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  هی دوره صفوینات معماریی در تزی تخمه گذاری گچیها معرقیفناور
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  دهيچک

هـا  ين بررسـ  يا.  است يشگاهي آزما يهاي و بررس  يداني به دست آمده از مطالعات م      يهاافتهين پژوهش بر    ين ا يـاديمحور بن 
 اسـت کـه تـاکنون در    ياتييه شده، جزي از مطالب ارايلذا بخش عمده ا.  مطالعه شده است ي نمونه ها  يه ساز يبه منظور شب  

نات ييران، تز ي ا ي دوران اسالم  ينات معمار ييان تز يدر م .  وجود ندارد  ير فارس يا غ ي يک از منابع مکتوب، اعم از فارس      يچ  يه
 شده که   ييه شناسا يگانه متعلق به عصر صفو    ي يشينات، آرا يين تز يان انواع   يدر ب .  از آثار شاخص و قابل توجه هستند       يگچ

-ي شده، به نظـر مـ  يي شناسايها اغلب نمونهي انجام شده بر رو  يخيبا توجه به مطالعات تار    .  معروف است  يبه معرق گچ  
 به دو نـوع      ي از لحاظ فن   ي گچ يهامعرق. رونق داشته است  ) ق۱۰۵۳-۹۹۵( اصفهان   يوه قبل از مکتب هنر    ين ش يرسد که ا  
 يه ا يـ نوع دوم معـرق ال    .   است يا تخمه گذار  ي يرد، معرق نقر  ي گ يوه را دربرم  ين ش ينوع اول که مهمتر   : م است يقابل تقس 

خـتن  ين انـدود از آم يـ ا.  اسـت ي گـچ رنگـ  يوه استفاده از اندودهاياساس کار در هر دو ش . شوديده م ي نام يا تخمه درآور  ي
به عـالوه، بـا   . ج پرداخته شده استي و راي تخصصيهال واژهين مقاله به تحليدر ا.  شوديه م ي با گچ ته   ي معدن يهارنگدانه

ن فنـون، مراحـل مختلـف اجـرا و مـواد و             يهمچن. ه شده است  ي هر نوع ارا   يد برا ي جد ي، نامگذار ي فن يهايژگيتوجه به و  
 ين به معرق گچـ    ي مز يخي آثار تار  يف به معر  يدر بخش .  شرح داده شده است    ينات تخمه گذار  ييمصالح مورد استفاده در تز    
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  مقدمه 
 شناخته شـده اسـت    ين مصالح ساختمان  يمتريگچ از قد  

)Malta da Silveria, 2007: 126 .(چـون  يليبه دال 
ط ين ماده، متناسب بودن آن با شرا      ي ممتاز ا  ي ها يژگيو
ش ي آسان کاربران، از دوران پ     ين دسترس ي، همچن يمياقل

 چون مـالط؛    يموارد. خ مورد استفاده شده است    ياز تار 
ا بـه شـکل     يـ ؛  يوارنگـار ي د ياندود؛ بستر مناسـب بـرا     

ران يـ  ا ير آثار معمار   گچ د  يگانه؛ از کاربردها  ي يشيآرا
: ۱۳۷۴د، يــفر ؛Alizadeh, 2003: 154-157(اســت 

ــه ). ۱۴۴ -۱۴۸: ۱۳۸۷، يرزاديملــک شــهم ؛۱۶ گــچ ب
ز از  يعت، امروزه ن  ين ماده سولفاته در طب    يعنوان فراوانتر 
 ي است که در موارد مختلف اسـتفاده مـ         يمواد پرمصرف 

 و  يک، پزشـک  ي، سـرام  يع سـاختمان  يگچ در صـنا   . شود
ره کـاربرد   يـ  و غ  ييع غذا ي، صنا ي، کشاورز يدندانپزشک

  ). Ramachandran, 2002: 449-490(دارد 
ژه يـ ران باستان ، بـه و     ي از گچ در ا    يريموارد بهره گ  

 هفـت تپـه خوزسـتان       يالمي چون آثار ع   ييهادر نمونه 
د، يـ فر(ن تپه باباجان    ي؛ سطوح رنگ  )۷۴: ۱۳۷۲نگهبان،  (

 نـژاد،   يمکـ (ن  افته شده از تپه گـورا     ي؛ آثار   )۱۷: ۱۳۷۴
 مانـده دوران    ي به جا  يهان نمونه ي؛ همچن )۱۳۳ :۱۳۸۷
: ۱۳۷۲ت،  يليت،  ۱۲۵: ۱۳۸۳گران،  يپرادا و د   (يهخامنش
، )Schmidt, 1939: 53، ۱۱۳ : ۱۳۷۲نگهبــان، ، ۲۹۲

 ي معمـار  يوارها و اجزا  يعالوه بر کاربرد محافظت از د     
ز يـ  ن ينـ يي تز ي، از نظر جنبه هـا     يطيط مح يدر برابر شرا  

  اسـت    ي و ساسان  ي است، اما دوران اشکان    يل بررس قاب
 ينات گچ ييمند شدن تز  شعصرتکامل و رو  که به عنوان    

شـناخته شـده اسـت؛    ش از اسالم ي پيش معمار يدر آرا 
 يه اسالم ي ابن ينت کار ي بر ز  ي که تا قرون متماد    يدوران

  .رگذار بوديز تاثين

ن ين النهر ير از گچ در ب    ي به غ  يک با مواد  ييهنر موزا 
 کاربرد داشت و در     ينتي مصارف ز  يمصر باستان، برا  و  
زانس، بــه اوج يــ بي، در امپراتــوريل قــرون وســطيــاوا

  ). ۵۵۰: ۱۳۸۱پاکباز، (د ي رسييشکوفا
 انـواع   ي، از نظـر فنـ     ي دوران اسـالم   ينات گچـ  ييتز
 از آنها در ادوار مختلـف رواج        ياريبس.  دارد يگوناگون

 از هـر نـوع       مختلـف  يهـا ن که در نمونه   يداشته، و با ا   
 به کـار گرفتـه شـده        يي اندک در فنون اجرا    يهاتفاوت

 يهـا ک فـن خـاص در دوره      يکن تداوم   يوجود دارد، ل  
نـات  يي امـا تز   ،ها مشهود است  وهي اغلب ش  يمختلف برا 
 ي از انواع گچ کار    يکي،  يژه نوع نَقر  ي، به و  يُمَعَرق گچ 

 از آثـار    ي است که تنها در تعداد انگـشت شـمار         ينتيز
ن آثار اغلب به قبـل      يا.  استفاده شده است   يودوره صف 

 اصـفهان   ياز حکومت شاه عبـاس اول و مکتـب هنـر          
ن مقاله، با اشاره يدر ا. شونديمربوط م) ق۱۰۵۳ -۹۹۵(

، آثــار ي گچــيهــانــه معــرقيق در زميــنه تحقيشيــبــه پ
ش در يــن نــوع آرايــ ايخي شــده و دوره تــارييشناســا
ز بـه   يـ  ن يياهدر بخش .  شده است  يران معرف ي ا يمعمار

ن يـ  قابـل توجـه در ا      يز نکات فن  يشرح روش اجرا و ن    
-يوه نسبت به نقاش   ين ش ي ا ياين مزا يگونه آثار و همچن   

ن ي ا ييوه اجرا ي به ش  يابيدست. ميا گچ پرداخته  ي رو يها
 انجام گرفتـه    ي فن ينات، بر اساس پژوهش ها    ييگونه تز 

 يه سـاز  ي شـب  يشهايـ  و آزما  يخي تار يها نمونه يبر رو 
  .۱ استشدهر يپذامکان 

  ق ينه تحقيشي به پينگاه
ـ    ييلطف اهللا هنرفر در شرح تز      م آورد در   ينات مدرسـه ن

ن بنـا   يـ  که در ا   ياستادان هنرمند «: بازار اصفهان آورده    
 ي رنگارنگ نوع مخـصوص    يهاله گچ ياند، بوس کار کرده 
ر يـ گـر نظ  ي د يخيه تـار  يـ اند که در ابن   ب داده يمعرق ترت 
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، يدي خورش۱۳۵۵در سال ). ۶۸۰: ۱۳۵۰هنرفر،  (»ندارد
نــات بقعــه يي تزي از رويه بــرداريــات اليــ عمليدر پــ
ن يد کـه حـس    يـ  آشـکار گرد   ينـات ييه اصفهان، تز  يهارون

