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چكیده
محراب های گچبری ایران از نظر هنری و سابقه ی تاریخی دارای جایگاه ویژه ای هستند. مدیریت و ساماندهی این 
محراب ها كه بيشتر مربوط به قرون ششم تا هشتم هجری قمری می باشند، توسط هنرمندانی رقم خورده كه اوج 
هنر خود را در تزیين مکانی به كار گرفته اند كه محل خضوع و خشوع انسان در برابر خالق بزرگ است. سبک های 
متنوع چه در شيوه اجرا و چه در ابداع كتيبه ها و نقوش كه بعضاً سابقه ی نقوش ساسانی در آنها عينيت دارد، جزء 
شــاهکارهای هنری به حساب آمده كه بخش عمده ای از آنها در مناطق مركزی ایران پخش هستند. در این مقاله 
كه به صورت ميدانی و با استفاده از منابع كتابخانه ای كار شده است، دو نمونه تاریخی ارزشمند شهرستان ابركوه 
در استان یزد شامل محراب مسجد جامع ابركوه، مربوط به قرن هشتم هجری قمری و بقعه پير حمزه سبزه پوش 
یا عزیز الدین نســفی متعلق به قرن ششم هجری، مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت ها و شباهت ها را مورد تحقيق 
قرار داده ایم. با توجه به فاصله دویست ساله دو محراب و قرار داشتن در موقعيت جغرافيایی واحد، تزیينات انجام 

شده در این دو محراب می تواند ما را در شناخت ویژگی های زیبایی شناسانه این دوره ها یاری دهد. 
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ابركوه یا ابرقو یکی از شهرستان های تاریخی استان یزد است كه 
در فــالت مركزی ایران قرار داشــته و در فاصله 1۴0 كيلومتری 
جنوب غربی شــهر یزد واقع شــده اســت. ابركوه در قرن هشتم 
هجری دارای اهميت بوده و چون بر ســر راه ابریشم قرار داشت، 
دارای تجارتی با رونق بود، چنانچه سفرنامه نویسان و جغرافی دانان 
از رونق و شکوفایی آن تا پيش از دوره صفوی یاد كرده اند. بناهای 
با شکوهی همچون مســجد جامع، گنبد عالی، خانه های قدیمی، 
مناره نظاميه و همچنين جاذبه معروف طبيعی این شــهر، یعنی 
سرو چهار هزار ســاله، جزء یادگارهای تاریخی و ارزشمند آن به 
حساب می آیند. در این بين آثار الحاقی متصل به بناهای معماری، 
از جمله محراب ها از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نمونه هایی از 

محراب های قدیمی در این منطقه وجود دارند كه در مواردی جزء 
شاهکارهای این فن به حساب آمده، مانند محراب سنگ مرمری 
مسجد جامع كه از سال 131۶ه. ش تا كنون در موزه ایران باستان 
نگهداری می شود. البته مســجد جامع ابركوه دارای محراب های 
كوچک ســنگی و كاشيکاری شــده ی دیگری نيز می باشد كه از 
حيث تزیينات  دارای ارزش هایی هســتند، امــا هيچکدام ازنظر 
كيفيت هنری همانند محراب گچبری شــده آن نمی باشد. نمونه 
قابل تحقيق و تحسين دیگر كه دارای ویژگی های منحصر به فردی 
اســت مربوط به بقعه پير حمزه ســبزه پوش یا عزیز الدین نسفی 
متعلق به قرن ششم هجری قمری بوده كه به گفته ایرج افشار و 

آرتور پوپ قابل مقایسه با محراب علویان همدان است. 

محراب 

محــراب به معنی باالخانه و حجره باالی حجره، پيشــگاه مقابل 
خانه، شاه نشــين، جای امام در مسجد، شریفترین جای مسجد 

و... است (دهخدا، ج۲3،5۲1).
تا قبل از مســئله تغيير قبله مســلمين، در شمال صحن مسجد 
پيامبر(ص)، شبســتانی با ستون های چوبی از جنس نخل ساخته 
شده بود و نمازگزاران نماز خود را در زیر آن به سمت بيت المقدس 
برگزار می كردند. بعد از تغيير قبله، شبستان شمالی ارزش خود را 
از دست داد و محل نماز در شبستانی در جنوب این صحن منتقل 
شد از این روی محراب در این زمان وجود نداشت و پيامبر (ص) در 
موقع نماز هر چيزی را كه در نزدیکی دستشان بود، همچون یک 
پاره ســنگ و یا غالباً یک سر نيزه برای نشان دادن جهت قبله، در 
زمين فرو می بردند كه آن را محراب یعنی محل حرب و جنگيدن 

با هواهای نفسانی می ناميدند (زمرشيدی،13۷۴، 1۸).
در ایران نيز مهرابه ها، ستایشگاه های پيش از زرتشت بوده و در 
آن، چنين طاقی وجود داشته و این طاق از سوي ایرانيان مسلمان 
به جهان اســالم راه یافته است. در دوران اسالمی، محراب سازي 
به اوج تکامل خود رســيد و دیوارهاي آن به شيوه هاي گوناگون 

آرایش یافته است (شمس، 13۸۸، 1۲۹).
البته باید گفت محراب های صدر اسالم در ایران و حتی سایر 
نقاط جهان اسالم بر اساس محراب پيامبر (ص) به شکل مجوف 
ســاخته می شــد كه ایرانيان با اندك تغييراتی بــه ویژه در نوع 
طاق ها، به تركيبات جدیدی دست یافتند. لذا اصالحات تدریجی  
و استفاده از انواع مصالح مثل گچ و كاشی،  محراب مساجد را به 

عرصه ای برای هنرنمایی هنرمندان تبدیل كرد.
عناصر اصلی معماری محراب تا دوره ایلخانی كه سرمشــقی 
برای دیگر محراب ها نيز قلمداد می شد، شامل: پيشانی، حاشيه، 

مقدمه

لچکی، قوس، طاقنمای بزرگ و كوچک، سرستون، ستون و زوار 
می باشــد. البته نقوش اسليمی، هندســی، نمادین و كتيبه های 
مختلف كه به خطوطی مثل كوفی، ثلث و نسخ آراسته می شدند، 

در شکوفایی محراب تاثير گذار بودند.

