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  :چکیده

هاي مقدماتی آزمایشگاهی بر روي آثار تزئینـی گچـی در    براساس مطالعات میدانی و بررسی

گونۀ مختلف از تزئینات، گچی وجود دارند کـه   12ایران دوران اسالمی، مشخص گردید که کمینه 

آوري، شیوة  کار گرفته شده در اجرا، بسته به مواد متشکله و روش عمل در هرگونه، جزئیات فنی به

بندي رایج پیشین که بر  برخالف دو نوع طبقه. دهی، و میزان برجستگی تزئینات متفاوت است شکل

بنـدي، چـون براسـاس     گرفت، ایـن نـوع طبقـه    دهی و میزان برجستگی انجام می اساس شیوة شکل

شناسـی آثـار    گردد، همخوانی بیشتري با اهداف فـن  ئینات ارایه میجزئیات فنی و روش اجرایی تز

براسـاس  . شناسی و نیز حفاظت و مرمت، کارایی مؤثّرتري خواهد داشـت  داشته و در حوزة باستان

هايِ تزئینات گچـی بـا    جزئیات فنی، تزئینات گچی در آرایش معماري دوران اسالمی ایران به گونه

بري، تلفیق با مصالحی چـون شیشـه یـا کاشـی،      بري، کُپ قالبی، کُشته برجسته، برجستگی زیاد، نیم

بـري   بري روي آیینۀ تخت، گچ ، گچايفتیلهبري و مشبک،  تزئینات گچی مجوف شامل دو نوع تُنگ

  . هاي گچی، قابل تقسیم است روي سیم گل، و معرق

  

  .شناسی ي، فنایران، دوران اسالمی، تزئینات معماري، گچبر :هاي کلّیدي واژه
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  :مقدمه

به عـالوه از آنجـایی   . اي در نگهداري و صیانت آثار باقیمانده از گذشتگان دارد بندي آثار، نقش عمده طبقه

هاي خاص در آثار تاریخی  بندي عمال طبقهبندي و ا دستهشود  مکرّر بر این موضوع تأکید می طور بهکه امروزه 

هـدف  . گردد می هاي تخصصی تکامل تدریجی فعالیت، و دسازيمستن، موجب رشد توجه عمومی، و فرهنگی

اصلی این پژوهش، با در نظر گرفتن اهمیت و ضـرورت موضـوع و نیـز فقـدان منـابع کـافی، یـافتن و ارائـۀ         

. شناسـی اسـت   فـن  ایـران، از دیـدگاه  تزئینات گچی در آرایش معماري دوران اسـالمی   نوین برايبندي  طبقه

توان به دو بخش تقسیم نمود؛ بخـش اول کـه    را می ط با فن شناسی تزئینات گچی ایرانمنابع مرتبکلّی، طور به

هـا   پایان نامههستند که دو گروه  مطالعات موردي تخصصیشوند،  از نظر کمی تعداد بسیار اندکی را شامل می

بخـش دوم منـابع،   گیرد؛   را در بر می تیشناسی و مرم فنی باستان هاي معدود گزارش، و هاي علمی و پژوهش

اگرچه ادعاي بررسی و معرّفی فنی تزئینات را دارند، لیکن در آنها بیش از اشاراتی مختصر بـه روش سـاخت،   

گونه برشمرد که اغلـب   توان این شناسی را می کلّی، نقاط ضعف این منابع از دیدگاه فن طور به. توان یافت نمی

اشارات فنّی ارائۀ شده در بسیاري موارد، غیرتخصصی و بـدون  اند؛  گویی و بیانی توصیفی شده آنها دچار کلّی

هاي فنی اسـت و برخـی نـاقص؛ در مـواردي قابـل تأمـل، و متأسـفانه گـاهی          استناد و بدون تکیه بر پژوهش

هاي کـاربردي قابـل اسـتفاده از نتـایج ایـن پـژوهش ـ عـالوه بـر           آنچه مسلّم است از ویژگی. نادرست است

در مرمت و بازسازي اصولی آثار تاریخی به شیوة اصیل هرگونه تزئینی و جلـوگیري از  هاي کاربردي آن  جنبه

هـاي اجرایـی انجـام شـده، قابـل       تحریف تکنیکی تزئینات در طی تعمیرات، که متأسفانه در بسیاري از طـرح 

  .ري یاد کردب گامی مؤثر در ارتقاء کمی و کیفی هنرِ در حال فراموشیِ گچبه عنوان توان  مشاهده است ـ می

  

  :روش بررسی

بنـدي اولیـه، در    بنـدي، بـه عنـوان یـک طبقـه      گرفته شده براي این رده کار بهروش بررسی و ابزار تحقیق 

شناسی ظاهري تزئینات گچی در آرایش معماري دوران اسالمی ایران، شـامل   هاي فن راستاي شناسایی ویژگی

تواند اطالعات سودمندي را  مشاهدات اولیۀ مواد می. تهاي میدانی، مشاهدات عینی، و مشق نظري اس بررسی

صرف نظر از عالئـم مشخصـه مهـم بـر روي     . قبل از شروع مطالعات بسیار دقیق و جزئی در اختیار قرار دهد

تواند اطالعات زیادي در خصوص رنگ، عملیات پرداخت تکمیلی در سطح، تغییـرات   اثر، مشاهدات اولیه می

ایـن اطالعـات شـامل مـواردي ماننـد      . هري، و همچنین روش ساخت در اختیار گذاردتخریبی و ضایعات ظا

رفتـۀ   کـار  بـه دهنده، مواد و مصـالح   میزان برجستگی نقوش یا اختالف سطح بین نقش و متن، آثار ابزار شکل

  .باشد می... شاخص در اثر، آثار نشان دهندة اجراي عملیات تکمیلی و
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  :هاي انجام شده در ایران و جهان ژوهشمطالعات و پ ۀپیشینمروري بر 

هاي انجام شده را به چهار گـروه   توان کلّیۀ مطالعات و پژوهش با مروري بر ادبیات مرتبط با حوزة گچ، می

هاي بنیادین تقسیم کرد، که بخش عمدة آن، در سه بخشِ هیدراسـیون و تبلـور گـچ، شناسـایی      اصلی پژوهش

مطالعات و تحقیقات صـنعتی،  . شناسی قابل بررسی است مطالعات کانی فازهاي مختلف گچ، کریستالوگرافی و

