
مطالعه و تحليل نقوش هندسي گسسته 
در  ظروف فلزي دوره سلجوقي (نمونه 
موردي٤ اثر فلزي موجود در موزه 

آرميتاژ)/ ٨٩-١٠٣ 

دوات مفرغي، سده ٥ ه.ق  قطر ٨,٢، 
عرض١٠,٥، موزه آرميتاژ، مأخذ:
Piotrovsky & Vrieze,1999:91



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۸۹

فصلنامة علمي نگره

چكيده
هندسه از ساليان دور موردتوجه معماران، صنعت گران و هنرمندان بوده و در دوره سلجوقي پيشرفت زيادي 
داشته است. در اين دوره عالوه بر هندسه، فلزکاري نيز به اوج خود  رسيد. نمونه هاي ظروف فلزي اين دوره 
داراي نقوش هندسي هستند و برخالف نقوش هندسي که گسترده و قابل تکثير هستند در قاب واگيره دايره 
محصورشده و جزو نقوش گسسته محسوب مي شوند. عليرغم اهميت اين نقوش در هنر اسالمي به نظر مي رسد 
تاکنون مطالعات زيادي بر روي اين نقوش هندسي که داراي ترسيم هندسي متنوعي هم هستند صورت نگرفته 
است. هدف از اين پژوهش پي بردن به الگوها و تناسبات هندسي و شيوه ترسيم  نقوش ظروف فلزي دورة  
سلجوقي (٤ ظرف موجود درموزة آرميتاژ مي باشد). پژوهش پيش رو به دنبال پاسخگويي به اين سؤاالت 
است: ١. نقش هندسي موجود در آثار فلزي دوره سلجوقي از چه الگوها و تناسبات هندسي، بهره گرفته شده 
است؟ ٢. با چه شيوه ترسيمي مي توان به آن نقش هندسي دست يافت؟ بر همين اساس در اين مقاله ٤ نمونه از 
آثار فلزي موجود در موزه آرميتاژ که داراي تزيينات نقش گسسته هندسي است، روش تحقيق در اين پژوهش 
به روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از مطالعات کتابخانه اي، موردمطالعه قرارگرفته و شيوه ترسيمي آن ها 
بررسي شده است. بر اساس نتايج اين مطالعه مشخص گرديد بيشتر اين نقوش بر پايه ستاره شش پر هستند 
که با چندضلعي ها و دايره ها ترکيب شده اند. ترکيب اين نقش ها بر مبناي شش ضلعي است و با توجه به تقسيمات 

شش ضلعي ها بر مبناي ستاره شش پر مي توان به نحوه ترسيم اين نقوش پي برد.
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مقدمه
در نقوش هندسي موجود يکي از شاخصه هاي پرکاربرد 
نقوش اسالمي نقوش هندسي است که هم با ترکيب با نقوش 
ديگر و هم به تنهايي به دليل کيفيت ممتازي که دارند با هنر 
اسالمي در ارتباط هستند. چنين طرح هاي انتزاعي نه تنها 
سطوح معماري بناي اسالمي را تزيين مي کنند بلکه به عنوان 
شامل  را  اشيا  از  وسيعي  مجموعه  تزيين  اصلي  عنصر 
مي شوند. نقوش هندسي قبل از اسالم وجود داشت ولي 
کاربرد و پيشرفت اين نقوش در معماري و صنايع دستي را 
مي توان از دستاورد سلجوقيان به حساب آورد. اين دوره 
در تحوالت تاريخي، فرهنگي، هنري و علمي جزو دوره هاي 
درخشان تمدن اسالمي به شمار مي رود که نه تنها درزمينة 
عصر  بلکه  است،  داشته  فراواني  توسعه  هنري   تزيينات 
طاليي پيشرفت فنون و صنايع نيز محسوب مي شود. يکي 
از صنايع که در اين دوره به اوج شکوفايي خود رسيده هنر 
فلزکاري است که ظروف فلزي باقي مانده از اين دوره دليل 
بر اين مدعا است. اين ظروف داراي نقوش هندسي متنوعي 
از نوع نقوش هندسي گسسته  هستند که در ميان آن ها 
نيز قابل مشاهده است. نقش هاي هندسي که در آثار فلزي 
وجود دارد داراي ساختار هندسي خاصي هستند و اين 
نقوش شيوه ترسيمي خاصي دارند. هدف از اين پژوهش 
اين است که به الگوها و تناسبات هندسي و شيوه ترسيمي 
اين نقوش پي ببريم. لذا اين پژوهش به دنبال پاسخ گويي 
به اين سؤاالت است که: ١. نقش هندسي موجود در آثار 
فلزي دوره سلجوقي از چه الگوها و تناسبات هندسي، بهره 
گرفته شده است؟ ٢. با چه شيوه ترسيمي مي توان به آن 

نقوش هندسي دست يافت؟ 
ضرورت و اهميت ازآنجايي که مطالعه بر نقوش هندسي 
گسسته موجود در اين دوره بسيار اندک بوده است شناخت 
نقوش بر روي ظروف فلزي اين دوره و شيوه ترسيمي 
آن ها مي تواند در بسط و گسترش شان مؤثر باشد. فرض 
اين نوشتار بر اين است که نقوش هندسي گسسته در دوره 
سلجوقي داراي تنوع زيادي است. براي اين منظور در اين 
ارائه مدل هاي  به تجزيه وتحليل نقش هندسي و  پژوهش 
گام به گام روش ترسيم نقش هندسي موجود در ۴ اثر فلزي 
است.  پرداخته شده  آرميتاژ  موزه  در  موجود  سلجوقي 
موزه آرميتاژ يکي از بزرگ ترين موزه هاي جهان محسوب 
مي شود و آثار اسالمي زيادي در آن وجود دارد که قسمتي 
ترسيمي خاصي است که شناخت آن ها مي تواند باعث ايجاد 

تنوع و ترسيم هندسي تازه تري شود.

