صفحات ( 32 - 25علمی  -پژوهشی)
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تحلیل بازتاب نقشمایههای تزئینی محراب مسجد جامع اصفهان
در تزئینات رحل ایلخانی موزهی متروپولیتن
سحر ذکاوت ،1خشایار قاضیزاده

*2

  	1دانشجوی دکترای رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی ،گروه هنر اسالمی ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
  2استادیار گروه هنر اسالمی ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1398/08/21 :تاریخ پذیرش نهایی)1401/03/23 :

چکیده
محراب اولجایتوی مسجد جامع عتیق اصفهان و رحل منسوب به حسن بن سلیمان االصفهانی موجود در موزهی متروپولیتن هر
دو از آثار دورهی ایلخانی هستند که دارای نقشمایههای زیبا و اصیل ایرانی -اسالمی هستند .غنای نقوش تزئینی دو اثر و تاریخ
ساخت مشترک آنها ،ضرورت انجام پژوهش را ایجاب کرده است .شناسایی انواع نقوش تزئینی رحل ایلخانی و محراب اولجایتو و
وجوه اشتراک و افتراق و شناخت تأثیرات و بازتاب نقوش تزئینی در دو اثر ،اهداف پژوهش حاضر است .سؤاالت پژوهش چنین است:
 .1چه نوع نقوشی در تزئینات دو اثر رحل ایلخانی و محراب اولجایتو وجود دارد؟  .2چه وجوه اشتراک و افتراقی در بین نقوش دو
اثر وجود دارد؟ در پژوهش پیشرو اطالعات کتابخانهای و اسنادی با رویکرد توصیفی -تحلیلی و تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته
است .نتایج پژوهش نشان میدهد که نقوش تزئینی محراب اولجایتو شامل نقوش گیاهی اسلیمی و ختایی ،هندسی و خطی است
و نقوش تزئینی رحل ایلخانی شامل درخت سرو ،گلدان ،محراب ،اسلیمی ،ختایی ،هندسی و خطی است .بهطورکلی نقوش رحل
ایلخانی از تنوع بیشتری برخوردار است نقوش رحل ایلخانی متأثر از نقوش تزئینی محراب اولجایتو بوده است و این امر نشاندهنده
تأثیر متقابل هنر معماری و هنر صناعی چوبی در دوره ایلخانی است.
واژههای کلیدی
رحل ایلخانی ،مسجد جامع اصفهان ،محراب اولجایتو ،نقوش تزئینی.
* نویسنده مسئول :تلفن ،09127051898 :نمابر.E-mail: ghazizadeh@shahed.ac.ir ،021-51213534 :
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مقد  مه
دورهی ایلخانی از ادواری است که به دلیل توجه شاهان ایلخانی
هنر اسالمی در حوزههای مختلف دچار تحوالتی شده و هنرهایی نظیر
گچبری در معماری به اوج شکوفایی خود رسیده است .هنر گچبری
محرابهای مساجد با مهارتی کامل و براساس طراحی منسجم از انواع
نقوش گیاهی ،هندسی و تزئینات خطی انجام میشده است .محراب
اولجایتو یکی از مهمترین محرابهای گچبریشده از حیث طراحی و
تزئینات است .همچنین از هنر دورهی ایلخانی میتوان به هنر رحلسازی
اشاره کرد .در این دوره رحلهای قرآنی چوبی با انواع نقوش تزئینی به
شیوهی منبتکاری ،منبت -مشبککاری و غیره ساخته میشدهاند .به
دلیل اهمیت محراب اولجایتو و نقوش تزئینی بهکاررفته در آن و نیز
رحل ایلخانی منسوب به حسن بن سلیماناالصفهانی که نمونهای فاخر
از هنرهای چوبی محسوب میشود این انگیزه ایجاد شده است تا هدف
شناسایی و طبقهبندی انواع نقوش تزئینی رحل ایلخانی و محراب مسجد
جامع اصفهان و شناخت وجوه اشتراک و افتراق نقوش تزئینی دو اثر و

وجوه تأثیرات و بازتاب نقوش تزئینی محراب اولجایتو بهعنوان شاخصهی
معماری در هنر رحلسازی مورد توجه قرار بگیرد .در واقع هدف اصلی
پاسخگویی به سؤاالت زیر است .1 :چه نوع نقوشی در تزئینات دو اثر رحل
ایلخانی منسوب به حسن بن سلیماناالصفهانی و محراب مسجد جامع
اصفهان وجود دارد؟  .2چه وجوه اشتراک و افتراقی در بین نقوش تزئینی
دو اثر رحل ایلخانی و محراب اولجایتو وجود دارد؟ در این راستا به معرفی
رحل ایلخانی منسوب به حسن بن سلیماناالصفهانی و سپس تحلیل
نقوش تزئینی آن پرداخته شده است .در گام بعد معماری مساجد اسالمی
و سپس مسجد جامع اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است .موضوع مورد
توجه دیگر اهمیت محراب در مساجد است و بعد از آن محراب مسجد
جامع اصفهان (محراب اولجایتو) و تزئینات آن مورد واکاوی و طبقهبندی
قرار گرفته است .در نهایت نقوش تزئینی محراب مسجد جامع اصفهان و
رحل ایلخانی تطبیق و مقایسه شده است.

