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چكيده
معماري خانه هاي روستاهاي ايران حاوي انگاره هايي است که به ريشه هاي تاريخي آن ها اشاره دارد. 
يکي از اين انگاره ها، تزئينات داخلي آن هاست. در اين تحقيق پس از معرفي خانه هاي چهارصفه با قدمت 
دوره ايلخاني در روستاي تاريخي و هدف گردشگري دوسيران، از توابع شهرستان کوه چنار در استان 
فارس، به مطالعه تزئينات گچبري آن ها پرداخته مي شود. نگارندگان بر اين عقيده اند که تزئينات خانه هاي 
تاريخي دوسيران، علي رغم قرارگيري در منطقه اي روستايي که کم تر مورد توجه بوده؛ ويژگي هاي بارز 
گچ بري ابنيه هاي فاخر ايلخاني و برخي خصوصيات قابل مالحضه گچ بري اواخر ساساني و اوايل دوران 
اسالمي را داراست و سير تاريخي هنر گچ بري کشور را به طور قوي نشان مي دهد. لذا نگارندگان با هدف 
ريشه شناسي اين تزئينات و گرايش هاي زمينه ساز ساخت آن ها، به مطالعه و بررسي کالبد و موتيف هاي 
تزئينات نام برده و پيشينه به کارگيري اين موتيف ها در تاريخ گچ بري کشور پرداخته اند. سوال هاي 
تحقيق عبارتند از: ١- الگو و سازماندهي هندسي کتيبه هاي چهارصفه هاي دوسيران به چه شکلي است؟ 
٢- تزئينات گچ بري چهارصفه هاي روستاي دوسيران ريشه در چه دوراني دارد؟. روش تحقيق تفسيري- 
تاريخي است. شيوة جمع آوري اطالعات  از طريق پيمايش ميداني و اسناد کتابخانه اي به دست آمده است. 
ابزار تحقيق نيز استنتاج منطقي و مقايسه تطبيقي است. نتايج نشان داد کتيبه هاي موردمطالعه به سه 
گونه مستطيل ساده سطربندي شده، مستطيل عمودي داراي طاق نما و مربع هاي انتظام يافته براساس 
قطرهايشان، تقسيم مي شوند. اين كتيبه ها موتيف هاي مشابه گچ بري اواخر دوران ساساني تا اوايل دوره 
اسالمي و ويژگي هاي شاخص گچ بري ايلخاني نظير: کاربرد شکل طبيعي گياهان، نقوش پالمت و انار، 
تکنيک النه زنبوري، گره هندسي به عنوان تزئين، مقرنس گچي، خط ثلث، نقش روزت و شاه عباسي و... 
را دارند و در آن واحد تداوم و تفاوت هاي هنري دوران مختلف بازه زماني نام برده را به خوبي نشان 

مي دهند.
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مقدمه
تاريخي  و  فرهنگي  ابعاد  نشان دهنده  مي تواند  تزئينات   
به  مي تواند  آن  بررسي  اين رو  از  باشد.  جامعه  يک 
کمک  محيط  يک  سازنده  ابعاد  و  تاريخچه  بازشناسي 
معماري  به  معطوف  تحقيقات  عمده  ميان  دراين  نمايد. 
معماري  به  کمتر  و  است  تاريخي  بناهاي  و  شهري 
خانه هاي روستايي پرداخته شده است. شايان ذکر است 
تزئينات در خانه هاي روستايي به علت عدم پيوستاري 
فرهنگي عمده روستاها به فرهنگ مسلط در هر دوره، از 
ويژگي هاي تزئيني خاص خود بهره برده اند و هر کدام 
اين  به  توجه  با  يافته اند.  دست  ويژه  بياني  و  زبان  به 
دوسيران  تاريخي  روستاي  معرفي  به  محققين  مطلب، 
فارس،  استان  در  واقع  کوه چنار  شهرستان  توابع  از 
پرداخته اند. تزئينات در خانه هاي موسوم به چهارصفه 
نحوه  نگاره ها،  داراي  ويژه  گونه اي  به  روستا،  اين  در 
ارزشمند  وجه اي  که  است  انتظامي  و  قرارگيري 
گچ بري هاي  که  مي رود  گمان  چنين  مي دهد.  آن  به 
قرارگيري  عين  در  دوسيران  روستاي  چهارصفه هاي 
اين ابنيه در منطقه اي روستايي دور از دسترس که کم تر 
مهم  و  ابنيه شاخص  گچ بري هاي  با  بوده،  توجه  مورد 
کشور در دوره ايلخاني، هم راستايي و مشابهت زيادي 
از رويه هنر گچ بري  داشته باشند. به عالوه نشانه هايي 
مرور  به  كه  اسالمي،  دوره  اوايل  و  ساساني  اواخر 
زمان در دوره هاي بعدي کم رنگ شده بود نيز به طور 
بارز در اين کتيبه ها ديده مي شود. هدف از اين تحقيق 
بازشناسي و ريشةابي تزئينات چهارصفه هاي دوسيران 
به عنوان يک ميراث تاريخي روستايي و ملي است. جهت 
سنجش فرضيه تحقيق، پس از برداشت ميداني نقوش و 
نگاره هاي چهارصفه هاي روستاي دوسيران در مقياس 
سپس  و  شده  ترسيم  تصاوير  شاهد،  نمونه  با  يکسان 
شاخص  نمونه هاي  با  نگاره ها  اين  تطبيقي  مقايسه  با 
موجود در بازه تاريخي موردنظر، به اين سؤاالت پاسخ 
داده مي شود که؛ الگو و سازماندهي هندسي کتيبه هاي 
چهارصفه هاي دوسيران به چه شکلي است؟ و تزئينات 
گچ بري چهارصفه هاي روستاي دوسيران ريشه در چه 
دوراني دارد؟. ضرورت انجام اين تحقيق در آن است 
 که در حال حاضر بخش زيادي از بنا و بالتبع تزئينات 
در  چهارصفه ها،  اين  معماري  دستآوردهاي  ساير  و 
معرض تخريب است. لذا الزم است نگاره هاي اين ابنيه، 
و  فرهنگ  هنر،  بيانگر  و  هستند  کشور  ملي  آثار  از  که 
تاريخ ملي- منطقه اي مي باشند؛ ثبت شده و براي مطالعه 

آيندگان باقي بماند.

