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چكيده
ـ . ق) با ورود ايرانيان به دستگاه حکومتي، حمايت از هنر و هنرمندان  ـ . ق تا ٧٥٦ ه در دورة ايلخاني(حدود ٦٣٣ ه
رونق گرفت و هنرهاي مختلف از جمله گچ بري به رشد و شکوفايي چشمگيري دست يافت. در اين دوره، شاهد 
محراب ها و کتيبه هاي گچ بري زيبا و پرکاري هستيم که از سوي حاکمان و واليان جهت مساجد، امامزاده ها 
و مقابر بزرگان سفارش داده مي شدند و توسط هنرمندان بنامي از خاندان هاي مختلف ساخته مي شدند. در 
اين ميان هنرمندان کرماني نيز در خلق آثار گچ بري ارزشمندي نظير محراب در دورة ايلخاني تا ابتداي دورة 
تيموري نقش عمده اي ايفا کردند و به يکي از سرآمدترين خاندان هاي هنرمند در اين زمينه تبديل شدند. هدف 
پژوهش حاضر در گام نخست شناسايي هنرمندان کرماني گچ بر و معرفي آثار رقم دار و يا منسوب به اين 
هنرمندان است و همچنين پراکندگي و مطالعة ويژگي هاي بصري آثارآن هاست. با مطالعات صورت گرفته 
مشخص شد که آثار هنرمندان کرماني شماري  ويژگي هاي ساختاري و تزييني خاص دارند که آنهارا  از 
ساير هنرمندان هم عصرشان متمايز مي کند از جمله: مزين شدن لچکي هاي تمامي محراب ها و برخي لوح هاي 
گچي آنهابا فرمي گرد، مماس بودن اين فرم گرد با ديوارة محيطي لچکي، استفاده از گل هاي ختايي که داراي 
تزييناتي مشترک هستند، قرار دادن جايگاهي ثابت براي ثبت کتيبه هاي حاوي نام هنرمند سازنده و تاريخ 
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مقدمه
فني  مواريث  و  تجارب  انتقال  باز  دير  از  ايران،  هنر  در 
يک پيشه و هنر در يک خاندان امري معمول و مرسوم 
بوده است که دانش و تجربة حرفه اي خود رابه صورت 
موروثي و در خاندان خود محفوظ مي داشتند. مصاديق 
سفالگري،  و  کاشي  فلزکاري،  در  مي توان  را  آن  متعدد 
صنايع چوب و...ديدمانند خاندان ابي طاهر کاشاني که در 
قرن هفتم تا اواسط قرن هشتم هـ . ق از سرآمدان خلق 
بوده اند.  نفيس  بسيار  فام  زرين  کاشي هاي  و  محراب ها 
در اين راستا، در دوره ايلخاني تا ابتداي دوره تيموري، 
به نظر مي رسد که با حمايت ُحکام وقت، خانداني کرماني 
ظهور کرده که چند نسل از آنهادر نقاط مختلف به سفارش 
بزرگان و حاکمان کارهاي چوبي و به خصوص گچ بري 
شاخصي از خود بر جاي گذاشته اند. در اين پژوهش از 
دوران  به  مربوط  گچ بري  بيست محراب  بررسي حدود 
ايلخاني تا ابتداي تيموري، مانند محراب هاي مسجد جامع 
ورامين، مزار پير بکران، الجايتو در مسجد جامع اصفهان، 
برخي  همچنين  و  مرند  جامع  مسجد  بسطام،  مجموعه 
ميان  مسجد  محراب  همچون  تاريخ  بدون  محراب هاي 
ده قمصر کاشان، محراب آرامگاه بابا افضل کاشاني به 
اين نتيجه رسيديم که محراب هاي رقم داري مانند محراب 
امامزاده ربيعه خاتون اشترجان (عمل مسعود کرماني)، 
بيروني مسجد کرماني مزار شيخ  محراب هاي داخلي و 
جام (هر دو عمل خواجو بن زکي بن محمد بن مسعود 
کرماني)و محراب طبقه اول مسجد کوچه مير نطنز (عمل 
حيدر کرماني)، کار هنرمندان کرماني است. همچنين از 
محراب هاي  کتيبه هاي  و  نقوش  ساختار،  مقايسة  طريق 
مذکور با محراب هاي طبقة دوم مسجد کوچة مير نطنز 
دو  اين  توانستيم  سيرجان  زبير  مير  آرامگاه  محراب  و 

محراب را نيز به اين هنرمندان منسوب کنيم. 
با توجه به اينکه در حال حاضر پژوهش کامل و جامعي که 
به طور خاص به بررسي ويژگي هاي تزييني آثار گچ بري 
ضرورت  اين  نشد  مشاهده  بپردازد  کرماني  هنرمندان 
شناخت  و  مطالعه  به  پژوهش  اين  در  که  شد  احساس 
ويژگي هاي تزييني آثار گچ بري مربوط و منسوب به اين 

هنرمندان بپردازيم. 
تالش در راستاي تبيين نقش و جايگاهِ هنرمنداِن کرماني 
گچ بري  محراب هاي  از  شاخصي  نمونه هاي  آفرينش  در 
در دورة ايلخاني تا ابتداي دورة تيموري و همچنين ارائة 
ويژگي هاي متمايز کنندة آثار گچ بري هنرمندان کرماني، در 
بين آثار مشابِه در اين دوران، از جمله اهداف اين تحقيق 

است. پرسش هاي اين پژوهش شامل موارد زيراست:
گچ بري  محراب هاي  خلق  در  کرماني  هنرمندان  -جايگاه 

دورة ايلخاني تا ابتداي دورة تيموري چگونه بوده است؟
گچ بري  آثار  براي  مي توان  را  بصري  ويژگي هاي  -چه 

هنرمندان کرماني در اين بازة زماني برشمرد؟ 

روش تحقيق
شده  استفاده  تطبيقي  تاريخي   روش  از  پژوهش  اين  در 
است و اطالعات به شيوة کتابخانه اي و ميداني جمع آوري 
و تجزيه و تحليل شده است. مطالعات ميداني اين پژوهش 
با بازديد از حدود بيست بنا در نقاط مختلف کشور و آثار 
موزه اي همچون محراب امامزاده ربيعه خاتون اشترجان 
از  عکسبرداري  مي شود)و  نگهداري  ملي  موزة  در  (که 
آنهاآغاز شد و با آناليز نرم افزاري طرح ها و نقوش تداوم 
يافت و در نهايت با مطالعه تطبيقي توانستيم به ويژگي هاي 

تزييني مربوط به اين هنرمندان دست يابيم. 

