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تاریخ گذاری محراب های مسجد کوچه میر نطنز *

احمد صالحی کاخکی **
زهرا راشدنیا ***

چكیده
محراب های گچ بری چه از نظر تکنیک و چه از حیث ترکیب بندی، نقش و کتیبه ها، ازجمله آثار ارزشمند معماری 
ایران است که در یک بازه زمانی طوالنی تولید می شده اند و  گنجینۀ درخور توجهی از طرح ها و نقوش به ارث رسیده 
است که  تیموری  آغاز  تا  دوران سلجوقی  آثار، محدودۀ  این  اوج  ابداع شدۀ دورۀ خویش هستند.  یا  قبل  دوران  از 
تاریخ گذاری دقیق آن ها، به دلیل تداوم سنت ها یا بطئی بودن روند تحول، کاری دشوار بوده است. ازجملۀ آن ها، دو 
محراب مسجد تاریخی کوچه میر در نطنز است. ازآنجایی که کتیبه های تاریخ ساخت این دو محراب، مخدوش شده و 
مشخص نیست، نظریات مختلف و متعددی در بارۀ تاریخ احتمالی ساخت محراب ها مطرح شده است که جای تأمل 
دارند. این پژوهش در پی آن است که ضمن معرفی و بازشناسی این مسجد و محراب های آن، از طریق مطالعۀ 
تطبیقی و بررسی برخی جزئیات، تاریخ قابل قبول تری را برای این محراب ها ارائه دهد. به دلیل وجود امضای کرمانی، 
»عمل حیدر کرمانی« در محراب طبقۀ اول، مبنای مطالعۀ تطبیقی را محراب های گچ بری ای قرار دادیم که دارای 
امضاِی کرمانی هستند. پس از آنالیز ساختار، نقوش و کتیبه های محراب ها با محراب های تاریخ دار و بدون تاریخی 
که دارای امضای کرمانی هستند و همچنین با درنظرگرفتن امضای هنرمندی کرمانی بر روی برخی از آثار چوبِی 
متعلق به نیمۀ دوم قرن هشتم هجری در روستاهای نطنز، این محراب ها را به اواسط قرن هشتم هجری منسوب 

کردیم. روش یافته اندوزی، مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده و رویکرد پژوهش، تاریخی تطبیقی است.

کلیدواژه ها 
تاریخ گذاری، مسجد کوچه میر نطنز، محراب های گچی، قرن هشتم هجری.

* این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی  ارشد زهرا راشدنیا با عنوان مطالعۀ ویژگی های تزیینی آثار گچ بری هنرمندان کرمانی و پراکندگی آن در قرن 
هشتم هجری قمری، به راهنمایی دکتر احمد صالحی کاخکی و مشاورۀ خانم بهاره تقوی نژاد در دانشگاه هنر اصفهان است.

** دانشیار گروه باستان شناسی، دانشگاه هنر اصفهان
z.rashednia@yahoo.com ،کارشناس ارشد باستان شناسی، دانشگاه هنر اصفهان، نویسندۀ مسئول ***

تاریخ دریافت: 1394/۶/14     تاریخ پذیرش: 1395/12/1
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پرسش های پژوهش
1. ویژگی های بصری مسجد کوچه میر نطنز و محراب های آن، کدام است؟

2. دالیل انتساب محراب های مسجد کوچه میر نطنز به قرن هشتم هجری چیست؟

مقدمه
مسجد کوچه میر نطنز به دلیل دارا بودن دو محراب گچ بری شاخص، معروف است. محراب طبقۀ اول آن براساس 
کتیبۀ موجود، به دست هنرمندی به نام حیدر کرمانی ساخته شده است، اما به دلیل تخریب بخشی از کتیبۀ سال 
ساخت محراب، تاریخ ساخت آن مشخص نیست؛ ازاین رو، در بیشتر منابع، به تبعیت از نظر گدار، محراب طبقۀ اول 
را مربوط به دورۀ سلجوقی می دانند. البته برخی از محققان، مانند اوکین1 و کالیس2، این محراب را به دورۀ ایلخانی 
نسبت داده اند. محراب طبقۀ دوم، فاقد کتیبۀ نام هنرمند و سال ساخت است، لذا به جز کالیس، شخص دیگری 
دربارۀ آن، اظهار نظری نکرده است. به دلیل مبهم بودن تاریخ ساخت بنا و شاخص بودن محراب های آن، لزوم ارائۀ 

تاریخ گذاری دقیق تری احساس می شود. 
هدف اصلی این پژوهش، معرفی مسجد کوچه میر نطنز و ارائۀ تاریخ مناسب برای محراب های آن است. به دلیل 
وجود امضای کرمانی در محراب طبقۀ اول، محراب های گچ بری تاریخ دار یا بی تاریِخ دارای امضای کرمانی، برای 

مطالعۀ تطبیقی مورد استفاده قرار گرفته است. 
برای تاریخ گذاری محراب های مسجد کوچه میر نطنز، ابتدا مطالعات کتابخانه ای در حیطۀ موضوع پژوهش و سپس 
مطالعات میدانی، بازدید و عکاسی از محراب های مورد مطالعه و بناهای مشابه انجام شد. در ادامۀ پژوهش، طراحی 
 PhotoShop, AutoCAD, CorelDraw نرم افزارهای مختلف همچون  با  و ساختار محراب ها  کتیبه ها  نقوش، 
پژوهش،  رویکرد  یابیم.  دست  تعیین شده  اهداف  به  تا  کردیم  تالش  تطبیقی  مطالعۀ  طریق  از  و  گرفت  صورت 

تاریخی تطبیقی است. 

1. پیشینۀ پژوهش
گدار اولین کسی است که دربارۀ محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز و تاریخ ساخت آن، اظهار نظر کرده است 
و این محراب را متعلق به دورۀ سلجوقی می داند ) گدار 1371، 251 (. همین تاریخ را محققان بعدی همچون هیلن 
براند )1987, 200 (، نصرت اهلل مشکوتی )1349، ۶8(، حسن نراقی )1374، 285( و علی سجادی )1375، 128( 
تکرار کرده اند. کالیس اولین فردی بود که با مقایسۀ برخی از نقوش سردر ورودی این مسجد و همچنین نقوش و 
کتیبه های محراب، با بعضی از مساجد و محراب های قرن هشتم هجری، محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز 
را ابتدای قرن هشتم هجری تاریخ گذاری کرد. همچنین او نخستین کسی است که به محراب طبقۀ دوم مسجد 
کوچه میر نطنز اشاره می کند و آن را از محراب طبقۀ اول، قدیمی تر می داند )Kleiss 1977, 298-299 (. اوکین نیز 
در مقالۀ مفصلی، تاریخ ساخت محراب طبقۀ اول را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به برخی از جنبه های معماری 
مسجد، کتیبۀ مربوط به هنرمند سازندۀ محراب و همچنین مطالعۀ تطبیقی برخی از نقوش این محراب را، به دورۀ 
ایلخانی نسبت داده است )O′ kane 1995,86 -89(. این تاریخ، نسبی است؛ چراکه دورۀ ایلخانی بازه ای تاریخی 

از قرن هفتم تا دهۀ چهارِم قرن هشتم هجری را دربرمی گیرد. 
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2. مسجد کوچه میر نطنز
مسجد کوچه میر نطنز در کوچه ای به نام میر، در نطنز واقع  شده است. سردری نسبتًا بلند با طاق ضربی دارد که 
دارای کتیبۀ گچ بری به قلم ثلث است که به مرور زمان، بخش زیادی از کتیبه از بین رفته است. »این مسجد مرکب 
از شبستانی مربع شکل که چهار جرِز مکعب شکل مرکزی ]قطر هر یک 77 سانتی متر[ آن را به نه بخش گنبدی 
تقسیم کرده است. در کنار آن، سرسرای ورودی قرار دارد که در انتهای آن، شبستان گنبدی دیگری ساخته  شده 
که جدید است. بخش اعظم شبستان اخیر که آن نیز نمازخانه است، پایین تر از سطح زمین قرار گرفته است« )گدار 
1371، 251(. روی پشت بام مسجد در سمت قبله، محراب گچ بری کوچکی به ابعاد 53 × 135 سانتی متر قرار دارد؛ 

وجود این محراب دلیلی بر دو طبقه بودن مسجد در گذشته بوده است.
2. 1. معرفی محراب های مسجد کوچه میر نطنز 

2. 1. 1. محراب طبقۀ اول
در ضلع جنوبی مسجد، محرابی به ارتفاع 282 سانتی متر، عرض 1۶4 سانتی متر و عمق 40 سانتی متر قرار داد )تصویر 
1(. محراب دارای دو طاق نمای روی  هم، با قوس تیزه دار است. در هر دو طاق نمای باال و پایینی محراب و همچنین 
طرح طاق نمایی که در قسمت فرورفتگی  طاق نمای دوم موجود است، ستون نماهایی با بخش فوقانیِ    گلدانی شکل 
آن ها، گچ بری شده است. در لچکی های طاق نمای باالیی و پایینی، دو برجستگی نیم کروی وجود دارد که نمونۀ 
طاق نماِی پایین از بین رفته است. دورتادور محراب را کتیبه ای به قلم ثلث با زمینه ا ی از نقوش اسلیمی، احاطه کرده 
است )تصاویر 2 و 3(. این اثر به شمارۀ 209 در 31 تیر 1313، با نام »محراب مسجد کوچه میر« در فهرست بناهای 

تاریخی ایران، به ثبت رسیده است. 