روش تحقيق
شيوه  است.  تاريخي   - تفسيري  روش  با  پژوهش  اين 
جمع آوري اطالعات از روش پيمايش ميداني و بررسي 

نيز  تحقيق  ابزار   . است  انجام شده  اي  كتابخانه  اسناد 
استنتاج منطقي و مقايسه است. جامعه آماري  عمارتهاي 

تاريخي  روستايي دوسيران مي باشد. 
دوسيران،  روستاي  تاريخي  عمارت  هفت  ميان  از 
داراي  دشتي،  کهيار  و  نادري  غالمحسين  عمارت  دو 
پنج  شامل  که  آن ها  تزئينات  و  هستند  گچ بري  تزئينات 
نوع کتيبه است که اين کتيبه ها در پژوهش حاضر مورد 
چهارصفه  دو  تزئينات  بررسي  با  گرفته اند.  قرار  بحث 
نام برده، مشخص شد كه از کتيبه ١، ٦٤ عدد در عمارت 
غالمحسين نادري و ٧٢ عدد در عمارت کهيار دشتي؛ از 
کتيبه ٣، ١٨٦ عدد در عمارت غالمحسين نادري و ١١٢ 
عدد در عمارت کهيار دشتي؛   و از کتيبه ٢، ٤ و کتيبه 
چهارصفه  در  عدد  يک  و   ٢٤  ،٨٠ ترتيب  به  نيز  سردر 
غالمحسين نادري قرار گرفته است. با توجه به فرسايش 
و تخريب شدن تعداد قابل توجهي از كتيبه هاي اين ابنيه، 
نگارندگان تالش کردند از هر كدام از انواع اين کتيبه ها، 
را  بودند  بررسي  قابل  و  سالم تر  كه  مواردي  تمامي 
انواع  از  دقيقي  و  كامل  خطي  طرح  به  تا  كنند  ارزيابي 

كتيبه هاي داخلي اين عمارت ها دست يابند.
و  تزئيناتشان  و  موردنظر  ابنيه  اوليه  بررسي  از  پس   
تهيه طرح خطي  و  آمده  به دست  اطالعات  مستندنگاري 
كتيبه ها، نگارندگان ابتدا به معرفي کلي کتيبه هاي مذکور 
و انتظام شکلي آن ها شامل: هندسه کتيبه ها، بخش هاي 
مختلف آن ها و ترتيب قرارگيري و نحوه سازماندهي اين 
بخش ها در کنار يک ديگر و سپس به بررسي محتوا و 
نگاره هاي هر کدام از اين بخش ها، جهت ريشةابي نقوش 
منظور  به  نيز  نهايت  در  پرداختند.  نام برده،  کتيبه هاي 
تزئينات،  اين  نگاره هاي  بهتر  بازشناسي  و  ريشةابي 
مقايسه تطبيقي ميان اين نقوش با نمونه هاي شاخص و 

مشابه در تزئينات گچ بري کشور انجام دادند.
حاضر،  تحقيق  در  ارجاع  چارچوب  و  تطبيق  روش   
مبتني بر سنجش هندسي-محتوايي کتيبه هاي دوسيران 
بازه  در  مشابه  نمونه هاي  ساير  با  آن ها  نقوش  و 
ايلخاني است. زمينه هاي تطبيق در  تاريخي ساساني تا 
تاريخ هنر  امر هنري در  تداوم  اين پژوهش، شباهت و 
اسالمي است؛ به گونه اي که کتيبه هاي دوسيران از منظر 
هنر  در  مسلط  هنري  سير  با  قوي  پيوستگي  نگاره ها، 

ايران دارد.  شيوة تجزيه و تحليل كيفي و كمي است.

پيشينه تحقيق
تزئينات  درباره  گرفته  صورت  پژوهش هاي  ميان  از 
موسوي  ايران؛  معماري  تاريخ  دوره هاي  در  تزئينات 
حاجي و ديگران (۱۳۹۸)، در مجله جامعه شناسي تاريخي، 
دوره ١١، شماره ٢، در مقاله« پژوهشي بر شاخص ترين 
ساساني»،  دوره  گچ بري هاي  در  گياهي  نمادين  نقوش 
نماد شناسي و بررسي مفاهيم نقوش گياهي در تزئينات 
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گچي دوره ساساني را مورد مطالعه قرار داده اند. نتايج 
تحقيق ايشان نشان مي دهد هر کدام از اين نقوش از نظر 
معنا و مفهوم در جاي خود، به منزلة نشانه هاي خاص 
تلقي شده و دربرگيرنده عنصر مفهومي خاصي بوده اند. 
با  مقاله خود  (١٣٩٥)، در  تقوي نژاد  صالحي کاخکي و 
محراب هاي  هندسي  آرايه هاي  بر  پژوهشي  عنوان« 
ايران» در مجله پژوهش هاي  ايلخاني در  گچ بري دوره 

معماري اسالمي، سال چهارم، شماره ١٠، ضمن معرفي 
انواع آرايه هاي هندسي به کار رفته در نمونه هاي شاخص 
تنوع،  ارزيابي  به  ايلخاني،  عصر  گچ بري  محراب هاي 
تداوم و تکرار هريک از گره هاي مذکور و نحوه کاربرد 
يافته  پرداخته اند.  محراب  مختلف  بخش هاي  در  آن ها 
هاي اين پژوهش حاکي از آن است که تزئينات گچ بري 
اين دوره شامل نگاره هاي خطي، گياهي و هندسي است 
و از منظر روش کار داراي ابداعاتي مانند بهره گيري از 
رنگ و عمق بخشي به احجام گچي است. شکفته(١٣٩١)، 
در مقاله« ويژگي هاي بصري شاخص تزئينات گچ بري 
معماري  مطالعات  مجله  در  ايلخاني»  عصر  معماري 
ايران، سال اول، شماره ٢، به مطالعه تطبيقي نمونه هاي 
عناصر  شناسايي  و  ايلخاني،  دوره  گچ بري  شاخص 
نتايج  است.  پرداخته  دوره،  اين  گچ بري  وشاخصه هاي 
پانزده  داراي  ايلخاني  تحقيق نشان مي دهد گچ بري  اين 
نظير  آن ها  از  برخي  که  است  شاخص  بصري  ويژگي 
فرزند،  و  مادر  کتيبه  بنايي،  و  معقلي  کتيبه هاي  کاربرد 
و  سه گوش  طاق نماهاي  تزئيني،  پيچ هاي  با  ستون 
گچ بري هاي  در  بار  نخستين  براي  مقرنس  محراب هاي 
ايران ديده مي شوند. شکفته و صالحي کاخکي( ۱۳۹۳)، 

تصوير١.نقشه و تصوير روستاي دوسيران و موقعيت چهار 
صفه هاي آن، مأخذ:  نگارندگان.
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تزئينات  تحوالت  سير  و  اجرايي  شيوه هاي  مقاله«  در 
نهم هجري» در  تا  هفتم  قرون  در  ايران  گچي معماري 
مجله نگره، دوره ٩، شماره ٣٠، پس از بررسي پيشينه 
گچ بري در ايران، به مطالعه نمونه هاي موردي و بررسي 
تکنيک اجراي آن پرداخته و در نهايت شيوه هاي تزئيني 
گچي اين دوران را در يازده نوع، دسته بندي کرده است. 
شناسايي  مقاله«  در   ،(۱۳۹۷ ديگران(  و  حقيق نژاد 
كاركردهاي معناگرايانه تزئينات گچ بري چله خانه خانقاه 
بايزيد بسطامي» در مجله نگره، دوره ۱۳، شماره ۴۷، به 
بايزيد  تزئينات چله خانه خانقاه  بررسي جزئيات نقوش 
بسطامي و معناي نمادين آن ها پرداخته اند. در رابطه با 
تزئينات ابنيه روستايي نيز، پژوهشگراني نظير کريميان 
و احمدي( ١٣٩٦)، در مقاله خود با عنوان« گونه شناسي 

