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  ::  چکیدهچکیده

وده، ایرانيان این هنررا بيشتردر معماري براي تميزي و تزیين به كار مي بردند. آثار عمده به دست وده، ایرانيان این هنررا بيشتردر معماري براي تميزي و تزیين به كار مي بردند. آثار عمده به دست هنرگچکاري از دیربازدر ایران مرسوم بهنرگچکاري از دیربازدر ایران مرسوم ب                  

. قبل از دوره ساساني از دوره هخامنشي نيزآثارگچي اندكي بدست آمده، اما جامع ترین آثار . قبل از دوره ساساني از دوره هخامنشي نيزآثارگچي اندكي بدست آمده، اما جامع ترین آثار استاستآمده از این هنر مربوط به دوره ساساني آمده از این هنر مربوط به دوره ساساني 

، تزیينات دوره ساساني است. نقوش مورد استفاده در دوره ساساني شامل نقشهاي طبيعي، ، تزیينات دوره ساساني است. نقوش مورد استفاده در دوره ساساني شامل نقشهاي طبيعي، باشدباشدي ي باستاني بدست آمده كه دال بر شکوفائي گچبرباستاني بدست آمده كه دال بر شکوفائي گچبر

فرهنگ اسالمي در زمينه نقش، ميراث دار هنر ساساني شد و با قبول نقشهاي استيليزه، گياهي فرهنگ اسالمي در زمينه نقش، ميراث دار هنر ساساني شد و با قبول نقشهاي استيليزه، گياهي   است.است.استيليزه، گياهي، حيواني، انساني و هندسي استيليزه، گياهي، حيواني، انساني و هندسي 

مود كه در سده مود كه در سده ده نده نههاین تاثير را بيش از همه شاید بتوان در تزیينات گچبري مشااین تاثير را بيش از همه شاید بتوان در تزیينات گچبري مشا  مال رساند.مال رساند.و هندسي این نقشها را در صنایع هنري به حد كو هندسي این نقشها را در صنایع هنري به حد ك

  این پژوهش با استفاده از روشهاي اسنادي و ميداني به مطالعه تاثير تزیيناتاین پژوهش با استفاده از روشهاي اسنادي و ميداني به مطالعه تاثير تزیيناتترین تزیين بناهاي اسالمي محسوب مي شد.ترین تزیين بناهاي اسالمي محسوب مي شد.هاي اول هجري عمده هاي اول هجري عمده 

هاي نقوش هندسي، گياهي، انساني و حيواني، هاي نقوش هندسي، گياهي، انساني و حيواني، انواع نقوش گچبري دوره ساساني در گروهانواع نقوش گچبري دوره ساساني در گروه  بر دوره اسالمي پرداخته است.بر دوره اسالمي پرداخته است.  دوره ساسانيدوره ساسانيگچبري گچبري 

بيشترین تاثير بيشترین تاثير دهد كه دهد كه خط و كتيبه بررسي شده و رد پاي این نقوش در تزیينات گچبري دوره اسالمي مطالعه شده است. نتایج پژوهش نشان ميخط و كتيبه بررسي شده و رد پاي این نقوش در تزیينات گچبري دوره اسالمي مطالعه شده است. نتایج پژوهش نشان مي

اند. همچنين تركيب تزیين با اند. همچنين تركيب تزیين با حاشيه هاي تزیيني دوره اسالمي به كار گرفته شدهحاشيه هاي تزیيني دوره اسالمي به كار گرفته شدهسي در زنجيره ها و سي در زنجيره ها و ددشود. نقوش هنشود. نقوش هندر نقوش گياهي دیده ميدر نقوش گياهي دیده مي

  توان ملهم از دوره ساساني دانست.توان ملهم از دوره ساساني دانست.  نوشته)كتيبه( در دوره اسالمي را مينوشته)كتيبه( در دوره اسالمي را مي

  

 کلمات کلیدی :

 نقش حيواني. ،هندسينقش گياهي، نقش  ،ساساني گچبري



 

 2 

 

 مقدمه:

نر آن ق در كل هش مضامين جدیدي چون منع تصویرنگاري و مجسمه سازي تحولي عميدر اواخر دوره ساساني با ظهور اسالم و پيدای   

 :هنر به دو شاخه مجزا تقسيم گردید ، در نتيجهوقوع پيوسته زمان ب

 ري كه از قيد و بندهاي مذهبي آزاد بود.هنردربا -1

 مذهبي كه در خدمت آرمانها و اصول مذهبي بود. هنر -2

هان دربار پادشا در كاخ ها و بسياري از آثار هنري كه و صنایع گردید. تمایزهاي بصري و تکنيکي متنوعي در هنرهااین تمایز باعث ایجاد     

 ي از هنرهايخش عظيمببا این حال بایستي توجه داشت كه  به كار گرفته شده اند را نمي توان در بناهاي مذهبي و یا عمومي مشاهده نمود.

سر كه در سرتا یي استهاي مي توان دید.گچبري از جمله هنرهم در بناهاي درباري و هم ابنيه عمومي و مذهب تنوعاسالمي را تنها با اندكي 

بتني مي دین مبين وصيه هاگچ سطح سفيد و تميزي را ایجاد مي كرد كه با ت سرزمينهاي اسالمي و در ميان كليه انواع ساختماني دیده شده است.

 تطابق كامل داشت. بر سادگي، تميزي و بي پيرایه گي 

ه مربوط به اماكن گچبري درباري سرشار از نقوش، نگاره ها و مضاميني بود كه دنباله روهنرگچبري زمان ساسانيان است. اما در آنچه ك 

كار با  د. اینان دهه درآمتغيير كرده به صورت استيليز از هنرساساني صورت گرفته، اما نقوش گل و بته ها ها چه همان اقتباسمذهبي است، اگر

 شخيص داد.تهن را ولي با كمي دقت مي توان این نقوش ك ،چنان ظرافت و دقت نظر انجام گرفته كه تشخيص آن به آساني امکان پذیر نيست

رایش و رصت پيفدنياي اسالم در دوران شکل گيري و تحکيم قلمرو و ساختار خود بيش از هر چيز دیگر دچار درگيري هاي سياسي بود و 

هاي پيشين  و سبک ها اخذ و پذیرش شيوه ،ترین و بهترین راه براي اعالم موجودیتپس ساده ازش نوع جدید و خاصي از هنر را نداشت؛پرد

زي طبيعت پردا ویرنگاري در آغاز راه خود با وضع قوانيني همچون منع تصوتوان گفت كه هنر اسالمي لحاظ مي به همين همراه با تغييرات بود.

