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پژوهشی در توپی های گچی ته آجری با رويکرد به مسجد 
جامع يزد

حميد بهداد*1 ، بهنام جاللی جعفری2
1دانشجوی كارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران.   

2عضوهیئت علمی دانشكده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 91/4/5، تاریخ پذیرش نهایی: 91/9/12(

چکيده
مسجد جامع یزد را می توان درخشان ترین بنای این شهر نامید. این مسجد تغییرات زیادی را در طول تاریخ، متناسب با 
زمان خود شاهد بوده است.در بررسی این مسجد مانند دیگر بناهای اسالمی با تزیینات متنوعی روبرو هستیم، از جمله توپی  
گچی ته آجری. توپی ها از آن دس��ته تزییناتی هس��تند كه از تركیب گچ وآجر بوجود می آیند و همراه با آجر چینی فضای 
داخلی بناهای اس��المی، به ویژه دوره س��لجوقی و ایلخانی بكار می رفته اند. جنس مصالح، تنوع نقش و شیوه اجرای توپی ها، 
از جمله س��واالتی هس��تند كه در نگاه اول ذهنیت هر مخاطبی را بر می انگیزند و هدف كلی این مقاله یافتن پاس��خی بر این 
س��واالت می باش��د. در این مقاله تالش شده است پس از برشمردن سابقه تاریخی، پیش��ینه و روش اجرای توپی در بناهای 
اس��المی به عنوان آرایه ای مس��تقل از تزئیناتی همچون گچبری و آجركاری، ویژگی های تزئینی و تصویری این نوع تزئین در 
مس��جد جامع یزد نیز مورد مطالعه قرار گیرد.در این بین، مواد بكار رفته در توپی ها، تناس��ب این نوع تزیین با محل اجرای 
آنها در این بنا و جایگاه نقوش حك ش��ده بر آنها به عنوان عامل بصری تأثیرگذار، هم از نظر مفهومی و هم از نظر بصری در 

قالب تصویر، مورد بررسی قرار گرفته است.      

واژه های كليدی
توپی گچی ته آجری، مسجد جامع یزد، گچبری شهری، بند كشی گچی.
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تزیینات، همواره یكی از اركان معماری ایران بوده و در ارزش گذاری 
آن از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. آجركاری، گچبری،كاشیكاری، 
حجاری، منبت كاری، آینه كاری از جمله تزییناتی هستند كه در تمام 
دوره ها كم و بیش رواج داش��ته اند. در این بی��ن، گچ مدت درازتری 

نسبت به مصالح دیگر به عنوان یك عامل تزیینی بكار رفته است.
"استفاده ازگچ در ایران سابقه طوالنی دارد. قدیمی ترین نمونه آن 
مربوط به هفت تپه خوزستان و متعلق به تمدن عیالمی است. در دوره 
ماد و هخامنشی نیز به صورت ساده یا تركیبی و تلفیقی از این ماده بهره 
برده اند. اما در دوره ساسانی كه یكی از پربارترین اعصار هنر ایران است، 
استفاده از گچ به عنوان عامل تزیین، جایگاه ویژه ای می یابد و در اكثر 
بناهای ایران این دوره دیده می ش��ود. همچنین در این دوره، تكنیك 
و روش خاص��ی به همراه نقوش و عناصر حیوانی، گیاهی، انس��انی و 

فرم های انتزاعی هندسی بوجود آمد")یاوری،1390، 50(.
 بعد از اسالم، هنرمندان ایرانی، ضمن بهره گیری از فنون دوره های 
پیش، به تكوین و نوآوری طرح، نقش و اجرای تزیینات گچی همت 
گماشتند، تا جایی كه بسیاری از این تزیینات توسط هنرمندان این 

دوره به صورتی بدیع، رشد و تعالی یافت. 
دلیل استفاده ازعنصر گچ به عنوان ماده ای تزیینی، زود گیری، 
انعط��اف پذیری و س��رعت پخش آن بر روی س��طوح بزرگ جهت 
نقش اندازی بود. س��اده ترین مصداق بهره وری از این س��ه ویژگی را 
می ت��وان در توپی های گچی ته آجری1 مش��اهده كرد. این نمونه ها 
ج��دا از ویژگی های تزیینی و كاربردی، از غنای تصویری ویژه ای نیز 
برخوردارند. تنوع، س��ادگی، تركیب اج��زا در چار چوب فرمی كلی و 
متوازن، حاكی از وقوف و اشراف هنرمند ایرانی به تكنیك و پایبندی 

او نسبت به اعتقادات و  سنت های خود می باشد.   
مس��جد جامع یزد، یكی از نمونه های شاخص بكارگیری توپی در 
بناهای دوره اسالمی است. تنوع ،تداوم و تكامل نقوش به جای مانده 
از دوره های پیش و هم سویی و ادغام این نقوش با آداب و اعتقادات 
مذهبی، نوع مالط مورد استفاده و روش اجرای توپی ها بر سطح دیوار 
از ویژگی هایی است كه پرداختن به آن می تواند افق تازه ای را جهت 

شناسایی بهتر عناصر تزیینی ایرانی بگشاید.   

