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نقوش مهری و توپیهای گچی ته آجری درتزیینات رباط شرف
علیرضا شیخی* ،1علی آدینه

2

 1استادیار دانشکده هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری مرمت ابنیه تاریخی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/1/24 :تاریخ پذیرش نهایی)97/11/27 :

چکیده

ً
بندکشی تزیینی در فاصله دو سر آجرها عموما با مالط گچ و قالب؛ جهت نقشاندازی بر روی آن از حدود قرن چهارم هجری
انجام شــده و به توپیهای ته آجری ،توپیهای بند آجری ،کوربند ،بندکشــی تراشــیده در بندهای افقی ،ســوراخ گیریهای
تزیینی و نقوش مهری شــناخته میشــود .رباط شــرف ،یکی از بناهای شاخص دوره ســلجوقی از لحاظ تزیینات آجری چنان
اســت که از آن به موزه آجرکاری ایران یاد میشــود .هدف تحقیق ،تحلیل تنوع تزیینات گچی موســوم به مهرهای تزیینی یا
توپیهای ته آجری در فضاهای مختلف بنای مذکور اســت .پرســش پژوهش این اســت که اشــکال نقوش توپی ته آجری در
رباط شرف چیست و چگونه گسترش یافتهاند؟ روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بوده و جمعآوری دادهها با استفاده از منابع
کتابخانهای و مطالعات میدانی صورت گرفته اســت .یافتهها نشــان میدهد نقوش مهری رباط شرف ،تنوعی چشمگیر دارد.
تعداد هفده نقش در جاهای مختلف رباط شناسایی و مستند شد که از این میان یازده نقش هندسی و شش نقش ،گیاهی
اســت .نقوش هندســی بر پایه اشــکال هندســی و برخی از نقشمایههای کهن ایران همچون چلیپا چهار و ســه شاخه بوده و
نقوش گیاهی تداوم نقوش گل نیلوفر و برگ کنگر دوره ساسانی است.

واژههای کلیدی

نقوش مهری ،توپی گچی ته آجری ،دوره سلجوقی ،رباط شرف.

*نویسنده مسئول :تلفن ،09155338016 :نمابر. E-mail: a.sheikhi@art.ac.ir ،021-66466742 :
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مقدمه
در دورههــای مختلــف معماری ایران ،همواره تزیینات وابســته به
معمــاری بهعنوان یکی از ارکان معماری بوده که بر ارزش بناها افزوده
است .در میان تکنیک های تزیینی ،معماری گچ از سابقه طوالنیتری
برخوردار است .دوره ساسانی یکی از پرکاربردترین اعصار هنر ایران در
اســتفاده از گچ به عنوان تزیین اســت که نقوش به کارگرفته شــده در
گچبریهــای آن ،در دورههــای بعــد هــم مورد اســتفاده قــرار میگیرد.
تداوم تزیینات گچی ساســانی در دوره ســلجوقیان هم با توجه به آثار
باقیمانده و مطالعات انجام شده ،امری مستند و قابل اثبات است.
ســلجوقیان ازجمله طوایف چادرنشــین و صحرا گرد در ترکســتان
بودند که با شروع قرن پنجم هجری مهاجرت به ایران را آغاز کردند و
قلمرو خود را تا سرحدات امپراطوری روم شرقی ،قفقاز و بینالنهرین
چبــری ،از عوامل
گســترش دادنــد .آرایش بناهــا به روش آجرکاری و گ 
مسلط تزیینات این دوره محسوب میشود .بناهای آجری در دوره
سلجوقی صاحب سبک و ممتاز میگردند به گونهای که به هزارباف
معــروف میشــوند (حاتم)74 ،1379،؛ اما گچبــری از جمله تزییناتی
بود که به نظر میرســد با روندی مشــخص و آ گاهانه ســعی در جلب
توجــه و تمرکــز از یک طرح ســاده توپی گچی به طرحــی پیچیدهتر با
ترکیب توپیها و ترکیب توپیها با آجرکاری نموده و در نهایت چشم
بیننده را آماده پذیرش تزیینات بسیار زیاد گچبری شده درفضاهای

خاص همانند مساجد مینماید.
یکــی از بناهــای ســلجوقی کــه با وجــود کاربری چون کاروانســرا،
تزیینــات شــگرف و فراوانــی را در دل خــود دارد ،ربــاط شــرف اســت.
بنایــی دارای دو مســجد و 3محــراب کــه 2محــراب آن ســالم باقــی
مانــده و گچبریهــای زیبــا در محرابها و مســاجدش ،آن را در زمره
کاروانســراهای نــادر قــرار میدهــد .تنــوع بهرهگیری از نقــوش مهری
گچی در تزیینات این بنا ،قابل تأمل و هدف مقاله بوده و میتواند از
مباحث بســیار ارزشــمند مورد مطالعه جهت روشن نمودن دورهای
از تاریــخ جهــت بهرهگیــری از تزیینــات یکســان و مشــابه را در قلمــرو
سلجوقی با وجود فواصل بسیار و گاه اقلیمهای متفاوت ارائه دهد.
روش تحقیــق توصیفــی  -تحلیلــی اســت کــه اطالعات مــورد نیاز
پژوهــش از طریق حضور در محل ،مشــاهده میدانــی ،عکسبرداری
و برداشــت بنا ،به عالوه بررســی منابع کتابخانهای ،جستوجوهای
اینترنتــی و بهرهگیــری از آرشــیو اســناد پایــگاه رباط شــرف ،گــردآوری
شــدهاند .روش کار بدیــن گونــه بــوده کــه بــا اســتفاده ازمشــاهدات
میدانــی ،مســتند ســازی کامــل بخشهــای مورد نظــر با اســتفاده از
نرمافزارهــای اتوکــد و فتوشــاپ انجــام و پــس از آن ،نحــوه توزیع و به
کارگیــری آنهــا در بنــا بررســی شــده و در نهایــت نتایــج از بــه کارگیری
نقوش به دست آمده است.

