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چكيده
گچ بري، از قديمي ترين شيوه هاي تزئين معماري ايراني است. در ميان شهرهاي داعيه دار شکوفايي هنِر گچ برِي ايراني، 
شهر يزد پيشينه ای برجسته دارد. در ادوار تاريخي اين شهر، دوره قاجار، پررونق ترين عصر به كارگيري گچ در تزئينات 
معماري آن است. بين شيوه هاي متفاوت آفرينش اين هنر، اجراي نقوش با ضخامت بسيار اندك، در نمايي بسيار ظريف و 
هنرمندانه، روش معمول و متداول اين دوره بوده است. شواهدي همچون به چشم نيامدن رّد ابزار گچ بری، وجود طرح های 
با ضخامت بسيار كم، اجرای  اندازه يکسان نقوش بدون كمترين تفاوت و تغيير و اجرای گچ بری  تکرارشونده كوچك، 
اين  تزئينات را به وسيلة ابزار گچ بری و برش و كنده كاری اليه گچ، منتفی می كند. آنچه در بررسی اوليه به ذهن می رسد، 
استفاده از نوعي قالب در اجراي اين تزئينات است. از سوی ديگر، به نظر مي رسد تزئينات يادشده در موارد متعدد باوجود 

شباهت هاي به ظاهر بسيار، با شيوه اي متفاوت اجرا شده باشند. 
ازين رو، هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي تفاوت ها و گوناگوني روش هاي به كاررفته برای اجرای اين نمونه از گچ بري ها 
تزئينات محراب  نمونه،  برای  تزئيني،  اين شيوه  اجراي  بيشتر روش هاي  برای شناخت  قاجار، است.  در شهر يزد، دوره 
شبستان شاهزاده در مسجد جامع كبير يزد مطالعه شد. جهت به دست آوردن نتيجة مطلوب، از روش های آزمايشگاهی و 
دستگاهی استفاده شد. هم زمان، تعداد بسياری از مقاالت و منابع مکتوب كه غيرمستقيم به اين شيوه تزئيني اشاره كرده      اند 

نيز، بررسي شدند. 
مشاهدات بصری و ميکروسکوپی از مقاطع سطحی و عرضی نمونه های  تزئينی، شناسايی عناصر تشکيل دهندة اليه های 
و  رفتارانباشتگي  تركيبات،  بلوري  ساختار  بررسي  گچ،  با  تركيب  در  احتمالی  معدنی  و  آلی  مواد  بررسی حضور  و  گچ 
واپاشيدگي آنها و اندازه و ريخت شناسي كريستال ها، از جمله نتايج كاربرد دو شيوة جداگانه اجرای آرايه های گچي قالبي 
با قالب پيش ساخته، با به كارگيری گچ زنده در اجراي تزئينات حاشيه تاق نماي محراب و روش قالب مهري با استفاده از 

گچ نيم    كشته براي اجراي تزئينات لچکي تاق نمای محراب است.
 ضمن اينکه، به كارگيري دو فّن با ظاهر بسيارمشابه، هم زمان در بخش هاي نزديك به  هم در يك اثر تاريخي، هرچند 
گوناگونی فنون كار را با مصالح گچ در دوره قاجار نشان می دهد ليکن سبب شده است تا در بررسی های اوليه، تفاوت های 

اين دو شيوه ناديده گرفته شوند.

كليدواژگان: دوره قاجار، يزد، آرايه های گچي قالبي، مسجد جامع، محراب شبستان شاهزاده.

دريافت مقاله:1391/03/21
پذيرش مقاله:1391/09/06
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مقدمه

گچ، از قديمی ترين مصالح ساختماني شناخته شده است.
(Malta at els, 2007: 126) به سبب ويژگي هاي ممتاز 
اين ماده، متناسب بودن آن با شرايط اقليمي و دسترسي 
در آثار معماري  از تاريخ،  از دوران پيش  آسان كاربران 
ايران به     كار رفته است )ملك شهميرزادي،1387 :16؛ فريه، 
1374: 148-144 و Alizadeh, 2003: 154- 157(. موارد 
در نمونه هايي  بهره گيري از گچ در ايران باستان به ويژه 
)نگهبان،1372 :  هفت تپه خوزستان  چون آثار عيالمي 
آثار   ،)17 )فريه،1374:  سطوح رنگين تپه باباجان   ،)74
يافت شده از تپه گوران )مکي نژاد،1387: 133( و نمونه هاي 
بر جاي مانده از دوران هخامنشي )پرادا و همکاران،1383 : 
125؛ نگهبان،292:1372وSchmidt, 1939: 53( عالوه 
دربرابر شرايط  بر محافظت از ديوارها و اجزاي معماري 

محيطي، از جنبه تزئيني نيز قابل بررسي اند.  
به عنوان عصرتکامل و  دوران اشکاني و ساساني، 
در آرايش معماري پيش از  روشمندشدن تزئينات گچي 
اسالم، شناخته شده است. دوراني كه تا قرن های متمادي بر 
زينت كاری بناهای اسالمي نيز تأثيرگذار بود)اصالني و همکاران، 
1389: 81(. شهر يزد، يکی از كهن ترين شهرهاي ايرانِي با 
سابقه در به كارگيري تزئينات گچي، در آرايه هاي معماري 
است. از ميان ادوار تاريخي آن، دوره قاجار، پررونق ترين 
عصر به كارگيري گچ در تزئينات معماري اين شهر است. 
كمتر بنايي از اين دوره برجای مانده كه از شيوه هاي گوناگون 
تزئينات گچي، بهره مند نشده باشد)افشار،1371 :232(. بين 
شيوه هاي متفاوت اجرايی اين هنر، روشي كه بسيار معمول 
و متداول بوده، اجراي نقوش با ضخامت بسيار اندك و با 
طرح هاي تکرارشونده، در نمايي بسيار ظريف و هنرمندانه 
است. شواهدي همچون عدم مشاهده رّد ابزار گچ بری، وجود 
طرح های تکرارشوندة كوچك، اندازه يکسان نقوش بدون 
كم ترين تفاوت و تغيير و اجرای گچ بری با ضخامت بسيار 
كم)حدود يك تا دو ميلی متر(، اجرای اين  تزئينات را به وسيلة 
ابزار گچ بری و برش و كنده كاری اليه گچ، منتفی می كند. 
آنچه در بررسی اوليه به نظرمی رسد، استفاده از نوعي قالب در 
اجراي اين تزئينات است اما اين مسئله كه قالب پيش ساخته 
يا ُمهری باشد، مشخص نيست. به دليل محدود بودن منابع 
گچ در منطقة يزد و تکيه بر نمونه هاي گچ بري باقي مانده 
با  قالبي  گچ بري  شيوه  به كارگيري  متفاوت،  دوره هاي  از 
كه  مهري  و  پيش ساخته  درجا،  قالب  متفاوت  روش هاي 
امکان اجراي گچ بري را با ضخامت اندك و صرفه جويي در 
مصرف مصالح به دنبال دارد، يکي از روش هاي موردتوجه در 

اين منطقه بوده است. برخي از پژوهشگران، پيشينة كاربرد 
 اين فنون در ايران را مربوط به دوره پارتی)شراتو،1376 :63(

 و برخی نيز مربوط به دوره ساسانی می دانند)مکی نژاد،1387 
 .)179:

براساس مدارك موجود در هزاره های پيش از ميالد، ُمهرها در 
مبادالت تجاری و دادوستدها، استفاده می شده  است)جدی،1387 
:24(. شايد، همين تأثير بصری حاصل از ُمهركردن لوحه های 
گلی بوده كه بعدها كاربرد مهر را در  تزئينات معماری با 

