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چکیده

معماری ایران در دوران اسالمی به مثابه کارآمدترین ابزار خلق فضا توانسته آثار درخشان و ماندگاری را در
معماری و شهرسازی به وجود آورد .خلق آثار شاخص معماری اسالمی ایران در دوره سلجوقی و ایلخانی آغاز
و در دوران صفویه به غایت رسید .معماری و شهرسازی سنتی ایران در دوران معاصر و با گسترش ارتباط با
جهان غرب ،از تفکرات و سبکهای مدرن تأثیر پذیرفت .این سبکها نتوانستند محملی برای انتقال فرهنگ
ایرانی-اسالمی قرار گیرند و از سویی دیگر معماری اصیل ایرانی نیز مورد بیتوجهی قرار گرفت .در دوران
کنونی تزیینات در معماری نیز به تأسی از این جریان بسیار سردرگم و بیهویت شده است و نمیتوان
در بسیاری از آنها اثری از مفهوم سرزمینی و هویتی یافت .همه این موارد توجه به احیای هویت تزییناتِ
معماریِ ایرانیاسالمی را ضروری مینمایاند.
این مقاله بر آن است تا با دید تحلیلی به استخراج مفهوم و مؤلفههای معماری ایرانی -اسالمی دست یافته
و پس از آن چگونگی کاربرد این مؤلفهها در تزیینات معماری با هدف احیای هویت آن را مورد اشاره قرار
دهد.
براین اساس ،با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی منابع مورد بررسی کیفی قرارگرفت ه و در نهایت با استفاده
از روش استقراء به بیان مؤلفههای معماری ایرانی -اسالمی پرداخته شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که
در راستای احیای هویتمند تزیینات معماری ایرانی -اسالمی توجه به مؤلفههای "فرهنگ ،اقلیم ،اقتصاد ،تحوالت
روز(سیاسی و آموزشی) و زیبایی (نسبی)" ضروری بوده و تزیینات با در نظرگرفتن این پنج مؤلفه میتوانند جایگاه
هویتی خود را در معماری کنونی ایران باز یابد.

واژگان کلیدی :معماری اسالمی ،معماری ایرانی ،تزیینات ،الگو ،معاصر.
مقدمه

جوامع با تحوالت تکنولوژی بر آن شدند که در راستای
تشخصبخشی به هویت مکان در هر فرهنگ و سرزمینی به خلق
مفاهیم مرتبط با معماری اقدام کنند .میتوان معماری باستانگرای
پستمدرن را تالشی در امتداد این امر دانست .در ایران هویتبخشی
* .نویسنده مسئول 09127152311
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و تشخصدهی به مکان عالوه بر مفهوم باستانیگرایی در مفهوم
معماریاسالمی نیز مستتر است.
معماری ایران اسالمی از تحوالت هنر غرب بینصیب نبوده و با تکرار
و تقلید از الگوهای معماری بیگانه در چنبره بحران هویت گرفتار آمد
(فالمکی )1355 ،و اکنون معماری ایران برای بازیافتن جایگاه هویتی
خود ،راه دشواری را در پیش رو دارد .در میانه این راه دشوار نیازمند
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ابزارهایی برای تشخص و تمایز در احیای معماری اسالمی هستیم و
از آنجایی که تزیینات همواره به عنوان عنصری هویتبخش مطرح
بودهاند ،میتوان از آن به عنوان ابزاری مهم در نیل به این هدف
استفاده کرد؛ هرچند در دوران کنونی به تبع کلیت معماری ،تزیینات
نیز بسیار سردرگم و بیهویت شده و نمیتوان در بسیاری از آنها
اثری از مفهوم سرزمینی و هویتی یافت .از اینرو نیاز به احیای هویت
تزیینات در راستای هویتبخشی به معماری امری ضروری است.
سوالهای پژوهش

• مؤلفههای معماری ایرانی – اسالمی کدامند؟
• نقش تزیینات در احیای هویت معماری ایرانی-اسالمی
چیست و ارتباط آن با مؤلفههای ایرانی-اسالمی به چه صورت
است؟

روش تحقیق

در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ،منابع
مورد بررسی کیفی قرارگرفت ه و در نهایت با استفاده از روش
استدالل به بیان مؤلفههای معماری ایرانی -اسالمی پرداخته
شده است و در ادامه به چگونگی ارتباط و به کارگیری این
مؤلفهها در تزیینات معماری معاصر ،به عنوان هدف نهایی
میپردازد .روش جمعآوری اطالعات نیز برآیندی از روش
گردآوری کتابخانهای با نگاهي كاوشگرانه و بازخواني كتب و
مقاالت موجود در زمینه پژوهش است.
ادبیات موضوع  :مؤلفههای معماری ایرانیاسالمی

