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 چكیده
معمارانه و هنرمندانه ای از  ی الگوهای حیرت انگیز ، متوجهاسالمی-با نگاه به پیشینه ی تاریخی و معماری و هنر ایرانی

به جز هریک از عناصر  با دقت و ظرافت هرچه بهتر و بیشتر به طراحی جز که معماران و پیشینیان خود خواهیم شد

فلسفه و منطقی خاص نهفته است و با مشاهده و  هاطرحمعماری و تزییناتی پرداخته اند که در ورای هر یک از این 

مطالعه ی رمز و رموز ناشی از این منطق و استدالل حاکی از طرح و الگوها، هر چه بیشتر به شكوه و عظمت معماری 

 همچون هنر گره چینی، هاآناز  ماندهباقیدقت و ظرافت و تخصص معماران پیشین و آثار به  توجه ایران پی خواهیم برد،

چینی هنری است ناشی از هماهنگی و ترکیب عناصر هندسی ساده که در نگاه  گره گردآوری این مقاله شده است، سبب

ی است کاربردی که از آن در هنر بلكه هنری تزیینی نیست، صرفا اول طرحی پیچیده به نظر میرسد، هنر گره چینی،

بسیار  ...و بافی پارچه ،ینجار عنوان نمونه در صنعت های مختلف از جمله معماری، به بهره برد، توانمیتزیینات هم 

توجه به کاربرد های وسیع این هنر در اجزای ساختمان در این مقاله سعی بر این است که با شناسایی  با کاربرد دارد،

به احیای هنر گره چینی در عصر حاضر بپردازیم و از آن همانند نیاکان مان در معماری و معماری  عوامل تاثیر گذار

 ی بگذاریم.جابهگذشتگان در آثار خود  همچون داخلی استفاده نماییم و رنگ و طرحی زیبا،

 

 داخلی یمعمار گره چینی، تزیینات، ایران، معماری، کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه-7
 ؟بهره برد عصر حاضر در معماری سازیگره همچون از هنرهای اصیل ایرانی، توانمیآیا 

 آیا هنر گره چینی، در معماری داخلی کاربرد دارد؟

، چه در ایران و چه در سایر کشورهای هاگرهاست، زیرا تعداد انواع  سازیگرهدر واقع هدف از این پروژه، شناخت هنر 

 ،کاری بسیار مشكل است. )ماه هنر هاآنرغم این که فراگرفتن نحوه ترسیم تمامی  اسالمی، بـه هزاران گره می رسد، علی

به عنوان هنرهای سنتی یاد مـی کنـیم رشـته  هاآن( ارزیابی نشان می دهد که، بخشی که امروز از 1331بهمن و اسفند 

. شودمیحال منسوخ و یا منسوخ شده یاد های در  با عنوان رشته هاآندستی از  هـایی هسـتند کـه در دایـره لغـات صنایع

ر زندگی مردم برخـوردار بـوده و امـروزه بـه سـبب دای  رشته هـایی کـه روزگـاری بـه دلیـل داشـتن کاربرد از جایگاه ویژه

معماری  دستی در ع. صنایاندبرخوردارند جایگاه خود را از دست داده تری ورود تولیـداتی کـه از تنـوع و کـاربری مناسـب 

گوناگونی دارد و از جمله این  یکاربردها ،خود جایگاه ایران تنها نقش مـزین کننـده فضـا را نـدارد، بلكـه هرکـدام در کاربرد،

 (1331 ،مهناز ،رئیس زاده ;نحسی ،رشته ها گره چینی است. )مفید
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نگ و بیانگر عقیده و آرمان تداوم یافته نقش ورای ارزش صوری خود دارای ارزشی برگرفته از فره هر در معماری تزیینی،

و نوع کاربری  هانقشمردم و جامعه در نسل ها است. آرایه های معماری از سویی ذهن بیننده را به زیبایی صوری و ظاهری 

راز و می خوانند و از سویی دیگر دیدگاه بیننده را به قلمرو  فرا فضاهای بنایی که نقش و نگارها بر دیواره های آن نشسته،

