
دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 20 ـ پاییز و زمستان 1400

1



2

سـال دهم، شماره 20، پاییز و زمستان 1400
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـــد: محمد موحدنژاد                                    ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)شبـستان مسـجد جـامع اصــفهان(                                 ویــراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
همكار اجرایی: نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتـــر ایـــرج اعتصام. اســـتاد دانشـــگاه آزاد اســـالمي. واحـــد علـــوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی.  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــین معماری ـــر غالمحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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كاشي هاي  هفت رنگ مزار در زيارتگاه هاي سلطان عطابخش و سلطان اميراحمد كاشان )سدة دهم 
تا سيزدهم ه. ق(

محمدرضا غیاثیان/ محمد مشهدي نوش آبادي
بررسی آرايه های آجری خانه های تاريخی بهبهان در دورة پهلوی

زینب مشهور
مساجد جامع شهر كرمان؛ شناسايی و تبيين جايگاه شهري و تاريخی

ذات اهلل نیك زاد
مقايسة عملكرد حرارتي شگردهاي اقليمي ُدرَچه، ُكلَک و خارُخنَه در دورة گرم سال در مسكن بومي 

منطقة سيستان
محمدعلي سرگزي/ منصوره طاهباز/ اكبر حاج ابراهیم زرگر

سنجش عملكرد عناصر اقليمی خانه های سنتی بافت تاريخی شيراز با رويكرد آسايش حرارتی؛ 
مورد پژوهی: ايوان

جمشید كریم زاده/ جمال الدین مهدی نژاد درزی/ باقر كریمی
ارزيابی ميزان خالقيت و موفقيت تحصيلی دانشجويان معماری دانشگاه تهران از منظر ربع های 

چهارگانة مغزی ند هرمان
فؤاد خّرمی/ سید امیرسعید محمودی/ مصطفی مختاباد

تحليل فناور ی ساخت بنای سد تاريخی ُكريت طبس
امیرحسین صادق پور

مطالعة تطبيقي ريخت شناختي بافت شهري بيرجند از منظر تقاضاي انرژي
مصطفي حسیني/ محمود شكوهي/ فرشاد نصراللهي

مطالعة تطبيقی النة موريانه و مجموعة زيرزمينی نوش آباد
بابك عالمی

شاخص های به كارگيری ظرفيت ميراث فرهنگی برای توسعة پايدار اقتصاد محلی
سارا تیمورتاش/ پیروز حناچی/ محمدحسن طالبیان

واكاوی مؤلفه های مؤثر بر طبقه بندی آثار ميراث معماری بر اساس رويكردها و سياست های حفاظت 
در كشورهای اروپا

ساشا ریاحی مقدم/ محمدحسن طالبیان/ اصغر محمدمرادی
يک مدل نظري براي مطالعة روابط همسايگي در محيط هاي مسكوني 

رضا سّرعلي/ شهرام پوردیهیمي
راهنمای تدوين و ارسال مقاله  

بخش انگليسی
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علمی پژوهشی بررسی آرايه های آجری خانه های تاريخی بهبهان در دورة پهلوی

زینب مشهور*

چكيده
در خانه های تاریخی بهبهان، دو گونه معماری سنگی و آجری با الگوهای ساختاری و تزییناتی متفاوت مشاهده می شود. 
قدمت بناهای آجری كمتر و غالباً مربوط به اواخر دورۀ قاجار و پهلوی است. در این بناها، آجر در هر دو بخش اجزا 
سازه ای و تزییناتی به  كار رفته است. نقش تزیینی آجر از ابتدای كاربرد این مصالح مورد توجه بوده و تزیینات آجری 
به عنوان یكی از آرایه های شاخص معماری بهبهان در بخش های مختلف بنا و به شیوه های گوناگون اجرا شده  است. 
لیكن مطالعات زیادی در این زمینه صورت نگرفته و مطالب ارائه شده در حد گزارش هایی در خالل معرفی بناهای 
تاریخی است. ضروری است كه تحقیق و تفحص بیشتری در زمینۀ شناخت این تزیینات صورت گیرد. هدف از این مقاله 
بررسی تزیینات آجری خانه های تاریخی بهبهان به منظور مستندنگاری و كمك به ارائۀ الگوهای طراحی در پژهش های 
آتی است. لذا در ابتدا بر اساس اسناد و منابع موجود، تزیینات آجری در معماری ایران مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با 
برداشت های میدانی و با روش تحلیلی توصیفی، الگوهای تزیینی در نمونۀ پژوهش، دسته بندی شده و انواع آجر مصرفی، 
انواع نقوش، شیوه   های اجرا، محل كاربرد و سبك تزیینات بررسی شده است. برای این منظور، 28 خانۀ تاریخی و 
بیش از 50 سردر مطالعه شده و 47 نقش استخراج شده است. نتایج نشان می هد تزیینات آجری غالباً در جداره های 
داخلی حیاط به كار رفته و جداره های خارجی به  جز سردر، فاقد تزیینات است. نقوش آجری به شیوه های خوون چینی، 
رگ چین، گل انداز، مشبك و گره سازی اجرا شده اند و شكل های متنوعی از آجِر تراش به ویژه در حاشیه سازی، قاب بندی  
و قطاربندی ها و در تركیب با نقوش گل انداز و رگ چین به كار رفته اند. نقش ها عمدتاً حاصل تكرار الگوهای پایه هستند. 
الگوهای پایه به صورت جناغی، گل های پنج رگی، هفت رگی، نه رگی و یازده رگی )به صورت ساده و تركیبی( مشاهده 

شده اند. سبك طرح و نقش در تداوم آجركاری ایرانی، به صورت هندسی و بر پایۀ اصل تقارن شكل گرفته  است.

كليدواژه ها: 
آجركاری، تزیینات آجری، معماری سنتی بهبهان، آجر تراش، خوون چینی.

zmashhoor@tvu.ac.ir ،مربی، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران *

صفحات 27-48

تاریخ دریافت: 1400/05/18          تاریخ پذیرش: 1400/11/5
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پرسش های پژوهش
1. تزیینات آجری در چه بخش هایی از خانه های تاریخی بهبهان به كار رفته است؟ 

2. انواع آجرهای به كاررفته در این تزیینات كدام اند؟
3. انواع نقوش و چیدمان های آجری در این معماری كدام اند و سبك طرح و نقش متأثر از چه الگوهایی است؟

مقدمه 
آرایه های تزیینی بخش جدایی ناپذیری از معماری و فرهنگ هر سرزمینی است. معماری ایران در طول حیات خود از 
آریه های گوناگونی بهره برده است. آجركاری به عنوان یكی از مهم ترین آن ها از دورۀ سلجوقی شكوفا شد و كاربرد 
تزیینی آن به اوج رسید. پس از آن در چند سده، از وسعت و عمومیت این تزیینات در مقابل گچ بری و كاشی كاری كاسته 
شد )شكفته، احمدی، و عودباشی 1394( و مجدداً در اواسط دورۀ قاجار رونق دوباره یافت و برای تزیین سردر خانه ها 
مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از این گونه تزیین تا آغاز دورۀ پهلوی دوم استمرار داشت و پس از آن با رواج كاربرد 
سیمان، آهن، آلومینیوم و مصالح جدید، استفاده از آجر كم شد )مكی نژاد 1391(. هنر آجركاری دورۀ قاجار و پهلوی در 
جنوب غربی ایران در شهرهای دزفول، شوشتر، اهواز و بهبهان به وفور قابل مشاهده است. لیكن سهم آجركاری بهبهان 
در حوزۀ مطالعاتی بسیار ناچیز و در حد گزارش هایی در خالل معرفی بناهای تاریخی است. دالیل مغفول ماندن این 
تزیینات ارزشمند را می توان وجود معماری دوگانه در بافت تاریخی بهبهان با دو مصالح سنگ و آجر و همچنین پراكنده 