روش تحقيق
اين تحقيق از نوع پژوهش هاي نظري کاربردي و به صورت 
توصيفي- تحليلي کارشده است. شيوة جمع آوري اطالعات 
احتمالي  روشهاي  تطبيق  با  سپس  و  است  اي  كتابخانه 
بررسي  به  منتخب  نمونه هاي  از  نقوش هندسي  ترسيم 

پرداخته شده  هندسي  قوانين  با  طرح ها  پيروي  و  ارتباط 
آثار  بر نقش هاي هندسي موجود در  است. تمرکز مقاله 
فلزي دوره سلجوقي است و سعي شده با تحليل روش هاي 
ترسيمي، چگونگي ترسيم نقوش هندسي موجود در آثار 
تنها  از  منظور  اين  براي  شود.  بررسي  سلجوقي  فلزي 
۴ نمونه از آثار فلزي که در موزه آرميتاژ داراي نقوش 
هندسي گسسته هستند انتخاب شده است. روش تجزيه و 

تحليل براي حصول به نتايج كيفي است.

پيشينه تحقيق
مقاالت مرتبط در موضوع اين مقاله بدست نيامد اما در 
كتابهاي معتبر كه خواهد آمد به هندسه نقوش و ترسيم 

آنها اشاره شده است.
از مهم ترين کتب در خصوص نقش هاي هندسي اسالمي 
مي توان به کتاب ابوالوفا بوزجاني که در قرن چهار هجري 
آن  گردآوري  و  متن  برگردان  که  کرد  اشاره  نوشته شده 
توسط سيد علي رضا جذبي (١٣٨٤) تحت عنوان «هندسه 
ايراني: کاربرد هندسه در عمل» انجام پذيرفته و اين کتاب 
در خصوص روش ترسيم گره هاي دوبعدي است که ترسيم 
گره ها با استفاده از شبکه هاي زيرساخت شعاعي انجام يافته 
است. در روش رسم شبکه زيرساخت شعاعي شروع رسم 
از زواياي قائمه اي صورت مي گيرد که مراکز شمسه ها است 
و پس از کامل کردن واگيره با رسم سه چهارم ديگر به روش 
انتقال تقارني، يک زمينه کامل گره به دست مي آيد.(شفيع زاده 
و سلطان محمدلو، ١٣٨٩: ٨٠) مهناز رئيس زاده و حسين 
مفيد در کتاب احياي هنر هاي ازيادرفته (١٣٩٣) و محمود 
کاشي کاري  نقوش  اجراي  و  طرح  کتاب  در  ماهرالنقش 
کاربندي  و  گره  کتاب  در  شعربافت  اصغر  و   (١٣٦٣)
واگيره ١/٤  علت  به  که  کارکرده اند  اين شيوه  به   (١٣٨٥)
امکان ترسيم نقش هندسي موجود در واگيره ي ١/٣ نيست. 
کتاب «نقش هاي هندسي در هنر اسالمي»(١٣٨٧) که توسط 
عصام السعيد و عايشه پارمان نوشته شده و توسط مسعود 
رجب نيا ترجمه شده است. در اين کتاب به شرح روش هاي 
هندسي ترسيم الگو هاي هندسي بر اساس دسته بندي گره ها 
با توجه به تکرار الگوي مبنا و هم چنين تقسيمات اوليه ي 
کتاب  در  مي پردازند.  مساوي  بخش هاي  به  دايره  محيط 
«طرح هاي اسالمي»(١٣٨١) به نوشته اوا ويلسون و ترجمه 
محمد رياضي به آناليز و شيوه ترسيمي چند نمونه از هندسه 
گسسته موجود در آثار سلجوقي موردبررسي قرارگرفته اما 
به تحليل نقش هندسي و شيوه ترسيمي آن ها پرداخته نشده 
است. در کل متن هاي مختلفي در رابطه با نقوش هندسي 
توجه  ولي  نوشته شده  آن ها  ترسيمي  شيوه  و  اسالمي 
خاصي به نقوش هندسي که در دوره سلجوقي به صورت 

گسسته در آثار اين دوره وجود دارد، نشده است.

نقوش هندسي

مطالعه و تحليل نقوش هندسي گسسته 
در  ظروف فلزي دوره سلجوقي (نمونه 
موردي٤ اثر فلزي موجود در موزه 

آرميتاژ)/ ٨٩-١٠٣ 
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نقوش هندسي يکي از نقش هاي پرکاربرد در آثار هنري 
و معماري اسالمي هستند که با ترکيب شکل هاي هندسي 
چون مثلث، مربع، مستطيل و دايره به وجود مي آيند و در 

ترسيم آن ها نقوش خالقيت منظمي وجود دارد.
و  انديشه ها  از  برخي  باستان  دوره  ايراني  هنرمندان 
مشاهده هاي پيرامون خود را با استفاده از اشکال هندسي 
ترسيم مي کردند. تزئينات اين آثار بيشتر از انواع مختلف 
منحني،  (شکسته،  خطوط  انواع  مثل  خطي  طرح هاي 
راست)، نقطه و نقش هاي اصلي هندسي مانند دايره، مربع، 
و  است.(حاجي سيدجوادي  تشکيل شده  مستطيل  و  مثلث 
باريک بين،۱۳۹۴: ۱۰) بعد از ظهور اسالم نقوش هندسي به 
لحاظ کارکرد همسان و هم سنخي که باروح اسالم داشته و 
مطابق فلسفه  اسالمي که محور اصلي آن بر پايه ي وحدانيت 
جايگاه  است،  استوارشده  اليزال وي  قدرت  و  پروردگار 
ويژه اي در هنرهاي سنتي ايران پيدا مي کند.(همان،۱۴) اين 
ابتدا در کتاب آرايي غزنويان مشاهده مي شود  نقوش که 
(امير راشد،۱۳۹۷: ۳) از سده پنجم هجري نقوش هندسي 
موردتوجه ايرانيان قرار مي گيرد و اهميت خاصي در خلق 

