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  چكيده
ري نگارگ و نگارگري كاربرد دارند. دري آرايمعماري، كتاب ازجملههاي اسالمي قوش تزئيني در هنرن

عوامل تكميلي طرح هستيم. اين عناصر جايگاه مهمي در  عنوانبهايراني شاهد بروز عناصر تزئيني 
هاي تزئيني براي منقش ساختن سطوح، آرايه بصري نقاشي ايراني دارند. حضور جلوهارتقاي شكوه و 

هاي مصور ممتاز دوره صفوي، از نسخه در نگارگري دوره تيموري و صفوي متداول بوده است. ويژهبه
 جامي موزه فرير واشنگتن كه در كارگاه سلطنتي ابراهيم ميرزاي صفوي اورنگهفتتوان به مي

ين ترها و نقوش تزئيني است. از شاخصه، اشاره كرد. اين نسخه، سرشار از آرايشدهتدوين و مصور 
شم به چ آنهاي سطوح نگاره هاي هندسي اشاره كرد كه در بيشترتوان به گرهنقوش تزئيني آن مي

 ،ابراهيم ميرزا اورنگهفتهاي همعرفي و شناخت تزئينات هندسي نگار باهدف. اين مقاله خورندمي
هاي مختلف از حيث نوع ها در بخشكاربرد آن ينحوه، هابندي اين آرايهيز خطي و ارائه تقسيمآنال

اندوزي با استناد به منابع مكتوب صورت گرفته است كه به است. روش يافته شده انجامو تكنيك 
ن بر اي پردازد.هاي مطالعاتي مياز نمونه آمدهدستبههاي داده بررسيتطبيقي، به  -ش تحليليرو

  هاي زير مطرح است؛مبنا پرسش
  هايي دارند؟جامي چه ويژگي اورنگهفتهاي هاي هندسي موجود در نگارهگره -
 جامي چگونه است؟ اورنگهفتهاي هاي اجرايي گره هندسي در نگارهكاربرد و شيوه -

كاربرد نقوش ست كه ابراهيم ميرزا، حاكي از آن ا اورنگهفتهاي نتايج حاصل از بررسي نگاره
ها، رهگچيني چوبي نمود بيشتري داشته و بيشترين كاري، آجركاري و گرههاي كاشيهندسي در قالب

در سطوح ايوان، كف و ديوارهاي  ها غالباًعدد مبناي شش و هشت است. اين گرههايي بر پايه گره
  است. شده استفادهحفاظ باغ، در و پنجره  عنوانبهچيني و و همچنين در قالب گره جانبي بنا

.هاي تزئيني، گره هندسي، آرايهاورنگهفتنگارگري،  كليدي: هايه واژ
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  مقدمه
 اصلي وهگر چند به توانمي را ينيئتز نقوش انواع طوركليبه
 هايتيبهك گياهي، يا نباتي نقوش حيواني، نقوش انساني، نقوش
 و تقسيم »گره« يا هندسي نقوش و ينيئتز خطوط حاوي
 و نيانسا تصاوير خلق اسالمي، هنر در ازآنجاكه .نمود بنديگروه

 اتنيئتز در ندرتبه را نقوش اين است، گرديده ممنوع حيواني
 هنرمند درنتيجه .)385: 1383 ،باشي بلوك( بينيممي اسالمي
 اشكال هاآن اصلي عنصر كه پرداخت اتيينئتز ايجاد به مسلمان
 البيق ايجاد باعث نگرشي، چنين. بود انتزاعي نقوش و هندسي
 هاينئتز و احجام ايجاد با و دارد تشبيهي كامالً حالتي كه گرديد
 و احساس بيان به اسليمي، هاينگاره و هندسي نقوشي شامل
. است آن موضوع ترينمهم ،توحيد كه پرداخت خاص ايانديشه
 توحد در كثرت و كثرت در وحدت بارزي نحو به هندسي نقوش

  ).135: 1374 ،پور مدد( دهدمي نمايش را
 ايهبافت نامند،مي گره را آن فناهل كه هندسي نقش
 .)272: 1383 نوايي،( است هندسي منظم هايشكل از گوناگوني

 طوربه كه است هندسي مختلف اشكال از ايمجموعه گره،
 هم كنار در مشخص ايزمينه در خاص بانظمي و هماهنگ

 كه ايپيچيده هايبافت .)7: 1378 سامانيان،( است كاررفتهبه
 و نظمم تركيب كهآن بدون يابند گسترش سو همه از توانندمي

 عين نظم، عين گره،. شود تغييري خوشدست هماهنگشان
 جهاني همچون انسان چشم در ،گره. است هماهنگي و تعادل

 اررفتهكبهجايي كه در جزء و كلش تدبير و حكمت  عقالني است
. ستني خبري »تصادف« و »اتفاقي« از ،احسن نظام اين در است
 زياد يا كم ايذره هيچ. دارد اياندازه و وكتابحساب چيزي هر
 حكمت و تدبير حكمبه مگر شودنمي زياد يا كم و رسدنمي نظر به
  .)272: 1383 نوايي،(

هاي هندسي در هنرهاي مختلف، همواره استفاده از آرايه
در  هادان ايراني بوده است. كاربرد آنو عالقه هنرمن موردتوجه

معماري ايراني و همچنين نمودشان در تزئينات نقاشي ايراني، 
بيش از همه مشهود است. از دوره ايلخاني سير استفاده از اين 

ي، ر سبك تيموري و صفوتزئينات در نگارگري فزوني يافت و د
 منقش ساختن هاي هندسي دركاربرد گرهاوج شكوه تزئيني و 
مشاهده نمود. در برخي از  توانميها را ابنيه حاضر در نگاره

هاي مصور دوره تيموري و صفوي، با توجه به مضمون و نسخه
                                                            

 5هاي هندسي هستند، اورنگ كه داراي گره و آرايههفت ينگاره 14 از. 1
شده ها، انتخابهاي هندسي موجود در آننگاره بر اساس تعدد و تنوع آرايه

دفتر الذهب (نصيحت پدر به فرزند در مورد عشق) از سلسله ( است يك نگاره
اند. در مابقي شدهاول) است و مابقي از يوسف و زليخا (دفتر دوم) انتخاب

هاي هندسي تصويري شاهد كثرت استفاده از گرهرويكرد 
 تا 963 هايسال در هكجامي  ورنگاهفتنسخه مصور  هستيم.

يم ميرزا صفوي مصور شد، از و در كارگاه سلطنتي ابراه ق 973
اين نسخه  ينگاره 28هاي بارز كاربرد اين نقوش است. از نمونه

 در فضاي عمدتاً نگاره با توجه به مضمون نگاره (كه 14مصور، 
هاي هندسي بهره و ابنيه حضور دارند) از گره شدهواقعشهري 

  اند.برده
به تحليل موضوعي و ، همواره محققين حوزه نگارگري

هاي اند، اما شناسايي و بررسي آرايهها توجه داشتهساختاري نگاره
ر استحكام ساختاري و نقش مهمي د كهآنتزئيني موجود در 

 يبوده و تا حد زياد موردنظرهاي بصري دارد، كمتر افزايش جلوه
، هاهاي هندسي موجود در نگارهمغفول مانده است. همچنين آرايه

ايي و شناس قرار نگرفته است. موردبررسيتنوع و كثرت،  ازنظر
ا در ههندسي مستلزم بررسي و تطبيق گره هايگذاري گرهنام

براي  عناوين متفاوتي گوناگوندر منابع  منابع مختلف بوده است
در نظر ها براي برخي از گره و يا عنوان مشخصي مدهآها گره

ها و رهگ تطبيق با توجه به اساس،است. بر همين  نشده گرفته
 است. شدهگرفتهعناويني حدودي در نظر  ها،آن هايمايهنقش

هاي هندسي بندي انواع گرههدف اين مقاله شناسايي و دسته
ابراهيم  اورنگهفتهاي نسخه مصور در نگاره كاررفتهبه

ا كه هگره متمايز اجراي هايتكنيكين معرفي ست و همچنميرزا
ر كاربرد منظ به شيوه تزئين نگارگري دوره صفوي از تعميمقابل
 هاي هندسي است.گره

  روش تحقيق
دستيابي به اطالعاتي جامع و  منظوربهدر اين پژوهش 

است. از  شدهاستفادهتحليلي _نتايجي راهگشا از روش توصيفي
هاي هندسي آنان هها به تحليل آراياين منظر با بررسي نگاره

 صورتبه هاي هندسي،ها و گرهدر هر نگاره آرايهو  شدهپرداخته
 14، نگاره 28خراج و خطي شده است، از مجزا شناسايي، است

 موردبررسيهاي هندسي هستند نگاره كه داراي اين فرم
ها و احتراز از مطول شدن دد نگارهاست. با توجه به تع قرارگرفته
و نتايج ساير  1شدهبررسيتفصيلي  صورتبهنگاره  5پژوهش، 

و تحليل كلي آنان در  ارائهجدول و نمودار  صورتبهها نگاره
براي شناسايي دقيق عناوين  بخش پاياني پژوهش آمده است.

