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 چکیده

تمرین دوران الییمی در  بی شک یکی از مهم هنر آجرکاری  در تاریخ معماری این سرزمین، دارای اصالت و پیشینه ای غنی است. 

ان، عصر گسترش معماری و ترقمی ومو  معماری ایران پس از اسیم، مصادف با امپراالوری کبیر سلجوقیان بوده است. دوره سلجوقی

باشد. در این دوره است که هنر آجرکاری در ایران تما سمواحم مدیترانمه و حتمی اورییما پمیو رومت و در العاده هنر آجرکاری می 

معماری مصر و سوریه نفوذ پیدا کرد. یکی از خصوصیات مه  هنرمندان سلجوقی این بود که شکم ها و اندیشه های هنری را که از 

در معماری سلجوقی آجر به عنوان مصالح اصلی بمرای  آنهارا کامم کرده اند.در واقع  دیر باز شناخته شده بودند، با ه  یکی کرده، و

همای  های آجری، گره سازی، خم  کلیه بناهایی می باشد که به واسطه آن شاهد به وجود آمدن زیباترین نیوش در انواع گم چین

ری و تزیینی بسیار تکاممم یاوتمه ای از آن سلجوقیان با شناخت توانمندی های این عنصر، استفاده ساختاکووی آجری... می باشی . 

همای مشتلمم معمماری برجمای  تمزیین بشمو را در سماخت و«جادوی آجر ایرانی»ردند ودر نتیجه آثار ماندگاری ازآن به وجود آو

ضمر تحییق حاضر به دنبال بیان آن است که هنر آجر کاری را در دوره سلجوقیان بازگو کند. روش تحییق در پژوهو حاگذاشتند. 

تحلیلی و جمع آوری االیعات به شیوه کتابشانه ای، به همراه مطالعات میمدانی بموده اسمت. نتمایص حاصمم شمده  –از نوع توصیفی 
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دوران  ترین عنصر معماری این سمرزمین بمود کمه در بیانگر آن است که آجرکاری ریشه در قبم از اسیم دارد و به همواره آجر مه 

 ه ورد آجرکاری سلجوقی تکرار نشد است. در هیچ دوره دیگر تجربه خیقانه و منحصر بو  رسیدهتکامم  سلجوقیان به

 .آجرکاری، مفاهی  هندسی، هنر سلجوقی، جادوی آجری کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

کلی آجر از مصالح بومی و کارآمد در معماری ایران زمین است از آجر ه  در تزئین و ه  در ساخت بنا استفاده شده است. به الور 

صنعت آجر در عهد معماری پیو از هشامنشیان تکاما یاوت تا جایی که در دوره هشامنشیان پشت آجرهای لعاب دار منیوش و 

در « کاخ ویروز آباد»در تیسفون، الا  های بزرگ«   کسریالا»در شوش، «زیگورات چغازنبیم»برجسته بسیار معمول بود. دو بنای

در عرا  از بناهای آجری قبم از دوره اسیمی هستند که از حیث ونی و هنری در زمینه کار با  «باغ های معلق بابم»وارس، بناها و 

 آجر قابم توجه هستند. 

در دوره های مشتلم به تدریص آجرها از لحاظ ساختار و شکم و اندازه تغییر کردند و این عنصر ارزشمند معماری ایران به تکامم 

ره های معماری ایرانی رایص بوده و به عنوان اصلی ترین ماده ساختمان سازی بوده است. اما در رسید. استفاده از آجر در تمامی دو

این میان کار با آجر در عصر سلجوقیان به اوج خود می رسد و به جرأت می توان از این دوره به عنوان  یک عصر الییی در 

عماران سلجوقی و خلق شاهکارهایی بی همتا به واسطه هنر معماری ایرانی پس از اسیم یاد کرد. که در آن شاهد هنرنمایی م

آجرکاری در این دوره می باشی . آجرکاری مهمترین خصیصۀ معماری سیجیه می باشد، هنری که در هیچ دوره دیگری به این 

ناها، پوشو گنبد، میم، زیبایی تکرار نشد. از آجر می توان در همه در همه وضاها و اجزای معماری مانند دیوار، سیم، کم، درون ب

 مناره و... استفاده کرد. بناهای ساخته شده این عصر گویای این مطلب می باشد.

