
    ٨٥                                             92-85صفحات                                                                                                          
 1385 تابستان  •26 شماره •  نشريه هنرهاي زيبا                                                                                                                 

         

   توپي گچي ته آجريبررسي نقوش و شيوه تزيين                                  
  سلجوقي و ايلخاني در بناهاي دوره          

  ∗∗نصرت الملوك مصباح اردكاني - ∗دكتر ابوالقاسم دادور                                                                      
  8/84 /2:       تاريخ دريافت مقاله                                                                                                                           

  6/3/85:         تاريخ پذيرش نهايي                                                                                                                                     
                                         

                                  
 
  

  :چكيده
تـوپي  . تزيين آجري و تزيين گچبري     :شود  در بناهاي دوره سلجوقي وايلخاني  دو نوع تزيين اساسي ديده مي           

ينتي است كه با استفاده از گچ و آجر به وجود مي آيد؛ اما نه در رده تزيينات گچي قرار مـي               گچي ته آجري ز   
آرايه اي است قائم به ذات، با پشتوانه بصري قوي كه با سادگي ابتـدايي و  . گيرد و نه در زمره تزيينات آجري     

 نـوعي رهـايي و آزادي در   هماهنگي چشم نواز ساختمان را از بند تزيينات پيچيده و رمـز آلـود جـدا سـاخته،               
علت اصلي ايجاد توپي هاي گچي عالوه بر مباحث زيباشناختي اعتمـاد             .آورد  تركيب تزيينات بنا به وجود مي     

معماران و اساتيد زمان صفويه به پاتين روي آجرها كه ماده سخت نگهدارنده بدنه آجري و عدم تـراش ايـن                     
از بـين     در ندن عيوب آجرها و جلـوگيري از همـان تـراش          پاتين و كاربرد بند كشي هاي گچي به خاطر پوشا         

  .بردن پاتين آجر بوده است 
 
 
 

  :واژه هاي كليدي
  .ايلخاني سلجوقي، آجر، بند كشي،گچ، توپي گچي ته آجري،
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  مقدمه 
دوره سلجوقي و ايلخاني را مي توان نقطه عطفـي در تـاريخ معمـاري               

 و بروز شيوه هـاي تزيينـي        اشكال جديد معماري   .ايران محسوب نمود  
جديد سبب شد تا معماري ايران به تدريج يك شكل نهايي بـه دسـت               

  . هماهنگي وپختگي كامل برسد آورده ودر نهايت به انسجام،
كاربرد دو عنصر گچ و آجر هم به عنوان مواد و مصالح و هم به عنوان                

ترين شاخص هاي معماري ايـن دوران بـه          بخشي از تزيينات، از مهم    
سابقه استفاده از آجر در ايران به دوران باستان بـاز مـي         . شمار مي رود  

  گچ نيز از ديرباز در معماري ايراني . گردد
  در دوره .هم به عنوان ماده چسباننده و هم ماده زينتي به كار مي رفت

  

ــواع تزيينــات آجــري   ــدي،(ســلجوقي ان ــواع رج بن گــره  در شــكل ان
گچبـري   به صورت سـفيدكاري،    (و گچي  ...)سازي،بافت هاي متضادو  

 رواج و گسترش زيادي پيدا كـرد       ...)و   برهشته برجسته، شيرو شكري، 
در كنار گسترش شيوه و سبك هاي تزييني مـذكور بـا             ).1365پوپ،  (

كنار هم قرار گرفتن گچ و آجر و تلفيق ويژ گي هاي هنري و قابليـت                
ي در تـزيين    هاي كار بردي اين دو ماده هنرمندان به شيوه هاي نـوين           

يكي از اين شيوه ها بهره گيري از توپي هـاي گچـي             . بنا دست يافتند  
ته آجري است كه مي توان به عنوان يك تزيين خـاص ايـن دوران از    

  .آن نام برد

  پيشينه تحقيق
ويژگي برجسته توپي هاي گچي ته آجري اين است كـه              

مي توان آنهـا را در هـر دو رده تزيينـات گچـي و تزيينـات                
آجري دسته بندي نمود؛اگرچـه قرابـت و نزديكـي آنهـا بـه              
دسته تزيينات گچي بيشتر اسـت امـا همـين مـساله سـبب              

