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چكيده
قرون هفتم تا نهم هجري از دوره هاي مهم تاريخ هنر ايران است كه در آن بسياري از هنرها به پشتوانة دوران 
قبل از خود (سلجوقيان و خوارزمشاهيان) تحوالت چشمگيري يافته اند. يكي از هنرهاي مورد توجه در اين 
دوره هنر گچ بري است كه آثار متعددي از آن به جاي مانده است. استفاده از گچ در تزيينات معماري اين قرون 
به سرحد کمال رسيده و با برجستگي بيشتر و طرح هاي پيچيده تر اجرا شده است. در راستاي شناسايي 
شيوه هاي اجرايي تزيينات گچي اين دوران و تحوالت و تغييرات صورت گرفته در آن ها، از طريق مطالعات 
کتابخانه اي و بررسي هاي ميداني و از روش توصيفي ـ تحليلي تعدادي از نمونه هاي موجود مورد بررسي قرار 
گرفتند. ساخت محراب هاي گچي با برجستگي زياد نقوش در ابتداي قرن هفتم و تزيينات گچي کم برجسته در 
اواخر قرن هشتم هجري موجب تحولي بزرگ در اين هنر و خلق شاهکارهايي عظيم در اين دوره شده است. 
تزيينات گچي اين قرون از دو طريق «ميزان برجستگي» و «شيوة شکل دهي» قابل دسته بندي هستند. به طور 
کلي شيوه هاي تزييني گچي اين قرون شامل يازده مورد مي شود که از بين آنها تکنيک هاي گچ بري برجسته و 

مشبک و گچ کاري وصله اي، طالچسبان از ويژگيهاي خاص گچ کاري قرون هفتم تا نهم هجري هستند. 
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مقدمه
حدود  در  ايلخانان  حکومت  شروع  از  پژوهش  محدودة 
سال٦٦٣ق تا ٧٥٦ق (اقبال آشتياني و ديگران، ١٣٨٩: ٦٧٢) 
تيموريان  آمدن  کار  روي  تا  آن ها  محلي  حکومت هاي  و 
است. از مهم ترين حکومت هاي دست نشانده جاليريان در 
عراق (٧٣٧-٨١٤ق)، مظفريان در يزد، کرمان و کردستان 
(٧١٣-٧٩٥ق)، آل اينجو در فارس (٧٠٣-٧٥٨ق)، سربداران 
در خراسان (٧٣٧- ٧٨٢ق) و ملوک کرت در هرات (٦٤٣-

٧٨٤ق) هستند (لين پل و ديگران، ١٣٦٣: ٤٤٩-٤٤٢).
قرون هفتم تا نهم هجري از دوره هاي مهم هنر ايران است 
ماقبل،  دوران  از  برگرفته  هنرهاي  از  بسياري  آن  در  كه 
خصوصًا سلجوقيان و خوارزمشاهيان، دستخوش تحوالت 
و پيشرفت هاي چشمگيري شده اند. هنر اين دوره را مي توان 
برخي  و  ايران  قبل  دوره هاي  هنر  از  تلفيقي  حقيقت  در 
نقوش هنر شرق دور دانست (شراتو و گروبه، ١٣٧٦: ٣) و 
هنرمندان كوشيده اند با بهره گيري از اين تأثيرات آثار بسيار 
بديعي را خلق کنند كه به مرور به سبكي مستقل تبديل شده 
است. گچ بري از جمله هنرهايي است که بسيار مورد عالقة 
هنرمندان ايراني بوده است و با کمک اين مادة شكل پذير 
توانسته اند، بدون هيچ محدوديتي، آنچه را در ذهن خالق خود 
داشته اند به تصوير بکشند و آثار بسيار زيبا و گران بهايي به 
وجود آورند. اين هنر در دورة ايلخاني در گسترة جغرافيايي 
وسيعي به عنوان عنصري تزييني و کاربردي در معماري به 
کار رفته، اما محققين تاريخ هنر و باستان شناسان به طور 
شايسته به آن نپرداخته و در نوشته ها و گزارش هاي خود 
به معرفي از اين هنر در كنار آثار معماري بسنده کرده اند. با 
بررسي اين تزيينات مي توان به ژرفاي ذهن خالق و پوياي 
هنرمندان ايراني که باعث تمايز و برتري تكنيك هاي ايراني از 
ديگر کشورها شده است پي برد. بررسي تکنيک ها و تغييرات 
صورت گرفته در شيوه هاي تزييني کمک قابل توجهي به 
شناخت بهتر اين هنر گران بها و خالقان آن خواهد کرد. هدف 
اين مقاله شناسايي و دسته بندي انواع تکنيک  هاي گچ بري 
به کاررفته از لحاظ ميزان برجستگي و نحوة شکل دهي است 
و همچنين تعيين و معرفي تکنيک هاي متمايز تزيينات گچي 
موجود از دوران مد نظر را شامل مي شود. جامعة آماري 
مبناي پژوهش ابنيه موجود با تزيينات گچ بري که در جهت 
پيشبرد تحقيق مؤثرند در محدودة جغرافيايي ايران کنوني 
است که شامل ٣٩ اثر مي شوند. پرسش هاي اين پژوهش 

شامل موارد زير است:
-شيوه هاي اجرايي تزيينات گچي ايران در دوران اوج آن 

(قرن هفتم تا نهم هجري ) کدام اند؟
-سير تحوالت تزيينات گچي ايران در رسيدن به دوران اوج 

خود چگونه بوده است؟
-شيوه هاي اجرايي منحصربه فرد و خاص اين دوران کدام اند؟

-آيا تزيينات خاص اين دوران از نقطه اي معلوم به ديگر 
نقاط انتشار يافته اند يا خير؟ 

روش تحقيق
در اين پژوهش سعي شده  است آثار موجود که از نظر شيوة 
اجرايي تزيينات نمايندة گچ بري قرون هفتم تا نهم هجري 
و در نتيجه گيري مؤثر هستند مورد بررسي قرار گيرند. 
جغرافيايي  حيطة  در  موجود  بناهاي  نظر  مورد  محدودة 
ايران امروزي در زمان حکومت ايلخانيان تا روي کار آمدن 
به  ايلخاني  گچي  تزيينات  بررسي  جهت  است.  تيموريان 
شناسايي ٣٩ اثر معماري از طريق مطالعات کتابخانه اي و 
بررسي هاي ميداني پرداخته و در تحليل ها و نتيجه گيري از 
طريق مشاهدات عيني و از روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي 

استفاده شده است. 

پيشينة تحقيق
بر اساس منابع موجود در زمينة تزيينات گچ بري، پژوهش هاي 
صورت گرفته در اين زمينه به چند دستة عمدة پژوهش هاي 
باستان سنجي  آن)،  کاني شناسي  و  گچ  (شيمي  بنيادي 
(فن شناسي گچ بري) و باستان شناسي (بررسي هاي تاريخي 
و هنري) تقسيم مي شوند. از ديدگاه مورد نظر (بررسي هاي 
هنر  متخصصان  و  باستان شناسان  هنري)،  و  تاريخي 
ايران (مانند آرتور پوپ) عمومًا به معرفي معماري مورد 
نظر و در خصوص تزيينات به بيان توصيفي تزيينات و 
مستندسازي نقوش آنها و مقايسة تطبيقي، خوانش کتيبه ها 
و تاريخ گذاري آثار پرداخته اند (پوپ، ١٣٦٥، ١٣٧٣، ١٣٨٧؛ 
سجادي، ١٣٦٧؛ کياني، ١٣٧٦؛ حاتم، ١٣٧٩؛ Pope, 1934؛ 

 .(Peterson & samuel, 1977 
آن  تزيينات  و  ايلخاني  معماري  زمينة  در  ويلبر  دونالد 
معرفي  به  گچ بري  مقولة  در  و  داده  انجام  پژوهش هايي 
برخي تکنيک ها و شيوه هاي گچ بري دورة ايلخاني پرداخته 
نتوانسته به طور جامع بازگوي  ايشان  اما  (ويلبر ١٣٤٦)، 
سبک ها و شيوه هاي مختلف اين هنر در معماري ايران و 
اوج آن در اين قرون باشد. در سال هاي اخير نيز برخي 
مطالعات موردي در مقاالت و پژوهش هاي علمي صورت 
گرفته که بسيار محدود هستند و به بيان توصيفي تزيينات، 
نقوش، کتيبه ها، مقايسة تطبيقي آن ها با آثار همدوره و به 
معرفي نحوة شکل دهي برخي تکنيک ها پرداخته اند (دادور 
و ديگران، ١٣٨٥؛ اصالني، ١٣٨٥؛ حميدي و ديگران، ١٣٩٠؛ 
Zeymal, 2008؛ Blair, 2009). براي مثال مهدي مکي نژاد 
در زمينة تزيينات معماري ايران نيز به توصيفات تاريخي و 
هنري تمامي دوره هاـ  بدون ارائة مطالبي متفاوت نسبت به 
ديگران ـ به طور خالصه و گذرا پرداخته است (مکي نژاد، 
١٣٨٧). با وجود اين، در باستان شناسي آثار گچ بري معماري 
اسالمي ايران به طور خاص و از لحاظ نحوة شکل دهي و 
اجرا پژوهش جامعي صورت نگرفته است. متأسفانه تا کنون 
گچ بري دورة ايلخاني تا روي کار آمدن تيموريان به شکلي 
شايسته، با توجه به اينکه دوره اوج کمال و زيبايي اين هنر 

در ايران است، معرفي نشده است. 

