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چكيده
تزيينات گچ بري محراب هفتشويه با توجه به طرح و فرم، در رديف محراب هاي شاخص دوره ايلخاني قرار 
دارد.اکثر بررسي هاي صورت گرفته به توصيف کلي اين محراب، تاريخ اجرا و يا محدوده تاريخي آن پرداخته 
و کمتر به نقشمايه هاي تزئينی، نسبت هاي طاليي  ساختار و روابط هندسي در به کارگيري آنها، توجه کرده اند. 
سؤال هايي که براي دستيابي به هدف مي توان مطرح کرد عبارتند از: «انواع نقشمايه هاي به کارگرفته شده در 
اين محراب کدامند؟ اين محراب و نقشــمايه هاي آن  بر اساس چه ساختار و تناسباتي طراحي و اجرا شده 
است؟». دراين نوشتار تالش برآن بوده تا با روش توصيفي- تحليلي، محراب مسجد جامع هفتشويه از لحاظ 
نقشمايه هاي گياهي و هندسي، نسبت هاي طاليي و ساختار و روابط هندسي توصيف و تحليل شود. يافته هاي 
به دست آمده از اين پژوهش، بيانگر آن است که طرح ها و نقشمايه هاي گچ بري شده، با ضخامت، برجستگي 
و پيچيدگي اجراء شده اند. در اين محراب از انواع اسليمي ها مانند دهان اژدري، خرطومي، اسليمي هاي قاب بند 
و گردش هاي اسليمي بسيار استفاده شده است. فرم کلي محراب و هم اکثر نقشمايه ها داراي ساختار و روابط 
هندسي ويژه و بر پايه نسبت هاي طاليي مي باشد.ارتفاع بلند، جزو شاخصه هاي اين محراب است. نقشمايه هاي 

اين محراب از جهت ارزش هاي بصري و زيباشناختي، شيوه طراحي و اسلوب منحصربه فرد بوده است.

 واژگان كليدي 
ايلخاني، محراب مسجدجامع هفتشويه، نقشمايه هاي تزييني، ساختار تناسبات طاليي.
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مقدمه
ايلخاني، محراب  يکي از شاخص ترين محراب هاي دوره 
مسجدجامع هفتشويه است که هم فرم کلي محراب و هم 
اهميت  داراي  شناختي  زيبايي  نظر  از  آن  نقشمايه هاي 
مسئولين  توجه  عدم  علت  به  هفتشويه  محراب  است. 
ميراث فرهنگي رو به ويراني است؛ و لذامستندسازي و 
از ضرورت ها  فرهنگي  ميراث  هنري  ارزش هاي  مطالعه 
بندي  طبقه  معرفي،  پژوهش  اين  بايسته هاست.هدف  و 
و تحليل انواع نقوشبه کار رفته (هندسي، گياهي و ...) و 
تحليل زيبايي شناختي روابط بصري، روابط ساختاري 
رو،  پيش  پژوهش  در  است.  مذکور  محراب  تناسبات  و 
هندسي،  و  گياهي  نقشمايه هاي  زيباشناختي  ارزش هاي 
در  هفتشويه  مسجدجامع  محراب  تناسبات  و  ساختار 
دوره ايلخاني در اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است. 
سؤال هايي که براي دستيابي به هدف مي توان مطرح کرد 
عبارتند از: «انواع نقشمايه هاي به کارگرفته شده در اين 
محراب کدامند؟ اين محراب و نقشمايه هاي آن، براساس 
است؟».  شده  اجرا  و  طراحي  تناسباتي  و  ساختار  چه 
ترکيب بندي،  نقشمايه ها،  انواع  دقيق  توصيفي  بررسي 
تحليل  و  تجزيه  و  تناسبات  هندسي،  روابط  و  ساختار 
اجزا، مي تواند روشنگر ويژگي هاي خاص محراب باشد. 
در ابتدا، محراب مسجدجامع هفتشويه معرفي شده است. 
سپس نقشمايه هاي به کار رفته، تناسبات و روابط هندسي 
نيز  آخر  در  است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد  محراب 

نتيجه گيري مطرح شده است.