قاجار» در  تزئينات منازل روستايي اصفهان در عصر 
مجله نگره، دوره ١٢، شماره ٤١، براساس جنس مصالح 
مطالعه،  مورد  نمونه هاي  در  را  تزئينات  کار،  تکنيک  و 
دسته بندي کرده و فراواني هريک را محاسبه نموده اند. 
کياني نيز با انتشار کتاب« تاريخ هنر معماري ايران در 
با  سمت،  انتشارات  در   ١٣٧٧ سال  در  اسالمي»  دوره 
اين  تزئينات  مهمترين  ايلخاني،  دوره  معماري  بررسي 
باور  اين  بر  و  دانسته  آجرکاري  و  گچ بري  را  دوره 
است که گچ بري اين دوره، بر دوره هاي متقدم و متاخر، 
گسترده  تحقيقات  وجود  با  داشته است.  کامل  برتري 
صورت گرفته درباره تزئينات گچ بري دوره هاي مختلف 
تاريخ کشور؛ خصوصا دوره ايلخاني، همان طور که در 
مقدمه نيز اشاره شد، علي رغم اين که عشايري و وثيق 

نادري، مأخذ:  تصوير ۵. کتيبه سردر چهارصفه غالمحسين 
همان: ۱۳۹۸.

تصوير ۶. کتيبه ۱ در عمارت کهيار دشتي، مأخذ: اسناد ميراث فرهنگي 
شهرستان کازرون، ۱۳۸۶. 

تصوير ٤، باال. محل استقرار کتيبه ها روي پالن همکف چهارصفه غالمحسين نادري،  مأخذ: نگارندگان. پايين. محل استقرار 
کتيبه ها روي پالن طبقه اول عمارت نام برده، مأخذ: همان.

بازشناسي ريشه هاي تزئينات گچ بري 
خانه هاي چهارصفه روستاي دوسيران 

(استان فارس) /١٥٧-١٧١



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۶۱

فصلنامة علمي نگره

 ،٣٩ دوره  روستا،  محيط  و  مسکن  مجله  در   ،(١٣٩٩)
تاريخي  گونه شناسي چهارصفه هاي   » به  شماره ١٦٩، 
در  پژوهشي  تاکنون  پرداخته اند؛  دوسيران»  روستاي 
رابطه با تزئينات گچ بري اين ابنيه، صورت نگرفته و اين 
ميراث ملي، بدون آن که شناخته و مطالعه شوند؛ در حال 
تخريب هستند و لذا تحقيق حاضر داراي جنبه هاي جديد 

و نوآورانه بودن است.

معرفي روستاي دوسيران
شهرستان  در  گردشگري  هدف  روستاي  دوسيران،   
 ٢٢ در  قائميه،  به  شيراز  جاده  مسير  در  کوه چنار، 
واقع  کوهستاني  منطقة  يک  قائميه،در  شهر  کيلومتري 
است. اين روستا داراي ١١ اثر ثبت ملي شامل ٧ عمارت 
مربوط  انبار  آب   ١ و  تاريخي  قبرستان   ٣ چهارصفه، 
است  قاجار  و  صفوي  ايلخاني،  ساساني،  دوره هاي  به 
(تصوير ١). علي رغم اشاره برخي منابع به نسب روستا 
به قدمت ساساني، اطالعات دقيقي از تاريخچه شکل گيري 
وجود  مي توان  حال  اين  با  نمي باشد،  دست  در  روستا 
و  شکل  حيث  از  را  ساساني  معابد  و  کاخ  از  تهرنگي 
- وثيق، ١٣٩٩، ٦٤  و  (عشايري  نمود  مصالح مشاهده 

.(٦٣

معرفي چهارصفه هاي روستاي دوسيران
دوسيران،  روستاي  تاريخي  چهارصفه  هفت  ميان  از 
باال)   ،٢ تصوير  نادري(  غالمحسين  چهارصفه هاي  در 
گچ بري  تزئينات  پايين)،  تصوير٢،  دشتي(  کهيار  و 
چهارصفه  در  آن ها  تنوع  که  مي شود؛  ديده  شاخصي 

غالمحسين نادري بيشتر است.

ابنيه،  اين  مصالح  و  خاص  معماري  اين که  علي رغم   
و  ساساني  دوره  آتشکده هاي  و  چهارطاقي ها  يادآور 
در  رفته  کار  به  محتواي  و  موتيف ها  و  فاخر  تزئينات 
دوران  مذهبي  ابنيه  تزئينات  مشابه  آن ها،  کتيبه هاي 
اسالمي است؛ اما در روايات محلي و اسناد ثبتي ميراث 
فرهنگي شهرستان کازرون، اين ابنيه به عنوان واحدهاي 
مسکوني دوره ايلخاني معرفي و ثبت شده اند؛ که وجود 
محل و آثار اجاق در اين ابنيه نيز دليلي بر صحت آن 
است. بر اساس روايات شفاهي نقل شده توسط نوادگان 
مالک ابنيه و سال خوردگان روستا، اين هفت عمارت که 
معروف به چهارصفه هاي هفت برادر هستند، توسط هفت 
برادر ساخته شده اند؛ که شاهزادگاني مهاجر از سرزمين 
شام بوده و هنگام ورود به منطقه کنوني روستا، به علت 
خدمت به حاکم وقت منطقه، روابط دوستانه اي با وي پيدا 
کرده و لقب ” دوست ايران“ به آن ها اختصاص يافته؛ که 
دليل نام گذاري روستا نيز همين مسئله مي باشد. اکنون 
نيز نوادگان آن ها طايفه ” شحنه“، به معني ” بزرگان“ در 
گويش محلي منطقه مذکور و مترادف با باسقاق به معني“ 
لغت نامه دهخدا(  پادشاه و خان“، در  نايب  امير،  حاکم، 
دهخدا، ١٣٩٠:  ٣٣٥ و ١٢٨٦)، نام گرفته اند. از آن جا که 
در  مسکوني،  ابنيه  در  گجبري شاخص  تزئينات  وجود 
روستا و به طور کلي مناطق اطراف آن معمول نبوده، 
احتمال مي رود معماري شاخص اين ابنيه به علت جايگاه 

اجتماعي و ثروتمندي مالکان آن ها بوده باشد.

معرفي تزئينات چهارصفه غالمحسين نادري
اين چهارصفه، بنايي دوطبقه در جنوب روستا است که 
داراي تزئيناتي شامل کتيبه سردر ورودي و چهار کتيبه 

تصوير ۸. کتيبه ۲، مأخذ: همان، ۱۳۹۸.تصوير ۷. طرح خطي کتيبه ۱، مأخذ: نگارندگان.
 



