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 چکیده

بدیل هنرمندان معمار است که کمال این نوع هنر را ی مهارت بیدهندهنشان تزیینات آجرکاری در معماری اسالمی ایران،

در خصوص تزیینات آجرکاری در دوران اسالمی شواهد بسیاری در دست است، اما . در دوران سلجوقیان شاهد هستیم

همین مسئله ضرورت ی تزیینات آجرکاری در بناهای شاخص دوره ایلخانی صورت نگرفته است و تاکنون پژوهشی در زمینه

در . کندانجام پژوهشی در خصوص اهمیتی که این هنر تزیینی طی این دوران در معماری اسالمی ایران داشته، ایجاب می

بناهای شناخته شده  بررسیای به اختصار به تحلیلی و با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه –این پژوهش به روش توصیفی 

زیینات آجرکاری پرداخته شده است و هدف از آن شناخت تزیینات آجری در سه بنای شاخص این دوران ایلخانی از منظر ت

در دوران ایلخانی تزیینات آجرکاری به . دوران یعنی مسجد جامع اشترجان، مسجد جامع ورامین و گنبد سلطانیه است

تلفیق و ترکیب آجر با دیگر عناصر تزیینی  خانیلشود، اما در دوره ایوسعت قبل کاربرد نداشته و از حاکمیت آن کاسته می

توان ای که میتوان مشاهده کرد، به گونهیابد که در این بناهای مورد بررسی این مسئله را میمانند کاشی و گچ رواج می

 .کاشی دانست -دوره ایلخانی را زمان اوج و کمال تکنیک ترکیبی آجر
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 مقدمه
یکی از این . های ساختمانی استشناختی، موضوع تزیینات و آرایهیکی از عناصر مهم در معماری هر دوره، از منظر زیبایی

کامل و ترقی به توسعه، ت اش در معماری اسالمی ایران مطرح، روتزیینات ارزشمندی که همواره در طول حضور تاریخی

از دوران اسالمی دارای تزیینات گوناگونی است ک معرف اهمیت این هنر مانده بناهای باقی. بوده، تزیینات آجرکاری است

ها در هر دوره متفاوت بوده ها و تزیینات حاصل از آنگیری از آنمصالح مورد استفاده و نوع بهره. در ادوار مختلف است

ترین ه عنوان یکی از مصالح رایج و شناخته شده در معماری اسالمی ایران و نیز یکی از قدیمیاست که در این میان آجر ب

ای در ساخت و سار بناهای دوران اسالمی بر عمدهسال، نقش  0333مصالح مورد استفاده در معماری با قدمتی بیش از 

توان صورت گرفته است که از آن جمله می در خصوص تزیینات آجرکاری در معماری اسالمی ایران تحقیقاتی. عهده دارد

ی تزیینات آجری در معماری های آجر و پژوهش عبدالحسین سپنتا در زمینهبه پژوهش محمود ماهرالنقش در مورد ویژگی

خانی ؛ اما در مورد تزیینات آجرکاری در بناهای شاخص و شناخته شده عصر ایل       ادوار مختلف اسالمی ایران و غیره اشاره کرد

تحلیلی به  –ای و با روش توصیفی پژوهش خاصی صورت نگرفته است؛ لذا در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه

بررسی تزیینات آجرکاری در سه بنای شاخص دوران ایلخانی یعنی مسجد جامع اشترجان، مسجد جامع ورامین و گنبد 

 . پرداخته خواهد شد زنجان سلطانیه

 

 کاربرد آجر در پیش از اسالم تاریخچه -1
. نوشتندیر آن را میها فرمان، منشور، قانون و نظابر آنهایی بوده است که ای بابلی است و نام خشت نوشتهآجر یا آگور واژه

. آورده اندها به دست میرودخانه ها برای ساختن خشت، پس از فرونشستن سیالب، گل خمیری را از کنارها و بابلیریسوم

کار رفته در معماری ترین عنصر به، پایداری فراوان و کمبود مصالح مقاوم و مناسب مهمدوام ر به سبب استحکام باال،آج

بعد از شناخت آجر و خواص  سازنده در معماری بود که( واحد)ترین پیمونتا قبل از ابداع آجر، خشت مهم. تخاورمیانه اس

(. 11: 1030برحاجی و نیکموسوی)روز نیز از اهمیت آن کاسته نشده است رفته رفته جایگزین خشت شد و تا به ام ،آن

