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 چکیده

نی ایراحضور آجر مؤید بسیاری از اصول و تفکرات فلسفی معامری 

و سادگی است.  اسالمی همچون وحدت و کرثت، وحدت و ترکیب

در معامری پس از اسالم کاربرد هرنهای تزئینی محدودتر گشت، آجر 

ظیر ای )نهای بالقوهیکی از مصالحی است که با توجه به پتانسیل

با  دهی داردشناسی( که در فرمای، تزئینی و زیباییهای سازهرویکرد

گر شد. اما این نوع کاربرد از آجر در جلوه ر هرنهای تزئینیتنوع بسیار د

سده اخیر مورد فراموشی قرار گرفته و شکوه گذشته خود را از دست 

داده است. این پژوهش، به دنبال آن است که هرن آجرکاری و نقش 

این عنرص ارزشمند را در سه دوره تاریخی و در سه بافت )سنتی، 

های ترکیبی ر مشهد با استفاده از روششهمیانی و معارص( کالن

ری آو )توصیفی، تحلیلی و موردی( موردبررسی قرار دهد. شیوه جمع

ای و مصاحبه است و تجزیه و تحلیل کتابخانه-ها، اسنادیداده

اثر از معامران  21شده نیز از نوع تحلیل محتوا بوده و درنهایت انجام

آمده موردبررسی قرار دستبهمطرح مشهد با توجه به چهارچوب نظری 

اند. یکی از دستاوردهای این پژوهش، شناسایی و مصاحبه با گرفته

های صورت طورکلی مصاحبهمعامران برگزیده مشهدی است. به

بینی و نگرش خاصی دهد، هر معامر دارای جهانگرفته نشان می

بندی مشخص ارائه ها در دستهنسبت به آجر بوده که این نگرش

 های حاصل از بررسی مشخصده است. با توجه به نتایج و تحلیلگردی

جای های مختلف بهگردید، هر آنچه از این میراث ارزشمند طی دوره

شود، تقریباً وجه تکنیکی، عنوان آجر یاد میمانده و امروزه از آن به

 اقتصادی و خاطره برانگیزی آن است.

سی، شناآجری، زیباییآجر، معامری سنتی، تزئینات واژگان کلیدی: 

 معامری معارص مشهد

 

 

 

Abstract 

The presence of bricks affirms many of the principles 

and philosophical thinking of Iranian-Islamic 

architecture including unity and plurality, unity and 

combination, and simplicity. In the post-Islamic 

architecture, the use of decorative arts became more 

limited, and the brick is one of the materials that 

appeared in a variety of decorative arts due to its 

potential in formation. But this application of bricks 

has been forgotten in the last century and lost its past 

glory. This article investigates the art of brick making 

and examines the role of this valuable element in 

three historical periods and textures (traditional, 

middle and contemporary) in the metropolitan city of 

Mashhad by a descriptive and analytical  method. The 

data collection method is based on documentary-

library and interviews.  12 works from Mashhad's 

well-known architects have been analyzed according 

to the obtained theoretical framework. One of the 

achievements of this research is identifying and 

interviewing selected architects of Mashhad. In 

general, the interviews show that each architect has a 

worldview and a particular approach toward brick 

and these approaches were classified in a specific 

category. According to the obtained results of the 

study, whatever has left of the valuable legacy in 

different periods and what is remembered as brick 

nowadays, is almost its technical, economic and 

memorable aspects. 

Keywords: Brick, traditional architecture, 

Decorating, Aesthetics, Contemporary architecture 

Mashhad 
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 مقدمه

اده عنوان مخواهیم آجر را فقط بهمنی ما»بنا به گفته کیانی 

ساختامنی متعلق به گذشته بدانیم، بلکه نیاز داریم که آجر را 

م و آن توانیم به کارش بریم، بگیریمثابه چیزی که امروز نیز میبه

: 2930)کیانی، « مان مداخله بدهیمهای روزمرهرا در تجربه

ری این اصالت زمان با میراث دادر دوره معارص، هم(. اما 21

قی داشته که در فرآیند ال از گذشته، با معامری معارص جهان ت

ا و هنشینی، ترکیب، تلفیق و تأثیرپذیری خود، شکلاین هم

که  ای آفریدههای تصویری و ساختاری متفاوت و یا تازهبیان

های جدیدی از تزیینات آجری و ایجاد منجر به بروز شکل

معارص گشته است که اغلب های نوین در معامری فناوری

های آجرکاری و مطلوبیت این این امر بدون توجه به قابلیت

هرن اصیل و بنیادین در قالب مصالحی برای معامری معارص 

 .کار گرفته شده استهب

کاربرد آجر و آجرکاری  ه  ای دربار های گسرتدهتاکنون پژوهش

ن شناسی آ که به بیان مبانی نظری و ریخت ارائه شده است

اند، اما تا به امروز پژوهشی در معامری معارص شهر پرداخته

 صورتمشهد که در زمینه بازخوانی نقش آجر باشد چندان به

ویژه و تخصصی انجام نشده است. مطالعات گذشته 

طورکلی در باب مبانی نظری و حوزه شناختی آجر بوده به

در این تحقیق، با هدف بازخوانی نقش آجر  است، اما

صورت تخصصی در شهر مشهد به معامری معارص و به

 رسیع رشد اخیر هایدهه طی پردازد. دربررسی و مطالعه می

 شده آن معامری و سیام مشهد موجب تغییر کلی شهر

که محدوده موردمطالعه از نظر کاربرد با توجه به ایناست. 

آجر و استفاده از آن دارای ارزش زیادی است، در گام اول 

ریخچه آجر در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. تا

آوری اطالعات و برای این منظور اول در الیه شناخت به جمع

ها پرداخته شد تا چارچوب نظری به دست آید و سپس داده

آمده، تعدادی از معامران مطرح دستبا توجه به چارچوب به

ته فشده و توسط پرسشنامه نیمه ساختار یامشهدی انتخاب

شده، همچنین تعدادی از گرفته و تحلیل مصاحبه قرارمورد 

بناهای منتخب آجری مربوط به هامن معامران مورد ارزیابی 

 و تحلیل قرار گرفته شد.

 

 

 پیشینه پژوهش

دهد که در رابطه با آجرکاری های نگارندگان نشان میبررسی

طور مخترص ها و مقاالت بهدر شهر مشهد، در برخی کتاب

نکاتی ذکر گردیده و در بیشرت منابع، آجرکاری در خراسان بزرگ 

بررسی و  شده است. رصفاً پژوهشی با تحت عنوانمطرح

 پهلوی اول و قاجار دوره درتطبیقی تزئینات آجری  مقایسه

هامیش که در  شهر مشهد های تاریخی درموردی: خانه منونه

ردید، به ، ارائه گاسالمی-ملی معامری و شهرسازی ایرانی

بررسی تزئینات آجری بناهای تاریخی مشهد پرداخته است. 

ازآنجاکه در مورد بازخوانی نقش آجر در شهر مشهد، در هیچ 

صورت مفصل پرداخته نشده است، ای بهکتاب و مقاله

 یابد. یق رضورت میانجام این تحق

. جایگاه 2اند از: های پژوهش عبارتدر این راستای پرسش

. روند تحول 1آجر در معامری معارص ایران چگونه است؟ 

استفاده از آجر در بناهای مشهد از دوره سنتی، میانی، 

های . معامران مشهدی در طرح9معارص چگونه بوده است؟ 

 کنند؟میخود با چه رویکردی از آجر استفاده 

 روش پژوهش

-های کمیپژوهش حارض از نظر ماهیت در مجموعه پژوهش

تحلیلی -گیرد. در این تحقیق، از روش توصیفیکیفی قرار می

های مورد استفاده در استفاده شده است. گام اول، داده

های مختلف بخش اول پژوهش از روش اسنادی و به شیوه

های تحقیقی و پژوهشها، مجالت، ازجمله مراجعه به کتاب

جستجوی اینرتنتی حاصل شده است. روش تحلیل محتوا، 

ا هاساس تحلیل مصاحبه نیمه ساختار یافته و منونه موردی

-گیری هدفمند که به آن منونهبوده است. در گام دوم، منونه

گویند، به معنای دار نیز میگیری غیر احتاملی و هدف

ای کسب دانش و های پژوهش بر دار واحدانتخاب هدف

. با توجه به (Holloway, 2010: 16)اطالعات است 

و جامعه آماری موردبررسی،  گیریهدف پژوهش، منونه

شود. برای شامل متخصصان و معامران مطرح مشهدی می

های انتخاب، در میان معامران این منظور به دلیل محدودیت

شناسایی معامر دارای آثار آجری  93تعداد  معارص مشهدی،

شدند و بر اساس معیارهایی نظیر میزان فراوانی آثار آجری در 

ی(، اکل آثار معامر، توجه خاص به آجر )توجه فراتر از پوسته

https://www.civilica.com/Papers-NCIAUD01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C---%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-NCIAUD01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C---%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-NCIAUD01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C---%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html
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طراح برگزیده مسابقات(، ) شهرت و کیفیت آثار آجری معامر

