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چکیده

با آغاز دوره ی پهلوی، مدرنیزاسیون در ایران شدت بیشتری یافت . یکی از عرصه هایی که مدرنیزاسیون 

در آن پدیدار گشت، معماری و شهرسازی بود. برونگرایی در معماری و شهرسازی، سبب پیدایش نماهای 

تزئینات آجری  اطراف خیابان ها ساخته شدند،  این دوره در  نماهایی که در  اکثر  بناها شد.  به شهر در  رو 

دیگر شهرها  و  پایتخت  نماهای  آجرکاری های  مدرنیزاسیون چگونه  که  است  این  پژوهش  مسأله  داشتند. 

ویژگی های  نفوذ سریع تر  یا  و  فرهنگی گذشته  تداوم سنت های  اندازه  تا چه  و  است  کرده  تغییر  دچار  را 

مدرن باعث تغییر چهره آنها شده است. روش مطالعه ی مقایسه ای، راهکاری برای تحلیل چگونگی و چرایی 

شباهت ها و تفاوت های آجرکاری ها در نمای بناهای شهری اصفهان و تهران ارائه می دهد. تحلیل شباهت ها 

و تفاوت ها می تواند ویژگی های آجرکاری های اصفهان و تهران را آشکار کند. پرسش اصلی مقاله این است 

که چه  شباهت ها و تفاوت هایی در نماهای آجری ساختمان های عمومی شهر اصفهان و تهران در این بازه 

زمانی قابل مشاهده است؟ یافته ها حاکی از این نتیجه است که تغییرات نماها در شهر تهران از لحاظ سرعت 

و کمیت بسیار بیشتر بوده است.
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مقد مه
معماری ایران درتاریخ چند هزارساله ی خود دچار فرازونشيب هایی 
حاصل از مواجهه و تأثيرپذیری از هنر و معماری اقوام و تمدن های 
شيوه های  و  تاریخی  دوره بندی های  که  به طوری  است  بوده  دیگر 
معماری که توسط مورخين برای معماری ایران در نظر گرفته شده 
اثر این مواجهه ها و تالقی ها به  منطبق بر نقاط عطفی است که بر 
وجود آمده اند. یکی از اثرگذارترین دوره ها در تاریخ معماری ایران 
دوره ای است که از اواخر قاجار شروع می شود و تا آغاز پهلوی دوم 
با هنر و  ایران در مواجهه  این دوره هنر و معماری  ادامه دارد. در 

معماری غرب دچار تغيير و تحوالتی می شود.
"درونگرایی" یکی از خصوصيات بخش غالب معماری ایران است که 
بر اثر این مواجهه، تغييير و تحول پيدا می کند. برونگرا و یا نيمه برونگرا 
شدن بناها در این دوره و احداث خيابان در بافت شهرهای ایران باعث 
اهميت یافتن نمای خارجی ساختمان ها می شود. از این دوره است 
تزئينات  دارای  و  نماهای طراحی شده  از  متشکل  که چهره شهرها 
می شود. تهران و اصفهان هم از شهرهایی هستند که این تغييرات را 
تجربه می کنند. اولی به عنوان شهری که از دوره ی قاجار دستخوش 
تغيير و تحول شده و دومی که ساختار آن از دوره ی صفویه تا پيش 

از پهلوی تغيير چندانی نکرده است. 
ساختمان ها  نمای  در  دوره  این  در  که  تزیيناتی  انواع  از  یکی 

مورد استفاده قرار می گيرد، تزئينات آجری است. در این پژوهش، 
آجرکاری های به کاررفته درنماهای خارجِی بناهای تجاری- مسکونی 
قرار  بررسی  مورد  اول  پهلوی  زمان  در  تهران  و  اصفهان  شهر  دو 

می گيرند.
پی بردن به خصوصيات و ویژگی های این آجرکاری ها و بررسی 
شرایط  مبين  حدودی  تا  می تواند  آنها  شکل گيری  بر  مؤثر  عوامل 
حاکم بر معماری دورانی باشد که یکی از مقاطع حساس در تاریخ 
معماری ایران و منشا پيدایش معماری معاصر ایران به شمار می آید.

ایرانی  ساختمان های  نمای  در  آجر  به کاربردن  در  تأکيد  همچنين 
در دوران گوناگون می تواند لزوم پرداختن به موضوع این تحقيق را 
بيشتر آشکار سازد. دراین پژوهش تالش می شود تا از طریق بررسی 
نمونه های آجرکاری ها درشهرهای اصفهان و تهران، به این پرسش ها 

پاسخ داده شود:
- چه ویژگی های مشترک و چه تفاوت هایی ميان آجرکاری های 
ایجاد  دالیل  و  دارد؟  وجود  پهلوی  در دوره  تهران  و  اصفهان  شهر 

شباهت ها و تفاوت ها چيست؟
فرآیند مدرنيسم در شهر  از  نماها  تأثيرپذیری آجرکاری های   -

اصفهان و تهران چگونه است؟

پیشینه پژوهشی

در    ميان پژوهش هایی که به تاریخ معماری معاصر ایران پرداخته اند، 
دو پژوهش به شکل خاص تر به معماری پهلوی پرداخته اند  )رجبی، 
۱۳55(    و   )کيانی،۱۳۸۳(. در زمينه ی نماهای آجری مربوط  به دوره ی 
معاصر هم پژوهش هایی انجام شده )سلطان زاده، ۱۳7۳( که در آن 
برخی از خصوصيات نمای ساختمان های اواخر قاجار و اوایل پهلوی 
بررسی شده است. دربرخی از پژوهش های دیگر، اجزای نما، مانند 
پنجره ها و سردرها مورد بررسی قرار گرفته اند )حاجی عليمحمدی، 
مورد  سردرها   )۱۳7۱ )سلطان زاده،  دیگری،  تحقيق  در   .)۱۳72
مطالعه قرار گرفته اند. همچنين پژوهش هایی دربارۀ استفاده از  آجر 
از  بعضی  است.  موجود  ایران  معماری  تاریخ  مختلف  دوره های  در 
پژوهش ها به تاریخچه به کاربردن آجر وعلل استفادۀ زیاد از آن در 
ایران و همچنين جنبه های فيزیکی و شيميایی آجر پرداخته و به 
کاربرد آجر در قسمت های مختلف بنا از قبيل گوشه سازی، مقرنس و 
طاق نما اشاره کرده و برای هرکدام مثال هایی از بين بناهای تاریخی 
موجود ارایه داده است و نيز اشاراتی به ابعاِدآجر در دوره های مختلف 
تاریخی داشته و آجرهای رایج دوران سلجوقی، ایلخانی و صفویه را 
برشمرده است   )آیوازیان،   ۱۳66(. در پژوهشی دیگر به آجرکاری دوران 
پس از اسالم در ایران پرداخته شده است   )ورجاوند،  ۱۳66( در بعضی 
)ماهرالنقش، ۱۳7۳(.  است  بوده  مدنظر  نقوش  ترسيم  تنها  منابع، 
پژوهش های دیگری هم موجود است که در مورد نحوۀ ترسيم نقوش 
و نحوۀ محاسبة قطعات آجری به منظور اجرای نقوش در زمينه های 
نوع  سه  تنها  تحقيق،  این  در  )زمرشيدی،  ۱۳۸6(.  هستند  مختلف 

