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يوسفوند2

چکيده
یکی از شهرهای مهم غرب ایران که گچبُریهای منحصر به فردی از سدههای آغازین اسالمی از آن به دست آمده ،شهر تاریخی
«سیمره» در استان ایالم است .در این شهر تعداد زیادی گچبری با نقوش هندسی و گیاهی و یک پالک گچی با نقش انسانی به
دست آمده است .بنا بر نتایج کاوشهای باستانشناسی ،این گچبُریها همزمان با ساخت شههر در نیمهه اوس سهده دوم ه هری
ای اد شدهاند .از جمله ویژگیهای بارز این گچبریها بهرهگیری از گرههای هندسی و اسهتااده از نقهوش هندسهی و گیهاهی در
ترکیب با هم است .در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی انواع نقوش بهکار رفته در این گچبریها ،جریانهای تهثییرگهاار و
منابع الهام هنرمندان سازنده آنها شناسایی شود .رویکرد پهژوهش ،تهاریخی-توصهیای اسهت و دادههها بهه روش کتابخانههای و
مشاهده عینی جمعآوری شدهاند .نتایج نشان میدهد نقشمایههای استاادهشده در این گچبریها عالوه بر ایهن کهه وامدار هنهر
دوره ساسانی است ،تثییر آیین اسالم نیز در آنها به روشنی دیده میشود .هنرمندان سازنده ایهن گهچبُهریهها بها الههام از هنهر
ساسانی و تثییرپایری از طبیعت منطقه ،هنر ایران دوره ساسانی را در قالب اسالمی ریخته و شیوهی جدیدی در تزئینها گهچ-
بری پایهریزی کردهاند که در سدههای بعدی دوره اسالمی در انواع هنرها به کار رفتهاند.
واژههاي کليدي :دوره ساسانی ،سدههای آغازین اسالمی ،شهر سیمره ،تزئینا گچبری ،نقشمایه.
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مقدمه
شهر تاریخی سیمره مرکهز وییهت مهرجهانقها ،،یکهی از
شهرهای مهم غرب ایران در اواخهر دوره ساسهانی و سهده-
های آغازین دوران اسالمی است .در منهابع تهاریخی ،شههر
سیمره در دورهی ساسانی بخشی از وییت کُوَست خوربران
بهه شهمار مهیرفتهه اسهت کهه در دوره اسهالمی بهها وا هی
«جباس» جایگزین گردید .شمار زیهاد آیهار و محوطههههای
دورهی ساسانی در این منطقه از جملهه پهچ هم نمشهت،
تنگه وبینه و  ...نشاندهنده اهمیت این منطقه در اواخهر
دوره ساسانی است .در سدهههای آغهازین اسهالمی نیهز بهه
دلیچ موقعیت ویژهی مواصالتی این منطقه در حهد فاصهچ
مناطق مرکزی ایران و بغداد مرکز خالفت اسهالمی ،مهورد
توجه امرا و حاکمان منطقه بوده است .از مهمترین یافتهه-
های باستانشناسی شهر سیمره گچبُریهای آن اسهت کهه
از نمونههایِ کمنظیر این هنر در بازه زمانی صدر اسالم بهه
شمار میروند .با توجه به موقعیت جغرافیایی و دوره زمانی
ساخت شهر سیمره که از طرف کاوشگر این شهر به اوایچ
سده دوم ه ری و حد فاصچ انتقاس قدر از بنهیامیهه بهه
بنیعباس نسبت داده شده است (لکپور)8913 ،؛ تزئینا
گچبری آن میتواند بهه عنهوان یکهی از مسهیرهای انتقهاس
دستاوردهای هنری ساسانیان در زمینه هنهر گهچبُهری بهه
دوره اسالمی مطرح شود .تنوع نقوش ،اهمیت آنها از نظر
باستانشناسی و هنری و هم نین قلت انتشارا علمی در
این زمینه ،ضرور ان ام پژوهشی دقیق در مورد این گچ-
بُریها را فراهم آورده است .این پژوهش با طرح دو پرسش
زیر سعی در مشخص کردن تهثییر نقهشمایههههای هنهری
دوره ساسانی در ایهن گهچبهریهها و بررسهی جریهانههای
تثییرگاار در خلق نقوش را دارد .8 :نقوش استاادهشهده در
گچبُریهای شهر سیمره به لحاظ سبک هنری و خاستگاه،
از کدام هنرها و جریانههای فرهنگهی تهثییر پایرفتههانهد
.2تحوی هنری و نوآوریهای رخ داده در این گچبهریهها
نسبت به نمونههای قبچ از خهود کهدام اسهت بهه منظهور
جهتگیری علمی مقاله ،این فرضیه مد نظهر قهرار گرفهت:
گچبُریههای ایهن شههر تحهت تهثییر هنهر گهچبُهری دوره
ساسانی ،محهدودیتههای آیهین جدیهد (اسهالم) و برخهی
عناصر طبیعی محلی ای اد شدهاند.
در خصههوگ گههچبُههری دوره ساسههانی و دورهی اسههالمی
مطالعا در خور توجهی ان ام شده اسهت ( ;Pope, 1934
 .)Peterson and Samuel, 1977در زمینه تثییر هنهر گهچ-