 (13333331بلوکباشی،) می گشایند. هانقشرمزهای فرهنگی و دینی پوشیده در مفاهیم 

به شناخت ذهن و اندیشه معماران و در  توانیم ،هاآنبا دریافت مفاهیم نمادی نقش و نگار ها در معماری تزیینی و ریشه یابی 

 سراسر حكمت است و در هنر اسالمی، قانون و یایدن دنیا، ی آنان دست یافت.هانانتیجه به فرهنگ مردم و جهان بینی و آرم

 تحلیل این نقوش، دانش رمزگشایی گردد. هانقشبرخوردارند که باید روابط و قوانین این  ایویژهاز اهمیت  هندسی هاینقش

ند نیز استفاده از تحلیل این فرای از روش های یكی طراح است. )وحدت گرایی(( بودن فرایند) یمعماراز روش های حل  یكی

 (lu.steinhardt,2007) استیافته های پیشینیان 

های  بهیکت نباتی یا گیاهی، نقوش حیوان، نقوش به چند گروه اصلی نقوش انسانی، توانمیکلی انواع نقوش تزیینی را طوربه

 (.1333نژاد، دهقان (گره تقسیم و گروه بندی نمود. حاوی خطوط تزیینی و نقوش هندسی با

 

 تزینات هندسی-2
نوع زینت از آغاز قرن دهم در  نیا تزیینات اسالمی را تشكیل می دهند. اساس ،هاضلعیچند پهلو یا چند  هایترکیب

 .یابدیم ایران، جز و از قرن چهاردهم نقش مسلط را در تزیینات سراسر امپراطوری اسالمی، شودمی داری( پد)قربطه(مسجد )

اصول این تزیینات و به  با هندسی عر،، هایطرحقراردادها و ضابطه های  در .کنیممیمشاهده  چنین تزیینی را در مصر اوج

ترکیب شش چهار گوشه و شش  نیهمچن : ))طرح شش پنچ گوش منظم پیرامون یک دایره،کنیممیویژه مسایل زیر برخورد 

 (1331،201ص  هانری مارتن،-هوک )ج،شش ضلعی منتظم پیرامون یک دایره(( 

 انگیزشگفتمعرف زیبایی بسیار و بازتا، تزیینی  اغلب پیچیدگی خود رسید، به اوج هجدهمح هندسی که در قرن رط

 هالوزیو  هامثلثشامل  ایگوشهسه هایشبكه شكل، ایستاره هایشبكه ،گوشهشت هایشبكهمزبور شامل  هایطرح است.

 ناتییتز ساده. هایچندضلعیشكل روی شبكه  ایستاره هایبندیشبكهبسیار معمول عبارتست از  هایطرحاز  یكی هستند.

 هایگل مانندها، ستاره منتظم، هایضلعیشش زیر است: هایترکیبشامل  آمدهدستبه هایطرح هایچندضلعیمتكی بر 

از  خواه دوازده پر، هایستارهو  هاضلعیاز ترکیب دوازده  خواه مستقیم یا منحنی، هایساقه چند پر یا ))شمسه(()روزاس(،

ی منظم و هاضلعیشانزده پر و سرانجام ده  هایستارهو  هاضلعیاز شانزده  خواه هشت پر، هایستارهمنظم و  هایضلعیهشت

 (1331،201ص  هانری مارتن،-هوک ده پر یا ده شعاعی. )ج، هایستاره
 پهلوسهی هامثلثشكل یا  لیمستط باطی چهارخانه،ارت هایحلقه ،آیندمیی که با تزیینات چندضلعی به وجود هایشبكه 

از  جداشده هاینگارهتزیینات هندسی نظر دیگری نیز وجود دارد و آن این است که این عنوان به یک سلسله  درباره برابر دارند.