بودن بناهای آجری در بافت تاریخی )جز در تعداد محدودی از محالت متأخرتر مانند محلۀ محسنی ها( دانست. 
در دورۀ قاجار و پیش از آن، كاربرد آجر در معماری بهبهان محدود بود و معماری سنگی با تركیب قلوه سنگ و گچ 
و پوشش طاقی یا تخت الگوی غالب معماری منطقه محسوب می شد. اما در دورۀ پهلوی با رواج مصالح آجری، آجر 
جایگزین سنگ شد. با متداول شدن این مصالح، آجر در هر دو بخش عناصر سازه ای و تزیینی بنا مورد استفاده قرار 
گرفت و معماری سنگی از رونق افتاد. دلیل این رخداد را می توان در ادامۀ تحوالت معماری پایتخت و سایر شهرها در 
دوره های قاجار و پهلوی، فراوانی ساخت وساز و سرعت و سهولت در اجرا دانست. نقش تزیینی آجر از ابتدای كاربرد این 
مصالح در معماری بهبهان مورد توجه بوده و آرایه های آجری ارزشمندی بر جای مانده است. لذا این پژوهش بر آن است 
تا با كشف، دسته بندی و معرفی مبسوط آجر و نقوش آجری در خانه های تاریخی بهبهان، بخشی از ویژگی های معماری 
غنی آن را معرفی كند. محدودۀ مورد مطالعه، بافت قدیم بهبهان به مساحت تقریبی 114 هكتار و 44 محله است. بر 
اساس اسناد مكتوب و شفاهی سازمان میراث فرهنگی، قدمت اكثر خانه های تاریخی موجود در بافت قدیم به دوران 
قاجار و پهلوی می رسد و تعداد محدودی بنا از دوره های پیش از قاجار باقی مانده است. با توجه به اینكه رواج معماری 

آجری در بهبهان از اوایل پهلوی شكل گرفته است، نمونه های پژوهش مربوط به این دوره هستند.

روش پژوهش.  
در پژوهش حاضر، اطالعات اولیه  در زمینۀ شناخت آجر، تزیینات آجری و شیوه های اجرا، از طریق مطالعات كتابخانه ای 
و اسنادی اخذ شده و اطالعات مورد نیاز در محدودۀ  مورد مطالعه، از طریق مطالعات میدانی ـ پیمایشی جمع آوری شده 
است. در این راستا تزیینات آجری 28 خانه و بیش از 50 سردر در محدودۀ بافت تاریخی بهبهان )تصویر 1( برداشت شده 
است.1 در انتخاب نمونه ها، قدمت بنا، پركاری تزیینات و تنوع نقوش، مورد توجه قرار گرفته است. در برداشت میدانی 
از راهبردهای متعدد نظیر مصاحبه، عكس برداری، اندازه گیری در محل، ترسیم اتودهای دستی و ترسیمات نرم افزاری 
استفاده شده است. استخراج موقعیت تزیینات، انواع مدول های آجری، انواع تراش آجر، گونه های نقوش و شیوۀ اجرای 
آن ها، نتایج حاصل از برداشت و مستندنگاری هاست. پس از آن تحلیل نقوش بر اساس خروجی برداشت ها و به صورت 

توصیف مقایسه ای و منطقی انجام شده است.
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۲. پيشينة پژوهش
به دو دسته   را می توان  منابع  این  منابع متعددی موجود است.  ایران  آرایه های آجری  در زمینۀ شناخت و معرفی 
پژوهش های پایه ای و پژوهش های تكمیلی تقسیم كرد. پژوهش های پایه ای با ارائۀ  مباحث كلی، به معرفی آجر 

و تزیینات آجری، روش های اجرا و نقوش مختلف آن پرداخته است. در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره كرد:
نجیب اغلو به بررسی سوابق نقوش آجری و فرازوفرود گره های هندسی مبتنی بر كاربرد آجر و كاشی پرداخته 
و خاستگاه نماهای مقید به هندسه در معماری را سبك آجركاری قرن چهارم در شمال و شمال شرق ایران معرفی 
كرده است )نجیب اغلو 1995(. ورجاوند در مقالۀ »آجركاری در معماری ایران دورۀ اسالمي«، به معرفی گونه ها و 
شیوه های مختلف آجرچینی پرداخته و آجركاری پس از اسالم را به پنج دورۀ تقریبی تقسیم كرده و ویژگی های هر 
دوره را شرح داده است )ورجاوند 1376(. بزرگمهری )1381( در كتاب مصالح ساختمانی به معرفی برخی تزیینات 
آجری پرداخته است. محمود ماهرالنقش )1381( در كتاب میراث آجركاری ایران، انواع آجرهای تزیینی متأخر و 
برخی نقوش هندسی آجركاری در دوران مختلف را طرح برداری كرده و شیوه های متنوع چینش آجر را بررسی نموده 
است. زمرشیدی و صادقی حبیب آباد )1397( در مقاله ای به بررسی آجر و هنر آجركاری از دوران باستان تا امروز 

پرداخته است. 
در پژوهش های تكمیلی كه حاصل مطالعات دانشگاهی متأخر است، پژوه گر با تمركز بر حوزۀ  تاریخی یا محدودۀ 
مكانی خاص یا تلفیق آن دو و همچنین بررسی های تطبیقی در نمونه های جزئی تر، آجر و آرایه های آجری را مورد 

مطالعه قرار داده است. از این دسته پژوهش ها می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
شكفته،  احمدی، و عودباشی )1394( در پژوهش خود به بررسی تزیینات آجركاری دورۀ  سلجوقی پرداخته و با 
شناسایی چیدمان های مادر و شاخص، تداوم آن را در دوره های بعد بررسی كرده اند. كیانی )1392( در پژوهشی، با 
بررسی جایگاه هنر آجركاری تزیینی در معماری دورۀ پهلوی اول، رویكرد سبك آجركاری در نما )ایرانی اسالمی، 
ایرانی باستانی، كالسیك غربی، مدرن( و شیوۀ طرح و نقش )ایرانی اسالمی، غیر ایرانی، تلفیقی( را بررسی كرده 
است. نوری جمشیدی، ولی بیگ، و كیانی )1398( به بررسی تطبیقی نقوش آجری شهرهای اصفهان و تهران در 
دورۀ پهلوی اول پرداخته اند. نعیما در كتاب دزفول شهر آجر، با تمركز بر محدودۀ مكانی خاص به بررسی آجركاری 
دزفول پرداخته و با معرفی اجزای اصلی خوون چینی، نقوش مختلف خوون چینی دزفول را استخراج كرده )1376: 
ج. 1( و در جلد دوم )1399( این كتاب 282 نقش را با جزئیات دقیق بازترسیم نموده است. زرگرزاده دزفولی و 

تصویر 1: سمت چپ: محدودۀ شهرستان و بافت تاریخی بهبهان؛ سمت راست: تقسیم بندی محالت در بافت تاریخی 
)مهندسین مشاور مادشهر 1388(
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دیگران )1395( به مطالعۀ گونه های خوون چینی در معماری دزفول پرداخته و اجزای به كاررفته در هر بخش را 
برسی كرده اند. دهار، طاهباز، و تابان )1398( كاركرد غیرتزیینی و نقش اقلیمی خوون چینی از طریق مدل سازی در 

محیط واقعی را مورد مطالعه قرار داده اند.
با توجه به اینكه آجركاری یكی از آرایه های اصلی معماری بهبهان محسوب می شود، نبود مستندات كافی در 
این زمینه، عالوه  بر اینكه سبب از بین رفتن این گنجینۀ  غنی شده، زمینه  ساز مداخالت ناصحیح در مرمت و احیای 
بافت تاریخی می شود. بررسی این تزیینات می تواند در هویت بخشی و ایجاد ارتباط میان آینده و گذشتۀ این بناها 
مفید واقع شود. لذا این پژوهش با تمركز بر خانه های تاریخی بافت قدیم بهبهان در دورۀ پهلوی، آرایه های آجری از 
نظر انواع آجرهای مصرفی، نوع نقوش، تكنیك های اجرا و سبك طرح و نقش را بررسی كرده است. البته باید مدنظر 
داشت كه بسیاری از پژوهش ها و بررسی های نام برده، در زمینۀ شناخت كلی هنر آجركاری ایران به عنوان منابع اولیۀ  

این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. 

