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فصل دوم

 شبکه های هندسی و گسترش نقوش 
 

 هدفهاى رفتارى: در پاىان فصل انتظار می رود هنرجو بتواند:
1ــ نقوش هندسی را تعرىف کند. 

2ــ بسترهای هندسی مناسب برای اىجاد نقوش را شرح دهد. 
٣ــ انواع شبکه های هندسی را نام برده و تعرىف کند. 

٤ــ انواع شبکه های مربع، مربع قناس، لوزی و مثلث را رسم کند. 
٥ــ با استفاده از شبکٔه مربع نقش پیلی را رسم کند. 

٦ــ با استفاده از شیوه های اىجاد نقوش در شبکه های مربع نقش هاىی را بسازد. 
٧ــ با استفاده از شیوه های اىجاد نقوش در شبکه لوزی نقش هاىی را رسم کند. 

٨ ــ با استفاده از شیوه های اىجاد نقوش در شبکه مثلث نقش سازی کند. 
٩ــ روش های گسترش را شرح دهد. 

١0ــ با استفاده از روش های گسترش، نقوش را در سطوح مختلف گسترش دهد. 

 نقوش هندسی 
مجموعه ای از نقوش که برای اىجاد و ترکیب آن ها از قواعد 
و روابط هندسی استفاده می شود »نقوش هندسی« نام دارند. اىن 
نقوش در فضاهای معماری به شکل آجرچینی، آىنه کاری، گچ بری 

و نظاىر آن و در هنرهای سنتی از جملـه ُارسی هـا، مشبک هـای 
سفال و سرامیـکی، منبت، معرق، فـرش، کتاب آراىـی و … مشاهـده 

می شوند. )شکل های ١ــ2 تا ١١ــ2(

شکل ١ــ٢ــ نقوش هندسی در کاشی 
گنبد سبز ــ نمای خارجی ــ مشهد
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شکل ٢ــ٢ــ نقوش هندسی در چوب و شیشه 
پنجره ــ آرامگاه آقا ــ تهران

شکل ٣ــ٢ــ نقوش هندسی در گره چینی چوب 
صندوق قبر ــ آرامگاه آقا ــ تهران

شکل ٤ــ٢ــ نقوش هندسی در معرق خاتم 
درب آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی ــ موزه کاخ چهلستون ــ اصفهان
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شکل ٧ــ٢ــ نقوش هندسی در آجرکاری 
مسجد ملک زوزن ــ خاف ــ ٦٠٠ هـ.ق

شکل ٥ــ٢ــ نقوش هندسی در کتاب آرایی 
قرآن ــ صفحه افتتاحیه ــ دوره ایلخانی

شکل ٦ــ٢ــ نقوش هندسی در گچ بری 
مسجد جامع ــ اصفهان
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شکل ٨ ــ٢ــ نقوش هندسی در ُارسی، تزئینات مسجد 
نصیرالملک ــ شیراز

شکل ٩ــ٢ــ نقوش هندسی در معرق چوب ــ صفحۀ میز 

شکل ١١ــ٢ــ نقوش هندسی در سفال شکل ١٠ــ٢ــ نقوش هندسی در فلز )مشبک فلز( 



2٤

هنرمند درهر موقعیت زمانی و مکانی با سنت ها و هنرهای ملی 
خود ارتباط دارد به طوری که آموزش و فراگیری آن هنر در حفظ 

اصالت و استقالل فرهنگی آن قوم و ملت نقشی اساسی دارد. 
آنچه در اىنجا مدنظر است، نقوش هندسی در هنرهای ملی 
و سنتی اىران است. باىد دانست که ترسیم نقوش هندسی بر بستر 
و زمینه های خاص هندسی انجام می شود تا امکان رسم آن ها با 

کمترىن خطا فراهم شود. 
باشد که  ها می  و زمینه  ها  مناسب شامل: شبکه  بستر  اىن 
نقوش حاصل از آن ها را به روش های مختلف گسترش می دهیم. 
به بررسی مهمترىن شبکه ها و روش های گسترش  در اىن فصل 

مورد استفاده می پردازىم. 

شبکه 
استوار  ای  شبکه  نظام  ىک  بر  هندسی  نقوش  از  برخی 
است. نظامی که در آن، شبکه های هندسی به واحدهای مشخصی 
)مـربع، مثلث، لـوزی و …( تقسیم شده انـد و بـه طور منظـم قابل 

تکرار هستند. 