ــان ــه َدرآور يآقاج ــا را تُخِم ــ نامي آنه ــروه ي ده و در گ
 در  يو. ۲ کرده است  ي طبقه بند  ي دوره صفو  يهاينقاش

  : سدينوينات ميين تزي ايوه اجرايمورد ش
ف کـه قـبال     يـ ار ظر ي بس ي گل و بته ا    يات نقاش نييتز«
له ي شده و بعد به وسـ يه گچ کنده مي الي آن رو  يهاطرح
مخلوط  (ي نرم عسليي از رنگ و گچ پشت گرمايمخلوط

 شـده   يپـر مـ   ) ن و مخـصوص   يگچ با آب به نسبت معـ      
  ). ۸۶: ۱۳۵۹، يآقاجان (»است

 مسجد  ينات معمار يي در شرح تز   يابوالفضل فراهان 
 در ، را بــه کــار بــردهيه واژه تُخِمــه گُــذارجــامع ســاو

  : سدينويح آن ميتوض
 ي است که به جا    ي از گچبر  يوه ا ي ش يتخمه گذار «

 ي گچ هنرمنـد طـرح را گچبـر        ياستفاده از رنگ بر رو    
ر ي دلخواه خود را که با گچ و سـا         ينموده، سپس رنگها  

 »دهـد ي مـ  ياز مخلوط کرده، در نقش جـا      يمواد مورد ن  
  ). ۸۹: ۱۳۸۰، يفراهان(

 ي اسـالم  يهنر و معمار   پور در کتاب     ي عمران يعل
وه تخمـه  ي مختـصر راجـع بـه شـ     ي، اگرچه اشارات  رانيا

ـ يدرآور  بـه ذکــر  يح معـرق گچــ ي در توضــي دارد، ول
نـات  يين تز يـ  ا ييوه اجرا ي پرداخته است که با ش     يمطالب
ــا ــ يو. رت دارديمغ ــرق گچ ــه آن را ي در شــرح مع  ک
  : سدينويده است، ميز نامي تراش نيگچبر
 را  ي است، منتها در آنجـا کاشـ       يهمانند معرق کاش  «
نجا ي در ا  يآوردند، ول يدند و معرق را به دست م      يبريم

 کننـد، آنگـاه بـه اشـکال         يگچ را درست  کرده، پهن م      
وار نصب کـرده   ي د يمختلف آن را برش داده، سپس رو      

وان مشهد اردهال ي ايگچبر. دهنديو در کنار هم قرار م     
 » اسـت  ين نـوع گـچ بـر      يـ  خوب ا  يمونه ها  از ن  يکي
  ). ۱۱۵: ۱۳۸۴ پور، يعمران(

 از ي آثار در حفاظت اصولييوه اجراي شيي    شناسا
گانـه، بـه    ينـات   يين تز يسته ا ي شا ين معرف يآنها و همچن  
 در آثـار    ي گچـ  يهـا نتي شاخص از ز   يهاعنوان نمونه 

بـا  . ان توجـه دارد   يت شـا  يـ ، اهم يران اسالم ي ا يمعمار
ن يـ نـه، ا  ين زم ي در ا  يمبود اطالعات تخصص  توجه به ک  

قتر و  ي دق يهايتوان با بررس  يرسد که م  يگونه به نظر م   
 براساس اطالعات به دسـت      يه ساز يانجام مطالعات شب  

 يمانده، به روش و مراحل مختلف اجرايآمده از آثار باق  
 از انـواع    يبـا  شـرح مـستند      .  بـرد  ي پ ي گچ يهامعرق

 آنهـا،   يخي و دوره تـار    ينات معمار يي در تز  يمعرق گچ 
ل فنون بـه کارگرفتـه      يج، تحل ي بر اصطالحات را   يمرور

 موسوم به تخمه    ي گچ يوه معرق ها  ي ش يشده در اجرا  
ن نـوع   يـ ن بـه ا   ي آثـار مـز    ين معرفـ  ي، و همچنـ   يگذار
 ي هـر چنـد کوچـک در راسـتا         يتوان گام ينات، م ييتز

 از ابهامـات    يارين آثـار و رفـع بـس       يـ  ا يشناخت اصول 
  .شتموجود بردا

  يانواع معرق گچ
ه ي دوره صـفو   ينات معمار يي در تز  ينات ُمَعَرق گچ  ييتز
 بـه   يدگاه تنوع نقش و طرح هـا      ي توان از د   يران را م  يا

هـا  ابن گـروه  .  نمود يکار رفته، در چهار گروه طبقه بند      
، ي، نوشتار ياهي، گ ي، هندس يرينقوش تصو : عبارتند از 

اع آثـار را از     ن مقالـه انـو    يکن در ا  ي از آن، ل   يبيا ترک يو  
 ينـات بررسـ   يين تز يـ  ا يوه اجرا ي و ش  يجنبه فن شناس  

 بـه دو    ي گچـ  يهـا ن اساس، معـرق   يبر ا . م نمود يخواه
 و  يا تُخِمـه گُـذار    يـ  ي نَقر يها، شامل معرق  يدسته کل 
. م هـستند  ي قابل تقس  يا تُخِمه َدرآَور  ي ياهي ال يهامعرق

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1389  تابستان،)6پیاپی (ۀ دوم شمارسال دوم، د، ی جدۀ، دوریخی تاریهاپژوهش / 66

 

 

ن نـوع   يـ بـه ا   يان ذکر است کـه اطـالق واژه نقـر         يشا
 آن کـه    يوه اجرا يات توسط نگارنده، با توجه به ش      نييتز

 مناسـب کـه     ياجاد حفره ي ا يشامل نقرکردن نقوش برا   
شـود، انجـام گرفتـه      ي پر مـ   يدر مراحل بعد با گچ رنگ     

ن نوع معرق   ي ا يز برا ين ياطالق واژه تخمه گذار   . است
 نقـر   ين در نـواح   ي، با توجه به قراردادن گچ رنگـ       يگچ

 که بـا  روش موسـوم بـه          ييهان شباهت يشده و همچن  
توانـد مناسـب    ي دارد، مـ   يکاري در کاشـ   يتخمه گـذار  

 يهمان گونه که قبال ذکر شـد، ابوالفـضل فراهـان          . باشد
ن يـ  مسجد جـامع سـاوه از ا       ينات گچ ييز در شرح تز   ين

  ). ۸۹: ۱۳۸۰، يفراهان(واژه استفاده نموده است 
 ي سـنت  يان توجه است که واژه تُخِمه در طراحـ        يشا

 از نقـش کـه در       ي کوچک يهابه قطعات و بخش    يرانيا
، گفتـه   ۳رنـد يگي م ي بزرگتر جا  يهادل قطعات و بخش   

 به ياهياطالق واژه ال). ۳۴: ۱۳۶۱ماهر النقش، (شود يم
ز توسط نگارنده، و با توجه بـه        ينات ن يين تز ينوع دوم ا  

 مختلـف   يه هـا  ي آن که شامل قرار دادن ال      يوه اجرا يش
.  است، انجـام گرفتـه اسـت       گريکدي ي بر رو  يگچ رنگ 

 توانـد  ي نوع دوم ميز براي نيبعالوه، واژه تخمه درآور  
 از نقـوش کـه در       ييهابه کار برده شود، چرا که قسمت      

 تخمـه معـروف اسـت،  بـر اسـاس             بـه  ياصطالح سنت 
ن جـدا   يري ز ي گچ ي طرح از بسترها   ي رنگ يبندبيترک
  در مقالـه خـود     ي اصفهان ين آقاجان يالبته، حس . گردديم
 به کار برده اسـت      يوه نوع نقر  ي ش ين اصطالح را برا   يا
)۱۳۵۹ :۸۶.(  

 ينـات گچـ  يي از انـواع تز يان ذکر است که برخ  يشا
نـه،  ييشه، آي مثل شي با قطعاتي گچيهاکه در آن، بخش  

ز ياند را ن  ق شده ير از گچ، تلف   ي غ يگريا مواد د  ي و   يکاش
 ي طبقه بند  ي در گروه آثار معرق گچ     ياتوان به گونه  يم

  .۴نمود

 يوه نقـر  ي با ش  ي گچ ي فنون معرق ها   يخينه تار يشيپ
  يا تخمه گذاري
 مـشابه بـا آنچـه در ادامـه در           ي فنون يرينه به کارگ  يشيپ