پژوهـشگران ايـن     گرديده تا در هنگـام بررسـي و تحقيـق،         
تزيينات را به دسته ديگـر وارد نمـوده از بررسـي تـوپي هـا               

تـاكنون تحقيـق جـامع و    سـبب   به همين   .صرف نظر نمايند  
گچبـري  (1توپي گچـي تـه آجـري       با تزيين    كاملي در رابطه  

 صورت نگرفته است و تنها مي توان از دونالد ويلبر           )شهري
معماري اسالمي ايران دوره  ايلخانان      "نام برد كه در كتاب      

روش اجـرا و دسـته    بخشي را به بررسي اين نـوع تـزيين،      "
 A كتـاب جلد سومدر .بندي نقوش آن اختصاص داده است

Survey of Persian art   ،آرتـور    نيـز، بخـش چهلـم
 بـه   "تزيينات معمـاري  " تحت عنوان  اپهام پوپ درمقاله اي   

صورت پراكنده در بخش هاي مر بوط به بررسـي تزيينـات            
گچي، آهكي و آجري به اين شيوه تزييني اشاره نموده است           
،اگرچه در آنجا نيز نويسنده تنها به ذكـر مطالـب و دانـسته              

-Brike"در واقع نـام     . ه است هاي دونالد ويلبر اكتفا نمود    

ended plugs ) نامي است كه ")توپي گچي ته آجري   
  

  
دونالد ويلبر براي اين نـوع تـزيين در كتـاب خـود برگزيـده       

  .است
در ميا ن پژوهشگران ايراني نيز اين روند ادامه يافته است و            
متاسفانه محققان توجهي به بررسي اين نوع تـزيين ننمـوده      

زيـر  "تزيينات وابسته به معماري ايـران       "ب  تنها در كتا  . اند
نظر محمد يوسف كياني در بخش بررسـي تزيينـات آجـري        
نوشته دكتر سيمون آيوازيان به صورت بسيار كوتـاه و گـذرا            

  .به اين نوع تزيين اشاره شده است

  قيروش تحق
روش ميداني و كتابخانـه اي       تحقيق حاضربااستفاده ازدو  

كـار بـا اسـتفاده از روش        بخـش  اصـلي       .انجام شده اسـت   
 بنـاي شـاخص     11ميداني صورت گرفته بدين ترتيـب كـه         

مربوط به دوره سلجوقي و ايلخاني در اسـتان اصـفهان كـه             
هنوز امكان بازنگري و بازيابي تزيينات در آنها موجـود بـود            

تـوپي گچـي تـه     انتخاب شدند و مراحـل بررسـي تزيينـات          
 بـه كـار     روش اجـراي آنهـا ونـوع       ،)گچبري شهري ( آجري

ضمن اينكه با    .گيري توپي ها در اين بنا ها صورت پذيرفت        
تهيه تصاوير متعدد از نقوش به كار رفته و اسـتفاده از سـاير              
تصاوير تهيه شده از سازمان ميراث فرهنگي كشور طراحـي          

 .شماتيك نقوش و دسته بندي آنها امكان پذير گرديد
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 از منابع مختلفي جهت جمع آوري  دربخش تاريخي
اطالعات مورد لزوم مربوط به بناهاي مختلف استفاده شده 

 كتابخانه ملي، در منابع موجود :اين منابع عبارتند از .است
كتابخانه دانشگاه شيراز و دانشگاه الزهرا؛ اسناد و مدارك 
 سازمان ميراث فرهنگي كشور شامل آرشيو عكس سازمان،
 اطالعات بناهاي تاريخي و فرهنگي موجود در سايت
سازمان ميراث فرهنگي،و اسناد و اطالعات موجود در 
ادارات ميراث فرهنگي شهرها و استان هاي مختلفي 

 زنجان، نايين، اردستان، زواره، كاشان، همچون اصفهان،
   ... .قزوين و

گچبـري  (توپي گچي ته آجري  پيشينه تزيين   
   در ايران)شهري

 در واقع نوعي )گچبري شهري( توپي گچي ته آجري   
تزييني است كه به طور معمول در فضاهاي  2بند كشي