آثار باشکوه پيدا مي کند.(فراست، ۱۳۸۵: ۳۲)
به صورت  يا  سلجوقي  دوره  در  هندسي  نگار  و  نقش 
منفرد يا با ترکيب هماهنگ با نقوش گياهي بر سطح آثار 
مورداستفاده قرار مي گيرد درهرصورت اين نقوش داراي 
قوانين فني ترسيمي و ساخت و تعداد بي شماري از قالب ها 
نقوش  اين  امکانات  که  است  چندوجهي  نقش مايه هاي  و 
را براي پوشش سطوح مختلف باال مي برد که به صورت 
و  مي شود.(شايسته فر  ديده  هندسي  قاب هاي  و  گره ها 
قرباني دهکردي، ۱۳۹۴: ۴۶) در ميان نقوش هندسي دوره 
سلجوقي بيشترين سهم بر عهده شکل دايره و تقسيمات 
آن است. ظروف دايره اي شکل با تقسيمات مدور، به طور 
و  طرح  در  را  الزم  هماهنگي  نامحسوس،  يا  محسوس 

نقاشي و شکل ظروف برقرار کرده اند. ريتم، تکرار، ترسيم 
دواير، تقارن، تأکيد بر نقطه مرکزي دواير و شعاع هايي که 
از دايره خارج مي شوند، مي توانند تقسيمات زيادي را به 
وجود آورند کــه از ويژگي هاي تصويري اين دوره بوده 

است.(ورجاوند،۱۳۸۴: ۷۲)

دسته بندي نقوش
دسته بندي نقوش را مي توان بر اساس معيارهاي مختلفي 
انجام داد که يکي از معيار هاي آن جنبه فرمي نقوش است. 
نقوش را از جنبه فرمي به دو قسمت، نقوش باز يا گسترده 

و نقوش بسته يا گسسته تقسيم بندي کرده اند.

الف. باز يا گسترده:
 اين نقوش حالت تکرارشونده دارند و بيشتر به صورت 
درهم تنيده در حاشيه ي ظروف، درها و منبرهاي چوبي، 
نقوش قالي، گليم و تذهيب  کتب ديده مي شوند. اين نقوش 
آينه اي  يا  يکنواخت  به صورت  و  داشته  گسترش  قابليت 
درزمينة کار تکرار مي شوند.(کشاورز، احمدي شيخاني، 
از ترسيم  بعد  نيز  ۱۳۹۴: ۱۲) در نقش گسترده هندسي 
واگيره ي گره هندسي اين نقش با روش هايي چون تقارن 
قابل تکثير است و اين کار تا بي نهايت تکرار مي شود و 
مي توان آن را ادامه داد. در تصوير ۱ قسمت رنگ شده نقش 
هندسي يک واگيره هندسي را نشان مي دهد که در چهار 

جهت به صورت انعکاسي قابل تکثير است.(تصوير ۱)

ب. نقوش بسته يا گسسته:
 اين نوع نقوش به صورت تک و به شکل مداليون گرد يا 
بيضي، در انواع آثار هنر اسالمي ديده مي شوند و طرح 
هر اثر با ديگر آثار متفاوت و به دوراز تکرار است.(همان، 
آثار  و  معماري  آثار  در  هندسي  نقش هاي  اين   (۱۳

تصوير ١. تکثير نقش هندسي گسترده، مأخذ: نگارندگان



صنايع دستي و نگارگري قابل مشاهده است، داراي واگيره 
هستند قابل تکثير است ولي اين تکثير در قاب واگيره دايره 
محصورشده است. اولين نمونه هاي نقش هندسي گسسته 
در کتابت ديده شده است. آرتور پوپ در کتاب «سيري در 
هنر ايران» در رابطه با نقوش يک نمونه کتاب قرآني مذهب 
شده در سيستان (قرن ۵۰۵ ه.ق) صحبت کرده و نقوش 
مذهب را ابداع و شگفتي حاصل از ترکيبات نقوش مي داند 
که پيشرفتي دور از انتظار را نشان مي دهد؛ چنان که قبل از 
اين مشاهده نمي شده است.(پوپ، ۱۳۸۷: ۳۱۸۷)، (تصوير 

(٢
اولين نمونه هاي اين نقوش مربوط به سده ششم هجري 
اما در دوره سلجوقي داراي بسامد بااليي بوده و  است 
در صنايع دستي و معماري به فراواني ديده مي شود. در 
فلزکاري دوره سلجوقي نمونه هاي بيشتري وجود دارد که 

داراي شيوه ترسيم هندسي متنوعي است.

نقوش هندسي ازنظر شکل
دو  سنتي  گره هاي  ايراني  استادان  گفته هاي  اساس  بر 
از  و  نيستند  خارجي  آلت1   داراي  دارند:  اصلي  ويژگي 
ترکيب همين واحدهاي هندسي ايجاد مي شوند و دوم در 
صورت تکرار واحدهاي گره در کنار هم زمينه هاي بزرگ تر 
را پوشش داده و الگوي وسيع تري را تشکيل مي دهند.(نوريان 
و کسرايي،۱۳۹۵: ۶۵) اين الگوهاي هندسي گسترده يا متناوب 
نيز در اصل از يک واحد هندسي گسسته تشکيل مي شوند که 
با استفاده از دايره به عنوان پايه و سپس اتصال آن ها با اصول 
تکرار و تقارن به وجود مي آيند. (ajlouni, 2011:20 al)  و 
از خورشيد،  اين نوع نقوش هندسي به عنوان نمادي  گاه 
در فضاي ژرف و اليتناهي تزئين معلق مي مانند (موسوي 
حجازي و انصاري، ۱۳۸۱: ۶۹) که به صورت گل يا شمسه 
طراحي مي شوند و به دوراز تکرار هستند. اين نقوش در 
زبان انگليسي «روزت2» ناميده مي شود. واژه روزت در 
کتاب «شاهکارهاي هنر ايران» نوشته آرتور پوپ به نام 
مقاله ها  و  کتاب ها  از  بعضي  در  و  ترجمه شده  «گلواره» 
ترجمه «گلسانه» و روزت نيز مشاهده مي شود در مواردي 
نقوش  اين  در  نيز مي گويند.  و ستاره  آن شمسه  به  هم 
هندسي هم از اشکال زاويه دار و هم دايره و خطوط منحني 
استفاده مي شود و گاه به صورت مستقل و گاه با ترکيب 
نقوش گياهي يا نوشتاري طراحي مي شود. اين نوع نقوش 
هندسي داراي آلت هاي گره هاي متداول در نقوش هندسي 
نيستند ولي داراي ترسيم هاي متنوعي اند که در آثار دوره 
سلجوقي قابل مشاهده است و در فلزکاري اين دوره بسامد 

بااليي دارد.

