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١اسالمی ه هندسی نقوش

٢اریک بروگ

٣نرگس عصارزادگانترجمۀ 

های زیادی  های دیداری جهان اسالم است که هنوز ناشناخته ترین سنت بارزهندسی یکی از  نقوش

ها وجود دارد. بندی و آفرینندگان این ترکیب ابداعدربارۀ طرز 

ر (یا کاخ هشام) یکــی از مجموعــه بناهــای اســالمی اســت کــه در فَج ة الَم ربَ کاخ زمستانی ِخ 

ریحا
َ
ق ســاختند. اگرچــه ۱۲۲و  ۱۰۳های  قرار دارد. این کاخ را امویان میــان ســال ٤نزدیکی شهر ا

شود درک بسیار خوبی از سبک هنری و معماری و ذوق اولــین  بیشتر آن ویران شده است، هنوز می

هایی بودنــد بــه دســت آورد. ایــن بنــا شــامل  حکمرانان اسالمی، که کارفرمای ساخت چنین سازه

ها نقوش تزیینی شــگفت  نشین است. درون این ساختار م و تاالر شاهدو طبقه، مسجد، حماکاخی 

های  کاری کاشــی  بنــدی بری و یک نمــای معمــاری مرکــزی وجــود دارد. ترکیب انگیز، تزیینات گچ

های دیگری کــه از ســدۀ دوم هجــری بــه جــای مانــده بزرگترنــد و ایــن  کاری هندسی از همۀ کاشی

هایی در ســنت  کاری ر آن هنگــام، بــه ســاخت کاشــینشانگر حضور هنرمندان سوری است کــه د

دهد که هنرمندان ایرانی در کاخ هشام بــه  های گچی فراوان نشان می رومی شهره بودند. پیکرتراشی

کردند، و شواهدی مبنی بــر حضــور هنرمنــدان قبطــی از  سبک خاص امپراتوری ساسانیان کار می

وجود دارد.مصر نیز 

1. Islamic Geometric Design, Thames and Hudson Ltd. London, 2013.
تیمز و هادسون در  طراحی هندسی اسالمیاین نوشته ترجمۀ مقدمۀ کتاب  م است. اریک بروگ ۲۰۱۳تألیف اریک بروگ از انتشارات 

) در لندن است و یک سال در مدرسۀ پرنس SOASکارشناس ارشد تاریخ هنر و معماری اسالمی از مدرسۀ مطالعات شرقی و آفریقایی (
های زیادی  ها و کارگاه و سخنرانی نگاشتهکاری اسالمی  ت. او چندین کتاب دربارۀ نقوش هندسی کاشیدورۀ هنرهای سنتی را گذرانده اس

 ،نقوش هندسی اسالمی: (برای مثال و چند زبان دیگر ترجمه شده است در این زمینه برگزار کرده است. چند کتاب او تا کنون به فارسی
ای  فصل دارد: اصول پایه ۶صفحه و  ۲۵۶ طراحی هندسی اسالمی. کتاب )۱۳۸۷، ترجمۀ بهروز ذبیحیان، انتشارات مازیار، چاپ اول

تایی، طراحی هندسی  تایی، طراحی هندسی پنج ها، طراحی هندسی چهارتایی، طراحی هندسی شش ها و چندضلعی طراحی، شبکه
م- ه و نمایه هم دارد. نام کنیم، واژه نامه، کتاب ابداعهای هندسی را  مرکب. کتاب پیوستی با عنوان چگونه طرح

٢. Eric Broug  هندسی اسالمی نقوشو آموزشگر و هنرمند، متخصص مؤلف ،eric.broug@gmail.com/ http://Broug.com
narges.assarzadgan@gmail.com . کارشناس ارشد تاریخ علم دورۀ اسالمی،٣
م-  باختری رود اردن در مناطق خودگردان فلسطین. نۀ. شهری در کرا٤
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ریحا (پنجرۀ سنگی مدور در خربة 
َ
ق)۱۲۲ – ۱۰۳المفجر (کاخ هشام)، در نزدیکی ا

