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 چکیده 

. ایرانیان به خوبی و ناپذیر آن شده استعضو جداییآجر هزاران سال است که با معماری ایرانی عجین و 

اند و میراث اربردی مصالحی چون آجر سود جستههای فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و کبه درستی از ارزش

خود شاهد این مدعاست؛ اسالمی -ایرانی های هنرترین جلوهآجرکاری ایران به عنوان یکی از مهمهنر 

چنان که باید و شاید اهمیتی به است که جزء هنرهای از یادرفته شده و آن هنری که متأسفانه چندین سال

های به ابعاد و ارزش بیشتر بر روی این موضوع صورت گرفته، که نیزمطالعاتی  این قضیه داده نشده است.

ی کاربست های فرهنگی این هنر، در ارتباط با زمینهفنی و کالبدی این هنر پرداخته و وجوه ناپیدا و ارزش

 معماری سنتی واقع با بررسی آثاردر ها را بازشناخت.آن بایستیمغفول مانده است که  بیش از پیشخود، 

توان به اصولی دست یافت که در عین پیوستگی با گذشته، قابل استفاده در آثار هنری دوران معاصر نیز می

های ای، مشاهدات و بررسیمنابع کتابخانهتحلیلی و با استفاده از –هستند. دراین پژوهش به روش توصیفی

در رابطه با  های سنتی یزدانههای معنایی آجرکاری خویژگیبرخی آجرکاری،  هایبافتمیدانی، عکاسی 

 مسائل سوای آجری مدرن معماری دردهد که تبیین گشته است. نتایج به دست آمده نشان می فرهنگ زمینه

 باورهای و اعتقادات از منشعب های معناییویژگی به توجه بنا یک ریزیطرح در ایمنی و کالبدی، فنی

 گیریچشم شکل به را بنا پایداری و ایستایی ضریب تواندمی ی خاص هموارهدر آن زمینه مردم اصیل

 .دهد افزایش

  آجرکاری، فرهنگ، معماری سنتی، یزدواژگان کلیدی:  
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 قدمه م .1
 در ماهرالنقش استاد. اندنهاده نام بنا ساختار با متناسب تزئینی نماهای عرضه منظور به ابنیه در آجرها چیدمان هنر را آجرکاری

 رو و زیر با و گرفتند کار به سازیساختمان در احسن نحو به را آجر دور بسیار هایزمان از": است معتقد آجرکاری هنر مورد

 به بیشوکم هایینقش توانستند فن اساتید از یک هر هنری، ذوق گرفتن کار به و آن گذاشتن راست و کج و آجر کردن

 سر با. گرفت هنر قرار اساتید توجه مورد و شد ساخته دستاوردهایی استادکاران وسیله به کنار و گوشه در و بدهند هاآجرکاری

 رفته کار به هاآن در که ایهنرمندی با بناها پیکر بر آجر که نپایید دیری بود، هاآن در که پشتکاری و هنرمندان گرفتن قرار ذوق

 سازند زیبا بود عام دید در که را ساختمان بیرونی و درونی روکارهای که داشت آن بر را هنر طالبان و شد گذاشته نمایش به بود

 (55, ص. 1381)ماهرالنقش,  ".آورند وجود به موزون هماهنگی یک خدادادی است، نعمتی که طبیعت برابر در تا

، هنرمند و هنرشناس بزرگ مصری، در مورد هنر آجرکاری و بناهای آجری گفته است: جهان باید هنر را در "اکاشه"پروفسور 

 را هرجا بشریت تاریخ آغاز . ازجو کندوآثار و بناهای آجری در کشورهای مختلف، خصوصا در معماری اسالمی ایران جست

 احساسات، ها،تمدن گرنمایان آجر و درواقع اندکرده استفاده آن از هاتمدن تمام تقریبا چه بینیممی را «آجر» کنیم جووجست که

 (1352)اهری,  .ها استنسل رابط و برداشته گام بشر همراه و بوده ملل ذوق و فرهنگ

ر بستر ایم. فرهنگ رسوباتی است که جریان تمدن دع نرسیدهجامع و کامل و ماندر رابطه با فرهنگ هنوز به یک تعریف 

توان نرم افزار گیری فرهنگ هستند. فرهنگ را میی گذاشته است. انسان و طبیعت منشأ شکلجغرافیایی و تاریخی خود به جا

پندارد، انتخاب های خاصی که جامعه روا می»گوید: راپاپورت می .اگر تمدن را سخت افزار آن بدانیم حساب آورد البته هتمدن ب

خاب های جامعه است. روایی های بررسی فرهنگ، نظرکردن به عام ترین انتجامعه است. در حقیقت یکی از راه مظهر فرهنگ آن

