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چکيده
بازنمایی	اصول	مرسوم	در	مبانی	هنرهای	 به	 که	 ایران	 تزیینی	هنر	 کتاب	هفت	اصل	
که	توسط	نشر	پیکره	در	تابستان	سال	 کتابی	است	 سنتی	ایران	پس	از	اسالم	می	پردازد،	
کتاب	را	استاد	دکتر	یعقوب	آژند	 1393در	15۰۰نسخه	به	چاپ	رسید	و	وارد	بازار	شد.	این	
که	در	9فصل،	در	2۰6	صفحه،	و	با	ارائۀ	 به	نگارش	درآورده	و	مشتمل	بر	مباحثی	است	
13۰تصویر	رنگی	و	سیاه	وسفید،	اصول	هفتگانه	نقاشی	ایرانی	را	به	تفکیک	مورد	بررسی	

قرار	می	دهد.	
در	 به	کارگرفته	شده	 و	مشخِص	 معین	 اصول	 بیانگر	 کتاب	 این	 در	 ارائه	شده	 مباحث	
که	ساختاری	 مبانی	تصویری	هنرهای	سنتی	ایران،	و	به	تعبیری	هنر	اسالمی	است	
و	مطالب	مطرح	شده	 مباحث	 غالب	 به	حساب	می	آید.	بخش	 آن	 از	 جدایی	ناپذیر	
کتاب	ایده	ای	نو	به	خواننده	نمی	دهد	بلکه	در	بردارنده	مطالبی	برگرفته	شده	 در	این	
سال	های	 طی	 مؤلف	 توسط	 آمده	 در	 نگارش	 به	 کتاب	های	 و	 مقاالت	 مجموع	 از	

متمادی	است.
در	 که	 است	 آن	 در	 مؤلف	 مباحث	 سایر	 با	 کتاب	 این	 تفاوت	 می	رسد	 نظر	 به	
گرفته	است	و	این	 این	جا	همه	اصول	هفتگانه	یک	جا	معرفی	و	مورد	بررسی	قرار	
که	بار	 امکان	به	پژوهشگران	و	دانشجویان	داده	شده		تا	بتوانند	با	این	اصول	
مفهوم	تزیینی	را	به	نقاشی	سنتی	ما	بخشیده	است	در	یک	مجموعه،	همچون	

کوچک،	آشنا	شوند.	 دایرة	المعارفی	

کليد واژه
کتاب	آرایی،	اصول	هفتگانه،	یعقوب	آژند هنرهای	سنتی	ایران،	نگارگری،	

	پریسا	شاد	قزوینی
shadparisa@yahoo.com/هنر	دانشکدۀ	)س(	الزهرا	دانشگاه	دانشیار

بررسی اصول مبانی هنرهای سنتی ايران
کتاب هفت اصل تزیینی هنر ایران  نگاهی به 
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مقدمه
و	 نزدیک	 مفهومی	 کاربرد	 و	 دارد	 تنگاتنگ	 پیوندی	 اسالمی	 هنر	 با	 ایران	 سنتی	 هنرهای	
گزافه	نخواهد	 کرده	است.	 گرایشان	این	دو	هنر	را	با	هم	عجین	 مشترکات	و	مشابهات	معنا
گر	ادعا	شود،	اصول	مبانی	تصویری	این	دو	وجه	هنری	از	آبشخور	باور	دینی	و	عرفان	 بود	ا
اثر	 بلکه	 برای	متفکران	اسالمی	اصالت	نداشته،	 بهره	مند	شده	است.	»کار	هنری	 اسالمی	
کار	هنری	مهم	بوده،	یعنی	تقرب	معنوی	و	روحانی	و	رجوع	به	اصل	مهم	بوده«	 روحانی	

)مددپور،	1388،	22۰(	و	این	امر	در	هنرهای	ایرانی	نیز	در	طول	تاریخ	مستتر	بود.
کتب	 و	 گرفته	 انجام	 مختلفی	 پژوهش	های	 هنر	 این	 ساختاری	 اصول	 باب	 در	
کتب	رموز	پنهاِن	مفاهیِم	واالِی	 متعددی	به	نگارش	در	آمده	است.	در	بسیاری	از	این	
هنر	سنتی	ایران	از	صورت	تا	معنا	و	از	ساختار	تا	محتوا	به	رشتۀ	تحریر	درآمده	اند.	یکی	
از	وجوه	مهم		ساختار	بصری	هنرهای	سنتی	ایرانی	وجه	تزیین	گرای	آن	است.	درطول	
خود	 به	 متنوعی	 صورت	هایی	 تزیین	 به	 گرایش	 هنر،	 این	 کمال	 و	 شکل	گیری	 تاریخ	

گرفته	است	و	در	دورۀ	صفوی	با	عنوان	اصول	هفتگانۀ	تزیینی	ثبت	شده	است.	
بود	 زنجیر	هنرهای	دورۀ	صفوی	 که	حلقه	ای	ضروری	در	سلسلۀ	 اصول	هفتگانه	
گرفت	و	به	ویژه	در	مکتب	تبریز	و	قزوین،	با	قواعد	و	 بیانی	منظم	و	مدون	به	خود	
قوانین	منسجم	و	محکم	پی	گیری	و	در	بعضی	از	رسایل	و	دیباچه	ها	صورت	بندی	و	
در	قطعات	خطاطی	و	نقاشی	و	طراحی	مرّقعات	با	وجوه	همبسته	و	چشمگیر	ظاهر	
که	از	اصول	هفتگانۀ	 گردید.	از	این	دوره	دست	کم	چهار	متن	هنری	در	دست	است	
اسکندری،	 آئین	 مثنوی	های	 کرده	اند.	 صحبت	 نقاشی،	 هنر	 به	ویژه	 ایران،	 هنر	
دیباچۀ  شیرازی،	 نویدی	 سرودۀ	 گل	ها(،	 )درخت	 دوحة		االزهار	 روضة		الصفات،	
بر	مرّقع	شاه	تهماسب،	گلستان	هنر	قاضی	احمد	 قطب	الدین	محمد	قصه	خوان	

قمی	و	قانون	الصور	صادقی	بیگ		افشار	از	آن	جمله	اند	)ص.	39(.

■ آژند، يعقوب. هفــت اصل تزيينی 
هنر ايران. ناشر: پيكره، ۱3۹3، ۲۰8 

صفحه،۲۲۰۰۰ تومان. 
شابك: ۹78-6۰۰-67۲8-35-3
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بنابراین،	مبحث	این	اصول	هفتگانه	سابقۀ	چند	صد	ساله	در	تاریخ	هنر	نگارگری	
ایران	دارد	و	از	قرون	هشتم	به	بعد	در	اصول	نگارگری	مورد	بحث	قرار	می	گرفته	است.	
کتاب،	نخستین	پژوهش	در	باب	 که	»این	 این	مستندات	مغایرت	با	این	مطلب	دارد	
آورده	 کتاب	 به	عنوان	معرفی	 که	در	پشت	جلد	 ایران	است.«	 تزیینی	هنر	 هفت	اصل	

شده	است.
کلیۀ	مباحث	تزیینی	هنرهای	 گردآوری	 کتاب	 به	نظر	می	رسد	هدف	از	نگارش	این	
و	 دانشجویان	 سردرگمی	 از	 می	تواند	 امر	 این	 است.	 مجموعه	 یک	 در	 ایران	 سنتی	
کتاب	تالش	دارد	تا	مجموعۀ	مطالب	 محققان	جوان	تا	حد	زیادی	بکاهد.	آژند	در	این	
مربوط	به	اصول	هفتگانه	هنرهای	سنتی	ایران	را	در	مجموع	در	تحلیل	های	مستندی	
پویایی	 که	 است	 ذکر	 به		 الزم	 البته	 آورد.	 گردهم	 مجموعه	 یک	 در	 کنده	 پرا از	صورت	
کتاب	به	خواننده	 مطالب	و	مستندات	متن،	شیرینی	نوشتار	را	افزوده	است.	مطالب	
که	همۀ	نظریات	و	مستندات	این	بحث	را	به	صورت	یک	جا	در	 این	امکان	را	می	دهد	

دسترس	داشته	باشد.

اصول هفتگانه
مبانی	 ساختار	 در	 ضروری	 و	 بنیادی	 اصولی	 ایران	 سنتی	 هنرهای	 هفتگانۀ	 اصول	
اصول	 این	 بود.	 یازدهم	قمری	 قرن	 در	 آن،	 اوج	 در	 ایران،	خصوصًا	 هنرهای	منقوش	
از	 تکراری	بی	پایان	و	حرکتی	مدام	 از	 کاربرد	داشت	سرشار	 تمامی	هنرها	 تقریبًا	در	 که	
کثرت	به	وحدت	است.	نمونۀ	پویایی	این	نقوش	را	در	تزیینات	 کثرت	و	از	 وحدت	به	
ظروف	 پارچه،	 	،)2 )تصویر	 کاشی	کاری	 	،)1 )تصویر	 قالی	 نقوش	 سفالی،	 ظروف	 انواع	

کتاب	آرایی،	و	غیره	می	توان	دید. فلزی	و	منبت	های	چوبی،	شیشه	کاری،	
کتاب	هفت	اصل	تزیینی	هنر	ایران	در	صفحۀ	1۰،	دربارۀ	هدف	نگارش	 در	مقدمه	
که	نویسندۀ	محترم	در	پی	احیا	و	شناسایی	این	هفت	اصل	تزیینی	 کتاب	آمده	است	
کتاب	درپی	بازشناسی	این	اصول	و	 است.	درحالی	که	شاید	بهتر	بود	عنوان	می	شد	این	