فلزکاري دوره سلجوقي
رواج  ايران  در  قديم  بسيار  زمان هاي  از  فلزکاري  هنر 
باقي مانده  مختلف  دوره هاي  از  فراواني  آثار  و  داشته 

رونق  سلجوقي  دوره  از  اسالم  از  بعد  هنر  اين  است. 
فراواني مي گيرد.

اين هنر با روي کار آمدن سلجوقيان دچار تحول عظيمي 
مي گردد که زمينه آن توسط سامانيان و آل بويه شروع شده 
اين زمان خراسان به عنوان مرکز مهم فلزکاري  بود. در 
ايران قرار مي گيرد. آثار بسيار مهم فلزي مثل برنز، طال 
و نقره توسط هنرمندان به وجود مي آيد.(خزايي،۱۳۸۷: ۹) 
فلزکاري در اين دوره با حفظ، ابهت جالل و ظرافت دوره 
ساساني، جنبه هاي هنر اسالمي را نيز در بردارد. حمايت 
و تشويق سالجقه در تعالي اين هنر مؤثر واقع شد است. 
مجموعه هاي خصوصي و موزه هاي عمومي تعداد زيادي 
جام،  تعدادي  شامل  که  است  موجود  فلزي  آثار  اين  از 
عروسك، جعبه هاي کوچك، بخوردان ها، ابريق ها و ساير 
ادوات فلزي از قبيل زين اسب است.(کاتلي و هامبي،۱۳۷۶: 

(۳۷
اولين دوره اوج فلزكاري ايراني در اين دوره بانام مكتب 
خراسان و دومين دوره آن بانام مكتب موصل شناخته 
مي ش.ود. مكتب فلزكاري خراسان در دوره سلجوقيان و 
اوج رسيد.  به  ايلخانان  فلزكاري موصل در دوره  مكتب 
اواخر  از  موصل  مکتب  پايه ي  که  کرد  توجه  بايد  البته 
دوره سلجوقي بنيان گذاشته شده است.(يزدانپناه، ۱۳۹۴: 
۴) آثار فلزي دوره سلجوقي گوياي تغيير و تحول هنر 
بيانگر ويژگي هاي  و  بعد  به  از دوره ساساني  فلزکاري 
خاص مکتب خراسان است که شامل شهر هاي خراسان 
بزرگ، نيشابور، هرات، بلخ و مرو بوده است.(سرفراز، 
در  دوره  دو  اين  فلزي  آثار  تزئيني  نقوش   (۲۰۹ :۱۳۸۰
انساني،  نقوش  انواع  هستند.  هم  مشابه  مکتب  دو  اين 
مکتب  دو  هر  در  نوشتاري  و  هندسي  گياهي،  حيواني، 

تصوير٢. نقش هندسي گسسته از نقش موجود در تزئين قرآن 
در قرن ٥٠٥ هجري قمري، مأخذ: پوپ، ١٣٨٧: ٣١٨٨

مطالعه و تحليل نقوش هندسي گسسته 
در  ظروف فلزي دوره سلجوقي (نمونه 
موردي٤ اثر فلزي موجود در موزه 

آرميتاژ)/ ٨٩-١٠٣ 

١.گره های سنتي ترکيبي از واحدهاي 
هندسي پايه يا نقش مايه هستند که به 
آلت های گره معروف اند.(دهشتی و 

همکاران، ١٣٩٨، ٥٥)
2. Rosettes
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ديده مي شود.(يزدان پناه، ١٣٩٤: ۱۴) به طورکلي نقش هاي 
دارند  بااليي  تنوع  سلجوقي  دوره  فلزکاري  در  موجود 
گاه  نقوش  اين  است.  هندسي  نقوش  آن ها  از  يکي  که 
درزمينة کار گسترش يافته اند و گاه در قاب واگيره دايره 

محصورشده اند.

مطالعه موردي: ۴ اثر فلزي موجود در موزه آرميتاژ
آثار ايراني از ظهور اسالم تا ابتداي قرن ۲۰ ميالدي در 
از  فلزي  آثار  اين ميان  دارد که در  موزه آرميتاژ وجود 
بهترين مجموعه آثار ايراني اين موزه محسوب مي شود 
که آثار فلزي سلجوقي بين قرن ۱۱ تا ۱۳ ميالدي بيشترين 
تعداد اين آثار را شامل مي شود.(lvanov, 2003) متناسب 
باهدف اين تحقيق ۴ اثر فلزي موجود دوره سلجوقي در 
موزه آرميتاژ که داراي نقش هندسه گسسته است و ازنظر 

شيوه ترسيمي متفاوت باهم هستند انتخاب شدند.