 يتوان بـه زمـان  ي خواهد آمد را مي گچيهامورد معرق 
مانـده از   يآثـار باق  .  نسبت داد  يار قبل از دوره صفو    يبس

 يهندسـ  کنـده    ي باستان، مانند نقر طـرح هـا       يسفالگر
د رنـگ،   ي سـف  يريـ برسطح سفال و پر کردن آن بـا خم        

-نهين سـفال  يي تـز  يبرا.  است ينه فن يشين پ ي از ا  يانمونه

ک منـسوب بـه دوره اول مفـرغ         ياني دوره اول تپه     يها
ملــک . (مــه اول هــزاره ســوم ق ميم، در اواســط نيقــد

ــاز ا) ۱۲: ۱۳۷۳، يرزاديشــهم ن روش اســتفاده شــده ي
 ي کـاخ هـا    يلق به کف ساز    متع ي رنگ ياندودها. است

ن مدعاسـت، امـا براسـاس       يـ  بر ا  يز گواه ي ن يهخامنش
-ن نمونـه  يمتري انجام شده تاکنون، قـد     يدانيمطالعات م 

نـات معـرق، اجـرا شـده بـا          يي شده از تز   يي شناسا يها
، بـه   يا تخمـه گـذار    يـ  يوه نقـر  ي و به شـ    يمصالح گچ 
 در  يان توجه است که حت    يشا. ه تعلق دارد  يدوران صفو 

ن تنهـا در تعـداد      يين تـز  يـ ز از ا  ي ن يوران صفو خالل د 
بعد از دوره   . ه استفاده شده است   ي از ابن  يانگشت شمار 

ا تخمـه   يـ  ياهيـ نـات نـوع ال    يي تز يري، به کـارگ   يصفو
 تا دوران معاصـر ادامـه       يش آثار معمار  ي در آرا  يدرآور

نات معرق نـوع     يي تز يري از به کارگ   ي اما اثر  ،افته است ي
-ين گونه به نظر م    يا. جود ندارد  و يا تخمه گذار  ياول  

 تنها بـه دوره     ي نوع نقر  ي گچ يهارسد که رواج معرق   
با توجه  . شوديه محدود م  ي از عصر صفو   ي کوتاه يزمان

نات يي در تز  ينات ُمَعَرق گچ  ييمانده، رونق تز  يبه آثار باق  
توان متعلق به محدوده  يران را م  يه ا ي دوره صفو  يمعمار
ول و شــاه تهماســب ل اي ســلطنت شــاه اســماعيزمــان

 يوه در مکاتـب هنـر     ين شـ  ي، رواج ا  يبه عبارت . دانست
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با شروع مکتب اصفهان و به      . ن بوده است  يز و قزو  يتبر
ان ي ب رانيدن شاه عباس اول، که در جامعه ا       يسلطنت رس 

. ابـد ييز افول م  ين هنر ن  يشود، ا ي آغاز م  يدي جد يهنر
 ينـه بـاال   ي، و هز  يريـ هـا، وقـت گ    يبا توجه به دشوار   

 گـچ، و  ي روياس بـا نقاشـ  يـ  در قي معرق گچـ  ياجرا
ــت گ ــجه ــايري ــصاديه ــاس اول در  ي اقت ــاه عب  ش
  .ه استين هنر قابل توجي، از رونق افتادن ايهنرپرور

 ينـات معـرق گچـ     يين به تز  ي مز يخي آثار تار  يمعرف
  ينقر

ن کــه تــاکنون يين نــوع تــزيــ اي دارايخيه تــاريــابن
  :  شده اند، عبارتند از ييشناسا

ن آثـار بـه     يا. ه اصفهان يا هارون يت  يارون وال بقعه ه 
رات يـ  اسـت کـه در تعم  يناتيياد مربوط به تزياحتمال ز 

 يل و شاه تهماسب اول، در بازه زمـان        يزمان شاه اسماع  
: ۱۳۷۸، ي انــصاريجــابر. (ق.  هـــ۹۱۸ – ۹۳۸حــدود 
ن بنـا،   يـ  ا ينات معـرق نقـر    ييتز. اجرا شده است  ) ۱۱۷
ش ين نوع آرايکنون از ا است که تا  يان مجموعه يکاملتر
ن بنـا  يـ  ايهـا معـرق .  ده اسـت  ي گرد يي شناسا يمعمار

 و خط است ي، هندسيواني، حياهيشامل انواع نقوش گ 
  . مختلف اجرا شده استيهاکه در رنگ

 يا، نمونه يداني مطالعات م  يدر ط . زديمسجد جامع   
زد يـ ر  يـ ، در مسجد جامع کب    يمعرق از نوع تخمه گذار    

 به شکل   يبه کوچک ين نمونه، تنها کت   يا. دي گرد ييشناسا
بـه  يکت. متر اسـت  ي سانت ۲۵مربع قناس با اضالع حدود        

به ين کت يا. ن بنا اجرا شده است    ي ا ي ورود يبر بدنه هشت  
ک ي نزد ي از نما  يدر بررس  .دهدي را نشان م   ۹۴۷خ  يتار

ان يـ  نما يزش گچ رنگـ   ي نقرشده که بر اثر ر     يبخش ها 
بـه،  کلمـه     ي کت ي کل يمايدر س .  قابل مشاهده است   ،شده
ر کلمه  ي در ز  ۹۴۷ يزدي معمار   ۵...  در باال، عمل ص     هللا

وه ي بـه شـ    ياهيـ ن به نقـوش گ    ينه  مز  ي زم ياهللا و بر رو   
  . اجرا شده استيتخمه گذار

در مــسجد جــامع ســاوه، در . مــسجد جــامع ســاوه
نات منـسوب   يي که تز  يوان غرب ي گنبدخانه و ا   يهابخش

 اجرا شـده اسـت      يانلخي آثار ا  ي بر رو  يبه دوران صفو  
نات معرق يي تزيريتوان به کارگيم) ۷۳: ۱۳۸۵، ياريط(

 و خط را مشاهده     ياهي، گ ي با نقوش هندس   ي نقر يگچ
  .۶نمود

 يخيه تـار  يگر ابن ين بنا از د   يا. م اصفهان يمسجد حک 
 بـا   ينات معرق گچـ   يي تز ي دارا ييهااست که در بخش   

م در قـسمت    يمـسجد حکـ   .  اسـت  يوه تخمه گـذار   يش
رو به  ( مسجد   يروني در جبهه ب   ي فوقان يوان ها يسقف ا 
 يوه نقر ي اجرا شده به ش    ين به نقوش هندس   يمز) شمال
وان هـا از الحاقـات      يـ ن ا يـ ان ذکر است که ا    يشا. ۷است

  ).۶۵۲: ۱۳۵۰هنرفر، (زمان شاه عباس دوم است 
ا مدرسـه   يـ مدرسه کاسه گـران     . مدرسه کاسه گران  

ز مدرسـه   يـ  و  ن   ي قمـر  ي هجر ۱۱۰۵ه متعلق به    يميحک
 ي قمر ي هجر ۱۱۱۷خ احداث آن سال     يآورد، که تار  مين

ه در بـازار اصـفهان     ي دوره صـفو   ياست، هر دو از بناها    
 اجرا  ينات معرق گچ  يي تز يکه دارا ) ۶۱۲:همان(هستند  

  . هستنديوه تخمه گذاريشده به ش
 يوان ورود يدر قسمت دوال ا   . مشهد اردهال کاشان  

.  قرار دارد  ي دوره صفو  ، متعلق به  ي گچ يابهين بنا، کت  يا
وه ي آن بـه شـ     ياهين به نقوش گ   يه مز يبه و حاش  ين کت يا

 به کـار رفتـه      يهارنگ. ده است ي اجرا گرد  يمعرق نقر 
د ي شامل دو رنگ قرمز و سف ينات به طورکل  يين تز يدر ا 
 اسـت  يان اثر به گونهي اي رنگ يبندبينحوه ترک . است

چ، بـر   د گـ  يبه به رنگ سـف    يبه، حروف کت  يکه در متن کت   
ب يـ ن ترک يعکـس همـ   . نه قرمز رنگ کار شده است     يزم
به به کار گرفته شـده      ي کت ينييه تز ي، در حاش  ي رنگ يبند
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ه به رنگ قرمـز     ي حاش ياهي که نقوش گ   ياست؛ به طور  
  .ده استشد رنگ، اجرا ينه آن با گچ سفيو زم