نقش، فارغ از زمان و مکان و پيشينة تاریخی آنها،  بررسی شده اند. 
است  موجود  هم  دیگری  پژوهش های  آجری  نقوش  ترسيم  دربارۀ 
)ماهرالنقش، ۱۳۸۱(. در این پژوهش تعدادی بنای تاریخی متعلق به 
دوره های مختلف انتخاب شده ونحوۀ ترسيم گره هایی که در آجرکاری 
پژوهشگران  بعضی  است.  شده  داده  شرح  شده  استفاده  بناها  این 
راجع به ارتباط نحوۀ چينش آجرها و ویژگی های هندسی سطوح و 
آجر به کاررفته در نما، از نظر اندازه تحقيق کرده اند )سرتيپی و ولی 
بعضی  در   .)Valibeig & Mohammadi,   2016(  و بيگ،  ۱۳۹2( 
پژوهش های دیگر، آجرکاری در دوران معاصر مورد توجه قرار گرفته 
است)کيانی،۱۳۹2(. در این تحقيق تزیينات آجرکاری در۳2 بنای 
مختلف در شهرهای تهران، اصفهان، شيراز، کاشان، کرمان و...  از نظر 
رویکرِد سبِك معماری در نما )ایرانی اسالمی، ایرانی باستانی، کالسيك 
غربی، مدرن( و شيوۀ طرح و نقش )ایرانی اسالمی، غيرایرانی، تلفيقی( 
در دورۀ پهلوی اول بررسی شده اند. بررسی پيشينة پژوهش آشکار کرد 
که عمدۀ تحقيقات قبلی، بيشتر در مورد جنبه های تاریخی، بررسی 
پيوندهای  انواع  آجرها،  اندازه  و  فنی   )ابعاد  مسائل  بررسی  نمونه ها، 
آجری، نحوه اجرا و...( و پياده سازی، ترسيم نقوش آجری و همچنين 
بررسی آجرکاری های دوره های تاریخی گذشته   )کم تر معاصر( است. 
تاکنون پدیده ی مدرن و نماهای شهری در کنار یکدیگر کم تر مورد 
تحقيق پژوهشگران قرار گرفته اند. پژوهشگران عمدتاً به این دو پدیده 
به صورت جداگانه پرداخته اند. لذا دغدغه اصلی نویسندگان در این 
پژوهش بررسی تأثير این دو عامل بر یکدیگر در قالب مسأله اصلی 

مقاله است.
این پژوهش از یك سو به دنبال بررسی ویژگی های آجرکاری ها، 
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اصفهان و تهران در دوره ی پهلوی اول

شباهت ها و تفاوت ها و از سوی دیگر به دنبال یافتن علل ایجاد آنهاست. 
از آنجایی که هر پدیده مادی در زمان و مکان معين و تحت تأثير 
علل و عوامل برخاسته از آنها و در یك بستر فرهنگی اتفاق می افتد 
لذا در این جستار نيز برای بررسی علل شکل گيری آجرکاری ها، در 
گام نخست بازه زمانی پهلوی اول و بازه مکانی شهرهای اصفهان و 
اتفاقات  و  و...(  )مدرنيزاسيون  آنها  فرهنگی  تاریخی  بستر  و  تهران 
های  آجرکاری  بعدی  گام  در  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  پيرامونی 
نماهای بدنه های شهری در تهران و اصفهان مورد تحليل قرار گرفت. 
تحليل ویژگی های کالبدی پرتکرار و مقایسه آنها در دو شهر، آشکار 
کننده ی عوامل تأثيرگذار بر ویژگی های این آجر چينی ها بود. بنابر 
این در پژوهش پيش رو چهارچوب نظری در قالب چهار بخش اصلی 
ارائه می شود که عبارتند از ۱- ساخت و ساز و فرآیند مدرنيزاسيون 
در دوره معاصر2- ساختارشهرهای اصفهان و تهران در دوره پهلوی 
اول۳- هنرآجرکاری در دوره پهلوی اول4- مقایسه آجرکاری های 

اصفهان و تهران

روش تحقیق
این مقاله آجرکاری های بناهای عمومی دو شهر تهران و اصفهان را 
که یکی پایتخت سياسی و دیگری مرکز فرهنگی با سابقه ی پایتخت 
بودن است را مورد مقایسه قرار داده است. انتخاب نمونه ها از جامعه 
آماری به گونه ای بود که دارای این ویژگی ها باشند: ۱. کمترین دخل و 
تصرف در دوران بعدی در آنها انجام شده باشد. 2. بيانگر مفاهيم بصری 
معماری زمان خود باشند. ۳. از بناهای با کاربری تجاری مسکونی 
انتخاب شدند که عمدتاً در سطح خيابان هایی قرار گرفته بودند که 
گذر پياده و سواره پر تعدادی را در زمان خود داشتند. عمدتاً نماهایی 
انتخاب شدند که از لحاظ زاویه دید بصری در ارتفاعی قرار داشتند که 
به سادگی قابل دیدن توسط مخاطب نزدیك و کمی دور را داشتند. 
و جمهوری  اميرکبير  امام خمينی،  مولوی،  های  خيابان  تهران  در 
)نقشه۱( و در اصفهان خيابان های طالقانی، نشاط و سپه )نقشه2(  
بررسی شده اند. با صرف نظر از نمونه های تکراری، حدود40 نمونه در 
تهران و اصفهان بررسی شد. بيشترنمونه های انتخاب شده، به وسيله 
نرم افزارهای ترسيمی کشيده شده اند و سپس ویژگی های مشترک 
و متفاوت آنها، از نظر شکل کلی نماها، انواع آجر، ترکيب با مصالح 

دیگر، رنگ، شکل قاب های آجری و نوع نقوش، بررسی شده است.