النهرین، نخستین اقوامی بودند که به این موفقیت سوابق تاریخی نشانگر آن است که ساکنان نواحی خوزستان و یا بین

ن مشاهده کردند و پختن و هایشاقهای خود را در کف اجانخستین تجربه و احتماالً( و استفاده از آجرکشف )دست یافتند

استفاده از  تپه سیلک کاشان نیز نشان دهنده آجر در شوش و به کارگیری. سخت شدن گل زیر آتش را به خاطر سپردند

اند وان کتیبه به دیوار نصب شدهخوریم که به عندر معبد چغازنبیل نیز به آجرهایی بر می. این عنصر در زمان خود است

 (. 11:  1031کیانی)

های دیگر کاخ شوش به تمام زینت آپادانا و قسمت. در بناها شاهد هستیمر معماری هخامنشی نیز استفاده از آجر را د

 . (011: 1031گالبچی و جوانی )جرهای لعابدار انجام گرفته استوسیله آ

 نگاهی به تزیینات آجرکاری در معماری دوران ایلخانی -1
دهد و به جای آن از عناصری مانند از دست می –نسبت به دوران قبل  –ود را در دوره ایلخانی هنر آجرکاری رونق خ

شود، برعکس دوره سلجوقی که قسمت اعظم تزیینات ساختمانی های تراشیده در تزیین بنا استفاده میکاشی و سنگ

 یوار نمای اصلی همه با آجر سازی بنا و دیوارهای غیر از دبا این حال در آثار این دوران اسکلت. گردیدشامل آجرکاری می



                             
 
 

  
 
 

 

ای بسیار نخست خط بنایی است که به شیوه: در این عهد در تزیین نما دو تکنیک به کار گرفته شده است. اندبنا شده

کاری رنگی یا آجرهای رنگی است که جهت منقوش نمودن هنرمندانه در ابنیه متعدد استفاده شده و دیگری تکنیک گره

 (.131: 1031مایه، دانش)استرفته بنا به کار می

ایلخانان پس از دستیابی به عناصری که با آن بناهای ایرانی را به وجود آوردند، از سبک معماری خود راضی بوده، تالش 

برای این منظور از آجر به عنوان یک عنصر تزیینی استفاده کرده و سطح خارجی بناها . خود را صرف تزیینات بناها کردند

ها از آجر ها و منارهها، سقفها، پوششهای تزیینی در دیوارهها و فرمترین طرحدر این دوره غنی. زیین نمودندرا با آجر ت

ای از تکنیک و اجرا شد که از همین منظر شاهد به وجود در این دوره پوشش طاق آجری وارد تحول گسترده .ابداع شد

ای بسیار در دوره ایلخانی هنر آجرکاری وارد مرحله. نیه هستیمفرم هندسی سلطاآمدن گنبدهای بسیار چشمگیر و خوش

های خفته راسته، جناغی آجری و تلفیق آجر و کاشی، ها در حالت خاص شده و با نقوش انواع گلچینجالب از گنبدخانه

آجر معمولی، : از همچنین انواع آجرهای استفاده شده در بناهای دوره ایلخانی عبارتند. گرددبخش آجرهای شگرف میزینت

 (. 13-11: 1011، همکارانلشکری و )دار و آجر قالبی مخصوصآجر کوچک، آجر تراش

 

 تزیینات آجرکاری در  ابنیه شاخص دوره ایلخانی -0
 مسجد جامع اشترجان -0-1
 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان، روستای 01کیلومتری روستای پیربکران و در  11مسجد جامع اشترجان در  

سردر شمالی این مسجد، دو . روداین روستا از نواحی حاصلخیز استان تاریخی اصفهان به شمار می. اشترجان قرار دارد

هنگامی که از سردر شمال آن داخل مسجد . ها خراب شده استهای زیادی از آنمناره دارد که بر اثر تعدی زمانه، قسمت

حیاط مسجد که در اطراف آن . ر آن محراب مسجد جای گرفته استبینیم که دشویم، روبری خود شبستان را میمی

ساختمان مسجد با نقشه کلی و  (33: 1011رهبریان، )هایی قرار دارند، از آجرهای مربعی شکلی پوشیده شده استچهلستون

نی تیموری و ق که دوره آثار ساختما.ه 11اگرچه در زمان سلجوقیان آغاز شد، ولی تا بعد از پایان قرن  (1شکل)واحد

ای است که در این تاریخ دقیق و قطعی به استناد دو کتیبه. به صورت عمومی رواج نیافت( 03: 1011ویلبر، )صفوی است، 