بشقاب
ه.ق  م ۵  قرن ۱۱  به  متعلق  برنز  از جنس  فلزي  بشقاب 
است.  (ماوراءالنهر)  مرکزي  آسياي  در  ساخته شده، 
ايالت  از  جزئي  قمري،  پنجم  ســده  پايان  تا  ماوراءالنهر 
خراسان محسوب مي شده و داراي زبان و فرهنگ يکساني 
بشقاب  اين  قطر   (۷۲  :۱۳۹۲ همکاران،  و  بودند.(يوسفي 
۴۵,۷ سانتي متر است و هم اکنون در موزه آرميتاژ نگهداري 
مي شود. نقوش اين بشقاب شامل نقوش نوشتاري، گياهي، 
انساني و هندسي است. اين بشقاب داراي دو قسمت است 
گود  به صورت  که  بشقاب  وسط  و  بشقاب  پهن  لبه  که 
که  نوشتاري است  نقوش  داراي  لبه بشقاب  کارکرده اند. 
زمينه آن را نقوش اسليمي پرکرده و در سه قسمت نقوش 
انساني وجود دارد که در قاب دايره شکل قرارگرفته اند. در 
باال و پايين لبه بشقاب نقوش هندسي به صورت حاشيه 
وجود دارد. اين نقوش شامل نقوش هندسي ساده است که 

Piotrovsky & Pritula,2006: 40 :تصوير٣. بشقاب برنزي، قطر٤٥,٧ سانتيمتر، سده ٥ ه.ق، موزه آرميتاژ، مأخذ

تصوير ٤. نقش هاي هندسي موجود در صراحي، مأخذ: نگارندگان

جبالف



تصوير ٦. نقش هاي هندسي موجود در صراحي، مأخذ: نگارندگان

   تصوير٧. ديگچه مفرغي، ارتفاع ١٨ سانتيمتر، موزه آرميتاژ، قرن ٦ يا ٧ هجري، مأخذ: پوپ، ١٣٨٧: ١٣٠٦

مطالعه و تحليل نقوش هندسي گسسته 
در  ظروف فلزي دوره سلجوقي (نمونه 
موردي٤ اثر فلزي موجود در موزه 

آرميتاژ)/ ٨٩-١٠٣ 

  Piotrovsky & Pritula,2006: 19 :تصوير٥ . صراحي از جنس نقره اواخر سده ٥ ه.ق،مأخذ
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شامل خطوط راست و يا خطوط شکسته در کنار هم است. 
در وسط بشقاب نقش هندسه گسسته قرار دارد که اين 
نقش هندسي با نقش اسليمي ترکيب شده است.(تصوير ۳)

نقش هندسي موجود در وسط بشقاب در يک قاب دايره اي 
شکل قرار دارد که متشکل از مثلث هاي متساوي االضالع 
با  موجود  دايره  سه  است.  دايره ها  و  الف)   ،۴ (تصوير 
قاب دايره هم رأس هستند.(تصوير ۴، ب) رأس دايره هاي 
ديگر در گوشه هاي شش ضلعي به وجود آمده از برخورد 

مثلث ها قرار دارد.(تصوير ۴، ج)

۲. صراحي
صراحي متعلق به اواخر سده ۱۱ و اوايل سده ۱۲م (سده ۵ 

ه.ق) ساخته شده در ايران و از جنس نقره است. اين ظرف 
فلزي داراي گلوگاهي باريک و بلند و شکمي کروي است. 
تزئينات آن شامل نقوش اسليمي، خط کوفي و هندسه است. 
نقوش اسليمي به صورت نواري در وسط گلوگاه کارشده و 
نقوش هندسي آن از نوع هندسي گسسته در وسط قسمت 
شکمي اين ظرف است که در کناره هاي اين نقش، خطوط 
کوفي ديده مي شود. خط کوفي در باالي گلوگاه و قسمت 
بااليي شکم اين ظرف به صورت نوار مانند کشيده شده 

است.(تصوير ۵)
نقش هندسي موجود در صراحي در يک قاب دايره قرار 
است  متساوي االضالع  مثلث هاي  چهار  متشکل  که  دارد 
که قسمتي از دو مثلث پاک شده است (تصوير ۶، الف) و 

Piotrovsky & Vrieze,1999:91 :تصوير٩. دوات مفرغي، سده ٥ ه.ق  قطر ٨,٢، عرض١٠,٥، موزه آرميتاژ، مأخذ

تصوير ٨. نقش هاي هندسي موجود در ديگچه، مأخذ: همان



شش دايره که قسمتي از آن ها متناسب با طرح پاک شده 
تشکيل شده است.(تصوير ۶، ب)

۳. ديگچه
ه.ق ۱۲م ساخته شده  يا ۷  ايران و سده ۶  اين ظرف در 
و جنس آن از مفرغ است که با تکنيک کنده کاري و مس 
کاري ساخته شده و ارتفاع آن ۱۸ سانتي متر است. نقوش 
به کاررفته در اين ظرف شامل خوشنويسي، گياهي، حيواني 

و هندسي است.
خط نوشته هاي اين ديگچه در سه رديف دورتادور ظرف 
باال ميان خطوط، شکل دايره است  قرار دارد؛ در رديف 
از  بعد  مي شود.  ديده  انساني  نقوش  دايره  وسط  در  که 
رديف بااليي دو رديف خط کوفي وجود دارد که در ميان 
به صورت  اسليمي  نقوش  و  هندسي  نقوش  خطوط  اين 
آخرين  پايين  در  طراحي شده اند.  يک درميان  محرابي 
زنجيره اي  به صورت  هندسي  نقوش  خوشنويسي،  نوار 
اجراشده و در پايه ظرف نقوش ساده هندسي به صورت 

هم  کناره  در  رديفي  به صورت  عمودي  راست  خطوط 
ترسيم شده اند.(تصوير ۷)

نقش هندسي موجود در ديگچه در يک قاب دايره قرار دارد 
که متشکل از مثلث هاي متساوي االضالع (تصوير ۸، الف) 
از آن ها  و دايره ها است. سه دايره در مرکز که قسمتي 
پاک شده (تصوير ۸، ب) و شش دايره ديگر در گوشه هاي 
شش ضلعي به وجود آمده از برخورد مثلث ها است و در 

باالي آن ها دايره هاي کوچک تر قرار دارد.( تصوير ۸، ج)