گچ بری

به طور كلی گچ كاری و استفاده از گچ در ایران سابقه ای طوالنی دارد 
و در دوره ماد، هخامنشی و اشکانی از این هنر استفاده شده اما در 
عصر ساسانيان موتيف های مختلف حيوانی، گياهی و انسانی و نيز 
فرم های هندسی در آن به كار گرفته شده است (كيانی،13۷۶، ۷۶). 
گچ كه بعد از اســالم به طور چشمگيري مورد استفاده هنرمندان 
قرار گرفت، ادامه همان نقوش ساسانی بود، با این توضيح كه مبناي 
حركات نقوش بر پایه دوایر كوچک و بزرگ بنا شده و داخل دوایر 
نيز، برگ ها و ميوه ها و گل ها با نقش پردازي هاي ریز، كار شده است 
(مکی نژاد، 13۷۸، 15). نقش مایه های ســيمرغ، گل و بوته، برگ 
درخت مو و نقوش اسليمی در عصر اسالمی به وفور مورد استفاده 

قرار گرفته و تحوالت گسترده ای یافتند.
در دوران اســالمی، بيشــتر كمال گچ بري و هنرهاي دیگر در 
ســاختن محراب ها جلوه گر شده است و باید اذعان كرد كه از قرن 
ســوم ميالدي بيشتر توجه هنرمندان به ساختن محراب مصروف 
شده است. در دوره سلجوقی با كتيبه هایی كه نقش هاي منفصل و 
پر كار داشتند اطراف محراب را می پوشاندند (جوادی، ۷1۴،13۶3). 
آژده كاری بــر روی موتيف های گچبــری در ایران از قرن چهارم 
هجری آغاز گردید و در پایان قرن هفتم به نهایت پيشرفت خود به 
صورت نقوش هندســی ریز مشبک بر روی موتيف ها ظاهر گردید 
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كــه عالی ترین نمونه آن را در گچ بری های محراب حيدریه قزوین 
مشاهده می كنيم و لذا این شــيوه از قرن چهارم هجري شروع و 
تا حمله مغول ادامه داشــته است (ســجادی، 13۷5، ۶۶- ۶5) .

در مجمــوع و در بيــن دوره ها، عصر ایلخانــی را می توان در 
بين ادوار مختلف به جهت اســتفاده از عنصر گچ و نوع استفاده 
و همچنيــن ابــداع آرایه های پيچيده، ظریف و بــه جا، بی نظير 

دانست، اگر چه در دوره های بعد نيز شاهد ابداعاتی هستيم. 

معرفی محراب مسجد جامع ابرکوه

مســجد جامع ابركوه واقع در ميدان اصلی این شــهر اســت كه 
چهار ایوانــی بوده و حياطی مربع مســتطيل، آن را احاطه كرده 
و دارای دهليزهــا و شبســتان ها و متعلقات دیگر اســت. تقریباً 
همه ی قســمت های این بنــا از دوره ی مغول اســت، اما قطعات 
كهن تری را می توان تشــخيص داد، مخصوصاً شبستان گنبد داری 
كــه در ميــان ایوان های جنوبی و شــرقی و ملحقــات جدید تر 
واقع شــده اســت. در پایان سلطنت ســلطان ابوســعيد ظاهراً 

پير حمزه سبزه پوش 

مرمت های مفصلی انجام گرفته كه از جمله محراب بســيار عالی 
و گچ بری شــده را می توان برشمرد (افشــار، 13۴۸،ج ۲،33۷ ).

محراب گچ بری این مســجد در صفه ی دســت چپ قرار دارد. 
عرض این محراب ۴/۲۴ سانتی متر است. در این محراب آیات قرآنی 
در چهار ردیف به خطوط نســخ، كوفی و ثلث ( ازجمله سوره فتح) 
كار شــده اســت. در دایره آن به صورت افقی دو سطر كتيبه (یکی 
نســخ و دیگری كوفی) وجود داشــته كه گچ آن خورده شده است 
و آنچه از آن خوانده شــده چند كلمه اســت بعمار[ه]...فی شهور...

سبعمائه (افشار،13۴۲، ج۲ ،33۹). در این محراب خط ثلث با وقار 
با انتزاعی ترین نوع كوفی یعنی كوفی بنایی تلفيق گردیده است. از 
خصوصيات دیگر نيز استفاده از آژده كاری با اشکال هندسی و وجود 

نقوش اسليمی و حاشيه های تکرار شونده است.
قســمت های زیادی از تزیينات محراب در طول زمان از بين 
رفته و بخش های اصلی محراب شامل یک حاشيه بزرگ اسليمی، 
كتيبه اصلی، لچکی، پایه ســتون، پيــچ و در مجموع دارای یک 
طاق نما اســت كه گودی محراب در داخل به پنج وجه تقســيم 

می شود. نوع گچبری به شيوه برهشته است (تصویر1).

تصویر 1- ساختار کلی محراب بقعه (سمت راست) و مسجد جامع (سمت چپ).
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معرفی محراب بقعه پیر حمزه سبزه پوش

مقبره پير حمزه ســبزه پوش یا عزیز الدین نسفی واقع در محله 
پای لوح در یکی از كوچه های خيابان شهيد بهشتی  است. بنایی 
بی پيرایه و كوچک با پالن مربع و دارای گنبدی ساده كه مقبره 
عزیز الدین نســفی عارف و نویسنده بزرگوار قرن هفتم هجری در 
آنجا واقع شــده اســت. وی كه از مردم (نسف) خوارزم است در 
جوانی به بخارا عزیمت نمود و ســال ها در آنجا ســکونت داشت. 
او در تصوف سرســپرده شــيخ ســعد الدین حمویه بود و در اثر 
انقالب ها و فتنه های شــمال شرقی ایران از بخارا به خراسان آمد 
و بعد به اصفهان و شــيراز و ســپس به ابركوه رفت  و در همانجا  
بــه عزلت و انــزوا،  روزگار گذرانيد تا دار فانــی را وداع گفت. با 
بررسی های صورت گرفته زمان تولد این عالم را احتماالً به سال 
5۹۶ نسبت داده و مرگ او را بين سال های ۶۹0 تا ۷00 هجری 
تخمين می زنند. در حالی كه تاریخ ســاخت محراب كه بر كتيبه 
واقع بر پيشــانی محراب قرار دارد تاریخ « سبعين و خمس مائه 
یا تسعين و خمس مائه» كه این زمان احتماالً دهه 5۷0 یا 5۹0  
هجری قمری بوده اســت. در هر حال مطمئنــاً این بنا را برای 

تدفين شخصيتی بزرگ بنا كرده اند. 
ارتفاع محراب حدوداً 3/۴5 و دارای دو طاقنمای بزرگ و كوچک 
به اضافه حاشيه ها، لچکی ها، قوس طاق نما، ستون و سرستون ها و 
همچنين از عناصر تزیينی مثل حاشيه متشکل از نقوش اسليمی 
و گياهی، 1۴ كتيبه و خط نگاره، عناصر اسليمی گودی زیر قوس 
طاق نما، نقوش آژده كاری و برجســته پيشانی و همچنين نقوش 
طوماری و زنجيری می باشــد. محــراب دارای تنوع رنگی بوده و 
رنگ های بکار رفته شــامل زرد اخرایی، آبی الجوردی، ســفيد، 
ســبز و سياه  است كه رنگ زرد اخرایی در بعضی قسمت ها مثل 
كتيبه كوفی دور محراب و خط ثلث قابل رویت اســت و می توان 
گفت كه درصد وجود زرد اخرایی كه االن به رنگ قهوه ای روشن 
در آمده و آبی الجوردی ( قهوه ای در متن و الجوردی در زمينه) 
نسبت به رنگ های دیگر بيشتر است. وجود رنگ زرد با توجه به 
اجرای نقاشی بر بدنه دیواره ای بنا و حضور نداشتن این رنگ در 
نقاشــی ها، بحث تقدس و نور را مطرح كرده و به اهميت محراب 
به عنوان نقش محوری اشاره دارد. البته با توجه به قدمت و گذر 