( جن)31سوره  11ای است به خط نسخ در داخل سردر شرقی مسجد که آیه ها کتیبهیکی از آن. این مسجد وجود دارد

ای گچی به خط کوفی است که در دیگری کتیبه. ق آمده است.ه 311آیه تاریخ  قرآن مجید را در بر دارد و در انتهای

 311در پایان این کتیبه نیز تاریخ . قرآن کریم است( قلم) 11سوره  1تا  1قسمت داخلی گنبد قرار گر فته و حاوی آیات 

 (. 131: 1011ویلبر، )ق آمده است.ه

 
 (13: 1011رهبریان، )پالن مسجد جامع اشترجان(. 1)شکل



                             
 
 

  
 
 

 

 

، مناره، میانسرا، شبستان گنبددار با گنبدهای (یکی در شمال و دیگری در شرق ،دو در)این بنا شامل سردرهای ورودی 

های خاص دوره ایلخانی یعنی بلند کشیده با عرض نسبتاً کم مانند سردر ورودی مسجد با ویژگی. دوپوش پیوسته است

( 1شکل)کاری و آجرکاریکاری، کاشیاست که دارای تزیینات مقرنس مجموعه نطنز و مسجد جامع ورامین بنا شده

 (. 101: 1030، همکارانخاک و مسجدی)است

 

 

 (133: 1030پور، زاده و اصفهانی خادم)تزیینات آجرکاری در مسجد جامعد اشترجان(. 1)شکل

 

ه خط بنایی با کاشی الجوردی در ای بکتیبه. تزیینات سردر شمالی مسجد جامع اشترجان شامل کتیبه و مقرنس است

ر کلمه اهلل  پردازد که شامل تکراهای سردر به موارد مذهبی میبقیه کتیبه. است( ع)زمینه در زمینه آجری، تکرار نام علی 

کاری سردر مسجد جامع اشترجان به خط آجری برجسته و های کاشیهمچنین در داخل مقرنس. شودمی( ص)و محمد 

 (0شکل(. )31، 1011رهبریان، )آمده است( ص)های خلفای راشدین و پیامبر اسالم ای نامیروزهدر زمینه کاشی ف

 

 
 (33: 1031شکفته و دیگران، )ترکیب آجر و کاشی در مناره مسجد جامع اشترجان(. 0)شکل

 



                             
 
 

  
 
 

 

 مسجد جامع ورامین -0-1
ی تاریخی این بنا به استناد کتیبه. دارد کیلومتری جنوب تهران، در شهرستان ورامین قرار 11مسجد جامع ورامین در 

برخی از  .(1شکل)ق ساخته شد.ه 311لجایتو به سال موجود در آن در زمان سلطنت ابوسعید بهادرخان، فرزند و جانشین او

.  محققان همچون پوپ اعتقاد دارند که ساختمان مسجد در زمان اولجایتو ایجاد و به وسیله فرزندش ابوسعید تکمیل شد

بنا در زمان شاهرخ تیموری . ای که فقط بخش از آن بر جای مانده، محمدبن منصور القوهدی استی بنا بر اساس کتیبهبان

بنای با عظمت مسجد جامع ورامین از شاهکارهای ارزنده معماری ایران در عصر . ق مرمت شده است.ه 111به سال 

مسجد جامع ورامین شامل . انی در آن به کار رفته استایلخانی است که تمام خصوصیات ساختمانی مساجد دوره ایلخ

ویژگی اصلی . هایی در اطراف است و در ضلع جنوبی نیز گنبدخانه مقصوره قرار داردسردر ورودی، صحن مرکزی و ایوان

در دوره ای که در این مسجد به کار رفته است، نخستین بار نقشه چهار ایوانی به گونه. مسجد، نقشه چهار ایوانی آن است

توان مسجد جامع زواره را های شاخص آن که قابل مقایسه با مسجد جامع ورامین است، میاز نمونه. سلجوقی چهره نمود

 (. 11-10، 1011فرحانی، )ذکر کرد

 

 

 
 (10: 1011فرحانی، ) نمایی از مسجد جامع ورامین(. 1)شکل

 

ترتیب ضمن اینکه در ساختمان بنا به کندو بدینین از آجر ساخته شده و ترکیب آجرها جا به جا فرق میمسجد جامع ورام

 (.131: 1011بویل، )ای و جناغی هستندها غالباً استوانهطاق. کار رفته، در عین حال نمای بنا و تزیین آن نیز با آجر است