شناسـی یـا    هاي تخصصی فنّی که در حوزة مرمت بـه آن فـن   هاي تاریخی و هنري، و باألخره پژوهش بررسی

گفتـه،   بندي کرد که در ادامه به توضـیح بیشـتر در خصـوص دو گـروه پـیش      شود، طبقه سنجی گفته می باستان

گرفتـه شـده در    کار بهشناسی و تزئینات گچی  هاي مرتبط با حوزة فن ریخی و هنري، و پژوهشهاي تا بررسی

  .آرایش معماري ایران خواهیم پرداخت

هاي تاریخی و هنري مرتبط با تزئینات گچی در آرایش معماري ایران را اغلب یک یا چنـد   محور پژوهش

 آنهـا  ذاريگـ ثیرأتاز خود و یا  دوران قبلهاي هنري  تسنّاز  این آثار ثیرپذیري هنريأتمورد از مواردي چون 

ها   خواندن کتیبه، ها بیان توصیفی تزئینات و نقشمایه، مقایسه تطبیقی فرمی با آثار همدوره، بر آثار دوران بعدي

دهد؛ براي مثال، جمـال انصـاري از    تشکیل می نقوش هنري سبکهایی براساس  بندي تقسیم، و گذاري و تاریخ

حوزة میراث فرهنگی و پژوهشگران در زمینۀ تزئینات گچی ایرانی است و مقاالتی در ایـن رابطـه    متخصصین

هـاي تـاریخی بـه ویـژه      هاي گچبري در طول دوره عمده در زمینۀ شناخت  موتیف طور بهمطالعات وي . دارد

هـا و   غییـر در موتیـف  بري ساسانی در آثار دوران اولیـۀ اسـالمی و همچنـین ت    دوران ساسانی، تأثیرات هنرگچ

 کـار  بـه بري ساسانی بـا نقـوش    تبدیل شدن آنها به نقوش منحصر به دوران اسالمی، مطالعۀ تطبیقی نقوش گچ

وي اشاراتی کلّی نیز به مسـائل  . گرفته شده در آثار معماري، فلزکاري، و منسوجات دوران اسالمی بوده است

بـري در   در بخـش گـچ   »معمـاري ایـران دورة اسـالمی    تزئینات وابسـته بـه  «در کتاب . شناسی داشته است فن

ها و مبدأ  بري در ایران باستان، موتیف معماري ایران دورة اسالمی، نیز به مواردي چون پیشینۀ تاریخیِ هنر گچ

بري ایـران باسـتان در آثـار دوران     هاي مختلف، تداوم و تأثیر هنر گچ بندي نقوش و موتیف آفرینش آنها، طبقه

  ). 73ـ 126: 1376، کیانی ( هایی از آثار داخل وخارج از ایران پرداخته شده است ارائۀ نمونهاسالمی، و 

هاي پرفسـور هرتسـفلد در    کاوشتوان یافت، به  بندي تزئینات گچی که در منابع مکتوب می نخستین طبقه

 در شناسـی  گونـه بنـدي دکتـر هرتسـفلد بـه ارائـۀ       تقسیم. گردد باز می  ) Herzfeld: 1912; 1923( سامرا

، برگ مویی با چهـار حفـره   و هاشورخورده متقاطع ،مایلانجامد که بر آن اساس، سه سبک  می تزئینات گچی

 Derwandschmuckزبـان   آلمانی ۀد نشریلین مجلّاوشناسی در  این گونه. شود ها تعریف می بري براي گچ

)  K.A.C. Creswell(رسـول  ک. م1940در سـال  . )Northedge, 2004: 5-15( بـه چـاپ رسـید   

 A, B,C صـورت  بـه بندي قبل را مطابق با تسلسـل تـاریخی تزئینـات اجـرا شـده، تغییـر داده و آن را        تقسیم

.)Creswell: 1940( بندي، سبک  براساس این تقسیم. بیان نمودA هـاي بـا چهـار حفـره،      براي برگ مویی
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هـا    بنـدي  این نوع تقسیم. یل تعریف شده استبراي سبک ما Cبراي هاشور خورده متقاطع، و سبک  Bسبک 

 تا امروز نیز تقریباً به همان شکل و یا گاهی با تغییراتی اندك، توسط پژوهشـگران مختلـف بیـان شـده اسـت     

,Blair,Bloom ؛93 -106: 1383، دیماند( 2009: 4 ; Zeymal,  2008: 23-36 ( .   البته در ارتبـاط بـا

هاي دیگري نیز توسط پژوهشـگران مختلـف ارائـه     بندي تزئینات گچی، طبقه رفته در کار بهبندي نقوش  تقسیم

ها به چهار گروه نقـوش انسـانی و حیـوانی، گیـاهی،      بندي نقش ترین آنها دسته شده است که یکی از شاخص

بندي که براي آثاري به جز گچ نیز رایج بوده، در اغلب منابع تاریخی و  این طبقه. هندسی و خط و کتیبه است

، گرابـار  ؛305-323: 1383، پـرادا ؛ 108 -115 :1387، زنگنـه (رفته اسـت   کار بههنري مرتبط با تزئینات گچی 

- 42: 1352، زمــانی؛ 318 -373؛ 1366انصــاري؛ 147 -159: 1370، پــوپ؛ 1378: اتینگهــاوزن ؛213: 1379

هـاي نـامبرده    هـاي گـروه   هتقسیمات فرعی و انشعابات متعددي نیز وجود دارد که در هر یک از زیرشاخ. )31

، بـرگ شـبدري  یـا   اي سه پـره ، برگ کنگريیا  آکانتوسگرفته شده است؛ براي مثال، انواع نقوشی چون  کار به

، نیلـوفر  گـل ، پالمـت یـا   نخلی، پیچک، انواع پر و شش پر هاي پنج روزت، برگ مویی، چهارپرهاي  انواع گل

برخـی از  . دهنـد  هاي گیـاهی را تشـکیل مـی    هایی از نقش ه، نمونانجیر برگو  لوتوس گل، انار و انگور نقش

ها را بر مبنـاي انتزاعـی یـا واقعگـرا      بندي گچبري هیل نیز اساس تقسیم. محقّقین مانند مسعود آذرنوش و سی