۳. آجر در معماری ايران 
آجر در معماری ایران قدمتی دیرین دارد. این مصالح از نظر اندازه و شكل در دوران مختلف دچار تغییر و تحول 
شده است. آجرهای چهارگوش2 و مستطیل شكل بیشترین كاربرد را در آثار معماری ایران داشته اند. به طور كلی در 
دورۀ  اسالمی نسبت به دوران قبل از اسالم، ابعاد آجرها كوچك تر شده اند. محققان علت تغییرات عمده در اندازۀ  
آجر را معمواًل در نتیجۀ  تغییر در نوع و طریقۀ  ساختمان سازی می دانند )زمرشیدی و صادقی حبیب آباد 1397(. آجر 
در معماری ایران به دو شكل استحكامی و تزیینی كاربرد داشته است. آجرهای تزیینی به شیوه های مختلفی تولید 
شده اند. این شیوه ها عبارت اند از: آجر واكوب و آبمال3، آجر پیش بر4، آجر مهری5، آجر تراش6، آجر تزیینی )قالبی 
و تراش(7، آجر آبساب8، قواره بری9 )ورجاوند 1376(. انواع آجرهای واكوب، پیش بر، مهری و تراش در قرون اولیۀ 
اسالمی رواج داشته اند و قدمت برخی از آن ها به پیش از دوران اسالمی نیز می رسد )شكفته، احمدی، و عودباشی 
1394؛ زمرشیدی و صادقی حبیب آباد 1397(. پس از اسالم، با به اوج رسیدن آجركاری در دوران سلجوقی، این 
تزیینات كه در دوره های پیشین فقط به یك حاشیۀ نوشتاری اكتفا شده بود، گسترش یافته و به اشكال متنوع و 
به كار رفته است. در  انواع آجرهای پیش بر، مهری و تراش  آثار  این  )بزرگ نیا 1386(. در  زیبایی دست می یابند 
دوران ایلخانیان، تیموریان و آل مظفر حاكمیت مطلق آجر از دست می رود و تركیب عنصر كاشی و آجر و در برخی 
موارد سنگ و آجر جای آن را می گیرد. در دورۀ  صفویه آجر به صورت آبساب استفاده می شود و همچنین به دلیل 
توجه بیش از حد به كاشی از اهمیت آجر كاسته می شود. در دورۀ  قاجار، آجركاری به قاب دور سطوح و كتیبه های 
كاشی كاهش می یابد و استفاده از آجرهای تزیینی قالبی و تراش كه آجر در اندازه و شكل های مختلف هندسی و 
غیرهندسی است به اوج خود می رسد. در این دوره با ورود معماری متأثر از مغرب زمین به داخل ایران، آجركاری نیز 
تحت تأثیر آن قرار می گیرد و در برخی شهرها نظیر تهران، اراك و تبریز، جزئیات آجری مشاهده می شود كه دنبالۀ 
آجركاری معماری گذشته ما نیست )همان(. در دورۀ پهلوی هنر آجركاری تزیینی، سرآمد دیگر تزیینات معماری بود. 
این رویكرد در قیاس با سایر مصالح در شكل تزیینی آن ها، به مراتب استفاده و كاربرد فراوان تر و اصلی تری داشت. 
طرح ها و نقش های تزیینی در این دوره در برخی شهرها، میراث مستقیم گذشته و در امتداد با نقوش سنتی و در 

برخی شهرها آمیخته با هنر و معماری غربی است )كیانی 1392(. 
۳.  . انواع نقوش آجری در معماری ايران 

آجر به سبب نوع شكل هندسی و تنوع اندازه ها، می تواند هزاران تركیب متنوع را ایجاد كند. این تركیبات حاصل 
چیدمان های مختلف آجرهاست. به طور عمده، تزیینات آجركاری به صورت چیدمان در یك سطح، به صورت خفته 
راسته یا به صورت پس و پیش قرار دادن آجرها برای ایجاد سایه و حجم، همچنین ایجاد حجم های برجسته تر مانند 
قطاربندی آجری یا در تركیب با سایر مصالح مثل گچ و كاشی به كار می روند و به این طریق نقوش جدید و متنوعی 
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را به وجود می آورند )شكفته، احمدی، و عودباشی 1394(. با توجه به آثار به جای مانده در معماری ایران، انواع تزیینات 
آجری از نظر گونۀ چیدمان و نقش عبارت اند از: رگ چین، گل انداز، خفته  رفته )پتكین یا هشت گیر(، فخر و مدین 

)مشبك(، گره سازی )گره بنایی(،گره سازی رنگی و خوون چینی.
رگ چین: چینش سادۀ آجر با تركیب آجرهای یك رنگ و ایجاد طرح ها و نقش های مختلف در سطحی صاف 
رگ چین نام دارد. در این شیوه چگونگی قرار گرفتن آجر در نمای بنا سبب ایجاد نقوش مختلف می شود. برخی 
طرح های رگ چین عبارت اند از: كله راسته، خفته راسته، حصیری )باد بزنی(، جناغی )آبشاری( و... )ورجاوند 1376؛ 

پیرنیا 1384(. 
گل انداز: گل انداز شیوۀ خاصی از رگ چین است كه در هنگام رگ چین كردن، آن را چنان می چینند كه از تركیب 
آن ها گل های مختلف هفت رجی، پنج رجی و سه رجی به دست می آید. برای جلوۀ گل چین، گاهی با سله گذاری )پیش 
دادن آجر(، گل به دست آمده را از متن آجر جدا ساخته یا با آجرهای رنگی آن را متمایز می كنند )بزرگمهری 1381؛ 

پیرنیا 1384(. 
دادن  قرار  با  و  و مسطح خارج شده  مایۀ صاف  از  آجرچینی  این روش  در  گیر(:  و  )پتكین/ هشت  رفته  خفته 
آجرها در سطح های مختلف به صورت برجسته و فرورفته طرح هایی با عمق و سایه روشن ایجاد می كنند )ورجاوند 
1376(. هنگامی كه عمق فرورفتگی ها و برجستگی ها در نقوش زیاد باشد به آن هشت وگیر می گویند؛ این شیوه 
برای برجسته كردن نقوش به خصوص در ارتفاعات )مانند تزیینات مناره ها( به كار رفته است )شكفته، احمدی، و 

عودباشی 1394(.
فخر مدین: فخر به معنای گل پخته و مدین به معنای مادگی، حفره و فروررفتگی است و روی هم رفته به چیزی 
اطالق می شود كه قسمتی از آن خشت یا آجر و... و مابقی فرورفتگی و روزن های كوچكی را تشكیل می دهد )پیرنیا 
1383، 355(. این نوع آجركاری سطحی مشبك ایجاد می كند كه عالوه  بر عبور نور و تهویه، باعث ایجاد سایه های 

منحصربه فرد در فضای داخلی می شود )مؤمنی، عطاریان، و میرزاوند 1395، 136(.
گره سازی: گره با استفاده از خطوط مستقیم و شكسته بر اساس یك سیستم منظم و منطقی شكل گرفته و 
تركیبی از واحدهای هندسی پایه است كه به آلت های گره معروف اند. گره ها روی تمام سطوح مستوی و منحنی با 
انواع مصالح نظیر چوب، گچ، كاشی، آجر و سنگ به تنهایی یا تركیبی از آن ها قابل اجرا هستند )شعرباف 1385(. 
گره سازی آجری از شیوه های بسیار ظریف و پركار آجركاری تزیینی است كه به كمك قطعه های مختلف آجرهای 
بریده و تیشه داری شده در اندازه  های گوناگون انجام می پذیرد. طرح های گره در مایۀ نقش های ساده مثل مثلث، 
مستطیل، مربع، لوزی، ذورنقه و تركیب آن ها با یكدیگر و ایجاد چندضلعی ها، ستاره شكل ها و... می باشد )ورجاوند 

