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  1399 -1398رشته معماری       ترم دوم  سال تحصیلی:       ◼مقطع تحصیلی:کارشناسی 

 نام درس: هنرهای سنتی ایران           نام ونام خانوادگی مدرس: مهران رضایی

 09125616244تلفن همراه مدرس:   mehranrezaei056@gmail.comمدرس emailآدرس 

 ◼  هفتمجزوه درس هنرهای سنتی ایران           مربوط به هفته  : جلسه 

 textندارد▪ : دارد                      voiceدارد: ندارد▪                          power pointدارد:  ندارد▪ 

                                   

 هنر  مفهوم

 v به نر و( زن)  معنای به نره و(  نیک)  معنای به سو ، کلمه دو از ترکیبی سانسکریت زبان در

 . است(  مرد)  معنای

 v . است شده ایجاد هنر واژه و شده تبدیل ها به سین اوستایی زبان در

 v . است فرزانه و کامل انسان معنی به که درآمده هنر امروزی شکل به میانه فارسی یا پهلوی زبان در

 v ، فضیلت ، کمال معنای به هنر و شده دگرگون دوباره معنا این اسالمی دوره در ایران ادبیات در

 . است رفته بکار کیاست و دانش ، تقوا ، هوشیاری

 :هنر واقع در

 § . است یافته شکل انسان آفرینش و تصور از که کاری و اثر

 § . است همراه انسان خالقیت با ولی نیست همراه زیبایی با الزاماً

 § .باشد مهارشده هم و خودانگیخته هم که دارد اشاره فعالیتی هرگونه به انتزاعی و عام معنای در

 § مبتنی های ساخته و ابداعات تمامی معنا این در:  است متمایز طبیعت فرایندهای از هنر بنابراین،

 .میگیرد قرار هنر ی زمره در بشری هی خالق ی قوه بر

 § معماری، گرافیک، طراحی سازی، پیکره نقاشی، چون فعالیتهایی به مشخص، معنای در هنر

 .میشود اطالق  سینما و تئاتر رقص، شعر، موسیقی،

 

 دستی  صنایع  بندي  تقسیم

 دارای یک هر که شود می تقسیم دستی و کوچک ، سبک سنگین، دسته چهار به صنایع کلی طور به

 .هستند فردخود به منحصر خصوصیات

 هنرهای که شاخص این با است دستی صنایع های ویژگی و خصوصیاتی دارای نیز سنتی هنرهای تفاسیر این با

 .است شده اشاره ان به ذیل در که است... و تمدن و ومعرفت دینی مبانی و ارزشها از گرفته بر نیز سنتی

 هنر بودن وسنتی سنت مفهوم

 حضور ما هی آیند و امروز زندگی شئون تمامی در همیشه که جاویدانش و ماندگار بعد لحاظ به سنت

 9 .یابد نمی بودن سنتی و کهنگی با مترادف تعریفی داشته،

 صورت  به محسوس عالم به معقول و بلند مفاهیم عالم از را متعالی مفاهیم که است آن پی در سنتی، هنر
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 ماده به معنا تبدیل و معنا به ماده تبدیل برای سنتی، هنر در تالش کل کند، وارد محتوی و فرم و شکل

 .شود می تبدیل و ترجمه ماده به مینوی مفاهیم و مینوی مفاهیم به ماده است،

 به بخشیدن صورت پی در هنرمندان همیشه و باشد می حاکم ای روحیه چنین سنتی هنرهای تمامی در اگر

 .باشد می دینی عقاید و باورها در ملحوظ اعتقادی و فلسفی مبانی و اصول

 

 هندسی  نقوش  پیدایش  فلسفه

 و بازنمایی و داشته تجرید به اعتقاد که است اسالمی تفکر نوع از منبعث هندسی های نقش پیدایش ی فلسفه

 پیروی  اما است، داده قرار تکفیر و تقبیح مورد و دانسته مذموم را خداوندی های آفریده های ازساخته تقلید

