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چکيد ه

محراب اولجایتوی مسجد  جامع عتیق اصفهان و رحل منسوب به حسن بن سلیمان االصفهانی موجود  د ر موزه ی متروپولیتن هر 

د و از آثار د وره ی ایلخانی هستند  که د ارای نقش مایه های زیبا و اصیل ایرانی- اسالمی هستند . غنای نقوش تزئینی د و اثر و تاریخ 

ساخت مشترک آنها، ضرورت انجام پژوهش را ایجاب کرد ه است. شناسایی انواع نقوش تزئینی رحل ایلخانی و محراب اولجایتو و 

وجوه اشتراک و افتراق و شناخت تأثیرات و بازتاب نقوش تزئینی د ر د و اثر، اهد اف پژوهش حاضر است. سؤاالت پژوهش چنین است: 

1. چه نوع نقوشی د ر تزئینات د و اثر رحل ایلخانی و محراب اولجایتو وجود  د ارد ؟ 2. چه وجوه اشتراک و افتراقی د ر بین نقوش د و 

اثر وجود  د ارد ؟ د ر پژوهش پیش رو اطالعات کتابخانه ای و اسناد ی با رویکرد  توصیفی- تحلیلی و تطبیقی مورد  مطالعه قرار گرفته 

است. نتایج پژوهش نشان می د هد  که نقوش تزئینی محراب اولجایتو شامل نقوش گیاهی اسلیمی و ختایی، هند سی و خطی است 

و نقوش تزئینی رحل ایلخانی شامل د رخت سرو، گلد ان، محراب، اسلیمی، ختایی، هند سی و خطی است . به طورکلی نقوش رحل 

ایلخانی از تنوع بیشتری برخورد ار است  نقوش رحل ایلخانی متأثر از نقوش تزئینی محراب اولجایتو بود ه است و این امر نشان د هند ه 

تأثیر متقابل هنر معماری و هنر صناعی چوبی د ر د وره ایلخانی است.
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ایلخانی  شاهان  توجه  د لیل  به  که  است  اد واری  از  ایلخانی  د وره ی 
هنر اسالمی د ر حوزه های مختلف د چار تحوالتی شد ه و هنرهایی نظیر 
گچ بری  هنر  است.  رسید ه  خود   شکوفایی  اوج  به  معماری  د ر  گچ بری 
محراب های مساجد  با مهارتی کامل و براساس طراحی منسجم از انواع 
محراب  است.  می شد ه  انجام  تزئینات خطی  و  هند سی  گیاهی،  نقوش 
و  از حیث طراحی  محراب های گچ بری شد ه  مهم ترین  از  یکی  اولجایتو 
تزئینات است . هم چنین از هنر د وره ی ایلخانی می توان به هنر رحل سازی 
اشاره کرد . د ر این د وره رحل های قرآنی چوبی با انواع نقوش تزئینی به 
شیوه ی منبت کاری، منبت- مشبک کاری و غیره ساخته می شد ه اند . به 
نیز  و  به کاررفته د ر آن  تزئینی  نقوش  و  اولجایتو  اهمیت محراب  د لیل 
رحل ایلخانی منسوب به حسن بن سلیمان االصفهانی که نمونه ای فاخر 
از هنرهای چوبی محسوب می شود  این انگیزه ایجاد  شد ه است تا هد ف 
شناسایی و طبقه بند ی انواع نقوش تزئینی رحل ایلخانی و محراب مسجد  
جامع اصفهان و شناخت وجوه اشتراک و افتراق نقوش تزئینی د و اثر و 

وجوه تأثیرات و بازتاب نقوش تزئینی محراب اولجایتو به عنوان شاخصه ی 
معماری د ر هنر رحل سازی مورد  توجه قرار بگیرد . د ر واقع هد ف اصلی 
پاسخ گویی به سؤاالت زیر است : 1. چه نوع نقوشی د ر تزئینات د و اثر رحل 
ایلخانی منسوب به حسن بن سلیمان االصفهانی و محراب مسجد  جامع 
اصفهان وجود  د ارد ؟ 2. چه وجوه اشتراک و افتراقی د ر بین نقوش تزئینی 
د و اثر رحل ایلخانی و محراب اولجایتو وجود  د ارد ؟ د ر این راستا به معرفی 
رحل ایلخانی منسوب به حسن بن سلیمان االصفهانی و سپس تحلیل 
نقوش تزئینی آن پرد اخته شد ه است. د ر گام بعد  معماری مساجد  اسالمی 
و سپس مسجد  جامع اصفهان مورد  مطالعه قرار گرفته است. موضوع مورد  
توجه د یگر اهمیت محراب د ر مساجد  است  و بعد  از آن محراب مسجد  
جامع اصفهان )محراب اولجایتو( و تزئینات آن مورد  واکاوی و طبقه بند ی 
قرار گرفته است. د ر نهایت نقوش تزئینی محراب مسجد  جامع اصفهان و 

رحل ایلخانی تطبیق و مقایسه شد ه است.