1- ساخت وساز و مدرنیزاسیون در دوره معاصر

بعضی از صاحب نظران آغاز فرآیند نوسازی  ایران را مربوط به 
اوایل قرن نوزدهم یعنی پایان جنگ های ایران و روسيه می دانند و 
معتقدند که اولين برخورد های جدی ميان ایران و غرب از آن زمان آغاز 
شده است. سرعت جریاِن نو شدن در ایران گاهی کند بوده مثل دورۀ 
قاجار وگاه مثل دورۀ پهلوی اول تند بوده است ولی به هر حال روند 
نوسازی ایران از آن زمان به بعد ادامه یافت. با رسيدن دورۀ سلطنت 
ناصرالدین شاه و سرانجام با تحقق انقالب مشروطه در ۱2۸5 ش. است 
که جریان نوسازی ایران ابعاد تازه ای پيدا می کند اما آثار و پيامدهای 
انقالب مشروطه عماًل چندین سال بعد در ساختارسياسی نمود پيدا 
می کند. "هرچند زمينه قانونی و سياسی شکل گيری جامعة مدنی 

نوین با انقالب مشروطيت فراهم شد ولی در دورۀ احمدشاه حاکميت 
سياسی مقتدر و با ثباتی برای  پی گيری مؤثر آن وجود نداشت. پس 
اجرای کار تا زمان کودتای نظامی ۱2۹۹ ش./ ۱۹2۱ م و انحالل 
سلطنت قاجاریه در ۱۳04 ش/ ۱۹25م. به تعویق افتاد")صفامنش 

و منادی زاده، ۱۳7۸ (. 
پهلوی  دوره  از  ایران  نوسازی  روند  در  اساسی  دگرگونی های 
شروع شد. این دگرگونی ها شامل تغيير و تحوالت در  ساختار شهر و 
شهرسازی هم بود و شهر در این دوران نسبت به دوره های قبل با 
تغييرات اساسی روبرو شد که در نتيجه ی تغييراتی بودند که پيشتر در 
ساختار سياسی ایجاد شده بود. "در سال های دهه ی۱۳۱0 نخستين 
نشانه های مدرن شدن در ساختار شهر ظاهر می شوند تا آن هنگام 
با  زندگی اجتماعی همواره در محله های کوچك سازمان می یافت. 
خيابان هایی  به  زندگی  از  بخشی  بزرگ،  خيابان های  ساخته شدن 
انتقال یافت که در آن ها اتومبيل رفت و آمد می کرد، اما بخشی دیگر 
آنها نظام  ادامه یافت که در  در کوچه های کوچك و در خانه هایی 
سنتی بسته همچنان حاکم بود و امکان محافظت فرهنگی را به نحو 

بهتری فراهم می کرد"   )اورکاد، ۱۳۸0، 66(. 
شهرداری ها  توسط  دوران  این  در  شهر  در  ایجادشده  تغييرات 
انجام می گرفت. البته چهارچوب کلی فعاليت های عمرانی و ساخت 
و ساز توسط مجلس تعيين می شد. شيوه ی مدیریت شهری در این 
قرار  بود،  اداره ی مملکت که تمرکزگرا  تأثير  شيوه ی  دوران تحت 
داشت. در این شيوه، هر تغييری که قرار بود توسط شهرداری ها در 
ساختار شهر اعمال شود باید ابتدا به تأیيد وزارت داخله می رسيد. 
این مسأله در مورد شهرداری های تمام شهرهای ایران وجود داشت. 
قوانين و مقررات معماری و شهرسازی ابزارهایی بودند که از طریق 
آنها مدرنيزاسيون در زمينه ی شهر و شهرسازی انجام می شد. "بلدیه 
یا شهرداری به عنوان بزرگ ترین مجری شهرسازی در این دوره به 
قالب  نظریات شخصی در  و  تبدیل شد  قدرتمند  و  سازمانی وسيع 
قوانين و دستورالعمل های پی در پی و نيز غيرآینده نگرانه، نظام سنتی 
حق  بر  سنتی  نيز  و  عرفی  دینی،  ضوابط  مبنای  بر  بيشتر  که  را 
مالکيت خصوصی و عدم دخالت وسيع حکومت بود مطرود کرد و در 
این سيستم قوانين دولتی به قوانين منطبق بر شرع برتری یافت" 

)کيانی، ۱۳۹۳، 20۸(.
تأیيد  و  به تصویب  باید  فعاليت های شهرسازی  این که  عليرغم 
مرکز می رسيد و در همه ی شهرها سياست های یکسانی در زمينه ی 
شهرسازی دنبال می شد ولی با این وجود سياست های تجدد گرایانه 
رضاشاه در   همه ی شهرها با یك شدت دنبال نمی شد و تغييرات ایجاد 
شده در   سایر شهرها در مقایسه با تهران بسيار کم تر بود. " ایران یکی 
از قدیمی ترین کشورهای دارای جامعه شهری است، یکی از معدود 
کشورهای غير عربی که تمدن شهری کهن آن قرن ها تداوم یافته 
با تمرکز نظام مند و منظم  این در آغاز قرن بيستم  با وجود  است. 
امور سياسی، اقتصادی و فرهنگی در تهران توازن شهری در ایران 
بر هم می خورد... این امر که مدرنيته به دالیل سياسی، تنها باید در 
تهران اعمال می شد به پدیدۀ تازه ای منجر شد : تقابل ميان تهران 
و بقيه ایران. در زمان رضاشاه شهرسازی تنها عمل دولت بود و نه کل 
جامعه. شقاق تهران- شهرستان یکی از عمده ترین مسائل سياسی 
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ایران معاصر است")اورکاد، ۱۳7۹، 6۹(.

