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گچبریمسجدسیمرهبامسجد بررســــــیتطبیقیتزیینات
نهگنبدبلخوسامراازدورۀعباسی

کبرشریفینیا*3 کرمی2،ا مهتابمبینی1،طیبهشا

۱ استادیارگروه هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، ۲دانشجوی 

گروه باستان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. ۳ دانشجوی دکتری باستان شناسی- دوران تاریخی، 

)تاریخ دریافت مقاله: ۹6/6/۱5، تاریخ پذیرش نهایی: ۹6/8/۲0(

چکیده
است.  بنا  این  گچ بری  تزیینات  و  آن  مسجد  سیمره،  تاریخی  شهر  میدانی  فعالیت های  در  مهم  بسیار  یافته های  جمله  از 
براساس تاریخ گذاری ارائه شده، این مسجد متعلق به اواخر دوران اموی و اوایل دوران عباسی و به لحاظ آرایه های تزیین، 
گچ بری  بسیار مشابه نمونه های مسجد نه گنبد بلخ و سامرا است. اهداف اصلی پژوهش، شناسایی و معرفی بهتر تزیینات 
گچ بری سامرا  گچ بری مسجد نه گنبد بلخ در آن و نیز تأثیر هنر ایران بر تزیینات  مسجد سیمره، معرفی پیشینۀ برخی تزیینات 
گچ بری مسجد سیمره، سؤاالت اصلی پژوهش عبارتند از: ۱- چه میزان همانندی میان نقوش  است. ضمن معرفی تزیینات 
تزیینات  گچ بری های سیمره در  تزیینی  نقش مایه های  بلخ وجود دارد؟ ۲- حضور  نه گنبد  تزیینی مسجد سیمره و مسجد 
گچ بری سامرا )سبکA, B( چگونه قابل تبیین است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، مساجد سیمره و نه گنبد بلخ به لحاظ 
برخی آرایه های تزیینی و ترکیب بندی بسیار مشابه بوده و می توان پیشینۀ نقوش تزیینی مسجد نه گنبد بلخ را، در مسجد 
ایرانی در ساخت بنای  کرد. از سویی دیگر، در تأیید محتوای متون تاریخی مبنی بر بکارگیری هنرمندان  سیمره جستجو 
گچ بری سامرا از دورۀ عباسی است. این پژوهش، به  گچ بری ایران بر هنر  سامرا، مسجد سیمره نمونه ای آشکار از تأثیر هنر 

کتابخانه ای به سرانجام رسیده است. روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و براساس مطالعات میدانی و 

کلیدی واژههای
گچ بری.  مسجد سیمره، مسجد نه گنبد بلخ، سامرا، تزیینات 
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مقدمه
کاخ ها  گچ بری جهت پوشش دیوارهای  در دوران پیش از اسالم، 
و معابد مورد استفاده قرار می گرفت، زیرا مصالح ساختمانی- سنگ، 
ساروج یا خشــــــت خام- چندان جالب نبود و غنای تزیینات سطح 
دیوارهــــــا، تأثیری بیشــــــتر از دیوارهای بدون تزیین داشــــــت )هیل 
گرابــــــار،۱۳86، ۱0۳(. این نوع از تزیینات وابســــــته به معماری، در  و 
دوران تاریخــــــی ایران به لحاظ فنی و هنری رشــــــد یافت و به یکی از 
شاخصه های هنری دوران ساســــــانی تبدیل شد. با آمدن اسالم به 
ایران، به دالیل متعددی که در دوران تاریخی نیز وجود داشت چون؛ 
زودگیری و پیشرفت در تزیین فضاهای معماری و نیز سفیدی رنگ 
که در تزیین بناهای مذهبی اسالمی مهم تلقی می شد، این هنر  آن 
گیاهی و هندسی آن اخذ، رشد و نمو یافت.  به همراه نقش مایه های 
مسجد سیمره در شهرستان دره شــــــهر از توابع استان ایالم و در ۱40 
کیلومتری جنوب شرقی اســــــتان ایالم، به علت تاریخ بنای آن )اواخر 
دوران امویه و اوایل دوران عباسی( و نیز غنای تزیینات گچ بری آن که 
براساس آرایه های تزیینی دوران ساسانی است، یکی از کلیدی ترین و 

مناسب ترین نمونه های موردی به لحاظ مطالعات معماری مذهبی 
گچ بری است. مشابهت نقوش  ایران و تزیینات وابســــــته به آن یعنی 
گچ بری مسجد نه گنبد  گچ بری های مسجد سیمره با نقوش  تزیینی 
بلخ و بناهای سامرا از دوره عباسی سبب شد تا با هدف معرفی بیشتر 
گچ بری های مسجد سیمره، جایگاه و اهمیت این بنا  و بهتر تزیینات 
در روند مطالعات باستان شناســــــی دوران اسالمی و هنرهای تزیینی 
آن، نشــــــان داده شــــــود. عالوه بر هدف فوق الذکر، دیگر اهداف این 
گچ بری  پژوهش عبارتند از: ۱- نشان دادن پیشینۀ برخی از تزیینات 
که  مســــــجد نه گنبد بلخ در ایران و بصورت موردی در مسجد سیمره 
گچ بری  کشیدن تأثیر هنر  خاستگاهی ساســــــانی دارد. ۲- به تصویر 
گچ بری ســــــبک های A,B سامرا از دورۀ عباسی براساس  ایران بر هنر 

گچ بری مسجد سیمره.  مطالعه موردی تزیینات 
این پژوهش بــــــه روش توصیفی - تحلیلی و تطبیقی و مطالعات 
آن به صورت میدانی )مراجعه به شهرتاریخی سیمره، عکس برداری 
کتابخانه ای به سرانجام رسیده است. از مسجد سیمره( و مطالعات 

پیشینۀپژوهش

پیشــــــینۀ پژوهشی این نوشــــــتار در چهار بخش قابل ارائه است. 
کتب بسیاری در این  که مقاالت و  نخست در بخش ساسانی اســــــت 
گچ بری  زمینه به چاپ رســــــیده اســــــت. به طور ویژه، در رابطه با هنر 
ساسانی منطقۀ سیمره می توان به مقاله ای با عنوان»بررسی و مقایسه 
تطبیقی گچ بری های به دست آمده از کاوش بنای قلعه گوری« نوشتۀ 
که در آن، نویسنده به توصیف  کرد  عطا حســــــن پور) ۱۳۹4(، اشــــــاره 
فرمی و شکلی نقوش تزیینی این محوطه می پردازد. در بخش دوم، 
کتاب  که در رابطه با آن می توان به  گچ بری مسجد سیمره است  هنر 
»کاوش ها و پژوهش های باستان شناســــــی دره شهر)سیمره(« نوشتۀ 
که در آن نویســــــنده ضمن ارائه تصاویری  ســــــیمین لک پور) ۱۳8۹( 
گچ بری مســــــجد ســــــیمره، به توصیف فرمی و شکلی آنها  از تزیینات 
گچ بری های مکشوفه  پرداخته اســــــت و نیز »مطالعه تطبیقی نقوش 
از شهر تاریخی ســــــیمره با نمونه های مســــــجدجامع نائین« نوشتۀ 
که در آن نویسندگان ضمن  کرد  حســــــینی ودیگران )۱۳۹4( اشــــــاره 
مقایســــــه تطبیقی نقوش تزیینی دو بنای موردنظر، قدمت مســــــجد 
ســــــیمره را پیش از مســــــجد نایین و اهمیــــــت آن را در مطالعات هنر 
اسالمی خاطرنشان می سازند. در بخش سوم و چهارم این پژوهش، 
گرفته در رابطه با مسجد نه گنبد بلخ  به ترتیب باید از مطالعات صورت 
 Golombek, Lisa.)1969(, Abbasid Mosque «در مقاله ای با عنوان
at Balkh« نام برد که در آن نویسنده، براساس نوع معماری و تزیینات 
گچ بــــــری آن، به بحثی در رابطه با تاریخ گذاری مســــــجد نه گنبد بلخ و 
گچ بری  تأثیر نواحی غرب دنیای اسالم در ساختار معماری و تزیینات 

که در رابطه با  آن )ســــــبک A,B سامرا( می پردازد و نیز دیگر مطالعاتی 
هنرگچ بری سامرا به چاپ رسیده و در متن پژوهش به آنها ارجاع داده 

شده، نام برد. 

