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درآمد

مطالبــی کــه در ایــن نوشــتار ارائــه میشــود ،بخشــی از یــک طــرح
پژوهشــی بــا عنـوان «تزیینــات معــاری بــارگاه حــرت رضا(ع)» اســت
کــه بــر اســاس کاســتیهای موجــود انتخــاب شــده اســت .نگارنــده مدتی
بــه عن ـوان کارشــناس تزیینــات معــاری مــوزۀ آســتان قــدس رضــوی
مشــغول بــه کار بــوده اســت .بــا توجــه بــه مراجعــات و کمبودهــای
موجــود ،متوجــه ایــن خــأ شــدم .از ســوی دیگــر ،ایــن آثــار و ش ـواهد
هــری در طــول تاریــخ حــرم مطهــر دچــار آســیبهایی جــدی شــده
اســت؛ بــدون آنکــه اطالعــات و مشــخصات ارزشــمند آنهــا در خیلــی از
مـوارد ثبــت و ضبــط شــود .نتیجــۀ کار کتابــی بــا همیــن عنـوان اســت
کــه در ســال  1397توســط بنیــاد پژوهشهــای اســامی بــه چــاپ رســید.
در ایــن نوشــتار ،بــه «هــر گچبــری در حــرم امــام رضــا(ع)» پرداختــه
میشــود.
* پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
m.jalali@islamic-rf.ir

پیشینۀ تزیینات معامری در ایران

تزیینــات معــاری در ایران دارای ریشـهای کهن و باســابقه
اســت کــه نشــان از هو ّیتــی عمیــق دارد .تزیینــات معــاری
انـواع مختلفــی دارد .یکــی از آنهــا آجرکاری اســت .مــردم ایران
ســابقۀ زیــادی در اســتفاده از آجــر دارنــد .یکــی از بناهــای
شــاخصی کــه در ســاخت آن از آجــر اســتفاده شــده ،معبــد
چغازنبیــل اســت( .تصویــر  )1ایــن بنــا متعلق به متــدن ایالمی
اســت و ســاخت آن بــه  1250قبــل از میــاد برمیگــردد.
اســتفاده از ایــن مصالــح ،در هزارههــا و ســدههای بعــد نیــز
ادامــه مییابــد ،بــه طــوری کــه در دورۀ اســامی ،اســتفاده از
آجــر و بهکارگیــری تزیینــات آجــرکاری در آرامــگاه ســامانی بــه
اوج خــودش میرســد( .تصویــر  )2همچنیــن در ربــاط رشف
در نزدیکــی رسخــس متعلــق به دورۀ ســلجوقیان ،آن قــدر این
قبیــل تزیینــات تنــوع پیــدا میکنــد کــه از ایــن بنــا بــه عنـوان
مــوزۀ آجــرکاری یــاد میشــود( .تصویــر )3
از دیگــر تزیینــات معــاری ،تزیینــات کاش ـیکاری اســت
کــه در بنــای چغازنبیــل نیــز از آن اســتفاده شــده اســت.
از منونههــای بــاارزش آن در دوران باســتان ،کاشــیهای
لعــابدار کاخ شــوش متعلــق بــه دورۀ هخامنشــیان اســت.
(تصویــر )4ایــن رونــد در دوران بعــد از اســام نیــز ادامــه
پیــدا میکنــد و بهتدریــج بــا ترکیبــی از تزیینــات آجــرکاری
و کاشــیکاری روبــهرو میشــویم .مســجد جامــع ســنگان،
متعلــق بــه دورۀ خوارزمشــاهیان (تصویــر )5و ایـوان عباســی
در حــرم امــام رضــا(ع) متعلــق بــه دورۀ صفــوی (تصویــر )6
از جملــه مکانهایــی هســتند کــه در تزییــن آنهــا از کاشــی
اســتفاده شــده اســت.

