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مطالعه تطبیقی نقوش گیاهی گچ  بری  های کاخ تیسفون با 
اولین مساجد ایران 

)مسجد جامع نائین، مسجد جامع اردستان، مسجد جامع اصفهان(

زهرا اعظمی*1، محمد علی شیخ الحکمایی2، طاهر شیخ الحکمایی3
1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 92/4/5، تاریخ پذیرش نهایی: 92/7/7(

چکیده
هنر گچ  بری، از جمله هنرهای تزئینی در معماری بناهای ایران است که از دیرباز زینت بخش بسیاری از کاخ  ها و بناها 
قبل از دوران اســالمی و همچنین زینت  بخش بناها به خصوص مســاجد دوران اسالمی بوده است. از نقوش ناب در گچ بري 
مي  توان به نقوش گیاهي اشــاره کرد. در دوران قبل از اســالم، در کاخ  های ساســانی نمونه  های متنوعی از نقوش گیاهی در 
گچ  بری دیده شــده اســت. هدف مقاله پیش  رو، شناخت و بررسی نقوش گیاهی در گچ  بری کاخ  های ساسانی )کاخ تیسفون( 
و ســه مسجد تاریخی متعلق به اوایل دوران اسالمی در ایران و ســپس مقایسه آنها می  باشد. نقوش گیاهی در گچ  بری  های 
کاخ  های ساسانی، نقوش انتزاعي از طبیعت  اند که اشکال متنوعي را مي  توان در آنها یافت که عبارتند از: نقوش نخل، تاک و 
پیچک، انگور، انار، گل نیلوفر آبی و گل چند پر، بلوط و برگ انجیر و نقش  هایي شبیه به برگ برساو شده. سپس در دوران 
اســالمي که باورهای مذهبی اثر خود را بر هنر و گرایش  های هنری گذاشــت؛ نقوش گچ  بری نیز بدلیل منع نقوش انسانی و 
حیوانی، دستخوش دگرگونی شد، به گونه    ای که نقوش گیاهی ساسانی در کنار گردش اسلیمی و ساقه های آن و در مواردی 

در ترکیب با کتیبه نگاري آیات قرآني زینت بخش بناها شدند.

واژه های کلیدی
گچ  بری، نقوش گیاهی، تیسفون، مساجد ایران، اسلیمی، ختایی.
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عناصر تزئینی، بخش جدایی ناپذیر بناها در ایران باستان و به ویژه 
معماری دوران اسالمی ایران بوده است. هنر گچ  بری نیز به   عنوان یکی 
از هنرهای تزئینی، از اهمیت ویژه  ای برخوردار است و قابلیت  هاي ویژه 
گچ  بری بر هیچ هنرمند و معماری پوشیده نیست. از نقوش ناب در 
گچ بري مي  توان به نقوش گیاهي اشاره کرد که به خوبي بیانگر ذهن 
خالق هنرمندان ایراني است. این نقوش، انتزاعي از طبیعت   هستند 
که اشکال بسیار متنوعي را مي  توان در آنها یافت. بنابراین، استفاده 
از این نقوش باز نمود طبیعت بیرون در سطوح بیرونی و درونی بناها 
بوده اســت. عالوه بر جنبه زیبایی، این نقوش، هر کدام ســمبل و 
نماد چیزی بوده است. برای مثال گیاه پالمت1 که در نقوش گچ  بری 
کاخ تیسفون دیده می شود، بیشتر جنبه تقدس داشته و در مراسم 
مذهبي بیشتر بدان توجه شده و از نشانه  هاي شگون و برکت است.

 هــدف اصلی ایــن تحقیق، مطالعه تطبیقــی نقوش گیاهی 

گچ برهای کاخ تیسفون با مســاجد اوایل دوران اسالمی در ایران 
)مسجد جامع نائین، مسجد جامع اردستان، مسجد جامع اصفهان( 
اســت. براي این منظور نقوش گیاهی در گچ  بری عصر ساســانی 
در میان اســناد موجود و در دسترس از تاریخ و تمدن باستاني با  
نقوش گیاهی در گچ  بری ســه نمونه از مساجد ایران پس از دوران 
ساســانی، مورد بررســي و مطالعه قرار گرفته است. در این دوره، 
از گچ  بری و نقش برجســته برای تزئینات کاخ ها و ابنیه   استفاده 
می  شد. هنرمندان ساسانی، دیوارهای آجری و سنگی را با الیه  ای از 
گچ می  پوشاندند و آنها را با نقوش انسانی، حیوانی و گیاهی تزئین 
می  کردند. در قرن چهارم هجری قمری با ورود اســالم به ایران و 
تغییر شــرایط در آیین ایرانیان و در پی محدودیت در تصویرگری 
و همچنین برای رهایی از متهم شــدن به رقابت با خالق در خلق 

مظاهر طبیعت، به نقوش و طرح  های تجریدی روی آوردند. 

