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چکیده
تزیینات به کار رفته در امام زاده ها، یکى از بارزترین جلوه هاى فرهنگ اسالمى و نمایشگر گویاى فضاى معنوى است. در این 
پژوهش، ابتدا به مطالب پایه درخصوص بناهاى مذهبى و انواع تزیینات در ایران و رشــته هاى صنایع دســتى پرداخته شده 
اســت. سپس تزیینات وابسته به معمارى امام زاده هاى شهرستان دماوند دسته بندى شد (7 دسته) و کلیه تزیینات هریک از 
امام زاده ها در جدولى آورده شده است و به عنوان نمونه تزیینات امام زاده شمس الدین محمد (ع) بررسى گردید. روش انجام 
تحقیق بر مبناى ماهیت توصیفى- تحلیلى بوده است و گردآورى اطالعات به صورت ترکیبى (کتابخانه اى و میدانى) صورت 
گرفته اســت. جامعه آمارى که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، 39 امام زاده حوزه عملکرد اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان دماوند استان تهران است. نمونه گیرى به شکل غیرتصادفى (انتخابى) و تعداد نمونه، کلیه تزیینات امام زاده 
شــمس الدین محمد (ع) اســت و روش تجزیه و تحلیل اطالعات نیز کیفى و کمى اســت. این امام زاده، در جایگاه دوم تنوع 
تزیینات بعد از امام زاده هاشــم (ع) قرار دارد. دستاوردهاى مقاله نشــان مى دهد که تزیینات وابسته به معمارى امام زاده ها، 
ضمن ارائه زیبایى هاى کالبدى، تجلى نگرش هاى مذهبى و آیینى تشــیع بوده و زیبایى هاى کالبدى و فراکالبدى، منجر به 

قداست مکان معمارى در نزد مردم مسلمان منطقه در ادوار تاریخى تا عصر حاضر شده است. 
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بناهای مذهبی

بــا ورود دین مبین اســالم به ایــران، انقــالب عظیمى در 
زمینه هاى مختلف از جمله معمارى و شهرســازى صورت گرفت. 
دستاوردهاى معمارى و شهرسازى ایران پیش از اسالم، با تفکرات 
معماران مســلمان ایرانى پیوند خورد که حاصل آن در معمارى 
و شهرســازى ایرانى دوره اســالمى در بیشتر شهرها و دوره هاى 

تاریخى خودنمایى مى کند.
یکى از تقسیم بندى هاى ایرانى، دسته بندى بناهاى تاریخى بر 
حسب دین و مذهب است. بر این اساس، بناها به دو دسته بناهاى 
مذهبى و بناهاى غیرمذهبى تقسیم مى شود(کیانى، 1384، 8). 
معمارى مذهبــى در طول تاریخ، جایگاه و قداســت خاصى در 
بین ایرانیان مســلمان شیعه مذهب داشتند. این بناهاى مذهبى 
شامل مسجد، حسینیه، تکیه، آرامگاه و ... است. شیعیان در چند 
شــهر ایران توانسته بودند بناهایى از خود به یادگار بگذارند. این 
بناها به دلیل جنبه فوق العاده مذهبى دین شــیعه و بنیادگرایى 
اســالمى نمى تواند به جز آرامگاه باشد. دماوند هم مأمن شیعیان 
در قرون گذشته قلمداد مى شد، به طورى که برج هاى آرامگاهى 
شــیعیان این ناحیه در برخى نقاط به صورت وســیع و در نقاط 

دیگر پراکنده بر جاى مانده است.
منطقه دماوند تاریخ پر فراز و نشــیبى در دوره پیش از اسالم 

تزیین، یکی از اصلی ترین و مؤثرترین مؤلفه هاي وحدت بخش 
به شمار می رود. تزیین در معمارى اسالمى چندین کارکرد دارد، 
اما به نظر مى رســد که نمود اصلى آن و یا هدف عمده آن، ایجاد 
ارزش هاى ترکیب بندى غیرمتمرکز، در حل تمامى آن عناصرى 
که در دیگر ســنت هاى معمارى در خود بنا اهمیت دارد و تعادل 
و ضدتعادل بارها و وزن ها و تنش هاى ساختمانى مکانیسم واقعى 

یک ساختمان است.
   تزیینات وابسته به معمارى، باعث افزوده شدن ارزش و ایجاد 
هماهنگى و کارآمدى فضاى معمارى مى شود. با توجه به تزیینات 
آثار مشخص مى شــود که تزیینات، نقش اساسى در شکل گیرى 
و دوام اهداف معمارى اســالمى داشته اســت. مطالعه درباره این 
تزیینات، بیانگر پیشرفت و تعالى آن طى ادوار مختلف مى باشد.  