فرهنگ  (1388)راپاپورت,  «کندهای دیگر متمایز میناها را از اماکن و بناهای فرهنگهاست که در هر فرهنگ، اماکن و بانتخاب

ها، اعتقادات، هنرها، اخالقیات، قوانین، عادات و هرگونه توانایی دیگری یرنده ی دانستنیی پیچیده ای است که در برگمجموعه

ای در این نگاه معماری مقوله (85-67ص.  ,1388)امامی,  ان به عنوان عضو جامعه کسب شده است.نسی ایلهاست که به وس

ی جدایی ناپذیرند که خواه و ناخواه بر و فرهنگ دو مقولهمعماری در واقع  است که در بستر محیط شکل می گیردفرهنگی 

گردد که فرهنگ چه نسبتی  گذارند که این تاثیر از جزء تا به کل را شامل می گردد. حال این سوال مطرح مییک دیگر تأثیر می

 تواند داشته باشد؟چون تزئینات آجرکاری( میبا جزء یک معماری )هم
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 یخیتار آثار در که هست زین یفرهنگ و یهنر یمنزلت یدارا آن، یفن و یماد یجنبه از گذشته ان،یرانیا تمدن خیتار در جر،آ

 است، نییتب و میترس قابل نقشه با بعضا که «یآجرکار» یدایپ و ینیع وجوه از فراتر. خوردیم چشم به کشور نیا یبرجسته

 .شناخت باز را هاآن بتوان یحدود تا و دیشا که دارد گفتن یبرا ییهاحرف محتمال ز،ین دیتول گونه نیا یدایناپ وجوه

فظ هر جهت ح شود که درنگاه تاریخی به میراث آجرکاری یک سرزمین نیز خود به عنوان موضوع میراث فرهنگی تلقی می

شناسی مردم های مختلف آن،یابد. به عنوان یک موضوع تاریخی ساختن با آجر و روشآنچه مربوط به گذشته است، اهمیت می

 کند. یت پیدا منمایش و معرفی فرهنگ گذشته، ضرور آجر و آنچه بتواند آجر را به عنوان یک موضوع مطرح نماید، جهت

ای دارد و یک شاخص زبانی در تولید و انتقال هر علم، فن، هنر و معرفت نقش تعیین کنندهاصطالح به عنوان از سوی دیگر 

دهد. اگر بنا باشد به وجوه ناپیدای آجرکاری پرداخته اهالی آن علم، فن، هنر و معرفت را به لحاظ نظری و عملی با هم پیوند می

, )اولیاماری سنتی ایران است، چراکه هنر با تفکر رابطه دارد. ها، توسل و توصل به اصطالحات مرتبط با معشود، یکی از چاره

 شود.ی اصطالح شناسی پرداخته میتر به مقولهکه البته در این مقاله کم (1395

 
 روش تحقیق  .2

استفاده از باشد. با یم یدانیو م یامطالعات کتابخانه قیاطالعات از طر یآورجمع ؛این مقالهمورد نظر  یبا توجه به مسئله

بخش با مراجعه به  نیدر ا .ردیگیصورت م قیورود به بحث و شناخت نسبت به سوال تحق ینهیزم شیپ یامطالعات کتابخانه

 در شود.یپرداخته م قیتحق یاصل یهانهیمرتبط به زم یهانامهانیمقاالت و پا مجالت، کتب، ،یمیمکتوب شامل: اسناد قد بعمنا

و مصاحبه ی عمیق با اهالی فن تالش شده است تا در حد توان به پاسخ  یدانیم یهابرداشتو مطالعات  قیاز طر یگام بعد

پیمایشی -ها انتخاب شده از نوع توصیفینمونه دنید یبرا که یروش مقاله نیادر جامعی در جواب به پرسش تحقیق نائل آید. 

بندی مقولهگذاری اطالعات، بعد از کدها، یده است. با تحلیل نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند انجام گردبوده، که به روش نمونه

و  گوناگون یهاامیپ های استخراج شده و انتظام یافتهه و از طریق تحلیل و تفسیر مقولهگرفت و تفسیر الگوها و روابط انجام

 مورد اندافتهی انتقال و بروز مجالآجر  مصالح یریکارگ به یواسطه بهی شهر یزد به طور عام در زمینه کهارزش های فرهنگی 

های انتخاب شده نمونه عکسارائه خواهند گردید.  ی دسته بندی شدهو ذیل شش ارزش به گونه گرفت خواهند قرار یواکاو



 

 

4 

 

