طراحی پارچهی مبلمان داخلی منزل

با الهام از نقشمایههای سردر مسجد جامع اشترجان
سید امیر رجایی باغسرخی

کارشناس ارشد ارتباط تصویری ،مدرس دانشکدهی هنر ادیان و تمدنها ،دانشگاه هنر اصفهان

طراح :مرضیه اجاقی

کارشناس ارتباط تصویری

چکیده
تزیینات وابسته به معماری یکی از شاخههای هنرهای بصری ایران است که دارای قابلیتهای بسیاری در زمینهی
طراحی و ارتباطات بصری است .به منظور ایجاد پشتوانهی فرهنگی هنری در هنرهای کاربردی معاصر کشور ،استفاده
از این گنجینهی عظیم نه تنها الزم که ضروری اس��ت .برای به کارگیری و اس��تفاده از این قابلیتها ،نخستین مرحله،
ش��ناخت دقیق نقشمایههاست .مسجد جامع اشترجان واقع در روستای اشترجان استان اصفهان ،یکی از بناهای به
جا مانده از معماری با شکوه دورهی ایلخانان مغول است .سردر رفیع این بنا در سمت شمال و سردر کوچکتر آن در
سمت شرق بنا دارای تزیینات غنی آجرکاری ،کاشیکاری و گچبری قابل توجه و در برخی موارد حتی نمونههای نادر و
بینظیری از تزیینات اس��ت .در این پژوهش س��عی شده است تا ابتدا تزیینات معماری سردر شمالی و سردر شرقی
این بنا به وسیلهی عکاسی برداشت و با نرمافزار به طور دقیق تجزیه و تحلیل گردد .پس از بررسیهای انجام شده
مشخص شد که تزیینات انجام شده در سردر شمالی بنا با تکنیکهای آجرکاری و انواع کاشیکاریهای معرق صورت
گرفته و از گچبری تنها در س��ردر ش��رقی بنا استفاده شده اس��ت .به غیر از کتیبهها ،بیشتر نقوش سردر شمالی را
نقوش هندس��ی و سردر ش��رقی را نقوش گیاهی تش��کیل میدهند .عمده رنگهای به کار رفته در کاشیکاریهای
معرق سردر شمالی ،رنگهای فیروزهای ،الجورد و سرمهای است که در کنار آجرهای بدون لعاب ُاکر قرار گرفتهاند.
در مرحلهی بعد ،پس از شناخت و تحلیل نقشمایههای مذکور ،تواناییها و قابلیتهای موجود در آنها جهت طراحی
پارچه مورد ارزیابی قرار گرفت .با انتخاب و گزینش نقشهای مناسب و انجام تغییرات مختلف بر روی آنها ،مراحل
طراحی پارچههای مبلمان منزل صورت پذیرفت .در این طراحیها تالش شده است تا همواره پارچههای طراحی شده
متناس��ب با کاربرد آنها در مبلمان منزل طراحی و اجرا ش��وند .طراحیهای ملهم از این نقشمایهها نش��ان دهندهی
قابلیته��ای کاربردی بس��یار زیاد آنه��ا در هنرهای کاربردی جدی��د از جمله طراحی پارچ��ه و عناصر مبلمان داخلی
است.
کلید واژهها:
دورهی ایلخانان ،سردر مسجد جامع اشترجان ،نقشمایههای هندسی ،کتیبه ،طراحی پارچه ،مبلمان منزل
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تصوير  )1نمای شمال شرقی و سردر رفیع مسجد جامع اشترجان

مقدمه

بهرهگیری از گنجینهی عظیم هنر و تمدن ایران از دغدغههای
همیشگی هنرمندان و طراحان بوده است؛ به خصوص طراحانی
که به دنبال ایجاد هویت بومی در طراحیهای خود هستند .در
میان شاخههای بسیار متنوع طراحی و دیزاین ،یکی از حوزههای
موجود ،طراحی داخلی و طراحی پارچه میباش��د که متأسفانه
این روزها در طراحی این ش��اخه کمتر به پیشینههای تاریخی
هنر کش��ور توجه میش��ود .اکثر طرحهای موجود در طراحی
پارچ ه و مبلمان داخلی کش��ور را طرحهای وارداتی یا طراحی
داخل��ی وام گرفته از هنر غرب تش��کیل میدهد .لذا جهت حفظ
گنجینههای بزرگ هنر ایران الزم است تا در طراحیهای جدید
توجه بیش��تری به این ش��اخه از هنر شود و با نگاه عمیقتری
به آنها ،قابلیته��ای موجود در این نقوش مورد اس��تفادهی
هنرمندان و طراح��ان قرار گیرد .الزم��هی بهرهگیری مفید از
ای��ن منابع عظیم در هر یک از ش��اخههای هن��ری ،جمعآوری
جامع ،مطالعهی دقیق و ش��ناخت هر چه بیشتر تمامی ابعاد و
قابلیتهای موجود در آنهاس��ت .یکی از حوزههای مفید برای
این نوع مطالعات شاخهی تزیینات معماری است .مطالعاتی که

