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چكيده
بررسي مفهوم «تزيينات معماري» و نيز «ديوارنگاري» نشان مي دهد در چگونگي کاربرد اين دو اصطالح، 
به ويژه در منابع هنراسالمي٢ کاستي هايي وارد است که گاه مفهوم هنر را در مصاديق اين گونه آثار 
به چالش مي کشــد. اين پژوهش در يک روش اســتداللي مبتني بر ريشه يابي لغوي و تطبيق مفاهيم و 
تحليل مصاديق آشکار مي سازد بيش تر آثاري که در منابع هنر اسالمي در قالب «تزيينات معماري» 
معرفي شده، به واقع خود، ديوارنگاره هايي به شمار مي روند که «تزييني بودن» تنها بخشي از اهداف 
آن ها  اســت. در اين منابع، اصطالح «تزيينات معماري» اغلب به   جاي «ديوارنگاري» به کار برده شده 
و«هنرديوارنگاري» عالوه بر شيوه هاي متنوعي که دارد، به روش هاي خاصي محدود شده است. به اين 
ترتيب بي توجه  به وجوه بصري و نمايشي هنرديوارنگاري در اين گونه آثار، ارزش هاي متعالي آن را 
در سطح ارزش «هنرتزييني» معرفي کرده است. در اين صورت نه  تنها جايگاه هنرديوارنگاري گذشته 
ايران به درســتي ديده نشده، بلکه معرفي فرهنگ تصويري ايران را در اين باره و در عرصه هنر هاي 
تجســمي و معماري (به ويژه هنر ايران و جهان) با کاستي  مواجه ساخته است. به همين منظور توجه 
به عوامل زير مسير تازه ايي را در مفهوم و کاربرد اين  گونه اصطالحات ارائه مي دهد: الف- تعاريف و 
ويژگي هايي که از مفهوم «ديوارنگاري» و «تزيينات» متصور است. ب- ارزش جايگاه آثار تزييني در 
حوزه هنرهاي تجسمي. ج- تطبيق ويژگي هايي که هنرديوارنگاري نسبت به تزيينات  دارد. با توجه به 
آن چه گفته شد مي توان نتيجه گرفت:١- براي معرفي عمل آرايه هاي ديواري، اصطالح « ديوارنگاري» 
نسبت به «تزيينات معماري» تخصصي تر است و جامعيت بيش تر دارد. ٢- مفهوم تزيينات در  معماري، 
شامل مصاديق گوناگوني است که فقط بخشي از آن به آرايه هاي ديواري برمي گردد. ٣- اثر«تزييني» 
ويژگي هايي دارد که تنها در برخي از اين آرايه ها ديده مي شــود. ٤- اغلب آرايه هايي که با شــيوه هاي 

متنوع، سطوح بناها را پوشش داده اند، در واقع مصداق بارز هنر ديوارنگاري هستند. 
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ايران- هنر  منابع  از  مراد   -٢
اسالمي، مجموعه کتاب هايي است 
که به موضوع هنر و معماري و 
به ويژه موضوع تزيينات معماري 
از  پرداخته اند،  ايران-اسالمي 
 A Survey مجموعه   جمله: 
 ،Pope از   of Persian Art
 Persianبويژه بخشـــي که به
پرداخته است   Architecture
آثار،  اين  از  ترجمه هايي  نيز  و 
چــــون: معماري ايران ترجمه 
 . ر فشا ي ا ر محسين صد غال
 Islamic Architectureکتاب
و   A.Papadopoulo از 
دکتــــر  از  آن،  تــــــــرجمه 
حشمــــــــت جزني؛ معماري 
Islamic  و تزيينات اسالمي از

 Derek Hill،  architecture
 form, function, and
 Hillenbrand meaningاز 
منبع  اين  ترجمه  و   Robert
باعنوان: معمـــــاري اسالمي: 
شکل، کارکرد و معني از جمله: 
دکترباقر آيت اهللا زاده  ترجمه  به 
ايرج  دکتر  ترجمه  و  شيرازي 
معماري  عنوان:  با  اعتصام 
اسالمي:فرم، عملکرد و معني و
 Architecture of the Islamic
هندسي  نقش هاي  و   world
در هـــــــــنر اسالمي،نوشته: 
عصـــام  الســعيد وعشيـــــه، 
تاريـــخ  هنرايران - هنراسالمي 
از ارنست  کونل، هنر ايراني  از  
هنراسالمي  محمدحسن،  زکي 
و روح هنراسالمي و ديگر آثار 
از تيتوس بوکهارت،  باره  دراين 
تزيينـــــات وابسته به معماري 
ايـــران دوره اسالمي به کوشش 
محمد يوسف کيــــاني و بسيار 
پژوهش گراني که در آثارشان به 
نوعي به موضوع تزيينات معماري 
اسالمي پرداخته اند، چــــــون: 
ني،  کترمحمـــدرنجبرکرما د
امکان  که  و.غيره  جرجي زيدان 
معرفي تمام آن ميسر نمي باشد.
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مقدمه
به طور مسلم بخش اعظمي از فرهنگ تصويري و هنري 
ايران (از ديرباز تاکنون) مربوط به مجموعه آثار تجسمي 
محيط  و  معماري  با  تعامل  و  وابستگي  در  که  است 
شکل گرفته و به طور کلي سطوح اين مکان ها را به انواعي از 
شيوه ها، جلوه اي متمايز بخشيده است. زماني که در منابع 
هنر ايران - اسالمي به بررسي اين نمونه ها مي پردازيم، 
باتعابير مختلفي مواجه مي شويم، ازجمله: تزيينات معماري، 
گچبري،  تزيينات ديواري،  نقاشي ديواري،  ديوارنگاري، 
و  اصطالحات  و  نقش برجسته  کشته بري،  کاشي کاري، 
باور  اساس  بر  اغلب  مي رسد  به نظر  که  ديگري  واژگان 
نظام  تا يک  يا مترجم شکل گرفته  و  نويسنده  تمايالت  و 
سازمان يافته  و کارشناسي شده. هنگامي که به طور مستقل، 
به  نمونه  و واژه اي که به آن نسبت داده شده، توجه مي کنيم، 
يا مجموعه اي را مورد بررسي قرارمي دهيم که با اصطالحي 
چون: «تزيينات معماري» توصيف و تعريف  شده، به نظر 
مي رسد همه چيز در ظاهر درست است. اما در مقايسه 
يا مکان هاي مختلف)  با هم( در يک جا و  آثار  و تطبيق 
و يا يک مجموعه با ديگر مجموعه ها، ابتدا اين سئوال به 
وجود مي آيد آيا اين آثار (در تمام گونه هاي شان) عملکرد 
ديوارنگارانه اي دارند؟ چرا روند واحد و مشخصي در اين 
باره احساس نمي شود؟ ماهيت اين آثار در کدامين شاخه  
تخصصي مي تواند وحدت  پذيرد؟ در مجامع تخصصي و 
در يک زبان بين المللي چگونه معرفي شده و قابليت نوآوري، 
رشد و توسعه خواهد داشت، معماري؟ هنر ديوارنگاري؟ 
هنر تزييني و يا هنر محيطي؟ امروزه، اين موضوع به عنوان 
يک چالش بين برخي از کارشناسان مطرح است و اگرچه 
از نيمه  دوم دهه  ١٣٨٠، هرچند اندک  پژوهش هايي١ در اين 
زمينه صورت گرفته است. بنابراين امروزه بيش از پيش اين 
ضرورت احساس مي شود که در راستاي استفاده  صحيح 
و يا درست تر از اصطالحات تخصصي، ازجمله دراين باره، 
بازنگري عميق تري صورت پذيرد، که به مراتب در معرفي 
واقعي تر فرهنگ تصويري ايران (به  ويژه در عرصه  جهاني) 
الزامي است. از اين رو پژوهش حاضر در پي آن است تا 
آن جا که ممکن است با تطبيق و تحليل مبتني بر مصاديق 
و استدالل داده ها، نقاط ابهام و کاستي ها را طرح نمايد و با 
دست يابي به پاسخي مقبول، راه کار مناسب تري در بهبود 
استفاده  از اين اصطالحات، به ويژه در پژوهش هاي علمي و 

تخصصي، ارائه دهد.

