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   بررسی پایداری نقوش گچ بری سنتی درآثار معماری دوره قاجار
)نمونه مورد مطالعه بنای باغ فردوس تهران(

فریبا شاپوریان1

چکیده: گچ بری سنتی که از دوره صفویه تحت تأثیر هنر اروپایی قرار گرفته بود؛ در دوره قاجار تغییرات زیادی را پذیرا شد و طراحی نقوش از 
شیوه سنتی فاصله گرفت. پژوهش حاضر به بررسی تفاوت هایی که این تأثیرپذیری پدید آورده و نمونه های اصیل سنتی را از آثار دوره قاجار 
متمایز می کند پرداخته است. گچ بری یکی از شیوه های تزیین پوشش دیوار بناها در فضای داخلی است که از دوره اشکانیان در معماری ایران 
مورد استفاده قرار گرفته و سیرتکاملی آن در دوره ایلخانیان به اوج رسیده است. مسأله پژوهش حاضر این است که نقوش گچ بری بنای باغ 
فردوس تهران مربوط به دوره قاجار با نقش مایه های گچ بری سنتی چه تفاوت هایی دارد؟ روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی است. در 
این پژوهش جنبه زیباشناسی و نمادین نقوش مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در تزیینات گچ بری بنای 
باغ فردوس تهران موضوع، نوع طراحی، ارزش های نمادین نقوش از روش سنتی فاصله گرفته ولی در زمینه ترکیب بندی از الگوی نقوش متقارن 

پیروی نموده است.

واژگان کلیدی:  نقوش تزیینی، گچ بری سنتی،  معماری، دوره قاجار،  باغ فردوس تهران. 

 fshapourian@gmail.com .)1 استادیار رشته ارتباط تصویری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول
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1- مقدمه            
با  بناها  خارجی  و  داخلی  سطوح  پوشاندن  ایران  در 
تزیینات مختلف بخش جدایی ناپذیر معماری بوده که در 
بناهای دوران اسالمی نیز تداوم یافته است.گچ کاربردهای 
متعددی در ساخت و تزیین بناها داشته است. سفیدکاری 
از  حفاظت  برای  خشتی  دیوارهای  پوشش  برای  گچ  با 
بنا در برابر رطوبت در دوره اشکانیان تکامل یافت و در 
دیوارهای آجری  به  بخشیدن  زینت  برای  دوره ساسانی 
1959: 88(. در دوره  به کار گرفته شد )پوپ،  و سنگی 
اسالمی آجرکاری، گچ بری، حجاری و مشبک کاری روی 
سنگ، کاشی کاری معرق و هفت رنگ، نقاشی روی گچ 
بناها  و آیینه کاری شیوه های متداول تزیین سطوح در 
نوشتن  بناها،  داخلی  سطوح  آراستن  برای  گچ بری  بود. 
به   ... و  ایوان ها  زیرگنبدها،  محراب ها،  تزیین  کتیبه ها، 
کار می رفته و زینت بخش بسیاری از بناهای سلجوقی و 

ایلخانی بوده است. 
   

1-1 -  بیان مسأله

یکی از زیباترین و ظریف ترین تزیینات معماری در فضای 
از  گچ بری  است.  گچ بری  اسالمی  دوره  در  بناها  داخلی 
دلیل  به  و  استفاده  بناها  تزیین  برای  اسالم  اولیه  قرون 
در  ویژه  به  ختایی  و  اسلیمی  سازی،  پیکره  حرمت 
انواع خطوط مختلف اجرا می شد. در قرون بعدی  قالب 
نمونه های ارزشمندی پدید آمد و این هنر به اوج کمال 
رسید. نقوش گچ بری پس از دوره اوج  دستاوردها، سیر 
تأثیر هنر  نکرد و تحت  را دنبال  تکاملی گچ بری سنتی 
حاضر  مقاله  شد.  پذیرا  را  جدیدی  ویژگی های  اروپایی 
قاجار  دوره  گچ بری  نقش مایه های  تغییرات  بررسی  به 
اسالمی  دوره  گچ بری  ارزشمند  نمونه های  می پردازد. 
از  و  دارد  ساسانی  دوره  گیاهی  نقوش  در  ریشه  اگرچه 
می کند،  پیروی  متقارن  بندی  ترکیب  و  انتزاعی  نقوش 
با طراحی ظریف تر و پیچیده تری به صورت الیه به الیه 
برجستگی  اغلب  که  نمونه ها  این  در  شده  است.  کار 
زیادی ندارد طرح های تزیینی و خوش نویسی به صورت 
تلفیقی در نهایت ظرافت و زیبایی اجرا شده  است. پوپ 
درتحسین این آثار نوشته است: »طرح ها و نقوش تزیینی 
در گچ بری ها فارغ از ارتباط با معماری دارای ویژگی های 
جهت  در  آگاهانه  تالش  هستند.  بسیاری  شناسانه  زیبا 
ایجاد ارتباط میان فضاهای فرورفته و برجسته، مثبت و 

منفی، اشکال گیاهی، هندسی و کتیبه ها صورت پذیرفته 
مختلف  اشکال  میان  بی مانند  حساسیتی  با  طراح  و 
حتی  و  نقوش  تعدد  وجود  است. با  کرده  ایجاد  تعادل 
تعدد الیه ها در برخی آثار گچ بری سامان دهی نقوش به 
گونه ای است که نشانی از آشفتگی دیده نمی شود و در 
عین کثرت نقوش و طرح ها، وحدت کلی طرح حفظ شده 
است. چنان که هرتسفلد درباره گچ بری های گنبد علویان 
همدان می گوید: در اینجا تزیینات از طریق آمیزش همه 
عوامل به باالترین حد خود رسیده است.« )پوپ، :2014 