 اطالق ی دانست،یك همروینگاره و شبكه آن را  توانمی کهنحویبه که بافت آن مطابقت خودنگاره است، ایشبكه با ،هم

ص  هانری مارتن،-هوک )ج، )شمسه((.پر )چند  هایگلو  هاقا،و  اسپرها ،هاهیحاش است وضع فریزها، نیچن .شودمی

1331،201) 

 

 روش تحقیق-9
هنر گره چینی و به بررسی  ایکتابخانهوصیفی با بررسی اسناد و مدارک و ت تحلیل مطالعه موردی، صورتبه این مقاله

 .است شدهپرداختهن و همچنین پیدایش و ترسیم آن کاربرد آ

 

 تاریخچه-4
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و منبرهای چوبی مساجد و  کاریمنبتاست و بیشتر در  شدهشروعو سلجوقیان  بویهآلگره از زمان  الزم به یادآوری است

 گانه است.ولی گره معماری و گره نجاری دو اصل جدا کاررفتهبه هامحرا،در  بریگچخاتم و  هایصندوقو  درها

 (131331،لر زاده) 
و خاسـتگاه  گرددبازمیچینی در معماری ایران به دوره سلجوقی و صفوی  بر اساس شواهد و آثار موجود پیشینه هنر گره

، منـابر و از مشـبک در مقابردر ساخت درهای اماکن متبرکـه،  معمول طوربهآن نیـز شهر اصفهان بوده است. از این سبک کار 

مشبک رایـج شـده و در  هایچو،رنگی در  هایشیشهمنازل و کاخ شده است. از دوران صفوی به بعد تعبیه  ایهپنجره

تكامل فنی نداشـت بلكـه بـا  تنهانهدر دوران قاجار  خصوصبهمشهور شد. هنرهای چوبی پس از صفویه  «ارسی»اصطالح به 

 (1331 ،دوره به اوج خود رسید. )زمرشیدیدر این  سازیارسیافـت فنی نیز روبرو شد. البته هنر 

 

 تعاریف گره و اجزای آن-5
هماهنگ و  طوربه هندسی متنوعی که در یک چهارچو، مشخص هاینقشعبارتست از ترکیبی یكپارچه از  گره: -5-7

 .اندقرارگرفتهمكمل 

. واگیره شودمیی معین رسم جز قابل تكرار هر گره است که در یک چارچو، مشخص به روش ترینکوچک :واگیره -5-2

 (.1شكل ) شودمینمایان  گره خاص، هایجهتپس از تكرار در  بلكه ،رودنمیدر اجرای گره به کار  تنهاییبه

گره در آن آشكار  هایویژگیو همه  شودمیقسمتی از گره است که از تكرار واگیره حاصل  زمینه گره(:گره )واحد  -5-9

 کهیهنگام در اجرای گره به کار گرفت و هم در چهارچو، وسیع گسترش داد. تنهاییبه وانتمیاست. واحد گره را هم 

آن را رسم نموده و  رهیواگ طول و عرض محل موردنظر، تناسببه ابتدا بخواهند از گره برای اجرای یک اثر هنری استفاده کنند،

یا در صورت لزوم با گسترش آن  تنهاییبهاز واحد گره  آنگاه .آورندمیزمینه گره( را به دست گره ) واحد سپس با تكرار واگیره،

 (.1شكل ) برندمیدر تزیین یک اثر هنری بهره 

باشند. لذا واحد کار در  قرارگرفتهواحد از مجموع نقوش هندسی در یک زمینه )واحد گره(  هر عبارتست از، آلت گره: -5-4

 (1331ه عنبری یزدی،فائز) را )آلت گره( گویند. سازیگرهگره چینی و 

 

 
 (7934عنبری یزدی، فائزه هندسه نقوش،) :منبع :7شكل 

 

و نام متفاوتی داشته و به  شكل ،باشندمیمشابه یا الهام گرفته از کدام عنصر طبیعی یا مصنوعی  کهآن برحسب هاگرهآلت 

گره الهام  ( آلتگره الهام گرفته از حیوانات ج ت( آلگره الهام گرفته از گیاهان ، ( آلت: الفشوندمی بندیطبقهزیر  هایگروه

فائزه ) .گره انتزاعی ( آلتگره الهام گرفته از کرات آسمانی و ( آلتگره الهام گرفته از اشكال هندسی ه ( آلتگرفته از اشیا د

 (1331عنبری یزدی،
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و، مشخص تكرار شوند را کادر و منظم در یک چارچ شكلهم طوربه ( کهتعدادی واحد گره )زمینه گره کادر گره:-5-5

 (2شكل ) گره گویند.

