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 چکیده

مایهاز بحث برانگیزترین موضوعات هنر و معماری اسالمی، تأثیرپذیری نقش
مطرح  ی و مسائلهای ترسیماز روش هاآنرفته در  کارها و تزئینات هندسی به

و تداوم  از محققان نوعِ ترسیم رخیهای ریاضی است. به باور بشده در رساله
به شکل سینه به سینه بوده و  و معماران گرانصنعتها در میان مایهاین نقش

های ریاضی ندارد، در مقابل پارهدر رساله موجودهایِ ارتباطی با دستورالعمل
وامدارِ مسائل  اریهای هنر و معمنگاریاند که هندسهای دیگر بر این عقیده

های ریاضی است. بررسی ساختار تزئینات مورد استناد هریک از لهترسیمیِ رسا
که این نقوش براساس دو ساختار کامالً متفاوت  کندمیاین دو طیف مشخص 

این ساختارهای متفاوت و جستجوی  ۀمطالع این پژوهشاند. هدف ترسیم شده
 تست. بدین جههاآنهای ریاضی و تحوالت با رساله هاآنارتباط هریک از 

ها به هنر پژوهش از یک سو به بررسی نقوشی پرداخته است که از دیگر تمدن
ن رواج یافته است، و از سوی و معمارا گرانصنعتاسالمی وارد شده و میان 

مجموعه نقوشی در هنر اسالمی را مورد توجه قرار داده که در ساختاری  دیگر
آغازین احتمالی  ۀطآمده است. نق های ریاضی پدیدجدید و مرتبط با رساله

تاریخ و  رسدمرتبط به نظر می های ریاضیساختار نوع دوم که با رساله
های هندسی با موضوع ترسیم نقوش در آن جغرافیایی است که نخستین رساله

های ریاضی با رساله ۀاند، زمانی در حدود قرن سوم هجری و ترجمشکل گرفته
گیری و میان شکل ۀجستجوی رابط ۀ پژوهشلأپرگاری. مس ۀمحتوای هندس
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پرگاری و انواع تزئینات هندسی در  ۀدانش هندسهایی با موضوع رسالهگسترش 
است. این پژوهش  سامرا، پایتخت خالفت اسالمی در قرن سوم هجری معماریِ

شناسی توصیفی تحلیلی و گردآوری روش ۀپای دارای محتوایی کیفی و بر
زمان با دهد که همست. نتایج پژوهش نشان میای ااطالعات از نوع کتابخانه

ترسیم و نقوش حاصل از  ۀشیو های ریاضیپرگاری در رساله ۀتوجه به هندس
به عنوان اسلوبی جدید از ترسیم نقش  در هنر و معماریِ قرن سوم هجری هاآن

 تردیمیساختار ق ۀپای مورد توجه قرار گرفت و در کنار تزئینات ترسیم شده بر
پرگاری در  ۀگرفته شد. روندی که به موازات گسترش مسائلِ هندس کاربه

ن در قرو راسلجوقی  «گره»ه سرانجام سبک هندسی موسوم ب های ریاضیرساله
 آورد. چهارم و پنجم هجری پدید

معماری  ،های سامرابریهای هندسی، گچرساله ،تزئینات هندسی ها:کلیدواژه
   .، هنر عباسیۀ پرگاریهندس ،سامرا
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 قدمهم

نگاری در هنر و معماری اسالمی، هندسه ۀجایگاه ویژ در بارۀرغم توافق پژوهشگران به
پرگاری از مناقشه برانگیزترین  هندسۀهای میان این تزئینات و رساله رابطۀنوع 

ارتباط بودن این دو موضوع های هنر و معماری اسالمی است. بیموضوعات در پژوهش
نظرات دو سوی این طیف  هادر رساله موجودهای از روش تزئینات و الگوبرداری

شود. برای درک این نتایج مختلف باید چند نکته را در نظر داشت. گسترده را شامل می
ایش تمدن پید ۀاز همان نخستین سد آمیز، کاربرد تزئینات هندسیابهام نکتۀنخستین 

در هنر و معماری است. شاهد این گفته،  های هندسیاسالمی و پیش از تحریر رساله
کاری های موزائیکویژه در کفپوشکار رفته در بناهای اموی، بهتزئینات هندسی به

تر دارند و در تمدن ایران ای طوالنیشده و نورگیرهاست. این نمونه از تزئینات تاریخچه
شاهدی بر  این امراند. یونانی نیز مورد استفاده بوده-ساسانی و هنر و معماری رومی

سنت انتقال سینه به سینه نقوش هندسی بوده که مورد تأکید برخی محققان هنر اسالمی 
ارتباط میان  هاآنهایی ریاضی است که در مناقشه برانگیزِ دیگر، وجود رساله نکتۀاست. 

کار رفته در هنر و معماری قابل مشاهده است. های بهدستورات ترسیمی و نقش مایه
اند که هدف از نوشتن رساله را هایی همراهو مقدمه هاوانبا عن هااز این رسالهبرخی 

ن ، معماران و هنرمندان( عنواگرانصنعت)طیفی گسترده شامل  «اعنّصُ»کاربرد آن برای 
 ابطۀر ها با اتکا بر یکی از نکات فوق انجام شده و بیشتراند. بسیاری از پژوهشکرده
ینات هندسی پس از قرن سوم ئر و معماری را در اوج کاربرد تزها و تزئینات هنرساله

است روشی متفاوت را به کردهسعی  1اند. پژوهش پیش روهجری مورد توجه قرار داده
بندی این تزئینات بپردازد. بررسی های ترسیم نقش به دستهگیرد و بر اساس روش کار

شناسی توصیفی تحلیلی نشان میشای با استفاده از رواین مجموعه مطالعاتِ کتابخانه
 و روشِ متفاوت ترسیمِ نقوش هندسید بازۀ تاریخی و جغرافیایی مورد مطالعهدهد که در 

کارگیری ساختارِ اند. نخست، بهقابل شناسایی است که تزئیناتی متفاوت را پدید آورده
                                            

بررسی »ای با عنوان اند، در مقالهبه موضوع تزئینات هندسی پرداخته این مقاله در دو مقاله پیش از ایننویسندگان  .1
تزئینات هندسیِ قرن چهارم هجری و شکل «سلجوقی ۀها و ساختار تزئینات هندسی در آثار هنری ایران دورزمینه

ی عملی بوزجان ۀهندس ۀنقش رسال» ۀ. همچنین مقالبررسی شده استسلجوقی  ۀدر دور «گره»گیریِ سبک شاخص
گران، هنرمندان و عملی بوزجانی بر صنعت ۀهندس ۀتأثیر رسال« سلجوقی ۀگیری تزئینات هندسی آثار دوردر شکل

