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 مقدمه
و از تزئینات بوده و هنرمندان در خلق آثار نگارگری از انواع نقوش نگارگری ایرانی یکی از هنرهایی است که ممل

تصاویر مهمی هستند که انواع نقوش  ،های شاهنامه طهماسبیاند. نگارهگرفتههندسی و گیاهی و غیره بهره می

ست های شاهنامه طهماسبی اتزئینی و هندسی و غیره را در خود دارند. نگاره خواب دیدن ضحاک یکی از نگاره

شود. اهمیت جایگاه این نقوش در هنر اسالمی و باالخص نگارگری ایرانی که نقوش هندسی زیادی در آن دیده می

 شاهنامه در ضحاک دیدن خواب نگاره در هندسی نقوش تحلیلی مطالعه»زمینه انجام پژوهش حاضر با عنوان 

های بیشترین میزان تکرار نقشود که شاین پرسش مطرح میرا ایجاد کرده است و در این راستا  «طهماسبی

سؤال  گویی بهپاسخ در جهتشود. پاسخ داده می این پرسشدر این نگاره کدام است؟ در این تحقیق به  هندسی

خواب دیدن ضحاک در شاهنامه طهماسبی معرفی شده است و سپس به ارائه تعاریف هندسه،  شده، ابتدا نگارهذکر

رداخته شده و در نهایت نقوش هندسی در نگاره خواب دیدن ضحاک مورد تحلیل نقوش هندسی یا گره هندسی پ

   قرار گرفته است.

 

 روش پژوهش
تحلیلی انجام شده -ای و اسنادی و با رویکرد توصیفیرو با تجزیه و تحلیل کیفی اطالعات کتابخانهپژوهش پیش

است و متغیر مورد بررسی انواع نقوش  ۱کخواب دیدن ضحا ةنگارمورد بررسی پژوهش حاضر شامل  است و نمونه

 های هندسی در نگاره است.های هندسی یا گرههندسی و ترکیب

 

 پیشینه پژوهش
ای با عنوان در مورد نگاره خواب دیدن ضحاک مقاله ؛دهدها در مورد پیشینه پژوهش نشان میبررسی

به  (۱۳9۸توسط صدری و عصمتی ) «های شاهنامه طهماسبی براساس نظریه پراپنگارهشناسی خوابریخت»

های مرتبط با داستان ضحاک در شاهنامه طهماسبی از بررسی نگاره»چنین در پژوهش چاپ رسیده است. هم

( که به این نگاره پرداخته شده است. اما در هیچ کدام نقوش تزئینی ۱۳9۳نوشته بنی اسدی ) «منظر تصویرسازی

فته است و پژوهش حاضر به این نقوش پرداخته و وجه تمایز آن با هندسی در نگاره مورد بررسی قرار نگر

شده در زمینه نقوش هندسی در هنر اسالمی و نگارگری شود. از مطالعات انجامهای تحقیق محسوب میپیشینه

نوشته شیروانی و رضوانی  «های ظفرنامه تیموریبررسی نقوش هندسی اسالمی در نگاره»توان به مقاله هم می

نگاره دارای نقوش گره هندسی  ۱۲نگاره از ظفرنامه  ۲۴دهد از ( اشاره کرد. نتایج این پژوهش نشان می۱۳96)

کاررفته در ظفرنامه های بهها شناسایی شده است و بیشترین گرهنوع گره در بین این نگاره ۳۴است و در مجموعه 

( پژوهشگران دیگری ۱۳9۲نشین ) فر و سدرهشمسه شش، شمسه هشت و شش و طبل گردان است. شایسته

الدین بهزاد با تأکید بر تطبیق نقوش تزئینی معماری دوره تیموری در آثار کمال»ای با عنوان هستند که مقاله

اند و در این مقاله انواع نقوش تزئینی اعم از نقوش هندسی در نگاره را به چاپ رسانده «نگاره گدایی بر در مسجد

ه تیموری مقایسه شده و نتایج حاکی از آنست که بهزاد در نگاره گدا بر در مسجد با در با تزئینات معماری دور