مویــان نشــان می تأثیر سنت
ُ
دهــد کــه  های هنری پیش از اسالم بر نخستین نماهــای معمــاری ا

المللی، موجب پیشــرفت و مشخصــۀ اوایــل دورۀ امویــان بــوده  های هنری بین دسترسی به مهارت

کنــد: حضــور هنــری  هــم صــدق میاست. این موضوع در سراسر تاریخ طراحی هندسی اسالمی 

هاست.  بندی ای در کیفیت و تأثیر اغلب ترکیب های طراحی، عامل تعیین کننده خاص و مهارت

است. اجزای  در حال حاضر مهم ترین نمای محوطۀ کاخ خربة المفجر یک پنجرۀ سنگی مدور 

یا در یــک دیــوار سنگی آن توسط باستان شناسان در پایۀ یک پلکان عمودی حمام یافته شد؛ که گو

که هم تأثیرات  قرار گرفته بود. این نما برای تاریخ پیشین طراحی هندسی اسالمی اهمیت دارد چرا

دهد. پنجره یک الگوی شمسۀ شش پر دارد که  هنر پیش از اسالم و هم سوگیری آتی آن را نشان می

به هم پیچیدۀ واحدی درون دایره جای گرفته است. اجزای سنگی تزیین شدۀ پنجره به صورت نوار 

 از زبان دیداری کاشی
ً
های باستانی  کاری ساخته شده است. این نوع نوارهای به هم پیچیده، مستقیما

بندی  ای را برای گره زدن عناصر یک ترکیب رومی به عاریت گرفته شده است که نوارهای درهم تنیده

یندۀ طراحی اسالمی است که در آن برد. پنجرۀ سنگی از این لحاظ پیشاهنگ آ به همدیگر به کار می

 ساده، تکرار شده و بــه نمــای مســتقلی تبــدیل شــده اســت. ایــن 
ً
یک عنصر طراحی واحد و نسبتا

دهندۀ درک مهم و جدیدی از طراحی هندسی و امکانات آن است. دیگر بناهای آن دوره، این  نشان

کند. ویت میاحساس را دربارۀ درک جدیدی از طراحی هندسی و کشف امکانات آن تق

های هندسی چگونه در جوامع اسالمی تجربــه و درک شــدند آگــاهی  بندی دربارۀ اینکه ترکیب

ها روی  بنــدی شک نقوش هندسی در زندگی روزمره فراگیر هستند: ایــن ترکیب چندانی نداریم. بی

شود.  های شهری و روستایی دیده می نمای بیرونی و درونی بناهای مذهبی و غیر مذهبی، در محیط
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های هندسی به تعلیمات مذهبِی غالب، که در جامعۀ سنی یا شیعه ساخته شــده  بندی ترکیب  سبک

باشند بستگی ندارد. 

لوح ساخته شده از عاج، از دورۀ فاطمیان مصر، قرن ششم هجری

ه ها، فلزکاری های هندسی نه تنها روی بناها بلکه روی کاشی بندی ترکیب
ّ
های  ها، نقاشی ها، سک

شــود. گــاهی  های خطی، صفحات قرآن، کارهای چوبی و بســیاری اشــیای دیگــر دیــده می سخهن

هایی بــا نقــوش هندســی بــر تــن دارنــد. از قــرار معلــوم،  اشخاص تصویر شده در این اشیاء جامه

ها را داشتند. هنرمندی  بندی کردند توانایی آفرینش این ترکیب هنرمندانی که با مواد مختلف کار می

یا و با حالت نقش کند،  توانست شکل میکرد  وی عاج کار میفاطمیان که راز دورۀ  های انسانی را پو

طرح های آن و جامه بیان که درهم نقرۀ  ها را هم با  های هندسی بیاراید. یک سازندۀ سکه از دورۀ ایو

رف در پیچیده در نقوش هندسی را به عنوان یک ع الدین را طراحی کرد، کاربرد نوارهای درهم صالح

طراحی پذیرفته بود. 