 شماربیکه انبوه  طورهمان دارد. ایویژهدر نقوش هندسی و گره جایگاه  زاویهباید توجه داشت که  زاویه در گره: -5-6

ایی به نام از ترکیب تعدادی نقش زیربن هاگره (.2شكل ) .کنیممینقوش هندسی متنوعی را در آثار با ارزش ایران مشاهده 

 اندپیداکردهمتمادی و خالقیت استادان این فن تناسبات معینی  قرونطی  هانقشاز این  کیهر .شنوندمی لی( تشك))آلت گره(

زوایایی است که شكل هر آلت گره  یدارا در هر آلت گره، هاگوشه که فقط با رعایت قواعدی ثابت قابل تكرار هستند.

از نظر زوایا  گیرندمیکه در یک )زمینه گره( کنار یكدیگر قرار  هاییآلت چنانچه (.1. )شكل کندیمات آن زوایا تغییر تناسببه

فائزه ) کلی گره را برهم میزند. شیآرا خطای ترسیمی، ترینکوچک چراکه متناسب خواهد بود. گره همخوان باشند، کامالً

 (1331عنبری یزدی،
 

 
 1331ی یزدی،عنبر فائزه هندسه نقوش،) : منبع:2شكل 

 

 مزایای استفاده از هنر گره چینی-6
گره چینی بدون شک یكی از محصوالت هنری هنرمندان و معماران ایرانی است که به زیبایی هنگام بازی با نور و سایه به  

. پردازدمیبه تعدیل فضا  کاررفتهبهسبب خلل و فرج هندسی خود و با کنترل اصوات به کمک ضریب جذ، صوتی مصالح 

ایجاد پیوند بصری با محیط بیرونی و امكان کنترل نور  حالدرعینمزایای گره چینی هندسی، همچون امكان ایجاد محرمیت و 

 ،فرمهین فرهانی ،میرزا کوچک خوشنویس ،)غفاری باشدمیمجوف جهت حفاظت از آلودگی صوتی  هاییجدارهو صوت با ایجاد 

 هاانتخا، نهان آن و زندگی مردم آن نیز نشان می دهد زیبایی عامل اصلی ایزمامداری شا یشیوه( دوران صفوی و 1331

. بنابراین همچنان که هندسه، زیبایی و مسائل است بوده به گره چینی بوده که در کنار مسائل فنی همچنان دالیل اصلی توجه

و مانند معماری این  اندبودهمین عوامل گره چینی نیز تابع ه هایپنجرهنكات مورد توجه در معماری بوده،  تریناصلیفنی 

گره چینی نیز این آزادی را به ذهنیت انسان می دهد که از  نقوش ر خدمت هر کاربرد و مفهومی قرار گیرد.د که را دارد قابلیت

لق این آثار عاملی جهت نوآوری و خ تواندنمی هابرداشتاین  کهدرحالیآن معانی دلخواه و گاه متفاوتی را استنباط نماید و 

 (1333گردند. )فتحی زاده،

 

 گره چینی انجام هایشیوه-1
 نامیده که گره چینی مشبک.»عبور کند،  هاآلتحالتی که نور و هوا از بین  - 1: شودمیگره چینی به سه شیوه انجام 

بـا  هاآلتاگر  -3. «شودمیه گره چینی شیشه دار نامید»استفاده شود،  رنگیشیشهاز  هاآلتدر حالتی که در بین  -2 شودمی
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که دارای نقوش اسلیمی و منحنی هستند در اصطالح  هاییطرح ،شودمی دهینام« ه چینی توپرگرگر»شود  لقـط همـراه

 (1333عشاقی ). شوندمینامیده  «چینی گره» یهندس هایطرحو  «قـواره بـری»

 در معماری سازیگره گره اول:

و ، سفال سازی، کاشی رنگهفت یکاش ، کاشی زیر رنگ،پزییکاش ،بریگچ ،آجرکاریب در در معماری به ترتی سازیگره

 (1331صارمی، ح ،یقربان )ش، .و نقاشی از قدیم کاربرد داشته است کارینهیآ ، حكاکی بر سنگ،کاریمعرق، آجر

 در چو، سازیگرهگروه دوم: 

نیز  کاریمنبتی معمول در معماری، در هاگرهمعمول است. از  کاریمشبکو  کاریمنبتدر چو، به دو شیوه  سازیگره

