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...تقدیم به آنان که اندیشیدن را به ما آموختند 

...نقوش اسلیمی 

مقدمه•
ايدهآلهايرموزمعنوياسليمي•
علترشدوترقينقوشتزئينيپسازاسالم•
علتنقضنقوشموجوداتزنده•
نقوشاسليميچيست؟•
پيدايشنقوشاسليمي•
• پيدايشناماسليمي
معانيومفهومنقوشاسليمي•
(اسپيرال)قوسحلزوني•
برگهايكنگرهدار•
گلهايسادهچهارپروپنجپر•
موارداستفادهنقوشاسليمي•

:فهرست 

و « رويش گياهان»هنرمند اسليمي از مفهوم 
،« تكثير و زايش جهان طبيعي»

تم هايي بي كرانه و متنوع را مي آفريند
در اسليمي همانطور كه تكرار اليتناهي عناصر 

بي اهميت منفرد، 
در يك روند دائمي طرح اصلي ماجرا را شكل 

مي دهند بي آنكه شاخص باشند، 
در عين حال بمثابه عناصري كه پس از ديدن، 

مي شوند« خوانده»مثل واژه، 
و سپس محو مي گردند تا تركيب همة واژه ها، معنا 

را مي سازد

:مقدمه 

يويکعنصرمهمكهدرتمامصنايعدست
چشمميرسدويکيا زهنرهايسنتيبه
مهمترينداليلزيباييآنهاميباشد،
آنهاتوسطيکسرينقوشا ستتزئينات

هاي رموز معنوي اسلیمیآلايده :

اسليمي ها از ايدة ساقه هاي برگ دار شكل پذيرفتند ومانند شاخه هاي 
ي طبيعي تحرك يافتند و به سوي رشد و كمال، سير صعودي يافتند ول
قعي از شكل مارپيچ بازگشتند .  نهايتاً به سوي انحناها و موجهاي غيروا
در خالل چنين مشي كلي اي بود كه به همين شيوه، برگها ، پنجه 

د پنجه شدند و از يكديگر جدا گشتند و به طريقي خاص، شكافته شدن
و گلبرگها، بطرزي ويژه و اغراق آميز، شكفته گشتند، آنگونه كه در 

طبيعت هرگز مانند آن رخ نمي دهد، و با اين كه اين چنين تحول ها و 
شگردهايي در اواخر دوران كالسيك در غرب هم ديده مي شود، ولي 
اهميت غايي و نهايي آن، به عنوان يك برنامه و ساخت ويژه، در هنر 

دوره اسالم به ظهور پيوست

ه اكثر و نكتة شگفت انگيزي كه در اين مورد مي توان گفت، اين است ك
كل رشته هاي هنري در هنر اسالمي به همين برگهاي شاخه اي و جنگلي ش

و آنچنان اين كار جديست، كه تمام . و نقوش هندسي ختم مي شود
اي نيروهاي عميقاً خالقة يك دورة هزارساله را به خود مشغول مي كند و بر

كردني امروز دنيا، درك اين نكته و تجسم آن، نه تنها مشكل، بلكه باور ن
مه است كه هنرمندان بزرگي، با نيروهاي الهام و اكتشاف خالقة خود، در ه
زندگيشان به محدوديتي اين چنين، در قواي خالقة خود اصرار ورزند و

ند كه اين تزييني بسنده كنند حال هرچ« موتيف»تنها به يك شكل پاية 
ت كه اين اشكال متنوع و گوناگون بوده باشند، ولي اين امر كتمان ناپذير اس

هنرمندان به خاطر هدف واالي ديني خود، علي رغم اين محدوديتها، 
كه خالقيتي فراوان و شگفت انگيز از خود بروز داده اند و مي توان گفت

محدوديت در اين مورد سبب، اوج شكوفايي و غايت هنرمندي اين امر 
قابل دقت و تامل مي باشد  .شده ، كه اين مسئله خود 
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ش تكثير و زاي»و « رويش گياهان»هنرمند اسليمي از مفهوم 
ينگونه ا. ، تم هايي بي كرانه و متنوع را مي آفريند« جهان طبيعي

اي است كه در همة نقش هاي اسليمي مي توان از طريق تكراره
قي ريتميك ولي گوناگون و بسيار نزديك به منطق موسي

ي روحيه اي واحد را تجسم بخشود كه هنر اسليمي را از القيد
مي رهاند و بدان، نظم و آئين مشخص و مرتبي را عرضه 

مي دارد بدين بيان، شايد هيجاني اليتناهي، از اعماق دل 
گاه پالوده و استادانه، به قلم مي  آمد، نگارگر مي جوشيد و آن