تصویر  :4کاشیهای کاخ شوش ،موزۀ لوور

تصویر :1چغازنبیل

تصویر  :2آرامگاه سامانی

تصویر  :3رباط رشف ،ایوان ورودی

تصویر  :5تزیینات مسجد جامع سنگان

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

تصویر  :7تخت جمشید ،آپادانا

تصویر  :8بیشاپور

تصویر  :9بیشاپور

تصویر  :10مسجد جامع نائین اصفهان

تصویر :11چغازنبیل

تصویر  :12ایوان طالی نارصی ،صحن آزادی ،حرم مطهر رضوی

تصویر  :13شهر گور

تصویر  :14درگز ،بندیان

تصویر  :15درگز ،بندیان

تصویر  :16درگز ،بندیان

تصویر  :17زوزن ،محراب گچبری

تصویر  :19بقعۀ هارونیه

تصویر  :18مسجد فریومد ،محراب گچبری

تصویر  :20مدرسۀ دو در

تصویر  :21خواجهربیع

حجــاری از دیگــر انــواع تزیینــات معــاری اســت کــه
منونههــای قابــل توجهــی از آن را در تخــت جمشــید داریــم.
(تصویــر  )7اســتفاده از ایــن نــوع تزییــن نیــز تــا دورۀ معــارص
ادامــه پیــدا کــرده اســت .گچبــری از تزیینــات شــاخص
دورۀ ساســانیان اســت کــه بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه
گچبریهــای کاخ شــاپور در شــهر بیشــاپور در نزدیکــی
کازرون اشــاره داشــت( .تصاویــر  8و  )9در دورۀ اســامی نیــز
اســتفاده از ایــن نــوع تزییــن هامنند ســایر تزیینــات همچنان
ادامــه پیــدا میکنــد کــه بــه عنــوان منونــه ،میتــوان بــه
گچبریهــای زیبــای مســجد جامــع نائیــن اصفهــان متعلــق
بــه قــرن چهــارم هجــری اشــاره داشــت (تصویــر  )10کــه
شــباهت بســیاری بــه منونههــای ساســانی دارد.
تزییــن دیگــر ،کتیبهنــگاری اســت کــه بــاز هــم منونههــای
کهنتــری از آن را در چغازنبیــل داریــم (تصویــر  )11و در دورۀ
اســامی مــورد توجــه بســیاری واقــع میشــود .منونههــای
شــاخصی از آن از اســاتید خوشنویســی بنــام در حــرم امــام
رضــا(ع) موجود اســت (تصویــر  .)12نقاشــی از دیگر تزیینات
معــاری اســت کــه بــه عن ـوان مثــال ،شــاهد منونههایــی از
آن در شــهر گــور در نزدیکــی فیروزآبــاد فعلــی (تصویــر )13
متعلــق بــه دوره ساســانی هســتیم و تــداوم اســتفاده از ایــن
هــر را در نقاش ـیهای حــرم امــام رضــا(ع) میت ـوان دنبــال
منــود .منبـتکاری و کاربنــدی و مقرنــس نیــز از دیگــر انـواع
تزیینــات معــاری بــه شــار میرونــد.

پیشینۀ گچبری در خراسان
تصویر  :22مصالی مشهد

تصویر  :23خانۀ داروغه

گچبــری فقــط در حــرم کاربــرد نداشــته ،بلکــه در خراســان
هــم دارای پیشــینه اســت و بــرای هزارههــا و ســدههای
متوالــی مــورد توجــه بوده اســت .برای مثــال ،در بندیــان درگز،
بقایــای بســیار زیبایــی را از گچبریهــای دورۀ ساســانی داریم؛
تــاالری مزیّــن بــه تزیینــات گچبــری کــه شــامل مجالــس
متعــددی اســت و برهـهای از تاریــخ ایـران را روایــت میکنــد.
در کنــار گچبریهــای بندیــان ،کتیبههایــی بــه خــط پهلــوی
نیــز بــه کار رفتــه اســت( .تصاویــر  14تــا )16
ایــن رونــد در دورۀ اســامی نیــز ادامــه پیــدا میکنــد.
از جملــه بناهــای خراســان در دورۀ اســامی کــه در آنهــا از
گچبــری اســتفاده شــده ،مســجد زوزن در نزدیکــی خــواف
(تصویــر )17و مســجد فریومــد در بیــن راه ســبزوار بــه

شــاهرود (تصویــر )18کــه محرابهــای گچبــری آنهــا هــر دو
متعلــق بــه دورۀ خوارزمشــاهی اســت؛ بقعۀ هارونیــه مربوط
بــه قــرن هشــتم (تصویــر)19؛ تزیینــات گچبــری مدرســه دو
در (تصویــر )20و پریــزاد متعلــق بــه دورۀ تیمــوری؛ بنــای
خواجهربیــع (تصویــر )21و مصــای مشــهد متعلــق بــه دورۀ
صفــوی (تصویــر .)22خانــۀ داروغــه متعلق بــه دورۀ قاجــار از
دیگــر بناهایــی اســت کــه در آن از تزیینــات گچبــری اســتفاده
شــده اســت .بــه عنـوان مثــال ،در ایــن بنــا ،در اطـراف بخــاری
روســی ،داخــل یکــی از اتاقهــا بــه ســبک فرنگــی گچبــری
کار شــده اســت .از آنجــا کــه ایــن بنــا یــک مــکان خصوصــی و
غیرمذهبــی محســوب میشــده ،در تزییــن حیــاط آن ،نقــوش
حیوانــی و انســانی بــه صــورت گچبــری کار شــده اســت.
(تصاویــر  23و  )24خانــۀ ملــک متعلــق بــه اواخــر قاجــار و
اوایــل پهلــوی (تصویــر  )25و بیامرســتان امــام رضــا(ع) متعلق
بــه دورۀ پهلــوی اول (تصویــر  )26که متأثــر از حس ملیگرایی
آن دوره ســاخته شــده ،از دیگــر بناهــای داخــل شــهر هســتند
کــه در تزییــن آنهــا از گچبــری اســتفاده شــده اســت .در کاخ
ملکآبــاد نیــز بــا آثــاری از گچبــری پیشســاخته روبــهرو
هســتیم کــه ظاه ـراً کار فرانسویهاســت( .تصویــر )27

