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 *سیمین دخت عسگری

 چكیده:
سهرر   مانده از دوران اسالمی است کهه در  شاخص برجای بری گچهای  محراب مسجدجامع کاشان ازجمله محراب

ویژه در ایران از اهمرهت بهاییی    دوران اسالمی به بری گچهای  تطور مسجدجامع کاشان و همچنرن سرر هنر محراب
برخوردار است. با وجود اهمرت تاریخی این محراب، تاکنون مطالعۀ جامعی روی آن انجام نشده است کهه شهاید   

بهه   این پژوهش، نگارنده بهر آن اسهت تها باتوجهه    های اخرر  باشد. در  اش در دهه دلرل اصلی آن تخریب گسترده
های  مستندات موجود، در گام نخست توصرف دقرقی از تمام جزئرات  آن ارائه کنند و سپس آن را براساس ویژگی

هرچند هدف این  دوران اسالمی، مورد ارزیابی قرار دهد. بری گچهای  تزیرنی و ساختاری تحلرل و در مران محراب
های این مسئله پرداختهه شهده اسهت.     گذاری محراب مسجدجامع نرست، به بخشی از پرچردگی ریخنوشتار ارائۀ تا

تحلرلی در بررسی این محراب استفاده شده است. ضرورت و اهمرت این  برای نرل به این اهداف، از روش توصرفی
جهامع از محهراب    شده، همچنان توصرف و تحلرلی دقره  و  پژوهش از آن جهت است که باوجود مطالعات انجام

اساس در این پژوهش تالش شده ضمن توصرف و تحلرل این محراب،  مع کاشان انجام نشده است. براینمسجدجا
توان بران کرد که محهراب   به مطالعه انجام شده، می ایران انجام شود. باتوجه بری گچهای  مقایسۀ آن با دیگر محراب

مهم دوران اسالمی است و دربارۀ دوره زمانی  بری گچهای  ابمسجدجامع کاشان از جهات گوناگون، ازجمله محر
 شمار آورد. های ششم تا هشتم هجری به های مهم سده توان آن را در زمرۀ محراب آن، تنها می

 .بری گچمحراب، مسجدجامع کاشان، کتربه، تزیرنات  ها: کلیدواژه
                                                           

 simin.asgari@ut.ac.irشناسی/  کارشناس ارشد باستان *

 (۸۱م )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ ده پژوهش
 ۸۰۱ه۱۱، ص۸31۶ستان بهار و تاب
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 مقدمه

 براساس. توجه است گیر و قابلبنایی چشم ،مساجد دوران اسالمی مسجدجامع کاشان در میان

در  یمنارۀ آجر شود. میسلجوقی نسبت داده  ق(  این مسجد به دورۀ644ش )تاریخ ه و منار

مسجد قرار دارد. گنبدخانه در امتداد ایوان اصلی و عمود بر شبستان اصلی  یشرق جنوب ۀیزاو

تاریخ  آن است که دربارۀ نا، شبستان اصلیب ءترین جز اولیه و قدیمی مسجدجامع قرار دارد. هستۀ

دقیق آن ابهام وجود دارد. این شبستان در مجاورت گنبدخانه و ضلع شمالی مسجد با جهت 

ضلع غربی شبستان قرار  در است که هر دو بری گچدو محراب جنوبی واقع است و دارای  شمالی

 ی قمری.هجر9916قدیمی و دیگری محراب دوره زندیه با تاریخ  بری گچیکی محراب  :دارند

ترین عامل  مهمرسد  نظر می بهاما  ،دههای فراوانی ش مسجد در طی قرون متمادی دچار خرابی

تغییهر بسهیار زیهادی در     ،زندیه است کهه هنگهام مرمهت    ۀق در دور9911 سال تخریب آن زلزلۀ

بین  مسجد، پس از این زلزله از شکل و شمایل اولیۀ ساختار بنا و تزیینات آن ایجاد شده و تقریباً

سهال پهس از   دو زندیه با تهاریخ   ، محراب دورۀترین شواهد این تغییرات رفته است. یکی از مهم

مسجدجامع کاشهان تها دورۀ   تاریخی  هایی دربارۀ پیشینۀ زلزله است. تعدادی از پژوهشگران گمان

نهدفر و  )ارجم انهد  در محل مسجد فعلی را بیان کهرده  بویه و حتی بقایایی از آثار پیش از اسالم آل

(، اما همچنان تردیدها و مجهوالت فراوانی در مهورد ایهن   9836؛ بیرشک، 151: 9831فرد،  زمانی

شبستان اصهلی آن اسهت    ۀشد بری گچترین عناصر این مسجد، محراب  مسجد وجود دارد. از مهم

ا تواند در مطالعات مرتبط ب توجه است و بررسی آن می قابل بری گچکه در فرم و ساختار و سبک 

کاشان راهگشا باشد. این محراب در ضلع شمال غربهی مسهجد و بهر دیهوار غربهی       مسجدجامع

 شبستان اصلی قرار گرفته است. 

مستدداام  کاشتا   م مات      شتناتای مرتباو و    . پیشینۀ مطالعاتی و باستاا  ۱

 های پیشین تامیخی و پژوهش

کاشان به اسم جامع معهرو   مسجدی که در »نویسد:  مسجدجامع چنین می اعتمادالسلطنه دربارۀ

 است. دو محراب دارد که قبلۀ  خاتون دختر مالک اشتر آن را بنا کرده ، شهرت دارد که صفیهاست

 یکی کج و دیگری راست است و دارای شبستان و گنبد و حوضخانه است و چند بار مرمت شده

در  9وبههن کههوالراوژن ا (.994: 9843)اعتمادالسههلطنه، « معلههوم نیسههتههها  آن اسههت کههه تههاریخ 

ای از نفهو    محهراب آن نشهانه   خوردۀ کاری دست مسجد جمعه که گچ: »کند میاش اشاره  سفرنامه
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(. حسهن نراقهی ایهن محهراب را     189: 9841)اوبهن،  « فروریختن اسهت  ۀاعراب بوده و در آستان

 (.995: 9845)نراقی،  داند میسلجوقی  ق( و متعلق به دورۀ644منارۀ مسجد )با تاریخ  عصر با هم

 مسهجد  زیرین شبستان  در میرفتاح اصغر علی دکتر نظر زیر شناسی باستان عملیات 9841 سال در