.)155

تکاملی  سیر  ارایه  ضمن  شده  تالش  حاضر  پژوهش  در 
تزیینات گچ بری در معماری ایران، گسست الگوهای سنتی 
تأکید  نقوش گچ بری دوره اسالمی در دوره قاجار مورد 
قرار بگیرد. مطالعه حاضر بر روی بنای باغ فردوس تهران 
نزدیکی  در  ق.(  )1264ه.  محمدشاه  کاخ  با  همزمان  که 
تجریش ساخته شد، انجام شده است. این بنا در شمال 
خیابان ولی عصر)عج( تهران در زمینی به وسعت 20000 
متر مربع و طول 280 متر قرار دارد. بنای باغ فردوس به 
عیارزن  و  خزانه دار  معیرالممالک  حسینعلی خان  دستور 
مترمربع مساحت ساخته  هزار  در  مسکوکات محمدشاه 
شده و عالی ترین نمونه تزیینات گچ بری دوران قاجار بر 
روی آن انجام شده است. در این مقاله تفاوت های نقوش 
گچ بری بنای باغ فردوس تهران مربوط به دوره قاجار با 
نقوش سنتی گچ بری دوره اسالمی تحلیل و مقایسه شده 

است. بنابراین مسأله پژوهش حاضر این است که نقوش 
گچ بری بنای باغ فردوس تهران )مربوط به دوره قاجار( با 
نقش مایه های گچ بری سنتی چه تفاوت هایی دارد؟                                      

شکل 1- بنای باغ فردوس تهران.
Fig.1- Bagh-e-Ferdows Building in Tehran.
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1-2- سیر تکاملی تزیینات گچ بری

از دوره اشکانیان گچ بری های کنده کاری شده و رنگارنگ 
بوده است )پوپ،  ایران  تزیینات معماری  از عوامل مهم 
2014:81(. در دوران اشکانی گسترش گچ بری در فنون 

تسلط  نمایانگر  گچ بری  آذین های  و  چشم گیر  تزیینی 
بود  پردازی  آرایه  شیوه  ارزان  و  سریع  اجرای  در  کامل 
که  باستان شناسی  منابع  جمله  از   .)1493 )پوپ،2008: 
انواع نمونه های گچ بری تزیینی را بر سطح دیواره و سقف 
قلعه  برجسته های مالط گچی  نقش  نمایش گذاشته  به 
و جانوران  آدمیان  این نقش مایه ها شامل  است.  یزدگرد 
واقعی یا تخیلی در ترکیب با اشکال هندسی یا گل و گیاه 

انتزاعی)استیلیزه( است.
فریه3 درباره این آثار نوشته است: در نقش برجسته های 
دسته های  از  انباشته  دایره ای  نقش  یزدگرد  قلعه  گچی 
هم  پشت  بر  پشت  را  دو  آن  و  شده  نیم  دو  به  پیچک 
گذارده اند و از مجموعشان عنصری تزیینی ابداع کرده اند 
که بعدها اسلیمی نامیده شد و در آن اشکال طبیعی گل و 
بوته و پرندگان و جانوران سر به فرمان خطوطی گردان و 
در هم تابیده می سپرند و نقش مایه های هندسی و گاه کال 

انتزاعی به وجود می آورند (فریه،1995 :57(. 
زنجیره  را  ساسانیان  کاخ های  بیرونی  و  درونی  دیوارهای 
دوره  در  است.  داده  زینت  گچی  مالط  رنگارنگ  تزیینات 
ساسانیان برخالف دوره اشکانی و بعدها در دوره اسالمی، 
این  و  می شد  گیری  قالب  عموما  گچی  مالط  قاب های 
نصب  هم  کنار  دیوارها  سطح  بر  کاشی  مانند  را  قاب ها 
می کردند تا حاشیه تزیینی ایجاد کنند.  مجموعه نقوش 
و  تصویری  نگاره های  شامل  ساسانی  هنر  در  معمول 
تزیینی ـ توأما ـ است. اگرچه طرح های گیاهی اختصاصا 
عالوه   .)72  : (همان  است  ساسانی  گچ بری های  شاخص 
دوره  گیاهی  و  تزیینی  نقوش  زیباترین  طرح ها،  این  بر 
و  شده  کاری  کنده  بستان  طاق  صخره  روی  بر  ساسانی 
الهام بخش هنرمندان دوره اسالمی در هنرهای مختلف از 

جمله گچ بری بوده است.
اسالمی  دوره  گچ بری  گیری  شکل  زمینه  در  انصاری 
و  گچ بری  روش های  اسالمی  دوران  »در  می نویسد: 
کاربندی گچ به شیوه هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان 
مورد توجه قرار گرفت و با گسترش هنر معماری و توسعه 
آن در دوره اسالمی به کار گرفته شد؛ تا نقوش هندسی، 
گل، بته، شاخ و برگ گچ بری شده به محراب مساجد راه 
و  زیار  آل  غزنویان،  دوران سامانیان،  در  هنر  این  یافت. 

سلجوقیان به تکامل رسید و اوج شکوفایی آن در دوره 
مغول ظاهر شد« )انصاری،1985: 323-324(. 

