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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره ششم / بهار 1394 / سال سوم

چکیــــده: 

تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی 
و ایلخانی

عاطفه شکفته*
حسین احمدی**
امید عودباشی***

دانشجوي دکتري مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اصفهان )نویسنده مسئول(.

دانشیار، دانشگاه هنر اصفهان

استادیار، دانشگاه هنر اصفهان

ــان  ــران نش ــاری ای ــن دوره از معم ــال آن را در ای ــرح، کم ــوع ط ــک و تن ــلجوقیان، از لحــاظ تکنی ــرکاری س ــات آج تزئین
می دهنــد؛ بطــوری کــه پــس از ســلجوقیان چنیــن تزئیناتــی در نهایــت زیبایــی و مهــارت بــی بدیــل کمتــر یافــت شــده 
ــًا  ــن دوره و خصوص ــرکاری ای ــاخص آج ــای ش ــلجوقی و رگ چین ه ــری دوره س ــای آج ــواع چیدمان ه ــاره ان ــت. درب اس
چگونگــی تــداوم اینگونــه تزئینــات در دوران هــای بعــدی اطالعــات بســیار ناچیــزی موجــود اســت و هنــوز آن طــور کــه 
درخــور ایــن هنــر گرانمایــه اســت بــه آن پرداختــه نشــده اســت. بنابرایــن، ضــروری اســت کــه در ایــن زمینــه بــا توجــه 
بــه اهمیــت آن در معمــاری ایــران، تحقیــق و تفحــص بیشــتری در ایــن زمینــه صــورت گیــرد. در ایــن پژوهــش از طریــق 
ــات آجــرکاری عهــد ســلجوقی  ــی، تزئین ــا روش توصیفی-تحلیل ــات میدانی-پیمایشــی و ب ــه ای و مطالع ــات کتابخان مطالع
ــداوم آن در  ــی ت ــاخص، و چگونگ ــای ش ــایی رگ چین ه ــا، شناس ــواع چیدمان ه ــایی ان ــات، شناس ــی تزئین ــدف معرف ــا ه ب
دوران بعــدی )خوارزمشــاهی و ایلخانــی( مــورد مطالعــه قــرار گرفته انــد. در دوره ســلجوقی بخــش اعظــم تزئینــات ســطوح 
ــر آن ابتکاراتــی  ــواع گلچین هــا و گره هــا ایجــاد شــد. عــالوه ب ــه ان ــا نقوشــی متنــوع از جمل بیرونــی توســط آجــرکاری ب
ــدان  ــران توســط هنرمن ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــز ب ــی نی ــی بنای ــن کوف ــا گــچ و همچنی ــا کاشــی و ی ــق آجــر ب ــد تلفی مانن
ــا کاشــی بخــش اعظــم تزئینــات را در  ایــن دوره صــورت گرفــت؛ بطــوری کــه در دوران بعــد از آن ترکیــب آجــرکاری ب
ــات آجــرکاری، موجــب  ــن دوره در عرصــه تزئین ــف رخ داده در ای ــوع تکنیــک، تحــوالت و ابداعــات مختل ــر گرفــت. تن ب
ــدی از  ــواع جدی ــرور ان ــه م ــد از آن شــده و ب ــای بع ــرکاری در آن عصــر و دوره ه ــاوت آج ــای متف شــکل گیری تکنیک ه
تزئینــات معمــاری از لحــاظ نقــش، کارکــرد و نحــوه اجــرا در معمــاری اســالمی ایــران بــر پایــه تحــوالت رخ داده در ایــن 

دوره تکویــن یافتنــد.

معماری اسالمی ایران، تزئینات معماری، آجرکاری سلجوقی، تزئینات خوارزمشاهی، 
تزئینات ایلخانی.

واژه های کلیدی: 

* a.shekofte@aui.ac.ir                    **Hsao_ahmadi@yahoo.com               *** o.oudbashi@aui.ac.ir            
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان تزئینات معماری عصر سلجوقی و تاثیرات آن بر ماندگاری فرهنگی آنها در دوران های تاریخی بعدی، پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و ارتباطات، پژوهشکده هنرهای سنتی-اسالمی )90-1389( است.

تاریخ دریافت مقاله: 93/9/15   تاریخ پذیرش نهایی: 94/3/23
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مقدمه
از مهمترین دوران های هنر اسالمی  عصر سلجوقی یکی 
ایران خصوصٌا  هنر  در  بسیاری  تحوالت  موجب  که  است 
موجب  به  عصر  این  در  است.  گشته  معماری  تزئینات 
آرامش و ثبات سیاسی قلمرو سلجوقیان هنرمندان شرایط 
مساعدتری داشته و توانستند آثار متعددی را بوجود آورند 
چون  دانشمند  وزیری  وجود  با  البته   .)54  ،1374 )کیانی 
وجود  همچنین  حکومتی،  دستگاه  در  نظام الملک  خواجه 
شاگردان ابن سینا و شاعران بزرگی چون ناصرخسرو، خیام 
و خاقانی در این دوره، پربار شدن افراد و هنرمندان و رونق 
صنایع و فنون سلجوقی نباید چندان دور از ذهن باشد. دوره 
سلجوقی در ایران حدوداً دو سده ادامه یافت از 429 هجری 
قمری با فتوحات سلجوقیان شروع شد و تا استقرار ایلخانان 
مغول در قرن هفتم هجری قمری ادامه یافت )بازورث و 

دیگران 1380، 76(.
تغییرات و تحوالت مختلف رخ داده در این دوره در عرصه 
معماری و تزئینات وابسته به آن به مرور موجب ایجاد انواع 
جدیدی از تزئینات معماری از لحاظ شکل، کارکرد، نحوه 
اجرا و مفاهیم مرتبط با آن در معماری اسالمی ایران بر پایه 
تحوالت رخ داده در این دوره شد )حاتم 1379، 15-13؛ 
اتینگهاوزن1 1970، 131(. تحوالت و ابداعات مختلفی مانند 
استفاده از تکنیک های مختلف گچبری، بکارگیری کاشی 
و آجرکاری در این دوره موجب شده اند تا تزئینات معماری 
و  خوارزمشاهی  مانند  بعدی  دوران های  و  سلجوقی  عصر 
از تنوع و  اولیه معماری اسالمی  ایلخانی نسبت به دوران 
گستردگی بیشتری برخوردار گردند )کاتلی و هامبی 1376، 

 .)19-21
تا   491 سال های  بین  در  ماوراءالنهر  و  خراسان  مناطق 
قرار  خوارزمشاهیان  سلطه  تحت  قمری  هجری    628
این  معماری   .)14-13  ،1386 شرفی  و  )خلعتبری  گرفت 
دوره خصوصیات یکسانی با دوره سلجوقیان داشت؛ اما به 
توسط  گرفته  صورت  ویرانی های  و  مغوالن  یورش  علت 
آنان، آثار بسیار کمی از معماری خوارزمشاهی باقی مانده 
است که البته ابنیه باقی مانده در نوع خود منحصر به فرد 
هستند. چند ابنیه انگشت شمار در ناحیه خراسان از جمله 

این  در  است.  مانده  باقی  دوره  این  از  زوزن  ملک  مسجد 
دوره مشخصه های هنر سلجوقی ادامه پیدا کرد و زمینه را 

برای پیشرفت بیشتر در دوره های بعد فراهم نمود.
قمری  هجری   756 تا   663 از  مغول  ایلخانیان  حکومت 
ادامه پیدا کرد )اقبال آشتیانی، پیرنیا، و جوانمردی 1389، 
ویرانی های  از  پس  ایلخانی  حکام  که  زمانی  از   .)672
وحشیانه خود، شروع به بازسازی ایران ویران شده کردند؛ 
از برخورد فرهنگ های مختلف حمایت نمودند و هنرمندان، 
دانشمندان و نویسندگان سرزمین های مختلف را به دربار 
خود جذب کردند )شراتو و گروبه 1376، 7-3(. بطور کلی 
می توان گفت معماری ایلخانی سبک جدیدی را در تاریخ 
دنباله روی  تا حدودی  بلکه  نیاورد  به وجود  ایران  معماری 
به  را  آن  تکنیک های  و  پالن ها  و  بود  سلجوقی  معماری 
ارث برد؛ همچنین آجرکاری در تزئینات معماری این دوره 
دنباله رو آجرکاری سلجوقی بود. در مقابل گچبری در عصر 
ایلخانی از لحاظ تکنیک و شیوه های اجرا به اوج خود رسید 
)شکفته و صالحی کاخکی 1393، 65( و کاشیکاری در این 
دوره، زمینه کمال آن در دوران بعدی از جمله دوره تیموری 
آنچه  به  استناد  با   .)54-53  ،1346 )ویلبر  کرد  ایجاد  را 
پیش از این ذکر شد؛ بررسی جامع تزئینات معماری عصر 
سلجوقی می تواند به شناخت جامعی از تزئینات معماری آن 
زمان و در عین حال تحوالت رخ داده در قرون بعدی منجر 
گردد. یکی از مهمترین تزئینات این دوره آجرکاری است 
به  متعلق  را   تزئینات  این  کمال  هنر،  تاریخ  محققان  که 
دوره سلجوقی می دانند )اتینگهاوزن 1999(. سئواالت این 