ها و با کاربست این عناصر تزئینی در فضایی جدید، به نظر داشتن معماری عصر تیموری و با الهام از نقوش آن

 خلق اثر اقدام نموده است. 
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تأثیر تزئینات هندسی معماری تیموری »موضوع  ؛رای مثالهایی نیز انجام شده است. بنامهدر همین راستا پایان

طرمزدی  محمدطالبی( است و محمد۱۳96نامه ملکیان )عنوان پایان «های شاهنامه طهماسبیو صفوی بر نگاره

های حسابی و هندسی طالعه ویژگیم»نامه خود را به موضوع ( هم دانشجوی دیگری است که عنوان پایان۱۳96)

 «های محله جلفای اصفهان و مقایسه این نقوش با نقوش هندسی نگارگری دوره صفوینههای خاآجرکاری

نیز  «های مکتب هرات بر نقاشی معاصر ایرانتأثیر نقوش و الگوهای هندسی نگاره»چنین اختصاص داده است. هم

( ۱۳9۰) دار سیوکینام. الزم به ذکر است ( به آن پرداخته است۱۳9۳نامه دیگری است که شکری )عنوان پایان

ار داده است. مورد مطالعه قررا  «بازتاب تزئینات معماری در هنر نگارگری )مینیاتور( عصر صفوی»نیز موضوع 

ای بر نقوش هندسی )گره( در دو شاهنامه بایسنقری )مکتب مطالعه»( نیز پژوهشگر دیگری است که۱۳9۲رئیسی )

 . اوستنامه نوان پایانع «هرات( و شاهنامه شاه طهماسبی )مکتب تبریز(

 

 خواب دیدن ضحاک در شاهنامه طهماسبی  نگاره
های اساطیری شاهنامه ضحاک است. ضحاک پسر ناپاک و بدسرشت مرداس شاه عربستان است یکی از شخصیت

( اهریمن در قالب 5۰ ،۱۳96رسد. )مصباح، کشد و به حکومت میخورد و پدر خود را میکه فریب اهریمن را می

شود و به پاس عملکردهای ناشایستش بر کتف ضحاک بوسه می ضحاک خانهآراسته، خوالیگر خورشانی زیبا و جو

شوند. )معینی، روید که فقط با مغز سر آدمیان سیر میزند و به این ترتیب دو مار سیاه بر کتف ضحاک میمی

برای تأمین غذای مارهای کتفش  کند و در این مدت( ضحاک حدود هزار سال بر زمین حکومت می۲6 ،۱۳۸9

سه مرد جنگی که »بیند و در آن اش خوابی میشوند. ضحاک چهل سال قبل از سرنگونیجوانان زیادی کشته می

ها به سال کوچکتر بود، در حالی که گرز گاوسر در دست داشت به سوی او آمد، گرز گران خود را بر یکی از آن

 ( 5۰ ،۱۳96)مصباح،  «ه تا دماوندکوه به دنبال خویش کشید و در بند کرد.سر او کوفت. به گردنش پالهنگ نهاد

های آن به تصویر درآمده است. هنرمند با نهایت دقت در شاهنامه طهماسبی خواب دیدن ضحاک در یکی از نگاره

جزئیات ها و های متمایز درباریان را مصور کرده و پرتو نقش کاشیو ظرافت، حاالت چهره و حرکات و لباس

( کاخ ضحاک در این اثر پرنقش و نگار تصویر شده و ۴۳۲ ،۱۳۸۱معماری را نیز نشان داده است. )بلر و بلوم، 

سرای ضحاک است که شامل دو بخش و هر بخش دارای دو طبقه است. بنای سمت راست نگاره اندرونی و حرم

باریک سنگینی این فضای الحاقی را  های چوبیبالکن نسبتاً کوچکی به فضای اصلی کاخ متصل است و دستک

ها به وضوح و با نقش و نگار بسیار ترسیم شده است. حوض کوچک پناه پشت بامچنین جاناند. هممهار کرده

محتوای داستان خواب دیدن  (7۲ -7۳ ،۱۳9۰دار سیوکی، )نامشود هشت ضلعی نیز در پایین کادر دیده می