ایام، رنگ مجموعه ی محراب به قهوه ای خاكی در آمده  و رنگ ها 
در صورت دقت موشــکافانه قابل رویت هســتند. شيوه گچ بری 
كار شده از نوع برجسته، نيم برجسته، شير و شکری  و تودرتوی 
ســه بعدی است. از نمونه های مشابه شــيوه گچ بری می توان به 
محراب مسجد پير بکران و مسجد جامع اروميه اشاره كرد. قابل 
ذكر است به كار بردن هنر گچ بری به صورت برجسته كاری بلند و 
كنده كاری یکی از جلوه های هنری به جا مانده از دوران سلجوقی 
اســت كه در دوره ایلخانی نيز ادامه یافت. البته سادگی نقوش و 
نوع تركيب آرایه ها و لحاظ كردن دایره های ممتد در این محراب 

اشاره ای به سنن تزیينی عهد ساسانی دارد.

بررسی کتیبه ها و نقوش محراب های مسجد 
جامع و بقعه پیر حمزه سبزه پوش

بخش های مختلف محراب ها در ســه بخش كلی با محوریت 
كتيبه ها، نقوش تزیينی و نقوش نمادین مورد بررسی قرار می گيرد. 
الــف- معرفی کتیبه ها: به طور كلی خطــوط به كار رفته 
در محراب بقعه شــامل كوفی برگدار و ثلث خوانا بوده و شــامل 
آیه های ۲۸5 و ۲۸۶ ســوره مباركه بقره، آیه30 ســوره فصلت، 
11۴ سوره هود، 5۷ ســوره عنکبوت، سوره اخالص و همچنين 

خط نگاره هایی از اسماءالهی و ... می باشد.
کتیبه 1- این بخش از قسمت پایين سمت راست شروع شده 
و انتهای آن در قســمت انتهایی چپ محراب به اتمام می رســد. 
متن كتيبه شــامل آیه های ۲۸5 و ۲۸۶ سوره بقره است.« بِْسِم 
ِِّه َوالُْمْؤِمُنوَن  ب ُسوُل بَِما أُنِزَل إِلَْيِه ِمن رَّ ِحيِم آَمَن الرَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ اهللاَّ
ُق بَْيَن أََحٍد مِّن رُُّسلِِه  ُكلٌّ آَمَن بِاهللاِّ َوَمآلئَِکِتِه َوُكُتِبِه َوُرُســِلِه الَ نَُفرِّ
ََّنا َوإِلَْيَک الَْمِصيُر الَ یَُکلُِّف اهللاُّ نَْفًسا  َوَقالُواْ َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ُغْفَرانََک َرب

إاِلَّ ُوْسَعَها لََها َما َكَسَبْت َوَعلَْيَها َما اْكَتَسَبْت» (تصویر۲).
خداوند هيچ كس را جز بــه قدر توانایی اش تکليف نمی كند. 
آنچه ( از خوبی ) به دســت آورده به سود او، و آنچه ( از بدی ) به 
دســت آورده به زیان اوست . پروردگارا، اگر فراموش كردیم یا به 
خطا رفتيم بر ما مگير، پــروردگارا، هيچ بار گرانی بر (دوش ) ما 
مگذار؛ همچنانکه بر (دوش ) كسانی كه پيش از ما بودند نهادی.

این كتيبه بر عکس دیگر مســاجد كــه از كف زمين به علت 

تصویر2- کتیبه حاشیه بزرگ محراب بقعه.
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احترام و در امان ماندن از تخریب به فاصله نيم متر یا بيشتر شکل 
می گيرد، به فاصله خيلی كم از ســطح زمين شروع می شود و لذا 
قسمت های پایينی نســبت به بخش های باالتر اثر تخریب شدگی 
نمــود دارد، به طوری كه قســمت آخر آیه از (كســبت و عليها 
ماكتســبت) كه در انتهای پایينی چپ محراب است كاماًل ریخته 
اســت. نقوش و خطــوط در اینجا كاماًل با هــم هماهنگ بوده و 
فرم های عمودی خطوط مثــل « الف ها، الم ها و حتی نون ها» به 
صورت عمودی وصل به تزیينات شــده و مجموعه ای واحد از خط 
و نقش را تشــکيل داده اند. فضاهــای خالی كتيبه و بخش باالیی 
مجموعه ی خــط، به صورت نواری منظم از عناصر گياهی به طور 
منظم تکرار شــده اند و عناصــر گياهی نيز  در پس زمينه حروف 
در گردش هســتند و لذا فضاهای خالی پر شــونده توسط عناصر 
گياهی خطی ( تو خالی) و ســطحی پر می شوند. در البالی نقوش 
منظم گياهی در مجموع،  بيست و پنج طرح گلدانی مشبک گونه 
وجود دارد كه بدنه ی آن به وسيله ی حفره های سوزنی شکل خالی 
شــده اند كه این ســبک ( ایجاد فضای النه زنبوری یا سوزنی) در 
دیگر بخش های محراب نيز دیده می شود، لکن سرتاسر محراب به 
علت وجود این خصيصه بســيار پرتحرك جلوه كرده است. اندازه 
پهنای ســطح خط متن نيز با نقوش تکرار شــونده كه خط حائل 
فرم های گلدانی ها را تشکيل می دهد، یکی هستند و با رنگ متمایز 
شده اند. در این كتيبه نقطه وجود ندارد كه با توجه به خط كوفی 
این امری طبيعی است. از حروف قابل توجه در امر طراحی می توان 
به حرف عين وســط اشــاره كرد كه از طراحی منحصر به فردی 
برخوردار است. این كتيبه دارای ریتمی واحد با نقوش تکرار شونده 
است و حدوداً یک سوم كتيبه را فضای اصلی و خط تشکيل داده 
و دو ســوم را نقوش منظم گياهی  و مکمل خط پر كرده اســت.

 خشکی حروف در برابر نرمی عناصر گياهی كاماًل نمود داشته 
و دو حس خشکی و نرمی كاماًل بارز است. قسمت هایی از حروف 
( بيشــتر انتها یــا دندانه ها) به فرمی ثابت تبدیل می شــوند كه 
حدوداً شــکلی گياهی گونه را تداعی می كند. گودی ایجاد شده 
بين فرم های اسليمی و خطوط زیاد بوده ولذا سایه های شدیدی 
ایجاد كرده است، اما در برخی جاها مثل حفره های داخل ميم یا 
واو، دایره ميانی سوراخ نشده بلکه با ایجاد خطی كم عمق، گودی 

ميانه ی این حروف مشخص شده اند. 
عناصر گياهی و خطی در ســه الیه بر روی هم ســوار شده و 
هيچ تداخل ســر در گم كننده ای ایجــاد نمی كنند، البته در كنار 
تمام این شلوغی ها، خوانایی كتيبه در حد متعادل است و بيننده 
ســردر گم نمی شــود و متن با توجه به تضاد شکلی كه با عناصر 
گياهــی دارد، با كمک رنگ زرد اخرایــی از نقوش پر پيچ و خم 
زیرین متمایز شــده اســت. در گلو گاه و پيچ كتيبه، حروف هيچ 
موقعيت بغرنجی را تجربه نمی كننــد اما فرم های گياهی با یک 
فرم برگی كه در وحدت با فرم گلدانی هســتند، تغيير موقعيت 
داده و لذا چشــم در هيچ كجا ثابت نمی ماند. در مجموع جایگاه 
این كتيبه در كل محراب ممتاز است و حتی در بين محراب های 

هم عصر خود منحصر به فرد است. 

