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جایگاه هنر آجركاری تزیینی در معماری دوره
پهلوی اول
مصطفی كیانی

*

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/9/27 :تاریخ پذیرش نهایی)92/2/21 :

چکیده
هنرآجركاری به عنوان پدیدهای برجسته در تاریخ معماری این سرزمین ،دارای اصالت و پیشینهای غنی
است و با گونههای تصویری و تزیینی مختلف ،حضور و هویتی دیرینه داشته است .در دوره معاصر ،همزمان با
میراث داری این اصالت از گذشته ،با معماری معاصر جهانی (از نئوکالسیک تا مدرن) تالقی داشته که در فرآیند
این همنشینی ،تركیب،تلفیق و تاثیرپذیری خود ،شكلها و بیانهای تصویری متفاوت و یا تازهای آفریده که
منجر به بروز شکلهای جدیدی از تزیینات در معماری معاصر ایران گشته است .این نوشتار ،بدنبال پردازش
و بیان آن است كه هنر تزیینی آجركاری در دوره معاصر و به ویژه در عصر پهلوی اول (1299-1320شمسی)،
علیرغم تنوع سبكی در معماری ،توانسته است تعدد تركیبات طرح و تنوع نقش و فرم را ایجاد كند كه در
مقطع معاصر به عنوان شیوه شاخص ،منحصر به فرد و بازگوكننده هنری ایرانی است .در این تحقیق ،با شیوه
پژوهش كیفی و سپس با استناد و انطباق به  32اثر تزیینی در  7حوزه کاربری تزیینی كه در آثار معماری با
كاربریهای متفاوت و در شهرهای مختلف این دوره انجام گشته ،نتایجی را حاصل شده كه نشان میدهد،
هنر آجركاری تزیینی در دوره پهلوی اول ،چه در طرح و نقش ،چه در تركیب مصالح تزیینی و در بستر حوزههای
مختلف سبكی معماری این دوره (طبق جدول و نمودارهای ارائه شده ) ،به چه میزان در فرآیند نوپردازی
تزیینی خود ،متاثر از آثار گذشته ایرانی اسالمی و یا كالسیك ایرانی و غربی بوده است.

واژههای کلیدی
معماری معاصر ایران ،معماری دوره پهلوی اول ،هنر آجركاری ،هنر تزیینی.
*تلفن ،09121901544 :نمابر.E-mail: kiani@art.ac.ir ۰۲۱-۴۴۲۵۷۸۹۷ :
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مقدمه
تزیینات و آرایههای تزیینی ،بخش جداییناپذیر از بناها و
معماری هر فرهنگ و سرزمینی است .این موضوع در سرزمین
ما جایگاه رفیع و ارزشمندی دارد و این هنر چه در عرصه داخلی
فضاها و چه در سطوح بناها ،زمینه پیوند گسترده دیگر هنرها را با
معماری برقرار كرده است و زمان و عرصه تاریخ نشان داده است
كه همه این بدایع ،از ارتباط انسانها ،تالقی فرهنگها و رویش
اندیشهها و اعتقادات پدید میآید.
"سرچشمههای آرایش معماری ایران به همان وسعت
ارتباط ایرانیان است .آنان از همه كسب فیض كردند ،از غرب
آسیا ،بینالنهرین ،آشور ،مصر و به همان اندازه از شرق  ...ولی
هیچكدام از این تاثیرات غربی و یا شرقی اثر عمیقی در عادات
مردمی نگذاشت كه برایشان نقشهای نمادی و مجرد جاذبهای
بیشتر و بیشتر داشت .جذب این مضمونها و سبكهای
ً
گونا گون پیچیده و غالبا مبهم بود ولی منشاء آنها هرچه باشد،
سرانجام در گنجینه هنر ایران جذب و از لحاظ ماهیت و كاربرد،
ایرانی شدند" (پوپ.)۱۳۴،۱۳۷۳ ،
ارزشهای هنری تزیینات و آرایش بناها را از جنبهای خاص
میتوان در تعامل و تعاطی فرهنگها و اقوام مختلف دانست.
این موضوع در ایران ،شاید بیش از هر عصر و تمدن تاریخی
اتفاق افتاد" .با آغاز عصر اسالمی در تاریخ آرایشهای معماری و
رابطه ساختمان با آرایش و تزیین آن فصل تازهای آغاز شد .در
سنت طرح و رنگ كه به آرامی به حد رشد میرسید و در مقام
بخشی اساسی از هنر ساختمان ،مایههای قدیمی دوباره پدیدار
گشت ،مایههایی كه از تماسهای قدیم با هند ،چین و غرب
هلنی پیدا كرده بود .كشف و به كارگیری مصالح و فنون تازه در

هیچ جای دیگر با یك چنین ذوق و آ گاهی همراه نبود( ".پوپ،
 )132 ،1373بنابراین مثلث مصالح ،فنون و طرح و نقش ،از یك
طرف و ارتباطات و یا تالقیهای تمدنی و فرهنگی از سوی دیگر،
مجموعهای از ارزشمندترین و متنوعترین هنرهای تزیینی را در
طی زمانی طوالنی در گستره این سرزمین ایجاد كرد .در این
مسیر" ،اشكال گونا گون تزیینات اسالمی كاربردی :گل و گیاهی،
هندسی و كتیبهای ابعاد عمیقتری داشتند ،تنوع بی پایانی كه
استادكاران معماری اسالمی توانستند در نگارههای گل و گیاهی
به كار گیرند و در الیههای مختلف به نمایش گذارند ،واری قالبی
است كه آنها را محصور كرده است و این در هر دو صورت اشاره ای
آشكار به بیكرانگی است" (هیلن براند.)168 ،1379 ،
دوره سلجوقیان ،عصر گسترش معماری و ترقی فوق العاده
هنر آجركاری میباشد و در این دوره است كه هنر معماری و
آجركاری در ایران تا سواحل مدیترانه و حتی آفریقا پیش رفت و
در معماری مصر و سوریه نفوذ پیدا كرد (سپنتا .)85 ،1345 ،اما
دوره معاصر نیز ،دوره ای دیگر در این فراز و نشیب تاثیر پذیری
از ارتباطات جهانی شد .دوره ای كه از عصر قاجار و متاثر از غرب
به آرامی شروع شد و در دوره پهلوی اول شتاب روز افزون گرفت.
در این دو دوره اخیر ،آنچه بیشتر خود را نمایان ساخت ،طرح
و نقشهایی تازه بود كه به شكل فزاینده ای حضور یافت و در
ً
كنار گنجینههای گذشته قرار گرفت .حضوری كه بعضا در تلفیق
و تركیب با هنر اصیل گذشته به طر حها و نقش هایی تبدیل شد
كه هنر آجر كاری تزیینی در معماری نیز در چنین زمره ای است
و همه این طرح و نقشهای آجری ،چه از گذشته و چه دوره
ً
متاخر ،تماما جزو میراث تاریخی و فرهنگی كشور قرار گرفته اند.