تصوير ١. ساختار محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان (نگارندگان)

نقشه ١. پالن امام زاده ربيعه خاتون اشترجان و موقعيت قرارگيري  
محراب در آن (ويلبر، ١٣٤٦: ٢١٢؛ بازترسيم نگارندگان ).
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پيشينة تحقيق
گرچه در منابع گوناگون از هنرمندان گچ بر كرماني ضمن 
اما  معرفي و توصيف آثار تاريخي ذکري به ميان آمده 
تاکنون در بارة سلسله مراتب و سبک کاِر اين هنرمندان 
مطالعات  تنها  و  انجام نشده  و همه جانبه اي  کامل  مطالعة 
گرفته  صورت  پژوهشگران  از  برخي  توسط  پراکنده اي 

است. 
گلمبک (١٩٧١) ضمن معرفي بناهاي مجموعه تاريخي شيخ 
کرماني  مسجد  محراب  گچ بر  هنرمندان  معرفي  به  جام، 
پرداخته و آن را با محراب امامزاده ربيعه خاتون اشترجان 
از  را  اين دو محراب  به نوعي، هنرمندان  مقايسه کرده و 
يک خاندان دانسته است. اسالم پناه (١٣٦٩) تنها به صورت 
در  که  را  غير کرماني  و  کرماني  هنرمندان  فهرست وار 
کرمان و ساير نقاط ايران از خود اثري برجاي گذاشته اند، 
بدون هيچ اشاره اي به نسبت خانوادگي آنهانام برده است. 
هنرمندان  خانوادگي  نسبت  به   (١٣٧٢) صالحي کاخکي 
و  اشترجان  خاتون  ربيعه  امامزاده  محراب  کرماني 
پرداخته است.  نيز  تربت جام  محراب هاي مسجد کرماني 
ساير  به  نسبت  کامل تري  به صورت   (١٩٩٥) اوکين 
پژوهشگران آثار هنرمندان کرماني گچ بر را مورد مطالعه 

قرار داده و در واقع در جستجوي سنتي خانوادگي در بين 
اين هنرمندان، بوده است

مهرآبادي  رفيعي   ،(١٣٤٦) ويلبر  مانند  محققان  بيشتر 
آبيار   ،(١٣٦٤) دانشدوست   ،(١٣٦١) قيصري   ،(١٣٥٢)
(١٣٨١)، مولوي (١٣٨٢) پوپ (١٣٨٧) و کياني (١٣٨٧) در 
کنار توصيف هنرهاي کاربردي آثار تاريخي، در حاشيه، 
تنها به معرفي هنرمندان اين آثار پرداخته ولي هيچ اشاره اي 

به سنت خانوادگي اين هنرمندان نشده است. 

معرفي آثار گچ بري مربوط و يا منسوب به هنرمندان 
کرماني 

امامزاده ربيعه خاتون اشترجان
امامزاده ربيعه خاتون اشترجان در مختصات جغرافيايي
(٦  ،(نقشه 

فاصله چند  در  و  کيلومتري جنوب غرب اصفهان  در۳۳  
صد متري از مسجد جامع اشترجان واقع شده است. بناي 
با کاه گل  از خشت ساخته شده و  امامزاده در سابق  اين 
پوشانيده و روي آن با گْچ سفيدکاري شده بود و داراي 
تزيينات کاشي کاري و محراب گچ بري بوده که اين محراب 
به شماره  ايران  ملي  موزة  اسالمي  بخش  در  هم اکنون  

تصوير٣. طرح پيشاني و حاشيه سمت راست و چپ محراب 
امام زاده ربيعه خاتون اشترجان، ماخذ: همان.

خاتون  ربيعه  امام زاده  محراب  کتيبه هاي  طرح  تصوير ٢. 
اشترجان، ماخذ: همان.

تصوير٤. طرح گره موجود در محراب امام زاده ربيعه خاتون 
اشترجان، ماخذ: همان.



است که در اضالع غربي و شمالي حياطي مستطيل شکل و 
بزرگ، در دوره هاي مختلف پيرامون مزار شيخ شکل گرفته 
مجموعه،  بناهاي  از  يکي  (گلمبک، ١٣٦٤: ١٦-١٧).  است 
بنايي است معروف به «مسجد کرماني» که در سمت چپ 
ايوان  در  واقع  درگاه  طريق  از  و  است  قرارگرفته  ايوان 
مي توان به داخل آن راه يافت. مسجد کرماني در مختصات 

جغرافيايي
واقع  شده (نقشه ٦). اين مسجد با ابعاد ١٧× ١٧/٧٠ متر 
داراي شاه نشيني در وسط هر ضلع و سه حجره (چله خانه) 
در اضالع شمالي و جنوبي است. درشاه نشين جنوبي آن 
قبري  آن،  مقابل  در  و  نفيسي  و  پرکار  گچ بري  محراب 
منسوب به استاد کرماني سازنده محراب قرار دارد (نقشه 

٢؛ شاطريان، ١٣٩٠: ١٨٤). 

محراب داخلي مسجد کرماني تربت جام
محرابي است مستطيل شکل عريض و مرتفع، با پيشاني 

بخش ٣٢٧١ نصب گرديده است (ويلبر، ١٣٤٦: ١٥٠). بناي 
نوساز کنوني با پالن مربع گنبددارکه با مصالح جديد و 
بنا به گفته اهالي روستا بر جايگاه سابق امامزاده احداث و 
فضاي داخلي امروزي آن بيشتر با آيينه کاري آراسته شده 

است (نقشة ١). 

