چكيده
سزمي ايران در دوره اسلمي شاهد افت و خيزهاي بسياري در زمينههاي اجتمعي ،سياس،
فرهنگي و هني بوده است .اما در تامي ادوار تاريخي ،هن ايران ،در جستجوي نيوهاي
آسمن بوده و كوشيده تا با وسايل كه دارد با اين نيو ارتباط برقرار سازد و از قديمترين
زمان ،اگر چه هن امري عادي و معمول بود ،اما ايرانيان براي زيبايي ،مقامي بلند قائل بودند.
هن ايران بر تزيي مبتني است .اين تزيينات كه گاهي نشان دهنده عادات و عقايد ديني بوده،
ميتوانسته عميقترين تأثي را در انسان و محيط زندگي او بهوجود آورد .با روي كار آمدن
سلجقه در مشق ايران ،دوران درخشان فلزكاري اسلمي آغاز گرديد .آثار باقيمنده از اين
دوره نشاندهندهي اوج درخشش هن فلزكاري در ايران است كه نشانهها و نقوش اين آثار
در دنياي معاص ميتواند پر از ناگفتهها و پيامهاي معنوي و اجتمعي باشد .در اين پژوهش
سعي شده با بهرهگيي از نقوش انتزاعي شده فلزكاري دوره ي سلجوقي و انتقال اين نقوش به
محيطهاي زندگي اجتمعي ،مردم را نسبت به فرهنگ ،هن ،تدن و هويت خويش آشنا نوده
تا در كنار بهرهگيي از اين موارد ،آرامش و زيبايي هرچه بيشت را در فضاهاي شهري ،ايجاد
نايد .فضاهاي سبز اماكني است كه افراد را براي لحظات به آسايش جسم و روح فرا مي خواند
و از آنجايي كه در اين اماكن ،انسان به آرامش و آسايش روحي و جسمي مورد نياز دست
مييابد ،لذا كار بر روي اين محيطهاي سبز ،بيش از پيش نيازمند دقت و توجه است .فضاهاي
سبزي كه عامهي مردم از آنها استفاده ميكنند امكانات خاص خود را در حوزهي مبلمن شهري
ميطلبد .وجود نيمكت ،سطل زباله و روشنايي از بديهيترين عناص مورد نياز در فضاهاي سبز
شهري است.
استفاده از منابع فرهنگي -هني غني ايران -اسلمي در گونه هاي مختلف هن اسلمي بهصورت
بديع و نو ،مي تواند در همهنگ نودن اين غناي فرهنگي -هني با نوآوري ،ابداعات و
ابتكارات امروزي جهت كاربرد در تزيي بناها و مبلمن شهري و ساير اقسام هن ،در جهت رفع
نيازهاي روحي ،بصي و اقتصادي فردي و اجتمعي تأثي به سزايي داشته باشد.
در اين بررس ،از نقوش و طرح هاي به كار رفته در فلزكاري دوره ي سلجوقي ،براي آراست
مبلمن فضاي سبز ،استفاده شده كه از اين طريق با ارائه راه و روش تازه ،در آراست فضاهاي
شهري ،مي توان هويت اصيل ايران -اسلمي را در اينگونه فضاها ،احياء نود.
در اين مقاله ،گامي نو در جهت به كارگيي آرايه ها و عناص سنتي ايران ،در زندگي امروزي
و مدرن شهري برداشته شده ،تا زمينه ساز فعاليت ها و پژوهش هاي آت در اين حوزه باشد.
فرضيات:
 -1آرايه ها و عناص تزييني اسلمي -ايران داراي معني و مفهوم هستند.
 -2مبلمن فضاي سبز شهري از نظر فرم و معنا تأثي مستقيمي در ترويج فرهنگ اسلمي و هويت
بخش به فضاي شهري دارند.
اهداف:
 -1ترويج فرهنگ و تدن ايران -اسلمي از طريق انعكاس مفاهيم مليتي -مذهبي در تزيي
مبلمن فضاي سبز شهري.
 -2استفاده از عناص فرهنگي و هني در گونه هاي مبلمن فضاي سبز شهري از طريق پردازش و طراحي.
 -3دستياب به شهري با هويت و ظاهري اسلمي.
روش تحقيق :تاريخي ،تحليل ،توصيفي و تطبيقي.
روش گردآوري اطلعات :كتابخانه اي و ميدان.
واژگان كليدي :نقوش تزييني ،فلزكاري سلجوقي ،مبلمن فضاي سبز ،هويت ايران

*

دكت مهناز شايسته فر

دانشيار گروه هن اسلمي ،دانشكده هن دانشگاه تربيت مدرس
* اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقات با عنوان "كاربرد عناص تزييني هن اسلمي بر عناص شهري" است كه به سفارش سازمان زيبا سازي شهر تهران و با استفاده از بودجه نبدال
ماده  45قانون توسعه چهارم در سال  1385توسط نويسنده ي مقاله به اتام رسيده است.
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مقدمه
ايرانيان در طول زندگي خود بر روي نجد عظيم ايران ،بارها عامل انتقال شاخصههاي بزرگ مهم
مدنيت و فرهنگ شده اند .از آنجا كه در پس انقلبها ،پيوزيها ،شكستها و ناكاميها،
هن بزرگتين بنمايه و صفت خاص ايرانيان بوده ،لذا جامعه شناسان هن معتقدند كه يك از پايه
هاي تقويت هن يك سزمي ،ايجاد عشق و علقه به هنهاي مختلف بومي در ميان مردم همن
كشور است؛ زيرا هن با زندگي پيوندي بسيار نزديك دارد .بنابراين استفاده از نقوش و تزيينات
آثار به جا مانده از گذشته ،با هدف پيوند بيشت فرهنگ و هن فراموش شده با زندگي امروزي
مردم ،مي تواند راهكاري بسيار هوشمندانه براي ارتقا ارزش هاي فرهنگي ايران اسلمي باشد.
يك از موضوعات عمومي كه تغيي و تحول در آن باعث ايجاد تأثيات مثبت روحي و
زيباشناسانه در تفكر مردم نسبت به استفاده از فضاهاي عمومي ميشود ،كار بر روي فضاهاي
سبز شهري است .فضاهاي سبز يك از جايگاههاي مورد لزوم در سطح شهر است كه مي تواند
در بهبود روحيه و تعاملت اجتمعي افراد ،نقش ارزنده ايفا نايد .فضاي سبز شهري كه همراه
با مبلمن كارآمد و زيبا ،نقش هايي چون؛ فضاآرايي محيط هاي شهري ،پاكيزگي و سلمت،
هويتبخش ،زيبايي ،آسايش و  ...را برعهده دارد ،بايد از جنبه نوع تزيينات بهكار رفته ،مورد
بازنگري و اصلح قرار گيد .استفاده از نقوش دوران اسلمي ،خصوصاً فلزكاري شكوهمند
دوره ي سلجقه ،بر فرم و تزيي فضاي سبز شهري ،از جمله اقدامات است كه هويت فراموش
شده اما پرمعنا و اصيل ايران اسلمي را به مردم يادآوري خواهد نود.
هن فلزكاري دوره سلجوقي ،در فرهنگ و هن ايران حائز اهميت فراوان است .به طور كل
صنايع دستي ايران ،بهويژه تزيينات هن فلزكاري ،كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار ميگيد،
تجلگاه سنن ،آداب و رسوم قوم ايران است .هن فلزكاري كه از ادوار كهن به علت وجود
كان هاي بسيار غني و پربار فلز در ايران ،پيوسته با زندگي مردم ايران ،شيك و دمساز بوده ،تا
اواخر دوران پرشكوه سلطي صفوي ،دوام يافت اما اوج شكوه آن در عص سلجقه بوده است.
در اين پژوهش ،ضمن معرف برخي آثار برجسته فلزكاري سلجقه و سپس مطالعه طرحهاي
انتزاعي نقوش به كار رفته در آنان ،در قالب تصاوير و طرح هاي بديع و نو ،سعي در افزايش
كارآيي مبلمن فضاي سبز ،ترغيب افراد به استفاده و تأمل در عناص و نقوش به كار رفته در
آنان و در كل افزايش هر چه بيشت آسايش و زيبايي هاي فضاي سبز شهري شده است .اين
بررس مسي ي پويا و جديد را در برقراري ارتباط با فرهنگ و هن گذشته ايران ،به منصه ظهور
ميگذارد كه از آن طريق مي توان عناص كيفي و زيباي هن گذشته را زنده نود و در زندگي
امروزي به كار گرفت .يك از نتايج اين تعامل و پويانگري فرهنگي ،انتقال اصول و ويژگيهاي
فرهنگ ايران ،به نسل هاي بعد و هويت بخش به زندگي شهري امروز است.

