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چكيده
در ميان نقوش سنتي به کاررفته در هنرهاي مختلف گاه طرح هايي وجود داشته که ديده نشده ولي ارزش خاص 
خود را دارا بوده اند. يکي از اين نقوش اسليمي هاي ابري - ماري بوده که داراي ارزش هاي بصري فراواني هستند.  
مطالعات انجام شده نشان مي دهد کاربرد اين نقوش بر روي جلدهاي دورة صفويرونق فراوان يافته به طوري 
که به يکي از رايج ترين نقوش از گنجينة نقوش اين دوره مبدل گشته است ولي با اين وجود تا به حال کمتر 
کسي به سراغ پژوهش و تحقيق پيرامون معرفي گونه ها وتنوع فرم ها و ترکيب بندي آن با ديگر نقوش رفته 
است. نگارندگان در اين مقاله در پي آن بوده اند که ترکيب بندي و ساختار هندسي اين نقوش در متن تزيينات 
روي جلد در دوره صفوي را دنبال نمايند. بر اين اساس اين سؤاالت مطرح بوده است که ١. نقوش اسليمي 
ابري- ماري چه جايگاهي از نظر ترکيب بندي در تزيين جلدهاي دوره صفوي داشته است؟ ٢. اين نقوش از چه 
تنوع ساختاري برخوردار بوده است؟ روش تحقيق توصيفي - تحليلي و با رويکردي اکتشافي بوده، گردآوري 

مطالب به صورت کتابخانه اي و تجزيه و تحليل کيفي بوده است.
نتايج تحقيق نشان داده که اين نقوش از دو نظام قرينه و بي قرينگي در فرم تبعيت کرده و بسته به موقعيت طرح، 
جهت تزيين جلد بکار گرفته و در ترکيب بندي، نقش پر کننده فضا را داشته اند. در عين حال بواسطه حرکت هاي 
آزاد و مواج خود ترکيب هاي يکنواخت وبسته نقوش سنتي را فعال و پويا نشان داده اند. بيشترين کاربرد نقوش 
ابري – ماري با ساختار قرينه در طرح هاي واگيره اي در حاشيه و يا به صورت   يا   در متن جلد بوده است. 
نقوش غيرقرينه در بين ديگر عناصر طرح و در ترکيب بندي، آزادانه تر به کار گرفته شده و نقش پرکننده فضاهاي 

خالي را داشته است که اين امر خود گواه پيچيده تر شدن روابط نقوش در آثار دورة  صفوي بوده است. 

 واژگان كليدي 
دورة صفوي، اسليمي ماري - ابري ، هنر جلدسازي، الگوهاي ساختاري، ترکيب بندي.
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مقدمه
تجليد در عصر صفوي از جمله هنرهايي بوده که به لحاظ 
تکنيک و تزئينات در کمال ظرافت و زيبايي اجرا شده و 
آثاري زيبا و فاخر از اين دوره برجاي مانده و جداي از 
تکنيک هاي فراوان، نقوش متنوعي هم در آن به کار رفته 
دوره  اين  جلدهاي  روي  بر  که  نقوشي  ميان  در  است. 
استفاده شده نقش ماري - ابري کاربرد فراواني داشته ولي 
در طول ساليان دراز از سوي محققين و پژوهشگران کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است، اين نقش درقرن هشتم هجري 
قمري در تلفيق با ابرچيني١ واردگسترة نقوش ايراني شدکه 
شکل بي قاعده اي ازنقش هاي حلزوني مت داخل داشته وبه 
ايران رنگ  ازورودبه  ابر شناخته شده است. پس  عنوان 
وبويي تازه يافت وبه طرح اوليه آن تنوع بخشيده شدوبعد 
هاباعنوان اسليمي ماري يا ابري تکامل يافت وروش هايي 
براي نزديکي بااهداف هنرمندان درکاربردآن ابداع گشت. به 
کارگيري نقش ماري-ابري در ميان نقوش اسليمي و ختايي 
ترکيبي آزاد و روان فراهم ساخت و توانست جاي خود را 
در ميان نقوش تزييني باز نمايد. از اين نقش در طرح روي 
جلد کتاب، آثار فلزي، کاشي، نقاشي روي گچ، قالي و ... از 
قرن هفتم هجري قمري به بعد استفاده شده و با توجه به 
فابليت بکارگيري اين نقش، بهره گيري هنرمندان سنتي در 
طرح هاي،  ، ،  و به صورت واگيره اي در حاشيه ها و در 