روش پژوهش
د ر مقاله ی پیش رو اطالعات کتابخانه ای و د اد ه های اسناد ی با رویکرد  
توصیفی- تحلیلی و تطبیقی مورد  مطالعه قرار گرفته است و جامعه ی 
آماری و نمونه های مورد  بررسی شامل تزئینات رحل ایلخانی منسوب به 

حسن بن سلیمان االصفهانی و محراب مسجد  جامع اصفهان است.

پيشينه پژوهش
د ر مورد  پیشینه ی پژوهش حاضر باید  خاطرنشان کرد  که موضوعی 
با عنوان د قیق »تحلیل بازتاب نقش مایه های تزئینی محراب های مسجد  
جامع اصفهان د ر رحل ایلخانی« مشاهد ه نشد ه است و پژوهش پیش رو 
مطالعه ای جد ید  د ر این زمینه است . اما د ر حوزه ی مطالعات تزئینات وابسته 
به معماری، محراب و مطالعه ی نماد شناسی نقوش تزئینی معماری مساجد  
پژوهش های زیاد ی صورت گرفته است. پژوهش »مسجد  جامع اصفهان 
تجلی گاه محراب های نهان و آشکار« )1395( نوشته ی میترا شاطری است 
که د ر آن به بررسی محراب های مسجد  جامع اصفهان پرد اخته شد ه است. 
»پژوهشی بر آرایه های هند سی محراب های گچ بری د وره ی ایلخانی د ر 
ایران« )1395( نوشته ی احمد  صالحی کاخکی و بهاره تقوی نژاد  هم عنوان 
مقاله ی د یگریست که نقوش گیاهی و هند سی د ر ساختار محراب های 
ایلخانی نظیر مسجد  جامع عتیق اصفهان، مسجد  جامع ارومیه، بقعه ی 
پیر بکران اصفهان، مسجد  جامع نائین و ارد ستان و غیره مورد  بررسی قرار 

گرفته است.
 سهیال کرمی نیز از نویسند گانی است که مقاله ی »تحلیل و بررسی 
اولجایتو مسجد  جامع اصفهان« را د ر سال 1392 د ر  تزئینات محراب 
»د ومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی« ارائه نمود ه است. 
محراب  کتیبه های  و  تزئینات  بررسی  و  »تحلیل  مقاله ی  هم چنین 
اولجایتو« )1395( نوشته ی پژمان د اد خواه از د یگر مطالعاتی است که 
د ر »اولین همایش سراسری مباحث کلید ی د ر مهند سی عمران، معماری 
و شهرسازی ایران« ارائه شد ه است. هم چنین »مطالعه ی تطبیقی فرم 

نقش مایه های چهار محراب د وره ی ایلخانی د ر استان اصفهان )اولجایتو، 
اشترجان، مسجد  جامع هفتشویه(«  بکران، مسجد  جامع  پیر  مقبره ی 
)1395( هم پژوهشی د یگر د ر این زمینه است  که حاصل پژوهش شاد ی 
نقیب اصفهانی، افسانه ناظری و بهنام پد رام است  و نتایج پژوهش نشان 
می د هد  که »د ر تزئینات این محراب ها از انواع اسلیمی ها مانند  خرطومی، 
د هانه اژد ری، اسلیمی های قاب بند  و گرد ش های حلزونی بسیار استفاد ه 
شد ه است و تکرار و تقارن باعث ایجاد  ریتم، حرکت و هماهنگی نقش مایه ها 
گرد ید ه است.« عاطفه شکفته هم پژوهشی با عنوان »ویژگی های بصری 
د اد ه  انجام   )1391( ایلخانی«  عصر  معماری  گچ بری  تزئینات  شاخص 
است که یافته های پژوهش نشان می د هد  نقوش تزئینی گچ بری د وره ی 
ایلخانی برگرفته از نقوش د وره های قبل باألخص د وره ی سلجوقی است  
و نکته ی تمایز نقوش این د وره با نقوش تزئینی سلجوقی د ر پیچید گی 
تزئینات با برجسته کاری های بیشتر است . د ر مورد  رحل ایلخانی موجود  
د ر موزه ی متروپولیتن نیز علیرضا خواجه احمد  عطاری، بهاره تقوی نژاد  و 
صد یقه میراسمعیل زاد ه فخیم )1396( پژوهشی با عنوان »بررسی نقوش 
و تزئینات رحل قرآن )قرن هشتم هجری( د ر موزه ی متروپولیتن« انجام 
د اد ه اند . وجه نوآورانه پژوهش حاضر د ر این نکته معطوف شد ه است که تا 
به حال تطبیق و مقایسه ای بین نقوش تزئینی محراب اولجایتو و هنرهای 
چوبی نظیر رحل ایلخانی منسوب به حسن بن سلیمان االصفهانی موجود  
د ر موزه ی متروپولیتن صورت نگرفته است و مطالعات انجام شد ه صرفاً به 
مقایسه نقوش محراب های د وره ایلخانی با یکد یگر متمرکز شد ه است. 
بنابراین مقاله پیش رو می تواند  با شناسایی وجوه اشتراک نقوش تزئینی د و 
حوزه هنری متفاوت، نوع تأثیر و تأثرات هنرهای د وره ایلخانی را شناسایی 

نماید .