جلوه اي ويژه، به نمايش گذاشته است.
قديمی ترين نمونه  اين شيوه در شهر يزد مربوط به بقعه 
دوازده امام، قرن چهارم هجری است)ميرنيام،1388: 51(. 
به صورت  امام،  دوازده  بقعه  تزئينات گچي  در  اين شيوه، 
آراية معماري جداگانه از ديگر فنون به كار نرفته است بلکه 
تنها در چند مورد اندك، روي بخش هايي از تزئينات گچي 
برجسته، اثر قالب ُمهري نيز ديده مي شود. در بناهاي اندك 
باقي مانده تا دوره آل مظفر، نمونه ويژه اي از تزئينات گچي 
قالبي مشاهده نمي شود ليکن اين شيوه به صورت شيوه قالبي 
در  به كاررفته  به فرد گچ بري  فنون منحصر  از  يکي  درجا، 
بناهای اين دوره است)الونديان،1385: 62(. تزئينات گچي 
ضلع های شمالي مدرسه ركنيه و گچ بري هاي ايوان و گنبدخانة 
مدرسه شمسيه نيز به همين شيوه اجراشده اند)همان:65(. 
نمونه گچ بري هاي يادشده در سده هاي تاريخي بعد از دوره 
آل مظفر، با اهميت يافتن كاشي كاري، از رونق افتاد. در بناهاي 
دوره تيموري يزد، تنها در مواردی چون بقعه ستی فاطمه 
و گنبد مصالی عتيق، قطاربندی های ارزشمند با قالب هاي 

مقرنس گچي، اجراشده است)حمزوي، 1388: 98(. 
در دوران صفوی، شهر يزد در مقايسه با شهرهای ديگر 
ايران همچون اصفهان، شيراز، كرمان و تبريز، گستردگی 
چندانی نيافته بود به گونه ای كه، بناهای اندكي از اين دوره 
برجای مانده است)خادم زاده،1386: 18(.  تزئينات اين بناها، 
بيشتر به صورت اندوده های گچ و قاب بندی ها و كاربندی های 
ساده اجراشده اند و نمونه مشخصي از هنر گچ بري قالبي 
در آنها ديده نمي شود. اين هنر در عهد قاجار، بارديگر مورد 
توجه قرارمی گيرد. تزئينات گچي محراب شبستان شاهزاده 
در مسجد جامع كبير يزد، از موارد قابل تأمل گچ بري قالبي 

شهر يزد در اين دوران است. 
بنابر آنچه گفته شد هدف مقاله حاضر، شناخت روش هاي 
متفاوت اجرايی اين شيوه تزئيني با تکيه بر نمونه هاي محراب 
يادشده است. در بررسي هاي صورت گرفته، مشاهدات دقيق 
دستگاهي و مطالعات آزمايشگاهي انجام شده روي نمونه هاي 
تاريخي، برای دست يابی به نتايج دقيق راهگشا بوده است.
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روش تحقيق

پژوهش حاضر برای شناخت فنون اجراي گچ بري هاي 
قالبی در  تزئينات گچی شهر يزد در دوره قاجار با تکيه بر 
مطالعه موردی محراب شبستان شاهزاده مسجد جامع يزد، 
از آثار اين دوره، رويکردهاي مختلف پژوهشي را با استفاده 
از منابع شفاهي و مکتوب، مطالعات ميداني، بررسي هاي 
آزمايشگاهي و مشاهدات دقيق دستگاهي، برگزيده است. 
بناهاي  گچی  تزئينات  ملموس   واقعيت  در  دقت  هرچند 
يادشده، در افزايش دانش و دريافت پژوهشگران از شيوه ها 
و فنون گچ بري های محراب و آگاهي از تفاوت ها و تمايزات 
شيوه های گوناگون اجرايی تزئينات در بخش هاي مختلف 
راهگشاست ليکن، جهت ارائه تصويري دقيق و جامع از فن 
اجراي تزئينات، نمونه های اصلي تزئينات محراب شبستان 

شازده تهيه شد و مورد مطالعه بيشتر قرارگرفت. 
برای بررسي مقاطع عرضي و سطح نمونه ها از ميکروسکوپ 
نوري و لوپ ديجيتال، جهت شناسايي عناصر تشکيل دهنده از 
روش )EDS(1، براي شناسايي ماده معدني در تركيب با گچ از 
روش)XRD(2، براي شناسايي مواد آلي احتمالي تركيب شده 
باگچ، روش شيمي تر و )FTIR(3 و جهت بررسي ساختار 
بلوري تركيبات روش دستگاهي )SEM(4 به كارگرفته شد. 
هم زمان، تعداد بسياری از مقاالت و منابع مکتوب كه به طور 
ضمني به موضوعات مشابه، اشاره نموده اند نيز بررسي شدند. 
ازين رو جامعه مورد مطالعه در اين بحث، گستره اي از متون 
تاريخي و علمي را در كنار پژوهش هاي تخصصي فن شناسي 
آثار دربرمی گيرد كه دو گروه از مهم ترين آنها عبارتند از:

 كتاب ها و مقاله های پژوهشگراني كه به نوعي به مستندسازي  •
تاريخ هنر و معماري يزد پرداخته اند.

پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد، به ويژه در  •
بايگانی دانشگاه هنر اصفهان، درباره شناخت شيوه  هاي 

اجرايی هنر گچ بري شهر يزد.  
به دست آمده، شيوه هاي  نتايج  با تحليل  ادامه كار  در 

فني اجراي تزئينات نيز شناسايي شدند. 

پيشينه تحقيق

از  يزد")1317(،  "تاريخ  كتاب  در  آيتي،  عبدالحسين 
بناهايي از شهر يزد در دوره قاجار نام مي برد كه با شيوه هاي 
گوناگون تزئيني همچون گچ بري مزين شده اند. ايرج افشار 
و  يزد  تاريخي  دوره هاي  به شرح  بسياری،  منابع  در  نيز 
تزئينات  و  مختلف  زمان های  در  آن  بناهاي ساخته شده 
نه،  يا  داشته  گچ بري  تزئينات  بنايي  اينکه  ازجمله  بناها، 

پرداخته است)يادگارهاي يزد،1348؛ جامع جعفري،1353؛ 
الماثرواالثر،1363 و يزدنامه،1371(. هرچند مواردي از اين 
دست، به شناخت نمونه هايی كه تزئينات گچي دارند، كمك 
مي كنند اما اطالعاتي درباره روش اجراي تزئينات در اختيار 

پژوهشگران نمی گذارند. 
بااين حال، برخی از پژوهش های انجام شده در اين زمينه، 

به قرار زير است: 
الهه الونديان)1385(، فن شناسی  تزئينات گچی منحصر  •

به فرد بقعه سيدركن الدين يزد، از آثار دوره ايلخاني را 
بررسی كرده و بحث گسترده اي را درباره شيوه اجراي 
بخشي از تزئينات گچي اين بنا به روش قالبِي درجا، 

ارائه داده است. 
فائزه اصفهاني پور)1386(، فن اجراي تزئينات گچي قالبِي  •

درجا را در بناي سيد شمس الدين، مطالعه كرده است. 
ياسر حمزوي )1388(، در زمينه فن شناسي تزئينات  •

گچِي قالبِي پيش ساخته در بناي ستي فاطمه تحقيق 
كرده است. 

بااين همه، درباره تزئينات گچي قالبي يزد در دوره قاجار، 
پژوهشي مدون و مکتوب نگاشته نشده است. 

قاجاری  معماری  تزئينات  در  قالبی  گچی  آرايه های 
شهر يزد

ديده  شيوه ای  يزد،  قاجاری  گچ بری های  بررسی  در 
می شود كه بخش عظيمی از آرايه های گچی به اين شيوه 
اجراشده اند. كمتر خانه اي از اين عهد، چه اشرافي و معروف 
و چه ناشناس، باقي مانده است كه دست كم، درون تاالر و يا 
اطراف تاقچه هاي اتاق مهمانخانة آن، اين گونه با آرايه های 
گچی مزين نشده باشد)تصويرهاي 4-1(. ويژگی های مشترك 

اين شيوه در بناهای متفاوت، به شرح زير است:
سطح  • به  نسبت  رويه  بستر  گچ  اليه  سطح  اختالف 

به  نزديك  بيشرين حالت، ضخامتی  در  زيرين  بستر 
3 ميلی متر دارد آن گونه كه،  تزئينات با ضخامت بسيار 

كم به اجرا درآمده اند.
رّد ابزار گچ بری هنگام برش اليه گچ رويه و پرداخت  •

سطحی روی آن، مشاهده نمی شود.
موارد،  • بيشتر  در  كار  زمينه  با  رويه  گچ  اليه  اتصال 

استحکام خوبی دارد. 
 تزئينات با طرح های تکرارشونده كوچك اجرا شده اند. •
و  • تفاوت  بدون كمترين  و  بوده  يکسان  نقوش  اندازه 

تغيير به اجرا درآمده اند. 
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محل اجرای گچ بری ها، بيشتر در حاشيه قاب های گچ بری  •
برجسته، حدفاصل طرح های آينه كاری و گچ بری برجسته، 
همچون  اندك  مواردي  در  و  تاقچه ها  و  تاق ها  دور 
گچ بري هاي خانه مودت و تيمچه تهراني ها، براي پوشش 
و تزئين سطوح وسيع ديوارها و سقف به كار رفته است.

