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چکیده
 معماری دورۀ قاجار را معماری خانه  سازی« و یا معماری خانه  های مسکونی نامیده اند. در این دوره 
به علت افزایش جمعیت شهرنشینان، ساخت  و ساز معطوف به ایجاد سرپناه و خانه برای مردم تازه  وارد 
به شهر شد. در پي تحول سبك معماري در احداث خانه ها، كم كم اصلي ترین مفهوم فکري و كالبدي 
معماري ایرانی یعنی درون  گرایی، جاي خود را در شکل گیري خانه ها به برون  گرایي مي دهد. تزیینات 
نشان  صفوی  دورۀ  به  خصوص  گذشته،  دوره  های  به  نسبت  را  نازل  تری  وضع  دوره  این  در  معماری 
می دهد. شهر خرم  آباد در دورۀ قاجار به محله  های اطراف قلعۀ فلك  االفالک محدود بوده است. خانۀ 
آخوند ابو از شاخص  ترین خانه  های شهر خرم  آباد متعلق به اواسط دورۀ قاجار است. خانۀ سوزنگر نیز 
متعلق به اواسط قاجار و از بناهای زیبای شهر تاریخی دزفول است. با توجه به اهمیت این موضوع تا 
كنون دو تحقیق جامع در مورد تزیینات خانه  های دزفول انجام پذیرفته است؛ كتاب دزفول شهر آجر 
به قلم غالمرضا نعیما و همچنین رسالۀ نقوش سنتی و آجری دزفول نوشتۀ سیدنظام  الدین امامی  فر. 
تزیینات آجری خانه  های شهر  تاكنون تحقیق مشخص و هدفمندی دربارۀ  همچنین می  توان گفت 
خرم آباد صورت نگرفته است. در این مقاله از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است و با 
بهره  گیری از مطالعات كتابخانه  ای در مورد معماری دورۀ قاجار و همچنین مطالعات میدانی به بررسی 
تزیینات آجركاری خانۀ آخوند ابوی خر م  آباد در قیاس با خانۀ سوزنگر دزفول  پرداخته شده است. 
ابو دارای تزیینات آجری خفته  راسته، دندانه  موشی،  یافته  های تحقیق نشان می  دهد كه خانۀ آخوند 
و  نفیس  تر  تزیینات  اما در خانۀ سوزنگر  قطاربندی، و خوون  چینی ـ كه همه ساده هستند ـ است. 
انواع طرح  های خوون  چینی و همچنین  و  ابو است و شامل گل  اندازی  از خانۀ آخوند  بسیار پركارتر 
كتیبه  های مزین به آجركاری بی  نظیر خوون چینی است و به خوبی هویت معماری دزفول را به نمایش 

گذاشته است. 

واژه  های کلیدی: 
معماری دورۀ قاجار، خانۀ آخوند ابوي خرم آباد، خانۀ سوزنگر دزفول، معماری خانه  های قاجار.

123



مقدمه
ــود را در نما،  ــکل  های مختلف خ ــات معماری كه به ش تزیین
ــاخص در عناصر و  ــای داخلی و به طور ش ــا، فضاه ورودی  ه
ــان می  كند، هویت و ارزش خود را همانند  اجزای معماری بی
خود معماری، در مسیر تحول زیبایی  شناسانه  اش می  نمایاند. 
تزیینات را نمی  توان از معماری جدا كرد اما به مراتب، نسبت 
ــی و هویت  ــانه  های تاریخ ــتر می  توان نش ــه معماری، بیش ب
ــی و ارزش  های فرهنگی را از آن دریافت كرد )كیانی،  اجتماع
1392: 15ـ 28(. یکي از قدیم  ترین مصالح ساختماني كه هم 
در سازه و ساختار و هم در تزیین ساختمان  ها از آن استفاده 
ــت. از آجر مي  توان در همۀ فضاها و اجزاي  ــود، آجر اس مي  ش
معماري مانند دیوار، سقف، كف و درون بناها، پوشش گنبد، 
میل، منار، و... استفاده كرد. آجر از مصالح بومي و كارآمد در 
ــاخت  ــت كه هم در تزیین و هم در س معماري ایران  زمین اس
ــتفاده شده است )مکی  نژاد، 1391: 66ـ 74(.  با توجه  بنا اس
ــرن اخیر، خانه  های تاریخی به  به تحوالت صورت  گرفته در ق
ــرار دارند. این در حالی  ــدت در معرض تخریب و نابودی ق ش
ــهرهای تاریخی ایران را  ــدۀ بافت  های ش ــت كه بخش عم اس
ــی آنها  ــکیل می  دهند و بررس ــای قدیمی تش ــن خانه  ه همی
می تواند در هویت  بخشی و ایجاد ارتباط میان گذشته و آینده 
این بناها مفید واقع شود. هدف این مقاله بررسی ویژگی های 
ــوزنگر  تزیینات آجركاری خانۀ آخوند ابوی خرم  آباد و خانۀ س
ــهر خرم  آباد و دزفول  ــاخص دو ش دزفول به منزلۀ دو خانۀ ش
ــتفاده از روش تحقیق توصیفیـ  تحلیلی و بر  ــت كه با اس اس
پایۀ مطالعات میدانی و مشاهده مستقیم و حضور نگارنده در 
ــر دو بنا و عکس  برداری از تزیینات آجركاری صورت گرفته  ه
ــه  ای در عرصۀ معماری و  ــت. همچنین مطالعات كتابخان اس
ــت. پژوهش  ــده اس ــات آجركاری هر دو خانه انجام ش تزیین
ــت: ویژگی های  ــؤاالت زیر اس ــخ به س ــر به دنبال پاس حاض
ــد؟ ویژگی  های  ــۀ آخوند ابو كدام ان ــات آجركاری خان تزیین
تزیینات آجركاری خانۀ سوزنگر كدام اند؟ با بررسی و مقایسۀ 
تزیینات آجركاری دو خانۀ فوق به چه نتایجی می  توان دست 
ــی  یافت؟ لذا در این پژوهش با معرفی اجمالی خانه  ها و بررس
تزیینات آجری هر دو خانه، به نقوِش آجركاری آنان پرداخته 

ــده و ویژگی  های آجركاری هر دو بنا تجزیه و تحلیل شده  ش
است.