هدف از انجام این پژوهو بررسی هنر آجرکاری در دوره سلجوقیان است. همچنین تاثیر وضعیت سیاسی این دوره بر رشد و 

حییق می تواند در شناخت امپراالوری سلجوقی و هنر این دوره شکووایی هنر این دوره از اهداف دیگر این پژوهو است. این ت

 بشصوص آجرکاری و سیر تکاملی آن و راه حم هایی که به واسطه آجر در زمینه معماری ابداع شد کاربرد داشته باشد.

 

 سواالت تحقیق

  آن استفاده می شده است؟ از  دوره های قبم از اسیماینکه در کار با آجر مشتص به دوره معماری اسیمی می باشد یا  .1

 آجر در دوران سلجوقیان در ساختار کلی بنا استفاده می شده یا در تزئینات ؟ .2

 

 فرضیه های تحقیق

ورضیه این است که آجرکاری ریشه در دوره های معماری ایران در قبم از اسیم دارد که در این دوره شاهد اوج کار با ورضیه اول: 

 .این عنصر ارزشمند می باشی 

این هنر موجودیتی چش  گیر و منحصر به ورد چه در آمود و چه در آژنگ داشته است. و به نظر می رسد که این ورضیه دوم: 

تزئینات ارزشمند آجری و نیز حضور استادکاران ایرانی و سازندۀ آنها، در میان موضوعات متحول شده این دوره، مورد توجه پر مهر 

ی آنچه در تحول معماری این عصر پدیدار شده این بود که هنرمندان سلجوقی اندیشه های هنری را از تری قرار گروته اند به عبارت
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ها را به زیباترین نحو به تکامم رساندند. آثار به جای مانده از این دوره خود گویای این موضوع می  دیرباز شناخته بودند، و آن

 باشند.

 
 آجرکاری سجوقیان

سلجوقی از آجر به عنوان مصالح اصلی برای کلیه بناهایی چون کاروانسراها، آب انبارها، بناهای شاهی، در دوره ارزشمند معماری 

بناهای عمومی،مساجد، برج میبره ها، میم میبره ها، میلهای بلند مساجد و مواردی دیگر سبب اسکلت سازی اصولی آنها شده و 

بندی بنا عظمتی از حسن  وبا پیوند و ترکیب با استشوان«از اسکلتپوشو جدا »نماسازی نیز از آجر به شکم امود ضمنا برای

حسن سلییه و خیقیت در هنر آجرکاری وجود آمده است. به الوری که در آثار پراکنده و وراوان کشور در این دوره شاهد هنر 

ن بیو از سی نوع آجرکاری آورینی های بسیار شگرف در هنر در هنر آجرکاری می باشی  . تاجایی که در دو برج خرقان قزوی

الا  پوش در 573های آجری کووی برجسته و در مسجد جامع اصفهان نزدیک به  های بسیار زیبا و خ  همراه با الا  نماسازی

های اجری که چش  هر بیننده را عمییا  انواع گوناگون که قسمت اعظ  آن از دوره سلجوقی است با کاربرد حدود صد نوع گلچین

 ها می ها و الرح جذب می کند که به واقع روح و روان انسان مشتا  و هنر دوست را به تسشیر باالن اجرا از نیو به خود انچنان

 سازی و پوشو«پتکانه»های بسیلر دل انگیز،  ها، سرپایه ها، الا  نماها و گوشواره سازی ها در ستون کشاند. همچنین نغول سازی

و بسیاری دیگر را  همچنین کارهای بسیار ارزشمند آجری در مسجد جامع اردستان های ترکین در گنبدخانه خواجه نظام الملک و

بنایان و تیشه داران و معماران و هنرمندان این دوره جاودانه هنر بی  حق باید گفت عظمتی از چیره دستی . بهشاهد می باشی 

 .«همتای آجرکاری جهان را در ایران عزیز به وجود آورده اند

های کووی  سازی، خ های آجری، گره  زشمند، معماری شاهد به وجود آمدن زیباترین نیوش در انواع گم چیندر این دوره ار