ی اسالمی (هویت در معماری ایرانیاسالمی)
• معماری ایران 

هویت عمومی و به تبع آن هویت معماری از توجه به وجوه
متمایزکننده فرهنگی به دست میآید .معماری ایرانی-اسالمی
را میتوان بخشی از هویت دانست و احیای هویت امری است
که همه صاحبنظران بر ضرورتش صحه گذاشتهاند .از اینرو
در اینجا و پیش از ورود به بحث مفهوم هویت به صورت مجمل
اشاره میشود:
مروري بر مفاهيم مرتبط با هويت نشان ميدهد كه توجه
به هويت ،هم جنبه معنوي و غيرمادي و هم جنبه مادي و
كالبدي دارد .جنبههاي مختلف هويت ،نميتواند منفك ،منتزع
و مستقل از يكديگر مطرح شود و هركدام از آنها بر ديگري
تأثير دارند (نقیزاده .)257 :1381 ،محيط نیز (اعم از شرايط
كالبدي ،معنايي و معنوي چرا كه محيط ،مفهومي فراتر از
كالبد دارد) عامل مهمي در احراز هويتي خاص براي انسان
است».پروشانسکی» 1معتقد است که هویت مکانی زیرساختی
از هویت خود است که شناختهای ذهنی فرد از دنیای کالبدی
که در آن زندگی میکند را تشکیل میدهد« .کوین لینچ» هم

هویت مکان را چنین تعریف میکند« :هویت مکان یعنی حدی
که یک شخص میتواند مکانی را از سایر مکانها بشناسد یا
بازشناسایی کند ،به طوریکه آن محل شخصیتی مستقل یا
بینظیر حداقل مخصوص به خود را دارا باشد» (نقرهکار و
علیالحسابی .)27-24 :1396 ،محيط از آن جهت كه تجلي
كالبدي باورها و ارزشهاي فرهنگي جامعه است ،ميتواند در
احساس هويت بيتأثيرگذار باشد (حبیب ،نادری و فروزانگهر،
.)14:1387
در واقع معماری و تزیینات پیوسته با آن در هر بومی ،از
فرهنگ آن نقش میپذیرد و هر بنایی به عنوان جزئی از
فرهنگ معماری این وظیفه را دارد که یک اندیشه ذهنی را از
طریق فرم ظاهری و تزئیناتش عینیت بخشد (ذوالفقارزاده و
حصاری .)33 :1393 ،اين نكته بر اين داللت دارد كه معماري
واجد رسالتي است تا ارزشهاي كهن فرهنگي را در درون
ذات خويش پاس دارد و براين اساس ،عنصري هويتبخش به
ساختار فرهنگي شمرده شود .چنانچه التزام همگوني فرهنگ
و معماري در آثار معماري جهان نیز مشاهده ميشود (حبیب،
نادری و فروزانگهر .)15 :1387 ،در معماری خاورمیانه مفهوم
هویت میتواند نقش پراهمیتی در تزئینات آن داشته باشد.
زیرا تزئینات عنصر جدانشدنی و پیوسته با معماری این منطقه
است و ورود اسالم نیز تنها تا مقطع کوتاهی توانست از تزئینات
معماری آن بکاهد .به واقع هويت معماری این منطقه از دنیا
ارتباط نزدیکی با تزئینات به کار رفته در آن دارد .شهرهاي
تاريخي و سنتي ايران نیز با توجه به تزئیناتی که هنوز در
بناهای تاریخی آن ها دیده میشود ،واجد روحيه نياكان اين
سرزمين هستند كه شكلدهنده شاكله فرهنگي امروز و تبيين
شاخصههاي هويتي امروزين به شمار ميرود (همان.)19 :
تزئین و نقوش ذیل دسته هنر تعریف میشود .تصویر 1چگونگی
به وجودآمدن تزئینات معماری تحتتأثیر هنر هر سرزمین و
به تبع آن فرهنگ و بستر زمانی و مکانی را نشان میدهد.
آنچه معماری و شهرسازی ایرانی-اسالمی خوانده میشود ،از
یک سو ریشه در مبانی نظری دین مبین اسالم و از دیگر سو
ریشه در فرهنگ ایرانی ،ناشی از زندگی دیرپا در این پهنه از
گیتی دارد .به عبارت دیگر وجود معماری و شهرسازی کهن
و باستانی سرزمین ما در دوران پیش از ظهور و بروز اسالم،
آموزههای مفهومی ویژهای را برای معماران و شهرسازان این
آب و خاک به همراه داشته که پس از رواج دین اسالم تکامل
و جلوه دیگری یافته است.
معماری که پیرنیا به عنوان الگوی معماری سرزمین ایران
معرفی کرد میتواند بیانگر معماری اسالمیایرانی باشد .در
سخن»پيرنيا» هيچ زبان شكلي از معماري سنتي توصيف
نشده و اصولی که معرفی کرده ،حتي به مدرنترين شكل آن
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میتواند به شکلگیری معماری ایرانی -اسالمی بیانجامد .این
روند و مهمترین خصوصیات این نوع معماری در تصویر  2آمده
است.
استخراج مؤلفههای معماری ایرانی-اسالمی

تصویر .1مؤلفههای مؤثر در شکلگیری معماری با هویت .مأخذ :نگارندگان.