یافتههایپژوهش

گچبریمسجدسیمره تزیینات

از جمله مهم ترین یافته های باستان شناســــــی شــــــهر ســــــیمره، 
که ســــــطوح مختلف  گچ بری مســــــجد آن اســــــت) تصویر۱(  تزیینات 
دیوارهای داخلــــــی این بنا )قوس هــــــای ورودی، ازاره هــــــا و ...( را 

پوشانده است. 
غنــــــای نقوش تزیینی بکار رفته در این آثار و تأثیر مســــــتقیم هنر 
گچ بری ساسانی بر آنها، اهمیت مطالعاتی این یافته ها را دوچندان 
گچ بری های مســــــجد سیمره، به  می کند. بنظر محققین، تزیینات 
کنده کاری با دست ساخته شده اند )لک پور،  دو روش قالب گیری و 
گچ بری ساســــــانی بر نقوش تزیینی  ۱۳8۹، ۱۹4(. با علم به تأثیر هنر 
گچ بری های  گچ بری های ســــــیمره و با اطــــــالع از اینکه در ســــــاخت 
کنده کاری، روش قالب گیــــــری و ریخته گری  ساســــــانی از ســــــه روش 
گچ بری پیش ســــــاخته استفاده شده اســــــت )محمدی فر،  و روش 
۱۳۹4، ۱45(، بنظر می رســــــد با توجه به تکــــــرار نقوش تزیینی، تکرار 
ح های آنها در سطوح دیوارها و وجود میله های آهنی برای نصب  طر
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گچ بری مسجد سیمره با مسجد نه گنبد بلخ و  بررسی تطبیقی تزیینات 

سامرا از دورۀ عباسی

گچ بری مســــــجد ســــــیمره )لک پور، ۱۳8۹، ۱۹5(، همانند  قاب های 
دورۀ ساســــــانی، بیشــــــتر از روش قالب گیری برای ساخت تزیینات 
کلی و  گچ بری مسجد سیمره استفاده شده اســــــت. در یک بررسی 
گچ بری های مســــــجد  جامع، نقــــــوش تزیینی بکار رفته در تزیینات 
گیاهی، نقوش هندســــــی و یک نمونه  ســــــیمره، عبارتند از: نقوش 
گیاهی بکار رفته  نقش انسانی. در تفکیک نقوش فوق الذکر، نقوش 
شامل: برگ مو و خوشــــــۀ انگور با حفره هایی بر سطح برگ آن، برگ 
گل  روزت ،گل  گل های چندپر،  گندم،  کنگر، غنچه نیلوفر، خوشــــــۀ 
کاج، میوۀ بلوط، نقش  له، برگ نخل، میوۀ انار، میوۀ  گل ال کوکــــــب، 

گل تاتوره، پیچک ها و نقش بال )تصویر ۲(.  بال، 
دنیای اسالم در دوران شکل گیری و تحکیم قلمرو و ساختار خود 
بیش از هر چیز دیگر، دچار درگیری های سیاسی بود و فرصت پیرایش 
و پــــــردازش نوع جدید و خاصی از هنر را نداشــــــت. پس ســــــاده ترین 
و بهتریــــــن راه بــــــرای اعالم موجودیــــــت، اخذ و پذیرش شــــــیوه ها و 

سبک های پیشین همراه با تغییرات بود. بر این اساس، شکل گیری 
گردآوری شــــــکل های تمامی سرزمین های فتح  هنر اسالمی را، باید 
شده، توزیع جدید آنها در آن سرزمین ها، نوعی تفکیک معانی مرتبط 
با این اشــــــکال و نیز آفرینش معدودی از شــــــکل های جدید و خاص 
که هنر  گفت  دانســــــت )گرابار، ۱۳۷۹، ۲۳۲(. به همین لحاظ می توان 
اســــــالمی در آغاز راه خود با وضع قوانینی همچون منع تصویر نگاری 
کهن  گســــــترش هرچه بیشتر هنر  و طبیعت پردازی، تنها به انتقال و 
گمارد )مصباح اردکانی و دیگران، ۱۳8۷، ۳۷-۳8(.  ساســــــانی همت 
گچ بری های مسجد  در تأیید مطالب فوق، مطالعۀ موردی تزیینات 
گچ بری های بناهای ساسانی مکشوفه در اطراف  سیمره با تزیینات 
گویای تأثیر  گوری، برزقواله( و دیگر مناطق ایران،  سد ســــــیمره )قلعه 
گچ بری مسجد سیمره  گچ بری ساســــــانی بر تزیینات  مســــــتقیم هنر 
کیش، بیشابور،  است. برای نمونه، برگ و خوشــــــه انگور در برزقواله، 
کرمن، ۱۳8۷، ۷۷5؛ شــــــاهین،۱۳80،  تپه حصــــــار، تپه میل )پوپ و ا

تصویر1-راست،شهرتاریخیسیمرهوموقعیتمسجدسیمره)دیدازغرب(-چپ:مسجدشهرتاریخیسیمره)دیدازجنوبشرق(.
 

 

 

 
گچبریمسجدسیمره. گیاهیتزیینات تصویر2-نقوش
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۲6۳؛ فروزنده مهــــــر،۱۳۹۱، ۷6و6۹ و۷5-۷4(، بــــــرگ نخــــــل در قلعه 
کرمن،  گوری، برزقواله، حصار، تیســــــفون، نظام آبــــــاد، کیش )پوپ و ا
۱۳8۷، ۷۷4 و ۱۷۳؛ شاهین، ۱۳80، ۳۱4؛ فروزنده مهر، ۱۳۹۱، 5۱-۷6 
گوری، برزقواله،  کنگر در قلعه  و۷۲-۷۱؛ حسن پور، ۱۳۹4، ۲۷0(، برگ 
حصار، تیســــــفون، حاجی آباد )فروزنده مهر، ۱۳۹۱، ۷6-5۱ و۷۲-۷۱؛ 
گوری؟،بیشــــــابور، حصار،  حســــــن پور، ۱۳۹4، ۲۷0(، نیلوفر در قلعه 
نظام آباد )فروزنده مهر، ۱۳۹۱، 5۳، شاهین، ۱۳80، ۱۹4-۱66(، خوشه 
گندم یا نقوش قلبی شــــــکل در قلعه گوری، چــــــال ترخان، نظام آباد، 
تپه میل )فروزنده مهر، ۱۳۹۱، ۷0-6۹؛ شــــــاهین، ۱۳80، ۱64-۱۷4، 
گوری، تپه میل، بیشــــــابور، نظام آباد، چال  گل اللــــــه در قلعه   ،)۱6۳
کیش)حســــــن پور، ۱۳۹4، ۲۷0؛ ایازی و میری، ۱۳8۷، ۱۱۲؛  ترخان، 
کوکب در نظام آباد،  گل   ،)Moorey,1979,132 شــــــاهین، ۱۳80، ۳۲0؛
گل   ،)Thompson,1976,fig2 چــــــال ترخان)شــــــاهین، ۱۳80، ۳۱۲؛
روزت در قلعه گوری، برزقواله، جزیره خارک، حاجی آباد، چال ترخان، 
کیش، قلعه یزدگرد )فروزنده مهر، ۱۳۹۱، ۷5-۷4؛ حســــــن پور، ۱۳۹4، 
۲۷0؛ ایازی و دیگران، ۱۳8۷، 50 و ۷6؛ شــــــاهین، ۱۳80، ۳0۹و۱۹8(، 