مستطيل يا مربع شكل و در فاصله ميان دو آجردر جهت 
اين توپي هاي گچي در  .طولي ياعرضي صورت مي پذيرد

يك دوره به نسبت طوالني از اواخر دوره غزنويان تا پايان 
اما اوج دوره  .استفاده مي شدندپس از آن ايلخاني و حتي 

ستفاده از آنها را مي توان در زمان سلجوقي و رواج و ا
قديمي ترين نمونه اين نوع تزيين را مي  .ايلخاني دانست

كياني، ( ،سنگ بست خراسان از دوران غزنويان در توان
اما نمونه هاي شاخص تر را  . مشاهده نمود)65، ص1376

و  مي توان در مساجد جامع اردستان، زواره، برسيان
پس از مدتي استفاده  .شرف مشاهده نمودكاروانسراي رباط 

نمونه از اين نوع تزيين بسيار متداول گرديد به گونه اي كه 
هاي اين توپي ها را مي توان در بسياري ازبناهاي ساخته 

هده كاروانسراها و مقابر مشا شده  از مسجد و مدرسه تا
هنوزبه جامانده  تا امروزكه  برجسته ترين نمونه هايي .نمود
 توان در بناهايي همچون مساجد جامع اصفهان، مي ار اند

قزوين، ورامين، مسجد پامنار  ، اشترجان، گلپايگان،3نايين 
 قزوين، مسجد فريومد، مسجدحيدريه مسجدعلي، زواره،

مسجد كاج، مسجد ازيران،  مسجددشتي، منار گار، مسجد و

مقبره پيربكران در اصفهان، مقبره حمداهللا مستوفي در 
برج مقبره اي  قبره اولجايتودر سلطانيه زنجان،قزوين، م

برج  بسطام، برج هاي خرقان، مقبره امير ارسالن جاذب،
عال الدين ورامين، گنبد علويان همدان و كاروانسراي رباط 

  .4شرف مشاهده نمود
  جنس و مصالح

گچبري ( توپي گچي ته آجريهمان گونه كه ذكر شد 
آجري و در فاصله  به طور خاص بر روي ديوارهاي )شهري

 مورد استفاده در 5مالط.بين سرهاي آجرها به كار مي رود 
اين نوع تزيين به طور عمده گچ و در بعضي موارد تركيب 

اما آنچه كه در  .گچ و خاك، گچ و گل و يا آهك مي باشد
اين مقاله به طور خاص مد نظر قرار دارد آن دسته از 

يبات آن ساخته و تزييناتي است كه بيشتر با گچ و يا ترك
  .پرداخته شده اند و در پيوند با آجركاري ديوار قرار دارد

   توپي ها روش اجرا و ويژگي
در آجركاري نماي بناها به جز مواردي معـدود، در عمـده            
بناها در جهت طولي و عرضي فاصله اي بين دو آجر يـا دو              
بند آجر وجود دارد كه گاهي اين فاصـله خـالي مـي مانـد و        

ن را با مالطي از گچ، همرنگ با آجر يا متفـاوت بـا              گاهي آ 
بارتست از بند   آن در مايه نخودي يا سفيد پر مي كنند كه ع          

  ).1طرح( كشي ساده، 

  
 تصوير شماتيك از بند كشي ساده گچ در - 1طرح 

  ه قرار گيري تپي هاي گچي ته آجريديوار آجري و نحو

 پـنجم   و  چهـارم  اما در اغلب آثار معماري از حدود  قـرن           
هجري به بعـد، نـوعي نقـش انـدازي بـر روي ايـن بنـدها                 
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متداول گرديد كه به نماي بنا جلـوه خاصـي بخـشيده و بـه       
ايـن  . گونه اي جدا ناپذير با سطح آجركاري در پيونـد اسـت           

نوع بند كشي  به صورت عمودي در فاصله ميان آجرهـا در             
بـه ابعـاد    ) مستطيل يا مربع شـكل    (  يك فضاي چهارگوش  

 سـانتيمتر صـورت     3-6 سانتيمتر و طول     3-4ريبي عرض تق
بند كش پس از قراردادن مالط و صـاف كـردن           . مي پذيرد 

آن، به كمك قالب يا دست به نقش اندازي بر روي آن مـي      
نمونه هاي اوليه و ساده اين نوع تـزيين          ). 1طرح  ( پردازد،  