معرفی شهر خرم  آباد
ــهری با نام  ــاد در دورۀ عیالمیان ش ــل كنونی خرم آب در مح
ــهر شاپورخواست به دستور شاپور  ــته و ش خایدالو وجود داش
ــاخته  ــهر كنونی س دوم بر خرابه های آن و در حدود محل ش
ــان می دهد كه  ــی به  جای  مانده نش ــت. آثار تاریخ ــده اس ش
ــهرهای مهم غرب ایران در دورۀ ساسانیان  خرم آباد یکی از ش
ــت از آثار به  جای  ماندۀ  ــوده و فلك االفالک یا دژ شاپورخواس ب
ــت. خرم آباد همچنین یکی از  ــانیان نماد شهر اس دورۀ ساس
ــپیان و آل حسنویه بوده است )قاسمی،  پایتخت های هزاراس
1387: 25(. هنری راولینسون شرق شناس بریتانیایی در سال 
ــفری به منطقۀ لرستان، شهر خرم آباد را محلی  1836م در س
ــت جغرافیایی  ــون موقعی ــر توصیف می كند. راولینس بی  نظی
ــرح می دهد: یك رشته كوه از شرق به  خرم آباد را این گونه ش
ــته  غرب دور تا دور جلگه را فراگرفته، در یك نقطه این رش

كوه بریده شده است و رودخانه  ای از میان آن می گذرد )آریا، 
ــن در خصوص خرم آباد دورۀ قاجار  1375: 28(. وی همچنی
ــمال غربی قلعه قرار گرفته و  ــهر در ضلع ش می گوید، این ش
ــت. از آثاری  ــت آن به صورت تقریبی هزار خانواده اس جمعی
ــاره می كند مناری آجری به سبك  ــون به آن اش كه راولینس
ــلجوقی با سنگ  نوشته ای موجود در پای آن است. به  دورۀ س
گفتۀ او نوشتار روی این سنگ نشان می دهد كه منار مربوط 
ــید اتابك لر كوچك است. راولینسون  ــجاع الدین خورش به ش
ــتانی شهر  ــت نام باس همچنین تأیید می كند كه شاپورخواس
ــهر بر روی نقشه های  خرم آباد بوده و در خصوص موقعیت ش
ــیر ما از دزفول تا خرم آباد به  ــتانی چنین می گوید: »مس باس
ــرق، در حالی  ــمال بود با 3 یا 4 درجه انحراف به ش طرف ش
ــه 22 درجه از شمال به طرف  كه من قباًل آن را از روی نقش
غرب محاسبه كرده بودم. نتیجه گیری من این است كه محل 
خرم آباد بر تمام نقشه هایی كه تاكنون به چاپ رسیده اشتباه 
درج گردیده است و متأسفم كه در توقف كوتاه خود نتوانستم 
ــوم كنم«)همان،  ــتاره ها معل ــت دقیق آن را از روی س موقعی
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 .)53
ــت.  ــهری در خرم آباد 3475 هکتار اس ــاحت بافت ش      مس
هستۀ نخستین شهر در كنار مراكز حکومتی و به طور خاص 
ــکل گرفته و كوهستانی و ناهموار است.  قلعۀ فلك االفالک ش
ــهر نیز تحت تأثیر عوامل جغرافیایی صورت  ــکل  گیری ش ش
گرفته است؛ به این ترتیب كه هر كجا دره ای كه خرم آباد در 
ــکل گرفته عرض بیشتری داشته، شیب بافت مسکونی  آن ش
ــده است شهر نیز تحت  ــت و هر كجا عرض دره كم ش كم اس
ــیده شده است. عوامل محدودكننده ای  تأثیر آن باریك و كش
ــیب در ساختار شهر مؤثر بوده  مانند رودخانه و ارتفاعات پرش

 اند )قاسمی، 1387: 31(.  

معرفی خانۀ آخوند ابو
ــۀ فلك افالک، در خیابان  ــۀ آخوند ابو در ضلع غربی قلع خان
دوازده برجی واقع است )نقشه 1 و 2(. این خانۀ  قاجاری در 
حال حاضر بین اهالی خرم  آباد به خانۀ جهانگرد مشهور است. 
ــاحت حیاط  ــدود 730 متر مربع و مس ــاحت خانۀ ابو ح مس
ــت. ساختمان آخوند ابو  آن 247 متر مربع )13×19متر( اس
ــی، معروف به  ــیخ ابوطالب قاض ــخصی به نام ش متعلق به ش
ــن قاضی بوده  ــا نصراهلل، نوۀ میرزا محس ــد ابو فرزند آق آخون
ــتانی بوده و عنوان قاضی  القضاتی شهر  است. او اصالتاً خوزس
ــاختمان به كار قضا مشغول بوده  ــته است و در این س را داش
ــهر خرم آباد  ــت. این اثر كه یکی از قدیم  ترین خانه های ش اس
ــط سازمان میراث  ــود در سال های اخیر توس محسوب می ش
فرهنگی مرمت شده و در تاریخ 22 شهریور 1378 بۀ شمارۀ 

