ،بخصوص هندسه
گــره( ،گره چيني) ،معقلي ســازيها و در مجموع ،ديگر هنرهاي
وابســته به معماري ،باالخص از «هنر گچبري» ارزشهاي كالني
آفريده شد .از ميان ارزشهاي هنر گچبری ميتوان به گچبريهاي
درويش مســجد جامع اصفهــان از خطهاي «ثلث»
بيمانند صفه
ِ
بيهمتــاي طويل (رفيعي مهرآبادي .)555 ،1352 ،بخصوص خط
كوفي شــجري هندسي بسيار پرارزش در اطراف طاسهسازيها در
شاهنشين انتهاي صفه يادشده و بسياري ديگر از گچبريهاي اين
دوران ياد كرد.
باارزش اصطالحٌاً «تُنگبري» براي
ضمناً در اين دوره هنر بسيار
ِ
كاخ عالي قاپــو و چينيخانة مقبرة شــيخ صفيالدين اردبيلي ،با
توجه گچبران ،ارزشهاي بســيار بيهمتايي براي
ســليقه ،ذوق و ّ
ايران خلق شد كه همتاي آن در هيچ جاي عالم ديده نشده است.
در دورة شــكوفاي هنرهاي معماري صفويّه ،هنر مقرنسبنديهاي
آونگ گچي بسيار با اتکای به هندسه و حجم دهي ،كه خود نوعي
از هنــر و نبوغ گچبری اســت ،براي آثار معماري ايران خلق شــد
كــه نمونههاي بارز آن را ميتوان در ســر بينــة حمام بيهمتاي
گنجعليخان كرمان مشاهده كرد (تصاوير شمارة  16تا .)18
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تصوير شمارة  : 16هنر بي همتاي تُنگبُري (تيغههاي گچي) چينيخانه،
مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی ،اردبيل ،دورة صفويّه ،مأخذ:
مهندس حسن فریدونزاده

دورة افشاريه
ايران پرآشــوب ،مجالي به نادر نميداد تا به عمران
دورة نادري،
ِ
بپــردازد ،ا ّما در همين زمان از بــاب ارادت نادر به حيدر كرار ،علي
(ع) ،بارگاه مقدس اميرمؤمنان به بهترين شــكل بازســازي شد .در
قسمتهاي داخلي اين بارگاه مقدس از هنر گچبری نيز استفاده شد
و در ناحيه بيرون بنا مطالكاري براي ايوان ،گلدستهها وگنبد مطهر
در شگرفي خاص ،با اســتفاده از هنرهاي معماري انجام گرديد .در
ضمن در بارگاه حضرت رضا (ع)  ،ايوان و گلدستة نادري و سقاخانه
اســماعيل طاليي با پديدة نو و در چهارچوب س ّنت خلق شدند .در
معرق سنگ استفاده شد .در گوشهسازيهاي
كاخ خورشيد نيز از هنر ّ
ُ
اسكنج زير گنبدخانه از قطار مقرنسهاي بسيار زيبا و با نقاشيهاي
جالب بهره برده شد .گفته شده كه نادر به قصد آرامگاه خود اين بنا
را ســاخته است (مقري .)51 :1359 ،در قسمتهاي داخلي مسجد
كبود گنبد كالت نيز از هنر رســمي گچي براي محراب ســاده آن
استفاده شد (تصاوير شمارة  19تا .)21
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تصوير شمارة  : 19هنر مقرنسسازي گچي در اسكنج سازيها و  ...كاخ
خورشيد ،دورة نادري ،مأخذ :اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان
خراسان رضوی

نج چيني
تصوير شمارة  : 17جزييات تُن 
گبُري و نقوش گچبری سه ُك ِ
خانه ،اردبيل ،دورة صفويّه ،مأخذ :مهندس حسین فریدونزاده

26
گبُري ،كاخ عالي
تصوير شمارة  : 18جزييات اجرايي از هنر بيمانند تُن 
قاپو ،دورة صفويّه ،مأخذ :نگارنده

تصوير شمارة  : 20طاسه مقرنس گچي ،كاخ خورشيد ،دورة نادري،
مأخذ :اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی

دورة زند ّيه
در دوران به ثبات رسيده ،توسط خان زند ،آباداني براي شهرهاي
ايران ،از جمله شــيراز شروع شد .در شيراز ،ارك كريم خاني ،بازار
وكيل ،مســجد وكيل ،آب انبار وكيل ،سراي وكيل و حمام وكيل و
بسياري ديگر با هنرهاي نو از معماري خلق شد .ساخت ستونهاي
سنگي با تراش فتيله پيچ و سرستونسازيها با نقوش جقهاي چند
تَرك ،كاربندي با نقوش معقليسازي براي مسجد وكيل ،نقش گل
و مرغ در كاشــيهاي هفت رنگي ناب و مقرنسسازيهاي قطاردار
همراه با گچبری و نقّاشــي براي عمارت كاله فرنگي (موزه پارس)
از هنر گچبران و نقّاشــيهاي بسيار شــورانگيز از انواع نقوش گل
و گیــاه و  ...رنگی به خصــوص «طاليي» بر ســطوح و احجام از
ويژگيهاي هنرهاي وابسته به معماري این دوره است (مصطفوي،
 .)58 :1343هنر آهكبُري (ساروجبري) الوان (زمرشيدي:1384 ،
 )285توســط گچبران هنرمند در حمام وكيل به هنرهاي وابسته
به معماري افزوده شــد .هنرمندان گچبر ،تصاویری از داستانهاي
پهلواني ،عرفاني ،عشــق و دلدادگي زليخا به يوسف نبي و برادران
يوســف ،معراج نبــي اكرم (ص) با جبرعيل به آســمان و ديدار با
علي (ع) و بســياري ديگر را در كاربنديهاي سربينه حمام وكيل
و نقوش اســليمي و ختايي و  ...را در زيــر تاقپوشهاي گرمخانه
اين حمام ،به شــیوهای نو ،ا ّما در چشمانداز س ّنت به وجود آوردند
(زمرشيدي( )288 :1384 ،تصویر شمارة  22و .)23

