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چكيده
شهر تاريخي دره شهر در جنوب غرب استان ايالم واقع شده است که تاريخ ساخت آن به قرن دوم هجري 
برمي گردد. از مهم ترين يافته هاي باستان شناسي اين شهر تزيينات گچبري آن است که به لحاظ زيبايي 
بصري، ترکيب بندي نقوش و کاربرد نقوش گياهي و هندسي از نمونه هاي کم نظير اين هنر در صدر اسالم 
به حســاب مي آيند. اين گچبري ها پلي ارتباطي در انتقال دستاوردهاي هنري دوران ساساني به دوران 
اسالمي به شمار مي روند. هدف اين مقاله شناخت و بررسي نقوش اين گچبري ها و مقايسة تطبيقي آنها با 
نمونه هاي مسجدجامع نايين براي پاسخ گويي به اين سؤاالت است: نکات مشترک گچبري هاي اين دو بنا 
کدام است؟ تأثير گذاري و تأثير پذيري نقوش گچبري هاي دره شهر و مسجدجامع نايين از هم چگونه بوده 
است؟ تقدم و تأخر ساخت اين گچبري هاي نسبت به هم چگونه است؟ روش تحقيق مقايسة توصيفي-

تطبيقي است که بر پاية مطالعات کتابخانه اي انجام گرفته است. 
نتايج نشان مي دهد اشتراکات زيادي بين گچبري هاي اين دو در زمينه نقوش گياهي و هندسي، ترکيب بندي 
نقوش و انواع گره ها وجود دارد. استفاده از پالک هاي گچي با نقش مايه هاي گياهي متأثر از هنر ساساني 
در دره شهر و بهره  گيري از کتيبه هاي گچي در مسجدجامع نائين نشان دهنده اينست که گچبري هاي 
دره شهر به لحاظ تاريخ ساخت قديمي تر از نمونه هاي نايين هستند. سازندگان اين گچبري ها با ريختن 

عناصر هنر ساساني در قالب سنن اسالمي شيوه اي نو براي تزيينات گچبري بوجود آورده اند. 
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مقدمه
استفاده از گچ و تزيينات وابسته به آن در ايران سابقه اي 
ديرينه دارد که در دورة ساساني استفاده از آن به اوج 
خود مي رسد. در صدر اسالم در تداوم پيشرفت هاي دورة 
ساساني با تغييراتي چند اين روند ادامه داشته است. يکي 
ايران  اسالم  صدر  گچبري هاي  نمونه هاي  مهم ترين  از 
گچبري هاي به دست آمده از شهر تاريخي دره شهر است. 
اين گچبري ها بر سطوح داخلي ديوارهاي بناي که از طرف 
کاوشگر مسجد معرفي شده اجرا شده اند. نقوش گياهي در 
کادربندي هاي هندسي با استفاده از گره هاي بسيار زيبا و 

بي نظيري به هم وصل شده اند. 
نشان  نقوش  اين  روي  بر  انجام شده  بررسي هاي 
مي دهد که سازندگان اين تزيينات، عالوه بر آگاهي از علوم 
هندسه و رياضي، آشنايي کاملي با طبيعت منطقه داشته اند 
و نقوش گياهي اين تزيينات در انطباق کامل با طبيعت اين 
منطقه است. موقعيت جغرافيايي دره شهر به عنوان گذرگاهي 
ميان بين النهرين و ايران، و نزديکي آن به تيسفون پايتخت 
ساسانيان، اين شهر را به عنوان منطقه اي مهم و استراتژيک 
مطرح کرده است. با توجه به اين موقعيت جغرافيايي و تاريخ 
ساخت آن، که  قرن دوم هجري و حد فاصل انتقال قدرت 
از بني اميه به بني عباس مطرح شده، اين شهر و تزيينات آن 
مي تواند به عنوان پلي ارتباطي در انتقال دستاوردهاي هنري 
ساسانيان در زمينة هنر گچبري به دورة اسالمي مطرح 
شود و شايد بتوان گفت اين تزيينات الگو و سرمشقي براي 
سبک دوره عباسي در ايران و سرزمين هاي شرقي خالفت 

عباسي بوده اند. 
اين مقاله در پي پاسخ گفتن به پرسش هاي زير است:

نکات مشترک گچبري هاي دره شهر و مسجدجامع نايين 
کدام است؟ تأثير گذاري و تأثير پذيري نقوش گچبري هاي 
دره شهر و مسجدجامع نايين از هم چگونه بوده است؟ تقدم 
و تأخر ساخت اين گچبري هاي نسبت به هم چگونه است؟ 

روش تحقيق
در انجام اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي و تطبيقي 
استفاده شده است، بدين صورت که ابتدا نقوش گچبري هاي 
نايين  نمونه هاي مسجدجامع  و  دره شهر  از  به دست آمده 
به  بردن  پي  براي  سپس،  و  شده  توصيف  و  بررسي 
شباهت ها و تفاوت هاي موجود، مقايسه اي بين آن ها صورت 
گرفته است. روش يافته اندوزي هم مبتني بر رجوع به منابع 
کتابخانه اي و گزارش کاوش ها و بررسي هاي انجام گرفته 
و روش ميداني و مطالعات بصري و تهية عکس و ترسيم 

طرح هاي شاخص گچبري است. 

پيشينة پژوهش 
دورة  گچبري  خصوص  در  بسياري  مطالعات  کنون  تا 
اسالمي انجام گرفته که برخي از آنها بر محور موضوعاتي 

کاني شناسي  و  گچ  شيمي  گچبري،  فن شناسي  همچون 
نيز  هنري  و  تاريخي  بررسي هاي  ديدگاه  از  بوده اند.  آن 
باستان شناسان و متخصصان هنر ضمن معرفي بناهاي 
معماري به توصيف تزيينات گچبري، مستند سازي نقوش، 
 Pope,) پرداخته اند  آثار  تاريخ گذاري  و  کتيبه ها  خوانش 
زمينه  اين  در   .  (1934, Peterson & Samuel, 1977
پژوهش هايي نيز توسط متخصصان ايراني انجام گرفته 
که از جمله مي توان به مقاالتي با عناوين زير اشاره کرد: 
«گچبري دورة ساساني و تاثير آن در هنر دورة اسالمي» 
(انصاري، ١٣٦٦: ٣١٨-٣٨٠)، »بررسي هنر گچبري دورة 
اسالمي» (سجادي، ١٣٧٤: ٢٥)، «مطالعة تأثير نقش مايه هاي 
دورة ساساني بر نقوش گچبري دورة اسالمي» (مصباح، 
١٣٨٧: ٣٧-٥٠) و »بررسي نقوش گچبري هاي مسجدجامع 
نايين» (دينلي و علمدار، ١٣٩٠) که در آنها به توصيف و 
معرفي نمونه گچبري هاي قرون اوليه و ميانه پرداخته شده 
است.  گرفته  دورة ساساني صورت  با  نيز  مقايساتي  و 
پژوهش هاي انجام شده در مورد شهر تاريخي دره شهر نيز 

به قرار زير است:
نخستين بررسي هاي علمي باستان شناسي به سرپرستي 
آغاز  فرد در سال ١٣٦٢ خورشيدي  کامبخش  اهللا  سيف 
شد. اولين فصل کاوش به سرپرستي نصرت اهللا معتمدي 
در سال ١٣٨٢ آغاز گرديد که به دليل اهميت اين شهر از 
سال بعد به مدت ٩ فصل و به سرپرستي سيمين لک پور 
ادامه داده شد١. از مهم ترين يافته هاي باستان شناسي اين 
شهر گچبري هاي آن است که با وجود اهميت آنها تا کنون 
کار تحقيقي و تحليلي در خور توجهي در مورد آنها انجام 

نگرفته است اين تحقيق به اين مهم مي پردازد. 