تصویر 1: پالن طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز و 
موقعیت قرار گیری محراِب در آن

تصویر 2: محراب طبقۀ اول مسجد 
کوچه میر نطنز

اول  طبقۀ  محراب  ساختار   :3 تصویر 
مسجد کوچه میر نطنز

2. 1. 1. 1. تزیینات محراب طبقۀ اول
الف. کتیبه ها

این محراب دارای شش کتیبه به خط کوفی تزیینی3 و قلم ثلث است که بر زمینۀ اسلیمی و شامل آیات قرآن و 
کلمات و جمالت مقدس و همچنین، نام سازنده و تاریخ ساخت محراب، نقش بسته است. متن آن ها بدین شرح است:
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کتیبۀ اول؛ در قابی مستطیل شکل، به قلم ثلث، به عرض 20 سانتی متر، در زمینه ای از نقوش اسلیمی، شامل آیات 
اِکِریَن َواْصبِْر  یَئاِت َذلَِک ِذْکَری لِلذَّ َن اللَّیِل إِنَّ الَْحَسَناِت یْذِهْبَن السَّ 114 و 115 سورۀ هود )]...... [ َطَرَفی النََّهاِر َوُزلًَفا مِّ
َفإِنَّ اهللَّ اَل یِضیُع أَْجَر الُْمْحِسنِیَن قال ]......[( و نیز حدیثی از رسول اکرم)ص( است: »قال َرُسوُل اهللِّ صلی اهلل علیه 

وآله و سلم لو علم المصطفی«.
کتیبۀ دوم؛ در داخل طاق نمای پایینی محراب، کتیبه ای کوچک تر از کتیبۀ اصلی، به قلم ثلث به صورتی ناقص، 
شامل سورۀ حمد وجود دارد که گچ بری های ابتدای حاشیه سمت راست و انتهای حاشیۀ سمت چپ آن، از بین رفته 
است و آنچه بر جای  مانده، چنین است: »]......[حیم اَلَحمُد هلِلِّ َرِبّ العالمیَن الرحمن الرَّحیم مالِِک یوم الدین ایَّاَک نَعُبُد 

َراَط الُمسَتِقیم]......[«.  َو اّیاَک نَسَتِعین اهِدنَا الصِّ
کتیبۀ سوم؛ طرحی از یک طاق نما در فرورفتگی داخلی محراب، با کتیبه ای به قلم ثلث بوده که فقط کلمۀ »ال«ی 
آن باقی مانده که احتمااًل جزئی از شعار معروف »ال إله إالَّ اهلل« بوده است. کتیبۀ تقریبًا مشابهی هم در محراب 

طبقۀ دوم نیز موجود است )تصویر 4(.
کتیبۀ چهارم؛ کتیبۀ به خط کوفی تزیینی، در قوس طاق نمای باالیی محراب وجود دارد که کلمۀ  »اله« در آن 
به صورت پی درپی تکرار شده است. در پایین مقرنس های شمالی و جنوبی )در بخش فوقانی کتیبۀ کمربندی( مسجد 
کرمانی تربت جام )گلمبک 13۶4، عکس 13(، لوح های گچ بری مشبکی موجود است که در حاشیۀ باالِی تعدادی از 
این لوح ها نیز، کلمۀ »اله« به خط کوفی تزیینی، سه مرتبه تکرار شده که مشابه »اله« در حاشیۀ طاق نمای مسجد 

کوچه میر نطنز است )تصویر 5(.
کتیبۀ پنجم و ششم؛ در سمت راست بدنه داخلی محراب، امضای سازندۀ محراب، عمل حیدر کرمانی، و در سمت 
چپ بدنۀ داخلی محراب، تاریخ ساخت محراب قرار داشته که به دلیل آسیب فراوان و تجدید مرمت، متأسفانه از بین 

رفته است )تصویر ۶(. 

مسجد  اول  طبقۀ  محراب  کتیبه های  طرح   :4 تصویر 
کوچه میر نطنز

اول  طبقۀ  محراب  باالیی  طاق نمای  قوس  اول  حاشیۀ  کتیبه  طرح   :5 تصویر 
مسجد کوچه میر نطنز

مسجد  اول  طبقۀ  محراب  ساخت  سال  و  هنرمند  کتیبه های  طرح   :۶ تصویر 
کوچه میر نطنز
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ب. نقوش تزیینی
نقوش تزیینی محراب را انواع اسلیمی مانند اسلیمی های دهان اژدری، اسلیمی های مزین با خطوط موازی و آژده کاری، 
گل های ختایی مانند گل ها و شکوفه  های چندگلبرگی که با شیارهای موازی و تعدادی حفره های کوچک، تزیین 
شده است، دربرمی گیرد و نقوش هندسی تشکیل می دهد. بیرونی ترین حاشیۀ محراب، نواری باریک به عرض هفت 
سانتی متر، متشکل از نقوش هندسی مکرر است )تصویر 7(. در قسمت اصلی محراب، طاق نمای بزرگی )طاق نمای 
باال( جای گرفته که از قسمت های مختلفی تشکیل  شده است. لچکی های این طاق نما، مزین به برجستگی های 
نیم کروی و گل ها و نقوش اسلیمی است )تصویر 8( و چهار حاشیۀ موجود در قوس طاق نما، به ترتیب عبارت اند از: 
حاشیۀ کتیبه دار )تصویر 5( به خط کوفی تزیینی به عرض یازده سانتی متر، یک حاشیۀ باریک از نقوش سادۀ اسلیمی 
به عرض سه سانتی متر )تصویر 9(، یک حاشیۀ پهن تر با ترکیبی از نقوش هندسی و گیاهی )تصویر 10( به عرض 
حدود یازده سانتی متر، یک حاشیۀ باریک به عرض دو سانتی متر که تکراری از نقوش هندسی است )تصویر 11(. 
بعد از این چهار حاشیه، در قسمت مرکزی، طرح اصلی طاق نما دیده می شود )تصویر 12( که در آن سر اسلیمی ها، 
اسلیمی های دهان اژدری و آژده کاری، به صورت برجسته و متقارن، به زیبایی گچ بری شده است. ستون نماها و بخش 

فوقانیِ      گلدانی شکل این ستون نماها نیز، با نقوش اسلیمی و آژده کارِی برجسته، کار شده است.

تصویر 9: طرح نقش اسلیمی در حاشیۀ طاق نمای بزرگ 
 محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز 

تصویر 7: کاربرد نقش هندسی در حاشیۀ بیرونی محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز

تصویر 8: طرح لچکی طاق نمای بزرگ محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز
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بعد از طاق نمای باال، طاق نمای دیگری در پایین محراب وجود دارد که همچون طاق نمای بزرگ تر، دارای قوس 
تیزه دار است. نواری باریک، این طاق نما را فرا گرفته است؛ این نوار تزیینی در باال، دارای نقش اسلیمی ساده به 
عرض سه سانتی متر )تصویر 9( و در دو طرف راست و چپ آن، دارای نقش زنجیرباف، به عرض چهار سانتی متر 
است. قوس این طاق نما حاشیه ای مرکب از نقوش گیاهی و گره )تصویر 13(، به عرض حدوداً نه سانتی متر دارد. 
پس  از این نوار، حاشیۀ پهن تری با برجستگی متوسط از شکوفه ها و گل های چندگلبرگی، به عرض هشت سانتی متر 
قرار دارد که دارای خطوط باریک موازی و تعدادی حفرۀ کوچک است )تصویر 14(. این ویژگِی گل های ختایی با 

تزیینات روسازی مشترک را می توان یکی از شاخص ترین ویژگی هنرمندان کرمانی دانست4 )راشدنیا 1393، 39(.