 .)1376
آجركاری رنگی یا گره سازی رنگی: در این شیوه با آجرهایی با رنگ های مختلف و به شیوۀ مسطح، طرح های 

گوناگون ایجاد می كنند. كاربرد آجرهای رنگی در نمای بنا، به دورۀ ایلخانیان برمی گردد )ورجاوند 1376(. 
می شود.  گفته  می ساختند،  بنا  پیشانی  بر  كه  موزاییك مانندی  زینتی  نگاره های  به  خوون  واژۀ  خوون چینی: 
خوون چینی آرایش ساختمان به صورت آمود است و از ضخامت آجر در ایجاد انواع گره های تزیینی در پیشانی نما 
استفاده می كنند. در این نوع آجركاری از قطعات مختلف آجر و كنار هم قرار دادن آن ها برای ایجاد انواع گره های 
تزیینی استفاده می شود. بعضی آجرها كه زمینه را می سازند )گرسنه( عقب تر از دیگر آجرها كه گره را می سازند )سیر( 

قرار می گیرند. قسمت عمده ای از این تزیین در دو شهر دزفول و شوشتر مشاهده می شود )نعیما 1376(.

۴. كاربرد آجر در معماری بهبهان
آجركاری و در اصطالح محلی برخی شهرهای استان خوزستان، خوون چینی بارزترین تزیین و دیوار نگاره در تزیینات 
معماری این منطقه محسوب می شود. قدیمی ترین تزیینات آجری به كاررفته در نما مربوط به مسجدجامع شوشتر 
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و دزفول می باشد كه متعلق به قرون اولیۀ اسالمی است و به سبك معماری اواخر دوران ساسانی است )كریمیان 
1381(. تزیینات آجری متأخر خوزستان مربوط به دوره های صفویه، زندیه، قاجار و پهلوی است كه عمدتًا در نمای 

خانه های تاریخی در شهرهای مختلف به كار رفته است.
بهبهان به عنوان یكی از شهرهای مهم خوزستان، دارای پیشینۀ تاریخی و معماری غنی است. بافت تاریخی این 
شهر از نظر كاربرد مصالح با دوگانۀ سنگ و آجر مواجه است )تصاویر 2 و 3(. شواهد میدانی ناظر بر این مدعاست كه 
بناهای سنگی دارای قدمت بیشتری بوده و بناهای آجری متأخرترند. هرچند در این شهر، مصالح آجری در دوره های 
قاجار و پیش از آن نیز كاربرد داشته10 اما این نوع معماری در دورۀ پهلوی رایج شده است و اغلب خانه های این دوره 
با مصالح آجری بنا شده اند. در این بناها آجر هم به عنوان عنصر اصلی سازه  و هم در تزیینات به كار رفته است. لذا دو 
نوع آجر در بنا كاربرد داشته است: 1. آجر قرمز كه به عنوان زبره به كار رفته و از استحكام و دوام باالیی برخوردار بوده 
است؛ 2. آجر سفید كه در نمای بنا به  كار رفته، به دلیل بافت نرم آن، در اجرای انواع نقوش آجر تراش مورد استفاده 

قرار گرفته است. آجر مورد نیاز نیز از كوره های آجرپزی منطقه تأمین شده و این كوره ها تا دهۀ 50 فعال بوده اند.
هرچند معماری آجری در ادامۀ معماری متداول بهبهان در طی سال ها نبود ولی به سرعت با معماری و فرهنگ 
این منطقه انطباق پیدا كرد و در ساخت بناهای جدید و همچنین توسعه یا بازسازی بناهای سنگی مورد استفاده 
قرار گرفت. لذا در این منطقه بناهای زیادی با ساختارهای تركیبی )سنگ و آجر( مشاهده می شود. در این ساختارها، 
بخش سنگی قدمت بیشتری داشته و بخش آجری در توسعۀ  بعدی بنا به آن اضافه شده است. با توجه به رواج 
مصالح آجری در دورۀ پهلوی، تزیینات آجری نیز به فراخور مصالح بنا و پیشینۀ آجركاری در منطقه رواج یافت. در 
حال حاضر بخش زیادی از بافت تاریخی، متشكل از خانه های آجری با تزیینات غنی است. لذا می توان دورۀ  قاجار را 
دورۀ گذار از معماری سنگی به معماری آجری دانست. با توجه به كاربرد آجر در معماری بهبهان و وجود كوره های 
آجرپزی، مشاغل مرتبط با این هنر نیز رونق داشت. از جمله می توان به مشاغل آجر پزی و آجرتراشی اشاره كرد. 
هنرمند آجرتراش، كنار دست معمار ساختمان به خلق نقوش آجری پرداخته و پركاری و كم كاری نقش به تشخیص 

معمار و توان مالی صاحبخانه بوده است. 
بررسی موقعیت تزیینات در خانه های تاریخی بهبهان نشان می دهد تزیینات آجری در خارج بنا در قسمت ورودی 
و سردر و در داخل بنا در چیدمان كلی بدنه، قاب بندی جداره های داخلی، كتیبه های حیاط، جان پناه بام11، لبۀ بام، 

روزنۀ زیرزمین و ستون ها به كار رفته است )جدول 1(. بخش خارجی بنا به جز سردر فاقد تزیینات است.

تصویر 3: منزل حبیب موسوی نسب: معماری آجریتصویر 2: منزل نجف خان: تركیب معماری سنگ و گچ و آجر
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جدول 1: موقعیت تزیینات آجری در معماری بهبهان

توضیحاتنمونهموقعیت تزیین در بنا

ش خارجی
بخ

ورودی و سردر

 

روش های  به  الیه  چند  یا  یك  در  نقوش  سردر  تزیینات  در 
خوون چینی، رگ چین، گل انداز و گره سازی اجرا شده اند.

ش داخلی
بخ

آجر قاب بندی جداره ها از  استفاده  یا  آجر  چیدمان  از  استفاده  با  حیاط  جداره های 
اجرا شده   آجری  نقوش  قاب ها  و درون  قاب بندی شده  تراش 

است.

كتیبه های حیاط درون قاب بندی ها محصور شده اند و نقوش كتیبه  های حیاط12 
آن ها به روش های خوون چینی، رگ چین و گل انداز اجرا شده 

است.

اجرا به دو صورت مشبك )برای استفاده از كوران( و غیرمشبك. جان پناه بام
در شیوۀ مشبك، آجركاری به صورت رگ چین مشبك و با آجر 
كامل انجام شده و در انتهای آن یك ردیف آجر به صورت هره 

اجرا شده است.

حاشیه  سازی و قطاربندی به عنوان خاتمۀ تزیینات آجری و در لبۀ بام 
باالترین بخش بنا در محل برخورد با آسمان یا زیر جان پناه 

اجرا شده در اجرای آن، انواع آجر تراش به كار رفته است.

به صورت روزنۀ زیرزمین13  هوا  كوران  و  نورگیری  برای  زیرزمین  روزنه های 
مشبك اجرا شده است.