 -1ارنست ،كونل ،هن اسلمي ،ترجمهي يعقوب آژند،
تهران ،انتشارات مول.1376 ،
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هن فلزكاري عص سلجوقيان
با به قدرت رسيدن سلجوقيان در سال  429/1307كه از قبايل تركمن بهشمر ميرفتند و از
دشتهاي قرقيزستان به بخارا و ايران حمله برده و در آن جا ساكن شدند ،عنص ترك در جهان
1
اسلمي شوع به ايفاي نقش نود.
دورهي سلجوقي ،دورهي جنگهاي شديد و طولن بود و سختي و مشقت ،قحطي ،بيمريهاي
واگيدار ،جور و تعدي ،نادان ،جهالت و خرافات در همهجا شيوع داشت .اما از سويي ديگر،
در اين دوره ،تدن ايران به اوج دستاوردهاي ديني و دنيوي خود نائل شد كه اين نكته قابل
تأمل و ارزشگذاري است .در واقع هنگاميكه سلطي سلجوقي ،با اصول تدن و فرهنگ و
هن اسلمي آشنا شدند ،به فعاليت هني مختلفي روي آوردند كه در ايران ،بيالنهرين و آسياي
صغي به نتايج بسيار خوب رسيد .تركها خود به ندرت به كارهاي خلقه هني ميپرداختند و

كاربرد نقوش انتزاعي فلز كاري دوران سلجقه در طراحي مبلمن فضاي سبز شهري
بيشت با دادن سفارشات فراوان ،در تشجيع عناص محل ميكوشيدند.
بهطور كل ميتوان نقوش تزييني را به شش گروه نقوش انسان ،حيوان ،اساطيي ،گياهي،
هندس و خط نگارهها تقسيم نود .هندسه در تامي هنهاي اسلمي اعم از معمري و صنايع
دستي نودار است و با مفاهيم نادين كيهان و فلسفي پيوند مييابد .يك از كاربردهاي آن در
كنار هم قرار دادن و تكرار الگوهاي ساده ميباشد كه تا بنهايت قابليت گستش دارد .اشكال
گياهي بهصورت درخت طوب ،درخت زندگي و اسليميها در هن اسلمي قابل مشاهده است و
3
كمت نقش را ميتوان يافت كه فاقد تصاوير گياهي باشد.
در سدههاي نهم  -دهم /سوم  -چهارم ،ظروف فلزي را به سبك و سياقي كه از قديم در ايران
رايج بود ،ميساختند .سادگي و استحكام اساس ساخت آنها بود .اشياء فلزي در مقام مقايسه با
اشياء سفالي و شيشهاي كه در صورت شكست قابل تعمي نبود ،مقاومتر و بيشت مورد اطمينان
بوده است .به علوه ،در جهان آن روز با توجه به شايطي خاص ،كه در حفظ و حراست ،نقل و
انتقال و مقابله با هجوم و ويران در مقابل اشياء ميبايست لحاظ شود ،دوام ظروف و اشياءفلزي
4
بيشت بوده و موجب رواج و تكميل تكنيكهاي ساخت آنها در سدههاي بعد گرديد.
طبقه متوسط جامعه با حصول اطمينان و آرامش از سدهي دهم /چهارم به بعد به اشياء فلزي توجه
خاص مبذول داشتند .طبقهي مذكور كه از وضع اقتصادي بهتي برخوردار بودند ،ظروف و
اشياء فلزي را ساده و بپيايه و بدون تزيي در زندگي روزانه مورد استفاده قرار ميدادند .البته
بزرگان و اميان ،بهويژه شاهان و درباريان ،اشياء فلزي را همراه با تزيينات و تكنيكهاي ساخت
5
متنوع ،سفارش ساخت داده ،بهكار ميبردند.
اين گونه ظروف ،به علت نهي اسلم به ندرت از طل و نقره ساخته ميشدند؛ ول بيشتين
آنها با ترسيمت و نقوش طلكوب و نقرهكاري شده ،به شيفتگان اين هن وال و ارزنده عرضه
6
ميگرديد.
بهطور كل دو تكنيك ساخت مختلف يا مكمل يكديگر ،در ايران رواج داشته است .در يك
از تكنيكها ،سطح فلز را با طرحها و نقشهاي متعدد كام ًل ميپوشاندند و بدينگونه ظرف را
زيبايي ،تجمل و جلوهاي خاص ميبخشيدند و در ديگري زمينه را باز و ساده رها نوده تا نقش
7
برجستهتر نشان داده شود.
با روي كار آمدن سلجقه در مشق ايران ،دورهي درخشان فلزكاري اسلمي آغاز گرديد.
فلزكاري در اين دوره از شكوفايي و توسعهاي ويژه برخوردار شد؛ اين فن هميشه در سطح بسيار
8
باليي از كيفيت ساخت قرار داشت و اهداف هني منحص به فردي را برقرار مينود.
ظروف برتر ،طل و نقره ،طرحهاي تزييني جديدي را نشان ميدهد كه بهوسيله صنعتگران دورهي
سلجوقي بهوجود آمده است .اكث ظروف نقره سلجوقي ،كه حد فاصل سدهي يازدهم -سيزدهم/
پنجم /هفتم تهيه شده ،در موزهها و مجموعههاي روسيه نگهداري ميشود .ميناكاري ،طلكاري،
اشياء برنزي با تزيينات برجسته و منقوش و برنزكاري با ترصيع نقره و مس ،از نونههاي تزييني
بارز فلزكاري اين دوره هستند .اغلب آنها در آسياي ميانه يا قفقاز پيدا شدهاند و عبارتند از
كاسه ،گلدان و بطري كه بر روي آنها تصاوير پرندگان ،حيوانات ،اشكال نبات بهصورت
9
مشبك و خط نگارههايي به خط كوف ،بر زمينه اشكال طوماري نقش شده است.
طلكاري در اين دوره نيز ،بسيار ماهرانه و پرقدرت كار شده كه البته نونههاي زيادي از آنها
باقي نانده است .جواهرات سلجوقي اغلب شامل گوشواره و سينهبند هستند كه بعض از آنها
به شكل حيوانات و پرندگان تهيه شدهاند( 10.تصاوير1و)2
يك از مختصات طرحها و تزيينات ظروف دورهي سلجوقي 13،اشكال حيوانات و بهويژه شي
است كه بهصورت برجسته بر روي ظروف ،نقش بسته است .طرحهاي تزييني ،معمو ًل كنده و
حكشده و گاهي برجسته و در برخي نونهها ترصيع شده است .غالب تنگها و مشبهها و
جامهاي سلجوقي به تقليد از هن ساسان با س جانوران يا پرندگان تزيي شدهاند( 11.تصاوير3و)4
12
از جانب ديگر نقش پيكر انسان بر روي شمعدان مساجد روش مرسوم و متداول نبود.
نقوش به جا مانده از اين دوره ،گوياي فرهنگ و تدن مردم و ملتي است كه در شايط دشوار
زندگي آن زمان و بعد از سالهاي ركود هني در ايران ،در دوران فتح و تهاجمت اعراب ،كه
در حدود سه سده به طول انجاميد ،با استفاده از دستاوردهاي هني دوران حكومت هاي ايران،
2

