
350327

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

چکیده
نقـوش هندسـى در هنرهـاى اسـالمى حضـور پررنگـى دارد. روابـط هندسـى (نظـم هندسـى) 
و ظرافـت و دقـت به کار رفتـه در ایـن نقـوش توجـه هـر بیننـده اى را بـه خـود جلـب مى کنـد. 
باتوجه بـه اهمیـت و کاربـرد نقـوش هندسـى در هنـر و معمـارى، نیـاز اسـت کـه به نـوآورى در 
ایـن زمینـه توجه بیشـترى صـورت گیرد. تعـدادى از هنرمندان و نویسـندگان دربـارة این نقوش 
مطالبـى نوشـته اند و سـعى بـر حفـظ، تـداوم و ارتقاء ایـن نقوش داشـته اند. این مقاله به بررسـى 
آثـار آنـان مى پـردازد تـا میـزان دقـت ایـن آثـار در بیـان موضوع مشـخص شـود. بررسـى متون 
هندسـۀ نقـوش، حاکـى از آن اسـت کـه ایـن حوزه نیـاز به نـوآورى دارد. ازایـن رو در ایـن مقاله 
تـالش شـده تـا بـا معرفـى و نقد متـون هندسـۀ نقـوش در این راه گامى برداشـته شـود. شـیوة 
جمـع آورى اطالعـات به صـورت کتابخانه اى بـوده و پژوهش حاضـر از نوع پژوهش هاى اسـتنادى 

است.
کلیدواژه: هندسۀ نقوش، کتاب شناسى، گره هندسى، هنر اسالمى

مقدمه
نقـوش هندسـى یکـى از شـاخه هاى مهـم تزییـن در هنـر و معمـارى ایرانـى اسـت و 
اهمیـت و کاربـرد ایـن نقـوش را مى تـوان در آثـار تاریخـى به جاى مانـده مشـاهده نمود. 
امـروزه عالوه بـر اسـتفاده از ایـن نقـوش نیـاز بـه ابتـکار در آن احسـاس مى شـود و ایـن 
امـر تنهـا بـا آموختـن درسـت اصـول ایـن نقـوش میسـر اسـت. بـه ایـن منظـور کتبى 
در ایـن زمینـه نگاشـته  شده اسـت. در ایـن مقالـه کتاب هایـى کـه از اهمیـت بیشـترى 
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برخوردارنـد، به تفصیـل بیشـتر معرفـى شـده و مـورد نقـد قـرار گرفته انـد تـا راه بـراى 
آینـدگان و عالقه منـدان تألیـف آثـار مربـوط بـه نقـوش هندسـى روشـن تر و هموارتـر 
گـردد و درمـورد کتـب متأخـر کـه عمدتـاً فاقـد نـوآورى خاصـى هسـتند، بـه معرفـى 

اجمالـى اکتفـا شده اسـت. 

معرفى کتاب ها
کتاب هـاى مربـوط بـه هندسـۀ نقـوش را مى تـوان بـه چنـد بخش یـا زیرموضـوع اصلى 
تقسـیم نمـود: کتاب هـاى آمـوزش ترسـیم نقـوش، کتاب هـاى معرفـى نقـوش و متـون 
نظـرى (زیباشـناختى، فلسـفى و...). عالوه بر ایـن در تعدادى از آثار نیـز به صورت متفرقه 
بخشـى به هندسـه اختصـاص یافته کـه در این مقالـه حتى المقدور معرفى خواهند  شـد.

کتاب هاى آموزش ترسیم نقوش
● زمرشـیدى، حسـین (1365). گره چینـى در معمـارى اسـالمى و هنرهـاى دسـتى. 

