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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

چكيده
در معماري اسالمي تزئين و آرايش بنا جزء الينفک ساختمان محسوب مي شود. حضور بارز آرايه هايي 
چون خط نگاره ها، نقوش گياهي و طرح هاي هندسي، ماهيت فرعي هنر اسالمي را تشکيل مي دهد. آرايه هاي 
گچي نيز از آذين هاي هنر و معماري اسالمي هستند اما  اين هنر بار محتوايي بااليي داشته و عالوه بر 

زيبايي، جهت انتقال پيام هاي معناگرايانه کاربرد داشته اند. 
مقبره  بايزيد بسطامي از مجموعه هاي تاريخي شهر شاهرود است که در دوران قبل از سلجوقي ساخته 
شــده اســت و در دوره هاي مختلف تاريخي مرمت و گسترش شده است.  تزئينات گجبري چله خانه از 

طرح هاي هندسي تشکيل شده اند که ديوارها، طاقها و محراب را پوشش ميدهند.
هدف از اين پژوهش مطالعه و شناسايي طرح هاي هندسي و تزيينات چله خانه بايزد بسطامي است و در 
پي پاسخ دهي به اين سوال است که در تزئينات گچبري چله خانه از چه نوع نقوش و خط نوشته ها استفاده 
شده است؟ و همچنين کارکردهاي معناشناسانه اين تزيينات در چه بخشهايي از بنا و در چه انواعي ظاهر 

شده اند؟ و در نهايت انواع نقش مايه هاي به کار گرفته شده در چله خانه کدامند؟
بدين لحاظ پس از گردآوري اطالعات به صورت ميداني و کتابخانه اي، داده هاي بدســت آمده به روش 

توصيفي- تحليلي مورد بحث قرار گرفته اند.
مطالعه نقش مايه ها نشــان داد که در گچبري هاي چله خانه گره ها براي تزئين و پوشاندن فضاي داخلي 
طاقنما و ديوارهاي بنا اســتفاده شده اند و گره ها با عناصر گياهي(اسليمي و ختايي) تلفيق شده و يا در 
کنار آن ها به صورت توأمان وجود دارد که اين عامل از ويژگي هاي بارز آرايه هاي هندسي محراب هاي 
گچبري دوره ايلخاني به شمار مي رود. طراحي کتيبه در چله خانه حاصل ترکيب عناصر متعددي است 
که در ترکيب و اتصاالت آن از گره هاي ترئيني مياني، انتهاي تزئيني حروف، تزئينات ساقه ها و طرح هاي 

گياهي، تزئينات ريز نقش هاي متنوع استفاده شده است.
اما در کارکرد معناگرايانه اين نقش و تزيينات مشــخص گرديد که گچبري ها، اسليمي و اعداد مقدس و 
کتيبه هاي موجود در اين بنا همه در جهت ايجاد رابطه معنايي بين عناصر کالبدي و غير کالبدي در جهت 

ايجاد مفاهيم عرفاني اسالمي جهت فراهم آمدن شرايط مناسب براي خلوت نشيني سالکان بوده است.

 واژگان كليدي 
تزئينات، گچبري، چله خانه، بايزيد بسطامي، معماري اسالمي 

     دانش آموخته کارشناسي ارشد معماري، مؤسسه آموزش عالي طبري بابل، شهر بابل، استان مازندران  (نويسندة مسئول)
Email :sh.hghi.ghnejad@yahoo.com                       
Email :m.maghuly@mail.com                         استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر، شهر قائمشهر، استان مازندران      

        دانش آموخته کارشناسي ارشد معماري، مؤسسه آموزش عالي روزبهان ساري، شهر ساري، استان مازندران    
Email :mhd.haghayegh@yahoo.com 

تاريخ دريافت مقاله :   ٩٦/٣/٢٨ 
تاريخ پذيرش مقاله :   ٩٧/١/١٥   

   شناسايي کارکردهاي معناگرايانه تزئينات 
گچبري چله خانه خانقاه بايزيد بسطامي 
    شبنم حقيق نژاد* ناديا معقولي** مهدي حقايق*** 



مقدمه
هنر اسالمي داراي گنجينه عظيمي از منابع عميق عرفاني 
در  ريشه  اينکه  بر  عالوه  هنر  اين  است.  الهي  حکمت  و 
دارد،  باستان  ايران  ارزشمند  و  عميق  هنري  سنت هاي 
اشکالي  در  تزيينات  اين  اسالم  مبين  دين  با  ترکيب  در 

معناگرايانه ظاهر گرديده است.
آفرينش زيبايي در هنر ايران بر اصل تزئين استوار است. 
در هنر معماري ايران نيز حضور تزئينات که عمدتًا پر 
کار و متنوع است، از معماري و ساختمان جدايي ناپذير 

است. 
مجموعه بايزيد بسطامي يکي از آثار گرانبهاي معماري 
ايراني  معماري  اصيل  سبک  پنج  داري  که  است  ايراني 
است. بناهاي اين مجموعه در دوره هاي سلجوقي، ايلخاني، 
صفوي و قاجار ساخت و مرمت گرديده است. اين خانقاه 
که به «زاويه» يا «چله خانه» نيز مشهور است؛ در ضلع 
بايزيد  آرامگاه  روبروي  و  امامزاده محمد  غربي صحن 
بايزيد  مجموعه  گچبري  تزئينات  دارد.  قرار  بسطامي 
بسطامي در ليست ابنيه دوره ايلخاني قرار دارد. تزئينات 
گچبري چله خانه از مجموعه اي از طرح هاي هندسي تشکيل 
شده اند که ديوارها، طاقها و محراب را پوشش مي دهند و 
گچ بري محراب چله خانه مهمترين بخش اين مکان است، 
کتيبه ها نيز در تمامي بنا موجب زيبايي بيشتر اين مکان 
شده اند. اين تزيينات نيازمند مطالعه و بررسي هاي عميق 
تري است تا ارزش هاي بصري و تکنيکي آنها، بيش از 
پيش، آشکار گردد. لذا مقاله حاضر تالشي است در جهت، 
معناشناسانه  تحليل  (کتيبه)،  نوشته ها  خط  شناسايي 
ويژگي هاي  شناسايي  و  چله خانه  در  موجود  تزييبات 
بصري و نقش مايه هاي موجود در اين بنا و معرفي نقوش 
بسطامي  بايزيد  چله خانه  در  اسليمي  نقوش  و  هندسي 
است. مقاله پيش رو بر آن است تا به پرسش هايي از اين 
قبيل پاسخ دهد: در تزئينات گچبري چله خانه از چه نوع 
نقوش و خط نوشته ها استفاده شده است؟ کارکردهاي 
بنا و در  از  اين تزيينات در چه بخشهايي  معناشناسانه 
چه انواعي ظاهر شده اند؟ انواع نقشمايه هاي به کار گرفته 

شده در چله خانه کدامند؟
 در مقاالت دانشگاهي بناهايي که نقوش هندسي آن در 
مشاهده  فراوان  قرارگرفته اند  مطالعه  مورد  گچبري ها 
به  گرا  فرم  شکل  به  بيشتر  مقاالت  اين  در  مي شوند، 
تحليل اين نقوش پرداخته شده است و مورد دسته بندي 
و توصيف قرار گرفته اند. فقدان متدولوژي و استفاده از 
رويکردهاي مدرن در تحليل اين نقوش مشاهده مي شود. 
نياز به تحليل و بازخواني مجدد اين نقوش از طريق يک 
رويکرد، يکي از ضرورت هاي موجود در فضاي آکادميک 
اين چنين پژوهش هايي است. بنابراين ضرورت دارد که 
اين نقوش با رويکردهاي همانند رويکردهاي انتخاب شده 
براي اين مقاله به معناي معناشناسانه مورد استفاده قرار 

گيرد. از اين طريق روشي نوين در تحليل نقوش هندسي 
ديده  اسالمي  هنر  ديگر  بخش هاي  در  و  گچبري  در 
مي شود. عموم نقوش در محدوده هاي دايره اي شکل قرار 

داشتند و عنصر دايره مسلط  بوده است.

روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش به لحاظ هدف بنيادي بوده 
و جهت مطالعه داده ها از روش توصيفي- تحليلي استفاده 
است. بدين لحاظ ابتدا هر يک از دو اتاق چله خانه و نقش 
نقوش  و  هندسي  آرايه هاي  بر  تأکيد  (با  آن ها  مايه هاي 
گياهي) توصيف شده است و در ادامه با استفاده از جدول، 
نمودار و تطبيق نمونه هاي نقوش هندسي و محل کاربرد 
آن ها در بخش هاي مختلف چله خانه و همچنين تلفيق آن ها 
با نقوش گياهي يا کتيبه ها، دسته بندي و تحليل هايي ارائه 
شده است. روش يافته اندوزي در اين پژوهش نيز، مبتني 
بر منابع اسنادي، بررسي هاي ميداني و مشاهدات عيني 
نگارندگان، تهيه تصاويري از نقوش هندسي و گياهي در 
AutoCAD افزار با نرم  انواع گره ها  چله خانه و ترسيم 

است. در پايان اطالعات بدست آمده در جستجوي عوامل 
غير کالبدي مرتبط با معنا شناسايي و تحليل گرديده اند.