 .شود می تأکید و شمرده جایز را پروردگار ی خالقانه صفت از

 به یافتن ره قصد به کردن ساده و گری انتزاعی. است الهی روح عمل ی نحوه گیرد، قرار سرمشق باید آنچه

 مخلوقات عین به عین ساز و ساخت از پرهیز و گریزی طبیعت بر دین اجبار با که طبیعت جوهره و محتوا

 .باشد می همراه الهی

 تاریخچه پیدایش آجر در آثار ایرانی

 نیز  آجر ساخت و پیشینه. گرددبرمی قبل سال هزاران هنر آجرکاری در ایران، به موجب مدارک موجود پیدایش و مصرف آجر، به

 سطح  بر الی و گل زیادی مقدار آنها طغیان از پس و فرات و دجله رودهای ٔ  کناره در باستان ادوار در. رسدمی باستان هایسال به

ات که دارای چسبندگی خاص بودند و پس از اینکه در اثر تابش خورشید آب گل و الی آنها تبخیر رسوب این. کردمی رسوب زمین

آمد. این مصالح به صورت مالت جهت دیوارهای های نامنظم در میخشک به صورت مکعبآمد که الی  هایی به وجود میشد ترکمی

 شد.ای در آن روزگار مصرف میگل چینه 

اند در اثر نفوذ آتش سخت شده که هایی که در کنار رودها به کار گله داری مشغول بودههای چادرنشین قابل توجه است که اجاق 

زمان در ساخت برج بابل خشت های بعد همپیدایش نحوه پخت و در نتیجه تولید آجر شده است. در سالدر واقع این پدیده سبب 

ها به همین نام مشهور ها ابداع شد و به همین دلیل نام آجر که یک واژه بابلی است در اغلب زبانزدن و پختن آجر به وسیله بابلی

ت آجر به تکامل رسید و با پیدایش آجر، تحولی در ساختمان بناها که تا آن ها پخوسیله کلدانی شده است. پس از این مرحله به

روزگار خشتی و گلی بودند به وجود آمد. در نتیجه این امر سبب آغاز بناهای مستحکم و آجری گردید. آجرهای اولیه بدون قالب و 

 تحلیل  و تجزیه خوبی به را آجرکاری هنر تاریخی رسی توانمی ایران در آجرکاری تاریخ شده است. با مطالعهنظیر بالش ساخته می

 .کرد
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 هنر آجرکاری دوره سلجوقی

در دوره ارزشمند معماری سلجوقی از آجر به عنوان مصالح اصلی برای بناهایی مانند کاروانسراها، آب انبارها، بناهای شاهی، بناهای 

 فراوان   و  پراکنده  آثار  در  که  طوری  به ه شده است.استفاد  …  و  مساجد  بلند  هایمناره ها،مقبرهها، مناره  عمومی، مساجد، برج مقبره

 سی از بیش قزوین خرقان برج دو در که جایی تا. هستیم آجرکاری هنر در شگرف بسیار هایهنرآفرینی شاهد دوره این در کشور

 3۷5زدیک به ن اصفهان جامع مسجد در و برجسته کوفی آجری هایخط و زیبا بسیار هاینماسازی  طاق  با همراه آجرکاری نوع

طاق پوش در انواع گوناگون وجود دارد که قسمت اعظم آن از دوره سلجوقی است. در این دوره ارزشمند معماری، شاهد به وجود 

های بلند مساجدی نه منارههای کوفی آجری هستیم. برگردوهای آجری، گره آجری، خطآمدن زیباترین نقوش در انواع گل چین

متر ارتفاع  48متر ارتفاع و مناره ساربان با  30متر ارتفاع، مناره چند وجهی مسجد نائین با حدود  26چون مناره مسجد دامغان با 

 و باالخره مناره بی همتای مسجد علی نیز از آثار این دوره است.