 ایهن  از موجهود  اطالعهات  تنهها  و نشده منتشر آن از گزارشی هیچ تاکنون متأسفانه اما ،شده انجام

 (.68: 9831 حیهدری، ) اسهت  هجهری  4و  5قرون  از سفالگری های کوره وجود به اشاره کاوش

 مجموعهه  روی شهیرازی  زاده اهلل آیهت  بهاقر  دکتهر  مرحوم سرپرستی به 9833 سال در نیز گروهی

 محهدود  نیهز  پهروژه  ایهن  انتشهارات  متأسهفانه  اما ،اند داشته تحقیقاتی کاشان مسجدجامع فرهنگی

 کاشان مسجدجامع منارۀ درخصوص که تحقیقاتی تیم این اعضای از تن دو از ای مقاله به شود می

. (143ه163: 9831 فرد، زمانی و ارجمندفر) شده منتشر بم کنگرۀ دورۀ دومین مقاالت موعهمج در

سهازی مسهجد نیهز اشهاره      مانند گزارش طرح مرمت و باززنده ها همچنین در جدیدترین پژوهش

 ،سلجوقی شهبیه دانسهت   های دورۀ توان با محراب ه این محراب را از لحاظ ظاهری میشود ک می

: 9833های ایلخانی نیست )عادل و کالیهه،   شباهت به محراب تزیینات بی ساخت واما از نظر فن 

ضهلع غربهیش شبسهتان     بری گچسنجی  محراب  باستان»عنوان  ای با رسالهنیز  9816(. در سال 981

 بهری  گچ ساخت محراب زمان منتشر شده است و« کاشان  مسجدجامعشمالی، مجموعه فرهنگی 

 سال 551 ±11روش ترمولومینسانس، به یابی سال و قسمت این از آجر کی از برداری نمونه با را 

 (.46: 9816، یونسی بیدگلی) اند تیموری دانسته دوره به مربوط یعنی ،قبل

 . ت صیف مرباو۲

تهر محسهوب    مسجدجامع کاشان دو محراب دارد که محراب موردبررسهی در ایهن مقالهه، قهدیمی    

(. علهت و زمهان   1ی از آن تخریب شده اسهت )تصهویر   ا شود که در حال حاضر بخش گسترده می

خورشهیدی   9811تخریب این محراب، روشن نیست اما براساس عکسی که هانری ویوله در سهال  

ای از این محراب تا این تاریخ سالم بوده و قاعهدتاً   (، بخش گسترده9از این محراب انداخته )تصویر

یگری که باید به آن اشاره کرد آن است که سقف عمدۀ تخریبات پس از آن انجام شده است. نکتۀ د

ههای پیشهین    بام قابل مشاهده است،  در سهده  شبستان اصلی مسجد براساس شواهدی که در پشت

وسازهای پس  باالتر از سقف کنونی بوده است و  احتماال در دورۀ زندیه در جریان مرمت و ساخت

انهد و بهدین    خش باالیی محراب سهوار کهرده  با پایین آوردن سقف مسجد، طاق را روی ب 1از زلزله

در جریهان عملیهات    9831بام مسجد قرار گرفته اسهت. در سهال    ترتیب بخشی از محراب در پشت

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان، ایهن بخهش    بام مسجد از سوی ادارۀ میراث مرمت پشت
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خهش را پیگهردی و   صهورت تصهادفی آشهکار شهد. در همهین زمهان کارشناسهان مرمهت ایهن ب          به

مستندنگاری کردند و سپس دوباره  آن را پر کرده و در حال حاضر تنها اطالعهات موجهود از ایهن    

 شدۀ از این بخش است.  های برداشت بخش محراب، گزارشی منضم به تصاویر و طرح

براساس آنچه گفته شد، توصیف محراب مسجدجامع کاشان در این مقاله مبتنی بر موارد زیر 

 است:

  ؛های نگارنده مشاهدات و مستندنگاری .9

 ؛خورشیدی 9811عکس هانری ویوله از محراب در سال  .1

 .خورشیدی( 9831مسجد ) بام پشتاز  مسجدجامعمرمت  تصاویر پروژۀ .8

         
 (3۱: ۸311: وضعرت فعلی محراب ) یونسی بردگلی، 3شکل     (3۸: ۸31۸)ساروخانی،  ۸33۰: عکس هانری ویوله ۸شکل  

 

 ی گ ناگ   مرباوها بخش. اازا و ۳

مرتفع در ایران  بری گچی ها محراب ازجمله ،متر ششکاشان با ارتفاع  مسجدجامعمحراب 

تفکیک  های گوناگون این محراب به بخشآید. جهت این محراب نیز صحیح نیست.  می شمار به

، حاشیه و قوس نما طاقست که هر نما طاق سهآمده است. این محراب دارای  9 در طرح شمارۀ

، دو حاشیه دارد. ویژگی مشترک هر سه میانیی نما طاقی مختص به خود را دارد. نما طاق

ی محراب آن است که با یک تورفتگی از پیرامون خود متمایز شده است. برای توصیف نما طاق

 نمای آن معرفی خواهیم کرد. طاقسه  براساسمحراب را در سه بخش و  ،تر دقیق
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 (31: ۸311یونسی بردگلی، )طرح اولره:  ها اب مسجدجامع کاشان به تفکرک بخش: محر۸طرح 

 

 نمای اول . طاق۱ت۳

گرفته است. بخش داخلی آن شامل  محراب در بر ۀی اول را حاشینما طاقبخش باالیی و جوانب 

ی اصلی، چهار کادر با تزیینات متفاوت نما طاقی اصلی است. نما طاقو  نما طاقها، قوس  لچکی

آثار دار است.  کوفی گره ، مزین به کتیبۀاین محراب است ترین حاشیۀ اول که عریض ۀدارد. حاشی

از بین رفته است.  تقریباًطاق مسجد،  جز قسمت کمی زیر تیزۀ این حاشیه در داخل مسجد، به

بخشی از این حاشیه بدون تخریب مانده است. طاق مسجد در  بام، پشتخوشبختانه در قسمت 

سمت راست و چپ  ۀیی از گوشها بخش، بخش مرکزی این حاشیه را پوشانده و تنها بام پشت

آن باقی مانده  تنها بخشی از کتیبۀسمت راست  وشۀگدلیل ریختگی  بهمانده است.  حاشیه باقی