پيشينه تحقيق
باستان شناسان و متخصصان هنر ايران از جمله آرتور 
پوپ، غالمعلي حاتم و محمد يوسف کياني در کتاب هاي 
بدان  وابسته  تزئينات  و  ايران  معماري  بررسي  به  خود 
پرداخته اند. در زمينه تزئينات وابسته به معماري در دوره 
معماري  عنوان  با  خود  کتاب  در  ويلبر(۱۳۴۶)  ايلخاني، 
اسالمي ايران در دوره ايلخانان، با بررسي معماري اين 
دوره، اسامي بناهاي مربوط به اين دوره و ويژگي هاي 
سبک معماري اين دوره اشاراتي دارد و گچبري مجموعه 
و  ۶۶۹-۶۶۰ق   سال هاي  به  مربوط  را  بسطامي  بايزيد 
ايلخاني معرفي مي کند. عاطفه  ۷۱۳ق و جزو آثار دوره 
بصري  ويژگي هاي  بررسي  به  خود  مقاله  در  شکفته 
شاخص تزئينات گچبري معماري عصر ايلخاني پرداخته 
اشاره  دوران  اين  گچبري  ويژگي شاخص  پانزده  به  و 
مي کند. شهريار عدل(۱۳۶۴)، باستان شناس هنر ايراني 
در حد  تزئينات  بيان توصيفي  به  تزئينات  در خصوص 
مختصر و خوانش کتيبه ها و تاريخ گذاري گچ بري هاي 
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بايزيد بسطامي 

تصوير ١.محدوده سايت آرامگاه بايزيد بسطامي.مأخذ:
www.google.com/earth
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در  نژاد(۱۳۸۷)  مکي  مهدي  است.  کرده  توجه  چله خانه 
کتاب تاريخ هنر ايران در دوره اسالمي: تزئينات معماري، 
طور  به  دوره ها  تمامي  هنري  و  تاريخي  توصيفات  به 
خالصه و گذرا و دسته بندي نقوش اشاره داشته و دسته 
بندي مناسبي (حيواني،گياهي،خط و کتيبه اي،هندسي و 
انساني) از آنها را ارائه کرده است. علي سجادي(۱۳۷۵) 
در کتاب سير تحول محراب روند شکل گيري و توصيف 
محراب هاي دوره اسالمي را مورد بررسي قرار داده و 
با عنوان «هنر گچبري در معماري اسالمي  در مقاله اي 
ايران» که در سال۱۳۶۷ در مجله اثر به چاپ رسيد، به 
بررسي نقوش گچبري در دوران قبل از اسالم و بعد از 
آن مي پردازد و گچبريهاي مسجد بايزيد بسطامي و بقعه 
آذري  شيوه  گچبري هاي  ترين  شاخص  جزو  را  بايزيد 
معرفي ميکند. احمد صالحي کاخکي و بهاره تقوي نژاد 
هندسي  آرايه هاي  بر  پژوهشي  عنوان  تحت  مقاله اي  در 
در  که  ايران،  در  ايلخاني  دوره  گچبري  محراب هاي 
 ۱۳۹۵ سال  در  اسالمي  معماري  پژوهش هاي  فصلنامه 

در  رفته  کار  به  آرايه هاي هندسي  انواع  به چاپ رسيد، 
محراب هاي گچبري عصر ايلخاني، تنوع، تداوم يا تکرار هر 
گره و نحوه کاربرد آنها در بخشهاي مختلف محراب ها، از 
حيث وسعت فضاي اختصاص يافته و مکان به کار برده 
شده مورد ارزيابي قرار داده اند . محبوبه صديقي در سال 
۱۳۸۸ در مجله وقف ميراث جاويدان، مقاله اي در رابطه با 
مطالعه تاريخي شهر بسطام و آثار مهم تاريخي اين شهر 
را انجام داده و به طور مختصر به معرفي مجموعه بايزيد 

و صومعه پرداخته است.
تاکنون پژوهشي در مورد تزئينات گچ بري چله خانه بايزيد 
بسطامي صورت نگرفته است و اين پژوهش در نوع خود 

بديع و تازه است.

گچبري در معماري اسالمي
دو ديدگاه کلي در زمينه تزيين در معماري  وجود دارد: 
يکي مبتني بر عملکرد ظاهري (مادي) و ديگري بر اساس 
بورکهارت  چون  کساني  محتوايي.  و  معنايي  عملکرد 

تصوير   ٢. موقعيت قرارگيري چله خانه در سايت، مأخذ: نگارندگان.

تصوير   ٣. جزئيات نقوش هندسي و اسليمي قاب و نقوش داخل قوس محراب.مأخذ: همان.



معتقدند اين نقوش ماهيتي غير تاريخي (بي زمان)، عرفاني 
و متفکرانه دارند. از اين منظر تزيينات فقط پوشش ظاهري 
نيستند بلکه داراي سطوح مختلف با معناهاي نمادين و 
متعالي مي باشند».(مکي نژاد، ۱۳۸۷: ۴) «به همين دليل اين 
عقيده وجود دارد که «طبيعت گرايي در تزئينات ايراني و 
اسالمي ريشه در اعتقادات ايراني اسالمي دارد».(جوادي، 
اسالمي  معماري  در  تزئينات  فلسفه  درواقع   (۵۷ :۱۳۸۴
را ميتوان اينگونه بيان نمودکه با ظهور دين الهي اسالم، 
خاستگاه مسلمانان از معماري سبب گرديد تا اين بناها هر 
چه با شکوه تر و با تزئينات منحصر به فردي نسبت به 
اماکن ديگر پديد آورند و مسلمانان و هنرمندان با دلدادگي 
به اين دين الهي اين عمل را به اوج خود رساندند».(منفردز

اده،گودرزي، ۱۳۹۰: ۲)
سال   ۲۵۰۰ به   ايران  در  گچبري  هنر  «پيشينه 
مي رسد».(گرامي نژاد،۱۰۵:۱۳۸۷) «به طور کلي گچکاري 
در  و  دارد  ايران سابقه اي طوالني  در  از گچ  استفاده  و 
دوره ماد، هخامنشي و اشکاني از اين هنر استفاده شده 
اما درعصر ساسانيان موتيفهاي مختلف حيواني، گياهي 
و انساني و نيز فرمهاي هندسي در آن به كار گرفته شده 
است».(کياني،۷۶:۱۳۷۶) «زيباترين گچبري ها و تزئينات 
به سده  متعلق  ايران،  در  واقع  بناهاي اسالمي  در  گچي 

چهاردهم/هشتم است».(گرامي نژاد،۱۰۵:۱۳۸۷)
در دوره ايلخاني روند هنر گچبري به سرحدکمال مطلوب 
رسيد. به عقيده دکتر لطف اهللا هنرفر«قرن هشتم هجري 
را که با سلطنت ايلخانان مسلمان مغول در ايران مقارن 
از  نقل  به  ناميد».(هنرفر  گچ  قرن  يا  گچ  عهد  بايد  است 
رازاني،۵۱:۱۳۸۶). در زمينه تکنيکهاي گچبري نيز ميتوان 
اي،  وصله  مجّوف،  برهشته،  برجسته،  گچبريهاي  به 
فتيله اي و استفاده از رنگ (آبي، قرمز و...) در گچبريها، 
اشاره نمود».(کاخکي و تقوي نژاد،۱۳۹۵:۸۶) (کاخکي و 
تقوي نژاد، ۱۳۹۵: ۸۶). «از ميان آثار به جا مانده از اين 
دوران ميتوان به کتيبه هاي گچبري، خانقاه و بقعه بايزيد 
بسطامي در بسطام در مقياس گسترده و وسيع، محراب 
ارزشمند پير بکران درجنوب اصفهان و نوعي بي همتا از 
اين هنر ارزشمند را در محراب بسيار جالب و منحصر به 
فرد الجايتو در مسجد جامع اصفهان که به جرات ميتوان 
اين پديده بزرگ و عظيم هنر گچبري را شاخص ترين و 
با ارزش ترين نوع گچبري در معماري جهان، بخصوص 

و  کرد».(هنردوست  ياد  آن  از  و  دانست  اسالم  جهان 
همکاران،۴:۱۳۹۳)

چله خانه
با توجه به آنچه در لغتنامه ها برمي آيد، كلمة خلوت به 
معناي تنها نشيني است. «به نظر ميرسد كه خلوت گزيدن 
در عرفان فقط به معناي تنها نشيني نباشد، بلكه مستلزم 
آدابي خاص است. كاشاني خلوت را به معني حديث گفتن 
ميداند.  حق  حضرت  با  گفتن  سخن  سري  و  محادثه  و 
ازخلوت  هدف  كه  ميشود  فهميده  چنين  تعريف  اين  از 
ساختند  متوجه  براي  خلق  از  گزيدن  دوري  عارفانه 
دو جانبه حضرت حق و سخن گفتن با او براي نيل به 
مقام قرب است. پس خلوت گزيدن از خلق قرب به حق 
است».(ظفرنوائي،۱۳۸۹:۱۰۸) شاه نعمت اله گويد:« خلوت، 
عبارت از مجموعه اي است از انواع مخالفت نفس از تقليل 
مخالطت  ترك  كالم،  قلت  ايام،  منام، صوم  قلت  و  طعام 
خواطر».(عليشاه  نفي  و  عالم  ملك  تذكر  مداوم  انام، 
سر  گفتگوي  را  خلوت  عربي  «ابن  همداني،۱۸۵:۱۳۵۱) 
با حق ميداند به نحوي كه جزحق را نبيند و اين حقيقت 
خلوت و معناي آن است. خلوت درحقيقت وحدت است كه 
در آن زير و بااليي و پروايي نيست. هرچه هست هموست 
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تصوير٥.کتيبه باالي پنجره، حاوي نام استادکاران،مأخذ: همان.تصوير٤.   مأخذ: همان.

