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 چکیده

 

نماها، کمربندی، طاقمحراب، کتیبه ؛همانند کاریبری زیبا و پرسیرجان، دارای تزیینات گچ آبادِدر روستای شریف ،زبیرآرامگاه میر

ی این اثر و هنرمند سازنده این تزیینات، صورت نگرفته استت.  بارهای درجانبهها و ... است که تاکنون مطالعه کامل و همهگوشواره

-ربیعته  زادههای امتا  بریهای این بنا، از لحاظ ساختار، نقوش و کتیبه، با گچبریآن شدیم تا به دلیل تشابه گچدر این پژوهش بر

بته   جا ، که دارای امضای هنرمندان کرمانی هستند، ضتمن اشتاره  میر نطنز و مسجد کرمانی تربتخاتون اشترجان، مسجد کوچه

ها را، مبنای مطالعه تطبیقی خود، قرار دهیم و به اهتدافی  های بصری آنهایی که اثر صُنع هنرمندان کرمانی است، ویژگیمحراب

زبیر سیرجان و نیز بررسی دالیل انتساب آن به هنرمندان کرمانی دست یتابیم. روش  بری آرامگاه میرچهمچون؛ مطالعه تزیینات گ

ها و با استناد بته منتابع مکتتوب    از آن برداری عکسیافته اندوزی بر پایه مطالعات میدانی همچون بازدید از بناهای مورد مطالعه و 

بته دلیتل    رو ایناز  پردازد.های مطالعاتی میاز نمونه آمده دست بههای تحلیل دادهتطبیقی، به ت   صورت گرفته که به روش تاریخی

هتا  زبیر ستیرجان، چته در ستاختار آن   های آرامگاه میربریهای دارای امضای هنرمندان کرمانی با گچبریوجوه مشترک بسیار گچ

ها بتا دیتواره محیطتی    بودن این فر  گرد در تما  لچکی نماها، با فرمی گرد، مماسو برخی طاق محراب مانند؛ مزین شدن لچکی

هتا ملتل؛ قترار دادن    ستازی مشتترک و نیتز در کتیبته    یته های ختایی با تزیینات روها همانند؛ گل و برگمایهلچکی و چه در نقش

و  های کمربندییبهفشردگی و شلوغی کتهای حاوی؛ نا  هنرمند سازنده و تاریخ ساخت محراب، جایگاهی ثابت، برای ثبت کتیبه

     بری این بنا نیز، کار هنرمندان کرمانی است.توان گفت که، تزیینات گچمی قوی احتمال به... 
 

 هنرمندان کرمانی زبیر،آرامگاه میرسیرجان،  بری،گچ :کلیدی هایواژه
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 زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانیبری آرامگاه میرمطالعه تزیینات گچ 

 . مقدمه1

-متعددی از چنین محراباست که مصادیق خانی ایل هبری، دورهای گچیکی از دوران درخشان خلق محراب

، هنرمندان کرمانی نیز، نقش بسزایی در بین دراینجای ایران، گواه این ادعاست. هایی، در بناهای مذهبی جای

زبیر سیرجان در استان کرمان، یکی از بناهای معروف و شاخص اند. آرامگاه میرتولید چنین شاهکارهایی داشته

بری زیبا، کمتر مورد توجه و مطالعه، قرار گرفته ماری و تزیینات گچاسالمی است که علیرغم داشتن مع اندور

های زیادی از تزیینات آرامگاه، از بین رفته است در مورد هنرمند است. از آن جایی که با گذشت زمان، بخش

-ژگیهای این آرامگاه، اطالعی در دست نداریم. در این پژوهش بر آن شدیم تا به مطالعه ویبریسازنده و گچ

زبیر و انتساب آن به آرامگاه میر ها و ...(نماها، گوشواره)محراب، کتیبه کمربندی، طاقبری های بصری تزیینات گچ

آرامگاه چه این های بریگچگردد که مطرح می ها پرسشبنابراین این کرمانی، بپردازیم.  هنرمندانهنرمندی از 

سیرجان را به هنرمندان کرمانی زبیر میرهای آرامگاه بریتوان گچآیا می که این؟ و دیگر دارد های بصریویژگی

های این آرامگاه در بریدر این راستا، با توجه به شباهت گچ منسوب نمود و دالیل این انتساب چیست؟

)عمل  خاتون اشترجانزاده ربیعهبر کرمانی در محراب اما بری هنرمندان گچکتیبه، با آثار گچ ساختار، نقوش و

)عمل جا  های مسجد کرمانی تربتبریو گچ )عمل حیدر کرمانی( میر نطنز، محراب مسجد کوچهمسعود کرمانی(

با مطالعات صورت گرفته ها را، مبنای مطالعه تطبیقی قرار دادیم. ، آنخواجو بن زکی بن محمد بن مسعود کرمانی(

ایی مشترک، های ساختاری، نقشی و کتیبهی ویژگیهای آرامگاه میرزبیر، دارای تعدادبریمشخص شد که، گچ

بری این آرامگاه را نیز، گچکه باعث شده تزیینات  است هجریبری هنرمندان کرمانی در قرن هشتم گچبا آثار 

 هنرمندان کرمانی منتسب کنیم. به

بری آن، گچ زبیر سیرجان و تزیینات، به آرامگاه میروگریخته جستهگرچه در منابع گوناگون، به صورت 

ای، در این زمینه و همچنین هنرمند سازنده پرداخته شده است، اما تاکنون، مطالعه کامل و همه جانبه

قلعه سنگ سیرجان و آتشدان »مقاله  نویسندهِ (1351)بری بنا، صورت نگرفته است. ورجاوند تزیینات گچ

زبیر سیرجان، کتیبه کمربندی و مگاه میراز اولین افرادی است که به صورت مختصر، به بنای آرا« سنگی آن

تری ایی؛ به صورت کاملنامه خود و همچنین مقالهنیز در پایان (1374) حاتمیمحراب آن اشاره کرده است. 