تا کنون در زمینهی نقشمایههای تزیینات معماری انجام شده
به نسبت بناهایی که در کشور پهناور ایران وجود دارد بسیار
ان��دک بوده اس��ت .این ضعف به خصوص در هنر س��دههای
میانهی ایران مانند دورهی سلجوقیان و ایلخانان مغول بیشتر
مش��اهده میش��ود (رجایی -حلیم��ی .)6 ،1388 ،در این مقاله
سعی شده است تا با بررسی قسمتی از نقوش تزیینات معماری
اسالمی ایران در دورهی ایلخانان به شناخت صحیحی از آنها
دست یافته و با استفاده از قابلیتهای بصری موجود در آنها
به طرحهای جدیدی همسو با س�لایق روز جامعه دست یافته
شود .از این رو تالش ش��ده است تا ابتدا با عکاسی مناسب و
سپس طراحی مجدد نقشمایهها به طور دقیق نظام کلی و اصول
طراحی نقشمایهها به دست آمده و سپس با الهام و بهرهگیری
از آنها طراحی پارچه در راس��تای استفاده در مبلمان داخلی
منزل انجام گیرد.
دورهی ایلخان��ان مغول یکی از دورههای مهم هنر و معماری
در ایران است که نسبت به سایر ادوار تاریخی از جمله سلجوقی،
صف��وی و قاج��ار کمتر م��ورد توجه پژوهش��گران عرصهی
هنر و معماری ای��ران قرار گرفته اس��ت .وجود خصیصههای

سال  /22شماره  / 32تابستان 1391

49

منحصربهفرد در تزیینات این دوره از جمله توجه بسیار زیاد به

بودن��د که گچبری را به پایهی یکی از هنرهای زیبا رس��اندند و

هندسه در معماری یا سایر هنرها باعث شده است تا آثار بدیعی

گچبری مش��بک را به شکل سادهی آن افزودند .اما پیشرفتی که

در این زمینه برای ما به یادگار بماند .همانگونه که س��لجوقیان

در تکنی��ک و نقوش دورهی ایلخانان رخ داد تا قبل از آن و حتی

استفاده از آجر را به صورت بسیار خالق و متنوعی در تزیینات

دورههای بعد نیز بیسابقه بوده است (پوپ.)88 ،1338 ،

خود به کار بس��ته و باعث خلق ش��اهکارهای مختلفی شدهاند،
ایلخانان مغول نیز با بهکارگیری بس��یار ظریف و مناس��ب گچ

مسجد جامع اش��ترجان یکی از آثار معماری به جا مانده از

دورهی ایلخان��ان بوده که مخصوص ًا به لحاظ تزیینات موجود

بهعنوان تکنیک اصلی تزیینات این دوره باعث شدند تا بسیاری از

در آن کمتر زیر ذرهبین پژوهش��گران قرار گرفته است .تمرکز

مورخین و پژوهشگران ،این دوره را به عنوان عصر گچ معرفی

ای��ن پژوهش بر روی تزیینات موجود در س��ردر ش��مالی که

کنند .پروفسور پوپ 1معتقد است ایرانیان سبک و فنون گچبری

بیش��تر به صورت تزیینات کاشیکاری بوده و تزیینات سردر

را به چنان ظرافت و تنوعی رس��اندهاند که هیچ ملت دیگری در

شرقی بنا که با تکنیک گچبری کار شده قرار دارد.

استفاده از این ماده به مهارت ایرانیان نرسیده است .تنها ایرانیان

نمونههای آماری از میان کلیهی نقشمایههای موجود در میان

تصویر  )2نمای سردر شمالی مسجد جامع اشترجان
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تصویر  )4نمای سردر شرقی و تزیینات گچبری آن

تصویر  )3تصویر هوایی مسجد جامع اشترجان و موقعیت آن نسبت به روستا

تزیینات این دو سردر و به روش غیر تصادفی انتخاب شدهاند.

مس��لمان مغول ،س��لطان محمد خدابنده (اولجایتو) بهوسیلهی

بنابراین ،مقالهی پیش رو با هدف شناخت بیشتر هنرهای تزیینی

خواجه فخرالدی��ن محمدبن محمودبن علی اش��ترجانی که به

ایران و کاربرد آنها در طراحی پارچهی معاصر انجام شده و

روایت کتیبهی سردر بزرگ مسجد ،ملک الوزراء عنوان داشته

به منظور پاس��خگویی به دو سؤال عمده که حاصل دو فرض

بنا گردیده و از آثار نفیس و تاریخی استان اصفهان است .متن

اصلی مقاله اس��ت صورت پذیرفته است .یک؛ آیا نقشمایههای
موجود در سردرهای مسجد جامع اشترجان قابلیت برداشت،
طراح��ی مجدد و تحلیل را داش��ته اس��ت؟ و دوم اینکه آیا این

