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چكيده
يکي از هنرهاي رايج در شهر زنجان مليله کاري بوده که شاخه اي از هنر فلزکاري است ودر ساخت آن 
اکثرًا از فلز نقره با عيار باال استفاده مي شود. در مليله کاري شمش هاي نقره را با دستگاه نورد به شکل 
مفتولهاي چهارپهلوي باريک درآورده و نقش هاي کوچک را با آن مي سازند، سپس آنها را کنار هم قرار 
داده و لحيم مي کنند. هدف از اين مقاله پس از معرفي مليله کاري، شناساندن نقوش و رايج در مليله کاري 
زنجان، ميزان تأثيرپذيري نقوش مليله کاري از نقوش قبل از اســالم و دوره اســالمي و ميزان مشابهت 
نقوش مليله کاري با نقشمايه هاي هنر اسالمي بر اساس نظريه هندسي فراکتال هاست. سوالهاي تحقيق 
عبارتند از  ١- ريشه هاي برخي نقوش مليله کاري زنجان کدامند؟٢- چه نوع نقشمايه هايي در مليله کاري 

زنجان و هنر تزئيني اسالمي مشترک و کاربرد دارند؟
٣- آيا نقوش مليله کاري با نقوش هنر اسالمي بر اساس نظريه فراکتال  قابل تطبيق هستند؟روش تحقيق 
اين پژوهش تحليلي-توصيفي و شيوه گردآوري اطالعات کتابخانه اي است. نتايج نشان مي دهد ريشه هاي 
برخي نقوش مليله کاري از نقوش ايران باستان، برخي نقوش از مهاجمان شرقي ايران و نقوش هندسي 
گياهي و ساده شده (استليزه) دوره اسالمي است.اين نقوش با ساير عناصر مليله يک نظام معنايي کاملي 
را شکل مي دهند. همچنين يافته ها نشان داد که در نقوش فراکتالي طبيعت تعادل وجود دارد.نقوش هنر 
اسالمي و مليله کاري عليرغم تکرار، بي نظمي، بي انتهايي، ناهمواري و غيره در کل از نظمي خاص پيروي 
مي کنند و داراي تعادل اند (کثرت در عين وحدت).نقوش مليله کاري، نقشمايه هاي هنر تزئيني اسالمي و 

فراکتال ها از طبيعت بهره گرفته اند به عبارت ديگر هر سه منشأ طبيعي دارند.
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مقدمه
آثار مليله کاري زنجان بخشي از هنر فاخر فلزکاري ايران 
محسوب مي شود که توليد آن در سالهاي اخير دستخوش 
تغييرات گشته است. آثاري که امروزه در هنر مليله کاري 
وجود دارد نسبت به مليله هاي قديمي تفاوت هاي بسياري 
با هم دارند. با وجود اختالف ظاهري، محققان اين آثار را 
در يک مجموعه قرار مي دهند. با اينکه درباره هنر فلز کاري 
در بسياري از کتب تاريخ هنر ايران سخن به ميان آمده اما 
اين رو  از  مليله کاري کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
جستجو در آثار مليله کاري چندان آسان و در دسترس نبوده 
و پيرو آن مطالعات جامعي در اين زمينه صورت نپذيرفته 
است. از سوي ديگر به علت قابليت ذوب آثار مليله بسياري 
از آنها از بين رفته اند و تعداد اندکي در برخي موزه ها و نزد 
کلکسيون داران موجود است که دسترسي به آنها نيز کار 
ساده اي نيست. يکي از مهمترين راه ها براي بدست آوردن 
تاريخچه آثار مليله کاري شناسايي فرمها و نقوش رايج در 
مليله کاري، يافتن منشأ پيدايش نقوش و دگرديسي آنها در 
طول زمانهاي گذشته است. سرزمين ايران از گذشته بسيار 
دور تمدنهاي بسياري را در خود پرورانده است. تنوع و 
پراکندگي اين تمدنها در مناطق مختلف ايران باعث تنوع در 
فرهنگ، اقتصاد وآثار هنري شده است. آثار مليله کاري از 
دو دوره قبل و بعد از اسالم بدست آمده اند. اين آثار از 
نمونه هاي بسيار ابتدايي کم تزئين تا آثار پر کار را در خود 
جاي داده است. از ويژگي هاي مشترک در شيوه تزئين و 
ساخت برخوردارند. خصوصياتي چون بکارگيري مفتول هاي 
حديده کشي و لحيم کاري هاي ظريف و استفاده از فرم هاي 
انتزاعي، که در واقع بنيان هاي هنر مليله کاري امروز هستند. 
آنچه در دوران پيش از اسالم شيوه زرگري محسوب مي شد 
پس از اسالم در دوره هاي نخستين فرمانروايان مسلمان 
دوره  در  آنکه  تا  رفت  پيش  استقالل  به سوي  آرام  آرام 
ساماني به عنوان پيشگام در عرصه تحوالت، و در دوران 
سلجوقي به عنوان تعيين کننده خط مشي اين هنر، داراي 
اهميت بسيار است، تا در نهايت در دوران صفوي هنري به 
نام مليله کاري شکل گرفت. همچنين هنر مليله کاري به شکل 
امروزي از دوره افشاريه و زنديه با به ظهور رساندن بعضي 
نقوش که در اواخر دوران صفويه ابداع شده بود،در دوره 
قاجار به صورتهاي مختلف و متنوعي رواج يافت. مرکز قرار 
گرفتن زنجان به عنوان بزرگترين توليد کننده آثار مليله کاري 
در دوران قاجار انجام گرفت.اما اهدافي که در اين پژوهش 
مورد نظر ميباشد عبارتند از:معرفي مليله کاري، شناساندن 
ميزان  زنجان؛  مليله کاري  در  رايج  نقشمايه هاي  و  نقوش 
تأثيرپذيري نقوش مليله کاري از نقوش هنر تزئيني اسالمي؛ 
ميزان مشابهت نقوش مليله کاري با نقشمايه هاي هنر اسالمي 
بر اساس نظريه هندسي فراکتال.سواالتي که در اين پژوهش 
به آن ها پاسخ داده مي شود عبارت اند از: ۱. ريشه هاي برخي 
نقوش مليله کاري زنجان کدام اند؟ ۲. چه نوع نقشمايه هايي در 

مليله کاري زنجان و هنر تزئيني اسالمي مشترک و کاربرد 
دارند؟ ۳) آيا نقوش مليله کاري با نقوش هنر اسالمي بر 

اساس نظريه فراکتال قابل تطبيق اند؟

روش تحقيق
روش تحقيق اين پژوهش تحليلي-توصيفي بوده و شيوه 
گردآوري اطالعات، کتابخانه اي و ميداني است. در روش 
ميداني با مراجعه به کارگاه هاي مليله کاري استان زنجان، 
سازمان ميراث فرهنگي، موزه باستان شناسي زنجان و 
مساجد داراي اشياء قديمي مليله از جمله مسجد ميربهاالدين 
و مصاحبه با هنرمندان (حسين ستاري و...) و افراد اهل فن و 
تهيه عکس از نمونه هاي موجود (قديمي و جديد) در اين اماکن، 
اقدام به جمع آوري اطالعات گرديد و سپس اطالعات جمع 
آوري شده با کمک هنرمندان مليله کار مورد بررسي و تحليل 
از نظر شکل و نحوه اجراي نقوش قرار گرفت. جامعه آماري 
اين پژوهش از ميان نقوش رايج آثار مليله کاري زنجان و 
روش نمونه گيري به صورت انتخابي و تعداد نمونه ها يازده 

نقش است. روش تجزيه و تحليل کيفي است.

پيشينه  تحقيق
در مورد پيشينه و مطالعات صورت گرفته در حوزه مليله کاري 
و نقوش بکاررفته در آن تحقيقاتي اندک صورتگرفته که به 

چند مورد اشاره مي شود. 
هنر  تطبيقي  «بررسي  مقاله  در  ميرکالئي  وعليزاده  حاتم 
مليله کاري قبل و بعد از اسالم» (۱۳۹۱) تنوع در طرح،اندازه و 
نقش آثار مليله اي موجود در موزه ها و منابع مکتوب تاريخي 
را مطالعه کرده اند. نگارندگانبه حوزه زماني مليله کاري پيش و 
بعد از اسالم را به دليل شاخصه هاي خاص فرهنگي،مذهبي و 
سياسي آن پرداخته و سپس با تأکيد بر شيوه هاي اجرايي و 
تزئيني،شکل و نقش آثار موجود را بطور جداگانه در دو مقطع 
زماني متفاوت بررسي و با يکديگر تطبيق داده اند. يافته ها پس 
از مطابقت،افزون بر مستند ساختن مراحل شکل گيري نقوش 
از هزاره سوم قبل از ميالد تا پايان دوره قاجار، واقعيت 
تکنيک ساخت آثار مليله را هم بيان نموده که:مفتولهاي تابيده 
و نتابيده بکار رفته در زيورآالت و اشيا تزئيني ايران باستان، 
با پشت سر گذاشتن تحوالت بنيادي به عنوان هنري مستقل، 

به نام مليله، وارد عرصه هنر-صنعت گشته است.
خليل زاده مقدم و صادق پورفيروزآبادي در مقاله «بررسي 
تطبيقي نقوش پارچه هاي صفوي و گورکاني» (۱۳۹۱) با 
مطالعه هنر پارچه بافي ايران عهد صفوي، تأثيرپذيري آن 

ازهنر گورکاني (مغولي هند) را بررسي کرده اند.
اربابي و ايماني در مقاله «بررسي روند تکامل زيورآالت 
مليله از دوران هخامنشي تا سلجوقي» (١٣٩٢) بعد از معرفي 
هنر مليله کاري تاريخ پيدايش اوليه آن را دوره ايالمي دانسته 
و تحوالت مهمي را که در دوران هخامنشي و سلجوقي اتفاق 
افتاده مورد مطالعه قرار داده اند. نتايج اين پژوهش نشان 
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داده که مليله کاري از زمان هخامنشيان بصورت مفتولهاي 
ظريف و منحني شکل در زيورآالت بکار رفته و در دوران 
سلجوقي تحوالت و پيشرفت مهمي در شکل،شيوه اجرا و 

نقوش حاصل آمده است.
مورفولوژي  تطبيقي  «مطالعه  مقاله  در  حيدري وشکوهي 
بافت هاي قديم و جديد شهري بر اساس مدل فراکتالي (مطالعه 
موردي:محالت منتخب از بافت قديم و جديد شهر زنجان)» 
(۱۳۹۵) به معرفي مدل فراکتال ها و نقش آن در مطالعه تطبيقي 
بافت قديم و جديد شهر زنجان پرداخته اند.يافته  هاي پژوهش 
مبين آن بود که مدل فراکتالي ابزاري واقعي و دقيق در شناخت 
فرم شهرهاست و همچنين نتايج حاصل از تحقيق نشان داد 
که بافت قديم شهر زنجان در قياس با بافت جديد آن،فراکتال تر 

است.
ميريان در مقاله «نقش فراکتال ها در هندسه،رياضيات و ارتباط 
آن با نقوش اسالمي در ابنيه ها و مساجد ايران» (۱۳۹۰)بر اين 
نکته تأکيد کرده است که تشخيص خودهمانندي آماري براي 
فراکتال هاي تصادفي و پديده هاي نامنظم به سادگي امکان پذير 
نيست و مستلزم به کارگيري روشهاي خاص است. همچنين 
عنوان کرده که نقوش اسالمي داراي اجراي بي نهايت نيست ولي 
تالش هنرمند تا حد امکان در پرداختن به ريزه کاريها و اجزاي 
بيشتر بوده و اگرچه اين وجه به لحاظ محدوديت هايمادي دقيقًا 

مشابه هندسه فراکتالي نيست ولي تعلق به اجزا و ريزه کاريها 
را در نوآوري هاي هنرمندان مسلمان توجيه مي کند.براي تفهيم 
عميق تر و رسوخ به معاني تحقيقات حاضر از بورکهارت مثال 
آورده است:«طاقگان حياطي در قصرالحمرا چنين مي نمايد که 

از ارتشاعات نور،تنيده شده اند».
و  معناگرا  «هندسه  مقاله  در  باروق  واحمدي  نادري فر 
تبلور آن در ساختارهاي هنر اسالمي (با تأکيد بر معماري 
و  عرفاني  مفاهيم  جستجوي  ايراني)»(١٣٨٩)به  مسجد 
قرآني اسالم،در هندسه جزء و کل معماري مساجد ايراني 
پرداخته اند.دراينجا تأکيد شده که يکي از اصول معماري 
حال  در  که  است  هنر  ماده  و  اثر  روح  تعامل  اسالمي 
حاضر با توجه به معناگرايي مطلق بسيار مفهومي طراحي 
مي شود به گونه اي که روح معنوي بر ماده تسلط دارد و 
اين معنويت باعث مي شود که انسان در عين سکون در 

فضاي ساکن احساس حرکت در عالم معنا کند.
 شــکفته در مقاله«ويژگي هــاي بصــري شــاخص در 
تزئينــات گچبــري معمــاري عصــر ايلخانـي» (۱۳۹۱) 
نقوش تزئيني شاخص به کار رفته توسط هنرمندان ايلخاني 
را بررسي کرده است. يافته هاي پژوهش نشان داده است 
که طرح هاي گچ بري متأثر از تذهيب نسخ خطي مربوط به 

دوره هاي اسالمي است.