 هنر آجرکاری دوره ایلخانی

ای از تکنیک و اجرا شده است. در دوره ایلخانی شاهد به وجود آمدن گنبد های طاقی آجری وارد تحول گستردهدر این دوره پوشش

متر هستیم. ساخت این گنبد بر روی بسیاری   50  ارتفاع  و متر  40/25ی حدود  بسیار چشم گیر و خوش فرم هندسی سلطانیه با قطر

از گنبدهای کلیساهای اروپا اثر مستقیم گذاشته است. گنبد کلیسای سانتاماریا دلفوره در فلورانس که حدود صدسال بعد از گنبد 

های ای بسیار جالب از گوشه سازی ارد مرحله سلطانیه ساخته شده است از این نمونه است. همچنین در این دوره هنر آجرکاری و

 و آجر تلفیق یا و آجری جناقی و راسته و خفته هایگلچین انواع نقش .است ها در حالت خاص پتکانه، مقرنس شدهگنبدِ خانه

 است.گونه اجراهای شگرف شده این بخش زینت کاشی

های گلچین دار مسجد ورامین و مسجد کبیر یزد و همچنین کاربرد سازیتوان به پتکانه از میان آثار فراوان آجری این دوره می

های آجری در محراب صفه شاگرد در مسجد جامع اصفهان اشاره کرد. در این زمان شاهد به وجود آمدن نوعی آجرهای مقرنسچه 

و نقوش گره هستیم. این مهری   سانتیمتر با حک نام جالله اهلل10×5و    5×5  حدود  یعنی  قدی دو و  کلوک  ٔ  مهری کوچک به اندازه

های راهرو ارتباطی مسجد عمر به صفه هایی چون ازاره های آجر سبب شکل دهی و تزئین استثنایی در آجرکاریها در بین رج

های مهری نیز در غالم های خاص آجری با کلوک و دو قدیشاگرد در مسجد جامع اصفهان شده است. همچنین نوعی گلچین

ت فوقانی در گنبد سلطانیه وجود دارد. یکی از شاهکارهای هنر آجرکاری دوره ایلخانی بنای بی همتای منارجنبان های طبقاگردشی

آید. کل بنا مرحله به نار دیگر به جنبش درمیم درآوریم حرکت به را باریک و ظریف بسیار منار دو از یکی اگر بنا این در است.

 حرکت خواهد شد.مرحله از پشت بام تا سطح زمین دچار 

 هنر آجرکاری دوره تیموری 

های گنبد آجری به تحول کامل عصر تیموری عصر جنبش و خیزش انواع هنرها به خصوص معماری است. در این زمان پوشش

شود. اجراهای خاص در مقابل واکنش های دو پوش گسسته تبدیل میهای دو پوسته پیوسته به گنبدسازیرسد. گنبدسازیمی

ها در شود. به طور کلی بناهای ضدزلزله توسط خشخاشی سازیپیچشی و به خصوص رانشی انجام می-کششی-فشاری نیروهای

ها آجری چون ترکین، گلو در هم، شمسه پوش و بسیاری شود. در این زمان انواع طاق پوشبین دو پوشش گنبدها ساخته می

 ایران  نامی  معماران  توسط  آجرکاری  هنر  از  عظمتی  واقع  به  هاآن  در  ریآج  هایگلچین  انواع.  شودمی  متحول  مطلوب  سرحد  تا دیگر  

 . است شیرازی پسر الدین غیاث و پدر الدین قوام همچون
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های بنایی و معقلی آجری حاصل کار این دوره است. به های کوفی آجری، خطترین انواع نقوش گره آجری، خطزیباترین و شاخص

 به  خراسان در توانمی جمله این از.هستند کاری کاشی هنر با سطح هم جزئیات، و عناصر در تزئینات، توان گفت این جرات می

و بسیاری دیگر  آجرکاری هنر از شاهکارهایی یا و طوس حومه در اخنجان مقبره برج و قائن مسجد زیبای بسیار آجری کارهای

 اشاره کرد.