شيوه هاي اجرايي و سير تحوالت 
تزيينات گچي معماري ايران در 

قرون هفتم تا نهم هجري 
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 پيشينة هنر گچ بري در دورة اسالمي ايران تا قرن هفتم 
هجري 

در معماري ايران عالقه به تزيين سطوح با ساخت بناها 
و ساختمان هاي منحصر به فرد هم رديف بوده و طرح هاي 
مي شده  ساخته  كل  با  اجزا  مستقيم  نزديکي  در  تزييني 
است، به طوري که اين ارتباط حتي در بين عناصر واقعي 
ساختمان كمتر ديده مي شود. تزيينات ابنية دوران اسالمي 
ايران معموًال از سه نوع مصالح آجر، گچ، كاشي و يا تلفيقي 
از اينها هستند. از بين اين سه مصالح، گچ بري از دوران اولية 
اسالم تا دورة تيموريان به عنوان عنصر قالب در تزيينات 
وجود داشته و عمده كاربرد آن در محراب ها و كتيبه هاي 

اجراشده در بنا بوده است (ويلبر، ١٣٤٦: ٣٥-٣٣ و ٨٣).
هنر  تأثير  تحت  تزيينات  و  ابنيه  اسالمي  دورة  اوايل  در 
ساساني بودند، با اين تفاوت كه در تزيينات بناهاي مذهبي 
نقش حيوان و انسان حذف شده و نقوش اسليمي و ختايي، 
كه در هنر پيش از اسالم ريشه دارد، بيش از پيش نمودار 
اجراي  براي  ساده تري  تکنيک هاي  از  همچنين  و  شده 
 :١٣٩٠ ديگران  و  (شکفته  است  شده  استفاده  گچ بري ها 
١٤٦). نمونه هايي از اين تغييرات را در تصاوير موجود از 
تزيينات گچ بري باقي ماندة مسجدجامع عتيق شيراز در قرن 
سوم (پوپ و ديگران، ١٣٨٧: ١٤٩٧-١٤٩٥) و شهر تاريخي 
نيشابور (قرن سوم يا چهارم)١ مي توان مشاهده کرد. يكي 
از زيباترين تزيينات گچ بري در قرون اولية اسالم (دورة 
آل بويه) مربوط به مسجدجامع نايين است. محراب اين 
مسجد نمونة کاملي از موتيف هاي گچ بري متأثر از طرح هاي 
اولية اسالمي است (انصاري، ١٣٦٦:  ساساني در دوران 
٣٥٩-٣٥٨) و همچنين از طريق تکنيک هاي متنوعي مانند 
برجسته کاري و آژده کاري٢ در اجراي گچ بري ها استفاده 
شده است. در دورة سلجوقيان هنر گچ بري به تكامل خود 
اجرايي  شيوه هاي  با  زيادي  گچ بري  تزيينات  داد.  ادامه 
متنوع تري از اين دوره در محراب ها، طاق ها و قسمت هاي 
مختلف ابنيه باقي مانده است. البته در تمامي بناها بيشترين 
توجه بر محراب ها بوده است که احتماًال به دليل اهميت عمدة 
محراب حداكثر دقت و توجه در طراحي و اجراي آن مبذول 
مي شده است، زيرا گچ بهتر از هر ماده اي مي توانست تمامي 

نبوغ و تبّحر هنرمند را به نمايش درآورد.
شيوه هاي اجرايي تزيينات گچ بري دورة سلجوقي شامل 
بلند،  توپر و توخالي، برجسته، برجستة  گچ بري مسطح، 
آژده کاري (چندضلعي هاي منظم) و به همراه رنگ آميزي 
دورة  از  پيش  گچي  تزيينات  رنگ آميزي  هستند.  گچ بري 
سلجوقيان نيز رواج داشت. در دورة سلجوقي اکثراً زمينه و 
يا نقش تزيينات گچ بري رنگ آميزي شده است. از تکنيک هاي 
معمول اين دوره گچ بري برجسته به همراه آژده کاري است 

(احمدي و ديگران، ١٣٨٩: ٢٤٣ و ٢٤٤).
از آنجا كه سبك هاي تزييني به كندي رشد مي كنند و 
اغلب به تزيينات دوره هاي قبل متوسل مي شوند، مي توان 

اذعان داشت هنرمندان دوره  سلجوقي گرايشي را كه در 
دوره مغول به تكامل رسيد آغاز کردند. در دورة سلجوقيان 
طراحي در مرحلة آزمون وخطا بود، در صورتي كه در دورة 
ايلخانيان مسئلة عمده تلفيق و تركيب اشكال ساختماني و 
در  دليل،  همين  به   .(٨٣-٨١  :١٣٤٦ (ويلبر،  بود  تزيينات 
اشکال  و  تکنيک ها  هشتم  و  هفتم  قرون  گچ بري  تزيينات 
تزييني متنوعي خلق شدند و باعث شدند که اين قرون از 
معماري ايران اسالمي دوران اوج تزيينات گچي معماري 

ايران محسوب گردند.

گچ بري در قرون هفتم تا نهم هجري 
در راستاي تحقق پژوهش، آثار و ابنية متعلق به قرون مورد 
نظر که از حيث نوع تزيينات گچ بري منحصربه فرد هستند 
شناسايي شده و در جدول زير دسته بندي شده اند. شناسايي 
ميداني  مطالعات  و  کتابخانه اي  اطالعات  طريق  از  ابنيه 
صورت گرفته است و تمامي موارد بر اساس مثمرثمر بودن 
آنها در پيشبرد پژوهش در جدول گنجانده شده اند. همچنين 
سعي شده است ابنيه بر اساس نظم و توالي تاريخي تنظيم 
شوند، البته برخي از ابنيه و يا تزيينات تاريخ دقيقي نداشته 
و محدودة آن ها با قرن مشخص شده  است و برخي ديگر 
داراي اليه هاي تزييني متعدد در دوران مختلف هستند که به 

دورة اجراي آن ها نيز اشاره شده است(جدول ١).

معماري  در  گچ بري  تزيينات  اجرايي  انواع شيوه هاي 
قرون هفتم تا نهم هجري 

همان طور که پيش از اين اشاره شد در اين قرون هنر گچ بري 
به سرحد کمال رسيد. به وجود آمدن محراب هاي گچي 
گسترده با انواع اقالم کتيبه، به ويژه گونه هاي مختلف کوفي، 
نقوش اسليمي و ختايي در البه الي کتيبه ها با گل و برگ و 
نيز تکنيک هاي متنوع اجرايي آن با برجستگي و فرورفتگي 
شاهکارهاي  خلق  و  عظيم  تحولي  موجب  نقوش،  زياد 

١.تاريخ دقيقي براي ساخت گچ بري ها 
وجود نداشته و بر اساس سکه هاي 
به دست آمده از مکان تاريخ آن را قرن 
قرن چهارم  از  قبل  و  سوم هجري 
 (Wilkinson, 1986) هجري دانسته اند
٢ . نقوش آژده کاري يا النه زنبوري از 
تكرار يك يا چند فرم هندسي توخالي 
نظير مثلث، شش ضلعي و دايره ايجاد 
مي گردند كه در كنار هم ايجاد طرح 
مشبك مي كنند. اين شبكه ها گاه به 
بر روي  گاه  گچ،  تخت  روي سطح 
نقوش اسليمي گل و يا موتيف هاي 
مختلف ظاهر مي گردند (پوپ، ١٣٦٥: 

١٦٦؛ مکي نژاد، ١٣٨٧: ٨٠). 

تصوير ١.  ديواره ورودي رباط شرف، متعلق به دورة سلجوقي، تكنيك 
کلوک   بند  در  بين آجرها (عکس از محمد مرتضوي).



جدول ١. در اين جدول ابنيه متعلق به قرون موردنظر که از لحاظ تزيينات گچ بري حائز اهميت هستند با ذکر محل قرارگيري و تاريخ 
ساخت دسته بندي شده اند. ترتيب قرارگيري آنها بر اساس تاريخ شکل گيري تنظيم شده است.

ف
دي

مأخذتزيينات گچيتاريخ (ه.ق)استاننام بنار

آذربايجان مسجدجامع اورميه١
غربي

ويلبر، ١٣٤٦: ١٢٣محراب گچ بري٦٧٦

ويلبر، ١٣٤٦: ١٢٣؛ شهابي، ١٣٨٥: ٢٢٩ تزيينات معماري و محراب گچ بريقرن ششم يا هفتم (؟)همدانگنبد علويان٢١

قرن ششم (سلجوقي) اصفهانمسجدجامع گار٣
و ٦٦٠

گدار، ١٣٨٤، ج٤: ١٤٤؛ سيرو، ١٣٥٧: ٤٣٠محراب و طاق گچ بري

بختياري شهري، ١٣٨٥: ٣٦تزيينات گچ بريقرن هفتمخراسانمسجد خسروشير٤

سجادي، ١٣٧٥: ٩٩محراب شبستان جنوبيقرن هفتممرکزيمسجدجامع ساوه٥

آذربايجان مسجدجامع تبريز٦٢
شرقي

داراي تزيينات گوناگون که بخشي قرون ششم يا هفتم
از آن ها با تزيينات ايلخاني پوشيده 

شده اند، محراب گچ بري

نخجواني، ١٣٢٩: ٣٣

هنرفر، ١٣٤٤: ٣٢٢؛ سيرو، ١٣٥٧: ٣٨٤تزيينات معماري و محراب گچ بري قرون هفتم يا هشتماصفهانمسجد هفت شويه٧

داراي تزيينات سلجوقي که بخشي قرون چهارم تا هشتماردبيلمسجدجامع اردبيل٨
از آن ها با تزيينات ايلخاني پوشيده 

شده اند.

ويلبر، ١٣٤٦: ١٤٧؛ سيرو، ١٣٦٧: ١٨٠

مسجد کوچه مير ٩
نطنز٣

سجادي، ١٣٧٥: ١٢٧؛ گدار، ١٣٨٤، ج.٣: ٢٥١محراب گچ بري هفتم يا هشتماصفهان

ويلبر، ١٣٤٦: ١٤٥؛ پوپ، ١٣٧٣: ١٧٩؛ گدار، کتيبة گچ بري زير طاق ايوان شمالي ٧٠٤اصفهانمسجدجامع نطنز١٠
١٣٨٤، ج٣: ٢٦٩

امامزاده يحيي ١١
ورامين

ويلبر، ١٣٤٦: ١٢٠تزيينات گچ بري٧٠٧تهران

ربيعه خاتون ١٢
اشترجان

ويلبر، ١٣٤٦: ١٥٠محراب گچ بري٧٠٨اصفهان

مقبرة شيخ ١٣
عبدالصمد نطنز

تزيينات گچ بري دورتادور فضاي زير ٧٠٩اصفهان
گنبد مقبره

ويلبر، ١٣٤٦: ١٤٥؛ پوپ، ١٣٧٣: ١٧٩؛ گدار، 
١٣٨٤؛ ج٣: ٢٥١

مسجدجامع ١٤
اصفهان

محراب الجايتو، گچ بري ايوان شمالي، ٧١٠ – قرن هشتماصفهان
محراب در سرسراي ورودي جنوب 

شرقي 

گالديري ١٣٧٠: ٣٨ و ٤٩؛ گدار ١٣٨٤، ج. ٤: 
٦٠ و ٦١

هنرفر، ١٣٤٤: ٨٩٤؛ ويلبر، ١٣٤٦: ١٣٤تزيينات معماري و محراب گچ بري٧١٢اصفهانمقبرة پيربکران١٥

مسجدجامع ١٦
اشترجان

هنرفر، ١٣٤٤: ٢٦٧؛ ويلبر، ١٣٤٦: ١٥١محراب و تزيينات گچ بري٧١٥اصفهان

ويلبر، ١٣٤٦: ١٥١؛ ثبوتي ١٣٨٠: ٧٧تزيينات گچ بري ٧١٦- ٧٠٥زنجانگنبد سلطانيه١٧

هنرفر١٣٤٤: ٢٨٩؛ ويلبر، ١٣٤٦: ١٧٨کتيبه گچ بري در باالي محرابقرن هشتماصفهانمسجدجامع ازيران١٨

زيباي گچ بري در اين دوران شد. با بررسي تزيينات ابنية 
معرفي شده در جدول ١، تکنيک هاي گچ بري به کاررفته در 
معماري قرون هفتم تا نهم هجري به طور مختصر در زير 

بيان خواهند شد.

