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آجر و هنر آجرکاری از دوران باستان تا امروز

چکیده
در هنر آجرکاری، معماران خوش ذوق، گلچین ها و نقوش بسیار زیبا و دل نشینی را خلق کرده اند که برخی از آن ها از گنجینة  هنرهای 
بس عمیق معماری تا به امروز برای ما به میراث باقی مانده است. نقوش و گلچین های بسیار شگرف از حرکات و نقوش آجری و شیوه های 
اجرایی، تنوع و روش های ارزش مندی را از گذشــتگان به جا گذاشته که می تواند برای نماسازی ساختمان های امروزی مورد استفاده 
قرار گیرد. این امر باعث می شود، تحّولی ریشه ای در زمینة ارتقای فرهنگ غنی معماری ایران به وجود آید. هدف از نگارش این مقاله، 
در مرحله اول بیان چگونگی روند تولید آجر و انواع آن و نیز بررسی تزئینات آجری در معماری اسالمی ایران بوده است. در این نوشتار 
از روش کیفی توصیفی و تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. به این صورت که نخست بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مشاهدة میدانی 
در زمینه های مختلف، مصالح شناســی، هنر تزیینات در معماری دورة اســالمی، تکنیک های اجرایی در مصالح سنتی، هم چنین استفاده 
تجربی از مطالب نظری و اجرایِی میدانی، به خصوص پیگیری آموزه های اســتادان بزرگ گذشته به جمع آوری داده ها و برخی اصول 
زیبایی شناسی دورة اسالمی ایرانی در زمینة آجرکاری در جهت شناسایی و شناخت مخاطبان به درک هرچه بیش تر اشتراکات کالبدی و 
تزیینات کارشده در معماری دوره اسالمی پرداخته شده است. از این رو، استنتاج تحلیلی و تجربی تزیینات وابسته به آجرکاری معماری 
دورة اسالمی در کنار همدیگر، به شکل مجموعه واحد در زمینة شناخت این هنر، انواع آن در روش اجرا و هنرهای وابسته به آن تدوین 

شده است.

واژگان کلیدي: آجر، آجرکاری، تزیینات آجر، هنر آجرکاری.
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مقّدمه
آجر یکی از مصالح ارزش مند در بناهای باستانی و سنّتی و آثار 
معماری امروزی بوده اســت که از آن در پی های آجری، کرســی 
چینی، دیوارسازی، ستون های قطور و ظریف، جرز، پایه، قوس ها و 
پوشش انواع طاق ها، دیوارکشی ها، طاق نماسازی ها، کف فرش ها، 
و در اسکلت ســازی و استخوان بندی و نماســازی فضاها و بناهای 
مختلف از قبیل مســاجد، حســینیه ها، مدارس، عمارت و کاخ ها، 
پل ها، کاروان سراها، بازارها، حجره ها، آب انبارها و منازل مسکونی 

و بسیاری دیگر استفاده و به کار گرفته  شده است.
گفته می شود چادرنشــینان برای پختن غذا زمین را به اصطالح 
اُجــاق چال می کردند. در اثر آتش درون اجاق دیواره و کف اجاق 
که خاکی بود پخته و ســخت می شــد. همین پدیده سبب پختن 
خشــت و به وجود آمدن آجر شــد )زَُمرشیدی، 1384: 12(. حداقل 
5000 ســال است که آجر ساخته شده از خاک رس به کار می رود. 
گویا اول بار، آن را برای ساختن شهرهایی در بین النهرین و درة سند 
در پاکستان کنونی به کار بردند. انسان  در ابتدا، برای درست کردن 
خشــت، گل رس و کاه را، با لگد کــردن آن ها، مخلوط می کرد. 
آنــگاه، مخلوط آماده شــده را در قالب های مربع و یــا در مواردی 
مســتطیلی می فشرد و در آفتاب خشــک می کرد. خشتی که در 
آفتاب خشک شده بود نمی توانست بدون کاه خودش را نگه دارد. 
سرانجام، مردم بابل، آشــور و مصر باستان دریافتند که با گداختن 
رس آجرهایی به دست می آید که محکم تر و در برابر هوا و فشار 

نیروها مقاوم تر از خشت است. 
آجر واژ ه ای بابلی و نام خشت نوشته هایی بوده است که بر آ   ن ها 
فرمان، منشــور و جز این ها را می نوشتند )نعیما، 1334(. ساده ترین 
تعریفي را که بخواهیم براي آجر ارائه کنیم آن اســت که بگوییم 
آجر حدوداً جســم سختی است مصنوعي که از پختن خاک رس 
با اسکت ســازی اصلي هم چون با مقاومت حدوداً سنگ به دست 
می آید و ابعاد آن مطابق احتیاج قابل تغییر است. آجر هم چنین به 
عنوان یکی از مصالح ساختمانی از دیرباز مورد استفاده بوده  است. 
مصرف آجر به عنوان مصالح ســاختمانی در ایران ســابقه باستانی 
دارد. در حال حاضر با توّجه به باال رفتن تراکم جمعیت و ساخت 
بناهای چندین طبقه استفاده از آجر در اسکلت این نوع ساختمان ها 
مقدور نیست و از اسکلت های فلزی یا بتنی استفاده می شود؛ ولی 
از آجر برای دیوارســازی میان دهانه ســتون های فلزی و بتونی و ... 
خصوصاً در نماسازی استفاده فراوان می شود و یا آن را در قسمتی 
از سالن و ســایر فضاها به طور نمایان به کار می برند. اما رفته رفته 
از آن برای نماکاری و زیباســازی بنا نیز اســتفاده شد؛ به طوری که 
آجر از این منظر در معماری ایران جایگاه ویژه ای یافته اســت و از 
گذشــته تا کنون از آن برای نماسازی ساختمان استفاده شده است. 
این مقاله تالش دارد تا ضمن کنکاش در تاریخ پیدایش آجر، تنوع 
تزیینات و شیوه های اجرایی آجرکاری را در نماسازی ساختمان در 

سیر تاریخی آن مورد پرسش و بررسی قرار دهد و میزان جذابیت و 
مقبولیت عام تزیینات آجرکاری و نمودهای آن را در معماری امروز 

ایران به بحث بگذارد.

روش پژوهش
در ایــن نوشــتار از روش کیفی توصیفــی و تحلیل محتوا بهره 
گرفته شــده است. به این صورت که نخســت بر اساس مطالعات 
کتابخانه ای و مشاهدات صورت گرفته در زمینه های مصالح شناسی، 
هنر تزیینــات در معماری دورة اســالمی، تکنیک های اجرایی در 
مصالح سنّتی، هم چنین استفادة تجربی از مطالب نظری و اجرایِی 
میدانی، به خصوص پیگیری آموزه های اســتادان بزرگ گذشته به 
جمع آوری داده ها و برخی اصول زیبایی شناسی دورة اسالمی ایرانی 
در زمینة آجرکاری در جهت شناسایی و شناخت مخاطبان به درک 
هرچه بیش تر اشــتراکات کالبدی و تزیینات کارشــده در معماری 
دورة اســالمی پرداخته شــده اســت. از این رو اســتنتاج تحلیلی و 
تجربی تزیینات وابســته به آجرکاری معماری دورة اسالمی در کنار 
همدیگر، به شــکل مجموعة واحد در زمینة شناخت، انواع آن در 

روش اجرا و هنرهای وابسته به آن تدوین شده است.

مباحث نظری پژوهش
آجر

آجر پارســی تازه شده ی آگور )پرتو، 1373، به نقل از محمودی 
1389(، آجور، اُجر، اُجور، آغر، آگر، اُگور )رفیع سرشــکی، 1381: 
22( و معرب آگور )دهخدا، 1377: 73( است که در پارسی باستان 
آگوروم، در کردی مهابادی خشتی سور و در سیستانی کرک گفته 
می شــود )رفیعی سرشکی، 1381: 22(. در فرهنگ لغات انگلیسی 
آریان پور، خشــت پخته، آجری، به رنگ آجر، مثل آجر، آجرکاری، 
با آجر ســاختن یا فرش کردن )آریان پور، 1370: 259(، در فرهنگ 
 ،»Brick« لغات انگلیســی فرهنگ تشــریحی معماری و ساختمان
آجر )هاریــس، 1381: 142( و در فرهنگ تصویری معماری، نوعی 
واحــد بنایی از جنــس رس که در حالت خمیری به شــکل یک 
مکعب درآمده و با خشــک شــدن در آفتاب و بــا پختن در کوره 

سخت می شود )چینگ، 1379: 4( معنا شده است.
تاریخچة پیدایش آجر

فن و ســاخت آجر به سال های باستان و کهن می رسد. مصرف 
آجر به پیش از تاریخ و هزاران ســال قبل از آن می رســد. در ادوار 
باســتان در کناره هــای رودهای دجله و فرات پــس از طغیان آن ها 
بر ســطح زمین گل و الی رســوب می کرد. این رســوب ها دارای 
چســبندگی خــاص بود و بر اثــر تابش خورشــید آب آن  تبخیر 
می شــد و ترک هایــی در آن بــه وجود می آمد و الی خشــک به 
صورت قطعات نامنظم می شــد. این الی به علت چسبندگی زیاد 
که از خاک و امالح به دست می آمد برای دیوارهای گلی چینه ای 
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در آن روزگار مصــرف می شــد. این »خاک الی« به ســبب وجود 
»سیلت« ریز فراوان و به علت عدم ترک برداشتن گل خشت آن در 
فن تهیه آجر مورد توّجه و استفاده قرار گرفت )زَُمرشیدی، 1368(.