از نمونه های قدیمی ارزشمند آثار گچ بری دوره اسالمی 
به  مربوط  فرومد  جامع  مسجد  گچ بری های  به  می توان 
مسجد  محراب  همچنین  کرد.  اشاره  هجری  سوم  قرن 
از بعضی  نایین که  عتیق شیراز و محراب مسجد جامع 
 .)35 )زمانی،1962:  دارند  هم  با  زیادی  شباهت  جهات 
که  شیراز مشخص می کند  عتیق  مسجد  ویران  محراب 
از  دقیق  و  زیبا  اجرای  با  برجسته  گچ بری های  »کاربرد 
تمامی سطوح  آراستن  برای  اسالمی  نخستین سده های 
محراب«)پوپ،2008:  فقط  نه  و  است  بوده  مسجد  در 

 .)1497

زنبوری(  کاری)النه  آژده  تکنیک  ه.ق.  قرن چهار  حدود 
در تزیینات گچ بری ایجاد شد که نمونه های ارزشمند آن 
نیشابور  تاریخی  شهر  و  نایین  جامع  مسجد  در گچ بری 

موجود است )احمدی و شکفته،2011: 146(. 
و  پیچیده  گچ بری های  هجری  ششم  و  پنجم  قرن  در 
گسترده در تزیین محراب ها اجرا شد )سیف،1983: 84(. 
شیوه  در  تازه ای  پیشرفت  قرن ششم هجری  اواسط  در 
گچ بری و نقش اندازی بر روی محراب ها پدید آمد، بدین 
ترتیب که در این دوره نقوش به صورت مطبق )الیه به 
الیه( بر روی هم گچ بری و سپس بر روی آنها کتیبه ای 
گچ بری می شد. از نمونه های عالی این شیوه می توان از 
جامع  مسجد  محراب  ابرکوه،  سبزپوش  پیرحمزه  بقعه 
مسجد  محراب  و  زواره  جامع  مسجد  محراب  اردستان، 

نیریز نام برد )سجادی،2002: 111(. 
محراب های  مغول  حمله  از  پس  هجری  هفتم  سده  در 
عالی با گچ بری های بسیار ظریف ساخته شد. این نمونه ها 
به طورکلی دارای تناسب دقیق تر و برجستگی کمترند. 
ساختار  سلجوقی  محراب های  از  که  آن ها  مشهورترین 
معماری بیشتری دارد محراب اولجایتو در مسجد جامع 
حاشیه ها  قاب ها،   .)156  :2014 )پوپ،  است  اصفهان 
تناسبات  رعایت  با  ایلخانی  دوران  محراب های  کتیبه   و 
به ساختاری مستحکم  هندسه  اصول  و  ریاضی  دقیق تر 
آن ها  بیشتر  چه  هر  ظرافت  و  زیبایی  به  که  رسیدند 
انجامید. عالوه بر نمونه های فوق می توان به گچ بری های 
در  کرمانی  مسجد  محراب  بکران،  پیر  مقبره  محراب  و 
تربت جام و محراب مقبره بایزید بسطامی نیز اشاره کرد. 
گوناگونی  شیوه های  دهم هجری  تا  پنجم  درطول سده 
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رنگی،گچ  گچ بری  جمله:  از  گرفت؛  قرار  استفاده  مورد 
گچ بری  توخالی،  و  توپر  کاری  گچ  وصله ای،  کاری 
 .... و  برجسته  گچ بری  مسطح،  گچ بری  مشبک، 

)کیانی،2013:26-25(.
پوپ معتقد است: »ایرانیان سبک و فنون گچ بری را به 
دیگری  ملت  هیچ  که  رساندند  تنوعی  و  ظرافت  چنان 
تنها  نمی کند.  برابری  ایشان  با  ماده  این  از  استفاده  در 
ایرانیان بودند که گچ بری را به پایه یکی از هنرهای زیبا 
شکل  به  را  مشبک  گچ بری  فن  این  استادان  رسانیدند. 
که  پیچیده ای  و  گوناگون  طرح های  و  افزوده  آن  ساده 
می شد  آراسته  درخشانی  و  متنوع  رنگ های  به  اغلب 
آفریدند. بهترین نمونه این هنر طرح هایی است که کامال 

جنبه تزیینی دارد )پوپ، 2014: 88(. 
ساخته  کاخ هایی  پادشاهان  دستور  به  دوران صفویه  در 
شد که بیشتر آن ها در دوران شاه عباس اول در قزوین 
تزیین  جدید  شیوه  به  گچ بری  با  و  ساخته  اصفهان  و 
به علت  و  یافت  تداوم  قاجار  این روند در دوره  شده اند. 
مسافرت های متعدد پادشاهان قاجار به اروپا، شیوه های 
بنابراین  قرارگرفت.  توجه  مورد  ایران  در  اروپایی  هنری 
برخی از شیوه های تزیینی سنتی از جمله گچ بری کنار 
گذاشته شد و در کاخ ها به ویژه در تزیینات سرستون ها 
و سقف، شیوه کار گچ بری تحت تأثیر هنر اروپایی قرار 
ترکیب  نقش،  نوع  نظر  از  دوره  این  گرفت. گچ بری های 
بندی و روش کار دگرگون و در شهرهای مختلف اجرا 

شد.

1-3- پیشینه پژوهشی
دکتر عباس زمانی در مقاله  طرح آرابسک و اسلیمی در 
آثار تاریخی اسالمی ایران به بررسی سابقه نقش اسلیمی 
پرداخته  شرقی  روم  و  یونان  بین النهرین،  مصر،  آثار  در 
جمله  از  ایران  هنر  آثار  در  را  نقوش  این  از  استفاده  و 
بر روی سفالینه ها، آثار فلزی لرستان، آجرهای لعاب دار 
شوش، گچ بری های کاخ بیشاپور و ظروف فلزی دوره های 
آثار  در  آن ها  تداوم  و  کرده  بررسی  ساسانی  و  اشکانی 
اسالمی نشان داده است )1973(؛ جمال انصاری در مقاله  
اسالمی  هنرهای  در  آن  تأثیر  و  دوران ساسانی  گچ بری 
دوران  گچ بری  هنر  تاریخ  کتاب  از  است  چکیده ای  که 
موضوع  به  اسالمی  هنری  آثار  در  آن  تأثیر  و  ساسانی 
مذکور پرداخته است. او به شناخت عناصر و موتیف های 

گچ بری در دوره های تاریخی به ویژه در دوران ساسانی 
پرداخته است که بیان کننده تأثیرگذاری نقوش گچ بری 
این دوران بر اغلب آثار معماری، فلزکاری، پارچه بافی و 
غیره در هنر اسالمی است)1986(؛ مقاله مصباح اردکانی 
گچ بری  نقش مایه های  تأثیر  مطالعه  عنوان   با  لزگی  و 
دوره ساسانی بر نقوش گچ بری دوره اسالمی نیز در این 