در كتيبه اصلی دور محراب مســجد جامع ما ســه نوع خط 
را بــا نقوش پس زمينه ی پيش بينی نشــده كه در هر موقعيتی 
به یک اســليمی جدید تبدیل می شــود، مشاهده می كنيم. این 
كتيبه كه اكثر آن فرو ریخته است، دارای زیبایی فوق العاده ای 
بوده و تابلویی است كه نقوش اسليمی به همراه خط ثلث جلی 
و كوفــی معقد و همچنين به وســيله ی حاشــيه هایی از كوفی 
بنایی آرایش یافته اســت. خط و نقش نيز چنان ممزوج شده اند 
و دارای چنان برجســتگی ای هســتند كه با توجه به سایه هایی 
كه ایجاد می شــود بر اثر برجستگی ها، ابتدا خط دیده می شود 
و نقوش در پس زمينه برای زیباتر شــدن خط كار شده اند. در 
نتيجه با توجه به ميزان گردش فرم های گياهی و اسليمی و خط 
ثلث پر پيچ و خم در كتيبه مســجد جامع، می توانيم این كتيبه 
را در مقایسه با عزیزالدین پر تکلف تر، احساسی تر و شاد تر تلقی 
كنيم و كتيبه عزیز الدین را با القابی چون سنگين تر، پر ابهت تر 
و قانونمند تــر تعریف نمایيم. البتــه از لحاظ خوانا بودن در هر 
دو كتيبه گونه ای عمل كرده اند كه مخاطب با دردســر كمتری 
بتواند متن را بخواند؛ چنانکه در مسجد جامع، خط ثلث اگر چه 
با نقوش پر پيچ و خم اســليمی در پس زمينه پر شده اما چون 
خط از ضخامت و ســطح بيشــتری برخوردار است و تداخلش 
زیاد نيســت، خواناست. از شــباهت های دیگر كتيبه های اصلی 
این دو محراب آن است كه هر دو به فاصله كمی از سطح زمين 
شــکل می گيرند لذا این امر باعث خرابی قســمت های پایينی 
شــده است. متن كتيبه مسجد جامع شامل آیه های اول تا سوم 
َّا َفَتْحَنا  ِحيِم إِن ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ سوره مباركه فتح می باشد.:« بِْسِم اهللاَّ
َر  َم ِمن َذنِبــَک َوَما تََأخَّ ُ َما تََقدَّ لََک َفْتًحــا مُِّبيًنا/ یَْغِفَر لَــَک اهللاَّ
ُ نَْصًرا  َویُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَک َویَْهِدیََک ِصَراًطا مُّْسَتِقيًما/ َویَنُصَرَك اهللاَّ
َعِزیًزا/صدق اهللا العظيم» بنام خداوند بخشــنده مهربان، حقيقتاً 
كه ما برای تو فتح آشــکاری كردیم، تا خدا از گناه گذشــته و 
آینده تو در گذرد و نعمت خود را بر تو به حد كمال برســاند و 
تو را به راه مستقيم هدایت كنيم، و خدا تو را به نصرتی با عزت 

و كرامت یاری خواهد كرد، راســت گفت خداوند بلند مرتبه.
كتيبه ی كوفی همراه  شــده با ثلث شــامل آیه های ۷۸، ۷۹ 
و۸0 سوره اســراء می باشــد كه از مقاماً محمودا به بعد با كمی 
ْحَمِن  ِ الرَّ تأمل قابل تشخيص و ما بقی از بين رفته است.« بِْسِم اهللاَّ
ِس إِلَی َغَسِق اللَّْيِل َوُقْرآَن الَْفْجِر  ــمْ اَلَة لُِدلُوِك الشَّ ِحيِم أَقِِم الصَّ الرَّ
ْد بِِه نَافِلًَۀ لََّک  إِنَّ ُقْرآَن الَْفْجِر َكاَن َمْشــُهوًدا / َوِمَن اللَّْيــِل َفَتَهجَّ
َُّک َمَقاًما مَّْحُموًدا/ َوُقل رَّبِّ أَْدِخلِْنی ُمْدَخَل  َعَســی أَن یَْبَعَثَک َرب
َُّدنَک ُسلَْطانًا نَِّصيًرا»  ِّی ِمن ل ِصْدٍق َوأَْخِرْجِنی ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل ل
بنام خداوند بخشــنده مهربان/ نمــاز را از زوال آفتاب تا نهایت 
تاریکی شــب برپادار و [نيز] نماز صبح را زیرا نماز صبح همواره 
[مقرون با] حضور [فرشتگان] است/ و پاسی از شب را زنده بدار 
تا برای تو [به منزله] نافله ای باشــد اميد كه پروردگارت تو را به 
مقامی ستوده برساند/ و بگو پروردگارا مرا [در هر كاری] به طرز 
درست داخل كن و به طرز درست خارج ساز و از جانب خود برای 

من تسلطی یاری بخش قرار ده.

پير حمزه سبزه پوش 
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همچنين در حاشــيه این كتيبه به خط كوفی بنایی شــاهد 
عباراتی از قران كریم هستيم كه بخش اندكی از آن باقی مانده 
اســت. متن آیه كه با تأمل زیاد رمز گشایی شد، شامل آیات 13 
تا 1۷ سوره مباركه انسان است كه احتماالً 1۲ آیه ابتدایی این 
ســوره نيز وجود داشــته كه در حال حاضر از بين رفته است. 
وجود ســرك باالیی الف های ثلث و تداخل آن با قســمت هایی 
از حروف و همچنين ناخوانایی شــدید از خصوصيات این بخش 
اســت كه در مجموع خيلی حساب شــده كار شده است. متن 
حاشــيه چنين اســت: « ُمتَِّکِئيَن فِيَها َعلَی األََْرائِــِک اَل یََرْوَن 
ِّلَْت ُقُطوُفَها  فِيَها َشْمًســا َواَل َزْمَهِریًرا/ َوَدانَِيًۀ َعلَْيِهْم ِظاَللَُهــا َوُذل
ٍۀ َوأَْكــَواٍب َكانَْت َقَواِریَرا/  تَْذلِياًل / َویَُطــاُف َعلَْيِهم بِآنَِيٍۀ مِّن فِضَّ
ُروَها تَْقِدیًرا» در آن [بهشــت] بر تختها[ی  ٍۀ َقدَّ َقَواِریــَر ِمن فِضَّ
خویــش] تکيه زنند در آنجا نه آفتابی بينند و نه ســرمایی / و 
ســایه ها[ی درختان] به آنان نزدیک است و ميوه هایش [برای 
چيدن] رام/ و ظروف ســيمين و جام های بلورین پيرامون آنان 
گردانده می شــود/ جام هایی از ســيم كه درست به اندازه [و با 