تصویر 10: نقش حاشیۀ دوم طاق نمای بزرگ محراب طبقه اول مسجد کوچه میر نطنز

تصویر 11: نقِش هندسِی اطراف طاق نمای بزرگ محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز

تصویر 12: طرِح طرح اصلی طاق نمای بزرگ محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز
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مسجد  اول  طبقۀ  محراب  پایینی  طاق نمای  قوس  حاشیۀ  طرح   :13 تصویر 
کوچه میر نطنز

تصویر 14: طرح گل ها و شکوفه ها ی حاشیۀ طاق نمای پایین محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز

لچکی های این طاق نما نیز با نقوش اسلیمی و دوایر کار شده است )تصویر 15(. حاشیۀ دیگر به عرض نه سانتی متر 
نظیر حاشیۀ اصلی، همان شکوفه ها و گل های چندگلبرگی با خطوط موازی و تعدادی سوراخ، طاق نمای پایین قوس 
فرورفتگی داخل محراب را تزیین کرده است )تصویر 1۶(. طرح اصلی این طاق نما همچون طاق نمای باالیی، با انواع 
اسلیمی و سر اسلیمی ها و تزیینات آژده کاری، به صورتی برجسته و قرینه گچ بری شده است )تصویر 17(. در قسمت 
پایین این طاق نما، طرحی از یک طاق نما را می توان دید که دارای لچکی های دوطرف )تصویر 18( ستون نما و بخش 
فوقانیِ       گلدانی شکل است که با اسلیمی های ساده تر و دسته ای از گل ها و شکوفه  های چندگلبرگی تزیین  شده است. 

قوس طاق نمای آن با نقوِش قلب مانند مزین شده است )تصویر 19(.

دجبالف

حزوه
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محراب  پایینی،  طاق نمای  اصلی  طرح   :17 تصویر 
طبقۀ اول، مسجد کوچه میر نطنز

تصویر 18: طرح لچکی طرح طاق نمای 
طبقۀ  محراب  پایینی  طاق نمای  درون، 

اول، مسجد کوچه میر نطنز 

تصویر 19: طرح نقش قوس طاق نمای 
درون، طاق نمای پایینی محراب طبقۀ 

اول، مسجد کوچه میر نطنز

تصویر 15: طرح لچکی طاق نمای پایین محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز

تصویر 1۶: طرح گل های حاشیۀ قوس فرورفتگی داخلی طاق نمای پایین محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز

دجبالف

زوه
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مسجد  اول  طبقۀ  محراب  ساخت  تاریخ  دربارۀ  محققان  نظریات  نقد  و  بررسی   .2  .1  .1  .2
کوچه میر نطنز و دالیل انتساب آن به قرن هشتم هجری

همان طور که قباًل در قسمت کتیبه ها ذکر شد، در سمت چپ بدنۀ داخلی محراب، به دلیل آسیب فراوان و تجدید 
مرمت، تاریخ ساخت محراب از بین رفته است. نظریات متعددی دربارۀ تاریخ ساخت این محراب وجود دارد؛ بعضی 

محققان معتقدند که این محراب متعلق به دورۀ سلجوقی و بعضی معتقدند مربوط به دورۀ ایلخانی است.
گدار دربارۀ تاریخ ساخت این محراب نوشته: »ترکیب کلی این محراب مشابه اکثر محراب های عصر سلجوقی و 
مغول است؛ یعنی دارای دو طاقچۀ روی هم و یک کتیبۀ قاب مانند که اطراف آن را احاطه کرده است. نقوش اسلیمی 
آن نیز به کارهای دو دورۀ سلجوقی و مغول شبیه است، با این تفاوت که کمی از گچ بری عصر ایلخانی ظریف تر و 
خشک تر است؛ به عبارت دیگر، محراب های دورۀ مغول پهن و وسیع است و این محراب باریک تر و دقیق تر است و 
از این  جهت به سبک محراب پیر حمزۀ ابرقو که در قرن ششم هجری ساخته  شده، نزدیک تر است تا محراب الجایتو 
در مسجدجامع اصفهان )710ق( یا محراب ایوان مزار پیربکران که در سال 703 هجری ساخته  شده است. نوارهای 
تزیینی حاشیه محراب هم، نهایت دقت هندسی در آن به کار رفته که بیشتر شبیه به قلم زنی است تا به گچ بری، و 

به همین لحاظ مناسب تر با دورۀ سلجوقی است تا دورۀ ایلخانی« )گدار 1371، 251(.
هیلن براند این محراب را به احتمال زیاد متعلق به دورۀ سلجوقی می داند )200, 1987(. مشکوتی نیز محراب را 
مربوط به آغاز قرن ششم هجری معرفی می کند )1349، ۶8(. نراقی نیز به تبعیت از گدار، این محراب را متعلق به 
دورۀ سلجوقی منسوب می کند )1374، 285(. سجادی عالوه بر دالیل گدار، دالیل دیگری را مبنای سلجوقی بودن 
این محراب، ارائه می کند؛ او می نویسد: »دو خصوصیت بارز که در اکثر محراب های قرن ششم هجری وجود دارد، 
در این محراب به کار رفته که عبارت اند از: یکی قبه هایی که در لچکی های محراب به کار رفته که ما در محراب هایی 
چون میمه، مفرط، قدمگاه، خواجه اتابک و لوحۀ زرین فام حضرت معصومه و به صورت دایره در محراب های نایین، 
امامزاده نور گرگان، گز و محراب شمارۀ ۶ ساوه و غیره مشاهده می کنیم؛ بنابراین و با توجه به قرابت نزدیک نقوش 
و گچ بری های آن با محراب اردستان و زواره، بدون شک یکی از آثار نیمۀ دوم قرن ششم هجری است« )1375، 

127ـ128(.
کالیس اولین کسی بود که با ذکر دالیلی محراب مسجد کوچه میر نطنز را ایلخانی معرفی می کند: »توپی های 
ته آجری سردر ورودی این مسجد، قابل قیاس با سردر ورودی مسجدجمعۀ نطنز )ابتدای قرن چهاردهم میالدی/ 
هشتم هجری ( است. محراب مسجد از نظر ساختار و طراحی جز گچ بری های معروف از دورۀ سلجوقی تا ایلخانی 
است. ازآنجایی که هیچ کتیبه قابل تاریخ گذاری موجود نیست، تاریخ ساخت محراب ناشناخته است، اما با توجه به 
فرم کتیبه های کوفی محراب های سلجوقی دیگر مساجد که به وضوح، متفاوت از شکل کتیبه های محراب نطنز است 
و به دلیل فقدان آن در محراب مسجدجامع مرند که دارای تاریخ 731 هجری است، محراب مسجد کوچه میر نطنز 

می تواند در ابتدای قرن چهاردهم میالدی شکل گرفته باشد« )299, 1977(.
اوکین نیز با ذکر دالیلی معتقد است که این محراب، ایلخانی است: »سردر ورودی مسجد کوچه میر در فرم یک 
ایوان نیم گنبدی است که منطقۀ انتقالی آن هموار )صاف( است و در شمال غرب ایران، این منطقۀ انتقالی به شیوۀ 
گنبد خانه های سلجوقی بود، اما در ایران مرکزی، یک گوشوارۀ سه قسمتی )سه کنج( است که فقدان آن در اینجا، 
اشاره به دورۀ بعد از سلجوقی )ایلخانی( است و دیگر اینکه، با توجه به کتیبه های خود محراب، در سمت راست داخل 
محراب، امضای سازندۀ محراب موجود است، نخستین کلمۀ "عمل" مشخص است و کلمۀ دوم بهتر حفظ شده، 
ولی به نظر دارای مشکالتی است: امالی صحیح آن، به نظر نزدیک به کلمۀ "ُجند" یا "َچند" است، اما نه هیچ یک 
از این کلمه ها و نه هر کلمۀ دیگر، به نظر مناسب این نوشته نیست. یک پیشنهاد دیگر می تواند ترکیبی از "دال" یا 
"ر" باشد؛ و کلمۀ "حیدر" به نظر امکان پذیر است و کلمۀ سطر پایینی، به احتمال زیاد، نسِب کرمانی است.« )1995, 
87-86( اوکین دو نمونۀ معاصر از گچ بری هایی را که با نام همین هنرمند است، نیز معرفی می کند: »یکی کتیبه ای 
نام حیدر  بن اصیل الدین،  ایوان شمالی مسجدجمعۀ نطنز موجود است و  به تاریخ 709ق )1309ـ1310م( که در 
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بالفاصله بعد از تاریخ ساخت ایوان نوشته شده و دیگری محراب الجایتو در مسجدجامع اصفهان، به تاریخ صفر 
710ق )ژوئن تا جوالی 1310م( که به صورت ساده امضا شده است: عمل حیدر« )87, 1995(.

