
 در طول زمان یاسالم هندسی نقوش یتکامل ریسچگونگی  

 

 د،یپردازب تیجذاب نیاگر به عمق ا . منحصر به فرد خود را دارد تیجذاب رایمعاصر باشد ز یتواند الهام بخش معماریم یاسالم یمعمار

 ر،یآزادانه از تصاو نیشیپ یمعمار یهاسبکبا وجود این که دارد.  یمیاسل یهندس یبا الگوها یادیشد که ارتباط ز دیمتوجه خواه

 یاسالم یمعمار کردند،یخود استفاده م یهابه ساختمان یشناختییبایافزودن ارزش ز یبرا واناتیو ح نانسا یهانقوش و مجسمه

 کند. یرا ط ریهمان مس توانستینم

به کار ها، درها، گنبدها و مناره ها سقف وارها،ید یبر رو ینیعناصر تزئ همچون  یاسالم ینقوش هندس، های طوالنیمدت یبرا

 اسیاستفاده نامناسب از نظر دقت مق معموال موجب نوع تزیینات نیها و کدها در مورد کاربرد ادستورالعمل نبود، وجود نیبا ابرده شد. 

  .شودیم یسبک معمار مطابقت و یزمان

مسلمانان در  هیبود که فتوحات اول ییهانیسرزم ریو سا ینیالنهر نیب ،یرانیا ،یزانسیب ،یروم یمتاثر از معمار یاسالم هیاول یمعمار

قرار  یو هند ینیچ یمعمار ریتحت تأث زین یجنوب شرق یایدر شرق، با گسترش اسالم به آس شتریقرن هفتم و هشتم فتح کردند. ب

 گرفت.

 :آید این کهالتی برای همه پیش میسوا

 شدند؟  یمعرف یاسالم یبه معمار  یاسالم ینقوش هندس یچه زمان 

 شد؟  یمعماران و صنعتگران مسلمان معرفبه  یچه زمان  یاسالم ینقوش هندس هر نوع

  ؟پیدا کردندتوسعه  یالگوها کجا و توسط چه کس نیا 

پس از شما است.   یاسالم ینقوش هندسمربوط به  اطالعات یآوراست که هدف ما جمع یفیتوص یکردهایبر رو یمبتن مقاله نیا 

 کنیم که این مقاله رو مطالعه فرمایید.دعوت می



 نفوذ کرد؟ یاسالم یو چگونه در معمار یهندسه چه زمان

 یایو آس رانیا انه،یخاورم منطقه در یو فناورعلم  ریتوان با رشد چشمگیرا م یاسالم یهنر و معماربه وسیله هندسه  استفاده گسترش

 تیو سانسکر یونانی از جمله ییهااز زبان یبا ترجمه متون باستان توسعه ای نیقرن هشتم و نهم مرتبط دانست. چن دوره در طول یمرکز

  .شدانجام 

 یماد یهاتیفیدهد، نه کیآنها نشان م یمعنو یهایژگیرا با و اءیو اش عتیطب یاست که هنر اسالم یا وهیاز ش یاستفاده از نقوش بخش

 ی. حروف عربندیگویم ینقوش عرب نیکنند و به ا یاستفاده م یاهیمکرر اغلب از نقوش گاسالمی  یآنها. نقوش هندس یو جسمان

 است. مرسوم  زیشده ن فیتلط

 

 هندسی چیست؟ و الگوی نقوش

ها و یمنحن ا،یاست که به خطوط، زوا اتیاضیاز ر یدارند. هندسه شاخه ا اتیاضیدر ر شهیر یهندس یالگوها ست؟یچ یهندس یالگو

 کنند.یاست که خود را تکرار م گریعناصر د ای ریاشکال، تصاو اء،یشامل اش یهندس یالگو کیاساساً،  شود.یاشکال مربوط م



 

 به چه صورت است؟ یاسالم یطرح کاش

 یا دهیچیپ یهاشده، تکرار شده و در طرح بیشده است که با هم ترک لیتشک یاز اشکال ساده ا یمیاسل یهایدر کاش یهندس نقوش

. یچهار وجه یها یچند ضلع گریا و ده. مربعرهیدهند: دایم لیرا تشک یمیاسل یکاش یهااکثر طرح یقرار گرفته اند. چهار شکل اصل

 (رهیدا کیمرتب شده در  یمثلث ها و مربع ها ایستاره ها )

 یمیاسل یانواع نقوش هندس

قواعد  ریخلق کردند. آنها تحت تأث سینف اتیبا جزئ یاالعادهفوق یهانماها، نقشها و قطبکشبا استفاده از خط یصنعتگران اسالم

سد، به نظر بر دهیچیالگو پ نیرسانده اند. هر چقدر هم که ا یدیباستان قرار گرفتند که هنرمندانه آنها را به سطح کامالً جد ونانی یاضیر