روش پژوهش

 در این پژوهش با اســتفاده از منابــع کتابخانه  ای و همچنین 
نمونه  های موزه  ای و روش توصیفي-تحلیلي به مقایسه استوک2هاي 
گچی باقی مانده ازکاخ  های دوران ساسانی، دسته  بندی و توصیف آنها 
با نقوش گیاهی در گچ  بری  های مساجد اوایل دوران اسالمی در ایران 

می  پردازد. روش گردآوري اطالعات نیز کتابخانه    ای و میدانی است.

پیشینه پژوهش

گچ  کاري و استفاده از گچ به طور کلي در ایران  سابقه اي طوالني 
دارد و به عنوان مثال قدیمي ترین اثر گچي مربوط به دوران ایالمي است 
که در کاوش هاي اخیر در هفت تپه  ي خوزستان به دست آمده است. 
در دوران هخامنشي و اشکاني  هم تا حدي از این هنر استفاده مي شده، 
اما در عصر ساســاني، تکنیک و روش هاي خاصي به همراه نقوش و 
موتیف هاي مختلف حیواني و انساني و گیاهي و همین طور هندسي 
براي این هنر قایل شدند و در مجموع، از به کارگیري روش ها و تلفیق 
آن عناصــر و موتیف ها در روي گچ بري، مناظر جالب توجهي عرضه 
گردید که  باعث تحوالتي در هنرهاي دیگر عهد ساســاني و هنرهاي  
دوران اولیه  ي اسالم در ایران و خارج ایران شد )انصاري،319،1365(. 
در مورد هنر گچ  بری و نقوش، منابع مختلف و متفاوتي وجود دارد. با این 
حال، بررسي و کاربرد گچ  و هنر گچ  بری در قالب عنصر تزئینی در بناها 
قابل تأمل و توجه است. نویسندگان زیادي به بررسی نقوش گچ  بری و 
جایگاه آن در عصر ساسانی و پس از آن در دوران اسالمی پرداخته  اند. 
منابعي که بخشي از آنها به فراخور استفاده در مقاله حاضر، در بخش 
منابع پایاني فهرست شده  اند که مي  توان به کتب و نیز مقاالتي در این 
مورد اشــاره کرد. از جمله تزیینات وابسته به معماري ایران در دوره 

اسالمي به کوشش و گردآوری محمد یوسف کیانی، طرح ارابسک3 و 
اسلیمي در آثار تاریخي اسالمي ایران نوشته عباس زماني، هنر گچ بري 
در معماري اسالمي ایران نوشته علي سجادي و سایر مقاالت اشاره کرد.

نقوش گیاهی

حضور گســترده  ی نگاره  های گیاهی در هنر ایران را باید در باور 
کهــن تقدیس گیاهان و احترام و عمق فــراوان ایرانیان به طبیعت 
جســت و جو کرد. در تمام اعصار، گل  هــا و نگاره  های تزئینی را بر 
اشیا و ساختمان  ها ترســیم کرده  اند )ندیم، 17،1386(. خالقان این 
آثار، دریافت درونی خویش را از جهان پیرامون نمودار می  ساختند و 
در بسیاری از اشیا و بناهای تاریخی، این نقوش را به تنهایی و یا در 

ترکیب با سایر نقوش )حیوانی، انسانی و هندسی( به کار می  بردند.
بنای تخت جمشــید از نخســتین نمونه  های بی  نظیر کاربرد 
نقوش گیاهی در تزئین بنا در معماری می  باشد. نقوش گیاهی در 
آثار هخامنشیان را بیشتر گل  ها تشکیل داده  اند و در میان گل  ها، 
نقش گل نیلوفر )لوتوس(، درخت ســرو و گل چند پر از سایرین 
بیشتر اســت. تاثیرگذاری نقوش گیاهی هخامنشی در دوره  های 

بعدی به خصوص دوران ساسانی قابل توجه است.

نقوش گیاهی در دوره ساساني

در دوران ساســاني، گچ  کاري و گچ بــري مقام مهّمي  در هنر 
تزئین داشته و از آن در جهت پوشش دیوارها استفاده می  کردند و 
به عالوه استوک هاي گچی، زیبنده بناهاي حکومتي بوده  اند. به  طور 

مقدمه
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کلي نقوش گیاهي در این دوره شامل شاخ و برگ  ها، نقش پالمت 
و روزت4 و کنگر است که معروف  ترین آنها عبارتند از: نقوش  نخل، 
تــاک و پیچک، گل نیلوفر، نقش انگــور و انار، نقش گل لوتوس و 
روزت، نقش بلوط و برگ انجیر و نقش  هایي شــبیه به برگ برساو 

)استیلیزه5( شبیه انجیر و نخل و کنگر و برگ نیلوفر )جدول1(. 