موقعيت جغرافيايي و تاريخي دره شهر
دره شهر در استان ايالم و در ١٤٢کيلومتري جنوب شرق 
شهر ايالم در عرض و طول جغرافياي ٣٣ درجه و ٧ دقيقه 
و ٤٧ درجه و ٢١ دقيقه در دامنه کبيرکوه از رشته کوه هاي 

زاگرس واقع شده است (لک پور، ١٣٨٩: ٩). 
موقعيت  اسالمي  دوران  مورخان  و  جغرافي دانان 
آن را در ايالت جبال٢ در شمال خوزستان ذکر کرده اند 
«ِمهِرگان  َقَذق»،  «ِمهِرجان  همچون  نام هايي  با  آن  از  و 
َکَدک»، «ماسَبذان» و «سيمره» که با امالي «صيمره» نيز 
نوشته مي شده نام برده اند (ابن حوقل، ١٣٤٥: ١٠٢-١٢٢؛ 
اصطخري، ١٣٤٠: ٨٩؛ ابن خردادبه، ١٣٧٠: ٣٣٠؛ مسعودي، 
١٣٦٥: ٤٨؛ ابوالفدا، ١٣٤٩: ٨٩ ؛ ياقوت، ١٣٧٦: ٥٦). کتاب 
شهر  ايران،  باستاني  نقشة  در  نيز  ايران  تاريخي  اطلس 
داده  در شمال غرب خوزستان جاي  را  تاريخي سيمره 
که مطابق موقعيت کنوني دره شهر امروزي است. بيشتر 
مورخان و جغرافي نويسان صدر اسالم و قرون بعدي که 
مطلبي در مورد دره شهر نوشته اند تاريخ ساخت اين شهر 
را در دورة ساساني ذکر کرده اند٣ (مقدسي، ١٣٦١: ٣٧٢؛ 
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١- با بررسي ها و اندازه گيري هاي 
باقيمانده  آثار  وسعت  شده  انجام 
اين شهر ١٢٠ هکتار مي باشد که در 
بيشتر  خيلي  شهر  بساماني  زمان 
از  زيادي  بوده و بخش هاي  اين  از 
آن در زير ساخت و سازهاي شهر 
جديد قرار گرفته و يا در اثر عوامل 
فرسايشي از بين رفته است. نخستين 
بررسي هاي باستان شناسي در اين 
شهر توسط باستان شناسان ايراني 
اهللا  سيف  آقاي  سرپرستي  به  و 
ـ. ش  کامبخش فرد در سال ١٣٦٢ ه
ـ. ش  انجام گرفت. در سال ١٣٧٤ ه
نخستين فصل کاوش در دره شهر به 
سرپرستي نصرت اهللا معتمدي آغاز 
گرديد که پس از آن به مدت ٩ فصل 
و به سرپرستي خانم سيمين لک پور 
ادامه داشت. يکي از بناهاي مهم اين 
شهر بناي موسوم به مسجد است با 
ابعاد ٢٢٠×٤٠٥ متر است که گچبري 
بدست  بنا  اين  از  شهر  شهردره 

آمده اند (لک پور، ١٣٨٩: ١٥). 
٢. براساس منابع تاريخي بر جاي 
همچون  ساساني  دوره  از  مانده 
شهرستانهاي ايران (که نسخه اي که 
امروزه ازآن در دست است مربوط 
زمان  يعني  ميالدي  هشتم  قرن  به 
خالفت منصور عباسي است) و کتاب 
جغرافياي موسي خورني، ايران در 
دوره ساساني به چهار بخش تقسيم 
شده است که در رأس هر يک از اين 
بخش ها يک سپاه بد فرمان مي راند. 
پهلوي  زبان  در  ايران  غربي  بخش 
بندهشن  در  و  خوربران،  کوست 
نوشته  بنابر  و  خوروران  کوست 
ناميده  ُخربران  خردادبه  ابن  هاي 
مي شده است که کوست به معناي 
جانب و طرف مي باشد و خروبران 
هم به معناي غربي است که در دوره 
منطقه  اين  به  اشاره  براي  اسالمي 
از عبارت ايالت جبال استفاده شده 
است. حدود آن از مشرق به خراسان 
و فارس، از غرب به آذربايجان، از 
شمال به کوه هاي البرز و از جنوب به 
خوزستان و عراق مي رسيده است. 
همدان،  مناطق  شامل  محدوده  اين 
اراک،  قزوين،  کرمانشاه،  گروس، 
نهاوند، اصفهان، ري، شابورخواست، 
سيمره، شيروانو. . . مي شده است. تا 
قرن ششم هجري اين ناحيه با نام 
جبال خوانده مي شد و از قرن ششم 
اين  بعد  به  سلجوقي  دوره  هجري 

منطقه را عراق عجم مي ناميدند. 
٣. هرچند اکثر قريب به اتفاق مورخان 
بقيه در صفحه بعد
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ابن خردادبه،١٣٧٠ :٤٢؛ يعقوبي، ١٣٨٦ :٢١٨) اما بر اساس 
نتايج پژوهش ها و کاوش هاي باستان شناسي انجام گرفته 
در اين شهر به نظر مي رسد که تاريخ احداث آن مربوط به 
قرن دوم هجري و دورة انتقال قدرت از بني اميه به بني عباس 
باشد که تا قرن چهارم رونق داشته و از شهرهاي مهم 
جنوب غرب ايران به شمار مي رفته است (لک پور، همان: 

 .(١٢٥

تاريخچة استفاده از گچ و تزيينات گچبري در ايران
استفاده از گچ در ايران سابقه اي طوالني دارد، که از آن هم 
براي تزيين و هم به عنوان مالط در ساخت بناها استفاده 
مي شده است. قديمي ترين اثر گچي از کاوش هاي هفت تپة 
ميانه  ايالم  دورة  به  مربوط  که  آمده  به دست  خوزستان 
است. در دورة هخامنشي نيز از گچ هم به عنوان مالط و هم 
براي تزيين استفاده شده است. در دورة اشکاني کاربرد گچ 
براي تزيين بناها را در محوطه هاي مهم اين دوره همچون 
نسا، سلوکيه، آشور، کوه خواجه و قلعة يزدگرد مالحضه 
مي کنيم. در دورة ساساني استفاده از گچ براي تزيين به 
اوج شکوفاي خود رسيد. آرايش وسيع گچ بري در داخل 
کاخ بيشابور بهترين نمونة موجود از تزيينات داخلي يک 
قصر ساساني را نشان مي دهد. موتيف هاي مختلف گچبري 
در اينجا استعداد و قابليت هنرمند در تنظيم و تشکيل اين 
طرح هاي تزييني و خالقيت ذهني آنها را در اين دوره نشان 
کاخ  و  تيسفون  از  بهترين گچبري هاي ساساني  مي دهد. 