پیشینه موضوع
تزیینـات معمـاری كـه بـه شـكلهای مختلـف خـود را در
نمـا ،ورودیهـا ،فضاهـای داخلـی و بـه طـور شـاخص بـه عناصـر و
اجـزای معمـاری بیـان میكنـد ،هویـت و ارزش خـود را ،هماننـد
خـود معمـاری ،در مسـیر تحـول زیبایـی شناسـانه اش مینمایانـد.
تزیینـات را نمیتـوان از معمـاری جـدا كـرد امـا بـه مراتـب نسـبت بـه
معمـاری ،بیشـتر میتـوان نشـانههای تاریخـی ،هویـت اجتماعـی
و ارزشهـای فرهنگـی را از آن دریافـت كـرد 1.در سـرزمین ایـران،
تزیینـات معمـاری ،در تمامـی ،دورههـای تاریخـیاش چـه در عصـر
باستان و چه در دوره اسالمی اش ،بیانگر اندیشه و ذوق مردمانی
است كه معیارهای هنر و زیبایی قرار گرفته اند.
این هنر ساختمانی ،در دوره معاصر ا گرچه اصالت و گستردگی
گذشته را ندارد ،اما تنوع و بیان متفاوتی به خود گرفته است ،چرا
كـه از یـك طـرف خلـق پدیدههـای هنـری و تجربههـای تاریخـی بـه
صـورت مجموعـهای غنـی از گذشـته را با خـود دارد و از طرف دیگر،
تحـول جدیـد ارتبـاط بـا دنیـای مـدرن و عصـر حاضـر ،كـه پیوندها و

ارتباطهـای سـهلتری را ایجـاد كـرده ،باعـث بروز پدیدههـای تازه،
مختلف و متنوع در این هنر شده است.
در چندیـن دهـه اخیر ،پژوهشهایی در خصوص معمـاری دوره
ً
پهلوی اول انجام شده است كه عمدتا به تحوالت معماری و فرایند
سـبكی این دوره پرداخته شـده ،اما تحقیق در زمینه تزیینات آجری
(و بـه طـور كلـی تزیینـات معمـاری) ایـن دوره ،چندان به صـورت ویژه
و تخصصی انجام نشده است ،هر چند كه پژوهش در مورد تزیینات
ً
معماری و اصوال هنرهای تزیینی و تجسمی دوره قاجار ،بیشتر از دوره
پهلـوی اول صـورت پذیرفتـه اسـت .اما به دلیل ویژگیهای و شـرایط
سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی در آغـاز ایـن قـرن و پیدایـش اتفاقاتـی
جدید در هر زمینه ای ،شایسـته اسـت كه در زمینه هنرهای تزیینی
معمـاری دوره پهلـوی اول ،كنـكاش و پژوهـش الزم و گسـتردهتری
انجـام گیـرد .پژوهـش حاضـر بـه طـور مشـخص هنـر آجـركاری تزیینـی
در معمـاری ایـن دوره را بررسـی میكنـد و انتظـار دارد كـه فرضیـات و
پرسشهای ایجاد شده به پاسخی مدون و روشن منتج شود.
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روششناسی
الف :سوال تحقیق
پرسـش از چگونگـی و ماهیـت تزیینـات معمـاری ایـن دوره،
پرسشـی اساسـی و بنیادیـن اسـت كـه جسـتجو و تلاش بـرای
دریافتن پاسخ یا پاسخ هایی مناسب از آن ،مسیری برای پیمودن
و دسـتیابی بـه معرفـت شـناختی در قلمرو سـبك شناسـی هنرهای
تزیینی و تزیینات متنوع معماری تاریخ معاصر اسـت .بنابراین در
این مسیر ،پرسشهای اصلی نوشتار چنین بیان میشوند:
 نقـش و حضـور هنـر تزیینـی آجـركاری ایرانـی -اسلامی درمعماری این دوره چگونه است؟
در تالقـی و تعـدد و شـیوههای ایجـاد شـده معمـاری دورهپهلـوی اول ،تركیـب و یـا تلفیـق سـبكی در تزیینـات آجـركاری در
سـطوح معمـاری ایـن دوره چگونـه رخ داده اسـت و فرآینـد ایـن
تحول و تنوع چیست؟
و اینكه تزیینات معماری (و در اینجا تزیینات آجركاری) دراین دوره توانسته است شیوه شاخص و منحصر به فردی ایجاد
كند؟
ب :فرضیه تحقیق
معمـاری غنـی ایرانـی و اسلامی دورههـای گذشـته ،تاثیـری
غیرقابـل تردیـد را بـر آینـدگان خـود گذاشـته انـد .ایـن تاثیـر را در هـر
دورهای میتـوان مشـاهد كـرد .حتـی دوره قاجـار و بعـد از آن دوره
پهلـوی ،كـه بیشـترین تاثیـر را از غـرب و معمـاری مـدرن گرفتنـد.
حضور عناصر مهم در معماری و سبكهای پیشینیان بر این دوره
را نمـی تـوان انـكار كـرد .یكـی از عناصـر مهـم در معمـاری از منظـر
زیبایی شـناختی ،موضوع تزیینات و آرایه سـاختمان اسـت و یكی
از تزیینـات ارزشـمندی كـه همیشـه در طـول حضـور تاریخـیاش
در معمـاری ،مطـرح و روبـه توسـعه و ترقـی بوده اسـت ،هنـر تزئینی
آجـركاری در فضاهـای داخلـی و بیرونـی بناهاسـت .آنچـه از دوره
پهلوی اول ،بنا به بررسیها و یا نگرشهای تاریخ معاصر استنباط
میگـردد ،ایـن اسـت كـه ایـن دوره سراسـر و در هـر زمینـهای تحـت
تاثیـر غـرب بـوده و یـا بـه گونـهای سـریع ،فراینـد تجدد و یـا مدرنیته
كـردن خـود را از غـرب فـرا گرفتـه اسـت .در بسـیاری از زمینههـا،
نشانهها حا كی از این اتفاق است ،حتی در معماری ،اما در بعضی
از عرصههـای معمـاری ،ریشـهها و اثـرات گذشـته معمـاری ایـن
سرزمین را میتوان مشاهده كرد.
فرضیـه ایـن اسـت كـه معمـاری دوره پهلـوی اول ،علیرغـم
حضـور فعـال و اثرگـذار غـرب در دوره كوتـاه و پـر سـاخت وسـازش،
موجودیتـی چشـمگیر و منحصـر بـه فـرد در عرصـه تزیینـات آجـری
داشـته و بـه نظـر میرسـد كـه ایـن تزیینـات ارزشـمند آجـری و نیـز
حضـور اسـتادكاران ایرانـی و سـازنده آنها ،در البلای موضوعات و یا
معمـاری متحـول شـده ایـن دوره ،چنـدان مـورد توجـه و پـر مهـری
قـرار نگرفتـه انـد .بـه عبارتـی آنچه در تحول و دگرگونـی معماری این
دوره پدید آمده است ،همگی ناشی از برداشت ،تقلید و یا اقتباس
ً
از غـرب نبـوده اسـت ،بلكـه الزامـا حضـور هنـری پیشـینیان و نقـش