 کـه   ينات معـرق نقـر    ييشود، تز يچنانکه مالحظه م  
 اسـت کـه     يخيه تار ي ابن  شده، متعلق به   ييتاکنون شناسا 

ن يـ ا ا يـ گردد؛  ي باز م  يخ احداث آن به عصر صفو     يتار
 قبـل  اجـرا      ي دوره هـا   ي از بناها  ي  الحاقات  يکه بر رو  

 نسبت  يها آن را به زمان صفو     يخ گذار ياند که تار  شده
  .دهنديم

 آن سـهلتر و در   ي را که اجرا   ينيي تز يهاوهيرواج ش 
ـ يرد، م يگي انجام م  يزمان کوتاهتر   از فنـون    يوان بـدل  ت

 يرگچبـر ي نظييهاوهي مثال، شيبرا.  دانستيمعرق گچ 

 آن، در کـاخ     ي بـر رو   يار کم و نقاشـ    ي بس يبا برجستگ 
ژه از زمان شاه عباس اول به بعـد، را    ي، به و  ي صفو يها
ن يـ ا.  دانـست  ي معـرق گچـ    ي بـرا  ينيتـوان جانـش   يم

 معـرق و رواج     ي همچون از رونق افتادن کاشـ      ينيجانش
 کـه در    يلـ يهفت رنـگ، بـا توجـه بـه تعج          يکاريکاش

م، يـ  آن دوران سـراغ دار     ين آثار معمـار   يياحداث و تز  
 يوارنگارير ديبه عالوه، رواج چشمگ. ه استيقابل توج 
ــيياعــم از تز ــصوين ــ، در ايري و ت ن دوران و جهــت ي

ز يـ  ن ي شاه عباس اول در هنرپـرور      ي اقتصاد يهايريگ
ل يـ چ دخ  رونق انـداختن هنـر معـرق گـ         تواند در از  يم

  .باشد
  
   
  

   
  .ه اصفهاني، بقعه هارونيوه نقري اجرا شده به شينات معرق گچيي از تزيانمونه. ۱ت 
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  )۱۳۸۵، ياريمحسن ط: عکس ها از. ( مسجد جامع ساوهينات صفويي، تزي نقريها از معرقيينما . ۲ت 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .،  مشهد اردهال کاشانيوه تخمه گذاري ش اجرا شده بهينييه تزيبه و حاشي از کتيبخش . ۳ت 
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  . ب ۴   ت      .                                           الف ۴  ت                          

  .زدير ي، مسجد جامع کبي نقريبه معرق گچيکت . ۴ت 
  

  . ه استان شدي نمايزش گچ رنگي نقرشده که بر اثر ريک بخش هاي نزدي نما) الف
ن ينـة مـز  ي زميکه بر رو) ر کلمه اهللايدر ز (۹۴۷ يزديمعمار ...  ، عمل ص)در باال (هللاکلمه ا  . بهي کت ي کل يماي س )ب

کـه بـه طـور      " معمـار " وارده کلمـه قبـل از        يب ها يبه علت آس  ( اجرا شده است     يوه تخمه گذار  ي به ش  ياهيبه نقوش گ  
  ).ا صانع باشدي که واژه ناخوانا صالح  رودياحتمال م. ستيمعمول نام شخص است، خوانا ن

  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  

  .                                                                   الف ۵ت 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 71 /های گچی تخمه گذاری در تزیینات معماری دوره صفویه فناوری معرق

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ب ۵  ت 
  .ناتيي از تزيک بخشي نزدي نما)ب. اصفهان) هيميحک( در مدرسه کاسه گران ينات معرق گچيي تز)الف .۵  ت 

  
  ي نقري گچيها معرقييه اجراويش

) يتُخِمـه گُـذار    (يا نَقر ي نوع اول    ي گچ يدر ُمَعّرق ها  
ه يـ ک ال يـ   ابتـدا     :ر بـوده اسـت    يب ز يروش کار به ترت   

-يه گاه اجـرا مـ     يه آستر بر سطح تک    ياندود به عنوان ال   
 ي هـا يح نـاهموار يه با هـدف تـسط    ين ال يا. شده است 
ن انـدود  يـ جـنس ا . رفته استيه گاه به کار م    يسطح تک 

، يدر مرحله بعد  . ز از گچ است   ي ن ي و گاه  يمعموال گل 
ه اندود ٍبستَر از جـنس گـچ، بـر          يک ال ي ياقدام به اجرا  

  ). ۱۲۴ و ۱۲۳: ۱۳۸۵، ياصالن(اند نمودهي آستر، ميرو
. ز اسـت  يـ  ر يه بستر از جنس گچ ؛ با دانـه بنـد          يال
 موسوم بـه    يوه آماده ساز  ي مالط بستر، به ش    يآورعمل

ان ذکر است کـه مـالط گـچ زنـده؛           يشا. ه است گچ زند 
به طـور  (ش از حد ي است که بدون افزودن آب ب يمالط

ـ   ۳۰ -۴۰معمول   ن بـدون   يو همچنـ  )  گـچ  ي درصد وزن
. شـود ي مـ  ياد، آمـاده سـاز    ي ز يکيات مکان ياعمال عمل 

ن مـالط کوتـاه و مقاومـت بعـد از           يه ا يرش اول يزمان گ 
 دانه  يزير). ۹۱-۸۰: ۱۳۸۲،  يحام( دارد   يرش مناسب يگ
 مناسـب انـدود گـچ پـس از          يکي و مقاومت مکان   يبند
 جهـت   ي اسـت کـه در روش نقـر        يژگـ يرش، دو و  يگ

  .ابدييش استحکام و بهبود ظرافت، ضرورت ميافزا
ه بــستر و پرداخــت ســطح آن، يــ اليپــس از اجــرا

 را که از قبل آماده شده بود، بـر      يهنرمندان گچ ُبر طرح   
وه يش انتقال طرح، شـ    رو. نمودنديوار منتقل م  يسطح د 

ا گـرده   يـ  روش گَرِده کردن     يعني؛  يمعمول دوره صفو  
 ينکته قابل تـوجه   . بوده است ) در اصطالح گَرِته   (يزن

 ينات معرق گچـ   يي تز ي اجرا ي طرح برا  يدر آماده ساز  
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ن اسـت کـه     يـ نکته ا .  وجود دارد  يا تخمه گذار  ي ينقر
 مختلـف نقـوش در طـرح        يهاخطوط جداکننده بخش  

ات يـ م شده باشـند تـا هنگـام عمل        ي ترس يانهد به گو  يبا
ن يا. نديواره عمل نما  يک د يبرش و نقر گچ، به صورت       

ختــه شــدن يهــا نقــش جداکننــده داشــته، از آموارهيــد
.  کننـد  ي مـ  يري مختلف نقوش جلـوگ    يناخواسته اجزا 

 يريـ  مانند قلـم گ    ي با عملکرد  ييهاها در قسمت  وارهيد
ــ ــ، يدر نقاش ــکل َحم ي ــه ش ــا ب ــ۸لي  يکاري در کاش

ــاهرالنقش، ( ــصاحب، ؛۳۶: ۱۳۶۱مــ ، )۸۶۸: ۱۳۸۷ مــ
  . کنندي مييخودنما

وه يبا انتقال طرح مورد نظر بر سطح گچ بستر به شـ           
ت طرح منتقل شـده کـه در اصـطالح قُـرص            يگَرِته، تثب 

. شده است يشود، انجام م  يده م يا خط کردن نام   يکردن  
ا ي ي به نام ِفرِدنگ يز فلز يله ابزار نوک ت   ين عمل به وس   يا

جاد خراش کـم عمـق بـر سـطح بـستر            ي، و با ا   يِفنِدنگ
-ي آغـاز مـ    ين مرحلـه گَچُبـر    يبعد از ا  .  شود يانجام م 
 به نام َدم ُبر به بـرش        يهنرمند گچبر ابتدا با ابزار    . گردد

عمـل  . پردازدي مختلف نقوش م   ي اجزا يطيخطوط مح 
 يک و بـا عمقـ     يـ  بار ياريجاد شـ  يبرش که به صورت ا    

 ممتـاز  يژگـ يشـود، دو و ينجـام مـ   متر ا يلي م ۳درحدود  
 کـه   ين که مطابق طرح، محدوده نـواح      ياول ا : دربردارد