این نقش  هاي گیاهي از مهم ترین نقوشي هستند که در ابتدا به 
صورت ساده در آثار حجاري هخامنشي ها و به  ویژه در تخت  جمشید )البته 
چند نمونه نخل، گل چند پر، گل لوتوس و نیلوفر و سرو( به کار گرفته 
شدند و سپس بر ازاره  ها و دیوار طاق و طاقچه  هاي درون کاخ ها رخنه 
کرده و مجموعه  هاي بي  نظیري را زینت بخشیدند )کیاني ،1374، 96(.

جدول1- دسته  بندی نقوش گیاهی در دوره ساسانی.

ماخذ: )برگرفته از کیانی، 1374(

نمونهکاربردمعناتصویر
نخل )پالمت(

نام گياهي است که در سرتاسر دوران تاريخي و حتي ماقبل تاريخي نشانه شگون و برکت
بر روي نقوش سفالينه ها در شکل هاي مختلف ظاهر شده است.
تجسم يافتن پالمت در نقش نخل در تمدن ايالمي شوش و 

آثار بين النهرين و نيز بر روي آثار آشوريان و سومريان.
در تمدن اسالمی در فرم اسليمی ظاهر شد.

جنبه تقدس داشته و در مراسم مذهبي بيشتر بدان توجه 
شده است.

کاخ کيش
کاخ تيسفون

http://metmuseum.org/ : ماخذ
collections/search-the-collec-

tions/30001308

کنگر )آکانتوس(
آکانتوس برگي است شبيه 
فرمي  و  تاک  يا  کنگر 
نزديک به پالمت دارد اما با 

برگ هاي پهن تر.

توسط يونانيان باستان براي تزيين مراکز شهري " قُِرنتي"، 
و نيز به عنوان طرح تزييني در حروف آغازين و حاشيه ي 
تذهيب شدهي دستنوشته هاي قرون وسطي مورد استفاده 
قرار مي گرفت. در اين کاربرد هاي تذهيبي، غالباً با رنگ هاي 
شد. مي  نقاشي  آبي(  بنفش،  زرد،  )قرمز،  واقعي  غير 

.)http://irandoc.ac.ir/odlis/ :ماخذ(

کاخ بيشاپور

)ماخذ : گيرشمن،210،1378(

گل نیلوفر آبی )لوتوس(
سمبل و تجلي و نمودي از 

عالئم مقدس مذهبي
لوتوس از نقش هاي منحصر به فرد در نقوش برجسته 

هخامنشي بوده و در حوالي حجاري ها به وفور به کار رفته 
است.

نقوش و حجاری های تخت 
جمشيد

کاخ تيسفون
کاخ چال ترخان ري

http://images.metmuseum. : ماخذ
org/CRDImages/an/original/

vss32_150_20aa.jpg

تاک و پیچک
در نقوش کاخ های ساسانی و بعدها در بناهای دورهی اميد باروری و فراوانی

اسالمی استفاده شده است.
از نظر تاريخی اسليمی از گياه تاک )مو( سرچشمه گرفته 

است.
نقوش اسليمی بر گرفته از برگ مو، برگهای درخت نخل، 

انجير، کنگر و ... اندامهای گياهان ميتواند باشد.

در آثار کيش )کاخی در عراق 
امروزی(: نقش انگور

در چال ترخان: شاخه اي از 
تاک و بر روي آن پرندهاي 

شبيه به عقاب يا کبک

)ماخذ : گيرشمن،208:1378(

نقش بلوط
درخت بلوط يکي از قديمي 

ترين درختاني است که 
در ايران زمين وجد داشته 

است و از ميوه بلوط هم 
استفاده مي شده است.

آثار گچبري کاخ کيش و به عنوان عنصری تزيينی در معماری استفاده شده است.
تيسفون

http://metmuseum.org/ : ماخذ
Collections/search- the-collec-

/tions/322647
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آثار گچ بري عصر ساساني )کاخ تیسفون(

طاق کســري یا ایوان مدائن: عظیم  ترین کاخ ساساني با 
مساحتي حدود 12 هکتار و ایوان بلند آوازه آن، طاق کسري نام دارد. 
بجز تزئینات ورقه  هاي مسي و طالیي و نقره  اي، سنگ  هاي مرمرین 

رنگي، موزائیک و شیشه و سرانجام گچ بري  هایي با طرح  هاي متنوع، 
زینت  بخش این کاخ و سراســر ایوان آن بوده  اند. در این گچ  بری  ها، 
نقوش گچ  بری نخل، نقوش انگــور، آکانتوس6، انار در داخل برگ 
نخل )مختص دوره ساسانی( و غیره دیده شده است )کیاني،1374، 
102( )تصاویر 6-1(. عالوه بر اینها، در کاخ تیســفون، اســتوک 

تصویر4- نقوش انگور در گچ  بری کاخ تیسفون. 
) http://www.metmuseum.org/Collections/30001300( :ماخذ

تصویر 1- نقش گیاهی پالمت در گچ  بری کاخ تیسفون.
http://www.metmuseum.org/Collec�  :ماخذ(

) tions/30001277

تصویر2- استوک ساسانی که از کاخ تیسفون به دست آمده است. خط پهلوی در 
باالی دو بال دیده می شود که توسط دانه های مروارید احاطه شدند. در آخر آرم 