پیشینه تحقیق
درزمینــه مــورد بحث ،به صــورت کلی و عمومی منابعــی از جمله
کتاب هنر سلجوقی کاتلی و هامبی( )1376است که درآن ویژگیهای
هنر عصر سلجوقی معرفی شدهاست .غالمعلی حاتم( )1379درکتاب
معماری اسالمی ایران در دوره سلجوقی ،به مطالعه تزیینات وابسته
یپــردازد .ابوالقاســم دادور و نصرتالملوک
بــه معمــاری ایــن دوره م 
مصبــاح اردکانــی( )1385در مقال ـهای ،نقــوش و شــیوه تزییــن توپی
گچــی تهآجــری بناهــای ســلجوقی و ایلخانــی را بررســی کردهانــد.
آرش لشــکری و همــکاران ( )1388هــم در مقال ـهای ،نقــش مهرهای
تزیینی در معماری ایلخانی را شــرح دادهاند .بهرام حمیدی ()1390
چبــری دوره ســلجوقی را به تصویر
در مقال ـهای ،آرایــه هــای تزیینی گ 
کشیده و در آن مقاله ،به دو نقش چلیپایی در رباط شرف هم اشاره
مینمایــد .عاطفــه شــکفته و احمدصالحــی کاخکــی( )1391نیــز در
مقالهای ،ویژگیهای بصری شــاخص تزیینات گچبری عصر ایلخانی
را بهعنــوان میــراث هنــر ســلجوقی تحلیــل میکنند .حمیــد بهداد و
بهنام جاللی جعفری( )1391در یک مقاله ،تنوع توپیهای آجری در
مســجد جامع یزد از دوره ایلخانی را بررســی کردهانــد .رضالو ،یحیی
آیرملو و اسدهلل میرزا آقاجانی( )1392در مقالهای ،تزیینات معماری
دوره اســامی ایــران را با نگاهی به ســیر تحول نقــوش چلیپایی ارائه

نمودهانــد .در زمینــه هنر تزیینی به ویژه گچبــری در معماری ایران،
حســین زمرشــیدی( )1393هم در مقالهای ،نقشمایههای گچبری
دورههای مختلف از جمله دوره ســلجوقی به لحاظ هندســه و انواع
خــط و نــگاره مــورد بررســی قــرار میدهــد .ا کبــر شــریفینیا و مجیــد
ســاریخانی( )1395هــم در مقالهای ،نقشمایههــای تزیینی گچبری
اثــری از قرن ششــم هجری را ریشــهیابی کردهاند .امــا تا کنون نقوش
مهــری بــه کاررفته در بنای رباط شــرف به طورکامل بررســی نشــده و
جزئیاتــی در زمینــه تنوع نقوش مهری و نحــوه بهکارگیری آنها در بنا،
مورد مطالعه قرار نگرفته است.

نقوش مهری و توپیهای گچی ته آجری
گــچ به دلیــل دارا بــودن خواصی چــون زودگیــری ،انعطافپذیری
و ســرعت پخــش ،جهــت نقــش انــدازی روی آن ،بــه عنــوان مــاده
پرکاربــرد تزیینــی در طول تاریخ اســتفاده شدهاســت .ایــن ویژگیها را
بــه ســادهترین حالــت ممکــن در توپیهای گچــی ته آجــری 1میتوان
مشاهده کرد .تنوع و غنای این تزیین ،در بناهای سلجوقی و ایلخانی
قابــل تأمــل اســت .بندکشــی تزیینی بیــن آجرهــا در واقع با نــام توپی
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معرفی شــده اســت که برای پوشــش کل ســطح یا بخش مشخصی از
بنا به کار برده شده است .رایجترین روش اجرای آن بدینصورت بود
کــه بندهای عمودی دیوار آجری را با عرض بیشــتری در نظرگرفته و یا
قسمتی از آجر در امتداد بند عمودی بهگونهای برش داده میشد که
بتوان با مالت گچی ،فاصله بین دو آجر را پرکرد و پیش از گیرش گچ،
آن را بــا طر حهــای گونا گــون منقــوش ســاخت (تصاویــر 1و ،)2و گاهی
طر حهــا را بــا اســتفاده از قالب چوبــی نقشانــدازی میکردنــد (ویلبر،
 .)86، 1346در مواقعــی هــم ایــن گــچ نبود که بین دو ســر آجــر به کار
میرفت ،بلکه جهت ایجاد تزیین ســعی میشــد که کل ســطح دیوار
با روکشــی از گچ پوشــانیده و فقط آن بخشــی که مابین دو سرآجر قرار
میگرفــت ،منقوش شــود (ولــف .)106، 1372 ،به گفته ویلبــر ،در دوره
ایلخانــی همزمــان بــا رواج گــچ و جهــت صرفهجویــی در زمــان ،تالش
میشــد بــا مالط گــچ ،روکش گچی روی ســطح دیــوار ایجاد کــرده و با
کمک خطوطی که به گونهای نشــانگر عالمت بندهای افقی آجر بود،
آن را به صورت مشــابه و با اســتفاده از طر حهای توپی در نقاط فرضی
بندهــای عمــودی حک کننــد (ویلبــر( )86 ،1346 ،تصاویــر 3و .)4در
بنای سلجوقی رباط شرف که میتوان به آن عصر بهرهگیری از جادوی
آجــر لقب داد؛ انواع مختلف تکنیکهای ذکر شــده ،قابل مشــاهده و
شناســایی اســت که در ادامه ،بررســی تنوع نقوش و پرا کندگی آن در
جای جای بنا مورد مطالعه و تدقیق قرار گرفته است.