است. پژوهش پیش رو، در جستجوی آغاز این توجه  کردهتزئینات هندسی سلجوقی در قرن چهارم هجری را مطالعه 
های آن در هنر و معماری اسالمی و ارتباط آن آمده از دستورالعمل پدید هویژ اری و تزئینات هندسیِبه ترسیمات پرگ

 در قرن سوم هجری است.  های ریاضیبا رساله
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در هنر و معماری اسالمی و حتی  های ریاضیایجاد نقشی است که قبل از پیدایش رساله
ی جدید در ترسیم تزئینات هندس، و دیگری، ساختاری شده استاستفاده میپیش از آن 

 های ریاضیِ قرن سوم هجری مطرح شده است. زمان در رسالهکه هم است

 پژوهش ۀپیشین
ه مورد توج 1325های ویوله در سال تزئینات معماری سامرا نخستین بار با گمانه زنی

های باستانکاوش آلمانی به سرپرستی ارنست هرتسفلدقرار گرفت، پس از آن گروهی 
های طرح از برداشت 680حدود  شاملای که مجموعه کردندآغاز  را در سامراشناسی 

ای از تصاویر آن منتشر شده یادداشت و مجموعه ۀوی به همراه چند دفترچ
ن برداشت از تزئینات معماری تری(. این مجموعه مهم (Herzfeld, 1923است

هایی سه گانه از تزئینات سامرا ارائه داده است. و بر اساس آن هرتسفلد سبک سامراست
 تزئینات معماری سامرا تحتبه  هاپژوهش بیشتردر  هاپس از انتشار این مجموعه کاوش

 هایی چون:است. نمونه شدهاسالمی توجه  دورۀترِ هنر و معماری عنوان گسترده

 ؛(332-321 ،1393)کرسول، گذری بر معماری متقدم مسلمانان  -

 ؛(76-65 ،1391)گرابار و دیگران،  معماری اسالمی -

 ؛(135-127 ،1389)گلرو نجیب اغلو،  هندسه و تزئین در معماری اسالمی -

 ؛(47-42 ،1386)هیلن براند،  هنر و معماری اسالمی -

، 218 ،1395؛ 219-211و 183 ،1379)گرابار،  گیری هنر اسالمیشکل -
 ؛(247-267

 ؛(110-107 ،1394)اتینگهاوزن و گرابار،  هنر و معماری اسالمی -

 ؛(40-37 ،1368)کونل،  هنر اسالمی -

 ؛(37-33 ،1375)رایس،  هنر اسالمی -

 ؛(409-398 ،1393)هیلن براند،  معماری اسالمی -

- A companion to Islamic Art and Architecture (millwright, 

2015); 

-  the Abbasid palace an analytical study of its wall-ornaments 

(Al-khazvini, B.M, 1969) . 
مان ه بوده استهایی نیز که تزئینات سامرا عنوان اصلی پژوهش در معدود پژوهش

مبنای اصلی مطالعه بوده است. نمونه  ۀ تعریف شده توسط هرتسفلدگانساختار سه
 یی چون:ها
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- The Historical Topography of Samarra (Northedge, 2007); 

- “A Restrricted Gaze: The ornament Of the Main Caliphal palace 

of Samarra” (saba, 2015); 

- “A Brief Note on early Abbasid stucco decoratino. Madinat al-

al- far and and the first Friday Mosque of Isfahan” (Luigi, 2017)  
ست. متفاوتی انجام شده ا ۀدر پژوهش پیش رو بررسی تزئینات معماری سامرا با شیو

اصلی ترسیم نقوش هندسی  ۀهرتسفلد، دو شیو ۀگانهای سهبه جای مبنا قرار دادن سبک
الگویی کهن در ترسیم نقوش هندسی است که به ساختار  ۀ نخستاست. شیو شده مطالعه

ها به هنر و معماری دوران اسالمی معروف بوده و از سایر فرهنگ «جدول»یا  «شبکه»
هرتسفلد به آن توجه نشده است،  ۀگانبندی سهراه یافته است. الگوی دیگر که در تقسیم

شدن رساله نوشتهزمان با ساختار ترسیمات پرگاری است که پس از نهضت ترجمه و هم
های هندسی با موضوع ترسیمات پرگاری به الگویی جهت ترسیم نقوش منتظم در هنر 

 نخست پیدایش و گسترش بدیل گردید. از این رو این پژوهشاسالمی ت دورۀو معماری 
های ریاضی با موضوع ترسیم نقوش هندسی را به عنوان منشأ احتمالی این ساختار رساله

کار رفته در تزئینات های بهمجموع نقش ۀه مطالعب کرده است و پس از آنجدید بررسی 
  جغرافیایی با مرکزیت سامرا پرداخته است. ۀتاریخی و همان محدود دورۀمعماری همان 

 های ریاضی با موضوع ترسیم نقوش هندسیپیدایش و گسترش رساله
ع هایی با موضوبررسی رساله گفته شد گام نخست این پژوهشگونه که پیش از این همان

قرن دوم تا اوایل قرن سوم هجری آغاز روندی است  ۀترسیم نقوش هندسی است. میان
ای بر عصر رنسانس اسالمی شناسیم، مقدمهمی «نهضت ترجمه»که امروزه آن را با نام 
های ریاضی در تمدن اسالمی نیز مربوط به همین پیدایش رساله 1.در قرن چهارم هجری

اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری در بغداد  دوره از حکومت خلفای عباسی در
اقلیدس آغاز  اصولپرگاری، با دو ترجمه از  هندسۀهای هندسی و است. توجه به رساله

 ؛479)ابن ندیم، « یکی معروف به هارونی،... و دومی معروف به مأمونی»گردید 
برای خلیفه هارون الرشید و پس  در قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری(، که 1پورنجف، 

های هندسی از ترسیم ۀبار در ۀ چهارم این رسالهاز آن برای مأمون به انجام رسید. مقال

                                            
، متز؛ مرکز نشر داشگاهی :تهران .تفکر یونانی، فرهنگ عربی ش(.1381در این باره نکـ: گوتاس، دیمیتری. ) .1

فلسفه در عصر  ش(.1379) ل کرمر، جوئل؛ امیرکبیر :تهران .اسالمی در قرن چهارم هجریتمدن  ش(.1393. )آدم
 .مرکز نشر دانشگاهی :تهران .رنسانس اسالمی
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های منتظم محاطی و محیطی است. سرانجام در نوبت سوم جمله ترسیم چندضلعی
بن حنین و با متوکل و به دست اسحاق  دورۀاقلیدس در  اصول»دیگری از  ۀترجم