متن اثر به انحاء بي شمار امکان پذير شده است.
به  و  ابري–   ماري  اسليمي  طرح هاي  ويژگي  به  توجه  با   
دنبال آن شناخت ظرافت ها و حاالت فرم و ماهيت اورگانيک 
و همچنين ويژگي هاي فرمي، ترکيبي و تزئيناتي اين نقوش 
مي توان امکان کاربرد آن ها را در هنرهاي ديگر نيز تجربه 
کرد. بر اين اساس در اينجا کاربرد وسيع آن در تزيين جلد 
در دوره صفوي قابل توجه است. اين مقاله در پي نشان 
اين نقوش در متن تصاوير روي  دادن نحوه ترکيب بندي 
جلدهاي دوره صفوي و ارتباط آن با ديگر نقوش تزئيني 
روي اين جلدها بوده است. بر اين اساس اين سئواالت مطرح 
است که ١. نقوش اسليمي ابري- ماري چه جايگاهي از نظر 
ترکيب بندي در تزيين جلدهاي دوره صفوي داشته است و 
٢. اين نقوش از چه تنوع ساختاري برخوردار بوده است؟ از 
آنجا که در بيشتر کتابها فقط به معرفي اين نقوش-که معموًال 
محدود به ارائه چند تصوير مي شود- پرداخته اند و از بررسي 
ساختارهاي زيبايي شناسانه آن غافل مانده اند و با توجه به 
کاربرد وسيع نقوش ابري – ماري در هنرهاي دوره صفوي 
آنها در  اينجا جلدهاي صفوي) و نحوه بکارگيري  (و در 
جلدهاي صفوي مي تواند نمونه اي از ايده هاي زيبايي شناسانه 
هنرمندان صفوي باشد که قابليت و ضرورت شناخت عميق 

تر هنر دوره صفوي از ُبعد بصري را نشان مي دهد. 

روش تحقيق
روش تحقيق توصيفي و تحليلي است. توصيفي از آن جهت 

که با توصيف و تشريح شکل اسليمي هاي ابري-ماري و 
طبقه بندي انواع آن به گونه شناسي نقوش پرداخته مي شود 
و تحليلي بدليل استفاده اين نقوش در ترکيب بندي به همراه 
ديگر تزيينات و درک روابط بين نقوش در جلدهاي انتخاب 
شدة دوره صفوي است. با توجه به تنوع و تعدد جلدها و 
نقوش بکار رفته اسليمي ابري-ماري بر روي آنها سعي 
شده به روش نمونه گيري غير احتمالي هدفمند، تعداد شش 
جلد انتخاب شود. در انتخاب نمونه ها سعي شده تنوع طرح 
مورد  ماري  ابري-  اسليمي هاي  نقوش  چيدمان  وکيفيت 
مطالعه در تحقيق مناسب باشند. اين نمونه ها در نهايت در 
قالب جدول به همراه آناليز نقوش مذکور و ساختارهاي 

خطي آنها نشان داده خواهد شد.

پيشينه تحقيق
پوپ(١٣٨٧) در کتاب سيري درهنر ايران در جلد٦، بخش 
مربوط به جلد و هنرهاي مختلف، در ميان بررسي نقوش 
هنرهاي دوران ايلخاني، به بررسي اين نقش و ريشه آن 
طرح هاي  در  ضخامت  فرم  لحاظ  به  ابري  نقوش  وتنوع 
فرش هاي مناطق مختلف ايران مي پردازد که نسبت به مابقي 
کتب موجود که به بررسي نقوش ونشان هاي تذهيب وفرش 

دست زده اند موشکافانه تر به اين نقوش پرداخته است.
همين مؤلف (١٣٨٩) در کتاب سير و صور نقاشي ايران 
به بررسي نقاشي و کتاب آرايي در دوره ها و سبک هاي 
تجليد  و  پردازي  نسخه  تذهيب،  فن  نيز  و  ايران  مختلف 
پرداخته است که در بر دارندة تصاوير و اطالعات با اهميتي 

در اين زمينه است. 
نسخه شناسي:  عنوان  با  مقاله اي  در  نيز  دروش(١٣٨٢) 
ارائة  و  اسالمي  جلدهاي  بررسي  به  جلدسازي  و  جلد 
گونه شناسي آرايه ها از ديدگاه وايس وايلر٢ پرداخته و 
به طبقه بندي نقش هايي کهدر قرن نه هجري قمري رايج 
بوده، مي پردازد و در آن اشاراتي به نقوش ماري و ابري 
تحت عنوان گونه شناسي نقش هاي مرکزي در جلد هاي اين 
دوران مي کند که به همراه آناليز برخي از فرم ها ارائه شده 

است. 
رستمي(١٣٩٢) در کتاب جلدسازي ايرانيان از سلجوقيان 
هنر  تحوالت  و  جايگاه  اجمالي  بررسي  ضمن  قاجار  تا 
جلدسازي در تمدن ايران، تغييرات و تحوالت خاص هنر 
تجليد را در دوره هاي مختلف جلدهاي ايراني از سه منظر 
ابزار و فن شناسي و تحوالت ساختاري ومواد و مصالح 
، طرحها و نقشهاي تجليد، گونه شناسي تجليد در تمدن 
ايران و تاثير جلد سازي ايرانيان بر تجليد ديگر سرزمين ها 