بری آن را، مورد مطالعه قرار داده و معتقد زبیر سیرجان و تزیینات گچنسبت به سایر پژوهشگران، آرامگاه میر

کنند خاتون اشترجان، از سبکی واحد، پیروی میزاده ربیعهزبیر و اما های آرامگاه میربری محراباست که گچ

، محراب ق( .هت 708)خاتون اشترجان زاده ربیعهو احتمال داده است؛ استاد مسعود کرمانی، هنرمند محراب اما 

« بناهای تاریخی در پناه قانون» ای تحت عنوانبری کرده است. در مقالهرا نیز، گچ ق( .هت 751)زبیر میربنای 

بری آن، از جمله عالوه بر ذکر بنا در فهرست آثار ملی کشور به موقعیت قرارگیری بنا و تزیینات گچ( 1376)

ای، ی مقاله، در چکیده(1389)کتیبه کمربندی و محراب آن، به صورت گذرا، پرداخته شده است. کشاورز 

-اشترجان و مسجد کرمانی تربت خاتونربیعهزاده های اما ، به محرابضمن معرفی آرامگاه میرزبیر سیرجان

جا ، که کار استادان کرمانی است، اشاره کرده است تا از این طریق، بتواند به شناسایی هنرمند گمنا  محراب 

، سازمان میراث فرهنگی (1377)دل زنده، (1376)عقابی محققین بعدی مانند؛  میرزبیر نزدیک شود.

اند و مطلب و ... به تکرار مکررات پرداخته (1391)، رجبی (1387)و گردشگری استان کرمان  دستی صنایع

 اند.جدیدی در این مورد، ارائه نکرده
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-ای و میدانی جمتع تطبیقی استفاده شده است و اطالعات به شیوه کتابخانهت در این پژوهش از روش تاریخی   

شده است. مطالعات میدانی این پژوهش با بازدید و عکاسی از اثر مورد مطالعه و بناهتای   وتحلیل تجزیهآوری و 

مختلتف   افزارهتای  نتر  هتا بتا   ها و ستاختار محتراب  ی پژوهش؛ طراحی نقوش، کتیبهمشابه انجا  شد. در ادامه

هتداف  صورت گرفت و از طریق مطالعه تطبیقی، تالش کتردیم تتا بته ا    Auto CAD, Corel DRAWهمچون 

 تعیین شده، دست یابیم.
 

 آرامگاه میر زبیر سیرجان .2

 50درجته و   55ثانیه عرض شتمالی و در   78دقیقه و  42درجه و  29آرامگاه میر زبیر، در موقعیت جغرافیایی 

 آبتاد  سعادت، از توابع دهستان آبادفیشرزبیر، در شرق روستای بنای میرثانیه طول شرقی قرار دارد.  7دقیقه و 

متتر و   9×9بنا، با پتالن مربتع شتکل بته ابعتاد       نیا ی کوتاه قرار دارد.ا تپهسیرجان، در کنار قبرستان ده، روی 

نمتا و در  است. هر طرف بنتا از داختل، سته طتاق     شده ساختهو مالط گچ،  سنگ قلوه، با متر 7×7فضای داخلی 

شتود. قستمت   با سه پله، به کف متصل متی  نما دارد. ورودی فعلی بنا، رو به شمال است کهمجموع دوازده طاق

ی هتا  قستمت ی ستاده استت. روی بعضتی از    نماها طاقفقط دارای  تزیین و هرگونهزبیر، فاقد خارجی بنای میر

ستط  ختارجی آن    سرتاستر ، در ادیت ز احتمال بهکه  مانده یباقی از اندود گچ ، آثار، به مقدار خیلی کمنماها طاق

ی هتا  یبتر  گتچ تما  سطوح داخلی بنا، با  باًیتقراما ؛ (2و  1)تصاویر است  ختهیفرور مرورزمان بهوجود داشته، ولی 

، در 1762زبیتر ستیرجان، بته شتماره     . بنای آرامگاه میتر (114-113 :1374 ،حاتمی)است تزیین یافته  بایز اریبس

فهرست آثار ملی ایران، به ثبت رسیده است.
 