را مي تـوان در سـنگ بـست خراسـان  از دوران غزنويـان                 
ليكن رواج فراوان و تحـول آن را طـي سـده            . ودمشاهده نم 

 هاي سلجوقي و ايلخاني شاهد هـستيم      هاي بعدي در دوره     
  .)65ص  ،1376 كياني، (

توپي گچي ته آجـري بـه طـور كامـل بـه آجـر               
در سر تا سر    . وابسته است و جز در كنار آجر ظاهر نمي شود         

هاي تزييني مي توان توپي هـا        سطح ديوار و بين آجركاري    
 ديوار تا بلندترين نقاط روي پايه گنبـد و          6از محدوده ازاره  را  

بـه كـار گيـري       . حتي در سطح داخلي گنبد مـشاهده نمـود        
هاي گچي ته آجري بر روي سـطح ديـوار هـيچ گـاه               توپي

اتفاقي و تصادفي نبوده و همـواره بـر اسـاس يـك طـرح و                
تمامي اين اجزاء كوچـك در      . نقشه كلي صورت گرفته است    

 در كنار بندهاي تزييني آجر تركيبات هندسي زيبا         كنار هم و  
و شكيلي به وجود مي آورند كه در سطوح وسـيع و گـستره              

هـر جـزء بـدون      . پهن و نامحدود ديوار قابل تشخيص است      
توجه به سرشت و ماهيت آن در يـك مجموعـه اسـت كـه               
ارزش  تزييني پيدا مي كند و اين مجموعه نيز در ارتباط بـا              

  . يك آذين كلي را مي آفريندديگر مجموعه ها
 اين شيوه تزييني به طور كامل بر اسـاس تفكـر           
اسالمي شكل گرفته است كه فرد بدون ساير آحاد جامعـه و    

هاي ديگـر نمـي      هر گروه بدون سازش و همسويي با گروه       
، ص  1380آيت اللهي،   ( تواند در جامعه اسالمي پايدار بماند     

250( .  
  )الف و ب 1 ، تصوير 2طرح ( 
  

  
 طرح چند نوع تزيين به وجود آمده از ارتباط -2طرح 

  منظم توپي ها با آجر كاري ديوار

  يافته ها
 بيش از هـر      توپي هاي گچي ته آجري     گستردگي كاربرد 

 مربـوط  _ گچ و آجر     _چيز به نوع ماده مورد استفاده در آن         
 گچ و آجر در هر نقطه اي از ايران به راحتي يافت             .مي شود 

ين امكـان را بـه وجـود مـي آورد تـا مـردم هـر                 مي شد و ا   
منطقه، هر نوع تزيين مشابه با بناهاي مشهور پايتخت را در           

امـا در ايـن بـين       . بناهاي محل زندگي خـود ايجـاد نماينـد        
تاثيرات بـصري عميـق تـزيين تـوپي گچـي تـه آجـري را                

  . نبايست از خاطر دور نمود 

  
يـان بنـد هـاي      نحوه قرار گيري تـوپي هـا در م        - الف 1تصوير  

  .)مقبره پير بكران اصفهان(آجر،

 
 نحوه قـرار گيـري تـوپي هـا در ميـان آجرهـاي                -ب  1تصوير

كه از كنـار هـم قـرار        "اال"ديوار و در كنار هم ؛در تصوير كلمه         

  .گيري توپي ها شكل گرفته قابل تشخيص است
 
 



٨٩  
   ...تزيين توپي گچي ته آجريررسي نقوش و شيوه                                                                                                     ب

                                                                               
ها به طور عمده و نه هميـشه از سـادگي            طرح و تزيين توپي   

در بيرون آغاز  شده به تدريج در فضاهاي دروني به پيچيـدگي و      
به نحوي كـه طـي يـك        . هاي آن افزوده مي شود     تنوع تركيب 

روند از پيش تعيين شده و آگاهانه توجه و تمركز را از طرح ساده              
هـا بـا هـم و سـپس          تر تركيب توپي  يك توپي به طرح پيچيده      

ها با آجركـاري همـراه آن معطـوف مـي دارد و در               تركيب توپي 
نهايت چشم بيننده را آمـاده پـذيرش تزيينـات فـراوان و شـلوغ               

