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چكيده
از يافته هاي با اهميت در جريان فعاليت هاي باستان شناسي سيمره واقع در شهرستان دره  شهر از توابع 
استان ايالم، تزئينات گچبري مسجد آن است. براساس تاريخ گذاري، اين مسجد متعلق به اواخر دوران 
اموي و اوايل عباسي است. سطوح داخلي ديوارهاي مسجد سيمره، مزين به تزئينات گچبري با نقوش 
گياهي و هندسي و از جمله بناهاي مذهبي است که تزئينات الحاقي اين بنا، متأثر از هنر گچبري ساساني 
مي باشد. غناي تزئيني اين سطوح و عدم انتشار پژوهش هايي مستقل در رابطه با تأثير هنر گچبري ساساني 
بر هنر بکاررفته در تزئينات گچبري اين بنا، از جملة داليل پرداختن به اين موضوع است. اهداف اصلي اين 
پژوهش شناسايي گونه هاي نقوش تزئيني متأثر از گچبري ساساني در تزئينات گچبري مسجد سيمره و 
سپس عناصر مشترک نقوش گچبري ساساني با نقوش تزئيني مسجد سيمره است. بر اين اساس سؤاالت 
اصلي پژوهش عبارتند از:١. نقوش تزئيني متأثر از هنر گچبري ساساني در تزئينات گچبري مسجد سيمره 
کدامند؟ ٢. چه شباهت هايي بين نقوش گچبري ساساني با نقوش تزئيني مسجد سيمره وجود دارد؟ روش 
تحقيق در اين پژوهش، روش توصيفي- تحليلي و به شيوه گردآوري اطالعات کتابخانه اي انجام شده 
است. نتايج نشان مي دهند که نقوش گياهي و هندسي متنوعي در تزئينات مسجد سيمره تحت تاثير 
گچبري ساساني بودند. سطوح تزئيني گچبري هاي مسجد سيمره عالوه بر تقليد نقوش مختلف گياهي و 
هندسي ساساني و با وجود تشابهات نقوش ساساني با نقوش مسجد سيمره از نظر ساختار، بافت و طرح 
زمينه و حواشي تزئيني؛ نقش مايه گل تاتوره در نقوش گياهي و در نقوش هندسي ذوزنقه، شکل بيضي و 
کادرهاي تزئيني قاب هاي هندسي مسجد سيمره، همچنين تراکم و درهم پيچيدگي نقوش تزئيني گچبريهاي 
مسجد سيمره نسبت به سطوح تزئيني گچبري هاي ساساني و طراحي مشخص و بزرگنمايي نقوش 

تزئيني، از نوآوري هاي بکاررفته در خلق آرايه هاي تزئيني مسجد سيمره است. 
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مقدمه
قديمي  ايران،  در  باستان شناسي  مدارک  براساس 
و   ۱ مياني  ايالم  دوران  به  گچ  از  استفاده  موارد  ترين 
به هفت تپه باز مي گردد. در دوران هخامنشي نيز از گچ 
براي پوشش ستون هاي چوبي تاالر معروف به خزانه  
در  و  شوش  کاخ  پاسارگاد،  تخت جمشيد،  در  داريوش 
کوه خواجه، سلوکيه،  نسا،  کاخ هاي  در  اشکاني  دوران 
اوج  است.  شده  استفاده  يزدگرد  قلعه  اروک،  آشور، 
استفاده از هنر گچبري در ايران به دورة ساساني باز 
مي گردد. انواع گچبري ها و نقوش تزئيني دوران ساساني 
را مي توان به قاب هاي تزئني، سطوح تزئيني و پيکره ها 
قالب گيري،  کنده کاري،  روش هاي  با  که  کرد  تقسيم 
با  اجرا مي شدند.  پيش ساخته  به صورت  و  ريخته گري 
آمدن اسالم به ايران، هنر گچبري از جمله  هنرهاي تزئيني 
بود که به سرعت در فضاي هنري اين دوران جذب و 
غيرمذهبي  و  مذهبي  بناهاي  در  آن  کاربري  تفکيک  با 
مذهبي  بناهاي  جمله  از  داد.  ادامه  را  خود  سيرتکاملي 
متأثر از هنر گچبري دورة ساساني، مسجد سيمره است. 
سطوح داخلي ديوارهاي مسجد سيمره، مزين به تزئينات 
گچبري با نقوش گياهي و هندسي است. بر اين اساس 
اهداف اصلي پژوهش، ابتدا گونه شناسي نقوش تزئيني 
گچبري هاي مسجد سيمره و سپس ارزيابي و تحليلي بر 
تأثيرگذاري هنر گچبري دورة ساساني بر اين نقوش از 
منظر شکل و فرم نقوش تزييني و مطالعه شباهت هاي 
 .۱ از؛  عبارتند  پژوهش  اصلي  سؤاالت  است.  نقوش 
در  دورة ساساني  گچبري  هنر  از  متأثر  تزييني  نقوش 
تزيينات گچبري مسجد سيمره کدامند؟ ۲.چه شباهت ها 
يي بين نقوش گچبري ساساني با نقوش تزئيني مسجد 
سيمره وجود دارد؟ ضرورت و اهميت تحقيق با توجه 
به غناي تزئيني اين سطوح به همراه عدم چاپ و انتشار 
پژوهش هايي مستقل در رابطه با تأثير هنر گچبري دورة 
از جملة  بنا،  اين  در  بکاررفته  هنر گچبري  بر  ساساني 

داليل پرداختن به اين موضوع است.

روش تحقيق
اين پژوهش به روش توصيفي – تحليلي و بر اساس 
آماري  جامعه  بررسي  به  کتابخانه اي  گردآوري  شيوه 
نقوش گچبري مسجد سيمره با روش نمونه گيري انتخابي 
و بررسي يک تا سه نمونه از هر يک از انواع نقوش گياهي و 
هندسي گچبري مسجد سيمره و مقايسه آن با نقوش دوره 

ساساني به روش تجزيه و تحليل کيفي مي پردازد. 

پيشينة تحقيق
و  سيمره  شهر  معماري  تزئينات  خصوص  در 
صورت  که  پژوهش هايي  سيمره،  مسجد  مواردي  در 
چون؛  مواردي  به  مي توان  کلي  بطور  را  است  گرفته 

كتاب سيمين لك پور با عنوان" کاوش ها و پژوهش هاي 
 ) نشر  سال  (سيمره)"  دره شهر  در  باستان شناسي 
۱۳۸۹)، که در آن نويسنده در کنار توضيحاتي در مورد 
سيمره  تاريخي  شهر  باستان شناسي  يافته هاي  ساير 
تزئينات  به  اجمالي  نگاهي  توصيفي  کامًال  بصورت 
گچبري آن نيز دارد، مقاله يونس يوسف وند و ميري با 
عنوان "مطالعه تطبيقي نقوش گچبريهاي مکشوفه شهر 
تاريخي دره شهر با نمونه هاي مسجدجامع نائين" نشريه 
نگره شماره۳۹، سال نشر ۱۳۹۵،که در آن نويسندگان 
سيمره  مسجد  گچبري  سطوح  تزئيني  نقوش  از  برخي 
را با نمونه هاي از مسجد جامع نايين مقايسه نموده اند 
از هاشم حسيني و  با همين عنوان  اي  مقاله  ؛ همچنين 
سال  شماره۹  هنر،  پژوهش  مجله  ميري،  و  يوسفوند 
نشر۱۳۹۴. مقاله مهتاب مبيني و شاكرمي و شريفي نيا با 
عنوان " بررسي تطبيقي تزئينات گچبري  مسجد سيمره 
از دورة عباسي" نشريه  بلخ و سامرا  نه گنبد  با مسجد 
هنرهاي زيبا هنرهاي تجسمي، دوره ۲۳، شماره ۱، سال 
نشر۱۳۹۷، که در آن براساس مقايسه هاي شکلي و فرمي، 
تزئينات گچبري مسجد سيمره به عنوان يکي از نخستين 
نمونه هاي قابل مطالعه در سيرتکاملي هنر گچبري ايران 
در قرون نخستين اسالمي و پيش نمونة تزئينات گچبري 
مساجدي چون مسجد نه گنبد بلخ، نايين و بناهاي سامرا 
حسين  و  سعادتي  محسن  مقاله  است.  شده  معرفي 
اجتماعي  حيات  به  عنوان»نگاهي  با  صومعه  ناصري 
شهر باستاني سيمره از شکل گيري تا فروپاشي» مجله 
پژوهش هاي باستان شناسي ايران، شماره۲۲، سال نشر 
از گچ  نمونه هايي  به معرفي  پژوهش  از  ۱۳۹۸، قسمتي 
بري مسجد سيمره و مقايسه مختصر آن با نمونه هاي 

ساساني يا قرون اوليه اسالمي مي پردازد.  
نقوش  معرفي  عنوان»  با  شاهين  ستاره  نامه  پايان 
گياهي در گچبريها و نقوش برجسته دوره ساساني و 
تحول و تداوم آن در قرون اوليه اسالمي" به راهنمايي 
شناسي،  باستان  ارشد  کارشناسي  آذرنوش،  مسعود 
سال دفاع ۱۳۸۰، به بررسي انواع نقوش گياهي گچبري 
دوره ساساني مي پردازد اما در دوره اسالمي به تاثير 

آن در گچبري سيمره اشاره اي ندارد.
مطالعه   " عنوان  با  پور  عباس  نازلي  نامه  پايان   
نقوش گچبري هاي سده اول تا چهارم هجري دره شهر 
(سيمره) و کاربرد آن در گرافيک محيطي» استاد راهنما 
پرويز حيدري زاده، دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز 
در مقطع کارشناسي ارشد ارتباط تصويري و سال دفاع 
(۱۳۹۳)، در قسمتي از پژوهش به بررسي گچبري هاي 

مسجد سيمره به صورت توصيفي مي پردازد.
 با وجود اهميت باستانشناسي سيمره و تنوع نقوش 
تزئيني مسجد سيمره تاکنون پژوهشي مستقل در رابطه 
با تأثير هنر گچبري دورة ساساني بر تزئينات گچبري  
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مسجد سيمره صورت نگرفته است و مقاله پيش رو بدان 
مي پردازد.