 

 زبیر سیرجانآرامگاه میری بر گچتزیینات . 3

هتا،  وشپت نماهتا و فیل رود که داخل طتاق ن میآاما احتمال  بری وجود دارد،امروزه در این بنا فقط تزیینات گچ

هتای فضتای داخلتی    بریگچ .شودها مشاهده نمینیز موجود بوده که در حال حاضر، اثری از آن کارهایکاشی

ها، قستمت بتاالی    گوشواره ها،ها و فواصل بین آننماتمامی طاق حاشیه نیز به مرور زمان آسیب دیده و شامل؛

تتر  های بنتا ستالم  و هم چنین محرابی است که نسبت به سایر قسمت )در زیرگوشوارها(ورودی، کتیبه کمربندی 



 زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانیبری آرامگاه میرمطالعه تزیینات گچ 

و  (1 یگچت  هتای هتا و تتوپی  کتاری هتا، آدده )گره، هندسی )نقوش اسلیمی و ختایی( مختلف گیاهی با نقوش باقی مانده و

 .شده است آراسته هایی،کتیبه
 

 محراب( رازیغ ها )به یبر گچکتیبه کمربندی و سایر  .1-3

ی شتده استت. ایتن کتیبته،     بتر  گتچ بنا  دورتادوری به قلم ثلث،  بهیکت ،ها گوشوارهدر حاشیه کمربندی، در زیر 

و پیرامون بنا را، مزین کرده  شده شروعسمت راست ضلع غربی بنا  سوره فت  است که از 8ت  1آیات  آراسته به

ی مختلتف ریختته استت، ولتی چتون ابتتدا و انتهتای آن        ها قسمتاست. گرچه مقدار زیادی از این کتیبه، در 

هتای  ، مطمئن شد. زمینه این کتیبه را، نقوش اسلیمی، گل و برگدور بنادر  ،استمرار آن را توان یم، مانده یباق

-طوط مارپیچ، تشکیل داده است به طوری که زمینه اصلی کتیبه، دیگر دیده نمیو خ هاختایی، برگ و برگچه

، هتا  آنو فواصتل بتین    هیدر حاشت  کته ، موجتود استت   نمتا  طتاق در سطوح داخلتی بنتا، دوازده   . (3)تصویر شود 

)تصتویر  های گچتی  های ختایی، نقوش هندسی از جمله توپیی متشکل از نقوش اسلیمی، گل و برگها یبر گچ

ی شتمالی و  هتا  ضلعی موجود در نما چهار طاقحاشیه  در است. تیرؤ قابلو ترکیبی از نقوش گیاهی و گره،  (4

ای تقریبًا پهن، مرکب از؛ نقوش گیاهی و گتره، کتار شتده استت. مشتابه ایتن نقتش را،        جنوبی آرامگاه، حاشیه

ی درونتی کنتاره درگتاه    ها اقچهطبری میر نطنز و حاشیه گچمحراب طبقه دو  مسجد کوچه هیحاش در توان یم

. (5تصتویر  ) (44 :1393 ،)راشدنیامربوط به ابتدای قرن هشتم هت. ق، دید  نطنزخانقاه مجموعه شیخ عبدالصمد در 

شتود. در  از نقوش گیاهی و گره دیده می ی دیگر،نمای دیگر در اضالع غربی و شرقی نمونهچهارطاقدر حاشیه 

موجتود   در کادری مستطیل شکل، با قلم ثلث، «وَ قالوا سِمعنا وَ اطعنا»روبروی محراب، آیه  در، بناضلع شرقی 

 است، نوار بتاریکی از نقتوش   «وَ قالوا سِمعنا وَ اطعنا» که کتیبه ی، در جاینما طاق. درحاشیه داخلی همین است

از بتین  زمتان   مرور  به، ها آنکه اکلر ی بوده بر گچی بنا نیز، پوشیده از ها گوشواره .شود یماسلیمی ساده، دیده 

ی بتاالی  هتای طاقچته  در دو طرف دیواره .(6)تصویر ها قابل رویت است رفته و مقدارکمی از حاشیه و زمینه آن

هتای کنتار ستمت راستت     موجود است، که قسمت )شمسه هشت و پنج(ورودی آرامگاه نیز، نقشی به صورت گره 

 .(7)تصویر  کندنمیگره، از نظم و قاعده خاصی پیروی 
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 زبیر سیرجانمحراب آرامگاه میر .2-3

ی هاللتی  نما طاقدارای دو  ؛ کهداردمرتفع و عریض، قرار  باًیتقرمستطیل شکل،  در ضلع غربی آرامگاه، محرابی

های قوسموجود نیست.  ها آنکه اکنون اثری از  اند داشتهقرار  یهانمادار است که بر ستونزهیتشکل، با قوس 

و هتیچ   استت و خط باالیی کتادر محتراب، ممتاس     نما طاقی قوس محراب، با تیزه دو لچکی در این جداکننده

 تمتا   ی شتده استت.  بتر  گتچ صدفی،  به صورت ی پایین، در این محرابنما طاق هاللشود. نقشی را، شامل نمی

 .(10 - 8)تصاویر است  شده آراسته ها بهیکتسطوح این محراب، با انواع نقوش گیاهی، هندسی و 
 

 
 



 زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانیبری آرامگاه میرمطالعه تزیینات گچ 

 . تزیینات محراب1-2-3
 

 ها بهیکت. 1-1-2-3

ی گذاراعراب صورتهای ختایی، به ی از نقوش اسلیمی، گل و برگا نهیدر زمی محراب، به قلم ثلث، ها بهیکت