در سمت راست « انی... فکو» عبارت :تشخیص این بخش عبارت است از های قابل است. واژه

(. بخش مرکزی این کتیبه در داخل 1 ۀدر سمت چپ )طرح شمار «العمر حسبانا»(، 8 )شکل
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تطابق این کلمات با  (. در6شکل ست )«صبا»، شناسایی تقریباً از بین رفته و تنها واژۀ قابلمسجد 

انعام است که متن آن از این قرار است:  ۀسور 14و  15 نظر نگارنده مقاله کتیبه، آیۀ به آیات قرآن

یخْرِجُ الْحَی مِنَ الْمَرتِ وَ مُخْرِجُ الْمَرتِ مِنَ الْحَی ذلِکُمُ اللَّهُ فَأَنَّی   الْحَبِّ وَ النَّوی إِنَّ اللَّهَ فالِ ُ»

 «.ذلِکَ تَقْدیرُ الْعَزیزِ الْعَلرمِ الْقَمَرَ حُسْباناًوَ جَعَلَ اللَّرلَ سَکَناً وَ الشَّمْسَ وَ  حشإِصْبا** فالِ ُ الْنَفَکُوتُؤْ

های منظم و تکرارشونده هسهتند و   ای از گره مجموعه 9 کتیبۀ حاشیۀ شمارۀ تصاویر براساس

 توجه دربهارۀ  (. نکتۀ قابل5اند )شکل  دهش های هندسی پر بین گره ۀبا نقوش گیاهی )برگ(، فاصل

تمهام   رسهد  مهی نظهر   که بهه  شود میبقایای رنگ آبی دیده  ،این حاشیه آن است که در برخی نقاط

ایهن حاشهیه در دو    ،عکس ویوله براساس(. 6و  8داده است )تصاویر  میسطح حاشیه را پوشش 

 تقریبهاً جانب عمودی راست و چپ محراب )در داخل مسجد( هم وجود داشهته کهه بقایهای آن    

ههای دو سهوی ایهن     . در این عکس، پایهشود میی سوم شروع و تمام نما طاق سطح با حاشیۀهم

 حاشیه تخریب شده است.

 
 فرهنگی کاشان( مرراث آرشرو ادارۀنمای اول محراب شبستان اصلی ) ۀ طاقت حاشر: سمت راس3شکل 

 
در آن مشخص  «صبا» اول طاق نما در داخل مسجد که کلمۀ ماندۀ کتربه کوفی حاشرۀ تنها بخش باقی: 1شکل 

 .(3۸: ۸311یونسی بردگلی، )شده است 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (۸۱)پپاپی  مشمارۀ ده
 ۸31۶ستان بهار و تاب

 
 
 
89   

 
 فرهنگی کاشان( مرراث ادارۀام )آرشرو ب نمای اول در پشت طاق ۀ کوفی حاشرۀ: سمت چپ کترب5شکل 

 
 فرهنگی کاشان( مرراث ۀآرشرو ادار) بام نمای اول در پشت طاق : سمت چپ کتربۀ کوفی حاشرۀ3طرح 

 

لچکی محراب را پنهان کرده و تنها بخش کمهی از   در حال حاضر، طاق مسجد هر دو گوشۀ

ای از نقهوش اسهلیمی    موعهه لچکی سمت راست محراب سالم مانده است. این لچکی دارای مج

 ،عکس ویوله براساساین نقوش رنگ قرمز متمایل به نارنجی دارد.  است. زمینۀ 8شده کاری آژیده

 (.9 )شکل سالم بوده است کامالًهر دو لچکی در زمان بازدید وی 

دورۀ  بهری  گهچ ی هها  محهراب کاشان به نسبت دیگر  مسجدجامعویژگی منحصربفرد محراب 

آن اسهت کهه نمهای خاصهی بهه ایهن        6وجهی نمای سه طاقو قوس  نما طاق، و ایلخانی سلجوقی

ی دوم آغاز نما طاق دقیقاً همسطح با نوار باالیی حاشیۀی اصلی، نما طاقمحراب داده است. قوس 
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ای به خط ثلث است کهه   کتیبهشکل منحنی و تورفته است و مزین به  یابد. این قوس به و پایان می

وْمِ الْجُمُعَهِِ  یلِلصَّالةِ مِنْ  ینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیهَا الَّذِیا أَی»(: 4شکل نماید ) میزۀ جمعه را باسور 1 آیۀ

  «.رٌ لَکُمْ إِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَرعَ ذَلِکُمْ خَرفَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَ

دقیقهاً در  « وْمِ الْجُمُعَهِِ یه مِنْ صَّالةِ لِل»شکلی طراحی شده که عبارت  این کتیبه با هوشمندی، به

محراب در برگزاری نمهاز  ید اهمیت این ئله مؤکه همین مس کند میخودنمایی  نما طاققوس  تیزۀ

بها نقهوش    کهامالً این کتیبهه   ۀبودن این مسجد است. زمین مسجدجامع ،تر صورت کلی جمعه و به

 . ودش میشده است و بقایای رنگ آبی نیز در زمینه دیده  گیاهی پر

 9گونهه کهه در طهرح     اسهت و همهان   مسهجدجامع ی اصهلی محهراب   نما اول طاق ینما طاق

مشخص است، به چهار بخش جداگانه تقسیم شده که در هر بخش نقوش اسلیمی متفهاوتی کهار   

 جلهوۀ تری دارد کهه   تورفتگی عمیق نما طاقند. این قرینۀ یکدیگر 6و  1است که فقط بخش  شده

مانهده کهه تزیینهات     باقی 6و  1هایی از کادر  قسمت فقط ،در حال حاضر آن را بیشتر کرده است.