كمال ظرافت] آنها را از كار در آورده اند (تصویر 3).
کتیبه 2- این كتيبه كه در  معيت كتيبه شــماره یک دور تا 
دور محراب بقعه حركت می كند، شامل آیه های ۲0 تا ۲۶ سوره 
انسان ( دهر) است. نوع خط این قسمت ثلث كم ظرافت و زمخت 
است كه قسمت های پایينی رو به زمين، مانند كتيبه قبلی بدون 
ازاره و در نتيجه آثار تخریب شدگی در آن مشهود است. این كتيبه 
نيز با توجه به ثلث بودنش، از نقطه تهی اســت. حروف عمودی 
مثل الف ها، ســر كاف ها و ابتدای بعضــی از حروف از ضخامت 
بيشــتری برخوردار بــوده و این قانون در مجموعــه كار به طور 

یکنواخت رعایت شده است. حروف عالوه بر اینکه در قسمت هایی 
بر روی هم ســوار می شوند با این حال بعضی از حروف منفصل، 
با خطی مویين با كلمه بعدی  به هم پيوند می خورند (تصویر۴).

تناسبات و اصول در خوشنویســی امروزی در حروف رعایت 
نشــده و برخی ازحروف بيشتر از حد معمول بزرگ هستند مثل 
حرف ه دو چشــم. پس زمينه كتيبه پر اســت از نقوش گياهی 
كم ظرافــت كه در سرتاســر متن وجود دارد بــا این توضيح كه 
با رنگ زرد اخرایی از خط ثلث متمایز شــده اســت. در مجموع 
حروف متشــابه از یک قانون فرمی خاصی بهره می برند چنانکه 

الف ها دارای سرك بوده و انتهای آن از ميانه ها ضخيم تر است.
کتیبه 3 - بــر روی بدنه قوس طاق نمــای بزرگ محراب 
بقعه كتيبه ای نقش بسته است كه نوع خط و تزیينات آن شبيه 
ْحَمِن  ِ الرَّ حاشــيه دوم محراب است. متن آیه شامل: «بِْســِم اهللاَّ
ُل َعلَْيِهُم الَْماَلئَِکُۀ  ُ ثُمَّ اْسَتَقاُموا تََتَنزَّ َُّنا اهللاَّ َِّذیَن َقالُوا َرب ِحيِم إِنَّ ال الرَّ
َِّتی ُكنُتْم تُوَعُدوَن» است  وا بِالَْجنَِّۀ ال أاَلَّ تََخاُفوا َواَل تَْحَزنُوا َوأَبِْشــرُ
كه مربوط به آیه30 سوره فصلت می باشد. بنام خداوند بخشنده 
مهربان در حقيقت كسانی كه گفتند پروردگار ما خداست  سپس 
ایستادگی كردند فرشــتگان بر آنان فرود می آیند [و می گویند] 
هان بيم مدارید و غمين مباشــيد و به بهشــتی كه وعده یافته 

بودید شاد باشيد (تصویر 5).
در محراب مسجد جامع نيز كتيبه ای به خط ثلث در قسمت 
گودی زیر قوس طاقنما موجود اســت كه به شدت تخریب شده 
اســت. این كتيبه كه به تاریخ ســاخت محراب نيز منتهی شده، 
َُّه الَ إِلََه إاِلَّ ُهَو  شــامل آیه 1۸ سوره آل عمران است :« َشِهَد اهللاُّ أَن
ا بِالِْقْســِط الَ إِلََه إاِلَّ ُهَو الَْعِزیُز الَْحِکيم»  َوالَْماَلئَِکُۀ َوأُْولُواْ الِْعلِْم َقآئَِمً

تصویر 4- کتیبه حاشیه کوچک دور محراب بقعه.

تصویر3- کتیبه حاشیه بزرگ محراب مسجد جامع.
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خــدا كه همواره به عدل قيام دارد گواهی می دهد كه جز او هيچ 
معبودی نيست و فرشتگان [او] و دانشوران [نيز گواهی می دهند 
كه] جز او كه توانا و حکيم اســت هيچ معبودی نيست. در پایان 
كتيبه به نظر می رسد كه به جای صدق ا...، كلمه « والسالم» درج 
شده است. البته درپيشانی محراب كتيبه ای با همين خصوصيات 
وجود دارد كه اكثر آن از بين رفته و لذا عبارت آن خوانده نشــد. 
به هر حال این كتيبه در  مقایسه با خط ثلث  بقعه  از تداخل و 
ظرافت بيشتری برخوردار بوده و در پس زمينه با نقوش اسليمی 
تزیين می شود. وجود نقطه های دایره ای شکل و اعراب در ال بالی 
حروف، و بلند و كشــيده بودن الف ها و البته قاعده مند بودن آن، 
از خصوصيت كتيبه ثلث مســجد جامع اســت كه در بقعه هيچ 
كدام دیده نمی شــود. از خصوصيات مشــترك این بخش وصل 
شــدن برخی از حروف مثل الف ها به حروف بعدی با خط مویين 
است. در مجموع می توان گفت ثلث بقعه ساده و بی تکلف و ثلث 
مســجد جامع پيچيده و متداخل  و بر مبنای تركيب بندی كار 

شده است (تصویر ۶).
کتیبه 4- در قســمت فوقانی محراب بقعه و در خالل نقوش 
آژده كاری، دو حقه ی برجســته دیده می شود. در دوره ی آنها كه 

تصویر 5- کتیبه قوس طاق نمای بزرگ محراب بقعه.

تصویر6- کتیبه ی زیر قوس طاق نمای مسجد جامع.

پير حمزه سبزه پوش 

به شــکل كمان است، نام سازنده و تاریخ كار او ثبت شده است، 
بدین صورت  ســمت راســت: عمل محمد بن ابی الفرج العراقی 
غفر له و ســمت چپ : « فی المحر[م سنه] ... ین و خمس مئه». 
نوع خط با كتيبه دو بقعه یکی است و هيچ نوع تزیينی در آن به 
چشم نمی خورد. این كتيبه كه امضای محراب به حساب می آید، 
در نقطه ای  واقع شده كه كاماًل قابل رؤیت و خوانا است در حالی 

كه امضاء مسجد جامع نسبت به بقعه پنهان تر است (تصویر۷).