2- ساختار شهرهای اصفهان و تهران در دوره پهلوی اول

چهره شهر در این دوره توسط دولت و  بر اثر اجرای تغييراتی که 
مبتنی بر شهرسازی اروپایی بود متحول شد. این تغييرات عبارت بودند 
از خيابان کشی های شطرنجی، ایجاد برون گرایی در معماری بناها و 
پيداشدن پنجره های متعدد و بالکن و تزیينات در نماهای خارجی 
رو به شهر، نماسازی های جداره های اطراف خيابان و ميادین، ساخته 
شدن بناهای دولتی بزرگ در راسته خيابان های اصلی. عالوه بر این، 
در این دوره برای بدنه های تجاری اطراف خيابان و نماسازی هایشان 
مقرراتی از سوی شهرداری وضع شد و بر لزوم به کار گيری آجر در 
نما سازی و همچنين استفاده از ویترین شيشه ای در آنها تأکيد شد. 
مالکين بنا موظف بودند قبل از ساخت نما، نقشه خود را به تأیيد 

شهرداری برسانند.
در تهران کل بافت قدیمی شهر دستخوش تغيير و تحول شده 
بود، در اصفهان تغيير و تحوالت محدود به چند خيابان شی صليبی 
بودند.  شده  ایجاد  شهر  از  در نقاطی  پراکنده  به صورت  که  می شد 
ساخته  در تهران  که  جدید  دولتی  ساختمان های  تعداد  همچنين 

شده بودند بيشتر از اصفهان بود. در اصفهان تعدادی از عملکردهای 
جدید در ساختمان های قدیمی دولتخانه صفوی جای گرفته بودند 
اما در تهران عالوه بر ساخت  شدن ساختمان های دولتی در  محل های 
جدید ، تعدادی از ساختمان های قاجاری)مانند تلگرافخانه( نيز تخریب 
می شدند و به جای آنها ساختمان هایی با عملکردهای جدید ساخته 

می شد و به این ترتيب چهره شهر دگرگون می شد.
سبك ها و گرایش های معماری این دوره عمدتاً توسط معماران 
خارجی و یا ایرانی تحصيل کرده در خارج شکل گرفت. سبك ها و 
گرایش های معماری غرب در آن زمان عمدتاً شامل هنر نو، آرت دکو، 
معماری مدرن و سبك های تاریخ گرایانه می شد. سبك تاریخ گرایی 
یا باستان گرایی هم به دالیل سياسی مورد حمایت دولت بود. دولت 
در راستای سياست های خودش در پيوند زدن اقوام ایرانی به وسيله 
یك گذشته تاریخی مشترک و ایجاد مفهوم دولت-  ملت جدید از این 
این گرایش  با  اکثر ساختمان های دولتی  و  بهره می گرفت  گرایش 
ساخته می شدند. به این علت که جریان ساخت و ساز در تهران سرعت 
بيشتری داشت، تعداد بناهای دولتی و اداری و جدیدی که توسط این 
معمارها در تهران ساخته می شد بسيار بيشتر از شهرهای دیگر بود 
و این باعث می شد که سبك این گونه بناها بيشتر مورد الگوبرداری 

(bahesab.ir( :نقشه 1- خطوط  به ترتیب از باال موقعیت خیابان های جمهوری، امیرکبیر و امام خمینی، و مولوی در نقشه تهران مشخص شده است. مأخذ

(bahesab.ir( :نقشه 2- خطوط  به ترتیب از راست به چپ موقعیت خیابان های نشاط، سپه و طالقانی در نقشه اصفهان مشخص شده است. مأخذ
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سایرین قرار بگيرد و تأثيرگذار باشد. مثال در مورد مارکوف آمده است 
که آثار معماریش بسيار تأثيرگذار بوده اند و تأثيرشان درطی سال ها، 

در بناهایی که توسط دیگران ساخته می شد، مشهود بوده است.

3- هنرآجرکاری در دوره پهلوی اول
در این دوره استفاده از آجر رونق خاصی پيدا کرد که دالیل مختلفی 
می توان برای این امر در نظر گرفت. " نهضت عمران و آبادانی و ساخت 
و ساز فراوان به همراه سرعت و سهولت در کار، استفاده از آجر را 
در اولویت قرار داد به طوری که در مدت زمانی کوتاه بافت جدید آن 
دهه ها به شکلی موزون و هماهنگ دارای بناهای آجری به رنگ های 
زرد و قرمز شد و به شکلی وسيع نخست در بناهای اداری و سپس در 
بافت مسکونی و تجاری رایج گشت")کيانی، ۱۳۹۳، 2۳۸(. استفاده 
از انواع آجرها و آجرکاری ها و تزیينات  آجری که در دوران های قبل 
وجود داشت در این دوره نيز کم و بيش ادامه پيدا کرد. "... می توان 
گفت که تمامی شکل های آجر تزئينی که پيش از این در معماری 
آجری گذشته این سرزمين به کاررفته، الگو  و دستمایه هنرمندان این 
دوره معاصر بوده است" )کيانی، ۱۳۹2(. در ادامه به انواع طرح های 

آجری که در محدوده این تحقيق بوده اند پرداخته خواهد شد.

3-1. آجرکاری با طرح های سنتی
در بين آجرکاری های اصفهان و تهران، آجرکاری هایی وجود دارند 
که تداعی کننده آثار معماری سنتی ایران هستند و به شکل مستقيم 

یا غيرمستقيم تحت تأثير آنها قرار دارند. آجرکاری هایی که همسانی 
بيشتری با نقوش به کار رفته در بناهای تاریخی دارند شامل قطاربندی 
آجری، گره سازی های  آجری، نقوش اسليمی  ساخته شده با آجر و سایر 

نقوش سنتی می شوند.
قطاربندی آجری: این نوع آجرکاری ها تداعی کننده فرم مقرنس 
هستند ولی اغلب )بر خالف گذشته که بيشتر زیر طاق و گنبد به کار 

می رفتند( به صورت خطی به کار رفته اند )تصویر۱(.         
به صورت  اکثر آجرکاری ها  اصفهان  گره سازی های آجری: در 
گره سازی های آجر و کاشی هستند. در تهران در موارد معدودی از 
گره سازی استفاده شده است. در هر دو شهر، گره سازی ها در لچکی 

قوس ها به کار رفته اند )تصویر 2(.                   
اسلیمی های آجری: تقوش اسليمی که در این دوره   درآجرکاری ها 
استفاده شده اند، شبيه نقوشی هستند که در گذشته در کاشی کاری ها 
استفاده می شدند. در آجرکاری های این دوران، این نقوش اسليمی 
توسط آجر و به صورت برجسته و حجم دار ساخته شده اند. اسليمی های 
آجری در بيشتر موارد در لچکی قوس ها کار شده اند )تصویر   ۳(. اما 
گاهی نيز در محل های دیگری مانند سردرها و کتيبة باالی پنجره و یا 
داخل قاب های کوچکی در بدنة نما به کار رفته اند. گاهی اسليمی های 
آجری در قاب های سنتوری به کار رفته اند. در محدودۀ این تحقيق در 
اصفهان، موردی که نشان دهندۀ استفاده از اسليمی در محلی غير از 

لچکی قوس ها باشد دیده نشد.

