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نقوش گياهي در مسجد جامع فريومد، 
 ١-٣ عکس هاي  نگارنده؛  ماخذ: 
حاشيه هاي انعکاسي با واگيره کوچک؛ 
عکس هاي ٤-٧ حاشيه هاي انعکاسي 
با واگيره بزرگ؛ عکس هاي ٨ و ١٠ 
نقوش گياهي مواج تک اليه در زمينه 
کتيبه؛ عکس  ٩ زمينه حلزوني يک اليه 
زير کتيبه؛ عکس ١١ زمينه دو اليه 
گياهي در زير کتيبه (خطوط سبز رنگ: 
ترکيب بندي حلزوني)؛ عکس هاي ١٢-

١٣ ترکيب بندي مواج رفت و برگشتي؛ 
عکس هاي ١٤-١٦ ترکيب بندي هاي 
مقرنس؛  طاس هاي  در  اليه  يک 
عکس هاي ١٧ و ١٨ ترکيب بندي دو 
مرواريدسان  نقوش  به  مزين  اليه 
(بخش خاکستري)؛ عکس ١٩ و ٢٠ 
گياهي  نقوش  متقارن  بندي  ترکيب 
چند اليه؛ عکس ٢١ گل هاي ختايي در 

نقش گره. 
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چكيده
از هنر گچبري قرون پنجم تا هشتم هجري قمري در خراسان بزرگ، آثار نفيسي چون آرايه هاي گچي رباط 
شرف (سلجوقي) و مسجد جامع فريومد (سلجوقي، خوارزمشاهي، ايلخاني) باقي مانده است که در نوع 
خود کم نظير هســتند. شباهت ها و تفاوت هاي آرايه هاي اين دو بنا در خراسان بزرگ همواره مورد توجه 
متخصصان امر بوده است، اما تا به امروز به نتيجه اي درخور دست نيافته اند. بدين سبب هدف اين پژوهش 
مقايسه آرايه هاي گچي اين دو بنا براي بيان ويژگي هاي مشترک و شناسايي تغييرات رخ داده در گذر زمان از 
حيث نوع ترکيب بندي و گونه تزيين گچي از دوره سلجوقي تا دوره ايلخاني است. عمده ترين سوال   اين پژوهش 
عبارت است از: شباهت ها و تفاوت هاي آرايه هاي گچي اين دو بناي شاخص در خراسان، از منظر تحوالت 
ترکيب بندي نقوش و گونه هاي تزييني کدامند؟ روش تحقيق، توصيفی- تحليلی «و تطبيقی- مقايسه  ای» 
است و شيوه جمع آوري اطالعات کتابخانه اي و ميداني است. نتايِج مطالعات حاکي از تشابه سبک آرايه هاي 
اين دو بنا هستند، اما با تفاوت هاي ظريفي که نشان از رشد و تکامل هنر گچبري از دوره سلجوقي تا دوره 
ايلخاني دارد. در مسجد جامع فريومد شيوه «بسيار برجسته» در کنار ديگر گونه هاي تزييني رايج از دوره 
سلجوقيان بکار رفته است. عالوه بر آن، در دوره سلجوقيان آجر و گچ در ترکيب بايکديگر يک تزيين را ايجاد 
مي کردند، اما در دوره ايلخاني اين سنت تغيير کرده و گچ به تنهايي نقش عمده را در تزيين سطوح به عهده 
گرفت. در رباط شرف، نقش آرايه ها عمدتًا گياهي با ترکيب بندي حلزوني بوده، اما در دوران بعدي نقوش 
تلفيقي (گياهي، هندسي و کتيبه) با ترکيب بندي مواج، حلزوني و هندسي رواج بيشتري يافته است. همچنين 
نقش هندسي «گره» از جمله نقوشي است که در آرايه هاي گچي دوره ايلخاني خصوصًا مسجد جامع فريومد 
بسيار استفاده شده است. بطور کلي، نقش ها در مسجد جامع فريومد ظريف تر و پيچيده تر هستند و در ترکيب 
با کتيبه هاي تزييني، سطوحي ُپرکار در چند اليه را ايجاد کرده اند که نقش بسزايي در ترکيب بندي آرايه هاي 

هم دوره خود داشته است.
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مقدمه
آثار معماري در خطه خراسان بزرگ (محدوده اي که عالوه 
بر خراسان امروزي بخش هايي از آسياي مرکزي مانند 
تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان بعالوه افغانستان را 
شامل مي شده و برخي استان هاي مجزاي امروزي مانند 
بخش هايي از استان سمنان را نيز در بر مي گرفته است)  
بسيار فراوان هستند که برخي از آنها در تاريخ معماري 
ايران منحصر به فرد شناخته شده اند. در مطالعات انجام 
ايران،  هنر  تاريخ  و  معماري  متخصصان  توسط  شده 
تاريخچه و خصوصيات معمارانه  ي بناهاي شاخص بازگو 
مقايسه  تزييني،  گونه هاي  خصوص  در  اما  است،  شده 
شباهت ها و تفاوت ها مطالعات بسيار محدود هستند. در اين 
پژوهش با در نظر داشتن جايگاه ارزشمند دو بناي رباط 
شرف (يکي از کاروانسراي مهم و با ارزش در مسير جاده 
ابريشم) و مسجد جامع فريومد (اثر باقي مانده منسوب به 
سه دوره سلجوقي، خوارزمشاهي و ايلخاني) در معماري 
خراسان بزرگ، در راستاي هدف اين پژوهش، يعني تبيين 
شباهت ها و تغييرات رخ داده در ترکيب  بندي و گونه تزيين 
آرايه هاي گچي اين دو بنا، مطالعه و اقدام شد. جالب توجه 
است که اين دو بنا با وجود اينکه دو کاربري متفاوت يعني 
مسجد و کاروانسرا دارند، طبق نظر آندره گدار تزيينات  شان 
بي شباهت به يکديگر نيستند که اين شباهت نقوش اشاره 
اين  شکل گيري  موجب  امر،  متخصصان  توسط  شده 
پژوهش در زمينه بيان ويژگي هاي مشترک تزيينات اين دو 
بنا گشت. همچنين نوع تزيينات اين دو بنا به جهت جايگاهي 
که در زمان خود در حکومت و بين مردم داشته اند نسبت 
به ديگر ابنيه هم دوره متمايز بوده، بطوري که تزيينات اين 
دو بنا نقش هاي پيچيده تر و ظرافت هاي بيشتري دارند که 
شايسته است ريزبينانه تر مورد بررسي قرار گيرند. الزم به 
يادآوري است که آرايه هاي گچي اين دو بنا از جهت گونه 

و نقش، از تنوع زيادي برخودار هستند. 
هدف اين پژوهش مقايسه آرايه هاي گچي اين دو بنا براي بيان 
ويژگي هاي مشترک و شناسايي تغييرات رخ داده در گذر زمان 
از حيث نوع ترکيب بندي و گونه تزيين گچي از دوره سلجوقي 

تا دوره ايلخاني در خراسان بزرگ است. 
ســئوال اصلي ايــن پژوهش اين اســت که شــباهت ها و 
تفاوت هــاي آرايه هــاي گچي ايــن دو بناي شــاخص در 
خراسان، از منظر تحوالت ترکيب بندي نقوش و گونه هاي 
تزييني کدامند؟ عالوه بر اين، سوال فرعي مطرح مي شوند 
که آيا آرايه هاي گچي رباط شرف (دوره سلجوقي)، الگوي 
آرايه هاي زيباي مسجد جامع فريومد (در دوره بعدي) بوده 
اســت؟ بدين سبب سعي شد تا با معرفي گونه هاي تزييني 
و ويژگي هاي مشترک آنها، در راستاي اهداف و سئواالت 
پژوهش (يعني تبيين شــباهت ها و تفاوت هــاي آرايه هاي 
گچي) و بيان تغييرات رخ داده در آنها از دوره سلجوقي تا 

دوره ايلخاني، قدم نهاد. 

روش تحقيق
در اين پژوهش به روش توصيفي-تحليلي، آرايه هاي گچي 
طريق  از  فريومد  جامع  مسجد  و  شرف  رباط  بناي  دو 
مطالعات کتابخانه اي و مشاهدات ميداني مورد بررسي و 
بازبيني قرار گرفتند. جامعه آماري اين تحقيق در مرزهاي 
کنوني کشور ايران و در خطه خراسان بزرگ (قديم) شامل 
دو بناي رباط شرف و مسجد جامع فريومد است. بدين 
ترتيب، اين دو بنا بطور کامل شرح داده شده و ويژگي هاي 
مشترک و تغييرات ناشي از سه دوره تاريخي در آرايه هاي 
گچي به روش توصيفی-تحليلی و « تطبيقی-مقايسه ای» 
ارائه شده است. در اين راستا، آرايه هاي گچي اين دو بنا 
از جهت گونه تزييني، نوع نقوش (از منظر شکل گياهي، 
هندسي و خط نگاره) و ترکيب بندي و همچنين رنگ هاي 
بکار رفته در رنگ آميزي سطوح گچي مورد بررسي قرار 
گرفتند. قابل ذکر است که گونه هاي تزيين گچي در چند 
برجسته»،  «کم  شامل  برجستگي  ميزان  جهت  از  دسته 
«برجسته»، «بسيار برجسته» و شيوه هاي تزييني ديگري 
و  آژده کاري  گچي،  کلوک بند  آجري،  شبه  شيوه  مانند 
مقرنس گچي قبًال تقسيم بندي شده اند و آرايه هاي مورد نظر 
نيز بر اساس اين تقسيم بندي، دسته بندي  شدند. بدين ترتيب 
خصوصيات آرايه هاي گچي دو بنا در قالب جدول ارائه 
شده و ويژگي هاي مشترک و تداوم هرکدام از گونه هاي 
تزييني و رايج شدن هرکدام از آنها، بعالوه نقش ها و رنگ ها 
و در مقابل حذف شدن برخي از تزيينات مورد تجزيه و 

تحليل قرار گرفتند.

پيشينه تحقيق
پيش از اين مطالعاتي در خصوص تاريخچه هر دو بناي 
رباط شرف و مسجد جامع فريومد توسط متخصصان 
امر بطور مجزا انجام شده است. آندره گدار در خصوص 
تاريخ هاي موجود در کتيبه هاي رباط شرف و دوره هاي 
و  (گدار  است  کرده  ارائه  مبحثي  آن  معماري  تاريخي 
همکاران، ۱۳۸۴). دانشدوست در خصوص تاريخچه بنا، 
کتيبه آجري و کتيبه هاي گچي اين بنا مقاله اي در فصلنامه 
اثر (شماره ٥)، ارائه کرده است، او همچنين مراحل مرمت 
اين بنا در عصر حاضر را نيز شرح داده است (دانشدوست، 
۱۳۶۰). سجادي در خصوص سير تحول محراب ها تحقيق 
آماري در کتاب خود انجام داده است که در آن مفصًال 
محراب هاي رباط شرف را شرح مي دهد (سجادي، ۱۳۷۵). 
به  را  آن  گدار  آندره  فريومد  در خصوص مسجد جامع 
سبک معماري خراساني نسبت مي دهد و تزيينات آن را با 
تزيينات رباط شرف قابل مقايسه مي شمارد. با اين حال، 
در خصوص آرايه هاي گچي اين دو بنا پژوهش هاي انجام 
شده، محدود و انگشت شمار هستند. مقاله هايي با مقايسه 
دو بناي مورد نظر با ديگر بناهاي ايران انجام شده است؛ 
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به عنوان مثال شيخي و آشوري در مقاله خود (مجله نامه 
تداوم  بررسي  به  کاربردي، ش ١٣)  و  هنرهاي تجسمي 
نقشمايه هاي ساساني در دو محراب رباط شرف و مسجد 
سنگان خراسان پرداخته اند (شيخي و آشوري، ۱۳۹۳) و 
استنباط کرده اند که ارتباطي بين اين نقش مايه ها با آثار عهد 
ساساني وجود دارد. در مقاله اي ديگر در نشريه هنرهاي 
زيبا، هنرهاي تجسمي (دوره ١٧، ش ٣) نقوش هندسي بکار 
گرفته شده در تزيينات سه مسجد دو ايواني منسوب به 
دوره خوارزمشاهي در خراسان شامل مسجد جامع گناباد، 
مسجد ملک زوزن و مسجد جامع فريومد مورد بررسي 
قرار گرفته است و آنها را از منظر تقسيم بندي هاي هندسي 
همکاران،  و  (خوارزمي  است  کرده  مقايسه  رياضي  و 
۱۳۹۱). همچنين مقاله اي با موضوع نقوش تزييني مساجد 
ماه هنر، ش   (در کتاب  دوره خوارزمشاهي در خراسان 
١٠٩ و ١١٠) به بررسي نقوش تزيينات آجرکاري و گچبري 
از ديدگاه طراحي پرداخته است (شريفي و همکار، ۱۳۸۶) 
و نقوش را به چند دسته گياهي، هندسي، تلفيقي (گياهي 
و هندسي)، خط و کتيبه تقسيم کرده است. تقوي نژاد در 
محراب هاي  آرايه هاي  خصوص  در  خود  دکتري  رساله 
گچبري دوره ايلخاني در دانشگاه هنر اصفهان (به راهنمايي 
احمد صالحي کاخکي و مهرداد قيومي بيدهندي) تحقيق 
جامعي انجام داده که بدين طريق محراب هاي گچبري را از 
جهت ترکيب بندي و نقشمايه هاي بکار رفته در آنها تجزيه 
و تحليل کرده است. در اين رساله انواع ترکيب بندي هاي 
و  شده اند  معرفي  تلفيقي  و  نگاره  خط  هندسي،  گياهي، 
مثال هاي عيني آنها در برخي آثار گچبري مشخص شده اند 
(تقوي نژاد، ۱۳۹۶)، اما تنها محراب ها تحليل شده اند. در 
خصوص تاريخچه مسجد جامع فريومد، تاريخچه عمارت 
فريومد و مسجد جامع آن توضيحاتي نيز به شکل مقاله 
در مجله مطالعات باستان شناسي (ش ٢)، ارائه شده است. 
در اين مقاله پالن هاي ترسيم شده توسط گدار و ويلبر از 
اين مسجد نمايش داده شده و در مورد دوره هاي تاريخي 
معماري آن توضيح داده و به آرايه هاي گچي نيز اشاره 
موارد  تمامي  وجود،  اين  با   .(۱۳۹۰ (زارعي،  است  شده 