در	یک	مجموعه	قراردادن	آن	است.	
نگارنده	برای	شناسایی	این	اصول	هفتگانه،	دو	منبع	و	سرچشمۀ	اساسی	در	
اختیار	داشت:	یکی	متونی	که	از	آن	ها	یاد	می	کنند	و	دیگری	آثاری	که	دربردارندۀ	
شکل	عینی	و	فیزیکی	این	اصول	هستند....	این	اصول	هفتگانه	در	آثار	هنری	
قابل	ردگیری	تا	دورۀ	شاه	عباس	اول	است.	بعضی	از	آن	ها	از	این	دوره	به	بعد،	
از	سنت	سابقۀ	خود	فاصله	می	گیرند	و	به	 یا	 اسم	و	عنوان	جدیدی	می	یابند	
تدریج	فراموش	می	شوند.	هدف	نگارنده	از	این	پژوهش،	بازکاوی	و	شناسایی	
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که	شالودۀ	هنرهای	ایران	بدان	ها	استوار	بود	و	راهبردی	 هویت	اصولی	است	
این	 حضور	 می	رفت.	 شمار	 به	 ایران	 هنرهای	 در	 استادی	 و	 مهارت	 برای	 از	
و	 زیبایی	شناختی	 مطبوعیت	 بدان	ها	 زمانی،	 یک	 ایران،	 هنرهای	 در	 اصول	

بین	المللی	می	بخشید.	)صفحۀ	10	و	11(
از	 این	اصول	برخاسته	 که	 افزوده	شود	 به	آن	 این	معنا	 گر	 ا البته	بی	ارتباط	نیست	

باوری	متعالی	است.	
که	 کرده	 اندیشۀ	اسالمی	هنری	با	خصوصیات	منحصربه	فرد	به	جهان	عرضه	
خصوصیات	آن	برای	قرن	ها	پایدار	مانده	...	این	هنر	وحدت	را	در	هماهنگی	
زیر	 وحدت	 نبود.	 وحدت	 در	 کثرت	 جز	 چیزی	 هماهنگی	 و	 می	کرد	 جستجو	
بنای	همه	چیز	بود	و	وحدت	و	هماهنگی	به	کمک	هندسه،	وزن،	و	نور	جلوه	گر	
کرد	و	آن	را	تداوم	و	 که	از	نظر	ساختار	و	تزیین،	از	الگوی	واحدی	پیروی	 می	شد	

تکامل	بخشید	)ریاضی،	1390،	4(.

که	در	ساختار	هنرهای	سنتی	ایران	و	مبانی	شکل	گیری	آن	مورد	 هفت	وجه	تزیین	گرایی	

از  ■ تصويــر شــماره ۲ نمونه ای 
گره سازی با نقوش اسليمی و خطايی

■ تصويــر شــماره ۱ ، نمونه ای از 
تركيبات هفت اصــل تزيينی در يك 

قالی از كرمان
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کتاب	نیز	از	آن	نام	برده	می	شود	عبارت	اند	از:	اصل	اسلیمی،	اصل	 توجه	است	و	در	این	
گره	چینی	 ختایی،	اصل	فرنگی،	فصالی	و	نیلوفر،	اصل	ابر،	اصل	واق،	و	اصل	بند	رومی	و	

که	صادقی	بیگ	در	باب	آموزش	اصول	نقاشی	)صورتگری(	آورده	است: )تصویر	3(؛	

یابـــی کام	 چوخواهـــی	 نقاشـــی	 بابـــیز	 هرســـوی	 از	 تـــو	 بـــر	 گشـــایم	 	

کارسازاســـت طبعـــت	 امـــداد	 گـــر	 اســـتا دراز	 دســـت	 او	 در	 را	 تصـــرف	 	

کار ع	بســـیارولـــی	جـــز	هفـــت	نبـــود	اصـــل	ایـــن	 کـــه	دارد	فـــر گویـــم		زان	 	چـــه	

رهنمایـــی اوســـتادم	 کـــرد	 	که	هست	»اسلیمی«	و	دیگر	»خطایی«چنیـــن	

باشـــی گاه	 آ گـــر	 ا »واق«	 و	 »ابـــر«	 	چـــو	»نیلوفـــر«	»فرنگـــی«	خواه	باشـــیز	

گوشمکـــن	از	»بنـــد	رومـــی«	هـــم	فرامـــوش کند	چون	اســـم	هریک	جای	در	 	

کار ایـــن	 در	 دانســـتی	 کار	 اصـــل	 دشـــوار	چـــو	 کار	 ع	 فـــر تـــو	 بـــر	 نگـــردد	 	
	)صادقی	بیگ،	1372،	348(
که	پیشتر	اشاره	شد،	آژند	چهار	متن	را	برمی	شمرد	»که	از	اصول	هفتگانۀ	 	همان	طور	
کرده	اند.	مثنوی	های	آیین	اسکندری،	روضة	 هنر	ایران،	به	ویژه	هنر	نقاشی،	صحبت	
نویدی	شیرازی،	دیباچۀ	قطب	الدین	 گل	ها(	سرودۀ	 	الصفات،	دوحة		االزهار	)درخت	
محمد	قصه	خوان	بر	مرّقع	شاه	تهماسب،	گلستان	هنر	قاضی	احمد	قمی	و	قانون	الصور	

صادقی	بیگ		افشار	از	آن	جمله	اند.«	)ص.	39(	
نویدی	در	مثنوی	روضة		الصفات	در	خصوص	این	هفت	اصل	می	گوید:

همچو	ســـپهری	است	در	او	هفت	اصلنقش	به	هفت	اصل	در	او	فصل	و	وصل

اســـالمیان و	 اســـالمی	 عیـــانرونـــق	 فرنگـــی	 خطاهـــای	 کـــرده	 	
	)نویدی،	1974،	50(

■ تصويــر شــماره 3 ، نمونه ای از 
تركيبات هفت اصــل تزيينی در يك 

نگاره از مكتب تبريز دوم
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در	صفحات	4۰و	41کتاب	توضیحاتی	در	باب	این	هفت	اصل	می	خوانیم:	
قطب	الدین	محمد	قصه	خوان	با	استفاده	از	اطالعات	نویدی	شیرازی	و	منابع	دیگر	
که	بدان	 کرد	و	در	دیباچه	ای	 در	سال	969هجری	مرّقعی	برای	شاه	تهماسب	فراهم	
نگاشت،	عالوه	بر	اطالعات	نویدی	از	مطلب	دوست	محمد	هروی	هم	در	دیباچۀ	
کرد؛	یعنی	اسالمی،	خطایی	 مرّقع	بهرام	میرزا	بهره	جست،	از	هفت	اصل	نقاشی	یاد	
گره	)صادقی	بیگ،	1372،	285(؛	قاضی	احمد	 )ختایی(،	فرنگی،	فّصالی،	ابر،	واق	و	
که	در	خط	شش	قلم	اصل	 در	صحبت	از	هفت	اصل	هنر	ایران	می	نویسد:	هم	چنان	
است.	در	این	فن	نیز	هفت	اصل	معتبر	است:	اسالمی،	ختایی،	فرنگی،	فّصالی	ابر،	
اصل،	ضوابط	 این	هفت	 کاربرد	 کنار	 در	 که	 کرد	 فراموش	 نباید	 »البته	 گره.	 واق،	
و	 است	 بوده	 آن	ها	 گیری	 فرا به	 ملزم	 مصّور	 که	 داشته	 وجود	 نیز	 دیگری	 اصول	 و	
و	 توازن	 و	 به	رنگ	شناسی	و	اصول	طراحی،	رعایت	قواعد	 از	جملۀ	آن	ها	می	توان	

کرد	)ص.	33(. تناسب	و	تعادل	در	وجنات	یک	نگاره	اشاره	
نویسنده	در	ادامه	مباحث	خود	در	ارتباط	با	سرآغاز	و	تدوین	اصولی	یگانه	در	تاریخ	هنر	

ایران	و	توجه	و	رعایت	آن	اصول	توسط	هنرمندان	می	آورد:	
که	احمد	موسی	برای	 گیری	این	اصول	هفتگانه	بود	 کار	در	نگارگری	فرا پس	اصل	
که	تصویرگری	 کار	می	بندد.	می	دانیم	 نخستین	بار	آن	ها	را	تدوین	می	کند	و	به	
تبریز	 مکتب	 اوایل	 حتی	 و	 بغداد	 مکتب	 در	 موسی	 احمد	 از	 پیش	 نسخه	ها	
در	 احمد،	 پدر	 موسی،	 جمله	 از	 چند	 هنرمندانی	 و	 بود	 نموده	 چهره	 ایلخانی	
کار	احمد	موسی	 کارکرده	بودند.	پس	چرا	دوست	محمد	 پایگاه	تصویر	نسخه	ها	
نظر	 به	 است؟	 کرده	 قلمداد	 ایران	 نگارگری	 ع	 مختر را	 او	 و	 ساخته	 برجسته	 را	
کار	احمد	موسی	تعریف	و	تنظیم	اصول	و	قواعد	نگارگری	ایران	 نگارنده	مهم	ترین	
که	ما	امروزه	آن	را	با	 بود	و	آن	را	از	نقصان	ها	و	ناپختگی	ها	پیراست	و	این	اصول	را	
عنوان	»اصول	هفتگانۀ	هنرهای	تجسمی	ایران«	می	شناسیم،	سنجیده	و	دقیق	
و	پی	سپاران	 او	 گردان	 بعدها	شا که	 آورد	 پدید	 را	 و	سنتی	 کرد	 تدوین	 و	 تعریف	
گرفتند	و	به	خدمت	هنر	خود	در	 نگارگری	چون	سرمشقی	تعالی	بخش	آن	ها	را	فرا
کنده	در	 که	بعضی	از	این	اصول	هفتگانه	پیش	تر	به	طور	پرا گفتنی	است	 آوردند.	
کار	رفته	بود؛	چون	تکوین	و	تکامل	این	اصول	 کتب	دیگر	به	 تذهیب	»قرآن«	ها	و	