هنرمندان و اسـتادكاران معماری سـنتی را در آثار این دوره بیسـت
ساله میتوان جستجو و شناسایی كرد.
ج :روش تحقیق
روش پژوهشی این نوشتار به صورت تركیبی از روش استدالل
منطقـی و راهبـرد نمونـه مـوردی (یـا بـه عبـارت بهتـر چنـد مـوردی)
اسـت .ضمـن اینكـه پارادایـم تحقیـق از نـوع پژوهـش كیفـی اسـت،
بـه گونـهای كـه فرضیـات و گزارههـای تحقیـق در بخـش اول ،از
نظـر منطقـی بـه هـم مرتبـط بـوده و مسـیر فكـری پژوهـش را تعییـن
و هدایـت میكنـد .در بخـش دوم ،مـوارد مطالعاتـی كـه بـه عنـوان
نمونههـای انتخابـی تعییـن شـده اسـت ،طبـق یـك جـدول مـورد
ارزیابـی و قیـاس قـرار میگیرنـد .بنابرایـن بـا توجـه بـه نتایـج جدول
میتـوان بـه فرضیـات تبییـن شـده رسـید .ایـن تحقیـق بر آن اسـت
كـه حضـور و نقـش ایـن هنـر را در ایـن دوره بـا تكیـه بـر متغیرهـا و
قیاسهای تطبیقی راستی آزمایی نماید.

زمینههای تغییر و تحول در دوره معاصر
در معمـاری ایـران بعـد از دوره صفویـه ،بـه واسـطه ارتبـاط،
ً
تعامـل و یـا تقلیـد از غـرب ،بعضـا آمیختگیهـا و یـا التقاطهایـی در
سـبك معمـاری ایجـاد گردیـده كـه خـود بـه سـبك و یـا شـبه سـبك
تبدیـل گشـته اسـت .در زمـان قاجـار ،بـه دلیـل ارتبـاط سـفرا،
بازرگانـان و یـا مسـافرتهای دربـاری و ره آورد ایـن ارتباطـات ،فـرم
قـوس رومـی (نیـم دایـرهای) در معمـاری ایـران بـه طـور گسـترده
شـكل گرفـت كـه بـه جهـت گـذر زمـان و آمیختگـی بـا هنـر معمـاری
گذشـته ایـران و فرصـت تبدیلپذیـری توسـط معمـاران عصـر خود،
كـم كـم بـه نوعـی سـبك منحصـر بـه فـرد در معمـاری معاصـر شـد كه
امروزه از ویژگیهای سـبكی معماری قاجار محسـوب میشـود .اما
این موضوع هرچه به دوران متاخر نزدیكتر شد رنگ تقلید صرف
و یـا پذیـرش كامـل بـه خـود گرفت" .عامـل زمان و مفهـوم آن نقش
تعییـن كننـده ای در حركـت تحـول سـاز معاصـر داشـت .موقعیـت
ثابـت و تغییـرات كنـد گذشـته ،بـه وضعیـت پویـا ،غیریكنواخـت و
شـتابان دوره معاصـر تبدیـل شـده بـود .كندی سـرعت تحوالت در
گذشـته ،فرصـت تطبیـق و هماهنگـی بـا نیازهـای معمـاری را ایجاد
میكرد ،اما تغییرات اجتماعی جدید ،زمان تحوالت معماری را نیز
دسـتخوش سـردرگمی و نارسـایی كرد و به ناچار معماری جدید با
عملكـردی جدیـد ،بـه پذیـرش آن معمـاری روی آورد كـه تغییـرات
و نیازهـای اجتماعـی آن را پذیـرا شـده بود(كیانـی۱۴۷،۱۳۸۶ ،؛
رجبی. )1355 ،
امـروز میتـوان بسـیاری از نمونههـای معماری و سـاختمانی را
در شـهرها مالحظـه كـرد كـه بـه دالیـل مختلـف از جملـه حضور یك
عملكـرد جدیـد در معمـاری (مثـل بانـك ،كه پیش از این سـابقهای
در معماری این سـرزمین نداشـته اسـت) و یا به دلیل سرعت تغییر
و تحـوالت كـه فرصـت تبدیلپذیـری و تلفیـق بـا معمـاری گذشـته
نداشـته و یـا ضـروت و نیـاز و دیگـر عوامـل اقتصـادی و سیاسـی و
ً
فرهنگـی ،بناچـار عینـا مـورد پذیـرش و حضـور در صحنـه معمـاری
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نمودار -1نمودار ترکیبی از پیدایش هنرهای تزئینی در دوره پهلوی اول.

كشـور قرار گرفته اسـت .ا گر دوره قاجار را آغاز گر این تلفیق پذیری
محسـوس تلقـی كـرده و بـه گونـهای منطقـی بدانیـم كـه شـكل اول
را بـه خـود میگیـرد ،معمـاری عصـر پهلـوی اول ،ادامـه دهنـده این
تغییر پذیری اسـت كه مشـهود ،سـریع و به گونهای تقلید وار است
كه شـكل دوم را در بر میگیرد ،هر چند كه باز هم در معماری عصر
پهلوی اول ،نمونه هایی از شكل اول را میتوان مشاهده كرد.
روشـن اسـت كـه تغییـر و تحـوالت و نیـز رویكردهـای ایجـاد
شـده در عرصههـای مختلـف سیاسـی و اقتصـادی ،تاثیـرات خـود
را در دیگـر زمینههـای فرهنگـی و اجتماعـی ایجـاد میكنـد .همیـن
اتفاقـات و تحـوالت در بسـتر معمـاری و شهرسـازی نیـز واقـع افتـاد.
بـا حركـت سـریع تـر در رویكـرد بـه بـرون گرایـی دوره پهلـوی اول،
خیابانها و نمای خیابانی مكانی برای بروز این نوع معماری و به
تبـع آن نمایـش نمـا و تزیینـات میشـود .دیگر تنهـا درون خانهها و

یا بناهای اصلی شـهر و یا كاخها ( كه از چشـم عموم دور هسـتند)،
تنهـا مظهـر نمایـش معمـاری نیسـت و حركـت كنـد و اولیـهای كـه
در اواخـر قاجـار از درون گرایـی بـه برونگرایـی روی كـرده اسـت ،در
ایـن عصـر ،سـرعت بیشـتر و نمایـش متفـاوت و متحول شـده ای به
خـود میگیـرد" .معمـاری خیابانـی ایـن دوره را میتـوان معمـاری
خیابانی نوگرای ایران نامید كه با تكنولوژی جدید و متاثر از مبانی
مدرنیسم در شرایط ایران متحول شده و شروع آن در تهران بوده
اسـت ...از مهـم تریـن ویژگیهـای ایـن معمـاری ،تنـوع كالبـدی
ً
است كه بعضا پس از تغییرات در تقارن ،به عنوان ارزشی جدید در
معیارهای زیبا شناسی نما وارد شده و در این راستا عوامل متعدد
فرهنگی و تكنولوژیك در شكل گیری آن موثر بوده است" (ذكاوت،
.)179 ،1389
در اینجـا خیابـان عرصـه جدیـدی بـرای معمـاری میشـود ،در

تصویر  -1دبیرستان البرز ،نمای جنوبی بال غربی ،تهران 1306 ،ش.