ذکر شده نتوانسته اند آنچه را مد نظر اين پژوهش از منظر 
بررسي خصوصيات آرايه هاي گچي و بيان ويژگي هاي 
مشترک دو بناي رباط شرف و مسجد جامع فريومد است 
را تمام و کمال ارائه دهند و بدين سبب سعي شده است تا 
در اين مقاله به وجوه مشترک و متفاوت آرايه هاي گچي 
اين دو بنا به عنوان شاخص ترين بناهاي خراسان بزرگ 

(از منظر آرايه هاي معماري) پرداخته شود.

معرفي بناي رباط شرف؛ آرايه ها و نقوش
رباط شرف در ۷۰ کيلومتري جنوب سرخس در خراسان 
رضوي بر سر راه قديمي نيشابور- مرو واقع شده است که 
آن را شورَلق مي خوانند. بر اساس کتيبه رقم دار بنا (۵۴۹ 
هـ.ق)، رباط شرف در زمان سلطان سنجر سلجوقي تزيين 
يا ساخته شده است که با چند فاصله زماني تغييراتي در 
اين بنا ايجاد شده است (دانش دوست، ۱۳۶۰: ۲). همانطور 
که آندره گدار در کتاب «آثار ايران» مي نويسد؛ اين بنا در 
سال ۵۰۸ هـ.ق ساخته شده است و در سال ۵۴۸ هـ.ق در 
اثر جنگ با غزها آسيب ديده و در سال ۵۴۹ هـ.ق تعمير شد 
(گدار و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۳۰). نام اين محل هميشه رباط 
شرف نبوده بلکه به نام ديگري خوانده مي شده است؛ شرف 
احتماًال نام سازنده اين بنا به اسم شرف الدين ابوطاهربن 
سعد الدين بن علي القمي ملقب به وجيه الملک وزير سلطان 
سنجر و حاکم مرو بوده است (گدار و همکاران، ۱۳۸۴: 
۱۷۹). اين بناي عظيم با وجود خرابي هاي امروز آن، هنوز 
هم بسيار زيباست. اين کاروانسرا شامل دو حياط در شمال و 
جنوب است که رواقي آن را دور مي زند که در پشت رواق ها 
اتاق هاي مسافران قرار گرفته است (تصوير ۱). حياط چهار 
ايواني شمالي بزرگتر و زيباتر از حياط چهار ايواني جنوبي 
ساخته شده که دليل آن شايد ايجاد محل مخصوص اقامت 
بزرگان يا سالطين سلجوقي بوده است. در چهار گوشه اين 
حياط بزرگ دو تاالر گنبددار و دو تاالر ستون دار ساخته 
شده تا قسمت داخلي گوشه هاي حياط بزرگ را پر کنند 
(حسيني ۱۳۷۹: ۲۳-۲۲؛ گدار و همکاران ۱۳۸۴، جلد دوم: 

۱۷۶-۱۷۹-۱۹۱-۱۹۲؛ دانشدوست ۱۳۶۰: ۱-۴). 

تصوير ١. راست: پالن رباط شرف، ماخذ:URL١؛ چپ: نماي جنوبي رباط شرف، ماخذ: نگارنده



آرايه هاي گچي رباط شرف
به دليل کاربرد فراوان آجر تزييني در ساخت و تزئين رباط 
شرف، اين بنا را موزه آجرکاري و آجرچيني ايران مي دانند 
(حسيني ۱۳۷۹: ۳۳). در اين بنا با استفاده از آجر و گچ 
تزئينات گوناگوني به ويژه در ايوان بزرگ حياط شمالي 
آن اجرا شده است که جزئي از شاهکارهاي معماري ايران 
بر شمرده مي شود. از مهم ترين آرايه هاي گچي آن مي توان 
به دو محراب  گچبري اشاره کرد. گچبري دو محراب  با 
ترکيب بندي متقارن و ظريف اجرا شده که موجب قرارگيري 
اين محراب ها در رديف بهترين محراب هاي عصر سلجوقي 
شده است (شيخي و آشوري، ۱۳۹۳: ۶۲). همچنين سردر 
آن که از دو طاقنماي تودرتو تشکيل شده، حاوي کتيبه 
کوفي گچي که بخش کمي از آن باقي مانده است. عالوه بر 
آن سطوح ديوار و ستونچه هاي تزييني در نماي بيروني و 
فضاي دروني همگي با روش هاي کلوک بند و نقوش شبه 
آجري تزيين شده اند. در البه الي اين نقوش تاثيراتي از 
باقيمانده رنگ هايي که پيش از اين در زيباتر کردن نقوش 
بکار رفته، مشاهده مي شود. اين رنگ ها که عمدتًا شامل 
سفيد، آبي و زرد هستند در آرايه هاي زير طاق ورودي 
از  دوم  حياط  ورودي  آرايه هاي  دارند.  قرار  دوم  حياط 
آرايه هاي ورودي اصلي سالم تر باقي مانده اند و بخش هايي 
بيشتري از کتيبه و نقوش شبه آجري آن بر سطوح مشاهده 
مي شوند. در جدول ۱ شيوه هاي گچبري، نقوش، رنگ ها، 

نوع و قلم کتيبه ها به اختصار شرح داده شده اند.

گونه تزيين گچي 
تکنيک هاي  است،  شده  ارائه   ۱ جدول  در  که  همانطور 
اجرايي گچ در رباط شرف از جهت تنوع شامل دو گونه 
برجسته سازي شامل «کم برجسته» و «برجسته» مي شود 
از  شده اند،  اجرا  درجا۱  بصورت  گچ  برش  با  همگي  که 
گروه شيوه  «کم برجسته»، گونه تزييني «شبه آجري»، 
«کلوک بندي گچي» و «آژده کاري» نيز در آرايه هاي اين بنا 
بکار رفته اند. گونه شبه آجري در اين بنا تنها به پنج شکل 
اجرا شده است که از خطوط ساده گرفته تا خطوط ترکيب 
شده با نقوش گياهي ُپرکار را شامل مي شود، اما يکي از 
آنها طرح رايجي در آثار مشابه هم عصر نيست (تصوير 
۲-و). در اين نقش طرح آجرها به مانند حصير بافت و 
مورب اجرا شده اند، در صورتي که باقي طرح ها از خطوط 

مستقيم افقي و عمودي تشکيل شده اند. 
کلوک بندهاي گچي اين بنا از جهت تکنيک اجرايي پيچيده 
نيستند، اما از جهت تنوع نقوش کم نظير هستند. بطوريکه ۱۴ 
گونه نقش متفاوت در کلوک بندها بکار رفته است (تصوير 
ايجاد  «مربع»  يا  «مستطيل»  زمينه  در  نقش ها  اين   .(۳
شده اند و شامل ۳ نقش گياهي و ۱۱ نقش هندسي هستند 
که اکثر نقوش هندسي بر زمينه مربع شکل گرفته اند. برخي 
از کلوک بندها بين بندهاي آجرهاي عمودي قرار دارند که 

تصوير ٢. الف- شيوه شبه آجري ساده در زير طاق رباط شرف؛ ب) شيوه شبه آجري در ديواره ها؛ ج) طرح گل انداز آجري به شيوه شبه 
آجري در طاقنما؛ د) طرح گل انداز آجري ُپرکار با نقوش گياهي در کلوک بندها؛ و) طرحي غير معمول در شيوه شبه آجري (حصير بافت)، مأخذ: 

نگارنده.

١. شيوه «درجا» به شيوه اي گفته 
مي شود که خمير گچي بر روي محل 
(محراب،  شده  کشيده  نظر  مورد 
در  نقوش  و  و...)  ستون  ديواره، 

همان محل اجرا  شوند. 

مطالعه تطبيقي آرايه هاي گچي  در دو 
بناي شاخص از خراسان بزرگ: رباط 
شرف و  مسجد   فريومد   (سلجوقي، 

خوارزمشاهي و ايلخاني) /١٠١-١٢١



شماره۵۲  زمستان۹۸
۱۰۵

فصلنامة علمي نگره

به شکل زيبايي به صورت جفت «پشت به پشت» يا «رو به 
رو» تزيين شده اند (تصوير ۳، شماره هاي ۹ و ۱۰). 

در خصوص شيوه آژده کاري در رباط شرف، تنها طاقنماي 
سردر حياط پشتي (شمالي) حاوي آرايه هاي گياهي مزين 
به آژده کاري است. با در نظر داشتن اينکه بخش زيادي 
زير  آرايه هاي  خصوصًا  و  بنا  اين  گچي  آرايه هاي  از 
فروريخته  جنوبي  و سردر  ورودي  طاقنماي سردرهاي 
است، نمي توان بطور قطع اذعان داشت که اين طاقنما تنها 
مکان استفاده از شيوه آژده کاري است، اما با اين وجود 
در ديگر آرايه هاي باقي مانده نمي توان چنين شيوه  تزييني 

را مشاهده کرد. 

نقوش هندسي
اگر نقوش هندسي را به «نقش ساده» هندسي و «نقش 
گره» تقسيم بندي کنيم. نقوش ساده هندسي بر زمينه مربع 
در کلوک بندها بسيار مورد استفاده قرار گرفته اند. نقوش 
هندسي عالوه بر کلوک بند در حاشيه ها نيز به کار رفته 
است که حصيري و زنجيروار به روش انتقالي و انعکاسي۱ 
تکرار شده اند. در يک نمونه از حاشيه هاي تزييني، تلفيقي از 
نقشمايه هاي گياهي و هندسي را مي توان يافت. اين نقشمايه 
گياهي با خطوط شکسته مثلثي انعکاسي تلفيق شده است 
(تصوير ۴ شماره ۳). در اين بين، نقوش آژده کاري حاوي 
نقش هاي ساده گره هندسي هستند که تمامي آنها از قبيل 
نقش «شش و شمسه»، «شمسه و لوز» بر شبکه مثلث 
شکل گرفته اند و حتي در اين نقوش، شبکه مثلث ساده را 

نيز مي توان مشاهده کرد (تصوير ۴). 
غير از موارد اشاره شده، بر سطح طاقنما و در ديواره هاي 

يافت که  سردر شمالي و جنوبي مي توان نقوش گره را 
متشکل شده از حميل (مجزا کننده نقش هندسي) و نقوش 
گياهي خصوصًا اسليمي در لقط هاي آن. نقش گره «چليپا» 
مبناي عدد چهار شکل گرفته اند  بر  و «سرمه دان سلي» 
(تصوير ۴). از مقايسه نقوش هندسي معلوم مي گردد که 
نقوش هندسي رباط شرف بر زمينه مربع و مثلث طراحي 
در   ۴ عدد  گره  تقسيمات  مبناي  که  معني  بدين  شده اند. 

ديواره ها و گاهًا عدد ۶ در آژده کاري ها است. 

