|| بررسی و تحلیل گچبریهای نویافتۀ|| 91 || ...

چکیده

تزئینــی بهکاررفتــه در آن،
هنــر گچبــری در دورۀ اســامی ،هــم از نظــر فــن و هــم از نظــر نقشمایههــای
ِ
برگرفتــه از هنــر تزئیناتــی دورۀ ساســانی اســت .نقــوش گچبریهــای دورۀ ساســانی بــا الهــام از محیــط
طبیعــی اطــراف خــود ،ارتباطــی نــه صدرصــد ولــی نزدیــک بــه آن ،برقــرار میکنــد و بهراحتــی میتــوان
نمونههــای مشــابه آنهــا را شناســایی کــرد .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه مباحــث انتزاعــی کمتــر در ایــن
نقــوش بهکاررفتــه و هنرمنــد گرایــش کمتــری بــه ایــن ســمت نشــان داده اســتّ .امــا ایــن عناصــر در پرتــو
حکمــت و اندیش ـههای اســامی ،تغییــر شــکل و معنــا یافتهانــد .یکــی از یافتههــای بااهمیــت و شــاخص
در محوطــۀ آوه 1کــه در جریــان نجاتبخشــی امــامزاده فضلبنســلیمان در فصــل ســوم کاوشهــای ایــن
محوطــۀ تاریخــی در ســال  1388ش .ب ـه دســت آمــد ،تزئینــات گچبــری بــود .باتوجــه بــه تاریــخ قیدشــده
ـام یافتشــده از ایــن بنــا ،یعنــی  684هـــ.ق ،.ایــن تزئینــات متعلــق بــه
بــرروی یکــی از کاش ـیهای زرینفـ ِ
دورۀ ایلخانیــان اســت .نگارنــده درپــی اثبــات هرچــه بیشــتر چنیــن تاریخگــذاری ،بــه مطالعــۀ فنــی و شــکلی
ایــن نقــوش و مقایســۀ آنهــا بــا تزئینــات گچبــری ســایر اماکــن تاریخـ ِـی برجایمانــده از دورۀ ایلخانیــان
پرداختــه اســت .پژوهــش حاضــر بهدنبــال اثبــات ایــن فرضیــات اســت کــه در اجــرای نقــوش تزئینــی
گچبریهــای بنــای مــورد پژوهــش ،دو شــیوۀ تزیینــات گچــی بــا برجســتگی زیــاد و تزئینــات گچــی ُمجـ ّـوف
و نقــوش تزئینــی عبارتانــد از نقــوش گیاهــی ،هندســی و کتیبهنــگاری؛ و ایــن نقــوش و شــیوههای
اجرایــی آنهــا ،از الگــو و ســبکهای مشــخص تزئیناتــی دورۀ ایلخانــی ّ
تبعیــت کردهانــد .ایــن پژوهــش
ب ـهروش توصیفــی تحلیلــی و تطبیقــی ،و مطالعــات آن بهصــورت کتابخانــهای و میدانــی بــ ه ســرانجام
رســیده اســت .فعالیتهــای میدانــی ایــن پژوهــش شــامل کاوشهــای گســترده باستانشناســی در دشــت
آوه و در مــکان امــامزاده فضلبنســلیمان و نیــز طراحــی دادههــای بهدســتآمده از کاوش ،هســتند.
کلیدواژگان :ایلخانیان ،تزئینات گچبری ،نقوش تزئینی ،امامزاده فضلبنسهل آوه.
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باستانشناســان و متخصصــان هنــر ایــران از جملــه آنــدره گــدار (گــدار ،)1369 ،آرتــور پــوپ (پــوپ،)1365 ،
و محمدیوســف کیانــی (کیانــی ،)1376 ،در کتابهــای خــود بــه بررســی معمــاری ایــران و تزئینــات وابســته
بــدان پرداختهانــد .در زمینــۀ تزئینــات وابســته بــه معمــاری در دورۀ ســلجوقی ،غالمعلــی حاتــم در کتــاب
خــود باعنــوان «معمــاری اســامی ایــران در دورۀ ســلجوقیان» (حاتــم )1379 ،بــا بررســی معمــاری ایــن
دوره ،بــه ذکــر تزئینــات وابســته بــدان نیــز اشــاراتی دارد .مهــدی مکینــژاد نیــز در کتــاب تاریــخ هنــر ایــران در
دورۀ اســامی ،تزئینــات معمــاری (مکینــژاد ،)1387 ،بــه بررســی و دســتهبندی نقــوش تزئینــات معمــاری
اســامی پرداختــه و دســتهبندی مناســبی از آنهــا ارائــه کــرده اســت (حیوانــی ،گیاهــی ،خــط و کتیب ـهای،
هندســی و انســانی) ،کــه البتــه ایــن امــر از ســوی محققیــن دیگــری چــون انصــاری در مقالــۀ «گچبــری دوران
ساســانی و تأثیــر آن در هنرهــای اســامی» (انصــاری )1366 ،و عبــاس زمانــی در کتاب تأثیر ساســانی در هنر
اســامی (زمانــی )1390 ،نیــز دیــده میشــود .عاطفــه شــکفته نیــز در مقال ـهای تحتعنــوان «ویژگیهــای
بصــری شــاخص تزئینــات گچبــری معمــاری عصــر ایلخانــی» (شــکفته )1391 ،مهمتریــن و شــاخصترین
ً
ویژگیهــای بصــری تزئینــات گچبــری ایلخانیــان را بهصــورت میدانــی و بهنحــوی تقریبــا جامــع بیــان
مـیدارد و. ...
مقــاالت و کتــب فوقالذکــر از جملــه منابعــی اســت کــه در آنهــا بــه ذکــر ویژگیهــا و ارائــۀ نمونههایــی
مشــخص و واضــح از تزئینــات گچبریهــای ایــران در دوران مختلــف تاریــخ هنــری آن میپردازنــد.
چبــری ایلخانیــان
پژوهــش حاضــر نیــز ازجملــۀ اینگونــه پژوهشهاســت کــه بــرای نخســتینبار ،تزئینــات گ 
آوه را مــورد بررســی و تحلیــل شــکلی و شــیوهای قــرار میدهــد.
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مقدمه