اطالعات مربوط به نسخه  آوريجمعها و همچنين ها و گرهآرايه

ي هاتعداد يا محدود بوده و يا كثرت گرههاي هندسي كمها، تعداد آرايهنگاره
هندسي، باعث مطول شدن پژوهش بوده است. بدين ترتيب نتايج تحليل 

 شده است.ها در بخش پاياني ارائهمابقي نگاره
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 شدهاستفادهاي از روش كتابخانه ابراهيم ميرزا اورنگهفتمصور 
 است. تهيه تصاوير نقوش هندسي در هر نگاره و ترسيم خطي

  است. شدهانجامافزار فتوشاپ و ماتريكس ها با نرمگره
 قيتحق نهيشيپ

 نسخه مصور يهانگاره يهايژگيو مورد در طوركليبه

 موارد شامل هك است شدهبيان يمطالب ،ابراهيم ميرزا اورنگهفت

  :است ريز
جامي به  اورنگهفت"اي با عنوان ) در مقاله1385( حسيني -

 اورنگهفت هايسرفصل، به بررسي مضمون "روايت تصوير
جامي پرداخته است و توضيحي مختصر در مورد موضوع هر 

  هاي اين كتاب داده است.فصل با اشاره به نگاره
شعر و نقاشي ايراني، حمايت از  " كتاب) در 1382( سيمپسون -

مضمون و  ازنظرجامي را  اورنگهفتهاي نگاره "هنر ايران
محتوا شرح داده و در مورد هر نگاره توضيحات مختصري ارائه 

  كرده است.
هاي عهد نگاره نقاشي ايراني، نسخه") در كتاب 1374( ولش -

 سپس و بردهنام را دوره نيا نگارگران از يبعض ابتدا "صفوي

ابراهيم  اورنگهفتر يتصاو برخي يبررس و يمعرف به اختصاربه
موضوع  و نگارگر قلم تصويري، يهايژگيو ازلحاظ ميرزا

  است. پرداخته داستاني
هاي هندسي، ها و شناسايي آرايهويژگي بررسي مورددر 

موجود در  هاي هندسيگرهخاص به بررسي  طوربهمنبعي كه 
اهده مشنقوش پرداخته باشد،  ليوتحلهيتجزو  ايرانيهاي نگاره

 هندسيتزئينات  يگستردهرغم اهميت و حجم ينشد و عل
اي دوره تيموري و صفوي مشاهده هها) كه در بيشتر نگارهگره(

 ها، صورت نگرفتهوز تحقيق جامعي درباره اين آرايهشود، هنمي
ي هاها، از حيث معرفي نمونهاست كه بر ضرورت پرداختن به گره

 برخي محققان بهكند.  تأكيد هاو نحوه كاربرد آن مورداستفاده
 دسعياند؛ ها اكتفا كردهترسيم آن هاي هندسي و روشذكر گره

                                                            
ميرزا، نوه شاه اسماعيل صفوي سلطان ابراهيم ميرزا صفوي پسر بهرام .1

ق به دنيا آمد. مادرش زينب سلطان  946القعده سال اخر ذياو در او است.
خانم از بزرگان واليت شيروان بود كه بعد از فوت بهرام ميرزا به ازدواج 

سالگي نزد پدر بود. بعد از ميرزا از بدو تولد تا ده. ابراهيمدرآمدطهماسب شاه
 16را در طهماسب او طهماسب به تربيت او اهتمام كرد. شاهفوت پدر، شاه

ق به حكومت مشهد و ناظر آستان قدس منصوب كرد.  962سالگي و در سال 
ق كارگاهي در مشهد تأسيس كرد و عالوه بر هنرمندان  982تا  964او از سال 

ن ترين برومقيم خراسان، تعدادي از هنرمندان تبريز را به خدمت گرفت. مهم
 سيمپسون،( بوداورنگ جامي داد، تصويرگري يك نسخه از مثنوي هفت

گنجينه كارگاه ابراهيم سلطان شامل چندين جلد مرقع و نسخ  .)13: 1382

 شعرباف، )1386( طوجي)، 1394( منش گودرزي)، 1377(
ا ههستند كه در كتاب ) از پژوهشگراني1380( شفائي ) و1372(

ها در هاي هندسي و كاربرد آنگره معرفي و مقاالت خود به
ي به بيان توصيف بيشتر ،در منابع مذكوراند. معماري پرداخته

كلي،  صورتبههاي اجرايي و تكنيك هاي هندسيآرايه
هاي هندسي موجود در نگارگري، با است. لذا آرايه شدهپرداخته

 و بررسي قرار مطالعهد موربر جزئيات،  نگاهي دقيق و مبتني
  نگرفته و يا حداقل در يك مجموعه در كنار هم قرار ندارد.

 در مكتب مشهد رزايم ميابراه اورنگهفت  
ه از دور جاماندهبهترين آثار نگارگري يكي از درخشان

 نسخه يك ،اين كتابست. ابراهيم ميرزا اورنگهفتصفوي، 

 به ،ق 973 تا 963 يهاسال در هك است ارزشمند مصور يخط
 هماسبطشاه يبرادرزاده ،1يصفو رزايم ميابراه سلطان دستور

 اينكهم و شده يسيخوشنو و ييآراتابك خراسان، وقت مكحا و

 باز،كپا( شوديم ينگهدار واشنگتن ريفر هنر نگارخانه در

39:1379(.  
شامل هفت مثنوي است كه به تقليد از خمسه ، اورنگهفت
ق)  817-897( جاميلرحمن توسط موالنا نورالدين عبدا نظامي،

ق سروده شد. عبدالرحمن جامي ابتدا،  875تا  892هاي بين سال
ف دهلوي، پنج مثنوي تصني خسرو اميربه اسلوب خمسه نظامي و 

 اورنگهفتن افزود و آن را نمود و سپس دو مثنوي ديگر بر آ
  ناميد؛

وين هفت خزينه در گهر  اندكرنگياين هفت سفينه در سخن 
  اندهمسنگ

ت در زمين به هف نامي شده بديــن چـرخ بلنــد برادرانهفتاين 
  انداورنگ

برگ  304اي ابراهيم ميرزا، دار اورنگهفتنسخه مصور 
 28ه باشند كهايي با تشعير طاليي ميو حاشيه رنگكرمكاغذ 
 خاتمه هر آغاز و هايسرلوحتذهيب در  9لس مصور و نيز مج

هاي جواهرات نفيس و ظروف خطي از خوشنويسان و نقاشان، همچنين جعبه
چيني فغفوري و قريب به سه چهار هزار جلد كتاب از هر موضوعي بود كه 

تل ها پيش از قر آنكرد اما اكثاند قيمتش با خرج اقليمي برابري ميگفته
ابراهيم ميرزا و براي آنكه به تصرف شاه اسماعيل دوم درنيايد، به دست 

طهماسب و در كشاكش همسرش از بين رفت. سرانجام پس از مرگ شاه
قدرت، شاه اسماعيل دوم پس از جلوس بر تخت شاهي فرمان به قتل ابراهيم 

آستانه و مزار امامزاده حسين كرده، در ميرزا داد و دستور داد جنازه او را كفن
: 1385 ميرمحمد صادق،( قزوين در كنار ديگر شاهزادگان مقتول دفن كنند

94(.  
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 يهانگاره .)18-17: 1382 سيمپسون،( آيدمثنوي به چشم مي
 حدفاصل هك دارد كيسب ،شدهطرح ييبايز به هك نسخه نيا

 رشد كسب و طهماسبشاه اول سلطنت يهاسال در زيتبر كسب

اسلوب اين  .)143: 1375 زاده،فيشر( است نيقزو املك و ردهك
هاي وسيعي است كه از بنديتركيب صورتبهسبك نقاشي 