. گـردد يده شود، مشخص م   ي تراش يد در مراحل بعد   يبا
 - نقـش    يهـا دن لبه يب د ي از آس  يري دوم جلوگ  يژگيو

ـ    يهـا وارهيـ که در واقع همان د      ين اجـزا  ي جداکننـده ب
طح ات نقر و گود کردن س     ي هنگام عمل  -مختلف هستند   
  .گچ بستر است

 يهـا ن مرحله وجود دانـه    يان ذکر است که در ا     يشا
 و  يرشدن بـا ابـزار گچبـر      يل درگ يدرشت در گچ، به دل    

 کـار گچبـر و   يجدا شدن از اندود بستر، باعث دشـوار       
. ن بـرش خواهـد شـد      ي نقـوش در حـ     يهـا زش لبـه  ير

 گـچ کـه     يآورن وجود هرگونه ضعف در عمـل      يهمچن
ا عدم  ي اندود گردد؛ و     يکيمنجر به کاهش مقاومت مکان    

 گچبـر؛ موجـب خـرد شـدن و          يتسلط و مهـارت کـاف     
 گچ در تماس با ابزار هنگام برش خواهد   يهازش لبه ير

  .شد
 که بر اسـاس     ييهاان مرحله برش، بخش   يپس از پا  

شـده  يداده،  نقـر مـ     يل مـ  ي را تشک  يطرح، سطوح رنگ  
 بـا َدم ُبـر، ُبـوم خـوار،          ين نـواح  يـ گود کـردن ا   . است
دن سـطح   ي و با تراشـ    ي گچبر يگر ابزارها يا د ي ينگِفرِد

 يحــداقل عمــق الزم بــرا. گــچ بــستر قابــل اجراســت
ن اندازه بـسته بـه      يا. متر است يلي م ۳ نقرشده   يها بخش

ن شـکل و انـدازه      ي انـدود و همچنـ     يهـا هيضخامت ال 
ش يز قابـل افـزا    يـ متر ن ي سانت ۱ش از   ي نقوش، تا ب   ياجزا
افـت،  يان  يح بستر پا   که کار نقرکردن سط    يهنگام. است
 يده و نواح  يب د ي آس يهاوارهيها و د   لبه يم موضع يترم

. شـود يزش شده، انجام مـ  ين کار دچار ر   يکه احتماال ح  
 ي از همـان نـوع کـه در بـسترساز          يم با مالطـ   ين ترم يا

  .ر استياستفاده شده، امکان پذ
 نقرشده با مـالط     ي شامل ُپرکردن نواح   يمرحله بعد 

 ياختهي، آم يآماده کردن گچ رنگ    يبرا. ن است يگچ رنگ 
 ي معـدن  يهـا ز و گرد رنگدانه   ي ر يبنداز گرد گچ با دانه    

 از گـچ و     ي تـا مخلـوط همگنـ      شوديمن بار اَلَک    يچند
 استفاده شـده اغلـب      يهارنگدانه. ديرنگدانه به دست آ   

 الجورد، زَنگار و    ي، آب )اُکر و اُخرا  (بات آهن   يشامل ترک 
اسـت کـه اسـتفاده از       ان ذکـر    يشـا . بات مس است  يترک
ه يـ  برپا يهـا ها و رنگ  نهي برخالف رنگ  ي معدن يهارنگ
 دوام  يه معـدن  ي بر پا  يهارنگ.  دارد ي فراوان ياي مزا يآل

هـا  ن رنگ يبه عالوه، ا  .  دارند يار مناسب ي بس يو ماندگار 
 همگـن و    يختـه شـدن بـا گـچ، مخلـوط         يدر هنگام آم  

جـاد لکـه در سـطح کـار         يجـاد کـرده، از ا     يکنواخت ا ي
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  .کندي ميريجلوگ
جاد شده پـس    ي ا يژگين و يآنچه مسلم است، مهمتر   

 و در يجــاد گــچ رنگــياز افــزودن رنگدانــه بــه گــچ، ا
 يزيـ  رنـگ آم   ياز هنرمنـد گچبـر بـرا      ين ن يقت، تام يحق

 يهـا  نقـوش بـا رنـگ      يزي رنگ آم  ياز برا ين ن يا. است
و  دي طرح است، ول  ي رنگ يب بند يمتنوع و بر طبق ترک    

. ز مورد توجه استادکاران بـوده اسـت       يگر ن ينکته مهم د  
ر در  ييـ رش و  تغ   يـ ر در سـرعت گ    يين نکات شامل تغ   يا
ختـه بـه    يرِش مـالط گـچ آم     يـ زان استحکام پس از گ    يم

ده  افزوده ش  يهان که، رنگدانه  يح ا يتوض. رنگدانه است 
انـداز عمـل نمـوده      قيـ ک مـاده تعو   يـ به گچ به عنـوان      

ــ، زمــان شــروع و پا)۶۴۳ -۶۱۱: ۱۳۷۰ان، يعباســ( ان ي
 را بـا    يژگـ ين و يـ ا. اندازنـد ير مـ  يرش گچ را به تاخ    يگ

 کار ي برايشتري آن، مدت زمان بين که در پ  يتوجه به ا  
ت بـه   يـ ک مز يـ توان  يرد، م يگيار گچبر قرار م   يدر اخت 

 مشکل در کاهش استحکام مـالط گـچ   يشمار آورد، ول 
 در افـت    يمـشکالت اصـل   . رش اسـت  ي بعد از گ   يرنگ
اد باشد، به شکل    يقاومت اندود گچ چنانچه به مقدار ز      م

 انـدود   ي و ترک خـوردگ    ي شدن، انقباض حجم   يپودر
ن کـاهش اسـتحکام در      ي که ا  يدر موارد . شوديظاهر م 
جـاد   يعات اشـاره شـده در بـاال ا   ي است، ضـا ييحد جز 

 اندود  يشي با توجه به ضعف مقاومت سا      يشود، ول ينم
،  )انـدود بـستر   (دانـه    نسبت به گچ بدون رنگ     يگچ رنگ 

 موجـب   يي را در مرحله تراش و پرداخت نهـا        يصينقا
 ين آثار با شناخت و آگـاه      ياستادکاران خالق ا  . گردديم

صه، يـ ن نق يـ  رفع ا  ياند، برا  گچ داشته  يهايژگيکه از و  
 دو انـدود گـچ      يشيـ  مقاومت سا  يکسان ساز ياقدام به   

ـ       ياند؛ به طور   و گچ بستر نموده    يرنگ ردن  که بـا بـاال ب
 ي مـالط بـرا    ينسبت آب افزوده در مرحله آماده سـاز       

اندود بستر، مقاومت گچ بستر را تا حـد مقاومـت گـچ             

ان توجـه اسـت کـه بـه         يشـا . انددادهين، کاهش م  يرنگ
-يز م يخته ن يزان آب افزوده به گچ آم     يحداقل رساندن م  

 و  ي دو گچ رنگ   يشي مقاومت سا  يکسان ساز يتواند در   
  .بستر مؤثر باشد

 بـه   ي نقرشده با گـچ رنگـ      يهاپرکردن بخش روش  
 الـک شـده را بـه        يابتدا گرد گچ رنگ   : ر است يب ز يترت

. ديـ  درآ يري آب اضافه کرده تا به حالت خم       يمقدار کم 
 مثل کـاردک    يلة ابزار ير آماده شده را به وس     يسپس خم 

 گود شـده قـرارداده، آن       يهاا بوم خوار، درون قسمت    ي
 نقرشـده، ابتـدا از      يهـا ُپرکـردن بخـش   . فـشارند يرا م 
 بـا   يف شـروع شـده، و  نـواح        يـ  کوچک و ظر   ينواح

.  شـده اسـت    ي ُپـر مـ    يشتر در مراحـل بعـد     يوسعت ب 
شـده کـه اشـتباه در رنـگ         يب باعث م  ين ترت يت ا يرعا
-ز بـا رنـگ    ي چون ُپرشدن حفرات ر    ي و اشکاالت  يزيآم

ن يا پرنشدن ا  ي بزرگتر؛   ي ناخواسته مربوط به نواح    يها
د گچبـر بـه حـداقل       يهان ماندن از د   ل پن يها به دل  بخش