کشــفیات کوره هــای پخت آجر در مناطق شــوش و ســیلک 
داللت می کند که در 4000 ســال پیش از میالد در ایران آجر برای 
اولین بار به وســیلة بابلی ها پخته شــد )معماریان، 1367: 19-18(. 
ســوابق تاریخی نشانگر آن  است که ســاکنان نواحی خوزستان یا 
بین النهرین نخستین اقوامی بودند که به این موفقیّت دست یافتند 
)کیانــی، 1376: 14-21(. بــه طور کلی صنعــت آجرپزی در عهد 
معماری پیش از هخامنشــی تکامل یافت؛ تــا جایی که در دوران 
هخامنشــی پخت آجرهــای لعاب دار منقوش و برجســته بســیار 

معمول شد.
بناهایی در سه هزار سال قبل از میالد از خشت ساخته شده بودند 
که این مورد بر لوحه ای خشتی از زمان »سارکن« مؤسس امپراتوری 
آکاد در 2400 ســال قبل از میالد مســیح ذکر شده است. در ادوار 
بعد در زمان »بنوکد، نصر دوم – بخت النصر« و در ســال های 605 
تا 565 قبل از میالد بابِلی ها و آشوری ها فن آجرپزی را به خوبی و 
درســتی آموخته و بناهای مرتفع بنا کرده بودند؛ در صورتی که در 
همان زمان در بسیاری از نقاط جهان خشت ناپخته را به همان شکل 

اولیه به کار می بردند )زَُمرشیدی، 1368(.
پیدایش ســاختمان های آجری در ایران را می توان از 1250 سال 
قبــل از میالد در بنــای چغازنبیل دنبال کــرد )مصطفوی، 1346(. 
عالوه بر اســتفادة از آجر در اسکلت ســازی این بنــای آجری، در 
ســرداب های این معبد نیز آجر در دیوارســازی و طاق های سهمی 
کــه بــه عرض دهنــه 4 متر و ارتفاع نزدیک به ســه متر و هشــتاد 
ســانتی متر و در عمق ده متر کاربرد داشــت و تا به امروز به یادگار 
مانده است )زَُمرشــیدی، 1368(. مجموعة بنای طاق کسرا تلفیقی 
از آجر و خشــت و سنگ اســت. این بنا به دستور یکی از خلفای 
عباســی برای استفاده از بخشــی از مصالح آن تخریب شد و فقط 
طاق کســرا و اســکلت طاق نماســازی های آن که از خشت و یا 
گل اســت باقی ماند. حتی سنگ و آجرنمای اصلی این بنا را برای 
استفاده های دیگر برداشــتند. به طور خالصه آجر یکی از مصالح 

اصلی بنای عظیم تیسفون بود. 
در دوران اشکانیان و ساسانیان از وجود آجر برای اسکلت سازی 
بناهــا و به خصوص پوشــش طاق ها اســتفاده شــد. هم چنین در 
معماری ادوار اســالمی به خصوص در قرن چهارم از آجر به عنوان 
نماسازی اســتفاده شد و شــیوه های دل نشــین مانند انواع خطوط 
کوفی و نقش های هندسی اسالمی )گره سازی ها( در اشکال بسیار 
متنوّع به وجود آمد، که در این شــیوه پیوند بین رج های آجرنما و 

اسکلت و استخوان بندی بنا یکی است )پیشین(.
در ســدها و پل ها که در دوران ساســانیان ساخته شــده، از آجر 
نهایت اســتفاده شــده و قوس های مــدور باربر بــا آجرهای مقاوم 

پوشــش شــده بود که تعدادی از آن ها هنوز مورد اســتفاده است. 
در بناهای دوران اســالمی مانند مســجد جامع اصفهان – که گفته 
می شــود قســمت هایی از آن متعلّق به قبل از اســالم اســت – در 
شــکل طاق پوشــش های مقاوم آجری همراه با اسکلت ســازی بنا 
و ســتون های باربر و پی ســازی آجری به وجود آمده است. بدیهی 
اســت در زمان های مختلف در این مجموعه باستانی فضاهایی در 

اشکال زیبای معماری سنّتی ساخته شده است. 
صنعت و هنر آجرکاری

بــه طــور کلی صنعــت آجرپــزی در عهــد معمــاری پیش از 
هخامنشــی تکامل یافت؛ تا جایی که در دورة هخامنشــی پخت 
آجرهــای لعاب دار منقوش و برجســته بســیار معمول بــود. بنای 
»زیگــورات چغازنبیل« در هفت تپه خوزســتان، »طاق کســری« در 
تیســفون، پایتخت ساســانیان، طاق های بزرگ »قصــر فیروزآباد« 
فــارس، بناهــا و »عمارت باغ هــای معلق بابل« در عــراق از بنا های 
آجری قبل از دورة اســالمی اســت که از حیث فنی و هنری شــان 
قابل توّجه هستند. دورة سلجوقی، عصر گسترش معماری و ترقّی 
فوق العادة هنر آجرکاری اســت. در این دوره است که هنر معماری 
و آجرکاری در ایران تا سواحل مدیترانه و حتّی آفریقا پیش  رفت و 
در معماری مصر و ســوریه نفوذ پیدا کرد )سپنتا، 1345(. هم چنین 
در دوره های مختلف اندازه و شــکل آجرهــا تغییر کرد. آجر های 
چهارگوش و مســتطیل شکل بیش  ترین کاربرد را در آثار معماری 
داشت. اندازة آجرها، هم از طول و عرض و هم پهنا و ضخامت، به 
مرور زمان کوچک تر شد. مقبرة »امیراسماعیل سامانی«، شاه کاری 
در آجرکاری و آجرتراشی است. برج های دوگانة »خرقان«، هم چنین 
زیــر گنبدخانة گنبد خاکی و ســتون های مســجد جامع اصفهان 
آمیــز ه ای از هنر، هندســه و فن آجرکاری اســت )کیانی، 1376(. 
کاروا   ن سرای»رباط شــرف« موزة آجر نام گرفته است و انواع    برج ها 
و میل ها و مناره های مختلف مانند برج »مهمان دوست« در دامغان، 
برج »عالءالدین« در ورامین، برج »رادکان« در خراسان و ... از بنا های 
مهــم آجری در دورة اســالمی هســتند. در این بناهــا از روش های 
مختلف آجرکاری و آجر تراشــی اســتفاده شده اســت. استحکام، 
سختی، رنگ، تنوّع اندازه، تولید آسان، در دسترس بودن مواد اولیّه، 
قابلیّت   تراش، رنگ پذیری با لعاب و رنگ های معدنی، کشــش و 
کنش، عایق در برابر گرما و ســرما، چیدمان راحت و هم خوانی با 
ســایر مصالح هم چون کاشی، ســنگ و گچ  از مزایای آجر است 
که ســبب کاربرد زیاد آن در آثار معماری ایران بوده است. به گفته 
ســیمون آیوازیان، نمود آجر در آثار معماری ایرانی، نه یک ذرّه در 
مقابل کالن آثار معماری بلکه واحدی است که در دل و بطن آثار 
معماری می نشــیند و نقشی تعیین کننده دارد. آجر در ساختمان به 
مثابه نت در موســیقی است، یا هم چون کلمه است در شعر است 

)به نقل از دکتر مهدی مکی نژاد(.
برای اطالع از آجر و تاریخچه آن باید با مراجعه به ُکتب تاریخی 
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صنایع و معماری ایران به تاریخچه آن پی برد. بی مورد نیســت اگر 
در باره آجر ایرانی قبل از اسالم نیز به ذکر دو نمونه اکتفا نماییم.