. شوندها ممتد ميكنند و تا به حاشيهكادرهاي اطراف تجاوز مي
ها كه صيقل و جال نگاره گونه جواهرهاي درخشان و آميزيرنگ
 يهاي دلخواه، معماراند، خطوط سيال و موزون، شكل دادنيافته

 وهشكباهاي انساني شكيل و ، قامتاندازهاچشمسرشار و خلق 
ده پيچي هايمايهنقشهاي فاخر، تنوع جانوري و گياهي و در جامه

ا) هها و سايبانها، خيمهها، فرششامل لباس( هادر طراحي بافته
كاري چوبي) كاري و مشبككاشي آجركاري، ويژهبهها (و عمارت

  .)24: 1382 هاست (سيمپسون،از مظاهر پرداخت ظريف نگاره
 صد صفحهيس بر مشتمل ابراهيم ميرزا اورنگهفت نسخه

 توسط شده ريتشع هيحاش با قينستعل خط به شده يسيخوشنو

 وهشتستيب يدارا و عصر است آن خطاطان نيتربرجسته

 سلطان محمد محمد، خيش چون يهنرمندان آثار از مصور مجلس

: 1369 ،يگر( باشدمي كريآقام و علي مظفر ،ميرزاعلي خندان،
نگاره  وهشتستيباستوارت گري ولش معتقد است:  .)125
سبك، به هنرمندان  يهيپاتوان بر رقم اين نسخه را ميبي
. منسوب دانست كردند،اري كه روي شاهنامه هوتون كار ميبسي

در پايتخت  احتماالًتر، مانند آقا ميرك، برخي هنرمندان مسن
يرزا پيك براي ابراهيم م وسيلهبههايشان را صفوي ماندند و نگاره

 ش،ول( زيستنددر مشهد مي احتماالًن فرستادند، ولي ديگرامي
هنرمندان  ياركهم ه باك اورنگهفتي هادر نگاره .)27: 1374
چون  يهنرمندان مهاجر و يخ محمد سبزواريچون ش يخراسان

 تاس درآمدهر يبه تصو يزيد سلطان محمد تبرفرزن يرزاعليم
 يوردبررسم يخوببه را يزيتبر_يوه خراسانيش دو ريتأثم يتوانيم

ان زبور توسط نقاشپيداست كه تصاوير م روشنيبه م.يده قرار
  .)109: 1384 آژند،( انداجراشدهمختلف 
شيخ  يآستانهابراهيم ميرزا، مدتي در وقف  اورنگهفت

هند، شاه  گوركاني امپراتوردربار  هب بعد اردبيلي بود و الدينصفي
ديگر اطالع مستندي از سرنوشت  ازآنپسجهان منتقل شد. 

ت بيستم به دس يسدهدر  كهايندر دست نيست تا  اورنگهفت
و او اين اثر نفيس را در  آمريكايي فرير افتاد دارمجموعه

                                                            
سا در ضمن آثار معروف مجموعه كيه 1926اين مجموعه در تاريخ آوريل  .1
)chiesa collection در گالري هنر نيويورك به نمايش گذاشته شد. اين (

از اهالي ميالن موسوم به آچيله كيه سا مجموعه را تاجري ايتاليايي 
)Achille Chiesa) در اختيار گرفت. هاگوپ كوركيان (Hagop 

 يس واشنگتن دي. اسميت سونيان يموسسهخود، در  يمجموعه
در  اكنونهمابراهيم ميرزا،  اورنگهفتكامل  يمجموعه. قرارداد

  .1اين موسسه موجود است
  يهندس يهاهيآرا  

 ياهي،گ قسم سه به طوركليبه اسالمي، هنرهاي در تزئينات
 با مسلمانان مخالفت .است تقسيمقابل ايكتيبه و هندسي
 شمار به يپرستبت از ايجنبه هك يرينات تصوييتز هرگونه

 براند،لنيه( دش يهندس و يانتزاع ناتييتز توجه به باعث آمدمي

 سازيگره يا چيني گره ايران در را هندسي تزئينات .)168: 1379
 يلعچندض هايآلت و هاشمسه از است تركيبي معموالً و نامندمي
 تزئينات خاستگاه .اندقرارگرفته يكديگر با موزون تركيبي در كه

 و ايران غرب شمال و شمال اسالمي معماري در هندسي را
 ازآنجاگويند دانند و ميمي هجري چهارم قرن در مركزي آسياي

 چون محققاني .)137 :1379 اوغلو، نجيب( ه غرب رفته استب
 وشنق انتشار ماليم، سلجوقي و اسالناپا اكتاي دايز، ارنست
 الفبرخ پوپ .دهندمي نسبت صحرانشين تركان به را هندسي

 نيچيگره همان يا و سلجوقي عصر هندسي اسلوب ايشان نظر
  .)138  :1379 اوغلو، نجيب( داندمي ايراني ابداعي را،

 در گره آالت دادن قرار از عبارت طوركليبه چيني گره 
 چينيگره .)53: 1365 زمرشيدي،( است زيبا و هماهنگ تركيبي

 در است آمده وجود به »چين« و »گره« يواژه دو تركيب از كه
 در. دارد شكن و چين با همراه پيچيدگي معادل معنايي لغت

 زا هماهنگ تركيبي از است عبارت چينيگره ديگر تعريفي
 زا استفاده با كه جاذب و موزون ،پيچيدههمبه هندسي هايشكل
 .)130: 1379 ،اوغلو نجيب( است گرفتهشكل راست هايخط

 مخصوص ينهيدرزم گره هر. گويند زمينه را گره رسم چارچوب
 زمينه تعدادي از مركب گره كادر درواقع شود،مي محدود خود به

 اشكال گره، آلت. است شده تكرار كادر داخل در كه است گره
 اي طبيعي اشياء به كه شباهتي از را خود نام كه است هندسي
 ،»گيوه« ،»بزي پا« آلت مثل. است گرفته دارد مصنوع

 و ترسيم يمرحله كه است الزم نكته اين ذكر ...و »دانسرمه«
 سازيگره را كار عملي يمرحله و چيني گره را كار تئوري

  ).55  :1365 زمرشيدي،( گويندمي
 طول در است شده موجب كه گره بارز خصوصيات از يكي

 و زايندگي خاصيت بماند، پويا و زنده خود هزارساله تاريخ

Kevorkianاورنگ را خريد و بيست سال بعد ) مقيم نيويورك، نسخه هفت
فروخت. در آن مدت اين نسخه مصور، آن را به فرير گالري در واشنگتن 

 در رانيدر بنياد ا 1940ر ديگر در و بايترويت در موزه هنر د 1930در  باريك
  )simpson,1997:11( .شد گذاشته شينما به وركيوين
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 دارد نبط هفتادودو گره ،شدهگفته چنانكه. است آن پذيريتنوع
 آورنديم وجود به را نو هاييگره و يافته زايش يكديگر درون از كه

 سو همه از توانندمي هاهمچنين گره .)1376 مفيد، و زادهرئيس(
 هماهنگشان و منظم تركيب كهآن بدون يابند گسترش

 بنا يرو بر هك يهندس يهانقش. شود تغييري خوشدست
 يهيكل در .دارند يقيدق و خاص يبصر يهاويژگي اندكاررفتهبه
 با استفاده تنها نقش هر ،يندگكپرا و تنوع از زيپره با هانقش نيا

 اصل دو تيرعا است، گرفتهشكل و هياول عنصر دو اي يك از

 روابط در يهماهنگ و تكحر ريتم، جاديا با و تقارن همراه راركت

 دهيگرد متنوع هايطرح انبوه جاديا موجب نقش عناصر هر نيب
 ييبناها در نقوش ن دستهيا از ييبايز اريبس يهااست. نمونه

 زواره، اصفهان، اردستان، جامع مساجد ،بكران پير مقبره چون

 خرقان، هايبرج ان همدان،يعلو گنبد ن،يورام ومد،يگان، فريگلپا

 وجود دارد. گريد يبناها ياريبس و الجايتو مقبره

 ينگارگر در يهندس يهاهيآرا كاربرد  
استفاده از نقوش تزئيني در نقاشي به دوران پيش از اسالم 

، پس از اسالم، كاربرد گرددبازميدوره ساساني  باألخصو 
هاي تزئيني رواج بيشتري يافت. در هاي مختلف آرايهگونه

مختلف نگارگري ايراني شاهد حضور عناصر تزئيني  هايكتبم
عوامل تكميلي طرح هستيم. نقوش تزئيني جايگاه  عنوانبه

