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چكيده
وجوه اشتراک بين نقوش به کار رفته در يک حرفه و صنعت در ميان يک خاندان، باعث تأثيرگذاري تعدادي 
از آن نقوش بر صعنت و حرفه يي ديگر از آن خاندان مي شود. شاهدي از اين مدعا را، در ميان هنرمندان 
گچ بر و نجار کرماني در قرن هشتم هجري مي توان مالحظه نمود. وجود خاندان هنرمند گچ بر کرماني 
که چند نســل در نقاط مختلف به سفارش بزرگان و حاکمان، کارهاي شاخص گچ بري از خود بر جاي 
گذاشته اند، باعث تأثير گذاري بر ساير حرف و صنايع آن خاندان، همچون نجاري شد. از اهداف اين تحقيق  
بازشناسي و شناخت ويژگي هاي بصري محراب گچ بري امامزاده ربيعه خاتون اشترجان و منبر چوبي 
مســجد جامع نائين است و همچنين مطالعه تطبيقي نقوش، اجزاي ساختار و کتيبه هاي محراب گچ بري 
امامزاده ربيعه خاتون با منبر چوبي مســجد جامع نائين هدف اصلي اين پژوهش اســت. در اين راستا، 
سواالتي که در اين مقاله پاسخ داده مي شود؛ ١. چه ويژگي هاي بصري را، مي توان براي محراب امامزاده 
ربيعه خاتون و منبر مسجد جامع نائين، در قرن هشتم هجري برشمرد؟ ٢. چه وجوه اشتراکي بين نقوش، 
اجزاي ساختار و کتيبه هاي محراب امامزاده ربيعه خاتون با منبر مسجد جامع نائين وجود دارد؟  روش 
تحقيق به روش توصيفي- تحليلي و با رويكرد  تطبيقي، به تحليل داده هاي به دست آمده از نمونه هاي 
مطالعاتي مي پردازد  و شــيوة جمع آوري اطالعات برپايه  مطالعات ميداني و با استناد به منابع مكتوب 
اســت. نتايج حاصل از اين پژوهش عبارتند از ؛ تعدادي از نقوش، اجزاي ساختار و کتيبه هاي محراب 
گچ بري امامزاده ربيعه خاتون همانند؛ مشابهت در قاب هاي احاطه کننده نقوش، فرم قرارگيري اسليمي ها، 
کاربرد گل ختايي چندَپر، استفاده از نوعي اسليمي ساده، کاربرد فرم دايره اي شکل، مشابهت در فرم تيزي 
قوس طاق نما و مماس بودن آن با خطوط محيطي لچکي، اختصاص يافتن ديواره هاي سمت راست به کتيبه 
هنرمند سازنده محراب/منبر و سمت چپ به کتيبه تاريخ ساخت محراب/منبر، فشردگي و شلوغي زمينه 

کتيبه ها؛ مشابه و قابل قياس با نقوش، اجزاي ساختار و کتيبه هاي منبر چوبي مسجد جامع نائين است. 

کليدواژه ها  
محراب گچ بري، منبر چوبي، تزئينات، اجزاي ساختار، مسجد جامع نائين، امامزاده ربيعه خاتون اشترجان
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تحقيقات توصيفي - تحليلي با نگرش تطبيقي است. اطالعات 
به شيوه کتابخانه اي و ميداني جمع آوري و تجزيه و تحليل 
شده است . جامعه آماري اين پژوهش با بازديد از حدود هفت 
بنا در مناطق مختلف کشور همچون نائين، نطنز، تربت جام 
... و آثار موزه اي (محراب امامزاده ربيعه خاتون اشترجان 
موجود در بخش اسالمي موزه ملي ايران) و عکسبرداري 
از آن ها صورت گرفته است و با آناليز نرم افزاري نقوش 
بررسي  مورد  نمونه هاي  تعداد  يافت۱.  تداوم  کتيبه ها  و 
ربيعه خاتون  امامزاده  گچ بري  محراب  شامل؛  مورد،  دو 
اشترجان و منبر چوبي مسجد جامع نائين هست. روش 
نمونه گيري آثار بر اساس وجود بيشترين تشابه مابين دو 
اثر مذکور، قرار گرفت و در نهايت با مطالعه تطبيقي اين 
دو اثر و ساير آثاِر جامعه آماري، توانستيم به تعدادي از 
ويژگي هاي مشترک بين آن ها، دست يابيم. روش تجزيه و 

تحليل اطالعات، کيفی (تحليل محتوا) است.

پيشينه تحقيق
مطالعات متعددي، هر چند کوتاه، درباره هر کدام از دو 
مسجد  منبر  و  اشترجان  ربيعه خاتون  امامزاده  محراب 
جامع نائين، صورت گرفته است. اسميت (۱۹۳۸) يکي از 
 The »  اولين پژوهشگراني است که در مقاله خود با عنوان
Wood Mimbar in the Masdjid-I Djami Nain »در 

نشريه «Ars Islamica»، شماره يک، منبر مسجد جامع 
و  کتيبه ها  مورد  در  و  داده  قرار  مطالعه  مورد  را،  نائين 
نقوش منبر کار کرده و با تعدادي از آثار چوبي مقايسه 
 ،«Epigraphical» Noticeنموده است. ويتک (۱۹۳۸) در
در همان مجله و شماره اي که در باال ذکر شد، نيکزاد امير 
حسيني (۱۳۳۵)، در کتاب «فهرست تاريخچه مصور ابنيه 
آثار تاريخي  تاريخي اصفهان»، هنرفر (۱۳۴۴)؛ «گنجينه 
اصفهان»، رفيعي مهرآبادي (۱۳۵۲)؛ «آثار ملي اصفهان» 
(۱۳۸۳)؛  ديماند  البلدان»،  (۱۳۶۸)؛«مراه  السلطنه  اعتماد 
«آثار  (۱۳۸۷)؛  برونشتاين  اسالمي»،  صنايع  «راهنماي 
(۱۳۹۰)؛  سلطان زاده  اسالمي»،  دوران  در  تزييني  چوبي 
ديگر  معرفي  کنار  در  تاريخي»  هزاره هاي  شهر  «نائين؛ 
آثار، به طور گذرا در کتاب هاي خود، به منبر مسجد جامع 
نائين نيز توجه نموده اند. مي توان مهمترين پژوهش صورت 
گرفته در رابطه با  منبر مسجد جامع نائين، پايان نامه ي 
کارشناسي ارشد مهين سهرابي نصيرآبادي (۱۳۶۹) تحت 
عنوان «مرمت و حفاظت آثار تاريخي - فرهنگي چوبي؛ 
نائين»،  جامع  مسجد  منبر  مرمت  و  حفاظت  در  مطالعه 
آقا  و غالمرضا  زاده شيرازي  اهللا  آيت  باقر  راهنمايي  به 
ابراهيميان در دانشگاه هنر اصفهان را، نام برد که در اين 
پژوهش منبر معرفي و نتايج آزمايشات انجام شده بر آن، 
ارائه گرديده است. در پايان نامه کارشناسي ارشد ديگري 
در دانشگاه هنر اصفهان به راهنمايي قباد کيانمهر و بهاره 
تقوي نژاد؛ «کاربرد نقوش سنتي منبر مسجد جامع نائين 

مقدمه
رسم کهني که از ديرباز در ميان ايرانيان حاکم بود و پيشه 
از پدر به پسر يا از استاد به شاگرد به ارث مي رسيد باعث 
مي شد که اغلب هر خانواده، در يک  رشته از حرف و صنايع 
تبحر پيدا کند. اين رسم در دوران اسالمي نيز استمرار پيدا 
کرد که شواهد زيادي از اين سنت خانوادگي برجاي مانده 
خاندان  ظهور  به  مي توان  آن ها  معروف ترين  از  است؛ 
ابوطاهر کاشاني در قرن هفتم هجري اشاره  کاشي ساز 
نمود. آثار آن ها همچون محراب هاي مساجد، کاشي هاي 
ستاره اي، چليپا، ظروف مختلف که زينت بخش موزه ها و 
مجموعه هاست تا اواسط قرن هشتم هجري ادامه داشته 
است. با توجه به اين پيشينه ي کهن، در قرن هشتم هجري 
به نظر مي رسد که با توجه به حمايت هاي مالي و سياسي 
دولت هاي مقتدر و حاکم آن دوره، خانداني کرماني ظهور 
کرده؛ که چند نسل در نقاط مختلف به سفارش بزرگان و 
حاکمان، کارهاي چوبي و به خصوص گچ بري شاخصي 
از خود بر جاي گذاشته اند. از نمونه آثار آن ها مي توان به 
محراب گچ بري امامزاده ربيعه خاتون اشترجان (موجود 
در موزه ملي ايران به شماره موزه ۳۲۷۱)؛ عمل «مسعود 
کرماني»، محراب گچ بري مسجد کوچه مير نطنز؛ (به شماره 
ثبت ۲۰۹ و به تاريخ ۱۳۱۳/۴/۳۱) عمل «حيدر کرماني»، 
محراب هاي گچ بري مسجد کرماني تربت جام عمل؛ «خواجو 
بن زکي بن محمد بن مسعود کرماني»، منبر چوبي مسجد 
جامع نائين (به شماره ثبت ۱۴۴ و به تاريخ ۱۳۱۰/۱۰/۱۵) 
؛ عمل «محمود شاه بن محمد النقاش الکرماني»، منبر چوبي 
مسجد جامع يارند نطنز؛ عمل «محمد بن استاد حيدرکرماني» 
و ... اشاره کرد. اهداف مقاله حاضر، بازشناسي و شناخت 
بصري محراب گچ بري امامزاده ربيعه خاتون اشترجان و 
منبر چوبي مسجد جامع نائين و همچنين مطالعه تطبيقي 
نقوش، اجزاي ساختار و کتيبه هاي محراب گچ بري امامزاده 
ربيعه خاتون با منبر چوبي مسجد جامع نائين است. اين 
 .۱ است؛  زير  سواالت  به  پاسخگويي  صدد  در  پژوهش 
چه ويژگي هاي بصري را، مي توان براي محراب گچ بري 
امامزاده ربيعه خاتون اشترجان و منبر چوبي مسجد جامع 
نائين، در قرن هشتم هجري برشمرد؟ ۲. وجوه اشتراک بين 
نقوش، اجزاي ساختار و کتيبه هاي محراب گچ بري امامزاده 
ربيعه خاتون اشترجان با منبر چوبي مسجد جامع نائين، 