نیهز بهاقی مانهده کهه از      9در هر دو بخش آشکار است. بخش بسیار کوچکی از کادر  کاری آژیده

 کهه  است 6و  1تر از کادر  تر و برجسته همین مقدار کم آشکار است که نقوش این بخش درشت

مشخصۀ دیگهری کهه در عکهس ویولهه     (. 9شکل ص است )از روی عکس ویوله هم قابل تشخی

بسیار ظریف طراحی شده که ایهن   8، نقوش کادر 9مشاهده است آن است که برخال  کادر  قابل

بسیار ریزی که  کادر نیز با نقوشی 6افزوده است. حدفاصل این  نما طاقامر بر زیبایی و نمود این 

 .اند دهشده بو تزیین ،تشخیص نیست در تصاویر قابل

همسهطح بها    دقیقهاً ی دوم هسهتند.  نمها  طاقاول  های بعد شامل دو قاب قائم بر حاشیۀ بخش

ی دوم، قابی قائم بر این حاشیه وجود دارد که تا کف محهراب ادامهه دارد. در   نما طاقاول  ۀحاشی

شهده   کاری آژیدهبخش باالیی هر دو قاب باقی مانده که مزین به نقوش گیاهی  فقط ،حال حاضر

احاطه شهده اسهت. ایهن بخهش در عکهس ویولهه        تنیده تر درهم که با نقوش گیاهی ظریف است

 (.9شکل مشخص نیست )

 نمای  وم طاق. ۲ت۳

 ، فقهط هندسی است که در حال حاضهر ه  شامل تکرار یک نقش گیاهی نمای دوم طاقحاشیه اول 

همهین نقهش    عکهس ویولهه   براسهاس ( امها  91شهکل  باالیی آن سالم مانهده )  از دو زاویۀ بخشی

ای از  بیرون این قاب تکرارشونده، مجموعهه  . درون وشود میمانده در تمام این حاشیه تکرار  باقی

( نمایش داده شهده  91شکل یات این نقوش در )شده وجود دارد که جزئ تنیده نقوش گیاهی درهم
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. ایهن رنهگ   شود مینقوش دیده  ، آثاری از رنگ آبی در زمینۀاست. در بقایای امروزی این حاشیه

 توصیف شد. 9ی نما طاقهمسان با رنگی است که در قوس  دقیقاً

بیرونهی   ی دوم را داریم که امروزه از این حاشیه، تنها یک قهاب نما طاق ،دوم در ادامۀ حاشیۀ

( این 9شکل عکس ویوله ) براساساز بین رفته است.  تقریباًها  برجسته باقی مانده و سایر قسمت

تخریب شهده   کامالًهای این حاشیه  تخریب قرار گرفته است. پایه دستبرد و حاشیه مورد بیشترین

 ،ی دیگهر اسهت. حتهی در ایهن عکهس     هها  بخشبسیار شدیدتر از  ،از نظر عمق ها آسیببوده که 

ویهژه در تخریبهات    اینکهه بهه   بهه  باتوجه. شود میای از یک سوراخ هم در سمت چپ دیده  نشانه

 ویهژه حاشهیۀ   ههای کنهاری )بهه    بخشی ها آسیبه تخریب شده و همین حاشی دقیقاًبخش پایینی، 

 احتمهاالً تخریب این بخش تعمدی و  رسد مینظر  تر و محدودترند، به ( بسیار سطحی8ی نما طاق

 بهر  آن را در ۀنقوش گیاهی بهوده کهه زمینه    با هد  خاصی انجام شده است. این حاشیه مزین به

 عمهران  آل 14 ۀبوده کهه موضهوع آن آیه    ثلث تیبۀ. همچنین مزین به یک ک(4شکل گرفته است )

لْمُلْکَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن ٱلْمُلْکَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْکِ تُؤْتِى ٱلِکَ للَّهُمَّ مََٰٱقُلِ »اسهت:  

 «.لْخَررُ إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَىْءٍ قَدِیرٌٱتَشَاءُ بِردِكَ 

 

  

 
 در عکس ویوله ی محراب اصلیها کتربه: جانمایی ۶شکل 

 1کتیبۀ ثلث آیۀ 
 سورۀ جمعه

سورۀ  14کتیبۀ ثلث آیۀ 

 آل عمران

 بام قرار دارد. سوره انعام که بخشی از آن در پشت 14-15یبۀ کوفی آیه کت
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 ههای فرضهی   چهین بخهش   ههای خهط   اند و بخش ها از هم تفکیک شده تمام کتیبه 4شکل در 

 شهاهد هسهتیم.   بهام  پشهت در  هها را فقهط   ای درک بهتر هستند که بخشی از آنبر ای شده بازسازی

خص نیسهتند.  اند و مشه  ین رفتهنمای دوم از ب طاقو  نما طاقهای دیگر مانند لچکی و قوس  بخش

ی دوم نیهز همچهون قهوس    نمها  طهاق قهوس   گفهت  توان می (9شکل عکس ویوله ) براساستنها 

اما مشخص اسهت   ،داشته که متن آن در عکس خوانا نیستای  کتیبهی دیگر این محراب، نما طاق

 به قلم کوفی بوده است.

 نمای س م . طاق۳ت۳

عکهس ههانری ویولهه،     براساساز بین رفته است.  کامالًی سوم نما طاقو  نما طاقلچکی و قوس 

 تخریب شده بوده است. کامالًخورشیدی نیز  9811این قسمت در سال 

 
 (.3۸: ۸311یونسی بردگلی، نمای اول که داخل مسجد قرار گرفته است ) : بخشی از حاشره طاق۱شکل 

  (33: ۸311)یونسی بردگلی،  نمای اول : طاق3طرح  

 
 (3۱: ۸311یونسی بردگلی، ها ) لچکی کاری تزیرنات آژیده: ۱شکل 
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 (3۱: ۸311یونسی بردگلی، )سورۀ جمعه  1وجهی با آیۀ  : حاشرۀ طاق سه1شکل 

               
 تزیرنات قاب  .۸۰شکل                             ( 33: ۸311یونسی بردگلی، ) نمای اول : طاق1ح طر

 )عکس: نگارنده( 3ۀ شمار                                                                                            

 
 )عکس: نگارنده( 3: تزیرنات قاب شمارۀ ۸۸شکل 
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 (3۱: ۸311یونسی بردگلی، )نمای سوم  اول طاق ۀ: حاشر۸3شکل   

 

   
 (33: ۸311یونسی بردگلی، ) ل و دوماو ی سوم محراب و حاشرۀنما )راست(: نمای طاق 5طرح 

 ( 3۱: ۸311یونسی بردگلی، ) کاری ی سوم و تزیرنات آژیدهنما )چپ(: قاب طاق ۸3شکل 

 

 
 ( 3۱: ۸311یونسی بردگلی، )نمای سوم محراب  : وضعرت کنونی طاق۸1شکل 
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 مرباو ترلیل و مقایسۀ .۴

از آغهاز   بهری  گهچ ههای   ش محرابور تحلیل محراب، الزم است دربارۀ سیر تحول و گسترمنظ به

ضهمن بیهان ایهن مبحهث  بهه بررسهی محهراب         ،لذا در ادامهه  .ای بیان شود دوران اسالمی مقدمه