 نتقال و گسترش هرچه بيشتر هنر كهن ساساني همت گمارد. تنها به ا

 روش پژوهش :

ساني شناسایي شده هاي گچبري دوره سا ه تا شيوهابتدا تالش گردید .است روش تحقيق در این مقاله به شيوه اسنادي بوده

هایت تالش شد تا ردیدند و در نگگچبري دوره اسالمي مطالعه در گام بعدي آثار و ویژگي هاي آن مورد بررسي قرار گيرد. نقوش

یح و کدیگر تشرینر با پاي هنر ساساني در آثار دوره اسالمي دنبال شود .ضمن بررسي و مقایسه، تفاوت ها و شباهت هاي این دو هرد

 توصيف شده است.

 پیشینه پژوهش :

ژوهش ها ازدقت برخي از این پ نر گچبري ساساني و نيز گچبري اسالمي مطالعات مختلفي انجام شده است.هدر رابطه با 

وهش سالمي پژا دوره و پيش از اسالمگچبري  نقوش اما با این وجود در زمينه مقایسه وارزش تحقيق باالیي برخوردار هستند.

 عبارتند از: مرتبط هاي پژوهش ترینمهم .چشمگيري صورت نگرفته است 
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 . 318-380 :13آن در صنایع اسالمي، فصلنامه هنر،  اثيربررسي هنر گچبري ساساني و ت(،  1365 -1366)انصاري، جمال-1

 است. پرداخته صنایع اسالميتمامي هنر گچبري بر  به بررسي تاثيراین پژوهش 

 .  23-45: 25اثر ،،بررسي هنر گچبري دوره اسالمي ، فصلنامه ( 1374)سجادي،علي-2

 ست.این مقاله یران ارین مطالعه در خصوص تاریخ گچبري ات مقاله فوق، بعدا به صورت كامل تر نيز انتشار یافته است. مهم

لي به در این كتاب فص ي.گسازمان ميراث فرهن تهران:ي ایران ،،تزیينات وابسته به معمار( 1376)كياني ، محمد یوسف -3

 اختصاص یافته است.  از دوران پيش از اسالم تا پایان دوره اسالمي تاریخ گچبري ایران و سير تحوالت آن

ژوهش پمایز شود، وجه ت ترین تزیينات معماري پيش از اسالم محسوب مي از آنجا كه گچبري دوره ساساني یکي از مهم

ري نقوش گچب اني برحاضر با منابع ذكر شده این است كه مقاله حاضر به روند تاثير نقوش مورد استفاده در هنر گچبري دوره ساس

 كند. دوره اسالمي را مطالعه مي

 ساسانی: وره گچبری د 

به صورت  اده از گچه استفدر ایران متداول بوده است. پس از دوره عيالمي ك استفاده از گچ در ایران از دیرباز)دوره عيالمي(

وره دمالط براي متصل كردن سنگ یا خشت، روكش دیوار، یا حتي به صورت سنگ گچ براي ساخت تندیس متداول بود، در 

پوش یا روكش دیوارها بسيار مورد توجه قرار ن كفاخ تخت جمشيد به عنوهخامنشي استفاده از گچ دركا

شد كه سطح دیوار را با آن در این دوران همچنان گچ به عنوان روكشي ساده استفاده مي(.  Schmidth,1953:120گرفت؛)

ز گچ در اد. در دوره پارتي استفاده كردنرسيم ميتها یا گلهاي لوتوس پس روي آن را تزیين ساده مانند نقش غنچهپوشاندند و سمي

ينات ن، با تزیز ایرااتزیين ستونها و سرستونها بسيار رواج یافت. برخي از سرستونهاي یافت شده از دوره پارتي،در داخل و خارج 

د هنر رشتکامل و  ورهدوره ساساني به عنوان د پس از دوره پارتي كه داراي سبک وهنر خاص خود بود،اند. گچبري آراسته شده

مان زر این دچراكه  .این دوره چشمگير است روند تکامل آثار وشيوه هاي هنري است گچبريشود. آنچه در هنرگچبري محسوب مي

 ها گردید.بب پرورش و بروز خالقيتو همين عامل س هاي خاص آن توجه گردید به هنر با ویژگي

ونه این ترین نممعروف سازي و تنوع یافتن آن اشاره نمود. طاقتوان به اشاعه وگسترش طاق وظهور ميوامل نواز جمله ع

؛ در ر ساختماندرد گچ طاقي نيسار یا نيسا در نزدیکي كاشان است كه نمونه ارزنده اي است براي نشان دادن كاربها چهارچهار طاقي

ه بهاي ساختمان را توانسته قلوه سنگدليل خاصيت چسبندگي ميه چرا كه ب .به عنوان مالط به كار رفته است ،گچ ،این چهار طاقي

 .( 58 : 1346،)پوپ ،ها این ماده مورد استفاده قرار گرفته استسباند و در فواصل ردیف آجر و سنگهم بچ

گنبد و هاي زیرقوس براي زدن نيم-مالط ،ب-اي الفچهار طاقي نيسا یا نسا در مجموع سه گونه كاربرد گچ را به صورت ه

 ضروري بنا اماستحک جهت را گچ از استفاده ساساني دوران در كه است مساله این موید و دهدمي نشان گچي هايهالل براي –ج 

 (. 324: 1365،)انصاري ،یده استدهاي عظيم انجام گردر بناهاي با شکوه و كاخ كار این و انددانستهمي

واد ساختماني مثل سنگ و آجر نيازمند پوششي اما م .در دوره ساساني استفاده از سنگ در ساخت بنا بسيار متداول بود

 طاقچه هاي تزیيني استفاده شد. به شکل بودند. بنابر این در گام اول از گچ به عنوان روكشي ساده و یا
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ده از با استفا ساساني كه همانند تزیينات ستون هاي پيش از دوره استجاي دیگر ها بيشتر از هر استفاده از گچ بر روي ستون

ان تون در زمروي س تزیين ا و سایر عناصر تزیيني اعم از گياهي یا هندسي و یا تلفيق این دو با هم انجام مي شده است.پالمت ه

في را لفرم هاي مخت ،زیينت این نوع هنرمندان براي تنوع بخشيدن به .ساسانيان تکامل یافت و در دوران اسالمي مورد تقليد قرار گرفت

ین گونه اري از اآث طرف كردند.ستون را بر بعضي موارد با استفاده از نقوش عمودي و موازي نقایصدر  .روي ستون پياده كردند

 مسجد نایين مشاهده نمود. و بعدا در آرایش را مي توان در كاخ بيشاپور،

ان عجيب راین چنداببن .ودبگذار بر تکامل هنر ساساني تمایل آنان در رقابت با آثار و هنر هخامنشي یکي از عوامل بسيار تاثير

 .( 95: 1376اني،،)كينوع مختلف تزیين گچبري به وجود آمده است 40نوع و در كاخ كيش بيش از  8نيست كه تنها در كاخ تيسفون 

ه و دفت بوگچبري هاي ساساني به خوبي موید این نکته هستند كه طرح هاي آرایشي از دوران هخامنشي در جهت پيشر

نيم  برجسته و سمه هاياین هنر را مي توان به صورت مج ،گذشته از كاربرد گچ بر روي بنا تر شده است.هتر و پر مایپيوسته فراوان

 برجسته در زمينه نقوش انساني و یا صورت سازي به همراه گل و بوته و نقوش هندسي یافت .