چيست ؟ 
حال  در  كه  است  اين  پژوهش  اين  ضرورت  و  اهميت 
حاضر پژوهش کامل و جامعي که به طور خاص به بررسي 
آثار  کتيبه هاي  و  ساختار  اجزاي  نقوش،  تأثيرگذاري 
هنرمندان گچ بر کرماني بر آثار هنرمندان نجار کرماني در 

قرن هشتم هجري بپردازد، موجود نيست. 

روش تحقيق 
گونه  از  روش،  و  ماهيت  اساس  بر  حاضر  پژوهش 
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جز  (به  تصاوير  تمامي  منبع   .١
تصاويِر پالن ها)، طرح هاي خطي و 

جداول، از نگارنده است.
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در طراحي داخلي»، آيه نوحي (۱۳۹۱)، به بررسي نقوش 
و کتيبه هاي منبر مسجد جامع نائين و کاربرد آن در هنر 
چوب پرداخته است. پژوهشگران ديگري همچون؛ صارمي 
نائيني (۱۳۷۴) در پايان نامه کارشناسي ارشِد دانشگاه تربيت 
مدرس به راهنمايي سوسن بياني؛ «بررسي و تحقيق بناها و 
اماکن اسالمي (معماري اسالمي) شهرستان نائين از صدر 
اسالم تا دوره قاجار»، نوحي و يراقچي (۱۳۹۲) در مقاله 
«کاربرد نقوش سنتي منبر مسجد جامع نائين در طراحي 

داخلي»، جعفري فرد (۱۳۹۳) در پايان نامه کارشناسي ارشد 
در دانشگاه هنر اصفهان به راهنمايي احمد صالحي کاخکي؛ 
تا  «مطالعه و طبقه بندي آرايه هاي چوبي دوره سلجوقي 
آغاز دوره تيموري در ايران امروزي»، نوروزي قره قشالق 
(۱۳۹۴)، در مقاله؛ «بررسي نقوش منبر مسجد جامع نائين 
در راستاي شناخت تزئينات چوبي دوره ايلخاني» و مقاله 
دهقاني و سامانيان (۱۳۹۴)؛ «بررسي تطبيقي طرح و نقش 
نائين و منبر مسجد جامع سوريان»،  منبر مسجد جامع 
فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي شماره نوزده و ... 
مطالبي را، در مورد منبر مسجد جامع نائين به رشته تحرير 

در آورده اند. 
خاتون  ربيعه  امامزاده  محراب  مورد  در  مطالعات 
اشترجان نسبت به منبر مسجد جامع نائين محدود تر است. 
محققاني همچون ويلبر (۱۳۴۶)؛ در کتاب «معماري اسالمي 
 Islam and» (۱۹۷۹) ايران در دوره ايلخانان» پاپادوپولو
«دوره هاي  مقاله،  در   (۱۳۶۴) گلمبک   ،«Muslim Art

ساختماني مجموعه تاريخي تربت شيخ جام»، هيل و گرابار 
(۱۳۸۶)  در کتاب «معماري و تزئينات اسالمي»، به اختصار 
در پژوهش هاي خود، تنها تاريخ ساخت، هنرمند و محل 
نگهداري محراب را، مطرح نموده اند. شهيري (۱۳۸۰) در 
مقاله «معرفي يک محراب استثنايي تجلي قرآن در معماري 
محراب مساجد»، آبيار (۱۳۸۱) با مقاله «بررسي کتيبه هاي 
محراب هاي گچي در موزه ملي ايران» و ... پژوهشگراني 
هستند که بيشتر توجه خود را به کتيبه هاي محراب معطوف 
کرده اند و در مورد ساير بخش هاي محراب، مطلبي بيان 
نکرده اند. نفيسي (۱۳۸۹) در پايان نامه کارشناسي ارشد در 
دانشگاه هنر اصفهان به راهنمايي احمد صالحي کاخکي با 
عنوان «بررسي نقوش محراب هاي گچ بري دوره ي ايلخاني 
کاخکي  آن»، صالحي  و حومه ي  اصفهان  در شهرستان 
و همکاران (۱۳۹۵) در مقاله اي در شماره ۳۷ مجله نگره؛ 
باعنوان «مطالعه ويژگي هاي تزييني آثار گچ بري هنرمندان 

تصوير١. تصوير و طرح خطي (ساختار محراب) محراب امام زاده 
ربيعه خاتون اشترجان مأخذ: نگارنده. 

نقشه١. پالن امام زاده ربيعه خاتون اشترجان و جانمايي محراب 
در پالن، ويلبر ١٣٤٦، ٣١٢؛ بازترسيم از نگارنده.

خاتون  ربيعه  امام زاده  محراب  کتيبه هاي  ٢.جانمايي  تصوير 
اشترجان، مأخذ: همان.



تيموري»،  دوره  ابتداي  تا  ايلخاني  دوره  در  کرماني 
تقوي نژاد (۱۳۹۶) در رساله دکتري دانشگاه هنر اصفهان؛ 
«تزيينات محراب هاي گچ بري دوره ايلخاني در ايران تحليل 
سبک شناختي بر مبناي ترکيب بندي و نقش مايه ها» به 
راهنمايي احمد صالحي کاخکي و قيومي بيدهندي و ... از 
جمله نويسندگاني هستند که بخشي از پژوهش خود را، به 
مطالعه و بررسي نقوش و کتيبه ها ي محراب امامزاده ربيعه 

خاتون اشترجان، اختصاص داده اند.
کليه منابع مذکور با هدف بررسي مستقل محراب امامزاده 
ربيعه خاتون اشترجان و يا منبر مسجد جامع نائين انجام شده 
است، اما در اين ميان، مي توان به دو پايان نامه کارشناسي ارشد؛ 
پايان نامه دهقاني (۱۳۹۲) در دانشگاه هنر تهران به راهنمايي 
صمد سامانيان؛ «بررسي نقوش منبر مساجد جامع نايين 
و سوريان و مقايسه آن با نقوش محراب هاي گچ بري قرن 
پايان نامه راشدنيا (۱۳۹۳)؛ «مطالعه ويژگي هاي  هشتم» و 
تزييني آثار گچ بري هنرمندان کرماني و پراکندگي آن در قرن 
ـ. ق» به راهنمايي احمد صالحي کاخکي اشاره نمود  هشتم ه
که به شکل مختصري به ارتباط بين نقوش محراب و منبر 
پرداخته اند. تاکنون هيچ پژوهش جامع و کاملي در رابطه با 
اثر مزبور، صورت نگرفته و براي  اين دو  وجوه اشتراک 

نخستين بار در اين جستار، به اين امر پرداخته مي شود.

۱. امامزاده ربيعه خاتون اشترجان 
امامزاده ربيعه خاتون اشترجان در موقعيت جغرافيايي ۳۲ 
درجه و ۲۸ دقيقه و ۴۹ ثانيه عرض شمالي و در ۵۱ درجه و 
۲۸ دقيقه و ۴۸ ثانيه طول شرقي، در اشترجاِن شهر ايمان شهر، 
از بخش مرکزي شهرستان فالورجان قرار دارد. اين امام زاده، 
در سي وسه کيلومتري جنوب غرب اصفهان و در فاصله چند 
صدمتري از مسجد جامع اشترجان، واقع شده است. بناي اين 
امامزاده در سابق از خشت ساخته شده و با کاه گل پوشانيده و 
روي آن با گچ، سفيدکاري شده بود و داراي تزيينات کاشي کاري 
اين محراب، هم اکنون در بخش  که  بوده  و محراب گچ بري 
نگهداري مي شود  ايلخاني)   (تاالر  ايران  ملي  اسالمي موزه 
(ويلبر ۱۳۴۶،۱۵۰). بناي نوساز کنوني امام زاده، بنايي است با 
پالن مربع گنبددارکه با مصالح جديد و بنا به گفته اهالي روستا، 
بر جايگاه سابق امامزاده احداث گرديده است و فضاي داخلي 
امروزي امام زاده، بيشتر با آينه کاري آراسته شده است (نقشه ۱).