تصویر -2خانه مسكونی .تهران.
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واقع "خیابان به عنوان مكانی برای آمد و شد ،داد وستد ،كسب و
كار و نیز گردش شد كه هویت و موجودیت خود را به طور عمده در
ً
این دوره بیسـت سـاله به دسـت آورد و بدنه خیابانها غالبا شامل
نماهایـی بـا ردیـف مغازههـا و یـا ورودیهـای تجـاری و در یكـی دو
طبقه شكل گرفت و روبه رشد كرد( ".كیانی .)۲۴۶،۱۳۸۶ ،افزون
بر این ،رویكرد معماری برونگرا كه اینك سرعت و توسعه روز افزونی
گرفتـه اسـت ،مـكان نمایـش خانههـای مسـكونی بـا نمـا و تزیینـات
جدید خود میشود.

تعـدد سـبكی در معمـاری ،تنـوع شـیوههای
تزیینی
ً
معماری دوره پهلوی اول در دوره نسبتا كوتاه بیست ساله اش
از تعدد سبكی در معماری برخودار است" .از یك طرف نگرش گذر و
دوری از تفكر سنتی و یا مذهبی ،از طرف دیگر بازیابی و احیای دوره

تصویر  -3بنای میدان سنگ ،كاشان.

تصویر  -5بانك بازرگانی (تجارت)  ،ورودی اصلی ،اصفهان 1305 ،ش.

اقتـدار باسـتانی و از جانـب دیگـر نگرش مدرنیزاسـیون و طلب كردن
پدیدههـای غربـی و خارجـی ،سـه دیـدگاه فكـری بود كـه متعاقب آن
سه نگرش سبكی در معماری این دوره حاصل نمود 2.حتی تداخل
اندیشهها و نگرش دو سویه یا چند سویه نیز در پیدایش بناهایی با
شـیوه تلفیقـی موثـر بـود (كیانـی .)۲۶۷،۱۳۸۶ ،تعـدد و تنوع بناهای
دوره پهلوی اول و میزان باالی ساخت و ساز در این دوره (و به ویژه
در سـاخت بناهـای دولتـی و عمومـی) ،امـكان جسـتجو و كنـكاش
بیشـتر ،مقایسـه دقیقتـر و دسـتهبندی بهتـر را در تزیینـات معماری
ایـن دوره فراهـم میکنـد به خصوص كه ایجاد این بناها در دوره ای
ً
نسـبتا كوتاه (دوره بیسـت سـاله) اتفاق افتاده است .بنابراین ،زمان
كوتاه ،تنوع و فراوانی بنا ،پرا كندگی و وسعت مكانی ،هر سه ،عوامل
موثر در شناخت شایسته و استنادی به هنرهای به كار گرفته شده
برای معماری این دوره است.
ایـن سـه سـبك ایجـاد شـده (شـیوه سـنتی اسلامی ،شـیوه
باستانی ،شیوه غربی و مدرن ) ،ا گر چه رویكرد سبكی خود را در یك
دوره تحول و تغییرات شـدید سیاسـی و اجتماعی و فرهنگی ایجاد
كردنـد ،امـا بـه جهـت فشـردگی زمانـی ،بناهایـی پدیـد آمدنـد كه به
گونهای مشخص ،شیوهای تلفیقی و تركیبی از دو یا سه سبك فوق

تصویر  -4مجموعه مارکار ،یزد1306-1312 ،هـ.ش.

تصویر-6خانه مسكونی (یوسف رضایی) ،كاشان.
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تصویر  - ۷آتشكده آدریان ،نمای اصلی .تهران  1296ش.

تصویر  -۹خانه مسكونی ،اهواز.

تصویر -۸بیمارستان اخوان ،كاشان 1315 ،ش.

تصویر  -۱۰كارخانه برق ،كرمان 1310 .ش.

تصویر  -۱۱خانه مسكونی(جلیل عرضی) قزوین.

تصویر  -۱۲خانه مسكونی (خانه باقری) ،ساری.
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هسـتند .این تنوع و تلفیق در تزیینات و عناصر شـاخص معماری
بنـا ،خـود را بـه مراتـب بیشـتر نشـان میدهـد .چنانچـه بـه بعضی از
بناهـای ایـن دوره (بـه ویـژه بناهایـی كـه تـا قبـل از  ١٣١٢شمسـی و
3
پیـش از غالـب شـدن تدریجـی معماری سـبك مدرن پدیـد آمدند)
نگاه شود ،به وضوح این تركیب مشاهده میگردد.
اما تزیینات در معماری این سالها از دو جنبه قابل توجه است:
 -١مصالـح -٢ ،طـرح و نقـش ،و بدیهـی اسـت كـه بـا توجه به مطالب
پیشـین در مورد سـبك و شـیوه و با اندكی تبیین و گسـترده كردن این
شیوهها هریك از این دو جنبه شكلهای تركیبی و تلفیقی را نیز با خود
به همراه دارد .بنابراین ا گر بخواهیم تزیینات این دوره را در نموداری
كه دو معیار "مصالح و نقش تزیینی" و "سبك معماری" را داشته باشد
بیان كنیم ماتریسی حاصل میشود كه مجموعه ای تركیبی ،متنوع و
تلفیقی از تزیینات را پدیده میآورد (نمودار.)1

نماهای آجری ،آجر كاری تزئینی
مصالـح سـاخته شـده در نمـا و تزیینـات معمـاری ایـن دوره،
هماننـد گذشـته ،از تنـوع و تعـدد قابـل توجهـی برخـوردار اسـت و بـه
دلیـل تحـوالت و رویكردهـای جدیـدی كـه در معمـاری و سـاختمان
سازی ایجاد شده ،تاثیرات آن را نیز در مصالح تزیینات میتوان دید.
در دوره پهلـوی اول اسـتفاده ،از آجـر در نمـا و تزیینـات نه تنها كاهش
پیدا نكرد بلكه رونق خاصی (به ویژه در دهه اول حكومت) پیدا كرد.
" نهضت عمران و آبادانی و ساخت و ساز فراوان به همراه سهولت در
كار ،اسـتفاده از آجـر را در اولویـت قـرا داد بـه طوریكـه در مـدت زمانـی
كوتـاه ،بافـت جدیـد آن دهههـا بـه شـكل مـوزون و هماهنـگ دارای
بناهای آجری به رنگهای زرد و قرمز شـد و به شـكل وسـیع نخسـت
در بناهای اداری و سپس در بافت تجاری و خانههای مسكونی رایج
گشـت (كیانـی .)238،۱۳۸۶ ،خیابانهـای تـازه تاسـیس (چـه در دل
بافتهـای قدیـم و چـه در محدودههـای جدیـد) كـه در ابتـدای ایـن
دوره در ا كثـر شـهرهای كشـور كشـیده شـدند ،همگـی دارای نماهـای
یكدسـت ،هماهنـگ و در یـك و یـا دو طبقـه هسـتند .4نمونههـای
شـاخص در آثـار معمـاری ایـن دوره را میتـوان بـه بناهـای دبیرسـتان
البـرز ،سـاختمان پسـت ،مدرسـه انوشـیروان ،مدرسـه فیروزبهـرام،
سـازمان ثبـت اسـناد ،مـوزه ایـران باسـتان ،كتابخانـه ملی (سـابق) در
ً
تهران و ساختمان دارایی آمل اشاره كرد كه تقریبا به تمامی از نما و
تزیینـات آجری اسـتفاده شـده اسـت.
هنـر آجـر كاری و آجـر تزیینـی در نیمـه اول در دوره پهلـوی
اول ،نقـش عمـده و یـا اول را در پوشـش بناهـا دارد .در ایـن دوره،
ا گرچـه دلیـل اسـتفاده زیـاد آجـر در پایتخـت و همـه شـهرها بـه
جهـت فراوانـی سـاخت و سـاز و سـرعت و سـهولت در اجـرا بـوده
اسـت ،ولـی بـه اسـتناد بناهـای ایـن دوره میتـوان گفت كـه تمامی
شـكلهای آجـر تزیینـی كـه پیـش از این در معماری آجری گذشـته
ایـن سـرزمین بـه كار رفتـه ،الگـو و دسـتمایه هنرمنـدان ایـن دوره
معاصـر بـوده اسـت .آجـركاری قالبـی(ُ 5مهـری) ،آجـركاری تزئینـی،6
آجـر كنـده كاری ،7آجـر تزیینـی 8پیـش بر و نیـز تزیینـات تلفیقی آجر
و كاشـی ،همگـی بـه شـكلهای مختلـف ،كم و زیـاد و در طر حهای