مبانی نظری پژوهش
بن  حسن  به  )منسوب  متروپوليتن  موزه ی  ایلخانی  رحل 

سليمان االصفهانی(

مقد  مه
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د ر  اصفهان  تزئینی محراب مسجد  جامع  نقش مایه های  بازتاب  تحلیل 

تزئینات رحل ایلخانی موزه ی متروپولیتن

رحل د ر لغت د ارای معنا و مفاهیم بسیاری است  که د ر این پژوهش به 
مفهوم مرتبط آن اشاره می شود . رحل د ر فرهنگ معین به عنوان وسیله ای 
که قرآن یا کتاب را هنگام خواند ن روی آن قرار می د هند ، تعریف شد ه است 
)ذکاوت، قاضی زاد ه، 1399، 66(. د ر فرهنگ عمید  هم به همین توصیف 
اشاره شد ه و این نکته نیز ذکر شد ه که رحل د و تخته ی متصل به هم است  
 http://www.vajehyab.com, Retrieved 2016/( که باز و بسته می شود
 08/16( د ر لغت نامه ی د هخد ا هم رحل وسیله ای تعریف شد ه که مصحف 

شریف بر روی آن قرار می گیرد )د هخد ا، 1377،  11946(. از آنجا که 
مسلمانان احترام خاصی برای کتاب مقد س خود  قرآن قائل اند ؛ از ابتد ا برای 
حفظ این قد است و ارزش از رحل برای جایگاه آن به هنگام تالوت استفاد ه 
می کرد ه اند  و نیز برای حفظ شأن قرآن، هنرمند ان از هیچ روش تزئینی د ر 
ساخت رحل فروگذار نمی کرد ه اند . از رحل های بسیار نفیس قرآن می توان 
به نمونه ی موجود  د ر موزه ی متروپولیتن نیویورک اشاره کرد . این رحل از 
جنس چوب و متعلق به د وره ی ایلخانی و تاریخ 716 ه.ق/ 1360 میالد ی 
است  )محمد حسن، 1377، 236(. سایکس جنس چوب این رحل را از 
چوب صند ل عنوان کرد ه است )سایکس، 1336، 213(. این اثر د ر آسیای 
مرکزی و منطقه ی ترکستان کشف شد ه و ابعاد  آن 41×130 سانتی متر 
است )ذکاوت، قاضی زاد ه، 1399، 66( و نام حسن بن سلیمان االصفهانی بر 
روی آن د ید ه می شود  که نام سازند ه ی رحل است )محمد حسن، 1377، 

236( )تصویر 1 و 2، جد ول 1(.

نقوش تزئينی رحل ایلخانی
با توجه به تصاویر رحل می توان تزئینات جالب توجهی را بر روی آن 
مشاهد ه کرد  که شامل نقش د رخت سرو، طرح گلد ان و محراب، نقوش 
اسلیمی، ختایی و هند سی و نیز تزئینات خطی است . نقش سرو از نقوش 
رایج د ر آثار هنر ایرانی از د وران باستان تا بعد  از اسالم است . زرتشتیان سرو 
را نماد  اهورامزد ا خد ای خود  می د انند  )براری، آقاد اود  جلفایی، 1392، 56(. 
هم چنین هال بیان می کند  این د رخت د ر باور مهرپرستان جایگاه رفیعی 
د اشته و ازاین رو نماد  ایزد  مهر هم بود ه است و نیز به د لیل همیشه سبزی 
و پاید اری د ر مقابل گرما و سرما نماد  جاود انگی و جهان پس از مرگ د ر 

ایران باستان است )هال، 1380، 293(. 
د ر قرآن کریم نیز د رختان جایگاه مهمی د ارند  و وجود  نقش د رخت 
د ر هنر اسالمی به قد رت حق و د ر واقع به آیه ی 60 از سوره ی مبارکه ی 
نمل اشاره کرد ه است.1  نقش محراب هم از د یگر نقوش کاربرد ی د ر رحل 
د وره ی  ایلخانی محسوب می شود . محراب جایگاه مخصوص د ر مسجد  
است که د ر تعابیر اسالمی به عنوان محل جنگ با شیطان و هوای نفس یاد  
شد ه است )مهد ی پور، 2013، 225(. و کاربرد  این نقش د ر بیشتر آثار هنر 
اسالمی نظیر فرش نیز مشاهد ه می شود . هم چنین از نقش مایه های تزئینی 
د یگر، نقوش ختایی هستند  که د ارای طراحی بسیار قوی و استاد انه اند  و 
ظرافت د ر طراحی گل ها مشهود  است. انحنای خطوط، نوع ترکیب بند ی 
عناصر و نیز جهت د هی خطوط بسیار ماهرانه رسم شد ه اند  و نیز هماهنگی 
کاملی را می توان د ر بین همه ی عناصر طرح مشاهد ه کرد . با کمی د قت 
می توان نقطه ی شروع عناصر ختایی را  دید که با نقطه ی پایین نقش 
محراب و د رخت سرو د ر یک راستا قرار د ارند  )تصاویر 1، 2 و 3(. نقوش 
ختایی از فضایی محد ود  شروع شد ه و به فضایی فراخ رسید ه اند  )تصاویر 

3، 5 و 7(. 