آنچه در بررسی اوليه به ذهن می رسد اين است كه اين 
با قالب پيش ساخته و يا  نوع از گچ بری ها، به شيوة قالبی 
قالب مهری اجرا شده اند. در ادامه، برای شناسايی دقيق شيوه 
اجرای گچ بری های يادشده، گچ بری های محراب شبستان 

شازده مسجد جامع كبير يزد، مطالعه شد. 
تزئينات گچي محراب شبستان شاهزاده 

بی ترديد مسجد جامع كبير يزد، يکی از شاهکارهای كم 
نظير معماری مساجد ايران به شمارمی رود كه در دوره هاي 
مختلف، دست خوش تغيير و تحوالت بسيار گرديده است. 
در دوره قاجاريه، تخريب و نوسازی گسترده ای در مجموعه 
مسجد جامع، رخ می دهد كه سبب دگرگونی و تغيير چهره 
آن می شود. اين اقدامات، هم زمان با فرمانروايی شاه محمد 
به وقوع  قاجار،  يزد و سلطنت فتحعلی شاه  ولی ميرزا در 

می پيوندد. شاه محمد ولی ميرزا، عمليات ساختمانی مسجد 
را سال)1236ه.ق(، آغاز و سال)1240 ه.ق(، به پايان می رساند. 
وی، بخش های قديم مسجد را تخريب می كند و صحن بزرگ 
فعلی مسجد را با رواق های اطراف، به آن اضافه می كند. شاه 
محمد همچنين شبستان بزرگی را در ضلع غربی مسجد، 
روی ساخت وسازهای كاكويان احداث می كند كه هم اكنون 
شبستان شازده خوانده می شود)افشار، 1348: 95(. محراب 
اين شبستان، با كاربندي ساده اي آراسته شده و لچك هاي 
مزين  گچ بري  با  آن،  تادور  دور  حاشيه  و  تاق نما  اطراف 

شده اند)تصويرهاي 5-6(.

مشاهدات بصری و برنامه ريزی برای مطالعه

دقت و نگاه موشکافانه در واقعيت ملموس  تزئينات گچی 
تمايزات  و  تفاوت ها  درباره  آگاهی  افزايش  برای  يادشده 
شيوه های مختلف اجراي تزئينات، نخستين گام اين پژوهش 
كه  به نظرمي رسد  چنين  اوليه،  بررسي هاي  در  بوده است. 
شيوه اجراي تزئينات گچ بري محراب شبستان شازده در 
حاشيه دورتادور تاق نماي محراب، با تزئينات بخش لچکي 
متفاوت است. گچ بری های حاشيه تاق نمای محراب، حدود 

تصوير2. تکرار نقوش چندضلعی با ضخامت اندك)نگارندگان(.تصوير 1. بخشی از گچ بری های سقف اتاق پنج دری خانة مودت)نگارندگان(.

تصوير3. گچ بری های ازاره تاالر بزرگ خانه آشفته)نگارندگان(.                         
تصوير4. گچ بری درحد فاصل محل اجرای تزئينات آئينه كاری 

خانه امام جمعه)نگارندگان(.
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تصوير6. گچ بری حاشيه طاق نمای محراب شبستان شاهزاده )نگارندگان(.     تصوير5. گچ بری لچکی طاق نمای محراب شبستان شاهزاده )نگارندگان(.

امر،  اين  دارند.  اختالف سطح  بستر  با سطح  متر  ميلی   3
سبب شده تا استحکام مناسب آنها برابر سايش هاي مکانيکي، 
تزئيني هنگام تميزكاري هاي مداوم  از تخريب اليه بستر 
محراب، جلوگيری كند. درحالي كه گچ بري هاي لچکی های 
اختالف  با  شاهزاده،  شبستان  محراب  تاق نمای  طرف  دو 
سطحی نزديك به 1 ميلي متر از اليه بستر، اجراشده اند كه 
باعث شده اين تزئينات، استحکام كمتری در برابر سايش های 
مکانيکی داشته باشند به گونه ای كه، قسمت هاي بسياري از 
سطح نقوش مخدوش گرديده است )اين مطلب شايد به دليل 
نوع عمل آوری متفاوت گچ در هريك از موارد نيز باشد(. در 
بخش هايي از تزئينات لچکي محراب شازده، تداخل نقوش 
در يکديگر ديده مي شود و به نظرمي رسد، نقوش با سرعت 
بيشتري نسبت به گچ بري هاي حاشيه، اجرا شده باشند. از 
طرفي، ميزان ترك و ريختگي اليه گچ در حد فاصل نقوش 
از  بيشتر  تاق نماِي محراب،  واگيره اِي گچ بري هاِي حاشيه 
ديگر نواحي است حال آنکه، اين حالت در گچ بري هاي لچکي 
محراب ديده نمي شود. برای دريافت اطالعات ويژه با درصد 
خطای كمتر از اليه های گچ بری، روش های آزمايشگاهی و 

دستگاهی به كاربرده شد. 

درنهايت، نمونه هايی از تزئينات حاشيه تاق نماي محراب 
شبستان شازده و تزئينات لچکي محراب فراهم شد. برای 
بررسی بيشتر در مورد شيوه اجرای تزئينات، ابتدا سطح و 

مقطع عرضي نمونه ها با لوپ ديجيتال، مطالعه شد. 

مقطع  و  سطح  از  ميكروسكوپي  تصويرهاي  تهيه 
عرضي نمونه ها

براي آگاهي از حضور رّد ابزار برش، تراش و مواردي از اين 
قبيل كه ساده ترين تمايز روش هاي گچ بري تراش و قالبي است؛ 
نمونه ها با لوپ آزمايشگاهی ديجيتال با بزرگ نمايی200 برابر 
بررسي شدند. در هيچ يك از نمونه ها، رّد ابزار گچ بری جهت 
برش يا تراش اليه های گچ كه به فتيله شدن و لول خوردن 
اليه گچ رويه به واسطه حركت ابزار منتهي مي شود، مانند آنچه 
 در روش گچ بری برجسته و تراش مشاهده مي شود)تصوير 7(، 
ديده نشد. اما لبه های طرح، نشانگر حالتی است كه می تواند 
ناشی از درگيری گچ و قالب هنگام جداشدن گچ درون قالب 

از لبه های قالب باشد)تصوير8(.
اين حالت در گچ بری لچکی تاق نمای محراب، كمتر مشخص 
است)تصوير9(. اين بررسي، فرضيه ارائه شده در مورد اجراي 
گچ بري به شيوه قالبي را تقويت مي كند. چنانچه گچ بری به شيوه 

بري  گچ  نمونه  سطح  بررسي  تصوير7. 
با  ديجيتال  لوپ  از  بااستفاده  برجسته 
بزرگ نمايی 200برابر)رّد ابزار برش در 
تصوير كاماًل مشهود است(،)نگارندگان(. 

اطراف طاق  تصوير8. گچ بری حاشيه 
نمای محراب شبستان شازده با بزرگ 

نمايی 200 برابر )نگارندگان(.