موضوع به بررسی پرداخته است )2008(. 
احمدی و شکفته در مقاله تزیینات گچ بری در معماری 
با  ه.ق.(  پنجم  تا  اول  )قرن  ایران  اسالمی  اولیه  قرون 
با گچ بری ساسانی  اولیه اسالمی  مقایسه نقوش مساجد 
اسالمی  معماری  کتاب  )از  سامرا  گچ بری  سبک های  و 
هیلن براند( نقوش گچ بری  قرون اولیه اسالمی را متأثر از 

نقوش گچ بری ساسانی و سبک سامرا می دانند )2011(.
مقاله اعظمی با موضوع مطالعه تطبیقی پیرامون نقوش 
ایران  اولین مساجد  با  گیاهی گچ بری های کاخ تیسفون 
بیانگر کاربرد نقوش گیاهی ساسانی در گردش های  نیز 
اسلیمی و ساقه های آن ها و همچنین در ترکیب با کتیبه 
نگاری آیات قرآنی در تزیین بناهای مساجد اسالمی است 
)2013(؛ اکبر شریفی نیا نیز در پایان نامه دوره کارشناسی 
تأثیر نقش مایه های گچ بری  با عنوان مطالعه  ارشد خود 
عصر  پایان  تا  اسالمی  گچ بری  نقوش  بر  ساسانی  دوره 
سلجوقی  و در مقاله ای که از همین پایان نامه استخراج 
کرده، تعامالت علمی در قرون نخستین اسالمی را با تأکید 
بر نقوش هندسی گچ بری های قرون نخستین اسالمی و 
ریشه های این نقوش در هنر ساسانی بررسی کرده است 
2013((؛ و آرتور پوپ درکتاب معماری ایران )2014(که 

هنر  تأثیرپذیری  به  نوشته  ایران  معماری  و  هنر  درباره 
کرده  اشاره  ساسانی  گچ بری  نقوش  از  اسالمی  گچ بری 

است.
انجام  پژوهش های  و  مطالعات  اتفاق  به  قریب  اکثر  در 
شده آثار گچ بری دوره اسالمی تا ارزشمندترین نمونه های 
دوره ایلخانی مورد بررسی قرار گرفته و تأثیرپذیری این 
پژوهشگران  توجه  مورد  باستان  ایران  دوره  آثار  از  هنر 
بوده است. به این ترتیب آثار گچ بری پس از دوره ایلخانی 
قرار  بررسی  اروپایی مورد  از هنر  نمونه ها  تأثیرپذیری  و 
نگرفته و تغییرات و تحوالت هنر گچ بری پس از ایلخانیان 

بررسی نشده است. 
لذا در پژوهش حاضر تالش بر آن است که ویژگی های 
تزیینات گچ بری دوره اسالمی که از هنر پیش از اسالم 
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ایران تأثیر پذیرفته مشخص و سپس تغییرات و تحوالت 
آثار گچ بری در دوره قاجار با تأکید بر تزیینات بنای باغ 

فردوس تهران بررسی شود.

1-4- هدف پژوهش
با توجه به این که در دوره قاجار، هنر ایران از جنبه های 
از  تقلید  و  گرفت  قرار  اروپا  هنر  تأثیر  تحت  مختلف 
تحوالت  شد؛  متداول  ایران  در  اروپایی  هنری  الگوهای 
تزیینات  جمله  از  داد.  رخ  سنتی  هنرهای  در  بسیاری 
باستان  ایران  دوره  به  آن  تاریخی  پیشینه  که  گچ بری 
می رسد هم تحت تأثیر آثار هنری اروپا به صورت جدید 
و  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف  بنابراین  شد.  اجرا 
شناخت تفاوت نقوش تزیینی گچ بری آثار ارزشمند دوره 
اسالمی با نقوش گچ بری بنای باغ فردوس تهران مربوط 

به دوره قاجار است. 

2- روش تحقیق
روش  از  استفاده  با  که  است  کیفی  نوع  از  پژوهش  این 
توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی انجام شده است. گردآوری 
اطالعات بر اساس بهره گیری از اسناد مکتوب و مشاهده 
مستقیم نمونه ها در بنای باغ فردوس تهران صورت گرفته 
نمادین  و  زیباشناسانه  جنبه  دو  بر  بررسی  این  است. 

نقوش تأکید دارد.

2-1- نقوش تزیینی

نقوش تزیینی در هنر اسالمی تنوع زیادی دارد. مهم ترین 
نقوش  دسته  دو  شامل  تزیینی  نقوش  تقسیم بندی 
براساس  و  نظم  نهایت  در  که  است  اسلیمی  و  هندسی 
ساختار هندسی طراحی می شود و هماهنگی و وحدت را 
به نمایش می گذارد. اگرچه طراحی این نقوش از قواعد 
متفاوتی پیروی می کند، ولی از نظر ترکیب، اغلب تمام 

سطح مورد نظر را پوشش می دهد. 

2-1-1- جنبه زیباشناسی نقوش 

انتزاعی  زیبایی طراحی  تزیینی  نقوش  ویژگی  مهم ترین 
آن است؛ به نحوی که اگر چه نقوش گیاهی را به نمایش 
می گذارد؛ اغلب گیاه خاصی را معرفی نمی کند. در اغلب 
این نمونه ها تنه درخت یا گلدانی که جایگاه گیاهان را 
مشخص کند، وجود ندارد. به این ترتیب، نقوش تزیینی 
فراهم  را  مانندی  باغ  انگیز  دل  فضای  منظمی،  بسیار 

می کند که مملو از گیاهان درهم پیچیده نا آشنایی است 
که ذهن بیننده را درگیر هیچ خاطره ای نمی کند.      