در شــوش دیــوار آجــری کشف شــده و هزینه معامــالت آثار 
شــوش را روی آجر پخته به دســت آورده اند؛ همان گونه که اسناد 
هزینــة بنــای شــکوه مند تخت جمشــید در فارس نیز را در ســال 
1312 شمســی روی ســی هزار لوحه گلی پیدا کردند )اشــمیت، 
1939؛ جرج کامرون، 1936 و گزارش های باستان شناســی، 1329(. 
در پازرگاد )پارســاکد، پاسارگاد( )ســپنتا، 1345( »آجرهایی از زمان 
کورش )560 ق – م( دیده شــده اســت که ابعــاد  44×32 و قطر 
5 ســانت دارند و بین آن آجرها مالتی شــبیه به قیر ریخته بودند. 
هم چنین آجرهای مکشوفه در تخت جمشید با ابعاد  32 ×  32 
و ضخامت  13 ســانتی متر مشاهده می شود. در »شمس«1 نیز آثار 
کورة آجرپزی از دورة پارت ها کشف شده است. در آثار باقیمانده 
از آتشــکده های ساســانی نیز آجر با ابعاد کوچک دیده می شود« 
)منظور  از 5 میلی متر اســت(  )ســپنتا، 1345(. آجر پس از اسالم 
)با اندازه های مختلف 30×30 تا 18/5×18/5 و ضخامت حدود 6 تا 
3 ســانتی متر( به عنوان مهم ترین و برجسته ترین عنصر شکل دهندة 
معماری کاربرد داشت )مکی نژاد، 1387(. البته به طور کلی در دورة 
اسالمی نسبت به دوران قبل از اسالم ابعاد آجرها کوچک تر شدند. 
محققــان علّت تغییرات عمده در اندازة آجــر را معموالً در نتیجة 

تغییر در نوع و طریقة ساختمان سازی می دانند )ویلبر، 1346: 51(.
کوره های آجرپزی سّنتی به طور گسترده و امروزی

خشــت های چیــده شــده در کوره پــس از 100 درجــه حرارت 
چسبندگی خود را کم می کند و در 500 درجه حرارت آب شیمیایی 
در خشــت گرفته می شود و سپس رو به پختن می رود و در حرارتی 

باالتر از 900 درجه حدوداً پخته می شود و آجر به وجود می آید.
انــواع کوره هــای آجرپــزی در ادامه توضیح داده شــده اســت 

)سرتیپی پور، 1392(: 
1- کوره ی هوفمان10: کوره هوفمان به شــکل حلقه ای )دایره( 
یا حلقه ای کشیده )بیضوی( هســتند . معموالً روی سطح زمین یا 

پایین تر از سطح زمین ساخته می شوند. 
2- کوره تنوه ای و چاهی: این نوع کوره از قدیمی ترین کوره های 
آجرپزی در ایران به حســاب می آید. در حال حاضر کم تر از این 
نــوع کوره ها اســتفاده می شــود. کوره های چاهــی در زمین حفر 
می شد و خشــت را در آن به صورت هره و با رعایت فضای خالی 
برای کشــش حرارت می چیدند، و ناحیه های سر کوره و زیر کوره 
را با مالت کاه  گل اندود می کردند و با راه اندازی و دادن ســوخت 

به کوره عملیات پخت آجر شروع می شد.
3- کــوره تونلی: از جدیدترین نوع کوره های آجرپزی به شــمار 
می رود و عالوه بر پخت آجر در این کوره، ســرامیک های ممتاز و 
صنعتی پخت می شــود. در این نوع کوره خشت ها روی واگن قرار 

می گیرند و وارد تونل می شوند.

قابل توّجه آن که آجرهای زیرین در کوره ای ســنّتی به اصطالح 
به شکل سبز و بعد از آن سبز زرد و سپس زرد و بعد از آن گل بهی 
و در انتها نیم پخته خواهد بود. آجرهای سبز برای اسکلت سازی و 
فرش کف ها و آجر ســبز زرد برای نماسازی های آجری که دارای 
مقاومت مطلوب هســتند استفاده می شــود. هم چنین از آجرهای 
گل بهــی برای دیوارهای غیرباربر و حائل اســتفاده می شــود و در 
نهایــت آجرهای نیم پخته دوباره به کوره برده شــده تا مرحله پخته 

شدن تکمیل شود.

آجر و کاربرد آن پیش از اسالم
آجر از جهت مقاومت به مانند نوعی ســنگ است که از پختن 
گل ورزدیده به عمل می آید. مقاومت آجر بســتگی به نوع خاک 
مرغوب آن دارد که مخلوطی اســت از 75 درصد خاک رس و 25 
درصــد ســیلیس )الی( به عالوه مقدار آب الزم که از آن خشــت 
تهیه می شــود و با حرارت کافی به روش های ســنّتی و یا ماشینی 
در شــکل های گوناگون پخته می شــود. حدود هزاران ســال قبل 
از پخــت آجر بــه روش قالب زنی خشــت، تهیه آجــر به صورت 
بلوک های نامنظم از گل ســفت خشک شــده آماده می شــد که 
آن را بــه کوره هــای اولیه می بردند و با پختن بلوک از آن ســرپناه 
می ساختند. در واقع می توان کشف آجر را همزمان با کشف آتش 
و از دگرگونی زمین در اطراف اجاق های صحرایی که مورد استفاده 

چادرنشین ها بوده، دانست.
قدیمی تریــن لوح آجری از دوران »ســارگن« مؤســس امپراتوری 
»اکاد« مربــوط به 2400 ســال قبل از میالد مســیح اســت. بعد از 
قالــب زدن خشــت و پختن آن به نام آجر در بناهــای کلده و بابِل 
و آشــور و میان رودان بین دجله و فرات اســتفاده فراوان شده بود. 
از میــان بناهای به جــای مانده می توان به بــرج بابل11 که با آجر 
ساخته شده اســت اشــاره کرد و نیز بنای »چغازنبیل« )مصطفوی، 
1359( اثر ارزشمندی که حدود 1250 سال قبل از میالد ساخته  شد 
و در هفت تپه خوزســتان واقع اســت. مجموعة تاریخی چغازنبیل 
در وســعتی حــدود 100 هکتار بنا شــده که از یــک بنای مطبق 
مرکزی )زیگورات(، یک حصــار جداگانه، بقایای 12 معبد، محلّة 
شاهی، مخزن آب، آثاری از نگهداری و انبار مصالح ساختمانی به 
خصوص گچ و قیر و آثار یک برج تشــکیل شــده است )بهاروند 
و همــکاران، 1389(. در ضمــن آجرنوشــته هایی در بیــن رج های 
آجرکاری این بنا به کار رفته که شامل دستورات و احکام است و تا 

امروز به یادگار مانده است.
آجرهای به کار رفته در این بنای تاریخی شــامل آجرهای ساده، 
کتیبه دار و همگی متعلّق به دورة عیالمی اســت )هادیان دهکردی، 
1394(. طیف رنگی بدنة این آجرها زرد، قهوه ای، قرمز و سبـز آبی 
با ابعاد 10×35×35 و 8×37/5×37/5 سانتی متر هستند )گریشمن، 
1373(. مطالعات خاک شناسی انجام شده بر روی نمونه های خشت 
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خــام در محوطــه چغازنبیل وجــود کانی های کوارتز، ســیلیس، 
آمورف، کلســیت، دولومیت، ژیپس، فلدسپار و برخی کانی های 
رســی مقل کلریت، ایلیــت )میکای آبدار( و مونــت موریونیت را 

نشان می دهد )هادیان دهکردی، 1380( )تصاویر شمارة 1و2(.

تصویر شمارة 1: قسمتی از بنای چغازنبیل، سکوی قربانگاه و... 
هفت تپه خوزستان )1250 قبل از میالد(؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 2: آجرنوشته ها از احکام عیالمی جزیی از بنا رج های 
آجرکاری بنای چغازنبیل؛ مأخذ: نگارندگان

به طور خالصه از آجر در آثار معماری قبل از اسالم به خصوص 
در بناهای بعد از اســالم تا به امروز بهره فراوان برده شــده است. به 
جرات می توان گفت، چه چیز ســبب شده است که بناهای دوران 
باستان بمانند قبر امیراســماعیل سامانی در بخارا که در سال 285 
هجری ساخته شد، تا امروز این چنین استوار و شکوفا از تکنیک و 
هنر باقی بماند. مسلماً نوع مرغوب آجر و شیوة اجرای اصولی، به 
خصوص پیوند و اتصاالت قطعات آن با یکدیگر از رموز پایداری 
آجر بوده اســت؛ اثری که بســیار مورد توّجه ایران شناسان بزرگ و 
معماران جهان بوده و تا امروز برای جهانیان به یادگار مانده است.