نقشمايه هاي گياهي و هندسي ساساني
از ويژگي هاي مهم هنر ساساني ارائه نقوش متنوع 
اعظم  قسمت  است.  هندسي  و  گياهي  نقوش  جمله  از 
گچبريهاي بجاي مانده از دوره ساساني، نقوش گياهي 
را به تصوير مي کشند. نقوشي که برخاسته از طبيعت 
اطراف هنرمند بود و يا اينکه از ترکيب و تبديل نقوش 
بندي  ترکيب  اين  در  که  مي آمد  بدست  هندسي  مختلف 
نقوش هندسي جاي خود را با اندک تغييري و با کاربردي 
از طرحهاي استيليزه که در نوع خود بي نظير بود، به 
نقوش   .(۷۸۰  ،۱۳۸۰ (پوپ،  مي دادند.  گياهي  طرحهاي 
گياهي ساساني را مي توان در اقسام متنوعي از جمله، 

انار،  (نيلوفر)،  لوتوس  (نخل)،  پالمت  (کنگر)،  آکانتوس 
تاک و پيچک، ميوه انگور، کاج و بلوط، گل هاي برگ دار، 
گل روزت و درخت زندگي كه در گچبريها بکار مي رفتند، 
تقسيم کرد نقوش هندسي ساساني اغلب به صورت مجزا 
پالمت ديده  يا  با نقوش گياهي، لوتوس  ارتباط  يا در  و 
ميشوند. از جمله نقش هاي پر کاربرد در دوره ساساني، 
طرحهاي مربوط به دايره ها و منحني هاست. اين نقوش 
برده  بکار  اشکاني  دوره  گچبري  موتيف هاي  تداوم  در 
شده اند و نقش اصلي را نيز در اين دوره بازي مي کنند. 
از جمله نقوش هندسي ديگر، طرح هاي مربع و مستطيل 
و  استفاده شده  گچبري  قاب  عنوان  به  که  است  شکلي 
حاشيه را در بر مي گيرند (انصاري،۱۳۶۵، ۳۲۷). ساده 
خط هاي  ساساني  معماري  در  هندسي  آرايه هاي  ترين 
جناغي موازي و رديف آرايه هاي الماس تراش با حلقوي 

تصوير١. موقعيت جغرافيايي استان ايالم، شهرستان دره شهر( مربع قرمزرنگ). چپ: باال؛ تصوير هوايي شهرتاريخي سيمره و موقعيت 
جغرافيايي مسجد سيمره، پايين؛ نمايي از مسجد سيمره. ماخذ: شريفي نيا و شاکرمي، ١٣٩٦، ٩،١١

 تصوير٢. الف. (راست): انواع نقش برگ مو در گچبري مسجد سيمره  مأخذ:لک پور، ١٣٨٩،٢١٩، ٢٢٩، ٢٧١) ب: (چپ) گچبري ساساني، کاخ 
تيسفون،  مأخذ: مبيني و شافعي، ١٣٩٤، ٥٥ 



نوع  اين   .(۱۳۸۷،۷۶۳ اکرمن،  و  (پوپ  است  مرکز  هم 
خطوط معموًال از خطوط مستقيم و شکسته در حاالت 
مختلف در کادرهاي گچبري به چشم ميخورد و غالبًا در 

حاشيه متن گچبري به کار آمده اند. 

گچبري مسجد سيمره
مسجد سيمره در شهرستان دره شهر1 از توابع استان 
جنوب غربي  زاوية  در  بنا  اين   .(۱ تصوير  است(  ايالم 
شهرستان دره شهر واقع شده است و در طي فعاليت هاي 
تا ۱۳۸۲ حفاري شد و  باستان شناسي سال هاي ۱۳۷۴ 
به  متعلق  مسجد  اين  شده  ارائه  تاريخگذاري  براساس 
(لک  است.  عباسي  دوران  اوايل  و  اموي  دوران  اواخر 
پور، ۱۳۸۹، ۶۷) سبک معماري و مصالح مورد استفاده 
در ساخت شهر سيمره به شيوه معماري وشهرسازي 
از  مي رسد  نظر  به  و  داشته  شباهت  ساساني  دوره 
است.  کرده  پيروي  دوره  اين  معماري  خصوصيات 
(سعادتي و ناصري صومعه، ۱۳۹۸، ۱۷۰) بخش مهمي 
سيمره،  تاريخي  شهر  در  باستان شناسي  يافته هاي  از 
ساساني  گچبري  از  متاثر  که  است  گچبري  تزئينات 
است و در گونه هاي مختلف گياهي و هندسي، بر سطح 
ديوارها، قوس هاي ورودي فضاها و طاقچه ها بکار رفته 
گچبري  تزئينات  شناس،  باستان  نظر  اساس  بر  است. 
قالب گيري  و  کنده کاري  روش  دو  به  سيمره  مسجد 
آهني و حفره هايي  ميله هاي  از  بقايايي  ساخته شده اند. 
در زواياي قاب هاي تزييني و نيز نشانه هايي از استفاده 

از ابزار که به طور نامنظم بين جزييات نقش هاي تزئيني 
روش هاي  که  است  شواهدي  جمله  از  مي شود،  ديده 
اين سطوح تزئيني را آشکار مي سازد( لک پور،  ساخت 
تقسيم بندي  يک  اساس  بر   .(۱۹۱  ،۱۹۴-۱۹۵  ،۱۳۸۹
کلي نقوش تزئيني بکار رفته در سطوح گچبري مسجد 
سيمره را مي توان در دو دستة نقوش گياهي و هندسي 

مورد مطالعه قرار داد.
 

هنر  در  آنها  پيشينة  و  گياهي مسجد سيمره  نقوش 
گچبري دورة ساساني

اصلي ترين نقوش تزئيني گچبريهاي مسجد سيمره، 
نقوش گياهي است که شامل نقوش: برگ مو و خوشه 
گل  الله،  گل  نيلوفر،  گل  کنگر،  برگ  نخل،  برگ  انگور، 
تاتوره،  گل  روزت،  گل  (شبدري)،  چهارپر  گل  کوکب، 
ميوه انار، ميوه کاج، ميوه بلوط و خوشه گندم مي باشد. 
در ادامه پژوهش به بررسي تطبيقي نقوش گياهي مسجد 

سيمره با نقوش گياهي در دوره ساساني مي پردازيم.
انگور: برگ مو و خوشه  نقش برگ مو و خوشه 
انگور در سبکهاي مختلفي در سطوح تزئيني گچبريهاي 
مسجد سيمره اجرا شده است. نقشمايه برگ مو گاهي 
قابهاي  درون  قرينه  به صورت  يا  و  منفرد  به صورت 
مدور اجرا گرديده است. در برخي از نمونه ها، برگهاي 
مو پنج پر است که در گوشه هاي هريک از برگهاي آن 
حفره هايي مدور با رگبرگهايي به صورت خطوط منحني، 
موازي و کم عمق ديده مي شود. (تصوير۲الف راست) 

١. بر اساس متون و منابع تاريخي 
تا  بسيار  گمان  به  و  جغرافيايي  و 
تکميل شده مطالعات باستان شناسي 
شهرستان دره شهر، همان شهرستان 
ساساني  دورة  از  مهرجان قذق 
 ،٤٩-٣٧  :١٣٧٣ است(مارکوارت، 
 ،٢٣٣  : ج٥   ،١٩٩٥ حموي،  ياقوت 
ابن حوقل،   ،٣٧٢ مقدسي،١٣٦١،ج٢: 
لسترنج، ١٣٧٧: ٢١٩-  ،١٣٦٦: ١١٢

٢١٨- جهت کسب اطالعات بيشتر 
و  شريفي نيا  به؛  ر.ک  باره  اين  در 

شاکرمي، ١٣٩٦: ١٣٨-٩٩ ). 
٢. استفاده از قاب هاي هندسي مربع 
و مستطيل شکل در تزيينات گچبري 
بسيار  ساساني  دوره  در  ايران 
متداول بود.(انصاري،١٣٦٥: ٣٢٧). 
علت چنين امري بيشتر به اين دليل 
به  را  گچ  دوره  اين  در  که  است 
صورت خشت هاي قالبگيري شده 
تهيه مي نمودند (مصباح اردکاني و 
لزگي، ١٣٨٧: ٤٠). شايد بتوان دليل 
ديگر را سادگي اجراي اين نقوش 
در کادربندي سطوح تزييني و عدم 
اجرا  پيچيدگي آن ها در طراحي و 

دانست.