تهـران: مرکـز نشـر دانشـگاهى. 
در ایـن کتـاب روش هـاى ترسـیم گره هـاى هندسـى آمـوزش داده مى شـود. ایـن 
کتـاب شـامل هفت فصل اسـت، با ایـن عناوین: مقدمـه، کاربرد گره در هنرهاى دسـتى، 
نحـوة محاسـبه و اجـراى عملى و تئـورى گره، مقدمات ترسـیم گره، گره هـاى گروه اول، 

گره هـاى گـروه دوم و گره هـاى گروه سـوم.
در مقدمـۀ کتـاب ابتدا سـابقۀ هنر کاشـى کارى مطرح مى شـود و سـپس درباره تهیۀ 
گل، پختـن و رنگ آمیـزى آن توضیحاتـى ارائـه مى گـردد. در ادامـه انـواع کاشـى و نحوة 
سـاخت و لعاب دادن آن ها شـرح داده شـده و سـپس وارد بحث معرق کارى و روش هاى 
انجـام کاشـى کارى هاى مختلـف مى شـود. در فصـل دوم بـا عنـوان «کاربـرد گـره در 
هنرهـاى سـنتى»، انـواع گره سـازى ها در معمـارى، یعنـى آجـرکارى، گچ برى، کاشـى و 
آجـر، آیینـه کارى، سـنگ، نقاشـى در گـره و نیـز گره سـازى در چوب شـامل منبت کارى 
و گـره در دیگـر هنرهـاى تزیینى ماننـد خاتم، فلـزکارى، قالى بافى، صحافـى، پارچه هاى 
قلمـکار، زرى بافـى و حریـر معرفـى مى شـوند. در فصـل سـوم نحـوة محاسـبه و اجـراى 
عملـى و تئـورى گـره آمـوزش داده مى شـود و از فصـل چهـارم آمـوزش ترسـیم گـره 
آغـاز مى شـود. بـراى ترسـیم گره هـا ابتدا بایـد بـا روش ترسـیم چندضلعى هـاى منتظم 
آشـنا شـد. سـپس آالت گـره معرفى مى شـوند کـه برخـى از ایـن آالت، ایرانـى و برخى 
غیرایرانـى هسـتند. در فصـل پنجـم گره هـاى گـروه اول (روش ترسـیم) آمـوزش داده 
شده اسـت. فصـل ششـم بـه گره هاى گـروه دوم، یعنـى گره هـاى فاقد شمسـه اختصاص 
دارد. ایـن گره هـا بیشـتر از ترکیـب خطوط مسـتقیم و ادغـام آن ها در یکدیگـر به وجود 
مى آینـد. گره هـاى گـروه اول بـه روش تقسـیم زوایـا ترسـیم مى شـوند و درنهایت فصل 

هفتـم بـه ترسـیم گره هـاى غیرایرانى اختصـاص دارد.
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ایـن کتـاب در 362 صفحـه تألیف شده اسـت. باوجـود تنوعى کـه در معرفى گره هاى 
مختلـف و روش ترسـیم آن هـا دارد، در مـواردى نیـز دچـار اشـتباه شده اسـت. به عنـوان 
مثـال در ترسـیم گره هـاى صفحـات 335 و 336 گره هـا را دو خطـه ترسـیم نمـوده و 
بـه تصـور این کـه فاصلـۀ بیـن گره هـا (حمیل کشـى) نیز بخشـى از طـرح اسـت، در ارائۀ 

شـیوة ترسـیم دچـار ابهـام و پیچیدگى شده اسـت.
در گـره صفحـۀ 333 عالوه بـر دو خطـه نمـودن گـره، در ترسـیم زوایـا و رئـوس 
آن دقـت کافـى اعمـال نشده اسـت. در ترسـیم گره هـا حمیـل رسـم نمى شـود و خطـى 
کـه حمیـل را بـه دو قسـمت تقسـیم مى کنـد، خـط مـرزى آلت هـا بـه شـمار مى آیـد. 