هرن گچبری در حرم امام رضا(ع)

بــه لحــاظ کاربــردی بناهــای داخــل حــرم را میتـوان بــه دو
دســته تقســیم کــرد :زیارتــی و غیرزیارتــی .از بناهــای زیارتــی
کــه در آنهــا از تزیینــات گچبــری اســتفاده شــده ،میتــوان
بقعــۀ مطهــر ،دارالســیاده ،دارالحفــاظ ،دارالوالیــه ،دارالرحمه،
دارالهدایــه ،داراالجابــه ،دارالکرامــه ،دارالحجــه ،داراملرحمــه
و رواق امــام خمینــی(ره) را نــام بــرد .بناهــای غیرزیارتــی
نیــز شــامل تــاالر ترشیفــات آســتان قــدس ،تــاالر اجتامعــات
دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی ،گنجینــۀ قــرآن و نفائــس
آســتان قــدس ،ســالن ورودی کتابخانــۀ مرکــزی ،تــاالر قــدس
کتابخانــۀ مرکــزی و بنیــاد پژوهشهــای اســامی اســت.
شــیوههای گچبــری کــه در حــرم مطهــر بــه کار گرفتــه
شــده عبارتانــد از :کشــتهبری ،معــرق گچــی ،الیهچینــی،
مشــبک ،کتیبههــای گچــی ،تنگبــری و گــچ آیینــه .از جملــه
نقشمایههــا نیــز میتــوان بــه گــره ،اســلیمی ،ختایــی،
مقرنــس ،کتیبــه و نقــوش حیوانــی اشــاره کــرد .بــه لحــاظ
تاریخــی ،در طــول تاریــخ و در گــذر زمــان ،حــرم امــام رضا(ع)

تصویر  :24خانۀ داروغه

تصویر  :25خانۀ ملک

تصویر  :26بیامرستان امام رضا(ع)

تصویر  :27کاخ ملکآباد

تصویر  :29رواق دارالحفاظ ،تلفیقی از گچبری ،آینهکاری و کتیبهنگاری

تصویر  :31رواق دارالرحمه ،دورۀ جمهوری اسالمی

تصویر  :28رواق دارالسیاده ،تلفیقی از گچبری ،آینهکاری و کتیبه

تصویر  :30رواق دارالوالیه ،دورۀ جمهوری اسالمی

تصویر  :32رواق دارالرحمه ،دورۀ جمهوری اسالمی

تصویر  :33رواق دارالکرامه ،دورۀ جمهوری اسالمی

تصویر  :34رواق دارالحجه ،دورۀ جمهوری اسالمی

تصویر  :35تزیینات گچبری رواق دارالحجه و رواق امام خمینی(ره)