و  سرستون ها  ستون ها، 
پایۀ ستون ها

تزیینات  با  و  اجرا شده  و چهارگوش  گرد  به صورت  ستون ها 
یا  از پیش نشستن آجر  )با استفاده  پایه و سرستون  ساده در 

استفاده از آجر تراش( همراه است.
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۴.  .  گونه شناسی آجر در معماری بهبهان
همان  گونه كه پیش تر بیان شد، در معماری بهبهان، آجر در دو بخش كالبد و پوسته به كار رفته است. به طور كلی دو 
گونه آجر در ساخت بناها مشاهده شده  است: آجر قرمز و سفید. آجر قرمز كه به عنوان زبره و به اصطالح محلی پَس كار14 
در ساخت اجزای سازه ای بنا مورد استفاده قرار گرفته و آجر سفید كه در پوشش نما كاربرد داشته است. آجر قرمز به 
دو گونه آجر قرمز و آجر شكری مشاهده شده است. آجر شكری از درجه مرغوبیت پایین تری برخوردار بوده و در مقابل 
رطوبت، دوام كمتری داشته است.15 آجر سفید به كاررفته در نما با توجه به كاربرد پوششی و تزیینی آن در اندازه های 
مختلف تولید شده است. با توجه به مشاهدات میدانی، آجر نما به سه گونۀ  كلی قابل تقسیم است: آجر درشت دانه، آجر 
متوسط و آجر ریز دانه )تصویر 4(. آجر درشت دانه، آجر فشاری متداول در منطقه با ابعاد 6×10×20 بوده كه در پوشش 
كلی نما، اجرای نقوش رگ چین، گل انداز و مشبك  سازی و... به كار رفته است. در نقوش درشت دانه، آجر فشاری 
به صورت راسته یا كله و همچنین راسته با تناسبات   و    و سایر قطعات مورد نیاز، مورد استفاد قرار گرفته است. این 
نوع آجر همچنین در ساخت انواع آجر تراش كاربرد داشته است. آجرهای متوسط با ارتفاع 4 سانتی متر عالوه  بر اجرای 
نقوش رگ چین و گل انداز، در اجرای خوون چینی نیز به كار رفته  و در ساخت آجر تراش نیز كاربرد داشته اند. آجر ریزدانه 
مختص اجرای خوون چینی بوده و جزئیات ریز نقشی را ایجاد كرده است. این نوع آجر در ارتفاع های 2/5 تا 3 سانتی متر 

مشاهده شده است )جدول 2(.

بر اساس مطالعات نعیما در تزیینات خوون چینی شهر دزفول، اجزای آجر به صورت چهارصافه، چاری یا دوصافه، 
سه صافه و كلوخ )یك صافه( به كار رفته است16 )نعیما 1376(. زرگرزاده و همكاران عالوه  بر تقسیمات نعیما، به كاربرد 
جزء پنج صافه در تعداد محدودی از خوون چینی های دزفول اشاره كرده اند )زرگرزاده دزفولی و دیگران 1395(. مشاهدات 
میدانی در بهبهان نشان می دهد اجزای خوون چینی بهبهان تقریباً تابع همین تقسیمات است با این تفاوت كه عالوه  بر 
فراوانی كاربرد جزء پنج صافه، در تعداد محدودی از نقوش جزء هفت صافه نیز مشاهده شده  است. در جزء هفت صافه طول 

آجر 7 برابر ارتفاع آن است. این جز با ابعاد 21×3 سانتی متر در اجرای برخی نقوش به كار رفته است )جدول 2 و 4(.

تصویر 4: منزل دیده بان: كاربرد انواع آجر: 1. آجر قرمز؛ 2. آجر سفید درشت دانه؛ 3. آجرسفید متوسط؛ 4. آجر سفید ریزدانه

 

: منزل دیدھبان: کاربرد انواع آجر: 1. آجر قرمز؛ 4تصویر 
. آجر سفید درشتدانھ؛ 3. آجرسفید متوسط؛ 4. آجر سفید ریزدانھ2

 

1 

2 

4 

3 
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جدول 2: گونه شناسی انواع آجر نما در معماری بهبهان

نمونهكاربردتقسیماتانواع آجر

ـ اجرای انواع نقوش خوون چینیریز دانه 

ـ اجرای نقوش رگ چین و گل اندازمتوسط
ـ اجرای نقوش خوون چینی

ـ استفاده در اجرای آجر تراش

ـ اجرای نقوش رگ چین و گل اندازدرشت دانه
ـ استفاده در اجرای آجر تراش

ـ اجرای نقوش شبه خوون چینی
ـ اجرای مشبك های بام و زیرزمین

۴. ۲. انواع تراش آجر در معماری بهبهان
یكی از گونه های مهم آجر تزیینی به كاررفته در معماری بهبهان، آجر تراش است. برای اجرای آن از آجرهای متوسط و 
درشت استفاده شده است. طرح مورد نظر بر روی آجرها ترسیم شده و توسط استاد آجرتراش با ابزارهای خاص این هنر 
تراشیده شده  است. این نوع آجر در قاب بندی ها، حاشیه سازی و قطاربندی ها و اجرای نقوش آجری كاربرد داشته است. 
با توجه به پیشینۀ  این هنر در بهبهان، در جدول )3( با استناد به مشاهدات میدانی انواع این نوع آجر و محل كاربرد آن، 

دسته بندی شده است.
جدول 3: انواع تراش آجر در معماری بهبهان 

نمونهكاربردنام محلیالگوی تراش آجر/ الگوی تكرارشونده

حاشیه سازی  نیم قوس بَری117

حبه تراش در 2
حاشیه سازیَسری

شانه گوشتی3
حاشیه سازی، 
قاب بندی، 

تزیینات سرستون
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حاشیه سازیقوس یك لبه4

هفت و هشتی 5
حاشیه سازی از بَری

قاب بندی و ِربَبِضهی6
حاشیه سازی

7-
اجرای نقوش 

آجری و 
حاشیه سازی

 

حاشیه سازی-8

حاشیه سازیپوز شتری9

حاشیه سازیموج َسری10

حاشیه سازینیم قوس َسری11
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كنگره قصری12
قطاربندی و 

كنگره سازی در 
جداره و دست انداز 

بام

13
حبه قندی ِدُر 

تویی 
اجرای نقوش در 
سطوح جداره و 

حاشیه سازی

حاشیه سازی-14

15 و 
مشبك سازیسندونی16

حاشیه سازی-17

18

 

حاشیه سازی-

19 و 
20-

اجرای نقوش 
خوون چینی، 
مشبك سازی
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۴. ۳. بررسی نقوش و روش های اجرای تزيينات آجری در معماری بهبهان
برای گونه شناسی نقوش آجری، ابتدا آجركاری  بخش های مختلف بناها عكس برداری و ثبت شده  و گونۀ  هر تزیین و 
محل اجرای آن، مشخص شده است. در تعیین گونۀ تزیینات عالوه  بر الگوی نقوش )رگ چین، گل انداز و...(، سطح آن ها 
از نظر وجود یا عدم وجود برجستگی و عمق و همچنین كاربرد یا عدم كاربرد آجر تراش در نقش، مورد توجه قرار گرفته 
است. برای بررسی دقیق تر، هر نقش منطبق با جزئیات عكس برداری شده، ترسیم شده است. در ترسیمات، الگوی پایه 
و تكرارشونده در هر نقش، نوع آجر به كاررفته در آن )درشت، ریز، متوسط( و تقسیمات آجر مرتبط با آن نقش )كلوخ، 
یك صافه، دوصافه و...( استخراج شده و عالوه  بر آن تعداد اجزای هر نقش برای بررسی ارتباط پیچیدگی نقش با اجزا 
برداشت شده است )جدول 4(. پس از آن اطالعات عددی شیوه های آجركاری از نظر فراوانی، تعداد اجزا و همچنین نوع 
الگوهای پایه، نوع آجر مصرفی و مكان اجرای آن ها، به عنوان خروجی كّمی برداشت ها استخراج شده است )جدول 5(.  