دقت ها با برداری شده در شهر یزد هستند؛ لذا انتخاب این نمونههای فراوان عکسای از نمونهذیل هر بخش نیز تنها نماینده

 تر باشد.ها به واقعیت نزدیکانجام شده است تا نتایج به دست آمده از تحلیل

 ی تحقیقهايافته .3

توان سراغ گرفت که از فرهنگ تأثیر نپذیرفته و یا برآن خته و حتی فرآورده انسانی را نمیدر واقع باید اذعان نمود که هیچ سا

باران کم و شرایط سخت آب و هوایی از آن  ،های وسیع در اطرافیزد با سرزمینی با بیابان (1381)نقی زاده,  ثیر نگذارد.تأ

اند و حتی اگر آب را از صدها متر ترین پایه ی زندگی خود قرار دادههویت اصیل است که قناعت را اساسیمردمی با فرهنگ و 

هایی ها و صفتبه طور کلی خصلت (1387)جباری فر,  گذارند.ر دیگران میآن را سخاوتمندانه در اختیا زیر زمین بیرون بیاورند،

کاری، مقتصد، هنردوستی، دوستی، محافظهاندیشی، مالکوشی، دورسخت شود بدین قرار است:که غالباً در مردم یزد دیده می

  (1380)عنایت اللهی,  نواز، کنجکاو، دورنگرا، متدین، خوش حساب و...گو، رقابت طلب، سنت گرا، فامیل دوست، مهمان بذله

 های یزد سخن خواهد رفتی کاربست هنر آجرکاری در خانهها با نحوهی آندر ادامه به تفصیل از شش ارزش فرهنگی و رابطه

ی اندرونی و بیرونی در نشینی فضاهاهمفرهنگ نه تنها در شکل گیری کل یک معماری از جمله  و در پی اثبات آن هستیم که

ی دیگری نکه در گوشهچه آ ؛گیری یک معماری حداکثری با قید و قیود خاص )به طور ویژه در مورد یزدشکلدیگر و کنار یک

گیری اجزا و تجهیزات شکل گردد بلکه دررا سبب می (از یزد هستیم ی شمال شاهد معماری کامال متفاوتاز ایران همچون خطه

 به تبعیت موثر است. معماری نیز یناتیو حتی تز

 

 زيستی سادهفرهنگ  .3.1

ها و طرز تفکر نماید و یا ارزشکمبودهای سرزمینی صفات و اخالقیات خاصی را در مردم آن دیار بارز میپیش تر گفته شد که 

عت را به مردم یزد القا کرده زیستی و قناکند. اقلیم سخت و خشن کویری نیز همواره صفات سادهمردم درونی میخاصی را در 

 از استفاده از را آنان یزد مردمان نزد در اصیل خصلت یک عنوان به دوری از تجمل گرایی و زیستیسادهاز قدیم االیام  است.

ها آجر را )نسبت به خشت(، یزدیآجر کلی به دلیل گرانی و سختی تهیه طوربه .است کردهمی منع وبرقزرق پر و زینتی مصالح

تر در منازل آراستند و کمبا وسواس خاصی به کار گرفته و اکثراً بناهای شاخص به خصوص اماکن مذهبی خود را با آجر می

تری قرار داشته و نیاز به مصالح بادوامگرفتند مگر در برخی نواحی خاص که در معرض آسیب مسکونی از این عنصر بهره می

 یزد قدیم بناهای در عنصر تزئینی صرف عنوان به چه و ای عنصر سازه عنوان به چه آجربنابراین  نسبت به خشت بوده است.
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 هایپی و جرز خانه که کردمی بایجا خاص یزد معماری با توجه به خصوصیات اقلیم گرم وخشک؛ .است شده استفاده ترکم

ها در این منطقه را داشته باشند های طاقی و گنبدی برخاسته از فرم غالب خانههم تاب تحمل سازه تا باشند قطور بسیار قدیم

 آجر بردن کار به لذا نماید، محافظت خانه داخل به سرمای شدید زمستان و گرمای سوزان تابستان نفوذ از عایقی چونو نیز هم

 خام خشت به و بوده مقتصد بسیار ها نیزو یزدی نبود صرفه به مقرون هرگز آن پهنای و وسعت به دلیل هاو جرز خانه پی در

 بینیممی و لذا بوده یزد از ترارزان ، آجروجود سوخت بدلیل خوزستان در که کهبودند؛ در حالی قانع خود هایخانه ریزیپی در

 (59, ص. 1397)شجاع,  .است بوده آجر از یزد برخالف دزفول چونهم شهری هایخانه مصالح اکثریت که