 -2عبدالحسي ،زرين كوب ،روزگاران تاريخ ايران از
آغاز تا سقوط پهلوي ،تهران ،سخن،1378 ،
صص.461-462
 -3گاستون ،وايه ،هن اسلمي در سدههاي نخستي ،ترجمهي
رحمن ساروجي ،انتشارات گيلن ،چاپ اول ،1363 ،ص .75
 -4محمدتقي ،احسان ،هفت هزار سال هن فلزكاري در
ايران ،تهران ،نش علمي و فرهنگي ،1368 ،ص.137
 -5همن.
 -6همن ،ص.139
 -7آرتور ،اپهام پوپ ،شاهكارهاي هن ايران ،تهران ،نش
علمي و فرهنگي ،1380 ،صص . 84-85
 -8ارنست ،كونل ،پيشي ،ص .38
 -9موريس ،دياند ،راهنمي صنايع اسلمي ،ترجمهي
عبداله فريار ،تهران ،انتشارات علمي و فرهنگي ،چاپ سوم،
 ،1383ص .137
 -10همن ،ص .138
 -11همن ،ص .142
-12كاربرد طرحهاي اسليمي جهت تزيي اشياء فلزي در
اين دوره متداول گشت و به اوج تكامل خود رسيد .اين
سبك ،يادگار دوران پيش از تاريخ قبايل آريايي است كه
به اين كشور كوچ كردند و بر اين باور بودند كه نوشيدن
در ظروف كه به شكل جانوران پر توان و قوي ساخته شده
يا تصاوير آنها بر بدنه ظروف نقش بسته ،سبب ميشود
كه نيوي جانور به انسان منتقل شود( .محمدتقي ،احسان،
پيشي ،ص .)146
-13شيوه گزينش نقوش جهت ظروف و اشياء فلزي،
بستگي به ضخامت ،وزن ،بلندي و كوتاهي و از همه مهم
تر شكل آن ش داشت .با توجه به اين اصل ،چنانچه بر
روي آثار مختلف اين دوره ،نقش و ترسيمهاي يكسان
تزييني بهكار برده شده ،نبايد آن را حمل بر تقليد و اقتباس
هنمندان از يكديگر دانست.
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تصاوير1و :2بال ،نونه فلزكاري(جواهرات)
سلجقه ،با فرم حيوان
تصاوير3و :4پايي ،نونه فلزكاري سلجقه با فرم و
نقش حيوان.

 -14فضاي سبز شهري ،محوطهاي است كه جهت استاحت
و تفريح ،محيطي آرام براي گذراندن اوقات فراغت افراد
فراهم ميآورد .البته برخي از محيطها ،تنها از حوزه
زيباييشناس اهميت و كاربرد دارند مانند فضاهاي سبز كنار
خيابان ،بزرگراه ،ميادين ،باغچههاي كوچك و  ...اما برخي
از اين فضاها بسيار گستده بوده و داراي كليه تجهيزات
و امكانات جهت استفاده افراد در سني مختلف هستند.
 -15شهره ،خدابخش ،مبلمن شهري و شهروندان ،تهران،
نشيه ساخت و ساز ،شمره  ،24ارديبهشت  ،1382ص .33
 -16همن ،ص .34
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چون آلبويه ،آل زيار ،طاهريان ،صفاريان و سامانيان ،مجدداً شكوفا شد.
نقوش و طرحهاي فلزكاري دوران سلجقه هر يك گويا و برگيندهي مفاهيم و مضاميني
چون اجتمعي ،ديني و معنوي است كه با هدف حفظ و تكثي مظاهر هن و فرهنگ گذشتهي
ايران ميتوانند مجدداً در محيطهاي زندگي و عناص شهري امروزي به كار گرفته شوند.
مبلمن فضاي سبز شهري (نيمكت ،روشنايي ،سطل زباله) و نقش رنگ و نور
شهر كالبد زندگي است كه روح پرهياهوي انسانها و طبيعت در آن دميده ميشود و فضاي
سبز 14به همراه مبلمن زيبا ،آذين اين كالبد است .تاريخ پيدايش مبلمن شهري با تولد اولي
شهرها عجي است و قدمتي ديرينه دارد.
هر تدن و مليتي با توجه به فرهنگ ،دين ،آداب و سنن خود اقدام به طراحي فضاهاي زندگي و
در نهايت ساخت آن فضاها ميكند .در گذشته ،قرارگيي برخي از بناها با كاربردهاي عمومي
در مجاورت فضاهاي عمومي ،محيطي بسيار مناسب و دلنشي ،جهت توقف عابرين پياده،
ايجاد مينود كه نونههايي از اين قبيل به عنوان عناص ابتدايي مبلمن شهري بهشمر ميرفت.
اما با گذشت زمان و ورود تكنولوژي مدرن و از همه مهمتر ،ورود اتومبيل به داخل شهرها،
ساختار شهرهاي گذشته دگرگون شده و فضاهاي شهري داراي اشكال خاص با اجزايي متفاوت
15
شدند.
از ويژگيهاي فضاي شهر مطلوب ،همهنگي و متناسب بودن هر يك از اجزا مبلمن ،با فضايي
است كه در آن واقع شده .اجزاي مبلمن شهري ،داراي دو ويژگي اساس است؛ كاربردي بودن
و زيبايي و در صورت داشت هر دو ويژگي ،ميتواند نياز عملكردي و بصي شهروندان را
16
بهصورت توأمان برآورده سازد.
رشد فيزيك شهرها ،نيازهاي صنعتي ،تعويض و جايگذاري وسايل جديدتر ،كه همه بر اساس
شايط محيطي و زندگي غرب ساخته ميشد ،بدون در نظر گرفت فرهنگ جوامع سنتي ،مورد
استفاده قرار ميگرفت و اجازه نيداد تا استفادهكنندگان اين وسايل بينديشند كه بهجاي نفي