تصوير ٣. الف: گچبري ازاره شمالي مسجد سيمره، مأخذ: لک پور، ١٣٨٩، ٢١٩ ب: گچبري تپه ورامين ساساني. مأخذ: ايازي وديگران، 
١٣٨٧،:٦٢ ج: گچبري  قلعه گوري،ساساني، مأخذ: فروزنده مهر، ١٣٩١، ٦٨

  تداوم نقش مايه هاي گياهي وهندسي 
ساساني در تزئينات گچبري   مسجد 

سيمره  /٧ ٧-٩٥ 



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۸۱

فصلنامة علمي نگره

پيچک  دو  و  هم  روبروي  مو  برگ  نيم  دو  مواردي  در 
روئيده از آنها منتهي به دو نيم برگ مو با رگبرگهاي کم 
عمق و متراکم، پشت به پشت هم محصور در يک پيچک 
دايره اي شکل مشاهده مي شود. (تصوير۲ الف وسط) 
در سطوح تزئيني ديگر، برگهاي پهن مو محصور در دو 

پيچک مواج مدور نمايان شده که دو پيچک در وسط به 
هم پيوسته و تبديل به يک شاخه بلند منتهي به دو غنچه 
نيلوفر سه شاخه مي شوند. (تصوير۲ الف چپ) تاک و 
پيچک از قديمي ترين عناصري است که در هنر ساساني 
ديده مي شود، نکته جالب توجه در خصوص اين نقش در 

تصوير٤. الف. دو نمونه نقش نخل مسجد سيمره. ماخذ: لک پور، ١٣٨٩، ٣٨٢، ٢٥١ ب: دو نمونه نقشمايه برگ نخل گچبري ساساني، راست: 
بيشابور. ماخذ: Ghrishman, 1938: 154 چپ: كيش. ماخذ: پوپ و اكرمن، ١٣٨٧،٧٧٠ 

تصوير٥. الف: سه نمونه نقش كنگر گچبري مسجد سيمره، مأخذ:لک پور، ١٣٨٩، ٢٧٣،٢٢١، ٢١٣ ب: نقش كنگر دوره ساساني طاق بستان، 
مأخذ:کروگر، ١٣٩٦، البوم ص٤٠.

تصوير٦. الف: سه نمونه نقش گل نيلوفر گچبري مسجد سيمره، مأخذ: لک پور، ١٣٨٩، ٢٢٩،٢٣٨،٢٧٥ ب: نقش گل نيلوفر گچبري ساساني، 
بيشاپور، مأخذ: شاهين، ١٣٨٠، ١٩٤. 



دوره ساساني، استفاده از برگ موي منفرد است که در 
بسياري آثار به عنوان نگاره اي تکرار شونده استفاده 
شده است. براي نمونه مي توان به گچبريهاي به دست 
آمده از تيسفون (تصوير۲ ب) و کاخ کيش دوره ساساني 
اشاره کرد. مي توان اين حرکت را مقدمه اي براي استفاده 
گسترده از نقش برگ مو در دوره اسالمي دانست؛ زيرا 
از زماني که برگ مو به عنوان يک عنصر منفرد، مورد 
استفاده قرار گرفته، هنرمند آزادانه به دخل و تصرف در 
ساخت آن پرداخته است. (محمدي فر و ديگران،۱۳۹۲، 
۷۱) در واقع استفاده از برگ بر روي قوس روشي بود 
براي  پارتي  هنرمندان  اما  ميرفت  کار  به  ديرباز  از  که 
قرار  هم  پشت  بر  پشت  را  پيچک  دسته  دو  بار  اولين 
دادند و يک دسته قوس از آن ابداع نمودند. (فريه، ۱۳۷۴، 
اين روش و  ادامه  با  ۸۰ -۷۲) بعدا هنرمندان ساساني 
افزايش تعداد پيچ ها توانستند قوسهاي بيشتري را ايجاد 
نمايند. استفاده از اين قوسها در سراسر دوره اسالمي 
مورد توجه بوده است و مي توان گفت که از اصلي ترين 
نقشها محسوب مي شود و استفاده از برگ مو بر روي 

فراواني  به  سيمره  مسجد  تزئينات  در  مواج  پيچک هاي 
مشهود است.

ازاره شمالي  گچبري شده  لوح  ۳الف)  (تصوير  در 
مو  برگ  و  انگور  خوشه  نقش  مسجدسيمره،  شبستان 
مسجد  گچبري  در  است.  شده  تزئين  ها  دايره  داخل 
سيمره هر خوشه انگور از چندين دانه مرواريد توخالي 
تشكيل شده است. مرواريدهاي توخالي همچنين داخل 
قاب چهار پر (تصوير۳ الف) همانند مداليونهاي ساساني 
گچبري  يافته هاي  از  زيادي  تعداد  در  است.  رفته  بكار 
دانه و  يا به صورت تک  ساساني، نقش مايه مرواريد، 
يا به شکل نواري براي حاشيه بندي نقوش و نيز نقش 
خوشه انگور و برگ مو به کار رفته است (تصوير۳ب 
و ج ) فرم برگ مو بويژه در کنار نقش انگور در مسجد 
در  نقش  اين  مشابه  و  است  رفته  بکار  فراوان  سيمره 
گياهي  نقوش  مشابه  نمونه هاي  است..  ساساني  دوره 
برگ مو و خوشة انگور مسجد سيمره در دورة ساساني 
عبارتند از؛ گچبري هاي به دست آمده از کيش، بيشابور، 
تپه حصار، تپه ميل (پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷، ۷۷۵، شاهين، 

تصوير٧. الف: گچبري ساساني راست:حاجي آباد فارس (ايازي و 
ديگران، ١٣٨٧: ٤٠) وسط: برزقواله لرستان. چپ: قلعه گوري. ماخذ: 

فروزنده مهر، ١٣٩١، ٥٢، ٧٣ 

تصوير٨. الف، ب : دو نمونه نقش انارگچبري مسجد سيمره. ماخذ: لک پور، ١٣٨٩،٢٤١، ٢٤٣ ج: گچبري ساساني، باال:کاخ تيسفون. ماخذ: مبيني 
و شافعي، ١٣٩٤، ٥٦ پايين: برزقواله لرستان. ماخذ: منصوري و کرميان، ١٣٩١، ٨٠

تصوير٧. الف: گچبري ساساني راست:حاجي آباد فارس (ايازي و 
ديگران، ١٣٨٧: ٤٠) وسط: برزقواله لرستان. چپ: قلعه گوري. ماخذ: 

فروزنده مهر، ١٣٩١، ٥٢، ٧٣ 

  تداوم نقش مايه هاي گياهي وهندسي 
ساساني در تزئينات گچبري   مسجد 

سيمره  /٧ ٧-٩٥ 



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۸۳

فصلنامة علمي نگره

نقش  کرات  به  ساساني  هنر  در  زندگي  درخت  تصوير 
شده و نمونه بارز آن در طاق بستان مشاهده مي شود. 

(kroger,1982,tafel 40)
نقشمايه نخل در هنر ساساني غالبًا بر روي پالکهاي 
گچي در ترکيب با ديگر عناصر گياهي به کار رفته است. 
(تصوير ۴ ب راست) در برخي از قطعات، اين نقشمايه 
به  که  اي  گونه  به  گرفته  فاصله  خود  طبيعي  شکل  از 
مي شود.  نزديک  بسيار  نيلوفر)  (گل  لوتوس  نقشمايه 

(تصوير ۴ب چپ)

برگ کنگر: 
برگي است تقريبًا از نظر شکل نزديک به برگ هاي 
پالمت (نخل) ولي برگ هاي آن پهن تراست و سر برگها 
برگهاي  دليل  به  دارد.  حلزوني  گاه  و  خميده  حالت 
تيز  نقطه  معناي  به  (اک)  نام  به  يونان  در  خاردارش 
آکانت جنبه مشخص سرستون  يا  کنگر  است.  معروف 
کورنتي است که در سرستونهاي بيزانسي داراي انواع 
نقوش  در   .(۵۴ شافعي،۱۳۹۴:  و  (مبيني  است.  مختلف 
صورت هاي  به  کنگر  برگ  سيمره،  مسجد  گچبريهاي 
الف  (تصوير۵  شکل،  حلزوني  باز  نيمه  جمله  از  متنوع 
راست) به صورت چرخشي که انتهاي آنها در مرکز به 
يکديگر پيوسته (تصوير۵ الف وسط)، برگ کنگر کامل 
محصور در پيچکهاي مواج دايره اي و نيز پشت به پشت 
و در عين حال دوبدو روبروي هم قرار گرفته اند که در 
نهايت تشکيل يک برگ کامل را مي دهند (تصوير ۵ الف 

و ۷۴-۷۵)  و ۶۹   ۷۶ فروزنده مهر، ۱۳۹۱،   ،۲۶۳ ،۱۳۸۰
چال ترخان، تيسفون، دامغان و.... نقش خوشه گندم نيز 
در حاشيه هاي مربع شكل گچبري مسجد سيمره متاثر 
از نقوش مشابه آن در هنر ساساني است. (تصوير۳الف 
)خوشة گندم يا نقوش قلبي شکل در دوره ساساني در 
گوري(تصوير۳ج)،  قلعه  چال ترخان،  گچبري  تزئينات 
تپه ميل در ورامين، تخت سليمان، نظام آبادو...( شاهين، 