به عبارتـى فضـاى حمیـل بایـد بیـن آلت هـاى جانبـى به طـور مسـاوى تقسـیم شـود.
حمیـل در صفحـات 324، 323، 322، 321، 319، 320، 318، 317، 315، 311، 

309، 307، 302، 298 نیـز دو خطـى اسـت.
رعایـت  به درسـتى  نسـبت ها  نیـز   291 صفحـۀ  هشـت  چهاربنـدى  ترسـیم  در 
نشده اسـت. در صفحـۀ 279 در ترسـیم یکـى از گره هـاى بقعـۀ مومنه خاتون دایـره را کامل 
اجـرا ننموده اسـت. در صفحـۀ 203 گـره مربـوط بـه مقبـرة عالمـه مجلسـى را اشـتباه 
ترسـیم نموده اسـت. روش ترسـیم گـره فـرد نُه دوازده دشـوار اسـت و مى توان به شـیوة 
آسـان ترى ایـن گـره را ترسـیم نمـود. در ترسـیم گـره دوازده صفحـۀ 194 دقـت کافـى 

اعمـال نشده اسـت. در صفحـۀ 186 نیـز تقسـیمات دقیـق نیسـت.
ایـن کتـاب از مهم تریـن منابـع آموزشـى بـراى شـیوه هاى رسـم نقـش هندسـى به 
شـمار مـى رود، امـا با توجه بـه پیچیدگـى و پـاره اى بى نظمى هـا فاقـد سـاختار آموزشـى 
مناسـب اسـت. باوجـود تنـوع نقـوش، نظـم خاصـى در تدوین کتاب مشـاهده نمى شـود 
هنرهـاى  برمبنـاى  کتـاب  فصل بنـدى  شـده اند.  انتخـاب  اتفاقـى  به صـورت  نقش هـا  و 
مختلـف و نـه نـوع گره هـا انجـام یافتـه کـه روشـى غیرنظام منـد و قابلِ نقـد اسـت و بـه 
علـت عـدم تبیین یـک قاعدة صحیـح، پیچیدگى گمراه کننـده اى را در ترسـیمات نقوش 

هندسـى موجـب شده اسـت.
● البوزجانـى، ابوالوفـا محمـد (1369). هندسـۀ ایرانـى؛ کاربـرد هندسـه در عمـل. 

ترجمـۀ سـید علیرضا جذبـى. تهـران: سـروش.
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ابوالوفا محمد بوزجانى رساله اى درباب هندسه و آن چه که صنعتگران باید از هندسه 
بدانند، تألیف نموده است. نام اصلى این کتاب رسالة تجارت؛ فی ما یحتاج الیه العمال و 
الصناع من االشکال الهندسیه است. موضوع این کتاب روش ترسیم نقش هاى هندسى 
است و همچنان اهمیت خود را به عنوان یکى از معتبرترین منابع مورِدمراجعه دربارة کم  
و کیف نقش هندسى در بین هنرمندان حفظ نموده است. این کتاب در دوازده باب تنظیم 

شده است: 
باب اول: در شناخت اصولى که دانستن آن الزم است. 

باب دوم: شیوة کشیدن اشکال متساوى االضالع و الزوایا
باب سوم: شیوة کشیدن اشکال در دایره و بر دایره

باب چهارم: روش ترسیم دایره بر اشکال
باب پنجم: رسم دایره در اشکال

باب ششم: در رسم اشکال در اشکال و بر اشکال
باب هفتم: در تقسیم مثلث ها

باب هشتم: در تقسیم کردن چهارضلعى ها
باب نهم: در تقسیم کردن یک مربع به چند مربع و به دست آوردن یک مربع از ترکیب 

چند مربع
باب دهم: جدا کردن راه

باب یازدهم: در تقسیم دایره ها
باب دوازدهم: در تقسیم کردن سطح کره و رسم اشکالى که بر کره مى توان کشید.

کتاب دو ضمیمه نیز دارد. این ضمایم شامل مطالبى است که ابواسحاق ابن عبداهللا 
کوبنانى در قرن نهم هجرى به متن اصلى اضافه کرده است. بنا به اظهار مترجم، این بخش 
برخى  نامفهومى  سبب  مؤلف  بى توجهى  و  ندارد  را  بوزجانى  رساله  اصلى  بخش  دقت 

قسمت هاى آن شده است.
● مکى نژاد، مهدى (1385).  گزیدة آثار استاد اصغر شعرباف؛ گره و کاربندى. (چ 