رار گيـري در     ق م گچبري شده و ذهن را براي      هاي عظي  محراب
هـا،   فضاي پيچيده و رمزآلود انبـوه گـره هـاي هندسـي، بـرگ             

ي در هم تنيده  تزيينات محراب ها متمايل         ها و ساقه ها    پيچك
  .مي نمايد

  
  7طبقه بندي نقوش به كار رفته در توپي ها

هاي به كار رفته در زمينه توپي هاي گچـي تـه آجـري از               نقش  
اگرچه مي تـوان پـاره اي از        . تنوع قابل توجهي برخوردار هستند    

 اين نقش ها را در ساير تزيينات مربوط به معماري نيـز مـشاهده   
نمود اما ظرافت توپي ها و محدوديت فضايي كه توپي ها در آن             
ها جاي مي گيرند به آفرينش برخي از نقوش خاص ايـن شـيوه              

  .تزييني منجر گرديده است
به نظر مي رسد نقوش در دوره سلجوقي ساده تر و كم عمق تـر    
هستند، اما پس از آن در دوره ايلخاني بـر پيچيـدگي نقـش هـا                

عالوه بـر   .ق نقش ها تا حدي بيشتر شده است  افزوده شده و عم   
  .اينكه كثرت به كارگيري آن ها نيز افزايش يافته است

با اينكه دسته بندي نقوش نيازمند بررسي كليه بناهايي است كه           
ه برخوردارند اما با توجه به مدارك موجـود مـي           ياز اين نمونه آرا   

هاي گچي ته آجري     هاي به كار رفته در زمينه توپي       نقشتوان  
  :تقسيم نمود )86، ص1365ويلبر،  ( گروه4را مي توان به 

شـامل اهللا، محمـد و علـي در مايـه            _اسماء مقدس  .1
  :8 ساده نوع اولخط كوفي بنايي

كلمات اهللا، محمد و علي تنها كلمات مقدسي هستند كـه در            
بر خالف تنـوع    . هاي گچي ته آجري به كار رفته اند        زمينه توپي 
  لمات مقدس، كثرت به كار گيري آنها فراوان بوده و كم اين ك

  
در بسياري از بناها به خـصوص مـساجد بـه كـار رفتـه انـد؛                 
مضاف بر اينكه كنارهم قرار گرفتن منظم و هدفدار سـاير انـواع             

هاي گچي ته آجري در مقياس وسيع سطح اغلب ديوارهـا            توپي
اد نمـوده    را ايجـ   "يـا علـي   "، و   "يا محمد " ،"يا اهللا "عبارتهاي  

ها را مي توان در مقبره پير بكران مسجد          نمونه اين نقش   .است
جامع اشترجان، مسجد جـامع قـزوين و امـامزاده خواجـه عمـاد              

   ).3طرح  ( 9الدين قم مشاهده نمود
  

  
  

رفتـه در مـتن توپيهـاي گچـي تـه           كلمات مقدس به كـار      - 3طرح  
  آجري

  
  :هاي هندسي نقش .2

لمانان بـا هـر گونـه تزيينـات         از لحاظ مذهبي مخالفت شديد مس     
تصويري كه جنبه اي از بت پرستي به شمار مي آمـد باعـث توجـه                

 1379 هـيلن برانـد،   ( شـد ] و هندسـي  [شديد به تزيينـات انتزاعـي       
  . )168ص

هاي گچي تـه     هاي مشاهده شده در بين توپي      عمده ترين نقش  
هـاي هندسـي كـه بـر روي          نقش. هاي هندسي هستند   آجري، نقش 

در . هاي بصري خاص و دقيقي دارند      ه كار رفته اند  ويژگي     ها ب  توپي
ها با پرهيز از تنـوع و پراكنـدگي، هـر نقـش تنهـا بـا                  كليه اين نقش  

استفاده از يك يا دو عنصر اوليه و ابتدايي مثل خـط و مثلـث، خـط و                  
 شكل گرفته است؛ رعايت دو اصل تكـرار و          …دايره، مربع و مثلث و      