هنر آجرکاری در دوران بعد از اسالم
هنــر چیدن آجــر را در بناها بــه منظور عرضة نماهــای تزیینی 
متناســب با شــکل کلی بنا، آجرکاری می نامنــد )کیانی، 1376: 

58(. آجــر فقط پــر کنندة جرزها و پوشــانندة احجام و جداکنندة 
آن ها از یکدیگر نیست، بلکه به عنوان عنصری کامل در معماری  
ایرانی به کار رفته است. آجرها در ترکیب شان با یکدیگر تابع ریتم 
و هندســة خاصی هســتند که از آن در تمام زمینه های ایســتایی، 
استاتیکی، اسکلت سازی و آذینی استفاده شده است. آجر در ابتدا 
بــه عنوان عنصر اصلی بنا و فرم دهنده مورد اســتفاده قرار گرفت و 

دیری نپایید که نقش تزیین کننده را نیز بر عهده گرفت.
معمــاران ایرانــی کوشــیده اند تا بــا کاربرد گســتردة آجر در 
گونه هــای مختلف تزیینی حالت ارگانیک ایــن ماده را در ارتباط 
با شــکل بنا حفظ کنند. معماران ایرانی )بــا توّجه به آثار به جای 
مانده( از ســدة چهارم هجری به بعد در زمینة آجرکاری، شیوه های 

گوناگونی را آزموده اند.
آثــار گوناگون معماری به جــای مانــده از دوران های مختلف 
بعد از اســالم شــاهد نمونه های پرارزش از هنر اســتادکاران ایرانی 
در آفرینــش ســطوح آجــری در زیباترین طراح ها و تناســب های 
موزون اســت )جدول شمارة 1(. هنر آجرکاری که بی تردید پشتوانة 
فرهنگی و ارزشــی کشور است، سالیانی است که جزو هنرهای از 
یاد رفته شــده و آن چنان که باید و شاید اهمیتی به آن داده نشده 
اســت. آجر در گذشته مانند اکثر طاق های مسجد جامع اصفهان، 
تنها جنبة تزیینی نداشــت، بلکه از آن برای نمایش جهت فشارها 
نیز استفاده می شد؛ به طوری که جهت رج ها در پاسخ به فضاهای 

متغیّر متفاوت بوده است )پناهی، 2012: 814(.
به طــور کلی زیباتریــن هنر آجــرکاری نگین بــاف را در بنای 
چهارگوشة ســروته باریک بسیار شــگرف در مقبرة امیراسماعیل 
ســامانی در بخش داخلی و نیز خارجی این اثر بی همتای معماری 

ایران قابل مشاهده است )تصویر شمارة 3(. 

تصویر شمارة 3: نقوش نگین باف، ستون ها فلکه منقوش متصل به بنا، پشت 
بغل سازی از نقوش دندان موشی و...، طاق نماسازی و... در بنای مقبره 
 بی همتای آجری، سلطان اسماعیل سامانی، بخارا، )قرن سوم ه - ق(؛ 

مأخذ: نگارندگان
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در دوران ســلجوقیان انواع کارهای آجری به صورت ترکیب نما 
و با اســکلت بنا روز به روز قوت گرفت، تا جایی که نماسازی های 
بســیار زیبا بــرای بناهای آن روزگار، و مناره های بلند با شــیوه های 
خاص در طرح های زیبای هندســی و انواع خطوط کوفی آجری و 
بنایی تزیین شــد. این آثار ارزش مند در جای جای کشور عزیزمان 
ایران تا به امروز پابرجاســت و نشــانگر ُحسن ســلیقة دست های 
توانای ســازندگان خود اســت؛ مانند: میل کرات در بین راه تایباد 
و خــواف در نزدیکی مرز ایران و افغانســتان، میل خســروگرد در 

سبزوار، میل مسجد علی در اصفهان )تصویر شمارة 4(.

تصویر شمارة 4: نقوش بی همتای گلچین و گره معقلی تواما در برج 
چندوجهی شبلی، دماوند )دوره سلجوقی(؛ مأخذ: نگارندگان

هنر آجرکاری دوره ایلخانی
در این دوره تلفیق کاشی و آجر و نیز آجر با نقوش مُهری و برجسته 
به صورت نقش و نگار و گل – گیاه، خط چلیپایی، و... معمول شــد 
که نمونة آن را می توان در مسجد جامع اصفهان با نام آجر مُهرک و 
در مجموعة بنای گنبد سلطانیه در زنجان، و مسجد جامع ورامین از 
ترکیب و تراش آجر در تیشه داری و آجرکاری در روش آجر پیش بُر و 

»قالبی« به نام »آجر قالبی مُهری« مشاهده کرد )تصاویر شمارة 5 و 6(.
هنر آجرکاری دورة تیموری

در دورة تیمــوری هنر معماری بســیار مورد توّجــه قرار گرفت 
و هنرهــای وابســته در معماری به ویژه هنر آجرکاری بســیار مورد 
توّجــه معماران ایــن دوره به خصوص قوام الدین شــیرازی بود. به 
طور خالصه در این دوره در توران و به خصوص ایران پرارزش ترین 
پدیده هــای آجری از میل مناره ها، بــرج مقبره ها، بناهای مختلف، 
طاق پوش ها، اِسپَرسازی ها در آثار معماری خلق شدند. این روند نیز 
ســبب رونق هنر آجرکاری در دوره های بعد شد. از میان آثار بسیار 
متعّدد این دوره می توان به هنر آجرکاری از مقرنس قطارسازی های 
بســیار جذاب و ســایر موارد در مأذنة میل منار )گلدســتة مسجد 
کالن( در بخــارا و بــرج مقبرة مدوّر از نقــوش نگین باف آجری و 
گنبــد رُک ترکین گود و برجســته به نام )برج اخنجــان(، آرامگاه 
گوهر تاج خواهر همســر شــاهرخ تیموری در نزدیکــی )آرامگاه 

فردوسی( در مشهد و بسیاری دیگر یاد کرد )تصویر شمارة 7(.

تصویر شمارة 5: بنای چندوجهی مدور شامل: ازاره سنگ، متن 
میانی آجر منقوش گره همراه با ستون های فلکه متصل به بنا، متن 

دست باال طاق نماسازی، نقوش کاشی معرق، کتیبه خط کوفی، 
قطار مقرنس، مقبره مادر هالکوخان )دوره ایلخانی(، مراغه، مرمت 

غیراصولی معاصر؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 6 : نقوش گود و برجسته گرد )ُکنِد دوپنج سرمه دان( 
 آجرقرمز »پیش بُر« جزییات از تصویر قبل؛ 

 :MARKUS HATTSTEIN AND PETER DELIUS ISLAM :مأخذ 
ART AND ARCHITECTURE

تصویر شمارة 7 : هنرهای شگرف از آجرتراشی و آجرکاری: گردونه 
ساقه منقوش گلچین آجری، ستون های فلکه منقوش، پنجره سازی، 

قطار مقرنس های بی همتای آجری و... ناحیه انتهایی میل منار 
 گلدسته »مسجد کالن« بخارا )دوره تیموری(؛ 

Pierre Chuvin SAMARKAND, BUKHARA, KHIVA :مأخذ
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هنر آجرکاری دورة صفوّیه
در دورة صفویّه با به تکامل رســیدن هرچه بیش تر هنر آجرکاری 
در شیوه های مختلف مواجهیم که ســبب تحوّل در ساخت و آثار 
معماری برای کلیة ابنیه به خصوص بازارها، مدارس و مســاجد و... 
شــد. در این دوران با توّجه به هنر تیشــه داری برای آجرکاری به واقع 
زیباتریــن و پرتکنیک تریــن ارزش  هنری از آجــرکاری برای عناصر 
طاقی حتی خطوط آجری از تراش و ســاخت گود و برجسته سبب 
زیباسازی های بســیار دل پذیر شــد. نمونه های ارزش مند این هنر را 
می توان در چهار صفة مســجد جامع اصفهان به ویژه صفة درویش 
و بسیاری آثار دیگر از شهرهای ایران بررسی کرد )تصویر شمارة 8(.