تصویر 1-  قطاربندی در ردیف افقی باالی نما خیابان مولوی تهران.

   تصویر 2- اصفهان خیابان طالقانی.

تصویر3- تهران خیابان مولوی. 

مطالعه ی مقایسه ای نقوش آجری نمای بناهای تجاری- مسکونی  شهرهای 
اصفهان و تهران در دوره ی پهلوی اول
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از سایر نقوش سنتی مانند بادبزنی و آبشاری نيز در آجرکاری های 
این دوران استفاده شده است.                                               

اما در آجرکاری های تهران انواع دیگری هم وجود دارند که اگرچه 
بالفاصله تداعی کننده تزیينات معماری سنتی نيستند اما برگرفته از 
همان ها هستند و با ایجاد تغييراتی در ابعاد و اندازه، برجستگی و 

نحوه قرارگيری به کار رفته اند )تصاویر4 و 5(.

3-2. آجرکاری با طرح های باستانی
یکی از گرایش های معماری این دوره، باستان گرایی بود. وجود این 
گرایش سبب پيدایش تزئيناتی در بناها شد که شبيه به تزئينات دوره ی 
ساسانی و هخامنشی و دوره های باستانی دیگر بودند )تصاویر 6    و  7(. 
که  اداری  و  دولتی  بناهای  در  عمدتاً  باستان گرایی  گرایش  اگرچه 
توسط حکومت ساخته می شد به کار می رفت اما در تعدادی از بناهای 
تجاری� مسکونی که در محدوده ی این تحقيق در تهران هستند هم 
ردپایی از آن گرایش در تزئينات آجری دیده می شود. در اصفهان، 
در محدودۀ این تحقيق، تزئينات آجری که نشان دهنده این گرایش 

در معماری باشند دیده نشد.
غالب آجرکاری های هر دو شهر، سنتی )ایرانی- اسالمی ( است. و 
سبك های دیگر مثل باستان گرایی، درتهران سهم بيشتری نسبت به  

اصفهان دارند و آجرکاری های تهران از این نظر متنوع ترند.
تغييرات ایجاد شده در آجرکاری های این دوران عمدتاً به علت 
استفاده از طرح های جدید نيست بلکه بيشتر، حاصل تغييراتی است 
که توسط معماران سنتی در آنچه که پيش از این نيز موجود بوده، 
ایجاد شده است. این تغييرات گاهی به صورت استفاده از طرح هایی 
است که در دوران گذشته در تزئيناِت دیگر، مثاًل کاشی کاری،  استفاده 
می شده است )اسليمی های آجری( و در این دوران این طرح ها را 
در  برجسته سازی  شامل  تغييرات  این  گاهی  کرده اند.  اجرا  آجر  با 

طرح های سنتی است وگاهی تغيير در اندازه و گاهی هم استفاده از 
طرح ها با یك آرایش جدید،  مثال در قاب های جدید و یا به کاربردن 

آنها در ردیف های افقی.

4- مقایسه آجرکاری های اصفهان و تهران

در این پژوهش، تزیينات آجرِی بناهای تجاری– مسکونی در دو 
شهر اصفهان و تهران بررسی شده است. برون گرا شدن بناها به تدریج 
از دوران قاجار آغاز شد اما تحوالت اساسی در شهرسازی در دوره ی 
پهلوی رخ داد و خيابان کشی های متعدد که شامل احداث خيابان های 
جدید و توسعه ی خيابان های قدیمی بود در این دوره اتفاق افتاد. 
این شيوه ی خيابان کشی، در نهایت منجربه نماسازی های ضابطه مند 
شد که از ویژگی های اصلی شهرسازی آن زمان  به حساب می آیند 
و برای شناخت چهره ی شهر در این دوره باید به آنها مراجعه کرد. 
نماهای بناهای تجاری در بدنه ی خيابان های باقی مانده از آن زمان 
به خوبی معرف این شيوه ی نماسازی هستند. اکثر این نماها آجری 
آجرکاری های  تحقيق  این  در  داشتند.  آجرکاری  تزئينات  و  بودند 
اصفهان و تهران از نظر مواردی چون: ۱- شکل کلی نماها، 2- انواع 
آجرهای به کاررفته، ۳- ترکيب با مصالح دیگر، 4- رنگ، 5- شکل 
کل سطح،  به  تزئينی  آجرکاری  نسبت سطح   -6 آجری،  قاب های 
7- فرم سطوح آجری و ۸- هندسه نقوش آجری با یکدیگر مقایسه 
شده اند. برای انتخاب این موارد، ابتدا نمونه های بسياری از نماهای 
آجری از ميان جامعه آماری مورد بررسی)بدنه های بناهای عمومی 
خيابان های شهر اصفهان و تهران( قرار گرفت. سپس برای انتخاب 
نمونه ها، شاخص هایی جهت مقایسه تعيين شدند. با پيشرفت تحقيق 
هشت شاخصی که بيشترین وجوه شباهت و تفاوت و تأثيرپذیری از 

رویکرد مدرنيسم را مشخص می کردند، انتخاب شدند.

تصویر 4- استفاده از طرح های سنتی به صورت حجمی- تهران خیابان جمهوری.

تصویر 5 - استفاده از طرح های سنتی)گل انداز( به صورت خطی- جمهوری.