2432 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
     این خانۀ قدیمی طاق  نماهایی به سبك معماری دورۀ قاجار 
ــده است. دسترسی به  دارد كه در دوران پهلوی نیز مرمت ش
ــتی  ای آجری كه با زاویه  ای نود درجه به  حیاط از طریق هش
ــود، میسر است   ــد متصل می  ش راهرویی كه به حیاط می  رس
ــامل  ــت(. بنا ش ــتی در حال حاضر از بین رفته اس )این هش
ــه با زاویۀ 45 درجه  ــت و دو راه  پل دو طبقه كامالً متقارن اس
ــی به طبقۀ دوم را ممکن می سازد. در طبقۀ دوم این  دسترس
خانه یك اتاق پنج  دری و پستویی در پشت آن و دو اتاق طویل 

با سقف تیرپوش چوبی در طرفین آن قرار دارد. طبقۀ اول بنا 
متشکل از یك اتاق پنج  دری با طاق كلیل است و در پشت آن 
ــتویی قرار دارد كه با طاق آهنگ پوشیده  مانند طبقۀ باال پس
ــتی و سردرها و طاق  نماها نیم  دایره  شده است. طاق های هش
ــاده در قسمت داخلی بنا  ــت. این بنا دارای آستر گچی س اس
است كه در اكثر قسمت ها با نقاشی تزیین شده است. این در 
ــفانه اكثر قسمت های نقاشی  شده بر اثر  حالی است كه متأس
ــیب دیده اند. نمای بنا نیز با تزیینات سادۀ آجری  رطوبت آس
ــمت لچکی ها و آجرهای قالبی در قسمت  خفته  راسته در قس
آبچکان تزیین شده است )جدول 1(. در سمت جنوبی حـیـاط 
ــق به خدمتـکـاران  ــرار دارد كه احتـماالً متعـل اتاق  هایـی ق
ــۀ خانه های  ــور از جمل ــت. خانۀ مذك ـــپـزخانه بوده اس  آش
ــت كه دارای دو بخش زمستانه و تابستانه  »نیم ـ  درون گرا«س
است. بخش زمستانه دواشکوبه )طبقه( است و شامل اتاق های 
ــت. عمدۀ تزیینات  ــین پنج  دری اس ــه  دری و بخش شاه نش س
ــه در این خانۀ تاریخی از نوع قطاربندی و آجركاری  به كاررفت
ــت. خانۀ آخوند ابو دارای دو در ورودی است  خفته  راسته اس
و ساخت  مایۀ آن سنگ و آجر و چوب و مالت است )نقشۀ 3 

و4 و 5( و )تصویر 1 و 2(.1

معرفی شهر دزفول
دزفول در زمان ساسانیان و هم زمان با ساختن پلی روی رود 
ــاپور( و  ــرای برقراری پیوند میان پایتخت تازه )جندی  ش دز ب
شوشتر بنیان نهاده شد. دژ به معنی سنگر و سکوی دیدبانی 
ــل از نام دِژ  ــام دزفول یا دزفی ــن برمی آید كه ن ــت و چنی اس
ــت. كلمۀ »دزفول«  ــده در كنار پل گرفته شده  اس ساخته  ش
ــت. جزء پل در  برگردان عربی واژۀ »دژپل« یا »دژپوهل« اس
ــط مهندسان ایراني و رومی در قرن  این كلمه از پلی كه توس
4 میالدی به امر شاپور اول ساسانی به منظور برقراری ارتباط 
میان پایتخت جدید یعنی گندی شاپور و شوشتر ساخته شده 
بود، اخذ شده است. این پل هم اكنون نیز پابرجاست و با نام 
ــناخته می  شود. ابن سرابیون در كتاب جغرافیای  پلِ قدیم ش
ــد: دزفول یعنی دژ پل  ــرزمین خوزستان می نویس تاریخی س
ــار رودخانۀ دز در جنوب  ــد كه در كن كه منظور قلعه پل باش
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نقشه هاي 1 و 2. موقعیت خانۀ آخوند ابو در شهر خرم  آباد )مأخذ: ادارۀ میراث فرهنگی خرم  آباد(.
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نقشۀ 3. پالن همکف خانۀ آخوند ابو )مأخذ: آرشیو ادارۀ كل میراث فرهنگی خرم  آباد(.

نقشۀ 4. پالن طبقۀ اول خانۀ آخوند ابو )مأخذ: آرشیو ادارۀ كل میراث فرهنگی خرم  آباد(.

نقشۀ 5. مقاطع طولی و عرضی خانۀ آخوند ابو )مأخذ: آرشیو ادارۀ كل میراث فرهنگی خرم  آباد(.
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جدول 1. تزیینات آجركاری خانۀ آخوند ابو. 