روش پژوهش

نقشمایههای چهار محراب دورهی ایلخانی در استان اصفهان (اولجایتو،
مقبرهی پیر بکران ،مسجد جامع اشترجان ،مسجد جامع هفتشویه)»
( )1395هم پژوهشی دیگر در این زمینه است که حاصل پژوهش شادی
نقیب اصفهانی ،افسانه ناظری و بهنام پدرام است و نتایج پژوهش نشان
میدهد که «در تزئینات این محرابها از انواع اسلیمیها مانند خرطومی،
دهانه اژدری ،اسلیمیهای قاببند و گردشهای حلزونی بسیار استفاده
شده است و تکرار و تقارن باعث ایجاد ریتم ،حرکت و هماهنگی نقشمایهها
گردیده است ».عاطفه شکفته هم پژوهشی با عنوان «ویژگیهای بصری
شاخص تزئینات گچبری معماری عصر ایلخانی» ( )1391انجام داده
است که یافتههای پژوهش نشان میدهد نقوش تزئینی گچبری دورهی
ایلخانی برگرفته از نقوش دورههای قبل باألخص دورهی سلجوقی است
و نکتهی تمایز نقوش این دوره با نقوش تزئینی سلجوقی در پیچیدگی
تزئینات با برجستهکاریهای بیشتر است .در مورد رحل ایلخانی موجود
در موزهی متروپولیتن نیز علیرضا خواجه احمد عطاری ،بهاره تقوینژاد و
صدیقه میراسمعیلزاده فخیم ( )1396پژوهشی با عنوان «بررسی نقوش
و تزئینات رحل قرآن (قرن هشتم هجری) در موزهی متروپولیتن» انجام
دادهاند .وجه نوآورانه پژوهش حاضر در این نکته معطوف شده است که تا
به حال تطبیق و مقایسهای بین نقوش تزئینی محراب اولجایتو و هنرهای
چوبی نظیر رحل ایلخانی منسوب به حسن بن سلیماناالصفهانی موجود
در موزهی متروپولیتن صورت نگرفته است و مطالعات انجامشده صرفاً به
مقایسه نقوش محرابهای دوره ایلخانی با یکدیگر متمرکز شده است.
بنابراین مقاله پیشرو میتواند با شناسایی وجوه اشتراک نقوش تزئینی دو
حوزه هنری متفاوت ،نوع تأثیر و تأثرات هنرهای دوره ایلخانی را شناسایی
نماید.

در مقالهی پیشرو اطالعات کتابخانهای و دادههای اسنادی با رویکرد
توصیفی-تحلیلی و تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است و جامعهی
آماری و نمونههای مورد بررسی شامل تزئینات رحل ایلخانی منسوب به
حسن بن سلیماناالصفهانی و محراب مسجد جامع اصفهان است.

پیشینه پژوهش

در مورد پیشینهی پژوهش حاضر باید خاطرنشان کرد که موضوعی
با عنوان دقیق «تحلیل بازتاب نقشمایههای تزئینی محرابهای مسجد
جامع اصفهان در رحل ایلخانی» مشاهده نشده است و پژوهش پیشرو
مطالعهای جدید در این زمینه است .اما در حوزهی مطالعات تزئینات وابسته
به معماری ،محراب و مطالعهی نمادشناسی نقوش تزئینی معماری مساجد
پژوهشهای زیادی صورت گرفته است .پژوهش «مسجد جامع اصفهان
تجلیگاه محرابهای نهان و آشکار» ( )1395نوشتهی میترا شاطری است
که در آن به بررسی محرابهای مسجد جامع اصفهان پرداخته شده است.
«پژوهشی بر آرایههای هندسی محرابهای گچبری دورهی ایلخانی در
ایران» ( )1395نوشتهی احمد صالحی کاخکی و بهاره تقوینژاد هم عنوان
مقالهی دیگریست که نقوش گیاهی و هندسی در ساختار محرابهای
ایلخانی نظیر مسجد جامع عتیق اصفهان ،مسجد جامع ارومیه ،بقعهی
پیر بکران اصفهان ،مسجد جامع نائین و اردستان و غیره مورد بررسی قرار
گرفته است.
سهیال کرمی نیز از نویسندگانی است که مقالهی «تحلیل و بررسی
تزئینات محراب اولجایتو مسجد جامع اصفهان» را در سال  1392در
«دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی» ارائه نموده است.
همچنین مقالهی «تحلیل و بررسی تزئینات و کتیبههای محراب
اولجایتو» ( )1395نوشتهی پژمان دادخواه از دیگر مطالعاتی است که
در «اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ،معماری
و شهرسازی ایران» ارائه شده است .همچنین «مطالعهی تطبیقی فرم

