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چکیده:
از عوامل مؤثر در شکوه و زیبایی مساجد ایران می توان به تزئین و آرایش محراب ها اشاره کرد؛ به دلیل ارزش محوری محراب به عنوان
مهم ترین عنصر به کار رفته در هر مسجد جهت تعیین مسیر کعبه ،همواره بیشترین توجه به تزئین و هر چه با شکوهتر ساختن آن بوده
است .بررسی ،مطالعه و تطابق ساختار و نقوش محراب های آذربایجان می تواند ضمن تعمیق هویت فرهنگی و هنری ایلخانان ،معرف
معیارهای مشخصی در قالب فرم محراب سازی این دوره باشد .با توجه به خأل نسبی علمی -تحقیقاتی در رابطه با ریشه یابی خاستگاه و
منشأ محراب های گچبری ایلخانی ایران ،بخصوص در بحث تزئینات ،پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی ویژگی های کیفی و بصری آنها،
همچنین تأمل در خصایص فرهنگی و پیش زمینه های تاریخی و قومیِ اقوام سازنده آن با استفاده از روش تحلیلی -توصیفی و انجام
ت حقیقات کتابخانه ای در عرصة آرایه های گچبری و تحقیقات میدانی به ارزیابی و مقایسه تطبیقی محراب های ایلخانی آذربایجان بپردازد.
حاصل تطابقات و نتیجه بررسی ها حاکی از تداوم الگویی مشابه در ساختار کیفی و بصری محراب های منطقه آذربایجان از قبیل فرم
معماری ،تزئینات ،و  ...می باشد .طبق یافته های تحقیق ،بخش عمده ی تزئینات گچبری از جمله نقوش گیاهی ،ریشه در هنر ساسانی
دوانده و در قالب تلفیق با عنصر نوظهور خط عربی در دوران اسالمی ،ضمن حساسیت به جهت همگون سازی با ریشه های هنری و
معماری ،آذین بخش نقطة عطف مساجد آذربایجان شده است.
با توجو به وجود قدیمی ترین نمونه های تاریخ دار محراب های گچبری در آذربایجان  -به عنوان غنی ترین مرکز هنری مغوالن -به نظر
می رسد طی دورة ایلخانان در منطقة مزبور ،سبک خاصی از هنر محراب سازی تکوین و در سایر نقاط ایران گسترش یافته است.
واژگان کلیدی :محراب ،دوره ایلخانی ،تزئینات گچبری ،منطقة آذربایجان.
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مقدمه:
در مجموعهی بناهای دورهی ایلخانی از انواع روشها ،مواد و مصالح برای زیباسازی فضاهای معماری استفاده شده است ،در این بین
گچبری مهمترین عنصر شناخته شده در تزئینات وابسته به معماری این دوره است ( پوپ .)651 :6831 ،عظمتی که در محراب های
گچبری این دوران خصوصاً در منطقه آذربایجان مشاهده می شود ،عظمت ممتازی است ،عظمتی مملوء از دقت و خوش ذوقی ،استادی و
حسن انتخاب .وجود نوآوری هنری در آثار و معماری آذربایجان شگفت آور نیست ،زیرا آذربایجان منطقه ای است که در فنون  ،آداب و
حیات اجتماعی دارای طبع و ذوق بسیار لطیفی است .البته کسانی که مقام و منزلت سبک های برخاسته از آذربایجان را در معماری سنتی
ایران درک کرده اند ،می توانند به مقام فنی این منطقه پی ببرند .اگرچه عدم ثبت این دستاوردها و البته فقر مطالعات دقیق و بررسی های
کارشناسانه ،ضعف بزرگی است که در شناخته نشدن این میراث گرانبها بی تأثیر نبوده ،در عین حال ادلة روشن و آثار ارزشمندی در این
منطقه است که مستلزم توجه و عنایت بیشتری است .دوره ایلخانی در آذربایجان یکی از مهم ترین ادوار آفرینش سبک های متنوع محلی
در حیطه هنر و معماری می باشد که تأثیر آن بر شکل گیری سنت های هنری ایران قابل توجه است .طی این دوره با توجه به مرکزیت
حکومت در منطقه و توجه خاص سالطین مغول به آئین اسالم ،شهرهای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود و ضمن گرایش به
عظمت گرایی در معماری ابنیه در چهارچوب دوره اول سبک آذری ،تالش شایان توجهی در تزئینات محراب های مساجد به عنوان برجسته
ترین اندام معماری اسالمی ،صورت گرفته است .پژوهش حاضر به بررسی مشخصات ساختاری و تطابق تزئینات سه محراب دوره ایلخانی
آذربایجان ،مشتمل بر محراب مسجد جامع ارومیه  ،iمحراب مسجد جامع تبریز  i iو محراب مسجد جامع مرند  i i iمی پردازد .با توجه به
ریشه یابی های صورت گرفته پیرامون ساختارشناسی محراب های این دوره ،نگارندگان آذربایجان دوره ایلخانی را پیش قدم در آفرینش و
تکوین نخستین نمونه محراب هایی میداند که با توجه به ویژگی های آن ها می توان از سبک جدیدی تحت عنوان سبک محراب سازی
ایلخانی یاد کرد.
ضرورت تحقیق:
آنچه ضرورت توجه به محراب های ایلخانی را آشکار می کند ،همگونی هنری در شیوه اجرا و پرداخت تزئینات آن ضمن تعمیم در عمومیت
مرزهای ایران ایلخانی می باشد .طی این دوره ،سنت محراب سازی مساجد ایران از آبشخور فرهنگی هنری ایلخانی – آذربایجانی سیراب
گردیده است تا آنجا که کوس این تحول در ساختار محراب های این دوره نشان دهنده ی گسترش سبک های معماری ایلخانان به مرکزیت
آذربایجان می باشد .از آنجا که ممکن است نتایج این پژوهش در افزایش دانش سبک شناسی محراب های ایلخانان و تسلط منطقه ی