روش تحقيق
روش  نظر  از  و  توسعه اي  هدف  نظر  از  تحقيق  نوع 
توصيفي – تحليلي است، ابتدا يافته ها ارائه شده اند و پس 
از توصيف نمونه هاي منتخب به تحليل آنها پرداخته شده 
است. روش يافته اندوزي به صورت کتابخانه اي، همچنين 
و  نظري  مطالعات  اساس  بر  داده ها  و  اطالعات  تمامي 
مشاهدات عيني (ميداني) مي باشد. روش تجزيه و تحليل 
داده ها به صورت کيفي و کمي انجام گرفته و با تحليل هاي 

ساختاري به انجام رسيده است.
 

پيشينه تحقيق
مطالعاتي روي محراب مسجد جامع هفتشويه صورت گرفته 
است. متخصصان زيادي در رشته هاي معماري، مرمت و 
باستان شناسي در اين مسجد فعاليت هاي تحقيقاتي و عملي 
هنرايران  متخصصان  و  باستان شناسان  داده اند.  انجام 
(مانند آرتور پوپ) عمومًا به معرفي معماري مورد نظر 
و در خصوص تزيينات به بيان توصيفي تزيينات در حد 
مختصر و خوانش کتيبه ها و تاريخ گذاري آثار پرداخته اند. 
به  نيز  ايران  معماري  تزيينات  زمينة  در  مکي نژاد  مهدي 
توصيفات تاريخي و هنري تمامي دوره ها به طور خالصه 

گچي  تزيينات   .(١٣٨۷ (مکي نژاد،  است  پرداخته  گذرا  و 
محراب مسجد جامع هفتشويه، آسيب شناسي شده است 
و طرح حفاظتي براي آن ارائه شده است (تولمي، ١٣٩٢).با 
وجود اين از نظر دسته بندي نقشمايه هاي محراب و بررسي 
تناسبات، ساختار و روابط هندسي اين محراب پژوهش 

جامعي صورت نگرفته است.

محراب مسجد جامع هفتشويه
تشکيل شده  «شوي»  و  «هف»  جزء  دو  از  «هفتشويه» 
و«هف» عالمت آب است و در اصل تطور يافته واژة «اپ» 
معادل «آب» و «شوي» از همان ريشه  شستن است و با 

هم به معني آب روان مي باشد (تولمي، ١٣٩٢: ٦).

هفتشويه  مسجدجامع  قرارگيري  محل  هوايي  نقشه  تصوير١. 
(URL:1)

تصوير٢. نماي داخلي و نماي بيروني مسجدجامع هفتشويه ، مأخذ: 
نگارندگان
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در  شهرنايين  طرف  به  اصفهان  شهر  شمال شرقي  در 
روستاي هفتشويه (جز ناحيه قهاب که بنا به گفته حمداهللا 
مستوفي در کتاب نزهت القلوب، در قرن ٨هجري قصبه اي 
آباد بوده است)بقاياي بنايي خشتي آجري موجود است 
که مسجدجامع هفتشويه نام دارد (رازاني، ١٣٨٦: ٥٠). در 
قرون ششم، هفتم و هشتم هجري که ناحيه قهاب اصفهان 
در نهايت عمران و آباداني بوده، اين محل به نام هفتشويه، 
از محالت اصفهان محسوب مي شده است (هنرفر، ١٣٤٤: 

.(٥٠
به  نزديک  حاضردهکده اي  حال  در  هفتشويه  روستاي 
به  رو  آن  تاريخي  مسجد  که  است  اصفهان  شهرستان 
از هر  ديوارهايش  و  فرو ريخته  آن  گنبد  نهاده،  ويراني 
طرف گسيخته است (تصوير٢). اين مسجد که در فهرست 
و  (پازوکي  است  گرديده  شماره٤٣٠ثبت  با  ملي  آثار 

شادمهر، ١٣٨٤: ٧٢).
از آن جا که ويلبر در کتاب خود و در بين بناهاي ايلخاني 
که بازديد نموده نامي از آن نياورده و هنرفر و محراب 
نيز، مسجد را متعلق به دوره سلجوقي  آبادي و سيرو 