ما در نگاره تمام جزئیات با روشنی و وضوح کامل به تصویر درآمد است و کند اشب روایت میضحاک را در نیمه

اند. آمیزی شدهتر رنگهای تیرهزارهای بیرون کاخ برای نمایش فضای شبانه و تاریکی با رنگرسد چمنبه نظر می

 ۲و  ۱تصویر چنین الزم به ذکر است فضای بسیار کوچکی از نگاره به متن و کتیبه اختصاص یافته است. در هم

  .به ترتیب نگاره خواب دیدن ضحاک و جزئیات اشعار کتیبه نگاره ارائه شده است

 

 . 1تصویر
گفتار اندر خواب دیدن ضحاک،  نگاره

 .طهماسبیة اثر میرمصور، شاهنام

منبع: 
https://upload.wikimedia.org/w
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 تعریف هندسه، نقوش هندسی یا گره هندسی
)دهخدا،  «ها بحث شودهندسه از اصول علم ریاضی است و علمی است که در آن از احوال مقدارها و اندازه»

هندسه آن رشته از ریاضیات است که مطالعه در فضا و اشکال و »ست در تعریفی دیگر آمده ا .(۲۰۸۳7 ،۱۳77

 که از طریق استهندسه نظم مکانی  چنینهم .(۲، ۱۳۸5زاده، )شریف «نمایداجسام را قابل تصور در این فضا می

های در قدیم هندسه، همه علوم ریاضی و دیگر شاخه .(7 ،۱۳6۸شود )لولر، ها حاصل میگیری روابط شکلاندازه

و در انگلیسی معادل  ۲شده است. هندسه در زبان فرانسوی معادل ژئومتریآن مانند جبر و غیره را نیز شامل می

مشتق شده است که آن هم از واژه یونانی گئومتریا آمده  ۴است و این دو واژه از کلمه التین جئومتریا ۳جئومتری

گیری است. بنابراین هندسه در قدیم، علم متریا یعنی اندازهاست. گئومتریا هم مرکب از دو واژه گئو یعنی زمین و 

ز ا»شود که ( و امروزه از هندسه به عنوان علمی یاد می۱۲۳ ،۱۳9۲اندازه گرفتن زمین بوده است )رئیسی، 

 .(۳7 ،۱۳6۱)ماهرالنقش،  «کندها با یکدیگر گفتگو میها و خواص هریک و روابط آنها، زوایا، اندازه آنشکل

های نقوش هندسی یا گره هم بافت .(۱۲5 ،۱۳9۲شود )رئیسی، سه نقوش هم به چگونگی رسم نقوش گفته میهند

اوغلو، ترکیبی هماهنگ از و بنا بر نظر نجیب .(۱۱، ۱۳9۴های منظم هندسی است )رضوانی، گوناگونی از شکل

اوغلو، ست شکل گرفته است )نجیبهم پیچیده، موزون و جاذب است که با استفاده از خطوط رااشکال هندسی به

شود که به طور ای از اشکال مختلف هندسی گفته میچنین در تعریفی دیگر گره به مجموعههم .(۱۳۰ ،۱۳۸۰

بزرگمهری  .(7 ،۱۳۸7کار رفته است )سامانیان، ای مشخص در کنار هم بههماهنگ و با نظمی خاص در زمینه

هندسی با مجموعه خاص از عناصر قابل تعریف ریاضی عنوان کرده است نیز گره را اسلوب بسیار منظم از نقوش 

الزم به ذکر است نقوش هندسی کاربرد بسیاری در هنر اسالمی نظیر معماری و . (۱۲۰ ،۱۳6۰)بزرگمهری، 

شده در نگاره دارد. در این پژوهش نقوش هندسی ترسیم ...تزئینات وابسته به آن، هنرهای چوبی، نگارگری و 

 دیدن ضحاک مورد تحلیل قرار گرفته است. خواب 

 

 تحلیل نقوش هندسی در نگاره خواب دیدن ضحاک 
ترین توجه در نگاره خواب دیدن ضحاک نقوش تزئینی بسیاری وجود دارد که انواع نقوش هندسی یکی از جالب