)709ق/  نطنز  مسجدجمعۀ  شمالی  ایوان  کتیبۀ  که  هنرمندی  »حیدر  است:  کرده  خاطرنشان  نیز  بلر  چنان که 
این  نیز رقم زده است.  را  به رقم اوست. محراب مسجدجامع اصفهان )710ق/ جوالی 1310م(  1309ـ1310م( 
کتیبه ها آکنده از جزئیات بسیاری چون اسلیمی های جفتی حلقوی و گل های دوبرگی است. نقش مایه های گل دار 
در هر دو کتیبه، به گونه ای مشابه طراحی شده است: یکی از گلبرگ ها با طرح شیارهای طولی برش خورده است، 

درحالی که دیگری، با یک نقش هندسی کوچک دانه دانه شده است« )بلر 1387، 85(. 
در واقع بلر، تشابهات سبکی و تکنیکی زیادی میان گچ بری های مسجدجمعۀ نطنز و محراب مسجدجامع اصفهان 
می بیند و آن ها را کار یک هنرمند و استادکار می داند. او همچنین، این حیدر را همان خوشنویس معروف، سید حیدر 
ُگنده نویس، متوفی 72۶ق )اصفهانی 13۶9، ۶8( می داند: »حیدر از بلندآوازه ترین خوشنویسان آن روزگار و یکی از 
شش شاگرد یاقوت مستعصمی )وفات ۶9۶ق/ 1297م(، خوشنویس نامدار بود. او از سادات و صوفیان بود. احتمااًل او 
در بغداد، نزد یاقوت شاگردی کرد، اما بیشتر آثارش در ناحیۀ اصفهان است، زیرا در سال 710ق )1310م( یعنی یک 
سال پس از آنکه آثارش را در نطنز رقم زده است، محراب گچ بری شکوهمندی را که در زمان وزارت سعدالدین و با 
نظارت عدود5 بن علی ماستری به مسجدجامع اصفهان افزوده شد، رقم زده است. او در سال 72۶ق )1325ـ132۶م( 
درگذشت« )بلر 1387، 29(. اوکین هنرمند مذکور را هنرمند محراب مسجد کوچه میر نمی داند و اشاره می کند که 
به دلیل عدم وجود امضای کرمانی یا بدون هر شباهت نزدیک اسامی، این آثار بایستی به دقت مورد تفکر و تعمق 

.)O′ kane 1995, 86( قرار گیرد
وی معتقد است که »گچ بری محراب مسجد کوچه میر نطنز )یا کتیبۀ سردر ورودی بنا( شباهت کمی به کتیبۀ ایوان 
شمالی مسجدجمعۀ نطنز و محراب الجایتو دارد. بلکه وجود نسب کرمانی، می تواند سرنخی برای ایجاد همزمان آن ها 
باشد.۶ دو محراب متعلق به قرن هشتم هجری وجود دارد که کار هنرمندانی با امضای کرمانی است: یکی محراب 
امامزاده ربیعه خاتون اشترجان و دیگری محراب مسجد کرمانی )که نام آن از امضای استادکار آن که بر محراب حک 
شده، گرفته شده است( در تربت جام است. اّولی که در حال حاضر در موزۀ ایران باستان )تهران( است، به ویژه در 
اسلیمی ها و لچکی های طاق نمای اصلی، با وجود اینکه برجسته کاری نیم کروی آن از بین رفته، به محراب مسجد 
کوچه میر نطنز شبیه است. نواری از گل، با برجستگی متوسط در طاق نمای پایین محراب مسجد کوچه میر نطنز 
وجود دارد که با خطوط موازی باریک و تعدادی سوراخ های کوچک تزیین شده است.7 مشابه این گچ بری تنها در 
محراب های داخلی و بیرونی تربت جام دیده می شود. فرم قوس نوک تیز غیرمعمول و شکل برآمدۀ باالی طاق اصلی 
محراب داخلی مسجد کرمانی را در محراب نطنز می توان مشاهده کرد. این تشابهات نشان می دهد که تاریخ محراب 
مسجد کوچه میر نطنز و خود مسجد، خیلی از تاریخ مسجد کرمانِی تربت جام دور نیست« )Ibid, 88 -89(. بر همین 

اساس، اوکین این محراب را متعلق به دورۀ ایلخانی می داند.
نظریات مذکور ارائه شده توسط محققان، دربارۀ سلجوقی یا ایلخانی بودن محراب  طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز، 
کاماًل صحیح نیستند. گدار، محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر را از لحاظ ترکیب کلی و نقوش اسلیمی، به کارهای 
هر دو دورۀ سلجوقی و ایلخانی شبیه می داند و در این زمینه، محراب را به طور قطع، متعلق به هیچ کدام از این دو 
دوره نمی داند. وی از طریق مقایسۀ تناسِب محراب و تشابه آن با محراب پیر حمزۀ ابرقو که از ساختاری کوچک تر 
برخوردار و مربوط به قرن ششم هجری است، این محراب را متعلق به دورۀ سلجوقی می داند تا محراب های ایلخانِی 
اولجایتو و بقعۀ پیر بکران که دارای ساختاری بزرگ ترند. استدالل گدار در این زمینه نمی تواند کاماًل درست باشد، 
زیرا در دورۀ سلجوقی، محراب هایی قابل مشاهده است که دارای ساختاری بزرگ و پهن هستند همانند محراب های 
محراب  )همان، 121ـ123(،  زواره  و صالحی کاخکی 1392، 82ـ85(، مسجدجامع  )عزیزپور  اردستان  مسجدجامع 
مسجد مدرسۀ حیدریه قزوین )گدار 1358، 3۶3( و... . یکی دیگر از دالیل گدار مربوط به ظرافت و دقت به کاررفته 
دورۀ  به  که  می بیند  مناسب  را  محراب  دلیل  این  به  که  است  محراب  حاشیۀ  در  به کاررفته  هندسی  نوارهای  در 
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سلجوقی منسوب کند تا دورۀ ایلخانی؛ که نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد زیرا نمونه های زیادی از این حاشیه های 
هندسی در گچ بری های دورۀ ایلخانی موجود است که در نهایت دقت و ظرافت اجرا شده اند؛ مانند محراب امامزاده 
ربیعه خاتون اشترجان )ویلبر 134۶، 25۶(، محراب های مسجد بایزید، مسجدجامع و اتاق خانقاه بایزید در بسطام 

)حاجی قاسمی 1383، 190ـ197( و... . 
محققانی همچون براند، نراقی و مشکوتی بدون آوردن دالیل یا به پیروی از نظر گدار این محراب را مربوط به 
دورۀ سلجوقی معرفی کرده اند و خود دلیلی برای این مدعا ندارند. استناد سجادی هم برای سلجوقی بودن محراب 
مسجد کوچه میر صحیح نیست، زیرا قبه ها و دوایر در لچکی های تعدادی از محراب های دورۀ ایلخانی مانند محراب 
مسجدجامع ابرقو )دانش یزدی 1387، 12(، محراب مسجدجامع بسطام )هیل و گرابار 138۶، 227( و... نیز دیده 

می شود.
دالیل کالیس برای ایلخانی بودن این محراب نیز کاماًل درست نیست، زیرا در محراب مسجدجامع مرند، کتیبۀ 
کوفی در دورتادور طاق نمای بزرگ )بعد از کتیبۀ حاشیۀ بزرگ( و در قسمت باالی ستون نماهای محراب، کلمات 
»الملک هلل« به خط کوفی دیده می شود. دیگر اینکه فقدان کتیبۀ کوفی نمی تواند دلیلی بر ایلخانی بودن محراب 
باشد، چون محراب های تاریخ داری مربوط به این دوره داریم که در کنار کتیبه های دیگر، کتیبه های به خط کوفی 
نیز دارند؛ مانند محراب امامزاده ربیعه خاتون اشترجان )708ق( که دارای دو کتیبه به قلم ثلث و دو کتیبۀ دیگر به 
خط کوفی است. محراب مسجدجامع ابرقو )738ق( نمونۀ دیگر از محراب های ایلخانی است که عالوه بر کتیبه های 

به قلم ثلث و نسخ، کتیبه های هم به خط کوفی دارد )افشار 1374، 339(.
اوکین نیز هرچند این محراب را مربوط به دورۀ ایلخانی معرفی می کند که تاریخی نسبی است چراکه این دوره، 
بازۀ تاریخی از قرن هفتم تا دهۀ چهارِم قرن هشتم هجری را دربرمی گیرد، دالیل مطرح شده توسط وی قانع کننده 

است و می تواند در تاریخ گذاری، مورد استناد قرار گیرد.
عالوه بر دالیل اوکین، با توجه به یک سری مشترکات بین ساختاِر محراب، نقوش و کتیبه های آن و تطبیق با 
ساختار، نقوش و کتیبه های محراب های تاریخ دار یا بدون تاریخ، با امضای کرمانی یا منسوب به هنرمندان کرمانی، 