تصویر 7- آجرکاری شبیه به تزئینات کعبه زرتشت-تهران خیابان مولوی.تصویر 6 - آجرکاری شبیه به کنگره های تخت جمشید- تهران خیابان جمهوری.   
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4-1 .مدل های نماهای آجری
در محدودۀ این تحقيق،  اکثر نماهایی که تزئينات آجری دارند، 
به یکی از فرم های چندگانه ساخته شده اند )تصویر  ۸(.  قسمت های 
مشخص شده در آنها، نشان دهندۀ تزئينات آجری است. نماهای بررسی 
شده عمدتاً در این پنج دسته قرار می گيرند ولی استثنائاتی نيز دیده 
می شود. در بين انواع نشان داده شده برخی دو طبقه هستند  )تصویر 
بناهای دو طبقه که در طبقه  البته در اصفهان،   ۸، شماره    4   و   5(. 
همکف تزئينات آجری داشتند دیده می شد اما کل نمای طبقه باالی 
آنها تراس یا بالکن بود و معموالً تزیيناتی از نوع دیگر،  مثال گچ کاری 
داشت. یکی از انواع نماها بيش از سایر آن ها در تهران به کار رفته 
دیگری  گونه  از  نمونه ها  اصفهان  در  ولی  است   )تصویر۸،    شماره  4( 
هستند   )تصویر  ۸، شماره ۱ و 2(. برخی از نمونه ها هم در شهر اصفهان 
و هم در شهر تهران تکرار شده اند   )تصویر   ۸، شماره 2  و  ۳(. در برخی 
نمونه ها، در قسمت باالی پنجره ها هم گاهی تزئينات آجری وجود 
دارد   )تصویر۸، شماره 4 و 5(. به طور کلی تنوع نماها در تهران نسبت 
به اصفهان بيشتر است و در نتيجه تزئينات آجری هم در محل های 
متنوع تری به کار رفته اند در حالی که در اصفهان تزئينات آجری در 

اکثر موارد در لچکی قوس ها دیده می شوند.

نماهای آجری اصفهان  به کاررفته در  انواع آجرهای   .2-4
و تهران 

حدود نيمی از آجرکاری ها در تهران، ترکيب آجرهای با برش پایه 
و غير پایه است )تصویر  ۹( ، در حالی که در اصفهان اکثر)در حدود 
هشتاد درصد(آجرکاری ها با آجرهای برش غيرپایه است )تصویر ۱0(. 
بخش اندکی از آجرکاری های تهران فقط از آجرهای برش پایه تشکيل 
شده اند در حالی که در شهر اصفهان نمونه ای که این گونه کار شده 

باشد وجود نداشته است.

4-3. ترکیب با مصالح دیگر
در بعضی موارد تزئينات آجری با تزئينات دیگری از قبيل گچ و 
کاشی کاری همراه شده اند. در آجرکاری های اصفهان که در محدوده ی 
این تحقيق بودند در اغلب موارد آجر و کاشی به صورت ترکيبی با 
می شود  یافت  موردی  ندرت  به  و  شده اند  )تصویر  ۱۱(  کار  یکدیگر 
که آجر به تنهایی به کار رفته باشد اما در تهران، بيشتر آجرکاری ها 
و  آجری  تزیينات  که  بناهایی  در  و  غيرترکيبی هستند )تصویر  ۱2( 
کاشی کاری دارند، آجر و کاشی در قاب های جداگانه کار شده اند 
و کم تر به صورت ترکيبی دیده می شوند. در مورد گچ کاری نيز در 

هردو شهر، تزیينات آجری و گچی معموالً جداگانه اند.       

4-4. رنگ
در محدودۀ این تحقيق، رنگ های زرد و قهوه ای و قرمز بيشتر 
به چشم می خورند. در موارد زیادی تشخيص رنگ آجرها به علت 

تصویر 8- مدل هایی از نماهای آجری.

 تصویر 10- آجربرش غیر پایه- اصفهان خیابان طالقانی. تصویر 9- آجر برش پایه و غیرپایه تهران خیابان مولوی.

مطالعه ی مقایسه ای نقوش آجری نمای بناهای تجاری- مسکونی  شهرهای 
اصفهان و تهران در دوره ی پهلوی اول
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آلودگی و یا رنگ شدن نماها ممکن نبود. اما به طور کلی می توان گفت 
آجرکاری های اصفهان بيشتر زردرنگند   )تصویر ۱۳( و تنوع رنگ در 
آجرکاری های تهران    )تصویر  ۱4( بيشتر از اصفهان است. در تهران، 
گاهی از چند رنگ مختلف آجر در آجرکاری  استفاده شده است. 
در مواردی که تزئينات آجری با تزئينات دیگری همراهند طبيعتا به 
غير از رنگ های آجر، رنگ های مصالح دیگر مانند کاشی و گچ هم 
تأثيرگذار هستند. در اصفهان کاشی هایی که به  بر ترکيب رنگ ها 
همراه آجر به کار رفته اند در اکثر موارد تك رنگ هستند. اما در تهران 
عالوه بر استفاده از کاشی های تك رنگ، از قاب های کاشی کاری که 
دارای کاشی های هفت رنگ هستند و طبيعتاً تنوع رنگی بيشتری هم 
دارند استفاده شده است. در این دو شهر در مواردی که از کاشی های 
تك رنگ در کنار آجرها استفاده شده اکثرا کاشی ها آبی رنگ هستند 
و در دو طيف آبی فيروزه ای و الجوردی به کار رفته اند.                                      

4-5. شکل قاب های آجرکاری تزئینی
تقسيم بندی  قابل  لچکی  و  مستطيل  شکل  دو  به  غالبا  قاب ها 
هستند و در موارد اندکی شامل اشکال دیگری مانند سنتوری شکسته، 
شمسه، بازوبندی و.. می شوند. در بعضی نماها از چند قاب و در بعضی 
بيشتر  اصفهان  است.در  شده  استفاده  قاب ها  انواع  از  یکی  از  تنها 
قاب ها، لچکی اند   )تصویر۱5( و در تهران مستطيل   )تصویر۱6(. در هر 
دو شهرقاب های مستطيلی، در بيشتر موارد در پيشان نما )نوار افقی 
باالی نما( وجود دارند. قاب های مستطيلی در اصفهان بر روی پيل 
پاها )ستون نماها( و به صورت عمودی هم دیده می شوند. در تهران 
در موارد اندکی قاب های مستطيل در باالی پنجره ها به کار رفته اند.      