مرور پيشينه تحقيق
در معماری ایران، عموماً با تزییناتی روبرو هستیم كه در دوره های 
مختلف، به اقتضای زمان،كیفیت مصالح و تحول در شكل اجرا، یا دچار 

افول ش��ده اند و یا به صورت وسیع تری بكار رفته اند. توپی یكی از این 
نمونه ها اس��ت كه در پژوهش های وابس��ته به معماری ایران،كمتر به 
آن پرداخته شده است. برای مثال در اكثر نوشته ها و مقاالت پیرامون 
مسجد جامع یزد، سبك معماری، سابقه تاریخی ،كتیبه ها،كاشی كاری ها 
وسایر عناصرتزیینی برشمرده ش��ده اند، ولی كمتر می توان نشانی از 
توپی ها به عنوان عنصری تزیینی در این نوش��ته ها یافت، به جز چند 
نمونه انگشت شمار كه نگارندگان در آنها  تنها به گزارشی كوتاه در حد 
وصف ظرافت و زیبایی توپی ها، اكتفا نموده اند. دلیل این امر را می توان 
دركوچكی اندازه و یا قرابت این نوع تزیین با تزییناتی همچون گچبری و 
آجركاری دانست، به گونه ای كه اهمیت آن را در چشم پژوهشگران این 

عرصه به عنوان عنصر تزیینی مستقل به مخاطره انداخته است.
به ه��ر روی در این مقال��ه  ضمن بر ش��مردن ویژگی های این 
نوع تزیین، به بررس��ی نقوش و اش��كال موجود در این نمونه ها نیز 
پرداخته ش��ده است و در این راه از معدود منابع كتابخانه ای موجود 
همچون مقاله"بررس��ی نقوش و ش��یوه تزیین توپی گچی ته آجری 
در بناهای دوره س��لجوقی و ایلخانی" نوش��ته دكترابوالقاسم دادور و 
نصرت الملوك مصباح اردكانی،كتاب " تزیینات وابس��ته به معماری 
ایران دوره اس��المی" زیر نظر محمدیوسف كیانی و كتاب "معماری 
اسالمی ایران در دوره ایلخانان" تالیف دونالد ویلبر، استفاده شده است. 
مابقی مطالب به صورت میدانی و با راهنمایی اساتید معماری سنتی 

سازمان میراث فرهنگی یزد بدست آمده است.
ی��اد آور می ش��ود كه در مقاله "بررس��ی نقوش و ش��یوه تزیین 
توپی ته آجری در بناهای دوره س��لجوقی و ایلخانی" كه تنها مقاله 
علمی- پژوهشی در مورد توپی ته آجری تا زمان نگارش این جستار 
می باشد، برای ارائه  نمونه های تصویری و طراحی شماتیك نگارندگان 
این نقوش، از منابع تصویری اكثر بناهای دوره س��لجوقی و ایلخانی 
همچون س��لطانیه، مقبره امیر ارسالن جاذب، مسجد جامع ورامین 
وغیره، به انضمام یازده بنای شاخص استان اصفهان متعلق به همان 
دوره بهره گرفته اند. لذا در جس��تاركنونی، بررسی شیوه اجرا، تنوع 
نقوش و اشكال هندسی توپی ها، تنها در مسجد جامع یزد مدنظر قرار 

گرفته است.
در بررس��ی توپی های مس��جد جامع یزد، مصداق، شاخص ترین 
نمونه های موجود از دید نگارندگان بوده است كه از هركدام نمونه ای 
به صورت تصویری و خطی ذكر شده است. از این روی در این مقاله، 

تصویر نقش اساسی را در انتقال مطالب بر عهده دارد. 