 به توجه د. بانمهمي در ارتقاي كيفيت بصري نقاشي ايراني دار
هاي آرايه انواع اسالم، در تصويرسازي و نگاريشمايل منع

 هاييگروه به توانمي در هنرهاي ايراني را كاررفتهبه تزئيني

 .ج ختايي) و اسليمي( گياهي .هندسي ب. الف نمود: تقسيم
  .)80: 1385 ،صالحي كاخكي و ديگرانخط و كتيبه ( .د نمادين
تزئين  در را ايعمده سهم هندسي، هايآرايه كه است ذكرقابل

هاي گره .است داده اختصاص خود سطوح، در نگارگري ايراني به
نگارگري  در هندسي نقوش كاربست از ايشكل عمده هندسي،
هاي طرح گستردگي و تنوع يواسطهبه كه است اسالمي
 تكرار از استفاده برخوردار هستند ممتازي جايگاه از هندسي،

 از اين دسته هايويژگي از سطوح ابنيه تزئينات مبنا، در الگوي
 استفاده با سپس و كمتر تنوع با ابتدا در كه رودمي شمار نقوش به

 خلق پيچيده هنري و پركارتر هايگره بيشتر، هايمايهنقشاز 

  .رسيدند اوج به شدند و

                                                            
 ،ياخالق و ينيد مسائل است و در يالذهب (دفتر اول) در قالب مثنوسلسله. 1

شده و  سروده قرايبا نيحس سلطان نام به هك گوناگون است قصص با همراه
  تصوير است. 6شامل 

هاي هندسي جزو گره خصوصاًنقوش هندسي و 
ر ادوار ها در بيشتين تزئينات ابنيه و نماي ساختمانترپركاربرد

بناها در  گونهاين، تصوير هنر دوران اسالمي ايران هستند
ضاهاي داخلي و يا شهري هايي كه با مضمون فنگاره
كند نمانده و از همان الگو پيروي مي پيرايهبينيز  اندشدهترسيم

سي هاي هندهاي ايراني با گرهاكثر سطوح ابنيه موجود در نگاره و
ندسي هاي هه است. شروع كاربرد گرهپيچيده تزئين شد يا ساده و

 و جاليري دنبال كرد كه توان از مكتب ايلخانيدر نقاشي را مي
 هايسد. گرهراي مكتب تيموري و صفوي به اوج ميهدر نگاره
محراب، كف و ديواره  ايوان، سطوح مختلف بنا اعم از در هندسي

 هاي آجركاري،اظ باغ، در، پنجره و... در تكنيكابنيه، حف
م است تا ه شده اجراچيني چوبي و... ، گرهبريگچكاري، كاشي

خلوت و جلوت باشد و  ازنظربندي نگاره عاملي در وحدت تركيب
هم سطوح موجود در نگاره را با زيباترين تمهيد ممكن تزئين 

  كند.
دوره تيموري و دوره اول مكتب صفوي، حضور  هاينگاره در
هاي اجرايي و تنوع و تكنيك ازنظرهاي هندسي ها و گرهآرايه

افول تدريجي  .رسدميغناي رنگ به اوج تنوع و ظرافت خود 
امين ضبا تغيير م باألخصاز اواخر دوره صفوي تزئينات هندسي 

هاي بعد تزئينات به عناصر ساده و نقاشي مشهود است و در دوره
محملي براي پرداخت و  اصوالًو يا  شده محدودنقوش گياهي 

 معرفي به ادامه، ماند. درقوش هندسي باقي نميكاربرد ن

در مكتب  ابراهيم ميرزا اورنگهفتهاي نسخه مصور نگاره
 بهتر تا شدهپرداختهها آن هاي هندسي موجود درآرايه و مشهد

  .شود تأكيد ها،آن در هندسي تزئينات اهميت كاربرد بر بيشتر، و
 يهانگاره در يهندس يهاهيآرا يبررس 

  اورنگهفت
 عشق مورد در فرزند به پدر حتينص  

در  .استاورنگ دفتر اول هفت 1الذهبسلسله اين نگاره از
و كه ا خواهدميپسري از پدرش آمده است كه؛  داستانف يوصت

از  گويد يكيهمسر مطلوبش راهنما باشد. پسر مي در يافتنرا 
كند يد، يكي لبان شرابي مرا تحسين ميستاچشمان خمار مرا مي

ويد گي من توجه دارد. پدر در پاسخ ميو ديگري به بلندي باال
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درون باطن تو دارد نه كه به آن معشوق توجه كن كه دل به 
 .)8: 1385حسيني، ( صورت ظاهر

  

  
  عشقپدر به فرزند در مورد  حتينص. 1 ريتصو

  )simpson,1997:102( :ماخذ

 .است شهودم عناصر تصويري استقرار نحوهدر  فرم اسپيرالي
اطراف حياط مركزي و  عوامل اصلي نگاره با تمهيدي مشخص،

شكال نگاره سرشار از ا .اندقرارگرفتهدور حوض مركز نگاره 
هاي سنتي و مستطيلي ورودي هندسي و منتظم است. از كاشي

صفحه  و چندضلعيهاي ا نقوش منتظم حياط اندروني، كاشيباغ ت
چيني در اين نگاره بيشتر در قالب گره شطرنج. تنوع نقوش هندسي

چوبي است كه در حفاظ و سردر ورودي باغ مشهود است و شامل 
 هشت«و  »شش در شش«( هشتدد مبناي شش و هايي با عگره

 ورتصبه »دمور«) است. ديواره ايوان، با گره هندسي »و صابونك
 يوارهيدآجركاري تزئين شده است همچنين قسمتي از طرح 

 تكنيك طرح با »شش و شمسه«داخلي ايوان با گره هندسي 
 يهيآراترين اما مشهود ؛ي معرق تزئين شده استكاركاشي

 ر كف حياطاست كه د »تهگره فرفره سرو«هندسي اين نگاره، 
حي است و همچون سط كاررفتهبهكاري اندروني با تكنيك كاشي

رنگي، فضاهاي شلوغ اطراف را تفكيك و با پيوندي منطقي به 
نگاره نوع آرايه هندسي در اين  6 درمجموعهم ارتباط داده است. 

هاي گره عمده. اندشدهرار تك نيز هاكه برخي از آن كاررفتهبه
هايي با عدد مبناي چهار، شش در اين نگاره شامل گره كاررفتهبه

 و هشت هستند.

 
 

  عشقپدر به فرزند در مورد  حتينگاره نص يهندس يهاگره. 1 جدول
  1 2 3 4 5  6  

  گره فرم

      

  يخط زيآنال

       
 شش در شش  صابونك و هشت  تند شش در شش  سروته فرفره  شمسه و شش  دمور  گره عنوان

  كند

منتظم،شش  راسته مربع،  هاهيمانقش
 هشت، مربع،  دكن ترنج شمسه،  ترقه  شمسه

  يسل
 شش شمسه،

  منتظم
  يچوب ينيچ گره  يچوب ينيچ گره  يچوبينيچگره كفيكاريكاش يكاريكاش يآجركار  اجرا نوع
  4  1 4 1 2 1  تكرار تعداد

 محل
اطيحكف  وانيا وارهيد  وانيا وارهيد  يريكارگبه

  ياندرون
 بهيمنتهحفاظ

 به يمنته حفاظ  بنا يورود در سر  بنا
  بنا

1395 ،نگارندگان: ماخذ
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 مصر زيعز با ازدواج يبرا مصر به خايزل آمدن  
است.  اورنگهفت، دفتر دوم 1اين نگاره از يوسف و زليخا

است عشقي كه بر اساس قصص قرآني  ايمنظومه يوسف و زليخا
ه زليخا ك؛ است كهآمده  . در توصيف داستاناست درآمدهبه نظم 

ديده  اهايرؤكرد عزيز مصر، مرد دلخواهي است كه در تصور مي
شود. است، به درخواست پدر، براي ازدواج با وي عازم مصر مي

كند متوجه چون زليخا از شكاف چادر، عزيز مصر را مشاهده مي
ه كند. باش نيست و شروع به زاري ميشود كه او مرد آرمانيمي

مرتفع خواهد گشت  مصائبشرسد كه با صبوري او پيغام مي
  .)9: 1385(حسيني، 

  

  مصر زيازدواج با عز يبه مصر برا خايآمدن زل . 2 ريتصو
  )simpson,1997:119( :ماخذ

  