مي داند. اما در عين حال محققين بر اين اعتقادندکه بررسي 
تزيينات گچي و آجري مسجد هفتشويه نشان دهندهاين 
است که تزيينات گچ بري در قرن ٨ه.ق به بنا اضافه شده 

است (هنرفر، ١٣٤٤: ٣٢٢).
در جدول١، محل قرارگيري، تصوير، آناليزخطي، تاريخ 

ساخت و اندازه محراب هفتشويه قرار داده شده است.
که  اصفهان،  هفتشويه  مسجدجامع  در  مذکور  «محراب 
در گذشته عنصر اصلي مجموعه اي شامل مدرسه، حمام 
و... بوده است قرار دارد. از اين بنا درحال حاضر، فقط 
مانده  برجاي  و...  ديوارها  از  بقايايي  و  محراب گچبري 
بسيار  محراب  اين  است.  شده  تخريب  قسمت ها  بقيه  و 
زيبا که فاقد تاريخ ساخت و نام سازنده است، به دليل 
مشابهت تزيينات خود با گچبري هاي قرون ٨ هجري، به 
ايلخاني منسوب شده است و داراي نقوش متنوع  دوره 
گياهي، هندسي و کتيبه هايي به خط کوفي و اقالم ثلث و 
نسخ است.» (صالحي کاخکي، ١٣٩٥: ٨٥). درمورد زيبايي 
«هنرفر»  اند؛  نوشته  بسيار  هفتشويه  مسجد  محراب 
اين محراب را ارزنده و مشابه گچ بري هاي  گچ بري هاي 

اندازه تاريخ ساختآناليز خطي محرابتصوير محرابمحل قرارگيري محرابنام محراب
محراب

محراب 
هفتشويه

قرون۷يا۸ ه.ق 
(هنرفر، ١٣٤٤، 

(٣٢٢

حدود ۱۰ متر 
-۳/۸۰متر 

جدول١. محل قرارگيري، تصوير، آناليزخطي، تاريخ ساخت و اندازه محراب هفتشويه، مأخذ: نقيب اصفهاني، ١٣٩٥: ٤

تصوير٣. بخش هاي مختلف محراب مسجدجامع هفتشويه ، مأخذ: همان



است سيرو مي نويسد:  نموده  ارزيابي  اشترجان  مسجد 
در اين مسجد محرابي است شايسته تحسين و به نظر 
من سزاوار است به جايي منتقل شود که بيشتر به آن 
دسترسي باشد دقت تمام در محراب گچ بري شده زمينه 
با رنگ جال يافته آن، به کاررفته است (نفيسي، ١٣٨٩: ٩٧؛ 

سيرو، ١٣٥٧: ٣٨٢؛ هنرفر، ١٣٤٤: ٣٢٢).
و  طرح  به  توجه  با  هفتشويه  محراب  گچ بري  تزيينات 
شاخص  محراب هاي  رديف  در  استفاده  شده  فرم هاي 
دوره ايلخاني قرار دارد، استفاده از فرم هاي مدور گياهي 
زنبوري،  النه  صورت  به  هندسي  اشکال  حلزوني،  و 
استفاده از خطوط مختلف در کتيبه ها، تزيينات اين محراب 
را هم رديف محراب هايي همچون محراب بقعه پيربکران 
و محراب مسجد جامع اشترجان قرار مي دهد، که ارتفاع 
بلند محراب را که جزء شاخصه هاي آن است را نيز نام 

برد (تولمي، ١٣٩٢: ٣٣).
اين محراب از چهار بخش کلي تشکيل شده است که به 

ترتيب از داخل به خارج عبارتند از:
کتيبه  و  آن  تزيينات  شامل  که  اول  طاق نماي  بخش   .١
اول  بخش  لچکي هاي  بغل هايا  پشت  و  آن  پيرامون 

مي شود.

٢.بخش طاقنماي دوم که شامل تزيينات آن و تزيين ستون 
نماها و لچکي هايبخش دوم مي شود.