بُری ساسانی بر گچبُهری دوره اسهالمی نیهز پهژوهشههایی
ان ام گرفته که از جمله آنها میتوان به مقهایتی بها ایهن
عناوین اشاره کرد :گچبری دوره ساسانی و تثییر آن در هنر
دوره اسالمی (انصهاری ،) 916-981 :8900 ،بررسهی هنهر
گچبُری دوره اسالمی (س ادی ،)25 :8974 ،مطالعه تهثییر
نقشمایههای دوره ساسانی بر نقوش گچبُری دوره اسهالمی
(مصباح )56-97 :8917 ،و بررسهی نقهوش گهچبُهریههای
مس د جامع نایین (دینلی و علمدار)8936 ،؛ که در آنهها
به توصیف و معرفی نمونه گچبریهای قرون اولیهه و میانهه
پرداخته شده و مقایسههایی نیز بها دوره ساسهانی صهور
گرفته است .در خصوگ گهچبهریههای سهیمره علهیرغهم
اهمیت آنها در تعیین تاریخ ساخت شهر سیمره ،تهاکنون
مطالعه جدی و درخور توجهی ان ام نشده است .تنهها کهار
پژوهشی در این زمینه مقالهه یهونی یوسهفونهد و فرشهاد
میری است که به وجوه اشتراک و افترا ،بین این گچبُری-
ها با نمونههای مس د جامع نائین میپردازد (یوسفونهد و
میری)43-97 :8935 ،؛ اما تثییر نقشمایههای هنری دوره
ساسانی و منابع الهام هنرمندان در خلق نقهوش گهچبهری-
های سیمره مغاهوس مانهده کهه ایهن مقالهه بهه ایهن مههم
پرداخته است.
موقعيت جغرافيايي سیيمره و جايایاه ن در متیون
تاريخي
شهههر تههاریخی سههیمره در شهرسههتان درهشهههر در 842
کیلومتری جنوب شر ،شهرستان ایالم و در عرض و طوس
جغرافیایی  99درجه و  7دقیقه و  47درجهه و  28دقیقهه
واقع شده است .از نظر اقلیمی درهشهر در منطقه گرمسیر
واقع شده و تابستانههای گهرم و طهوینی و زمسهتانههای
کوتاه و معتدس دارد .به طور معموس فصچ زمستان با بهاد و
توفانهای شدید و بارانهای موسمی همراه است (لکپهور،
 .)3 : 8913مهمترین عارضه طبیعی این منطقه کوهستان
و رودخانه است .رودخانه سهیمره در فاصهله  5کیلهومتری
شههماس و رشههته کههوه کَوَرکههوه (کبیرکههوه) در فاصههله 4
کیلومتری جنوب آن قرار دارد .مورخان و جغرافینویسهان
قرون نخسهتین و میانهه اسهالمی در آیارشهان بهه سهیمره
اشاره کرده و مطالبی در مورد موقعیت جغرافیایی ،منابع و
محصوی  ،ویژگیهای بناههای شههر و تهاریخ سهاخت آن
آوردهاند .اکثریت آنها موقعیت سیمره را در ایالت جباس و
در شماس خوزسهتان ککهر کهردهانهد (ابهن حوقهچ:8945 ،
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822-862؛ اصطخری13 :8901 ،؛ ابهن خردادبهه:8976 ،
996؛ مسعودی41 :8905 ،؛ ابوالادا 13 :8943 ،و یهاقو ،
 )50 :8970و از آن با نام «سیمره» که با امالی «صیمره»
نیز نوشته میشده ،نام بهردهانهد .در کنهار نهام سهیمره بها
عناوینی هم ون «مهرجانقا« ،»،مهرگان کهدک» بهرای
اشاره به موقعیت جغرافیای این شهر استااده شهده اسهت.
لسترنج با ارزیابی گاتههای جغرافینویسهان دوره اسهالمی
میگوید« :سیمره یک مرکز شهری بوده که مهرجان قها،
یا مهرجان کدک یهک محهیج جغرافیهایی بهزر تهر و بهه
اصطالح محیج بر سهیمره بهوده اسهت» (لسهترنج:8997 ،
 .)281با توجه به نظر لسترنج میتوان گات که مهرجهان-
قا ،یک ایالت بوده و شهر سهیمره مرکهز آن بهه حسهاب
میآمده است .برخی از مورخان و جغرافهینویسهان تهاریخ
ساخت شههر سهیمره را در دوره ساسهانی ککهر کهردهانهد
(مقدسی972 :8908 ،؛ ابن خردادبه42: 8976،و یعقهوبی،
 ،)281: 8910برخههی نیههز بههه وجههود آن در دوره اشههکانی
اشاره میکنند (دینوری .)44 :8904 ،در هیچ یک از منابع
جغرافیایی اشارهای به نام درهشهر نشده است .به نظر می-
رسد این نام در قرون اخیر برای نامیدن شهر کو کی کهه
در اطراف خرابههای قدیمی شهکچ گرفتهه ،اسهتااده شهده
است .در دوران معاصر نیز سیاحان و باستانشناسهانی کهه
از منطقه عبور کردهاند ،از خرابههای سیمره بازدید کهرده-
اند .دمورگهان ضهمن بازدیهد شههر سهیمره آن را مهاداکتو
دومههین پایتخههت ایالمههیههها معرفههی کههرد (De morgan,
 ،)1892: 365-370راولینسون با استناد بهه برخهی روایها
محلی و مقایسه بناهای آن بها شههر ساسهانی شهیروان در
نزدیکی سهیمره ،آن را شههری از دورهی ساسهانی معرفهی
مههیکنههد (راولینسههون .)07-04 :8995 ،اسههتین احتمههاس
وجود آیار دوره اشکانی و ساسانی در ایهن شههر را یهادآور
میشود ( .)Stein, 1940: 206-208نخستین بررسهیههای
علمی باستانشناسی سیمره در ساس  8902ه .ش از سوی
سیفاهلل کامبخشفرد ان ام شهد .ایهن بررسهی سهرآغازی
برای ان ام کاوشهای باسهتانشهناختی هدفمنهد و دقیهق
علمی در این مکان مهم گردید .این کاوشها ابتدا به مد
یک فصچ به سرپرستی نصهر معتمهدی در سهاس 8974
ه.ش آغاز گردید و بعهد از آن بهه مهد  3فصهچ از سهوی
سیمین لکپور ادامه یافت .از جمله مهمتهرین یافتههههای
باستانشناسی که در نتی ه این کاوشهها بهه دسهت آمهد
م موعهی منحصر به فردی از گچبریهاست که بر اسهاس
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نتایج پژوهشها و کهاوشههای ان هامگرفتهه ههمزمهان بها
احداث این شهر در نیمه اوس قرن دوم و دوره انتقاس قدر
از بنیامیه به بنیعباس ای اد شده است (لکپهور:8913 ،
 .)825در ساس  8911بهزاد فریادیان کاوشههایی در ایهن
شهههر ان ههام داد و بههه ییههههههای دوره ساسههانی رسههید
(فریادیان.)8911 ،
روش تحقيق و ابزار گرد وري دادهها
روش تحقیق بهه کهار گرفتهه شهده در ان هام ایهن مقالهه،
برگرفته از روش تاریخی-توصهیای اسهت .ابهزار گهردآوری
دادهها هم مبتنی بر بررسی کتابخانههای و مشهاهده عینهی
است .در ابتدا ،با ابزارهای گاتهشده گچبُهریههای سهیمره
شناسایی شد ،نقوش و ویژگیهای آنها مشخص گردیهد و
سپی با مطالعه گچبُریهای شاخص دوره ساسانی نمونهه-
های قابچ مقایسه انتخاب و گونگی تثییر آنها بر نمونهه-
های سیمره تشریح گردید.
مروري بر تاريخچه استفاده از گچ و تزئينات گچبُري
در ايران
قدیمیترین ایر گچی مکشوفه از ایران مربوط بهه کهاوش-
های هاتتپه خوزستان مربوط به دورهی عیالم میانه است
(نگهبان .)8972 ،در دوره هخامنشی در خزانه داریوش در
تخت جمشید از گچ برای پوشش ستونههای هوبی تهایر
استااده شده است .در بنای آرامگهاه کهوروش در پاسهارگاد
در شالوده بنا ،در تایر مرکزی کاخ کوروش در پاسهارگاد و
در شوش نیز قطعاتی از تزئینا گچی به دست آمده است
(محمدی فر .)892: 8936 ،کاربرد گچ برای تزئین بناها را
در محوطههای مهم دوره اشکانی همچهون نسها ،سهلوکیه،
آشور ،کوهخواجه و اروک مالحضه میکنیم (فریهه:8974 ،
 .)54ناییترین گچبریهای این دوره را میتوان در قلعهه
یزدگههرد مشههاهده کههرد ) .)Keall, 1980: 1-43در دوره
ساسانی استااده از گچ برای تزئین ،به اوج شهکوفایی خهود
رسید (هرمان .)824 :8979 ،گچبُری داخچ کهاخ بیشهابور
بهترین نمونه از تزئینا داخلی یک قصر ساسانی را نشهان
میدهد .موتیفهای مختلف در اینجها اسهتعداد و قابلیهت
هنرمنههد در تنظههیم و تشههکیچ ایههن طههرحهههای تزئینههی و
خالقیت کهنی آنها را در این دوره نشان میدهد (سرفراز،
 .)52 :8900عالوه بر بیشابور نمونههههای قابهچ تهوجهی از
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گچبُریهای ساسانی در تیساون (پوپ و اکهرمن :8917 ،ج
 ،)875 -876 ،7کههاخ کههیش (پههوپ و اکههرمن :1387 ،ج
 ،)716 -2،706برزه قواله و قلعهگوری به دست آمهدهانهد.
تداوم گچبری ساسانی در هنهر گهچبهری دوره اسهالمی بهه
وضوح قابچ پیگیری است (زمانی .)881 :2595 ،از بهترین
گچبُریهای دوره اسالمی میتوان به تزئینا گچبری سامرا
(اتینگهاوزن و گرابر )10 :8971 ،و گهچ بهریههای مسه د
جامع نائین و گچبریهای شهر سیمره اشاره کرد (لکپور،
 .)8913هنرمندان گچبریهای سهیمره از نقهوش تزیینهی
دوره ساسانی با تغییراتی ند بهره بردند و با حاف تصاویر
جاندار (انسان و حیوان) نوعی تهزئین اسهالمی را در پهیش
گرفتند که به مرور جایگزین نقوش قدیمی شهدند .ویژگهی
بارز گچبریهای سیمره ابداع طهرحهها و نقهوش جدیهد بها
الهام از طرحها و نقوش قدیمی است که در نتی ه آن روند
تحههوس نقههوش را در قالههب تزئینهها گیههاهی ،هندسههی و
کتیبهنگاری میتوان دید.
گچبُريهاي سيمره و نقشمايههاي نها
بخش مهمی از یافتههههای باسهتانشناسهی شههر سهیمره
تزئینا گچبری آن است که از بنایی که از سوی کاوشگر
با نام مس د معرفی شده اسهت بهه دسهت آمهدهانهد .ایهن
تزئینا متعلق به قوسههای ورودی بنهای مهاکور و ههم-
نین طاقچههها و سهطوح داخلهی دیوارههای آن هسهتند
(لکپهور .)70-76 :8913 ،بهرای ای هاد ایهن نقهوش از دو
روش «شکچدهی درجا» یا «کندهکاری بها دسهت» و روش
«ساخت با استااده از قالهب» اسهتااده شهده اسهت .بهرای
ای اد طرحهایی که تعداد زیادی از آنهها نیهاز بهوده و بهه
دفعا تکرار مهیشهدهانهد ،از قالهبههای ترکیبهی و تکهی
استااده کردهاند .تنوع نقوش ،ترکیببندی نقوش هندسهی
و گیاهی و انواع گرهها از ویژگیهای این گهچبهریهاسهت.
ترکیب نقوش گیهاهی و هندسهی بها بههرهگیهری از علهوم
ریاضی و قوانین هندسی در درون قاببندیههای مختلهف