نكته :مالت و اندود آهكي و ســاروج «آبزي» اســت و در آب و
رطوبت سخت و مقاوم ميشود و همواره باید شرايط رطوبت براي
اين دسته مالتها آماده باشد .مالت و اندود گچ از دسته مالتهاي
«هوازي» است و نفوذ رطوبت و آب سبب فرسوده شدن و معيوبي
آن ميشــود .از اين نظر چون حمام وكيل فعاليت گرمابهاي ندارد،
در ســالهاي اخير از جهــات مختلف مر ّمت شــد و چون امروزه
شرايط خشــك براي حمام به وجود آمده اســت ،ساروجبريها با
مالت گچ مر ّمت شد (تصوير شمارة .)24
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تصويرذ شمارة  : 21هنر قطارسازی گچی ،مقرنسبندي گچي ،منزل
بخري ،اصفهان ،دورة نادري ،مأخذ :نگارنده

تصوير شمارة  : 23هنر مقرنسسازيهاي گچي و نقاشيهاي شگرف بر
سطوح آن عمارت هفت تنان ،شيراز ،دورة زنديه ،مأخذ :نگارنده

تصوير شمارة  : 24هنر ساروجبري توسط هنرمندان گچبر ،عناصر
کاربندی ،سربینه حمام وکیل ،دورة زندیه ،مأخذ :نگارنده

تصوير شمارة  : 22هنر مقرنسسازيهاي اونگ گچي ،منزل ابراهيميان،
اردبیل ،دورة زنديه ،مأخذ :مهندس حسن فریدون زاده

دورة قاجار ّيه
در دورة قاجاريّه روند معماري ايران شكل تازهاي به خود گرفت.
رفــت و آمدهاي بزرگان قوم قجر و حكام و افراد متم ّول به فرنگ،
ســبب تح ّول در پديدة هنر معماري شد؛ به طوري كه در برخي از
آثار معماري ،اثر معماري اروپايي ديده ميشــد .اين نفوذ ،تا حدي
در كاخهاي شاهي چون كاخهاي صاحبقرانيه ،فيروزه (كاله فرنگي)
در تهران و عمارت باغهاي ا َِرم و عفيف آباد شيراز و ...مشهود بود،
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ا ّما نفوذ اين معماري براي بناهاي مســكوني «بيروني و اندروني»،
مساجد ،مدارس علميه و بقاع متبركه ،بازارها ،كاروانسراها بي اثر
بود .در مجموع ،در اين برهه از زمان ،از هنر كاشــي هفت رنگ با
رنگهاي كاهي و صورتي بــراي نقوش صورت نگاره و در مجموع
پيكرنگارههاي انســاني و  ...بينهايت استفاده شد .نمونهاي از آنها
زينتبخش كاخ گلستان تهران ،حمام با ِغ عفيف آباد ،منزل قوام در
شيراز و بسياري ديگر شد .در اين زمان هنر آينهكاري بسيار تح ّول
یافت و از آن در قسمتهاي شاهنشين بناهای مسكوني ،به خصوص
در بقاع متبركــه همچون دارالمكانهاي بــارگاه رضوي (مؤلفان،
 )36 :1353و احمدبن موســي (ع) و بســياري ديگر استفاده شد.
«هنر گچبري» از جمله پيشبخاريســازي ،طاقچهسازي منقوش،
رأفســازي با قطار مقرنس و «گلوييســازي( »)30در ُكنج سقف
و بدنه با نقوش گچبري ،قابســازي در بدنههــاي ديوار فضاهاي
شاهنشــين ،هفت ،پنج و ســه دريها و فضاي ديگر مســكوني با
گچبری از طرحهاي لچك ترنج و به خصوص ترنجاندازي در سقف
به شكلهاي گوناگون به وجود آمد.
در مجموع ،این هنر در مقیاسی بسیار وسیع در نماسازیهای داخلی
و در بیشتر بناهای خُ رد و کالن مورد توجه و استفاده قرار گرفت.
در دورة قاجاريّه با اســتفاده از هنر گچبري ،نقوش موزون ،زيبا
و دلنشــينی براي نماســازيهاي خارجي بناهاي مسكوني خاص،
با ايجــاد طرهبنديهاي پيش آمده منقــوش چوبي براي حفاظت
ارزشهاي گچبــری مانند منازل عامريها ،آل ياســينها و منزل
عباسيها و بسياري ديگر در كاشان و شهرهاي ايران خلق شد.
مهمترين بخــش از مجموعة منزل بيهمتــاي بروجرديهاي
كاشان در جبهه جنوبي مشــتمل بر تاالر بزرگ و زيبا با تزيينات
مفصل كاربندي ،مقرنسكاري گچــي با نورگيرهاي جالبي همراه
است .در ديوارهاي شاهنشين تاالر ،هنر گچبری و نقاشي تصاويري
از پادشاهان قاجار به چشم ميآید( .محمودي .)8 :1378 ،در اين
دوره پديدههاي بسيار با ارزش هنر گچبری از كتيبههاي خط ثلث،
بســيار زيبا و متح ّول همراه بــا مقرنسبنديهاي گچي «تخته به
تخته» زينتبخش مدرســه آقا بزرگ كاشان گرديد (پیشین)21 :
(تصاویر شمارة  25و .)26