کتیبه از این قرار است« :اَمر ب ِ َبناءِ َهذا اَل َمسجِد ال ُمبارک الصا ِحب

ا َال َ
خرال ُدنیا َو الدی�� ِن ُمح َمدِب ِن
عظ��م ملک ُ
ال��وزَراءِ فِی العالِ��م َف َ

َمحمودِب ِن َعلی اُش��تُرجان» .این کتیبه به خط الجوردی رنگ بر

نقشمایهها قابلیت اس��تفاده و بهرهگیری در طراحی پارچهی

زمینهی کاشی فیروزهای انجام ش��ده است .خواجه فخرالدین

معاص��ر برای مبلمان داخلی را دارن��د؟ نتایج حاصل از انجام

محمدبن محمودبن علی اش��ترجانی از مس��توفیان و منشیان

پژوهش نیز مشخصکنندهی اثبات فرض اول بوده ،ضمن اینکه

بزرگ زمان سلطان ابوسعید بهادرخان ،ایلخان مسلمان مغول

آثار طراحی پارچهی انجام شده با استفاده از این نقشمایهها،

بوده و مدتها وزارت امیر سونج از امرای مشهور او را داشته

قس��متی از قابلیتهای فراوان موجود در آنها جهت انجام این

است (هنرفر.)5 ،1353 ،

نوع طراحی را مشخص مینماید که این مورد میتواند با توجه

مس��جد جامع اش��ترجان با قدم��ت بيش از  700س��ال به

به توانایی هنرمند و طراح در خلق آثار دارای کیفیت ،استاندارد

عنوان قديميترين مس��جد شهرس��تان فالورجان به شمارهی

و بیان زیباییشناسانه ،متفاوت باشد.

( )263-12/12/1315در فهرس��ت آث��ار ملي به ثبت رس��يده
اس��ت (مهریار -صلوات��ی .)156 ،1382 ،تاریخ احداث بنا 715

تاریخچ�ه و موقعی�ت جغرافیایی مس�جد جامع
دو کتیبهای اس��ت که در این مس��جد وجود دارد .یکی از آنها
اشترجان
ﻫ.ق مش��خص شده اس��ت .این تاریخ دقیق و قطعی به استناد

اُش��ترجان یا اُشترگان نام دهکدهای اس��ت که در حدود 36

کتیبهای به خط نسخ در داخل سردر شرقی مسجد است (آیهی

کیلومتری جنوب غربی اصفهان و دوازده کیلومتری روستای

 18س��ورهی  72قرآن مجید و در انته��ای آیه ،تاریخ  715ﻫ.ق

پیربکران واقع ش��ده و از روس��تاهای مشهور لنجان به شمار

آمده) و دیگری کتیبهای گچی به خط کوفی اس��ت که در پایهی

میرود (تصویر  .)3در قرن هشتم هجری اشترگان بهصورت

گنبد (قس��مت داخلی) قرار گرفته (آیات  1تا  6از س��ورهی 68

شهری کوچک بوده و مسجد جامع آن در اواخر سلطنت ایلخان

قرآن کریم است و در پایان کتیبه ،تاریخ  715ﻫ.ق آمده است).
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این مسجد ایلخانی مکمل مسجد کهنتری است که در دورهی

جوی��ی که ابن بطوطه به آن اش��اره ک��رده در حال حاضر در

سلجوقی ساخته ش��ده بود که در بازسازیها و دگرگونیها،

خارج از مس��جد و در مقابل س��ردر ش��مالی آن جریان دارد.

بخشهای بس��یاری بر آن افزوده شده است .هنگام تعمیر بنا

وسعت مسجد جامع اش��ترجان  1500متر مربع ( 30x50متر)