   . )109 :1375، هیل، گرابر؛ Azarnoush: 2007(اند بودن نقوش ارائه  نموده

 کـار  بهاطالعات ارزشمندي در زمینۀ تاریخ هنر و سیر تحول نقوش ها، اگرچه  بندي در تمامی این نوع طبقه

برده شده در تزئینات گچی وجود دارد، لیکن به غیر از برخی از اسـناد تصـویري ارائـه شـده در ایـن منـابع،       

شناسی که بتواند در معرفی فنی این آثار اعم از مـواد و مصـالح متشـکله و شـیوة اجـرا سـودمند        اطالعات فن

اگرچـه بـا    »تزئینـات معمـاري   «بـري کتـاب    نژاد در فصـل گـچ   توان یافت؛ براي مثال، مهدي مکّی نمیباشد، 

هـاي از یـاد رفتـه ایـران      گردآوري اطالعاتی که بخش عمدة آن از مجموعه مقاالت اولین گردهمایی گنجینـه 

لعات تجربـی و تحلیلـی ـ    توصیفی و بدون استناد به مطا صورت بهبندي فنّی ـ البته   استخراج شده، نوعی طبقه

بري، براسـاس توصـیفات تـاریخی و هنـري      ارائه نموده است، لیکن قسمت عمدة مطالب مربوط به بخش گچ

کنـد کـه از عناصـر مـورد توجـه در       ها اینگونه بیان می بري محراب است؛ براي نمونه، در رابطه با تزئینات گچ

هاي خطی است که همـراه بـا    گیري کتیبهکار بهگیرد،  تزئین محراب که از قرن سوم هجري مورد توجه قرار می

ها مورد استفاده قـرار   به عالوه خط ثلث نیز در  کتیبه. گردد تزئینات گیاهی در انتهاي حروف و زمینه ظاهر می

کتیبۀ مسجد جامع بـه خـط   : نویسد نژاد به نقل از پوپ در شرح محراب مسجد جامع قزوین می مکّی. گیرد می

مارگریـت کـاتلی،   . )156: 1387، نـژاد  مکی(اي از نقوش مو و پیچک به رنگ آبی است  ا زمینهکوفی و نسخ ب

در دوران سـلجوقی، نقـش   : نویسـد  گچبريِ عصر سلجوقی را تداوم هنر ساسـانی دانسـته و در مـورد آن مـی    

یري از آرایش گ هاي گیاهاي تزئینی مانند نخل و آذین گلسرخی به تدریج محو گردیده و جایی براي بهره مایه

  .)42: 1376، هامبی، کاتلی(هاي نیلوفر و به ویژه تاك باز شده است ها و گل برگ کنگري
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  :شناسی هاي مرتبط با فن پژوهش

بخش اول که : توان به دو بخش تقسیم نمود را می شناسی تزئینات گچی ایران منابع مرتبط با فنکلّی طور به

هـا و   نامه پایاناست که دو گروه  مطالعات موردي تخصصیشود،  امل میاز نظر کمی، تعداد بسیار اندکی را ش

 ؛1387 ،پـور  اصفهانی( .گیرد را در بر می شناسی و مرمتی فنی باستان هاي شمعدود گزار، و هاي علمی پژوهش

ــدین چهارســوقی ــیش مســت نهــی ؛1387، ت ــدیان؛ 1385، م ؛ 1386 ،حمــزوي؛ 1387، کریمــی؛ 1384 ،الون

Wilkinson, 1987; Schmidt,Matson, 1953 (.       براي مثال، الهـۀ خاکبـاز الونـدیان، تحقیقـاتی را بـا

همکاري دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشکده  حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی، بر روي شیوة خاصـی از  

سـتفاده از  الدین، متعلق به دورة ایلخانی در شهر یـزد انجـام داده و بـا ا    تزئینات گچی مربوط به بناي سیدرکن

و شناسایی کیفی اجراي تزئینات این بنـا موفّـق   SEM , IR , XRDهاي شناسایی، دستگاهی شامل  آزمایش

مسـت و دکتـر    مسلم مـیش . )1385 ،الوندیان(سازي یک شیوة اجرایی از گچبري قالبی گردیده است  به  شبیه

شناسـی   ترونـی بـه تحلیـل فـن    و میکروسـکوپی الک  XRDمیرمحمد عباسیان با تکیـه بـر نتـایج آزمایشـات     

آنهـا همچنـین بـا انجـام مـدل سـازي،       . اند ، منسوب به دورة اشکانی پرداختهخواجه سیستانهاي کوه  گچبري

  .)1385 ،مست میش(اند  تحقیقاتی بر روي تأثیر مواد افزودنی در فرایند گیرش و استحکام گچ داشته

ی تزئینات را دارد، لیکن در آنهـا بـیش از اشـاراتی    بخش دوم این منابع، اگرچه ادعاي بررسی و معرّفی فن

طور کلّـی یکـی نقـاط ضـعف ایـن منـابع از        به. توان یافت مختصر به روش ساخت، نکته خاص دیگري نمی

گونـه منـابع،    اشارات فنی ارائه شده در بسـیاري از ایـن  . گویی و بیان توصیفی آنهاست شناسی کلّی دیدگاه فن

نظریات فنی ارائه شـده نیـز برخـی نـاقص، در     . هاي فنی است تکیه بر پژوهش غیرتخصصی و بدون استناد و

 ؛1385، نـژاد  گرامـی ؛ 1387، نـژاد  مکـی  ؛1387، زنگنـه ( .مواردي قابل تأمـل، و متأسـفانه گـاهی غلـط اسـت     

 ،آقاجـانی  ؛1365 ،ویلبـر  ؛1366 ،انصـاري  ؛1372 ،وولـف ؛ 1376، کیـانی ؛ 1376، سجادي ؛1384، پور عمرانی

پور در کتاب هنر و معماري اسالمی ایران، اگرچه اشاراتی مختصر راجع بـه   براي مثال عمرانی. )1359؛ 1361

شیوه تُخمه درآوري دارد ولی در توضیح معرّق گچی به ذکر مطالبی پرداخته که کامالً بـا شـیوة اجرایـی ایـن     

هماننـد  «: نویسـد  نامیده است، مینیز  بريِ تراش گچوي در شرح معرّق گچی که آن را . تزئینات مغایرت دارد

آوردنـد ولـی در اینجـا گـچ را      دسـت مـی   بریدند و معرّق را به معرّق کاشی است، منتهی در آنجا کاشی را می