تزيينات معماري» و «ديوارنگاري» از نظر واژه و معنا
کاربرد «تزيينات معماري» و «ديوارنگاري»در منابع هنر 
ايران از جمله مواردي است که از جهاتي در تشابه و نيز از 
جنبه هايي در تمايز و در مواردي در تعارض و تقابل معنايي 
و نيز مصداقي با هم قرار دارند، که در بررسي چگونگي آن، 
بهتر است نخست اين دو اصطالح از نظر لغوي و بار معاني 

مطالعه تطبيقي در کاربرد دو اصطالح 
«تزيينات معماري» و «ديوارنگاري» 

که منطقا از آن متصور است مورد مطالعه قرار گيرد. در منابع هنراسالمي

تزيينات معماري 
ايراني- اسالمي١  اصطالح «تزيينات معماري» در منابع هنر 
بسيار رايج است و در بسياري از پژوهش ها، به عنوان يک 
کليد واژه تخصصي به کاربرده مي شود، اما با اين وجود 
فارسي  هنري  دانش نامه هاي  در  ترکيب-  اين  از  تعريفي 
موجود- به دست نيآمد  و همواره چيستي و مصاديق آن 
بر پايه  باورهاي جمعي و دريافت هاي شخصي نهاده  شده 
که به  طور مسلم از تشويش مفاهيم و معاني به دور نخواهد 
بود که گاه ابتدايي و در مواردي بسيار اساسي و ابهام انگيز 

است.
ايــــــن ترکيب که حالتي از مضاف و  روشن است در 
مضاف اليه دارد، واژه «تزيين» در حالت جمع به «معماري» 
اضافه  شده و معناي خاصي را در ارتباط با معماري بيان 
مي کند که چگونگي آن  تا حدود زيادي  وابسته به برداشتي 
است که از «تزيين» و «تزيينات» مي شود. بنابراين، تعريف 
«تزيين» از نظر لغوي، جايگاه آن در فرهنگ و هنر ايران-
حوزه  در  آن  جايگاه  چگونگي  غرب،  و  اروپا  و  اسالمي 
هنرهاي تجسمي، همه از مواردي است که مي تواند تعريف 
واقعي تري از «تزيينات معماري» در اختيار ما قرار دهد و 
معيار مستدلي باشد که در اهداف اين نوشته قابل توجه 

است.

تزيين از نگاه واژه 
ريشه اين واژه عربي است و در فرهنگ عربي به فارسي 
چنين آمده:«تزيين:[ع] از َزيَن، زاَن است به معناي: زينت داد، 
زيبايي داد».(فرهنگ عربي به فارسي.) و در زبان فارسي 
مترادف و هم معنا با«آراستن، آرايش»(دهخدا)، «زينت دادن، 
زيور کردن، آراسته نمودن» (معين) و نيز «آراستن به معني 
زينت دادن با افزايش(افزودن چيزي بر چيزي) در مقابل 
پيراستن (کم کردن از چيزي) آمده است. البته براي آراستن 
آباد کردن،  قبيل نظم دادن، آماده کردن،  از  معاني بسياري 
برپاکردن و ... آورده اند.» (انصاري،١٣٨١، ٦٣) بنابراين از 
آن جاکه اين واژه مترادف با زيبايي و آراستن است، هم بر 
زيبايي و آراستن ظاهر و هم باطن داللت دارد. از اين نظر 
جايگاه و کاربرد «تزيين» در فرهنگ ايران-اسالمي بسيار 

وسيع و قابل توجه است.

کاربرد واژه «تزيين» در فرهنگ ايران- اسالمي
ايران-اسالمي  فرهنگ  در  «تزيينات»  و  «تزيين»  واژه 
به گستردگي تعاريف ذکرشده کاربرد دارد و اين موضوع 
در شرايط و جايگاه هاي گوناگون زندگي، از رتبه و مفهوم 
و  ايران  ادب  و  فرهنگ  در  که  است  بر خوردار  متغيري 
نيز محاوره هاي اجتماعي اغلب شناخته شده است. مزيد 
بر اين که در حکمت اسالمي براي تزيين مقام و حقيقتي 

١-از مــــــــــوارد چاپ شده 
مي توان به مقالـــــه   : «بررسي 
مفهوم ديوارنگاري در منابع هنر 
اسالمي» اشاره نمود که در سال 
چاپ شد  نگره  مـجله  ١٣٨٧در 
با محوريت  را  اين موضـوع  و 
«ديوارنگاري» آســـيب شناسي 
کرده است و پايان نامه هايي چون: 
تزيينات معماري سنتي  بررسي 
ايران از منظرديوارنگاري از روح اله 
شمسي زاده ملـــکي به راهنمايي: 
دکتــر اصغرکفــــشچيان مقدم، 
دانشکـــده  هنــــرهاي تجسمي  
پرديــــس هنـــــــرهاي زيباي 
دانشگاه تهران،١٣٨٩و بـــررسي 
ديـــــوارنگاره هــــــاي سردر 
جورجي مسجدحکيم اصفهان از 
ماهور موحـــــدي، به راهنمايي 
دانشگاه هنر  اصغرجواني،  دکتر 

اصفهان، ١٣٨٩
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مجموعه تصاوير ١- نمونه هايي از هنر ديوارنگاري با توجه به دو 
فرهنگ، ايران و اروپا

دوره  اصفهان،  اهللا  لطف  شيخ  مسجد  گنبد  ديوارنگاره،   :١-١
صفوي،ترکيب آجر و کاشي(پاپادوپلو،١٩٧٩، ٣٧١)

١-٢: ديوارنگاره ،محــــــراب اولجايتو، اصفهان، دوره آل بويه، 
گچ(گچبري)،(عکس از رضا نوربختيار، اصــــــــــــفهان موزه 

هميشه زنده)
 Thames and) ١-٣:ديوارنگاره،شام آخر اثر داوينچي، فرسک

(٣٥ ,Hudson
١-٤: ديوارنگاره، چهلستون اصفهان، دوره   صفوي(نگارنده، ١٣٩٠)

 Thames and)١-٥:ديوارنگاره ، کليساي سيستين، اثر ميکل آنجلو
(٣٩ ,Hudson

١-١٢-١

١-١٤-٣

١-١٦-٥
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متعالي قائل هستند، چنان چه گفته شده:« در زبان عربي 
کارها  به معناي  است؛  ماده(شين)  مقابل  در  (ز ين)  ماده 
و چيزهايي است که عيب و نقص را از بين ببرد،(شين) 
به معناي هر چيزي است که مايه رسوايي، نقص انسان و 
نفرت اشخاص از او بوده باشد.... و در «مفردات راغب در 
معناي کلمه«زين» گفته است:« زينتي حقيقتي است که انسان 
را در هيچ يک از حاالتش معيوب نسازد، نه در دنيا و نه 
در آخرت و اما چيزي که در حالتي انسان را زينت مي دهد 
و در حاالت ديگر نه، (براي او عار است)(زينت حقيقي١) 
نيست». (انصاري،١٣٨١ ،٦٣) اين واژه در قرآن متعدد به 
کار رفته، «در چهل و دو آيه از آيات قرآن کريم کلمه زينت 
و مشتقات آن چهل و شش بار آمده».(همان) در حکمت 
و معارف قرآني افزون بر بار معنايي مثبت، در مواردي 
نيز بارمعنايي منفي داشته و نيز از ابزار شيطان برشمرده 
مي شود. بنابراين در جايگاه حقيقي، به سنت الهي اشاره 
دارد و با صورت تزييني مجازي صرف مغايرت داشته 
و اين گونه تزيين را از عالم ظاهر بيان مي کند و مصداق 
تزيين حقيقي محسوب نمي شود و از اين  رو غيرماندگار 
خواهد بود. ازاين رو درمي يابيم واژه تزيين و تزيينات 
در ترکيب با معماري در فرهنگ ايران-اسالمي، عالوه بر 
جنبه هاي فيزيکي و صورت ظاهري که خود بسيار متنوع 
و  معنوي  جنبه هاي  و  باطني  برصورت  مي تواند  است، 
روحي معماري اشاره داشته باشد که از اين جهت با معناي 

Decoration تفاوت هايي دارد.