پیشکسوت و متأخر در استفاده از آجر و نیز تسلط بر هدف 

ای هیات علمی پژوهش، با مشورت تعدادی از اعض

های معامری مشهد انتخاب صورت پذیرفت که از دانشگاه

معامر )مهندسان:  3نفر تعیین و درنهایت  0این میان 

صورت کاماًل ( به4، محسنین3، خدایی2، مرصعی1احمدی

 ها انجام شد. هدفمند انتخاب و مصاحبه با آن

ر د ، با استفاده از معیارهایی کهگام سوم تحلیل منونه موردی

ترین کاربرد و تأثیر را در آجر های قبل حاصل شد و بیشگام

گرفته و از آن برای سنجش و بررسی اند؛ چارچوبی شکلداشته

-آثار موفق و ارزشمند آجری شهر مشهد استفاده شد. منونه

ترین اطالعات را بر اساس باید بیششده میهای انتخاب

 26. از میان هدف پژوهش در اختیار پژوهشگران قرار دهد

اثر واجد  21شده معامران مصاحبه شده تعداد بنای ساخته

ترین ارزش آجری انتخاب گردید و توسط چارچوب بیش

آمده مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. در پایان، دستبه

های این پژوهش، راهکارهایی را برای بازخوانی نقش آجر یافته

ای شهر مشهد پیش هو احیای آن در اصول طراحی ساختامن

 دهد.روی معامران قرار می

 (نگارندگان مأخذ:) های تحلیل شدهمعرفی منونه موردی :2جدول 

 منونه مورد معامر

 مهندس عباس احمدی

   
 0منزل زنبق  هتل فردوسی انقالب یدادرسا 

 ان مرصعیمهندس

   
 گشاپاتوق دل آپارمتان مرصعی اتاق بازرگانی 

 مهندس جواد خدایی

   
 چراغو مجتمع چشم  آپارمتان رسشور آپارمتان قدس 

 نیمهندس محمدرضا محسن

   
 منزل گویا 3منزل فرهاد  0منزل حامد  

 

                                                             

-دانش ،2913سال  ترشیزی متولداحمدی  . مهندس عباس 1

سابقه  سال 52 تهران )شهید بهشتی(. حدود دانشگاه ملی یآموخته

 و تهران در زیادی بسیار مسکونی هایای دارند و پروژهفعالیت حرفه

 کاری سابقه در را غیره و صنعتی بیامرستان، کارهای مشهد، و رامرس

 .است خود گذرانده

هومن مرصعی، فرزندان مهندس علی مهندس امیر پویا و امیر . 2

ی رشته آموختهدر مشهد، هر دو دانش 2921مرصعی، متولد 

توان به های ایشان میمعامری در دانشگاه آزاد مشهد، ازجمله پروژه

ساختامن ابونرص، مجتمع صارمی، مرمت و احیای خانه تاریخی 

 داروغه مشهد و غیره اشاره منود.

 

آموخته رشته در مشهد، دانش 2906 مهندس جواد خدایی متولد.  3

ریزی شهری در معامری در دانشگاه آزاد و دانشجوی دکرتی برنامه

توان به مجتمع دانشگاه فردوسی مشهد، ازجمله کارهای ایشان می

 چشم و چراغ، خانه حجاب، ساختامن اداری نشان و غیره اشاره منود.

 یهآموخت، دانش2910مهندس محمدرضا محسنین متولد . 4

های ای در پروژهسال سابقه حرفه 26تهران، ایشان نزدیک به  دانشگاه

ها مانند برج سلامن، ساختامن بانک منزل مسکونی و سایر پروژه

 دستگاه و غیره را در رزومه خود دارند. 066آینده، مجتمع مسکونی 
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 آجر در معامری ایران

ساز برش در حوزه جر اولین هرن دستآ ها در انواع دوره

 و ترینمهم که است کشوری ایرانسازی است. ساختامن

 و پایبندی است، این آجر اشفن ساختامنی بهرتین

 بر اضافه باید را معامری ایران در از آجر مکرر استفاده

 نیز آن شناختیزیبایی هایاز ارزش آجر، پایداری و مقاومت

 اصیل، را بنا، آن قامت بر آجر که پوششطوریدانست، به

 .(12: 2939دهد )بهرمان، می استوار نشان و بردبار متین،

 . رویکردهای آجر در معامری ایران )مأخذ: نگارندگان(2جدول 

 
 

 رویکرد تزئینی آجر

ازجمله مصالح ساختامنی رایج در معامری سنتی ایران آجر، 

تر از صورت سادهبوده و در اوایل قرن حارض در دوره مدرن، به

های آجر تراشی و آجرچینی قبلی مورد استفاده قرار منونه

ج عنوان مصالح رایگرفته و تا اواخر معامری مدرن متأخر نیز، به

شود. منصور یگانه میفراگیر در آثار معامری این دوران دیده 

ن امر دلیل ای»در مورد کاربرد تزئینی آجر در ایران معتقد است 

توان یافت که در آن دوران، ترکیب در فرم و را در این نکته می

عنوان رویه غالب در طراحی معامری های معامری و بهحجم

ل بدیهای بی، بدان گونه که با ترکیبمدنظر قرار داشت

های آن در آثار مهندس که منونه است حجمی همراه شده

: 2933)یگانه،  «مشاهده استفروغی، غیایی و وارطان قابل

99.) 

 مدین و های آجرچینی فخریکی دیگر از شیوه :فخر و مدین

است. مدین به معنی مادگی )فرورفتگی( و فخر به معنی 

سفال، پخته است. از این تکنیک مشبک در اکرث ابنیه برای 

هایی از فخر و مدین در استفاده شده است. منونه درگاه نور

مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع اردستان از دوره 

سلجوقی و از دوره ایلخانی در مسجد جامع ازیران وجود 

ها توسط متولیان طبق مدارک، برخی از این فخر و مدین .دارد

ها جهت بسنت فضای و یا سازمان میراث فرهنگی در درگاه

جلوگیری از عبور و مرور برخی افراد و یا حیوانات مساجد و 

شکفته و اند )ایجادشدهبه شکلی هامهنگ با معامری بنا 

 .(2)تصویر ( 39: 1334، همکاران

 در مناطق مختلف ایران با توجه ترکیب آجر با مصالحی دیگر:

ه کردگاهی رشایط طوری اقتضا می ،به اقلیم غالب منطقه

 چوببا مصالحی همچون سنگ و  که آجر در بنا در ترکیب

ورکلی طعنوان عنرص پرکننده مورد استفاده قرار گیرند. بهبه

های استفاده از مصالح ترکیبی استفاده از آجر، یکی از روش

که در منای بنا هم رایج سنگ و چوب در کنار یکدیگر است 

 (.1)تصویر  (13: 1333است  )محمدی و رجبی، 

 بالغت رسزمین ایران، که تاس حقیقتی اینمنای آجری: 

 مگر و حکمت؛ از پر خاکی ایران، خاک و است اندیشه و

 عنرص را خاک و آفریده خاک از را خداوند انسان کهاین نه

وارد م نوازترینچشمیکی از زیباترین و  .داد قرار انسان جوهری

ات کارگیری انواع تزییناستفاده تزیینی از آجر، مناسازی و به

ای مبن های سنتی ما اغلب بروابسته به آن است. مناسازی

-تزییناتی بوده که از یک هندسه ساده و شکیل پیروی می

-فردی از کاربرد آجر را میهای منحرصبهمنوده است. منونه

اهای با کارکرد اجتامعی ها و بسیاری از بنتوان در برج مقربه

مشاهده  غیره رساها وهمچون مدارس، مساجد، کاروان

منود. امروزه نوع نگاه معامری نسبت به کاربرد تزیینی آجر 

یرویکرد زیبایی  شناس

بافت•

رنگ•

شفافیت•

تقارن•

مردم واری•

رویکرد سنتی آجر

ایسازه•

سقف و کف•

قوس و گنبد•

دیوارهای باربر•

راه پله•

رویکرد تزئینی آجر

فرش کف•

ترکیب مصالح•

های متفاوتطرح•

فخر و مدین•

بندیقاب•

بندکشی•

چیدمان•

هارخ بام•
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تغییر کرده و بیشرتین نقش را در مناهای آجری، رنگ و بافت 