نقوش گياهي
نقوش گياهي در آرايه هاي رباط شرف شامل نقشمايه هاي 
اسليمي از جمله بندهاي اسليمي و سر اسليمي ها مي شوند. 
زمينه  در  (مارپيچ)  حلزوني  ترکيب بندي  در  اسليمي ها 
لچکي  در  دارند.  قرار  اول  حياط  محراب  و  کتيبه سردر 
با  حلزوني  پيچان  اسليمي هاي  نيز  دوم  حياط  محراب 
ترکيب يک اليه اجرا شده اند. در برخي اسليمي ها بندها و 
گل هاي ختايي نيز بکار گرفته شده اند (تصوير ۵-ز). در 
متقارن  بطور  طوماري  حلزوني  نقوش  محراب ها  لچکي 
در دو سمت بکار رفته اند و عالوه بر آن نقوش حلزوني 
بکار  دوم  حياط  محراب  بااليي  حاشيه  در  نيز  دايره وار 
گرفته شده که ترکيبي از اسليمي و گل هاي ختايي است. 
بطور کلي ترکيب بندي هاي گياهي در محراب ها «اسليمي» و 
«ختايي» در فرم هاي حلزوني و طوماري دايره وار هستند. 
زيباترين نمونه نقوش گياهي حاوي اسليمي و ختايي در 
زير طاق ايوان شمال غربي کاروانسرا قرار دارد که با دو 
اليه۲ اسليمي و ختايي حلزوني به شکلي ُپرکار مزين به 
آژده کاري اجرا شده است. به عالوه در نقش گياهي پرکار 
زير طاق سردر شمال غربي، اسليمي هاي دهان اژدي و 

تصوير ٣. کلوک بندهاي گچي رباط شرف، ماخذ: نگارنده؛ نقوش ١-٣ از انواع نقوش ساده و ُپرکاربرد در رباط شرف هستند؛ نقوش ٤-٦ و ١٢-
١٤ از انواع نقوش هندسي بر زمينه مربع هستند؛ شماره هاي ٧، ٨ و ١٠ سه نوع نقش گياهي و شماره ١١ نقشي اسليمي است؛ شماره هاي ٩ و ١٠ 

دو نقش را در بين بند آجر عمودي نشان مي دهد که جفت هستند.

انعکاسي  روش  و  انتقالي  روش   .١
(محوري) از شيوه هاي مرسوم براي 
تکرار و گسترش نقش بطور متقارن 
هستند که بر طبق قاعده يک نقش به 
جايي ديگر انتقال داده مي شود، گاهي 
تکرار  براي  همزمان  روش  دو  از 
استفاده مي کنند مانند روش انتقال و 

انعکاس (شفايي، ١٣٨٠).
اليه،  چند  يا  اليه  دو  طرح هاي   .٢
دو  از  تلفيق شده  طرح هايي هستند 
يا چند اليه اسليمي و ختايي بر روي 
يکديگر که يک نقش واحد را تشکيل 

مي دهند.



خرطوم فيلي به همراه سر اسليمي هاي سه پر (الله اي) در 
ترکيب بندي با يک قوس منحني مواج مشاهده مي شوند. از 
نمونه هاي موجود مشخص است که ترکيب بندي اسليمي و 
ختايي در يک اليه و يا نهايتًا دو اليه در نمونه هاي تلفيقي با 

کتيبه طراحي شده اند. 
در حقيقت تنها در نمونه طاق ايوان شمال غربي تصوير 
۵-ح به نظر مي رسد بندهاي ختايي در زير اسليمي ها، در 
برخي نواحي دوباره به يکديگر متصل شده اند که حکايت 
از دواليه بودن طرح دارد. با اين حال اکثر طرح هاي گياهي 
در درون کادرها به شکل منحني، حلزوني و متقارن و يک 

اليه اجرا شده اند. 
خط نگاره ها

خط نگاره ها يا کتيبه هاي گچي موجود در رباط شرف در 
انواع مختلف و در ترکيب بندي هاي متفاوت اجرا شده اند. 
همانطور که در جدول ۱ اشاره شده، کتيبه هاي کوفي در 
انواع کوفي ساده تا کوفي معقد بکار گرفته شده اند. خط 
نگاره هاي بکاررفته در محراب  حياط اول شامل دو نوع 
«مورِق  کوفي  محراب  بيروني  حاشيه  در  کوفي،  کتيبه 
معشق» با پيچش هاي ساده و در پيشاني محراب کوفي 
«مورِق مشجِر معقد» است که در آن کتيبه،  گره هاي جزئي 
به صورت شبکه درآمده اند. در کتيبه فوقاني نواحي خالي 
زمينه با بندهاي ختايي پيچان پوشيده شده است (تصوير 
۶، شماره ۱). کتيبه تحتاني به جهت پيچيدگي خوِد کتيبه 
با گره هاي منظم شده و حروف کشيده اي که انتهاي آنها 
تبديل به شاخ و برگ شده است، خوانش سختي دارد و از 

جمله زيباترين خط نگاره هاي اين بنا است که با گچ اجرا 
شده است (تصوير ۶، شماره ۲). 

 » کوفي  کتيبه  يک  دوم،  حياط  ورودي  ايوان  سردر  بر 
عمودي  کشيده  حروف  با  طاق  ديواره  در  معقد»  مزهِر 
قرار دارد که زمينه آن با نقش منحني پيچان پوشانده شده 
است. همچنين حاشيه تزييني طاقنماي دروني نيز کتيبه 
کوفي ساده بر زمينه آبي رنگ دارد. کتيبه کوفي ساده در 
طاقنماهاي جانبي حياط دوم  نيز اجرا شده است. همچنين 
کتيبه اي در طاقنماي ايوان ورودي حياط دوم قرار دارد که 
ترکيبي از نقش هندسي بر محيط دايره، خط نگاره و نقوش 
اسليمي است که نمونه  آن در دوره سلجوقي نادر است 
(تصوير ۶، شماره ۷). محراب حياط دوم، کتيبه حاشيه 
بيروني کوفي مزهر با اسليمي منحني مواج است. کتيبه 
تحتاني آن «مشجِر مورِق متشابک» است. اين کتيبه مانند 
محراب حياط اول حروف کشيده عمودي دارد که انتهاي 
آنها تبديل به بندهاي اسليمي شده است. شکبه هاي منظم 
اين کتيبه با زمينه اي پوشيده شده از اسليمي منشعب شده 
از حروف کتيبه، خوانش آن را سخت و بر زيبايي بصري 

آن  افزوده است (تصوير ۶، شماره ۴). 
بر ايوان ضلع شمال غربي عالوه بر کتيبه کوفي «متشابِک 
مزهر»، تنها کتيبه به خط ثلث از آرايه هاي گچي اين بنا 
وجود دارد. اين ثلث داراي حروف کشيده عمودي است 
که اين حروف کشيده عمومًا انتهايي ساده دارند جز در 
براي  و  ندارد  که حروفي کشيده وجود  برخي قسمت ها 
ايجاد همخواني در ترکيب بندي ها برخي تزيينات مشجر به 

تصوير ٤. انواع نقوش هندسي در آرايه هاي گچي رباط شرف، ماخذ: نگارنده؛ عکس هاي ١-٣ حاشيه هاي هندسي زنجيروار در محراب و طاقنما 
و زير طاق؛ ٤) شبکه مثلث ساده؛ ٥) شمسه و لوز بر زمينه مثلث؛ ٦-٨ انواع طرح هاي شش و شمسه و شمسه و لوز به شيوه آژده کاري؛ ٩) نقش 

گره چليپا در طاقنماي ورودي حياط شمالي؛ ١٠) نقش گره سرمه دان و سلي در ديواره ورودي حياط شمالي.

مطالعه تطبيقي آرايه هاي گچي  در دو 
بناي شاخص از خراسان بزرگ: رباط 
شرف و  مسجد   فريومد   (سلجوقي، 

خوارزمشاهي و ايلخاني) /١٠١-١٢١



شماره۵۲  زمستان۹۸
۱۰۷

فصلنامة علمي نگره

طرح اضافه شده است. در کل مي توان گفت که ثلث بکار 
رفته يک ثلث تزييني با زمينه اسليمي است که در انتهاي 
است.  نيز شده  چند شاخه  آن  کشيده  از حروف  برخي 
نقوش اسليمي و ختايي آن به شکل حلزوني دايره وار در 

زمينه اجرا شده اند. 

نقوش ترکيبي
گچي  آرايه هاي  در  شد،  اشاره  اين  از  پيش  آنچه  مانند 

نقوش با يکديگر در يک ترکيب بندي قرار گرفته اند. نقوش 
ترکيبي شبه آجري و نقش گياهي، نقوش ترکيبي اسليمي و 
ختايي با کتيبه هاي کوفي و ثلث که انواع کتيبه هاي تزييني 
را پديد آورده اند. همچنين نقش گره که لقط هاي مختلف آن 
با نقش هاي اسليمي پيچان و مواج پوشيده شده  و توسط 
و  (تصاوير ۲-د، ۴ شماره ۱۰  حميل هايي مجزا شده اند 
تصوير ۶). عالوه بر تمام موارد باال در يک مورد ترکيبي 
با کتيبه، نقش گياهي و هندسي در يک ترکيب بندي مشاهده 

تصوير ٥. الف) نقش حلزوني طوماري در محراب حياط اول رباط شرف؛ ب) نقش حلزوني طوماري نامتقارن در طاقنماي سردر ورودي حياط 
ـ) نقوش  دوم رباط شرف؛ ج) حلزوني طوماري با سر اسليمي هاي چند شاخه و پيچان؛ د) نقش حاشيه بيروني محراب حياط دوم رباط شرف؛ ه
گياهي در شيوه شبه آجري سردر حياط اول رباط شرف که نقش گياهي طوماري دارد؛ و) نقش تلفيقي هندسي و گياهي بر ديواره ورودي حياط 
اول؛ ز) نقوش حلزوني دايره وار در طاقنماي سردر ضلع شمالي؛ ح) نقوش اسليمي و ختايي در زير طاق ايوان شمال غربي رباط شرف، کادر زرد 

رنگ محل امتداد بندهاي ختايي (قرمز رنگ) در زير اسليمي (سبز رنگ) را نشان مي دهد، ماخذ: نگارنده.

تصوير ٦. کتيبه هاي رباط شرف، ماخذ: نگارنده؛ عکس هاي ١ و ٢ متعلق به محراب حياط اول هستند؛ عکس هاي ٣ و ٤ متعلق به محراب حياط 
دوم؛ عکس ٥ کتيبه کوفي در سردر ورودي حياط دوم؛ عکس ٦ کتيبه ثلث ايوان شمال غربي، تزيينات مشجر در نواحي فاقد حروف با کادر زرد 
مشخص گشته است؛ عکس ٧ خط نگاره اي در يک محيط دايره اي قرار دارد که به نظر کلمه «اهللا» را به تصوير کشيده است؛ عکس هاي ٨ و ٩ 

کوفي هاي ساده.



جزئيات 
توضيحاتتقسيم بنديآرايه هاي گچي

گونه تزيين

برجسته 
برجسته سازي نقوش پايه و اساس گچبري است. بشکلي که خالي کردن زمينه (بوم) موجب برجسته 
شدن نقش مي  شوند (مطيفي فرد، ۱۳۹۱). دو تکنيک  برجسته سازي کم برجسته و برجسته در تزيينات 

گچي رباط شرف بکار رفته است.

شبه آجري
در اين شيوه بر روي روكش گچي خطوط موازي بنددار ايجاد مي كنند كه تداعي گر طرح آجر است و 
نقوش مهري را در نقاط فرضي بندهاي عمودي اجرا مي كنند  (شکفته، ۱۳۹۱). اين تکنيک تزييني در 

رباط شرف براي تزيين و پوشاندن سطوح استفاده شده است.

کلوک بند (نقوش مهري)
به ايجاد تزئين با استفاده از گچ بين بندهاي عمودي ديوارهاي آجري گفته مي شود (شکفته، ۱۳۹۱). 

اين تکنيک با ظرافت و با نقوش متنوع در اين بنا بکار گرفته شده است.

آژده کاري

نقوش آژده کاري يا النه زنبوري از تكرار يك يا چند فرم هندسي توخالي نظير مثلث، ايجاد مي گردند 
كه در كنار هم ايجاد يک طرح مي كنند. اين شبكه ها گاه به روي سطح تخت گچ، گاه بر روي نقوش 

اسليمي گل و يا موتيف هاي مختلف ظاهر مي گردند (پوپ ۱۳۶۵: ۱۶۶؛ مکي نژاد ۱۳۸۷: ۸۰). اين 
تکنيک تزييني در منقوش کردن سطوح گياهي رباط شرف بسيار رايج بوده است. 

ميزان برجستگي

کم برجسته
در اين تكنيك، طرح تزئيني در سطح تخت با عمق كمتر از ۲ سانتيمتر بريده مي شود تا در عقب 

سطحي به موازات سطح جلو تشكيل دهد (شکفته، ۱۳۹۱). اين شيوه گچبري در تزيينات رباط شرف 
بخش عمده اي از سطوح را پوشانده است.