۱) کلوک بند گچي
ايجاد تزيين با استفاده از گچ بين بندهاي عمودي ديوار 
ديگري  نام هاي  با  که  است  معروف  کلوک بند  به  آجري 
ته آجري  توپي هاي  يا  کوربندي  ُمهري،  نقوش  جمله  از 

١. مصطفوي در کتاب هگمتانه معتقد 
است که اين بنا از لحاظ هيئت خارجي 
و وضع داخلي با ابنيه نيمة اول قرن 
ششم تطابق دارد، خط کوفي  مشتمل 
بر چند آية اول سورة دهر و يا سورة 
انسان از مشخصه هاي عهد سلجوقي 
است در اين بنا وجود دارد. همچنين 
محققاني چون غالمعلي حاتم و ناصر 
سلجوقي  بر  خود  کتب  در  شهابي 
بودن اين بنا بر اساس نوع تزيينات آن 
تأکيد دارند. اما هرتسفلد تاريخ اين بنا 
را بين سال هاي ٧٠٩ تا ٧١٦ق تخمين 
زده است (شهابي، ١٣٨٥: ٢٨٩- ٢٩٩). 
را  آن  محراب  مينورسکي   و  پوپ 
متعلق به زمان سلجوقيان مي دانند، 
ولي با توجه به ظرافت، آراستگي و 
برجستگي زياد نقوش تزيينات داخلي 
گچ بري هاي  از خصوصيات  که  بنا 
ايلخاني است و تاريخ آن را ٧١٥ق 
تخمين زده  است (ويلبر، ١٣٤٦: ٨٨-

.(٨٥
٢ . اين مسجد در سال هاي ٦٠٧ تا 
٦٢٢ق يعني در زمان اتابک ازبک بن 
محمدبن ايلدگز بسيار معمور بود و 
کتابخانه اي باشکوه داشت (نخجواني، 

.(١٣٢٩: ٣٣
٣. صاحب نظران اين محراب را مشابه 
محراب هاي سلجوقي و مغول مي دانند 
که کمي از گچ بري عصر مغول ظريف تر 
و خشک تر است و به محراب پيرحمزه 
سبزپوش نزديک تر است و به همين 
علت آن را به عصر سلجوقي نسبت 
مي دهند (گدار و ديگران، ١٣٨٤، ج٣: 
٢٥١). با توجه به اينکه در پژوهش هاي 
اخير تاريخ محراب پيرحمزه سبزپوش 
را ٥٧٠ يا ٥٩٠ق تخمين زده اند (کريمي 
و همکاران، ١٣٨٧: ٢١) و اوکين اين 
امضاي  داشتن  دليل  به  را  محراب 
گچ بري هاي  با  همدوره  حيدر  عمل 
مسجد جامع نطنز و محراب الجايتو 
از   .(O’Kane, 1992: 87) مي داند 
نقش  لحاظ طرح  به  طرفي شباهت 
آن با محراب هاي مسجد جامع ابرقو 
(٧٣٨ق) و مسجد جامع مرند (٧٣٠ق) 
و همچنين به کاربردن دو برجستگي 
نيم کروي (نغول) بصورت متقارن در 
باالي طاق هر سه محراب و آراستگي 
ثلث  (خط  کتيبه  نوع  و  نقوش  زياد 
ايلخاني) آن، سنجيده تر آن است که 
داده  نسبت  هشتم  قرن  به  محراب 

شود. 

شيوه هاي اجرايي و سير تحوالت 
تزيينات گچي معماري ايران در 

قرون هفتم تا نهم هجري 



شماره۳۰  تابستان۹۳
۶۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تزيينات گچ بري شبه آجري در قرن هشتماصفهانمسجد کاج١٩
گوشه سازي ها

ويلبر، ١٣٤٦: ١٧٦؛ سيرو، ١٣٥٧: ٣٨٨

صالحي کاخکي، ١٣٨٧: ٥٦محرابقرن هشتماصفهانمسجدجامع فارفان٢٠

صالحي کاخکيمحراب ٧٤٠اصفهانبقعه شاه کرم٢١

مسجدجامع ٢٢
فريومد١

ويلبر، ١٣٤٦: ١٦٩؛ گدار، ١٣٨٤، ج٢: ٢٥٧تزيينات گچ بريحدود ٧٢٠خراسان

محراب گچ بري  مسجد کرماني، قرن هشتمخراسانمجموعة شيخ جام٢٣
نقاشي هاي گنبدخانه، گچ بري هاي 

مسجدجامع عتيق

گلمبک، ١٣٦٢: ٢٠؛ صالحي کاخکي و ديگران، 
١٣٩٠: ٩٩٩

مجموعه بايزيد ٢٤
بسطامي

ويلبر، ١٣٤٦: ١٣٨محراب و مقرنس گچ بري ٦٦٠-٦٦٩ و ٧١٣سمنان

ويلبر، ١٣٤٦: ١٣٩محراب٧٠٢ و ٧٠٦سمنانمسجدجامع بسطام٢٥

٣٦٣، ٤٦٠، ٥٦٠ و فارسمسجدجامع نيريز٢٦
قرن هشتم

گدار، ١٣٨٤، ج.٣: ٣٢٩محراب (گنجنامه، ١٣٨٣: ١٣٢)

امامزاده شاهزاده ٢٧
عبداهللا کودزر٢

آثار تاريخي در پناه قانون ١٣٦٥: ١٧٣محراب قرن ششم يا هشتممرکزي

حاتمي، ١٣٧٤: ٦٣١محراب٧٥١کرمانمقبره مير زبير٢٨

ويلبر، ١٣٤٦: ١٧٠تزيينات معماري و محراب گچ بري٧٢٦- ٧٢٢تهرانمسجدجامع ورامين٢٩

بقعة يوسف رضا ٣٠
ورامين٣

رضوان، ١٣٧٦: ٤٦تزيينات گچ بريقرن هشتمتهران

ويلبر، ١٣٤٦: ١٧٢؛ افشار، ١٣٧٤ ج٢: ٣٩١تزيينات گچ بري، نقاشي روي گچ٧٢٥يزدمقبرة سيدرکن الدين٣١

آذربايجان مسجدجامع مرند٣٢
شرقي

ويلبر، ١٣٤٦: ١٨٥محراب گچ بري٧٣٠

گنبد سيدون ٣٣
گلسرخي

ويلبر، ١٣٤٦: ١٨٩؛ گدار، ١٣٨٤، ج٣: ٢٤٣محراب ٧٣٨يزد

٧٣٣ يا ٧٦٧ ٤ يزدمدرسة شمسيه٣٤
 

ويلبر، ١٣٤٦: ١٧٢؛ افشار، ١٣٧٤ تزيينات گچ بري، نقاشي روي گچ

مسجدجامع ابرقو ٣٥
(ابرکوه)

ويلبر، ١٣٤٦: ١٩٥محراب گچ بري٧٣٨يزد

امامزاده خواجه ٣٦
علي بن جعفر

٧٠٠ و ٧١٣ و ٧٣٤ قم
و ٧٤٠

ويلبر، ١٣٤٦: ١٤٤؛ فيض، ١٣٥٠، ج.٢: ٣٢١؛ تزيينات گچ بري
گدار، ١٣٨٤، ج٢: ١٤٠

مقبرة شيخ ٣٧
لقمان (بابالقمان) 

سرخسي

مقري، ١٣٥٩: ٥٢تزيينات گچ بري سردر ورودي٧٥٧خراسان

امامزاده علي بن  ٣٨
ابوالمعالي  بن  علي 

صافي

ويلبر، ١٣٤٦: ١٩٩تزيينات گچ بري، نقاشي روي گچ٧٦١قم

ويلبر، ١٣٤٦: ٢٠٢تزيينات گچ بري، نقاشي روي گچ٧٩٢قممقبرة عمادالدين قم٣٩

اساس  بر  را  بنـا  اين  تاريخ   .١
خصوصيات کلي و شباهت طرح هاي 
در  مشابه  طرح هاي  با  تسمه اي 
مجموعة بايزيد بسطامي و طرح هاي 
گچ بري گنبد سلطانيه و همچنين اهميت 
پيدا کردن آن در دورة ايلخانيان را 
آندره  مي دانند.  هجري  هشتم  قرن 
گدار اين بنا را بر اساس خصوصيات 
ساختمان معماري متعلق به معماري 
خراساني مي داند و تاريخي قديمي تر 
(قرن ششم و يا هفتم هجري) براي 
آن معين مي کند و تزيينات آن را با 
تزيينات رباط شرف (٥٤٧ق) مقايسه 
معماري  خصوصيات  اما  مي کند. 
مغول از جمله طاق هاي سرشکسته 
قالب گيري شده با پيش آمدگي مختصر 
نه  بر روي حاشيه  و مقرنس کاري 
به عنوان واحدي مستقل در اين بنا از 
مغول  است  معماري  خصوصيات 
(ويلبر، ١٣٤٩: ١٦٩؛ گدار و ديگران، 

١٣٨٤، ج٢: ٢٥٧). 
٢  . نگارنده آثار تاريخي در پناه قانون 
اين بنا را با توجه به سبک گچ بري آن 
به قرن ششم هجري قمري نسبت 
مي دهد (آثار تاريخي در پناه قانون، 
١٣٦٥) اما با توجه به ظرافت طرح، 
کتيبه،  نوع  نقوش،  بسيار  آراستگي 
نقوش هندسي که در تزيينات موردنظر 
به کار رفته است احتمال قريب به يقين 

متعلق به دورة ايلخاني است.
٣. اين بنا به لحاظ نماي خارجي قابل 
مقايسه با ابنية ايلخاني است و به دليل 
شباهت تزيينات آن با تزيينات مسجد 
جامع ورامين و امامزاده يحيي ورامين 
آن ها را متعلق به يک دوره يعني قرن 
(رضوان،  مي دانند  هجري  هشتم 

 .(١٣٧٦: ٤٦
تاريخ  يزد  يادگارهاي  نگارنده   .٤
ساخت اين مجموعه را بر اساس سال 
هجري  آن ٧٣٣  کاروانسراي  اتمام 
مي داند. دونالد ويلبر تاريخ حدودي اين 
بنا را بر اساس سنگ قبر شمس الدين 
١٣٦٥م (٧٦٧ ق) تاريخ گذاري مي کند 

(افشار، ١٣٧٤؛ ويلبر، ١٣٤٦: ٢٠٠).