تصویر 2. حیاط خانۀ آخوند ابو )عکس از: میرزاوند، 1394(. تصویر 1. ورودی خانۀ آخوند ابو )ماخذ: میرزاوند، 1394(     
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ــاپور جا دارد و نیز معروف است كه به  ــهر سابق جندی ش ش
ــاپور اول ساخته شده است و به همین مناسبت آن  فرمان ش
ــد )میربان، 1395: 94(.  ــوم ش ــهر نیز به همین نام موس ش
ــه را »زاب« یا »جندی  ــام قدیم رودخان ــی از كتب ن در برخ
ــاپور« هم نامیده اند )همان: 94(. برخی از جغرافی دانان و  ش
ــهر را روناش و قصر روناش ذكر كرده  نیز مورخان نام این ش
اند و چنین استنباط مي  شود كه در قرن چهارم هجری، چون 
ساختمان  های شهر دزفول در دو طرف رودخانه دز گسترش 
ــرقی آن قلعه یا دژ قرار گرفته و  ــمت ش یافته اند پس در قس
قسمت غربی رودخانه به نام روناش معروف بوده است )همان: 
94(. ابن بطوطه دزفول را »دسبول« نامیده و مي  نویسد: »از 
ــهر یك دروازه به طرف خشکی و بقیه به طرف  دروازه  های ش
ــه باغ  ها قرار دارد.  ــود. در دو طرف رودخان رودخانه باز مي  ش
عمق رودخانه زیاد است« )ابن بطوطه،1361: 473(. لکهارت 
می نویسد: »قصر الروناش از محلۀ قلعه فعلی )جای همان دژ 
ــتانی( تا مسجد جامع دزفول را در بر می  گرفت. در قرون  باس
11 و 10 میالدی )سوم و چهارم هجری( این شهر را القنطره 
ــل( یا القنطره الرومی )پل رومی( می نامیدند« )لطیف پور،  )پ

1387: 83(. ژان دیوالفوا جهانگردِ باستان  شناس عقیده دارد 
ــهر شوش در شهر های دزفول و  كه از آجرهای خرابه  های ش
ــده و قدیمی ترین ابعاد و اندازه ی آجر در  شوشتر استفاده ش
ــهر دزفول متعلق است به آجرهای پل باستانی ساسانی كه  ش
ــاخت آن را به شاپور اول نسبت می دهند. )نعیما، 1375:  س
ــهر آجر به این نکته  ــا نعیما در كتاب دزفول ش 28(. غالمرض
ــرزمین دزفول وارث هزاران سال استفاده  ــاره دارد كه »س اش
ــاده و لعاب دار است« )اصالح چی،1392: 6350(.  از آجر س
ــال 1850و 1852 میالدی باستان  شناس مشهور و. ک.  در س
ــوش دیدار كرده بود به وضع  ــهر تاریخی ش لقتوس كه از ش
ــت )امام، 1382:  ــاره كرده اس قابل قبول خانه  های دزفول اش

.)37

3-1. معرفی خانۀ سوزنگر
خانۀ قدیمی سوزنگر یکی از خانه  های ارزشمند بافت تاریخی 
ــت كه در محلۀ میان  دره و در نزدیك دیگر  ــهر دزفول اس ش
ــجد دروازه و خانۀ زرگر قرار دارد  بناهای تاریخی از جمله مس
)نقشۀ 6(. مساحت خانه حدود 630 متر مربع ابعاد حیاط آن  

نقشۀ 6.  موقعیت قرارگیری خانۀ سوزنگر )مأخذ: آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی دزفول(. 

میدان ساعت

خیابان امام خمیني

لقاني
 طا

بان
خیا
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ــت. خانۀ سوزنگر در یك كوچۀ  11×11 )121 متر مربع( اس
ــت و اختصاصی قرار دارد. این بن بست با پلکان پهن و  بن  بس
منظم آجری به درِ كوچك و مزین به تزیینات »خوون  چینی« 
ــوزنگر منتهی می  شود. این بنا در دو طبقه مجزا و به  خانه س
ــده و از  ــاخته ش ــبك حیاط مركزی و معماری درونگرا س س
ــیاری از عناصر مختص خانه  های  ــبك معماری، بس لحاظ س

ــت. از آنجا كه این بنا مسکونی بوده است، در  دزفول را داراس
ــده است اما قدمت بنای  ــازی ش طول دوره  های مختلف بازس
اولیه به دورۀ قاجاریه می  رسد. بر سردر ورودی بنا و در میان 
ــخ  1338ق را  ــای آن كتیبه  ای آجری  با تاری ــركاری زیب آج
ــاهده می  كنیم كه آخرین دورۀ ساخِت خانه را نشان می مش

 دهد )تصاویر 3 و 4(.2           

نقشۀ 7. پالن همکف خانۀ سوزنگر )ماخذ: آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی دزفول(.

نقشۀ 8. پالن طبقۀ اول خانۀ سوزنگر )مأخذ: آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی دزفول(.
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نقشۀ 9. مقاطع خانۀ  سوزنگر )مأخذ: آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی دزفول(.

تصویر 3 و 4. خانۀ سوزنگر )عکس از: میرزاوند، 1394(
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جدول 2. تزئینات آجركاري خانه سوزنگر 3
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منار فیروزآباد بردسکن

مژگان اسماعیلی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

esmailimozhgan20@gmail.com

تاريخ دريافت: 10 /12 / 94
تاريخ پذيرش: 24 / 12 / 94

چکیده
رشد هنر معماری در دورۀ سلجوقی از هند تا آسیای صغیر مشهود است. معماری در این دوران به اوج 
شکوفایی خود رسید؛ به گونه ای که خالقیت های هنری به ویژه در معماری مذهبی بسیار چشم گیر 
است و همین امر موجب تحولی عظیم در اساس معماری شد. سلجوقیان برای هنر معماری توازن و 
تعادل به ارمغان آوردند. منار فیروزآباد بردسکن از آثار معماری بسیار زیبا و خالقۀ این دوره به شمار 
می آید. منابع تاریخی از دالئل اهمیت جغرافیایی این منطقه سخن می گویند؛ آنچه که موجب شده 
بود حاکمان به آبادی آن نواحی بپردازند. این مقاله بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی 
ویژگی های معماری منار و خوانش کتیبه های آن بپردازد. منار فیروزآباد بردسکن یکی از مناره های 
از  محمد خوارزمی،  بن  منصور  بن  محمد  ابوسعد  توسط شرف الملک  که  است  دورۀ سلجوقی  اولیۀ 
مستوفیان دیوانی این دوره ساخته شده است. تزئینات این منار الگویی برای نماآرایی مناره ها از غرب 
آن زمان، از موصل و دقوق عراق گرفته تا نگار بافت و کرمان، به شمار می آمده است.  ایراِن تا شرِق
این نوشته ضمن پژوهش در پیشینۀ تاریخی و متن کتیبه های منار فیروزآباد، برگ روشن دیگری از 
تاریخ معماری دورۀ سلجوقی را می گشاید و بر بسیاری از نظرات طرح شده دربارۀ تاریخ و قدمت این 

منار خط بطالن می کشد.