کيش به دست آمده اند (پوپ و اکرمن،١٣٨٧: ١٧٥- ١٧٠). 
تداوم گچبري ساساني در هنر گچبري دورة اسالمي 
به وضوح قابل پيگيري است. از بهترين گچبري هاي دورة 
اسالمي مي توان به تزيينات گچبري سامرا و قصر خربة 
کرد.  اشاره  نايين  مسجدجامع  گچبري هاي  و  المفجر 
هنرمندان صدر اسالم در ايران از نقوش تزييني به کار رفته 
در دورة ساساني با تغييراتي چند بهره بردند و با حذف 
تصاوير جاندار (انسان و حيوان) نوعي تزيين اسالمي را 
در پيش گرفتند. با تثبيت اسالم در سراسر ايران طرح ها و 
نقوش جديد با الهام از طرح ها و نقوش قديمي ابداع شد که 
جايگزين نقوش قديمي شدند. در اين بين ويژگي بارز هنر 
گچبري در هنر اسالمي ايران در شکل گيري، رشد و تنوع 

بصري و غناي تزيينات آن است که در نتيجه آن روند 
تحول آرايه هاي تزييني در آثار معماري را در قالب هاي 
کتيبه نگاري  و  هندسي  گياهي،  تزيينات  همچون  مختلفي 

مي توان ديد. 

گچبري هاي دره شهر
گچبري هاي دره شهر از بنايي که با نام مسجد معرفي شده 
قوس هاي  به  متعلق  تزيينات  اين  آمده اند.  به دست  است 
ورودي بناي مذکور و همچنين طاقچه ها و سطوح داخلي 
ديوارهاي آن هستند. ترکيب نقوش گياهي و هندسي در 
قوانين  و  رياضي  علوم  از  بهره گيري  با  گچبري ها  اين 
قاب بندي هاي مختلف طراحي شده اند.  هندسي در درون 
پيوسته  طرح هاي  از  آميزه اي  مايه ها  نقش  مواردي  در 
است و نقوش در يک توالي منظم در رديف هاي عمودي 
و افقي تکرار شده اند. خطوط تشکيل دهنده با گره هايي به 
يکديگر پيوند خورده و بدين ترتيب هماهنگي قابل توجهي 
در ارائة نقوش به وجود آمده است. طرح ها به گونه اي ارائه 
شده اند که هر واحد در عين حفظ ويژگي خود در نقش 
ديگري ادامه پيدا مي کند و با تمامي نقش موجود در کادر 
ارتباط مي يابد (تصوير ١). براي توصيف ترکيب بندي اين 
تزيينات، مي توان از عبارتي که اتينگهاوزن براي هنرهاي 
تزييني دورة سلجوقي به کار برده استفاده کرد و آن را 
زندة  هندسه و حرکت هاي  بين اصول  زنده  گفتگويي  به 
 .(٤٠  :١٣٨١ (اتينگهاوزن،  کرد  تعريف  گياهي  طرح هاي 
تقسيم سطوح ديوار به قطعات هندسي مشخص، گرايش به 
نقش پردازي کل زمينه و پوشش کل سطح کار، تبديل تزيين 
گياهي به کالف هاي هندسي و پوشش برگ ها و گل ها با 
نقطه ها و نقوش ريز از ويژگي هاي اين تزيينات است. اين 
گچبري ها خصوصياتي را پيش رو مي نهند که در سده هاي 
بعد از گسترش چشمگيري برخوردار مي شوند. در ميان 
اين خصوصيات بايد از نقوشي نام برد که مي توان آنها را 
تالشي در جهت ايجاد نقوش اسليمي دانست. نقوش اسليمي 
بعدها در تزيينات اسالمي مهم ترين نقش مايه به حساب 
مي آيد. يکي ديگر از ويژگي هاي اين تزيينات اين است که 
در آنها سنت هاي گذشته با شرايط اعتقادي جديد دمساز و 
منطبق شده و از ميان نقش مايه هاي گذشته نقوشي اقتباس 

شده که با شرايط جديد تطابق بيشتري داشته باشند. 

شيوه هاي شکل دهي تزيينات گچبري دره شهر
به طور کلي براي شکل دهي و اجراي اين تزيينات از دو 
روش استفاده شده است: يکي روش «شکل دهي درجا» يا 
«کنده کاري با دست» (صالحي کاخکي و اصالني،١٣٩٠: 
٩٤) که در آن پس از اجراي خمير گچ بر سطوح اجزاي 
معماري مورد نظر و سپري شدن زمان الزم براي گيرش 
گچ در حّد مناسب هنرمند اقدام به شکل دادن آن مي کرده 
است، طرح هاي منحصربه فرد و جزئيات طرح هايي را که 

تصوير ١. نمونه اي از نقوش هندسي و گياهي گچبري هاي دره شهر. 
مأخذ لک پور، ١٣٨٩: ٢١٩. 

و جغرافيانويسان در نوشته هاي خود 
به ساخت شهر دره شهر در دوره 
ساساني اشاره مي کنند، اما کاوشگر 
اين محوطه با مطالعه متون تاريخي، 
کاوش هاي  از  حاصل  يافته هاي 
تزيينات  (معماري،  باستان شناسي 
وابسته به معماري و مجموعه سفال ها) 
و بررسي جغرافياي تاريخي منطقه، 
درنتيجه گيري نهايي تاريخ ساخت 
اين شهر را نيمه اول سده دوم هجري 
هاشميه  شهر  آنرا  و  مي کند  بيان 

مي داند (لک پور، همان:٧٦). 