مبانی نظری پژوهش

رحل ایلخانی موزهی متروپولیتن (منسوب به حسن بن
سلیماناالصفهانی)
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رحل در لغت دارای معنا و مفاهیم بسیاری است که در این پژوهش به
مفهوم مرتبط آن اشاره میشود .رحل در فرهنگ معین بهعنوان وسیلهای
که قرآن یا کتاب را هنگام خواندن روی آن قرار میدهند ،تعریف شده است
(ذکاوت ،قاضیزاده .)66 ،1399 ،در فرهنگ عمید هم به همین توصیف
اشاره شده و این نکته نیز ذکر شده که رحل دو تختهی متصلبههم است
که باز و بسته میشود (http://www.vajehyab.com, Retrieved 2016/
 )08/16در لغتنامهی دهخدا هم رحل وسیلهای تعریف شده که مصحف
شریف بر روی آن قرار میگیرد (دهخدا .)11946 ،1377 ،از آنجا که
مسلمانان احترام خاصی برای کتاب مقدس خود قرآن قائلاند؛ از ابتدا برای
حفظ این قداست و ارزش از رحل برای جایگاه آن به هنگام تالوت استفاده
میکردهاند و نیز برای حفظ شأن قرآن ،هنرمندان از هیچ روش تزئینی در
ساخت رحل فروگذار نمیکردهاند .از رحلهای بسیار نفیس قرآن میتوان
به نمونهی موجود در موزهی متروپولیتن نیویورک اشاره کرد .این رحل از
جنس چوب و متعلق به دورهی ایلخانی و تاریخ  716ه.ق 1360 /میالدی
است (محمدحسن .)236 ،1377 ،سایکس جنس چوب این رحل را از
چوب صندل عنوان کرده است (سایکس .)213 ،1336 ،این اثر در آسیای
مرکزی و منطقهی ترکستان کشف شده و ابعاد آن  130×41سانتیمتر
است (ذکاوت ،قاضیزاده )66 ،1399 ،و نام حسن بن سلیماناالصفهانی بر
روی آن دیده میشود که نام سازندهی رحل است (محمدحسن،1377 ،
( )236تصویر  1و  ،2جدول .)1

نقوش تزئینی رحل ایلخانی

با توجه به تصاویر رحل میتوان تزئینات جالب توجهی را بر روی آن
مشاهده کرد که شامل نقش درخت سرو ،طرح گلدان و محراب ،نقوش
اسلیمی ،ختایی و هندسی و نیز تزئینات خطی است .نقش سرو از نقوش
رایج در آثار هنر ایرانی از دوران باستان تا بعد از اسالم است .زرتشتیان سرو
را نماد اهورامزدا خدای خود میدانند (براری ،آقاداود جلفایی.)56 ،1392 ،
همچنین هال بیان میکند این درخت در باور مهرپرستان جایگاه رفیعی
داشته و ازاینرو نماد ایزد مهر هم بوده است و نیز به دلیل همیشه سبزی
و پایداری در مقابل گرما و سرما نماد جاودانگی و جهان پس از مرگ در
ایران باستان است (هال.)293 ،1380 ،
در قرآن کریم نیز درختان جایگاه مهمی دارند و وجود نقش درخت
در هنر اسالمی به قدرت حق و در واقع به آیهی  60از سورهی مبارکهی
نمل اشاره کرده است 1.نقش محراب هم از دیگر نقوش کاربردی در رحل
دورهی ایلخانی محسوب میشود .محراب جایگاه مخصوص در مسجد
است که در تعابیر اسالمی بهعنوان محل جنگ با شیطان و هوای نفس یاد
شده است (مهدیپور .)225 ،2013 ،و کاربرد این نقش در بیشتر آثار هنر
اسالمی نظیر فرش نیز مشاهده میشود .همچنین از نقشمایههای تزئینی
دیگر ،نقوش ختایی هستند که دارای طراحی بسیار قوی و استادانهاند و
ظرافت در طراحی گلها مشهود است .انحنای خطوط ،نوع ترکیببندی
عناصر و نیز جهتدهی خطوط بسیار ماهرانه رسم شدهاند و نیز هماهنگی
کاملی را میتوان در بین همهی عناصر طرح مشاهده کرد .با کمی دقت
میتوان نقطهی شروع عناصر ختایی را دید که با نقطهی پایین نقش
محراب و درخت سرو در یک راستا قرار دارند (تصاویر  2 ،1و  .)3نقوش
ختایی از فضایی محدود شروع شده و به فضایی فراخ رسیدهاند (تصاویر
 5 ،3و .)7

