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 اسالمی –نقش آرابسک در معماری ایرانی 

 2، مهدی پیرحیاتی ⋆11فاطمه نقی پوریان

  دانشجویی کارشناس ارشدمعماری،واحدخرم آباد،دانشگاه آزاد اسالمی،لرستان،ایران-1

 پژوهشگر دوره دکترای مرمت بنا، دانشگاه هنر اصفهان -2

 چکیده:

ارد و باالخص در معماری گذشته ی این سرزمین  تزیین ابنیه جایگاهی ویژه و رفیع فرهنگ و هنر ایران زمین گذشته ای پر بار د      

دارد،عالوه بر زیبایی ظاهری از ارزش های بسیار خوبی نیز برخوردار بوده است و ذهن جستجوگر را قبل از نمود ظاهری ، به معنایی درونی 

شناسی و به طور ظریف و آگاهانه در این طرحها مورد توجه طراحان آن  هنمایی می سازد. ویژگی های خاص سنت ایرانی و اصول زیباییار

زمان بوده، مطالعه اصول و روش ها و شناخت دقیق ،می تواند هنرمند معاصر ،به خصوص هنرمندان گرافیست ،را برای رسیدن به یک اثر 

این مقاله این سئوال پیش می آید که آیا با شناخت  در.هنری با هویت کامالَ ایرانی و مطابق با معیارهای جامعه امروزی یاری رساند

و در جایگاه نقش های آرابسک و به کارگیری آن در هنر ایران زمین می توان از این نقوش در معماری امروزی نیز استفاده کرد؟

باعث ناشناخته بودن فقدان بررسی ها و تحلیل آثار معماری ایران از یک طرف ادامه با بیان مسئله به این مطلب می رسیم که 

در مسیر فرآیند ارائه مقاله، با  راز و رمزهای این نقوش و از طرف دیگر باعث کمرنگ شدن آنها در معماری معاصر شده است.

مورد بررسی قرار گرفت  اسالمی  -ایرانی شناخت انواع عناصر تزئینات و ویژگی های آن در شکل گیری و تاثیر آن بر معماری 

رحله ، از مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است. در مرحله دوم با جمع بندی یافته های بخش شناخت، به است. در این م

 .تحلیل و مقایسه مطالعات اولیه پرداخته خواهد شد

 ،فرهنگ،هویت،سنت،معاصرنقوش تزیینی،کلید واژگان : آرابسک
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 مقدمه :

همچنین استحکام بخشیدن به بناها آغاز شد و در طی قرن های متمادی  از کاشی برای تزیین و استفادهاز دوره سلجوقی 

های ای داشت و با شیوهمخصوصاَ در عهد تیموری و صفوی به اوج رسید. در تزیین بناهای دوره اسالمی کاشی نقش عمده

استفاده از کاشیهای یک  های سلجوقی، ایلخانی و تیموری و صفویرفت. در دورهمتفاوت توسط هنرمندان کاشیکار به کار می

رنگ، کاشی هفت رنگ، کاشی معرق و تلفیق آجر و کاشی در تزیین بنا مرسوم بوده و تا عصر حاضر ادامه یافته است. تزیین 

بخشهای گوناگون بنا، از پوشش گنبد و مناره گرفته تا سطح داخلی بنا و زیر گنبد و دیوارها و محراب با کاشیهای مختلف، 

معرق، به بناهای مذهبی و غیر مذهبی ایران دوره اسالمی زیبایی خاصی بخشیده است در دوران معاصر نیز  بویژه کاشیهای

 .(1١٣١)محمدی نژاد، م. سنتی را اجرا نموده است کاشی کاری زیباترین آثار علی پنجه پوراستاد 

ز درجه ی ویژه ای در معماری ایران هنرهای تزیینی بنا از دیرباز مورد توجه بوده در میان گونه های مختلف هنری نیز، ا

برخوردار بوده است. همچنین تزییناتی مانند گچ بری، آجرکاری،کاشی کاری و....که هر یک عالوه بر تزیین در استحکام 

در آثار  گرافیک، نقوش سنتی ایران قابلیت . قسمتی از بنا نقش مهمی ایفا نموده و همگی با اصول فنی و علمی توام بوده اند

اده داشته است.درک صحیح این نقوش ،و مطالعه و شناخت آنها باعث شده که در ذهن هنرمند های زیادی جهت استف

دیدگاهی جدید ایجاد شود که موجب خلق آثاری بدیع و به یادماندنی می تواند باشد.آثار ایرانی در هر گوشه ی دنیا جلوه گر 

 ت.آورده شده اس 1-1پیشینه تحقیق در جدول ، (1١٣1)شریفی،راهنمای،است

 ) پیشینه تحقیق( مآخذ : نگارنده1-1جدول 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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روش تحقیقسؤال - فرضیههدف ) کلی و جزئی (بیان مسئلهموضوعردیف