برجسته
اين شيوه از متداول ترين شيوه هاي گچبري است، در اين شيوه عمق گچبري بين ۲  تا حدود ۳ 

سانتيمتر است (صالحي کاخکي و ديگران ۱۳۹۰: ۹۷). اين گونه تزيين در محراب ها و سردر ورودي 
دوم اين بنا بکار رفته است.

نقوش

گياهي
نقوشي شامل گل و برگ، پالمت، روزت و يا نقوش استيليزه گياهي معروف به اسليمي و ختايي 
هستند (هيل و گرابر، ۱۳۷۵: ۱۱۲). نقوش گياهي پرکاربردترين نقش ها در آرايه هاي رباط شرف 

است که در بخش هاي مختلف محراب ها، ديواره ها و کلوک بندها مشاهده مي شود.

هندسي

به مجموعه اي از شکل هاي هندسي که با نظم و هماهنگي کنار هم چيده شده اند «گره» اطالق مي 
گردد و واگيره کوچکترين جزء تکرار شونده يک گره هندسي است (عبداللهي فرد، ۱۳۹۲). نقوش 

هندسي بکار رفته در آرايه هاي اين بنا تنوع زيادي ندارند، اما همان چند مورد در نوع خود کم نظير 
هستند.

خط نگاره

از قرون اوليه اسالمي خط کوفي با مفاهيم ديني به عنوان تزئين و تبرك در ابنيه كاربرد داشته اند 
(ايماني ۱۳۸۵: ۲۱۰). در دوره  سلجوقي خطوط غير کوفي از جمله ثلث و رقاع وارد تزيينات شدند 
(شکفته، ۱۳۹۴). در کتيبه هاي موجود اين بنا دو نوع کوفي و ثلث به شکل هاي متنوع بکار گرفته 

 شده اند.

تلفيقي (هندسي و گياهي) 
(گياهي و خط) (هندسي، 

گياهي و خط)

نقوش تلفيقي در گچبري از سنت هاي رايج در اين هنر است، در اينگونه ترکيب بندي از ترکيب 
گونه هاي متفاوت گياهي، هندسي و خط يک نقش واحد را ايجاد مي کنند (انصاري و کياني، ۱۳۷۶). 

در اين بنا نقوش تلفيقي خصوصًا نقوش خطي و گياهي، هندسي و گياهي از نقوش ترکيبي ُپرکاربرد 
هستند.

رنگ گذاري

آبي روشن
رنگ  آبي از رنگ هاي معمول در آرايه هاي گچي است (شکفته، ۱۳۹۱: ۹۴) و در آرايه هاي اين بنا در 

زمينه کتيبه ها از اين رنگ استفاده شده است. 

رنگ زرد بر روي برخي نقوش در ورودي حياط دوم استفاده شده است. زرد

اين رنگ در نواحي کمي در درون فرورفتگي  نقوش به کار رفته است.سياه

اين رنگ بر روي کتيبه ها و برخي نقوش جهت برجسته تر شدن آنها استفاده شده است.سفيد

جدول ۱. جزئيات و خصوصيات آرايه هاي گچي در رباط شرف، مأخذ: نگارنده

مطالعه تطبيقي آرايه هاي گچي  در دو 
بناي شاخص از خراسان بزرگ: رباط 
شرف و  مسجد   فريومد   (سلجوقي، 

خوارزمشاهي و ايلخاني) /١٠١-١٢١
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انواع کتيبه ها

کوفي مورق
نوعي کوفي است كه در آن فواصل بين حروف بوسيله انحناي شاخه ها و برگ ها تزئين شده است 

(فضائلي ١٣٦٢: ١٥٥). اينگونه کتيبه در محراب هاي اين بنا به چند شکل استفاده شده است.

کوفي مشجِر معقد معشق

مشجر آنگونه خط كوفي كه تزئينات ابتدائي در آن پديد آمده و سر خط هاي عمودي و آخر بعضي 
حروف چون نون و واو شاخه شاخه شده باشند (فضائلي، ۱۳۶۲: ۱۵۳). معقد (گره دار) و معشق 
(پيچنده) از تکنيک هاي تزييني خطوط هستند که در هماهنگي با نقوش محراب ها بکار گرفته شده 

است. 

ثلث تزييني
 نمونه ثلثي است که در تزيينات دوره سلجوقي رواج يافت (شکفته، ۱۳۹۱: ۸۸) که داراي نقوش 

اسليمي در زمينه کتيبه است.

کوفي مزهِر مورِق 
متشابک

به نقش اسليمي در بين خطوط کتيبه كوفي مّزهر مي گويند. در کوفي مّزهر فاصله بين حروف و 
كلمات بوسيله گل و برگ و شاخه تزئين شده و يا انتهاي حروف آن تبديل به شاخه هاي باريک 

گياهي شده است (فضائلي ١٣٦٢: ۱۵۵، گرومن ۱۳۸۳: ۹).
کتيبه هاي متشابك يا در هم منظم (فضائلي ۱۳۶۲: ۱۵۵) از تکنيک هاي تزييني خط در محراب هاي 

رباط شرف هستند.

مي شود که شايد بتوان آن را نوعي «کوفي موشح» ناميد. 
از نقوش اسليمي مستقل در  نگاره در زمينه اي  اين خط 
ترسيم  کرده،  ايجاد  هندسي  نقش  که  دايره اي  محيطي 
شده است (تصوير ۶ شماره ۷). نقوش اسليمي ترکيبي 
در آرايه هاي گچي رباط شرف به دو شکل ايجاد شده اند؛ 
برخي مستقًال در بين حروف کتيبه يا نقش هندسي طراحي 
شدند و برخي مانند کتيبه متشابک محراب حياط دوم از 

انتهاي کلمات کتيبه منشعب شده اند.   

مسجد جامع فريومد؛ آرايه ها و نقوش
از  يکي  در  اکنون  قديم،  خراسان  به  متعلق  مسجِد  اين 
دهستان  هاي ميامي شهرستان شاهرود در شرق استان 
از  پيش  قرن  چند  به  محل  اين  قدمت  دارد.  قرار  سمنان 
(مولوي، ۱۳۵۳: ۲۵۶) که  ايران مي رسد  ورود اسالم در 
در قرن هشتم هجري قمري مرکز بخش جوين بوده است 
(گدار و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۵۶) و در زمان ايلخانيان اعتبار 
زيادي داشته است. اين مسجد عالوه بر پالن دو ايواني 
ويژگي   ،(۷ (تصوير  معمارانه اش  خصوصيات  و  خود 
خاصي در تزيين دارد که شامل گچبري و آجرهاي منقوش 
(سفالينه هاي نقش برجسته ) آن است. اين بنا از بين مساجد 
با مقايسه تطبيقي  فاقد کتيبه رقم دار است که  ايواني  دو 
ايواني ديگر به دوره  با دو بناي دو  پالن و معماري آن 
خوارزمشاهيان نسبت داده شده است و بازسازي آن به 
۴۹۶؛   :۱۳۵۳ (مولوي،  است  شده  منسوب  ايلخاني  دوره 
زارعي، ۱۳۹۰: ۹۵). از طرفي خصوصيات معماري مغول 
از جمله طاق ها با پيش آمدگي مختصر و مقرنس کاري در 

اين بنا ديده مي شود (ويلبر، ۱۳۴۹: ۱۶۹). 

آرايه هاي گچي مسجد جامع فريومد
در  است.  جنوبي  و  شمالي  ايوان  دو  شامل  مسجد  اين 
ضلع شرقي و غربي دو شبستان بوده است که سقف و 
ديواره هاي آن ويران شده و تنها سه طاق متصل به صحن 
حياط هريک از شبستان ها باقي مانده اند که در زير طاق و 
پاطاق آن آرايه هاي گچي وجود دارد و جالب توجه است 
که نقش هر پايه طاق و احاديث مکتوب شده در آن متفاوت 
هستند. سردر ورودي ضلع شمالي مسجد مزين به تزيينات 
آجري (سفالينه هاي منقوش) و گچبري است. ديواره داخلي 
سردر نيز آرايه هاي گچي و کتيبه گچبري دارد. در ضلع 
جنوبي مسجد بيشترين حجم آرايه هاي گچي و محراب هاي 
آن قرار گرفته اند. از شواهد نيز معلوم است که در چند 
دوره تغيير و تحوالت مهمي در آن بوجود آمده است. اين 
مسجد را به علت تزيينات خاص گچي، سفالينه هاي برجسته 
و کتيبه هاي آن را به عنوان «گنجينه اي از تزيينات و عناصر 
معماري اسالمي» بر مي شمارند (زارعي، ۱۳۹۰). نقوش 
بکار رفته در تزيينات اين مسجد از ظرافت بسيار برخوردار 
هستند. تقريبًا تمامي سطوح با نقش هاي ظريف و پرکار 
پوشانده شده اند که بخش عمده آن را آرايه هاي گچي در 
بر گرفته است. در ستون غربي از ضلع جنوبي مسجد، 
محرابي متعلق به دوره سلجوقي باقي مانده است و در يک 
ناحيه (طاق شرقي ضلع جنوبي)، دو اليه کتيبه گچبري بر 

روي يکديگر مشاهده مي شوند. 
تنوع  اين مسجد  در يک نظر کلي، شيوه هاي گچبري در 



به رباط شرف دارد. در آرايه هاي گچي  بيشتري نسبت 
عالوه بر گونه هاي تزييني رباط شرف، مقرنس هاي گچي 
نيز اجرا شده است. همچنين تکنيک بسيار برجسته  نيز در 
بخش هايي از آرايه هاي گچي مسجد مشاهده مي شود که 
ايران چون محراب  بناهاي مرکزي  در  تکنيک  اين  نمونه 
به  متعلق  شويه  هفت  مسجد  محراب  و  پيربکران  مقبره 
دوره ايلخاني وجود دارد (شکفته و صالحي کاخکي، ۱۳۹۳؛ 
حمزوي و اصالني، ۱۳۹۱). عالوه بر آن رنگ ها نيز در اين 
بنا تنوع بيشتري دارند بطوري که عالوه بر آبي و سفيد، 
نيز استفاده شده اند. در جدول ۲  رنگ هاي قرمز و سبز 
آرايه هاي گچي مسجد جامع فريومد از جهت گونه تزيين، 

نقش، رنگ و اقالم کتيبه تقسيم بندي شده و ارائه شده اند.

گونه تزيين گچي
در اين مسجد گونه هاي اجرايي رايج مانند «کم برجسته»، 
«برجسته» و «بسيار برجسته» اجرا شده است. عالوه بر 
آن شيوه  کلوک بند تنها در ديواره غربي با نقش رايج دوره 
سلجوقي بکار گرفته شده است (جدول ۲). در آرايه هاي 
مسجد شيوه شبه آجري در ازاره ورودي اصلي، ازاره هاي 
داخلي بنا و زير طاق هاي جبهه هاي شرقي و غربي مورد 
استفاده قرار گرفته اند که در اين نقوِش شبه آجري، خطوط 
آجر نمايان نشده است (تصوير ۸). بطوري که تنها بندها 
با نقوش گياهي پر شده اند، بدين طريق با پر کردن بندها، 
نقش گره واحد نيز ايجاد شده است. نقوشي که در اين بندها 
استفاده شده اند هم گياهي و هم هندسي هستند. برخي از 
اين نقوش کلوک بند که بر زمينه مربع شکل گرفته اند بي 
شباهت به نقوش کلوک بند در رباط شرف نيستند، عالوه بر 
همه آنها، نقوش چليپايي نيز در کلوک ها مشاهده مي شود 
(تصوير ۸، شماره هاي ۱-۵). گونه تزييني آژده کاري در 

اين مسجد به وفور مورد استفاده قرار گرفته  آرايه هاي 
نقوش  روي  بر  گره  نقش  با  آژده کاري ها  برخي  است. 
دو  و  به سردر  (شبيه  بيروني محراب  کادر  در  محراب، 
گلدسته) (تصوير ۸، شماره ۶) و در مقرنس ايوان جنوبي 
بر روي آلت هايي چون موش پا و شاپرک به کرار مورد 

استفاده قرار گرفته است. 