سکۀ درهم نقره ضرب شده در دمشق (سوریه) از دورۀ صالح الدین

کرد، تا کوزۀ آب  هایی را حک می گری که روی خاک رس مرطوب با سرانگشتان خود طرح سفال

دان نبودند؛  های گوناگون هندسی در گنجینۀ خود داشت. این هنرمندان ریاضی بندی بسازد، ترکیب
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ها را چگونه  دانستند که ظرف ها می ا توانایی محاسبۀ زوایا را نداشتند، یا مورد نیازشان نبود. آنه آن

 حافظۀ بسیار خوبی داشتند. برای بسیاری از این هنرمندان، توانــایی 
ً
با دستانشان بسازند و احتماال

هــا، کنــده  ها ساخت کــوزه های هندسی یک مهارت فرعی بود؛ مهارت اصلی آن بندی خلق ترکیب

توانســتند  حــال، می های مینیــاتور بــود. بــا این کاری روی عاج، ســاخت اشــیای فلــزی یــا نقاشــی

 ترسیم و حتی ابداع کنند.  بندی ترکیب
ً
ها را آنا

های پشــتیبان علــم و  اسالمی در محیط دورۀ های هندسی در تاریخ ترین طراحی برخی از بدیع

و چهارم هجری در دورۀ عباسیان در بغداد نمونۀ خوبی از های سوم  هنر آفریده شدند. در واقع، سده

چشمگیر هنر و علم بود؛ معتضد   هاست. بغداد در این دوره شاهد درخشش هوشمندانۀ این محیط

های  برای تــدریس همــۀ هنرهــا و شــاخه«ای  ق) در دربار خود، مدرسه۲۸۱ -۲۷۱خلیفۀ عباسی (

ق) در بغداد ۳۸۸-۳۲۸بنا نهاد. دانشمندی به نام ابوالوفا بوزجانی ( »گوناگون علوم نظری و عملی

کتاب فی مــا یحتــاج های هندسه برای هنرمندان و صنعتگران برگزار می کرد. او کتابی به نام  کالس

چنین محیطی، با شــواهد مســتند علمــی و  تألیف کرده است. اما ١لیه الصانع من اعمال الهندسةإ

توانیم نتیجه بگیریم که مدرسۀ عباسیان  طراحی هندسی، استثنایی است. نمیهنری دربارۀ هندسه و 

هــای هندســی  و قوانین هندسه شاهدی بر این مدعا هستند که علم، هنرمندان را بــرای خلــق طرح

 اشتغال علمی و طراحی هنری هندسی هم
ً
زمان جریان داشت و دانشمندان به  تقویت کرد. احتماال

لحــاظ  منــد شــدند (و شــاید [دانشــمندان] بــه آن ر هنرمندان عالقهمستند کردن و تحلیل کا هــا از 

دادند). بات و زوایا توضیح میمحاس

های طراحی خود را چگونه کسب کردند تا حد زیادی یــک راز اســت. آیــا  این که هنرمندان مهارت

ت باقی نمانده کردند، هیچ یک از این مستندا کردند؟ اگر ثبت می ها چگونگی خلق نقوش را ثبت می آن

 ٢است. آنچه باقی مانده است تعداد بسیار نادری نسخۀ خطی شامل این نقوش است. تومــار توپکــاپی

بندی هندسی را ثبت کرده و چند فوت و فــن ایــن کــار را نشــان داده  هاست که چندین ترکیب یکی از آن

 در سمرقند در اواخر ســ ۳۰است. این تومار بیش از 
ً
دۀ نهــم و اوایــل ســدۀ دهــم متر طول دارد و ظاهرا

هجری، در دورۀ تیموریان ساخته شده (و به خاطر اینکه در کاخ توپکاپی استانبول یافته شد چنین نامیده 