تصوير٢.گردنبند طال، منطقه حسنلو، سده 
٨و ٩ پيش از ميالد، موزه ايران استان، مأخذ:

حاتم، ميرارکالئي،١٣٩٣، ١٢١

جنس  از  سنباده  سنگ  دسته  تصوير١. 
طال، قالده شير با تزئينات مليله موزه لوور 

پاريس،  مأخذ:آميه،١٣٧٢،٨٧.

تصوير ٣. انگشتر طال، گيالن، هزاره اول 
پيش از ميالد. مأخذ: همان.

تصوير٤. يک جفت الگوي طال با نقش سر 
ژاپن.  ميهو  موزه  هخامشي،  شير،دوران 

مأخذ:  همان.

تصوير ٥. آويز طال مرصع به هفت لعل، با 
تزئين مليله کاري، سده او ٢ ميالدي،موزه 

بريتانياي لندن. مأخذ:  همان.

تصوير٦. بشقاب نقره ساساني. مأخذ: ايراني 
ارباطي،خزايي،١٣٩٦، ٢٤ .



از اسالم (حوزه تاريخي جواهر آالت  مليله کاري پيش 
ايران باستان) و دوره اسالمي

سرزمين ايران از گذشته هاي بسيار دور تمدن هاي عظيم و 
باشکوه بسياري را در خود پرورانده است. تنوع و پراکندگي 
گيالن،  مانند  جغرافيايي،  مختلف  مناطق  در  تمدنها  اين 
از  لرستان، کاشان و جيرفت همگي نشانه اي  آذربايجان، 
تنوع در فرهنگ، وضعيت معيشتي و اقتصاد هر تمدن است. 
استفاده از طال و نقره به عنوان فلزي ارزشمند براي ساخت 
ظروف و زيورآالت، در اين مناطق رواج داشته است. آنچه 
در اين بخش مورد بررسي قرار ميگيرد،آثاري که به گونه اي 
با هنر مليله کاري در ارتباط بوده و از عوامل تأثير گذار بر 

شکل گيري مليله کاري پيش از اسالم است.
از قبري  يافت شده  انگشتري هايي  اين تمدن  ايالم: در   .١
قرارگرفته در معبد اينشوشيناک ، يک دسته چاقوتيزکن نيز 
از اين دوره در دست است. اين اثر از طال ساخته شده و 
سر شيري در آن تجسم يافته که قالده گردن آن با نوار هاي 
تابيده و هنر زبره کاري (استفاده از گوي هاي کوچک و توُپر 
طاليي و نقره اي که با جوش هاي بسيار ظريف به سطح 
خارجي براي تزئين محصوالت فلزي بکار مي رفت) تزئين 

شده است (تصوير١).
٢-آذربايجان: در کاوش هاي زيويه، حسنلو و مناطقي از 

آذربايجان غربي جواهراتي قابل سنه گذاري که در بردارنده 
آويزهاي گوژکاري شده گرد يا ستاره اي. گوشواره هاي 
مليله کاري بدست آمده است. گردن بندي از منطقه حسنلو 
در دست است که از لوله اي استوانه اي تشکيل شده است. 
همچنين سيم هاي نازکي از طال به شکل چهارپيچي دور آن 

ديده مي شود (تصوير ٢).
٣. گيالن: در ميان آثار يافت شده از منطقه مارليک انگشتري 
است  شده  ساخته  مارپيچ  و  ساده  ريز  مفتول هاي  از 

(تصوير٣).
هخامنشيان: ويژگي هنر زرگري هخامنشي آميختن و آشتي 
دادن ميان شيوه هاي متفاوت جواهرسازي در سرزمين هاي 
تحت سلطه شاهان هخامنشي است. با استناد به آثار موجود 
مي توان به برخي از ويژگي هاي هنر مليله سازي همچون 
بهره مندي از فن لحيم کاري ظريف و احتماال پودري، امکان 
بکارگيري حديده بواسطه استفاده از مفتول هاي حديده کشي 
طال، استفاده از نوار يک التاب و دوالتاب نوردنشده و توانايي 
در ساخت احجام توخالي و کوچک اندازه از مفتول پي برد 
(تصوير ٤).از دوره اشکانيان درباره آثار مليله کاري نمي توان 
بسيار سخن گفت بلکه تنها با بررسي نمونه هاي موجود ميتوان 
به ويژگيهاي عمده آن دوره پي برد. آويز طال (تصوير٥) 
نمونه اي از طراحي ساده و معمول از جواهر سازي پارتي 

تصوير١٦.  الف. نمونه گچبري گنبد سلطانيه. مأخذ:  www.islamicartz.com  ب. مليله کاري جديد، مأخذ: نگارندگان.
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جدول ١.نقوش مليله کاري زنجان و مطالعه بن مايه آنها (ايران باستان، دوره اسالمي)،مأخذ: نگارنگان.   
نقوش رايج در مليله 

کاري

نمونه نقوش

 مليله کاري

بن مايه (نقوش ايران

 باستان، نقوش اسالمي)
توضيحات

نقوش برگ مانند

 (برگ گنجشک،

برگ برگردان،

برگ وسط،

برگ فرنگ)

برگ برگردانبرگ گنجشک

 

برگ فرنگبرگ وسط

 

نقش بشقاب سيمي موزه آرميتاژ

(مآخذ: آژند ۱۳۹۳، ۷۱) (تصوير ٧)

بشقاب سفالي لعاب دار نيشابور 

سده سوم هجري.  مأخذ: آژند ۱۳۹۳، ۷۱

 (تصوير ٨)

نماد جغد،مأخذ: 

هال ۱۳۹۳، ۴۲  (تصوير ٩)

اين گروه بخش وسيعي از نقوش بکاررفته در مليله کاري زنجان را به خود 
اختصاص داده است. نقوش برگ مانند طي مراحلي تحت دگرديسي قرار 

گرفته و کنگره هاي اطراف برگها حذف شده تا ماهيت مليله کاري که از دو 
مفتول بهم تابيده نقره تشکيل يافته را هويدا سازد. 

مخاطبي که به نقوش هنر اسالمي آشنايي دارد اين نقشمايه ها (نقوش برگ 
مانند مليله کاري) را بسيار شبيه به آرايه هاي هنر اسالمي از قبيل نقوش 

اسليمي و ختايي مي بيند و با هنرمند سازنده اثر ارتباط معنوي برقرار مي کند 
در حقيقت دريافت معنا از سوي مخاطب بازخواني مذهبي اسالمي است. 
اين نقش يکي از ساده ترين و متداولترين نقشهاي مليله بوده که با کمک 

خمش و انحنا دادن به مفتول نقره به دست مي آيد. قابليت کاربرد آن اکثرًا 
در ريزنقش ها و در جاهايي خالي نقش اصلي است. نقش واو مليله احتماًال 

از دگرديسي موتيف جغد به وجود آمده است.

نقوش بيضي مانند

 (اشکي ها،ترمه ها،

غنچه ها،

پيچک يا بورما)

 

       

ترمه ها اشکي ها

 

غنچه ها

  

پيچک يا بورما

 

 (تصوير١٠) نقش سر و در  نقش

 برجسته هاي ساساني. 

artsaeiyeganeh.blogfa.com: مأخذ

قطعه اي از کاشي روي قرنيز با طرح 
اسليمي،  سلطانيه،

حدود ۱۳ – ۷۰۷ ه.ق، 
موزه هنري لس آنجلس، آمريکا 

  مأخذ: آژند ۱۳۹۳، ۶۴) 

 (تصوير ١١)

نقش گچبري مدرسه اي در ري سده 
۵ هـ. ق.  

مأخذ:موزه ملي ايران 

 (تصوير ١٢)

از نقش هاي رايج ديگر مليله کاري مي توان به نقشمايه هاي بيضي مانند 
مليله کاري اشاره کرد که از تغيير شکل نقش برگ به وجود آمده و بيشتر 

در قسمت هاي قرينه کاربرد دارد. علت  کاربرد تکراري اين نقش در 
مليله کاري بخاطر  شکل حرکتي بي انتها و موزون بوده که با تکرار متقارن و 

غيرمتقارن پديد آمده است.
هنرمند مليله کار با تکرار نقشمايه ها گويي به مخاطبش القايي از ذکر در 

اسالم را مي کند و مخاطب مسلماني که با نقوش هنر اسالمي آشنايي داشته 
باشد به مفاهيم هنر ديني سوق داده شده و عميقا با هنرمند مليله کار ارتباط 
هويتي پيدا مي کند. نقشمايه هاي بيضي مانند تأثير پذيري بارزي از نقوش 

ختايي و اسليمي دارد. مليله کاران اين نقش را معموًال به صورت قرينه 
بکار مي برند، جقه معموال چارچوب و قاب اصلي نقش بوده که داخل 

آنرا با ريزنقش هايي پر مي کنند. همان طور که از نام اين نقش برمي آيد، 
شکل «بته» از گياهان الهام گرفته شده و طرح آن انسان را به ياد گياه خم 

شده در باد مي اندازد. در گذشته هنگامي که کودکي از مادر متولد مي شد، 
پدر او به ياد فرزند نهالي از درخت هميشه سبز مانند سرو، مورد يا کاج 
را در جايي مناسب در خاک مينهاد و براي رشد و سرسبزي اين درخت 

نيز مانند فرزندش کوشش مي نمود (وهمن،١٣٨٩، ١٣٣). چهره ابتدايي اين 
نماد در ميانرودان بارها به شکل درخِت نخل،انار و سرودر آمده تا اينکه در 

دوره آشوري به گونه اي پيچيده بدل گرديد که از ترکيب پاره هاي بر هم 
نهاده گياهان گوناگون ساخته شده است.

نقوش دايره مانند

 (واو مليله، 

سه چهار چشم مليله،

 نقش کور مليله)

واو مليله

سه چهار چشم مليله

نقش کور مليله

 

طاق مرواريد مسجد مشير شيراز، مآخذ:
www.islamicartz.com

(تصوير ١٣)
مسجد شيخ لطف اهللا اصفهان 

www.islamicartz.com :مأخذ

(تصوير ١٤)

قاب مربع شکل ايوان
 ورودي مدرسه الغ بيک

 در سمرقند. مأخذ:
 آژند ۱۳۹۳، ۶۸

(تصوير١٥) 

اين نقوش از ساده ترين و متداولترين نقش هاي مليله بوده و با کمک 
خمش و انحنا به شکل مفتول نقره در مي آيند و اغلب در کارهاي 

زيورآالت کاربرد دارند.
نقوش دايره مانند مليله کاري به لحاظ شکل و ماهيت خود نقوشي کامل 

است. در نقوش هنر تزئيني اسالمي شمسه هايي قابل مشاهده است و 
طرح هاي اسليمي ديده مي شود که در قالب دواير درهم تنيده و حلقه هاي 

درهم پيچيده آمده است.