۱۳۸۰، ۱۷۴، ۱۶۴، ۱۶۳) مشاهده مي شود.
از  يکي  تزئيني  نخل  نقشمايه  نخل:  نقش مايه 
است  ساساني  هنر  در  تزئين  عوامل  فراوانترين 
(پرادا،۱۳۵۷: ۳۰۷). در تزئينات گچبري بناهاي ساساني 
نظام آباد،  تيسفون،  حصار،  برزقواله،  گوري،  قلعه  در 
و   ۷۷۴ و...(همان:  خارک  ترخان،  چال  بيشابور،  کيش، 
۱۷۳، شاهين، ۱۳۸۰: ۳۱۴، فروزنده مهر، ۱۳۹۱: ۵۱-۷۶ 
تزئيني  سطوح  در   ،(۲۷۰  :۱۳۹۴ حسن پور،   .۷۱-۷۲ و 
گچبريهاي مسجد سيمره، برگ نخل همانند نقش تزئيني 
و  طراحي  مختلفي  اشکال  به  انگور،  و خوشه  مو  برگ 
صورت  به  نخل  برگ  نمونه،  يک  در  است.  شده  اجرا 
کفه صدف مانند در ابعادي بسيار بزرگ و برگچه هاي 
در  است.  شده  نقش  بيرون  به  يا  و  داخل  به  رو  آن 
دانه  يک  نخل،  برگهاي  از  يک  هر  فاصله  به  نقوش  اين 
مرواريد توخالي نقش بسته است.(تصوير۴ الف راست). 
در نمونه ديگر برگ نخل به صورت سه شاخه از بين 
دو برگ گسترده بيرون آمده است. (تصوير۴ الف چپ) 
چنين نقش مايه اي ميتواند تمثيلي از درخت زندگي باشد. 

تصوير 9. الف: سه نمونه نقش الله گچبرى مسجدسيمره. ماخذ: لك پور، ب باال: نقش الله تپه ميل،1389، 263،  259،   257،   221 ، تصوير 1831
،ساسانى. ماخذ: ايازى و ديگران، 1387، 21 ، 62 ب پايين: برزقواله لرستان، ساسانى. ماخذ:كرميان، 1395، 24



چپ) ترسيم شده است.
و  کنگر  برگهاي  نيم  طرح  ساساني،  دوره  در 
به وجود آورد  را  ساقه هاي آن، گونه اي شاخ و برگ 
که از آن براي تزيين حاشيه قابها، افريزها، پوشش نما 
و نيز تزيين ظروف نقره ساساني استفاده مي شد (پوپ 
ساساني  دوره  در  کنگر  نقش   .(۷۷۲ اکرمن،۱۳۸۷،  و 
برزقواله،  گوري،  قلعه  محوطه هاي  گچبري  تزئينات  در 
حصار، طاق بستان (تصوير۵ب)، تيسفون و حاجي آباد 
ديده مي شود. (فروزنده مهر، ۱۳۹۱، ۷۶-۵۱ و ۷۱-۷۲، 

حسن پور، ۱۳۹۴، ۲۷۰). 

گل نيلوفر:
 نقش گل نيلوفر به صورت غنچه سه شاخه در گچبري 
سيمره نشان داده شده است. در نمونه هايي از سطوح تزئيني، 
برگ هاي پهن مو محصور در پيچکهايي با چرخش مدور 
در وسط بهم پيوسته و تبديل به يک شاخه بلند منتهي به دو 
غنچه نيلوفر سه شاخه شده است. در اين نمونه غنچه نيلوفر 
شاخه وسط بلندتر از دو شاخه کناري است.(تصوير ۶ الف 
راست) نمونه ديگر گل نيلوفر با شاخه هاي مساوي از بين دو 
برگ نخل روييده است. (تصوير ۶ الف وسط) در نمونه هاي 
ديگر تزئيني غنچه گل نيلوفر سه شاخه همراه با تزئيناتي برگ 
مانند در اطراف آن، از ميان نيم برگ هاي کنگر روييده است 
كه همانند نقشمايه ساساني دو بال گسترده و شي مقدس 
در ميان آن نشان داده شده است. (تصوير۶الف چپ). «در 
هنر ساساني گل نيلوفر و مرواريد از نمادهاي «فرّه» هستند 
نيلوفر  گل  گسترده  كاربرد   (۱۲۶-۱۲۵ (موحدي،۱۳۸۱،   «
در تزئينات گچبري ساساني محوطه هايي چون قلعه گوري، 
بيشابور (تصوير۶ب)، حصار، نظام آباد و...( فروزنده مهر، 

۱۳۹۱: ۵۳، شاهين، ۱۳۸۰، ۱۹۴-۱۶۶) مشاهده شده است. 

گل روزت: 
نقشمايه  نوع  اين  بکارگيري  از  فراواني  نمونه هاي 
تزئيني در گچبري دوره ساساني و در بناهايي چون 
آباد،  حاجي  خارک،  جزيره  برزقواله،  گوري،  قلعه 

 ،۱۳۹۱ مهر،  (فروزنده  يزدگرد  قلعه  کيش،  چالترخان، 
ديگران،  و  ايازي   ،۲۷۰  ،۱۳۹۴ پور،  حسن   ،۷۴-۷۵
قابل   (۱۹۸ و   ۳۰۹  ،۱۳۸۰ شاهين،   ،۷۶ و   ۵۰  ،۱۳۸۷

(تصوير۷الف).  است  مشاهده 
سيمره،  مسجد  گچبريهاي  تزئينات  در  روزت  گل 
بصورت شش، هشت و يا دوازده پر و به صورتي که 
شده  ترسيم  پهن  و  باريک  ميان  در  يک  آن  گلبرگهاي 
ديگر،  نمونه هاي  از  برخي  در  است.  شده  طراحي  اند، 
هر  که  پر  گل شش  يک  کوچک  دواير  از  هريک  درون 
گلبرگ به شکل قلب نقش شده است، اجرا گرديده است. 
گلبرگ  شش  با  گل  يک  ها،  نمونه  از  ديگر  برخي  در 
در مرکز قاب نقش شده است و يک رديف برگچه هاي 
گرفته  بر  در  را  مرکزي  گل  حالت چرخشي  با  متوالي 

است (تصوير۷ب) 

ميوة انار: 
به  انار  تزئينات گچبريهاي مسجد سيمره، ميوه  در 
است.  ارائه شده  آنها  تاج  در طراحي  متفاوت  گونه  دو 
(تصوير۸ الف، ب) در يکي تاج ميوه انار فاقد ريز نقش 
است و در نمونه ديگر تاج ميوه مزين به نقوش گياهي 
به صورت شاخه اي ميان دو نيم برگ و برگچه طراحي 
شده است. تشابه نقش انار از ميان برگهاي گسترده در 
گچبري ساساني و مسجد سيمره مشاهده مي شود اما در 
فرم تاج ميوه نوآوري در گچبري سيمره ديده مي شود. 
نشان  تاريخي  دوران  در  هنري  آثار  روي  بر  بررسي 
داد که استفاده از نقشمايه انار براي اولين بار در قلعه 
است.  گرفته  صورت  اشکاني  دوره  به  مربوط  يزدگرد 
تزئينات  در  تزئيني  نقشمايه  اين  از  بسياري  نمونه هاي 
نظام آباد،  بناهاي ساساني مکشوفه در «کيش،  گچبري 
تيسفون، چال ترخان، دشت ورامين و برزقواله نيز نقش 
 ،310 (شاهين، ۱۳۸۰،  مي شود».(تصوير۸ج)  ديده  انار 

 .(Thompson,1976:fig5
گل الله:

 گل الله در تزئينات گياهي مسجد سيمره، به لحاظ 

تصوير١٠. الف:گل چهارپر، گچبريهاي مسجد سيمره. ماخذ: لک پور، ١٣٨٩، ٣٣٣. ب: قطعه گچبري ساساني، کيش (عراق). ماخذ: 
Thompson,1976,plate XXIV.2

  تداوم نقش مايه هاي گياهي وهندسي 
ساساني در تزئينات گچبري   مسجد 

سيمره  /٧ ٧-٩٥ 
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شکلي و فرمي به صورتهاي مختلفي طراحي و ترسيم 
شده است. در يک نمونه، غنچه گل الله با شش برگچه 
نمونه هاي  در  است.  شده  ترسيم  آن  از  روئيده  هاللي 
ديگر، يک رديف افقي الله بهم پيوسته در حاشيه پاييني 
صورت  به  يا  و  سيمره  مسجد  شده  گچبري  محراب 
برگهاي نيمه بازي با برگچه هاي نوک تيز روئيده از آن، 
پيچکهاي بلند منتهي به جوانه سه شاخه اي و پيچک هاي 
حلزوني روئيده از اطراف گل الله و يا محصور در دو 
ساقه با سه برگچه در ابعاد کوچک و در نهايت گل الله، 
بوسيله دو پيچک منتهي به برگ نيمه باز و دو نيم برگ 
شده،  برگرفته  در  مواج  روبان  دو  و  بال  دو  شکل  به 
الله  گل  نقشمايه  ۹الف).  (تصوير  است  شده  ترسيم 
« در تزئينات گچبري ساساني، قلعه گوري، برزقواله، تپه 
ميل، بيشابور، نظام آباد، چال ترخان، کيش» (حسن پور، 
شاهين،   ،۱۱۲  :۱۳۸۷ ديگران،  و  ايازي   ،۲۷۰  ،۱۳۹۴
Moorey,1979,132 ،320 ،1380)، مشاهده مي شود. 