 هنر آجرکاری دوره صفویه 

در بسیاری از بناها، بخصوص کاروانسراهای بسیار پیشرفته زمان در شکل درون شهری و بیرون شهری استفاده در این دوره از آجر 

اند. در های بسیار اصولی ساخته شدههای بسیار جامع و با اسکلت سازیشده است. این بناها به صورت یک و دو طبقه با طرح

بندان، حصیری، جناقی، سم آهویی، های خفته و راسته، کلوکقوش انواع گلچین هایی دل انگیز با استفاده از نمواردی نیز نماسازی 

 زیر  صورت به آنها مهمترین که است شده کار دوران این در زیبایی بسیار و طاقی هایپوشش. است شده اجرا … و گل برگردان

 .است

 گنبدی •

 عرقچین •

 کته پوش •

 پا تو پا  •

 چهار بخشی •

 چهار گرده پوش •

 چهار ترکی •

 ای هندسیشمسه  •

 است.های باربر تزئینی و تزئینی آجری به وجود آمدهدر دودران صفوی انواع قوس

 های مشبک آجری و نقوش جذاب آجری های کبوترخانه آجری با نماسازیانواع برج 

این تزئینات اغلب های آجری در اشکال مختلف در آن دوره ساخته شده است. در ها و طاسه سازیها و کاربندیانواع رسمی بندی

 .است شده استفاده عناصری به شرح زیر،

 سوسن  •

 نیم سوسن •

 هفتی •

 سینه باز •

 پاباریک •

 لچکی •

 ترنجی •

 سمبوسه  •
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در بین عناصر یاد شده، نقوش زیبای گلچین آجری به کارگرفته شده است. با استفاده این نقوش، بخصوص در بازارها آثار شگرف از 

توان به پلهای بسیار عظیم و گسترده چون سی و سه پل میان آثار بسیار متعدد آجری این دوره میآن تاریخ به جای مانده است. از  

 شده های این بناها تمامی مسائل مربوط به فشار و هیدرولیک آب زاینده رود محاسبهو پل اهلل وردی خان اشاره کرد. در ساخت پایه

 .است

های زنانه، مردانه و گرمخانه با به کارگیری تزئیناتی شده است. در این حمام ها بخشهای آن دوران نیز بسیار اصولی اجرا  بنای حمام

های ظریف و کامالً باربر سنگی کار شده است. انگیز ساخته شده است. اغلب تزئینات این حمام ها، بر روی ستون بسیار پرکار و دل

. است شده اجرا دار آهک مالت و جوش آجر مصالح با و ستردهگ پی از نیز هاستون  سازی زیر که  کرد توان مالحظهدر ادامه می

ر روی آتشخانه و بسیاری مسائل جنبی در این حمام ها رعایت ب مستقر مسی دیگ بندیآب آبروها، زیر حمام، آبروهای همچنین

 آقا در اصفهان را نام برد.توان حمام گنجعلی خان در کرمان و حمام خسرو شده است. از معروف ترین حمام های این دوران می

در دوره صفویه ساختن آب انبارهای آجری با نقوش زیبا نیز بسیار مورد توجه بوده است. نوع بادگیر دارا ین آب انبارها اغلب برای 

 مناطق گرم و خشک کویری ساخته شده است.

 هنر آجرکاری دوره افشاریه و زندیه

های نظامی الزم زمان خود بود. از این رو هنر آجرکاری در این زمان رونق چندانی نداشته کشمکشدر دوره افشاریه ایران درگیر 

های آجری در های بسیار فراوان راهنما با نوعی آجر کاری و به کارگیری گلچین است. اما در این زمان شاهد به وجود آمدن میل

زند بناهای کوچک یه آبادانی رونق گرفت. خصوصاً در خطه حکمرانی خان ها در تمامی کشور هستیم. در دوره زندآنها در کنار جاده

 .گردید بنا گوناگون اشکال در توجهی قابل و و بزرگ

های پا تو پا بر روی های طاقی، از قوس توان به شبستان مسجد وکیل اشاره کرد. این بنا با پوششاز آثار آجری جالب این دوره می