اجرا شدهاند .در مواردی نقشمایهها آمیزهای از طهرحههای
پیوسته هستند و نقوش در یک توالی منظم در ردیفههای
عمودی و افقی تکرار شدهاند .خطوط تشکیچدهنده با گره-
بندیهایی به یکدیگر پیوند خورده و بدینترتیب هماهنگی
قابچ توجهی در ارائهی نقوش به وجود آمده است .طرحهها
به گونهای ارائه شده که هر واحد در عین حاس کهه ویژگهی
خود را حاظ کرده ،در نقش دیگهری ادامهه مهییابهد و بها
تمامی نقش ارتباط مییابد (همان) .تقسهیم سهطوح دیهوار
به قطعا هندسی مشخص ،گرایش به نقهشپهردازی کهچ
زمینه و پوشش کچ سطح کهار ،تبهدیچ تهزئین گیهاهی بهه
کالفهای هندسی و پوشش بر ها و گچها بها نقطهههها و
نقوش ریز از دیگر ویژگیهای این تزئینا است .بر مبنهای
نوع نقوش بهکار رفته این تزئینا را میتوان در سه گهروه:
 .8نقوش انسهانی  .2نقهوش هندسهی و  .9نقهوش گیهاهی
طبقهبندی کرد .تنها نقش انسانی این گچبریها ،نقش یک
زن اسههت کههه بچهههای در شههکم دارد کههه احتمههایو بتههوان
ماهومی نمادین را برای آن متصور شد (شهکچ  .)8نقهوش
هندسی ساختار اصلی ایهن تزئینها را شهکچ مهیدههد و
نقوش گیاهی در داخچ قاببندیههای هندسهی طراحهی و
اجرا شدهاند .نقوش هندسی این تزئینا را میتهوان در دو
گروه نقوش راست خج (مربع یا اشکاس هندسی زاویهدار) و
نقوش منحنی (دایرههها) دسهتهبنهدی کهرد .سهایر نقهوش
هندسی از این دو نقش گرفته شدهانهد و ماهاهیم خهود را
ارائه میدهند (شکچهای  2و  .)9از دوران پهیش از اسهالم
مربع ماهوم زمین و دایره ماهوم آسهمان را در بهر داشهته
است که در دوره اسالمی این مااهیم نمود بهیشتهری بهه
خود مهیگیرنهد (بلغهاری .)3-1 :8914 ،در دوره اسهالمی
مربع سمبچ ابعاد ییتناهی بهوده و مت سهمتهرین صهور
خلقت در حد زمین و نماینده کمیت محسوب مهیشهده و
دایره در حد آسمان و نماینده کیایت و روح ییتنهاهی بهه
شمار میرفته است.
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شکل  -9تصوير و طرح تنها نمونه نقوش انساني در گچبريهاي سيمره .مأخذ :لکپور.281 :9381 ،