کاج در برزقواله، نظام آباد، بیشــــــابور )فروزنده مهر، ۱۳۹۱، ۷۱؛  میــــــوه 
شــــــاهین، ۱۳80، ۳۲0 و ۲06(، میــــــوه بلوط در تیســــــفون، نظام آباد، 
کرمــــــن، ۱۳8۷، ۱۷۲؛ لک پور، ۱۳8۹، ۲5۳و۲5۲(،  المعارید )پوپ و ا
کیش،  کرمن، ۱۳8۷، ۱۷۳(، میوه انار در  پیچک در تیسفون)پوپ و ا
نظام آبــــــاد، تیســــــفون، چال ترخان)همان، ۷۹6و ۷۷۳؛ شــــــاهین، 
کیش، نظام آباد،  ۱۳80، ۳۱0؛ Thompson,1976,fig5(، نقش بال در 
گل   ،);Moorey,1979,134 Thompson,1976,fig1(چال ترخــــــان
چهارپر شبدری شکل در قلعه گوری، برزقواله، کیش، تپه میل ورامین، 
گچ گنبد، نظام آباد )فروزنده مهر، ۱۳۹۱، 6۹-68؛ شاهین،۱۳80، ۳08؛ 
کرمن، ۱۳8۷، ۷6۷؛ Moorey,1979,134( قابل مشاهده است. پوپ و ا
ســــــیمره  مســــــجد  گچ بری های  تزیینــــــات  هندســــــی  نقــــــوش 
شــــــامل؛ قاب هــــــای مربــــــع و مستطیل شــــــکل، نقش مایۀلــــــوزی، 
ذوزنقه ای شــــــکل،  نقش مایه هــــــای  مثلثی شــــــکل،  قاب هــــــای 
نقش مایه های دایره ای شــــــکل، زنجیره های یونانی و نوارهای مواج 

است)تصویر ۳(.
گیاهی مسجد سیمره، می توان پیشینۀ استفاده  همانند نقوش 

گچبریهایمسجدسیمره)طرحهابرگرفتهازلکپور،1389؛تصاویرازنگارندگان(. تصویر3-نمونههاییازنقوشهندسیتزیینات
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گچ بری دورۀ ساسانی، ردیابی  از برخی از نقوش هندســــــی را در هنر 
و مورد بررســــــی تطبیقی قرار داد. برای نمونــــــه می توان به مواردی 
گوری )اطراف سد سیمره- چون؛ نقش ــــــمایه لوزی در برزقواله، قلعه 
فروزنده مهــــــر، ۱۳۹۱، 6۷، 48(، نظام آباد )شــــــاهین، ۱۳80، ۱6۹(، 
قاب های مربع و مستطیل  شــــــکل در بیشــــــابور و تپــــــه میل ورامین 
و... با حاشــــــیه هایی از دایره های توخالی )ایازی و دیگران، ۱۳8۷، 
۷5، 6۲، 48، ۱۹؛ شــــــاهین، ۱۳80، ۳0۹(، زنجیره هــــــای یونانی در 
 Moorey, 1979, (کیش قلعه یزدگرد )ایــــــازی و دیگران، ۱۳8۷، 5۱(، 
گچ گنبد )فروزنده مهــــــر، ۱۳۹۱، 6۷(،  گــــــوری، برزقواله،  133(، قلعه 
نوارهای مواج در چال ترخان و نظام آباد )شاهین،۱۳80، ۳۱0، ۲0۷؛ 
Thompson,1976:fig2, fig 3 c.311- 312( و قاب هــــــای دایــــــره ای 
با حاشــــــیه هایی از دایره های توخالی را در بناهایی چون تیسفون 
کرمن، ۱۳8۷، ۱۷۳(، بیشــــــابور )شــــــاهین،۱۳80، ۱66(،  )پــــــوپ و ا
کرد. بنظر  تپه حصار دامغان )ایازی و دیگران، ۱۳8۷، ۲۹(  اشــــــاره 
له  گل تاتوره، ال گیاهی و هندســــــی همچون  می رســــــد دیگر نقوش 
کثیراالضالع و... سبکی محلی و یا تحولی  گون و نقوش هندسی  واژ

در خلق نقش مایه های تزیینی دورۀ ساسانی است. 
گیاهی و هندســــــی مسجد  نکته جالب توجه در مطالعه نقوش 
ح و شکل اجرایی مختلف برخی از نقوش تزیینی  ســــــیمره، تنوع طر
کنگر، برگ نخل، میوۀ انار و...  همچون برگ و خوشــــــۀ انگور، برگ 
گاهی به صورت نیمه باز  کنگر،  گیاهی برگ  است. برای نمونه، نقش 
حلزونی شــــــکل  و در برخی از سطوح دیگر، به صورت پشت به پشت 
و در عیــــــن حال دوبدو روبروی هم و به صورت چرخشــــــی با مرکزی 
کفه صــــــدف مانند، در برخی دیگر از  واحد و یا برگ نخل به صورت 
نمونه ها، برگ نخل در ابعادی بســــــیار بــــــزرگ و برگچه های آن رو به 
که به فاصلۀ هر یک از برگ های نخل، یک دانۀ  داخل و یا به بیرون 