نشان مي دهد.
اسالمي  جلد هاي  و  صحافي  کتاب  در  هالدين(١٣٦٦) 
همچون  اسالمي  سرزمين هاي  در  جلدسازي  مطالعة  به 
جلد هاي عربي، ايراني، ترکي و هندي ونقد آن جلد ها با ارائة 
تصاوير آن پرداخته است، که شامل مجموعة با ارزشي از 

منشأ  درباره  مختلفي  نظرات   .١  
دارد.  وجود  ايران  نقاشي  در  ابر 
اسليمي  نقش  است  معتقد  آژند 
سده  از  و  چيني  ابر  از  ابري 
چيني  ظروف  که  بعد  به  سوم 
ايرانيان  براي  شده  ايران  وارد 
صص  است(١٣٩٣،  شده  شناخته 
مي نويسد:  رستمي  و  ١٤٥و١٤٦) 
وجودشگردهاي تزييني نظير حلقه 
ابري يا ابرک و حاشيه سازي آذين 
خطوط  با  مياني  بخش  در  مدور 
و  دانه دار  گوشه هاي  و  مجلل 
بريده شده با طرح هاي ابري سازي 
بر آثار هنري(بويژه روي جلدها) 
تأثيرات  از  اين دوره را مي توانيم 
هنر مانوي به حساب آوريم، اگر 
ايران به دوران  چه سابقه آن در 
مي رسد(رستمي،  اسالم  از  قبل 

.(١٣٩٢ : ٥٨
2.weis weiler
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تصاوير جلدهاست. 
در اين پژوهش به بررسي ترکيب بندي موجود در نقوش 
ابري – ماري و يافتن الگوهاي ساختاري در جلدهاي دوره 
صفوي پرداخته، دستاوردهاي آن مي تواند به منبعي جامع 
براي شناخت و مشاهده نقوش ابري و آشنايي با ساختار 
و تنوع نقوش در جلدهاي دوره صفوي و همچنين آشنايي 

بيشتر با طرح هاي سنتي کشورمان باشد. 

جلدسازي در دورة صفوي و تزيينات آن
جلد در لغت به معناي پوست است و آن چه از جنس مقوا و 
جز آن که متن کتاب را فرا گيرد (معين، ١٣٧١: ١٢٣٧) يا آن 
چه که روي چيزي بکشند يا بچسبانند مثل جلد(عميد، ١٣٥٨، 
ص٣٧٨ ). هالدين صحافي را هنري براي حفظ نوشته ها و 
به قدمت خود نوشتن مي داند(هالدين، ١٣٦٦ : ١١) و در 
اصطالح نسخه شناسي به سخت ترين و مقاوم ترين جزء از 
اجزاي كتاب اطالق مي شود يا» مجموعه عناصري که از 
بيرون، دسته  جزوهاي صّحافي شده را محافظت مي کند 
و معموال داراي دو دفه و يک عطف است»(دروش،١٣٨٢). 
تا سده ١٢ هـ.ق گوياي  ايران  سير تحول جلدسازي در 
مي توان  اما  است.  بوده  هنر  اين  وصف  قابل  غير  رشد 
گفت اوج هنر تجليد از دورة تيموري اتفاق افتاد. برتري و 
نفاست جلدهاي ايراني در دوره تيموري به سه عامل ربط 
دارد. «١. استادکاري و مهارت، چون همه فنون جلدسازي 
در نهايت کمال خود بود؛ ٢. در ذوق و سليقه، خصوصًا 
احساس تناسب و توازن در ترکيب بندي و در انتخاب و 
ترکيب و تلفيق رنگها؛ ٣. در استحکام و انسجام طراحي 
آن» (پوپ، ١٣٨٧: ٢٨٥). در اين دوره انواع ساخت و تزيين 
جلد صورت گرفت. نقوشي چون ترنج و انواع آن، نقشهاي 
هندسي، طرح بوستان و جانوران، کتيبه، گل وبرگ و اسليمي 
و ختايي١ انواع فنون جلدسازي مثل معرق، مشبک، جلدهاي 
ضربي، سوخت و جلدهاي آقاميرکي٢ در اين دوره انجام 

مي شده است. 
در دوره صفوي جلدسازي و تزيينات آن ادامه يافت و جلد 

«با اشتياق زيادتري تزيين مي شد و طالکاري بيش از قرن 
پانزدهم در آن به کار مي رفت. در بعضي موارد طرح هاي 
تزييني کليه سطح جلد را مي پوشاند و در بعضي ديگر طرح 
تزييني در داخل يک شکل ترنجي يا در قسمت هاي ديگر 
مرکب  که  فشاري خارج  و  تزيينات طاليي  داشت...  قرار 
است از پرندگان و حيوانات و منظرة طبيعي نمونه اسلوب 
نقاشي طبيعي دوره صفوي است» (ديماند، ١٣٦٥ : ٨٧-٨٨). 
استفاده از جلدهاي مقوايي در اين دوره مرسوم گرديد که 
با نقاشي آن را مي پوشاندند. از نظر فنون اجرايي ساخت 
جلد نيز در برخي موارد تغييراتي صورت گرفت. همچون 
جلد ضربي که در دوره تيموري با دست و فشار دست 
ساخته مي شد ولي در دوره صفوي با استفاده از قالبهاي 
بزرگ مس و فوالد و بکار بردن ورق طال بر روي چرم 
و تحت فشار قرار دادن آن طرح برجسته و طال مي نمود. 
استفاده از فن الک زمينه اي شد که اين فن در دوره قاجار 

به اوج خود برسد. 