 ی آن از این قرار است:ها بهیکت ی شده است.بر گچ ،اعرابشده و یا بدون 
 

شتامل  ی بته قلتم ثلتث     بته یکتتشتکیل داده استت؛    ،در قوس اصلی محراب، کته دو لچکتی را   اول: بهیکت الف(

قستمت پتایین ایتن کتیبته      در 2استت  گذاری شتده، موجتود   اعراب به صورت ی ساده، نهیزمدر  «یالکرس هیآ»

استت  ی، تکترار شتده   دوقسمتی ها برگ(، به فاصله کمی از یکدیگر، تعداد محدودبه آن )وگاهی در قسمت باالی 

 .(11تصویر )
 

 77تر است؛ شامل آیتات  تر خود بزرگهای باال و پایینکتیبه دو  که در وسط و نسبت به کتیبه کتیبه دوم: ب(

 ریختته و در حتال حاضتر بتا ایتن کلمته      « تحتویال » ی قبتل از کلمته  هتا  قسمتاست که  «اسرا»ی  سوره 79ت 

... ». استت از بتین رفتته    79و آخر آیه  77اول آیه  متأسفانه است. خواندن قابل« به»کلمه  است و تا شده شروع

وَ مِنَ اللّیل فتهجّتد   امَشهُودَتَحوِیالً اَقِمِ الصَّلَوه لِدُلُوکِ الشَمس الَی غَسَقِ الَّلیلِ وَ قُرآنَ الفَجرِ اِنَّ قُرآنَ الفَجرِ کَانَ 

تصتویر  )های ختایی قترار دارد  ها و گل و برگاسلیمیی از  ازمینه گذاری شده است و در این کتیبه اعراب «به ...

11). 
 

 و حتدیلی  «توحید»ی  سورهمحراب، با  صدفیِی پایین و در قسمت نما طاقاین کتیبه در قوس  کتیبه سوم: ج(

 یبتر  گتچ ی، گتذار اعتراب ی ختایی، با ها برگی ساده، با تعداد محدودی گل و  نهیزماز حضرت محمد )ص( در 

 .(11تصویر ) استمتن حدیث مذکور از بین رفته  شده است.

 متأستفانه ی سمت راست و چپ داخلی محتراب،   دنهو تاریخ ساخت محراب در بهنرمند سازنده ی ها بهیکت

، شتده  گرفتته ی که سالیان پیش از محراب ها عکس» . حاتمی دراین باره نوشته است:(12تصویر )د ستنینموجود 

 [استتاد مستعود کرمتانی   ] و نتا  ستازنده   [ق .هت 751 ربیع االول]که در دو طرف محراب تاریخ ساخت  دهد یمنشان 

 .(117-115: 1374)حاتمی،  «که امروزه از بین رفته است ی، مشخص بودهبر گچ صورت به
 

 د ج
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 . نقوش تزیینی محراب2-1-2-3

بتا خطتوط متوازی     هتا  آنکته زمینته    هتایی ، نیم اسلیمی و سراستلیمی انواع اسلیمی ،نقوش تزیینی محراب را

چندگلبرگی کته   یِها گل)یی ختای ها برگو  گل ،(13)تصویر  شده نییتزکاری، و آدده مانند ، فر  اشکهاشور()

 یا هیحاشت . دهتد  یمهندسی، تشکیل  نقوشو  (است شده آراسته، توخالی های کوچکِموازی و حفره خطوطبا 

محتراب را، احاطته    دورتتادور  (شود یمکه در باالی آن دو لچکی کوچک، دیده )مرکب از نقوش گیاهی و گره، 

هستتند  ی محراب قرار دارد که با دیواره محیطی لچکی، مماس و بدون نقش ها یلچک، آن از بعدکه  کرده است

دو  بتاف سیگ را، طرحِ اولیکه باریک وجود دارد،  حاشیه، دو محراب باال و وسطِ های. در بین کتیبه(14تصتویر  )

باریکی از نقوش هندسی  نوارمحراب،  . بعد از کتیبه وسطِشودشامل میمانند، را، طرحی قلب دومی ی وا رشته

کتم  نتواری   بته صتورت  و  نماهتا  طتاق داخلتی   قسمت ی بنا،ها گوشواره، در حاشیه را که این نقش موجود است

از نقوش  تر بزرگی  هیحاش، بخش نیاز ا بعد. (15)تصویر  توان دیدمیی، کمربند، در قسمت پایین کتیبه عرض

ی، ا رشته  کی باف سیگ نقشِ ،و توسط، از بین رفته آنقسمت اعظم  که موجود استپَر های چندو گلاسلیمی 

ماننتد،  نقتوش استلیمی و قلتب    بتا  ،زیت ن ی محتراب نما طاقو فرورفتگی داخلی  صدفی بخش. احاطه شده است

- هتا، نتیم  استلیمی قترار دارد کته در آن،    نما طاقی شده است. در فرورفتگی داخلی محراب، طرح اصلی بر گچ

توختالی   هتای کوچتکِ  حفتره  و)هاشور(  موازیخطوط ی ختایی که با ها گلو همچنین   یمیاسلسر ،ها یمیاسل