نقوش هندسي
نقوش هندسي بکار رفته در آرايه هاي گچي مسجد جامع 
آنچه  مانند  هندسي» ساده  «نقوش  نوع،  چند  به  فريومد 
تنها در يک کلوک بند  بکار رفته است (تصوير ۸، شماره 
۳)؛ «نقوش هندسي زنجيروار» مانند نقوش بکار رفته در 
حاشيه ها (از طريق تکرار واگيره به صورت انتقالي و يا 
انعکاسي) و «نقوش گره» قابل تقسيم هستند. اين نقوش 
گره خود به دو دسته «ساده» مانند آنچه در آژده کاري 
مورد استفاده قرار گرفته است و «گره پيچيده» مانند انواع 
گره هايي که در زير طاق ايوان ها اجرا شده تقسيم مي شوند. 
اکثرا بر  نقوش گره ساده که در آژده کاري ها بکار رفته 
شرف  رباط  در  آنچه  مانند  گرفته اند،  شکل  مثلث  زمينه 
مشاهده شد با اين تفاوت که تنوع طرح بيشتري دارند و 
عالوه بر سطوح تخت بر روي سطوح محدب يا مقعر نيز 

اجرا شده اند.
رفته اند؛  بکار  مسجد  گچي  آرايه هاي  در  که  گره  نقوش 
عمومًا بر زمينه مربع يا مستطيل در تنوع بسيار شامل 
نقوشي چون «هشت و چهار لنگه»، «کند دو پنج»، «شش 
و سه پري»، «شش و سلي»، «شش و شمسه» و «دوازده 
و طبل گردان» بکار گرفته شده اند. در اين گره ها عمومًا 
حميل بندي با خطوط کم پهنا اجرا شده است و لقط ها با 
استفاده از نقوش گياهي پوشانده شده اند. نقوش گياهي در 

تصوير ٧. راست: پالن مسجد جامع فريومد (گدار و همکاران، ١٣٨٤: ج٢، ٢٥٨)؛ چپ: نماي شرقی مسجد جامع فريومد، ماخذ: نگارنده.

مطالعه تطبيقي آرايه هاي گچي  در دو 
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۱۱۱

فصلنامة علمي نگره

اينگونه تزيينات عمومًا متشکل از ُگل هاي ختايي مجزا در 
هر لقط هستند. در بين گره هاي هندسي اين بنا تنها يک 
مورد در زير طاق ايوان جنوبي، گره «هشت و چهارلنگه» 
حميل بندي پهن دارد که با شيار مزين شده است (تصوير 

۹، شماره ۲۱). 

نقوش گياهي
نيز  فريومد  جامع  مسجد  در  شده  اجرا  گياهي  نقوش 
تنوع بسيار زيادي دارند. اين نقوش گياهي عمومًا تکرار 
نشده اند. بدين ترتيب که در آلت هاي مقرنس خصوصًا 
طاس هاي آن، نقوش با ترکيب بندي هاي متفاوت يک اليه و 
دواليه گياهي بکار گرفته شده، بطوري که بيش از ۲۰ نوع 
نقش گياهي در بخش هاي باقي مانده از مقرنس بکار رفته 
است (تصوير۱۰). عالوه بر آن نقوش گياهي در حاشيه ها 
نيز بسيار متنوع بوده و عمومًا متشکل از تکرار انعکاسي 
يک واگيره هستند. ترکيب بندي برخي از اين حاشيه هاي 
گياهي، مواج يک طرفه و يا رفت و برگشتي (دو طرفه) 

هستند.
کتيبه هاي  زمينه  در  ختايي  و  اسليمي  گياهي  نقوش 
کوفي و ثلث مورد استفاده قرار گرفته اند. اين نقوش در 
ترکيب بندي هايي چون حلزوني و مواج و يا تلفيقي از هر 

دو اجرا شده اند. در کتيبه کمربندي ايوان جنوبي مسجد 
اليه)  (جمعًا سه  ثلث  قلم  زمينه  در  گياهي  تزيين  دواليه 
مورد استفاده قرار گرفته است که اليه روييِن گياهي ترکيب 
حلزوني دارد (تصوير ۱۰، شماره هاي ۸-۱۱). در زير اين 
نقش گياهي حلزوني، نقوش اسليمي ريزتري در اليه زيرين 
قرار دارد که حاکي از چند اليه اي بودن اين گونه آرايه ها 
است. عالوه بر نقوش گياهي مواج چند موجي، نقش هاي 
مواج رفت و برگشتي (دوطرفه) نيز در آرايه هاي زير طاق ها 
آرايه هاي  بين  در  (تصوير ۱۰ شماره ۱۳).  اجرا شده اند 
گياهي طاس هاي مقرنس نقوش گياهي تک اليه و دو اليه 
مزين به گل هاي ختايي بکار گرفته  شده اند. قاعده حاکم بر 
ترکيب بندي ها تقارن است و در تمامي آنها در هر چند اليه 
مي توان تقارن را يافت. عالوه بر آن بر روي طرح هاي مواج 
زنجيره اي، دايره هاي مرواريدسان برگرفته از نقوش دوره 
ساساني رويت مي شود (احمدي و شکفته، ۱۳۹۰) که در 

رباط شرف ديده نشده است.
ترکيبي از نقوش گياهي و هندسي در تمامي گره ها قابل 
مشاهده هستند. در اين ترکيب بندي در درون لقط ها نقش 
گل هاي ختايي جاي گرفته اند. در اين ترکيب بندي ها اسليمي 
مستقل  ختايي  نقوش  شامل  همگي  و  نشده   گرفته  بکار 
هستند که در آنها نيز تقارن ديده مي شود. اينگونه نقوش 

تصوير ٨. الف) شيوه شبه آجري ازاره ايوان ورودي مسجد جامع فريومد؛ ب) ازاره ضلع جنوبي به شيوه شبه آجري گل انداز شده شبيه آنچه 
در رباط شرف بکار رفته است؛ ج) شيوه شبه آجري در نماي بيروني بنا؛ د) طرح گل انداز آجري در زير طاق شرقي، و) شيوه شبه آجري در زير 
ـ) نقوش شبه آجري شبيه به آنچه در رباط شرف بکار رفته است کادر قرمز رنگ کلوک بندهاي ضربدري شبيه به رباط شرف  طاق ضلع غربي؛ ه

در زير طاق باالي محراب سلجوقي را مشخص کرده است؛ ز) شيوه شبه آجري در نماي بيروني مسجد جامع فريومد؛ ماخذ: نگارنده.
عکس هاي ١-٥  پنج نوع از کلوک بندهاي گچي بکار رفته در مسجد جامع فريومد؛ عکس ٦ بخشي از آژده کاري کادر بيروني گلدسته مانند از 

محراب.



در درون لقط ها گاه به اطراف يک نقطه مرکزي گسترش 
پيدا کرده  و گاه به صورت انعکاسي و واگيره اي گسترش 

يافته اند (تصوير ۱۰ شماره ۲۱). 

خط نگاره ها
خط نگاره يا همان کتيبه در مسجد جامع فريومد يکي از 
عناصر اصلي در آرايه هاي آن است. در اين مسجد حدودًا 
از جهت  متفاوت چه  با طراحي هاي  کتيبه کوفي  نوع   ۱۰
نوع حرکت قلم و چه از جهت زمينه منقوش بکار گرفته 
شده است (تصوير ۱۱). کتيبه کوفي محراب سلجوقي آن 
در نهايت سادگي و با کيفيت نسبتًا ضعيف (چه از منظر 
طراحي و چه تکنيکي) اجرا شده است، اما کتيبه هاي محراب 
اجرا  و  طراحي  ظرافت،  و  زيبايي  نهايت  در  آن  ايلخاني 
شده اند. کتيبه هاي کوفي متعلق به دوره ايلخاني اکثرًا معقد 
هستند و در زمينه خود نقوش اسليمي و ختايي دارند که به 
شکل هاي مختلف مورق، مشجر، مزهر، معشق و متشابک 
اجرا شده اند. در برخي از اين کتيبه هاي کوفي گل هاي ختايي 

از انتهاي کلمات عمودي منشعب شده و در برخي نقوش 
اسليمي و ختايي به شکل منفرد و در زمينه بکار رفته اند. 
نقوش گياهي مجزا عمومًا در ترکيب بندي حلزوني و مواج 
و يا ترکيبي از هر دو هستند (تصوير ۱۱، شماره هاي ۴-

۶). در يک نمونه از کوفي هاي اين مسجد مي توان حروف 
عمودي کشيده را ديد که در انتها به هم گره خورده و به يک 
رديف نقش گياهي منتهي مي شوند (تصوير ۱۱، شماره ۳)، 
شبيه به آنچه در کتيبه هاي کوفي محراب  حياط اول رباط 

شرف بکار رفته است (تصوير ۶، شماره ۲). 
کوفي مورِق معقِد متشابک در طاقنماي دروني محراب با 
ظرافت بسيار و طراحي منسجم اجرا شده که نمونه کم 
است.  معماري  آرايه هاي  در  کتيبه ها  اينگونه  از  نظيري 
از  يکي  پايين  حاشيه  در  ديگري  کوفي  کتيبه  همچنين 
طاق هاي ضلع غربي اجرا شده است که به شکلي فشرده 
طراحي شده است و تنها تزيين آن آرايه هاي مشجر انتهاي 
کلمات و گاهي الله گون شدن انتهاي برخي حروف است که 
از جهت نوع ترکيب بندي در بين کتيبه هاي کوفي گچي کم 

تصوير ٩. انواع نقوش هندسي در آرايه هاي گچي مسجد جامع فريومد، ماخذ: نگارنده؛ عکس هاي ١-١٠ حاشيه هاي هندسي در محراب و طاق ها، 
حاشيه هاي ٧ و ٨ از جمله  حاشيه هايي است که در رباط شرف نيز بکار رفته است؛ عکس هاي ١١-١٨ نقوش هندسي آژده کاري شده در زمينه 
مثلث، عکس ١٨ نمونه اي از آژده کاري بر شاپرک مقرنس؛ عکس هاي ١٩-٢٥ نقوش گره در زير طاق ها و ضلع جنوبي مسجد که عدد مبناي آنها 

چهار، هشت و دوازده است. عکس ٢١ گره هشت و چهار لنگه از جمله گره هايي است که با حميل شياردار اجرا شده است.

مطالعه تطبيقي آرايه هاي گچي  در دو 
بناي شاخص از خراسان بزرگ: رباط 
شرف و  مسجد   فريومد   (سلجوقي، 
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نظير است (تصوير ۱۱، شماره ۷). عالوه بر همه کتيبه هاي 
کوفي تزييني آن، در پيشاني محراب ايلخاني به طور متقارن 
دو کتيبه در محيطي دايره اي و به شکل ستاره شش َپر با 
مرکزيت يک شش ضلعي (کوفي موشح) که احتماًال مشبک 
گچي بوده، قرار دارند. نکته قابل توجه اين است که نمونه 
مشابه اين کتيبه نيز در آرايه هاي گچي هم عصر، کم ديده 

شده است. 
کتيبه ها به قلم ثلث در اين مسجد نيز به پنج شکل مختلف اجرا 
شده اند. برخي از اين کتيبه ها با حروف کشيده عمودي هستند 
که زمينه آنها با يک تا سه اليه نقش اسليمي پوشانده شده 
است. ترکيب بندي اين نقوش اسليمي به دو شکل حلزوني و 
مواج هستند (تصوير ۱۱). در انتهاي حروف کشيده کتيبه هاي 
ثلث، خط منحني و يک نقطه شبه به صورتک حک شده است 
که نمونه مشابه آن در کتيبه هاي هم عصر مشاهده نشده 
است. عالوه بر کتيبه هاي ثلث کشيده، کتيبه اي ثلث در ضلع 
شرقي و در حاشيه ايوان وجود دارد که از لحاظ نوع قلم به 

رقاع نزديک تر است (تصوير ۱۱، شماره ۱۵). قابل ذکر است 
که کتيبه ثلث متمايل به رقاع در محراب ايلخاني مجموعه بايزيد 
بسطامي نيز بکار گرفته شده است (شکفته ۱۳۹۴). همچنين 
پيچش ها و گره هايي توسط کلمات کشيده مانند «الف» و «الم» 
در کنج و گوشه حاشيه ها آرايه هاي گچي مسجد جامع فريومد 
(چه با خط کوفي و چه ثلث) اجرا شده که از جمله شيوه هايي 
است که در کتيبه هاي کوفي دوره سلجوقي آغاز شده و در 
کتيبه هاي کوفي و ثلث دوره ايلخاني بسيار رايج شده است؛ 
اين فرم تزييني در آرايه هاي دوره ايلخاني مانند محراب هاي 
مجموعه بايزيد بسطامي در تنوع بيشتر و ُپرکارتر بکار رفته اند 

(صالحي کاخکي و تقوي نژاد، ۱۳۹۶).

نقوش ترکيبي
نقوش ترکيبي از جمله روش هاي رايج در آرايه هاي گچي 
دوره سلجوقي و دوره ايلخاني است. اين نقوش ترکيبي 
شامل انوع نقوش گياهي، هندسي و خط نگاره مي شوند. اين 

تصوير ١٠. نقوش گياهي در مسجد جامع فريومد، ماخذ: نگارنده؛ عکس هاي ١-٣ حاشيه هاي انعکاسي با واگيره کوچک؛ عکس هاي ٤-٧ حاشيه هاي 
انعکاسي با واگيره بزرگ؛ عکس هاي ٨ و ١٠ نقوش گياهي مواج تک اليه در زمينه کتيبه؛ عکس  ٩ زمينه حلزوني يک اليه زير کتيبه؛ عکس ١١ زمينه دو 
اليه گياهي در زير کتيبه (خطوط سبز رنگ: ترکيب بندي حلزوني)؛ عکس هاي ١٢-١٣ ترکيب بندي مواج رفت و برگشتي؛ عکس هاي ١٤-١٦ ترکيب 
بندي هاي يک اليه در طاس هاي مقرنس؛ عکس هاي ١٧ و ١٨ ترکيب بندي دو اليه مزين به نقوش مرواريدسان (بخش خاکستري)؛ عکس ١٩ و ٢٠ 

ترکيب بندي متقارن نقوش گياهي چند اليه؛ عکس ٢١ گل هاي ختايي در نقش گره. 