تصوير شمارة  : 26مقرنسبندیهای گچی تخته به تخته ،سر درب
مدرسه آقابزرگ ،کاشان ،دورة قاجاریه ،مأخذ :زهرا زمرشیدی

آهك بُري
در دورة قاجاريه هنر ساروج بُري «آهكبُري» به وسيلة «گچبران
هنرمند» براي حمامهاي عمومي به عنوان اصول و قاعدة تزيينات
معماري گرمابهاي پذیرفته شد .از اين ميان ميتوان به هنر ساروج
بُري حمام گلدشــت مرند ،پهنه سمنان و بسياري ديگر اشاره كرد
(تصوير شمارة .)27

تصوير شمارة  : 27هنر بيهمتاي قطار مقرنس از روسازي هنر ساروج
بُري ،سربينه حمام ابراهيم خان كرمان ،دورة قاجاريه ،مأخذ :سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان

28
تصوير شمارة  : 25گچبریهاي بيمانند از نقوش گوناگون نماي منزل
عباسیها ،كاشان (دورة قاجاريه ،بازسازي معاصر) ،مأخذ :زهرا زمرشیدی

دورة پهلوي اول
ً
در دورة پهلــوي اول ،روند معماري حدودا همانند دورة قاجاريه

دورة پهلوي دوم
در دورة پهلوي دوم ،ساختمانسازي ايران دچار غربگرايي فراوان
شــد؛ به طوري كه بسياري از ســ ّنتهاي معماري رو به فراموشي
رفــت .در ايــن دوره ،روند معماري براي مســاجد مدارس علميه و
بقاع متبركه همچون دورههاي قبل و در مواردي با جهشهايي نيز
همراه بود .در اين دوره نیز از هنر گچبری در فرمهاي بسيار زيبا در
قسمتهاي داخلي منازل (اغنيا) بهره فراوان برده شد .در ضمن در
كاخ حوضخانة نياوران از هنر گچبری در سبك و سياق نو و پارهاي
ديگر بهره فراوان برده شد (تصوير شمارة  31و .)32

تصوير شمارة  : 28پيشبخاري سازي از هنر گچبري ،موزه تماشاگه
زمان ،دورة پهلوي اول ،مأخذ :زهرا زمرشیدی

تصوير شمارة  : 29هنر مجسمهسازيهاي موزون و متقارن گچي،
پيچكهاي گچبری و  ...نماي سراي روشن خيابان ناصرخسرو تهران،
دورة پهلوي اول ،مأخذ :زهرا زمرشیدی
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بــود ،ا ّما با نوآوريهاي بســيار فراوان در بناهــا ،کهاز نظر طرح با
دورة قبل بسيار متفاوت بود .اصول اجرا جدا از سازههاي ماسونري
(آجــري) ،در برخي موارد از فوالد و بتون نيز بهره بردهشــد .در
نماســازيها از جمله ميدانســازي ،خيابانكشيها و حتي منازل
مســكوني ،از قوسهــاي كوليدار و نقوش معقلي ســازي و حتّي
گچبری با رعايت طره داشــتن بنا در نما استفادهشد .در اين دوره،
توجهي از نظر طرح ،اجرا و نماسازيهاي ّ
جذاب و
بناهاي شــايان ّ
غرورانگيز «ملّي» چون «كاخ شــهرباني» سابق و بسياري ديگر در
تهران و شهرهاي بزرگ ايران در سبكي نو احداث گردید.
در ايــن زمان مجموعة كاخهاي ســعدآباد بــا پديدههاي نو از
معماري به وجود آمد .كاخ مرمر نيز از انگيزههاي ارزشــي معماري
ايراني ـ اســامي با ويژگيهاي خاص زمان ،با نماي ســنگ مرمر
نــاب و با قوسهاي كولــيدار و گنبد خوش فــرم و نقش ،چون
گنبد مســجد شــيخ لطف اهلل و براي قسمتهاي داخلي مجموعه
از هنرهاي متفاوت ،خصوصاً هنر گچبری بســيار با ارزش به شكل
آونگهاي مقرنس آويزدار و گچبريهاي بديع ســاختته شد(جي
گلدك و سومي هيراموتو گلدك.)407 :1353 ،
در اين دوره هنر ،با سردر سازي براي منازل و با ايجاد «سكوي
پيرنشــين( »)32و نماســازيهاي منقوش از انــواع گلچينهاي
آجري در فرم گود و برجســته و در مواردي هاللي و به كارگيري
هنر معقليســازي كاشــي و آجر بــا طرحهاي بســيار متن ّوع ،به
معرق كاشي و نیز به كارگيري هنر
كارگيري كاشــي هفت رنگي و ّ
مجسمهســازي گچي (مالئك) و گچبری در اطــراف آن از پديده
اســليمي با پيچكهاي افشون و بســيار ظريف برجسته به روش
«شير و شــكر» استفاده شــد و فضاي ورودي خانههاي مسكوني
جلــوهای خاص یافت (ســلطان زاده .)8 -12 :1371 ،عالوه بر انی
که با افزودن رنگ و روغن روي نقوش گچبری ،از جهت زيباسازي
و حفاظت از آنها به وفور اســتفادهشد .شایان ذکر است ،در این
دوره در منازل مســکونی اغنیا و موارد دیگر از هنر گچبری فراوان
استفادهشد (تصاوير شمارة  28تا .)30