۱ـ ۱. محراب گچ بري امامزاده ربيعه خاتون اشترجان
متر،  حدود  ۴/۱۵  ارتفاع  به  مستطيل شکل  محرابي 
عرض ۲/۶۸ متر و عمق ۵۰ سانتي متر است و متشکل از 
يک پيشاني کتيبه دار و يک کتيبه کوفي الحاقي در باالي آن، 
يک حاشيه پهن اصلي با نقوش گياهي، يک طاق نما با قوس 
تيزه دار که بر روي دو ستون نما با سرستون هاي گلداني 
شکل قرارگرفته و اطراف آن را، يک حاشيه کتيبه دار احاطه 

نموده است (تصوير ۱).

۱ـ ۱ـ ۱. تزيينات محراب
۱ـ ۱ـ ۱ـ ۱. کتيبه ها: کتيبه هاي نقش شده بر اين محراب، 
با خط کوفي و قلم ثلث، در پس زمينه اي از ساقه هاي گياهي 
با قوس هاي حلزوني و نقوش اسليمي، زيبايي خاصي به آن 

بخشيده که در زير به معرفي آن ها مي پردازيم:
سوره  محراب  پيشاني  کتيبه  بر  دوم:  و  اول  کتيبه 
مبارکه «اخالص»، به قلم ثلث نوشته  شده است (تصوير 
۲). در حاشيه دور محراب (اطراف طاق نما) به خط کوفي، 
از  قسمتي  که  آمده  «مؤمنون»  تا شش سوره  يک  آيات 
گچ بري هاي حاشيه سمت راست و تمام نوشته هاي سمت 
چپ آن از بين رفته است  و بخش باقي مانده آن از اين  قرار 
است: «بسم اهللا الَرحمن الَرحيم. َقد اَف]...... [ُهم في َصلوتِهم 
خاشعون و ]....... [ُهم َعَن اللِغو ُمعرُضوَن. َو اَلَّذيَن ُهم ........ 

» (تصوير ۲).
کتيبه سوم و چهارم: يک حاشيه کتيبه دار در اطراف 
قوس طاق نما، دربردارنده سوره مبارکه «حمد»، به قلم ثلث 
به صورت بسيار زيبايي نوشته شده است: «]... [ـسم اهللا 
الَرحمن الَرحيم. اَلَحمُد هللاِِّ ]... [العالميَن الرحمن الرَّحيم ماِلِک 
َراَط الُمسَتقِيَم  يوم الدين اياَک َنعُبُد َو اياَک َنسَتِعين اهِدَنا الصِّ
ِصَراَط الَِّذيَن اَنَعمَت َعَليِهم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهم َوَال الّضاليَن» 
(تصوير ۲). در حاشيه افقي زير طاق نماي محراب، حديثي 
از پيامبر اسالم (ص) «قاَل الَنبي َعليِه الَسالَم الُدنيا َمزرعه 
االِخَره» به خط کوفي ساده نقش بسته است (تصوير ۲). 
کتيبه هاي پنجم و ششم: در سمت راست و چپ بدنه داخلي 
محراب، به ترتيب امضاي سازنده محراب؛ «عمل مسعود 
کرماني» و سال ساخت محراب؛ «في سنه ثماَن َو سبعمائه» 

به قلم ثلث نوشته شده است (تصوير ۳).

۱ـ ۱ـ ۱ـ ۲. نقوش: 
نقوش محراب را انواع اسليمي؛ نيم اسليمي، سر اسليمي، 
اسليمي دهان اژدري (در ابعاد کوچک و بزرگ) با تزئينات 

(مسعود  سازنده  هنرمند  کتيبه هاي  طرح  و  تصوير  تصوير٣. 
کرماني، سمت راست بدنه داخلي) و تاريخ ساخت (٧٠٨ هجري، 
سمت چپ بدنه داخلي) محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان، 

مأخذ: همان.

اجزاي  و  تزئينات  تطبيقي  مطالعه   
امامزاده  گچ بري  محراب  ساختار 
ربيعه خاتون اشترجان با منبر چوبي 
هشتم  قرن  در  نائين  جامع  مسجد 

هـجري قمري / ١٠٩ -١٢٧ 



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۱۳

فصلنامة علمي نگره

(گل چند  نقش مايه ختايي  نيز  و  اشک مانند  و  آژده کاري 
(هاشور)  موازي  خطوط  با  که  چرخشي)  گل  ساده،  َپر 
مزين شده اند، نقوش هندسي هم به صورت ساده و هم به 
صورت گره سازي و همچنين رنگ آميزي تشکيل مي دهد؛ 

که در زير به جزييات بيشتر نقوش مذکور مي پردازيم:
حاشيه اصلي و پهن دورتادور محراب، به عرض چهل 
در  را،  محراب  پيشاني  و  دو طرف  که  يک سانتي متر  و 
برگرفته شامل؛ نقوش گياهي ظريف و پرکاري است که 
درون قاب هاي دالبري شکلي قرار دارند که با خطوط موازي 
(هاشور)، آژده کاري و تزئينات اشک مانند، تزيين شده اند 
(تصوير ۴). پس ازآن دو نوار باريک نمايان است؛ نوار اول 
به پهناي حدود هشت سانتي متر با  طرح زنجير مانند و نوار 
دوم به عرض شش سانتي متر، متشکل از تکرار خطوط 
منحني و شکل هاي هندسي ساده (تصوير ۵). بعد از اين 
دو نوار، کتيبه يي، به پهناي بيست وچهار سانتي متر، اطراف 
طاق نما را، احاطه کرده و بعد از آن حاشيه باريک ديگري 
موجود است که همچون حاشيه باريک دوم که ذکر شد، از 
تکرار خطوط منحني و شکل هاي هندسي ساده، به وجود 
اصلي  قسمت  حاشيه،  پس ازاين   .(۵ (تصوير  است  آمده 
محراب، طاق نما و لچکي هاي اطراف آن است که با دواير،۱ 
نقوش گياهي و ساقه/ بندهاي تو خالي (شبکه بندي شده) 
که در فواصل معيني توسط دواير (توخالي) از هم تفکيک 
شده اند (تصوير ۶) و همچنين ستون نماها و سرستون هاي 
گلداني شکل، اطراف طاق نماست. اين ستون نماها با گره 
حميل  و  آژده کاري  تزئينات  و  پنج)  و  دوازده  ُکند  (گره 
 .(۷ (تصوير  است  گرديده  آراسته  خطي  دو  بندي هاي 
سرستون اين ستون نماها به صورت برجسته و گلداني 
شکل با انواع نقوش اسليمي، ختايي (گل ساده دوازده َپر و 
شش َپر) و هندسي (طرح زنجير باف) (تصوير ۸) به نحو 
زيبايي اجرا شده است. در فرورفتگي داخلي محراب نيز، يک 

حاشيه ديگر قابل مشاهده است که طرح اصلي طاق نما را، 
در برگرفته که ترکيبي از نقوش گياهي (اسليمي و ختايي) و 
هندسي (گره) است، که با خطوط موازي (هاشور) و تعدادي 
(تصوير  است  گرديده  تزئين  توخالي  کوچِک  حفره هاي 
دهان  ساده،  اسليمي هاي  شامل  طاق نما  داخلي  طرِح   .(۹
اژدري، خرطوم فيلي (در ابعاد کوچک و بزرگ) با تزئينات 
آژده کاري (تصوير ۱۱) و اشک مانند و نيز نقش مايه ختايي 
(چند َپر ساده و چرخشي) که به صورت زيبا و منحصر 
به فردي گچ بري شده است. در حال حاضر بقاياي رنگ 
که  است  مشاهده  قابل  طاق نما  اين  زمينه  در  الجوردي، 
جلوه بصري خاصي بدان بخشيده است (تصوير ۱۰) و 
در قسمت پايين آن يک قاب مستطيل شکل موجود است 
که قسمت مرکزي آن داراي يک طرح طاق نماست و اطراف 
آن با گره سازي (گره هشت و طبل گردان) (تصوير ۱۲) و 
نواري باريک از نقوش اسليمي ساده، اجرا گرديده است. در 
قسمت ديوارهاي فرورفته جانبي محراب، درست در زير 
همان بخشي که کتيبه هاي هنرمند و تاريخ ساخت محراب 
قرار دارد، حاشيه اي پهن از اسليمي ها و سراسليمي ها که با 
تزئينات اشک مانند، آژده کاري، هاشور و زمينه اي به رنگ 

الجوردي، مزين شده است.