دانشگاه تهران، از روی این استوک ساخته شده است.
)http://www.metmuseum.org/Collections/30001324( :ماخذ

تصویر 3- برگ های در هم رفته به شــکل S  که در 
انتهایشان دارای برگ و میوه بلوط هستند.

http://images.metmuseum.org/( :ماخذ
)CRDImages/an/original/DP232256.jpg

تصویر 5- نقش انار  داخل برگ  های نخل در گچ  بری 
کاخ تیسفون.

http://www.metmuseum.org/Collec�(  ماخذ:
)tions/30001290

تصویر 6- نقش برگ های کنگر در تزئین حاشیه، کاخ تیسفون.
)http://www.metmuseum.org/Collections/322636( :ماخذ
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جدول2- چهار شیوه هاي نقوش گچ بري در معماري اسالمي ایران.

ماخذ: )سجادی، 1367( 

برگ  های درهم فرورفته به شکل S که در انتهایشان دارای برگ و 
خوشه هستند، نقش پیچیده  ای را ایجاد می  کنند که مقدمه  ای برای 
گسترش اســلیمی  های آینده می  باشند )گیرشمن، 200،1378(.

هنر گچ  بری در دوره اسالمی ایران

با ظهور اسالم در نیمه اول قرن هفتم میالدی، تمدن ایران آن روز 
نیز تحت تاثیر فرهنگ اسالم قرار گرفت و هنرها و صنایع در خدمت 
این مذهب و آرمان  هاي آن به کار گرفته شدند. هنرهاي کاربردی در 
دوران اسالمی دو مسیر متفاوت را دنبال می  کرد. مسیری که به دربار 
ختم می  شد و هنر در خدمت حاکمان و درباریان بود و در خدمت دین 
اسالم به کار گرفته نمی  شد و در مسیر دیگر، هنرها تحت تاثیر دین 
اسالم قرار می  گرفتند. هنر گچ بري درباري بدون استثنا از نظر نقوش و 
نگاره  ها و مضامین گچ بري، دنباله  رو هنر گچ بري زمان ساسانیان بوده 
است، اما در هنر گچ بري مذهبي، هنرمند مسلمان با در نظر داشتن 
پرهیز از شــرک و بت  پرستي و شــبیه نگاري، به برساو )استیلیزه( 
کردن نقش گل و بته  هاي طبیعي پرداختند )سجادي،200،1367(. 
بنابراین، عالوه بر مضامیني که در تزئینات گچ بري دوره ساســاني 
معمول بود و در دوران اســالمي اکثــراً در بناهاي کاخ  هاي خلفا و 
حکام و ســالطین کاربرد داشــته  اند، مضامین جدیدي تحت تاثیر 
فرهنگ اســالم به موضوعات گچ بري اضافــه گردید. این مضامین 
همان نقوش اســلیمي و کتیبه  هاي کوفي هســتند )همان، 201(.

هنرشناسان، نقوش اسلیمي را برگرفته از مظاهر طبیعت مانند 
گل و بته  ها و شــاخ و برگ درختــان و میوه هایي مانند امرود و انار 

سبک هاي 
گچ بري

نمونهشرح شیوهنام دوره هاي تاریخيبازه زماني

صدراسالم-خراساني
اواسط قرن 

4ه.ق

عباسي
ساماني
غزنوي
طاهري
صفاري

- ساده، بي پیرایه+ پرهیز از بیهودگي
- طرحي آرام+برجستگي کم+آمیخته با رنگ

- دربعضي جاها به صورت گچ بري موسوم به “شیر و شکري7”  
کار شده است.

-مسجد جامع نائین
-مسجد جامع اردستان

قرن4 رازي
ه.ق- حمله 

مغول)قرن 6 
ه.ق(

آل بویه
آل زیار

سلجوقي
اتابکي

خوارزمشاهي

- استفاده از تکنیک برجسته و برهشته
- نقوش در اوایل دوره: ساده و تکراري

- نقوش در اواخر دوره: نقوش و خطوط متنوع+ کتیبه نگاري
- مضامین گیاهي برساو شده و نقوش اسلیمي

- محراب مسجد
-حیدریه قزوین

- مسجد جامع اصفهان

قرن6ه.ق-آذري
قرن10ه.ق 
)روي کار 

آمدن صفویه(

ایلخاني
تیموري

- استفاده از تکنیک برجسته و برهشته
- ظرافت در نقوش گچ بري

- استفاده از خطوط و کتیبه هاي گچ بري

- گچ بري هاي محراب الجایتو
- گچ بري هاي مسجد جامع ورامین
- گچ بري هاي مسجد جامع بسطام
- گچ بري هاي بقعه بایزید بسطامي