  .ممکن برسد
 نقرشده با گـچ     يات پرکردن نواح  يبعد از اتمام عمل   

. ديآي آشفته و نامنظم در م     ي کار، به شکل   يماي؛ س يرنگ
 بر  ي اندود رنگ  يهاهيل قرارگرفتن ال  ي به دل  ين آشفتگ يا

گر يکـد ي ين بـر رو   ي نقرشده و همچن   يهاکناره قسمت 
 شـدن زمـان الزم    يار تـا سـپر    ن مرحله، کـ   يدر ا . است
.  شـود  ي، متوقـف مـ    ي گچ رنگـ   يرش اندودها ي گ يبرا

 اسـتفاده شـده، هنرمنـد       ي رنگ يهارش مالط يپس از گ  
ان شـدن   يـ ن و نما  ييدن بـه تـز    ي سامان بخش  يگچبر برا 

-يدن سـطح کـار مـ      ي، اقدام به تراش   يطرح و نقش اصل   
دن سـطح قبـل     يد در نظر داشت، چنانچه تراش     يبا. دينما

رد، يرش گـچ انجـام پـذ      ي گ يدن زمان الزم برا    ش ياز ط 
 نقرشده را   يها که بخش  ياحتمال خارج شدن گچ رنگ    

ات تراش بـه طـور      يعمل. ابدييش م يپر کرده است، افزا   
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ن يـ ا. شـده اسـت   يز انجـام مـ    يـ  لبـه ت   يامعمول با ماله  
ــعمل ــدودها ي  و ي اضــافي رنگــيات شــامل حــذف ان
د يسـف  يار نازک از سـطح بـستر گچـ        ية بس ين ال يهمچن

ن اسـت کـه     ينه، ا ي از زم  ياهيعلت تراش ال  . رنگ است 
ن در  ي رنگـ  ي به انـدودها   يآغشته شدن سطح بستر گچ    

ل شـدن رنـگ     ي نقرشده، باعث زا   ين پر کردن نواح   يح
ه يـ دن ال يب، با تراش  ين ترت يبد. گردديد گچ بستر م   يسف
 يديهـا، سـف   ر بخـش  ي از سطح بستر همراه با سا      ينازک
  .              شوديان مي نمازيه اندود بستر نياول

، بـه   )مالـه ( ابزار   ي گچ، با لبة کنار    يهاهيدن ال يتراش
ن يبا توجه به ا   . شوديکنواخت انجام م  يصورت تَراز و    

 جهـت   يداتيـ ت بـه کـار بـستن تمه       يروش تراش، اهم  
 بـا   ي گچ رنگـ   يهاهي  ال  يشي مقاومت سا  يکسان ساز ي

م، يمـود ز بـه آن اشـاره ن      يـ گچ بستر، چنانکـه در قبـل ن       
کـسان  ين  يـ جـاد ا  يدرصورت عدم ا  . گردديمشخص م 

 بـا مقاومـت کمتـر       يهـا ، در هنگام تراش، بخش    يساز
 ي کـه نـواح    يشوند، درحال يده و گود م   يتر تراش راحت

جه، سطح يدر نت. مانندي ميمقاوم به صورت برجسته باق    
کنواخت خود را از دست داده، به ي حالت تراز و ينييتز

  .ديآي دار درمشکل ناهموار و موج
وه، به صورت   ين ش يل شده در ا   ي تکم ينييسطوح تز 

ـ     يکپارچه و بدون ه   يتخت و    ن يچ گونه اختالف سطح ب
ــابخــش ــوش و زميه ــف نق ــستندي مختل ــه ه ــا. ن ن ي

 از  ي حتـ  ينـ يي است که سطوح  تز     ي به حد  يکپارچگي
ه ي شـده شـب    ينـه نقاشـ   يک زم يشتر به   يک، ب يفاصله نزد 

ل بوده که ين دليد به هم  يشا. ين گچبر ييک تز ياست تا   
 زمان شاه عبـاس اول، هنرمنـدان بـا          يهان کاخ ييدر تز 

د از آثـار    ي به تقل  ي  نو، موسوم به کشته بر      ياوهيابداع ش 
 آثار ينت بخشيار کوتاه، به ز   ي بس ي، در زمان  يمعرق گچ 
نـات موسـوم بـه      يين تز يمعروفتـر . انـد  پرداخته يمعمار

در . صفهان است  ا ي قاپو ي مربوط به کاخ عال    يکشته بر 
ار ي بـس  ي بـا برجـستگ    ي گچبـر  ينات، با  اجرا   يين تز يا

 کـه بـا فاصـله گـرفتن از سـطح کـار              يااندک، به گونه  
 کوتـاه   يست، در زمان  يص ن ي قابل تشخ  ياختالف سطح 

ز يـ  نيپس از گچبر. اند دادهينت مي را ز يعيسطوح وس 
پرداختـه و   ي نقـوش مـ    يزيـ هنرمندان نقاش به رنگ آم    

-ي اسـت، مـ    ينات معـرق گچـ    يي به تز  هي که شب  يظاهر
نـات  يي تزيـي با توجه به فنون و مراحـل اجرا     . انددهيآفر

 يزيـ  رنـگ آم   ينات گچـ  ييسه با تز  ي در مقا  يمعرق گچ 
 بـه   ي گچـ  يهـا  معرق يافت که اجرا  يتوان در يشده، م 

ازمند دقت  يتر و ن  نهيرتر، پرهز يمراتب دشوارتر، وقت گ   
شـده کـه    ل باعـث    يـ ن دال يهمـ . شتر اسـت  ي ب يو مهارت 

 کوتـاه  يا، به ندرت و تنها در دورهيهنرمند عصر صفو 
ن يـ ه، از ا  يـ  از ابن  ي تعداد اندک  يش معمار يمدت، در آرا  

 بـا   ي گچبـر  يهـا وهيرواج شـ  . دي استفاده نما  ينييفن تز 
ــر روي کــم و نقاشــيبرجــستگ  يهــا آن، در کــاخي ب

-يژه از زمان شاه عباس اول به بعد، را مـ          ي، به و  يصفو
 دانست کـه همچـون از       ي فنون معرق گچ    از يتوان بدل 

 هفـت   يکاري معـرق و رواج کاشـ      يرونق افتـادن کاشـ    
ت ي در حما  ي اقتصاد يهايريرنگ، با توجه به جهت گ     

ن آثــار يي کــه در احــداث و تــزيلــيز تعجيــاز هنــر و ن
ن يتد(ه است   يم، قابل توج  ي آن دوران سراغ دار    يمعمار

  ).۴۴ -۳۴: ۱۳۸۷، يچهارسوق
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  ر شدهقبخش ن
  )ليحم(واره يد
  

  يبستر گچ   

   
   .ي نقر بستر گچياني، مرحله پا)يتخمه گذار (يوه نقري، شي معرق گچي مراحل اجراينمونه ساز. ۶ت 

     

  
  .                                                                       الف۷ت
  .  ب۷ت 
   )يتخمه گذار ( يوه نقري ، شيگچ معرق ي مراحل اجراينمونه ساز . ۷ ت 

   . ير گچ رنگي نقر شده بستر با خمي پس از پر شدن نواحي کليماي س)   الف
   . ير رنگيوه پر کردن با خميک از شي نزدي  نما)     ب
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  اصفهان؛) هيهارون(ت ي بقعه هارون واليخينمونه تار) الف: ين تخمه گذاريي تزيي نهايمايس . ۸ ت 
  .ل مراحل پرداختي شده پس از تکميه سازينمونه شب)                                                     ب     

  

  
  )يتخمه گذار (ي نقريل دهنده در معرق گچي تشکيه هاي برش اليميطرح ترس . ۹ت 

  
  

  

ن گـود  يار ابزار پرداخت و همچنـ ر آثين تصويدر ا(ه اصفهان ي بقعه هارونينات تخمه گذار ييک از تز  ي نزد ينما. ۱۰ت   
  .) کمتر بوده اند، قابل مشاهده استيشي مقاومت ساي که دارايي بخش هايشدن موضع

  .ب  .8ت  . الف .8ت 
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 ي رو يسه با نقاش  ي در مقا  يذاروه تخمه گ  ي ش يايمزا

  گچ 
، يل شـده تخمـه گـذار      يـ ن تکم يي تـز  يمايدر ظاهر، س  

ن يبـه همـ   .   گچ ندارد  ي رو ي با نقاش  يتفاوت محسوس 
 يتين هنر چه مز   ي سوال مطرح شود که ا     نيد ا يل، شا يدل