 کاربرد گچ در دوره ساسانی: شیوه های

 لفي صورت گرفته است كه عبارتند از:در دوره ساساني استفاده از گچ در قالب هاي مخت

هاي  اللبراي  ساخت ه -راي زدن نيم قوس هاي زیر گنبد.جب -ب  ستفاده از گچ به شکل مالط و ماده چسباننده.ا -الف

 راي تزیين سطح دیوار و بناها .ب -د  سطح ناهموار دیوارهاي سنگي. نگچي و نيز پوشاند

 گچبری دوره ساسانی : روشهای

 وره ساساني به سه طریق انجام مي گرفت:گچبري در د

 .آوردند مي در سطح از گودتر و تر پایين صورت به سطح روي را نقش كه كاري كنده صورته ب – 1

 .كاري برجسته صورت به بري گچ– 2

 با اغلب چبري،گ نوع این در. ساخت مي پذیر امکان را آن انبوه توليد و شد مي تهيه قالب از استفاده با كه قالبي نقشهاي – 3

 (. 80: 1365ند،)پوپ،دداري كرده در كنار هم قرار ميگي كردند و موضوعات مختلف را جدا از هم قالبمي رنگهاي زیبایي كار

 حاکم بر گچبری دوره ساسانی : بصری اصول

ختصر مبه طور  ر این نقش و طرح ها حاكم بود كهبخاصي  بصري اصول ،روشهاي متنوع و نقشهاي فراوان و جدید در كنار

براغلب  صرياین اصول ب .هاي مربع شکل در حکم كادر قاب-4، هاي دو معنایي از طرح استفاده-3،  تکرار-2،  تقارن-1عبارتند از:

جب ل بصري موین اصوكارگيري ا ههنر ساساني حاكم هستند. اما در تزیينات گچبري دوره ساساني ب ها و به طوركلي ساختارنقشمایه

ه ي شکل دهنده به تزیينات گچبري دوره ساساني بتري شده است. اساسا این اصول بصري، پایهوسيع و متنوعهاي تزیيني توليد سطح

 روند.شمار مي
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 نقش و طرح در هنر گچبری ساسانی:

ركلي ه طوب داد. دسته هاي جداگانه مورد بررسي قرار بري این دوران بایستي آنها را درهاي گچ شناخت طرح و فرم براي

 دسته تقسيم مي شوند: 4از نقطه نظر طرح هاي ارائه شده به  نقوش گچبري،

 ،استيليزه هاي طرح شامل هندسي نقوش –الف 

 ،گياهي نقوش –ب 

 ،نقوش انساني و حيواني -ج

 (. 325: 1365و كتيبه،)انصاري ، خط نقش –د 

 : نقوش هندسی-الف

به كار  هامختلف تشکيل شده و غالبا در حاشيه صورتهاي  در ال از خطوط مستقيم و شکستهاین نوع از نقوش معمو

هاي و فضاش یافته دیده مي شود كه گستر "صليب شکسته و یا چليپا"دسي نقش هاي هندر بسياري از موارد در تركيب .روندمي

اي در  از خانه نوع تركيب هاي ایننمونه است. شدهاغلب گل لوتوس یا پالمت و برگ نخل پر  هاي گياهي،خالي آنها توسط موتيف

     .( 1 -4ویراتص،1جدول)،تيسفون و از شهر كيش به دست آمده است

از  .ه استشدل و هم در مورد جزئيات اعماها تركيبهم در  شيوهتکرار نقوش در هنر ساساني بسيار چشمگير است و این 

اي م موتيف هعي تداوز نقوش اصلي این دوران هستند و به نواشاره نمود كه ا "هاها و منحنيدایره"ها مي توان به  مله این طرحج

لي و مركزي طرح اص در بندهاي بزرگتري را داده كه به عنوان قاب تکرار این دوایر تشکيل دایره شوند. گچبري اشکاني محسوب مي

 (. 5-17 :1378مودي،مح)،رفته استبه كار رفته و نه تنها در تزیينات معماري بلکه در تزیين پارچه پر زیور مردانه نيز به كار 

 اصلي و یا عنوان حاشيه طرحهاشاره كرد كه همواره ب "قلبي و اشکي"از جمله دیگر نقوش تکرار شونده مي توان به نقوش 

 پر كننده فضاهاي خالي استفاده شده اند.

ه عنوان ل كه بع و مستطيل شکاما طرح هاي مرب .در طرح هاي گچبري این دوره كمتر نقش كثيراالضالع به چشم مي خورد

ده البگيري شهاي ق تفراوان است و این بيشتر به این دليل است كه در این دوره گچ را به صورت خش نيز قاب گچبري استفاده شده

 (. 32 تا:بي،)مالتروسایي ،تهيه مي نمودند و نقوش كنده كاري بسيار كم به چشم مي خورد

 : نقوش گیاهی-ب

ورت صبه  و زیور یافته ص گچبري ساساني است. در تزیين ساساني اشکال طبيعي توسعه پيدا كرده،طرح هاي گياهي شاخ

خل هاي نبرگ  ز:امهم ترین نقوش گياهي كه در آثار گچبري ساساني مشاهده مي شوند عبارتند  طرح هاي خالصه اي در آمده است.

، جير، كنگرتيليزه انهایي شبيه به برگ اسو پيچک، نقش بلوط ونقش، نقش تاک گل نيلوفر آبي، ميوه انگور و انار كاسبرگي، 5و  3

 (. 5-17تصاویر، 1جدول،)تر از همه نقش درخت زندگيو مهم ،نيلوفر
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 ه ونقوش تاز یگر بهبه طور كلي طرح هاي گياهي داراي صورگوناگون وتا حدي تخيلي بوده وهنرمندان با تلفيق آنها با یکد

هاي گوناگون الت، چرا كه از آن درحخاصي بودهاهميت نخل پنج كاسبرگي بين هنرمندان داراي  برگ طرح اند. جدیدي دست یافته

چک ها وار بر پيد و حتي سقاببن ، نقش اصلي،فراوان به عنوان حاشيه تزیينيمقياس  این نقش را مي توان در اند. استفاده فراوان برده

 مشاهده نمود.