محراب امامزاده ربيعه خاتون اشترجان
محرابي مستطيل شکل به ارتفاع حدود ٤ متر، عرض ٢/٦٨ متر 
و عمق ٥٠ سانتي متر است که داراي يک پيشاني کتيبه دار، 
يک طاق نما با قوس تيزه دار که بر روي دو ستون نما با 
سرستون هاي گلداني شکل قرارگرفته و اطراف آن را يک 
حاشية کتيبه دار احاطه کرده است (تصوير ١). سطح اين 
تا شش سورة  يک  آيات  کتيبه ها شامل  انواع  با  محراب 
«مؤمنون» و حديثي از پيامبر (ص) «قاَل الَنبي َعليِه الَسالَم 
الُدنيا َمزرعه االِخَره» به خط کوفي وسوره هاي «اخالص»، 
«حمد» و کتيبه هاي مربوط به هنرمند سازنده محراب «عمل 
مسعود کرماني» در سمت راست بدنه داخلي محراب و سال 
ساخت محراب «في سنه ثماَن َو سبعمائه» در سمت چپ 
بدنه داخلي محراب، به قلم ثلث در ميان زمينه اي از نقوش 
فلس مانند، به زيباي خاصي آراسته شده است(تصوير هاي 
٢و٤٢). نقوش محراب را انواع اسليمي،گل هاي ختايي که با 
خطوط موازي و آژده کاري تزيين شده اندو نقوش هندسي، 
تشکيل  گره سازي،  به صورت  هم  و  به صورت ساده  هم 

مي دهد(تصوير هاي ٣و٤). 

مسجد کرماني مجموعة مزار شيخ تربت جام
مجموعة تاريخي شيخ تربت جام واقع در شهرستان تربت جام 
در خراسان رضوي، مشتمل بر چند بنا و فضاي معماري 

مطالعة ويژگي هاي تزييني آثار گچ بري 
هنرمندان کرماني در دورة ايلخاني 

تا ابتداي دورة  تيموري

نقشه ٢. پالن مسجد کرماني تربت جام و موقعيت قرارگيري محراب هاي داخلي و بيروني در آن(مرکز اسناد و مدارک ميراث 
فرهنگي خراسان رضوي؛ باز ترسيم،ماخذ: همان. 

تصوير٥. ساختار محراب  داخلي  
مسجد کرماني تربت جام،ماخذ: 

همان.

تصوير٦. طرح کتيبه های محراب 
داخلی مسجد کرمانی تربت  جام، 

ماخذ: همان.
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در سمت چپ بدنة داخلي محراب، قابي مربع شکل هم اندازة 
قاب امضاي هنرمند سازندة محراب وجود دارد که به احتمال 
زياد دربردارندة تاريخ ساخت محراب بوده که از بين رفته 
است (صالحي کاخکي، ١٣٧٢: ١٤١-١٤٣). در مورد تاريخ 
ساخت اين محراب نظرات متعددي موجود است: دانشدوست 
در مورد اين محراب نوشته است: «گچ بري هاي اين محراب 
با گچ بري هاي محراب داخلي مسجد کرماني تطبيق مي نمايد 
و در يک زمان توسط مسعود کرماني ساخته شده است 
اين محراب فرو  تاريخ  نام مسعود کرماني و کتيبة  زيرا 
ريخته بود ولي قطعات آن را يافته و مرمت نموديم با وجود 
توان  مي  را  يا ٧١٨  و  دارد سال ٧٢٨  که  شکستگي هاي 

بلند و داراي يک طاق نماي هاللي شکل با قوس تيزه دار که 
بر دو ستون نما با سرستون هاي گلداني شکل، قرار دارد 
نقوش  کتيبه ها و  اين محراب شامل  تزيينات  (تصوير٥). 
«فتح»،آيات  سوره   ١-٤ آيات  محراب:  کتيبه هاي  است. 
٢٦-٢٧ سوره «آل عمران» و آيات ٦٢-٦٣ سورة«يونس» 
به قلم هاي نسخ و ثلث(تصوير٦)، دو کلمة«اهللا» و «اکبر» 
ابتداي  و  راست  سمت  دوم  حاشية  ابتداي  در  به ترتيب 
حاشية دوم از سمت چپ محراب و درسمت راست بدنة 
داخلي محراب، امضاي سازندة محراب در قابي مربع شکل 
موجوداست: «عمل عبدالّضعيف الّنحيف الّراجي الي رحمة 
رّب العزيز خواجو بن زکي بن محمد بن مسعود کرماني». 

تصوير٧.طرح پيشاني و حاشيه سمت راست و چپ محراب داخلي 
مسجد  کرماني تربت جام، ماخذ: همان.

تصوير٨ . ساختارمحراب بيروني مسجد کرماني تربت جام، ماخذ: 
همان.

نقشه ٣. پالن طبقه اول مسجد کوچه مير نطنز و موقعيت قرارگيري 
محراب در آن (برداشت و ترسيم نگارندگان)

تصوير٩. طرح كتيبه هاي محراب بيروني مسجد كرماني تربت جام، 
ماخذ: همان.



در آن تشخيص داد. اگر چنين باشد تاريخ ايجاد مسجد 
کرماني را هم مي توان در همين حدود دانست». بنابراين وي 
«مسعود کرماني» را هنرمند سازنده محراب خوانده است 

(دانشدوست، ١٣٦٤: ٦١-٦٢). 
صاحب کتاب آثار باستاني خراسان نيزسازندة محراب را 
«مسعود کرماني» دانسته و نوشته است: «تاريخ محراب 
ديوارة  از  که  ديگري  محراب  روي  از  کرماني  مسجد 
در  سنگ فرش  فضاي  طرف  به  کرماني  مسجد  خارجي 
آمده مشخص شده و به تصريح «اثني عشر و سبع مائه» 
سري  يک  به  توجه  با  گلمبک،   .(٤٤:١٣٨٢ است(مولوي، 
اين  ساخت  تاريخ  گچ بري،  تزيينات  و  معماري  عناصر 
محراب را نيمة اول قرن هشتم هـ . ق مي داند و هنرمند 
کرماني»  بن مسعود  بن محمد  را «خواجو زکي  محراب 
اين  هنرمند  نيز  پوپ   .(٢٥  :١٣٦٤ (گلمبک،  است  خوانده 

بن مسعود کرماني»  بن محمد  را «خواجو زکي  محراب 
معرفي کرده است (پوپ، ١٣٨٧، ج ٣: ١٥٤٣). 