آذربایجان با دربر داشتن کهن نمونه های برجای مانده از سبک مزبور مفید باشد و تصویر روشن تری از غنای فرهنگی آن به نمایش گذارد،
انجام تحقیق ضروری به نظر می رسد .از این منظر چنین بنظر میرسد منطقه ی آذربایجان به عنوان عمده پایتخت ایلخانان معرف
قدیمی ترین( محراب جامع ارومیه 171ه.ق) و بزرگترین( محراب جامع تبریز -قرن  7ه.ق) نمونه نوعی محراب در دوره مزبور می باشد؛ از
طرفی جایگیری محراب جامع مرند( 786ه.ق) در قدیمی ترین گنبدخانه تاریخ دار ایران نشان از ریشه های عمیق هنری و نقش حیاتی
منطقه آذربایجان در اشاعه و ترویج فرهنگ محراب سازی ایلخانی داشته است.
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هدف تحقیق:
مطالعه ی ساختاری ،ریشه یابی نقوش و بررسی تزئینات محراب های گچبری ایلخانان در سیطره مرزهای کنونی آذربایجان از طریق تطبیق
و بررسی نمونه های برجای مانده از جمله مهم ترین اهداف این تحقیق می باشد .از طرفی ،بر هم کنش معنایی نقوش محراب ها و سایر
دست آوردهای معماری آذربایجان مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
روش تحقیق:
این پژوهش به روش تاریخی -توصیفی صورت گرفته و اطالعات الزم از طریق منابع کتابخانه ای و مشاهده ی عینی محراب ها و سایر
دست آوردهای ایلخانی گرد آوری شده است .از طرفی ساختار محراب ها از طریق تطبیق با گستره ی عظیم موارد فرهنگی هنری پراکنده
در مرزهای آذربایجان کنونی تحلیل و شناسایی شده اند.
واژه شناسی:
محراب مسجد ،طاق نمایی است که جهت نمازگزای را نشان می دهد؛ در واقع کوچک شده محراب (  )Apseکلیسای مسیحی است که
مذبح (  )Altarرا در خود دارد ( هیلن براند .) 55 :6836 ،در قرآن مجید چهار مورد کلمة محراب و یک مورد به صورت محاریب آمده
است .i vمحراب به حسب اصل ،محراب مسجد یعنی صدر آن را گفته اند( تفسیر المیزان  .)675/8محراب ،شریفترین مکان مسجد (لسان
العرب ،ذیل کلمه محراب) و مکانی است که مخصوص عبادت باشد ،چه از مسجد و چه از خانه(عالمه طباطبایی .)675/8 ،قدیمی ترین
نمونه آن به سال 31ه.ق.705 /م بر می گردد و آن زمانی بود که مسجد بازسازی شده پیامبر (ص) در مدینه با یک محراب به پایان برده
شد( هیلن براند .) 51 :6836 ،به همین روی محراب در همه جا مطابق نمونه ای که در مدینه پدید آمد به شکلی تبدیل شد که نشانگر
حضور شخص پیامبر در اقامتگاهش بودv؛ شکلی که مبین معنای تزئینات کامال استثنائی محراب در همة مساجد شد(.همان)51:
علی االصول این ضرورت مذهبی نبود که محراب را شکل داد ،بلکه چنین به نظر می رسد که تمایل متزاید برای دنیایی کردن مسجد و
همطراز کردن آن با معماری پیشرفته خاور نزدیک کهن و بیزانس بود که عامل تعیین کننده ای برای به وجود آمدن محراب گردید .ابداع
محراب توفیق آشکاری به عنوان یک نماد و مرکز توجه عبادت بود و همین امر آینده آن را تضمین کرد و تدریج جزء اصلی حتی
کوچکترین مساجد شد و حتی در مدارس ،مقابر ،کاروانسراها و سایر بناها نیز یافت شد( هیلن براند.)51 :6836 ،
ساختارشناسی محراب های ایلخانی آذربایجان:
نقش طاق نما و خاستگاه آن در سبک محراب سازی ایلخانان:
مغوالن اقوامی بودند با زبان ،فرهنگ ،تعلقات آب و هوایی ،سنت های کوچ روی و به تبع آن ذهنیت های معماری متفاوت؛ از این رو پرده
منقوش فرهنگی خود را بر روی آثار و دست آوردهای معماری خود کشیدند .برآیند سیاست های جنگ طلبانه حکام مغول با استراتژی نقل
و انتقال سریع جهت مقا ربت با مرزهای سرزمین های مد نظر ،منجر به ایجاد سرپناه های قابل حمل برای آن قوم و احشام آنها گردیده
بود(.تصویر )6از این رو ساختار چوبی بسیار سبک و روکش نمدی یورت ها  ،viدر فرایند جابجایی های سریع ضمن تضمین چراگاه های
جدید برای حیوانات -که اساس زندگی آن ها را تشکیل می داده است -ضمینه را برای فتوحات مغول هموار ساخته بود ( Bawden,6313:
 )55به طور معمول ،اسکلت بندی محراب های ایلخانی آذربایجان نشان دهنده ی محوریت هنری مستقلی است که همواره دربردارنده ی
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نمادی از هویت کوچ روی ایلخانان نه تنها در ساختار محراب های این دوره(تصویر ،)2بلکه انعکاس آن در کلیه ی دست آوردهای معماری
ایلخانی-آذربایجانی ،بیانگر حس تعلق خاطر قوم مغول به ریشه های معماری خویش می باشد که ضمن تلفیق با سنت های محلی در
آذربایجان رنگ و بوی محلی به خود گرفته است(.جدو شماره )6از این منظر ساختار یگانه عنصر منحصر به فرد و عاملیت فتوحات مغولی
در جریانات هنری این دوره نمود عینی پیدا می کند و به تبع آن عناصر تزئینی منحصر به فردی را در بطن محراب ها پدیدار می شود .هر
چند اولین نمودهای این سبک تزئینی در معماری سلجوقی ریشه دوانده ،با جهش معماری صورت گرفته در عهد ایلخانی جایگاه آن در
تزئینات این دوره جاودانه شده است .