ی هتا  گوشتواره تمتا    کنارِکه در ینوار لهیبه وس، نما طاق. پیرامون این (16تصویر )خورد  یمبه چشم  ،شده نییتز

 .(17تصویر )است  شده محصور ، قابل رویت استبنا 
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 های آرامگاه میر زبیر سیرجان به هنرمندان کرمانیبری. دالیل انتساب گچ4

از نقتاط مختلتف ایتران،     ،ق .هتت بری ارزشمندی که از هنرمندان کرمتانی، در قترن هشتتم    با توجه به آثار گچ

-)نقوش اسلیمی و گل و برگهای تزیینی مشترکی از نظر؛ نقوش گیاهی شناسایی شده است و اغلب دارای ویژگی

، با توجه به خصوصتیات مشتترک   رو یناها هستند، از ها و همچنین ساختار محراب، هندسی، کتیبههای ختایی(

 ق، .هتت زبیر سیرجان و با آثار مشابه مربوط به هنرمندان کرمتانیِ در قترن هشتتم    های آرامگاه میربریبین گچ

 پردازیم:به این دالیل میادامه بری این بنا را هم، به هنرمندان کرمانی منسوب کرد. در توان تزیینات گچمی
 

 های ساختاری. مشابهت1-4

ختاتون اشتترجان،   زاده ربیعته هتای؛ امتا   همانند محرابزبیر سیرجان، نماهای آرامگاه میرلچکی محراب و طاق

، تتزیین  ایدایرهجا ، با فرمی ( مسجد کرمانی تربتصحن) های داخلی و بیرونیمیر نطنز و محرابمسجد کوچه
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ها، با دیواره محیطی لچکی، مماس و هتیچ  ، در تما  لچکیدایرهاین فر   .(27، 25، 23، 21، 19)تصاویر شده است 

هتای آرامگتاه   کننده در لچکیهایِ جدااین، قوسبرعالوه .(27، 25، 23، 21، 19تصاویر ) 3شود شامل نمی نقشی را

-ی قوس طتاق که؛ تیزهطوریکند، بهمیرزبیر سیرجان و آثار هنرمندان کرمانی، از یک فر  مشترک تبعیت می

  .(26، 24، 22، 20، 18صاویر )ت با همدیگر مماس و فاقد نقش هستندنما و خط باالیی کادر محراب، 
 

 
 

 
 

 های نقوش. مشابهت2-4

)تصتویر  و کتیبه کمربندی آرامگاه میرزبیر ستیرجان  ( 28)تصتویر   های ختایی چند گلبرگیِ موجود در محرابگل

هتا و یتا بته    های تزیینی، زمینته کتیبته  نماها، سط  لوحها، طاقهای بکار برده شده در؛ محراب، مشابه گل(29



 زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانیبری آرامگاه میرمطالعه تزیینات گچ 

و  التف(  30)تصتویر  های هنرمندان کرمانی است؛ زمینه کتیبه کمربنتدی  بریهای گچایی، در گلدانصورت دسته

 ب و ج( 30 یرتصاو)جا  مسجد کرمانی تربت )صحن(های داخلی و بیرونی ها، در محرابحاشیه متشکل از این گل

ی ختایی، ها. این گل(31)تصویر میر نطنز ها در محراب طبقه اول مسجد کوچهو همچنین دو حاشیه از این گل

، تزیین توخالی های کوچکِو تعدادی حفره )هاشور(موازی  خطوطسازی مشترکی، چون یههمگی با تزیینات رو

 .اندشده
 

 

 

 
 

نماهای شرقی و غربی آرامگاه میرزبیر ستیرجان،  از نقوش گیاهی و گره، در محراب و طاقیی مرکب حاشیه 

ستازی مشتترکی   یته های ختایی هنرمندان کرمانی با تزیینتات رو که همانند گل (32)تصتویر  قابل مشاهده است 

ی پایینی نما طاقمزین شده است. این نقش در قوسِ  توخالی های کوچکِو حفره)هاشور( چون خطوط موازی 
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اشتترجان  ختاتون  ربیعه زاده اما یِ محراب نما طاقحاشیه داخلیِ ، (الف 33تصویر ) میر نطنزمحراب مسجد کوچه

 .(ج، د 33تصاویر )شود دیده میجا   تربتی داخلی و بیرونیِ )صحن( مسجد کرمانی ها محرابو ( ب 33تصویر )
 

 

 
 

شود که مشابه زبیر سیرجان دیده میحاشیه باریکی از نوعی اسلیمی ساده، در ضلع شرقی آرامگاه میر 

خاتون اشترجان و حاشیه داخلیِ قسمت زاده ربیعهنوارهای اسلیمی است که در فرورفتگی داخلی محراب اما 

 .(34 یرتصو)، استفاده شده است جا  تربتی مسجد کرمانی ها نینش شاهباالی 
 

 

هنرمنتدان کرمتانی، از استلیمی    هتای  ، همانند محراب(35)تصتویر  زبیر نمای محراب میردر طرح اصلی، طاق

کتاری استت، استتفاده شتده استت      اددری، که دارای تزیینات پرکاری مانند؛ هاشورها و انواع مختلف آددهدهان
 .(الف ت ح 36)تصویر 
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و  (38)تصویر  نما طاقی ها ساقهو  بندهاهمانند  ،(37)تصویر  زبیر سیرجانی آرامگاه میرنما طاقموجود در  