كاربرد نقوش انتزاعي فلز كاري دوران سلجقه در طراحي مبلمن فضاي سبز شهري
كوركورانه فرهنگ و تدن و هن خويش ،ريشههاي فرهنگي خود را نيز در كنار جريان نوگرايي
حفظ كنند .اين تقليد بدون برنامهريزي در طول ساليان دراز باعث ساخته شدن شهرهايي با
عناصي مغشوش ،متزلزل و بهويت گشت كه تاكنون فعاليتي مناسب براي ساخت مجدد
بافت ،شكل و فضا ،براساس فرهنگ غني و اصيل ايران -اسلمي صورت نگرفته است .در
اين مورد ،بازگشت به اجزايي از فرهنگ گذشته و هن زيباي سنتي ،ميتواند راهگشاي بسياري
از اغتشاشات و بنظميهاي بصي محيطهاي شهري باشد .زيرا هن معاص ميتواند در كنار
بسياري از عوامل مدرن ،ريشه در سنت داشته باشد .هني كه لطف و عمق درون را به شكوه
و جلل ظاهري ،اما بهويت فعل ترجيح ميدهد 17.مبلمن مورد بررس در حوزه ي فضاي
سبز شهري ،متنوع و گستده است اما وجود برخي از اجزاي مبلمن در فضاهاي سبز ،ضوري
و لزم است .نيمكت ،سطل زباله و روشنايي از مهمترين اين وسايل هستند كه در اين مقاله به
آنها پرداخته ميشود.
الف :نيمكت
نشستگاه در فضاي سبز ،تركز بسياري از فعاليتهاست .مكان است براي ميانسالن و
سالخوردگان ،براي دانشآموزان و دانشجويان و يا شايد استاحتگاهي است براي پاهاي
خستهي فروشندهاي دورهگرد .ميگويند دولتمردان همواره نيمكتهاي عمومي شهر را نادي
از انديشه ميدانند .همچني معروف است كه دربارهي يك شهر ،ميتوان بر حسب تعداد
نيمكتهاي آن داوري كرد .نيمكت و سكو ،براي كاربردهاي متفاوت و همچني سني مختلف،
نيازمند طراحي فرم و رعايت نكات فني خاص است و بايد نيازهاي همه اقشار استفاده كننده
را در نظر گرفت.
كاربرد اين نوع طراحيها ميتوانند در افزايش كيفيت بصي و زيبايي محيط و همچني مفاهيم
فرهنگي يك جامعه ،بسيار مؤثر باشند.
ب :سطل زباله
زندگي شهري ،برخلف زندگي ساده روستايي ،با مصف توأم است .لزوم طراحي و ساخت،
در چني شايطي است كه موقعيتدهي و نصب درست انواع زبالهدان با كاربردها و فرمهاي
متنوع ،بيش از پيش ضوري مينايد .فضاهاي سبز شهري بهعنوان محيطي زيبا ،سال و پاكيزه
18
كه در هر شايطي بايد پاك و سسبزي خود را حفظ نايد ،بسيار به اين عنص نيازمند است.
در فضاهاي سبز شهري ،زبالهدان نيز بايد در همهنگي كامل با ديگر عناص بصي شهري قرار
گيد .در چني محيطهايي ،زبالهدان بهت است با معابر ،مسيها و گذرگاههاي محيط در ارتباط
19
باشد .همچني استقرار زبالهدان در نزديك نيمكت ،بسيار توصيه شده است.
ج :چراغ روشنايي
وجود چراغ روشنايي در فضاهاي سبز شهري ،جزء لينفك اين محيطهاست .فضاهاي سبز
بدون روشنايي در شب ،به محلهايي جرم خيز ،تبديل شده كه ميتواند امنيت ناحيه و شهر را با
20
خطرات زيادي مواجه كند.
مبلمن فضاي سبز شهري بهعنوان عنصي مهم در شهر ،نقشهاي مهمي را برعهده دارند؛
رساندن مفاهيمي چون حس زيبايي ،آرامش ،مقاوم بودن ،كارايي ،غناي فرهنگي و  ...همگي از
نقشهايي است كه ميبايست به خوب انتقال داده شوند .براي ايجاد تحول در محيطهاي سبز،
كار بر روي مبلمن ،آسانترين مرحله است زيرا ايجاد تغيي در اين حيطه ،به سعت نود عيني
پيدا نوده و چهرهي پر از تضاد فضاهاي سبز را به آرامش فرا ميخواند 21.انسان بهطور فطري
ستايشگر زيبايي است و تايل زيادي به آراست محيط اطراف خود دارد .علوه بر پاسخگويي
به فطرت كملجو و زيباييگرايي انسان ،زيباسازي يك شهر ،با گستش فضاي سبز ،نقاشها،
حجمهاي باارزش هني و مبلمن زيبا ،ميتواند بستي مناسب براي ارتقا سليقهها ،پسندها و
22
ارزشهاي زيباشناس و هني و در نتيجه ارتقا فرهنگي شهروندان باشد.
در طراحي فضاي سبز شهري ،تزيي و رنگ از مهمترين عناص زيباسازي محيط و رساناي پيام است.

 -17در كنار توسعه ساختمنها ،خيابانها و مبلمن شهري،
نياز به ايجاد فضاهايي سبز ،همهنگ با محيط و فرهنگ،
به شدت احساس ميشود زيرا با توجه به سابقهي فرهنگي
ايران ،هر شهر بايد با حفظ عناص قديي ،در كنار آثار
مدرن ،بافت همگون خود را حفظ كند .مهناز ،شايستهفر،
تطبيق و كاربرد آرايهها و عناص تزييني اسلمي– ايران در
مبلمن شهري جهت هويت بخشيدن
به فرهنگ و تدن اسلمي ،پروژه تحقيقات ،تهران ،سازمان
زيباسازي شهر تهران و موسسه مطالعات هن اسلمي،1385 ،
صص .403-404
 -18استقرار زبالهدان نبايد به صورت اتفاقي انجام پذيرد،
بلكه بر اساس نرخ تردد و ازدحام مردم در يك محدوده يا
نقطهاي خاص نصب شود .به طور مثال وجود زباله دانهاي
متعدد در برابر يك فروشگاه بزرگ يا مدرسهاي پر از
دانشآموز ،امري شايسته است.
 -19رضا ،مرتضايي ،طراحي مبلمن براي خيابان :زبالهدان و
گلجاي ،مجلهي شهرداريها ،شمره 1379 ،18؛ بنا ،بتا،
صص ،67-71
 -20همن
 -21تزيينات كنون مبلمن پاركها ،سليقهاي است و هر
كدام از نيمكتها ،روشناييها ... ،داراي رنگ ،تزيي و
گاهي فرمي متفاوت هستند .گاهي نيز تزييهايي با تقليد از
مدرنيسم غرب به چشم ميخورد كه حتي اغلب ناسازگار با
شايط محيطي و اقليمي است و همي پديده باعث تخريب
و از كار افتادن زود هنگام مبلمن شهري ميشود.
 -22مهناز ،شايستهفر ،تطبيق و كاربرد آرايه ها  ،...پيشي،
ص .437
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-23جوهانز ،اتي ،كتاب رنگ ،ترجمهي محمدحسي
خليل ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمي ،چاپ دوم،1367 ،
ص .4
 -24سيوس ،شميسا ،فرهنگ اشارات ،انتشارات فردوس،
چاپ اول ،1377 ،ص .526
 -25حميد ،توكل ،رنگ در تصوير سينم ،استاد راهنم
دكت اكب عالي ،پاياننامه كارشناس ارشد پژوهش هن،