 تصوير9. گچ بری حاشيه اطراف طاق نمای
محراب بياقخان با بزرگ نمايی 200برابر 

)نگارندگان(.
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قالبی اجرا شده باشد، هنگام ريختن گچ دوغابی درون قالب، 
به دليل خارج شدن هوای محبوس شده در فضای گود آن، 
حفره هايی ريز در سطح و عمق نمونه ايجادمی شود. البته، 
ممکن است طی عمليات تکميلی اثر يا به سبب تميزكاري 
ناپديد شوند  ناشيانه سطح، اين حفره ها از سطح  تزئينات 
از عمق  از وجود چنين عوارضی،  برای اطمينان  ازاين رو، 
اليه های  تزئينی نيز نمونه برداری شد. تصويرهاي ميکروسکوپي 
به  مربوط  نمونه هاي  در  نشان مي دهد كه سطوح گچ بری 
بخش لچکی دو طرف تاق نمای محراب شبستان شازده، 
در  از حفره های سطحی  اثری  و  است  و يك دست  صاف 
آنها ديده نمی شود. اما در نمونه هاي بررسي شده از گچ بري 
حاشيه تاق نمای محراب، در سطح گچ بری حفره های كوچکی، 

آشکارا، قابل مشاهده است)تصوير10(.  

عرضی  مقطع  از  ميكروسكوپی  تصويرهاي  تهيه 
نمونه ها براي آگاهي از تعداد اليه هاي گچ بري

تصويرهاي تهيه شده، نشان دهنده قرارگيری تنها يك اليه 
گچ  تزئينی روی سطح بستر گچ و خاك در تزئينات لچکي 
محراب و قرارگيري دو اليه بسترگچي، روي بستر گچ و 
خاك در تزئينات حاشيه تاق نماي محراب است. در روش 
اجراي گچ بري به شيوه قالبي پيش ساخته، الزم است كه گچ 
قالب گيري شده، با مقداري مالط گچ به سطح بستر متصل شود. 
بنابراين، حضور دو اليه گچ در اين گونه اليه نگاري تزئيناتي 
الزامي است ليکن درمورد گچ بري با قالب مهري، با اجراي 
يك اليه گچ نازك بر سطح بستر زيرين نيز مي توان تزئينات 
گچي را ايجادكرد زيرا، گچ بري مهري تنها با مهرشدن اليه 

گچ شکل مي يابد)تصويرهاي 12-13(. 
بررسي هاي ميکروسکوپي سطح  از  به دست آمده  نتايج 
نمونه گچ بري حاشيه محراب، به اطالعات پژوهش درباره 
شيوه اجراي گچ بري قالبي پيش ساخته بسيار نزديك است. 
بررسي هاي ميکروسکوپي  از  نتايج حاصل  از سوی ديگر، 
مقطع عرضي نمونه لچکي محراب كه نشان دهنده تنها يك 

اليه گچ بستر تزئيني است؛ امکان اجراي اين تزئينات را 
با روشي چون گچ بري با قالب مهري، تقويت مي كند. برای 
با  اين گچ بری ها، آشنايی مختصر  اجرای  از شيوة  آگاهی 

انواع روش هاي قالبی مورد بحث راهگشاست.

 تزئينات گچی قالبی به روش پيش ساخته

در اين روش، دوغاب گچ زنده5 را درون  قالب های توگود 
تا  منتظرمی شوند  آن،  سطح  صاف كردن  از  پس  و  ريخته 
گيرش گچ درون قالب كامل شود. سپس، قطعات ايجادشده را 
بيرون آورده و با خمير گچ مخلوط با يك ماده چسباننده، به 
محل موردنظر می چسبانند. بدين ترتيب، چندين قطعه از يك 
نقش به دست می آيد كه می توان با نصب كردن آنها در كنار هم، 
به نقش دلخواه رسيد)مکی نژاد.1387 : 179(، )تصوير 14(. در 
اين روش، بهترين انتخاب جهت عمل آوري گچ، گچ زنده 
است چراكه، گيرايش سريع و استحکام مناسبی دارد. چنانچه 
از گچ كشته6 استفاده گردد به دليل ديرگير بودن آن، گيرش 
گچ درون قالب به كندی صورت می گيرد. همچنين، به دليل 
ضخامت بسيار كم اليه گچ، قطعة آماده شده استحکام الزم 

و مناسب را برای اجرا ندارد)تصوير15(.

 تزئينات گچی با قالب ُمهری

در اين شيوه كه به اختصار،  تزئينات مهری ناميده مي شود؛ 
روی سطح بستر)گچ ياگچ و خاك(، اليه ای نازك از گچ 
كشيده می شود و پس از گيرش اندك گچ، قالب چوبی، سفالی 
و يا قالب صلب ديگری را به صورت مهر روی آن قرارداده و پس 
از اعمال اندكی فشار، برمی دارند. با اين عمل، نقش به گونه 
برجسته و يا فرورفته روی سطح مورد نظر شکل می گيرد. 
در برخی موارد، ممکن است ابزارهای گچ بری مانند بوم خوار، 
فردنگی، دم بر و مواردی از اين قبيل، خود نقش يك قالب 
مهری را ايفاكنند. شيوة مهری، اين امکان را فراهم می آورد 
كه بتوان گچ بری هايی را با ضخامت بسيار اندك)كمتر از 
يك ميلی متر(اجراكرد. چنانچه، با تمهيدی از سرعت گيرش 
گچ كاسته شود، اجرای اين شيوه گچ بری راحت تر صورت 

خواهدگرفت)اعظمی،1390، مصاحبه حضوری(. 
برای آگاهی از مواد و شيوة به كارگرفته شده در عمل آوری 
بهينه اليه های  تزئينی محراب، بررسی های بيشتری اتخاذ گرديد. 

شناسايي عناصر تشكيل دهنده اليه تزئيني محراب

برای شناسايی عناصر تشکيل دهنده نمونه ها، از روش 
آناليز عنصری )EDAX( استفاده شد. در بررسی نمونه ها، 
سه عنصر كلسيم، سولفور و اكسيژن، حدود 95% مواد را 
از  اندكي  بسيار  درصد  هم،  مواردی  در  تشکيل می دهند. 

تصوير10. سطح نمونه گچ بری های 
حاشيه    طاق نمای محراب شبستان 

شازده با بزرگ نمايی 200 برابر
)نگارندگان(.

تصوير11. سطح گچ بری لچکی طاق 
با  شازده  محراب شبستان  نمای 
بزرگ نمايی 200 برابر)نگارندگان(.
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تصوير13. مقطع عرضی نمونه گچ بری حاشيه 
نمايی 18  بزرگ  با  شازده  محراب  نماي  طاق 
برابر)در تصوير اليه گچ واسط بين اليه تزئيني 
و بستر گچ و خاك كاماًل پيداست( )نگارندگان(.

تصوير12. مقطع عرضی نمونه گچ بری لچکي 
محراب شازده با بزرگ نمايی 18 برابر )نگارندگان(.

Element            Series           unn. C      norm. C     Atom. C
--------------------------------------------------------------------------------
Oxygen           K series         13.40        19.06          30.08
Aluminium     K series          0.00          0.00           4.08
Silicon            K series          0.00          0.00           4.02
Sulfur              K series         19.36        27.53          28.17
Calcium          K series          25.70       36.56          29.93
Iron                 K series          0.03         0.05            2.83

)نگارندگان(

Element           Series            unn. C       norm. C    Atom. C
                       [wt.-%]          [wt.-%]      [at.-%]
--------------------------------------------------------------------------------
Oxygen          K series          12.61         18.15         34.67
Aluminium    K series           0.00          0.00           3.00
Silicon           K series           0.00          0.00           0.00
Sulfur            K series           22.37        32.21         30.70
Calcium         K series          30.67        44.16         30.67
Iron                K series          0.20           0.28          0.96

                                                                                                                              )نگارندگان(

)EDAX(جدول1. نتايج آناليز عنصری نمونه گچ بری لچکي طاق نماي محراب شبستان شازده به روش

جدول2. نتايج آناليز عنصری نمونه گچ بری های حاشيه اطراف طاق نماي شبستان شازده به روش 
(EDAX(

آهن، آلومينيوم و سيليکات به صورت ناخالصي در تركيب 
با گچ مشخص  شده اند)جدول هاي 1-2(. 