در معماری امروز ما قابل اجراست .این اصول برخاسته از منطق
عقلي است و در طبيعت به عنوان آفرينش الهي نيز وجود دارند
و اثري كه با اين اصول شكل گيرد به طبيعت و خدا پایبند بوده
و به انسان و به عقل انساني ،احترام میگذارد .به همین جهت
الگوی معماری اسالمیایرانی میتواند همواره زنده بماند .در
واقع آنچه ضامن بقا و جاودانگي اين نوع معماري است ،انتساب
آفرينشهاي هنري به خالق هستيبخش در كنار توجه متعادل
به تمام ابعاد مطرح در معماري است (نقرهکار ،حمزهنژاد و
فروزنده.)1388 ،
به طورکلی ،مفاهیم بنیادین زیر را برای معماری و شهرسازی
ایرانیاسالمی میتوان برشمرد:
مرکزیت ،نظم و نظام ،تعادل ،کمالگرایی ،تنوع ،هماهنگی با طبیعت،
حفظ حریم و حرمت اشخاص و خانواده (حرمت و محرمیت) ،پرهیز
از اسراف ،کمال ،چند کارکردیبودن فضا و عناصر شهری و آرامش.
معماری دوران اسالمی عالوه بر ظاهری زیبا (که با استفاده از
تزیینات اصیل بدان دست یافته بود) ،باطنی عمیق و انسانی و با صفا
دارد .همچنین معماری این دوره ضمن رعایت دستاوردهای علوم
تجربی با روح و دل انگیز است به این معنا که حس ،عقل و روح را
تغذیه میکند.
معماری اسالمی ایران به مثابه یکی از کارآمدترین ابزار خلق
فضا ،نه تنها میتواند راهگشای معماران جوان این سرزمین
در دوران معاصر باشد بلکه به سبب تکیه بر اصول و باورهای
معنوی مردمان این سرزمین ،میتواند در کنار فناوریهای
جدید در تعریف ژرف ساختهای نظر ،الگوی مناسب و پیشرو
برای نیازهای روزآمد ایران اسالمی ،مورد استفاده و بهرهبرداری
قرارگیرد .در ترکیب فرهنگ اسالمی-ایرانی ،جهانبینی اسالمی
شکل میگیرد که به احیای هویت نظر دارد .این جهانبینی
با تأثیر از مفهوم سرزمین و آداب و رسوم ایرانی در نهایت

نظری صرف ،نیازمند
معماری ایرانی اسالمی برای برونرفت از مفهوم
ِ
استخراج مؤلفههایی است که بتواند در معماری و بنا بازنمود پیدا کند.
از اینرو نیاز به تعریفی کاربردی و عملیاتی دارد .درکاربردیترین
تعریف ،معماری ایرانیاسالمی کالبد روح جامعه ایرانی است که
مکتب فکری آن اسالم است .و به بیانی دیگر سنتزی از وجود متعالی
فرهنگ پیشین و کنونی است که باید به آینده نیز توجه داشته باشد.
به طور کلی برای تحقق آن باید نگاه میانرشتهای داشت ،به گونهای
که پنج معیار کلی «فرهنگ ،اقتصاد ،اقلیم ،تحوالت روح زمان و
زیبایی» ،که با مؤلفههای هویتی نیز در ارتباط هستند ،به صورت
توأمان در نظر گرفته شود .این معیارها میتوانند متناسب با هر بستر
و در هر دو بعد ظاهر و باطن (کالبد ،معنا و عملکرد) استفاده و اجرا
شوند تا نیازهای مادی و معنوی شهروند ایرانی را در هر زمان و
مکان پاسخگو باشند (یاری .)1393 ،معماری با بهرهگیری از این
پنج معیار ،ابزاری برای معرفی خصوصیات جامعه ایرانی -اسالمی در
سطح داخلی و بین المللی خواهد داشت (تصویر .)3
این معیارها زیرمجموعههایی دارند که با توجه به آنها میتوان به
معماری هویتمند ایران در دوران معاصر دست یافت .به عنوان
مثال از زیر مجموعههای فرهنگ ایرانی میتوان مذهب ،هویت،
اصالت ،سیالیت و امنیت را نام برد .در خصوص معیار اقتصاد توجه
به خودبسندگی ،کارکردگرایی و پرهیز از اختالف طبقاتی به کمک
معماری اهمیت دارد .هنر هر آنچه که مفهوم زیبایی ،تناسب ،تعادل
و ریتم خوشایندی داشته باشد ذوق زیباییشناسی ایرانی را در بر
میگیرد .از اینرو میتوان گفت هنر معطوف به زیبایی نسبی در
جامعه است .اقلیم نشان میدهد که مفهوم سرزمینی ایران در قالب
جغرافیا چگونه باید باشد .همان اصلی که معماران سنتی ایران در
طی تاریخ برای پایداری از آن کمک گرفت .همه این معیارها اگر
روزآمد شوند میتوانند معماری ایرانیاسالمی و هویت تزیینات آن
را احیاء کنند.
تزیین در معماری ایرانیاسالمی
فلسفه تزئین در معماری اسالمی