 میر نطنزنمای محراب مسجد کوچهو طاق (ق .هت 708) (39)تصویر  اشترجانربیعه خاتون  زاده اما لچکی محراب 

 .اند شده جداها، از هم ی کوچکی، این بندها و ساقهها حلقها بو  ی شدهبند شبکه( 40 یرتصو)
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 ایهای کتیبه. مشابهت4-3

یکی از نیز ، نا  هنرمند سازنده و تاریخ ساخت محراب حاوی هایکتیبه ثبت برایقرار دادن جایگاهی ثابت 

این جایگاه بدون استلناء، در قسمت باالی، که  (الف ت ج 41)تصویر کرمانی است بر گچهای هنرمندان نشانه

محراب آرامگاه ای که در . ویژگی(29: 1395نژاد و راشدنیا، کاخکی، تقوی)صالحی قرار داردفرورفتگی داخلی محراب 

 .(الف ت هت 42)تصویر شود میرزبیر سیرجان، نیز رویت می
 

 

 
  

موجود است  یهایبرگ ،زبیر سیرجانکتیبه کمربندی آرامگاه میرهمچنین محراب و  هایِدر زمینه کتیبه

ها مشابه این برگ .مزین شده است کوچکِ توخالی هایحفرهو  )هاشور(که با خطوط باریک موازی  (43)تصویر 

جا  نیز های مسجد کرمانی تربتمحرابمیر نطنز، کتیبه کمربندی و جد کوچهمحراب مس هایِکتیبهدر  ،را

 .(الف ت د 44)تصویر توان دید می
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 ، مانند کتیبه کمربندی مسجد کرمانی تربت(45)تصویر ی کتیبه کمربندی آرامگاه میرزبیر سیرجان زمینه

طتوری کته   و خطوط مارپیچ، تزیین شده استت، بته   هاهای ختایی، برگ و برگچه، با گل و برگ(46)تصویر جا  

  شود.زمینه اصلی کتیبه، دیگر دیده نمی
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-محراب آرامگاه میر 
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محراب داخلی 

کرمانی  مسجد

 جامتربت

محراب بیرونی 
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 جامتربت

های ویژگی

مشترک بین 
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 کرمانی

ار
خت
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داشتن فرم 

در  دایره

های لچکی

 هامحراب

 

 

 

 
 

 
 

مماس بودن 

در  دایرهفرم 

ها  تمام لچکی

با دیواره 

محیطی 

 لچکی

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

تبعیت 

های  قوس

جداکننده دو 

لچکی آثار از 

یک فرم 

 مشترک
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-محراب آرامگاه میر 
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― 

 
  

های گل

ختایی با 

تزیینات 

سازی یهرو

 مشترک

 
 

 

  

 

 

 

نقش ترکیبی 

 گیاهی و گره

با تزیینات 

سازی یهرو

 مشترک

 

   

 

 

 

― 

 

 

کاربرد نوعی 

 اسلیمی ساده

    
 

کاربرد 

اسلیمی 

اژدری دهان

در طرح اصلی 

 نماهاطاق

 هنرمندان کرمانی در قرن هشتم هـ. قبری زبیر سیرجان با تزیینات گچبری آرامگاه میرمطالعه تطبیقی نقوش تزیینات گچ 2جدول
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-ها و بندساقه

-های شبکه

بندی شده و 

های حلقه

 جداکنند
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 جایگاهی ثابت

برای ثبت 

های کتیبه

هنرمند و تاریخ 

ساخت محراب 

فرورفتگی )

 داخلی محراب(

 

 

 
― 

 

 
 

 

 

 

های موجود برگ

با  هادر کتیبه

-یهتزیینات رو

 سازی مشترک

 

 

 
― 

 

 
― 

 

فشردگی و 

-شلوغی کتیبه

 های کمربندی
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 نتیجه. 5

هتای  بتری گتچ  مطرح نمود که ،را ها پرسشهای زیبا و پرکاری در آرامگاه میرزبیر سیرجان، این بریوجود گچ 

ستیرجان را بته هنرمنتدان    زبیر میرهای آرامگاه بریتوان گچ؟ آیا میهای بصری استاین بنا، دارای چه ویژگی

در ایتن مستیر، ابتتدا بته وارستی مطالعتات انجتا  شتده،         کرمانی منسوب نمود و دالیل این انتساب چیستت؟  

ختاتون  زاده ربیعته مطالعه میدانی اثر مورد مطالعته و آثتار مشتابه همچتون؛ محتراب امتا        پرداختیم، سپس به

هتا و دیگتر تزیینتات    و محتراب  )عمل حیدر کرمانی(طنز میر ن، محراب مسجد کوچه)عمل مسعود کرمانی(اشترجان 

و تهیه عکتس از جزئیتات آثتار،     )عمل خواجو بن زکی بن محمد بن مسعود کرمانی(جا  بری، مسجد کرمانی تربتگچ

زبیتر و  های آرامگتاه میتر  بریهای گچمبادرت ورزیدیم. در ادامه کار، به طراحی و آنالیزِ؛ ساختار، نقوش و کتیبه