پژوهش عبارتند از:
الف( انواع چیدمان های آجری دوره سلجوقی کدامند؟ 

سلجوقی  عصر  آجری  رگ چین های  شاخص ترین  ب( 
کدامند؟ 

ج( تداوم آجرکاری سلجوقیان در دوران های خوارزمشاهی 
و ایلخانی چگونه بوده است؟ 

تزئینات  در  آجری  چیدمان های  پژوهش شناخت  از  هدف 
آجرکاری  اهمیت  به  توجه  با  سلجوقیان  دوره  آجرکاری 
این دوره و تداوم آن در جهت شکل گیری تزئینات دوران  
خوارزمشاهی و ایلخانی است. در طول پژوهش، تحوالت 
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ابداعاتی صورت گرفته در آجرکاری عصر سلجوقی که  و 
و  تأثیر  وسعت  و  شده  دوران ها  دیگر  از  آن  تمایز  باعث 
خواهند  قرار  مطالعه  مورد  بعدی  دوران های  بر  آن  تداوم 
گرفت. سعی بر آن بوده است که مهمترین عناصر تزئینی 
شیوه های  همچنین  و  سلجوقی  آجرکاری  طرح های  و 
تزئینی صورت گرفته در آن دوره مشخص شده و پس از 
شناسایی چیدمان های آجری سلجوقی چگونگی تداوم آن 
بر دو دوران بعدی نیز مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا 
تمامی ابنیه دوره سلجوقی ایران کنونی که دارای تزئینات 
آجرکاری است شناسایی شده و نوع تزئینات آنها مشخص 
آن  تزئینات  شده،  شناسایی  موارد  میان  از  است.  گردیده 
آجری  چیدمان های  و  گونه  لحاظ  از  که  ابنیه ای  از  دسته 
مشخص  و  شده  تکرار  عناصر  از  و  بوده  فرد  به  منحصر 
آجرکاری سلجوقیان هستند مورد بررسی قرار داده شده اند 
و با مقایسه آنها چیدمان های مادر و شاخص تعیین گشته 
از  ردپایی  یافتن  دنبال  به  سپس  شده اند.  دسته بندی  و 
از  مانده  باقی  آثار  در  سلجوقی  آجرکاری  مشخصه های 
تأثیر  روند  آنها  مقایسه  با  ایلخانی،  و  خوارزمشاهی  دوران 
اینگونه تزئینات بر شکل گیری تزئینات دو دوره پس از خود 
و یا تغییر و تبدیل آنها به دیگر تزئینات مشخص گشته اند.

پیشینه پژوهش
در زمینه تاریخ سلجوقیان کتب و تحقیقات زیادی موجود 
اسالمی  هنر  کتاب های  اکثر  در  سلجوقیان  هنر  به  است؛ 
اشاره شده و بخش کوچکی از آن نیز به معماری سلجوقی 
عده ای  توسط  بطور خاص،  اما  است  شده  داده  اختصاص 
شده  معرفی  سلجوقی  هنر  هامبی،  و  کاتلی  مانند  معدود 
است که نتوانسته بازگوکننده جامع و کامل عظمت هنر این 
دوره باشد؛ در این بین، تنها کتاب غالمعلی حاتم با عنوان 
مهم  منابع  از  سلجوقیان  دوره  در  ایران  اسالمی  معماری 
آثار شاخص  معرفی  به  کتاب  این  در  است.  زمینه  این  در 
دوره سلجوقی و توصیف بنا و بصورت مختصر به معرفی 
تزئینات آن ها پرداخته شده است که با این حال حق مطلب 
در مورد مهمترین دوره تزئینات آجرکاری معماری ایران در 
عهد سلجوقی بطور کامل ادا نشده است. زهره بزرگمهری 
در کتاب مصالح ساختمانی به معرفی کلی برخی تزئینات 

میراث  کتاب  در  ماهرالنقش  محمود  پرداخته،  آجرکاری 
برخی  و  متأخر  تزئینی  آجرهای  انواع  ایران  آجرکاری 
نقوش هندسی آجرکاری در دوران های مختلف و پنج ابنیه 
سلجوقی را طرح برداری کرده است. همچنین در این حوزه 
مقاالتی وجود دارند که معمواًل به صورت موردی به معرفی 
و یا بررسی یک یا چند بنای خاص پرداخته اند؛ به عنوان 
مثال میترا آزاد در مقاله خود سه مناره عصر سلجوقی را از 
لحاظ عملکرد، فرم و تزئینات مورد بررسی قرار داده است 
)آزاد 1393( و یا به شاخه های دیگر این حوزه مانند مفهوم 
)رشوند  است  شده  پرداخته  آجرکاری  هندسی  تزئینات 
آجرکاری  تزئینات  جامع  بررسی  به  نیاز  بنابراین   .)1391
سلجوقی و شناسایی رگ چین های شاخص آجری آن دوره 
باید  البته  می رسد.  نظر  به  ضروری  کاربردشان  موارد  و 
مد نظر داشت که از بسیاری از پژوهش ها و بررسی های 
زمینه های گوناگون هنر سلجوقی  برده شده فوق، در  نام 
استفاده  مورد  پژوهش  این  اولیه  منابع  عنوان  به  می تواند 

قرار گیرد. 
روش پژوهش

مطالعات  طریق  از  پژوهش  این  اولیه ی  اطالعات  اخذ 
میدانی- مطالعات  با  آن  ثانویه  اطالعات  و  کتابخانه ای 
پیمایشی جمع آوری شده است. در این پژوهش با روش 
نظر  مورد  اهداف  به  دستیابی  توصیفی-تحلیلی  تحقیِق 
صورت گرفته است. این روش و تحقیق هایی از این دست 
داده هاي  بنابراین  دارد؛  سروکار  زیادي  داده هاي  با  غالبًا 
مختلف جمع آوري شده و پس از تحلیل آنها نتایج حاصله 

گزارش شده اند.
1. معماری سلجوقیان و تزئینات وابسته به آن

سلجوقیان  دوره  در  ایران  اسالمی  معماری  ویژگی های 
واحدی  شکل  خود(  از  قبل  معماری  عناصر  از  )برگرفته 
یا  و  گرفته  قرار  تقلید  مورد  نیز  بعدی  دوران  در  و  گرفته 
تکمیل شدند )هیلن براند 1379، 141(؛  برخی مساجد دوره 
سلجوقی تحول تدریجی الگوی کلی مساجد ایران را نشان 
مصالح  پالن،  ایلخانی  معماران  آنها  از  پس  که  می دهند 
و روش ساختمانی سلجوقیان را اقتباس کردند. به عنوان 
مثال مقبره های برجی در دوره سلجوقی اهمیت پیدا کرد 
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کردند.  استفاده  الگو  عنوان  به  آنها  از  ایلخانی  دوره  در  و 
همچنین نوع و شکل قبه2 و گنبد3 سلجوقی ادامه پیدا کرد 
و گنبد هایی با تزئینات مقرنس رونق بیشتری پیدا کردند. 
در عصر سلجوقی تحوالت زیادی در معماری مانند ساخت 
بناهای عام المنفعه )مساجد، مناره، کاروانسرا، مدارس، ابنیه 
تدفینی(، طراحی پالن مساجد بصورت چهارایوانی و کاربرد 
تزئینات  در  گرفت.  صورت  پوسته  دو  گنبدهای  گسترده 
بیرونی  تزئینات  در  کاشی  بکارگیری  مانند  تغییراتی  نیز 
بیرونی  خارجی  تزئینات  در  آجر  گسترده  بکارگیری  ابنیه، 
تزئینات  و  درونی  فضای  در  گچ  از  گسترده  بکارگیری  و 
401؛   ،1378 گرابر  و  )اتینگهاوزن  گردید  ایجاد  مقرنس، 
گدار 1377، 416؛ کاتلی و هامبی 1376، 11(. پیشرفت های 
فنی عمده هنر سلجوقی در سال های انحطاط آن در نیمه 
قرن ششم هجری قمری رخ داد؛ بطوری  که هنر آنها در 
زمان سقوط شان در اوج خود قرار داشت )کیانی 1374، 54؛ 
بازورث و دیگران 1380، 123-124( و بدین جهت است 
که نقش مؤثری در شکوفایی هنر دوران پس از خود داشته 

است.
تزئینی  نماهای  عرضه  منظور  به  ابنیه  در  آجر  چیدن  هنر 
آجرکاری  تزئینات  را  بنا  کلی  هیئت  و  شکل  با  مناسب 
کشور  سراسر  در  موجود  تزئینی  آجرکاری های  می نامند. 
با  اوقات  گاهی  که  می باشد؛  خود  زمان  هنر  از  نشانه ای 
کار  در  نوآفرینی  و  یکدیگر  کار  از  الهام گرفتن هنرمندان 
گذشتگان، توسعه یافته اند. نکته مهم این است که کارکرد 
تنها  اصفهان،  جامع  مسجد  طاق های  برخی  مانند  آجر، 
جنبه تزئینی نداشته بلکه از آن برای نمایش جهت فشارها 
به  پاسخ  در  رج ها  که جهت  بطوری  کرده اند؛  استفاده  نیز 
فشارهای متغیر متفاوت است )پاناهی4 2012، 814(. توان 
و نیروی برتر طاق های سلجوقی که جلوه دهنده نیروهای 
ساختاری است بیشتر از نقش های آجری نشئت می گیرد تا 
از شکل های بنیادین ساختمان آن در معماری سنتی ایران، 
از معانی مادی  این دوره شکل ها و فرم ها  بطوری که در 
و آشنای خود پا فراتر نهاده و کیفیتی واالتر از ظاهر خود 

می یابند )پوپ 1373، 145؛ حاتم 1379، 247-242(.