نيز شناخته شده اند. در اين شيوه بندهاي عمودي ديوار 
آجري را عريض تر گرفته و يا قسمتي از آجر در امتداد بند 
عمودي، را تراشيده و با طرح هاي مختلف گچي بين آن را 
تزيين مي كردند (زارعي، ١٣٧٥: ٥٦). طرح ها در اين تکنيک 
ُمهر چوبي روي  با  موارد  بعضي  در  يا  تراش دستي  با 
گچ حک مي شدند. طرح هاي مزبور شامل طرح هاي سادة 
هندسي، اشكال گل وبوته و اسامي مقدس مانند اهللا و علي (ع) 
و... هستند (ويلبر١٣٤٦، ٩٠-٨٦). کلوک بند در اكثر بناهاي 
دوره سلجوقي و ايلخاني استفاده شده  است (تصاوير ١ و 
٢). اين گونه تزيين در دورة سلجوقيان رواج پيدا کرده و 
بيشترين کاربرد را نيز ابنية اين دوره داشته به طوري که 
زيباترين اين نقوش در رباط شرف خراسان ديده شده است 
اين شيوة  ايلخانيان  (احمدي و ديگران، ١٣٨٩). در دورة 
تزييني ادامه پيدا کرد و سطوح زيادي را به خود اختصاص 
داد، با اين تفاوت که در اين دوره تکنيک گچ بري مسطح 
(نقوش شبه آجري) بازسازي طرح آجر به همراه کوربندي 
در نقاط فرضي بندهاي آجري توسط گچ اجرا مي شد و 
به تدريج جايگاه نقوش مهري گچي در کنار آجر بدنه را 

گرفت.

۲) گچ بري مسطح (نقوش شبه آجري)
معماري  دوران  تمامي  در  اندود  به عنوان  گچ  استعمال 
از دورة  تزيين  اين روش  اما  است،  داشته  اسالمي رواج 

سلجوقيان در ابنيه اي مانند مسجدجامع اردستان و رباط 
شرف به کار رفته و در دورة ايلخانان به درجة كمال رسيد 
و در سطوح وسيعي به کار رفت. در اين دوره اندود کردن 
گچ با ضخامت هاي گوناگون صورت مي گرفت، كه شامل 
آستركاري ضخيم و روكاري سفيد نازك است. در بسياري 
از ساختمان هاي اين دوره از تكنيك شبيه سازي طرح هاي 
آجري استفاده شده است. در اين تكنيك بر روي روكش گچ 
خطوط موازي بنددار ايجاد مي كنند كه تداعي گر طرح آجر 
است و نقوش مهري را در نقاط فرضي بندهاي عمودي اجرا 
مي كنند (ويلبر، ١٣٤٦: ٨٧؛ پوپ و ديگران، ١٣٨٧: ١٥٢٠). در 
مسجدجامع ورامين و گنبد سلطانيه اين شيوة تزييني سطوح 
وسيعي را به خود اختصاص داده  است (تصاوير ٣ و ٤). 
در اين شيوة تزييني، عالوه بر طرح هاي هندسي و انتزاعي و 
اسامي مقدس در نقوش بين بندهاي فرضي آجرها، در دورة 
ايلخاني به ايجاد کتيبه هاي بنايي و معقلي (حاوي اسامي يا 
عبارات مقدس) روي ديواره ها نيز پرداختند، ازجمله کتيبة 
معقلي در ضلع جنوبي مسجدجامع اشترجان و کتيبة معقلي 
و بنايي در مقبرة پيربکران را مي توان نام برد (تصاوير ٥ 

و ٦).

۳) گچ بري کم برجسته (توپر و توخالي)
 در اين تكنيك، طرح تزييني در سطح صاف با عمق كمتر از 
دو سانتي متر بريده مي شود تا در عقب سطحي به موازات 

تصوير ٢. گنبد سلطانيه، تكنيك کلوک بند در 
ديواره داخلي طبقه باال.

تصوير ٣. مسجدجامع ورامين، دورة ايلخاني، 
تكنيك شبيه سازي طرح آجري.

تصوير ٤. گنبد سلطانيه، دورة ايلخاني، تكنيك 
شبيه سازي طرح آجري. 

ايلخاني،  تصوير ٥. مقبرة پيربکران، دورة 
بخشي از کتيبة معقلي با تكنيك شبيه سازي 

طرح آجري (عکس از مليحه بکراني).

ايلخاني،  دورة  پيربکران،  مقبرة  تصوير٦. 
با  بنايي (صلوات کبيره)  کتيبة  از  بخشي 
تكنيك شبيه سازي طرح آجري (عکس از 

مليحه بکراني).

تصوير ٧. تزيينات زير طاق سرسراي گنبد 
گياهي  نقوش  ايلخاني،  دورة  سلطانيه، 
در نقش گره با تكنيك کم برجسته، حضور 
رنگ هاي سفيد، سبز و قرمز در زمينه براي 

جلوة زيباي نقوش.

شيوه هاي اجرايي و سير تحوالت 
تزيينات گچي معماري ايران در 

قرون هفتم تا نهم هجري 
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سطح جلو تشكيل دهد. خطوط اصلي طرح يا مستقيم يا با 
ضربات مايل كه از حيث عمق يكنواخت است، كنده شده و يا 
با ابزار بريده مي شوند، ويلبر نام اين شيوه گچ بري را توپر 
و توخالي ناميده است (ويلبر١٣٤٦: ٩٠) که در اين پژوهش 
بر اساس نوع برجستگي آن را کم برجسته مي ناميم. اين 
شيوة گچ بري همان تکنيک کشته بري١ است که در دورة 
صفوي بسيار کاربرد داشته است. بدين ترتيب گچ را به 
ضخامت حدود ١ سانتي متر (يک اليه گچ زنده و يک گچ اليه 
کشته) بر سطح مي کشند و طرح را روي آن گرته مي کنند 
و بر اساس نقْش زمينه را حدود سه تا پنج ميلي متر خالي 
و رنگ آميزي مي کنند به طوري که برجستگي آن بين هفت 
تا پنج ميلي متر باشد (طياري، ١٣٨٥: ٨١؛ اصالني، ١٣٨٥: 
آژده کاري  هندسي،  نقوش  اجراي  در  شيوه  اين   .(١٢٦
اين  و نقوش گياهي کم برجسته مناسب است. نمونه هاي 
شيوه در تزيينات زير طاق مسجد عتيِق تربت شيخ جام، 
مسجدجامع اشترجان، مسجدجامع فريومد ديده مي شود 

(تصوير ٨). اين تکنيک گچ بري در دورة ايلخاني به شکلي 
طرح هاي  در  سلطانيه  گنبد  گچ بري  تزيينات  در  متفاوت 
گره هندسي رنگ آميزي شده به کار رفته است. در گچ بري 
از  بريدگي ها  گنبد سلطانيه عمق  تزيينات  در  کم برجسته 
سطح بااليي تا سطح زيرين در حدود يك سانتي متر است 
و حالت سه بعدي نسبت به دوران قبل خود به حداقل تقليل 
يافته است. در اين تزيينات تنوع طرح و مهارت گچ بري و 
مهم تر از همه رنگ هاي گوناگون (سفيد، قرمز، زرد، سبز، 
آبي الجوردي) به آن ها جلوة بيشتري داده است (تصوير 
٧). رنگ بر سطوح صاف و كم عمق تأثير بيشتري دارد و 
به همين علت اثر بسيار زيبا و چشم نواز به نظر مي رسد. 
در واقع نقش در اين طرح ها عامل واسطه است. اين شيوة 
تزييني در سلطانيه الگويي شد براي ديگر ابنيه مانند مقابر 

برجي در قم (نيمه دوم قرن هشتم).
بين طرح هاي اين دوره و تزيينات دوبعدي معاصر خود 
مانند فلزكاري، منبت چوب و تذهيب نسخ خطي شباهت 

الية  صفويه  کشته بري هاي  در   .  ١
بستر گچي بر روي الية آستر از هر 
به ضخامت ١ سانتي متر  جنسيتي 
با  آن  روي  مي شود سپس  کشيده 
اندودي از گچ کشته با دانه بندي ريزتر 
پوشانده مي شود، تا سطحي صاف 
و صيقلي ايجاد کند. سپس طرح را 
بر روي اين اليه گرته مي کنند. پس 
از اين مرحله نقوش به سه شکل اجرا 
مي شوند: الف) پس از ثابت کردن طرح 
با فردنگي رنگ را مستقيمًا به روي اليه 
گذاشته و هيچ اختالف سطحي مابين 
ب)  نمي شود.  ايجاد  زمينه  و  نقش 
طرح هاي مورد نظر توسط ابزار خاص 
به صورت منبت کاري، کنده کاري شده 
به طوري که اختالف سطح مشخص 
و محسوس است اجرا مي شود. ج) 
اطراف طرح توسط ابزاري به نام دم ُبر 
به طوري که با الية زيرين برخورد 
نکند و حدود ١ تا ٢ ميلي متر فرورفتگي 
بريده مي شود و سپس قسمت هاي 
اضافه با بوم خوار تراشيده و ناصافي 
يکسان مي گردد (تدين چهارسوقي، 

 .(١٣٨٧: ٣٥

تصوير ٨. طاق ايوان مسجدجامع فريومد، 
نقوش  همراه  به  گره  نقش  ايلخاني،  دوره 
گياهي اجرا شده با تکنيک کم برجسته (عکس 

از حامد صياد شهري).