 ،روي هم در ورو یا  صورت برگ نخل سه كاسبرگي پشت بر پشت هم داده يم شده و بهدر بسياري از موارد هر برگ به دون

برگ " .( 5-8ویرتصا ،1جدول )،اندانار را در خود جاي داده نقش اصلي را در ميان گرفته و یا اینکه دو نيم برگ آن ميوه هاي انگور و

 (. 207-208 : 1375،)ریاضي ، بعدا ازهمين برگ نخل ها منشعب شد "مو پنج قسمتي

 .افتفراوان ی توسعه ، رشد وهایي كه كاربري آنها از دوران اشکاني آغاز گردیده بودانواع پيچک استفاده ازمان در همين ز

هاي  هاراي شاخد اند،از زوایاي مختلف در هم فرو رفته sاكنون پيچک ها به صورت جفت هاي متصل به هم در شکل حرف 

ن ري مي ترخا التونهاي مربوط به چسحتي بر روي یکي از هاي آنها منتهي به خوشه هاي انگور است.بندي شده هستند و انت بخش

 ي هستند.اسالم هاي چرخشي مشاهده نمود كه در نگاه اول به شدت یاد آور اسليمي هاي دورهتوان این پيچک ها را به شکل قوس

زاده مي  ز درون آنالمي ادا تحول یافته و اسليمي هاي منحصر به فرد اسوار خود بع این نقوش با زیبایي و ریتم تکرار شونده موسيقي

 .(9-12ویراتص، 1جدول )(، 72-80 :1374،)فریه ،شود

پس در عصر و سور هاي نيلوفر است. این نقش در مصر به وجود آمد و از آنجا به آشها و گلنقش بسيار زیباي دیگر غنچه"

ي منبت كار اكي وسازي، حک، جواهرترین نقوش در معماريبعدا در دوره هخامنشي از متداول مایهرسد. این نقشلرستان مي مفرغ به

آمده است و ل دروگلهاي جامي شک در آثار گچي ساساني این نقش به صورت غنچه هاي نوک تيز(.  11: 1379،)گيرشمن، "مي گردد.

 (. 13-15، تصاویر 1 ،)جدولدهدهاي ساساني به خود اختصاص مياي را در گچبريفضاي عمده

 :  نقوش انسانی و حیوانی-ج

ب آن محسو وي از مهمترین عالیقها و مشغوليات  حالت هنر ساساني داراي سجيه انساني است و پرداختن به انسان،

ه ي بودروم وناني واین بينش زميني و جسماني كه رد پاي خود را در تمامي هنر بر جا گذارده اصالتا متعلق به فرهنگ ی شود.مي

 .(  392: 1379)رمان گيرشمن،،است

ب وار بر اسسان هاي انس ها، این آثار شامل نيم تنه. اساني داراي موتيفهاي انساني استتعداد زیادي از آثار گچي دوره س

 .( 22-26، تصاویر  1جدول )،استبدون حاشيه پردازي و در بعضي موارد اساطير انساني بالدار 

ب و ،تركياناتقشهاي حيوان در استفاده از نهنرمندان این زم.ت آمده است سنقش حيوان نيز فراوان بدغير از نقوش انساني هب

ر خور تامل هاي بارز د یژگيها از حيوانات با تکيه بر وهاي انتزاعي و استيليزه آن فرینشتلفيق آنها به مهارت كامل رسيده بودند و آ

 است.

شير، عقاب و پرندگان كوچکي هستند كه به  گراز، گوزن، ور عمده شامل بز،گچبري به ططرح هاي حيواني بر روي آثار 

 صورت هاي گوناگون به كار برده شده اند.
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ن آن نمونه مشهورتری ؛ظاهر شده است هندسياز نقوش گياهي و  بنديقابنقش حيواني گاه به صورت سر حيوان در درون 

، 1ول جد )،ستاي بال كه این جفتي بال یکي از مشخصه هاي هنر ساساني و یا سر حيوان محصور شده در درون جفت سر گراز است

   .( 18-21ویراتص

از  ين نقش بزبر این داما  ها و یا گوزن و گاو را در حال چریدن مشاهده كرد.توان پرندگان را درون پيچک در سایر آثار مي

ده رخوردار بودیرباز در فرهنگ ایران از محبوبيت ب از البته نباید فراموش نمود كه بز و ترین نقوش محسوب مي شودمحبوب

ابر روي هم در بربز را به صورت بالدار،پشت به پشت هم داده و یا روب ،در گچبري هاي ساساني (. 56 : 1362،)محمد حسين،است

يوانات دیگر ح(. 21،19ویر  اتص، 1جدول  )،توان مشاهده نمود درخت زندگي و حتي به صورت نيم تنه محصور در جفتي بال مي

 در آثار گچبري به طور پراكنده مشاهده مي شوند. شير نيز و شتر نظير اسب،

كه  يانها یا پرندگیا به صورت عقاب ها به چشم مي آیند و اشاره شد اغلب درون پيچک قبال نقش پرندگان همان طور كه 

اي ههار گوشهتوان در دوایر و چبرخي نمونه ها پرندگان را ميدر  شوند.، دیده ميبر روي شاخه هاي انگور قرار داردپنجه هایشان 

ووس یا نيز طا وسيمرغ  هاي گچبري ازمرغ خيالي یانقش هایي كه ميوه انگور و برگ آن نمایش داده شده یافت.منظم و یا دایره

 ان در زمره این آثار محسوب داشت.كركس و كبک را نيز مي تو

 :  نقش خط و کتیبه-د

ه این زمين ما چون درا شده باشد، متداولن اخط روي گچ از عهد اشکاني كارگيري هشيوه بآید كه  موجود چنين بر مياز آثار 

هاي  تيفه با موكه همرا اندازي بر روي گچ متداول ساختند تصور مي شود كه ساسانيان رواج خط را با طرح اثري در دست نيست،

ن ها را آمي توان  و ده استهایي از كتيبه به تنهایي یافت شده كه در آن با كلمات بازي ش البته نمونه اوليه بکار برده مي شده است.