1-1. تزئینات آجرکاری
در آثار گوناگون معماری به جا مانده از دوره های مختلف 
از  ارزش  پر  نمونه های  شاهد  همواره  ایران  اسالم  از  بعد 
زیباترین  در  آجری  سطوح  آفرینش  در  ایرانی  استادکاران 
راستا  این  در  بوده ایم.  موزون  و  زیبا  تناسبات  و  طرح ها 
و  ذوق  اعمال  براي  مناسبي  زمینه  ابنیه  بیرونی  نمای 
است  بوده  آجرکاري  هنر  در  ویژه  به  هنرمندان  سلیقه 
به  تزئین  القا  کند.  را  خیره کننده اي  زیبایي  و  عظمت  تا 
و  بخشیده  روح  آجر  چون  مصالحی  سنگینی  و  خشونت 
آنها را زیبا، سبک و بی وزن می کند. ویژگی چشمگیر ابنیه 
معماران  که  بود  آجر  از  فراوان  بهره گیری  سلجوقی  دوره 
را  خود  و خالقیت  هنر  مهارت،  بهره گیری  این  در  ایرانی 
در   .)37  ،1996 )پترسون5  گذاشتند  نمایش  به  نهایت  در 
آجری  گلچین های  و  پوشش ها  با  بناها  سلجوقی  دوره 
در  رفته  بکار  آجرهای   آمدند.  پدید  مختلف  شکل های  به 
تولید،  شیوه  ابعاد،  لحاظ  از  می توان  را  سلجوقی  معماری 
انواع قطعات، انواع نقوش و چیدمان ها  دسته بندی کرد که 
شناسایی کامل هریک از آنها پژوهشی جداگانه را می طلبد 
و تمامی آنها در قالب یک مقاله نمی گنجد؛ بنابراین به طور 
خالصه معرفی می شوند و در ادامه موضوع اصلی که تأکید 
بر انواع چیدمان های آجری، رگ چین های شاخص و تداوم 
آنها در تزئینات دوران بعد دارد؛ به طور مفصل شرح داده 

می شود.
1-1-1. ابعاد آجر

آجر پس از اسالم )با اندازه های مختلف 30×30 تا 18/5 × 
18/5 و ضخامت حدود 6 تا 3 سانتی متر( به عنوان مهم ترین 
و برجسته ترین عنصر شکل دهنده معماری کاربرد داشت 
ابعاد  که  معتقدند  برخی   .)197  -196  ،1387 )مکی نژاد 
آجرها در دوران مختلف تغییر کرده است و بر اساس ابعاد 
آجر می توان دوره تاریخی آن را تخمین زد. اما طبق نظر 
اظهار  به طور قطع  نمی توان  زمینه،  این  اکثریت محققان 
داشت که در هر دوره تاریخی آجر با ابعاد خاصی بکار رفته 
کاربرد  مختلف  ابعاد  با  آجرها  مختلف  دوره های  در  است؛ 
داشته اند. البته به طور کلی در دوره اسالمی نسبت به دوران 
قبل از اسالم ابعاد آجرها کوچک تر شدند که محققان علت 
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اندازه آجر را معمواًل در نتیجه تغییر در  تغییرات عمده در 
نوع و طریقه ساختمان سازی می دانند )ویلبر 1346، 51(.

در  رفته  کار  به  معمولی  آجرهای  ابعاد  سلجوقی  دوره  در 
قطر  و  و عرض  در طول   cm 26 میانگین به  ابنیه  دیواره 
ابعاد مختلف آجری  اما در همین دوره  cm 6/5 می رسند. 

کاربرد داشته به عنوان مثال در مسجد جامع اصفهان در 
ابعاد  دوران سلجوقی  به  متعلق  )جنوبی(  نظام الملک  گنبد 
آجر  cm22×22×3 وجود دارد. همچنین از آجرهایی با ابعاد 
کوچک و متنوع در تزئین استفاده میکردند؛ مانند برخی از 
که  اصفهان  جامع  مسجد  در  سلجوقی  آجرکاری  نماهای 
cm 4/5×2/5×2/5 است )تصویر شماره  ابعاد آجرهای آن 
می رفته  کار  به  کف سازی  برای  که  آجرهایی  معمواًل   .)1
ابعادی متفاوت با آجرهای بکار رفته در دیوارها و پوشش ها 
داشته است و اکثراً به شکل مربع و بزرگ بوده اند؛ به عنوان 
مثال آجر فرش دوره سلجوقی به ابعاد cm40 ×40×4 بوده 
که بعداً به نام آجر نظامی شناخته شده و همچنان شهرت 

یافته است )بزرگمهری 1381، 66(. 
1-1-2. انواع آجر از لحاظ شیوه های تولید

در خصوص شیوه های رایج تولید آجر در این دوره می توان 
نام های  با  که  بوده  متنوع  بسیار  تولید  شیوه های  گفت؛ 
ُمهری  پیش بُر،  آبمال،  و  واکوب6  آجر  مانند  گوناگونی 

و  )قالبی  تزئینی  آجرهای  و  آب ساب  آجر  تراش،  )قالبی(، 
تراش( معروف هستند. مبرهن است که ساز و نماسازی با 
آجر در دوره سلجوقی، مراحل آغازین رشد خود را در دوران 
بود  یعنی زمان سامانیان، غرنویان و آل بویه گذرانده  قبل 
رسید  تکوین خود  و  اعتال  اوج  به  دوره سلجوقیان  در  که 
میدانی  بر مشاهدات  بنا  و شکفته 1390، 125(.  )احمدی 
و  ُمهری  پیش بر،  واکوب،  آجرهای  انواع  گرفته،  صورت 

تراش در قرون اولیه اسالمی رواج داشته اند.
و  اسالمی  معماری  در  گره چینی  کتاب  در  زمرشیدی 
حداقل  آجری  گره چینی  که  می کند  ذکر  دستی  هنرهای 
اجزا  بیشتر  ظرافت  برای  که  شده  آغاز  سلجوقی  دوره  از 
پخ  از  پس  و  تهیه  تراش  تکه های  از  که  را  گره  زمینه 
با  همزمان  و  می کردند  آبساب  را  آن  تیشه کاری  و  کردن 
می بردند  کار  به  بنا  استخوان بندی  با  پیوند  در  بنا  ساخت 
)زمرشیدی 1365(. بزرگمهری در کتاب مصالح ساختمانی 
می نویسد در دوره سلجوقی برای حفظ مقاومت آجر آن را 
تیشه دار نمی کردند )بزرگمهری 1381، 86(؛ اما بر اساس 
در  و  مشاهده  شد  موضوع  این  خالف  میدانی  مشاهدات 
یا  و  نازک  آجری  گره های  نقوش  مانند  تزئینات  از  برخی 
آجر  از  ساوه  مسجد  مناره  تزئینات  مانند  کتیبه ها  برخی 
مشاهدات  طبق   .)2 )تصویر  است  شده  استفاده  تراش 
بیشترین کاربرد آجرهای تراش به صورت گره سازی آجری 
است. همچنین طبق  سلجوقی  مناره های  و  محراب ها  در 
در  ُمهری  آجرهای  کاربرد  بیشترین  حاصله،  بررسی های 
طرح هایی است که چند شکل مکرراً در یک طرح تزئینی 

مانند نقوش گره هندسی، وجود دارند.

تصویر 1. ابعاد و تکنیک های مختلف آجرکاری دوره سلجوقی: دیوارهای زیر گنبد 
خاگی مسجد جامع اصفهان؛ )مأخذ: نگارندگان(

شماره 1. آجرهای قالبی لوزی شکل در کنار یکدیگر،
 شماره 2. آجر قالبی شش ضلعی در ترکیب با نقوش آژده کاری گچی

شماره 3. کتیبه آجری پیش بر
 شماره 4. مربع های آجری 2/5 سانتی متری در ترکیب با گچ

 شماره 5. آجرهای قالبی لوزی و دایره در ترکیب با یکدیگر جهت حاشیه سازی.

تصویر 2. منار مسجد جامع ساوه؛ )مأخذ: نگارندگان(
 در تصویر 1 کتیبه آجری پیش بر با رنگ سبز مشخص شده، در تصویر 2 نقوش 
آجری پیش بر با رنگ زرد مشخص شده، در تصویر 3 نقش گره آجری تراش با 

رنگ آبی مشخص شده است. 
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1-1-3. انواع چیدمان ها
روش ها و فنون آجرکاری در نما بسیار متنوع است. آجرها 
به دلیل نوع شکل هندسی و تنوع اندازه ها می توانند هزاران 
ترکیب را ایجاد کنند. به طور عمده تزئینات آجرکاری به 
صورت چیدمان در یک سطح به صورت خفته و راسته یا 
به صورت پس و پیش قرار دادن آجرها برای ایجاد سایه و 
حجم، همچنین ایجاد حجم های برجسته تر مانند قطاربندی 
آجری و یا در ترکیب با سایر مصالح مثل گچ و کاشی به 
کار می رود و بدین طروق نقوش جدید و متنوعی را بوجود 

می آورند. 
بر اساس آثار به جای مانده از سده چهارم هجری به بعد 
شیوه های  ایرانی  آفرین  هنر  معماران  آجرکاری،  زمینه  در 
بررسی ها  طبق  که  آزمودند  زمینه  این  در  را  گوناگونی 
کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته بر تزئینات آجری عصر 
سلجوقی، می توان تزئینات آجری این دوره را از لحاظ گونه 
چیدمان و نوآوری  در چیدمان ها و تلفیق آنها به شش گروه 

کلی دسته بندی کرد.