ویلسون  اِوا  جمله  از  سالمی  هنر  محققان  از  بسیاری 
گیاهان  از  اشکال  این  ترسیم  در  طراحان  که  معتقدند 
پورعبداهلل   .) )ویلسون،23:1998  نگرفته اند  الهام  واقعی 
می نویسد :»نقوش معماری ایران از اشکال طبیعی دوری 
کرده و در قالب های انتزاعی ایهام و خالصه پردازی طراحی 
ایران و  شده است و منشأ و ریشه آن در حکمت کهن 
نمادگرایی کیهانی باستان بوده است.  هنر ایران معنای 
عمیق تری هم داشته و آن رهایی از ارزش های حقیر و 
پیوند با ارزش های متعالی است.« )پورعبداهلل،2010: 62(.  
و  نمادپردازی  نگاری،  »چکیده  هم:  پاکباز  عقیده  به 
همواره  سرزمین،  این  تصویری  هنرهای  در  آذین گری 
فرهنگ های  که  دوره هایی  در  جز  و  است  بوده  معمول 
بیگانه و غربی بر آن غالب شده، از طبیعت گرایی در آن 

اثری نیست.« )پاکباز،2009:9(. 
بوکهارت که مطالعات دامنه داری در زمینه هنر اسالمی 
جوابی  انتزاع،  در  جدید  »هنرمندان  است:  معتقد  دارد؛ 
غیر  تکانه های  برای  فردی تر  و  سیال تر  بی واسطه تر، 
دید  از  برمی خیزد، می یابند.  ناخودآگاهی  از  که  عقالنی 
هنرمند مسلمان برعکس، هنر انتزاعی بیانگر قانونی است 
و به صورت مستقیم وحدت را در کثرت نمایان می کند.« 
)بوکهارت، 1980:134(. از این دیدگاه هنرمند باید زیبایی 
را عیان کند، زیرا زیبایی از خداوند نشأت می گیرد. هنر 
بر وفق کلی ترین بینش اسالمی، فقط روشی برای شرافت 
آنجا  از  بینش  این  )همان(.  است  ماده  به  دادن  روحانی 
نشأت می گیرد که انسان در اسالم اشرف مخلوقات است 
و همه پدیده ها باید این شرافت را به او یادآوری کنند. به 
همین دلیل در هنر اسالمی حتی مواد پست مانند خاک 
و گچ آن چنان زیبا و منظم طراحی و تزیین می شود که 
فراموشی  به  آن  مادی  و جنبه  دهد  می  نوازش  را  روح 

سپرده می شود. 
چنان که بوکهارت هم اشاره کرده است: «برای مسلمان 
الهام  از  نشانی  داشتن  بدون  زیباست،  که  میزانی  به  هنر 
خداست؛  وجود  بر  گواهی  و  دلیل  فقط  فردی  و  ذهنی 
زیبایی باید غیر شخصی باشد....» (همان:137(.                                                           
جدول شماره 1 نشان می دهد که جنبه تزیینی گیاه یا 
تصویر درخت مقدس دوره ساسانی در آثار هنر اسالمی 
سبزپوش  پیرحمزه  مقبره  محراب  تزیینی  نقوش  مانند 
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جدول1- مقایسه نقوش در تزیینات دوره های مختلف
Tab.1- Compare motifs in different  periods

1234ردیف

تصویر

گلدان گلنقوش تزیینینقوش تزیینیدرخت مقدسموضوع

 محراب مقبره پیرحمزهطاق بستان کرمانشاهمکان

سبزپوش ابرکوه

 بخشی از تزیینات مقبره

پیربکران

 بخشی از تزیینات بنای باغ فردوس

تهران

دوره سلجوقیدوره ساسانیزمان

قرن ششم هجری  

دوره ایلخانی

قرن هشتم هجری

دوره قاجار قرن

سیزده هجری

گچ بریگچ بریگچ بریحجاریروش اجرا

 ویژگی

نقوش

طراحی انتزاعی،

دارای بافت ظریف گیاهی

طراحی انتزاعی،

دارای بافت ظریف تزیینی

طراحی انتزاعی،

دارای بافت ظریف تزیینی

 طرح گلدانی،

گل با دید طبیعت گرا

ترکیب بندی متقارنترکیب بندی متقارنترکیب بندی متقارنترکیب بندی متقارنترکیب بندی

بسیار ظریف وکم برجستهویژگی اجرا

کم برجسته

کم برجسته،

الیه به الیه،

برجسته با ظرافت کم
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ابرکوه و محراب مقبره پیر بکران تقویت شده است. 
در حالی که گل ها و میوه ها درگچ بری بنای باغ فردوس 
تهران به شکل طبیعت گرا تصویر و درون گلدان یا ظرف 

نمایش داده شده است.   
ویژگی دیگر جدول شماره 1 نقوش متقارن است. چنان 
که مشاهده می شود نمونه های دوره های مختلف مشابه 
شده  استفاده  تقارن  قاعده  از  آن   ترسیم  در  و  هستند 
ایجاد  در  بلکه  اجزا  ترسیم  در  تنها  نه  قاعده  این  است. 
ترکیب بندی کلی در سطوح معماری مورد توجه طراحان 
از روش  با استفاده  ایجاد تعادل در ترکیب بندی  بوده و 

متقارن انجام شده است.   
پوشاندن تمام سطوح با نقوش تزیینی و خوش نویسی و 
اسالمی  هنر  دیگر  ویژگی  یک  نمایانگر  تزیینات  کثرت 

ایران است. 
جمله  از  مساجد  در  تزیینات  ویژگی های  از  یکی 
جرزها،  ستون ها،  سطوح  پوشاندن  نایین  جامع  مسجد 

گچ بری  طرح های  با  محراب  و  قبله  سمت  زیرطاق های 
بسیار زیبای رنگارنگ است. 