تصویر شمارة 8: هنر بی همتای آجرکاری، نقوش گره آجری، طاق 
پوش الرومی بسیار شگرف، خط معقلی رو،واروی آجری در زمینه بند 

 رومی کشیده و... صفه درویش، اصفهان )دوره صفویه(؛ 
مأخذ: اصفهان ای هنرت ُسرمه چشم جهان، عکاس حمیدرضا حسین زاده، ناشر 

انتشارات فرهنگستان میردشتی

هنر آجرکاری دورة زندّیه
پیوندهای آجری و انواع گلچین های آن، در دوران زندیه و ادوار 
بعد استفاده فراوان شــدند که می توان ارگ کریم خان در شیراز را 
نمونه ارزشــؤمند از این دوران در تنوّع تزیین هــا و پیوند آجرکاری 
در برج و باروی این بنا و برخی دیگر را نام برد )تصویر شمارة 9(. 

هنر آجرکاری دورة قاجارّیه
ایران دورة قاجاریّه با شهرســازی جدید اما در چهارچوب ســنّت 
مواجه شد. از هنر آجرکاری در سردر سازی منازل، نماسازی داخلی 
و خارجــی بناها به خصوص در طاق پــوش بازارها، کاخ ها، به ویژه 
در مسجدســازی و مدرسه ســازی ها و نماســازی های داخلی برای 
حیاط ســازی ها اســتفاده شــد. دزفول در این زمینه شهر آجرکاری 

شناخته شده است )تصویر شمارة 10(.

تصویر شمارة 9: نقوش آجری بند رومی، خوشه انگوری، خوشه 
 گندمی، برج های ارگ کریم خانی، شیراز )دورة زندیه(؛

مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 10: نقوش آجری خفته و راسته و... در عناصر 
 رسمی بندی، حوض خانه منزل قدکی تبریز )دوره قاجاریه(؛

مأخذ: تصویر از آرشیو دانشگاه هنر اسالمی تبریز

هنر آجرکاری دورة معاصر
دورة پهلوی اول شهرسازی ایران وارد مرحله ای از دگرگونی واقع 
شــد. خیابان کشی های جدید ســبب به کارگیری از نقوش آجری 
در نماســازی برای شهرســازی، مغازه ها و بناها مســکونی و ... در 
بدنه های آجری، اِسپَرســازی، کتیبه ســازی و پشت بغل سازی و در 
جــای، جای بناها آن زمان با نوآوری ها و اما در چهارچوب ســنت 

شد )تصویر شمارة 11(. 
در دورة پهلــوی دوم روند شهرســازی دچار غرب گرایی شــد و 
هنــر آجرکاری رو به زوال  رفت. اما خوشــبختانه در دورة جمهوری 
اســالمی توســط مهندســان باذوق، معمــاران هنرمنــد و بنایان و 
تیشه داران آجرتراش عاشق جهش هایی از هنر بدیع آجرکاری برای 
مســاجد، اماکن مذهبی و در موردی ســاختمان های مسکونی به 

وجود آمده است )تصاویر شمارة 12 تا 14(.
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تصویر شمارة 11: نقوش آجری بی همتا از هنر تیشه داری، قسمتی از 
)منزل قوام( »ساختمان موزه آبگینه تهران« )اوایل دورة پهلوی اول(؛ 

مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 12: کلیات نماسازی منقوش شامل: نقوش سم آهویی، 
کتیبه های منقوش آجر و کاشی، منقوش حصیری، خفته و راسته، 

قوس کالله و... ساختمان سازی امروز؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 13: جزییات نقوش گلچین آجری )سم آهویی( و... از 
تصویر قبل؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 14: نقش دل نشین آجری سرپایه سازی، هره بندی، نقوش 
حصیری، نقوش جناغی و... نمای داخلی پارکینگ ساختمان یادشده؛ 

مأخذ: نگارندگان

گونه های مختلف آجر تزیینی
آجرهــای تزیینی را می تــوان در هفت گروه دســته بندی کرد: 

)کیانی، 1376: 58-54(
1. آجر واکــوب و آبمال: بــرای ســاختن آجرهای صاف 
و کار در نمــا، خشــِت بیرون آمده از قالب چوبــی را ماله واکوب 
)تخته کوب( و با دســت آغشته به آب رویة آن را صاف می کردند. 
نمونة قدیمی این شــیوه را در آجرهای نمای گنبد قابوس شــاهد 

هستیم )آجر ریشه دار نوعی آجر واکوب است(.
2. آجر پیش بر: این نوع آجر برای نما ســازی در ایران ســابقه ای 
طوالنی دارد و ابعاد آن می تواند بســیار کوچک باشــد. برای تهیه 
این نوع آجر زمانی که خشــت هنوز تر است با توّجه به شکل مورد 
نظر آن را مطابق با طرح با ابزار مخصوص بریده و شــکل می دهند. 
انواع اشکال ستاره ای، چلیپایی و بادامی جزو دستة آجرهای پیش بر 
هســتند )بزرگمهری و خدادادی، 1389: 82( )تصویر شــمارة 6(. در 
ضمــن خطوط کوفی و نقوش را می توان از این شــیوة تهیه و یا به 
روش تیشه داری و تراش روی آجر به وجود آورد )تصویر شمارة 15(.

3. آجر مهری: نقش اندازی روی آجر چه به صورت برجسته و 
چه فرو رفته که در مواردی محدود، به گونه ی پیش بر و دست کار 
صــورت می گرفت و در عمدة آثار به کمک قالب انجام می شــد 
)تصویر شمارة 16( از قرن چهارم در آثار سیراف با آجرهای سفال 
نقش دار قابل پیگیری است. این آجرها از نظر شکل متنوّع هستند 
و به صورت های لوزی، بادامی، ســتاره ای شکل، چلیپا و ...  ساخته 
می شــوند. آجرکاری مســجد جامع گناباد از دوران خوارزمشاهی 
نمونه ای از این نوع آجر تزیینی اســت. مســجد جامع گناباد یکی 
از دو مســجد دو ایوانی تاریخ دار دورة خوارزمشــاهی است که به 
استناد کتیبة کوفی آجری که نمای ایوان جنوبی را آذین بخشیده 
اســت، تاریخ ســاخت آن ســال 609 هجری قمری است )اکبری، 
1377: 159-167( و شــامل یک حیاط، دو مدخل، دو رشته رواق، 
دو شبســتان و دو ایوان اســت که مجموعاً در اطــراف حیاط قرار 
دارنــد )زمانــی، 1349: 6 -14(. تزیینــات نمای ایــوان جنوبی این 
مسجد آجرکاری نقش برجســته و مشبک با نقش های هندسی و 
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کار گره در شــکل های مربع و مستطیل است. عالوه بر این نقوش 
پیلی و بازوبندی گود و برجســته ارزش فراوانی از هنرآجرتراشی و 
تیشــه داری آجرکاری بدیع را در این مســجد به وجود آورده است 

)تصویر شمارة 17(.

تصویر شمارة 15: آجر تیشه داری شده به عبارت )ال اهلل اال اهلل، محمد 
رسول اهلل، علی ولی اهلل( رواق های طرفین شبستان مسجد جامع 

ورامین، )دورة ایلخانی(؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 16: آجر مهری )قالبی( نقش چلیپا در بین رج های 
به کاررفته بنای مسجد جامع ورامین )دورة ایلخانی(؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 17: هنر آجرکاری پیلی گود و برجسته، کتیبه خط 
کوفی آجری از سورة مبارکه جمعه، نقوش بند رومی بازوبندی و... 