د ر فضای محصور به شکل محراب هم نقوش اسلیمی به چشم می خورد  
که هم چون زنجیره ای با چرخش هایی زیبا به هم تنید ه شد ه و نقوش د ر 
البه الی یکد یگر د ر پیچ و تابی خاص رسم شد ه اند  )تصاویر 4، 5، 7 و 8(. 
هم چنین د ر میان گل های ختایی نقوش گل شاه عباسی، گل فرفره ای، 
گل های چند پر نظیر پنج پر و انواعی از شکوفه و غنچه مشاهد ه می شود  
)تصاویر 18 تا 28(. مجموعه ی نقوش اثر د ارای تقارن هستند . این تقارن د ر 
سطح مربعی شکل رحل به صورت »قرینه د ر بی قرینگی و د ر سطوح پایین 
به صورت تقارن یک د وم د ید ه می شود  و تکرار نقوش د ر حاشیه های سطوح 
به شکل انتقالی است« )خواجه احمد  عطاری، تقوی نژاد ، میراسمعیل زاد ه 
فخیم، 1396، 38(. از سایر نقوش تزئینی رحل هم می توان به طرح های 
هند سی اشاره کرد  که قسمت های حواشی طرح ها را مزین کرد ه است. 
نقش مایه هایی چون شش چشم گاوی و طرح طبل و طرحی مشابه طرح 
گره ابابیل را می توان د ر تصاویر )12(، )13(، )14( و )15( و )16( مشاهد ه 
کرد . از د یگر بارزترین تزئینات رحل ایلخانی می توان خط و خوشنویسی 
را نام برد  که هنرمند  د ر تزئینات اثر از آن بهره گرفته است. د ر بخشی از 
رحل نام اهلل مشاهد ه می شود  که با خط نسخ و د ر گرد شی چلیپایی و د ر 
ترکیبی با گره خوم  پا نقش شد ه است )خواجه احمد  عطاری، تقوی نژاد ، 
میراسمعیل زاد ه فخیم، 1396، 38( )تصاویر 9 و 11(. نقوش خطی د ر 
قسمت مربعی باالیی و قسمتی که قرآن بر روی آن قرار می گیرد  هم 

د ید ه می شود . 
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 ابی طالب رضوان اهلل علیهم اجمعین وقف 
مد رسه صد ر/ ... / انارصتنها اهلل عن االفات فی ذی الحجه احد ی و ستین و 
سبعمانه« )خواجه احمد  عطاری، تقوی نژاد ، میراسمعیل زاد ه فخیم، 1396، 
40(. هم چنین د ر قسمت مستطیلی پایین رحل د ر قسمت محرابی ها هم 
عبارتی به خط ثلث و شامل صلوات بر پیامبر و امامان معصوم قید  شد ه 
است: »الهم صل علی محمد  المصطفی و علی المرتضی و حسن المجتبی 
و حسین الشهید  کربال و علی زین العابد ین و علی محمد الباقر.« و اد امه ی 
اسامی امامان نیز د ر قسمت محرابی شکل لنگه  ی د یگر رحل نقش شد ه 
است. د ر قسمت زیر گلد ان د ر بخش مستطیلی هم کتیبه ی کوچکی وجود  
د ارد  که با خط بنایی عبارت ملک اهلل و همتای د یگر آن د ر لنگه ی د یگر با 
عبارت شکراهلل مزین شد ه است )همانجا(. برای بیان د قیق د ر جد ول )1( 

این نقوش تزئینی با جزئیات د قیق طبقه بند ی شد ه است:

