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  پیشگفتار
  

 و هنـري  هـاي  ویژگـی  از برخـورداري  ضـمن  کـه  شـود  مـی  گفتـه  هنرهـایی  از دسـته  آن بـه  کاربردي هنرهاي
 و دسـتی  صـنایع  شـامل  کـاربردي  هنرهـاي  از اي عمده بخش. باشد داشته نیز خاص عملکردي ختی،شنا زیبایی
 از دیگـري  بخش. است گري شیشه و آن به وابسته صنایع و کتابت فلزکاري، سفالگري، چون آن زیرگروه هنرهاي
 هـاي  آرایـه  بـه  عمومی نگاه. است معماري هاي آرایه همان یا معماري به وابسته تزیینات شامل کاربردي هنرهاي
 موشـکافانه  و  دقیق نگاهی با که حالی در هاست، ساخته این تزیینی و آرایشی هاي جنبه بر مبتنی ایران معماري

 تزیین و فرم و شکل بر عملکرد برتري با عموماً اسالمی، دوره در ویژه به اش، وابسته هنرهاي و ایرانی معماري به
 مشـاهده  را تـزیین  و فـرم  بـر  کـارکرد  ارجحیـت  از درجه این تمدنی، کمتر ريِمعما در واقع به. شویم می مواجه
 هنرمنـدان  مـذهبی  و دینـی  هـاي  دیـدگاه  از برخاسته که ایرانی، هنر در تصویرسازي خودخواسته منع. کنیم می

 و عاتابـدا  سـبب  عکـس  به بازدارد آفرینش و خلق از را بوم و مرز این هنرمندان آنکه جاي به است، بوده ایرانی
 کنندگی کسل و یکنواختی از مانع تنها نه خود خالقیت با هنرمندان این که طوري به است، شده فراوانی ابتکارات
 همـین  به. اند ساخته دور بودن سطحی و رو از را آن خود هنر کردن رمزآلود با بلکه اند، شده هایشان ساخته دست
 هـاي  الیـه  در تعمـق  و سـیر  از ناگزیر ایرانی، معماري هنر ونگوناگ هاي جلوه با مواجهه در مندي عالقه هر دلیل

 تجربه را آن در نهفته هاي زیبایی و معنا کشف لذت آن، در مستتر معناي درك ضمن تا است آن نهان و پوشیده
 محـاق  واژه دانیم، می که همچنان. باشد» رفتن محاق به« هنر، به نگرشی چنین از تعبیر ترین مناسب شاید. کند
  . باشد دارا را خود اثربخشی همچنان اما باشد، شده پنهان ابر زیر در خورشید یا ماه که دارد حالتی به رهاشا

 از را ایهـام  و سـازي  خالصـه  تجریـد،  چون مفاهیمی معاصر و مدرن هنر دنیاي در که آنجاست توجه جالب
 قـدمتی  کم دست ایرانی و اسالمی رهن در تجرید که حالی در کنند، می ارزیابی اخیر سال صد دستاوردهاي جمله

 سـبب  به شده یاد مفاهیم از پیروي ضمن نیز ایرانی معماري هاي آرایه. دارد) اسالم ظهور با همگام( ساله 1400
 و اهمیـت  هـا  دوره همـه  در خـود  نافـذ  و قـوي  بیان با و داشته تر افزون کارکردي اش، گیري همه و وسعت تنوع،

 امـروز  به تا تاریخ دمان سپیده از که مؤثر چنان آن عملکردي. است داشته مومیع رسانه یک با مشابه عملکردي
 سـکونت  دوران به طوالنی بس اي پیشینه با معماري هاي آرایه. است نداده دست از را خود اهمیت و داشته ادامه
 نگـرش،  نوع فرهنگ، از بازتابی واقع به مکان هر و عصر و دوره هر در بناها آراستن. گردد بازمی غارها در ها انسان
 معمـاري  بـه  اش وابسـتگی  سـبب  بـه  معمـاري  هـاي  آرایـه . اسـت  بوده آن مردمان دینی تعلقات و رسوم و آداب
 سـاکنان  قـومیتی  تنوع همچنین و شده ساخته بناهاي کاربردهاي بناها، شکل و فرم منطقه، اقلیم به ناخواه خواه
. اسـت  کرده تجربه را جدیدي اقوام حضور تاریخی دوره هر در که ما کشور در ویژه به دارد؛ فراوان وابستگی آنها