  پرداخته خواهد شد. بری گچهای  ۀ آن با دیگر محرابکاشان و مقایس مسجدجامع

  م  وما  اسالمی ببی گچهای  مرباو . سیب ۱ت۴

به جا مانده و یا کشف شهده کهه از نظهر     بری گچمحراب از سه سده اول دوران اسالمی، تعدادی 

(، محراب مکشهو   43: 9835)سجادی، فهرج  مسجدجامعفرمی و تزیینی ساده هستند. محراب 

ارگ ری )سهجادی،   ۀ(، محهراب مکشهو  در تپه   Wilkinson, 1987: 78نیشابور ) در تپه مدرسۀ

ی هها  نمونهین تر مهمترتیب از  به (،Pope, 1930: 1265و محراب مسجد عتیق شیراز ) (34: 9835

 در سهدۀ چههارم و پهنجم هجهری قمهری،      روند. می شمار بهدر ایران  بری گچی ها محرابابتدایی 

(، محهراب  31: 9883نهایین )پهو ،    مسهجدجامع تر همچون محهراب   تر و مزین یی کاملها نمونه

قهروه )سهجادی،    معمسهجدجا (، محراب Wilkinson, 1987: 267نیشابور ) تپۀ  مکشو  از قنات

 نام برد.  توان می( را 16 همان:ی مسجد ملک کرمان )ها محراب( و 11: 9835

هجری دانست که  هشتمتا  ششمی ها سده توان میدر ایران را  بری گچی ها محراباوج رواج 

در ایهن   بهری  گهچ ی هها  محراباند.  وجود آمده ها در بخش مرکزی ایران به آن ای از بخش گسترده

ها، هم از نظر  بندی روشن و دقیقی از آن توان دسته میند و نا ، بسیار گسترده و گوناگونانیبازه زم

 در همهین بهازه نسهبتاً    دقیقهاً  هها  محراب گذاری تاریخفرم و هم تزیینات داشت. مشکل اصلی در 

 :نیریهز )همهان   مسجدجامعرو کرده است. محراب  هطوالنی است که پژوهشگران را با چالش روب

گلپایگهان و اردسهتان )صهاحبی بهزاز،      مسهجدجامع برسیان، محهراب   مسجدجامعمحراب  (،919

 مسهجدجامع (، محهراب اولجهایتو   83ه84: 9894(، محراب مسجد میرنطنز )گدار، 35ه38: 9831

بسهطام و محهراب    مسهجدجامع پیربکران، محهراب   ۀاصفهان، محراب گنبد علویان، محراب مقبر

 هشهتم تها   ششهم ی هها  سهده در  ها نمونهترین  ( از شاخص38 :9819ارومیه )شکفته،  مسجدجامع

هستند؛ همچهون جهامع برسهیان    دارای تاریخ  بری گچی ها محرابهجری هستند. تعدادی از این 

ق(، جهامع  513ق(، امامزاده کرار بوزان )559و  581ق(، جامع زواره )513ق(، جامع نیریز )613)

ی هها  محهراب تعهداد زیهادی از    گهذاری  تهاریخ ر ق(. امها د 391ق( و جامع اصفهان )434ارومیه )

ده قمصهر و   مانند محراب میرنطنز، گنبد علویان، مسهجد میهان   ؛همچنان ابهام وجود دارد ،بری گچ

 شویه.  مسجد هفت
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. تعدادی از ایهن  اند دهدر دوران اسالمی کار کر بری گچی روی هنر تاکنون پژوهشگران بسیار

بهه دو   بری گچی ها محرابو پیرو آن  بری گچبندی زمانی هنر  با دوره اند دهپژوهشگران تالش کر

 ؛13ه31: 9819را بیان کنند )شکفته، ها  آن و تمایزهای اصلی ها ویژگیگروه سلجوقی و ایلخانی، 

بنهدی   تقسهیم  رسهد  مهی نظر ن بهوجوداین (. با13ه38: 9811حمیدی،  ؛196ه916: 9843سجادی، 

ویهژه در   به بری گچی ها محرابدرستی باشد.  ، شیوۀیهای سیاس دوره براساسی گچی ها محراب

آن را اوج هنهر   تهوان  مهی کهه   انهد  تهدر یک سیر هنری قرار داشه  ،هجری هشتمتا  ششمی ها سده

مهبهم   ها محرابتعداد زیادی از  گذاری تاریخ ،گونه که اشاره شد در ایران دانست و همان بری گچ

بناههای   در گسترۀ بری گچی ها محرابهای  دوره ها و برای بررسی سبک و نامشخص است. قطعاً

ههای   گذاری تاریخو البته ها  آن یها ویژگیبندی دقیق و بررسی  مذهبی ایران، ضرورت انجام دسته

ها و مطالعات ارزشمند تعدادی از پژوهشگران،  با وجود تالش ،مطلق وجود دارد. در حال حاضر

 اسهاس  بهراین شناسی مطلوب است و  و البته روششده فاقد انسجام و جامعیت  های انجام پژوهش

سبکی بها دیگهر    براساس مقایسۀکاشان  مسجدجامع بری گچنسبی محراب  گذاری تاریختحلیل و 

ب نیهز راه  این محهرا  ۀ، تالشی بیهوده و پراشکال خواهد بود. تخریب گستردبری گچی ها محراب

احتماالً هر تحلیلهی  مه و با این آگاهی که . با این مقدکند میآن دشوارتر  را برای تحلیل و مقایسۀ

 کنیم. بحث اصلی را آغاز می ،د همراه با اشکال باشدتوان میشده،  با شرایط توصیف

  ببی گچهای  . ببمسی ترلیلی مرباو و مقایسۀ آ  با  یگب مرباو۲ت۴

 راساسبها، تزیینات و فرم و پالن آن.  : کتیبهاز چند جهت قابل بررسی است مسجدجامعمحراب 

گهذاری در ادامهه بحهث خواههد شهد:       ههای تهاریخ   ت و ضعف و چالشنقاط قوّ ،این سه فاکتور

   .تزیینات و فرم و پالن

 های مرباو . کایبه۱ت۲ت۴

 یی است که موضوع اغلهب ها کتیبه، بری گچی ها محراببررسی در  های قابل ین شاخصتر مهماز 

احادیث، صهلوات، اسهماءاهلل، شهعارهای     ها، بهکتیآیات قرآن است. از دیگر موضوعات این ها  آن

نامهه   ز اسامی بزرگان دیهن و وقهف  یمذهبی، تاریخ ساخت محراب یا نام بانی آن و گاهی اوقات ن

کتیبه داشته است که در حال  چهارکاشان  مسجدجامع(. محراب 34: 9831هستند )صاحبی بزاز، 

دو کتیبهۀ کهوفی و دو کتیبهۀ    مانده اسهت.  باالیی آن باقی  های کمی از دو کتیبۀ بخش فقط ،حاضر

ی مختلف محراب وجود داشته اسهت.  ها بخش، در شود میمشاهده  9که در شکل  صورتی ثلث به
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اما آشکار اسهت کهه    ،عکس ویوله خواند براساسرا  توان متن آن مین 6ه شمار بۀ کتی درخصوص

 ترتیب از این قرارند: ۀ دیگر بهکتیب سهخط آن کوفی است. 