محراب مسجد  جامع اصفهان )محراب اولجایتو( و تزئينات آن
محراب مسجد  جامع عتیق اصفهان به وسیله ی سلطان   محمد خد ابند ه، 
اولجایتو و بالفاصله بعد  از گروید ن او به اسالم ساخته شد ه است و به 
محراب اولجایتو شهرت د ارد . این محراب د ر شبستان ضلع شمالی ایوان 
غربی مسجد  قرار د ارد  و تاریخ ساخت آن به 710 ه. ق و د وره ی ایلخانی 
برمی گرد د . این محراب حاصل هنرمند ی استاد کاری به نام حید ر است  که 
د ر قسمت طاق نمای فوقانی محراب نام او مشاهد ه می شود . هم چنین د ر 
پیشانی طاق نمای د وم کتیبه ای به خط کوفی معقر و مشجر با عبارت »ال اله 
اال اهلل محمد  رسول اهلل علی ولی اهلل« به چشم می خورد  که با گره فرفره ی 
سروته پیوند  خورد ه و د رهم پیچید ه اند  و انتهای حروف نیز به طور منظم و 
متوالی و تکراری به نقش گیاهی اسلیمی منتهی شد ه و یک ترکیب زیبا 
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ایجاد  کرد ه است )صالحی کاخکی، تقوی نژاد ، 1395، 84(. کتیبه های این 
مسجد  به خط ثلث هستند  و عناصر اصلی د ر محراب اولجایتو را تشکیل 
می د هند  به گونه ای که »د رون قوس بزرگ محراب، کتیبه ی ثلث نقش 
اصلی تزئین کنند ه را د ارد « و هم چنین خط »کوفی مورق معقد  د ر ناحیه ی 
مرکزی محراب،« زیبایی بی نظیری بد ان بخشید ه است )شکفته،1391، 
86(. د ر قسمت های مختلف محراب نوشته ها به صورت هماهنگ و منسجم 

اجرا شد ه اند  و فواصل خالی خطوط با نقوش گیاهی و هند سی متراکم 
مزین شد ه است و عناصر اسلیمی حروف و خطوط را به هم متصل کرد ه 
است )د اد خواه، 1395، 6(. د رون هالل بزرگ و قوس محراب کتیبه ای به 
عرض20 سانتی متر قرار د ارد  که حد یثی از پیامبر اکرم )ص( با خط ثلث 
نگاشته شد ه و از پایین شروع شد ه و پس از حرکت از پایین به باال به سمت 
چپ امتد اد  یافته و د ر پایین قسمت چپ خاتمه یافته است. حاشیه ی 

 

 جزئيات نقوش تصوير اثر

 

 
رحل ايلخاني، منسوب به حسن بن  -2و  1تصاوير 

: مأخذي منروپوليتن. نيويورك. موزه ،االصفهاني سليمان
)https://www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/10.218/( 
 

 ت 
 نژاد، (از چپ به راست): (خواجه احمد عطاري، تقوي 5و  4، 3وير اصتمأخذ 

 6تصوير  و )44 ،1396زاده فخيم،  ميراسمعيل

 
 (از چپ به راست) 10و  9، 8، 7 ويراصت

 
و  39، 1396زاده فخيم،  ژاد، ميراسمعيلن (خواجه احمد عطاري، تقوي(از چپ به راست):  12و  11وير اصتمأخذ 

ضلعي منتظم و طبل  گاوي، يا شش نقوش گره ابابيل، شش چشم -(از چپ به راست) 15و  14، 13وير اصت ). 41
 )http://chap.sch.ir/sites/default/files/books(: مأخذتند. 

 
(خواجه احمد عطاري، (از چپ به راست):  20و  19، 18وير اصمأخذ ت (از چپ به راست)؛  17و  16وير اصت

 )44 ،1396زاده فخيم،  نژاد، ميراسمعيل تقوي

 

 
(خواجه (از رديف باال به پايين به ترتيب از چپ به راست):  28و  27، 26، 25، 24، 23، 22، 21وير اصمأخذ ت

)44 ،1396زاده فخيم،  نژاد، ميراسمعيل احمد عطاري، تقوي

 خطي بنايي و ثلث سرو، گلدان، محراب، اسليمي، ختايي، هندسي، تزئينات درخت انواع نقوش تزئيني

جد ول 1- بررسی و طبقه بند ی نقوش تزئينی رحل ایلخانی منسوب به حسن بن سليمان االصفهانی.
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فرورفتگی محراب و بین د و ستون تزئینی بزرگ و هم چنین حاشیه ی 
و  بود ه  ثلث  به خط  قرار گرفته اند  که  د یگری  آن هم کتیبه های  بزرگ 
شامل احاد یثی از پیامبر هستند  )د اد خواه، 1395، 4(. شایان ذکر است 
که تزئینات این محراب د ر عین قرینگی و تقارنی که هنگام مشاهد ه به 
مخاطب القاء می کند  د ر محتوا و تزئینات د ارای این قرینگی نیست. یعنی 
هنرمند  بسیار ماهرانه نقوش مختلف و خطوط ناهمگون را د ر ساختاری 
متقارن به نمایش د رآورد ه است. د ر جد ول )2( جزئیاتی از نقوش تزئینی 

به کاررفته د ر محراب اولجایتو طبقه بند ی شد ه است:

با توجه به اطالعات جد ول )2( نقوش تزئینی محراب اولجایتو شامل 
نقوش خطی، نقش مایه های گیاهی اسلیمی و ختایی و هند سی است  که 
تکرارشوند گی منظمی نقش شد ه اند .  ترکیبی منسجم، هماهنگ و  د ر 
هم چنین این نظام منسجم نقوش به حد ی است که فقط با نکته سنجی 
و د قت بسیار می توان به این نکته پی برد  که نقوش خطی متقارن د ید ه 
می شوند  و د ر اصل تقارنی بین مجموعه خطوط و نقوش وجود  ند ارد . د ر 
اد امه به تطبیق این نقوش و تزئینات رحل ایلخانی منسوب به حسن بن 

سلیمان االصفهانی پرد اخته شد ه است.