رباط شرف

2

در ســرزمین ایــران -بــه علت وســعت زیــاد و قرار گرفتن در مســیر
تجــاری شــرق و غــرب  -از دیربــاز راههــای کاروانــی بســیاری ایجــاد
شدهاســت .یکــی از این راههــا که ارتباط میان شــرق و غرب را فراهم

مینمود ،راه خراسان بزرگ بود که از سویی به بین النهرین و از سوی
دیگــر منتهی به ماوراءالنهر وخاور دور میشدهاســت .اهمیت بســیار
زیاد این جاده در دوران اسالمی بهگونهای بود که در سرتاسر مسیر،
کاروانســراهای فراوانی برای استراحت کاروانیان برپا شد که تا شروع
قرن اخیر نیز مورد اســتفاده بود (کیانی .)63 ،1386 ،رباط شــرف در
شــاهراه بغــداد -مــرو و پیش از آن مدایــن -مرو در نزدیکی ســرخس
ســاخته شده و مکانیابی آن بســیار مناسب ساخت یک رباط بوده
اســت (پیرنیــا .)192 ،1387 ،ربــاط شــرف در  ۱۳۶كیلومتــری شــرق
مشــهد به سمت ســرخس و  ۶كیلومتری مشرق روســتای «شورلق»
واقــع شدهاســت .بنــا از دور بــه یــک قلعه بزرگ شــبیه اســت که پس
از تپههــای کم ارتفاع روســتای شــورلق ،در میان بیابــان خودنمایی
میکنــد .کاروانســرا دارای دو صحن چهار ایوانی اســت .گچبریها و
آجرچینیهای متنوع و بدیع در نمای ایوانها ،طاقها ،طاقچهها،
از جملــه عناصــری هســتند کــه بنا را به یــک عمارت قصرگونه شــبیه
میکنــد .گچبریهــای ربــاط شــرف از نمونههــای زیبــای ایــن هنــر
در ســده ششــم هجــری اســت تــا جایــی کــه تزیینــات و کتیبههــای
ب مســاجد شــاخص ایران از
محرابهــای دو نمازخانــه آن ،بــا محرا 
لحاظ زیبایی و طرح برابری میکنند.
3
ســال ســاخت بنای رباط شرف را آندره گدار برپایه دالیلی 508 ،
هجــری قمــری معرفــی نمــوده اســت؛ امــا تنها کتیبــه کامــل موجود
کــه دارای تاریخ اســت ،کتیبه گچبری ایوان انتهایی اســت که ســال
 549هجری قمری را ثبت کرده و بانی آن را همســر ســلطان ســنجر
میدانــد .آنــدره گــدار ایــن تاریخ را ســال تعمیــر بنا دانســته و معتقد
است بعد از تخریب رباط شرف در حمله غزها ،تغییراتی در بنا اتفاق
افتاده که نشان از تعمیر بنا دارد .در مورد نام و بانی بنا نیز آندره گدار
بر طبق نام رباط شرف با جست و جو در تاریخ ،شرفالدین ابوطاهر

تصاویر 1و -2استفاده از نقوش مهری در میان بندهای عمودی (نمای شمالی حیاط دوم و مسجد حیاط دوم رباط شرف).

تصویر 3و -4استفاده از الیه گچ در تمام سطح و شبیه سازی بندهای آجری (مسجد حیاط دوم رباط شرف و راهرو ورودی سردر حیاط اول به دوم).
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بــن ســعد الدین بــن علــی القمی را بــا این زمــان مطابقــت میدهد
(گدار .)179 ،1387 ،اما رجبعلی لباف خانیکی 5در مقالهای ،6واژهی
شــرف را یک اشــتباه شنیداری توسط آندره گدار دانسته و واژه شرخ
را صحیح میداند که به معنای زادگاه شــتر و مکانی که میان دو تپه
قرار گرفته است 7و معتقد است که تا پیش از اینکه آندره گدار به این
بنــا نــام رباط شــرف دهد؛ هرگز ایــن بنا به نام رباط شــرف نبوده و در
منابــع تاریخــی موجود ،در ایــن محدوده رباط آبگینه ثبت شــده که
ً
احتماال همین بنا بوده باشــد و رباط شــرخ هم به واســطه موقعیت
مکانــی آن میتوانســته واژهای محلــی باشــد کــه آنــدره گدار شــرخ را
به اشــتباه شــرف شــنیده اســت (لباف خانیکی .)89 ،1385 ،با این
تفســیر ،ابهاماتی درباره سال ساخت و بانی بنا وجود دارد که نیاز به
بررسی دقیقتر خواهد داشت.
در زمینه دورهشناسی بنا ،یعقوب دانشدوست معتقد است که
حیــاط اول و دوم ایــن بنا در یک زمان ســاخته نشــده اســت .وی بر
آن اســت که ابتدا حیاط دوم ســاخته و با فاصلــه زمانی کمی حیاط
اول به آن افزوده شدهاست .دوگانگی در طراحی این دو قسمت ،در
سردر ورودی به حیاط دوم و بر جهای دو طرف آن و دو برج انتهایی
کــه از دایــره در طراحــی آن اســتفاده شــده اســت ،دیــده میشــود .از
یــک طــرف؛ هماهنگی ســردر ورودی به حیاط اول و دو برج هشــت
گــوش دو ســوی آن و از طــرف دیگــر؛ عدم هماهنگی این دو قســمت
با یکدیگر تحلیلی اســت که میتواند منجر به تأیید نتیجهگیری وی
شود (دانشدوست.8 )3 ،1360،
زیبایــی و تناســب ،از جملــه مباحثــی اســت کــه در نــزد هنرمنــد
مســلمان در قرینگــی ،تکــرار و اســتفاده مطلــوب از فضــای مثبــت و
منفی ،جست و جو و یافت میشود .فضای خالی از نظر یک هنرمند
مســلمان ،بــه اندازه یک فضای پــر اهمیت دارد به طــوری که هر دو
میتوانــد محضر امر قدســی در مــاده تلقی گردد (نصــر.)198 ،1389،
در زمینــه نقــوش بــه کار رفتــه در توپیهای ته آجری بــه صورت کلی

4

تصویر  -5نمایش تفاوت ساختاری دو حیاط رباط شرف.
ماخذ( :آرشیو پایگاه رباط شرف)