ورت صهترین اولين نمونه هاي هنرگرافيک ایران محسوب كرد كه سعي شده است تا كلمه اي را در كمترین فضاي ممکن و به ب

 .( 27، تصویر 1جدول )،ماده اي چون گچ نمایش دهند بستطراحي و سپس با كار

 گچبری دوره اسالمی :

نر هدر زمينه  رود.آن به شمار مي بخشترین  هنر اسالمي و حتي مي توان گفت مهماصلي هاي هنر ساساني یکي از پایه

ردازي و نقش پ اگرچه پيشرفت و تنوع .كل تزیينات اسالمي این هنر را متاثر ساخته است ،شک سابقه این نوع تزیينگچبري بي

این  وليه اسالمادر چند قرن  .سازدميریشه یابي نقش ها و بررسي آنها را دشوار  ،هنر اسالمي بر متنوع الهام و تاثيرهمچنين مراكز 

  .تاثير بسيار بارزتر و مشهودتر است باالخص در هنرهاي تزیيني بنا

به آداب و سنتهاي باستاني  دانستند و به همين لحاظ خود را از اعقاب شاهان ساساني مي‹ هـ.ق. 386تا  261› سامانيان 

ایران عالقه و توجه وافري داشتند. در بناهاي آن دوره چه از نظر طرح وچه از نظر خصوصيات تزیيني شباهتهاي زیادي با دوره 

این بنا شود. مثال بارز از این گونه بناها مقبره اميراسماعيل ساماني است. نکته قابل توجه در رابطه با ساساني و قبل ازآن دیده مي

و   هاي تزیيني مختلف ازنقوش مُهري است كه شاید براي اولين باردراین جا به كار رفته باشد؛این شيوه بعداً توسط غزنویان طرح

 سلجوقيان دنبال گردید.
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 جموعه تصاویر مربوط به نقوش گچبری دوره ساسانی و طبقه بندی آنها.م -1جدول 

 379: 1366ازگچبری کاخ کیش، منبع:)انصاری، طرحی -3(، 379: 1366گچبری کاخ تیسفون، منبع:)انصاری،-2(، 375: 1366ی،گچبری کاخ تیسفون، منبع:)انصار-1تصاویرجدول:شرح

 -22(،  380: 1366گچبری دوره ساسانی،منبع: )انصاری،  -21های چال ترخان ری،)منبع:آرشیو تصویری موزه ملی(، گچبری - 20تا  5گچبری کاخ کیش،)منبع:آرشیو تصویری موزه ملی(،-3(،

تا  25(، 37: 1374سردیس شاپور ساسانی، منبع: )سجادی، -24سردیس گچی دوره ساسانی، محل نگهداری موزه ملی ایران،  -23های چال ترخان ری،)منبع:آرشیو تصویری موزه ملی(، گچبری

 های چال ترخان ری،)منبع:آرشیو تصویری موزه ملی(.گچبری- 28
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سفيدو قرمز در  سياه،نيشابور آثار گچي به صورت گل رُزت و پالمت همراه با نقاشيهایي به رنگ زرد، از دوره ساماني در

ي، هاي گياه نقاشي هاي نيشابورباه است. در حقيقت دیوارها در خانهكنار تصاویر حيوانات اسطوره اي ایران باستان به جا ماند

زیيني جدید ت كه از خصوصيات ساساني است تزیين شده؛ در عين حال اصولمناظرطبيعي، حيوانات، نقش انسان و موضوعات دیگر 

همي بين متباطي در آن ها دیده مي شود كه بعدها از مختصات تزیينات اسالمي گردید. مي توان گفت گچبریهاي نيشابورحلقه ار

 (. 158-150: 1352،)زماني ، شودمي با دوران پيش از آن محسوب ميگچبري دوره اسال

مهمترین اثر موجود، گچبري مسجد نایين است كه با حياط، ‹ آل بویه› اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم در  

شامل سه  ينات مسجدرد. تزی، پيوند عميق و ناگسستني با دوره ساساني دازیباترازهمه گچبریهاي ایوانها، سقف ها، قوسها، ستونها ومهم

ته ه و پرداخني ساختكليه تزیينات آن با تغييرات اندک به شدت تحت تاثير هنر ساساو دستة هندسي، گياهي و تزیينات خطي مي شود

 شده اند.

ركاري به حيات خود ادامه هنر گچبري دوره آل بویه با اهميت خاصي كه داشت به دوره سلجوقي منتقل شد و در كنارآج

عمال دوره است ته اینآل بویه و غزنویان؛ از مختصات برجس توان گفت كه تزیينات دوره سلجوقي تركيبي است از هنر تزیينيداد. مي

بندكشي تزیيني   كند.مغول و تيموري نيز ادامه پيدا ميبرجسته به طور همزمان است كه در دوره هاي  گچبريدو یا سه سطح مختلف 

هده اماني مشاماعيل سمقبره اميراسبراساس خطوط عمده بنا و نقوش مُهري یا توپيهاي گچي ته آجري، كه نخستين نمونه آن در بناي 

 شد در این دوره با جدیت و توجه بيشتر دنبال گردید.

سبب  ده تزیينيو ما عنوان مصالح هدر دوره ایلخاني نهایت ظرافت در طرح و نقش به كار گرفته شد و استفاده زیاد از گچ ب

ن آدهد و كاشي جاي يگچبري جایگاه اصلي خود را از دست مبا پایان گرفتن دوره ایلخاني،  شکوفایي هر چه بيشتر این هنر گردید.

 ت.دود اسگيرد. در این زمان استفاده از گچ به كتيبه هاي دورتادور صحن مسجد و تزیينات مختصر وكم برجسته محرا مي

نيز جالب گچبري  در زمان صفویه با اینکه كاشي در انواع مختلف خود نقش اساسي را در تزیين ایفا مي كند، كم و بيش آثار

زیيني با تچبري گاست.  از همه نمود دارد نقاشي روي گچ كه در نوع خود حائزاهميت است. آنچه كه در این زمان بيش وجود دارد

ود. تنگ ب مي شاز دیگر انواع این دوره محسو "تُنگ بري "برجستگي كم در حد ضخامت یک مقواي نازک و نوعي تازه تحت عنوان

 نمونه بارز آن در كاخ عالي قاپو اصفهان به چشم مي خورد.  كهت بري نمونه اي اس

هنر گچبري تنوع جدید و پس از صفویه و در دوره قاجاریه اگر چه در اكثر هنرها ركود و ضعف بسيار رخ داد، ولي در 

ن همچوسيتي أ هلنيغرب با منش. در این دوره نقوش الهام گرفته از به وجود آمد تر در فضاهاي جدیدشمار و كاربرد نقوش تازهبي

خانه  ند آنچه درایر وسایل زندگي مانسماور، قوري و س›طبيعي و نقوش جدیدتر از ابزار و اشياء روزمره برگ هاي شبه برگ كنگریها،

 رانيكهن ای و گلْ سرخ هاي درشت به صورت منفرد یا در گلدان هاي مختلف با مضامين‹ بروجردیها در كاشان دیده مي شود.