ایوان جنوبی مسجد جامع گناباد )دوره خوارزمشاهی(؛ مأخذ: نگارندگان

4. آجر تراش: عبارت  اســت از اجزای آجر ایرانی )مربع(، نیمه 
( قناس شــده(،  ( – )آجــری کــه از قطر به دو نیــم چارکه12 ) (
 آجر قفلی )آجری که  آن از گوشــه بریده شــده(، آجر قلمدانی

) آجــر(، دو قــدی )  آجر،کلوک ) آجر(، آجــر فلکه13 )آجر 
تراشی که دو مثلث از دو گوشه آن بریده شده( و آجر قاشقی )بریدن 
مورب گوشــه ای یا لب پخ(. در ایران قطعه های گوناگون پاره آجر از 
کوچک ترین اندازه تا بزرگ ترین اندازه که نزدیک به یک آجر کامل 
اســت، کاربرد فراوان داشته است. آجرتراشان در پای کار، قطعه های 
گوناگون پاره آجر را با تیشــه داری آماده می کردند که قدمت آن از 
دوران سلجوقی  است و در زمان صفویّه به  تکامل رسید. در گذشته 
کار تراش آجر بر روی  آجرهای چهارگوش صورت می گرفت. ولی 
از زمان اســتفاده از آجرهای مستطیل قزاقی به طور عمده کار تراش 

بر روی آجرهای قزاقی انجام می گیرد.
5. آجر تزیینی قالبی و تراش: مخصوص دوره قاجار است. 
این گونه آجرها در اندازه ها و شــکل های مختلف هندســی و غیر 
هندســی بــه کار رفته اند. این آجرها در نمــا و بخش های مختلف 
چون پایة ســتون ها، سر ســتون ها، حاشــیه ها و... کاربرد داشته اند. 
ایــن آجرها هم به صــورت نقش دار و هم به صــورت بدون نقش 
تهیه می شــدند. در دوران قاجار این آجرهــا را با واکوب کردن در 
قالب، با شــکل های  مختلف  می ســاختند و سپس  زائده های آن 
را با تیشــه داری  به گونة آجر تراش حــذف می کردند. گونه های 
مختلفی از این آجرها وجود داشت که هر یک با توّجه به طرح بنا 

در محل معینی به کار برده می شد.
6. آجر آبســاب: آجری اســت که پس از تراش آن، در آب 
می خیســانند و کنارة آن را به وسیله ماسه بادی یا َگرد آجر و گاه 
با گل رس یا اخرا می ســایند. این روش بــه نما جلوه می دهد ولی 
توان آجر را از بین می برد. رونق این شــیوه بیش تر مربوط به دوران 
صفویه به بعد است. نمونة این کار را در گنبد سلطانیه سراغ داریم.

7. آجر قواره بری: قواره بری در واقع یکی از شــیوه های آجر 
تراش اســت کــه در آن به جای نقش شکســته، نقــش گردان یا 
قطعه هــای منحنی به کار برده می شــود. مورد اســتفاده آن به طور 
عمــده در قاب های تزیینی نمای بنا اســت که پیش از عهد قاجار 
بیش تر به صورت پولکی و ســینه کبکی بود و یک طرح پیوسته 
و یک نواختی را عرضه می کرد. رواج قواره بری با طرح و نقش های 
مختلف مربوط به دوران قاجار اســت که تا اویل دوران پهلوی هم 

ادامه داشت و هنوز نمونه های جالب آن را در شیراز می توان دید.

پیوند در آجرکاری
در صورتی که آجرکاری بدون پیوند ســاخته شــود، نشست هر 
قســمت در جهت عمودی قطعة زیریِن خود باعث هیچ گونه »قفل 
و بســت14« نخواهد شد. از آن جا که قسمت های مختلف آجر بر 
روی یکدیگر از لحاظ انتقال نیرو از باال به پایین مانند ستون واحد 
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عمــل می کنند و از پایداری دیوار کاســته خواهد شــد. در برخی 
موارد ایــن موضوع به اندازه ای جدی اســت که در صورت رعایت 
نکردن قفل و بســت میان اجزای آجردیوار، دیــوار توان نگهداری 
ارتفاع و وزن خود را نخواهد داشت، چه برسد که بار وارده از سقف 

و بارهای مرده دیگر را تحمل کند )تصویر شمارة 18(.

تصویر شمارة 18 : نمونه ای پیوند اصولی )سمت راست( و غیراصولی 
)سمت چپ( آجرکاری در دیوار؛ ترسیم نگارندگان

پیونــد ایرانی: قبل از معرفی پیوند ایرانی ضروری اســت که 
با اجزای آجر ایرانی آشــنا شــویم. اجزای آجــر ایرانی عبارت اند 
از: چاردانگ15، ســه دانگ16، دودانگ17، چارکه، پاره18، شســتی19، 
قنــاس20 و قفلی21 که برای پیوند در انواع آجرکاری مورد اســتفاده 
قرار می گیرد )زَُمرشیدی، 1386: 83( )تصویر شمارة 19(. »چنان چه 
دو ســر دیوار بســته باشــد، اصول پیوند برای رج، چنین می باشد 
بنابراین جلو دیوار پیوند نیمه آجر و طرف پشت آجر تمامی مربع 
خواهــد بود؛ در رج دوم جای نیمه و تمامی جابه جا شــده در این 
حالــت دو نبش از ناحیه جلو چارکه آجر و از ناحیه پشــت دیوار 
نیمــه آجر به کار خواهد رفت. از انتقال رج زیرین روی رج فوقانی 
اتصاالت   پیوند مالحظه می شــود. با بررسی رج اول و دوم از نمای 
سر رج ها، همچنین ایزومتری، اتصاالت بسیار اصولی با نمایی زیبا 

قابل مالحظه است« )پیشین( )تصویر شمارة 20(.
نکته: پیوند ایرانی از آجرهای به اصطالح »مربع خشتی« به اندازه   
بُعد آجر اســت که همتای آن در هیچ نوع دیگر از آجرکاری های 
کشورهای صنعتی دیده نشده اســت. این آجرکاری از نظر زیبایی 

به واقع زیبا و از جهت باری فوق العاده است )تصویر شمارة 20(

تصویر شمارة 19 : عناصر آجر ایرانی؛ ترسیم نگارندگان

 تصویر شمارة 20: دیوار 1/5 آجره با پیوند ایرانی )پیوند صحیح(؛ 
ترسیم نگارندگان

پیوند آجر نظامی: در دورة نادری نوعی آجر مستطیل به ابعاد 
6×18×34 ســانتی متر تهیه می شد که به نام آجر نظامی و یا آجر 
نادری مشــهور شد. پیوند این آجرکاری شــبیه پیوند ابتدا ایرانی و 
بعداً بلوکی آلمانی بوده اســت )نقل از سخنرانی حسین زَُمرشیدی 

در فرهنگستان هنر(.
پیوند بلوکی: پیوند بلوکی یکی از روش های بســیار اصولی 
و صحیح در پیوندهای آجرکاری اســت. اســتفاده از این نوع پیوند 
در دیوارهای آجری مقاومت فراوانی به دیوار می بخشد و در نتیجه 
عمر مفید ســاختمان را افزایش می دهد. بنابراین توصیه می شــود 
که در اجرای دیوارهای آجری از روش پیوند بلوکی اســتفاده شود؛ 
گرچــه این پیوند کاماًل بــدون به اصطالح بندبرشــی و به ترتیب 
از آجرکاری با پیوند کله و راســته که امروزه متداول شــده بســیار 
مقاوم تر و باربرتر است. دو نمونه از این پیوند در تصویر شمارة 21 

قابل مشاهده است.

تصویر شمارة 21 : نمونه ای از پیوند بلوکی در دیوار یک و نیم آجر 
گوشه دار؛ ترسیم نگارندگان

پیوند کله و راســته22: پیوند ایــن آجرکاری با داشــتن یک 
کلوک بندبرشــی از قطعات هم جوار یکدیگر از هر رج آجرکاری 
ســبب تقلیل و کاهش سطح نیروی فشــاری در سازه های ماسونری 
می شــود. برای مثال آجرکاری دیواره هــای 1/5 آجره با پیوند بلوکی 
باربری صددرصد دارد، اما سطح دیوار 1/5 آجره با پیوند کله و راسته 
تا 45 درصد کاهش تقلیل نیروی فشــار دارد. با توّجه به شــکل های 

آجرکاری بلوکی و کله  و راسته بیش تر مشّخص می شود.
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پیشــنهاد می شــود برای دیوارهــای باربر آجری حتمــاً از پیوند 
بلوکی که باربری فراوانی نســبت به نوع پیوند کله و راســته دارند 

استفاده شود.