هایی همچون سفید، قرمز، زرد آن به عهده دارند. کاربرد رنگ

در آجر که در کنار مرتیال  غیره ی وکمرنگ و پررنگ، اخرای

گیرد و ارگانیک دیگری همچون سنگ و چوب قرار می

بیشرتین نقش را کنرتاست متناسب و هارمونی حاصل از 

)پاینده، ها در کنار هم بر عهده دارد مناسب آن نشینیهم

 (.3( )تصویر 233: 2930

 

 

  

 با استفاده از آجر. فخرومدین 2تصویر 

 (32: 2921)اهری، 

 

. ترکیب آجر )خانه ارشادی( 1تصویر 

 (20: 2930)محمدی و رجبی، 

 . منای آجری )برج شبلی(3تصویر 

 (.2930)پاینده،  

 پوش آجری. کف9تصویر 

 (2900پدیا، )ویکی
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 شناسیرویکرد زیبایی

 دادن نشان جهت را شناسیزیبایی گارتن بام الکساندر

-زیبایی. است کرده عنوان زیبا هرنهای در سلیقه مفهوم

 هم و محتوایی گفتارهای در هم دوران این در شناسی

 است صدسال چند. شودمی استفاده سطحی گفتارهای

 در یزن معامران فلسفه، در شناسیزیبایی به توجه راستایهم

ستند ه شناسیزیبایی برای اثباتی علوم یافنت تکاپوی

-پور در مورد مبحث زیباییرستیپی. (134: 1333)ارژمند، 

ی شناسزیبایی»گوید: شناسی در معامری سنتی چنین می

در معامری سنتی شامل اصول هارمونی، هامهنگی و توجه 

-که به مبحث زیباییهای حسی است. ازآنجاییبه ویژگی

زیاد پرداخته شده است،  شناسی در معامری سنتی ایران

هارمونی و هامهنگی رنگ آجر با اقلیم و محیط پیرامون، 

شود. آیین اسالم باعث یکپارچه شدن معامری با محیط می

که همه هستی در مرتبه خود دارای شعور است، نیز بر این

 (.13: 1333)رستیپی پور، « کندتأکید می

رنگ بیش  انسجامآجری در بناهای  رنگ در معامری آجری:

کند. قدرت انسجام رنگ از هر چیزی در ابنیه خودمنایی می

: 1332زاده، )میرخلف فراتر از انسجام استاتیکی است

292.) 

 ایجاد در آن قابلیت در باید را آجر مهم بافت: خاصیت

 ترکیب آجری کرد. مناهای جستجو گوناگون هایبافت

-حرکت با که دهندمی ارائه را متنوع هایاز بافت متعادلی

 و نشستگیاند. پسآمده پدید آجرها افقی و عمودی های

 هاروشن سایه از خاصی نیز بازی آجرها نشستگیپیش

 کل به و سازدمی ترعمیق و گیراتر را نقوش کنند،می ایجاد

بخشد )حاجی قاسمی و نوایی، می قوت و صالبت منا

2933 :92.) 

 آجری تزیینات شاخص هایویژگی از یكی تقارن در طرح:

 است. درواقع هاطرح در تقارن رعایت این دوره، بناهای در

 سبك و ایرانی باستانی سبك معامری كه به بناهایی متامی

 اروپا نئوكالسیك معامری یا گذشته و اسالمی و سنتی

 همراه دارد. بنابراین به را نیز تقارن ویژگی است، شده ایجاد

 سمت به گرایش توانمی را آجری تزیینات تقارن در ویژگی

دانست  مدرن از پیش هایسبك از گیریبهره یا و گذشته

 .(163: 1333)هیلن براند، 

 رویکرد سنتی آجر

های آجری تا حد زیادی به عدم مقاومت سازه سازه آجری:

ها است. ها و تحمل بارهای وارد بر آنوجود عيوب این سازه

-می چنین توصیفاینکاررفته در آجرکاری را گالبچی مالت به

آجرکاری به کار  هایرج ای درصورت غوطهاگر مالت به: »کند

ی آجری با مقاومت باال را به وجود خواهد آورد که سازه ،رود

-درصد می 266روز به  13طورمعمول مقاومت آن بعد از به

هایی در وجود برخی مصالح این رسد و باوجود نادانسته

 (26 :2933 ،)گالبچی « منود رضیب اطمینان تغییر خواهد

 (.2)تصویر 

عنوان باربر در دیوار آجری عملکرد آجر به دیوارهای آجری:

شوند از آجر هایی که بدون اسکلت ساخته میساختامن

 .(03: 2930)نعیام،  کنندعنوان دیوار باربر استفاده میبه

در دیوار آجری دیوارهای  جداکنندهعنوان عملکرد آجر به

منظور جداسازی فضاهای مختلف ساختامن ه بهجداکنند

طورمعمول گیرند. وزن این دیوارها بهمورد استفاده قرار می

شود ها توسط دیوارهای باربر تحمل میوسیله پی یا کفبه

 .(3 ،16: 2930)مبحث هشتم مقررات ملی ساختامن، 

ترین و ارزشمندترین توجهیکی از جالبسقف آجری: 

گیری از آجر جهت یان در حوزه معامری بهرهدستاوردهای ایران

توان های بارز آن را میهای وسیع است. منونهپوشش دهانه

انواع  .)هامن( در بسیاری از بناهای تاریخی مشاهده منود

صورت تخت، های آجری بههای آجری ساختامنسقف

 (.0)تصویر  شونددار و قوسی ساخته میشیب



 

 ۹۳شماره   ۸۹۳۱ پاییز

۳۸ 

جر
ش آ

 نق
ی

وان
زخ

 با
ی

س
رر

ب
... 

 
 (2901پدیا، ی یکپارچه آجری )بنای هارونیه( )ویکیسازه: 5تصویر 

 
 (2900ایران،سقف و بام یکپارچه آجری )بازار قزوین( )سی :6تصویر 

 مشهد شهری بافت خصوصیات آجر در و تاریخچه

است: بافت  بافت نوع سه دارای مشهد شهر طورکلیبه

بافت از هرکدام که معارص بافت و میانی سنتی، بافت

 و ساکنین فرهنگی با خصوصیات مشهد های شهر

 به زیر در که است گرفتهها شکلآن موقعیت اجتامعی

ها مشهد از قرن .خواهیم پرداخت این خصوصیات بررسی

های که کاربرد پیش دارای معامری خاص آجری بوده است

خورد جامانده از آن به چشم میهای بهنظیر آجر در منونهکم

 (.106: 2933)رضوانی، 

دارای  حارض قرن ابتدای تا سنتی، شهر مشهد آجر در بافت

به  توجه با آن فیزیکی خصوصیات و بوده سنتی ساختاری

شهرهای  اغلب گیریشکل حاکم بر هایگرایش اصول و

-وابستگی هابافت این در است، گرفتهایران شکل سنتی

در این دوره و در همین  .بسیار زیاد است افراد های قومی

طورکلی استفاده از این عنرص بیشرت رواج بافت، آجرکاری و به

های ها با نقشداشته و شاهد بناهایی هستیم که در آن

ا، هنندگی فضاگوناگون منود پیداکرده، مانند عملکرد جداک

 سازی و غیره  است )تصویرها، تزئینات، کفایستایی طاق

3.)
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 . خانه داروغه مربوط به دوره قاجار )تصویر باال(3تصویر 