در  1333شمس��ی ،کتیبهای آجری به سبک کتیبههای دورهی

اس��ت .این بنا از خش��ت و آجر ساخته ش��ده و در دیواری از

سلجوقی در زیر تزیینات ایلخانی نمای خارجی سردر شمالی

خشت محصور گشته است .عناصر اصلی مسجد عبارت است

آشکار شد .از تحوالت بعدی بنا اطالعات دقیقی در دست نیست

از :س��ردر ورودی ش��مالی (تصویر  )5و شرقی و صحن باز

ولی به اس��تناد کتیبهای س��نگی به خط ثلث برجسته به زبان

شبس��تان در طرفین آن و اطاق گنبد با ایوان طاقدار .دو ایوان

فارس��ی در شبستان شرقی بنا قسمت ش��رق و غرب مسجد

بر محور ش��مالی– جنوبی و سه شبس��تان در شمال و شرق

ایلخانی و در حکومت ابونصر حس��ن بهادرخان در سال 881

و غرب صحن مرکزی س��اخته شده اس��ت .گنبدخانهی بزرگ

ﻫ.ق با پشتیبانی مالی ش��خصی به نام کمالالدین اسماعیلبن

مقصوره در پش��ت ایوان جنوبی ج��ای دارد .بدین ترتیب این

ظهیرالدین ابراهیم اش��ترجانی تعمیر ش��ده اس��ت .بعد از این

عناصر بر محور ب��ودن کلی طرح درونی مس��جد تأکید دارد

تاریخ ،هیچ گزارش دیگری در مس��جد نیست تا حاکی از تعمیر

(تصویر  .)6مسجد جامع اشترجان با  47کتیبه حاوی مضامین

و بازس��ازی این بنا باش��د .از میان کسانی که از مسجد جامع

مختلف قرآنی ،مذهبی و تاریخی با انواع س��بکهای نگارش از

اش��ترجان یاد کردهاند باید از ابن بطوطه نام برد که این بنا را

غنای خاصی برای مطالعات کتیبهش��ناختی درخور مقایسه با

در  727هجری قمری دیده و در س��فرنامهاش از آن به عنوان

بناهای دیگر ایلخانی چون گنبد سلطانیه و مسجد جامع ورامین

«مس��جدی زیبا که آبی از وس��ط آن میگذرد» یاد کرده است.

و مقبرهی پیربکران در اصفهان است (رهبریان.)72 ،1381 ،

تصویر  )5نمای شمالی مسجد جامع اشترجان
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تصویر  )6پالن مسجد جامع اشترجان

سردرهای مسجد

این مسجد دارای دو سردر تاریخی در سمت شمال و مشرق
اس��ت .س��ردر ش��مالی که متجاوز از  12متر ارتفاع میباشد،

معرفی نقشمایهها

نقشمایههای سردرش��مالی؛ تزیینات سردر شمالی مسجد

عمدت ًا شامل تزیینات کاش��یکاری و مقداری آجرکاری است.

دارای مقرنس عالی کاشیکاری و خطوط و کتیبههایی است و

کاش��یهای معرق در زیر ط��اق ورودی ،مقرنسه��ای آن را

در طرفین آن دو مناره مش��اهده میشود که بیش از دو سوم

ش��کل دادهاند .در تزیینات آجرکاری اطراف سردر نام «علی»

آن به مرور زمان خراب شده ولی بقایای آنها هنوز از عظمت

به صورت مورب و به خط معقلی در سرتاس��ر آن تکرار شده

س��ابق حکایت میکند (تصویر  .)2این منارهها مانند منارههای

است .اکثر کتیبهها شامل عبارات مذهبیاند .اصلیترین کتیبهی

بن��ای منارجنبان اصفهان که تقریب ًا همزمان با این بنا س��اخته

سردر شمالی به خط ثلث و با کاشی الجوردی رنگ بر زمینهی

شده متحرک هستند (هنرفر.)15 ،1353 ،

کاشی آبی فیروزهای بر نوار پهنی بر قسمت میانی مدخل ایوان

در چوبی سردر شمالی مسجد امروز بسته است و ورود و

و بر فراز طاق نمای ورودی مسجد انجام شده و همانگونه که

خروج به مسجد از در شرقی آن صورت میگیرد .هنوز هم در

ذکر شد ،دستور ساخت بنا را شرح میدهد .دو کتیبهی بسیار

این مسجد نماز برپا میشود و این در ورودی فلزی جدید را در

زیبا ،نادر و شاخص این سردر که در دو پشت بغل سردر قرار

اوقات نماز میگشایند .تزیینات سردر شرقی بنا شامل گچبری

گرفتهاند یکی ش��امل پنج بار تکرار نام جاللهی «اهلل» و دیگری

کتیبهای به خط ثلث به همراه تزیینات گلهای ختایی در متن آن

پن��ج بار تکرار ن��ام مبارک حضرت محمد(ص) هس��تند که به

است .این کتیبه در فرورفتگی دیوار روی درگاه ورودی بناست

طرزی بس��یاری ماهرانه و انتزاعی با هندسهای قوی در درون

(ویلبر 33 ،1365 ،تا ( )36تصویر .)4

فضای دایره به خط کوفی تزیینی خاصی هر کدام پنج مرتبه در
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یکدیگر پیچیده شدهاند و هر یک شمسهای زیبا با کاشی الجورد
بر زمینهی ساده ،کاشی فیروزهای را تشکیل دادهاند.

ش��امل آیهی  18سورهی مبارکهی «جن» و مورخ به سال 715

الرحیم.
الرحم ِن َ
هجری است .کتیبه به این شرح است« :ب ِس ِم اهلل ِ َ

دیگر کتیبههای سردر شامل چهار کتیبهی مربع شکل به خط

مس َع َشرهِ
َدعو َمعا اهللُ اَحداً فِی ِ
س��نه َخ ِ
َو اِن ال َمس��اجِد اهلل َفالت ُ

اس��ت که به ترتیب در هر کدام چهار بار نام خلفا آورده ش��ده

برگهای ظریف ختایی اس��ت که به وسیله بندهای ظریفی در

است« .ابوبکر»« ،عمر»« ،عثمان» و «علی» ،همچنین نام «محمد»