(تصوير ۹ ب)

گل چهارپر (شبدري):
سيمره،  مسجد  گچبريهاي  گياهي  نقوش  از  برخي   
است  از طرحهاي هندسي  پر، متشکل  همانند گل چهار 
چهارپر «گل هاي  الف)   ۱۰ (تصوير  اند.  شده  ترسيم 

از  مکشوفه  گچبري هاي  تزيينات  در  شکل)  شبدري    )
قلعه گوري، برزقواله، کيش، تپه ميل ورامين، گچ گنبد، 
نظام آباد»(فروزنده مهر، ۱۳۹۱، ۶۹-۶۸، شاهين، ۱۳۸۰، 
 (Moorey,1979,134 ،767 ،1387 ،۳۰۸، پوپ و اکرمن

مشاهده مي شود. (تصوير۱۰ ب)

ميوه بلوط:
 در تزئينات گچبري مسجد سيمره، ميوه بلوط دايره 
اي شکل و بر سطح آن تزئينات فلس مانند و با کاکلي 
(تصوير۱۱  است.  شده  ترسيم  پر  سه  گاهي  و  پر  پنج 
نيز  ساساني  تزئينات  در  مدور  بلوط  نقش مايه   الف) 
در صحنه  کاله سوارکار  روي  بر  جمله  از  ديده شده، 

گچبري هاي  تزئينات  در   ( شير(تصوير۱۱ب  شکار 
نظام آباد،  ترخان  چال  در  ساساني  دوره  از  مکشوفه 
تيسفون(تصوير۱۱ج ) و المعاريد (پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷، 
۱۷۲) نيز نقش بلوط مشاهده مي شود. نقش بلوط در کاخ 
تيسفون به صورت بادامي شکل و متفاوت از نقش دايره 

وار اين نقشمايه در مسجد سيمره نمايان مي شود. 
 تفاوتي که نقش بلوط با نقش انار در تزئينات مسجد 
است.  آن  تاج  در  و  ميوه  زمينه  بافت  در  دارد  سيمره 
را  آن  زمينه  مانند  فلس  بافت  بلوط  ميوه  در  بطوريکه 
در  تو  اي  دايره  نقوش  انار  ميوه  در  و  است  پوشانده 
تو قرار دارد. در مورد تاج ميوه بلوط گاه بصورت سه 
نمايان  داخلي  تزئينات  فاقد  و  شاخه  پنج  گاه  و  شاخه 
شده اند. تاج ميوه انار به دو صورت سه شاخه بدون 
تزئينات داخلي و برخي با تاجي حاوي تزئينات گياهي 
مي شود.  نمايان  سيمره  مسجد  تزئينات  در  نخل،  برگ 

(تصوير ۸ الف و ب) 

ميوه کاج:
در تزئينات گچبري مسجد سيمره، ميوه کاج با خطوط 
(تصوير۱۲  است.  نقش شده  آن  بر سطح  جناغي شکل 
برزقواله،  بناهاي ساساني در  تزئين  الف) ميوة کاج در 
شاهين،   ،۷۱ (فروزنده مهر،۱۳۹۱:  بيشابور  نظام آباد، 
۱۳۸۰: ۳۲۰ و ۲۰۶) مشاهده مي شود. (تصوير۱۲ ب) در 
اين سطوح تزئيني، ميوه کاج به شکل مخروط نوک تيز 
با برجستگي ها و فرورفتگي هاي مثلثي شکل به صورت 

ميوه گياه افسانه اي در رأس گياه نشان داده شده است.

گل کوکب:
 در تزئينات گچبري مسجد سيمره، گل کوکب با دو 
رديف گلبرگ هايي با لبه گرد و يا با دو رديف گلبرگهاي 
نوک تيز شعاعي که درون هرگلبرگ يک رديف دانه هاي 
در  است.  شده  طراحي  است،  شده  نقش  ريز  مرواريد 
دايره  با  شکل  مثلث  گلبرگ  يک  گلبرگ،  دو  هر  فاصله 
در ميان آن قرار دارد؛ در اين سطوح تزئيني تمامي گل 

تصوير١١. الف: دو نمونه نقش گياهي ميوه بلوط در تزيينات گچبريهاي مسجد سيمره. ماخذ: لک پور، ١٣٨٩: ٢٥٣،٢٥٥.ب: بشقاب ساساني، 
ساري. ماخذ: گيرشمن، ١٣٩٠، ٢١١ ج: گچبري ساساني،کاخ تيسفون. ماخذ: کروگر، ١٣٩٦، ١٨٩ 



ها با نواري متشکل از خطوط مورب، موازي و متوالي 
با يک  اند، فواصل خالي ما بين هر دو گل  احاطه شده 
بوته سه شاخه همراه با يک رديف دانه هاي مرواريدي 
ريز، پرشده است. (تصوير ۱۳الف) همچنين گل کوکب 
ترخان  چال  نظام آباد،  حصار،  تپه  گچبري  تزئينات  در 
 ،(Thompson,1976,fig2  ،۳۱۲  ،۱۳۸۰ (شاهين، 

مشاهده مي شود. (تصوير۱۳ب) 

گل تاتوره: 
که  سمي  دانه هاي  با  کاسني  تيره  از  است  گياهي 
زاگرس  دامنه هاي  بومي  گياه  و  دارد  داروئي  مصرف 
غربي است به لحاظ شکل مشابه نمونه هاي تزئيني ميوه  
کاج طراحي شده است. سطح داخلي اين گل با برگچه هايي 
نوک تيز که انتهاي آن ها به برگچه اي ديگرختم مي شود، 
تزئينات  در  نقش  اين  (تصوير۱۴).  است  شده  ترسيم 
ساساني  دوره  در  اما  است؛  مشهود  سيمره  مسجد 
نمونه اي از اين نقش گياهي در گچبري يافت نشد و از 

نوآوري هاي نقوش سيمره است. 
در يک بررسي جامع و کلي، نقوش گياهي بکاررفته 
در تزئينات گچبري مسجد سيمره عبارتند از؛ برگ مو 
يا  گندم  کنگر، خوشة  برگ  نخل،  برگ  انگور،  و خوشة 
الله، گل کوکب، گل  نيلوفر، گل  قلبي شکل، غنچة  نقوش 
کاج،  ميوة  انار،  ميوة  تاتوره،  گل  روزت،  گل  پر،  چهار 
ميوة بلوط، به غير از نقش ماية گل تاتوره، تمامي نقوش 
گياهي به کار رفته در تزئينات گچبري مسجد سيمره، از 
جملة نقوش پرکاربرد در تزئينات گچبري دورة ساساني 
هستند و نقاط مشابه آنها در جدول منعکس شده است. 
(جدول شماره ۱) نقوش گياهي عهد ساساني در اقسام 
متنوعي از جمله، آکانتوس (کنگر)، پالمت (نخل)، لوتوس 
و  کاج  ميوه  انگور،  خوشه  و  تاک  برگ  انار،  (نيلوفر)، 
خود  در  که  است  روزت  وگل  برگ دار  گل هاي  بلوط، 

مفاهيمي از عشق و آباداني، حاصلخيزي، باروري و... 
را تداعي مي کرده اند.

تزئيني  سطوح  در  رفته  بکار  گياهي  نقوش  تمامي 
مسجد سيمره در يک نظم به هم پيوسته و در يک توالي 
مي شوند.  تکرار  افقي  و  عمودي  رديف هاي  در  منظم 
هندسي  قاب هاي  درون  در  نقوش  اين  قرارگيري 
نظم  يکديگر،  به  نقوش  اين  گره بندي  و  مختلف الشکل 
موجود در تکرار و تقارن بکار رفته در طراحي نقوش 
گياهي اين بنا را هرچه بيشتر آشکار مي سازد. به اين 
ترتيب طرح ها به گونه اي ارائه شده که هر واحد در عين 
حال که ويژگي خود را حفظ کرده، در نقش ديگري ادامه 
مي يابد و بانقوش ديگر ارتباط برقرار مي کند. از سويي 
سيمره،  مسجد  گچبري هاي  تزئيني  سطوح  در  ديگر، 
لحاظ  به  تزييني  مختلف  طرح هاي  در  گياهي  نقوش 
برخي  در  مثال،  براي  مي شوند.  ظاهر  شکلي  و  فرمي 
برخي  در  و  انگور  خوشة  با  همراه  تاک  برگ  سطوح 
بدون آن و به همين صورت برگ نخل گاهي به صورت 
رگبرگ هاي  با  نخل  برگ  هشت  گاهي  صاف،  و  ساده 
عميق قطره اي شکل و گاهي به صورت مسبک يا برگ 
از  برخي  در  حلزوني شکل ،  نيمه باز  صورت  به  کنگر 
سطوح به صورت پشت به پشت و در عين حال دوبدو 
روبروي يکديگر، گاهي به صورت چرخشي و...ترسيم 
شده اند. بنابراين بنظر مي رسد هنرمندان طراح در ارائة 
نقوش گياهي تزئينات گچبري مسجد سيمره، به دنبال 
خلق آرايه هايي تازه از نمونه هاي ساساني بوده اند که 

در ادامه به آنها خواهيم پرداخت. 