گذشت	زمان	اتفاق	افتاده	بود	)ص.	32(. براثر	
بنا	به	ادلۀ	نویسندۀ	محترم،	احمد	موسی	سنتی	را	برای	نگارگران	نسل	های	بعد	
که	آن	ها	برای	یادگیری	نگارگری	می	باید	پیش	از	هر	چیز	این	اصول	را	 ایران	بنیان	نهاد	

فرا	می	گرفتند	و	در	صورت	نیاز	در	فروع	دست	به	ابداع	می	زدند.
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دو قلم
نظری	 مبانی	 بیان	 به	 که	 است	 کتاب	 اول	 فصل	 سرتیتر	 مو(	 قلم	 و	 نی	 )قلم	 قلم	 دو	
کریم	 موجود	در	قلم	و	اهمیت	آن	در	باور	اسالم	می	پردازد	و	در	باب	نقش	قلم	در	قرآن	
کرم)ص(	نازل	شده	است	سخن	به	میان	می	آید	و	 که	بر	پیامبر	ا و	اولین	آیۀ	شریفه	ای	

کردند. این	که	قلم	خوشنویسی	و	قلم	مو	دو	راه	متفاوت	ولی	تکمیل	کننده	را	طی	
فرانسوی	 ایران	شناس	 مقالۀ	 از	 است	 متأثر	 بیشتر	 کتاب	 از	 فصل	 این	 مطالب	
اسالمی	 مطالعات	 و	 خاورمیانه	 مجلۀ	 در	 که	 	Yves Porter پورتر	 ایو	 	)1957( 
)Middle East & Islamic Studies(	به	سال	2۰۰۰تحت	عنوان	»از	نظریه	دو	قلم	تا	هفت	
از	قول	 را	 این	نظریه	 ایجاد	 پورتر	 البته	خود	 یافته	است.	 نگارش	 ایرانی«	 نقاشی	 اصل	

قاضی	احمد	قمی	آورده	است:	
گونه	نوشته	اند:	قلم	نباتی	و	قلم	حیوانی	حاصل	قلم	نباتی	قلم	نی	 قلم	را	بر	دو	
است	از	برای	تحریر	و	حاصل	قلم	حیوانی	قلم	مو	است	از	برای	تصویر.	و	در	این	
که	این	اصطالح	را	اولین	بار	شهریار	عدل	در	مقاله	خود	به	 مقاله	اشاره	می	شود	
کرد	و	اینکه	او	در	آن	زمان	اطالع	نداشت	عبدی	بیگ	این	 سال	1973	مطرح	

.)Porter , 2000, 109(	است	کرده مطلب	را	قباًل	در	آئین	اسکندری	بیان	
کات	و	تفاوت	های	این	دو	قلم	رابطۀ	میان	نقاشی	و	 در	این	فصل،	پس	از	توضیح	اشترا
خوشنویسی،	متن	و	تصویر	و	فرم	و	معنا،	به	جایگاه	خوشنویسی	و	تحول	و	تکامل	آن	در	
تاریخ	تمدن	های	اسالمی	پرداخته	می	شود	و	این	که	چگونه	ممنوعیت	تصویرگری	در	

اسالم	غلبۀ	خوشنویسی	را	بر	نگارگری	یا	برتری	قلم	نی	را	بر	قلم	مو	در	برداشت.	
از	صفحه	21کتاب	به	بعد	مطالب	مهمی	دربارۀ	ویژگی	های	این	دو	قلم	می	خوانیم	

که	به	اختصار	در	اینجا	به	آن	اشاره	می	شود:	
گنجاند:	یکی	بداعت	 می	توان	میراث	هنری	یاقوت	مستعصمی	را	در	دو	طبقه	
در	قاعده	بندی	اقالم	سّته	و	نوآوری	در	صورت	بندی	زیبایی	شناختی	خطوط	
گردان	برجسته	...	 از	شا تربیت	استادان	سّته	و	شمار	دیگری	 ششگانه،	دوم	
با	عنایت	و	حمایت	شماری	 ایران	 ایلخانان	در	 با	حضور	 کتاب	آرایی	 هنرهای	
از	خاندان	های	دیوان	ساالر	و	فرهیختۀ	ایرانی	اعتباری	در	خور	یافت	و	سلوک	
در	سدۀ	هشتم	هجری	دست	 آن	ها	 	... کشید	 پیش	 را	 آداب	هنری	جدید	 و	
و	 استادی	 و	 قدرت	روّیه	 هردم	 که	 زدند	 هنری	 مهم	 جریان	 دو	 ابتکار	 دو	 به	
مهارت	آن	ها	را	در	آیندۀ	هنر	ایران	به	ثبوت	رساند.	اولی	اختراع	فنون	نگارگری	

و	تصویرسازی	بود	و	دیگری	اختراع	خط	نستعلیق.
پس	از	بررسی	سیر	تکوینی	قلم	نی	می	خوانیم:	
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پرستش	 با	 که	 آن	 از	 نوعی	 بلکه	 بود،	 نشده	 نهی	 کاماًل	 اسالم	 در	 صورتگری	
خدا	منافات	داشته،	نکوهیده	و	ناپسند	شمرده	شده	است.	...	به	هر	تقدیر	
سد	ۀ	 از	 به	ویژه	 	... شد.	 تشکیک	هایی	 و	 تردیدها	 دچار	 نظر	 و	 اندیشه	 در	
قلم	مو	 ارباب	 	... شد.	 تنگ	 قلم	مو	 اهل	 به	 حدودی	 تا	 عرصه	 هجری	 سوم	
و	 رنگ	آمیزی	 برگ	آرایی،	 چون	 زمینه	های	 در	 قلم	نی	 ارباب	 با	 همسویی	 در	
کوشندگی	پرداختند.	درحقیقت	از	سدۀ	 دگرگون	سازی	و	خطاطی	به	فعالیت	و	
گنجاند:	اول	آن	هایی	 سوم	هجری	به	بعد،	می	توان	ارباب	قلم	مو	را	در	دو	طبقه	
که	تصویرپردازی	پیکرۀ	انسانی	و	حیوانی	را	وجهۀ	همت	خود	قرار	می	دادند	و	
کوشک	ها	می	پرداختند؛	 کاخ	ها	و	 در	خدمت	قدرتمداران	به	آراستن	دیوارهای	
که	تمامی	مظاهر	طبیعی	پیرامون	خود	را	در	سلسله	ای	از	نقوش	 دوم	آن	هایی	
که	 است	 دوره	 این	 در	 	... فرا	می	نمودند.	 تجریدی	 نقش	مایه	های	 و	 انتزاعی	
کنار	اهل	قلم	نی	پایه	های	نگارگری	آیندۀ	ایران	را	بنیان	نهادند	 ارباب	قلم	مو	در	
کردند	و	زمینه	را	 گانی	جدید	وارد	هنرهای	ایران	 و	عنصر	بازنمایی	را	با	زبان	و	واژ
برای	تحوالت	نه	چندان	دور	دورۀ	مغول	فراهم	نمودند.	از	ارباب	قلم	مو	در	این	
که	ظاهرًا	از	بلندپایگی	هنری	نیز	برخوردار	 دوره	دست	کم	دو	نفر	را	می	شناسیم	
از	اهل	 که	با	همکاری	زین	الدین	 بوده	اند؛	یکی	جمال	الدین	نقاش	اصفهانی	
دیگری	 44(؛	 	،1333 )راوندی،	 است	 می	کرده	 کار	 سوم	 طغرل	 برای	 قلم	نی	
گلشاه	 که	در	نزد	سالجقۀ	روم	به	تصویرگری	مثنوی	ورقه	و	 عبدالمؤمن	خوئی	

پرداخت	و	سبک	سلجوقی	نگارگری	ایران	را	غنا	بخشید	)صص.	25ــ	29(.

اسليمی اولين اصل از هفت اصل
پیچ	و	خمی	 در	 که	 مارپیچی	 با	ساقه	های	 است	 گیاه	 به	شکل	 تزیینی	 نقش	 ِاسلیمی	
و	 دائمی	منقوش	می	گردد	 و	در	حرکتی	 به	هم	متصل	می	شود	 آن	 آخر	 و	 اول	 بی	انتها	
اسلیمی	 عبارت	 می	آید.	 به	حساب	 ایرانی	 هنر	 در	 تزیین	گرا	 اصول	 اصل	های	 اولین	 از	
گاهی	آن	را	اسالمی	نیز	 منسوب	به	ِاْسلیم،	برگرفته	از	واژه	اسالم	است	و	به	این	جهت	
گونه	ای	 خوانده	اند.	اسلیمی	یکی	از	هفت	نقش	اصلی	در	نگارگری	سنتی	ایران	است.	
در	 که	 دّواری	 قوس	های	 و	 منحنی	ها	 و	 پیچیده	 است	شامل	خط	های	 نقش	ونگار	 از	

کتیبه	ها	و	دیگر	هنرها	به		ظهور	نشسته	است.	 تزیینات	و	
اسلیمی	گاهی	به	صورت	نقش	اصلی	و	زمانی	همراه	با	دیگر	طرح	ها	در	معماری،	کتاب	آرایی،	
»اسلیمی	 دارد	چون	 گونی	 گونا انواع	 اسلیمی	 رفته	است.	طرح	های	 به	کار	 و	هنرهای	صناعی	