میان حروف کتیبه چرخیدهاند .بسیاری قسمتهای کتیبه در اثر

نیز به مانند چهار کتیبهی دیگر با تکرار چهار مرتبه ،شکل گرفته

عوامل فرسایشی طبیعت مانند باران دچار آسیب شد ه و از بین

است .همچنین چند عبارت دیگر شامل اسامی چهارده معصوم

رفته است (تصویر .)4

کوف��ی بنایی با آجر بدون لعاب بر زمینهی کاش��ی فیروزهای

و عبارات دعایی دیگر نیز در کتیبههای مربع شکل دیگر آورده
شده اس��ت .در فضایی دیگر قس��متهایی از سورهی شریفه

و َس��بعِمائِه»(عموزاد -رجایی .)1388 ،تزیینات کتیبه ش��امل

طراحی پارچه و مجموعه مبلمان منزل
2

«آلعم��ران» نیز آمده اس��ت .در دو لوح کوچ��ک در باالی این

صنعت طراحی پارچ��ه ،پارچهبافی و نس��اجی در ایران از

کتیبه و در طرفین آن و البهالی تزیینات هندسی قاب طاقنما ،به

قرنها قبل از اس�لام رایج بوده اس��ت اما دورهی ساس��انیان

خط ثلث نوشته شده بر زمینهی کاشی فیروزهای ،نام سازنده و

یکی از باشکوهترین ادوار هنری ایران در این زمینه در پیش از

«ع َمل َبنا اَح َمداِبن ُمح َمد ال َبناءِ ال َمعروف
تزیینگر را در جملهیَ :

«عمل حاجی ُمحمِد قطا ِع تَبریزی» جاودانه س��اختهاند.
َحداد» و َ
این دو تن ،کار س��اختمان و تزیین آجرکاری و کاش��یکاری
این سردر و احتما ًال خود مس��جد ایلخانی را عهدهدار بودهاند

(هنرفر 267 ،1350 ،تا .)279

اسالم محسوب میشود .به این دلیل که بهترین انواع پارچهها
و نقوش روی پارچه از این دوران آغاز میشود .با آغاز اسالم
تحوالت عظیمی در زمینههای مختلف سیاس��ی اجتماعی ایجاد
شد اما تغییر سنتهای هنری ایران حرکتی ُکند داشت .بنابراین
نقش پارچه و بافندگی نیز به مانند بس��یاری از هنرها در ادوار

نقشمایههای سردر شرقی؛ کتیبهی موجود در این سردر به

اسالمی متأثر از هنر ساسانی بوده است (روحفر.)57 ،1380 ،

خط ثلث برجسته و با تکنیک گچبری بر زمینهای از همین جنس

با تغییر حکومتها در ایران و پیشرفت و افول فراوان در سبک

ب��ا تزیینات گل و برگ ختایی صورت گرفته اس��ت .متن کتیبه

و س��یاق آثار هنری ،آثار متفاوت و متنوعی از این ش��اخهی

تصاویر  )7کتیبهی دوار کاشیمعرق سردر شمالی ،تکرار پنج مرتبه کلمهی جاللهی «اهلل»
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تصویر  )8کتیبهی دوار کاشی معرق سردر شمالی ،تکرار پنج مرتبه نام مبارک «محمد»

هنری برای ما به یادگار مانده است که این امر بیانگر این مطلب

در خود جای داده اس��ت واگیرهای حاصل شد که از تکثیر آن،

است که طراحی پارچه همواره یکی از شاخههای مهم هنرهای

تغییر اندازه در امتداد خطوط آن و در نهایت اس��تفاده از ترام

کاربردی و تزیینی ایران در طول تاریخ بوده است.

رنگی تیره روش��ن بر روی آن ،طرح پارچهی پرده ،روتختی و

در این بخش بر اساس قابلیتهای موجود در نقشمایههای

کوسن به دست آمد (تصاویر  10 ،9و .)11

مورد مطالعهی سردرهای مسجد ،طراحی پارچه جهت استفاده

همچنی��ن پردهی اتاق نیز با تکثی��ر همین نقش در دو ردیف

در مبلم��ان من��زل و طراحی داخلی صورت پذیرفته اس��ت .با

پایی��ن و یک ردیف باال و امتداد خطوط آن ایجاد ش��ده که کد

توجه به تحلیلها و بررس��یهایی که ب��ر روی نقشمایههای

رنگی آن نیز با روتختی و کوس��ن هماهنگ انتخاب شده است

مذک��ور انجام ش��د ،پس از اجرای دقیق هر ک��دام از نقوش به

(تصاویر  12و .)13

وس��یلهی رایانه ،کیفیتهای بصری مختلفی از آنها به دست

طرحه��ای آجرکاری که عب��ارات «اهلل»« ،محمد» و «علی» را

آمده و طرحهای جدید مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .س��پس با