آیا استادکاران نقاش در آن دوران، با نگرش حفاظت و حراست  از اثر، ضرورت شناخت و آگاهی از دیدگا هها و مبانی حفظ، آیا می توان نحوه عملکرد در خصوص نگهداری نقاشی های سیری در مبانی بازسازی و مرمت سنتی نقاش یهای دیواری در ایران

دست به ریختن )تخریب( و یا اجرای مجدد نقاشی دیواری م یزدند؟بازسازی و مرمت آثار نقاشی دیواری در ایراندیواری تا قبل از دهه مذکور را حفاظت و مرمت دانست؟با نگاهی به چند نمونه آثار شاخص

اساس و مشخصۀ هنر اسالمی و مسائل نهفته در آن و نیز زمینۀ کار هنرمندان اسالمی از معماران گرفته تا کاشی کاران و شیشهپاسخ به سئواالت مربوط به ماهیت و چیستی هنر اسالمی

فرهنگی و جغرافیایی.سازان و فلز کاران و پارچه بافان, قالی بافان و نقاشان,را بررسی می کند.و حوزۀ تاثیر این هنر و جایگاه آن در فراسوی جهان اسالم است.

درک بیان مشترک هنری نقوش, با الهام از آنها, جهت ایجاد بیانی آیا شناخت شیوه های به کارگیری این اصول در هنر ایران می تواندبررسی نقوش تزیینی مساجد دوره ی خوارزمشاهیان در خراسان

جدید در گرافیک نوین نیز  گامی هر چند ناچیز برداشته شود.طراحان گرافیک را برای خلق آثاری بدیع یاری رساند؟

مفاهیم پیچیده و نمادین سیمرغ آن را بدل به 

یکی از مهمترین نشانه های فرهنگ عرفانی ایران کرده است. 

استفاده وسیع از نگارگری در تزئینات مساجد و کاخ های عثمانیمعرفی ویژگی های انواع تزئینات معماری، عناصر تزئین، روش اجرای شناخت انواع عناصر تزئینات و ویژگی های آن در شکل گیری و تاثیر آن

و استفاده وسیع کاشی هفت رنگ در ایران مورد تزئینات، الگو های تزئینات) نقش هندسه، اسلیمی و ارابسک( و شاخصه های بناهای

توجه و تفاوت های آن دوره است.معروف در دوره صفوی و عثمانی به وجه اشتراک و افتراق میان آن دو خواهد پرداخت

بررسی این بعد از هنر اسالمی در مقایسه با ابعاد تاریخی واین مقاله به بیان نمود جلوه هایی از مفاهیم بصری نقوش»شمسه«به عنوان 

تجلی و نماد تجسمی پیامبر اسالم)ص(،مظهر»نبوت«و دومین  اصل از اصول

 دین اسالم که در هنر اسالمی از تقدسی خاص برخوردار است،می پردازد:

باتوجه به قدمت این هنر اصیل ایرانی که دنیا شیفته زیبایی آن است و به جهت ارتقای آن و اینکه از

 غفلت و بی توجهی بیدار شده و به کاشیکاری اهمیت داده شود گزیده ای را در سابقه و اصول این هنر بیان می کنیم.

تطبیقی_آشنایی با ساخت و ساز  در بناهای معماری اسالمیاستفاده از کاشی در تمام بناهای اسالمیمعماری اسالمی8

کاشیکاری  تطبیقی  و تحلیلی_آشنایی مردم با این هنر ارزشمند و سنتی7

 سیر تحول تکنیکی آن،متأسفانه کمتر مورد بحث و موشکافی قرار گرفته است.
شمسه؛ نقش حضرت محمد )ص( در هنر اسالمی ایران تطبیقی و تحلیلی _6

کیفی بررسی و مقایسه ی نقوش تزیینی 3

کیفی گستردگی انواع نقوش تزئبنی طاووس و سیمرغ در هنر ایران وجود نقش طاووس و سیمرغ در تزیینات مساجد و اماکن مذهبی  تأویل نمادین نقوش طاووس و سیمرغ در بناهای اصفهانِ عصر صفوی

روش ترکیبی 1

روش ترکیبی یک کتاب در یک مقاله-هنر اسالمی 2

4

 بر معماری صفوی و عثمانی مورد بررسی قرار گرفت است.
روش ترکیبیتزئینات در معماری 5

 

 نظم در هنر اسالمی -1
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در هنر اسالمی معنی و مفهوم نظم بسیار مهم است. در تقابل بین سادگی و تزیین ، موضوع زیبایی شناختی پدید می آید.       