 ( Decoration)تزيين ٢
واژه   است  توجه  قابل  تزيين  براي  که  تعاريفي  ديگر  از 
Ornament :و واژگـــــــــــــــاني چون Decoration

 Decoration  مي بــــاشد. واژه   Embellishmentو ٣
«در اصـــــــــــــــــــــل فرانسوي و از Decor به معناي
«١-تزيين،  دکوربندي خانه ٢-  (تاتروسينما) صحنه پردازي». 
(فرهنگ فرانسوي- فارسي) و«زينت، زيور، آذين، آذين بندي 
و  معاصرهزاره  (فرهنگ  گفته شده».  ظاهر  به صورت  و 
فرهنگ عميد) و نيز « مجموعه ساختمان، اشياء، اثاثه و 
عوامل ديگر تزييني در صحنه نمايش و مانند آن.»(معين) 
و  زينتي  معني  به   Decorativeهمچنين گفته اند.  را 

تزييني.(فرهنگ فرانسه به فارسي) بيان شده است. امروزه 
اين واژه در زبان و فرهنگ معاصر ايران با همين تعابير 
شناخته شده و به گونه اي رايج است که با نگارش اصلي 
با کلمات فارسي هم به کار برده  خود و گاه در ترکيب 
دکوراسيون  مجسمه )،  و  دکوري(اشياء  چون:  مي شود. 
داخلي، دکوربندي، دکورسازي و غيره که در اصطالح بيان 
مي شود:«شيوه اي در ترکيب بندي که لذت بصري صرف 
ايجاد کند.(پاکباز،١٣٨٣، ١٦٤) کاربرد و جايگاه اين واژه در 
 Decorative Art حوزه هنر و هنرهاي تجسمي با تعبير
بيان  شده است. هنري که در طراحي آن بيش  تر توجه به 
صورت ظاهر، مرئي و ديداري است و حدود کاربرد آن 
شامل بنا، اشياء تزييني و کاربردي، اثاثيه، ظروف، پارچه 
و ...تعريف شده است.( نمونه اي از تعريف باتوجه به متن 

اصلي) 
Decorative Art, any of those arts that are concerned 
chiefly with the design and decoration of objects 
that are chiefly prized for their utility, rather than for 
their purely aesthetic qualities .Ceramics, glassware, 
basketry, jewelry, metalware, furniture, textiles, 
clothing, and other such goods are the objects most 
commonly  associated    with  the   decorative arts. 
( The Dictionary of Art →Decorative Art)
با اين وجود ترکيب «Architecture Decoration» بيش تر 
راستاي  در  که  مي رسد  به نظر  و سبکي  متوجه  عملکرد 
صورت ظاهر و زيبا سازي بنا متمرکز است تا مبتني بر 
به همين  باشد.  اهداف زيبايي شناسانه و زيبايي شناختي  
علت ارزش و مرتبه هنري اين گونه آثار، در قياس با ديگر 

مصاديق هنرهاي تجسمي اهميت کم تري دارد.

جايگاه تزيين و هنر هاي تزييني در عرصه هنر  جهاني 
(ازمنظرهنرهاي تجسمي)

در دانش نامه  ويکي پديا، در تعريف و بيان جايگاه اين هنر 
آمده:«هنرهاي تزييني«Decorative Art» عبارتي مرسوم 
براي شماري از هنرها و صنعت ها براي ساخت آثار زينتي 
يا کاربردي است که دامنه وسيعي از مواد از جمله سراميک، 
چوب، شيشه، فلز، منسوجات و غيره را شامل مي شوند. به 

مطالعه تطبيقي در کاربرد دو اصطالح 
«تزيينات معماري» و «ديوارنگاري» 

در منابع هنراسالمي

  نمودار ١ 

١-زينت حقيقي يعني زينتي که 
دقيقًا منطبق با ابعاد وجود هر 
اثري باشد، باآن عجين گردد و 
با معني زيبايي يکي باشد. هرگاه 
به عنوان يک چيز زائد، اضافي 
وجودي  ابعاد  با  بي ارتباط  و 
مجازي  زينتي  باشد،  اثــــري 
بيش  فريبي)  که(چشـــم   است 

نيست.(انصاري،١٣٨١ ،٥٩)
Decoration-٢

Oو r n a m e n t -٣
معناي   به   Embellishment
تزيين تعريف مي شود.(مرزبان، 
فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي)

شده:  تعريف  که  -«تزييني» 
Decorative را  اصطالح  اين 

گويند و براي توصيف آن گونه 
براي  متناسب  که  است  هنري 
فضاي خاص و هماهنگ با طرز 
اشياي موجود  و سبک  آرايش 
در آن فضا طراحي شده، امروزه 
بيشتر در مورد ترکيب بندي هاي 
تخت  رنگي  سطوح  از  متشکل 
به کار  شده  ساده  شکل هاي  و 
و   ١٦٥ مي شود.(پاکباز،  برده 

صدر،١٩٦)
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٢-٤- بخشي از محراب اولجايتو، مسجد جامع اصفهان
٢-٥- بخشي از برج سرخ مراغه

٢-٦- بخشي از ديوارنگاره هاي مدخل ورودي مسجدشيخ الطف اهللا 
اصفهان.( ماخذ تصوير: نگارنده)

٢-٧- مسجد حکيم اصفهان(ماخذ تصوير: نگارنده)

مجموعه تصاويرشماره ٢- نمونه ديوارنگاره هاي ايران-اسالمي 
که به عنوان تزيينات معماري مرسوم است. 

تصاوير از باال به پايين:
به  معروف  اصفهان  مسجدحکيم  ورودي  ٢-١-مدخل 

جورچي(ماخذ تصوير: نگارنده).
٢-٢- مدخل ورودي مسجدجامع عباسي اصفهان.(نوربختيار،٤٧)

٢-٣- مناره مسجد نور(پاپادوپلو، ٣٣٨)

٢-١

٢-٣

٢-٥

٢-٢

٢-٧

٢-٦

٢-٤
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طور کلي عبارت هنرهاي تزييني چندان براي آثار جديدي 
که «طراحي» خوانده مي شوند، به کار نمي رود. در تاريخ 
هنر، عبارت هنرهاي فرعي(يا به تعبير ديگر، هنرهايي که 
از اهميت و مرتبه پايين تري بودند) را اغلب براي هنرهاي 
باره  اين  در    (Wikipedia).«مي  کردند استفاده  تزييني 
اسناد قابل توجه اي از گذشته نزديک مي باشد که در اين 
جا به ذکر چند نمونه  اشاره مي شود.« در سلسه مراتب هنر 
اروپايي، چهره پردازي(نقاشي) و مجسمه سازي باالترين 
مرتبه را دارا مي باشند و«هنر مطلق» خوانده مي شوند حال 
آن كه معماري چون مشروط به ضرورت هاي فني است، 
در مرتبه پايين تري واقع مي شود، شان هنرهاي «تزييني» از 

آن هم نازل تر است».( بوكهارت،٣٠،١٣٧٠) 
انواع  مرتبه   مي کند  مشخص  که  است  ارزش گذاري      
مختلف هنرهاي بصري در سلسله مراتب ارزش يابي ميان 
است١.  معاصر چگونه  هنر  در  زيبا  هنر  و  هنرکاربردي 
نمودار١، «بيان گر اين سلسله مراتب در فرهنگ معاصر[غرب 
در  غربي  ذهن  «براي  است».(دونيس،٢١،١٣٦٨)  واروپا] 
سده دوازدهم واژه هايي مانند «تزيين» و «نقش و نگار» 
اغلب حاکي از چيزي کم اهميت است.»(پوپ،١٣٦٦، ١٣٢)
بنابر اين در يک جمع بندي کلي از تعاريف ارائه شده مي توان 
چنين استنتاج مستدلي را در باره تزيين و تزيينات  معماري 

به دست آورد:

در يک جمع بندي کلي مي توان چنين نتيجه گرفت:
به  اشاره  ضمن  ايراني  فرهنگ   در  «تزيين»  ١-مفهوم 
و  ظاهر  زيبايي هاي  هم چون  مرئي  و  ديداري  جنبه هاي 
باطن، به عنوان زينت حقيقي هم اشاره به مرتبه اي متعالي 
با  ديداري  و  از جنبه  ظاهري  تنها  اين جهت،  از  که  دارد 
معناي Decoration تشابه داشته و به  دليل جايگاه کلي، 