نقوش گیاهی به کار رفته در این تزئینا را نیز میتوان در
ند گروه دستهبندی کرد .8 :نقش درخت کهه در اشهکاس
مختلف و متنوع در درون قابها به کهار رفتهه ،ایهن نقهش
گاهی به صور پالمت (نخچ) با بر های در اطهراف آن و
گاهی در شکچ شاخه گلی با ساقه بلند که بر ههای از آن
باز شده ،به کار رفته است .2 .بر ها :بیشتر این بر ها به
صور بر مو در اشکاس تهک بهر  ،بهر مهو و سهاقه و
پیچک درخت مو ،بر مو و خوشه انگهور و  ...دیهده مهی-
شود .بر ان یر ،بر انار ،آکانتوس (بر کنگهر) و ...نیهز

به فراوانی استااده شده است .9 .گچهها :بیشهتر گهچههای
استاادهشده گچهای موجود در طبیعت زاگهرس ههم هون
گچ یله ،گچ تاتوره و گهچ کوکهب در طهرحههای مختلهف
هستند .گچ نیلوفر به صور نیلهوفر دوازدهپهر ،شهشپهر و
نیلوفر سهشاخه به فراوانی استااده شده است .4 .ریز بر -
ها :که از آنها در حواشی و برای پرکردن فضاهای کو ک
فرعی بین نقوش هندسهی و گیهاهی ههم هون لچکهیهها
استااده شده است ،که تنوع و تکرار از ویژگیهای بارز آن-
هاست.

شکل  -2پالکهاي گچي با نقوش گياهي سيمره.گلهاي بومي منطقه زاگرس .قطر دايره  21سانتيمتر .مأخذ :ناارندگان.

تأثير هنر ساساني بر نقوش گچبريهاي سيمره
دوره ساسانی به عنوان اوج تکامچ و پیشرفت هنر گچبُهری
ایرانِ قبچ از اسالم محسوب میشود؛ وجود  1نوع متاهاو
طرح گچبُری در تیساون و  46نوع در کاخ کیش نشهانهای

در همین زمینه اسهت (کیهانی .)35 :8970 ،در ایهن دوره
گچبُری روند تکاملی شمگیری را پیموده است .ایهن هنهر
در ابتدا به عنوان مال در اجرای انواع طا،ها به کار مهی-
رفت ،سپی از آن به عنوان پوشش و روکشی با طرحههای
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مختلف هندسی و گیاهی برای سطوح داخلهی بناهها بههره
گرفته شد (پوپ .)51 :8940 ،ساخت پیکرهههای نهیمتنهه
انسانی با استااده از گچ عمدتاو از نیمه دوم دورهی ساسانی
آغاز می شود .بهرهگیهری گسهترده از گهچ در ایهن زمینهه
موجب کاهش رونق نقوش برجسته سهنگی دوره ساسهانی
شد (هرمان .)824 :8979 ،در یک طبقهبندی کلی نقهوش
گچبری دوره ساسانی را میتهوان در ههار دسهته تقسهیم
کرد .8 :نقوش گیاهی  .2نقوش هندسی  .9نقوش انسانی و