بقيه از صفحه قبل



پرکردن  براي  و  حواشي  در  آنها  از  که  ريز برگ ها   .٤  
فضاهاي کوچک فرعي بين نقوش هندسي و گياهي همچون 
ويژگي هاي  از  تکرار  و  تنوع  که  شده  استفاده  لچکي ها 
بارز آنهاست. در برخي موارد نقوش هندسي در ترکيب 
با نقوش گياهي به صورت پايه نقش گياهي نيز مشاهده 

مي شود (تصوير ٢). 
قاب هاي  دره شهر،  تزيينات  توجه  قابل  نکات  از  يکي 
گچبري با اشکال هندسي گوناگون و با نقش مايه هاي متنوع 
گياهي است. محل قرار گرفتن اين تزيينات در سطوح فوقاني 
از قاب هاي  ازاره ها بوده است. استفاده  ديوارها و باالي 
تزييني در دورة ساساني متداول بوده که نمونه هايي از 
آنها از بيشاپور، نظام آباد و تيسفون به دست آمده است 
(Kroger, 1982:91). در اکثر اين قاب ها در چهار گوشة 
قاب سوراخ هايي تعبيه شده که از آنها براي اتصال بهتر و 
محکم تر قاب با استفاده از ميخ هاي آهني به ديوار استفاده 
عدد)،   ١٧) دايره  اشکال  قاب ها شامل  اين  است.  مي شده 
قاب هاي مربع (٥ عدد)، قاب هاي مستطيل (٥ عدد)، قاب هاي 
مثلث (١٩ عدد) و قاب هاي ذوزنقه (١ عدد) هستند. نقش 
داخل تعدادي از اين قاب ها نقش ماية معروف درخت زندگي 
است که در فرهنگ ايران از سابقة طوالني برخوردار است. 
يک مورد از آنها شامل يک قاب دايره اي به قطر ٢٥ سانتيمتر 
است (تصوير٢ ب) که نقش آن درخت نخل منتهي به يک 
برگ کامل در مرکز و دو برگ نيمه  باز نخل به صورت قرينه 
در طرفين آن است، که تمامي آن با يک حاشيه به صورت 
نواري با دو لبة کنگره اي و يک رديف حفره هاي دايره اي 
متوالي احاطه شده است. چنين نقش مايه اي مي تواند تمثيلي 
از درخت زندگي باشد که نمونه هاي ساساني آن بر روي 
نقش برجسته هاي طاق بستان و گچبري هاي چال ترخان 
 Tompson, 1976, Plates 11, figs.) به دست آمده است
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 ٢٩×٢٩ ابعاد  به  مربع  يک  شامل  قاب  ديگر  مورد 
سانتيمتر است که يک گل با شش گلبرگ را در برگرفته است 
(تصوير٢). يک رديف برگچه هاي متوالي با حالت چرخشي 
گل مرکزي را احاطه کرده اند. فضاي خالي باقي مانده در 
چهار زاويه حد فاصل نقش دايرة مرکزي و حاشيه با چهار 
جفت نيم برگ پر شده است. بر سطح گلبرگ ها به صورت 

نياز به ريزه کاري هاي بيشتري داشته اند با اين روش اجرا 
کرده اند. روش دوم «ساخت با استفاده از قالب» است که 
براي ايجاد طرح هايي که تعداد زيادي از آنها نياز بوده و 
به دفعات تکرار مي شده اند از آن استفاده شده و به صورت 

تکي و ترکيبي اجرا مي شده است. 

طبقه بندي نقوش گچبري دره شهر
جهت سهولت در مطالعه، تزيينات گچبري دره شهر را در 
دو گروه نقوش هندسي و نقوش گياهي مورد مطالعه قرار 

مي دهيم:
١.نقوش هندسي: در اين گچبري ها توجه ويژه اي به نقوش 
هندسي شده به گونه اي که نقوش هندسي ساختار اصلي 
تقارن و  تکرار،  پيچيدگي،  را شکل مي دهند.  تزيينات  اين 
استفاده از نقوش نمادين در کنار قاب هاي تزييني در اشکال 
هندسي متنوع از ويژگي هاي بارز و اصول حاکم بر نقوش 
هندسي اين تزيينات است. تکرار هم در مورد ترکيبات و 
نقوش اصلي رعايت شده و هم در مورد جزئيات طرح ها 
اين  در  استفاده شده  هندسي  نقوش  است.  گرديده  اعمال 
تزيينات را مي توان به دو دسته تقسيم کرد: نقوش صاف 
و نقوش منحني که متشکل از دايره ها و مربع يا اشکال 

هندسي زاويه دار است (تصوير ٢). 
٢. نقوش گياهي: نقوش گياهي به کار رفته را نيز مي توان 
در چند گروه تقسيم بندي کرد: ١. نقش درخت که در اشکال 
مختلف و متنوع در درون قاب ها استفاده شده است. اين 
نقش گاهي به صورت پالمت١ با برگ هاي در اطراف آن و 
گاهي در شکل شاخه گلي با ساقة بلند که برگ هاي از آن 
باز شده به کار  رفته است. گونه هاي ديگر آن نيز بيشتر 
گل هايي در شکل و شمايل درخت هستند. ٢. برگ ها: بيشتر 
اين برگ ها به صورت برگ مو در اشکال تک برگ، برگ 
مو و ساقه و پيچک درخت مو، برگ مو و خوشة انگور 
ديده مي شود. عالوه بر برگ مو، برگ انجير، برگ انار و 
آکانتوس٢ نيز زياد تکرار شده اند. ٣. گل ها: بيشتر گل هاي 
استفاده شده گل هاي موجود در طبيعت زاگرس همچون گل 
الله، گل تاتوره و گل کوکب هستند که در طرح هاي مختلف 
به کار رفته اند. گل نيلوفر نيز به صورت نيلوفر دوازده پر، 
است. رفته  به کار  به فراواني  سه شاخه  نيلوفر  و  شش پر 

 مطالعة  تطبيقي نقوش گچبري هاي 
مكشوفه از شهر تاريخي دره شهر با 

نمونه  هاي مسجدجامع نايين

1. Palmetto
2. Acanthus

تصوير٢ الف و ٢ب. دو نمونه از پالک هاي گچي دره شهر (الف سمت 
راست و ب سمت چپ). مأخذ: نگارندگان. 

تصوير ٣: نمونه اي از قاب هاي مستطيلي گچبري هاي دره شهر. مأخذ: 
همان. 



شماره ۳۹  پاييز۹۵
۳۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

يک درميان بقاياي رنگ الجوردي و در حد فاصل گلبرگ ها 
بقاياي رنگ قرمز ٌاخرا مشهود است. يک قاب مستطيل شکل 
به ابعاد٣٤/٥×٥٢/٥ سانتيمتر نيز از گچبري هاي دره شهر 
به دست آمده که نقش متن قاب شامل نيم برگ هاي متوالي 
در  و  (تصوير٣)  است  کم عمق  و  متراکم  رگبرک هاي  با 
روبه روي  دو به دو  نيم برگ ها  شده اند.  نقش  افقي  رديف 
هم تشکيل يک برگ کامل را داده و تمامي نيم برگ ها با 
اين  تمامي  شده اند.  متصل  يکديگر  به  منحني  شاخه هاي 
نقش با حاشيه اي متشکل از دو شاخة در هم تابيده محصور 
شده است. با معرفي و توصيف شاخصه هاي گچبري هاي 
گچبري  نمونه هاي  به شرح  اکنون  دره شهر،  از  مکشوفه 
موجود در مسجد نايين خواهيم پرداخت تا پس از آن امکان 
پراختن به وجه اشتراک و افتراق ميان آن ها فراهم گشته و 

مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. 