را نشان مي دهد. اين گوشواره تنگي شکل، داراي تزئينات 
مليله کاري است (حاتم،ميرارکالئي،١٣٩٣، ١٢١). ساسانيان: 
در ميان نقوش ساساني نقش بال يکي از اصلي ترين نمادهاي 
اين دوره است. اين نقش صرفًا جنبه تزئيني نداشته و تا مدتها 
پس از سرنگوني شاهان ساساني نيز استفاده مي شده است 
(تصوير ٦) (ايراني ارباطي،خزايي،١٣٩٦، ٢٤).موارد فوق به 

صورت جمع بندي در جدول ١ ارائه شده است.
بکارگيري نقوش در دوره اسالمي در هنرهاي مختلف و 
معماري استمرار مي يابد بويژه نقوش تزئيني که به صورت 
اين نقوش در  اند، است.  هندسي و گياهي که ساده شده 
سده هاي اوليه بعضًا پااليش شده و يا اصالح و بسياري ديگر 
ابداع و بکارگرفته مي شوند.نمونه هاي اين نقوش در ظروف 
(مانند بشقاب سفالي لعابدار نيشابور سده ٣ق؛ تصوير٨) و 
يا در معماري (گچبري ديوار مدرسه اي در شهر ري،در سده 
٥ق، تصوير٩)و بسياري ديگر قابل پيگيري است.دليل شباهت 
فرمي نقوش گچبري دوره ايلخاني و نقشمايه هاي مليله کاري 
و همچنين به دليل مجاورت پايتخت ايلخانان(سلطانيه)به 
شهر زنجان ارتباط وتأثيرپذيري نقوش مورد بررسي قرار 
ميگيرد. ايلخانيان از دست نشاندگان مغوالن پس از تصرف 
ايران بودند که ميراث هنر سلجوقيان را در تصرف خود 
گرفتند و تحوالتي در آن ايجاد نمودند که به شکوفايي برخي 
از آنها انجاميد. يکي از تزئينات وابسته به معماري که در اين 
دوره بسيار مورد توجه بود و به اوج رسيد هنر گچبري است 
که آثار بسيار زيادي از آن در قالب تزئينات معماري به جاي 

مانده است.ويژگيهاي گچ بري هاي دوره ايلخاني عبارتنداز:
-آراستگي و ظرافت بسيار در گچبري

- برجستگي زياد نقوش تزئيني
- نقوش پرکار اسليمي و گل و بوته در کتيبه ها

- کاربرد اقالم خط غير از کوفي در کتيبه هاي گچبري
-جلوە  بيشتر کتيبه به عنوان عنصر اصلي تزئيني در محراب 

گچبري
- به کاربردن کتيبه هاي بنايي و معقلي

- نقوش خاص ايلخاني (نقش گل شاه عباسي،روزت وگل 
چندپر) (شکفته، ١٣٩١،٩٥).

نقوش اسليمي پيش از دوران ايلخانان در ايران بکار ميرود 
ولي با آمدن ايلخانان از ظرافت، آراستگي و پيچيدگي بيشتري 
نقوش گچبري هاي  از  نمونه موردي  برخوردار شد. چند 
نقشمايه هاي  با  فرمي  شباهت  داراي  که  ايلخانان  دوران 

مليله کاري به صورت تطبيقي مورد بررسي قرار ميگيرد:
•در نقوش گچبري گنبد سلطانيه بسيار از آرايه هاي اسليمي 
استفاده شده است به خصوص نقش هاي برگ مانند همانطور 
که در تصوير ١٦مشاهده مي گردد در مليله کاري نيز از نقوش 

برگ مانند بسيار استفاده شده است.
در نقوش گچبري سلطانيه استفاده از خطوط به خصوص 
ميان  در  زيبا  ميشود.خطوط  ديده  بسيار  معقلي  و  کوفي 
شکوفه ها، برگها و نقوش اسليمي به زيباييدر هم آميخته 
شده اند. در نمونه هاي مليله هاي قديمي استفاده از خطوط 
در ميان نقش هاي برگ مانند، شکوفه ها و اسليمي ها وجود 
داشته است. اين موارد در تصوير١٧ اين مورد به وضوح 

قابل مشاهده است.
در نقوش گچبري سلطانيه نقوش به صورت قرينه بکار رفته اند. 
استفاده از نقش هاي قرينه در در مليله کاري به وفور يافت 
مي شود. هنرمندان مليله کار نقش ها را به صورت قرينه براي 
استحکام و زيبايي بکار ميبرند. در تصوير ١٨استفاده از 

تصوير١٧. الف. نمونه گچبري گنبد سلطانيه. مأخذ، : www.islamicartz.com  ب. مليله کاري قديم، مأخذ: نگارندگان، به گفته اهل فن مربوط 
به دوران صفويه. 

www. سلطانيه،مأخذ:  گنبد  گچبري  نمونه  الف.  تصوير١٨. 
islamicartz.com  ب. مليله کاري جديد،  مأخذ:نگارندگان، ١٣٩٨ 
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نقش هاي متقارن در گچبري و مليله کاري مشاهده مي شود.
برجسته  جديد  مليله هاي کاري هاي  خصوصيات  از  يکي 
بودن ديوار (بدنه) اثر نسبت به ريز نقش هاي داخل آنهاست. 
برجسته بودن گچبري هاي ايلخاني نيز داراي خصوصيت 

برجستگي اند.

معرفي مليله کاري استان زنجان و نقوش رايج در آن
هنرمليله کاري١  شاخه اي از هنر فلزکاري است که معموًال 
با استفاده از نوارهايي نقره اي ساخته مي شود. براي تهيه 
نوار مليله ابتدا شمش نقره با عيار حدود ٩٩/٩ درصد را 
در کوره ذوب و پس از ذوب شدن داخل وسيله اي به نام 
ريژه مي ريزند، بعد از سرد شدن قطعه نقره هايي به طول 
٢٥-٣٠سانتيمتر به قطر حدود ٥ ميليمتر بدست مي آيد. در 
مرحله بعد قطعه ها را بر روي سندان و با چکش تبديل به 
ميله هاي چهارپهلو مي کنند و مجددا آن را حرارت داده تا 
نرم و قابليت انعطاف شود. سپس آنرا از دستگاه نورد عبور 
داده و بصورت مفتول هاي باريکي در مي آورند. مفتولهاي 
باريک مجددا داخل کوره در معرض حرارت قرار گرفته و 
سپس آنرا موم اندود مي کنند. بعد از موم اندود شدن مفتولها  
آماده حديده شدن است. براي حديده کشي، ابتدا مفتول را از 
بزرگترين سوراخ حديده عبور داده، تا مفتول بسيار نازک 
و ظريفي با قطر ٢٥ ميليمتري بدست آيد. آنگاه دو رشته از 
اين مفتول نازک را به صورت دوتايي (دوال) بهم مي تابند 
و مفتول دوال تابيده شده را از ميان قسمت مسطح غلطک 
دستگاه نورد عبور داده تا نوارهاي باريکي به قطر تقريبي 
نيم ميليمتر که همان نوار مليله باشد، خارج شود. بعد از آماده 
شدن نوار مليله، ابتدا صفحه فلزي مستطيل شکلي که معموًال 
از جنس آهن و در اندازه هاي مختلف است را انتخاب و يک 

سطح آن را کامًال موم اندود مي کنند. پس از اين مرحله قالب 
(نقش مورد نظر) را داخل موم گذاشته و ديواره قالب را با 
نوار نقره اي پهن تر قالب گيري مي کنند. پس از اين مرحله 
نقوش ريزي را که قبًال بوسيله دست و انبري ظريف با نوار 
مليله ساخته شده داخل ديواره پر مي کنند، تا نقوش مورد 
ظريف،  آهني  مفتول هاي  کمک  با  آيد. سپس  بدست  نظر 
اشکال نقوش حاصله را به يکديگر متصل مي کنند و با ذوب 
کردن موم، اسکلت مليله را از صفحه آهني جدا و قطعات مليله 
را بوسيله گرده لحيم پر کرده و دوباره حرارت مي دهند. در 
نهايت محصول مليله را بعد از ساخت در ظرفي که حاوي 
اسيدسولفوريک است قرار مي دهند تا اضافات و لکه هاي 
روي مليله از بين برود، در پايان به کمک برس سيمي ظريفي 

مليله ساخته شده را جال مي دهند.
مليله کاري يکي از مهم ترين صنايع دستي زنجان بوده و 
(بر  دارد  وجود  فعال  مليله کاري  حدود٣٠کارگاه  امروزه 
اساس تحقيقات ميداني در سال ١٣٩٦از آقاي محمدحسين 
ستاري (متولد ١٣٥٢ ه.ش)هنرمند مليله کار سازمان ميراث 

فرهنگي زنجان در کارگاه ايشان انجام گرفته است).
 نقوش متداول در مليله کاري زنجان در سه گروه ١. نقوش 
برگ مانند (برگ گنجشک، برگ برگردان،برگ وسط،برگ 
فرنگ)، ٢. نقوش بيضي مانند (اشکي ها، ترمه ها، غنچه ها، 
پيچک يا بورما)، ٣. نقوش دايره اي (واو مليله، سه چهارچشم 

مليله، نقش کور مليله).

ويژگي هاي مليله هاي قديم و جديد (معاصر)
قابليت ذوب آثار مليله به علت نقره مصرفي در آن، عدم واقف 
بودن به ارزش مليله هاي قديمي و عواملي از اين دست، باعث 
شده که آثار قديمي مليله کاري به ندرت در زنجان يافت شود.

تصوير ١٩. الف. مليله کاري جديد (سال١٣٩٨) ب. مليله کاري قديم.  به نظر اهل فن، اين آثار مربوط به اواخر دوره صفوي است، مأخذ:نگارندگان.

1. Filigree



ساير ويژگي هاروش هاي اجرايينمونه ها

مليله کاري هاي 
جديد

 در آثار جديد ديواره (بدنه)
 نقوش برجسته اند که کامًال
 مشخص است و داخل آنها با
 .نقوش ريز پر شده است

ديواره کار به طور کامًال برجسته است به طوري که با چشم 
غيرمسلح قابل مشاهده است. مليله کاران در دو مرحله نقوش 
را اجرا مي نمايند: ابتدا در موم ديواره گذاري ميکنند و سپس 

داخل ديواره را با ريز نقش ها پر مي کنند.

در مليله هاي جديد برخي نقشمايه هاي قديمي حذف شده و بر در آثار جديد طرحهاي طبيعت  را وجود دارد.
طبق سفارش مشتري و ذائقه بازار اجرا شده است.

نقش برگ فرنگ از نقوش جديد است که بيشتر 
از نقش برگ با اندازه هاي بزرگ و کوچک 

بکار مي رود.

نقش برگ فرنگ با نقوش قديمي چنان ادغام يافته جز تار و پود 
مليله شده است به طوريکه امروزه يکي از نقوش اصلي است.

لبه  داراي  مليله کاري  جديد  زيراستکاني هاي 
داراي تاج مي باشند به عبارت ديگر پرکارترند.

در آثار جديد به دليل ماهيت نقره مصرفي که داراي عيار 
باالي٩٩/٩ درصد است دسته و لبه کار داراي انحنا و نقوش 
پرکار است.و به همين دليل استفاده از فرم هاي نرم و منحني 

در آثار جديد داراي کابرد فراوان است.

و  انسجام  داراي  نقوش  جديد  مليله کاري  آثار 
نظم بيشتري بوده و داراي چارچوب يا ديواره 
هستند که در داخل بدنه يا چارچوب (ديواره) 

با نقشمايه هاي ريز پر مي شوند.

مليله ها داراي نظم ساختاري هستند. و تمام نقشمايه ها از 
ظرافت و انسجام باال برخوردارند.