های ای افشان، حاصل شده است. پوششها در این بنا با نقش حجاری جقه شده است. سر ستون سازی های سنگی ساخته ستون 

های پیچ سنگی ابهتی جالب به شبستان این مسجد داده است. در این دوره بازار طاقی تواماً از کار بندی و طاق گنبد بر ستون 

های متقارن های جالب با نورگیرها و هوا کشوع و نوعی کاربندیهای متنهای بسیار جا لب آجری از نقوش گلچین وکیل، با پوشش

 ساخته شده است.

های داخلی است. یکی از آثار آجری بسیار جالب در مجموعه وکیل وجود ارگ کریمخانی با کاربرد آجر و نقوش آجری در قسمت

بعد بنا اجرا شده است. همچنین چهار برج عظیم   های جالب بر گردآگرد چهاردر ناحیه خارجی نیز این نقوش همراه با کنگره سازی

 بوده  برگشت و رفت انگوری خوشه نیم هایطرح هاارگ به شکل مخروطی با نقوش متنوع آجری اخته شده است. نقوش این برج 

نیز از اص داده است. موزه پارس خ شکوهی و ابهت آن به و است آفریده خاصی زیبایی ارگ برج چهار در آجری پدیده این. است

 و بوده تخت کشی بند این. است شده کار یکنواخت بسیار برجسته کشی بند با آجرکاری نوعی موزه این در آثار دوره زندیه است.

میلیمتر جلوتر آمده است. این اجرا، زیبایی چشمگیری در تمام آثار آجری ایران به وجود آورده  3 اندازه به آجر قطعات راستای از

 .برد نام توانمی را زند خان اولیه مقبره و فرنگی کاله عمارت است. از دیگر بناهایی که در آنها از این بندکشی استفاده شده است،

 هنر آجر کاری دوره قاجاریه

های اند. نماهای ساختمانهای بدیعی از خود بروز دادهتیشه داری رونق فراوان داشت و بنایان آجر کار سلیقهدر دوره قاجار هنر 

هایی از آجرکاری به های زیبای آجری بخصوص در سر درب سازی منازل مسکونی هنر آفرینیمسکونی، بیرونی و اندرونی، گلچین

های طاسه دار های رسمی بندیِ آجری، کاربندی آجری و کاربندیانواع طاق پوش اند. در این دوره ساختن بازارها باوجود آورده

 توان می  آنها  میان  از.  است  شده آجری رواج فراوانی داشته است. در این بازارها در متن عناصر، نقوش گلچین آجری بسیاری استفاده
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 طاسه  هایکاربندی با اراک بازار آجری، زیبای هایبندی کار با کرمان بزرگ سوق  چهار و بازار چون دوره این متعدد بازارهای به

 .داشت اشاره … و  دار

های بسیار پر ارزش از کارهای آجری در مایه کاربندی نو و مقرنس بسیار متنوع و گسترده اجرا شده است.برخی در دوره قاجار تیمچه

 مقرنس  با کاشان  در  بخشی  حسین  حاج  تیمچه .  اندداشته  از  های بها چون تیمچه حاجب الدوله در بازار تهران چشمه از این تیمچه 

 بزرگ نیز از آثار این دوره است. ایدهانه و زیبا بسیار قطارهای

. است شده اجرا در دوره قاجاریه در پوشش طاق مسیر راه پله آب انبارها، نقوش متنوع و خالق و به تکامل رسیده آجریِ بسیاری

، انبارها آب در سازی بغل پشت و نماسازیطاق  سازی، پایه سر سازی، درب سر در آجری جالب بسیار نقوش از استفاده همچنین

توان به آب انبار شش بادگیر یزد با اجرای بسیار جالب  زیبایی خاص به نماهای محالتِ شهری داده است. از میان این چنین آثار می