تاريخ هايي که در باال ذکر شد نمي تواند صحيح باشد با 
ازهنرمند  نسل  يک  «پوپ»  و  «گلمبک»  که  اين  به  توجه 
در  و  انداخته اند  قلم  از  زکي)  (خواجوبن  را  محراب  اين 
کرماني»  «مسعود  با  هنرمند  اين  فاميلي  پيوند  صورت 
هنرمند سازنده محراب امامزاده ربيعه خاتون (٧٠٨هـ . ق) 
وهمچنين با توجه به ظرافت نقش ها و کتيبه ثلث آن اين اثر 
بايد متعلق به نيمه دوم قرن هشتم هـ . ق باشد. کاشي هاي 
قبر منتسب به او نيز از نوع زيرلعابي و مشابه دو لوح 
کاشي در مسجد جامع يزد از نيمه دوم قرن هشتم هـ . ق 
(دانش يزدي،١٣٨٧: ١٤٨- ١٤٩) است که مهر تأييدي بر 

انتساب آن به اين زمان است. 
نقوش محراب را انواع اسليمي اسليمي هاي دهان  اژدري، 

تصوير١١. طرح کتيبه هاي محراب طبقه اول 
مسجد کوچه مير نطنز،ماخذ: همان.

تصوير ١٢. طرح طاق نماي بزرگ محراب 
طبقه  اول مسجد کوچه مير نطنز، ماخذ:  

همان. 

تصوير١٥.  طرح کتيبه محراب 
مير  دوم مسجد کوچه  طبقه 

نطنز، ماخذ: همان.

تصوير١٣.  ساختارمحراب طبقه 
دوم  مسجد کوچه مير نطنز، 

ماخذ: همان.

تصوير ١٠. ساختارمحراب طبقه اول مسجد 
کوچه مير نطنز ، ماخذ: همان.

تصوير١٤.  طرح لچكي محراب 
مير  کوچه  مسجد  دوم  طبقه 

نطنز، ماخذ: همان.

نقشه٤. پالن طبقه دوم  مسجد 
کوچه مير نطنز و موقعيت قرار
گيري  محراب  در آن، ماخذ: همان.

هنرمندان کرماني در دورة ايلخاني 
تا ابتداي دورة  تيموري
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آژده کاري،  و  موازي  خطوط  با  مزين شده  اسليمي هاي 
با خطوط موازي و حفره هاي کوچک  گل هاي ختايي که 
تزيين شده است، نقوش هندسي و صليب شکسته، تشکيل 

مي دهد(تصوير٧). 
از ديگر تزيينات گچ بري مسجد کرماني يک کتيبه کمربندي 
پرکار شامل سوره «يس» و در باالي اين کتيبه جمعًا هشت 
لوح گچ بري مشبک وجود داشته که امروزه هفت لوح آن 
باقي مانده است (گلمبک، ٢٤:١٣٦٤). همچنين در دهانه جانبي 
ضلع شمالي محراب، لوحي کوچک با امضاي «استاد محمد 

فقير» نيزوجود دارد (صابر مقدم، ١٣٨٣: ٥٦). 

محراب بيروني مسجد کرماني تربت جام
 ٢×١/٣٥ حدود  ابعادي  به  مستطيل شکل  است  محرابي 
متر که بر روي خشت هايي به ابعاد ٨×٣٠×٣٠ سانتي متر 
ساخته شده است (صالحي کاخکي، ١٣٧٢: ١٤٣؛ نقشه هاي 
٢ و ٦). محراب داراي يک حاشية کتيبه دار در اطراف، يک 
طاق نما با قوس هاللي تيزه دار است که بر روي دو ستون نما 
قرار داردو در قسمت فرورفتگي محراب نيز يک طرح طاق نما 
موجود است (تصوير٨)١. اين محراب مانند محراب داخلي 
با انواع کتيبه ها و نقوش مزين شده است. کتيبه هاي محراب 
را آيات ١٨-٢٣ سوره «جن»، ذکر «ُسبحاَن اهللا َوالحمُد ّهللا 
(َوال) اِله اّال اهللا َواُهللا اکبر» و همچنين کتيبه هاي مربوط به 
هنرمند و تاريخ ساخت محراب به قلم ثلث و کتيبة در هاللي، 
قوس طرح طاق نماي اين محراب به خط کوفي شامل سوره 
آيه چهارم  آخر  کلمه  و  اول  آيه  فقط  که  است  «توحيد» 
باقي مانده است٢(تصوير٩). نقوش محراب بيروني راانواع 
اسليمي،گل هاي ختايي و نقوش هندسي هم به صورت ساده 
و هم به صورت گره سازي تشکيل مي دهد که بسيار مشابه 
نقوش گچ بري محراب داخلي مسجد کرماني است. از اينرو 

به نظر مي رسد هر دو محراب، اثر «خواجو بن زکي بن 
محمد بن مسعود کرماني» و متعلق به نيمه دوم قرن هشتم 

هـ . ق بوده باشد. 

مسجد کوچه مير نطنز
جغرافيايي مختصات  در  نطنز  مير  کوچه  مسجد 
   واقع  شده  است
(نقشه ٦). اين مسجد کوچک در کوچه اي به نام مير در نطنز 
قرار دارد با سردري نسبتًا بلند و طاق ضربي که داراي 
کتيبة گچ بري به قلم ثلث است که به مرور زمان بخش زيادي 
از کتيبه از بين رفته است. «اين مسجد مرکب از شبستاني 
مربع شکل که چهارستون مکعب شکل مرکزي [قطر هر 
يک ٧٧ سانتي متر] آن را به نه بخش گنبدي تقسيم کرده 
است. بخش اعظم شبستان اخير که آن نيز نمازخانه است 
پايين تر از سطح زمين قرارگرفته است» (گدار، ١٣٧١،ج ٣: 
٢٥١). روي پشت بام مسجد، در سمت قبله، محراب گچ بري 
کوچکي قرار دارد وجود اين محراب دليلي بر دوطبقه بودن 

مسجد در گذشته بوده است. 