توان از کفایت و قناعت در استفاده از مصالح آجر و کاربست آن را می ی آجرکاریهاپیرایگی در این بافتکیفیت سادگی و بی

ها و پاسخ به انداز بام، نرده گرفته تا پیشانی پلهی فضا دیوار، سقف، کف، پنجره، شباک، نورگیر، دستی عناصر سازندهدر کلیه

 اصوالً کند ومی انیب یسادگ به را بودن اندازه بههای یزد های آجر، بازشناخت. آجرکاری خانهی این اجزا از طریق قابلیتهمه

 یکاربرد یازهاین یگوپاسخ قناعت و یسادگ نیادر عین حال  ؛کندیم برقرار ارتباط خود مخاطب با و ندینشیم دل به ساده انیب

ها مشاهده می گردد البته در نمود کاربست این مصالح به نحوی بسیار ساده و گویا در تمامی عناصر سازنده ی خانه .باشدنیز می

ش ساده از ارزحاکی هاست که خود بدنه و تاج بادگیر خانه ،ی کاربست این مصالح در سردرها تنها در نحوهفاوت خانهبیرونی ت

 (79)همان،ص..می باشدفقیر و غنی )حداقل در نمود بیرونی خانه(  میاناجتماعی  زیستی و به حداقل رساندن اختالف

 

 فرهنگ سخت کوشی.  3.2

آبی و فاصله زیاد یزد با همسایگانش به خاطر شرایط کویری باعث شرایط اقلیمی و سخت طبیعی، وجود کویرهای پهناور و کم

اساسًا . کوشی مردمان این دیار استهای خاص برخوردار شود که مهمترین آنها سختسری ویژگییزد از یکشده که فرهنگ 

رایط دشوار کوشی در فرهنگ یزد و تبدیل شدن آن به یک ارزش باالی فرهنگی و اجتماعی، خود از شتقدس یافتن سخت

 به خود اغلب خانه مالک اند. لذابوده فعالیت و کار اهلو  کوشسخت مردمی دیرباز از یزد مردم ت.اقلیمی نشأت گرفته اس

تا از حداقل امکانات  کردهمی سازی کل مصالح مورد نیاز خود اقدامآماده از خاک زمین محل احداث خانه جهت خشت یتهیه

با وجود فقر محیط  ست(د)دم موجود امکانات از استفاده و اضافی مصالح از در واقع عدم استفاده. محیط حداکثر بهره را ببرد

های آجری این است که بافتشاخص های از ویژگیدیگر یکی  .کندرا در این جامعه یادآوری می سخت کوشی اصل رعایت

ی ارزش اثر و هنر دست در هنر معماری ها نشان دهندهی اینهمه باشد وها شاخص میاثر دست بنا و نیروی انسانی در آنحتما 

باشد این در حالی است که چنین بافتی اثرگذاری سازنده در آن مشخص و کار نیروی انسانی در آن مشهود میاست. در چنین 
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ای ساخته شده باشند، وجود ندارد و ارزش هنر دست در ساخته و عناصر کارخانههای پیشکیفیتی در بناهایی که با تکنولوژی

باف یز همانند احساس او در مقابل فرش ماشینی در مقایسه با فرش دستانگیزد نآن مشهود نیست و احساسی که در انسان برمی

ساز منحصر به فرد، چیزی نیست که بتوان بین تمامی ابعاد وجودی آن وجه تمایز قائل های دستی زیبای نقشجلوه"باشد. می

 "ای ما به ارمغان خواهد آورد.ساز بودن را برساز بودن کیفیت تکگشت و یکی را بر دیگری ترجیح داد و به عبارتی دست

در واقع در بناهای سنتی فکر با مصالح ترکیب شده و تکنیک را به وجود آورده است و در این  (1390)جعفری نجف آبادی, 

 بخشد.ارزش میی وجود انسان است که به بنا جوهرهسخت کوشی و یابند و ها هستند که معنا مینوع معماری این انسان

 

 فرهنگ صرفه جويی و عدم اسراف. 3.3

ای که با وجود و تاثیر آن بر زندگی مردم یزد شکل گرفته است به گونه به دنبال همان شرایط سخت طبیعی منطقه صرفه جویی

مصرف همراه با خست، ها نه به معنی روحیه قناعت یزدی. دکردنشان را رفع مییازهای زندگیهای موجود، امکانات و ندشواری

ها در کاربست مصالح )به خصوص مصالحی چون آجر که برای آن .پای تولید استبهبلکه بیانگر مصرف همراه با تعقل و پا

 مصالح گران و مجللی در زمان خود محسوب می شده( نیز این اصل همواره مدنظر معمار قرار گرفته است. 