شکل ١٣ــ٢ــ شبکه مربع 

 انواع شبکه های هندسی

شبکه لوزی شبکه مربع
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شبکه مثلث  شبکه مربع مورب

شکل ١2ــ٢

در اىن روش ابعاد محل موردنظر را به واحدهای منظم و 
معینی از مربع ها، مثلث ها و ىا لوزی ها تقسیم می کنند. هرىک از 
اىن واحدها همچون مبناىی است که نقوش هندسی بر آن ها ترسیم 

می شود. 
واحدها  دىگر  به  طرف،  هـر  از  واحـدها  اىـن  نهاىت  در 
نظام  اىن  آورد. وىژگی دىگر  به وجود  تا طرح کلی را  پیوندند  می 
ىا  تر  بزرگ  نیاز،  توان طرح ها را برحسب  آن است که در آن می 

کوچک تر ترسیم نمود. 
به ذکر است که شبکه های هندسی بیشتر در ترسیم  الزم 
نقوش ساده هندسی کاربرد دارد. برای اىن منظور ابتدا الزم است 
شبکه هاىی از مربع، مربع مورب )قناس(، لوزی و مثلث با زواىای 

٣0 ، ٤٥ و ىا ٦0 درجه ترسیم نمود )شکل ١2ــ2(.
الف( شبکه مربع: هرگاه اضالع ىک مربع ىا مستطیل را 
به اندازه های برابر تقسیم کرده و سپس اندازه های به دست آمده را 
به طور دقیق به هم وصل کنیم، خانه های مربع شکل کوچک تری در 
درون شکل اصلی به دست می آىد که اصطالحاً به آن »شبکه مربع« 

می گوىند. )شکل ١3ــ2(



2٥

شکل ١٤ــ٢ــ شبکه مربع مورب

ب( شبـکه مـربـع مـورب )قـنـاس(: اگـر مـربع هـای 
کوچک تر در داخل مربع ىا مستطیل بزرگ به صورت مورب و با 
زاوىه ٤٥ درجه نسبت به اضالع بزرگ به دست آىند آن شبکه را 

»شبکه مربع مورب« می نامند. )شکل ١4ــ2( 

شکل ١٦ــ٢ــ کاربرد نقش پیلی در کاشی معرق شکل ١٥ــ٢ــ نقش پیلی ــ براساس شبکه مربع 

اىجاد نقش در شبکه های مربع شیوه های متفاوتی دارد. 
در شیوهٔ اول از اضالع مربع ها در شبکه های مربع ىا مربع مورب، 
برای نقش سازی استفاده می شود. )شکل های ١5ــ2 تا ١8ــ2(



2٦

 شکل ١٧ــ٢ــ نقش پیلی و مربع 
براساس شبکه مربع مورب

شکل ١٨ــ ٢ــ کاربرد نقش پیلی و مربع در کاشی کاری 
مدرسه چهارباغ ــ اصفهان



2٧
حاشیه ١

 
     __

٤ 
شکل ٢٢ــ٢ــ نقش موج وِسلی در 

شکل ٢٠ــ٢ــ نقش موج، 
مسجد شاه ــ مشهد ــ سده ٩ هـ.ق

شکل ٢١ــ٢ــ نقش موج وِسلی 
براساس شبکه مربع 

قطرهای  و  اضالع  از  استفاده  با  ها  نقش  دوم،  شیوه  در 
مربع در شبکه های مربع و مربع مورب شکل می گیرند. )شکل های 

١9ــ2 تا 21ــ2( 

شکل ١٩ــ٢ــ نقش موج 
براساس شبکه مربع مورب



2٨

در شیوه سوم، نقش ها در شبکه های مربع و مربع مورب 
با رسم خطوطی که رأس مربع ها را با زواىای خاصی به ىکدىگر 

متصل می کنند، حاصل می شوند. )شکل های 24ــ2 تا 27ــ2( 

شکل ٢٥ــ٢ــ نقش طبل در طبل 
بارگاه مطهر امام رضا )ع( ــ مشهد

شکل ٢٤ــ٢ــ نقش طبل در طبل 
براساس شبکه مربع ــ نقش مایه الهام گرفته از اشیاء 

شکل ٢٣ــ٢ــ نقش موج وِسلی، گچ بری 
بخشی از دیوار خارجی آرامگاه آقا ــ تهران
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شکل ٢٦ــ٢ــ نقش طبل و پیلی حاشیه 
براساس شبکه مربع مورب ــ الهام گرفته از اشیاء

شکل ٢٧ــ٢ــ نقش طبل و پیلی حاشیه 
مسجد جامع یزد

مترین
١ــ نقش طبل در طبل را در شبکه مربع رسم نماىید و واحد نقش را مشخص کنید. 
2ــ نقش پیلی و مربع را در شبکٔه مناسب در کادر ١0 × ١0 سانتی متر رسم نماىید. 