 خانه توکلی مربوط به دوره قاجار )تصویر پایین(

 بافت این گیریآجر در بافت میانی شهر مشهد، شکل

در  است. پهلوی دوره و اوایل قاجاریه دوره اواخر به مربوط

 اجتامعی و بافت مسکن الگوی به مربوط تحوالت دوره این

 اساس و بر قومی هایوابستگی کاهش به توجه با منطقه

 از اهمیت استفاده همچنین و هاآن ساکنین درآمد سطح

 کشورهای معامری الگوی و صنعتی جدید هایفرآورده

بر  بافت این گیریشکل روند است. گرفته صورت غربی

 واحدهای جواریهم نحوه به مربوط است، تغییر اساس

 از برخورداری لزوم از ناشی زمینی تفکیک و مسکونی

 و دوطرفه هواگیری و نورگیری امکان و دسرتسی سواره

 متایل و هاخانواده شدن ایهسته روند همچنین

است  هاخانواده افراد فضاهای مستقل از برخورداری

(. آجر در این دوره به دلیل متایل مردم به مصالح 103)هامن: 

صنعتی جدید و تنوع آن، کمرت مورد استفاده قرار گرفته، اما 

در همین دوره هم آجر کارایی گذشته خود را داشته و باوجود 

ورود مصالح نوین، باز هم در بین مردم محبوبیت خود را حفظ 

-هایی همچون دیوارها و مناها استفاده میانکرده و در مک

شده است. در این دوره بناهای دولتی و سازمانی که در 

 هایشدند از مصالحی مانند سنگمقیاس بزرگ ساخته می

مرت داشته برای مناسازی سانتی 2-9پالک شده که ضخامت 

رده ککنندگی را ایفا میکردند و آجر تنها نقش پراستفاده می

 (.3ویر است )تص
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 رضا مربوط به دوره پهلوی )تصویر باال(. بیامرستان شاه3تصویر 

 ساختامن اداره ثبت مربوط به دوره پهلوی )تصویر پایین(

 به با توجه دوره در این مشهد شهر آجر در بافت معارص،

 متفاوتی از خصوصیات آن گیریشکلبر  حاکم هایگرایش

 گیریشکل .است های قبل برخورداردوره به نسبت

 فرودگاه و آهنراه احداث مانند شهری عمده هایفعالیت

 و توسعه مشهد سبب شهر جامع طرح ارائه از قبل تا

(. اگرچه در این دوره 103است )هامن:  شده آن گسرتش

 36های اما در دههحضور آجر در بین مردم کمرنگ شده بود، 

های بناهای معامر ساز مشهد را شاهد که اولین نسل 26و 

هستیم، معامران این دوره آجر را به نحوی جدید استفاده 

اند. این عنرص ارزشمند در مناهای ساختامنی دوباره کرده

ش عنوان سازه بلکه پوشگر شد، لیکن این بار رصفاً نه بهجلوه

ه های سورود تکنولوژی تولید آجر توسطمنا، این کارکرد به

 سانتی صورت پذیرفت.

 جایگاه آجر در دنیای معارص

 میان در تحول و تداوم هاینشانه معدود از آجر یکی

 و خاطره بین تواندکه می است ساختامنی هایفرآورده

طراحی الگو (. 12: 2906بزند )افشار نادری،  پل کشف

های آجری از گذشته نیز وجود داشته اما این صورت قاببه

گردد به این معنی که اجرا می زنبوریالنهعنوان طراحی روزها به

شود و به کل طرح تعمیم پیدا از یک سلول اولیه رشوع می

 (.23: 2901)کیانی،  کندمی
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 های امروزی به نقش آجر در معامرینگاه

 (نگارندگان: مأخذ) معارص یمعامر  در آجر به یامروز  نگاه :3 جدول

 

تکنیکی: مندگاری در رابطه با شاخص فنی و تکنیکی چنین 

الح عنوان مصدر این نگاه توجیهی که به آجر تنها به»گوید: می

ردیف دیگر مصالح مانند گیرد، آن را در ساختامنی صورت می

دهد و تنها بر اساس سنگ، شیشه، تیرآهن و ... قرار می

های آجر های اجرایی حفاظت و مرمت بناها و محوطهزمینه

: 2931( )مندگاری،0)تصویر  «کندموضوعیت پیدا می

130.) 

 
 استفاده تکنیکی از آجر )ساختامن ترمه( :0تصویر 

 (1333)خط معامر، 

های مختلف تاریخی: در این نگرش استفاده از آجر و روش

عنوان موضوع میراث فرهنگی تلقی ساختامنی خود به

شود و در جهت حفظ هر آنچه مربوط به گذشته است، می

منظور از خود موضوع آجر و هم به منظور حفاظتهم به

ند کموضوعات دیگر توجه به آن رضورت پیدا میحفاظت از 

عنوان یک موضوع (. در اینجا آجر به1، 2933)زمرشیدی، 

پایداری

آجرمنا* دیوارهای غیر باربر * ترکیب مصالح • پوسته ای

اقتصادی

شکل* شفافیت * رنگ * واری مردم• خاطره بر انگیزی

تاریخی

فخر و مدین* بندی قاب*چیدمان * بافت * سازه • تکنیکی
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شناسی های مختلف آن، مردمتاریخی، ساخنت با آجر و روش

عنوان یک موضوع مطرح مناید آجر و آنچه بتواند آجر را به

جهت منایش و معرفی فرهنگ گذشته به آن پرداخته 

ارتی این نحوه برخورد با آجر هرچند منجر به شود. به عبمی

ها و فضاهای شیک و متیز نشود، از هامن استقرار آن در موزه

 (.2902()حسینی و همکار، 26گیرد )تصویر تفکر ریشه می

 
 (2900نگاه تاریخی به آجر )رسدر بنایی در شوشرت،  :26تصویر 

پایداری: نگرش حفاظتی، هرچند از کاهش منابع نگران است 

محیطی که بر زندگی برش روزافزون میو مشکالت زیست

رایش داند اما گگردد را ناشی از نگاه تسلط آمیز بر طبیعت می

و متایلی که به خاک در مقابل چوب، فلز، سنگ و غیره وجود 

داند که در استفاده از خاک از منافعی می دارد بر خواسته

که نسبت به مصالح قبلی آن در طوریکند بهجستجو می

هستند  ها و معادن محدوددهد: اگر جنگلاولویت قرار می

ی تر کننده شده اما خاک در سطح وسیعها نگرانو تخریب آن

دستیابی است و این نگرانی را شاید به فرصتی در آینده قابل

-اگذار کند. اگر مواد دیگر با تغییر شکلی که به خود میدور و 

تر به دست دهند امکان بازگشت به چرخه طبیعت را راحت

  کندتر طی میآورند اما آجر این مسیر را راحتمنی

(Belzer and Albert, 2009: 65) (.22 )تصویر 

 
 (Belzer and Albert, 2009)بازیافت و استفاده مجدد از آجر  :22تصویر 

 ای که بتواندعنوان مصالح ارزان در هر نقطهاقتصادی: آجر به

خاک مناسب خود را در دسرتس داشته باشد چه در مرحله 

برداری و چه تخریب و نوسازی فرآیند ساخت، چه بهره

مناید که در رشایط کنونی جهان نیز ی میاقتصادی را معرف

تأمل باشد، بنابراین همواره استفاده از آن در رشایط قابل

 درآمد وبحرانی و موقتی حوادث غیرمرتقبه برای اقشار کم

های دوری که هزینه حمل و نقل را برای مصالح برای فاصله

 (.93: 2933گردد )یوسفی، مناید، توصیه میدیگر افزون می

دهد که با کاهش آجرمنا این امکان را به طراح می ای:پوسته

چشمگیر وزن پوسته طرح، هزاران هزار ایده جدید و 
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زدگی و توانند با بیرونفرد ایجاد کند. این الگوها میمنحرصبه

ترین یا چرخش در زوایای مختلف ایجاد شوند و یا در ساده

های مختلف استفاده کرد تا این آجرمنا در ضخامتحالت از 

اندازی در ساعات مختلف روز ف سطح باعث سایهال اخت

)تصویر  شود و جلوهای ویژه به منای ساختامن هدیه کند

ها برای دیوارهای جداکننده فضا یکی از بهرتین ایده (.12

استفاده از این الگوها است، چون هم طرحی ( پارتیشن)

 هم قابلیت گسرتش در سه بعد را دارند خاص دارند و

(.233: 1332)مندگاری، 

 
 (213: 1332)حسینی و سیدین، ای از آجر )ساختامن آجر پوش( . استفاده پوسته12تصویر 

نقش آجر در معامری تنها پرکننده جرزها و  هویت آجر:

عنرصی کامل  عنوانجداکننده فضاها نیست، نقش آجر به

هاست نقش واقعی آن در معامری ایران است که سال

فراموش شده است، اگر امروزه از آجر در مناها استفاده 

ر ب گهگاههای قدیمی، شود البته نه با جزئیات و دتایلمی

نگاه جامعه نسبت  چراکهمبنای عالقه مخاطب خود است. 