واژه های کلیدی
بردسکن، روستای فیروزآباد، منار فیروزآباد، سالطین سلجوقی، شرف الملک ابوسعد محمد بن منصور.

4. معرفی تزیینات آجرکاری
ــۀ نماهای تزیینِی  ــر در بناها به منظور عرض ــر چیدن آج هن
ــركاری می نامند.  ــکل و هیئت كلی بنا را آج ــب با ش متناس
ــت. آجرها به  ــیار متنوع اس ــركاری بس ــا و فنون آج روش  ه
ــی و تنوع اندازه  ها، می  توانند هزاران  ــبب نوع شکل هندس س
ــب متنوع را ایجاد كنند. به طور عمده آجرها به صورت  تركی
چیدمان در یك سطح )خفته  راسته( یا پس و پیش قرار دادن 
ــی( و همچنین ایجاد  ــایه و حجم )خوون  چین ــرای ایجاد س ب
ــه كار می  روند  ــته( ب ــته )قطاربندی برجس حجم های برجس
ــا و  ــده جرزه ــط پركنن ــر فق ــژاد، 1387: 119(. آج )مکی  ن
ــاننده احجام و جداكننده آنها از یکدیگر نیست. بلکه به  پوش
عنوان یك عنصر ]ساخت مایۀ[ كامل در معماری ایران به كار 
ــت. خصیصۀ كامل این عنصر ساختمانی در معماری  رفته اس
ــوس است. آجرها در تركیب  شان  آجری اصیل، به  غایت محس
با یکدیگر تابع ریتم و هندسه خاصی هستند كه به آنها شکل 
ــد. روشن است كه هرگاه آنها را ریتمی تازه  و حالت می  بخش
بدهیم، تركیب  شان نمودی تازه خواهد یافت. این خصوصیات 
و ویژگی ها همواره پارامتر مشخص ایستایی را به همراه خود 

داشته است )كیانی، 1366: 13(.
 معماران ایرانی كوشش كرده اند تا با كاربرد گستردۀ آجر 
ــت ارگانیك این ماده را در  ــای مختلف تزیینی حال در گونه ه

ــاط با بنا حفظ كنند. معماران ایرانی )با توجه به آثار به  ارتب
ــدۀچهارم هجری به بعد در زمینۀ آجركاری،  جای  مانده( از س
شیوه های گوناگونی را آزموده  اند كه شامل موارد زیر است: 

4-1. رگ  چینی 
ــت كه از دیدگاه  رگ چین یکی از انواع تزیینات آجركاری اس
ــف  ــت؛ محمدیوس ــران دارای تعاریف متعددی اس صاحب نظ
ــركاری با  ــان می نماید: »آج ــف رگ چین بی ــی در تعری كیان
ــب آجرهای یک رنگ و ایجاد طرح  ها و نقش  های مختلف  تركی
ــت؛  ــده اس ــطحی صاف با نام رگ  چین نیز نام برده ش در س
ــیار متنوعی كه به چگونگی قرار گرفتن آجر در  طرح  های بس
ــتگی دارند و برخی از طرح  ها نام  شان را از وضع  نمای بنا بس
قرار گرفتن آجرها در نما گرفته اند. طرح  های جالب و مشهور 
ــته یا نروالس،  ــته، خفته  راس ــن عبارت اند از: كله  راس رگ  چی
ــبك، جناغی، قطار، زاویه وار،  بافت حصیری، تسمه  ای یا مش
زمینه  شطرنجی، بادبزنی، پیچازی، مارپیچ، طرح لوزی، نقش 

ــای گوناگون با خط بنایی، و...« )كیانی، 1366: 314(.  اندازه
همچنین محمدكریم پیرنیا در كتاب مصالح ساختمانی )آژند، 
اندود، آمود( رگ چین را به این شکل تعریف می نماید: »اگر 
ــاده و افقی روی هم قرار گیرند رگ  چین  آجرها به صورت س

نامیده می  شوند« )پیرنیا، 1381: 70( )تصویر 5 و 6(. 

تصویر 5.  نمونه  های رگ  چین در خانۀ ابو )عکس از: میرزاوند، 1394(.
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تصویر 6. انواع رگ  چین در خانۀ سوزنگر )عکس از: میرزاوند، 1394(.

4-2. گل  اندازی  
ــوند كه هر  ــازی آجرها طوری تركیب می  ش در این نوع نماس
ــی  رود تا نقش  ــك كلوک عقب م ــه رج قبل ی ــبت ب آجر نس
ــا، 1381: 72(. در  ــود )پیرنی ــط ایجاد ش ــورد نظر در وس م
ــت كه ایجاد  ــن گونه آجركاری چیدمان آجر به گونه  ای اس ای
ــا به صورت پنج  رگی،  ــش می كند. به این ترتیب كه آجره نق
ــوند و آن را گل  انداز گویند.  هفت  رگی و نه  رگی تركیب می  ش
ــوند و یا  ــه طرح ها گاه »هم  رو« یا صاف چیده می  ش این گون
ــته و فرورفته می  باشد )بزرگمهری،  »هشت و گیر« یا برجس

1389: 85( )تصویر 7(. 