٣. حاشيه طاقنماي دوم (کتيبه بزرگ پيرامون محراب و 
تزيينات آن) 

٤.بخش طاقنماي سوم و تزيينات حاشيه دور محراب
 

نقشمايه هاي گچ بري
سمبليک و نمادگونه شدن بيان هنري در اسالم متاثر از 
عواملي است که دو مورد از آنها عبارتند از: عامل اول اينکه 
هنرديني رمزگونه است. هنر اسالمي به دليل برخورداري 
الهي،  تجلي  مفهوم  درک  و  فلسفي  ديني،  عميق  روح  از 
در تحول و تغيير صور پيشتازتر از ساير هنرها است. 
عامل دوم، داليل سياسي و اجتماعي است؛ به اين معنا 
که شاهان و حکومت ها که پايگاه هاي هنري جامعه را در 
اختيار داشتند، در امتداد داليل ديگر، هنرمند را به نوعي 
خود سانسوري وا مي داشتند تا از بيان هاي واقعي تر که 
مي تواند برخي از ظلم ها و رنج هاي بشري را برمال کند، 
خودداري ورزد. اين داليل منجر به ظهور تجريد و منع 
صورتگري در هنر اسالمي گرديد. منع صورتگري باعث 
گسترش استفاده از نقشمايه هاي مجرد گياهي و هندسي 
گرديد. طرح هاي گياهي از آن جهت که از دوران پيش از 
تاريخ بيانگر باروري و نعمت بودند و طرح هاي هندسي 
از آن رو که با تکثير و گسترش در سطح ، مفهوم (کثرت 
در وحدت) و (وحدت در کثرت) را به بهترين وجه نمايش 
مي دادند. مسلمانان با تغييراتي که در نسبت ها به وجود 
ترکيبات  به  و  زدند  بي پايان  ابداعاتي  به  دست  آوردند 
جديد و پيچيده دست يافتند. درعصراسالمي پيچيده ترين 
و سنتي ساخته  آشنا  اساس مضمون هاي  بر  ترکيب ها 
شد. قالب تکرار که از اصول ترکيب بندي در هنر ساساني 
بود، در هنر اسالمي با مفاهيم مورد نظر دين اسالم با 
پشتوانه جهان بيني و فلسفه خود نيز ظاهر گرديد با اين 
منفرد و مستقل خود خارج  از شکل  نگاره ها  که  تفاوت 
و  مداوم  تکرار  ديگر در  نگاره هاي  به  اتصال  با  و  شده 

تصوير٤. دسته بندي نقوش به کار رفته در محراب هفتشويه ، مأخذ: 
نگارندگان
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 نقوش به کار
 رفته در محراب

هفتشويه

تصوير٥. گل هاي چکيده نگاري شده در محراب مسجد جامع هفتشويه، مأخذ:  همان
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محل قرارگيري اسلوب اجراآناليز خطينام نقشمايهرديف
تصوير نقشمايهنقشمايه در محراب

در لچکي هاي طاق نماي چکيده نگارياسليمي ۱
اول محراب

در لچکي طرف چپ چکيده نگارياسليمي۲
طاق نماي اول محراب

در حاشيه طاق نماي دوم چکيده نگارياسليمي۳
محراب

در طاق نماي اول محرابچکيده نگارياسليمي۴

در لچکي طرف چپ چکيده نگارياسليمي۵
طاق نماي اول محراب 

در طاق نماي اول محرابچکيده نگارياسليمي۶

در لچکي هاي طاق نماي چکيده نگارياسليمي۷
اول محراب

در لچکي هاي طاق نماي چکيده نگارياسليمي۸
اول محراب

در لچکي هاي طاق نماي چکيده نگاريقاب اسليمي۹
اول محراب

در حاشيه طاق نماي دوم چکيده نگاريآرايه گياهي۱۰
محراب

جدول٢.نقشمايه هاي به کار رفته در محراب مسجدجامع هفتشويه، مأخذ: نگارندگان.