سطح  روي   ١ کتيبه  مي باشد.  بنا  داخلي  فضاهاي  در 
جداره صفه ها و در محل شروع اجراي طاق گهواره اي 
سقف، با ارتفاع ١,٤ متر از کف صفه ها و در گوشه هاي 
پخ شده ميانخانه در همکف(تصوير ٣، باال) و کتيبه ٢ در 
با ارتفاع ١,١  محل شروع اجراي طاق گهواره اي سقف 
متر از کف اتاق در طبقه اول، اجرا و تکرار شده اند. اين 
النه زنبوري  با طرح  قاب مستطيلي  يک  توسط  کتيبه ها، 
در  قاب،  در  قرارگرفته  کتيبه هاي  شده اند.  دربرگرفته 
اتاق هاي  در  و  زنبوري  النه  طرح  با  همکف  صفه هاي 
طبقه اول، با گره هندسي ازهم تفکيک شده اند . کتيبه ٣ در 
طبقات همکف و اول و کتيبه ٤ در همکف، روي تويزه ها 

اجرا و تکرار شده اند( تصوير ۳، پايين).
کتيبه ها  از  هرکدام  قرارگيري  محل هاي   ،٤ تصوير  در 
مربوطه  چهارصفه  پالن  روي  مجزا،  رنگ  و  با شماره 

مشخص شده است.

معرفي تزئينات چهارصفه کهيار دشتي
غالمحسين  چهارصفه  همسايگي  در  چهارصفه  اين 
نادري قرار دارد و يک طبقه است. کتيبه هاي آن و محل 
شماره  کتيبه  و   ١ شماره  کتيبه  مشابه  آن،  قرارگيري 
حال  در  مي باشد.  نادري  غالمحسين  چهارصفه  در   ٢

حاضر بخش قابل توجهي از اين بنا و کتيبه هاي آن از 
بين رفته است و ورودي آن نيز به علت ساخت ابنيه در 

اطراف آن در دوران بعدي، مسدود شده است.

معرفي و بررسي کالبدي کتيبه ها
کتيبه سر در ورودي: اين کتيبه مستطيلي سطربندي شده، 
به دو زبان عربي و فارسي و به خط ثلث نوشته شده است. 
قسمتي از متن خط اول، " ال اله اال اهللا محمد الرسول اهللا 
... علي حسن حسين" است. در ادامه آن، ابيات " سراي 
دام همايست نيک بختان را، بود که در همه عمرت يکي به 
دام آيد، من اين مقام نه از بهر آن بنا کردم، که پنج روز 
بقا اعتماد را شايد، بلي به نيت آن تا چو رخت بربندم، 
به جاي من دگري همچنين بياسايد"، از سعدي به زبان 
فارسي نوشته شده و در نهايت نيز عبارتي عربي نوشته 

شده، که قابل تشخيص نيست( تصوير ٥).

کتيبه ١: کالبد کلي اين کتيبه به صورت مستطيل کشيده 
بر  در  ساده  قاب  يک  توسط  که  بخش  سه  از  و  است 
ابتدا  که  اين صورت  به  تشکيل شده است.  گرفته شده ، 
فرو  اندکي  با  سپس  شده است.  ساخته  مستطيلي  قاب 
است،  مستطيلي  نيز  خود  که  کتيبه  اول  بخش  رفتگي، 

تصوير ۱۰. نحوه استقرار کتيبه ۳ روي تويزه، مأخذ: همان: ۱۳۹۸.تصوير ۹. طرح خطي کتيبه ۲، مأخذ: همان.

بازشناسي ريشه هاي تزئينات گچ بري 
خانه هاي چهارصفه روستاي دوسيران 

(استان فارس) /١٥٧-١٧١



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۶۳

فصلنامة علمي نگره

واقعي  گياهي  نقوش  بخش:  سه  شامل  و  گرفته  قرار 
در لچکي هاي طاق نما، کادر حاشيه از نقوش اسليمي و 
بخش نهايي که داراي دو شبه ستون و طاقي سوار بر 
که  کتيبه  مياني  بخش  آن  از  پس  مي شود.  است،  آن ها 
درون طاق نما قرار گرفته و داراي نقش ترکيبي گياهي 
و هندسي است، ديده مي شود. در نهايت نيز بخش سوم 
و  ختايي  نقوش  دربرگيرنده  و  مستطيلي  کادري  که 
با فرورفتگي حدود ١ سانتي متر، در ميان  اشياء است، 
شبه ستون هاي بخش اول کتيبه، نقش شده است. کليت 
مربعي  زنبوري  النه  طرح  با  قاب  يک  توسط  نيز  کتيبه 

دربرگرفته شده است(تصوير ٦ و ٧).
کتيبه ٢: هندسه کلي اين کتيبه نيز به صورت مستطيل 
قاب ساده  ابتدا يک  است.  داراي چهار بخش  و  کشيده 
مستطيل شکل، کتيبه را در بر مي گيرد. سپس با اندکي 
فرورفتگي، کتيبه اي از حديث نبوي نقش شده است. پس 
ترتيب شامل:  به  که  دارد  قرار  کتيبه  دوم  بخش  آن  از 
کتيبه با متن ” ال اله اله اهللا“ در بخش فوقاني، لچکي هاي 
طاق نما و در آخر نيز دو شبه ستون و طاق نماي روي 
آن ها است. بخش سوم يک مقرنس است که در قسمت 
ميانه کتيبه و در دل طاق نما قرار گرفته  است. در قسمت 
زيرين مقرنس، تصويري از يک مشکات و نقوش ختايي 
از نقوش اسليمي در بر  ديده مي شود؛ که با حاشيه اي 
گره  وسيله  به  تصوير  کل  نهايت  در  شده است.  گرفته 
هندسي در سمت چپ و راست و طرح النه زنبوري در 

باال و پايين آن، قاب بندي شده است( تصوير ٨ و ٩).
کتيبه ۳: اين کتيبه هندسه مربع شکل دارد و نقوش آن 
شده اند.  سازماندهي  مربع،  اصلي  قطرهاي  اساس  بر 
نگاره هاي آن شامل نقوش هندسي و نقوش گياهي نيمه 

انتزاعي و انتزاعي مي باشد. موتيف هاي لبه هاي فوقاني 
و تحتاني اين کتيبه ها با تکرار و قرارگيري اين کتيبه ها 

در کنار يکديگر، کامل مي شوند( تصوير ۱۰ و ۱۱).
گره  شامل  شکل،  مربع  کتيبه  اين  محتواي   :۴ کتيبه 
پا بزي و نقوش اسليمي و گل چندبر و  هندسي هشت 
نقش شمسه مي باشد؛ که گره مذکور بر قطرهاي مربع 
انتظام  کتيبه  ساختار  به  و  يافته  انطباق  کتيبه  اصلي 
 ،۳ کتيبه شماره  نيز همچون  کتيبه ها  اين  بخشيده است. 

مکمل يک ديگر هستند.