تصویر شمارة 22 : پیوند نادرست کله و راسته که آجرها در جوار 
 یکدیگر دارای یک کلوک بندبرشی است )یوگسالوی(؛ 

ترسیم نگارندگان

نقوش آجری
نقوش آجری در پیکرة بنا به شــکل، قالب بندی، حاشــیه بندی، 
کتیبه بندی از گلچین های مختلف مثل انواع نقش ســاده از راســته 
فرش، فرش مربع لوز، جناغی و انواع آن، حصیری و انواع بسیار متنوّع 
آن، خفته23 و راسته24 در انواع مختلف، خفته و راسته کلوک بندان در 
اشکال متغیّر و زیبا، انواع خفته و راسته گل برگردان در تعداد بسیار 
جالب و دل نشین، ترکیبات نقوش گره آجری و بسیاری دیگر، و در 

نماسازی ســاختمان های امروزی که می تواند برای سازه های فلزی و 
بتونی با اتصاالت اصولی با ســفت کاری25 همراه باشــد کاربرد دارد. 
در واقع نماســازی آجری وارد مرحلة نوینی از تکنیک و هنر شــده 
و زیبایی وصف ناپذیــری به بناهای کوتاه مرتبــه و حتی بلندمرتبه 
بخشــیده اســت. هم چنین در دیوارکشــی و حصاربندی ساختمان 
می توان در متن سطوح آجری گسترده از قاب سازی های محدود اما 
زیبا و انواع گلچین های آجری و حتی تک و جفت گل های خفته و 
راسته و بدون قالب بندی در متن دیوارهای آجری نیز بهره کافی برد 

)توضیحات در جدول شمارة 1(.
در گلچین های آجری، نقش دهی در رج های آجرکاری بســیار 
حائز اهمیّت است. برای این کار با آجرهای رنگین می توان نقوش 
بســیار دل پذیری به وجود آورد. در اســتفاده از آجــر رنگی برای 
نقش دادن به متن آجرکاری نمای ســاختمان بایــد دقّت کرد و با 
جابه جایــی آجرهای رنگی در متن، رج های آجرکاری را به صورتی 
طرّاحــی کرد که بــا ترکیب آجرهای رنگی نقوش بســیار زیبایی 
در نما حاصل شــود. در این اجرا می توان با همگن ســازی رج های 
رنگی آجری با رج های غیررنگی در شــکل دهی متن آجرکاری به 
خصــوص در گلچین های خفته و راســته در انــواع مختلف، انواع 
گوناگــون حصیــری و جناغــی، گل برگردان ها، ُســم آهویی26 و 
نقش های دیگر را استفاده کرد و به نماسازی جلوه ای زیبا بخشید. 
نکتــه قابل توّجه در این شــیوة اجرا، تیشــه داری در به وجود آمدن 

نقوش است.

جدول شمارة 1: معرفی اجمالی نقوش آجری
انواع انواع نقوش آجری به صورت اجمالی

1- حصیری سه خفته یک راسته
2- حصیری سه خفته بلند، سه راسته کوتاه

3- حصیری سایه روشن
4- حصیرباف باز دوخفته، سه راسته

5- حصیرباف تخمکدار
6- حصیری تخمکدار لوز

7- حصیرباف تخمکدار دوراسته، دوخفته
8- حصیری ساده

9- حصیری سایه روشن رو،وارو
10- حصیری چهار، چهار سایه روشن

11- حصیری تخمکدار بند به بند

کاربرد نقوش حصیری در انواع بسـیار متنوع در آثار ایران و به خصوص منازل 
مسـکونی و در سـردر سـازی ها و بـه طور کلـی در نماسـازی های سـنّتی دارای 
قدمتـی طوالنی اسـت. امـروزه از نقوش حصیری در نماسـازی های آجری بهره 
کافـی بـرده می شـود. اسـتفاده از نقوش حصیـری در ترکیب قاب هـای محدود 
و یـا بـه شـکل کتیبه هـای عمـودی و افقـی در سـر چارکه کشـی ها سـادگی نما 
را بـه زیبایـی خـاص تبدیـل می کنـد. هم چنیـن در نماسـازی از نقوش یادشـده 
قاب سـازی های  شـکل  بـه  محوطـه  و  حیـاط  دیوارسـازی  »اِسـپَر27«  می تـوان 
محـدود و یـا گسـترده اسـتفاده و در ترکیـب و چهارچوب طاق نماسـازی های 
سـنّتی بـرای حیـاط و غیـره بهـره برد. مسـلماً بـا اجرای نقوش یادشـده سـادگی 
آجـرکاری بـه زیبایـی دل پذیری مبدل خواهد شـد. از نقـوش حصیری می توان 

در سـاختن سـکوی گل- نماسـازی پاسیو و بسـیاری دیگر اسـتفاده کرد.

ش حصیری
نقو

1-نقش جناغی چپ و راست
2- نقش جناغی یک درمیان سایه روشن

3- نقش جناغی 7 و 8
4- نقش جناغی سایه روشن یک در میان

5- نقش جناغی 7 و 8 سایه روشن
6- نقش جناغی دو در میان سایه روشن

7- نقش جناغی خوشه انگوری
8- نقش جناغی خفته راسته یک طرفه

9-نقش جناغی سایه روشن، خفته راسته یک طرفه
10-نقش جناغی خفته راسته سایه روشن یک طرفه دو در میان

11- نقش جناغی خفته راسته یک طرفه، سه در میان
12- نقش جناغی رفت و برگشت

13- نقش جناغی سایه روشن رفت و برگشت

در  جناقـی  نقـوش  کاربـرد  سـنّتی  سـاختمان های  در  و  قدیمـی  آثـار  در 
قسـمت های مختلـف بنـا به خصـوص در طاق نماسـازی ها بسـیار مـورد توّجه 
بـوده اسـت؛ امـا از نقـوش جناغـی در اشـکال بسـیار متنـّوع می تـوان بـرای 
نماسـازی های آجـری امـروز بـه شـکل قاب بندی هـای محـدود در سـطوح 
»اِسـپَر« نمـا نقش آوری هـای بسـیار زیبایـی را بـه وجـود آورد. هم چنیـن از 
طاق هـای  انـواع  ماننـد  بـه  طاقـی  پوشـش های  در  می تـوان  جناغـی  نقـوش 
هـر  و  بالکن هـا  کنسـول ها،  زیـر  در  ُگـم  آهـن  طاق هـای  یـا  و  دوردار28 
پیش آمدگـی دیگـر نهایـت بهره را داشـته باشـیم. در ضمن از نقوش یادشـده 
می تـوان بـرای نقش دهـی در کف پوش هـا چـه بـه شـکل سـنّتی از آجـر سـبز 
و زرد بـرای مفروش سـازی محوطـه و یـا قسـمت های دیگـری از فضـا و در 

طاق نمـای زیبـا بـرای محوطـه در چهارچـوب سـنّتی هنرآفرینـی کـرد.

ش جناغی
نقو
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انواع انواع نقوش آجری به صورت اجمالی

1- نقش خفته راسته سایه روشن
2- نقش خفته و راسته یک رج سایه دو رج روشن

3- نقش خفته راسته دو رج در میان سایه روشن
4- نقش خفته و راسته ُسم آهویی

5- نقش خفته و راسته ُسم آهویی سایه روشن دار
6- نقش خفته و راسته ُسم آهویی طبل30دار

7- نقش خفته و راسته یک طرفه
8- نقش خفته و راسته یک طرفه سایه روشن

9- نقش خفته و راسته یک طرفه دو رج در میان سایه روشن
10- نقش خفته راسته یک طرفه باگل مکرر پنج رگی

11- نقش خفته راسته پاتوپا
12-نقش خفته و راسته باگل سه رگی

13-نقش خفته و راسته )3، 7 و 13 رگی(
14-خفته و راسته گل برگردان سایه روشن

هـر  می شـود.  پوشـش  مختلفـی  فرم هـای  در  طاق هـای آجـری  و  نمـا  بدنـة 
یـک از ایـن پوشـش ها از اصـول و ضوابـط خاصـی پیـروی می کنـد؛ امـا در 
مـواردی نیـز از نظـر ضوابـط، ضمـن انجـام کار عوض می شـود. شـکل گیری 
ایـن حالت هـا بـه ضـرورت آن و بـه سـلیقة سـازنده بسـتگی کامـل دارد. بـه 
طـوری کـه می تـوان ضمـن اجـرای کار، بـا بهره گیـری از متـن، طرح هـای 
بـه وجـود آورد. پوشـش های طـاق  نیـز  اصلـی، طرح هـای متعـّدد دیگـری 
ضربـی بـه صورت خفته راسـته، از معمول تریـن انواع پوش هایی اسـت که در 
سـاختمان های آجـری، در زمانـی نـه چنـدان دور، در زیرزمین هـای نشـیمن، 
کاروان سـراها،  اتاق هـای  آب انبارهـا،  سرسـراها،  و  راهروهـا  حوض خانـه، 
دورهـا  و  رسـمی بندی ها  بیـن  رواق هـا،  پوشـش  در  چیـن  عـرق  حجره هـا، 
در  »پاتوپـا29«  دورهـای  بیـن  و  بازارهـا  در  آجـری  طاق هـای  گوش فیـل   و 
شبسـتان های مسـاجد و طـاق نماسـازی ها و در فـرش کـف؛ و در بسـیاری 

مـوارد دیگـر از آن اسـتفاده کـرد.