ساده«،	»اسلیمی	توپر«،	»اسلیمی	توخالی«،	»دهن	اژدری«،	»خرطوم	فیلی«،	و	»ماری«.
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که	 ک،	است	 اسلیمی	نمایش	تجریدی	»درخت	زندگی«	یا	صورت	عام	درخت،	به	ویژه	تا
گردش	ها	و	پیچش	های	پی	درپی	و	هماهنگ	شاخه	های	آراسته	به	برگ	ها	و	نیم	برگ	ها	 با	
که	بند	اسلیمی	خوانده	می	شود	می	روید	و	با	نظمی	خاص	و	شکلی	 گره	های	آن	از	پایه	ای	 و	

که	میان	اجزاء	آن	وجود	دارد،	طرحی	ویژه	از	درخت	را	ارائه	می	دهد.	 چشم	نواز	
که	جزء	ذات	 تمام	منحنی	های	اسلیمی	جهتی	به	درون	و	جهتی	به	بیرون	دارند	
گرایش	به	بی	نهایت	دارد	و	نشانی	از	جاودانگی	در	اسلیمی	به	 که	این	 اسلیمی	است	
که	با	چنگ	ها،	 شمار	می	رود.	اسلیمی	طرحی	است	متشکل	از	قوس	های	دَورانی	زیبا	
و	 زیبایی	 و	 می	شود	 کامل	 مناسب	 انشعاب	های	 و	 گره	ها،	 سرچنگ	ها،	 ماهیچه	ها،	

شکوه	خاصی	را	در	بر	می	گیرد.	
در	 که	 زندگی«	 نقش	»درخت	 از	 برگرفته	 را	 این	طرح	 ریشۀ	 پژوهشگران،	 از	 برخی	
کهن	دارد	می	پندارند؛	اما	درهر	حال،	اسلیمی	نامی	جدید	است	برای	 هنر	ایران	سابقه	
کاربردی	 کنون	 گون	و	تنوع	بسیار	از	روزگار	باستان	تا گونا که	با	شیوه	های	 کهن	 طرحی	

گسترده	در	هنرهای	تزیینی	ایران	به	ویژه	نگارگری	ایرانی	دارد	)سمسار،	1389،	34(.
کاربرد	آن	می	پردازد.	در	 کتاب	به	مبحث	اسلیمی	وشیوه	های	 فصل	دوم	و	سوم	

این	بخش	می	خوانیم:	
جعفر	 »عرضه	داشت«	 در	 بار	 نخستین	 اسلیمی	 اصطالح	 که	 می	رسد	 نظر	 به	
کار	رفته	است.	جعفر	بایسنقری	 بایسنقری	به	سال	های	831	ــ	830	هجری	به	
کتابخانۀ	سلطنتی	هرات	در	زمان	شاهرخ	و	فرزند	او،	بایسنقر	میرزا،	بود	 رئیس	
و	از	خوشنویسان	نامدار	سدۀ	نهم	هجری	به	شمار	می	رفت.	جعفر	بایسنقری	
که	در	حدود	سال	های	831	ــ	830	هجری	برای	بایسنقرمیرزا	 کاری	 گزارش	 در	
کتابخانۀ	سلطنتی	تنظیم	می	کند	و	امروزه	با	عنوان	 در	باب	عملکرد	هنرمندان	
»عرضه	داشت«	جعفر	بایسنقری	شهرت	دارد	و	اصل	آن	در	مرقع	شمارۀ	2153 
است،	 محفوظ	 استانبول	 توپقاپی	سرای	 98در	 برگ	 در	 بهرام	میرزا(	 )مرّقع	 	H
از	اسلیمی	یاد	می	کند	)آژند،	1387،	449ــ	448(.	در	این	عرضه	داشت	دربارۀ	
که	مشغول	ساختن	جلد	شاهنامۀ	بایسنقری	 د	 موالنا	قوام	الدین	تبریزی	مجّلِ
که	»موالنا	قوام	الدین	روی	جلد	شاهنامه	را	حاشیۀ	اسلیمی	 بوده،	آمده	است	

کرده	و	...	)صص.	47ــ	48( مکمل	
کتاب	می	خوانیم:	 در	بیان	هویت	و	ویژگی	های	ساختاری	اسلیمی	در	قسمت	های	مختلف	

پیچ	وخم	های	 با	 درخت	 طرح	 نمودار	 اساسًا	 اسلیمی	 نقش	 که	 این	 در	 محققان	
است،	 استوار	 و	 قوی	 اسلیمی	 در	 طراحی	 متفق	القول	اند.	 شاخ	و	برگ	هاست	
باشد.	 و	شکننده	 نازک	 و	 ظریف	 که	 برگ	 و	 گل	 با	 نه	 دارد	 سروکار	 درخت	 با	 چون	
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در	 خصلت	 این	 و	 آن	هاست	 تداوم	 و	 تکرار	 اسلیمی	ها	 انواع	 ویژگی	های	 از	 یکی	
کتاب	آرایی	 تا	 کاشی	 و	 قالیبافی	 از	 ایرانی،	 هنرهای	 کلیۀ	 در	 و	 اسلیمی	ها	 بیشتر	
شکل	 که	 است	 این	 واقعیت	 	... می	شود؛	 دیده	 غیره،	 و	 فلزکاری	 و	 تذهیب	 و	
نامگذاری	 موجب	 جانوران	 از	 بعضی	 به	 آن	ها	 شباهت	 و	 اسلیمی	ها	 ظاهری	
غیره	 و	 فیلی	 خرطوم	 اسلیمی	 یا	 دهان	اژدری	 اسلیمی	 مثل	 است؛	 شده	 آن	ها	
نوع	 این	 	.)21 	،1363 زمانی،	 34؛	 	،1335 اقدسیه،	 205/2؛	 	،1363 )وزیری،	
و	 می	گیرد	 الهام	 حیوانات	 شکل	 از	 گیاهی،	 تزیین	 از	 بهره	گیری	 با	 اسلیمی	ها	
.)52 )آژند،1393،	 می	دهد	 قرار	 خود	 گیاهی	 پیچ	وخم	های	 در	 را	 حیوانات	  شکل	
که	امروز	طرح	اسلیمی	نامیده	می	شود	تکامل	یافتۀ	نقش	مایه	های	مختلف	 آن	چه	
که	پیشینۀ	آن	را	می	توان	در	آثار	سفالی	هزارۀ	چهارم	پیش	 ادوار	تاریخی	ایران	است	
هجری	 هفتم	 سدۀ	 از	 اسلیمی	 	 اصواًل 	.)57 )ص.	 کرد	 جست	وجو	 ایران	 میالد	 از	
یا	نگاره	ها	و	 با	سایر	اصول	تزیینی	ترکیب	می	شود	و	در	تذهیب	»قرآن«	ها	 به	بعد	
خود	 به	 را	 صفحه	 آرایش	 از	 بخشی	 تنها	 اسلیمی	 ازاین	رو،	 می	رود.	 کار	 به	 جلدها	
اختصاص	می	دهد	و	درحقیقت،	در	هماهنگی	و	همکناری	با	سایر	آرایه	ها	بر	ابعاد	
که	همچون	قطعات	 زیبایی	شکل	تذهیب	می	افزاید.	بهره	گیری	از	اشکال	هندسی	
نسخه	های	خطی	 یا	 »قرآن«ها	 سرلوح	های	 در	 ویژه	ای	 جایگاه	 است	 عنکبوت	 تار	
را	قاب	 اسلیمی	 یا	مستطیل	و	حتی	مثلْث	دورنقوِش	بی	نهایت	 دارد.	شکل	مربع	
گاهی	خود	این	اشکال	درون	اسلیمی	ها	تکثیر	می	شوند	و	در	این	جاست	 می	گیرد	و	
که	در	 که	شکل	در	عین	محدودکنندگی،	خود	نامحدود	می	شود	)ص.	82(.	تحولی	
گرفت	این	 اصول	هفتگانۀ	نقاشی	ایران،	به	ویژه	اسلیمی،	در	دورۀ	تیموریان	صورت	
که	نقوش	و	نقش	مایه	های	درشت	دورۀ	ایلخانی	جای	خود	را	به	نقوش	لطیف	و	 بود	
نقش	مایه	های	ظریف	ریزنقش	داد	و	پیچیدگی	و	ظرافت	آن	ها	بیشتر	شد.	تذهیب	
بر	 به	فراوانی،	عالوه	 گردید	و	 ترکیب	بندی	ها،	شکوهمند	و	پررمزوراز	 این	نقوش	در	
	اسلیمی	 تذهیب	سرلوح	های	نسخه	ها	و	نیز	جلدها،	در	نگاره	ها	هم	ظاهر	شد.	اصواًل
در	نگاره	های	دورۀ	تیموری،	پس	و	پیش	از	آن	هم،	بیشتر	بر	معماری	بناها	و	عمارات	
کرد	و	در	نگاره	ها	عمق	و	ُبعد	شکوهمندی	 و	روی	تصاویر	خیمه	و	خرگاه	جلوه	پیدا	
کرده	 پدید	آورد	)ص.	88(.	اسلیمی	در	نگارگری	دورۀ	صفوی	هویت	شاخصی	پیدا	
کید	 تأ اسلیمی	 بر	 بود،	 آمیخته	 با	مذهب	در	 که	هویت	سلطنت	صفوی	 آن	جا از	 و	
گردید.	 بیشتر	شد	و	در	منابع	این	دوره	در	مقام	یکی	از	اصول	نقاشی	ایران	مطرح	
تا	 گرفته	 و	دیوارنگاری	ها	 نگاره	ها	 از	 و	 زیاد	است	 این	دوره	 اسلیمی	در	 نمونه	های	