ً
تزئینــات ابنیــۀ دوران اســامی ایــران ،معمــوال از ســهنوع مصالــح آجــر ،گــچ ،کاشــی و یــا تلفیقــی از ایــن
مصالــح اســت ،کــه گچبــری از دوران اولیــۀ اســام تــا دورۀ تیموریــان بهعنــوان عنصــر قالــب در تزئینــات
وجــود داشــته و عمــدۀ کاربــرد آن در محرابهــا و کتیبههــای اجراشــده در بناهاســت (پــوپ.)166 :1365 ،
یشــدّ ،امــا در
گچبــری در ابتــدا بیشتــر بهمنظــور پوشــاندن ســطوح زمخــت و تزئیــن آنهــا ب ـهکار گرفتــه م 
قــرن پنجــم هجــری ،گچبــری از حالت تزئینی ســاده خارج شــد و بهشــکل پوشــش تزئینــی منحصربهفردی
درآمــد .هنــر گچبــری از دیربــاز ازجملــه هنرهــای تزئینـ ِـی وابســته بــه معمــاری ایرانزمیــن بــوده کــه بعــد از
ـکوفایی هرچــه
شــکوفایی آن در دورۀ ساســانی ،در قــرون میانــی اســام یعنــی در دورۀ ایلخانیــان بــه اوج شـ
ِ
بیشتــر خــود رســید؛ بهنحویکــه ایــن دوره را «عصــر گچبــری اســامی ایــران» نــام نهادهانــد.
هنــر گچبــری در دورۀ ایلخانــی در گســترۀ جغرافیایــی وســیعی بهعنــوان عنصــر تزئینــی در معمــاری
ب ـهکار رفتــه و از ایــن دوران ،آثــار بســیار زیبــا و بینظیــری برجــای مانــده اســت .امــامزاده فضلبنســهل
در دشــت آوه ،برطبــق نشــانههای بهدســتآمده از فعالیتهــای میدانــی نگارنــده ،یعنــی کشــف کاش ـی
چبــری
زرینفامــی در ایــن بنــا بــا تاریــخ  684هـــ.ق .از جملــه بناهــای ایلخانــی بــا تزئینــات کاشـیکاری و گ 
بهشــمار مـیرود .تزئینــات گچبــری ایــن بنــا ،ا گرچــه در تعــداد محــدودی بـ ه دســت آمــدهّ ،امــا در نــوع خــود
گویــای اوج هنــر گچبــری ایلخانیــان در قــرون میانــی اســامی اســت .هــدف اصلــی نگارنــده از پرداختــن بـه
چنیــن پژوهشــی ،در درجــۀ اول ،ارائــۀ نمونـهای پابرجــا و موجــود از هنــر گچبــری ایلخانیــان در منطقــۀ آوه
بــوده و در درجــۀ دوم ،تحلیلــی بــر اجــرای نقــوش تزئینــی آنهــا (فــن و شــیوه) و نیــز نــوع نقــوش بهکاررفتــه
(هندســی ،گیاهــی و کتیب ـهای) و تطبیــق آنهــا بــا نمونههــای مشــابه دیگــر در ســایر مکانهــای تاریخــی
بهجامانــده از ایلخانیــان جهــت روشنشــدن زوایــای تاریــک هنــر و معمــاری تــازه بهدس ـتآمده از دورۀ
ایلخانیــان آوه اســت.
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ایــن پژوهــش بــهروش توصیفــی تحلیلــی و تطبیقــی انجامشــده اســت و مطالعــات آن بهصــورت
کتابخانــهای و میدانــی بهســرانجام رســیده اســت .فعالیتهــای میدانــی ایــن پژوهــش عبارتانــد از
انجــام کاوشهــای گســترده در دشــت آوه و در مــکان امــامزاده فضلبنســلیمان و نیــز طراحــی دادههــای
بهدســتآمده از کاوش اســت.