میتوان در رباط شرف با دو دسته تزیین مواجه شد که عبارتنداز:
نقوش هندسی :نقوش هندسی به کار رفته در توپیهای گچی،
بــر تکــرار اشــکال هندســی هماننــد مثلــث ،مربــع و دایــره و عنصــری
چون خط اســتوار اســت .برخــی از نقشمایههای کهن ایــران مانند
چلیپای چهارشــاخه و سهشاخه ،به صورت تک و یا همراه با نقوش
هندســی دیگر قابل شناســایی است .نقوش و سادگی فرم در تمامی
نقشمایههــا به نحوی اســت کــه هنرمنــد صنعتگر ،بــا کوچکترین
ضربه و فشــار ابزار بتواند تا حد امکان به بهینهترین فرم دست یابد.
بــا ایــن وجود در بیــان محتوای نقوش هندســی ،تیتــوس بورکهارت
نبوغ هندســی که با این قدرت در هنر اســامی جلوه میکند ،بدون
واســطه از تفکــری میدانــد کــه مخصوص اســام اســت و اســاطیری
نیســت (بورکهــارت .9)2 ،1346 ،بــا همــه این تفاســیر در بنای رباط
شرف ،نقوش هندسی به دو دسته تقسیم میشود:
الــف) تزییناتــی کــه نشــان از تکرار یک شــکل هندســی ســاده در
راستای عمودی ،افقی و یا قطر قاب مستطیل شکل دارند.
ب) تزییناتی که پیچیده بوده و با تنیدگی و بافته شــدن خطوط
ساده در هم به وجود میآیند.
نقــوش گیاهــی :کراهــت تصویر کــردن نقــوش انســانی و حیوانی
بــرای مبــارزه قطعی بــا بتپرســتی و اهمیت توجه به نقــوش گیاهی
برای هنرمندان مســلمان ،به نوعی ناشی از تشبیهات نظری از کالم
خداونــد به عنوان درخت پا ک (شــجره الطیبه) و یا توصیف بهشــت
بــوده کــه منجر بــه تعدد و تنوع اســتفاده از آن در ســطحی گســترده
شده و در نهایت فضایی امن و سرشار از صفا و خرمی را پدید میآورد
(مکی نژاد.)73 ،1387 ،
تزیینــات در این گروه از توپیهای گچی ،شــامل بهرهگیری مکرر
از انــواع گلبــرگ یــا انواع اســلیمیهای کوچک اســت که حــول محور
عمودی و افقی و خطوط قطری قاب مستطیل شکل توپی به وجود
میآیــد و با چرخش اســلیمیهای کوچک روی قوسهایی با حرکت

تصویــر -6وضعیت موجود پالن (تکمیل ترســیم نگارنده) بررســی
نقوش مهری در رباط شرف.
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درونزا همراه میشود .تزیینات نقوش گیاهی بهگونهای است که با
تکرار نقوشــی همچــون گل و برگ نیلوفر ،شــاخههای پیچک و کنگر
به صورت ساده و خطی مواجه است که ریشه در هنر پیش از اسالم
داشته و نمونه آن را در گچبریهای ساسانی میتوان مشاهده کرد.
براساس مشاهدات میدانی ،وضع موجود نقوش مهری در بنای
جدول-1تنوع نقوش مهری به کار رفته در رباط شرف.
ردیف

نقش مهری

رباط شرف ،تعداد  17نقش به صورت پرا کنده و در جاهای مختلف
شناســایی و مســتند شده که از این میان 6 ،نقش گیاهی و  11نقش
هندســی اســت که در قالــب جدول  1ارائه شــده اســت .محل نمونه
مســتند شــده در نمــا و پالن مشــخص شــده و همــراه بــا تصاویری از
نمونه و محدوده برداشت آن ،جدول کامل شده است.

جدول-1تنوع نقوش مهری به کار رفته در رباط شرف.

محل نمونه

جانمایی در نما

جانمایی در پالن

قرارگیری در بنا
3

سردر ورودی
1

به صحن اول

سردر ورودی
2
به صحن اول

ایوان انتهای
3

صحن دوم

سردر وردی
4

صحن اول

دو طرف ایوان انتهایی
5

صحن دوم

6

بدنه سردر ورودی
صحن دوم
بدنه سردر ورودی

7

صحن دوم

دو طرف سردر ورودی
8

صحن دوم

بدنه سردر ورودی
9

تصویر نمونه

تصویر کلی محل

صحن دوم

بخش باالی

÷

بدنه سردر ورودی
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ورودی-1تنوع نقوش مهری به کار رفته در رباط شرف.
دو طرف سردرجدول

ادامه جدول .۱
8
ردیف

نقش مهری

صحن دوم
محل نمونه

جانمایی در نما

قرارگیری در بنا
ورودی
سردر
ورودی
سردر
بدنه
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جانمایی در پالن

تصویر نمونه

تصویر کلی محل

÷

3

اول
صحندوم
بهصحن

بخش باالی
11

تاقنمای ورودی

سردر ورودی
2

ورودی
بهنمای
صحن اول

11

ایوان انتهای
ایوان انتهایی
3
12

صحن دوم
صحن دوم

سردر وردی
4
13

دیوار انتهایی مسجد
صحن اول
حیاط اول

نمای جنوبی
دو طرف ایوان انتهایی
14
5

حیاط دوم
صحن دوم

ستونک های نیم هشت

6
15

بدنه سردر ورودی
دو طرف تاقهای مرکب
ورودی
دوم
صحن

مسجد حیاط دوم
16
تاقنماهای زیرگنبد

مسجد حیاط دوم
17

تاقنماهای زیرگنبد

پرا کندگی نقوش مهری معرفی شده در بنا
پــس از مستندســازی نقــوش مهــری در بخشهــای مختلف بنا،
فضاهایــی کــه از ایــن نقــوش بهــره گرفتنــد شناســایی ،و پرا کندگــی
موجود با توجه به مشــاهدات میدانی در جدول  2ارائه شدهاســت.
برای هر نقش یک شماره انتخاب شده است و درصورت فقدان نقش