ها هم که این ترکیبترکیب هندسی در این نگاره شناسایی شده است  ۲6های این اثر است. در بررسی اثر، نقش

 شش، و هشت شمسه هندسی نقوش ترکیب از مختلف، هندسی گره ۲6 ایناند. نوع نقش تشکیل شده ۱9از 

 طبل، مستطیل، حصیری سلی، سه و سلی دو سلی، منتظم، ضلعیهشت و ضلعیشش مربع، مستطیل، مثلث،

 خواب نگاره در جناقی و طوالنی شش طبل، شش یا شل شش خط،چوب االضالع،متساوی لوز و لوز و کند ترنج

های خطی های هندسی در نگاره با طرحها یا گره، انواع ترکیب۱در جدول  .است درآمده تصویر به ضحاک دیدن

  ها ارائه شده است:آن

 . ۲تصویر

 .طهماسبیاثر میرمصور، شاهنامة  دیدن ضحاک، گفتار اندر خوابجزئیات کتیبه نگاره 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Mir_Musavvir_002.jpg?uselang=faمنبع: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Mir_Musavvir_002.jpg?uselang=fa
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. منبع: نگارندگان.های هندسی در نگاره خواب دیدن ضحاکها یا گرهانواع ترکیب .1جدول  

شده نقوشو خطیتصویر نقوش هندسی نگاره   

   
 . ۳تصویر 

یا  حصیری با مستطیل و شمسه هشت در وسط آن،

 گره مورد و شمسه هشت در وسط آن. 

 wikimedia.org: منبع

 . ۲تصویر 

 طرح خطی مستطیل. 

 .۲۰5، ۱۳9۰دار سیوکی، ع: ناممنب

  .1تصویر 

 wikimedia.orgمستطیل. منبع: 

   

 . ۶تصویر

 طرح خطی گره شمسه شش و شش منتظم.

.wikimedia.org :منبع 

 .۵تصویر 

 گره شمسه شش و شش منتظم.

 wikimedia.org.منبع:  

 .۴تصویر 

حصیری با مستطیل و شمسه هشت در وسط 

. ط آنیا گره مورد و شمسه هشت در وس آن،

wikimedia.org : منبع  

   

 . 9تصویر

 دار. سلی حمیل

 wikimedia.org.منبع: 

 . ۸تصویر

با مستطیل و  طرح خطی تلفیق طرح حصیری

 نقش مربع، یا گره مورد در ترکیب با مربع. 

 .wikimedia.orgمنبع: 

 . ۷تصویر

تلفیق طرح حصیری با مستطیل و نقش مربع، یا 

 گره مورد در ترکیب با مربع. 

  wikimedia.org.منبع: 

   

 .1۲تصویر

 طرح خطی گره شش داوودی یا شش و شمسه. 

 .۲۰5، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: نام

  .11تصویر 

 گره شش داوودی یا شش و شمسه. 

 wikimedia.org.منبع: 

 .1۰تصویر 

 دار. طرح خطی سلی حمیل

 .۲۰5، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: نام

   
 .1۵تصویر

 گره هشت و صابونک. 

 wikimedia.org.منبع: 

 .1۴تصویر

 طرح خطی گره شش و طبل گردان. 

 .۸6، ۱۳96طرمزدی،  محمدطالبیمحمدمنبع: 

 .1۳تصویر

 گره شش و طبل گردان. 

  wikimedia.org.منبع: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Mir_Musavvir_002.jpg?uselang=fa
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Mir_Musavvir_002.jpg?uselang=fa
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Mir_Musavvir_002.jpg?uselang=fa
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Mir_Musavvir_002.jpg?uselang=fa
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Mir_Musavvir_002.jpg?uselang=fa
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Mir_Musavvir_002.jpg?uselang=fa
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
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شده نقوشو خطیتصویر نقوش هندسی نگاره   

   
 .1۸تصویر

یا ضلعی منتظم و سه سلی، خطی ترکیب نقش شش

 ۱9۸، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: نامشش و سه لنگه. 

 .1۷تصویر

ضلعی منتظم و سه سلی.  یا شش و سه گره شش

 wikimedia.org.منبع: لنگه. 