معماری و تزئینات وابسته به آن در دورۀ ایلخانی

تزئینات گچبری دورۀ ایلخانی

هنــر گچبــری در ایــران دارای ســابقۀ بســیار کهنــی اســت (زیگــورات چغازنبیــل و هفتتپــه در دوران
تاریخــی ایــام) .ایــن هنــر در گذشــت زمــان و در دوران قبــل از آمــدن اســام بــه ایــران ،بهویــژه در دورۀ
ساســانیان بســیار بالنــده و شــکوفا شــد (تپهحصــار) .هنــر گچبــری در قــرون نخســتین اســامی بــا وامگیــری
از هنــر ساســانیان و تحتتأثیــر مســتقیم آن ،بــا تغییراتــی؛ یعنــی حــذف نقــوش انســانی و حیوانــی و ازدیــاد
نقــوش اســلیمی و کتیبــهای بیشازپیــش و متناســب بــا فضــای فکــری و دینــی اســام رونــق گرفــت
(مســجدجامع عتیــق شــیراز در ســال  281هـــ.ق .و مســجدجامع اصفهــان در قــرن دوم هجــری و یــا شــهر
تاریخــی نیشــابور و مســجدجامع نائیــن از جملــه منابــع مــورد قبــول بــر چنیــن وامگیــری ،تغییــر ،پیشــرفت
و تکاملــی هســتند) .ایــن هنــر بــا ورود بــه دورۀ ســلجوقی ،نســبت بــه گذشــته ،هرچــه بیشتــر شــکوفا شــد
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از دیــدگاه پژوهشگــران تاریــخ هنــر معمــاری دوران ایلخانــان ،معمــاری ای ـندوره بهلحــاظ فــرم و پــان
و شــیوههای ســاخت ،میــراث معمــاری عصــر ســلجوقی اســت .در مقایســه بــا معمــاران عصــر ســلجوقی،
معمــاران ایلخانــی آثــار خــود را بهلحــاظ عظمــت ،ابــداع ،تناســب اجــزاء ســاختمان و پــان و نقشــۀ عالــی
آنهــا ممتــاز کردهانــد (محمدحســن .)43 :1366 ،ویلبــر مســألۀ عمــده در معمــاری ایــن زمــان را تلفیــق
و ترکیــب اشــکال ســاختمانی و تزئینــات آنهــا میدانــد (ویلبــر .)84 :1346 ،بهطورکلــی ســاخت بناهــای
بلنــد ،قوسهــای تنــد و مرتفعتــر ،تکــرار واحدهــای قوســی ،کاهــش اجــرام پــر و افزایــش فضاهــای تهــی در
ســاختمان ،ترکیــب آن قســمت از گنبــد کــه بیشتــر از دو ســوم بــاالی ســاختمان را شــامل میشــود بــا بقیــۀ
ســاختمان ،تکامــل سیســتم طــاق عرضــی و چهارطاقــی اشــکانی و ساســانی ،گرایــش زیــاد بــه قائمســاختن
عناصــر ســاختمانی و باال گرایــی در بناهــا را میتــوان از شــاخصهای مهندســی ســاختمان در دورۀ ایلخانــی
دانســت (فرشــاد .)168 :1376 ،ســاخت نمــای ســاختمانها بــا قابهــای باریــک ،بلنــد هاللــی و نوکتیــز
ُپرهیبــت و گنبدهــای بســیار بــزرگ ،رواج انــواع و اقســام پوشــشهای گنبــدی ،طاقــی و بهویــژه نــوع
کاربنــدی بــرای پوشــش فضاهــا نیــز از جملــۀ دیگــر ویژگیهــای معمــاری ایــن دوره بــود (پــوپ:1373 ،
 .)170-171از ســویی دیگــر ،در ایــن عصــر ،از دیــدگاه اجتماعــی ـ مذهبــی ،تشـ ّـیع خــود را در شــیوۀ ســاخت
مقابــر ائمــه و امــامزادگان متجلــی نمــود (ویلبــر.)34 :1346 ،
تــداوم تزئینــات رایــج در معمــاری مذهبــی و غیرمذهبــی عصــر ســلجوقی در معمــاری مغولــی،
اهمیــتدادن بــه کاشــیکاری و اولویــت گچبــری و اوج طر حهــای هندســی و کتابتنمــا را میتــوان از
جملــه مشــخصات بــارز هنــر تزئیناتــی ایــندوره دانســت .در ایــندوره ،گچبــری و کاشــیکاری ،عناصــر
اصلــی تزئیــن بنــا را تشــکیل میدهنــد .تــا اواســط قــرن هشــتم ،گچبــری و کاش ـیکاری در تزئیــن ابنیــه بــه
اوج خــود میرســند ( )Wilber, 1939: 8و در ایـندوره ،آجــرکاری معمــاران ســلجوقی ،بــه ســود کاشـیکاری
و رنگآمیــزی بنــا عقبنشــینی میکننــد (کیانــی .)69 :1376 ،دورۀ ایلخانــی را میتــوان عصــر گچبــری
ایــران دانســت (پرایــس .)103 :1364 ،هنرمنــدان ایــن دوره هیــچ فضــای قابلرؤیتــی را بــدون گچبــری
رهــا نکردهانــد و طر حهــای بزرگتــر نیــز از ریزهکاریهایــی پوشــیدهاند کــه بهصــورت گلهــای بافتــه بــا
تزئینــات کنــاری هســتند (دوری.)175 :1368 ،
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جغرافیای طبیعی و تاریخی آوه