مسجد جامع يزد

تحقیق دربارة مسجد جامع یزد را می توان به 4 بخش تقسیم 
كرد: "مسجد جامع عتیق، مسجد جامع قدیم، مسجد جامع نو و 

مسجد جامع كنونی". 
مس��جد جامع عتیق در نیمة دوم قرن سوم هجری در زمان 

حكومت عمرو لیث صفاری با طرح شبس��تانی س��اخته شد. این 
مس��جد در نیمة دوم قرن پنجم هجری در زمان حكومت امرای 
كاكوئی یزد تعمیر و نوسازی شد و در جوار آن مناره هایی احداث 
شد كه تا قرن نهم هجری برپا بود. آثار این مسجد تا سال 1324 

مقدمه
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شمسی در شمال ش��رقی صحن مسجد فعلی باقی بود" )حاجی 
قاسمی، 1383، 169(.

مس��جد جامع قدیم كه بانی آن گرشاسب  بن علی بن  فرامرز 
ب��ن عالء الدولة كالنجار )كالیجار، 504-527  هجری( از دودمان 
كاكوئیان آل بویه است، در جهت غربی مسجد عتیق بنیان نهاده 
ش��د "و دارای یك گنبد خانه و یك یا چن��د ایوان بود كه دختران 
فرامرز  بن  علی كاكوئی شبس��تان و مقبره ای در جوار آن احداث 

كردند")حاجی قاسمی، 1383، 169(.
طبق روایت جعفری در تاریخ یزد كه بعدها در تاریخ جدید یزد 
و جامع مفیدی نقل شده، این مسجد بر جای یك آتشكده ساسانی 
بنا شده است.» همچنین كریستین سن در كتاب "ایران در زمان 
ساس��انیان" ترجمه سعید یاس��می، به نقل از مقاله اونواال2، به بنا 
ش��دن این مسجد بر یك آتشكدة ساسانی اشاره كرده است«. این 
آتشگاه در قسمت شمال ش��رقی محوطه ورودی مسجد و مقابل 

كتابخانة امروزی است. 
در این باره محمدكریم  پیرنیا ضمن یاداشتی راجع به مسجد 
مذكور، چنین آورده اس��ت: »كهن ترین قسمت مسجد، كریاسی 
اس��ت كه در پشت تكیه قرار گرفته ... و نیز صفه ای است نزدیك 
مسجد گرشاسب و پشت مركز برق كه از رسم طاق و نوع مصالح 
آن پیدا است متعلق به یك معبد پیش از اسالم بوده، وجود محلی 
به نام تل خاكستر در آن حوالی مؤید آن است كه قباًل آتشكده ای 

در مجاورت آن وجود داشته است«" )افشار،1374 ،111( .
بنای مسجد جامع نو از آثار سید ركن الدین محمد بن قوام  الدین 
محمد بن  نظام حس��ینی یزدی قاضی، متوفی به سال 732 هجری 
می باشد كه موقوفات زیادی در یزد و شهرهای دیگر داشته است. "این 
مسجد دارای صحنی كوچك و گنبد و ایوانی عظیم بوده است و در 
نیمة اول قرن 8 هلق در پشت قبله مسجد جامع قدیم ساخته شده 

بود")حاجی قاسمی،1383، 169(. 
 احم��د ابن كاتب یزدی در تاریخ جدید یزد چنین می نویس��د: 
»در اربع و عش��رین و س��بعمائه )724 هج��ری ( مرتضی اعظم 
س��عید ركن الدین محمد بن قاضی در جهت قبلی مسجد قدیم 
قطعه ای زمین بخرید و طرح مسجد نو بیانداخت و صفه و گنبد و 
مقصوره وغرفه ها بنا كرد و اساس آن به سنگ و آجر و گچ بنهاد 
و چون تمام ش��د، می خواستند كه مسقف كنند، امیر ركن الدین 
محمد وفات یافت و موالنا سعید ش��رف الدین تعهدكرد« )كاتب، 
2537خ ، 114(. ماكس��یم  س��یرو معتقد است این بنا قسمتی از 

طرح مسجدی چهار ایوانی بوده كه به انجام نرسیده است.
این س��ه، نهایت��اً در دوره فتحعلی ش��اه قاج��ار و در نتیجه 
اقدامات س��اختمانی گسترده ای كه منجر به تخریب قسمت های 
زیادی از سه مسجد دیگر شد، به مسجد جامع فعلی و به صورت 
بنایی واحد در آمد")حاجی قاسمی،1383، 169( )تصویر 1(.                                                                        
 نكتة مهم در مورد مسجد جامع یزد این است كه هرقسمت از 
بنا در دوره ای خاص ساخته شده است و بانیان مختلف، الحاقات 
و تصرفاتی متناس��ب با ش��أن و مقام خود در آن داشته اند. برای 
مثال بانی مناره های س��ردر مسجد جامع، آقا جمال الدین  محمد، 