تزئينات  تطبيقي  مطالعه  و  محتوايي  بررسي   
چهارصفه هاي دوسيران

ابتدا  مذکور،  تزئينات  ريشةابي  جهت  بخش  اين  در   
بررسي موتيف ها و محتواي كتيبه ها و سپس به مطالعه 
شاخص  و  مشابه  نمونه هاي  با  نگاره ها  اين  تطبيقي 
پرداخته  اسالمي،  دوران  و  ساساني  دوره  به  مربوط 
اين دليل كه موتيف هاي  مي شود. الزم به ذکر است به 
روستاي  چهارصفه هاي  کتيبه هاي  محتواي  مشابه 
در  عمدتا  پيشاايخاني،  اسالمي  دوران  در  دوسيران، 
بناهايي با کاربري عمومي و مهم  نظير محراب ها ديده 
مي شود؛ لذا علي رغم تفاوت در كاربري چهارصفه هاي 
روستاي دوسيران با محراب، نمونه هاي تطبيقي دوران 
است  مشخص  شده اند.  برگزيده  محراب ها  از  اسالمي 
خانه ها،  اين  در  تزئيناتي  چنين  وجود  ادله  بررسي  که 

مي تواند موضوع پژوهشي ديگر باشد.
گياهي  نقوش  شامل:  کتيبه  اين  نگاره هاي   :١ کتيبه   -
و  واقعي  صورت  دو  به  چندبر  گل  ختايي،  و  اسليمي 
ستون هاي  شبه  اشياء؛  عباسي؛  شاه  گل  و  انتزاعي 

تصوير ۱۲. نحوه استقرار کتيبه ۴ روي تويزه، مأخذ: همان، ۱۳۹۹تصوير ۱۱. طرح خطي کتيبه ۳، مأخذ: همان



مقرنس و قاب حاشيه النه زنبوري است. قاب اين کتيبه 
ميانخانه چهارصفه غالمحسين  پخ شده  در گوشه هاي 
نادري، گره هندسي شش و شمسه است، که در زير آن 

يک رديف طرح النه زنبوري نيز اجرا شده است. 
هجري  چهارم  قرن  در  ريشه  که  النه زنبوري  تکنيک 
مي شود(  ديده  وفور  به  ايلخاني  دوره  اوايل  در  دارد، 
شكفته، ١٣٩١: ٨٩)( تصوير ١٤). در قاب بندي کتيبه هاي 
چهارصفه دوسيران، تکنيک النه زنبوري ساده با هندسه 

مربع کار شده است.
 در لچکي طاق نماي کتيبه١ ( تصوير ١٥، باال: راست)، 
مانند محراب مساجد اوليه اسالمي نظير محراب مسجد 
جامع نائين( قرن چهارم هجري)، از نقوش گياهي واقعي 
استفاده شده است. استفاده از نقوش گياهي طبيعي، در 
دوره ساساني رواج داشته است( تصوير ١٥، باال: چپ)، 
اما در قرون اوليه اسالمي نيز تحت تاثير هنر ساساني، 
نمونه هايي وجود داشته است( تصوير ١٥، وسط). به 
عالوه نمونه هاي مشابه نقوش گياهي در لچکي محراب ها 

نيز وجود دارد( تصوير ١٥، پايين).
نقش  از  تركيبي  صورت  به   ،١ كتيبه  در  اشياء  نقش 
مي شود ديده  گياهي  عناصر  و  سرمه دان  و  مشکات 

ترتيب  به  سرمه دان  و  مشکات  راست).   ،١٦ (تصوير 
تصوير  دارند(  هجري  چهارم  و  سوم  قرون  در  ريشه 
١٦، چپ). نقوش گياهي اطراف پايه شي، علي رغم اين که 
طرح خطي آن مشابه شکل طبيعي برگ نيز هست، اما با 
نگاره ها،  به ساير  نسبت  آن  بودن  برجسته تر  به  توجه 

بنظر مي رسد نقش طبيعي غنچه گل باشد. 
روزت(  گل هاي  نقوش  از  ايلخاني  دوره  گچ بري  در 
استفاده شده؛ که مي تواند وجه  چندبر) و شاه عباسي 
تمايز آن با گچ بري دوره سلجوقي باشد( شکفته، ١٣٩١: 
٩١)( تصوير ١٧، باال). در كتيبه ١، دو نمونه نقش گل 

شاه عباسي، نقش شده است( تصوير ١٧، پايين).

تصوير ۱۴. تزئينات النه زنبوري در بقعه پيربكران، مأخذ: url: ۲.تصوير ۱۳. طرح خطي کتيبه ۴، مأخذ: همان.

تصوير ۱۵، باال: راست. نقش گل چندبر واقعي در كتيبه ۱، مأخذ: 
نگارندگان. باال: چپ. نقش گل چندبر طبيعي در کاخ تيسفون، مأخذ: 
.url: ۳ وسط. نقش گل واقعي در محراب مسجد جامع نائين، مأخذ: 
url: ۴. پايين. نقوش گياهي لچکي محراب مسجد کرماني، مأخذ: 

تقوي نژاد، ۱۳۹۶: ۲۳.
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نقش گل روزت به دو صورت طبيعي و انتزاعي در اين 
كتيبه موجود است( تصوير ١٨، باال). نقش سه برگي نيز 
در تركيب با نقوش ديگر ديده مي شود، كه در گچ بري 
هست(  آن  مشابه  نمونه  نيز  اسالمي  و  دوره ساساني 
تصوير ١٨، وسط و پايين). به عالوه در اين کتيبه، نقشي 
ترکيبي از گل هاي رز و نيلوفر نيز به صورت برجسته تر 
نسبت به بقيه موتيف ها، در لچکي هاي کتيبه وجود دارد 
که ساقه و برگ آن، مشابه رز و گل برگ هاي آن مشابه 

نيلوفر است( تصوير ١٨، باال، موتيف شماره ٣).

- کتيبه ٢: اين کتيبه نيز داراي نقوش گياهي اسليمي و 
ختايي، اشياء، دو نوع مقرنس، خط، اشياء و قاب حاشيه 
غير  و  منتظم  هندسي  گره هاي  و  زنبوري  النه  طرح  با 

تصوير ۱۶، راست. نقش تركيبي اشياء كتيبه ۱، مأخذ: نگارندگان. چپ. 
نقش مشابه در محراب مسجد خواجه فضل الدوله الر( قرن هفتم)، 

.۵ :url :مأخذ

تصوير ۱۷، باال. نقش گل شاه عباسي در محراب مسجد  كرماني( 
ايلخاني)، مأخذ: url: ۶. پايين. نمونه هاي گل شاه عباسي در  كتيبه ۱، 

مأخذ: نگارندگان

تصوير ۱۸، باال. نقش گل چند بر( ۱) و سه برگي و نيلوفر در کتيبه ۱، 
مأخذ: نگارندگان. وسط: باال. نقش گل نيلوفر و سه برگي در کاخ چال 
ترخان، مأخذ: مبيني و همکاران، ۱۳۹۴: ۵۳. وسط: پايين. زمينه ديوار 
با نقش سه برگي در تيسفون، مأخذ: واثق عباسي و همکاران، ۱۳۹۸: 