در فضــای معرفی شــده و یا یک بار به کاررفتــن نقش در فضا ،جهت
شناســایی سریعتر با رنگ خا کستری در ردیف مورد نظر مشخص تر
شــده اســت .در مــورد نمایش نقوش 2و  12تــا  17نیز میتوان گفت
ایــن نقشها از جمله نقشهایی هســتند کــه فقط در یک فضا مورد
اســتفاده قرار گرفتهاند که با رجوع به فضای معرفیشــده با این آرایه
میتوان به خاص بودن فضای آن تأ کید کرد.
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جدول -2پرا کندگی و توزیع نقوش مهری در رباط شرف.
حیاط دوم

هسجد حیاط دوم

ورودی حیاط دوم

حیاط اول

راهرو وردی به
حیاط اول

نوای اصلی و
سردر ورودی

فضاهای اصلی

جزئیات فضاها


















ایواى غربی

اتاق پشت ایواى جنوبی

ایواى جنوبی

اتاق پشت ایواى غربی







ایواى شرقی



اتاق پشت ایواى شرقی

نوای غربی

















نوای شرقی













نوای جنوبی

نوای شوالی

گنبد خانه هسجد

حیاط کوچک هسجد

نوای غربی

نوای شرقی



سردر ورودی

















نوای غربی

نوای شرقی









اتاق پشت ایواى غربی

ایواى غربی

اتاق پشت ایواى شرقی

ایواى شرقی

نوای جنوبی

هسجد حیاط اول




نوای غربی

نوای شرقی

ستونک های نین هشت انتهای ورودی







نوای اصلی بنا

نوای دوطرف تاق هرکب








تاق هرکب ورودی

ستونکهای نین هشت ورودی



1


2

3


4

5

6

7

8

9

11



11



12



13



14



15



16



17
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تصویر -7نحوه توزیع نقوش مهری در نمای اصلی و ورودی بنای رباط شرف (نقوش؛ ،2،4، 1
.)11 ،10 ،9 ،5

تصویر -8پرا کندگی تزیینات در نمای اصلی و ورودی بنا.
ماخذ( :آرشیو پایگاه رباط شرف)

تصویر -9نحوه توزیع نقوش مهری در نمای جنوبی حیاط دوم (نقوش؛ .)14 ،12 ،11 ،10 ،5 ،3

تصویر -10پرا کندگی تزیینات در ایوان انتهایی حیاط دوم.
ماخذ( :آرشیو پایگاه رباط شرف)

تصاویر  12 ،11و  -13تصاویر مربوط به جزئیات نقوش مهری ایوان ورودی و اصلی بنا (از راســت تصویر اول دو طرف ایوان ورودی وتصویر دوم ســتونکهای نیمهشــت دو طرف حجم بیرون زده
ورودی) و ایوان انتهای حیاط دوم.
ماخذ( :آرشیو پایگاه رباط شرف)
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تصاویر 14و - 15تنوع تزیینات گچی در سردر و راهرو ورودی از سردرحیاط اول به حیاط دوم (از راست تصویر اول نمای جنوبی حیاط اول و تصویر دوم نمای شرقی راهرو ورودی به حیاط دوم ).

تصویــر  -16اســتفاده از نقــش زنجیــره خم پا در ســتونکهای نیمهشــت ســردرورودی حیاط
اول به حیاط دوم.
ماخذ( :آرشیو پایگاه رباط شرف)

تصاویر  19 ،18و -20استفاده از طرح چلیپا به طرق مختلف.
ماخذ( :آرشیو پایگاه رباط شرف)

تصویــر  -17جزئیــات تــک نقش شــماره  13که فقط در مســجد حیــاط اول و روی دیوار جبهه
جنوبی مسجد واقع شده است.
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نتیجه
با توجه به آنچه بررســی شــد میتــوان نتیجه گرفت؛ بــه کارگیری
ً
نقوش مهری در فضا و نماهای اصلی ،کامال مشهود بوده و نماهای
اصلــی رو به صحنها و ایوانها ،اصلیترین بخشهایی هســتند که
از نقــوش مهــری جهت تزییــن بهره گرفتهاند .ســردر ورودی اصلی با
اینکه دارای تنوع زیادی در استفاده از نقش توپیهای گچی است،
امــا در قیــاس بیــن تزیینات گچی و نقــوش مهری ،ســردر ورودی بنا
و ســردر ورودی حیــاط اول بــه حیــاط دوم (تصاویــر  15 ،14،4و،)16
ســردر دوم بیشــترین اســتفاده از تکنیــک روکش کامــل گچی و حک
نقــوش متنــوع روی بدنــه را دارا اســت .یــک نقــش (زنجیــره خمپــا)
فقــط در ســتونکهای نیمهشــت ســردر ورودی دوم (تصویــر )16به
چشــم میخورد .نقش شــماره  3در ســتونکهای نیمهشــت باالی
محراب مســجد حیاط اول و ســتونکهای نیمهشت ایوان انتهایی
(تصویــر )13و ســتونکهای نیمهشــت دو طــرف تاقنماهــای ایوان
ورودی اصلی به کار رفته اســت .اســتفاده از نقوش مهری در مسجد
حیــاط اول و گنبدخانــه مســجد حیاط دوم به صورتــی ترکیبی یعنی
هم نقش مهری بند عمودی و هم روکش کامل گچی با حک نقوش
بندهای آجری جهت تزیین دیده میشود .چلیپای سه شاخه کمتر
استفادهشــده و فقــط نمــای جنوبی حیــاط دوم آن را بــه صورت دو
طــرح متفــاوت در راســت و چپ ایــوان اصلی در بخــش تاقنماهای

