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دکت ــر غالمحس ــين معماري ــان .اس ــتاد دانش ــگاه عل ــم و صنع ــت اي ــران
دکتـــر محســـن نيـــازي .اســـتاد دانشـــگاه كاشـــان
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چکیده

در خانههای تاریخی بهبهان ،دو گونه معماری سنگی و آجری با الگوهای ساختاری و تزییناتی متفاوت مشاهده میشود.
قدمت بناهای آجری کمتر و غالب ًا مربوط به اواخر دورۀ قاجار و پهلوی است .در این بناها ،آجر در هر دو بخش اجزا
سازهای و تزییناتی ب ه کار رفته است .نقش تزیینی آجر از ابتدای کاربرد این مصالح مورد توجه بوده و تزیینات آجری
بهعنوان یکی از آرایههای شاخص معماری بهبهان در بخشهای مختلف بنا و به شیوههای گوناگون اجرا شد ه است.
لیکن مطالعات زیادی در این زمینه صورت نگرفته و مطالب ارائهشده در حد گزارشهایی در خالل معرفی بناهای
تاریخی است .ضروری است که تحقیق و تفحص بیشتری در زمینۀ شناخت این تزیینات صورت گیرد .هدف از این مقاله
بررسی تزیینات آجری خانههای تاریخی بهبهان بهمنظور مستندنگاری و کمک به ارائۀ الگوهای طراحی در پژهشهای
آتی است .لذا در ابتدا بر اساس اسناد و منابع موجود ،تزیینات آجری در معماری ایران مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با
برداشتهای میدانی و با روش تحلیلیتوصیفی ،الگوهای تزیینی در نمونۀ پژوهش ،دستهبندی شده و انواع آجر مصرفی،
انواع نقوش ،شیوههای اجرا ،محل کاربرد و سبک تزیینات بررسی شده است .برای این منظور 28 ،خانۀ تاریخی و
بیش از  50سردر مطالعه شده و  47نقش استخراج شده است .نتایج نشان میهد تزیینات آجری غالب ًا در جدارههای
داخلی حیاط به کار رفته و جدارههای خارجی بهجز سردر ،فاقد تزیینات است .نقوش آجری به شیوههای خوونچینی،
رگچین ،گلانداز ،مشبک و گرهسازی اجرا شدهاند و شکلهای متنوعی از آج ِر تراش بهویژه در حاشیهسازی ،قاببندی
و قطاربندیها و در ترکیب با نقوش گلانداز و رگچین به کار رفتهاند .نقشها عمدت ًا حاصل تکرار الگوهای پایه هستند.
الگوهای پایه بهصورت جناغی ،گلهای پنجرگی ،هفترگی ،نهرگی و یازدهرگی (بهصورت ساده و ترکیبی) مشاهده
شدهاند .سبک طرح و نقش در تداوم آجرکاری ایرانی ،بهصورت هندسی و بر پایۀ اصل تقارن شکل گرفت ه است.

کلیدواژهها:

آجرکاری ،تزیینات آجری ،معماری سنتی بهبهان ،آجر تراش ،خوونچینی.

* مربی ،گروه معماری و شهرسازی ،دانشگاه فنی و حرفهای ،تهرانzmashhoor@tvu.ac.ir ،
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پرسشهای پژوهش

 .۱تزیینات آجری در چه بخشهایی از خانههای تاریخی بهبهان به کار رفته است؟
 .۲انواع آجرهای بهکاررفته در این تزیینات کداماند؟
 .۳انواع نقوش و چیدمانهای آجری در این معماری کداماند و سبک طرح و نقش متأثر از چه الگوهایی است؟

مقدمه

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  20ـ پاییز و زمستان 1400
28

آرایههای تزیینی بخش جداییناپذیری از معماری و فرهنگ هر سرزمینی است .معماری ایران در طول حیات خود از
آریههای گوناگونی بهره برده است .آجرکاری بهعنوان یکی از مهمترین آنها از دورۀ سلجوقی شکوفا شد و کاربرد
تزیینی آن به اوج رسید .پس از آن در چند سده ،از وسعت و عمومیت این تزیینات در مقابل گچبری و کاشیکاری کاسته
شد (شکفته ،احمدی ،و عودباشی  )1394و مجدداً در اواسط دورۀ قاجار رونق دوباره یافت و برای تزیین سردر خانهها
مورد استفاده قرار گرفت .استفاده از اینگونه تزیین تا آغاز دورۀ پهلوی دوم استمرار داشت و پس از آن با رواج کاربرد
سیمان ،آهن ،آلومینیوم و مصالح جدید ،استفاده از آجر کم شد (مکینژاد  .)1391هنر آجرکاری دورۀ قاجار و پهلوی در
جنوب غربی ایران در شهرهای دزفول ،شوشتر ،اهواز و بهبهان بهوفور قابل مشاهده است .لیکن سهم آجرکاری بهبهان
در حوزۀ مطالعاتی بسیار ناچیز و در حد گزارشهایی در خالل معرفی بناهای تاریخی است .دالیل مغفول ماندن این
تزیینات ارزشمند را میتوان وجود معماری دوگانه در بافت تاریخی بهبهان با دو مصالح سنگ و آجر و همچنین پراکنده
بودن بناهای آجری در بافت تاریخی (جز در تعداد محدودی از محالت متأخرتر مانند محلۀ محسنیها) دانست.
در دورۀ قاجار و پیش از آن ،کاربرد آجر در معماری بهبهان محدود بود و معماری سنگی با ترکیب قلوهسنگ و گچ
و پوشش طاقی یا تخت الگوی غالب معماری منطقه محسوب میشد .اما در دورۀ پهلوی با رواج مصالح آجری ،آجر
جایگزین سنگ شد .با متداول شدن این مصالح ،آجر در هر دو بخش عناصر سازهای و تزیینی بنا مورد استفاده قرار
گرفت و معماری سنگی از رونق افتاد .دلیل این رخداد را میتوان در ادامۀ تحوالت معماری پایتخت و سایر شهرها در
دورههای قاجار و پهلوی ،فراوانی ساختوساز و سرعت و سهولت در اجرا دانست .نقش تزیینی آجر از ابتدای کاربرد این
مصالح در معماری بهبهان مورد توجه بوده و آرایههای آجری ارزشمندی بر جای مانده است .لذا این پژوهش بر آن است
تا با کشف ،دستهبندی و معرفی مبسوط آجر و نقوش آجری در خانههای تاریخی بهبهان ،بخشی از ویژگیهای معماری
غنی آن را معرفی کند .محدودۀ مورد مطالعه ،بافت قدیم بهبهان به مساحت تقریبی  114هکتار و  44محله است .بر
اساس اسناد مکتوب و شفاهی سازمان میراثفرهنگی ،قدمت اکثر خانههای تاریخی موجود در بافت قدیم به دوران
قاجار و پهلوی میرسد و تعداد محدودی بنا از دورههای پیش از قاجار باقی مانده است .با توجه به اینکه رواج معماری
آجری در بهبهان از اوایل پهلوی شکل گرفته است ،نمونههای پژوهش مربوط به این دوره هستند.