۳. دوات
اين اثر متعلق به نيمه دوم سده ۱۲ و اوايل سده ۱۳م، سده 
۶ ه.ق و در ايران ساخته شده است. اين دوات استوانه اي 
با درب گنبد دار و دو دستگيره در طرفين است. ارتفاع آن 
۱۰,۵ و قطر آن ۸,۲ سانتي متر است. اين دوات از فلز برنز، 
مس و نقره ساخته شده که نقوش به کاررفته در آن شامل 
نقوش نوشتاري، اسليمي، هندسي و حيواني است. درب 
اين ظرف شامل نقوش نوشتاري، اسليمي و نقوش هندسي 

تصوير ١٠. نقش هاي هندسي موجود در دوات، مأخذ: نگارندگان

طرح نهايي مرحله دوم مرحله اول تصوير نقش هندسي

جدول 1. نحوه ترسيم نقش هندسي موجود در بشقاب، مأخذ: نگارندگان

مطالعه و تحليل نقوش هندسي گسسته 
در  ظروف فلزي دوره سلجوقي (نمونه 
موردي٤ اثر فلزي موجود در موزه 

آرميتاژ)/ ٨٩-١٠٣ 
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که به شکل اشک است. نقوش موجود در بدنه نيز شامل 
نقوش حيواني که با نقوش اسليمي ترکيب شده و در ميان 
اين نقوش، نقش هندسه گسسته به کاررفته است.(تصوير 
۹)نقش هندسي موجود در دوات در يک قاب دايره اي قرار 
دارد و متشکل از مثلث هاي متساوي االضالع (تصوير ۱۰، 
الف) و دايره ها است. شش دايره در مرکز که قسمتي از 
در  ديگر  دايره  شش  و  ب)؛   ،۱۰ پاک شده(تصوير  آن ها 
گوشه هاي شش ضلعي به وجود آمده از برخورد مثلث ها 

قرار دارد.( تصوير ۱۰، ج)

تحليل نقش هندسي موجود در آثار فلزي
مهم ترين نقوش هندسي از يک شکل اصلي و چند دايره و 
چندضلعي فرعي به وجود آمده اند. مهم ترين الگوهاي تزئيني، 
الگوي شش ضلعي است که از قرن هفتم هجري در تزئينات ظروف 
فلزي رواج يافته است. اين نقوش عمومًا در ايران و افغانستان 
رايج بود و بعدًا به صورت پيچيده تر توسعه يافت است.(توحيدي، 
۱۳۹۰، ۵۱) اين نقوش از دو مثلث متساوي االضالع که روي هم 
افتاده اند و با نقوش ديگر هندسي ترکيب شده اند، تشکيل شده است. 
ترکيب ستاره شش پر با نقوش ديگر هندسي، نقوش متنوعي را به 
وجود مي آورند و هرکدام از اين نقوش شيوه ترسيمي خاصي 
را به دنبال دارد.(ويلسون،۱۳۸۰، ۲۰) براي ترسيم شش ضلعي 

تقسيم محيط يک دايره با شعاع به شش قسمت مساوي تقسيم 
مي شود. هنگامي که شش پره با خطوط مستقيم روي محيط به 
هم مي پيوندند، يک شش ضلعي ايجاد مي شود.(تصوير ۱۱، الف) 
تقسيمات مساوي بيشتر مانند تقسيمات ۱۲ و ۲۴ و مانند آن ها 
به آساني به دست مي آيد. براي ستاره شش پر نيز رأس هاي 
شش ضلعي را به هم پيوند داده که در اين صورت دو مثلث ايجاد 
مي شود که با يکديگر ستاره شش پر را ايجاد مي کنند. (السعيد و 

پارمان، ۱۳۸۷: ۱۸)، (تصوير ۱۱، ب)
ستاره شش پر داراي تقسيمات متفاوتي است که يکي از آن ها 
پره هاي شش ضلعي  نيم  از روي  متحدالمرکز  ستاره هاي 
(تصوير ۱۲، الف) و در ديگري از گوشه هاي شش ضلعي 

ترسيم مي شوند. (همان، ۶۴)، (تصوير ۱۲، ب)
در اين بخش به ترسيم نقوش هندسي گسسته موجود در ۴ 
اثر فلزي سلجوقي پرداخته مي شود. روش پيشنهادي براي 
ترسيم اين نقوش بر اساس تقسيمات ستاره شش پر است 
و علت آن وجود نقش ستاره شش پر در نقش هندسي اين 

آثار است.

ترسيم نقش هندسي موجود در بشقاب
مرحله اول: ۱

تقسيمات  با  دايره  داخل  در  و  کرده  ترسيم  دايره   .

جدول 2. نحوه ترسيم نقش هندسي موجود در صراحي، مأخذ: همان

طرح نهايي مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول تصوير نقش هندسي

  
بالف

 تصوير11. ساختار شش ضلعى و ستاره شش پر در طراحى هاى
هندسى، مأخذ: همان

 تصوير 12. تقسيمات و خواص شش ضلعى و ستاره شش پر در
طراحى هندسى، مأخذ: همان

  
بالف



داخل  و  مي کنيم  رسم  شش پر  ستاره  شش ضلعي 
ستاره را در دو مرحله با ستاره هاي متحدالمرکز که از 
تقسيم  مي آيد  دست  به  شش ضلعي  پره هاي  نيم  روي 
در  يکي  که  مي کنيم  مرکزي رسم  دايره  دو   .۲ مي کنيم. 
شش ضلعي کوچک تر و دومي در شش ضلعي بزرگ تر از 
آن محصورشده و دو دايره ديگر که مرکز آن ها رئوس 
دايره  شعاع  مي دهيم.  قرار  است،  بزرگ  ستاره  داخلي 
تا رأس ستاره مياني و دايره هاي بزرگ تر  کوچک تر را 
را تا گوشه خارجي ستاره کوچک تر امتداد مي دهيم و در 
آخر دايره ي که مرکز آن مرکز دايره اصلي است و شعاع 
بزرگ تر  دايره هاي  و  مياني  برخورد ستاره  تا محل  آن 

قبلي است، امتداد مي دهيم.

مرحله دوم: 
قسمتي از خطوط را طبق نقش اصلي پاک مي کنيم.