هندسۀ اند. تصحبح این کتاب با عنوان  هایی هم بر آن نوشته و شرحموجود است،  هندسی اعمالیا  النجارة. ترجمۀ فارسی این کتاب با نام ١
توسط انجمن   النجارةجعفر آقایانی چاوشی با عنوان به تصحیح و نیز  ۱۳۶۹انتشارات سروش در سال  در توسط علیرضا جذبی ایرانی

م- منتشر شده است.  ۱۳۸۹ایرانشناسی فرانسه در ایران و انتشارات میراث مکتوب در سال 
سانتا ) Gettyگتی (انتشارات سط مرکز تو ۱۹۹۵ سال دررا  هندسه و تزیین در معماری اسالمی -تومار توپکاپی . گلرو نجیب اغلو کتاب٢

مونیکا (آمریکا) منتشر کرده است:
Necipoglu, G., The Topkapi Scroll: Geometry and Ornament in Islamic Architecture, Getty Center Publication.

Santa Monica, USA, 1995.
نشر از سوی  ۱۳۷۹توسط مهرداد قیومی بیدهندی در  اپیق: تومار توپالمیهندسه و تزیین در معماری اساین کتاب با عنوان ترجمۀ فارسی 

م- . شده است منتشرروزنه 
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 ۱۰۰از  ترشــده) اســت. تومــار توپکــاپی بیشــ

ترسیم اغلب بــا جــوهر قرمــز و ســیاه دارد. در 

ها، نقــوش هندســی دو  حدود نیمــی از ترســیم

هــای  عــدی طاقنقوش ســه ب ۀبعدی است؛ بقی

مقرنس و نقوش خوشنویســی بــه خــط کــوفی 

است. معلوم نیست هدف از تومار توپکاپی چه 

بوده و چه کسی آن را بــرای چــه کســی ســاخته 

شک این تومار امروزه در حکــم یــک  است. بی

های  کتاب مرجع است. شگفت اینکه، ترســیم

های نهــایی، بلکــه  بنــدی هندسی نه تنها ترکیب

دهد، و نشان  نیز نمایش می چندین شیوۀ کار را

دانیم که آیا او خود یــک  های طراحی هنرمندان داشته است. نمی دهد که مؤلف دانشی دربارۀ مهارت می

هنرمند یا سازنده بوده، یا این موضوعات برای او شرح داده شده است. 

جیب اغلوتألیف ن هندسه و تزیین در معماری اسالمی -تومار توپکاپیتصویر روی جلد کتاب 

۲۹۴، صتومار توپکاپی، هندسه و تزیین در معماری اسالمیبرگی از تومار توپکاپی برگرفته از کتاب 



٨

هجری است که اکنون در موزۀ ویکتوریــا و  ۱۳سدۀ  ازتومار میرزا اکبر یک نسخۀ خطی مشابه 

. در تعــدادی از بــودر دولتی دورۀ قاجــار در ایــران معما ،شود. میرزا اکبر آلبرت لندن نگهداری می

ها برای انتقال  های کوچکی وجود دارد، که بیانگر این است که از آن ها در مقیاس کامل، خراش ترسیم

سومین نسخۀ خطی نادر است که تصور  ١نقش روی یک شیء یا دیوار استفاده شده بود. تومار تاشکند

ن تومــار شــامل قطعــاتی از شود در سدۀ دهم هجری در بخارا (ازبکستان) تهیه شده است. ایــ می

.رسد های معماری و هندسی است و از نظر مفهوم و هدف مشابه تومار توپکاپی به نظر می ترسیم

یکتوریا و آلبرت لندن،  ٢Ma001تومار میرزا اکبر موزۀ و

: ـتاشکند نک تومار. برای اطالعات بیشتر درباۀ ١
“Geometric Design in Timurid-Turkmen Architectural Practice: Thoughts on a Recently Discovered Scroll and its

Late Gothic Parallels,” in Timurid Art and Culture: Iran and Central Asia in the Fifteenth Century, eds. L.
Golombek, M. Subtelny, Leiden, 1992, 48–66.