   اگر بــراى معمارى، کالبد و روحى قائل باشــیم، بى گمان 
در معمــارى ایرانى، تزیینات همانند روحى خواهد بود که کالبد 
ســازه ها را به تمامى در برگرفته اســت. در واقع هنرمند ایرانى 
همــواره در نقش پردازى و تزیین بناهــا، به ویژه بناهاى مذهبى، 
بیان مفاهیم فرهنگــى و باورهاى دینى مردمان عصر خود را در 
نظر داشته اند. بررسى پیوستگى ظاهر و باطن بناهاى تاریخى به 

ویژه بناهاى مذهبى، راهى اســت براى شناخت تفکرات معماران 
نسل گذشته و راهى براى دستیابى به ارائه دقیق آن در طراحى 

معمارى مذهبى ایران در عصر حاضر.
تــالش بر این اســت که با تأملى ژرف و عمیــق در تزیینات 
معمــارى امام زاده هاى شهرســتان دماوند، به این مهم دســت 
خواهیم یافــت که تزیینات در امام زاده ها انــواع مواد و فنون را 
شامل مى شــود اما حکمت، وحدت و تناســب بر انواع تزیینات 
یکسان و شامل مى باشد و این تزیینات همه زمانى و همه مکانى 
شده اند زیرا «جمال» جلوه ى ذات بارى تعالى، همه زمانى و همه 

مکانى مى باشد و در معرض نظرها قرار مى گیرد.
هدف این پژوهش این است که، تزیینات و رشته هاى صنایع 
دســتى موجود در معمارى امام زاده هاى این شهرســتان بررسى 
و طبقه بندى شــود و نقــش و جایگاه این تزیینــات را از لحاظ 
ارزش گــذارى مذهبى تبیین نماید و به ذکــر کلیه تزیینات هر 
یک از 39 امام زاده شهرستان دماوند بپردازد و تزیینات امام زاده 
شــمس الدین محمد (ع) را به عنوان نمونه بررسى کند. نوشتار 
حاضر که به گونه توصیفى- تحلیلى تنظیم شــده، بیشتر با تکیه 

بر پژوهش هاى میدانى انجام شده است.

مقدمه

و در دوره اســالمى دارد. این منطقه در دوره اسالمى، دستخوش 
تحوالت سیاسى و مذهبى زیادى بوده است. حضور سادات علوى 
و مرعشــى در دماوند، منجر به ایجاد تحوالت سیاسى، مذهبى و 
اجتماعى شد. ارج و قرب و نفوذ مردمى سادات، این منطقه را به 
پایگاه مذهبى تبدیل کرد. پس از مرگ سادات و یا بزرگان دین و 

مذهب شیعه، آرامگاه هایى براى این اشخاص ساخته شد.
آغاز کار شیوه رازى هر چند از شمال ایران بود، اما در شهر رى 
پا گرفت و بهترین ســاختمان ها در آن شــهر ساخته شده. این 
شــیوه از زمان آل زیار شروع شد و در زمان آل بویه، سلجوقى، 
اتابکان و خوارزمشــاهیان ادامه پیدا کرد (پیرنیا، 1383، 158). 
یکى از تحوالت معمارى ســبک رازى، رواج ســاخت برج هاى 
آرامگاهى و میل هاســت (پیرنیــا، 1383، 162). در حال حاضر 
در دماوند برج هــاى آرامگاهى زیادى وجود دارد که در ظاهر از 
جهت شکل و ساختار شبیه هم هستند ولى در جزئیات کالبدى 
و کاربــرى تا انــدازه زیادى متفاوت انــد و در دوره هاى مختلف 

اسالمى به وجود آمده اند.
شــمار بسیارى از این آرامگاه ها، امام زادگان شیعى را در خود 
جاى داده اند. فرزندان امام موســى کاظم (ع) و امام رضا (ع) که 
در آن زمان به این ناحیه آمده بودند، در اینجا مدفونند. در اینجا 
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سعى شده اســت رشته هاى صنایع دســتى موجود در معمارى 
امام زاده ها بیان گردد و نقش و جایگاه این تزیینات بررسى شود.

انواع تزیینات در معماری اسالمی ایران

یکــى از عوامــل تأثیرگذار در معمارى و تزیینــات آن، مواد و 
مصالحى بومى اســت و هر منطقه پذیــراى نوعى خاص از مواد و 
مصالح مى باشــد. به عنوان مثال در مناطــق جنگلى، چوب ماده 
اصلى بوده و در مناطق کوهستانى سنگ ماده مناسبى است. اکثر 
آثار به جاى مانده معمارى اســالمى ایران، در مناطقى واقع شده 
که خاك رس ماده اصلى تشکیل دهنده آجر به وفور دیده مى شود 
و تهیه آن بسیار آسان تر و مقرون به صرفه تر از سایر مواد طبیعى 
اســت؛ این فراوانى سبب شده تا آجر به عنوان اصلى ترین ماده در 
معمارى ایران استفاده شود. جدا از این که، استفاده از مواد و مصالح 
مختلف، تکنیک ها و روش هاى خاصى را مى طلبند. مثًال استفاده از 
ســنگ به راحتى امکان پذیر نیست. از این رو هنرمندان و معماران 

گرایش بیشترى به کاشى کارى و آجرکارى نشان داده اند.