ای کرمان نیز در این دوره ساخته شده است که نقوش خاص آجری بر گنبد تهویه سطح آب انبار اشاره کرد. آب انبار حاج علی آق

 ها آن بسیار خوش نقش است.پله راه پوش طاق  و خود دارد

در دوره قاجاریه از نقوش آجری جالب در نماسازی کاروانسراهای بیرون شهری به وفور استفاده شده است. در اسکلت این کاروانسراها 

 د.انشده ساخته آجر و خشت تلفیق از توجه قابل مقیاسی در نیز

 

 انواع کاشی کاري ایرانی

 کاشی کاری مقرنس •

 کاشی کاری هفت رنگ •

 کاشی کاری مشبک •

 کاشی کاری مَعقِلی •

 کاشی کاری معرق •

 .در ادامه تک تک این موارد را به شما معرفی می کنیم

  

 کاشی کاري مقرنس

 است شده گرفته باشد می خمیده معنی به که کرونیس نام به یونانی ای کلمه از و است قرنیز مفعولی اسم اصل در مقرنس  کلمه

 :شود می انجام صورت چهار به و
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 مقرنس های النه زنبوری •

 .ضلعی می باشد 5همانطور که از نام آن ها پیداست ساختار این نوع مقرنس کاری شبیه به النه زنبور و خانه 

 مقرنس های معلق •

 .ونداین نوع مقرنس کاری مانند قندیل های آهکی از سقف آویزان می ش

 مقرنس های روی هم قرار گرفته •

 .ردیف مقرنس روی هم قرار می گیرند 5تا  2برای ساخت این نوع مقرنس از آجر، گل، گچ و آهک استفاده می شود و بین 

 مقرنس های جلو آمده •

 .دیگر کاربردی ندارنددر این نوع مقرنس کاری از فقط از آجر و گل استفاده می شود و تقریبا می توان گفت گه مصالح 
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 کاشی کاری هفت رنگ

در این نمونه کاشی کاری، خشت های کاشی در اندازه های منظم و با سلیقه هنرمند طوری کنار هم چیده می شوند که با فضای 

 -اطرافشان سازگار باشند. طرح های مورد نظر که می تواند نقاشی های سنتی اسالمی و متن ها مذهبی نوشتی شده هنری

یه روی کاشی ها کشیده می شود و سپس با استفاده از رنگ های مخصوص لعاب، مذهبی را ابتدا با ذغال و به صورت طرح اول

 دهند می قرار  رنگ آمیزی و نقاشی تکمیل می شود و در پایان این کاشی ها را در کوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاشی کاري مشبک

چوب یا فلز نیز انجام می مشبک در لغت به معنی پنجره پنجره، چشمه چشمه یا شبکه ای ساختن چیزی است و این هنر را روی 

کاشی ها به صورت است که آن ها در کنار هم شبکه های را تشکیل می دهند که  دهند، در این نمونه کاشی کاری نحوه چینش

 .نور از آن ها عبور می کند
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 کاشی کاري مَعِقلی

آن خط کوفی را به شکل زاویه دار ترسیم می کنند؛ کاشی خط بنایی یا معقلی یکی از انواع سبک های خوشنویسی است که در 

کاری معقلی نیز به همین صورت می باشد که کاشی ها به صورت زاویه دار در کنار هم قرار می گیرند تا به صورت پازل مانند در 

 .کنار هم عبارت ها و کلماتی را به چشم شما برساند

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاشی کاری معرق

نمونه کاشی کاری هنرمند که به او معرق کار می گشوند کاشی های کوچک از رنگ های مختلف را در کنار هم می گذارد، در این 

دن این کاشی های رنگی و با بوجود آوردن هارومونی رنگ دا قرار هم کنار از بعد. رسد می متر سانتی 3  مساخت این کاشی ها به

دلنشینی را خلق می کند. این نمونه کاشی کاری در دوران سلجوقیان بسیار پیشرفت  مورد نظر هنرمند طرح های بسیار زیبا و