2. https://patterninislamicart.com/drawings-diagrams-analyses/7/mirza-akbar-architectural-scrolls/ma001
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یر ربع مقرنس (تومار تاشکند)، برگرفته از کتاب  ۵۱، صطراحی اسالمی در معماری تیموریان/ ترکمنتصو

تعدادی کتاب در قرن نوزدهم میالدی منتشر شد که طراحی هندسی اســالمی را بــه مخاطبــان 

اثری دو  ۱۸۴۰در سال  ١زیادتری در دنیای غیر اسالمی عرضه کرد. معمار و طراح انگلیسی اون جونز

منتشر کرد. او در آن کتــاب بســیاری از  ٢ها و جزئیات الحمرا سطوح، بناها، بخشجلدی با عنوان 

های هندسی اسالمی،  های واضح ثبت کرده است. جونز از طرح های معماری الحمرا را با رنگنما

امروزی با استفاده از نقش، رنگ و هندسه الهام گرفته است. اثر اصلی او   برای ابداع یک سبک نوین 

د. شو هایی از طراحان تأثیر گذاشت و هنوز تجدید چاپ می م) بر نسل۱۸۵۶( ٣دستور تزیینبه نام 

م کتاب عظیم سه جلدی خود را بــا عنــوان ۱۸۷۷مؤلف و هنرمند فرانسوی در سال  ٤ِامیل پیز داِون

منتشر کرد. در آن کتاب صفحات رنگی بسیاری از  ٥بناهای باستانی قاهرهدر  ]اسالمی[ هنرهای عربی

.د داردهایی از بناهای تاریخی، نماهای معماری و افراد محلی وجو نقوش هندسی، و همچنین طرح

میالدی  ۱۹محصول شیفتگِی جوامع غربی نسبت به شرق، در قرن  داِون زیپو  اون جونزکارهای 

شیفتگی افزود. هر دو نویسنده امکان بالقوه ای در هنر و طراحــِی ایــن  است، و به نوبۀ خود به این 

اروپــا  ای در معماری و طراحــی در توانست جنبش دیداری تازه بخِش جهان تشخیص دادند که می

ایجاد کند. 

1. Owen Jones
2. Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra.
3. Grammar of Ornament
4. Emile Prisse d'Avennes
5. L'Art arabe d'après les monuments du Kaire.
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ارتباط خاصی با این کتاب  ١کار ژول بورگین

م برای کار به عنوان معمار ۱۸۶۰دارد. او در سال 

ــه  کنســول ــه در اســکندریۀ مصــر، ب گری فرانس

خاورمیانــه ســفر کــرد؛ شــیفتۀ هنــر و معمــاری 

ویژه  اسالمی شد و تعدادی کتاب در این باره، به

دربارۀ تزیینات و طراحی هندســی منتشــر کــرد. 

در ٢اصول هنر عربی، خط تداخلکتابش با عنوان 

م برای اولین بار منتشر شد، و هنوز با ۱۸۷۹سال 

در انگســتان  نقش و طرح هندسی عربــیعنوان 

هــا  شود. ایــن کتــاب شــامل ده تجدید چاپ می

های خطی  بندی هندسی به صورت ترسیم ترکیب

 ید و منبع بسیار مفیدی است.و سفسیاه 

ــه ــک ۱۹۳۰و  ۱۹۲۰های  در ده ــیالدی ی م

اسالمی"، ٣دانشمند بریتانیایی، به نام ارنست هنبری هانکین، چند مقاله، از جمله "چند طرح دشوار 

های هندســی  بنــدی در مجالت مختلف بریتانیا منتشر کرد. او در مقاالتش با بینش کامــل، ترکیب

و فرضــیات پــذیرفتنی بــدیعی در مــورد چگــونگی ســاخت و تحلیــل ایــن  فراوانی را تحلیــل کــرد