بررسي ساختار بلوري گچ بري ها بااستفاده از ميكروسكوپ 
الكتروني

آگاهی  می تواند  الکترونی  ميکروسکوپ  به كارگيری 
پژوهشگر را از شکل كريستال ها و همچنين رفتارانباشتگي و 
واپاشيدگي آنها و اندازه و ريخت شناسي بلورها، ارتقابخشد. 
و  گچ  با  تركيب شده  احتمالی  مواد  می توان  براين اساس، 
در  گچ  عمل آوری  برای  را  ويژه  اتخاذی  روش  همچنين 
فرايند كريستاليزاسيون تخمين زد. »مواد افزوده اعم از آلي 
و معدني نقش مهمي را در فرايندهاي تبلور ايفامي كنند. 
آنها، خواص سطحي كريستال ها را كه منجر به هسته زايي 
و رشد بلوري مي شوند دگرگون كرده كه در نتيجه شکل 
كريستال و همچنين رفتارانباشتگي و واپاشيدگي آنها را 

. )Moisset,1985:20( ».تغييرمي دهد
همي هيدرات  به  شيميايي  مواد  كمی  مقدار  افزودن 
 سولفات كلسيم«، هنگام تركيب آن با آب برای ايجاد خواص 
جديد در گچ رايج بوده است. »بسياري از تکنيك هاي ساخت 
نيازمند ترفندهاي كريستاليزاسيون هستند تا بتوانند بر روي 
ساختمان، اندازه و ريخت شناسي بلورها كنترل داشته باشند.« 

 )Ibid:23(

اگرچه، افزودني هاي شيميايي ممکن است به عنوان عامل 
كندگيركننده، تندكنندة گيرش، سخت كننده، نرم كننده يا براي 
)middendorf,1995:23(پفکي كردن و حجم دادن اضافه شوند

ليکن، مواد چسبندة آلی مانند صمغ عربی، كتيرا، سريشم، 
سريش و مواد معدنی ای همچون خاك، آهك، خاكستر)يا ذغال(، 
از مهم ترين افزودنی های سنتی به گچ در معماری و  تزئينات 
است. ريخت شناسي بلورهاي سولفات كلسيم دي هيدرات، 
به شرايط شکل گيري و حضور و نوع ماده شيميايِي افزوده، 
وابستگی بسيار دارد. »چنانچه ماده آلی به گچ اضافه شود، 
فرم بلورهای گچ را كاماًل تغييرداده و اثری از زوايای تيز و 
بلورهای سوزنی شکل باقی نمی گذارد چراكه، مواد آلی ساختار 
آمورف بی شکل دارد... چنانچه ماده معدنی در تركيب با گچ 
به كاررفته باشد نشست بلورهای ماده معدنی بين كريستال های 

.)Ibid(»گچ قابل شناسايی است
از  آگاهی  بررسی دقيق تر اليه های گچ،  برای  ازاين رو، 
بين  گيرش  سرعت  ُكندگيركننده  مادة  بلورهای  حضور 
استقرار  وضعيت  و  ريخت شناسی  مطالعه  و  گچ  بلورهای 
استفاده شد.  الکترونی  ميکروسکوپ  از  گچ،  كريستال های 
تزئينات  نمونة   الکترونی SEM از  ميکروسکوپ  تصاوير 
گچی محراب، برای مقايسه با نمونه های تصاوير گچ زنده 
)تصوير14(، گچ  كشته )تصوير 15( و گچ نيم كشته7 )تصوير 
16( )هريك بدون مواد افزوده( و همچنين نمونه گچ دارای 
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كتيرا)به عنوان يك ماده آلی افزودنی به گچ( )تصوير 17( و 
نمونه گچ تركيب شده با خاك)به عنوان ماده معدنی افزوده 
با نمونه تزئينات  شده به گچ( )تصوير 18( برای مقايسه 

گچی)تصوير 19 تا 22( تهيه شد.
در تصويرهاي SEM، مادة افزودنی آلی يا معدنی كه فرم 
بلورها را تغييردهد يا بين بلورهای گچ قرارگيرد، آشکار نيست. 
در واقع، تصاوير SEM نمونه گچ بری های برجسته اصلی به 
تصاوير SEM گچ بدون حضور مواد افزوده نزديك تر است.                                                                                                    
برای اطمينان يافتن از نبود مواد آلی و معدنی تركيب شده 
روش های  با  محراب  گچ بری  نمونه های  ادامه،  در  گچ  با 

آزمايشگاهی نيز بررسی خواهدشد.
در بررسی تصاوير SEM گچ بری لچکی های تاق نماي 
اليه های  از  تركيبی  به صورت  گچ  كريستال های  محراب، 
كريستالی مسطح-موازی و كريستال های كوتاه گچ همراه 
كريستال های بلند و درهم تنيده مشاهده می شود. اين ساختار، 
شباهت ها و تفاوت هايی با هر دو ساختار گچ زنده و كشته 
از قطعه گچ   SEM تصوير  با  اين تصويرها  مقايسه  دارد. 

از  حالتی  درواقع،  نمونه سازی شده)تصوير16(،  نيم كشته 
كريستال های نيم كشته را از نمونه ها نشان می دهد. ازطرفي، 
حضور كريستال های كوتاه گچ مي تواند در اثر فشار مهر بر 

سطح گچ، پيش از گيرش كامل آن باشد.
برای  آن  از  استفاده  و  است  تندگير  بسيار  زنده،   گچ 
بسياری  عمل  سرعت  گچ بری،  تزئينی  اليه های   اجرای 
زمان  مدت  تا  گيرش گچ كشته  را می خواهد. همچنين، 
زيادي كامل نمي شود و استحکام الزم را براي اجراي برخي 
از  برخي  اجراي  براي  ازاين رو،  ندارد.  تزييني  كارهاي  از 
نيم كشته استفاده مي شود كه  از گچ  اليه هاي گچ تزييني 
گيرش آن به سرعت گچ زنده نيست و به كندي گچ كشته 
هم اتفاق نمي افتد. قابليت اجراي عمليات تزيين اليه هاي 
گچ روی بستر گچ نيم كشته راحت تر از گچ زنده است و 
استحکام بيشتري هم نسبت به گچ كشته دارد. گچ نيم كشته، 
يك اصطالح فني روشن به اندازه  دو اصطالح گچ كشته و 
زنده، نيست. برای عمل آوری اين نمونه گچ، پس از ورزدادن 
خمير گچ و تهيه گچ كشته، مقداری پودر گچ با خميرگچ 

بزرگ نمايی  با  افزوده   مواد  بدون  زنده  نمونه گچ   SEM تصوير 14. 
4000 برابر، گچ اصفهان، مش 200 )نگارندگان(.

تصويرSEM . 15 نمونه گچ كشته بدون مواد افزوده با بزرگ نمايی 
3000 برابر، گچ اصفهان، مش 200 )نگارندگان(.   

تصويرSEM .16 نمونه گچ نيم كشته، با بزرگ نمايی 3000 برابر، گچ 
اصفهان، مش 200)نگارندگان(.

تصويرSEM .17 نمونه گچ دارای كتيرا با بزرگ نمايی3000 برابر 
)نگارندگان(.
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تصويرSEM .18 از نمونه گچ و خاك  با بزرگ نمايی4000 برابر 
)نگارندگان(.

 SEM .20گچ بری های لچکي محراب شازده   تصوير SEM .19تصوير
گچ بری های لچکي محراب شازده )نگارندگان(.

 تصويرSEM .20 گچ بری های لچکي محراب شازده با بزرگنمايی 3000 برابر 
)نگارندگان(.

تصويرSEM .21 گچ بری های اطراف طاق نمای محراب شازده با بزرگ نمايی 
1500 برابر)نگارندگان(.

تصويرSEM .22 گچ بری های اطراف طاق نمای محراب شازده با بزرگ نمايی 
3000 برابر)نگارندگان(.