مليله کاري هاي 
قديم

 در مليله هاي قديمي معموال برجستگي وجود 
ندارد، ديواره و داخل کار هم سطح بودند

اين ويژگي به علتماهيت نقره مصرفي (عيار پايين) بود در 
سطح کار زمخت و يکدست مي شد.

نقوش تمامًا انتزاعي بودند. و از نقوش 
طبيعت گرا خبري نبود.

بوجود  باعث  نقوش  بدون  محدود  و  مصرفي  نقره  پايين  عيار 
از  استفاده  بود،  شده  آثار  در  يکدست  نقشمايه هاي  آمدن 
لحيم هاي  بکارگيري  شده،  تابيده  و  حديده کشي  مغتول هاي 
ظريف و نقوش انتزاعي در آثار گذشته وجود داشته که بنيان 

مليله هاي کنوني مي باشند.

در مليله هاي قديمي تنوع نقوش محدود 
بود و از نقش برگ فرنگ که امروزه 

جزونقشمايه هاي اصلي محسوب مي شود 
خبري نبود.

محدود بودن نقشمايه هاي همانطور که ذکر شد به دليل عيار 
پايين نقره مصرفي بود.

زيراستکاني هاي قديمي مليله کاري داراي لبه 
صاف بودند.

آثار قديمي همانطور که ذکر شد بخاطر عيار پايين نقره 
مصرفي از نقوش کمتر استفاده مي شد.. در گذشته فن زبره 
کاري (استفاده از گوي هاي کوچک و توُپر طاليي و نقره اي 
که با جوش هاي بسيار ظريف به سطح خارجي براي تزئين 
محصوالت فلزي بکار مي رفت) در مليله کاري بکار مي رفت

در آثار قديمي در اکثر موارد مرزي بين 
ديواره و نقشمايه هاي ريز وجود نداشت

در مليله هاي قديمي از آيات قرآن و اسماء متبرکه بيشتر براي 
علم هاي عزاداري استفاده مي شد.

جدول ٢. مقايسه ويژگي ها و روش هاي اجرايي مليله هاي جديد با قديم. مأخذ: نگارندگان .

 بررسي نقوش مليله کاري  زنجان و 
تطبيق آن با نقشمايه هاي  هنر تزئيني 
اسالمي و مدل هندسي فراکتال/ ٥٩ - ٧٥



شماره۵۰  تابستان۹۸
۶۷

فصلنامة علمي نگره

١. کلير ماده پلي استري که بي رنگ 
کار  به  رقيق  صورت  به  و  بوده 

مي رود.

خوشبختانه با مراجعه حضوري به مسجد شريعت زنجان 
که آثار قديمي اعم از شمعدان هاي مليله کاري، علم عزاداري 
و غيره(به نظر اهل فن،اين آثار مربوط به اواخر دوره صفوي 
است)در آن نگهداري مي شود. نگارنده موفق به گرفتن چند 
عکس از مليله هاي قديمي شده سپس با مراجعه به استاد 
تفاوت  از  ايشان  توصيف  و  زنجاني)  کار  (مليله  ستاري 
مليله هاي قديمي با مليله هاي جديد زنجان شرح مبسوطي به 
صورت ذيالرائه ميگردد:شاخص ترين تفاوت آثار قديمي 
مليله کاري با آثار جديد اين است که: در مليله هاي قديمي 
معموًال برجستگي وجود ندارد، ديواره و داخل کار هم سطح 
بودند ولي در آثار جديد ديواره (بدنه) نقوش برجسته اند که 
کامًال مشخص است و داخل آنها با نقوش ريز پر شده است.

در گذشته فن زبره کاري (استفاده از گوي هاي کوچک و 
توُپرطاليي و نقره اي که با جوش هاي بسيار ظريف به سطح 
در  مي رفت)  بکار  فلزي  محصوالت  تزئين  براي  خارجي 
مليله کاري بکار مي رفت (در تصوير ١٩، اين تفاوت به خوبي 

قابل مشاهده است).
در زمانهاي گذشته مليله از شمش نقره با عيار پايين بوجود 
مي آمد که موجب سفتي و زمختي آثار مي شد. استفاده از 
مفتول هاي حديده کشي و تابيده شده، بکارگيري لحيم هاي 
ظريف و نقوش انتزاعي در آثار گذشته وجود داشته که 
بنيان مليله هاي کنوني مي باشند.امروزه در مليله کاري زنجان 
از شمش نقره با عيار باال(٩٩/٩ درصد) استفاده مي شود 
که آثاري با ظرافت بيشتر و انعطاف باالتر بوجود مي آيد.در 
مليله هاي قديمي نقوش طبيعت گراديده نمي شود بلکه نقوش 
تماما انتزاعي هستند. اما در آثار امروزي بنا به ذائقه مصرف 
کننده و مراودات فرهنگي نقوش فانتري و طبيعت گرا هم ديده 

مي شود (تصوير ٢٠).
در آثار حدود١٥٠ سال پيش نقش برگ فرنگ وجود نداشت و 

اين نقشمايه در کارهاي امروزي بکار مي رود (تصوير٢١).
ايزوله کردن  نام  به  از روشي  مليله کاري  آثار جديد  در   

استفاده مي شود که با اين روش از سياه شدن نقره مصرفي 
جلوگيري مي شود، اين کاربا استفاده از ماده اي به نام «کيلر» 
انجام مي گيرد١. زير استکاني هاي قديمي مليله کاري داراي 
لبه صاف بوده ولي در آثار جديد داراي تاج مي باشند و به 
عبارت ديگر پر کارتر مي باشند. اين تفاوت در(تصوير ٢٢) 

قابل مشاهده است.
به طور کلي آثار مليله کاري جديد نقوش داراي انسجام و 
نظم بيشتري بوده و داراي چارچوب يا ديواره هستند که 
در داخل بدنه يا چارچوب (ديواره) با نقشمايه هاي ريز پر 
بين  مرزي  موارد  اکثر  در  قديمي  آثار  در  ولي  مي شوند. 

ديواره و نقشمايه هاي ريز وجود نداشت (تصوير٢٣).در

هنر تزئيني اسالمي
امروزه توجه ويژه اي به نقشمايه ها در دنيا شده و هر روز 
بر تعداد کساني که به محصوالت هنري که داراي نقوش 
خاص و منحصر به فرد هستند، افزوده مي شود. اصالت و 
ديرينگي نقوش در هنرهاي مختلف چالشي مهم است. آثار 
هنر اسالمي بواسطه اينکه اکثراً به دست مسلمانان ساخته 
شده به نوعي بازتاب انديشه آنهاست. تعداد بسياري از آثار 
مسلمانان داراي نقش و نگار هستند که حاکي از ديرينگي 
و پيشينه غني آنهاست.نقوش در آثار اسالمي چون ماهيتي 
تجريدي دارند ذهن هر مخاطبي را به کنکاش وا داشته و به 
دنيايي از مفاهيم واال دعوت مي کنند.نقوش اکثراً داراي ماهيت 
رمز گونه است. اشياي فلزي اسالمي نيز معموًال با نقش و 
نگارهاي زيبا آراسته شده و نقوش موجود در آنها خبر از 
فرهنگ ها،باورها،آيين هاي رايج در دوران هاي گوناگون دارد.

اثر هنري زماني کامل مي شود که در تجربه کساني غير 
از پديدآورندگان،منشأ اثر باشد يا به نوعي در مخاطب اثر 

گذارد. 
از آنجا که دين اسالم طالب موازنه ميان عقل، دل و عشق 
اسليمي ها،بسيارجنبه  طرح  در  طبيعت،بويژه  است،نقوش 

تصوير ٢٠. الف. مليله کاري جديد (سال ١٣٩٨) ب. مليله کاري قديم، مأخذ:نگارندگان، (به نظر اهل فن، اين آثار مربوط به 
اواخر دوره صفوي است) 



هندسي،تجريدي و سبک دار (استاليزه)به خود گرفته تا آن 
که هر گونه شباهت تام را به طبيعت از دست داده، اما در 
عوض منطقي رياضي وار و موزون يافته است.در اسالم 
جز خداوند،همه چيز نقش واسطه دارد،از جمله انسان،انساني 
که با آثاريا هنرش عواطف را متوجه خداوند مي کندو هنر را 
خلق مي کند تا خدا شناخته شود.بنابراين خلق اثر هنري،نوعي 
عبادت و ذکر خداوند است (ضابطي جهرمي،١٣٩٤،١٤٣-

.(١٤٢
در ميان نقوش آثار هنر اسالمي رايج ترين آنها اسليمي و 
ختايي است، در بعضي از نقوش از اسليمي ها و يا از ختايي ها 
به تنهايي بکار مي رود و در برخي از نقشمايه ها از ترکيب 
اسليمي و ختايي با هم استفاده مي شود.در اينجا به توضيح 

نقوش اسليمي و ختايي پرداخته مي شود: 
اسليمي:نقشمايه تزئيني مرکب از شاخه ها و برگهاي پيچان 
که احتماال صورت انتزاعي درخت بويژه تاک است.اصطالح 
اسليمي از سده نهم در متون فارسي متداول شده است.

نمونه هاي ساده آنرا در ظروف سيمين و زرين دوره اشکاني 
و نيز بر سنگ نگاره ها،گچ بريها و اشياي فلزي دوره ساساني 
تدريج  به  اسالمي  دوران  در  نقشمايه  يافت.اين  مي توان 
پيچيده تر شده و در تزئينات معماري،طرحهاي قالي،تذهيب 
و غيره در ايران و در برخي از کشورهاي مسلمان مورد 
استفاده قرار گرفت.هنرمندان ايراني سده يازدهم اسليمي 
را با تنوع و ظرافت بسيار بکار بردند.رايج ترين گونه هاي 
و  اژدري،ماري  خرطومي،دهن  از:ساده،  عبارتند  اسليمي 
گلدار.در طرحهاي تزئيني گاهي دو يا سه گونه اسليمي را 
در هم مي آميزند و يا با ختايي تلفيق مي کنند (پاکباز،١٣٩٥، 
جلد١، ٩٣).در شکل اسليمي معموال چند عنصر وجود دارد 
که در حقيقت ساقة اصلي اسليمي را تشکيل مي دهند:١.بته 

جقه٢.سراسليمي٣.چنگ و گره٤.شان (آژند، ١٣٩٣، ٥٣).
ختايي:نقشمايه تزئيني مرکب از غنچه ها،گلها و برگها که در 
طرح قالي،کاشي تذهيب و غيره بکار مي رود. ظاهرا تشابه اين 
گونه نقوش با نقش هاي چيني سبب اين نام گذاري بوده است.