و در مناطق مختلف  افتهیالگوها با گذشت زمان تکامل  نیخطوط و اشکال تکرار شده است. ا یسر کیشبکه و  کیبر اساس  شهیهم

 ن،ی. بنابرارفتندمیشد. یو سقف استفاده م واریپرده و البته د ،یچوب شنیپارت چه،یقال ،یسفال، کاش نیتزئ یکرده است. از آنها برا رییتغ

از  یهستند. برخ یا رهیدا یهاشبکه یو بر اساس الگوها شوندمنشا میها رهیهماهنگ دا یهاربخشیاز ز  یاسالم ینقوش هندس همه

 یاسالم یاست که تمام الگوها یو مرکز آن نقطه ا رهیدا .وحدت اسالم است تبیین یبرا یراه رهیاز دا فادهکه است پژوهشگران گفته اند

 .دارد دیو نقش مکه تاک گانهی یاست که بر خدا ینیدیک سمبل  رهیدا. شودیاز آنجا شروع م

که  ،یستاره ا یهایهستند. چند ضلع یو هشت ضلع یسازنده مانند شش ضلع یهایبر اساس چند ضلع  یاسالم ینقوش هندس اکثر

  یاسالم ینقوش هندس تکاملشوند. یم جادیسازنده ا یها یهستند، با اتصال رئوس چند ضلع  یاسالم ینقوش هندس یعناصر اساس
 یهاها و ستارهی( تا چند ضلعیشش ضلع یعنیشکل ) نیها از ساده تریضلع دکند که در آن چنیساخت دنبال م یرا برا یدشوار ریمس

 اسالمی استفاده کرده اند بیان کردیم. شوهایی از این ساختارها که از نقنمونهدر ادامه  .شوندیتر ساخته م دهیچیپ

 یامو یمعمار  

 مرسوم شد. یاسالم یدر معمار یساسان یبرگرفته از معمار یو گل یاهیقرن هشتم، نقوش گ لیاواخر قرن هفتم و اوا دراین معماری 

بنا با نقوش  نی. ادساخته ش الدیپس از م 691-688 یهادوره، گنبد صخره است که در سال نیمانده از ا یمحبوب باق یاز بناها یکی

  زینت داده شده است. اریبس یو هندس یاهیگ



دار گل هیاول ینیتزئ یالگوها.شد لیدمشق به مسجد بزرگ دمشق تبد یحیاز معبد مس یقابل توجه یهابخش الد،یپس از م 705سال  در

 یاصل زیآن ن یهندس یهاطرح نیو مرمت شد. بنابرا ریچند بار تعم اطیدمشق. کف ح یعیانداز طبو چشم یغن یهاباغ هیبودند، شب

که باقی مانده  یامو یمشترک معمار یهایژگیاز و یاهیگ ناتییتزدهد، اما ینشان نم یندساز استفاده از نقوش ه ینشانه ا چیه. ستندین

 است.

 انیعباس یمعمار  

 یانمونه .شد مرمت الدیپس از م 836ساخته شد و در سال  الدیپس از م 670 اوایل سالکه در  در کشور تونس، روانیبزرگ ق مسجد

 زین ییابتدا یشده است، اما اشکال هندس یطراح یو گل یاهیبنا عمدتاً با نقوش گ نیا ناتییاست. تز یاغالب ،انیعباس یاز بناها یعال

 شود. یم دهیدر آن د

 ینقوش هندسقرن نهم،  انی. در پاآیدبه حساب می ینقطه عطف یاسالم یبه معمار یهندس یالگوها یابن طولون از نظر معرف مسجد

 یجنبه ها گریبر د یگسترده هندسه به طور قابل توجه ریتأث مورد استقبال گرم معماران و صنعتگران مسلمان قرار گرفت. اسالمی

 گذاشت.  ریتأث یاسالم یمعمار

 یهایاز آجرکار قیدق یهندس یهامقرنس و نقش ناتی( با تزئیالدیم 1233) هی( و مدرسه مستنصریالدیم 1230در بغداد ) یعباس کاخ

 هستند.  یدوره سلجوق لیو اوا یاواخر عصر عباس یو فنون معمارسنن  یعال ندهیها نماسازه نیا اند.شده نیتزئ یشده و سفالکنده

 تیمحبوب انیدر عصر عباس یسفال و آجرکار ،یشده، سنگ، گچ بر یچوب حکاک ،یوارید یمانند نقاش یمعمار ناتییو تز ناتییتز

 کرد.  دایپ یادیز

 

 یریگ جهینت

 نییرا تع یهندس یهاو نقش یاسالم ورآالتیحاکم، تنوع ز یهاغالب در دوران سلسله یو سبک زندگ یامنطقه ریتأث گیچگون مقاله نیا

