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چكيده
 گره يکي از انواع تزئينات هندسي معماري اسالمي ايران است که خلق آن از ترکيب تعدادي شکل بنيادي تحت 
عنوان «آلت» يا «نقش مايه» صورت مي گيرد. شيوه هاي ترسيم نقش مايه هاي گره به دليل استفاده از ابزارهاي 
متعدد ترسيمي و ترسيم الگوهاي متمايز براي هر آلت، باعث پيچيدگي و زمان بر بودن ترسيم گره شده که در 
اين باره هدف اصلي پژوهش، اصالح و پيشنهاد روش جديدي در ترسيم آالت و نقش مايه هاي گره، به جهت 
افزايش سرعت ترسيم و کاهش ضريب خطاي روش هاي سنتي و مرسوم است. در راستاي تداوم و تسهيل 
کاربست اين ميراث ماندگار در معماري معاصر ايران، اين سؤال مطرح مي شود که چگونه مي توان روش 

ترسيم جديدي را با ابزار ترسيم محدودتر ابداع کرد؟ 
براي تبيين يافته هاي اين پژوهش، از روشــي ترکيبي استفاده شــده است، به نحوي که گردآوري داده ها 
به روش مطالعات اسنادي کتابخانه اي و روش يافته اندوزي و تحليل محتوا، جستجو در روابط و تناسبات 
رياضي و يافتن الگوي مناسب براي ترسيم آالت گره ده است، ليکن تحليل داده ها که منتج به ارائه روش 
ستاره طاليي شده است، با استفاده از روش استدالل منطقي انجام گرفته است. نگارندگان، طي اين مقاله و در 
پاسخ به اين سوال با تمرکز بر يکي از انواع گره (گره ده تند وکند)، روشي را به نام ستاره طاليي ابداع کرده  
که الگوي بديعي را براي ترسيم آالت_ با يک نسبت ثابت در حصول نقش مايه ها_ ارايه داده و عالوه بر امکان 
ترميم و مرمت آالت و نقش مايه ها، قابليت طراحي زمينه هاي جديد و خالقانه اي را در کنار زمينه هاي موجود 
فراهم مي نمايد. از جمله نتايج قابل تأمل اين تحقيق که ارتباطي مستقيم و ذاتي در زيربناي روش جديد دارد، 
مي توان به ارتباط اين هنر ايراني با تناسبات طاليي يا همان نسبت طاليي، يعني  عدد «في» اشاره نمود. در 
اين مقاله، ضمن مقايسه روش هاي سنتي با روش پيشنهادي، مشخص مي شود که روش ستاره طاليي يکي 
از مهم ترين ابزارهاي ترسيم گره به نام پرگار را  که ضريب خطا در ترسيم را افزايش مي دهد  حذف کرده 
و با ترسيم الگويي (شابلون) ثابت، امکان ترسيم و پياده سازي آالت و نقش مايه ها را با بياني ساده تر فراهم 

مي سازد.
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مقدمه
تزئينات هندسي را در ايران گره  چيني يا گره سازي مي نامند. 
اين هنر به صورت هندسي و با قواعدي مشخص ترسيم 
شده و در بنا، پارچه، فرش و صنايع ديگر کاربرد دارد که 
اين مقاله هنر گره چيني در ابنيه را مد نظر دارد. گره هايي 
که در ابنيه به کار رفته است بيشتر در سردرها، کتيبه ها، 
درب و پنجره ها، طاق ها بوده و با روش هاي مختلف بنايي 
و نجاري و با استفاده از مصالحي مانند سنگ، کاشي، گچ، 

چوب و آينه در معماري اجرا و پياده سازي شده است. 
ويژگي اصلي گره وجود هندسه دقيق و قواعد ترسيمي 
روش هاي  قواعِد  اين  که  است  آن  اجراي  و  طراحي  در 
به نسل هاي  از معماران  از نسلي  به سينه  سنتي، سينه 
بعدي منتقل شده است که در اين ميان، عمليات طراحي 
و محاسبات ترسيمي انواع مختلف گره، بسيار پيچيده و 

زمان بر بوده است.
در مسير تداوم اين ميراث ارزشمند معماري ايران و بهبود 
کيفي در زمينه ترسيم انواع گره و نيز با تأکيد بر عدم 
تصرف در ترکيب هندسي آالت، هدف پژوهش پيشنهاد 
روش جديدي در ترسيم آالت با به حداقل رساندن ابزار 
اين سوال را مطرح مي کند که، چگونه  ترسيمي است و 
مي توان روش ترسيم جديدي را با ابزار ترسيمي محدودتر 
ابداع کرد؟ با عنايت به اينکه پرداختن به همه انواع گره  در 
يک مقاله محدود ميسر ناست، اين مقاله صرفًا بر آلت هاي 

گره ده در زمينه هاي کند و تند تمرکز کرده است.
کشف  به  مي توان  تحقيق،  اين  ارزشمند  نتايج  جمله  از 
اين  نقش مايه هاي  هندسه ي  در  موجود  هندسي  روابط 
شاخه از هنر اسالمي با تناسبات طاليي دانست که ارتباط 

مستقيمي در پديد آوردن و ارايه روش پيشنهادي دارد.