تصویر  :36تاالر ترشیفات

تصویر  :۳۸تاالر ترشیفات

تصویر  :37تاالر ترشیفات

دچــار تغییــر و تحــوالت بســیاری شــده اســت و ایــن رونــد
همچنــان ادامــه دارد .متأســفانه بســیاری از آثــار و ش ـواهد
هــری در میــان ایــن تغییــر و تحــوالت از گزنــد حـوادث بــه
دور مناندهانــد و از بیــن رفتهانــد یــا دچــار آســیبهای جــدی
شــدهاند .بــرای منونــه ،میتــوان بــه اقدامــات دورۀ قاجــار
اشــاره منود .در این دوره ،بســیاری از تزیینات نقاشــی ،کاشــی
و گچبــری بــا تزیینــات آین ـهکاری جایگزیــن گردیــد.
از دورۀ صفــوی تنهــا اثــر گچبــری شناختهشــدهای
کــه باقــی مانــده ،کتیبــهای بــا مضمــون ســورۀ جمعــه در
اطـراف بقعــۀ مطهــر اســت کــه آن هــم بــه خاطــر اتفاقــات
متعــددی کــه در حــرم رخ داده ،نظیــر انفجــاری کــه در دهــۀ
 70شمســی اتفــاق افتــاد ،آســیب جــدی دیــد و در نهایــت،
ایــن اثــر گچبــری کــه بــه خــط اســتاد علیرضــا عباســی اســت
بــا تزیینــات آین ـهکاری ترکیــب شــد .بــا بررس ـیهای انجــام
شــده ،تنهــا منونــۀ باقیمانــده از آثــار گچبــری متعلــق بــه
دورۀ افشــار در حــرم امــام رضــا (ع) ،کتیب ـهای اســت کــه در
بــاالی ورودی شــال رشقــی بــه دارالســیاده معــروف بــه
صفــۀ حسامالســلطنه کار شــده اســت( .تصویــر )28بر اســاس
اســناد موجــود ،در دورۀ پهلــوی اول تزیینــات گچبــری در
رواق دارالســیاده صــورت گرفتــه اســت کــه احتامالً بقایــای آن
نیــز هنــوز وجــود دارد ،امــا از آنجــا کــه در دورههــای بعــدی
کارهــای مرمتــی بســیاری صــورت گرفتــه ،بهســادگی قابــل
تشــخیص نیســت .در دارالحفــاظ بــا توجــه بــه رقمهــای
موجــود مشــخص میگــردد کــه قســمتی از تزیینــات گــچ
آینــه ،متعلــق بــه دورۀ پهلــوی دوم اســت( .تصویــر  )29در
تــاالر ترشیفــات نیــز از دورۀ پهلــوی اول و دوم آثــار گچبــری
بــر جــای مانــده اســت .در دورۀ جمهــوری اســامی اســتفاده
از گچبــری بــه اوج خــودش میرســد و در رواقهــا و بناهــای
متعــددی در حــرم امــام رضــا(ع) بــه کار گرفتــه میشــود و در
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بســیاری از مکانهــا بــا ســایر هرنهــا بــه خصــوص نقاشــی و
آیین ـ هکاری تلفیــق میگــردد.
یکــی از زیباتریــن رواقهــای حــرم مطهــر بــه لحــاظ
تزیینــات آین ـهکاری ،رواق دارالوالیــه اســت کــه در بســیاری
از قســمتها ،ایــن نــوع تزییــن بــا تزیینــات گچبــری تلفیــق
شــده یــا بــر بســری از تزیینــات گچبــری ،آینـهکاری صــورت
گرفتــه اســت( .تصویــر  )30قســمت قابــل توجهــی از تزیینات
گچبــری ایــن رواق ،اثــر اســتاد عبــاس کریمآبــادی اســت .از
دیگــر رواقهایــی کــه در آن تزیینــات گچبــری زیبایــی بــه
کار رفتــه ،رواق دارالرحمــه اســت .در ایــن رواق تلفیقــی از
تزیینــات گچبــری ،آین ـهکاری ،نقاشــی ،کتیبــه و گــره بــه کار
رفتــه اســت .یکــی از کارهــای صــورت گرفتــه در ایــن رواق،
مجلســی اســت کــه بــر دیـوار رشقــی نقــش بســته و به ســبک
کشــتهبری کار شــده اســت و مضمــون آن واقعــۀ کربالســت.
(تصاویــر  31و  )32از دیگــر رواقهــای حــرم امــام رضــا(ع)
بــه لحــاظ تزیینــات گچبــری ،رواق دارالحجــه را میتــوان
نــام بــرد کــه در آن ترکیبــی از تزیینــات گچبــری ،آین ـهکاری
و نقاشــی بــه کار رفتــه اســت .از کارهــای قابــل توجــه انجــام
شــده در ایــن رواق ،تزییــن دیـوار رشقــی آن بــوده کــه ترکیبی
از گچبــری ،آینــهکاری و خطــوط بنایــی اســت و طــرح آن
متعلــق بــه اســتاد ماهرالنقــش اســت( .تصاویــر 34و )35
گچبریهــای صــورت گرفتــه در رواق امــام خمینــی(ره) و
داراملرحمــه آخریــن منونـ ه از گچبریهایــی کــه در حــرم امــام
رضــا (ع) انجــام شــده ،محســوب میشــوند.
تزیینــات گچبــری را در بناهــای غیرمذهبــی نیــز میتـوان
دنبــال منــود .یکــی از ایــن بناهــا تــاالر ترشیفات اســت .عمده
گچبریهــای ایــن تــاالر در ســقف و بــه شــیوۀ فرنگــی کار
شــده و در کنــار آن نقشمایههــای اســامی نیــز بــه کار
رفتــه اســت( .تصاویــر  36تــا  )38در اینجــا اســتاد حســین