یشــود
از شهرســتان ســاوه کــه  24کیلومتــر بهســمت ســلفچگان برویــم ،جــادهای فرعــی بهطــرف قــم جــدا م 
کــه بــه جــادۀ جعفرآبــاد ـ قــم معــروف اســت .روســتای آوه در شـشکیلومتری ایــن جــاده قــرار دارد (هاشــمی،
 .)125 :1386یکــی از مهمتریــن آثــار تاریخــی شهرســتان ســاوه ،تپههــای تاریخــی آوه اســت کــه در 40
کیلومتــری جنوبشــرق ســاوه قــرار گرفتــه اســت (ســعیدیان.)56 :1383 ،
بــا توجــه بــه اینکــه شــهر قــم در همــان قــرن اول هجــری ســکونتگاه چنــد قبیلــۀ عــرب مســلمان و
متــر از پنجــاه
همچنیــن اولیــن و اصلیتریــن پایــگاه تشـ ّـیع در ایــران و منطقــه بــوده ،آوه کــه در فاصلــۀ ک 
کیلومتــری قــم قــرار گرفتــه و هیــچ مانــع طبیعــی نیــز ایــن دو را از یکدیگــر جــدا نمیکــرده ،ب هســرعت از دیــن
اســام ّ
ـهادت منابــع مختلــف ،بــه دومیــن پایــگاه تشـ ّـیع در ایــران تبدیــل شــده اســت
تبعیــت کــرده و بــه شـ ِ
(الویــری .)50 :1379،البتــه در منابــع مربــوط بــه دو قــرن اول هجــری ،نامــی از آوه بــه میــان نیامــده ،ولــی
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ویژگیهای بصری شناساییشده در تزئینات گچبریهای ایلخانی:
 آراستگی و ظرافت بسیار در گچبری. برجستگی زیاد نقوش تزئینی. نقوش پرکار اسلیمی و گل و بوته در زمینۀ کتیبهها. کاربرد اقالم خط غیر از کوفی در کتیبههای گچبری. جلوۀ بیشتر کتیبه بهعنوان عنصر اصلی تزئینی در محراب گچبری.ّ
 بهکاربردن کتیبههای بنایی و معقلی در گچبری. استفاده از کتیبۀ مادر و فرزند در تزئینات گچبری. استفادۀ وسیع از کتیبۀ کوفی گرهدار (معقد ،معشق ،متشابک). استفادۀ وسیع و متنوع از شیوۀ النهزنبوری در تزئینات گچبری اوایل دورۀ ایلخانی. استفاده از نقوش هندسی گره. بهکارگیری ستونچههای گچی بهصورت پیچدار. اولین محراب گچی با طاقنمای سهگوش. اولین محرابهای مقرنس گچی. نقوش خاص ایلخانی (نقش گل شاهعباسی و روزت(گل چندپر) و زنجیرۀ خمپا در نقوش گچبری). کاربرد وسیع رنگ در تزئینات گچبری (آبیالجوردی ،قرمز ،سبز ،سفید). -بهکارگیری نقوش تذهیب در گچبری (شکفته.)95 :1391 ،
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و تزئینــات گچبــری بــا شــیوههای مختلفــی از جملــه ُ
توپــر و توخالــی ،برجســته ،آژدهکاری و رنگآمیــز 
ی
شــده و ارائــه گردیــد (مســجدجامع اردســتان) .در ایــندوره ،هنــر گچبــری بــه تکامــل خــود ادامــه داد و
تحوالتــی در آن صــورت گرفــت کــه زمینــه را بــرای شــکوفایی آن در دورۀ ایلخانــی فراهــم کــرد .از آنجا کــه
ســبکهای تزئینــی بهکنــدی رشــد میکننــد و اغلــب بــه تزئینــات دورۀ قبــل متوس ـلاند ،میتــوان اذعــان
داشــت کــه هنرمنــدان گچ ُبــر دورۀ ســلجوقی ،گرایشــی را بنــا نهادنــد کــه در دورۀ ایلخانــی بــه تکامــل رســید.
تزئینــات گچبــری معمــول در دورۀ ســلجوقی ،در عصــر ایلخانیــان بهتدریــج رو بــه دگرگونــی رفــت و پــرکاری
و آراســتگی زیــاد ،ویژگــی گچبــری ایــن دوران شــد .بهوجودآمــدن محرابهــای گچــی گســترده بــا انــواع
اقــام خــط ،بهویــژه گونههــای مختلــف کوفــی ،بهکارگیــری انــواع گرههــای هندســی ،نقــوش اســلیمی و
ختایــی در البـهالی کتیبههــا بــا گل و بــرگ پهــن و نیــز برجســتگی و فرورفتگــی زیــاد نقــوش ،موجــب تحولــی
عظیــم و خلــق شــاهکارهای زیبــای گچبــری در دورۀ ایلخانــی و بــه ســرحد کمالمطلــوب رســیدن آن شــد
(ویلبــر.)81-83 :1346 ،
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از قــرن ســوم هجــری قمــری ایــن شــهر در ّ
مرکزیــت توجــه حــکام زمانــه و دیگــران ،بهخصــوص شــیعیان
قــرار گرفتــه اســت .در منابــع قــرن چهــارم کــه در ســال  372هـــ.ق .تألیــف شــده ،آمــده« :ســاوه و آوه...
شــهرکهاییاند انبــوه و آبــادان و بــا نعمــت بســیار و ّ
خــرم و هــوای درســت بــر ســر راه حجــاج خراســان»
(حدودالعالــم .)142 :1353 ،در متــون تاریخــی ،شــهرهای شیعهنشــین دورۀ آلبویــه را کــه بــا توجــه
بــه شــیعهبودن ایــن سلســلۀ حکومتــی در شــرایط مناســبی قــرار داشــتند ،چنیــن فهرســت کردهانــد :قــم،
کاشــان ،کر ج َ
ابودلــف ،آوه ،تفــرش ،فراهــان و شــهری بــه نــام ارم در مازنــدران نزدیــک ســاری (نقشــۀ
شــمارۀ .)1چنیــن بهنظــر میآیــد کــه باوجــود ُســنیبودن شــاهان ســلجوقی و حمایــت آنــان از اهلســنت،
آوه شیعهنشــین ،گرچــه رونــق دورۀ آلبویــه را نداشــته ،ولــی ّ
اهمیــت خــود را از دســت نــداده اســت .در
کتــاب مســالکالممالک نیــز کــه در ایــن دوره در ذکــر اقلیمهــای مختلــف تألیــف شــده (قــرن پنجــم و ششــم
هــ.ق ،).آنجاکــه بــه ذکــر دیــار کوهســتان پرداختــه و نقشــۀ آن را ارائــه کــرده ،نــام آبــه را در جنــوب ســاوه
ذکــر کــرده کــه دلیلــی بــر اهمیــت ایــن شــهر در آن زمــان محســوب میشــود .بهنظــر میرســد کــه در ایــن
زمــان ،شــاهان ســلجوقی ادارۀ بخشــی از دیــار کوهســتان یــا جبــال را کــه شــامل آوه نیــز میگــردد ،بــه یکــی
از شــاهزادگان میســپردند .بــا ضعیفشــدن ســلجوقیان بــر اثــر اختالفــات مــداوم اتابــکان و حــکام آنهــا،
خوارزمشــاهیان کــه در اواخــر قــرن ششــم هـــ.ق .قــدرت را در منطقــۀ خــوارزم بــه دســت گرفتــه بودنــد ،شــروع
بــه دخالــت در امــور داخلــی آنــان در نقــاط مختلــف ،از جملــه جبــال کردنــد ،و پــس از اســتقرار مغــوالن در
ایــران ،آوه ،ســاوه و جهــرود در زمــرۀ مضافــات قزویــن قــرار گرفتنــد (مســتوفی .)77 :1358 ،از مهمتریــن
حــوادث مربــوط بــه آوه در عهــد جانشــینان هالکــو ،اقتــدار خواجــه ســعدالدین آوجــی اســت کــه مدتــی در
کنــار وزیــر معــروف ،خواجــه رشــیدالدین فض ـلاهلل ،ســمت وزارت الجایتــو را داشــت .در ایــام اقتــدار ایــن
شــخصیت شــیعی ،کوشــش بســیاری ماننــد بســتن ســد ،احــداث راه ســنگفرش و تجدیــد بــارو و حصــار
ـهر ویرانشــدۀ آوه صــورت گرفــتّ ،امــا بازهــم عمــران و آبادانــی اولیــه را نیافــت و از
بــرای عمــران و احیــای شـ ِ
عمــارت و زیــور جمعیــت عــاری مانــد (کاشــانی .)96 :1347 ،عــاوه بــر تضادیکــه در نوشــتار فــوق در زمینــۀ
عــدم احیــای شــهر آوه پــس از ویرانــی آن در حمــات اولیــۀ مغــوالن در ایــن منطقــه بهچشــم میخــورد؛
کاوشهــای انجامشــده در ســالهای اخیــر نیــز نشــان میدهــد کــه آوه حداقــل در دورۀ ایلخانــان و تــا
ً
آخریــن پادشــاه آنــان یعنــی ابوســعید ،شــهری نســبتا بــزرگ و آبــاد بــوده اســت .کشــف تاریــخ  684هـــ.ق.
بــرروی یکــی از کاشــیهای هشــتپر کــه بــر یکــی از گورهــای اطــراف امــامزاده فضلبنســلیمان نصــب
شــده بــود و کاشــیهای خشــتی و هشــتپر زرینفــام همیــن گــور و مــوارد مشــابه آن در گورهــای دیگــر،
ـول خــود را بازیافتــه
نشــان از ایــن دارد کــه شــهر آوه بســیار قبــل از ایــن میبایســت رونــق قبــل از حملــۀ مغـ ِ
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گچبریهای یافتهشده از امامزاده فضلبنسهل آوه