تصویر  .6نمونه ای از ساختار یورت های مغولی؛ نقشه ی قلمزنی از فرایر ویلیام ( رایس)13 :6831 ،




تصویر .2ساختار استیرلیزه شده یورت های مغولی در محراب های ایلخانی آذربایجان( با نظرداشت مقیاس انسانی) (نگارندگان)
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جدول شماره  . 6مقایسه تطبیقی ساختار محراب های ایلخانی جامع ارومیه و مرند با محوریت تاق سه برگی در چهارچوب هنری ایلخانان

تصویر .2نورگیرها در گنبدخانه
سلجوقی جامع ارومیه (نگارندگان)

تصویر .2محراب مسجد جامع ارومیه تصویر .3محراب مسجد جامع مرند
(نگارندگان)
(نگارندگان)

تصویر.5بخشی از نغول های تصویر .6سنگ قبر ایلخانیتصویر .1سنگ قبر ایلخانی تصویر .3پایه میل تدفینی
تزئینی کاروانسرای آالکی آذربایجان -روستای اَمَند آذربایجان -روستای شاداباد ایلخانی .آذربایجان -روستای
(نگارندگان)
(نگارندگان)
ایوَند (نگارندگان)
مرند
(نگارندگان)

تصویر .4بخشی از نغول های تزئینی
برج خرقان
 ( پیرنیا)713 :7331،

تصویر .9سنگ قبر ایلخانی
آذربایجان -روستای النجق
(نگارندگان)

صالبت و عظمت معماری جزء الیتجزای محراب های این دوره می باشد ،از طرفی ،تلفیق طاق نماهای عجمی vi iیا عجمانه -که در مکتب
تبریز نهادینه شده اند(آجورلو -،)6833:و قوس هایی که شادروان پیرنیا آنها را قوس کلیل یا قوس آذری نامیده است(پیرنیا )267 :6837،با
نغول های سه برگی ایلخانی ،فرم مشخصی از ساختار محراب ایلخانی در آذربایجان را تعریف می کند که تا حد زیادی نتیجه ی نفوذ
دیرپای سنت کهن و عالقه ی مفرط ایلخانان در راستای ارضای بعد عظیم نمایی در تزئینات می باشد(.جدول )5به هر حال در این امر
جای تردیدی نیست که برتری ساختار مشخصی در یک منطقه ی خاص جغرافیایی ،منعکس کننده ی عملکرد غالب یکی بر دیگری باشد.
تا آنجایی که شواهد داللت میکند ،آذربایجان عصر سلجوقی یک نسل پیشتر به این تحول دست یافته بود(جدول )2در حالی که  ،با روی
کار آمدن ایلخانان ضمن تلفیق با اسلوب دوره ی اول سبک آذری جان تازه ای به خود گرفته است(.جدول)8
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جدول شماره  -2مطالعه ی اولین نمودهای استعمال نغول های تزئینی در قالب تاق کلیل آذری در آذربایجان (.vi i iمأخذ تصاویر :نگارندگان)

تصویر .60گنبد مدور مراغه
(512ه.ق)

تصویر .66گنبد کبود مراغه (723-725
ه.ق)

تصویر.62نغول های تزئینی
درگنبد سرخ مراغه ( 552ه.ق)

تصویر.68گنبد خانه سلجوقی
مسجد جامع ارومیه).

جدول شماره  -8نمودهایی از فرآیند توسعه ی جنبش استفاده از تاق کلیل در آثار و ابنیه ی آذربایجان.

تصویر.65جبهه شمالی ارک علیشاه در تبریز:
طرحی از قوس های کلیل(آذری) و طاق نماهای
عجمی یا عجمانه مأخذ ( آجورلو)6833:
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تصویر.65آذربایجان-
روستی کهول .سنگ قبر
ایلخانی (نگارندگان)

تصویر.61سردر ورودی کاروانسرای آالکی.
آذربایجان -مرند(786ه.ق) -کاربرد قوس کلیل در
مدخل ورودی بنا ( .ویلبرن)57 :6853 ،
چپ:بقایای تزئینات پرتکلف مدخل ورودی
بنا(نگارندگان)6873:
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جدول شماره  -5طرحی از قوس های کلیل در ساختار محراب های ایلخانی آذربایجان (.مأخذ  :نگارندگان)

تصویر.67محراب جامع مرند(786
ه.ق)

تصویر.63محراب جامع ارومیه (171
ه.ق)

تصویر.63محراب جامع جامع تبریز

در این میان ابعاد بسیار خیره کننده ی محراب جامع تبریز نشان دهنده ی بزگترین تناسبات ممکن برای محراب یک مسجد استi x؛ این
محراب از دو دیدگاه با سایر محرب های آذربایجان متفاوت می باشد؛ نخست اینکه سنت طاق سه برگی که ریشه در سنت کهن سلجوقی
دارد ،با تاق کلیل آذری جایگزین شده و رنگ و بوی کامال مغولی به خود گرفته است که از این حیث مطابق با ساختار محراب جامع
اصفهان می باشد .دوم اینکه سیمای متمایز محراب تبریز به لحاظ ابعاد و اندازه کامالً با ویژگی های سبک آذری در تناسبات چشمگیر بنای
مسجد منطبق و دمساز می باشد .این میزان عظمت غول آسا و شکوه تزئینات آن هم در بستر سیاسی و هم در بستر اقتصادی قابل توجیه
است .آثار معماری تبریز تماماً محصول حمایت سلطنتی و مقامات عالی رتبه به جهت دارا بودن منصب پایتخت بوده است؛ واقعیتی که در
تمامی آثار و ابنیه این شهر مستمراٌ منعکس شده است.
بررسی تزئینات گچبری در ساختار محراب های ایلخانی آذربایجان:
در جوّ مذهبی ،ستیزه ی بی تردید مسلمانان با تزئینات تصویری که همواره با القائات بت پرستی همراه بود ،هنرمند را تشویق به تمرکز
شدید روی تزئینات منتزع و مجرد می کرد(هیلن براند .) 622 :6836،مغول به تزئین با پوشش گچ نقش دار که در ایران در دوره ی
سلجوقیان معمول بود روی آورد (.عالم .)637 :6832 ،از این منظر در تزئینات این دوره آن تداعی روشنی از بینهایت وجود دارد.
آرایه گچی ایران در بیشتر موارد رابطة نزدیکی با سبک سامرا دارد(.جدول ( .)5نظیر تقسیم سطح دیوار به قطعات هندسی مشخص،
نقشپردازی کل زمینه ،تبدیل تزئین گیاهی به کالفهای هندسی و پوشش برگها و گلها با نقطه ها و شکاف ها(اتینگهاوزن و گرابر.)805 :
نحوه اجرای تزئینات در محراب ها به دو روش صورت گرفته است؛ نوع اول شامل ترسیم نقوش بر روی سطح گچ و کنده کاری کل پس
زمینه(فضای منفی) می باشد؛ در روش دوم تراشکاری و طرح اندازی بر روی گچ(فضای مثبت) به منظور دست یابی به نقش مورد نظر
صورت گرفته است.
اسلیمی ها چه به صورت مسطح و تخت و چه به گونه برجسته نما ،وسعت بیشتری نسب ت به دوره قبل یافته است .هنرمند مسلمان از
کثرت می گذر تا به وحدت نایل آید و همراه با نقوش اسلیمی ،آن قدر از طبیعت دور می شود که فضای معنوی خاصی را ابداع می نماید
که رجوع به عالم توحید دارد .ساختار تزئینی محراب ها نشانگر چندین نقشمایه رایج شامل ترکیبات هندسی ،نقوش حلقه ای ،قلب
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معکوس ،پیچک های گیاهی ،در زمینه ای رنگین و در هم تنیده در ساختار اسلیمی می باشد .ترکیب بندی نقوش محراب ها بر اساس یک
رشته از گیاهان نامعلوم با نوارهایی حاشیه ای که در آرایه های قرینه ای قرار گرفته اند ،در حقیقت تفاسیر تاریخ میانه ای از طرح های
هنری ساسانی و صدر اسالم هستند(.جدول .)1توالی منظم و متفاوت حاشیه آن دیگر یک حاشیه نیست ،بلکه به قول هرتسفلد ،همچون
ملودی است که از درون فوگ می گذرد(براند.)521 :6836 ،
جدول شماره.5تطابق نقوش تزئینی محراب های آذربایجان با سبک های گچبری سامرا(نگارندگان)
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تصویر .20تزئینات مربوط به پیلک های
جانبی طاق اصلی در محراب جامع
مرند(نگارندگان)