تصوير ١٠. محراب مسجدجامع اشترجان، دورة 
ايلخاني، نقوش اسليمي با تكنيك برجستة بلند 

در تاج محراب، نما از پايين

تصوير ١٣. گچ بري مطبق محراب بقعة پير 
بكران اصفهان، گچ بري مشبک محراب به 
رنگ قرمز که الية رويي آن از بين رفته است.

تصوير ١٢. گچ بري مطبق و مشبک محراب 
مسجدجامع اورميه

تصوير ٩. تکنيک گچ بري برجسته در کتيبة 
ايوان جنوبي مسجدجامع ورامين

تصوير ١١. گچ بري بقعة پيربكران اصفهان، 
تكنيك  با  اسليمي  نقوش  ايلخاني،  دورة 

برجستة بلند (عکس از مليحه بکراني)

تصوير ١٤. بخشي از محراب مقبرة پير حمزه 
سبزپوش، رنگ قرمز زمينه مشخص است 

(عکس از مجيد علومي). 



زيادي وجود دارد و اين نشان مي دهد که طراحان ايلخاني 
جزو اولين کساني بودند که از نقشه هاي  کاغذي براي تحقق 
نقوش در مقياس هاي معماري استفاده کردند (ويلبر، ١٣٤٦: 
ايلخاني  دورة  «در   .(Blair and Bloom, 2007: 396
نقشه هاي معماري اکثراً با مرکب نارنجي يا سرخ روي کاغذ 
و حتي گچ کشيده مي شد و تبادل طرح و نقشه در بين اياالت 

در ايران و توران رواج داشت» (نجيب اغلو، ١٣٧٩: ٦٩).

۴) گچ بري برجسته
اين شيوه از متداول ترين شيوه هاي گچ بري است. در اين 
تا حدود سه سانتيمتر است  بين دو  شيوه عمق گچ بري 
(صالحي کاخکي و ديگران، ١٣٩٠: ٩٧). در اين روش طرح 

به عمق حدود دو سانتي متر برش داده مي شود تا نقوش 
اصلي با حالتي برجسته نمايان شوند. از اين شيوه براي 
اجراي انواع نقوش گياهي و هندسي استفاده کرده اند. اين 
گچ بري  محراب  مانند  ايلخاني  از  پيش  دوران  در  تکنيک 
مسجدجامع اردستان رواج داشته و در دورة ايلخاني نيز 
در  آن  نمونه هاي  است.  فراواني شده  استفاده هاي  آن  از 
هفت شويه،  مسجد  محراب  فريومد،  مسجدجامع  تزيينات 
محراب اولجايتو و مقبره شيخ عبدالصمد اصفهاني در نظنز 

وجود دارد (تصوير ٩). 

۵) گچ بري برجسته بلند يا عميق (برهشته کاري)
 يکي از قديمي ترين نمونه هاي موجود اجراشده با اين شيوه 

تصوير ١٥. بخشي از محراب مسجد هفت  
شويه، نقاطي که با تکنيک مشبک اجرا شده اند با 
پيکان مشخص شده، لبه هاي باقي مانده از الية 
رويي گچ بري مشبک در محيط بيروني دواير 

قرمزرنگ مشخص است

تصوير ١٦. محراب مسجد اشترجان (ايلخاني)، 
نقوش اسليمي با تكنيك وصله اي پيش طرح دار 

(عکس از مجيد علومي).

تصوير ١٧. مقبرة سيد ركن الدين يزد (آل مظفر)، 
نقوش اسليمي با تكنيك وصله اي قالبي (عکس از 

مجيد علومي).

تصوير ١٨. تزيينات وصله اي پيش طرح دار 
ايوان جنوبي مسجدجامع اردستان

تصوير ١٩. تصوير فوقاني تزيينات گچي 
بهتر  تشخيص  براي  که  اردستان  مسجد 
مشابهت نقوش آنها با رنگ هاي آبي و زرد 
از  بخشي  تحتاني  تصوير  شده اند  تمايز 

نقاشي هاي زير سقف بقعة رکن الدين است.

يزد  ركن الدين  سيد  مقبرة  تصوير٢٠. 
(ايلخاني)،  نقوش اسليمي با تكنيك وصله اي 
پيش طرح دار، در زير و اطراف نقوش خطوط 

رنگي نمايان است (عکس از مجيد علومي).

تصوير ٢١. مقبرة پيربکران (ايلخاني)، نقش 
پايين  در  توحيد  سورة  کتيبة  و  محراب 
تصوير و نقوش ساده شده و انتزاعي در 
باالي تصوير با تکنيک وصله اي پيش طرح دار 

اجرا شده است (عکس از مليحه بکراني).

شيوه هاي اجرايي و سير تحوالت 
تزيينات گچي معماري ايران در 

قرون هفتم تا نهم هجري 
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داخل طاق محراب مسجدجامع نايين است. برجسته كاري 
عميق از دستاوردهاي پيش از سلجوقيان است كه در دورة 
سلجوقي ادامه يافت و در دورة ايلخاني به كمال رسيد. اين 
تکنيک بيشترين برجستگي را دارد به طوري که اختالف سطح 
گودترين نقطه و برجسته ترين آن به بيش از سه سانتي متر 
مي رسد (ابوالقاسمي، ١٣٨٤: ١١٥) و در برخي موارد تا عمق 
سي سانتي متر نيز رسيده است (صالحي کاخکي و ديگران، 
١٣٩٠: ٩٦). براي انسجام اين نوع گچ بري به دليل عمق زياد 
چندين اليه گچ بري را روي يکديگر با فاصله زماني اجرا 

مي کردند و به نام گچ بري مطبق شناخته مي شود. 
در دورة ايلخاني اين تكنيك به همان شيوة قبل اجرا مي  شد، 
البته همراه با آراستگي و ظرافت بيشتر كه البته تا مدت 
زمان محدودي (نيمة اول قرن هشتم) مرسوم بود و پس 
از آن عالقه به اين نوع برجسته كاري ها از بين رفت (ويلبر، 
١٣٤٦: ٨٧). از اين نوع مي توان محراب مسجدجامع ورامين، 
محراب مسجد هفت شويه، محراب مقبرة پيربکران و محراب 
مسجدجامع اشترجان را نام برد (تصوير ١١)، كه در آن 
نقوش گل و بوته، اسليمي در البه الي كتيبه و نقوش هندسي 
با برجستگي زياد مشاهده مي شود. در بعضي از محراب ها 

مانند ضلع جنوبي مدرسة شمسيه (با تکنيک پيش ساخته) و 
محراب اشترجان اجراي تكنيك برجستة عميق (بلند) روي 
سطح گچي مقعر و بيرون زده که همان تاج محراب است 
محدود شده و باقي محراب با تكنيك گچ بري برجسته و 

وصله اي اجرا شده است (تصوير ١٠). 

۶) تکنيک گچ بري مشبک 
 نوعي گچ بري که در دو الية جداگانه اجرا مي شد، چنان که 
حالت  آن  رويي  الية  دارد.  وجود  فاصله  گچ  دوالية  بين 
توري مانند و شبکه اي دارد و طرح زيرين قابل رويت است. 
اين تکنيک را به عنوان زيرگروهي از گروه بزرگتر تزيينات 
گچي مجوف مي دانند (صالحي کاخکي و ديگران، ١٣٩٠: 
و  گچ بري ساده تر  زيرين  الية  غالبًا  اين شيوه  در   .(٩٣٩
آن  نمونه هاي  از  مي شد.  اجرا  رويي  الية  از  پي پيرايه تر 
محراب مسجدجامع اورميه و محراب مقبرة پيربکران را 
برد (تصاوير ١٢ و ١٣). بخش هاي کوچکي  نام  مي توان 
از محراب بناي پيرحمزه سبزپوش (٥٧٠ يا ٥٩٠ق) نيز با 
اين تکنيک اجرا شده است که البته امروزه پوستة رويي آن 
از بين رفته و رنگ قرمز سطح زيرين آشکار شده است 

تصوير ٢٢. بخشي از تزيينات وصله اي گچ، گنبد سلطانيه. نقش گل 
نيلوفر باز در قسمت فوقاني تصوير، قالبي و خطوط ثلث تحتاني 
دستي اجرا شده اند. خطوط ثلث روکشي از گل سرخ دارند که احتماًال 

با اليه اي از طال پوشيده بودند. 

تصوير ٢٣. بخشي از تزيينات وصله اي گچ، حاشيه محراب مسجد 
جامع اشترجان. طرح انتزاعي گل در قسمت فوقاني تصوير، قالبي 
اجرا  و  نقش  اجرا شده اند. شباهت  تحتاني دستي  ثلث  و خطوط 
نشان دهنده تأثير تزيينات گنبد سلطانيه بر ابنيه پس از آن است.



به  اين شيوه  (کريمي و همکاران، ١٣٨٧: ٢١، ٢٥ و ٢٨). 
شکل نيم گوي هاي توخالي به رنگ قرمز در محراب مسجد 
نيز  آن ها  رويي  پوستة  که  است  رفته  کار  به  هفت شويه 
از بين رفته است (تصاوير ١٤ و ١٥). برخي از مشبک ها 
مانند قاب هاي مشبک مسجد کرماني مجموعة شيخ جام و 
محراب مسجد نيريز فقط از يک اليه به صورت مشبک ايجاد 

شده اند.

