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هرن گچ بری در حرم امام رضا)ع(

درآمد
مطالبــی کــه در ایــن نوشــتار ارائــه می شــود، بخشــی از یــک طــرح 

پژوهشــی بــا عنــوان »تزیینــات معــاری بــارگاه حــرت رضا)ع(« اســت 

کــه بــر اســاس کاســتی های موجــود انتخــاب شــده اســت. نگارنــده مدتی 

ــدس رضــوی  ــتان ق ــوزۀ آس ــاری م ــات مع ــوان کارشــناس تزیین ــه عن ب

ــات و کمبودهــای  ــه مراجع ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ــه کار ب مشــغول ب

موجــود، متوجــه ایــن خــأ شــدم. از ســوی دیگــر، ایــن آثــار و شــواهد 

ــار آســیب هایی جــدی شــده  ــر دچ ــخ حــرم مطه هــرنی در طــول تاری

اســت؛ بــدون آنکــه اطالعــات و مشــخصات ارزشــمند آنهــا در خیلــی از 

مــوارد ثبــت و ضبــط شــود. نتیجــۀ کار کتابــی بــا همیــن عنــوان  اســت 

کــه در ســال 1397 توســط بنیــاد پژوهش هــای اســالمی بــه چــاپ رســید. 

ــه  ــام رضــا)ع(« پرداخت ــری در حــرم ام ــه »هــرن گچ ب ــن نوشــتار، ب در ای

می شــود.



پیشینۀ تزیینات معاری در ایران
تزیینــات معــاری در ایران دارای ریشــه ای کهن و باســابقه 

اســت کــه نشــان از هویّتــی عمیــق دارد. تزیینــات معــاری 

انــواع مختلفــی دارد. یکــی از آنهــا آجرکاری اســت. مــردم ایران 

ــد. یکــی از بناهــای  ــادی در اســتفاده از آجــر دارن ســابقۀ زی

شــاخصی کــه در ســاخت آن از آجــر اســتفاده شــده، معبــد 

چغازنبیــل اســت. )تصویــر 1( ایــن بنــا متعلق به متــدن ایالمی 

اســت و ســاخت آن بــه 1250 قبــل از میــالد برمی گــردد. 

اســتفاده از ایــن مصالــح، در هزاره هــا و ســده های بعــد نیــز 

ادامــه می یابــد، بــه طــوری کــه در دورۀ اســالمی، اســتفاده از 

آجــر و به کارگیــری تزیینــات آجــرکاری در آرامــگاه ســامانی بــه 

اوج خــودش می رســد. )تصویــر 2( همچنیــن در ربــاط رشف 

در نزدیکــی رسخــس متعلــق به دورۀ ســلجوقیان، آن قــدر این 

قبیــل تزیینــات تنــوع پیــدا می کنــد کــه از ایــن بنــا بــه عنــوان 

مــوزۀ آجــرکاری یــاد می شــود. )تصویــر 3(

از دیگــر تزیینــات معــاری، تزیینــات کاشــی کاری اســت 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــز از آن اس ــل نی ــای چغازنبی ــه در بن ک

کاشــی های  باســتان،  دوران  در  آن  بــاارزش  منونه هــای  از 

ــه دورۀ هخامنشــیان اســت.  ــق ب لعــاب دار کاخ شــوش متعل

ــه  ــز ادام ــالم نی ــد از اس ــد در دوران بع ــن رون ــر4( ای )تصوی

ــات آجــرکاری  ــی از تزیین ــا ترکیب ــج ب ــد و به تدری ــدا می کن پی

ــنگان،  ــع س ــجد جام ــویم. مس ــه رو می ش ــی کاری روب و کاش

متعلــق بــه دورۀ خوارزمشــاهیان )تصویــر5( و ایــوان عباســی 

در حــرم امــام رضــا)ع( متعلــق بــه دورۀ صفــوی )تصویــر 6( 

از جملــه مکان هایــی هســتند کــه در تزییــن آنهــا از کاشــی 

اســتفاده شــده اســت.