 و مـرز  ایـن ) وابسـته  تزیینات و( معماري هنر بر آنکه از بیشتر بودنشان مهاجم و میهمان از نظر صرف که اقوامی
 مرزهاي فراسوي به ودخ با را ایرانی معماري هاي نشانه و ها المان که چندان. اند برده بهره آن از بگذارند تأثیر بوم
 نشانی با اسالمی هنر هاي جلوه وجود مدعا این شاهد. اند کرده حک خود معماري آثار بر و اند برده یادگار به ایران
  . است افریقایی کشورهاي برخی و) اسپانیا( اندلس و ایتالیا ترکیه، هندوستان، معماري آثار تارك بر ایرانی هنر از
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 هـاي  آرایـه  تحوالت تاریخی سیر به اشاره بر عالوه مجزا، فصل ده قالب در تا است شده سعی نوشتار این در
 بـراي  آنهـا  از آگـاهی  کـه  فنـونی . شـود  مطالعـه  و بررسـی  تفکیک به استفاده مورد هاي روش و فنون معماري،

 هاي جنبه از پاسداري نگهداري، و حفاظت: رسد می نظر به سودمند و ضروري نظر چند از معماران و دانشجویان
 سـیر  ادامـه  و بـومی  و ملـی  نگـاهی  با معاصر، معماري در ویژه به بازتولیدشان، و تولید آنها، در موجود ارزشمند
 و وقفـه  بـا  گوناگون دالیل به اخیر سالیان در رسد می نظر به که تحولی. زمانه مقتضیات با همگام ها آرایه تحول
 میسر تاریخی و مطالعاتی نگاهی با صرفاً معماري هاي آرایه ندارزشم هاي جنبه بازخوانی. است شده مواجه سکون
 در اسـاس  همـین  بـر . آنهاسـت  اجـراي  هـاي  شـیوه  و اهـداف  نگـرش،  با کامل آشنایی نیازمند بلکه بود؛ نخواهد
 نقاشـی،  بـري،  آهـک  تزیینـات  و بـري  گچ آجرکاري، تحوالت و تاریخ با خوانندگان کتاب، این مختلف هاي بخش

. یافت خواهند آشنایی فنی نگاهی با کاري آیینه و شیشه ،)حجاري( سنگی هاي آرایه کاري، کاشی ،چوبی هنرهاي
 شـود  اسـتفاده  تصاویري از تا است بوده آن بر تالش و شده انتخاب اساس همین بر کتاب این در موجود تصاویر
  . باشد شده مشاهده مترک مشابه هاي نوشته در آن بر عالوه کند؛ برآورده بهتر را نظر مورد اهداف که

 کتـاب  ایـن  تـألیف  در کـه  دوستانی همه از را خود سپاس و قدردانی مراتب تا دانند می الزم خود بر مؤلفان
 آقـاي  جناب مطالب، فنی ویراستاري و بازبینی سبب به کیهانپور مهندس آقاي جناب. دارند  ابراز اند داشته نقش
 بـه  مشـایخی  عادلـه  خانم سرکار شان، ارزنده هاي راهنمایی و ها ريهمکا دلیل به» سمت« سازمان در رهبر تورج
 همکـاري  کتـاب  این نگارش در نحوي به که دیگري همکاران و دوستان همچنین و ویراستاري و بازخوانی سبب
: انآقایـ  و ها خانم است، شده استفاده کتاب این در آنها تصاویر و تقریرات مطالب، ها، راهنمایی تجارب، از یا کرده
 عاطفـه  بـر،  نیـک  مـاهنوش  کیخـا،  ایمـان  بهـروز،  مهـال  شـیرویی،  نویـد  ملکیان، حمید مهندس شعبانی، فاطمه
 حمیدرضـا  عـالی،  وش اسـداهللا  داوود کریمـی،  امیرحسـین  دکتر فر، پویان پگاه گزلو، قره آرمین دوانی، پور حسین
 هـا،  نوشـته  از کـه  دیگـري  عزیـزان  یتمـام  همچنـین . الرعایا امین حسن یاد زنده و مستوفی علی مهندس چمن،
  . است شده استفاده منبع ذکر با کتاب این در آنها هاي مقاله و تألیفات