۷) تزيينات وصله اي گچ (دستي و قالبي)
اين شيوه به دو شکل دستي (فيتيله اي پيش  طرح دار) و قالبي 
اجرا شده است. تكنيك دستي احتماًال به اين صورت بوده 
كه روي بستر نقش را با رنگ (معموًال قرمز) رسم مي كردند 
و پس از آن استادكار با كمال دقت گچ را معموًال به صورت 
فيتيله اي به شكلي كه برجستگي آن كم باشد روي خطوط 
مشخص رنگي قرار  مي داد و سپس جزئيات را بر آن اجرا 
مي کردند (ويلبر، ١٣٤٦، ٨٩؛ خاکباز الونديان، ١٣٨٤: ٦٠). 
تکنيک وصله اي قالبي معموًال در طرح هايي که حاوي نقوش 
واگيره اي هستند به کار رفته است. اين گونه تزيينات در 
منطقة يزد از جمله بقاع سيد رکن الدين (مدرسة رکنيه) و 
سيد شمس الدين (مدرسة شمسيه) کاربرد فراوان داشته 

است. همچنين نمونه هايي از اين تکنيک در استان اصفهان 
از جمله تزيينات اتاق گنبدي شکل ضلع شمالي اتاق اصلي 
مقبرة پيربکران و محراب مسجدجامع اشترجان به کار رفته 

است (تصاوير ١٦ و ١٧). 
اين گونه تزيين گچي پيش از دورة ايلخاني رواج نداشته 
جنوبي  ايوان  از  گچي  تزيينات  نمونه  يک  تنها  اما  است، 
مسجدجامع اردستان (٥٥٥ق) مي توان نام برد (آيت اهللا زاده 
شيرازي، ١٣٥٩ : ١٠) که در سطحي وسيع از نقوش اسليمي 
گچي با تکنيک وصله اي قالبي پوشيده شده است. اين نمونه 
در نوع خود منحصربه فرد است. با توجه به اينکه پس از 
اين دوران ديگر تزييناتي با اين شيوه تا دورة ايلخاني (که 
قديمي ترين ابنيه با چنين تزييناتي گنبد سلطانيه حدوداً ٧١٠ق 
و بقعة پيربکران به تاريخ ٧١٢ق هستند) در معماري به کار 
نرفته است، به نظر مي رسد که اين تزيينات الحاقي باشند 
(تصوير ١٨). شباهت نقش اين تزيينات با تزيينات نقاشي 
مي کند  قطعي تر  را  فرضيه  اين  رکن الدين  بقعة  گنبد  زير 

(تصوير ١٩).
در تکنيک قالبي زمينة کار به خانه هايي مستطيل شکل با 
ايجاد خراش روي بستر آماده مي شود. شطرنجي کردن 
سطح کار جهت سهولت و دقت در اجراي نقوش گچي ايجاد 

ايلخاني،  دوره  سلطانيه،  گنبد  تصوير ٢٤. 
تزيينات گچي پيش ساخته روي پايه پارچه اي.

نواحي  پته،  گچ بري  تکنيک   .٢٥ تصوير 
ميخ خورد براي وصل کردن گچ بري با پيکان 
قرمز مشخص گرديده و نواحي که از جاي 
خود جداشده و تکه هاي پارچه به کار رفته در 
تهيه اين نوع گچ بري  نمايان شده با پيکان سبز 

مشخص شده است.

تصوير ٢٦. تزيينات گنبد سلطانيه (٧١٥ق)، 
گل هاي لوتوس برجسته در حاشية تزيينات، 

پوشيده از ورق طال. 

تصوير ٢٧. بقعه سيدركن الدين يزد (٧٢٥ق)، 
گل هاي لوتوس برجسته (به صورت گل ميخ) 
در حاشية تزيينات که برخي از آن ها باقي 
مانده است و داغ آن هايي که افتاده اند باقي 
مانده است (عکس از فائزه اصفهاني پور).

تصوير ٢٨. مدرسة شمسية يزد (آل مظفر)، 
تزيينات رنگي روي گچ زير طاق (عکس از 

مجيد علومي).

تصوير ٢٩. مقبره سيد ركن الدين يزد (آل مظفر)، 
تزيينات رنگي متنوع روي گچ (عکس از مجيد 

علومي).

شيوه هاي اجرايي و سير تحوالت 
تزيينات گچي معماري ايران در 

قرون هفتم تا نهم هجري 



شماره۳۰  تابستان۹۳
۷۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

کوچکترين  در  بودن  قالبي  به سبب  نقوش  اين  مي شود. 
جزئيات شبيه به يکديگر هستند. اين شيوه نسبت به ديگر 
شيوه ها در وسعت زيادي اجرا شده است که نشان دهندة 
سهولت اجراي آن است. اين تكنيك در ابنية يزد و ابرقو رواج 
داشته است. برخي قالب تزيينات قالبي در اين شيوه را چوب 
دانسته و برخي ديگر آن را از جنسي منعطف مانند چرم 
دانسته اند (خاکباز الونديان، ١٣٨٤: ٦٨-٦٤؛ اصفهاني پور، 
١٣٨٧: ١٦). در برخي تزيينات گچي که به اين شيوه اجرا 
شده اند مانند مدرسة شمسيه الية گچ بستر زيرين با اليه اي 
نازک و يکدست از گچ پوشيده شده  که احتماًال مربوط به 
نحوة قالب زدن گچ است. اين تكنيك همراه تزيين خطوط 
رنگي به روي سطوح يکدست ديده مي شود به طوري که 
تزيينات بقعة شمس الدين و رکن الدين در نگاه اول به نظر 
مي رسد که تنها شامل تزيينات نقاشي هستند ولي با دقت 
بيشتر مي توان در بين طرح ها تزيينات وصله اي گچ را نيز 
مشاهده کرد. دو تکنيک دستي و قالبي در ترکيب با يکديگر 
در يک طرح در اکثر اين نوع تزيينات به کار رفته اند (تصاوير 

٢٠ تا ٢٣).
در تزيينات مقرنس هاي ابنية ذکرشده از تکنيک جديد 
ديگري که ترکيبي از ِگل ُبري و گچ کاري با تکنيک وصله اي 
است استفاده کرده اند. در شيوة اخير طرح مورد نظر روي 
بستر ابتدا توسط گل جهت زيرسازي اجرا مي شود و سپس 
در  تزييني  اين شيوة  پوشيده مي شود.  از گچ  اندودي  با 
مناطق ديگر به  کار نرفته است که احتماًال به علت دسترسي 

راحت تر به خاک در منطقه يزد نسبت به گچ و ارزان تر بودن 
آن به لحاظ بومي بودن اين مصالح بوده است (تصوير 

.(٣١

۸) تزيينات گچي پيش ساخته 
تزيينات گچي پيش ساخته به دو صورت کلي اجرا مي شد، 
به بدين ترتيب که يک نوع آن به صورت قالبي١ به تعداد 
زياد اجرا مي شد و سپس در محل توسط ميخ هاي چوبي 
و فلزي يا ماده چسباننده بر طبق محل اتصال و سنگيني 
قطعه استفاده مي شد. اين شيوه پيش از دورة مورد نظر 
بلند  نيز کاربرد داشت و در برخي گچ بري هاي برجستة 
اين تکنيک استفاده کرده اند. تزيينات لوتوس (گل ميخ)  از 
در بقعة رکن الدين به روش قالبي توخالي (جهت سبک تر 
شدن و مصرف کمتر مصالح) به شکلي منحصربه فرد اجرا 
شده  است. به اين شيوه تزيينات ضلع جنوبي در قسمت 
تاج محراب مدرسة شمسيه به شکلي متفاوت و به صورت 

برجسته بلند اجرا شده است. 
نوع ديگر تزيينات پيش ساخته بر بوم پارچه اي (پته) 
است که پيش از دورة ايلخاني ديده نشده است. نحوة اجراي 
اين شيوه به اين صورت است كه ابتدا از طرح مورد نظر 
قالب تهيه  شده و سپس درون قالب را با روغن و چسب هاي 
حيواني يا گياهي چرب كرده و گچ را درون قالب  ريخته تا 
هنگام جداكردن از قالب به آساني از آن جدا شود. پس از 
جدا كردن، نقش مورد نظر را رنگ آميزي  كرده و پس از 

تصوير ٣٠. گنبد سلطانيه (ايلخاني)، تزيينات 
رنگي روي گچ

يزد  ركن الدين  سيد  مقبرة   .٣١ تصوير 
با  ترکيب  در  رنگي  تزيينات  (آل مظفر)، 
فائزه  از  (عکس  گل ُبري وصله اي  تزيينات 

اصفهاني پور).

تصوير ٣٢. تلفيق تزيينات گچ بري و کاشي، 
مسلم  از  (عکس  پيربکران  مقبرة  تزيينات 

ميش مست  نهي )
تصوير ٣٣. تلفيق گچ بري و کاشي، تزيينات 

ايوان جنوبي مسجدجامع اشترجان.

تزيينات  عمده  ظاهري  ١.تفاوت 
ميزان  در  پيش ساخته  با  وصله اي 
تزيينات  برجستگي  بسيار  کم    
برجستگي  ميزان  است.  وصله اي 
شيوة  مانند  پيش ساخته  تزيينات 
گچ بري برجسته معموًال حدود ٢ تا 

٣ سانتي متر است.



آماده سازي قطعات به روي پارچه آن را با ميخ هاي فلزي 
در محل مورد نظر نصب مي كردند. تزيينات گچي بزرگ 
تعداد  به  تزيين  اين  نمونة  از  سلطانيه  گنبد  در  اجراشده 
چهارده عدد دورتادور زير آهيانة گنبد هستند كه همگي 
يكسان و شبيه به هم با طرح هاي اسليمي و ختايي است. 
اين نقش در فارسي به طرح اشكي و ترنجي معروف است 
(تصوير ٢٤). اين نقوش روي پارچة كرباس چسبانده شده 
كه قابل مقايسه با تزيينات بقعة شيخ صفي الدين اردبيلي 
است (حمزه لو، ١٣٨١؛ ٢٥٩-٢٥٧). نمونة ديگري از اين نوع 
تزيين در گنبد سلطانيه روي مقرنس  زير طاق به رنگ سفيد 
(احتماًال رنگ سفيد آن همان روکش کاغذ مورد استفاده 
در مرحلة اجراست) وجود دارد. اين تزيينات روي تزيينات 
ترکيبي آجر و کاشي متعلق به دورة اول اجرا شده است 

(تصوير ٢٥). 
دليل به کارگيري اين تکنيک را نه ناتوانايي اجراي مستقيم 
گچ بري در زير گنبد بلکه سرعت انجام اين کار مي دانند. 
نمونه هاي موجود اين شيوه را عالوه بر گنبد سلطانيه در 
بقعة شمس الدين يزد نيز ذکر کرده اند. برخي تکنيک تزييني 
وصله اي گچ را که به شکل شمسه روي ديواره هاي دروني 
ورودي بقعة شمس الدين وجود دارد به اشتباه به اين تکنيک 
نسبت داده اند (ابوالقاسمي، ١٣٨٤: ١١٦)، اما به نظر مي رسد 
که تکنيک وصله اي گچ به علت سرعت بيشتر آن جايگزين 

تکنيک پته در تزيينات آل مظفر شده است. 