1.روش پژوهش

در پژوهش حاضر ،اطالعات اولی ه در زمینۀ شناخت آجر ،تزیینات آجری و شیوههای اجرا ،از طریق مطالعات کتابخانهای
و اسنادی اخذ شده و اطالعات مورد نیاز در محدود ۀ مورد مطالعه ،از طریق مطالعات میدانیـ پیمایشی جمعآوری شده
است .در این راستا تزیینات آجری  28خانه و بیش از  50سردر در محدودۀ بافت تاریخی بهبهان (تصویر  )1برداشت شده
است ۱.در انتخاب نمونهها ،قدمت بنا ،پرکاری تزیینات و تنوع نقوش ،مورد توجه قرار گرفته است .در برداشت میدانی
از راهبردهای متعدد نظیر مصاحبه ،عکسبرداری ،اندازهگیری در محل ،ترسیم اتودهای دستی و ترسیمات نرمافزاری
استفاده شده است .استخراج موقعیت تزیینات ،انواع مدولهای آجری ،انواع تراش آجر ،گونههای نقوش و شیوۀ اجرای
آنها ،نتایج حاصل از برداشت و مستندنگاریهاست .پس از آن تحلیل نقوش بر اساس خروجی برداشتها و بهصورت
توصیف مقایسهای و منطقی انجام شده است.

تصویر  :1سمت چپ :محدودۀ شهرستان و بافت تاریخی بهبهان؛ سمت راست :تقسیمبندی محالت در بافت تاریخی
(مهندسین مشاور مادشهر )1388

 .۲پیشینۀ پژوهش
در زمینۀ شناخت و معرفی آرایههای آجری ایران منابع متعددی موجود است .این منابع را میتوان به دو دسته
پژوهشهای پایهای و پژوهشهای تکمیلی تقسیم کرد .پژوهشهای پایهای با ارائ ۀ مباحث کلی ،به معرفی آجر
و تزیینات آجری ،روشهای اجرا و نقوش مختلف آن پرداخته است .در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نجیب اغلو به بررسی سوابق نقوش آجری و فرازوفرود گرههای هندسی مبتنی بر کاربرد آجر و کاشی پرداخته
و خاستگاه نماهای مقید به هندسه در معماری را سبک آجرکاری قرن چهارم در شمال و شمال شرق ایران معرفی
کرده است (نجیب اغلو  .)1995ورجاوند در مقالۀ «آﺟﺮﮐﺎری در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان دورۀ اﺳﻼﻣﻲ» ،به معرفی گونهها و
شیوههای مختلف آجرچینی پرداخته و آﺟرﮐﺎری پس از اﺳﻼم را به پنج دورۀ تقریبی تقسیم کرده و ویژگیهای هر
دوره را شرح داده است (ورجاوند  .)1376بزرگمهری ( )۱۳۸۱در کتاب مصالح ساختمانی به معرفی برخی تزیینات
آجری پرداخته است .محمود ماهرالنقش ( )۱۳۸۱در کتاب میراث آجرکاری ایران ،انواع آجرهای تزیینی متأخر و
برخی نقوش هندسی آجرکاری در دوران مختلف را طرحبرداری کرده و شیوههای متنوع چینش آجر را بررسی نموده
است .زمرشیدی و صادقی حبیبآباد ( )1397در مقالهای به بررسی آجر و هنر آجرکاری از دوران باستان تا امروز
پرداخته است.
در پژوهشهای تکمیلی که حاصل مطالعات دانشگاهی متأخر است ،پژوهگر با تمرکز بر حوزۀ تاریخی یا محدودۀ
مکانی خاص یا تلفیق آن دو و همچنین بررسیهای تطبیقی در نمونههای جزئیتر ،آجر و آرایههای آجری را مورد
مطالعه قرار داده است .از این دسته پژوهشها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
شکفته ،احمدی ،و عودباشی ( )1394در پژوهش خود به بررسی تزیینات آجرکاری دورۀ سلجوقی پرداخته و با
شناسایی چیدمانهای مادر و شاخص ،تداوم آن را در دورههای بعد بررسی کردهاند .کیانی ( )۱۳۹۲در پژوهشی ،با
بررسی جایگاه هنر آجرکاری تزیینی در معماری دورۀ پهلوی اول ،رویکرد سبک آجرکاری در نما (ایرانی اسالمی،
ایرانی باستانی ،کالسیک غربی ،مدرن) و شیوۀ طرح و نقش (ایرانی اسالمی ،غیر ایرانی ،تلفیقی) را بررسی کرده
است .نوری جمشیدی ،ولیبیگ ،و کیانی ( )1398به بررسی تطبیقی نقوش آجری شهرهای اصفهان و تهران در
دورۀ پهلوی اول پرداختهاند .نعیما در کتاب دزفول شهر آجر ،با تمرکز بر محدودۀ مکانی خاص به بررسی آجرکاری
دزفول پرداخته و با معرفی اجزای اصلی خوونچینی ،نقوش مختلف خوونچینی دزفول را استخراج کرده (:1376
ج )۱ .و در جلد دوم ( )۱۳۹۹این کتاب  282نقش را با جزئیات دقیق بازترسیم نموده است .زرگرزاده دزفولی و
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دیگران ( )1395به مطالعۀ گونههای خوونچینی در معماری دزفول پرداخته و اجزای بهکاررفته در هر بخش را
برسی کردهاند .دهار ،طاهباز ،و تابان ( )1398کارکرد غیرتزیینی و نقش اقلیمی خوونچینی از طریق مدلسازی در
محیط واقعی را مورد مطالعه قرار دادهاند.
با توجه به اینکه آجرکاری یکی از آرایههای اصلی معماری بهبهان محسوب میشود ،نبود مستندات کافی در
این زمینه ،عالو ه بر اینکه سبب از بین رفتن این گنجینۀ غنی شده ،زمینهساز مداخالت ناصحیح در مرمت و احیای
بافت تاریخی میشود .بررسی این تزیینات میتواند در هویتبخشی و ایجاد ارتباط میان آینده و گذشتۀ این بناها
مفید واقع شود .لذا این پژوهش با تمرکز بر خانههای تاریخی بافت قدیم بهبهان در دورۀ پهلوی ،آرایههای آجری از
نظر انواع آجرهای مصرفی ،نوع نقوش ،تکنیکهای اجرا و سبک طرح و نقش را بررسی کرده است .البته باید مدنظر
داشت که بسیاری از پژوهشها و بررسیهای نامبرده ،در زمینۀ شناخت کلی هنر آجرکاری ایران بهعنوان منابع اولیۀ
این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