                                                            
يوسف و زليخا كه جامي آن را بر اساس قصص قرآن مجيد انتخاب  داستان. 1

اورنگ به نظم درآورده است در كنار ليلي و مجنون و و در دفتر دوم هفت

  
  

 101است كه شامل  اورنگهفتترين نگاره اين صحنه شلوغ
قرار  بررغم اين كثرت، تمهيد نگارگر چهره انساني است و علي

زليخا بر كجاوه در ميانه خلوت تصوير، باعث تفكيك او از  دادن
بندي اسپيرالي است و عوامل ساير مراسم شده است. تركيب

قابي را براي روايت  ،فشرده صورتبهتصوير در دو طرف نگاره 
 بندي نگاره واند. َبا توجه به تركيبوردهاصلي مركزي فراهم آ

اختصاص فضاي مياني و فراخ تصوير به رويداد اصلي، فضاي 
ت و اس ماندهباقيمحدودي براي اجراي نقوش هندسي و تزئيني 

ي برج پيرايه مياني را با نقوش تزئيننگارگر نماي كوهستاني و بي
و گنبد و مناره باالي تصوير به تعادل رسانيده است. غلبه  و بارو

ا جاي بناز نقوش هندسي است اما در جاي يشنقوش تذهيب ب
ره شش نوع متفاوت گ كه جاييتا  شدهاستفادهنقوش هندسي از 
الب اند. غنيز تكرار شده هااست و برخي از آن رؤيتقابلندسي ه

 و انداجراشدهآجركاري  طرح صورتبهنقوش هندسي اين نگاره 
شامل  »دمور«و  »چهار لنگههشت و «، »خطچوب«هاي گره

 صويرت يانهيمدر هندسي كه  تزئيناما تنها  ش هستنداين نقو
ين شيه باال و پايكه بر حا نوعي گره زنجيروار است ،شودديده مي
ت. اس رسم شده) منبت چوب احتماالً( تكنيكبا  زليخا كجاوه
 8و  4 مبنايهايي با عدد هاي اين نگاره شامل گرهگره عمده
است.

هاي عاشقانه در ادبيات ايران ترين داستانخسرو و شيرين، يكي از محبوب
  است.
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  مصر زيعز با ازدواج يبرا مصر به خايزل آمدن نگاره يهندس يهاگره. 2 جدول
  1 2 3 4 5  6  

  گره فرم
         

  يخط ليتحل
        

چپ و  خطچوب  گره عنوان
  رهيزنج  دمور  صابونك و هشت  لنگه چهارو  هشت  خطچوب  راست

  -  راسته مربع،  يسل هشت،مربع، لنگهچهارهشت، خطچوب تكه،خطچوب  هاهيمانقش
  يچوب ناتيتزئ  يآجركار  يچوبينيچگره يكاريكاش يآجركار يآجركار  اجرا نوع
  1  2 1 1 2 2  تكرار تعداد
  خايزل روان تخت  نابيرونيب وارهيد  رينورگحفاظ يداخلوارهيد نماوارهيد واريدييباال زيقرن  يريكارگبه محل

1395 ،نگارندگان : ماخذ

 
 
 
 

 خايزل مانيو ند )ع( وسفي حضرت  
ر داست.  اورنگهفتيوسف و زليخا، دفتر دوم اين نگاره از 

 وسفيبه عشق حضرت  زليخا كهتوصيف داستان آمده است كه؛ 
هم چنان در پي رخنه به دل محجوبي است كه  ع) گرفتار است،(

يابد ميد. اين بار زليخا ترفند جديدي هواهاي ناسوتي در سر ندار
ع) روند ( يوسفخواهد كه شب به نزد حضرت ها ميو از نديمه

نزد  هانديمهو در جهت اغواي او كوشش نمايند. تمام شب 
 يوسفند و در اين مدت حضرت مانحضرت يوسف (ع) باقي مي

 كه زليخا براي كند. به هنگام صبحها را حديث و ارشاد ميع) آن(
ها ع) و نديمه( يوسفامر به نزد حضرت آگاهي يافتن از نتيجه 

  .)9: 1385(حسيني،  يابدحال موعظه به آنان ميآيد، او را در مي

 
  خايزل مانيند و) ع( وسفي حضرت . 3 ريتصو

)simpson,1997:135(ماخذ: 
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اي را براي گسترده نسبتاًبيشترين سطح، فضاي  وجود بنا در
نا با سطوح ب يعمدهبروز نقوش تزئيني فراهم آورده است البته 

نعي و تص ازحدبيشهاي ساده پوشيده شده تا از شلوغي آجركاري
هاي ا در فضاهاي مناسب از نقوش و گرهآن اجتناب شود، ام

ه ك است نماي خارجي ايوان ،، بيش از همهشدهاستفادههندسي 
آجركاري تزئين شده همچنين دو ديواره  طرح و با »دمور«با گره 

ين و بيشتر شدهاستفاده »خطچوب«راست و چپ ايوان كه از گره 
سطح تزئين را به خود اختصاص داده است. كاربست سطوح 

اي بندي فضبا نقوش هندسي ساده، منجر به بخشخاكستري 
اي متصوير و نمود بيشتر عوامل اصلي نگاره شده است. در ن

چيني چوبي تزئين گره طرح ساختمان چند فضاي مشخص با
از  هاآنجره دارند و در فرم كارايي در و پن احتماالًشده كه 

و البته  شدهاستفاده »شش در شش«و  »سلي چهار«هاي گره
 طرح ااند. تنها تزئين هندسي كه بقرينه تكرار شده صورتبه

ه ها دارد، گرو رنگي متفاوت از ساير نمونه اجراشدهكاري كاشي
ديده است كه در كف ورودي ايوان  »شش و شمسه«هندسي 

نوع گره هندسي است كه  6اين نگاره شامل  درمجموعشود. مي
هاي هندسي اين جاي نگاره آمده است. عمده گره 10با تكرار در 

است. 8و  6، 4هايي با عدد مبناي نگاره شامل گره

  ع) و نديمان زليخا( يوسفحضرت هاي هندسي نگاره گره .3 جدول
  1  2  3  4  5  6  

  فرم گره
        

  تحليل خطي
         

شش در شش   شش در شش  خطچوب  دمور  چهارسلي  عنوان گره
  شش و شمسه  تند

شمسه، شش   خطچوب  مربع، راسته  مربع، سلي  هامايهنقش
  منتظم

شمسه، ترنج 
  كند

شش منتظم، 
  شمسه

  كف كاريكاشي  گره چيني چوبي  گره چيني چوبي  آجركاري  آجركاري  گره چيني چوبي  نوع اجرا
  1  2  2  2  1  2  تعداد تكرار

محل 
ديوار خارجي  هاپنجرهحفاظ   يريكارگبه

  كف ايوان  پنچرهاحفاظ   هاپنجرهحفاظ   ديوار خارجي بنا  ايوان

  1395 ،نگارندگانماخذ: 
 
 

 ع) شهادت ( يوسفصوميت حضرت نوزاد به مع
  دهدمي

ست. ا اورنگهفتاين نگاره نيز از يوسف و زليخا، دفتر دوم 
ترغيب  يادامهزليخا در در توصيف داستان آمده است كه؛ 

ع) را اغوا ( يوسفحضرت  اشحجرهع)، شبي در ( يوسفحضرت 
 درآميزد. زليخا در اين شگرد تا حدودي موفقكند تا در وي مي
ع) به نداي ( يوسفرت شود، ولي در واپسين لحظات، حضمي

ز شود. عزيشتابان از بارگاه زليخا خارج مي دهد ودرون پاسخ مي
مصر كه بر سبيل اتفاق، از بارگاه زليخا در حال قدم زدن است، 

راي خا بشود، زليج شتابان حضرت يوسف (ع) مشكوك مياز خرو

كند كه حضرت يوسف اثبات معصوميت خود، چنين وانمود مي
 اهآنگ(ع) قصد تجاوز به وي را داشته و مستوجب عقوبت است. 