الف( رگ چین )رج چین(                                                                     
 الف 1( گل انداز )گلچین(                              
 الف 2( جناغی )آبشاری(                               

 الف 3( بادبزنی )حصیری(                                     

 الف 4( رگ چین دو رج                                         
 الف 5( کتیبه رگ چین معقلی و بنایی                        

ب( خفته راسته )پتکین(  
ج( فخرومدین )مشبک(                                     

د( گره سازی )گره بنایی(
ح( تلفیق آجر و گچ

ح 1( خفته راسته کلوک بند
ح 2( آجر قالبی هندسی با گچبری النه زنبوری

ح3( کتیبه آجری پیش بر با گچبری گیاهی
ی( تلفیق آجر و کاشی

در جدول شماره 1 ابنیه متعلق به دوره سلجوقی که دارای 
از  گونه  هر  و  شده  شناسایی  هستند؛  آجرکاری  تزئینات 
تزئینات ذکر شده در صورت وجود در ابنیه مذکور مشخص 

شده اند.
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جدول 1. تزئینات آجرکاری شناسایی شده در ابنیه دوره سلجوقی )ادامه در صفحات بعد(
کد1: گل انداز، کد2: خفته و راسته، کد3: رگ چین دو رج، کد4: جناغی، کد5: حصیری، کد6: فخر و مدین، کد7: گره سازی، کد8: کلوک بند، کد9: تلفیق آجر و گچ، کد10: 
تلفیق آجر و کاشی، کد11: کتیبه کوفی، کد12: کتیبه معقلی، کد13: کتیبه بنایی، کد14: برجسته سازی )پیش آمدگی( شبه گوشه سازی )از طریق تکنیک های متنوع 

پتکین، پتکانه، ترمبه پتکانه و...( 

1234567891011121314نام بنا
××××××گنبد سرخ مراغه

××××گنبد کبود
××××××برج مدور
×××××سه گنبد

×منار مسجد جامع اردبیل
×××××××××××مسجد جامع اصفهان
××××××مسجد جامع برسیان

×××××منار مسجد جامع برسیان
××××××××مسجد جامع اردستان

××××××××مسجد جامع گز
××منار مسجد گز

×××××××××مسجد جامع گلپایگان
××××××منار گلپایگان

××××××××مسجد جامع زواره
××منار جامع زواره
×××منار پامنار زواره

××مسجد پامنار زواره
××مسجد جامع گار
××منار مسجد گار

××××منار چهل دختران
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1234567891011121314نام بنا
××××××منار ساربان
×××××مسجد سین

××××منار مسجد سین
×××منار مسجد جامع کاشان

منــار مســجد نــوش آبــاد 
اصفهــان

××

×××××منار علی
××××××منار زیار

×××××منار رهروان
×برج طغرل

×××××برج شبلی دماوند
××××منار خسروگرد سبزوار

×××منار مسجد پامنار سبزوار
×منار کرات خواف

×××منار فیروزآباد بردسکن
×××××برج چهل دختران دامغان

×××××××رباط شرف
×××××برج مهماندوست 

××××منار مسجد تاریخانه
×××××منار مسجد جامع دامغان

×××مسجد جامع سجاس
××××××منار مسجد بایزید بسطام

×××مسجد جامع داراب
××××××مسجد جامع قزوین

×××××××مدرسه حیدریه
××××××برج های خرقان

×××بقعه پیر تاکستان قزوین
××××برج نگار بردسیر

××میل نادری بم
××××مسجد امام کرمان

برج رادکان گلستان
××بقعه امامزاده اسحق
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1234567891011121314نام بنا
×××××منار مسجد جامع گرگان

××××××امامزاده نور گرگان
××منار مسجد ششناو تفرش

××××منار مسجد جامع ساوه
منــار مســجد ســرخ )میــدان( 

ســاوه
××

××××گنبد علویان

-  رگ چین های آجری به شکلی متنوع و گسترده در ابنیه 
کلی رگ چین های  به طور  رفته اند.  کار  به  دوره سلجوقی 
آجری به سه الف( دسته گل انداز، ب( جناغی و ج( بادبزنی 

قابل تقسیم هستند. 
چنان  را  آن  کردن  رگ چین  هنگام  در  گل انداز  شیوه  در 
آنها گل های مختلف هفت رجی،  ترکیب  از  می چینند که 
پنج رجی و سه رجی به دست می آید. برای جلوه گلچین 
با سله گذاری )پیش دادن آجر( گل بدست آمده را از متن 
آجر جدا ساخته و یا با آجرهای رنگی آن را متمایز می کنند 
)بزرگمهری 1381، 72( )تصاویر 3 و 4(. شیوه گلچین از 
شیوه های معمول تزئینات آجرکاری است که در اکثر ابنیه 
سلجوقی به کار رفته است. نمونه های منحصر به فردی از 
این تکنیک در دوره سلجوقی را در زیر گنبدهای مسجد 
مسجد  گنبد  اردستان،  جامع  مسجد  گنبد  اصفهان،  جامع 

جامع برسیان و گنبد مسجد جامع زواره می توان یافت.

- تکنیک جناغی در قسمت های مختلف بنا کاربرد داشته است 
که انواع مختلفی از جمله جناغی چپ و راست، جناغی سایه 
روشن یک در میان، جناغی خوشه انگوری، جناغی خفته راسته 

و... دارد )زمرشیدی 1386، 156(. این طرح در آجرچینی زوایا 
قائمه دارد )تصویر 5( ولی در گچبری ممکن است زوایا به 
صورت منحنی درآید )بزرگمهری 1381، 70(. شیوه جناغی 
نیز از طرح های معمول آجرکاری سلجوقی )پیش از آن نیز 
مانند زیر گنبد منسوب به مقبره ارسالن جاذب وجود داشته( 
است و در اکثر ابنیه سلجوقی قابل رؤیت است. این شیوه به 
علت تکنیک آسان خود بیشتر در طاق ها و گوشه  سازی ها و 

مقرنس ها جهت تزئین به کار رفته است )تصویر 6(. 
مربعاتی  به  را  نما  آجرچینی  )حصیری(،  بادبزنی  در طرح   -
به  دیگری  و  افقی  به صورت  یکی  مربع  هر  کرده؛  تقسیم 
صورت عمودی چیده می شود )بزرگمهری 1381، 70( )تصویر 
5(. این تکنیک کمتر در تزئین ابنیه سلجوقی دیده می شود؛ از 
جمله بناهای موجود که از این شیوه در تزئین آن ها استفاده 
شده برج مهماندوست دامغان و برخی طاق های مسجد جامع 
اصفهان را می توان نام برد. رگ چین آجری انواع مختلفی دارد 
که در منابع موجود به آن ها اشاره نشده است به عنوان مثال 
در بررسی های میدانی نوعی رگ چین دو رج در رباط شرف و 
مناره برسیان دیده شده که در آجرکاری برخی ابنیه ایلخانی نیز 

به کار رفته است )تصویر 5(.

تصویر3. طرح گل انداز آجری 
اصفهان؛  برسیان  مناره 

)مأخذ:نگارندگان(

آجری  گل انداز  طرح   .4 تصویر 
مناره علی اصفهان؛
 )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 5. طرح شماتیک از برخی 
)مأخذ:  آجری؛  رگ چین های 
طرح   .1 شماره  نگارندگان( 
طرح   .2 شماره  آجری،  جناغی 
طرح   .3 شماره  آجری،  بادبزنی 
رگ چین دو رج، شماره 4. نمای 
خفته  در  چیدمان  نحوه  جانبی 
که  است  آجری  )پتکین(  راسته 
جهت برجسته سازی نقش بکار 
می رود، در سمت چپ فرورفتگی 
و برجستگی ردیف های آجری در 

چیدمان مشخص است.
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همچنین گل انداز ها انواع مختلفی دارند که هنرمندان آجر 
با استفاده از چند اندازه متفاوت آجری، طرح های متنوعی را 
ایجاد کرده اند که بطور کلی می توان نقوش گل انداز را به 
گل انداز ساده و مرکب تقسیم بندی نمود. تصویر 7 گل انداز 
آجری ساده است که از سه اندازه آجر چهاردانگ، سه دانگ 
ساده  گل انداز  طرح  تکرار  از  است،  شده  ایجاد  شستی  و 

مادر و جای گذاری متنوع آن در چیدمان آجری طرح های 
رفته  بکار  مادر  گل انداز های  است.  شده  ایجاد  گوناگونی 
ابنیه سلجوقی تفکیک شده  و در تصویر 8 دسته بندی  در 

شده اند.
مرکب  گل انداز  دوره  این  شاخص  آجری  طرح های  از   -
از طرح گل انداز ساده است که  پیچیده تر  این نقش  است 
و  اصفهان  جامع  مسجد  برسیان،  مسجد  شرف،  رباط  در 
برج های خرقان و دیگر ابنیه حتی ابنیه ایلخانی از جمله در 

مسجد ازیران به کار رفته است )تصویر 9(.   
-نوع دیگر کتیبه های بنایی و معقلی است که از رگ چین 
عمودی و افقی آجر ایجاد می شود. منشاء این نوع کوفی 
آجری را ایران می دانند، عالوه بر ایران، این شیوه در مساجد 
عراق نیز رایج بوده است. دوره سلجوقی را نقطه شروع این 
آن  نمونه های  208(؛   ،1385 )ایمانی  می دانند  کتیبه  نوع 
در مسجد جامع قزوین و مناره هایی مانند مناره گار، منار 

ساربان رویت می شوند )تصاویر 10 و 11(. 