در فضای محصور به شکل محراب هم نقوش اسلیمی به چشم میخورد
که همچون زنجیرهای با چرخشهایی زیبا بههم تنیده شده و نقوش در
چوتابی خاص رسم شدهاند (تصاویر  7 ،5 ،4و .)8
البهالی یکدیگر در پی 
همچنین در میان گلهای ختایی نقوش گل شاهعباسی ،گل فرفرهای،
گلهای چندپر نظیر پنجپر و انواعی از شکوفه و غنچه مشاهده میشود
(تصاویر  18تا  .)28مجموعهی نقوش اثر دارای تقارن هستند .این تقارن در
سطح مربعیشکل رحل بهصورت «قرینه در بیقرینگی و در سطوح پایین
بهصورت تقارن یکدوم دیده میشود و تکرار نقوش در حاشیههای سطوح
به شکل انتقالی است» (خواجه احمد عطاری ،تقوینژاد ،میراسمعیلزاده
فخیم .)38 ،1396 ،از سایر نقوش تزئینی رحل هم میتوان به طرحهای
هندسی اشاره کرد که قسمتهای حواشی طرحها را مزین کرده است.
نقشمایههایی چون شش چشمگاوی و طرح طبل و طرحی مشابه طرح
گره ابابیل را میتوان در تصاویر ( )14( ،)13( ،)12و ( )15و ( )16مشاهده
کرد .از دیگر بارزترین تزئینات رحل ایلخانی میتوان خط و خوشنویسی
را نام برد که هنرمند در تزئینات اثر از آن بهره گرفته است .در بخشی از
رحل نام اهلل مشاهده میشود که با خط نسخ و در گردشی چلیپایی و در
ترکیبی با گره خومپا نقش شده است (خواجه احمد عطاری ،تقوینژاد،
میراسمعیلزاده فخیم( )38 ،1396 ،تصاویر  9و  .)11نقوش خطی در
قسمت مربعی باالیی و قسمتی که قرآن بر روی آن قرار میگیرد هم
دیده میشود.
تزئینات این قسمت به خط ثلث است و سه قسمت آن ناخوانا است
و عبارت خوانا شامل «الهم صل علی محمد و علی آل محمد و /... /...
 ... /...و امیرالمؤمنین علی /ابن ابیطالب رضواناهلل علیهم اجمعین وقف
مدرسه صدر / ... /انارصتنها اهلل عن االفات فی ذیالحجه احدی و ستین و
سبعمانه» (خواجه احمد عطاری ،تقوینژاد ،میراسمعیلزاده فخیم،1396 ،
 .)40همچنین در قسمت مستطیلی پایین رحل در قسمت محرابیها هم
عبارتی به خط ثلث و شامل صلوات بر پیامبر و امامان معصوم قید شده
است« :الهم صل علی محمد المصطفی و علیالمرتضی و حسنالمجتبی
و حسینالشهید کربال و علی زینالعابدین و علی محمدالباقر ».و ادامهی
اسامی امامان نیز در قسمت محرابیشکل لنگهی دیگر رحل نقش شده
است .در قسمت زیر گلدان در بخش مستطیلی هم کتیبهی کوچکی وجود
دارد که با خط بنایی عبارت ملکاهلل و همتای دیگر آن در لنگهی دیگر با
عبارت شکراهلل مزین شده است (همانجا) .برای بیان دقیق در جدول ()1
این نقوش تزئینی با جزئیات دقیق طبقهبندی شده است:

محراب مسجد جامع اصفهان (محراب اولجایتو) و تزئینات آن

محراب مسجد جامع عتیق اصفهان بهوسیلهی سلطان   محمدخدابنده،
اولجایتو و بالفاصله بعد از گرویدن او به اسالم ساخته شده است و به
محراب اولجایتو شهرت دارد .این محراب در شبستان ضلع شمالی ایوان
غربی مسجد قرار دارد و تاریخ ساخت آن به  710ه .ق و دورهی ایلخانی
برمیگردد .این محراب حاصل هنرمندی استادکاری بهنام حیدر است که
در قسمت طاقنمای فوقانی محراب نام او مشاهده میشود .همچنین در
پیشانی طاقنمای دوم کتیبهای به خط کوفی معقر و مشجر با عبارت «ال اله
اال اهلل محمد رسولاهلل علی ولی اهلل» به چشم میخورد که با گره فرفرهی
سروته پیوند خورده و درهم پیچیدهاند و انتهای حروف نیز بهطور منظم و
متوالی و تکراری به نقش گیاهی اسلیمی منتهی شده و یک ترکیب زیبا
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ایجاد کرده است (صالحی کاخکی ،تقوینژاد .)84 ،1395 ،کتیبههای این
مسجد به خط ثلث هستند و عناصر اصلی در محراب اولجایتو را تشکیل
میدهند بهگونهای که «درون قوس بزرگ محراب ،کتیبهی ثلث نقش
اصلی تزئینکننده را دارد» و همچنین خط «کوفی مورق معقد در ناحیهی
مرکزی محراب »،زیبایی بینظیری بدان بخشیده است (شکفته،1391،
 .)86در قسمتهای مختلف محراب نوشتهها بهصورت هماهنگ و منسجم