جبار،  ؛6قرین، ؛ دوست64 )قفطی، «ثابت بن قره حرانی صورت پذیرفت تصحیحات
آوردن اشکال منتظم  برای پدید حلیراه(. این موضوع که روش ترسیمیِ «دایره»مدخل 

ای و در این پژوهش از اهمیت ویژه پرگاری بوده هندسۀدانش  ۀزیر مجموع است
عمل ترسیم و ابزار آن با نوعِ جدیدی ها و دستورالزیرا پیدایش این رساله برخوردار است

 در هنر و معماریِ قرن سوم هجری همراه بود. نگاری از هندسه

توان نخستین نمونه از مسائل و ترسیم اشکال منتظم هندسی با روش پرگاری را می
 ۀ. رسالکردهای ترجمه شده به روزگار بنوموسی، در قرن سوم هجری جستجو در رساله

هاست. هرچند موضوع این رساله علم الحیل این رساله لۀجماز  هشتم پاپوس
لۀ أو مس چند قضیه» در برگردان عربی این رساله که مهم آن نکتۀاما  )مکانیک( است

با  ترسیم به پرگار )موسوم گشادگی تنها با یك هندسی بارۀ ترسیمات در بسیار جالب
-489، «پاپوس»)کرامتی،  به آن افزوده شده است «(یا هندسۀ پرگاری زده پرگار زنگ

های منتظم هندسی چگونگی ترسیم شکلبه  ین مسائلِ اضافه شده توسط مترجمِ(. ا491
لی خارج از مبحث اص هر چند در این رساله ترسیمات پرگاری. پردازدمیپرگار  ۀوسیلبه

ترسیم  ۀوبر موضوع شی توجه بیشتر اما و به عنوان ضمیمه به متن اصلی افزوده شده است
با تمرکز  هایی مستقلبه پیدایش رساله روش ترسیمات پرگاری اشکال و احجام منتظم با

 بر موضوع ذکر شده یا موضوعات مرتبط با آن انجامید.

 ق(288 )درگذشته توان به آثاری از ثابت بن قره حرانیها میاین رساله جملۀاز 
 ةدائر)متی تقع فی ال شکال ذوات الخطوط المستقیمفی األایی چون هه. رسالکرداشاره 

ترسیم  ۀهای مستقیم الخط ترسیم شده در دایره )شیوو علیها( با موضوع ترسیم شکل
لی ابن وَهْب فی التأتی إکتاب  ۀرسال(، 271 ،1375 اشکال منتظم در دایره( )قربانی،

مسائل هندسی  های حلبه روشای که رساله الستخراج عمِل المسائلِ الهندسیة
ل ئای مساتوان پارهمی هاآن( و در میان )سراجی پور و گیاهی یزدی اختصاص دارد

مسأله اذا اُخرج فی دائرةٍ ضلعُ المثلث و ضلعُ المسدس  .کردترسیمات پرگاری را مشاهده 
 ۀبار که در فی جهٍة واحدة عن المرکز کانَ سطحُ الذی یُحازُ بَیْنَهُما مِثلَ سُدْس دائره

مساحت بخشی از دایره است که میان یک ضلع مثلث منتظم متساوی  ۀچگونگی محاسب
قرار دارد )کاوه  دایره االضالع و یا ضلع یک شش ضلعی منتظم محاط شده درون یک
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کتاب فی عملِ شَکْلٍ  (.97و  44 ،1359دانش پژوه و علمی انواری،  ؛1391یزدی، 
روش  ۀربا کوتاه در رسالۀاین  ، موضوعتُحیطُ به ُکرَةٌ مَعْلُومَةمُجَسَّمٍ ذی اَرْبَعَ عَشْرَةَ قاعدةً 

 درون یک کره است منتظم محاط کردن یک چهارده وجهی متساوی االضالع
 ةفی اصول الهندسی ةرسالهای . دو رساله منسوب به ارشمیدس با عنوان(109)رضوانی، 

ای از مسائل آن به دایره، که پاره )سراجی پور و گیاهی یزدی( ةفی الدوائر المتماسو 
 های منتظم مربوط است. های مماس بر هم و شکلدایره

های منتظم بر اساس ترسیمات پرگاری مهم این است که توجه به ترسیم شکل نکتۀ
مسائل و  ۀ آن از اواخر قرن سوم هجریبه قرن سوم هجری محدود نیست و ادام

یل تازگی و دشواری ترسیم نیازمند بحث و تری را پدید آورد که به دلپیچیده هایترسیم
به  تمامی متن هاآنهایی شد که در اثبات بیشتری بود. این موضوع سبب تحریر رساله

های منتظم و نُه ضلعی ترسیم پنج، هفت پرگاریِ یک شکل واحد پرداخته است.ترسیم 
هایی از این متون ریاضی عبارتند . نمونهکه بر دایره محیط یا در آن محاط باشند با پرگار

 با موضوع محاط کردن ةفی عمل ضلع المسبع المتساوی االضالع فی الدائر رسالۀاز: 
(؛ pingree, 1984, 654( )ق379 درگذشتههفت ضلعی منتظم در دایره از صاغانی )

ردن محاط ک ۀبا موضوع شیو فی استخراج ضلع المسبع المتساوی االضالع رسالۀدو 
فی عمل مخمس متساوی االضالع (، و 18 ،1392ی منتظم در دایره )برگرن، هفت ضلع

کوهی هل ابو ساز  کردن پنج ضلعی منتظم در یک مربع با موضوع محاط فی مربع المعلوم
 (.424 ،1375، ق( )قربانی405درگذشته )

حکایت از گسترش دانش  های هندسی قرن چهارم هجریتحوالت رساله نگاری
 هاآنگیری متونی که هدف توجه روزافزون به مسائل آن دارد. شکل پرگاری و هندسۀ

است پرگاری  مهای ترسیای از روشآزماییِ مجموعهبندی و گاه راستیآوری، دستهجمع
عمل  رسالۀآن،  نمونۀ. اندعرضه شدهاز اواخر قرن دوم تا اواسط قرن چهارم هجری  که
پرگار( بار گشودن های منتظم با یک )رسم چندضلعی شکال المتساوی االضالعاأل

متعلق به قرن چهارم هجری است  ق(376-291منسوب به عبدالرحمن صوفی رازی )
 استدیگری  رسالۀ(. این رساله خود مبنای تحریر 1 ،1382)میرابوالقاسمی و باقری، 

ا ی عملی بوزجانی هندسۀ رسالۀکه شاید بتوان آن را نقطة اوج این تحوالت برشمرد، 
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 ،1371)قربانی و شیخان،  ةفی ما یحتاج الیه الصانع من اعمال الهندسکتاب ن هما
13).1 

در  که ، از جمله اینکندمتمایز میهایِ دیگر هندسی این متن را از رساله چند ویژگیْ
از  و هدف گران تأکید شدهصنعترساله بر کاربرد آن برای هنرمندان و  مقدمۀعنوان و 