كشته مخلوط می شود كه بدون ورزدادن اضافی، خمير گچ 
استفاده می شود. بنابراين، تصويرهاي ميکروسکوپی اين نمونه 
گچ بيانگر حضور كريستال های سوزنی و تيز گچ زنده، كنار 
كريستال های كوتاه و شکسته شدة گچ  كشته است كه در 
اثر ورزدادن خميرگچ، به شکل صفحات موازی و كوتاه روی 

يکديگر قرارگرفته اند. 
تصاوير SEM از نمونة  تزئينات گچی حاشيه تاق نماي 
محراب به فرم كريستال های بلند و درهم تنيده و بلورهای 
منوكلينيك8و سوزنی گچ زنده، نزديك تر است. اين شباهت، 
فرضيه های ما را در اجرای  تزئينات به روش گچ بری قالبِی 
درجا، تقويت می كند. همان طوركه ازنظر گذشت، در اجرای  

تزئينات گچی قالبی درجا، از گچ زنده استفاده می شود تا هم 
سرعت خشك شدن قطعات گچی مناسب باشد و هم اينکه، 
قطعه گچی پس از گيرش به راحتی از قالب جداگردد و از 

استحکام كافی نيز جهت اجرا برخوردارباشد.

آگاهي از حضور مواد معدني تركيب شده با گچ

براي شناسايي مواد معدني احتمالي در تركيب با گچ 
 XRD بهره گيري شد. نتايج آناليز XRD نمونه ها، از روش
در نمونه ها، گچ را با درصد خلوص باال در دو فاز ژيپس و 

آن هيدرات نشان مي دهد )جدول هاي 3-4(.
مقدار زياد آن هيدرات در نمونه های تاريخی عوامل متعددی 
دارد)Lawrence,1967:18(. در نمونه های مورد بررسی، 
تبديل  واكنش  به  مربوط  را می توان  فاز  اين  علت حضور 
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ژيپس به آن هيدرات در دماهای باال دانست كه باتوجه به 
اقليم گرم و خشك منطقه، طبيعی است. 

البته، اين امکان نيز وجوددارد كه بخشی از اين فاز مربوط 
 .)641: باشد)كورسن،1356  كوره  در  گچ  توليد  زمان  به 
هرچند، توليد آن هيدرات در كوره قابل توجيه است اما، 
تبديل نشدن آن به فاز ژيپس با دو مولکول آب، در جريان 
آب دوست بودن گچ  درنظرگرفتن  با  عمل آوری خمير گچ 
آنهيدرات، جای تأمل دارد. ميزان بسيار اندك آلومينيوم و 
سيليکات در نمونه هاي محراب بياق خان )باتوجه به نتايج 
آناليز عنصری EDAX(می تواند به سبب مقداری ناخالصي 

در تركيب با گچ باشد.

آگاهی از حضور مواد آلی افزودنی به گچ

حضور  عدم  يا  حضور  نظر  از  مطالعه  مورد  نمونه های 
براي  بررسي شد.  شيمي تر  روش  از  استفاده  با  آلي،  ماده 
شناسايي ماده افزودني آلي، با جوشاندن و صاف كردن هر 

يك از نمونه ها در چند مرحله، ماده آلي احتمالي استخراج 
شد. با انجام تست نقطه اي نين هيدرين، عدم وجود افزودني 
پروتئيني و با انجام تست نقطه اي موليش، عدم وجود افزودني 
كربوهيدرات در نمونه ها به اثبات رسيد. البته، نتايج اين روش 

تحت تأثير فاكتورهايی چون ميزان كم مواد آلی و انعاكاسات 
نور تابيده شده از لوپ هنگام بررسي، ممکن است كاماًل دقيق 
نباشد. ازاين رو، برای دريافت نتيجه نزديك تر به واقعيت، از 
روش طيف سنجی مادون قرمز همراه كاربرد سل محلول نيز 
استفاده شد. نتايج طيف سنجی FTIR از نمونه گچ بری ها، با 
طيف گچ تركيب شده با سريش، سريشم، كتيرا و نشاسته 
و همچنين با طيف گچ عاری از مواد افزودنی مقايسه شد. 
نتايج طيف سنجی، طيفی مشابه به طيف گچ بدون ماده 

افزودنی را نشان می دهد. )تصويرهاي 23-24(

بررسی اليه بستر دوم در تزئينات حاشيه تاق نمای 
محراب

حاشيه  تزئينات  گذشت،   اين  از  پيش  طوركه  همان 
و  گچ  اليه  روی  گچی  بستر  اليه  دو  با  محراب  تاق نمای 
خاك، اجراگرديده است. به نظر می رسد اليه دوم، تمهيدی 
برای اتصال اليه بستر  تزئينی بر سطح اليه گچ و خاك باشد. 
ازين رو، برای تصميم گيری بهتر درباره شيوة اجرای  تزئينات، 
 ،EDX و XRD اين اليه نيز بررسی شد. نتايج آزمايشات
تركيب ويژه ای به جز سولفات كلسيم در فاز ژيپس و آن 

هيدرات را نشان نمی هد ولی منطقی است كه در تركيب اين 

جدول 3 . نتايج آزمايش XRD نمونه گچ تزئينات حاشيه محراب شازده

Concentration )%W/W(PDF NumberFormulaCompound Name

35.337-1496CaSO4Anhydrite, syn
64.7 06-0046CaSO4·2H2OGypsum

                                                                                                                                  )نگارندگان(
جدول 4. نتايج آزمايش XRD نمونه گچ تزئينات لچکي محراب شازده 

Concentration )%W/W(PDF NumberFormulaCompound Name

68.737-1496CaSO4Anhydrite, syn
31.3 06-0046CaSO4·2H2OGypsum

                                                                                                                                  )نگارندگان(

تصوير24. طيف FTIR از نمونه گچ بدون مواد افزوده)نگارندگان(تصوير23. طيف FTIR از نمونه گچ محراب شازده)نگارندگان(                  
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اليه، نوعی ماده چسباننده به كار رفته باشد. برای شناسايی 
شناساگر  از  ابتدا  ذهنی،  مفروضات  بنابر  چسباننده  ماده 
a-نفتول برای شناسايی مواد آلی گياهی در تركيب با گچ، 
استفاده شد. ايجاد هاله بنفش رنگ در لوله آزمايش، فرضيه 
نمونه  را در  كاربرد مواد آلی گياهی)حاوی كربوهيدرات( 
تقويت بخشيد. سپس، برای شناسايی دقيق تر نمونه، طيف 
جذبی مادون قرمز نمونه فراهم و با طيف شاهد مواد آلی 
گياهی)كتيرا، سريش، نشاسته ، صمغ عربی(كه استفاده از 
آنها در ادوار تاريخی  تزئينات معماری ايرانی قابل پی گيری 

است، مقايسه شد. )تصوير 25(
 ،2800-3000 Cm-1 ،3200-3600 Cm-1 نوار جذبی
  ،1300-900 Cm-1 ،1300-1480 Cm-1 ،1650 Cm-1

كه به ترتيب مربوط به پيوندهای O-H كششی، C-H كششی، 
هستند،  و C-O كششی  خمشی،  C-Hخمشی   O-H 
نشانگر آن است كه چسب مذكور از نوع چسب های گياهی 
پلی ساكاريدها بوده است. مطابقت آن با طيف جذبی نمونه های 
معلوم كتيرا، سريش، نشاسته و صمغ عربی هم حاكی از آن 

است كه اين چسب به احتمال سريش بوده است.

تصوير 25 . طيف مادون قرمز از نمونة استخراج شده و نمونه های معلوم كتيرا، سريش، نشاسته ، صمغ عربی)نگارندگان(.

نتيجه گيری 

تحليل دستاوردهای به دست آمده از مشاهدات دستگاهي و مطالعات آزمايشگاهي نمونه ها

بررسی های انجام شده روی اين نوع از  تزئينات محراب شبستان شاهزاده در مسجد جامع كبير يزد، كاربرد هر 
دو روش؛ قالبی پيش ساخته و قالب مهری را نشان می دهد.