ی اول بها موضهوع   نمها  طهاق  سورۀ انعام به خط کوفی معقلهی در حاشهیۀ   14و  15ۀ آیالف. 

 توانایی و دانایی خداوند در آفرینش جهان.

ی اول با موضوع اهمیت برگهزاری نمهاز   نما طاقجمعه به خط ثلث در قوس  ۀسور 1 ب. آیۀ

 جمعه.

ع مشهیت الههی و   ی سهوم بها موضهو   نما طاقدوم  عمران به خط ثلث در حاشیۀ آل 14ج. آیۀ 

 حکمت آن.

نمهای   طهاق قهوس   توان دربارۀ کتیبۀ میارتباط موضوع آیات با بنا و خود محراب تنها  دربارۀ

طراحی محراب، ایهن قهوس    اظهار نظر کرد. در ،است اهمیت برگزاری نماز جمعه اول که دربارۀ

جمعه در این قوس  ۀرسو 1 رین نمود را برای مخاطب دارد. آیۀبیشت ،آن وجهی و کتیبۀ با فرم سه

قرار  ۀ آندر تیز دقیقاً« یوم الجمعة»ی طراحی شده که عبارت شکل ، بهبا هوشمندی هنرمند نما طاق

ده از این آیه در محراب مسجد و تأکید بهر نمهود   گرفته و از بیشترین نمود برخوردار است. استفا

جمعه  ۀسور 1 ۀست. آیشهر ا مسجدجامعید اهمیت این مسجد به عنوان آن با طراحی خاص، مؤ

ورامین نیز استفاده شده است که در هر دو  مسجدجامعبسطام و محراب  مسجدجامعدر محراب 

این دو مسهجد آن اسهت    بارۀدر راحی محراب نمود زیادی دارد. نکتۀ مهمنمونه نیز این آیه در ط

آیه در محراب استفاده از این  رسد مینظر  شوند. به شهر خود محسوب می مسجدجامعکه هر دو، 

ی اهمیهت  ای بهرا  نماز جماعت است، آگاهانه و نشهانه  مسئلۀین عنصر مرتبط با تر مهممسجد که 

 جامعیت مسجد است. 

گفهت کهه از سهورۀ انعهام در     بایهد   ،کاشهان  مسهجدجامع دیگر محراب  درخصوص دو کتیبۀ

یکهی از   عمهران  لآ ، سهورۀ عکس؛ اما برایران استفاده نشده است بری گچی ها محرابکدام از  هیچ

ها  آن ملی در بیشترتأ است که البته به شکل قابل بری گچی ها محرابهای بسیار پرکاربرد در  سوره

ی این بناها وجود دارنهد:  ها محرابدر  ها نمونهاین سوره استفاده شده است. این  91و  93 از آیۀ

بهه ثلهث    94 ۀآیه  :ان(، اردسهت 35: 9831به خط نسخ )صهاحبی بهزاز،    93 : آیۀزواره مسجدجامع

امامزاده کراربوزان: آیۀ  (،31: به خط کوفی )همان 91ه93 یدریۀ قزوین: آیۀح ۀ، مدرس(36همان: )

به خهط ثلهث    91ه93آیۀ  :شویه ( و هفت31 :کوفی )همان 93 :(، ری38 به خط کوفی )همان: 93

 ،لث در آن استفاده شهده به خط ث عمران آل 14 ۀاز آی دقیقاً(. تنها محرابی که 991: 9816)شکفته، 



999 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی تحلرلی 
 ای  و مقایسه
  بری گچ محراب

 کاشان مسجدجامع
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      999   

مسجدجامع زواره، (. تعلق 18: 9815کاخکی و دیگران، صالحی مسجد کرمانی تربت جام است )

گمان وجود سهنتی  ششم هجری،  ین و امامزاده کرار بوزان به نیمۀ اول سدۀقزو اردستان، حیدریۀ

  آورد. وجود می را به این دوره بری گچی ها محرابدر  عمران سورۀ آل 93تا  94 در استفاده از آیۀ

بیشهتر   شکفته، جلوۀمل است. عاطفه تأ ای قابل مسئله ،کاربرد گسترده از کتیبه در یک محراب

کهه   ایلخانی دانسته اسهت  های دورۀ محرابی شاخص ها ویژگیعنوان عنصر تزیینی را از  کتیبه به

 ،( اما به ایهن گهزاره  34: 9819)شکفته،  کند میهای پیشین متمایز  ی دورهها محرابآن را از سایر 

زواره، اردسهتان، نیریهز،    مسهجدجامع محراب  هایی مانند محرابنقدی جدی وارد است چون در 

ی متعلق بهه  ها نمونهترین  گلپایگان، امامزاده کرار بوزان، مسجد ری و رباط نیشابور که از شاخص

چههار  . بنهابراین وجهود   هسهتند  ها محرابپیش از ایلخانی هستند، کتیبه عنصر اصلی تزیین  ۀدور

کاشان کهه بخهش اصهلی تزیینهات ایهن محهراب را شهامل         مسجدجامعپرجلوه در محراب  کتیبۀ

 زمانی این محراب باشد. تواند شاخصی برای تعیین دورۀ مین شود، می

که عاطفهه شهکفته    ها نیز باید اشاره کرد محرابی ها کتیبهاستفاده از اقالم گوناگون در  دربارۀ

« استفاده از اقالم خط غیر کهوفی »ی ایلخانی را ها محرابهای تشخیص  شاخصین تر مهماز یکی 