به صورت معقلی با کاش��یهای مربع شکل فیروزهای طراحی

اس��تفاده از تکنیکهایی مانند تغییر ضخام��ت خطوط ،تکرار،

کردهاند ،دستمایهی خلق پردههایی شده است که برای مخاطب

تکثیر نقشمایهها ،تجزیهی آنها از یکدیگر و یا ترکیب آنها با

امروزی ش��اید در نگاه اول پیکسلهای کامپیوتری را در ذهن

یکدیگر تغییرات بس��یاری بر روی واگیرهها و طرحهای پایهی

تداع��ی میکن��د (تصاویر  15و  .)16این مطلب نش��اندهندهی

نقوش انجام گرفت و طرحهای جدیدی به دس��ت آمد .سپس با

قابلیت باالی این نقوش در طراحیهایی با فضای جدید و کام ً
ال

توجه به کاربری مجموعهی م��ورد نظر برای اتاقهای خواب،

انتزاعی است .کتیبههای کوفی بنایی و معقلیهای بسیار ساده

اتاق پذیرایی ،نهارخوری یا سرویسها ،کدهای رنگی مشخص

که بر دیوار عمارتهایی از این دس��ت کار شده است میتواند

و هر یک از آنها هماهنگ و متناسب با مجموعهی انتخاب شده

دستمایهی خوبی جهت بهرهگیری در طراحیهای نو باشد.

و کاربری آن در مبلمان منزل ،مورد اس��تفاده قرار گرفت .در

طرح آج��رکاری دیگری که در عین س��ادگی دارای ظرافت

نهایت محصول مورد نظر جهت اجرا بر روی پارچه به صورت

خارقالعادهای در طراحی هندس��ی آن است نیز میتواند منبع

طرح گرافیکی رنگی به وسیلهی رایان ه اجرا شده است.

الهام مناسبی برای خلق آثار متنوع باشد (تصویر  .)17در اینجا

با استخراج نقشمایهی میانی کتیبهای که عبارت «و علی» را

با س��اده کردن قس��متی از آن و کنار هم قرار دادن تعدادی از

سال  /22شماره  / 32تابستان 1391

55

آنها پردهی دیگری برای مجموعهی مبلمان منزل طراحی شده
است (تصویر .)18
دو شاهکار کتیبهنگاری کاشی معرق دو طرف سردر شمالی
ای��ن بنا که عب��ارات «اهلل» و «محمد» را در خ��ود جای دادهاند،
دارای نظام بسیار خارقالعادهای به لحاظ هندسی و نیز زیبایی
چشمگیری به لحاظ بصری هستند .این دو کتیبه که با تکرار پنج
مرتبه کلمهی جاللهی «اهلل» و در دیگری پنج مرتبه تکرار کلمهی
متبرک «محمد» ،شمس��ه تش��کیل دادهاند ،دارای قابلیت بسیار
زیادی جهت خلق طرحها و آثاری با نظام هندسی ب ِکر و پیچیده
هس��تند (تصاویر  7و  .)8پس از باز ترسیم این دو نقشمایهی
بسیار نادر ،قسمتهایی از آنها به صورت واگیره جدا گردیده
(تصوی��ر  )19و با تغییر ،ترکیب و همآمی��زی آنها با یکدیگر
و نقوش قبلی ،طرحهای مختلفی در قالب مربع طراحی ش��دند
(تصویر  .)20در نهایت با اس��تفاده از طرحهای به وجود آمده،
پارچههای مختلف جهت استفاده در کوسن و رومیزی مبلمان
طراحی ش��دند و پس از رنگگذاری با کد رنگهای مش��ترک،
مجموعه کامل شد (تصاویر  21و .)22
عالوه بر آجرکاریها و کاش��یکاریهای س��ردر ش��مالی
بنا ،گچبریهای موجود در س��ردر ش��رقی نیز همچون دیگر
آرایههای معماری بنا قابلیتهای بسیار متعددی در طراحی و
خلق آثار نو را دارا هس��تند (تصاوی��ر  23و  .)24طرحهای به
دس��ت آمده از سراسلیمیها و گلهای ختایی گچبری شده در
این سردر دستمایهی مناسبی جهت خلق نقوش ترکیبی جدید
هستند (تصویر .)25
نکت��هی قاب��ل توج��ه در نقشمایههای این قس��مت ،تفاوت
شخصیت بصری این نقوش نسبت به نقشمایههای آرایههای
دیگر از جمله کاشیکاریها و آجرکاریهای موجود در بناست.
تصاویر  )9کتیبهی کوفی بنایی با عبارت «و علی»