حیوانی  .4نقوش خج و کتیبهه (انصهاری .)925 :8905 ،از
ویژگی بارز گچبُریههای ساسهانی رعایهت اصهوس تقهارن و
تکرار در نقوش هندسی و گیاهی ،استااده گسترده از قاب-
ها یا پالکهای گچی و هم نین بهرهگیری از نقهشمایهه-
های نمادین و رمزآلود است (شکچ  .)9بیشترین تثییر گچ-
بُریهای ساسانی بر تزئینها گهچبُهری سهیمره در زمینهه
نقوش گیاهی و هندسی است که در ادامهه بهه ایهن مهوارد
پرداخته میشود.

شکل  -3نقوش حيواني گچبريهاي ساساني .ورامين .مأخذ :موزه متروپوليتن و سايت http://mrvnd-2.persianblog.ir

نقوش گیاهی :طرحهای گیاهی در گهچبُهریههای ساسهانی
دارای صور گوناگون و تا حهدی تخیلهی بهوده و هنرمنهدان
این دوره با تلایق آنها با یکدیگر به نقوش جدیدی دسهت
یافتهاند .مهمترین نقهوش گیهاهی گهچبُهریههای ساسهانی

عبارتند از :بر نخچ ،گچ نیلوفر ،میوه انهار و انگهور ،نقهش
تاک و پیچک مو ،بر ان یر ،کنگر و نقش درخت زندگی.
در بین نقوش گیاهی درخت نخچ اهمیت خاصی داشته که
از آن در حالتهای گوناگون استااده شده است (شکچ .)4

شکل  -4نقوش گياهي گچبريهاي ساساني .تيسفون .قرن ششم ميالدي .مأخذhttp://mrvnd-2.persianblog.ir :

نقشمایههای گیاهی دوره ساسانی نیز بها تغییهرا انهدکی
در گچبُریهای سیمره به کهار رفتههانهد .بیشهترین نقهوش
گیاهی دوره ساسانی که در گچبُریهای سیمره نیهز تکهرار
شدهاند شامچ :جاتی باس ،گچ نیلوفر ،درخت زندگی ،میهوه
انار ،بر کنگر ،بر تاک و پیچک ،خوشهه انگهور و میهوه
بلوط اسهت (مطالهب ایهن بخهش در جهدوس شهماره  8بهه
صور تصویری ارائه شده است).

-8جاتی باس :این نقش به فراوانهی در هنهر گهچبُهریههای
دوره ساسانی دیده میشود .عالوه بر گچبُری این نقهش در
سههایر هنرهههای دوره ساسههانی همچههون هنههر فلزکههاری،
منسوجا و مسکوکا این دوره استااده شده اسهت .روی
سکههای شاهان این سلسله نقش جاتی باس بهه تنههایی و
یا با گوی در وسج آن به عنوان تاج برای شاهان به فراوانی
دیههده مههیشههود (سههرفراز و آورزمههانی824-822 : 8914 ،
شههکچ شههماره  .)4اسههتااده فههراوان از ایههن نقههشمایههه در

نشريه جستارهاي باستانشناسي ايران پيش از اسالم /جلد  /4شماره  /2پياپي  /8پاييز و زمستان 9318