مشاهدات بصري اوليه تزئينات گچي قسمت حاشيه تاق نماي محراب، نشانگر ضخامتی در حد 3 ميلي متر 
اليه گچ بري، نقش های واگيره اي و تکرارشونده، عدم كمترين تغيير در اندازة نقوش، سطح صاف و يك دست 
تزئينات، استحکام مناسب در برابر سايش ريختگي و ترك هاي سطوح گچ تزئيني در محل اتمام هر واگيره است. 
ضمن اينکه، اليه اي از گچ زير اليه بستر تزئيني كاماًل مشهود است كه مي تواند اليه واسط چسباننده تزئينات 

گچي و يا بستری برای همواركردن سطح اليه گچ و خاك باشد. 
مشاهده  گچ بري،  ابزار  رّد  نديدن  نمونه ها،  سطحي  اليه  از  ميکروسکوپي  مشاهدات  با  بررسی ها  ادامة  در 
حفره هاي ريز سطحي كه مي توانند ناشي از خارج شدن هواي محبوس شده در قالب باشند و ديدن حالتي كه 

ناشي از اثر چسبيدن اليه گچ به قالب باشد، فرضيه قالبی بودن  تزئينات را پررنگ می كند. 
مشاهدة ساختار بلوري نمونه ها با تهيه تصويرهاي SEM بلورهاي سوزني و منوكلينيك، گچ زنده را بدون 
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 ،FTIR و   XRD به كارگيری روش های  نشان می دهد. همچنين،  معدنی  يا  آلی  ماده  از حضور  ناشی  تغييرات 
تركيب ويژه ای از خمير گچ با ماده معدنی يا آلی را مشخص نمی كند.

بنابراين، نتايج آزمايش ها و بررسی ها نيز بيانگر به كارگيری گچ بدون تركيب با مواد كند كننده سرعت گيرش 
گچ است كه بهترين انتخاب در اجرای  تزئينات قالبی است. 

گياهی  چسب های  گونه  از  چسباننده  مادة  نوعی  كاربرد  بيانگر  تزئينات،  اين   در  دوم  بستر  اليه  بررسی 
پلی ساكاريدها در خمير گچ است كه مطابقت آن با طيف جذبی نمونه های معلوم كتيرا، سريش، نشاسته و صمغ 
عربی، احتمال استفاده از سريش را نشان می دهد. كاربرد ماده چسباننده ای مانند سريش در نمونه های تاريخی  

تزئينات گچی، يا برای كندگيركردن گچ جهت اجرای ويژه اليه گچ و يا برای فراهم آوری نوعی خمير گچی 
جهت اتصال قطعات قالب گيری شده روی بستر است. در نمونه يادشده، كندگير كردن اليه گچ بستر توجيهی 
ندارد ازين رو، به نظرمی رسد اين اليه براي فراهم آوری شرايط اتصال اليه گچ  تزئينی قالب گيری شده به بستر گچ 

و خاك باشد.
محراب  تاق نمای  اطراف  حاشيه  گچ بری های  اجرای  روش  انجام شده،  مطالعات  از  به دست آمده  نتايج  بنابر 
شبستان شازده به شيوه قالبی پيش ساخته نزديك تر است. الزم به يادآوری است، هرچند اين دو روش گچ بری 
در بررسي هايي همچون مشاهدات ميکروسکوپي از اليه سطحي بستر تزئيني، قرارگيري دو اليه گچ روي بستر 
زيرين)گچ وخاك(، به كارگيري گچ زنده در اجراي اليه گچ تزئيني و مواردي مانند تركيبات اليه گچ مي توانند 
شبيه هم باشند اما، مهم ترين وجه تمايز آن دو، وجود اليه ای واسط بين قطعات و سطح آستر در نمونه های 
پيش ساخته است كه كار چسباندن  تزئينات قالبی را انجام می دهد. درصورتی كه، اين اليه در شيوه های مهری و 

درجا وجود ندارد. ازين رو، گچ بري هاي يادشده نمي توانسته به روش قالبي درجا اجراشده باشد.  
تزئينات  اجرای   بيانگر  نيز  تاق نماي محراب  تزئينات گچي در قسمت لچکي  بررسي  از  آمده  به دست  نتايج 
به روش قالب مهری است. مشاهدات بصري اوليه، نشان دهندة ضخامت حدود يك ميلي متری اليه گچ بري، نقوش 
واگيره اي و تکرارشونده، نبود كمترين تغيير در اندازه نقوش، سطح صاف و يك دست تزئينات، استحکام اندك 
در برابر سايش، عدم ريختگي تزئينات گچ بري و مخدوش شدن برخي از طرح ها است كه گمان می رود ناشي از 
قرارگيري لبه مهرها روي يکديگر9 و ضخامت اندك گچی باشد كه در حد فاصل نقوش واگيره اي قابل لمس 
است. اين حالت مي تواند بر اثر كوبيده شدن مهر روي گچي كه هنوز گيرش آن كامل نشده در حد فاصل محل 

كوبيدن مهرها ايجادشود، باشد.
مشاهدات ميکروسکوپي از اليه سطحي بستر تزئيني رّد ابزار گچ بري را برای تراش، برش و يا پرداخت اليه گچ 
نشان نمی دهد. در اين بخش از  تزئينات محراب، حفره هاي ريِز سطحي)برخالف نمونه های گچ بری حاشيه تاق نما( 

ديده  نمی شود، تنها می توان حالتی از درگيری و چسبايش اليه گچ را با قالب پی گيری كرد. 
مشاهدات ميکروسکوپي از مقطع عرضي نمونه ها، حضور الية گچ و خاك بستر زيرين و اليه گچ بستر تزئيني 

را، بدون وجود اليه خمير گچی چسباننده كه در بخش حاشيه تاق نما به كار رفته بود، نشان می دهد.  
بررسی ساختار بلوري نمونه ها با تهيه تصويرهاي SEM، نشان دهندة تركيب ماده آلی يا معدنی ای كه سبب 
تغيير در خواص كريستاله شدن بلورهای گچ باشد، نيست. در تصويرهاي تهيه شده، بلورهای سوزنی گچ تيز كنار 
صفحات پهن و موازی كريستال های گچ به خوبی قابل ديدن است. اين تصاوير به تصوير بلورهاي گچ نيم كشته 
تهيه شده بسيار نزديك است. درواقع، شيوة عمل آوری گچ نيم كشته، سبب حضور بلورهای گچ زنده و كشته در 
كنار يکديگر است. مشاهده كريستال های كوتاه گچ نيز مي تواند دراثر فشار مهر بر سطح گچ، حاصل شده باشد. 
هرچند، اجرای  تزئينات با قالب مهری نيازمند كاهش سرعت گيرش گچ است ليکن بررسی نمونه ها با روش های 
XRD و FTIR، تركيب ويژه ای از خمير گچ با ماده معدنی يا آلی را درجهت كندگيركردن گچ نشان نمی دهد. 
چنانچه پذيرفته شود كه نتايج آزمايشگاهی به دست آمده درست است، می توان نتيجه گرفت كه تنها گزينش 
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ازين  طريق، می توان در مدت زمان مناسب،  نيم كشته است.  از گچ  استفاده  برای كاهش سرعت گيرش گچ، 
به راحتی سطح وسيعی از اليه گچ را با استفاده از قالب مهری منقوش كرد. سرعت گيرش گچ نيم كشته از گچ 
زنده كمتر است لذا قابليت اجراي عمليات تزيين اليه هاي گچ روی بستر گچ نيم كشته راحت تر از گچ زنده است. 
از سوی ديگر، استحکام آن از گچ كشته بيشتر است و سهولت در اجرا و دوام تزئينات گچ بري را نيز درپي دارد.

درپايان الزم به يادآوري است كه دوره قاجار در شهر يزد، پررونق ترين عصر به كارگيری  تزئينات گچی در 
آراستن بناها است. تالش هنرمندان اين دوره، در گوناگونی فنون كار با مصالح گچ، پس از سال هاي متمادي از 
اواخر دوره صفوي و طي دوره هاي زند و افشار كه شهر يزد دچار ركود هنري بوده، قابل تحسين است. همين 
تنوع سبب شده  كه حتي در يك بناي واحد هم به كارگيري دو فن با نمودی بسيار مشابه، هم زمان در بخش هاي 

نزديك به هم ديده شود. 