درواقع، در بسیاری از نمونه ها، فضا یک پارچه با تزیینات 
پوشانده شده و بسیاری از این تزیینات به روش گچ بری 

سنتی اجرا شده است.  
در  مسلمان  »هنرمند  می نویسد:  باره  این  در  پاکباز 
ترکیب بندی کار خود به هیچ عنصری بیش از حد مطلوب 
نمی پردازد و تمامی عناصر برای وی اهمیتی برابر دارند. 
حاصل  عناصر  عمومی  تأثیر  از  بصری  لذت  سان  بدین 

می آید و نه از جزئیات خاص. 
در حقیقت، کیفیت انتظام کلی طرح، احساس هماهنگی 

را در بیننده برمی انگیزد. 
طراح، تمام سطح را با نقوش می پوشاند و  برای اجتناب 
از آشفتگی ناشی از ازدحام عناصر اصل تقارن را به کار 

می گیرد. 
هنر اسالمی بیش از آنکه حاوی صور و موضوعات مذهبی 

1234   ردیف

تصویر

نقش  گلدانینقوش تزیینینقوش تزیینی )اسلیمی(نقوش هندسیموضوع

بنای باغ فردوس تهران مسجد جامع بسطام مسجد جامع فرومدمسجد جامع فرومدمکان

دوره ایلخانی قرن هشتم قرن سوم هجری  قرن سوم هجری  زمان
هجری  

دوره قاجار قرن سیزده هجری

گلدانینمادیننمادیننمادیننقش

 چینش

نقوش

بر اساس نظم هندسه نقوش،

بدون فضای خالی

 دارای فضای خالی که  با

 تزیینات بسیار ظریف به نقوش

اصلی مرتبط شده است

 دارای فضای خالی میانبدون فضای خالی

 نقوش که با تزیینات فرعی کم

 برجسته به نقوش اصلی مرتبط

شده است

 ویژگی

اجرا

برجستهکم برجستهکم برجستهبسیار کم برجسته

جدول2- مقایسه روش پوشاندن سطوح مختلف با تزیینات گچ بری 
Tab.2-Comparison of plaster decorations surfaces   
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باشد، تبلور روح ایمان توحیدی مسلمانان است در قالب 
انتزاعی.« )پاکباز،1999: 725-726 (. 

که  می دهد  نشان   2 شماره  جدول  گچ بری  نمونه های 
طراحی  نحو  چه  به  بصری  فضای  و  نقوش  میان  رابطه 

شده است.
در بعضی از نمونه ها فضای خالی به روش هندسه نقوش 
شده  حذف  فرومد  جامع  مسجد  هندسی  نقوش  مانند 
است. در برخی از آثار گچ بری فضای خالی میان نقوش 
ظریف تر  نقوش  با  بزرگ تر(  نقش  یا  گل  )مانند  اصلی 
تزیین و دو دسته از نقوش به هم مرتبط شده است. به 
طورکلی در طراحی تزیینات گچ بری، پس زمینه ساده ای 
در اطراف نقوش دیده می شود که به مرور زمان و در سیر 
 2 تصویر  مانند  به حداقل می رسد؛  آثار گچ بری  تکاملی 
جدول شماره 2  که مربوط به مسجد جامع فرومد است. 

2-1-2- جنبه نمادین نقوش
از  از محققان معتقدند که نقوش دوره اسالمی  بسیاری 
ایران  هنر  زیرا  اقتباس شده،  اسالم  از  پیش  آثار هنری 
بوده  نمادین  و  معنوی  مفاهیم  از  سرشار  هم  باستان 
است. مانند نماد درخت مقدس دوره ساسانی که در هنر 

اسالمی بارها استفاده شده است.  
از دید خزایی، هنر ساسانی، نمادین و تا حدودی متأثر 
این  از  مسلمانان  دلیل  همین  به  است؛  بوده  مذهب  از 
نقوش نمادین بهره گرفته و به مرور زمان مفاهیم نمادین 
آن ها را هویتی اسالمی بخشیده اند. از دید او هنر اسالمی 
آمیزه ای از حکمت اسالمی و حکمت الهی ایران باستان 
از  پیش  هنرهای  ساختاری  شیوه های  و  فنون  کنار  در 

اسالم ایران است )خزایی،  2006: 18(.
و  نوعی  آفرینش  اسلیمی  که  است  معتقد  بوکهارت 
را  اسلیمی  او  هندسی.  قریحه  با  است  اسالمی  نمونه وار 
دو  دارای  که  می داند  تزیین  مقوله  در  دیالکتیک  نوعی 
عنصر اساسی است: به هم پیچیدگی و در هم تابیدگی 
عنصر  که  است  معتقد  وی  گیاهی.  نقش مایه  و  نقوش 
نخستین اساسا به تأمالت هندسی مربوط است و عنصر 
دوم نمایشگر نوعی ترسیم وزن؛ یعنی ترکیبی از اشکال 
حلزونی که شاید بیشتر از رمزپردازی منحصرا خطی نشأت 

گرفته باشد، تا از الگوهای نباتی )بوکهارت،1990:139(.
الله بختیار در کتاب صوفی با دیدی عمیق تر و  بر اساس 
شناخت مفاهیم زیربنایی بینش اسالمی، نقوش هندسی 

اسالمی، رمز گشایی کرده است.  را در هنر  اسلیمی   و 
نماد  اسالمی  هنر  در  تزیینی  نقوش  که  است  معتقد  او 
حال و احوال سالک است. از این دیدگاه نقوش پیچان یا 
اسلیمی ها نماد »احوال« عارف در طی طریق و مراحل 
»مقامات«  نماد  هندسی  نقوش  و  روحانی،  سیروسلوک 
)ایستگاه های روحانی یا جایگاه معرفتی سالک( است. هر 
ایستگاه علم خاصی دارد، مانند هر فرم هندسی که آغاز 
و پایانی دارد. به این ترتیب یک فرم هندسی بسته نماد 
102-  :1976,Bakhtiar( است  سالک  معرفتی  یافته های 