تصوير شمارة  : 30جزييات هنري از مجسمههاي گچي و« ...سراي
روشن» ،مأخذ :زهرا زمرشیدی
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي

تصوير شمارة  : 31گچبری بر پيكر ستونها ،سرستونها و سقف طبقه
زيرين تاالر ساعت ،موزة تماشاگه زمان ،تهران ،زعفرانیه ،دورة پهلوی
دوم ،مأخذ :زهرا زمرشیدی

شماره هفدهـم پاییـز 1393
تصوير شمارة  : 32يزديبندي در كاسة معلق سقف طبقة دوم «موزه
تماشاگه زمان» ،دورة پهلوي دوم ،مأخذ :زهرا زمرشیدی
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معماري امروز و هنر گچبري
در دوران جمهــوري اســامي ،ساختمانســازي كشــور بــا
ناهنجاريهــاي فراوان همچــون دورة قبل مواجه بــود ،ا ّما روند
معماري اســامي براي مكانهاي مذهبي ،خصوصاً مساجد ،داراي
شــكوفايي فراوان بوده اســت .از اين ميان به مســجد بيهمتاي
حضرت ابراهيم (ع) در نمايشــگاه بينالمللي تهران اشاره ميشود.
اين مســجد داراي ويژگيهاي بســيار فراوان از طرح و اجرا ،بویژه
نماســازيهاي بديعي اســت .اصول طرح و اجرا و نماسازي هسته
مركزي مســجد ،طرح خانة كعبه با سنگهاي آذرين ناب مشكي
در نما اســت .در پيكرة اين نماي سنگ« ،مربعكيهايي (مربعهاي
كوچك)» از سنگ سفيد با نام هزارگانه جالله «اهلل» سبب زيبايي
اين مســجد شده است .ســورة مباركة ابراهيم (ع) در نقش سفال
جذابيت
برجســته بــه رنگ اُخرايي و بــا خط ثلث ،درخشــش و
ّ
فراوان در نما دارد .گلدســتة مسجد 72 ،متر ارتفاع و از  3طبقه با
پسنشــين ،اجراي منحصر بهفردي را به خود گرفته است .داخل