متر ارتفاع، میم منار چند وجهی مسجد نائین باحدود  22های بلند مساجدی چون میم مسجد دامغان با  آجری برگردونه میم

االخره میم بی همتای مسجد علی که قبم از میم مسجد سنجریه بوده متر ارتفاع و ب 84متر ارتفاع و میم منار ساربان با با 53

متر لرتفاع دارد این آثار  82متر بوده که بعدها بر اثر زلزله قسمتی از آن ورو ریشته و امروزه حدود  31/3است با ارتفاعی حدود 

، بر سطح میطع خود برج در ارتفاع ها رجها و ایمان هنری باشکوه تکنیک و ساختن هر رج از این ب ها از ذو  و خیقیت حکایت

 (.1531های واالیی را برای هنر دوستان ایران و جهان به یادگار گذارده است)زمرشیدی،  ارزش

ردند ودر نتیجه ، استفاده ساختاری و تزیینی بسیار تکامم یاوته ای از آن به وجود آوبا شناخت توانمندی های این عنصر سلجوقیان

( 153: 1541های مشتلم معماری برجای گذاشتند )پوپ ،  را در ساخت وتزیین بشو«جادوی آجر ایرانی»آثار ماندگاری از

ساخت و ساز و نماسازی با آجر مراحم آغازین رشد خود را در دوره های قبم یعنی سامانیان و غزنویان و آل بویه گذراند ودر دوره 

های عمده  کار و عرضه نیو ها و الرح های گوناکون را می توان از ویژگیسلجوقی به اوج اعتی و تکوین خود رسید. آجرکاری پر 

در  (2731527)کیانی ، وران تکامم آجرکاری یاد کرده اندمعماری دوران سلجوقی دانست تا جایی که از این دوران تحت عنوان د

در این دوران به عنوان عنصری بی جانشین این ماده  هیچ دوره دیگر تجربه خیقانه و منحصر به ورد آجرکاری سلجوقی تکرار نشد.

 و کامی درست انتشاب شد، بکار روته و از لحاظ کاربرد نیروهای مشتلم وشاری و کششی توس  آجر به صورت حساب شده و دقیق

نی این ( آجرکاری این دوره نمونه هایی شاخص از جنبه های کاربردی و تزیی222: 1572)حات  ،به سایر اجزا بنا منتیم شده است

د . کاربرد عنصر را نمایو می دهد. این دو جنبه در ساخت بناهای این دوره ماهیتی جدا از یکدیگر ندارند و مکمم یکدیگر می شون
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، این عنصر را با تمامی عناصر تشکیم دهنده معماری در تناسبی همسو و هماهنگ با ساختار معماری قرار وسیع تزیینات آجرکاری

میم وزاینده هنرمند سلجوقی به  .(52: 1543ی را از کاربرد هر نوع مصالح دیگر بی نیاز ساخته است)آزادی ، داده و معمار سلجوق

آورینو و ابداع بر پایه تیویت، نشر و گسترش نیوش آجرکاری ها سه، سه اصم مه  تکرار، دوران و انتیال شکم گروته است و 

گسترده از الرح و نیو های بدیع شده که بیو از هر چیزی مهارت و ذو  منجر به خلق انواع باوت های در مجموعه ای بسیار 

هنر مندانه و تسل  در روش هنر مند است. انواع شیوه های تزیینی در در عین ایجاد وضای بصری دلنشین از تزیینات آجری،  بر 

شار نیروهای وار شده از داخم و اساس محاسبات ریاضی گونه انجام گروته اند تا کاهو دهنده و تیسی  کننده جهت کشو و و

خارج به بنا باشند. همچنین نوع تزیینات خاص به کار روته در مجموع، استحکام و انسجام ارگانیکی را به بنا بششیده است )آزادی 

 ،1543 :52) . 