مش��هور به "مهتر جمال" حاكم یزد در دورة شاه  تهما سب صفوی 
بوده است و یا شبستان زمستانی كه در جهت غربی صحن مسجد 
بنا شده است مربوط به زمانی است كه شاهزاده محمد ولی میرزا 

در سال 1236 هجری به حكومت یزد رسید.
در قس��مت های مختل��ف بنا كتیبه هایی وج��ود دارد كه نام 
معماران قس��مت های مختلف بنا و سال اقدامات آنها بر آن نقش 
ش��ده اس��ت. از جمله موالنا عنیف الدین معمار در نیمة اول قرن 
هش��تم هجری، موالن��ا ضیاءالدین محمد معمار به س��ال 777 
هج��ری، صنع  اهلل  معمار در س��ال 947 هج��ری و عمربن محمد 
ح��اج تاج الدین كه نام او در كتیبه ای بی تاریخ بر س��ردر ش��رقی 
بنا دیده می ش��ود. از خطاطان كتیبه های مس��جد نیز می توان به  
موالنا شمس  الدین محمد شاه حكیم خطاط و موالنا كمال الدین 

بن شهاب الدین مشهور به عصار اشاره كرد.

روش اجرای توپی   گچی در مسجد جامع يزد 

توپی  در واقع  بندكش��ی تزیینی بین آجرها است كه بیشتر 
در داخل بنا و برای پوش��اندن تمام سطح یا  قسمت معینی از بنا 
بكار م��ی رود. به طور كلی"روش اجرای آن به این ترتیب بود كه 
بندهای عمودی دیوار آجری را عریض تر گرفته و یا قسمتی از آجر 
را در امتداد بند عمودی می بریدند. سپس فاصله بین دو آجر را با 

پژوهشی بر توپی های گچی ته آجری با رویكرد به مسجد جامع یزد

تصوير 1- پالن مسجد جامع يزد به همراه محل قرارگيری توپی ها.  
ماخذ:)حاجی قاسمی،1378 ،172(
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مالط گچ پر می كردند و قبل از آنكه گچ خود را بگیرد، با طرح های 
مختلف آن را منقوش می س��اختند و در بعضی موارد، طرح ها را با 

قالب چوبی روی آن حك می كردند")ویلبر،1346 ،86(. 
"هان��س  ولف معتقد اس��ت ك��ه در دوره های بع��د دیگر گچ 
بین آجرها، كنده كاری نمی ش��د، بلكه ب��ا قالب های مختلفی آن 
را درست كرده و سپس نصب می كردند. بدین ترتیب سطح دیوار 
به صورت منظم از نقوش، پوشیده می شد و گاهی از تركیب آنها، 
اسماء متبركه  و نقوش��ی همچون چلیپا بوجود می آمد. بعدها به 
جای اینكه تنها گچ را بین دو س��ر آجر به كار برند، تمامی سطح 
دیوار را با الیه ای از گچ پوشانده و فقط قسمتی را كه بین دو سر 

آجر قرار گرفته بود،كنده كاری می كردند" )ولف،1372 ،106(. 
 "در دوره ایلخان��ی، همراه با رواج گ��چ و برای صرفه جویی 
در وقت، این ش��یوه به گونه ای دیگر مورد اس��تفاده قرار گرفت. 
بدین ترتیب كه پس از پوشاندن سطح دیوار با مالط گچ، روكش 
گچ��ی دیوار را ب��ا  خطوطی كه عالمت بنده��ای افقی آجر بود، 
شبیه س��ازی كرده و طرح های توپ��ی را در نقاط فرضی بندهای 
عمودی حك می كردند. نمونه این  تكنیك را می توان در مسجد 
جامع اش��ترجان و اطاق مقبره در مس��جد جامع هرات مشاهده 

كرد" )ویلبر،1346، 87(.  
در مس��جد جامع یزد، توپی ها در دهلیزه��ای دو طرف ایوان 
قرار دارن��د. محلی ما بین رواق ها و ای��وان )تصویر2(. مالت این 
توپی ها تركیبی از گچ و خاك نرم3 می باش��د كه از پایین دیواره 
دهلی��ز ت��ا انتهای آن، جایی كه به س��قف و نی��م  گنبد  منتهی 
می شود، حك شده اند . اس��تفاده از توپی در دهلیزها، گذشته از 
ایجاد تحرك و ش��ادابی ذهن، س��بب  افزایش نور محیط مسقف 