جدول 4: گونه شناسی نقوش آجری در معماری بهبهان

شیوۀ 
تعداد واحد آجرنقش / نقش پایه )الگوی تكرارشونده(آجركاری

اجزا
مكان اجرا

تصویر
نام بنا

1راسته 1. رگ چین 

كتیبۀ حیاط و سردر

دیده بان، اشرف مدرس، 
محسنی، چوپانی نژاد، 
اسكندری، دارایی نسب

2. رگ چین 
در تركیب با 

آجر تراش

راسته، 
آجر تراش 
حبه قندی 

2

كتیبۀ حیاط

عمارت محسنی، بالدی،  
موسوی نسب )كوچك(، 

عظمایی

 .3
خوون چینی

سه صافه، 
2كلوخ

كتیبۀ حیاط

محلۀ محسنی

 .4
خوون چینی

دوصافه، 
2كلوخ

كتیبۀ حیاط

عمارت محسنی

.5
خوون چینی

سه صافه، 
2كلوخ

كتیبۀ حیاط

دیده بان

6. گل انداز
راسته، راسته 
با تناسبات 
1/3 و 2/3

3

كتیبۀ حیاط و سردر

حبیب موسوی نسب، 
قنواتی
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7. گل انداز 
با تكنیك 

خوون چینی

راسته، راسته 
با تناسبات 
1/3 و 2/3

3

كتیبۀ سردر

محله بازار نو

8. گل انداز 
تركیب با آجر 

تراش

راسته، راسته 
با تناسبات 
1/3، آجر 
تراش 

حبه قندی

3

كتیبۀ حیاط و سردر

اقبالی

9. گل انداز 
تركیب با آجر 

تراش

راسته، راسته 
با تناسبات 
1/3 و 2/3، 
آجر تراش 
حبه قندی

4

كتیبۀ حیاط

دارایی نسب، عظمایی

10. گل انداز 
تركیب با آجر 

تراش

راسته، راسته 
با تناسبات 
1/3 و 2/3، 
آجر تراش 
حبه قندی

4

كتیبۀ حیاط

دارایی نسب

11. گل انداز 
تركیب با آجر 

تراش

راسته، راسته 
با تناسبات 
1/3 و 2/3، 
آجر تراش 
حبه قندی

4

كتیبۀ سردر

12. گل انداز 
تركیب با آجر 

تراش

راسته، راسته 
با تناسبات 
1/3 و 2/3، 
آجر تراش 
حبه قندی

4

كتیبۀ حیاط وسردر

آسترش

13. گل انداز 
تركیب با آجر 

تراش

راسته، راسته 
با تناسبات 
1/3 و 2/3، 
آجر تراش 
حبه قندی

4

كتیبۀ حیاط و سردر

عمارت محسنی

14. گل انداز 
تركیب با آجر 

تراش

راسته، راسته 
با تناسبات 
1/3 و 2/3، 
آجر تراش 
حبه قندی

4

كتیبۀ سردر

15. گل انداز 
تركیب با آجر 

تراش

راسته، راسته 
با تناسبات 
1/3 و 2/3، 
آجر تراش 
حبه قندی

4

كتیبۀ سردر

محله امامزاده حیدر، 
علیشاه محسنی
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16. گل انداز 
تركیب با آجر 

تراش

پنج صافه، 
سه صافه، 
دوصافه، 
كلوخ، 

آجر تراش 
حبه قندی

5

كتیبۀ حیاط و سردر

محلۀ معمارها

17. گل انداز 
تركیب با آجر 

تراش

چهارصافه، 
سه صافه، 
دوصافه، 
كلوخ، 

آجر تراش 
حبه قندی

5

كتیبۀ حیاط و سردر

جوكار، علیشاه محسنی، 
محمدرضا محسنی

 .18
خوون چینی

پنج صافه، 
سه صافه، 

كلوخ
3

كتیبۀ حیاط

موسوی نسب )كوچك(، 
ركابی، عظمایی، 
نجف خان، بالدی، 

دارایی نسب، چوپانی نژاد، 
قنواتی، دیده بان

 .19
خوون چینی

پنج صافه، 
سه صافه، 
دوصافه، 

كلوخ
4

كتیبۀ حیاط

دیده بان

 .20
خوون چینی

پنج صافه، 
سه صافه، 

كلوخ
3

 كتیبۀ حیاط و سردر

حبیب موسوی نسب، محلۀ 
بازار نو، محلۀ باقرخان

 .21
خوون چینی

پنج صافه، 
سه صافه، 
دوصافه، 

كلوخ
4

كتیبۀ حیاط

دیده بان

 .22
خوون چینی

سه صافه، 
دوصافه، 

كلوخ
3

كتیبۀ حیاط و سردر

دیده بان، محلۀ اوخسی ها

 .23
خوون چینی

سه صافه، 
دوصافه، 

كلوخ
3

كتیبۀ حیاط

موسوی نسب )كوچك(

 .24
خوون چینی

پنج صافه، 
سه صافه، 
دوصافه، 

كلوخ
4

كتیبۀ حیاط

 
عمارت محسنی
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 .25
خوون چینی

سه صافه، 
دوصافه، 

كلوخ
3

كتیبۀ حیاط و سردر

دیده بان

 .26
خوون چینی

پنج صافه، 
سه صافه، 
دوصافه، 

كلوخ
4

كتیبۀ حیاط

دیده بان

 .27
خوون چینی

هفت صافه، 
پنج صافه، 
سه صافه، 

كلوخ 
4

كتیبۀ حیاط

بالدی

 .28
خوون چینی

پنج صافه، 
سه صافه، 

كلوخ
3

كتیبۀ حیاط و سردر

محلۀ سیدها )باقرخان(

 .29
خوون چینی

هفت صافه، 
پنج صافه، 
سه صافه، 

كلوخ 
4

كتیبۀ حیاط و سردر

 .30
خوون چینی

پنج صافه، 
سه صافه، 

كلوخ
3

كتیبۀ حیاط

چوپانی نژاد، حبیب 
موسوی نسب، محمدرضا 

محسنی، نجف خان، 
عمارت محسنی، محلۀ 

گود چهك

 .31
خوون چینی

پنج صافه، 
سه صافه، 

كلوخ
3

كتیبۀ حیاط

محلۀ كارسرا

 .32
خوون چینی

هفت صافه، 
پنج صافه، 
سه صافه، 

كلوخ
4

كتیبۀ حیاط 

پوراسماعیل

 .33
خوون چینی

پنج صافه، 
سه صافه، 

كلوخ
3

كتیبۀ حیاط

عمارت محسنی
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 .34
خوون چینی

هفت صافه، 
پنج صافه، 
سه صافه، 

كلوخ 
4

كتیبۀ حیاط

عمارت محسنی

 .35
خوون چینی

پنج صافه، 
سه صافه، 
دوصافه، 
كلوخ 

4

كتیبۀ سردر

دارایی نسب

 .36
خوون چینی

سه صافه، 
دوصافه، 

كلوخ
3

كتیبۀ حیاط

محلۀ محسنی

 .37
خوون چینی

سه صافه، 
كلوخ،

سه صافۀ 
یك سر 
شق، 

دوصافۀ یك 
سر شق، 

سه صافۀ دو 
سر شق18

5

كتیبۀ سردر 

موسوی نسب

38. شبه 
خوون چینی

راسته، راسته 
با تناسبات 
1/3، دو سر 

شق
3

كتیبۀ سردر

 .39
گره سازی

با توجه به محدود بودن نقوش گره چینی در معماری 
--بهبهان، ترسیمات این نمونه انجام نشده است

كتیبۀ سردر 

 حبیب موسوی نسب

1راسته40. مشبك

جان پناه بام؛ روزنۀ 
زیرزمین

عمارت محسنی

كله، راسته، 41. مشبك
3دو سر شق 

جان پناه بام

دارایی نسب، موسوی نسب 
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2كله، راسته42. مشبك