دانشگاه تربيت مدرس ،1378 ،ص .83
 -26عصمت ،حيدري ،نقش رنگ در تزيينات معمري
اسلمي ،پاياننامه دوره كارشناس ارشد رشتهي باستانشناس،
استاد راهنم دكت مهناز شايستهفر ،دانشكده علوم انسان،
دانشگاه تربيت مدرس ،سال  ،1382صص .31-35
 -27هنگاميكه انتخاب رنگ در اجزا و عناص شهري،
خصوصاً مكانهايي كه با شادي و نشاط ارتباط پيدا
ميكند ،با دقت انجام شود ،همچون فضاي سبز ،احساس
رضايت اجتمعي از محيط ،محصول و خدمات را براي
مجموعه شهر به ارمغان ميآورد.
 -28شبنم ،منادي زاده ،ارتباط نقاش و معمري ،پاياننامه
دوره كارشناس رشته نقاش ،تهران ،دانشگاه آزاد اسلمي،
 ،1373ص چكيده.
 -29براي كاربرد رنگ ،تئوريهاي خاص وجود دارد .به
اين معني كه هر رنگي با رنگ خاص خود تشكيل «مكمل
رنگي» را ميدهد كه در كنار يكديگر با طول موجهاي
كوتاه و بلند به درك يكديگر كمك ميكنند .مث ًل مكمل
رنگ آب ،نارنجي و مكمل بنفش ،رنگ زرد است.
 -30عل ،كلنتي ،افسدگي بر شهرهاي ما حكومت
ميكند ،شهرداريها ،سازمان شهرداريهاي كشور ،سال
دوم ،شمره  ،1380 ،24ص.-69 78
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نور و رنگ ميتواند انسان را از خود برهاند و او را از افسدگي نجات دهد ،پس در طراحي
محيطهاي مصنوعي از جايگاه مهمي برخوردار است .رنگ يك از صفتهاي اشياء است و
بايد در ارتباط و همهنگي با صفات ديگر ،انتخاب شود .چه اين صفات مشاهدهيي باشد مانند
خط و فرم و چه ادراك مانند هويت .رنگ برخلف فرم ،حجم ،نا و يا كفسازي در ليهاي
پنهان قرار دارد و بسياري از ما هنگام طراحي يك فضا و ديگر عناص ،كمت به تأثيات روان
آن ميانديشيم .در دستورالعملها و ضوابط طراحي هم كمت به مقوله رنگ پرداخته ميشود.
زمان كه بدون توجه به معان نهفته در رنگها ،از آنها استفاده ميشود ،محيط به مكان
ناراحت كننده و ناخوشايند تبديل ميشود .رنگ يك از عناصي است كه در كنار نور ،بافت،
فرم و شكل بر ادراك بصي افراد از محيط ،تأثي مستقيم ميگذارد 23.هر رنگي علوه بر اينكه
مشخصه يك پديده يا شيئي است ،شامل يكسي مفاهيم و سمبول ها و داراي رمز و راز هستند.
رنگها داراي وزن ادراك هستند .به اين عبارت كه؛ رنگهاي روشن ،سبكتر هستند مانند
رنگ زرد ،روشنترين رنگها ،ناد آخرت ،شگفتي ،سلطنت ،نور ،روشني و دانش است .رنگ
زرد تا حدي نشاطآور است و در بي قدما نيز داراي مفاهيمي بوده از جمله اينكه آنها رنگ
زرد را بدترين رنگها ميدانستند و از آن بيشت بهعنوان صفت پژمردگي و رنگ چهره عاشق نام
برده ميشود 24.رنگهاي تيه ،سنگيتر هستند مانند رنگ آب تيه ،احساس بزرگي و قدرت
را نشان ميدهد و نشانه وقار و تحول است ،آب هنگامي كه بهسوي سياه ميرود ،بيشت نايش
اندوه غيقابل تحمل است 25.رنگ سياه در اين مورد استثناست ،اين رنگ در مقابل رنگ سفيد
قرار دارد و به معناي ظلمت ،تاريك ،سكوت ،انتظار و به معناي عدم وجود و خال بودن را القا
ميكند .رنگهاي گرم نزديكتر حس ميشوند و فضا را تنگتر ميكنند مانند رنگ قرمز ،به
معناي تاريك متاكم ،حرارت درون و باطني دارد و ناد حيات زندگي و دانش معرفت است.
در حالكه رنگهاي سد ،فضا را دورتر و وسيعتر نشان ميدهند ،مانند رنگ سبز ،به مفهوم
ميانهروي ،اعتدال ،تفكر ،آرامش خردمندانه ،اميدواري رنگ گياهان و نشانه باروري است 26.در
ضمن بايد توجه داشت كه چگونگي در كنار هم قرار گرفت رنگها و نقشهاي زمينه ،نيز بر
اين كيفيت و كميت ابعاد تأثي ميگذارند.
ايجاد حس وحدت در عي وجود تنوع ،با كمك رنگ ،در كنار ساير عوامل ،نياز هر فضا يا شهر
است 27.رنگها در كنار يا روي هم ،خاصيت يكديگر را تشديد و يا تضعيف ميكنند .در اين
تأثيات ،شديدترين تأثي ،در مقابل سياه و ضعيفترين ،در مقابل سفيد خواهد بود .به اين معني
كه رنگها روي سطح سياه ،درخشانتر و بزرگتر ،نايان ميشوند و روي سطح سفيد ،خود
را از آنچه كه هستند كمت نشان داده و رنگ ،ضعيفتر ديده ميشود .در سطوح خاكستي ،به
رنگ خاكستي ،رنگها امكان مييابند آنچه را كه
كم ِ
دليل بازتاب متعادلتر و جاذبهي بسيار ِ
هستند و بازتاب ميدهند ،نايش دهند .اين خاصيت در شب و روز متفاوت است .رنگي كه در
روز ،بيشترين ديد را دارد ،در شب و در نور مصنوعي ،در ردههاي پاييتري قرار ميگيد ،پس
مكان و زمان ديده شدن هر تصوير ،فرم و نوشته ،در بهكار بردن رنگ خاص ،براي آن مسألهاي
مهم است .اگر رنگ با شكل غي از آنچه تعريف شده يا در جايي كه براي آن مناسب نيست،
مورد استفاده قرار گيد ،سبب تشديد يا تضعيف خاصيت هر رنگ شده و باعث نودي تازه و
28
ناهنجار ميگردد.
رنگ عنصي است كه با عواطف و احساسات بش س و كار دارد و حاوي اخبار و اطلعات
زيادي است .در طراحي و تزيي مبلمن فضاي سبز شهري ،در نظر نگرفت پيامهاي نادين و از
همه مهمتر ،پيام جهان رنگها ،نتايج ناخوشايندي در بر خواهد داشت .پيام جهان رنگ ،تحت
عنوان نظامنامه ايني رنگ ،در قالب قانون خاص ،در همهجا يكسان است و هدف اين قانون،
تضمي شايط كاري سال و اين ،براي مردان و زنان است.
رنگها 29ميتوانند از نظر بيان و القاي احساسات ذهني و روان نيز نقش داشته باشند .آدمي
سالهاست در جستجوي ساخت تركيبي رنگهاست كه علوه بر همهنگي و جذابيت ،آرامش
را نيز براي بيننده به ارمغان آورد .رنگ سبز ،رنگ مورد علقه شهرداري هاست .مسؤولن
شهري هر وقت ميخواهند رنگي به چهره شهر بدهند ،از اين رنگ استفاده ميكنند 30.رنگ
سبز از نظر روانشناس ،اصو ًل رنگ آرامبخش است و ميتواند فضاي شهرها را از نظر روان