خواهد كه براي اثبات حضرت يوسف (ع) از خداوند مي
 كامالًاي ا مدد رساند. پاسخ الهي از زاويهاو ر اشگناهيبي

 ز نديمانيكي ا يماههسهپذيرد. كودك صورت مي غيرمنتظره
نرانده است، ناگهان لب به سخن اي به لب واژه تاكنونكه  زليخا
 دهدشهادت مي يوسفمعصوميت حضرت  گشايد و بهمي

  .)10: 1385 حسيني،(
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ع) شهادت ( يوسفه معصوميت حضرت نوزاد ب .4 تصوير
 .دهدمي

  )simpson,1997:138(ماخذ: 

راي ، نگارگر ببسته محدود به روايت نگاره در فضاي با توجه
 نقوش جزبهح از نقوش متنوعي بهره برده است. تزئين سطو

هاي هندسي هستند نقوش و آرايه ايوان، مابقي يوارهيدتذهيب 
جاي نگاره مشهودند. البته تمهيد نگارگر به ساده جايو در 

ها، از ا به آجركاري ساده در بيشتر قسمتگذاشتن نما و اكتف
ود ندسي موجهاي هاسته است. از آرايهنگاره ك ازحدشيبشلوغي 

كاري كف بيروني بنا مشهود كاشي در نگاره، بيش از همه طرح
طرح است.  شدهميترس »لنگه چهارو هشت «است كه با گره 

همچون چند نگاره ديگر در اين نسخه ، كاري كف داخليكاشي
 شدهآراستهو با رنگ آبي روشن  »تهفرفره سرو«گره  بامصور، 

 شده كار »شش«خارجي دو طرف ايوان، گره  يوارهيداست. در 
ر اي ببا رنگ نارنجي و فيروزه »ش و شمسهش«و گره هندسي 

همچنين مانند چند نگاره ديواره داخلي ايوان نقش بسته است. 
ر چيني چوبي را بگره طرحتوان تزئينات هندسي با ديگر، مي

بنا مشاهده كرد كه شامل  روديها و درهاي وحفاظ پنجره
نوع  7توان هستند. درمجموع مي 6و  4د مبناي هايي با عدگره

گره هندسي متفاوت را در اين نگاره تشخيص داد كه با احتساب 
  خورند.جاي نگاره، اين نقوش به چشم مي 11تكرارها، در 

 
 
 
 

  دهدع) شهادت مي( يوسفه معصوميت حضرت نوزاد ب هاي هندسي نگارهگره. 4 جدول
  1  2  3  4  5  6  7  

  فرم گره
         

  تحليل خطي
          

شش در شش   شش و شمسه  چهارسلي  شش دواتي  عنوان گره
 چهارهشت و   سروتهفرفره   نقش شش  تند

  لنگه

شش منتظم،   مربع، سلي  دواتي، ترنج كند  هامايهنقش
 چهارهشت و   ترقه  شش منتظم  ترنج كندشمسه،   شمسه

  لنگه
  كف كاريكاشي  كف كاريكاشي  كاريكاشي  گره چيني چوبي  كاريكاشي  گره چيني چوبي  گره چيني چوبي  نوع اجرا
  1  1  2  2  1  2  2  تعداد تكرار

  كف بيروني بنا  كف ورودي ايوان  ديواره بنا  حفاظ درها  ديواره ايوان  هاپنجرهحفاظ   هاپنجرهحفاظ   يريكارگبهمحل 
    1395 ،نگارندگانماخذ: 
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  ع) و زليخا( يوسفبه هم پيوستن حضرت  
ت. اس اورنگهفتاين نگاره نيز از يوسف و زليخا، دفتر دوم 

ها جدايي به امر پس از سالدر توصيف داستان آمده است كه؛ 
رسند. زليخا كه پس از مي ع) و زليخا به هم( يوسف، پروردگار

 و تعاليحقدوري از معشوقش فرتوت و فسرده شده است به امر 
يي و گيرند، زيباع) چشمانش نور مي( يوسفعجزه حضرت م

و پروردگار، از سوي جبرئيل،  يابدبازميطراوت دوره جواني را 
  .)8: 1385(حسيني،  نمايدازدواج آن دو دلداده را صادر مي اجازه

است  سههاي سنتي ايران، اين هنداغلب نگاره نگاره ماننددر اين 
 سي؛دكند. سطوح هنبندي ايفا ميكه نقش اساسي را در تركيب

شي منقوش و در قسمتي مزين در بخ ، افقي، اريب و دايره،يعمود
كاري، سرتاسر نگاره را در سازي و يا كاشيبه آجرچيني، گره

قابل ضاي تصوير و تبر شكست فبرگرفته است. تمهيد نگارگر 
ها و ساختمان عمارت ايستاي فرش بافرمهاي اريب بانسايه
ي سرهاي همچنين تقابل خطوط موربي كه از قرارگير .است

كه  آيد با خطوط ايستاي نگارهمالزمان و مشايخ حاصل مي
 اماستحكآن تحرك تصويري است و البته تا حدي از  يجهينت

  ساختاري نگاره كاسته است.

 ع) و زليخا( يوسفبه هم پيوستن حضرت . 5 تصوير

  )simpson,1997:142(ماخذ: 

 ،در اين فضاي پرتحرك تصويري، نقوش ايستاي هندسي
 خطوط عمودياند و يري را تا حد زيادي برقرار ساختهتعادل تصو

 بندي درهاي هندسي، استحكام تركيبو افقي حاصل از آرايه
 بااست. سه سطح مشخص در ساختار نگاره  زدهرقمنگاره را 

ز ا پرهيز تمهيدشده و اين سطوح با  تزئينهاي هندسي آرايه
را  جوارمهشلوغ و پيچيده شلوغي تصوير، نقش اتصال فضاهاي 

  كنند.ايفا مي
ا است كه ب »دمور«ترين گره هندسي در نگاره، گره مشهود 
. در قسمت آجركاري در نماي ايوان اصلي نقش شده استطرح 

داخلي  يوارهيدنماي خارجي و همچنين در  يوارهيدمحدودي از 
با تكنيك  »شش و شمسه«و  »شش«هاي ايوان از گره

هاي همچنين مانند بيشتر نگاره است شدهاستفادهكاري كاشي
ا ها بچوبي، در تزئين در و پنجره چينيگره طرحاين نسخه، از 

تنها فرم هندسي  است. شده استفاده 6مبناي عدد  برهايي گره
شش «است گره هندسي ن نگاره كه بر منسوجات نقش بسته اي

 ن باالي نگاره رسم شده است.است كه بر سايبا »و تكه
در دو نگاره از محدود و تنها  صورتبهپردازي بر منسوجات طرح

موجود در اين  هاي هندسيشود. آرايهديده مي اين نسخه مصور
اند. تكرار نشدهنگاره  ي ازرسند و در جاي ديگرعدد مي 6نگاره به 

 6مبناي هايي با عدد هاي هندسي اين نگاره، گرهعمده گره
  هستند.
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ع) و زليخا( يوسفبه هم پيوستن حضرت  هاي هندسي نگارهگره. 5 جدول  
 1 2 3 4 5  6  

  فرم گره

         

  تحليل خطي

         
  نقش شش  شش و شمسه  شش در شش تند شش دواتي شش و تكه دمور  عنوان گره

شش منتظم،   شمسه، ترنج كند دواتي، ترنج كند شش، تكه مربع، راسته  هامايهنقش
  شمسه

  شش منتظم

  كاريكاشي  كاريكاشي  گره چيني چوبي گره چيني چوبي طرح بر منسوجات آجركاري  نوع اجرا
  1  1 1 1 1 1  تكرار تعداد

ديواره بيروني  يريكارگبهمحل 
  ايوان

سايبان باالي
  نگاره

ديوار خارجي   ديوار داخلي ايوان  حفاظ پنجره حفاظ پنجره
  ايوان

  1395 ،نگارندگانماخذ: 

 

 هاي هندسيتحليل گره  
ابراهيم  اورنگهفتهاي هاي هندسي موجود در نگارهگره

اي هتكنيك طرح رسند كه بامي تفاوتنوع م 35حدود ، به ميرزا
) 6اند. در جدول شماره (ها نقش بستهمختلف در سطوح نگاره

هاي ها در نگارهها و همچنين تعداد تكرار آنعناوين اين گره
ها كاربرد هر يك از گره است تا فراواني شدهمشخص اورنگهفت

 هايمايهنقشن با توجه به نوع گره و همچني مشخص شود.
 شدهمشخص هاآن هايمايهنقش، عدد مبناي ترسيم مورداستفاده

ه هايي كنگاره بررسي تمام نتايج) نيز 7( شمارهدر جدول  است.
ي هاهاي هندسي هستند و تعداد و نوع كاربرد گرهداراي گره