تصوير ٦. نقوش گياهي و هندسي روي ديوار اتاق اول،مأخذ: همان.
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ولي هركه در وحدت گم شود، ازهمة ارادت ها خالي است 
مگر از ارادت دوست. تا محقق شود كه خلوت در حقيقت 

وحدت است».(ظفرنوائي،۱۰۹:۱۳۸۹)

چله خانه بايزيد بسطامي
در آثار چله نشيني حضرت رسول اكرم (ص) فرمودند 
اخالص  سر  از  تعالي  خداي  بهر  از  روز  چهل  هركس 
او  به زبان  او  از دل  خلوتي برآورد، چشمه هاي حكمت 
باب منزلت فردي كه خلوت مي گزيند  ظاهر ميشود. در 
نزد خداي تعالي از ايشان روايت شده كه: «خدا دوست 
دارد بنده پرهيزكار پنهان را». حضرت امام صادق (ع) در 
مصباح الشريعه در باب فوايد عزلت و چله نشيني فرموده 
و  درحفظ  و  متحصن  خدا  صحن  در  نشين  گوشه  اند: 
در  اگر  او  به حال  است، پس خوشا  او محفوظ  حمايت 
باشد».(فيض  بيگانه  و  جدا  همه كس  از  باطن  و   ظاهر 

کاشاني،۹۱:۱۳۷۵)
رازي  شيوه  در  بسطام  ارسن  از ساختمانهاي  «بخشي 
و  منار  بسطامي،  بايزيد  آرامگاه  مانند  شده اند.  ساخته 
مسجد مردانه و زنانه، خانقاه بايزيد و امامزاده محمد .ولي 
گنبد غازان خان در ۷۰۲ ه-ق،سردر، ايوان غربي ميانسرا، 
آرامگاه  امامزاده محمد،  کنار  مدرسه شاهرخيه، مسجد 
شاهزاده و برج کاشانه در سال ۷۰۰ ه-ق در شيوه آذري 
ساخته شده اند .گنبد امامزاده محمد و گنبد غازان خان هر 

دو از گونه رک هستند».(پيرنيا،۲۹۹:۱۳۸۸)

شيال بلر در مقاله خود عنوان مي کند: «گچ بري مجموعه 
ابوطالب  بن  حسين  يعني  دامغاني،  خانواده  کار  بسطام 
با  رقم  نه  ايشان  است.  محمد  و  حاجي  پسرش  دو  و 
تاريخهايي بين ۶۹۹ق/۱۲۹۹م و ۷۱۳ق/۱۳۱۳-۱۳۱۴م از 
اند».(بلر،کاوسي،۳۶:۱۳۸۷) شهريار  به جا گذاشته  خود 
عدل در پژوهش خود صومعه بايزيد را مربوط به اواخر 
قرن دوم- اواخر قرن سوم ه-ق مي داند، که در سال ۷۰۲ 
علي سجادي  است.(عدل،۱۳۶۴)  مرمت شده  کامال  ه-ق 
بايزيد  بقعه  «گچبري هاي  مي کند:  عنوان  خود  مقاله  در 
بسطامي جزو آثار شيوه آذري است».(سجادي،۲۱۰:۶۷) 
بايزيد بسطامي، هندسه،  موضوعات تزئين در چله خانه 
موتيف هاي  بيشتر  است.  گياهي  عناصر  و  خط  انواع 
گچ بري شامل نقوش گياهي، زنجيره اي و اسماء و عبارات 
مقدس است. انواع خط و کتيبه و نقوش گياهي و هندسي 
ديگري نيز در قالب تزئينات گچ بري فضاهاي خالي بين 

کتيبه ها را پر کرده است. 
کوتاه  سقف هاي  با  کوچک،  اتاق  سه  شامل  خانه،  چله 
است «که دو اتاق اول و دوم، از طريق درگاهي به يکديگر 
طريق  از  نيز  اتاقک سوم  به  دسترسي  راه  و  دارند  راه 
غربي،  ايوان  غربي  جنوب  گوشه  در  کوچکي  ورودي 
سراسر  نژاد،۱۳۹۵:۸۶)  تقوي  و  است».(کاخکي  ميسر 
فضاي داخلي بقعه، پوشيده از نقوش گچبري است. در 
ضلع جنوبي هر سه اتاق، محراب هاي گچبري قراردارد. 

در حال حاضر دسترسي به اتاق سوم ميسر نيست.
مطالعه و شناسايي  عناصر تزييني در اتاق اول 

اول  اتاق  سقف  است.  ۲/۰۵متر   ۵۵/۲*۵۶/۱* اول  اتاق 
طاق ضربي است. و پوشيده از آرايه هاي تزئيني،نقوش 
گياهي و هندسي است. کسي که وارد بنا مي شود به سمت 

ديواري که محراب در آن واقع شده سوق داده مي شود.
محراب : محراب گچبري شده داراي يک طاق نما با عمق 
کم است. محراب داراي دوکتيبه است، دو حاشيه با نقوش 
قاب  را  محراب  دور  کتيبه  هندسي  و  اسليمي  ترتيب  به 
کرده اند و لچکي ها و داخل طاق محراب گچ بري مشبک 
شده و بر باالي محراب، اسليمي هاي درشت درون يک 
مجزا  قسمت  از سه  محراب  اين  است.  گرفته  قاب جاي 
تشکيل شده است، قسمت بااليي، قاب مستطيل شکل است 
که در آن کتيبه از خط ثلث همراه با نقوش اسليمي است. 
قسمت دوم طاق محراب است که حاوي کتيبه اي به خط 
با  همراه  شکل  هاللي  بخش  سوم،  قسمت  و  است  ثلث 
نقوش اسليمي و گره هايي حاصل از پيچ و تاب آن است.

کتيبه ۱ : اين کتيبه گچ بري شده به صورت دورتا دور 
محراب بکار رفته است. خط مورد استفاده در اين کتيبه 
 ۱۱۵-۱۱۴ آيات  به  است  منقوش  کتيبه  اين  است.  ثلث 
سوره هود که به صورت زير است. «و اقم الصلوه طرفي 
السيات ذالک  يذهبن  الحسنات  ان  الليل  النهار و زلفا من 
ذکري للذاکرين و اصبر فان اهللا ال يضيع اجر المحسنين». 

تصوير ٧. کتيبه زير طاق ضربي مأخذ: همان.

تصوير٨ . جزئيات قالب و نقوش داخل قوس محراب. مأخذ: همان.



کتيبه ۲: اين کتيبه گچ بري شده بر قوس پيشاني محراب 
به کار رفته است. خط مورد بکار رفته در اين کتيبه ثلث 
است. اين کتيبه منقوش است به آيه ۲۵۵ سوره بقره است. 

« اهللا ال له اال هو الحي القيوم...» 

نقوش هندسي
عنوان  به  مي توان  آن  مشتقات  و  هندسي  نقوش  از 
هنر  برد». طرح هاي  نام  نقوش هنر اسالمي  نوع  دومين 
اسالمي، گونه اي از طرح هاي سنتي ايران هستند که در 
از  متنوع،  کاربردهاي  زيبايي، مالحت و  بودن  دارا  عين 
نيز  يک سري اصول و قواعد هنري و رياضيات فرمي 
بهره مي برند».(فراست ،۳۲:۱۳۸۵) بزرگترين گروه نقوش 
هندسي، با استفاده از چند ضلعي هاي مختلط، شکل هايي 
از دايره  با مکان هايي  آنها  اطراف  پديد مي آورند، که  را 
محدود مي شوند. آنها نقوش «فضا پر کن» هستند و سلول 
اصلي طرح، بارها تکرار مي شود».(سيد جان،۴۹:۱۳۸۳) 
آرايه هاي هندسي غالبًا براساس تکرار تا بينهايِت الگوهاي 
ساده اي هويت ميگيرند که از شکلهاي ابتدايي نظير مربع، 
نمادين  مفاهيم  با  و  شده اند  تشکيل  چندضلعي  و  دايره 

فلسفي و کيهاني در ارتباط اند».(بورکهارت،۷۵:۱۳۶۵)
سقف اتاق اول شامل طراحي بسيار زيباي اسماء  الهي 
در قالب چند ضلعي است که شامل چند عبارت در ترکيب 
با نقوش هندسي است. کلمه «اهللا» در باالي سردر و داخل 
نقوش هشت ضلعي، و روبرو آن احتمال مي رود مضمون 
اين کلمه «االنوار »باشد. بر ضلع شرقي کلمه «محمد»و 
استادانه  به شيوه اي  بر ضلع غربي  اهللا»  «محمد رسول 

نقش شده اند(تصوير شماره ۶ ).
و  شرقي  جنوبي،  جبهه هاي  کتيبه اي  ضربي،  طاق  زير 

شمالي را فراگرفته که شامل القاب مناقب بايزيد و جمالتي 
و  الموحدين  برهان  و  العارفين  سلطان  «قال  اوست؛  از 
قطب الساکنين البايزيد قدس سرو ... هذا االخر و سرور 
في سرور محبه اهللا و تعالي... ال محبه نور علي نور و سئل 
عن سلطان العارفين ابويزيد بم بلغت قال با دخال سرور 
احبک  انا  و  لنعمائک  العبد  احبک  قال  و  المومن  قلب  في 

لبالئک»(تصوير ۸).