اجرا شدهاند و فواصل خالی خطوط با نقوش گیاهی و هندسی متراکم
مزین شده است و عناصر اسلیمی حروف و خطوط را به هم متصل کرده
است (دادخواه .)6 ،1395 ،درون هالل بزرگ و قوس محراب کتیبهای به
عرض 20سانتیمتر قرار دارد که حدیثی از پیامبر اکرم (ص) با خط ثلث
نگاشته شده و از پایین شروع شده و پس از حرکت از پایین به باال به سمت
چپ امتداد یافته و در پایین قسمت چپ خاتمه یافته است .حاشیهی

جد ول  -1بررسی و طبقهبند ی نقوش تزئینی رحل ایلخانی منسوب به حسن بن سلیمان االصفهانی.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺛﺮ

ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻧﻘﻮﺵ

ﻣﺄﺧﺬ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ  4 ،3ﻭ ) 5ﺍﺯ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ() :ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎﺭﻱ ،ﺗﻘﻮﻱﻧﮋﺍﺩ،

ﺕ

ﻣﻴﺮﺍﺳﻤﻌﻴﻞﺯﺍﺩﻩ ﻓﺨﻴﻢ (44 ،1396 ،ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ 6

ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ  9 ،8 ،7ﻭ ) 10ﺍﺯ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ(
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ  1ﻭ  -2ﺭﺣﻞ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ

ﺳﻠﻴﻤﺎﻥﺍﻻﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻮﺯﻩﻱ ﻣﻨﺮﻭﭘﻮﻟﻴﺘﻦ .ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ.ﻣﺄﺧﺬ:

)https://www.metmuseum.org/toah/works-of-
(/art/10.218

ﻣﺄﺧﺬ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ  11ﻭ ) 12ﺍﺯ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ() :ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎﺭﻱ ،ﺗﻘﻮﻱﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﻴﺮﺍﺳﻤﻌﻴﻞﺯﺍﺩﻩ ﻓﺨﻴﻢ 39 ،1396 ،ﻭ
 .(41ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ  14 ،13ﻭ ) 15ﺍﺯ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ( -ﻧﻘﻮﺵ ﮔﺮﻩ ﺍﺑﺎﺑﻴﻞ ،ﺷﺶ ﭼﺸﻢﮔﺎﻭﻱ ،ﻳﺎ ﺷﺶﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭ ﻃﺒﻞ
ﺗﻨﺪ .ﻣﺄﺧﺬ(http://chap.sch.ir/sites/default/files/books) :

ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ  16ﻭ ) 17ﺍﺯ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ(؛ ﻣﺄﺧﺬ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ  19 ،18ﻭ ) 20ﺍﺯ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ() :ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎﺭﻱ،
ﺗﻘﻮﻱﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﻴﺮﺍﺳﻤﻌﻴﻞﺯﺍﺩﻩ ﻓﺨﻴﻢ(44 ،1396 ،

ﻣﺄﺧﺬ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ  27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21ﻭ ) 28ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺯ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ() :ﺧﻮﺍﺟﻪ
ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎﺭﻱ ،ﺗﻘﻮﻱﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﻴﺮﺍﺳﻤﻌﻴﻞﺯﺍﺩﻩ ﻓﺨﻴﻢ(44 ،1396 ،

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻘﻮﺵ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ

ﺩﺭﺧﺖ ﺳﺮﻭ ،ﮔﻠﺪﺍﻥ ،ﻣﺤﺮﺍﺏ ،ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ ،ﺧﺘﺎﻳﻲ ،ﻫﻨﺪﺳﻲ ،ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﺧﻄﻲ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺛﻠﺚ
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فرورفتگی محراب و بین دو ستون تزئینی بزرگ و همچنین حاشیهی
بزرگ آنهم کتیبههای دیگری قرار گرفتهاند که به خط ثلث بوده و
شامل احادیثی از پیامبر هستند (دادخواه .)4 ،1395 ،شایان ذکر است
که تزئینات این محراب در عین قرینگی و تقارنی که هنگام مشاهده به
مخاطب القاء میکند در محتوا و تزئینات دارای این قرینگی نیست .یعنی
هنرمند بسیار ماهرانه نقوش مختلف و خطوط ناهمگون را در ساختاری
متقارن به نمایش درآورده است .در جدول ( )2جزئیاتی از نقوش تزئینی
بهکاررفته در محراب اولجایتو طبقهبندی شده است:

با توجه به اطالعات جدول ( )2نقوش تزئینی محراب اولجایتو شامل
نقوش خطی ،نقشمایههای گیاهی اسلیمی و ختایی و هندسی است که
در ترکیبی منسجم ،هماهنگ و تکرارشوندگی منظمی نقش شدهاند.
همچنین این نظام منسجم نقوش به حدی است که فقط با نکتهسنجی
و دقت بسیار میتوان به این نکته پی برد که نقوش خطی متقارن دیده
میشوند و در اصل تقارنی بین مجموعه خطوط و نقوش وجود ندارد .در
ادامه به تطبیق این نقوش و تزئینات رحل ایلخانی منسوب به حسن بن
سلیماناالصفهانی پرداخته شده است.