4-6. نسبت سطح قاب های تزئینی به کل سطح آجری
به طور ميانگين، نسبت آجرکاری تزئينی به کل سطح آجری در 

تصویر 12- تهران خیابان جمهوری.                    تصویر 11- اصفهان خیابان طالقانی.                                       

  تصویر 14- تهران خیابان مولوی.    تصویر 13 - اصفهان خیابان طالقانی.

تصویر 15- تزئینات آجری بر روی سطوح عمودی و افقی- اصفهان خیابان طالقانی.
تهران  است-  رفته  به کار  نما  باالی  قسمت  در  تنها  آجری  تزئینات   -16 تصویر 

خیابان  مولوی.
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 تصویر17- نقوش شکسته و گردان در آجرکاری های اصفهان و تهران -مقیاس نماها یکی است.

اصفهان حدود یك سوم سطح است و در تهران به نيمی از آن تقليل 
می یابد. این بدان معناست که نماهای آجری اصفهان حدودا دو برابر 
تزیينات  است.  تزئينی  آجرکاری  از  پوشيده  تهران،  آجری  نماهای 
آجرِی اصفهان   )تصویر  ۱5( در مقایسه با تهران   )تصویر ۱6(،  معموالً 

سطح بيشتری از نما را پوشش می دهند.

4-7 . فرم سطوح آجری
سطوح آجرکاری به دو نوع تخت و غيرتخت )آجرکاری روی سطوح 
صاف یا خميده(، قابل تقسيم بندی هستند. اکثر آجرکاری ها بر روی 
بر روی  تنها در موارد معدودی  و  قرار دارند  یا تخت  سطوح صاف 
سطوح خميده و غيرتخت اجرا شده اند. سطوح خميده در مواردی که 
آجرکاری ها در سرستون، ته ستون و نيم طاق اجرا شده اند، به چشم 
می خورد.آجرکاری های اصفهان و تهران از این نظر مشابهند و در هر 
دو شهر، اغلب آجرکاری ها بر روی سطوح صاف و تخت اجرا شده اند. 
در تهران حدود یك دهم نقوش در سطح غيرتخت به کاررفته و در 

اصفهان اجرای سطوح غيرتخت اندکی کم تر از تهران است.

4-8. هندسه آجرکاری
نقوش  به کاررفته  در  آجرکاری ها  به  دو  گونه  کلِی  شکسته  )با 
به کاربردن خطوط افقی،عمودی و مایل( و گردان )به کاربردن خطوِط 
خميده( قابل تقسيم بندی است. با توجه به این که بيشترین نقش 
استفاده شده در آجرکاری های اصفهان گره است این گونه می توان 
تحليل کرد که در آجرکاری های بناهای تجاری مسکونی این شهر 
نقوش هندسه شکسته بيشتر به کار گرفته شده است.در تهران هم با 
وجود تنوع در طرح های آجرکاری، همانند اصفهان طرح های با هندسة 
شکسته نسبت به هندسه گردان بيشتراند )نمودار ۱(. طرح های با 
هندسه گردان معموالً از آجرهای تراش و پيش بر و تکنيك هایی مانند 
قواره بری بهره می گيرند. نقوش گردان بيشتر در اسليمی های آجرِی 

لچکی ها یا در سرستون ها به کار رفته اند.

نتیجه

ظهور مدرنيسم و تغيير در نمای بناهای شهری در پایتخت که 
محل استقرار نهادهای سياسی حکومتی بود سریع تر و بيشتر نمود 
پيدا کرده است این در حالی است که شهر اصفهان به دليل سابقة 
تاریخی و فرهنگی تغيير در نمای بناهای شهری کم تر رخ داده و 
عمدتاً در تغييرات نماها هنوز ریشه های معماری گذشته نمود پيدا 
می کند. تزئينات آجری در این دو شهر نيز تابع همين موضوع هستند 
با  با تهران پيوستگی بيشتری  و آجرکاری های اصفهان در مقایسه 
تزئينات معماری سنتی دارد و یافته های این مقاله نيز این موضوع 
دوره  تجاری-  مسکونی  بناهای  آجرکاری های  می کنند.  تأیيد  را 
شکل  قبيل  از  مختلفی  موارد  در  تهران  و  اصفهان  در  اول  پهلوِی 
کلی نماهای آجری، انواع آجر، ترکيب با مصالح دیگر، رنگ، شکل 
سطوح  فرم  آجری،  سطح  کل  به  تزئينی  آجرکاری  نسبت  قاب ها، 
شدند.  مقایسه  یکدیگر  با  آجری  نقوش  پيشينه  و  هندسه  آجری، 
نتيجه این مقایسه و نویافته های پژوهش به صورت خالصه اینهاست: 

درآجرکاری های اصفهان بيشتر  از آجرهای تراش که اکثراً به شکل 
مهره های گره سازی هستند استفاده شده است  )بند  4-2(. در اصفهان 
آجر و کاشی به صورت ترکيبی )بند   4-۳( و همانند معماری سنتی 
به کار گرفته شده   است. در اصفهان آجرکاری ها تك رنگ اند )بند   4-4(. 
اکثر آجرکاری های اصفهان در قاب های لچکی اند )بند 4-5( تزئينات 
آجری در اصفهان سطح بيشتری از نما را )نسبت به تهران( تشکيل 
می دهد)بند  4-6(. در آجرکاری های اصفهان استفاده بيشتر از نقوش 
سنتی)گره سازی( و عدم ایجاد تغييرات در طرح های سنتی )بند  ۱-۳ 

و ۳-2( دیده می شود.
این  به  شبيه  موضوعاتی  با  دیگری  پژوهش های  باشد  قرار  اگر 
پژوهش توسط دیگران انجام شود بهتر است جامعه آماری متفاوتی 
در نظر گرفته شود. تفاوت در جامعه آماری می تواند مواردی مانند 
تعداد  شود.  شامل  را  و...  مکانی  محدوده  کاربری،  تاریخی،  دوره 
با  شهرهاست  ازسایر  بيشتر  خيلی  تهران  در  پهلوی  آجرکاری های 

مطالعه ی مقایسه ای نقوش آجری نمای بناهای تجاری- مسکونی  شهرهای 
اصفهان و تهران در دوره ی پهلوی اول
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بانی مسعود، امير )۱۳۸۸(، معماری معاصر ایران. تهران: هنر معماری قرن.
بزرگ مهری، زهره، و آناهيتا خداداد )۱۳۸۹(، آمودهای ایرانی )شناخت 

آسيب شناسی و مرمت(. تهران: سروش دانش.
تهران.  شهر  هویت  به  نگاهی  شهر:  هویت   ،)۱۳۸7( مصطفی  بهزادفر، 

تهران: مؤسسه نشر شهر.
بهنام، جمشيد )۱۳۸۳(، ایرانيان و اندیشه تجدد. تهران: نشر و پژوهش 

فروزان روز.
بهنام، جمشيد )۱۳۸2(، تمدن و تجدد. تهران: نشر مرکز. پيرنيا، 

محمدکریم )۱۳۸۱(، مصالح ساختمانی )آمود، اندود، آژند(. تهران.
جهانبگلو، رامين )۱۳۸4(، ایران در جستجوی مدرنيته. تهران: نشر مرکز.