تصویر  .1امامزاده فضلبنسلیمان در ضلع شرقی محوطۀ آوه (خطیبشهیدی.)1385 ،

فن و شیوۀ اجرای نقوش تزئینی

تزیینــات گچــی بــا برجســتگی زیــاد :ایــن تزئینــات از قدیمتریــن انــواع رایــج در دوران اســامی محســوب
میشــوند .مطالعــات میدانــی نشــان میدهــد کــه بهغیــر از دوران صفویــه ،در ا کثــر دورههــای اســامی،
حتــی در عصــر قاجــار و پهلــوی ،اجــرای تزئینــات گچــی بــا برجســتگی زیــاد ،یکــی از مرســومترین شــیوههای
آرایــش معمــاری اعــم از مذهبــی و غیرمذهبــی بــوده اســت .بهطورمعمــول اختــاف ســطح ایــن تزئینــات بــا
زمینــه بیــش از  3ســانتیمتر اســت و درمــواردی ممکــن اســت بــه حــدود  30ســانتیمتر نیــز برســد .تزئینــات
گچبــری بــا برجســتگی زیــاد در بقــاع ایلخانــی نظیــر پیربکــران و یــا مســاجد جامــع اشــترگان ،هفتشــویه،
ارومیــه و ورامیــن ،از دیگــر نمونههــای معــروف اینگونــۀ تزئینــی هســتند.
روش شــکلدهی در ایــن شــیوه ممکــن اســت درجــا ،قالبــی یــا تلفیقــی از روشهــای درجــا و قالبــی باشــد.
از نــکات فنــی کــه در ایــن شــیوه مدنظــر ســازندگان بــوده ،تقویــت انســجام و ســختی پــس از گیــرش مــات
متــر ،اجــرای
بــا بهکاربســتن تمهیداتــی چــون افــزودن مــواد اســتحکامبخش ،عم ـلآوری بــا میــزان آب ک 
مــات در چندیــن الیــه و در فواصــل زمانــی مناســب ،و همچنیــن تقویــت اتصــال تزئیــن بــه زمینــه با اســتفاده
از ایجــاد خــراش در الیههــای زی ـرکار جهــت افزایــش درگیــری مکانیکــی و یــا اســتفاده از اجــزاء نگهدارنــده،
مثــل میخهــای چوبــی اســت (صالحیکاخکــی و اصالنــی( ،)98 :1390 ،تصویــر.)2
ّ
تزئینــات گچــی مجـ ّـوف :بهطورکلــی در ســاخت ایــن تزئینــات ،ممکــن اســت از هــردو روش درجــا و
قالبــی اســتفاده شــده باشــد .از انــواع دیگــر ایــن تزئیــن ،نیمگویهــای توخالــی اســت کــه در بخشهایــی از
تزئینــات گچــی بــا برجســتگی زیــاد ،و بهویــژه در آثــار ایلخانــی مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت.
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یکــی از یافتههــای بااهمیــت و شــاخص در محوطــۀ آوه کــه در جریــان نجاتبخشــی امــامزاده
فضلبنســلیمان در فصــل ســوم کاوشهــای محوطــۀ تاریخــی در ســال  1388ش .بــهدســت آمــد (تصویــر
 ،)1تزئینــات گچبــری بــود.
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باشــد (خطیبشــهیدی .)45 :1385 ،متأســفانه کاوشهــای انجامشــده در آوه در حــدی نیســت کــه
بتوانــد ویرانــی آوه را در حملــۀ مغــول یــا عــدم آن را ثابــت کنــد ،ولــی آنچــه تاکنــون کشـف شــده ،کاشـیهای
هشـتپر بهتاریــخ  684هـــ.ق .از اطــراف امــامزاده و ســکهای مفرغــی بــا نــام ســلطان ابوســعید بهــادر اســت
یتــوان گفــت
کــه از چــاه فاضــاب یــک خانــۀ مســکونی دورۀ مغــول بــهدســت آمــد .بــر همیــن اســاس م 
شــهر آوه در دورۀ ایلخانــان مغــول از  653ق.م( .زمــان ورود هالکــو بــه ایــران) تــا  736هـــ.ق( .زمــان مــرگ
ابوســعید) ،از رونــق و رفــاه نســبی برخــوردار بــوده اســت (همــان).
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نقوش تزئینی گچبریها

باتوجــه بــه محدودبــودن تعــداد نقــوش تزئینـ ِـی یافتهشــده در مــکان امــامزاده ،میتــوان نقــوش تزئینــی
ـواع کتیبهنــگاری ،نقــوش گیاهــی و نقــوش هندســی تقســیم کــرد .در ادامــۀ پژوهــش ،ضمــن
آنهــا را بــهانـ ِ
ارائــۀ توضیحاتــی تکمیلیتــر درمــورد ایــن نقــوش ،نمونههــای مشــابه آنهــا را در اماکــن دیگــر منســوب بــه
هنــر تزئیناتــی ایلخانــی جهــت روشنشــدن هرچــه بیشتــر ســبک هنــر تزئیناتــی گچبــری ایلخانیــان بیــان
خواهیــم کــرد.