تصویر .26سامرا سبک (ب) سده سوم هجری.
(اتینگهاوزن و گرابر)655 :6837 ،

تصویر .22تزئینات حاشیه ای در محراب
جامع تبریز ( .نگارندگان)

تصویر .28سامرا سبک (ب) سده سوم هجری.
(همان)

تصویر .25تزئینات حاشیه ای در محراب
جامع تبریز

تصویر .25پانل گچی مربوط به سبک (آ)
سامرا.
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جدول شماره  .6مقایسه تطبیقی و ریشه یابی نقوش مطرح در ساختار محراب های آذربایجان(نگارندگان)
نقوش دوره ساسانی

عمده نقوش متداول در آثار هنری ایلخانان

نقوش مربوط به محراب های ایلخانی آذربایجان

ب
الف

الف -گچبری از قلعه کهنه.
معروف به طرح حلقه ای ب-
طرح گچبری از طاق بستان.
معروف به قلب
معکوس(انصاری)7331:

تصویر .22سرستون های
ساسانی طاق بستان در
کرمانشاه
(نگارندگان)

تصویر .25بخشی از تزئینات حاشیه
ای در سرستون های طاق
بستان(لطفی زاده)7319 :
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تصویر.21غازان در حال قرائت قرآن -بخشی از تزئینات چادر [
ایلخانی با نقش قلب معکوس
برگی از جوامع التواریخ رشیدالدین

تصویر .23نمونه ای از کاشی ایلخانی با نقش قلب معکوس
christies.com

تصویر.26تزئینات مربوط به ابنیه در نگاره ای
از شاهنامه دموت .زاری بر نعش
اسکندر.تبریزسده  3ه.ق (پاکباز)67 :7339،

تصویر .21مینیاتور منسوب به هالکو
و همسرش دوقوز خاتون .برگی از
جوامع التاریخ رشیدالین.
Wikipedia.org

تصویر .27توالی منظمی از طرح های
حلقه ای در قسمت فوقانی محراب جامع
ارومیه
(نگارندگان)

تصویر.24بخشی از حاشیه تزئینی در
قسمت فوقانی محراب جامع تبریز
(نگارندگان)

تصویر .23حاشیه تزئینی تاق 3برگی در
محراب جامع مرند (نگارندگان)
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نقوش دوره ساسانی

تصویر .29نقش قلب معکوس در
تزئینات پارچه ساسانی
Cais- soas.com

تصویر.31کوزه گلی مزین به جالی زرد رنگ روی لعاب
سفید .نیمه نخست سده دوازدهم میالدی
(رایس)714 :7336 ،

تصویر .32کاربرد گره تزئینی در
نقوش پارچه های ساسانی

تصویر .33سکه منسوب به غازان خان -ضرب تبریز
coinarchives.com

Cais- soas.com

تصویر .35گچبری ساسانی.
موزه متروپولیتن
Metmuseum.org
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نقوش دوره ایلخانی

تصویر.36میانه .تزئینات مربوط به درگاه
ورودی آرامگاه ایلخانی حکام محلی
(نگارندگان)

نقوش مربوط به محراب های ایلخانی آذربایجان

تصویر37بخشی از تزئینات ستون های تزئینی در
محراب جامع مرند با نقش قلب
معکوس(نگارندگان)

تصویر.34بخشی از تزئین محراب جامع ارومیه با
اجرای گره در البالی نقوش گیاهی(
نگارندگان)

تصویر.31تزئینات مربوط به محراب جامع
تبریز(قرن  4ه.ق) قبل از جایگزین شدن
محراب ایلخانی(نگارندگان)
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قدمت بسیار زیاد و مقبولیت نقش رزت در تاریخ هنر گچبری ایران بسیار چشمگیر است؛ کامالً بجاست که اوج تکانل هنری آن به
ساسانیان نسبت داده شود .این نقش به آرامی و در طول قرن ها با گام هایی طبیعی همپای تحوالت هنری رشد کرده و احتماال متداول
شدن آن در تزئینات محراب های این دوره طی تقلید از نقشمایه های گیاهی شکل گرفته است(.جدول)7
جدول شماره  . 7جایگاه رُزت در گچبری ساسانی و بازتاب آن در تزئینات گچی محراب های ایلخانی آذربایجان

تصویر.83نقش رزت در آثار
گچبری کاخ کیش(کمبریج،
.)575 :6830

تصویر.83نقش رزت در محور
میانی محراب جامع ارومیه(
نگارندگان)