نقش ماري-ابري و جايگاه آن در نقوش سنتي
ايراني کاربرد فراوان داشته است. قاضي  ابر در نقاشي 
احمد، مورخ دوره صفوي، آن را يکي از اصول هفتگانه 
نقاشي ايراني مي داند. «در اين فن نيز هفت اصل معتبر است: 
ابر، واق و گره»(منشي  اسالمي، ختايي، فرنگي، فصالي، 
قمي، ١٣٦٦: ١٣٢) صادقي بيک، نقاش دوره صفويه نيز 
ياد  قلم  گرفتن  نحوه  از  که  آنجا  الصور  قانون  کتاب  در 
مي کند مي نويسد: «ز ابر و واق اگر آگاه باشي چو نيلوفر 
فرنگي خواه باشي»(همان : ١٥٧) به نظر مي رسد هر جا که 
نقشي موجي شکل چون آب و يا باد مواج ديده مي شود 
از اين واژه به نحوي استفاده شده است. در تزيين کاغذ 
واژه کاغذ ابري يا ابروباد و در نقاشي اسليمي ابري٣ ياد 
شده است. پوپ، باستان شناس آمريکايي، معتقد است اين 
نقش در قرن هشتم هجري قمري به صورت نقش ابر چيني 
يا تچيس٤ از کشور چين وارد گسترة نقوش ايراني شد 
که شکل بي قاعده اي از نقش هاي حلزوني متداخل دارد که 

١.اين تقسيم بندي در کتاب مصطفي 
«جلدسازي  عنوان  با  رستمي 
قاجار»  تا  سلجوقيان  از  ايرانيان 

صورت گرفته است.
٢.جلدهايي منصوب به آقا ميرک، 
و  تيموري  عهد  اواخر  هنرمند 
پرداختن  با  که  بهزاد،  با  معاصر 
و سپس  جلد  روي  نقاشي  قلم  با 
حفاظت آن با چند اليه روغن کمان 
صورت مي گرفت و به جلدهاي آقا 
است(ر.ک.  داشته  شهرت  ميرکي 

رستمي، ١٣١٣٩٢، ص٤٠).
را  نقش  اين  است  معتقد  ٣.آژند 
از روي ناآگاهي «اسليمي ماري» 
ص   ،١٣٩٣ اند(آژند،  ناميده  هم 
اين  ناميدن  وجوداين،  با   .(١٤٦
نظر  در  ماري  اسليمي  به  نقش 
مي شود.  ديده  نيز  محققان  برخي 
براي مثال مايل هروي مي نويسد: 
که  گويند  را  اسليمي  از  «گونه اي 
مي ماند  ماري  به  آن  اصلي  نقش 
در  و  بسيار  پيچ و خم هاي  داراي 
گفته  ُبَترَمه  آن  به  مذهبان  عرف 
 :١٣٧٢ هروي،  مايل  مي شود»( 
جاي  در  نويسنده  همين   .(٥٧٨
مي کند  معنا  چنين  را  ُبَترَمه  ديگر 
«نقشي است به مانند ابري که دو 
يافته  انبساط  اطراف  به  آن  سر 
مانند  گره  شکلي  آن  وسط  در  و 

تزئين شده باشد»(همان: ٥٨٤).
4.T’chis

ـ .ق، جنس: چرم،  تصوير١.جلد قرآن طالکوب و فيروزه نشان، قرن١٠ ه
تکنيک ساخت: ضربي، رنگ: طالکاري شده و فيروزه نشان، ابعاد: 
www.metmuseum.com  :مأخذ ،(٦٨,٦×cmجلد کامال باز ٢٧)

تصوير٢ جلد قرآن صحافي با گل اسليمي و کتيبه اي، اوايل قرن ١١هـ 
  ×cmق ، جنس: چرم، تکنيک: مهري، ابزارکاري، و طالکاري،ابعاد:٢٤,١

١٨,٧ )، مأخذ: همان. 