موزون و تحت نظمي هندسي و رياضي گونه شبکه اي 
يکپارچه ايجاد کردند (مکي نژاد، ١٣٨٧).

به  مي توان  محراب  اين  در  به کار رفته  آرايه هاي  انواع 
گياهي، هندسي و خط نگاره دسته بندي نمود (تصوير٤).

در جدول٢نقشمايه هاي به کاررفته در محراب مسجدجامع 
محل  و  اجرا  اسلوب  خطي،  آناليز  همراه  به  هفتشويه 

قرارگيري مورد بررسي قرار گرفته است.
اين  تزيينات  در  را  بيشترين سهم  اسليمي  نقشمايه هاي 
محراب را داشته اند. گره سازي در ميان بندهاي اسليمي 
نيز ديده مي شود. نقشمايه هاي گياهي در قالب برگ شبدر 
گل هاي سه پر و چهار پر به صورت چکيده نگاري شده 

در اين محراب به کاررفته اند (تصوير٥).

آژده  قالب  در  هندسي  نقشمايه هاي  از  محراب  اين  در 
کاري هاي هندسي و بادبزني شکل، از نوارهاي مرواريدي، 
و نيز سوراخ کاري هاي ظريف در حاشيه، استفاده شده 

است (تصوير٦). 
بر روي نيم ستون محراب، گره اي با استفاده از خطوط 
منحني و دواير مماس برهم به اجرا در آمده و در داخل 
نقشمايه هاي آن نيز، با نقوش گياهي (گل چهارپر و بند 
٨٥؛   :١٣٩٥ (صالحي کاخکي،  است  شده  تزيين  اسليمي) 

تصوير٩).
از  شده اند،بعضي  مشخص   ٧ تصوير  در  که  نقاطي 
قسمت هايي هستند که با تکنيک مشبک اجرا شده اند،لبه هاي 
باقي مانده از اليه رويي گچبري مشبک در محيط بيروني 

تصوير٦. نوارهاي تزئيني به کاررفته در محراب مسجد جامع هفتشويه ، مأخذ:  همان

تصوير٧. نقاط مشبک کاري شده در محراب مسجدجامع هفتشويه، مأخذ:  همان
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دواير قرمز رنگ مشخص است (شکفته، ١٣٩٣: ٧٠).
تزيينات داخل طاقنماي دوم بسيار شگفت انگيز است، اين 
حجم هاي برجسته آنچنان شکل يافته اند که با ديدن آن 
يک  داشتند،  آن قصد  گچبر  هنرمندان  مي شود  احساس 
در  فرنگي  گل  که  سازند  نمايان  را  شده  انتزاعي  چهره 
داخل پيشاني آن وجود دارد (رازاني، ١٣٨٦: ٥٣). گل هاي 
اين قسمت نسبت به قسمت هاي ديگر واقع گرايانه تر کار 

شده اند (تصوير١٠).

 

تصوير٨. تلفيقي از نقشمايه هاي هندسي و گياهي به کار رفته در 
حاشيه محراب مسجد جامع هفتشويه، مأخذ:  همان.

تصوير٩. نقشمايه هاي تکرارشونده در ستون و حاشيه محراب هفتشويه، مأخذ: همان.

تصوير١٠.اسليمي ها و تزيينات گياهي در طاق نماي دوم محراب مسجد جامع هفتشويه، مأخذ:  همان.



تصوير١١. آژده کاري هاي به کار رفته در محراب مسجد جامع هفتشويه، مأخذ: همان.

تصوير١٢. کتيبه هاي به کار رفته در قسمت هاي مختلف محراب مسجدجامع هفتشويه، مأخذ:همان.

به  درشتي  کتيبه  محراب  حاشيه هاي  از  يکي  تزيينات 
خط ثلث شامل آ  الکرسي گچبري است که فاصله ها و 
فضاهاي خالي در بين حروف کتيبه با برگ هاي کوچکي 
تزيين شده است (رازاني، ١٣٨٦: ٥٢).همچنين در کتيبه هاي 
قلم  آل عمران و سوره  فاتحه،  آيات سوره  اين محراب 
هنرفر، ١٣٤٤).  (شکفته، ١٣٩٤: ١١٠؛  است  رفته  کار  به 
کتيبه هاي اين محراب با خطوط کوفي معقد، مورق، کوفي 

بنايي و ثلث اجرا شده اند (تصوير١٢).