اس آن  بود، چون که اسالم صورتگری جانداران را منع طراحان مسلمان به خلق نقشهایی پرداختند که خطوط هندسی اس

 .(1١٣2هاشم، -کرده بود) بناءپور

در معماری ایران هنرهای تزیینی بنا از دیرباز مورد توجه بوده در میان گونه های مختلف هنری نیز، از درجه ی ویژه ای 

و....که هر یک عالوه بر تزیین در استحکام  برخوردار بوده است. همچنین تزییناتی مانند گچ بری، آجرکاری،کاشی کاری

مطالعه  و شناخت این نقوش به درک صحیح  قسمتی از بنا نقش مهمی ایفا نموده و همگی با اصول فنی و علمی توام بوده اند.

آنها منجر شده و دیدگاهی جدید در ذهن هنرمند ایجاد می کند که می تواند موجب خلق آثاری بدیع و به یاد ماندنی 

 .(1١٣1راهنمای،، شود.آثاری که در هر گوشه ی دنیا ، به عنوان اثری ایرانی جلوه گر شود) شریفی

 تزئین و نقش : 1-1

معماری ساختمانهای و زیبا بسازد. تزیین در  تزیینرا  دست سازهای خودکه عالقه انسان به نمایش زیبایی و شکوه باعث شده ،

از تلفیق خوشنویسی، هندسی و گیاهی، نور و آب بود.،تزیین بیشتر شامل نقوش  . عناصرعمل می کنداسالمی همچون پوششی 

هنر و عناصر تزیینی در معماری در خدمت . ندجلو ه های غنی و درخشانی به نمایش می گذاشتو تکثیر فرم های مختلف 

 د،و در بنای خاصی بکار نمی رفت.اعتقادات مردم بود و این اعتقادات بر کل زندگی روزمرۀ و فضاهای مختلف معماری جاری بو

 .(1١34مبینا فرد، )در کل سرزمین در کل بناها و اشیاء به کارگرفته می شد بلکه

 عناصر تزئین:  2-1

 در معماری ایرانی می باشد. ینقش محوری عناصر تزیین، یکی از عوامل عمده وحدت انواع مختلف هنرها

 : تزیینات کلی اصول 3-1

نخستین آن است.  ،ل بنیادی در معماری ایرانی پیروی می کرده است، اصل بی زمانی و بی مکانی نقوشتزیینات از چندین اص

نقوش به کار رفته در تزیینات هنری متعلق به دوره یا زمان خاص و یا فقط به کار رفته در مکان یا هنر خاصی نمی باشد. 

 هم سلجوقی، دوره خراسان در رفته کار به صفویاصفهان دوره  رفته در کار به هنرها سایر در هم و معماری درهمان نقشی که 

اجزای این جزئی از یک الگوی کلی بود. بنا، روی چه و اشیا روی هر نقشی چه تزیین، در اینکه دیگر نکته. است رفته کار به

آنها تا بی نهایت و یا  قابلیت گسترش نقش ها هم خود کامل بودند و با قرار گیری در کنارهم نقشی کامل ایجاد می کردند.

 .(1١34مبینا فرد،)ویژگی دیگر نقوش می باشداز کاهش آنها 

 

  نقوش هندسی: 4-1
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ست نیافتنی که تا آن زمان د رسید،رجه ای ازکمال و پیچید گی به د دوراندرآن هنرمندان اسالمی توسط  سیهندطرح های 

ن و پیوسته بودن عناصر بیان می شوند نقوش هندسی تنها مایه لذّت این طرح ها د ر قالب ترکیب د لنشینی از تکرار، تقار بود.

رواج نقوش هندسی و گیاهی در هنرهای دلیل چشم یا ذهن در هنر ایرانی نبوده، بلکه مفهومی بسیار عمیق تر داشته است. 

. در صورتی که حتی اگر شدمی باتحریم شمایل کشی و ترسیم اندام انسان، حیوانات و یا ساخت مجسمه هایی از آنها  ،اسالمی

بهره می بردند. علم هنرمندان از نقوش هندسی ، این تحریم هم صورت نمی پذیرفت، به دلیل همخوانی با مبانی نظری اسالم

امروزی از دایره به عنوان پایه ای برای تکثیر به دلیل نبود ابزارها و اندازه های در اسالم به کار گرفته شد، ، هندسه در هنر

 ( خداوند متعال در عالم می باشد، استفاده شدکه نمادی از ایجاد کثرت )مخلوقاتو جلوه های گوناگون تودرتوی آن نقوش 

 .(1١34مبینا فرد،)1شکل شماره 

 

 (1334،مبینا فرد) نقوش هندسی در معماری: 1شکل شماره 

 نقوش گیاهی:  5-1

 بر آغازین نقطه اسالمی دوران هنر در از جهان خارج بوده است. آن نقوش و تزیینات اولین درک مبهم انسان ولی اساس

 پیچش و …قش مایه های برگرفته از تاک )انگور(، گل سرخ، نیلوفرآبی، گل انار و استفاده از ن معنا، با اشکال از ای مجموعه