جد ول  -2بررسی انواع نقوش تزئینی محراب اولجایتو.

تصویز محزاب اولجایتو

تصویز جزئیات محزاب اولجایتو

انواع نقوش تزئینی محزاب
 .1نقوش گیاهی اسلیمی
 .2نقوش گیاهی ختایی
 .3نقوش خطی
 .4نقش محرابی
 .5نقوش هندسی

تصویز  -2کتیثهی حذیث پیامثز (ص) ته خط ثلث و عناصز اسلیمی و ختایی.
مأخذ( :دادخواه)1 ،5991 ،

 .1نقوش گیاهی اسلیمی
 .2نقوش خطی
 .3نقوش هندسی

تصویز  -9کتیثهی تاریخی و تزئینات گیاهی محزاب اولجایتو.
مأخذ( :دادخواه)4 ،5991 ،

تصویر  -1محراب اولجایتو ،مأخذ:
()http://www.negahmedia.ir

 .1نقوش گیاهی اسلیمی
 .2نقوش هندسی

تصویز  -4نقشمایههای تهکاررفته در نوار حاشیه و ستون نماهای محزاب اولجایتو.
مأخذ( :نقیة اصفهانی ،ناظزی ،پذرام)8 ،5991 ،

 .1نقوش هندسی
 .2نقوش خطی

تصویز  -1پیشانی طاقنمای دوم ،خط کوفی هنذسی مشثک محزاب اولجایتو.
مأخذ( :دادخواه)1 ،5991 ،

تصویز  -6پیشانی طاقنمای دوم ،خط کوفی هنذسی مشثک محزاب اولجایتو.
مأخذ( :صالحی کاخکی ،تقوینژاد)84 ،5991 ،

تصویز  -7نقوش تزئینی محزاب اولجایتو.

مأخذ( :نقیة اصفهانی ،ناظزی ،پذرام)7 ،5991 ،

تصویز  -8گل چنذپز در تزئینات نقش اسلیمی.

مأخذ( :نقیة اصفهانی ،ناظزی ،پذرام)55 ،5991 ،

 .1نقوش گیاهی اسلیمی
 .2نقوش گیاهی ختایی
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تطبیق نقوش تزئینی محراب مسجد جامع اصفهان و رحل
ایلخانی

در تطبیق و مقایسهی نقوش تزئینی دو اثر محراب اولجایتو و رحل
ایلخانی حسن بن سلیماناالصفهانی با توجه به اطالعات ارائهشده در
جدول ( ،)3میتوان به این نکته اشاره کرد که نقوش تزئینی محراب

اولجایتو شامل نقشمایههای گیاهی ،اسلیمی و ختایی ،نقوش هندسی
و خطی است .همچنین نقش خود محراب هم از عناصر اصلی تزئینات
محراب محسوب میشود .نقوش تزئینی رحل ایلخانی منسوب به حسن بن
سلیماناالصفهانی هم شامل درخت سرو ،گلدان ،محراب ،اسلیمی ،ختایی،
هندسی و تزئینات خطی است .بهنظر میرسد نقوش بهکاررفته در نمونهی
رحل دارای تنوع بیشتری نسبت به تزئینات محراب ایلخانی است و نقوش
درخت سرو و گلدان با تأکید بیشتری در تزئینات رحل بهکار رفته است

جد ول  -3تطبیق و مقایسهی نقوش تزئینی رحل ایلخانی حسن بن سلیمان االصفهانی و محراب اولجایتو.
انواع نقوش تزئینی بهکاررفته در رحل ایلخانی حسن بن سلیمان االصفهانی و محراب اولجایتو
ردیف

نوع نقش

1

درخت

2

محراب

3

گلدان

4

اسلیمی

5

ختایی

6

هندسی

7

تزئینات

سرو

خطی

رحل ایلخانی

محراب اولجایتو
-

-
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جد ول  -4مقایسه و بررسی وجوه اشتراک و افتراق نقوش تزئینی رحل ایلخانی حسن بن سلیمان االصفهانی و محراب اولجایتو.
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻘﻮﺵ

ﺍﻭﻟﺠﺎﻳﺘﻮ

ﻣﺤﺮﺍﺏ

ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥﺍﻻﺻﻔﻬﺎﻧﻲ

1

ﻣﺤﺮﺍﺏ

*

*

2

ﺩﺭﺧﺖ ﺳﺮﻭ

*

3

ﮔﻠﺪﺍﻥ

*

ﺭﺩﻳﻒ

ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ

ﺭﺣﻞ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻲ ﺣﺴﻦ

4

ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ

*

*

5

ﺧﺘﺎﻳﻲ

*

*

6

ﻫﻨﺪﺳﻲ

*

*

7

ﺧﻂ

*

*

ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻧﻘﻮﺵ

ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻓﺘﺮﺍﻕ ﻧﻘﻮﺵ

ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ

ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺍﻭﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﺣﻞ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻲ

ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭﺧﺖ ﺳﺮﻭ ﺩﺭ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﺭﺣﻞ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﺤﺮﺍﺏ
ﺍﻭﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﺭﺣﻞ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﺤﺮﺍﺏ
ﺍﻭﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻘﻮﺵ ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ ﭘﻴﭽﺎﻥ
ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭﺷﻮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ

ﺩﻭ ﺍﺛﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻧﻘﻮﺵ ﺧﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ
ﺍﺛﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻧﻘﻮﺵ ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ ﭘﻴﭽﺎﻥ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭﺷﻮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺍﻭﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻧﻘﻮﺵ
ﺧﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﺘﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ ﭘﻴﭽﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﻮﺵ ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺣﻞ

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺳﺎﺩﻩﺗﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺧﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻘﻮﺵ ﺧﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ ﭘﻴﭽﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﻮﺵ ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ

ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﻮﺵ ﺧﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﺭﺣﻞ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﺣﻠﺰﻭﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﺰﺍ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪﻛﺎﺭﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻘﻮﺵ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪﻛﺎﺭﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺍﻭﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭﺷﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﻧﻘﻮﺵ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ
ﺩﻭ ﺍﺛﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻧﻘﻮﺵ
ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﺧﻂ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ

ﻧﻘﻮﺵ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺭﺣﻞ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ
ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻘﻮﺵ ﺧﻄﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺍﻭﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻨﻮﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ

ﻧﻘﻮﺵ ﺧﻄﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ
ﺍﺛﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻘﻮﺵ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩ.

ﻧﻘﻮﺵ ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺣﻞ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺗﻨﻮﻉ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﺍﺏ

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻫﻢ ﻛﻠﻤﻪﻱ ﺍﷲ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭼﻠﻴﭙﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﻲﺧﻮﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﻭﺭﺍﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪﻱ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻩ

ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.

در حالی که این نقوش در ساختار تزئینی محراب اولجایتو دیده نمیشود.
همچنین نقوش ختایی محراب اولجایتو به گلهای محدودی از پنجپر و
غیره اختصاص دارد و بیشترین جلوه در نقوش را میتوان در تزئینات
اسلیمی محراب مشاهده کرد در حالی که نقوش ختایی در ساختار رحل
بهصورت گردشهایی پرتحرک و متنوع کار شدهاند .شایان ذکر است که
حالت تکرارشوندگی و متوالی نقوش در هر دو اثر رعایت شده است و
نکتهی مورد توجه دیگر این است که در هر دو اثر حالتی کلی از تقارن به
چشم میخورد و با دقت در نقوش این تقارن حاصل هنرمندی استادکار
است و اصل نقوش دارای تقارن نیستند بلکه صرفاً ترکیبی متقارن را به
مخاطب القاء میکنند و بهنوعی قرینگی در بیقرینگی نقوش مشاهده
میشود .برای درک دقیقتر موارد مذکور در ادامه جدول ( )3ارائه شده
است :بهطورکلی در یک نگاه میتوان بازتاب تزئینات محراب اولجایتو را در
نقوش تزئینی رحل مشاهده کرد .باید گفت قرآن در باالترین بخش رحل
قرار میگیرد و در توصیف معنوی اسالمی بهعنوان کالم خداوند متعال
باالترین جایگاه را دارد و همنشینی و همراستایی جای قرآن و نام اهلل،

یعنی قرآن کالم خداست .با گردش نگاه از باال به پایین رحل ایلخانی ،اول
نام خداوند و سپس نوشتهی صلوات بر محمد ،علی و سایر ائمهی اطهار
و اسامی آنها دیده میشود که نشاندهندهی ترتیب مقامی است و نیز
به اصل تشیع یعنی اعتقاد به توحید ،نبوت و والیت اشاره دارد .همچنین
در قسمت پایین رحل ،نقش درخت سرو محصور در طرح محراب و هر
دو مورد محصور در اسامی پیامبر و معصومین تصویر شده است (ذکاوت،
قاضیزاده .)81،1399 ،از طرفی هم محراب خود جایگاه جنگ با شیطان
است و این جایگاه در معماری مسجد مفهوم عبادت و نماز را به ذهن
انسان متبادر میکند .ازاینرو همنشینی هماهنگ نقوش تزئینی و شباهت
بسیار تزئینات در هر دو اثر ،این ذهنیت را تقویت میکند که رحل ایلخانی
ساحتی کوچک از عظمت محراب اولجایتو را با تنوعی بیشتر در خود
متجلی کرده است .به بیان دیگر هر دو اثر متعلق به یک دورهی زمانی و
حاصل هنرمندی استادکاران و هنرمندان ایلخانی هستند و هر دو اثر رحل
و محراب بازتاب و جلوههایی از یک حقیقت واحد هستند و آن حقیقت
ذات مقدس پروردگار است.