هستند. گذشته از اصالت،  یماسال ناتیتزئ نیرتریشدند، فراگ یکه در اواخر قرن نهم معرف ینقطه ا 8و  6 هیپا یهندس یالگوها. کندیم

در تمام عناصر ساختمان، از پوشش کف تا  یناتییتز نی، معماران را به استفاده از چن اسالمی ینقوش هندس نیدر ساخت ا یسادگ



 یهندس یهاو نقش ورآالتیکمتر به ز یاهل آناتول ،یاسالم یکشورها گریبرخالف معماران و صنعتگران د. تشویق کردسطوح مناره، 

 تمرکز کردند.  یاصل یزیمانند فرم و برنامه ر ،یمعمار گرید یهابر جنبه شتریب توجه داشتند. آنها

کنند که از نظر  یرا طراح یقیو دق فیظر اریبس ناتیکرد تا تزئ قیمعماران را تشو ک،یدر دوره ممال داریو اقتصاد نسبتاً پا دولت

ماندند، اما فقط بر مناطق  یمحبوب باق یاسالم یایو اسپان قایدر شمال آفر ینقطه ا 16 دهیچیپ یمنحصر به فرد هستند. الگوها یدگیچیپ

 داشتند. یاندک ریو منطقه مغول تأث یآناتول ران،یمانند ا یشرق

متقارن و اصرار آنها  یبه طرح ها یبتوان آن را به عالقه صنعتگران هند دیدر شبه قاره هند رواج داشت که شا یساده تر یالگوها

 یپوشش نیبه چن یابیشود، دست یاستفاده م دهیچیپ یکه از الگوها یآالت نسبت داد. هنگام وریبا ز یرونیبر پوشاندن تمام سطوح ب

 دشوار خواهد بود.

 ریچاپ و سا ش،یصفحه نما چه،یشده است. از آنها در مبلمان، قال رفتهیهنوز هم تا به امروز به اشکال مختلف پذ یاسالم یالگوها

ساختمان  یاوقات در نما یگاه ن،یبدهد. آنها همچن یا انهیخاورم یمختلف رنگ و بو یشود تا به فضاها یاستفاده م ینیعناصر تزئ

 شوند. یبرجسته م یشهر و موسسات فرهنگ یااز ساختمان ه یمانند مساجد، و برخ ییها

که  یاز هنرمندان یاری. بسدیکن جادیکه چگونه آنها را ا دیرینگ ادیکند، پس چرا  یشما را مجذوب خود م قیدق یالگوها نیهندسه ا اگر

 اریدر اخت گانیبه صورت را نیبه طور خاص تخصص دارند، دانش خود را به صورت آنال یاسالم یدر الگوها به طور عام و الگوها

 که تمایل دارند یاد بگیرند.  کذارندافرادی می

 : نایبرند ورت تیمز

 .باشدیسازه م یعمران یها تیفعال یو اجرا یداخل ونیمتخصص در امر دکوراس یکادر نایورت یمبنا با برند تجار میت

 یو مهندس یفن میو مشاوره توسط ت یساختمان تیهو جادیو ا یشناس سبک. 

 ازیمتناسب با سبک مورد ن یمعمار یو ارائه پالن ها یطراح. 

 و اصالح طرح متناسب با بوجه پروژه. یالیو ر یفیک زیآنال 

 بیو تخر یو بازساز یتحقق دوره پروژه ازجمله نوساز یبرا ییاقدامات اجرا یبند تیو اولو یزمانبند. 

 زاتیمصالح و تجه یفیک یو بررس زاتیتجه نیتام. 

 متخصص و متعهد. میطرح توسط ت یاجرا 

 و خدمات ساالنه. یفیک نیتضم ارائه 

 و سقف ساختمان یکار نهیساختمان و پت یساخته و سبک  و نقاش شیپ یوارهاید یریکارگ به 

 (اتاق کودک و یطراح نت،یکاب یآشپزخانه، انتخاب و طراح ونی)دکوراس یداخل یطراح… 

 نتیکاب انواع(mdfممبران و نتیکاب ،ی، پانل روکش چوب)… 

 یسرپناه برا کی می. ما باور داردیکن یتا شما راحت زندگ میینجایواقع شود. ما در ا دیشما مف یمقاله توانسته باشد برا نیا  میدواریام

 هنر ما است. تیو خلق رضا ستین تیشما آخر رضا

حس خوب  جادیو ا یبهبود یرا برا یریی. هر تغدیملک سکونت کن کیدر  دیخواهی. اگر مدیرا بفروش برسان یملک دیخواهیاگر م شما

 .دیمتخصص را درکنار خود داشته باش کی دیدار ازین یخود رقم بزن یرا برا

 .دیکه به ما اعتماد کن میکنیاز شما درخواست م ن،یمتخصص انتخاب کرد کیو مارا بعنوان  دیافتخار داد اگر

 021-22305566تماس:  شماره