 هرچند که شکل ظاهری این نقوش پیچیده بوده ولی از شکل کاملی برخوردار بوده استیمی گویند.اسل را آن که شد، آنها

 .2شکل شماره 

http://online-architect.ir/wp-content/uploads/2015/06/ثث.jpg
http://online-architect.ir/wp-content/uploads/2015/06/ثث.jpg
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 (1334مبینا فرد،)عه )جامع( اصفهانقاب کاشی تزیینی با نقوش اسلیمی در ایوان جنوبی مسجد جم: 2شکل شماره 

 روش های اجرای تزیینات در معماری: -2

هرکدام از این فنون به .معماری ایران با معماری ایران فراهم نمودرا  بسیاری فنون و هنرها تکامل و گیری شکل پرورش،زمینه 

 عنصر هر پس در. یابند دست ۀ خودرانبه اهداف متعالی معما یاری رسانده است کهمعماران به  وشده است گونه ای آراسته 

 نمی انجام تزیین خاطر به تنها کاری هیچ و به همین دلیل در معماری ا متعالی وجود داشت.ی و کاربردی فنّی، دلیلی تزیینی

 .(1١34مبینا فرد،)پذیرفت

 کاشی کاری: 1-2

ونی بسیاری دارد. این تنوّع در قالب پنج گروه گوناگو کاشی کاری در میان هنرها و فنون، هنر ممتازی است، که تنوّع       

کاشی زیررنگی و ،بزرگ کاشی کاری، می باشد. که عبارتند از: کاشی درهم)معقّلی(، کاشی تراشیده )معرّق(، کاشی هفت رنگی 

یین شده کاشی ها تز با استفاده ازمساجد و مدارس صفویه به طور کلی های مثل درون و بیرون بنا،کاشی کاری با کاشی نره

موقعه ای تقویت  در حالیکه کاربرد کاشی های معرق تداوم می یافت، استفاده بیشتر از تکنیک سریع کاشی هفت رنگ اند.

از هنرهای دستی و قدیمی ایران هنر زیبای . شاه عباس برای دیدن بناهای مذهبی کامل نشده اش بی تاب بودکه گردید

کتیبه  با این  فهان زیباترین و قدیمی ترین آنها است و مناره های دوران سلجوقیکاشیکاری است که کاشی های فیروزه ای اص

قرن هشتم هجری دورانی است که کاربرد فراوان پیدا کرد و تا در این هنر زیبا برای تزیین بناها  .های تاریخی تزیین شده است

 .(1١34مبینا فرد، )اواخر قرن دوازدهم هجری )انقراض صفویه( ادامه داشت
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 را یکت 2-2

 نیا یبرا  را گون ساقه دیآ یم دست به شود یم خواندهرایکت گَوَنِ "معموالً که است یصمغ گَوَن دارای  یها گونه یبرخ 

 و کنند یانتخاب م را آن پرصمغ یها گونه معموالً اما راست،یکت صمغ یدارا گون یها گونه تمام زنند. یم غیت کار معموالً

رنگ  هفت یکاش در.شود ینم حل آب دارد که در یا چسبنده را لعابیکت .نامند یم رایکت گونِ را ها نیمه که زنند یم غیت

 یینها کنندۀ تیبرای تثب .دارد کاربرد هم هنوز و بوده معمول میقد یها زمان از ها رنگ بست عنوان به رایکت از استفاده ران،یا

رنگ و  یظاهر بافتو  جاد نکردهیا یتحول گونه چیه رنگ هیال در .ردیگ قرار استفاده مورد تواند یم رای،کت تمپرا یها ینقاش

 استفاده کننده تیمادۀ تثب عنوان ماده به نیا خی ازیتار یبناها یها وارنگارهید در هیصفو زمان شود در یم حفظ یاصل حالت

  .(7٣، ص 1١32،  و دیگران )وطن دوستاست شده

سفید نمونه ای از تأثیر هنر اسالمی در اروپاست. در دورۀ شاه عباس اول  –کاشی کاری آبی در تمدنهای غیر اسالمی راه یافتن 

صفوی ، معماران ایرانی تزیینات معماری بسیاری ابداع کردند. کاشی کاران از کاشی معرق و هفت رنگ ، در آن دوره، بهره می 

 .(1١٣2 هاشم،-شد) بناءپور گرفته اند. تنوع خطوط کتیبه های بناها، در این دوره نیز افزوده

از هنرهای دستی اصفهان درحال حاضر کاشیکاری و کاشی سازی است و کارگاههای متعدد کاشی سازی اساتید این هنر مانند 

که  است ترکیبی از سرب و قلع رنگهایی.مرحوم مصدق زاده و آقاحسین مصدق زاده به تولید این فرآورده هنری مشغول هستند