هنرهای ساسانی به حدی است که آن را به نوعی نشهانهی
هنر ساسانی میدانند .در گچبریهای ساسانی از این نقهش
به روشهای مختلای استااده شده است .در برخی موارد با
ترکیب میوه انار و یا به شکچ بر های پهن کنگر یها بهر
مو تصویر شده است .بهترین نمونههای ساسانی این نقهش
از تیساون و کاخ ساسانی کیش در میهانرودان بهه دسهت
آمده است .عالوه بر تیساون ،نمونهههای بسهیار زیبهایی از
این نقش در ترکیب با میهوه انهار در میهان گهچبهریههای
مکشوفه از ورامین به شم میخورد (جدوس  8و طرح .)8
در سیمره این نقش با تغییرا اندک به کار رفته و بیشهتر
به شکچ بر های متقارن نزدیک به هم تصویر شده اسهت.
در نمونههای ساسانی ،این نقهش بهه بهاسههای بهاز پرنهده
مشابهت دارد و در نمونههای سهیمره از بهر بهاز متقهارن
کنگر و سایر گیاهان برای ای اد آن استااده شده است.
-2گچ لوتوس و نیلوفر آبی :ایهن نقهش از نقهشمایههههای
اصیچ هنر ایرانی به حساب میآید ،که در هنهر هخامنشهی
به فراوانی به کار رفته است .ساسانیان که خهود را از نسهچ
هخامنشیان میدانستند به فراوانی از این نقشمایه در تمام
زمینههای هنری بهره بردهاند .نقش نیلوفر در گچبریههای
ساسانی دارای کاسبرگی شهبیه بهر کنگهر اسهت کهه از
کاسههه گههچ جههدا شههده و بههر هههای کنگههر خههود تشههکیچ
کاسبر و کاسه گچ را میدهند .به طور کلی گچ لوتهوس
در دوره ساسانی یک روند تکاملی داشته و به مرور زمان بر
پیچیدگیها و تنوع آن افزوده شده است .در گچبهریههای
سیمره نمونههای مختلای از این نقهش بهه صهور غنچهه
نیلوفر سه بر  ،گچهای دوازدهپر ،گچ نیلهوفر هشهتپهر و
هارپر دیده میشود (جدوس  8طرح .)2
 -9درخت زندگی :درخت زنهدگی یها درخهت مقهدس ،در
فرهنگ ایران جایگهاه خاصهی دارد .نقهش ایهن درخهت در
دوره ساسانی عالوه بر گچبهری در سهایر هنرهها ههم هون
ح اری (بهترین نمونه آن در ح اریهای طا ،بزر طا،
بستان وجود دارد) و ظروف فلزی بهه کهار رفتهه اسهت .در
نمونههای ساسهانی بهه صهور درخهت خرمها یها انگهور و
گیاهان دیگری با گچهای ندپر و شاخ و بر های ضخیم
دیده مهیشهود (جهوادی .)52 :8915 ،ایهن نقهشمایهه در
نمونههای سیمره با شکچ خاصی از گچ و بر های گیاهان
به ویژه کنگر و درخت خرمها در داخهچ پهالکههای گچهی
استااده شده است (جدوس  8و طرح .)9
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 -4میوه انار :میوه انار در گچبُریهای ساسانی به کهرا بهه
کار رفته است .در برخی نمونههها روی تهاج پادشهاهان بهه
صور گوی نقش شده است .در یک نمونه کهه از ورامهین
به دست آمده و مربوط به قرن ششم میالدی اسهت ،میهوه
انار در میان دو بر نقش شده است .در این افریهز گچهی
در  9ردیف افقی و هر ردیف شامچ  5میهوه انهار در داخهچ
دو بر نقش شده است .نمونههای جالبی از میوه انار نیهز
در بین ند بر از کاخ ساسانی کیش در میهانرودان بهه
شم میخورد .در سیمره میوه انار در بین دو بهر اجهرا
شده که دانههای آن به شکچ دایرههای توخالی نیهز نقهش
شدهاند (جدوس  8و طرح .)4
 -5بههر و درخههت نخههچ :اسههتااده از ایههن نقههش در دوره
ساسانی با انواع نوآوریها و همراهی بها سهایر نقهوش تهو م
بوده است .در دوره ساسانی این بر نخچ به صور  9و 5
کاسبرگی به کار رفته است .تداوم استااده از این نقهش در
گچبریهای سیمره به خوبی مشاهده میشود .درخت نخچ
در گچبُریهای سیمره به صور سه کاسبرگی و در داخهچ
پالکهای گچی اجرا شهده اسهت (جهدوس  8و شهکچ .)8
نقش درخت نخچ و بر آن عالوه بر گچبری روی سهااس-
های یافت شده از سهیمره نیهز دیهده مهیشهود (لهکپهور،
 500 :8913و  .)023در متههون تههاریخی نیههز بههه وجههود
نخلستانهایی در سیمره اشاره شده است (ابودلهف:8942،
 08و ابنحوقچ .)50 :8945 ،حمهداهلل مسهتوفی در نزههه-
القلوب یادآور میشود که «در جباس به غیر از سیمره خرما
نباشد» (مستوفی.)73 :8993 ،
 -0نقشمایه بر کنگهر :در گهچبُهریههای ساسهانی ایهن
نقشمایه گاه به شکچ درخت تزئینی و گاه شاخه اسهلیمی
در دس طرح دیگر جلوهگر میشود .بهترین نمونهههای ایهن
نقشمایه تزئینی در گچبریههای تیسهاون (ههوار:8909 ،
 ،)79کههاخ کههیش (افشههار نههادری )295 :8974 ،و بنههدیان
درگز (رهبر )997 :8971 ،دیده میشهود .بهر کنگهر در
گچبریهای سیمره به عنوان یکی از نقشمایهههای اصهلی
تزئینی به کار رفته است (شهکچ  .)5گهاهی بهه صهور دو
بر روبروی هم که بسیار به جاتی باس شباهت پیدا مهی-
کند برای حاشیه فوقانی ازارهها به کار رفته اسهت و گهاهی
به صور تک بر حلزونی در فواصچ نقوش دیگر.
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شکل  -1انواع برگهاي کنار گچبريهاي سيمره با تأثيرپذيري از گچبري ساساني.

 -7تاک و پیچک :از قدیمترین عناصر تزئینی گچبُریههای
ساسانی نقش تاک و پیچک است .ایهن نقهش تثییرگهااری
هنر پارتی بر هنر ساسانی را نشان میدههد (فریهه:8974 ،
 .)16-72پیچکهای به کار رفتهه در گهچبُهریههای شههر
سیمره فضای بیشتری را نسهبت بهه نمونههههای ساسهانی
پوشش میدهند و بر مبنای هندسه دقیق و منظم ترسهیم

شدهاند .در نمونههای سیمره این پیچکها به بر تهاک و
یک خوشه انگور با  89دانه دو ردیف  4تایی در دو طرف و
یک ردیف  5تایی در وسج منتهی میشوند .عدد  89برای
تمام نقشهای خوشه انگور در گچبُریهای سیمره یکسهان
است (شکچ .)0

شکل  -1خوشه اناور و برگ مو و پيچک در گچبريهاي سيمره .مأخذ :لکپور .214 :9381،شکل  -1نمونهاي از گچبُري ساساني با نقوش
گياهي .مأخذ :ذرنوش11 :93 ،

نقوش هندسی :نقوش هندسی معمویو از خطوط مستقیم و
شکسته در حای مختلف تشکیچ شده و غالباو در حاشهیه
متن گچبُری اجرا شدهاند .در بسیاری از موارد در ترکیبها
هندسی نقش صلیب شکسته و یا لیپا دیده میشهود کهه
فضاهای خالی آنها با موتیفهای انسانی ،حیوانی ،گیهاهی
و ندرتاو خج و کتیبه تزئین شده است .نمونههههایی از ایهن
نقوش هندسی در منازس مسکونی تیساون و کاخ کیش به