در اکثر ی اجرای آن شده و شیوهاست که از گذشته با مصالح مقاوم آجر، فرش می پذیرکف از جمله سطوح آسیببرای مثال  

گیری آنکه با بهرهتر از روش شطرنجی است چهی نیمانیم بوده است. اجرای کف به صورت نیمانیم بسیار آسانبه شیوه هاخانه

ی بند بین توان نادیده گرفت و یا با تغییر اندازهدیگر را میصدی آجرها با یکدراز خطای دید آدمی، قناسی و عدم تطابق صد

های دیگر استفاده گردد )تصویر متفاوت از آجر ی کامالًفصل کرد. در این روش حتی اگر از آجری با اندازهودو آجر، آن را حل

غیر از قناسی خود آجرها آید و به ( در کل، به دلیل خطای دید و در یک امتداد نبودن بندهای آجرها، به چشم نمی2ی شماره

جا بهتوان با اندکی جاشود نیز به راحتی میماند، قناسی کل فضایی که با این روش فرش میکه در این روش از نظر پنهان می

که در طرح کلی مشکلی پیش آید از طرفی در امتداد نبودن بندها دوام سطح را نیز به دلیل کردن بندها حل و فصل کرد بدون آن

یابد. دهد البته رعایت این مطلب در اجرای سطوح عمودی موضوعیت بیشتری میدیگر افزایش میری بیشتر آجرها با یکدرگی

پوشی کرد )زیرا بر ممتد بودن بندها تاثیرگذار است( ی آجرها چشمتوان از اختالف اندازهی شطرنجی نمیجا که در شیوهاز آن

و یا در شود اندازه کنار گذاشته میبه این دلیل که یا آجرهای قناس و غیر همشود پس الجرم سبب حرام شدن مصالح می

شود که پرت زیاد مصالح را در پی دارد. عدم توجه به اندازه کردن آجرها میترین حالت سعی در تراش دادن و همبینانهخوش

ساز شود. تواند مشکلنیاید در اتمام کار میاین خطای اندازه در ساخت آجرها نیز هر چند در ابتدای پوشش سطح به چشم 
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ی بیشتری است و لذا این شیوه بر دو شیوه ی دیگر ی شطرنجی نیازمند صرف وقت، مصالح، نیرو و هزینهبنابراین اجرای شیوه

یزی فراتر دانند و این معنا چبدشگون می حتی ی شطرنجی راسازی به شیوهآنکه اکثر معماران قدیم یزد کفچهدارد ارجحیت 

إِنََّهُ لَا یُِحبَُّ »ی سنت به از همان اعتقاد راسخ انسان دوره های فرهنگی وکه از ارزش های کاربردی و فنی کار استاز منطق

 (72-71, ص. 1397)شجاع,   .استنشأت گرفته « الْمُسْرِفِینَ

ی شطرنجی مشکل در یک ی لوزی است که همانند شیوهشود؛ شیوهی دیگر که البته به ندرت در بناهای اصیل دیده میشیوه

وان در آن از خطای دید تامتداد بودن بندها و دشواری اجرا را دارد اما به دلیل محورهای مایل نسبت به روش شطرنجی بهتر می

ی شطرنجی )به دلیل برش آجرهای لوز اطراف انسان جهت پوشاندن خطاهای کار کمک گرفت، ولی پرت مصالح نسبت به شیوه

 )همان(کار( خیلی بیشتر است و معمار سنتی از حرام کردن مصالح به جد گریزان است.

 

ها از جمله کف بام مختلف یجاها درآجر و پاره شکسته یآجرها یریبکارگ

 یخانه سقف از یقسمت  5 تصویر نیز خود شاهد دیگری بر این مدعاست.

 آجر زیردور قطعات از آن پوشش یبرا که دهدیم نشان را زدی یهایگاریس

 آن یاجرا به آجر کوچک قطعات با سقف نیا پوشش است شده استفاده

 با آن پوشش و بوده یهندس ریغ سقف نیا یهندسه چراکه کند،یم کمک

 کاربست پاره آجر .است دشوارتر یانبار آب آجر یمربع و یهندس قطعات

ی شطرنج یوهیش: 3 تصویر

 ترسیم: نگارنده
 قناس مربع ای یلوز وهیش: 4 تصویر

 ترسیم: نگارنده

 نگارنده: عکاس میمانین یوهیش: 1 صویرت

های یزد که با ی سیگاری: سقف قسمتی از خانه5 تصویر
انباری پوشیده شده است. )عکاس:ادب، های آجر آبدوریختی

 (1392)امینی,  ( مأخذ:1389

 میمانین یوهیش: 1 صویرت
 نگارنده ترسیم:
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ی دینی باشد که در واقع معمار ایرانی بر اساس آموزهجا عالوه بر تیزهوشی معمار، به فرهنگ دوری از اسراف مرتبط میدر این

  (1392)امینی, و فرهنگی، از بیهودگی و اسراف پرهیز کرده و هیچ چیز را دورریز و بی مصرف نمی انگارد. 