مروارید توخالی اســــــت و در سطوح تزیینی دیگر، نقش برگ نخل به 
صورت هشــــــت جفت نیم برگ با رگ برگ های عمیق قطره ای شکل 
اجرا شده اســــــت. چنین تغییراتی حتی در طراحی میوه هایی چون 
انــــــار با تاج متفاوت و میــــــوه بلوط با تاجی ســــــه پر و پنج پر نیز قابل 
مشاهده است. در بررســــــی نقوش هندسی نیز چنین شیوۀ اجرایی 
مشاهده می شود. قاب های مربعی برخی از سطوح، دارای حاشیۀ 
دالبری شــــــکل و یک ردیف حفره های متوالــــــی در بخش میانی و در 
برخی از سطوح دیگر دارای حاشــــــیه تزیینی به وسیلۀ خوشه های 
گنــــــدم  و یا دارای تزیینات نعل اســــــبی اســــــت. مشــــــابه قاب های 
مربعی شکل، حاشیۀ قاب های دایره ای با نقوشی چون مثلث های 
که به صورت ســــــرباال و ســــــرپایین طراحی شده و یا  کوچک  بزرگ و 
گیاهی نیم برگ های روییده، نقوشــــــی متشــــــکل از  ردیفی از نقوش 
حفره هــــــای مدور در اندازه های مختلف و یا حاشــــــیه ای با تزیینات 
مثلث های متوالی با حفره هایی در میان هر مثلث، خطوط جناغی 
و زنجیره های یونانی طراحی و اجرا شده است. ترکیب بندی نقوش 
گچ بری های مســــــجد ســــــیمره را باید تعاملی میان نقوش  تزیینی 
گرفت. بدون شک ترکیب نقوش هندسی  گیاهی در نظر  هندسی و 
گیاهی در هنر دورۀ ساســــــانی نیز قابل بررسی و مطالعه است. به  و 
گی های هنری دوره ساسانی، تعامل  عقیدۀ برخی از محققین، از ویژ
که در آنها سعی شده تا فرم های  میان فرم هنری و هندسی آثار است 
گیاهی و ارگانیک با سیستم های هندسی پیچیده تر و دارای قابلیت 
گستره های منقوش ترکیب شده و الگوهای تزیینی  تکثیر و ساختن 
پیچید ه تری بیافریند )خوارزمی، ۱۳8۹، ۱۲6(. در دورۀ ساســــــانی، 
گون و هندســــــه  گونا بســــــط جزییات با قواعــــــد توزیع و ترکیب های 
تزیینی، موجب پیدایش نقش ــــــمایه های جدید و اصولی چون اصل 
رعایت تقــــــارن، قرار دادن نقش ها بر روی یکدیگر، درهم پیچیدگی و 

گچبریهایمسجدسیمره. تصویر4-نمونهایازقابهایتزیینی
ماخذ:)لکپور،205-212-263-275-295-303،1389(

گچ بری مسجد سیمره با مسجد نه گنبد بلخ و  بررسی تطبیقی تزیینات 
سامرا از دورۀ عباسی
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گردید )پوپ و دیگران، ۱۳80، ۷80(. در هنر  ح  تغییر مکان محور طر
گیاه وار  گیاهی، در عین برخورداری از صورتی  دورۀ اسالمی نیز نقوش 
کــــــه در تمامی صورت های هنرهای  و آزاد، از قیــــــد و بند نظم اصلی 
اسالمی وجود دارد، خالصی نمی یابد. گاهی نیز این قید )نظم(، آن-
گیاهی یک  که آن را به مثابه صورت  چنان دامن گیر نقش می شــــــود 
نقش هندسی جلوه می دهد. میل به نظم، سبب انتظامات مرکزی، 
گیاهی می گــــــردد و آرایش اجرای  محوری، تقــــــارن و تکرار در نقوش 
نقوش با پیروی از این اصول صورت می پذیرد )نوایی، ۱۳۷4، ۲۷5(. 
شاهد چنین تحولی در تفکر تزییناتی دورۀ اسالمی، سطوح تزییناتی 
گیاهی در درون  که در آنها، نقوش  گچ بری های مسجد سیمره است 
قاب های هندســــــی مختلفی احاطه و تکثیر می شــــــوند۱)تصویر4(. 
گچ بری های مســــــجد سیمره، با وام گیری  گفت؛  در نهایت می توان 
گچ بری هــــــای ساســــــانی و نیز خلق  مســــــتقیم از نقــــــوش تزیینــــــی 
گونه های  آرایه هایی تزیینی از همان نقوش وام گرفته شــــــده، یعنی 
کنگر و...۲ و قــــــرار دادن آنها درون  شــــــکلی مختلف برگ نخل، برگ 
که خود نقشی مهم در ایجاد  قاب های هندســــــی مختلف الشــــــکلی 
تقارن و حرکت را برعهده داشــــــتند، نشانه ای از تقلید و ایجاد تحول 
گچ بری دورۀ ساسانی )شکل و فرم( است.   در قواعد هنری تزیینات 

گچبریمسجدنهگنبدبلخ تزیینات

کیلومتری  مسجد نه گنبد بلخ معروف به حاجی پیاده، در هفت 
کنونی اســــــت. بنظر می رســــــد  جنــــــوب بلخ و در غرب مزار شــــــریف 
ســــــاخت این مسجد شامل دو دوره اســــــت: در دوره اول، براساس 
یک نقشــــــه مربع و با مصالح خشــــــت و چینه با ســــــقف تیرپوش بنا 
شــــــده و در دورۀ دوم، در حدود اوایل قرن ســــــوم هجری، نه گنبد و 
کنونی، جای ســــــقف مسطح و ستون های چوبی  پیل پاهای آجری 
گرفته اند. بنظر می رســــــد قدمت این بنا به اواخر ســــــدۀ دوم  آن را 
هجری برمی گردد )نعمتی بابایلو و صالحی، ۱۳۹0، ۹8(. از مهم ترین 
گچ بری آن است. نقوش  گی های مســــــجد نه گنبد بلخ، تزیینات  ویژ
گیاه  ح های هندسی و اشکال  گچ بری های این مسجد را، طر تزیینی 
تشــــــکیل می دهد )ناجی،۱۳86، ۳۹6(. اصل تقارن و تکرار نقوش، 
گچ بری های مسجد بلخ  گی های تزیینی نقوش  یکی از مهم ترین ویژ

گل روزت، برگچه ها، میوه  گیاهی برگ مو، برگ نخل،  است. نقوش 
گل های چهارپر بزرگ بصورت قاب های هندسی،  بلوط، نقش بال، 
نیلوفر، سراسر سطوح تزیینی این بنا را در برگرفته و این نقوش، تنها 
که ایجاد نوعی سایه روشن می کند، از هم  با خطوط باریک و عمیقی 
گیاهی، تزیینات مختلفی  جدا شده است. بر سطح هریک از نقوش 
چون ســــــوراخ ها )برگ انگور و نیلوفر و نخل و...(  یا نقوش مشبکی 
ک  )برگ نخل در قســــــمت سرستون( مشاهده می شود. برگ های تا
کشــــــیده بصورت مستقل و در  بدون خوشــــــۀ انگور و با ساقه هایی 
گاهــــــی در ارتباط با نقوش برگ نخل و برگچه ها، اطراف  کنار یکدیگر و 
کــــــه از اتصال آنها نقوش  و درون قاب های دایره ای شــــــکل مواجی 
کی با  که هر ربع آن را، برگ تا لوزی شکلی ایجاد شده است، بصورتی 
کلی  برگچه های متصل به آنها دربرگرفته است، در یک ترکیب بندی 
ک نقش شــــــده درون لوزی ها و جهتی صعودی  بــــــا تک برگ های تا
به ســــــمت طاق بنا نقش شــــــده اند. به همین صــــــورت، برگ های 
گاهی  نخل چند لبه ای) 5 تــــــا ۳ لبه ای(، دو به دو روبروی یکدیگر و 
که با نقــــــش نیلوفر و دیگر  گاهی بــــــا حدفاصلی  بصورت مســــــتقل و 
گچ بری دورۀ  گیاهی پر می شــــــود همانند بال های تزیینات  نقوش 
ساســــــانی، طراحی و اجرا شده اند )تصویر 5(. نمونه های مشابهی از 
چنین نقوش تزیینی در تزیینات بناهای ساسانی )کیش(، بناهای 
اموی )قصرالحیر غربی( و بناهای عباســــــی )ســــــامرا( قابل مشاهده 