محراب طبقه اول مسجد کوچه مير نطنز
در ضلع جنوبي مسجد، محرابي به ارتفاع ٢٨٢ سانتي متر، 
عرض ١٦٤ سانتي متر و عمق ٤٠ سانتي مترقرارداد. محراب 
داراي دو طاق نماي روي هم با قوس تيزه داراست. در هر دو 
طاق نماي باال و پاييني محراب و همچنين طرح طاق نما که 
در قسمت فرورفتگي طاق نماي دوم موجود است ستون 
نماهايي با سرستون هاي گلداني شکل، گچ بري شده است. 
دورتادور محراب را،کتيبه اي به قلم ثلث در زمينة از نقوش 
اسليمي، احاطه کرده است (نقشه ٣؛ تصوير١٠). سطح اين 
محراب نيز با کتيبه ها و نقوش گچ بري شده است. کتيبه هاي 

نقشه ٥. پالن آرامگاه مير زبير سيرجان و 
موقعيت قرارگيري محراب در آن (حاتمي، 

١٢٤:١٣٧٤؛ باز ترسيم نگارندگان)
تصوير١٦.  ساختار محراب آرامگاه  مير 

زبير سيرجان، ماخذ: همان.
تصوير١٧. طرح کتيبه هاي محراب آرامگاه 

مير زبير  سيرجان، ماخذ: همان. 

به  محراب  زياد  تخريب  دليل  ١.به 
خصوص در قسمت فوقاني آن و 
طاق نماي  لچکي  نبودن  مشخص 
باال، امکان رسم کامل ساختار اين 

محراب ميسر نبود. 
نيز  کتيبه  اين  باالي  قسمت  در   .٢
کتيبه  ديگر به خط کوفي، در قابي 
مستطيل شکل وجود داشته است که 

اکنون ريخته و موجود نيست



محراب را، آيات ١١٤-١١٥ سوره «هود»، سوره «حمد»، 
کلمات مقدسي همچون «اله» وامضاي هنرمند «عمل حيدر 
کرماني» و تاريخ ساخت محراب به قلم نسخ و خط کوفي 
تزييني در زمينة ازنقوش اسليمي شامل مي شود(تصوير 
١١). نقوش محراب راانواع اسليمي اسليمي هاي دهان اژدري، 
اسليمي هاي مزين با خطوط موازي و آژده کاري، ختايي 
مانند شکوفه ها وگل هاي چند  گلبرگي که با شيارهاي موازي 
و تعدادي حفره هاي کوچک تزيين شده اند و نقوش هندسي 

تشکيل مي دهد(تصوير١٢). 
 

محراب طبقه دوم مسجد کوچه مير نطنز
در ضلع جنوبي طبقه دوم مسجد نيز محرابي کوچک به 
ابعاد ٥٣ ×١٣٥ سانتي متر که بسيار آسيب ديده قابل رويت 
است (نقشه هاي ٤ و٦؛ تصوير ١٣). اين محراب کوچک را، 
که نام هنرمند آن مشخص نيست، با توجه به شباهت در 
بعضي از نقوش و ساختار کلي محراب با محراب طبقه 
اول مسجد کوچه مير نطنز و همچنين آثار گچ بري ساير 
هنرمندان کرماني، مي توان به هنرمندي از خانواده کرماني 
منسوب کرد. آنچه از اين محراب باقي مانده است يک لوح 
مستطيل شکل است که با نقوش گياهي، هندسي و کتيبة 
«ال اله اّال اهللا» به قلم ثلث،در قابي مستطيل شکل تزيين شده 

است(تصوير هاي ١٤ و ١٥). 

محراب آرامگاه مير زبير سيرجان
آرامگاه  مير  زبير  سيرجان  در  مختصات  جغرافيايي
  واقع  شده  است

(نقشه ٦). در ضلع غربي آرامگاه مير زبير سيرجان، محرابي 
مستطيل شکل، تقريبًا مرتفع و عريض قرار دارد (نقشه ٥؛ 
تيزه دار  قوس  با  هاللي  طاق نماي  دو  داراي  تصوير١٦)که 
است که بر ستون نماهايي قرار داشته اند و اکنون آثاري از 
آنهاموجود نيست. سطح اين محراب با انواع کتيبه ها شامل 
«اسرا»،  سورة   ٧٧-٧٩ آيات   ، اول  قسمت 

سورة «توحيد» و حديثي ازحضرت محمد (ص)(متن حديث 
از بين رفته است)به قلم ثلث، در زمينه اي از نقوش اسليمي و 
ختايي، ساده و يا به صورت اعراب گذاري شده، گچ بري شده 
است(تصوير ١٧). در بدنة سمت راست و چپ داخلي محراب، 
کتيبه هاي  براي  آثارساير هنرمندان کرماني، جايي  همانند 
هنرمند سازنده و تاريخ ساخت محراب، پيش بيني شده بود 
که متأسفانه موجود نيستند. نقوش محراب را انواع اسليمي 
که زمينه آنهابا خطوط موازي و آژده کاري تزيين شده اند، گل 
و برگ هاي ختايي گل هاي چند گلبرگي که با شيارهاي موازي 
و حفره هاي کوچک آراسته شده است و نقوش هندسي تشکيل 
مي دهد. عالوه بر محراب تمام قسمت هاي حاشيه ها، فواصل 
طاق نماها، گوشواره ها،طاقچه باالي  ورودي بنا، کتيبه کمربندي 
(در زير گوشواره ها) با نقوش هندسي و گياهي گچ بري شده است. 

تا  ايلخاني  آثار هنرمندان کرماني در دورة  پراکندگي 
ابتداي دورة تيموري

محراب  ساختار  تصوير١٨. 
امام زاده ربيعه خاتون اشترجان ، 

ماخذ: همان. 

تصوير٢٠.ساختار محراب داخلی 
مسجد کرمانی تربت جام، ماخذ: 

همان.

تصوير١٩.  قرار گرفتن فرم گرد در 
لچکي  هاي طاق نماي باال و تو 
رفتگي پايين محراب امامزاده ، 
ربيعه خاتون اشترجان، ماخذ: 

همان. 

تصوير٢١.  قرار گرفتن فرم گرد 
در لچکي محراب داخلي مسجد 
کرماني تربت جام،  ماخذ: همان.

نقشه٦. نقشه پراکندگي آثار گچ بري مربوط و منسوب به هنرمندان 
کرماني در دوره ايلخاني تا ابتداي دوره تيموري، ماخذ: همان.