ی بنایی متفاوت هاگرهاصول و ضوابط خاص خود را دارد و با انواع  کاریمشبکی معمول در هاگره، ولی انواع شودمیاستفاده 

 (1331رمی،صا ح ،یقربان )ش، .ی درودگران مرسوم استهاگرهبه  هاگرهاست. به همین دلیل جهت این گروه 

 گروه سوم: گره در دیگر هنرهای تزیینی

، بافیزریحریر و قلمكار و  هایپارچه، بافیقالی، گره در کارهای مهری، صحافی، فلزکاری، میناسازی، گره در کاریخاتم

 (1331صارمی، ح ،یقربان ش،) .قلمكار هایپارچهگره در 
تقارن، انعكاس،  هایقاعدهمی نیز تبعیت از اسال ۀ تزیینات دور هایویژگی ترینمهمجدا از بحث طراحی و محاسبه، از 

، تكرار یا تقسیماتی از آن به انگیزه نشان ترکوچک هایشكلبه  مایهنقشتكرار و نظم هندسی است. ضرورت تغییر شكل یک 

حتی که در الزیبایی و می در حین المهنری اس هایطرح. بنابراین اندجملهدادن عمق و حرکت در دنیای دو بعدی، از آن 

. برندمیکاربردهای متنوع و بر سطح آثار و ابنیه متعدد دارا هستند، از یک سری قواعد اصول هنری و ریاضیات فرمی بهره 

است.  قرارگرفتهمورد توجه  هامكان، استفاده از اشكال هندسی به دلیل تحرک پذیری فراوانشان در بسیاری از بر اینه الوع

که به دلیل قابلیت  باشدمیکه باعث استفاده فراوان از اشكال هندسی شده، خاصیت گسترش یابنده آن  ویژگی دیگری

بناها بسیار به  کاریکاشیدر دوره صفویه، اشكال هندسی در  خصوصبهانندگی مورد توجه هنرمندان مسلمان بوده است. وشپ

 (1330)اردالن نادر،است  شدهگرفتهکار 

است و هم  م به ذکر است که هندسه هم کمیالزدارند.  ی حكایتات خاص معنویاز خصوصی هندسشكال سازنده نقوش ا

و  سازدمیصورت معماری را برقرار  هاینسبت بعد کیفی آن،و  کندمیی را تنظیم صورت و ساختار معماربعد کمی آن . کیفی

 جنبه ،نمایندمیکه  گونهآنو اعداد هندسی  اشكال .کندمینماینده بیان نظم جهان هستی است که چرخه تجلی را منظم 

گسترانند میبطن اصل درونی خود  در دارای جنبه کیفی و نمادینی هستند که پژواکی از وحدت، هاآنکمی صرف ندارند. 

 (1330اردالن نادر،)

 

 انواع گره-8
 هاآنتند و شل... و هریک از  گره کند و شل، گره شل و گیوه، گره تند، گره کند، گره نجاری، گره گره بر شش نوع است،

را  هاآلتشكل و اسامی  دیبا بسیار دارد و الزم است قبل از اینكه بدانیم قاعده تهیه رسم گره چیست، هایزمینهشعب و 

 (13133121،لر زادهآلت بیگانه داشته باشد مردود است. ) چنانچه بشناسیم زیرا در گره نباید اشكال مختلف دیگر وارد شود.

 است. شدهساخته( باالرو روی درهای معروف به )اروسی سابقاًی مخصوص به نجاری که هاگرهول ا

 در معماری به شرح زیر است: هاآنکند دارای پنج آلت است که اسامی  گره دوم گره کند:

 کنید. توجه ( 3( به اشكال و زوایای )شكل 13133121،لر زاده. ) ....دانسرمهپنج کند+شمسه+طبل کند+ترنجی کند+
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 (1313،زاده لر احیا هنرهای از یاد رفته،) :منبع :3شكل 

 

اینكه تمام  یبرا و اسم مناسبی بوده، هاگرهام الگره( نام داشت یعنی مادر ) گره اول را که کند دو پنج نام دارد...در زمان قدیم،