چین و به صورت یک ردیف آجر رگ معموالً نیز چینش آجرها برای ساخت پله

پذیری بسیار آسیبی پله و یک ردیف آجر هره بوده است. توجه معمار قدیم به لبه

 آن به دلیل پاخور بودن از دو جهت بود: نخست انتخاب آجر بسیار مقاوم که معموالً 

-ی چینش آجر از رگکرد و دوم تغییر در نحوهاز آجرجوش سبز رنگ استفاده می

تر دچار چین نسبت به هره در اثر تماس پا سریعکه آجر رگچین به هره؛ چه آن

 از بعد ها،خانه یهاپله کف در شده استفاده آجر نیا بر عالوه. گرددشدگی میلق

 استفادهکه  شدیم وروپشت گرفت،می قرار شیسا مورد پا تماس اثر بر که یمدت

نیز حاکی از همان منطق معنایی عدم اسراف نزد پیشینیان است.  آجر از مجدد

چین به با آجر رگ ها نیز شاهد هستیم که معموالًراهرعایت همین نکته را در شیب

ی آجر در تماس با پا اصطحکاک پیدا کند استفاده کرده و پس از ای که لبهگونه

, ص. 1397)شجاع,  کردند.رو و دوباره مصرف میوساییده شدن آجرها را پشت

روایت زندگی یک روحانی تراز و الگوی که  "یزدگوهر شب چراغ "در کتاب  (78

شانش دادم ناست اینگونه آمده است: آجرهای پله را رضا یزدی به نام آشیخ غالم

بدجوری ساییده، من و اکبر نزدیک بود کله پا شویم اجازه بدهید بگویم  "و گفتم:

 کند لباسم با مهربانی تکه گلی از تعدادی آجر قزاقی بیاورند تاعوضشان کنم.

هنوز مانده تا استاد قابلی بشوی! به آجر نو نیازی نیست. آجر پله ها را طوی با -

نیش کلنگ بکن که صدمه نبیند.بعد وارونه کار بگذار. یادت باشد که طرف ساییده 

 (120, ص. 1395)ساالری, آجرها جلو پله نباشد بلکه سمت عقب باشد. 

 

 فرهنگ عبادت و دين داری . 3.4

 یخشی از روحیهب .ها نیستربط با جبر محیط بر آنها نقش پررنگی دارد و این مورد نیز بیفرهنگ عبادت نیز در میان یزدی

های باز کویر است به نحوی که فضای داری و خداباوری موجود در بین مردمان یزد نیز نشات گرفته از شرایط طبیعی و افقدین

ی الری های یزد قبل از مرمت : پلکان خانه6تصویر
ها ی الریخانه )مأخذ: آلبوم نوشتاری برداشت خانه

 ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد(

ی چیدمان آجرها در پله و عکس باال: توجه به نحوه

گیری آجر عکس پایین: استفاده از آجر با وجوه قرار
جهت  مقاومت باال )آجر جوش( در ساخت پله

 استفاده ی مجدد از آن
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کرده های ذهنی بزرگی در افراد شده و آنها را آماده و مستعد پذیرش انوار الهی و پیام پیامبران وحی منجر به ایجاد ظرفیتکویر 

 مردم بودن مذهبی به دلیل تاکنون االیامقدیم از د.گرا هستنباور و معنویتدمی دیناست و به همین دلیل نیز اصوالً مردم یزد، مر

 اند کهداشته سعی زخم( همواره گرایی )و در کنار آن شاید اعتقاد به چشمرعایت حال همسایه و پرهیز از تجمل و اعتقاد به یزد

 خود برای اضافه هایهزینه از که شدهمی باعث مساله شاید این و نگه دارند مخفی همسایه چشم از را خود زندگی خرجودخل

های گزاف بخصوص در نمود بیرونی از صرف هزینهو  دهند نشان دیگران سطحهم را خود و کرده پرهیز خود یخانه و

توجه و اعتقاد راسخ به عدم کردند. ی میان فقیر و غنی خودداری میشدن فاصلهدست بودن جامعه و کمهایشان برای یکخانه

 (60, ص. 1397)شجاع, گیرد. همین مذهبی بودن و مقید بودن به شرعیات نشأت می ازتر از آن یاد شد نیز اسراف که پیش