است تا در ادامه بحث، اطالعات  شدهمشخص هاموجود در آن
  .استخراج شود موردنياز
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  ميرزاابراهيم  اورنگهفتهاي هاي هندسي موجود در نگارهانواع گره. 6 جدول
  1  2  3  4  5  6  7  

  گره
        

هشت و  چهارسلي  عنوان گره
شش در شش  شش در شش  صابونك

  گره دوازده تند  گره هشت  شش در شش  تند

  1  1  6  8  2  5  4  تعداد تكرار
  12  8  6  6  6  8 و 4  8 و 4  عدد مبناي ترسيم

  
  8  9  10  11  12  13  14  

  گره
         

هشت در  هشت و مربع  عنوان گره
لوز و  شش دواتي  هشت

  خطچوب  دمور  نقش شش  چهارلنگه

  3  9  3  1  2  3  1  تعداد تكرار
  6  4  6  8 و 4  6  8  8 و 4  عدد مبناي ترسيم

  
  15  16  17  18  19  20  21  

  گره
         

شمسه و  خونيا  عنوان گره
چهارلنگه و  چهارترنج  بازوبندي

  هشت با طبل
هشت و 
پيلي شمسه   شش و طبل  چهارلنگه

  دار
  4  3  6  1  1  2  1  تعداد تكرار

  8 و 6  8 و 6  8  8  4  8  4  عدد مبناي ترسيم
  

  22  23  24  25  26  27  28  

  گره
        

بازوبندي و  فرفره سر و ته  عنوان گره
  چليپا

گره تكه و
  شش دواتي

متن بندي و
  شش

شش و چهارلنگه 
  با پابزي

شمسه و 
  هشت و زهره  پابزي

  1  1  1  1  1  2  2  تعداد تكرار
  10 و 8  8 و 6  8 و 6  8 و 6  6 و 4  10 و 5  8  عدد مبناي ترسيم

  
  29 30 31 32 33  34  35  

  گره
          

و شمسه  شش  شش و شمسه  شش و گيوه  شش و تكه  عنوان گره
خطي چوب  نيم موج  زنجيره  دارترنج

  چپ و راست
  3  1  5  5  5  1  4  تعداد تكرار

  6  6  8 و 6  6  8 و 6  6  6  عدد مبناي ترسيم
  1395 ،نگارندگانماخذ: 
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  هاي هندسيمايه و نوع كاربرد گرهاورنگ جامي بر اساس تعداد، عدد مبناي نقشهاي هفتبررسي نگاره . 7جدول 

1395 ،نگارندگانماخذ: 
 هارهكاربرد گ  

 و ابراهيم ميرزا اورنگهفتهاي نگاره با توجه به بررسي
توان مشاهده نمود كه )، مي7چنين اطالعات جدول شماره (هم

ر چيني چوبي بيش از سايهاي هندسي در قالب گرهكاربست گره
نگاره،  12نگاره مذكور، در  14كه از  ايگونهبههاست، تكنيك

ي چوبي چينگرهشود. ديده مي هانگارهيك در تزئين طرح اين تكن
هاي است. گره شده تفادهاسدر و پنجره حصار باغ،  عنوانبه

هاي پركار، همچون گره در اين قالب، شامل گره مورداستفاده

ه بر نمايش تبحر است كه عالو »گره هشت«و  »شش در شش«
ها به نگاره دوچندانيزيبايي بصري  پردازي،در ظرافت و ريزه

 كاربرد طرح تكنيك آجركاريتوان به مي ازآنپسده است. بخشي
وان تمي يموردبررسهاي ره نمود. در اكثر نگارهكاري اشاو كاشي

هاي ساده مشاهده نمود، اما حضور گره نشاني از طرح آجركاري
ها نگاره مشهود است و فرم گره 10در هندسي در قالب آجركاري 

هاي تر از نمونهاجرا، سادهدر آنان با توجه به نوع تكنيك 
ر بيش از ساي» دمور«كه گره  ايگونهبهچيني چوبي است گره

 تحليل نگاره
  
  

  عنوان نگاره

 
  نگارگر

  
  ابعاد

  
  

  هانوع كاربرد گره  عدد مبناي گره هاتعداد گره
                        

  دلروستايي ساده  1
            * *      *  *   *  7  4  145×263  ميرزاعلي  و االغ محتضر

 نصيحت پدر به فرزند  2
        *  *  * *      *  *   *  13  6  168×263  ميرزاعلي  در مورد عشق

  درويش  3
  *      *    * *   *  *  * * *  30  18  190×301  قديمي  و جوان

  زليخا به مصر آمدن  4
      *  *    * *      *     *  9  6  195×291  شيخ محمد  براي ازدواج با عزيز

  ع)( حضرت يوسف  5
        *    * *      *  *   *  10  6  159×237  شيخ محمد  و نديمان زليخا

  نوزاد و شهادت به  6
        *  *  *        *  *   *  11  7  140×216  شيخ محمد  )ع( معصوميت يوسف

  به هم پيوستن  7
    *    *    * *      *  *   *  6  6  194×270  شيخ محمد  يوسف و زليخا

  فرشتگان سعدي  8
      *  *  *  * *      *  *   *  17  12  167×231  عبدالعزيز  كنندرا نورباران مي

  عاشق مفلوك  9
        *  *  * * *    *  *   *  14  11  167×231  شيخ محمد  افتدبر زمين مي

  شهري  10
      *  *     *      *  *      3  3  156×245  شيخ محمد  و روستايي

  حكايت بلقيس  11
      *  *    * *   *  *  *   *  21  15  187×230  قديمي  با سليمان (ع)

  بوسه زدن  12
        *    * *      *  *   *  12  9  132×216  عبدالعزيز  مريد بر پاي مراد

  آمدن مجنون  13
    *    *            *     *  2  2  195×235  شيخ محمد  به كاروان ليلي

  خسروپرويز،  14
    *                *  *      1  1  172×250  آقا ميرك  شيرين و ماهيگير
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 شامل دوكه  كاريكاشيطرح بوده است.  مورداستفاده هانمونه
، تكنيك شوديممشاهده نگاره  8در  نوع كاشي كف و ديوار است

 و تنوع فرم ازنظرتري چيدههاي پيكاري امكان اجراي گرهكاشي
ها در اين تكنيك از نوع رنگ فراهم آورده است. بيشتر گره

 »تهفرفره سرو«و گره » و چهار لنگههشت «، »شش و شمسه«
 اورنگهفتهاي ها در نگارهرد ديگر كاربرد گرهموهستند. 

ت و ه بيشتر شامل منب، طرح تزئينات چوبي است كابراهيم ميرزا
 اندكاررفتهبهنگاره  4محدود در  صورتبه وباشند معرق چوب مي

پردازي بر هاي هندسي در قالب طرحنگاره، گره 2همچنين در 
است كه در تزئين  »شش«آن گره  اند كه نمونهمنسوجات آمده
است. تنها در يك نگاره گره هندسي  شدهاستفادهخيمه و سايبان 

 »شمسه و بازوبندي«آمده كه از گره  بريگچطرح  صورتبه
ه ب احتماالًها در نگاره بريگچاست. كاربرد اندك  شدهاستفاده

اين تكنيك در سطح نگاره  كافي ريعلت عدم جلوه و نمود بص
  بوده است.