اگر زیبایی را جوهر هنر بدانیم دستیابی به هنر و زیبایی از
موارد مهم ذکر شده در مؤلفههای معماری ایرانی-اسالمی
است و بدین دلیل از معماری جداییناپذیر است" .آفرینش
زیبایی در هنر ایران بر اصل تزیین استوار است ،در معماری
ایرانی قبل و پس از اسالم ،عنصر تزیین نقش اساسی دارد و
حضور تزیینات عمدتاً پرکار و متنوع از معماری و ساختمان

 140حمید ممانی و همکاران

جداییناپذیر است .از دوره هخامنشی و ساسانی و پس از اسالم
تا پایان دوران قاجار نیز شاهد زیباییشناسی مبتنی بر تزیین
هستیم" (جوادی .)1385،بنابراین میتوان هنر ايران را دارای
ویژگی اصلی تزييني دانست .در معماري نيز عالقه به سطوح
تزييني با عالقه به اشكال ساختماني برابر بوده و تزیینات در
ارتباط اجزاء با كل ساخته ميشود.
تزیینات معماری ،مرکب از دو واژه تزیین و معماری است.
معنای مستقیم تزیین ،آراستن ،آرایشکردن ،مزین کردن
است 2.واژههای مرتبط با تزیین در متون کهن ایرانی و اسالمی،
بارها تکرار شده و همگی بر ماهیت آراستگی و شرافتبخشی
و ارزشگذاری به ماده تأکید دارند .اگر در مفهوم و معادلهای
فارسی این کلمه دقت کنیم ،مفاهیم کیفی یافت خواهد شد
که میتوانند به صورت کلی بر هر پدیدهای مصداق داللتگری
داشته باشند (کفشچیان مقدم ،منصوری و شمسیزاده ملکی،
 .)58 :1392در مقابل تزیین در دایرهالمعارفهای غربی یا به
مفهوم غربی آن به طبقه خاصی از آثار اطالق میشود که لذت
بصری صرف ایجاد میکند و در معنای خاصتر ،آرایش یک
سطح است با تأکید بر ماهیت دو بعدی آن که ارزش بصری
کمتری نسبت به دیگر آثار داراست .چنانکه»ترنر» اعتقاد دارد:
«تزیین یا الگو برای ساختار یک شئ ضروری نیستند ،بلکه
صرفاً برای زیبایی به کار برده می شوند» (Turner, 1996:
 .)531مشاهده میشود که این امر با تعاریف مطرح در متون و
منابع اسالمی تفاوت دارد.
ً
واژۀ تزيين در متون هنراسالمي با دو معناي كلي و كامال مجزا
به كار برده شده است؛ يكي تزيين به مفهوم زيبايي ،آراستگي و
هماهنگي كلي در يک مجموعه كه در اين صورت ،به محصول
و نتيجه كلي كار داللت دارد و در زبان التين ،اين معني با

تصویر .2روند و مهمترین خصوصیات معماری ایرانیاسالمی .مأخذ :نگارندگان.