نقوش گیاهی

نقــوش اســلیمی و ده ـناژدری (چن دپــر بلنــد و کشــیده) :نقــوش اســلیمی مــاری و طومــاری و
َ
ده ـناژدری (چندپــر بلنــد و کشــیده) ،پیــش از آمــدن و اســتیالی هنــر ایلخانــی در ســرزمین ایــران ،ب ـهکار
رفتهانــدّ ،امــا در ایــن دوره ،از ظرافــت ،آراســتگی و پیچیدگـ ِـی بیشتــری کــه از ویژگیهــای هنــر تزئیناتــی
ایــن دوره اســت ،برخــوردار شــدند .ایــن نقــوش بهصــورت گســترده و بهشــکل ســبکی خــاص و مشــخص
از هنــر ایلخانیــان ،در ا کثــر بناهــای بهجایمانــده از ایــن دوره ،همچــون آرامــگاه پیربکــران ،محــراب
اولجایتــو و بقعــۀ امــامزاده یحیــی ورامیــن و ...دیــده میشــود (تصاویــر .)3
غالــب نمونههــای گیاهــی بهدســتآمده در تزئینــات گچبــری امــامزاده فضلبنســهل آوه ،از نــوع
نقــوش گیاهــی شــش و یــا هش ـتپر ،گل و برگهــای ده ـناژدری (چندپــر بلنــد و کشــیده) بــا غنچههــای
آن،کــه گاهــی انتهــای آنهــا بــه گلهــای چندپــر ختــم میشــود ،و اســلیمی (تصاویــر  )4اســت.
همانگونهکــه بیــان گردیــد ،ایــن نــوع از نقــوش گیاهــی کــه ریشــه در هنرگچبــری دورۀ ساســانیان دارد
(تصاویــر  ،)5در هنــر ایلخانیــان تحتتأثیــر گرایــش هرچــه بیشتــر بهســمت اســلیمیهای گیاهــی و ارائــۀ
نقــوش اســلیمی در تزئینــات ،از پیچیدگــی و گســتردگی بیشتــری نســبت بــه گذشــتۀ هنــری آن برخــوردار
شــد .غالــب ســطوح دیوارهــای امــامزاده فضلبنســهل آوه ،سراســر پوشــیده از نقــوش اســلیمی ،طومــاری
و برگهــای بسیارکشــیده و بــزرگ (ده ـناژدری) و گیاهــیکــه گاهــی انتهــای برگهــای آنبــه گلهــای
چندپــر ختــم میشــده ،اســت.
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تصویر  .2بخشی از تزئینات گچی با برجستگی زیاد؛ محراب مسجدجامع اشترگان (صالحیکاخکی و اصالنی،
.)99 :1390
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تصاویــر  .4نقــوش اســلیمی مــاری و طومــاری و ده ـناژدری (چندپــر بلنــد و کشــیده) تزئینــات گچبریهــای
امــامزاده فضلبنســهل آوه (نگارنــدگان).

یهــای کاخ کیــش (پــوپ)770 :1387 ،؛ چــپ :نقــوش پیچــک در کاخ
تصاویــر  .5راســت :نقــش بــال در گچبر 
بیشــابور (زمانــی.)4 :1352 ،
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تصاویــر  .3الــف :نقــوش آرامــگاه پیربکــران ( 703هــ.ق( ،).صالحیکاخکــی ،عزیزپــور)115 :1391 ،؛ ب :بقعــۀ
امــامزاده یحیــی ورامیــن ( 707هــ.ق.)www.rasekhoon.net( ،).
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از جملــه نقــوش گیاهــی دیگــر در تزئینــات گچبــری امــامزاده فضلبنســهل آوه ،گلهــای شــش یــا
هش ـتپری اســت کــه محیــط در نقــوش چندضلعــی ،بهتصویــر کشــیده شــدهاند (تصاویــر  .)6ایــن نــوع
نقــوش کــه معـ ّـرف تمامــی باستانشناســان و محققیــن هنــر تزئیناتــی ســرزمین ایــران هســتند ،از جملــۀ
نقــوش پرکاربــرد و بــا پیشــینۀ هنــری بســیار در تزئینــات وابســته بــه هنــر معمــاری ایــران محســوب میشــوند
(تصویــر .)7

نقوش هندسی

نقــوش النهزنبــوری :نقــوش النهزنبــوری از تکــرار یــک یــا چنــد فــرم هندســی توخالــی مثلــث ،شـشضلعی
و ...ایجــاد میگردنــد کــه در کنارهــم ،طرحــی مشـ ّـبک میســازند .ایــن شــبکهها گاه بــرروی ســطح تخـ ِـت
گــچ ،گاه بــرروی نقــوش اســلیمی گل و یــا موتیفهــای مختلــف ظاهــر میگردنــد .شــروع ایــن شــیوه را از قــرن
چهــارم هجــری دانســتهاند (مکینــژاد .)80 :1387 ،در تزئینــات دورۀ ایلخانــی ایــن نقــش در امــامزاده
یحیــی ورامیــن ،محــراب مســجد هفتشــویه ،و مســجد جامــع ارومیــه (تصاویــر  )8دیــده میشــود و خــود
ـتردگی بهکارگیــری ایــن نــوع نقــش و یــا شــیوه ،کــه برگرفتــه از بنمایههــای هندســی اســت،
حکایــت از گسـ
ِ
دارد.
در تزئینــات گچبــری امــامزاده فضلبنســهل ،ایــن نقــش ،گاه بهصــورت جدا گانــه و بهفــرم دایــره و
ـطح برگهــای ده ـناژدری را دربــر گرفتــه اســت (تصاویــر .)9
گاهــی سراســر سـ ِ
ســتونهای بهکاررفتــه در کنــج دیوارهــای امــامزاده ،سراســر پوشــیده از نقــوش هندســی مختلــف
شــکلی (مثلثــی و )...اســت کــه بهصــورت کنــده و مشــابه نقــوش النهزنبــوری اجــرا شــدهاند (تصویــر .)10