دهلیزها نیز شده است.
نقوش ایجاد ش��ده بر روی توپی های مسجد جامع، هم سطح 
با آجرهای طرفین و فضای منفی ایجاد شده ما بین نقوش، پایین 
ت��ر از آجره��ای دو طرف قرار گرفته اند و رن��گ مالت در آنها به 
دلیل مخلوط شدن گچ با خاك، نخودی رنگ است. توپی ها در دو 
قطع مربع و مستطیل عمودی دیده می شوند و روش اجرای آنها 
به دو گونه است. در روش اول كه می توان آن را مهری نامید، بعد 
از بند كش��ی بین دو آجر و قبل از خشك شدن مالت، نقوش را 

با یك قالب بر مالط می كوبیدند. اكثر نقوش تزیینی تكرار شده بر 
سطوح وسیع دیوار و یا نقوش تكرارشونده محاط بر نقوش اسمائی 
و متبركه از این جمله اند)تصویر3(. روش دوم كه بیشتر در مورد 
نقوش اسمائی، متبركه و دعایی بكار رفته است، حكاكی روی گچ 
می باش��د. بدین صورت كه پیش از خشك شدن مالت مابین دو 
آجر، آن را با ابزاری مخصوص، منقوش می ساختند4. این نقوش، 

نسبت به نقوش مهری از تنوع بیشتری برخوردارند)تصویر4(. 

جايگاه نقوش در توپی های 
مسجد جامع يزد

 
در  بررس��ی نقوش بكار رفته در توپی های مسجد جامع یزد، با دو 
ویژگی اصلی روبرو هستیم. اول تنوع و تعدد نقوش بكار رفته در توپی ها 
و دوم انسجام و قانون مندی نقوش، چه در كل و چه در اجزا آن. تنوع 
و تعدد طرح و نقش در توپی های مس��جد جامع اولین چیزی اس��ت 
ك��ه در نگاه اول توجه بیننده را به خود جلب می كند. تعدد نقوش در 
این آثار  می تواند ریشه در نگاه معنوی و اعتقادی هنرمند داشته باشد. 
معمار وصنعتگر مس��لمان در س��اخت بنا، چه در طرح كلی و چه در 
تزیینات، سعی در بیانگری دینی دارد. این عامل یكی از دالیل مهم میل 
و رغبت فطری هنرمند مسلمان در بكار بردن مفاهیم رمزی و استعاری 

در صورت اثرش می باشد.
"هنرمند مس��لمان بیش از اینكه در اندیشة مهارت فنی و دانش 
عملی خود باشد، مطابق با آموزه ها و فرامین مذهبی خود، اهل  تذكر 
است. تذكر به معنی تكرار یاد و خاطره حقیقت مطلق" )پازوكی،1388، 
69 (. در این راستا او سعی می كند تا حد امكان با تكرار مفاهیم مذهبی 
و اعتقادی، بر قداس��ت اثرش بیافزاید. به همین دلیل در بررس��ی آثار 
هنری اس��المی، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، فضای قدس��ی و نگاه 
ف��را ماده ای از راه تذكار، بیش از هر عامل دیگری رخ می نماید. معمار 
مسلمان تفكر هنری را مسبوق به تذكر می داند. در این راه فضا و مكان 
برای اوكم اهمیت نیست. معمار می كوشد برای بیان حضور بی زمان و 
بی مكان خداوند متعال، تاریك ترین و كورترین قسمت های بنا را نیز به 
اسماء جالله و جماله و نقوش هندسی و گیاهی در چارچوب معرفت 
دینی مزین كند. حتی قس��مت هایی از بنا ك��ه كمتر در معرض دید 

تصوير2- مسجد جامع يزد، ايوان ودهليزهای دوطرف آن.



71

بیننده قرار می گیرد، از دسترس او به دور نمی ماند. این بینش در بناهای 
مذهبی، به ویژه در مساجد، با تاًكید بر تنوع و تكرار اسماء جماله و جالله 
خداوند، پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع(، بسیار  چشمگیرتر است، چرا كه 
براساس بینش اسالمی، استفاده از اسماء جالله خداوند، پیامبر و ائمه 
در محیط های مذهبی، بر قداست آنها می افزاید. بدین ترتیب هنرمند 
اعتقاد و ایمان قلبی خود را نیز نسبت به آنها اعالم می دارد")شایسته 