تصویر.50نقش رزت در البالی خطوط و
نقوش گیاهی محراب جامع تبریز(
نگارندگان)
x

در سنت محراب سازی سلجوقی و ایلخانی فاصله ی عمیقی وجود ندارد؛ در همین راستا تطابقاتی در تزئینات هندسی ایران عهد سالجقه
در گچ بری های ایلخانی قابل ردیابی است(.جدول)3وجود زنجیرها و ن وارهای دراز به کار تقسیم بخش های وسیع تزئینی می آمد و بدین
ترتیب سطوح نیز تقطیع می شد(.اتینگهاوزن و گرابر .)833 :تردیدی نیست که وجود محراب های پر تزئین ایلخانی که در اوج موفقیت
مادی مغوالن ساخته شده بودند ،معماران بعدی را که با کمبود مالی و نیروی انسانی روبرو بودند را از این تصمیم خالی کرده است .البته
چنین تمرکزی به تزئین محراب در مساجد ایلخانی به بهای کم توجهی به بقیه اندام آن تمام شده است.
جدول شماره  . 3بازتاب هنر سلجوقی در فرایند شکل گیری بخشی از تزئینات هندسی محراب های ایلخانی آذربایجان

تصویر.56تزئینات گچی از
بناهای نیشابور (ویلسون:
)51 :6830
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تصویر .52تزئینات هندسی
مربوط به محراب جامع تبریز(
نگارندگان)

تصویر .58تزئینات ستون نماهای
تزئینی در جامع مرند

تصویر.55بخشی از نقوش
هندسی تزئینی محراب جامع
ارومیه(نگارندگان)
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اغلب هنرمندان دوره ایلخانان ،به نحوی خود آموخته و اکثریت از طریق مطالعه ی معماری سلجوقی با تزئینات هندسی این دوره آشنا شده
و آن را درک و هضم کرده بودند .وجوه اشتراکی که بین این نقوش دیده می شود(،جدول )3عالوه بر اینکه آدمی را به تفکر وا می دارد که
بخشی از فرهنگ گذشته ی این اقوام در مبانی مشترکی ریشه داشته است ،تقابل های مشترکی ارائه میدهد که مورد توجه تمامی مرزهای
امپراطوری بوده است؛ از این منظر نقش کهن گنبد خانه تاریخ دار سلجوقی ایران-گنبدخانه سلجوقی مرندکه محراب دوره ی متأخر
ایلخانی را در خود جای داده است -با مفاهیم مشترک تزئینات آجرکاری برج خرقان مد نظر گچ تراشان محراب جامع تبریز قرار گرفته
است.
جدول شماره .3مطالعه ی تطبیقی بخشی از نقوش هندسی جامع تبریز با عناصر تزئینی هنر سلجوقی

تصویر.55فرم آجر کاری تزئینی در نمای
بیرونی برج خرقان (کیانی)36 :6875 ،

تصویر .51بخشی از تزئینات گنبدخانه ی سلجوقی جامع
مرند
( نگارندگان)

تصویر .57بخشی از تزئینات هندسی
محراب جامع تبریز ( نگارندگان)

هر چند بررسی هر یک از مضامین تزئینی محراب ها به سبب غنای عظیم آنها غیر مقدور است ،با این حال کاربرد هر نوع مضمونی که
سابقاً شناخته شده بود در این دو ره نیز ادامه یافت .با توجه به طبیعت صحراگردی قوم مغول ،گرایش فزاینده ای در جهت تأکید بر نقش
ستاره به وجود آمد؛ همچنانکه جایگاه نجوم و رصد ستارگان در امورات مغول( اشپولتر )51 :6813 ،و مسیر یابی آنان بال انکار می باشد.
(جدول)60
جدول شماره  .60بررسی تطبیقی الگوهای مشترک تزئینی در چهارچوب هنری ایلخانان در آذربایجان(نگارندگان)

تصویر .53تکرار فرم ستاره در تزئینات
محراب جامع ارومیه
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تصویر .53بخشی از تزئینات گنبدخانه ی سلجوقی جامع مرند

تصویر .50نقش ستاره در تزئینات
محراب جامع تبریز
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تصویر .56تزئینات معقلی سردر
کاروانسرای آالکی(آذربایجان ،مرند)

تصویر .52نقش ستاره
در سکه ارغون شاه

تصویر .58آذربایجان -مرند (سنگ قبر
ایلخانی روستای اَمَند)

تصویر .55سکه غازان خان .موزه
ایلخانی مراغ

کتیبه نگاری:
خط از مهم ترین وجوه هنری محراب های ایلخانی به شمار می آید؛ خط ،آنگونه که در محراب ها دیده می شود ،مشتمل بر آیاتی از قرآن
و حدیث ،همراه با مواردی از تاریخ و سازنده (البته به عنوان موضوعی دست دوم و فرعی) و دارای مضمون مذهبی غالب و صریح است .این
نوشته ها به سادگی پاسخی است اسالمی درباره ی شمایل ها(هیلن براند ،)628 :6836 ،از طرفی به لحاظ طبیعت تزئینی محراب ها خط
از قرارگیری در یک گونه شناسی ساده سر باز زده است .هرچند تالش در جهت ایجاد رابطه بین نقوش محراب ها و کتیبه های گنبدخانه
ها تا حدودی عقیم و ناکام باقی مانده است با این حال ،خط کاربردی مضاعف در پیکر بندی محراب ها داشته است؛ نخست اینکه نشانی از
تغییرگرایش مذهبی مغوالن به جهت اسالم بوده است و دوم اینکه خشونت هنری مغولی را در ورای ظرافت نقوش به رخ کشیده است.
کتیبه ها در محراب تبریز و ارومیه به خط کوفی و شامل انواع بسیار پیچیده و بغرنجی است که اغلب رمزگشایی آن در بخش هایی به
دشواری صورت می گیرد .این نوع کتابت از لحاظ تزئین قابلیت فوق العاده ای دارد( حسن .)251 :77 ،فضای کتیبه ها در این دو محراب
وسیع و با شکل زمینه سازگار و منطبق است .یکی از نکات حائز اهمیت گرهها این است که خط وقتی با گره پیوند میخورد ،گره نیز از
جنس خط شده و همان ماهیت و ارزش خط را پیدا میکند خطوط در زمینه ای با ریتم های ساده و یا در زنجیره ای با اندازه ها و اهمیت
مساوی تنظیم شده اند .چنین به نظر می رسد ضمن گذر از هنر سلجوقی به ایلخانی بخشی از ساختار نگارش قرون 5و  1هجری در آن ها
تجلی یافته است .ویژگی مشترک آن ها در حرکات منحنی وار و قرینه سازی در عناصر عمودی ،بر این نظریه که به دست هنرمندان
سوادآموخته ی مکتب سلجوقی اجرا شده اند سایه ی تردید افکنده است(.جدول)66
جدول شماره  - 66مطالعه تط بیقی کتیبه محراب ها به لحاظ انحنای حروف و قرینه سازی در عناصر عمودی آن با نمونه های سلجوقی