 ونو سرست ، ستونها و سردرها، سقف، دیوارهاي باالي پنجرهو گاو تركيب شده در سينه سنتوري همچون انسان و حيوان، جنگ شير

حد با نوع بيتليقه و سهمه جا با ذوق و ها وپيش بخاریها عناصري درمعماري این دوره هستند كه در به كار رفته است. انواع طاقچه

 (. 27 : 1374و تزیين گردیده اند،)سجادي ، استفاده از گچ ساخته 
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ر دوره ار رفته دبه ك هاي مساله تاثير گچبري دوره ساساني بر هنر گچبري دوره اسالمي بيش از هر چيز در رابطه با نقشمایه

ات تزیين .اددشخيص ت هاي كهن ساساني راتوان نقشمایهزماني این تاثير بسيار بارز و آشکار است و به خوبي مي مشهود است.اسالمي

ين ها ر تزید اريبسي يراتتغي نيز زماني ومسجد جامع نایين و مسجد پامنار زواره نمونه هاي بسيار خوبي از این نوع اقتباس ها هستند

 و نقوش ایجاد شده است اما همچنان رد پاي هنر ساساني قابل تشخيص است.

 نقوش متداول در دوره اسالمی :

اند و به شکل است.نقوش هندسي بسيار پيچيده شدهعمده از نقوش هندسي و گياهي استفاده شده دردوره اسالمي به طور 

ورت پایه هي به صكيب با نقوش گيارهاي هندسي را در ت گره هاي هندسي مختلف دیده مي شوند .در برخي موارد مي توان این گره

ست.نقوش ياهي احقيقت نقشمایه اصلي دوره اسالمي، نقش گ نقش گياهي مشاهده نمود.نقوش گياهي نيز بسيار متنوع هستند و در

ده اي را لب و ارزناي جاهمونه انساني به دليل محدودیت هاي دیني بسيار كم و پراكنده دیده مي شوند اما در رابطه با نقوش حيواني ن

 ند.مار مي روشمي به یه هاي دوره اسالخي آثار و ابنيه مشاهده نمود.خط و كتيبه نویسي از جمله محبوب ترین نقشمارتوان در بمي

 :در گچبری دوره ساسانی و اسالمی وشمقایسه نق

ش قود این ني مواربسياري از عناصر تزیيني دوره ساساني را مي توان در بناهاي اسالمي مشاهده نمود كه اغلب در بسيار

 وفر،ک، گل نيلاک و پيچت اي ،برگ كنگر،ابزارهاي مهره ازعبارتند ترین این عناصر اند. مهمكارگرفته شده بدون كوچکترین تغييري به

 نقش بلوط و جفتي بال دانست. انگور و انار،

 اناری:جفتی بال و گل  - 

انه هنر ونه اي نشل به گجفتي با جفتي بال و گل اناري را مي توان در هر بناي ساساني و یا بر روي اغلب اشيا این دوره دید.

 رت و یا دحيوانا در كنار نقش سردیس پادشاه، تصویر سر از جایگاه باالیي در این هنر برخوردار است.شود و حسوب ميساساني م

ن هاي متقار کل برگشمي جفتي بال ها تغييراتي یافته به الدر دوره اسهاي انار دیده شده است. كنار نقوش گياهي دیگر مثل ميوه

ک ی ردبه طور مثال  توان به طور مشخص تشخيص داد.ره اسالمي جفتي بال را ميبنيه دوبا این وجود در برخي از ا .نزدیک شده اند

ر عجيب و ي بسيامحراب به جا مانده در مسجد پامنار زواره حضور عناصر ساساني و به خصوص دو نقش مایه جفتي بال و گل انار

يز به چشم مي ندر مسجد جامع اصفهان  یگردر یک محراب د ،عالوه بر این محرابجفتي بال،  (. 1)تصویر،جالب توجه مي نماید

 .( 2خورد، )تصویر 
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 :پیچکتاک و  -

وشي روي قوس ردر واقع استفاده از برگ بر  ترین عناصري است كه در هنر ساساني دیده مي شود،تاک و پيچک از قدیمي

سته قوس ند و یک دار دادرفت اما هنرمندان پارتي براي اولين بار دو دسته پيچک را پشت بر پشت هم قربود كه از دیر باز به كار مي

 تند قوسهايسها توان زایش تعداد پيچکامه این روش و افدبعدا هنرمندان ساساني با ا(.  72-80 :1374،)فریه ،ابداع نمودند از آن

ترین نقش اصليت كه ازتوان گف دوره اسالمي مورد توجه بوده است و مي استفاده از این قوس ها در سراسر بيشتري را ایجاد نمایند.

ساده ترین انواع این پيچک ها  شاهده نمود.م 9-12،تصاویر  1جدول ي دوره ساساني را مي توان در پيچک ها ها محسوب مي شود.

داشت  ایستي در نظرتنها ب دیده مي شوند كه به خوبي مي توان قوس هاي اسالمي را ادامه آن دانست، 1، جدول  12و  11ویرادر تص

از  يار جالبيه هاي بسدر مسجد جامع نایين نمون منظم ترسيم گردیده اند.كه در دوره اسالمي این قوس ها بر مبناي هندسه دقيق و 

 (.3، 4قوس ونقش درخت تاک را مي توان دید، )تصاویر 

 

 

 

 

 

رفته از جفتي بال و گل اناري در محراب مسجد پا طرح الهام گ -1تصویر

 منار زواره، منبع: نگارنده

ه رفته از جفتي بال و گل اناري در محراب سلجوقي بطرح الهام گ -2تصویر

 : نگارندهجا مانده در مسجد جامع اصفهان، منبع

 

 الف                                     ب

 نقش درخت تاک ، طاقنماي محراب مسجد جامع نایين، -3تصویر

 .منبع: نگارنده 

درخت تاک روي ستون مسجد جامع نایين، الف و ب،  نقش  – 4تصویر

 .:نگارندهمنبع
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 نیلوفر:نقش گل لوتوس و گل  - 

سالم ايش از ن پابه خصوص در هنر ایر گل لوتوس و نيلوفر آبي را مي توان دو نقش اصلي در هنر ایران محسوب نمود.