اصطالح هارموني تعريف شده است .صورت ديگر آن ،به بيان
گرايش ،سبک و روش اثر هنري اشاره دارد؛ از جمله تزئينات
معماري ،تزئينات ديواري ،تزئينات گچبري ،تزئينات نقاشي و
كتيبه كه غالباً در اين موقعيت ،به جاي واژه ديوارنگاري معنا
ميدهد .زیبابی و خوشایندی هر اثر سنتی برای مخاطبان
کمک میکند که آن اثر رنگ کهنگی نگیرد.
از سویی دیگر زیباییشناسی هنر ایران بر اصل تزیین استوار
است .در معماری نیز این امر صادق است ،به گونهای که
به اعتقاد جونز معماري اسالمی «معماري فرم» نيست و
درونمايههای آن بيشتر در قالب تزئينات مطرح میشود
(ادریسی خسروشاهی .)102 :1386 ،معماری اسالمی تمام
مدت و به طور خستگیناپذیری مشغول تجربه با فرمهای جدید
نبود ،بلکه ترجیح این بود که یا به بهسازی فرمهای موجود
بپردازند (مانند گذر از معماری سلجوقی به معماری مغول) و
یا تزئینات بیشتری بیافزایند .بنابراین این فرمها به خودی خود
برای شناخت اسالمیبودن بنا کافی نیستند و از سوی دیگر
هویت ساختمان را نیز الزاماً مشخص نمیکنند (هیلن براند،
 .)71 :1390در معماری اسالمی عشق به تزیینات دست و
دل بازانه که عملکرد آن از نمایش صرف فراتر میرود ،یکی
از موارد مهم زیباییشناسی است و حتی شناسنامه تاریخی
دورههای خاصی از معماری اسالمی محسوب میشود .تقریباً به
غیر از استثناهایی در دو قرن اول هجری ،مابقی بناهای دوران
اسالمی دارای تزئینات هستند .در برخی دورهها این تزئینات
به شدت انتزاعی و هندسی بوده ،در زمانهایی تزئینات گیاهی
در قالب انتزاع اسلیمی وارد شده و در معدود زمانهایی تصاویر
تزئینی انسانی و حیوانی نیز در معماری مشاهده میشود.
"تزیین نوعی تقلید و الهام از طبیعت است که به اشکال
گوناگون در هنر ظاهر میشود .طبیعتگرایی در تزیینات ایرانی
و اسالمی ریشه در اعتقادات ایرانباستان و تفکر اسالمی دارد.
زیباییهای طبیعت در قالبهای هندسی و تجریدی ،رئالیستی
و ناتورالیستی و سورئالیستی در دورانهای مختلف جلوهگر
شده است" (جوادی .)1385،نکته قابلتوجه در معماری ایرانی
دوره اسالمی آن است که به تدریج برای تزیین و آرایش ابنیه از
کاشیهای مسطح استفاده و از تزیینات برجسته ابنیه اروپایی و
یا هندی که آنها را سنگین کرده و همچون باری بر آنها حس
میشد ،خودداری کردند (همان) .زیرا پس از ظهور اسالم برای
معماران مسلمان همچون ساير هنرمندان ،دريچههاي جديدي
از بينش به رويشان گشوده شد كه تحوالتي بزرگ در تمام
تجليات فكري و هنري آنان به وجود آورد اشاره شد که تزئينات
رايج در معماري كهن ايراني با همه ويژگيهاي خود از گچبري
و آرايش با كاشي لعابدار و غيره به معماري اسالمي ايراني راه
يافت .بنابراین تزئینات معماری اسالمی تا حد زیادی عناصر
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هویتی تاریخی ایرانی پیش از اسالم را با رنگ و بویی جدید در
خود محفوظ داشته است.
عمده تحولي كه در دوران اسالمي در رابطه با نقوش تزئينات
شكل گرفت ،حذف عناصر فيگوراتيو انساني و حيواني در ابتداي
اين دوره است .البته پايهريزي اين امر در دوره قبل از آن يعني
دوره ساساني اتفاق افتاد ،به گونهای که استفاده از نقوش انساني
و حيواني نسبت به دورههاي قبل كمتر و نقوش هندسي بیشتر
و اكثرا ً در حاشيه مورد استفاده قرار گرفت .در تمام آثار معماري
ايران پيش از اسالم از نمادهایی برگرفته از باورها و اسطورهها
براي تزیين ساختمانها استفاده میشد .در واقع تزئينات
جلوهگر فرهنگ زمان خود بود و جنبه زيباسازي صرف نداشت
.پس از اسالم نيز اين روند ادامه پيدا كرد و حتي قويتر از قبل
توانست خود را به معرض نمایش بگذارد.
به طور كلي پس از اسالم نقوش گياهي و هندسی بيشترين
تنوع و كاربرد را پيدا کردند .آنچه تاکنون به عنوان تزیینات
در هنر و معماری اسالمی مطرح بوده ،اغلب به معنای
نقوش گیاهی تجریدی (اسلیمی) و نقوش هندسی است .هر
زمان نقوش از کیفیتی فیگوراتیو خارج شد ،در قالب تزیین
طبقهبندی میشود .تا کنون دو دیدگاه کلی در خصوص آنچه
در جغرافیای جهان اسالم ،تزیینات معماری نامیده میشود،
وجود دارد:
الف-دیدگاه مبتنی برعملکرد ظاهری (مادی)
ب -دیدگاه مبتنی بر عملکرد معنایی و محتوایی (کفشچیان
مقدم ،منصوری و شمسیزاده ملکی)59 :1392 ،
در دیدگاه محتوایی و در تقابل با آرای شکلگرایان ،کسانی
چون «بورکهارت» معتقدند :این نقوش ،ماهیتی غیرتاریخی،
عرفانی و متفکرانه دارند و بازنمود وحدت در کثرت و کثرت
در وحدت اند .از این منظر تزیینات فقط یک پوشش ظاهری
نبوده ،بلکه دارای بطون و سطوح مختلف با معناهای نمادین و
متعالی است (بورکهارت .)1376،هرچند نمیتوان برجنبههای
علمی نظرات بورکهارت و سایر سنتگراها تأکید کرد اما این
امر واضح است که معماری اسالمی ساده و برگرفته از طبیعت
است و همین سادگی و استفاده از فرمهای طبیعت سبب
جاودانگی و تداوم آنها در طی زمان شده است.
اهمیت تزئینات در هویتبخشی به معماری