تناسبات و روابط هندسي
محراب  در  کاررفته  به  تناسبات  به  بردن  پي  براي 
مسجدجامع هفتشويه، يک مربع ترسيم کرده و به اندازه 
قطر مربع کماني زده سپس ضلع مربع را امتداد داده تا 
کمان را قطع کند و مستطيلي به دست مي آيد که مستطيل 
طاليي گفته مي شود، که مي توان مطابق تصوير ١٣ آن را 

ادامه داد.

مستطيل  هفتشويه  محراب  روش،  اين  از  استفاده  با 
راديکال٥ و قسمت طاقنماي دوم راديکال٦ و طاقنماي اول 
براساس مستطيل طاليي راديکال٢ طراحي و اجرا شده 
است. با مطالعه محراب مذکور به اين روش مي توان بيان 
تناسبات  براساس  هفتشويه،  محراب  تناسبات  که  نمود 

طاليي طراحي و اجرا شده است (تصاوير١٤و ١٥). 

تصوير١٣. نحوه ترسيم مستطيل طاليي (پارمان، ١٣٨٧)
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در بندهش آمده است که در طول سه هزار از کارافتادگي 
آفريد.  مادي  صورت  به  را  آفريدگان  هرمزد  اهريمن، 
نخست آسمان را آفريد: «بن پايه آسمان را آن چند پهن 
است که آن را دراز است، اورا آن چند درازاست که او 
ژرفاست،  را  او  که  باالست  چند  آن  اورا  است،  باال  را 
چنين  بيشه مانند.»  و  سرآويخته،  برابر،  اندازه هايي  با 
توصيفي از آسمان، به لحاظ هندسي مکعب مربع را در 
تصور مي آورد. درباره آفرينش زمين نيز مي گويد:«از آب 
با  زمين را گرد، دورگذر، بي نشيب و فراز آفريد، درازا 
پهنا و پهنا با ژرفا برابر. آن را درست ميان اين آسمان 
قرار داد.» زمين نيز همچون مکعب مربعي در دل آسمان 

تصوير١٤. تناسبات طاليي محراب مسجد جامع هفتشويه، مأخذ: همان.

تصور مي شود. بنابراين مطابق با باورهاي کهن آريايي، 
مربع، شکل نطفه عظيم نخستين است. مربع بر طبق نظر 
فيثاغورس نماينده وحدت گونه ها و نشان دهنده برابري 
يک چيز با خودش به نحوي نامتناهي است و در نتيجه 
مي تواند نمادي از عدالت قانون تلقي شود که همه را به 
يک چشم مي نگرد. مربع شکل عمده مربوط به مکان است، 
اصلي  مارپيچ، شکل  به خصوص  و  دايره  که  همانگونه 

مربوط به زمان مي باشد (محبي، ١٣٩١: ١٥). 
بنابراين براي نمايش روابط و ساختار هندسي محراب ها 
از دو روش استفاده شده است؛ در روش اول، ابتدا تمام 
خطوط عمودي و افقي اصلي که به وضوح قابل ديد هستند 



تصوير١٥. تناسبات طاليي محراب مسجد جامع هفتشويه، مأخذ: همان.

با رنگ سياه ترسيم شده و سپس قطرهاي تقسيم هاي 
مستطيل شکل با رنگ سياه رسم شده است. نقاط برخورد 
خطوط ترسيمي  در قسمت هاي مهم (نوک طاقنماها، روي 
نقشمايه اي خاص، محل شکل گيري قاب کتيبه ها و از اين 
قبيل قسمت ها) قرار  مي گيرند که با نقاط و خطوط سفيد 
رنگ مشخص شده است. در روش دوم، از پايين محراب 
يک مربع و سپس دايره اي داخل آن رسم  مي کنيم و همين 
کار را از تاج محراب انجام  مي دهيم و الگوي مبنا، دايره 
محاط در مربع مي باشد، نقاط برخورد در قسمت هاي مهم 