کنند، آنگاه به اشکال مختلف آن را برش داده، سپس روي دیوار نصب کـرده و در کنـار    درست کرده، پهن می

  ».بـري اسـت   هاي خوب ایـن نـوع گـچ    هال در کاشان یکی از نمونهگچبري ایوان مشهد ارد. دهند هم قرار می

  )115: 1384، پور عمرانی(

شناسی انجام شده بر روي آثار خارج از ایران، کمبود منابع فنی، در مـورد آثـار    هاي فن مروري بر پژوهش
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ي تزئینی متـداول، از  ها اگرچه با توجه به شرایط اقلیمی و همچنین شیوه. سازد گچی ایران را بیشتر نمایان می

گچ در آثار تزئینی خارج از ایران کمتر استفاده شده و اکثر تحقیقات بر روي آثاري بر پایه آهـک موسـوم بـه    

انجام شده است، لیکن بررسی ادبیـات مـرتبط، نشـانگر کمبـود اطالعـات و      ) Stucco Lime(استاکو آهکی

  .     ماري ایران استهاي فن شناختی در حوزة تزئینات گچی در مع لزوم پژوهش

هـا و معاینـات  اولیـه الزم     روشن است که قبل از اقدام به آنالیزهاي تخصصی، انجام یک سـري آزمـایش  

همچنـین برخـی از   . اسـت  (visual examination)اولین مرحلـۀ ایـن بررسـی هـا، مشـق نظـري       . است

 کـار  بـه از دارد و براي تعیین کلّی نوع مـواد  هاي سادة شیمیایی نیز که انجام آن به مقدار کمی نمونه نی آزمایش

مطالعات اثر در زیر انـواع مختلـف منـابع نـوري نیـز      )  Stuart, 2007: 43 (. رود، بسیار سودمند است می

  ).Inna, 2001: 75(تواند مرمتگران را در مشق نظري، مساعدت نماید می

  

  :شناسی هاي گچی از منظر فن بندي آرایه رده ۀارائ

بنـدي اولیـه، در راسـتاي شناسـایی      بندي، به عنوان یـک طبقـه   گرفته شده براي این رده کار بهقیق ابزار تح

هـاي   شناسی ظاهري تزئینات گچی در آرایش معمـاري دوران اسـالمی ایـران، شـامل بررسـی      هاي فن ویژگی

یات فنی دقیق، ظرن بهروشن است که ادامۀ تحقیق، براي دستیابی . میدانی، مشاهدات عینی، و مشق نظري است

هاي بیشتر با اسـتفاده از تجهیـزات و فنـاوري دسـتگاهی نـوین       نیازمند مطالعات آزمایشگاهی و انجام بررسی

تواند اطالعات سودمندي را قبل از شروع مطالعـات بسـیار دقیـق و جزئـی در      مشاهدات اولیۀ مواد می. است

توانـد اطالعـات زیـادي در     اثر، مشاهدات اولیه می نظر از عالئم مشخصۀ مهم بر روي صرف. اختیار قرار دهد

خصوص رنگ، عملیات پرداخت تکمیلی در سطح، تغییرات تخریبی و ضـایعات ظـاهري، و همچنـین روش    

این اطالعات شامل مواردي مانند میـزان  . )Quye & Williamson, 1999: 98(ساخت، در اختیار گذارد 

کار رفتۀ شـاخص   متن، آثار ابزار شکل دهنده، مواد و مصالح بهبرجستگی نقوش یا اختالف سطح بین نقش و 

توانـد   بندي می الزم به توضیح است که این رده. باشد می... در اثر، آثار نشان دهندة اجراي عملیات تکمیلی، و

دهی، میزان برجستگی، و شگردهاي فنی یا جزئیات اجرایی انجـام شـود کـه در     براساس سه متغیرِ شیوة شکل

  .پردازیم ه به شرح هر یک میادام

  

  :دهی شکل ةبندي بر اساس شیو تقسیم

سـاخت بـا   « و» دهـی درجـا   شکل«دو روش هاي زینتی گوناگون،  و شیوههاي تاریخی،  نظر از دوره صرف

دهـی   منظـور از شـکل  . بـه شـمار آورد   در اجراي تزئینات گچی یهاي اصل توان شیوه را می» قالب  از استفاده

که پس از اجراي خمیر گچ بر سطوح اجزاي معماري مورد نظر مثـل دیـوار، سـقف، سـتون      درجا، این است
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، و همچنین سپري شدن زمان الزم براي گیرش گچ در حد مناسب، هنرمند اقدام بـه شـکل دادن بـه گـچ     ...و

ش بخش معماري دوران اسـالمی ایـران هسـتند، بـدین رو     هاي گچی که زینت اي از آرایه بخش عمده. کند می

  .اند شکل داده شده

در طول حیات تزئینات گچی، ساخت با استفاده از قالب، خود به دو روش درجـا، و پـیش سـاخته، اجـرا     

انـد در   توانسـته  هـا مـی   ایـن قالـب  . گیري از قالب اسـت  ویژگی مشترك در تمام انواع مذکور، بهره. شده است

دهند که روش قالبیِ درجا، خود بـه دو   نشان میها  بررسی. هاي گوناگون تهیه شوند اشکال مختلف و از جنس

هـاي ایلخـانی و یـا نقـوش مهـري       بـري  کاري گچ گونۀ مختلف شاملِ روش مهري؛ مانند برخی از نقوش آژده

الـدین و   داوید؛ و روش الصاقی مانند تزئینات گچی بقاع ایلخانی سیدرکن کار رفته در تزئینات صفوي خانۀ  به

  . شده است را میالدین در یزد اج سیدشمس

تکه یا چندتکه که نقش منفی نقوش بـر   هایی یک گري دوغاب گچ در قالب ساخته، با ریخته در روش پیش

دهی به خمیر گچ، انجام شده و پس از طی شدن زمان الزم براي گیرایش  بدنۀ داخلی آن نقر شده باشد، شکل

هـاي   نمونـه . انـد  کـرده  ورد نظـر نصـب مـی   گچ و خارج کردن قطعات گچی از درون قالب، آنها را در محل م

هاي قاجـار مشـاهده    سازي توان در آثار مجوف ایلخانی، صفوي، و در ستون شاخص از این نوع تزئینات را می

  .نمود

  