مطالعه و شناسايي  عناصر تزييني در  اتاق دوم
ابعاد اتاق دوم ۱۰/۲*۸۵/۱*۶۰/۲ متر است. درگاهي به 
بلنداي ۱/۲۵ متر و پهناي ۹۰ سانتي متر دو اتاق را به هم 

مربوط مي کند. 
دو حاشيه  دارد؛  قرار  محراب: محراب در ضلع جنوبي 
اصلي محراب(کتيبه) دور تا دور محراب مي چرخند. اين 
محراب داراي سه کتيبه منقوش است. که دو کتيبه آن به 
خط کوفي و يک کتيبه آن به قلم ثلث است که نقوش گياهي 

به تزئين آن کمک کرده است. 
کتيبه ۲ : حاشيه دوم محراب به قلم ثلث حاوي آيه هاي 
«اقم الصلوه لدلوک الشمس الي غسق الليل و قرآن الفجر 
ان قرآن الفجر کان مشهودا و من الليل فتهجد به نافله لک 
در  مقاما محمدا»(اسراء ۷۹-۷۸).  يبعثک ربک  ان  عسي 
اين کتيبه خطوط ثلث با نقوش اسليمي ترکيب شده است 
كامًال  گياهي  عناصر  نرمي  برابر  در  حروف  خشکي  و 
نمود داشته و دو حس خشکي و نرمي كامًال بارز است. 
قسمت هايي از حروف به فرمي ثابت تبديل ميشوند كه 
حدودًا شکلي گياهي گونه را تداعي ميكند. گودي ايجاد 
شده بين فرم هاي اسليمي و خطوط زياد بوده و لذا سايه 
ايجاد كرده است، اما در برخي جاها مثل حفره هاي داخل 
ميم يا واو، دايره مياني سوراخ نشده بلکه با ايجاد خطي 
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تصوير ٩: نقوش رديف اول هر کدام سه نقش چهار تاقي مي باشد. نقوش رديف پايين لچکي هاي دايره ها مي باشد. مأخذ: همان.
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شده اند.          مشخص  حروف  اين  ميانه  گودي  عمق،  كم 
                                                        

ديده  کوفي  کتيبه اي  محراب  جناقي  طاق  بر   :۳ کتيبه 
مي شود که آسيب فراوان ديده بخش هاي آغازين آن از 

ميان رفته و با گچ پوشيده شده است.
اتاق  اين  است.  داده  گنبدي کم خيز پوشش  را  اتاق دوم 
داراي گچ بري استادانه اي بر سطح زير سقف گنبد است 
همانطور که در شکل شماره ۱۱ ديده ميشود، در مرکز 
و  ميان  در  گلبرگ   ۶ با  گل  يک  نقش  با  دايره اي  سقف، 
سطح  بر  يافته  شيوه  گل هاي  نقوش  با  هندسي  اشکال 
آن ها، در اطراف، گل ۶ پر و ۴ پر دايره، در پيرامون نقش 
نقوش هندسي چند ضلعي سقف (هشت  دارند.  مرکزي 
 (... و  لوزي ها، ستاره هاي ده ضلعي  ضلعي ها، مربع ها، 
گياهي،  نقوش  با  آنها،  بين  خالي  فضاهاي  که  هستند 
گلبرگ ها، ساقه هاي پيچک پر شده است. حاشيه يکي از 

آن ها کتيبه اي به خط ثلث نقش بسته است.
زير پايه گنبد کتيبه اي به خط ثلث حاوي آيات ۲۵۵ بقره، 
سه ضلع شمالي، شرقي و غربي را فرا گرفته است. اين 
کتيبه بر زمينه اي با نقوش گياهي و اسليم (اسليمي ماري) 

کار شده است.(تصوير شماره۱۲)
جاي  کوفي  کتيبه  محراب  باالي  مستطيل شکل  قاب  در 
دارد که شامل آيه ۱۸ سوزه جن است. «َوَأنَّ اْلَمَساِجَد هللاَِِّ 
َفَال َتْدُعوا َمَع اهللاَِّ َأَحًدا» است و با تکنيک برجسته اجرا شد 
است. اين کتيبه به خط کوفي مزهر مشجر معقد متشابک 
(درهم پيچيده يا گرهدار) است. در اين شيوه افزون بر 
گل و برگ در البهالي خطوط حروف عمودي بسيار بلند 
با هم گره خورده ترکيبي  باال  کشيده ميشوند و بر در 
اين  در  ميآورند.  پديد  اسالمي  هندسي  نقوش  به  شبيه 
کتيبه غلبه فضاي پر بر فضاي خالي کامال مشهود است.

در قاب نيم دايره اي باالي قاب مستطيل شکل (تصوير ۱۳)، 
کتيبه اي به خط عربي نوشته شده است: «قال النبي عليه 
السالم. المصلي يناجي ربه» حرکت دوار اسليمي ها و پيچ و 
تاب هاي ختايي ها در طول کتيه امتداد يافته است و اشکال 

ختايي متناسب با فضاي خالي مابين حروف طراحي هاي 
متنوعي دارد و چرخش نيز متناسب با فضاي هاي منفي 
شکل گرفته است. نمونه اين کتيبه در يکي از محراب هاي 

مسجد جامع اصفهان وجود دارد.(تصويرشماره۱۳)

شناسايي کارکردهاي معناگرايانه عناصر موجود در 
چله خانه

معناي نمادين محراب در چله خانه
محراب حامل معاني نمادين بي شماري است. کلمه محراب 
چهار بار در قرآن آمده است. «مفسرين کلمه محراب را در 
آيات بيان شده به ترتيب، غرفه زندگي حضرت مريم(آيه 
۳۷ سوره آل عمران)، عبادتگاه يا مکان مخصوصي در 
يک خانه(آيه ۳۹ سوره آ ل عمران؛ آيه ۱۱ سوره مريم؛ و 
آيه ۱۳ سوره مبارکه سبا)-باالخانه يا شاه نشين(آيه ۲۱ 
سوره ص) تعبير نموده اند».(سجادي،۴۸:۱۳۷۵ ) «قنديلي 
که در باالي محراب آويزان مي شود نيز به مثابه همتايي 
براي واژه» مشکوه» در نظام نمادپردازي در قرآن است. 
و  السموات  نور  «اهللا  مي فرمايد:  نور  سوره  در  خداوند 
االرض مثل نوره مشکوه فيها مصباح المصباح في زجاجه 
الزجاجه کانها کوکب دري»...«خدا نور آسمانها و زمين 
است مثال نور او مانند طاقچه يا چراغداني است که در 
آن چراغي است و چراغ در شيشه اي است و شيشه گويي 
ستاره درخشاني است که از درخت پر برکت زيتون که 
نه شرقي و نه غربي، افروخته مي شود که نزديک است 
روغن آن روشن شود و گرچه آتش بدن نرسد که نور 
خويش  نور  به  خواهد  را  چه  هر  خدا  است.  نور  باالي 
رهنمون شود». گاه محراب را به مثابه دروازه بهشت نيز 

بيان کرده اند».(بورکهارت به نقل از تشکري،۳۷:۱۳۹۰)
بسطامي(تصوير  بايزيد  چله خانه  اول  اتاق  محراب  در 
شماره۳) کتيبه کوفي آيه ۱۸ سوره جن با اين معني است 
که: و اين که مسجدها از آن خدا است، پس هيچ کس را با 
خدا نخوانيد. حاشيه دوم محراب نوشته شده: نماز را از 
زوال آفتاب تا نهايت تاريکي شب برپادار و [نيز] نماز صبح 
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را زيرا نماز صبح همواره[مقرون با] حضور[فرشتگان] 
است.(اسراء ۷۸) يک کتيبه گچ بري شده به صورت دور 
استفاده  مورد  است. خط  رفته  بکار  اين محراب  دور  تا 
در اين کتيبه ثلث است. اين کتيبه منقوش است به آيات 
۱۱۵-۱۱۴ سوره هود که به صورت زير است: و در دو 
طرف روز[اول و آخر آن] و نخستين ساعات شب نماز 
را برپا دار زيرا خوبيها بديها را از ميان مي برد اين براي 
پندگيرندگان پندي است(۱۱۴) و شکيبا باش که خدا پاداش 
نيکوکاران را ضايع نمي گرداند (۱۱۵) کتيبه گچ بري شده 
بر قوس پيشاني محراب منقوش به آيه ۲۵۵ سوره بقره 
است: خداي يکتاست، که جز او خدايي نيست، او زنده و 

جاودانه است؛
به برپا  به آن اشاره دارد مستقيما  اين آيه ها  معاني که 
داشتن نماز در سر وقت آن، اقرار به وجدانيت خداوند و 
مهمتر از همه اصرار به اينکه جايي به جز مسجد عبادت 
صورت نپذيرد. در واقع مضمون اين آيه ها نشان مي دهد 
که سازندگان اين بنا، چله خانه را همچون مسجد دانسته اند 
و همان کارکردهاي معناگرايانه اي که محراب براي مسجد 

دارد در اين چله خانه نيز صورت پذيرفته است.