تصویر 1: چغازنبیل

تصویر 2: آرامگاه سامانی

تصویر 3: رباط رشف، ایوان ورودی

تصویر 4: کاشی های کاخ شوش، موزۀ لوور



تصویر 8: بیشاپور

تصویر 5: تزیینات مسجد جامع سنگان

تصویر 9: بیشاپور

تصویر 6: صحن انقالب، ایوان عباسی، حرم مطهر رضوی

تصویر 10: مسجد جامع نائین اصفهان

تصویر 7: تخت جمشید، آپادانا

تصویر 12: ایوان طالی نارصی، صحن آزادی، حرم مطهر رضویتصویر 11: چغازنبیل



تصویر 14: درگز، بندیانتصویر 13: شهر گور

تصویر 16: درگز، بندیانتصویر 15: درگز، بندیان

تصویر 18: مسجد فریومد، محراب گچ بریتصویر 17: زوزن، محراب گچ بری

تصویر 20: مدرسۀ دو درتصویر 19: بقعۀ هارونیه



حجــاری از دیگــر انــواع تزیینــات معــاری اســت کــه 

منونه هــای قابــل توجهــی از آن را در تخــت جمشــید داریــم. 

)تصویــر 7( اســتفاده از ایــن نــوع تزییــن نیــز تــا دورۀ معــارص 

ادامــه پیــدا کــرده اســت. گچ بــری از تزیینــات شــاخص 

ــه  ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ــه ب ــت ک ــانیان اس دورۀ ساس

گچ بری هــای کاخ شــاپور در شــهر بیشــاپور در نزدیکــی 

کازرون اشــاره داشــت. )تصاویــر 8 و 9( در دورۀ اســالمی نیــز 

اســتفاده از ایــن نــوع تزییــن هانند ســایر تزیینــات همچنان 

ــه  ــوان ب ــه، می ت ــوان منون ــه عن ــه ب ــد ک ــدا می کن ــه پی ادام

ــق  ــن اصفهــان متعل ــای مســجد جامــع نائی گچ بری هــای زیب

ــه  ــر 10( ک ــت )تصوی ــاره داش ــری اش ــارم هج ــرن چه ــه ق ب

ــانی دارد. ــای ساس ــه منونه ه ــیاری ب ــباهت بس ش

ــاز هــم منونه هــای  ــگاری اســت کــه ب ــن دیگــر، کتیبه ن  تزیی

کهن تــری از آن را در چغازنبیــل داریــم )تصویــر 11( و در دورۀ 

ــای  ــود. منونه ه ــع می ش ــیاری واق ــه بس ــورد توج ــالمی م اس

ــام  ــام در حــرم ام ــاتید خوشنویســی بن شــاخصی از آن از اس

رضــا)ع( موجود اســت )تصویــر 12(. نقاشــی از دیگر تزیینات 

معــاری اســت کــه بــه عنــوان مثــال، شــاهد منونه هایــی از 

آن در شــهر گــور در نزدیکــی فیروزآبــاد فعلــی )تصویــر 13( 

متعلــق بــه دوره ساســانی هســتیم و تــداوم اســتفاده از ایــن 

ــال  ــوان دنب ــام رضــا)ع( می ت هــرن را در نقاشــی های حــرم ام

منــود. منبــت کاری و کاربنــدی و مقرنــس نیــز از دیگــر انــواع 

تزیینــات معــاری بــه شــار می رونــد.

پیشینۀ گچ بری در خراسان
گچ بــری فقــط در حــرم کاربــرد نداشــته، بلکــه در خراســان 

هــم دارای پیشــینه اســت و بــرای هزاره هــا و ســده های 

متوالــی مــورد توجــه بوده اســت. برای مثــال، در بندیــان درگز، 

بقایــای بســیار زیبایــی را از گچ بری هــای دورۀ ساســانی داریم؛ 

ــس  ــامل مجال ــه ش ــری ک ــات گچ ب ــه تزیین ــن ب ــاالری مزیّ ت

متعــددی اســت و برهــه ای از تاریــخ ایــران را روایــت می کنــد. 