نتیجه
پژوهش حاضر بهطورکلی به نتایج زیر منجر شده است و در جدول
( )4ارائه شده است:
براساس اطالعات جدول ( )4این نکته حائز اهمیت است که نقوش
درخت سرو و گلدان در تزئینات رحل ایلخانی وجود دارد و این نقوش در
تزئینات محراب اولجایتو مشاهده نمیشود .تنوع نقوش خطی بهکاررفته

در محراب اولجایتو از تنوع بیشتری برخوردار است و یک نمونه ترکیب
خط و نقوش هندسی نیز در آن دیده میشود .اما در رحل ایلخانی ترکیب
خط و نقش هندسی در تزئینات مشاهده نمیشود و در قسمتی از رحل
کلمهی اهلل در گردشی دورانی ترسیم شده است که جلوهی زیادی به رحل
بخشیده است .همچنین نقوش اسلیمی در محراب در ساختاری بسیار
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پرتجمل و پرطمطراق که نقوش ختایی نظیر گل پنجپر نیز در آن دیده
میشود بهکار رفته است .به بیان دیگر نقوش ختایی در ساختار اسلیمیها
مشاهده میشود در حالیکه در رحل ایلخانی نقوش اسلیمی و ختایی در
ترکیبها و گردشهایی جداگانه و متمایز بهکار رفتهاند .همچنین در دو اثر
ساختار بصری قرینه و متقارنی دیده میشود که در اصل با در نظرگرفتن
خط تقارن در آنها این نکته آشکار میشود که ترکیبهای نقوش تزئینی
متقارن نبوده و این قرینگی بصری حاصل مهارت ترکیببندی طراح و

ن رو این نکته خود میتواند دلیلی بر اهمیت
هنرمند آثار بوده است .از ای 
هنری این دو اثر باشد .بهطورکلی میتوان گفت که نقوش تزئینی رحل
ایلخانی تحت تأثیرات متقابل از تزئینات محراب اولجایتو خلق شده است و
رحل ایلخانی ساحتی کوچک از عظمت محراب اولجایتو را با تنوعی بیشتر
در خود متجلی کرده است و هر دو اثر رحل و محراب در زمان و مکانی
یکسان ،بازتاب و جلوههایی از یک حقیقت واحد هستند و آن حقیقت ذات
مقدس پروردگار است.

پینوشتها

عرفانی ،سال  ،2شماره  ،3صص .85-63
سایکس ،سرپرسی ( ،)1336سفرنامهی ژنرال سرپرسی سایکس یا دههزار میل
در ایران ،ترجم ه حسین سعادت نوری ،چاپ دوم ،تهران ،اتحاد.
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Making Qur’an stand is an old type of Islamic art and

Ilkhanid Qur’an stand (attributed to Hassan Ibn Suleiman
al-Isfahani) is a valuable and exquisite sample that is held
in the New York Metropolitan Museum. This art object
has a lot of motifs rooted in Islamic and Iranian tradition.
These motifs are very important in terms of mythological
symbols and Islamic concepts. The other significant Islamic
art of Ilkhanid period is altar-making in the mosques. Also
Plastering is one of the arts that Islamic artists and Muslim
Craftsmen’s have used in decorating mosques and altars.
Oljayto altar of Isfahan Jami’ Mosque is one of the Ilkhanid
altars which has excellent and beautiful decorative motifs.
In other words, Ilkhanid architecture and handicrafts
are very beautiful and full of magnificent and decorative
elements. Therefore, the purpose of this research is to
identify the decorative motifs of the Ilkhanid Qur’an stand
of Metropolitan Museum and the altar of Isfahan Jami’
Mosque (Oljayto altar). Classifying the similarities and
differences makes possible to acknowledge the influences
of the Oljayto altar decorative motifs in the making of
Ilkhanid Qur’an stand. In other words, the present study is
done to answer these questions: 1- What kind of decorative
motifs are there in the ornamentation of two art works of the
Ilkhanid Qur’an stand and the Oljayto altar? 2- What are the
similarities and differences between the decorative motifs
of the Ilkhanid Qur’an stand and the Oljayto altar? It should
be noted that this research is based on descriptive-analytical
method while having a comparative approach. The results
show that the decorative motifs of Oljayto altar of the
Isfahan Jami’ Mosque include the herbal motives (including
Arabesque and Khatei motifs and elements), Geometric
patterns and Calligraphy motifs and the decorative motifs
of the Ilkhanid Qur’an stand include the Cedar motif,
vase design, Altar pattern, Arabesque and Khatei motifs,
Geometric patterns, cross design and Calligraphy motifs.
In short, the decorative motifs of the Ilkhanid Qur’an
stand are more varied than the Oljayto altar, while the
*

Calligraphy motifs in the Oljayto altar are more varied than
the Calligraphy motifs of Ilkhanid Qur’an stand. Therefore,
it seems that the design of Ilkhanid Qur’an stand motifs was
influenced by the decorative motifs of the Oljayto altar, and
this shows that the architecture and the art of wood carving
in the Ilkhanid period are significantly interrelated.
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