تصویر  -13خانه مسكونی -خیابان جمهوری ،خیابان میرزا كوچك خان ،تهران.

تصویر  -14كاخ شهربانی (وزارت خارجه) ،نما و ورودی جنوبی ،تهران ۱۳۱۴،ش.

تصویر  -15مدرسه فیروز بهرام ،تهران۱۳۱۱ ،ش.
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تصویر  -16هتل بیستون ،نمای جانب خیابان ،كرمانشاه 1310-1312 ،ش.

تصویر  -17خانه مسكونی (خانه برازنده) ،سنندج.

جدیـد بـه كار گرفتـه شـده انـد.
بنابرایـن بـا بررسـی نمونههـای مختلـف تزیینـات آجـری،
میتـوان ویژگیهـای خـاص در كاربـرد آجـر را در ایـن دوره اینچنین
مشـاهده كـرد.

ب :تلفیق سبكهای تزیینی
پشـتوانه غنـی هنـر آجـركاری گذشـته ،تاثیـرات و حضـور خـود را
در تزیینـات معمـاری ایـن دوره نمایـان سـاخته اسـت .همچنیـن
بـه دلیـل اثرگـذاری معمـاری اروپـا (و اینـك معمـاری مـدرن) در ایـن
عصـر ،تاثیـر تزیینـات سـبك غربـی نیـز در آثـار ایـن دوره مشـاهده
میشـود .از ایـن جهـت ،در تزیینـات آجـری بناهـای دوره پهلـوی
اول ،بـا هـر دو نـوع تزیینـات روبـرو هسـتیم :تزیینات آجـری با طرح
و نقـش سـنتی و اسلامی و نیـز تزیینـات آجـری بـه شـیوه معمـاری
اروپایـی .بنابرایـن ،بناهـای ایـن دوره ،بـه گونـهای هنرمندانـه و
خوشـایند و یـا بـه شـكل تركیبـات جدیـد و نـا مانـوس ،طر حهـای
آجـری تزیینـی را در بناهـا ایجـاد كـرده اسـت كـه خـود بیـان كننـده
نگـرش معمـاری ایـن دوره اسـت .پدیـدهای تزیینی كـه میتوان به
گونـهای آن را سـبك ممتـاز ،جدیـد و متفـاوت تلقـی كـرد.

الف :تركیب با دیگر مصالح
در تزیینـات معمـاری دوره پهلـوی اول ،همچنـان تكنیـك و
مصالـح بـه جـا مانـده از دوره قاجـار دیـده میشـود .ایـن میـراث
تزیینـی بـه شـكل تركیـب مصالـح مختلـف در هنـر تزیینـی بنـا
اسـت" .در دوره قاجـار ،سـر در ورودی منـازل دولتمـردان و اعیـان
و اشـراف ،هماهنـگ بـا رفتارهـای جدیـد اجتماعـی آنـان سـاخته و
پرداختـه شـده اسـت .آنهـا بـرای نشـان دادن موقعیـت اجتماعـی
و حفـظ جایـگاه و اعتبـار خـود ،در تزییـن ورودیهـا ،وسـواس و
سـلیقه خاصـی بـه كار بـرده و از مـواد و مصالـح مرغـوب و نقـش و
نـگار بیشـتری اسـتفاده میكردنـد .جنـس كتیبههـای بـه كار رفتـه
در دوره قاجـار از گـچ ،آجـر ،كاشـی و چـوب اسـت و عمـده تزیینـات
سـردرها بـه صـورت گـچ بـری ،آجـركاری و كاشـیكاری اجـرا شـده
اسـت" (محمـدی و رجبـی.)۱۹،۱۳۸۹ ،
امـا در دوره پهلـوی اول ،حضـور آجـركاری نسـبت بـه مصالـح
دیگـر بیشـتر نمایـان اسـت و در نمونههـای مختلـف ،تركیبـات
ً
آشـنا و بعضـا منحصـر بـه فـرد در تزیینـات آجـری دیـده میشـود.
همچنیـن در بسـیاری از طر حهـا ،تركیبـات مختلـف بـا مصالـح
دیگـر (حتـی سـیمانی) و نیـز همنشـینی و دركنـار هـم قرارگرفتـن
چنـد طـرح تزیینـی بـا مصالـح مختلـف اجـرا شـده اسـت و بـه نظـر
میرسـد كـه میـراث گذشـته همچنـان توانسـته اسـت بـه سـادگی و
یـا شایسـتگی توسـط اسـتاد كاران بـه كار گرفتـه شـود.

پ :تنوع و گستردگی كمی
هرچنـد میـزان و وسـعت تزیینـات معمـاری ایـن دوره بـه
فراوانـی ،دقـت و بـا جزئیـات بیشـتر نسـبت بـه معمـاری دورههـای
ً
پیشـین (قاجاریـه ،صفویـه و )...نیسـت و طر حهـا عموما از سـادگی
بیشـتری برخوردارنـد ،امـا بـه دلیـل گسـتردگی و تعـداد بناهـای
سـاخته شـده در ایـن مـدت كوتاه ،میتوان تعـداد متنوع و فراوانی
از انـواع تزیینـات (بـه ویـژه تزیینـات آجـری) را مشـاهده كـرد.
ت :تقارن در طر ح
یكـی از ویژگیهـای شـاخص تزیینـات آجـری در بناهـای ایـن
دوره ،رعایـت تقـارن در طر حهـا اسـت .در واقـع تمامـی بناهایی كه
به سـبك معماری باسـتانی ایرانی و سـبك سـنتی و اسالمی گذشته
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تصویر  -18خانه مسكونی (خانه احمدزاده) ،سنندج 1311 ،ش.

تصویر  -20خانه مسكونی (حسن پور) ،اراك۱۲۹۰-۱۳۰۰ ،ش.

تصویر  -22مدرسه ماركار ،یزد 1306-1312 ،ش.

تصویر -19دبیرستان شاپور (شهید كزازی) ،كرمانشاه.