در کنــار گچ بری هــای بندیــان، کتیبه هایــی بــه خــط پهلــوی 

نیــز بــه کار رفتــه اســت. )تصاویــر 14 تــا 16(

ــد.  ــدا می کن ــه پی ــز ادام ــالمی نی ــد در دورۀ اس ــن رون ای

ــا از  ــه در آنه ــه بناهــای خراســان در دورۀ اســالمی ک از جمل

ــواف  ــی خ ــجد زوزن در نزدیک ــده، مس ــتفاده ش ــری اس گچ ب

)تصویــر17( و مســجد فریومــد در بیــن راه ســبزوار بــه 

تصویر 21: خواجه ربیع

تصویر 22: مصالی مشهد

تصویر 23: خانۀ داروغه



شــاهرود )تصویــر18( کــه محراب هــای گچ بــری آنهــا هــر دو 

متعلــق بــه دورۀ خوارزمشــاهی اســت؛ بقعۀ هارونیــه مربوط 

بــه قــرن هشــتم )تصویــر19(؛ تزیینــات گچ بــری مدرســه دو 

ــای  ــوری؛ بن ــه دورۀ تیم ــق ب ــزاد متعل ــر20( و پری در )تصوی

خواجه ربیــع )تصویــر21( و مصــالی مشــهد متعلــق بــه دورۀ 

صفــوی )تصویــر22(. خانــۀ داروغــه متعلق بــه دورۀ قاجــار از 

دیگــر بناهایــی اســت کــه در آن از تزیینــات گچ بــری اســتفاده 

شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، در ایــن بنــا، در اطــراف بخــاری 

ــری  ــه ســبک فرنگــی گچ ب روســی، داخــل یکــی از اتاق هــا ب

کار شــده اســت. از آنجــا کــه ایــن بنــا یــک مــکان خصوصــی و 

غیرمذهبــی محســوب می شــده، در تزییــن حیــاط آن، نقــوش 

ــت.  ــده اس ــری کار ش ــورت گچ ب ــه ص ــانی ب ــی و انس حیوان

)تصاویــر 23 و 24( خانــۀ ملــک متعلــق بــه اواخــر قاجــار و 

اوایــل پهلــوی )تصویــر 25( و بیارســتان امــام رضــا)ع( متعلق 

بــه دورۀ پهلــوی اول )تصویــر 26( که متأثــر از حس ملی گرایی 

آن دوره ســاخته شــده، از دیگــر بناهــای داخــل شــهر هســتند 

کــه در تزییــن آنهــا از گچ بــری اســتفاده شــده اســت. در کاخ 

ــه رو  ــاخته روب ــری پیش س ــاری از گچ ب ــا آث ــز ب ــاد نی ملک آب

هســتیم کــه ظاهــراً کار فرانسوی هاســت. )تصویــر 27(

هرن گچ بری در حرم امام رضا)ع(
بــه لحــاظ کاربــردی بناهــای داخــل حــرم را می تــوان بــه دو 