 .داشت و می توان گفت در اوج خود بود
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  آشنایی با هنر گچ بري
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سفیدکاری با گچ که در دوره اشکانیان تکامل یافت نخست پوشش دیواره های خشتی بود به منظور آنکه این دیوارها را از آسیب  

همان حال خاصیت تزیینی نیز داشت، زیرا از زشتی دیوارهای گلی می کاست و خاصه در زینت رطوبت محفوظ بدارد. اما در 

 .دیوارهای آجری و سنگی معمول در دوران بعد یعنی دوره ساسانی نیز بسیار موثر و مفید بود

  

با آن بسیار ساده بود و ار  از دالیل دیگر رواج گچکاری در هنرهای وابسته به معماری ایرانی آن بود که گچ کاری ارزان و کار

طرفی در مصرف وقت، انرژی و هزینه نیز صرفه جویی می شد به همین دلیل در دورانی که معماری ایرانی شیوه پارتی را دنبال 

می کرد ) یعنی دوران اشکانی و ساسانی( استفاده از تزئینات گچ بری در داخل و خارج بناها بسیار رواج یافت و این سنت بر 

سنت دوران پیشین و شیوه پارسی) شیوه معماری دوران ماد و هخامنشی( بود که از حجاری و نقش برجسته و یا آجر  خالف

 .لعابدار برای تزیین بنا استفاده می کردند

  

ز طرح های ظریف و سایه روشن های دقیق بوجود آمده در هنر گچ کاری بسیار مورد توجه ایرانیان قرار گرفت به طوری که بعد ا

شیوه آذری( نیز استفاده از هنر گچ کاری همچنان از  )گرویدن به اسالم نیز در دوران سلجوقی) شیوه رازی( و ایلخانی و تیموری

 .سر گرفته شد و به عنوان نمونه محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان ، اوج گچ بری دوران ایران اسالمی لقب گرفته است

 

ان سبک و فنون گچبری را به چنان ظرافت و تنوعی رساندند که هیچ ملت دیگری در استعمال این به عقیده پرفسور پوپ: ایرانی

 .ماده با ایشان برابری نمی کند

  

 

  

 سیر هنر گچبري ایران
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تنها ایرانیان بودند که گچبری را به پایه یکی از هنرهای زیبا رساندند و گچبری مشبک را به شکل ساده آن افزودند. شاید 

ورترین نمونه گچبری مشبک را بتوان در طبقه ششم عالی قاپو واقع در میدان نقش جهان یافت. همان که تاالر نوازندگان نام مشه

گرفته و هنرمند ایرانی توانسته با بکار گیری صحیح و دقیق و ظریف گچبری مشبک ، نوعی اتاق آکوستیک برای موسیقی ایجاد 

 .کند

  

ز هنر گچبری دارای زیبایی افسون کننده ای بوده است . طرح های گوناگون و پیچیده ای که اغلب در همان دوران قبل اسالم نی

به رنگهای متنوع درخشانی آراسته می شد در آن زمان ها در چشم بیننده منظره باشکوهی بود. البته ویرانه های از هم گسیخته 

ی به جای مانده است، آن جالل و شکوه اصلی را نمی تواند نشان که از کاخ های گچبری شده دوره ساسانی و اوایل دوران اسالم

 .دهد

  

تجربه هایی که از تزیین ظرف های سفالی حاصل شده بود به استادان گچبری بسیار کمک کرد. این ظرف ها فایده عملی داشت 

خانواده های ثروتمند روی آن ها را به انواع طرح و برای سرد کردن آب در تابستان به کار می رفت، ولی ضمنا تجملی نیز بود و 

ها از کنده کاری و نقش برجسته می آراستند. طراحان از تجربه ای که در تکامل این هنر ، یعنی تزیین با ماده ساده واحد، 

 .آموخته بودند برای پیش رفت گچبری در معماری استفاده کردند
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نبه تزیینی و کامال تجریدی دارد و حالت واقگرایی در آنها به ندرت به چشم می خورد. بیشتر نقوش بکار رفته در هنر گچبری ج