تصویر  -21عمارت مسكونی (باغ خلیلی ) ،شیراز.

تصویر  -23ساختمان تجاری ،شمال خیابان جمهوری .تهران.
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تصویر  -24ساختمان تجاری ،سردر ورودی ،كاشان.

تصویر  -25ساختمان تجاری ،خیابان سعدی شمالی ،تهران.

تصویر -26ساختمان شیر و خورشید (موزه هالل احمر) .اصفهان 1315 ،ش.

تصویر  -28كارخانه اقبال (برج صنعتی كارخانه) یزد  1313 ،ش.

تصویر  -27ساختمان فرمانداری ،ایوان و نمای اصلی حیاط ،كرمان 1302 ،ش.

تصویر  -29كارخانه ریسباف ،نما و ورودی غربی كارخانه ،اصفهان۱۳۰۲،ش.
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و یـا معمـاری نئوكالسـیك اروپـا ایجـاد شـده اسـت ،ویژگـی تقـارن را
نیـز بـه همـراه دارد .امـا بناهایـی كـه در دوره آخـر پهلـوی اول و بـه
سـبك معمـاری مـدرن ایجـاد شـده ،چنـدان رعایـت تقـارن نـدارد و
ً
اصـوال در ایـن بناهـا آجـر به كار نرفته اسـت .بنابرایـن ویژگی تقارن
در تزیینـات آجـری را میتـوان گرایـش بـه سـمت گذشـته و یـا بهـره
گیـری از سـبكهای پیـش از مـدرن دانسـت.
ث :اجرای استادكاران ایرانی
ا گـر چـه در دوره پهلـوی اول حضـور مهندسـان و طراحـان
خارجـی و یـا مهندسـان ایرانـی از فرنـگ آمـده در طراحـی و اجـرای
آثار معماری این دوره شـاخص اسـت ،اما آنچه انكار ناپذیر اسـت،
ایـن اسـت كـه تمامـی تزیینات این دوره (به ویـژه تزیینات آجری)،
توسـط اسـتادكاران و معمـاران ایرانـی پدیـد آمـده كه ایـن ویژگی در
ً
بناهـای سـاخته شـده در نیمـه اول حكومـت كاملا صـدق میكند.
همچنیـن در عصـر صنعتـی و پدیـده انتقـال صنعـت از اروپـا بـه
ایـران ،شـكلی از معمـاری جدیـد و یا بین المللی بـه ارمغان آورد كه
شـروع آن تاسـیس پـی در پـی كارخانههای كوچـك و بزرگ صنعتی
بـود  ...در ایـن میـان ،نقـش معماری گذشـته و یا معماری سـنتی،
تطبیـق و هماهنگـی متناسـب و هنرمندانـه ایـن احجـام بـزرگ،
صنعتـی ،خشـن و فلـزی بـا محیـط و روحیـه معمـاری ایرانـی بـه
ً
توسـط نماسـازی و اسـتفاده از آجر و بعضا كاشـیكاری در ظاهر نما
و ورودی آن بـود (كیانـی .)148،۱۳۸۶ ،در دورهای كـه نـوع جدیـد
آمـوزش آ كادمیـك ،اجـرا و سـاخت نویـن بناهـا و پیدایـش معمـاران
دانشـگاهی در كشـور آغاز به شـكلگیری میكند و میرود كه كمكم
جایـگاه سـنتی و شـیوههای قدیمـی را بگیـرد ،حضـور اسـتادكاران
قدیمـی و آثـار آنهـا در بناهـای جدیـد را میتـوان دوره منحصـر بـه
فـرد ،قدرتمنـد و میـراث صاحـب سـبك تلقـی نمـود.
امـا در ایـن نوشـتار ،رویكـرد موضـوع بـرای تزیینـات آجـری در
معمـاری ایـن دوره اسـت كـه بـا توجـه بـه شـیوههای نقـش و طـرح
تزئینـی و نیـز در تركیـب بـا سـبكهای معمـاری ایـن دوره ،مطـرح
و تبییـن میشـود .بنابرایـن در انتخـاب سـاختمانهای نمونـه،
مالكهـای زیـر مـورد نظـر بـوده اسـت:
یكـم :گسـترگی مكانـی :سـعی شـده اسـت كـه علاوه بـر تهران،
نمونههـای مختلـف آثـار آجـركاری در بناهـای مطـرح شهرسـتانها
نیـز انتخاب شـوند.
دوم :تنـوع كاربریهـا :انتخـاب نمونههـای بررسـی شـده در
چندیـن حـوزه مسـكونی ،فرهنگـی ،آموزشـی ،اداری و تجـاری و...
بـوده اسـت.
سـوم :سـال سـاخت :عمدهترین انتخاب بر اساس سالهای
 1300تـا  ،1313یعنـی دورهای كـه بیشـترین آثـار آجـركاری تزئینـی
و در دوره رونـق سـبكهای معمـاری سـنتی ،معمـاری باسـتانی و
معمـاری كالسـیك غربـی بـوده اسـت.
چهـارم :موقعیـت تزییـن در بنـا :مـكان و محـل تزیینـات
بـر روی آثـار ،گسـتردگی قابـل توجهـی دارنـد ،امـا بیشـترین مـوارد
بـه كارگیـری تزیینـات آجـری ،در جـای بنـا و یـا بـه عنـوان عناصـر
معمـاری در سـاختمان ایـن عناصـر هسـتند:

تصویر -30تجاری ،ساختمان و بدنه میدان شهر ،ارومیه۱۳۰۲،ش.

تصویر-31مجموعه تجاری ،بدنه و نمای شهری میدان حسن آباد ،تهران 1302-1309 ،ش.

تصویر -32ساختمان تجاری و خدماتی ،گاراژ ایران پیما (چهارراه زند) .شیراز 1306 ،ش.

-1رخ بامها
 -2سرستونها و پایه ستونها
 -3ورودی و كتیبه باالی ورودیها
 -4كتیبه باالی پنجرهها و قابها آجری پنجره
 -5پخها و نبشها
 -6دیوارها و بدنهها
 -7بدنههای میدانی و شهری
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جدول -۱نمودار تطبیقی و مقایسهای تزئینات به سه رویکرد سبک ،نقش و مصالح.
شماره مكان تزئینات
تصویر
در بنا

رویكرد سبك معماری (در نما)

نام بنا

شهر

سال
ساخت

كاربری

دبیرستان البرز

تهران

1306

آموزشی

•

خانه مسكونی

تهران

-

مسكونی

•

3

بنای میدان سنگ

كاشان

-

خدماتی

•

4

مجموعه مار كار

یزد

1312-1306

اموزشی

بانك بازرگانی( تجارت)

اصفهان

1305

1
2

رخ بام

شیوه طرح و نقش

مصالح تزئینی

ایرانی ایرانی كالسیك
غیر
ایرانی
مدرن
تلفیقی اجری تركیبی
اسالمی ایرانی
اسالمی باستانی غربی

•

•

•
•

•

•
•

•

آجر كاری غالب است .فرم آجری مقرنس
كاری شاخص است
به طور كلی طرح و نقش آن ،میراث
دوره قاجار است

•

•

اطالعات و توضیحات تكمیلی

تركیب گچ كاری ،آجر كاری و كاشیكاری و نیز
سادگی طرح مشهود است.