.)98

در  تجسمی  هنرهای  خاستگاه  مقاله  در  هم  حبیبی 
ایران می نویسد: »هنرمند مسلمان، عارف است و هنر او 
بازتابی است از سیر و سلوک عارفانه اش. او با خلوص از 
هر آنچه غیر الهی است در می گذرد و در خلوت به هنر 
می پردازد. این چنین است که هنر او از فن باالتر می رود و 
پویشی می گردد همراه با تعالی. هنرمند مسلمان، هنری 
دو وجهی دارد: وجه نسبی که معنای ظاهری پدیده ها 
به ظاهر  را شامل می شود و وجه مطلق که  و رویدادها 
از  اثر و هدف  اصلی  پنهان است و در حقیقت، ساختار 
هنرمند  برای  هنر  خاستگاه  می کند.  توجیه  را  آفرینش 
مسلمان، یک سو شدن و  یکی شدن و پیوند با مطلق 

است« )حبیبی،92:1993(.
بر اساس این دیدگاه به نظر می رسد درجه انتزاع طرح ها 
ایستایی  و  تحرک  ندارد(،  واقع گرا  دید  با  نسبتی  )که 
با  سطوح  پوشاندن  و  عناصر  متقارن  ترکیب  نقوش، 
روحانی  ایجاد حاالت  راستای  در  نمادین همگی  نقوش 
در مخاطب است. به این ترتیب مشخص می شود که چرا 
زیباترین و ارزشمندترین آثار نقوش تزیینی در محراب 

مساجد کار شده است.

3- نتایج و بحث 
مقایسه آثار گچ بری دوره های مختلف بر اساس شناخت 
ویژگی های مختلف نقوش تفاوت هایی را آشکار می کند: 

چنان که در جدول شماره 4 مشاهده می شود نمونه های 
نظر  از  تهران  فردوس  باغ  بنای  در  روی ستون  گچ بری 
نقش، ترکیب بندی و نحوه پوشاندن سطوح با آثار دوره 
نقوش  از  آثار  این  در  دارد.  تفاوت  سنتی  گچ بری  اوج 
نمادین( مشاهده نمی شود  ارزش  گچ بری سنتی )دارای 
و در ترکیب نقوش از قاعده معمول برای پوشاندن سطح 
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123ردیف

مکان

 و

 زمان

 حجاری طاق بستان

کرمانشاه، دوره ساسانی

پیش از سالم

گچ بری محراب مسجد جامع نیریز

حدود363 هجری قمری

از مساجد اولیه دوره اسالمی در ایران

گچ بری محراب مسجد جامع اصفهان

 هجری قمری، دوره ایلخانی710

      مشهور به محراب اولجایتو

تصویر

 

 نقوش مارپیچ، اسلیمی، گل های چهارپر و چندگیاهموضوع

ضلعی در ترکیب با کتیبه های خوش نویسی

 

 نقوش مارپیچ، بته جقه و اسلیمی در ترکیب با کتیبه های

خوش نویسی

 شهادتین با خط کوفی موشح و کتیبه ها با خط ثلث بر زمینه

نقوش

متقارن و متعادل متقارن و متعادلمتقارن و متعادلترکیب

ویژگی

 

 طرح نمادین پیش از

  اسالم

طرح نمادین دوره اسالمی

 تلفیق نقوش و خوش نویسی به صورت الیه

به الیه

طرح نمادین دوره اسالمی

تلفیق نقوش و خوش نویسی به صورت الیه به الیه

نماد سیروسلوک عرفانی ونماد درخت زندگیمفهوم

 نمایش احوال سالک در طی طریق

در تلفیق با خوش نویسی مفاهیم قرآنی

نماد سیروسلوک عرفانی و

 نمایش احوال سالک در طی طریق

در تلفیق با خو نویسی مفاهیم قرآنی

جدول3- مقایسه جنبه نمادین نقوش در تزیینات دوره های مختلف

 Tab.3-Comparison of symbolic  motifs in different periods
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براساس نظم هندسی استفاده نشده است. به نظر می رسد 
که پخش نقوش بر روی ستون متناسب با ساختار ستون 
کار  به  قاعده جدیدی  اثر  بخش  هر  در  و  شده  طراحی 

گرفته شده است. 
درتزیینات  که  می دهد  نشان   5 شماره  جدول  تصاویر 
گچ بری دیوارها در بنای باغ فردوس تهران نه تنها تلفیق 
دوره  آثار  ویژگی های  از  یکی  که  و خوش نویسی  نقوش 
نقوش  بلکه  اوج گچ بری سنتی است، مشاهده نمی شود 

جدول4- مقایسه نقوش گچ بری در تزیینات ستون ها 
 Tab.4-Comparison of columns plaster motifs

گذاشته  کنار  دارد،  نمادین  ارزش  که  سنتی  گچ بری 
شده و نقش گل و میوه به صورت طبیعت گرا و نوارهای 
تزیینی جدید مانند، تصویر1 جدول 5 به کار گرفته شده 
روش  با  اطراف  فضای  با  نقوش  ارتباط  همچنین  است. 
نقوش  اطراف  در  خالی  فضای  و  است  متفاوت  سنتی 
وجود دارد. یکی دیگر از تفاوت های نمونه های مورد نظر 
با آثار گچ بری سنتی، برجستگی نقوش نسبت به سطح 
خالی  فضای  روی  بر  برجسته  نقوش  آثار  این  در  است. 

1234ردیف

مکان

باغ فردوس تهران

دوره قاجار

باغ فردوس تهران

دوره قاجار

 مسجد جامع بسطام

ه. ق.706

 مسجد جامع اصفهان

706ه. ق.