جزئيات
توضيحاتتقسيم بندي آرايه هاي گچي

گونه تزيين

برجسته سازي در اين بنا به شيوه هاي گوناگون کم برجسته تا بسيار برجسته اجرا شده است.برجسته 

اين نوع تزيين در پوشاندن سطوح خارجي بنا بيشتر استفاده شده است. اين تکنيک در اين بنا شبه آجري
همراه با استفاده نقش هاي متنوع گياهي ايجاد شده است.

کلوک بند

اين گونه در تزيين بين بندهاي آجري باقي نمانده است. به نظر مي رسد در تزيين ازاره 
شبستان هاي شرقي و غربي از اين نوع استفاده شده است که فرسايش موجب از بين رفتن سطح 
گرديده است. در مجموع اين آرايه ها کم استفاده شده اند. تنهاي يک نمونه باقي مانده است که آن 

هم بسيار شبيه به نقوش شبه آجري است.

تکنيک آژده کاري با تنوع زياد و در سطوح مختلف کم برجسته تا بسيار برجسته در تزيينات آژده کاري
گچي اين بنا بکار گرفته شده است.

مقرنس گچي

تکنيک مقرنس در دوره سلجوقي دچار تحول شد و در گوشه سازي هاي گنبد و حتي در 
محراب هاي آجري نيز براي تزئين استفاده شد (حاتم ۱۳۷۹: ۲۵۲). اما محراب مقرنس گچي 

در دوره ايلخانيان رواج بسيار يافت و همچنين مقرنس هاي گچي به زير طاق ها راه پيدا کردند 
(شکفته، ۱۳۹۱). در ضلع جنوبي اين بنا، مقرنس هاي گچي زير طاق در نوع خود منحصر به فرد 

هستند. 

ميزان 
برجستگي

نقوش ايجاد شده با برجستگي کم که يکي از شيوه هاي محبوب در گچبري ايلخاني است (شکفته کم برجسته
و همکار، ۱۳۹۳) که در اغلب تزيينات گچي اين بنا با نقش هاي گوناگون مشاهده مي شود.

نقوش برجسته در اين بنا به وسعت ديگر تکنيک ها استفاده نشده است. اين گونه در کتيبه هاي برجسته
ثلث بکار رفته در قطار بندي و سردر شبستان غربي بسيار شاخص هستند.

بسيار برجسته

اين تکنيک بيشترين برجستگي را دارد بطوري که اختالف سطح گودترين نقطه و برجسته ترين 
آن به بيش از ۳ سانتي متر مي رسد (ابوالقاسمي ۱۳۸۴: ۱۱۵)، در اين بنا برجستگي گاهًا به بيش 
از ۱۰سانتيمتر نيز رسيده است. اين تکنيک تزييني در ضلع جنوبي مسجد بيشترين کاربرد را 

داشته است.

نقوش

نقوش گياهي از جمله نقوشي هستند که در گچبري و ترکيب بندي هاي آن از ارکان اصلي هستند. گياهي

 اين بنا به مانند ساير ويژگي هاي تزيينات گچي دوره ايلخاني حاوي نقش هاي هندسي متنوع است هندسي
که در تزيين محراب اصلي و حتي در تزيين مقرنس هاي گچي بسيار استفاده شده است.

انواع خطوط رايج در کتيبه نويسي گچي در اين بنا بکار رفته که شامل کوفي، ثلث و ثلث متمايل خط نگاره
به رقاع مي شوند.

تلفيقي (هندسي و 
گياهي) (گياهي و خط) 
(هندسي، گياهي و خط)

نقوش تلفيقي در آرايه هاي گچي اين بنا در نوع خود بسيار منحصر به فرد هستند. در اين بنا 
با ترکيب نقوش گياهي ساده و نقوش هندسي طرح هاي ترکيبي در تزيينات ضلع جنوبي مسجد 

براي پوشش زير طاق و حاشيه آن ايجاد کرده  اند.

رنگ گذاري

رنگ آبي در زمينه نقوش محراب اصلي بکار رفته است.آبي الجوردي

در رنگ آميزي نقوش مقرنس ها استفاده شده است.قرمز

در نواحي برجسته بکار گرفته شده و بيشترين کاربرد را داشته است.سفيد

در برخي نواحي برگ مانند مشاهده شد. سبز

در نواحي کوچکي در تزيين استفاده شده است.سياه

جدول ۲. جزئيات و خصوصيات تزيينات گچبري در مسجد جامع فريومد، مأخذ: نگارنده

مطالعه تطبيقي آرايه هاي گچي  در دو 
بناي شاخص از خراسان بزرگ: رباط 
شرف و  مسجد   فريومد   (سلجوقي، 

خوارزمشاهي و ايلخاني) /١٠١-١٢١
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انواع کتيبه ها

اين نوع کوفي در تزيينات باقي مانده از دوره سلجوقي مشاهده شده است.کوفي مشجر

کوفي مورق معقد 
اين کتيبه با ظرافت فراوان در طاقنماي محراب اصلي بکار رفته است.متشابک

اين نوع کوفي در طاقنماهاي شبستان ها مشاهده شد.کوفي مورق معقد

اين کوفي در حاشيه طاق هاي شرقي و غربي به کرار وکوفي مزهر معقد معشق
 در حاشيه طاق ورودي استفاده شده است.

اين نوع ثلث با زمينه اسليمي در کتيبه کمربندي ضلع جنوبي وثلث تزييني
 شمالي مورد استفاده قرار گرفته است.

ثلث متمايل به رقاع با 
اين گونه کتيبه در نماي بيروني بنا و ديواره حياط مرکزي اجرا شده است.تزيين گياهي

نقوش از کوچک ترين قسمت ها مانند حاشيه هاي جداکننده تا 
آرايه هاي زير طاق ها را در بر مي گيرند. در برخي حاشيه ها 
ترکيب نقوش شکسته هندسي با نقش گياهي به شکل تکرار 
انتقالي بکار رفته است. نقوش هندسي آژده کاري شده نيز 
در انواع قالب هاي گياهي (انواع سر اسليمي) و هندسي اجرا 
شده اند و عالوه بر آن در طاقنماي محراب، نقش گياهي بر 
روي آژده کاري هندسي اجرا شده است بطوري که تداعي 
کننده دو اليه نقش است (تصوير ۹، شماره هاي ۱۳ و ۱۵). 
يکي از نقوش ترکيبي «نقش گره با نقوش گياهي» است 
که در اين مسجد نقوش گياهي در لقط ها و بطور مجزا 
اجرا شده اند. اين نقوش اکثرًا فاقد بند (ساقه) و متشکل از 
گل هاي ختايي منفرد در البه الي لقط ها هستند (تصوير 

 .(۹
نقوش ترکيبي «کتيبه و اسليمي و ختايي» در مسجد جامع 
فريومد به کرار و در تنوع بسيار با خطوط کوفي و ثلث بکار 
رفته اند. اين نقش ها متشکل از اسليمي هاي مواج و حلزوني 
در ترکيب با گل هاي ختايي هستند. کتيبه هاي کوفي آن در 
ترکيب با نقوش گياهي بيش از ۶ شکل متفاوت و قلم ثلث 
آن با بيش از ۵ طرح متفاوت و گاهي در دو اليه نقش گياهي 

اجرا شده اند (تصوير ۱۱). 
 

مطالعه تطبيقي تزيينات گچي در دو بناي رباط شرف 
و مسجد جامع فريومد

مسجد  و  شرف  رباط  بناي  دو  گچي  آرايه هاي  مطالعه 
گونه  جهت  از  که   (۳ (جدول  داد  نشان  فريومد  جامع 
تزييني، آرايه هاي گچي مسجد جامع فريومد عالوه بر «کم 
برجسته» و «برجسته»، حاوي آرايه هاي «بسيار برجسته» 
نيز است. اين شيوه تزييني در دوره سلجوقي رايج شده 

نمونه هاي  که  گشت  معمول  بسيار  ايلخاني  دوره  در  و 
نفيسي از اين نوع تکنيک از جمله محراب مقبره پيربکران 
از آن دوران باقي مانده است. با وجود اينکه آژده کاري 
از تکنيک هاي رايج در گچبري دوره سلجوقي بوده و در 
دوره ايلخاني نيز ادامه پيدا کرده است (شکفته و صالحي 
کاخکي، ۱۳۹۳). آژده کاري در رباط شرف تنها در يک طاق 
بکار رفته است ولي در مسجد جامع فريومد از اين شيوه 
تزييني با نقوش متنوع گره بسيار بهره برده و نمونه هاي 
برجسته ي آژده کاري شده (بر سطوح مقعر و محدب) آن 
در ضلع جنوبي و محراب قرار دارد. جالب توجه است که 
محراب سلجوقي مسجد جامع فريومد، مانند محراب هاي 
از  همچنين  است.  آژده کاري  تزيينات  فاقد  شرف  رباط 
رباط شرف شيوه  در  که  معلوم گشت  تزيينات  مقايسه 
«کلوک  بند» در بين بندهاي آجري نقش به سزايي را در 
زيباسازي آجرها ايفا کرده اند اما در تزيينات مسجد جامع 
فريومد کلوک بند بين آجرها تنها در يک مورد آن هم شبيه 
به تکنيک شبه آجري مشاهده شد که آنهم برگرفته از يکي 
از نقوش پرکاربرد رباط شرف است و اين نقش در دوره 
سلجوقي بسيار معمول بوده است (تصوير ۳، شماره ۳). 
آجرها  سطح  فريومد  جامع  مسجد  در  ديگر،  عبارتي  به 
نمايان نيستند و تمامي سطوح توسط انواع گونه هاي تزييني 
پوشانده شده اند. علت اين امر شايد از رونق افتادن نقش 
اندازي با آجر باشد که مي تواند به داليل گوناگون از جمله 
عدم در دسترس بودن هنرمند آجرکار و يا عدم دسترسي 
به آجر مرغوب و تراش خورده و يا حتي با هدف افزايش 

سرعت عمل در اتمام ساخت بنا شکل گرفته باشد. 
از ديگر تفاوت هاي شيوه هاي گچبري اين دو بنا مي توان 
به تکنيک مقرنس سازي گچي اشاره کرد. در مسجد جامع 



محل اجراي هر گونه تزيين بسيار برجسته برجسته کم برجسته گونه تزيين

شيوه هاي کم برجسته در کلوک بندهاي آجري بر سطح ديواره ها و نيز در نقوش 
شبه آجري اجرا شده است. شيوه برجسته در هر دو محراب حياط اول و حياط دوم 
اجرا شده و عالوه بر آن در کتيبه هاي کمربندي ايوان حياط اول و حياط دوم بکار 
رفته است. همچنين شيوه برجسته در آرايه هاي گچي زير طاق ايوان شمال غربي 

نيز اجرا شده است.

رباط شرف

شيوه کم برجسته عمومًا در نقوش شبه آجري و برخي نقوش هندسي بکار رفته در 
ديواره ها، طاقنماها و مقرنس ايوان جنوبي مشاهده مي شود. شيوه اجرايي برجسته 
در کتيبه هاي کمربندي، حاشيه ها و نقوش گره در زير طاق ها استفاده شده است. 
در ضلع جنوبي و خصوصًا محراب اصلي مي توان تکنيک بسيار برجسته را چه در 

نقوش هندسي و چه در نقوش گياهي مشاهده کرد.
مسجد 
جامع 
فريومد

توضيحات
ترکيبي ختايي اسليمي

نقوش 
گياهي

نقوش اسليمي در اين بنا عمومًا بطور مجزا در بين نقش گره هندسي، در کلوک بندها، 
در کتيبه ها و حاشيه ها اجرا شده است. نقوش ختايي نيز تا حدودي در کلوک بند و 
زمينه کتيبه هاي تزييني مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده ترکيبي از اين نقوش 

در کتيبه ها مشاهده شده است که عمومًا يک اليه را تشکيل مي دهند.
رباط شرف

اليه  چند  در  کتيبه ها  چه  حاشيه ها،  چه  قسمت ها  تمامي  در  بنا  اين  اسليمي  نقوش 
و لچکي طاقنما بکار رفته است. ختايي هاي بکار رفته در اين بنا اکثرًا در لقط هاي 
گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد  بدون ساقه  و  منفرد  به صورت  گره  هندسي  نقوش 
نقوش ترکيبي اسليمي و ختايي در محراب اصلي مسجد و در کتيبه ها، خصوصًا 
کتيبه کمربندي در سه اليه قابل مشاهده هستند. نقوش گياهي آالت مقرنس  در تنوع 

بسيار و کم تکرار هستند.