معاني اسليمي در چله خانه 
نقوش اسليمي: «اسليمي يکي از نگاره هاي اصلي هنر ايران 
است؛ نگاره اي که به واسطه تقسيم منظم و مداوم، مجموعه اي 
متعادل و پيچيده به وجود مي آورد».(نديم،۱۷:۱۳۸۶) «به 
آن دسته از اشکالي اسليمي گويند که سامان اصلي شکل 
يابي آنها، فرم هاي دو شاخه ايست که با طبعي خميده و نرم، 
به عنوان معمول ترين عنصر و ويژگي بياني هنر اسالمي 
و تنها در همين فرهنگ هنري به شمار مي آيند».(کونل،بي 
تا،به نقل از ميرزايي،۵۴:۱۳۹۱) تکرار نقش مايه ها در پي 
گردش هاي مستمر ساقه هاي اسليمي باعث حذف ادعاي 
منيت نقوش گشته و آنها را در نظامي هماهنگ و واحد 
به سوي ظرافتي روحاني رهنمون مي سازد. تکرار نقش 
مايه هاي واحد، حرکت شعله سان خطوط و برابري اشکال 
برجسته يا فرو رفته از لحاظ تزئيني که به طور معکوس 
مشابه يکديگرند، تشخص نقوش را از بين برده و روان 

هواي  و  «اصنام» شهوت  يعني  درونيش  متعلقات  از  را 
مي رهد و با اهتزاز در خود در حالت ناب بود و وجود، 

مستغرق مي شود».(بورکهارت،۱۴۶:۱۳۶۹)
فضاي  ميشود،  شماره۴ديده  تصوير  در  که  همانطور 
داخلي کادر به وسيله اسليمي هاي حجيم و برجسته اي، 
قدري  به  بخش  اين  زياد  برجستگي  است.  يافته  تزئين 
است که کامال با قسمت هاي ديگر متمايز شده و عناصر 
تزئيني و دواير گياهي نسبت به بخش هاي ديگر بزرگ تر 
به نظر مي رسند. وجود دواير بزرگ و فرم هاي مارپيچي 
به همراه دايره هاي برجسته داراي بافت سوزني، پيشاني 
بقعه را بسان النه زنبوري جلوه داده که بر روي آن نقوش 
اسليمي ايجاد کرده اند. که اين نوع را، گچبري «برهشته» 
مي نامند. نمونه بارز اين گچبري در باالي محراب مسجد 
گلپايگان وجود دارد. اغراق در حجم پردازي و پيچش هاي 
بعدي  برجسته هاي سه  نقش  به  که  است  تا حدي  دوار 
نزديک شده است. درون اين اسليمي ها با نقوش هندسي 
ريز و در هم تنيده، تزئين شده و سطح نقش مايه را از 
يکنواختي بيرون آورده و زمختي طرح را به ظرافت تبديل 
کرده است که به ان «آژده کاري» مي گويند. اين قسمت 
مزين به آژده کاري مثلثي تکرار شونده و در مرکز آژده 
کاري شش وجهي بر روي برگ ها هستند. ترکيب بندي 
اين بخش از نوع قرينه بوده و دو فرم پر پيچ و خم در 

مرکز به هم ميرسند. 
 در چله خانه بايزد بسطامي چونان بسياري از چله خانه هاي 
و  درون  به  سويي  اسليمي ها  منحني هاي  تمامي  ديگر 
سويي به جهت بي نهايت دارند و اين نمايشي از سلوک 
جاودانه در هنر است. «تکرار اسليمي بيان رهايي انسان 
به ملکوت است».(اسکندرپور  او  از عالم مادي و عروج 
از محمدزاده و توکلي،۱۳۹۱) «اسليمي به خاطر  به نقل 
مادي  فوق  و  راز  و  پر رمز  پيچيدگيش، خود موجودي 
است».(لينگز،۷۵:۱۳۷۷) «اسليمي نشانگر آفرينش انسان 
است که در جهان کثرت سرگردان بوده و در مسير بي 
کران پيوسته به اصل خويشتن و جهان وحدت برميگردد». 

(حجازي،۲۲۹:۱۳۸۰)
 نمادهاي گياهي-ختايي ها، اسليمي ها، خطوط دوار و حتي 
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بايزيد بسطامي 
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شماره۴۷  پاييز۹۷
۱۱۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نقوش منتظم در چله خانه بايزد بسطامي «نماد عالم ملکوت 
و مثال و عاري از محدوديت هاي زمان و مکان فضاي 
طبيعي هستند. اين نقوش با رنگ هاي ماليم و تضادهاي 
دلنشين در هم مي آميزد و چشم را از کثرت مي گذرانند تا 

به وحدت نائل آيند».(اينانلو،۴۶:۱۳۸۰)
تزيينات اين بنا به صورتي بوده است که در زمان قرار 
گرفتن سالک دورن چله خانه «تحقق حال روحاني، امکان 
از دست دادن لحظه را از بين مي برد و اين به جهت وقت 
است که حال روحاني در نفس به واقعيت مي پيوندد. لحظه، 
در حکم مرکز يک آرابسک (اسليمي) عمل مي کند: همانطور 

به  بي شمارشان  از خالل هستي  مارپيچي،  که حرکات 
واقعيت  مرکز  به  نيز  لحظه  مي بخشند،  واقعيت  هنرها 
گدار  آندره  عقيده  به  مي بخشد».(معمارزاده،۱۸۶:۱۳۸۶) 
نقوش اسليمي که ظاهري گياهي دارند آنقدر از طبيعت 
دور مي شوند که ثبات را در تغيير نشان داده و فضاي 
معنوي خاصي را ابداع مي نمايد که رجوع به عالم توحيد 
دارد. اين نقوش و طرح ها که فاقد تمنيات نازل ذي جان 
هستند، آدمي را به واسطه صورت تنزبهي به فقر ذاتي 

خويش آشنا مي کند.(همان،۲۰۶)
در  چله خانه، نقوش از بزرگ به کوچک حرکت کرده و 
مفهوم وحدت در کثرت را يادآور مي شوند. نگاه بيننده 
از مجموعه خارج نميشود بلکه نگاه رو به باال مي رود. 
مجموعه  به  زماني  هر  در  طرح ها  گوناگوني  و  شگفتي 
تنوع و تازگي خاصي مي بخشد. اگر تکراري در نقش ها 
صورت گرفته به دليل ايجاد قرينگي، تعادل و نظم بوده 
است. ريتم تکراري يا غير تکراري منظم موجود در نقش ها 
حس حرکت پياپي و رسيدن به معبود را تداعي مي سازد. 
اين انسجام مطلوب و منظم در ساختار بصري نقوش، 
را متذکر مي شود  از کثرت  به وحدت و رهايي  رسيدن 
که همگي ريشه در هنر اسالمي دارد. بيشترين گره هاي 
هندسي اتاق اول در جداره هاي آن و اتاق دوم در سقف 

آن نقش شده است.

شمسه تجلي گر مفاهيم عرفاني در چله خانه 
در ميان تزئينات چله خانه شمسه يکي از نقوش پر کار 
اسالمي وچود  هنر  آثار  از  بسياري  در  نقش  اين  است. 
از  نشاني  مذهبي،  بناهاي  در  نقش  اين  حضور  دارد. 
بينش هاي عرفاني با مفاهيم خاص است. معمار مسلمان 
در بسياري از آثار خود مفهوم کثرت در وحدت و وحدت 
در کثرت را به صورت شمسه نشان داده است. «کثرت 
صورت  به  نقش  اين  در  که  است  خداوند  صفات  تجلي 
اشکال کثير ظهور کرده است که از مرکزي واحد ساطع 
از  که  همانطور  نقش  اين  اند».(تشکري،۳۵:۱۳۹۰)  شده 
نام آن پيداست مفهوم نور را تداعي ميکند، همانطور که 
قرآن کريم نيز خداوند را نور مي نامد، «اهللا نور السموات 
و االرض»(نور،۳۵) پس در واقع شمسه نمادي از خداوند 
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محسوب مي شود. «خداوند در برخي از آيات قرآن كريم بر بايزيد بسطامي 
نقش هدايتگري ستارگان براي انسان ها در تاريکي دريا و 
خشکي اشاره ميكند».(حسيني،۱۱:۱۳۹۰) «شمسه به دليل 
برخورداري از مضمون هندسي عرفاني در سازگاري با 
نظرات عرفاني مورد توجه هنرمندان وارسته در تزئين 
قرار گرفته اند زيرا  بناهاي اسالمي و مقدس  جداره هاي 
هدف عرفان عبارتست از: متمرکز کردن همه کثرت ها در 
وحدت، با کليت وجود مخلوق (متحد کردن همه تعددات 
روحاني(اصالت  حقيقت  تفکر  مسير  وجود)در  يک  در 

وجود روحاني)».( خمسه و طاووسي،۹۵:۱۳۸۸)
باشد  نيز  يماني  ستاره  نماد  مي تواند  ستاره اي  نقوش   
كه در كلمات برخي از عرفاي اسالمي رمزي از نفس كل 
متصوفه  و  عرفا  نزد  در  نيز  خورشيد  يا  است. شمسه 
الهي است(همان).  تجليات  از  انوار حاصل  نماد  اسالمي 
البته در بعضي از آثار هنر اسالمي از شمسه به عنوان 
از آنجا كه نور نزد  پيامبر هم استفاده شده است.  نماد 
صوفيان به اعتبار ظهور حق، في نفسه وجود حق است، 
نقوش ستاره و شمسه در اين مجموعه ميتواند استعاره از 
همين نور الهي باشد كه بنياد عرفان و حکمت مشرق زمين 
محسوب مي شود. از سوي ديگر استفاده از نقوش مزبور 
در امر تزيين را مي توان نوعي تاسي و تبعيت هنرمندان 
خداوند  زيرا  داشت  نيز محسوب  جهانيان  پروردگار  از 
مي فرمايد: «انا زينا السماء الدنيا بزينه الکواكب» يعني از 
آنجا كه خداوند از ستارگان براي تزيين آسمان استفاده 
كرده هنرمندان تزيين كار نيز به تأسي از اين سنت از نقوش 

ستاره اي در تزيين بهره برده اند».(حسيني،۱۱:۱۳۹۰)