تصویر 6. طاق ضلع شمالی مسجد جامع اصفهان؛ )مأخذ: نگارندگان( 
شماره 1. تکنیک جناغی، شماره 2. تکنیک رگ چین ساده، 

شماره 3. تکنیک گل انداز

تصویر 7. سمت راست: آجرهای چهاردانگ، سه دانگ و شستی که در گل اندازهای آجری استفاده شده اند. وسط: نقش گل انداز ساده که مرکب از سه اندازه آجر 
چهاردانگ، سه دانگ و شستی است. تصویر سمت چپ: طرح شماتیک چیدمان  گل اندازهای ساده در تزئینات آجرکاری؛ )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 8. طرح گل انداز های مادر دوره سلجوقیان در تزئینات آجرکاری؛ )ترسیم: زهره چهاردولی(
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تصویــر 9. ســمت راســت طــرح شــماتیک یکــی از گل انداز هــای مرکــب در تزئینــات آجــرکاری دوره ســلجوقیان، تصویــر میانــی گل انــداز مرکــب در ایــوان مســجد 
جامــع اصفهــان، تصویــر ســمت چــپ طــرح گل انــداز در دیــواره ســتونی بــرج شــرقی خرقــان؛ )مأخــذ: نگارنــدگان(

تصویر 10. کتیبه آجری معقلی »و الظاهر و الباطن« مناره ساربان؛
)ترسیم: زهره چهاردولی( 

تصویر 11. کتیبه آجری معقلی »ال اله اال هو« مناره ساربان؛ 
)ترسیم: زهره چهاردولی(

راسته  خفته  آجرچینی  تکنیک  از  )پتکین(،  راسته  خفته   -
)پتکین( جهت برجسته کردن نقوش خصوصًا در ارتفاعات 

مانند تزئینات مناره ها استفاده کرده اند )تصاویر 5 و 13(.
است.  فخرومدین  چینی  آجر  شیوه های  از  دیگر  یکی   -
مدین به معنی مادگی )فرورفتگی( و فخر به معنی سفال 
پخته است )بزرگمهری 1381، 70(. از این تکنیک مشبک 
)تصویر  است  شده  استفاده  نور  درگاه  برای  ابنیه  اکثر  در 
12(. نمونه هایی از فخرومدین در مسجد جامع اصفهان و 

مسجد جامع اردستان از دوره سلجوقی و از دوره ایلخانی در 
مسجد جامع ازیران وجود دارد؛ طبق مدارک برخی از این 
فخرومدین ها توسط متولیان و یا سازمان میراث فرهنگی 
در درگاه ها جهت بستن فضای مساجد و جلوگیری از عبور 
با  هماهنگ  شکلی  به  حیوانات  یا  و  افراد  برخی  مرور  و 
معماری بنا ایجاد شده اند؛ اما در رابطه با اینکه بطور قطع 
کدام تزئینات متعلق به خود بنا هستند مدارکی وجود ندارد.

اصفهان؛  ازیران  مسجد  خانه،  چهار  مدین  و  فخر  مشبک  آجرکاری   .12 تصویر 
)مأخذ: نگارندگان(

نگارندگان(، در  )مأخذ:  برسیان اصفهان؛  منار  راسته،  تصویر 13. تکنیک خفته و 
شماره 1 آجرهای فرورفته با با رنگ آبی و در شماره 2 آجر فرورفته با رنگ زرد  

مشخص شده اند.
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کار  پر  و  ظریف  بسیار  شیوه های  از  یکی  گره سازی   -
مختلف  قطعه های  کمک  به  که  است  تزئینی  آجرچینی 
آجرهای بریده و تیشه دار شده در اندازه های گوناگون صورت 
می پذیرد؛ گره سازی بنایی به سه صورت آجر، ترکیب آجر و 
گچ،  ترکیب آجر و کاشی اجرا شده است )امیرغیاثوند 1382، 
پیدا  ترویج  تزئینی  این شیوه  45-47(. در دوره سلجوقیان 
وسیله  بدین  را  پیچیده ای هندسی  و  زیبا  نقوش  و  می کند 
ایجاد کرده اند )نجیب اوغلو 1379، 137- 139؛ عبداللهی7 و 
امبی8 2013(. نمونه های اولیه این نوع تزئین آجری در مقبره 
و  نیریز  نائین، مسجد  اسماعیل سامانی، مسجد جامع  امیر 

تزئینات سردر مسجد جورجیر اصفهان دیده می شود. 
نمونه کاربرد گسترده این گونه تزئین در نمای بیرونی از دوره 
سلجوقیان، در دو برج خرقان وجود دارد که برای ایجاد نقوش 
از یک واحد تکرار شونده هندسی استفاده شده  متنوع گره 
است  )بایر9 2002، 70(. این نوع تزئین در تزئینات اکثر ابنیه 
تدفینی و مناره ها به کار رفته است. پرکارترین و بهترین نقوش 
گره با آجر متعلق به گنبد کبود )593 ه.ق( در آذربایجان شرقی 
متعلق به دوره سلجوقیان عراق است )تصاویر 14 و 15(؛ قابل 
ذکر است که نقوش گره در این بنا با شیوه رگ چین آجری 
ایجاد نشده بلکه توسط آجرهای قالبی، تراش  و سفالینه های 
لحاظ  به  را  گنبد  این  است. متخصصان  اجرا شده  نقش دار 
تحوالتی که در ساختار گره هندسی و تزئینات معماری ایجاد 
کرده؛ نقطه بین پیوند تاریخ هنر با تاریخ معماری و با تاریخ 

ریاضیات می دانند )بایر 2012، 270(.

بر طبق بررسی های میدانی صورت گرفته در خصوص نوع 
آجر مصرفی برای تزئینات، در دوره سلجوقی آجر تراش به 
علت عدم استقامت باال چندان کاربرد نداشته است و تنها در 
از این شیوه  برخی تزئینات خاص مانند برخی گره سازی ها 
استفاده شده است. به نظر می آید نقوش گره به دلیل پیچیده 
بودن و گوناگونی اشکال و اضالع مختلف نیاز به آجر در ابعاد 
و اندازه های مختلف دارند؛ بدین ترتیب جهت سهولت کار از 
آجرهای تراش برای ایجاد نقش گره استفاده کرده اند. نقش 
گره هندسی در مناره ها عموماً توسط آجرهای تراِش نازک، 

اجرا شده است )تصاویر 16 و 17(.

ــری در  ــازی های آج ــی و گره س ــه کوف ــای متنوع،کتیب ــر 14. رگ چین ه تصوی
بــرج خرقــان غربــی؛ )مأخذ:نگارنــدگان(

ــع  ــجد جام ــاره مس ــری، من ــازی آج ــاوت گره س ــای متف ــر 16. طرح ه تصوی
ــدگان( ــذ: نگارن ــان؛ )مأخ دامغ

تصویر 15. طرح گره سازی گنید کبود مراغه؛ )مأخذ: نگارندگان(
در باال جزئیات تکنیک تلفیقی آجر و کاشی، در پایین دو نقش گره بر روی یکدیگر 

به صورت زیر و رو اجرا شده است.
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برخی حاشیه های تزئینی در آجرکاری سلجوقی وجود دارند 
که در اکثر ابنیه مشاهده می شوند؛ این حاشیه ها معمواًل از 
آجرهای قالبی لوزی و دایره در کنار یکدیگر و یا آجرهای 
قالبی   شکل گردان و یا آجر قالبی S شکل هستند. برخی از 
حاشیه ها از ترکیب سه گونه از ابعاد متداول آجرهای تزئینی 
آن  ها  متداول ترین   .)18 )تصویر  شده اند  ایجاد  سلجوقیان 
لوزی  ایلخانی، ترکیب  و  تزئینات آجری دوره سلجوقی  در 
و دایره در کنار یکدیگر است. نمونه های این شیوه تزئینی 
آجرکاری ها در مسجد جامع اصفهان، گوشه سازی های گنبد 
مسجد برسیان، گنبد مسجد جامع گلپایگان، محراب مسجد 
گز و دور گنبد مسجد ازیران رؤیت می شود. این طرح بر بدنه 
اکثر مناره های سلجوقی مانند منار زیار، پامنار زواره به کار 
رفته )تصویری 19(، حتی این طرح نه تنها با آجر بلکه توسط 

کاشی )فیروزه ای رنگ( بر مناره ساربان اجرا شده است.