 .1۶تصویر

 طرح خطی هشت و صابونک. 

 .۸6، ۱۳96طرمزدی،  محمدطالبیمنبع: 

   
 .۲1تصویر

 نقش شش و شمسه. 

 wikimedia.org.منبع: 

 .۲۰تصویر

 طرح خطی گره شش و طبل گردان. 

 .۸6، ۱۳96طرمزدی،  محمدطالبیمنبع: محمد

 .1۹تصویر

 گره شش و طبل گردان. 

 wikimedia.org.منبع: 

   
 .۲۴تصویر

  شمسه شش و لوز و دوسلی طرح خطی

 ۱9۸، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: نام

 .۲۳تصویر

  شمسه شش و لوز و دوسلی.

 wikimedia.org.منبع: 

 .۲۲تصویر

 طرح خطی نقش شش و شمسه. 

 57، ۱۳9۳منبع: شکری، 

   
 .۲۷تصویر

 گره شش در شش گردان. 

 wikimedia.org.منبع: 

 .۲۶تصویر

طرح خطی گره شش تند و کند با چوب خط 

 ۱97، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: نامشکسته. 

 .۲۵تصویر

گره شش تند و کند با چوب خط شکسته. 

 wikimedia.org.منبع: 

   
 .۳۰تصویر

طرح خطی گره شش داوودی یا شش و شمسه. 

 ۱96، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: نام

 .۲۹تصویر

 گره شش داوودی یا شش و شمسه.

 wikimedia.org.منبع:  

 .۲۸تصویر

 طرح خطی گره شش در شش گردان. 

 ۱9۸، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: نام

  
 

https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
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شده نقوشو خطیتصویر نقوش هندسی نگاره   

 .۳۳تصویر

شش در شش، یا ترکیب شش شمسه و شش 

 wikimedia.org.منبع: شل و طبل تند. 

 .۳۲تصویر

ح خطی گره شش داوودی یا شمسه شش طر

  و شش ضلعی منتظم.

 ۲۰6، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: نام

 .۳1تصویر

گره شش داوودی یا شمسه شش و شش 

 wikimedia.org.منبع: ضلعی منتظم. 

   

 .۳۶تصویر

زنبوری. طرح خطی گره شش منتظم یا النه

 ۱96، ۱۳9۰دار سیوکی، نام منبع:

 .۳۵تصویر

 زنبوری. گره شش منتظم یا النه

 wikimedia.org.منبع: 

 .۳۴تصویر

طرح خطی شش در شش، یا ترکیب شش 

 شمسه و شش شل و طبل تند. 

 ۱97، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: نام

   
 .۳۹تصویر

منبع: ضلعی منتظم. و شش ترکیب شمسه شش
.wikimedia.org 

 .۳۸تصویر

 شش و شمسه و لوز گردان. 

 ۲۰۳، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: نام

 .۳۷تصویر

دار. شش و شمسه و لوز گردان حمیل

 wikimedia.org.منبع: 

   
 .۴۲تصویر

 گره شش و سه لنگه. 

 wikimedia.org.منبع: 

 .۴1تصویر

ضلعی طرح خطی ترکیب شمسه شش و شش

 ۱96، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: ناممنتظم. 

 .۴۰تصویر

طرح سیاه و سفید شمسه شش و 

 wikimedia.org.منبع: ضلعی منتظم. شش

   
 .۴۵تصویر

طرح خطی ترکیب شمسه شش و شش طوالنی و 

 ۲۰۰، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: ناممثلث. 

 .۴۴تصویر

ترکیب شمسه شش و شش طوالنی و مثلث. 

 wikimedia.org.منبع: 

 .۴۳تصویر

 گره شش و سه لنگه. طرح خطی 

 ۱9۸، ۱۳9۰دار سیوکی، منبع: نام

   
 .۴۸تصویر

 wikimedia.org.منبع: مستطیل. 