۲. مسجد جامع نايين 
مسجد جامع نائين  يکي از مساجد قديمي و معروف ايران 
است (به شماره ثبت ۱۴۴ و به تاريخ ۱۳۱۰/۱۰/۱۵) که 
در موقعيت جغرافيايي ۳۲ درجه و ۵۲ دقيقه و ۳۹ ثانيه 
عرض شمالي و در ۵۳ درجه و ۵ دقيقه و ۷۷ ثانيه طول 
شده  واقع  نائين،  شهر  المسجِد»  «باب  محله  در  شرقي، 
است. تاريخ بناي مسجد را، عده اي به زمان «ساسانيان» 
باني  عجلي»،  عبدالعزيز  «عمر  زمان  به  ديگر  گروهي  و 
صفه عمِر مسجد جامع اصفهان منسوب مي دانند. برخي به 
زمان سامانيان و بين سال هاي ۲۸۹ تا  ۳۷۸ هجري نسبت 
داده اند (نيکزاد اميرحسيني، ۱۳۷۵ و ۱۳۷۷: ۲۷ و ۲۰۹). 
سه  محراب،  همچون  گچ بري  تزيينات  داراي  مسجد  اين 
ستون گچ بري شده روبروي محراب، کتيبه اي  به خط کوفي 
در قسمت باالي محراب و کتيبه ديگري در پيرامون هالل 
طاق نماي جلوي محراب که بسيار پرکار و بي نظير هستند 
در کنار اين محراب گچ بري، منبر چوبي بسيار نفيس و با 
 Smith) ارزشي مربوط به سده هشتم هجري قرار دارد
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تصوير ٥. تصوير و طرح خطي حاشيه هندسي متشکل از خطوط منحني و شکل هاي هندسي ساده محراب امام زاده ربيعه خاتون 
اشترجان،  مأخذ: همان.

تصوير٤. تصوير و طرح خطي حاشيه اصلي و پهن دورتا دور 
محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان، مأخذ: همان.

لچکي هاي  در  موجود  دواير   .١
محل  گذشته  در  احتماال  محراب، 
مرور  به  که  است  بوده  ُقبه هايي 
زمان از جايگاه اصلي خود جدا شده 
و در حال حاضر، اثري از آن ها ديده 

نمي شود.



٢ـ ١.  منبر مسجد جامع نايين 

منبر چوبي مسجد جامع نائين، حدود پنج متر ارتفاع، چهار 
متر طول قاعده و بيش از يک متر عرض دارد۱ (تصوير 
۱۳). اتصاالت منبر، با استفاده از تکنيک فاق و زبانه (آلت 
و لقط / چفت و بست) و بدون کاربرد هيچ گونه ميخ فلزي 
صورت گرفته که حکايت از مهارت استاد درودگر منبر 
مذکور هست (بالغي، ۱۳۶۹: ۸۸ ـ ۹۰). در منابع گوناگون 
جنس منبر را، چوب «ساج» ذکر نموده اند، اما در بررسي 
و مطالعات آزمايشگاهي متخصصان مربوط، چوب به کار 
رفته در اين منبر در پايه هاي اصلي و قيدها از چوب چنار و 
قطعات داخل آلت ها و لقط ها از چوب گالبي است (سهرابي 
نصيرآبادي، ۱۳۶۹: ۴۹۰). اين منبر داراي هشت پله (تصوير 
۱۴)، دو در؛ يکي در اصلي، در جلوي منبر و ديگري دري 
کوچک در گوشه پائين سمت چِپ منبر۲، اطاقکي در قسمت 
در  شده  گره چيني  نرده هاي  و   (۱۴ (تصوير  منبر  باالي 

دوطرف پله ها است (نقشه ۲؛ تصوير ۱۴).  

۲ـ ۱ـ ۱. تزئينات منبر مسجد جامع نائين
تزئينات منبر، شامل منبت کاري، آلت چيني مشبک و 
توُپر است که با کتيبه ها و انواع نقوش هندسي وگياهي به 

زيبايي حکاکي شده اند.

۲ـ ۱ـ ۱ـ ۱. کتيبه ها ي منبر مسجد جامع نايين 
کتيبه هاي اين منبر شامل آيات قرآن، شعارهاي مذهبي، 
تاريخ ساخت، نام واقف و هنرمند سازنده منبر به قلم ثلث و 

نسخ است که در زير به شرح آن ها مي پردازيم:

آيه ۱۲۰ سوره  نسخ، شامل  قلم  به  کتيبه اي  اول:  کتيبه 
بر  منبر،  ورودي  سردر  قاب  پائين  حاشيه  در  «مائده»، 
۱۵)؛  (تصوير  مي شود  ديده  اسليمي  نقوش  از  زمينه اي 
«هللا ملک السموات و االرض و ما فيهن و هو علي کل شي 

قدير».
کتيبه دوم و سوم: در قسمت باالي سمت چپ منبر، دو 
کتيبه به قلم ثلث اجرا شده است که يکي در باالي گره چيني 
ملک  المحترم  المنعم  االجل  الصدر  «وقف  ۱۶)؛  (تصوير 
التجار جمال الدين حسين ابن المرحوم عمر بن عفيف» و 
ديگري در قسمت پايين گره چيني؛ «هذا المنبر علي مسجد 
الجامع في مدينه النايين تقبل اهللا منه في رجب سنه احدي 

عشر و سبع مائه» قرار دارد (تصوير ۱۷).

امام زاده ربيعه  تصوير ٦. تصوير و طرح خطي لچکي محراب 
خاتون اشترجان،  مأخذ: همان.

تصوير٧. تصوير و طرح خطي گره (گره ُکند دوازده و پنج) موجود 
در ستون نماي محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان،  مأخذ: همان.

تصوير ٨.  سرستون گلداني شکل و حاشيه هندسي پايه آن با طرح 
گيس باف موجود در  محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان 

مأخذ: همان. 

تصوير ٩. تصوير و طرح خطي حاشيه گياهي (اسليمي و ختايي) با گره 
در حاشيه داخلي طاق نماي محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان 

مأخذ: همان.

اجزاي  و  تزئينات  تطبيقي  مطالعه   
امامزاده  گچ بري  محراب  ساختار 
ربيعه خاتون اشترجان با منبر چوبي 
هشتم  قرن  در  نائين  جامع  مسجد 

هـجري قمري / ١٠٩ -١٢٧ 

و  ميخ ها  حاضر  حال  در  البته   .١
بست هاي فلزي را، در بعضي نقاط 
منبر مي توان مالحظه نمود که در 
استحکام  دليل  به  بعدي  دوره هاي 
بخشي به اين اثر افزوده شده است 
(سهرابي نصيرآبادي، ١٣٦٩: ٤٨٨).

در  دادن چنين دري،  قرار  ٢. علت 
منبر آن است که در مساجد معموًال 
همانند  ارزشي  با  و وسايل  اشياء 
ادعيه  هاي  کتاب  قرآن ها،  رحل ها، 
اين  که  مي شود  نگهداري    .  .  . و 
وسايل بايد دور از دسترس همگان 
و محفوظ باشند و در مواقع لزوم 
به کار روند و چون اين وسايل را، 
در هر مکاني نمي توانستند نگه دارند، 
بهترين و مناسب ترين مکان براي 
درون  در  فضايي  آن ها،  نگهداري 
منبر بوده است.  دليل ديگر وجود 
از  که  باشد  آن  شايد  دري،  چنين 
ورود  براي  راهي  در،  اين  طريق 
غبارروبي  انجام  و  منبر  داخل  به 
باشند  داشته  منبر  داخل  نظافت  و 

(نوحي، ١٣٩١: ٣١). 



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۱۵

فصلنامة علمي نگره

کتيبه چهارم: در سمت راست منبر، درست در نقطه 
مقابل کتيبه هاي واقف و تاريخ ساخت محراب، در قسمت 
پايين گره چيني، کتيبه هنرمند سازنده منبر؛ «عمل االستاذ  
الکرماني  النقاش  محمد  بن  شاه  محمود  الصناع  افتخار 
خدايش بيامرزاد کي فاتحه خواندي بخط العبد عبدالحکيم 
المحمدي»، به قلم ثلث، با استادي و  زيبايي هر چه تمام تر 

کار شده است (تصوير ۱۸). 
کتيبه پنجم و ششم: دو کتيبه ديگر در دو سوي پايه هاي 
تاج منبر قرار دارد، در سمت راست؛  عبارت «الملک هللا» و 
در سمت چپ عبارت «العظمه هللا» به قلم نسخ، نوشته شده 

است (تصوير ۱۹).

۲ـ ۱ـ ۱ـ ۲.  نقوش تزئيني منبر مسجد جامع نايين
نقوش محراب را، انواع نقوش هندسي از جمله؛ نقوش ساده 
هندسي و گره  و همچنين نقوش گياهي، همانند انواع اسليمي 

و گل هاي ختايي، تشکيل مي دهد.