کتیبه 5- كتيبه ی بعدی دور تا دور حاشــيه ی طاق نمای 
كوچک بقعه می پيچد و شــامل آیه 11۴ سوره « هود» است « 
اَلَة َطَرَفِی النََّهاِر َوُزلًَفا مَِّن اللَّْيِل  ِحيِم َوأَقِِم الصَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اهللاَّ
اِكِریَن» كه به خط  يَِّئاِت َذلَِک ِذْكَری لِلذَّ إِنَّ الَْحَسَناِت یُْذِهْبَن السَّ
ثلث كار شــده و فضاهای خالی آن با استفاده از نقوش گياهی پر 
شده است. قسمت زیادی از این كتيبه از بين رفته و تخریب شده 
است. نوع خط و تزیينات پس زمينه قابل قياس با كتيبه ۲ است. 
کتیبه 6- بــر روی بدنه قوس طاقنمــای كوچک بقعه و با 
توجه به تخریب زیاد می توان ســوره توحيــد كه به خط كوفی 
ساده كار شده را تشخيص داد. همچنين در محراب مسجد جامع 
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نيز ســوره توحيد به خط كوفی معقد در داخل پيشــانی گودی 
محراب كار شــده كه در نسبت با كتيبه بقعه از طراحی پيشرفته 
و پيچيده تری برخوردار اســت كه به جز كلمه « لم یلد و» و یک 

سری گره ها، ما بقی كتيبه از بين رفته است (تصویر ۸).
کتیبه 7- كتيبه پيشانی طاقنمای دوم بقعه به علت ریختگی 
و تخریب زیاد به شــدت ناخواناست. اما با دقت زیاد، آیه 5۷ سوره 
عنکبوت از این كتيبه رمز گشــایی شــد. « ُكلُّ نَْفٍس َذائَِقُۀ الَْمْوِت 
ثُمَّ إِلَْيَنا تُْرَجُعوَن» هر نفســی چشنده مرگ است آنگاه به سوی ما 
بازگردانيده خواهيد شد . این كتيبه به خط كوفی مورق كار شده است .

بقعه دارای چهار خط  خط نگاره های 8،9،10،11- محراب 
نگاره مجزا اســت كه در چهار طرف آن ( دوتا در باال و دو تا در 
پایيــن) قرار دارند. این خط نگاره ها كه جزء زیباترین بخش های 
محراب به حســاب می آیند به خط كوفی معقــد بوده و نقوش 
گياهــی و ســوزنی، به تزیيــن آن كمک كرده اســت. البته دو 
خط نگاره باالی محراب در قالــب مربع و دو اثر پایينی در قالب 

مستطيل هستند كه با نقشی گياهی همراه هستند (تصویر۹).
تركيب بندی و نحوه ی ارتباط گره ها و عناصر خطی به نقوش 
گياهی در هر دو خط نگاره فوقانی یکســان است و هر دو دارای 
تركيب بندی متقارن هستند. تجمع حروف در قسمت پایين كادر 
به فرم مســتطيل تبدیل می شــوند و لذا نحوه ارتباط فرم خطی 
و فرم تزیينی با گره به هم پيوند می خورد. عبارت كتيبه ســمت 

تصویر10- خط نگاره ای دیگر از محراب بقعه. 

تصویر9- خط نگاره های مجرد محراب بقعه.

تصویر7- حقه های برجسته ی پیشانی و محل امضای محراب بقعه.

تصویر8- سوره توحید به خط کوفی ساده محراب بقعه (راست) در 
مقابل کوفی معقد مسجد جامع (چپ).

راست « العظمه هللا» و عبارت ســمت چپ « الکبریاء هللا» است. 
فضای خالی باالی خط نگاره ها توســط عناصــر گياهی با بافت 
سوزنی شکل پر شده اند. در این جا اولویت سطوح با عناصر متنی 
اســت و در نگاه اول كلمات خود نمایی می كنند. همچنين مركز 
مربع محل تمركز و رســيدن تمام فرم ها به حســاب می آیدكه 
توســط چهار گره به هم پيوند می خورند، بــه گونه ای كه انگار 
متن كالمی و متن تزیينی هر دو یکی شده اند. با توجه به  فنون 
گچ بری، طراح با پيچ و تاب دادن فرم های گياهی باعث شده كه 
ما با سطحی یکدست مواجهه نباشيم و باال و بلندی قابل توجهی 
در كار احساس شود. نوع كوفی كار شده همانند كتيبه یک است. 
این خط نگاره نســبت به بخش های دیگر محراب از برجستگی و 
حجم قابل توجهی برخوردار اســت كه كاماًل محسوس بوده و از 
مجموعه ســطح محراب، كاماًل بيرون زده اســت. در پایين ترین 
بخــش محراب نيز دو كتيبه به خــط كوفی مورق وجود دارد 
كه در ســمت چپ عبارت « العلو هللا» و در سمت راست عبارت 
«  العال هللا» نقش بســته اســت كه نســبت به خط نگاره های 
فوقانی بســيار ساده تر هســتند. در زیر آن نيز نقش مجردی 
وجود دارد كه رگه هایی از گچ بری ساسانی را در آن می توانيم 
ببينيــم. اگر در خط نگاره های فوقانی ما شــاهد عنصر ممزوج 
شــده گياهی به كوفی هســتيم اما در اینجا عنصر گياهی به 

صورت مجزا در زیر آن نقش بســته می شود (تصویر10).
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تصویر 12- حاشیه های تزیینی سمت راست و چپ محراب  بقعه. تصویر11- طرح قندیلی وجه میانی محراب مسجد جامع.

پير حمزه سبزه پوش 

البته اینکه چهار گوشــه محراب با اســماء الهی متبرك شده 
می تواند مفهومی نمادین داشــته باشد به نحوی كه چهار گوشه 
عالم را نور الهی و اســماء او پر كرده اند و لذا همه چيز در دایره 

قدرت او قرار گرفته است. 
در محراب مســجد جامع نيز خط نگاره ای وجود دارد كه در 
مجموع ایجاد نقش قندیل را تداعی می كند. این نقش كه جزو 
منحصر به فردترین نقوش قندیلی در محراب های گچی اســت 
با طراحی زیبا و در قالب مســتطيل عمودی كشيده ( در وجه 
ميانه محراب) با اســتفاده از تکرار عبارت « الملک هللا» به خط 
كوفی بنایی شــکل گرفته است. در زمينه كار نيز نقوش سوزنی 
شــکل به تحــرك و پویایی این نقش كمک كرده اســت. البته 
بخش هایی از این نقش زیبا تخریب شــده اســت، با این وجود 
باقيمانــده همين مقدار قدرت طراحــی و ایجاد نقش طراحان 

محراب را اثبات می كند (تصویر11).   
ب- معرفی نقوش تزیینی: نقوش تزیينی تشــکيل دهنده 
هر دو محراب را نقوش اســليمی و هندسی تشکيل داده است. 
در محراب بقعه غير از یک حاشيه كوچک كه از نقوش تکراری 
لوزی شــکل درست شده، هيچ گونه نقش مجرد هندسی وجود 
ندارد اما نقوش گياهی و اســليمی در جای جای آن وجود دارد 
كه شــامل حاشيه های راست و چپ، پيشانی، لچکی، زیر قوس 
طاقنمای بزرگ، حاشــيه كوچک، ســتون، لچکــی، طاقنمای 
كوچک می باشــد؛ همچنين نقوش زنجيری ریز تکرار شــونده 
كــه هم كتيبه ها و هم نقوش اســليمی را در بر می گيرند. اما در 
محراب مســجد جامع غير از حاشــيه بزرگ دور محراب كه از 
اسليمی های تو در تو بسيار زیبا شکل گرفته، شاهد یک طاقنما 