پارچه	ها	و	سفالینه	ها	و	فلزینه	ها	و	غیره	را	شامل	می	شود	)ص.	90(.
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به	بعد	 هجری	 نهم	 سدۀ	 نویسندگان	 و	 کرد	 پیدا	 قدسی	 جنبه	ای	 اسلیمی	
حضرت	 به	 را	 آن	 اختراع	 آوردند	 میان	 به	 اسلیمی	 از	 صحبت	 که	 هنگامی	
را	 آن	 نقش	مایۀ	ختایی	 با	 تقابل	 در	 که	 دادند	 نسبت	 )ع(	 علی	 امیرالمؤمنین	
کرد.	این	نوع	نسبت	ها	هرچه	بیشتر	بر	مقبولیت	طرح	اسلیمی	افزود.	 اختراع	
و	 ادبی	 متون	 وارد	 اسلیمی	 اصطالح	 که	 این	 بر	 عالوه	 هفتم	هجری،	 از	سدۀ	
کاشیکاری	 و	 گچبری	 از	 هنری	 رسانه	های	 بیشتر	 در	 گردید،	 هنری	 و	 تاریخی	
و	 تصویر	 و	 تجلید	 و	 تذهیب	 و	 فلزی	 و	 سفالی	 ظروف	 تا	 گرفته	 سنگ	آرایی	 و	
کار	رفت	و	یکی	از	زیباترین	و	دلنشین	ترین	 منسوجات	و	حتی	خوشنویسی	ها	به	

که	تا		روزگار	ما	ادامه	یافته	است	)ص.	96(. گردید	 آرایه	های	تزیینی	ایران	

اصل دوم، ختايی
ختایی	یعنی	منسوب	به	ختا؛	ختایی	یادگاری	از	نفوذ	هنر	چین	در	ایران	پس	از	حملۀ	مغول	
معتقدند	 طراحان	 از	 شماری	 گرفته	شده	است.	 »قراختا«	 یا	 »ختا«	 طایفۀ	 اسم	 از	 است	
را	 و	درتعریفی	دیگر،	طرح	ختایی	 ادامۀ	خط؛	 یعنی	 از	خْط	مشتق	شده	است	 که	ختایی	
که	نمونۀ	آن	ها	در	طبیعت	نیست	لیکن	 گل	ها	و	ساقه	و	برگهایی	می	دانند	 مشتمل	بر	نقش	

گلهای	مختلف	وتلفیق	با	یکدیگر	پدید	آورد. گرده	برداری	از	 آن	ها	را	می	توان	با	الهام	و	
و	 کاشی	 در	 قالی	 بر	 افزون	 دارد؛	 حضور	 ایرانی	 هنرهای	 همۀ	 در	 ختایی	 نقوش	
کاشی	ساده	تر	و	با	 تذهیب	نیز	به	کار	می	رود؛	در	قالی	آراسته	تر	و	بارنگ	های	بیشتر	و	در	
گل	وبوته	هستند.	بوته	سمبلی	از	 گیاهی	و	 کمتر.	طرح	های	ختایی	نقوش	 رنگ	های	
که	این	نقش	ها	با	ظرافت	 که	خود	مفاهیم	و	َاشکالی	از	طرح	قالی	است	 کاج	و	سرو	است	
گل	وبوته	 نقوش	پیچ	در	پیچ	 و	 اسلیمی	در	حرکت	هستند	 نقوش	 نازکی	در	البه	الی	 و	
دارند.	از	طرح	ختایی	به	تناسب	فضا	و	طرح	های	هندسی	روی	سطح	اثر	برای	پرکردن	
میانۀ	نقوش	اصلی	استفاده	می	شود.	هنرمند	نقوش	ختایی	را	بیشتر	برای	ایجاد	نظم	

کار	می	گرفته	و	حکم	بافت	را	برای	اثر	داشته	است. و	وحدت	میان	اجزاء	اثر	به	
کتاب	در	باره	ختایی	و	ویژگی	های	آن	آمده	است: 	در	فصل	چهارم	

گر	ما	نقش	مایۀ	اسلیمی	را	تجریدیافتۀ	طرح	درخت	بدانیم،	نقش	مایۀ	ختایی	 	ا
گل	و	برگ	و	غنچه	بدانیم.	 را	هم	می	باید	نموداری	از	تجریدیافتۀ	شاخه	یا	بوتۀ	
به	دیگر	سخن،	اسلیمی	دربردارندۀ	نقش	درخت	و	ساقه	و	شاخه	های	آن	است	
ختایی	 طرح	های	 در	 	.)100 )ص.	 دارد	 را	 گل	وبته	 پیچاپیچ	 نقوش	 ختایی،	 و	
و	 ضخیم	تر	 ساقه	 از	 بخش	هایی	 یعنی	 است؛	 کم	 حا تندوکند	 سبک	 و	 شیوه	
منشعب	 ساقه	های	 و	 است	 قوی	تر	 اصلی	 ساقۀ	 است.	 نازک	تر	 قسمت	هایی	
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گل	در	زاویۀ	دید	بیننده	قرار	 ظریف	تر	و	نازک	تر.	در	طرح	های	ختایی	نقش	مایۀ	
می	گیرد؛	چون	اساس	طرح	ختایی	متکی	به	آن	است	و	تمامی	توجه	بیننده	را	
گذشته	تمامی	ساقه	ها	و	برگ	ها	و	غنچه	ها	با	 به	خود	معطوف	می	کند.	از	این	ها	
کامل	با	آن	قرار	دارند	)صص.	101ــ	102(. گل	اصلی	متناسب	هستند	و	در	وحدت	
کاربرد	آن	در	متن	پرداخته	می	شود	 در	انتهای	این	فصل	به	ارتباط	میان	اصل	ختایی	و	

که	در	نقش	آن	در	دورۀ	صفوی	پدید	می	آید.	 و	تحولی	
کتاب	آرایی	ایران	دومین	اصل	یا	قلم	از	اصول	هفتگانۀ	 ختایی	در	متون	مربوط	به	هنر	
نقاشی	ایران	به	حساب	آمده	که	با	ذوق	و	سلیقۀ	ایرانی	در	آمیخته	و	نقشی	زیبا	و	دلنشین	
که	در	متون	ادبی	و	تاریخی	ایران	بارها	از	ختای	و	ختن	 گفتنی	است	 پدید	آورده	است.	
که	نقوش	ختایی	یا	چینی	دومین	 و	عناصر	مربوط	بدان	ها	سخن	رفته	است.	ولی	این	
اصل	از	اصول	هفتگانۀ	نقاشی	را	به	خود	اختصاص	داده،	ظاهرًا	می	باید	از	سدۀ	هفتم	
که	ارتباط	ایران	با	چین	حتی	به	سده	های	پیش	از	اسالم	 هجری	به	بعد	بوده	باشد.	این	
می	رسد	و	در	دورۀ	اسالمی	هم	همواره	این	ارتباط،	به	ویژه	در	قلمرو	تجارت	و	دادوستد	
این	دادوستد	 نتیجۀ	 کاالهای	تجاری،	محفوظ	بوده،	بحث	دیگری	است.	مهم	ترین	
چینی	 و	 چینی(	 )دیبای	 ابریشمی	 منسوجات	 طریق	 از	 چینی	 نقش	مایه	های	 ورود	
به	 وامی	دارد	 را	 که	هنرمندان	 بوده	است	 ایران	 به	 غیره	 و	 غ	 گل	ومر نقوش	 با	 فغفوری	
 این	که	از	این	نقش	مایه	ها	با	ذوق	و	سلیقۀ	ایرانی	بر	روی	آثار	هنری	بهره	گیرند	)ص.	103(.
طرح	 است.	 تشخیص	 قابل	 گل	خشخاش	 و	 عناب	 گل	 ختایی،	 نقوش	 از	 بعضی	 در	
دایره	وار	گل	عناب	و	شباهت	آن	به	گل	انار	و	خود	انار	و	پیچ	وخم	خطوط	شکستۀ	تاج	آن	
گذشته،	تقدس	آن	در	اندیشۀ	مذهبی	پیش	از	 گلبرگ	های	آن	و	از	این	ها	 و	شعله	سانی	
اسالم	ایران،	باعث	شد	تا	هنرمندان	ایران	در	کنار	گل	های	ختایی	به	گل	عناب	به	مثابۀ	گل	
کنند	و	از	نقش	مایۀ	آن	در	آرایه	های	خویش	بهره	بجویند	)صص.	106ــ107(.  انار	نیز	توجه	
این	 از	 ایرانی	 هنرمندان	 می	کند.	 پیدا	 ویژه	ای	 پختگی	 و	 زیبایی	 زمان،	 اثرگذشت	 بر	
ظروف	 قالی	ها،	 کاشی	ها،	 نگاره	ها،	 نسخه	ها،	 تذهیب	 نساجی،	 آثار	 برروی	 نقوش	
کاربرد	 سفالی،	ظروف	فلزی،	سنگ	قبرها،	منبت	کاری	ها،	و	غیره	بهره	می	جویند.	این	
اصفهان	 در	 اول	 که	شاه	عباس	 کمال	خود	می	رسد؛	هنگامی	 اوج	 به	 در	دورۀ	صفوی	
یا	 کارخانه	 سی	وسه	 خارجی	 ممالک	 با	 ایران	 بازرگانی	 و	 تجاری	 امور	 پیشبرد	 برای	
کارخانه	 را	به	شغلی	اختصاص	می	دهد.	 کارخانه	 بیوتات	سلطنتی	راه	می	اندازد	و	هر	
را	تحت	نظارت	داشته	در	 که	امور	مربوط	به	هنرها	 کتابخانۀ	سلطنتی	 یا	نقاشخانه	و	
کارخانه	های	دیگر	از	جمله	نساجی	یا	َشعربافی،	قالیبافی،	و	غیره	قرار	 تعامل	نزدیک	با	
می	گیرد	و	نقوش	ختایی	بیشترین	بهره	را	در	آثار	هنری	پیِش	رو	می	نهد.	از	این	زمان	
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به	بعد	نقوش	ختایی	به	»گل	های	شاه	عباسی«	تغییر	نام	می	دهد	و	انواع	مختلف	آن	از	
گل	های	ماهی،	سه	سره،	پنج	پر،	اناری	وبرگی،	و	غیره	در	آثار	هنری	دورۀ	 گرفته	تا	 نیلوفر	
صفویان،	به	ویژه	در	قالی	ها،	به	کار	می	رود	تا	به	روزگار	ما	ادامه	می	یابد	)صص.	119ــ	120(.