تهر   هفتم و هشتم هجهری گسهترده   ۀچند استفاده از اقالم غیرکوفی در سدهر(. 34: همان) داند می

کهه محهراب   بهه آن  باتوجهه ی پهیش از ایلخهانی ههم وجهود دارد.     هها  محهراب در بسیاری از  ،شد

باید اشاره کرد  ،بیشترین نمود را در محراب دارند ثلث دارد که اتفاقاً ۀبکاشان دو کتی مسجدجامع

ده قمصهر، مسهجد ری، مدرسهۀ     زواره، اردسهتان، قهزوین، میهان    مسهجدجامع ی ها محرابکه در 

ی مذکور یها  ها محرابی متعدد به قلم ثلث وجود دارد. ها کتیبهقزوین و گنبد علویان هم  حیدریۀ

ایلخانی هستند. بنابراین استفاده از خط ثلهث در   ، منسوب به پیش از دورۀدیا به احتمال زیا قطعاً

د مبنایی برای منسوب کردن این محراب توان میکاشان ن مسجدجامعی محراب ها بخشین تر مهم

 ای مشخص باشد. به دوره

 تزیینات مرباو. ۲ت۲ت۴

دیهده  در آن یینهات  کاشان بایهد گفهت کهه انهواع تز     مسجدجامعمحراب  بری گچتزیینات  بارۀدر

ی هها  بخهش  اسهت کهه در   کهاری  آژیهده ترین تزیینات، تزیینات  توجه ین و قابلتر مهم. از شود می

 ۀدر سد ،چهارم هجری رواج پیدا کرد رفته است. این شیوه هرچند از سدۀ کار مختلف محراب به

ای محهراب  هه  کهاری  آژیهده تهر شهد.    تر و منظم تر و هم پیچیده هم گسترده ،هفتم و هشتم هجری
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ی اول بسیار منظم و پرکار اسهت و بیشهتر شهبیه بهه     نما طاقویژه در بقایای  مسجدجامع کاشان به

 هجری، مانند محراب بقعه پیربکران و مسجد ارومیه است.  هشتمو  هفتمی سده ها نمونه

در  هها  رنهگ کاشهان، وجهود انهواع     مسهجدجامع ی مههم تزیینهی محهراب    ها ویژگیاز دیگر 

نخستین، بسیار  بری گچمانده از محراب  ی باقیها بخشکه گون آن است. باوجودآنهای گونا بخش

ی آبهی، قرمهز و نهارنجی دیهده     هها  رنهگ ی گوناگون آثهار  ها بخشدر  ،محدود و مخدوش است

ها استفاده شده اسهت   کتیبهنقوش و  مانده در زمینۀ ی باقیها بخشدر تمام  ها رنگ. از این شود می

آمیزی تزیینهات گچهی،    کار رفته است. رنگ ها به کتیبهبیشتر نقوش و  ی جلوۀرسد برا مینظر  و به

آمیزی  رنگ بری گچها یا نقوش تزیینات  ان رواج داشته و در این دوره، زمینهدورۀ سلجوقیپیش از 

آید برای ایجهاد   نظر می گ الجوردی برای زمینه بوده که به. بیشترین رنگ مورداستفاده، رناند دهش

 ،ایهن دوره  ۀی دیگهر مورداسهتفاد  هها  رنهگ . انهد  کرده میبیشتر، از این رنگ استفاده  وۀعمق و جل

 انهد  دهمشهاه  مسجدجامع اردستان قابهل های  بری گچای، سفید، نخودی و قرمز است که در  فیروزه

دا کهرد. در اکرهر تزیینهات    گسهترش پیه   بری گچاستعمال رنگ در  ،ایلخانی (. در دورۀ31همان: )

وردی ماننهد محهراب امهامزاده    از رنهگ آبهی الجه    ،نقهوش برجسهته   ۀیین در زمینتز گچی، برای

(. در بناهایی همچهون امهامزاده   11 هجری( استفاده شده است )همان: 313ترجان )خاتون اش ربیعه

هها   بهری  گهچ وفور از تزیینهات رنگهی در    بسطام و گنبد سلطانیه نیز به مسجدجامعیحیی ورامین، 

کاشان دارای تزیینات رنگهی   مسجدجامعی زیادی از محراب ها بخشد استفاده شده است. هرچن

هجهری مهزین بهه انهواع      هشتم ۀتا پایان سد پنجماز سده  ها محرابکه بیشتر به این باتوجه ،است

ای خهاص   تزیینهات رنگهی ایهن محهراب را منسهوب بهه دوره       براساس توان میهستند، ن ها رنگ

 دانست.

 پال  و فبم مرباو . ۳ت۲ت۴

کاشهان کهه باعهث تمهایز آن از      مسهجدجامع بصری محراب  ترین شاخصۀ مهماین خصوص، در 

ها  ی اول آن است که با چارچوبنما طاقوجهی قوس  ، فرم سهشود می بری گچی ها محرابدیگر 

وجههی   متفاوت است. این طرح سه کامالًهجری  هشتمتا  ششمی ها سده یها محرابهای  و قاب

ههای ابتهدایی دوران    سدهی ها محرابطرح موسوم به صدفی یا گشنیزی تا حدودی با  توان میرا 

ی صدفی یا گشهنیزی، محهراب مسهجد    ها محرابین نمونه تر مهممقایسه دانست. از  اسالمی قابل

اب سهنگی  دوم یا سوم هجری(، محهر  جری(، محراب مسجد شاهپورآباد )سدۀاول ه )سدۀ فهرج

پهنجم هجهری(    ۀقهروه )سهد   مسهجدجامع حراب دوم هجری( و م مسجد الخارسکی بغداد )سدۀ
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لحهاظ فهرم بهه محهراب      تهرین محهراب بهه    ( هستند. اما شاید بتوان شبیه11ه43: 9835)سجادی، 

 .( دانسهت 31 :نیشهابور )همهان   مدرسهۀ  وجهی مکشو  در تپه کاشان را محراب سه مسجدجامع

، امها  کاشان است امعمسجدجتر از محراب  تر و بسیار ساده هرچند این محراب در ابعادی کوچک

وجهی تهورفتگی عمیقهی    فضای درونی فرم سه ،آن است که در هر دو محراب نکتۀ جالب توجه

 به سطح بیرونی دارد. نسبت

 گذامی مرباو . تامیخ۵

مسهجدجامع کاشهان از جههات گونهاگون     هرچنهد محهراب    ،آنچه تا اینجها مطهرح شهد    براساس