گلدســته ،آسانسور و در اطراف آن  365پله به تعداد روزهاي سال
تعبيه شده اســت .گنبد اين مسجد در فرم پلهاي ُرك (زینهای) و
در تركيب گنبد دانيال نبي (ع) شــوش و با پوشش شيشهاي است
كه ســبب نوررساني به شبستان نيز ميشود .طرح سردر مسجد و
مقرنسبنديهاي آن كاشــي معرق است كه از سردر مسجد شيخ
لطف اهلل اقتباس شده است.
درهاي مســجد عموماً از هنر منبت است و پنجرههاي آن «گره
درودگران» و با مفروشسازي شيشههاي الوان و خصوصاً شیشههای
ســاده از طرح «ویترا» از نقوش زیبا ،زينت فراواني به قســمتهاي
س كاربندي»هاي شبستان
داخلي مســجد داده اســت .هنر «مقرن 
مســجد ،از ارزشهاي واالي هنر كاربندي و قطار مقرنسهاي بقعه
شــاه نعمت اهلل ولي اقتباس شده اســت .در خطوط معقلي كاشي
آن نيــز از ويژگيهاي هنر نو ،ولي در چهارچوب ســ ّنت بهره برده
شده است .قسمتي از نقوش خط محراب اين مسجد از گلدستههاي
امامزاده اسماعيل بازار تهران پيروي كرده و در مجموع هنر گچبری
بسيار ارزشمند اين مسجد بيمانند يادآور محرابهاي گچبری شده،
«مســجد الجايتو» در مسجد جمعه اصفهان ،گچبريهاي ارزشمند
محراب مســجد ذوقبلتيــن ،گچبری نقش محــراب اقتباس از هنر
حجاري از مســجد فراشاد يزد از قرن پنجم هجري قمري و گچبری
محرابهاي ديگر آثار اســامي اســت .همچنين تابلوهاي گچبری
بســيار ارزشمند با اشــعار نغز و پرمحتوا از هنرهاي قدسي كه در
نقوش بسيار زيباي انواع خط ،خصوصاً نستعليق و حركات ختايي در
بين حروف از هنر گچبری به واقع ارزشهاي فراواني آفريده است كه
خالقيت اصول ،فلســفه،
هر بيننده را عميقاً غرق در كمال ،معرفت،
ّ
حکمت و در مجموع ،هنر گچبری ميسازد (گردآوري مركز توسعه
صادرات ايران.)23 :1377 ،
در ســالهاي اخير به وسيله هنرمندان گچبر در «موزة تماشاگه
زمان» ،واقــع در زعفرانيه تهران ،هنرهاي بديعي از معماري چون
هندســة نقوش «گره درودگردان» و هنر «تُنگبري» كه اقتباسي
از كاخ عالــي قاپو اســت ،در نهايت ذوق و ســليقه به وجود آمده
اســت كه دل هر بيننده ،خصوصاً بيننده مطلــع را ميربايد .اين
پديدههاي هنری ،بر اســاس گچبريهاي دورانهاي قبل از اواخر
قاجاريه ،پهلوي اول و دوم را از هر جهت كامل و بســيار مطلوب و
شگرف ساخته است.
شــایان گفتن است که برخي از ســازمانهای عمراني و كساني
كه ســاختمان ميســازند ،از نظر ارزشهاي معماري ايراني سعي
در به كاربــردن هنرهاي از ياد رفته معمــاري و به كارگيري آنها
در ساختمانســازيهاي خــود داشــتهاند .از اين جملــه ميتوان
نماســازيهاي آجري با نقوش ،سپس هنرهاي بديع معماري ايراني
در قســمت داخلي برخي از ســاختمانهاي امــروز از «اجراي هنر
گچبــري» در بدنه و ســقف فضاها و در مــواردي «گچبری بر روي
آينه» و خصوصاً اســتفاده فراوان از انواع «ابزارزني»هاي زيبا نام برد
(زمرشيدي( )17 :1390 ،تصاوير شمارة  33تا .)35

تصوير شمارة  : 35بخشي از هنر بيهمتاي تُنگبري و ساير نقوش
گچبری در طبقه هم كف «موزه تماشاگه زمان» ،دورة جمهوري اسالمي،
مأخذ :زهرا زمرشیدی

تصوير شمارة  : 34گچبري ،حاشيهكشي از نقوش و متن خط نستعليق
«فرازي از زيارت امين اهلل» ضلع غربي شبستان مسجد حضرت ابراهيم
(ع) ،نمايشگاه بينالمللي تهران ،دوره جمهوري اسالمي ،مأخذ :کتاب
مسجد حضرت ابراهیم

آثار معماري و هنرهاي تزييني آن؛  به ویژه پديدههاي شگرف گچبري

تصوير شمارة  : 33نمود محراب گچبری بيهمتا از انواع خط و نقش،
اقتباسي از سنگ قبر «تاج الدين محمود» ،يزد از قرن پنجم هجري
قمري ،مسجد حضرت ابراهيم (ع) نمايشگاه بينالمللي تهران ،دورة
جمهوري اسالمي ،مأخذ :کتاب مسجد حضرت ابراهیم (ع) ،گردآوری
مرکز توسعه صادرات ایران