اول). تهران: فرهنگستان هنر. 
کتاب شامل سه فصل: دیباچه، گره و کاربندى و تصویرها است. دیباچه به توضیحاتى 
دربارة تزیینات در معمارى اسالمى ایران مى پردازد و نقوش تزیینى را در سه گروه نقوش 
گیاهى، هندسى و خطى (خط نگاره ها) تقسیم نموده و مورد بررسى قرار  مى دهد. بنابه 
مفهومى  و  (مادى)  کاربردى  عمدة  وجه  دو  اسالمى  معمارى  تزیینات  شعرباف  تعریف 
(معنایى) دارد. در بعد کاربردى، نوع مصالح، ابزار و سایل، روش هاى اجرا، ابعاد و اندازه، 
دربارة  اما   ،(8:1385 (مکى نژاد،  است  مدنظر  فیزیکى  کمیت هاى  و  اجرا  مکان  و  محل 
وجه مفهومى آن اقوال و آراء مختلفى وجود دارد. تیتوس بورکهارت1 معتقد است که این 
نقوش ماهیت غیرتاریخى، عرفانى و متفکرانه دارند و بازنمود وحدت در کثرت و کثرت در 
وحدت اند (بورکهارت، 1365). اولگ گرابار2 به جان بخش بودن تزیینات اشاره مى کند، اما 
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معتقد است که تزیینات هیچ گونه معناى ذهنى و بعد فرهنگى ندارند و صرفاً براى آراستن 
و حظ بصرند. فقط در کتیبه ها معناى شبیه سازانه یافت مى شود، لذا وى این نقوش را 
صرفاً تزیینى و فاقد بعد معنوى و سمبلیک مى داند. در این زمینه دیدگاه هاى متفاوت و 
گاه متضادى همچون نگاه عرفانى و صوفیانه و جنبه هاى ایهام و ابهام و ترس از وجود خأل 

مطرح شده است (گرابار، 1389).
تزئینات   زیباترین  شاهد  سلجوقى  ترکان  حکومت  دورة  در  شعرباف  اظهارات  طبق 
آرایه ها  بعد  به  دوره  این  از  و  هستیم  ایران  معمارى  در  هندسى  نقش هاى  و  آجرکارى 
نقش اساسى در معمارى دوران اسالمى ایفا مى کنند (مکى نژاد، 9:1385). شعرباف نقوش 
هندسى را به چندین گروه تقسیم نموده و تعریفى مختصر از هریک ارائه مى دهد: گره ها، 

قوس ها، کاربندى، مقرنس، رسمى بندى، یزدى بندى و کاسه سازى.
در فصل دوم با عنوان «گره و کاربندى»، ابتدا انواع مقرنس هاى 9 پا، 6 پا، 5 پا، 7 
دایره،  بیضى،  نگینى،  و  دواتى  ضلعى، 8  مختلف 6  زمینه هاى  در  را  پا  و 12  پا  پا، 10 
مستطیل، مربع، 6 طوالنى و طالیى، نیم کار سالم و هشت گلویى، فیل پوش، زیرگنبد و 
نیم کار مثلث ترسیم نموده است. هم چنین در بخش کاسه سازى نیز انواع طرح هاى کاسه 
اعم از کاسه هاى فاصله دار، کاسۀ بزرگ و کوچک، نیم کاسه را در ترکیب با آویزها و در 
مى نماید،  ایجاد  را  متمایز  و  متفاوت  ترکیب بندى  یک  هرکدام  که  مختلف  زمینه هاى 
به صورت تصاویر خطى معرفى نموده  و ترکیب هایى از کاسه و شمسه و یزدى بندى و آویز 

در ادامه آمده است.
بخش بعدى به رسمى بندى و یزدى بندى اختصاص دارد. نمونه هایى از یزدى بندى 
و رسمى بندى در ترکیب بندى هاى مختلف ترسیم شده است. در بخش مربوط به گره ها، 
همین طور  شده است.  ترسیم  کوچک تر  گره هاى  به  شاه گره ها  کردن  خرد  از  نمونه هایى 
تعدادى از گره هاى معروف نیز در زمینه هاى مختلف در ادامه آمد اند. در تمامى رسم هاى 
کتاب تنها تصویر نهایى آمده و دربارة روش هاى ترسیم توضیحى داده نشده است. هم چنین 
اشاره نشده که این رسم ها بر چه مبنایى انتخاب و در کتاب گنجانده شده اند. در انتهاى 

کتاب تصاویرى چند به عنوان نمونه از مقرنس ها و رسمى بندى آمده است.
● بــروگ، اریــک3 (1390). نقــوش هندســى در معمــارى اســالمى. ترجمــۀ مــژگان 

هاتفــى. تهــران: یــزدا.