4-3. گره  سازی  
ــازی یکی از شیوه  های بسیار ظریف و پركار آجركاری  »گره  س
ــت كه به كمك قطعه  های مختلف آجرهای بریده  تزیینی اس
ــام می  پذیرد.  ــای گوناگون انج ــده در اندازه  ه و تیشه  داری  ش
ــی ساده چون مثلث،  طرح های گره در مایۀ نقش  های هندس
ــب آنها با یکدیگر و  ــتطیل و ذوزنقه و تركی لوزی، مربع، مس
ایجاد چندضلعی  ها، ستاره  شکل  ها، و غیره می  باشد« )كیانی، 

.)315 :1366

تصویر 7. گل  اندازی در خانۀ سوزنگر )عکس از: میرزاوند، 1394(.
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4-4. آجرکاری رنگی یا  گره  سازی رنگی
ــیوۀ  ــا آجرهایی با رنگ  های مختلف و به ش ــیوه ب »در این ش
ــطح، طرح  های گوناگون ایجاد می  گردد. كاربرد آجرهای  مس
ــان برمی  گردد. در بناهای  ــی در نمای بنا به دوره ایلخانی رنگ
ــاهد كاربرد نمونه  های  ــیراز در طول چند قرن ش ــی ش تاریخ
ــتیم« )كیانی، 1366:  ــیوۀ آجركاری هس ــی از این ش مختلف

 .)315

4-5. آجرکاری خفته و رفته یا )پتکین( 
ــته و فرورفته، ایجاد نقش  »گاهی آجركاری به صورت برجس
ــت و گیر می  گویند. هشت و  می  كند كه اصطالحاً به آن هش
ــت و گیر، هشت و  ــیار متنوع اند. معروف  ترین هش گیرها بس
ــت كه در آن فرورفتگی و برجستگی در هر  ــیرازی اس گیر ش
ــش بند و پنج رگ تکمیل و مجدداً تکرار می  شود. این نوع  ش
ــیرازی معروف است« )بزرگمهری،  ــش  بند ش آجركاری به ش

 .)85 :1389

4-6. خوون  چینی 
ــیوه گونۀ خاصی از آجركاری در مایۀ خفته و رفته و  »این ش
ــتر و دزفول رواج فراوان داشته  ــت كه در شوش گره  چینی اس

ــطح عمدۀ بناهای آجری در این دو شهر به كمك  ــت. س اس
آجرهای تراش در اندازه  های كوچك موزاییك  مانند )3×3×3 
ــانتی  متر( پوشانده شده است. به یاری این شیوۀ آجركاری،  س
امکان بهره جستن از گودی  های سایه  دار و در نتیجه كاستن 
ــاس  ــت. اس از میزان نفوذ حرارت به داخل بنا فراهم آمده اس
ــت  ــتوار اس اغلب نقش  های خوون  چینی بر نگاره »چلیپا« اس
ــده است«  كه در گونه  ها و تركیب  های مختلف به كار برده ش
ــرد تزیینی آجر  ــی كارب ــی، 1366: 316(. »خوون  چین )كیان
ــای تزیینی در  ــت آن در ایجاد انواع گره  ه ــت و از ضخام اس
ــر خوون  چینی  ــتفاده می  كنند. به قولی دیگ ــانی نما اس پیش
ــاختمان به صورت )آمود( می  باشد« )نعیما، 1376:  آرایش س
ــش تزیینی با آجر و گاه با آجر  51(. ]خوون  چینی[ نوعی نق
ــت كه در باالی لبۀ نماهای ورودی و  ــی آبی ساده اس و كاش
ــردرها برای ایجاد سایه  روشن ساخته می  شده و به  خصوص  س
در مناطق جنوبی كشور رایج بوده است )بزرگمهری، 1390: 
ــركاری )خوون  چینی( كه به صورت آمود  ــن نوع آج 87(. »ای
ــود در دورۀ صفویه توسعۀ فراوان و گستردگی پیدا  اجرا می  ش
ــوی اول ادامه پیدا  ــر دوران قاجاریه و پهل ــد و تا اواخ می  كن

می  كند« )امین  زاده، 1389: 20( )تصویر 8 و 9(. 

تصویر 8. كاربرد خوون  چینی در خانۀ آخوند ابو )عکس از: میرزاوند، 1394(.
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تصویر 9. خوون  چینی در خانۀ سوزنگر )عکس از: میرزاوند، 1394(.

4-7. آجرکاری با آجرهای تزیینی نقش  دار )مهری(  
ــری، گل را در قالبی می  ریختند كه  ــۀ آجرهای مه برای تهی
ــده بود. این طرح معموالً  در كف آن طرح مورد نظر ایجاد ش
ــت كه پس از خشك شدن  ــته و فرورفته اس به صورت برجس
ــکل گرفتن گل، آن را به كوره می  بردند. آجرهای مهری  و ش
ــرار می  گرفتند یا به صورت  ــاده ق گاهی بین دو ردیف آجر س
ــد )بزرگمهری،  ــی را ایجاد می  كردن ــی، نقوش متنوع تركیب

 .)84 :1390

5.  نحوۀ کاربرد آجر 
معماری دزفول از جهت كاربرد خاص و منحصر به  فرد آجر در 
ــدی و كاربرد تزیینی آجر  ــامل دو بخش كاربرد كالب بناها ش
ــت كه این كار با استفادۀ مناسب از تعداد و شکِل تركیبی  اس
آجرها و همچنین اندازه  گیری  ها و فاصله  ها و چینش  ها اعمال 

شده است. 