.url: 6 :۲۴۷. پايين. نقش گل چندبر در محراب مسجد کرماني، مأخذ



تصوير ۱۹، باال. خط ثلث کتيبه ۲، مأخذ: نگارندگان. پايين. خط ثلث 
.۶ :url :مسلسل محراب کرماني، مأخذ

تصوير ۲۰، راست. نقش مايه هاي لچکي کتيبه ۲، مأخذ: نگارندگان. چپ. 
طرح خطي  لچکي محراب پيربکران، مأخذ: صالحي کاخکي و همکاران، 

.۸۳ ،۱۳۹۵

منتظم است.
پيش از دوره ايلخاني، در تعداد معدودي از ابنيه سلجوقي 
از خطوط غير از کوفي، در کتيبه نويسي استفاده شده؛ 
و  سيال  خطوط  با  کوفي  از  غير  کتيبه هاي  کاربرد  اما 
در  پيچيده  نقوش  و  اسليمي  نقوش  با  خطوط  ترکيب 
به  منجر  و  يافت  رواج  ايلخاني  دوره  در  کتيبه،  زمينه 
ثلث   » يا  مسلسل»  ثلث  خاص»  کتيبه هاي  شکل گيري 
ايلخاني» شد( شکفته، ١٣٩١: ٨٦)( تصوير ١٩، باال). در 
کتيبه ٢ چهارصفه غالمحسين نادري، خط ثلث خطايي 
به کار برده شده؛ اما زمينه کتيبه، ساده و عاري از نقش 

و نگار است( تصوير ١٩، پايين).

کتيبه  اين  لچکي  در  منتظم،  غير  هندسه  با  گره اي  طرح 
وجود دارد؛ که با نگاره گياهي ناقصي در حاشيه خود، 
تلفيق شده است(تصوير ٢٠، راست). نمونه کاربرد گره 
هندسي» پنج تند» روي زمينه گياهي، در لچکي محراب 

پيربکران نيز مشاهده مي شود( تصوير ٢٠، چپ).

و  سلجوقي  دوره  در  مقرنس  تکنيک  تحول  وجود  با 
به عنوان تزئين در  کاربرد آن در گوشه سازي گنبد و 
محراب هاي آجري، اما کاربرد آن در محراب هاي گچي 
 )(٩١  :١٣٩١ شکفته،  کرد(  پيدا  رواج  ايلخاني  دوره  در 
تصوير ٢١، باال). در کتيبه ٢ نيز اجراي مقرنس در شبه 
ستون ها و بخش مياني کتيبه به چشم مي خورد. مقرنس 
بخش مياني اين کتيبه نيز، از آن جا که به واسطه حجاري 
تصوير  مي شود(  محسوب  تزئينات  جزء  شده،  ساخته 

٢١، پايين).

با گره حلقه  ترکيب مشکات  به   ٢ کتيبه  اشياء در  نقش 
نمونه هاي  از  راست).  باال:   ،٢٢ تصوير  است(  اتصال 
مالحضه  ميمه  مسجد  محراب  در  نگاره،  اين  مشابه 
در  اتصال  حلقه  گره  چپ).  باال:   ،٢٢ تصوير  مي شود( 

محراب هاي اسالمي و گچبري هاي ساساني نيز استفاده 
شده است( تصوير ٢٢، پايين).

استفاده از نقوش گره از جنس گچ به صورت ابتدايي، از 
قرون سوم و چهارم هجري در تزئينات معماري ايران 
آغاز شد؛ اما در دوره ايلخاني رواج بيشتري پيدا کرد و 
جزئي از تزئينات گچ بري اين دوره شد( شکفته، ١٣٩١: 
٨٩). در قاب بندي کتيبه هاي ١ و ٢ چهارصفه غالمحسين 
نادري، از گره شش وشمسه به صورت يک رديفه و دو 
رديفه استفاده شده است( تصوير ٢٣، باال: راست). اين 
گره، در گچ بري محراب صومعه بايزيد بسطامي( دوره 
و  چپ  باال:   ،٢٣ تصوير  شده است(  نقش  نيز  ايلخاني)، 

پايين).

تکميل کننده  و  شونده  تکرار  الگوي   :٤ و   ٣ -کتيبه هاي 
کتيبه،  دو  اين  مربعي  هندسه  کنار  در  بودن،  يک ديگر 
يادآور برخي از کتيبه هاي ساساني است که نمونه آن 
راست).   ،٢٤ تصوير  مي شود(  مالحضه  کيش  کاخ  در 
به  از نقش گياهي نزديک  همچنين در کتيبه ٣، استفاده 
طرح پالمت، که در دوره ساساني به عنوان نماد تقدس 
ساساني  گچ بري  يادآور   ، مي شده  استفاده  وفور  به 
است. نقش نيمه انتزاعي روزت نيز در اين کتيبه وجود 

دارد( تصوير ٢٤، چپ). 

در کتيبه ٤، نقش گره هشت پا بزي طرح زده شده، که در 
مرکز آن طرح شمسه که در برگيرنده موتيف نيلوفر است، 
ديده مي شود( تصوير ٢٥، باال). طرح گره نام برده، در 
طاق سقف ميانخانه عمارت مربوطه( عمارت غالمحسين 
نادري) نيز ديده  مي شود( تصوير ٣، پايين و ٤، باال). 
همان طور که پيش تر اشاره شد، استفاده گسترده از گره 
گچ بري  بارز  ويژگي هاي  از  تزئين،  عنوان  به  هندسي 
به طور گسترده  اين دوره  در گچ بري  و  است  ايلخاني 
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نمونه مشابه گره  به کار رفته است( تصوير ٢٥وسط). 
کتيبه ٤( تصوير ٢٥، باال)، در زير طاق سرسراي گنبد 

سلطانيه ديده مي شود( تصوير ٢٥، پايين).

در کتيبه شماره ٤، طرحي از انار با نقوش اسليمي ايجاد 
نيلوفر و موتيف گياهي ديگري نيز  شده است. نقش گل 
در اين کتيبه موجود است( تصوير ۲۶، راست). استفاده 
از نقش ميوه انار از مشخصه هاي بارز گچ بري دوران 
ساساني است؛ با اين تفاوت که در آن دوران از شکل 
طبيعي اين نقش استفاده مي شده اما نمونه کتيبه ۴، شکل 

انتزاعي دارد( تصوير ۲۶، چپ).