فر، 1389 ،93(.
 "این ویژگی در مورد نقوش گیاهی نیز مصداق پیدا می كند. مورد 
توجه قرار گرفتن نقوش گیاهی نزد هنرمندان مسلمان می تواند به نوعی 
ناشی از تشبیهات نظری از كالم خداوند به عنوان درخت پاك)شجرة 
الطیبه( و توصیف بهش��ت باش��د كه نهایتاً تع��دد و تنوع بكارگیری 
آن در س��طحی وسیع، فضایی امن و سرش��ار از صفا و خرمی را پدید 
می آورد")مكی نژاد،73،1387 (. در مورد نقوش هندس��ی نیز می توان 
همین روند خالقانه را در چارچوبی دینی باز یافت. تیتوس بوركهارت 
در بیان محتوای نقوش هندس��ی می گوید: »نبوغ هندسی كه با این 
قدرت در هنر اسالمی جلوه می كند، مستقیماً از آن تفكری سرچشمه 
می گیرد كه مخصوص اسالم است و اساطیری نیست، بلكه انتزاعی است 
و باید توجه كرد كه هیچ تمثیل و رمزی در جهان مش��هودات، برای 
بیان پیچیدگی درونی وحدت و انتقال از وحدت تقسیم و تكثیرناپذیر 
به- وحدت در كثرت- و یا -كثرت در وحدت- بهتر از سلسله طرح های 

هندسی در یك دایره و یا كثیرالسطوح ها نیست« )همان، 79 (.
پس می توان یكی از دالیل تنوع و تعدد نقوش در تزیینات معماری 
مساجد، به ویژه توپی های مسجد جامع یزد را، اشتیاق هنرمند به آشكار 
س��اختن روش��نایی و صفای دل از راه تذكر دانست. آنچه او را در كمر 
بس��تن به چنین طریقی، در راستای تش��رف به فتوت5 راغب ساخته 
است. هر صورت هنری كه در این راستا شكل می گیرد، دارای كیفیت 
مشخصی نیز می گردد كه بازشناسی آن را از سایر نمونه های هم عرض 
خود س��هل تر می گرداند. در اینجا اصل انسجام بصری قوت می گیرد. 

عاملی كه نه تنها بر كلیت اثر، بلكه بر اجزای آن نیز سایه می افكند. 
هنرمند مسلمان زیبایی و تناسب را در قرینگی، تكرار و استفاده 
مطلوب از فضای مثبت و منفی می داند."در نگاه او فضای خالی به همان 
اندازه اهمیت دارد كه فضای پر. این هردو می تواند حاكی از حضور امر 
قدسی در ماده باشد")نصر، 1389، 198(.  هیچكدام از این دو بر دیگری 
ارجحیت ندارد و این عامل خود سبب ساز رسیدن به هندسه ای متعادل 
و متناسب است، به گونه ای كه آزادترین خطوط و نقوش در این ساختار، 
اغلب به قرینگی می انجامد. به همین ترتیب پیوستگی جزء با كل و كل 
ب��ا جزء قوام می یابد و این همان چیزی اس��ت كه صوفی ایرانی آن را 

وحدت در كثرت و كثرت در وحدت می نامند. 

بررس�ی ص�وری نق�وش توپی در مس�جد 
جامع يزد

نقوش بكار رفته در توپی های مسجد جامع یزد را می توان به چهار 
دسته تقسیم كرد:

1-اس�ماء و صفات مقدس: اس��ماء مقدس بك��ار رفته در 

تصوير3 الف- توپی های مهری تکرار شده بر سطح ديوار، ورودی دهليز  راست.                         

تصوير3ب- توپی های مهری در برگيرنده نقوش اسمائی و متبركه، ديواره ورودی دهليز 
چپ.

تصوير4- نمونه توپی حکاكی شده بر مالط گچ، دهليز چپ.

پژوهشی بر توپی های گچی ته آجری با رویكرد به مسجد جامع یزد
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توپی های مسجد جامع یزد ازتنوع و تعدد قابل توجهی برخوردارند. 
اس��مائی مانند: اهلل، محمد، علی و صفاتی كه منسوب به خداوند 

هستند. مانند: الحسن، الملك، الصمد، احد وسمیع )تصویر5( 
درای��ن می��ان، اس��ماع متبرك��ه اهلل، محمد، عل��ی به دلیل 
جایگاهش��ان نزد مس��لمانان بیش از اس��ماء دیگر مورد استفاده 
قرار می گیرند. این اس��ماء به صورت تك��ی، قرینه مزدوج، تكرار 
چهار اسم حول یك محور و همچنین تركیب دو اسم در كنار هم 

درتوپی های مسجد جامع یزد دیده می شوند)تصویر6(. 