دســته تقســیم کــرد: زیارتــی و غیرزیارتــی. از بناهــای زیارتــی 

ــوان  ــده، می ت ــتفاده ش ــری اس ــات گچ ب ــا از تزیین ــه در آنه ک

بقعــۀ مطهــر، دارالســیاده، دارالحفــاظ، دارالوالیــه، دارالرحمه، 

ــه  ــه، داراملرحم ــه، دارالحج ــه، دارالکرام ــه، داراالجاب دارالهدای

ــی  ــای غیرزیارت ــرد. بناه ــام ب ــی)ره( را ن ــام خمین و رواق ام

نیــز شــامل تــاالر ترشیفــات آســتان قــدس، تــاالر اجتاعــات 

ــس  ــرآن و نفائ ــۀ ق ــوی، گنجین ــالمی رض ــوم اس ــگاه عل دانش

آســتان قــدس، ســالن ورودی کتابخانــۀ مرکــزی، تــاالر قــدس 

ــاد پژوهش هــای اســالمی اســت. ــۀ مرکــزی و بنی کتابخان

ــه  ــه کار گرفت ــر ب ــرم مطه ــه در ح ــری ک ــیوه های گچ ب ش

ــی،  ــی، الیه چین ــرق گچ ــته بری، مع ــد از: کش ــده عبارت ان ش

مشــبک، کتیبه هــای گچــی، تنگ بــری و گــچ آیینــه. از جملــه 

نقش مایه هــا نیــز می تــوان بــه گــره، اســلیمی، ختایــی، 

ــاظ  ــه لح ــرد. ب ــاره ک ــی اش ــوش حیوان ــه و نق ــس، کتیب مقرن

تاریخــی، در طــول تاریــخ و در گــذر زمــان، حــرم امــام رضا)ع( 

تصویر 24: خانۀ داروغه

تصویر 25: خانۀ ملک



تصویر 26: بیارستان امام رضا)ع(

تصویر 28: رواق دارالسیاده، تلفیقی از گچ بری، آینه کاری و کتیبهتصویر 27: کاخ ملک آباد

تصویر 30: رواق دارالوالیه، دورۀ جمهوری اسالمیتصویر 29: رواق دارالحفاظ، تلفیقی از گچ بری، آینه کاری و کتیبه نگاری

تصویر 32: رواق دارالرحمه، دورۀ جمهوری اسالمیتصویر 31: رواق دارالرحمه، دورۀ جمهوری اسالمی
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دچــار تغییــر و تحــوالت بســیاری شــده اســت و ایــن رونــد 