بحث
چهارصفه هاي  گچ بري  کتيبه هاي  كالبد  بررسي   
در  آن ها  هندسه  كه  مي دهد  نشان  دوسيران  روستاي 
سه دسته متسطيل افقي سطربندي شده در كتيبه سردر؛ 
مستطيل هاي عمودي كادربندي شده سه و چهاربخشي، 
با طاق نماي مياني و حاشيه هايي از اسليمي يا خط نگاره 
در كتيبه هاي ١ و ٢ و لوح هاي مربعي مكمل و انتظام يافته 
بر اساس قطرهاي كتيبه و نقوش هندسي، قابل تقسيم 
مقايسه هاي  و  آن ها  محتوايي  بررسي  همچنين  است. 
مشابه  نمونه هاي  و  كتيبه ها  اين  ميان  گرفته  صورت 
نظر  از  کتيبه ها  اين  که  مي دهد  نشان  تاريخ كشور،  در 
محتوايي و موتيف هاي به كاربرده شده، مشابهت زيادي 
با ابنيه شاخص هم دوره خود دارند. چرا که در كتيبه هاي 
١ و ٢، ويژگي هاي شاخص گچ بري ايلخاني نظير کاربرد 
گسترده و متنوع تکنيک النه زنبوري در نزئينات گچ بري، 
استفاده زياد از گره هندسي به عنوان تزئين در گچ بري، 
کاربرد انواع خط غير از کوفي نظير ثلث با شکل سيال و 

تصوير ۲۱، راست. مقرنس گچي در بخش مياني محراب مسجد جامع اشترجان، مأخذ: url: ۷. چپ. طرح خطي مقرنس شبه ستون و بخش 
مياني کتيبه ۲، مأخذ: نگارندگان.

تصوير ۲۲، باال: راست. نقش ترکيبي مشکات و گره حلقه اتصال در 
کتيبه ۲، مأخذ: نگارندگان. باال: راست. نقش  مشكات در محراب سنگي 
مسجد ميمه( قرن پنجم هجري)، مأخذ: url: ۸. پايين: راست. گره حلقه 
اتصال ستون محراب مسجد جامع هفتشويه( ايلخاني)، مأخذ: نقيب 
اصفهاني و همکاران، ۱۳۹۷، ۱۱. پايين: چپ. نقش گره حلقه اتصال 
و گل لوتوس در گچ بري هاي مسجد سيمره، دوره ساساني، مأخذ: 

مبيني و همکاران، ۱۳۹۷، ۶۷.



قاب بندي  در  نقش گره شش و شمسه  باال: راست:  تصوير ۲۳، 
کتيبه هاي ۱ و ۲، مأخذ: نگارندگان. باال چپ و پايين. تصوير و طرح 
خطي گره شش وشمسه در محراب گچ بري صومعه بايزيد بسطامي، 

دوره ايلخاني، مأخذ: صالحي کاخکي و همکاران، ۱۳۹۵: ۸۷.

تصوير ۲۴، باال. کتيبه کاخ کيش حاوي نقوش پالمت در حاشيه، 
مأخذ: واثق عباسي و همکاران، ۱۳۹۸: ۲۴۲. پايين. نقوش هندسي و 

گياهي کتيبه ۴، مأخذ: نگارندگان.

تصوير ۲۵، باال. طرح خطي گره و سمشه کتيبه ۴، مأخذ: نگارندگان. 
وسط. طرح خطي گره هشت و دوازده محراب گچ بري مسجد جامع 
اروميه، مأخذ: صالحي کاخکي و همکاران، ۱۳۹۵: ۸۲. پايين. طرح خطي 

گره زير طاق سرسراي گنبد سلطانيه، مأخذ: نگارندگان.

نرم در کتيبه ها، اولين نمونه هاي مقرنس گچي، استفاده 
و  آراستگي  و  روزت  و  عباسي  شاه  گل  نقش  از  زياد 
ظرافت بسيار در گچ بري را دارا مي باشند. همچنين اين 
کتيبه ها خصوصياتي از گچ بري دوران ساساني و اوايل 
دوران اسالمي مانند استفاده از نقش طبيعي گياهان را 

نيز دارا هستند.
تكرار  و  اجرا  تويزه ها  روي  که   ٤ و   ٣ کتيبه هاي  در 
شده اند، عالوه بر محتوي، انتظام هندسيشان نيز مشابه 
برخي از لوح هاي گچي كاخ هاي ساساني است. استفاده 
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تصوير ۲۶، راست. موتيف انار( ۱)، نقش گياهي( ۲) و گل نيلوفر ( ۳) در کتيبه ۴، مأخذ: نگارندگان. چپ. نفش 
انار در کاخ تيسفون، مأخذ: مبيني و همکاران، ۱۳۹۴: ۵۳.

از طرح انار و گل نيمه واقعي و طرح مشابه پالمت در 
اين کتيبه ها يادآور گچ بري ساساني است و در کنار اين 
شکل دهنده  و  تزئين  عنوان  به  هندسي  گره هاي  موارد 

اصلي در اين کتيبه ها، مورد استفاده قرار گرفته است.
الزم به ذكر است موتيف هاي به کار رفته در کتيبه هاي 
تاريخ  شاخص  طرح هاي  از  دوسيران،  چهارصفه هاي 

هنر کشور هستند. براي مثال از نقوش گل هاي روزت و 
شاه عباسي، طرح شبيه پالمت، انار، تکنيک النه زنبوري 
مربوط به قرن چهارم هجري، نقوش مشکات و سرمه دان 
که متعلق به قرون سوم و چهارم هجري هستند و نقوش 
گره شاخصي نظير شش و شمسه و گره هشت پابزي، 

در اين كتيبه ها استفاده شده است. 

نتيجه
کتيبه هاي گچ بري ايلخاني چهارصفه هاي روستاي دوسيران، به واسطه شکل ظاهري و سازماندهي و محتواي 
خاص و همچنين نحوه استقرارشان  روي ديوار صفه ها و سطح تويزه ها، ارزش دوچنداني به عمارت هاي 
غالمحسين نادري و کهيار دشتي بخشيده اند. اين کتيبه ها شامل پنج شکل متنوع و 3 الگوي هندسي کلي 
مي باشند. گونه اول، کتيبه سردر چهارصفه غالمحسين نادري که مستطيلي ساده و سطربندي شده و تنها 
عنصر زينت دهنده آن خط نگاره است، مي باشد. محتواي اين کتيبه شامل شعر فارسي از سعدي و عبارات 
عربي به خط ثلث است. گونه دوم شامل دو کتيبه 1و 2 با هندسه مستطيل عمودي داراي كادر النه زبنوري 
و يا گره هندسي است كه از بخش هاي حاشيه هاي اسليمي يا كتيبه هاي خطي؛ شبه ستون ها و طاق نماي مياني 
و نقوش مركزي طاق نما و شبه ستون ها تشكيل شده است. گونه سوم نيز شامل دو کتيبه 3 و4 به شکل مربع 
است که نگاره ها و هندسه كلي آن ها، يادآور لوحه هايي از دوران ساساني است. اين دو كتيبه به وسيله گره ها 
و نقوش هندسي منطبق بر قطرهايشان، سازماندهي شده اند. محتواي کتيبه هاي داخل بنا شامل نگاره ها متنوع 
گياهي نظير نقوش اسليمي و ختايي، طرح مشابه پالمت، انار، نقوش سه برگي، گل هاي روزت و شاه عباسي 
و نيلوفر؛ نقش ترکيبي مشکات و سرمه دان با گره حلقه اتصال و غنچه هاي واقعي؛ گره هاي هندسي منتظم 
نظير شش و شمسه و هشت پا بزي و گره هاي غيرمنتظم و نقش شمسه؛ طرح مقرنس در شبه ستون هاي 