تصاویــر  .8الــف :محــراب بقعــۀ پیربکــران (شــکفته )89 :1391 ،؛ ب :سرســتون محــراب مســجدجامع ارومیــه
(همــان).
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تصاویــر  .6تزئینــات گل چندپــر در گچبریهــای
نســهل آوه (نگارنــدگان).
امــامزاده فضلب 

تصویــر  .7نقــش تزئینــی روزت در تزئینات
گچبری ساســانی (پــوپ.)771 :1387 ،
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گلهای چندپر (روزت)
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از دیگــر نقــوش هندســی بهکاررفتــه در تزئینــات امــامزادۀ مــورد پژوهــش ،نقــوش شــش یــا هشـتضلعی
و کادرهــای مســتطیل یــا مربعشــکلی اســت کــه نقــوش گیاهــی در بیــن آنهــا بهصــورت قرینــه و بســیار
یکنواخــت تقســیم شــدهاند .معمــاران بهخوبــی از اینگونــه کادربندیهــا ،جهــت تقســیم فضــا و درنتیجــه
اجــرای دقیــق و هماهنــگ نقــوش گیاهــی و ...اســتفاده کردهانــد (تصویــر .)11

تصویر  .11نقوش هندسی چندضلعی بهکاررفته در تزئینات گچبری امامزاده فضلبنسهل آوه (نگارندگان).

کتیبهنگاری

در دورۀ ایلخانیــان ،کتیبهنــگاری درکنــار ســایر نقــوش تزئینــی گیاهــی و هندســی ،در تزئیــن ســطوح بناهای
بهجامانــده از ایــن دوران ،کاربــرد وســیعی داشــته اســت .نگارنــدگان بــا انجــام مطالعاتــی در زمینــۀ پیشــینۀ
پژوهشــی نقــوش تزئینــی گچبریهــای دورۀ ایلخانــی ،متوجــه ایــن مهــم شــدند کــه در ایــن دوران ،بــا
گرفتــن مباحــث مربــوط بــه خوشنویســی اســامی (حضــور شــخصیتی چــون یاقــوت مســتعصمی و
قوت
ِ
شــاگردانش در ایـندوره و تعییــن اقــام ســته یعنــی خطــوط ثلــث ،نســخ ،ریحــان ،محقــق ،توقیــع و رقــاع ،و
ـودن انــواع خطــوط اســامی) و ارتبــاط مابیــن هنرمنــدان خوشــنویس و معمــاران بناهــای
محــدود و ثابتنمـ ِ
اســامی ،رونقــی روزافــزون بــه کتیبهنــگاری و تزئینــات مربــوط بــه آن داده شــد .در ایــن دوره هنرمنــدان
گـچکار ،بیشتـ ِـر محرابهــای بناهــای ایلخانــی را بــا کتیبهنــگاری و تلفیــق و ترکیــب آن بــا نقــوش گیاهــی
تزئیــن میکردنــد (محــراب مســجدجامع بســطام( 702هـــ.ق ،).محــراب اولجایتــو ( 710هــ.ق.)).
در ایــن دوره ،خطــوط کوفــی بهصورتهــای مختلــف گــرهدار (معقــد ،معشــق ،متشــابک) ،ثلــث ،رقــاع
و نســخ بیشتریــن کاربــرد را داشــتهاند .ایــن خطــوط در زمینــهای سراســر پوشــیده از نقــوش گیاهــی و
اســلیمی و در ترکیبــی مناســب و آراســته بـ ا آن و بــا برجســتگی زیــاد اجــرا میشــدند .البتــه گاهــی هنرمنــدان
بــرای خوانایــی بهتــر کتیبههــا ،ســطوح خطــوط را ســاده و در تضــاد بــا پیشزمینــۀ طــرح اجــرا میکردنــد کــه
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یهــای امــامزاده
تصاویــر  .9تزئینــات النهزنبــوری گچبر 
نســهل آوه (نگارندگان).
فضلب 

تصویــر  .10نقــوش هندســی بهکاررفتــه در ســتونهای
نســهل آوه (نگارنــدگان).
امــامزاده فضلب 
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تصاویــر  .13راســت .کتیبههــای خــط نســخ (ســورههای اإلنســان و الفاتحــه) آوه (نگارندگان)؛ چــپ .کتیبههایی
بــه خــط ثلــث آوه (نگارندگان).

نکتهایکــه در ایــن بخــش قابلتأمــل اســت ،وجــود قطع ـهای از کتیبههاســت کــه بهگمــان بســیار ،در
آن دوخــط بــزرگ و کوچــک کــه شــاید دو متــن متفــاوت هــم داشــته باشــند ،در یــک ســطح (بــاال و پاییــن
یکدیگــر) اجــرا شــدهاند (تصویــر  .)14ایــن نــوع نقــش کــه در دورۀ ایلخانــی بــه نقــش تزئینــی مــادر و فرزنــد
معــروف اســت (شــامل دو ردیــف کتیبــه کــه در دل یکدیگرنــد) ،بــه گمــان بســیار در ایــن مــکان هماننــد
گنبــد ســلطانیه (حــدود  710هـــ.ق ،).بقعــۀ پیربکــران ( 712هـ.ق ،).مســجدجامع ابرقــو ( 738هـ.ق ).و...
بــه اجــرا درآمــده اســت.