در این دوره از ترکیب چند ماده در کنار یکدیگر در تزئینات 
مانند ترکیب »آجر و گچ« و یا »آجر و کاشی« بهره گرفته اند. 
 .1 شیوه  سه  به  سلجوقی  تزئینات  در  گچ  و  آجر  ترکیب 
ترکیب  در  هندسی  نقش  با  قالبی  2.آجر  گچی،  کلوک بند 
با گچبری النه زنبوری10، 3. کتیبه آجری پیش بر با نقوش 

گیاهی گچبری اجرا شده اند.
کلوک بند های  این شیوه،  به  زیبا  تزئینات  نوع  این  از  یکی 
گچی است. شیوه تزئینی در بین بندهای عمودی آجر به خفته 
راسته کلوک بند معروف است به ایجاد این تزئین با استفاده 
از گچ؛ نقوش ُمهري یا کوربندی یا توپی های ته آجری نیز 
هندسي،  ساده  شامل طرح هاي  مزبور  می گویند. طرح هاي 
اشکال گل وبوته و اسامي مقدس مانند اهلل و علي )ع( و... 
است )زارعی 1375، 56؛ ویلبر 1346، 86-90(. نمونه ای از 
شیوه کلوک بند پیش از سلجوقیان در میل ایاز سنگ بست 
خراسان متعلق به دوره غزنویان یافت شده است؛ اما این شیوه 
در دوره سلجوقی گسترش پیدا کرده و در دوره ایلخانی نیز 
به طور فراوان به کار رفته است )شکفته و صالحی کاخکی 
1393، 68(، بطوری که در تزئین تمامی طرح های آجرچینی 
از رگ چین ساده گرفته تا طرح های گلچین و خفته  و راسته 
استفاده شده است. اکثر تزئینات کلوک بند در دوره سلجوقیان 

ــع  ــجد جام ــاره مس ــری، من ــازی آج ــاوت گره س ــای متف ــر 17. طرح ه تصوی
ــدگان( ــذ: نگارن ــاوه؛ )مأخ س

تصویر 19. حاشیه های آجری متداول در تزئینات آجرکاری دوره سلجوقی؛ )مأخذ: نگارندگان(
تصویر سمت راست: منار زیار، تصویر میانی: منار چهل دختران،  تصویر سمت چپ: برج خرقان

تصویــر 18. حاشــیه های آجــری متــداول در تزئینــات آجــرکاری دوره ســلجوقی؛ 
ــذ: نگارندگان( )مأخ
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با گچ اجرا شده است که نمونه زیبا و شاخص اینگونه تزئینات 
از  رباط شرف است )تصویر 20(. همچنین  در کاروانسرای 
ترکیب گچ و آجر های قالبی در ایجاد نقوش گره به خوبی 
بهره برده اند. با این شیوه یعنی ترکیب نقوش ظریف و گردان 
گچبری های النه زنبوری در کنار آجرهای زمخت و هندسی، 

تزئینات منحصر به فردی ایجاد کردند )تصویر 21(. 
نوع سوم یعنی کتیبه های آجری پیش بر )سفالینه های آجری( 
در کنار نقوش گیاهی ظریف گچبری در ابنیه سلجوقی بسیار 
کاربرد داشته اند؛ نمونه های بسیار زیبای آن در مسجد جامع 
برسیان و مسجد جامع گلپایگان وجود دارد. کتیبه های کوفی 

بسیار  آجری  تزئینات  لحاظ  از  گلپایگان  محراب  موشح11 
منحصر به فرد هستند و می توان آن ها را قدیمی ترین کوفی 
موشح آجری دانست که تبدیل به الگویی برای دوران  بعدی 

مانند تزئینات مسجد ملک زوزن شدند )تصویر 22(.
بطور قطع می توان اظهار داشت که سلجوقیان از ترکیب آجر 
و کاشی )آجر لعابدار( در کنار یکدیگر برای اولین بار در نهایت 
زیبایی استفاده کرده و باعث پایه گذاری تکنیکی جدید شدند 
که در دوره های بعد یعنی خوارزمشاهیان و ایلخانیان به بار 

نشست. 

تصویر 20. نقوش کلوک بند گچی رباط شرف
)عکس از محمد مرتضوی(

تصویر 21. نقش گره با آجر قالبی و گچبری النه 
زنبوری مسجد جامع زواره؛ )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 22. کتیبه های موشح آجری با زمینه نقوش گیاهی 
گچبری شده در مسجد جامع گلپایگان؛ )مأخذ: نگارندگان(

لعابدار«  »آجر  عبارت صحیح تر  به  یا  کاشی  کارگیری  به 
ابنیه از خصوصیات بارز معماری سلجوقی است  در تزئین 
)قندی 1382، 184(؛ هنرمندان سلجوقی برای تضاد و جلوه 
آجر نخودی  کنار  در  فیروزه ای  لعاب دار  آجرهای  از  بیشتر 
بیشترین  مناره های سلجوقی  استفاده کردند.  یا سرخ رنگ 
تزئینات بدین شکل را به خود اختصاص داده اند که مرکز 
آرامگاه های  است.  اصفهان  استان  در  مناره ها  این  تجمع 
به فردی  تزئینات کاشی منحصر  آذربایجان دارای  منطقه 

هستند که عالوه بر کتیبه های گره دار زیبا شامل نقش گره 
)تصویر 15(. رنگ  آجر و کاشی هستند  ترکیبی  نقوش  و 
و  است  فیروزه ای  آبی  دوره سلجوقیان  در  کاشی ها  غالب 
بیشترین کاربرد آن به عنوان کتیبه کوفی در کنار آجرهای 
قالبی، پیش بر و گاهی تراش بوده است. در جدول  2 به 
و  سلجوقی  معماری  به  متعلق  آجری  چیدمان های  انواع 

محل کاربرد آنها اشاره شده است.

توضیحات محل کاربرد نوع چیدمان نام تزئین
ــه دو شــکل ســاده و  ــداز ب رگ چیــن گل ان
ــداز  ــه گل ان ــت ک ــده اس ــده ش ــب دی مرک
تزئیــن  پیچیده تــر اســت و در  مرکــب 
ــد کاروانســرای  ــه مانن ــی ابنی ــای بیرون نم
ــاط شــرف و برج هــای خرقــان و حتــی  رب
ــه  ــکار رفت ــی( ب ــران )ایلخان ــجد ازی مس

اســت.

تمامی قسمت های بنا گل انداز رگ چین
گوشه ســازی ها،  طاق هــا، 

نس هــا مقر
جناغی

طاق ها و بدنه بیرونی حصیری
ــه و  ــی ابنی ــه بیرون ــن بدن تزئی

ه هــا  ر منا
معقلی و بنایی

چیدمان بدنه دو رج

جدول 2. انواع چیدمان های آجری دوره سلجوقی و کاربرد آنها؛ )مأخذ: نگارندگان(
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و  فرورفتگی هــا  عمــق  کــه  هنگامــی 
ــه  ــد ب ــاد باش ــوش زی ــتگی ها در نق برجس

می گوینــد.  هشــت وگیر  آن 

معمــواًل در ارتفاعــات بنــا جهــت 
جلــوه بهتــر نقــوش

پتکین/ هشت و گیر خفته راسته

ــن دوره  ــره در ای ــوش گ ــن نق پرکاربردتری
ــش و  ــه، ش ــه، چهارلنگ ــه لنگ ــوش س نق

ــتند. ــت هس هش

در بدنه بیرونی بنا خصوصاً مناره ها آجری گره بنایی
نمای داخلی بنا )در اطراف محراب( آجر تلفیق با گچ

نما بیرونی آجر تلفیق با کاشی

ــن در  ــوع تزئی ــن ن ــای ای ــن نمونه ه بهتری
کاروانســرای ربــاط شــرف، مســجد جامــع 
اصفهــان و مســجد جامــع گلپایــگان دیــده 

شــده اند.

در بدنه داخلی و خارجی بنا خفته راسته کلوک بند تلفیق آجر و گچ
در نمای داخلی )خصوصًا گنبد( آجر قالبی با نقش هندسی

در نمای داخلی )خصوصاً محراب و گنبد( آجر پیش بر با گچبری گیاهی

رنــگ غالــب کاشــی )آجرهــای لعــاب دار( 
فیــروزه ای اســت و بیشــترین کاربــرد آن به 
ــا آجــر  شــکل کتیبــه کوفــی در ترکیــب ب
قالبــی، آجــر پیش بــر و کــم و بیــش آجــر 

تــراش دیــده شــده اســت.