زیبایی و ارزشهای هنرهای اسالمی به ویژه معماری تا حدود
زیادی به تزیینات آن بستگی دارد .در خالل چهارده قرن
سابقه هنرهای اسالمی ،تزیینات گوناگون از اهمیت شایستهای
برخوردار بوده و در تمامی ادوار اسالمی هنرمندان در توسعه و
تکامل آن از هیچ کوششی دریغ نورزیدهاند .معماران در طول
تاریخ و تا پیش از مدرنیته از تزیینات به عنوان یکی از عناصر

اصلی آثار خود بهره بردهاند .این اهمیت تا بدانجاست که ویلبر
میگوید «در معماری شرقی و من جمله معماری اسالمی طرح
زینتگری شرقی بر همه مالحظات دیگر میچربد» (ویلبر،
.)6 :1394
تزیینات معماری اسالمی ایران مانند گچبری ،آجرکاری،
سنگکاری و کاشیکاری گاهی با کاربرد مجزا و زمانی در
تلفیق با یکدیگر توسط هنرمندان ،نمایشی شگفت از زیباییها
را پدید آورده و هنرمندان با بهکارگیری طرحهای گوناگون
از طرح ساده گیاهی و هندسی گرفته تا خوشنویسی بر
روی مصالح ساختمانی ،خالقیت و نبوغ خود را مکررا ً به
اثبات رسانیدهاند (قوچانی .)3 :1364 ،هنر تزيينات در اين
نوع معماری آرايشی ظاهری محسوب نمیشود ،بلکه هنری
راستين است که از عقايد ژرف خالقان آن نشأت میگيرد .در
واقع تزيينات در معماری اسالمی مقولهای بنيادينند نه سطحی
(ادریسی خسروشاهی .)102 :1386 ،به این ترتیب است که
تزیینات معماری اسالمی را باید هویتساز این نوع از معماری
تلقی کرد.
فرم و احجام معماری اصوالً انتزاعی هستند و بنابراین نقوش
انتزاعی اسالمی تلفیقی بسیار مناسب و هماهنگ با معماری
را به وجود آورده است .نقوش انتزاعی و هندسی در معماری
اسالمی صرفاً به خاطر شیفتگی مسلمانان به تزئین و تنها
براساس عشق به رنگ یا بافت و طرح نیست و احتماالً پیامهای
عصر خود را نیز به همراه دارد .به اعتقاد هیلن براند «این نقوش
هندسی و انتزاعی همانند تزئینات «فیگوراتیو» حاوی استعارات
و پیامهایی نیز است» (هیلن براند .)15 :1390 ،به عبارت دیگر
این تزئینات حاوی هویتی هستند که میتواند دوره تاریخی و
حتی مذهب و شرایط سیاسی حاکم و فرهنگ را نیز منتقل
کند« .نجیب اوغلو» به پیوند نقوش اسالمی با عقاید دینی و
تمایالت فرهنگی عمیقاً اعتقاد دارد (نجیب اوغلو.)1379 ،
در یک جمعبندی میتوان نتیجه گرفت که تزیین اصل اساسی
هنر و معماری ایران در قبل و پس از اسالم است ،تا بدانجا که
معماری ایرانی-اسالمی به واسطه تزییناتش تشخصیافته و
تعریف میشود .تزییناتی که در دوران اسالمی در مفهوم و
صورت متحول شدند و خود را با مفاهیم اسالمی تطبیق دادند،
در دوران کنونی نیز میتوانند با تطبیق خود با روح زمانه به
احیای هویت خود و به تبع آن معماری ایرانی-اسالمی کمک
نمایند .پس در این میان میتوان گفت تزئینات هستند که
وظیفه اصلی هویتبخشی به بناهای اسالمی را بر عهده دارند.
چگونگی تأثیر تزئینات ایرانیاسالمی در هویتدهی به
معماری معاصر
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تصویر .3معیارها و مؤلفههای معماری اسالمی قابل کاربرد در دوران معاصر -ایرانی مأخذ  :نگارندگان.