حال آنکه سابقه آنها را مي توان حتي تا هنر هخامنشي رديابي 
کرد. در سده هاي نهم تا يازدهم ق.نقش هاي ختايي کامل تر 
و متنوع تر شدند (گلهاي پرپر و معموال بزرگ اندازه،گل شاه 
عباسي نام گرفتند). نقشمايه ختايي در مقايسه با اسليمي به 

صور طبيعي نزديک تر است (پاکباز،١٣٩٥، جلد١، ٥٨٦).
هندسه فراکتال، توصيف گر جهان طبيعت:واژه فراکتال از 
ريشه فرکتوس به معناي «تکه تکه شده» و «شکسته شده» 
آمده است و به نحوي تعريف رياضي اش را در خود دارد، در 
اصطالح به معناي سنگي است که به شکل نامنظم شکسته 
شده باشد و معادل فارسي براي فراکتال «برخال» است. 
هندسه فراکتالي خوانش ترسيمي نظريهآشوب است. تا سده 
نوزدهم مي پنداشتند که نظام اقليدسي يگانه نظام امکان پذير و 
تنها توصيف از جهان است،اما در سال ١٩٧٩ ميالدي طلسم 
شکسته شد و بنوآ مندلبروت (١٩٢٤- ٢٠١٠ م، رياضيدان 

فرانسوي تبار آمريکايي) پايه گذار هندسه جديدي شد که به 
آن هندسه بدون اندازه يا هندسه فراکتالي (برخالي) گويند. 
سيستم هاي فراکتالي سيستم هاي غيرخطي هستند (مبيني 
وفتح الهي، ١٣٩٣، ١٠). در واقع اشکال فراکتالي شکل هايي 
هستند که بعد صحيح ندارند،داراي خاصيت بي نهايت نمايي 
اشکال  مي باشند.  بزرگنمايي  قابل  و  بودن)  اليه  به  (اليه 
فراکتالي با زندگي روزمره بشر گره خوردهبطوري که از گل 
فرش و قالي و گل کلم گرفته تا شکل کوه ها، ابرها،دانه برف 
و باران، تنه و برگ درختان و شکل سرخس ها، سياهرگ، 
شش و غيره همه نمونه هايي از شکل هاي فراکتالي هستند. 
شکلهاي موجود در طبيعت يا نظم خاصي دارند مانند يک گل 
آفتابگردان و يا بي نظم به نظر مي رستد مانند گل کلم (نظريه 
آشوب)، (مبيني و فتح الهي،١٣٩٣،١١).فراکتال ها شکل هايي 
هستند که بر عکس شکلهاي هندسه اقليدسي به هيچ وجه 
به معني متعارف،منظم نيستند، اين شکلها اوال سراسر نا 
منظم اند ثانيا ميزان بي نظمي آنها در همه مقياس ها يکسان 
است. يعني به نوعي ديگر منظم اند.جسم فراکتالي از دور و 
نزديک يکسان ديده مي شود (بلخاري قهي،١٣٩٤، ٤٠٦). براي 

شکلهاي فراکتالي ويژگيهاي زير را مي توان برشمرد:
١. بي نظمي يا گونه اي از آشوب ساختاري که خود مندلبروت 

(١٩٢٤- ٢٠١٠) از آن به ناهمواري ياد کرده است.
٢. تشابه در جلوه بصري در هر مقياس.

٣. خرد مقياسي:فراکتال ها در هر مقياسي يکسان به نظر 
مي رسند. مجموعه هاي فراکتالي از زيرمجموعه هايي تشکيل 
شده اند که اين زير مجموعه ها شامل مجموعه هاي بزرگ تر 
هستند. مجددا اين مجموعه ها از زير مجموعه هاي کوچکتري 
تشکيل شده اند و اين زير مجموعه ها نيز شبيه مجموعه هاي 

يزرگ تر هستند که اين ويژگي را خرد مقياسي مي گويند.
٤. ايجاب يا خود همانندي، خود مشابهي در شکل فراکتالي 
يعني اينکه از نظر هندسي يکساني شکل ها در عين متفاوت 

بودن اندازه ها به نوعي داشتن الگو (بويل، ١٣٩٢، ١٦).
٥. عدم تعيين طولي در هر مقياس.

 تصوير٢١ . الف) مليله کاري جديد (سال١٣٩٨، ه ش) ب) مليله کاري 
قديم، مأخذ، نگارندگان،(به نظر اهل فن، اين آثار مربوط به اواخر دوره 

صفوي است)

 بررسي نقوش مليله کاري  زنجان و 
تطبيق آن با نقشمايه هاي  هنر تزئيني 
اسالمي و مدل هندسي فراکتال/ ٥٩ - ٧٥
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٦. بعد اعشاري. فراکتال ها ابعاد منحصر به فردي دارند که به 
صورت رياضي تعريف شده اند. بعد اعشاري فراکتالي يک 
معيار رياضي در تعيين درجه پيچيدگي بافت در حال نمايش 
است که اين ويژگي را بعد اعشاري مي نامند (بليالن اصل و 

همکاران، ١٣٩٠،٩١).
٧. تشکيل از راه تکرار.

٨ .در شکلهاي فراکتالي هيچ خط مستقيمي وجود ندارد. لبه ها 
و وجه هاي داخلي آنها صاف و هموار نيست بلکه منفذ دار يا 

تاب خورده است (مبيني، فتح اللهي،١٣٩٣، ١٢).

نظريه هندسي فراکتال ها و تطبيق آن در نقوش اسالمي 
نقش هاي هندسي بي نهايت گسترش پذير، نمادي از بعد 
باطني اسالم است و اين مفهوم صوفيانه « کثرت پايان ناپذير 
خلقت، فيض وجود است که از احد صادر مي شود: کثرت 
در وحدت» (نصر، ١٣٦٦، ١٤٣).از نقوش هندسي در مفهوم 
نمادين و فلسفي آن به منظور تأثيرگذاري رواني بر نيايش گر 
و تقويت حس وحدانيت در فضاي مسجد است. شکل هاي 
پيچاپيچ هندسي با تکرار تناسبات وابسته به يک نقش، نوعي 
احساس نظم و هماهنگي آفريده و در اغلب موارد کمک زيادي 
به ايستايي بنا مي نمايند (بورکهارت، ١٣٧٦، ٢١). هنرمندان 
اسالمي به مفهوم هندسي که از شکل هاي طبيعي گرفته شده، 
واقف بوده اند. اين هندسه بعدها به نام هندسة فراکتال شناخته 
شد. ويژگي الگوهاي اسالمي بر پايه معادالت دقيق رياضي 
استوار بوده و طبيعت با دارا بودن الگوهاي پيشرفته رياضي 
همواره سرمشق و منبع الهام مهندسان و هنرمندان در دنياي 
اسالم بوده است. دانش فراکتالي امکاني را در اختيار هنرمند 
قرار مي دهد تا نقشمايه هاي بديع وباشکوه بيافريند که همسو 

با روان طبيعت گراي آدمي باشد.
شباهت هايي که از تکثير در هندسه نقش هاي اسالمي (به دليل 
واگير يا تکثيرپذير بودن اين نقش ها) دارد و نيز فرم هاي 
حلزوني (اسپيرال) که در معادالت فراکتالي به دست مي آيد 
و شالوده اصلي نقوش گردان اسالمي را تشکيل مي دهد 
ترسيمي  هنرهاي  در  که  ثابتي  الگوهاي  زير  طرفي  از  و 
اسالمي ديده مي شود و رابطه فلسفي آن با نظريات آشوب 
و هندسه فراکتال که آن را علمي قابل انطباق با نظريه وحدت 
درعين کثرتو کثرت در عين وحدت مي دانند از جمله اين هم 
خوانشي هاست (مبيني، فتح الهي، ١٣٩٣، ١٨). نقوش هنر 
تزئيني اسالمي ونقشمايه هاي مليله کاري داراي ويژگيهايي 
از قبيل: تنوع، کثرت، پيچيدگي، آهنگ، نظم، توازن، استفاده 
اين  از هندسه، خودهمانندي و تقارن مي باشند. ما شاهد 
ويژگيها در اشکال فراکتالي طبيعت هستيم.بي ترديد توازن، 
هماهنگيوقداست اشکال مادي در هنر آشکار مي شود و به 
کمک هندسه و جهان ماده شرف يافته، قدسي  شده و آنگاه 
رياضي- ويژگي  اين  مي گردد.  جاودانه  اسالمي  هنر  در 

هندسه در هيچ کدام از علوم اسالمي آن گونه نمايان نيست. 
اما در هنر اسالمي به خوبي خودنمايي مي کند (بليالن اصل 

و همکاران،١٣٩٠، ٨٨). طبيعت، دستاورد بهترين معمار يعني 
خدا وبهترين سرچشمه الهام انسان است. نقوش هنر اسالمي، 
نقشمايه هاي مليله کاري و فراکتال ها از اشکال موجود در 
طبيعت الگو گرفته اند به عبارت ديگر هر سه آنها از طبيعت 
منشأ گرفته اند.براي وضوح مطلب نتايج را در قالب نمودار١ 

ارائه گرديده است:
در نقشمايه هاي اسالمي ما شاهد نوعي بي نظمي و عدم 
تقارن هستيم که در نهايت يک کل منظم را نمايان مي سازند.

با توجه به توضيحات باال اوصاف هندسه فراکتالي با آثار 
هنري و ابداعات هنرمندان مسلمان قابل توجيه است. در اين 
بخش براساسنظرحسن بلخاري در کتاب قدر انطباق نظريه 
فراکتال ها بر نقوش مليله کاري و هنر تزئيني اسالمي مورد 

مطالعه قرار مي گيرد:
در  مثًال  است.  خودمشابه  اسالمي  نقوش  هندسه   -
مقرنس هاي مساجد تمامي شماي مقرنس کاري را مي توان 
به نحوي در تکه هاي متشکله آن باز جست.نقوش اسالمي 
داراي اجزاي بي نهايت نيست ولي تالش هنرمند اين است که 
تا حد امکان در اثرش به ريزه کاريهاو جزئيات بيشتر بپردازد 
تا به نوعي القايي از بينهايت در اثرش باشد، لذا اين وجه 
به لحاظ محدوديت هاي مادي دقيقا مشابه هندسه فراکتالي 
نيست ولي تعلق به اجزا و ريزه کاري ها را در ابداعات و 
آثار هنري مسلمانان را توجيه مي کند.دقيقًا اين موارد در آثار 
مليله کاري زنجان هم مشاهده مي شود. نقوش مليله کاري پر 
از جزئيات و ريزه کاري هاست که درکنار هم تبديل به نقش 
خاص شده است.و چون اثرش سرشار از ريزه کاري است 

گويي القايي از عالم ماهو را بر عهده دارد.
واقع  در  و  مي باشند   Attractor داراي  اسالمي  نقوش   .
هرگاه هنرمند به شکل نهايي شي مورد نظر طراحي نزديک 
ولي  مي دارد  بر  بيشتر  کاري هاي  ريزه  از  مي شود،دست 
بصر بيننده را با تمهيداتي به سمت القاي اجزاي بي نهايت در 
اثر خود هدايت مي کند.در نقوش مليله کاري هم ما با اين روند 
مواجه هستيم.هنرمند مليله کار در بعضي از موارد از جزئيات 

صرف نظر مي کند تا به شکل نهايي مورد نظرش برسد.
-همچنين در نقوش اسالميUnit-cell(مانند فراکتال) وجود 
دارد که هنرمند با تکرار آنها در کنار هم مداوما به خود و به 
ما تذکر ميدهد،مانند ذکر يا مانترا.در مليله کاري هر نقشمايه از 
يک جز بسيار کوچک تشکيل شده و با تکرار آنها به صورت 
نامنظم و گاهي منظم به شکل نهايي منجر مي شود. به نوعي 
گويي القا اين واقعيت اسالم از کثرت (نقشمايه هاي ريز) به 

وحدت رسيدن (شکل نهايي مليله)است.
 Lnititor هندسه اسالمي نيز مانند هندسه فراکتال ها از يک-
(بلخاري،  است  برخوردار  تکاثر  قانون  و  آغازين)  (واحد 
۱۳۹۴: ۴۰۸).نقشمايه هاي اسليمي از يک نقطه و فرم اوليه 
آغاز مي شود و در نهايت با تکرار خود به شکل مورد نظر 
مي رسند. نقوش مليله کاري نيز از يک واحد شروع مي شود 
و از تکثيرش يک کل را مي سازد. در جدول ٣ مقايسه نقوش 



هنرهاي اسامي و مليله کاري با اشکال فراکتال در طبيعت 
آورده شده است.