کوچــک تزیینی بــه نمایش میگذارد .تنوع اســتفاده از نقوش مهری
در جبهــه جنوبــی حیاط دوم بســیار بوده (تصاویــر 9و )10که این امر
میتوانــد بیانگــر اهمیــت زیــاد این بخش باشــد اما به دلیــل تخریب
جبهههای دیگر حیاط نمیتوان قاطعانه در این زمینه اظهار نظری
داشت .نکته جالب دیگری که مشاهده شد اینکه ،فضاهای داخلی
بنا حتی اتاقهای پشت ایوانهای اصلی که جزء فضاهای شاخص
محسوب میشوند ،فاقد تزیینات گچی با نقوش مهری هستند و به
یک روکش ســاده از گچ روی بدنه ا کتفا شدهاســت .بیشــترین نقش
مهــری مــورد اســتفاده در بنا ،نقــوش شــماره  10و  11بوده کــه کاربرد
نقش  10نســبت به نقش شــماره  11کمتر اســت ولی نســبت به بقیه
نقشهــا بیشــتر اســتفاده شدهاســت .در تمــام بدنه نماهــای اصلی
نقــش  11بــه کار گرفتــهشــده اســت (تصویــر 7و .)8بــه صورتــی کلی،
قاعــده بهرهگیــری از این نقشها بدین ترتیب اســت که هر جا آجرها
بــه صــورت جفتــی با بنــد عمــودی فاصلــه دار دیده میشــود ،نقش
شــماره  11بــه کار رفتــه و در جاهایــی که آجرها به شــکل تکــی ولی با
بند عمودی با فاصله مشــاهده میشــود ،نقش شــماره  10اســتفاده
شــده اســت .نقشهای  12تا  17فقط در یک فضا اســتفاده شدهاند
و نشــان از خاص بودن فضای آذین شــده دارند که با توجه به مکان
ثبت شده نقشها ،این امر تأیید میگردد.

سپاسگزاری
از مدیر پایگاه رباط شرف ،جناب مهندس احمدی روحانی جهت مساعدت در فراهم نمودن شرایط پژوهش سپاسگزاری میگردد.

پینوشتها
 1توپــی تــه آجــری ترجمــه واژه  Brick ended plugsو نامی اســت که دونالد
ویلبــر در کتــاب معماری اســامی ایران در دوره ایلخانان ،بــرای این نوع تزیین
برگزیــده اســت (ویلبــر .)86، 1346،ایــن نوع تزییــن در بین محققــان ایرانی به
بندکشی تزیینی(کیانی )65 ،1376،و نقوش مهری (یاوری )54 ،1390 ،مشهور
اســت .ایــن تکنیک پــس از دوره ســلجوقی در دوره ایلخانی تــداوم مییابد و به
دلیل رایج بودن این واژه ،از همان بهره گرفته شده است.
 2برای مطالعه بیشــتر ر.ک مقاله رباط شــرف مجلل ترین منزلگاه در مسیر
جهانــی ابریشــم ،علــی آدینــه ،محمد رضــا احمــدی روحانــی1394 ،چهارمین
کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران استان خراسان رضوی.
 3دالیــل آنــدره گــدار بــر چندپایه اســتوار اســت :اول این که یک ســال قبل
از تاریــخ کتیبــه مبنــی بــر مرمت بنــا ،یعنــی ســال 548ه.ق ،چهل هــزار خانوار
ترکمان که به حشم غز معروف بودند و هر سال بیست و چهار هزار گوسفند به
آشــپزخانه ســلطان ســنجر تحویل می دادند ،پس از مدتی به دلیل ظلم و جور
عوامل ســلطان از تحویل گوســفندان ســرباززده ،امیر قماج حا کم بلخ را که به
جنگ آنها رفته بود کشــتند ،پس از آن ســلطان با صالحدید درباریان به محل