مرحله سوم:
 خطوط به دست آمده را طبق نقش اصلي به هم متصل کرده 

و دو خط مي کنيم.(جدول ۱)

که  دارد  وجود  خالي  فضاهاي  بشقاب  هندسي  نقش  در 
با نقش اسليمي ترکيب شده و ترکيب اين نقش هندسي و 

اسليمي، نقش زيبايي را به وجود آورده است.(تصوير ۱۳)

۲. ترسيم نقش هندسي موجود در صراحي
نقش صراحي دوازده پر دارد. در اين ظرف چهار مثلث 
دو  که  تشکيل شده  دايره  در  محصور  متساوي االضالع 
محل  از  ديگر  مثلث  دو  و  هستند  کامل  هم  مقابل  مثلث 
برخورد باهم به طرف داخل پاک شده است. براي ترسيم 
متساوي االضالع  مثلث  شش  اول،  مرحله  در  نقش  اين 
که گوشه هاي آن ها در دوازده ضلعي محصور در دايره 
اصلي است را ترسيم مي کنيم و يک درميان قسمتي از رأس 
مثلث ها را از محل برخورد پاک مي کنيم که اين قسمت ها 
در جدول ۴، مرحله اول کم رنگ شده است. مرحله دوم: 
۱. شش ضلعي به وجود آمده از برخورد مثلث ها را با دو 
ستاره هاي متحدالمرکز که از گوشه هاي اين شش ضلعي 
به دست مي آيد تقسيم مي کنيم. ۲. دايره هاي را که مرکز 
آن گوشه داخلي ستاره کوچک تر است و شعاع آن تا ضلع 

طرح نهايي
.

مرحله دوم مرحله اول تصوير نقش هندسي

 
 

 

جدول 4. نحوه ترسيم نقش هندسي موجود در دوات، مأخذ: همان

طرح نهايي مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول تصوير نقش هندسي

جدول 3. نحوه ترسيم نقش هندسي موجود در ديگچه، مأخذ: نگارندگان

مطالعه و تحليل نقوش هندسي گسسته 
در  ظروف فلزي دوره سلجوقي (نمونه 
موردي٤ اثر فلزي موجود در موزه 

آرميتاژ)/ ٨٩-١٠٣ 
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شش ضلعي بزرگ تر امتداديافته را ترسيم مي کنيم. مرحله 
سوم: قسمت هاي دايره هاي ترسيم شده را طبق نقش اصلي 

پاک مي کنيم.(جدول ۲)

۳. روش ترسيم نقش هندسي گسسته موجود بر ديگچه 
فلزي

نقش هندسي ديگچه از ترکيبي از مثلث هاي متساوي اضالع 
و دايره ها است. مراحل ترسيم در سه مرحله صورت گرفته 
است. مرحله اول: ١. رسم ستاره شش پر در داخل دايره ۲. 
رسم ستاره شش پر ديگر در داخل شش ضلعي به وجود 
آمده ۳. رسم دايره اي که مرکز آن رئوس داخلي ستاره 
ستاره  داخلي  گوشه هاي  تا  آن  شعاع  و  است  بزرگ تر 
کوچک تر امتداديافته است. مرحله دوم: دايره هاي موازي 
هم را با خط راستي به هم وصل مي کنيم که ابتدا و انتهاي 
کنار هم هست.  دايره هاي  برخورد  اين خط راست محل 
مرحله سوم: ١. از برخورد خطوط راستي که در اتصال 
دايره ها کشيده ايم شش ضلعي به وجود مي آيد که ستاره 
شش ضلعي را از نيم پره هاي شش ضلعي رسم مي کنيم 
٢. در داخل شش ضلعي کوچک تر به وجود آمده مثلثي که 
رئوس آن يک درميان بر نيم پره هاي آن قرار دارد ترسيم 
مي کنيم ٣. دايره هاي که مرکز آن رأس مثلث کوچک تر و 
ترسيم  را  است  داخلي ستاره شش  رئوس  تا  آن  شعاع 
دايره هاي  با  را  کناري  دايره هاي  نهايي:  مرحله  مي کنيم. 

کوچک تر به دايره بزرگ تر وصل مي کنيم و قسمتي از سه 
دايره که در قسمت داخلي دايره بزرگ تر رسم کرده ايم را 

طبق نقش اصلي پاک کرده و دو خط مي کنيم.(جدول ٣)

۴. ترسيم نقش هندسه موجود در دوات
دايره هايي  از  اثر  اين  در  موجود  هندسي  نقش  ترسيم 
از ستاره هاي متحدالمرکزي که تودرتو  که مرکز آن ها 
مرحله  به دست مي آيد.  در داخل هم ترسيم مي شوند، 
اول: ۱. ستاره شش پري را با تقسيمات شش ضلعي در 
داخل دايره ترسيم مي کنيم و داخل ستاره شش پر را با 
ستاره هاي متحدالمرکز که از رئوس شش ضلعي ترسيم 
مي شوند، تقسيم مي کنيم. اين کار را تا سه ستار ادامه 
داخلي  رأس  آن ها  مرکز  که  را  دايره هاي   .۲ مي دهيم. 
رأس  تا  را  آن  شعاع  و  داده  قرار  است  مياني  ستاره 
دوم:  مرحله  مي دهيم.  ادامه  کوچک تر  ستاره  خارجي 
۱. طبق نقش اصلي قسمتي از دايره ها را پاک مي کنيم. 
۲. دايره هاي که مرکز آن ها رأس داخلي ستاره شش پر 
دايره هاي  برخورد  نقطه  تا  آن  شعاع  و  هست  بزرگ 
ديگر  دايره هاي  و  کرده  ترسيم  را  دارد  امتداد  مرکزي 
را به همين شعاع از رئوس خارجي همين ستاره ترسيم 
از  قسمتي  اصلي  نقش  طبق  نهايي:  مرحله  مي کنيم. 
دايره ها را پاک کرده و آن ها را به هم متصل کرده و در 

آخر دو خط مي کنيم.(جدول ۴) 