۹) طالچسباني روي گچ
روي برخي تزيينات وصله اي گچ و تزيينات پيش ساخته 
اليه اي با جالي فلزي طال و يا شبه طال پوشانده شده است. 
نکتة جالب وجود تزيينات برجستة گچي به شکل لوتوس 
در حاشية نقوش تزييني گنبد سلطانيه است که با ورق طال 
پوشانده شده  است. اين تزيينات لوتوس در بقعة رکن الدين 
نيز در حاشية تزيينات به کار رفته است با اين تفاوت که 
طال  ورق  با  و  شده   اجرا  ظريف تر  سلطانيه  لوتوس هاي 
رکن الدين  بقعه  لوتوس  تزيينات  اما  است  شده   پوشانده 
به صورت گل ميخ است. با توجه به اينکه قدمت تزيينات گنبد 
سلطانيه (تزيينات نقاشي و لوتوس هاي برجسته متعلق به 
دورة دوم١ است) نسبت به تزيينات بقعة رکن الدين بيشتر 
گنبد  از  برگرفته  رکن الدين  بقعة  تزيينات  احتماًال  است 
سلطانيه است (تصاوير ٢٦ و ٢٧). اين مسئله اين فرضيه 
را که گنبد سلطانيه الگويي براي ابنية هم عصر خود بوده و 
هنرمندان زبردست و کارکرده در اين بنا بعد از پايان کار 
بسته به نياز به ساير شهرهاي کشور مراجعه و تکنيک ها 
را منتقل کرده اند (ثبوتي، ١٣٨٠: ٨٩) ثابت مي کند. همچنين 
اين الگوبرداري در تزيينات ابنية ديگري چون مجموعة شيخ 

جام و امامزاده علي بن جعفر قم مشاهده مي شود. 
تزيينات گچ بري ابنية متعلق به دورة آل مظفر يزد مانند بقعة 
رکن الدين به صورت چنداليه اجرا شده اند و در نهايت سطح 

تزيينات با ورقة قلع پوشانده شده و روي آن با اليه اي از 
شالک زردرنگ سعي بر ايجاد رنگ طاليي کرده اند. از اين 
شيوه به عنوان اليه چيني قالبي ياد مي کنند (اصفهاني پور، 
١٣٩٠: ٢٠). به طور کلي مي توان گفت که تزيينات ابنية منطقة 
يزد از لحاظ تکنيک و طرح تداوم يافته تزيينات عصر ايلخاني 
خصوصًا گنبد سلطانيه بوده اند، و همچنين متأثر از نسخ 
خطي همدوره، به شکلي که حتي در برخي نقاط البه الي 
کتيبه ها شبيه به تذهيب نسخ خطي با اين شيوه طالکاري 

کرده اند.

۱۰) تزيينات رنگي روي گچ
در دوران ايلخاني و آل مظفر رنگ همراه اکثر تكنيك هاي 
بر  عالوه  گچ  رنگ آميزي  است.  استفاده  شده  گچ بري 
گچ بري هاي برجسته در طرح هاي دوبعدي اجراشده روي 
سطح صاف گچ نيز به  كار  رفته است. اين تكنيك در دورة 
ايلخاني موضوع تازه اي نيست، بلكه پيش از آن نيز كتيبه هاي 
يا  آبي روشن  رنگ  به  كه  مي شود  مشاهده  رنگي  خطي 
الجوردي بر زمينة سفيد گچ نوشته شده اند، ولي تكامل حقيقي 
تزيين رنگي به طور كلي در دورة ايلخانيان صورت گرفته 
است. از دورة ايلخاني تا تيموري اين شيوة بسيار ظريف 
و پركار به کار رفته است، به صورتي كه تماشاي آن  بيننده 
را ياد طرح هاي كتب مصور مّذهب مي اندازد (شکفته، ١٣٩١: 
٩٣)، در حالي كه بعضي قسمت هاي پركار به طرح پارچه 
نيز شباهت دارند. نمونه هايي از آن را مي توان در گنبدخانة 
شيخ جام (دورة آل کرت)، مقبرة شمسية يزد، تزيينات دورة 
دوم گنبد سلطانيه، مقبرة سيد ركن الدين (تصوير ٢٨ و ٢٩ و 
٣٠) و مقبرة پيرحمزه سبزپوش در شمسه هاي نقاشي شده 
متعلق به قرن هشتم (کريمي و همکاران، ١٣٨٧: ٢٣) مشاهده 
کرد. رنگ هاي اخرا (قرمز) و نارنجي و آبي و سبز و سياه 
بر زمينة سفيد گچ در اين نقاشي ها به کار رفته است و در 
اين بين آبي الجوردي رنِگ غالب است و بيشترين سطح 
را پوشانده است. در کنار تزيينات نقاشي مدرسة شمسيه 
و رکن الدين تزيينات گچي وصله اي و ِگل ُبري به صورتي 
ظريف اجرا شده است که اين ترکيب در ديگر ابنيه کمتر به 

کار رفته است (تصوير ٣١ ). 

۱۱) تلفيق گچ و کاشي
به کارگيري کاشي در نماي بيروني از دورة سلجوقي آغاز 
شد و در دوران  بعد کاربرد فروان يافت، به طوري که رقيب 
گچ بري شد. گنبد سلطانيه از نمونه هاي شاخص ابنية ايلخاني 
است که با کاشي هايي به رنگ آبي روشن، آبي تيره، سفيد 
و سياه تزيين شده است (شراتو و گروبه، ١٣٧٦: ١٦؛ قندي، 
١٣٨٢: ١٨٤). اين شيوة تزييني معموًال از تلفيق کاشي هاي 
قالبي و بعضًا پيش بر در ترکيب با گچ بري (با شيوة دستي 
يا قالبي) اجرا شده است که با توجه به نوظهور بودن تکنيک 
کاشي کاري و منحصربه فرد بودن هر دو تکنيک گچ بري و 

١. به طور كلي تزيينات گنبد سلطانيه 
متعلق به دو دوره در طي حدود يك 
دهه است. دوره اول شامل تزيينات 
اصلي گنبد و دورة دوم شامل گچ بري 
و نقاشي روي تزيينات الية اول است 
برند  باربارا  لو، ١٣٨١: ٨٢).  (حمزه 
مي نويسد که بعد از تکميل تزيينات 
اوليه پس از مدت کوتاهي آنها را با 
اندود  روي  و  پوشانده  گچي  اندود 
را با کتيبه و نقوش تزيين کردند. او 
احتمال مي دهد اين عمل در سال ١٣١٥ 
شدن  مواجه  هنگام  در  ق)   ٧١٥) م 
اولجايتو با فتح حجاز صورت گرفته 
 .(Brend, 2007: 125-126) باشد 
هوشنگ ثبوتي تزيينات دورة دوم را 
متعلق به اواخر دوران اولجايتو و اوايل 
دوران ابوسعيد بهادرخان يعني تاريخ 
سال  را  دوم  دورة  تزيينات  شروع 
٧١٦ ق تخمين زده اند (ثبوتي، ١٣٨٠: 

.(٧٧-٧٦
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اين دو کاربرد فراواني نداشته است.  کاشي کاري ترکيب 
و  پيربکران  مقبرة  در  مي توان  را  ترکيب  اين  نمونه هاي 

مسجدجامع اشترجان مشاهده کرد (تصاوير ٣٢ و ٣٣).

بحث 
در اين قرون گچ بري به شيوه هاي مختلف استفاده و اجرا 
 شده است. برجسته كاري با استفاده از گچ و ايجاد اشكال 
گوناگون و عميق از زير تراشيده شده تا اواخر اين دوره 
به كار رفته است. در اواخر دورة ايلخاني و دورة آل مظفر 
تكنيك  جمله  از  شد،  ايجاد  گچي  تزيينات  در  تحوالتي 
وصله اي و رنگ گذاري روي سطوح گچي که به گنبدخانة 
مجموعة شيخ جام و ابنية شهر يزد مي توان اشاره کرد. 
انواع شيوه هاي تزييني گچي شناسايي شده از قرون هفتم تا 

نهم هجري عبارت اند از:
١. شيوة تزييني کلوک بند گچي

٢. شيوة گچ بري مسطح (نقوش شبه آجري)
٣. گچ بري کم برجسته (توپر و توخالي) 

٤. گچ بري برجسته
٥. گچ بري برجستة بلند يا عميق (برهشته کاري) 

٦. تکنيک گچ بري مشبک 

٧. تزيينات وصله اي گچ (دستي و قالبي)  
٨. تزيينات گچي پيش ساخته 

٩. طالچسباني روي گچ
١٠. تزيينات رنگي روي گچ مسطح (اندود)

١١. تلفيق گچ و کاشي
بررسي نمونه هاي مختلف تزيينات گچي قرون هفتم تا نهم 
نشان مي دهد كه اين آثار از دوران قبل از خود، خصوصًا 
دوران سلجوقي و خوارزمشاهي، متأثرند. برجسته کاري 
رسيد،  اوج  به  ايلخاني  دورة  اوايل  در  گچ بري  تزيينات 
به طوري که در برخي تزيينات، براي برجسته کردن بيشتر، 
از شيوة گچ بري مطبق و مشبک نيز استفاده شده است. 
شروع شيوة گچ بري مشبک با نمونه هايي مانند محراب بقعة 
پيرحمزه سبزپوش است که در قرن هفتم (مانند محراب 

مسجدجامع اورميه) به اوج مي رسد. 
آثار گچ بري در اوايل قرن هفتم نسبت به دورة سلجوقي 
آراسته تر و برجسته تر است، اما با گذشت زمان (قرن هشتم 
و نهم) رنگ جايگاه برجستگي زياد را گرفت، به طوري كه در 
تزيينات گچ بري گنبد سلطانيه تركيب رنگ و برجستگي کم را 
در كنار يكديگر با شيوة کم برجسته (توپر و توخالي) مشاهده 
مي شود. در اين تزيينات رنگ نقش اصلي را ايفا مي كند، حتي 

نمودار ١. تعداد تکنيک هاي به کاررفته در تزيينات گچي آثار معماري ايران در قرون هفتم تا نهم هجري قمري



جدول٢. انواع تکنيک هاي به کاررفته در تزيينات گچي آثار معماري ايران اسالمي از قرن هفتم تا نهم هجري 
تلفيق گچ و تزيين رنگيطال چسبانپيش ساختهوصله ايمشبکبرجستة بلندبرجستهکم برجستهمسطحکلوک بندنوع تزيين نام بنا