جد ول 2- بررسی انواع نقوش تزئينی محراب اولجایتو.

 انواع نقوش تزئینی محزاب تصویز جزئیات محزاب اولجایتو تصویز محزاب اولجایتو
 
 
 
 
 
 
 

 
 :مأخذمحراب اولجایتو،  -1 تصویر

(http://www.negahmedia.ir) 
 

 
 ی حذیث پیامثز )ص( ته خط ثلث و عناصز اسلیمی و ختایی. کتیثه -2 تصویز

 (1 ،5991: )دادخواه، مأخذ

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

 
 و تزئینات گیاهی محزاب اولجایتو.ی تاریخی  کتیثه -9 تصویز

 (4 ،5991)دادخواه،  :مأخذ

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

 
کاررفته در نوار حاشیه و ستون نماهای محزاب اولجایتو.  های ته مایه نقش -4 تصویز

 (8 ،5991)نقیة اصفهانی، ناظزی، پذرام،  :مأخذ

 نقوش گیاهی اسلیمی .1
 نقوش هندسی .2

 

 
 ، خط کوفی هنذسی مشثک محزاب اولجایتو.نمای دوم پیشانی طاق -1 تصویز

 (1 ،5991)دادخواه،  :مأخذ

 
 نمای دوم، خط کوفی هنذسی مشثک محزاب اولجایتو. پیشانی طاق -6 تصویز

 (84 ،5991نژاد،  )صالحی کاخکی، تقوی :مأخذ

 نقوش هندسی .1
 نقوش خطی .2

 
 نقوش تزئینی محزاب اولجایتو. -7 تصویز

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

 
 گل چنذپز در تزئینات نقش اسلیمی. -8 تصویز
 (55 ،5991)نقیة اصفهانی، ناظزی، پذرام،  مأخذ:

 نقوش گیاهی اسلیمی .1
 نقوش گیاهی ختایی .2

 

د ر  اصفهان  تزئینی محراب مسجد  جامع  نقش مایه های  بازتاب  تحلیل 
تزئینات رحل ایلخانی موزه ی متروپولیتن
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تطبيق نقوش تزئينی محراب مسجد  جامع اصفهان و رحل 
ایلخانی

د ر تطبیق و مقایسه ی نقوش تزئینی د و اثر محراب اولجایتو و رحل 
د ر  ارائه شد ه  اطالعات  به  توجه  با  بن سلیمان االصفهانی  ایلخانی حسن 
تزئینی محراب  نقوش  اشاره کرد  که  نکته  این  به  جد ول )3(، می توان 

اولجایتو شامل نقش مایه های گیاهی، اسلیمی و ختایی، نقوش هند سی 
و خطی است. هم چنین نقش خود  محراب هم از عناصر اصلی تزئینات 
محراب محسوب می شود . نقوش تزئینی رحل ایلخانی منسوب به حسن بن 
سلیمان االصفهانی هم شامل د رخت سرو، گلد ان، محراب، اسلیمی، ختایی، 
هند سی و تزئینات خطی است. به نظر می رسد  نقوش به کاررفته د ر نمونه ی 
رحل د ارای تنوع بیشتری نسبت به تزئینات محراب ایلخانی است  و نقوش 
د رخت سرو و گلد ان با تأکید  بیشتری د ر تزئینات رحل به کار رفته است 

 

 و محراب اولجایتو حسن بن سلیمان االصفهانیکاررفته در رحل ایلخانی  انواع نقوش تزئینی به
 محراب اولجایتو رحل ایلخانی نوع نقش ردیف

درخت  1
 سرو

 

- 

 محراب 2

 

 
 گلدان 3

 

- 

 اسلیمی 4

 

 
 

 
 ختایی 5

 

 

 

 هندسی 6

 

 

تزئینات  7
 خطی

 
 