كاربرد نقوش انتزاعي فلز كاري دوران سلجقه در طراحي مبلمن فضاي سبز شهري
براي انبوه مردمي كه در مراكز انسان تجمع كردهاند ،قابل تحملتر نايد .از نظر زيباييشناس،
تاشاي درختان سسبز در يك محيط پاكيزه ،همراه با امكانات مناسب ،انسان را به آرامش و
آسايش فكري ميرساند و امروزه ثابت شده است كه بعض درختان با ترشح مادهاي خاص،
حالتي خلسهوار و آرامشبخش در انسان ايجاد ميكنند .بنابراين وجود رنگ سبز ،در شهر و
فضاهاي سبز ،در ايجاد تعادل عصبي انسان ،نقش عمدهاي ايفا ميكند .انسان عص حاض به
علت مسائل شهرنشيني و دنياي ماشيني و صنعتي بيش از هر زمان ديگري در فشار شديد عصبي
و روان است .علوه بر اين بسياري از بناها ،ساختمنها و اجزاي كوچكتر شهر ،چون مبلمن
شهري ،بدون رعايت شايط روان افراد ،احداث شدهاند كه باعث خستگي روحي انسان ميشود.
در اين حوزه ،يك از سادهترين راههاي بازگرداندن آرامش به انسان ،استفاده از رنگها و
آرايههاي مناسب براي زيبا نودن فضاهاي شهري ،بهخصوص زيبايي مضاعف فضاي سبز است.
بهطور كل تزيينات فضاها و عناص شهري ،به همراه رنگ مناسب ،نقش خاص در زيباسازي
محيطهاي سبز شهري خواهد داشت.
اگر هن را با معيار احتياج بسنجيم ،حتي در تنهايي ظاهريش ،جزيي جدايي ناپذير از اجتمع
است .عمل حقيقي هن ،نودار ساخت كيفيت و نوع تفكر جامعه است .جستجويي مستقيم،
براي يافت موازنه از دست رفتهي زندگيهاي حس ،ذهني و اجتمعي است .بنابراين ،در هن
و فرهنگ سنتي ايران ،ميتوان آرايهها ،نقوش و رنگهايي را يافت كه زندگي شهري امروز،
به شدت به آنها نيازمند است .در كنار روي آوردن به گستش و طراحي اصول فضاي سبز،
براي آرامش افراد ،ميتوان به هن و فرهنگ اصيل ايران نيز ،رجوعي دوباره نود تا با تركيب
و همهنگ نودن عناص تازه و مدرن ،با آرايههاي سنتي و زيبا ،محيطي آرامبحشتر ،اصيلتر،
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زيباتر و در نهايت داراي هويت ايران بهوجود آورد.
هويت ايران و كاربرد نقوش انتزاعي فلزكاري در مبلمن فضاي سبز شهري
فرهنگ به معني همه عوامل است كه معنويات يك قوم را تشكيل ميدهد .معنويات يك قوم
تنها منحص به افكار و انديشههاي او نيست ،بلكه تظاهرات ذوق و انديشه او در وجوه مختلف
مادي و معنوي زندگان وي نيز مطرح است .كه انديشه و ذوق آدمي ،در آثار فلسفي و ديني
و مدن او ظهور ميكند ،به همن نحو هم در آثار هنياش متظاهر ميگردد و به همي سبب
است كه در مراحل عاليه ي فرهنگ و هويت يك ملت ،جدا كردن محصولت انديشه او از
يكديگر دشوار ميشود.
هن با زندگي پيوندي نزديك دارد و تار و پود آن از تجارب انسان بافته شده است .در گذشته
سطح هنشناس ،هن دوستي و اشتغال به امور هني در بي ايرانيان از همه جا بيشتر بوده
32
است .از قدييترين زمان ،هن نزد ايرانيان از رج و قرب قابل توجهي برخوردار بوده است.
هويت تدن مردم ايران ،چه باستان چه اسلم ،هويتي اسلمي و ايران است و اين دو در كنار هم،
با هم معني ميشوند .در اين هويت ،مولفههايي وجود دارد؛ مثل جهت دار بودن زندگي ،غايت
انگاري زندگي و تاثي و تبعيت از سنتهاي اصيل زندگي ايران كه مجموعاً هويت ايران را تشكيل
ميدهند .نسبتي كه هويت با هن دارد ،نسبتي شفاف و روشن ،در جهان سنت محور است .بنابراين
ميتواند عهدهدار رسالتي سنگي باشد به طوريكه به بينشها و اعتقادات مردم ،جهتي وال ببخشد.
هنمند از س ضورت كار ميكند و او خود جز ذرهاي ناچيز از جهان هستي نيست .ذرهاي كه
با تام ناچيز بودنش ،جزيي از طبيعت ،اجتمع و مردم است .پس با اين نگاه است كه هنمند با
ايدهي تازه به كشف جهان ميپردازد و ديدي نو ،به او اين اجازه را ميدهد كه احتياجات مردم
را در قالبي تازه برآورده سازد و همواره در اين راه است كه سنت به ياري او آمده و ابداع و
سنت ،در كنار هم ،نيازهاي مردم عص او را همسان با روش زندگيشان ،برطرف ميسازد.
براي احياء هنهايي كه قديي هستند ،بايد غبار زدايي كامل از تاريخ هن ايران انجام داد و
با نگاه علمي نوين امروزي ،همه آنها را دستهبندي ،تدوين و تبيي نود؛ و براي اين مهم بايد
آثار هني ايران را مورد بررس محققانه قرار داد .در آثار هني ايران ،چه باستان چه اسلمي،
آثار هني بسيار بنظيي ،وجود دارند؛ يك از عملكرهاي مهمي كه بايد در اين خصوص
صورت بگيد ،مطالعه ،تحقيق و نسبت اين هن با جهانبيني حاكم در آن عص و دوره است.