نقوش هندسى در آینه منابع مکتوب از گذشته تا امروز
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اریک بروگ در این کتاب ترسیم نقش هاى هندسى را به صورت مرحله به مرحله شرح 
داده است. این کتاب نیز على رغم دقتى که نویسنده در نگارش مبذول داشته، به برخى 
زوایاى ترسیم نقش هاى هندسى توجه ننموده است؛ زیرا نویسنده به اصول و قواعد طراحى 
پیش  در  طراحى  در  را  ناصحیح  شیوه اى  بنابراین  و  نداشته  کافى  اشراف  اسالمى  سنتى 
گرفته است. به عنوان مثال نقش شمسه را در مرکزیت قاب واگیره قرار داده که این شیوة 
ترسیم به بروز نواقصى در تمامیت گره ها مى انجامد. به طور کلى مى توان چنین ادعا نمود 
که کتب غربى به ترسیم گره هاى متداخل توجه چندانى نکرده اند و بیشتر تمرکز آنان بر 
قاب واگیره هاى مربع و دایره بوده است، درحالى که در قاب واگیرة مربع و دایره نمى توان به 

بسیارى از آلت ها رسید.
● میرفخرایى، وحیده و آناهیتا مقبلى (1393).  هندسۀ نقوش. تهران: فخراکیا.

و درنهایت در این کتاب به معرفى نقش هاى هندسى در هنرهاى سنتى پرداخته اند.

کتاب هاى معرفى نقوش
● فرشته نژاد، مرتضى (1356). گره سازى و گره چینى در هنر معمارى ایران. تهران: انجمن 

آثار ملى.
مرتضى فرشته نژاد در این کتاب تعدادى از گره هاى هندسى مورِداستفاده در قسمت هاى 
مختلف بناهاى شاخص اسالمى را با ذکر نام آن ها معرفى و ترسیم نموده است. این کتاب 
دقیق است، اما توضیحى دربارة نقش ها و ترسیمات موجود ارائه  على رغم سادگى نسبتاً 

نمى دهد و تنها به ذکر نام گره و ترسیم آن اکتفا مى کند. 
سلطان  جالل الدین  ترجمۀ  اسالمى.  هندسى  طرح هاى   .(1374) ژول4  بورگوان،   ●

کاشفى. تهران: فرهنگان.
نقوش  از  تعدادى  خطى  ترسیم  به  کاشفى  سلطان  جالل الدین  مقدمۀ  با  کتاب  این 
هندسى آثار هنرى قاهره و دمشق از قرن چهاردهم تا هجدهم بسنده نموده و توضیح 
دیگرى دربارة نقش ها ارائه ننموده است. کاشفى در مقدمۀ این کتاب به این نکته اشاره 
که  بوده  خود  خاص  روش هاى  داراى  هندسى  طرح هاى  آثار  اسکلت بندى  که  مى کند 
به صورت سینه به سینه انتقال مى یافته است، اما امروزه تنها با صورت نقش ها مواجه هستیم 

و آن اصول و قواعد براى ما ناشناخته مانده است. 
● پورپیرار، ناصر (1376). معمارى و هنر سرزمین هاى اسالمى. تهران: کارنگ.