 .۳آجر در معماری ایران
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آجر در معماری ایران قدمتی دیرین دارد .این مصالح از نظر اندازه و شکل در دوران مختلف دچار تغییر و تحول
شده است .آجرهای چهارگوش ۲و مستطیلشکل بیشترین کاربرد را در آثار معماری ایران داشتهاند .بهطور کلی در
دور ۀ اسالمی نسبت به دوران قبل از اسالم ،ابعاد آجرها کوچکتر شدهاند .محققان علت تغییرات عمده در اندازۀ
آجر را معمو ًال در نتیجۀ تغییر در نوع و طریق ۀ ساختمانسازی میدانند (زمرشیدی و صادقی حبیبآباد  .)1397آجر
در معماری ایران به دو شکل استحکامی و تزیینی کاربرد داشته است .آجرهای تزیینی بهشیوههای مختلفی تولید
شدهاند .این شیوهها عبارتاند از :آجر واکوب و آبمال ،۳آجر پیشبر ،۴آجر مهری ،۵آجر تراش ،۶آجر تزیینی (قالبی
و تراش) ،۷آجر آبساب ،۸قوارهبری( ۹ورجاوند  .)1376انواع آجرهای واکوب ،پیشبر ،مهری و تراش در قرون اولیۀ
اسالمی رواج داشتهاند و قدمت برخی از آنها به پیش از دوران اسالمی نیز میرسد (شکفته ،احمدی ،و عودباشی
1394؛ زمرشیدی و صادقی حبیبآباد  .)1397پس از اسالم ،با به اوج رسیدن آجرکاری در دوران سلجوقی ،این
تزیینات که در دورههای پیشین فقط به یک حاشیۀ نوشتاری اکتفا شده بود ،گسترش یافته و به اشکال متنوع و
زیبایی دست مییابند (بزرگنیا  .)1386در این آثار انواع آجرهای پیشبر ،مهری و تراش به کار رفته است .در
دوران ایلخانیان ،تیموریان و آل مظفر حاکمیت مطلق آجر از دست میرود و ترکیب عنصر کاشی و آجر و در برخی
موارد سنگ و آجر جای آن را میگیرد .در دورۀ صفویه آجر بهصورت آبساب استفاده میشود و همچنین بهدلیل
توجه بیش از حد به کاشی از اهمیت آجر کاسته میشود .در دورۀ قاجار ،آجرکاری به قاب دور سطوح و کتیبههای
کاشی کاهش مییابد و اﺳﺗﻔﺎده از آجرهای تزیینی ﻗالبی و ﺗراش که آﺟر در اندازه و شکلهای مختلف هندسی و
غیرهندسی است به اوج خود میرسد .در این دوره با ورود معماری متأثر از مغربزمین به داخل ایران ،آجرکاری نیز
تحتتأثیر آن قرار میگیرد و در برخی شهرها نظیر تهران ،اراک و تبریز ،جزئیات آجری مشاهده میشود که دنبالۀ
آجرکاری معماری گذشته ما نیست (همان) .در دورۀ پهلوی هنر آجرکاری تزیینی ،سرآمد دیگر تزیینات معماری بود.
این رویکرد در قیاس با سایر مصالح در شکل تزیینی آنها ،بهمراتب استفاده و کاربرد فراوانتر و اصلیتری داشت.
طرحها و نقشهای 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 (کیانی .)1392
 .۱ .۳انواع نقوش آجری در معماری ایران
آجر بهسبب نوع شکل هندسی و تنوع اندازهها ،میتواند هزاران ترکیب متنوع را ایجاد کند .این ترکیبات حاصل
چیدمانهای مختلف آجرهاست .بهطور عمده ،تزیینات آجرکاری بهصورت چیدمان در یک سطح ،بهصورت خفته
راسته یا بهصورت پس و پیش قرار دادن آجرها برای ایجاد سایه و حجم ،همچنین ایجاد حجمهای برجستهتر مانند
قطاربندی آجری یا در ترکیب با سایر مصالح مثل گچ و کاشی به کار میروند و به این طریق نقوش جدید و متنوعی

را به وجود میآورند (شکفته ،احمدی ،و عودباشی  .)1394با توجه به آثار بهجایمانده در معماری ایران ،انواع تزیینات
آجری از نظر گونۀ چیدمان و نقش عبارتاند از :رگچین ،گلانداز ،خفته رفته (پتکین یا هشتگیر) ،فخر و مدین
(مشبک) ،گرهسازی (گره بنایی)،گرهسازی رنگی و خوونچینی.
رگچین :چینش سادۀ آجر با ترکیب آجرهای یکرنگ و ایجاد طرحها و نقشهای مختلف در سطحی صاف
رگچین نام دارد .در این شیوه چگونگی قرار گرفتن آجر در نمای بنا سبب ایجاد نقوش مختلف میشود .برخی
طرح های رگچین عبارتاند از :کله راسته ،خفته راسته ،حصیری (باد بزنی) ،جناغی (آبشاری) و( ...ورجاوند 1376؛
پیرنیا .)1384
گلانداز :گلانداز شیوۀ خاصی از رگچین است که در هنگام رگچین کردن ،آن را چنان میچینند که از ترکیب
آنها گلهای مختلف هفترجی ،پنجرجی و سهرجی به دست میآید .برای جلوۀ گلچین ،گاهی با سلهگذاری (پیش
دادن آجر) ،گل بهدستآمده را از متن آجر جدا ساخته یا با آجرهای رنگی آن را متمایز میکنند (بزرگمهری 1381؛
پیرنیا .)1384
خفته رفته (پتکین /هشت و گیر) :در این روش آجرچینى از مایۀ صاف و مسطح خارج شده و با قرار دادن
آجرها در سطحهاى مختلف بهصورت برجسته و فرورفته طرحهایى با عمق و سایه روشن ایجاد مىکنند (ورجاوند
 .)1376هنگامی که عمق فرورفتگیها و برجستگیها در نقوش زیاد باشد به آن هشتوگیر میگویند؛ این شیوه
برای برجسته کردن نقوش بهخصوص در ارتفاعات (مانند تزیینات منارهها) به کار رفته است (شکفته ،احمدی ،و
عودباشی .)1394
فخر مدین :فخر بهمعنای گل پخته و مدین بهمعنای مادگی ،حفره و فروررفتگی است و رویهمرفته به چیزی
اطالق میشود که قسمتی از آن خشت یا آجر و ...و مابقی فرورفتگی و روزنهای کوچکی را تشکیل میدهد (پیرنیا
 .)355 ،1383این نوع آجرکاری سطحی مشبک ایجاد میکند که عالوهبر عبور نور و تهویه ،باعث ایجاد سایههای
منحصربهفرد در فضای داخلی میشود (مؤمنی ،عطاریان ،و میرزاوند .)136 ،1395
گرهسازی :گره با استفاده از خطوط مستقیم و شکسته بر اساس یک سیستم منظم و منطقی شکل گرفته و
ترکیبی از واحدهای هندسی پایه است که به آلتهای گره معروفاند .گرهها روی تمام سطوح مستوی و منحنی با
انواع مصالح نظیر چوب ،گچ ،کاشی ،آجر و سنگ بهتنهایی یا ترکیبی از آنها قابل اجرا هستند (شعرباف .)1385
گرهسازى آجری از شیوههاى بسیار ظریف و پرکار آجرکارى تزیینى است که بهکمک قطعههاى مختلف آجرهاى
بریده و تیشهدارىشده در اندازههاى گوناگون انجام مىپذیرد .طرحهاى گره در مایۀ نقشهاى ساده مثل مثلث،
مستطیل ،مربع ،لوزی ،ذورنقه و ترکیب آنها با یکدیگر و ایجاد چندضلعىها ،ستاره شکلها و ...مىباشد (ورجاوند
.)1376
آجرکاری رنگی یا گرهسازی رنگی :در این شیوه با آجرهایی با رنگهای مختلف و بهشیوۀ مسطح ،طرحهای
گوناگون ایجاد میکنند .کاربرد آجرهای رنگی در نمای بنا ،به دورۀ ایلخانیان برمیگردد (ورجاوند .)1376
خوونچینی :واژۀ خوون به نگارههای زینتی موزاییکمانندی که بر پیشانی بنا میساختند ،گفته میشود.
خوونچینی آرایش ساختمان بهصورت آمود است و از ضخامت آجر در ایجاد انواع گرههای تزیینی در پیشانی نما
استفاده میکنند .در این نوع آجرکاری از قطعات مختلف آجر و کنار هم قرار دادن آنها برای ایجاد انواع گرههای
تزیینی استفاده میشود .بعضی آجرها که زمینه را میسازند (گرسنه) عقبتر از دیگر آجرها که گره را میسازند (سیر)
قرار میگیرند .قسمت عمدهای از این تزیین در دو شهر دزفول و شوشتر مشاهده میشود (نعیما .)1376