تفاوت ريشه اي ناشي از دو فرهنگ را نشان مي دهد. 
٢-واژه Decoration، اغلب اشاره به جنبه هاي ديداري و 

مرئي دارد. 
٣-در حوزه تجسمي عملکرد «هنرتزييني» فراتر از حوزه 
معماري است و مرتبه  و جايگاه هنري آن، در قياس با ديگر 
آثار تجسمي چون: نقاشي، مجسمه سازي، معماري و غيره، 

از مرتبه  پايين تري برخوردار است.
٤- اصطالح «تزيينات معماري» بيش تر يک توصيفي عام و 
کلي بوده و شامل تمام چيزها و مفاهيمي است که به نوعي 
براي بنا و معماري «تزيين و تزييني» محسوب مي شوند. 
بنابراين گستره آن مزيد بر ديوار و سطوح بنا، اثاثيه، اشياء 
و مبلمان معماري و ديگر چيزها را شامل مي شود، به همين 
دليل منطقي و اصولي نيست که کاربرد اين ترکيب صرفا به 

منظور آرايه ها در سطوح بنا باشد.
٥- آثار هنر ايراني، که فقط با اين اصطالح تعريف شده و 
مي شوند- هرچند از نگاه هنري، اثري ناب و بسيار متعالي 
باشند- جايگاه و ارزش هنري آن ها در عرصه هنرجهاني، 

که  مي شود  معرفي  تزييني»  «هنر  يک  ارزش  در  نهايتا 
پايين ترين مرتبه  هنري را دارد.

ديوارنگاري 
اصطالح «ديوارنگاري» از واژگان رايج در هنر ايران است 
و به عنوان يکي از گرايش هاي هنر نقاشي مطرح و اغلب 
هرچند  مي شود.  انجام  محيط  با  هماهنگي  و  ارتباط  در 
ندارد،  ايران روند مشخصي  اين هنر در  امروزه  کاربرد 
و  مشخص  نسبتا  تعريف  تزيينات معماري،  برخالف  اما 
اصطالحي  ديوارنگاري  واژه  مي دهد.  ارائه  را  جامعي 
فارسي و از نظر اشتقاق، مركب و از سه جزء تركيب شده 
نگار(بن مضارع←دهخدا)+  ديوار(اسم←دهخدا)+  است: 
ي(مصدرساز←دهخدا) كه داللت بر فرايند عملي است که 
ترکيبي از نقش، نگار، نوشته و هر چيزي بدين کيفيت را در 
يک سامانه تجسمي در تعامل با محيط، معماري و مخاطب 
بر روي سطح ديوار، يا همانند ديوار پديد مي آورد. نظر به 
اجماع تعاريف فرهنگ و اصطالحات هنري فارسي و التين 
مي توان چنين استنتاج نمود که:«١- ديوارنگاري قائم به  
مواد و تكنولوژي خاصي نمي باشد و نمي توان ديوارنگاري 
را صرفا محدود و محصور يك تكنولوژي، يك ماده، يك 

ابزار، موضوعي خاص و جغرافيايي خاص تعريف كرد.
«ديوارنگاره»  و  «نقاشي ديواري»  «ديوارنگاري»،   -٢
به لحاظ محتوايي هم معني و مترادف هم هستند با اين تفاوت 
که ديوارنگاري به  لحاظ واژه شناسي فارسي داللت بر عمل 
و فرايند اثر دارد؛ نقاشي ديواري هم بر فرايند شکل گيري 
اثر داللت دارد و هم برخود اثري كه برديوار (يا همانندآن ) 
كشيده و يا نصب شده است و ديوارنگاره، تنها داللت بر 
مشتق  «ديوارنگاره»  و  («ديوارنگاري»  مي كند.  اثر  خود 
از ترکيبي فارسي و «نقاشي ديواري» ترکيبي از عربي و 

فارسي است.)
به  «ديوارنگاره»  و  «نقاشي ديواري»  «ديوارنگاري»،   -٣
 Wall Painting، واژگان  معادل  محتوا،  و  معني  لحاظ 
Mural Painting و Mural در التين تعريف شده اند».

(علوي نژاد،١٣٨٧، ٢٠)
٤-آراستن و تزيين محيط و بنا به عنوان، يكي از اهداف 
و جنبه هاي هنرديوارنگاري بيان شده، مزيد بر اين که در 
دايره المعارف بريتانيكا نقاشي ديواري را عالوه بر آراستن 
نيز  تفکرات  و  عقايد  احساسات،  بيان  در  شکلي  محيط، 

برشمرده است.( تعريف باتوجه به متن اصلي) 
Mural Painting:Mural Painting has its roots in 
the primeval instincts of people to decorate their 
surroundings and to use wall surfaces as a form 
for expressing ideas ,emotions, and beliefs.″(See 
Britannica→ Forms of Painting ,329)

ديوارنگاري از نظر ويژگي ها 
افزون بر تعاريف باال، وابستگي مستقيم اين هنر با محيط، 

مطالعه تطبيقي در کاربرد دو اصطالح 
«تزيينات معماري» و «ديوارنگاري» 

در منابع هنراسالمي

١- اگر بخواهيم اين وضعيت را 
ارائه  ديگري  فرهنگي  دوره  در 
مثال  تغييرمي کند،  نمودار  كنيم، 
از  رنسانس  از  قبل  دوره  براي 
شكل  به  کاربردي  به  زيبايي 
و  نقاشي  معماري،پيکره تراشي، 
صنايع دستي و به نظرگاه مکتب 
كاربردي  و  زيبا  ميان  باوهاس، 
نبوده  كيفي  تفاوتي  هنر،  بودن 
وكليه رسته هاي هنري روي يك 
نقطه مركزي و به صورت متصله 
نشان داده مي شـــــود. (برگرفته 
از کتــــاب مبادي سواد بصري 
نوشــته: دونيس ا دانـديس ١٣٦٨، 

 (٢٨،٢٠،١٩
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مجموعه تصاوير٣-(نمونه   ديوارنگاره هاي ايران-اسالمي که با 
روش کاشي کاري کارشده، برخي به نمونه هايي که درون مايه  
را  آن  از  غير  و  کاشي نگاري  دارد،  طبيعت گرايانه  و  پيکره نما 

کاشي کاري گفته اند). 

تصوير٣-١

تصوير٣-٣تصوير ٣-٢
٣-١- نمايي از سقاخانه،اصفهان(ماخذ تصوير: نوربختيار،٢٥) 
٣-٢-بخشي از ديوارنگاره هاي چهل ستون اصفهان(پاپادوپلو، ٤٣٥)

٣-٣-بخشي ازمدخل ورودي دهنه   قيصريه، ميدان نقش جهان 
اصفهان(ماخذ تصوير:  نگارنده) 
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معماري و مخاطب ويژگي هاي منحصر به فردي را براي 
اين شاخه  هنري شکل داده تا بتواند در پاسخ به نيازهاي 
ديداري محيط، چون زيباسازي، به شکلي مطلوب برآيد؛ از 
اين رو توجه به جايگاه اين هنر، با مفهومي چون «تزيينات 
 Art دانش نامه  در  است.  توجه  قابل  بسيار   معماري» 
Artist& افزون بر اين که ديوارنگاري نوعي از تزيينات  
معماري ناميده شده، به  نظر مي رسد موقعيت اين هنر در 
داده  منفصل) گسترش  و  وجوه مختلف فضاها( متصل 
و نوشته شده اين شاخه  هنري عالوه بر بهره برداري از 
ويژگي  سطح ديوار، مي تواند سطح جديدي را در فضا ايجاد 