در  آنها  نقوش هندسي مسجد سيمره و پيشينة 
هنر گچبري دورة ساساني

در  بکاررفته  هندسي  نقوش  کلي  بررسي  يک  در 
تزئينات گچبري مسجد سيمره عبارتند از: قاب هاي مربع 

تصوير١٢. الف: نقش گياهي ميوه کاج در تزئينات گچبريهاي مسجد سيمره. ماخذ: لک پور، ١٣٨٩، ٣٨٠، ٢٥٣.ب: گچبري ساساني، برزقواله. 
ماخذ: فروزنده مهر، ١٣٩١، ٧١

  تداوم نقش مايه هاي گياهي وهندسي 
ساساني در تزئينات گچبري   مسجد 

سيمره  /٧ ٧-٩٥ 
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عناصر مشتركدوره ساسانيمسجد سيمرهنقوش گياهي

برگ تاک و
 خوشه انگور

تصوير برگ و خوشه انگور و قرارگيري در 
فرم هاي دايره وار پيچكهاي مو

ساختار بيروني برگ ها و شيارهاي داخلي برگبرگ نخل
استفاده از فرم هاي متنوع برگ نخل دردو دوره

فرم چرخشي و حلزوني برگهابرگ کنگر

خوشه گندم يا 
نقوش قلبي شکل

فرم قلب مانند خوشه گندم و استفاده در حاشيه 
هاو كادرها

حالت سه شاخه گل نيلوفر و سه حاشيه داخلي نيلوفر
در آن

ساختار کليگل الله

فرم و تعداد گلبرگهاگل کوکب

گل چهارپر 
شبدري شکل

دواير متوالي که هر دايره متشکل از چهار گلبرگ 
است 

گل روزت

 

گلبرگها بصورت شش، هشت، و يا دوازده پر

شکل انار از ميان برگهاي گستردهميوه انار

ساختار نقش با سطح مزيين به خطوط جناقي ميوه کاج

ساختارو فلس هاي روي ميوهميوه بلوط

گل تاتوره

جدول ١. مقايسه نقوش گياهي تزئينات گچبري هاي مسجد سيمره با نمونه هاي مشابه آن ها در دوران ساساني. ماخذ: نگارندگان



مثلثي شکل،  شکل،  دايره اي  قاب هاي  مستطيل شکل،  و 
يوناني،  زنجيره هاي  مواج،  نوارهاي  لوزي،  ذوزنقه اي، 
 .(۱۵ تصاوير  چندضلعي(  نقوش  و  بيضي شکل  نقوش 
حاشيه هاي تزئيني اين قاب هاي هندسي با نقوشي چون 
و  قلبي شکل  نقوش  هاشورها،  دايره ها،  موازي،  خطوط 
سويي  از  است.  شده  و...مّزين  يوناني  زنجيره هاي  يا 
ديگر، با استناد به يک مطالعه آماري، از نمونه قاب هاي 
مختلف، مشخص شد که از يک نمونه يا چند نمونه قاب 
به صورت مکّرر و بيشتر استفاده شده است. اين قاب 
ها عبارتند از؛ قابهاي دايره اي، مربع، مستطيل، مثلث و 
ذوزنقه اي شکل. ( لک پور، ۱۳۸۹، ۱۹۷-۱۹۶). همچنين « 
استفاده از قابهاي تزئيني در دورة ساساني متداول بوده 
آباد و تيسفون  بيشاپور، نظام  از  ازآنها  که نمونه هايي 
به دست آمده است»( Kroger, 1982,91) در اکثر اين 
که  شده  تعبيه  سوراخهايي  قاب  گوشة  چهار  در  قابها 
از  استفاده  با  قاب  ومحکمتر  بهتر  اتصال  براي  آنها  از 
قابهاي  است.  مي شده  استفاده  ديوار  به  آهني  ميخهاي 
قابهاي  عدد)،   ١٧  ) دايره  اشکال  شامل  سيمره  مسجد 
مربع ( ٥ عدد)، قابهاي مستطيل ( ٥ عدد)، قابهاي مثلث 
( ١٩ عدد) و قابهاي ذوزنقه ( ١ عدد) هستند. (يوسف 
وند و ميري، ۱۳۹۵، ۳۸) بنظر مي رسد هنرمندان طراح 
نقوش هندسي تزئينات گچبري مسجد سيمره به جهت 
قاب هاي  اين  بسيار  يکدستي  و  شباهت  از  جلوگيري 
سطح  بر  متفاوت  تزئيني  حاشيه هاي  ارائه  با  هندسي، 
گونه هاي  اين  يکدست  تشابه  و  تکرار  از  قاب ها،  اين 
مربع  قاب هاي  نمونه  براي  کاسته اند.  و  پرهيز  هندسي 
و مستطيل شکل، داراي حواشي تزئيني چون؛ شيارهاي 
موازي کوتاه افقي يا عمودي، نقوش دالبري و گاهي با 
تزئينات قلبي شکل، تزئينات نعل اسبي و قاب هاي دايره اي 
شکل داراي حواشي چون؛ مثلث هاي بزرگ و کوچک که 
به صورت سرباال و سرپائين طراحي شده با رديفي از 
در  مدور  حفره هاي  روئيده،  نيم برگ هاي  گياهي  نقوش 
دو  از  متشکل  نواري  با  حاشيه اي  مختلف،  اندازه هاي 

لبه ي کنگره اي و يک رديف حفره هاي دايره اي متوالي و 
حفره هاي النه زنبوري، مثلث هاي متوالي با حفره هايي در 
ميان هر مثلث، خطوط جناقي موازي و متوالي و نقوش 
دايره اي شکل با زنجير ه هاي يوناني است(تصاوير ۱۶). 
 در دوره ساساني شاهد کاربرد طرح هاي هندسي 
ساده و خطوط زاويه دار و نيز طرح هايي با فرم دايره، مربع 
نقش مايه هاي هندسي  اين دوره  در  و مستطيل هستيم. 
عمدتًا از تکرار و تقابل مثلث ها، مربع ها، طرح هاي L شکل 
 .(Azarnuosh,1996,814) و دايره ها تشکيل مي شوند
اين طرح ها اغلب به صورت بافتي و يا نقش هاي ديگري 
از جمله گياهان، حيوانات و انسان ها را در خود جاي داده 
و براي آن نقوش حکم قاب را پيدا کرده اند( منوچهري، 
هندسي  قاب هاي  تطبيقي  بررسي  يک  در   .(۶۱  ،۱۳۷۹
دورة  در  سيمره  مسجد  تزئيني  نمونه هاي  با  مشابه 
ساساني شناسايي شد. اين قاب ها شامل؛ قاب هاي هندسي 
مربع و مستطيل شکل1 در بناهايي چون؛ بيشابور و تپه 
ميل ورامين، قلعه يزدگرد، نظام آباد و... با حاشيه هايي 
تزئيني خطوط جناغي، دايره ها و نقوش قلبي شکل (ايازي 
و ديگران، ۱۳۸۷، ۷۵، ۶۲، ۴۸، ۱۹- شاهين، ۱۳۸۰، ۳۰۹)، 
نقوش  به  مّزين  حاشيه هايي  با  شکل  دايره اي  قاب هاي 
دايره  اي شکل در بناهايي چون تيسفون (پوپ و اکرمن، 
۱۳۸۷: ۱۷۳)، بيشابور (شاهين، ۱۳۸۰: ۱۶۶)، تپه حصار 
دامغان (ايازي و ديگران، ۱۳۸۷، ۲۹) و کيش (محمدي فر 
و اميني، ۱۳۹۴، ۱۵۷ – ۱۵۲)، نقوش هندسي لوزي شکل 
فروزنده مهر،  گوري(  قلعه  برزقواله،  محوطه  هاي  در 
 ،(۱۶۹  ،۱۳۸۰ (شاهين،  نظام آباد   ،(۴۸  ،۶۷  ،۱۳۹۱
مواج  نوارهاي   .(۱۹  :۱۳۸۷ ديگران،  و  (ايازي  بيشابور 
در تزئينات گچبري بناهايي چون چال ترخان، نظام آباد 
 Thompson,1976,fig2,) -۲۰۷ ،۳۱۰ ،۱۳۸۰ ،شاهين)
تزئينات  در  يوناني  زنجيره هاي   ،(fig 3(c.311- 312
ديگران،  و  (ايازي  قلعه يزدگرد  چون  بناهايي  گچبري 
قلعه   ،(Moorey, 1979, 133) کيش   ،(۵۱  :۱۳۸۷
گچ گنبد   ،(Karamiyan.et,2017: 87)برزقواله گوري، 

تصوير١٣. الف: نقش گياهي گل کوکب در تزئينات گچبري هاي مسجد سيمره. ماخذ: لک پور، ١٣٨٩، ٣٣٩.ب: گچبري ساساني؛ راست: تپه 
 Thompson,1976, plate XIV,fig10,13 :حصار دامغان. ماخذ: ايازي وديگران، ١٣٨٧، ٢٤، چپ: چال ترخان. ماخذ

از  آمده  بعمل  بررسي هاي  ١.در 
تزيينات گچبري دوره ي ساساني، 
قاب هندسي مثلثي شکل در طراحي 
اين  گچبري هاي  تزييني  سطوح 
دوره کاربرد بسيار اندکي داشته 
استفاده  مي رسد  بنظر  است. 
و  استفاده  در  نقش مايه،  اين  از 
ترکيب نقوش لوزي شکل در کنار 
يکديگر حاصل شده است؛ بنابراين 
نمي توان اين نقش را يکي از انواع 
نقوش هندسي اصلي و پرکاربرد 

دورة ساساني معرفي کرد. 
رجوع  بيشتر  اطالعات  براي   .٢
شود به ( فروزنده مهر، ١٣٩١، ٨٤ 
؛ منصوري و کرميان، ١٣٩١،٧٩- 

(٨١
٣. جهت کسب اطالعات بيشتر در 
و  محمدي فر  به؛  ک  ر.  زمينه  اين 

اميني، ١٣٩٤: ١٤٥. 
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تصوير ١٤ . نقش گياهی گل تاتوره در تزئينات گچبريهای مسجد سيمره. ماخذ: لک پور، 
١٣٨٩، ٢٥٩

جدول ٢. مقايسه نقوش هندسي تزئينات گچبري هاي مسجد سيمره با نمونه هاي مشابه آن ها در دوران ساساني. ماخذ: نگارندگان. 