 .۴کاربرد آجر در معماری بهبهان

آجرکاری و در اصطالح محلی برخی شهرهای استان خوزستان ،خوونچینی بارزترین تزیین و دیوار نگاره در تزیینات
معماری این منطقه محسوب میشود .قدیمیترین تزیینات آجری بهکاررفته در نما مربوط به مسجدجامع شوشتر
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تصویر  :2منزل نجف خان :ترکیب معماری سنگ و گچ و آجر
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تصویر  :3منزل حبیب موسوینسب :معماری آجری

و دزفول میباشد که متعلق به قرون اولیۀ اسالمی است و به سبک معماری اواخر دوران ساسانی است (کریمیان
 .)1381تزیینات آجری متأخر خوزستان مربوط به دورههای صفویه ،زندیه ،قاجار و پهلوی است که عمدت ًا در نمای
خانههای تاریخی در شهرهای مختلف به کار رفته است.
بهبهان بهعنوان یکی از شهرهای مهم خوزستان ،دارای پیشینۀ تاریخی و معماری غنی است .بافت تاریخی این
شهر از نظر کاربرد مصالح با دوگانۀ سنگ و آجر مواجه است (تصاویر  2و  .)3شواهد میدانی ناظر بر این مدعاست که
بناهای سنگی دارای قدمت بیشتری بوده و بناهای آجری متأخرترند .هرچند در این شهر ،مصالح آجری در دورههای
قاجار و پیش از آن نیز کاربرد داشته ۱۰اما این نوع معماری در دورۀ پهلوی رایج شده است و اغلب خانههای این دوره
با مصالح آجری بنا شدهاند .در این بناها آجر هم بهعنوان عنصر اصلی سازه و هم در تزیینات به کار رفته است .لذا دو
نوع آجر در بنا کاربرد داشته است .1 :آجر قرمز که بهعنوان زبره به کار رفته و از استحکام و دوام باالیی برخوردار بوده
است؛  .2آجر سفید که در نمای بنا به کار رفته ،بهدلیل بافت نرم آن ،در اجرای انواع نقوش آجر تراش مورد استفاده
قرار گرفته است .آجر مورد نیاز نیز از کورههای آجرپزی منطقه تأمین شده و این کورهها تا دهۀ  50فعال بودهاند.
هرچند معماری آجری در ادامۀ معماری متداول بهبهان در طی سالها نبود ولی بهسرعت با معماری و فرهنگ
این منطقه انطباق پیدا کرد و در ساخت بناهای جدید و همچنین توسعه یا بازسازی بناهای سنگی مورد استفاده
قرار گرفت .لذا در این منطقه بناهای زیادی با ساختارهای ترکیبی (سنگ و آجر) مشاهده میشود .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 آجرکاری در منطقه رواج یافت .در
حال حاضر بخش زیادی از بافت تاریخی ،متشکل از خانههای آجری با تزیینات غنی است .لذا میتوان دور ۀ قاجار را
دورۀ گذار از معماری سنگی به معماری آجری دانست .با توجه به کاربرد آجر در معماری بهبهان و وجود کورههای
آجرپزی ،مشاغل مرتبط با این هنر نیز رونق داشت .از جمله میتوان به مشاغل آجرپزی و آجرتراشی اشاره کرد.
هنرمند آجرتراش ،کنار دست معمار ساختمان به خلق نقوش آجری پرداخته و پرکاری و کمکاری نقش به تشخیص
معمار و توان مالی صاحبخانه بوده است.
بررسی موقعیت تزیینات در خانههای تاریخی بهبهان نشان میدهد تزیینات آجری در خارج بنا در قسمت ورودی
و سردر و در داخل بنا در چیدمان کلی بدنه ،قاببندی جدارههای داخلی ،کتیبههای حیاط ،جانپناه بام ،۱۱لبۀ بام،
روزنۀ زیرزمین و ستونها به کار رفته است (جدول  .)1بخش خارجی بنا بهجز سردر فاقد تزیینات است.

جدول  :1موقعیت تزیینات آجری در معماری بهبهان
موقعیت تزیین در بنا

بخش خارجی

ورودی و سردر

نمونه

توضیحات
در تزیینات سردر نقوش در یک یا چند الیه به روشهای
خوونچینی ،رگچین ،گلانداز و گرهسازی اجرا شدهاند.

قاببندی جدارهها

کتیبههای حیاط

۱۲

جدارههای حیاط با استفاده از چیدمان آجر یا استفاده از آجر
تراش قاببندی شده و درون قابها نقوش آجری اجرا شده
است.
کتیبههای حیاط درون قاببندیها محصور شدهاند و نقوش
آنها به روشهای خوونچینی ،رگچین و گلانداز اجرا شده
است.

لبۀ بام

حاشیهسازی و قطاربندی بهعنوان خاتمۀ تزیینات آجری و در
باالترین بخش بنا در محل برخورد با آسمان یا زیر جانپناه
اجرا شده در اجرای آن ،انواع آجر تراش به کار رفته است.

بخش داخلی

جانپناه بام

اجرا به دو صورت مشبک (برای استفاده از کوران) و غیرمشبک.
در شیوۀ مشبک ،آجرکاری بهصورت رگچین مشبک و با آجر
کامل انجام شده و در انتهای آن یک ردیف آجر بهصورت هره
اجرا شده است.

روزنۀ زیرزمین

۱۳

ستونها ،سرستونها و
پایۀ ستونها

روزنههای زیرزمین برای نورگیری و کوران هوا بهصورت
مشبک اجرا شده است.