تقسیم بندی رشته های صنایع  دستی

1) صنایع دستى مستظرفه، 2) سفال و سرامیک، 3) معمارى 
سنتى ایران، 4) صنایع دستى ســنگى، 5) صنایع دستى چوبى، 
6) هنرهاى دستى وابســته به معمارى، 7) صنایع دستى فلزى، 
8) صنایع دستى چرمى، 9) صنایع دستى دریایى، 10) چاپ هاى 
ســنتى، 11) بافته ها و نساجى سنتى، 12) رودوزى هاى سنتى، 
13) صنایع دستى شیشــه اى، 14) بافته هاى دارى، 15) پوشاك 
سنتى، 16) سایر رشــته هاى وابسته به صنایع دستى (سیدصدر، 
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معماری  بــه  وابســته  تزیینات  انــواع 
امام زاده های شهرستان دماوند

در معمــارى بومى و ســنتى دماوند، از تزیینات و رشــته هاى 
صنایع دستى به فراوانى استفاده شده است. این تزیینات به 7 دسته 
تقسیم مى شوند: 1) صنایع دستى مستظرفه (تذهیب، خوشنویسى 
و نقاشــى)، 2) ســفال و سرامیک (کاشــى معرق، کاشى معقلى و 
کاشى هفت رنگ)، 3) معمارى سنتى ایران (آجرکارى، آینه کارى و 
گچ برى)، 4) صنایع دستى سنگى (موزاییک سنگ)، 5) صنایع دستى 
چوبى (خراطى، مشــبک چــوب، معرق کارى و منبــت کارى)، 6)

هنرهاى دستى وابسته به معمارى (اُرسى سازى، کاربندى، گره چینى 
و مقرنــس کارى)، 7)صنایع دســتى فلزى (نقره کوبــى، طالکوبى، 
ضریح سازى، قفل سازى، قلم زنى، مشبک فلز و میناکارى)، در معمارى 
امام زاده هاى شهرستان دماوند، صنایع دستى فلزى بیشتر به کار رفته 
است و در مرحله ى بعد، تزیینات معمارى سنتى و سپس صنایع دستى 
ســنگى و چوبى در اولویــت قرار گرفته اند (جــدول1 و جدول3).

بررسی تزیینات وابسته به معماری در نماهای 
خارجی امام زاده های شهرستان دماوند

تزیینات نماهاى خارجى امام زاده هاى شهرستان دماوند به دو 
دســته تقسیم مى شود: یکى تزیینات وابسته به مصالح و دیگرى 
تزیینات وابســته به رشته هاى صنایع دستى. اغلب امام زاده هایى 
که در دماوند و در یک دوره زمانى شــکل گرفته اند، مشترکاتى 
در شیوه ساخت وســاز خویش دارند. این وجوه اشتراك مى تواند 
در نما، حجم کلى، فضاها و حریم بنا وجود داشــته باشــد. یکى 
از ایــن ویژگى هاى مشــترك برج هاى آرامگاهــى مذهبى، نوع 
پوشش آن اســت که به صورت گنبد ُرك است، گنبد رك یا به 
صورت مخروط کامل اســت که به آن خرستوك مى گویند یا به 
صورت چندپر که هرم نام دارد. چنبره ها از داخل گنبد به شکل 

گوشه سازى هایى نمایانند. 
گاهى چنبره ها در نماى بیرونى گنبد پشت این گوشه سازى ها 
را به نمایش مى گذارند که در این صورت کوهه نامیده مى شــوند 
(پیرنیــا، 1370، 137). تزیینات موجود در برج- مقبره هاى این 
منطقه شــامل: آجرکارى، موزاییک و سنگ کارى، کاشى کارى و 

گچ برى است. 
هنر ســنگ کارى، جلوه خاصى به نمــاى خارجى بقعه ها داده 
است براى نمونه در نماى بیرونى امام زاده عبداهللا (ع) آینه ورزان و 
امام زاده هاشم (ع) هنر سنگ کارى دیده مى شود (جدول 2). تنها 
در برخى از امام زاده هاى دماوند، رشته هاى صنایع دستى در نماى 
بیرونى دیده مى شود. کاشــى هفت رنگ، کاشى معقلى و کاشى 
معرق در امام زاده هاشم (ع) دماوند. کاشى هفت رنگ در امام زاده 
ابراهیم (ع) کریتون. بیشــترین تزیینات مختص به مشبک فلز و 

مشبک چوب است که در درها و پنجره ها دیده مى شود.
غیر از ســنگ کارى، اغلب آجرکارى در سطوح مختلف بنا با 
تأکیــد بر محل اتصال بشــن به گنبد در بدنــه خارجى محدود 
مى شــود. از ویژگى هاى تزیینــات این بناها مى تــوان به رابطه 
موجود میان شــکل و فرم بنا اشاره کرد و به طورى که تزیینات 
آجرکارى نماى بنا، چنان با شــکل کلى آن در ارتباط اســت که 
به نوعى وحدت واقعى میان ســاخت مایه و طــرح بنا انجامیده 
اســت. در منطقه دماوند در بناهایى هم چون امام زادگان عبداهللا 
عبیداهللا (ع) و امام زادگان عبداهللا خلیل اهللا (ع)، معماران با کمک 
جنبه هاى تزیینى آجرکارى توانســته اند تا بــه تأکید و اهمیت 

بخشیدن بر نقشه اصلى بنا تأکید ورزند. 