ی ظهاهری و  هها  ویژگهی  براسهاس  ،ایران است بری گچی ها محرابمقایسه با تعداد زیادی از  قابل

، هها  کتیبهه ای خاص دانسهت. تزیینهات،    آن را با دالیل مستند مربوط به دوره توان مین ،تزیینی آن

 دهند.  نمی گذاری تاریخدهی خاصی برای  آمیزی و فرم محراب هیچ جهت رنگ

نظر گرفهت کهه بها وجهود     کاشان باید این نکته را در  مسجدجامعمحراب  گذاری تاریخبرای 

کهدام از   مچنهان ههیچ  شهده اسهت، ه   بهری  گچی ها محراببندی  هایی که تاکنون برای دسته تالش

هها   محهراب بندی تاریخی این  معیاری دقیق و جامع برای دسته اند تهها نتوانس ها و پژوهش بررسی

، نگارنده نیز تقسیم کاشان نیز اشاراتی شد مسجدجامعگونه که در تحلیل محراب  ه کنند. همانارائ

اشهکاالت و ایهرادات    ۀی سهلجوقی و ایلخهانی را دربرگیرنهد   هها  محراببه  بری گچی ها محراب

، محهدود  بهری  گچی ها محرابتر آن است که سیر سبکی  صحیح رسد مینظر  داند و به میاساسی 

 های سیاسی نشود.  به دگرگونی

کاشهان، معیهاری شهاخص     مسهجدجامع محراب  به آنکه تحلیل و مقایسۀ باتوجه اساس، براین

بنهدی   همان تقسهیم  براساسبهتر آن است که تنها  رسد مینظر  کند، به میه نگذاری ارائ تاریخبرای 

، این محراب هجری بود  3تا  4های اولیه و محراب های سده  بحث که شامل محرابابتدای این 

 آوریم. شمار به اند، تهداش یی که از سده ششم تا سده هشتم هجری رواجها محرابرا یکی از 

 گیبی نایده

صهورت   ان در سه گام برای نخستین بار بهکاش مسجدجامعتالش شد تا محراب  ،در این پژوهش

. 8. مقایسهه و تحلیهل   1. توصهیف  9 :از اسهت قرار گیرد. این سه گام عبهارت   موردبررسیدقیق 

قهرار داد کهه ههر     موردبررسیزا ی مجنما طاقدر سه  توان میاجزای این محراب را گذاری.  تاریخ

. شهود  مهی  نما طاقو فضای مرکزی  نما طاقشامل یک یا دو حاشیه، دو لچکی، یک قوس  نما طاق

ها آن است که هرکدام با یک تورفتگی از فضای پیرامونی خهود  نما طاقاین  بارۀتوجه در قابل ۀنکت
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ی هها  کتیبهه . اسهتفاده از  ؛ بدین ترتیب این محراب در سه سطح سهاخته شهده اسهت   اند دهمجزا ش

 تهوان  مهی آید؛ تا آنجا که  می شمار بهکاشان  مسجدجامعی محراب ها ویژگیین تر مهمگوناگون از 

ین عنصر تزیینی این محراب نامید کهه بیشهترین نمهود را در تزیینهات ایهن      تر مهمنگاری را  کتیبه

ار است: دو کتیبۀ کهوفی در  ها از این قر تصاص داده است. جایگزینی این کتیبهمحراب به خود اخ

 نمهای اول و حاشهیۀ   طهاق ثلث در قوس  نمای دوم و دو کتیبۀ طاقی اول و قوس نما طاق حاشیۀ

کاشهان   مسهجدجامع ویژگی مهم دیگر محهراب   ،ی مختلفها رنگی دوم. استفاده از نما طاقدوم 

قرمهز را   و نهارنجی ی آبی، ها رنگبقایای استفاده از  توان میهای گسترده،  است. با وجود تخریب

یی است کهه  ها ویژگی ازجملهوجهی این محراب  در اجزای مختلف محراب مشاهده کرد. فرم سه

چنهد  کنهد. هر  مهی متمهایز   کهامالً ایهران   بری گچی ها محرابرا در مقایسه با دیگر  ها محراباین 

آن در محهراب  سهبک و اجهرای    ،نام برد توان میمتعددی را برای این فرم  مقایسۀ های قابل نمونه

 فرد است. همنحصرب کامالًکاشان  مسجدجامع

نظر  ، بهملی استتأ مسجدجامع کاشان دربرگیرندۀ نکات قابلمحراب  هرچند تحلیل و مقایسۀ

با تکیه بر این اطالعات، این محراب را بهه   توان میهای اندک حاضر، ن پژوهش به توجهرسد با می

 ۀسهد  بهری  گهچ ی هها  محهراب بندی کلی  را در طبقه آن توان می ای خاص منسوب کرد. فقط دوره

ین تهر  مههم های گسهترده از   ششم تا هشتم هجری قرار داد و البته این محراب را با وجود تخریب

 آورد. شمار بهاین سه سده  بری گچی ها محرابدر جریان هنری  ها محراب

طلهق احسهاس   م گهذاری  تهاریخ ی هها  روشلهزوم اسهتفاده از    ،این محراب گذاری تاریخبرای 

و اطالعهاتی   هها  نشهانه ی کاشی، سنگی و چوبی برای یهافتن  ها محراب. همچنین بررسی شود می

 5د راهگشا باشد.توان تر می نسبی دقیق گذاری تاریخبرای 

 ها: ن شت پی
ش( در ایهران  9161نویسنده و سیاستمدار فرانسوی که بها سهمت وزیرمختهار فرانسهه در دوران مشهروطه )      .9

 حضور داشت.

های بسیاری در جریان آن نابود شهد و   اتفاق افتاد که ساختمان ق9911های مهم کاشان در سال  یکی از زلزله .1

 (.48: 9853 کریری جان خود را از دست دادند )نیکوهمت،ۀ عد

یافته از تکرار یک نقهش هندسهی باشهد. کهاربرد اصهلی ایهن        کاری فن تزیینی است که تشکیل تکنیک آژیده .8

 های گچی است. وی نقشمایهتکنیک ر

 های گشنیزی تفاوت دارد. ب شده است که این محراب با محرابوجهی به این دلیل انتخا سه واژۀ .6

 تفصیل به این موضوع پرداخته است. به ،ای جداگانه که در دست چا  است . نگارنده در مقاله5
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