 -31مهناز ،شايستهفر ،تطبيق و كاربرد آرايه ها و  ،...پيشي،
ص .505
 -32يك از صفات خاص هن ايران در درجه ي اول ،آن
است كه اصول آن از تجربيات روزمره گرفته شده است.
آن چه را كه خوارمايه و بازاري است .ميآرايد و زيور
ميبخشد و مقام شاهي و خدايي ميدهد.
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تصوير :5صفحه مقابل ،چپ ،نيمكت پارك با
تزيينات حيوان فلزكاري سلجقه.
تصوير :6صفحه مقابل ،راست ،چراغ روشنايي با فرم
انتزاعي شده پرنده فلزكاري سلجقه.
تصوير :7صفحه مقابل ،پايي ،چراغ روشنايي با فرم
انتزاعي شده پرنده فلزكاري سلجقه.

 -33اوا ،ويلسون ،طرحهاي اسلمي ،ترجمهي محمدرضا
رياض ،تهران ،سمت ،1377 ،ص .145
 -34از اين رو بهكارگيي عناص و تجهيزات شهري كه
داراي قدمت تاريخي و فرهنگي باشد ،در فضاهاي سبز،
موجب ارتباط بيشتر شهروندان با آنها شده و همي
امر هويت و تعلق خاطري ميان آنها به وجود ميآورد.
همچني شايط اقليمي و زيست محيطي نيز در نوع انتخاب
مصالح مبلمن شهري و مكانياب آنها بسيار حايز اهميت
است .به طور كل ،گذشته فرهنگي يك ملت ،از عوامل
اصل شكلدهندهي وضعيت كنون و حتي آيندهي آن
است .تاريخ فرهنگي يك كشور ،به طور غيمستقيم بر
همه شئونات زندگي اعضا آن ،از جمله هن و طراحي،
تأثي ميگذارد .بنابراين ميتوان براي ايجاد جريان اصيل
و هويتساز ،دوباره به هن گذشته رجوع نود و آن را در
مظاهر زندگي اجتمعي بازتاب گستده بخشيد.
(فهيمه ،مزنيان ،مجسمههاي شهري ،زشت ،زيبا ،بلتكليف،
ماهنامه شهرداريها ،سال چهارم ،شمره  ،1381 ،39ص .)85
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ترديدي نيست كه دورهي سلجوقي ،يك از ادوار خلقه تاريخ جهان اسلم است .در اين دوره،
در همهي زمينههاي هني ،پيشفتهاي باشكوهي صورت گرفت كه يك از مهمترين اين
زمينهها ،فلزكاري بود .هنمندان اين دوران ،با استفاده از نقوش جانداران و حيوانات و گياهان،
محيط زيست خود را تداعي و انعكاس دادهاند .دليل اهميت موضوعات حيوان در تزيينات،
وابستگي حيات اقتصادي مردم به طبيعت ،شكار و كشاورزي بوده و اين نكته كه به وضوح در هن
33
ايران قابل مشاهده است را اكنون نيز ميتوان در طبيعت و فضاي سبز شهري مجدداً احيا نود.
امروزه فرمها و عناص انتزاعي مدرن ،جايگزين اشكال سنتي و فرهنگي گذشته شدهاند كه ارتباط
عميقتري با انسان دوران خود داشته است .فرق انتزاع مدرن با انتزاع سنتي ،در اين است كه انتزاع
مدرن ،مبتني بر فرهنگ ،بازتاب است ول انتزاع سنتي ،مبتني بر فرهنگ ،اصيل است .با هن
انتزاعي مدرن ،جز خود هنمند ،كس نيتواند ارتباط برقرار كند و آن را شح دهد ،در چني
قلمرويي ديده ميشود كه هن دقيقاً بازتاب است و بيانگر يك جهان كام ًل شخص است .هن
انتزاعي و مجرد بر اساس يك هويت بازتاب خلق شده است .در انتزاع سنتي ،هر كس ميتواند با
آن فرهنگ اصيل ،بنا به سابقهدار بودن و ريشهدار بودنش در نهاد همه انسانها ،ارتباط برقرار كند.
كاربرد روش مستقيم در فرمها و طرحهاي عمومي ،كه تفكر و تعمق را از مخاطب ميگيد،
باعث شعاري شدن و در نتيجه تضعيف بعد هني و نوعي احساس تحميل به مخاطب و در
نهايت ايجاد حس تنفر در او ميشود .ويژگي آثار هن اسلمي كه كمي دقت قابل مشاهده است
نادين بودن نقوش آن است ،بنابراين از اين شاخصه ي مهم كه كاربردي فراتر از روش مستقيم
دارد ،ميتوان براي آراست محيطهاي سبز شهري ،استفاده خلقه و مبتكرانه داشت .با اين وجود
طراحي فضاهاي شهري از جزييترين عناص گرفته ،تا ساختمنها و خيابانها ،بايد به گونهاي
باشد كه شهروندان به راحتي آن را درك كرده و بتوانند با شهر ارتباط برقرار كنند و از اين طريق
34
ريشههاي تاريخي و فرهنگي خود را دريابند.
بنابراين در اين بخش ،با تركيب اين نقوش در فرم و نقش مبلمن شهري ،سعي در آفريدن
نادهايي نو و تازه ،همراه با مفاهيم زيبا و اصيل ،در فضاهاي سبز هستيم كه در ادامه در قالب
تصاوير ،اين نقوش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در تصوير 5يك نيمكت پارك نشان داده شده كه با فرم و تزيينات صندوقچهاي فلزي از دورهي
سلجوقي نايان شده است .استفاده از نقش انتزاعيشدهي پرنده در اين تصوير ،بر روي نيمكت
منحني شكل ،رهايي و آرامش پرواز پرنده را ،در ذهن تداعي ميكند .نقشهاي پرنده در فضاي
سبز در حالكه مطابق و همهنگ با محيط ميباشد ،احساس از آرامش را با تركيب فرم منحني
و پرواز در ذهن مخاطب ايجاد ميكند .در واقع چني فضايي با نيمكت چوب و طرحهاي پرنده
و رنگ صندل فام كه از رنگهاي اصيل هن اسلمي است ،در عي هويت بخش به فضا ،افراد
را ترغيب به استفاده از آن ميكند .انسان بهصورت ناخودآگاه به حضور در فضاي شهري كه به
او حس آرامش و نظم و همهنگي ميدهد ،تايل دارد.
در تصوير  6چراغ روشنايي پارك نايان است كه با استفاده از نقش و فرم انتزاعي شده پرنده
طراحي شده است .پاركها سشار از رنگهاي متنوع هستند ،اما رنگ سبز در آنها حاكميت
دارد .همهنگي نور در قسمتهاي باليي فضاي سبز و بازتاب آن به آسمن و همزمان با اين
موضوع روشن شدن فرم پرنده ،تصويري بديع را در فضاي سبز بهوجود ميآورد .از آنجا كه
كارآيي چراغهاي روشنايي در تاريك نايان ميشود ،بنابراين تنها در چني زمان است كه
ميتوان زيبايي و اهميت شكل و فرم اين عنص را ملحظه نود.
در تصويري ديگر (شمره )7نيز روشنايي ديگري نشان داده شده كه همنند قبل ،از فرم پرنده
الهام گرفته است .فرم و تزيي پرندگان در مبلمن روشنايي پارك ،همهنگي خاص در فضاي
درختان سسبز بهوجود ميآورد .در واقع تداعيكننده همن طبيعتي است كه اين فرمها و اشكال
از آن گرفته شده است .اين دو تصوير در حالكه سليق هنمند سنتي گذشته را ميناياند،
در طراحي خوب دورهي معاص نيز ،همن علقه و سليقهي هنمندان گذشته را احيا مي نايد.
همچني تزيينات مناسب و هم راستا با فرهنگ ،براي آرامش روح انسان در همهي محيطها مورد
نياز است .در توضيح اين مطالب ،به طور اخص در تصاوير 6و 7ميتوان اينگونه اظهار نود كه
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تصوير  :8صفحه مقابل ،چپ ،بال ،چراغ روشنايي با
نقش پرندهي ساده شده فلزكاري سلجقه.
تصوير  :9صفحه مقابل ،راست ،چراغ روشنايي با فرم
نقوش اسليمي گياهي فلزكاري سلجقه.
تصوير :10صفحه مقابل ،چپ ،پايي ،سطل زباله با
فرم پرندهي ساده شده فلزكاري سلجقه.
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نحوهي قرارگيي فرم ساده شدهي پرنده ،بهگونهاي است كه علوه بر اين كه از رهاشدن نور در
فضاي بمرز آسمن ،جلوگيي ميكند و تام ميزان نور مفيد را به زمي و محوطه مورد استفاده،
بازتاب ميدهد ،خود نيز زيبايي ،ناد و سمبل از هن و فرهنگ گذشته را در اذهان افراد زنده ميكند.
در تصاوير  9و  ،8دو چراع روشنايي پارك ديگر نشان داده شده كه با استفاده از نقوش حيوان
و گياهي فلزكاري سلجقه ،فرم آن طراحي گرديده و در عي داشت نوآوري و زيبايي ،براي
آراست فضاي سبز مناسب است .هنگاميكه نور به طرف بال پراكنده ميشود ،نقش پرندهي
ساده شده در تصوير  8و نقش اسليمي در تصوير  ،9نايان و درخشان خواهد شد ،در نتيجه
همراه با روشنايي محيط ،اين حجمهاي نوران جلوهاي خاص به فضا ميدهد .همراه شدن فرم
پرنده ،پيچش نقش گياهي نور ،رنگهاي سبز درختان و لطافت شبهاي محيطهاي سسبز،
آرامش توأم با نشاط را به مخاطبي منتقل مينايد .در اين نونه ،فرم و تزيي چراغ روشنايي،
هر دو بر اساس هن سنتي اسلمي ،شكل گرفتهاند .به طور كل ،هن اسلمي ،هني سشار از
تزيينات است و نقوش تزييني استفاده شده در احجام باقيمنده ،جايگاهي فراتر از زيبايي ظاهري
دارد .اگرچه زيبا جلوه دادن آثار هني ،خود يك از شاخصههاي مهم هن اسلمي است ،اين
هن از ارزشهاي والتري هم برخوردار است.
در تصاويري ديگر (شمره هاي 11و )10سطلهاي زبالهي پارك مشاهده ميشود كه فرم
خود را از نقوش حيوان و گياهي گرفته است .در تصوير  10نقش سادهشدهي گياهي و در
تصوير 11پرندهاي ساده شده نايان است كه با رنگ سبز به صورت تيه و روشن ،به همراهي
رنگ زرد فرمي جذاب را آفريدهاند .وجود سطل زباله در يك مكان ،از ضوريات آن محل
محسوب ميشود و طراحان بايد اين نكته را در نظر داشته باشند كه طراحي سطل زباله ،آن
هم در محيطي كه بايد سشار از نشاط و آرامش باشد ،نياز به توجه و رعايت اصول خاص
روانشناس و زيباشناس دارد ،لذا در اين نونه سعي شده ،از فرم و رنگي استفاده شود تا مردم
را نه تنها به استفاده از اين عنص ضوري ،تحريك و تشويق نايند بلكه حضور اين عناص
شهري باعث آزردگي روحي افراد نشود .در كليه محيطهاي شهري ،زبالهدان بايد قابل رؤيت
بوده و استفاده از آن راحت باشد ول نبايد به عنوان عنصي مزاحم و پرزرق و برق جلوه كند.
لزم به توضيح است كه متأسفانه اكث مبلمن شهري ،خصوصاً عناص فضاي سبز ،از جذابيت
قابل توجه برخوردار نيستند و همي نكته ميتواند در عدم كارآيي اين عناص در درجهي اول
و سپس يك محيط بهصورت كل ،مؤثر باشد .بنابراين كاربرد چني عناص تزييني بر عناص
پارك در حي زيباسازي محيط و آشنا نودن افراد با هن سنتي ،در حفظ پاكيزگي و بهداشت
محيط نيز نقش مؤثر و اساس ايفا مينايد.
در نونههاي بعدي مبلمن فضاي سبز ،نيمكتهاي پارك قابل مشاهده و بررس است( .تصاوير
 14تا  )12فرم اينگونه نيمكتهاي پارك نيز ،همنند نونههاي قبل ،برگرفته از فرم و تزيينات
فلزكاري سلجقه است .استفاده از نقوش گياهي اسليمي و حيوان در اين نونهها ،همراه
با رنگهاي مناسب و همهنگ با محيط ،آرامش خاص را به بيننده و استفادهكننده منتقل
مينايد .تجربه نشان داده كه مردم از چني محيطهايي بيشتر استقبال ميكنند و همي امر
نشانهي رضايت آنان از امكانات و شايط موجود است .در واقع توجه به نياز شهروندان و استفاده
از هن به عنوان آرامش بخش روح و روان ،نشانهي احتامي است كه مسئولي شهري به مردم
خواهند داشت و اين موضوع در نونهي اخي نيمكت ،در همراهي دو رنگ سبز ،منظرهاي را
ايجاد ميكند كه در همهنگي با عناص طبيعي يك پارك يا باغ ،اغتشاش بصي را به كل از
بي خواهد برد و احساس از يكپارچگي و در عي حال سادگي به محيط ميبخشد.
در نونههاي تصاوير شمره  15تا  17كاربرد يك از نقوش حيوان فلزكاري سلجقه مشاهده
ميشود كه در قالبهاي متفاوت در فضاي سبز خودنايي ميكند .استفاده از اينگونه عناص
هني در تزيي فرم و ظواهر فضاي سبز ،بايد به گونهاي ارايه شود كه ذهن ناظر معمول ،بتواند
بهخوب اين عناص را به هم پيوند داده و تأثي آنها را در زمان و فضا بيابد .براي اينكه عنصي
بتواند به ناد يا سمبل در فضاي شهري تبديل شود ،بايد نونهاي منحص به فرد باشد تا در ذهن
مخاطب ،خاطرهاي ناب باقي گذارد.