 .)Golombek,1969, 175-177( است
سطوح مختلف ســــــقف یا سرستون های مســــــجد بلخ، توسط 
گیاهی  شــــــبکه ای از خطوط هندسی تقسیم و سپس توسط نقوش 
گیاهی در درون قاب های هندســــــی  پر می شــــــود. در این بنا نقوش 
)مربع، مســــــتطیل، مثلث، لوزی ، دایــــــره و چندضلعی ها، نوارهای 
که  گیاهی اســــــت  که برخی از آنها همان ســــــاقۀ نقوش  مــــــواج و... ( 
بصورت دورانی ایجاد نقش می کنند و دارای حاشــــــیه هایی تزیینی 
مروارید شــــــکل، خطوط مورب با نقطــــــه ای در میان، مثلث هایی با 
نقاطی در میان و نقوش نعل  اســــــبی و زنجیره های یونانی اســــــت، 
احاطه شــــــده اند )تصویــــــر6(. در بناهای قصرالحیر شــــــرقی از دورۀ 
امویه، سامرا، سیراف، نایین، مسجد ابن  طولون نمونه هایی مشابه 
از چنین طراحی سطوحی تزیینی مشاهده می شود )همان، ۱۷۹-
گچ بری های  ۱۷۷(. براساس مطالعات صورت گرفته، تکنیک ساخت 

گچبریمسجدبلخ. تصویر5-نمونههاییازتزیینات
)Golombek,1969andhttps://archnet.org/sites/3921(:ماخذ



6۷

مسجد بلخ، متعلق به قرون ۹ یا ۱0 م/ سه یا چهار ه.ق. است. برخی 
که در مسجد بلخ، نقوش در قالب نقوش  از محققین براین اعتقادند 
ک( و نقوش انتزاعی )پالمت( قابل تقسیم و حرکتی از  واقع گرا )برگ تا
نقوش واقع گرا به سمت نقوش انتزاعی قابل مشاهده است و نقوش 
گچ بری های این مسجد، بهترین نماینده سبک های A وB سامرا در 
گچ بری سامرا را با تاریخ  گر سبک  A تزیینات  ایران است. بنابراین ا
گچ بری بلخ بدانیم،  8۳۹م . قابل مقایســــــه با برخی از نمونه هــــــای 
تزیینات گچ بری مسجد بلخ باید در همان دوران یعنی نیمه اول قرن 
.۳)Al-Harithy, 2002, 2-3 گرفته شوند )همان، ۱84؛ ۹ م. در نظر 

بحث

کلــــــی بنظر می رســــــد در طراحی نقــــــوش تزیینی  در یــــــک نگاه 
گچ بری های مسجد ســــــیمره، روندی از نقوش طبیعت گرا )واقع گرا( 
به سمت نقوش انتزاعی دیده می شــــــود. همانند نمونه های مورد 
گیاهی  مطالعه در مســــــجد بلخ، این روند بیشــــــتر متمرکز بر نقوش 
ک است. تمامی نقوش توسط خطوط باریک و  کنگر و برگ تا نخل، 
که ایجاد سایه روشن هایی در سطح فضای تزیینی می کنند،  عمیقی 
از هم جدا شده و درون قاب  های هندسی به هم پیوسته ای در یک 

گچبریمسجدنهگنبدبلخ. تصویر6-نمونههاییازقابهایهندسیتزیینات
)https://archnet.org/sites/3921(:ماخذ

گچبریمسجدسیمره. گیاهیتزیینات گچبریمسجدبلخ،پایین:نقوش گیاهیتزیینات تصویر7-باال:نقوش

گچبریمسجدسیمرهوحاشیههایتزیینیآنها. گچبریمسجدبلخوحاشیههایتزیینیآنها،پایین:نقوشهندسیتزیینات تصویر8-باال:نقوشهندسیتزیینات

گچ بری مسجد سیمره با مسجد نه گنبد بلخ و  بررسی تطبیقی تزیینات 
سامرا از دورۀ عباسی
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تقارن و تکرار دامنه دار، اجرا شــــــده اند. دیگر مشــــــابهت های نقوش 
گچ بری های مســــــجد سیمره و مســــــجد نه گنبد بلخ، در دو  تزیینی 
گیاهی و نقوش هندســــــی و در نهایت ترکیب بندی  دســــــته نقوش 
آنها قابل بررســــــی و مطالعه اســــــت. نقوش تزیینی چون نقش برگ 
گل نیلوفر، میوۀ بلــــــوط، نقش بال  گل روزت،  ک، بــــــرگ نخــــــل،  تا
گیاهی و  گل های چهارپر بــــــزرگ از جملۀ مشــــــابهت های نقوش  و 
نقوش هندسی چون، نوارهای مواج، دایره ها، نقوش چندضلعی، 
لوزی ها، مثلث ها، قاب های مربعی و مســــــتطیلی، با حاشیه هایی 
چون خطوط مــــــوازی، دانه هــــــای مروارید شــــــکل، مثلث هایی با 
ســــــوراخ هایی در میان آنهــــــا، نقوش نعل اســــــبی، خطوط مورب با 
گره های هندسی و زنجیرهای یونانی، از  سوراخ هایی در میان آنها، 
گچ بری مسجد سیمره  دیگر مشابهت های نقوش هندسی تزیینات 

و مسجد بلخ است )تصاویر ۷ و 8(. 
گچ بری های مســــــجد  عالوه بر تشــــــابه ظاهری نقــــــوش تزیینی 
سیمره با آرایه های تزیینی مسجد بلخ، نوع ترکیب بندی این نقوش 
نیز زاوایای دیگری را از مشــــــابهت های طراحی سطوح تزیینی این 
دو مســــــجد نشــــــان می دهد. برای نمونه می توان به مواردی چون 
تقســــــیم بندی ســــــطوح داخلی نقوش قاب های دایره ای شکل به 
ک در هر قسمت از  چهارقســــــمت مســــــاوی و قرار دادن برگ های تا
آنها، ایجاد نقوش بال شکل و قرارگیری میوۀ بلوط در مرکز آن، نقش 
گل  نیلوفر به همدیگر متصل  که توسط ســــــاقه های  برگ های نخل 
می شوند، وجود پیچک های متحرک در سطح نقوش که از برگ های 
ک یا نخل منشعب می شوند، روییدن جوانه هایی از میان دو برگ  تا
که همانند نقوش بال مانند طراحی شــــــده اند، نقش یک ردیف برگ 
که  با ساقه مواج و برگچه های برآمده از آنها  ک بدون خوشۀ انگور  تا

کرد )تصویر ۹(.  در یک ردیف مستقل اجرا شده اند، اشاره 
که در طراحی برخی جزییات این نقوش مشاهده  اندک اختالفی 