تم، حركت و هماهنگي در روابط بـين عناصـر          تقارن همراه با ايجاد ري    
كنـار هـم    . هر نقش موجب ايجاد انبوه طرح هاي متنوع گرديده است         

قرار دادن اين طرح ها به خوبي روند  تحول و تكامل تدريجي آن هـا                
هـر  . از يك طرح ساده اوليه به طرح هاي پيچيده تر را نشان مي دهد             

ساير طرح ها قـرار مـي       طرح در عين اينكه در يك زنجيره متصل به          
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گيرد، در هر بناي خاص با توجه به محتواي بصري مـورد نيـاز در آن                

  خاصي مي يابد كه تنها در ارتباط با آن بنا و ساير تزيينات               ويژگيبنا  
نمونه هاي بسيار زيبايي از ايـن       . موجود در آن مكان قابل تفسير است      

 جامع اصـفهان،    دسته نقوش در بناهايي چون مقبره پيربكران، مساجد       
، ورامـين، گنبـد علويـان       )فرومـد ( گلپايگـان، فريومـد    زواره، اردستان،

 و بسياري بناهاي ديگر وجود      همدان، برج هاي خرقان، مقبره اولجايتو     
  .)1 و تصوير 5 و 4طرح هاي (  دارد

  
 برداشت   و ترسـيم توسـط   -طرح نقش هاي هندسي    -4طرح  

  .مصباح
   :هاي گياهي  نقش.3

زييني ابنيه در دوران سلجوقي را مـي تـوان بـه گونـه              معماري ت 
هـاي زنـده     گفتگويي تعريف كرد كه بين اصول هندسـه و حركـت          

اتينگهـاوزن  (  طـرح هـاي گيـاهي صـورت گرفتـه اسـت            اسليمي و 
بنابراين قرارگرفتن نقش گياهي در قالـب هندسـي        . )40، ص 1381،

  . هاي گچي ته آجري چندان دور از ذهن نمي نمايد توپي

  
برداشـت و ترسـيم توسـط       -سير تقريبي تحـول تزيينـات هندسـي       -5طرح  
  .مصباح

هـا شـامل     هاي گياهي به كار رفته در تـزيين تـوپي          كل نقش 
 برگ. انواع برگ، گل و اسليمي هاي كوچك و ظريف مي گردد          

ها در اغلب مـوارد بـر روي قـوس هـايي بـا حركـت چرخـشي                  
 قرار گـرفتن متـوالي      و در بعضي از بناها    10درونگرا قرار گرفته اند   

 6طـرح  (چند قوس يك آرايه زينتي بزرگتر به وجود آورده است،  
اسليمي ها نيز يا به صورت تكي و يـا در تركيـب هـاي چنـد                 ). 

اين تركيب هاي چنـد تـايي در بـسياري از     . تايي ديده مي شوند   
  ).6طرح ( شوند  موارد با نقش مركزي از يك گل همراهي مي

ي گچي ته آجري بـا نقـش طبيعـي در            ها كاربرد عمده توپي  
نقـش تـوپي   . درون گره هاي هندسي ساخته شده از آجـر اسـت   

هاي درون گره ها عالوه بر فرم هاي گياهي شامل بـاز سـازي               
تر و يا تركيب عناصر هندسـي        شكل اجزاء گره در اندازه كوچك     

از بناهـاي شاخـصي   . مثلث و نقطه نيز مي شـود     ساده مثل خط،  
هي در آنها به كار گرفته شده است مي تـوان بـه          كه تزيينات گيا  

برج هاي خرقـان، مقبـره       مسجد جامع ورامين،   مقبره پير بكران،  
  .اولجايتو، منارسين و رباط شرف در كنار ساير بنا ها نام برد

هاي گچي تـه آجـري در ميـان گـره هـاي              به كار گيري توپي   
 11ه كاري هندسي باعث شده تا در بسياري از موارد به اشتباه آژد          

فرض شوند، در حاليكه آژده كاري نوعي تزيين گچي اسـت كـه         
هـاي   فقط بـر روي سـاير تزيينـات گچبـري و اغلـب گچبـري              

 برجسته و بر هشته ظاهر مي شود و از نظر طرح و نقش با توپي              
 ها كامال متفاوت بوده تنها شامل طرح ها و گره هـاي هندسـي             