درونی و بیرونی و همچنین عوامل تأثیرگذار وابسته بدان بوده
و دستخوش تغییرات فراوانی شده است .در برخی از مقاطع
تاریخ این تحوالت چنان بنیادین بوده که سبکها و چالشهاي
فراوانی را در فضاي معماري و نیز اجزای آن همچون تزئینات
موجب شده است .تزئینات معماری طی تاریخبخشی از فرآیند
هویتبخشی بوده است .در این میان ،یکی از ابزارهای تأثیرگذار
بر هویت هنر معماری تزئینات آن به واسطه شرایط مذهبی در
هر دوره و نوع حکومت است .ورود اسالم به ایران به گونهای بود
که به تدریج بر تمام جنبههای زندگی و فرهنگ ایرانیان و حتی
نوع و شرایط حکومتداری تأثیر گذاشت .واضح است که قدرت
این مذهب بسیاری از ساختارهای فرهنگی ایرانیان را تغییر
داد و تغییر این ساختارها بر محصوالت فرهنگی و به خصوص
معماری و تزئینات آن نیز موثر واقع شد .به اعتقاد صاحبنظران
معماری ایرانیاسالمی ،در دوران کنونی از اصول حاکم بر
تزئینات معماری اسالمی و تأثیر و تأثر آن بر فرهنگ و مشی
مردم کمتر سخن به میان آمده است« .اگر مبانی و راههای
تجلی این اصول مورد توجه قرار گیرد ،میتواند پاسخگوی
نیازهای انسان معاصر نیز باشد .آنگاه میتوان از معماری
اسالمی-ایرانی معاصر با مشخصات تزئینی فرهنگیاش سخن
گفت» (نقیزاده « .)92-91 :1381نقرهکار» و «موالنایی» نیز
بر نقش هویتی تزیینات صحه گذاشتهاند« :تزئینات معماری
ایرانی-اسالمی تفاوتهایی به بناهای خاورمیانهای میافزودند
که ریشه در ساختار اعتقادی و فرهنگی آنان داشت .بیتوجهی
به این تزئینات باعث بیهویتی در اغلب آثار معماری معاصر
شده است» (نقرهکار و موالنایی.)205 :1392،
وظیفه هر بنا به عنوان جزئی از فرهنگ معماری ،عینیتبخشیدن
به یک اندیشه به وسیله ظرف خاص آن است و بدین ترتیب
این ظرف نمودی برای سنجش این فرهنگ خواهد بود ،لذا هر
ساختمان ،خود یک شاهد فرهنگی است (معماریان:1387 ،

 .)373برای معماری ایرانی-اسالمی ظهور فرهنگ بدون
تزئینات به عینیتبخشی اندیشه ایرانی منتهی نخواهد شد.
زیرا به گفته ویلبر تزئین بر تمام مالحظات معماری ایرانی در
دوران اسالمی برتری داشته است (ویلبر .)6 :1394 ،معماری
ایران و تزئینات آن ،برآمده از فرهنگ ایرانی و حاصل عمل ذوق
ایرانی و فرهنگ ایرانی در بستر جغرافیای آن است.
به بیان دیگر و بر اساس یافتههای مقاله در استخراج مؤلفههای پنجگانه
معماری ایرانی اسالمی میتوان گفت که راه عملی هویتبخشی به
تزیینات ،کاربرد پنج معیار مطرح در تزیینات معماری بناهای کنونی
است و باید در ابتدا این موارد را کاربردیتر کرد .در تصویر  4هر یک
از این موارد به تفصیل در زیر شاخه تزیینات توضیح داده شده است.
نتیجهگیری