بررسی تزیینات وابسته به معماری در نماهای 
داخلی امام زاده های شهرستان دماوند

تزیینات نماهاى داخلى امام زاده هاى شهرستان دماوند به دو 
دســته تقسیم مى شود؛ یکى تزیینات وابسته به مصالح و دیگرى 

تزیینات وابسته به رشته هاى صنایع دستى. 
طبق بررســى هاى وضع موجود، تزیینات داخلى امام زاده ها، از 

تزیینات وابسته به معمارى امام زاده هاى شهرستان دماوند استان تهران
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لحاظ کّمى نوســان دارد. در برخى از آنهــا تزیینات پرکارى دیده 
مى شــود مانند: امام زاده شــمس الدین محمد (ع). در برخى دیگر، 
تزییناتى غیر از نماى بیرونى دیده نمى شود مانند: امام زاده صالح (ع) 
مبارك آباد. البته احتمال دارد طى تعمیرات از بین رفته باشد. یکى از 
قدیمى ترین مصالحى که براى تزیین مقابر به کار مى رفت، گچ بود؛ 
گچ از مصالح ارزان قیمت در دسترس است که براى آراستن داخلى 
بناها، نوشتن کتیبه ها، تزیین محراب ها، زیر گنبدها و ایوان ها به کار 
مى رفت (کیانى، 1384، 25). متأسفانه نمونه هاى کمى از تزیینات 
گچ برى در فضاهاى داخلى امام زاده هاى دماوند به جاى مانده است. 
از نمونه هاى امام زاده هایى که تزیینات گچ برى داخلى دارند، امام زاده 
ســید میرمطهر (ع) شهر آبسرد است که کاربندى دارد. به هر حال 
مى توان از گچ، موزاییک سنگ، کاشى و آینه کارى به عنوان مصالح 

غالب در تزیین مقابر داخلى شهرستان دماوند نام برد.
در امام زاده هاى دماوند، رشــته هاى صنایع دســتى مختلفى 

تزیینات وابسته به معماری امام زاده های شهرستان دماوند
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19 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * امام زاده هاشم (ع) دماوند 1

5 * * * * * امام زاده محمدتقى (ع) رودهن 2

3 * * * امام زاده روح اهللا (ع) جورد 3

6 * * * * * * امام زاده ابراهیم (ع) کریتون 4

6 * * * * * * امام زاده حمزه (ع) مبارك آباد 5

1 * امام زاده صالح (ع) مبارك آباد 6

6 * * * * * * امام زاده ابراهیم (ع) دشتک 7

4 * * * * امام زاده زین العابدین (ع) مشاء 8

3 * * * امام زاگان هادى و حارث(ع) مشاء 9

7 * * * * * * * امام زادگان عبدا...خلیل ا... (ع) دماوند 10

9 * * * * * * * * * امام زادگان 7 تن و 8 تن (ع) دماوند 11

14 * * * * * * * * * * * * * * امام زادگان عبدا...عبیدا... (ع) دماوند 12

16 * * * * * * * * * * * * * * * * امام زاده شمس الدین محمد (ع) دماوند 13

7 * * * * * * * امام زاده فضه خاتون (س) روح افزاء 14

12 * * * * * * * * * * * * امام زاده قاسم (ع) مراء 15

10 * * * * * * * * * * امام زادگان 3 تن(ع) دماوند 16

9 * * * * * * * * * امام زاده سلطان سیدمحمد (ع) جیالرد 17

3 * * * امام زادگان دوبرار (ع) مراء 18

3 * * * امام زاده فضه شیرین (س) مراء 19

6 * * * * * * امام زاده بى بى زبیده (س) خرم ده 20

8 * * * * * * * * امام زاده محمد (ع) گیالوند 21

دیده مى شــود. مشبک فلز و ضریح ســازى که جزء صنایع فلزى 
هســتند، بیشــترین کاربرد را در تزیین امام زاده ها دارند. صنایع 
وابسته به معمارى مانند: درها و پنجره هاى زیبایى دیده مى شود 
که به صورت ارسى  ســازى و گره چینى کار شــده است. صنایع 
دســتى چوبى مانند: منبت کارى و معــرق کارى بر روى درها و 
پنجره ها نیز نمایان اســت. برخى از این درها کتیبه دارند و اسم 
بانى و نجار در آن آمده اســت مانند امام زاده عبداهللا عبیداهللا (ع) 
دماوند و امام زاده شــمس الدین محمد (ع) دماوند. صنایع دستى 

مستظرفه و کاشى کارى نیز دیده مى شود (جدول 1).
 با توجه به بررســى تزیینات در امام زاده هاى شهرستان دماوند 
که شامل 7 رشته صنایع دستى است، به ترتیب فراوانى و درصد در 
جدول 2 ذکر شــده است. صنایع دستى فلزى، بیشترین کاربرد را 
داشته است با تعداد 101 و %38 و صنایع دستى سفال و سرامیک 

کمتر به کار رفته اند با تعداد 10 و %4 (جدول2 و نمودار1).