مي  15تا13صاویر ت، 1جدولمختلف به كار رفته اند. در انواعدرتوان نمونه هاي بسيار زیاد و بي شماري از این گل ها را یافت كه  مي

ر هر دن گفت كه توا اند اما ميودهاین گل ها اگرچه در اصل و اساس داراي یک ریشه و منشا ب توان انواع مختلف ساساني آن را دید؛

توان نقش  رد ميدر بعضي موا .اي خاص ترسيم شده اند. نکته جالب توجه در شيوه گسترش آنها در هنر اسالمي استدوره به شيوه

ي یک فته بر روره كار ببه نقش هاي  باید دید. از نمونه هاي قابل ذكر گل لوتوس را كامال  به صورت پيشين حتي در آثار دوران بعد

اني ست. نقوش ساكامال تحت تاثير هنر ساساني دانس بایدهاي این محراب را . نقشاشاره نمودبه دوره  سلجوقي مربوط  محراب 

 در تفاده شدهلوفر اسنقش گل ني .شوند دیده مي، ماه و گل نيلوفر در این محراب با كوچکترین تغييرات گل اناريهمچون جفتي بال ،

 توان به جزیياتييب هاي به كار رفته در این نقش محتي در تركي شود. محسوب مي فرم هاي این نقشمایه تریناصيل این محراب از

 ي ساساني برخورد نمود.اههمچون ردیف مهره 

به  س مربوطنقش گل لوتو مقایسه هاي اسالمي دانست.توان سر منشا معمول ترین نقشمي نمونه هاي دیگرگل لوتوس را

ا با  هد این نقش. شباهت بسيار زیادهدرا به خوبي نشان مياسالمي شباهت این نقوش با یکدیگر دوره ه ساساني با نمونه مربوط به دور

 (.  2 در جدول 9و8، )تصاویرک حکایت از ریشه مشترک آنها داردهاي پيازي دوره اسالمي بدون شار پر و گلگلهاي چه

 کاسبرگی : 5و  3انواع برگ های به کار رفته در هنر ساسانی شامل برگ نخل های  -

رگ ، برگ نخلب ،كنگر انواع مختلف برگ ترین نقوش دوره ساساني است.نقش برگ در انواع مختلف از معمولاستفاده از 

وند. حسوب مي شاساني مسشوند و یکي از پایه هاي تصویري هنر هنر ساساني دیده ميشکل یافته در هاي استيليزه تغييرانجير و یا برگ

با  ئمين مکملي داهمچوا برگ ها ر استفاده از این برگ ها همواره با انواع ابداع و نوآوري و همراهي با سایر نقوش توام بوده است.

 ا مي توان در هر تزیيني،رعدد  4جفت برگ ها با هم و یا در بعضي موارد تعداد بيشتر آنها حداكثر تا  توان دید. تک برگ،هر نقشي مي

انواع   5-8ویر تصا 1 جدولبند براي یک نقش دیگر مشاهده نمود. در درهر نقطه از بنا به عنوان آرایه اصلي و یا حاشيه و حتي قاب

 نقش ارائه شده اند.مختلف این 

ترین عمولم مود.نها در دوره اسالمي را مي توان بيش از هر نوع نقش دیگر ساساني مشاهده  ادامه استفاده از نقش برگ

ستفاده به سمت ا ایراني هنرمندان ،با ورود اسالم و منع تصویرنگاري ها دانست.همان اسليمي بایدنقش اسالمي ملهم از این برگها را 

ه ساساني تامين ه از دورماند جاهاستفاده از تزیينات بات گياهي متمایل گردیدند،پشتوانه بصري این هنرمندان در این زمان تنها با ازتزیين

هاي تاک و قوس ا نقشمایهبیک آرایه، تلفيق آنها نقش برگ ها ، توسعه و افزایش تعداد آنها در  در گردید. بنابر این ایجاد تغييرمي

كه به  دامه یافتاجایي  اده از اصل تکرار و تقارن در طراحي آنها آغاز گردید. استفاده از این نقوش به این ترتيب تاپيچک و استف

ي مقایسه ه ساسانچنانچه انواع مختلف اسليمي با نقش برگ هاي دور ترین عنصر تزیيني در هنر اسالمي مبدل شد.تدریج به اصلي

 این نوع استفاده  .شودار ميآشکشباهت تام آنها با یکدیگر  شوند
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ز مجاور ني مينهاياز نقش برگهاي دوره ساساني تنها به داخل ایران محدود نمي شود و مي توان حتي در آثار اسالمي سرز

ر بكه  وجود دارداسبرگي با آرایه برگ پنج ك تزیينيمربوط به سامرا )قرن سوم هجري( 5به طور مثال در تصویر نمونه هاي آن را دید.

اند و كل ها محصور شدهاین برگ ها در حاشيه اي متشکل از زنجيره مهره .استروي یک سطح به تعداد زیاد و با تنوع تکرار شده 

، ستندهشرقي  جا داراي خصایص و ویژگي هايزمينه، حتي گوشه ها با تزیينات پر شده است، ليکن تمامي این تزیينات در این

 (. 5)تصویر 

 وع برخوردن.اولين نمونه دیگر استفاده از نقش برگ ها در دوره اسالمي تلفيق آنها با خوشنویسي و یا كتيبه نگاري است 

ال متنوع اشک و دیهاركيب بنایجاد انواع ت ،وكلمات زمان با نگاه گرافيکي به خط تزیيني با خط در دوره ساساني به وجود آمد .در این

اینکه  عالوه بر يوره اسالمداما در  این طرز برخورد به هنرمندان دوره اسالمي منتقل شد. استفاده تزیيني نمودند. خط از از یک كلمه،

ا، زیب نش صورمن آفریو تالش بر این بود تا ض شدشایاني برخوردار زینت و تزیين داراي اهميت بود، خوانا بودن خط نيزاز اهميت 

ي به ناصر تزیيندادي عاولين گام تع خوانایي و رواني خطوط حفظ گردد. به همين دليل ضمن بهره گرفتن از حواشي زیبا ومتنوع ، در

ق انایي تلفيرمي توفي از قابليت هاي وسيع كه به لحاظ برخوردار ندهاي ساساني بوداین عناصر همان برگ نخل حروف اضافه گردید.

اي حروف اضافه شدند و این برگ ها به دنباله و انته شودمشاهده مي 7تصویرهمان گونه كه در  با هرگونه شکل جدید را داشتند.

 كوفيخط  ایه هايرآ بهتعدادي از این نمونه هاي سه تا چند برگي كه  7تر گردید. در تصویرشکل آنها تا حدي تغيير یافت و ساده

مونه نو اولين  دیافتن پس از مدتي این تزیينات برگي و پيچکي از خطوط جدا و به زمينه آن ها انتقال .شودمالحظه مي ،شدند تبدیل

 مي(به وجود آمد.اسلي-هاي تركيب خط و اسليمي )شاخه

 :یو هندس یا یهحاش ینقش ها -

کمل  م نقوش ممشاهده كرد كه همواره حضور دارند و در واقع در حکتوان  يسلسله از نقش ها را م یک يهنر ساسان در

ازجمله  یينيتز يها يچمهره و ماسوره، و پ یفشکل، رد يقلب ي،امهره يشوند. ابزار ها يآن  محسوب م يهحاش یاو  ينقش اصل يبرا

 یهبند نقشمابان قاها به عنو یهنقشما ليقب ینا يدوره ساسان یيناتاز تز ي. در برخستنده يمعروف ساسان يا يهحاش يها یهنقشما

 .( 4تا1تصاویر 1)جدولاند، ساخته ينقش مركز يرا برا یبایياند، وكادر زبه كار گرفته شده ياصل