نتیجه گیری
هرچند تاریخ هر گج بری به دورة عیالمی می رسد ،ولی این هنر
در معماری ایرانی -اســامی جایگاهی ویژه یافت و مسیر تکاملی
قابل تحســینی را طی کرد .تلفیق نقوش چهره ،نقوش هندسی و
اسلیمی و خط در هنر گچ بری ،در کنار مقرنس بندی ،مینوت کاری
و تُنک بــری ،به این هنــر در معماری بویــژه در فضاها و بناهای
اسالمی مانند مساجد جایگاه ویژه ای بخشیده است.
ايران نه چندان دور را ،نماد معماري بســيار پرفلسفه و
جهان،
ِ
با هنر ميداند .حدودا ً دو دهه اســت كه دولتمردان ما از معماري
خويشــتن و بازگشــت به آن گفت وگو ميكنند و هر از گاهی در
سمينارها نيز قطعنامههايي صادر ميشودكه نتيجة آن هيچ است
و همچنان در كالف سردر ُگمی از معماري و تهاجم معماري غرب
گرفتاریم .به همين دليل به طور جدي وظيفة شوراي عالي انقالب
فرهنگي اســت كه اجراي نماســازي ســاختمان را چه در ناحية
بيروني و چه در قسمتهاي داخلي چارهانديشي كند و آن را ضمن
الزماالجرا دانســتن ،به مجلس شوراي اســامي پيشنهاد نمايد.
همچنين با تصویب آن از طرف مجلس به وزارت راه و شهرســازي
به عنوان متولي قانوني و اصلي ساختمانســازيهاي كشــور ابالغ
شود .ضروری اســت اين وزارتخانه کمیتهای متشکل از نخبگان
رشــتة معماري از افراد كام ً
ال متعهد ،مطلع و عاشــق به هنرهاي
وابسته به معماري ايراني و اسالمي ،به شرح سه نفر از استادان بارز
دانشگاههاي كشور،سه نفر از كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي
كشــور ،سه نفر از كارشناسان مجرب وزارت راه و شهرسازي و سه
نفر از كارشناســان مطلع از شــهرداريهاي كشور با نظارت كامل
وزارت مسكن و شهرسازي برنامهريزي ،را برای تدوین برنام ه كالن
معماري و شهرســازي ايراني تشــکیل دهد و با ابالغ این برنامه به
ســازمانهای عمراني ،خصوصاً شــهرداريها از آن پیروی نمایند.
به نظر میرسد باید در ساختمانســازيها از پديدههاي معماري
ايراني ،خصوصاً نقوش آجري در نماســازيها هرچند محدود و در
ن آينــهكاري و «گچبري» در
قســمتهاي داخلي از هنرهايي چو 
حد متعارف اســتفاده شود .ضمن اين كه شــهرداريها ميتوانند
تخفيفي حدود  1تا  2درصد را بابت «تراكم فروشي» به سازندگان
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ســاختمان دهند کــه از این اصول پیروی میکننــد .با وضع اين
قوانین و برخورد جدي مسئوالن ،خواهيم ديد كه در زماني كوتاه،
به ارزشهاي معماري بيهمتاي ايراني و اسالمي خواهيم رسيد و
شهرسازي كشور پر از نشاط و غرور ملي خواهد شد.
در ضمن با پيشــنهاد وزارت راه و شهرسازي و با مساعدت وزارت
آموزش و پرورش و وزارت كار و امور اجتماعي ،ابتدا هنرآموزاني براي
رشتههاي يادشده تربيت شوند .سپس هنرآموزان شاخه كار و دانش
در تعدادي نه زياد ،هنر گچبری را فراگيرند كه با تربيت استادكارهاي
ماهر در هنرهاي س ّنتي ،خصوصاً گچبری با كمك كارشناسان اجرايي
و عملي ســازمان ميراث فرهنگي ،نقصان هنرمند اين رشتههاي از
هنرهاي وابســته به معماري برطرف شود .مسلماً با تربيت هنرآموز
و مربي آموزشــي ،هنر گچبری براي هنرآموزان رشتة كار و دانش و
داوطلبان ،اســتادكاران وزارت كار و امــور اجتماعي به ميزان كافي
جبران خواهد شد.
فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره هفدهـم پاییـز 1393
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پینوشت
 .1معقلي = معقل بر وزن محفل ،لغت عربي اســت .معقل داراي
دو معنا است:
الف .دژ مستحكم ،برج بلند.
ب .گره زدن زانوي شــتر .نظر به اين كه محاسبه و طرح نقوش
معقلي در خانههاي شطرنج انجام ميشود ،از همان كلمه گره زدن
زانوي شتر تداعي شده و به اين معنا شهرت گرفته است.
 .2منبــت = كندهكاري روي چوب در تركيب گود ،برجســته و
منقوش.
 .3اورسي = به ساختن درها و پنجرههاي چوبي از نقوش هندسي
و غيرهندسي به شــكل «تركين» گفته شده است .چون اين هنر
ابتدا به شكلي از روسيه به ايران آمده به اين دليل «اورسي» ناميده
شده است.
 .4رسميبندي = عموماً پوشــش كاذب از دورها و منحنيهاي
كالن و خــر ِد عنصــر تزييني به نامهاي گوشفيل ،سوســن ،نيم
سوســن ،لچكي پا باريك ،ترنجي ،ترنچه ،نيم شمســه ،شمسه به
وجود ميآيد و رسميبندي در فرمهاي مختلف و به نامهاي رسمي
سرسفت و شاقولي حاصل ميشود.
 .5كاربندي = كاربندي همان رسميبندي است .با اين تفاوت كه برخي
از آالت (عناصر) رسمي خُ رد ميشود .در ضمن در كاربندي عناصري چون
پا باريك كشيده ،سينه فخري ،تكرار ترنجيها به کار میرود.
 .6يزديبنــدي = زماني كه عناصــر (آالت) كاربندي به قطعات
خُ رد و كشــيده در شــكل لچكي (مثلثيهاي قناس) و  ...تقسيم
متعدد
شود ،يزدي بندي شــكل ميگيرد .يزديبندي داراي انواع
ّ
و پركار است.
 .7طاسهسازي = از سردرهم گذاردن عناصر مثلثيهاي كشيده
و دوردار به شــكل خمش ،طاسهســازي «گود» به وجود ميآيد.
معموالً طاسهها كه «كاســه» نيز گفته ميشود ،از قالب اصطالحاً
مادگي حاصل ميشود .طاسهسازي در انواع سه طاسه تا  18طاسه
نيز ديده شده است.