  :بندي براساس میزان برجستگی نقوش تقسیم

ش و زمینـه،  کلّی انواع تزئینات گچی را بر اساس میزان برجستگی نقوش یا اختالف سطح بـین نقـ   طور به

برجسـته،  و تزئینـات بـدون     برجسـته، کـم   تزئینات با برجسـتگی زیـاد، نـیم   : توان در چهار گروه جاي داد می

هـاي قـالبی یـا     ها ممکـن اسـت از روش   بندي، در هریک از این گروه در این نوع تقسیم. برجستگی یا مسطّح

کارگرفته  نظر از شیوة به بندي صرف عیار ردهدهی به تزئینات گچی استفاده شده باشد، لیکن م درجا، براي شکل

شده در شکل دادن به گچ، تنها میزان برآمدگی نقوش و گودي متن تزئینات است؛ براي مثـال، نقـوش مهـري    

هاي قالبی در جا معرفی گردیـد، و همچنـین تزئینـات موسـوم بـه       بندي پیش گفته جزو روش که بنا به تقسیم

بـري درجـا اسـت، هـر دو در      ه آن بدون اسـتفاده از قالـب و بـه شـیوة گـچ     دهی ب کُشته بري که روش شکل

  .گیرند بندي اخیر، در گروه تزئینات کم برجسته قرار می تقسیم

  

  : بندي براساس شگردهاي فنی و جزئیات اجرایی تقسیم

کـه در  گونۀ مختلف از تزئینات گچی وجود دارنـد   12رسد کمینه  می نظر بههاي مقدماتی،  براساس بررسی

دهـی،   آوري، شیوه شکل کار گرفته شده در اجرا ـ بسته به مواد متشکله و روش عمل  هر گونه، جزئیات فنی به
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بندي این است که بـرخالف دو نـوع    امتیاز این نوع طبق. و همچنین میزان برجستگی تزئینات ـ متفاوت است 

گردد، همخوانی بیشتري بـا اهـداف    ائه میپیشین، از آنجا که براساس جزئیات فنی و روش اجرایی تزئینات ار

البته الزم به توضیح اسـت  . شناسی آثار داشته و در حوزة حفاظت و مرمت، کارایی مؤثرتري خواهد داشت فن

بندي، به نوعی دو گونۀ پیشین نیز با در نظر گرفتن مسائل فنی خاص هر شیوه، گنجانـده شـده    که در این رده

هاي زیر  رایی، تزئینات گچی در آرایش معماري دوران اسالمی ایران به گونهبراساس جزئیات فنی و اج. است

  : قابل تقسیم است

بري؛ تلفیق با مصالحی چون شیشـه و   بري؛ کُپ تزئینات گچی با برجستگی زیاد؛ نیم برجسته؛ قالبی؛ کُشته

ي روي آیینه تخت؛ گچ بري بر اي؛ گچ یا کاشی؛ تزئینات گچی مجوف شامل دو نوع تُنگ بري و مشّبک؛ فتیله

  .هاي گچی روي سیم گل؛ و معرّق

تـري ارائـه داد؛ بـراي     توان تقسـیمات جزئـی   ها می توجه به این نکته ضروري است که در هر یک از گونه

بنـدي   گُـذاري و تُخمـه درآوري، تقسـیم    اي یا تُخمه توان به دو شیوة نقري و الیه هاي گچی را می مثال، معرق

  . نمود

  

  :یینات گچی با برجستگی زیادتز

مطالعـات میـدانی نشـان    . شـوند  این تزئینات از قدیمی ترین انواع رایج در دوران اسـالمی محسـوب مـی   

هاي اسالمی، حتی در عصر قاجار و پهلوي، اجراي تزئینـات   دهد که به غیر از دوران صفویه، در اکثر دوره می

. هاي آرایش معماري اعم از مذهبی و غیرمذهبی بوده است ترین شیوه گچی با برجستگی زیاد، یکی از مرسوم

سانتیمتر اسـت و در مـواردي ممکـن اسـت بـه       3معمول اختالف سطح این تزئینات با زمینه، بیش از  طور به

دهـی در ایـن شـیوه ممکـن اسـت درجـا، قـالبی، و یـا تلفیقـی از           روش شـکل . سانتیمتر نیز برسد 30حدود 

از نکات فنی که در این شیوه، مدنظر سازندگان بوده، تقویت انسجام و سـختی  . دهاي درجا و قالبی باش روش

آوري با میزان آب کمتـر،   کار بستن تمهیداتی چون افزودن مواد استحکام بخش، عمل پس از گیرش مالط با به

استفاده از  اجراي مالط در چندین الیه و در فواصل زمانی مناسب، و همچنین تقویت اتصال تزئین به زمینه با

هاي زیر کار جهت افزایش درگیري مکانیکی و یـا اسـتفاده از اجـزاء نگـه دارنـده، مثـل        ایجاد خراش در الیه

مانده از این نـوع   هاي باقی ترین نمونه هاي محراب مسجد جامع نایین، از قدیمی بري گچ. هاي چوبی است میخ

بري با برجستگی زیاد در بقاع ایلخانی نظیر پیر بکـران   تزئینات گچ. تزئینات در آثار دوران اسالمی ایران است

  .ی هستندهاي معروف این گونۀ تزئین و یا مساجد جامع اشترگان، هفتشویه، ارومیه و ورامین، از دیگر نمونه
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ـ بخشی از تزئینات گچی با برجستگی 1تصویر 

  زیاد؛ محراب مسجد جامع اشترگان

اي از تزئینات گچی نیم برجسته؛  ونهـ نم2تصویر 

  سلطانیه، زنجان

  :تهبرجس نیمینات گچی ئتز

سانتیمتر در نظر  5/2تا  5/0توان بین  طور معمول، میزان برجستگی این نوع تزئینات از سطح زمینه را می به

ن روش، اجراي اندود برخالف شیوه قبل، در ای. یابد سانتیمتر نیز افزایش می 3البته گاهی این میزان تا . گرفت

موضعی، کمتر معمول بوده و اغلب اندود گچی با ضخامت مورد نظر، تمامی سطح کار را پوشـانده   صورت به

سطوح برجستۀ اکثـر آثـار   . شده است و پس از تراز شدن و انتقال طرح بر سطح آن، به برش و تراش اقدام می

امـا در مـواردي نیـز بسـته بـه      ). 2تصویر(او هستند اجرا شده به این روش، تخت، و بدون انحناهاي کوژ یا ک