ها عرضه کرد.  بندی ترکیب

م، جشنوارۀ اسالم بــا تمرکــز ۱۹۷۶در سال 

ویژه بر هنرهای اسالمی برای یک نسل جدید، با 

ها و انتشــارات در  برپایی رویــدادها، نمایشــگاه

هایی که آن سال  لندن برگزار شد. یکی از کتاب

 ٤مفــاهیم هندســی در هنــر اســالمی منشتر شد

بــود. ایــن  ٥توسط عایشه پرمان و عصام السعید

هنر و معمــاری اســالمی:  کتاب، همراه با کتاب

از عصام السعید که پس  سیستم طراحی هندسی

) شیوۀ ابداع نقوش را ۱۹۹۳از مرگش منتشر شد (

1. Jules Bourgoin
2. Elements De l'art arabe; le trait des entrelacs
3. Ernest Hanbury Hankin
4. Geometric Concepts in Islamic Art
5. Ayse Parman and Issam el- Said
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 -۱۳۰۱حمود ماهرالنقش (م[مرحوم] کند. در ایران، معمار، هنرمند و مؤلف،  به سادگی عرضه می

ش)، چندین کتاب به زبان فارسی دربارۀ سّنت طراحی و معماری، در معماری فارسی تألیف ۱۳۸۹

١هایی هم دربارۀ نقوش آجری و چند اثر معتبر دربارۀ نقوش هندسی تألیف کرد. کرده است. او کتاب

سورۀ عنکبوت از  ۴۵سیده نفیسه در قاهره. قسمت بیرونی کاشی، آیۀ  آرامگاهاز  ٢کاشی مملوک

ُم َما ... قرآن کریم است: 
َ
ُه َیْعل

َّ
َبُر َوالل

ْ
ک
َ
ِه أ
َّ
ُر الل

ْ
ِذک
َ
ِر َول

َ
ُمْنک

ْ
اِء َوال

َ
ْحش

َ
ف
ْ
ْنَهی َعِن ال

َ
َة ت

َ
ال ِإنَّ الصَّ

ْصَنُعوَن 
َ
هت

ّ
 الل

َ
ق
َ
 امضا شده است التوریزیبا نام ابن غیبی  ها] [در گوشه کاری کاشی ٣.. َصد

لی«عبارت [در مربع میانی  .(عمل ابن غیبی التوریزی)
ّ
آمده است.]» ٤خالقیعلی  توک

، این است که کــاربردی ام ها بهره برده از آنها  ها و مقاالت، که طی سال وجه مشترک این کتاب

دهند.  خواننده نشان می ها را به فراوان و طرز ترسیم آنهای گوناگون، نقوش متنوع  به روشهستند و، 

هایی است که هنرمندان برای  ام، نشان دادن گام اند، و من در جستجویش بوده ها نکرده کاری که آن

.داشتند میرسیدن به نقش نهایی بر

هندسی اسالمی را در یک بافت  نقوشهای عملی، آثار زیادی وجود دارد که  عالوه بر این کتاب

مرتبط با خواص اعداد و  یهستند و مفاهیم ٥ها پیرو نمادگرایی د. آننبین شناختی می معنوی و کیهان

هندســی  طراحــی نقــوشکنند. طبق ایــن نظریــه، هــدف از  شناسی را در نقوش مشاهده می کیهان

را در پنج جلد توسط  کاری ایران: دورۀ اسالمی طرح و اجرای نقش در کاشیکتاب ۱۳۶۲ -۱۳۶۱. مرحوم محمود ماهرالنقش در سال ١
م-انتشارات موزۀ عباسی منتشر کرد. 