   .مي گردد
  .برداشت و ترسيم توسط مصباح - طرح تزيينات گياهي- 6طرح 

 :زنجيره هاي خمپا .4



٩١  
   ...تزيين توپي گچي ته آجريررسي نقوش و شيوه                                                                                                     ب

زنجيره هاي خمپا آن گروه از تزيينات هستند كه تنها از تركيـب             
دو گروه از تزيينات را مي       به وجود آمده اند؛   "خط" عنصر بصري 

  :توان در رده زنجيره هاي خمپا قرار داد
به تزييناتي كه از تكرار متوالي و زنجيروار يك نقش اصلي           . الف

طـرح هـاي اسـتفاده شـده در ايـن           . دنبال هم به وجود آمده اند     
تزيينات قابليت خطي زيادي دارند و انعطاف زياد آنها اين امكان           
را به وجود مي آورد تا به راحتي در هر فضا و زاويـه اي بـه كـار         

  هاي  اين نوع تزيين را مي توان بيشتر بر روي ستون. روند
  ).2تصوير (شاهده نمود آجري محراب هاي گچبري شده م

تزييناتي كه به طور مشخص از حركت و در هم تابيدن يك            . ب
امتـداد  . در فضاي توپي به وجود آمده اند      ) يك فرم خطي    ( خط  

هاي افقي بندكشي به درون فضاي تـوپي، حركـت      يافتن كالف 
آن در اين فضا و در هم تابيده شدن آن در اين فضا، يـك نـوع                 

ود آورده است كه بـيش از هـر چيـز حـس             زنجيره تزييني به وج   
زنجيره هاي خمپا  بيش از ساير نقاط در . حركت را القا مي نمايد   

جامع گلپايگان، جامع برسيان، جـامع       بناي مسجد جامع  قزوين،    
زواره، جامع اصفهان، مقبره حمـداهللا مـستوفي در قـزوين، بـرج             

   ).7طرح (مقبره اي بسطام و برج مراغه قابل مشاهده  هستند 

  
  .برداشت و ترسيم توسط مصباح-طرح تزيينات زنجيره هاي خمپا-7طرح 

  

  
  .طرح زنجيره هاي خمپا بر روي ستون هاي آجري-2تصوير

رييجه گينت
دريـك   استفاده پيوسته از توپي هاي گچي ته آجـري  

طوالني از اواخـردوره غزنويـان تـا پايـان ايلخـاني             مقطع زماني 
ي مبين ويژگي برجسته تزييني بودن      به خوب  پس از آن     وحتي تا   
  .آن است

، سادگي طرح ها ودردسترس بودن مواد سهولت توليد
مورد استفاده در توپي هاي گچي همگـي عـواملي هـستند كـه              

امـا در عـين حـال        موجب گسترش كاربرد توپي ها گرديده انـد؛       
گچبـري  ( تـوپي گچـي تـه آجـري       تاثيرات بصري عميق تزيين     

  .طر دور نمود را نبايد از خا)شهري
هاي گچي ته آجري را اگر بتوان نوعي پوشش          توپي

 )كاغـذ ديـواري   (ديوار محسوب كرد همچون يك كاغذ تزيينـي         
رنگ سفيد گـچ از خـشونت و زبـري      ازيكنواختي ديوارمي كاهد،  

سطح آجركاري ديوار كاسته و تعادلي در نماي سراسر آجري بنـا            
ها از سـادگي در     درعين حال تحول نقوش توپي       .ايجاد مي كند  

بيرون به پيچيدگي و تنوع در درون، روندي را ايجاد مي كند كه             
نتيجه آن ايجاد تعادل بصري و هماهنگي ميان تزيينات پيچيـده    
و شلوغ محراب هاي گچبري با ساير تزيينات بناست به نحـوي            
كه مي توان استنباط نمود نقوش توپي هـاي گچـي تـه آجـري               

ادل را ميان نقـوش محـراب هـاي         نوعي ارتباط هماهنگ و متع    
وار يـ ل و ساده آجركاري د    يم گچبري شده و طرح هاي شك      يعظ