                   

 تزیینات

گچ بری

 بر روی ستون

1234ردیف

 باغ فردوس تهران

دوره قاجار

 مقبره پیر بکران اصفهانباغ فردوس تهران دوره قاجار

 تا 712 هجری     703 حدود 

 محراب مسجد کرمانی در

 تربت جام

حدود قرن هشتم هجری

 تزیینات

گچ بری

  بر روی

دیوار

جدول5- مقایسه نقوش گچ بری در تزیینات دیوارها
Tab.5-Compare wall plaster motifs
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تنگاتنگ  ارتباط  بنابراین  است؛  مشخص  بسیار  اطراف 
نقوش  پارچگی  یک  و  و وحدت  اطراف  فضای  با  نقوش 
تزیینی از روش سنتی پیروی نمی کند. عالوه بر این در 
نمونه های گچ بری بنای باغ فردوس از روش الیه به الیه 
شده  گچ بری  نقوش  تزیین  روش های  و  نشده  استفاده 
نمونه ها  این  در  زنبوری هم  یا النه  کاری  مانند مشبک 

مشاهده نمی شود.  
در جدول شماره 6 مشاهده می شود که برجستگی برخی 
و  یافته  افزایش  سقف  روی  گچ بری  تزیینات  نقوش  از 
ناظر، بسیار شاخص  از  باعث شده بر خالف فاصله زیاد 
که  سنتی  گچ بری  از  متفاوت  همچنین  برسد.  نظر  به 
کامال  جنبه  خوش نویسی  و  نقوش  و  ندارد  برجستگی 
انگورها  و  آثار گل های طبیعت گرا  این  در  دارد؛  تزیینی 
در میان نقوش پیچان برگ های تزیینی برجسته بسیار 
جلب توجه می کند؛ در حالی نقوش نمادین آثار گچ بری 
سنتی، مشخصه گیاه خاصی را معرفی نمی کند. چنان که 
در تصاویر این سه جدول مشاهده می شود نقوش گچ بری 
دوره اوج، ظرافت بسیار زیادی نسبت به نقوش بنای باغ 

فردوس دارد.              

4- نتیجه گیری
گچ بری  نمونه های  اساس  بر  اسالم  از  پس  هنرگچ بری 
زیباشناختی  ساختار  سپس  گرفت.  شکل  باستان  ایران 
و ارزش های نمادین آثار بر اساس بینش زیربنایی اسالم 
از  اثر  با  مخاطب  مواجهه  تا  نمود،  طی  را  تکاملی  سیر 
ارتقا  مطلق  عالم  درک  به  ملموس  زیبایی  تجربه  سطح 
کلی  وحدت  ساختاری گچ بری سنتی،  ویژگی های  یابد. 

که  اطراف  فضای  و  نقوش  میان  ارتباط  تزیینی،  عناصر 
تمرکز  عدم  و  می داد  پوشش  را  نظر  مورد  سطح  تمام 
طراحی  همچنین  بود.  خاص  نقش  یک  روی  بر  بصری 
نقوش انتزاعی نمادین درهم پیچیده ای که در نهایت نظم 
و ظرافت به صورت کم برجسته اجرا می شد و از این نظر 
در  بود.  متمایز  ایران  در  اسالم  از  پیش  آثار  به  نسبت 
نقوش  نمونه های  اسالمی  دوره  گچ بری  آثار  از  بسیاری 
تزیینی به صورت الیه به الیه کار شده و با خوش نویسی 

تلفیق شده  است
با توجه به این که تزیینات بنای باغ فردوس تهران از نظر 
قاجار محسوب  دوره  اثر گچ بری  ارزشمندترین  محققان 
با  بنا  این  گچ بری  نقوش  تفاوت  مقاله  این  در  می شود؛ 
قرار  مطالعه  مورد  اسالمی  دوره  گچ بری  سنتی  نقوش 
گرفت، تا پایداری یا طرد الگوهای گچ بری سنتی بررسی 
خالف  بر  که  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های  شود. 
ارزش ها و زیبایی تزیینات بنای مورد نظر، نقوش گچ بری 
بنای باغ فردوس نه تنها از نظر ساختار زیباشناسی مانند 
نوع نقوش، روش ترکیب بندی و میزان برجستگی آن از 
گسست  بلکه  نشده،  پیروی  اسالمی  دوره  سنتی  روش 
این  به  می خورد.  چشم  به  نقوش  نمادین  ارزش های 
معماری  تنها  نه  قاجار،  نظر می رسد در دوره  به  ترتیب 
ایران از هنر اروپایی تأثیر پذیرفته است، بلکه طرد روش 
سنتی تزیینات پوشش دیوار یا الگوهای پایدار نقوش در 

گچ بری سنتی مشاهده می شود.
گچ بری  نقوش  که  پژوهش  مسأله  به  پاسخ  در  بنابراین 
با  قاجار(  دوره  به  )مربوط  تهران  فردوس  باغ  بنای 
باید  نقش مایه های گچ بری سنتی چه تفاوت هایی دارد؟ 

1234ردیف

نقوش و

 تزیینات گچ

بری

بر روی

سقف

باغ فردوس تهرانمکان

دوره قاجار

باغ فردوس تهران

دوره قاجار

باغ فردوس تهران

دوره قاجار

مسجد بسطام 706هجری قمری

جدول6- مقایسه نقوش گچ بری در تزیینات سقف
Tab.6- Comparison of plaster motifs in ceiling decoration 
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گفت که نتایج پژوهش نشان می دهد که تزیینات بنای 
باغ فردوس تهران از لحاظ انتخاب نقوش تزیینی، روش 
گچ بری  از  نقوش  نمادین  ارزش های  و  اجرا  و  طراحی 
سنتی فاصله گرفته است، اما در زمینه ترکیب بندی در 
نقوش  اجرای  و  طراحی  الگوی  از  تزیینات،  از  بسیاری 

متقارن پیروی می نماید.
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