ناصر پورپیرار در این اثر تصاویرى از آرایه هاى معمارى سرزمین هاى اسالمى آورده است؛ 
اما این کتاب توضیح چندانى دربارة نقوش ندارد و تنها ازنظر تنوع تصاویر و مستندات 
موجود در آن قابلِ توجه است. این کتاب مى تواند، به عنوان منبعى براى آشنا نمودن طراحان 

با نقوش متنوع هندسى در سرزمین هاى مختلف اسالمى بسیار کارآمد باشد. 
● شفایى، جواد (1380). هنر گره سازى در معمارى و درودگرى. تهران: انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگى. 
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این اثر حدود 305 نقش به کار رفته در معمارى و درودگرى ایرانى را با ذکر نام گره ها 
گردآورى و معرفى نموده است. مؤلف هدف از گردآورى این مجموعه را حفظ نقوش از گزند 
نابودى و فراموشى عنوان نموده است. این کتاب از منظر تنوع نقوش و تالش مؤلف براى 

گردآورى تعداد زیادى از آن ها قابلِ توجه است.
● طوجى، حمید (1386). گره چینى. تهران: ارمغان.

این کتاب به معرفى ابزارها و مواد و مصالح گره چینى و نیز شیوة استفاده از این وسایل 
و مصالح مى پردازد و سپس تصاویرى از گره هاى مختلف در انواع بناها را با ذکر نام گره ها 

آورده و ازنظر اطالعات فنى که در اختیار خواننده قرار مى دهد، قابلِ اهمیت است.
که  است   (1395) پوریا  سلینا  از  کتابى  عنوان  هندسى  طراحى  تزئینى،  نقش هاى 
طرح ها و نقش هاى تزیینى هنر اسالمى در آن معرفى مى گردد. همچنین مجیدرضا رستمى 
(1396) در کتاب نقش هاى تزئینى ایران نیز انواع نقوش تزیینى را در هنر اسالمى معرفى 

مى نماید.

متون نظرى
اخوان صفا در رسائل خود به طور مفصل به هندسه ذیل علوم ریاضى پرداخته اند و ازطرفى 
با بهره گیرى از علوم هرمسى و فیثاغورى بین ارکان طبیعت و کائنات و عوالم مختلف 
ارتباط برقرار نموده اند. از نظر آنان مفهوم ماوراى کمى اعداد در اشکال هندسى بازنمود 
مى یابد که این اشکال هریک داراى کیفیت و به عبارتى شخصیت هستند و از این جهت 
علومى همچون هندسه را پل رابطى بین عالم محسوسات و معقوالت به شمار مى آورند. 
تفکرات اخوان بیشتر سرمنشأ ذوقى و تمثیلى دارد تا استداللى، و به عبارتى این رساله را 

مى توان یکى از سنگ بناهاى تفکرات سنت گرایانه به شمار آورد. 
عباس، سیدجان و سلمان عامر شاکر (1383). هم آراستگى در نگاره هاى اسالمى. ترجمۀ 

آمنه آقاربیع. تهران: به نشر.
این اثر دربارة تقارن و انواع آن در هنر اسالمى بحث مى نماید، اما صرفاً به تحلیل تقارن 

در نقوش مى پردازد و توجهى به سایر ابعاد گره ها ندارد. کتاب شامل پنج فصل است:
فصل اول: نگاره هاى اسالمى و شناخت هندسى آن ها.

فصل دوم: در ستایش نگاره، هم آراستگى، وحدت و هنر اسالمى
فصل سوم: گریزى از نگاره هاى اسالمى به ناوردایى و گرو

فصل چهارم: رده بندى، تشخیص و ساختار هفده نوع از نگاره هاى متناوب دو بعدى
فصل پنجم: نگاره هاى اسالمى و هم آراسته هاى آن ها

قیومى  مهرداد  ترجمۀ  اسالمى.  معمارى  در  تزئین  و  هندسه  گلرو (1389).  اوغلو،  نجیب  
بیدهندى. تهران: روزنه.