از خصوصیات ویژه مسجد جامع ورامین، تزیینات . متر بوده استتیسان 11× 11اندازه آجرهای به کار رفته در این مسجد 

کاری و ، کاشی(1شکل) های قبل و شامل آجرکاریبه کار رفته در آن است که آن نیز در ادامه تزیینات معماری دوره

خارجی بنا های داخلی و های مختلف اجرا شده و در انواع هندسی، گیاهی و نوشتاری در قسمتگچبری است که با روش

آجرهای به کار رفته در تزیینات آجرکاری مسجد، از نوع قالبی و تراش در نمای خارجی و داخلی بناست . تجلی یافته است

 های مقدس مانند اهلل، محمد و علیهای متعدد مذهبی اعم از قرآنی و نامکه در ایجاد نقوش متفاوت هندسی و نیز کتیبه

 



                             
 
 

  
 
 

 

 

( سردر و ایوان)های جنوبی و شرقی، گنبدخانه مقصوره و مجموعه ورودی ایوان. خشیده استبه این بنا بای ویژه جلوه

سردر ورودی مسجد در  .مسجد، هریک به ترتیب بیشترین تزیینات آجرکاری موجود را در مسجد جامع ورامین دارند

متر، به  13/0متر و عمق  13/1این سردر با عرض دهانه . متر ارتفاع دارد 11قسمت شمال بنا واقع شده است و حدود 

سردر دارای طاقی با قوس جناغی و در دهانه قوس . آجری حیاط خارجی مسجد قرار دارد  متر باالتر از کفسانتی 13اندازه 

ای و الجوردی و نما با قطعات کاشی فیروزههمه سطوح ستون. ی طاق ادامه داردنمایی تزیینی است که تا تیزهدارای ستون

ها با آجر، کاشی و این قاب. شکل قرار گرفته استطاق ایوان درون قابی مستطیل. چینی تزیین شده استهای گرهبا طرح

 (. 13-11: 1011فرحانی، )چینی تزیین شده که بخشی از آن فروریخته استهای گرهطرح

 

 
 (13: 1033اللهی، اصل و آیتصحافی)در مسجد جامع ورامین یتزیینات آجرکار(. 1)شکل

 
نیز با آجر و کاشی تزیین یافته و در وسط آن، نقش یک شمسه وجود دارد و گرداگرد آن با  (1شکل ) گنبد عظیم مسجد جامع ورامین

 ( 13: 1011کاظمی، )کاری شده استای آجری، کاشیاسامی پیامبر و نام اهلل در زمینه

 

 
 (133: 1030پور، اصفهانیزاده و خادم)تزیینات آجرکاری در مسجد جامع ورامین(. 1)شکل

 

 



                             
 
 

  
 
 

 

 

-به چشم می( 3شکل)عالوه بر تزیینات آجرکاری در ایوان شرقی مسجد، تزیینات زیبای آجری در ایوان جنوبی مسجد 

کاری، تزیینات این ایوان شامل کاشی. ترین بخش مسجد جامع ورامین استترین و تزیینیایوان جنوبی مسجد بزرگ. خورد

پیچ از نمای فتیلهحاشیه جرزها و قوس ابتدای ایوان، با ستون. های متعدد استکاری و کتیبهسگچبری، آجرکاری، مقرن

-های جانبی ایوان نیز با آجرکاری به اشکال ستاره هشتقسمت. ای رنگ و سفال بدون لعاب تزیین شده استکاشی فیروزه

از ترکیب آجرهای معمولی، تراش و قالبی شکل های آجرچینی طرح. پر و صلیبی تا زیر کتیبه سراسری تزیین شده است

در حاشیه این ایوان که به طور مفصل آجرچینی شده، از ته آجرهای مربع فرروفته لعابی به رنگ آبی استفاده . یافته است

های آجری به ضخامت یک آجر در پوشش ضخیم گچی به طور کلی طرح. ها اسامی مقدس درآورده شده استشده و از آن

دار مالیده ختمان ساخته شده است، ولی در یک ناحیه طرح آجری بر روی پوشش گچی که به آجر صاف شبکهروی سا

 (. 31: 1013خمسه، )شده، قرار گرفته و این شبکه به نوبه خود در پوشش گچی روی ساختمان فشار داده شده است

 

 

 
 (13: 1011فرحانی، )نهای کوفی و آجرکاری ایوان مسجد جامع ورامیبخشی از کتیبه. 3شکل 
 

 