کند. (تعريف با توجه به متن اصلي )
Mural painting: …a type of architectural decoration 
which can either exploit the flat character of a wall 
or create the effect of a new area of space.( See Art 
&Artist →Mural Painting,255)
اين ويژگي ها آمده:  بريتانيا در معرفي  دايره المعارف  در 
« نوعي از نقاشي است كه براي تزيينات روي ديوارها و سقف 
بنا به كار مي رود... و عناصر اثر ديواري اغلب شکل هايي 
(form )هستند كه با معماري هماهنگي و پيوستگي داشته 
و به  طور خاص رنگ در آن همانند موضوع رابطه اي پنهان 
و حسي با تناسبات معماري دارد، به اين ترتيب اين نوع 
نقاشي را مي توان تنها نوع نقاشي سه بعدي ناميد كه سعي 
در هماهنگي با محيطي دارد كه در آن قرار مي گيرد. ويژگي 
عمده آن نيز غير از رابطه تنگاتنگ با معماري، ارتباط وسيع 

و همگاني آن است».(كفشچيان مقدم،٢٠،١٣٨٣) 
بنابر اين با توجه به آن چه از تعاريف به دست آمد مي توان 
ديوارنگاري  و  تزيينات معماري  ارتباط  باره چگونگي  در 

بيان كرد:
تريينات  معماري  رابطه  مقوله  با  ديوارنگاري  ١-هنر 
مستقيم دارد و در تعارض و تقابل با آن نيست، زيرا يکي 
از جنبه هاي بارز هنر ديوارنگاري آراستن و زيبايي محيط 

و معماري است.
٢- مفهوم تزيين و تزيينات  معماري(به  معناي زيبايي و 
با هنر ديوارنگاري  در دو  زيباسازي محيط) را مي توان 
مفهوم کلي و مجزا از هم تعريف نمود. نخست آن که تزيين 
و تزيينات در معماري به منظور توصيفي کلي که کيفيت 
زيبايي شناسانه و تجسمي معماري را بيان مي کند، يعني 
بخشي از اهداف و تخصص هنرديوارنگاري در پاسخ  به 
همين موضوع بيان شده است.(البته از جنبه ارزش هاي ناب 
هنري، کيفيت آثار متغير و يک امر نسبي به نظر مي رسند.) 
اثر  درون مايه   و  بيان  مفهوم  به  تزييني  ديگر،  منظر  از 
ديوارنگاري است و اشاره به نوع بيان نمايشي اثر دارد، 
همان گونه که مي تواند شعاري، تاريخي، حماسي، کودکانه 
تزييني، متناسب  اين صورت موضوع  باشد. در  و غيره 
با شرايط و موقعيتي که در هماهنگي با محيط و مخاطب 

ارزيابي شده، براي اثر ديوارنگاره انتخاب مي شود.

٣-تزيينات  معماري داللت بر کليتي دارد که ديوارنگاري ها 
تنها بخشي از آن هستند و واژه تزيينات از نظر مفهوم و 
معنا قادر نيست به کليت قابليت هايي که در هنر ديوارنگاري 

وجود دارد، اشاره داشته باشد.
کاربرد دو اصطالح «تزيينات  معماري» و «ديوارنگاري» 

در منابع هنرايران-اسالمي از نظر معنايي
بر خالف تعاريف پيش گفته، به نظر مي رسد مالک کاربرد 
اين دو اصطالح در منابع هنر ايران، بيش تر از آن که مبتني 
بر ريشه  معاني و مفاهيم آن در فرهنگ ايران و هماهنگ با 
زبان بين اللملي باشد آميخته در تعابير غربي ها، ترجمان 
و  باورها  فرهنگي،  خودباختگي  غربي،  متون  تحت الفظي 
گاه تعصب هايي  است که ديري است به آن خو گرفته ايم 
و همواره نابساماني هايي را نشان مي دهد که در اين جا به 

نمونه هاي اساسي تر آن اشاره مي شود:
ديوارنگاري  و  ديوارنگاري  عمل  بر  گوناگون  تعابير 

محدود به شيوه اي خاص
و  ايران  تجسمي  هنرهاي  فرهنگ  کاستي هاي  از  يکي     
همچنين منابع مربوطه، در باره تعابير مختلفي است که 
براي عمل ديوارنگاري يا آرايش دادن ديوار و ديواره ها به 
کار برده مي شود و اين که روند واحدي را نشان نمي دهد. 
آرايش  معماري،  آرايه هاي  تزيينات  معماري،  جمله  از 
ديوارنگاري،  ايراني،  سبک  اسالمي،  تزيينات  معماري، 
غيره.  و  ديوار  روي  نقاشي  نقاشي ديواري،  ديوارنگاره، 
بعضي از تعابير با توجه به شيوه ها و روش هاي اجرايي 
انتخاب شده، مانند فرسك، موزاييک، نقش برجسته،  آثار 
کاشي نگاري،  آجر کاري،  کاشي کاري،  گچ بري،  تزيينات 
آينه کاري و کتيبه نگاري. برخي هم بر اساس شيوه هاي 
مانند  برده مي شوند،  نام  آثار  درون مايه  نيز  و  طراحي 
نقوش اسالمي، نقاشي ايراني، نقوش تزييني، نقوش انتزاعي، 
خوشنويسي. آن چه در اين ميان مشکل به نظر مي رسد، 
تکثر واژگان نيست، بلکه عدم وحدت کالمي و مفهومي است 
که به اين جمعيت پراکنده، سامان واحد ببخشد، نخست در 
يک شاخه  تخصصي و مشخص هنري تعريف ارائه کند 
و سپس در برگيرنده و جامع چنين عملي باشد. اغلب اين 
واژگان در مقام توصيف کلي، يا بيان يک مورد جزء درست 
به نظر مي رسند، اما درنگاه تخصصي و عميق داراي ابهام و 
سئوال  برانگيز هستند. براي مثال تزيينات اسالمي، تزيينات  
معماري، نقوش تزييني و از اين گونه اصطالحات که اغلب 
به کاربرده شده، در واقع يک توصيف و  اين منظور  به 
مفهومي بسيار عام و کلي و گاه نسبي و موردي دارند و نه 
تنها داللت به عمل ديوارنگارانه، بلکه در شاخه و حوزه هاي 
مي رسد  به نظر  بنابراين  هستند.  تعريف پذير  هم،  ديگري 
شاخه  يک  تعريف  و  مقام  در  واژگان  گونه  اين  کاربرد 
تخصصي، همواره با ابهام روبه روست. از نمونه هاي ديگر 
ترکيب هاي  لغوي هم چون: کاشي کاري، گچ بري، تزيينات 
گچ بري و نظاير آن اغلب به شکلي مستقل و بدون توجه 

مطالعه تطبيقي در کاربرد دو اصطالح 
«تزيينات معماري» و «ديوارنگاري» 

در منابع هنراسالمي

۱- تزييناتي چون، آجـــــركاري، 
گچ بري،كاشي كاري،حجاري،منبت 
كاري،آيينه كاري و نقاشي، در تمام
درتمام ادوار اسالمي رواج داشتــه 

و غيره . (كياني، ۱۳۷۶، ۹)
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شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۱۳

فصلنامه علمي- پژوهشی

Arthur Upham Pope-١
متـــــولد ۱۸۸۱ و متوفي ۱۹۶۹ 
شهـــــير  ميالدي،«مـــــورخ 
نخستين  که  کسي  آمريکائي 
از  مفصــــــل  گزارشي  بار 
هنــــــر و تاريخ هنر ايران را 
بــــه جهان غرب معرفي نمود»

(Wikipedia- Pope)

به جنبه  ديوارنگارانه به کار برده شده اند. در واقع در اين 
باره کاشي کاري، گچ بري، تزيينات گچ بري، آجرکاري، تنها 
اشاره به شيوه     اجرايي آثاري دارد که در اصل ديوارنگاري 
هستند و مزيد بر جنبه   فني(که بخشي از فرايند اثر است)، 
جنبه   هنري(زيبايي شناسي) و مديريت محيط قرار دارد که 
هر کدام به نوبه   خود، نقش تعيين کننده اي در شکل گيري و 
کيفيت اثر داشته اند که کاربرد چنين واژ گاني بدون توجه به 
عمل ديوارنگارانه(ديوارنگاري) آن، يعني ناديده گرفتن ديگر 
جنبه ها که موجب شده بسياري از شايستگي ها و به ويژه 
ماهيت هنري و اصالت طراحي در اين آثار آن چنان که بايد 
شناخته نشود و در عرصه فرهنگ هنر و تجسمي ايران و 
جهان درجايگاه اصلي خود که همان هنر ديوارنگاريست 
قرار نگيرد. افزون بر اين که به روشني مشخص است در 
اين موارد، قصد مولف از کاشي کاري، آجرکاري و غيره. 
جنبه  هنري آن آثار يعني هنرکاشي کاري و هنرآجرکاري 