ستونها بهصورت گرد و چهارگوش اجرا شده و با تزیینات
ساده در پایه و سرستون (با استفاده از پیش نشستن آجر یا
استفاده از آجر تراش) همراه است.
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 .۱ .۴گونهشناسی آجر در معماری بهبهان
همانگونه که پیشتر بیان شد ،در معماری بهبهان ،آجر در دو بخش کالبد و پوسته به کار رفته است .بهطور کلی دو
۱۴
گونه آجر در ساخت بناها مشاهده شد ه است :آجر قرمز و سفید .آجر قرمز که بهعنوان زبره و بهاصطالح محلی پَسکار
در ساخت اجزای سازهای بنا مورد استفاده قرار گرفته و آجر سفید که در پوشش نما کاربرد داشته است .آجر قرمز به
دو گونه آجر قرمز و آجر شکری مشاهده شده است .آجر شکری از درجه مرغوبیت پایینتری برخوردار بوده و در مقابل
رطوبت ،دوام کمتری داشته است ۱۵.آجر سفید بهکاررفته در نما با توجه به کاربرد پوششی و تزیینی آن در اندازههای
مختلف تولید شده است .با توجه به مشاهدات میدانی ،آجر نما به سه گون ۀ کلی قابل تقسیم است :آجر درشتدانه ،آجر
متوسط و آجر ریزدانه (تصویر  .)4آجر درشتدانه ،آجر فشاری متداول در منطقه با ابعاد  20×10×6بوده که در پوشش
کلی نما ،اجرای نقوش رگچین ،گلانداز و مشبکسازی و ...به کار رفته است .در نقوش درشتدانه ،آجر فشاری
بهصورت راسته یا کله 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 کاربرد داشته است .آجرهای متوسط با ارتفاع  4سانتیمتر عالوهبر اجرای
نقوش رگچین و گلانداز ،در اجرای خوونچینی نیز به کار رفت ه و در ساخت آجر تراش نیز کاربرد داشتهاند .آجر ریزدانه
مختص اجرای خوونچینی بوده و جزئیات ریز نقشی را ایجاد کرده است .این نوع آجر در ارتفاعهای  ۲/۵تا  3سانتیمتر
مشاهده شده است (جدول .)2

2
1
4
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تصویر  :4منزل دیدهبان :کاربرد انواع آجر .1 :آجر قرمز؛  .2آجر سفید درشتدانه؛  .3آجرسفید متوسط؛  .4آجر سفید ریزدانه

ﺗﺻوﯾر  : 4ﻣﻧزل دﯾدھﺑﺎن :ﮐﺎرﺑرد اﻧواع آﺟر .1 :آﺟر ﻗرﻣز؛
رﯾزداﻧﮫ
چهارصافه،آﺟر
ﻣﺗوﺳط؛ .4
درﺷﺗداﻧﮫ؛ .3
تزییناتﺳﻔﯾد
بر اساس مطالعات نعیما. 2در آﺟر
ﺳﻔﯾددوصافه،
چاری یا
آﺟرﺳﻔﯾدبهصورت
دزفول ،اجزای آجر
خوونچینی شهر

سهصافه و کلوخ (یکصافه) به کار رفته است( ۱۶نعیما  .)1376زرگرزاده و همکاران عالو ه بر تقسیمات نعیما ،به کاربرد
جزء پنجصافه در تعداد محدودی از خوونچینیهای دزفول اشاره کردهاند (زرگرزاده دزفولی و دیگران  .)1395مشاهدات
میدانی در بهبهان نشان میدهد اجزای خوونچینی بهبهان تقریب ًا تابع همین تقسیمات است با این تفاوت که عالوهبر
فراوانی کاربرد جزء پنجصافه ،در تعداد محدودی از نقوش جزء هفتصافه نیز مشاهده شد ه است .در جزء هفتصافه طول
آجر  7برابر ارتفاع آن است .این جز با ابعاد  3×21سانتی متر در اجرای برخی نقوش به کار رفته است (جدول  2و .)4

جدول  :2گونهشناسی انواع آجر نما در معماری بهبهان
تقسیمات

انواع آجر

نمونه

کاربرد

ریز دانه

ـ اجرای انواع نقوش خوونچینی

متوسط

ـ اجرای نقوش رگچین و گلانداز
ـ اجرای نقوش خوونچینی
ـ استفاده در اجرای آجر تراش

درشتدانه

ـ اجرای نقوش رگچین و گلانداز
ـ استفاده در اجرای آجر تراش
ـ اجرای نقوش شبه خوونچینی
ـ اجرای مشبکهای بام و زیرزمین

 .۲ .۴انواع تراش آجر در معماری بهبهان
یکی از گونههای مهم آجر تزیینی بهکاررفته 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 شد ه است .این نوع آجر در قاببندیها ،حاشیهسازی و قطاربندیها و اجرای نقوش آجری کاربرد داشته است.
با توجه به پیشین ۀ این هنر در بهبهان ،در جدول ( )3با استناد به مشاهدات میدانی انواع این نوع آجر و محل کاربرد آن،
دستهبندی شده است.
جدول  :3انواع تراش آجر در معماری بهبهان

الگوی تراش آجر /الگوی تکرارشونده

کاربرد

نام محلی

1

نیمقوس بَری

2

حبهتراش در
َسری

حاشیهسازی

3

شانه گوشتی

حاشیهسازی،
قاببندی،
تزیینات سرستون

۱۷

حاشیهسازی

نمونه
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4

قوس یکلبه

حاشیهسازی

5

هفت و هشتی
از بَری

حاشیهسازی

6

ِربَبضِ هی

قاببندی و
حاشیهسازی

7

-

اجرای نقوش
آجری و
حاشیهسازی

8

-

حاشیهسازی

9

پوز شتری

حاشیهسازی

10

موج َسری

حاشیهسازی

11

نیمقوس َسری

حاشیهسازی

قطاربندی و
کنگرهسازی در
جداره و دستانداز
بام

12

کنگره قصری

13

حبهقندی ِد ُر
تویی

اجرای نقوش در
سطوح جداره و
حاشیهسازی

14

-

حاشیهسازی

 15و
16

سندونی

مشبکسازی

17

-

حاشیهسازی
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18

-

حاشیهسازی

 19و
20

-

اجرای نقوش
خوونچینی،
مشبکسازی

 .۳ .۴بررسی نقوش و روشهای اجرای تزیینات آجری در معماری بهبهان
ی بخشهای مختلف بناها عکسبرداری و ثبت شد ه و گون ۀ هر تزیین و
برای گونهشناسی نقوش آجری ،ابتدا آجرکار 
محل اجرای آن ،مشخص شده است .در تعیین گونۀ تزیینات عالوهبر الگوی نقوش (رگچین ،گلانداز و ،)...سطح آنها
از نظر وجود یا عدم وجود برجستگی و عمق و همچنین کاربرد یا عدم کاربرد آجر تراش در نقش ،مورد توجه قرار گرفته
است .برای بررسی دقیقتر ،هر نقش منطبق با جزئیات عکسبرداری شده ،ترسیم شده است .در ترسیمات ،الگوی پایه
و تکرارشونده در هر نقش ،نوع آجر بهکاررفته در آن (درشت ،ریز ،متوسط) و تقسیمات آجر مرتبط با آن نقش (کلوخ،
یکصافه ،دوصافه و )...استخراج شده و عالوهبر آن تعداد اجزای هر نقش برای بررسی ارتباط پیچیدگی نقش با اجزا
برداشت شده است (جدول  .)4پس از آن اطالعات عددی شیوههای آجرکاری از نظر فراوانی ،تعداد اجزا و همچنین نوع
الگوهای پایه ،نوع آجر مصرفی و مکان اجرای آنها ،بهعنوان خروجی ک ّمی برداشتها استخراج شده است (جدول .)5
جدول  :4گونهشناسی نقوش آجری در معماری بهبهان
شیوۀ
آجرکاری