ها با هم، توانستیم شواهد، ادله و مستنداتی مبنتی  آثار مشابه، اقدا  نمودیم و از طریق مطالعه تطبیقی آن سایر

-بری آرامگاه میرزبیر سیرجان، به هنرمندان کرمانی ارائه کنیم. لچکتی محتراب و طتاق   بر انتساب تزیینات گچ

تمتا    مربتوط بته هنرمنتدان کرمتانی استت؛     بتری  های گچنماهای این آرامگاه، از لحاظ ساختار، مشابه محراب

شتود،  شامل نمتی  ،ها دارای فر  گرد و این فر  گرد با دیواره محیطی لچکی مماس است و هیچ نقشی رالچکی

ی قتوس  که؛ تیزهطوریبههای جداکننده دو لچکی محراب آرامگاه، از یک فر  مشترک،  تبعیت قوس همچنین

هتای  از لحتاظ نقتوش نیتز مشتابهت     .با همدیگر مماس و فاقد نقش هستندنما و خط باالیی کادر محراب، طاق

ستازی  یته است، با تزیینتات رو  گره نقشی مشترک که ترکیبی از نقوش گیاهی وهای ختایی، بسیاری مانند گل

و نیتز   ، نتوعی استلیمی ستاده و ...   توخالی های کوچکِو حفره)هاشور( مشترکی همچون خطوط باریک موازی 

-های هنرمند و تاریخ ستاخت محتراب، بترگ    ها مانند؛ جایگاهی ثابت برای ثبت کتیبهاکی در کتیبهنقاط اشتر

سازی مشترک و .... است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، بته  یهها با تزیینات روهای موجود در زمینه کتیبه

 تتوان  یمت  زبیر سیرجانآرامگاه میربری های مورد بررسی با تزیینات گچاستناد وجود مشترکات فراوان در نمونه

ستازنده محتراب    ،«مستعود کرمتانی  »ختانواده  ، از ادیت ز  احتمتال   بهو  ی این بنا را، به خانواده کرمانیها یبر گچ

مستجد کرمتانی    صتحن( ) یرونتی بی داخلی و ها محرابو جدّ سازنده  ق( .هت 708)خاتون اشترجان ربیعه زاده اما 

 ، نسبت داد.جا  تربت
 

  



 113/ 1397، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 

 

 

 نوشتپی

هتا مشتابه   جرنما، بر اندود گتچ ستاده کتار متی شتوند و نقتوش آن      آهای بریاین بنا از نوع آجرنما هستند، گچهای گچی . توپی1

های ته آجری است که به صورت کم جرکاری مرسو  بوده است. از جمله این نوع تزیینات، شبیه سازی توپیآالگوهایی است که در

 .(157-153، 1391)اصالنی گردد نما، اجرا میبرجسته
 است. (سوره بقره 254)آیه  «یالکرس هیآ»اول . این کتیبه، فقط شامل قسمت 2

، محتراب اتتاق خانقتاه    (191: 11 ،، ج1389حتاجی قاستمی   )های محراب مسجد جامع بسطا  هایی همچون لچکیفر  گرد در نمونه .3

شود ولی در این آثار، فر  و ... مشاهده می (85، 1391)رحمتی زاده شاه احمد بن قاسم قم نمای اما ، طاق(197)همان، بایزید بسطامی 

، به دلیل آسیب (12، 1387یتزدی  )دانشگرد با خط محیطی لچکی مماس نیست. یا در بعضی موارد مانند؛ محراب مسجد جامع ابرقو 

، در بین آثار )مماس بودن فر  گرد با دیواره محیطی لچکتی( ویژگی  این ویژگی، کامالً قابل تشخیص نیست. ایندیدن بخش باالیی لچکی، 

شود چنتان کته در لچکتی تمتامی     ها دیده میدر تما  آثار به جای مانده از آن که ینابر کرمانی مشترک است یعنی هنرمندان گچ

ه است. ویژگتی کته در ایتن بتازه     ها، قابل مشاهدهای کوچک گچی آنها و همچنین لوحنماهای موجود در محرابها، طاقمحراب

بری که امضای وی در هنرمند گچ «استاد علی بن محمد بن محمد بن ابو شجاع بنا»به عنوان ملال  شود.زمانی بسیار کم دیده می

زاده زاده خدیجه ختاتون، امتا   الدین، اما چهار بقعه مربوط به نیمه دو  قرن هشتم هت. ق در قم موجود است؛ مقبره خواجه اصیل

نماهتای ایتن آثتار فتر  گترد بتا ختط        های طاقزاده شاه احمد بن قاسم. در تما  لچکیزاده اسماعیل و اما سید سر بخش یا اما 

نماهای آن این فر  گرد بتا  ها همانند مقبره خواجه اصیل الدین در بعضی از طاقمحیطی لچکی مماس نیست ولی در برخی نمونه

در حتالی کته ایتن     .(94: 1393)راشتدنیا،  کار این هنرمند در این زمینته دارای اشتتراک نیستت    خط محیطی لچکی مماس است که 

. متواردی کته دارای چنتین    (104)همتان،  شتود  های کوچک گچی، هنرمندان کرمانی مشاهده میها و لوحویژگی در تمامی محراب