انواع و ويژگي هاي نقوش مليله کاري زنجان و مطالعه 
بن مايه آنها

بخش  گروه  اين  مليله کاري:  برگ مانند  نقوش  اول  دسته 
وسيعي از نقوش بکاررفته در مليله کاري زنجان را به خود 
اختصاص داده است.نقوش برگ مانند طي مراحلي تحت 
دگرديسي قرار گرفته و کنگره هاي اطراف برگها حذف شده 
تا ماهيت مليله کاري که از دو مفتول بهم تابيده نقره تشکيل 
يافته را هويدا سازد.از طرفي اين نقشمايه ها گويي نماد اين 
شعار اسالم بوده اند: «سادگي آراستگي است». احتماًال اين 
نقش ها در زمان مغول به ايران وارد شده اند و تحت تأثير 
کاران  مليله  و  درآمده اند  امروزي  صورت  به  مليله  فرم 
زنجاني با توانمندي زياد اين نقوش برگ مانند را با ديگر 
نقوش ترکيب نمودند تا بدين طريق ارتباط بين نقوش در هنر 
را بيش از پيش به نمايش گذارند. انواع نقشمايه هاي برگ 
وسط،برگ  برگردان،برگ  گنجشک،برگ  شامل،برگ  مليله 
فرنگ است. نقش برگ گنجشک:به برگ مرغي نيز مشهور 
است.اين نقش مانند «ر» مرغي است که در خط نستعليق 

استفاده مي شود. از نقش  هاي رايج ديگر مليله کاري زنجان 
است که از تغيير شکل نقش برگ به وجود آمده و بيشتر در 
قسمت هاي قرينه کاربرد دارد. علت  کاربرد تکراري اين نقش 
در مليله کاري بخاطر  شکل حرکتي بي انتها و موزون بوده که 
با تکرار متقارن و غيرمتقارن پديد آمده است.اين نقش احتماال 
پس از اسالم، به مليله کاري زنجان راه  يافته و بر اساس 
ماهيت مليله که از مفتول هاي نقره حاصل شده، بشکل کنوني 
دگرديسي يافته و چنان با اين هنر زيبا ادغام شده که جز 
تاروپود مليله به شمار مي رود.نقش برگ برگردان:قسمتي از 
سر يک برگ است که امروزه در مليله کاري بصورت کناره 
کار مطرح مي شود. اين نقشمايه دو نوع است که يکي به سمت 
چپ و يکي به سمت راست است که در کنار هم در آثار به 
صورت قرينه قرار مي گيرد و در آثاري همچون قاب عکس 
و آينه شمعدان استفاده مي شود.نقش برگ وسط: از ديگر 
نقوش در مليله کاري مي توان به نقش  برگ وسط اشاره کرد 
که براي پيچک گذاري (واو مليله) بکار مي رود. اين نقش قاب 
يا چارچوب نقش اصلي بوده که داخلش با ريزنقش هاي ديگر 
پر مي شود.. در بررسي تطبيق نقش برگ وسط با قطعه اي از 
گچبري ديوار مدرسه کشف شده در شهر ري (سده ٥ ه. ق) 
شيوه طراحي نقش برگ وسط انطباق و اقتباسي از نقش برگ 

نمودار ١. ارتباط و اقتباس نقوش مليله کاري، هنر تزيئني اسالمي و فراکتال از طبيعيت،مأخذ: نگارندگان.

 بررسي نقوش مليله کاري  زنجان و 
تطبيق آن با نقشمايه هاي  هنر تزئيني 
اسالمي و مدل هندسي فراکتال/ ٥٩ - ٧٥
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جدول ٣. مقايسه نقوش هنر هاي اسالمي و مليله کاري با اشکال فراکتالي در طبيعت. مأخذ:همان.

تقارن

نمونه هنر اسالمي

  
گچ بري هاي مسجد فريومدگچ بري هاي گنبد سلطانيه

www.islamicartz.com  :مأخذ

نمونه فراکتالي در طبيعت

  
parametric3d.com :مأخذ

نمونه مليله کاري

   

تکرار شوندگي

نمونه هنر اسالمي

  
کاخ الحمرا اسپانيامقرنس کاري مسجد شيخ لطف اهللا

www.islamicartz.com :مأخذ

نمونه فراکتالي در طبيعت

  
parametric3d.com :مأخذ

نمونه مليله کاري

  

ايجاب 
خود

همانندي
(داشتن 

الگو)

نمونه هنر اسالمي

  
مسجد جامع يزدمسجد آقابزرگ کاشان

www.islamicartz.com :مأخذ

نمونه فراکتالي در طبيعت

   

parametric3d.com :تصاوير٢٣. مأخذ

نمونه مليله کاري

بي نظمي
(ناهمواري)

نمونه هنر اسالمي

   
اطاق مرواريد مسجد مشير شيرازمسجد جامع اصفهان

www.islamicartz.com  :مأخذ

نمونه فراکتالي در طبيعت

 

parametric3d.com :مأخذ

نمونه مليله کاري

                                                                                



(اسليمي) دارد (موزه ملي ايران). اين اثر و آثار اسالمي مشابه 
اين فرضيه را تقويت مي کند که شايد هنر مليله کاري شکل 
گرفته تا بازتاب نقوش اسليمي از جمله اين نقش برگ وسط 
باشد.چون با مفتول هاي نقره نقوش گوناگون به وجود مي آيد 
و علت و تاکيد بيشتر هنرمندان به نقوش اسليمي شايد بخاطر 
مذهبي بودن شهر زنجان بوده که هنرمندان در آثار خود 
به بازتاب نقوش اسالمي پرداخته اند. بطوري که اين فرضيه 
زماني که هنر مليله کاري موجب بازتاب باور عميق مذهبي 
باشد قوت بيشتري بخود مي گيرد. نقش هاي مليله کاري نيز 
همانند نقوش اسالمي پر از تکرار است همانند ذکر در اسالم 
که هم تشابهات ظاهري و هم تشابهات معنوي به اين فرضيه 
دارد. نقش برگ فرنگ: اين نقش از برگهاي يکسان و هم شکل 
و در برخي موارد بزرگ کوچک در کنار هم استفاده مي شود. 
مخاطبي که به نقوش هنر اسالمي آشنايي دارد اين نقشمايه ها 
(نقوش برگ مانند مليله کاري)را بسيار شبيه به آرايه هاي هنر 
اسالمي از قبيل نقوش اسليمي و ختايي مي بيند و با هنرمند 
سازنده اثر ارتباط معنوي برقرار مي کند در حقيقت دريافت 
معنا از سوي مخاطب بازخواني مذهبي اسالمي است.انواع 
نقوش برگ مانند مليله به لحاظ فرمي گويي از نقشمايه هاي 
اسليمي- ختايي تزئيني هنراسالمي تأثير پذيرفته اند. اين گونه 
نقشمايه هاي اسالمي مشابه اين فرضيه را تقويت مي کند که 
شايد هنر مليله کاري شکل گرفته باشد تا بازتاب نقوش هنر 
اسالمي باشد. چون با مفتول هاي نقره نقوش گوناگون به 
وجود مي آيد و تاکيد بيشتر هنرمندان به نقوش هنر تزئيني 
اسالمي به خاطر مذهبي بودن شهر زنجان بوده که هنرمندان 
در آثار خود به بازتاب نقوش اسالمي پرداخته اند. بطوري 
که اين فرضيه که هنر مليله کاري موجب بازتاب باور عميق 
مذهبي باشد قوت بيشتري به خود مي گيرد.ارتباط بين نقوش 
برگ مليله کاري را با نقوش اسالمي در شکل هاي جدول ٣ به 

وضوح قابل مشاهده است.
از نقش هاي  دسته دوم نقوش بيضي مانند مليله کاري: 
رايج ديگر مليله کاري مي توان به نقشمايه هاي بيضي مانند 

مليله کاري اشاره کرد که از تغيير شکل نقش برگ به وجود 
آمده و بيشتر در قسمت هاي قرينه کاربرد دارد. علت  کاربرد 
تکراري اين نقش در مليله کاري بخاطر  شکل حرکتي بي انتها و 
موزون بوده که با تکرار متقارن و غيرمتقارن پديد آمده است. 
اين نقشمايه ها احتماال پس از اسالم،به مليله کاري زنجان راه 
ياقته اند و بر اساس ماهيت مليله که از مفتول هاي نقره حاصل 
شده اند، به شکل کنوني دگرديسي يافته اند و چنان با اين هنر 
زيبا ادغام شده که جزء تار و پود مليله کاري گشته اند.اين 
نقوش بيشتر ماهيت معنوي اسالمي شهر زنجان را معرفي 
مي کند و خبر از هويت هنرمندان زنجان داشته که به خوبي 

توانسته اند در هنر خودآن را هويدا سازند.
انواع نقوش بيضي مانند مليله کاري شامل نقشمايه هايي به 
نامهاي اشک ها،ترمه ها (بته جقه)،غنچه ها و پيچک يا بورما 

است.
نقش اشک: همانطور که از نامش پيداست بصورت اشک 
است. اشکي هاي مليله در ابعداد کوچک و بزرگ در مليله کاري 
بکار مي روند. تشابه اين نقش به اشک با قدمت چند هزار ساله 
در ايران يادآور رحمت خداوند است. يکي از قديمي ترين آثار 
(با قدمت٣٢٠٠ ساله) که توسط رابرت  بنام جام حسنلو 
و  (١٣٣٦ه ش)  نقده کشف شده  تپه حسنلو  در  داسيون 
نقش بسزايي در شکل گيري هنر دوره بعدي (دوره مادها) 
دارد (اين جام در موزه ايران باستان نگهداري مي شود). بر 
روي اين جام نقش خدايگان سه گانه (خداي زمين، آب و 
خورشيد) حک شده که در آن الهه باران بسوي باران در 
حرکت است و دو سوار پشت آن نيز نمادي از حرکت است. 
با ديدن نقش اشک اين فرضيه به ذهن متبادر مي شود که 
نقش اشک شايد اقتباسي از نماد آب باشد (هال،١٣٩١، ١٩٥).

بنظر مي رسد که اين نقش تأکيد بر جاودانگي حيات داشته و 
با توجه به ماهيت مليله کاري تحت دگرديسي جزئي در اين 
هنر جلوه گري مي کند. از طرف ديگر چون نقش اشک بسيار 
شبيه به نقش جواهر١ بوده و مليله کاري نيز يک هنر تزئيني 
ديگر  و  ايران  ميان  ديرباز  از  بنابراين  محسوب مي شود. 
سرزمين هاي آسيايي به ويژه ميان دو تمدن بزرگ ايران و 
هند، هنر نيز همراه با تعامالت فرهنگي تبادل داشته، بطوريکه 
تمدن  دو  اين  بارها  (پيشينه ٣٠٠٠ ساله)  تاريخ  در طول 
بزرگ سنت هاي فرهنگي خود را با هم به اشتراک گذاشته اند 
(خليل زاده و صادق پور،١٣٩١، ٢٢). به عنوان مثال در سده 
سوم پيش از ميالد آشوکا، امپراتور هند باستان کاخ خود 
را به تقليد از کاخ هخامنشيان ساخته بود. برزويه طبيب در 
زمان ساسانيان بخشي از فرهنگ ادبي ايران را با ترجمه 
داستان پنجه تنتتره از سانسکريت به پهلوي آشنا نمود. 
همچنين ورود و گسترش دين و فرهنگ اسالم در هند از راه 
ايران بوده و در اين مسير بسياري از سنت هاي فرهنگي و 
هنري ايران از جمله ادبيات و نگارگري به هند منتقل شد. هر 
چند که بيشترين تأثير آگاهانه و تبادالت فرهنگي و هنري بين 
ايران و هند در دورانصفوي اتفاق افتاده ولي بيشترين تأثير 

1.Jewellery or Jewels

 بررسي نقوش مليله کاري  زنجان و 
تطبيق آن با نقشمايه هاي  هنر تزئيني 
اسالمي و مدل هندسي فراکتال/ ٥٩ - ٧٥

تصوير ٢٢ . الف.مليله کاري جديد (سال ١٣٩٨، ه ش) ب مليله کاري 
قديم. مأخذ: نگارندگان (به نظر اهل فن، اين آثار مربوط به اواخر دوره 

صفويست )
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فرهنگ و هنر ايران در هند به زمان فرمانروايي پادشاهي 
گورکاني باز مي گردد (خليل زاده و صادق پور، ١٣٩١، ٢١). 
نقش اشک احتماًالاز نقش جواهرگرته  برداري شده و آن يکي 
از نشانه هاي سلطنت و برخي خدايان بويژه در شرق بوده 
و در هنر هندي گردنبند، بازوبند، دستبند و خلخال ويژه الهه 
شيوا است (هال،١٣٩١، ١٢٨). هنرمند مليله کار زنجاني اين 
نقش را احتماال با توجه به يک قطره آب رمزگذاري کرده تا 
نمادي از برکت و حاصلخيزي باشد و به احتمال قوي هر 
مخاطب به خصوص مخاطب ايراني بخاطر تقدس قطره آب 
و باران در فرهنگ ايراني اين نقش را قطره آب بازخواني و 