مسجد 
جامع 
فريومد

محل کاربرد

منحني

حلزوني قرينه

ترکيب بندي 
نقوش 
گياهي

و 
ج 

وا
م

ي
ون

لز
ح

ي
ار

وم
ط

ترکيب بندي حلزوني از انواع ترکيب بندي رايج در اين بنا است که به وسعت بيشتر 
نسبت به نقوش گياهي طوماري مورد استفاده قرار گرفته است. بطوري که اگر 
از طرح مواج استفاده شده است، شاخه هاي حلزوني در آن ترکيب نيز بکار رفته 

است.

رباط شرف

ترکيب بندي مواج نسبت به ترکيب بندي حلزوني در وسعت بيشتري استفاده 
شده است. همچنين عالوه بر اين دو ترکيب بندي، در حاشيه هاي اين بنا مي توان 
ترکيب بندي مواج دوطرفه را نيز مشاهده کرد. طرح هاي قرينه در مقرنس ايوان 

جنوبي به کرار مورد استفاده قرار گرفته است. در اين طرح ها نقش مرواريد سان 
بر روي نقوش گياهي اجرا شده است. 

مسجد 
جامع 
فريومد

توضيحات

گره هندسي ساده

نقوش 
هندسي

پيچيده
ساده 
(آژده ) ي

ير
ج

زن

ند
کب

لو
ک

نقوش هندسي متنوعي با زمينه مربع در کلوک بندهاي رباط شرف بکار رفته است. 
همچنين نقوش هندسي زنجيري در محراب و حاشيه ها ديده مي شود. نقش گره ساده 

بر مبناي تقسيمات عدد ۴ در ديواره ها و عدد ۶ در آژده کاري ها بکار رفته است.
رباط شرف

تکرار  طريق  از  طاقنما  و  طاق  حاشيه هاي  محراب،  در  زنجيره اي  هندسي  نقوش 
آژده کاري ها در زمينه  نقوش هندسي در  رفته اند،  بکار  واگيره  انتقالي  يا  انعکاسي 
مثلث و با تنوع بسيار در مقرنس ايوان جنوبي استفاده شده اند. گره هاي پيچيده در 

اين بنا بر زمينه مربع يا مستطيل اجرا شده و بيش از ١٠ نوع هستند. 

مسجد 
جامع 
فريومد

جدول ۳. مقايسه آرايه هاي گچي در دو بناي رباط شرف و مسجد جامع فريومد، مأخذ: نگارنده

مطالعه تطبيقي آرايه هاي گچي  در دو 
بناي شاخص از خراسان بزرگ: رباط 
شرف و  مسجد   فريومد   (سلجوقي، 

خوارزمشاهي و ايلخاني) /١٠١-١٢١
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توضيحات

ترکيب بندي ثلث کوفي
خط نگاره ها

ي
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کتيبه کوفي ساده و تزييني در اين بنا بکار رفته است. کتيبه هاي کوفي تزييني در 
است.  اجرا شده  متشابک  و  معشق  معقد،  مزهر،  مورق، مشجر،  مختلف  شکل هاي 
در  ثلث  کتيبه  يک  تنها  بنا  اين  در  دارد.  وجود  نيز  موشح  کوفي  نمونه اي  بعالوه 

کمربندي ايوان شمال غربي وجود دارد.

رباط شرف

کتيبه کوفي ساده به دو شکل در محراب سلجوقي و حاشيه طاق بکار رفته است. 
کتيبه هاي کوفي تزييني به شکل هاي مختلف مورق، مشجر، مزهر، معقد، معشق و 
متشابک اجرا شده اند که اغلب اين کتيبه هاي کوفي معقد هستند. در کتيبه هاي مشجر 
تنها گل هاي ختايي منشعب شده اند. در محراب دو کتيبه موشح قرينه با نقش هندسي 

ستاره شش پر تزيين شده با گل هاي ختايي وجود دارند. 

مسجد 
جامع 
فريومد

توضيحات
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رنگ آميزي

باقي  کمي  نواحي  در  و  محدود  بسيار  بنا  اين  آرايه هاي  در  رفته  بکار  رنگ هاي 
مانده اند. بيشترين بقاياي رنگ در سردر ورودي حياط دوم وجود دارند. رباط شرف

از  ايوان جنوبي باقي مانده اند که  رنگ هاي بکار رفته بيشتر در محراب و مقرنس 
تنوع بيشتري نسبت به رباط شرف برخوردار هستند. رنگ سفيد بيشترين وسعت 

را دارد.

مسجد 
جامع 
فريومد

فريومد اين گونه ي تزييني که در دوره ايلخاني در آرايه هاي 
گچي باب شد (شکفته، ۱۳۹۱)، بسيار متبحرانه و با تزيينات 
ظريف اجرا شده است. اينگونه آرايه هاي مقرنس گچي قابل 
مقايسه با آرايه هاي مقرنس گچي ايوان الجايتو (با کيفيت 

اجرايي نسبتًا ضعيف) در مجموعه بايزيد بسطام است.
از مقايسه نقوش در آرايه هاي گچي، مي توان به اين نتيجه 
رسيد که نقوش کلوک بند در کاروانسراي رباط شرف از 
را  آن  مي توان  و  است  برخوردار  بسياري  تنوع  و  تعدد 
گونه  اين  مقابل،  در  دانست.  کلوک بند  نقوش  از  موزه اي 
تزيين و نقوش متنوع آن در مسجد جامع فريومد جاي 
خود را به شيوه شبه آجري داده است. در مقايسه نقوش 
بکار رفته در آرايه هاي دو بنا مي توان اذعان داشت که در 
تزيينات گچي رباط شرف نقوش گياهي نقش پر رنگ تري 
نسبت به ديگر نقوش دارند. ترکيب بندي نقوش گياهي رباط 
شرف عمومًا حلزوني هستند، ترکيب بندي نقوش مسجد 
حلزوني  و  مواج  بندهاي  از  ترکيبي  اکثرا  فريومد  جامع 
متقارن  فريومد  جامع  گياهي مسجد  نقوش  اکثر  هستند. 
بوده و در دو اليه و گاهًا در ترکيب با کتيبه، سه اليه را 
تشکيل مي دهند. در صورتي که در رباط شرف به جز نقش 

گياهي زير طاق ايوان شمال غربي، نقوش گياهي اکثرًا يک 
اليه هستند. بدين ترتيب مي توان گفت که نقوش گياهي در 
مسجد جامع فريومد از پيچيدگي بيشتري نسبت به رباط 

شرف برخوردار هستند.
نقش هندسي در تزيينات رباط شرف يک مورد با نقش گره 
سرمه دان سلي۱ مشاهده شد، در مقابل در تزيينات مسجد 
جامع فريومد طبق ويژگي معمول آرايه هاي گچي ايلخاني، 
نقش هاي هندسي متنوعي چون گره شش و سلي۲، هشت و 
چهار لنگه و دوازده و طبل گردان۳ بکار گرفته شده است. 
قابل ذکر است که تمامي اين نقوش هندسي در گچبري هاي 
مسجد جامع بسطام نيز بکار رفته است (صالحي کاخکي 
و تقوي نژاد، ۱۳۹۵)، در حقيقت مي توان اظهار داشت که 
تزيينات مسجد جامع فريومد (با فرض اينکه قدمت بيشتري 
دارند) نقش موثري بر تزيينات هم دوره خود مانند تزيينات 
مجموعه بايزيد بسطامي داشته است. نقش هندسي بکار 
رفته در رباط شرف از طريق حميل هاي پهن بر مبناي عدد 
۴ شکل گرفته  است که درون لقط هاي آن با نقش اسليمي 
مواج يا پيچان مزين شده است، اما در مسجد جامع فريومد 
نقوش هندسي بر مبناي عدد ۴ و ۶ با حيمل هاي نازک (به 

گچبري  در  هندسي  نقش  اين   .۱
جامع  مسجد  محراب  ستونچه 
بسطام متعلق به دوره ايلخاني نيز 

اجرا شده است.
گچبري  محراب  در  آن  ۲.مانند 

مسجد جامع بسطام وجود دارد.
۳. شبيه به آن با نقش هشت و طبل 
شمسه دار در ديوار مسجد جامع 

بسطام اجرا شده است.



جز يک مورد) اجرا شده اند که تمامي لقط هاي آن با گل هاي 
ختايي منفرد تکرار شونده تزيين شده اند. 

از منظر نقوش تلفيقي، تزيينات مسجد جامع فريومد از غناي 
ترکيب  حتي  و  گياهي-هندسي  نقوش  تلفيق  در  بيشتري 
که  بطوري  است.  برخوردار  معقد  کتيبه  با  گياهي  نقوش 
حاوي کوفي هاي تزييني متعددي است که اکثرا معقد هستند 
و دو نوع ثلث مزين به زمينه اسليمي دارد که يکي از آنها بي 
شباهت به رقاع نيست. کوفي هاي مشجر اين دو بنا از نظر 
نوع تزيين و ترکيب بندي به يکديگر شباهت بيشتري دارند، 
خصوصًا کتيبه محراب سلجوقي مسجد جامع فريومد شباهت 
بسياري با کتيبه سردر ورودي دوم رباط شرف دارد. با اين 
تفاوت که از کوفي مزهر محراب رباط شرف نقش اسليمي 
منشعب شده و از کوفي مزهر مسجد جامع فريومد گل هاي 
ختايي ايجاد شده است. بطور کلي، کتيبه هاي تزييني در رباط 
شرف به جز کتيبه «کوفي مشجِر معقِد معشق» آن، به نوعي 
ساده و برگرفته از کتيبه نويسي پيش از دوره سلجوقي است. 
در مقابل کوفي هاي تزييني مسجد جامع فريومد پيچيده و 
ظريف با بهره گيري از طرح هاي اسليمي و گره، در دو يا 
سه اليه طراحي و اجرا شده  و از تنوع بيشتري برخودار 
هستند. همچنين کتيبه هاي ثلث موجود در دو بنا از جهت 
فرم و طراحي حروف عمودي بي شباهت به يکديگر نيستند، 

با اين تفاوت که کتيبه هاي ثلث در مسجد جامع فريومد 
شده اند،  اجرا  اليه  چند  در  و  متنوع  ترکيب بندي هاي  با 
ايوان شمال  ثلث در  تنها يک کتيبه  اما در رباط شرف 
غربي وجود دارد. با توجه به موارد گفته شده مي توان 
مسجد جامع فريومد را موزه اي از کتيبه هاي تزييني دوره 
ايلخاني برشمرد. يکي ديگر از کتيبه هاي تزييني اين مسجد 
کتيبه اي موشح به شکل ستاره شش پر در پيشاني محراب 
اصلي است (تصوير ۱۱، شماره ۹) که ترکيبي از نقش 
هندسي، خط نگاره و گل هاي ختايي است. چنين کتيبه 
موشحي در ايوان ورودي حياط دوم رباط شرف وجود 
دارد که بر محيط دايره شکل گرفته است. اين کتيبه نيز 
از ترکيب نقش هندسي، خط نگاره و نقوش اسليمي شکل 
گرفته است. بنابراين، مشخص است که در تزيين نقوش 
ترکيبي (گياهي-هندسي) رباط شرف از بندهاي اسليمي 
بهره گرفته شده ولي در مسجد جامع فريومد ارجحيت با 

گل هاي ختايي بوده است. 
رنگ آميزي  جهت  رفته  بکار  رنگ هاي  خصوص  در 
آرايه هاي گچي به علت اينکه بخش اعظمي از آنها فرو 
ريخته است، نمي توان بطور قطع اظهار نظر کرد. اما با در 
نظر گرفتن رنگ هاي باقي مانده بر روي سطوح مي توان 
اذعان داشت که رنگ هاي آبي، سفيد و سياه جز رنگ هايي 

تصوير ١١. کتيبه هاي مسجد جامع فريومد، ماخذ: نگارنده؛ عکس  ١ کتيبه کوفي ساده محراب سلجوقي؛ عکس هاي ٢-٩ و ١٢ انواع کتيبه هاي کوفي 
تزييني در محراب و طاقنماها؛ عکس ٨ کتيبه کوفي مورِق معقدِ متشابک طاقنماي دروني محراب ايلخاني؛ عکس ٧ کتيبه کوفي با طراحي متفاوت 
در ضلع غربي مسجد؛ عکس ٩ کتيبه موشح به شکل ستاره شش پر؛ عکس هاي ١٠ و ١٣-١٦ کتيبه ها ثلث مسجد جامع فريومد؛ عکس ١١ بخشي 
از کتيبه ثلث مسجد جامع فريومد که در نوک طاق آن الم و الف در يکديگر گره خورده اند؛ عکس هاي ١٥، ١٦ و ١٧ انواع ثلث هاي با طراحي  و 

ترکيب بندي هاي متفاوت در کمربندي و حاشيه ايوان مسجد جامع فريومد.