ــار و شــواهد  ــه دارد. متأســفانه بســیاری از آث ــان ادام همچن

هــرنی در میــان ایــن تغییــر و تحــوالت از گزنــد حــوادث بــه 

دور منانده انــد و از بیــن رفته انــد یــا دچــار آســیب های جــدی 

ــار  ــات دورۀ قاج ــه اقدام ــوان ب ــه، می ت ــرای منون ــده اند. ب ش

اشــاره منود. در این دوره، بســیاری از تزیینات نقاشــی، کاشــی 

ــا تزیینــات آینــه کاری جایگزیــن گردیــد. و گچ بــری ب

شناخته شــده ای  گچ بــری  اثــر  تنهــا  صفــوی  دورۀ  از 

ــه در  ــورۀ جمع ــون س ــا مضم ــه ای ب ــده، کتیب ــی مان ــه باق ک

اطــراف بقعــۀ مطهــر اســت کــه آن هــم بــه خاطــر اتفاقــات 

متعــددی کــه در حــرم رخ داده، نظیــر انفجــاری کــه در دهــۀ 

ــاد، آســیب جــدی دیــد و در نهایــت،  70 شمســی اتفــاق افت

ایــن اثــر گچ بــری کــه بــه خــط اســتاد علیرضــا عباســی اســت 

ــا بررســی های انجــام  ــه کاری ترکیــب شــد. ب ــات آین ــا تزیین ب

ــه  ــق ب ــری متعل ــار گچ ب ــده از آث ــۀ باقی مان ــا منون ــده، تنه ش

دورۀ افشــار در حــرم امــام رضــا )ع(، کتیبــه ای اســت کــه در 

ــه  ــروف ب ــیاده مع ــه دارالس ــی ب ــال رشق ــاالی ورودی ش ب

صفــۀ حسام الســلطنه کار شــده اســت. )تصویــر28( بر اســاس 

اســناد موجــود، در دورۀ پهلــوی اول تزیینــات گچ بــری در 

رواق دارالســیاده صــورت گرفتــه اســت کــه احتاالً بقایــای آن 

نیــز هنــوز وجــود دارد، امــا از آنجــا کــه در دوره هــای بعــدی 

ــل  ــادگی قاب ــه، به س ــورت گرفت ــیاری ص ــی بس ــای مرمت کاره

ــای  ــه رقم ه ــه ب ــا توج ــاظ ب ــت. در دارالحف ــخیص نیس تش

ــچ  ــات گ ــمتی از تزیین ــه قس ــردد ک ــخص می گ ــود مش موج

ــر 29( در  ــوی دوم اســت. )تصوی ــه دورۀ پهل ــق ب ــه، متعل آین

تــاالر ترشیفــات نیــز از دورۀ پهلــوی اول و دوم آثــار گچ بــری 

بــر جــای مانــده اســت. در دورۀ جمهــوری اســالمی اســتفاده 

از گچ بــری بــه اوج خــودش می رســد و در رواق هــا و بناهــای 

متعــددی در حــرم امــام رضــا)ع( بــه کار گرفتــه می شــود و در 

بســیاری از مکان هــا بــا ســایر هرنهــا بــه خصــوص نقاشــی و 

ــردد. ــق می گ ــه کاری تلفی آیین

یکــی از زیباتریــن رواق هــای حــرم مطهــر بــه لحــاظ 

تزیینــات آینــه کاری، رواق دارالوالیــه اســت کــه در بســیاری 

از قســمت ها، ایــن نــوع تزییــن بــا تزیینــات گچ بــری تلفیــق 

شــده یــا بــر بســری از تزیینــات گچ بــری، آینــه کاری صــورت 

گرفتــه اســت. )تصویــر 30( قســمت قابــل توجهــی از تزیینات 

ــادی اســت. از  ــاس کریم آب ــر اســتاد عب ــری ایــن رواق، اث گچ ب

ــه  ــی ب ــری زیبای ــات گچ ب ــه در آن تزیین ــی ک ــر رواق های دیگ

ــی از  ــن رواق تلفیق ــت. در ای ــه اس ــه، رواق دارالرحم کار رفت

تزیینــات گچ بــری، آینــه کاری، نقاشــی، کتیبــه و گــره بــه کار 

رفتــه اســت. یکــی از کارهــای صــورت گرفتــه در ایــن رواق، 

مجلســی اســت کــه بــر دیــوار رشقــی نقــش بســته و به ســبک 

کشــته بری کار شــده اســت و مضمــون آن واقعــۀ کربالســت. 

ــام رضــا)ع(  ــر رواق هــای حــرم ام ــر 31 و 32( از دیگ )تصاوی

بــه لحــاظ تزیینــات گچ بــری، رواق دارالحجــه را می تــوان 

ــه کاری  ــری، آین ــات گچ ب ــی از تزیین ــرد کــه در آن ترکیب ــام ب ن

و نقاشــی بــه کار رفتــه اســت. از کارهــای قابــل توجــه انجــام 

شــده در ایــن رواق، تزییــن دیــوار رشقــی آن بــوده کــه ترکیبی 

ــرح آن  ــت و ط ــی اس ــوط بنای ــه کاری و خط ــری، آین از گچ ب

ــر34 و 35(  ــت. )تصاوی ــش اس ــتاد ماهرالنق ــه اس ــق ب متعل

گچ بری هــای صــورت گرفتــه در رواق امــام خمینــی)ره( و 

داراملرحمــه آخریــن منونــه  از گچ بری هایــی کــه در حــرم امــام 

ــام شــده، محســوب می شــوند. رضــا )ع( انج

تزیینــات گچ بــری را در بناهــای غیرمذهبــی نیــز می تــوان 

دنبــال منــود. یکــی از ایــن بناهــا تــاالر ترشیفات اســت. عمده 

ــی کار  ــیوۀ فرنگ ــه ش ــاالر در ســقف و ب ــن ت ــای ای گچ بری ه

شــده و در کنــار آن نقش مایه هــای اســالمی نیــز بــه کار 

ــین  ــتاد حس ــا اس ــا 38( در اینج ــر 36 ت ــت. )تصاوی ــه اس رفت
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ــی  ــه هرنمنای ــی زاده ب ــم کال ــتاد ابوالقاس ــرد و اس مطیفی ف

زیباتریــن  جــزو  تــاالر  ایــن  گچ بری هــای  پرداخته انــد. 

ــام رضــا)ع( محســوب  ــوی در حــرم ام گچ بری هــای دورۀ پهل

ــری غیرزیارتــی داشــته  می گــردد. در ایــن مــکان، چــون کارب

اســت، دســت هرنمنــد باز بــوده و از نقــوش حیوانــی از جمله 

نقــش گرفت وگیــر نیــز بــرای تزییــن اســتفاده منــوده اســت. 