زاویۀ ابزار برش نسبت به سطح نقوش و یا انجام عملیات تراش تکمیلـی بـر روي تزئینـات، سـطح نقـش از      

در مـواردي نیـز خـالقین ایـن آثـار بـا       . شـود  حالت تخت اولیۀ اندود درآمده و به شکل کوژ یا کاو نمایان می

  . اند هاي نقوش، به هنرنمایی پرداخته روي سطح و یا لبه اجراي تزئینات مضاعفی بر

  

  :ی قالبیینات گچئتز

تر نیز اشاره شد، در تزئینات دورة اسالمی ایران، این شیوه به دو روش قـالبی درجـا و قـالبی     چنانچه پیش

ا تعریـف  توان دو شـیوه مهـري و الصـاقی ر    پیش ساخته به اجرا در آمده است که براي روش قالبی درجا، می

دست آمده از نیشـابور، بخشـی از تزئینـات بقعـۀ سـتی       توان به آثار به ساخته می هاي قالبی پیش از نمونه. نمود

  .هاي متعلق به عهد قاجار اشاره کرد فاطمه یزد، و نمونه

  

  :بري کُشته

ت کـه میـزان   شیوه و مراحل کار در این نوع تزئینات، مشابه تزئینات گچی نیم برجسته است، با این تفـاو 

اساس کار در این شیوه، بر این است که پـس از تسـطیح   . سانتیمتر است 5/0بري کمتر از  برجستگی در کشته



شناسی نۀ مطالعات باستامجل/  100

تر است، الیۀ نازکی از اندود گچی کـه بـه روش کشـته     بندي درشت نسبی آستر که خود ازجنس گچ و با دانه

بـر، بـه انتقـال طـرح،      دي هنرمنـدان گـچ  آوري شده است به عنوان الیۀ بستر اجـرا شـده و در مراحـل بعـ     عمل

هایی از بستر اقدام نموده و سطح را بـراي اجـراي    اندازي و تثبیت طرح، برش حاشیۀ نقوش، و تراش بخش خط

از نمونـه بناهـاي   . )123- 131: 1385، اصـالنی (انـد   سـاخته  تزئینات تکمیلی چون نقاشی و طالکاري آمـاده مـی  

تـوان خانـۀ پیرنیـا در نـایین، کـاخ هشـت بهشـت،         تزئینـات هسـتند، مـی    تاریخی معروف که مزّین به این نـوع 

، در اصـفهان ـ کـه همگـی بـه      )4تصـویر (خانۀ صفوي در سردرِ قیصـریه  ، شربت)3تصویر(چهلستون، عالی قاپو 

هاي فنی انجام شـده بـر روي    البته الزم به توضیح است که آخرین بررسی. دوران صفویه تعلق دارند ـ را نام برد 

دهد که در این تزئینات، بـین الیـۀ نقـوش و زمینـه، جـدایی وجـود        ینات کاخ عالی قاپو در اصفهان نشان میتزئ

نداشته و خالقین این آثار تنها با تراش جزئی سطح اندود، پرداخت و صیقلی شده، و با ایجاد اختالف بافت بـین  

اختالف سـطح بـین نقـش و مـتن در     . اند ندهبري را به پایان رسا نقوش داراي سطح صیقلی و زمینۀ زِبر، کار گچ

  . )34  - 61:  1387، تدین(متر است  میلی1تزئینات عالی قاپو بسیار اندك و در بیشتر نواحی، کمتر از 

    

ـ بخشی از تزئینات گچی موسوم به 3تصویر 

  قاپو اصفهان بري کاخ عالی کشته

        خانه صوفی ات شربتاي از تزئین ـ نمونه4تصویر

  سردرِ قیصریۀ اصفهان

  

  :کُپ بري

ویژگـی یگانـۀ   . بري به اجرا درآمده اسـت  کاري و گچ این نوع تزئین، روشی است که با تلفیق دو هنر آیینه

دست آمده از مطالعات  انجام گرفته در راستاي  بر اساس نتایج به. این شیوه، استفاده از قطعات آیینۀ کوژ است

هـاي  توان گفت  در این شـیوه، قطعـه آینـه    می )59 -73: 1386، اصالنی(ناسایی روش اجراي این تزئینات ش

اند، بر روي اندود گـچ دیـوار، چسـبانده و     اساس طرح تزئینی منتقل شده بر سطح دیوار، بریده شدهکوژ که بر

طـرح اولیـه، دوبـاره بـر     . ه استشدهاي روي آن با یک الیه اندود گچی پوشانده می سپس سطح دیوار و آینه

هاي  نظر از اندود، تا نمایان شدن آینه هاي موردبر به بریدن بخش روي الیۀ گچ جدید انتقال یافته و سپس گچ
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ترین بناي مزین به این نوع تزئین، کاخ هشت بهشت اصفهان، متعلق به دورة  معروف. پرداخته است زیر آن می

  ).5تصویر (حکومت شاه سلیمان صفوي است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بري؛ کاخ  ـ سرو و شکوفه به شیوة کپ 5تصویر 

  هشت بهشت اصفهان

بري بقعۀ پیر  کاري و گچ ـ تلفیق کاشی6تصویر 

  بکران؛ لنجان، اصفهان

  

  :تزیینات گچی تلفیق شده با شیشه و کاشی

هنرمنـدان ایـران عصـر    همنشینی گچ با مصالح دیگري چون شیشه یا کاشی، از دیگر شگردهایی است که 

 نظـر  بـه گونه  این. اند کار گرفته و از آن در آرایش آثار معماري بهره برده اسالمی در کمال ظرافت و مهارت، به

رسد که در مواردي که از این همنشینی، غنابخشی تزئین با توجه به رنگ و درخشش مـورد نظـر بـوده، از     می

، و در )6تصـویر ) (مسـجد جـامع اشـترجان و یـا بقعـه پیربکـران      اي گچ و کاشـی   مانند تزئینات کتیبه(کاشی 

ماننـد آثـار   (هاي الوان استفاده شـده اسـت    مواردي که عالوه بر آن عامل نورگذرانی نیز مطرح بوده، از شیشه

هاي صفوي متعلّق به بناي درب امـام، و   هاي اولیۀ اسالمی در نیشابور، پنجره هاي سده دست آمده از محوطه به