قرار مي گيرند که با خطوط و نقاط سياه مشخص شده اند. 
محراب هفتشويه به دليل ارتفاع زياد، از سه دايره محاط 

در مربع تشکيل شده است (تصوير١٦).
فرم هاي تکرارشونده اما متنوع در اين محراب، از يکنواخت 
جلوگيري  مخاطب  چشم  شدن  خسته  و  محراب  بودن 
مي کنند خطوط دوراني و تقابل حرکت هاي ايستا يک آهنگ 
موزون ايجاد کرده است. در اين محراب به هماهنگي و 
وحدت حاکم در بين نقشمايه ها با هم مي توان به راحتي 

پي برد. 
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تصوير١٦. روابط هندسي در محراب هفتشويه، مأخذ: همان.

تصوير١٧. تناسبات فرم نقشمايه هاي طاق نماي دوم محراب هفتشويه، مأخذ: همان.

تصوير١٨. تناسبات فرم نقشمايه هاي محراب هفتشويه، مأخذ: همان.



نتيجه
با بررسي هاي صورت گرفته روي محراب مسجدجامع هفتشويه، طرح ها و نقشمايه هاي گچ بري اين 
محراب دربعضي قسمت ها به صورت کم برجسته و در بعضي قست ها با ضخامت و برجستگي زياد اجراء 
شده اند.تزيينات گچ بري محراب هفتشويه با توجه به طرح و فرم هاي استفاده شده در رديف محراب هاي 
شاخص دوره ايلخاني قرار دارد، استفاده از فرم هاي مدور گياهي و حلزوني، اشکال هندسي به صورت 
النه زنبوري، استفاده از خطوط مختلف در کتيبه ها، تزيينات اين محراب را هم رديف محراب هاي شاخص 
اين دوره قرار مي دهد. از شاخص هاي اين محراب مي توان به ارتفاع بلند آن اشاره کرد. تنوع نقشمايه ها 
اعم از گياهي و هندسي در اين محراب بسيار است. در اين محراب از انواع اسليمي هامانند خرطومي، دهان 
اژدري، گردش هاي اسليمي و اسليمي هاي قاب بند بسيار استفاده شده است. از فرم کلي تااکثر نقشمايه هاي 
به کاررفته در محراب مذکور، برپايه نسبت هاي طاليي طراحي و اجرا شده اند و داراي ساختار و روابط 
هندسي هستند. بدين صورت که اين نسبت ها هم از لحاظ ترکيب عمودي و هم از لحاظ ترکيب افقي در 
محراب  و نقشمايه هاي آن مشاهده مي شود. در اين ترکيب بندي ها، نقشمايه ها به شکل عواملي مستقل و 
مجزا هستند که از طريق تکرار، تقارن و تقابل، يک نظام منسجم را ايجاد کرده اند. در نگاه اول محراب  داراي 
تقارن هستند ولي با کمي دقت در نقشمايه ها مي توان پي برد که تقارن در به کاربردن نقشمايه ها وجود 
ندارد. دراين محراب شکل ظريف و زيبايي از نقشمايه هاي هندسي برروي نقشمايه هاي گچ بري ايجاد شده 
اند که به آژده کاري موسوم اند.عالوه بر آژده کاري از نوارهاي مرواريدي شکل نيز در اين محراب بسيار 
استفاده شده است. نقشمايه هاي هندسي بر پايه اصول نظم و تعادل از گره هاي شکيل تر و پيچيده تري 
برخوردار مي شدند. نقشمايه هاي گياهي نيز با حفظ تناسب، دورتر شده از شکل طبيعي، در سطح وسيع، 
دوارتر و گردان تر مي شدند. در اين راستا پژوهش هايي با اين شيوه  مي توان بر روي محراب هاي ديگر در 
اين دوره انجام داد و حتي آنها را نيز باهم مقايسه کرد که چگونگي انجام اين کار، ادامه اين مبحث خواهد بود.
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    Abstract