جدول1- توزیع فراوانی نتایج بررسی تزیینات وابسته به معماری امام زاده های شهرستان دماوند. 
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10 * * * * * * * * * * * امام زاده عبداهللا (ع) آئینه ورزان 22

16 * * * * * * * * * * * * امام زاده میرمطهر (ع) آبسرد 23

6 * * * * * * امام زاده قاسم (ع) تاسکین 24

7 * * * * * * * * امام زاده معطم طاهر (ع) اهران 25

4 * * * * امام زاده 5 تن (ع) بیدك 26

8 * * * * * * * امام زاده زین العابدین (ع) زان 27

3 * * * * امام زاده محمد (ع) زان 28

8 * * * * * * * * امام زاده زین العابدین(ع) کوهان 29

7 * * * * * * امام زاده عیسى (ع) زیارت 30

2 * * * امام زادگان فخرالدین وجالل الدین (ع) ساران 31
8 * * * * * * * امام زاده برهان الدین (ع) ویرانه 32
2 * * امام زادگان صدرالدین(ع)

 و بى بى خاتون (س) مومج
33

4 * * * * امام زاده حسین و معصوم زادگان (ع) هویر 34
9 * * * * * * * * * امام زاده شاه مطهر (ع) مشهد 35
7 * * * * * * * امام زاده بى بى خاتون (س) مشهد 36
7 * * * * * * * امام زاده شاه طاهر (ع) مشهد 37
1 * امام زاده ابوسعید (ع) گیالوند 38
3 * * * امام زاده شیخ عراقى (ع) دماوند 39

268 2 6 16 10 5 1 4 33 8 14 3 7 10 26 35 3 17 9 13 2 1 4 5 11 23 تعداد تزیینات در امام زاده هاى شهرستان دماوند
268 34 10 101 35 29 20 39 تعداد کل تزیینات در رشته هاى صنایع دستى

نمودار1- توزیع فروانی و درصد نتایج بررسی تزیینات وابسته به معماری امام زاده های شهرستان دماوند. 

جدول1- توزیع فراوانی نتایج بررسی تزیینات وابسته به معماری امام زاده های شهرستان دماوند. 

تزیینات وابسته به معمارى امام زاده هاى شهرستان دماوند استان تهران

تزیینات وابسته به معماری امام زاده های شهرستان دماوند
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نمونه موردی: 
امام زاده شمس الدین محمد (ع) دماوند

   در شهرستان دماوند، 39 امام زاده وجود دارد که زیر نظر حوزه 
عملکرد اداره اوقاف دماوند هســتند. امام زاده شمس الدین محمد 
(ع) یکــى از این 39 امام زاده اســت که از لحاظ تنوع در تزیینات 
در جایگاه دوم بعد از امام زاده هاشــم (ع) قرار مى گیرد. «بقعه این 
امام زاده در محله فرامه در ضلع شرقى رودخانه و در جنوب شرقى 
مســجد جامع دماوند واقع شده است. نســبت این امام زاده بنا به 
شجره نامه موجود به زیدبن حســن بن على (ع) مى رسد» (نجفى، 
1390، 136). «ســاختمان این بقعه، بنایى با پالن مربع است که 
از بیرون به صورت هشــت ضلعى نامتقارن ســاخته شده است» 
(ســروقدى، 1384، 46). در داخل قسمت جنوبى صحن، مقبره 

اصلى که داراى ضریح فلزى نوســاز مى باشــد، قرار دارد و ضریح 
چوبى دیگــرى کــه داراى قدمت تاریخى مى باشــد در حفاظى 
نگهدارى مى شــود. گرداگرد بناى امام زاده، در حال حاضر خیابان 
عبورى شهر مى باشد و موقعیت آن شبیه میدانى شده که پیرامون 

آن مى توان چرخید (پازوکى طرودى، 1380، 104).
عناصــر تزیینى، بخــش جدایى ناپذیر بناها در ایران باســتان 
و به ویژه معمارى دوران اســالمى بوده اســت. هنر گچ برى نیز به 
عنوان یکى از هنرهاى تریینى، از اهمیت ویژه اى برخوردار است و 
قابلیت هاى ویژه گچ برى بر هیچ هنرمند و معمارى پوشیده نیست. 
از نقوش ناب در گچ برى مى توان به نقوش گیاهى روى ســتون ها 
اشــاره کرد که به خوبى بیانگر ذهن خالق هنرمندان ایرانى است 
(اعظمى و شیخ الحکمایى، 1392، 16). ضریح فلزى داراى تزیینات 
میناکارى، تذهیب، طالکوبى، نقره کوبى، مشبک فلز و قلم زنى است.