تصویر .55کتبه ی کوفی محراب گچی مسجد شاه ابوالقاسم
یزد( دانش یزدی)52 :6838،
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تصویر  .51کتیبه ی اصلی به خط کوفی در محراب جامع
تبریز( نگارندگان)
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تصویر .57نمونه ای از کارکرد خط کوفی در پارچه سلجوقی.
( مهجور و اسبوئی)6830 :

تصویر .53بخشی از کتیبه ی اصلی محراب جامع ارومیه
(نگارندگان)

تصویر  .53پارچه ابریشمی اُریب بافت .سده های  5یا  1ه.ق .به
نقل از (مهجور و اسبوئی)6830 :

تصویر .10کتیبه ی کوفی ستون نماهای تزئینی محراب
جامع مرند (نگارندگان)

در محراب مرند به لحاظ هنری تحولی چهره نموده که از نظر فنی بسیار تأثیرگذار بوده است  : xiنخس ت اینکه تاوه های موجود در آن بر
خالف سایر محراب ها با کتیبه هایی به خط نسخ پرداخت شده است(،تصویر )15دوم اینکه به منظور افزایش تأثیر نگرش ها عامل رنگ
قرمز در وسعت بسیار زیاد در ساختار آن دخیل شده(تصویر )15و با نمادهای شهری مرند ایلخانی پیوند خورده است؛ چرا که طبق
گزارشات جهانگردان این منطقه از دیرباز نقش تأثیرگذاری در تولید و صادرات انبوه رنگدانه ی قرمز داشته است xi i؛ البته طبق شواهد
موجود رنگرزی گچ در این منطقه قرن ها جلوتر از تاریخ مغول در ارائه و تزئین محراب ها قابل مشاهده است(،تصویر )11از این منظر
آذربایجان دوره ایلخانی را باید نقطه عطفی در ساخت و ارائه ی محراب هایی در وسعت رنگی بسیار زیاد دانست xi i i؛ در حقیقت نقش و
خط به مانند جسم و رنگ چون روح آن در محراب های آذربایجان به کار گرفته شده است  .به گفته ی پوپ" هیچ هنری در عالم ،مانند
هنر ایران اسالمی در عکاسی(سیاه و سفید) رنگ جلوه و زیبایی خود را از دست نمی دهد" (پوپ.)652 :6853،
جدول شماره -62بقایای تزئینات رنگ در تزئینات محراب ها(نگارندگان)

تصویر .16خط نسخ در محراب جامع مرند
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تصویر-12زمینه رنگی در محراب مسجد جامع
مرند

تصویر .18زمینه رنگی در محراب اولیه
جامع تبریز.مربوط به دوره روادیان در
آذربایجان
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در تحول تجربی که محراب سازی قرن هشتم ه .را متمایز می سازد ،بی تردید چهره ی کلیدی هنرمندان تبریزی قرار دارد .نقش محوری
آنان در سمت گچ بُر ،به آنها اجازه داد که مُهر افکار خود را روی محراب ها در طی دوره ای که یک قرن به درازا کشید بر جای بگذارد.
محراب ها از سوی سازندگانشان امضاء و تاریخدار شده اند و خاستگاه تبریزی خویش را ذکر کرده اند.
جدول شماره .65نقش هنرمندان تبریزی در آفرینش محراب های ایلخانی آذربایجان -امضای کتیبه توسط هنرمندان تبریزی( نگارندگان)

تصویر.61کتیبه ی محراب جامع ارومیه:
عمل عبدالمومن بن شرفشاه تبریزی

تصویر .63کتیبه محراب جامع مرند:
عمل عبدالفقير نظام بندگير تبریزی

جدول شماره  .65مقایسه تطبیقی عناصر ساختاری و تزئینی محراب های ایلخانی آذربایجان( نگارندگان)
نام اثر
خصوصيات

محراب جامع اروميه

محراب جامع تبریز

محراب جامع مرند

تاریخ ساخت

 676ه.ق

بازسازی شده در سدة  7و  8ه.ق

 737ه.ق

دارد
تاق سه برگي قدیمیترین نمونه موجود تاریخ دار در تاق سه برگی آن ضمن بازسازی کل محراب
تطابق کامل با نمونه موجود در
ساختار محراب های گچی ایران
در دوره ایلخانی با تاق کلیل جایگزین شده
محراب جامع ارومیه
است.
دارد
دارد
دارد
تاق كليل
مطابق با سازه معماری کاروانسرای
مطابق با نمونه های موجود در ساختار
مطابق با نمونه های موجود در
آذری
االکی مرند( 137ه.ق)
ارگ علیشاه در تبریز
معماری تدفینی ایلخانان در مراغه
مطابق با تزئینات هندسی بناهای صدر
مطابق با تزئینات هندسی بناهای صدر مطابق با تزئینات هندسی بناهای صدر
نقوش
اسالم تا قرون  5و  6ه.ق
اسالم تا قرون  5و  6ه.ق
اسالم تا قرون  5و  6ه.ق
هندسي
ندارد
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نقوش گياهي

مطابق با نقشمایه های ساسانی و
سبك های گچبری سامرا

رنگ

قرمز  -الجوردی

مطابق با نقشمایه های ساسانی و
سبك های گچبری سامرا

دارد

مطابق با نقشمایه های ساسانی و
سبك های گچبری سامرا

فیروزه ای  -قرمز

قرمز -الجوردی

خط و كتيبه نگاری رقاع -ثلث -کوفی -کوفی گره دار

کوفی گره دار
( خط سایر قسمت ها از میان رفته است)