- بقعه پیر بکران اصفهان
قراقویونلوها-اصفهاني

اواخر قاجار
صفوي

افشاري
زندي

قاجاري

-مقرنس هاي گچي و معرق گچي)گچ تراش(
- معرق گچي و گچ بري الوان

- گچ بري هاي مجوف

-گچ بري هاي زیر گنبد و محراب 
مسجد جامع ساوه

مي  دانند که براي پرهیز از شبیه  سازي و شبیه  نگاري )رقابت با خالق(، 
آن را برساو )استیلیزه( کرده  اند. نقوش اسلیمي متداول در گچ بري  هاي 
اسالمي را اکثراً نقوشي چون اسلیمي  هاي دهان اژدري، خرطومی، 
شاخ و برگ درخت تاک و خوشه  هاي انگور، برگ کنگر و برگ گل و 
گلدان و بوته  ها و برگ  هاي مدور، برگ نخل و میوه کاج و امرود و انار 
و... تشکیل مي  دهند )همان، 202(. نام اسلیمی بستگی به َسراسلیمی 
دارد که الهام گرفته از چه چیزی باشد. به عنوان مثال اگر سراسلیمی 
الهام گرفته از خرطوم فیل باشــد، به آن اسلیمی خرطومی گویند.

معماري  در  گچ بري  نقوش  ســبک  هاي 
اسالمي ایران

به طور کلی چهار ســبک در گچ  بری شناسایی شده است که 
هر کدام به دوره  های تاریخی مختلف تعلق دارد. دسته بندی این  
سبک  ها بر اســاس دوره  ی تاریخی بعد از اسالم در ایران با ذکر 

نمونه دسته بندی و شرح داده شده است )جدول2(.

نقوش اسلیمی
ریشه طرح  های اسلیمی را بعضی از ایران و یا عده دیگر آن را 
نیز مثل چیزهای دیگر از یونان می  دانند؛ ولی سابقه آن را می  توان 
با قدمت تمدن بشر در خاورمیانه برابر دانست. بعضی از طرح  های 
اســلیمی اولیه در مصر قدیم و یونان، به اشــکال طبیعی گیاهان 
نزدیک  تر بود و در ترکیب آنها از شــکل بدن حیوانات اســتفاده 
می  شــد. در ایران باســتان، خصوصاً دوره ساســانیان، طرح  های 

مطالعه تطبیقی نقوش گیاهی گچ  بری  های کاخ تیسفون با اولین مساجد ایران 
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اســلیمی از حرکت و نرمش کمتری برخوردار بوده و به طرح  های 
هندسی نزدیکترند )هزاوه ای، 1363، 96(. 

آربسک و اسلیمی اغلب به عنوان مترادف یکدیگر به کار گرفته 
شــده است. آربســک کلمه  ای فرنگی به معنای عربی »منسوب به 
عرب« و اســلیمی کلمه  ای عربی به معنای اســالمی »منسوب به 
اسالم« می  باشد. بنابراین، طرح آربسک و اسلیمی یعنی طرحی که 
منسوب به اعراب و مســلمانان یا اختراع آنان و یا مورد استفاده  ی 
آنان است )زمانی،17،1352(. آربسک نوعی تزئین گیاهی قراردادی، 
تجریدی و انتزاعی است. به عبارتی نمودار طرح درخت و یا ساقه  ها و 
شاخه  های آن است که در طول خود یک مجموعه پیچیده، پیوسته، 
منطقی و هماهنگ را القا می  کند، بنابراین منشــا گیاهی دارد. در 
کل، طرح  های اســلیمی، نمودار طرح درختان است با پیچ و خم و 
شاخ و برگشان که تجرید یافته و به صورت قراردادی در آمده است. 
گاه اسلیمی  ها برگرفته از انحنای بدن مار و گاه یادآور خرطوم فیل 
هســتند. حرکت متناوب و ریتم دار خطوط منحنی، هم جزئیات 
نقوش از قبیل برگ  ها و گل  ها و غنچه  ها را دربرمی  گیرد و یک نوع 
هماهنگی و نظم را میان اجزای اثر هنری برقرار می  سازد. اغلب طرح 
درختــان مو، انار، انجیر، نخل، برگ  های کنگر و مو بیش از درختان 

و برگ  های دیگر در طرح های اسلیمی دیده می  شود )همان،19(. 
ایــن نوع نگاره به صورت ابتدایــي در آثار دوره  هاي پیش از 
اسالم ایران دیده شده، در دوره اسالمي کمال یافت، از دوره  هاي 
سلجوقي و تیموري نام اسلیمي را پذیرفته است )ندیم، 1386، 17(.