اربردی بودن ک نتیجۀدیگر که شاید  نکتۀتحریر رساله را کاربردی بودنِ آن دانسته است. 
های ترسیم بدون درگیر کردن خواننده با براهین پیچیده روش ۀتمرکز بر ارائ باشدرساله 

تیراس ۀشناخت انواع ابزار ترسیم، شیو قضایای هندسی است. در این متن و اثبات
ای از مباحث مطرح شده میان نویسنده و و همچنین مجموعه هاآنکارگیری آزمایی و به
 شده استهایی مشخص ارائه در فصل بر سر چگونگی ترسیم گرانصنعتمهندسان و 

 کند.را تأیید می گرانصنعتکه ادعای بوزجانی در کاربرد رساله برای هنرمندان و 

های ریاضی و برگردان رساله ترجمهتوان گفت که با آغاز نهضت در یک نگاه کلی می
ترسیم اشکال منتظم پرگاری نیز مورد توجه قرارگرفت. این توجه با ترجمه  شیوۀبه عربی 

با  و های منتظم با استفاده از پرگارهایی همراه بود که ترسیم چندضلعیو نگارش رساله
 مۀهژگی کلی وی هایی هم اندازه روی دایره برای مشخص کردن رئوس شکلْایجاد کمان

ای به ظاهر غیرمرتبط ساده و ضمیمه شده به رساله مسألۀست. این موضوع با چند هاآن
های مختلف اَشکال و به نمونه آورد های مستقل پدیدآغاز گردید، اما در ادامه رساله

پرگاری پرداخت و در نهایت  ۀو انواعی از ترسیماتِ ساده و پیچید چندضلعی منتظم
و هنرمندان ارائه داده است. این  گرانصنعتهایی ترسیمی برای نیاز حلکه راه کردادعا 

و بخشی از مراحل آن در قرن سوم هجری  ر اواخر قرن دوم هجری آغاز گردیدروند د
)زمان مورد نظر پژوهش( شکل گرفت و در نهایت در قرون چهارم و پنجم هجری به 

رخدادهای متنی و توجه به ترسیمات پرگاری اوج رسید. حال باید دید به موازات چنین 
قوش ترسیمی، تزئینات و ن هندسۀبرای ترسیم چند ضلعی های منتظم در دانش ریاضی و 

در هنر و معماری چه روندی را پیموده و چه تغییراتی را از سر گذرانده است و  هندسی
  با ترسیمات پرگاری دارای چه نسبتی است.

 ت معماری در قرن سوم هجری در سامرانگاری تزئیناتحوالت هندسه

                                            
 ۀش رسالنق»دیگری از نویسندگان، با عنوان  ۀاین رساله و تأثیر آن بر تزئینات معماری قرن چهارم هجری، در مقال .1

 گرفته است. مورد بررسی قرار «سلجوقی ۀتزئینات هندسی آثار دور گیریعملی بوزجانی در شکل ۀهندس
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ترسیمی در بخش نخست، در این بخش تحوالت  هندسۀبررسی تحوالت متون  در ادامۀ
تمرکز پژوهش بر ایم و را بررسی کرده های هندسی در معماری قرن سوم هجریآرایه

مانده از این شهر است. دلیل این تمرکز چند ویژگی مهم  سامرا و آثار معماری برجای
های نخست قرن تاریخی است. دهه دورۀنخست، اهمیت و جایگاه سامرا در این  .است

ساخت  1.سوم هجری، با انتقال پایتخت خلفای عباسی از بغداد به سامرا همراه بود
 گزارش کردههجری  221و  220های در حوادث سالمرا و آبادانی آن را ابن اثیر سا

قرن سوم هجری که تاریخ مورد نظر پژوهش (. این شهر در 9/3986است )ابن اثیر، 
 «پنجاه و شش سال به عنوان پایتخت خلفای عباسی پابرجا بود»مدت  است، به

(Hoffman, 2008, 107 .) 

مهم دیگر آنکه تزئینات معماری سامرا، از جمله معدود آثار برجای مانده از  نکتۀ
جغرافیاییِ پژوهش است. این مطلب که از  محدودۀهجری در  معماریِ قرن سوم

تزئینات معماریِ بغداد، دیگر پایتخت خلفای عباسی این دوره، اثری برجای نمانده 
. ویژگیِ دیگر این تزئینات کندمیاست، اهمیت تزئینات معماریِ سامرا را دوچندان 

از حدود از قرن سوم هجری تا به امروز است. سامرا  هاآنمحفوظ ماندن بسیاری از 
ابن اثیر،  ۀرو به افول نهاد. به گفت ۀ دوم قرن سوم هجریخالفت معتمد در نیم

 «تبه بغداد رفت و دیگر بازنگش ی سامرانخستین خلیفه بود که از آغاز آبادان»معتمد
بازگشت بغداد »آن توسط دیگر خلفا،  ۀ(. امری که ادام4498و 10/4296)ابن اثیر، 

( و به متروک شدن سامرا Hoffman, 2008, 107) «به تختگاهی را در پی داشت
 انجامید. 

سال پایتختی سامرا در عراق، این  50در حدود  ۀ سامرا اینکهبار آخرین موضوع در
 ۀ(. با مطالع67 ،1391های فرهنگی و هنری بود )گرابار، شهر الگویی برای سبک

های ه در سرزمینهای هنری، نوعی از هنر یکپارچمتون ادبی و بررسی برخی ویژگی
اسالمی قابل مشاهده است که هماهنگ با هنر عباسیانِ این عصر است )اتینگهاوزن، 

عمالً در سرتاسر قلمرو اسالمی پراکنده گشت و  ده در سامراآم (. هنر پدید97 ،1391
(. تأثیر 45 ،1386هنرهای بومی یهودی و مسیحی را نیز متأثر ساخت )هیلن براند،

نُه گنبدِ بلخِ قدیم  های مسجدبریای چون گچامرا، در شرق و نمونهالگوهای تزئینی س
                                            

و تصمیم »ها وجود آمده در این سالهترین دلیل انتخاب سامرا در نقش پایتخت جدید را آشوب بابن اثیر مهم .1
 (.9/3986است )ابن اثیر،  آورده« خلیفه المعتصم به تغییر پایتخت از بغداد به سامرا
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تا غرب و بنایی چون مسجد ابن طولون قابل مشاهده  (340-339 ،1393)کرسول، 
ها از چنان محبوبیتی برخوردار بود که (. این سبک7 ،1375است )تالبوت رایس، 

 ،1391گرابار، )شد یز تقلید حتی توسط رقبای سیاسی عباسیان، نظیر امویان اسپانیا ن
67.) 