بوده است.
تخصصي،  زير  راهکار  مي رسد  نظر  به   ترتيب  اين  به 
به  جاي «کاشي کاري  کارشناسانه و اصولي تر است که 
دوره صفوي»، «ديوارنگاري هاي دروه صفوي که با کاشي 
عباسي»  به جاي«تزيينات مسجد جامع  نيز  و  کارشده» 
مورد  غيره  و  جامع عباسي»  مسجد  «ديوارنگاري هاي 

استفاده قرار گيرد. 
تزيينات معماري و ديوارنگاري در دو شيوه   اجرايي 

متفاوت 
باتوجه به هدفي که در اين منابع دنبال شده و کثرت واژگان، 
مي توان آن ها را در دو دسته کلي قرار داد. گروهي که در 
برده  نام   (Mural)ديوارنگاري عنوان  با  و  اقليت هستند 
مي شوند و واژگاني مترادف با آن مانند نقاشي ديواري، 
گيرند. مي  بر  در  را  غيره  و  کاشي نگاري  ديوارنگاره، 

( تصوير ١) دسته  ديگر که اکثريت را به خود اختصاص 
 Architectural)مي دهند در زيرمجموعه تزيينات معماري
واژگان  &)و   Decoration Ornamental Design
گچ بري،  تزيينات  تزيينات اسالمي،  چـــــــون  هم معنايي 
گيرند.(تصاوير ٢) در  بر مي  را در  کاشي کاري و غيره 
اين منابع، ديوارنگاري و تزيينات  معماري مانند دوشيوه  
عملي مجزا محدود شده و گاه در مقابل هم معنا مي يابند. 
فيگوراتيو-  پيکرنما-  ديواري،  اثر  کجا  هر  که  به گونه اي 
واژگان  يا  ديوارنگاري  از اصطالح  باشد،  آن  به  و شبيه 
مترادف آن و در غير اين صورت از تزيينات معماري يا 

واژگاني از اين دست استفاده شده است. 
عباسي  مسجدجامع  کاشي کاري هاي  اساس  اين  بر 
آثار١  دسته  اين  از  و  اولجايتو  محراب  گچ بري  اصفهان، 
به حساب  ديوارنگاري  و  شده  تعريف  معماري  تزيينات  
نمي آيند؛ يا زماني که به تعريف چنين آثاري در چهل ستون 
اصفهان پرداخته شده، اثر جنگ نادرشاه افشار و پيکره 
نقاشي ديواري  يا  و  ديوارنگاري  اثر  يک  عنوان  به  زنان، 

٤-١

٤-٤٣-٢

٤-٤

٤-٤٦-٥

مجموعه تصاوير ۴-نمونه   هايي از هنر  ديوارنگاري با توجه به دو 
فرهنگ متفاوت ايران و اروپا 

۲-۱:ديوارنگاره، گنبد سلطان گايت باي، دوره اسالمي، آجر
 Thames and)۲-۲:ديوارنگاره،کليساي سيستين، اثر ميکل آنجلو

(Hudson
۲-۳:ديوارنگاره، اثر جوتو

۲-۴:ديوارنگاره، سقف مسجد شيخ لطف اهللا، صفوي ، کاشي
۲-۵:ديوارنگاره گنبد، دوره تيموري

۲-۶:ديوارنگاره، ورودي قيصريه،  صفوي،(نگارنده۱۳۹۰)
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تعريف شده و ديگر آثاري که در ترکيب و طرح آن ها 
از گل ومرغ و طرح اسليمي و ختايي ها و غيره استفاده 
کردند، به تزيينات معماري تعبير  شده اند. در مواردي اين 
دو مفهوم به طور کامل در مقابل هم و در مقام نقد، در 
پيشرفت و افول يکي بر ديگري به کاربرده شده اند. براي 
اين جمله توجه کنيد:«هنر ديوارنگاري در عهد  به  نمونه 
اسالمي رونـــق و دوام چشم گيري نيافت و كم كم جاي 
خود را در بناها به تزيينات گچ بري و خوش نويسي داد.». 
(آشنايي با مكاتب نقاشي،٩،١٣٨٤) به روشني در اين جمله، 
ديوارنگاري و تزيينات گچ بري در مقابل هم و به عنوان دو 
روش و شيوه اي عملي جدا بيان شده در حالي که گچ بري 
خود شيوه اي از ديوارنگاري است و درست  اين بود که 
نوشته مي شد: هنرديوارنگاري در عهد اسالمي با شيوه ها 
و درون مايه هاي نويني چون گچ بري، خوشنويسي و غيره 
تحول چشم گيري پيدا نمود. در واقع اگر نپذيريم گچ بري، 
كتيبه نويسي وغيره که روي ديوارها کار مي شوند، نوعي 
ديوارنگاري هستند، چه تعريفي براي ديوارنگاري خواهيم 
داشت؟ واژه «کاشي نگاري» و «کاشي کاري» نيز از ديگر 
مواردي است که به نظر متاثر از همين ديدگاه شکل گرفته 
مقاله   در  بار  اولين  براي  واژه  اين  رسد  مي  نظر  به  اند. 
(ديوارنگاري در دوره قاجار) از دکتر يعقوب آژند، به کار 
گرفته شده که: «کاشي نگاري نوع ديگري از نقاشي ديواري 
بود که آثاري از آن به وفور از دوره قاجار بازمانده است. 
مساجد،  در  آن  از  داشت.  وسيع  کاربردي  کاشي نگاري 
کاخ ها،  حمام ها،  امام زاده ها،  تکايا،  و  حسينيه ها  مدارس، 
و  تيمچه   و  بازارها  اعيان،  خانه هاي  بيروني  و  اندروني 
عمارات ديگر شهرهاي مختلف استفاده مي کردند. مضامين 
و موضوعات کاشي نگاري ها متنوع بود. مضامين مذهبي، 
رزمي(افسانه اي و تاريخي) بزمي و تزييني(گل و مرغ و 
دورنماسازي) از جمله آن بود».(آژند، هنرهاي تجسمي، 
ش٢٥) بنابـــــــراين با توجه به اين تعريف در مي يابيم 
و  درون مايه  نوع  به  مربوط  کاشي نگاري،  واژه  انتخاب 
طراحي (پيکره نما و فيگوراتيو) اين آثار است. زيرا مواد 
و مصالح در هر دو( کاشي نگاري وکاشي کاري) مشترک 
و قابل توجه است، کاشي نگاري نوعي از نقاشي ديواري 
شمرده شده و پيرو آن کاشي کاري چيزي جدا از آن به نظر 

مي رسد.(تصوير٣) 
اين که اين  چنين تقسيم بندي متاثر از چه موضوعي است و 
چه تعبيري در اين مورد صحيح تر مي باشد؟ پرسشي است 
که تالش شده افزون بر مواردي که تاکنون بيان گرديده در 
اين قسمت به آن پرداخته شود. به  نظر مي رسد ديدگاه و 
داوري مولفين و پژوهش گران تاريخ هنر ايران دراين باره 

يکي از مهم ترين داليل است.
مولفين و مترجمين

«تاريخ هنر ما را تاكنون مستشرقين و هنر شناسان غرب 
نوشته اند و به كنايه و تصريح و اشاره و تلويح، افكار و 

اين  در  نوعي  به  را  خود  فرهنگي  تصرفات  و  انديشه ها 
رسد  مي  نظر  به  دادند»(آژند،١،١٣٨٣)  دخالت  نوشته ها 
ايران به  طور کلي عمل ديوارنگاري را  پژوهشگران هنر 
 «Mural» هنري  کيفيت  دو  در  نخست  بررسي هاي  در 
و «Decoration» قرار داده و مالک اين داوري بيش تر 
مبتني بر باور و تجربه آن ها از هنر نقاشي پيشين اروپا 
بوده تا تحوالتي که امروزه بعد از جنبش هاي هنري سده 
بيستم در هنرهاي تجسمي شکل گرفته و البته نه مفهومي که 
بتوان با معناي Decoration قياس نمود. اغلب اين محققين 
آثاري را که از آن ها به عنوان تزيين و آرايش معمـــاري 
 Decoration نام برده اند براي دنياي غرب نا آشنا و چون
و Ornamental لذت بصري صرف نيست. چنانچه آرتور 
پوپ١ در همين باره تصريح مي كند «طرح هاي زينتي مجرد 
که به بناهاي ايراني- به ويژه به مسجدهاي بزرگ- زينت 
مي بخشد چيزي فراتر از زيباسازي است».(پوپ،١٣٦،١٣٨٤) 
 درك هيل١ از ديگر پژوهشگران درا اين باره بيان مي كند: 
«اين تزيينات براي جان بخشيدن به سطح خالي ديوارها 
و  شيوه  «اين   (٢١، است.»(  هيل،١٣٧٥  داشته  ضرورت 
اسلوب (تزيين) داراي نوعي هدف زيبايي شناختي نيز بود 
كه سطح ديوار را از لختي و خالي بودن نجات مي داد». 