مطالعه تطبيقي آرايه هاي گچي  در دو 
بناي شاخص از خراسان بزرگ: رباط 
شرف و  مسجد   فريومد   (سلجوقي، 

خوارزمشاهي و ايلخاني) /١٠١-١٢١



شماره۵۲  زمستان۹۸
۱۱۹

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
از نتايج مطالعات انجام شده مي توان اذعان داشت که نظر گدار از جهتي قابل قبول است، بطوري که 
آرايه هاي گچي اين دو بنا از جهت گونه نقش، برجسته سازي و آژده کاري و همچنين کتيبه هاي تزييني تا 
حدودي شبيه و برگرفته از يک سبک هستند. هر چند محراِب سلجوقي مسجد جامع فريومد در مقايسه با 
محراب هاي رباط شرف از حيث طرح و اجرا ضعيف است، اما نمونه  آرايه هاي گچي ايلخاني در مسجد 
جامع فريومد داراي نقش هاي ظريف تر و پيچيده تري نسبت به گچبري هاي سلجوقي رباط شرف هستند. 
بدين ترتيب با مقايسه آرايه ها معلوم شد که در گذر زمان از دوره سلجوقي تا دوره ايلخاني تمايل 

هستند که بطور مشترک در هر دو بنا استفاده شده اند و 
هر دوي آنها نيز در نواحي مشابهي بکار گرفته شده اند، 
بطوري که رنگ آبي الجوردي در زمينه نقوش (بوم کار) 
نواحي  روي  بر  سفيد  رنگ  و  بيشتر  عمق  تداعي  جهت 
برجسته جهت تداعي برجستگي بيشتر استفاده شده اند. 
عالوه بر اين دو، رنگ  زرد (گل ماشي) تنها در آرايه هاي 
رباط شرف مشاهده شد. رنگ هاي ديگري چون قرمز و 

سبز در آرايه هاي مسجد جامع فريومد بکار رفته اند و جالب 
توجه است که رنگ سبز بر روي نواحي با نقش شبيه به 
برگ استفاده شده است (تصوير ۱۲). با اين حال به جهت 
از بين رفتن بخش هاي زيادي از سطح نمي توان عدم وجود 

ديگر رنگ ها را مدقن دانست.

تصوير ١٢. عکس ١) بخشي از رنگ آميزي محراب مسجد جامع فريومد: رنگ سفيد براي زيرسازي رنگ آبي الجوردي در زمينه گچبري و رنگ 
سبز براي طرح برگ مانند؛ ٢) بخشي از مقرنس گچي ايوان جنوبي مسجد جامع فريومد که با رنگ هاي قرمز، مشکي و سفيد رنگ آميزي شده 
است؛ ٣) بخش ديگري از مقرنس ايوان جنوبي مسجد جامع فريومد با رنگ آميزي سفيد، سياه و قرمز؛ ٤) بخشي از مقرنس ايوان جنوبي مسجد 
جامع فريومد به رنگ هاي سفيد و قرمز؛ ٥) بخشي از رنگ آميزي محراب مسجد جامع فريومد با رنگ هاي سفيد، آبي و سياه؛ ٦) بخشي از زير 
طاق ايوان شمال غربي رباط شرف حاوي رنگ هاي زرد، سفيد و سياه؛ ٧) ايوان ورودي حياط دوم رباط شرف، پيکان هاي سفيد رنِگ زرد را 

مشخص مي کنند؛ ماخذ: نگارنده. 



هنرمندان به سمت پوشش سطوح وسيع توسط گچ بيشتر شده است و تقريبًا سطوح آجري در زير 
اليه اي از گچ پنهان شده اند. بدين ترتيب گچي که عمدتًا در دوره سلجوقي به عنوان جزئي تزييني در البه 
الي نقوش آجري قرار داشت، در دوره ايلخاني نقش اصلي تزيين را به عهده گرفت. در دوران ايلخاني به 
جهت رونق پيدا کردن گچ، شيوه هاي تزييني جديدي چون «بسيار برجسته» و «مقرنس هاي گچي» رايج 
شدند. همچنين در اين دوران نقوش از ظرافت و پيچيدگي بيشتري (از طريق طراحي چند اليه) برخوردار 
گشتند و نقوش هندسي که از دوره سلجوقي در گچبري باب شد، در دوره ايلخاني جز جدايي ناپذيري 
از اين طرح ها شدند، بطوري که نقوش هندسي در رباط شرف ساده و در مسجد جامع فريومد پيچيده 
هستند. قابل ذکر است که در مسجد جامع فريومد تنوع کتيبه هاي تزييني و نقوش هندسي بسيار بيشتر 
از رباط شرف است. عالوه بر آن، نقوش گياهي در مسجد جامع فريومد در دو اليه و اکثراً متقارن در 
ترکيب بندي مواج و حلزوني اجرا شده اند. در رباط شرف «نقش گياهي» و در مسجد جامع فريومد «نقش 
تلفيقي گياهي-هندسي» از طرح هاي غالب هستند. در آرايه هاي گچي رباط شرف از بندهاي اسليمي 
حلزوني استفاده شده ولي در مسجد جامع فريومد از بندهاي اسليمي ترکيبي مواج-حلزوني که به گل هاي 
ختايي مزين شده، استفاده کرده اند. با توجه به نتايج فوق، نمي توان بطور قطع اذعان داشت که آرايه هاي 
گچي رباط شرف الگوي آرايه هاي مسجد جامع فريومد بوده، بلکه تنها در برخي گونه هاي تزييني برگرفته 

از يک سبک گچبري هستند. 

منابع و مآخذ
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بهسازي شهري. 
احمدي، حسين و شکفته، عاطفه،١٣٩٠، تزئينات گچبري در معماري قرون اوليه اسالمي ايران (قرن اول تا 

پنجم هجري)، فصلنامه ادبيات و هنر ديني، شماره چهارم- ويژه هنر ديني، صص ١٥٠-١٢٥.
انصاري، جمال، ١٣٧٦، گچبري در معماري ايران دوره اسالمي، به کوشش محمد يوسف کياني در 

تزيينات وابسته به معماري ايران دوره اسالمي، تهران: سازمان ميراث فرهنگي کشور.
پوپ، آرتور آپهام، ١٣٦٥، معماري ايران پيروزي شکل و رنگ، ترجمه کرامت اهللا افسر، تهران: انتشارات 

فرهنگسرا (يساولي).
تقوي نژاد، بهاره، ١٣٩٦، تزيينات محراب هاي گچبري دوره ايلخاني در ايران، تحليل سبک شناسي بر 
مبناي ترکيب بندي و نقش مايه ها، رساله دکتري رشته پژوهش هنر، دانشکده پژوهش هاي عالي هنر و 
کار آفريني، اساتيد راهنما: احمد صالحي کاخکي و مهرداد قيومي بيدهندي، دانشگاه هنر اصفهان، چاپ 

نشده. 
حمزوي، ياسر، و اصالني، حسام، ١٣٩١، آرايههاي معماري بقعه پيربکران، اصفهان: انتشارات گلدسته.

حسيني، سيد محسن، ١٣٧٩، رباط شرف، مشهد: بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي.
خوارزمي، مهسا؛ طاووسي، محمود؛ حسنعلي پورمند و نيستاني، جواد، ١٣٩١، مطالعه اي در نقوش هندسي 
تزيينات معماري در مساجد گناباد، ملک زوزن و فريومد، نشريه هنرهاي زيبا، هنرهاي تجسمي، دوره ١٧، 
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composition of vegetative patterns, or a combination of the wavelike and spiral 
patterns, including arabesque and “atāiee” (floral motifs resembling blossoms) 
motifs were used in Faryoumad. These combinations are symmetric in two or 
three layers in Faryoumad, but Robat Sharaf’s vegetative patterns, except one 
case, are in one layer and mainly include arabesques. Overall, comparison of 
motifs indicate that arabesque decorations are widespread in Robat Sharaf and 
there is one complicated geometric pattern, but sophisticated geometric patterns 
and inscriptive ornaments are widespread in stucco decorations of Faryoumad. 
In fact, geometric patterns in Robat Sharaf’s decorations, known as “Kaluk-
band”, were mainly used between the bricks. They were simply designed 
and dressed with arabesque patterns in some spaces. In contrast, geometric 
patterns were elaborated and dressed with floriated ornaments (mainly atāiee 
motifs) of great variety in Faryoumad stucco decorations. Stucco ornaments 
in Robat Sharaf include knotty inscriptions in Kufic in mihrabs as well as 
one Thuluth inscription in the southwest Ivān. In contrast, Kufic and Thuluth 
inscriptions were used in various forms in Faryoumad including arabesques 
and floriated ornaments behind the inscriptions (in two or three layers). On 
the whole, Faryoumad has more than 12 different inscriptive ornaments which 
make it unique in this regard and in terms of stucco decoration.
The colors used in two monuments are not completely intact and most of them 
have deteriorated. Considering the remaining colors on the surfaces, three colors 
including blue, white and black are commonly used in both buildings. These 
colors were used in similar areas, for example, blue was used in backgrounds 
to induce greater depth while white was used in upper areas to intensify the 
relief. In addition, yellow color was only observed in Robat Sharaf, while red 
and green colors have been used in Frayoumad.
Results show that stucco decorations of Robat Sharaf and Faryoumad are 
similar in terms of techniques, patterns and motifs, but differ in some details, 
which represent the advancement and development of stucco arts throughout 
the above-mentioned centuries. In Faryoumad Jame mosque, high relief 
stucco has been added to the remaining Seljuq techniques. In the Seljuq style 
of decoration, brick and stucco were used in combination, but in the Ilkhanid 
art the method changed and gypsum became the main element for covering 
the bricks and decorations. Motifs are commonly vegetative in Robat Sharaf’s 
stucco decoration, while in Faryoumad, a combination of vegetative and 
geometric motifs were mainly used, meanwhile combination of geometric 
patterns with inscriptions gained more prevalence. The geometric knot is one 
of the prevalent patterns in Ilkhanid stucco decorations as well. In conclusion, 
motifs in Faryoumad are more complicated and more delicate than the motifs 
in Robat Sharaf, thus motifs in combination with decorated inscriptions have 
created more enriched, multi-layered surfaces.
Keywords: : Architecture, Stucco Decoration, Robat Sharaf, Faryoumad Mosque, Greater 

Khorasan
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Khorasan’s architecture is famous for simple forms in the early Islamic period of 
Iran. In fact, from the 4th century AH decorations and Stucco decorations flourished; 
after simplicity of the Khorasan’s school, came an important decoration part in 
buildings of Iran. Stucco decoration, which was used in khorasan’s monuments, 
was a basic decorative element in the monuments such as the Seljuq-era Robat 
Sharaf and Faryoumad mosque that is attributed to the Saljuq, Khwarazmian and 
Ilkhanid periods. The similarities and differences of the decorations of these two 
monuments in the Great Khorasan have always been appealing to the experts. 
In this research, I tried to answer the questions regarding the similarities or 
differences of the stucco decorations in Robat Sharaf and Faryoumad in terms of 
types of decorations and their compositions. In this study, features and changes in 
stucco decorations from the Seljuq to the Ilkhanid periods are investigated using 
descriptive-analytical methods as well as comparative analysis of two monuments 
in the Greater Khorasan. Literature review and field survey were the methods of 
data collection. Due to the importance of these two monuments from Khorasan; 
those are selected as criteria and indicators of changes occurred in the decorative 
style of the Khorasan school. Comparative studies indicated that stucco decorations 
in Robat Sharaf are almost formed in “low relief” and “medium relief” while 
Faryoumad has “high relief” decorations. A combination of bricks and stucco 
motifs covers most parts of Robat Sharaf, in contrast, stucco is the common 
technique used to cover interior surfaces of Faryoumad. In fact, in Faryoumad the 
bricks had been covered with gypsum. Also, Faryoumad has muqarnas which has 
been decorated by stucco with different patterns in each “Tas”. “Ajed-e Kari” or 
honeycombed pattern was a common technique in the Seljuq and Ilkhanid stucco 
decorations, but there is merely one place that was decorated by honeycombed 
patterns in Rabat Sharaf, in contrast, this technique has been used in a great extent 
in Faryoumad stucco decorations. 
In terms of design, vegetative patterns covered a great extent of surfaces of Robat 
Sharaf which were designed in spiral compositions. In comparison, wavelike 
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