کوفی -رقاع  -ثلث

هنرمند گچ تراش عمل عبدالمومن بن شرفشاه تبریزی

نا خوانا

عمل عبدالفقیر نظام بندگیر تبریزی
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نتیجه گیری:
وقایع حساسی که در معماری ایلخانی ،خصوصاً در آذربایجا ن روی داد ،تاریخ محراب سازی را تحت الشعاع قرار داد .پیشروی مغوالن فاتح از شرق،
ضمن انباشت تجارب هنر و معماری در غرب ،منجر به ابداع شیوه های بدیع هنری در قالب آمیزش با سبک های محلی شده است .با توجه به وجود
قدیمی ترین ها(محراب ارومیه171ه.ق) ،بزرگترین ها (محر اب تبریز) و نوآورانه ترین(محراب مرند) طرح های محراب در آذربایجان ،به نظر می رسد
طی این دوره در منطقه ی مزبور سبک جدیدی در ساخت و تزئین محراب ها که غنای خارق العاده طرح های تزئینی آن شاخص می باشد ،رواج و
بعدها از اقبال عامه در سراسر ایران برخوردار شده باشد .عظمت گرایی سبک اول شیوه ی آذری در معماری ،تناسبات و قوالب خاصی را بر ساختار
محراب های این دوره تحمیل کرده است؛ نسبت بین عرض و طول و کاربرد رنگ در مقیاس بسیار زیاد جهت برجسته نمایی هرچه بیشتر ،همه از
ویژگی های غریب و غیر عادی محراب ها در این دوره شمرده می شود .نقوش تزئینی محراب های این دوره را می توان به گونه ای تعریف کرد که بین
اصول هندسه و حرکت های زندة اسلیمی گیاهی صورت گرفته است .ترکیب بندی آن ،همچون سومین سبک سامرا ،مرکب از رابطة تجریدی بین
خطوط ،برش ها و سطوح است .قسمت فوقانی آن ها تأکیدی است بر عظ مت گرایی هرچه بیشتر که در قسمت انتقالی ،با کتیبه ای به نقش نیلوفر با
ریتمی عمودی تشدید یافته است .محراب های بعدی بیشتر در سایه ی محراب های پیشین خود قرار گرفته اند ،تا حدی که مشکل بتوان مورد جدید
و قابل توجهی را در آنها سراغ گرفت .خصوصیاتی چون گچبریهای عم یق ،کادرهای کشیده به همراه نوعی خسّت و خودداری در تزئینات سایر بخش
های مساجد در ارائه یک هیبت اندرونی قابل رقابت با شکوه و جالل ساختار بیرونی معماری ایلخانی بوده است.
با نگاهی به مباحث گذشته دو نتیجه روشن حاصل می شود؛ نخست اینکه چهارچوب محراب های ایلخانی آذربایجان ضمن تطابق ساختاری و تزئینی،
از سنت ساسانی پیش از اسالم و سبک های هنری قرون اولیه اسالمی از جمله نقشمایه های رایج قرون 5و  1ه.ق بهره گرفته؛ دوم اینکه تزئین
محراب ها به لحاظ ساخت و نقوش ،همگون و رابطة نزدیکی با آرایه های تزئینی ایلخانی در ابنیه و آثار هنری این دوره دارد و از این حیث همگونی
فرهنگی در قلمرو هنری آذربایجان ایلخانی مشاهده میشود .از طرفی ،به محض اینکه گچ به صورت عمده مصالح محراب سازی در آمده ،تزئین آن با
تقبل ویژگی های فرهنگی آذربایجان – از جمله رنگ آمیزی -حالتی محلی و بومی پیدا کرده است.
از طرفی تأکید بر ریتمی مشخص در فضاسازیها ،پویایی نقش مایه ها را کنترل کرده است .چنین ظرفیتی در ترکیب بندی ساختاری و تزئینی وقتی
می توانست به دست آید که این عناصر در ارتباط با یکدیگر و توسط استادانی به کار گرفته شوند که در پی بیان اعتماد به نفس تازه به دست آمده
شان در پی خلق سبکی کامل برای این منظور بودند.

پی نوشت ها:

 -iدر اکثر کتب این مسجد بنای شبستانی گنبددار مرب ع شکلی معرفی شده که در طرفین آن نمازخانه هاای طاقدار ساخته شده است(.ویلبرن .)723 :7365 ،مجموعه بنای کنونی مسجد با
بخشهای مختلف قدیم و جدید به مرور زمان در اطراف هسته ی اولیه بنا شکل گرفته است که با توجه به مدارک و شواهد ،به نظ می رسد بنای اولیه آن ( گنبدخانه) مربوط به دوره سلجوقی
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باشد و شبستان پیرامون آن مربوط به دوره ایلخانی است(همان )723 :با توجه به نقشه چهار تاقی شبستان و وردیهایی که در جهات مختلف وجود داشته استبرخی بر این عقیده اند که مسجد
روی بقایای آتشکده ای از دوره ساسانی ساخته شده است(.دابره المعارف بناهای تاریخی )39 :به نظر میرسد طی دوره ایلخانی احتماال مسجد تعمیر شده و محراب امرزی بر روی محراب
سلجوقی به تاریخ 616ه.ق جایگزین شده است(.زارعی.)7333 :
 -iiمسجد جامع تبریز در قدیمی ترین بخش هسته ی مرکزی شهر و درون بازار قدیمی قرارگرفته است؛ طبق بررسی های باستان شناسی صورت گرفته ،هسته ی اولیه آن شامل طرح
شبستانی متعلق به صدر اسالم هم زمان با حکومت روادیان در آذربایجان بوده و از حیث طراحی پالن قابل مقایسه با پالن مسجد جامع فهرج ،تاریخانه دامغان و مسجد اولیه اصفهان می
باشد.آنچه مسلم است ،زلزله به عنوان عامل ا صلی تخریب بناهای آذربایجان ،به عنوان عامل اساسی در تخریب ضمن بهانه تراشی برای مرمت و گسترش آن دخیل بوده است .به نظر میرسد
طی دوره ایلخانان به میمنت پایتخت بودن تبریز بنای مسجد جامع گسترش یافته و محرابی به نهایت عظمت و زیبایی به آن افزوده شده است .بقایای بازسازی های دوره آق قویونلوها
شامل پر اهمیت ترین تغییرات پس از زلزله های مخرب از دوران مغول می باشد که از نظر کالبدی شامل افزوده شدن گنبدخانه در راستای محور گنبدخانه قبلی بوده و از نظر تکنیکی ادامه
همان معماری مسجد کبود(مظفریه جهانشاه) است .پس از زلزله ویرانگر سال  7793ه.ق این بخش تخریب و به واسطه حجم خرابی ها به جای بازسازی گنبدخانه اق قویونلوها به تاق و
چشمه تبدیل شده است(.وهاب زاده)53 :7397 :
 -iiiمسجد جامع مرند در مرکز شهر مرند واقع شده است .مطابق کتیبه های گچی موجود در نوار حاشیه ای گنبدخانه به تاریخ  435ه.ق می توان آن را قدیمیترن گنبدخانه بر جای مانده
از دوره سالجقه پنداشت .محراب در قسمت جنوبی مسجد واقع شده و مزین به آیات قرآنی به خط کوفی و گچبریهای بدیع می باشد امروزه کف مسجد به اندازه سه پله از سطح کوچه
مجاور پایینتر است و داالنی به طول  72متر با سه طاق گنبدی ،ورودی را به شباستانها مربوط میسازد .در سمت چپ این داالن ،شبستان جنوبی با گنبدی کم خیز واقع شدهاست.
محراب این مسجد که در سال  137هجری به امر سلطان بوسعید بهادر خان بدست یك استاد گچبر و صنعتگر تبریزی ساخته شده در  75دیماه  7371تحت شمارهء  239جزو آثار ملی به
ثبت رسیده است مسجد جامع مرند از ابنیهء اوایل سده هشتم هجری است.بنای کنونی آنکه در نتیجهء تعمیرات مکرر به صورت بنائی تازه درآمده بنای اصلی نمیباشد و منتها از آثار قدیمی
آن محرابی که به منزلهء یادگار جامع ابوسعید بشمار میرود در یکی از شبستانهای مسجد واقع و جزو محرابهای ظریف و زیبای مساجد دورهء مغول محسوب میشود .
iv