یی نهان هاگرهرا بدانیم برای آنست که در هر آلتی. جداگانه  اهآنرا بشناسیم و زاویه  هاآلتباید قبال  نكهیا زاییده آنست، هاگره

هر آلتی  نماییدمیدر گره ای که رسم  یعنی قواعد آن...متن هر آلت را گره دیگر رسم نمود. قرار گرفتنبعد از  توانمیاست که 

ی مخصوص هاآلتده مانند کند ده  دتن سوم گره تند ده: ( قسم13133123،لر زادهبدون آلت خارج گره پر نمایید. ) مجدداًرا 

تند  ( پنج1:نماییممیرا به شرح زیر بیان  هاآنآلت دارد که نام  دوازده تند ده، گره الزم است، هاآنبه خود دارد که شناسایی 

( 10 بزی ( پا3تند ده  ( ماکو3و بلوط تند ده  ( دانه3بریده  ( ته3چنار  ( برگ1تند  ( ترقه1تند  ی( ترنج3تند  ( شمسه2

 (13133123،لر زاده( )1شكل ده )تند  ( طبل12 پا بزی( شش 11بند  شش
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 (7958،زاده لر احیا هنرهای از یاد رفته،) :منبع :4شكل 

 

 :شودمیبه شرح زیر معرفی  شل دارای شش آلت گره :10شل قسمت چهارم گره 

شل حد وسط بین کند و تند است.  گره شل، ه( سكرود3شل ده  ( شش1 وهی( گ1شل ده  ی( ترنج3شل  ( پنج2 ( شمسه1

 (13133132،لر زاده( ) 1)شكل 

 

 
 (7958،زاده لر احیا هنرهای از یاد رفته،) :منبع :5شكل 
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ی کند و شل هر دو در یک هاآلتضرورت است که کند و شل مخلوط شود یعنی  گاه : کند وشل،10شل پنجم گره کند و 

که آن را شش داخل گیوه هم میگویند.  شودمیصورت یک آلت به نام شش دواتی اضافه  زمینه به کار گرفته شود و در این

 (13133133،لر زاده( ) 3شكل )

شمسه تند دارد و جانب دیگر آلت شل  طرفیکیعنی  نمایندمیگره تند را با گره شل مخلوط  یگاه :10شل ششم گره تند و 

اینجا الزم است آلت تبدیل گره را بشناسیم  در ،شودمییست که در باال دیده همان شش طوالن هاآنو رابط ما بین  کاررفتهبه

 (13133133،لر زاده. )شدهیی( شناسا( همان آلت است و به نام )موریانه3)شكل  که کند را با تند در واقع پیوند خواهد زد،

 

 
 (1313،زاده لر احیا هنرهای از یاد رفته،) :منبع :3شكل 

 

از  توانمیهیچگونه شكل هندسی دیگری در گره ده پذیرفته نیست و تصور نفرمایید که  شدهشناختهاز اشكال غیر  وجههیچبه

آلت گره چند بطن دارد و در هریک رازی  رایز دیده شود غلط محض است، جاییاشكال مختلف استفاده نمود و چنانچه در 

 شدهابداعاست که توسط اساتید آن فن  جداگانهود و آن هنری شدیم شامل گره درودگری نخواهد ب یادآورکه  یصفات نهانست.

 (13133133،لر زادهخود قابل توصیف و تعریف است ) ینوبهبهبسیار است که  هایزمینهو دارای 

 

 از هنر گره چینی هایینمونه-3
 از یران را نیز مشاهده می کنیم،( بخشی از هنر ارزشمند گره چینی و کاربرد آن در معماری اسالمی در ا3در تصویر )شماره ی 

آن ها می توان به بناهای شاخص و به یادگار مانده ی گذشتگان از جمله مسجد نصیرالملک و اروسی های موجود  جمله کاربرد

همچنین تزئینات فراوان در هنر و  .گره چینی در سقف ها و ... کاربرد در بناهای مختلف مربوط به دوره های زمانی مختلف،

 ری اشاره کرد.معما
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 (نگارنده) :منبع گره چینی در معماری، کاربرد :3شكل 

 

مسجد جامع ساوه و  یخانهداخلی و خارجی گنبد  یپوسته( شاهد کاربرد هنر گره چینی در 3شكل شماره ) ریزدر تصویر 