به عنوان ابر شناخته شده است(پوپ، ٢٣٦٣:١٣٨٧). شايد 
نتوان منشأ دقيق نقش را نشان داد اما پس از ورود خود 
به ايران رنگ و بويي تازه يافت و به فکر اصلي آن تنوع 
بخشيده شد و روند تکاملي را طي نمود. احتماًال در خاور 
دور نماد يکي از عناصر طبيعي از قبيل ابر يا برق بوده 
است و هنرمندان مسلمان آن را از هنر چيني اقتباس کرده 
بر پيچ و خم هاي دقيق آن افزوده و تصاوير مختلف ديگري 

از آن پديدآورده اند(حسن، ٦٦:١٣٨٤). 
 درکل نمي توان مرز مشخصي ميان نقوش ماري و ابري 
با توجه به  بلکه  از يکديگر جدا نمود  اين دو را  کشيد و 
جستجوهاي به عمل آمده در ميان کتاب ها و منابع موجود 

در هيچ يک از منابع شرح کامل و دسته بندي قاطعي براي 
نقوش ماري ابري به دست نيامد و هر مؤلفي بنا بر ظن 
آنکه  حال  است  گرفته  بهره  نام  دو  اين  از  يکي  از  خود 
نگارندگان با بررسي اين نقوش و مصاحبه هاي به عمل 
دست  نتيجه  اين  به  مجموع  در  طراحي،  اساتيد  با  آمده 
يافته است که اين نقوش به فراخور حالت خود که مشابه 
حرکات بدن مار است به نقوش ماري شهرت يافته اند اما 
با توجه به گردش پيچک هاي ابر گونه که معروف به همان 
ابر چيني است با عنوان نقوش ابري هم شناخته مي شوند 
به همين دليل در طي اين تحقيق نگارندگان از واژة اسليمي 
ماري- ابري براي اين نقوش استفاده کرده اند. کاربرد نقش 
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نقوش ماري- ابري
غيرقرينه قرينه

قرينة دوراني قرينة انعکاسي

بدون سر داراي سر

سرسه تايي  سردوتايي تک سر

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

جدول ١. مدلي براي دسته بندي نقوش ماري- ابري با بهره گيري از نقوش جلد هاي صفوي مأخذ: نگارندگان

الدين  فريد  پرندگان)،نويسنده:  الطير(زبان  منطق  تصوير٣.   
عطار، خط: سلطان علي مشهدي،حدود ١١٤٢-١٢٢٠ هـ ق، ابعاد: 

( CM٣٢,٧× ٢١,١)، مأخذ: همان.

تصوير٤. نسخة   خطي قرآن،اواخر ١٦ و اوايل قرن ١٧م، جنس: چرم 
طاليي، تکنيک ساخت: ضربي طالکاري، رنگ: آبرنگ مات، جوهر، 

طال، مأخذ: همان.
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اسليمي ماري-ابري بطور معمول در ميان ساير تزيينات 
بوده و بيشتر نقش پرکننده فضاهاي خالي را دارد؛ با وجود 
اين،در برخي از آثار نقش اصلي را دارد و جانشين اسليمي 
مي شود. اين نقش در دوره تيموري و صفوي در بسياري 
از آثار هنرهاي سنتي ديده مي شود خصوصًا در قالي و 

تذهيب و تزيينات جلد کاربرد فراوان داشته است.

دسته بندي نقوش ماري- ابري
 ساختار اسليمي ماري ها را مي توان به دو دسته قرينه و 
غيرقرينه تقسيم نمود که دسته قرينه خود به گونه هايي 
از نقوش قرينه ديده مي شود. در زير اين دسته در جدول 

مشخص شده است:
 همان گونه که در جدول باال مشاهده مي گردد تنوع نقوش 
قرينه بيشتر از نقوش غيرقرينه است. همچنين ساختارهاي 
اما  است  برخوردار  متعادل  نظم  يک  از  نفسه  في  قرينه 

شکل ٢. ساختار نمونه اي اسليمي ابري- ماري همراه با رسم 
محورهايمرکزي دواير سازنده مأخذ: همان.

شکل ١. الف و ب : محل قرارگيري نقوش قرينه انعکاسي ج: محل قرارگيرينقوش قرينه دوراني(نقطه اي). مأخذ: نگارندگان
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جدول ٢. روش رسم اسليمي ماري - ابري. مأخذ: همان.
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تصوير٦.جلد کتاب، قرن ١٠ هـ ق، جنس: چرم، تکنيک ساخت: 
ضربي و طالکاري، ابعاد : ( cm9.2× 35.8×14)،مأخذ: همان.  

ـ ق، جنس: چرم،تکنيک ساخت:  تصوير٥ . جلد کتاب، قرن ١٠ ه
ضربي طالکاري،ابعاد : ( cm9.2ر × 35.8×14)، مأخذ: همان.

 

شکل  منظم ترين  در  حتي  ماري   – ابري  نقوش  ماهيت 
کلي  بطور  دارد.  متحرک  و  سيال  سرشتي  نيز  قرينه 
به  بر اساس ساختار شکلي  قرينه  ابري  نقوش ماري– 
يا  سر  تک   ،(٣ (ستون  سر  بدون  ابري  ماري–  نقوش 
و   (٥ (ستون  سردوتايي  يا  دوسر   ،(٦ سر(ستون  تک 
سه سر يا سرسه تايي (ستون ٤) از جدول باال تقسيم 
مي گردند. نقوش قرينه انعکاسي معموًال در ساختارهاي 
انعکاسي  محور  بر  مي گيرند(معموال  قرار  شده  تعريف 
يا  قاب  در  يا  مي باشد(شکل١. الف)  منطبق  طرح  کل 
نقوش  تعريف شده جا مي گيرند (شکل١. ب)  قالب هاي 
قرينة دوراني(نقطه اي) ونقوش غيرقرينه معموًال پرکنندة 
واگيرة  صورت  به  گاه  و  هستند(شکل١. ج)  کار  زمينة 
تکرار شونده به چشم مي آيند و کمتر در الگو هاي قرينه 
جاي مي گيرند مگر در مواقعي که با اين شکل جا گيري 

خود به خلق فرم هايي تازه دست مي زنند.