  .نديجاد مي نمايها و سقف ها ا
ه يـ نـي ابن  ييدر مجموع مي توان گفت نمـود هـاي تز         

شي يـ ارنـي و آ   ييع ارزش هاي تز   ييلخاني بدون تض  يسلجوقي و ا  
ه اجـزا و    يـ ك بنـا بـا كل     يـ تابع نمودهاي معماري بـوده اسـت و         

وسته و هماهنگ تـصور     يك كل به هم پ    يواحدهاي آن همچون    
ي گر امكـان حـضور نمـ      يي بدون اجزا د   يچ جز يي ه يگو .مي شد 

ژه بناهاي  يشه در ساخت و ساز بنا به و       ين گونه تفكر و اند    يا.ابدي
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   . دنش تلقي شوي آفرداجامعه به سوي كل و اصل و مبز از  يـ تي معنـوي در گر    فايـ مقدس همچون مساجد مي توانـد ره      

تصاوير اين مقاله با همكاري جناب آقاي نيكنام الهوردي زاده تهيه گرديده است كه بدين وسيله از ايشان كمال تشكر                    كليه   :اريزسپاسگ
  .به عمل مي آيد

 :پي نوشت ها
اگرچه ساير محققين از .صورت گرفته است به عنوان اولين محقق كه اين نوع تزيين را گزارش نموده دونالد ويلبراين نامگذاري با استناد به نظر   1  

  .ياد مي كنند")شهر گچي (گچبري شهري"اين نوع تزيين با عنوان 
   .پر كردن درزهاي باقي مانده بين آجرها با مالت هاي مختلف: بند كشي  2 
 ، جلد سوم    Asurvey of Persian artمربوط به مسجد جامع نايين در مجموعه ) گچبري شهري(نمونه هايي از تزيين توپي گچي ته آجري   3

مورد فوق تنها مورد گزارش شده از كاربرد اين نوع تزيين در مسجد نايين محسوب مي شود و به دليل . توسط دونالد ويلبر ذكر شده است1289، صفحه 
  .كمبود منابع موجود در اين رابطه به آن استناد شده است

  : نيز مجموعه كامل تر از بناها نگاه كنيد به براي تعيين تقدم و تاخر تاريخي بناها و  4
  . ترجمه ابوالحسن سروقد، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس،مشهد  ،" آثار ايران"،)1365 ـ 66(گدار، آندره و سيرو،ماكسيم

  :و نيز 
  .،تهران)سمت( دانشگاهها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني،")دوره اسالمي(معماري ايران "،)1379(كياني، محمد يوسف

  .خميرهاي چسبنده اي كه براي پوشش سطوح و چسباندن مصالح ساختماني به يكديگر به كار مي روند...مخلوط آهك و ماسه و :مالط   5
  .و تزيين مي شودبخش زيرين ديوار در داخل و خارج ساختمان كه معموال از مصالح مقاوم تر ساخته مي شود و تا حدود يك متر پوشيده :ازاره  6 
ق نقشها يل دقيه و تحليلبر صورت گرفته است اما تجزين نوع  طبقه بندي نقوش براساس طرح كلي ارائه شده توسط دونالد وي الزم به ذكر است كه ا 7

  .و توسط نگارنده صورت گرفته است) دانييم(قيافته هاي حاصل از تحقيه بر يق هر گروه از نقشها با تكيو صورت بندي دق
  . تعيين نوع خط به كار رفته بر طبق طبقه بندي انجام گرفته توسط مرحوم استاد حبيب اله فضائلي صورت گرفته است  8
نكته حائز اهميت ان است كه توپيهاي گچي ته آجري با انواع تزيينات هندسي ، گياهي ،زنجيره هاي خمپا و اسما مقدس را مي توان در كليه بناهاي                              9

  .هده نمود و مثال هاي ذكر شده تنها جهت تاكيد بيشتر آمده انداين دوران مشا
نمونـه  . اين شيوه به كارگيري برگ بر روي قوس از روش هاي رايج دوره ساساني محسوب مي شود كه به همين صورت به هنر اسالمي منتقل شد                     10

  .هاي اوليه اسالمي آن را مي توان در مسجد نايين مشاهده كرد 
 
  .ايجاد سوراخ هاي بسيار ظريف و نسبتا عميق در گچ بري ها  بر اساس طرح هاي منظم هندسي:ري آژده كا  11
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