در نمــای خارجــی )خصوصــًا 
) ه هــا ر منا

معقلی و بنایی/ گره تلفیق آجر و کاشی

1-2. تــداوم آجــرکاری ســلجوقی در تزئینــات 
خوارزمشــاهی و ایلخانــی

و  خوارزمشاهی  معماری  در  رفته  کار  به  مختلف  آجرهای 
تفاوت  این  با  هستند  سلجوقی  آجرهای  مشابه  ایلخانی 
به  تنها متعلق  که آجرکاری های پرکار و طرح های متنوع 
ساختمان های  در  کلی  طور  به  بودند.  سلجوقی  معماری 
دیده  آجرکاری  تزئینات  به  نسبت  کمتری  تمایل  ایلخانی 
می شود. بیشترین سطح تزئینات دوره ایلخانی به گچبری 
اختصاص داده شده است، به عبارتی فضای درونی اغلب 
 .)82  ،1391 )شکفته  است  شده  پوشانده  گچبری  توسط 
به آجر های پیش بر،  این دوران محدود  تزئینات آجری در 
تراش  آجر  نادر  موارد  در  و  نقش دار(  )سفالینه های  قالبی 
است. اغلب آجرکاری ها در این دوران در ترکیب با آجرهای 

لعاب دار و یا کاشی اجرا شده اند. 
برخی از انواع رگ چین های سلجوقی مانند رگ چین دو رج و 
گل انداز در دوران خوارزمشاهی و ایلخانی مشاهده می شوند. 
نمونه های رگ چین دو رج در برج رادکان خراسان )قرن 
مقبره  ایوان غربی  بابالقمان،  مقبره  هفتم هجری قمری(، 

بایزید بسطام و مسجد جامع فریومد12 و نقوش گل انداز 
در ابنیه ایلخانی از جمله برج رادکان )تصویر 23(، مسجد 

دشتی و مسجد ازیران قابل رویت هستند. 
از روش های معمول تزئین آجری در این دوره به کارگیری 
عمودی  بندهای  بین  در  لعاب دار  آجر  یا  و  گچی  نقوش 

عریض آجرها است )تصویر 23(. 

تصویر 23. برج رادکان خراسان )ایلخانی(؛ )مأخذ:نگارندگان(
 در قاب 1 قسمت هایی از آجرهای  قالبی و کاشی های باقی مانده؛ در قاب 2 تکنیک 
آجرکاری خاص و منحصر به فرد جهت کور کردن نقش و اتصال آن به گلوی گنید در 
قسمت فوقانی برج، در قاب 3 طرح گلچین آجری، در قاب 4 آجرچین دو رج و نقوش 

کلوک بند گچی قابل رؤیت است. 

1

2

3

4

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            17 / 27

http://jria.iust.ac.ir/article-1-186-fa.html


99فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره ششم / بهار 1394 / سال سوم

آجری  تزئینات  سلجوقیان،  از  پیروی  در  دروان  این  در 
منقوش تازه ای با به کارگیری تکه های لعابی در بین آن ها 
هشتم  قرن  اواخر  حدوداً  بررسی ها  طبق  بر  شدند.  ایجاد 
هجری قمری آجرکاری در نما منسوخ شده و کاشیکاری 
که پیش از این در دوره سلجوقیان با آجرهای لعابدار آغاز 
به  گشت  متداول  ساختمان ها  نمای  تزئین  در  بود؛  شده 
طوری که در دوره تیموریان آجر در زیر الیه تزئینی کاشی 
به  سلجوقی  دوره  در  قالبی  آجر  تکنیک های  قرار  گرفت. 
شکلی ابتداعی )چند ضلعی های ساده( رواج داشته؛ در اواخر 
این عصر استفاده از آجرهای قالبی نقش دار که معروف به 
»سفالینه های نقش دار« هستند؛ شاید به علت سهولت اجرا 
و سرعت عمل در تزئینات بکار گرفته شدند که نمونه آن را 
در تزئینات نمای گنبد کبود مراغه می توان یافت. این شیوه 
)سفالینه های نقش دار( در دوران بعدی به صورتی ظریف و 
با نقوش هندسی و یا گیاهی  اغلب در ترکیب با کاشی )یا 
این شیوه در  از  لعاب دار( رایج شد؛ نمونه های زیبایی  آجر 
ابنیه ای از جمله مسجد ملک زوزن )خوارزمشاهی(، مسجد 
جامع فریومد )خوارزمشاهی(، میل اخنگان )ایلخانی(، برج 
رادکان )ایلخانی(، گنبد سلطانیه )ایلخانی(، مجموعه بایزید 
بسطامی )ایلخانی( و شیخ عبدالصمد نطنز )ایلخانی( وجود 

دارند )تصاویر 25 و 26(.

در  پیش بر  کاشی  و  پیش بر  آجر  تزئین  شیوه  همچنین 
اواخر دوره سلجوقی در گنبد کبود مراغه به کارگرفته شد 
با  گردید.  بعدی  دوران های  در  تزئین  این  برای  آغازی  و 
معرق آجر و کاشی در کنار یکدیگر تزئینات بسیار زیبایی در 
ابنیه خوازرمشاهی مانند مسجد ملک زوزن و مسجد جامع 
ایلخانی از جمله گنبد سلطانیه و مجموعه  ابنیه  فریومد و 
اینگونه  می توان  قطع  بطور  که  آورده اند  وجود  به  بسطام 
را  ایلخانی  به دوره  با کاشی( متعلق  تزئینات )ترکیب آجر 
نقطه اوج آن ها دانست. بیشترین نقشی که با این تکنیک 
و   27 )تصاویر  است  گره  هندسی  نقش  است،  شده  اجرا 
ایلخانی  دوره  در  بنایی  و  معقلی  کوفی  کتیبه های   .)28
)کاشی  لعاب دار  آجرهای  از مصالحی چون  و  فراگیر شده 
تکنیک  این  استفاده  کرده اند.  آن  بیشتر  تزئین  برای  نره( 
کاربرد بیشتری در تزئین مناره ها از جمله مناره های مسجد 

اشترجان، منار های دردشت داشته است )تصویر 24(.

ــی   ــته غرب ــره، گلدس ــی ن ــا کاش ــده ب ــرا ش ــی اج ــای معقل ــر 24. کتیبه ه تصوی
ــدگان( ــذ: نگارن ــترجان؛ )مأخ ــع اش مســجد جام

تصویــر 25.  نقــوش گیاهــی آجــر قالبــی )ســفالینه نقــش دار( و کاشــی، مســجد 
ملــک زوزن؛ )مأخــذ: نگارنــدگان( )عکــس از حامــد صیادشــهری(

تصویــر 26.  نقــوش هندســی آجــر قالبــی )ســفالینه نقــش دار( و کاشــی، مســجد 
جامــع فریومــد )عکــس از بهنــود ســیاهپوش(
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نتیجه گیری
بیشترین سطوح تزئینات آجرکاری با طرح های متنوع، در 
ابنیه تدفینی با پالن چند ضلعی چون برج های خرقان و نیز 
مناره ها رایج بوده است؛ در این دوره مناره ها تا حد بسیاری 
سادگی اولیه را از دست داده و غنی ترین طرح ها و فرم های 
بر  عالوه  که  است  ذکر  قابل  گرفتند.  را  آن  جای  تزئینی 
این، ابنیه ای مانند کاروانسرای رباط شرف و مسجد جامع 
آجری  متنوع  طرح های  و  چیدمان ها  دارای  نیز  گلپایگان 
هستند که این دو بیش از آجرکاری های متنوع، از تکنیک 
ترکیبی آجر و گچ در نهایت مهارت و زیبایی بهره گرفته اند. 
بطور کلی طرح های تزئینی پرکار و پرنقش آجری بر بدنه 

ابنیه یکی از خصوصیات ویژه معماری سلجوقیان است. 
رگ چین های آجری مختلفی در دوره سلجوقی به کار رفته 
)آبشاری(،  انداز )گلچین(، جناغی  از گل  است که عبارتند 
بادبزنی )حصیری(، دو رج و کتیبه های رگ چین معقلی و 
مادر  نقوش  از  متشکل  دوره  این  در  نقش گل انداز  بنایی. 

هستند که در ترکیب بندی های مختلف طرح های متنوعی 
و  ساده  گل انداز  دسته  دو  به  نقوش  این  می کنند.  ایجاد 
تکنیک  کاربرد  بیشترین  می شوند.  تقسیم  مرکب  گل انداز 
آجرکاری جناغی در تزئین گوشه سازی ها و طاق ها و طاق 
در  کمتری  کاربرد  نقوش حصیری  و  است  بوده  چشمه ها 
دیگری  آجرکاری  تزئینات  داشته اند.  سلجوقی  آجرکاری 
گره  )مشبک(،  فخرومدین  )پتکین(،  راسته  خفته  چون 
به سه صورتخفته  و گچ  آجر  تلفیق  و  بنایی(  )گره  سازی 
راسته کلوک بند، آجر قالبی هندسی با گچبری النه زنبوری، 
کتیبه آجری پیش بر به همراه گچبری گیاهی در تزئین ابنیه 
در  راسته  خفته  تکنیک  است.  داشته  رواج  سلجوقی  دوره 
نقوش  برجسته کردن  ارتفاعات جهت  بیشتر در  آجرکاری 
بکار رفته است. در دوره سلجوقی آجر تراش برخالف گفته 
مناره ها(  )عمومًا  گره سازی ها  تزئینات  در  محققان  برخی 
جهت  دوره  این  در  رایج  گره  نقوش  است.  شده  استفاده 
لنگه، شش و هشت  لنگه، چهار  ابنیه گره های سه  تزئین 
هستند. در دوره سلجوقی برای اولین بار در کنار آجرهای 
قالبی، پیش بر و گاهی تراش از گچ و کاشی استفاده شده 
از  نقش  در یک  مصالح  نوع  چند  تلفیق  عبارتی  به  است. 
مورد  نیز  بعدی  دوران  در  که  است  سلجوقیان  ابتکارات 