دست آمده است .عالوه بر این نقوش ،دایرهها و منحنیهها
از مهمترین نقوش هندسی گچبریهای ساسانی بهه شهمار
میروند که به عنوان قاببند طرحهای اصلی و مرکهزی بهه
کار رفتهاند و نه تنها در گچبُری ،بلکهه در منسهوجا نیهز
دیده میشوند (محمودی( )87-5 :8971 ،جهدوس  8طهرح
.)5

نشريه جستارهاي باستانشناسي ايران پيش از اسالم /جلد  /4شماره  /2پياپي  /8پاييز و زمستان 9318
جدول شماره  -9نمونههايي از گچبريهاي دوره ساساني و سيمره
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2

نقش غنچه گچ
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9

درخت زندگی

4

میوه انار

نمونه دوره ساساني

نمونه شهر سيمره

ورامین .مثخا :آرشیو موزه متروپولیتن
مثخا :آرشیو موزه باستانشناسی درهشهر
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شکل  -1نقوش هندسي گچبري ساساني .صليب شکسته و زنجيرههاي يوناني .تيسفون قرن ششم ميالدي ،مأخذ :رشيو موزه
متروپوليتن.

شکل  -8نقش صليب شکسته در کگبريهاي محوطه ساساني حاجي باد ،مأخذ :ذرنوش.11 :9111 :

از مهمترین نقوش هندسی گچبُریهای دوره ساسانی نقش
صلیبهای شکسته متصچ به هم معروف بهه زن یهرهههای
یونانی است (شکچههای  7و  .)1نمونههههای اشهکانی ایهن
نقش در گچبُریهای کوه خواجه سیستان یافت شده اسهت
(محمههدیفههر)299 :8936 ،؛ کههه در دوره ساسههانی تههداوم
داشته و استااده از آن گستردهتر میشود بهه گونههای کهه

عالوه بر هنر گچبُری در منسهوجا ایهن دوره نیهز کهاربرد
داشته است .استااده اصهلی ایهن نقهش در دوره اشهکانی و
ساسانی برای کادربندی نقوش دیگر بوده که در گهچبُهری-
های سیمره نیز به عنوان کادربنهدی بهرای نقهوش گیهاهی
استااده شده اسهت .در سهیمره شهاهد اجهرای گونههههای
متنوعی از این نقوش هستیم (شکچهای  3و .)86

شکل  -1نقوش هندسي معروف به زنجيرههاي يوناني سيمره متأثر از گچبريهاي ساساني .مأخذ :لکپور.211 :9381 ،
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شکل  -91نقوش هندسي گچبريهاي شهر سيمره (راست) .مأخذ :لکپور .9381 :نقوش هندسي گچبريهاي ساساني (راست) محوطه
برزقواله .مأخذ :منصوري.9381 :

تأثير يين جديد اسالم بر نقوش گچبُريهاي سيمره:

تأثير محيط و سبکهاي محلي بر خلق نقیوش گیچ-

بیشترین تثییر آیین اسالم در نقوش گچبُریهای سیمره در
زمینه منع تصویرسازی جانداران (انسانی و حیوانی) دیهده
میشود .این محدودیت موجب شد تها هنرمنهدان سهازنده
ایههن نقههوش از قابلیههت نقههوش هندسههی و گیههاهی نهایههت
استااده را برده و نقوشی ترکیبیای را خلق کنند که بعدها
در هنر اسالمی بسیار استااده شد .ارتباط فرهنگی طوینی
این منطقه با مناطق همجوار بهه ویهژه بها میهانرودان کهه
ریشههه در ادوار پههیش از تههاریخ دارد زمینههههههای رشههد و
گسترش تثییرپایری هنری را فراهم کهرده اسهت .در ایهن
دوره ارتباط گستردهای بین ایهن منطقهه و بهه ویهژه شههر
سیمره و شوش با مراکزی ون تیساون و بعهدها سهامرا و
بغداد برقرار میشود .جهاده بهزر خراسهان از مههمتهرین
عوامههچ پیچیههدگی روابههج فرهنگههی ایههران و میههانرودان و
ضامن تداوم نقشمایههای هنری در این منطقه بوده است.
در این گچبریها شاهد اجرای نقشمایهههایی هسهتیم کهه
بعدها در هنر اسالمی رواج بیشتری یافتند؛ از جمله آنهها
میتوان به نقوش گیاهی اشاره کرد کهه بها همهان شهکچ و
شمایچ در بناهای ماهبی منهاطق مرکهزی ایهران بهه کهار
رفتهاند.

بريهاي سيمره:
از جمله ویژگیهای تزئینا گچبری سهیمره مهیتهوان بهه
استااده آگاهانه هنرمندان و سازندگان آنهها از طبیعهت و
گیاهان بومی منطقه اشاره کرد .متداوسترین نقوش گیاهی
به کار رفته در این گچبریها ،میوه بلوط (به تنههای یها بهه
همراه نقوش دیگری هم ون میوه کاج) ،میهوه انهار ،نقهش
گچهای یله ،گچ تاتوره ،گچ کوکب و گچ نیلوفر (به صور
دوازدهپر ،هشتپر ،هاتپر و شهشپهر) اسهت .در طبیعهت
اطراف شهر سیمره این گچها و گیاههان بهه فراوانهی مهی-
رویند.
هنرمندان با الهام از طبیعت منطقه گیاههانی را بهه تصهویر
کشیدهاند که در محوطههای ههمدوره و قبهچ از آن دیهده
نمیشوند و برای اولین بار در تزئینها گهچبهری درهشههر
معرفی شدهاند (شکچ  .)88نقش این درختان و گهچهها در
تزئینا گچبری سیمره نشان میدهد که شرایج محیطی و
طبیعهت بهومی منطقههه منبهع الهههام هنرمنهد در آفههرینش
بسیاری از این نقوش بهوده اسهت .ایهن موضهوع مهیتوانهد
نشانگر این مهم باشد که احتمایو طراحان ایهن تزئینها از
هنرمندان بومی منطقه بودهاند که عالوه بر آگاهی از فنون
ریاضی و هندسه زمان خهود ،بها طبیعهت منطقهه آشهنایی
کامچ داشتهاند.