تزيينات گچبري مسجدجامع نايين
به حساب  ايران  مساجد  کهن ترين  از  نايين  مسجدجامع 
مي آيد که زمان ساخت آن را به قرن دوم هجري نسبت 
مي دهند اما اعتقاد عموم باستان شناسان بر اين است که در 
قرن چهارم ساخته شده است. دليل انتساب اين بنا به سدة 
از شاخصه هاي  که  است  آن  چهارم طرح شبستان گونة 
است  بوده  هجري  پنجم  سدة  از  پيش  ايران  در  مساجد 

(سلطان زاده،١٣٧٤: ١٦٨و١٦٥). 
ضلع  ديوار  محراب،  قسمت  مسجد  اين  گچبري هاي 
قبله وستون هاي موازي با محراب را در بر مي گيرند. در 
اين تزيينات نيز مانند گچبري هاي دره شهر نقوش گياهي 
و هندسي شاکلة اصلي تزيينات گچبري را تشکيل مي دهد. 
طرح ها  کادر بندي  براي  هندسي  نقوش  (تصوير٤و٥)از 
استفاده شده و نقوش گياهي در داخل کادرهاي هندسي قرار 
گرفته اند. نقوش هندسي موجود در اين بنا را نيز مي توان به 
دو دسته نقوش صاف (شامل اشکال سادة هندسي و نقوش 
پيشرفته) و نقوش متشکل از منحني تقسيم کرد. در اين 
بنا شاهد گره هاي پيچيده و پيشرفته هستيم که با استفاده 
از دايره و اتصال نقاط ترسيم شده به دايره به دست  آمده 
است و هرکدام عنوان خاصي براي خود دارد. مهم ترين اين 
نقوش هشت وچهار يا چارُسلي است. نوع ديگري از تزيينات 

بنا نقش شش ضلعي غير منتظم است که در  اين  هندسي 
ميان آن نقش گل دوازده پر طراحي شده است. نقش دايره 
در ترکيب با چند دايرة ديگر به صورت گل هاي دوازده پر 
نقش آفريني شده که مرکز آنها دايره بوده و اطراف آنها 
و  بابايلو  (نعمتي  است  کرده  احاطه  نيم دايره  دوازده  را 
صالحي، ١٣٩٠: ١٠١-٩٩). عالوه بر نقوش هندسي نقوش 
گياهي در تزيينات گچبري مسجد نايين به وفور اجرا شده که 
مي توان آنها را در چهار گروه پهن برگ ها، برگ هاي کنگري، 
برگ هاي ريز نقش و در نهايت برگ و ميوه مو تقسيم بندي 
کرد. نقش درخت انگور درهم بافته بر روي ستون هاي اين 
مسجد به گونه اي اجرا شده اند که جنبة تمثيلي آنها مشخص 
است. فراواني تزيين گچبري در مسجد نايين داراي خصلت 
ايراني است اين نقوش بيانگر نخستين اميدباوري و فراواني 

است که براي ايرانيان شادي بخش بوده است. 
 

 بررسي اشتراکات گچبري هاي دره شهر و مسجدجامع 
نايين 

نقوش هندسي پيکرة اصلي گچبري هاي دره شهرو نايين را 
تشکيل مي دهند که به دو دسته تقسيم مي شوند:

١. نقوش هندسي راست خط؛ ٢. نقوش هندسي متشکل از 
خطوط منحني که با استفاده از اين دو بسياري از طرح هاي 
هندسي را ايجاد کرده اند و فضاهاي داخلي اشکال هندسي 
از  کرده اند.  پر  گياهي  نقوش  از  استفاده  با  را  ايجاد شده 
از اسالم مربع مفهوم زمين و دايره مفهوم  دوران پيش 
آسمان را در بر داشته و در دورة اسالمي اين مفاهيم نمود 
بيشتري به خود مي گيرند. مي توان گفت دواير و مربع هاي 
استفاده شده در نقوش گچبري هاي نايين و دره شهر نيز 
داراي اين چنين معاني نمادين هستند. در مسجدجامع نايين 
نقوش هندسي متشکل از خطوط منحني بر روي ستون هاي 
مجاور محراب با پيچش به دور ستون نقش شده اند و با 
توجه به نوع ترکيب نقوش منحني و راست خط با هم از 
عبارت هايي مانند «هشت و چهار ُسلي» و «تخمه و مربع» 

براي اشاره به آنها استفاده مي شود. 
در گچبري هاي دره شهر و مسجد نايين با استفاده از 
از چند  بهره گيري  و  يکديگر  به  نقاط ترسيم شده  اتصال 
دايره و نيم دايره اقدام به خلق گل هاي چندپر شده است. 

تصوير ٥. نقوش هندسي گچبري هاي مسجدجامع نايين. ستون هاي تصوير ٤. نقوش گياهي گچبري هاي مسجدجامع نايين. مأخذ: همان. 
مجاور محراب. مأخذ: همان



در نمونه هاي نايين اين گل بيشتر شامل گل هاي دوازده پر 
مي شود و در نمونه هاي دره شهر در انواع گل هاي١٢ پر، 
٨ پر، ٧ پر، ٦ و ٤ پر ديده مي شوند. با استفاده از انواع 
گره هاي هندسي نقوش ايجاد شده در سطوح عمودي و افقي 
را به زيبايي به هم وصل کرده اند. در نمونه هاي دره شهر 

گاه خود اين گره ها موضوع اصلي نقش قرار گرفته اند. 
نقوش گياهي مشترک گچبري هاي دره شهر و نايين را 
مي توان در چهار دستة برگ مو و خوشة انگور، برگ هاي 
کنگر، پهن برگ ها و برگ هاي ريز نقش مورد بررسي قرار داد:

١. برگ مو و خوشة انگور در هنرهاي تزييني دورة 
اشکاني و ساساني به کرات استفاده شده است. اين طرح در 
دورة ساساني براي تزيين در تمام زمينه ها مورد استفاده 
قرار گرفته و نمونه هايي از آن در گچبري هاي قلعة يزدگرد 
 .(Keall and Leveque,1980: 33) به دست آمده است
همچنين بر روي ظرف نقره اي به دست آمده از مازندران 
استفاده  نقش مايه  اين  نيز  ساساني  دورة  به  مربوط 
در  مکرراً  نقش  اين  (گيريشمن، ١٣٥٠: ٢١٦).  است  شده 
گچبري هاي دره شهر استفاده شده است (جدول ١ تصوير 
١). خوشة انگور در اين تزيينات شکل دانه هاي مرواريد 