روش تحقيق
روش اين پژوهش، روشي ترکيبي (با توجه به اقتضائات 
مراحل مختلف اين تحقيق) است. به اين نحو که در مقام 
گردآوري داده ها، از روش مطالعات اسنادي- کتابخانه 
اي براي تفحص در کتب و مقاالت و پژوهش هاي مرتبط 
با ترسيم انواع گره و آالت و نقش مايه هاي آن استفاده 
شده است. اما در مقام تحليل و داوري داده ها، از روش 

استدالل منطقي براي استنتاج يافته ها و تبيين روش جديد 
نهايي  گام  در  است.  شده  استفاده  طاليي  ستاره  يعني، 
دو روش  مقايسه  به  تطبيقي،  رويکردي  نيز طي  تحقيق 
سنتي (دايره پايه) و پيشنهادي (ستاره طاليي) در ترسيم 

آالت و نقش مايه هاي گره ده پرداخته شده است.

پيشينه تحقيق
در  گره  ترسيم  با  مرتبط  هنرهاي  غني  پيشينه  رغم  به 
تزئينات معماري اسالمي و حجم آثار هنري و معماري 
به دست آمده از دوران  مختلف، تاکنون مطالعات اندکي 
پيرامون روش هاي ترسيم نقش مايه ها انجام شده است. 
از پژوهش هاي منتشر شده در زمينه ترسيم اين نقوش 
روش  دو  «ارائه  مقاله  نظير  مقاالت  برخي  به  مي توان 
احمد،  (امين پور،  جديد در ترسيم گره و مقايسه آن ها» 
براي  نقوش  رسم  کردن  پارامتريک  هدف  با  که   (۱۳۹۵
ترميم نقوش هندسي بناهاي سنتي غيرمسطح تأليف شده 
مدلي  «پيشنهاد  عنوان  با  ديگري  مقاله  در  ايشان  است. 
براي ترسيم گره در تزئينات وابسته به معماري اسالمي» 
(امين پور، احمد و همکاران، ۱۳۹۴) با تمرکز بر پارامتريک 
کردن رسم نقوش هندسي در جهت رفع مشکالت شيوه 
و  نوع  ضلعي،  چند  شبکه هاي  محاسبات  (مثل  هانکين 
زاويه برخورد آن ها و غيره) تالش کرده است. از ديگر 
پژوهش هاي مرتبط با موضوع اين مقاله، تحقيقي با عنوان 
«به کارگيري مثلث هاي هنجار در محاسبات رياضي و 
معماري سنتي  اجراي  و  پياده سازي هندسه در ساخت 
ايران» (مهدي زاده سراج، فاطمه و همکاران،۱۳۹۰) است 
که، با محوريت تقسيم بندي خطوط و ترسيم گره چيني هاي 
مفاهيم ساده  پايه  بر  با روش مثلث هاي هنجار  هندسي 
هندسي قابل درک تأليف شده است. نمونه ديگر مقاله اي 
با عنوان «بررسي اشکال زير نقش گره چيني بر اساس 
احجام افالطوني» (ونک، الهام، ۱۳۹۴) با هدف به دست 
آوردن گره ها در زيرنقش مربع، مثلث و پنج ضلعي بر پايه 

اجسام افالطوني تأليف کرده اند.
هدف اغلب تأليفات فوق الذکر، کشف و رسيدن به راز و 
تزئينات بوده  قاب هاي گره در  ذات شکل گيري زمينه  و 
است، ليکن تنها دو پژوهش ابتدايي پيشنهادات بديعي براي 
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پياده سازي گره ها ارائه کرده اند که البته اين روش ها نيز 
پارامتريک مي باشند. پژوهش حاضر با تأکيد بر روابط 
هندسي در گره ده، روش بديع ديگري را جهت استفاده 
اساسي ترين  که  است  کرده  ارائه  ساده  بياني  با  عموم 
کاربرد اين روش را مي توان در تسهيل مرمت و ترميم 
جزئيات آثار تاريخي در مواردي همچون گچ کاري، درب 
پنجره هاي چوبي و آهني، سنگ کاري، کاشي کاري،  و 
آينه کاري و هر نوع تزيين ديگري که با ترسيم اين نوع 

گره مرتبط است، نام برد.