 الدین قتم ی درون گنبد جنوبی خواجه اصیلنماها طاقز های آن مانند بعضی اویژگی باشند در این دوره بسیار کم هستند و نمونه

، 1375ستجادی  )و محراب ایلخانی مسجد جتامع ستاوه    (194: 12 ،، ج1389حاجی قاستمی  ) علی بن جعفر قم زاده اما ، (422 :1350فیض، )

 ناچیز است. بری قرن هشتم هت. ق بسیارهای گچهای دیگر که این تعداد در مقایسه با محرابو شاید نمونه (256
 

 قدردانیتشکر و 

آباد سیرجان و همیتاری  روستای شریف یارپور دهدر این فرصت الز  است تا از همکاری جناب آقای نورمندی 

 ارزشمند سرکار خانم کریمی و جناب آقای علی راشدنیا، قدردانی شود.

 

  



 زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانیبری آرامگاه میرمطالعه تزیینات گچ 

 منابع
استتاد راهنمتا    ،رساله دکتری رشتته مرمتت   ،دوران اسالمی های گچی در معماری ایرانشناسی آرایهفن ،(1391) ،اصالنی، حسا 

 .، )منتشرنشده(دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفاظت و مرمتکاخکی و محمد امین امامی، احمد صالحی

 .207 -193، 28ش  ،اثر ،«بناهای تاریخی در پناه قانون» ،(1376) ،بناهای تاریخی در پناه قانون

معاونتت گردشتگری ستازمان میتراث فرهنگتی،       ،کرمتان چاپ اول،  ،راهنمای سفر گردشگران، (1387) ،راهنمای سفر گردشگران

 و گردشگری استان کرمان. دستی یعصنا

-نامه کارشناستی  پایان ،«شناسی سیرجان قدیم از اوایل اسال  تا دوره تیموری بررسی تحلیلی باستان»، (1374) ،حاتمی، ابوالقاسم

 ، )منتشرنشده(.دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علو  انسانیاستاد راهنما سوسن بیانی،  ،شناسیارشد رشته باستان

در: مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معمتاری و شهرستازی    ،«زبیر سیرجان، شاهکاری گمنا بنای میر» ،(1374)، تتتتتتتتتتتتتتتتتت

 پژوهشگاه(.کشور )سازمان میراث فرهنگی  ،تهرانچاپ اول،  ،ج سو  ،ایران

 ،تهتران  چتاپ اول،  ،دوازدهتم و  یتازدهم جلتدهای  ، نامه فرهنگ آثار معماری استالمی ایتران   گنج، (1389) ،کامبیز قاسمی،حاجی

 .روزنه ،و تحقیقات مرکز اسناد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی،

 سبحان نور. ،یزدچاپ اول،  ،های اسالمی شهر یزد کتیبه، (1387) ،یزدی، فاطمهدانش

 ،«بتری هنرمنتدان کرمتانی و پراکنتدگی آن در قترن هشتتم هتت. ق       های تزیینی آثار گتچ مطالعه ویژگی» ،(1393)، راشدنیا، زهرا

، دانشتکده حفاظتت و   دانشتگاه هنتر اصتفهان   کتاخکی،  استاد راهنما احمد صالحی ،شناسیارشد رشته باستاننامه کارشناسی پایان

 )منتشرنشده(.، مرمت

 .1391خرداد  16 ،)ویژه نامه( جا  جم ،«ای در غبار فراموشیزبیر، گمشدهبنای میر» ،(1391)، رجبی، راحله

 کیمیا نگار. ،قمچاپ اول،  ،ی گچی در آثار تاریخی قمها آرایه ،(1391)، رحمتی، محمدحسین

 ایرانگردان. ،تهران چاپ اول، ،18جلد ، )استان کرمان(مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی  ،(1377) ،دل، حسن و دیگرانزنده

ستازمان   ،تهتران  چتاپ اول،  ،اول ج ،سیر تحول محراب در معماری اسالمی ایران از آغاز تا حملته مغتول   ،(1375) ،سجادی، علی

 میراث فرهنگی کشور.

بتری هنرمنتدان کرمتانی در    های تزیینی آثار گتچ مطالعه ویژگی» ،(1395)، نژاد، و زهرا راشدنیاکاخکی، احمد، بهاره تقویصالحی

 .31ت  18 صص ،37، ش 11، دوره نگره. «دوره ایلخانی تا ابتدای دوره تیموری

 ،تهتران چتاپ اول،  ، )بناهتای آرامگتاهی(   2المعارف بناهای تاریخی ایتران در دوره استالمی    دایره، (1376) ،عقابی، محمد مهدی

 پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.

در: چکیده مقاالت همایش ملتی فرهنتگ استال  و     ،«کاران گچبر دوره ایلخانیخانواده کرمانی، استاد» ،(1389)، کشاورز، محسن

دانشگاه شهید باهنر کرمتان )پژوهشتکده فرهنتگ استال  و      ،کرمانچاپ اول،  ،به اهتما  حسین حسینی« کرمان شناخت»ایران 

 ایران(.

 .132-103 صص ،7، ش 3، دوره بررسیهای تاریخی .«سنگ سیرجان و آتشدان سنگی آن قلعه» ،(1351)، ورجاوند، پرویز