۲ـ  ۱ـ ۱ـ ۲ـ الف. نقوش هندسي 
تزيينات هندسي به کار رفته در تمام سطح منبر شامل، 
گره  هاي متعدد ي است که با تکنيک هاي منبت توپر و يا 
گره چيني اجرا شده اند. اين نوع تزيينات را، در دو طرفه 
بدنه منبر، دِر ورودي منبر، پله ها، نرده هاي پيرامون پله ها، 
و اطاقک باالي منبر مي توان ديد. دو سمت راست و چپ 
بدنه منبر، با گره هاي «چهار لنگه» (تصوير۲۰) و «خفته ـ 

راسته» پوشيده شده است (تصوير۲۱) که برخي از قطعات 
مستطيل و مربع شکِل اجزاي اين گره ها، با نقوش هندسي 
کار شده است (تصوير۲۲). همچنين در بدنه سمت چپ 
منبر دِر کوچکي موجود است که در اطراف آن تعدادي، 
قاب با نقوش هندسي ديده مي شود. قاب سردر ورودي 
منبر نيز، با گره کاري توپري شامل گره«شش و طبل» به 
زيبايي اجرا گرديده است. بر ديواره روبرويي هر يک از 
زير پله هاي منبر، نقش يک گره، کار شده است که به ترتيب 
از پائين به باال شامل؛ گره «هشت چهار لنگه» در پله اول، 
گره «طبل و ترنج» در پله دوم، گره «شش و طبل در هم» 
در پله هاي سوم، چهارم و ششم، گره «لوز و طبل» در 
پله پنجم، گره «ترنج و مربع» در پله هفتم و گره «هشت و 
چهار لنگه طبل دار» در پله هشتم. نمونه هاي ديگر از نقوش 
هندسي موجود در منبر، قطعات مثلثي شکل، در زير نرده 

تصوير ١٠. تصوير و طرح خطي طرِح اصلي طاق نماي محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان، مأخذ: همان. 

تصوير ١١. نمونه هايي از انواع آژده کاري هاي هندسي موجود در محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان، مأخذ: همان.  

تصوير١٢. تصوير و طرح خطي گره (گره هشت و طبل گردان) موجود 
امام زاده ربيعه خاتون  در ديوار روبروي طرح طاق نماي محراب 

اشترجان مأخذ: همان.   



پله ها (تصوير۲۳)، تزئينات گره چيني توُپر (گره «بازوبندي 
مربع») در چهار سمت باالي اتاقک منبر، (تصوير ۲۴) آلت 
چيني مشبک (گره چيني توخالي) در نرده هاي پله (تصوير 
۲۵)، دو طرف مسند منبر و همچنين در باالترين قسمت 

منبر يعني تاج آن به کار رفته است.

۲ـ ۱ـ ۱ـ ۲ـ ب. نقوش گياهي
انواع  شامل  منبر  اين  در  رفته  کار  به  گياهي  نقوش 
دکمه اي، سر  دهان اژدري،  اسليمي هاي ساده،  اسليمي ها؛ 
اسليمي ها، نيم اسليمي ها و گل هاي ختايي مي شود که در تمام 
سطح منبر به زيبايي ايجاد گرديده است. از جمله تزيينات 
«چهار  (گره  گره هاي  در سطح  منبر،  در  موجود  گياهي 
لنگه»  و گره «خفتهـ  راسته») موجود در دو پهلوي چپ و 
راست است که انواع نقوش اسليمي و ختايي به تنهايي يا در 
کنار نقوش هندسي در کادرهاي مستطيل و مربع شکل به 
زيبايي حکاکي شده اند (تصوير ۲۶). گره کاري قاب سردر 
ورودي منبر نيز، تماما با نقوش گياهي، با ظرافت و دقت 
بااليي منبت کاري شده است (تصوير ۲۷). از ديگر تزئينات 
گياهي منبر مي توان به قاِب باالي تاج اطاقِک منبر (تصوير 
۲۸)، مشبک کاري نشيمنگاه منبر (تصوير ۲۹)، تعدادي از 
قطعات مثلث شکل زير نرده پله ها، برخي از قاب هاي اطراف 
دو قطعه گلداني شکل، دهانه روبرويي منبر، اشاره نمود که 

با انواع نقوش گياهي، مزين شده اند.

۳-۱ . مطالعه تطبيقي نقوش محراب گچ بري امامزاده 
منبر چوبي مسجد  نقوش  با  اشترجان  خاتون  ربيعه 

جامع نائين
 قاب هاي احاطه کننده نقوش حاشيه اصلي و پهن محراب 
امامزاده ربيعه خاتون (۷۰۸ هجري)، با قاب هاي احاطه کننده 
نقوِش قطعه ي باالي تاج منبر، قاب سردر ورودي منبر و 
جامع  منبر مسجد  چِپ  کوچک سمِت  دِر  پيرامون  قطعه 
الف   ۳۰ (تصوير  است  قياس  قابل  هجري)   ۷۱۱) نائين 
- د). همچنين فرم قرارگيري اسليمي هاي حاشيه پهن و 
اصلي محراب امامزاده ربيعه خاتون، همانند فرم قرارگيري 
اسليمي هاي حاشيه باالي قاب سردر ورودي، منبر مسجد 
ب).   - الف  (تصوير ۳۱  است  گرديده  اجرا  نائين،  جامع 

تصوير ١٣.  نماي کلي از منبر مسجد جامع 
نائين،  مأخذ: همان.

تصوير ١٤.  نمايي از پله ها، نرده هاي پيرامون 
پله ها و اطاقک باالي منبر؛ مسجد جامع نائين 

مأخذ: همان.

تصوير ١٥.  کتيبه موجود در حاشيه پائين قاب سردر ورودي منبر مسجد جامع نائين، مأخذ: همان 

نائين و محل  نقشه ٢. پالن مسجد جامع 
قرارگيري منبر چوبي مسجد در کنار محراب  

 http://archnet.org

تصوير ١٧.  کتيبه تاريخ ساخت منبر مسجد جامع نائين در سمت چپ 
منبر، مأخذ: همان

تصوير ١٦:  کتيبه واقِف منبر مسجد جامع نائين در سمت چپ منبر، مأخذ: همان

تصوير ١٨:  کتيبه هنرمندِ منبر مسجد جامع نائين در سمت راست 
منبر، مأخذ: همان 

اجزاي  و  تزئينات  تطبيقي  مطالعه   
امامزاده  گچ بري  محراب  ساختار 
ربيعه خاتون اشترجان با منبر چوبي 
هشتم  قرن  در  نائين  جامع  مسجد 

هـجري قمري / ١٠٩ -١٢٧ 



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۱۷

فصلنامة علمي نگره

عالوه بر اين تزئينات روسازي اشک ماننِد حاشيه مذکور، 
در محراب امامزاده ربيعه خاتون را (تصوير ۳۲ الف - 
ب)، در ساير بخش هاي منبر همچون؛ قاب سردر ورودي، 
قطعات مثلثي شکل زير نرده ها و قطعات اطراف دِر کوچک 
گوشه پائين سمت چِپ منبر مي توان ديد (تصوير ۳۳ الف 
- ب). در نهايت سر اسليمي هاي موجود در حاشيه اصلي 
و پهن محراب امامزاده ربيعه خاتون اشترجان قابل مقايسه 
با  سر اسليمي موجود در قاب سردر ورودي منبر مسجد 
جامع نائين   است (تصوير ۳۴ الف ـ ب). يکي از نقوش 
خاتون  ربيعه  امامزاده  محراب  در  استفاده  مورد  گياهي 
اشترجان، گل هاي ختايي؛ شش َپر، هشت َپر و دوازده َپري 
است که در طاق نما، سرستون ها و طرح طاق نماي محراب 
ايجاد شده است که نمونه مشابه آن، در منبر مسجد جامع 
نائين، نيز موجود است (تصوير ۳۵ الف - ز). تشابه حاشيه 
باريکي از نوعي اسليمي ساده، در قسمت پايين محراب را، 
در اطراف بيشتر قاب هاي دو پهلوي سمت راست و چپ 

(تصوير  کرد  نائين، مي توان مشاهده  منبر مسجد جامع 
ـ ب). در سمت راست و چپ فرورفتگي داخلي  الف   ۳۶
محراب درست در زير کتيبه هاي مربوط به هنرمند و تاريخ 
ساخت محراب، قابي مستطيل شکل موجود است که با انواع 
اسليمي ها و سر اسليمي ها گچ بري شده است، يکي از نقوش 
گياهي تشکيل دهنده اين قاب که به صورت قرينه در فواصل 
ـ ب)، نوعي اسليمي ساده،  مختلف تکرار شده (تصوير ۳۷ الف 
کوچک و بدون تزئينات روسازي است که در برخي از قطعات 
تشکيل دهنده گره هاي دو پهلوي سمت راست و چپ  بدنه منبر 
ـ).   ـ ه مسجد جامع نائين نيز اجرا گرديده است (تصوير ۳۸ الف 

در طرح طاق نماي موجود در محراب امامزاده ربيعه خاتون، 
نقشي ديده مي شود که داراي قابي چهار َپر است که در چهار 
گوشه َپره دروني آن با نقوش اسليمي ُپر شده است، مشابه اين 
نقش را، در يکي از قاب هاي مربع شکل تشکيل دهنده گره «چهار 
لنگه»، بر بدنه سمت راست منبر مسجد جامع نائين، نيز مي توان 

ـ ج) (جدول ۱). مشاهده نمود (تصوير ۳۹ الف 

تصوير ١٩.  کتيبه هاي دو سوي پايه هاي تاج 
منبر مسجد جامع نائين، مأخذ: همان. 