کاشي

مسجدجامع اورميه

گنبد علويان

مسجدجامع گار

مسجد خسروشير

مسجدجامع ساوه

مسجدجامع تبريز

مسجد هفت شويه

مسجدجامع اردبيل

مسجد کوچه مير نطنز

مسجدجامع نطنز

امامزاده يحيي ورامين

ربيعه خاتون اشترجان

مقبرة شيخ 
عبدالصمد نطنز

مسجدجامع اصفهان

مقبرة پيربکران

مسجدجامع اشترجان

گنبد سلطانيه

مسجدجامع ازيران
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                          نوع تزيين
نام بنا

تلفيق گچ و تزيين رنگيطال چسبانپيش ساختهوصله ايمشبکبرجستة بلندبرجستهکم برجستهمسطحکلوک بند
کاشي

مسجد کاج

مسجدجامع فارفان

بقعة شاه کرم اصفهان

مسجدجامع فريومد

مجموعة شيخ جام

مجموعة بايزيد 
بسطامي

مسجدجامع بسطام

مسجدجامع نيريز

امامزاده 
شاهزاده عبداهللا گودرز

مقبرة مير زبير

مسجدجامع ورامين

بقعة يوسف رضا 
ورامين

مقبرةسيد رکن الدين

مسجدجامع مرند

گنبد سيدون گلسرخي

مدرسة شمسيه

مسجدجامع ابرقو 
(ابرکوه)

امامزاده خواجه علي بن 
جعفر

مقبرة شيخ لقمان 
سرخسي

امامزاده علي بن  علي 
صافي

مقبرة عمادالدين قم



اکثر تزيينات دورة دوم گنبد سلطانيه از طريق نقاشي روي 
گچ اجرا شده اند. اين شيوة تزييني تحت تأثير تزيينات گنبد 
سلطانيه در ساير مناطق تداوم يافت که طرح هاي متعددي 
از آن برگرفته از نقوش نسخ خطي هم دوره با آن است. در 
نيمة قرن هشتم يعني اواخر حکومت ايلخانيان و در دورة 
آل مظفر تكنيك ظريف گچ كاري وصله اي در كنار تزيينات 
رنگي به روي اندود گچ جايگزين تکنيک گچ بري  برجسته 

مي شود.
تعداد اجراي هرکدام از يازده تکنيک  معرفي شده در آثار 
معماري قرن هفتم تا نهم در جدول ٢ مشخص گرديده است 
و طرح شماتيک تعداد کاربرد هريک از تکنيک ها در هر بنا در 

نمودار ١ مشخص شده است.
با توجه به اينکه تعداد زيادي از آثار معماري مورد نظر 
تخريب شده اند و بخش عمدة تزيينات در آنها از بين رفته 
تکنيک هاي  تنها  که  کرد  ذکر  قطع  به طور  نمي توان  است 
انجام  به کار رفته موارد گفته شده در باال هستند و ميزان 
هرکدام از تکنيک ها نيز بر اساس وضعيت فعلي آنها سنجيده 
شده است. بنابراين ممکن است هرکدام از ابنيه مورد نظر در 
گذشته تکنيک هاي ديگري را شامل شده  باشند که امروزه 
از آنها مانند  وجود خارجي ندارند. به همين دليل برخي 
مسجد کاج اصفهان در جدول و نمودار فقط يک مورد از 
تکنيک هاي ذکرشده را در خود دارند. حال بر اساس جدول 
و نمودار باال مي توان برخي از ابنيه از جمله گنبد سلطانيه، 
مقبرة پيربکران، مسجدجامع اشترجان، مسجدجامع فريومد 
تزيينات  را موزة  يزد  مقابر سيد رکن الدين و شمسية  و 

معماري عصر ايلخاني و آل مظفر ناميد.
جهت دسته بندي تزيينات گچ بري اين قرون مي توان از دو 
را  آنها  شکل دهي»  «شيوة  و  برجستگي»  «ميزان  طريق 
مرتب کرد که هريک از اين دسته ها متفاوت هستند. از لحاظ 
ميزان برجستگي به چهار گروه عمده شامل تزيينات: مسطح 
برجسته  کم برجسته،  آجري)،  شبه  نقوش  و  (کلوک بند 
لحاظ شيوة  از  تقسيم مي شوند.  بلند (عميق)  و برجستة 
قابل  قالبي  و  دستي  برش  بزرگ  دستة  دو  به  شکل دهي 
تقسيم بندي هستند که هرکدام از آنها شامل زيرگروه هايي 
است. براي نمونه، شيوة قالبي خود به دو زيرگروه قالبي 
درجا مانند نقوش ُمهري (کلوک بند و برخي آژده کاري ها) 
و گروه قالبي پيش ساخته مانند پته هاي به کاررفته در گنبد 

سلطانيه تقسيم مي شوند (نمودار ٢).
در اين دو گروه از تقسيم بندي هاي انواع شيوه هاي اجرا 
زيرگروه هاي  شامل  است  ممکن  دسته بندي ها  از  هريک 
گروه ديگري شود (براي مثال در برخي تزيينات برجسته از 
شيوه هاي شکل دهي دستي و قالبي در کنار و يا در ترکيب 
با يکديگر استفاده شده است)؛ بنابراين براي مقايسة بهتر 
هر دو در يک نمودار آمده اند. برخي شيوه هاي تزييني مانند 
تزيينات رنگي روي گچ هستند که نمي توان آنها را به درستي 
گچ بري ناميد زيرا برشي روي گچ ايجاد نشده است. بنابراين 
عنوان کلي تر تزيين گچي براي تزيينات قرون هفتم تا نهم 
جايگزين اصطالح عاميانة گچ بري شده است. همچنين برخي 
از شيوه ها مانند شيوة تلفيقي کاشي و گچ بري هستند که 

به طور مشخص در اين دسته بندي ها قرار نمي گيرند. 

نمودار ٢. دسته بندي تزيينات گچي معماري ايران در قرن هفتم تا نهم هجري قمري

نتيجه
در اين دوران شيوة تزئينات گچي پيش از آن (سلجوقي) كامل شده و تكنيك هاي مختلفي جهت اجراي نقوش 
گچ بري به كار رفته است. اين تکنيک ها شامل يازده مورد هستند كه مي توان به انواع تكنيك هاي برجستة بلند 
(عميق)، کم برجسته، وصله اي، تزيينات گچي پيش ساخته (پته)، مشبک هاي گچي، طالکاري و شبه طالکاري و 
تزيينات رنگي روي گچ به عنوان شاخص ترين آن ها اشاره کرد.   شيوة گچ بري کم برجسته (توپر و توخالي) 
که سرآغاز شيوة کشته بري (در دورة صفوي) است در اين دوران شکوفا مي شود. اکثر نقوش هندسي و 
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گياهي در اين دوره با اين تکنيک اجرا شده اند و نمونة اعالي آن تزيينات گنبد سلطانيه است. نقوشي که با 
اين شيوه و شيوة نقاشي روي گچ اجرا شده اند شباهت زيادي با نقوش نسخ خطي هم دوره با خود دارند 
که نشان دهندة ارتباط بين مذهبان و استادکاران معماري قرون مورد نظر است. يکي از تکنيک هايي که در 
رويداد کم شدن برجستگي تزيينات گچي با گذشت زمان در قرن هشتم رواج پيدا مي کند گچ بري وصله اي 
است که به دو صورت دستي (فيتيله اي پيش طرح دار) و قالبي اجرا  شده است. قديمي ترين تزيينات وصله اي 
پيش  طرح دار را در گنبد سلطانيه، مقبرة پيربکران و پس از آن در محراب اشترجان مي توان يافت. منبع الهام 
تکنيک وصله اي دورة آل مظفر را مي توان به گچ بري هاي گنبد سلطانيه نسبت داد. مزيت اين شيوة گچ بري 
سرعت باال در اجراي آن است که در بقعة رکن الدين به شکل هاي مختلف استفاده شده است. در تزيينات 
مقرنس برخي از ابنية آل مظفر يزد از تکنيک ِگل ُبري جهت سهولت کار و ارزان تر شدن براي اجراي نقش 
به همراه روکش گچي استفاده شده است. در اکثر تزيينات اين عصر مانند تزيينات امامزاده علي بن جعفر قم 
و مجموعة شيخ جام نشانه هايي از تداوم تکنيک هاي تزييني گنبد سلطانيه ديده مي شود. شيوه هاي اجرايي 
شرح داده شده از دو جهت «ميزان برجستگي» و «شيوة شکل دهي» قابل دسته بندي هستند. طبق بررسي هاي 
صورت گرفته در برخي تزيينات گچي ايلخاني و آل مظفر که به شيوة وصله اي اجرا شده اند از روکش طال و 
يا شبه طال (قلع) براي جلوة بيشتر استفاده شده است. در برخي ابنيه، گچ در کنار مصالح ديگر مانند کاشي 
استفاده شده است. در اين شيوة تلفيقي معموًال کاشي ها از نوع پيش بر و قالبي بوده و با نقش هاي هندسي، 

گياهي و کتيبه در ترکيب با گچبرهاي دستي و يا قالبي اجرا شده اند.
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7th to 9th Century Hijry Qamari is considered a significant period in art history of Iran, during which 
many arts had undergone notable changes relying on previous era (Seljuk and khwarazmshahian). 
One of the notable arts in that period was the art of stucco from which many examples have survived. 
Using plaster in architectural decorations has reaches its zenith during these centuries and have been 
executed with more projection and more complicated designs.  
In order to identify stucco decoration techniques and their changes and developments, through 
observation and investigation usingdescriptive-analyticalmethod, some of the existing examples have 
been studied.Building the high relief stucco altars at the beginning of the 7th century and the bas 
relief stucco decorations at the end of the 8th century Hijry Qamari led to a significant change in this 
art and the creation of masterpieces in this period. Stucco decorations in this era are categorizable by 
the “projection” and the “modeling technique”. On the wholethere are eleven techniques for stucco 
decoration in these centuriesfrom which High Relieve Stucco, Reticulated (Moshabbak), Patchwork 
Stucco (Vaslehiee) and Gilding are particular characteristics of stucco from7th to 9thCentury Hijry 
Qamari.

Key words: Iranian Architectural Decorations, Stucco Decoration from7th to 9th Century  
Hijry Qamari, Stucco, Ilkhanid & Ale Mozafar, Execution Techniques.
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