کارکرد معناگرايانه اعداد به کار رفته در چله خانه
هستند  انتزاعي  کامًال  که  اين  بر  عالوه  هندسي  نقوش 
ارتباط مستقيمي با مفهوم عدد پيدا مي کنند و اعداد نيز 
حاوي مفاهيم سمبليک اند که در فرهنگ اسالمي هر کدام 
به مفهومي تعبير مي گردد. دکتر نصر معتقد است: «اعداد 
و اشکال هندسي به وجه کمي خود محدود نمي شوند. آنها 
داراي ابعاد کيفي و تمثيلي هستند که يادآور اصول معنوي 
است. هر شکل و عدد طنين وحدت و بازتاب کيفيتي است که 
در بطن آن نهفته است و از هرگونه انفکاک، تفرق و کيفيتي 
فراتر بوده در عين آنکه به شکلي اصولي همه کيفيت ها و 
تمايزات را در بر ميگيرد».(نصر،۱۳۰۷:۱۳۸۴) در چله خانه 
با  است(۴،۶،۸،۱۲).  زوج  اعداد  مبناي  بر  گره ها  اکثريت 
حکومت هاي  شناسي  زيبايي  نوين  معيارهاي  پيدايش 
مغول در دوره ايلخانان، کاربرد اعداد، بويژه در نقوش 
هندسي گره سازي تزئينات معماري چله خانه جلوه نموده 
و باز نمودي از وحدت در کثرت و کثرت در وحدت بوده 
که مبدا و منشا و اصل تمام مراتب و شئون عالم هستي 
مي باشند. اين آثار بر اساس اشکال هندسي خاص اجرا 
و مبناي عددي اين اشکال، اعداد ويژه اي است که از نظر 

عرفان و تصوف اشاره به معاني اي خاص دارد. «عرفا 
در راه رسيدن به حقيقت مطلق دو چيز را در نظر دارند، 
يکي شناخت مراحل رسيدن به حقيقت که همانا مقامات 
عرفاني است و ديگري چگونگي رسيدن به آن مقامات. 
هر يک از مقامات داراي ارزش مخصوص به خود بوده 
و يک عارف مي تواند جهت رسيدن به جمال مطلق، آنها را 
يکي پس از ديگري طي نمايد. اين که چرا هنرمندان جهت 
انتخاب  اعداد خاصي را  با  بيان مقامات، نقوش هندسي 
نموده اند اين است که نقوش هندسي انتزاعي بوده و از 
طبيعت فراتر مي رود و به لحاظ دارا بودن زوايا و خطوط 
صاف، ثبات دارد. اهل تصوف معتقدند رموز خاص خلقت 
و  است».(خمسه  شده  نهفته  خاص  اشکال  و  اعداد  در 

طاووسي،۹۹:۱۳۸۸)
عددچهار: «عدد چهار نمونه اعالي اعداد مقدس شناخته 
متصوفه،  سنت  بنابر  شريف،۱۰۵:۱۳۸۲)  ميشود».(آقا 
چهار، عدد عناصر و شماره درهايي است که سالکان راه 
عرفاني بايد از آنها عبور کنند. به هر يک از اين درها، يکي 
از چهار عنصر وابسته است. به ترتيب شريعت، طريقت، 
معرفت، حقيقت. بر اين مبنا به اعتقاد صوفيه، آنچه ما حقيقت 
مي ناميم جز انعکاسي از حقيقت الهي و آسماني نيست که 
زير حجاب دوئيت پنهان شده است».(شواليه،۵۵۸:۱۳۸۴)

الهي  ذات  از  اوليه  نزول  صوفيه  نظر  «از  شش:  عدد   
ترکيبي از اتحاد هاي مزدوج است يعني چيزهاي متفاوت 
و حتي مخالفي مانند جمع و تفريق، مذکر و مونث، سهو 
آفريده است که در  بقا و شهود و غيبت  فنا و  و سکر، 
اثر تضاد آنها حاصلي به دست مي آيد که همانا يکي از 
مقامات تصوف ميباشد. دو مثلث هنگامي که مخالف هم 
قرارميگيرند مي توانند رئوس يک شش ضلعي را به وجود 
آورند که اين نشانه اولين مرتبه سلوک است. هنگامي که 
اين شش ضلعي بسط پيدا نموده و يک شش ضلعي بزرگ 
به وجود مي آيد، نشانه مقام بعدي مي شود و اين تکرار 
مي گردد». بعدي  مقام  نشانه  مرحله  هر  و  انجام  بارها 

جهت  حرف  اصحاب  نظر  «از   (Bakhtiar,1960:102)
نشان دادن جمع و تفريق از جمله نزوالت خداوندي هستند 
که در مراتب سلوک مورد توجه قرار مي گيرند. تفريق به 
اين معني است که صوفي به دنياي محسوسات(جسم) 
وارد شده ولي مطلق را از مخلوقات آن جدا مي کند و دنيا 
را تاريک مي بيند در حالي که وقتي به مقام جمع مي رسد 
دنياي ماده و پديده ها را از خود رانده و با روح ارتباط 
برقرار کرده است. در مرحله جمع صوفي يگانگي خداوند 
تبارک را به وضوح مي بيند و حتي در ادامه آن ذات خالق 
و مخلوقات(قانون حقيقت-راه) را يکي و در يگانگي الهي 

مي بيند».(کيانمهر و خزاعي،۳۴:۱۳۸۵)
عددهشت: «عدد هشت بر هشتمين مرحله سلوک تاکيد 
که  است  قداست  مرحله  سلوک،  مرحله  هشتمين  دارد. 
در آن به روح توجه مي شود و نيروهاي روحي حضور 
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مي يابند. عارف در اين مرحله تحت تاثير صفات حسنه 
انساني قرار مي گيرد و آنها را به دست مي آورد. در اين 
مرحله است که وي به مقام جمع الجمع مي رسد يعني بعد 
در  همه،  را  ذات  و  مخلوقات  و  خالق  روح،  به  توجه  از 

وجود يگانه خداوند تبارک مي بيند».(همان،۳۵)
فرهنگ  در  البروج  منطقه  برج  دوازده  «از  دوازده:  عدد 
اسالمي نيز سخن گفته شده است. ۱۲ برج را به ۴ گروه ۴ 
(فصل سال)که هر کدام ۳ برج دارند، تقسيم شده است. طبق 
يک برداشت سنتي، اين اعداد استقطاب( قطبي شدن) چهار 
اليه طبيعت عالم را در کيفيات فعال گرما، سرما و در کيفيات 
منفعل رطوبت و خشکي نمادين مي سازد مه در ترکيبباتشان 
به عناصر و گرايش هاي سه گانه اصلي «نفس کل» شکل 

مي بخشد و عبارتند از حرکت نزولي دور شونده از اصل، 
بنابراين  به اصل.  و عروج  بازگشت  و  گسترش عرضي 
عالئم دوازده گانه در نماد گرايي عددي شان حامل کليت 
اصولي هستند که بر کيهان حاکم است».(اردالن،۲۷:۱۳۸۰) 
عدد دوازده در آيات قرآني ۵ بار به صورت هاي اثناعشر 
و اثني عشر(هر كدام يك بار در آيات ۳۶ سوره توبه و ۱۲ 
سوره مائده)اثنتي عشره(دو بار در آيات ۶۰سوره بقره و 
۱۶۰ سوره اعراف)و اثني عشر (يك بار) آمده است که در 
چهار مورد به دوازده آبشخور بني اسراييل براي دوازده 
فرزند يعقوب و در يك مورد به تعداد ماه هاي سال و تأكيد 
بر دوازده بودن آن ها در نزد خداوند اشاره دارد».(حسيني 

به نقل از آقا شريف،۱۹:۱۳۹۰)

روند تزئينات گچبري به کار رفته در دو محراب چله خانه از سمت داخل محراب به خارج آن

محراب دوممحراب اولشماره محراب

آناليز خطي محراب 
ها

نقش مايه هاي 
گچ بري شده در 
محراب ها(نقوش 

گياهي مابين 
خطوط)

نقوش به ترتيب 
از داخل به سمت 

بيرون

نقوش هندسيقاب اسليمي(اسليمي ساده)

خطوط کوفي تزئينينقوش هندسي

کتيبه اي به خط ثلثکتيبه اي به خط ثلث

نقوش هندسينقوش هندسي

کتيبه اي به خط کوفيکتيبه اي به خط ثلث

نقوش اسليمي(اسليمي گلدار)نقوش اسليمي(اسليمي گلدار)

جدول ١جزئيات دو محراب چله خانه،مأخذ:نگارندگان



  شناسايي   کارکردهاي   معناگرايانه 
تزئينات گچبري  چله خانه خانقاه 

بحث و بررسيبايزيد بسطامي 
هم  به  مجموعه اي  بسطامي  بايزيد  چله خانه  کتيبه هاي 
پيوسته و تشکيل شده از سه نظام خطي، هندسي و گياهي 
که در آن هماهنگي بسيار مناسبي بين اين عناصر ايجاد 
شده است. در نقوش گچبري شده چله خانه، آثار تزئينات 
گياهي برگدار، به تنهايي يا به همراه کتيبه هاي کوفي، به 
چشم ميخورد. در کليت نقوش دو اتاق رابطه نزديکي باهم 
دارند ولي مشابه نيستند. هر يک از کتيبه هاي گچي دوره 
ايلخاني اثر هنري منفرد و واحد به شمار مي آيند و جا 

دارد تک تک اين آثار مورد مداقه قرار گيرند.
در محراب چله خانه آژده کاري به کار رفته است. اولين 
نمونه برجسته گچبري را مي توان در محراب مسجد جامع 
فهرج و نائين مشاهده کرد. پس از اين دوره، از آنجا که 
محراب ها را در ابعاد بزرگ مي ساختند، ريزه کاري هاي 
گچبري بر روي آنها نمود چنداني نداشت و گچبري ها براي 
به صورت  را  مايه هاي گچبري  نقش  لزوما  نقيصه  رفع 
برهشته مي ساختند، تا هم براي بينندگان قابل رويت باشد 
باشد.  داشته  تناسب  گنبد  داخل  حجيم  فضاي  با  هم  و 
محراب هاي  تزئين  براي  نيز  برهشته  گچبري  روش  از 

چله خانه استفاده شده است.                            
نوع گچبري در محراب ها از نوع نيم برجسته است. شروع 
که  ميباشد  سلجوقي  دوره  به  مربوط  گچبري  نوع  اين 
در دوره ايلخاني نيز ادامه مييابد. لچکي هاي باالي قوس 
نماي هر دو محراب داراي آژده کاري مثلثي تکرار شونده 
است در قوس هر دو محراب از نقوش اسليمي برگ هاي 
باالي  نماي  طاق  لچکي هاي  در  است.  شده  نقش  پيچان 
هر دو محراب دو دايره نقش شده است. نمونه اين فرم 
در محراب مسجد کوچه ميرنطنز، مسجد کرماني تربت 
جام و مسجد امامزاده ربيع خاتون اشترجان وجود دارد. 