عزیمــت کــرد و صدهزار دینار و هزارغالمی را کــه غزان به عنوان خون بهای امیر
تقدیــم کردنــد ،رد کــرد و به طلب بخشــایش غزان توجه نکــرد و آماده جنگ با
آنــان شــد .غــزان به ســپاه ســنجر یورش بردنــد و ســلطان و همســرش را (که در
کتیبه  549ه.ق به عنوان بانی از او نام برده شــده اســت ) اسیر کردند .سلطان
مــدت  4ســال در دســت غــزان اســیر بــود؛ روزهــا وی را بــر تخــت ســلطنت مــی
نشاندند و شب ها در قفس آهنین نگه می داشتند .پس از اسارت سنجر شهر
مرو سه شبانه روز چپاول شد و پس از آن سپاه غز راه نیشابور در پیش گرفت و
برســر راه تمام شــهرها و روستاها را غارت کرد .به نظر گدار در چپاول غزها رباط
شــرف نیز از خرابی در امان نمانده و یکســال بعد از حمله غزها مورد تعمیر قرار
گرفته اســت .دلیل دیگر این اســت که در بسیاری از قسمتها؛ تزیینات گچی
بــرروی آجــر چینی تزیینی قرار گرفته اســت و این مورد اثبــات میکند که معمار
اولیه ا گر میخواست گچبری برروی آجر استفاده کند ،هرگز از آجرچینی تزیینی
اســتفاده نمیکــرد .وی بــا مقایســه تزیینــات رباط شــرف با تزیینــات مجموعه
تاریخــی بســطام ،تزیینــات گچبری بنــا را مربوط بــه  549ه.ق .میداند .دلیل
بعــدی وی بــرای ســاخت بنــا در  508ه.ق ،.وجــود کتیبه آجــری باقیمانده در
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قسمت چپ ایوان انتهایی که این عبارت ناقص مشاهده میشود « :لهما فی
شهور سنه ثمان »...
 4بــه گفتــه آقــای محمــود راد که بــه آندره گدار این گونه نوشــته« :شــرف
ممکــن اســت نام ســازنده ایــن بنا باشــد؛ من فقط یــک نفر را میشناســم که
در عصــر ســلجوقی بتواند یک چنین بنای معظمی را بســازد و او شــرفالدین
ابوطاهــر بــن ســعد الدین بن علی القمی اســت .که از ســال 481ه.ق از قم به
خراسان آمد و  40سال حا کم مرو بود ».قابل ذکر است وی بانی گنبد کنونی
حــرم مطهــر امام رضا (ع) و از رجال برجســته و از سیاســتمداران معروف عصر
ســلجوقیان بود .شــرفالدین پس از چهل ســال حکومت مرو؛ وزیر و پیشــکار
ترکان خاتون مادر ســلطان ســنجر شــد و تنها کســی بود که میتوانست رو در
رو یــا بدون حاجب با مادر ســلطان ســخن بگوید .شــرفالدین در ســال 515
ه.ق .پس از مرگ شــهابالدین ابوالیاس-وزیر ســلطان سنجر -وزیر وی شد
(گدار.)179 ،1387 ،
 5باســتان شــناس و محقق خراسان ،رئیس ســابق ( )1392سازمان میراث
فرهنگی خراسان رضوی.
 6بــرای مطالعــه بیشــتر ر.ک مجموعــه مقــاالت ســومین کنگــره معماری و
شهرسازی ایران بم ،جلد ،2انتشارات میراث فرهنگی.)1385( ،
 7طبــق مســتندات موجــود تا قبل از بررســیهای آندره گــدار ،این رباط به
نام رباط آبگینه یا آبگیره شــناخته شــده که با توجه به وجود تعداد زیاد حوض
انبارهای بنا ،به نظر این نام قابل تأمل است.
 8هنگامــی کــه بــه پــان حیــاط دوم توجه شــود ،کاروانســرایی کامل قابل
تصــور اســت (تصویــر  .)5دلیــل دیگــر وجــود محــل نگهبانــی در ســمت راســت
ورودی بــه حیــاط اول و در بــاالی ایــوان ورودی بــه حیــاط دوم اســت .ا گر دو
قســمت بنــا در یــک زمــان ســاخته شــده بود ،بــا توجه به ایــن که بنــا تنها یک
ورودی دارد ،اتاق نگهبانی حیاط دوم الزم نبود .دیگر این که آجرهای حیاط
اول بــه بــرج های حیــاط دوم کالف نیســت و این گسســتگی در تصاویر قبل از
مرمــت بنــا به خوبی دیده میشــود (دانــش دوســت .)3-2 ،1360،عالوه برآن؛
الحاقاتــی در فضاهــا بــه چشــم میخورد کــه احتمال اضافه شــدن غیــر از دوره
اصلی ساخت را نشان میدهد.
 - 9اصــل ایــن مقالــه تحــت عنــوان «  » The spirit of Islamic Artبــه
قلــم  Titus Burckhardtدر مجلـ�ه   Islamic Quarterly ,Vol . I, No 4,1954بــه
طبع رسیده است .
آقــای بوركهــارت كــه خــود از منبــع وحی اســام متمتع شــده و مراحل ســیر
ً
و ســلوك معنــوی را پیمودهانــد ،ســالیان دراز در بــاد اســامی مخصوصــا در
مغــرب اقصــی یا مرا كــش گذرانیده و با آثار هنراســامی آشــنایی فــراوان دارند.
نوشتههای ایشان درباره تصوف و نیز هنر دینی شهرت جهانی دارد.
برخی از آثار معروف ایشان عبارت است از:
  Introduction aux doctrines esotriques de l Islam, Lyons, 1955كــه بــه
زبــان آلمانی تحت عنوان  Von Sufitumو به انگلیســی به نام Introduction to
 Sufi Doctrineترجمه شده است( .راقم این سطور ،این كتاب و مؤلف آن را در
مجله راهنمای كتاب ،شــماره دی مــاه  ،1338صص  ، 620-617معرفی كرده
است)؛   De l, homme universel, Lyons, 1953كه ترجمه فصول اول االنسان
الكامل عبدالكریم جیلی است؛  La Sagesse des prophetes , Paris , 1955یكی
از شـ�اهكارهای ایشـ�ان كه ترجمه و شـ�رح فصوص الحكم ابن عربی است؛ �Al
 chemie , Sinn und Weltbild , Olten , 1960كه درباره كیمیا و رموز و تمثیالت
آن اســت در زمینــه هنــر عــاوه بر مقــاالت متعدد آقــای بوركهــارت مؤلف كتاب
بسیار مهمی است در هنر دینی به نام Principes et methodes de l,art sacree
 , Lyon , 19588كـ�ه بـ�ه زبـ�ان آلمانـ�ی �Von Wesen heiliger Kunst in den Wel
  treligionen , Zurich, 1955بــه طبــع رســیده و به زودی به زبان انگلیســی نیز
چاپ خواهد شـ�د .به عالوه ایشان مدیر دوره كتابهای Statten des Geistes
هســتند كــه به زبان آلمانــی و در بعضی موارد انگلیســی درباره شــهرهای بزرگ
دینی و معنوی جهان چاپ میشود .
در این دوره ایشــان خود چند كتاب تألیف كردهاند كه از لحاظ مقاله فعلی
پرار جترین آن  Fes, Stadt des Islam, Olten, 1960است كه ایشان درباره فاس
یكــی از قدیمیتریــن و زیباترین شــهرهای اســامی نگاشــتهاند .در این مقاله،
آقای بوركهارت بیشــتر اشــاره به هنر اســامی بــاد عربی و تركــی كردهاند .البته