تصوير ٢٠: گره «چهار لنگه» در دو پهلوي منبر مسجد جامع نائين، مأخذ: همان.  

ـ راسته» در دو پهلوي منبر مسجد جامع نائين، مأخذ: همان. تصوير ٢٢. نقش هندسي موجود در مربع تصوير ٢١. گره «خفته 
کوچِک گره «چهار لنگه» در دو پهلوي منبر 

مسجد جامع نائين، مأخذ: همان.



۳ـ ۲. مطالعه تطبيقي اجزاي ساختار محراب گچ بري 
امامزاده ربيعه خاتون اشترجان با اجزاي ساختار منبر 

چوبي مسجد جامع نائين
اشترجان  خاتون  ربيعه  امامزاده  محراب  لچکي هاي 
با فرمي دايره اي شکل مزين شده است (تصوير ۴۰) که 
نظير اين فرم، در لچک گونه هاي دهانه اطاقک باالي منبر 
نيز استفاده شده است (تصوير ۴۱). مشابهت در فرم تيزي 
قوس طاق نما  و مماس بودن اين فرم با خطوط محيطي 
لچکي در محراب امامزاده ربيعه خاتون اشترجان (تصوير 
جامع  مسجد  منبر  باالي  اطاقک  طاق نماي  قوس  با   (۴۲
نائين، وجه اشتراک ديگري است که در اين زمينه مي توان 
نام برد (تصوير ۴۳). يکي ديگر از مشابهت هاي محراب و 

منبر مذکور وجود سرستون هاي گلداني شکل در محراب 
امامزاده ربيعه خاتون اشترجان (تصوير ۴۴ الف) و دو 
قطعه گلداني شکل در دو طرف دهانه روبه رويي اطاقک 

باالي منبر است (تصوير ۴۴ ب) (جدول ۲).

گچ بري  محراب  کتيبه هاي  تطبيقي  مطالعه   .۳ ۳ـ 
امامزاده ربيعه خاتون اشترجان با منبر چوبي مسجد 

جامع نائين
کتيبه هاي هنرمند سازنده و تاريخ ساخت منبر مسجد 
جامع نائين (تصاوير ۱۷ و ۱۸) مانند کتيبه هنرمند و تاريخ 
ساخت محراب امامزاده ربيعه خاتون اشترجان به ترتيب 
در سمت راست و چپ بدنه منبر، اجرا شده اند (تصوير ۳). 

تصوير ٢٤: گره «بازوبندي مربع» موجود در قاِب باالي اطاقِک منبر 
مسجد جامع نائين، ، مأخذ: همان. 

تصوير ٢٣: نمونه اي از قطعات مثلث شکل زير نرده پله ها با نقوش 
هندسي؛ منبر مسجد جامع نائين،  مأخذ: همان.

ـ د)؛ طرح خطي گره «هشت و چهار لنگه» موجود در نرده هاي پله منبر مسجد  ـ ب)؛ نرده هاي پله با آلت چيني مشبک و (ج  تصوير ٢٥:  (الف 
جامع نائين، مأخذ: همان.

الف

جب

د

اجزاي  و  تزئينات  تطبيقي  مطالعه   
امامزاده  گچ بري  محراب  ساختار 
ربيعه خاتون اشترجان با منبر چوبي 
هشتم  قرن  در  نائين  جامع  مسجد 

هـجري قمري / ١٠٩ -١٢٧ 



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
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زمينه کتيبه هاي منبر مسجد جامع نائين (تصوير ۴۶ الفـ  
ب) همانند زمينه کتيبه هاي محراب امامزاده ربيعه خاتون 
اشترجان شلوغ و ُپرکار (تصوير ۴۵ الف ـ ب) و با نقوش 
گياهي پرشده، به نحوي که تقريبا تمامي فضاهاي خالي بين 

حروف، توسط اين نقوش ُپر شده است (جدول ۳). 

۴. جمع بندي و تحليل يافته ها
تعدادي آثار گچ بري از هنرمندان کرماني همچون؛ محراب 
امام زاده ربيعه خاتون اشترجان (عمل مسعود کرماني)،  
کرماني)،  حيدر  (عمل  نطنز  مير  کوچه  مسجد  محراب 
محراب هاي مسجد کرماني تربت جام (عمل خواجو بن 
... در قرن هشتم  و  زکي بن محمد بن مسعود کرماني) 
هجري موجود است که داراي ويژگي هاي تزئيني مشترکي 

از نظر نقوش، ساختار و کتيبه ها همانند؛ گل هاي ختايي با 
تزيينات روسازي مشترک، استفاده از گل هاي جداکننده، 
کاربرد نوعي اسليمي ساده، استفاده از فرم دايره اي در 
لچکي ها، مشابهت در فرم تيزي قوس طاق نما، مماس بودن 
فرم تيزي قوس طاق نما با خطوط محيطي لچکي، 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، نحوه ترکيب بندي اسليمي هاي 
موجود در کتيبه اصلي که با فشردگي و شلوغي خاصي 
همراه است و ... هستند (راشدنيا، ۱۳۹۳: ۱۰۵ - ۱۰۴). تعدادي 
از اين وجوه اشتراک را، در بين آثار چوبي، هنرمندان نجار 
کرماني نيز مي توان مشاهده نمود که بيشترين  مصداق 

کادر  در  موجود  گياهي  نقش  خطي  طرح  و  تصوير  تصوير٢٦: 
مربع شکل (موجود در گره چهار لنگه) در منبر مسجد جامع نائين

 مأخذ: همان. 

تصوير٢٧. تصوير و طرح خطي نقوش گياهي موجود در گره کاري 
قاب سردر ورودي منبر مسجد جامع نائين، مأخذ: همان.  

تصوير٢٨. تصوير و طرح خطي نقوش گياهي موجود در قاِب باالي 
تاج اطاقِک منبر مسجد جامع نائين، مأخذ: همان. 

ـ ج)؛ تصوير و طرح خطي نقوش گياهي موجود در مشبک کاري نشيمنگاه  تصوير٢٩: (الف)؛ مشبک کاري نشيمنگاه منبر مسجد جامع نائين (ب 
منبر ، مأخذ: همان. 

ب

ج الف



ـ ج) طاق نماي محراب،  تصوير ٣٥. کاربرد گل چندَپر (شش َپر، هشت َپر، دوازده َپردر گچ بري هاي محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان؛ (الف 
ـ) سرستون هاي محراب، (و) طرح طاق نماي محراب، (ز) کاربرد گل چندَپِر منبر مسجد جامع نائين (نگارنده) ـ ه (د 

ـ ج)؛ قاب هاي احاطه کننده نقوش  تصوير٣٠. (الف)؛ قاب احاطه کننده نقوش حاشيه اصلي و پهن محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان (ب  
منبر چوبي مسجد جامع نائين (ب): قطعه ي  در قسمت باالي تاج منبر (ج)؛ قاب سردر ورودي منبر (د)؛ قطعه پيراموِن در کوچک سمت چِپ منبر  ، 

مأخذ: همان.

تصوير٣١. فرم قرارگيري اسليمي (الف)؛ در حاشيه اصلي و پهن 
محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان (ب)؛ در حاشيه باالي قاب 

سردر ورودي منبر مسجد جامع نائين، مأخذ: همان.

تصوير٣٢. تزيينات روسازي اسليمي(الف)؛ در حاشيه اصلي و پهن 
محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان (ب)؛ در حاشيه باالي قاب 

سردر ورودي منبر مسجد جامع نائين ، مأخذ: همان.