( كونل ،٧،١٣٨٣)
بنابراين عدم کارايي مفهومي واژه هاي اتالقي و ترجمه  هاي 
آن  مولفين  اغلب  آثار سبب گرديده  اين  براي  ارائه شده 
چنان که در نمونه هاي مورد اشاره آمد، همواره به دفاع 
از آثاري برخيزند که خود به آن نسبت Decoration و 
Ornamental داده بودند. (از اين رو آشکار است داوري 
بر  آن،  اصيل  ديوارنگاري  هاي  جمله  از  هنرايراني  آثار 
اساس عدم آشنايي هنرشناسان اروپا و غرب به اصول 
هنر ايراني و نيز قضاوت اين آثار، با هنر نقاشي( گذشته) 
اروپا رقم زده شده، نه اصالتي که هنر ايراني را به وجود 
که  است  اهميتي  با  بسيار  موضوع  اين  است).  آورده 
مي توان به خوبي در جمله اي از تيتوس بوکهارت دريافت 
نمود: «معيار سنجش يك فرهنگ هنري در بينش اروپايي، 
توانايي آن در ترسيم طبيعت و حتي بيش از آن، در تصوير 
انسان است و در مقابل هدف اصلي هنر در بينش اسالمي، 
توصيف طبيعت و يا تقليد كردن از آن نيست بلكه شكل 
دادن به  محيط است چرا كه فعل بشر هرگز با هنر الهي 
برابر نخواهد بود ... مفاهيم اروپايي و اسالمي هنر، آن قدر 
كلماتي  اشتراك در  انسان شك مي كند  كه  متفاوت  است 
چون «هنر» و «هنري»، بيش از آن كه به تفاهم مدد رسانند 

موجب سوء تفاهم شود».( بوركهارت،١٣٧٠،٣٠) 
تزيين و تزيينات معماري به جاي ديوارنگاري 

اين منابع اغلب در دو معناي مجزا  تزيين و تزيينات در 
به جنبه   که  کلي  مفهوم  به   يكي  است،  رفته  به كار  از هم 
آراستگي تمام بنا اشاره دارد و ديگري به  بيان سبك و 
به  جاي واژه  اين موقعيت  در  اغلب  که  روش هاي هنري 
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و  نقاش   Derek Hill-١
هشي  و پژ ) ، هشگر و پـــــــژ
درباره معــــماري و تزيينات 

اسالمي انجام داده است)
و    david  alfaro  -٢
siquiros (١٩٧٤-١٨٩٦) نقـاش،

تحليل گر و نظــــــــريه پرداز 
هنـــــــر، ازديــــــوارنگاران 
وازاعضاي  مشهـــورمکزيـک 
نقاشي  نوين  جنــــبش  اصلي 

ديواري معاصرمکزيک.
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فصلنامه علمي- پژوهشی

«ديوارنگاري» معنا مي دهد و مولف در مقابل استفاده از 
اصطالح ديوارنگاري، از ترکيب تزيين، تزيينات معماري و 
يا واژگاني به اين تعبير استفاده نموده است. براي مثال به  

جمالت زير توجه كنيد: 
« از  زمـــــــان اشکانيان به بعد گچ بري هاي کنده کاري 
است.  بوده  معماري  تزيينات  مهم  عوامل  از  رنگارنگ  و 
تنوع ابداعات، سبک و حالت اين آرايش ها در ايران ظاهرا 
تمام نشدني بود و از رنگ ساده بدون تزيينات تا رنگ هاي 
درخشان، از شکل هاي نمادين گل و بوته هاي عظيم که تمام 
تا حشرات کوچک و جذاب حکاکي  ديوار را مي پوشاند، 
شده با ظرافت جواهرسازي، از طرح هاي محکم سوراخ هاي 
بريده- بريده تا طرح  خطوط خوش حالت و مواج را شامل 
اسالم  در  ايراني  «... معمار هاي  مي شد».(پوپ،٨١،١٣٦٨) 
براي تزيين و آرايش ابنيه خود، كاشي هاي مسطح را به 
كار برده اند و در حقيقت از تزيينات برجسته معماري كه 
ابنيه اروپايي و هندي را سنگين كرده و باري بر آن ها شده، 

خودداري نموده اند».(محمد حسن،٥٤،١٣٢٠)
« در سده دوم هجري پوشاندن رويه بنا به گچ بري هاي 
اسالم  عالم  سراسر  در  رنگارنگ  كاشي هاي  و  ظريف 
معمول شد.(مرزبان،١١٧،١٣٦٧) «... از عناصر عمده اي كه 
در زينت كاري معماري اسالمي به كار رفته ، بايد گچ بري و 
كاشي كاري، معرق، مقرنس كاري و كتيبه نويسي به انواع 
كوفي  رقاع،  ريحاني،  ثلث،  نسخ،  (به خط)  خوشنويسي ها 
متذكر شد» و« در معماري اسالمي،  را  بنايي  و خطوط 
پس از اجراي استخوان بندي بنا، توجه اصلي به تزيين و 
پرداخت رويه بنا موقوف مي شد و همين جنبه است كه 
به جلوه هاي گوناگون معماري اسالمي در سرزمين هاي 
و  شکوه  مي بخشد».(مرزبان،١٢٠،١٣٦٧)  وحدت  مختلف 
زيبايي معماري ايران به ويژه در دوران اسالمي، به تزيين و 
آرايش آن بستگي دارد. هنرهاي واالي اسالمي، از هنرهاي 
تزييني و کاربردي گرفته تا احداث زيباترين بناهاي مذهبي، 
داراي اهميت و اعتبار ويژه اي است.(کياني،١٣٧٦ ،٩) « در 
دوره اسالمي به تدريج هنرکاشي کاري همانند آجر کاري و 
گچ کاري با شيوه هاي جديد آغاز گرديد و در تمامي ادوار 
بنا)  از  استحکام بخشي  و  آرايش   ) علت  دو  به  اسالمي 
کاربرد ويژه اي يافت. بسياري از محققان بر اين عقيده اند که 
ايران اولين کشوري است که کاشي کاري به عنوان دو عامل 
ياد شده از آن بهره گرفته است. در ادوار اسالمي بناهاي 
بسياري مانند مساجد، مدارس، مقابر، کاخ ها، حمام ها و 
حتي پل ها به يکي از انواع کاشي تزيين گرديد».(همان،١٣٠) 
بنابراين با توجه به نمونه هاي ارائه شده مشخص گرديد: 
نيز  و  ديوارنگاري  اصطالح  اسالمي  هنر  منابع  در   -١
تزيينات معماري محدود به شيوه هاي خاصي است و اين 
موضوع بر خالف تعاريفي بوده که از اين هنرها به دست 
آمده است. ٢- در بسياري از موارد، واژه تزيين و اصطالح 
تزيينات معماري به جاي ديوارنگاري استفاده شده و باعث 

گرديده بسياري از شايستگي هاي هنر ديوارنگاري اصيل 
ايراني همواره  پوشيده بماند.