برند. در نظر ورم های بیو از حد پیچیده، اغلب به صورت ورم های مستیم جلب توجه می کنند و وحدت الرح را از بین می 

گروتن یک ریت  هماهنگ تکرار شونده موزون در نیوش هندسی و توجه به جنبه نمادین و وجه تعالی بشو آن از مبانی اندیشه و 

نگر ذکر و سلوک عاروانه است. در  تفکر قدسی هنرمند سرچشمه گروته است. ریت  و تکرار در هنر اسیمی از وجوهی است که بیا

کلمه ذکر اساسا برای تکرا کلمه یا دعایی مششص بر زبان و قلب به کار « و اذکر اس  ربک و تبتم الیه تبتبی» سوره المزمم 43آیه 

می رود. در این زمینه پیامبر اکرم می ورمایند: برای سییم دادن هرچیزی و زدودن زنگار از آن وسیله ای هست و آنچه قلب را 

، کیفر خدا را دور می سازد نشواهد بود )پوپ ، ن سان که این خواندنآ سییم می دهد خواندن اهلل است و هیچ عملی

( ذکر نام خدا در در تکرار هندسی تزیینات دارای وجوهی است که پوسته مفاهیمی از یادآوری، عمق بششی و گذر از 15413158

بان نمادین است و مظاهر و همه کثرت به وحدت را به یاد می آورد  در عین حال تکرار، وعلیت یاوتن حضور حضور حیییت به ز

 (.183: 1523 پدیده های عال  به صورت اجزایی تکرار شونده، آیت و تجلی بر حق است )بورکهارت،

 

 راه حل های فضا و گنبد

بند،  آجر به عنوان ماده اصلی ساختمان، شکم انواع مشتلم ساختمان های الا  قوسی و الا  گنبدی را تعین می کرد. پایه گردن

متی که به باالی یک اتا  مربع شکم می رسید. از نظر پین زمینه آن تعین کننده بود؛ انتیال دایره به مربع، قسمت چند در قس

لعی پایین گنبد را تشکیم می داد. پشت بغم های سه گوش نیز که دارای ردیم های سگ دست های آجری است، در این محم ض

دادند و بعدها بسیار  رنس را که در قرن یازده  مییدی رواج داشتند، تشکیم میدیده می شود این بشو ها اساس ساختارهای می

 (.1543)امارکوس، گسترش یاوتند
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 (.1731فضای داخلی آرامگاه امیر اسمائیل سامانی)ماخذ: تاریخ معماری کشورهای اسالمی، وزارت آموزش و پرورش،  1تصویر شماره 
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 مفاهیم هندسی آجرکاری سلجوقی

 مفاهیم هندسی آجرکاری سلجوقیان، ماخذ، نگارندگان 1نمودار شماره 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 بررسی نمونه  موردی

 برج های خرقان
ر قرار گروته است های خرقان در قزوین با نیشه هشت ضلعی بنا شده و در اضیع هشتگانه آن هشت ستون مدو این دوره آرامگاه 

ین برج ها در محواله وسیعی به واصله کمی از یکدیگر قرار گروته اند و از بسیاری جهات به ه  شبیه اند اما برج شرقی، قدیمی تر 

سانتیمتر  23و  23سانتیمتر یا  13 ، 13،  3سانتیمتر با آجرهای ساده به ابعاد  23مامی بنا به ضشامت ت .از برج غربی است

نمای خارجی بنای برج کامًی از  .سانتیمتر اجرا شده است 21ه سپس روی آن پوششی تزئینی با آجر به ضشامت ساخته شد

گیرترین آثار معماری قرن  ا به صورت یکی از زیباترین و چش آجرهای تزئینی است. وجود همین نمای آجری است که منظر برج ر

نبد و ضلع های هشت گانه صورت گروته است. قالب سازی های تزئینی داخم پنج  ایران درآورده است. این تزئینات روی ساقه گ

 ضلع  5تا  نماهای ضلع های هشت گانه هر یک دارای الرح و نیو خاصی هستند که هیچ یک با دیگری یکسان نیست. تنها در

 .نتشاب شده نیز انطبا  داردبرجسته ای انجام گروته است. این شیوه کار، با نیشی که برای اجرا ا صورت به چینو الرز بنا،

نماسازی تزئینی ضلع های هشت گانه برج به این صورت انجام گروته است که متصم به ستون های مدور از پایین تا باالیک حاشیه 