انسان كه در موسيقي مشرق زمين نيز چنين مشي اي را 
يشتر به پيروي مي كند با ساخت موسيقائي اسليمي نيز، كه ب
 .نواختن نقش ها شبيه است تا به نقاشي، مطابقت دارد

گهگاه آدمي فكر مي كند كه اين نقوش، 
قالبي م نظم، تخليه هاي حسي زاللي است كه در 

نقش هاي اسليمي، . درهم تنيده گرديده اند
ز عموماً منشأ طبيعي خود را فاش نمي سازند و ا

ره وابستگي با رويندگان خاك فناپذير، طف
اين شكل ها، نظم واحدي را نيز در . مي روند

 اي گاه به گونه. اشغال صفحه قبول نمي كنند
كامالً فشرده و متراكم ، به همة نقاط صفحه 

نها و كشانده مي شوند، و گاه با تراكمي اندك، ت
تنها، انحناهاي ايجازگراي خود را، در بخشي 

.نامتراكم و باز مي گسترانند

ميت در اسليمي همانطور كه تكرار اليتناهي عناصر بي اه
منفرد، در يك روند دائمي طرح اصلي ماجرا را شكل 
مي دهند بي آنكه شاخص باشند، در عين حال بمثابه 

مي شوند و « خوانده»عناصري كه پس از ديدن، مثل واژه، 
د، سپس محو مي گردند تا تركيب همة واژه ها، معنا را مي ساز

را از اسليمي نيز اينگونه و در ازاي چنين چيزي نقش خود
قع، اين نك. محروم مي سازد« بيروني»هرگونه معناي  ته در وا

ك هنر را مي توان در اسليمي كه يك هنر تزئيني ست و نه ي
د اصلي بصري، مطبوع انگاشت، چرا كه مقاصد اسليمي با قص
زئيات هنر تزئيني، كه مجذوب نمودن چشم بيننده توسط ج

 .مطبوع اثر است، بيشتر هماهنگي دارد

ال و در آخر بگوييم كه اگر تصور كنيم كه اشك
اه مختلف موجود در اسليمي، هركدام سمبول يك م

هرچند كه . به ازاي طبيعي است، خطا كرده ايم
ير گياهان قديمي مشرق زمين، نظ« ساده نما سازي»

گل واژه هاي گل سرخ يا برگ هاي نخل و نخل وارها 
بدون و يا گل هايي كه به شكل بادبزن انجام شده اند
داري ترديد، از روي فرمهاي طبيعي گرفته و گرده بر

اس شده اند، اما به كليتي خاص و ناب رسيدن، براس
و در عين حال، جدا از اشكال طبيعي، از ذهنيات 

 .است« تفكر اسالمي»

:علت رشد و ترقی نقوش تزئینی پس از اسالم

ساختنتصاويرازچهرهانسان؛حيوان؛گياه؛وهرموجودزندهبهشکلواقعيآنراممنوع اسالم
كرده

اختن،پسمسلمانانبهس(وحتيگروهيگفتهاندمجسمهسازيونقاشيبههرنوعيحراماست)
نقوش

ردند؛غيرواقعيوانتزاعيوابتکاريالهامگرفتهازطبيعتپرداختندودراينكارپيشرفتك

:علت نقض این نظریه

، بدانيم موثردرهمهچيز و همهكاره را خدا همهبتپرستيآناستكههرچيزيغيراز جالبتراز
اين شدهوحتي وسيعتراستفاده ترو گسترده و بيشتر نقوشموجوداتزنده اسالماز آناستكهپساز
شبيهتراستمثالگلهايختاييدوراناسالمي بهموجوداتزنده طرحهايماقبلاسالمبسيار نقوشاز

گلهايساسانياست دارايشکلطبيعيتراز

نقوش اسلیمی چیست؟

ساسانياستاسليمي ابتکاراتهنرمنداناشکانيو استاينطرحاز لفظاسالميگرفتهشده از
يادآورپيچش اغلبقرينهكه تکراري، هايمدور گردشها،پيچوخم اسليميعبارتاستاز

پايهايدارد نقوشتزيينيايراننقش ميتواندباشدودر برايرسماسليميهاهم.ساقهگياه
ميشود قوسهايحلزونياستفاد ..از
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درقروناوليهبعدازمحوشدنشيوههايحجاريونقاشيدورهساسانيبا هنرايران
ابتکاراتيدرخطوطعربيآغازميگردد آثاروشواهدبسياردردستاستكهبهترين.