رمزگشايي مي نمايد١. 
نقش ترمه يا بته جقه: اين نقش يکي از نقوش شناخته شده 
و رايج در هنرهاي سنتي است که از ترکيب يک فرم بيضي 
با يک قوس منحني بوجود مي آيد.اين نقشمايه معموًال در 
سرويس هاي چاي خوري و سيني به همراه نقش پيچک بکار 
ميرود.نقش جقه در مليله کاري،حالت مکمل داشته و فضاهاي 
خالي بين نقوش مليله را که در اصطالح مليله کاران به«جقه 
گذاري»مصطلح است، پر مي کنند. جقه گذاري براي استحکام 
مليله و اتصال نقوش به يکديگر بسيار ضروري است. اين 
نقشمايه (ترمه يا بته جقه)به لحاظ فرمي بسيار مشابهت دارد 
به آنچه در محراب مسجد جامع ابرکوه (ابرقو)که به سال 
٧٥٥ هجري ساخته شده و آراسته به اين گونه طرحهاست 
جقه  نام  با  رايج  نقوش  از  ديگري  (آژند،١٣٩٣، ٦٥)نمونه 
در ميان مليله کاران متداول شده و بسيار شبيه ترمه است. 
مليله کاران اين نقش را معموًال بصورت قرينه به کار مي برند، 
جقه معموال چارچوب و قاب اصلي نقش بوده که داخل آنرا 
با ريزنقش هاي ديگر پر مي کنند. آنچه از اين نقش برمي آيد، 
شکل «بته» از گياهان الهام گرفته و طرح آن يادآور گياه خم 
شده در باد است.٢ ابتدايي اين نماد در ميان رودان بارها به 
شکل درخت نخل، انار، سرو بوده تا اينکه در دوره آشوري 
به حالت پيچيده در آمده که پاره هاي بر هم نهاده گياهان 
گوناگون را تشکيل مي دهد. قديمي ترين نمونه اين نقش در 
قمقمه اي مشکوفه در پازيريک مربوط به دوره هخامنشي 
(٥٠ ق.م)بدست آمده که در سرستونهاي مسجدي در بلخ در 
قرن چهارم هجري نيز ديده مي شود. همچنين به کارگيري آن 
بر روي ظروف سفالين در کاشان و شهرري که قدمتشان 
به قرن٦ و٧ هجري مي رسد ديده شده و بيانگر سابقه  ديرينه  
آن در ايران است (طاهري،١٣٩٦، ٤٤). گروهي آن را نمادي 
از آتشکده زرتشتيان و يا ميوه درختان کاج و بادام مي دانند 
ولي اکثر محققين معتقدند که «بته» شباهت زيادي به سرو 
دارد، جون فرم آن شبيه سروي بوده که در اثر وزش باد 
خم مي شود. اصالت نقش بته جقه به احتمال قريب به يقين 
ايراني بوده و از نقوش بسيار قديمي بشمار مي رود.نقش 
بته جقه بسيار شبيه نماد سرو در هنر ايراني بوده و ايرانيان 
سرو کاشمر را يادگار زردشت دانسته و براين باورند که 
گشتاسب کياني پس از گرويدن به زردشت، دستور کاشتن 

اين سرو را داده است٣. در ايران باستان درختان ميوه از 
جمله خرما، انگور نماد زندگي و باروري بوده اند و درختان 
بدون ميوه چون چنار و سرو با عمر طوالني تقديس شده و 

برايشان مراسم ديني به جاي مي آوردند.
نقش غنچه: يک فرم اشک مانند کوچک بوده که در داخل 
نقش ترمه (بته جقه) قرار ميگيرد.هنرمند مليله کار زنجاني با 
تکرار نقشمايه ها گويي ميخواهد به مخاطبش القايي از ذکر 
در اسالم بدهد و مخاطب مسلمانرا که با نقوش هنر اسالمي 
آشنايي دارد،به مفاهيم هنر ديني سوق مي دهد و عميقًا با 

هنرمند مليله کار ارتباط هويتي پيدا مي کند.
نقش پيچک يا بورما: اين فرم از انحناي نقره بوجود مي آيد.

اين نقشمايه هم به تکرار در مليله کاري براي پر کردن فضاهاي 
خالي بکار مي برد. هنرمند مليله کار با تکرار نقشمايه ها گويي 
به مخاطبش القايي از ذکر در اسالم را مي کند و مخاطب 
مسلماني که با نقوش هنر اسالمي آشنايي داشته باشد به 
مفاهيم هنر ديني سوق داده شده و عميقا با هنرمند مليله کار 
ارتباط هويتي پيدا مي کند.نقشمايه هاي بيضي مانند تأثير 
پذيري بارزي از نقوش ختايي و اسليمي دارد. در شکل هاي 

جدول ١به وضوح اين مشابهت ديده مي شود.
دسته سوم نقوش دايره مانند مليله کاري: اين نقوش از 
با کمک  ساده ترين و متداولترين نقش هاي مليله بوده و 
خمش و انحنا به شکل مفتول نقره در مي آيند و اغلب در 

کارهاي زيورآالت کاربرد دارند.
انواع نقشمايه ها دايره مانند مليله کاري شامل نقش واو مليله، 

نقش سه چهار مليله و نقش کور مليله مي شوند.
 نقش واو مليله:همانطور که از نامش پيداست به شکل حرف 
«واو» در فارسي است. اين نقش در آثار مليله کاري بسيار 
کردن  پر  همچون  کاري هايي  ريزه  در  و  داشته  کاربرد 
فضاهاي خالي استفاده مي شود. البته در کارهاي درشت نيز 
از نقش واو مليله براي پر کردن پيچک ها (بورما) که داراي 
ضخامت يکسان هستند استفاده مي شود.اين نقش يکي از 
ساده ترين و متداولترين نقش مليله بوده و با کمک خمش و 
انحنا به شکل مفتول نقره در مي آيد. در بين مليله کاران به واو 
مليله اي مشهور بوده و اغلب در کارهاي زيورآالت کاربرد 
دارد. قابليت کاربرد آن اکثراً در ريز نقش ها و در جاهايي 

تصوير ٢٣ . الف.  مليله کاري جديد (سال١٣٩٨) ب) مليله کاري مأخذ: 
نگارندگان(به نظر اهل فن، اين آثار مربوط به اواخر دوره صفوي 

است)

١. مخاطب معتقد به آيين زرتشت نماد 
اشک مليله را نماد ماهي رمزگشايي 
مي کند. طبق اعتقاد ايرانيان باستان 
(زرتشتيان) اين نقش به نگاهباني ابدي 

اهورايي از زندگي زميني برمي گردد.
٢. در گذشته هنگام تولد هرکودکي از 
مادر، پدر به ياد فرزند نهالي از درخت 
هميشه سبز مانند مورد، سرو يا کاج 
مي کرد  غرس  مناسب  جايي  در  را 
و براي رشد و نمو اين درخت نيز 
مانند فرزندش تالش مي نمود (وهمن، 

.(١٣٨٩، ١٣٣
٣. متوکل با وجود مخالفت زرتشتيان، 
دستور داد آنرا قطع و براي ساخت 
جعفريه به بغداد ببرند، اما وقتي که 
سرو کاشمر به جعفريه رسيد متوکل 
وسط غالمان به قتل رسيد و کامياب 
به ديدن آن نشد. هنگام قطع سرو 
کاشمر (٢٣٢ه. ق) حدودا ١٤٠٥ساله 

بود (بيهقي،١٣٦١،٢٨٢). 



نتيجه
هنر هر منطقه پيوندي ديرين با زبان و فرهنگ و باور مردمان آن داشته و هر نقشي که در آثار هنري به 
کار مي رود داراي نظام معنايي گسترده بوده که در ساختار فرهنگي همان منطقه شکل مي گيرد. در پاسخ به 
سؤاالت مطرح شده در ابتداي مقاله: رايج ترين نقوش در مليله کاري استان زنجان: نقوش برگ مانند (برگ 
گنجشک، برگ برگردان، برگ وسطو برگ فرنگ)، نقوش بيضي مانند (اشکي ها، ترمه ها، غنچه ها، پيچک يا 
بورما) و نقوش دايره اي (واو مليله، سه چهار چشم مليله و نقش کور مليله)مي باشند. در پاسخ به سوال چه 
نوع نقشمايه هايي در مليله کاري زنجان و هنر تزئيني اسالمي مشترک اند: به دليل اينکه ريشه هاي جواهرسازي 
از ايران باستان تا دوره اسالمي داراي شباهت فراواني به لحاظ فرم نقوش و نحوه اجراي آنها وجود دارد و 
پس از اسالم که نقشمايه ها ساده سازي (استليزه) و در دوره اسالمي تا کنون که نقوش ملهم از طبيعت بوده 
و به صورتهاي هندسي، گياهي و جانوري ديده ميشوند بنا بر ماهيت مليله که از مفتول بهم تابيده دوال با عيار 
نقره باال٩٩/٩نقوش در هنر مليله کاري تحت دگرديسي قرار گرفته و با تار و پود مليله آميخته شده اند. اينکه 
آيا نقوش مليله کاري با نقوش هنر اسالمي بر اساس نظريه فراکتال ها قابل تطبيق هستند؟نقوش هنر اسالمي 
و مليله کاري عليرغم تکرار، بي نظمي، بي انتهايي، نا همواريو غيره در کل از يک نظم خاص پيروي مي کنند و 
داراي تعادل هستند (کثرت در عين وحدت).نقوش مليله کاري، نقشمايه هاي هنر تزئيني اسالمي و فراکتال ها از 

طبيعت بهره گرفته اند به عبارت ديگر هر سه منشا طبيعت دارند.
طبيعت، دستاورد بهترين معمار هستي يعني خدا و بهترين سرچشمه الهام انسان است. همچنين در بررسي 
نوع نقوش مليله کاري مي توان گفت که نقوش داراي باالترين حد تجريد و انتزاع هستند، همانند نقشمايه هاي 
هنر اسالمي. هنرمند مليله کار زنجاني گويي نقوش مليله را به مثابه ابزارهاي بکار برده تا بازتاب ايدئولوژي 
حاکم بر جامعه اش باشد و مخاطب را وادار به معناسازي در گفتمان خاص فرهنگي خود (گفتمان غالب شهر 
زنجان مذهب تشيع است) نمايد و در نهايت باعث تعامل اجتماعي بين هنرمند و مخاطب مي شود. هر نقش 

 بررسي نقوش مليله کاري  زنجان و 
تطبيق آن با نقشمايه هاي  هنر تزئيني 
خالي نقش اصلي است نقش واو مليله احتماًال از دگرديسي اسالمي و مدل هندسي فراکتال/ ٥٩ - ٧٥

موتيف جغد بوجود آمده است١ و در بين مردم زنجان جغد 
بسيار شوم و پيام آور مرگ است و در مورد موتيف جغد 
مي توان به نمادهاي زير در فرهنگ هاي مختلف جهان نيز 
اشاره کرد: ١. جغد در نقش برجسته  سومري مربوط به 
پرستش در اوايل هزاره دوم پيش از ميالد الهه مرگ  را نشان 
مي دهد. ٢. برخي ظروف تدفيني در چين از دوره سلسله 
شانگ (اواخر هزار دوم قبل از ميالد) به شکل جغد (هيسائو 
بود. ٣. جغد در نظرمردم چين و ژاپنپيام آور مرگ (نماد 
ناسپاسي فرزند) بود. ٤. جغد نشان ياما، خداي زير زمين 
نزد هندوان بوده و ٥. در تمثيالت دوره رنسانس موتيف 
جغد نشاني از تجسم شب و خواب بود (هال، ١٣٩٤، ٤٢). 
مليله کاري داراي نقوشي کامل بوده و ضمن بروز نشاط 
و سرزندگي، تداعي کننده قانون طبيعت در جامعه است. 
نقش هايي از قبيل گنجشک، برگ، اشک و بته جقه هرکدام 
به نوعي يادآور زندگي و حيات بوده و جهت تکميل شدن 
(زندگي) بسيار  نقش واومليله  آنها  نقش ها و مفهوم  اين 
ضروري به نظر مي رسد. نقش واو مليله مثل موتيف جغد 