می شــــــود، به احتمال بسیار، معلول ســــــبک های محلی و تغییراتی 
که براســــــاس ذهنیت هنرمند در ترکیب بندی نقوش تزیینی اعمال 
می شود. نکتۀ دیگر در این میان، بحث تاریخ گذاری مسجد سیمره 
گچ بری آن  و مسجد نه گنبد بلخ براســــــاس نوع معماری و تزیینات 
گچ بری ایران  است. پاسخ به این پرسش در زمینۀ روند تکاملی هنر 
در قرون نخستین اســــــالمی و تعیین جایگاه مسجد سیمره در این 
مسیر، بسیار حائز اهمیت است. مطالعات معماری مسجد نه گنبد 
که عنصر ســــــاخت مساجد اســــــالمی بصورت  بلخ نشــــــان می دهد 
طاق های ســــــتون دار، برگرفته و متأثر از هنر معماری مناطقی چون 
که توسط اعراب در  سوریه، آفریقای شــــــمالی، اسپانیا و... اســــــت 
گســــــترش یافته است.   معماری جهان اســــــالم اســــــتفاده و سپس 
بنابراین، چنیــــــن طرحی در معماری مســــــجدنه گنبد بلخ عنصری 
 Golombek,1969,( وارداتی و متعلق به قرون ۹ تا ۱۱ میالدی اســــــت
که در  Al-Harithy,2002, 2-3 185;(. براین اســــــاس و همانگونــــــه 
گچ بری  مباحث پیشین به آن اشاره شد، نخستین سبک تزیینات 
 )A,B که مشــــــابه نمونه های سامرا )سبک های مسجد نه گنبد بلخ 
است، متعلق به نیمه اول قرن ۹ م/ نیمه اول قرن سوم ه.ق است. 
از ســــــویی دیگر، عبادتگاه مسجد سیمره به شکل T و قابل مقایسه 
که نوع معماری آن در دورۀ  با شبســــــتان مسجد امویه دمشق است 
عباســــــی تداوم می یابد. عالوه بر این، دو محراب مسطح و قرینه در 
دیوار قبلۀ مسجد سیمره نیز مشابه محراب های تخت و مسطح در 
کوفه است. این دو محراب همانند  قبه الصخره اورشلیم و مســــــجد 
محراب مســــــجد ولید در محور اصلی بنا بــــــکار نرفته اند. نکته حائز 
اهمیت دیگر اینکه، پالن این بنا ســــــاده و بدون ســــــتون و همانند 
که  خانه های مســــــکونی اســــــت. مطالعات میدانی نشان می دهد 
بخش هایی از بنــــــا تغییریافته و یا بازســــــازی شــــــده )در دو مرحله 
ح و نقشه ثابت  کل تمامی بنا با یک طر ساخته شــــــده اســــــت( و در 

گچبرهایمسجدسیمرهومسجدنهگنبدبلخ. تصویر9-ترکیببندینقوشتزیینی

گچبریسامرا. تصویر10-نمونهایازسبکهایمختلفتزیینات
)Herzfeld,1923(:ماخذ
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ساخته نشده اســــــت و در نهایت اینکه زمان حیات شهر سیمره در 
محدودۀ زمانی قرن دوم تا قرن چهارم هجری یعنی اواخر دورۀ امویه 
و اوایل دورۀ عباسی است )لک پور، ۱۳8۹، ۱۹۳و۱۲5 و 6۷(. بر این 
 اساس بنظر می رسد، قدمت مسجد سیمره پیش از مسجد نه گنبد 
که  گچ بری دورۀ ساســــــانی  گچ بری آن با تکیه بر هنر  بلخ و تزیینات 
در بخش های پیشین به آن پرداخته شد، مقدمه ای برای مطالعه 
گچ بری قرون  کلی هنر  گچ بری مسجد نه گنبد بلخ و به طور  تزیینات 
نخســــــتین اسالمی باشد. نکته قابل بررســــــی دیگر در این پژوهش، 
که بنظر  گچ بری مسجد بلخ است  گچ بری سامرا بر تزیینات  تأثیر هنر 
گچ بری مسجد سیمره، رویکرد تازه ای را در  می رسد مطالعه تزیینات 
این مسیر نشان  دهد. شهرسامرا در سال 8۳6 میالدی )۲۲۲ه.ق( 
بوسیلة خلیفه المعتصم بنا شد و در مدت چهل و هفت سال )8۳6 

کمیت دولت عباســــــی  تا 88۳ م/۲۲۲تا ۲۷0 ه.ق ( به عنوان مقر حا
شناخته شــــــد )دیماند، ۱۳8۹، ۹۲(. در ایجاد این پایتخت جدید، 
کارگران و مصالح ســــــاختمانی در  کار نبود،  هیچ نوع صرفه جویی در 
کار با  مقادیر بی سابقه ای از سراسر خاور نزدیک جمع آوری شدند و 
ســــــرعتی تقریبًا سرسام آور جریان یافت )هیلن برند، ۱۳85، ۳۹8(4. 
گچ بری  قسمت اعظم خرابه های این شهر و بقایای تزیینات فراوان 
گردید.  کشف  آن، در سال ۱۹۱۳-۱۹۱۱م. به وسیله ارنست هرتسفلد 
گچ بری بدست آمده را در ســــــه سبک تزیینی  هرتســــــفلد تزیینات 

کرد )رایس، ۱۳86، ۳4(5 ) تصویر۱0(. A,B,C دسته بندی 
گچ بری  که برخی از تزیینات  مشــــــاهدات اولیه نشــــــان می دهد 
مسجد سیمره در سبک A و تا حدودی سبک B سامرا قابل ردیابی 
که بر سطح  است. تزیین تمام سطح دیوارها، برگ های مو پنج پره 

گچبریهایمسجدسیمرهوسامرا. تصویر11-مقایسۀنقوشتزیینی
ماخذ:)Herzfeld,1923,185;Al-Janabi,1983,308Golombek,1969;؛لکپور،1389(6.
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که به  آنهــــــا حفره های مدوری وجود دارد، برگچه ها و نیم برگ هایی 
عنوان پرکننده زمینه بکار رفته است، غنچه های نیلوفر سه شاخه، 
که انتهای آنها به همدیگر متصل شــــــده است،  نیم برگ های مویی 
کم عمق و  یک ردیف عمودی تک برگ های پهن مو با رگ برگ های 
کم محصور در میان پیچک های مواج دایره ای، تکرار برگ های  مترا
بال مانند، اســــــتفاده از ردیف دانه های مرواریــــــد توپر در به عنوان 
حاشیه، زنجیرهای یونانی، گل های چهارپره متصل به هم )در سامرا 
کنگری به حالت چرخشی  به صورت شش پره هســــــتند(، برگ های 
له،  گل ال که انتهای آنها در مرکز به یکدیگر پیوسته است، نقش مایۀ 
کشیده با لبه های دالبری، برگ هایی با انتهای  گل روزت، برگ های 
حلزونی شکل و نیم برگ نخل با رگ برگ های قطره ای شکل، برگ و 
ریز نقش های النه زنبوری آن، قاب دایره ای با حفره هایی بر سطح 
گچ بری مسجد سیمره و  آن از جمله مشــــــابهت های میان تزیینات 