 .۴۷تصویر

 ۱99، ۱۳9۰دار سیوکی، مربع. منبع: نام

 .۴۶تصویر

 wikimedia.org.منبع: مربع. 

https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
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شده نقوشو خطیتصویر نقوش هندسی نگاره   

   

 ۵1تصویر

 wikimedia.org. منبع:سلی.نقش سه

 ۵۰تصویر

 wikimedia.org.منبع: سلی. نقش سه

 .۴۹تصویر

 ۲۰7، ۱۳9۰دار سیوکی، . منبع: ناممستطیل

   
 ۵۴تصویر

 صیری با مستطیل.ح

 wikimedia.org.منبع: 

 .۵۳تصویر

 سلی. طرح خطی نقش سه

 wikimedia.org.منبع: 

 .۵۲تصویر

 سلی. طرح خطی نقش سه

 wikimedia.org.منبع: 

  
 ۵۵تصویر

 طرح خطی حصیری با مستطیل. 

 wikimedia.org.منبع: 

 ارائه شده است: ،بردهنیز تعداد و درصد تکرار هر یک از نقوش هندسی نام ۲در جدول
 

. های هندسی موجود در نگاره خواب دیدن ضحاکها یا گرهبندیببررسی عددی و درصدی انواع نقوش هندسی در ترکی .۲جدول

  نگارندگانمنبع: 

 تعداد تکرار نقش  تصویر و نام نقش هندسی

 های هندسیدر ترکیب

 درصد تکرار نقش 

 های هندسیدر ترکیب

 مستطیل. 

 نگارندگانمنبع: 

5 ۱9.۲۳% 

 (۱( از جدول )5۴( و )۴۸(، )7(، )۳( )۱تصاویر )

 . شمسه هشت

 chap.sch.irمنبع: 

۱ ۳.۸۴% 

 (۱( از جدول )۳تصویر )

 

  شش ضلعی منتظم.

  chap.sch.irمنبع: 

۱۴ 5۳.۸۴% 

(، ۳۱(، )۳۰(، )۲۳(، )۲۱(، )۱9(، )۱7(، )۱5(، )۱۳(، )۱۱(، )6تصاویر )

 (۱( از جدول )۴۲( و )۳9(، )۳7(، )۳5)

 

طرمزدی،  محمدطالبیمحمدمنبع:  مربع. 

۱۳96 ،5۱. 

6 ۲۳.۰7% 

 (۱( از جدول )5۴( و )۴6(، )۱5(، )7(، )5(، )۳تصاویر )

https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
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 تعداد تکرار نقش  تصویر و نام نقش هندسی

 های هندسیدر ترکیب

 درصد تکرار نقش 

 های هندسیدر ترکیب

 

 chap.sch.irمنبع: سلی. 

۱ ۳.۸۴% 

 (۱( از جدول )9تصویر )

 گارندگان منبع: حصیری مستطیل.  

۳ ۱۱.5۳% 

 (۱( از جدول )5۴( و )7(، )۳تصاویر )

 chap.sch.irمنبع: طبل.  

۳ ۱۱.5۳% 

 (۱( از جدول )۳۳( و )۱9(، )۱۳تصاویر )

 

 ترنج کند. 

 chap.sch.irمنبع: 

۳ ۱۱.5۳% 

 (۱( از جدول )۲۳( و )۱9(، )۱۳تصاویر )

 

 هشت ضلعی منتظم.

 chap.sch.irمنبع:  

۱ ۳.۸۴% 

 (۱( از جدول )۱5تصویر )

  سه سلی.
 chap.sch.irمنبع: 

۳ ۱۱.5۳% 

 (۱( از جدول )5۰( و )۴۲(، )۱7تصاویر )

 

  دو سلی.

 chap.sch.irمنبع: 

۱ ۳.۸۴% 

 (۱( از جدول )۲۳تصویر )

 

 شمسه شش.

 نگارندگانمنبع:  

۱۳ 5۰% 

(، ۳۳) (،۳۱(، )۲9(، )۲5(، )۲۳(، )۲۱(، )۱9(، )۱۳(، )۱۱(، )5تصاویر )

 (۱( از جدول )۴۴( و )۳9(، )۳7)

 

 .نگارندگانبع: من لوز. 