روش رسم نقوش ماري- ابري
از آنجا که مبناي دسته بندي اين نقوش بر پاية تفاوت هاي 
قسمت  اين  در  دارد  جا  آنهاست  ساختار  در  موجود 

از روش رسم نقوش ماري جهت برداشت بهتر  شرحي 
از  متشکل  ماري  نقوش  گردد.  ارائه  دسته بندي ها  اين  از 
اسکلت هاي مختلفي هستند و به تبع آن روش رسم هر کدام 
متفاوت است. اما آنچه که در تمامي اين روش ها يکسان 
است پيروي از ساختار مبتني بر گردش ميان دايره هاست. 
در ادامه به بيان اين روش ها در دو بخش غيرقرينه وقرينه 

با استفاده از الگويي بصري پرداخته خواهد شد.
روش رسم اسليمي ماري – ابري غير قرينه

 اصوال نقوش ماري از حرکت خطي مارپيچ استفاده مي کنند 
که در مورد نقوش غيرقرينه اين حرکت با آزادي بيشتري 
صورت مي پذيرد و در عين حال مي توان آن را در قالب و 
قاعده و چهارچوبي گنجاند. در کل شکل گيري نقوش ماري 
مسيري  در  که  دانست  دوايري  مابين  حرکت  اساس  بر 
ناراستا و به عبارت ديگر با محور هاي متصل کننده مراکز 

اين دواير به صورت زاويه دار است (شکل ٢).
 گاه اين زاويه تند، گاه عمود و گاه کند است و اين قائدة 
قرارگيري دواير نسبت به هم تعيين کنندة کيفيت اين نقوش 
خواهد بود.يعني هر چه اين زاوية قائمه نزديکتر و حتي 

بيشتر باشد قوس ها گردش زيباتري خواهند داشت.

شکل٣. روش تکثير اسليمي هاي ماري- ابري قرينه الف: قرينه مرکزي ب: قرينه با محور انعکاسي(بدون سر) ج: قرينه با محور 
انعکاسي (داري سر)مأخذ: نگارندگان مأخذ: همان
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نقوش ابري- ماري بکار رفته در جلدنقشمايه ها ي تزييني در جلد
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در اين طرح اسليمي هاي ماري- ابري در دو بخش تزيين جلد نشان داده شده اند: ۱. در متن: اطراف ترنج مرکزي و چهار طرفبه صورت غيرقرينه و معکوس يکديگر به 
کادرچسبيده که به سبب تقارن طرح لچک و ترنج، به اسليمي ماري متقارن تبديل شده اند ۲. در حاشيه. مابين کادرهاي خوشنويسي. در اين ميان طرح لچک ترنج خود 
از نظام واگيره اي بر مبناي يک چهارم و از قرينه انعکاسي بهره مي برد. کاربرد اسليمي هاي ابري-ماري در چهار طرف ترنج به صورت چليپايي شکل گرفته و تأکيدي 
بر همين نظام است. در عين حال طرح حاشيه به صورت قرينه معکوس آمده که حضور اسليمي ماري-ابري در زمينه و حاشيه سبب وحدت و تنوع فرم و اين امر بر 

استواري نظام چليپايي۱ کمک مي نمايد.

رسم  در  قرينه  ابري   - ماري  اسليمي  رسم  روش   
ماري هاي قرينه از همان قواعد استفاده مي گردد با اين 
از طرح  نيمي  باشد  دوراني  قرينه  اگر  که  تفاوت روش 
مرکزي  قرينة  طريق  از  ديگر  نيمة  و  مي شود  طراحي 
شکل مي يابد (شکل٣. الف). در رسم قرينة خـطي بدون 
سـر، هم روش به همين گونـه است، با ايـن تفـاوت که 
بر روي مـحور قرينـه منـعکس مي گردد (شکل ٣. ب).

با  ماري،  سر  به  مربوط  دايرة  سردار،  قرينه هاي  در 

مي شود  رسم  طرح  تقارن  محور  بر  گرفته  قرار  مرکز 
(شکل٣. ج). 

بررسي نقوش ماري- ابري در جلد هاي صفوي
در اينجا به بررسي نقوش مورد استفاده بر جلدهاي دوره 
صفوي پرداخته، طرح خطي و ساختار آن در جدول نشان 
داده شده است. اما در ابتدا تصاوير انتخاب شده با توجه 

به تنوع و گوناگوني شان نشان داده مي شود. 