Mural از نظر تطبيق تعريف و مصداق
اگر  شد،  مطرح  ديوارنگاري  براي  که  تعاريفي  بر  افزون 
براي  کوتاه  جمله  چند  در  سيکه ايروس  که  ويژگي هايي 
ديوارنگاري بر شمرده را با آثاري که با تزيينات  معماري 
داوري شده مقايسه کنيم، در مي يابيم اغلب اين آثار نه 
با  قياس  در  بلکه  هستند،   Mural واقعي  به معناي  تنها 
ديگر نمونه هايي که با اين تعبير در جهان مطرح مي باشند، 
جايگاه نيکويي دارند. سيکه ايروس٢ در اين تعريف بيان 
مي کند: «نقاشي ديواري هيچ گاه چيزي نبود که به ديوارها 
اضافه شود. بلکه چيزي بود که در ماهيت ساختمان ادغام 
شده و با معماري ساختمان، کل واحدي را تشکيل مي دهد. 
نقاشي ديواري  باشد.  معماري  مکمل  بايد  نقاشي ديواري 
خوب آن گونه نقاشي که صرفا بر سطوح ديوار کشيده شده 
باشد. حتي اگر هم اثري هنري برجسته اي باشد، بسيار فرق 
بايد باور داشت  دارد.(سيكه ايروس،١٣٦٢، ٨٥) در واقع 
ورودي  مدخل  مسجدشيخ الطف اهللا،  گنبد  ديوارنگاره هاي 
آن مسجد، محراب اولجايتو، مدخل ورودي مسجد حکيم 
اصفهان و بسيار آثاري که به ويژه در مساجد بزرگ دوره 
صفوي کار شده، همانند ديوارنگاره هاي کليساي سيستين، 
شام آخر و غيره (تصاوير٤و٥) هنرديوارنگاري محسوب 
مي شوند و کاشي کاري، گچ بري، آجرکاري، آيينه کاري و 
نظاير آن، شيوه هاي ديوارنگاري هستند همچون موزاييک، 
فرسک، تمپرا، انکاستيک و غيره. پس کاشي کاري صفويه در 
ايران همانند  فرسک در ايتاليا، هر کدام اشاره به شيوه هاي 
و  اقليمي  با شرايط  فرهنگ  در دو  که  دارند  ديوارنگاري 
اجتماعي متفاوت خلق شدند. بنابراين در يک زبان مشترک 

بين المللي هر دو به عنوان Mural خواهند بود. 
به هر حال هنرديوارنگاري همانند ديگر شاخه هاي هنرهاي 
تجسمي، از ديد سبک هنري، نوع موضوع و بيان نمايشي اثر 
و شيوه هاي فني و اجرايي مصاديق بسيار زيادي را  چه 
در مقاطع و چه در طول تاريخ- به نمايش گذاشته که متاثر 
از فرهنگ ها و شرايط مختلف اجتماعي پديد آمده است. با 
توجه به اين گستره بسيار عظيم و متنوع و نيز توجه به 
تاثيري که جنبش هاي نو در هنر هاي تجسمي و همچنين 
آثار هنرديوارنگاري نوين در سراسر جهان گذاشته، باور 
چنين محدوديت هايي براي هنرديوارنگاري، بسيار ضعيف 
به  نظر مي رسد. همين مساله اشاره اي به  جاست تا آشکار 
تاريخ  از  پيش  ايران  هنرديوانگاري  سير  سنجش  سازد 
تا به امروز با چه کاستي هايي مواجه بوده است. بديهي 
است توجه به سير هنر ديوارنگاري تا به امروز تجربه هاي 
گوناگوني همچون باستاني، سنتي، ترکيبي، متاثر از غرب، 
نسخه برداري و امروزي را در بر خواهد داشت. در اين 
حرکت هاي  تا  گرفته  هنري  ناب  و  نفيس  آثار  از  ميان 
زيرزميني و نيز آثاري که در هيجان هاي آني بر سطوح 
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نتيجه 
اين پژوهش در راستاي دفاع از جايگاه هنرديوارنگاري گذشته ايران (به ويژه دوره  اسالمي) انجام شده 

و نتايج زير به دست آمده است:
 ١- بنا بر تعاريف ارائه شده مشخص گرديد دو اصطالح تزيينات  معماري و اصطالح ديوارنگاري در 
تقابل و تعارض هم نبوده بلکه بخشي از اهداف هنر ديوارنگاري توجه به تزيين و آراستن معماري 
است و از جهتي تزييني بودن، موضوعي براي برخي از آثار ديوارنگاري مي باشد.٢- داوري آثار 
هنرايراني از جمله ديوارنگاري  هاي اصيل آن، بر اساس اصول پيشين هنر در اروپا و غرب، سنجش و 
قضاوت شده نه اصولي که هنر ايراني را به وجود آورده است. از اين رو اين پيامدها را به دنبال داشت: 
الف- هنر ديوارنگاري ايران برخالف پهنه وسيع و گسترده اي که در اين حوزه دارد به قصور تنها به 
نوع و روش خاصي محدود و اطالق شده است. ب- اصطالح تزيينات معماري بر خالف اين که شامل 
تمام چيزهايي است که به نوعي براي معماري، «تزيين و تزييني» محسوب مي شوند اغلب به  جاي 
هنر ديوارنگاري به کاررفته که تزييني بودن تنها بخشي از ابعاد هنري اين آثار است.٣- مشخص شد 
کاربرد تزيينات  معماري بدون توجه به ماهيت ديوارنگارانه  اين آثار، کوتاهي است که عاقبت ارزش اين 
آثار را به ويژه در عرصه هنرجهاني در مرتبه هنرتزييني معرفي مي کند. براساس معنا و ويژگي هاي 
ديوارنگاري، که به طور مستقيم بيان گر چنين عملکردي است، اين اصطالح نسبت به اصطالح تزيينات 
معماري مناسب تر و تخصصي تر است و مي تواند ضمن حفظ جايگاه هنري خود به کليه روش هاي 

ديوارنگاري-اصيل ايراني- وحدت ببخشد.

منابع و مآخذ
ا،پوپ، آرتور،  معماري ايران، ترجمه: صدري افشاري، غالمحسين، انتشارات انزلي، اروميه،١٣٦٦ .

آژند، يعقوب، ديوارنگاري در دوره قاجار، هنرهاي تجسمي، شماره ٢٥.
آشنايي با مكاتب نقاشي فني و حرفه اي، (گروه تحصيلي هنر)، رشته نقاشي، چاپ و نشر كتاب هاي 

درسي ايران، ١٣٨٢ .
حسين و دستياران، استان اصفهان، زنده دل،  نشر ايران گردان، ١٣٧٧. 

نوربختيار، رضا، اصفهان موزه هميشه زنده،  چاپ چهارم، کتابخانه ملي، فروغ دانش،١٣٧٢.
انصاري، مجتبي، تزيين در معماري و هنر ايران، دوره اسالمي با تاكيد بر مساجد، مدرس هنر، دوره 

اول، شماره اول، پاييز ١٣٨١.
بوركهارت ،تيتوس و سيدحسين نصر، جاودانگي و هنر، ترجمه:آويني، سيدمحمد، تهران انتشارات 

برگ،١٣٧٠ .
پاپادوپولو،الکساندر، معماري اسالمي،ترجمه:دکتر جزني، حشمت، تهران، مرکزنشرفرهنگي رجاء، چاپ 

اول، ١٣٦٨ .
پاکباز، رويين، دايره المعارف هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، فرهنگ معاصر، تهران، ١٣٨٣ .

حق شناس، علي محمد،حسين سامعي، نرگس انتخابي، فرهنگ معاصر انگليسي- فارسي،چاپ پنجم، 
فرهنگ معاصر،١٣٨٤ .

دونيس، ا، دانديس، مبادي سواد بصري، ترجمه: سپهر، مسعود، سروش، تهران ١٣٦٨.
زكي، محمدحسن و محمد خليلي و محمدعلي اقبال، صنايع ايران، ١٣٢٠.

شهرهاي امروز کشيده مي شود، نمايان است. بنابراين آن 
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که رويکرد هاي گوناگون هنر ديوارنگاري ايران را در يک 
سامانه تعريف نمايد. 
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شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۱۷
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تهران، خيابان كارگر جنوبي،    
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كمالي، ماخذ عكس: رضا محمدي، 

بهار ٨٦
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