هاي موجـود در   هاي رنگی دورة قاجار مانند نمونه هاي گچی مزین به شیشه کلّیساي بیدخم اصفهان، پنجره نیز

  ). 7تصویر) ( خانۀ عباسیان کاشان

  

  :تزیینات گچی مجوف

. کلّی در ساخت این تزئینات، ممکـن اسـت از هـر دو روش درجـا و قـالبی اسـتفاده شـده   باشـد        طور به
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بـري مشـاهده نمـود و از     توان در تزئینات موسـوم بـه تُنـگ    کارگیري این فن را می ههاي ب ترین نمونه شاخص

، )8تصویر(الدین اردبیلی توان دو بناي صفوي بقعۀ شیخ صفی آثاري که مزین به این زینت معماري هستند، می

هـایی از   ه در بخـش هاي توخالی است کـ  گوي از انواع دیگر این تزئین نیم. قاپو اصفهان را نام برد و کاخ عالی

هـایی از   نمونـه . گرفته اسـت  تزئینات گچی با برجستگی زیاد، و به ویژه در آثار ایلخانی مورد استفاده قرار می

  .دوران قاجار نیز مشاهده نمود توان در برخی از ابنیۀ تزئینات شبیه به این نوع را می

                       

هاي  به شیشهـ نمایی از پنجرة گچی مزین 7تصویر

زاده،  ارباب. عکس از ا(رنگی؛ خانه عباسیان، کاشان 

1384 (  

بري؛  اي از تزئینات تنگـ نمونه 8تصویر

  بقعۀ شیخ صفی، اردبیل خانۀ  چینی

                                                                          

                                               : اي ینات فتیلهئتز

توان در آثار دورة ایلخانی مانند بقعۀ پیربکـران و مسـجد جـامع     هاي شاخص این نوع تزئینات را می نمونه

. مشـاهده کـرد  ) 9تصـویر (الـدین در شـهر یـزد     و یا بقاع رکنیه و سید شـمس ) 10تصویر(اشترگان در لنجان 

اي است که عالوه بـر بهبـود خـواص     یر گچ، به گونهآوري خم ترین ویژگیِ فنّی در این شیوه، نحوة عمل مهم

پذیري پالستیک آن، زمان گیرش گچ را به تعویق انداخته و بدین ترتیب، هنرمند، مدت زمان کافی براي  شکل

رسد که افزودن برخی از مواد آلی مانند سـریش و یـا سریشـم بـه      می نظر به. کار بر روي تزئین را داشته است

اي براي این شیوه بـا توجـه    عنوان فتیله. ها را تأمین نماید تواند این ویژگی گیرایش گچ می عنوان کندگیرکنندة

. انتخـاب گردیـده اسـت   ) هاي گچـی  به شکل نوارها یا فتیله(سازي خمیر  به فرضیاتی در ارتباط با نحوة آماده

فته و پس از فشـرده شـدن   هاي آماده شده بر اساس طرح ترسیم شده روي بستر، بر سطح دیوار قرار گر فیتیله

هاي بیرونی آن، جهت تقویت اتصال بین نقوش و زمینۀ بستر، گچ اضافی که احتماالً کنارة نقوش را آغشته  لبه
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هـا بـا    آمیزي و سطح خارجی فتیله معمول زمینۀ نقوش، رنگ طور به. شده است کرده، از سطح کار تراشیده می

کـارگیري   زم به توضیح است که اگرچه در دوران بعد، اثري از بـه ال. شده است اي طالیی رنگ آراسته می الیه

اي با این شیوه را  هاي قابل مقایسه یابد، لیکن نمونه این شیوه، گزارش نشده و فنونی مانند الیه چینی رونق می

اي  هیکی از نمونه آثار متعلق بـه دورة قاجـار کـه بـا شـیو     . توان در آرایش معماري دورة قاجار ردیابی کرد می

  .هاي خانۀ وثیق انصاري در اصفهان است  اي اجرا شده، تزئینات یکی از اتاق تقریباً شبیه به تزئینات فتیله

 .  

  

اي؛ ایوان اصلی  ـ تزئینات گچی فتیله 9تصویر 

  الدین، یزد بقعه سیدشمس

اي اطراف  ـ نمایی از تزئینات فتیله10تصویر

  محراب؛ مسجد جامع اشترگان، لنجان

  

  :ینات گچی روي آیینۀ تختتزئ

کاري شـکل گرفتـه، بـا ایـن تفـاوت کـه        بري و آیینه بري، از تلفیق دو هنر گچ این تزئینات مانند شیوة کپ

روش . بري، کوژ، ولی قطعات آیینه در این شیوه از نوع مسطّح یـا تخـت اسـت    هاي مورد استفاده در کپ آینه

اجزاي معماري، چسباندن قطعات آینه بر سطح و براسـاس   معمول اجراي این تزئینات، انتقال طرح بر سطوح

یکپارچه و یا موضعی، برش و تراش گچ و نمایان شدن نقـش   صورت بهطرح انتقال یافته، اجراي اندود گچی 

  .کاري بوده است  بري بر زمینۀ آیینه گچ
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  ن اصفهانبري بر روي آیینۀ تخت؛ ایوان آیینه کاخ چهلستو ـ بخشی از تزئینات گچ11تصویر

  

ها و در پی آن، قرارگیري نواحی گچـی تـزئین بـر سـطح  کـار، بـه        الزم به توضیح است که طراحی نقش

ها در زیر اندود گچی پنهان شـده و در ظـاهر جلـوة     شده که تمامی درزهاي بین قطعات آینه اي انجام می گونه

دار معروف به ایـوان   توان به ایوان ستون هاي شاخص این تزئینات می از نمونه. یک آیینۀ یکپارچه نمایان گردد

آیینه در کاخ چهلستون اصفهان متعلق به دورة صفویه، و آثار باقیمانده از دوران قاجـار و زندیـه در شـهرهاي    

  .مختلف ایران اشاره نمود

  

  :آثار گچی تلفیق شده با سیم گل

گیرد؛ اگرچه کاربرد اصـطالحاتی نظیـر    این شیوه هنوز هم در بسیاري از مناطق ایران مورد استفاده قرار می

امـا  . تر اسـت  بري روي کاهگل یا سیم کاهگل، در نزد هنرمندان سنتی رایج تزئینات گچی روي سیم گل و گچ