در . تهای آن تغییرات چشمگیری کرده اسبه سنت و داشته

طور که باید حقیقت جامعه معامری ما در بسیاری موارد آن

های نهفته آن را نتوانسته به مخاطبین خود آجر و زیبایی

 (.13: 1336)کیانی،  بشناساند

در معامری سنتی اماکنی همچون  انگیزی آجر:خاطره

هایی هستند که رساها، مدارس و غیره مکانمساجد، کاروان

معی هستند. این بناها، بناهایی که با القاکننده خاطره ج

اند و چون آدمی از شدهمصالح سنتی خشت و آجر ساخته

خاک است، ناگزیر در چنین بناهای آجری یادآور رسشت 

شود و این هامن علتی است که باعث خویش می

شود. همچنین دکرت انگیزی بسیاری از بناها میخاطره

انگیزی در معامری با اند: خاطرهفالحت در این مورد گفته

های همچون خاطره جمعی که ریشه در فرهنگ و هویت واژه

 (.26: 1332شود )فالحت، جامعه دارد بیان می

 هاتحلیل و ارزیابی داده

ران بینی معاماولین گام در پروسه تحلیل، شناخت کلی جهان

اند که شدهشونده به نحوی انتخاباست. معامران مصاحبه

مختلف باشند تا ضمن ارزشمندی کیفی پژوهش، از دو نسل 

نتایج تحلیل آن نیز از پایایی بیشرتی برخوردار باشد. از 

ای نیمه ساختار یافته بر مبنای معامران منتخب، مصاحبه

آمده، صورت پذیرفت و عموماً، سؤاالت به دستقالب به

نحوی تنظیم گردیده تا پاسخ به آن برای معامران گویا و سهل 

. دومین گام، تحلیل مصاحبات بر اساس رویکردهای باشد

 هایهای امروزی بر پایه دادهگذشته و تدقیق ساختار نگاه

های امروزی سنجیده پژوهش. سپس میزان کّمیت شاخص

 ،شد و چارچوبی برای گام بعد به دست آمد. سومین گام

ه ک شوندگانهای آجری کارشده توسط مصاحبهپروژه بهرتین

عنوان منونه موردی ها بهترین آنر سه منونه از موفقاز هر معام

اند و سپس با توجه به چارچوب نظری انتخاب گشته

ها و عوامل موجود آمده در بخش قبل ابتدا ویژگیدستبه

ی آثار و نیز مصاحبه با ساکنان بناها موردبررسی قرار در منونه

مشاهدات های کالبدی بنا، از گرفت. برای مطالعه ویژگی

 مستقیم و برداشت بناها استفاده شده است.
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 شونده )مأخذ: نگارندگان(معامران مصاحبه ینیبم. جدول جهان4جدول 

ان
جه
و 
ت 
خ
نا
ش

ی 
ین
ب

3 
ب
خ
نت
 م
امر
مع

 

 

 منونه آثار الگوهای معامری مبانی فکری بینیجهان معامران

مهندس 

عباس 

 احمدی

بینی معامر جهان

متعلق به دوره 

پهلوی دوم 

 36)معادل دهه 

( است. 26و 

زندگی و تولد در 

 مشهد

مبانی معامری مدرن 

 ایران

هندسه فضایی، 

فضا، نگاه عملکرد هر 

جز، نگاه از از کل به

جز به کل، پیوستگی و 

 پویایی و سادگی

توده و فضا دارای  -

 هندسه

 هایتوجه به مقیاس -

 هایمرتیال استفاده -

و  موضوع با متناسب

 محیط

 وجود دیدهای باز -

 

 

 

 

مهندس 

هومن و 

پویا 

 مرصعی

بینی معامر جهان

متعلق به دوره 

انقالب اسالمی 

)معارص( است. 

وزندگی و تولد در 

 مشهد

مبانی معامری  -

 ایرانی اسالمی

-سنت و وابستگی -

 های سنتی

گرایی و توجه به زمینه -

ای هر ساختار زمینه

 پروژه

اجرایی بودن و  -

هامهنگی میان سازه و 

 تأسیسات

توجه به واحد  -

 همسایگی

گیری از الگوی بهره -

 تاریخی

استفاده حداکرث از نور -

 طبیعی

 

مهندس 

جواد 

 خدایی

بینی معامر جهان

متعلق به دوره 

انقالب اسالمی 

)معارص( است. 

 زندگی در مشهد

مبانی معامری  -

 ایرانی اسالمی

ظرافت، دقت و  -

جزء، نگری، 

سخاومتندی، 

 دوستی، توجهانسان

 محوریت، هندسه به

 هویت ایرانی -

 اسالمی

 

 دقت و خالقیت -

 بنامعامرانه به عنارص 

و  خط خاص ترکیبات -

 حجم

توجه به واحد  -

 همسایگی

ی ااستفاده غیر پوسته -

 از آجر

 

 

 

 

 

 

 

مهندس 

محمدرضا 

 محسنین

بینی معامر جهان

متعلق به دوره 

پهلوی دوم 

 36)معادل دهه 

( است. 26و 

تولد تهران زندگی 

 در مشهد

مبانی معامری  -

 مدرن ایران

گرایی، طبیعت -

 هندسه فضایی

مبانی تاریخی و  -

 اسالمی

 دیانت و هویت -

 زمان از بیشرت

 

آزادی در طراحی  -

ای که تخیالت گونهبه

 ترشح کند

 و هرنی سالیق -

 شناسیزیبایی

های استفاده از حجم -

 خاص در فرم بنا
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 هاتحلیل مصاحبه

-های سازهشاخصجدول زیر( به میزان اهمیت ) در این نگاه

 ترین کاربرد ازکه بیش پردازدو کف و دیوارها میای، سقف 

ز نوعی اها است که تقریباً همه بهنظر معامران در بخش دیوار

نند و کباربر( استفاده می عنوان جداکننده )باربر و غیرآن به

صورت رصفاً ای و در امروز بهاین عامل را در قدیم سازه

دانند. در این نگاه مهندس میت میجداکننده واجد اه

درستی آجر را اگر یک معامر به»گوید: احمدی چنین می

 ایهتواند برحسب نیاز عملکردی، از پتانسیلبشناسد می

اما هر آنچه در این «. بالقوه آجر در طرح خود بکار بگیرد

-های آن نیست بلکه آجر میشاخص گفته شد متام قابلیت

ها نقش داشته باشد، در این دیوار تواند در طراحی داخلی

 توان از آجر پوسته یا آجر کامل استفاده منود.نقش می

 

 )مأخذ: نگارندگان( یسنت کردیمصاحبه بر اساس رو لیجدول تحل: 2جدول 

ی
نت
س
رد 
یک
رو

 

 شاخص

مورد 

 پرسش

 نظردیدگاه صاحب

 مهندس محسنین مهندس خدایی مهندسان مرصعی مهندس احمدی

 ایسازه

  آجر و سنگ از

عنارصی هستند 

که خود را باربر 

 کنند.منایان می

 الزامی به استفاده از آن ندارم 

  در زمانی که مصالح جدیدتر و

تر وجود دارد چرا از مقاوم

ای آجر استفاده خاصیت سازه

 شود.

 ها در بعضی مکان

توان از این می

خاصیت آجر 

مفید استفاده 

 منود.

  من در گذشته بناهایی

تری که مقیاس کوچک

اند را با سازه داشته

 کردم.آجری اجرا می

سقف و 

 کف
- - 

  این شاخص

 مدنظر من نیست.

  عاملی که گذشته

کارهایم بسیار درگیرش 

 ام.بوده

 هادیوار

  در

های ساختامن

توان کوچک می

از نقش این 

عنرص در دیوارها 

 مند شد.بهره

- 

  آجر در معامری

امروز بسیار در 

قالب دیوارهای 

-غیر باربر قرار می

 گیرد.