جان پناه بام، روزنۀ 
زیرزمین

اخوان

2كله، راسته43. مشبك

جان پناه بام، روزنۀ 
زیرزمین

علیشاه محسنی، 
دارایی نسب، عظمایی، 

موسوی نسب

2راسته، كله44. مشبك

جان پناه بام، روزنۀ 
زیرزمین

چوپانی نژاد، دیده بان، 
محمدرضا محسنی

2آجر تراش45. مشبك

روزنۀ زیرزمین، جان پناه

 
موسوی نسب

1آجر تراش46. مشبك

روزنۀ زیرزمین

عمارت محسنی، حبیب 
موسوی نسب، بالدی

2آجر تراش47. مشبك

روزنۀ زیرزمین

موسوی نسب )دوحیاطه(

جدول 5: بررسی شیوه های آجركاری از نظر تعداد نقش، تعداد اجزا، الگوی پایه، نوع آجر مصرفی و محل اجرا
مكان اجرانوع آجرالگوی پایهتعدا اجزای نقوشتعداد نقششیوۀ آجركاری

گل های پنج رگی، هفت رگی، نه رگی و 2، 3، 4 و 235خوون چینی
كتیبه های حیاط و سردرریز و متوسطیازده رگی به صورت ساده و تركیبی، جناغی

گل های پنج رگی، هفت رگی و نه رگی 2، 3، 4 و 5 12گل انداز
كتیبه های حیاط و سردردرشت و متوسط به صورت ساده و تركیبی

كتیبۀ حیاط و سردردرشت و متوسط جناغی1 و 22رگ چین

كتیبۀ سردردرشتشش ضلعی13شبه خوون چینی

كتیبۀ سردر---1گره سازی

روزنۀ زیرزمین و جان پناه بامدرشت و متوسط -1، 2، 83مشبك

الف
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۵. تحليل و جمع بندی
در معماری خانه های تاریخی بهبهان تزیینات آجری در خارج بنا فقط در قسمت ورودی و سردر و در داخل بنا در 
بخش های مختلف جداره های حیاط نظیر قاب بندی ها، كتیبه های حیاط ، جان پناه و لبۀ بام، روزنۀ زیرزمین و ستون ها به 
كار رفته است. بررسی و تحلیل  نقوش ارائه شده در جدول 4 نشان می دهد، این نقوش به سه گونۀ  مسطح ساده، مسطح 
در تركیب با آجر تراش و خفته رفته با استفاده از روش های رگ چین، گل انداز، خوون چینی، مشبك و گره سازی اجرا 
شده اند. در این نقوش، آجر سفید در ابعاد درشت، متوسط و ریز مورد استفاده قرار گرفته است. كاربرد آجر درشت و متوسط 
اغلب مربوط به اجرای نقوش رگ چین، گل انداز و مشبك بوده و آجر متوسط عالوه  بر كاربردهای مذكور در اجرای 
نقوش خوون چینی نیز به كار رفته است. آجر ریز صرفاً در خوون چینی استفاده شده و نقوش پركاری را خلق كرده است. 
همان گونه كه در جدول 3 مشاهده می شود، آجر تراش یكی از پایه های اصلی تزیینات آجری در معماری بهبهان 
است. برای اجرای تراش از آجرهای درشت و متوسط استفاده شده است. این نوع آجر اغلب در اجرای حاشیه سازی ها و 
قاب بندی ها و قطاربندی ها كاربرد داشته و همچنین در اجرای برخی نقوش آجری نیز به كار رفته است. بررسی تحلیلی 
نقوش نشان می دهد این نقوش در تداوم الگوهای سنتی آجركاری ایران به صورت هندسی و متقارن، اجرا شده و فاقد 
هرگونه رنگ و تركیب با سایر عناصر تزیینی نظیر گچ و كاشی بوده  است. اغلب نقش ها حاصل تكرار یك نقش پایه 
هستند. الگوهای پایه، غالباً نقوش گل انداز ساده و تركیبی بوده و در تعداد محدودی از نقوش، الگوی جناغی به كار رفته 

است )جدول4 و 5( )تصویر6(. 

تصویر 5: نقوش پایه در تزیینات آجری خانه های تاریخی بهبهان )مستخرج از جدول 4(
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در نقوش برداشت شده، فراوانِی خوون چینی بیش از سایر روش هاست. از 47 نقش استخراج شده، 23 نقش به روش 
خوون چینی، 12 نقش به روش گل انداز )اغلب در تركیب با آجر تراش حبه قندی( و مابقی به سایر روش ها اجرا شده اند 
)جدول 5(. در نقوش خوون چینی، از تناسبات یك صافه )كلوخ(، دوصافه، سه صافه، چهارصافه، پنج صافه و هفت صافه 
استفاده شده است. كلوخ، جز اصلی همۀ نقوش خوون چینی است و پس از آن تناسبات سه صافه و پنج صافه بیشترین 
كاربرد را دارند. تنوع نقوش خوون چینی و گل انداز، حاصل تنوع چیدمان در اجرای نقوش پایه است. اغلب این نقش ها 
حاصل تكرار الگوهای پنج رگی، هفت رگی، نه رگی و یازده رگی هستند كه به صورت ساده و تركیبی و به شكل های متنوع 
خلق شده اند. برای مثال در الگوی پنج رگی و هفت رگی، با چیدمان متنوع آجر و تنوع روش اجرا، به ترتیب دوازده و نه 
نقش پایه مشاهده می شود )تصویر 5(. همچنین تحلیل ها نشان می دهد لزوماً رابطه ای میان تعداد اجزا و پیچیدگی نقوش 
وجود ندارد و موارد دیگری نظیر استفاده از الگوهای پایۀ تركیبی و میزان برجستگی و فرورفتگی آجر در ایجاد پیچیدگی 
مؤثرترند. برای مثال در تصویر 5، الگوهای پایۀ پنج رگی در هر سه حالت 1، 3 و 10 از سه جزء تشكیل شده اند اما میزان 
پیچیدگی به ترتیب در نمونه های 10 و 3 به دلیل استفاده از الگوهای تركیبی و تغییر در چینش واحدهای فرورفته، بیشتر 
از حالت 1 است. لذا می توان گفت خوون چینی به دلیل استفاده از نقوش برجسته و فرورفته قابلیت تنوع پذیری بیشتری 

نسبت به سایر شیوه ها دارد.  

تصویر 6: ویژگی آرایه های آجری در معماری خانه های تاریخی بهبهان )خالصه مطالب عنوان شده از بخش های پیشین این مقاله(



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 20 ـ پاییز و زمستان 1400

46

نتيجه 
در این تحقیق، كاربرد آجر و آرایه های آجری در خانه های تاریخی بافت قدیم بهبهان در دورۀ پهلوی بررسی شده است. 
به رغم پیشینۀ معماری سنگی در بهبهان قدیم، آجر به سرعت خود را با معماری منطقه انطباق داده و تزیینات آجری غنی 
با اتكا به توان معماران و استادان آجرتراش بومی خلق شده است. این تزیینات در خارج بنا در بخش ورودی و سردر و 
در داخل بنا در جداره های حیاط جلوه نمایی می كنند. آجر تراش به عنوان یكی از پایه های اصلی آرایه های آجری مورد 
استفاده بوده و در برداشت های میدانی 20 تراش متفاوت آجر استخراج شده است. این آجرها اغلب در اجرای قاب بندی، 

حاشیه سازی و قطاربندی ها و همچنین در نقوش كتیبه ها به كار رفته اند. 
در اجرای نقوش آجری از شیوه های خوون چینی، گل انداز، رگ چین، مشبك و گره سازی استفاده شده است. از 
میان 47 نقش برداشت شده، خوون چینی با 23 نقش و گل انداز با 12 نقش بیشترین سهم را به خود اختصاص داده  اند. 
اجزای خوون چینی عبارت اند از: كلوخ، دوصافه، سه صافه، چهارصافه، پنج صافه، هفت صافه و اجزای شق. كاربرد جزء 
شق )قناس( فقط در یك نمونه مشاهده شده است. بررسی سبكی طرح و نقش تزیینات نشان داده است نقوش آجری 
با به  كارگیری الگوهای سنتی به صورت نقوش هندسی و متقارن اجرا شده و فاقد هرگونه رنگ و تركیب با سایر عناصر 
تزیینی نظیر گچ و كاشی بوده و همچنین نقوش از تكرار یك الگوی پایۀ هندسی حاصل شده اند. نقش پایه در شیوه های 
گل انداز و خوون چینی عموماً گل های پنج رگی، هفت رگی، نه رگی و یازده رگی بوده اند و تنوع نقوش، حاصل تنوع چیدمان 
گل ها و شیوۀ پس و پیش شدن آجرها در اجرای نقوش پایه بوده است. خوون چینی به دلیل استفاده از الگوهای برجسته 