مطیفیفــرد و اســتاد ابوالقاســم کاملــ یزاده بــه هرنمنایــی
پرداختهانــد .گچبریهــای ایــن تــاالر جــزو زیباتریــن
گچبریهــای دورۀ پهلــوی در حــرم امــام رضــا(ع) محســوب
میگــردد .در ایــن مــکان ،چــون کاربــری غیرزیارتــی داشــته
اســت ،دســت هرنمنــد باز بــوده و از نقــوش حیوانــی از جمله
نقــش گرفتوگیــر نیــز ب ـرای تزییــن اســتفاده منــوده اســت.
(تصاویــر  39و )40
در تــاالر دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی و گنجینــۀ قــرآن
و نفائــس نیــز بــه شــیوۀ فرنگــی و متأثــر از گچبریهــای
تــاالر ترشیفــات ،گچبــری کار شــده اســت( .تصاویــر  41و )42
گچبریهــای ایــن دو مــکان متعلــق بــه اوایــل دورۀ جمهــوری
اســامی اســت .ورودی تــاالر قــدس کتابخانــۀ مرکــزی نیــز از
دیگــر جاهایــی اســت کــه یکــی از تزیینــات عمــدۀ آن گچبری
اســت( .تصاویــر  43تــا  )45در اینجــا بــه شــیوۀ الیهچینــی
کار شــده اســت .بــا دیــدن اســامی خوشنویســان در پــای
قابهــای گچبــری تــاالر قــدس ایــن امــر بــه ذهــن میرســد
کــه چــه ای ـرادی دارد کــه دربــارۀ هرنمنــدان ســایر رشــتهها
نظیــر گچبــری ،آینـهکاری ،نقاشــی و حجــاری نیــز ایــن اتفــاق
بیفتــد و بــه ایــن ترتیــب هــم آثــار هــری موجــود شناســنامه
داشــته باشــند و هــم آنکــه حقــوق معنــوی هرنمنــد رعایــت
شــود.
آخریــن بنایــی کــه بــه لحــاظ تزیینــات گچبــری در اینجــا
اشــاره میشــود ،تــاالر طربســی بنیــاد پژوهشهــای اســامی
آســتان قــدس اســت کــه در آنجــا بــه طــور عمــده بــه شــیوۀ
کشــتهبری و تنگبــری کار شــده اســت (تصویــر  )46و
خــود داللــت بــر تــداوم ایــن هرنهــا از گذشــته تاکنــون دارد.
تنگبــری شــیوهای از گچبــری اســت کــه از دورۀ صفویــه
رواج بســیاری مییابــد و بهرتیــن منونههــای آن را در کاخ
عالیقاپــو اصفهــان و مجموعــۀ شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی
داریــم.

نشســت ،فرصــت بیشــری بــه ایــن عزیــزان داده میشــد
تــا از تجربیــات ارزندهشــان بهــره بربیــم و بــا مســائل و
مشکالتشــان بیشــر آشــنا شــویم .ای کاش هــر و جایــگاه
آنهــا بیشــر مــورد توجــه قـرار میگرفــت .از جملــه اســاتیدی
کــه نگارنــده در ایــن مــدت ،افتخــار آشــنایی بــا ایشــان را
داشــتم ،اســتاد عبــاس کریمآبــادی هســتند .ایشــان نــه تنهــا
هرنمنــد قابلــی هســتند ،بلکــه در ایــن مــدت درسهــای
زیــادی از ایشــان آموختــم .همچنیــن اســتاد مطیفیفــرد کــه
بــا مهربانــی و ســخاومتندانه کتابهایشــان را بـرای من ارســال
کردنــد و بــه خاطــر بعــد مســافت از ایشــان تلفنــی مصاحبــه
گرفتــم و ایشــان بــا حوصلــه بــه ســؤاالتم پاســخ دادنــد .از متام
ایــن عزیـزان سپاســگزارم.

خامته

در نهایــت بــاز هــم بایــد تقدیر و قدردانی داشــته باشــم از
هرنمنــدان گچبــری کــه در طــول تحقیقــات بســیار باحوصلــه
بــه ســؤاالت نگارنــده پاســخ دادنــد و در اجـرای هــر چــه بهــر
ایــن طــرح پژوهشــی یــاری رســاندند .شایســته بــود در ایــن
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