5 ۱9.۲۳% 

 (۱( از جدول )۳7( و )۲5(، )۲۳(، )۱9(، )۱۳تصاویر )

 

  لوز متساوی االضالع.

 نگارندگانمنبع: 

۲ 7.69% 

 (۱( از جدول )۱5( و )7تصاویر )

 

 مثلث. 

 نگارندگاننبع: م

7 ۲6.9۲% 

 

 (۱دول )( از ج۴۴( و )۳9(، )۳7(، )۲7(، )۲۳(، )۱9(، )۱۳تصاویر )
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 تعداد تکرار نقش  تصویر و نام نقش هندسی

 های هندسیدر ترکیب

 درصد تکرار نقش 

 های هندسیدر ترکیب

 

 خط. چوب

 chap.sch.irمنبع: 

۱ ۳.۸۴% 

 (۱( از جدول )۲7تصاویر )

 

 شش شل یا شش طبل. 

 chap.sch.irمنبع: 

۳ ۱۱.5۳% 

 (۱( از جدول )۳۳( و )۱9(، )۱۳تصاویر )

 

 شش طوالنی. 

 chap.sch.irمنبع: 

۲ 7.69% 

 (۱( از جدول )۴۴( و )۲5تصاویر )

 chap.sch.irمنبع: ی. جناق 

۱ ۳.۸۴% 

 (۱( از جدول )۲5تصویر )

منتظم و ضلعیدر نگاره به نقوش شش بیشترین نقوش تکرارشدهدهد که ها نشان میالزم به ذکر است بررسی

 های هندسی مختلف اختصاص دارد.تکرار در گره %5۰و  %5۳،۸۴بار و میزان  ۱۳و  ۱۴شمسه شش به ترتیب با 

 مثلث به بیان دیگر نقش شود.ترکیب یا گره هندسی نگاره دیده می 6و  7ث و مربع هم به ترتیب در نقش مثل 

 را تکرار %۲۳،۰7 میزان هم مربع نقش. است رفته کار به نگاره هندسی گره یا ترکیب 7 در %۲6،9۲ میزان با هم

اند و با ره هندسی تکرار شدهگ 5چنین نقش مستطیل و لوز هم هریک در هم دارد. نگاره هندسی هایگره در

چنین نقوش طبل، ترنج کند، حصیری مستطیل، سه سلی و تکرار در نگاره به کار رفته است. هم %۱9،۲۳میزان 

نقوش شش شایان ذکر است  اند.تکرار شده %۱۱،5۳نوع گره هندسی با میزان  ۳شش شل یا شش طبل هم در 

ترسیم شده است. باید خاطرنشان  %7،69یب هندسی متفاوت با میزان ترک ۲االضالع هم در طوالنی و لوز متساوی

با  گره هندسی ۱فقط در  خط و جناقی همضلعی منتظم، دوسلی، چوبکرد نقوش شمسه هشت، سلی، هشت

  های هندسی مختلف نگاره وجود دارد.در گره %۳،۸۴میزان 

 

 نتیجه
ها هم ب دیدن ضحاک وجود دارد که این گرهنگاره خواترکیب یا گره هندسی در  ۲6دهد نتایج پژوهش نشان می

دهد ها نشان میرار آندسی و میزان تکانواع این نقوش هنبررسی اند. نوع نقش متفاوت و متنوع تشکیل شده ۱9از 

بیشترین  %5۰و  %5۳،۸۴بار و میزان  ۱۳و  ۱۴یب با تعداد منتظم و شمسه شش به ترتضلعینقوش هندسی شش

بندی نقوش تزئینی و اند. اهمیت استخراج و طبقهتزئینات هندسی نگاره خواب دیدن ضحاک داشته تکرار را در

 رانی استباالخص نقوش هندسی در نگارگری به سبب ارائه الگوهای طراحی و نقوش منطبق بر هنر و فرهنگ ای

لباس، طراحی  راحی پارچه وهای مختلفی نظیر طان منبعی برای طراحان و هنرمندان در حوزهتواند به عنوو می

 تزئینات ظروف و لوازم کاربردی و زیورآالت مورد استفاده قرار گیرد.  
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