ک  عرض آجرچینی شده و در واقع برای هر ضلع یک چارچوب به وجود آمده است.درباره نحوه آجرکاری باید گفت که در این بنا 

ای تازه به کار گروته شده است که در ساخت بناهای دیگری چون گنبد سرخ مراغه ه  به کار گروته شده و به اوج کمال  شیوه

رسیده است. این شیوه عبارت است از به کار بردن تکه های کوچک آجرهای چهارگوش که منجر به ایجاد وضاهای خوش نیشی در 

میبره هایی نیز وجود دارد که ضریح آنها منبت کاری های زیبایی را به نمایو متن آجرکاری ها می شود. در برج های خرقان 

های مدور دارای تزیینات  ساقه یا گردن گنبد و ستون ،دوپوشو است تمامی اضیع هشتگانه گنبد برجها به صورت.گذاشته اند

شده وکتیبه ای به خ  کووی با آجرکاری است ساقه گنبد از دوبشو تشکیم شده است که شامم الرح های هندسی آجرکاری 

 های مشتلم آجرکاری است الرح قرآن کری  است اضیع هشتگانه برجها به دو بشو تیسی  شده و دارای الرح 33آیاتی از سوره 

 (.1522ها دارای نام بشصوصی است)کیانی،  نوع است که هر یک از این الرح23ها بالغ بر  های آجرکاری برج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1713قرن پنجم هجری)ماخذ: وزارت آموزش و پرورش،  –قزوین  -برج های خرقان –7و2تصاویر شماره 
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 ماعیل سامانیآرامگاه اس

انی در شهر بشارا از شهرهای مه  خراسان بمزرگ در دوره اسمیمی  رین نمونه های اجرکاری این عصر آرامگاه اسماعیم ساماز مه  ت

است در این شهر بناهای باشکوهی بنا گردیده که هر یک از نظر معماری و تزیینات از اهمیت خاصمی برخوردارنمد در حمدود سمال 

در مرکمز شمهر قمرار دارد و  هجری بنای کوچک و زیبایی که یاداور معماری عهد ساسانی است در این شهر بنا شده ایمن بنما 533

آرامگاه امیر اسماعیم یکی از معرووترین شاهان سلسله سامانی است بنای مزبور به شکم مربع بوده اندازه هر ضلع آن ده متر اسمت 

ک و میبره دارای گنبد نیمکره ای است که در چهار گوشه آن چهار گنبد کوچک بنا کرده اند. گنبد بر وراز اتا  چهار گوشی با کمم

سه کنص یا ویلپوش احداث شدهکه قابم میایسه با شیوه گنبد سازی در معمماری پمارتی و ساسمانی اسمت . میبمره امیمر اسمماعیم 

سامانی گرچه بنای بسیار کوچکی است ولی سادگی و موزون بودن اجمزای آن و بماالخره تمزیین ومو  العماده در سمطوح داخلمی و 

. آجرکاری به کار روته در این میبمره متنموع وشمامم معماری صدر اسیم قرار داده است یخارجی این بنا، آن را ذر زمره شاهکارها

 (.1522الرح های دیسک مانند و نوعی الرح شبیه سبد باوته است)کیانی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رباط شرف)موزه آجرکاری ایران(

ا محلی که نیاز به ساخت یک رباط حمس ممی شمود قمرار این بنا درموقعیتی نزدیک به سرخس در سر راه مدائن به مرو یعنی دقیی

گروته است بانی این بنا را مادر سلطان سنجر سلجوقی مد دانند و تاریخ آن مربوط به اوایم قرن شش  هجری است. المرح و نیشمه 

احتمماال دوخانمه بنا شامم دوحیاط چهار ایوانی است که هر دو در یک زمان ساخته شده اند. ولی معماری حیماط دوم بهتمر اسمت. 