)ق۹۲۳ - ۶۴۸مصر ( ممالیکسلطنت از دورۀ . ٢
  نماز از کار زشت و ناپسند باز می ... .٣

ً
ه. .کنید داند چه می یاد خدا باالتر است و خدا می دارد و قطعا

ّ
صدق الل

م-  .سپاسگزاریم شناسی دانشگاه تهران، برای خواندن این عبارت الحکمایی، پژوهشگر مؤسسۀ باستان از آقای عمادالدین شیخ. ٤
5. Symbolism
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کند که  تأمل در نقوش پیچیده است. نظریۀ مذکور بیان میاسالمی باال بردن درک معنوی از طریق

منــدان بــه طراحــی  . سؤال مشــترکی کــه عالقه»کند دریافت می«ی هنرمند نقوشی را از خالق هست

ایــن  »ها معنای معنــوی و مــذهبی دارنــد؟ آیا این طرح«کنند این است:  هندسی اسالمی طرح می

تواند استنباط شود: ال به دو صورت میؤس

 کننــد ها را مطالعــه و ابــداع می هایی که اکنون آن هندسی اسالمی] برای آن یها [ آیا طرح-
معناِی مذهبی و معنوی دارد؟

ای  کردند، و برای جامعه ها را تولید  هندسی اسالمی] برای هنرمندانی که آن یها [ آیا طرح-
که چندین قرن پیش در آن تولید شدند، معناِی مذهبی و معنوی داشتند؟

کید دارند، مو شناختی که روی تفسیر معنوی و کیهاننویسندگانی  رد طراحی هندسی اسالمی تأ
 با هنرمند شود آن گیرند. تصور می اول را در نظر می

ً
ان ها زمینۀ تجربی خود را با نگاهی به گذشته مثال

گذارند. مبانی ایمان اسالمی، برای یافتن توضیحی در  به اشتراک می ای در مراکش و سازندگان مدرسه
 شود، اما هنوز شاهد تاریخی برا های مختلف دیده می بندی نقوش و ترکیب

ً
ی این وجود ندارد که مثال

در اسالم  ١الگوهای شمسۀ پنج پر به این سبب توسط هنرمندان انتخاب شده بود که پنج رکن عقلی
مدرن، وقتی بشر هنوز ارتباط -پیش وجود دارد. طراحی هندسی اسالمی اینجا به عنوان هنری از دنیای

آید تا  شود. به این ترتیب، [طراحی هندسی اسالمی] می را با خالقش از دست نداده بود دیده می خود
ا که خوب و اصیل است نشان دهد.در دنیای جدیدی که راه خود را گم کرده است، آنچه ر
های درونــی پدیدآورنــدگان نقــوش هندســی  هیچ شاهد تاریخی وجود ندارد که به ما از انگیزه

ررســی توانیم در مورد این هنرمندان و روش کارشان بدانیم تنها بــا ب ید. آنچه را که میاسالمی بگو
شود. دقیق آثارشان حاصل می

اش تنها این است که نامی به یک سنت هنــری  یک اصطالح کلی و فایده »هندسی اسالمی نقوش«
(و به خودی خود نیــز شود  هندسی است که در جهان اسالم یافت می نقوشبه معنای سنتی از  ؛دهد می

 مربوط بــه بــازۀ تــاریخی ســدۀ دوم تــا ســیزدهم  بندی یک اصطالح گسترده است). این ترکیب
ً
ها عمدتا

ای شــامل کشــورهای گونــاگونی چــون هندوســتان، مــراکش، چــین، اســپانیا،  هجری و ناحیــۀ گســترده
کردند و بعضی  زندگی می ها در شهرها ازبکستان، [ایران، افغانستان و عراق] است. بعضی از طراحان آن

 اغلبشان خانواده
ً
داشتند، و مجبور بودند زندگی خود را از طریق کار هنری تأمین   دوره گرد بودند. احتماال

هــا رســیده بــود، آنچــه مشــاهده  های پیشین به آن ها تحت تأثیر چند چیز بود: آنچه از نسل کنند. کار آن
 آنچه از هنر می

ً
آموختند (گرچه شواهدی وجــود  میکردند  ری که مالقات میمندان دیگکردند و احتماال

گذاشتند).  های خود را به سادگی در اختیار دیگران نمی دارد که هنرمندان مهارت

م -  .. پنج رکن اسالم از نظر اهل سنت: شهادتین، نماز، روزه، زکات و حج١