هنر کاشیکاری اسالمی با ریاضیات مرتبط است . دلیل از مقاومت زیادی برخوردارنداین م به کار برده شده به کاشیکاری قدیدر

هنر . بر این باورندنیز امروزه دانشمندان و ریاضی دانان ، و با هم پیوند خورده اند همانطوری که با موسیقی ارتباط نزدیک دارد 

 .(1١٣7،  مهرنوش-) پنجه شاهیدوران اسالمی به کار گرفته می شددر رس کاشیکاری بیشتر در ساختمان مساجد و مدا

در دوره سلجوقی استفاده از کاشی برای تزیین و همچنین استحکام بخشیدن به بناها آغاز شد و در عهد تیموری و صفوی در 

ت و هنرمندان کاشیکار با ای در تزیین داشطی قرون متمادی بویژه به اوج رسید. بناهای دوره اسالمی کاشی نقش عمده

ز کاشیهای یک رنگ، کاشی های سلجوقی، ایلخانی و تیموری و صفوی استفاده ارفت. در دورههای متفاوت به کار میشیوه

و کاشی در تزیین بنا مرسوم بوده و تا عصر حاضر ادامه یافته هفت رنگ،کاشی معرق و تلفیق آجر 

 (.1١75ن.هانری،یهوگ.ج،مارتاست)

در قرن  کاشی های شگفتی می ساختند.،سازان ایرانی در کاشان و ری در کار خویش استاد بودند کاشی شم هجری، در قرن ش

 .(1١٣7، کریستین پرایس )اکنون از رونق افتاده استاما هنر سفالگری و کاشی سازی آنچنان درخشان بود، ، دهم هجری 
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 2اسلیمی -١

های گیاهی ساده شده )استیلیزه و قراردادی( و دور قیق هندسی و نقشای از تزیین دآرابِسْک یا عَرَبِسْک، شیوه -١-1

بری، بافی، گچسازی، قالیهای متقاطع و موزون و مکرر که در تذهیب، کاشیاز طبیعت )انتزاعی( با پیچ و خم

 .رودهای هنری، به کار میزنی، منبت کاری، حجّاری و دیگر زمینهقلم

در نگارگری، سنتی ایران است. اسلیمی را نمودار تجریدی درخت، به ویژه تاک طرح اصلی  7اِسْلیمی، یکی از  -١-2

ها و برگها و نیمهای آراسته به برگهای پی در پی و هماهنگ شاخهها و پیچشاند که با گردشدانسته

ی که میان روید و با آهنگ منظم و ساختار چشم نوازشود میای که بند اسلیمی خوانده میهای آن از پایهگروه

)دائرۀالمعارف بزرگ اسالمی،ج نمایانداجزای آن وجود دارد، طرح مشبّک )استیلیزه( از درخت را می

 (.27١،ص1

 . در پویایی آنیافته استزمان تکامل  در طیکه پویای منحنی یا مارپیچ  حرکتو  شکل تحول یافته؛ اسلیمی      

، مختلف  مؤثری داشته است. از میان مذاهب درونی و ترکیب بیرونی، نقش جزاو هماهنگی موجود در میان ا ریتم،توازن،تعادل

زیبایی را طی کرده و زیباترین  گذر جغرافیایی اش ،در عین دارا بودن مفهومی قدسی،راه تکامل و ای که در طی زمان ونگاره

تنها برای تزیین  داشته  اسلیمیکه داده است. اهداف و مفاهیم واالیی  ای از هنر اسالمی ارائهاش را به عنوان مشخصهشکل

همواره  بشر.ی زیبا استاین نگاره کرار اسلیمی، ت ملکوت بیان رهایی انسان از عالم مادی و عروج او به برایاست. بودهن

و این وم مشترکی است منحنی بیانگر مفه های بصری خطوط و سطوحویژگی، خواست مشترکی به خطوط منحنی داشته 

مثالی  ماند کهاسکندرپور در عالم صورت و ظاهر اسلیمی به هیچ چیز نمی به نظر است. را به وجود آورده حس بیان مشترکی

 اَمامتهای اسلیمی منحنی.  اسلیمی استدارد شکلی رمزگونه که تجریدی -ریاضی ترین ترسیماتپیرایشباشد، بی برایش

نهایت دارند و این جهت بی جاودانه در هنر گرایش به دو سویی که سویی به یی به برون دارند، از سلوکسویی به درون و سو

نوعی روش تزیین  که )خرما،انگور،انار(را ی غنچه و گل و شاخ و برگ گیاهانشکل به هم بافته .اسلیمی است  فطرت ازنمایشی 

ی ابتکار و قوه اند.یا آرابسک دانسته اسلیمیرا  شودمی استفاده آن ازکه  می باشد و نقاشی سطح یا زمینه در هنرهای کاربردی

. در هنر ایرانی با اینکه تبدیل کرده است اشکال انتزاعی آنها  تغییر شکل داده و به راین گیاهان اتخیل هنرمند در طی قرون 