شدهاست ايرانينوشته مبتکر نسخقرآنمجيدوخطوطتزئينيمختلفعربيبوسيلههنرمندان

آثارنفيسوپرقيمتبنامهنرعربيبدستآمدهمربوطبهادوارياستكهايرانيان آنچه
باعشقوعالقهسرشار دينمبيناسالمراپذيرفتهودراينراهذوقوقريحهذاتيخودرا

.بکاربردهاند

:پیدایش نقوش اسلیمی

بهذوقآورده بعدازابتکاردرخطوطعربيبرايتزئينكتبخطيخلفاياسالميرا ايرانيان
وبتدريجنتيجهگرفتهتاحواشيوسرلوحوآغازوختامكتبمقدسرابوسيلهساقههايگل

درنتيجهديرينگذشتكههنرتذهيبكاريوگردشيهاي.وبرگباطالينابتزئيننمايند
ابتکارنمودهورايجوساختند .اسليميوخطائيرا

:پیدایش نام اسلیمی

ايرانيبرايتركيببنديتذهيباخت راعكلمهاسليميدراصلهماناسالمياستكههنرمندان
نمودندوچونقبلازاسالموجودنداشتهودردورهايابتکارشدهكهايرانيانمسلمانشدهبود ندلذا

بهآندادند .ناماسليمي

بعدهاتركيببندياسليميازگلبرگهايتزئينيونقاشيميشدبراينقشپارچهوقاليو
.كاشيكاريمساجدنيزمورداستفادهقرارگرفتوتاامروزهمادامهدارد

الزمبهتذكراستكهنقوشتزئينياروپائيكهدرحواشيكتبخطيوهمچنينتزئين
بناهايتاريخيرمـپاريسوويننقاشيشدهبهخوبينفوذتركيببندياسليميو

نشانميدهد .خطائيايرانرا
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:معانی و مفهوم نقوش اسلیمی

يك منقد هنرهاي شرقي معتقد است كه طرح هاي اسليمي براي مقاصد 
اسليمي. تزئيني مد نظر بوده و هيچ گونه مفهوم و معني خاصي ندارد

شكل هايي از شاخ و برگ انگور و پيچك هاي آن است و گروهي 
معتقدند شبيه به ماري است كه حركت مارپيچ و تناوبي دارد و گروهي

چرخشو حركت و-اژدها–نيز نقوش اسليمي را به جانوري افسانه اي 
.آننسبتدادهاند

(:اسپیرال)قوس حلزونی

حكم شريان اصلي طرح هاي ختايي و اسليمي را دارد و روي آنها نقوش اسليمي و ختايي قرار
نمونه اي. مي گيرد ،اين قوسها شكستگي ندارندو حالت دايره اي و منحني خود را حفظ مي كنند

.از اين قوسها در زير آورده شده است

.قوس ها باید به آرامی و با لطافت از درون هم خارج شوند

: برگهای کنگره دار

.دو نوع كنگره سرگرد و سر تيز داريم كنگره هاي سرگرد شكلي مانند انگشت شصت انسان را دارند

:انواع ديگر برگها و تزئينات شاخه ها 

:گلهاي ساده چهار پر و پنج پر
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:موارد استفاده نقوش اسلیمی

:فرش

عنصر اصلي اين طرح ، شاخه هاي مارپيچي هستند كه با گل و برگ احاطه شده و انشعاب هاي آن
. به نقوش اسليمي ختم مي شوند 

در اين نوع اسليمي انتهاي هر شاخه به دو بخش. معروفترين اسليمي ها ، اسليمي دهن اژدر است 
متقارن منشعب مي گردد و بصورت دهان اژدها نشان داده مي شود و روي ساقه شاخه ها جوانه هايي

. در نقاط مختلف تزئين شده است كه بيشتر اين جوانه ها را اسليم مي نامند 
مشايد كلمه اسليمي از اسليم به معناي جوانه باشد و شايد هم اين لغت مصغر اسالمي باشد ، مي داني

.كه در هنرهاي اسالمي از اين طرح بسيار استفاده شده است 
مي ، مانند اسلي. اين طرح به دليل تغييرات و دخل و تصرف ها به گروه هاي فرعي بسيار تقسيم شده است 

.يمي ماري اسليمي بندي ، اسليمي شكسته ، اسليمي دهان اژدر ، اسليمي لچك ترنج ، اسليمي ترنجدار و اسل

:در کاشی 

استفاده از كاشيهاي هفت رنگ با نقوش اسليمي

http://www.daneshafza.com/
http://www.daneshafza.com/
http://www.daneshafza.com/
http://www.daneshafza.com/
http://www.daneshafza.com/
http://www.daneshafza.com/
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در چوب

در فلزات
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در گچبری 