تو خالي به خود گرفته است. 
تزيين  براي  نقش،  اين  نايين  مسجد  گچبري هاي  در 
فضاهاي خالي داخل کادربندي هاي هندسي استفاده شده، 
اجرا  نايين  نمونه هاي  از  طبيعي تر  دره شهر  نمونه هاي 
دورة  واقع گرايانه  استمرار سبک  نشان دهندة  که  شده اند 
تأثير  به دليل  نايين  ساساني است. در مقابل، نمونه هاي 
نگرش جديد از قيد واقع گرايي دورة ساساني رسته اند و با 
شيوه اي کامًال استادانه مورد طراحي قرار گرفته اند و ايجاد 
تحول و تنوع در ساختار آنها سر لوحة کار هنرمند بوده و 
موجب اعمال دگرگوني فوق العاده در طراحي نقوش گرديد. 
در نمونه هاي شهر دره شهر فضاهاي خالي اطراف خوشة 
انگور را با نقش برگ مو و پيچک پر کرده اند تا هماهنگي 
بيشتري بين نقوش ايجاد شود و فضاي خالي باقي نماند. 
انگور  دانة  داراي ١٣  دره شهر  تزيينات  در  انگور  خوشة 
است به اين صورت که در سه رديف نقش شده اند و رديف 
وسط ٥ دانه و رديف هاي کناري هر کدام ٤ عدد را شامل 
مي شوند. شايد انتخاب عدد ١٣ براي تعداد دانه هاي انگور 

تصادفي نبوده و مفهوم خاصي از آن مد نظر بوده است. 
مجموعه نقش برگ مو و خوشة انگور در درون پيچک هاي 
دايره اي شکل بر سطح ستون هاي مسجد نايين و محراب آن 
مشاهده مي شود. خوشة انگور به همراه پيچک و برگ مو 
از جمله نقوشي است که حضور گسترده اي در گچبري هاي 
نايين دارد و مهم ترين معنايي نمادين اين نقش اميد باوري 

و فراواني است. 
٢. برگ هاي کنگر که بيشتر به صورت نيمه باز حلزوني 
به کار رفته است از جمله نقوشي گياهي به شمار مي رود که 
در تزيينات گچبري دره شهر و نايين بسيار استفاده شده 
است (جدول ١؛ تصوير ٢). قاب هاي عمودي و افقي با نقش 
برگ کنگر نيمه باز حلزوني در کادربندي نقوش تزيينات 
دره شهر قابل مشاهده است. در گچبري هاي نايين نيز از 
اين نقوش به عنوان حاشيه بندي براي ساير نقوش استفاده 
شده، که فالري١ از آن با عنوان برگ اقنيتون نام مي برد 
تاق ديس هاي  بر روي  کنگر  برگ  (فالري، ١٣٧٨: ١٥٥). 
اسليمي  نقش  با  ترکيب  در  نايين  مسجد  محراب  مقابل 
ماري، نقشي شبيه صورت انسان را به وجود آورده  است. 
نقش برگ کنگر از ويژگي هاي بارز گچبري هاي ساساني 
محسوب مي شود، نمونه هاي از اين طرح از کاوش هاي قلعة 
Tomp-) يزدگرد در استان کرمانشاه و چال ترخان ري

son, 1976: plate 12. fig. 2, plate15. fig. 4) به دست 
آمده است. 

٣. پهن برگ ها: اين نقش در گچبري هاي نايين به صورت 
مستقل در داخل دايره هاي کوچک گل هاي دوازده پر براي 
پوشاندن فضاي داخل اين دايره هاي کوچک استفاده شده 
است. در نمونه هاي دره شهر در انتهاي پيچک ها و يا در 
داخل فضاهاي دايره اي و ديگر اشکال هندسي به تنهايي ودر 
ترکيب با نقوش ديگر به کار رفته است. اين نوع پهن برگ ها 

شبيه برگ انجير هستند. 
٤. نقوش گياهي ريز نقش: از اين نقوش بيشتر براي 
پوشش فضاهاي کوچک فرعي به کار رفته اند. در دره شهر 
برگ هاي  و  نيلوفر  غنچة  که شامل  ريز برگ ها  نقوش  از 
خيلي ريز مو در انتهاي اسليمي ها مي شود براي پر کردن 

لچکي ها بهره گرفته اند. 
عالوه بر نوع و ترکيب بندي نقوش، استفاده از رنگ و 
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1. Fallary

تصوير٦. ترکيب بندي نقوش هندسي و گياهي گچبري هاي دره شهر. 
مأخذ: لک پور، ١٣٨٩: ٢٠٤ و ٢٥١. 

تصوير ٧. نمونه اي از کتيبه هاي گچي مسجدجامع نايين. مأخذ: پوپ، 
 .١٣٨٧
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رنگ آميزي در هر دوي اين گچبري ها ديده مي شود (جدول 
١؛ تصوير ٧). در نمونه هاي دره شهر در يک مورد از رنگ 
الجوردي بر سطح گلبرگ ها و رنگ قرمز اخراي در حد 
فاصل گلبرگ هاي يک گل شش برگ استفاده شده، که اين 
روش عالوه بر ايجاد سايه روشن در سطح تزيينات به نظر 
مي رسد که رنگ واقعي اين نوع گل در طبيعت نيز بوده 

است. 
توجه به نمادها و مفاهيم نمادين نقوش، از مضامين 
مشترک اين گچبري هاست. گچبري هاي نايين و دره شهر 
صرفًا هنري ابتدايي و متکي به ويژگي هاي تزييني نيستند. 
احتماًال کاربرد عدد ١٢ در نقش معروف هشت و چهار در 
گچبري هاي نايين و عدد ١٣ براي تعداد دانه هاي خوشة 
نقش خوشة  که  مواردي  تمام  در  که  دره شهر  در  انگور 
نمادهاي  جمله  از  است  شده  تکرار  شده  استفاده  انگور 
اين گچبري ها به حساب مي آيند. البته هنوز مفهوم نمادين 
تعداد ١٣ دانة انگور در دره شهر مشخص نشده است اما 
مطمئنًا انتخاب عدد ١٣ براي آنها نمي تواند کامًال تصادفي 
باشد. نقش هشت و چهار يا چارُسلي١ که در گچبري هاي 
نايين استفاده شده بعدها در فرهنگ معماري شيعه جايگاه 
ويژه اي پيدا مي کند. مفهوم نمادين اين نقش در گچبري هاي 

مسجد نايين که جمع آنها ١٢ مي شود با تاريخ ساخت اين 
گچبري ها در دورة آل بويه که شيعي بودند تقويت مي شود. 
البته ارتباط دادن مفهوم نمادين اين نقش به دوازه امام جاي 
بحث دارد چرا که اين نقش در بناهاي قلمرو حکومت هاي 
سني همچون سامرا نيز به کار رفته است. استفاده از نقش 
دانه هاي مرواريد توخالي براي ايجاد کادرهاي هندسي در 
اطراف نقوش گياهي براي جداسازي نقوش از ديگر نکات 
به شمار  نايين  مسجد  و  دره شهر  گچبري هاي  مشترک 

مي رود. 