گچ به لحاظ انعطافپذیر بودنش قابلیت پیاده کردن طراحیهای
ظریفت��ری را در خ��ود دارد .به همین مناس��بت آثاری که با
الهام و بهرهگی��ری از این نقشمایهها میتوان خلق کرد دارای
هویتی متفاوت از طرحهایی اس��ت که ب��ا الهام از آجرکاریها
و کاشیکاریها به دس��ت میآیند .ظرافت بیشتر در اجرا ،پیچ
و تابهای ریز و درش��ت خطوط منحن��ی و ارگانیک از جمله
ویژگیهای طرحهای خلق ش��ده با استفاده از این نقوش است
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(تصوی��ر  .)26در حالی که طراحیهای انجام ش��ده با الهام از
نقشمایههای آجرکاریها و کاش��یکاریهای س��ردر شمالی
بیش��تر ویژگیهای هندس��ی و منظم را تداعی کرده و در خود
مس��تتر دارند .در نتیجه این دس��ته از طرحها ،هویتی متفاوت
از طرحهای ملهم از گچبریها دارند .نقشمایههای این قس��مت
با تکثیر و کنار هم قرار دادن نقوش واگیره و س��اده ش��دهی
آنها به ح��ول یک مرکز دوار ،نظامی متف��اوت یافته و حالتی
کام ً
ال دگرگون به دست آوردهاند .در طراحی نقوش رومیزیها
و کوس��نهای مله��م از این نقشمایهه��ا ،از ترکی��ب ،تکثیر،
قرینهسازی ،نگاتیو کردن و ترکیب دو نقش سراسلیمی اصلی
گچبری اس��تفاده شده اس��ت .در نهایت پارچههای رومیزی و
کوسنهای طراحی شده پس از رنگگذاری به لحاظ ساختاری
و بصری هویتی کام ً
ال متفاوت از مجموعه قبل یافتند (تصاویر

 28 ،27 ،26و .)29

نتیجه

با توجه به مطالعات به عمل آمده بر روی نمونه نقشمایههای
س��ردرهای شمالی و شرقی مس��جد جامع اشترجان ،میتوان
نقشمایههای به کار رفته در این دو سردر را از جهات مختلف
تقسیمبندی کرد .یکی از این تقسیمبندیها میتواند تقسیمبندی
دو نظام ارگانیک و هندس��ی در تزیینات آنها باشد .از آنجا که
تکنیکهای تزیینات معماری به کار رفته در س��ردر شمالی بنا
شامل آجرکاری و کاش��یکاری معرق است ،نقشمایههای به
تصاویر  )10واگیره برگرفته از کتیبهی «وعلی»

کار رفته در آن بیش��تر ش��امل نقوش هندسی و غیر ارگانیک
هس��تند .با توجه به اینکه کوچکترین واحد تزیینات آجرکاری،
یک مربع آجری یک در یک اس��ت ،بنابرای��ن طرحهایی هم که
ملهم از این واحد کوچک طراحی میشود نیز دارای نظام کام ً
ال

هندسی هس��تند .همچنین از آنجا که در کاشیکاریهای انجام
ش��ده از تکنیک معرق کاشی استفاده شده است ،غیر از موارد
استثناء مانند کتیبههای دایره شکل «اهلل» و «محمد» ،بقیهی آثار
موج��ود نیز همانند آجرکاری دارای هویت هندس��ی و خطوط
شکستهی غیرارگانیک هستند .اما وضع در مورد سردر شرقی
به گونهی دیگری است .از آنجا که در این سردر از آرایهی گچ
تصویر  )11پارچهی طراحی شده با استفاده از واگیرهی کتیبه جهت
استفاده در پرده

برای تزیین استفاده شده اس��ت ،هنرمند آزادی عمل بیشتری
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تصویر  )13پارچهی طراحی شده با الهام از کتیبهی «وعلی» برای روتختی

تصویر  )12پارچهی طراحی شده برای کوسن تخت خواب

تصویر  )14نقوش آجرکاری و کتیبهی معقلی «اهلل ،محمد و علی».

تصویر  )15طرح پرده با استفاده از نقوش آجرکاری معقلی
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تصویر  )16طرح پرده با الهام از طرحهای آجرکاری معقلی

تصویر  )17تزیینات آجرکاری با نقشمایههای هندسی سردر شمالی

تصویر  )18پردهی طراحی شده با الهام از نقشمایههای هندسی سردر شمالی

تصاویر  )19نقوش برگرفته از کتیبههای دوار «اهلل» و «محمد»
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تصاویر  )20نقوش هندسی طراحی شده جهت استفاده در کوسن و رومیزی

تصویر  )21طرح کوسن با استفاده از نقوش کتیبههای مدور

تصاویر  )22دو طرح رومیزی با تغییر و ترکیب نقشمایههای هندسی به دست آمده از کتیبههای دوار «اهلل» و «محمد»
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تصاویر  )23طرحهای گچبری سردر شرقی بنا

تصاویر  )24طرحهای گلهای ختایی گچبری شده ،سردر شرقی بنا

تصاویر  )25نقوش پایه و واگیرههای به دست آمده از نقشمایههای گچبری سردر شرقی بنا
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در خلق طرحهایی با نظام غیرهندس��ی و ارگانیک داشته است.