جد ول 3- تطبيق و مقایسه ی نقوش تزئينی رحل ایلخانی حسن بن سليمان االصفهانی و محراب اولجایتو.
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د ر حالی که این نقوش د ر ساختار تزئینی محراب اولجایتو د ید ه نمی شود . 
هم چنین نقوش ختایی محراب اولجایتو به گل های محد ود ی از پنج پر و 
غیره اختصاص د ارد  و بیشترین جلوه د ر نقوش را می توان د ر تزئینات 
اسلیمی محراب مشاهد ه کرد  د ر حالی که نقوش ختایی د ر ساختار رحل 
به صورت گرد ش هایی پرتحرک و متنوع کار شد ه اند . شایان ذکر است که 
حالت تکرارشوند گی و متوالی نقوش د ر هر د و اثر رعایت شد ه است و 
نکته ی مورد  توجه د یگر این است که د ر هر د و اثر حالتی کلی از تقارن به 
چشم می خورد  و با د قت د ر نقوش این تقارن حاصل هنرمند ی استاد کار 
است و اصل نقوش د ارای تقارن نیستند  بلکه صرفاً ترکیبی متقارن را به 
مخاطب القاء می کنند  و به نوعی قرینگی د ر بی قرینگی نقوش مشاهد ه 
می شود . برای د رک د قیق تر موارد  مذکور د ر اد امه جد ول )3( ارائه شد ه 
است: به طورکلی د ر یک نگاه می توان بازتاب تزئینات محراب اولجایتو را د ر 
نقوش تزئینی رحل مشاهد ه کرد . باید  گفت قرآن د ر باالترین بخش رحل 
قرار می گیرد  و د ر توصیف معنوی اسالمی به عنوان کالم خد اوند  متعال 
باالترین جایگاه را د ارد  و هم نشینی و هم راستایی جای قرآن و نام اهلل، 

یعنی قرآن کالم خد است. با گرد ش نگاه از باال به پایین رحل ایلخانی، اول 
نام خد اوند  و سپس نوشته ی صلوات بر محمد ، علی و سایر ائمه ی اطهار 
و اسامی آن ها د ید ه می شود  که نشان د هند ه ی ترتیب مقامی است و نیز 
به اصل تشیع یعنی اعتقاد  به توحید ، نبوت و والیت اشاره د ارد . هم چنین 
د ر قسمت پایین رحل، نقش د رخت سرو محصور د ر طرح محراب و هر 
د و مورد محصور د ر اسامی پیامبر و معصومین تصویر شد ه است )ذکاوت، 
قاضی زاد ه، 81،1399(. از طرفی هم محراب خود  جایگاه جنگ با شیطان 
است و این جایگاه د ر معماری مسجد  مفهوم عباد ت و نماز را به ذهن 
انسان متباد ر می کند . ازاین رو هم نشینی هماهنگ نقوش تزئینی و شباهت 
بسیار تزئینات د ر هر د و اثر، این ذهنیت را تقویت می کند  که رحل ایلخانی 
ساحتی کوچک از عظمت محراب اولجایتو را با تنوعی بیشتر د ر خود  
متجلی کرد ه است. به بیان د یگر هر د و اثر متعلق به یک د وره ی زمانی و 
حاصل هنرمند ی استاد کاران و هنرمند ان ایلخانی هستند  و هر د و اثر رحل 
و محراب بازتاب و جلوه هایی از یک حقیقت واحد  هستند  و آن حقیقت 

ذات مقد س پرورد گار است.

د ر  اصفهان  تزئینی محراب مسجد  جامع  نقش مایه های  بازتاب  تحلیل 
تزئینات رحل ایلخانی موزه ی متروپولیتن

نتيجه
پژوهش حاضر به طورکلی به نتایج زیر منجر شد ه است و د ر جد ول 

)4( ارائه شد ه است:
براساس اطالعات جد ول )4( این نکته حائز اهمیت است که نقوش 
د رخت سرو و گلد ان د ر تزئینات رحل ایلخانی وجود  د ارد  و این نقوش د ر 
تزئینات محراب اولجایتو مشاهد ه نمی شود . تنوع نقوش خطی به کاررفته 

د ر محراب اولجایتو از تنوع بیشتری برخورد ار است و یک نمونه ترکیب 
خط و نقوش هند سی نیز د ر آن د ید ه می شود . اما د ر رحل ایلخانی ترکیب 
خط و نقش هند سی د ر تزئینات مشاهد ه نمی شود  و د ر قسمتی از رحل 
کلمه ی اهلل د ر گرد شی د ورانی ترسیم شد ه است که جلوه ی زیاد ی به رحل 
بخشید ه است. هم چنین نقوش اسلیمی د ر محراب د ر ساختاری بسیار 

 رديف
انواع نقوش 

 تزئيني
محراب 
 اولجايتو

حسن  رحل ايلخاني
 االصفهانيبن سليمان

 وجوه افتراق نقوش وجوه اشتراك نقوش

 * * محراب 1
نقش محراب در هر دو 

 وجود دارد.
نقش محراب عنصر اصلي ساختار محراب اولجايتو است اما در رحل ايلخاني 

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

  *  درخت سرو 2
كه محراب  شود در حالي درخت سرو در تزئينات رحل ايلخاني مشاهده مي

 اولجايتو فاقد اين نقش تزئيني است.

  *  گلدان 3
محراب  كه يدرحالشود  نقش گلدان در تزئينات رحل ايلخاني مشاهده مي

 اولجايتو فاقد اين نقش تزئيني است.