پی نوشت

1- Energy dispersive X- ray Spectroscopy
2- X Ray Diffraction
3- Fourier Transform Infared Spectroscopy
4- Scanning electron microscope-Energy dispersive

5- هنگامي كه هيدراته شدن، گيرايش و سخت شدن گچ تنها در تماس آب و در دماي محيط، بدون اعمال فشار يا ورزدادن صورت گيرد 
سولفات كلسيم دي هيدرات، با بلورهاي سوزني و درهم آميخته شکل مي گيرد كه به سرعت سخت شده و فرم مي گيرد. اين گچ، در اصطالح 
استادكاران به گچ زنده معروف است. براي ساخت خمير گچ زنده مناسب، گچ به مقدار ويژه اي آب نيازدارد. اين مقدار آب، به اندازه اي 
است كه راحتی و سهولت عمل را هنگام كاركردن با خمير گچ توليدشده، براي هنرمند گچکار فراهم مي سازد)ميرنيام، 1388: 49(.

6- براي تهيه گچ كشته، آب بيشتري نسبت به گچ تيز استفاده مي شود و در آغاز روند گيرش، خمير گچ را آنقدر ورز مي دهند تا 
از گيرش گچ جلوگيري كنند. ورزدادن خمير گچ مانع درهم آميختگي كريستال هاي سوزني گچ می شود و كريستال ها را به صورت 
صفحه اي روي يکديگر قرارمي دهد. فرآيند گيرش گچ و تشکيل كريستال هاي ژيپس گرمازا است. در مراحل تهيه گچ كشته طي زمان 
ورزدادن، مقداري آب به خمير گچ جهت راحتي عمليات ورزدادن، مرتباً به آن افزوده  می شود. اين كار تا زماني ادامه مي يابد تا گچ 
درحال ورزدادن تقريباً سرد شود. در اين حالت، فرآيند تشکيل كريستال هاي ژيپس پايان يافته است و خمير گچ حالتي پالستيك وار 

دارد. گيرش گچ كشته تا مدت زيادي كامل نمي شود و به آسانی با مقدار كمي آب، دوباره نرم مي شود)همان(.
7-  برای تهيه خمير گچ نيم كشته ابتدا خمير گچ كشته آماده مي شود سپس، مقداري آب به خمير گچ كشته اضافه مي شود و تقريباً 
يك سوم خمير گچ كشته پودر گچ به خمير افزوده مي شود و بدون ورزدادن خمير گچ، پودر گچ و خمير باهم مخلوط می شوند. گيرش 
اين نوع گچ نه به سرعت گچ زنده و نه به كندي گچ كشته اتفاق مي افتد. قابليت اجراي عمليات تزيين اليه هاي گچ روی بستر گچ 

نيم كشته راحت تر از گچ زنده است و استحکام بيشتري هم نسبت به گچ كشته دارد)اعظمی،1390، مصاحبه حضوری(.
8- منشور منوكلينيك قاعده ای لوزی مايل نسبت به سطح افقی دارد كه دارای يك مركز تقارن ناشی از برخورد يك محور تقارن 
عمود بر دو سطح تقارن است. فرم های عمومی آن به شکل های  {001}و {100}و {010} قابل بررسی است)كورسن ،1356: 94(. 
اتفاق طبيعی است كه دراثر بی دقتی، لبة مهرها روی  ازآنجايی كه اين شيوه برای تسريع عمليات  تزئين صورت می گيرد، اين   -9

يکديگر باشد. 

منابع 

آيتي، عبدالحسين)1317(. تاريخ يزد، يزد: بي نا.  -
اصالني، حسام؛ امامي، امين و صالحي كاخکي، احمد)1389(. فناوری معرق های گچی تخمه گذاری در  تزئينات معماری  -

دوره صفويه، پژوهش های تاريخي، سال دوم)2(، شماره)1(.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان)1363(، المآثر و االثر، به كوشش ايرج افشار، تهران: اساطير. -
افشار، ايرج)1371(. يزدنامه، ج1، تهران: فرهنگ ايران زمين.  -
____. )1348(. يادگارهاي يزد، ج1، تهران: انجمن آثار ملي.  -
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الونديان، الهه)1385(. فن شناسی  تزئينات گچی منحصربه فرد بقعه سيدركن الدين در يزد، پايان نامه كارشناسی ارشد،  -
دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفاظت و مرمت.

پرادا، ايدت؛ رابرت، داي سون و ويلکينسون، چارلز)1383(. هنر ايران باستان، ترجمه يوسف مجيدزاده، چاپ دوم،  -
تهران: دانشگاه تهران.

جدی، محمد جواد)1387(. مهر و حكاكی در ايران، تهران: سوره مهر.  -
حسين شيرازي، فضل اهلل)1279(. تذكره خاوري، به كوشش ميرهاشم محدث، تهران: زنگان.  -
اصفهان،  - هنر  دانشگاه  ارشد،  كارشناسی  نامه  پايان  يزد،  تيموري شهر  دوره  تزئينات گچي  ياسر)1388(.  حمزوي، 

دانشکده حفاظت و مرمت.
خادم زاده، محمدحسن)1386(. محالت تاريخی شهر يزد، يزد: انتشارات سبحان نور و پايگاه ميراث فرهنگی.  -
شراتو، امبرتو و ارنست گروبه. 1376، تاريخ هنر ايران، يعقوب آژند، انتشارات مولی -
طرب نائيني، محمد جعفربن محمدحسين)1353(. جامع جعفري، به كوشش ايرج افشار، تهران: انجمن آثار ملی. -
 طاهري، عبدالغفور)1371(. تذكره جاللي، به كوشش ايرج افشار، تهران: فرهنگ ايران زمين.  -
فريه، ر.دبليو)1374(. هنرهاي ايران، ترجمه پرويز مرزبان، تهران:  فرزان روز. -
كريمی، اميرحسين)1385(. فن شناسی  تزئينات گلی استان يزد باتكيه بر  تزئينات گلی خانه برونی ميبد، پايان نامه  -

كارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفاظت و مرمت.
كورسن،كارل)1356(. اصول كاني شناسي، ترجمه فرزانه رستمي، ج2، تهران: دانشگاه آزاد آبادگان.  -
مسرت، حسين)1376(. يزد يادگار تاريخ، يزد: بی نا.   -
مکی نژاد، مهدی)1387(. تاريخ هنر ايران در دوره اسالمی:  تزئينات معماری، تهران: سمت. -
ملك شهميرزادي، صادق)1387(. باستان شناسي تا هزاره دوم ق. م؛ اطلس تاريخ ايران، چاپ سوم، تهران: سازمان  -
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The Study of Varoius Methods of Mould Plaster Decoration 
in Historical Monuments of Yazd in Qajar Period
Case study: decorations of Prince mihrab in Jame mosque

Abstract

Stucco decoration is one of the oldest methods of architectural decoration in Iran. The 
city of Yazd is one of the most famous cities regarding this kind of building decoration. 
Amongst the different periods of time, Qajar era is the most prosperous era in using stucco 
decoration. The most common method is making very thin, subtle and artistic patterns. 

There is some evidence such as no trace of stucco tools, small repetitive designs, designs 
of the same size without the slightest difference and change and very low thickness of 
stucco patterns which all reject the use of stucco tools such as cutting and carving tools 
during the decoration procedures. What comes to mind in the first view is the usage of a 
template in the creation of this ornament. It seems that although the stucco decorations are 
the same, the methods are different. The outstanding example of this decoration can be 
seen in dome chamber of Prince mihrab in Jame Mosque of Yazd. In order to investigate 
such decoration methods, samples of these ornaments were taken for observational and 
laboratory studies. At the same time, a wide range of articles and different sources, which 
point indirectly to this kind of decorations, were studied. The findings of this study show 
that two different methods of molded plaster have been used. 
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