 ب                                                پ                                            ت                         الف        

-ر مسجد جامع نایين، منبع:)نگارنده(، پدلچکي طاقنما -(، ب 76: 1363ء،منبع:)زكي،گچبري سامرا -كاسبرگي، الف 5یا  3مجموعه برگ هاي – 5تصویر 

 (.   78: 1363چبري دوره اسالمي سامراء، منبع:)زكي،گ-یين طاقنما در مسجد جامع نایين، منبع:)نگارنده( تتز
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 ملي ایران.زه و تصویري مو، منبع: آرشي گچبري تزیين دوره اسالمي ، تركيب نقوش هندسي و گياهي به همراه نقشمایه پرنده در حاشيه فوقاني– 6تصویر 

 

 

 

 ( 47: 1375)ریاضي، نقشمایه برگ در انتهاي حروف و كلمات دوره اسالمي، منبع: – 7تصویر
 

 

 

 (. 95: 1376نقش هندسي مورد استفاده در حاشيه تزیينات  گچبري دوره اسالمي، منبع: )كياني،– 8تصویر
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 ساسانی .مجموعه نقوش گچبری دوره اسالمی تحت تاثیر هنر – 2جدول 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ارائه شده اند.و با ذکر منبع شرح تصاویر: تمامی تصاویر ارائه شده در جدول، در مجموعه تصویرهای مقاله 
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مشاهده  سانیاگرچه نقوش انسانی در گچبری اسالمی به کارفته اند، اما نقش متاثر از دوره سا
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 ه ساسانیز دورادر گچبری اسالمی به کارفته اند، اما نقش متاثر  "انسانی وحیوانی"اگرچه نقوش 

 .مشاهده نشد
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نمونه  ینترمعمول توانيرا م يامهره هايایرهد یفاست. رد يرچشمگ يساسان ياقبه همان سبک وس ياما ادامه استفاده ازآنها در دوره اسالم 

شکسته  يبوصل يبصل يرهمثل زنج یگريد يخورد.  نقش ها يانواع مختلف آن به چشم م يزن ينوع دانست كه در سرتاسر دوره اسالم یناز ا

  (. 8و  6 یرگروه قرار داد،)تصاو ینتوان در ا يم زيرا ن

 نتیجه گیری:

ست. تنوع اري آن هنر ساساني هنري است با سجيه بومي و ملي. مهم ترین ویژگي این هنر یکپارچگي و هماهنگي حاكم بر فضاي صنایع هن

ش دوره ست. نقوابه هماهنگي و یکپارچي رسيده نقشمایه ها درهنرساساني بسيارچشمگير است .تنوعي كه در سایه تقارن و تکرار منظم 

وار و هم بر دی توان هم بر روي اشياءساساني به طور منطقي از اصول هنري حاكم بر فضاي هنري زمان تبعيت مي كنند و هر نقشمایه را مي

بر روي  قوش انسانيناست.  ي تغيير یافتهكاخ ها مشاهده نمود با این تفاوت كه شکل نقشمایه و شيوه هنري برخورد با آن در ابعاد به كارگير

ار به شکل وي دیوسکه ها را مي توان در ابعاد مختلف به شکل صورت هاي نيم رخ ساده مشاهده كرد، درحاليکه همين نقوش انساني بر ر

 نقوش برجسته تمام قد و با شکوه ظاهر مي شوند.

به ها رامي ي وحتي كتيحيوان یه هاي متنوع. انواع نقوش هندسي، گياهي ، انساني وهنر گچبري دوره ساساني منبعي است غني از نقشما           

بيات هنري و تجر توان برروي دیوار كاخ ها در قالب گچبري مشاهده نمود. هنرمندان گچبر در فن و هنر گچبري به شدت پيشرفت نمودند

رفتند. بسياري از يكار م به شکل قالب هاي مربع شکل بر روي دیوار به خود را به هنرمندان دوره هاي بعد منتقل نمودند. نقوش دوره ساساني

 ها مشاهده كرد.تحوالت پيش آمده در طرح نقشمایه هاي ساساني را مي توان در این گچبري

ین تعاليم ادسترس با  ت و درهنر دوره اسالمي ، به شدت با تعاليم اسالمي آميخته است. گچ به عنوان ماده اي ساده، ارزان قيم              

وش به نق هاما در زمين همخو و همسو است. پشتوانه گچبري دوره ساساني نيز عاملي است براي به كارگيري بيشتر این ماده بر روي دیوارها.

ي دوره ساسان شود تا برخالفكاررفته دردوره اسالمي تغييرات عمده اي نيز قابل ردیابي است. منع تصویر نگاري و ساخت مجسمه باعث مي

ور انگشت طشوند و تنها به نقوش انساني به كارگرفته نشوند. به همين طریق نقوش حيواني نيز در چند قرن اوليه اسالمي بسيار معدود دیده مي

 حبوبيتيت و مشمار مي توان نقش طاووس یا پرندگان بهشتي را مشاهده كرد، اگرچه در سایر صنایع دوره اسالمي نقش پرنده از اعم

 برخوردار است.

كاسبرگي دوره ساساني با تغييرات بسيار، چرخش حول  5و3در دوره اسالمي نقوش گياهي را بایستي نقوش اصلي به شمار آورد. نقش برگهاي 

وس محور، پشت به پشت هم داده و یا با تکرار منظم نقشمایه هاي گياهي جدید را بوجود مي آورند. نقش درخت تاک و انگور، پيچک ها و ق

توان در ميان این نقشمایه ها ي اوليه جستجو نمود. نقش ها بسيار استفاده مي شوند. شروع گرایش به استفاده از قوس هاي چرخشي را مي

جفتي بال و گل انار در كنار اشکال تغيير شکل یافته گل نيلوفر سرآغاز شکل گيري گلهاي ویژه دوره اسالمي هستند.نقوش هندسي دوره 

روند. نکته ها به كار ميهاي حاشيهحضور گره هاي هندسي پيچيده اسالمي به حاشيه ها منتقل مي شوند و صرفا در تزیين زنجيرهساساني در 

هاي دقيق بيشتر دارد استفاده از نقش برگ در انتهاي حروف و كلمات حروف كتيبه ها در دوره اسالمي است. بسيار مهم دیگر كه نياز به بررسي

ن فرضيه را مطرح مي نماید كه نقش برگهاي دوره ساساني بودند كه براي اولين بار به عنوان تزیين به انتهاي حروف در كتيبه این پژوهش ای

 شود.هاي اسالمي اضافه شدند، اگرچه این فرضيه  نيازمند پژوهشهاي بيشتري است و براي مطالعه هاي بعدي پيشنهاد مي
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