٣ــ نقش موج را در شبکه مربع مورب رسم نماىید. واحد نقش را مشخص کنید. 
٤ــ به ازای هرىک از شیوه های اىجاد نقش در شبکه های مربع به دلخواه نقوشی را در اندازه های متفاوت اىجاد 

کنید. )برای هر شیوه ىک نقش( 



٣0

ج( شبکه لوزی: از جمله شبکه های هندسی، شبکه لوزی 
است که در آن لوزی های کوچکی در کنار ىکدىگر قرار گرفته و 

سطح شبکه را به طور کامل پُر کرده اند. 
افـقـی  انـدازه خـط  بتـدا  ا لـوزی،  تـرسیم شبکـه  بـرای 
تشکیل دهنده شبکه را درنظر بگیرىد )خط الف ــ ب( و در دوسر 

آن، دو خط عمود رسم نماىید. 
سپس روی خط افقی را به اندازه معین )اىن اندازه بستگی 

به رىز و درشتی شبکه دارد( عالمت گذاری نماىید. 
سپس با استفاده از گونیای ٣0 ىا ٦0 درجه نسبت به خط 

افق، خطوط مورب را ترسیم نماىید. )شکل 28ــ2( 

شکل ٢٨ــ٢ــ مرحله اول رسم شبکه لوزی

باىد دقت شود تا تمامی خطوط کامالً دقیق و موازی هم 
رسم شوند تا شبکه به دست آمده دقیق باشد. 

قطع  نقاطی  در  نیز  را  دو خط عمود  مورب  اىن خطوط 
خواهند کرد که اگر از اىن نقاط دوباره همان خطوط را با زاوىه 60 

ىا 30 درجه ادامه دهیم. شبکه لوزی کامل خواهد شد. 
حال اندازه زمینه را در هرجاىی که بخواهید، تعیین نموده 

و خط باالی آن را رسم نماىید. 
اىن لوزی ها زاوىه بسته شان برابر ٦0 درجه و زاوىه بازشان 

برابر ١20 درجه است. )شکل 29ــ2(

شکل ٢٩ــ٢ــ مرحله دوم رسم شبکه لوزی 



٣١

برای پیداىش نقوش هندسی در شبکه لوزی عالوه بر اضالع 
لوزی ها، قطر آن ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. )شکل های 

30ــ2 تا ٣2ــ2(

 شکل ٣١ــ٢ــ نقش شش )النه زنبوری ( 
مسجد جامع ــ یزد

شکل ٣٠ــ٢ــ نقش شش ــ براساس شبکه لوزی 
نقش مایه الهام گرفته از اشکال هندسی

شکل ٣٢ــ٢ــ نقش شش وُتکه ــ براساس شبکه لوزی 
نقش مایه الهام گرفته از اشکال هندسی

شکل ٣٢ــ٢ــ نقش شش و ُتکه 
مقبره موالنا شیخ    زین الدین ابوبکر تایبادی ــ تایباد ــ سدۀ ٩ هـ.ق

مترین
١ــ با استفاده از شیوه نقش سازی در شبکه لوزی، نقش جدىدی را ترسیم کنید. واگیرهٔ آن را مشخص نماىید.



٣2

د( شبکه مثلث: هرگاه در شبکه لوزی خطوطی موازی 
به گونه ای رسم کنیم که از زاوىه های ١20 درجه لوزی ها بگذرد 
و آن ها را به دو مثلث متساوی االضالع تبدىل کند، شبکه به دست 

آمده »شبکه مثلث« خواهد بود. )شکل ٣4ــ2(

شکل ٣٤ــ٢ــ الف( شبکه مثلث 

شکل ٣٤ــ٢ــ ب( کاربرد شبکه مثلث در هنر خاتم سازی 



٣٣

شکل ٣٥ــ٢ــ نقش ابابیل ــ براساس شبکه مثلث 
نقش مایه الهام گرفته از حیوانات 

شکل ٣٦ــ٢ــ نقش جناقی ــ براساس شبکه مثلث 
نقش مایه الهام گرفته از حیوانات

مترین
١ــ نقش ابابیل را در شبکه مثلث رسم نماىید. 

2ــ نقش جناقی را در شبکه مثلث رسم نماىید. 
٣ــ با توجه به شبکٔه مثلث و لوزی نقش شش و مثلث )ُتکه( را ترسیم کرده و واحد نقش را مشخص کنید.