اصل سوم، فرنگی
به	 ایران	»فرنگی	ساز«	 تاریخ	هنر	 اروپایی	است.	در	 یعنی	 به	فرنگ،	 »فرنگی«،	منسوب	
کار	 اروپایی	 طرز	 و	 به	شیوه	 را	 خود	 هنری	 اثر	 که	 می	شد	 اطالق	 صنعت	گری	 یا	 هنرمند	
که	این	اصل	از	اصول	هفتگانۀ	 کید	می	شود	 کتاب	مورد	بحث	ما	بر	این	امر	تا می	کرد.	در	
نقاشی	ایران	در	اوایل	دورۀ	صفوی	تکمیل	شده	و	مورد	پذیرش	شماری	از	نقاشان	قرار	
گرفت.	»اما	اصل	فرنگی	پیش	از	صفویان،	در	دورۀ	تیموریان	هم	به	عنوان	اصلی	از	اصول	
که	عبدالرزاق	سمرقندی	در	مطلع	سعدین	از	نقش	 هنر	ایران	پذیرفته	شده	بود؛	چنان	
اسلیمی	به	فرنگی	صحبت	می	کند«	)صص.	122ــ123(.	از	این	مطلب	مشخص	می	شود	
که	با	آثار	ملل	اروپایی	آشنا	 که	فرنگی	سازی	از	زمانی	بین	نقاشان	ایران	مرسوم	می	شود	
که	 باشد	 شده	 اطالق	 نقاشی	هایی	 به	 می	باید	 »فرنگی«	 اصطالح	 رو	 این	 از	 می	شوند.	
خصوصیات	ظاهری	فرنگی	اعم	از	جامه	ها	و	چهره	ها	و	ویژگی	های	زندگی	آن	ها	را	داشته	
است.	»این	اصطالح	بعدها	همگام	با	تحوالت	نقاشی	غربی	از	جمله	رواج	پرسپکتیو	در	
که	در	نقاشی	ناتورالیستی	اروپایی	موجود	 گرفت	 آن	متحول	شد	و	خصوصیاتی	را	در	بر	

بود	)اعم	از	پرسپکتیو،	رنگ	وروغن،	بوم	نقاشی،	و	غیره(«	)ص.	125(.
دربارۀ	ویژگی	های	این	اصل	می	خوانیم:	

گل	ها	 نقوش	 از	 تزیینی	شامل	شماری	 نقش	مایه	های	 قلمرو	 در	 فرنگی	 اصل	
نظر	 به	 است.	 کار	می	رفته	 به	 بیزانسی	 تزیینات	 در	 پیش	تر	 که	 بود	 گیاهان	 و	
که	 باشد	 فرشته	 نقشمایۀ	 فرنگ،	 مهم	 نقش	مایه	های	 از	 یکی	 که	 می	رسد	
و	 بیزانس	 و	چهاردهم	میالدی	 کتب	مصّور	سده	های	سیزدهم	 در	 به	فراوانی	
گل	های	 فرنگی	 دیگر	 نقش	مایه	های	 از	 	.)126 )ص.	 است	 شده	 تصویر	 غیره	
که	در	حواشی	نسخه	ها	و	تذهیب	از	آن	ها	 ریزنقشی	بود	با	ساقه	های	پیچاپیچ	
فرنگی	در	می	آمیختند	 با	 را	 اوقات	طرح	های	اسلیمی	 گاهی	 بهره	می	گرفتند.	
بر	 عالوه	 صفویان	 دورۀ	 در	 فرنگی	 نقش	مایۀ	 می	آوردند.	 پدید	 زیبا	 ترکیبی	 و	
که	از	دورۀ	رنسانس	به	بعد	در	 تزیینی	مفهوم	دیگری	یافت	و	آن	هم	تحولی	بود	
گراوورها	 کی	با	تیزاب	برای	تولید	 نقاشی	اروپایی	رخ	داده	بود.	یعنی	انواع	حکا
و	باسمه	ها	مورد	توجه	نقاشان	و	طراحان	قرارگرفت	و	به	ویژه	در	تصویر	چاپی	
گسترده	ای	 رواج	 چاپ	سنگی	 با	 تصاویر	 تولید	 رفت.	 کار	 به	 کتاب	ها	 چاپ	 و	
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یافت	و	شماری	از	هنرمندان	آثار	خود	را	با	این	شیوۀ	هنری	به	ثبت	رساندند...	
و	 رسید	 ایران	 از	جمله	 دیگر	 کشورهای	 به	 تصاویر	چاپی	 این	 از	 زیادی	 شمار	
گسترش	 کرد	و	زمینه	را	برای	بسط	و	 توجه	نقاشان	و	طراحان	را	به	خود	جلب	

شیوه	ای	به	نام	»فرنگی	سازی«	فراهم	ساخت	)صص.	128ــ131(.

اصل چهارم، فصالی و نيلوفر
می	رفته	 به	کار	 هم	 کنار	 در	 کتاب	آرایی	 در	 که	 است	 اصطالحی	 »فّصالی«	 و	 »وّصالی«	
گر	جلدها	 که	پیشۀ	او	وصل	کردن	است.	ا است.	وّصال	یا	وصله	کننده	به	کسی	می	گفتند	
آسیب	 عوامل	مختلف	طبیعی	 براثر	 آن	ها	 به	خصوص	حواشی	 و	 ورق	های	نسخه	ها	 و	
می	دید،	وّصال	قسمت	های	معیوب	را	از	اوراق	یا	جلدها	جدا	می	کرد	و	سپس	با	اوراق	تازه	
از	نوع	همان	کاغذ	به	مرمت	آن	می	پرداخت.	در	مورد	جلدها	هم،	وّصال	از	مقوا	و	متفرعات	
	.)827 	،1372 )صادقی	بیگ،	 می	جست	 بهره	 مرمت	 و	 وصله	زدن	 برای	 جلدها	  نوع	

	در	زمرۀ	فن	صحافی	قرار	می	گرفت. با	این	تعریف	هنر	وّصالی	و	فّصالی	معمواًل
یعنی	 آن	 فنی	 تعریف	 یکی	 می	شود؛	 منتج	 فّصالی	 از	 مشخص	 تعریف	 دو	 بنابراین،	
کاغذ	نسخه	ها	یا	جلدها	به	منظور	ترمیم	و	مرمت	آن	ها	 کردن	قسمت	های	آسیب	دیدۀ	 جدا
که	در	عمل	حاشیه	سازی	 کاغذها	و	مقواهای	همرنگ	و	همسان؛	دیگری	تعریف	هنری	آن	 با	
که	 کاغذ	دورنگی	بود	 کار	تصاویری	زیبا	با	دو	نوع	 یا	تذهیب	معّرق	خالصه	می	شد	و	حاصل	

کار	می	رفت	)ص.	135(. بیشتر	در	ساختن	مرّقعات	و	قطعات	خط	و	تصویر	به	
از	 را	 به	نظر	می	رسد	هنر	فّصالی	در	مکتب	نگارگری	اصفهان	به	تدریج	اعتبار	خود	
دست	داده	و	جای	خود	را	به	فنون	دیگر	مثل	»عکس«	داده	است؛	چون	فن	عکس	
نیز	تقریبًا	فرآیندی	شبیه	هنر	فّصالی	داشته	است.	)سهیلی	خوانساری،	1366،	43(.	
که	در	فن	 گذشته،	صادقی	بیگ	افشار	در	رسالۀ	منظوم	خود،	قانون	الصور،	 از	این	ها	
تصویرگری	و	تعلیم	آن	به	خوانندگان	است	صحبتی	از	فّصالی	نمی	کند	بلکه	به	جای	آن	

گرفته	بود. که	در	زمان	او	به	تدریج	جای	فّصالی	را	 از	»نیلوفر«	یاد	می	کند	
که	از	سدۀ	هشتم	هجری	در	تزیینات	مورد	استفاده	قرار	می	گرفته	 نیلوفر	نقش	مایه	ای	بوده	

گرفته	است	)ص.	144(. و	از	سدۀ	یازدهم	هجری	به	بعد	عنوان	»گل	شاه	عباسی«	به	خود	
اصل پنجم، ابر

تذهیب،	 نگارگری،	 در	 که	 است	 ابر	 کتاب	آرایی	 در	 نقاشی	 هفتگانۀ	 اصول	 از	 یکی	
و	 نگارگری	 در	 ابرسازی	نخست	 گفت	 به	کار	می	رفته	است.	می	توان	 وغیره	 جلدسازی	