استفاده قرار می گیرد.
دوران  در  است؛  ایران  آجرکاری  اوج  سلجوقی  دوره 
وسعت  به  آجرکاری  ایلخانی  خصوصًا  و  خوارزمشاهی 
کاشی کاری  و  گچبری  تزئینات  و  نداشته  کاربرد  قبل 
جایگزین آجرکاری شدند. تحوالتی که در دوره سلجوقی 
و  نقوش  تکامل  معماری شکل گرفت موجب  تزئینات  در 
تکنیک های تزئینی در دوران بعد از خود گشت. نقش های 
گل انداز، رگ چین های دو رج و کتیبه های بنایی و معقلی 
که  تفاوت  این  با  کرد  پیدا  ادامه  نیز  بعدی  دوران های  در 
در کنار آجر از کاشی نره برای جلوه بیشتر کتیبه استفاده 
سلجوقیان  قالبی  آجرهای  خوارزمشاهی  دوره  در  کرده اند. 
به صورت نقش دار )سفالینه های نقش دار( بسیار رواج پیدا 
نموده اند.  تزئین  را  زیادی  سطوح  طریق  بدین  که  کرد 
نقوش گره متنوعی که در دوره سلجوقیان در تزئین سطوح 
بیرونی بکار رفت در دوران بعد منبع الهام تزئینات ترکیبی 

تصویر 27. آجر پیش بر کتیبه محمد و آجر قالبی و باریکه های کاشی در کنار سفالینه های 
منقوش جهت ایجاد نقش گره هندسی، تزئینات گنبد سلطانیه؛ )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 28.  ایوان مقبره شیخ عبدالصمد در نطنز )مأخذ: نگارندگان( قاب 1 تکنیک 
تلفیق سفالینه های نقش دار با تکه های کاشی، قاب 2 تکنیک تلفیق آجر و کاشی 

پیش بر )معرق(.
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دوران  در  کلی  بطور  آجر- گچبری شدند.  و  آجر -کاشی 
خوارزمشاهی و ایلخانی از کاشی در کنار آجر بیشترین بهره 
سفالینه های  یا  و  آجرها  از  تزئینات  برخی  در  و  برده اند  را 
نقش دار و کاشی های پیش بر، تراش و قالبی در ترکیب با 
یکدیگر نقوش زیبایی را ایجاد کردند، بطوری که می توان 
ترکیبی  تکنیک  این  کمال  و  اوج  زمان  را  ایلخانی  دوره 

آجر-کاشی دانست. 

تشکر و قدردانی
نویسندگان از اساتید و دوستان عزیز، احمد صالحی کاخکی، زهره چهاردولی و محمد مرتضوی از دانشگاه هنر اصفهان، حامد صیاد شهری از 
دانشگاه فرارا ایتالیا، فرهاد خسروی بیژائم از دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند، حامد ایمان طلب از دانشگاه آزاد اسالمی قشم، مسلم میش مست نهی 
از دانشگاه فری آلمان و بهنود سیاهپوش که با نظرات و کمک های خود در پیشبرد این پژوهش ما را یاری رساندند، سپاسگزاری می نمایند. 
همچنین از پرسنل محترم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، پژوهشکده هنرهای سنتی-اسالمی جهت همکاری های بی دریغ شان کمال 

تشکر را دارند.
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طرح های  و  بسطامی  بایزید  مجموعه  در  مشابه  طرح های  با  تسمه ای  طرح های  شباهت  و  کلی  خصوصیات  اساس  بر  بنا  این  تاریخ   .12
گچبری گنبد سلطانیه و همچنین اهمیت پیدا کردن آن در دوره ایلخانیان، را قرن هشتم هجری قمری می دانند. آندره گدار این بنا را بر 
اساس خصوصیات ساختمان معماری متعلق به معماری خراسانی می داند و تاریخی قدیمی تر )قرن ششم و یا هفتم هجری قمری( برای آن 
معین می کند و تزئینات آن را با تزئینات رباط شرف )547 ه.ق( مقایسه می نماید. اما خصوصیات معماری مغول از جمله طاق های سرشکسته 
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قالب گیری شده با پیش آمدگی مختصر و مقرنس کاری بر روی حاشیه نه به عنوان واحدی مستقل در این بنا از خصوصیات معماری مغول  است 
)ویلبر 1349، 169؛ گدار و دیگران 1384، 257(. به نظر می رسد ساختمان بنا برا اساس پالن متعلق به دوره خوارزمشاهی باشد؛ اما تزئینات 

گچبری آن به لحاظ پرکاری و ظرافت بسیار، الحاقاتی از دوره ایلخانی باشند.
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Abstract

Seljuk period is one of the important periods of Islamic Art in Iran architecture. The Seljuk 
brickworks represent Iran architectural perfection in aspects of techniques and variety. The 
magnificence of Seljuk brickworks is not found in other later periods. Therefore, further 
investigation is needed due to the importance of this issue. In this research, literature reviews, 
field studies and survey is done by analytical- descriptive method. The aims of research are as 
followed; introducing the important motifs of brickworks identify, variety of layout types, and 
the sustain modality of brickworks during the historical periods. According to the aims, all of 
Seljuk monuments in Iran which have brickwork decoration were detected and their brickwork 
decorations identified. The decorations which were unique at that time and were repeated, has 
been determined as index motifs. Afterward, these motifs and the techniques were found in 
Khwarezmid and Ilkhanid monuments and their changes or conversions to other decorations 
have been identified.
  Most of the architectural exterior surfaces are decorated by the brickwork in Seljuk period; 
funerary monuments with polygonal plan have the most decorative surfaces such as Kharaghan 
tombs and minarets. In this period, the simplicity of minarets was changed to richest drawing 
and decorative forms such as Menar-e Ziar and Cheheldokhtaran. It is noteworthy that in 
addition to this, the monuments including the Robatsharaf Inn and Jame mosque of Golpayegan 
are decorated with verity brick motifs which combine with stucco reliefs. In general, decorative 
designs and prolific body of brickwork is one of the special features of Seljuk architecture.  
 Various brick rows are used in the Seljuk monuments and they are categorized to Golchin, 
Jenaghi, Hasiri, Doraj, Kofi Magheli and Bannaie inscriptions. Golchin’s motifs have some 
“mother” patterns which are combined tomake various designs. Golchin motifs perform in 
tow groups “simple” and “compound”. Jenaghi brickwork, perhaps because of its easy 
performance,has usually been used in corner of the dome and arches. Also some different 
technique of brickworks such as “Khofteraste” (relieve motifs), Moshabak, Gerehbannaie 
perform in outer surfaces of Seljuk monuments. Khofteraste brickwork technique was used 
in high altitudesin order to relieve its motifs. Moshabak technique was used in doorway to 
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pass light through andGerehbannaie generally was used for minaret decorations; Selengeh, 
Chaharlengeh, Sheshvahasht are the prevalent motifs of Ghereh in Seljuk period. An innovative 
technique: combination of brick with different materials used in Seljuk period that followed 
in later periods. Hence, Seljuk monuments are decorated by different brickwork in motifs 
and techniques including the Golchin and Gereh. In addition, initiative techniques such as 
the incorporation of brick with tile (glazed brick) or stucco were created by artists as well as 
Kofie-bannaie. Accordingly, it is obvious that Seljuk brickwork decoration is the rising point 
of Persian brickworks. 
In Khwarezmid and Ilkhanid periods, brickwork decorations were not used as extent as before. 
In these periods, brickwork was replaced with stucco and tile. However, some of brickwork 
decorations such as Golchin, Doraj, Magheli and Bannaie inscriptions were followed by 
the next periods. Also, the Gereh motifs of Seljuk period became the source of compound 
decoration for the next time. In Khwarezmid period, molded bricks with relief motifs were 
developed. This kind of molded bricks in combination with glazed molded brick or the tile, 
which were pre-cut or insitu-cut, became very common throughout, Khwarezmid and Ilkhanid 
periods. In such way that incorporation of brick with tile included the hole of decorations 
during the following periods. Pre-cut brick and pre-cut tile techniques at the end of Seljuk 
period were used in GonbadKabud in Maragheh and it became the beginning point of this 
type of decorations in the following periods. The techniques of brick and tile combination so 
called-Moarraq (mosaic) exists in Khwarezmid monuments such as ForoumadJame mosque 
and Malekzozan. Also, some skillfully combination of brick and tile were used in two important 
Ilkhanid monuments including Gonbad-e Soltaniye and Bayazid-e Bastami treasury. It could 
be argued that combined decorations (combining brick with tile) belongs to the culmination 
of Ilkhanid decorations. Hence, variety of techniques and innovations that happened in the 
brickworks of Seljuk periods caused some changes in the decorations of the following periods. 
Gradually, new types of architectural decoration over the motif, function, and accomplishment 
were developed based on changes done during Seljuk period.

Keywords:Islamic Architecture of Iran, Architectural Decorations, Seljuk Brickwork, 
Khwarezmid Decoration, Ilkhanid Decoration.
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