 چهار از ترکیبی را آجر زرتشتیان کهچرا گرفته قرار استفاده مورد بیشتر یزدی زرتشتیان نزد در بودن مقدس به دلیل آجر طرفیاز 

در  چلیپا نقوش طراحی در چهار از عدد معموالً نیز خود آجری تزئینات در و دانستندمی( آتش و خاک باد، آب،) مقدس عنصر

گرفتند؛ درواقع باور و اعتقاد مذهبی گاهی بر فقر محیط نیز غلبه کرده و معقتد به هر زحمت و مشقتی آن می ها بهرهمشبک

آورد تا بناها را با آن بسازد، لذا تزئینات وابسته به آجرکاری در بناهای وابسته به زرتشتیان یزد بسیار مصالح مقدس را فراهم می

 شاخص است. 

 مردم این دیار نه تنها در شکل گیری کل کالبد خانه و مذهبی هایاعتقادات و ارزش

د به رعایت سلسله مراتب ورو ایجاد فضاهای اندرونی و بیرونی، حفظ محرمیت بسیار،

گیری اجزا و ، بلکه در شکلاستبوده هر فضا و رعایت قیود بسیار با همسایه موثر 

 هااین مشبک .نیز نقش بسزایی داشته استی آجری هاشباکتجهیزات فضا همچون انواع 

با توجه به محل  و اندبا چیدمان صلیبی تکرار شده و بسیار پرکاربرد بوده اکثراًدر یزد 

سازی دیوار، عبور جریان هوا را ممکن ساخته و در ایجاد محرمیت سبککاربرد عالوه بر 

 .ندسازی فضا مؤثر بوده او خصوصی

فخر و مدین عبارت است از "کند:چنین تعریف میاستاد پیرنیا فخر و مدین را این

شده و های هندسی و غیرهندسی ساخته میدیوارهایی که با قطعات گل پخته به شکل

ها کوشیدند که شکل و هیئت سوراخهایی به وجود آمده، میهای آن فاصلهچون در حفره

  (355, ص. 1381)پیرنیا,  "نیز زیبا باشد.

 

: فخر و مدین خانه باغ مشیر، 7تصویر
راهروی مشرف به گودال باغچه 

 عکاس: نگارنده
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 فرهنگ طبیعت دوستی. 3.5

ها مشاهده کرد و دلیل آن نیز این بوده که مردمان این دیار توان در معماری یزدیفرهنگی را می ترین نمود این ارزشواضح 

های هنری خود را عمدتاً در بناها منعکس شناسی و گرایشچنان درگیر مدیریت فضای طبیعی خود بودند که ذوق زیبایی

خانه ها بر کسی پوشیده نیست عالوه بر کلیات معماری  . توجه ویژه ی معماری این دیار به نقش حیاط در شکل گیریکردندمی

بر روی آجرهای نقش دار  کند و انواع نقوش گیاهی و اسلیمیز این ارزش و فرهنگ نمود پیدا میبر جزییات و حتی تزیینات نی

 در رفته کار به یآجر یهانقش مورد در ییخزا این دیار است. یشاهد هستیم که در پی جبران کمبودهای اقلیم را تزیینی

 یاسالم یدوره در خصوص به ران،یا هنر نفکیال جزء ینیتزئ یهانقش ":است معتقد هاآن یریگشکل معنای و یاسالم یمعمار

 ترکم رانیا هنر در آن یهایژگیو و ناتیتزئ وجود نیا با. است داشته یروزافزون قیتوف ناتیتزئ در رانیا هنر واقع در. است

 میمفاه ،یشناسییبایز اصول ،ینظر و یعمل یمبان جمله از ابعاد از یاریبس که شده سبب امر نیهم. است گرفته قرار بحث مورد

 یروح ،یجسم یازهاین با مطابق با،یز و ریپذدل یاثر تا انددهیکوش هانقش نیا یطراح در هنرمندان. بماند ناشناخته... و نینماد

 هانقش و هاطرح نینماد زبان با را یمذهب و یفرهنگ میمفاه از یاریبس اندتوانسته هنرمندان یطرف از سازند،ب انسان یفطر و

 صور شکل به یگاه و یمیاسل و یمنحن یهانقش قالب در یزمان ،یهندس یهانقش سمت به یگاه هانقش نیا. ندینما انیب

سنت آن، براساس هنرمند که است یاجامعه یفلسف تفکر و ینیبجهان از یانعکاس آثار نیا قتیحق در. اندشده داده سوق ینجوم

های در این معنا نشانگر ویژگی این نقوشبنابراین  (4-6, ص. 1381)هوفمن,  ".است کرده لیتعد را یقبل یهادوره یهنر یها

به دلیل کمبود پوشش گیاهی هنرمند طبیعت را به صورت انتزاعی باشد که در دیار یزد اش میفرهنگی و عقیدتی هنرمند و جامعه

  در آجرکاری نمود می بخشد.