 

 
 اورنگهفتهاي هاي تزئيني در نگارهكاربرد تكنيك .1 نمودار

  .ابراهيم ميرزا
  1395 ان،منتج از مطالعات پژوهشگرماخذ: 

  
 هافراواني گره  

كه كل  )6( شمارهجدول بر مبناي اطالعات حاصل از 
شود، را شامل مي اورنگهفتنسخه مصور  هاي موجود درگره
 ها بيش از سايريناز گره يككدامان نتيجه گرفت كه تومي

 ت.اس قرارگرفته مورداستفادهها بوده و در اكثر نگاره موردتوجه
هاي نوع گره متفاوت را در نگاره 35ن توامي درمجموع

محدود و  صورتبهها برخي گرهتشخيص داد كه  اورنگهفت
منجر به افزايش تنوع و تعدد  و اندهبود مورداستفادهتكرار بي
نگاره  9در  »دمور«اما برخي ديگر همچون گره  اندها شدهگره

                                                            
 در محوري نقش كه است عددي ها،گره در مبنا عدد از منظور. 1

 مبناي مثال عددعنواندارد. به موردنظر گره يدهندهليتشك هايمايهنقش

  است. 6و عدد  ضلعيشش ،»گره شش«

هشت «و همچنين گره  »شش در شش تند«و گره  تكرار شده
 كل اگر .اندشدهطرح هانگارهدر بيش از نيمي از  »و چهارلنگه

آنان  2يهيمانقشهاي موجود با توجه به عدد مبناي ترسيم گره
خواهد بود. نتايج نشان  )2(نمودار شماره  تفكيك شوند، حاصل،

هاي در نگاره مورداستفادههاي دهد كه بيشترين گرهمي
هستند.  8و  6هايي با عدد مبناي ترسيم جامي، گره اورنگهفت
نقش «، »شش در شش«همچون  6با عدد مبناي  هايگره
حدود  كههستند و...  »شش و تكه«، »شش و شمسه«، »شش

 با عدد هايو گره اندشدهترسيممبنا ها با اين درصد از گره 42
هشت «، »هشت و چهارلنگه«، »هشت«همچون گره ، 8مبناي 
هاي بيشترين گرهدرصد  40كه با فراواني  باشندمي و... »و زهره

وي ديگر . از سرا دارند اورنگهفتهاي در نگاره مورداستفاده
 اندشدهترسيم 12و يا  10عدد مبناي  تري كه باهاي پيچيدهگره
  اند.بوده مورداستفادهمعدود  صورتبهز وجود دارند كه ني
  

  
در  مايهها بر مبناي عدد ترسيم نقشفراواني نوع گره. 2 نمودار

  هاي هندسيگره
  1395 ان،منتج از مطالعات پژوهشگرماخذ: 

  
 هارنگ در گره  

هاي هندسي، در هنرهاي گوناگون ها و گرهاستفاده از آرايه
ري و كاري، آجركاهمچون تزئينات معماري از قبيل كاشي

 كاربرد تنوع... رايج است، اما ، هنرهاي چوبي، سفال وبريگچ
رگري را از ساير هنرها متمايز هاي هندسي در نگاگره رنگ،
ناشي از  هايمحدوديتدر هنرهاي ديگر به علت  .كندمي

 پردازي وجود ندارداجرا و غيره، امكان تنوع در رنگ تكنيك، فن
 روياما هنرمند نگارگر با الگوبرداري از محيط و يا به مدد ني

 هاي مختلف رنگيدر طيف هاخيال، امكان اجراي همه تكنيك
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هر محدوديتي در تواند انواع نقوش را فارغ از را دارد و مي
  كارستان خود بياورد.

 نشان ابراهيم ميرزا اورنگهفتهاي هندسي در ررسي گرهب
هاي متنوع، عالوه بر دهد كه سطوح با نقوش هندسي و رنگمي

عادل براي ايجاد ت عواملي عنوانبهنقش تكميلي در تزئين طرح، 
اند، همچنين اين سطوح بوده ادهمورداستفبندي هم در تركيب

 ارگرفتهقرپاساژهاي خاكستري، بين سطوح رنگي ديگر  عنوانبه
اه با گ اند،چرخش رنگ در فضاي تصوير شده و منجر به تعادل و

به  واند اده از شلوغي و فشردگي طرح كاستههاي هندسي سگره
ده و هاي پيچيبا گره گاهي واند طرح ايستايي و تعادل بخشيده

 اند. عالوه بر اين، بررسيمتنوع رنگي، به پويايي نگاره افزوده
ي با هايتمهيد نگارگر در استفاده از رنگ دهد كهنشان ميرنگي 

هايي با جلوه و در برابر رنگ( هندسيهاي ارتفاع كمتر در گره
ارتفاع بيشتر در طبيعت و طرح البسه و...)، منجر به القاي بعد در 

دهد كه نشان مي )3( شمارهي تصويري شده است. نمودار افض
اند، اكستري و گرم تصوير شدهخ هايبارنگها اكثر گره

گ ي رناي نخوداي و بر زمينهنقوش قهوه ،بيشتر كهنحويبه
هاي هاي سرد نيز طيف رنگ. در تركيب رنگاندشدهطرح

ركيب ت ها نيز ازترند. برخي از گرهبي و سبز شاخصخاكستري آ
اند.سرد و گرم در كنار هم بهره برده هايرنگ

  

  
  اورنگهفتهاي هندسي رنگ در گره نوع . 4نمودار             اورنگهفتهاي هندسي رنگ در گره طيف. 3 نمودار

1395 ان،منتج از مطالعات پژوهشگرماخذ: 
دهد كه در بيش هاي هندسي نشان ميهمچنين بررسي گره

اي، هاي مختلف كرم، نخودي، قهوهها از طيفاز دو سوم از گره
 هاي گرم شدهشده و منجر به غلبه رنگقرمز و نارنجي استفاده

 يهيمانقشاست. همچنين در تركيب يك سوم از زمينه و يا 
شده است. هاي سرد چون سبز و آبي استفادهها از رنگگره
هاي هندسي وجود دارند پردازي گرههاي ديگر نيز در رنگرنگ

صورت كه شامل؛ سفيد، سياه، بنفش و صورتي است كه البته به
  اند.شده محدود استفاده

  گيرينتيجه
اورنگ ابراهيم ميرزا، هاي هفتهاي هندسي نگارهآرايه
از تزئينات معمول دوره صفويه در نگارگري و تزئينات بخشي 

هاي معماري است كه از حيث طرح، نقش و رنگ، واجد ارزش
بصري ممتازي است لذا منبع مطالعاتي بسيار ارزشمندي از 

روند. اين پژوهش با توجه به تزئينات اين عصر به شمار مي
رزا اورنگ ابراهيم ميهاي هفتهاي هندسي نگارهبررسي گره

ي هاي شاخص، سبك كلگرفته است تا عالوه بر معرفي گرهانجام
ش دست آيد. پرس ها با نقوش تزئيني هندسي بهتزئين نگاره

، گويي به چيستي نقوش هندسياصلي اين پژوهش، درصدد پاسخ
شده و نوع كاربرد اين نقوش در هاي استفادهبيشترين گره

 منظور پاسخگويي بهبهاورنگ ابراهيم ميرزاست. هاي هفتنگاره

نگاره  14سؤاالت و اهداف تبيين شده، با استناد به نتايج تحليل 
شده، انواع كه در تزئين سطوح آن از نقوش هندسي استفاده

كاررفته در اين نسخه مصور استخراج و هاي هندسي بهگره
ها، تكنيك مايهها به لحاظ نوع گره، نقشمشابهت گره

  ها بررسي شد.ها در نگارهارگيري آنمورداستفاده و محل قر
هاي هندسي عمدتاً نتايج بررسي حاكي از آن است كه گره

منظور تزئين و پوشاندن سطوح خارجي نما، ايوان، كف و به
ها، قرنيز بنا و همچنين سطوح ديگر همچون حفاظ باغ و ديواره

آمده نيز، دستاند. طبق آمار بهدر و پنجره مورداستفاده بوده
س عدد هاي بر اسايشترين كاربرد نقوش هندسي متعلق به گرهب

، »شش در شش«هايي مانند مبناي شش و هشت است كه از گره
هشت و «، »هشت«، گره »شش و تكه«، »شش و شمسه«

توان نام برد. همچنين و... مي» هشت و صابونك«، »چهارلنگه
ر در تهاي اين نسخه مصور، بيشهاي هندسي در نگارهكاربرد گره

كاري بوده است. چيني چوبي، آجركاري و كاشيقالب طرح گره
 هايپردازي تزئينات، شاهد استفاده از هر دو طيف رنگدر رنگ

هاي گرم هاي هندسي هستيم، اما غلبه رنگسرد و گرم در گره
اي هگونپردازي نقوش هندسي اين نگاره مشهود است، بهدر رنگ

هاي هاي خاكستري و رنگشده در فامكه عمده نقوش طرح
اي هستند. عالوه بر اين سطوح منقش با تزئينات نخودي و قهوه

14%

63%

23%
رنگ هاي سرد
رنگ هاي گرم
تركيب رنگ هاي گرم و سرد

17%

13%

42%

9%

11%
8% آبي

قهوه اي
نخودي
قرمز
سبز
ساير رنگ ها
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هاي هندسي، با ايجاد پاساژهاي خاكستري، ارتباط و نگاره
زده و ساير عوامل منطقي سطوح رنگي مختلف در نگاره را رقم

  سازند.رنگي تصويري در نگاره را متعادل مي
  فهرست منابع
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