هنرمندان کرماني در دورة ايلخاني 
تا ابتداي دورة  تيموري
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هنرمندان  به  منسوب  و  رقم دار  گچ بري  آثار  براساس 
کرماني که در دورة ايلخاني تا ابتداي دورة تيموري باقي 
ـ . ق)  مانده است، محراب امامزاده ربيعه خاتون اشترجان (٧٠٨ ه
مسعود  «عمل  اصفهان  استان  اشترجان،  روستاي  در 
کرماني  مسجد  خارجي  و  داخلي  محراب هاي  کرماني» 
بن  تربت جام، «عمل خواجو  در شهر  مجموعه شيخ جام 
زکي بن محمد بن مسعود کرماني»(نيمه دوم قرن هشتم 
هـ . ق) محراب طبقه اول مسجد کوچه مير نطنز (اواسط 
قرن هشتم هـ . ق) «عمل حيدر کرماني» محراب طبقه دوم 
مسجد کوچه مير نطنز (اواسط قرن هشتم هـ . ق) منسوب 
به هنرمندي از خانواده کرماني محراب آرامگاه مير زبير 
سيرجان (منتسب به تاريخ ٧٥١ هـ . ق) در استان کرمان 

منسوب به هنرمندي از خانواده کرماني هستند. 
بر اساس آماري که در باال ذکر شد، بيشترين پراکندگي 

آثار گچ بري رقم دار و يا منسوب به هنرمندان کرماني، 
مرتبه  در  دارد.  اختصاص  امروزي  اصفهان  استان  به 
بعد، تربت جام، دو مورد (هر دو در يک مکان قرار دارد) 
 .(٦ (نقشه  دارد  وجود  مورد  يک  سيرجان  آخر،  در  و 
موردي مانند تربت جام که فاصله آن نسبت به مکان هاي 
معروفيت  بر  باشد  دليلي  مي تواند  است،  بيشتر  ديگر 
است،  باعث شده  که  هنرمندان  اين  کار  باالي  کيفيت  و 
حاکمان و فرمانروايان آن ديار (آل کرت و يا تيمور) با 

دعوت از اين هنرمندان به آنهاسفارش کار بدهند. 

مطالعة ويژگي هاي تزييني مشترک در بين آثار گچ بري 
هنرمندان کرماني

هنرمندان  آثار  بين  در  ويژگي هاي مشترک ساختاري 
کرماني

محـراب  ساخـتار  تصوير٢٢. 
بيروني   مسجد كرماني تربت جام 

ماخذ: همان. 

تصوير٢٣.  قرار گرفتن فرم گرد 
در لچکي محراب بيروني مسجد 
کرماني تربت جام، ماخذ: همان.

تصوير٢٤. ساختار محراب طبقه     
نطنز،  مير  کوچه  مسجد  اول 

ماخذ: همان.

تصوير٢٥. قرار گرفتن فرم گرد 
در لچکي هاي محراب طبقه اول 
مسجد کوچه مير نطنز، ماخذ: 

همان.

تصوير٢٦. ساختار محراب طبقه     
نطنز،  دوم مسجد کوچه مير 

ماخذ: همان.

تصوير٢٧. قرار گرفتن فرم  گرد
در لچكي محراب طبقه دوم مسجد 

كوچه  مير نطنز، ماخذ: همان.

تصوير٢٨. ساختار محراب آرامگاه 
مير زبير سيرجان، ماخذ: همان.

فرم  گرفتن  قرار  تصوير٢٩. 
آرامگاه   لچکي محراب  گرد در 
ميرزبير سيرجان، ماخذ: همان.



تصوير٣٠. نمونه يي از گل هاي 
ختايي در محراب داخلي مسجد 
کرماني  تربت  جام، ماخذ: همان.

تصوير٣١. نمونه يي از گل هاي 
ختايي در کتيبه کمربندي مسجد 
کرماني تربت جام، ماخذ: همان.

 

تصوير٣٢. نمونه يي از گل هاي 
ختايي در محراب بيروني مسجد 
کرماني تربت جام، ماخذ: همان. 

تصوير٣٣: نمونه يی از گل های 
ختايی در محراب طبقه اول مسجد  

کوچه مير نطنز، ماخذ: همان. 

تصوير٣٤. نمونه يی از گل های 
ختايی در  محراب آرامگاه مير 

زبير سيرجان، ماخذ: همان.

تصوير٣٥. نمونه يي از گل هاي 
ختايي درکتيبه کمربندي آرامگاه 
مير زبير سيرجان، ماخذ: همان.

تصوير٣٦. طرح گل هاي جداکننده در محراب هاي هنرمندان کرماني، 
ماخذ: همان.

تصوير٣٧. نقشي مشترک (ترکيبي از نقوش هندسي و گياهي با 
تزيينات روسازي مشترک) در آثار هنرمندان کرماني. الف: محراب 
طبقه اول مسجد کوچه مير نطنز، ب: محراب امام زاده ربيعه خاتون 

اشترجان، ماخذ: همان.  

تصوير٣٨.  نقش اسليمي ساده در گچ بري هاي هنرمندان کرماني، ماخذ: همان. 

تصوير٣٩. کاربرد اسليمي دهان اژدري در طرح اصلي طاق نماهاي 
محراب هاي هنرمندان کرماني.   الف: طاق نماي محراب امام زاده ربيعه 
خاتون اشترجان،  ب: طاق نماي محراب طبقه اول مسجد کوچه مير 
نطنز، ج: طاق نماي محراب آرامگاه مير زبير سيرجان، ماخذ: همان. 

تصوير٤٠.  کاربرد تزيين گره مانند در گوشه هاي کتيبه اصلي محراب 
هاي هنرمندان کرماني.   الف: محراب داخلي مسجدکرماني تربت جام 

ب: محراب طبقه اول مسجد کوچه مير نطنز، ماخذ: همان. 

تصوير ٤١.  فشردگي و شلوغي اسليمي هاي موجود در کتيبه اصلي 
محراب هاي هنرمندان کرماني؛ طرح قسمتي از کتيبه اصلي محراب 

داخلي مسجد کرماني تربت جام،  ماخذ: همان.  