بن محمد النقاش الکرماني»؛ (۷۱۱ هجري) و با توجه به 
اين که هنرمند هر دو اثر داراي امضاي «کرماني» و در يک 
فاصله زماني و مکاني (اشترجان، نائين) نزديک به هم ساخته 
شده اند. عالوه بر اين، آثار چوبي ديگري در روستاهاي 
اصفهان  استان  در  نائين  و  اشترجان  نزديکي  در  نطنز 
از جمله؛  امضاي کرماني هستند  داراي  موجود است که 

                 الف                                           ب                                                             ج                                     د

تصوير٣٣: تزيينات روسازي اسليمي (الف)؛ در قطعات مثلث شکل زير 
نرده پله ها (ب)؛ قطعات اطراف در کوچک گوشه پائين سمت چِپ منبر 

مسجد جامع نائين (نگارنده)

تصوير٣٤. تشابه سر اسليمي در (الف)؛ حاشيه اصلي و پهن محراب 
امام زاده ربيعه خاتون اشترجان (ب)؛ قاب سردر ورودي منبر مسجد 

جامع نائين (نگارنده)

آن را، در محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان و منبر 
چوبي مسجد جامع نائين مي توان مالحظه کرد. که تمامي 
اين اشتراکات در باال ذکر گرديد. با توجه به اين تشابهات 
بين نقوش، اجزاي ساختار و کتيبه هاي محراب  امام زاده 
با  (۷۰۸ هجري)  («عمل مسعود کرماني»؛  ربيعه خاتون 
منبر چوبي مسجد جامع نائين عمل «استاد محمود شاه 

اجزاي  و  تزئينات  تطبيقي  مطالعه   
امامزاده  گچ بري  محراب  ساختار 
ربيعه خاتون اشترجان با منبر چوبي 
هشتم  قرن  در  نائين  جامع  مسجد 

هـجري قمري / ١٠٩ -١٢٧ 

بالفبالف

بالفبالف

جبالف

وهـد

ز



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۲۱

فصلنامة علمي نگره

تصوير٣٦: حاشيه اسليمي ساده (الف) ؛ اطراف طرِح طاق نما در  محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان (ب)؛ در اطراف قاب هاي منبر  مسجد 
جامع نائين، مأخذ: همان.

تصوير ٣٧. (الف)؛ قاب مستطيلي شکل در سمت راست و چپ بدنه داخلي محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان (ب)؛ جزئياتي از قاب مستطيل 
شکل و اسليمي موجود در قاب، مأخذ: همان.

                    الف                                       ب                                                    ج                                          د                                                  ه

تصوير ٣٨. اسليمي موجود در قاب هاي مربع شکل موجود در سطح گره «چهار لنگه» در دو پهلوي چپ و راست بدنه منبر مسجد جامع نائين  
مأخذ: همان.

ـ ب)؛ تصوير و جزئياتي از قاب چهار َپر موجود در طرح طاق نماي محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان (ج)؛ قاب مربع شکل  تصوير ٣٩.   (الف 
دربردارنده  قاب چهار َپر در منبر مسجد جامع نايين    مأخذ: همان

بالف



محراب گچ بري امامزاده ربيعه خاتون رديف
اشترجان (٧٠٨ هجري)

ويژگي هاي مشترکمنبر چوبي مسجد جامع نائين (٧١١ هجري)

١

قاب احاطه کننده نقوش

فرم قرار گيري اسليمي٢

٣
تزئينات روسازي مشترک

٤
سر اسليمي هاي مشابه

٥
گل هاي ختايي چند َپر

٦
نوعي اسليمي ساده

٧

اسليمي ساده، کوچک و 
بدون تزئينات روسازي

٨
قاب چهار َپر 

جدول ١. مطالعه تطبيقی نقوش محراب گچ بری امام زاده ربيعه خاتون اشترجان (٧٠٨ هجری) با منبر چوبی مسجد جامع نائين 
(٧١١ هجری)، مأخذ: نگارنده.

اجزاي  و  تزئينات  تطبيقي  مطالعه   
امامزاده  گچ بري  محراب  ساختار 
ربيعه خاتون اشترجان با منبر چوبي 
هشتم  قرن  در  نائين  جامع  مسجد 

هـجري قمري / ١٠٩ -١٢٧ 



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۲۳

فصلنامة علمي نگره

محراب گچ بري امامزاده ربيعه رديف
خاتون اشترجان (٧٠٨ هجري)

منبر چوبي مسجد جامع نائين (٧١١ 
هجري)

ويژگي هاي مشترک

١

فرم دايره اي شکل

٢
مشابهت در فرم تيزي قوس 

طاق نما

مماس بودن فرم تيزي ٣
قوس طاق نما با خطوط 

محيطي لچکي 

٤
سرستون ها / قطعات 

گلداني شکل

جدول ٢. مطالعه تطبيقی اجزای ساختار محراب گچ بری امام زاده ربيعه خاتون اشترجان (٧٠٨ هجری) با منبر چوبی مسجد جامع نائين 
(٧١١ هجری)، مأخذ: نگارنده.

محراب گچ بري امامزاده ربيعه خاتون رديف
اشترجان (٧٠٨  هجري)

منبر چوبي مسجد جامع نائين (٧١١  
هجري)

ويژگي هاي 
مشترک

١
اختصاص يافتن 

سمت راست بدنه 
محراب/منبر به کتيبه 

هنرمند سازنده 
محراب

اختصاص يافتن ٢
سمت چپ بدنه 

محراب/منبر به کتيبه 
هنرمند سازنده 

محراب

٣
فشردگي و شلوغي 

زمينه کتيبه ها 

جدول٣. مطالعه تطبيقي کتيبه هاي محراب گچ بري امام زاده ربيعه خاتون اشترجان (٧٠٨ هجري) با منبر چوبي مسجد جامع نائين 
(٧١١ هجري)، مأخذ: همان.



تصوير ٤٠. کاربرد فرم دايره اي شکل در محراب امام زاده ربيعه 
خاتون اشترجان، مأخذ: همان

تصوير ٤١.تصوير و طرح خطي کاربرد فرم دايره اي شکل در قطعه 
لچک گونه دهانه اطاقک باالي منبِر مسجد جامع نائين، مأخذ: همان

تصوير ٤٣. تصوير و طرح خطي فرم تيزي قوس در قطعة  لچک گونه دهانه اطاقک باالي منبِر مسجد جامع نائين، مأخذ: همان

تصوير ٤٤. (الف)؛ سرستون هاي گلداني شکل در محراب امام زاده 
ربيعه خاتون اشترجان (ب)؛ دو قطعه گلداني شکل دو طرف دهانه 

روبه رويي اطاقک باالي منبر، مأخذ: همان
تصوير ٤٦. (الف ـ ب)؛ فشردگي و شلوغي زمينه کتيبه هاي منبر مسجد 

جامع نائين،  مأخذ: همان

ـ ب)؛ فشردگي و شلوغي زمينه کتيبه هاي محراب  تصوير ٤٥. (الف 
امام زاده ربيعه خاتون اشترجان،  مأخذ: همان  

تصوير٤٢: تصوير و طرح خطي فرم تيزي قوس در لچکي محراب امام زاده ربيعه خاتون اشترجان، مأخذ: همان

اجزاي  و  تزئينات  تطبيقي  مطالعه   
امامزاده  گچ بري  محراب  ساختار 
ربيعه خاتون اشترجان با منبر چوبي 
هشتم  قرن  در  نائين  جامع  مسجد 

هـجري قمري / ١٠٩ -١٢٧ 

ب الف

ب الف

ب

الف



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۲۵

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
وجود آثار گچبري و چوبي شاخصي از هنرمندان کرماني در قرن هشتم هجري، همانند محراب گچ بري 
امامزاده ربيعه خاتون اشترجان (٧٠٨ هجري)؛ عمل «مسعود کرماني» و منبر چوبي مسجد جامع نائين 
(٧١١ هجري)؛ عمل «محمود شاه بن محمد النقاش الکرماني» اين سواالت را، مطرح نمود که چه ويژگي هاي 
بصري را، مي توان براي محراب گچ بري امامزاده ربيعه خاتون اشترجان و منبر چوبي مسجد جامع 
نائين، در قرن هشتم هجري برشمرد؟ و ديگر اين که چه وجوه اشتراکي بين نقوش، اجزاي ساختار و 
کتيبه هاي محراب گچ بري امامزاده ربيعه خاتون اشترجان با منبر چوبي مسجد جامع نائين وجود دارد؟ 
در اين راستا، نخست به وارسي منابع مکتوب و سپس به مطالعه ميداني و تهيه عکس از جزئيات آثار 
مورد پژوهش پرداختيم. در ادامه کار، براي حصول نتايجي دقيق تر و ملموس تر، به طراحي و آناليِز برخي 
نقوش، اجزاي ساختار و کتيبه هاي محراب گچ بري امامزاده ربيعه خاتون اشترجان و منبر چوبي مسجد 
جامع نائين، مبادرت ورزيديم و از طريق مطالعه تطبيقي، دو اثر مذکور در رابطه با نقوش، اجزاي ساختار 
و کتيبه ها، توانستيم به تعدادي از ويژگي هاي مشترک بين آن ها دست يابيم. نتايج به دست آمده از بررسي 
تزئينات گچ بري (محراب گچ بري امامزاده ربيعه خاتون اشترجان) و چوبي (منبر چوبي مسجد جامع 
نائين) داراي نسبت / رقم کرماني در آثار قرن هشتم هجري حاکي از آن است: در زمينه نقوش، اشتراکات 
زير را مي توان برشمرد؛ قاب هاي احاطه کننده نقوش، فرم قرار گيري اسليمي ها، تزئينات روسازي مشترک 
(تزئينات اشک مانند)، سر اسليمي هاي مشابه، کاربرد گل هاي ختايي چند َپر، استفاده از نوعي اسليمي 
ساده، کوچک و بدون تزئينات روسازي و ... . در زمينه اجزاي ساختار محراب گچ بري امامزاده ربيعه 
خاتون اشترجان و منبر چوبي مسجد جامع نائين؛ استفاده از فرم دايره اي شکل در لچکي ها، مشابهت در 
فرم تيزي قوس طاق نما، مماس بودن فرم تيزي قوس طاق نما با خطوط محيطي لچکي و وجود سرستون ها 
يا قطعات گلداني شکل را مي توان مالحظه نمود. اختصاص يافتن ديواره هاي سمت راست و چپ محراب / 
منبر به ترتيب به کتيبه هاي هنرمند سازنده و تاريخ ساخت و همچنين فشردگي و شلوغي زمينه کتيبه ها با 
نقوش گياهي، از جمله مشابهت هاي دو اثر مذکور در زمينه کتيبه ها است. بنابراين با توجه به اين که قرن 
هشتم هجري عصر گچ بوده و آثار گچ بري شاخصي از اين دوره به جاي مانده و همچنين تقدم زماني 
محراب گچ بري امامزاده ربيعه خاتون اشترجان (٧٠٨ هجري) بر منبر چوبي مسجد جامع نائين (٧١١ 
هجري)، هنرمند گچ بر کرماني بر هنرمند نجار کرماني تأثيرگذاربوده است و از طرفي برخي هنرمندان 