هســتيم كه گودی آن به اندازه ای اســت كه امام می تواند در 
آنجــا به نماز بایســتد و در این گودی چهــار دیواره منقش به 
نقوش اســليمی، گياهی و هندســی وجود دارد. وجه مشترك 
نقوش اســليمی این دو محراب در پيچيدگی ها و روی هم قرار 

گرفتن های نقوش اسليمی و آژده كاری است. 
حاشیه1 و2 - حاشيه سمت راست و چــپ محراب  بقعه كه 
هر دو از پایين ترین قســمت آغاز می شــوند و تا زیر خط نگاره ۹ 
ادامه می یابند، از دو الیه ی نقوش گياهی با بافت سوزنی شکل به 
وجود آمده كه فرم ها بر روی هم ســوار شده و مجموعه ای واحد 
را سازماندهی می كنند. عنصر تجسمی غالب خط است. البته این 
دو حاشيه اسليمی كاماًل با یکدیگر تفاوت داشته و حاشيه سمت 
چپ از پيچيدگی و پویایی بيشتری برخوردار است (تصویر1۲).

تکرار گل شــش پر در وسط نقوش می تواند القاء یک مفهوم 
نمادین داشــته باشد. نقوش این حاشــيه در مقایسه با حاشيه 
دور محراب مسجد جامع كه در آن نقش گل اناری به كار رفته، 
نقش تکميل نشــده ای از گل شــاه عباســی را تداعی می كند. 
این شــکل تکرارشده و نقوش اســليمی پر پيچ و خم به همراه 
نوارهایــی از خط كوفــی بنایی با مضمون اســماء الهی در آن 
مشــاهده می شود كه ازشــلوغی كمتری برخوردار بوده و وجه 
اشــتراك هر دو وجود نقطه های ریز مشــبک گونه است. نکته 
دیگــر اینکه در بقعه، جهت نقوش به ســمت باالســت و نوك 
پيکان نقوش اسليمی رشدی صعودی دارد اما در مسجد جامع 
ســمت پيکان گل اناری ها به ســمت راست و چپ است. وجود 
خط در البالی نقوش اســليمی مســجد جامع یک وابستگی و 
یــک مفهوم نمادین بين نقوش و اســماء اهللا ایجاد می كند كه 
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تصویر16- لچكی محراب بقعه.

تصویر13- نقوش تزیینی حاشیه بزرگ دور محراب مسجد جامع.

تصویر14- زیر قوس طاقنمای بقعه.

تصویر15- زیر قوس طاقنمای مسجد جامع.

نقوش پر پيچ و خم زیر طاقنمای مسجد جامع نيز از این قاعده 
مستثنی نيست (تصویر 13 ).

در بقعه نقوش پرتحرك هســتند اما خبــری از خط بنایی 
نيست و نقوش زیر قوس طاقنما نسبت به محراب مسجد جامع 
از گردش كمتری برخوردار بوده و به ســنن گچ بری ساســانی 

نزدیک هستند (تصاویر1۴- 15).

حاشیه 3 (پیشانی) : نوع گچ بری این قسمت، از برجستگی 
زیادی بر خوردار بوده و ســوراخ های دایره ای و مثلثی متداول در 
عصر ســلجوقی و ایلخانی، به همراه نقوش زمخت گياهی، حالت 
النه هــای زنبور را تداعی می كند و تکــرار گل لوتوس در البالی 
اسليمی ها جلوه ای نمادین داده است. برجستگی زیاد این بخش 
به قدری است كه كاماًل با قسمت های دیگر متمایز شده و عناصر 
تزیينی و دوایر گياهی نسبت به بخش های دیگر بزرگ تر به نظر 
می رســند. وجود دوایر بزرگ و فرم های اسپيرالی و مارپيچی به 
همراه دایره های برجســته ی دارای بافت سوزنی در پس زمينه،   
پيشــانی بقعه را بســان النه زنبوری جلــوه داده كه بر روی آن 
نقوش اسليمی ایجاد كرده اند. تركيب بندی این بخش نيز از نوع 
قرینه بوده و شــاهد دو فرم پر پيچ و خم هستيم كه در مركز به 
هم می رســند. این قســمت را می توان جزو منحصر به فردترین 
بخش های یک محراب در هنر گچبری ایران دانست چه از حيث 
نقش و چه از حيث اجرا به طوری كه پيشانی، كاماًل از حاشيه ها 

جدا شده است (تصویر۷).
در محراب مســجد جامع دو حاشيه اصلی محراب، (كتيبه و 
نقوش اســليمی) دور تا دور محراب می چرخند و پيشانی وجود 
ندارد. اما در گودی محراب و زیر طاق نمای محراب پيشــانی به 

شکل كتيبه ای است كه توضيح آن قباًل ارائه شد.

لچكی: لچکی بقعه، تزیيناتش در ادامه نقوش پيشانی است،  
و در مجموع می توان گفت نقوش پيشــانی، لچکی، گودی قوس 
طاقنما، و حتی حاشــيه ها در یک مســير بــوده و كاماًل با هم 
هماهنگ هســتند و این در حالی اســت كه لچکی های محراب 
مسجد جامع كاماًل تخریب شده اند، اما با این حال می توان حدس 

زد كه عناصر آن نيز از هماهنگی برخوردار بوده اند (تصویر1۶).

ستون: عناصر تشکيل دهنده ســتون بقعه را كتيبه ی نقش 
بســته بر روی بدنه و همچنين ســر ســتون، به وجود آورده در 
حالی كه در مسجد جامع عنصر تزیينی پيچ به همراه پایه ستون 
قرار دارد. بر روی بدنه ی ســتون ســمت چپ بقعه، هيچ نقشی 
وجود ندارد و ما می توانيم از طرح ســتون ســمت راست كه آن 
هم تا حدودی تخریب شــده، از نقوش آن مطلع شــویم. عبارت 
بر روی ســتون، « الملک هللا» اســت كه به خط كوفی مورق كار 
شده است. این نوشته دارای « الف» های بلند بوده و فضاهای ما 
بين « الف» ها بوســيله نقوش گياهی پر شده است. عبارت نقش 
بسته بر ســتون حدوداً یک سوم ارتفاع كل ستون را گرفته و به 
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تصویر19- نقوش مشبک گونه دو وجه میانی محراب مسجد جامع.

تصویر18-پیچ و پایه ستون مسجد جامع.

پير حمزه سبزه پوش 

تصویر17- ستون و سرستون طاقنمای کوچک محراب بقعه.