هنرمندان کرماني در دورة ايلخاني 
تا ابتداي دورة  تيموري
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ساختار محراب هاي اين هنرمندان همگي داراي نسبت تقريبًا 
دو به يک هستند يعني طول آنهادو برابر عرض آن هاست، 
تناسبي زيبا و دل نشين  امر سبب به وجود آمدن  همين 
در آثارشان شده است، به طوري که محراب ها، نه بلند و 
باريک و نه کوتاه و عريض هستند(تصوير هاي ١٨، ٢٠، 

 .(٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢٨
 لچکي تمامي طاق نماهاي محراب ها، طرح هاي طاق نماهاي 
گرد  فرمي  با  گچي،  کوچک  لوح هاي  و  محراب ها  اصلي 
و  هشت پر  گل هاي  يا  نيم کروي  برجستگي  (به صورت 
شانزده پر) تزيين شده است. اين فرم گرد در تمام لچکي ها، 
نقش است،  فاقد  لچکي مماس است و  ديواره محيطي  با 
ويژگي که در دوره ايلخاني تا ابتداي دوره تيموري، در بين 
آثار ديگر هنرمندان، به صورت انگشت شمار ديده مي شود. 
قوس هاي جداکننده دو لچکي آثار از يک فرم مشترک تبعيت 
مي کند، به طوري که نيش قوس طاق نما و خط بااليي کادر 
محراب با همديگر مماس هستند و هيچ فضاي آزادي قابل 

رويت نيست (تصوير هاي ١٩، ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٧ و ٢٩). 

هنرمندان  آثار  بين  در  نقوش  مشترک  ويژگي هاي 
کرماني

طبيعت گرايي در کار هنرمندان کرماني نسبت به هنرمندان 

کتيبه هاي هنرمند و سال ساخت(٧٠٨ هـ. ق)  تصوير٤٢. طرح 
محراب امام زاده   ربيعه خاتون اشترجان  درسمت راست و چپ 

بدنه داخلي محراب، ماخذ: همان. 

هم عصرشان بيشتر ديده مي شود. اين هنرمندان از گل هاي 
ختايي چندگلبرگي در حاشيه محراب ها، طاق نماها، در سطح 
لوح هاي تزييني، در زمينه کتيبه ها و يا به صورت دسته ايي 
استفاده کرده اند که همگي با تزيينات روسازي مشترکي، 
کوچک  حفره هاي  تعدادي  و  موازي  شيارهاي  چون 
تزييني  با چنين  گل هاي ختايي،  نمونه  اين  تزيين شده اند. 
خاص هنرمندان کرماني است و در ديگر آثار گچ بري دورة 
ايلخاني تا ابتداي دورة تيموري ديده نمي شود (تصوير هاي 

 .(٣٠-٣٥
در  ختايي  گل هاي  اين  از  متشکل  حاشيه هاي  بين  در 
محراب ها گل هايي پنج پر، شش پر و شانزده پري وجود دارد 
که بعد از هر سه، پنج، هفت، يا نه گل، يکي از اين گل ها 
تکرار مي شود و در واقع، نقش گل جداکننده را ايفا مي کند 

(تصوير ٣٦). 
کرماني  هنرمندان  محراب هاي  گچ بري هاي  در  همچنين 
نقشي مشترک وجود دارد که ترکيبي از نقوش گياهي و 
کوچک  حفره هاي  و  موازي  خطوط  با  که  است  هندسي 
(مشابه تزيينات گل هاي ختايي اين هنرمندان) مزين شده 
است. جايگاه اين نقش در بيشتر نمونه ها، در حاشيه داخلي 

طاق نماهاي محراب ها، قرار دارد (تصوير ٣٧).  
حاشيه باريکي از نوعي اسليمي ساده نيز در محراب ها و 
حاشيه برخي طاق نماهاي اين هنرمندان ديده مي شود که 
دربين هنرمندان کرماني مشترك است (تصوير ٣٨). در 
طرح اصلي، طاق نماي تمامي محراب هاي آن ها، از اسليمي 
دهان اژدري که داراي تزيينات پرکاري است (هاشورها و 
انواع مختلف آژده کاري) استفاده شده است (تصوير هاي 

١٢ و ٣٩). 

هنرمندان  آثار  بين  در  کتيبه اي  مشترک  ويژگي هاي 
کرماني

از بين کتيبه هاي متعددي که سطح محراب هاي اين هنرمندان 
را مزين کرده است يک کتيبه اصلي ديده مي شود که اغلب 
َدَوراني  کتيبه هابه صورت  اين  است.  ثلث  و  نسخ  قلم  به 
اجرانشده، بلکه در گوشه ها، با تزييني گره مانند، قطع شده 
يافته است  ادامه  کتيبه  تزيين دوباره  اين  از  بعد  و  است 
(تصوير ٤٠). نحوه ترکيب بندهاي اسليمي هاي موجود در 
البه الي کتيبه اصلي که معموًال با فشردگي و شلوغي خاص 
همراه بوده و داراي عناصر اسليمي پرکار با تزئينات فراوان 
(هاشورها و آژده کاري ها) از جمله ويژگي هاي خاص اين 

هنرمندان است (تصوير ٤١). 
       در نظر گرفتن جايگاهي ثابت براي ثبت کتيبه هاي 
از  يکي  نيز  محراب  ساخت  تاريخ  و  هنرمند  امضاي 
نشانه هاي هنرمندان کرماني است. اين جايگاه بدون استثنا 
در فرورفتگي داخلي محراب است. ويژگي مشترک ديگر 
اين که بدون استثنا سمت راست بدنه داخلي محراب را، به 
امضاي سازنده محراب و سمت چپ آن را به کتيبة سال 

تصوير٤٣. طرح کتيبه هاي هنرمند و سال ساخت محراب طبقه اول 
مسجد کوچه مير نطنز  در سمت راست و چپ بدنه داخلي محراب، 

ماخذ: همان. 