5-1. فخر و مدین
ــود.  »در این نوع آجرچینی انواع نقوش گره با آجر اجرا می  ش
ــانی را نیز بر  ــركاری در نما نقش نوررس ــواردی كه آج در م
ــوند«  ــه صورت مجوف اجرا می  ش ــده دارد، نقوش گره ب عه
)بزرگمهری، 1390: 86(. فخر و مدین یکی از انواع آجرچینی 

ــبك ایجاد می كند كه عالوه بر عبور  ــطحی مش ــت كه س اس
ــایه هایی منحصربه  فرد در فضای  ــۀ باعث ایجاد س نور و تهوی
ــاره باغ  ها و اماكن مذهبی  ــود. »گاهی حصار و ب داخلی می ش
را مشبك می  ساخته اند، تا از بیرون درون زیبای آن را بتوان 
ــوی چهارباغ اصفهان  ــت، چنان که دیوار باغ  های دو س نگریس
ــت. این  ــوان بازارهای پیرامون نقش  جهان چنین بوده اس و ای
ــکال هندسی و غیر  گونه دیوارها را با قطعات گِل پخته به اش
هندسی می  ساخته اند و چون در فواصل آنها حفره  هایی پدید 
ــوراخ  ها نیز زیبا  ــیدند كه شکل و هیئت س می  آمده می  كوش
ــبکه  ها فخر و مدین می  گفتند« )پیرنیا،  باشد. به این گونه ش

1390: 355( )تصویر 10 و 11(. 

5-2. ریه
ــبك آجری كه به مثابه دست  انداِز بام ساخته  »دیوارهای مش
ــبك  ــوند را ریه می  گویند. ارتفاع این دیوارۀ آجری مش می  ش
ــام به منزلۀ  ــت و از ب ــان معمولی اس ــه بلندای قد یك انس ب
ــاط خصوصی و حجاب  دار محافظت می  كند. مردم دزفول  حی
ــتراحت  از بام به عنوان فضایی خدماتی و همچنین محل اس
ــال استفاده می  كنند« )نعیما، 1376:  در برخی از ماه  های س

40( )تصویر 12(. 
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تصویر 10 و 11. نمونه  های فخر و مدین در خانۀ سوزنگر )عکس از: میرزاوند، 1394(

تصویر 12. ریه در خانۀ سوزنگر )عکس از: میرزاوند، 1394(.
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5-3. تیغه 
ــتفاده كنند با  ــتند از آنها اس ــی را كه نمی  خواس »درگاه  های
تیغه ای از آجر به شکل كالغ  پر می  پوشاندند كه به آن حجاب 
ــود، آن تیغه  ــد و اگر الزم بود آن درگاه باز ش درگاه می  گفتن
ــوزنگر در جداره  ها  را خراب می  كردند. تیغۀ قناس در خانۀ س
ــود« )همان، 38()تصویر  و مهتابی  های طبقۀ دوم دیده می  ش

 .)13

5-4. فریز
ــود كه آن را با  ــوالً در دو رج چیده می  ش ــز آجری معم »فری
ــه  داری و آب  ساب كردن درمی  آورند. رج پایین را معموالً  تیش
ــکل پوزگاوی و رج باال را به صورت مداخل می  چینند«  به ش

تصویر 13. استفاده تیغه  ای آجر در خانۀ سوزنگر )ماخذ: میرزاوند، 1394(

تصویر 15. فریز در خانۀ سوزنگر )عکس از: میرزاوند، 1394(. 

تصویر 14. فریز در خانۀ آخوند ابو )عکس از: میرزاوند، 1394(.           

ــان خوون  چینی در انتهای كار، فریز  )همان، 58(. پس از پای
چیده می  شود. فریز جلوتر از سطح خوون  ها قرار می  گیرد و به 
صورت حفاظی برای جلوگیری از ریزش نزوالت جوی بر روی 

خوون  هاست )بزرگمهری، 1390: 88( )تصویر 14 و 15(. 

5-5. هرۀ آجری
ــاختن راه پله استفاده شده است و با دوازده  »از آجر برای س
ــر می رفتند. معموالً  ــه از طبقه ای به طبقۀ دیگ تا چهارده پل
ارتفاع پله اول بلندتر از دیگر پله  ها ساخته می  شد تا كودكاِن 
ــد. آجرچینی پله  ها درهر دو خانه  ــه نتوانند از آن باال رون خان
به صورت هره  چینی یا قدنما به كار رفته است« )نعیما، 1376: 

38( )تصویر 16 و 17(. 

138



تصویر 18. استفاده از آجر در ساخت ستون، خانۀ سوزنگر )عکس از: میرزاوند، 1394(

5-6. استفاده از آجر در ساخت ستون 
ــه صورت  ــت كه ب ــده اس ــای مختلف دیده ش ــر در نماه آج
ــتفاده قرار می گیرد كه ضمن باربری؛  ــتون)مدور( مورد اس س
ــتون آجر را به  ــرای بوجود آوردن س ــد. ب تزیینی نیز می باش
ــوار می كنند. اگر  ــراش می دهند و روی هم س ــورت گرد ت ص
ــتون كار بگذارند آن را به صورت  بخواهند پنجره ای را كنار س

تصویر 16. نمونۀ آجرچینی پله در خانۀ سوزنگر )عکس از: میرزاوند، 1394(.

تصویر 17. نمونۀ آجرچینی پله در خانۀ آخوند ابو )عکس از: میرزاوند، 1394(.