نقش  /نقش پایه (الگوی تکرارشونده)

واحد آجر

تعداد
اجزا

مکان اجرا
نام بنا

کتیبۀ حیاط و سردر
 .1رگچین

راسته

1

دیدهبان ،اشرف مدرس،
محسنی ،چوپانینژاد،
اسکندری ،دارایینسب
کتیبۀ حیاط

 .2رگچین
در ترکیب با
آجر تراش

راسته،
آجر تراش
حبهقندی

2

.3
خوونچینی

سهصافه،
کلوخ

2

عمارت محسنی ،بالدی،
موسوینسب (کوچک)،
عظمایی
کتیبۀ حیاط
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محلۀ محسنی
کتیبۀ حیاط

.4
خوونچینی

دوصافه،
کلوخ

2

.5
خوونچینی

سه صافه،
کلوخ

2

 .6گلانداز

راسته ،راسته
با تناسبات
 1/3و 2/3

3

عمارت محسنی
کتیبۀ حیاط
دیدهبان
کتیبۀ حیاط و سردر
حبیب موسوینسب،
قنواتی

تصویر

کتیبۀ سردر

 .7گلانداز
با تکنیک
خوونچینی

راسته ،راسته
با تناسبات
 1/3و 2/3

3

 .8گلانداز
ترکیب با آجر
تراش

راسته ،راسته
با تناسبات
 ،1/3آجر
تراش
حبهقندی

3

 .9گلانداز
ترکیب با آجر
تراش

راسته ،راسته
با تناسبات
 1/3و ،2/3
آجر تراش
حبهقندی

4

 .10گلانداز
ترکیب با آجر
تراش

راسته ،راسته
با تناسبات
 1/3و ،2/3
آجر تراش
حبهقندی

4

 .11گلانداز
ترکیب با آجر
تراش

راسته ،راسته
با تناسبات
 1/3و ،2/3
آجر تراش
حبهقندی

4

 .12گلانداز
ترکیب با آجر
تراش

راسته ،راسته
با تناسبات
 1/3و ،2/3
آجر تراش
حبهقندی

4

 .13گلانداز
ترکیب با آجر
تراش

راسته ،راسته
با تناسبات
 1/3و ،2/3
آجر تراش
حبهقندی

4

 .14گلانداز
ترکیب با آجر
تراش

راسته ،راسته
با تناسبات
 1/3و ،2/3
آجر تراش
حبهقندی

4

 .15گلانداز
ترکیب با آجر
تراش

راسته ،راسته
با تناسبات
 1/3و ،2/3
آجر تراش
حبهقندی

4

محله بازار نو
کتیبۀ حیاط و سردر
اقبالی
کتیبۀ حیاط
دارایینسب ،عظمایی
کتیبۀ حیاط
دارایینسب

کتیبۀ سردر

کتیبۀ حیاط وسردر
آسترش
کتیبۀ حیاط و سردر
عمارت محسنی
کتیبۀ سردر

کتیبۀ سردر
محله امامزاده حیدر،
علیشاه محسنی
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کتیبۀ حیاط و سردر

 .16گلانداز
ترکیب با آجر
تراش

پنجصافه،
سهصافه،
دوصافه،
کلوخ،
آجر تراش
حبهقندی

5

 .17گلانداز
ترکیب با آجر
تراش

چهارصافه،
سهصافه،
دوصافه،
کلوخ،
آجر تراش
حبهقندی

5

.18
خوونچینی

پنجصافه،
سهصافه،
کلوخ

3

.19
خوونچینی

پنجصافه،
سهصافه،
دوصافه،
کلوخ

4

.20
خوونچینی

پنجصافه،
سهصافه،
کلوخ

3

.21
خوونچینی

پنجصافه،
سهصافه،
دوصافه،
کلوخ

4

.22
خوونچینی

سهصافه،
دوصافه،
کلوخ

3

.23
خوونچینی

سهصافه،
دوصافه،
کلوخ

3

.24
خوونچینی

پنجصافه،
سهصافه،
دوصافه،
کلوخ

4

محلۀ معمارها

کتیبۀ حیاط و سردر
جوکار ،علیشاه محسنی،
محمدرضا محسنی
کتیبۀ حیاط

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  20ـ پاییز و زمستان 1400
40

موسوینسب (کوچک)،
رکابی ،عظمایی،
نجفخان ،بالدی،
دارایینسب ،چوپانینژاد،
قنواتی ،دیدهبان
کتیبۀ حیاط
دیدهبان
کتیبۀ حیاط و سردر
حبیب موسوینسب ،محلۀ
بازار نو ،محلۀ باقرخان
کتیبۀ حیاط
دیدهبان
کتیبۀ حیاط و سردر
دیدهبان ،محلۀ اوخسیها
کتیبۀ حیاط
موسوینسب (کوچک)
کتیبۀ حیاط
عمارت محسنی

کتیبۀ حیاط و سردر

.25
خوونچینی

سهصافه،
دوصافه،
کلوخ

3

.26
خوونچینی

پنجصافه،
سهصافه،
دوصافه،
کلوخ

4

.27
خوونچینی

هفتصافه،
پنجصافه،
سهصافه،
کلوخ

4

.28
خوونچینی

پنجصافه،
سهصافه،
کلوخ

3

.29
خوونچینی

هفتصافه،
پنجصافه،
سهصافه،
کلوخ

4

.30
خوونچینی

پنجصافه،
سهصافه،
کلوخ

3

.31
خوونچینی

پنجصافه،
سهصافه،
کلوخ

3

.32
خوونچینی

هفتصافه،
پنجصافه،
سهصافه،
کلوخ

4

.33
خوونچینی

پنجصافه،
سهصافه،
کلوخ

3

دیدهبان
کتیبۀ حیاط
دیدهبان
کتیبۀ حیاط

بالدی

کتیبۀ حیاط و سردر
محلۀ سیدها (باقرخان)
کتیبۀ حیاط و سردر

کتیبۀ حیاط
چوپانینژاد ،حبیب
موسوینسب ،محمدرضا
محسنی ،نجفخان،
عمارت محسنی ،محلۀ
گود چهک
کتیبۀ حیاط
محلۀ کارسرا
کتیبۀ حیاط
پوراسماعیل
کتیبۀ حیاط
عمارت محسنی
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کتیبۀ حیاط