نقش ختایی 

دسته دوم از نگاره  هاي گیاهي هنر اسالمي که در کنار اسلیمي 
زینت بخش اشیا و ساختمان  هاست، ختایي است که وجه تسمیه  ي 
آن به درستي آشکار نیست. ختایي، ساقه گلي است که به صورتي 
موزون سراسر ســطح را مي  پیماید و به ابتکار هنرمند، انواع گل، 
برگ و غنچه  ي تجریدي را بر آن مي  گستراند. سرآغاز نقوش ختایي 
را مي  توان در حجاري  هاي هخامنشي و هنر دوره ساساني )گل  هاي 

نخل، گل چند پر، نیلوفر آبی و برگ کنگر و...( دانست. تنوع بي  پایان 
ختایي به سبب آزادي حرکت ساقه  ها و تنوع گل  ها، غنچه  ها، برگ  ها 
و سایر نقوش وابسته  اش میسر می  شــود. گل  هاي گرد، پروانه  اي، 
شــاه عباســي و فرفره  اي، و انواع برگ  ها و غنچه  ها، نمونه  هایي از 
بي  شــمار نگاره  هایي هستند، که هنرمندان ایراني ابداع کرده و به 
مدد ساقه ختایي، در سراسر طرح گسترانده  اند )ندیم، 1386، 18(.

نمونه هایي از آثار گچ بري دوران اسالمي

1. معماري و تزئینات گچ بري در مسجد جامع نائین
مســجد جامع نائین با طرح شبستاني در سال 349 هجري به 
شیوه خراساني ساخته شد. نماي مسجد در شیوه رازي ساخته شده، 
اما ویژگي  هاي شیوه خراساني را داراست. روي ستون  هاي آن نقوش 
درخت  های انگور در هم بافته شــده کار شده است )تصویر7و8( و 
این چیزي اســت که در شیوه خراساني از آن پرهیز مي شده است 
)پیرنیا،147،1387(. عالوه بر این، نقوش از نظر جنبه تزئینی بسیار 
پر معنی است و بیشتر به جنبه تمثیلی آن توجه شده است. این نقش 
بیانگر نخستین امید باروری و فراوانی است که برای ایرانیان شادی 
بخش بوده است )کوه نور، 222،1383(. در قسمت باالی محراب نیز 
برگ مو و نقوش انگور به چشم می خورد )تصویر9( و گچ  بری های زیر 
طاق شامل گل  های 12 پر می  شود که دارای نقش  های ریز برگ  های 

کنگر و  پالمت هستند )تصویر11و10(.
در حاشــیه مثلثی فضای بین دوطاق، ساقه  های پیچدار منتهی 
به گل مشاهده می  شود و در حاشیه پایینی آن، تکرار تک برگ  های 
شبه کنگری در یک ردیف را مشاهده می  کنیم )تصویر12(. نقوش گیاهی 
درگچ  بری  های مناره به گونه  ای متفاوت با سایر نقوش ظاهر می  شوند که 
انتهای ساقه آن شبیه سر اسلیمی  های خرطومی ابتدایی است )تصویر13(.

2.معماري   و تزئینات گچ بري  در مسجد جامع اردستان
نخستین بررسي انجام شده دربارة مسجد اردستان، توسط آندره 
گدار انجام شد. طبق نظر وي، این بنا از بناهاي عصر سلجوقي )از زمان 

تصویر7- نقش انگور در گچ  بری پای ستون، 
مسجد جامع نائین.

تصویر8- نقوش گیاهی گچ  بری پایه ستون، مسجد جامع نائین.
ماخذ: )خزایی،1381، 153(

تصویر9- نقش انگور در گچ  بری محراب، مسجد جامع 
نائین.



21

ملکشاه( است و در اصل در محل بناي قدیمي تري که ویران شده یا 
به همین مناسبت آن را خراب کرده  اند، ساخته شده است. وي ضمن 
ترسیم نقشه بنا، آثار باقي مانده از بناي قدیمي  تر را در چند ستون، 
جرز و ســرطاق هاي رواق ورودي )جنوب غربي( شناسایي نمود و 
آنها را متعلق به قرن چهارم هجري دانســت )گدار، 1368، 107(.

تزیینات گچ بري موجود در مسجد جامع اردستان نیز مطابق با 
دوره هاي مختلف ساختماني مسجد، قابل تقسیم بندي است:

1. از آثار برجاي مانده از مســجد اولیه )پیش از سلجوقي(، که 
در داالن جنوب غربي مســجد موجود اســت، مي  توان به دو نمونه 
بســیار ارزشمند اشاره نمود که بي  شــک در بررسي تاریخي تحول 
هنــر گچ بري ایران از اهمیت باالیــي برخوردارند. نمونة اول که در 
گوشــة جنوب غربي حیاط مسجد قابل مشــاهده است، به لحاظ 
سبک شناسي متعلق به قرون نخستین اسالمي است، که مورخین 
هنر اســالمي آنها را متأثر از سبک هاي به کار رفته در گچ بري هاي 
سامرا، که به انتزاع گرایش دارد، مي دانند. در نمونه یاد شده، شاهد 
ظهور اولیه اي از طرح اســلیمي هستیم )تصویر14(، که هنوز کاماًل 
انتزاعي نشده و ترکیب بندي آن، یادآور حجاري معروف موجود در 

طاق بستان از دوران ساساني است )رضایي مهوار، 4،1389(.
2. مرحلة مهم دوم گچ بري هاي مسجد اردستان،  همان گچ بري هاي 
گسترده در ایوان جنوبي و گنبدخانه مسجد است، که متعلق به دورة 

سلجوقي بوده و از تنوع زیادي برخوردار است )همان، 4( )تصویر 15(.
همچنین نقوش اسلیمی تکامل یافته را به همراه خطوط قرآنی 
در زمینه اسلیمی که زیبنده محراب بسیار زیبای این مسجد است، 

مشاهده می کنیم  )تصویر 16(.