گچ بری های سامرا در دورۀ عباسی است )تصویر۱۱(.  تزیینات 
گچ بری های مسجد سیمره  با بررســــــی تطبیقی تاریخ ســــــاخت 
یعنی اواخر دورۀ امویه و اوایل دورۀ عباسی )لک پور، ۱۳8۹، ۱۹۳(، با 
تاریخ ساخت بنای شهر سامرا )8۳6م.(، مستنداتی مبنی بر تأیید 
که در آنها ذکری از بکارگیری هنرمندان سایر  محتوای متون تاریخی 
ممالک چون ایران در ساخت و ســــــازهای سامرا بیان شده است، 
گی های هنری دورۀ امویه در ســــــطوح  حاصل شــــــد. بکارگیری ویژ
که شامل مواردی چون؛ اجرای  گچ بری های مسجد سیمره  تزیینی 
کوچک-  ح ها در درون چهارچوب های ساده هندسی بزرگ و یا  طر
مربع ها، مســــــتطیل ها، مثلث هــــــا و حتی دایره ها )قصر المشــــــتی، 
که می توان  قصرالحیر غربی(، تنوع عظیم مضامین و نقش مایه هایی 
ک، برگ نخل(  گیاهی )تا آنها را در دو دســــــتۀ آرایه های هندســــــی و 
کید بر  کل ســــــطح دیوار و تأ گرایش به پوشش  کرد،  تقســــــیم بندی 
گرابار، ۱۳۷8،  تقابل همچون بنــــــای خربه المفجر )اتینگهــــــاوزن و 
که خود برگرفته از هنر دیگر ســــــرزمین های مفتوحه چون   )4۷-48
قلمرو ساســــــانیان، حوضۀ مدیترانه و آســــــیای مرکزی بود، در هنر 
گچ بری سامرا قابل بررسی و مطالعه است. هیل بر این اعتقاد است 
که در حدود قرن هشــــــتم میالدی، موضوع هــــــا و هدف های ایرانی 
گرفت و به صورت وجه مشخصه،  مورد اســــــتقبال مســــــلمانان قرار 

گچبریساسانیبرآنها. تصویر12-مقایسۀتزییناتسرستونهایامویهدرسوریه،عباسیدرسامرابامسجدسیمرهوتأثیرهنر
ماخذ:)Dimand,1937,311,312,319;Herzfeld,1923;Thompson,1976,platexxii.i؛لکپور،205-207،1389(

درکاخ های بنی امیه در ســــــوریه و اردن و یا به شکلی اصیل تر آن در 
گرابار، ۱۳86، ۱0۳(. برای نمونه  کاخ های سامرا نمود یافت )هیل و 
در قصر المشتی، تکریت، محراب مسجد قیروان و ... نمودهایی از 
تأثیر هنر ساســــــانی )برگ نخل، رشته های مرواریدشکل، نقش بال، 
کاج و...( در شکل  گیری سطوح تزیینی بناهای سنگی  برگ مو، میوه 
و چوبی آنها قابل مطالعه است )Dimand,1937(۷. بنظر می رسد در 
یک خط سیر مشــــــخص، هنر تزیینات ایران دورۀ ساسانی، ابتدا با 
جذب و رشــــــد در فضای هنری دورۀ امویه در مناطق ســــــوریه و ... 
زمینۀ نفوذ به درون ســــــطوح تزییناتی دورۀ عباسی را بدست آورد. 
کامل و یا نیم پالمت های چندلبه ای و نیلوفر  نمونۀ آن نقش پالمت 
سه پره در تزیینات سرستون های سوریه و سامرا و سپس مقایسه آن 

با نمونه های ساسانی و مسجد سیمره در ایران است )تصویر۱۲(.
که در دیگر هنرهای تزیینی و معماری دوران  در نهایت همانگونه 
امویه )پوشــــــش شخص ایســــــتاده در دروازه حمام خربه المفجر، تاج 
و جواهرات ساســــــانی در قبه الصخــــــره ... از دورۀ امویه- اتینگهاوزن 
گرابار، ۱۳۷8، 4۲، ۲0( و عباســــــی )پیاده ســــــازی فن ساخت و ساز  و 
کاخ اخیضر، آرایش چلیپایی اتاق های رســــــمی  ساســــــانی در بنــــــای 
کاخ های جوســــــق الخاقانی و قصر بلکوارا، سنت استفاده از باغ ها  در 
کهن خاور نزدیک )همان، ۱0۹،  )بهشت شــــــاهانه( براساس ســــــنت 
کاخ  ۹۹( و یا  تصاویــــــر بزرگ حوری های دریایی و دختران رقصنده در 
که برخی از آنها در میان قوس هایی مشابه آنچه بر  جوســــــق الخاقانی 
ظروف سیمین عهد ساسانی است و همه آنها تقریبًا به روش ساسانی 
از روبه رو تصویر شده است، به همراه سبک نسبتًا سنگین نقاشی ها 
و تسلط رنگ های قرمز و آبی روشن )رایس، ۱۳86، ۳۳-۳4( در عراق 
نشانه هایی از نفوذ فن و هنر ساســــــانی قابل مطالعه است، می توان 
بیان داشت که حضور نقش مایه های گچ بری دورۀ ساسانی در مناطق 
کز عباســــــیان در عراق با توجه به رونق هنــــــری آن امری بدیهی  و مرا
است. بنابراین با استناد به تاریخ گذاری های ارائه شده برای مساجد 
ایران و بناهای مورد مطالعه در این پژوهش، مسجد سیمره، نمونه ی 
گچ بری ساسانی  کمتر مطالعه شده و البته مهمی از تأثیر مستقیم هنر 
گچ بری قرون نخستین اسالمی و نیز سندی است بر تأثیر  هنر  بر هنر 
گچ بری ایران در خلق برخی آرایه های تزیینی سبک های A,B سامرا. 
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نتیجه

همانند مسجد نه گنبد بلخ، مسجد سیمره به علت نبود مدارکی 
چون سکه و انجام نشــــــدن مطالعات آزمایشــــــگاهی، تنها براساس 
گچ بری، تاریخ گذاری  شــــــواهد معماری، یافته های سفالی و تزیینات 
و متعلق به اواخر دوران امویه و اوایل دوران عباسی است. همانگونه 
گچ بری این مسجد ترکیبی از  گردید، نقوش تزیینی تزیینات  که بیان 
نقوش هندسی )قاب های هندسی( و گیاهی است. اصل تقارن و تکرار 
شاخصۀ اصلی این نقوش محسوب می شود. در این سطوح تزیینی 
گرایشی از  گچ بری های مســــــجد بلخ و سامرا  همانند سطوح تزیینی 
نقوش واقع گرا به ســــــمت نقوش انتزاعی دیده می شود. براین اساس 
گیاهی مسجد سیمره ضمن تأثیرپذیری اولیه از  گونه های  هرکدام از 
گونه های پیچیده ای  گیاهی دوران ساسانی، ساده شده و به  نقوش 
که می توان آن را شروعی برای ایجاد نقوش  در ارتباط با دیگر نقوشی 
اسلیمی در هنر اسالمی دانست، پیوند خورده است. از سویی دیگر، 
که  مطالعۀ تطبیقی تاریخ ســــــاخت بناهای مورد مطالعه نشان داد 
گچ بری های مسجد سیمره پیش از مسجد  تاریخ ســــــاخت تزیینات 
گچ بری ســــــامرا اســــــت. براین اساس و با تکیه  نه گنبد بلخ و تزیینات 
بر مشــــــابهت های تزیینی و ترکیب بندی نقوش تزیینی هرکدام از این 

بناها، می توان اینگونه نتایج بدست آمده را بیان داشت؛

گچ بری مسجد سیمره متعلق به اواخر دوران امویه و  - تزیینات 
اوایل دوران عباســــــی و براساس نقش مایه های شناخته شده دورۀ 