بر آن شاهد استفاده  عالوه م،ولی هستی اهللنعمتداخلی مسجد جامع یزد و همچنین کاربرد گره چینی در مسجد شاه  یپوسته

دایابومی در شهر  برج مرکزی قبرستان مسلمانان در آمستردام هلند، ساختمان از این هنر قدیمی در عصر حاضر از جمله:

 در استرالیا و... خواهیم بود. یستگاه قطارا ،کواالالمپور
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 (نگارنده) :منبع گره چینی در معماری، کاربرد :3شكل 

 

 

جمله  از گره چینی و نحوه ی استفاده ی آن در معماری داخلی،هنر ارزشمند  یاستفاده( شاهد 3 یشمارهیر )در تصویر ز

آن در نقوش سقف کاذ، و بهره گیری از  کاربرد های کتابخانه ای، قفسه استفاده ی آن به عنوان پارتیشن و کاغذ دیواری،

 .میهست ....خوا، و چراغ ،یدیجاکل ،لوستر ی در کف و حتی بافت و طراحی فرش،طرح گره چین
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 دانهیچ :منبع : کاربرد گره چینی در طراحی و معماری داخلی،3شكل 

 

 متروک شدن کارهای عالی و بدیع . علت71
 تراست. آسان ..شودمیبا قاعده خود چندین زمین رسم  عموماًرسم ساده و گره ی ده  نكهی( ا1

 .شودمیعمومی استفاده  طوربهو  نمایدمیحاجت  ده با ابعاد مرتبی که دارد رفع ( رسم2

 بوده و نخواسته است تا مجبور شوند. اطالعبیهرچه با سلیقه باشد از این هنر  ( کارفرما3
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 پرکارتر است. درصد پنجاهبا ساده مشابه آن  اقالًکارهایی که در چند شمسه رسم شود  ( نوع1

 .دانندنمیزیرا خود  خوانندمید انحصار شده خو رغمبههنر را  گونهاینآموختگان  ( نا1

 .بیشتری دارد زحمت در اثر بزرگ و کوچكی شمسه ها، هاآلتو بزرگ شدن  ( کوچک3

 .کمرشكن عشق هنر را از استادان کلیه فنون بدیه گرفته است هایهزینه روز( روزبه3

روم به  کجا است؟)هنر نمیخرد ایام و غیر اینم نیست،را با برلیان چه فرق  بلور در کار نباشد، ایدهندهتشخیص ی( وقت3

 .(13133112،لر زاده) تجارت بدین کساد متاع؟ )سعدی((،

 

 گیرینتیجه -77
ی هنر ارزشمند گره چینی و کاربرد آن و بررسی این هنر  در زمینهصورت گرفته  هایبررسیو  شدهانجامبا توجه به مطالعات 

این هنر ارزشمند متوجه خواهیم شد که  یپیچیده ظاهربه یهندسهخلی و همچنین نگاه به معماری و معماری دا یعرصهدر 

توجه به  با .باشدمیاز ترکیب و هماهنگی یكسری از اشكال هندسی با تناسبات خاص  متشكل پیچیده، یهندسهدر واقع این 

در ظروف و صحافی و تزیینات دیگر و  کارگیریبه ،کاریخاتم ،ینجار مختلف از جمله: هایدرزمینهاز گره چینی  ماندهباقیآثار 

 متوجه و گنبدها و ...، هاسقفو طراحی  هاارسیمختلف معماری از جمله کاربرد آن در  هایبخشهمچنین کاربرد آن در 

 ینكتهم شد و کاربرد باالی این هنر در معماری و همچنین عالقه و توجه انكار ناپذیر گذشتگان به این هنر ارزشمند خواهی

مختلف از جمله  هایعرصهترسیمی این هنر در  هایشیوه کارگیریبهحائز اهمیت دیگر این است که همچنان شاهد استفاده و 

 در توجه به قدمت این هنر، با نما و.... هستیم، هایپوستهو  ، سقف کاذ،، لوستردکوراسیون داخلیکاشی کاری ،قالی باقی و 

 غیر اسالمی، کشورهایکشورهای دیگر از جمله  مردم خواهیم برد که عالوه بر مردم ایران، یپ ایج،میان دیگر تزیینات ر