ش خفته و راسته
نقو

نتیجه گیری
در هنــر آجرکاری به خصــوص در بناهای مســکونی معماران 
خــوش ذوق، گلچین ها و نقوش بســیار زیبا و دل نشــینی را خلق 
کرده انــد که برخی از آن ها از گنجینه  هنرهای معماری تا به امروز 
برای ما به میراث باقی مانده اســت. نقوش و گلچین های بســیار 
شــگرف از حــرکات و نقوش آجری و شــیوه های اجرایی، تنوّع و 
روش های ارزش مندی را از گذشــتگان به جا گذاشته که می تواند 
وجوه بسیار عمیق از فرهنگ کهن دیرینه از کشور عزیزمان ایران را 
برای نماســازی ساختمان های امروزی به ارمغان آورد. این امر باعث 
می شــود تحوّلی ریشــه ای در جهت ارتقای فرهنگ غنی معماری 
ایران به وجود آید. مســلماً از طرف نهادهای عمرانی به خصوص 

وزارت راه و شهرسازی باید اندیشه های ریشه ای شکل گیرد. 
می توان با برنامه ریزی های اصولی در این زمینه برای رشــته های 
معمــاری و عمران دانشــکده های مربوطه اندیشــه  و عمل را با هم 
تلفیــق کرد. در این مســیر وظیفــه وزارت کار و امــور اجتماعی 
تربیت استادکاران ماهر بنا و با دانش است. در این زمینه می توان با 
مساعدت سازمان میراث فرهنگی با برخورداری از معماران توان مند 
و عالقه مند به هنــر آجرکاری در تربیت اســتادکاران بهره گرفت. 
هم چنین می توان به طرح موضوع در کمیته فرهنگ و تمدن اسالم 
و ایران شــورای انقالب فرهنگی پرداخت تــا ضوابطی تدوین و به 
مجلس شــورای اســالمی ارائه شــود و با تصویب مجلس به کلیه 
ارگان های ساختمان ســاز و ... کشــور خصوصاً شهرداری ها ابالغ و 
اجرا شــود. آن زمان به نماسازی های بسیار زیبا برای ساختمان های 
کشور به خصوص معماری شهری و برگشت به نماسازی آجری از 

معماری بسیار باارزش خویشتن نائل خواهیم شد )ان شا اهلل(.

پی نوشت
»شمس« واقع در ایذه ماالمیر، رجوع شود به کتاب راه های قدیم مغرب . 1

ایران )1940(، تألیف سراورال استاین، چاپ لندن.
کانی های آهن: سولفورها، فســفات ها، منگنز، منیزیم، سدیم، پتاسیم، . 2

مواد آلی گیاهی و... است.

سیلیس: ســیلیس به شکل دانه های ماسه بســیار ریز 2/6 میلی متر و . 3
از موادی اســت که در خاک آجر یافت می شود. ماسه استخوان بندی 
خشت است. اگر در آجر زیاد باشد مقدار خاک رس کم می شود، در 
نتیجه آجری به دست می آید، تُرد و پوک که مقاومتش نیز کم است.

آلومیــن: آلومین در صورت پخته شــدن به راحتــی ذوب می گردد و . 4
جسم یک پارچه و همگنی را به وجود می آورد.

فلدسپات: فلدسپات در آجر به صورت عامل گدازآور عمل می کند و . 5
گرمای خمیری شدن آجر را به حدود 1150 – 1100 سانتی گراد تقلیل 

می دهد.
سنگ آهک: اگر سنگ آهک به صورت دانه درشت در خاک خشت . 6

باشــد پس از پخته شــدن در کوره، گاز کربنیک آن جدا می شــود و 
آهک زنــده باقی می ماند و این باعث می شــود پس از رطوبت دیدن 
آجر پخته شده، آهک زنده موجود در آن به آهک شکفته تبدیل شود 
و پدیــده به اصطالح آلوئک را به وجــود آورد )آجر را می ترکاند و به 

اصطالح پولک می شود( و سبب نازیباسازی نما می شود.
ســولفات ها: سولفات ها در موقع آسیاب کردن خاک به شکل گرد در . 7

می آیند و پس از مصرف شدن آجر، آب مالت را جذب می کند و به 
صورت ســفیدک در نمای ســاختمان ظاهر می گردد که به این پدیده 

شوره زدن نما گفته می شود.
امالح آهن: نقش اکســید آهــن در آجر، نقش گــدازآور را دارد و در . 8

صورتــی که در خاک آجر به پنج درصد وزن آن برســد دمای ذوب را 
کاهش و رنگ آجر نیز سرخ می شود.

مواد گیاهی: در صورتی که این مواد در خاک آجر کنترل نشــود، در . 9
هنــگام پخت آجر فضاهای خالی به جای می گذارد و آجر به دســت 

آمده پوک خواهد شد.
هوفمان: این کوره در سال 1858 میالدی به ابتکار یک بنای آلمانی به . 10

نام فردریک هوفمان ساخته شد و به همین نام مشهور گردید.
برج بابل نقل از کتاب آجر، ص 9، از انتشارات مجله هنر و مردم: برج . 11

بابل پس از ساخت به دفعات تعمیر شده که در سال های 2000 تا 1780 
قبل از میالد کاماًل بازسازی شده است.

چارکه: چار، یک.  آجر ایرانی – امروزه به نیمه آجر قزاقی نیز چارکه . 12
می گویند.

فلکه: دایره، منحنی و مدور.. 13
قفل و بست: در آجرکاری به جای پیوند نیز از اصطالح »قفل و بست« . 14

به کار برده می شود.
چاردانــگ: آجر مربع تمامی 5×20×20 ســانتی متر، ضمنــاً به دانگ . 15

»دُنگ« اطالق می شده است.
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سه دانگ:  آجر ایرانی 5×15×20 سانتی متر.. 16
دودانگ:  آجر ایرانی 5×10×20 سانتی متر.. 17
پاره:  آجر ایرانی 5×5×10 ســانتی متر. در ضمن در بسیاری موارد به . 18

پاره، پاره آجر گفته می شود.
شســتی:  آجــر ایرانی 2/5×5×10 ســانتی متر. در ضمن شســتی از . 19

ضخامت شست انسان آمده است.
قناس: آجر لچکی که از تقســیم آجر مربع از محل قطر به دو قسمت . 20

مســاوی به دست می آید. از این آجر برای فرش کف حیاط، تیغه های 
طاق نما به نــام تیغه قناس، پوشــش های تیغه ای در طــاق پوش ها و... 

استفاده می شده است.
قفلــی: معموالً برای نشســت چهارچوب درب حیاط و ســایر درب ها . 21

و پنجره ها در کالف دیوار توســط تیشــه داری قسمتی از آجر مربع به 
شــکل )L( تراشیده می شده و قســمتی از چهارچوب در آن نشست 
می کرده اســت. این روش از باز شدن درز بین آجرکاری و چهارچوب 

جلوگیری داشته است.
پیونــد کله و راســته: در دورة پهلوی اول تخریــب برخی از بافت های . 22

قدیمی شــهرها به خاطر خیابان کشــی ها، ساخت وســاز در شهرهای 
جدیــد و به طور خالصه کارهــای عمرانی فراوان انجام می شــد. این 
ساخت وســازها با پیمان کاری شــرکت های آلمانــی انجام می گرفت. 
عموماً کارگران فنی این شــرکت ها از کشور یوگسالوی بودند و پیوند 
آجرکاری خود را که همان کله وراســته است به کار می گرفتند که در 
نتیجه جایگزین آجر ایرانی مربع شد؛ از جهت اینکه کوره های »میلی« 
متــداول و پخت آجر به اصطالح قزاقی کــه معادل آجر نظامی نادری 

است در تمام کشور معمول بود.
خفته: رج خوابیده – رج افقی.. 23
راسته: رج عمودی.. 24
سفت کاری: استخوان بندی، اسکلت سازی.. 25
ُسم آهویی: ترکیب و شکل پای آهو.. 26
اِسپَر: دیواری نه چندان گسترده.. 27
دوردار: قوس دار، منحنی، کمانی، انحنایی.. 28
پاتوپا: نشست دو عضو، دو بدنه در یکدیگر.. 29
طبل: شــکل هندســی از نقوش گره که از ترکیــب )طبل صدا( آمده . 30

است.
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