افتراق ها
گچبري هاي  در  که  بسياري  مشترکي  نکات  بر  عالوه 
افتراق هاي  گچبري ها  اين  دارد،  وجود  نايين  و  دره شهر 

جزئي نيز با هم دارند که در زير به آنها اشاره مي شود:
١. در گچبري هاي نايين کتيبه هايي گچي به خط کوفي 
وجود  مورد  اين  دره شهر  نمونه هاي  در  که  دارد  وجود 
ندارد. کتيبه هاي مسجد نايين دو گونه اند: نوع اول با تکنيک 
گچبري اجرا شده و نوع دوم با رنگ روي گچ ترسيم شده 
اين کتيبه ها به خط کوفي و شامل آية ١٨ و آخر  است. 
سورة توبه، آية ٤ سورة فتح، ١٣٧ سورة بقره و ٤٠ سورة 
نمل و جمالت الجبروت هللا و الاله اال اهللا و محمد رسول اهللا 
صلي اهللا عليه و علي اله الصيبين الطاهرين االخيار است 

(هنرفر،١٣٥٠: ٥٠؛ قوچاني ١٣٧٥: ١٣٨؛ تصوير ٧). 

تصوير ٨. نقش هشت و چهار ُسلي در نقوش گچبري هاي مسجدجامع 
نايين. مأخذ: دينلي و علمدار، ١٣٩٠. 

تصوير٩. نقش تخمه مربع در نقوش گچبري هاي مسجدجامع نايين. 
مأخذ:  نگارندگان. 

تصوير١٠. گچبري با برجستگي بسيار زياد محراب نايين. مأخذ: 
نگارندگان. 

تصوير١١. پالک گچي از دره شهر با نقش گل ها و گياهان بومي 
منطقه زاگرس. مأخذ: همان. 

١.  .واژه هشت و چهارُسلي به گونه 
از تزيينات هندسي گفته مي شود که 
بيشتر در هنرهاي مثل کاشي کاري، 
مي رود.  به کار  آجرکاري  گچبري، 
چهار   و  هشت  از  متشکل  نقوش 
شيعي  معماري  فرهنگ  در  بعدها 
ترکيب  پيدا مي کند.  جايگاه ويژه اي 
دو کلمة « هشت و چهار » در ادبيات 
عرفاني قرن ٤و ٥ نيز در دو بيتي هاي 
باباطاهر و ابوسعيد ابوالخير  به کار 
رفته است که از آن مفهوم دوازده 
امام شيعه برداشت شده است. مثًال 
آن  «از  مي سرايد  چنين  باباطاهر 
از  غير  به  آفريدي/  مارا  که  روزي 
معصيت چيزي نديدي/ خداوندا به 
حق هشت و چارت/ زما بگذر شتر 
ديدي نديدي» (باباطاهر، ١٣٧٥: ٥٥). 
مسجد  در  نقش  اين  از  نمونه هاي 
حکيم اصفهان که در دورة حکومت 
به کار  شده  ساخته  صفوي  شيعي 
رفته که اين مفهوم نمادين از اين نقش 
را تقويت مي کند (ماهرالنقش، ١٣٧٦: 

 .(١٠٣- ١٠٩
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نمونه استفاده شده در نايين نمونه استفاده شده در دره شهر تعريف نقش رديف

نقش برگ مو و
١ خوشة انگور

برگ هاي 
نيمه باز کنگر

٢

رديف افقي و عمودي گل ها که 
با گره هاي درهم بافته شده اند

٣

جدول ١. جدول مقايسه اي نقوش گچبري هاي دره شهر با نقوش گچبري هاي مسجدجامع نايين. مأخذ: نگارندگان. 

٢. نقش درخت زندگي در تزيينات دره شهر که متأثر 
از هنر دورة ساساني است به کرات استفاده شده ولي در 
تزيينات نايين اين نقش مايه ديده نمي شود. در دره شهر اين 
نقش معموًال به شکل درخت نخل و يا گل هاي با فرمي شبيه 
به درخت ترسيم شده است. تعداد زيادي از اين نقش مايه در 
گچبري هاي دره شهر وجود دارد که اکثراً در داخل قاب هاي 

دايره اي و مثلثي قرار گرفته اند (تصوير٢ سمت چپ). 
٣. يکي از طرح هايي که در گچبري هاي نايين وجود 
دارد و از آن برداشت هاي نمادين مي شود طرح هندسي 
از  متشکل  نقوش  است.  به«هشت و چهار ُسلي»  معروف 
هشت و چهار که جمع آن دوازده مي شود بعدها در فرهنگ 
معماري شيعه جايگاه ويژه اي پيدا مي کند. وجود اين نقش 

در اين مسجد جاي تأمل دارد (تصوير٨). 
٤. نقش تخمه و مربع در گچبري هاي نايين وجود دارد 
ولي در نمونه هاي دره شهر ديده نمي شود (تصوير ٩). اين 
نقش مايه در مسجدجامع نايين بر روي ستون هاي اطراف 
محراب و نمونه هاي مشابهي از آن نيز در مسجد سامرا و 

مسجد نه گنبد بلخ نيز به کار رفته است. 
٥. از نکات قابل توجه تزيينات دره شهر قاب هاي گچبري 
با اشکال هندسي گوناگون و با نقش مايه هاي متنوع است. 
محل قرار گرفتن اين تزيينات در سطوح فوقاني ديوارها بوده 
است. در اکثر اين قاب ها در چهار گوشة قاب سوراخ هايي 
تعبيه شده که هدف از آنها اتصال بهتر و محکم تر قاب با 
استفاده از ميخ به ديوار بوده است. اين قاب ها شامل اشکال 
دايره (١٨ عدد)، قاب هاي مربع (٥ عدد)، قاب هاي مستطيل 
ذوزنقه  قاب هاي  و  عدد)   ١٩) مثلث  قاب هاي  عدد)،   ٥)

(١ عدد) هستند (تصوير٢و٣). 
به  نسبت  بيشتري  برجستگي  نايين  گچبري هاي   .٦
گچبري هاي دره شهر دارند، به ويژه در قسمت محراب که با 
برجستگي زياد اجرا شده اند و به لحاظ فني مي توان آنها را 
در گروه «تزيينات گچي با برجستگي بسيار زياد» قرار داد. 
به طور معمول اختالف سطح اين گروه از تزيينات گچي با 
زمينه بيش از ٣ سانتيمتر است (صالحي کاخکي و اصالني، 
١٣٩٠: ٩٦) که در نمونه هاي نايين به ٢٠-١٠ سانتيمتر نيز 