 از آن مشاهده شد. هایینمونهکه  باشندمیاین هنر ارزشمند در آثار معماری خود نیز  دوستدار

 گیریم که:یم به این صورت نتیجه بتوانمی طورکلیبه ،شدهآوریجمعبا توجه به مطالعات و مطالب 

با  بساچهمعماران از بین نرفته است بلكه کمرنگ شده است و  یجامعهو عالقه به هنر گره چینی در میان مردم و  ( توجه1

روانی مطلو، و همچنین زیبایی بصری ناشی از این هنر ارزشمند و کاربردی بتوانیم  تأثیراتیادآوری و متذکر شدن کاربرد و 

 استفاده کنیم. ترگسترده هایکاربریمختلف با  هایدرزمینهر را افزایش دهیم و از آن جایگاه و محبوبیت این هن

و زمان  زحمت و ظرافت و حساسیت ناشی از ساخت این هنر و عدم استفاده از تجهیزات نوین در هنگام ساخت، ( دقت2

با سرعت ساخت باالتر  تریپیشرفتهجهیزات اگر در ساخت گره چینی از ابزار و آالت و ت بساچه فراوانی را به همراه دارد،

بیشتری خواهیم داشت و به همین  یبازده استفاده کنیم و همانند گذشتگان به هنگام ساخت و اجرای این هنر عمل نكنیم،

 هایدرزمینهو به همان نسبت میزان گرایش افراد از قشرهای مختلف  یافتهکاهشاین هنر  یشدهتمامنسبت قیمت اجرایی 

 .یابدمیدر معماری و معماری داخلی افزایش  ترکاربردیو  تریعوس

 ایشیوهاز این هنر به  توانمیشده باشد و همچنین  زدگیدل موجب از این هنر، جابهدرست و  یاستفادهاست عدم  ( ممكن3

 کاربردهایی فراتر از کاربردهای کنونی از آن بهره برد. با مدرن،
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Arehitecture,Science315,1106. 
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 .1333،آن در هنر کاشیكاری در روش های ریاضی موجود برای بررسی نقوش هندسی و جایگاه یاکبر، پژوهش نژاد، [ دهقان1]

 علمی و فرهنگی، انتشارات های اسالمی،در سرزمینشناسی هنر معماری سبک کتا، پرویز ورجاوند، ترجمه هانری مارتن،-هوگ [ ج3]

 .1331 تهران

 .1313هنرهای از یاد رفته، ایاح ،بن محمدبن اسمعیل ملقب به لر زاده نی[ حس3]

 .، مرکز نشر دانشگاهی، تهران«گره چینی در معماری اسالمی و هنرهای دستی»، حسین، [ زمرشیدی3]

 نهیزم مرمت آثار فرهنگی گروه تحصیلی هنر،-های صنایع دستیدرسی رشته تونم ،1نقوش  هندسه عنبری یزدی، [ فائزه3]

 .1331خدمات،

نتایج استفاده از دیواره های مجوف گره چینی در  یبررس .دیسع فرهانی، نیفرمه .احمد کوچک خوشنویس، رزایم .، فرانکغفاری [10]

 .1331 یاسالمملی معماری و شهرسازی ایرانی  شیهما معاصر ایران.ادراک فضای قدسی و حس مكانی ایرانی اسالمی در معماری بناهای 

 .1333اصفهان ساجد دوره صفوی در اصفهان. و م هاکاخنقوش گره چینی در پنجره  بررسی .زاده، مجید [ فتحی11]

 .1333،چینی روی چو، به معرفی و حمایت نیاز دارد تهران گره .[ عشاقی12]

 راثیم کنفرانس ملی معماری اسالمی، نیاول اسالمی(،-نگاهی به هنر گره چینی در معماری ایرانی) یارمص درضایحم قربانی، قی[ شقا13]

 .1331بهمن  ،تهران شهری و توسعه پایدار،

 .1330حمید شاهرخ، تهران، نشر خاک،  ترجمه، نادر، حس وحدت، [ اردالن11]

 .1313از یاد رفته،هنرهای  ایاح بن محمدبن اسمعیل ملقب به لر زاده، نی[ حس11]
 