 بری در تزئیناتِ معماری سامراهای گچسبک
جوسق الخاقانی » رین بناهای برجای مانده از سامراتمهم های هرتسفلدبر اساس کاوش
مسجد  4،مسجد جامع سامرا 3،کاخ اصطبالت 2،قصر الجص 1،یا کاخ معتصم

« های مسکونی استای از خانهو مجموعه 7قبة صلیبیه 6،کاخ بلکوارا 5،ابودلف
شود. هرچند (، که بناهای رسمی و غیررسمی را شامل می364-321 ،1393)کرسول،

بسته به معماری، از جمله ای از هنرهای واداد که مجموعههای هرتسفلد نشان میبررسی
های دلیل وجود ویژگی به»و نقاشی نیز در سامرا استفاده شده است، اما  8موزاییک

 یعنصرترین بری، مهمبسیاری از بناهایِ ]رسمی و غیررسمی[، تزئینات گچ مشترک
ها استفاده از آن« های خاصبناها و سبک خیتار بررسی کمک به یتوان برایاست که م

ۀ این های اولی، در نمونهبریگچکارگیری تزئینات (. بهLuigi corsi, 2017, 83) کرد

                                            
و ساخت آن با الهام از ایوان مدائن ساسانی  شهرت داشت« مدائن اعراب»عظمت و شکوه این کاخ چنان بود که به  .1

 (. 44 ،1391بوده است )گرابار و اتینگهاوزن، 

غربی دجله قرار دارد. قصر دارای پالن  ۀای معروف به حُوَیصاِلت بر کرانکاخ الجص )کاخ گچین( در منطقه .2
دانسته است  هاز این کاخ نام برده و آن را متعلق به معتصم باللّ عجایب االقالیم السبعهسَرابیون در  مربع است. ابن

 (.331-328 ،1393)کرسول، 
در سه اندازه تقسیم شده  هاای از خانهها و مجموعهغربی دجله قرار دارد و به بلوک ۀبر کران . کاخ اِصطَبالت3

داده است هایشان را در خود جای میسپاهی و خانواده 6000تا  4000است. این مجموعه جمعیتی در حدود 
 (.333-332همان،)
ترین در جهان اسالم است. پالن آن مستطیل خلیفه متوکل بوده و در نوع خود بزرگ ۀاین مسجد متعلق به دور .4

  (.101 ،1394ای مارپیچ دارد )اتینگهاوزن و گرابار، بوده و مناره
ای شبیه به مسجد سامرا دارد )اتینگهاوزن و خلیفه متوکل بوده و پالن و مناره ۀف نیزمتعلق به دورمسجد ابودَلَ .5

 (.102 ،1394گرابار، 
 .(71 ،1391)گرابار و دیگران،  این کاخ را خلیفه متوکل برای پسرش معتز بنا نهاد .6
و نخستین آرامگاه اسالمی است که هنوز است  غربیِ دجله قرار دارد. پالن بنا هشتِ منتظم ۀاین بنا بر کران .7

 (.362 ،1393هجری و برای مادر منتصر ساخته شد )کرسول،  248برپاست. آرامگاه در حدود سال 
. وده استب مسجد سامرا همپایه مسجد دمشق بوده و دیوارهایش همه آراسته به میناۀ مقدسی چنانچه بر اساس گفت .8

 ،1393های او هم درستی این گفته را نشان داده است )کرسول، نسته و حفاریرا موزاییک دا «مینا»هرتسفلد 
349.) 
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قدرت یافتن بزرگان ایرانی  ۀو به واسط دیم ساسانیقهای پیوند با سنت»به دلیل  بناها
این روند حتی با تسلط  ۀ(، ادام28 ،1387)کونل، « شددر دربار خلفا حمایت می

ترکانِ محافظِ خلفا بر امور سیاسی و جایگزین شدن عناصر ترکی در تزئینات )دوری، 
اخت آن در س ۀب(، گویای هماهنگی این تکنیک با نیازهایی کاربردی، و غل34 ،1368

 و سازهای فراوانی است که نیازمند ایجاد تزئیناتی سریع بود. 

 ورۀدمورد توجه در تزئینات معماری سامرا، تفاوت آن با تزئینات  نکتۀنخستین 
. نخست شودمیچند نکته مشخص  هاآنمطابقت دادن  ازامویانِ پیش از خود است. 

واژگان نمادین »و با  دازانه دارداموی ماهیتی طبیعت پر دورۀتزئینات  که این
های و مناظر خیال انگیز با خانه های جواهر نشانغیرشمایلی، ... صور مادی نظیر تاج

(. در کنار این سبکِ رسمِی 135 ،1389شده است )نجیب اغلو، « بهشتی تصویر
طبیعت نگارانه و غیرشمایلی، به موضوعات دیگری مانند تزئینات هندسی نیز پرداخته 

دارد )گرابار، « های موزائیکی و نورگیرهاپوشکاربردی ویژه در کف»ده است، که ش
 (. 5 ،1386و تالبوت رایس،  144 ،1379

اموی، سبک رسمی در معماری سامرا  ۀگرایاندر تفاوتی آشکار با تزئینات طبیعت
گرایشی به تجریدی شدن دارد و ساختار و نقوش هندسی به اسلوبِ اصلیِ تزئینات تبدیل 

ای ها ساختار هندسی دارای نقش محوری است. به گونهشده است. در غالب این آرایه
ی هابندیدرون قاب و انتزاعی شده که حتی گاه برخی تزئینات اموی با تغییراتی

 که جهان تزئینات معماری در سامرا کردتوان ادعا مشخص هندسی قرار گرفته است. می
اند. این نکته خود از اهمیت هندسه گرفته و هویت یافته توسط ساختارهای هندسی شکل

 گرایی در سامرا حکایت دارد.گرایی اموی به انتزاع و هندسهو تغییر از طبیعت

فلد ی است. هرتسقابل بررس رویکردِ ساختار و سبکتزئینات معماری سامرا با دو 
. نخست اندکردهبندی دسته و دیگر پژوهشگران این تزئینات را در سه سبک شاخص

)تالبوت « دهدپر تشکیل می را پیچک و برگ موِ پنج»که نقوش آن  «الف»سبک 
 یبرگرفته از تزئینات گیاهان به شکل هندس» بریگچ(. این نوع 34 ،1386رایس، 

کاری دوران با هنر موزاییک رسد واژگان آننظر می (،و به74 ،1391)گرابار،« است
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تر های کهنالف(. هرچند نمونه-1)شکل 1(Bonner, 2017 ,148اموی مرتبط است )
 ؛362 ،1393)کرسول، « قابل مشاهده است 2در مسجد االقصی و المشتی» این سبک