 های آجری متام دیوار

اند مگر من باربر بوده

 های غیر آجری.سازه

های به بررسی دیدگاه 6شناسی: جدول های زیبایینگاه

های توان شاخصکه در تحلیل آن می پردازدشناسی میزیبایی

ها برشمرد که امروزه باوجود ترین آنواری و رنگ را از مهممردم

ورود مصالح متنوع، هنوز هم جایگاه خود را حفظ کرده و حتی 

نظر خیلی از معامران مشهدی به این عنرص را به سمت خود 

جلب کرده است. مشهد شهری است که به لحاظ موقعیت 

فردی را در های آجری منحرصبهمعنوی و جغرافیایی، منونه

توان آن را غنی از بناهای آجری نام برد.داده و میخود جای
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 شاخص

مورد 

 پرسش

 دیدگاه صاحب نظر

 مهندس محسنین مهندس خدایی مهندسان مرصعی مهندس احمدی

 - واریمردم

 توان به لحاظ آجر را می

های مقیاس در عرصه

مسکونی )شخصی( 

 پیدا کرد.

  آجر را برای

بناهایی با مقیاس 

توان بزرگ منی

 انتخاب منود.

  گذشته ابعاد آجر بسیار عظیم بودند و

 شده اماهای بزرگ کار میبیشرت در بنا

ابعاد آن خرد مقیاس شده که این ها بعد

عامل باعث بیشرت انس گرفنت مردم و 

 واری آن شد.مردم

 - بافت
 های ویژه از خاصیت

 آجر بافت آن است.

  یکی از عوامل

زیبایی آجر بافت و 

 رنگ آن است.

- 

 رنگ

  گرمی و صمیمیت

رنگ آجر یک 

عامل کار با آن 

 است.

  رنگ گرم آجر باعث

ن آ  ارتباط بین بیننده و

 شود.می

- 

 ماند و این ما همیشه رنگ آجر ثابت می

-را به استفاده از این عنرص مجاب می

 کند.

 شفافیت

  هر مصالح در

جای خودش که 

گیرد زیبا قرار می

 است.

- 

  آجر تعریف بیرون

و درون را بهرت به 

مخاطب منتقل 

 کند.

- 

( از عوامل مهم 3نگاه )جدول  نیا یها: شاخصینینگاه تزئ

آجر است.  یامروز  یدر نقش و کاربردها رگذاریتأث اریو بس

 نیرتشیمشخص است، ب کردیرو نیا لیطور که در تحلهامن

 ناتیمعارص مربوط به بخش تزئ یایاستفاده آجر در دن زانیم

ح مصال بیو ترک دمانیهمچون چ ییهاشاخصه باشد،یبنا م

 یدر بخش ساختامن دارند، برا یفراوان یهاکه هرکدام کاربرد

ساختامن  ییمنا-یآجر، در پوسته خارج دمانیمثال: هرن چ

داخل بنا که  ایو  بخشدیبه ساختامن م ژهیو یاکه جلوه

 و یداخل یطراح ون،یرا در دکوراس ناتینقش تزئ تواندیم

 نیکاربرد فراوان ا یایخود گو نیکند که ا جادیا واریعنوان دبه

 .رساندینگاه را م
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ی
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رد 
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رو

 

 شاخص

مورد 

 پرسش

 نظردیدگاه صاحب

 مهندس محسنین مهندس خدایی مهندسان مرصعی مهندس احمدی

 چیدمان

  زمان عامل انتخاب

چیدمان آجر و نحوه 

 است.

  چیدمان یک آجر بسیار زیاد

 گردد.به روحیه کارفرما برمی

 توان داخل بنا هم به آجر را می

 کار برد.

 های اجرای یکی از عامل

آجر نحوه چیدمان آن 

صورت است که باید به

 دقیق انتخاب شود.

  متام ذوق و هرن یک

معامر در بخش 

-چیدمان منود پیدا می

 کند.

 ه چیدمان بستگی ب

 سلیقه معامر دارد.

ترکیب 

 مصالح

  سنگ و گچ و آجر

 دارلعاب

  ترکیب آجر مانند

منک در آشپزی 

است، باید به مقدار 

 کافی باشد.

  ًآجر مصالحی است که تقریبا

با متام مصالح ترکیب 

 شود.می

 این عنرص به دلیل پتانسیل-

راحتی با هایی که دارد به

 کند.خوانی سنگ و چوب هم

 ها باید طرح در بعضی از

آجر تنها و بدون ترکیب 

 باشد.

  ترکیب سازگار با این

عنرص سیامن و سنگ و 

 چوب است.

  بهرتین ترکیب مصالح

برای آجر گزینه سنگ و 

چوب و مصالحی که 

 گرم هستند.

 - کففرش

  زمانی از این قابلیت آجر

کنیم که یا بحث استفاده می

بازسازی بنا و یا بحث تاریخی 

 مطرح باشد.بودن آن 

- - 

در سه بافت  کردیمصاحبات هر رو لیپس از تحل تیدرنها

نشان  جیقرار گرفت و نتا یو بررس یابیمشهد، مورد ارز یشهر 

و  ینیتزئ ،ی)سنت کردیسه رو ،ی: در بافت سنتدهدیم

استفاده قرار گرفته و در بافت ( کامالً مورد یشناسییبایز

در  اما ودهافول در کارکرد، همچنان موردتوجه ب یبا کم یانیم

ز ا یدیشکل جد یساختامن نیدوره با ورود مصالح نو نیهم

اول  یشکل گرفت. در بافت معارص که از پهلو  یمعامر 

 یکرده و به گونه امروز  رییآجر نسبتاً تغ یهاکردیرشوع شد رو

.(2منودارهای در آمده )
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 . مقایسه فراوانی کاربردهای آجر در بافت سنتی، میانی و معارص مشهد )مأخذ: نگارندگان(2منودار 
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میزان توجه و کارکرد امروزی آجر معطوف به یک شاخص 

 تواند میزان اهمیت ونیست و بستگی به عوامل مختلف می

بیشرت یا کمرت باشد. بیشرتین کارکرد با نگاه هم کارکرد آن

های تکنیکی، امروزی از نظر معامران منتخب، شاخص

باً ای است. تقریتاریخی، خاطره برانگیزی، منطقی و پوسته

های مورد پرسش به میزان زیادی، زمان و نظرمتام صاحب

کارکرد را عامل انتخاب این عنرص ارزشمند در نگاه امروزی 

. مهندس مرصعی در این خصوص معتقد است: دانندمی

شام نباید در ساختار تاریخی آجر مبانید، بلکه باید با »

های آجرکاری استفاده منایید و های روز از تکنیکتکنولوژی

 .«باید همگام با تکنولوژی راه رفت

 وع، همه رویکردها بر مبنای برجستگی، با مجم3در جدول 

شان آمده است.شاخص، مشخص و درصد فراوانی 21

 

 

 )مأخذ: نگارندگان( هاداده لیآجر در مشهد بر اساس تحل یها¬شاخص یبرجستگ زانیم :3جدول 

 فراوانی نسبی شاخص رویکرد

 سنتی
 9/02 ایسازه

 8/66 سقف و کف
 12/31 دیوارها

 زیبایی شناسی

 9/13 واریمردم
 5/46 بافت
 7/56 رنگ

 4/57 شفافیت

 تزئینی

 12/38 چیدمان
 9/24 ترکیب مصالح
 8/55 فخر و مدین

 8/01 بندکشی
 5/11 فرش کف

 % ۸11  مجموع
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شفافیت چیدمان
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 هاتحلیل منونه موردی