مي رسد (تصوير١٠). 
٧. يکي از ويژگي هاي تزيينات گچبري دره شهر استفادة 
از طبيعت و گياهان  آنها  آگاهانه هنرمندان و سازندگان 
بومي منطقه در اين تزيينات است. از مهم ترين نقوش گياهي 
به کار رفته ميوة بلوط (به تنهايي يا به همراه نقوش ديگري 
همچون ميوة کاج)، ميوة انار، نقش گل هاي الله، گل تاتوره، 
هشت پر،  دوازده پر،  (به صورت  نيلوفر  گل  و  کوکب  گل 

هفت پر و شش  پر) است. 
به  را  گياهاني  منطقه  طبيعت  از  الهام  با  هنرمندان 
قبًال در محوطه هاي هم دوره و  که  تصوير درآورده اند 
قبل از آن ديده نشده و براي اولين بار در تزيينات گچبري 
دره شهر معرفي شده اند (تصوير١١). نقش اين درختان 
تزيينات گچبري دره شهر نشان مي دهد که  و گل ها در 
شرايط محيطي و طبيعت بومي منطقه منبع الهام هنرمند 
اين  و  است  بوده  نقوش  اين  از  بسياري  آفرينش  در 
مي تواند نشان دهد که احتماًال طراحان اين تزيينات بومي 
بوده اند، که عالوه بر آگاهي از فنون رياضي و هندسه 
زمان خود با طبيعت منطقه نيز آشنايي کامل داشته اند. 
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نمونة استفاده شده در نايين نمونة استفاده شده در دره شهر تعريف نقش رديف

گل برگ هاي متوالي 
با حالت چرخشي

٤

شاخه هاي پيچک 
درهم تنبيده به  صورت 
بافته دورشته اي عمودي

٥

گل هاي چند پر و 
نيلوفر که در تصوير
 به صورت يک گل 

بزرگ 
و مرکزي مشاهده 

مي شوند

٦

استفاده از رنگ ٧

ادامة  جدول ١. جدول مقايسه اي نقوش گچبري هاي دره شهر با نقوش گچبري هاي مسجدجامع نايين. مأخذ: همان. 



 مطالعة  تطبيقي نقوش گچبري هاي 
مكشوفه از شهر تاريخي دره شهر با 

نتيجهنمونه  هاي مسجدجامع نايين
با استناد به مطالب مطرح شده در پژوهش حاضر و مقايسة تصويري صورت گرفته بر روي گچبري هاي 
دره شهر و نمونه هاي موجود در مسجدجامع نايين، چنين استنباط مي شود که بين گچبري هاي اين دو نکات 
مشترک بسياري در زمينة نقوش گياهي و هندسي وجود دارد. از جمله تشابهات زيادي در اجراي نقش 
برگ مو و خوشة انگور، برگ کنگر، نقوش هندسي، ترکيب بندي نقوش گياهي و نوع گره ها وجود دارد. اين 
امر نشان دهندة اين است که در ايران در يک دورة تاريخي از حدود سدة اول تا سدة چهارم هجري تزيينات 
گچبري بر اساس يک شيوه و سبک فراگير که متأثر از شرايط نوظهور و محدوديت هاي آيين جديد اسالم 
در کنار بهره گيري انتخابي از سنت هاي زمان ساساني بوده اجرا مي شده که در آن نفوذ سنت هاي محلي 
نيز قابل پيگيري است. در اين دوره هنرمندان به خاطر محدوديت هاي دين جديد مبني بر عدم تصوير سازي 
نقوش انساني و حيواني، توجه ويژه اي به نقوش هندسي و گياهي داشتند و با الهام از نقش مايه هاي دورة 

ساساني نوع جديدي از تزيين را در پيش گرفتند و بينش اسالمي را در قالب ايراني ريختند. 
در کنار تشابهات بسياري که براي گچبري هاي دره شهر و نايين برشمرده شد اين دو اختالفات جزئي 
نيز با هم دارند که از جمله آنها مي توان به استفاده از پالک هاي گچي با نقش مايه هاي گياهي متأثر از هنر 
ساساني در دره شهر و کاربرد کتيبه هاي گچي به خط کوفي در مسجد نايين اشاره کرد. اين تفاوت ها 
مي تواند نشان دهنده اين موضوع باشدکه گچبري هاي دره شهر در زماني نزديکتر به دورة ساساني و 
زماني که هنوز سنت هاي هنري دورة ساساني در بافت جامعة ايراني کامًال رواج داشته اجرا شده اند. 
اما نمونه هاي مسجدجامع نايين در زماني که سنت هاي اسالم کامًال در هنر ايراني جا افتاد اجرا شده اند. 
بنابراين گچبري هاي دره شهر به لحاظ تاريخ ساخت قديمي تر از نمونه هاي نايين بوده و آنها را مي توان پل 
ارتباطي و حلقة مفقود بين گچبري ساساني و گچبري دورة اسالمي به شمار آورد و احتمال تأثير گذاري 
آنها از نظر نقوش و ترکيب بندي آنها بر نمونه هاي فالت ايران از جمله مسجد نايين دور از ذهن نيست. 
احتماًال گچبري هاي دره شهر با تأثيري که از سنت هاي هنري ساساني از يک طرف و آموزه هاي دين 
اسالم از طرف ديگر پذيرفته اند سرمشق و الگو براي سبک گچبري هاي ايراِن دورة اسالمي و خالفت 
عباسي در شهرهاي بغداد و سامره و ساير مناطق تحت نفوذ آنها در سرزمين هاي شرقي خالفت اسالمي 

بوده اند. 
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DarehShahris located in South West of the Ilam province. Its history of its establishment goes 
back to the second century Hegira. The city’s most important archaeological finding is its stucco 
decorations which are rare examples of this art in the early Islamic era in terms of aesthetics, 
composition of motifs, and use of vegetative and geometric motifs. These stuccoes are considered 
as a bridge that transfer the artistic achievements of the Sassanid era to the Islamic period. The 
aim of this article is identification and investigation of the motifs of these stuccoes and their 
comparison with samples of the JamehNain Mosque to answer the following questions: What 
are the common aspects of the stuccoes of these two monuments? How the stucco decorations of 
these monuments influenced each other? What is the chronological order of their creation? The 
research method is a descriptive- comparative analogy that is based on library research.  
The results indicate that there are manycommonalities between stuccoes of these two monuments 
in terms of vegetative and geometric motifs, the composition of motifs and types of loops. The 
use of stucco plaques with vegetative motifs, inspired by the Sassanid art in DarehShahr and 
cornices in Jameh Nain Mosque, indicates that stuccoes of DarehShar are older than samples of 
the Nain.The artisans created a new method for stucco decorationsby bringingthe Sassanid art 
elements intothe context of the Islamic art traditions.  

Keywords: Stucco Decorations, Motifs, DarehShahr, Jameh Mosque of Nain.
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