شود که گچ و  کار گرفته شده، در بسیاري از موارد مشاهده می با توجه به شگردهاي فنی و جزئیات اجرایی به

یک الیه بر روي اندود  صورت بهکنند تا این که گچ  ر یکدیگر خودنمایی میسیم گل اغلب با همنشینی در کنا

این شـیوه  . رسد می نظر بهتر  به همین دلیل، اطالق تزئینات تلفیقی گچ و سیم گل مناسب. گلی اجرا شده باشد

هـاي منفـرد گچـی، بـا      هـاي گچـی، و یـا قـاب     هاي گچی تزئینی، ترنج و پشت بغـل  در انواع مختلف شمشه

 کـار  بـه هاي گلی، در آرایش معماري نواحی مختلف به ویژه منـاطق داراي آب و هـواي خشـک ایـران،      ینهزم

اي از آثار باقی مانده از این گونه تزئینی بـه آثـار معمـاري دوران قاجـار تعلـق       بخش عمده. گرفته شده است

نشـکده مرمـت دانشـگاه هنـر     ساختمان مرکزي دا(تزئینات گچی تلفیق شده با سیم گل در خانۀ داوید . دارند
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و تزئینات باشگاه ارامنه اصفهان در جوار کلّیساي وانـک اصـفهان، دو مثـال از ابنیـۀ مـزین بـه ایـن        ) اصفهان

  .باشد تزئینات می

  

  

  :تزئینات معرق گچی

 .اي تخمه درآوري، قابل تقسیم اسـت  گُذاري و الیه هاي گچی از لحاظ فنی به دو نوع نَقري یا تُخمه معرّق

هاي رنگی است کـه   هاي معدنی جهت ایجاد اندود ها استفاده از گچِ آمیخته به رنگدانه اساس کار در این شیوه

. بنـدي رنگـی تزئینـات معمـاري اسـتفاده شـده اسـت        اي خاص از آن در ترکیب در هریک از دو نوع به شیوه

رسـد تنهـا در تعـداد     مـی  نظر بهاست که کاري زینتی  تزئینات معرّق گچی به ویژه نوع نَقري، یکی از انواع گچ

ابنیۀ تـاریخی داراي ایـن نـوع تـزئین کـه      . انگشت شماري از آثار دورة صفوي مورد استفاده قرار گرفته است

بقعۀ هارون والیت یا هارونیه اصفهان، کـه بـه احتمـال زیـاد مربـوط بـه       : اند عبارتند  از تاکنون شناسایی شده

اجـرا شـده   .) ق.هـ 918ـ   938حدود (زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب اول تزئیناتی است که در تعمیرات 

) رو به شمال(هاي طبقۀ فوقانی در جبهۀ بیرونی مسجد  است؛ مسجد حکیم اصفهان، در قسمت زیر تاق ایوان

که از الحاقات زمان شاه عباس دوم است مزین به نقوش هندسی اجرا شـده بـه شـیوة نقـري اسـت؛ مدرسـه       

از بناهـاي دورة  .) ق.هــ  1117(آورد  و نیز مدرسۀ نیم) 12تصویر.) (ق.هـ 1105(ران یا مدرسۀ حکیمیه گ کاسه

هاي گنبدخانه و ایوان غربـی کـه تزئینـات منسـوب بـه       صفویه در بازار اصفهان؛ مسجد جامع ساوه، در بخش

بۀ صفوي روي دوال ایوان دوران صفوي بر روي آثار ایلخانی اجرا شده است؛ مشهد اردهال کاشان، شامل کتی

هاي انجام شده تنها کتیبۀ کوچکی به شکل مربعی قنـاس   ورودي؛ و مسجد جامع کبیر یزد که براساس بررسی

  .دهد را  نشان می 947متر بر بدنۀ هشتی ورودي این بنا شناسایی شد که تاریخ  سانتی 25با اضالع حدود 

  



شناسی نۀ مطالعات باستامجل/  106

  

  گران، اصفهان گذاري؛ مدرسۀ کاسه ري یا تخمهاي از تزئینات معرّق گچی نق ـ نمونه12تصویر

  

  :گیري نتیجه

کار رفته در آرایش معماري ایران در دوران اسالمی براساس میزان برجستگی به انواع کـم   تزئینات گچی به

هـا را   همچنـین ایـن آرایـه   . برجسته و مسطح، نیم برجسته، برهشته و یا با برجستگی زیاد قابل تقسـیم اسـت  

. دهی درجا و استفاده از قالب، مورد مطالعـه قـرارداد   دهی، در دو دستۀ کلّی شکل ق با شیوة شکلتوان مطاب می

تـري   بنـدي دقیـق   کار گرفته شده اسـت، رده  لیکن با توجه به شگردهاي فنّی خاصی که در تزئینات مختلف به

  :امل موارد زیر استشود و ش گروه تقسیم می 12توان ارائه نمود که بر اساس آن تزئینات مذکور به  می

بري؛ تلفیق با مصالحی چون شیشـه و   بري؛ کُپ برجسته؛ قالبی؛ کُشته تزئینات گچی با برجستگی زیاد؛ نیم 

بـري   بري روي آیینه تخت؛ گـچ  اي؛ گچ بري و مشبک؛ فتیله یا کاشی؛ تزئینات گچی مجوف شامل دو نوع تُنگ

  .هاي گچی روي سیم گل؛ و معرّق

ن اصول اولیـۀ حفاظـت و توسـعۀ پایـدار در حـوزة میـراث فرهنگـی کـه بـر شناسـایی و           با در نظر گرفت

گرفته شده در خلـق آثـار، تأکیـد    کار بههاي  شناسی و همچنین شناسایی روش دهی، فن بندي آثار، سازمان طبقه

یـافتن و  هاي آتی ـ با در نظر گرفتن اهمیت و ضرورت موضوع ـ در راسـتاي     کند، نیاز اساسی به پژوهش می

شناسـی   فـن  ، از دیدگاهتزئینات گچی در آرایش معماري دوران اسالمی ایران بندي جامع براي یک طبقه ارائه

گیري از تجارب ارزندة استادکاران سنّتی و در کنـار آن،   هایی که با  بهره گردد؛ پژوهش بیش از پیش نمایان می

هاي فن و هنـر دوران   شناخت و معرّفی این گنجینه تجهیزات و فنون نوین دستگاهی، بتواند گامی شایسته در

  .اسالمی ایران بردارد
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