٤ــ با استفاده از شبکٔه مثلث نقش دلخواه را ترسیم کرده و سپس گسترش داده و واحد نقش آن را مشخص کنید.

شبکه مثـلث از جملـه شبکه هاىی است که کـاربرد فـراوان 
به هنر  از جمله نقش های مربوط  پیداىش نقش های هندسی،  در 

خاتم سازی دارد. )شکل های ٣5ــ2 و ٣6ــ2(



٣٤

گسترش 
در پیداىش نقش های هندسی و اجرای آن ها عالوه بر دانستن 
بسترهای مناسب مانند شبکه ها که پیش از اىن آن را آموخته اىد 

شیوه های گسترش اىن نقوش نیز حائز اهمیت است. 
نقوش هندسی بیشتر با شیوه های مختلف تقارن در سطوح 

مختلف گسترش می ىابند، گراىش به تکرار منظم و متقارن اىن نقوش 
و پدىده ها در گذر تارىخ بسیار مورد توجه انسان ها بوده است. 
نمونه های فراوانی را می توان در آثار گوناگون هنری و تارىخی 

مشاهده کرد. )شکل های ٣7ــ2 تا 40ــ2( 

شکل ٣٧ــ٢ــ نمونه ای از گسترش نقش انسان در یک سطح به روش تقارن انتقالی 
اسپرهای آجر لعاب دار ــ دوره هخامنشی ــ شوش

شکل ٣٨ــ٢ــ نمونه ای از تکرار متقارن انعکاسی برای ساخت یک شیء زینتی 
گنجینه جیحون ــ ٥٠٠ تا ٤٠٠ پ. م



٣٥

شکل ٤٠ــ٢ــ تقارن دورانی 
ـ  ری ــ سده هفتم هـ. ق سفالینه نقاشی شده ـ

شکل ٣٩ــ٢ــ تقارن دورانی 
آویز زرین و مینایی و مرصع قطر ٣/٨ سانتی متر ــ ساسانی

شکل ٤١ــ٢ــ گسترش نقش هندسی، 
مشهد ــ تیموری سده ٩ هـ.ق  شکل ٤٢ــ٢ــ واگیره ــ گره هشت وِسلی

هنرمند برای اىجاد هماهنگی، تناسب و زىباىی، نقش منفرد 
ىا مرکب را اىجاد کرده و با تکرار و گسترش آن ىک سطح وسیع 

را تزئین می کند. )شکل 41ــ2(
و  تقارن  هندسی،  نقش  ىک  کرار  ت با  گاه  ترتیب  اىن  به 
هماهنگی اىجاد می شود. معموالً ىک واحد نقش )واگیره( رسم 
با تکرار خود، نقش اصلی را اىجاد  می شود و اىن واحد نقش 



٣٦

می کند که می توان آن را در سطحی وسیع پیاده نمود. )شکل های 
41ــ2 و ٤2ــ2(

بنابراىن برای تکرار و گسترش متقارن، ىک شکل هندسی 
بـرطبـق قاعدٔه خاصی بـه جـای دىگر تغیـیر مکـان می دهـد. اىـن 
تغییرمکان به روش های انتقالی، محـوری، دورانی و گاه از دو روش 
همزمان می تـوان استفاده کرد مانند: انتقال و دوران ــ انتقال و 

محوری ــ دوران و محوری 
الف( قـرینه انتقـالی: اىن شیوه از قـرىنه سازی ىکی از 
قدىمی ترىن شیوه های گسترش نقش می باشد که نمونه های آن را 
می توان در آثار تارىخی شاهد بود. )شکل های ٤3ــ2 و ٤4ــ2(

شکل ٤٤ــ٢ــ قرینه انتقالی ــ دوره هخامنشی ــ تخت جمشید

شکل ٤٣ــ٢ــ قرینه انتقالی 
سفال شوش ــ نهاوند ــ ٢٠٠٠ پ.م

در اىن شیوه اندازه و جهت نقش تغییر نمی ىابد و تنها مکان 
آن در جهت های مختلف تغییر ىافته و تکرار می شود. در هندسه 
برای اىن منظور عالمت بردار که به صورت پاره خطی جهت دار و 

دارای امتداد و اندازه معین است به کار می رود. 
→V انتقال ىافته )شکل  به عنوان مثال؛ نقش زىر براساس 

٤5ــ2( 

V→

شکل ٤٥ــ٢ــ قرینه انتقالی



٣٧

V رسم 
→ AA را همانند 

→
′ اگر از هر نقطه شکل الف بردار 

کنیم از مجموع نقاط حاصل شکلی همانند ب به دست می آىد. 
در اىـن صورت مـی گوىیم شکـل ب از انتقـال شکـل الف 

→V که بردار انتقال خوانده می شود حاصل شده است.  به اندازه 
چنانچه می بینیم در اىن شیؤه گسترش، نقش تغییر نمی کند. 