می توان تاریخ ساخت این محراب را اواسط قرن هشتم هجری دانست:
یک فرم گرد؛ این فرم گرد به اشکال نیم کروی برجسته، دایرۀ ساده یا طرح یک گل، در لچکی تمام محراب ها و 
لوح های گچ بری مربوط به هنرمندان کرمانی مشاهده می شود )تصاویر 20 تا 31(. این ویژگی در بیشتر محراب های 
محراب   ،)13  ،1349 )مشکوتی  مرند  مسجدجامع  محراب  ازجمله  هجری،  هشتم  قرن  از  به جای مانده  گچ بری 
مسجدجامع ورامین )خمسه 1387، تصویر 2۶(، محراب مسجدجامع اشترجان )Miles 1974, pl Vllb(، محراب 
مزار پیر بکران )حمزوی و اصالنی 1391، تصویر 25(، محراب اولجایتو )Papadopoula 1979, fig ,195( دیده 
نمی شود. این فرم در محراب های مجموعه بسطام )مخلصی 1359، شکل های 8، 11 و 23(، محراب مسجدجامع 
ابرقو )بلر 1387، تصویر 128( و لچکی بعضی از طاق نماهای درون مقابر قرن هشتم هجری قم مانند امامزاده علی 
بن جعفر )حاجی قاسمی 1383، ج. 8، تصویر 201(، امامزاده شاه احمد بن قاسم )رحمتی 1391، 85(، مقابر گنبد سبز 
)حاجی قاسمی 1383، ج. 8، تصویر 21۶( مالحظه می شود. درحالی که این ویژگی، در تمام آثار مربوط به هنرمندان 

کرمانی، بدون استثنا رعایت شده است. 
نکتۀ دیگر، مماس بودن فرم گرد، در تمام لچکی ها، با خط محیطی لچکی است، به نحوی که در این قسمت، 
نقشی موجود نیست. چنین ویژگی ای در بین آثار هنرمندان گچ بر کرمانی مشترک است؛ چنان که در لچکی تمامی 
محراب ها، طاق نماهای موجود در محراب ها و همچنین لوح های کوچک گچی آن ها قابل مشاهده است )تصاویر 
20 تا 31(. ویژگی ای که در این بازه زمانی بسیار کم دیده می شود8 )راشدنیا 1393، 32ـ33(. همچنین قوس های 
جداکنندۀ دو لچکی، در آثار هنرمندان کرمانی، از یک فرم مشابه تبعیت می کند، به نحوی که در آن ها، رأس قوس 
و خط باالیی کادر محراب، با هم مماس است و هیچ فضای آزادی رؤیت نمی شود )جدول 1( )تصاویر 20، 22، 24، 

2۶، 28 و 30( )همان، 3۶(.
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تصویر 20: ساختار محراب طبقۀ 
اول، مسجد کوچه میر نطنز 

تصویر 21: قرار گرفتن فرم گرد 
و  وسط  باال،  لچکی های  در، 
پایین محراب، طبقۀ اول مسجد 

کوچه میر نطنز

محراب  ساختار   :22 تصویر 
کوچه میر  مسجد  دوم،  طبقۀ 

نطنز 

تصویر 23: قرار گرفتن فرم گرد 
دوم،  طبقۀ  لچکی محراب  در 

مسجد کوچه میر نطنز

محراب  ساختار   :24 تصویر 
امامزاده ربیعه خاتون اشترجان

گرفتن  قرار   :25 تصویر 
لچکی های  در  گرد  فرم 
تورفتگی  و  باال  طاق نمای 
امامزاده  محراب  پایین 

ربیعه خاتون اشترجان
داخلی  محراب  ساختار   :2۶ تصویر 

مسجد کرمانی تربت جام

فرم  گرفتن  قرار   :27 تصویر 
داخلی  محراب  لچکی  در  گرد 

مسجد کرمانی تربت جام

محراب  ساختار   :28 تصویر 
بیرونی مسجد کرمانی تربت جام

تصویر 29: قرار گرفتن فرم 
محراب  لچکی  در  گرد، 
کرمانی  مسجد  بیرونی 

تربت جام

آرامگاه  محراب  ساختار   :30 تصویر 
میر زبیر سیرجان

فرم  گرفتن  قرار   :31 تصویر 
گرد در لچکی محراب آرامگاه 

میر زبیر سیرجان
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روسازی  تزیینات  با  که  است  موجود  نطنز  کوچه میر  اول مسجد  در محراب طبقۀ  ختایی  از گل های  حاشیه  دو 
مشترکی همچون خطوط باریک موازی و حفره های کوچک مزین شده است )تصویر 32(. این نوع گل های ختایی با 
تزیینات روسازی مشترک در بین آثار به جای مانده از همۀ هنرمندان کرمانی )به استثنای محراب امامزاده ربیعه خاتون 
اشترجان(؛ در حاشیه های مختلف محراب ها و زمینۀ کتیبه های آن ها، به کار رفته است؛ در محراب داخلی و کتیبۀ 
کمربندی مسجد کرمانی تربت جام )تصویر 33 الف و ب(، محراب بیرونی مسجد کرمانی تربت جام )تصویر 33 ج( و 
در زمینۀ کتیبۀ محراب و کتیبۀ کمربندی آرامگاه میرزبیر سیرجان که منسوب به هنرمندان کرمانی است نیز دیده 

می شود )تصویر 34( )راشدنیا 1393، 39( )جدول 1(.

تصویر 32: طرح نمونه ای از گل های ختایی در محراب طبقۀ اول محراب مسجد کوچه میر نطنز

تصویر 33: طرح نمونه ای از گل های ختایی در الف. محراب داخلی؛ ب. کتیبۀ کمربندی؛ ج. محراب بیرونی مسجد کرمانی تربت جام

تصویر 34: طرح نمونه ای از گل های ختایی در الف. محراب؛ ب. کتیبۀ کمربندی آرامگاه میر زبیر سیرجان
بالف

جبالف
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در قوس طاق نمای پایینی محراب طبقۀ اول، نقشی ترکیبی از نقوش گیاهی و گره )تصویر 35 الف( آراسته شده به 
شیارهای موازی و حفره های های کوچک مشاهده می شود. این نقوش مشابه تزیینات گل های ختایی به کاررفته در 
آثار هنرمندان گچ بر کرمانی است )تصاویر 14، 1۶ و 32ـ34(. این نقش در حاشیۀ داخلی قوس طاق نمای محراب 
امامزاده ربیعه خاتون اشترجان )708ق( )تصویر 35 ب( و همچنین حاشیۀ داخلی محراب های داخلی )گلمبک 13۶4، 
عکس 12 الف( و بیرونی مسجد کرمانی تربت جام9 )O′ kane1995, fig7( محراب و حاشیۀ چهار طاق نما، در 
اضالع غربی و شرقی آرامگاه میر زبیر سیرجان نیز تکرار شده است )حاتمی 1374، 12۶ـ127( )جدول 1(. البته نقش 
ترکیبی اسلیمی و گره در تعدادی از محراب های گچ بری قرن هشتم هجری دیده می شود؛ برای مثال در محراب 
اولجایتو )حلیمی 1390، شکل 191 ب(، محراب مسجدجامع ابرقو )افشار 1374، 592( و... ولی تفاوتی که در اینجا 
مشاهده می شود، مربوط به تزیینات روسازی این نوع نقش است که همانند گل های ختایی هنرمندان کرمانی با 
خطوط باریک موازی و حفره های کوچک، مزین شده و همین تزیینات روسازی، باعث تفاوت آن ها با سایر نقوش 

مشابه آن ها شده است.

با تزیینات روسازی مشترک الف. محراب طبقۀ اول  تصویر35 : نقش ترکیبی اسلیمی و گره 
مسجد کوچه میر نطنز؛ ب. محراب امامزاده ربیعه خاتون اشترجان

هنرمندان گچ بر کرمانی همگی دیوارهای سمت راست و چپ فرورفتگی های داخلی محراب ها را به کتیبه های 
هنرمند و تاریخ ساخت محراب اختصاص داده اند، به طوری که در تمامی محراب های این هنرمندان، در سمت راست 
کتیبه، هنرمند سازندۀ محراب و در سمت چپ کتیبه، تاریخ ساخت محراب مشاهده می شود )راشدنیا 1393، 91 و 
105( . در محراب طبقۀ اول مسجد کوچه  میر، مانند دیگر محراب های مربوط به هنرمندان گچ بر کرمانی، سمت 
راست بدنۀ داخلی محراب را به امضای سازندۀ محراب و سمت چپ آن را به کتیبۀ سال ساخت، اختصاص داده است 

)تصاویر ۶ و 3۶( )جدول 1(.