در گچبری های دوران ساسانی نقوش حیوانی که به روش خاص، دقیق و اعجاب برانگیزی دارای نمودهایی از خالصه نگاری است 

بر پی برد و از طفی رد پای هنر سنگ تراشی و ، می توان اشکال گراز، طاووس و غزال را مشاهده کرد و به همارت استاد گچ

 .تجربیات حاصله از آن را نیز در این نقوش مشاهده کرد

  

استفاده از مجسمه انسانی به صورت گچبری در هنر پیش از اسالم خاصه در دوران اشکانی قابل مشاهده است. در دوران اشکانی 

که بیشترین آنها را می توان در قصرهای سنگی واقع در هترا دید که از از مسمه سر انسان در تزیینات معماری استفاده می شد 

این نقش در تزیینات طاقها استفاده شده است و طرز به کار بردن آنها در ادوار بعد ، در سبک معماری رومیایی و گوتی فرانسه، 

طقه کیش بدست آمده ) شهری در بین النهرین( مورد تقلید قرار گرفت. این اشکال در ابتدا فقط تمثیلی بود. نیم تنه هایی در من

اما در همین نقوش نیز هیچ گونه عنصر شبیه  .که تاج هایی به سر دارند که از آن می توان مقام سلطنتی آنها را معلوم ساخت

ت و سازی در چهره بکار نرفته و مهم شناخته نشده است. شاه در اینجا تنها مظهر قدرت، شخصیت و مجری وظایف مقدس اس

 .شخص معینی نیست

  

 

  

در دوران بعدی یعنی دوران ساسانی هرچند تاثیرات هنر یونانی ، رومی و بیزانسی شدت یافت و به تبع آن باید دیدگاه های واقع 

انی گرا افزایش می یافت ، اما این واقع گرایی تنها در موضوعات هنری نمود یافت نه در شکل اجرای آثار. توضیح آنکه در هنر ساس

اعم از گچبری و نقش برجسته ، موضوع ممکن است واقعیت تاریخی و ثبت یک رویداد مهم باشد اما در پرداخت تناسبات و 

 .تزئینات هم چنان دیدگا های نمادگرا حفظ شده اند
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از ترقی بازماند.  متاسفانه به دلیل منع هنر پیکره سازی در دوران اسالمی اگرچه هنر گچبری نابود نشد اما بسیار تضعیف شد و

 .بسیاری از آثار گچبری دوران ساسانی شکسته و خورد شد و از نظر هنر پیکره تراشی و پیکره سازی پست و زشت جلوه نمود

  

تنها چیزی که از هنر گچبری زنده ماند را می توان در درون کاخها جست. هنر گچبری به صورت الینقطع در تزیینات کاخ های 

ساسانی تا دوران معاصر پی گرفته شد . ردیف طاقچه های گود ، مانند آنچه در قصرهای خلفا در سامره دیده می ایرانی از دوران 

شود، و نقوش گچبری دیوارها، مانند آنچه روس ها در قصرهای سلجوقی ترمذ یافته اند، یا در حفاری هایی که از طرف موزه 

 .زئیناتی تجریدی و ساده ام نشانه کمال و زیبایی هنر در این ادوار داردمتروپلیتن در نیشابور به عمل آمده همه نشان از ت

  

هنر گچبری دوران اسالمی توانست راه خود را با تکیه بر نقوش انتزاعی و هندسی در هنر اسالمی نیز باز کند به طوری که نمونه 

وبی مشاهده کرد. به عنوان نمونه محراب  های بی نظیر هنر گچبری اسالمی را می توان در مساجد خاصه در محراب ها به خ

مسجد بزرگ شیراز، مسجد جامع بسطام و مسجد میدان ساوه نمونه هایی از عالی ترین هنر گچبری اسالمی را در خود جای داده 

 .اند

 