ذوالفنون بوده اند.

تشکر و قدرداني
در اين فرصت الزم است تا از راهنمايي هاي ارزشمند جناب آقاي دکتر احمد صالحي کاخکي و همکاري 

صميمانه ي جناب آقاي علي راشدنيا، قدرداني شود.

منبر چوبي مسجد جامع يارند واقع در روستاي يارند نطنز 
(۷۵۹ هجري) «َعمل محمد بن استاد َحيدرِکرماني» (اعظم 
واقفي ۱۳۸۶، ۹۱-۸۹)، در حواشي قاب بندي هاي موجود در 
سقف چوبي ايوان شرقي مسجد جامع ابيانه (۷۷۲ هجري) 
(رجبي ۱۳۹۰، ۵۵۳) عمل «االستاد نّقاش محمد شاه بن استاد 
حيدر المعروف کرماني» (اعظم واقفي ۱۳۸۶، ۲۱۷)، دِر چوبي 

امام زادگان اسماعيل و اسحاق و حليمه خاتون در روستاي 
برز نطنز (۷۷۳ هجري) «عمل استاد محمد شاه ابن استاد 
حيدرکرماني» (همان ۱۳۸۶، ۱۵ - ۱۴). از موارد باال، چنين 
استنتاج مي شود که هنرمندان گچ بر و نجاِر خاندان کرماني 
در قرن هشتم هجري، داراي سبکي خاص در گچ بري و 
نجاري بودند و از طرفي برخي هنرمندان ذوالفنون بوده اند.

دربارة  بيشتر  اطالعات  براي   .١
ويژگي هاي تزئيني هنرمندان گچ بر و 
(راشدنيا، ١٣٩٣؛  رک:  کرماني  نجار 
 ١٣٩٥ همکاران  و  صالحي کاخکي 
«تاريخ گذاري  مقاله هاي:  همچنين  و 
محراب هاي مسجد کوچه مير نطنز» 
در دو فصلنامه مطالعات معماري ايران، 
سال پنجم، شماره ١٠، پاييز و زمستان 
١٣٩٥ نوشته احمد صالحي کاخکي، 
زهرا راشدنيا؛ «مطالعه تزيينات گچ بري 
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and the wooden pulpit of Masjid-I Jami of Nain and The main purposes of this research are also 

comparative study of motifs, structure components and inscriptions of the Mihrab of Imamzada 

Rabi a Khatun of Oshtorjan with the wooden pulpit of Masjid-I Jami of Nain. this regard, the 

questions that will be answered in this article; 1.What visual characteristics can be mentioned for 

the eighth century AH for Imamzada Rabi a Khatun of Oshtorjan and the pulpit of Masjid-I Jami 

of Nain? 2.What are The similarities between the motifs, structure components, and inscriptions of 

the Mihrab of Imamzada Rabi a Khatun of Oshtorjan with the wooden pulpit of Masjid-I Jami of 

Nain? Method of data collection has been made based on field studies and citation to the written 

references. Based on the quiddity and method, the present study is a descriptive-analytical research 

with a comparative approach. Data were collected and analyzed from library research and field 

research and documenting works. The statistical Society of this research has been done by visiting 

about seven buildings in different regions of the country such as Nain, Natanz, Turbat-I Jam ... and 

museum works (Mihrab of Imamzada Rabi a Khatun of Oshtorjan available in the Islamic section 

of the National Museum of Iran) and photographing them and continued with software analysis of 

motifs and inscriptions. The number of samples examined two cases, including;  the Stucco Mihrab 

of Imamzada Rabi a Khatun of Oshtorjan and wooden pulpit Masjid-I Jami of Nain. The method 

of sampling the works was based on the existence of the greatest similarity between the two works, 

and finally, by comparative study of these two works and other works of the statistical Society, 

we were able to achieve a number of common features between them. The results obtained from 

the study of Stucco decorations (Mihrab of Imamzada Rabi a Khatun of Oshtorjan) and wooden 

(wooden pulpit Masjid-I Jami of Nain) with Kermani the code / the nickname in the works of the 

eighth century AH indicate; a number of motifs, structure components and inscriptions on  Stucco 

Mihrab of Imamzada Rabi a Khatun of Oshtorjan like; Similarityin the frames surrounding the 

motifs, form of placement of arabesque, Application roundedform, in the sharp form of the arch 

of the blind arcade and its tangential to the peripheral lines of the Spandrel, Assign the right walls 

to the inscription of the Mihrab / pulpit artist and the left to the Mihrab / pulpit inscription date, 

compaction and detailing of the field inscriptions; Similar and comparable to the motifs, structural 

components and wooden pulpit inscriptions of Masjid-I Jami of Nain. Therefore, considering that 

the eighth century AH was the era of stucco and the stucco works of this period are significant and 

also the chronological precedence of Mihrab of Imamzada Rabi a Khatun of Oshtorjan (708 AH) 

on the wooden pulpit Masjid-I Jami of Nain (711 AH), stucco Kermani artist has influenced the 

carpenter Kermani and On the other hand, some artists have been master of arts. 

Keywords: Stucco Mihrab, Wooden pulpit, Decorations, Structure components, Masjid-I Jami of 

Nain, Imamzada Rabi a Khatun of Oshtorjan.
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The similarities between the motifs used in a profession and industry in a family, influence some of 

those motifs on industry and profession another from that family. Evidence of this claim, the stucco 

artist and carpenter Kermani can be seen in the eighth century AH. The existence of the Kerman 

Plasterers Artist,s family, which for several generations  have left the work of the distinguished 

Stucco at the order of the elders and rulers, influenced the other works and industries of that family, 

such as carpentry. The old custom that had long been prevalent among Iranians, and inherited from 

father to son or master to apprentice, made it possible for most families to master a variety of 

professions and industries. This tradition continued throughout the Islamic era, with much evidence 

of this family tradition remaining; The most famous of them is the rise of the tile maker Abu Tahir 

Kashani in the the seventh century AH. Their works, such as the masjid,s Mihrab, the star tiles, 

cross, the various Vessel that adorn the museums and collections, continued until the mid-eighth 

century AH. According to this old history, in the eighth century AH seems to have emerged with 

the financial and political support of the powerful and ruling governments of that period, family 

Kermani has emerged. several generations, in different parts of elders have left their mark on the 

orders of elders and rulers, woodwork and especially plaster. Examples of their works include the 

Stucco Mihrab of Imamzada Rabi a Khatun of Oshtorjan (available at the National Museum of 

Iran, Museum number 3271); amal «Masoud Kermani», stucco Mihrab of Masjid-I Kucha-yi 

Mir in Natanz; (registration number 209 and dated 31/4/1313) amal «Haidar Kermani», stucco 

Mihrabs of Masjid-I Kermani Turbat-I Jam, amal «Khaju bin Zaki bin Mohammad bin Masoud 

Kermani», wooden pulpit Masjid-I Jami of Nain (registration number 144 and the date 15/10/1310) 

amal « Mahmoud Shah bin Mohammed Alnqash Alkrmany», wooden pulpit Masjid-I Jami Yarand 

Natanz; amal» Mohammad bin Ostad Haidar Kermani» and … cited. Objectives of this paper: 

Visual Recognition and Visual Recognition of the Mihrab of Imamzada Rabi a Khatun of Oshtorjan 