نقوش 
هندسي

عناصر تطبيقيدوره ساسانيمسجد سيمره

مربع -
مستطيل

      
                   

 

وجه مشترک: داراي حاشيه هاي خطوط جناغي 
شکل و خوشه هاي گندم  يا قلبي شکل 

وجه مشترک: داراي حواشي تزييني دايره هاي دايره
تو خالي و نقوش دايره اي متوالي که با خطوط 

موازي بصورت يک درميان طراحي شده

وجه مشترک: طرح لوزي يا مربعهاي تو در تو لوزي
و متحدالمرکز. قاب لوزيهاي با نقوش هشتي 

شکل متوالي

نوار 
مواج

وجه مشترک: نوارهاي مواج دربرگيرنده نقوش 
گياهي و با حاشيه اي طنابي شکل

زنجيره 
يوناني

شباهت ساختار زنجيره، کاربرد درگچبري 
سيمره در حاشيه نقوش اما در گچبري 

ساساني در زمينه 



مثلثي شکل  هندسي  نقوش   ،(۶۷  ،۱۳۹۱ (فروزنده مهر، 
نظام  و  دامغان  حصار  تپه  بناهاي  تزئيني  سطوح  در 
آباد( ايازي و ديگران، ۱۳۸۷، ۲۸، شاهين، ۱۳۸۰، ۱۷۹) 
گچبري  تزئينات  در  تنها  چندضلعي  هندسي  نقوش  و 
 Thompson,1976,plate XVIII,)ري چال ترخان 
fig: 2) قابل مشاهده است( تصاوير ۱۷). همانگونه که 
ذوزنقه اي   بيضي و  هندسي  قاب هاي  مي شود،  مشاهده 
و  نداشته  کاربردي  هيچ گونه  ساساني،  دورة  در  شکل 
بنابراين اين نقوش را مي توان نوعي نوآوري در طراحي 

قاب هاي هندسي مسجد سيمره در نظر گرفت. 

بحث
بر اساس آنچه گذشت در نقوش تزئيني گچبري هاي 
و  گياهي  نقوش  از  مختلفي  گونه هاي  سيمره  مسجد 
گياهي  نقش  تنها  تاتوره  گل  است.  بکاررفته  هندسي 
طور  به  و  ساساني  دورة  گچبري  تزئينات  در  که  بود 
براي  و  نداشته  کاربردي  دوره  اين  تزئيني  نقوش  کلي 
نخستين بار در تزئينات گچبري مسجد سيمره به عنوان 
شمارة  شده ايم(جدول  مواجه  آن  با  محلي  نقش مايه اي 

بغير  هندسي،  نقوش  بررسي  در  ترتيب  همين  به   .(۱
نقوش  ديگر  ذوزنقه اي شکل،  بيضي و  هندسي  نقوش  از 
دارند(  ساساني  دورة  تزئيناتي  هنر  در  ريشه  هندسي 
بسيار  اينگونه شباهت  گفت  مي توان   .(۲ جدول شمارة 
ميان نقوش تزئيني گچبري هاي مسجد سيمره با دوران 
ساساني، ريشه در بستر جغرافياي تاريخي اين منطقه 
دارد. مطالعات باستان شناسي و محتواي متون و منابع 
تاريخي و جغرافيايي شواهد و مدارک بسياري مربوط 
به گسترش استقرارهاي ساساني در اين منطقه را آشکار 
ساخته اند. امروزه انجام فعاليت هاي باستان شناسي در 
به  ساساني  محوطه هاي  کشف  و  سيمره  سد  اطراف 
همراه تزئينات گچبري، از جمله داليلي است که مي توان 
با استناد به آنها، بکارگيري هنرمندان ايراني و متعاقب 
تزئينات گچبري مسجد سيمره  را در  ايراني  نقوش  آن 
قلعه  محوطه  گچبري  نمونه هاي  بيشتر  کرد.در  توجيه 
دوره  باستانشناسي  نواحي  از  که  برزقواله  و  گوري 
ساساني و نزديک به شهر سيمره هستند و در پژوهش 
تزئينات  با  تطبيقي  بررسي  مورد  نمونه هايي  حاضر 
بندي  کادر  و  حاشيه سازي  گرفت،  قرار  مسجد سيمره 

در مثلث و  اندک  کاربرد  ساساني  گچبري  در  مثلث 
گچبري  در  آمده،  بدست  لوزي  نقوش  ترکيب 
از  اي متشکل  با حاشيه  مثلثي  قاب هاي  سيمره 
نعل  قوسهاي  با  متوالي  موازي  خطوط  رديف 

اسبي

____________ذوزنقه

____________بيضي

چند 
ضلعي

و  دايره  نيم  طرحهاي  با  سيمره  گچبري  در 
گوشه دار، حاشيه آنها مزين به نوارهاي مواج 
کادربندي شده در گچبري ساساني بسيار نادر 
و تنها در تزئينات گچبري چال ترخان ري يک 

نمونه مشاهده شد

ادامه جدول ٢. 
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تصاوير ۱۵. قاب هاي هندسي بکاررفته در تزئينات گچبري مسجد سيمره. ماخذ: نگارندگان.

تصاوير ۱۶. نمونه هايي از حاشيه هاي تزييني قاب هاي دايره اي( راست)، مربع و مستطيل شکل( چپ)، مسجد سيمره. ماخذ: 
نگارندگان

بارزي  طور  به  گياهي  و  هندسي  عناصر  به  توجه  با 
انجام گرفته است. استفاده از گلها و برگهايي مانند نخل، 
کنگر، روزت و نيلوفر در گوشه چهارچوب هاي تزئيني 
طرح، از عناصري است که در گچبري هاي دو محوطه 
در  خود  اين  که   ۴ دارد.  وجود  گوري  قلعه  و  بزرقواله 
واقع زمينه اي بود براي تبديل شدن به شاخ و برگ هاي 
اسليمي و طوماري که در دوران اسالمي به شدت مورد 
مطالعات  ديگر  سويي  از  است.   گرفته  قرار  استفاده 
دورة  گچبري  هنر  تأثير  مي دهد،  نشان  آمده  عمل  به 
با  همراه  سيمره،  مسجد  گچبري  تزئينات  بر  ساساني 

نوآوري هايي نقشي در اين زمينه بوده است. براي نمونه 
در زمينة نقوش گياهي مي توان به طراحي متفاوت نقش 
طراحي  و  نخل  برگ هاي  در  شده  محصور  انار  ميوة 
متفاوت کاکل آن، تزيينات جناغي شکل سطح ميوه هاي 
و  الله  گل  غنچه هاي  از  آمده  بيرون  برگچه هاي  کاج، 
طراحي متفاوت شکل آن در سطوح تزئيني، طراحي هاي 
کرد.  اشاره  تاک  برگ  و  نخل  برگ  نقش ماية  متفاوت 
اين تنوع نقوش را نيز مي توان در گونه شناسي نقوش 
مشاهده  نيز  سيمره  مسجد  گچبري  تزئينات  هندسي 
کرد. حاشيه هاي متفاوت تزئيني قاب هندسي دايره اي، 



تصاوير ۱۷. قاب هاي هندسي ساساني مشابه با قاب هاي هندسي بکاررفته در تزئينات گچبري مسجد سيمره. ماخذ: 
نگارندگان

مربع و مستطيل شکل، قاب هاي هندسي تازه توليد شده 
نقوش  متفاوت  وجوه  جمله  از  بيضي شکل،  و  ذوزنقه 
هندسي گچبري هاي مسجد سيمره با نمونه هاي مشابه 
مي توان  تغييرات  اين  است.به  ساساني  دورة  در  خود 
درهم پيچيدگي نقوش تزئيني گچبري هاي مسجد سيمره 
را نسبت به سطوح تزئيني گچبري هاي دورة ساساني و 
دوره  آن  تزئيني  نقوش  بزرگنمايي  و  طراحي مشخص 
تزئيني  پذيرفت که سطوح  بايد  بنابراين  را اضافه کرد. 
گونه هاي  تقليد  بر  عالوه  سيمره  مسجد  گچبري هاي 
نوآوري هايي  گياهي و هندسي دوره  ساساني،  مختلف 
خلق  و  گياهي  و  هندسي  نقوش  ترکيب  زمينة  در  را 
آرايه هاي تزئيني تازه ارائه کرده است. همچنين، تقارن 
و تکرار دو اصل مهم هنر تزئيناتي دورة ساساني است 
تزييني  نقوش  طراحي  در  آن ها  بکارگيري  و  اجرا  که 
اين  بر  است.  مشاهده  قابل  سيمره  مسجد  گچبري هاي 