شکل  -99پالک گچي از دره شهر با نقش گلها و گياهان بومي منطقه زاگرس .مأخذ :لکپور.211 :9381 ،
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نتيجهگيري
این مطالعه نشان میدهد که در خلق نقوش تزیینا گهچ-
بُری شهر سیمره سه جریان  .8هنر دوره ساسانی  .2آیهین
جدید اسالم و  .9محیج طبیعی منطقهه تهثییر داشهتهانهد.
مطالعه تزئینا گچبُری شهر سیمره به روشنی نشان مهی-
دهد که خاستگاه و الگوی بسیاری از نقشمایههای به کهار
رفته در این تزئینا به دوره ساسانی بهرمهیگهردد کهه در
سیمره با اندکی تغییر و نگرشی نو به کار رفتههانهد .نقهوش
گیاهی مانند میوه انار ،بر مو و خوشه انگور ،بر ان یهر،
بر کنگر ،درخت زندگی و نقش جاتی باس که بهه کهرا
در گچبُریهای سیمره دیده میشوند ،یادآور گچبُهریههای
تیساون و کاخ ساسهانی کهیش (واقهع در عهرا ،امهروزی)
هستند .هم نین دیگر نقوش هندسهی و ترکیهببنهدی و
درهمتنیدگی آنها ،در امتداد هنر گچبری دوره ساسهانی و
برگرفته از آن است .در میان نقوش هندسی نقشمایههایی
مانند زن یرههای یونانی ،نقوش طنابی و نحوه ترکیببندی
و کادربندی نقوش اصلی و حاشیهای کامالو مشهابه نمونهه-
های ساسانی در محوطههای نزدیک بهه سهیمره ههم هون
تیساون ،برزقواله و قلعهگوری هستند .هنرمندانِ گچبُهری-
های سیمره با هنرمنهدی ،بیهنش برآمهده از آیهین جدیهد
اسالم را در قالب هنر ایرانی مت لی کردهاند؛ این موضوع را
در نقشمایههای گیاهی و نحهوه ترکیهببنهدی نقهوش بهه
روشنی میتوان مشاهده کرد .مثاس روشهن در ایهن زمینهه
پالکهای گچی دایرهای و مربعشکچ است که با همان فرم
و سبک نمونههای ساسانی در تیسهاون سهاخته شهدهانهد.
منتها نقوش انسانی و حیوانی آنها به دلیچ محدودیتهای
دینی تبدیچ به نقوش گیاهی بها الههام از طبیعهت منطقهه
شده است .هنرمندان سازنده این گهچبُهریهها سهنتههای
گاشته را با شرایج اعتقادی جدید دمساز و منطبق کرده و
از میان نقشمایههای گاشته نقوشی اقتباس شهده کهه بها

شرایج جدید تطابق بیشتری داشته باشند .این تزئینها و
نقوش آنها ،عالوه بر این که وامدار هنر ساسانی هسهتند و
در خلق آنها تثییر آیین اسالم به روشنی دیهده مهیشهود،
هنرمند با الهامگیری از طبیعت منطقه اقهدام بهه آفهرینش
نقوشی کرده که قبچ از آن در هنر گچبُری کاربرد نداشته و
برای اولین بار در سیمره متداوس شدهاند .وجود نقش گهچ-
ها ،گیاهان و درختان بومی منطقه زاگرس در این گچبُری-
ها نشان میدهد که هنرمندان سازنده این تزئینا  ،عهالوه
بر آگاهی از فنون هندسه زمان خود و نقشمایههای هنری
دوره ساسانی ،آشنایی کاملی با طبیعت منطقه داشتهانهد و
از طبیعههت منطقههه بههرای خلههق نقههوش الهههام گرفتهههانههد.
سازندگان این تزئینا ضمن آن که به گاشته نگهاه مهی-
کنند به آینده نیز نظر دارند؛ نقوش تزئینهی و گهچبُهریهها
خصوصیاتی را پهیش رو مهینهنهد کهه در سهدهههای بعهد
گسههترش شههمگیههری پیههدا مههیکننههد .در میههان ایههن
خصوصیا باید از نقوشی نهام بهرد کهه مهیتهوان آنهها را
تالشی در راستای ای اد نخستین اسلیمیها دانسهت .ایهن
نقش بعدها در تزئینا اسالمی یکی از مهمترین نقوش در
انواع هنرها به حساب میآید .هنرمندان سازنده گچبُریهها،
این عناصر برگرفته از ایهن سهه جریهان را بها ههم ترکیهب
کردهاند .نقهشمایههههای اسهتااده شهده در ایهن تزئینها
کارکرد تزئینی صرف نداشته و به شهکلی طبیعهی ،فضهای
حاکم بر محیج فرهنگی آن دوران را منعکی میکنهد .بها
توجه به موقعیت شهر سیمره در منتهیالیه جنوبی منطقه
غرب ایران که در آن محوطههای با گچبُریههای شاخصهی
از اواخر دوره ساسانی کاوش شده و هم نهین دوره زمهانی
گچبُریهایش در نیمه قرن دوم ه ری و رونق شهر تا قرن
پن م ه ری ،گچبُریهای آن مهیتوانهد بهه عنهوان حلقهه
ماقوده و یکی از مسیرهای انتقاس دستاوردهای هنهر گهچ-
بُری دوره ساسانی به دوره اسالمی مطرح شود.
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