سر ســتون منتهی می شود و لذا مابقی نقوش در قسمت پایينی 
محراب از بين رفته  و آثاری از نقوش گياهی بر آن مشهود است. 
همچنين سرستون چهار وجهی ای در قالب مربع  و بيضی وجود 
دارد كه نقش ســاده اسليمی بســيار زیبایی در آن شکل گرفته 
كه شــباهت هایی هم با سر ستون اولجایتو مسجد جامع اصفهان 
دارد. احتماالً بر روی سطح صاف عنصر مکعب گونه چهار وجهی، 

چراغدان یا شمع روشن می كرده اند (تصویر1۷).
 ستون بقعه در مقایسه با پيچ شکل گرفته بر لبه ی طاقنمای 
محراب مســجد جامع خالصه تر و كم كارتر اســت، و در ستون 
مسجد جامع عالوه بر نقوش پيوســته و طوماری متنوع، از پایه 
ستونی بســيار زیبا كه از تركيب نقوش هندسی و گياهی شکل 

می گيرد، تزیين یافته است (تصویر 1۸).
باید توجه داشت كه محراب بقعه غير از یک حاشيه ی حایل،  
دارای هيچ عنصر تزیينی هندســی نيســت در حالی كه  هم در 
پایه ســتون و هم در دو وجه از چهار وجه حفره داخلی محراب 
مسجد جامع، ما شاهد نقوش هندسی مشبک گونه هستيم كه به 

ستاره های شش پر و ده پر تبدیل شده اند (تصویر1۹).

حاشیه ها ی کوچک: از تفاوت های كلی این دو محراب در  
نوع حاشــيه ها است، كه در بقعه حاشــيه ها بسيار ساده تر و از 

تنوع كمتری برخوردار بوده و در مجموع پنج مدل از حاشــيه 
وجود دارد. اما در مســجد جامع حداقل شش نوع حاشيه وجود 
داشــته و در مقایسه با بقعه بســيار پيچيده تر و خالقانه تر كار 

شده است (تصاویر۲0- ۲1).
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تصویر21- حاشیه های تزیینی محراب مسجد جامع.

تصویر20- حاشیه های تزیینی محراب بقعه.



3۷

خط کتیبهمضمون کتیبهمتن کتیبهمحل قرارگیری کتیبه

كوفی تزیينیایمان به خدا و رسول وطلب آمرزش و مغفرتسوره بقره ۲۸۶-۲۸5حاشیه بزرگ

اوصاف بهشت وبهشتيان،دعوت به صبر، یاد كردن سوره انسان ۲0 تا ۲۶حاشیه کوچک
ثلثخداوند در صبح و شام

ثلثایمان به خدا و استقامت سوره فصلت آیه 30حاشیه دور قوس طاقنما

كوفی مورقهر انسانی مرگ را می چشد وبه سوی خدا بازميگردد.سوره عنکبوت ایه 5۷پیشانی طاقنمای کوچک

ثلثتاكيد بر نزول قران از طرف خداوندسوره هود آیه 1۴حاشیه طاقنمای کوچک

كوفی سادهاشاره به یگانگی خداوندسوره توحيدآیه 1 تا ۴قوس طاقنمای کوچک

ثلثامضای محرابپیشانی

كوفی معقد اسمائ اهللالعظمه هللا،الکبریاءهللاخط نگاره ها

دو محراب گچ بری مســجد جامع و مقبره ی عزیز الدین نسفی 
یا پير سبزه پوش منطقه ابركوه یزد، در فاصله زمانی قرون ششم 
تا هشتم هجری شــکل گرفته اند. این دو محراب اگر چه در یک 
مــکان قرار دارند اما به وضوح فاصلــه دو قرن هنر گچ بری ایران 
را نشان می دهند. كتيبه های ســاده، سنگين و خوانای بقعه پير 
حمزه ســبزه پوش در كنار كتيبه های شــلوغ و آراسته به انواع 

نتیجه
نقوش گياهی مســجد جامع  و همچنيــن نقوش زمخت گياهی 
اما به كمال رســيده بقعه در كنار اسليمی ها و خطایی های شلوغ 
و ظریف توأم شــده با كوفی بنایی، از  شــاخصه های دو محراب 
هستند. وجود خط نگاره در محراب بقعه و مقایسه با طرح قندیل  
ممزوج شــده با خط محراب مسجد جامع از نکات جذاب این دو 
محراب اســت. در مجموع رونــد تکاملی نقوش در هر دو محراب 

جدول 1- محراب گچ بری بقعه پیر حمزه سبزه پوش ابرکوه (قرن ششم هجری).

جدول 2- محراب گچ بری مسجد جامع ابرکوه (قرن هشتم هجری).

ثلث جلیبشارت پيروزی به پيغمبر(ص)سوره فتح آیه 1 تا 3حاشیه بزرگ

اقامه نماز دعوت به شب زنده داری سوره اسراء آیه۷۸- ۷۹- ۸0حاشیه بزرگ(1)
كوفی معقدپيغمبر(ص)

كوفی بناییافرینش انسان و پاداش ابرار و نيکانسوره انسان 1 تا 1۷حاشیه بزرگ(2)

كوفی معقداشاره به یگانگی خداوندسوره توحيدپیشانی گودی طاقنما

ثلثیگانگی و قدرت خداوندسوره آل عمران آیه 1۸قوس طاقنما 

كوفی بناییاسماء الهیتکرار عبارت الملک هللاوجه میانی گودی طاقنما

ثلثامضای محرابقوس طاقنما

پير حمزه سبزه پوش 



3۸
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره۲0، شماره 1، بهار 13۹۴

 فهرست منابع 

افشار، ایرج (13۴۸)، یادگارهای یزد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.

زمرشيدی، حسين (13۷۴)، مسجد در معماری ایران، انتشارات كيهان، تهران.
سجادی، علی(13۷5)، سير تحول محراب از آغاز تا حمله مغول، انتشارات 

ميراث فرهنگی، تهران.
شــمس، صادق (13۸۸)، واژه نامه ســنتی معماری ایــران، علم و دانش- 

نوآوران دانشگاه پارسه، تهران.
كيانی، محمد یوســف ( 13۷۶)، تزیينات وابسته به معماری دوره اسالمی، 

سازمان ميراث فرهنگی كشور، تهران.
مکی نــژاد، مهدي(13۸۷)، تاریخ هنــر ایران در دوره اســالمی: تزیينات 

معماري، مركز تحقيق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران.

فهرست منابع تصاویر 

اجرای نرم افزاری نقوش 11 و 13توسط خانم فهيمه دهقان انجام گرفته است.

محسوس است كما اینکه رنگ و بویی از هنر گچ بری ساسانی در 
برخی نقوش محراب بقعه مشاهده می شود و همچنين طرح های 
ابتدایی گل شاه عباسی یا گل اناری را می توان در محراب مسجد 
جامع یافت. هنرمندی طراحان این دو اثر گچ بری به حدی است 
كه هنوز هم با گذر زمان بسيار نو و جدید جلوه كرده و راهگشای 

طراحــان آثار هنری و كاربردی برای به ظهور رســاندن فضاهای 
نو در آفرینش آثار هنری می باشــد. اگر چه این دو محراب وجه 
شــباهت های زیادی با هم دارند اما، می توانيم خصلت هایی چون 
سنگينی، زمختی و وقار را درمورد محراب بقعه  و محراب مسجد 

جامع را با عناوینی چون شور، نشاط و احساس تشبيه كنيم.