ها، معیارهایی از آجر که در از نتایج حاصل در تحلیل مصاحبه

کاربرد را از نظر معامران دارا بوده دوره معارص بیشرتین 

 است. ها بررسی شدهمنونه موردی آمده و سپس دردستبه

ه، یافتهای انجاممعیار تکنیکی: نتایج مطالعات و بررسی

قرار ذیل است: پس ها بهپیرامون این معیار در منونه موردی

منونه موردی، از نظر تکنیکی بیشرتین استفاده  21از بررسی 

شود در آثار مهندس خدایی و مهندس احمدی دیده می از آن

طور مثال در آثار مهندس اند. بهکه از متامی ابعاد آن بهره برده

خدایی )مجتمع چشم و چراغ و آپارمتان رسشور( و مهندس 

(، هر دو از منظر مدول و خاصیت 0احمدی )خانه زنبق 

چنین هندسه آن در ایجاد انحنا و ایجاد نرمی در حجم و هم

طور کامالً یکپارچه در مناسازی و دیوارهای جداکننده آجر به

مهندس  3استفاده شده. از منظر سازه هم در منزل فرهاد 

ای را ایجاد مهندس احمدی آجر نقش سازه 0محسنین و زنبق 

 (.29-23کرده است )تصاویر 

 
 نگارندگان( مأخذ: 3فرهاد . تکنیک چیدمان آجر و سازه آجر در )منزل 29تصویر 

 
 نگارندگان. تکنیک مدول آجر )چشم و چراغ( مأخذ: 23تصویر 

یافته، های انجاممعیار تاریخی: نتایج مطالعات و بررسی

ن در ایقرار ذیل است: ها بهپیرامون این معیار در منونه موردی

رویکرد زیر معیارهایی نظیر قدمت ابنیه، تاریخ زمینه سایت، 

عنوان مناد یک شناسی آجر و نیز آجر بهمرمت ابنیه، مردم

فرهنگ تاریخی موردتوجه قرار گرفته است که پس از بررسی 

نظران، این زیرمعیارها بیشرت در کارهای در آثار صاحب

عنوان یک واری و بهقالب مرمت، مردم مهندسان مرصعی در

شود. در مجتمع چشم و چراغ هم زمینه مناد تاریخی دیده می

تاریخی و منطقه بسرت طراحی، موردتوجه معامر بوده و باعث 

اجتامعی در آن محدوده -شده تا آجر به شکل مناد فرهنگی

طور که در آپارمتان رسشور، ایده اصلی خودمنایی کند. هامن

گرفته و این موضوع که در آجر از بسرت طراحی شکل کاربرد

و  همسایگی سایت، بناهای با ارزش آجری وجود داشته

 که نباید ساختامن از زمینه تاریخی خود جدا تصور این

 .(20-22)تصویر شد می
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 ()پاتوق دلگشا( )مأخذ: نگارندگان آجری. مرمت بنای 12تصویر 

 
 . قرارگیری در بافت تاریخی )چشم و چراغ( )مأخذ: نگارندگان(16تصویر 

یافته، های انجاممعیار پایداری: نتایج مطالعات و بررسی

باً تقریقرار ذیر است: ها بهپیرامون این معیار در منونه موردی

همیشه مدنظر های بررسی شده این معیار در متام منونه

توان به: هم میهای آنمعامر بوده است. از زیر معیار

-بازیافت پذیری، پایداری اجتامعی، پایداری حرارتی و بوم

های کارشده توسط مهندسان آوری آجر اشاره منود. در پروژه

، مانند مهندس احمدی و مهندس محسنین 29 و 49دهه 

ش دارند و حتی کم های این معیار در بنا نقتقریباً همه جنبه

برداشت هایی از آن قابلبیش در چشم و چراغ هم شاخه و

 .(23)تصویر عام است 

 
 استفاده از آجر در جهت پایداری اجتامعی )چشم و چراغ( :23تصویر 

 آرشیو دفرت آبار()مأخذ: 
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ه، یافتهای انجامنتایج مطالعات و بررسیمعیار اقتصادی: 

 شایدقرار ذیر است: ها بهپیرامون این معیار در منونه موردی

ن دالیل تریکه یکی از مهم گونه بیان منوددر این مورد بتوان این

استفاده از آجر قیمت آن است و تقریباً همه نوع آن در این 

ن و رتس بودگیرند این رشایط به دلیل در دسدسته قرار می

حذف هزینه کالن حمل و نقل، به وجود آمده است و در متام 

نقاط کشور عزیزمان ایران ازجمله مشهد یکسان است. همین 

عامل باعث شده تا بناهای موردبررسی ما نیز از این معیار 

 .(23)تصویر بهره نباشد بی

 
 از آجر )منزل قدس(تفاده اقتصادی اس :23تصویر 

 (آرشیو دفرت آبارمأخذ: )

ه، یافتهای انجامای: نتایج مطالعات و بررسیمعیار پوسته

این قرار ذیل است: ها بهپیرامون این معیار در منونه موردی

های جدید بسیار باز نگرش دست طراحان را برای خلق ایده

 منایی ساختامنی تأثیر بسیار-خارجیهای کرده است. پوسته

زیادی در نوع نگرش و درک افراد نسبت به بنا را دارند. 

عنوان پوسته را که مهندس احمدی استفاده از آجر بهطوریبه

های خاص این نوع شامرد ولی در موقعیتفالش می

داند. بنای هتل فردوسی به دلیل استفاده را الزم و اجرایی می

ارتفاع زیاد، معامر این اجازه را به خود  تعداد طبقات و

داد تا از آجر به شکل کامل استفاده کند بلکه باید به دلیل منی

د شای استفاده میسانتی یا هامن پوستهماهیت بنا آجرسه

گیری صورت چشمزیرا در غیر این صورت وزن ساختامن به

 که اندیافت. مهندسان مرصعی نیز بر این عقیدهافزایش می

ای از آجر در عرص جدید کاری بیهوده است، استفاده سازه

وانند بهرت تهای باربری بیشرت میزیرا مصالح نوین با پتانسیل

های آجری ایشان، از جای بگیرند. از همین رو در اکرث پروژه

طور که در ساختامن ای آجر استفاده شده. هامنوجه پوسته

ترین انهباترین نوع و مبتکر اتاق بازرگانی و آپارمتان مرصی به زی

 .(20-12 )تصاویرای کار شده است آجر با روش پوستهفن،

 
 نگارندگان(تکنیک جدید استفاده از آجر )آپارمتان مرصعی( )مأخذ: : 20تصویر 
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 بن( آرشیو دفرت معامریتکنیک تزئینی آجر )اتاق بازرگانی( )مأخذ: : 16تصویر 

 
 نگارندگان(ترکیب سنگ و آجر )هتل فردوسی( )مأخذ:  :12تصویر 

های نتایج مطالعات و بررسی :یز یخاطره برانگ اریمع

ل قرار ذیها بهیافته، پیرامون این معیار در منونه موردیانجام

است: خاطره برانگیزی معیاری است که امروزه بیشرت 

اندیشند و در بناهایی مانند نظر آجر به آن میمعامران ازنقطه

آپارمتان رسشور و چشم و چراغ از آثار مهندس خدایی و سه 

 3اثر مهندسان مرصعی و نیز دادرسای انقالب و منزل حامد 

-24است )تصاویر  فهممهندس احمدی و محسنین قابل

22.)

 
 واسطه استفاده از آجر )هتل فردوسی( )مأخذ: نگارندگان(نزدیکی بنا با بافت به :22تصویر 
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 واسطه استفاده از آجر )آپارمتان رسشور( )مأخذ: ارشیو دفرت آبار(. نزدیکی بنا با بافت به23تصویر 

 
 چراغ( )مأخذ: نگارندگان( )چشم و. ارتباط داخل با بیرون توسط عنرص آجر 24تصویر 
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 (نگارندگان: مأخذ) معامر چهار آثار از یمورد یبندجمع. 3 جدول

نام 

 اثر

اطالعات  های تزئینینگاه های سنتینگاه شناسیهای زیبایینگاه های امروزینگاه
و 

توضیحا
ت 
ی تکمیلی

یک
کن
ت

 

ی
خ
ری
تا

ی 
دار
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ی 
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قت
ا
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ف

 

ی
ش
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بن

 

ش
فر

ف
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منزل 
 ۸زنبق 

*  * *   * * *  * * * * *    
نمای بنا 

کامال زنده 
 و پویا است

ادادسرای
 نقالب

*  * * *  * * *     * *  *  - 

هتل 
 فردوسی

*  * * * * *  *    * * *  *  

به لحاظ 
کاربری، 
نمای 
آجری 
بسیار با 
مخاطب 

خود ارتباط 
-برقرار می

 کند

اتاق 
 بازرگانی

* *   * * * * * *    * * * *  - 

-آپارتمان

 مرصعی
*   * * *  * *    * * *   * 

تکنیک 
بکارگیری 
از پسماند 

های 
بازیافتی 
آجر بسیار 
ارزشمند 

 است

-پاتوق د

 گشال
* *    * * * * *  * * * *  * * - 

چشم و 
 چراغ

* * * *  * * * * *   * * * * * * 

استفاده 
العاده فوق

آجر های 
بازیافتی 

ارزشمند از 
تخریب 
بافت 

تاریخی 
 مشهد

منهای 
 متر ۳۶

* *  *  *   *    * *  * *  

 بنا به مثابه
یک پیکره 

کامال 
 آجری

منزل 
 قدس

   * *  * * * *    *  * *  - 

منزل 
 ۰فرهاد 

*   *   *    * * * *   * * 

کامال از 
سازه آجری 

بوده و 

تکنیک 
استفاده از 
آجر کامل 

هم، 
باشکوه 

 است

منزل 
 گویا

*  * * *  * * *    * * *    - 

منزل 
 ۸حامد 

*  * *  * * * *   * * * *  *  - 
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 (نگارندگان: مأخذ) ها¬داده لیتحل کیتکن اساس بر معامر چهار آثار در آجر یکردهایرو یکمّ  عیتوز :19 جدول