تصویر 3۶: طرح کتیبه های هنرمند )عمل مسعود کرمانی( و سال ساخت )708ق( محراب امامزاده ربیعه خاتون اشترجان در سمت راست 
و چپ بدنۀ داخلی محراب

بالف
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اواسط قرن هشتم هجری ذکر کرد،  به  این محراب  انتساب  باال، دلیل دیگری که می توان در  بر موارد  عالوه 
امضای هنرمندی کرمانی است که بر روی تعدادی از آثار چوبِی نیمۀ دوم قرن هشتم هجری، در روستاهای نطنز 

موجود است10:
ـ منبر چوبی مسجدجامع یارند واقع در روستای یارند نطنز، دارای کتیبه هایی حاوی تاریخ ساخت، نام بانی و نام 
سازندۀ منبر است که بر تیرک های حائل سه طرف سمت باالی َمسند، کنده کاری شده است. تیرک سمت راست، 
»باهتمام دلبستگی رئیس شمس الدین محمد ولد خدایار«. تیرک مقابل )پشت مسند( »محمد رسول اهلل« و در ذیل 
آن »وقف مسجد یارند ـ فی ربیع االول سنۀ تسع و خمسین و سبعمائۀ )759ق(«. تیرک سمت چپ، »َعمل محمد 

بن َحیدر کرمانی ـ علی بن صدرالدین. حرره محمود« )اعظم واقفی 138۶، 89ـ91( )تصویر 37(.
ـ در حواشی قاب بندی های موجود در سقف چوبی ایوان شرقی مسجدجامع ابیانه )772ق( در روستای ابیانه )رجبی 
1390، 553( نیز آمده است: »عمل االستاد نّقاش محمد شاه بن استاد حیدر المعروف کرمانی« )اعظم واقفی 138۶، 

.)217
ـ دِر چوبی رواق ورودِی امامزادگان اسماعیل و اسحاق و حلیمه خاتون در روستای بَرز نطنز که در اثر سیل متالشی 
شده، عالوه بر منبت کاری، دارای کتیبه هایی به شرح زیر است: »ساعی هذا الباب الصدر الکبیر عمادالدین پهلوان 
ابن علی پهلوان مرتضی بَرزی غفراهلل له، عمل استاد محمد شاه ابن استاد حیدرکرمانی. فی شهر سنۀ ثالث و سبعین 

و سبعمائۀ )773ق( العبد محمود بادی« )همان، 13ـ15(.

با توجه به اینکه در امضاهای به جای مانده از این هنرمند، که خود را فرزند »حیدر المعروف کرمانی« معرفی کرده، 
و همچنین با توجه به اینکه امضاهای این هنرمند، بر روی آثار چوبی روستاهای نطنزـ شهری که محراب مسجد 
کوچه میر در آن ساخته شده است ـ دیده می شود، با این حساب، می توان به احتمال زیاد »محمد« را فرزند هنرمند 
گچ        بر محراِب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز دانست و بر همین اساس، محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز را 

به اواسط قرن هشتم هجری نسبت داد. 
2. 1. 2. محراب طبقۀ دوم مسجد کوچه میر نطنز و دالیل انتساب آن به قرن هشتم هجری 

در ضلع جنوبی طبقۀ دوم مسجد نیز محرابی کوچک به ابعاد 53×135 سانتی متر که بسیار آسیب  دیده، قابل رؤیت 
است )تصاویر 38، 39 و 40(. به دلیل کوچک بودن این محراب، مشخص نبودن نام هنرمند آن و همچنین آسیب 
نمی دهد.  به دست  تطبیقی  برای مطالعۀ  مؤلفه های چندانی  و  آن ، مستندات  کتیبه های  و  نقوش  از  بسیاری  دیدن 
بنابراین با توجه به شباهت در بعضی از نقوش ، کتیبه و ساختار کلی این محراب با محراب های هنرمندان کرمانی، 
لوح  مانده، یک  باقی  این محراب  از  آنچه  کرد.  منسوب  کرمانی  خانوادۀ  از  هنرمندی  به  را  این محراب  می توان 
مستطیل شکل است که نواری زنجیرباف به عرض هفت سانتی متر، در باالی آن قرار دارد )تصویر 41(؛ و اطراف لوح 
را یک حاشیۀ پهن قاب مانند )به عرض حدوداً ده سانتی متر( با ترکیبی از نقوش گیاهی و هندسی در بر گرفته است. 
مشابه این نقش را در حاشیۀ گچ بری طاقچه های درونی کنارۀ درگاه خانقاه مجموعه شیخ عبدالصمد در نطنز، مربوط 
به ابتدای قرن هشتم هجری و در حاشیۀ طاق نماهای موجود در ضلع های شمالی و جنوبی آرامگاه میر زبیر سیرجان 

)حدود 751ق( می توان دید )تصویر 42(.

تصویر 37: طرح کتیبۀ هنرمند سازنده در تیرک سمت چپ مسند منبر چوبی مسجدجامع یارند
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در مرکز این لوح، طرح یک طاق نما مشاهده می شود که دارای لچکی های در دو طرف، مشتمل بر نقوش اسلیمی 
ساده که با شیارهای موازی تزیین  شده، همانند تزیین گل های ختایی هنرمندان کرمانی )تصاویر 14، 1۶ و 32ـ34( 
و یک گل هشت پر که در گلبرگ های آن سوراخ های موجود است، دیده می شود )تصویر 43(. این لچکی ها همچون 
لچکی محراب های هنرمندان کرمانی، دارای فرم گرد و مماس با دیوارۀ محیطی لچکی است و همچنین قوس های 

جداکنندۀ آن، با کادر باالیی محراب مماس است و هیچ نقشی را دربرنمی گیرد )تصاویر 20ـ31(. 

در قسمت باالی لچکی ها، کتیبۀ »ال اله ااّل اهلل« در قابی مستطیل شکل، به قلم ثلث، گچ بری شده است )تصویر 
44(. نقشی زنجیرباف، قوس طرح طاق نما را مزین کرده است. در سمت راست و چپ بدنۀ داخلی محراب، کلمۀ 
»اله« را به خط کوفی تزیینی می توان دید )تصویر 45(. مشابه این کلمه را در حاشیۀ قوس طاق نمای باالیی محراب 
طبقۀ اول همین مسجد )تصویر 5( و همچنین در حاشیۀ باالی تعدادی از لوح ها ی گچ بری مشبِک )در بخش فوقانی 
کتیبۀ کمربندی( مسجد کرمانی تربت جام می توان دید )گلمبک 13۶4، عکس 13 ج(. برگ های انتهای همین کلمه، 
با شیارهای موازی )تصویر 4۶( همانند شیارهایی که در بین گل و برگ های ختایی محراب ها و زمینۀ کتیبه های 
داخلی  فرورفتگی  قوس  حاشیۀ  در  که  گلی  به خصوص   ،)34  -32 و   1۶  ،14 تصاویر   ( است  کرمانی  هنرمندان 

طاق نمای پایین محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز است، مزین شده است )تصویر 1۶ د(.

تصویر 38: پالن طبقۀ دوم مسجد کوچه میر نطنز 
و موقعیت قرارگیری محراب در آن

مسجد  دوم  طبقۀ  محراب   :39 تصویر 
کوچه میر نطنز 

دوم  طبقۀ  محراب  ساختار   :40 تصویر 
مسجد کوچه میر نطنز 

تصویر 41: طرح نقش هندسی حاشیۀ باالی محراب طبقۀ دوم مسجد کوچه میر نطنز

تصویر 42: حاشیه ای مرکب از نقوش گیاهی و هندسی در محراب طبقۀ دوم مسجد کوچه میر نطنز
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تصویر 43: طرح لچکی طرح طاق نمای محراب طبقۀ دوم مسجد 
کوچه میر نطنز

»الاله  کتیبۀ  طرح   :44 تصویر 
ااّل اهلل« در محراب طبقۀ دوم 

مسجد کوچه میر نطنز 

در  »اله«  کتیبۀ  طرح   :45 تصویر 
کوچه میر  مسجد  دوم  طبقۀ  محراب 

نطنز )طرح از علی راشدنیا(

تصویر 4۶: طرح برگ های انتهای کتیبۀ »اله« در محراب طبقۀ دوم مسجد کوچه میر نطنز 

با محراب طبقۀ اول مسجد و سایر  این طبقه،  با توجه به شباهت ها در بعضی نقوش، کتیبه و ساختار محراب 
محراب های هنرمندان کرمانی و همچنین برخی آثار گچ بری مربوط به ابتدای قرن هشتم هجری مانند طاقچه های 
درونی کناره درگاه خانقاه مجموعۀ شیخ عبدالصمد در نطنز که در باال ذکر شد، می توان این محراب را به حیدر 
کرمانی )سازندۀ محراب طبقۀ اول( یا هنرمندی دیگر از خانوادۀ کرمانی منسوب کرد و تاریخ ساخت آن را همزمان 