و فرورفته قابلیت تنوع پذیری بیشتری نسبت به سایر شیوها دارد.  
مستندسازی ها و نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در مرمت و بازسازی بناهای تاریخی بهبهان مورد استفاده 
قرار گیرد. تداوم این تزیینات در معماری معاصر در وهلۀ اول نیازمند شناخت شیوه های اجرا و الگوی نقوش تزیینات 
سنتی است كه در این پژهش به آن پرداخته شد. در وهلۀ دوم نیازمند توجه به نحوۀ به روزسازی آن متناسب با نیازهای 
معماری جامعه امروز است و می تواند موضوع پژوهش های آتی باشد. با توجه به ویژگی های اقلیمی بهبهان پیشنهاد 
می شود در كاربست تزیینات آجری در بناهای معاصر این منطقه، شیوه های خوون چینی و مشبك به  دلیل ایجاد سایه 

مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

پی نوشت ها
بناهایی كه مورد مطالعه قرار گرفتند عبارت اند از: منازل دیده بان، نجف خان، عمارت محسنی، پوراسماعیل، علیشاه محسنی، . 1

دارایی نسب، عظمایی، آسترش، چوپانی نژاد، قنواتی، جوكار، بالدی، اخوان، اشرف مدرس، ركابی، اقبالی، حبیب موسوی نسب، 
موسوی نسب )دوحیاطه(، موسوی نسب )منزل كوچك(، اسكندری )محلۀ شاه فضل(، محمدرضا محسنی و تعدادی بنای ناشناس در 

سطح بافت قدیم كه بخشی از آن ها تخریب شده و در سطح معابر نمایان بودند. 
آجرهای چهارگوش نظیر آجر نظامی با ابعاد 4×40×40 و آجر ختایی با ابعاد 5×25×25 یا 5×20×20.. 2
در این شیوه، خشت بیرون آمده از قالب چوبی را تخته كوب و با دست آغشته به آب رویۀ آن صاف می كردند )زمرشیدی و . 3

صادقی حبیب آباد 1397(. 
در این شیوه، زمانی كه خشت هنوز تر است با توجه به شكل مورد نظر، آن را مطابق با طرح با ابزار مخصوص بریده و شكل . 4

می دهند )همان(. 
در این شیوه، اجرای نقش بر روی آجر به كمك قالب انجام می شد )همان(. . 5
از   تراشیدن بخش یا قسمتی از آجر با ابزار های مختلف به هدف ایجاد طرح و نقش هایی هندسی و گیاهی روی بدنۀ آجر شكل . 6

می گیرد، به شغل كسانی كه با تیشه آجرها را   تراش می دادند، تیشه دار می گفتند )مكی نژاد 1391(.
این شیوه مخصوص دورۀ قاجار است؛ به این روش كه آجر را با واكوب كردن در قالب به شكل های مورد نظر می ساختند و . 7

سپس زائده های آن را به گونۀ آجر تراش حذف می كردند )زمرشیدی و صادقی حبیب آباد 1397(. 
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آجری است كه پس از تراش آن، در آب می خیسانند و كنارۀ آن را به وسیلۀ ماسه بادی یا گرد آجر و گاه گل رس یا اخرا می سایند . 8
)همان(. 

گونۀ خاصی از آجر تراش با نقوش گردان و منحنی )همان(.. 9
مدرسۀ خیرآباد و بنای مقوم از جمله بناهای آجری در دوره های صفوی و قاجار هستند. بنای مقوم در سال های اخیر تخریب . 10

شده است )مداری و كیكاوسی 1381(. 
در گویش محلی َفسیل به معنای جان پناه بام است.. 11
منظور از كتیبه های حیاط، نقوش آجركاری داخل قاب بندی های جداره هاست. . 12
در گویش محلی َسرداب به معنای زیرزمین است.. 13
آجر پَس كار به معنای آجری است كه زیر كار اجرا شده و با آجر نما پوشیده می شود )معادل آجر زبره(. . 14
بر اساس مصاحبه های انجام شده این آجر در ابتدا به عنوان آجر مرغوب شناخته می شد اما بعدها مشاهده شد كه سطح رویۀ آجر . 15

بعد از رسیدن رطوبت به آن مانند دانه های شكر پودر شده و جدا می شود. به همین علت به نام آجر شكری نام گذاری شد. به دلیل 
نفوذ رطوبت كمتر به سقف این نوع آجر بیشتر در سقف بناها به كار می رفت. 

نعیما دربارۀ اجزای خوون چینی در دزفول بیان می كند: اگر آجر مربع شكل كامل را نصف كنیم، آجر نیمه به دست می آید كه . 16
خود پایه و اساس خرد شدن را تشكیل می دهد. و آن را به اصطالح چهارصافه گویند و اگر نیمه را نصف كنیم چاری یا دوصافه به 
وجود می آید )1:4 آجر كامل(. یا می توانیم چهارصافه )نیمه( را به كلوخ و سه صافه تبدیل كنیم. چاری را اگر دو قسمت كنیم دو 

كلوخ به دست می آید. در خوون چینی همواره نیمه بزرگ ترین جزء و كلوخ كوچك ترین جزء است )نعیما 1376، 52(.
در گویش محلی راسته آجر، »َسری« )به معنای روی آجر( و كله آجر، »بَری« )به معنای كنارۀ آجر( گفته شده است. نام گذاری . 17

برخی از آجرهای تراش نیز از بر اساس شكل و جهت تراش در َسری یا بَری انجام شده است.
شق به جزئی از آجر كه یك یا دو طرف آن برش مورب می خورد می گویند )زرگرزاده دزفولی و دیگران 1395(.. 18
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In Behbahan historical houses, two types of stone and brick architecture with different 
structural and decorative patterns can be seen. In brick buildings, which are less old 
and often date to the late Qajar and Pahlavi periods, bricks have been used in both 
structural and decorative components. The decorative role of brick was recognized 
from its early usage, and it has been used as the main ornamentation in Behbahan’s 
architecture works in different parts of buildings and in different manners. However, 
few studies have been done on brick decorations, except for brief reports composed 
during the introduction of some historical monuments; hence, further research is 
required to introduce such ornamentation. The purpose of this study is to investigate 
and document the brick decorations of historical houses in Behbahan in order to provide 
design patterns for use in future studies. Therefore, based on available documents and 
references, brick ornaments in Iranian architecture were studied first. Next, using field 
surveys and an analytical-descriptive method, the decorative patterns in the research 
samples were categorized and the types of bricks used, types of patterns, methods 
of execution, place of application, and style of decoration were then examined. For 
this purpose, 28 historical houses and more than 50 frontispieces were studied and 
47 patterns were extracted. The results show that brick decorations have often been 
used for the interior walls of courtyards (exterior walls were not decorated except for 
the frontispiece, i.e., the entrance). Brick patterns were executed using ornamentation 
techniques such as khavun-chini, rag-chin (course), gol-andaz, lattice form, and gereh; 
and various forms of brick cutting were also used especially in edging, framing, and 
string courses in combination with gol-andaz and rag-chin traceries. The traceries are 
mainly the result of the repetition of basic patterns. Basic patterns are observed in the 
form of chevron, five-row flowers, seven-row flowers, nine-row flowers, and eleven-
row flowers (simple and combined). The style of decorations is geometric, based on 
the principle of symmetry in line with the continuity of Iranian brickwork tradition.

Keywords: brickwork, brick decorations, traditional architecture of Behbahan, brick 
cutting, khavun-chini