 * * اسليمي 4
نقوش اسليمي پيچان 
و تكرارشونده در هر 

 شود. دو اثر ديده مي

نقوش اسليمي پيچان و تكرارشونده در محراب اولجايتو با تركيبي از نقوش 
كار رفته است يعني نقش ختايي بخشي از ساختار اسليمي پيچان  ختايي به

را به خود اختصاص داده است در حالي كه نقوش اسليمي موجود در رحل 
 تر داشته و فاقد تزئين ختايي در ساختار خود هستند. ري سادهساختا

 * * ختايي 5
نقوش ختايي در هر دو 

 شود. اثر ديده مي

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 

ختايي در تزئينات رحل ايلخاني در تركيبي قوش ندهد در حالي كه  مي
 كاررفته است. حلزوني و مجزا و با تنوع بيشتري به

 * * هندسي 6
نقوش هندسي در هر 

 شود. دو اثر ديده مي

صورت تكرارشونده و پيوسته  در محراب اولجايتو به كاررفته بهنقوش هندسي 
يبي از نقوش چنين ترك اند و تنوع بيشتري دارند. هم به تصوير درآمده

كه  توان مشاهده كرد. در حالي هندسي و خط را نيز در تزئينات محراب مي
نقوش هندسي رحل ايلخاني به سه گره محدود شده است و فضاي كمي از 

 تزئينات را به خود اختصاص داده است.

 * * خط 7
نقوش خطي در هر دو 

 شود. اثر ديده مي

چنين در  بيشتري است. هم نقوش خطي در محراب اولجايتو داراي تنوع
توان مشاهده كرد.  هايي هم تركيب خطوط را با نقوش هندسي نيز مي بخش

نقوش خطي موجود در رحل ايلخاني از تنوع كمتري نسبت به محراب 
صورت دوران چليپايي به چشم  ي اهللا به برخوردار است و در قسمتي هم كلمه

ي محراب ديده  ط در نمونهخورد كه اين نوع گردش دوراني كلمات و خطو مي
 شود. نمي

 

جد ول 4- مقایسه و بررسی وجوه اشتراک و افتراق نقوش تزئينی رحل ایلخانی حسن بن سليمان االصفهانی و محراب اولجایتو.
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پرتجمل و پرطمطراق که نقوش ختایی نظیر گل پنج پر نیز د ر آن د ید ه 
می شود  به کار رفته است. به بیان د یگر نقوش ختایی د ر ساختار اسلیمی ها 
مشاهد ه می شود  د ر حالی که د ر رحل ایلخانی نقوش اسلیمی و ختایی د ر 
ترکیب ها و گرد ش هایی جد اگانه و متمایز به کار رفته اند . هم چنین د ر د و اثر 
ساختار بصری قرینه و متقارنی د ید ه می شود  که د ر اصل با د ر نظرگرفتن 
خط تقارن د ر آن ها این نکته آشکار می شود  که ترکیب های نقوش تزئینی 
متقارن نبود ه و این قرینگی بصری حاصل مهارت ترکیب بند ی طراح و 

هنرمند  آثار بود ه است. از این  رو این نکته خود  می تواند  د لیلی بر اهمیت 
هنری این د و اثر باشد . به طورکلی می توان گفت که نقوش تزئینی رحل 
ایلخانی تحت تأثیرات متقابل از تزئینات محراب اولجایتو خلق شد ه است و 
رحل ایلخانی ساحتی کوچک از عظمت محراب اولجایتو را با تنوعی بیشتر 
د ر خود  متجلی کرد ه است و هر د و اثر رحل و محراب د ر زمان و مکانی 
یکسان، بازتاب و جلوه هایی از یک حقیقت واحد  هستند  و آن حقیقت ذات 

مقد س پرورد گار است.

پی نوشت ها
1. اَمَّن َخلََق الّسماواِت واالَرَض َو اَنَزَل لَُکم ِمَن الّسماءِ ماًء َفاَنَبتنا بِه َحد ائَِق ذاَت 
بَهَجٍه ماکاَن لَُکم اَن تُنِبتو َشَجَرها َء اِلٌه َمَع اهللِ بَل ُهم َقوٌم یَعد ِلون. یعنی آیا آن 
کیست که آسمان ها و زمین را خلق کرد ه و از آسمان برای شما باران می فرستد  تا 
به آن د رختان و باغ و بستان های شما را د ر کمال سبزی و خرمی می رویانیم که 
هرگز شما از پیش خود  قاد ر به رویاند ن آن د رختان نیستید ، آیا با وجود  خد ای 

یکتا خد ایی هست لیکن این مشرکان روی از خد ا می گرد انند  )قرآن کریم(.
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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.

Keywords
Ilkhanid Qur’an Stand, Isfahan Jami’ Mosque, Oljayto 
Altar, Decorative Motifs.

* Corresponding Author: Tel: (+98-912) 7051898, Fax:(+98-23) 51213535, E-mail: ghazizadeh@shahed.ac.ir

6