3.معماري  و   تزئینات گچ بري  در مسجد   جامع اصفهان
 قدیمي  ترین اثر تاریخ دار در مســجد جامع اصفهان به ســال 
481 ه.ق باز می  گردد که در دوران ملکشــاه سلجوقي )485-465 
ه.ق( پدید آمد )گدار،1368، 38( و بعدها در ادوار مختلف تاریخي، 
هر سلســله  اي چیزي بر آن افزودند. در ســال 701 ه.ق، به کمک 
محمد ساوجي وزیر الجایتو خدابنده، محراب گچي شبستان غربي 
ســاخته شد و در زمان سلطنت قطب الدین شاه محمود، شبستان 
الجایتو به دســت معماران چیره  دســت پایه  گذاري شــده اســت 
)ماهرالنقش،93،1378(. پیچیدگی و تنوع نقوش گیاهی را می  توان 
در مسجد جامع اصفهان یافت. محراب بسیار زیبای الجایتو، مزین به 
قاب  های اسلیمی با طرح  های متنوع از سر اسلیمی  هایی تزئینی است 
)تصویر17(. عالوه بر این، در این بنا همانند مسجد جامع اصفهان، 
اسلیمی و ختایی در ترکیب با خط نسخ دیده می شود )تصویر18(. 

عالوه بر نقوش اسلیمی، نقش انار که از دیرباز در کاخ  های ساسانی 
وجود داشت، در گچ  بری  های این مسجد نیز به چشم می  خورد)تصویر19(. 

تصویر10- گل  های12پر در گچ  بری زیر طاق، مسجد جامع 
نائین.

تصویر11- برگ  های کنگــر و پالمت در گچ  بری زیر 
طاق، مسجد جامع نائین.

ماخذ: )پوپ،1373، 179(

تصویر12- نقش گیاهی در گچ  بری فضای بین دو طاق، 
مسجد جامع نائین.

ماخذ: )خزائی، 1381، 51(

تصویر14- طرح  های اســلیمی اولیه در 
مسجد جامع اردستان.

تصویر15- نقوش اســلیمی ایوان مسجد 
جامع اردستان.

تصویر16- نقوش اســلیمی در گچ  بری 
محراب، مسجد اردستان.

تصویــر13- ختایی پروانــه ای در 
گچ  بری مناره، مسجد جامع نائین.

تصویر17- تنوع سر اسلیمی، محراب الجایتو.
ماخذ: )خزائی، 1381، 67و69(.

تصویر19- گل نگاره برگرفته از گل تصویر18- استفاده از قاب اسلیمي، محراب الجایتو.
نار، مسجد جامع اصفهان.
ماخذ: )خزائی،56،1382(

مطالعه تطبیقی نقوش گیاهی گچ  بری  های کاخ تیسفون با اولین مساجد ایران 
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جدول3- نتایج: کاخ تیسفون.

جدول4- نتایج: مسجد جامع نائین.

در دوران ساساني، گچ  کاري و گچ بري، مقام مهّمي  در هنر تزئین 
داشته اســت. نقوش گچ  بری دوران ساسانی، هم ردیف حجاری  های 
عظیم هخامنشــی از شاهکارهای عصر خود محسوب می  شده است. 
نقوش گیاهي که در تزئینات گچ  بری کاخ تیسفون متعلق به این دوره 
دیده شده است، شامل شاخ و برگ ها، نقش پالمت، کنگر، آکانتوس، 
انار و... است که شباهت بسیاری به نقوش هلنی- یونانی دارد. در دوران 
اسالمی، نفوذ و گسترش اسالم بر تمامی هنرها و گرایش  های هنری 
تاثیر بسزایی گذاشت و نقوش گیاهی در گچ  بری بناها به گونه  ای دیگر 
)نقوش اسلیمی و ختایی( باز نمود یافتند که نمونه  های بی  نظیر آن 
را می  توان در مســاجد این دوره یافت. طرح درختان مو، انار، انجیر، 
نخل، برگ های کنگر و مو و... در دوران ساســانی این بار در ترکیب 
با طرح های اسلیمی در دوران اسالمی دیده می  شوند )جداول 3-6(. 
فراوانی تزئین در مسجد جامع نائین، دارای خصلت ایرانی است. 