 .8قطارسازي = از استقرار عنصر كشيده با ختم دور گود و برجسته
در پهلوي يكديگر و عناصر ديگري چون پرك و  ...در بين قطعات ياد
شده و تكرار آنها به شكل زيگزاگ به وجود ميآيد .قطار در فرمهاي
مختلف و چند رديف روي يكديگر به شكل زيگزاگ ساخته ميشود.
 .9مقرنس = قناسبندي ،قرناسسازي و  ...از تكامل قطارسازي،
مقرنس حاصل ميشود .مقرنس از آالت (عنصرهاي مختلف) خُ رد
در فرمهاي مختلف به نامهــاي مقرنس آويز ،مقرنس چند تخته،
مقرنس طاس و نيم طاسدار ،مقرنس گل نو و  ...تشكيل ميشود.
 .10گونهســازي = گونهســازي از اختربندي حاصل ميشود و
معموالً در شانهها و تيزه تاقهاي «دور تيزهدار» به كار ميرود.
 .11اختربنــدي = عناصر دور دار كه در وســط آنها ســتاره با
متعدد ایجاد ميشــود .در اختربندي كاربرد شمســهها
پرههــاي
ّ
سبب زيبايي كار ميشود .اصول اختربندي از يزديبندي به وجود
ميآيد .به طوري كه اشــاره شــد يزديبندي از خُ رد شدن آالت
كاربندي حاصل ميشود.
 .12استاتيكي = استاتيك ،استاتيك از ايستايي ،مقاومت كردن
ميآيد و ايستادگي در مقابل نيروهاي فشاري ،كششي ،پيچشي و
برشي اســت .استاتيك علمي است شاخص كه در رشتههاي فني،
خصوصاً عمران از آن بهره فراوان ميبرند.
 .13سقفهاي آسمانه = (سقفهاي چوبپوش) از تيرهاي قطور
گرد ،پرواز ريــزي (ورقهاي تخته) ،مفروشســازي روي تختهها
بــا حصير و ني ،غوره گلريزي (گل ســفت لگدي) ،شــيببندي
(خاككشي) ،ناودانگذاري و اندود كاه گل است.
 .14مينوتكاري = صفحههایی از قطعات كاشــي الوان تراشيده
شده هندســي ،قطعات آجري تراشيده شده هندسي و  ...و مالت
گچ تخت در شکل هندسي در بين قطعات ياد شده است .نمونهاي
از اين هنر ارزشمند را ميتوان در مســجد فريمود بين سبزوار و
شاهرود از دوره خوارزمشاهيان بررسي كرد.
 .15صندوقهاي = گنبدها با پوشش اصطالحاً صندوقهاي بدين گونه
هستند كه پوســتة زيرين با فاصله با پوشش رویين گنبد به وسيله
تيغههاي آجري (ديوارههاي نازك اتصالي) با رعايت پيوند كامل سبب
اجراي سبك و بسيار مقاوم پوشش خارجي گنبد ميشود.
 .16كاشــي نره = كاشيهاي بلوكه شده كه از قالبگيري مالت
ســفت به اندازه  20 × 5 × 6سانتيمتر و به شكل سر و ته باريك
تهيه ميشــود و در رنگهاي گوناگون مخصوصاً فيروزهاي ســبب
ّ
پوشش نهايي گنبد و  ...ميشود.
 .17خُ ــود = نظر به اين كه اكثــر دور (قوس) گنبدها در تركيب
«كالهخُ ود فوالدي جنگ» بوده و از اين جهت «خُ ود» ناميده شــده
است.
 .18پشت بغل = به دو زمينه طرفين باالي قوس اتالق ميشود
كه به شكل لچكي و مثلث گونه است.
 .19رخ بــام = تزيينــات انتهاي نمــاي ســاختمان در ناحيه
دستانداز پشت بام.
 .20مهري = (گود و برجسته منقوش) اين پديده هنري نقوش،
از ِ
كف كندهكاري شده قالب خشتزني حاصل ميشود.

آثار معماري و هنرهاي تزييني آن؛  به ویژه پديدههاي شگرف گچبري

 .21چليپــا = نقوش خُ ــرد با حركات عمــودي و مورب ،تحت
زواياي تند و كند.
 .22آهيانه = پوشــش زيرين گنبدهاي دوپوش .اين پوشش را
تاق گنبدخانه نيز گفته ميشود.
 .23اســليمي = حركات نقوش موزون با پيچش و رعايت فاصله
از هم و در مواردي پيچيده در هم.
 .24خرطوم فيلي = از تركيب خرطوم فيل كه پيچش ميگيرد
نيز حاصل ميشود.
 .25كاشي هفت رنگي = نقاشي از لعاب روي كاشيهاي خشتي
پخته شده كه مجددا ً به كوره رفته و حرارت ميگيرد.
 .26كاشــي زير رنگي = لعاب شيشــهاي كه روي كاشي هفت
رنگي ميدهند .زماني كه خواسته شود كاشي هفت رنگي مقاومت،
شــفافيت زيادتري داشته و بيشتر حفاظت نقوش را داشته باشد،
ّ
كاشي هفت رنگي پخته شده را «لعاب شيشه» داده ،به كوره برده
و مجددا ً حرارت ميدهند.
متعدد ،فراوان
 .27معرق = نظر به اينكه كاشي معرق از قطعات
ّ
تهيه ميشــود كه در مــواردي با عرق
و ريــز و با د ّقت و حوصله ّ
ريختن باطني همراه است .به اين دليل معرق ناميده شده است.
 .28آونگ = آويز.
 .29حجــره = غرفههــاي در و پنجرهدار .در مــواردي حجرهها
داراي حجره ،ميان حجره و پس حجره نيز هســتندكه از هريك از
فضاها به منظوري اســتفاده ميشود .در مواردي حجرات به مانند
تراس امروزي و مسقف دور دار است كه به بيش حجره نيز ناميده
ميشود.
 .30گلويــي = از فرم خمش (گلوي انســان و حيوان) ميآيد.
حدود دايره به شكل مقعر انتخاب ميگردد.
 .31ســكوي پيرنشين = دو سكو از پوشش سنگ يا آجر كه در
طرفين ســر در و براي گذاردن وسايل يا نشستن به طور موقت و
رفع خستگي ساختهشده است و چون بيشتر افراد ُمسن و خسته
از آن استفاده ميكردهاند ،به سكوي پيرنشين مشهور شده است.