داراي دايره هاي بوده که در مليله کاري تعداد اين دايره ها 
بستگي به ماهيت خود مليله دارد. اين نقش گويي به اين 
دليل شکل گرفته که به بيننده وجود مرگ را يادآوري کند و 
تأکيدي بر ناپايداري زندگي داشته باشد.نقشمايه سه چهار 
چشم مليله: از سه الي چهار نقش دايره اي تشکيل شده و در 
کنار هم مورد استفاده قرار مي گيرند. هرگاه اين نقش هاي 
دايره مانند از دايره اي تو در تو تشکيل شود به نحوي که 
فضاي خالي باقي نماند نقش کور مليله ناميده مي شود. اين 
نقشمايه ها به لحاظ فرم مشابهت فراواني با نقوش ختايي و 
اسليمي دارند.نقوش دايره مانند مليله کاري به لحاظ فرم و 
ماهيت خود نقوشي کامل بوده که چون داراي تکرار هستند 
احتماال تداعي کننده مفهوم حيات و مرگ در اسالم است. در 
نقوش هنر تزئيني اسالمي شمسه هايي قابل مشاهده است 
و طرح هاي اسليمي ديده مي شود که در قالب دواير درهم 
تنيده و حلقه هاي درهم پيچيده آمده است. گويي نقوش با 
بي انتهايي متذکر اين نکته مي شوند که بعد از مرگ ادامه 
حيات با رستاخيز صورت مي پذيرد.در شکل هاي جدول١به 

وضوح اين مشابهت ديده مي شود.

١.  در بين مردم زنجان جغد بسيار 
شوم و پيام آور مرگ است و در مورد 
موتيف جغد مي توان به نمادهاي زير 
نيز  جهان  مختلف  فرهنگ هاي  در 
اشاره کرد: ١. جغد در نقش برجسته  
سومري مربوط به پرستش در اوايل 
هزاره دوم پيش از ميالد الهه مرگ را 
نشان مي دهد. ٢. برخي ظروف تدفيني 
در چين از دوره سلسله شانگ (اواخر 
هزار دوم قبل از ميالد) به شکل جغد 
بود. ٣. جغد در نظر مردم چين و ژاپن 
پيام آور مرگ  (نماد  ناسپاسي  فرزند) 
بود. ٤. جغد نشان ياما، خداي زير 
در   .٥ و  بوده  هندوان  نزد  زمين 
تمثيالت دوره رنسانس موتيف جغد 
نشاني از تجسم شب و خواب بود 

(هال، ١٣٩٤، ٤٢).



شماره۵۰  تابستان۹۸
۷۵

فصلنامة علمي نگره

مليله کاري به دليل انطباق و مشابهت بسيار بااليي که با نقوش هنر اسالمي دارد، داراي اصالت و ديرينگي 
بوده و به نوعي بازتابي از ماهيت مذهبي شهر زنجان و هنرمند مليله کار است. با آگاهي يافتن از دوره هاي 
تأثير گذار در هنر مليله کاري ايران، آنچه جاي بررسي بيشتري دارد اين است که چه عواملي موجب پيدايش، 

رشد و گسترش اين هنر شدهاست. 

منابع و مآخذ
آژند، يعقوب،١٣٩٣، هفت اصل تزئيني هنر ايران، تهران، پيکره.

آميه، پير، ١٣٧٢،تاريخ اسالم، ترجمه شيرين بياني،تهران،دانشگاه تهران.
اربابي، سميه، ايماني، الهه، ١٣٩٢. بررسي روند تکامل زيورآالت مليله از دوران هخامنشي تا سلجوقي، پژوهش 

هنر،شماره ٦٣: ٩٥ تا ١٠٠. 
ايراني ارباطي، خزايي، محمد،١٣٩٦. نمادهاي جانوري فُره در هنر ساساني، فصلنامه نگره،شماره٤٣: ١٩ 

تا٣٠.
بلخاري قهي، حسن،١٣٩٤، قدر (نظريه هنر و زيبايي در تمدن اسالمي)، تهران، سوره مهر.

بلر، شيال، بلوم، جاناتان،١٣٩٤، هنر و معماري اسالمي١ و ٢. ترجمه يعقوب آژند، تهران، سمت.
بليالن اصل، ليدا، ستارزاده، داريوش، خورشيديان، ساناز، نوري، مريم،١٣٩٠. بررسي ويژگي هاي هندسي 
گره ها در تزئين هاي اسالمي از ديدگاه هندسه فراکتال، فصلنامه مطالعات شهر ايراني اسالمي، شماره ٦: ٨٣تا ٩٥.

پاکباز، رويين، ١٣٩٥، دايرة المعارف هنر جلد ١، تهران، فرهنگ معاصر.
حاتم، غالمعلي، ١٣٩٣، هنر و تمدن اسالمي١، تهران، دانشگاه پيام نور.

حاتم، غالمعلي، عليزاده ميرکالئي، ١٣٩٣. بررسي تطبيقي هنر مليله کاري قبل و بعد از اسالم، دو فصلنامه علمي 
پژوهشي مطالعات تطبيقي هنر، شماره ٧:  ١١٩ تا ١٢٩. 

حيدري، محمدجواد، شکوهي، علي، ١٣٩٥. مطالعه تطبيقي مورفولوژي بافت هاي قديم و جديد شهري بر اساس 
مدل فراکتالي (مطالعه موردي: محالت منتخب از بافت قديم و جديد شهر زنجان)، مجله جغرافياي اجتماعي 

شهري، شماره ٦: ٣٩ تا ٦٢.
 خليل زاده مقدم، مريم و صادق پورفيروزآبادي، ابوالفضل، بررسي تطبيقي نقوش پارچه هاي صفوي و 

گورکاني، فصلنامه علمي- پژوهشي شماره٢١، بهار١٣٩١، نشريه نگره، ١٨ صفحه از ٢٠ تا ٣٨. 
رهنورد، زهرا، ١٣٩٤، حکمت هنر اسالمي، تهران، سمت.

ضابطي جهرمي، احمد، ١٣٩٤، پژوهش هايي در شناخت هنر ايران.
مبيني، مهتاب، فتح اللهي، نوشين،١٣٩٣. بررسي جايگاه هندسه فراکتال در هنر و چگونگي ظهور آن در هنرهاي 

تجسمي، دو فصلنامه دانشکده هنر دانشگاه شهيد چمران اهواز، شماره ٦: ٧ تا ٢٣.
ميريان، ميثم، ١٣٩٠. نقش فراکتال ها در هندسه، رياضيات و ارتباط آن با نقوش اسالمي در ابنيه ها و مساجد 

ايران، کتاب ماه هنر، شماره ١٥٩: ٨٦ تا ٩٥.
 نادري فر، حميدرضا، احمدي باروق، سولماز، ١٣٨٩. هندسه معنا گرا و تبلور آن در ساختارهاي هنر اسالمي 

(با تاکيد بر معماري مسجد ايراني)، کتاب ماه هنر، شماره ١٤٦: ٢٤ تا ٣٣.



Scientific Quarterly Journal                                            faculty of art Shahed university 

 Autumn  2019 - NO 50

Mobinani, Mahtab, Fathollahi, Nooshin, The Study of the Position of Fractal Geometry in Art 

and its Appearance in Visual Arts, Two Journal of Art, Shahid Chamran University, Ahvaz, No. 

6, Fall and Winter 2014, Pp7 - 23.

Moghddam Khalilzadeh,Maryam,Sadeghpour Firouzabadi,Abolfazl,A comparative study on 

desighn of Gurkanid and Sasavid Txtiles,M.A.Reaserch Of Art, Shahed University,No 21,Spring 

2012,Pp20 to38.

Naderifar, Hamid Reza, Ahmadi Barough Solmaz,Autumn 2010 Semantic geometry and its 

representation in the structures of Islamic art (with an emphasis on the architecture of the Iranian 

mosque), Ketabma Honar, No. 146, November, Pp24 - 33.

Pakbaz, Ruyiin, 2016, Encyclopedia of Art Vol. I, Tehran, Farhang moaser.

Rahnavard, Zahra 2015 Wisdom of Islamic Art, Tehran.

Zabeti Jahromi, Ahmad, 2015, Researchers in the Knowledge of Iranian Art.

12/162    Abstract



Scientific Quarterly Journal                                           faculty of art Shahed university 

 Autumn  2019 - NO 50

collectors, which are not easy to access. One of the most important ways to realize the history of 

filigree works is to recognize the forms and motifs common to the filigree and find the origin of 

the motifs and their transformation over time. Iran has long hosted many civilizations from the 

past. The filigree works have been obtained from two periods of before and after Islam. These 

artifacts range from very basically decorated works to sophisticated ones. They have common 

features in the style of decoration and building method; features like the use of tap and dies of 

wires and delicate soldering as well as the use of abstract forms that are in fact the foundations 

of today’s filigree art. What was considered the goldsmithing work in the pre-Islamic era, slowly 

moved towards independence after the advent of Islam and during the reign of early Muslim 

rulers until it became of great importance in the Samanid era, that is a pinnacleof developments, 

and in the Seljuk era, that is the determinant of the policy of this art; then, during the Safavid 

era an art was finally formed, called filigree. Moreover, today’s filigree art had been invented in 

theAfsharid and Zand periods when some of the motifs invented in the late Safavid era came into 

being and later emerged in various forms in the Qajar period as well. Zanjan was established as 

the center and the largest production location of filigrees in the Qajar era.

Now, the objectives of this study are:1- Introducing filigree, recognizing motifs and common 

themes in Zanjanfiligree2- The rate of impact of Islamic decorative art motifs on filigree motifs. 

3- The degree of similarity of filigree motifs to the Islamic art themes based on fractal geometric 

theory.

Keywords: Filigree, Decorative Motifs, Islamic Art, Zanjan, Fractal
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 One of the most popular arts in Zanjan is filigree which is a branch of the art of metalworking 

and is mainly made of high-grade silver metal.In filigree, silver bullions are made with a rolling 

machine in the shape of quadrilateral narrow wires with which small designs are made by 

putting them together and soldering them. The purpose of this essay is to introduce filigree and 

to identify the common designs and motifs in the filigree of Zanjanas well as the effectiveness 

level of the filigree patterns from pre-Islamic and Islamic eras, and the similarity of filigree 

patterns with Islamic-art motifs based on the geometric theory of fractals.The present article 

seeks to answer these questions: 1) What are the origins of some Zigzag filigree designs? 2) 

What types of motifs are common and used in Zanjan filigree and Islamic decorative art? 3) 

Are filigree designs compatible with Islamic art designs based on Fractal theory?The research 

method of this study is analytical-descriptive and the method of data collection is library 

research. The results indicate that the origins of some filigree patterns are from ancient Iranian 

patterns, some patterns are taken from the invaders to the eastern borders of Iran as well as the 

geometric vegetative and simplified (stylized) patterns of the Islamic period.These patterns with 

other filigree elements form a complete semantic system. The findings also showed that there 

is a balance in natural fractal patterns.Patterns of Islamic art and filigree, despite repetitions, 

irregularities, endlessness, incompatibility, etc., follow a particular order in general and they are 

balanced (unity despite plurality). Filigree designs have used the elements of Islamic decorative 

art and fractals from nature. In other words, all three are of natural origin.

Zanjanfiligree works are part of the fine Iranian metalwork art which production has undergone 

changes in recent years. The existing works in the art of filigreeare largely different from the 

old filigrees. Despite their apparent differences, the researchers categorize these works into a 

single collection. Although metalwork art has been referred to in many Iranian art history books, 

less attention has been paid to filigree. On the other hand, many of them have been lost due to 

the possibility to melt the filigree works, and few are available in some museums or owned by 
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