تزیینات بخش مهمی از معماری ایران پس از دوران اسالمی
است که همواره به وسیله آن مفاهیمی فراتر از زیباییشناسی
صرف بیان شده است .مفاهیمی فرهنگی که در خود ریشههای
مذهبی ،هویتی ،تاریخی و سیاسی دارند .از اینرو به عقیده
صاحبنظرانی چون «براون» و «نجیب اغلو» ،تزیینات در
معماری ایرانی – اسالمی متفاوت بوده و نقش هویتی به عهده
دارند .در این پژوهش در قالب پنج دسته کلی به بیان مؤلفههای
معماری اسالمی-ایرانی اشاره شد که میتوانند هویتبخش
باشند .مؤلفههای مؤثر در شکلگیری معماری با هویت عبارت
است از :بستر زمانی ،بستر مکانی ،فرهنگ ،مذهب ،آداب و
رسوم و ضوابط هنر بومی .تزئینات در ذیل دسته هنر تعریف
میشود .در حقیقت تزئین در معماری تحت تأثیر هنر سرزمین
که فرهنگ و بستر زمانی و مکانی به آن شکل داده ،بخشی از
مجموعه هویتبخش معماری را تشکیل میدهد .در معماری
معاصرِ التقاطی ایران که ترکیبی از سبکهای غربی بوده،
توجه به تزئینات هویتمند بسیار اندک است .توجه به تزئینات
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معماری معاصر ایران بیشتر بر تزئینات غربی و نئوکالسیک
توجه دارد .تنها در برخی از انواع معماری دولتی میتوان توجه
به تزئینات اسالمی -ایرانی را مشاهده کرد که آن نیز برداشتی
سطحی ،تقلیدی و عینی از تزیینات کهن محسوب میشود.
این در حالی است که تزیینات معماری ایران میتوانند تأثیر
جریانسازی بر هویتی معماری معاصر داشته باشند.
تزیینات مانند معماری ایرانی -اسالمی کالبدی برای روح
جامعه ایرانی مسلمان است که متأثر از مکتب فکری اسالم
بوده و با ریشه هویتی و سرزمینی ایران پیوند خورده است .به
بیانی دیگر سنتزی از وجود متعالی فرهنگ پیشین و کنونی
است که باید به آینده نیز توجه داشته باشد .برای تبیین جایگاه
تزیینات در معماری اسالمی ایران معاصر به مانند خود معماری
باید از پنج شاخصه استخراج شده برای معماری اسالمی-ایرانی
استفاده کرد و آنها را به کارگرفت:
• فرهنگ :توجه به فرهنگ شهروند ایرانی در تزیینات به دور از
برداشتهای سطحی .توجه به عناصر مذهب ،هویت و اصالت،
سیالیت.
• اقتصاد :توجه به موضوع اقتصاد در دوران معاصر از جنبههای
مهم معماری است .در تزیینات کنونی بناها هزینههای بسیاری
صرف شده و تزیینات را به عنوان ابزار تفاخر و تمول به جای
ابزاری هویتبخش معرفی کرده است .حال آنکه تزیینات در
معماری اسالمی همواره با اقتصاد کلی جامعه متناسب بوده و

به دور از تفاخر و تبلیغ اجرا میشده است .میتوان گفت پرهیز
از تجمل مسرفانه در تزیینات نیاز است که با مفاهیم اسالمی
نیز تناسب بیشتری دارد.
اقلیم :توجه به اقلیم در معماری ایرانی اسالمی از عوامل مهم
ماندگاری این معماری درطول تاریخ بوده است .در بحث
تزیینات این شاخصه میتواند در تزیینات خارج ساختمان
لحاظ شود .توجه به مصالح ،رنگ و فرم مرتبط با هر اقلیم در
کشور از ضروریات ماندگاری و پیوند سرزمینی تزیین با بستر
است .مواردی چون توجه به استفاده از مصالح بومی و پایدار و
نیز تکنولوژی ساخت همساز با اقلیم.
توجه به روح زمانه و تحوالت سیاسی و اجتماعی :آنچه سبب
میشود برداشتهای تاریخی رنگ کهنگی به خود نگیرد و
به تقلیدی کپیگونه فرو نکاهد ،توجه به تحوالت زمان و
روح زمانه است .اگر تکنولوژی مصالح نوین با مفاهیم تزیین
ایرانی-اسالمی پیوند خورده و آموزش و قوانین نیز در این میان
نقش خود را ایفا کنند ،مطمئناً تزئیناتی هویتمند و متناسب با
تحوالت روز دنیا در بناهای معماری عرضه خواهد شد .توجه به
ارزشهای کنونی جامعه ایرانی پس از انقالب نیز در این مورد
از ضروریات است.
زیبایی به عنوان جوهر هنر :در اینجا منظور از زیبایی آن بخشی
است که توجه به سالیق جامعه ایرانی-اسالمی دارد و آنچه که
پویایی و جذابیت تزیینات دوران معاصر را تضمین میکند،

تصویر .4چگونگی کاربرد معیارها و مؤلفههای معماری ایرانی -اسالمی در تزیینات معماری دوران معاصر -ایرانی مأخذ  :نگارندگان.
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طراحی و اجرای هنرمندانه است که باید بر پایه زیباییشناسی
تاریخی و کنونی شهروند ایرانی باشد .مانند کاربرد عناصر ساده
و طبیعی منبعث از مفاهیم تزیین ایرانی-اسالمی.
پینوشتها
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