Nuseibeh & Grabar, 1996, 92 های مروارید نشان هایی چون حاشیهشاخصه»(، اما
 Luigiسازد )ساسانی نزدیک می بریگچاین سبک را به الگوهای  «ایو الگوهای دایره

48-83 ,2017 corsi,تر نقوش بسیار ساده و انتزاعی که در تزئینات سامرا (. نکته این
 ب(.-1)شکل 3شده اند

 انتزاعی بودن نقوش ستْ، با سبک نخ«ب»سبک دوم، معروف به سبک  تفاوت
ها به اشکالی تجریدی تبدیل موضوعات ساده سازی شده و برگ»ای که گونهبه 4.است

ویژگی کلی این  انتزاعی شدن»این میل به تجرید و (. 74 ،1391)گرابار، « اندگردیده
اسلیمی به عنوان »گیری که نهایتاً به شکل (109 ،1391)اتینگهاوزن، « اسلوب است

خصوصیت مشترک (. »225 ،1379انجامید )گرابار، « می اولیهای از هنر اسالبدیعه
های هندسی به شکل مربع و هشت ضلعی است که نقوش درون بندیاین دو گروه، قاب

 ب و ج(. -1اند )شکل قرار گرفته هاآن

« تایجاد شده اس بریگچبه طور ویژه برای »که  «ج»سبک سوم، معروف به سبک 
ای توانست پهنهکه می»د(، همچون دو گروه دیگر -1( )شکل75 ،1391)گرابار، 

یل سرعت لبه د بپوشاند. این شیوه نیز در سامرا از نقش سطح همۀگسترده را با پرکردنِ 
با وجود  5.(364-363 ،1393بسیار محبوب شد )کرسول،  دادن به تزئینات معماری

                                            
که در دورۀ »اند، ها و تزئینات این سبک را در ارتباط با عناصر هلنی دانستهگرابار و اتینگهاوزن نیز غالب فرم .1

؛ گرابار و اتینگهاوزن، 108، 1391است )اتینگهاوزن، « باستان متأخر در سرتاسر حوزۀ شرقی مدیترانه رواج داشته
1391 ،47.) 

 ،1393قرار دارد )کرسول،  کیلومتری جنوب عَمان 35ترین و پرکارترین کاخ امویان است و در المُشَتّی پرآوازه .2
 (.49 ،1391؛ گرابار و دیگران، 198

 362، 1393کرسول،  ـ:بیشتر نک ۀبرای مطالع .3
 ،1391گرابار و اتینگهاوزن، ؛ 34 ،1386تالبوت رایس،  ـ:این دو سبک نک تفاوت ۀبار بیشتر در ۀبرای مطالع .4

 .363، 1393کرسول، ؛ 47
(، منشأ 109 ،1391دارای تمایزی آشکار با دو سبک دیگر است )اتینگهاوزن،  . نقوش و تزئینات این سبکِ سوم5

هنر اسالمی است. گروهی چون ارنست کونل این  ۀاحتمالی تزئیناتِ سبک سوم محل اختالف نظر پژوهشگران حوز
وجود هشان بهسربازان ترک، احتماالً با الهام از زیورآالت مورد عالق»داند که تزئینات را تحت تأثیر عناصر ترکی می

و گروه دیگری چون نجیب اغلو پدیدار شدن این سبک را مرتبط با مجادالت کالمی  (28، 1355کونل، «)آوردند
  (.135-131 ،1389اند )نجیب اغلو، معتزله دانسته ۀو تحت تأثیر اندیشآن دوره 
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توان تقسیم سطح با ایجاد یبندی کلی مدر یک جمع های موجود هر سه سبکتفاوت
و پوشش آن با تزئینات انتزاعی را ویژگی کلی در هر سه سبک تزئینات  های هندسیقاب

 معماری سامرا دانست.

 ج                      الف                                   ب                  

 
 د

 (؛Baer,1998, 9المفجر، اموی )، خربه بریگچانگور، ۀالف: تزئینات برگ و خوش
 ,Herzfeld, 1923, figure 299سامرا ) «الف»بری سبک ب: تزئینات برگ مو، گچ

(Ornament 272؛ 
 .Herzfeld, 1923, figure 330) ، باب العامهبریگچسامرا،  «ب»تزئینات سبک ج: 

Ornament 276)؛ 
 (.Herzfeld, 1923, figure 122, Ornament 124) بریگچسامرا،  «ج»د: تزئینات سبک 

 1شکل

 ساختار ترسیم نقش در تزئیناتِ سامرا
ین ساختار ترسیم نقش است. ا مهم دیگر در تزئینات سامرا نکتۀشناسی، عالوه بر سبک

ست در بناهای هاآن همۀوجه مشترک  ت که تجریدی بودن و ساختار هندسیتزئینا
ر دارند. ی آشکااموی تفاوت ۀو با سبکِ طبیعت نگاران اندکار رفتهرسمی بهرسمی و غیر

یا  «هشبک»با نام  شی هندسیاز روش ترسیم نقش براساس زیرنق غالب این تزئینات
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 ۀهای پرکنندبافت»توان آن را با عبارت برد. ساختاری هندسی که میبهره می 1«جدول»
ترین چندضلعیری سادهاز قرارگی (. این ساختار70 ،1390توضیح داد )اردالن،  «فضا

-Walch and James, 2004, 22)آید شکل منتظم در کنار یکدیگر پدید میهای هم

 ۀشامل دو الگوی اصلی است: مثلث متساوی االضالع و مربع. شبک طور کلیو به (37
 آید که از بهپدید می االضالع در کنار یکدیگرهای متساوینخست با قرارگیریِ مثلث
 یابدهای متفاوتی ایجاد شده و در سطح گسترش مینقش هم پیوستن چند مثلثِ آنْ

آمدن و تکرار نقش  الف(. پدید-3( )شکل 88-87 ،1397)بهشتی نژاد و دیگران، 
که در این  آن ب(، به جز-3در اسلوب مربع نیز بر همین قاعده استوار است )شکل 

شود که با تشکیل می 2ها و یا اجزائی از آنهم پیوستن مربع نقش از ترکیب و به اسلوب
درجه نسبت به  45ای اند. چرخشی حول زاویهترسیم خطوطی عمود برهم، پدید آمده

 3.کندمربع مورب تبدیل می ۀخط افق این الگو را به شبک

از  وشده است میقبل از این دوره نیز استفاده  «جدول»یا  «شبکه»ساختار ترسیم 
رومی( -تزئینات و نقوش یونانی )بیزانسی ۀاسانی و همچنین به واسططریق میراث هنر س

و در ترسیم تزئینات سامرا  4به هنر خالفت اموی در نخستین دوران اسالمی راه یافت
بر  هانآتمامی  خالفت اموی، که دورۀ. همچون تزئینات هندسی در کار گرفته شدبهنیز 