با محراب طبقۀ اول، که به  احتمال زیاد متعلق به اواسط قرن هشتم هجری است، در نظر گرفت.
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جدول 1: مطالعۀ تطبیقی نقوش، ساختار و کتیبه های محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز با محراب های گچ بری مربوط و منسوب به 
هنرمندان کرمانی در قرن هشتم هجری11

 

هیی  ویژگیی 
بین  مشترک
هنرمنیییی   

 کرم ن 

محر بآر مگی  
 منرزبنرسنرج  

محییییییر ب
مسج  بنرون 
کرمییییییی ن 

 ج متربت

د خلی  محر ب
کرمی ن  مسج 

 ج متربت

محییر ب میی مس د 
خییی ن  ربنعییی 
  شترج  

محیییر بۀ اییی  و 
منرنطنسمسج ک چ  

داشته فرم گررد  
َرر    در لچکرر 
 َ  محراب

    
 

ت ر
 خ
س

 

رم گرد مم س بًدن ف
َ  ب   در تم م لچک 

 محیط  لچک  دیًارۀ

    
 

َ    تبعیت قًس
جداکىىررررردۀ دي 
لچکررر  ر ررر ر ا  
 یک فرم مشترک

    
 

َر   تتر ی     گل
برررر  تاییىرررر   
 ريس    مشترک

   

― 
 

 

ش
ا 
وقررت ترکیبررر    ن

بر    اسلیم  ي گرٌ
تاییى   ريس    

 مشترک

 

 

   
ج یگرر َ    بررت 
برررررا   بررررت  

َرررر    کتیبررررٍ
َىرمىررد ي ترر ری  
سرر تت محررراب 
)فريرفتگررررررر  
  داتل  محراب(

  
  

ن  
کت

ه 

اتتصررر ا دادن 
سمت راست بدوۀ 
داتلرر  محررراب 
بٍ کتیبۀ َىرمىرد  
 س  ودۀ محراب 
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اتتصررر ا دادن 
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داتلرر  محررراب 
بررٍ کتیبررۀ سرر   
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نتیجه
محققانی مانند کالیس، محراب طبقۀ اول مسجد کوچه میر نطنز را با توجه به توپی های ته آجری سردر ورودی این 
مسجد، که قابل قیاس با سردر ورودی مسجدجمعۀ نطنز )ابتدای قرن چهاردهم میالدی/ هشتم هجری( است و 
همچنین دالیلی دیگر، که چندان قابل استناد نبود، به دورۀ ایلخانی منسوب کرده است و تنها وی، دربارۀ محراب 
طبقۀ دوم نظر می دهد و آن را متعلق به دورۀ ایلخانی معرفی می کند. اوکین نیز با ذکر دالیلی مانند فرم سردر 
ورودی مسجد، وجود امضای کرمانی، حاشیه ای از گل های ختایی که با خطوط باریک موازی و تعدادی سوراخ های 
نیز مشاهده می شود و فرم قوس نوک تیز  تزیین شده است که در محراب های مسجد کرمانی تربت جام  کوچک 
غیرمعمول طاق محراب که قابل قیاس با محراب مسجد کرمانی تربت جام است، محراب طبقۀ اول را مربوط به 

دورۀ ایلخانی می داند.
در این پژوهش عالوه بر نظریات کالیس و به خصوص اوکین، توانستیم به دالیلی دیگر در انتساب این محراب ها 

به اواسط قرن هشتم هجری دست یابیم. 
ازآنجایی که محراب طبقۀ اول مسجد، دارای کتیبۀ هنرمند سازنده، با امضای »عمل حیدر کرمانی« است، برای 
مطالعۀ تطبیقی، به بررسی محراب های گچ بری تاریخ دار و بدون تاریخی که دارای امضای کرمانی یا منسوب به 
هنرمندان کرمانی هستند، مثل محراب امامزاده ربیعه خاتون اشترجان )عمل مسعود کرمانی(، محراب های داخلی و 
بیرونی مسجد کرمانی تربت جام )هر دو عمل خواجو بن زکی بن محمد بن مسعود کرمانی( و محراب آرامگاه میر زبیر 
سیرجان )منسوب به هنرمندان کرمانی( پرداختیم. با توجه به مطالعات صورت گرفته، به استناد وجود مشترکات فراوان 
دارای  بدون تاریخی که  و  تاریخ دار  با محراب های  بین محراب های مسجد کوچه میر  بررسی ـ  مورد  نمونه های  در 
امضای کرمانی هستند ـ همچون تزیین لچکی تمامی طاق نماهای محراب ها، با فرمی گرد، مماس بودن این فرم 
گرد در تمام لچکی ها، با دیوارۀ محیطی لچکی، تبعیت قوس های جداکنندۀ دو لچکی آثار آن ها، از یک فرم مشترک، 
به کار بردن نقشی مشترک که ترکیبی از نقوش گیاهی و گره است، با تزیینات روسازی مشترکی مثل خطوط باریک 
موازی و تعدادی حفره  های کوچک، جایگاهی ثابت برای ثبت کتیبه های هنرمند و تاریخ ساخت محراب، اختصاص 
دادن سمت راست بدنۀ داخلِی محراب، به کتیبۀ هنرمند سازندۀ محراب و سمت چپ بدنۀ داخلی محراب، به کتیبۀ 
سال ساخت محراب و... و نیز وجود امضای هنرمند نجار کرمانی، به نام »محمد بن حیدر کرمانی« بر روی تعدادی 
از آثار چوبی مربوط به نیمۀ دوم قرن هشتم هجری در روستاهای نطنز، توانستیم محراب های طبقۀ اول و دوم مسجد 

کوچه میر نطنز را به احتمال زیاد به اواسط قرن هشتم هجری منسوب کنیم.

پی نوشت ها
1. O’kane

2. Kleiss

3. کلمۀ »اله« موجود در این محراب هم شامل کوفی ُمزّهر )گل و برگ دار( و هم کوفی معقد )گره دار( است.
4. عالوه بر هنرمندان گچ بر کرمانی مانند حیدر کرمانی هنرمند محراب مسجد کوچه میر نطنز، مسعود کرمانی هنرمند محراب 
امامزاده ربیعه خاتون اشترجان، و خواجو بن زکی بن محمد بن مسعود کرمانی هنرمند محراب های داخلی و بیرونی مسجد 
کرمانی مزار شیخ  جام، باید از محمود شاه بن محمد النقاش کرمانی )711ق( هنرمند منبر چوبی مسجدجامع نائین، و محمد بن 
حیدر کرمانی هنرمند نجار آثاری چون منبر چوبی مسجدجامع یارند در نطنز، حواشی قاب بندی های موجود در سقف چوبی ایوان 
شرقی مسجدجامع ابیانه و دِر چوبی رواق ورودِی امامزادگان اسماعیل و اسحاق و حلیمه خاتون در روستای بَرز نطنز نام ببریم. 

5. کلمۀ »عدود« به غلط ترجمه شده و امالی درست آن، عُضد بن علی ماستری است. 
۶. هنرمند موجود در محراب اولجایتو، بدون امضاست و فقط نوشته شده است »عمل حیدر«، درحالی که در محراب کوچه میر 
نطنز، به صورت »عمل حیدر کرمانی« آمده است. شاید به لحاظ فضای کم باقی مانده در محراب اولجایتو، این فرض به وجود 
آید که هنرمند از ذکر امضای کرمانی خودداری کرده است؛ ولی هنرمند محراب اولجایتو، »حیدر« با توجه به تفاوت در ساختار، 
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نقوش و کتیبه های آن محراب، با هنرمند محراب کوچه میر نطنز، »حیدر کرمانی« نمی تواند یکی باشد. هنرمندان گچ بر کرمانی 
با  تمامی طاق نماهای محراب ها  لچکی  تزیین  ویژگی هایی همچون  در ساختار هستند؛  ویژگی های مشترک  تعدادی  دارای 
فرمی گرد، مماس بودن این فرم گرد در تمام لچکی ها با دیوارۀ محیطی لچکی، تبعیت قوس های جداکنندۀ دو لچکی آثار 
آن ها از یک فرم مشترک و... . همچنین ویژگی های مشترکی در نقوش دارند؛ مانند به کار بردن نقشی مشترک که ترکیبی از 
نقوش گیاهی و گره است با تزیینات روسازی مشترکی مثل خطوط باریک موازی و تعدادی حفره  های کوچک، گل های ختایی 
چندگلبرگی در حاشیۀ محراب ها، طاق نماها، در سطح لوح های تزیینی، و در زمینۀ کتیبه ها یا به صورت دسته ای در گلدان ها که 
همگی با تزیینات روسازی مشترکی چون شیارهای موازی و تعدادی حفره های کوچک تزیین شده اند. ویژگی های مشترکی نیز 
در کتیبه ها دارند؛ همانند نحوۀ ترکیب بندی های اسلیمی های موجود در البه الی کتیبۀ اصلی که معمواًل با فشردگی و شلوغی 
خاص همراه بوده و دارای عناصر اسلیمی پرکار با تزیینات فراوانی همچون هاشورها و آژده کاری هاست. دیگر ویژگی های 
در  تاریخ ساخت محراب  و  هنرمند  کتیبه های  ثبت  برای  ثابت  جایگاهی  از:  عبارت اند  هنرمندان  این  کار  کتیبه ای مشترک 
فرورفتگی داخلی محراب ها، اختصاص دادن سمت راست بدنۀ داخلِی محراب به کتیبۀ هنرمند سازندۀ محراب و سمت چپ 
بدنۀ داخلی محراب به کتیبۀ سال ساخت محراب و... . ویژگی های مذکور در محراب اولجایتو و بسیاری دیگر از محراب های 