كاربرد نقوش انتزاعي فلز كاري دوران سلجقه در طراحي مبلمن فضاي سبز شهري

57

دو فصلنامه مطالعات هن اسلمی /شمره هفتم /پاييز و زمستان 1386

58

كاربرد نقوش انتزاعي فلز كاري دوران سلجقه در طراحي مبلمن فضاي سبز شهري
تصوير :11صفحه مقابل ،راست ،سطل زباله با فرم
ساده شدهي نقش پرنده فلزكاري سلجقه.
تصوير :12صفحه مقابل ،چپ ،نيمكت پارك با فرم
نقوش گياهي اسليمي فلزكاري سلجقه.
تصوير :13راست ،نيمكت پارك با فرم نقوش گياهي
اسليمي فلزكاري سلجقه.
تصوير :14پايي ،نيمكت پارك با فرم نقوش گياهي
اسليمي و حيوان فلزكاري سلجقه.

59

دو فصلنامه مطالعات هن اسلمی /شمره هفتم /پاييز و زمستان 1386

60

كاربرد نقوش انتزاعي فلز كاري دوران سلجقه در طراحي مبلمن فضاي سبز شهري
تصوير :15صفحه مقابل ،بال ،مبلمن پارك با فرم
نقوش هندس فلزكاري سلجقه.
تصوير :16صفحه مقابل ،پايي ،نيمكت پارك با
فرم نقوش حيوان فلزكاري سلجقه.
تصوير :17راست ،نيمكت پارك با فرم نقوش
حيوان فلزكاري سلجقه.
تصوير :18چپ ،نيمكت پارك با نقوش هندس
فلزكاري سلجقه.

61

دو فصلنامه مطالعات هن اسلمی /شمره هفتم /پاييز و زمستان 1386

تصوير :19سطل زباله پارك با فرم نقوش حيوان
فلزكاري سلجقه.
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بالخره در آخرين نونهها (تصاوير19و )18دو عنص تزيي ديگر از مبلمن فضاي سبز ،به چشم
ميخورد .تصوير 18ناهاي مختلفي از نيمكتي را نشان ميدهد كه با استفاده از مواد فلزي و
نقوش انتزاعي هندس فلزكاري سلجقه تزيي و ساخته شده است .اين نيمكت با رنگ آب كه
ناد آرامش و خنك است ،جايگاه آرامش بخش براي استاحت ميآفريند كه در حي داشت
فرمي مدرن و هندسهاي خاص خود ،كه از نقوش سنتي فلزكاري سلجقه الهام گرفته ،زيبايي
بصي جذاب را ايجاد نوده است .در تصوير 19نيز زوايا و جزييات فرمي يك سطل زباله
پارك مشاهده ميشود .اين سطل بهكل با بهرهگيي از فرم نقوش حيوان موجود در فلزكاري
سلجقه ،طراحي شده و در نگاهي عرض ب هراحتي مفهوم و معناي نادين خود را از طريق فرم و
رنگ خاص خود منتقل مينايد .در اين تصوير ،نقش ماهي به صورت انتزاعي و ساده جلوهگر
شده كه در عي ايجاد زيبايي و تازگي در رنگ و فرم ،افراد را به استفاده از اين عنص شهري،
تشويق مينايد و در واقع حضور آن را در فضاي سبز ،پررنگتر مينايد .بديهي است تا زمان
كه افراد از وجود چني عناص نادين و پر مفهومي ،در محيط شهري مطلع نباشند نيتوان
انتظار داشت كه محيط پاكيزه تداوم داشته و مورد توجه باشد.
هريك از نقوش كه در تصاوير فوق به كار رفته ،خود گوياي مفاهيم و پيامهاي مرتبطي است
كه با كمي توجه ،ما را به هن ،فرهنگ ،دين ،اعتقادات و رسوم گذشتگان پيوند ميدهد .در واقع
استفاده از نقش خاص ،در حكم مبنا قرار گرفت آن نقش در زندگي اجتمعي گذشتگان است؛
كه براي جاودانه ساخت مفهوم نادين طرحها و نقوش ،كه بر روي فلزات حك ميشدند و
براي پاسداري از چني فرهنگ و هني و آميخت آن با فضاي زندگي امروز ،وظيفهي هنمندان
معاص است كه آنها را بهصورت كاربردي زنده نگاه دارند.

كاربرد نقوش انتزاعي فلز كاري دوران سلجقه در طراحي مبلمن فضاي سبز شهري

نتيجهگيي
هن دورهي سلجقه ،يك از باشكوهترين دورههاي فلزكاري ايران است كه براي احياء مجدد
عناص تزييني و فرمي اين هن و معرف آن به نسلهاي حاض و انتقال آن به آيندگان ،عناص
فرمي و تزييني آن بر برخي مبلمن سبز شهري مورد استفاده قرار گرفت.
كشور ايران با داشت فرهنگي غني ،ميتواند به خوب در حيطههاي مختلف ،از اين فرهنگ
بهعنوان مرجع و سچشمه بسياري از نوآوريهاي هنمندانه ،بهصورت كاربردي الهام گيد .در
طراحي مبلمن فضاي سبز شهري نيز به راحتي ميتوان به ارزشهاي هني و فرهنگي ايران-
اسلمي رجوع نود و علوه بر تزيي ،فرمها و شكلهاي مورد تأييد و همهنگ با اين فرهنگ
را در طراحي مبلمن سبز شهري پيريزي كرد .زيرا فضاي سبز شهري به مثابهي يك اثر هني
بزرگ است كه واكنشهاي احساس ما را نسبت به محيط ،با توجه به فرم ،رنگ ،مقياس ،سبك
و ماهيتش ميآفريند .اجزا ،اثاثيه و مبلمن شهري ،همهنگ با فرهنگ مل و مذهبي ،نادهايي
پيامرسان هستند كه قابل طراحي علمي و حساب شده هستند.
نوع ،شكل و طراحي كل مبلمن ،همچني مواد تشكيل دهنده و جايگاه اجزا و اثاثيه شهري،
همگي نشاندهندهي نوع تفكر سازنده ،ايدهي طراح ،مسؤولي شهر و در كل فرهنگ و هن
يك كشور هستند .به نحوي كه اين اجزا در حالكه به راحتي گوياي خصوصيات و ارزشهاي
اجتمعي يك منطقه است ،تأثيات روانشناختي خاص بر افراد و تفكر بيننده ميگذارد .فرم
يكپارچه ،منظم و عقلن برخي از مبلمن فضاي سبز مانند؛ نيمكت ،آبخوري ،سطل زباله،
روشنايي و  ...تأثي بهسزايي در جلوگيي از آلودگي بصي و در نتيجه ايجاد نوعي حس
آرامش در شهروندان خواهد گذاشت .اما از آنجا كه به اهميت طراحي اصول مبلمن شهري
در حوزهي فضاي سبز ،در ايران پي برده نشده ،فرمها و نقشهاي كنون بيشتر جنبهي تقليدي
داشته و مرحله ابتدايي خود را طي مينايد .بنابراين ميتوان اظهار نود از آنجا كه طرح جامع
و اوليه طراحي عناص شهري ،الگوبرداري از كشورهاي ديگر با شايط اقليمي و اجتمعي
متفاوت بوده و به صورت كپيبرداري ،بدون مطالعه اجرا شده ،لذا جوابگوي نيازهاي همه
جانبه شهروندان نيست.
هدف از اين پژوهش ،معرف طريقي نو ،در آراست منظم و برنامهريزي شده فضاهاي سبز
شهري ،برگرفته از عناص نادين تزييني هن اسلمي ،جهت احياي فرهنگ و هويت اصيل ايران
در شهر بوده است كه در اين مقاله با استفاده از عناص تزييني فلزكاري سلجقه بر برخي عناص
شهري فضاهاي سبز ،مورد مطالعه قرار گرفت.
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