 
 1397 عکاس: نگارنده با نقوش گیاهی همچون گل بابونه، برگ کنگری و...  های یزددار تزیینی مهری یا قالبی بر سردر خانهآجرهای نقش :8تصویر
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 فرهنگ دورانديشی و آينده نگری. 3.6

نگری در یزد وجود دارد به دلیل فقر محیط است، بنابراین تن دادن به جبریات طبیعت، یک باور اندیشی و آیندهاگر فرهنگ دور

خود  تفکر مرمت پیش از تولیدهمین ارزش در معماری با عنوان   ؛فرهنگ مردم یزد را شکل داده استو رفتار پیوسته شده، که 

تر شاهد این نوع دوراندیشی در حالیکه شاید در معماری اقلیمی که با وفور نعمت مواجه ایم کم را به منصه ی ظهور می رساند

های آینده ی طرح فکر شده و تدابیری برای ر اساس آن در زمان طراحی به مرمتتفکر مرمت پذیری ایده ای است که ب" باشیم.

تری برای ایجاد یک نقش مورد استفاده قرار در آجرکاری هر چه قطعات کوچک (1392)امینی,  "آن در نظر گرفته شده باشد.

ی های آتی امکان پذیر بوده و نیازگیرد )استفاده از قطعات مختلف آجر چون کلوک، نیمه، سه قدی و...( مرمت نقش در زمان

البته  باشد.فت رنگ دارای تفکر مرمت پذیری میکاشی هباشد هم چون کاشی معرق که در قیاس با به تعویض کل مصالح نمی

تر های اصیلباشد که در آجرکاریاسراف و حرام نشدن مصالح میاین آینده نگری و اعتقاد راسخ به مرمت نیز در رابطه با عدم 

م رعایت این موضوع شویتر میها البته هر چه به زمان پهلوی نزدیکشاهد رعایت این نکته هستیم به خصوص در سردر خانه

 گردد. تر میفروغکم

  گیریحث و نتیجهب

 منشعب های معناییویژگی به توجه بنا یک ریزیطرح در ایمنی و کالبدی، فنی مسائل سوای آجری مدرن معماری بنابراین در

 یافته، تبلور یزد قدیمی هایخانه آجری عناصر در صادقانه شکلی به که کویر کوشسخت مردم اصیل باورهای و اعتقادات از

 مصالح و تزیینات از بسیاری کهچرا. دهد افزایش گیریچشم شکل به را مسکن پایداری و ایستایی ضریب تواندمی همواره

مردم  خاصه زمین؛ ایران مردم اعتقادی و مذهبی فرهنگی، باورهای با سنخیتی تنها نه مدرن وبرق دنیایپر زرق و شیک تزیینی

 با معاصر معماران که شودمی توصیه لذا. گرددمی نیز مردم دارریشه و کهن اعتقادات و باورها تخریب باعث بلکه ندارد، یزد

 که نمایند تالش یزد سنتی معماری به وابسته تزئینات در زمین، ایران اصیل فرهنگ به رجوع و مردم مصرف الگوی اصالح

 .گسترش دهند و بسط ترویج، است، یزد شهر معماری اساسی اصول از که را جوییصرفه و عدم اسراف و قناعت معنویت،

گری از جمله اعتقاد راسخ به عدم اسراف و رعایت حد استفاده از مصالح و حرام نکردن آن، تداعی و صورت ارزش های فرهنگی

های آجرکاری، اعتقادات های مقدس در بافتآنچه اقلیم در اختیارشان نمی گذارد از جمله نقوش گیاهی و یا رعایت هندسه

آید ولی ها که هر چند ابتدا در نظر اعتقادات خرافی به نظر میها و بافتو از جمله بدشگون بودن یا نبودن برخی نگاره خاص
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های آن برایشان مشکل می نمود شویم که برگرفته از همان اعتقادات دینی است که چون توضیح منطقبا تدقیق بیشتر متوجه می

های کردند. منظور کردن تمام این منطقنهادند و از این طریق یک دیگر را به رعایت آن سفارش میشگونی بر آن مینام بد

-و طراحیبایستی در معاصرسازی هنر آجرکاری شده است،  بیش از پیش مورد غفلت واقع که و ارزش های فرهنگی معنایی

 لحاظ گردد.های آجری امروزی 
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