 گنبد سلطانیه زنجان -0-0
. هجری احداث شد 310تا  330سال، از  13در مدت ( سلطان محمد خدابنده)گنبد سلطانیه در دوران حکومت اولجایتو 

که طول هر ( 1شکل )ضلعیگنبد سلطانیه بنایی است هشت. متر است 1/11ی گنبد متر و قطر دهانه 1/11ارتفاع گنبد 

و با هشت ( چهار بزرگ و چهار کوچک) هشت ضلع داخل بنا در طبقه همکف به صورت هشت ایوان. متر است 13ن ضلع آ

 (.11: 1013اکبری، )مناره است و هشت ایوان خود یادی است از هشت در بهشت

 



                             
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 
 (11: 1033زمرشیدی، )کلیاتی از بنای گنبد سلطانیه. 1شکل

 

 13آید، در انیه که یکی از شاهکارهای هنر معماری ایران و دنیای اسالم به شمار میمعروف به گنبد سلطمقبره اولجایتو 

 . کیلومتری جنوب شرقی شهرستان زنجان و در شهر سلطانیه واقع شده است

مانند بسیاری از بناهای دوره ایلخانی . کنج یا فیلپوش قرار دارد و از نوع گنبدهای دوپوش پیوسته استگنبد بر فراز سه

ام گرفته تزیینات در نمای خارجی و نمای داخلی ساختمان و در دو دوره انج. بد سلطانیه نیز تزیینات بسیار زیادی داردگن

های داخلی ساختمان به طور است که در قسمت (3شکل )کاریشامل آجرکاری، گچبری و کاشیتزیینات دوره اول . است

دوره دوم تزیینات بیشتر شامل گچبری با نقش و نگار و در بعضی  .جداگانه و در بعضی جاها توامأن به کار رفته است

بدنه اصلی گنبد و تمام ساختمان آن با آجر محکم (. 30: 1010کیانی، )هایی از آیات قرآنی استها به صورت کتیبهقسمت

-اری تزیین نمودهکای و الجوردی و آبی به شیوه معرقهای فیروزهساخته شده است و سپس روی گنبد را با روکش کاشی

  (.130-131: 1031، حاتم)اند

این بنای . ای داردبنای عظیم گنبد سلطانیه که شاهکار معماری ایران در دوره اسالمی است، از بسیاری جهات ارزش ویژه

ر داشتن دهد که معمار یا سازنده یا سازندگان بنا، عالوه بباشکوه که کلیه اجزای آن باهم، هماهنگی کامل دارد، نشان می

ها را دقیقاً به های ریاضی و محاسبات ریاضی نیز به خوبی آگاه بوده و آنتجربه و مهارت، در معماری و شهرسازی از نسبت

 .اندکار برده

 

 

 

 

 



                             
 
 

  
 
 

 

 

 

 
 (133: 1031، شکفته و همکاران)ینات گنبد سلطانیهترکیب آجر و کاشی در تزی(. 3)شکل

 

 

 گیرینتیجه
آجرکاری یکی . با بناها و آثار مختلف، از ویژگی طرح، اجرا و خصوصاً تزیینات بدیع برخوردار استهمتای ایران معماری بی

در دوره سلجوقی . آیدناپذیر معماری اسالمی ایران به حساب میترین تزیینات و عناصر تزیینی و بخش جداییاز مهم

سازی بنا و اکثر دیوارهای بنا همه ن ایلخانی اسکلتگردید، اما در دوراقسمت اعظم تزیینات ساختمانی شامل آجرکاری می

افتد، اما در ترکیب و تلفیق با عناصر تزیینی در دوره ایلخانی تزیینات آجرکاری به تنهایی از رونق می. اندبا آجر بنا شده

دوران یعنی مسجد توان در بناهای شاخص این شود که بهترین گواه بر این ادعا را میدیگر مانند گچ و کاشی شکوفا می

، (لوزی)های آجرکاری از قیبل مربع اریبیطرح. جامع اشترجان، مسجد جامع ورامین و گنبد سلطانیه زنجان مشاهده کرد

ای در مسجد جامع اشترجان های مربع اریبی و تسمهدار در این دوران رایج بود که طرحای یا صلیبی، جناغی و زاویهتمسه

توان دوره ایلخانی را دوره کاهش تدریجی به طور کلی می. کنندمسجد جامع ورامین خودنمایی میدار نیز در و طرح زاویه

 . کاشی دانست -هنر آجرکاری نسبت به دوران سلجوقی و دوره به کارگیری تکنیک ترکیبی آجر
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