عالوه بر تداوم اســتفاده از نقوش دوره ساســانی از  جمله پالمت و 
آکانتوس در تزئینات گچ  بری این مسجد، نقش انگور به گونه دیگری 
ظاهر می  شود. نقوش انگور در هم بافته شده که ستون  ها و بخشی از 
محراب این مسجد را پوشانده است. استفاده از پاره  ای نقوش گیاهی در 
اشکال متفاوت در بنای این مسجد می  تواند تا حدی جنبه آزمایشی 
داشــته باشد. در مسجد جامع اردستان، شاهد ظهور اولیه اي از طرح 
اسلیمي هستیم که هنوز کامالً انتزاعي نشده و ترکیب بندي آن، یادآور 
حجاري معروف موجود در طاق بستان از دوران ساساني است. همچنین 
در ایوان این مسجد، کتیبه  اي سرتاســري وجود دارد که ترکیبی از 
نسخ و نقوش اسلیمي است. در مسجد جامع اصفهان، نقوش اسلیمی 
تکامل یافته و شاهد انواع سر اسلیمی  ها مانند دهن اژدری و خرطومی 
درگچ  بری  های این مســجد به خصوص در محراب الجایتو هستیم. 
عالوه بر این، خطوط نســخ در زمینه این اســلیمی  ها دیده می  شود.

نتیجه

نقوش گیاهي و توضیحاتسبک گچبريدوره/ تاریخبنا

-ساسانیکاخ تيسفون
مهمترين نقوش گياهی که در گچبری کاخ تيسفون ديده می شود عبارتند از: شاخ 
و برگ ها، نقش پالمت، کنگر، تاک و پيچک، انار و غيره که زينت بخش ازاره ها، و 

ديوار ها، ديوار طاق و طاقچه هاي درون و حاشيه های تزئينی کاخ بوده اند.

تصاوير نقوش گياهي در گچبري مسجد جامع اردستان

در مرکز خط پهلوی بر 
باالی دو بال توسط دانه 

های مرواريد احاطه شده 
و در حاشيه برگ های 

کنگر قرار دارند.

نقوش پالمت در استوک 
دايره ای

حاشيه تزئينی با 
برگهای کنگر

برگهای درهم فرورفته به نقوش انگور در تزئين ديوار
شکل S که در انتهايشان 

دارای برگ و خوشه 
هستند.

نقش انار در داخل برگ 
نخل)پالمت(

نقوش گیاهي و توضیحاتسبک گچبريدوره/ تاریخبنا

خراسانيصدراسالم-اواسط قرن 4ه.قمسجد جامع نائین

- سادگي، بي پيرايگي و پرهيز از بيهودگي
- طرحي آرام+برجستگي کم+رنگ

اين ساختمان کال سادگي شيوه خراساني را ندارد. آرايه هاي گچبري، کاربرد ساختمايه 
گرانتر و تيزه دار شدن پوشش ها و بلنداي آن ها اين را ثابت مي کند.

تصاوير نقوش گياهي در گچبري مسجد جامع نائين

های  برگ  و  ها  ساقه 
گچبري هاي  در  پيچدار 

پاي ديوار

نقش گل 12 پر به همراه نقش 
های ريز کنگر و پالمت در زير 

طاق مسجد

های  ساقه  و  آکانتوس  نقوش 
مسجد  گچبري هاي  در  پيچدار 
جامع نائين ) فرمي شبيه اسليمي(

نقوش گياهي)پروانه اي( در 
گچبري هاي مناره

نقش انگور در گچبري هاي پاي ستون، مسجد
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جدول 5- نتایج: مسجد جامع اردستان.

جدول 6- نتایج: مسجد جامع اصفهان.

جدول7- مقایسه نقوش گیاهی در  گچ  بری- کاخ تیسفون و مساجد نائین، اردستان و جامع اصفهان.

آثار برجاي مانده از مسجد اوليه )پيش از سلجوقي(: نمونة اول  گچبري که در گوشة 
جنوب غربي حياط مسجد قابل مشاهده است، به لحاظ سبک شناسي متعلق به قرون 
نخستين اسالمي است،که به انتزاع گرايش دارد. در نمونه ياد شده شاهد ظهور 
اوليه اي از طرح اسليمي هستيم، که هنوز کاماًل انتزاعي نشده و ترکيب بندي، آن 

يادآور حجاري معروف موجود در طاق بستان از دوران ساساني است.
مرحلة مهم دوم: گچبري هاي گسترده در ايوان جنوبي و گنبد خانه مسجد است، که 

متعلق به دورة سلجوقي بوده و از تنوع زيادي برخوردار است.

مطالعه تطبیقی نقوش گیاهی گچ  بری  های کاخ تیسفون با اولین مساجد ایران 
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پی نوشت ها

1 Palmettes.
2 استوک به معنی قطعه ای از گچ  بری با طرح های مختلف است.

3 Arabesque.
4 Rosette.
5 Stylized Leaf.
6 Acanthus.

7 از گچ  بری  های اصیل و قدیمی دوران اسالمی است. فرورفتگی و برجستگی 
آن بسیار کم )حدود 3-2 میلی  متر( است.
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