)شکل های ٤6ــ2 و ٤7ــ2(

شکل ٤٧ــ٢ــ گسترش نقش حصیری قرینه انتقالی 

شکل ٤٦ــ٢ــ نقش حصیری

ب( قرینه محوری یا انعکاسی: قرىنه محوری نسبت به 
قرىنه انتقالی پیچیدگی بیشتری دارد هنرمندان سنتی آن را قرىنه 
لوالىی نیز می خوانند. در اىن نوع از تغییر مکان، دو نقش باهم 
برابر هستند اما قابل انطباق نیستند )شکل ٤8ــ2( و به صورت 
معکوس حول ىک محور تکرار می شود. همانند تصوىر ىک نقش 

در آىنه )شکل های ٤9ــ2 و 50 ــ2(

شکل ٤٨ــ٢ــ قرینه محوری )انعکاسی( 

شکل ٥٠  ــ٢ــ گسترش لوزی ترنج دار حاشیه شکل ٤٩ــ٢ــ لوزی ترنج دار حاشیه 
قرینه محوری )انعکاسی( 



٣٨

نکته: باىد توجه داشت که در گسترش برخی از نقش ها 
می توان از هردو شیوه انتقالی و محوری بهره برد و نقش ىکسانی 

را به دست آورد. )شکل های 51  ــ2 و ٥2 ــ2(

شکل ٥٢ ــ٢ــ گسترش شش وگیوه حاشیه 
قرینه انتقالی و یا انعکاسی

شکل ٥١  ــ٢ــ واگیره شش وگیوه حاشیه 

شکل ٥٣ ــ٢ــ پیلی شمسه دار 

ج( قرینه دورانی: در اىن نوع از تقارن نقش موردنظر 
را با دوران حول ىک نقطه ىا ىکی از رأس های آن، به اندازه زاوىه 

همان رأس می چرخانیم. )شکل ٥3 ــ2(



٣٩

می توان آن را به تعدادی که نهاىتاً داىره ای را بپوشاند تکرار 
کرد. )شکل های ٥4 ــ2 و ٥5ــ2(

نکته: باىد توجه داشت که تقارن دورانی را می توان همراه 
با قرىنه انتقالی و ىا محوری به کار برد. لیکن در هر دو شیوه نقش 

باىد به گونه ای باشد که داىره ای را بپوشاند. 

شکل ٥٥  ــ٢ــ گسترش پیلی شمسه دار، 
قرینه دورانی  ــ انتقالی

شکل ٥٤ــ٢ــ گسترش پیلی شمسه دار، 
قرینه دورانی ــ انتقالی

مترین
١ــ ىک واحد نقش جناقی را رسم نموده، آن را به روش قرىنه انتقالی در ٦ واگیره گسترش دهید. 

2ــ ىک واحد نقش ابابیل را رسم نماىید. اىن بار به جای قرىنٔه انتقالی آن را در ٤ واگیره به روش قرىنه محوری 
گسترش دهید. 

٣ــ ىک واگیره از گره پیلی شمسه دار را رسم نماىید. آن را گسترش دهید. نوع قرىنه آن را مشخص نماىید. 
٤ــ ىک واحد از نقش دلخواه  را در شبکه مثلث ترسیم و ابتدا به روش قرىنه محوری و سپس دورانی گسترش 

دهید. 
٥  ــ با استفاده از روش ترکیبی در گسترش، ىک نقش را به دلخواه در ىک سطح مشخص گسترش دهید.  



٤0

١ــ نقوش هندسی را تعرىف کنید. 
2ــ نقوش هندسی بیشتر در چه آثاری دىده می شود نام ببرىد. 

٣ــ بسترهای هندسی مناسب برای اىجاد نقوش هندسی را شرح دهید. 
٤ــ شبکه را تعرىف کنید و انواع آن را نام ببرىد. 

٥ــ شبکه مربع را تعرىف کنید.
٦  ــ شبکه لوزی را تعرىف کنید و روش رسم شبکٔه مثلث را شرح دهید.

٧ــ انواع روش های گسترش را شرح دهید. 
8  ــ تفاوت میان قرىنه انتقالی و محوری را بیان کرده و برای آن مثالی بیاورىد. 

پرسش ها