درصد تزیینات تعداد تزیینات رشته های صنایع دستی ردیف

38% 101 صنایع دستى فلزى 1
14% 39 معمارى سنتى ایران 2
13% 35 صنایع دستى سنگى 3
13% 34 صنایع دستى چوبى 4
11% 29 صنایع دستى مستظرفه 5
7% 20 صنایع دستى وابسته به معمارى 6
4% 10 سفال و سرامیک 7

جدول2- توزیع فراوانی و درصد  نتایج  بررسی تزیینات وابسته به معماری امام زاده های شهرستان دماوند. 

امام زاده شمس الدین محمد (ع) دماوند نام امام زاده

دماوند، میدان امام (ره)، بلوار امام حسین (ع)، خ جانبازان مکان

قرن 6 یا 7 هجرى (اوایل دوره مغول) دوره( قدمت)

گچ، روى آن رنگ سبز مصالح نمای داخلی

مصالح نمای بیرونی سنگ، آجر

از داخل آینه کارى از خارج  با ورق گالوانیزه مصالح سقف

موزاییک مصالح کف بقعه

نار نوع گنبد

ندارد گلدسته

فلزى طالیى رنگ مشبک ضریح

16 پنجره            پنجره

4 در؛ 2 در ورودى اصلى، 2 در ورودى حرم در

جدول3- نگاه کلی به امام زاده شمس الدین (ع) دماوند. 
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قرینه مستطیل منبت کارى چوب نمادین هندسى گره سازى در

قرینه مستطیل منبت کارى چوب نمادین هندسى گره سازى در

غیر متمرکز مثلث منبت کارى چوب نمادین هندسى اسلیمى در

غیر متمرکز مربع منبت کارى چوب نمادین هندسى گره سازى در

قرینه مستطیل منبت کارى چوب نمادین هندسى کتیبه در

قرینه مستطیل منبت کارى چوب نمادین گیاهى کتیبه در

غیر متمرکز مثلث منبت کارى چوب نمادین گیاهى اسلیمى در

جدول 4- کل تزیینات وابسته به معماری امام زاده شمس الدین محمد (ع) دماوند.

«در هنر ایرانــى، صورت هاى گوناگونى از خردورزى و منطق 
ریاضى مبتنى بر فهم هندسى نمود و بروز یافته است. از مهم ترین 
تزیینات هندســى در اندیشه ایرانى که منطق و زبان خاص خود 
را در ســاحت هاى گوناگون هنرى عیان ســاخته است؛ تزیینات 
مختلف گره چینى بوده است» (ستارى ساربانقلى و حسن پور لمر، 
1393، 56). ایــن تزیینات در ســاحت هاى مختلف هنرى چون 

منبت کارى بر روى در چوبى ورودى بانوان و آینه کارى هاى زیبا و 
چشم گیرى بر روى در، دیوار و سقف دیده مى شود. این امام زاده 
داراى پنجره هاى مشبک فلزى و قلم زنى است. تذهیب هایى روى 
کاشــى و مینا دیده مى شــود. محراب آن کاشــى معرق است و 
تزیینات زیباى دیگرى در سرتاسر معمارى امام زاده چشم زائران 

را به سمت خود جلب مى نماید (جداول 3 و 4).

تزیینات وابسته به معمارى امام زاده هاى شهرستان دماوند استان تهران
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قرینه مثلث گچ برى گچ نمادین گیاهى ختایى، 
اسلیمى ستون

قرینه مستطیل گچ برى گچ نمادین گیاهى اسلیمى ستون

قرینه لوزى
میناکارى، 
طالکوبى، 
نقره کوبى

فلز نمادین گیاهى تذهیب ضریح

قرینه لوزى
میناکارى

طالکوبى، 
نقره کوبى

فلز نمادین گیاهى تذهیب ضریح

منتشر مستطیل کاشى هفت 
رنگ فلز نمادین خط نگاره تذهیب ضریح

منتشر مستطیل آینه کارى: سند 
بالست شیشه نمادین گیاهى اسلیمى در

قرینه لوزى آینه کارى آینه نمادین گیاهى تزیینى در

قرینه لوزى آینه کارى آینه نمادین گیاهى تزیینى در

جدول 4- کل تزیینات وابسته به معماری امام زاده شمس الدین محمد (ع) دماوند.
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منتشر مربع آینه کارى آینه نمادین هندسى تزیینى سقف