خصوصی نیز در الروین ایوان انتهایی ساخته شده است. بنا تنها یک ورودی دارد که شامم یک سر در زیبما و دو االما  در المروین 

 (1713مقبره امیر اسمائیل سامانی )ماخذ:تاریخ معماری کشورهای اسالمی، وزارت آموزش و پرورش،  –5و4تصاویر شماره 
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هایی به حیاط اول میرسد. به الور کلی محور اصلی بنا از جنوب شمرغی بمه شممال  آن و یک ایوان ورودی است که به وسیله داالن

 توجه به قبله ساخته شده است که دارای سه محراب است . غربی است و بنا با

توان موزه کار با آجر دانست، آجرهای گوناگونی که در آن بکار گروته شده را می توان بمه  به علت تنوع زیاد آجر ، رباط شرف را می

 :پنص گروه البیه بندی کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

کمی از کارهمای وع آجرهای مشتلم در بنا، شکم ویژه ای به بنما داده اسمت. یهای مورد استفاده از نوع الا  آهنگ است. تن پوشو

ین آب مشکم بوده اسمت. در ، تامین آب آن است که به دلیم دور اوتاده بودن محم و عدم دسترسی به آب تامبسیار خوب در اینجا

ود لمذا در ایمن محمم پشمت بمام را شمیب داده، ، اصی آب روی گذر ندارد.  بنابراین، باید آب خوردن از آب باران تامین شاین محم

ها، لگنچه هایی سنگی گذاشته بودند که از مجرای آنها آب بماران  های شره ای را به الرف حیاط قرار داده اند. در زیر ناودان ناودان

سمت)وزارت آمموزش و ها تمامین ممی شمده ا به آب انبار رباط هدایت می شده و به این ترتیب آب سالیانه آن از آب باران پشت بام

 (.1574پرورش

 

 

 

 

 

 

                   

انواع آجرکاری 

رباط شرف های  

 

آجرهای 

 تراشدار

 

 

کتیبه خط 

 آجری

طرحهای 

هندسی )گره 

 سازی(

 

 فرمهای آجری

 

 

 آجرچینی ها

 انواع آجرکاری های رباط شرف، ماخذ، نگارندگان 2نمودار شماره 

 

رباط  آجرچینی های -6تصویر

(1734ف)ماخذ، کیانی، شر  

آجر های تراشدار رباط  -3تصویر

(1734)ماخذ، کیانی، شرف  

کتیبه های آجری رباط  -1تصویر

(1734)ماخذ، کیانی، شرف  
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 کتیبه های بنای رباط شرف

  :که با خ  کووی مشجر پدید آمده . در این خ  تزئینات ابتدایی در کتیبه خط کوفی طرفین و باالی سر در ایوان ورودی

شعبه شمعبه شمده اسمت. قمدیمی  ، شاخه شاخه یاو آخر بعضی حروف مانند نون و واوآن شکم گروته و سر خ  های عمودی 

 هجری می باشد. 224ترین نمونه این نوع خ  در ایران در مسجد جامع نایین دیده می شود که تاریخ آن در حدود 

عصر شاهان غور دارد. کتیبمه ای کمه ایموان ورودی را دور ممی زده و سمر در آن  2این خ  شباهت زیادی به خ  کووی قرن 

بر روی زمینه ای از آجر های تراشیده وجود داشته است ؛ بر روی آنچه از کتیبه باقی اسمت ایمن ریشته است در کمال زیبایی 

  . در الرف چپ(« ) رحمه اهلل ابوسعد محمد ... » در الرف راست ( و  « )غیاث الدوله ابانص... » عبارت خوانده می شود ؛

ها در این کتیبه یادداشت شده  ه غیاث الدوله ابوسعد که نام آنبنا بر این کتیبه های مزبور یک کتیبه تاریشی بوده ، ولی دربار

 است ما هیچ گونه االیعی در دست نداری  و نمی دانی  که در کار ساختمان این بنا چه نیشی برعهده داشته است.