motifs have been implemented with thickness, prominence, complexity in various types of stucco. Various 
types of arabesques such as Khortumy, Dahanhazhdary, Framing arabesques and arabesque sprays are 
abundantly used in this mihrab. The general form of the mihrab of this mosque and most of its motifs are 
based on the golden ratio and the structure and geometric relationships. The high magnitude is a major 
characteristic of this mihrab. The motifs of the mihrab of this mosque are unique in terms of visual and 
aesthetic values as well as pattern and design method. With the investigations carried out on the mihrab of 
this mosque , the designs and stylists of this altar have been executed in some places in low - profile and in 
some cases with great thickness and highlightedness.The general form of the mihrab of this mosque and 
most of its motifs are based on the golden ratio and the structure and geometric relationships. The high 
magnitude is a major characteristic of this mihrab. The motifs of the mihrab of this mosque are unique in 
terms of visual and aesthetic values as well as pattern and design method.

Keywords: Ilkhanid, HaftshouyehMosque’s Mihrab, Decorative Motifs, Golden Ratios.
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The The stucco decorations of Haftshouyehmihrab 
are among the dominant mihrabsofIlkhanid period 
in terms of patterns and forms. Most of the studies 
in the literature revieware general descriptions and 
have considered the date and the historical range of 
the work rather than its decorative motifs, golden 
ratios and geometrical structure and relations in 
using them. The contribution of this work is to 
answer the following questions: What are the types 
of motifs used in this mihrab? How the structure and 
proportions of this mihrab and its motifs are designed 
and implemented? The aim of this work is to describe and analyze the Haftshouyeh mosque’smihrab in 
terms of plant and geometric motifs, proportions, structure and geometric relationships in a descriptive-
analytic manner. The obtained results reveal that the patterns and stucco motifs have been implemented 
with thickness, prominence, complexity in various types of stucco. Various types of arabesques such as 
Khortumy, Dahanhazhdary, Framing arabesques and arabesque sprays are abundantly used in this mihrab. 
The general form of the mihrabof this mosque and most of its motifs are based on the golden ratio and 
the structure and geometric relationships. The high magnitude is a major characteristic of thismihrab. The 
motifs of the mihrabof this mosque are unique in terms of visual and aesthetic values as well as pattern and 
design method.With the investigations carried out on the mihrab of this mosque , the designs and stylists 
of this altar have been executed in some places in low - profile and in some cases with great thickness and 
highlightedness.The embellishments of the altar of this mosque are based on the layout and forms used in 
the row of the altar of the Indo - Islamic period , the use of circular plant and spiral forms , geometric forms 
of honeycomb , the use of different lines in the inscriptions , the decorations of this altar The rows of the altar 
are the index of this course.The aim of this work is to describe and analyze of the mihrab of this mosque 
in terms of plant and geometric motifs, proportions, structure and geometric relationships in a descriptive-
analytic manner.In this regard , research in this way can be done on other altars during this period , and even 
compared them with how this work will continue this topic.The altitudes can be highlighted. There is a lot 
of diversity in the altar , both plant and geometric.In this altar , a variety of Slavic people such as Khartoomi, 
Spider Sprawl , Slavic Tours , and Slamming Frames have been used. From the general form to most of the 
elements used in the altar , they are designed and implemented on the basis of golden proportions and have 
a structure and geometric relationships. In this way , these ratios are observed both in terms of vertical and 
horizontal composition in the altar and its elements.In these compositions , the elements are independent 
and distinct factors that have created a coherent system through repetition, symmetry and opposition. At 
first glance , the altar has symmetry , but with a little care in the schematics it can be seen that there is no 
symmetry in using the elements. In this sanctuary , the elegant and beautiful form of geometric features 
has been created on the stucco mosaics that are mosaic.In addition to the daisies , pearls are also used in 
this altar. Geometric features based on the principles of order and equilibrium were more sophisticated 
and more complex nodes. Vegetative plants were also kept away from the shape of nature , on a large 
scale , rotatched and rotatable , keeping them fit.The obtained results reveal that the patterns and stucco 