در تزئینات سامرا نیز  (Grabar, 1992, 137-139)تکیه داشتند  هاای از جدولشبکه
                                            

به منظور  باستان ۀساختار جدول )شبکه( یکی از دو ساختار اصلی ترسیم نقوش هندسی است. این ساختار از دور .1
ساختار ترسیم  . دومینشد و استفاده از آن در دوران اسالمی نیز ادامه یافتکار گرفته میترسیم نقوش هندسی به

رساله ۀزمان با ترجمرسد همهای منتظم است که به نظر میترسیم چندضلعی ۀترسیمات پرگاری بر پای نقوش هندسی
 سلجوقی به شکوفایی رسید.  ۀهای هندسی یونانی به عربی مورد توجه قرار گرفت. این سبک در دور

 رسد. مربع و بر اساس خطوط ترسیمی شبکه به انجام می 4/1و یا  2/1گاه تکمیل یک نقش، با  .2
ها و ساختار تزئینات بررسی زمینه»دیگری از نویسندگان با عنوان  ۀبه همراه الگوی پرگاری در مقال . این الگو3

 . بررسی شده است «سلجوقی ۀهندسی در آثار هنری ایران دور
تی و ساسانی مربع در دوران پار ۀآثار تزئینات هندسیِ شکل یافته بر اساس شبک ۀبیشتر و دیدن نمون ۀبرای مطالع .4

-174، 7/128؛ 871، 868، 865-862، 856، 788-2/761 ؛539-1/538، 1387نک. پوپ و اکرمن، 
-299، 1381؛ هرتسفلد، 237-227، 95-94، 91، 89، 41-40، 1390 ؛ گیرشمن،198-203، 186، 171
-یتأثیر و تداوم هنر ساسانی و یونانی )بیزانس ۀبار بیشتر در ۀبه منظور مطالع صد و یکم. ۀنود و نهم، لوح ۀ، لوح301

؛ 123-122، 110-107، 99، 53-45، 1394اتینگهاوزن و گرابار،  ـ:رومی( در هنر دوران خالفت اموی، نک
، 115-114، 73-69، 38، 35-34 ،1393؛ کرسول، 42، 35-32، 21-19، 16-10، 9، 5، 1386رایس، 

، 1379؛ گرابار، 39-38، 42-41، 29-28، 23-22، 17-13، 1387؛ کونل، 362، 211، 193، 137-139
-129 ،1389؛ نجیب اغلو، 76-75، 67، 46، 38-37، 15، 1391؛ گرابار، 221، 212-218 ،63-64

 .60-59، 49-39، 37-27، 18-15، 1386؛ هیلن برند، 134



 127های ریاضی... /واکاوی نسبت رساله

هایی غالباً غیرمنتظم و هندسی . بدین ترتیب، قابکرداین شیوه را مشاهده  ۀتوان اداممی
اند. به تزئیناتی تجریدی را در برگرفتهشد که می های مربع و مثلث ترسیمشبکه ۀپای بر

ینات زبان رسمی تزئ دیگر، با وجود تجریدی شدن و تبدیل ساختار هندسی به عبارت
ت اس «جدول»یا  «شبکه» شیوۀدر غالب موارد همان  معماری سامرا الگوی ترسیم نقش

-363 ،1393رفته است )کرسول، میکه پیش از این دوره نیز برای ترسیم نقش به کار 
  (.75 ،1391و گرابار،  109 ،1391؛ اتینگهاوزن و گرابار، 364

 ب                                    الف                               

 
 ج

 ؛(18 ،1386تالبوت رایس، الف: تصویر المشتی، سنگ حجاری شده، نما )
(، نمونۀ امویِ طراحی شده بر 325، 1393)کرسول،  گچی ۀب: سامرا، باب العامه، ازار

-Alو با تغییراتی تکرار شده است )شده ی در معماری عباسی الگوبردار ۀ مثلثاساس شبک

Kazwini, 1969, 4-5)؛ 
دست آمده از بری تزئینی، سامرا، قرن سوم هجری، تکرار نقش بر اساس شکل بهگچ: ج

؛ ترسیم از 403، 1393هیلن براند، منظور پرکردن سطح )جدول مربع و تکرار آن به
 .نگارنده(

 2شکل

 نقش در تزئینات سامراپدیدار شدن ساختار جدید ترسیم 
های اما تعدادی از این قاب ، الگوی اصلی در ترسیمات سامراستهر چند ساختار شبکه

ایِ یپهشت و چل ۀشبکه قابل ترسیم نیستند. به طور مثال نقش شمس با الگوی هندسی
اساس  بردارای اضالعی برابر است، اما ترسیم این نقش  موجود در میان تزئینات سامرا
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ین رو وجه تمایز این نقوشِ آورد. از اهمواره اضالعی نابرابر پدید می «جدول»یا  «شبکه»
عملدر ساختار و دستورال ترِ شبکهالگویِ قدیمی ۀهای ترسیم شده بر پایبا نقش منتظم

« آوردزوایا و اجزای نقش پدید می ۀتناسباتی ویژه در انداز»ست که هاآنهای کلی ترسیم 
ر از زی «جدول»یا  «شبکه»(. به بیان دیگر، الگوی 94 ،1397دیگران، )بهشتی نژاد و 

کند ضالع برای دستیابی به نقش استفاده میهای مربع و مثلث متساوی االنقش
سلجوقی به  دورۀدر »منتظم که سرانجام  هندسۀالف و ب(، اما ساختار جدید -3)شکل

ه طورکلی بر رسم دایره و را پدید آورد، ب «گره»شکوفایی رسید و سبک معروف به 
ج و د(، که با اسلوب جدول دارای -3بندی پرگاری آن استوار است )شکلتقسیم

طریق  از ترسیم نقوش پرگاریتفاوت اساسی و ساختاری است. از این رو تالش برای 
 ندسۀهغیرممکن است. بر اساس شواهد، استفاده از این ساختار  تر شبکهساختار قدیمی
زمان هم»و  رن سوم هجری مورد توجه قرار گرفتاز حدود ق یجاد نقشپرگاری برای ا

)االسعد و سعیدپور، « گیر مسلمانان در علوم هندسی، به آرامی رخ نمودبا پیشرفت چشم
هایی هندسی با موضوع ترسیم (. یعنی زمانی در حدود ترجمه شدن رساله13 ،1376

 ا ساختار جدید پدیدآمده در سامراها بمشترک این رساله ۀنقوش منتظم پرگاری. نقط
 و پرگار به عنوان ابزار اصلی ترسیم است. هایکسان بودن دستورالعمل

   
 
 
 
 