2-جمالت دعايی: جمالتی كه توصیف كننده توانایی های حق 
تعالی هستند و از تر كیب دو كلمه  بوجود می آیند مانند: الملك هلل، 
الحمدهلل، اهلل احد، اهلل الصمد )تصویر7( و یا جمالتی كه حالت توكل 
وتوس��ل دارند، مانند: یا اهلل، یا س��میع، یا حمید، ی��ا محمود، یا رافع، یا 

ستار، یاحكیم، یا حمید، یا علی، یا فاطمه )تصویر8(. 
خط مورد استفاده در توپی های مسجد جامع یزد، به جز چند نمونه 
انگشت شماركه از كوفی تزیینی ساده استفاده شده است)تصویر9(، 
مابقی كوفی بنایی ساده )معقلی( می باشد. دلیل استفاده از این خط 
را می توان در رابطه این خط با مبانی دینی مس��لمانان6 و سهولت و 

انعطاف پذیربودن این خط برای نقش اندازی و حكاكی دانست. 

3-نقوش هندس�ی: نقوش هندس��ی بكار رفته در توپی ها، 
بر ریتم اش��كال هندس��ی چون مثلث، مرب��ع، دایره وعنصر خط 
اس��توار اس��ت. در این بین می توان برخی از نقش��مایه های كهن 

ایران همچون چلیپای چهار شاخه و سه شاخه را به صورت مجرد 
و یا همراه با نقوش هندسی دیگر باز شناخت )تصویر10(. 

در تمامی این  نقوش، سادگی فرم به گونه ای است كه صنعتگر 
بتواند باحداقل ضربه و فش��ار ابزار، ب��ه مطلوب ترین فرم موجود 
دست یابد. به طور كلی نقوش هندسی در توپی های مسجد جامع 

را می توان به دودسته تقسیم كرد:
1- تزیینات��ی ك��ه از تكرار یك ش��كل هندس��ی س��اده در 
راس��تای عم��ودی، افقی و یا قطر قاب مس��تطیل ش��كل بوجود 

می آیند)تصویر11(. 
2- تزییناتی كه از درهم تنیده شدن خطوط ساده و یا حركت 

خطوط حول اضالع توپی بوجود می آیند)تصویر12(. 

4-نق�وش گياه�ی: نقوش گیاهی بكار رفت��ه در توپی های 
مسجد جامع یزد نسبت به نقوش دیگر از تعددكمتری برخوردارند. 
تزیینات در این گروه از توپ ها ش��امل تكرار انواع گلبرگ یا انواع 
اس��لیمی های كوچك حول محورعمودی و افقی و خطوط قطری 
قاب مستطیل ش��كل توپی و چرخش اسلیمی های كوچك روی 

قوسهایی با حركت درون گرا می باشد)تصویر13(. 
در نقوش گیاهی مس��جد جامع، تداوم نقوشی همچون گل و 
برگ نیلوفر، شاخه های پیچك، و كنگره به صورت  ساده و خطی 
مش��اهده می شود كه ریشه در هنر پیش از اسالم داشته و"نمونه 
آنه��ا را در گچبری های دوره هخامنش��ی، اش��كانی و ساس��انی 

می توان مشاهده كرد") كیانی،96،1376(.

تصوير5- الحسن، دهليز چپ، مشرف به گنبد - احد، دهليز راست - 
الملك، دهليز چپ، مشرف به گنبد.

تصوير 6- اهلل، محمد، دهليز چپ - علی، دهليز چپ، مشرف به ايوان- 
محمد، دهليز چپ مشرف به گنبد.

تصوير7- اهلل احد، الملك اهلل، دهليز راس�ت - اهلل الصمد، الحمد هلل، 
دهليز راست، مشرف به ايوان.
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تصوير8- ياحميد، يامحمود، ياسميع، ياحکيم، ياستار، ورودی دهليز چپ 
- يافاطمه، دهليز راست، مشرف به ايوان.

تصوير9- اهلل، از راست به چپ،1،2،3، دهليز راست، مشرف به ايوان- 4، 
دهليز راست، مشرف به گنبد.

تصوير10- تنوع نقشمايه چليپا در توپی های مسجد جامع، از راست به 
چپ، 1، دهليز راست، مشرف به ايوان،2، دهليز چپ،ورودی دهليز،3، 

4، دهليز چپ، مشرف به داالن، 5، دهليز چپ، مشرف به گنبد.

تصوير11- از راست به چپ- 1،2، دهليز راست، مشرف به گنبد- 4، 3، 
دهليز چپ، مشرف به گنبد.

تصوير 12- از راس�ت به چپ- 1، دهليز چپ، مشرف به ايوان-2،3،4، 
دهليزراست- 5، دهليز چپ، مشرف به گنبد.