•

فرم و طرح كالسیك غربی غالب است
-

اداری

•

•

•

خانه مسكونی (یوسف رضایی)

كاشان

-

مسكونی

•

•

•

تزئینات سر ستون به طور كامل كالسیك
غربی است

7

بیمارستان اخوان

كاشان

1315

بهداشتی–
درمانی

•

•

•

•

-

8

اتشكده آدریان

تهران

1296

دینی

•

•

•

طرح به طور كلی در دوره قاجار پایان یافته اما
این شیوه در این دوره ادامه یافته است

9

كارخانه برق

كرمان

1310

خدماتی

•

10

5
6

سر ستون و
پایه ستون

•

•

•

طرح و نقش لیرانی اسالمی غالب است.

خانه مسكونی

اهواز

-

مسكونی

•

•

•

طرح آجری به طور كامل بر گرفته از
نقوش كاشیكاری ایرانی اسالمی است

مجموعه باقری (خانه باقری)

ساری

-

مسكونی

•

•

•

-

خانه مسكونی( جلیل عرضی)

قزوین

-

مسكونی

•

•

•

طرح و تزیینات به طور كلی میراث دوره
قاجار است.

13

(جمهوری -میرزا كوچك خان)

خانه مسكونی

تهران

حدود
1305

مسكونی

•

14

كاخ شهربانی (وزارت خارجه)

تهران

1314

اداری

•

15

مدرسه فیروز بهرام

تهران

1311

آموزشی

•

16

هتل بیستون

خدماتی

•

مسكونی

•

عمارت مسكونی (احمد زاده)

سنندج

1311

مسكونی

•

11
12

ورودی و
كتیبه باالی
درب

خانه مسكونی ( برازنده)

17

كتیبه پنجره
و قاب آجری
پنجره

كرمانشاه 1312-1310
سنندج

-

• •

•
•

•

•
•

•

•

-

•

طرح ونقش ایرانی باستانی غالب است.

•

ظرافت طرح و دقت در اجرا از ویژگیهای
تزئینی این اثر است

•

-

•

طرح و نقش آجر كاری ایرانی غالب است

•

تنوع ،تعدد و ظرافت فرم های تزئینی از
ویژگی های اثر است

19

دبیرستان شاپور(كزازی)

كرمانشاه

-

آموزشی

•

•

• •

نوع آجرچینی در نمای ساختمان نیز به گونه
ای تزیینی و قابل توجه است.

20

خانه مسكونی (حسن پور)

اراك

1300-1290

مسكونی

•

•

• •

-

21

عمارت مسكونی (باغ خلیلی )

شیراز

-

مسكونی

•

•

•

برگرفته از كارهای پر كار و پر تكرار نقوش
غربی است

22

مدرسه ماركار

یزد

1306

آموزشی

•

• •

طرح ونقوش غربی (میراث دوره قاجار)
غالب است

شمال خیابان جمهوری

تهران

حدود 1310

تجاری

•

•

• •

-

24

سردر

كاشان

-

تجاری

•

25

سعدی شمالی – جمهوری
شرقی

تهران

حدود 1310

تجاری

•

26

18

23

27

پخ و نبش

دیوار وبدنه بنا

•

•

•
•

•

•

-

شیرو خورشید (موزه هالل
احمر)

اصفهان

1315

خدماتی

•

•

•

فرمانداری

كرمان

1302

اداری

•

•

•

•

28

كارخانه اقبال

یزد

1313

صنعتی

•

•

29

كارخانه ریسباف

اصفهان

1302

صنعتی

•

•

•

30

میدان شهری

ارومیه

1307

تجاری

•

میدان حسن آباد

تهران

-1302
1309

تجاری

•

گاراژ ایران پیما ( چهارراه زند)

شیراز

1306

تجاری-
خدماتی

31
32

•

-

•

• •
•

نمای ورودی كارخانه ها  ،تنها مكانی از
معماری صنعتی بود كه معماران سنتی
در آن نقش داشتند
-

•
• •

طرح ونقش ایرانی اسالمی كامال
غالب است
در سالهای اخیر بازسازی شده است
ممكن است نقوش تزئینی تغییر
كرده باشد

•
• •

بدنه میدانی و
شهری

عالوه بر آجركاری تزئینی ،آجر چینی
ایرانی در طرح مشهود است

-
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نتیجه
بـی تردیـد هنـر آجـركاری در معمـاری ایـران ،قدیمیتریـن و
پركاربردترین هنرتزیینی در فرایند تاریخی خود بوده است .بازبینی
ایـن هنـر اصیـل در دوره معاصـر و بـه ویـژه در معمـاری دوره پهلوی
اول ،الزمهی شـناخت كافی (دسـت كم تاریخی) و در تمامی ابعاد
سـبكی ،اقلیمـی و هنـری آن اسـت .در ایـن مقالـه سـعی گردیـد كـه
بـا تمركـز در یـك حـوزه تاریخـی معاصـر معمـاری و بـا بهرهگیـری از
تصاویـر موجـود و متعـدد ،ضمـن تبییـن و تشـریح اسـتفاده از ایـن
هنر تزیینی در این دوره كه به سـرعت رویكردی به سـوی معماری
مـدرن دارد .تنـوع و گسـتردگی اسـتفاده از آن كـه بـه شـكلی وسـیع
در تمامی شهرهای ایران به كارگرفته و یا آفریده شده بیان گردد.
امـا بـا مطالعـه تطبیقـی و بررسـی مقایسـهای كـه در معمـاری
تزیینی دوره پهلوی (طبق جدول  )1صورت گرفت ،میتوان موارد
شاخص و نتایج بارز آن را چنین تفسیر نمود.
• هنـر آجـركاری تزیینـی (و البتـه بناهـای آجـری) ،سـرآمد دیگـر
تزیینـات معمـاری معمـاری در ایـن دوره اسـت .ایـن رویكـرد در
قیـاس بـا اسـتفاده از مصالـح كاشـی ،چـوب ،فلـز ،گـچ ،سـنگ (و
همگی در شـكل تزیینی آن) به مراتب اسـتفاده و كاربرد فراوانتر و
اصلیتری داشته است.
• هنـر آجـركاری در ایـن دوره ،علیرغـم سـبكهای معمـاری
اصیل ایرانی اسالمی و یا تركیبی و تلفیقی ،توانسته است شیوهای
شـاخص و منحصر به فرد در مقطعی از تاریخ ثبت كند و نیز ایجاد
طر حها و شكلهای تازه و بدیع از هنر آجركاری ،نقش ارزندهای را