گرفته است. ساسانی شکل 
- در این نقوش، حرکتی از واقع گرایی به سمت انتزاعی گرایی یعنی 
گرفتن از نقوش تزیینی دورۀ ساســــــانی قابل مشاهده است.  فاصله 
گرایش های هنر اســــــالمی به سمت انتزاعی گرایی  بنابراین نخستین 

بصورت موردی در مسجد سیمره قابل مطالعه و توجه است. 
گچ بری های مورد  - براســــــاس مطالعه تطبیقی تاریخ ســــــاخت 
گچ بری ایران در قرون نخســــــتین  مطالعــــــه، در روند مطالعۀ هنــــــر 
اسالمی مســــــجد سیمره پیش از مساجد نه گنبد بلخ، مسجد نایین 
گچ بری قرن ســــــوم ه.ق. شایسته  و دیگر مســــــاجد مزین به نقوش 

بررسی و مطالعه است. 
گچ بری  - مشــــــابهت نقش مایه های تزیین بکار رفته در تزیینات 
گچ بری های سبک A سامرا و به  مســــــجد ســــــیمره با نقوش تزیینی 
کمتری ســــــبک B آن به همراه دیگر مدارک و شواهد تاریخی  میزان 
گچ بری  گچ بری سامرا، تأثیر هنر  که در ســــــاخت تزیینات  نشان داد 
گچ بری مســــــجد  ایــــــران قابل تأیید و نمونۀ مســــــتند آن، تزیینات 

سیمره است.

پینوشتها

گچ بری  که در ســطوح تزییناتی تعدادی از قاب های  ۱  الزم به توضیح اســت 
گیاهی و هندســی در ترکیبی ســاده با یکدیگــر و بدور از  مســجد ســیمره نقــوش 
هرگونه پیچیدگی نقشــی اجرا شــده اند. دلیل چنیــن تغییراتی می تواند معلول 
ح از پیــش تعییــن شــده ترکیــب چنیــن قاب هــای ســاده و پیچیــده ای در  طــر
گچ بری باشــد )برای  ســطوح داخلــی بنــا متناســب با محــل قرارگیری تزیینــات 

ک قاب های دایره ای شکل در تصاویر 4(. نمونه ر. 
ک بــه: لک  پور،  گچ بری های مســجد ســیمره؛ ر.  ۲  جهــت مشــاهدۀ تصاویر 
ســیمین )۱۳8۹(،کاوش ها و پژوهش های باستان شناســی دره شــهر )سیمره(، 

بخش دوم، انتشارات پازینه و سازمان میراث فرهنگی استان ایالم.
گچ بری های مسجد بلخ،  ۳  براساس نظر محققین، نوع معماری و تزیینات 
محصولی وارداتی به این منطقه و برخواسته از مناطق غربی شاید بین  النهرین 
کسب اطالعات بیشتر در رابطه با مقایسه عناصر معماری مسجد  باشد. جهت 

نه گنبد بلخ با آثار و بناهای ساسانی و اوایل اسالمی ر.ک به: 
Golombek, Lisa )1969(, Abbasid Mosque at Balkh,  In Oriental Art, 

Volume XV Issue 3, 185-189.
کامل جهان ایرانی، سلیقه و توده های  که "فتح  گرابار بر این اعتقاد است    4
کــه پرورش  یافتــه فنــون ایرانــی بودنــد در اختیــار امیــران  صنعتگــران ایرانــی را 
کســب اطالعات بیشتر ر.ک به؛  مســلمان قرار داد " )گرابار، ۱۳۷۹، ۲۱۳(، جهت 

دیماند، ۱۳8۹، ۹4.
5  در اولین جلد از نشریه آلمانی Der Wandschimuck، یک نوع نشانه شناسی 
که آنها را در ســه سبک معرفی می کرد ارائه شد: سبک  گچ بری ســامرا  از تزیینات 
اول: )Bevelled style )schragschnittstil، ســبک دوم: cross-hatched و ســبک 
ســوم، leaves vine بــا چهــار حفــره بــر روی برگ هــای آن. ایــن ترتیــب براســاس 
روابط تناوب )تکرار( ســبک ها بود. ارنســت هرتســفلد )۱۹۲۳- ۱۹۲۷م( ســه نوع 

ســبک را با منابع و منشــأ احتمالی آنها تشــخیص داده است: اولی از عنصرهلنی 
کاج )که  کم اســت و از غنچه های شــبیه به میوه  کمتر مترا که  گرفته، دومی  بهره 
کرده، ظاهرًا میراثی از هنر ساسانی  گیاهی تکرار شده( اســتفاده  بارها در اشــکال 
گویا ملهم از بین النهرین و هنر آن  که روشن  تر و طبیعت  گراتر است،  است، سومی 
کرســول ترتیب مطرح  باشــد )گرابار و دیگران، ۱۳۷6، 4۷(. در تاریخ گذاری اخیر، 
که براســاس  شــده را تغییر داد )اصطالح ســبک های A,B,C( و اســتدالل خود را 
کــرد. بر این  ک( قدیم تریــن نــوع تزییــن اســت را صحیــح ارزیابی  آن بــرگ مــو) تــا
اساس سخنرانان آلمانی مایل به استفاده از دسته بندی هرتسفلد و سخنرانان 
 Northedge,  2004,( کرسول بودند انگلیسی عالقمند به استفاده از طبقه بندی 
گچ بری ســامرا ر.ک  کســب اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا ســبک های  9(. جهــت 
Al- گرابــار، ۱۳۷8، 107-108؛ بــه؛ ســبک A)style  vine –Leaf( )اتینگهــاوزن و 
 Northedge, 2004 کرسول، ۱۳۹۳، ۳6۲؛ Janabi, 1983, 308 kazwini,1969, 9;؛ 
گرابار،  کرســول، ۱۳۹۳، ۳6۲؛ اتینگهاوزن و   ()cross-hatch style(Bســبک ،),10
Al-Harithy, 2002, 3-2 ,۱08-۱0۷ ،۱۳۷8( سبک )Bevelled style( C )کرسول، 

۱۳۹۳، ۳6۳و۳64(.
6  بنظر می رســد ســبک C  ســامرا، صورت ســاده شــده برخی نقوش تزیینی 
 Herzfeld,1923,( است A,B سبک های )...گیاهی)نیلوفر سه پره، برگ نخل و
گرابار،  کســب اطالعات بیشــتر ر.ک به: اتینگهاوزن و  orn:28- orn: 49(. جهت 
۱۳۷8، ۱۱0. در تصاویــر فــوق به علت محدودیت صفحات پژوهش از بکارگیری 
گچ بری هــای ســیمره پرهیــز و مخاطبیــن بــه تصاویــر  تمامــی نقــوش تزیینــی 
کتــاب " کاوش هــای و پژوهش های باستان شناســی  بخش هــای پیشــین و بــه 

دره شهر) سیمره(" ارجاع داده می شوند.
کسب اطالعات بیشتر در این باره ر.ک به؛ ۷  جهت 

Dimand, Murice ) 1937(, Studies in Islamic ornament: some aspects of 

گچ بری مسجد سیمره با مسجد نه گنبد بلخ و  بررسی تطبیقی تزیینات 
سامرا از دورۀ عباسی
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omayid and early abbasid ornament, Ars islamica, Vol 4. pp. 293-337.
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