بیشتری یافته است. کاربرد این نقوش  ،یفتهدارد اما این هنر از قرن چهارم هجری شکل پیشردیرینه اسلیمی قدمتی  نقوش

نقوش گل و بته که  ، و بر خالفمی باشدبافی کتاب و حتی پارچه یکاری،فلزکاری،تزیین و آرایهکاری، خاتمکه در هنر کاشی

 رکت و سکون کشند، حمی دهد و عمدتا اشکال گرد یا بیضوی را به تصویرشود حرکتی نرم و روان را ارائه میختایی نامیده می

ی پهناوری از اسپانیا تا چین  نقوش در بستره .می باشداسلیمی  از ویژگی های  ی تزیینی نقوشدر برابر زمینهببیننده 

آن چنان جایگاهی دارد که ها و صفحات قرآن کریم ها،حاشیهر هنرهای مختلف ظاهر شده است. در تزیین سر سورهداسلیمی 

ای به عده از قدمت زیادی برخوردار است که های اسلیمیطرح است. کار گرفته شده به ی اسلیمیهاطرحاز ای گسترده به نحو

نخستین در مصر قدیم  های اسلیمیطرح ازشک از قدمتی بیشتر برخوردار است.بی دهند،اماای به یونان نسبت میایران و عده

 از نرمش کمتری ی ساسانیاناشت طرح اسلیمی در دروهد خیلی زیادیها به اشکال طبیعی گیاهان شباهت طرح و یونان
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ای وجود ندارد اما تزیین با اسلیمی در صدر اسالم  نمونه ها و نقوش اسلیمیرح های هندسی نزدیک بود. طبرخوردار و به طرح

 در رموز طبیعت نیزنگری اسلیمی بر اساس ژرف عالوه بر استواری بر پایه هندسی و ریاضی، طرح.شوداز قرن چهارم رایج می

فصل رویش را تداعی تاثیر گذاشته است که های اسلیمی حرکات منحنی برگیاهان  تکیه دارند. شکل گل و بته،ساقه و برگ

شروع اسلیمی به نقطه دیگر که  یحرکات موزون اشکال اسلیمی ،نگاه بیننده را در سطح از نقطهو  کند. حرکات مارپیچمی

براساس اسلیمی  تقسیم شده است. دو نوع، اسلیمی  در اثر چرخش به جهات مختلف چپ و راست ند.رسامی انتهای آن باشد

ی دارای بدنی با لبه رخیاست.ب بوجود آمدهی آنها و تزیینات الحاق شده ها،اندازهیا شاخه هاجهت این دو قسمت منحنی

شوند. کوچک دیده میو های  بزرگهای ریز،گلرت برگملحقات به صو بیرونی صاف و بدون تزیین و برخی نیز با تزیینات و

حرکت آنها در غلتیدن و جهیدن  کهشوند ها ظاهر میها و کتیبهی کتاباسلیمی در دوره صفوی در قالی،کاشی،حاشیه اشکال

به نام شیوه  وکند سازی به اروپا راه پیدا میبافی و کاشیی آن در تزیین کتاب،نقاشی،قالیتوسعه با به چشم می خورد.

اسپانیا به نقوش اسلیمی در شود.اوج  هنر تزیینی می به کار گرفته سازیعربی)آرابسک(و تزیین کتب،معماری،فلزکاری،کاشی

های اسلیمی و حد اعالی زیبایی و فرم و چه تنوع فرمگردد.چنانتا شانزدهم میالدی برمی ی تسلط مسلمانان قرون هشتمدوره

اوج را ی سلجوقیان و صفویه دورهمی توان ،شود. می القصر در سویل دیده الحمرا در گرانادا )غرناطه(و قلعه در قصرآنها ترکیب 

کاری کاشی انواع ابتکار در  خالقیت و، های اسلیمی این دوره توسط هنرمندان ایرانی . طرحدانست هنر اسلیمی در ایران 

 پایان می بندی از کل،شروع و با پرداخت به جزئیات بهاجرا و ترکیب در.دکنآجرکاری در مساجد نمود پیدا می بری، وگچ،

 :به این صورترسید؛ 

 حد واگیره و یک واحد از طرح تعیین-

 قاب و حد کلیت نقش ترسیم-

 ها و اجرای فضاهای بستهنشان استقرار-

 های اسلیمی و عناصر مربوط به آنساقه تقسیم-

 ت به جزئیات آنهای ختایی و پرداخساقه تقسیم-

.نکته مهم آن باشدترتیب می به این مراحل تشکیل یک طرح کامل و آماده انتقال نقش بر روی بوم اصلی جهت اجرای رنگ

اسکندر پور ) دونشن دچارمشکلتاکند، شروع جزء از را اجرای نقشبایست می  حتماان هنرمند کل نقش است که برای مدیریت

 .(1١١٣خرمی ،پ.