جدول٣. بررسي نقوش ماري - ابري در جلد قرآن طالکوب و فيروزه نشان (تصوير ١) مأخذ: همان.

 ١. داريوش شايگان در کتاب خود 
خاطره  و  ذهني  بت هاي  عنوان  با 
که  دارد  اشاره  ي  صور  به  ازلي 
برمي  ملت  يک  قومي  خاطره  از 
خيزد و بي زمان است. يکي از اين 
صليب  همان  يا  چليپا  نقش  صور 
است که بر روي سفال ها، قالي ها، 
نگارگري ها و مسجدهاي ايراني با 
ديده  ايوان  چهار  و  مرکزي  حياط 

مي شود (شايگان، ١٣٨٨: ٧٧-٨١).
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جدول٣. بررسي نقوش ماري - ابري در جلد قرآن طالکوب و فيروزه نشان (تصوير ١) مأخذ:  همانصفوي
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جدول ٤. بررسي نقوش ماري -ابري در جلد قرآن (تصوير٢) مأخذ: همان.
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جدول ٥. بررسي نقوش ماري -ابري در جلد کتاب منطق طير(زبان پرندگان)(تصوير ٣) مأخذ:  همان.صفوي
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جدول ٦. بررسي نقوش ماري -ابري در جلد قرآن (تصوير ٤) مأخذ:همان.
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جدول ٧. بررسي نقوش ماري -ابري در جلد کتابقرآن(تصوير٥)مأخذ: همان.صفوي



شماره۴۳  پاييز ۹۶
۵۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نام طرح خطي واگيرهطرح خطي جلد
طرح

نحوه 
تکرار

نج
تر

ک 
لچ

سي
عکا

 ان
۱/

۴

نقوش ابري- ماري بکار رفته در جلدنقش مايه ها ي تزييني در جلد

تنوع

ان
مک

ي
ير

رگ
را

 ق

جانمايي

ش
 نق

ي
خط

ح 
طر

 بر
ش

 نق
تار

اخ
س

ره
داي

ي 
بنا

 م

ح
طر

ت 
کل

اس

ش
 نق

ام
ن

ي
ير

 گ
رار

ل ق
مح

ب
کي

تر
ب 

قال
ي

ند
جانمايي مکان قرارگيريب

 نقش ابري- ماري در جلد

ري
-اب

ري
 ما

مي
سلي

ا

ينه
زم

سي
عکا

 ان
ينه

قر

تن
م

ر 
حو

ر م
ق ب

طب
من

رح
 ط

کل
ي 

س
عکا

ان

ه)
ساد

ر(
و پ

ي ت
يم

سل
ا

نج
تر

و 
ک 

لچ

سي
عکا

 ان
ينه

قر

تن
م

 ۰
سي

عکا
 ان

ور
مح

ر 
ق ب

طب
من

رح
 ط

کل

يي
ختا

نج
تر

و 
ک 

لچ
ه، 

مين
ز

ني
ورا

ه د
رين

ق

تن
م

زاد
آ

اين تصوير نيز از همان قرينه انعکاسي و بر مبناي يک چهارم طراحي شده و به دليل فاصله کمتر بين لچک و ترنج، اسليمي هاي ماري، از آزادي کمتري برخوردار است، نقش اسليمي-
ماري در چهار طرف به صورت قرينه انعکاسي تأکيد بر نظام چليپايي درون متن دارد.نقش اسليمي ماري-ابري در اطراف ترنج مرکزي چشم را به گردش وا مي داردو در عين تمرکز 

اسليمي ها در زمينه تحرک را در طرح روي جلد به مخاطب القاء مي کند.

جدول ٨ . بررسي نقوش ماري- ابري در جلد کتاب (تصوير٦)مأخذ: همان.

نتيجه
اسليمي ابري – ماري از جمله نقوش سنتي است که در هنر ايران جايگاه خاص خود را دارد و در بسياري 
از آثار سنتي ديده مي شود. اين نقش در تزيين جلد از زمان تيموريان گسترش يافت و در دوره صفوي به 
اوج خود رسيد. بطور معمول نقوش سنتي داراي يک نظام طراحي هستند که در هر هنري متفاوت اما تابع 
اصول و قواعدي است که ميان هنرهاي مختلف يکسان است. مي توان يکي از اساسي ترين اين اصول را 



اصل «قرينه سازي» ناميد که کاربرد وسيعي در هنرهاي مختلف سنتي داشته است و اسليمي ابري – ماري 
هم از آن تبعيت مي کند. اما چيزي که اين نقش را متمايز مي کند سياليت و رهايي آن از قيد و بند نظم هندسي 