گچ بري مساجد نامبرده مربوط به دوره ايلخاني است.
دارد  قالب  نقش  اسليمي  نقوش  اول  اتاق  محراب  در 

در  نقش شده  در حاشيه محراب  تنها  نقوش هندسي  و 
تنها نقش هندسي  محراب در ديواره  اتاق دوم  محراب 
داخلي فرو رفتگي محراب بر مبناي عدد شش (گره شش 
و شمسه) رسم شده است که در داخل نقش مايه هاي آن 

نيز، نقوش گياهي(گل شش پر) وجود دارد.
با توجه به جدول ۲، سقف دو اتاق داراي گچبري است 
و  هندسي  نقوش  و  ثلث  کوفي،  خطوط  از  ترکيبي  که 
اسليمي همچون دهن اژدري است. سقف اتاق اول نقوش 
گياهي کمتري نسبت به اتاق دوم دارد و سقف اتاق دوم 
نسبت به اتاق اول پرکارتر است. سقف اتاق دوم ترکيبي 
از نقوش هندسي، نقوش اسليمي و خطوط کوفي و ثلث 
است. در سقف اتاق اول اسماء متبرک نقش شده است. 
نام  هم  واحد  آن  در  و  است  اهللا  اسماء  حاوي  اهللا  «نام 
ذات خداوند است و هم ترکيبي از همه صفات و اسماء 
الهي».(نصر،۳۹:۱۳۷۹) بنا بر همين داليل، نام اهللا يکي از 

اذکار الينقطع بيشتر صوفيان به شمار مي آمده است.
در جداره هاي چله خانه نقوش گياهي در چهار گونه پهن 
برگ ها، برگ هاي کنگري، برگ هاي ريز نقش، گل هاي چند 
به جدول ۳، نقوش گياهي  با توجه  پر نقش شده است. 
ختايي  گل هاي  از  است.  اسليمي  و  ختايي  نقوش  شامل 
چندگلبرگيدر سطح لوح هاي تزييني، در زمينه کتيبهها و يا 
به صورت دستهايي استفاده کردهاند. از برگ هاي کنگري 
بيشترگچ بري  است.  شده  استفاده  جداره ها  حاشيه  در 

جداره هاي اتاق دوم از بين رفته است.
با مطالعه گره چيني چله خانه مشخص شد که انواع ريتم 
تکرار شونده  منظم  ريتم هاي  گره چيني ها،  اين  بر  حاکم 
نقوش  بررسي  در   ،۴ جدول  به  توجه  با  بودند.  غالب 
موجود در اين گره چيني ها به طور مشخص واضح است 
که گره هاي ۴،۶،۸و۱۲ بيشتر مشاهده شده است. وجود 
اين اعداد زوج همچنان کارکرد معناشناسانه مورد تحليل 

در اين مقاله را تأييد مي کند.

نقش ها و شکل نوع سقفنام فضا
تزيين

انواع طرح هاي گياهينوع تزئين

سقف 
اتاق 
اول

گهواره اي
خط(کلمات 

اهللا،محمد،
محمد رسول 

اهللا- نام و القاب 
سازنده بنا)

نقوش 
گياهي

پهن برگ ها،برگ هاي 
کنگري،برگ هاي ريز 

نقش،گلچه

سقف 
اتاق 
دوم

چهار 
طاقي

خط(کوفي-ثلث-
آيه قرآن)حديث 

پيامبر(ثلث)

نقوش 
گياهي

نقوش اسليمي،پهن برگ ها، 
برگ هاي کنگري، برگ هاي 

ريز نقش، گل ختايي

جدول ۲. نقوش سقف اتاق اول و دوم، مأخذ: همان.
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تحليل معناگرايانه کتييه هاي چله خانه بايزيد بسطامي
کتيبه هاي  متن  شد،  بررسي   ۵ جدول  در  که  همانطور 
اسراء،  سوره  هود،  سوره  از  آياتي  شامل  چله خانه 
سوره بقره و سوره جن است. تمامي آيات حک شده در 
چله خانه پيش از اين در محراب هاي دوره سلجوقي نيز 
رواج داشته است؛ به عنوان مثال: سوره هود در محراب 
ديده  کراريوزان)  امامزاده  ميرنطنز،  مساجد(اردستان، 
و  اردستان  مساجد  محراب  در  اسراء  سوره  مي شود. 
زواره، سوره بقره در مسجد جامع گلپايگان، مسجد جامع 
قزوين، گنبد علويان و مسجد جامع اردستان گچبري شده 
است. اين آيات يا در مساجد سلجوقي و يا در محراب هاي 

سلجوقي مساجد نامبرده گچبري شده است.
 مطمئنًا علت انتخاب اين آيات از سوره اي خاص به جهت 

اين  از  الکرسي  مضمون و مفهوم آنها بوده است. «آيه 
نظر که مجموعه اي از معارف اسالمي و صفات خداوند 
(اعم از صفات ذات و فعل) و خصوصا دربرگيرنده ابعاد 
مختلف مسئله توحيد است از اهميت ويژه اي برخوردار 
است».(مکارم شيرازي،۲:۱۳۷۳) سوره اسراء به مسئله 
ي«نماز»و «توجه به خدا» و «نيايش» ميپردازد؛ آيه ۷۸ از 
اين لحاظ اهميت دارد که اشاره اجمالي به وقت نمازهاي 
پنج گانه ميکند که با انضمام به ساير آيات قرآن در زمينه 
وقت نماز و روايات فراواني که در اين رابطه وارد شده؛ 
وقت نمازهاي پنج گانه را دقيقا مشخص مي کند. در آيه 
۷۹ بعد از ذکر نمازهاي پنج گانه اضافه ميکند: «و مِن الَليل 
فتهجد به: و پاسي از شب را (از خواب برخيز و) قرآن و 
(نماز) بخوان» که مفسران اسالمي اين تعبير را اشاره به 

نوع تزئيننقش ها و شکل تزييننام فضا

جداره هاي 
اتاق اول

ثلثکتيبه

نقوش هندسي
طبل تند-گره ترفه-گره  تند

شش تند-گره شل شش نوائي-گره کند سرمه دان

نقوش گياهي

    ختايي

اسليمي
 
                                      

جداره هاي 
اتاق دوم

ثلثکتيبه

گره ترنج کند - گره تند ترفهنقوش هندسي

گل ختايينقوش گياهي

جدول ۳. نقوش جداره هاي اتاق هاي چله خانه، مأخذ: همان.
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نافله شب - که در فضيلت آن روايات بي شماري وارد بايزيد بسطامي 
شده است -دانسته اند. آيات  ۱۱۴و  ۱۱۵سوره هود نيز 
ايلخاني در  از دوره  از کتيبه هاي قرآني هستند که پيش 
مساجد بکار رفته اند؛ در اين آيات دو دستور از مهم ترين 
دستورات اسالمي «نماز» و «صبر» بيان مي شود. صبر 
يک اصل کلي و اساسي است که در چند مورد همراه با نماز 
آورده شده است، علت اين امر را اين گونه ذکر کرده اند که 
نماز در انسان حرکت مي آفريند و دستور صبر، مقاومت 
ايجاد مي کند و هنگامي که «حرکت» و «مقاومت» با هم 
همراه شوند موجب هرگونه پيروزي خواهند.(همان،۶۶۱) 
به طور کلي مضمون آيات بکار رفته در چله خانه بايزيد 
بسطامي مي توانند در دو دسته آيات «توحيدي» و «انسان 
مختلف  ابعاد  در  توحيدي  آيات  گيرند.  قرار  شناسي» 

شامل(ذات و يگانگي خداوند و نيايش پروردگار) و آيات 
انسان شناسي شامل برپايي نماز (آداب و اوقات نماز) و 
شرح حال مومنان  است. مضامين تمامي آيات جنبه مثبت 
و هدايت گرايانه دارند و هيچ کدام عذاب و کيفر بندگان را 
مطرح نمي کنند؛ بنابراين مضامين آيات قرآني بکار رفته 
چله خانه هم شان محراب و محل اجراي آن در جهت ايمان، 
هدايت و وحدت مومنان است. با توجه به آنچه گفته شد، 
محتواي كتيبه هاي چله خانه بايزيد از مباني عرفاني وااليي 
برخوردار است كه مهم ترين منابع شكل دهندة اين مباني از 
آيات خداوند در قرآن كريم كه به مثابة جامع ترين برنامة 
سعادت بشر است، و در وهلة بعد از حديث پيامبر بزرگوار 
احاديث  و  آيات  بيشتر  است.  گرفته  نشأت  (ص)  اسالم 

مزبور معاني و تفاسير خاصي دارد.