نقش هندسي يا گره
انواع تزيينات وابسته به معماري  از  برنارد اوکين، يکي 
مي نمايد  معرفي  گره)  از  (اعم  هندسي  تزيينات  را 
را  اسالمي  هنرهاي  در  تزيينات  (اوکين،۱۵۰:۱۳۸۴). 

مي توان به طور کلي به سه قسم گياهي، هندسي و کتيبه اي 
تقسيم نمود (تصاوير ۱و۲). تزئينات هندسي را در ايران 
گره  چيني يا گره سازي مي نامند، که اين هنر به صورت 
هندسي و با قواعدي مشخص رسم شده و در بسياري از 
مکان ها مانند سردرها، کتيبه ها، درب و پنجره ها، طاق ها 
و غيره مي توان از آن استفاده کرد (تصوير ۳). گره هاي 
سنتي ترکيبي از واحدهاي هندسي پايه يا نقش مايه هستند 
و  شده  تعريف  هرکدام  و  معروفند  گره  آلت هاي  به  که 

شاخص مي باشند (نجيب اغلو،۱۳۸۹۲۵:).
آلت در لغت به معناي ابزار ، افزار واسطه اي ميان فاعل 
و مفعول براي رسيدن به اثر است و در واقع همان خط 
مرزي اطراف لقاط است (البته خط هاي مرزي در گره هاي 
گوناگون متفاوت هستند). در گره لقط به شکل هاي گره 
گفته مي شود که از خط هاي مستقيم و بر اساس قاعده اي 
منظم به شکل هاي هندسي در آمده و در يک قاب يا زمينه، 
محدود شده است. لقاط مي توانند ساخته شده از چوب 
و يا شيشه و يا هر جنس ديگري باشند و گره سازي، 
مبتني بر همين جزئيات هندسي است، يعني انسجام آالت 

(زمرشدي،۴۷:۱۳۶۵). 
از نکات مهم قابل ذکر در ترسيم گره آن است که هر گره 
در زمينه (قاب) مخصوص به خود محدود مي شود. يعني 
به وجود آمدن شکل گره از به وجود آمدن زمينه آن جدا 
نيست. اولين مرحله ترسيم گره بستن زمينه گره است، 
سپس آلت هاي گره در اين زمينه به وجود آمده و با آن 
محدود مي شوند. شکل آلت هاي گره در زمينه بايد کامل و 
منظم باشد، اما در محدود شدن به کناره زمينه به صورت 
۱/۲ و در کنج زمينه به صورت ۱/۴ آلت نيز مي تواند قرار 

گيرد (شعرباف، ۹:۱۳۷۲)
نمي کند  انتخاب  را  هر شکلي  گره  طراحي  در  ساز  گره 
و تا آنجا که ممکن است شکل آلت هاي انتخابي خود را 
بر اثر ضرورت هاي ترکيب، تغيير نمي دهد. اين آلت هاي 

تصوير٢. ترئينات کتيبه اي، مأخذ: فرشته نژاد،١١،١٣٥٦

تصوير ٣. اجراي نقوش گره ده در هنرهاي وابسته به ابنيه حرم امام رضا (ع)،  مأخذ: نگارندگان



مشخص با يکديگر قرابت و خويشاوندي نيز دارند و بر 
اساس يک روابط محلي مشخص و قانون مند کنار يکديگر 
حاجي قاسمي،۱۷۶:۱۳۹۰).  و  نوايي   ) مي شوند  چيده 
چيرگي  اسالمي،  نگاره هاي  ويژگي  برجسته ترين  از 
شکل هاي صورت هاي فلکي و به ويژه انواع شمايل هاي 
ستاره  اي يا شمسه، بر ساير صورت هاي هندسي است. 
گره ها چشم را به مرکز شمسه مي کشانند که اين کيفيت 
َدَوران آلت هاي گره در دواير مختلف و سلسله  حاصل 
مراتب معيني به دور آلت مرکزي شمسه است.  تفاوت 
و  اندازه  و  شکل  جهت  از  پيرامون  آلت هاي  با  شمسه 
آلت هاي  تعّدد  مقابل  در  شمسه  بودن  واحد  همچنين 
پيرامون، به اين تأکيد بر مرکز کمک بسيار مي کند (نوايي 

و حاجي قاسمي،۱۷۸:۱۳۹۰). 
گره ها به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند:

-دسته اول گره هايي که از مثلث و مربع زائيده مي شوند.
بدست  ضلعي  پنج  طريق  از  که  گره هايي  دوم  دسته   -