تصوير13- از راست به چپ- 1،دهليز راست- 2،دهليز راست،به مشرف 
به ايوان- 4،5، 3، دهليز راست، مشرف به گنبد.

نتيجه
عالقه به تزیین وطبع كمال جوی انسان ایرانی، صنعتگر ایرانی 
را وا م��ی دارد تا در حد امكان، فرآورده دس��ت خود را مزین به انواع 
نقوش كند. حتی كوچك ترین اجزاء شئ ساخته شده از چشم او دور 
نمی ماند. برای برآوردن این مهم، صنعتگر از تكنیك های متنوعی بهره 
می جوید. چنانچه در مسجد جامع یزد، معمار بهترین مصالح و روش 
اجرا را برای تزیین سطوح صاف و یكنواخت دیواره دهلیزها برگزیده 
است. به گونه ای كه تنوع نقوش توپی ها و تناسب آنها با مكان، جدا از 
افزودن نور محیط، به خوبی چشم ناظر را برای مواجه شدن با فضای 

ملون ورنگین محراب و گنبد رفیع مسجد آماده می سازد.  
در نقوش توپی های مس��جد جامع می توان روند تداوم و تكامل 
برخی از  نقوش همچو گل لوتوس، نیلوفر و چلیپا را در قالبی جدید 
باز شناخت. همچنین نقوش بكاررفته در این تزیینات، حكایت ازجهان 
بینی انس��ان ایرانی در یك مقطع زمانی خ��اص دارد. برای مثال در 
توپی های دهلیزهای مسجد جامع، به ندرت می توان دو نقش اسمائی 
را دید كه ش��بیه به هم باش��ند. این نكته در مورد بسیاری از  نقوش 
گیاهی و هندسی نیز مصداق پیدا می كند و نمودی است بر گرایش 

پژوهشی بر توپی های گچی ته آجری با رویكرد به مسجد جامع یزد
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پی نوشت ها

Brike ended plugs 1 یا )توپی ته آجری( نامی اس��ت که دونالد ویلبر 

در کت��اب خود "معماری اس��امی ایران در دورۀ ایلخانان"برای این نوع تزیین  
برگزیده اس��ت )ویلبر،1346 ،86(. این نوع تزیی��ن در بین محققان ایرانی به 
گچبری ش��هری )دادور، 1385، 86(، بندکشی تزیینی )کیانی،1376، 65( و 
نقوش مهری)یاوری،1390،54( مشهور است. همچنین توپی ها در بین اساتید 

معماری سنتی یزد نوعی ،گچبری به حساب می آیند. 
  2 Unvala.      

3 م��اط گ��چ و خاک بیش��تر در طاق زنی، تیغه س��ازی و قش��ر آس��تر 

اندودکاری داخل ساختمان بکار می رود)یاوری،1390، 64(.
4 مصاحبه با استاد محمد قادری )1390( استاد معماری سنتی یزد، عضو 

مشاهیر معماری میراث فرهنگی یزد و مسئول مرمت توپی های مسجد جامع.
 5 هنر در اس��ام ارتباط مستقیم با فتوت که به عنوان یک منش، شأنی از 

تصوف بود،داش��ته است، بدین صورت که اگر کسی قصد وارد شدن به صنعت 
و پیش��ه ای همچون معماری و یا خطاطی را داش��ت، در ابتدا باید نزد اس��تاد 
خود که او نیز اهل سلوک بود، درس فتوت می آموخت )فتی می شد( و سپس 
درس فن و حرفه را فرا می گرفت )پازوکی، 1388، 46 (. هم اهل سنت و هم 
شیعیان حضرت علی را که بیش از سایر یاران پیامبر تجلی بخش وجوه باطنی 

پیام اسام بود را حامی همه "اصناف" و "فتوت" می دانند) نصر، 1389 ،16(.
6 دراسام سر منشأ هنر خوشنویسی را حضرت علی، سپس اقطاب صوفیه 

در تس��نن و امامان شیعه می دانستند) نصر، 1389 ،33( و دراقوال آمده است 
که خط کوفی را حضرت علی خلق کرد و هم او  بود که فرمود: »کل قرآن در 
س��وره اول آن مندرج است، سوره اول در بسم اهلل، بسم اهلل درب، ب در نقطه 

زیر آن  و نقطه زیر آن منم« )همان،32(.
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صنعتگر به تزیین در چار چوب آداب و اعتقادات زمانه و نگاه نکته سنج 
وی نسبت به اثرش، چرا که هدف او درخلق این نمونه ها، تنها ارضای 
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این بینش به خوبی توانس��ته است هنرمند را در آفریدن این آثار یاری 
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