 به که است قانونی بیانگر هااسلیمی و هندسی نقوش گیاهی، نقوش همچون تزئینی عناصر ایرانی هنرمندان نظر در طورکلی به

 بر باشد، یگانه معبود همانا که خویش اصل به و سازدمی نمودار را وحدت در کثرت و کثرت در وحدت وجه، ترینمستقیم
 اسلیمی نقوش با همراه دهد،می نمایش را وحدت در کثرت و رتکث در وحدت بارزی نحو به که هندسی هایطرح. »گرددمی

 را خاصی معنوی فضای و دهندمی نشان تغییر در را ثبات که شوندمی دور طبیعت از قدر آن دارد، گیاهی ظاهری نقش که
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 یواسطه به را آدمی ،هستند جان ذی نازل تعینات فاقد که هاطرح و نقوش این. دارد توحید عالم به رجوع که نمایدمی ابداع

  .(1١5 ،1١74 محمد،-پورمدد)کنندمی آشنا خویش ذاتی فقر به تنزیهی صور

 نمونه ها-4

 جایگاه نقوش هندسی در معماری عصر صفویه: 1-4

سی های تقارن، و نظم هندقاعده ،توان به تبعیت از انعکاس، تکرارهای تزیین بنا ، میی صفویه از مهم ترین ویژگیدر دوره      

تر، تکرار یا های کوچکتغییر شکل به شکلهای ضرورت از در دنیای دو بعدی،  عمق و  حرکت  ی نشان دادناشاره کرد. انگیزه

، که کاربردهای زیبا و هستند های سنتی ایرانیطراحیزیر مجموعه ای از  های هنری اسالمی طرحقبیل اند.تقسیماتی از آن 

 دارا می باشد و از قواعد و اصول ریاضیات و هنری استفاده می کند. متنوع بر سطح بناها و آثار را 

به منظور ، ها انواع نه چندان پیچیده و کم تنوعی از این گونه طرح، تواننیز می درسایرکشورهاو در ایران ما قبل اسالم 

سنگی، چوبی، شیشه و موازئیک جداسازی زمینه و بستر کار از کادرها و حواشی یا در تزیینات نواری و خطی آثار مختلف 

پنجره و سقف یا کف اتاق که مواد و مصالح بکار  داخل بناها مانند در وطراحی های هندسی در فرم همچنین. جستجو کرد

می باشد،  سطح و ،خط نقطه ابزارهای با …های اصلی دایره مربع مثلث مستطیل لوزی بیضی ذوزنقهفرممی کند. رفته تبعیت 

این .آیندمی به دست زیبا و پیچیده نقوش این ومثلث مربع دایره، واحدهای تکرار ایساده از ساختار. میسازند رانقوش هندسی 

و ستاره و غیره رسم کرد  ،ی ترسیم مربع، مثلث، شش ضلعیپرگار و خط کش و دانستن نحوه از استفاده با توانمی را اشکال 

 توان به وجود آورد.ی و افزودن خطوط مستقیم و منحنی، میاز تکرار و تقسیمات بعدطرح های نامحدودی را 

و « مربع» شکل های نزد ایرانیان برای خلق آثار پرشکوهشان به اهمیت خاصی رسید .بعد از قرن پنجم هجری نقوش هندسی 

. قرار می گرفتمورد استفاده و گاهی هشت ضلعی منظم ودایره منقوش و منقور و تا پیش ازاسالم صرفا « مثلث»و « مستطیل»

. خاصیت گسترش می گرفته است شان مورد استفاده قرارپذیری فراواناین اشکال به دلیل تحرکاز ها در بسیاری از مکان

به آن  که هنرمندان مسلمان به دلیل قابلیت پوشانندگی است. باعث استفاده فراوان از نقوش شده نقوش هندسی ی یابنده

  کاری بناها در دوره صفویه بسیار به کار گرفته شده است.در کاشی . نقوش هندسیتوجه داشته اند

 تمدن اسالمی در عصر عثمانی:  -2-4

کلیسای ایاصوفیا تثبیت نمود. توجه بیش از در هویت خود را استفاده شده و مکتب عثمانی در از عناصر معماری بیزانس       

 باشد.های این مکتب می شیوه  ازحد معمار به نمای بیرونی بنا 
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 های معماری عثمانی:ویژگی 1-2-4

 – 4 متعدد فرعی گنبدها نیم و مرکزی گنبد -١ گنبدخانه طرفین در هاشبستان -2   ی مرکزی وسیع و فراخگنبد خانه-1

مبینا فرد، )بیزانسی ایشیوه به بنا سوی چهار در هامناره از استفاده -1 پلکانی هایطاق از استفاده -5 بنا بیرون نمای به توجه

1١34). 