نجیب اوغلو در این کتاب به نقش ریاضیات در هندسۀ نقوش اشاره نموده و به خصوص 
بر اهمیت و محوریت ریاضیات در نقوش هندسى دورة سلجوقى تأکید کرده است. از نقاط 

نقوش هندسى در آینه منابع مکتوب از گذشته تا امروز
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قوت این کتاب مى توان به پرداختن آن به آراى مختلف درباب تزیینات معمارى اسالمى 
اشاره نمود. نجیب اوغلو هم چنین به پارادایم هاى حاکم بر تزیینات در دوره هاى مختلف نیز 
نظرى داشته است. بااین وجود این کتاب بر طومار توپ قاپو تمرکز دارد و بنابراین نمى توان 

اطالعات اختصاصى دربارة ساختار گره هاى هندسى را در آن یافت.
بلخارى، حسن (1396). فلسفه، هندسه و معمارى. تهران: دانشگاه تهران.

در  آن  جایگاه  و  هندسه  دربارة  فلسفى  مختلف  آراى  تبیین  به  اثر  این  در  بلخارى 
مورد  زیباشناختى  و  فلسفى  بعد  از  تنها  را  ذکرشده  آراء  تمامى  اما  مى پردازد،  معمارى 
مطالعه قرار مى دهد. وى ارتباط بین فلسفه و معمارى را ازطریق هندسه به عنوان پلى میان 
دانش و هنر تبیین مى نماید و با توجه به آراى اخوان الصفا یا ابن سینا (رسالۀ النیریزیه) و 
دیگران دربارة ارتباط بین اعداد و شکل هاى هندسى و قواى مختلف طبیعت و مضامین 
معنوى، اهمیت فلسفه دانى و هندسه دانى معماران را نتیجه گیرى مى کند. على رغم اندك 
موضوع  به  سنت گرایانه  نگاه  هم چنان  مى گیرد،  سنت گرایان  از  کتاب  این  که  فاصله اى 
هندسه در هنر دارد و ازسویى به تزیینات معمارى چندان توجهى ندارد، بلکه تنها فرم 
در معمارى را مورد بحث قرار مى دهد. بااین وجود نظریات کاربردى متفکران و دانشمندان 

اسالمى را تا حدودى روشن مى سازد. 
عصام، سعید و عایشه پارمان (1397). هندسه و نقوش اسالمى. ترجمۀ حمیدرضا زین الدین. 

تهران: رازآور.
نویسندگان در این کتاب به معرفى نقوش اسالمى در سرزمین هاى اسالمى مى پردازند. 
بعدها  تقسیمات  و  اندازه گیرى  به  کتاب  نخست  فصل  است.  فصل  هفت  شامل  کتاب 
پرداخته است. در فصل دوم الگوهاى هندسى در طرح هاى اسالمى تشریح شده است. فصل 
سوم دربارة معمارى اسالمى است. نویسنده در این مبحث به بررسى ریشه هاى معمارى 
جهان اسالمى مى پردازد و اصول و قواعد هندسى آن را مطرح مى سازد. در فصل هاى چهار، 
پنج و شش ساختمان هندسى خوشنویسى و شعر و موسیقى مطرح مى شود و در فصل 
هفتم الگوهاى چند نمونه از طرح هاى اسالمى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. آن چه 
و  اسالمى  مختلف  هنرهاى  میان  ارتباط  که  است  این  مى شود،  کتاب  این  اهمیت  باعث 

هندسه را با دقت بررسى نموده است.
کتاب سیرى در عناصر و تزئینات معمارى ایران (1390)، نوشتۀ حسین یاورى نیز 
به طور اجمالى انواع تزیینات در معمارى اسالمى ازجمله نقوش هندسى را معرفى مى نماید.

سایر متون
آندره گدار5 در آثار ایران (1384) دربارة آثار معمارى ایران و آرایه هاى هندسى به طور 
مختصر سخن مى گوید. نگاه وى بیشتر تاریخى است و نگاه تخصصى به تزئینات معمارى 

و به ویژه نقوش هندسى ندارد. 
حسن بلخارى در آثار خود بخش هایى را به نقوش هندسى در هنر اسالمى اختصاص 
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دربارة  اسالمى  مختلف  متفکران  آراى  تبیین  به  اسالمى  هنر  فلسفۀ  در  وى  است.  داده 
هنرهاى اسالمى مى پردازد. بخش هایى از کتاب وى به تفسیر نقوش هندسى اختصاص 