ایشــان آشــنایی و عالقــه زیــادی بــه هنــر ایرانی نیــز دارنــد لیكن چــون در ایران
آشنایی با هنر اسالمی ایران بیشتر از هنر بقیه ممالك اسالمی است ،لذا ترجمه
مقاله فعلی برای خوانندگان محترم این مجله بیفایده نیســت گرچه در آن از
هنر ایرانی بحثی نشده است  .
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رضالو،رضــا؛ آیرملــو ،یحیــی و میــرزا آقاجانی ،اســدهلل ( ،)1392مطالعه ســیر
تحــول نقــوش چلیپایــی در تزئینــات معمــاری دوره اســامی ایــران و زیبایــی
شناســی و نمادشناســی آن ،نشریه هنرهای زیبا -هنرهای تجسمی ،دوره ،18
شماره ،1صص.24-15
زمرشــیدی ،حســین ( ،)1393هنرهــای تزئینــی وپدیــده هــای شــگرف گــچ
بــری در معمــاری ایــران ،فصلنامه مطالعات شــهر ایرانی اســامی ،شــماره ،17
صص.۳۴-۱۹
شــریفی نیــا ،ا کبــر و ســاریخانی ،مجیــد ( ،)1395ریشــهیابی نقشمایههــای
تزئینــی درگچبریهای امامــزاده کرار اصفهان ،دوفصلنامه تحلیلی -پژوهشــی
مطالعات باستانشناسی دوران اسالمی ،شماره  ،2صص.۷۱-۵۵
شــکفته ،عاطفــه و صالحــی کاخکــی ،احمــد ( ،)1393شــیوه هــای اجرایــی
و ســیر تحــوالت تزئینــات گجــی معمــاری ایران در قــرون هفتم تا نهــم هجری،
فصلنامهی علمی -پژوهشی نگره ،شماره  ،30صص.۸۱-۶۳
کاتلــی ،مارگریتــا؛ هامبلــی ،لویــی( ،)1376هنر ســلجوقی خوارزمــی ،ترجمه
یعقوب آژند ،انتشارات مولی ،چاپ اول ،تهران.
کیانــی ،محمدیوســف ( ،)1386تاریــخ هنر معماری ایران در دوره اســامی،
انتشارات سمت ،تهران.
کیانــی ،محمــد یوســف ( ،)1376تزئینــات وابســته بــه معمــاری ایــران دوره
اسالمی ،سازمان میراث فرهنگی ،تهران.
لباف خانیکی ،رجبعلی ( ،)1385تأملی درنام رباط شرف ،مجموعه مقاالت
ســومین کنگــره معمــاری و شهرســازی ایــران بــم ،جلــد ،2انتشــارات میــراث
فرهنگی(پژوهشگاه) ،صص.۹۲-۷۹
لشــکری،آرش؛ خطیبشــهیدی ،حمید؛ نیســتانی ،جــواد و هژبری نوبری،
علیرضــا ( ،)1388نقش مهرهــای تزئینی درمعماری ایلخانــی ،مجله مطالعات
باستانشناسی ،دوره  ،1شماره  ،2صص .۱۰۲-۸۵
گــدار ،آندره؛ گدار ،یدا؛ ســیرو ،ما کســیم و دیگران(  ،)1387آثــار ایران(،)1-2
ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم ،چاپ پنجم ،بنیادپژوهشهای آستان قدس
رضوی ،مشهد.
مکــی نــژاد ،مهــدی ( ،)1387تاریــخ هنــر ایــران در دوره اســامی ،تزئینــات
معماری ،انتشارات سمت ،تهران.
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نصــر ،ســید حســین ( ،)1389هنــر و معنویــت ،ترجمــه رحیــم قاســمیان،
موسسه انتشاراتی حکمت ،تهران.
ولــف هانــس( ،)1372صنایــع دســتی کهن ایــران ،ترجمه ســیروس ابراهیم

زاده ،انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،تهران.
ویلبــر ،دونالد ( ،)1346معماری اســامی ایــران در دورهی ایلخانان ،ترجمه
عبداهلل فریار ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
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D

ecorating of buildings in brickwork is a dominant factor of decorating in Seljuk period. Brick
buildings are of the style and privilege of the Seljuk
period. Decorative bricks in between two bricks are
generally made with plaster and mold, to imprinting,
from around the 4th century AH it is known as the
brick ended plugs, the Decorative holes or seals
motifs. Ribat Sharaf is one of the major buildings of
the Seljuk period in terms of brick decoration, which
is referred to as the Iranian brick-making museum.
One of the Seljuk monuments which, despite the
use of such a caravanserai, has a huge ornamental decoration in its heart, is the royal estate. It has
two mosques and three altars, two of which are
preserved, and beautiful decorating stucco in altars
and mosques make it one of the rare caravansaries. The diversity of use of gypsum manuscripts
in the decoration of this building can be considered
and the aim of the article and can be considered as
a very valuable topic for clarifying a period of history in order to use the same ornaments in the Seljuk
territory that are many and sometimes different climatic distances. In this building, the use of decorating between vertical spaces of two bricks, which we
are named stucco relief motifs, in the main elevations of that is quite evident, and the main spaces
like the scenes and porches they are the most important parts used to decorate with the decorative
motifs. The main entrance door, whereas it has a
large variety in using of the stucco relief motifs, but
in the comparison between the stucco decoration of
the main entrance hall and the entrance to the second courtyard; the second one uses the full stucco
coating technique and have many variety to make
various designs on it. But decorative stucco is a

part of a decorative design that. During a predetermined process, consciously focuses on the simple
design of a stucco relief motif into a more complex
design of combining the motifs together and then
to combining that with brickwork along with could
ultimately prepare a beautiful view to watching eye
to accept the many decorations that are molded
in special spaces such as mosques. The purpose
of the research is to analyze the variety of decorative decorations called decorative or bricks in
different spaces of the building. So, the questions
in this research are; what are the shapes in Ribat
Sharaf and how have they spread? The research
method is descriptive-analytical and data collection
is done by using library resources and field studies.
The findings show that Ribat Sharaf’s brick ended
plugs have a great variety. Seventeen motifs were
identified and documented in various places of Ribat, among which eleven are geometric and six of
them are herbs. Geometric designs are based on
geometric shapes and some of the ancient Iranian
motifs such as Chilipa, which is type of the shapes
that has four and rarely three branches, and plant
designs are the continuity of lotus and Acanthus of
the Sasanian period.
Keywords
Stucco Relief Motifs, Brick Ended Plugs, Seljuk Period, Ribat Sharaf.

*Corresponding Author: Tel: (+98-915) 5338016, Fax: (+98-21) 66466742, E-mail: a.sheikhi@art.ac.ir.