)تصاویــر 39 و 40(

در تــاالر دانشــگاه علــوم اســالمی رضــوی و گنجینــۀ قــرآن 

ــای  ــر از گچ بری ه ــی و متأث ــیوۀ فرنگ ــه ش ــز ب ــس نی و نفائ

تــاالر ترشیفــات، گچ بــری کار شــده اســت. )تصاویــر 41 و 42( 

گچ بری هــای ایــن دو مــکان متعلــق بــه اوایــل دورۀ جمهــوری 

اســالمی اســت. ورودی تــاالر قــدس کتابخانــۀ مرکــزی نیــز از 

دیگــر جاهایــی اســت کــه یکــی از تزیینــات عمــدۀ آن گچ بری 

ــی  ــه شــیوۀ الیه چین ــا 45( در اینجــا ب ــر 43 ت اســت. )تصاوی

ــای  ــان در پ ــامی خوشنویس ــدن اس ــا دی ــت. ب ــده اس کار ش

قاب هــای گچ بــری تــاالر قــدس ایــن امــر بــه ذهــن می رســد 

ــدان ســایر رشــته ها  ــارۀ هرنمن ــه درب ــرادی دارد ک ــه چــه ای ک

نظیــر گچ بــری، آینــه کاری، نقاشــی و حجــاری نیــز ایــن اتفــاق 

بیفتــد و بــه ایــن ترتیــب هــم آثــار هــرنی موجــود شناســنامه 

داشــته باشــند و هــم آنکــه حقــوق معنــوی هرنمنــد رعایــت 

شــود.

آخریــن بنایــی کــه بــه لحــاظ تزیینــات گچ بــری در اینجــا 

اشــاره می شــود، تــاالر طربســی بنیــاد پژوهش هــای اســالمی 

آســتان قــدس اســت کــه در آنجــا بــه طــور عمــده بــه شــیوۀ 

کشــته بری و تنگ بــری کار شــده اســت )تصویــر 46( و 

خــود داللــت بــر تــداوم ایــن هرنهــا از گذشــته تاکنــون دارد. 

تنگ بــری شــیوه ای از گچ بــری اســت کــه از دورۀ صفویــه 

رواج بســیاری می یابــد و بهریــن منونه هــای آن را در کاخ 

ــی  ــن اردبیل ــان و مجموعــۀ شــیخ صفی الدی ــو اصفه عالی قاپ

ــم.  داری

خامته
در نهایــت بــاز هــم بایــد تقدیر و قدردانی داشــته باشــم از 

هرنمنــدان گچ بــری کــه در طــول تحقیقــات بســیار باحوصلــه 

بــه ســؤاالت نگارنــده پاســخ دادنــد و در اجــرای هــر چــه بهــر 

ایــن طــرح پژوهشــی یــاری رســاندند. شایســته بــود در ایــن 

ــد  ــزان داده می ش ــن عزی ــه ای ــری ب ــت بیش ــت، فرص نشس

تــا از تجربیــات ارزنده شــان بهــره بربیــم و بــا مســائل و 

ــگاه  مشکالت شــان بیشــر آشــنا شــویم. ای کاش هــرن و جای

آنهــا بیشــر مــورد توجــه قــرار می گرفــت. از جملــه اســاتیدی 

ــان را  ــا ایش ــنایی ب ــار آش ــدت، افتخ ــن م ــده در ای ــه نگارن ک

داشــتم، اســتاد عبــاس کریم آبــادی هســتند. ایشــان نــه تنهــا 

ــای  ــدت درس ه ــن م ــه در ای ــتند، بلک ــی هس ــد قابل هرنمن

زیــادی از ایشــان آموختــم. همچنیــن اســتاد مطیفی فــرد کــه 

بــا مهربانــی و ســخاومتندانه کتاب هایشــان را بــرای من ارســال 

کردنــد و بــه خاطــر بعــد مســافت از ایشــان تلفنــی مصاحبــه 

گرفتــم و ایشــان بــا حوصلــه بــه ســؤاالتم پاســخ دادنــد. از متام 

ایــن عزیــزان سپاســگزارم.
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