ن يـ  گچ دارد؟ در پاسـخ بـه ا        ي رو يهاينسبت به نقاش  
  :ر توجه داشتيد به موارد زيسوال با

 گـچ، زمـان،     ي رو يسه با نقاشـ   ي در مقا  يتخمه گذار 
ن ين ا يقيطلبد، اما آنچه به     ي را م  يشترينه ب يمهارت و هز  

-يرح مـ   ممتاز مط  يهايژگي با و  يوه را به عنوان هنر    يش
ن يــت ايــن مزيمهمتــر.  آن اســتيازات فنــيــســازد، امت

ت بـه   يـ ن مز يـ ا.  آنهاست ينات، بقا، ثبات و ماندگار    ييتز
 سـازندة آن    ي در اجـزا   يل به کار نگرفتن بست رنگـ      يدل

 منـشأ   يها معمـوال دارا   هيا رنگپا ي ي رنگ يهابست. است
هـا، انـواع   ر روغـن يـ  نظيبـات ي مثال، ترک  يبرا.  هستند يآل

 ي از جملـه مـواد     ،يوانيـ ا ح ي ياهي گ ين ها يرزها،  صمغ
.  کاربرد دارنـد   ي به عنوان بست رنگ    يهستند که در نقاش   

ن ذرات رنگدانه،   يش ب يجاد چسبا ين مواد، ا  ي ا ينقش اصل 
ن مشکل  يترياساس. نه است يه رنگ به زم   يز اتصال ال  يو ن 
ــا ــات، حــساسين ترکي رشــان يت و زوال اجتنــاب ناپذيب

 يطـ يط مح يواد در برابـر شـرا     ن مـ  يـ ا. درگذر زمان است  
ــد  ــف، مانن ــرارت  : مختل ــت، ح ــور، رطوب ــل  ون  عوام

ه رنگ  يل، ال ين دل يبه هم . ر هستند يب پذ ي، آس يکيولوژيب
 ي از رنگدانه و بـست رنگـ       يبي که در اصل ترک    يدر نقاش 

. شـوند ي متعـدد مـ    يعاتياست، با گذشت زمان دچار ضا     
ه يال يرگير رنگ و ت   ييتغ: عات عبارتند از  ين ضا يشاخصتر
ع يل و تـسر   ي خشک شدن، تـسه    يهاش ترک يدايرنگ، پ 
 از کهولـت، از دسـت رفـتن     ي ناشـ  يبـ ي تخر يهاواکنش

، پوسـته شـدن و      يري و انعطـاف پـذ     يخواص چسبندگ 
  .ه رنگيزش اليباالخره ر

چ نـوع   ي از هـ   ينات معرق گچ  يي که در تز   يياز آنجا 
 يهـا بيک از آسـ   يچ  يشود، ه ي استفاده نم  يبست رنگ 

 و  يسـالمت، تـازگ   . ديآيد نم يز پد ير باال ن  اشاره شده د  
، در  يمانده از هنر تخمـه گـذار      ي باق يخي آثار تار  ييمانا
 متـاخرتر   ي گچ همعصر و حت    ي رو يهاياس با نقاش  يق

  . ستن مدعايا بر اي گويگواه

ـ  منظور کاهش م   دات قابل اجرا به   يتمه زان رنگدانـه   ي
  يمصرف

 ياختـه ي آم  به يابي دست يرسد که برا  ين گونه به نظر م    يا
 از رنگدانه مخلوط شده داشته ي شاخصيکه ارزش رنگ
 از رنگدانـه در مخلـوط       ير قابل تـوجه   يباشد،  به مقاد   

 يليز خـود بـا مـسا      يـ اد رنگدانه ن  ياستعمال ز . از است ين
 يمقرون به صرفه نبودن از لحـاظ اقتـصاد        . همراه است 

، بروز اخـتالل در    )ها از رنگدانه  يحداقل در مورد برخ   (
ن يرش، و همچنــيــش، افــت مقاومــت پــس از گيرايــگ

 بعد از خشک شدن اندود يزان انقباض حجميش ميافزا
ب، يـ ن ترت يبـد . ن مشکالت دانست  يتوان از اهم ا   يرا م 

اد يـ نات بـه واسـطه گـچ ز       يين تز يرود ظاهر ا  يانتظار م 
 يهــاموجــود در مخلــوط، رنــگ باختــه و فاقــد رنــگ

 يهـا انده ، نمونهمي آثار باق  يدرخشان باشد، اما  با بررس     
هـا در آن بـا      توان مشاهده کـرد کـه رنـگ       ي را م  ياديز

. کننـد ي مـ  يي خودنما ي زنده و بدون رنگ باختگ     يحالت
ن آثـار   ين که هنرمندان خالق ا    ي ا ، که مطرح است   يسؤال

 که در باال بـه آن اشـاره         ياند بر مشکالت  چگونه توانسته 
ازمند ين سؤال ني به اي اگرچه پاسخ قطع؟نديق آ يشد، فا 

  ي بـر رو   ي و مطالعـات فنـ     ي تخصـص  يشهايانجام آزما 
ه طرح  ينجا دو فرض  يکن در ا  ي مختلف است، ل   يهانمونه

  .ردينده قرار گي آيها پژوهشيتواند مبنايم که ميکنيم
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ن است کـه بـه منظـور بـه دسـت            يه نخست ا  يفرض
 که در حالت پـس از خـشک شـدن        يآوردن اندود رنگ  

 رنگدانـه بـه گـچ       يدازه کاف به رنگ مطلوب باشد، به ان     
رسـد، بـا    ين حالت به نظر م    يدر ا . شده است يافزوده م 

ختـه را بـه     ي گـچ آم   ي، آماده ساز  يداتيبه کار بستن تمه   
وه ين ش ياند که در ا   ز انجام داده  ي گچ ت  يوه آماده ساز  يش

ه گچ  يار کمتر از نسبت آب در ته      ينسبت آب به گچ بس    
از کـاهش    يب، مـشکالت ناشـ    يـ ن ترت يبد. زنده است 

ـ يل باال رفتن ميمقاومت اندود که به دل     ش يزان رنگدانه پ
  . ده استيشود، برطرف گردي مينيب

 متعـارف گـچ و      يهـا ه دوم استفاده از نـسبت     يفرض
ـ  ي اسـت کـه افـزا      يارنگدانه، به گونـه    ش از حـد    يش ب

ن حالـت، بـه     يدر ا . رنگدانه موجب بروز اشکال نگردد    
 ناخواسته گـچ    ين رفع مشکل روش   يرسد که برا  ينظر م 
، پـس از خـشک شـدن کامـل          ي و رنـگ بـاختگ     يرنگ
ار نـازک   ي بس يه پوشش يک ال ي ينات، اقدام به اجرا   ييتز
ن يـ ا. انـد کـرده ي بر سطح نقوش مـ     يعين طب يک رز ياز  
هـا، و   هـا، روغـن    چون صـمغ   يتوانند مواد يها م نيرز

ب، يـ ن ترت يبد.  باشند يوانيا ح ي ياهيمانند آن با منشأ گ    
 انـدود   ين توسط سطح انـدود، گـچ رنگـ        يبا جذب رز  

 يک به رنگ مالط گچ رنگـ      ي نزد ي رنگ ،ُپررنگ تر شده  
ه بـر   ين ال ي ا ياجرا. رديگيس را به خود م    يدر حالت خ  

انـدود،  ) هيرنگما(ته  يش تُنال ين، عالوه بر افزا   ييسطح تز 
  .نموده استيفا ميز ايک پوشش محافظ را نينقش 

  
  جهينت

وه ي، بـه شـ    »يمعرق نقر «ا  ي »يتخمه گذار «اطالق واژه   
ن ي و همچنـ   يـي وه اجرا يمورد بحـث، بـا توجـه بـه شـ          

 ي هنـر سـنت    يهـا ر رشـته  يج در سا  ي را ياصطالحات فن 
ها و اصـطالحات    ر واژه ي، مناسبتر از سا   يکارير کاش ينظ

ل ي اوا ي گچبر يهاکي، از تکن  يوه تخمه گذار  يش. است
شـاه عبـاس اول بـه بعـد          است که از زمان      يعهد صفو 

ن يـ  نقـوش ا   يدر طراحـ  . دهـد يخود را از دست م    رونق  
هـا در    مختلـف نقـش    ين اجزا ي در ب  ييهاوارهينات، د ييتز