منتشر مربع آینه کارى آینه نمادین هندسى تزیینى دیوار 
داخلى

افقى مستطیل مشبک فلز فلز نمادین هندسى اسلیمى پنجره

قرینه لوزى مشبک فلز،
قلم زنى فلز نمایه 

اى هندسى شمشیرى پنجره

منتشر مستطیل تذهیب روى 
کاشى کاشى نمادین خط نگاره تذهیب دیوار 

خارجى

منتشر مستطیل

تذهیب روى 
کاشى، کاشى 

معرق کاشى شمایلى خط نگاره تذهیب دیوار 
خارجى

منتشر مستطیل
تذهیب روى 

مینا کاشى نمادین خط نگاره تذهیب ضریح

منتشر بیضى
قلم زنى، طال

کوبى فلز نمادین هندسى تذهیب ضریح

افقى دایره

قلم زنى، 
میناکارى 
طالکوبى فلز نمادین خط نگاره ختایى تاج 

ضریح

منتشر مستطیل قلم زنى،
طالکوبى فلز نمادین گیاهى اسلیمى، 

ختایى ضریح

جدول 4- کل تزیینات وابسته به معماری امام زاده شمس الدین محمد (ع) دماوند.
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نقش و جایگاه تزیینات وابسته به معماری 
در امام زاده های شهرستان دماوند

   تزیینات و رشــته هاى صنایع دستى وابسته به معمارى به 
صورت هاى متنوع و در دوره هاى مختلف تاریخى وجود داشــته 
است و دلیل آن هم، اشتیاق هنرمند به آشکار ساختن روشنایى 
و صفاى دل از راه تذکر است؛ آنچه او را در کمر بستن به چنین 
طریقى، در راســتاى تشرف به فتوت راغب ساخته است. هنرمند 
مسلمان، زیبایى و تناسب را در قرینگى، تکرار و استفاده مطلوب 
از فضاى مثبت و منفى مى داند و این پیوستگى جزء با کل و کل 
با جزء قوام مى یابد و این همان چیزى است که صوفى ایرانى آن 
را وحــدت در کثرت و کثرت در وحدت مى نامد (بهداد و جاللى 
جعفرى، 1391، 71). هنرمندان ایرانى از دیرباز ســعى کرده اند 
تــا از ماده اى بیجان و کم ارزش به معنا و معنایى عرفانى دســت 
پیدا کنند. زیرا «هنر در بینش اسالمى شرافت بخشیدن به ماده 
اســت» (نصر، 1370، 44). همچنیــن دو دیدگاه کلى در زمینه 
تزیینات وابســته به معمارى وجود دارد یکى مبتنى بر عملکرد 
ظاهــرى و دیگرى مبتنى بر عملکرد معنایى و محتوایى تزیینات 

است (مکى نژاد، 1387، 3).
   «ماده مورد استفاده در اثر هنرى، پیام اثر را حمل مى کند 
و این کار را به دو صورت انجام مى دهد که مى توان آنها را ســازه 
و ظاهر نامید» (براندى، 1388، 44). همچنین معمار یا شــخص 
برپا کننده یک پیکره ســاختمانى، در جایى که ما معمارى اش را 
بومى مى نامیم، داده هایى را که بیشــتر ابزار کالبدى اند تا فکرى، 
در تدویــن، مداخله مى دهد (آلپاگونولــوو، 1381، 19). پس در 

مرحلــه اول در معمارى بومى و ســنتى هر منطقه، بهتر اســت 
ماده تشــکیل دهنده ى تزیینات وابســته به معمارى را بررســى 
نمــود و تکنیک هــاى محلى و بومى را دریافت. پس از بررســى 
کالبد، شایسته است به بررسى مفاهیم و مضامین پرداخته شود 
زیرا اگر فرهنگ قومى را نخســتین عامل شــکل دهنده واحدها 
و مجموعه هاى معمارى بدانیم، ســلیقه ها و بینش هاى فردى یا 
شــخصى نمى توانند چیزى جز متغیرهایى در زمینه آن فرهنگ 
باشــند (آلپاگونولوو، 1381، 91). همچنین در گذشــته، «این 
رویایى (ظاهر و ســازه) اغلب در تضاد بین مورد زیباشــناختى 
و مورد تاریخى قــرار دارد، و در نهایت در جایى که نتوان ظاهر 
و سازه را آشــتى داد، ظاهر بر سازه غلبه خواهد کرد» (براندى، 

1388، 44)؛ ولى امروز سازه بر ظاهر غلبه کرده است.
   تزیینات وابســته به معمارى امام زاده هاى دماوند، عالوه بر 
ارزش هــاى تاریخى و معمارى، ارزش هــاى مذهبى و آیینى نیز 
دارد کــه فقط مبتنى بر مصالح بوم آورد نیســت بلکه مبتنى بر 
تمامى عناصر مرتبط با اقلیم و جغرافیا و فرهنگ تشــیع اســت. 
تمرکــز معمار مســلمان بر وجــوه مذهبى و آیینــى در هنگام 
طراحى و ســاخت بقاع متبرکه، بســیار بدیع و جالب است. در 
نماى خارجى بیشــتر بقعه ها به ویژه در قسمت باالیى این بقاع، 
تزیینات وابســته به معمارى پرکارى وجود دارد که نقطه عطفى 
در زمینه تزیینات وابســته به معمارى نماى خارجى محســوب 
مى شــود. یعنى در حقیقت، معمار بنا سعى کرده است تا حرکت 
تصاعــدى در تزیینات امام زاده ها ایجاد نماید و وقتى که حرکتى 
به گنبد رســید بــا کاهش تزیینات و حرکت شــکلى گنبد رك 

بیننده را متوجه آسمان و حس وحدت نماید.