ــرایطی ستون كناری  ــتون در می آورند و در چنین ش نیم س
ــتون تبدیل می شود. این كار به صورت های  به یك چهارم س
ــتون آجر  ــود. در انتهای س ــی روی بناها دیده می ش مختلف
حركات متنوعی دارد كه در اصطالح محلی كرتله )سرستون( 

نامیده می شود )همان، 42( )تصویر 18(.  
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جدول 3. مقایسۀ تزیینات آجركاری خانۀ آخوند ابو و خانۀ سوزنگر.

6. مقایسۀ تطبیقی ویژگی  های تزیینات آجری دو خانۀ 
آخوند ابو و سوزنگر 

با مقایسه تزیینات آجری دو خانه، نتایج زیر حاصل شد: 

6-1. تزیین�ات پیچیده و متن�وع خوون  چینی در خانۀ 
سوزنگر 

ــاهد یك نمونه خوون  چینی با آجرهای  در خانۀ آخوند ابو ش
ــدک و ابتدایی  ــاده و با تزیینات ان ــیار س كلوخ به صورت بس
ــطوح  ــوزنگر خوون  چینی در غالب س ــتیم اما در خانۀ س هس
ــده است و غالب  داخلی و خارجی به گونه  های مختلف كار ش
ــبت به خوون  چینی خانۀ  ــوزنگر نس خوون  چینی  های خانۀ س

آخوند ابو بسیار پركارتر و ظریف  تر و متنوع  تر هستند.

6-2. تنوع طرح  های رگ  چین در خانۀ سوزنگر 
ــاس تعریف محمد یوسف كیانی از رگ چین و مصاحبه  بر اس
ــهرهای خرم آباد و  ــنتی ش ــی با تعدادی از معماران س میدان
دزفول می توان گفت، در خانۀ آخوند ابو رگ  چینی به صورت 

ــطوح  ــته، قدنما یا هره و قطاربندی در غالب س ــه و راس خفت
ــه در خانۀ  ــت؛ در صورتی ك ــده اس جداره  های حیاط كار ش
ــبك، و  ــوزنگر از گونه  های قدنما یا هره، فخر و مدین، مش س

كالغ پر استفاده شده است.

6-3. استفاده گسترده  تر از فریز در خانۀ آخوند ابو  
ــاهد استفاده گسترده از فریز  به صورت  در خانۀ آخوند ابو ش
ــطح داخلی و خارجی، و پوزگاوی در دو  ــی در س دندان   موش
ردیف در لبۀ باالیی بام هستیم. در صورتی كه فریزهای خانۀ 
ــود كه در ردیف باال به  ــوزنگر در قسمت سردر دیده می  ش س

شکل مداخل و ردیف پایین به شکل پوزگاوی است. 

6-4. تنوع کاربرد آجر در خانۀ سوزنگر
ــت  ــد ابو آجر در  فریز و راه  پله به كار رفته اس ــۀ آخون در خان
ــوزنگر در ستون، راه پله، فریز، فخر  در صورتی كه در خانۀ س
ــده است كه نسبت به خانۀ  و مدین و تیغه  ها به كار گرفته ش

آخوند ابو بسیار متنوع  تر است. 
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6-5. به کار گرفتن بیشتر شیوه  های آجرکاری در خانۀ 
سوزنگر 

ــیوۀ آجركاری شامل  ــاهد كاربرد سه ش ــوزنگر ش در خانۀ س
ــیار متنوع  ــن، گل  اندازی و خوون  چینی به صورت بس رگ  چی
ــیوۀ رگ چین و  ــو از دو ش ــۀ آخوند اب ــی در خان ــتیم، ول هس
خوون چینی به گونه  ای ساده و ابتدایی بهره گرفته شده است 

)جدول 3(.

7. نتیجه  گیری
بر پایۀ بررسی  تزیینات آجركاری دو خانۀ آخوند ابوی خرم آباد 

و سوزنگر دزفول می  توان به موارد زیر اشاره كرد:
ــاده و       در خانۀ آخوند ابو هركدام از تزیینات آجركاری، س
كمرنگ دیده می  شوند ولی در خانۀ سوزنگر تزیینات ظریف تر 
ــت و با جزییات بسیار بر دیوار نقش  و پركارتر و پیچیده  تر اس
ــتفاده از خوون  چینی به  ــو اس ــۀ آخوند اب ــد. در خان ــده ان ش
ــت و به جای آن  ــاده و اندک نقش شده اس ــیار س صورت بس
در جداره های حیاط از قطاربندی فراوان استفاده شده است. 
ــوزنگر خوون  چینی  ها بسیار متنوع  در صورتی كه در خانۀ س
و نفیس  تر هستند. با توجه به اینکه خانۀ آخوند ابو متعلق به 
ــخصی اصالتاً خوزستانی بوده است، طبق مقایسۀ تزیینات  ش
ــوص خوون  چینی كه خاص دزفول  آجركاری دو خانه به  خص
ــتر است، می  توان نتیجه گرفت كه تزیینات آجركاری  و شوش
خانۀ آخوند ابو متأثر از تزیینات آجركاری خوزستان بوده اما 
ــاده  تر نمود پیدا كرده است و احتماالً این  به صورت بسیار س
خانه توسط معماران و استادكاران دزفولی ساخته شده است.

پی  نوشت  ها
ــه: ادارۀ كل میراث  ــتر رجوع كنید ب ــب اطالعات بیش 1. برای كس
ــگری میراث  ــتان، كتابچه راهنمای گردش ــتان لرس فرهنگی اس

فرهنگی استان لرستان و همچنین خانۀ جهانگرد خرم  آباد. 
2. برای كسب اطالعات بیشتر رجوع كنید به: ادارۀ میراث فرهنگی 

www.Dezfulmiras.ir دزفول و همچنین تارنمای
3. مصاحبه نگارنده با غالمرضا نویدنژاد )معمار سنتی(. 
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