کتيبه هاي 1 و 2 و بخش مياني کتيبه 2؛ تکنيک النه زنبوري و خط نگاره ثلث مي باشد. الزم به ذکر است که در 
کتيبه هاي داخل بنا، کتيبه خطي تنها در کتيبه 2 وجود دارد و شامل دو کتيبه با متن « ال اله اال اهللا» و حديث 
نبوي است. استفاده از طرح طبيعي گياهان و نگاره هاي شبه پالمت و انار نيز يادآور گچ بري ساساني است؛ 
با اين تفاوت كه در دوره ساساني از شكل طبيعي انار استفاده مي شده اما در كتيبه 4، نقش انار به صورت 
انتزاعي از تلفيق با عناصر اسليمي ايجاد شده است. در نهايت از بررسي ها و مقايسه هاي صورت گرفته 
اين نتيجه حاصل شد كه كتيبه هاي چهارصفه هاي روستاي دوسيران، به علت داشتن نگاره هاي پركاربرد 
و مهم تاريخ هنري ايران نظير اسليمي ها و ختايي ها، گل ها، گره ها و اشياء شاخص كه عمدتا ريشه در 
دوره ساساني و اوايل اسالمي داشته و ويژگي هاي بارز گچ بري ايلخاني، سير هنري کشور از اواخر دوره 
ساساني تا دوره ايلخاني را به طور قوي نشان مي دهند. مشخصات ظاهري و ريشةابي نگاره هاي اين کتيبه ها 
و نمونه هاي تطبيق داده شده، گواهي بر اين ادعا است. چرا که علي رغم وجود تداوم و ارتباط هنري در تاريخ 
گچ يري کشور، برخي ويژگي هاي هنري مخصوص برهه خاصي از تاريخ هستند و در دوره هاي بعدي کم تر 
مورد توجه قرار مي گيرند. اما در کتيبه هاي چهارصفه هاي روستاي دوسيران ويژگي هاي شاخص گچ بري 
دوره هاي متعدد هنر كشور اعم از مشابهت ها و تفاوت هاي آن ها، به شكل قابل توجهي در کنار هم نشان داده 

شده است. 
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and creative co-existence between plaster, marble and brass. In addition, the mihrab typifies the 

beautiful marriage of all methods of decoration, especially geometry, floriation, calligraphy. The 

main roll of mihrab and its decoration became a mainstream in aesthetic orientation in Iranian art 

and architecture that spread to numerous architectural types such as schools to houses. One of 

the types of secular architecture is the house. Therefore, in order to evaluate this hypothesis and 

find the answer to the question: In what period are Chohar-soffeh decorations of Dosiran village 

rooted? the authors attempted to gather the information about Dosiran’s Chohar-soffeh houses and 

their decorations, and then examined the characteristics of these decorations and index samples 

similar to them in the history of the country and finally made a comparative comparison of the 

physical content of these samples. The research method includes survey, analytical-descriptive 

and interpretive-historical methods. Research data were obtained through field surveys, personal 

observations, and library documents. The research tool is logical inference and comparative 

comparison based on Carry-Walk-Method. Finally, it was concluded that two types of these 

inscriptions have a body similar to the plaster altars of the Ilkhanid period and in terms of content 

have the salient features of the plasterwork of this period; nevertheless, works of art combining the 

late Sassanid and early Islamic periods can also be seen in the drawings of all these inscriptions. The 

ornaments of Dosiran’s Chohar-soffehs, due to their appearance, organization and special content, 

as well as the way they are placed on the walls of the plates and the level of rib vaults, have given 

double value to the mansions of Gholam Hossein Naderi and Koohyar Dashti. These inscriptions 

include five different shapes and three general patterns. From the studies and comparisons, it was 

concluded that the Dosiran’s Chohar-soffehs strongly show the artistic course of the country from 

the late Sassanid period to the Ilkhanid period due to having well-known and important designs in 

the art history of Iran such as arabesques and Khataee motifs, flowers, knots (Gereh) and significant 

objects, which are mainly rooted in the Islamic period, as well as representing distinctive features 

such as great similarity to the valuable and sacred pattern of the altar in Islamic art and architecture, 

indicative features of Ilkhanid altars, using similar motifs to widely used motifs of the Sassanid 

era, the application of the natural form of plants and important techniques such as Muqarnas and 

honeysuckle (Laneh Zanbouri) ornament. The appearance and origins of the drawings of these 

inscriptions and the adapted examples are evidence of this claim; because despite the existence of 

continuity and artistic connection in the history of the country, some artistic features are specific 

to a particular period of history and are less considered in later periods. However, in Dosiran’s 

Chohar-soffehs, the characteristics of the bedrock of several periods are shown together.

Keywords: Decorations, Ilkhanid Plaster Decoratrion, Dosiran , Chohar Soffehs, Fars, Islamic 

Architecture
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Some of the most impressive displays of delicate plaster work can be found when we look up in 

a space in Islamic Iranian architecture. Plaster is an ideal medium for decorative work, because 

it can take fine detail. It is also versatile: plaster can be formed into ornate, multi-layered ceiling 

medallions, intricate friezes replete with scrolls and swags, or long runs of coved cornice work. 

Plaster can be cast, shaped, carved, sculpted, sanded, or cut. When Islam opened a new view to art 

philosophy, it affected the ornament style in Iranian architecture. If one had to choose the defining 

material of Muslim culture, it would, without a doubt, be stucco. In contemporary history, plaster 

has been considered a relatively poor material, probably due to its lack of application in heavy duty 

building work, its easy handling and the simple process it takes to transform it from rock mineral. 

But, human dexterity, particularly that of Muslim artisans, helped to produce designs in stucco, and 

numerous buildings decorated with that technique have survived for us to admire. Architectural 

decoration has been one of the most resilient of the Islamic arts. The partial and more often overall 

decoration of buildings has been a characteristic feature of Islamic architecture from the eighth 

century onwards. Religious monuments as well as secular complexes have been decorated with an 

array of styles and techniques that reflected the multiplicity of Muslim societies and their cultural 

expressions. The importance given to decorating one>s built environment has also been applied to 

temporary settlements such as tented encampments. Islamic plasterwork covers almost every single 

surface of walls, arches, vaults and ceilings, gaining an almost textile-like quality through their 

intricate ornament and vibrant palette of colours. Its almost overwhelming appearance is the result of 

the interconnection and superimposition of different ornamental elements: calligraphic inscriptions, 

geometric lazo. The interior decorations are centered on the mihrab. In fact, one can find almost 

all elements and methods of decoration on and around this symbolic place. There is a harmonious 