در بقای تداوم و غنیتر ساختن این گنجینه الغا كند.
• طر حهـا و نقشهـای تزیینـی و آجـری ایـن دوره – چـه میـراث
مستقیم گذشته و چه نقوش جدید و آمیخته با هنر و معماری غربی-
همگی توسط استادكاران ایرانی این دو دهه ایجاد شدهاند .تطبیق
پذیری و تلفیق هنرها كه همیشه و در طول تاریخ توسط هنرمندان
استادكار معمار به طر حها و شكلهای جدید و بدیع منجر شدهاند،
در این دوره هم آفرینش هنری جدید را به خود دیده است.
• آنچـه در هنـر آجـركاری گذشـته بـه وجـود آمـده ،بـه گونه ای
هنـر آجـركاری مسـطح و دو بعـدی بـوده اسـت و بـه نـدرت از شـكل
برجسـتهكاری در آجـركاری تزیینـی اسـتفاده شـده اسـت (بـر خلاف
ً
گـچ بـری و گـچ كاری كـه عمدتـا هنر برجسـته سـازی و حجم سـازی
در آن شـكل غالـب اسـت) .امـا در دوره پهلـوی اول ،هنـر و توانایـی
اسـتادكاران ایرانـی ،ایـن شـكل از هنر آجـركاری را كه در آن نقوش و
فرمهای برجسته بیافریند ،در تزیینات معماری ایجاد كرده است.
• عمده بناها و آثار مطرح این دوره كه آمیخته با هنر آجركاری
اسـت (فهرسـت تصاویر ارائه شـده نیز مبین این موضوع است) ،در
سـالهای قبـل از  1313ه.ش سـاخته شـدهاند .یعنـی در دورهای
كـه سـبك هنـر معمـاری ایرانـی ،اسلامی و باسـتانی ،سـبك ا كثـر
بناهـای ایـن دوره اسـت .انـدك انـدك پـس از ایـن سـالها و رویكـرد
به معماری مدرن و حضور مصالح دیگر همچون سنگ و سیمان،
سـبك معماری و هنر آجركاری كم رونق میشـود .هر چند این هنر
تزیینی تا به امروز از رواج و رونق نیفتاده است.

پینوشتها
 1هنرهای سـنتی و یا تزیینی ،گسـتردگی و تنوع زیادی در هنر سـرزمین ما
دارد .طبقه بندی و یا تقسیم بندی هنرهای سنتی به شرح زیر است:
• طراحی سنتی (نقشه كشی قالی و گلیم ،تذهیب ،تشعیر ،نقشبندی
و)...
• نگارگری
• نسـاجی ،رنـگ آمیـزی و چـاپ روی پارچـه( :قلمـكار ،كالقـه داری،
گرهخورد ،زری بافی ،گالبتون سازی ،مخمل بافی ،ترمه بافی ،دارایی بافی و ...
• هنرهـای چوبـی( :سـاز سـازی ،منبـت ،معـرق ،مشـبك ،گـره چینـی،
كندهكاری ،ریزه كاری ،نازك كاری ،خراطی و)...
• فلـز كاری( :قلمزنـی ،ملیلـه سـازی ،مشـبك كاری ،حكا كـی روی فلزات
و آلیاژهـا ،سـاخت محصـوالت فلـزی ،دواتگری و فرم سـازی ،كوفتـه گری ،فیروزه
كوبی ،مرصع كاری و)...
• معمـاری سـنتی و هنرهـای وابسـته بـه آن( :كاربنـدی ،گـره سـازی ،آجر
معرق ،آجر كاری ،آیینه كاری ،گچبری)...
• جلد سازی و صحافی سنتی( :سوخت ،كاغذ سازی)
• آثار ال كی (روغنی)
• حكا كی
• حجاری
• خط و خوشنویسی
• شیشه گری(تراش روی شیشه ،نقاشی روی شیشه و )...
• موسیقی سنتی و مقامی
• نمایشهای سنتی و آیینی

• سفال و كاشی (كاشی سازی ،كاشی كاری ،معرق كاشی،كاهش هفت
رنگ ،سفال و)...
• سوزن دوزی ،قالب دوزی و قالب بافی
• زیر اندازهای سنتی(قالی ،گلیم ،گبه ،سوزنی ،سوماك ،زیلو و)...
• رنگرزی سنتی
(تقسـیم بنـدی فـوق بـه دسـتور رییـس سـازمان شـورای هنرهـای صنعتـی
در سـال  1374و توسـط اسـاتید :محمـد حسـن سمسـار ،حسـین یـاوری ،جلیـل
گلشـن ،حسـین پورنـادری ،منوچهـر كالنتـری و عبدالمجیـد شـریف زاد صـورت
گرفتـه اسـت) [ :رجـوع كنیـد بـه مقالـه «هنـر سـنتی ،حقیقـت سـرمدی» نوشـته
عبدالمجید شریف زاده ،نشریه میراث فرهنگی ،شماره .] 15
ً
 2سـبكهای معمـاری ایجـاد شـده در دوره پهلـوی اول ،عمومـا ایـن سـه
شـیوه اسـت (اسلامی ،باسـتانی ،مـدرن) .امـا نگرشهـا و نقطـه نظـرات سـبكی
ً
متفاوت توسط دیگر صاحبنظران معاصر در این خصوص بیان شده كه معموال
همین تقسیم بندی اولیه را دارند.
 3دهـه دوم پهلـوی اول رویكـرد بـه بناهایـی اسـت كـه از نمـای سـنگی و یـا
سیمانی شكل گرفته اند ،دوره ای كه تاثیر معماری مدرن آغاز میگردد .بناهای
وزرات دارایـی ،امـور خارجـه ،بانـك ملـی ،مجموعـه بناهـای دانشـگاه تهـران،
ساختمان سینگر(خیابان سعدی) در تهران و بیشتر بناهای اصلی شهری كشور
نظیر شـهرداریها و  ...همگی بناهایی هسـتند كه در دهه دوم با نمایی سـنگی
و یا سیمانی ساخته شدند.
 4از نمونه فراوان میتوان :میدان محمدیه ،بافت تجاری خیابان فردوسی
تهـران و خیابـان شـاه (جمهـوری) ،خیابـان كاخ (فلسـطین) در تهـران و بـه عنـوان
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نمونههـای مسـكونی ،خیابانهـای نشـاط ،طالقانـی ،شـیخ بهایـی در اصفهـان و
مشابه آن (در همین محدوده بافت شهر) در شهرهای دیگر ایران مشاهده كرد.
ً
 5آجـركاری قالبـی ً(مهـری) برای سـطوح مختلـف قبال پیش بینی و طراحی
میشـد .این آجر كه به صورت نقوش هندسـی و اسـلیمی و گاه كتیبه ای به كار
گرفته میشد از هنرهای ویژه تزیینی در دروه ایلخانی است.
 6در این شیوه تزیینی ،هنرمندان آجر كار ،نقوش و تزیینات را با استفاده
از چیدن آجرها در كنار هم و نیز رنگ آنها اجرا میكردند.
 7آجـر كنـدهكاری از روشهـای تزیینـی اسـت كـه بـه صـورت "آلـت و لغـت"
اجـرا میگـردد" .آلـت” آن از آجرههای كندهكاری شـده و ”لغت” آن از كاشـیهای
فیروزه است.
 8به صورت عمده در كلمات و كتیبهها به كار میرفته است .در این روش
پـس از تهیـه گل مخصـوص و دادن ضخامـت مناسـب ،آن را در سـطح همـواری
قرار داده و كلمات مورد نظر را با ابزار نوك تیز از آن جدا كرده و پس از پخته شدن
به وسیله گچ در محل نصب میكرده اند.
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