 شاخص رویکرد
 از منظر کّمیت

 نسبی فراوانی

ی
وز
مر
ه ا
گا
ن

 

 12 26 تکنیکی

 0 3 تاریخی

 29 0 پایداری

 19 26 اقتصادی

 23 0 ایپوسته

 20 3 خاطره برانگیزی

 %266 مجموع

 

 گیرینتیجه

عواملی که باعث کمرنگ شدن حضور آجر در معامری امروز 

ته های صورت گرفما شده بسیار گسرتده است. اما با بررسی

 های نوینمشخص شد، عواملی همچون پیرشفت تکنولوژی

در حوزه مصالح ساختامنی که سبب پیدایش مصالح 

های بسیار کم هایی با ضخامتگوناگون شده، مانند سنگ

ها، تولید عنارص و موادی با قابلیت جی منابرای پوشش خار 

 تحمل باری چندین برابر سازه آجری، مانند بنت و فوالد.

مثال  گرایی کهنفوذ فرهنگ غربی به کشور و متایل به تجمل

هایی با مفاهیم و عناوین کاماًل توان در مناسازیآن را می

اصطالح رومی نادرست، مانند منای کامپوزیتی و منای به

مشاهده منود. عامل اصلی را هم ( خامنشی و غیره)ه

های سنتی به شود در نوع زندگی مردم یافت که از حالتمی

ی امروزی تغییر پیدا کرده، این موضوع باعث دگرگونی نحوه

در سلیقه و نگرش افراد از زندگی شده است. در این تحقیق 

، به دهای کاربردی و با در نظر گرفنت دوره معارص مشهبا نگاه

آجر پرداخته شد. به دلیل عملکرد بسیار زیاد آجر در گذشته، 

-ترین وجه آن است. شاخصمانده مفهومیآنچه از آن باقی

هایی که با گذشت زمان و فراموشی، همچنان جایگاه خود را 

توان بر اساس میزان اند را، میهای مشهدی حفظ کردهدر بنا

 د. بندی منو ( دسته1کاربرد در منودار )

 
 های آجر )مأخذ: نگارندگان(ترین شاخصپرکاربرد :1 منودار
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ها نتایج زیر حاصل شد: پس از بررسی موردی و تحلیل داده

. این پژوهش نشان داد که آجر در معامری بناهای مشهد 2

معامران معارص، حفظ و قدرت حضور کمرنگ دارد و در آثار 

بخشیدن به آجر مثمر مثر واقع نشده است و نیاز به توجه 

. ترکیب دیگر مصالح و همگون با آجر، یک 1بسیار دارد. 

تجربه موفق از تکنولوژی مصالح نوین و این عنرص ارزشمند به 

توان فصل مشرتک بین عقاید . آجر را می9وجود آورده است. 

ها را پایدار وح بنا دانست که تعامل آنو فرهنگ مردم با ر 

. یکی دیگر از دستاوردهای این پژوهش 3کرده است. 

شناسایی و مصاحبه با معامران مطرح مشهدی است. این 

 اند وشدهمعامران بر اساس فراوانی و ارزش آثارشان انتخاب 

نظر( در جامعه معامری صاحب) دارای مرتبه خاصی

های صورت گرفته به مصاحبه گردند. با توجهمحسوب می

مشخص گردید، هر معامر دارای نگرش خاصی در رابطه با 

آجر است. برای احیاء نقش آجر در معامری معارص ما، 

نیازمند شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن هستیم که در این 

 یافتیم و مورد شناسایی قرار گرفتند.ها دستمقاله به آن

 راهکارهای پیشنهادی

زخوانی صحیح از نقش آجر و احیای دوباره آن بر روی جهت با

-شود که در دستهبناهای معارص راهکارهایی پیشنهاد می

 گیرد. فنی تکنیکی:های امروزی قرار میبندی شاخص

 مثابه چاشنی برای غذا. . تلفیق مصالح نوین با آجر به2

واسطه تکنیک اجرای آن. . هویت بخشی به بنای آجری به1

صورت منظم و با در نظر گرفنت شی و آجرکاری به. بندک9

. آجر عنرصی ریزدانه است و 3تاریخچه آن اما ایده جدید. 

. قابلیت 2نباید در بناهایی با مقیاس بزرگ اجرا شود. 

های منعطف بودن این عنرص، پتانسیل قوی برای خلق فرم

. استفاده از آجرهای بازیافتی بناهای 2دهد. تاریخی: نرم می

. بنایی اگر در بافت 1رسوده به لحاظ احیای دوباره تاریخ آن. ف

 هم تاریخی باشد.تاریخی قرار دارد باید مصالح انتخابی آن

شده از مواد بازیافتی . استفاده از آجرهای تشکیل1پایداری: 

زیست(. جهت پایداری محیط) ک ارزان و هم سبک هستند

پالزاهای شهری به توان در . از آجر به دلیل ماهیت آن می2

جهت قدرت بخشیدن به پایداری اجتامعی بهره برد. 

های جدید در زمینه آجرکاری به . تقویت ایده1اقتصادی: 

. تقریباً همه نوع آجر 2شده بسیار پایین آن. دلیل قیمت متام

. گیردترین مصالح ساختامنی قرار میدر دسته اقتصادی

گر از طرف طول بیشرت آن سوراخِ را ا 19. یک آجر 1ای: پوسته

نا توان از آن برای منای ببه سه قسمت برابر تقسیم کنیم می

عنوان پوسته آجری با هزینه تقریباً نصف با قابلیت به

. ارائه هندسه و مدول 2مند شد. چسبندگی بسیار باالتر بهره

. آجرهایی با ضخامت کم این 3های آجری. جدید برای پوسته

دهد تا در طراحی داخلی وارد از آن می امکان را به معامر

راحتی با آجر . مردم به1استفاده کند. خاطره برانگیزی: 

شوند و این هامن پتانسیلی است که اگر در جای صمیمی می

. آجر 2خودش استفاده شود بسیار ارزشمند خواهد بود. 

مخاطب  خوبی باتوانایی ارتباط بین فضای درون و بیرون را به

 کندیبرقرار م

 قدردانی

و عض مهندس نادر ضیایی،دانند از نگارندگان بر خود الزم می

مهندسی فنیدانشگاه  معامریهیات علمی دانشکده 

پروراندن و انتخاب موضوع   کمک در به خاطر شهید منتظری
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 پیوست

نظران در قالب مصاحبه سؤاالت پرسیده شده از صاحب

بوده و اغلب برای حفظ چارچوب مصاحبه نیمه ساختار یافته 

در جهت هدف پژوهش ادامه یابد، تعدادی از سؤاالت 

 قرار ذیل است:به

 * دیدگاه شام نسبت به آجر در گذشته چیست؟

-* امروز وضعیت استفاده از آجر را در مشهد چگونه می

 بینید؟

 * چه عواملی بر استفاده از آجر تأثیرگذار هستند؟

 کنند؟امران آجر را انتخاب منی* چرا امروزه مع

 گیری از این عنرص هستند؟هایی مناسب بهره* چه کاربری

هایتان * چه عملکردی از آجر مدنظر شام بوده که در پروژه

 اید؟انتخاب کرده

 * چه مناطقی مستعد استفاده از این مصالح هستند؟

 کنید؟* چگونه مکان استفاده از آن در بنا را انتخاب می

 الح انتخابی شام برای ترکیب با آن چیست؟* مص

 های شام چیست؟* دلیل استفاده از آن در طرح

 * عملکردهای امروز آجر از نظر شام چیست؟

* اگر قرار باشد یک پروژه جدید طراحی کنید، مصالح 

 پیشنهادی شام چیست؟

 جای آجر استفاده نکنیم؟* چرا از سنگ به