 تصوير13. نقش خطى موجود در بشقاب، مأخذ: همان

نتيجه
نقوش هندسي در هنر اسالمي کاربرد زيادي دارد و ازنظر فرمي و ترسيمي تنوع بسياري دارد و يکي از انواع 



آن نقوش هندسي گسسته است. در آثار دوره سلجوقي مي توان اين نقوش را مشاهده کرد که در فلزکاري 
اين دوره اين نوع نقوش هندسي به نسبت ساير هنر ها نمونه هاي بيشتري وجود دارد. در آثار فلزي نقش هاي 
متنوعي مانند نقوش گياهي، نوشتاري، حيواني و هندسي هست که در اين ميان نقش هندسي گسسته نسبت 
به نقش هاي هندسي ديگر تعداد بيشتري را به خود اختصاص مي دهد. اين نقوش داراي فرم دايره است که در 
فضاي تزئين به صورت مستقل از ديگر نقوش ديده مي شود و در ترسيم آن ها از اشکال زاويه دار و منحني 
استفاده شده است. در اين پژوهش با ترسيم نقش هندسي موجود در ٤ اثر فلزي دوره سلجوقي موجود در 
موزه آرميتاژ به اين تحليل رسيده ايم که نقش هندسي گسسته موجود بر اين آثار بر پايه ستاره شش پر است 
که با چندضلعي ها و دايره ها ترکيب شده اند و ترکيب اين نقش ها بر مبناي شش ضلعي هستند که با توجه به 
تقسيمات شش ضلعي بر مبناي ستاره شش پر مي توان به نحوه ترسيم نقش هاي موجود بر اين ٤ اثر فلزي 
سلجوقي پي برد. اين مطالعه نشان داد هندسه عملي که در ترسيم اين نقوش به کاررفته علي رغم سادگي بر 
پايه دانش هندسه بوده است که با کاربرد خط کش و پرگار مي توان به اين نقش ها دست يافت. اين نقوش گاه 

به صورت مستقل و گاه با ترکيب نقوش اسليمي ديده مي شوند.
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It includes a bronze plate from the 11th century, an expanse of silver in the late 11th and the 
early 12th centuries, a bronze pot from the 12th century, and a bronze pottery dating back 
to the late 12th and the early 13th centuries. The proposed drawing method of this research 
is based on six-pointed star divisions that are written in the book «Geometric Concepts in 
Islamic Art (Illustrated collections of the International Islamic Festival) by Assam Al-Saeed 
and Aisha Parman. In this book, two methods of dividing six-pointed stars are explained. 
There are different divisions in six-pointed stars; one, concentric stars drawn from hexagonal 
hemispheres, and the other from hexagonal corners. In this research, the desired geometrical 
design has been drawn according to the points derived from those divisions. In this study 
by drawing the geometric patterns of four Seljuk metal works in the Hermitage Museum, 
it was concluded that discrete geometric patterns in these works are based on a six-pointed 
star that is combined with polygons and circles. The composition of these patterns is based 
on hexagons, and according to the hexagonal divisions based on the six-pointed star, it can 
be understood how the existing geometric patterns on these four Seljuk metal works can be 
drawn. This analysis indicated that despite its simplicity, the practical geometry applied to 
designing such geometric patterns in the four Seljuk works in the Hermitage Museum can be 
interpreted according to the divisions of the six-pointed star. Based on this study, it was found 
that these designs have a circular shape that can be seen in the decoration space independently 
of other designs, and angular and curved forms were used in drawing them. These patterns are 
sometimes seen independently and sometimes in combination with Islamic patterns.
Keywords: Discrete Geometric Patterns, Seljuk Metalworking, Analysis
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One of the artistic features of Islamic arts is geometric patterns in decorative elements of 
Muslim artworks. These geometric patterns are one of the most widely used patterns in 
Islamic art and architecture, created by the combination of geometric forms such as triangles, 
squares, rectangles and circles. Geometric patterns existed before Islam, but they get a lot 
of attention during of Islamic period. On the other hand, the development of these patterns 
in architecture and handicrafts can be considered as the achievement of the Seljuks. This 
period is considered as one of the brilliant periods of Islamic civilization in historical, cultural, 
artistic, and scientific developments. That not only has vastly developed in the field of artistic 
decorations, also accounted as the golden age of technological and industrial progress. One of 
the industries that has reached its peak of prosperity in this period is the art of metalworking, 
which is evidenced by the metal vessels remaining from this period. The metal works of 
the Seljuk period show the change and evolution of metalworking art from the Sassanid 
period onwards. They express the special features of the Khorasan school, which included the 
cities of Great Khorasan, Neishabour, Herat, Balkh, and Merv. There is significant variation 
in the metalwork patterns of the Seljuk period, such as geometrical patterns. These motifs 
are sometimes spread over the field of work and are sometimes enclosed within a circular 
framework. But, most of them include rosettes. Since it resembles a flower or rosette we 
call this pattern a geometric rosette with an outer ring that forms a central star by a variable 
number of «petals» that are encircled. Their geometric structure shows that these patterns 
have a special drawing method. The purpose of this study was achieving the geometric 
patterns and proportions and drawing methods of these patterns. According to that, studies on 
rosette patterns in this period were very few. Recognition of available patterns on the metal 
vessels of this period and drawing patterns can be effective in expanding them. This research 
is exploring to answer these questions that what geometric patterns and geometric proportions 
have been used in the geometric patterns of metal works in the Seljuk period? And how can 
that geometric pattern be achieved? According to that, in this article, an attempt has been 
made to use descriptive-analytical methods, and by using library studies and providing step-
by-step models, the drawing methods of geometric patterns be presented in the four Seljuk 
metal works in the Hermitage Museum. Hermitage Museum is one of the largest museums 
in the world and there are many Islamic works in it that part of them belongs to the Seljuk 
period. Its metal works include geometric patterns, especially rosettes that the knowledge 
of them can lead to more variety and newer geometric pattern drawing. According to that, 
four samples of Seljuk metal works in the Hermitage Museum were analyzed in this study. 