.34
خوونچینی

هفتصافه،
پنجصافه،
سهصافه،
کلوخ

4

.35
خوونچینی

پنجصافه،
سهصافه،
دوصافه،
کلوخ

4

.36
خوونچینی

سهصافه،
دوصافه،
کلوخ

3

.37
خوونچینی

سهصافه،
کلوخ،
سهصافۀ
یک سر
شق،
دوصافۀ یک
سر شق،
سهصافۀ دو
۱۸
سر شق

5

 .38شبه
خوونچینی

راسته ،راسته
با تناسبات
 ،1/3دو سر
شق

3

-

-

عمارت محسنی
کتیبۀ سردر

دارایینسب

کتیبۀ حیاط
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.39
گرهسازی

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

محلۀ محسنی

کتیبۀ سردر

موسوینسب

کتیبۀ سردر

کتیبۀ سردر

42

 .40مشبک

راسته

1

 .41مشبک

کله ،راسته،
دو سر شق

3

حبیب موسوینسب
جانپناه بام؛ روزنۀ
زیرزمین
عمارت محسنی
جانپناه بام

دارایینسب ،موسوینسب

 .42مشبک

کله ،راسته

2

 .43مشبک

کله ،راسته

2

 .44مشبک

راسته ،کله

2

 .45مشبک

آجر تراش

2

 .46مشبک

آجر تراش

1

 .47مشبک

آجر تراش

2

جانپناه بام ،روزنۀ
زیرزمین
اخوان
جانپناه بام ،روزنۀ
زیرزمین

علیشاه محسنی،
دارایینسب ،عظمایی،
موسوینسب
جانپناه بام ،روزنۀ
زیرزمین

چوپانینژاد ،دیدهبان،
محمدرضا محسنی
روزنۀ زیرزمین ،جانپناه
موسوینسب
روزنۀ زیرزمین
عمارت محسنی ،حبیب
موسوینسب ،بالدی
روزنۀ زیرزمین
موسوینسب (دوحیاطه)

جدول  :5بررسی شیوههای آجرکاری از نظر تعداد نقش ،تعداد اجزا ،الگوی پایه ،نوع آجر مصرفی و محل اجرا
شیوۀ آجرکاری

مکان اجرا

تعداد نقش

تعدا اجزای نقوش

الگوی پایه

نوع آجر

خوونچینی

23

 4 ،3 ،2و 5

گلهای پنجرگی ،هفترگی ،نهرگی و
یازدهرگی بهصورت ساده و ترکیبی ،جناغی

ریز و متوسط

کتیبههای حیاط و سردر

گلانداز

12

 4 ،3 ،2و 5

گلهای پنجرگی ،هفترگی و نهرگی
بهصورت ساده و ترکیبی

درشت و متوسط

کتیبههای حیاط و سردر

رگچین

2

1و2

جناغی

درشت و متوسط

کتیبۀ حیاط و سردر

شبه خوونچینی

1

3

ششضلعی

درشت

کتیبۀ سردر

گرهسازی

1

-

-

-

کتیبۀ سردر

مشبک

8

3 ،2 ،1

-

درشت و متوسط

روزنۀ زیرزمین و جانپناه بام
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تصویر  :5نقوش پایه در تزیینات آجری خانههای تاریخی بهبهان (مستخرج از جدول )4

 .۵تحلیل و جمعبندی
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در معماری خانههای تاریخی بهبهان تزیینات آجری در خارج بنا فقط در قسمت ورودی و سردر و در داخل بنا در
بخشهای مختلف جدارههای حیاط نظیر قاببندیها ،کتیبههای حیاط ،جانپناه و لبۀ بام ،روزنۀ زیرزمین و ستونها به
ل نقوش ارائهشده در جدول  4نشان میدهد ،این نقوش به سه گون ۀ مسطح ساده ،مسطح
کار رفته است .بررسی و تحلی 
در ترکیب با آجر تراش و خفته رفته با استفاده از روشهای رگچین ،گلانداز ،خوونچینی ،مشبک و گرهسازی اجرا
شدهاند .در این نقوش ،آجر سفید در ابعاد درشت ،متوسط و ریز مورد استفاده قرار گرفته است .کاربرد آجر درشت و متوسط
اغلب مربوط به اجرای نقوش رگچین ،گلانداز و مشبک بوده و آجر متوسط عالوهبر کاربردهای مذکور در اجرای
نقوش خوونچینی نیز به کار رفته است .آجر ریز صرف ًا در خوونچینی استفاده شده و نقوش پرکاری را خلق کرده است.
همان گونه که در جدول  3مشاهده میشود ،آجر تراش یکی از پایههای اصلی تزیینات آجری در معماری بهبهان
است .برای اجرای تراش از آجرهای درشت و متوسط استفاده شده است .این نوع آجر اغلب در اجرای حاشیهسازیها و
قاببندیها و قطاربندیها کاربرد داشته و همچنین در اجرای برخی نقوش آجری نیز به کار رفته است .بررسی تحلیلی
نقوش نشان میدهد این نقوش در تداوم الگوهای سنتی آجرکاری ایران بهصورت هندسی و متقارن ،اجرا شده و فاقد
هرگونه رنگ و ترکیب با سایر عناصر تزیینی نظیر گچ و کاشی بود ه است .اغلب نقشها حاصل تکرار یک نقش پایه
هستند .الگوهای پایه ،غالب ًا نقوش گلانداز ساده و ترکیبی بوده و در تعداد محدودی از نقوش ،الگوی جناغی به کار رفته
است (جدول 4و ( )5تصویر.)6

تصویر  :6ویژگی آرایههای آجری در معماری خانههای تاریخی بهبهان (خالصه مطالب عنوانشده از بخشهای پیشین این مقاله)

فراوانی خوونچینی بیش از سایر روشهاست .از  47نقش استخراجشده 23 ،نقش به روش
در نقوش برداشتشده،
ِ
خوونچینی 12 ،نقش به روش گلانداز (اغلب در ترکیب با آجر تراش حبهقندی) و مابقی به سایر روشها اجرا شدهاند
(جدول  .)5در نقوش خوونچینی ،از تناسبات یکصافه (کلوخ) ،دوصافه ،سهصافه ،چهارصافه ،پنجصافه و هفتصافه
استفاده شده است .کلوخ ،جز اصلی همۀ نقوش خوونچینی است و پس از آن تناسبات سهصافه و پنجصافه بیشترین
کاربرد را دارند .تنوع نقوش خوونچینی و گلانداز ،حاصل تنوع چیدمان در اجرای نقوش پایه است .اغلب این نقشها
حاصل تکرار الگوهای پنجرگی ،هفترگی ،نهرگی و یازدهرگی هستند که بهصورت ساده و ترکیبی و بهشکلهای متنوع
خلق شدهاند .برای مثال در الگوی پنجرگی و هفترگی ،با چیدمان متنوع آجر و تنوع روش اجرا ،بهترتیب دوازده و نه
نقش پایه مشاهده میشود (تصویر  .)5همچنین تحلیلها نشان میدهد لزوم ًا رابطهای میان تعداد اجزا و پیچیدگی نقوش
وجود ندارد و موارد دیگری نظیر استفاده از الگوهای پایۀ ترکیبی و میزان برجستگی و فرورفتگی آجر در ایجاد پیچیدگی
مؤثرترند .برای مثال در تصویر  ،5الگوهای پایۀ پنجرگی در هر سه حالت  3 ،1و  10از سه جزء تشکیل شدهاند اما میزان
پیچیدگی بهترتیب در نمونههای  10و  3بهدلیل استفاده از الگوهای ترکیبی و تغییر در چینش واحدهای فرورفته ،بیشتر
از حالت  1است .لذا میتوان گفت خوونچینی بهدلیل استفاده از نقوش برجسته و فرورفته قابلیت تنوعپذیری بیشتری
نسبت به سایر شیوهها دارد.
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نتیجه