بسیاری زیادی در نقشمایههای کهن ایرانی جهت استفاده در

بنابراین هویت نقوش به دس��ت آمده در این قسمت نیز تفاوت

ان��واع طراحی به طور کلی و در اینجا ب��ه طور خاص طراحی

بس��یاری با نقشمایههای موجود در س��ردر شمالی دارد .این

پارچه وجود دارد .اما باید در نظر داش��ت که این تنها گوشهای

ویژگیها باعث شده است تا طرحهای استخراج شده از این دو

از هنر غنی نقوش ایرانی است .پس الزم است تا نخست هر چه

قسمت به لحاظ بصری دارای دو ویژگی کام ً
ال متفاوت از یکدیگر

بیش��تر و بهتر گنجینهی عظیم نقشمایههای ایرانی را شناخته

باشند .همچنین رنگهای به کار رفته در کاشیکاریهای معرق

و در گام بع��دی اینک��ه ت�لاش کرد تا به بهترین ش��کل ممکن

سردر شمالی ش��امل انواع رنگهای سرمهای و الجوردی در

قابلیتهای موجود در آنها را کش��ف و در زمینههای مختلف

کنار آجرهای بدون لعاب است ،در صورتی که در گچبریهای

طراحی به طور صحیح بهکار بس��ت .یکی از راههای ماندگاری

سردر شرقی از هیچ رنگی جهت رنگآمیزی گچبریها استفاده

این میراث گرانبها کاربردی کردن آنها به صورت علمی است.

نشده است.

با مبادرت به این کار نه تنها از نابودی این س��رمایهی فرهنگی

طراحیهای انجام ش��ده با استفاده از نقشمایههای تزیینات
معماری این دو س��ردر به وضوح نشان میدهد که قابلیتهای

هنری جلوگیری میشود بلکه از هجوم بیرویهی هنر بیگانه به
کشور از طریق وسایل کاربردی نیز جلوگیری میشود.

تصاویر  )26تکثیر واگیرههای به دست آمده از نقشمایههای گچبری سردر شرقی
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تصاویر  )27طرح پارچهی کوسن برگرفته از نقوش سردر شرقی

تصویر  )29پارچهی رومیزی با الهام از نقش گل ختایی بزرگتر گچبری
سردر شرقی

پینوشت:

1 . Arthur Upham Pope
2 . Set

منابع:
 پوپ ،آرتور اپه��ام آکرمن ،فیلیس ش��رودر ،اریک،)1338( ،ش��اهکارهای هنر ایران ،اقتباس و نگارش پرویز ناتل خانلری،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ سوم ،تهران.
 رجایی باغس��رخی ،سید امیر حلیمی ،محمدحسین( ،تابستان ،)1388ارتباط نگاره و خطنگاره در ترکیببندی کتیبهی محراب
بقعهی پیربکران ،فصلنامهی نگره ،شمارهی  ،11تهران.
 -روحفر ،زهره ،)1380( ،نگاهی بر پارچهبافی دوران اس�لامی،

تصویر  )28پارچهی رومیزی با الهام از نقش گل ختایی کوچکتر گچبری
سردر شرقی

انتشارات سمت ،چاپ اول ،تهران.
 رهبریان ،مینا( ،خرداد  ،)1381مسجد جامع اشترجان اصفهان،ماهنامهی مسجد ،شمارهی  ،62تهران.
 عموزاد مهدیرجی ،محمدرضا -رجایی باغسرخی ،سید امیر،( ،)1388نشس��ت تخصصی معماری :کتیبهن��گاری در بناهای
اصفهان ،پژوهشکدهی هنرهای سنتی اسالمی وابسته به وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اصفهان.
 مهریار ،محمد صلواتی ،فضلاهلل ،)1382( ،فرهنگ جامع نامهاو آبادیهای کهن اصفهان ،انتش��ارات فرهنگ مردم ،چاپ اول،
اصفهان.
 ویلبر ،دونالدن ،)1365( ،معماری اس�لامی ایران در دورهیایلخانان ،ترجمهی عبداهلل فریار ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ
دوم ،تهران.
 -هنرفر ،لطفاهلل ،)1350( ،گنجینهی آثار تاریخی اصفهان ،آثار

باس��تانی و الواح و کتیبههای تاریخی در استان اصفهان ،ثقفی،
چاپ دوم ،اصفهان.
 هنرف��ر ،لط��فاهلل( ،فروردین  ،)1353پیربکران و اش��ترجان،نشریهی هنر و مردم ،تهران.
 ( ،)1388مس��اجد جامع (بخش  ،)1گنجنام��هی (فرهنگ آثارمعماری اس�لامی ایران) ،مرکز اس��ناد و تحقیقات دانشکدهی
معماری و شهرسازی شهید بهشتی ،چاپ اول ،تهران.
با سپاس فراوان از
دکتر محمدحسین حلیمی (استاد و هیأت علمی دانشگاه تهران)،
وحید ناجی زواره (کارش��ناس صنایع دستی ،سازمان میراث
فرهنگی گردش��گری و صنایع دستی استان اصفهان) ،مهندس
محم��د ایرانپ��ور مبارکه (کارش��ناس ارش��د مرم��ت ،مدرس
مؤسسهی آموزش عالی راغب اصفهانی) و مهندس مهدی فالح
(مدرس و هیأت علمی دانشگاه هنر تهران).

سال  /22شماره  / 32تابستان 1391

63