 فتقبلها ربها بقبولك حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا  ( ...آل عمران – )31 ،پس پروردگارش او را به صورتی نیك پذیرفت و بهطرز نکو یی نمو داد ،و ذکریا را کفیل او قرار داد .هر زمان که زکریا در محراب بر او وارد می شد ،رزق ویژه ای نزدش می یافت ...فنادته الملئکه و هو قائم یصلی فی المحراب( ...آل عمران،
 – )39پس فرشتگان او را در حالی که در محراب عبادت به نماز ایستاده بود ،ندا دادند .فخرج علی قومه من المحراب (مریم – )77 ،پس از عبادتگاهش به سوی قومش بیرون آمد.
یعلمون له مایشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور (.سباء  – )73 ،برای او هر چه می خواست می ساختند از معبدها و مجسمه ها و ظروف بزرگ مانند حوض ها و دیگ ها.
 -vدر همین راستا به نظ ر می رسد حضور دو طاق نما در ساختار محراب ها جهت مشخص کردن جایگاه امام جماعت در طاق نمای کوچکتر و طاق نمای بزرگتر به معرف نمادی از جایگاه
واالی پیامبر در آن باشد.
 -viمطالعه و شرح ساختار سازه های قابل حمل مردم گله دار ساکن در دشت های مغولستان ،نخستین بار در زمان مارکوپولو بررسی و توسط تجار و بازرگانان روسی از آن تحت عنوان
یورت  /یورتا یاد شده است .)Bawden,1968: 45( .از نظر شکل ظاهری یورت شامل ساقه ای استوانه ای شکل با پوششی مخروطی می باشد که توسط قطعاتی از جنس چوب
نگهداری می شده است.)Schuyler:215( .
 -viiگ ونه ای تزئین نغول به شکل طاق جناغی با خیز کم و عرض زیاد است که نمونه آن طاق نماهای گنبد غفاریه و ساختار مسجد علیشاه تبریز ( 122ه.ق) به کار رفته است (.آجورلو،
)7333
 -طی این دوره پس از تجربیات گسترده در زمینه تاق زنی ،این فرم به عنوان قالب اصلی برای ساختار کلی محراب ها در آذربایجان مورد استفاده قرار می گیرد.
 -پر واضح است بخش فوقانی محراب مزبور پس از تخریب گنبدخانه و مرمت آن به صورت تاق و چشمه ،با توجه به سطح محدود شده توسط تاق ،بر حسب ضرورت و محدودیت در
فضا تخریب شده است.
 -باید توجه داشت که گچبری به شیوه قالبدوزی ،تکرار اشکال هندسی ،دوایر مماس ،نقوش دندانه دار ،نقوش در میان مستطیلهای جدا از هم ،برگ کنگرهای بر روی برگ خرمایی،
پایه گچبری سبك ساسانی است .اما نوع گچبری هندسی ،پایه هنر گچبری زمان سلجوقی است.
 -xiهرچند باید گنبد خانه تاریخ دار آن ( 433ه.ق) را قدیمیترین گنبدخانه سلجوقی ایران به شمار آورد؛ با این وجود محراب الحاقی آن ،جزو آخرین تجربیات محراب سازی ایلخانان در
آذربایجان طی قرون هفتم ه .و هشتم ه .است که در آن متبلور گشته است.
xii

 « ...در این باغ ها( مرند) قرمز دانه و تریاک عالی کشت می شود(»... .ژوبر ...« )324 :7341 ،تنها مملکتی که در تمام دنیا رناس می دهد ،مرند است که در ایران و هندوستان درآمدتجاری عمده ای از آن می کنند .رناس ریشه ای است که در زمین بست پیدا می کند و شبیه است به شیرین بیان و اصل السوس و از آن کلفت تر هم نیست و برای صباغی به مصرف می
رسد و رنگ قرمز از آن می گیرند .آن رنگ قرمزی که پارچه های هندوستان و مملکت مغول کبیر را زینت می دهد از همین ریشه است ،اگر چه تکه های بلند از زمین بیرون می آورند اما
کوتاه کوتاه به اندازه یك دست قطع می کنند تا در کیسه هائی که این متاع را به خارج حمل می نمایند بهتر گنجانده شود ( .تاورنیه.)67 : 7336 ،
 -نمونه هایی از استعمال رنگ در ساختار کتیبه ها -که قابل مقایسه با وسعت رنگ در ساختتار جامع مرند نیست -در گنبدخانه ی سلجوقی جامع مرند و گنبدخانه ی جامع ارومیه قابل
مشاهده است.
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