نوع نقشمحدوده نقشچگونگي ريتمنقشمحل نقش

   

ريتم تکرارشونده  
منظم

گره هشت  و شش ، دايره
شمسه  هشت پر

ريتم تکرار شونده 
منظم

گره شش و ستاره مستطيل
شش پر

دايرهمتقارن
گره هشت و ستاره 

شش پر

ريتم تکرار شونده 
دايرهمنظم

گره هشت 

دايرهمتقارن
گره هشت و طبل 

شمسه دار

جدول ٤.جزئيات گره هاي هندسي چله خانه. مأخذ: همان.
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ريتم تکرار شونده 
نامنظم

ترفه(شش ضلعي)مربع

ريتم تکرار شونده 
نامنظم

گره طبلمستطيل

تقارن کامل نسبت به 
خط عمود

گره چهار و سلي مستطيل

 
تقارن کامل نسبت به 

مرکز
گره شش و شمسه دايره

شش پر

گره چليپامستطيلغير متقارن

تقارن کامل نسبت به 
گره منحنيدايرهمرکز

گره دوازده و ششدايرهتقارن نسبت به مرگز

گره شش و چهارنامتقارن

گره هشت  و طبل دايرهتقارن نسبت به مرکز
شمسه دار

ادامه جدول ٤.



سوره و آيه عبارت کتيبه
کتيبه قرآني

قلم 
کتيبه

مضمون آياتمحل کتيبه

حاشيه خارجي 115-114سوره هود
محراب اول

اقامه نماز و فرمان صبر

حاشيه  طاقنماي ثلث255سوره بقره
محراب اول

مجموعه اي از صفات جمال و جالل ذات اقدس الهي 

درگاه بين دو اتاقثلثمربوط به تزئينات بنا

بسم اهللا الرحمن 
الرحيم

محراب دومکوفي

اشاره به اوقات نمازهاي پنج گانه و شب زنده داريمحراب دومثلث78-79سوره اسراء

ثلث255سوره بقره
زير طاق اتاق دوم

هيچ موجودي جز خداوند ارزش عبادت را ندارد و همه چيز از 
آن اوست

و بر همه چيز آگاه است.
کوفي18سوره جن

قاب باالي محراب 
دوم

نخوانيد.  با خدا  را  احدي  اين مساجد  در  ازآن خداست.  مساجد 
سجده  خدا  براي  آن  در  که  مکان هايي    .١ مساجد  از  (منظور 
ميشود ٢. اعضاي هفت گانه سجده است اين اعضاء را تنها براي 

خدا بايد روي زمين گذاشت).

اسماء اهللاباالي سردر اتاق اولکوفياهللاخط نگاره

ضلع شرقي سردر کوفيمحمدخط نگاره
اتاق اول

محمد رسول خط نگاره
اهللا

ضلع غربي سردر کوفي
اتاق اول

امضاي هنرمند و تاريخ ساختباالي پنجره اتاق اولثلث-

حاشيه زير طاق ثلث-
ضربي

القاب بايزيد

قاب نيم دايره باالي ثلث-حديثي از پيامبر
محراب

مناجات نمازگزار با پروردگارش

جدول٥. جزئيات کتيبه هاي چله خانه، مأخذ: همان.

  شناسايي   کارکردهاي   معناگرايانه 
تزئينات گچبري  چله خانه خانقاه 

بايزيد بسطامي 

نتيجه
در اين پژوهش تزيينات موجود در چله خانه بايزد بسطامي در دو سطح فرم و محتوا مورد شناسايي و 
تحليل قرار گرفتند. در ابتدا، نوع گره، نقشمايه ها و محل قرارگيري آنها در چله خانه بررسي شد و نتيجه 
حاصل بدين صورت بود که گره ها، عمدتًا براي تزئين و پوشاندن فضاي داخلي طاقنما و ديوارهاي 
چله خانه به کار رفته اند و معموال بر مبناي اعداد زوج هستند. گره ها با عناصر گياهي (اسليمي و ختايي) 
تلفيق شده اند و يا در کنار آن ها به صورت توأمان وجود دارد و اين عامل از ويژگي هاي بارز آرايه هاي 
هندسي محراب هاي گچبري دوره ايلخاني به شمار مي رود. از تزئينات آژده کاري (هندسي) درون 
نقشمايه ها، استفاده شده است. طراحي کتيبه در چله خانه حاصل ترکيب عناصر متعددي  است که در 
ترکيب و اتصاالت آن از گره هاي ترئيني مياني، انتهاي تزئيني حروف، تزئينات ساقه ها و طرح حاي 

گياهي، تزئينات ريز نقش هاي متنوع استفاده شده است.
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در سطح دوم در تحليل معناشناسانه اين تزيينات مشخص گرديد که در اين بنا رابطه منسجمي بين 
زيبايي و شکل با معاني و مفاهيم عرفاني وجود دارد. در واقع ازتباط بين عوامل غير کالبدي چون 
صفات خداوند و اصول مذهبي و عرفاني با عوامل کالبدي چون فرم و هندسه بخوبي برقرار شده 
است. هندسه اسالمي با پيام و محتواي معنوي و عرفاني خود در ترئينات معماري چله خانه بايزيد 
به صورت فراوان و با شکلي رمز گونه طراحي شده اند که بياني گويا از اعتقادات هنرمندان عارف و 
خالق اين گونه آثار پر ارزش هستند. در واقع هنرمند با خلق اسليمي ها و هندسه نقوش و انتخاب آيات 
کتيبه ها اين بخشهاي صوري و فرمي را واسطه اي قرار داده است تا غناي محتوايي مفاهيم عرفاني را 
متجلي سازد. مطالعه چله خانه بايزد بسطامي نشان داد که غناي محتوايي عناصر تزييني موجود در اين 
بنا نشان مي دهد که قابليت هاي معنانگارانه در اين بنا موجود بوده است که از اين طريق خلق فضاي 
مناسب براي سالک در جهت چله نشيني ايجاد گردد که هماهنگي بين فرم و محتوا باعث شود تا اين 

خلوت نشيني منجر به تعالي او گردد. 
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  شناسايي   کارکردهاي   معناگرايانه 
تزئينات گچبري  چله خانه خانقاه 

بايزيد بسطامي 
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semantic-oriented function of such designs and decorations it was found that there is a 
coherent relationship between beauty and form with mystical meanings and concepts in 
this building. In fact, the relationship between non-physical factors such as God,s attributes 
and religious and mystical principles has been well established with physical factors such as 
form and geometry. The theme of the verses used in the BayazidBastami,sChelleh-Khaneh 
is divided into two categories of «Monotheism» and «Anthropology». The themes of all 
verses are positive and guiding, and none of them addresses the punishment. Therefore, the 
themes of the inscribed Qur,anic verses are in accordance withthe altar, and the place of its 
implementation is in direction of faith, guidance and unity of the believers. The contents 
of the inscriptions of the Bayazid’sChelleh-Khaneh have grand mystical basics. The most 
important forming sources of these basics in the first place are the verses of God in the Holy 
Qur,an, which is considered to be the most comprehensive program of salvation, and next, 
the hadith of the great Prophet of Islam (pbuh). Most of the verses and hadiths have certain 
meanings and interpretations. Arabesque patterns and sacred numbers and inscriptions used 
in this building are all intended to establish a semantic relationship between the physical 
and non-physical elements in order to create Islamic mystical concepts to provide the proper 
conditions for the seclusion seekers.
Keywords:  Decorations, Stucco, Semantic-oriented Function, Chelleh-Khaneh, BayazidBastami, 
Islamic Architecture.
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Inlay In Islamic Architecture, building decoration and ornamentation are considered 
as integrated elements of any buildings. Apparent presence of decorations such as line 
drawings, vegetative and geometrical designs, composes the secondary nature of Islamic art.
Stucco decorations are amongst the decorations of Islamic art and architecture;however this 
field of art enjoys a rich semantic content and has been used to transmit semantic-oriented 
messages apart from beauty. Shrine of BayazidBastami is one of the historical complexes of 
Shahroudcity, constructed in pre-Seljuk eras and has been renovated and developed within 
various historical eras.Stucco decorations in Chelleh-Khanehare composed of geometrical 
designs that cover the walls, arches and altar. The purpose of this study is to investigate 
and identify the geometrical designs and decorations ofBayazidBastamiChelleh-Khaneh, 
and to answer to the question that what types of motifs and inscriptions are used in the 
stucco decorations of Chelleh-Khaneh? In what parts of the building and in what forms the 
semantic functions of these decorations have appeared? Finally, what types of motifs are 
used in Chelleh-Khaneh? In order to do so, first of all the decorations were photographed 
on site and then their linear designs were extracted from such photos and were discussed 
using a descriptive-analytical method. The studies of motifs indicated that mainly the knots 
have been used in Chelleh-Khaneh stucco designs to decorate and cover the internal area 
of arcades and walls of the building.The types of rhythms ruling this Chinese knot were 
predominant regular repetitive rhythms. In examining the designs in these Chinese knots, 
it is clearly evident that nodes 4, 6, 8 and 21 are most observed, which are based on pair 
numbers and are merged with vegetative elements (arabesque and khataei patterns) and/
or exist simultaneously beside them.This is considered as one of the apparent features of 
geometrical decorations in stucco altars of the Ilkahnidera. The general motifs were placed in 
a circularly shaped area and the circular element was dominant. Design of the inscription in 
Chelleh-Khaneh is the result of combination of a variety of elements and middle decorative 
knots, words with decorative endings, stalks and vegetative decorations, and various minute 
decorations have been used in combination and connectionto the same area. The Kufic and 
Thuluthscripts, in combination with the decorations, along with a variety of arabesque and 
geometrical designs, have given a special beauty to these plasterings. Nevertheless, in the 