کاغذ	به	وجود	آمده	است	)صادقی	بیگ،	1372،	575(. سپس	در	روی	
می	شد.	 گفته	 	)Chi( چی	 بدان	 چینی	 زبان	 در	 و	 دارد	 چینی	 منشأ	 ابر	 نقش	
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کرد.	طبیعی	 نقوشی	از	ابر	را	می	توان	برروی	ظروف	چینی	آبی	ـــ	سفید	مشاهده	
که	این	نقش	به	وسیلۀ	نقاشان	چینی	وارد	ایران	شده	است.	سراغ	داریم	 است	
فعالیت	 اسالمی	 ممالک	 و	 ایران	 در	 هجری	 سوم	 سدۀ	 از	 چینی	 نقاشان	 که	
از	این	نقش	بر	ظروف	سفالی	سده	های	چهارم	نیشاپور	و	ری	 می	کردند؛	ولی	
از	سدۀ	هفتم	 اما	 و	حتی	ظروف	سفالی	دورۀ	سلجوقی	اثری	دیده	نمی	شود؛	
نگارگری	 و	 سفالی	 آثار	 در	 به	فراوانی	 ایران	 به	 مغوالن	 ورود	 با	 به	بعد،	 هجری	
نقاشی	 هفتگانۀ	 اقالم	 یا	 اصول	 از	 یکی	 که	 برنمی	آید	 و	چندی	 ظاهر	می	شود	

گونی	به	خود	می	گیرد	)ص.		146(. گونا ایران	می	شود	و	اشکال	
ُکُترمه	 یا	 ُبُترمه	 نوع	 از	 که	 می	خوانیم	 پنج	 فصل	 ادامه	 در	 ابر	 قلم	 انواع	  از	

)به	تعبیر	دوست	محمد	هروی(	صحبت	به	میان	می	آید.	
یکی	 درحالی	که	 خوانده	اند؛	 ماری«	 »اسلیمی	 اشتباه	 به	 را	 ابر	 از	 شکل	 این	
در	 را	 قلم	 نوع	 این	 از	 زیادی	 نمونه	های	 است.	 بوده	 ابر	 قلم	 زیبای	 اشکال	 از	
گرفت.	از	زیباترین	آن	ها	شکلی	 کی	می	توان	سراغ	 نگاره	ها	و	روی	جلدهای	ال
اسکندر	 برای	 که	 آمده	 اسکندر	 والدت	 کتاب	 دوبرگی	 تذهیب	 در	 که	 است	
کار	شده	است.	در	تذهیب	دوبرگی	دیوان	قاسم	هم	 سلطان	در	مکتب	شیراز	
کار	شد،	شکل	ابر	ُبُترمه	 که	در	سال	863	هجری	برای	پیر	بداق	خان	قراقویونلو	
از	نیمۀ	دوم	این	سده،	 یازدهم	هجری،	به	ویژه	 از	سدۀ	 دیده	می	شود	)156(	
و	 یافت	 رواج	 ایران	 نقاشی	 در	 فرنگی	سازی	 و	شیوۀ	 فرنگی	 نقش	مایه	های	 که	
و	 شد	 دگرگونی	 دچار	 هم	 ابر	 قلم	 زد،	 عقب	 را	 ایران	 سنتی	 نگارگری	 به	تدریج	

گردید	)ص.	160(. رفته	رفته	از	یادها	رفت	یا	در	نقوش	دیگر	تزیینی	محو	

اصل ششم، واق
از	سدۀ	ششم	 این	اصل	 ایران	اصل	»واق«	است.	 کتاب	آرایی	 و	 نگارگری	 اصل	ششِم	

هجری	در	هنر	ایرانی	قابل	بررسی	است.	
گیاهی	و	شاخ	و	برگ	های	گل	ها	و	صورتک	های	 این	اصل	نقاشی	ترکیبی	از	عناصر	
حواشی	 جلدها،	 روی	 نسخه	ها،	 حواشی	 در	 بیشتر	 و	 است	 حیوانی	 و	 انسانی	
نوع	 این	 پیدایش	 استفاده	می	کردند.	منشأ	 آن	 از	 غیره	 و	 نگاره	های	تک	برگی،	
نقاشی	و	به	ویژه	عنوان	آن	موقوف	به	افسانه	ای	در	باب	درختی	در	جزایر	واقواق	
گرچه	ریشه	 که	میوۀ	این	درخت	به	شکل	سر	انسان	بوده	و	همین	نکته	 است	
که	 در	افسانه	های	غیرواقعی	دارد،	هنرمندان	را	الهام	می	بخشد	تا	در	شرایطی	
کشیدن	صورت	و	پیکرۀ	انسان	و	حیوان	بر	طبق	احادیثی	تحریم	شده	بود،	از	آن	
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به	عنوان	آرایۀ	تزیینی	بهره	بگیرند	و	شکل	خاصی	را	پدید	بیاورند	که	یکی	از	اصول	
گردد		)آژند،	1390،	5(.	 هفتگانۀ	نقاشی	ایران	

که	یکی	از	دالیل	 با	ورود	مغوالن	به	ایران	نقاشی	این	از	نوع	واق	رواج	بیشتری	یافت	
و	 که	به	نقش	مایه	های	طبیعی	و	ماورای	طبیعی	 آن	رویکرد	طبیعت	گرایانۀ	مغوالن	است	
افسانه	ای	و	اسطوره	ای	ارج	و	بهای	بیشتری	می	دادند	و	بهره	جویی	از	آن	ها	را	در	رسانه	های	
مختلف	هنری	تشویق	می	کردند.	نقاشی	واق	از	سدۀ	هشتم	هجری	به	بعد،	رسمًا	یکی	از	
نگارگری	 مکتب	 در	 به	ویژه	 آن،	 نخستین	 نمونه	های	 و	 شد	 ایران	 نقاشی	 هفتگانۀ	 اصول	
کرد	 گردید.	این	اصل	نقاشی	ایران	از	مکتب	شیراز	به	مکتب	هرات	راه	پیدا	 شیراز،	پدیدار	
گذاشت.	)برداشت	از	صفحۀ172( )تصویر	4(	و	زیباترین	نمونه	ها	را	در	این	مکتب	به	نمایش	
اختراع	اصل	واق	در	نقاشی	از	یک	ضرورت	برخاست؛	از	ضرورت	حضور	چهرۀ	انسان	و	
کرده	 کالمی	چندین	سده	بود	حرمت	پیدا	 که	به	لحاظ	فقهی	و	 حیوان	در	نقاشی	ایران	
و	 شکست	 را	 تحریم	 این	 حدودی	 تا	 ایران	 جهان	 به	 سلجوقیان	 ورود	 گرچه	 بود؛	
جمله	 از	 هنری	 رسانه	های	 وارد	 تزیینی	 به	گونۀ	 را	 حیوانی	 و	 انسانی	 چهره	بندی	های	
کرد.	وجه	تزیینی	این	رسانه	ها،	حضور	چهره	های	انسانی	 کاشی	و	غیره	 ظروف	سفالی	و	
گونه	ای	آرمانی	ثبت	رسانه	های	 و	حیوانی	آن	ها	را	توجیه	و	نقش	انسان	و	حیوان	را	به	
هنری	می	کرد.	نگرش	آرمانی	هنرمند	به	نقوش	انسان	و	حیوان	از	شدت	و	غلظت	تحریم	
میوۀ	 می	داد.	 قرار	 حقیقت	 و	 واقعیت	 فاصل	 حد	 در	 را	 آن	 و	 می	کاست	 آن	ها	 مذهبی	
که	شبیه	انسان	و	حیوان	بود،	حامل	چنین	ویژگی	ای	بود؛	 افسانه	ای	درخت	واق	هم	
کتاب	آرایی	عمل	نماید	و	هم	این	 گونۀ	عنصری	از	عناصر	تزیینی	 پس	می	توانست	هم	به	
کند.	از	این	رو	هنرمندان	ایران،	به	 کنجکاو	را	در	باب	درختان	سخنگو	ارضاء	 که	اذهان	
کردند	و	عنصری	از	عناصر	زیبای	 کتاب	ها،	اصل	واق	را	اختراع	 ویژه	برای	تزیین	حواشی	

طبیعی	را	وارد	آرایه	های	تزیینی	ایران	نمودند	)ص.	169(.

■ تصوير شماره 4، نمونه ای از ترسيم 
از مخزن  اصــل واق در نگارگــری 
نظامي موّرخ ۹44 هـ. ق.  االســرار 

از بخارا
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گرفته	است	و	نویسندگان	متعددی	در	 کید	قرار	 مبحث	واق	در	نسخ	قدیمی	مورد	تا
کرده	اند:	 ارتباط	با	ساختار	و	ویژگی	های	آن	قلم	فرسایی	