جهانبگلو، رامين )۱۳7۹(، ایران و مدرنيته. تهران: نشر گفتار.
تهران  خانه های   نقوش سردرهای    ،)۱۳72( عليمحمدی،افسانه  حاجی 

قدیم. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  پی نوشت ها                                                                                                                   

۱. مصطفی کيانی. معماری دوره پهلوی اول. تهران، موسسه  مطالعات تاریخ 
معاصر ایران، ۱۳۹۳، صص ۸۸.

 2.  مينا معرفت.پيشکسوتانی که به تهران شکل دادند: تهران پایتخت 
دویست ساله.سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، ۱۳75، صص ۱۱.

۳. نمونه های مورد بررسی درحجم بسيار زیاد در پایان نامه نگارنده اول 
به راهنمایی نگارنده دوم و سوم موجود است.

4. آجرهای برش پایه آجرهای کامل، سه چارک، نيمه و چارک هستند و 
به انواع دیگر آجرهای تراش، آجرهای برش غيرپایه گفته می شود.

فهرست منابع
آشوری، داریوش )۱۳76(،  ما  و  مدرنيت،  تهران:   مؤسسه  فرهنگی  صراط.

این حال آجرکاری بناهای این دوره در شهرهای مختلف می تواند 
موضوع تحقيق های دیگر قرار گيرد. در شهر تهران هم با وجود تخریب 

16 
 

 

 

  تهران                                                                                                  اصفهان                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

      

                                                      

 نسبت سطح آجرکاری
به کل سطح تزئینی  

 شکل قاب ها

 هندسه نقوش

 فرم سطوح آجری

    

 کوچکتر   

   

 
               

 گستردگی سطوح تزئینی

 بیشتر گره سازی

 بیشتر نماها بدون قوس بیشتر نماها قوس دار

سطوح تختبیشتر   

قاب ها مستطیل بیشتر 
 شکل

سطوح تزئینیکمترگستردگی   
 نسبت به اصفهان

سطوح تختبیشتر   

 بیشتر هندسه شکسته
 ولی نه لزوما گره سازی

 انواع آجر

 ترکیب با مصالح دیگر

 رنگ 

 نماهای آجری

استفاده از کاشی به صورت ترکیبی 
 و نه در قاب های جداگانه 

 بیشتر زرد رنگ 
  عدم تنوع در رنگ

  

 بیشتر آجرها تراش
 ) به شکل مهره های گره سازی(

 برش پایه و غیرپایه
  

تزئینات کاشی کاری و 
 آجرکاری در قاب های جداگانه

 تنوع در رنگ آجرها
  

نقوش پیشینه به کاربردن طرح های سنتی  
و عدم استفاده از طرح های 

  باستانی

تی و هم از طرح های سن
 هم  باستانی استفاده شده 

 بیشتر قاب ها لچکی

نمودار 1- مقایسه آجرکاری های اصفهان و تهران )خالصه مطالبی عنوان شده از بخش های پیشین این مقاله(.

بناهای قدیمی و ساخت وسازهای فراوان هنوز هم نمونه های زیادی 
از بناهای آجری این دوره موجود است. 
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ith the start of the Pahlavi era, the process of 
modernizing Iran’s arrival, which began from the 

Qajar era, became more intense. With the continuation 
of this trend, one of the areas where the works of mod�
ernization emerged were architecture and urbanization. 
Architecture and Urbanization caused the appearance 
of city views in the buildings. Most of the buildings 
built around the streets during this period were brick 
and brickwork. The construction instructions were the 
same for the government, and for all the cities of Iran. 
In the meantime, there were differences and similari�
ties in the brick decoration of various cities. This re�
search tries to answer some questions by comparing 
the bricks in the two cities of Isfahan and Tehran. The 
questions are: What are the similarities and differences 
between the bricks of these two cities and what are the 
reasons for their creation? How does modernism affect 
the brickwork of these two cities?
Regarding the subject of this research, its method from 
the perspective of the goal is a developmental research. 
The data collection in this research has been field�
based )photographing of buildings) and library, and the 
result is an exploratory study with interpretation. The 
research is presented in five chapters, in which topics 
such as modernism in Iran, architecture and urbaniza�
tion of the Pahlavi era, the structure of the city of Isfah�
an and Tehran in this period, the common trends of the 
architecture of this era, the history of brickwork in Ira�
nian architecture, the types of brick decoration of this 
period Etc. In the last , by examining examples of the 
bricks of these two cities and taking into account the 
issues discussed in the preceding parts, we tried to de�
termine the factors affecting the formation and creation 
of similarity and difference Determine the brickwork. 
In the last part of this research, the similarities and 
differences between brickwork in terms of the type 
of brick, the location of the facade, the geometry of 

brickwork, the composition of brickwork with other 
decorations and... were examined. The overall result of 
the study of brickwork in these two cities was that the 
bricks of Isfahan in terms of size and size of brick, brick 
designs used, more elegance, working and combining 
with tiling and ... more connected with Ornaments and 
brickwork have past historic architecture, while in Teh�
ran there is a kind of transformation through highlight�
ing the change in size and , and changing the design of 
the brickwork to the past. The reasons for this could be 
related to issues such as centralized government policy, 
the later start of the process of modernism in Isfahan 
and other cities, and so on. 
The results of this research can be used for other stud�
ies dealing with subjects like decorations in the con�
temporary era. Also, the results of this research could 
lead to the clarification of part of a section in the his�
tory of Iranian architecture, which coincided with the 
advent of modernism in Iran and which has been un�
derestimated, despite its importance.
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