است. 
نظم دروني نقوش ماري-ابري بر اساس نقطه مرکزي دواير بهم متصلي است با ابعاد و اندازه هاي متفاوت که 
در عين سياليت، قابليت شکل گيري بر اساس طرح هندسي را دارد. در واقع در واقع در اکثر نمونه ها، مراکز 
دايره ها بر روي يک خط افقي، قرار ندارد و اين مساله يکي از عواملي است که سبب مي شود تا اسليمي ماري 
از تنوع برخوردار باشند گاه اين زاويه تند گاه عمود و گاه کند است و اين قائدة قرار گيري دواير نسبت به هم 
تعيين کنندة کيفيت اين نقوش خواهد بود.يعني هر چه اين زاويه به قائمه نزديکتر و حتي بيشتر باشد قوس ها 
گردش زيباتري خواهند داشت. تنوع بازي فرم هاي ماري بسيار زياد است. دليل آن را مي توان آزادي در 
فرم و گردش هاي آنها دانست ولي گاه فرم قرار گرفتن آنها در کنار هم و موقعيتي که نسبت به هم بدست 

مي آورند سازندة ساختاري تازه است که ترکيب جديدي را بوچود مي آورد.
 با وجوداين، وقتي که اين نقش را به قاعده مي آوريم به نظر مي رسد هنرمند تالش کرده که آنرا مقيد به 
قرارگيري در چارچوب هنر سنتي کند. لذا نقشي که سيال است در جايي که الزم به قرينه سازي بوده در قالب 
قرينه قرار گرفته است. در عين حال نقش اسليمي ماري-ابري قابليت ُپرکنندگي فضاهاي مختلف را دارد. بر 
همين اساس به دو شکل ديده شده، يا به صورت قرينه که از بهم چسبيدن دو نقش ماري-ابري بوجود آمده 
و يا با چرخش حول محور خود، قرينه چرخشي را ايجاد نموده، يا به صورت غيرقرينه در متن نقوش، به 
صورتي سيال بکار رفته است و همين امر در تزيين جلد موجب پوياتر شدن نقوش روي جلدها شده است. 
اين نوع اسليمي ضمن آنکه همچون ديگر اسليمي ها در کنار نقوش ختايي به عنوان عنصر غالب بر روي 
بندهاي ختايي قرار مي گيرند، اما در کل ترکيب بندي تابعي از قالب نقش متن است. براي نمونه نقش لچک ترنج 
در جلدها نقش غالب است و اسليمي ماري-ابري در فضاهاي بين لچک و ترنج و در ارتباط با ديگر نقوش 
نقش پر کنندة فضاهاي خالي را دارد. ضمن آنکه در نظام هندسي قاب به صورت  و  ديده مي شود. عالوه بر 
آن در نظم دروني خود آنجا که از زواياي تند در شکل گيري اين نوع اسليمي استفاده شده به اشکال قرينه 
نزديکتر بوده و زماني که از زواياي کند استفاده شده ترسيمي سيال تر و غيرقرينه را نشان مي دهد. اين نظم 
تابع يک نظام کلي تر است و آن نظام سنت الهي است که در خود گونه هايي از صور ازلي را به همراه دارد. 
نظم چليپا از اينگونه است که در چهارچوب طرح لچک ترنج، قاب قابي، افشان و ... خود را نشان مي دهد. در 
هر يک از طرحهاي روي جلدها هندسه پنهاني(طرح چليپا) وجود دارد که طرح ها و نقوش روي جلد تابع اين 
هندسه است و اين نشان دهندة تعهد هنرمند به نظم سنتي حاکم بر هنر ايران در عين سياليت و تحرک است 

که در طرحهايي چون اسليمي ماري-ابري ديده مي شود. 
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Among the traditional designs used in various arts, sometimes there are motifs that have 
not been seen, but theyhavetheir own particular value. One of these motifs is the Abry-
mary (Cloud-snake) arabesque that is of great visual values. Studies show that these motifs 
came to be used in abundance on the Safavid era book covers, so that they became one 
of the commonest motifs   of this period. However, few studies have been dedicated to 
introduction of its types, variety of forms and its compositions with other motifs.The authors 
have attempted to pursue composition and geometrical structure of the motifs in the context 
of decorations of the Safavid period book covers. Accordingly, the research questions have 
been as follows: 1-Where didthe Abry-Mary arabesque motifs stand with regard to the 
composition in decoration ofthe Safavid period book covers? 2- How was the structural 
diversity of these motifs? The research method has been descriptive-analytical based on 
library sources and qualitative analysis.
The results show that these motifs followed two symmetrical and asymmetrical systems in 
form, and were used to decorate the covers depending on pattern’s location, and to fill the 
space in the composition.At the same time due to their free and wavelike movementsrendered 
the monotonous and closed compositions of the traditional motifs, more active and dynamic.
Abry-Mary motifs were most commonly used as symmetrical structures in repetitive 
designs on the margins or in the form of   or  on the center of the book cover. Motifs 
with asymmetrical structure were used more freely among other elements of design and 
in composition.They were also used for fillingthe empty spaces which atteststo the more 
complexity in the relationships of motifs in the Safavid period.

Keywords: SafavidPeriod, Mary, Abry Arabesque,Art of Book Cover Making, Structural 
Patterns, Composition.

4
Autumn  2017  No43

    Abstract