ها در مرحله نقر کردن وارهين ديا. شده استينظر گرفته م
 ييهاوارهيشوند و همانند د   يده نم ي تراش يسطح بستر گچ  

 مختلـف   يهـا  مانده و مانع  اخـتالط رنـگ قـسمت          يباق
  .گردد ي نقر شده ميهارکردن بخشنقوش، در مرحله پ

نـات گـچ    يين تز يـ ل دهنده ا  يبخش عمده مواد تشک   
 رنگدانـه   ياست که در حالت خـشک بـا مقـدار انـدک           

 به صورتشده و سپس به کمک آب  يمخته  ي، آم يمعدن
 نقر شـده    ي پر کردن نواح   ي مناسب برا  ير گچ رنگ  يخم
 کـه   يه مالط رنگـ   يرش اول يپس از گ  .  آمده است  يدرم

ش مـالط   يـ ها قـرار گرفتـه، بـه منظـور زدا         حفرهدرون  
 ياهيـ  و آشکار شدن نقوش به صورت واضح، ال        ياضاف

. شوديده م ي تراش ي رنگ يه بستر و اندودها   ياز سطح رو  
ن نقوش و   يب، علت عدم اختالف سطح در ب      ين ترت يبد
ه بـه   يل، فرضـ  يـ ن دل يبه هم . گردديز مشخص م  ينه ن يزم

 مقاومــت يازکــسان ســي ي بــرايداتيــکــار بــستن تمه
کنواخـت  ي مختلف، به منظور تراش      يها بخش يشيسا

عـدم افـزودن    . رسـد يو حصول سطح تراز، به اثبات م      
ن يوه مهمتـر  ين شـ  ي، در ا  ي به عنوان بست رنگ    يمواد آل 
ار ي بـس  ي دوام و مانـدگار    يتوان بـرا  ي است که م   يعلت

 رنـگ   ينات گچـ  ييسه با تز  ينات، در مقا  يين تز يخوب ا 
البته، با توجه به فنـون و مراحـل         . کرده  ي شده ارا  يزيآم

نـات  ييسه بـا تز   يـ  در مقا  ينات معـرق گچـ    يي تز يياجرا
 يافـت کـه اجـرا     يتـوان در  ي شده، م  يزي رنگ آم  يگچ

رتـر،  ي بـه مراتـب دشـوارتر، وقـت گ         ي گچـ  يهامعرق
ن يشتر است و هم   ي ب يازمند دقت و مهارت   يتر و ن  نهيپرهز
 ي  مکتـب هنـر     يريـ ل باعث شده کـه بـا شـکل گ         يدال

دن شـاه عبـاس اول و جهـت         ياصفهان، به سلطنت رسـ    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    ۷۹/  های گچی تخمه گذاری در تزیینات معماری دوره صفویهفناوری معرق 
 

 

ت از هنرهــا، هنــر يــاش در حماي اقتــصاديهــايريــگ
  .ابديز افول ي ني تخمه گذاري گچيهامعرق

  
  ها  نوشتيپ
 يت سـپاس و قـدردان     يـ نجا الزم است تـا نها     يدر ا  .۱

 در بخش مطالعـات     ي دوستان گرام  يخود را از همکار   
: ان  يـ ، آقا يشگاهيآزما و   ي کارگاه يهاتي و فعال  يدانيم

ــپرو ــوي ــييز هالک ــسلم م ــي، م ــد يش مــست نه ، حام
بـرز  ي، محمد شـعرباف، فر    ي، محمد مرتضو  يادشهريص
. ف: هـا   ، و خانم  ي، احمد قباد  ياري پور، محسن ط   يول

، يدريح. ، ف يينکو. فرج زاده، ص  .  پور، س  ياصفهان
 مــساعدت  مــا رانــهين زميــ کــه در ايزانــيگــر عزيو د

 .مييانمودند، اعالم نم
ـ      يدر ابتدا، به دل    .۲ ن نقـش و    يل عدم اختالف سـطح ب
  .  فرض شده بودندينات نقاشيين تزينه، ايزم
 که  يا برگ يها؛  ان برگ ي که در م   يا مثال، غنچه  يبرا .۳

ره جـا گرفتـه     يـ  و غ  يميا اسل ي،  ييان چند بته جقه   يدر م 
 .شودي به عنوان تخمه شناخته مي سنتيباشد، در طراح

ــا آير گچبــيقــينــات تلفييتز .۴ نــه تخــت در کــاخ ي ب
نـه کـوژ در کـاخ هـشت بهـشت           يچهلستون اصفهان، با آ   

 در مسجد جامع اشترگان،     ي و گچبر  يق کاش ياصفهان، تلف 
 رنگارنـگ در بقعـه      يهاشهي چشم نواز گچ و ش     ينيهمنش

زد، ي دوره قاجار کاشان و      يهاا خانه يدرب امام اصفهان و     
 .ن آثار برشمردي از اييهاتوان نمونهيرا م

کـه  " معمـار "  وارده کلمه قبل از    يهابيبه علت آس   .۵
به نظـر   (ست  يبه طور معمول نام شخص است، خوانا ن       

 ).رسديا صانع ميصالح 

- بـا رنـگ  ياهي و گيها، نقوش هندس ن معرق يدر ا  .۶
نـت  يد گـچ، ز   ي چون قرمز، سبز، زرد اکـر، و سـف         ييها

 .انددهي مذکور گرديوان و گنبدخانه بنايبخش ا

ن مـسجد، بـرخالف بقعـه       ي ا يرق گچ نات مع يي تز .۷
 برخوردار نبـوده و در آن       يادي ز يه، از تنوع رنگ   يهارون

ن رنگ در کنار  يک رنگ قرمز استفاده شده که ا      يتنها از   
 گــچ اصــفهان کــه بــه رنــگ ِبــژ اســت، يعــيرنــگ طب
 .کندي مييخودنما

ل گفته شـده اسـت کـه در هنـر           يدر مورد واژه حم    .۸
 يهـا ياف نقـوش کاشـ   در اطري؛ گاه يراني ا يکاريکاش

شـوند  ي مختلف کار مـ    ي به پهنا  ييمعرق و ِگِره، نوارها   
گـر  يف د يـ ا تعر يـ ند، و   يگويل م ين نوارها حم  يکه به ا  

 بنـد  يک کـه بـه جـا   يـ  باريهايک از کاشيهر: ن که يا
دهنـد را  ي قـرار مـ  يا سنگ کارين آجر   ي گچ در ب   يکش
 .نامنديل ميحم

  
   منابع
ــان .۱ ــتعم). ۱۳۵۹. (ني، حــسي اصــفهانيآقاج رات ي

  .۹۰-۷۱، صص۱، دوره اول، ش اثر، ينقاش
نـات  يي تز يوه اجـرا  يش«). ۱۳۸۵. (، حسام ياصالن .٢

، فصلنامه گلستان هنر  ،  » قاپو ي در کاخ عال   يکشته بر 
  .١٣١ -١٢٣، صص٥ ياپيشماره پ

: ، تهران  هنر رة المعارف يدا). ١٣٨١. (نييپاکباز، رو  .٣
  .موسسه فرهنگ معاصر، چاپ سوم

سون و چـارلز  يـ  رابـرت دا يا همکاردت، بيپرادا، ا  .۴
وسف ي، ترجمه   ران باستان يا هنر). ۱۳۸۳. (نسونيلکيو
  .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم: دزاده، تهرانيمج
وه ي شـ  يبررسـ  ).۱۳۸۷. (هيـ ، عال ين چهارسـوق  يتد .۵

موسوم بـه    (ينات گچ يي تز يک اجرا ي و تکن  يعمل آور 
ـ پامجموعـه   قاپو اصفهان،   ي عال يدر بنا ) يکشته بر  ان ي

، دانـشگاه    ارشد دانشکده مرمـت    ي کارشناس يهانامه
  .۷۳ -۲۴هنر اصفهان، صص
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 و مرمـت    يگزارش بررس ). ١٣٧٢. (تيـ ا، آنبر يليت .٦
،  فـارس  يگـر امـاکن باسـتان     يد و د  يدر تخت جمش  

 و ي، مرکز بررس١٤ جلد، ج ٢٣ترجمه کرامت اهللا افسر،     
  .اي در آسيکاوش باستانشناس
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