تصویر  .14کتیبۀ مادر و فرزند در بنای امامزاده فضلبنسهل (نگارندگان).
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تصاویر  .12کتیبههای بهکاررفته در بنای امامزاده فضلبنسهل آوه (نگارندگان).
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ـیدن هرچــه بیشتــر بــه کتیبههــا میشــد.
خــود باعــث جلوهبخشـ ِ
متأســفانه کتیبههــای بهکاررفتــه در تزئینــات بنــای امــامزاده فضلبنســهل ،در وضعیــت مناســبی
بــرای تشــخیص نــوع خــط و شــیوۀ تزئینــی آن نیســتند (تصاویــر  .)12نگارنــده تنهــا براســاس حــدس و
ـوط بهکاررفتــه در تزئیــن کاش ـیهای زرینفــام یافتهشــدۀ ایــن بنــا ،از
گمــان و نیــز بــر ایــن اســاس کــه خطـ ِ
نــوع ثلــث و نســخ هســتند (تصاویــر  ،)13بــه نتایجــی رســید ه اســت.
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پینوشت

1. āveh

کتابنامه
 -اطلــس تاریخــی ایــران ( .)1350بهکوشــش :جمعــی از اســتادان دانشــکدۀ ادبیــات و علومانســانی

دانشــگاه تهــران ،تهــران :انتشــارات دانشــگاه تهــران.
 الویری ،محسن ( .)1379مروری بر جغرافیای تاریخی آوه ،تهران :نشر امید دانش. انصــاری ،جمــال« .)1366(.گچبــری دوران ساســانی و تأثیــر آن در هنرهــای اســامی» .فصلنامــۀهنــر .زمســتان  1365و بهــار  1366شــمارۀ  .13صــص.318-373 :
 پرایــس ،کریســتین ( .)1364تاریــخ هنــر اســامی .ترجمــۀ مســعود رجبنیــا ،تهران :شــرکت انتشــاراتعلمــی و فرهنگی.
 پــوپ ،آرتــور .اپهــام ( .)1365معمــاری ایــران پیــروزی شــکل و رنــگ .ترجمــۀ کرام ـتاهلل افســر،تهــران :انتشــارات فرهنگســرا.
 پوپ ،آرتور اپهام ( .)1373معماری ایران .ترجمۀ غالمحسین صدریافشار ،تهران :فرهنگیان. پــوپ ،آرتــور .فیلیــس اکرمــن ( .)1387ســیری در هنــر ایــران .ترجمــۀ نجــف دریابنــدری ،تهــران:انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 حاتــم ،غالمعلــی ( .)1379معمــاری اســامی ایــران در دورۀ ســلجوقی ،تهــران :ســازمان انتشــاراتجهــاد دانشــگاهی.
 حدودالعالــم مــن المشــرق الــی المغــرب ( .)1353بهکوشــش :منوچهــر ســتوده ،تهــران :کتابخانــۀطهــوری.
 خطیبشــهیدی ،حمیــد (« .)1385گــزارش اولیــن فصــل کاوش محوطــۀ تاریخــی آوه» .تهــران:کتابخانــۀ پژوهشــکدۀ باستانشناســی (منتشرنشــده).
 دوری ،کارل .جی ( .)1368هنر اسالمی .ترجمۀ رضا بصیری ،تهران :فرهنگسرا. زمانــی ،عبــاس (« .)1352خــط كوفــی تزئینــی در آثــار تاریخــی اســامی ایــران» .نشــریۀ هنــر و مــردم.دورۀ  11شــمارۀ  .128صــص.15-33 :
 ________ ( .)1390تأثیر هنر ساسانی در هنر اسالمی ،تهران :نشر اساطیر. سعیدیان ،عبدالحسین ( .)1383سرزمین و مردم ایران ،تهران :نشر آرام. شــکفته ،عاطفــه (« .)1391ویژگیهــای بصــری شــاخص در تزئینــات گچبــری معمــاری عصــرایلخانــی» .دوفصلنامــۀ مطالعــات معمــاری ایــران .گــروه معمــاری دانشــگاه کاشــان .ســال اول شــمارۀ .2
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چنانکــه مالحضــه شــد ،نقــوش تزئینــی گچبریهــای امــامزاده فضلبنســهل ،بــه انــواع گیاهــی ،هندســی
و کتیب ـهای و بــه دو شــیوۀ تزئینــات گچــی بــا برجســتگی زیــاد و تزئینــات گچــی مجـ ّـوف بــه اجــرا درآمــده
بودنــد .بــا مقایســۀ نقــوش تزئینــی ایــن بنــا بــا ســایر آثــار تزیینــی بهجــای پمانــده از ایلخانیــان ایــران ،بــه
ایــن مهــم پیبــرده شــد کــه شــاخصهای ســبک تزییناتــی ایلخانیــان در ایــن بنــا بهشــکل بــارزی نمایــان
اســت؛ بنابرایــن زمــان اجــرای تزئینــات گچبــری امــامزادۀ مذکــور ،دورۀ ایلخانــی اســت .پــس درنتیجــه هــم
اجــرای تزئینــات کاش ـیکاری بنــای مذکــور و هــم تزئینــات گچبــری آن متعلــق بــه همــان تاریخــی اســت
کــه بــرروی کاشـیها قیــد شــده اســت .از ســویی دیگــر مقایســه و تطبیــق اشــکال گچبریهــای امــامزاده بــا
بناهــای هـمدورۀ خــود ،حکایــت از تــوان اجرایــی معمــاران ایلخانــی در رونــق معمــاری اســامی و هنرهــای
وابســته بــدان در قــرون میانــی داشــت.

] [ DOI: 10.30699/PJAS.1.2.91
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صــص.79-98 :
 صالحیکاخکــی ،احمــد .اصالنــی ،حســام (« .)1390معرفــی دوازده گونــه از آرایههــای گچــیدر تزئینــات معمــاری دوران اســامی ایــران براســاس شــگردهای فنــی و جزئیــات اجرایــی» .مطالعــات
باستانشناســی .دانشــگاه تهــران دورۀ  .3شــمارۀ  .1بهــار و تابســتان  .1390صــص.89-106 :
 صالحیکاخکــی ،احمــد .عزیزپــور ،شــادابه (« .)1391تأملــی در کتیبههــا و نقــوش مســجد جامــعشهــای باستانشناســی ایــران .دورۀ  .2شــمارۀ  .2بهــار .1391
زواره» .دوفصلنامــۀ علمی-پژوهشــی پژوه 
صــص.97-102 :
 فرشاد ،مهدی ( .)1376تاریخ مهندسی در ایران ،تهران :نشر بلخ. کاشــانی ،ابوالقاســم عبــداهلل بنمحمــد ( .)1347تاریــخ اولجایتــو .بهتصحیــح :مهیــن همبلــی،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــرکتاب.
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