تشابهات مي توان روش و شيوة ساخت تزيينات گچبري 
مسجد سيمره را افزود که همانند دورة ساساني، متکي 
بر دو روش قالب گيري، ريخته گري و روش پيش ساخته۵ 
بوده است. بنابراين مطالعات به عمل آمده نشان مي دهد 
ساخت،  شيوة  در  سيمره،  مسجد  گچبري  تزئينات  که 
در  و  ساساني  هنر  مستقيم  ميراث دار  اجرا  و  طراحي 
نقش مايه هاي  بکارگيري  بر  عالوه  تزئيني  نقوش  زمينة 
تزئيني دورة ساساني، در خلق آرايه هاي تزئيني عالوه 
بر تقليد، نوآوري هايي را در اين زمينه و ترکيب نقوش 
تزئيني نيز ارائه کرده است. در نهايت بنظر مي رسد که 
هنرمندان طراح نقوش تزئيني گچبري هاي مسجد سيمره 
و  ارتباط  واسطه  به  بلکه  نبوده اند،  تقليد صرف  پي  در 
پيوستگي متني با هنر گچبري ساساني موجود در منطقه 
با  بوده اند  آن  بر  ساساني،  تصويري  نظام  حاکميت  و 

الهام از متون تزئيني پيشين، متون جديدي بيافرينند. 
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نتيجه
براساس مطالعات صورت گرفته، نقوش تزئيني گچبري هاي مسجد سيمره به دو گونة نقوش گياهي 
و هندسي قابل تقسيم بندي است. نقوش گياهي بکاررفته در سطوح تزئيني گچبري هاي اين بنا شامل 
نقوشي چون؛ برگ مو و خوشة انگور، برگ نخل، برگ کنگر، خوشة گندم يا نقوش قلبي شکل، غنچة 
نيلوفر، گل الله، گل کوکب، گل چهار پر، گل روزت، گل تاتوره، ميوة انار، ميوة کاج و ميوة بلوط، است 
که از اين ميان تنها نقش ماية گياهي گل تاتوره نقشي محلي و فاقد پيشينه اي هنري در دوره ساساني 
است. به همين ترتيب نقوش هندسي بکاررفته در تزئينات گچبري مسجد سيمره شامل نقوشي چون؛ 
قاب هاي مربع و مستطيل شکل، قاب هاي دايره اي شکل، مثلثي شکل، ذوزنقه اي، لوزي، نوارهاي مواج، 
زنجيره هاي يوناني، نقوش بيضي شکل و نقوش چندضلعي است که از اين ميان نقوش هندسي بيضي 
و ذوزنقه اي شکل همانند نقش مايه گل تاتوره، نقشي تازه و حاصل ذوق هنري هنرمنداني است که در 
طراحي تزئينات گچبري مسجد سيمره به دنبال خلق آرايه هاي تزئيني تازه بوده اند. عالوه بر تأثيرگذاري 
شکلي و فرمي، بکارگيري اصل تقارن و تکرار و شيوة ساخت تزئينات گچبري به دو روش قالب گيري، 
ريخته گري و پيش ساخته، مي توان شواهدي ديگر از تدوام هنر گچبري دورة ساساني را در تزئينات 
گچبري مسجد سيمره مشاهده کرد. چنين حجمي از شباهت و تأثيرپذيري را بايد معلول قرارگيري 
شهر سيمره در دورة ساساني ارزيابي کرد که شواهد بسياري از معماري مزين به تزئينات گچبري آن 
در مناطقي چون برزقواله و قلعه گوري و گوريه بدست آمده است. براساس يافته هاي باستان شناسي، 
تزئينات گچبري از مهمترين شيوه هاي آرايش فضاهاي معماري دورة ساساني در شهر سيمره بوده 
است که با استناد به آنها مي توان ارتباط و پيوستگي متني تزئينات گچبري مسجد سيمره را با تزئينات 
گچبري دورة ساساني توجيه کرد. اما اين در حالي است که در بررسي نقوش تزئيني گچبري هاي 
مسجد سيمره، شواهدي از خلق آرايه هاي جديد همچون گرايش به سمت طراحي متفاوت نقوش گياهي 
چون ميوة انار، ميوة کاج، غنچه هاي الله و يا طراحي حاشيه هاي تزئيني قاب هاي هندسي دايره يا مربع 
و مستطيل شکل به همراه خلق آرايه هاي هندسي تازه اي چون نقوش هندسي ذوزنقه و بيضي مشاهده 
مي شود. بنابراين مي توان گفت هنرمندان طراح تزئينات گچبري مسجد سيمره، با بکارگيري اين نوع 
نوآوري ها و درهم پيچيدگي نقوش تزئيني هندسي و گياهي عالوه بر تقليد، در پي ارائه سطوحي تزئيني 

تازه متناسب با فضاي فرهنگي و هنري قرون نخستين اسالمي بوده اند. 
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application of the principle of symmetry and repetition and the method of making stucco 
decorations by molding, casting and prefabricated methods, we can see other evidences of 
the continuation of the Sassanid period stucco art in the stucco decorations of the Seymareh 
Mosque. Such volume of similarity and influence should be considered as a result of the 
location of the city of Seymareh in the Sassanid period, which has been evidenced by many 
architectures decorated with its stucco decorations in areas such as Barzqavaleh, Qaleh Gori 
and Goriyeh. In most of the stucco specimens of Qaleh Gori and Barzqavaleh, which are 
from the archeological sites of the Sassanid period and close to the city of Seymareh, and in 
the present study, the specimens with decorations of the Seymareh Mosque were compared 
in terms of marginalization and framing according to geometric and plant elements. The 
use of flowers and leaves such as palm, artichoke, rosette and lotus in the corners of the 
decorative frames of the design is one of the elements that exists in the stucco of both areas of 
Bozorgvaleh and Qaleh Gori. Based on archaeological findings, stucco decorations have been 
one of the most important methods of arranging Sassanid architectural spaces in the city of 
Seymareh, which can be used to justify the textual connection between the stucco decorations 
of the Seymareh Mosque and the stucco decorations of the Sassanid period. However, in the 
study of the decorative patterns of stucco of the Seymareh Mosque, there is evidence of the 
creation of new arrays such as the tendency towards different designs of plant motifs such as 
pomegranate fruit, pine fruit, tulip buds or the design of the decorative borders of the frame. 
Circular or square and rectangular geometric shapes are observed along with the creation of 
new geometric arrays such as trapezoidal and oval geometric patterns. Therefore, it can be 
said that the artists who designed the stucco decorations of the Seymareh Mosque, by using 
these innovations and the complexity of geometric and plant decorative motifs in addition to 
imitation, sought to provide new decorative surfaces appropriate to the cultural and artistic 
atmosphere of the first Islamic centuries and created new texts.
Keywords: Plant Motifs, Geometric Motifs, Seymareh Mosque, Decorative Stucco, Sassanid Art
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In the pre-Islamic era, stucco was used to cover the walls of palaces and temples, because the 
building materials such as stone, sandstone or crude clay were not very interesting, and the 
richness of decorated walls was more effective than bare walls. This type of architectural-
related decorations in the history of Iran was technically and artistically developed and became 
one of the archetypes of the Sassanid era. Stucco patterns of this era include plant, geometric, 
animal and human designs. The use of these patterns in this period, with a few differences in 
quantity, was accompanied with some mythical concepts. The transfer of these designs from 
the Sassanid era to the cultural and artistic realms of Islam was in companionship with some 
changes such as selection of motifs based on their usage in religious or non-religious places and 
being measured according to the basic Islamic principles. This has made plant and geometric 
designs luckier than other designs. Under the influence of the Islamic view, these motifs tended 
to be abstract and the artists avoided direct imitation of nature. Fast curability, fast progression 
and the whiteness of stucco that were important in the decoration of Islamic buildings were 
among other factors involved in the re-use of stucco decorations in Islamic monuments. For 
these reasons, this art, along with its plant and geometric motifs, grew and developed. One of 
the important findings during the archeological activities in Seymareh, was the discovery of 
its mosque and its stucco decorations. According to the dates given, the mosque belongs to the 
late Umayyad and early Abbasid era. Considering the importance of stucco decorations in Iran, 
the main objectives of this study were, firstly, to identify types of decorative motifs influenced 
by Sassanid stucco, and then, to study the similarities and differences between the Sassanid 
stucco designs and the decorative designs of the Seymareh Mosque. Accordingly, the main 
questions of research are: what are the decorative motifs influenced by the stucco art of the 
Sassanid period in the stucco adornment of the Seymareh Mosque? What are the similarities 
between the Sassanid stucco designs and the decorative designs of the Seymareh Mosque? The 
results of the study show that the decorative motifs found in the mosque of Seymareh could be 
divided into two main types of plant and geometric designs. Meanwhile, in addition to design 
and implementation, the plant motif of the Datura flower, and trapezoidal, elliptical geometric 
patterns, as well as decorative margins used in circular, square and rectangular frameworks, 
differ from the decorative designs of the Sassanid era. In addition to the formal effect, the 