نتيجه
وجود آثار گچي و حتي چوبي نفيس و شاخصي از هنرمندان کرماني در دوران ايلخاني تا ابتداي 
تيموري اين سؤاالت را مطرح کرد که اين هنرمندان چه نقشي در خلق آثار گچ بري در اين دوران، 
داشته اند، و ديگر اينکه ويژگي هاي بصري شاخص آثار آنهاچيست؟ در اين راستا، نخست با بررسي 
منابع کتابخانه اي، تالش کرديم تا جامعه آماري دقيقي از آثار آنهاتهيه کنيم. بعد از مشخص شدن آثار 
داراي امضا و نيز نمونه هايي که احتمال مي داديم اثر صنع هنرمندان اين خطه باشد پس از مطالعه 
ميداني و تهيه عکس از جزئيات آن ها، براي حصول نتايجي دقيق تر و ملموس تر، به طراحي و آناليِز 
ساختار، نقوش و کتيبه هاي محراب ها دست يازيديم و از اين طريق توانستيم به تعدادي از ويژگي هاي 

خاص آن ها، در زمينه ساختار محراب ها، نقوش و کتيبه ها دست يابيم. 
نمونه هاي شناسايي شدة داراي امضا را در محراب هاي امامزاده ربيعه خاتون اشترجان (موجود در 
موزه ملي ايران)، مسجد کوچه مير نطنز، محراب هاي داخلي و بيروني مسجد کرماني در مجموعه شيخ 
جام، مبنا و دستمايه قرار داديم تا با کمک آنها و بهره گرفتن از نتايج حاصل از آناليِز ترکيب بندي، نقوش 
و کتيبه هاي محراب ها، شناختي نسبي از آثارهنرمندان گچ بر کرماني کسب کنيم. بر اين مبنا، توانستيم 
محراب طبقه دوم مسجد کوچه مير نطنز و محراب آرامگاه مير زبير سيرجان را نيز، که اثري از امضاي 

هنرمندان آن باقي نمانده است، به اين هنرمندان منسوب کنيم. 
 ازجمله ويژگي هاي مشترک ساختاري اين هنرمندان اين موارد است: داشتن ساختاري متناسب در 
محراب ها (داراي نسبت تقريبًا دو به يک)، تزيين لچکي تمامي طاق نماهاي محراب ها، طرح هاي طاق نماهاي 
موجود در فرورفتگي داخلي محراب ها و لوح هاي کوچک گچي با فرمي گرد. مماس بودن اين فرم گرد 
در تمام لچکي ها، با ديواره محيطي لچکي، ويژگي مشترک ديگري بود که در تمام آثار هنرمندان کرماني 
ديده مي شود. چنين ويژگي را فقط در بين آثار مربوط به اين هنرمندان در دوران ايلخاني تا ابتداي 
تيموري مي توان ديد، به استثناي مواردي مانند طاق بندي گنبد جنوبي (خواجه اصيل الدين)، امامزاده 
علي بن جعفر در قم و محراب ايلخانی مسجد جامع ساوه،  تبعيت قوس هاي جداکننده دو لچکي آثار 

آن ها، از يک فرم مشترک، ويژگي ساختاري ديگر آثار هنرمندان کرماني است. 
در زمينه نقوش توانستيم به اين ويژگي هاي مشترک دست يابيم: گل هاي ختايي با تزيينات روسازي 
مشترک (تزيين با شيارهاي موازي و تعدادي حفره کوچک)، استفاده از گل هاي جداکننده، به کار 
بردن نقشي مشترک که ترکيبي از نقوش گياهي و هندسي است (با تزييناتي مشابه گل هاي ختايي اين 
هنرمندان)، کاربرد نوعي اسليمي ساده، مزين شدن طرح اصلي تمامي طاق نماهاي محراب هاي اين 

هنرمندان با اسليمي هاي دهان اژدري که داراي تزيينات پر کاري است. 
ترکيب بندي  نحوه  مانند،  گره  تزييني  با  هنرمندان،  اين  محراب هاي  اصلي  کتيبه  گوشه هاي  تزيين 
اسليمي هاي موجود در کتيبه اصلي که با فشردگي و شلوغي خاصي همراه است، جايگاهي ثابت براي 
ثبت کتيبه هاي هنرمند و تاريخ ساخت محراب، اختصاص دادن سمت راست بدنه داخلي محراب، به کتيبه 
هنرمند سازنده محراب و سمت چپ بدنه داخلي محراب، به کتيبه سال ساخت محراب، از ويژگي هاي 

مشترک کتيبه اي در بين هنرمندان کرماني است. 
از مطالعه اي که بر روي نقوش، کتيبه ها و ساختار محراب هاي هنرمندان کرماني به عمل آمد به اين 
نتيجه رسيديم که هنرمندان کرماني در گچ بري هاي خود در کليات و حتي جزئيات تعادل را در استفاده 
از نقوش گياهي، هندسي و کتيبه ها، رعايت کرده اند و تقريبًا به يک نسبِت مساوي، از همة اين موارد 
(نقوش گياهي، هندسي و کتيبه) بهره برده اند. در مقياس جزئي تر نيز اين تعادل رعايت شده، به طوري 
که در به کاربردن نقوش گياهي در تزيينات گچ بري، در کنار کاربرِد نقوش اسليمي، از نقوش ختايي، 

هنرمندان کرماني در دورة ايلخاني 
تا ابتداي دورة  تيموري
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هم به صورت حاشية جداگانه و هم در زمينه کتيبه ها، استفاده شده است. نقوش هندسي را در قالب 
طرح هاي بزرگ مانند گره، و به صورت تزيينات آژده کاري در سطوح اسليمي و يا حاشيه هاي باريک 

نيز به کار گرفته اند. 
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During the Ilkhanid era(about 633 A.H to 756 A.H) when the Iranian entered the governmental 

system, support of arts and artists increased and different types of arts such as stuccoremarkably 

flourished.In this period, we can see beautiful and sophisticated stucco mihrabs and inscriptions 

that were ordered by rulers and governors for mosques, shrines and mausoleums which were 

made by famous artists of different families. In the meantime,Kermani artists, played an 

important role in creating valuable stucco works such as mihrabsinthe Ilkhanid era until the 

beginning of the Timurid era, and became one of the most important artist families in this field. 

Therefore the purpose of current research in the first place is identifyingKermani Plasterers and 

the introductionofsignedor attributed works, and also thestudyof the distribution and the visual 

characteristics oftheirworks. We found out that works of Kermani artists have special distinctive 

decorative and structural characteristics,for example: spandrels of all the Mihrabsand some 

of their stucco panels are adorned witha roundedform, outline of this rounded form is tangent 

with spandrel’s perimeter wall, using of Khataei flowers that have common decorations, setting 

a fixed place for inscription recording the artist’s name and date of construction of Mihrabs, 

and etc. Data were collected from library research and field research and documenting works. 

Research approach is historical- comparative.

Keywords: Stucco, Mihrab, KermaniArtists, Decorative Characteristics, Ilkhanid, Beginning of 

the Timurid Era.
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