 :ابوالیس  .... و ...... لهما وی شهور سنه ثمان کتیبه خط کوفی طرفین و باالی سر در ایوان انتهایی 

 در سر در ها دو نوع خ  وجود دارد یکی خ  درشت با استفاده از آجرهای بمزرگ  یبه خط کوفی پیشانی ایوان انتهایی:کت

که سر در ها را دور می زده و در الروین سردرها نیز ادامه داشته و حک  پیو الا  را برای ساختمان داشته است و دیگر خ  

 .هندسی ایوان انتهایی واقع شده استباریک و ظریفی است که به صورت اویی روی الرح 

در کتیبه بزرگ آجری ایوان انتهایی که مانند ایوان اول قسمت باالیی ایوان را دور می زده است و تنها در دو گوشه کتیبه باقی 

ر سمنه لهما وی شهو»این عبارت ناقص دیده می شود :  مانده در الرف راست چنین می خوانی  ؛ ... ابوالیس  ... و در الرف چپ

در همین کتیبه بوده است ، که آندره گدار با توجمه بمه  پس تاریخ ساختمان بنا یا یکی از تاریشهای مربوط به آن ،« و ثمان ...

ه.   خوانده است که دالیم آن در بحث پیشینه تاریشی یاد شد . تنها کتیبه آجمری کمه نسمبتا  334رق  آحاد ، این تاریخ را 

حرر هذه الکتابه علی یمدی »یی است . متن کتیبه چنین است : ری بر روی الرح هندسی ایوان انتهاکامم است کتیبه اویی آج

آندره گدار با توجمه بمه نوشمته آغماز کتیبمه معتیمد اسمت « ئیی السرخسی غفراهلل له و لوالدهابی منصور اسعد بن محمد الطرا

 گ آجری است.نویسنده کتیبه های بزر ششصی که در کتیبه از او نام برده شده ،

دکتر محمد یوسم کیانی معتید است که این ششص ه  نویسنده کتیبه و ه  معمار بنا بوده است . با توجه بمه اینکمه کتیبمه 

آجری است و معموال اینگونه کتیبه ها بوسیله معماران ساخته می شده احتمال اینکه نویسنده کتیبه و معمار بنا یک نفر بوده 

 (. 1578سد ) کیانی محمد یوسم، است ، درست به نظر می ر

طرح های هندسی )گره  -11تصویر

(1734)ماخذ، کیانی، سازی( رباط شرف  

)ماخذ، فرم های آجری رباط شرف -9رتصوی

(1734انی، یک  
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شکم بناها در دوره سلجوقی برای تزیین آجرکاری، بسیار مناسب است. آنچه، مدام در آنها تغییر سطوح صاف و بمه تبمع آن، تنموع 

هنرمندان در هنمر آجرکماری بمود ه  نیز زمینه مناسبی برای اعمال ذو  و سلییه ی ها مناره»  شد.ها دیده میزیادی در بازی سایه

در این مناره ها، با آجر، نیوش هندسی، کثیراالضیع ها، مستطیم ، مربع ها، مثلث ها، لوزی ها، زیگزالها، ضربدرها، بازوبندی  است. 

بمایی بما قطعمات یا پس و پیو گذاردن آجرها الیا گردیده وعیوه برآن خطوط کووی زی ها، مشبک ها، مهردار و غیره با تغییر رنگ 

 (.1542آجر بوجودآورده است)هیلن براند، 

باید توجه داشت که دید هنرمندان آن روز در مورد کاربرد آجر، صد در صد تزیینی نبود، بلکه حتی کاشی را همان الور و به صورت 

ی همان آجرکاری وی  در زمینه دانستند کهساختند. در نتیجه، آن را عاملی از معماری ساختمان میآجرو به همان اندازه آجر می

هنرمند معماراز انواع امکانات کاربردی آجر استفاده کرده و توانسته  و با همان عملکرد استفاده می شد. در تزیین بناهای این دوره 

به  ردهد. های بسیارعالی و ابتکاری درمعرض دید قراهای ششصی خود را با الرح ها و ترکیببا قدرت وتوانایی خیقیت و نوآوری

اند. تأکید زیادی بر بری اجرا شدهها در ترکیب با گچکه بعضی از آنالوری که بیننده نیز باآن ارتباط برقرارکند. این تزیینات 

(1734کتیبه خط کوفی سردر ایوان ورودی در کاروانسرای رباط شرف)ماخذ: کیانی،  -12و11تصاویر   

 (1734ی رباط شرف)ماخذ: کیانی، کتیبه خط کوفی سردر ایوان انتهایی در کاروانسرا -14و17تصاویر 
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توان پی برد که آنها درروش تناسب بی نیص معماری سلجوقی دارد. بدون اینکه هیچ بششی ازعناصر آن از نظر مشفی بماند. می