 مسجد جامع فرومد:  3-4

این مسجد در روستای فرومد حد واسط شاهرود و سبزوار واقع شده و از آثار ارزشمند معماری دوره ی خورزمشاهیان در ایران 

زیینات غنی به شمار می رود. این بنا دو ایوانی ساخته شده و سر در ورودی مسجد که در ضلع شمالی بنا قرار گرفته، مزین به ت

و زیبای آجرکاری، گچبری و کتیبه هایی چند است. پیشانی سردر نیز دارای تزیینات گچبری است. دیواره های داخلی سردر، 

تزیینات گچبری به شکل مربع های کوچک داشته و پوشش طاقی سردر با گچبری و مقرنس تزیین شده است. در پاکار طاق 

که به شدت آسیب دیده  -زمینه ای تزیینی ، گچبری شده است. مضمون این کتیبه سردر،کتیه ای سرتاسری به خط نسخ در

 آیات قرآنی است.-است

در حاشیه ی داخلی قوس ایوان جنوبی ، دو ستون نما دیده می شود که بر روی آنها آجرهای مشبک قالب زده ، کار شده است. 

نقوش اسلیمی و گیاهی  آغاز شده و برروی ستون نمای پایه شرقی از فراز ستون نمای پایه ی غربی، کتیبه ای کوفی آمیخته با 

خاتمه می پذیرد. متن آن طبق معمول، آیاتی از قرآن بوده است. نمای ایوان با تزیینات آجری پیش بر و قالب زده با نقوش 

 هندسی ، گره و طرح های تسمه ای مزین شده است.

باکتیبه ای کوفی جای گرفته که  –وش هندسی،گیاهی و زنجیره ای شکل مزین به نق -بر دیواره ی شرقی ، محرابی گچبری

مضمونش، سوره ی اخالص است. در ضلع جنوبی ایوان نیز محراب گچبری و رنگ آمیزی شده ای چشم نواز مومنین بوده که 

 .(1١٣1راهنمای، ،منقوش به طرح های هندسی،گیاهی،اسلیمی و کتیبه ای قرآنی به خط کوفی و نسخ است) شریفی

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

 نتیجه : -5

ایرانی عالوه بر زیبایی ظاهری به لحاظ معنایی نیز از ارزش های بسیار واالیی برخوردارند روشن  –طرحهای تزیینی اسالمی 

است که پژوهش و مطالعه در این بعد از هنر اسالمی ، احیا و درک بسیاری از مفاهیم نمادین هنر اسالمی را در پی خواهد 

له تالشی بود برای رسیدن به این مطلب که آیا شناخت شیوه های به کارگیری این اصول در هنر ایران می تواند داشت. این مقا

روند پژوهش موید این مطلب بود که نقوش زیبای سنتی ایران به حدی  طراحان گرافیک را برای خلق آثاری بدیع یاری رساند؟

ین در بسیاری از آنها به وضوح دیده می شود. البته آشنایی بیشتر با این استادانه طراحی شده اند که قابلیت های گرافیک نو

نقوش می تواند ایده هایی نو در ذهن هنرمند ایجاد کند که منجر به خلق آثاری بدیع با خصوصیات ایرانی شود. این تحقیق با 

پژوهش  ایرانی وگرافیک و باشد. –اسالمی ایرانی ، می تواند راهگشای دانشجویان عالقمندان به هنر  _نگرشی به هنر اسالمی 

ایرانی است با تالش و  -بیشتر در این مبحث ، زمینه ساز ارتباط تنگاتنگ هنر عصرحاضر با فرهنگ و هنر کهن اسالمی 

ایرانی می توان آثاری نو بیافرینند که ضمن ترویج یا تبلیغ، اطالع رسانی و  –کنکاش بیشتر در ابعاد مختلف هنر اسالمی 

 عرفی موضوع مورد نظر،به سنت تصویری ایران نیز پایبند باشد. م

 پیشنهادات : -6

موضوع هنرهای با دایر کردن کارگاه آموزشی  که امروزهخانه ریاضیات اصفهان ما نیز می توانیم با احداث مرکزهای مانند 

 در کشور محسوب می شود ایرانی  -میو از پیشگامان هنر کاشیکاری اسالمورد توجه قرار داده است .را آرابسک و کاشیکاری 

دوباره این هنر و ایجاد شرایط مناسب زنده کردن تا دانشگاهها، مراکز آموزش وپرورش نیز در  الزم است اما  نیز احداث کرده

حیات  اصل هنر و سبک کاشیکاری، این هنر با مواد اولیه داخلی ایی با نآشکنند تا با  ایجادبرای دانشجویان و دانش آموزان 

نیز مانند ما به قضاوت از  بگذارد تا آیندگانبجای یادگاری از خود در این زمینه  عصر نیز مانند دوران گذشته بگیرد و این 

 گذشته بی تفاوت نباشند.
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