ج                      ب                                                 الف                

 
 د

 (؛Baer,1998, 9بری، خربه المفجر، اموی )انگور،گچ ۀالف: تزئینات برگ و خوش
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 ,Herzfeld, 1923, figure 299سامرا ) «الف»بری سبک ب: تزئینات برگ مو، گچ

(Ornament 272؛ 
 .Herzfeld, 1923, figure 330) بری، باب العامهسامرا، گچ «ب»تزئینات سبک ج: 

Ornament 276)؛ 
 (.Herzfeld, 1923, figure 122, Ornament 124) بریگچسامرا،  «ج»د: تزئینات سبک 

 3شکل

 گاریۀ این ساختار جدید و منتظم پرهای ساده و مقدماتیِ تزئینات ترسیم شده بر پاینمونه
هشت و  ۀشمس» های سامرا قابل مشاهده است. نقوشی چونبریگچطور پراکنده در به

که  الف و ب(-4منتظم )شکل «هشت و صابونکِ»و  «هشت و چهار لنگه»، «چلیپا
پرگاری و ترسیم نقوش منتظم امکان پذیر است  هندسۀتنها با اسلوب  هاآن همۀترسیم 
همچون تزئینات  ی منتظم در تزئینات معماری سامرا،ها(. استفاده از این آرایه4)شکل

هایی هندسی را پدیدآورده است که از قابلیتِ گسترش در حاصل از اسلوب شبکه، قاب
ها با تزئینات گیاهی و انتزاعی پوشانده شده است. طح برخوردار است. درون این قابس

 در برخی بناهای قرن اریِ مورد توجه در تزئینات سامرااستفاده از نقوش منتظمِ پرگ
و برخی بناهای نیشابور به شکل معدود تداوم  چهارم هجری مانند مسجد جامع نایین

 .ج و د(-4)شکل یافت

تر کارگیری نقوش و ترکیبات پیچیدههای قرن چهارم هجری، بهدهه از واپسین
پنجم  در قرن»مورد توجه بسیار قرار گرفت و  های ترسیم پرگاریروش ۀهندسی بر پای

(. در 137 ،1389)نجیب اغلو، « هجری و عصر سلجوقیان بزرگ به فعلیت تام رسید
مد. آ اسلوبی صرفاً هندسی پدید یاهیها با حذف تزئیناتِ گاین دوره در بسیاری از نمونه

های هنر و معماری ترین ویژگیسلجوقی و از شاخص «گرهِ»این اسلوب همان سبکِ 
 اسالمی است. 
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 ج                      ب                                    الف                      

 
 د

 بر اساس ساختار هندسۀ پرگاری؛هایی ساده و مقدماتی از نقوش پدید آمده نمونه
 ,Herzfeld, 1923) های هرتسفلد از تزئینات گچ بری سامراالف و ب: ترسیمات و برداشت

figure 234 (Ornament 221) & figure 330 (Ornament 220)؛) 
ج: مسجد جامع نائین، قرن چهارم هجری، تزئینات هشت و چلیپای گچی محراب )پوپ و 

 ؛ترسیم از نگارنده(؛ 8/269، 1387اکرمن، 
 ؛ ترسیم از نگارنده(.Baer, 1998, 122بری )هجری، تزئینات گچ 4ور، قرن ب: نیشاد

 4شکل

 گیرینتیجه
مهم را آشکار می نکتۀچند  امرا در حدود اواسط قرن سوم هجریبررسی تزئینات س

اول، توجه ویژه به تزئینات هندسی در این دوره است. این تزئینات هندسی  نکتۀسازد. 
و در  آن دارد گرایانه و غیرشمایلی امویِ پیش ازتفاوتی آشکار با سبک رسمی طبیعت

 هم دیگرم نکتۀطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. بناهای رسمی و غیر رسمی به
های هندسی در معماری سامرا است. بررسی آرایه ترسیم این تزئینات شیوۀمربوط به 
بر اساس دو شیوه و الگوی کامالً متفاوت انجام شده  هاآنکه ترسیم  کندمیمشخص 

که به  است «شبکه»یا  «جدول»ترسیم نقش بر اساس الگوی کهنِ  نخست شیوۀاست. 
واره هم ن نیزری اموی راه یافت و پس از آبه هنر و معما های باستانیشکل میراث تمدن
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. الگوی دوم، ترسیم نقش بر اساس شدهای بعد استفاده در ترسیم تزئینات هندسی دوره
س پرگار بوده و نقاط اصلی نقش بر اسا است. ابزار ترسیم در این شیوه« پرگاری» شیوۀ

دست آمدن نقاطی ویژه بر اساس آن استوار است. یی مشخص و بههاناتقسیم دایره به کم
نقوش  .با ساختار جدول قابل ترسیم نیست شوندز این ساختار حاصل مینقوشی که ا

های دیگری نیز برخوردارند، به از ویژگی حاصل از این ساختار دوم در معماری سامرا
ترند. بسیار ساده های بعدو در نسبت با نقوش پرگاری دوره انداستفاده شدهطور معدود 

مالی احت ۀنقط که تزئینات پرگاری سامرا ضوع استاین امر خود تأییدی بر این مو
را پدید  سلجوقی «گره»معروف به  سبک بکی است که تکامل آن در قرون بعدآغازین س

 .کردهای مهم هنر و معماری دوران اسالمی تبدیل آورد و آن را به یکی از شاخصه

نبودن بر  منو بودن، سادگی، قابل ترسی هایبا ویژگی تزئینات حاصل از ساختار دوم
 پرگاری هندسۀگیری از پرگار و ساختار ریاضیاتیِ و بهره اساس ساختار کهن جدول

 بارزترین ویژگی اینی شکل گرفته است. اویژه دورۀبه لحاظ زمانی در  برای ترسیم نقش
و از اواخر قرن دوم  اضیات و هندسه است. در همین بسترگرایی، ریدوره، اهمیت عقل

، هاآنآمد که موضوع کلیِ  پرگاری نیز پدید هندسۀهای رسالهای از مجموعه هجری
های برابر و با ابزار پرگار بوده است. ترسیم نقوش منتظم بر اساس تقسیم دایره به کمان

یم شدهترس یز بر همان اساس و با همان ابزارای که تزئینات پرگاری بناهای سامرا نشیوه
. از این رو اندپدیدآوردن نقش استفاده نموده اند و از همان الگوی جدید هندسی برای

های ریاضی دانست که به لحاظ توان منشأ این تزئینات هندسی منتظم جدید را رسالهمی
یکسانی  از ابزار و الگوی یکسانی داشته ی و ساختار ترسیمات منتظم پرگاریمحتوای

 اند. آمده زمان پدیدطور همو به اندبرای ترسیم بهره برده
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