این  های نمونه این تزیینات در اکثر ساختمان اند. های زیبا مهارت داشتههای خیقانه آجری و کتیبهاد الرحچیدن آجرها و ایج

را مششص کند و همچنین  توانست جهت وشارآجرکه بهترین مصالح ساختمانی است، می» نویسد.دوره دیده می شود. حات  می

-ی این آجرها متغیر بود و به وراخور وضایی که میری وراه  کند. اندازهکارین زمینه را برای پوشو گچ بری یا کاشیمناسب ت

شاید بتوان علت کاربرد این عناصر تزیینی را در معماری سلجوقی بیشتر از وراوانی مواد اصلی آن «کرد. بایست پر کنند تغییر می

ترین عنصر تزیینی گروت. غالب ه آسانی صورت میگیری آن ه  بشد و قالبیعنی گم دانست. زیرا گم به آسانی و ارزانی تهیه می

این عصر درساختمان سازی آجر بود که به صورت های مشتلم از جمله: ایجاد پستی وبلندی در دیوار بوسیله آجر، ایجاد سایه 

آجرها مورد استفاده  گیری از تغییر رنگهای ردیفی، ایجاد باوت با آجر و ه  چنین بهره ها به وسیله آجر، ایجاد نقروشن در نیو

شد، بسیار نیوش تزیینی که از راه بکارگیری امکانات مشتلم آجرکاری و در ه  تنیدن آنها با یکدیگر حاصم می» گروت.قرار می

 الرح مششص اصول البق بر آجرها تزیین، نوع این در. کرد می ایجاد را تحسینی قابم انسجام و پیوستگی متنوع و متغیّر بود. که 

 پشت در دوایری نظیر. داشت ساسانی دوره در منشاء باز که شده ساخته قبم از عناصر معموالًبا را پشته آجرهای. شدندیم چیده

ها و  های بزرگ از صدفهای مربعی برای تزیین مدخم تزیینی، رشتههای االراف و درون هشت ضلعی، قابندیقوس هایبغم

بردند. با اینکه تزیین آجرکاری به خاالر حصول همان تأثیر دار، بکار میی الاقچهها بری بر روی سطوح درونی سکنص ترصیع گچ

 نمیشد یا آن را معیوب ای صورت می گروت. ولی این کار هرگز به ماهیت معماری ساختمان تحمیم نمیمنبت کاری شبکه

 (.1572کرد)شراتو، 

 

 نتیجه گیری

ان زمین دارد در سده پنج  هجری به بعد و مصادف با امپراالوری بزرگ هنر آجرکاری که از ریشه در گذشته معماری کهن ایر

سیجیه در ایران به اوج خود می رسد و این میراث کهن به الرز شگروی و با نبوغ هنرمندان ایرانی به رشد و کمال می رسد. دوره 

گروت. این دوره ری پیشینه ایران مایه میسلجوقی نمایانگر نوعی از تعادل و توازن برای معماری ایرانی بود که از تجارب معما

الگوهای جدیدی، ه  برای آینده تثبیت کرد و در دوره های بعد به صورت یک خصیصه مه  معماری می شود و تحول عظیمی را 

رین شکم ممکن در معماری به وجود می آورد که نمونه هایی از آن را در ساخت مناره ها ، گنبد ها ، سردرها و دیوارها و... به زیبا ت

مشاهده می نمایی . و به واسطه این هنر بناهای بی همتایی ساخته می شوند. در این دوره یک بنا را به صورت توده عظیمی از آجر 

بوده است که هر قسمت از این توده دارای الرحی نو و زیبا و با ظراوتی خاص جلوگر هنر این دوران بوده است. البته الزم به ذکر 

شروت این این هنر و همچنین معماری بی نظیر این دوره را نیز تا حدودی مدیون اوضاع ارام و ثبات حکومتی ایران در است که پی

 دوران سلجوقیان و عیقه و اهمیت دادن آنها به هنر و معماری و همچنین وزیران با کفایتی همچون خواجه نظام الملک دانست.
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