از	واق	 که	دست	کم	سه	تن	از	مورخان	هنر	ایران	در	دورۀ	صفوی	 به	نظر	می	رسد	
از	 را	 خود	 اطالعات	 مورخان	 این	 کرده	اند.	 یاد	 ایران	 نقاشی	 ششم	 اصل	 عنوان	 به	
گرفته	اند.	قطب	الدین	محمد	قصه	خوان	 پیشینیان،	همچون	نویدی	شیرازی	و	غیره،	
که	در	سال	969ق.	به	مرّقع	شاه	طهماسب	می	نویسد،	ضمن	اشاره	به	 در	مقدمۀ	خود	
خصوصیات	قلم	مو	و	قلم	نی	یا	خطاطی	و	نقاشی،	در	نقاشی	هفت	قلم	را	دارای	اعتبار	
کاتب	یا	مصحح	 که	اشتباه	 گفتنی	است	 می	داند	و	واق	را	در	مرحلۀ	ششم	قرار	می	دهد.	
بعد	 285(.	چندی	 	،1372 )صادقی	بیگ،	 است	 کرده	 ثبت	 »داق«	 به	صورت	 را	 واق	
که	مقدمه	ای	به	مرّقع	میرغیب	بیگ	به	سال	973	ق.	 میرسیداحمدحسینی	مشهدی	
می	نویسد	در	صحبت	از	اصول	هفتگانۀ	نقاشی	ایران،	واق	را	در	مقام	ششم	می	نهد	و	
.)Thackston	،2۰۰1	،27(	کند	می	تکرار	را	خوان	قصه	محمد	الدین	قطب	اطالعات	عین 
می	کرده	 تألیف	 1۰۰5ق.	 سال	 در	 را	 خود	 هنر	 گلستان	 که	 هنگامی	 قمی	 قاضی	احمد	
قزوینی،	 منشی	 بداق	 شیرازی،	 نویدی	 از	 اعم	 خود	 پیشینیان	 اطالعات	 است،	
در	 وی	 است.	 داشته	 مدنظر	 را	 غیره	 و	 هروی	 محمد	 دوست	 عالی	افندی،	 مصطفی	
بحث	از	اصول	یا	اقالم	هفتگانۀ	نقاشی	ایران،	»واق«	را	قلم	یا	اصل	ششم	می	نویسد.	
)خوانساری،1366،	132(	صادقی	بیگ	هم	در	رسالۀ	قانون	الصور	بر	این	اصل	به	عنوان	

کید	دارد. اصل	ششم	تا

رهنمایـــی اوســـتادم	 کـــرد	 که	هست	»اسلیمی«	و	دیگر	»ختایی«چنیـــن	 	

باشـــی گاه	 آ گـــر	 ا »واق«	 و	 »ابـــر«	 	چـــو	»نیلوفـــر«،	»فرنگی«	خواه	باشـــیز	

گوشمکـــن	از	»بنـــد	رومـــی«	هـــم	فرامـــوش کند	چون	اســـم	هر	یک	جای	در	 	
)صادقی	بیگ،	1372،	348(
برروی	 بلکه	 نکرد،	 پیدا	 جلوه	 نگارگری	 در	 تنها	 واق	 نقاشی	 که	 است	 اشاره	 قابل	
افریز	 کاشی	های	 به	کار	رفت.	روی	 نیز	 پارچه	ها،	و	غیره	 کاشی	ها،	 کتاب	ها،	روی	 جلد	
کرمان	نقاشی	واق	به	گونۀ	زنجیره	ای	از	آرایه	های	اسلیمی	 گنجعلی	خان	 فوقانی	حمام	

گل	های	شاه	عباسی	)ختایی	پیشین(	نقش	بسته	است	)ص.	178(. و	

گره سازی يا بندرومی اصل هفتم، 
عالم	 و	 عالم	ماده	 رابط	میان	 پلی	 قواعد	هندسه	چون	 و	 رعایت	اصول	 ایران،	 در	هنر	
گره	می	توانست	موجب	تأثر	ذوقی	در	 معنا	بود.	اشکال	هندسی	رنگین	و	بافت	متناسب	
کنده	از	نقش	ستاره	هاست	نوعی	آسمان	گرایی	مشهود	است	و	 که	آ گره	 بینندگان	شود.	
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گرایش	شدید	هنر	و	معماری	اسالمی	به	تقلید	از	الگوها	و	مثال	های	ملکوتی	 این	نیز	از	
است( کعبه	 ملکوتی	 صورت	 )که	 بیت	المعمور	 یا	 بهشت	 باغ	های	 و	 خانه	ها	  همچون	
به	ویژه	 و	 ترکان	 دورۀ	 در	 گره	سازی	 سنت	 تعالی	 اوج	 می	رسد	 نظر	 به	 می	شود.	 ناشی	
سلجوقیان	در	هنر	ایران	مرسوم	شده	باشد؛	به	دلیل	دستیابی	سالجقه	به	سرزمین	های	
گرۀ	 گره	نیز	بعدها	به	»بند	رومی«		یا	 روم	شرقی	به	ایشان	سلجوقیان	روم	می	گفتند	و	

رومی	معروف	شد	)ص.		182(.
گره	سازی	ها	یا	بند	 در	نگارگری	ایران	از	سدۀ	هفتم	هجری	به	بعد	می	توان	زیباترین	
کرد.	 پیدا	 آن	ها،	 دوبرگی	 و	 تک	برگی	 در	سرلوح	 به	ویژه	 نسخه	ها،	 تذهیب	 در	 را	 رومی	
یا	نسخه	ها	ظاهر	 که	در	بیشتر	تذهیب	های	سرلوح	»قرآن«ها	 بند	رومی	 انواع	 از	 یکی	
گره	به	 شده	و	قاب	مستطیلی	پیرامون	آن	ها	را	به	خود	اختصاص	داده،	بند	رومی	یا	
نمونه	هایی	 است.	 می	رفته	 کار	 به	 حاشیه	ها	 تزیین	 برای	 که	 زیر	و	روست	 پیچ	 شکل	
که	اصل	یا	قلم	هفتم	اصول	هفتگانۀ	تزیینی	ایران	را	به	خود	 گره	سازی	یا	بند	رومی	 از	
اختصاص	داده	بود،	در	سرلوح	»قرآن«ها	و	نسخه	های	ادبی	و	علمی	سده	های	هفتم	
با	زیباترین	اسلوب	تزیینی	اجرا	 را	 که	مذّهبان	آن	ها	 تا	یازدهم	هجری	دیده	می	شود	
گره	سازی	یا	بند	 کرده	اند	و	ترکیب	بندی	های	دلنشین	و	زیبایی	از	آن	ها	پدید	آورده	اند.	
گچبری،	 کتاب	آرایی،	بلکه	در	رسانه	های	هنری	دیگر	ازجمله	معمای،	 رومی	نه	تنها	در	
دیگر	 هنرهای	 و	 قالیبافی،	 پارچه	بافی،	 فلزی،	حجاری،	 و	 کاشی	کاری،	ظروف	سفالی	
گون	را	به	 گونا صناعی	هم	به	کار	رفته	و	تا	به	امروز	یکی	از	عناصر	مهم	تزیینی	هنرهای	

خود	اختصاص	داده	است.	)برداشت	از	صفحات	188ــ	2۰2(

گيری نتيجه 
که	هنرهای	 کید	شد	 کتاب	هفت	اصل	تزیینی	ایران	بر	این	امر	تا 	در	این	مقاله	با	بررسی	
که	»همه	تذهیب	گران	و	نقاشان	از	آن	 سنتی	ایران	یکی	از	شاخه	های	هنر	اسالمی	است	
که	ذات	احدیت	باشد	و	بعد	انبیاء	و	اولیاء	...	نقاشی	یا	تذهیب	 نقش	های	نقاش	ازلی	
عرفان	 یک	 در	 و	 	)217،1388 )مددپور،	 می	کردند«	 کات	 محا بودند	 کرده	 تأسیس	 را	
جاری	از	شناخت	ربوبی	باتوجه	به	اصل	وحدت	وجود،	به	خلق	آثار	خود	می	پرداختند.	
که	مبنای	ساختار	صوری	این	 کید	دارد	 کتاب	بر	اصولی	تا با	توجه	به	این	امر،	این	
که	به	دلیل	بی	توجهی	به	آن	ها	یا	تحت	تأثیر	نقوش	اروپایی	و	 هنر	شده	است؛	اصولی	
کارآیی	نداشتن	به	دست	فراموشی	سپرده	شد	یا	تغییر	ماهیت	داد	و	عناوین	جدید	 نیز	
در	 را	 متناقضی	 راه	های	 مورد	بحث،	 اصل	 اولین	 اسلیمی	 اصل	 مثال	 برای	 کرد.	 پیدا	
که	در	اواخر	دورۀ	صفوی	از	قواعد	اصلی	تهی	شد	و	در	دورۀ	قاجار	 گرفت؛	طوری	 پیش	
گل	های	شاه	عباسی	 کرد.	»گل	های	ختایی	تبدیل	به	 بایدهای	اولیۀ	خود	را	فراموش	
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را	به	خود	اختصاص	داد.	نقش	مایه	های	فرنگی	در	 گل	های	ریز	و	درشت	 انواع	 شد	و	
گسترش	همه	جانبه	یافت.	اصل	ابر	تا	حدود	زیادی	 اسلوب	فرنگی	سازی	محو	شد	و	
معماری،	 کاشی	کاری	 در	حیطۀ	 آن	هم	 مورد،	 در	چند	 واق	 اصل	 و	 رفت	 از	خاطره	ها	
کمابیش،	در	معماری	ادامه	یافت	و	 گره،	 در	بوتۀ	فراموشی	افتاد	و	اصل	بند	رومی	یا	
گرفت	و	از	اصل	خود	دور	شد.	این	تحوالت	 گونی	به	خود	 گونا در	سایر	هنرها	اشکال	

درست	در	آستانۀ	افول	نگارگری	ایران	و	طلیعۀ	فرنگی	سازی	رخ	داد«	)ص.	43(.
کتب	 کتاب	را	در	مجموعه	مقاالت	و	 که	نویسنده	محترم	همۀ	مباحث	این	 از	آنجا	
نظریات	 همۀ	 به	 دست	یازیدن	 برای	 بی	تردید	 بودند،	 داشته	 بیان	 قباًل	 خود	 متعدد	
مطالب	 می	تواند	 کتاب	 این	 مجموعه،	 یک	 در	 ایران	 سنتی	 هنرهای	 درباب	 مؤلف	
جمع	بندی	شدۀ	مفیدی	درباب	وجوه	تزیینی	هنرهای	سنتی	ایران	باشد	و	اطالعات	

منسجم	شده	ای	را	در	اختیار	خواننده	بگذارد.
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