در این تحقیق ،کاربرد آجر و آرایههای آجری در خانههای تاریخی بافت قدیم بهبهان در دورۀ پهلوی بررسی شده است.
بهرغم پیشینۀ معماری سنگی در بهبهان قدیم ،آجر بهسرعت خود را با معماری منطقه انطباق داده و تزیینات آجری غنی
با اتکا 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 جدارههای حیاط جلوهنمایی میکنند .آجر تراش بهعنوان یکی از پایههای اصلی آرایههای آجری مورد
استفاده بوده و در برداشتهای میدانی  20تراش متفاوت آجر استخراج شده است .این آجرها اغلب در اجرای قاببندی،
حاشیهسازی و قطاربندیها و همچنین در نقوش کتیبهها به کار رفتهاند.
در اجرای نقوش آجری از شیوههای خوونچینی ،گلانداز ،رگچین ،مشبک و گرهسازی استفاده شده است .از
میان  47نقش برداشتشده ،خوونچینی با  23نقش و گلانداز با  12نقش بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
اجزای خوونچینی عبارتاند از :کلوخ ،دوصافه ،سهصافه ،چهارصافه ،پنجصافه ،هفتصافه و اجزای شق .کاربرد جزء
شق (قناس) فقط در یک نمونه مشاهده شده است .بررسی سبکی طرح و نقش تزیینات نشان داده است نقوش آجری
با بهکارگیری الگوهای سنتی بهصورت نقوش هندسی و متقارن اجرا شده و فاقد هرگونه رنگ و ترکیب با سایر عناصر
تزیینی نظیر گچ و کاشی بوده و همچنین نقوش از تکرار یک الگوی پایۀ هندسی حاصل شدهاند .نقش پایه در شیوههای
گلانداز و خوونچینی عموم ًا گلهای پنجرگی ،هفترگی ،نهرگی و یازدهرگی بودهاند و تنوع نقوش ،حاصل تنوع چیدمان
گلها و شیوۀ پس و پیش شدن آجرها در اجرای نقوش پایه بوده است .خوونچینی بهدلیل استفاده از الگوهای برجسته
و فرورفته قابلیت تنوعپذیری بیشتری نسبت به سایر شیوها دارد.
مستندسازیها و نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در مرمت و بازسازی بناهای تاریخی بهبهان مورد استفاده
قرار گیرد .تداوم این تزیینات در معماری معاصر در وهلۀ اول نیازمند شناخت شیوههای اجرا و الگوی نقوش تزیینات
سنتی است که در این پژهش به آن پرداخته شد .در وهلۀ دوم نیازمند توجه به نحوۀ بهروزسازی آن متناسب با نیازهای
معماری جامعه امروز است و میتواند موضوع پژوهشهای آتی باشد .با توجه به ویژگیهای اقلیمی بهبهان پیشنهاد
میشود در کاربست تزیینات آجری در بناهای معاصر این منطقه ،شیوههای خوونچینی و مشبک بهدلیل ایجاد سایه
مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
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پینوشتها
1.بناهایی که مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتاند از :منازل دیدهبان ،نجفخان ،عمارت محسنی ،پوراسماعیل ،علیشاه محسنی،
دارایینسب ،عظمایی ،آسترش ،چوپانینژاد ،قنواتی ،جوکار ،بالدی ،اخوان ،اشرف مدرس ،رکابی ،اقبالی ،حبیب موسوینسب،
موسوینسب (دوحیاطه) ،موسوینسب (منزل کوچک) ،اسکندری (محلۀ شاهفضل) ،محمدرضا محسنی و تعدادی بنای ناشناس در
سطح بافت قدیم که بخشی از آنها تخریب شده و در سطح معابر نمایان بودند.
2.آجرهای چهارگوش نظیر آجر نظامی با ابعاد  40×40×4و آجر ختایی با ابعاد  25×25×5یا .20×20×5
3.در این شیوه ،خشت بیرونآمده از قالب چوبی را تختهکوب و با دست آغشته به آب رویۀ آن صاف میکردند (زمرشیدی و
صادقی حبیبآباد .)1397
4.در این شیوه ،زمانی که خشت هنوز تر است با توجه به شکل مورد نظر ،آن را مطابق با طرح با ابزار مخصوص بریده و شکل
میدهند (همان).
5.در این شیوه ،اجرای نقش بر روی آجر بهکمک قالب انجام میشد (همان).
6.ازتراشیدن بخش یا قسمتی از آجر با ابزارهای مختلف به هدف ایجاد طرح و نقشهایی هندسی و گیاهی روی بدنۀ آجر شکل
میگیرد ،به شغل کسانی که با تیشه آجرها راتراش میدادند ،تیشهدار میگفتند (مکینژاد .)1391
7.این شیوه مخصوص دورۀ قاجار است؛ به این روش که آجر را با واکوب کردن در قالب به شکلهای مورد نظر میساختند و
سپس زائدههای آن را بهگونۀ آجر تراش حذف میکردند (زمرشیدی و صادقی حبیبآباد .)1397

8.آجری است که پس از تراش آن ،در آب میخیسانند و کنارۀ آن را بهوسیلۀ ماسه بادی یا گرد آجر و گاه گل رس یا اخرا میسایند
(همان).
9.گونة خاصی از آجر تراش با نقوش گردان و منحنی (همان).
 10.مدرسۀ خیرآباد و بنای مقوم از جمله بناهای آجری در دورههای صفوی و قاجار هستند .بنای مقوم در سالهای اخیر تخریب
شده است (مداری و کیکاوسی .)1381
 11.در گویش محلی َفسیل بهمعنای جانپناه بام است.
 12.منظور از کتیبههای حیاط ،نقوش آجرکاری داخل قاببندیهای جدارههاست.
 13.در گویش محلی َسرداب بهمعنای زیرزمین است.
 14.آجر پَسکار بهمعنای آجری است که زیر کار اجرا شده و با آجر نما پوشیده میشود (معادل آجر زبره).
 15.بر اساس مصاحبههای انجامشده این آجر در ابتدا بهعنوان آجر مرغوب شناخته میشد اما بعدها مشاهده شد که سطح رویۀ آجر
بعد از رسیدن رطوبت به آن مانند دانههای شکر پودر شده و جدا میشود .به همین علت به نام آجر شکری نامگذاری شد .بهدلیل
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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 elevenrow 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