دارد، اما این تفاسیر را مى بایست در زمرة خوانش به شمار آورد تا استداللى.
 همچنین در کتاب قدر: نظریۀ هنر و زیبایى در تمدن اسالمى (1394)، رابطۀ مفهوم 
قدر و ارتباط آن با هندسه و درنتیجه نسبت بین زیبایى و نظم را مورد بررسى قرار مى دهد. 
طبق این نظریه، هندسه در هنر اسالمى بیانگر مفهوم قدر است. با وجود استدالل هایى 
که در این کتاب عنوان مى شود، به نظر مى رسد، رابطۀ مفهوم قدر و معناى مورِدنظر آن 
در این کتاب، یعنى اندازة معین ـ با هندسه یک رابطۀ طبیعى و بدیهى است و نمى توان 
آن را نظریه دانست. درعین حال که طرح مسألۀ هندسه در هنر اسالمى و دست و پنجه نرم 
کردن با آن در این کتاب چندان هم به بیراهه نرفته است، باز هم نمى توان از نظریۀ قدر 
براى تجزیه و تحلیل نقوش هندسى بهره برد؛ به خصوص که این نظریه فاقد روش شناسى 

است و در حد یک استدالل مقدماتى باقى مانده است.
برخى  هم  آثارى  پرداخته اند،  معمارى  آرایه هاى  به  مستقیماً  که  کتاب هایى  عالوه بر 
ابعاد تفکر دانشمندان اسالمى را با رویکرد فلسفى واکاوى نموده اند، ازجمله مى توان به 
سید حسین نصر اشاره کرد. به زعم او هنر اسالمى از تمثیالت انتزاعى هندسى براى تجسم 
توحید مدد مى طلبد و طرح هاى هندسى را با توسل به احکام سلبیه توجیه مى نماید. وى 
موفقیت علومى همچون هندسه در بین مسلمانان را معلول انطباق آن با مبانى توحیدى 

مى داند.
در کتاب تزئینات وابسته به معماري دورة اسالمی (1376)، تألیف محمدیوسف کیانى 
تزیینات مختلف وابسته به معمارى و ازجمله آجرچینى مورد بحث قرار گرفته است، اما به 

اقتضاى موضوع کلى کتاب، از حد معرفى فراتر نمى رود.

نتیجه گیرى
دربـارة نقـوش هندسـى مطالعـات متعـددى صورت پذیرفته اسـت کـه از روش هاى ترسـیم 
نقـوش تـا مبانـى فلسـفى و حکمـى آن را دربرمى گیـرد. با وجـود این کـه در سـال هاى اخیر 
تعـدادى کتـاب على الخصوص درزمینۀ آموزش شـیوه هاى ترسـیم نقوش هندسـى منتشـر 
شده اسـت، امـا همچنـان اصلى تریـن منابع مـورد مراجعه، همـان چند منبع قدمـى ازجمله 
کتاب هـاى زمرشـیدى، شـعرباف، بوزجانـى و فرشـته نژاد هسـتند. در حالى که همیـن منابع 
نیـز خـود داراى اشـکاالتى چند هسـتند که ضـرورت توجه اسـاتید فن را درزمینـۀ بازنگرى 
در کتاب هـا و یـا تألیـف آثـار جدیـد هم تراز و هم شـأن با همان آثـار قدیمى نشـان مى دهد. 
ایـن مسـئله دربـارة سـایر آثـار که بـه مباحث تاریخـى یا حکمى و فلسـقى نقش هندسـى 
پرداخته انـد نیـز صادق اسـت و به نظر مى رسـد، نقش هندسـى به عنوان یکى از شـاخه هاى 
مهـم تزییـن و آرایـه در هنر و معمارى ایرانـى مورد توجه صاحب نظران ایرانـى قرار نگرفته و 

همچنـان چنـد اثـر ترجمه اى طالیـه دار متون نظرى دربارة نقوش هندسـى هسـتند.

نقوش هندسى در آینه منابع مکتوب از گذشته تا امروز
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