8 .8زمرشيدي ،حسين ( ،)1390معماري ايران ،مصالحشناسي سنتي  ،
انتشارات زمرد ،تهران.
« ، )1384( _________ 9.9اندود ساروج و هنر ساروجبري در حمامهاي قديمي»،
همايش حمام در فرهنگ ايراني ،سازمان ميراث فرهنگي ،تهران.
1010ســلطانزاده ،حســين ( ،)1371فضاهاي ورودي خانههاي تهران
قديم ،دفتر پژوهشهاي فرهنگي ،تهران.
1111شــيال ،بلد ( ،)1387معماري ايلخاني در نطنز ،انتشارات فرهنگستان
هنر جمهوري اسالمي ايران ،تهران.
1212صابر مقدم ،فرامرز ( ،)1383مجموعه معماري آرامگاهي مزار شيخ
احمد جام ،نشر سنبله ،تهران.
1313كياني ،محمديوســف ( ،)1360معماري ايران ،دوره اسالمي ،سازمان
ميراث فرهنگي كشور ،تهران.
1414ـــــــــــــــــــ ( ،)1374تاریخ هنر و معماری ایران در دوره
اسالمی ،تهران :انتشارات سمت.
1515ــــــــــــــــــ ( ،)1390تزئینات وابســته به معماری ایران
دوره اسالمی ،سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران
1616مركز توســعه صادرات ايران ( ،)1377مسجد حضرت ابراهيم (ع)،
ميقات ،تهران.
1717گريشمن ،رمان ( ،)1350هنر ايران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،تهران.
1818لباف خانيگي ،رجبعلي ( ،)1378ميراث فرهنگي خراســان ،سازمان
ميراث فرهنگي ،تهران.
1919مؤلفان ( ،)1353بارگاه رضوي ،مؤسسه آسيايي ،تهران.
2020محمودي ازناوه ،ســعيد ( ،)1378كاشــان مرواريد كوير ،انتشارات
يساولي ،تهران.
2121مخلصي ،محمدعلي ( ،)1369جعرافياي تاريخي ســلطانيه ،ناشــر
مؤلف ،تهران.
2222مصطفوي ،محمدتقي ( ،)1343اقليم پارس ،انجمن مفاخر ملي ،تهران.
2323مقــري ،علي اصغر ( ،)1359بناهاي تاريخي خراسان ،انتشارات اداره
كل فرهنگ خراسان ،تهران.
2424یســاولی ،جواد ( ،)1375ایران سرزمین افسانه ای؛ گزیده ای از آثار
عکاسان ایرانی ،فرهنگسرای یساولی ،تهران
2525یســاولی ،جواد ( ،)1377کتاب مهر ایران ،نشــر فرهنگسرای یساولی،
چاپ اول ،تهران.
2626هنرفر ،لطف اهلل ( ،)1344گنجينه تاريخي اصفهاني ،ناشر مؤلف ،تهران.
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1اوكيــن ،برنــارد ( ،)1386معمــاري تيموري در خراســان ،بنياد
پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي ،تهران.
2اولك گرابر و  ،)1389( ...معماري اسالمي ،پژوهشكده فرهنگ و هنر
اسالمي ،تهران.
3جي گلدك و ســومي هيراموتو گلدك ( ،)1353ســيري در هنرهاي
دستي ايران ،بانك ملي ايران ،تهران.
4حاتم ،غالمعلي ( ،)1379معماري اسالمي ايران دوره سلجوقيان،
جهاد دانشگاهي (ماجد) ،تهران.
5دانشدوســت ،يعقوب (« )1360رباط شــرف» ،مجله اثر ،ش  ،5تهران،
سازمان ملي حفاظت آثار باستاني.
6دونالد ،ويلبر و لينرا ،گلمبــك ( ،)1374معماري تيموري در ايران و
تورا ،انتشارات ميراث فرهنگي كشور ،تهران.
7رفيعــي مهرآبادي ،ابوالقاســم ( ،)1352آثار ملي اصفهان ،انجمن آثار
ملي ،تهران.
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