منتشر لوزى
قلم زنى

نقره کوبى فلز نمادین گیاهى
اسلیمى، 

ختایى ضریح

قرینه لوزى کاشى معرق کاشى نمادین گیاهى تذهیب محراب

منتشر لوزى کاشى معرق کاشى نمادین خط نگاره تذهیب محراب

جدول 4- کل تزیینات وابسته به معماری امام زاده شمس الدین محمد (ع) دماوند.
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نتیجه

هر اثر هنرى داراى ارزش هاى زیبا شناختى، عملکردى و ابالغ پیام 
است. بدین ترتیب است که تزیینات موجود در امام زاده ها، جلوه هاى 
جمــال را از پرده ى اختصاص بــه در آورده و در معرض نظرها قرار 
مى دهد، چون «جمال» جلوه ى ذات بارى تعالى، همه زمانى و همه 
مکانى است، این تزیینات نیز همه زمانى و همه مکانى شده اند. با آن 
که قرن هاست در مســاجد، امام زاده ها و سایر ابنیه اسالمى حضور 
دارند، همان احساس را در انسان هاى قرن حاضر ایجاد مى کنند که 

در انسان هاى هم زمان با ساختن آن ایجاد مى کردند.
طبــق بررســى هاى اجمالى انجام شــده بــر روى تزیینات 

امام زاده هاى شهرستان دماوند نتایج زیر به دست آمد:
1. تزیینات نماهاى خارجى و داخلى امام زاده هاى شهرستان 
دماوند به دو دســته تقسیم مى شــود، یکى تزیینات وابسته به 

مصالح و دیگرى تزیینات وابسته به رشته هاى صنایع دستى.
2. تزیینــات وابســته به مصالــح موجود در معمــارى نماى 
خارجى امام زاده هاى دماوند به صورت هاى متنوع ســنگ کارى، 
کاشى کارى، آجرکارى و گچ برى است که شاخص ترین تزیینات 

آن  سنگ کارى و سپس آجرکارى است.
3. تزیینات شاخص وابسته به رشته هاى صنایع دستى وابسته 
به معمارى نماى خارجى امام زاده هاى دماوند کاشى کارى، مشبک 

چوب و فلز است.
4. تزیینــات وابســته به مصالــح موجود در معمــارى نماى 
داخلى امام زاده هــاى دماوند به صورت هاى متنــوع آینه کارى، 
موزاییک ســنگ، کاشــى کارى، گچ برى اســت که شاخص ترین 

تزیینات آن گچ برى است.
5. تزیینات شاخص وابسته به رشته هاى صنایع دستى وابسته 

به معمارى نماى داخلى امام زاده هاى دماوند، منبت کارى، مشبک 
چوب و فلز، ضریح سازى، معرق کارى، خوشنویسى و ... است.

6. ترتیب اولویت رشــته هاى صنایع دستى وابسته به معمارى 
امام زاده هاى شهرســتان دماوند به شرح زیر است: 1) صنایع دستى 
فلزى %38، 2) معمارى سنتى ایران %14، 3) صنایع دستى سنگى 
%13، 4) صنایع دستى چوبى %13، 5) صنایع دستى مستظرفه 11%، 

6) صنایع دستى وابسته به معمارى%7، 7) سفال و سرامیک4%.
7. امام زاده شــمس الدین محمد (ع) شهرســتان دماوند در 

جایگاه دوم تنوع تزیینات بعد از امام زاده هاشم (ع) قرار دارد.
8. امام زاده ها غیر از ارزش هاى تاریخى و معمارى تزیینات، از 
ارزش هاى مذهبى برخوردار هستند به خصوص کتیبه هاى حاوى 

احادیث و روایات اسالمى.
9. رابطه و پیوند مســتقیمى بین ظاهر و باطن امام زاده هاى 
شهرستان دماوند وجود دارد یعنى معمار بنا با ایجاد حس وحدت 
در عناصــر متنوع تزیینى معمارى، ســعى در برقرارى آرامش و 

ایجاد فضایى معنوى در امام زاده هاى دماوند داشته است.
10. معمار مسلمان این امام زاده ها، در فضاى خارجى با تزیینات 
در قســمت فوقانى بقعه ها، سوى مخاطب را به گنبد رك متوجه 
مى کند و از آنجا حرکت عروج به آسمان با گنبد رك کامًال مشهود 

است. همچنین این حرکت حس دعوت کنندگى را نیز در بردارد.
11. گرایش به تزیین به عنوان یکى از نیازهاى فطرى انسان، 
الزمه ى زندگى اجتماعى اوســت و به وســیله خداوند در نهاد او 

قرار داده شده است.
12. تزیینات در امام زاده ها، انواع مواد و فنون را شامل مى شود اما 
حکمت، وحدت و تناسب بر انواع تزیینات یکسان و شامل مى باشد.
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