این بازه زمانی دیده نشده است )راشدنیا 1393، 104ـ105(.
تزیینات روسازِی گل های ختایی هنرمندان  تعدادی سوراخ های کوچک، همان  باریک و  از خطوط موازی  اوکین  7. منظور 

کرمانی است.
8. فرم گرد در نمونه هایی همچون لچکی های محراب مسجدجامع بسطام )حاجی قاسمی 1383، ج. 7: 191(، محراب اتاق 
امامزاده شاه احمد بن قاسم قم )رحمتی 1391، 85( و... مشاهده می شود،  بایزید بسطامی )همان، 197(، طاق نمای  خانقاه 
ولی در این آثار، فرم گرد با خط محیطی لچکی مماس نیست یا در بعضی موارد مانند محراب مسجدجامع ابرقو )دانش یزدی 
1387، 12(، به دلیل آسیب دیدن بخش باالیی لچکی، این ویژگی، کاماًل قابل تشخیص نیست. این ویژگی )مماس بودن فرم 
گرد با دیوارۀ محیطی لچکی(، در بین آثار هنرمندان گچ بر کرمانی مشترک است؛ یعنی اینکه در تمام آثار به جای مانده از آن ها 
دیده می شود؛ چنان که در لچکی تمامی محراب ها، طاق نماهای موجود در محراب ها و همچنین لوح های کوچک گچی آن ها، 
قابل مشاهده است؛ ویژگی ای که در این بازه زمانی، بسیار کم دیده می شود. برای مثال، استاد علی بن محمد بن محمد بن 
ابو شجاع بنا، هنرمند گچ بری که امضای وی در چهار بقعۀ مربوط به نیمۀ دوم قرن هشتم هجری در قم موجود است: مقبرۀ 
خواجه اصیل الدین، امامزاده خدیجه خاتون، امامزاده سید سربخش یا امامزاده اسماعیل و امامزاده شاه احمد بن قاسم. در تمام 
لچکی های طاق نماهای این آثار، فرم گرد با خط محیطی لچکی مماس نیست، ولی در برخی نمونه ها همانند مقبرۀ خواجه 
اصیل الدین در بعضی از طاق نماهای آن، این فرم گرد با خط محیطی لچکی مماس است که کار این هنرمند در این زمینه دارای 
اشتراک نیست )راشدنیا، 1393: 94(. درحالی که این ویژگی در تمامی محراب ها و لوح های کوچک گچی هنرمندان کرمانی 
ازآنجایی که این محراب هم نیز دارای امضای کرمانی )عمل حیدر کرمانی( و دارای چنین  مشاهده می شود )همان، 104(. 
ویژگی ای است )به عالوه سایر ویژگی های مشترک دیگری که در متن مقاله اشاره و ارجاع داده شده است( بدین وسیله از این 
دلیل، برای تاریخ گذاری استفاده کردیم. مواردی که دارای چنین ویژگی ای باشند، در این دوره بسیار کم اند و نمونه های آن مانند 
بعضی از طاق نماهای درون گنبد جنوبی خواجه اصیل الدین قم )فیض 1350، 422(، امامزاده علی بن جعفر قم )حاجی قاسمی 
1383، ج. 8، تصویر 201( و محراب ایلخانی مسجدجامع ساوه )سجادی 1375، 25۶( و شاید نمونه های دیگر که این تعداد در 

مقایسه با محراب های گچ بری قرن هشتم هجری بسیار ناچیز است. 
9. در سمت چپ بدنۀ داخلی محراب های داخلی و بیرونی مسجد کرمانی تربت جام، قابی مربع شکل هم اندازۀ قاب امضای 
هنرمند سازندۀ محراب وجود دارد که به احتمال زیاد، دربردارندۀ تاریخ ساخت محراب بوده که از بین رفته است )صالحی کاخکی 
1372، 141ـ143(. دربارۀ تاریخ ساخت محراب های مسجد کرمانی نظریات متعددی موجود است: دانشدوست دربارۀ محراب 
بیرونی نوشته است: »گچ بری های این محراب با گچ بری های محراب داخلی مسجد کرمانی تطبیق می نماید و در یک زمان، 
توسط مسعود کرمانی ساخته شده است، زیرا نام مسعود کرمانی و کتیبۀ تاریخ این محراب، فرو ریخته بود ولی قطعات آن 
را یافته و مرمت نمودیم. با وجود شکستگی هایی که دارد، سال 728 یا 718 را می توان در آن تشخیص داد. اگر چنین باشد 
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تاریخ ایجاد مسجد کرمانی را هم می توان در همین حدود دانست« )دانشدوست 13۶4، ۶1ـ۶2(؛ بنابراین وی مسعود کرمانی 
را هنرمند سازندۀ محراب خوانده است. صاحب کتاب آثار باستانی خراسان نیز، سازندۀ محراب داخلی را مسعود کرمانی دانسته 
و نوشته است: »تاریخ محراب مسجد کرمانی از روی محراب دیگری که از دیوارۀ خارجی مسجد کرمانی به طرف فضای 
سنگ فرش درآمده، مشخص  شده و به تصریح »اثنی عشر و سبع مائۀ 712« است )مولوی 1382، 44(. گلمبک با توجه به یک 
سری عناصر معماری و تزیینات گچ بری، تاریخ ساخت محراب داخلی را نیمۀ اول قرن هشتم هجری می داند و هنرمند محراب 
را خواجو زکی بن محمد بن مسعود کرمانی خوانده است )گلمبک 13۶4، 25(. پوپ نیز هنرمند این محراب را خواجو زکی 
بن محمد بن مسعود کرمانی معرفی کرده است )پوپ 1387، ج. 3، 1543(. تاریخ هایی که ذکر شد، نمی تواند صحیح باشد؛ با 
توجه به قرائت صحیح کتیبه: »خواجو بن زکی بن محمد بن مسعود کرمانی«، گلمبک و پوپ یک نسل از هنرمند این محراب 
)خواجو بن زکی( را از قلم انداخته اند و در صورت پیوند فامیلی این هنرمند با مسعود کرمانی، هنرمند سازندۀ محراب امامزاده 
ربیعه خاتون )708ق( و همچنین با توجه به ظرافت نقش ها و کتیبۀ ثلث آن، این اثر باید متعلق به نیمۀ دوم قرن هشتم هجری 
باشد. کاشی های قبر منتسب به او نیز، از نوع زیر لعابی و مشابه دو لوح کاشی، در مسجدجامع یزد از نیمۀ دوم قرن هشتم 

هجری )دانش یزدی 1387، 148ـ149( است که مهر تأییدی بر انتساب آن به این زمان است.
10. آثار چوبی ذکرشده فاقد نقوش هستند و ارزش این آثار به دلیل وجود تاریخ )759ق، 772ق و 773ق( و امضای کرمانی 
است. عالوه بر آثار چوبی مذکور، باید از منبر چوبی مسجدجامع نائین به تاریخ 711ق )Smith 1938, 21( نام برد که دارای 
امضای »استاد محمود شاه بن محمد النقاش الکرمانی« )Wittek 1938, 33( است. این منبر چوبی دارای تعدادی نقوش، 
مشابه آثار گچ بری هنرمندان کرمانی به خصوص محراب امامزاده ربیعه خاتون اشترجان است. این تشابه نقوش می تواند دلیلی 
بر سبک خاص خانوادگی آن ها باشد که عالوه بر مشترک بودن این نقوش در آثار گچ بری این هنرمندان، بر سایر هنرمندان 

این خانواده در زمینه های دیگر )کارهای چوبی( نیز تأثیرگذار بوده است )راشدنیا 1393، 49ـ52(.
11. به دلیل کوچک بودن محراب طبقۀ دوم و آسیب دیدن بسیاری از نقوش و کتیبه های آن، جدول مطالعۀ تطبیقی را فقط 

برای محراب طبقۀ اول مسجد تنظیم کردیم.
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