مي آيند.
-دسته سوم گره هاي دست گردان 

مقصود از گره هاي مثلث و مربع، گره هايي است که زير نقش 
آلت هاي آنها از مثلث و مربع به دست مي آيد. زيرنقش هاي 
اين دسته گره ها از بافت مثلث (متساوي االضالع)، مربع، 
ترکيبي از مثلث و مربع و نيز ترکيب اين شکل ها با سه 
ضلعي  دوازده  و  هشت   شش،  يعني  ديگر  منظم  شکل 

حاصل مي شوند (تصوير ۴)(ماهرالنقش،۳۳:۱۳۶۱).
دسته دوم، گره هاي پنج ضلعي هستند که مقصود،گره هايي 
است که زير نقش و آلت هاي آن از پنج ضلعي به دست 
مي آيند. اين گره ها به «گره ده» موسوم اند و تمرکز اين 
پژوهش نيز بر همين نوع از گره ها است. گره هاي ده در 
اهميت زيادي دارند و استادکاران  ايران  هنرگره سازي 

آنها را ناب ترين گره ها  مي دانند (تصوير۵).
نامي  يک  هر  و  مشخص اند  و  معلوم  ده  گره  آلت هاي   

دارند که حکايت از شکل و نسبت اندازه ها و زواياي معين 
مي کند. بعضي آلت ها از طريق خرد شدن خود پنج ضلعي 
و بعضي ديگر از ده ضلعي که خود، حاصل دوران پنج 
ضلعي به دايره است پديد مي آيند. با ترسيم قطرهاي ده 
ضلعي به انحاي مختلف، دو شمسه کند و تند ده به دست 
ده  گره  آلت هاي  باقي  مادر  را  آن ها  مي توان  که  مي آيد 
به حساب آورد (تصوير۶).گره ده در مقايسه با گره هاي 
مثلث و مربع مشکل تر است و اين نوع گره ها بافت هاي 

تصوير ٤. زمينه هاي گره مربع و مثلث اقتباس از زمرشدي ،١٣٦٥ ،٢٤٠-١٤٤

زمينه مربع هشت و
چهارلنگه موج دار 

زمينه مربع هشت و
چهارلنگه لوزي دار

زمينه مثلث 
(پيلي شمسه دار)

زمينه مثلث
 (پيلي شش و طبل)

Wade, 1976,57 :تصوير٥. زمينه گره پنج ضلعي مأخذ

روشي نو در ترسيم  نقش مايه هاي  گره 
ده تند و کند/  ٥٣-٦٣
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 ، نگارندگان  مأخذ:  تند،  و  کند  ده  گره  آالت  ٦.معرفي  تصوير 
اقتباس از زمرشدي ٦٥:١٣٦٥

تصوير ٧. برخي از انواع گره ده در حرم حضرت معصومه (س)، صحن عتيق،  مأخذ: نگارندگان 

و  پرتحرک  ترکيبات  و  متنوع تر  شکل هاي  پيچيده تر، 
زيباتري دارند. 

از مهم ترين داليل زيبايي بيشتر و پيچيدگي خاص گره هاي 
ده، مي توان به هندسه پنهان موجود در پنج ضلعي (به عنوان 
پنهان  هندسه  نمود.  اشاره  ده)  گره هاي  در  پايه  شکل 
معماري  زيباشناسانه  از ضوابط  مي توان ضابطه اي  را 
پنج  قاسمي،۱۱۵:۱۳۹۰).  (نوايي و حاجي  دانست  اسالمي 
ضلعي شکلي است که قابليت گسترش دارد. با ترسيماتي 
در درون يا بيرون آن، شبکه اي گسترده از پنج ضلعي 
زاده مي شود که همگي با شکل نخستين پيوند مشخصي 
دارند. ترسيم قطرهاي پنج ضلعي، پنج ضلعي کوچکي را 

در درون پنج ضلعي اول پديد مي آورد. ترسيم قطرهاي 
پنج  آمدن  پديد  به  خود  نوبه  به  نيز  دروني  پنج ضلعي 
ضلعي دروني ديگري مي انجامد و به همين طريق شکل 
واحد اوليه در درون خود مي تواند خرد و خردتر گردد. 
از سوي ديگر اگر قطرهاي پنج ضلعي دروني را امتداد 
پنج ضلعي هاي  کنند  قطع  را  مادر  تا اضالع شکل  دهيم 
ديگري مساوي پنج ضلعي دروني پديد مي آيند. با ترسيم 
ضلعي هاي  پنج  مي توان  جديد  ضلعي  پنج  اين  قطرهاي 
ديگري را درون پنج ضلعي نخستين شاهد بود. از جهت 
ديگر اگر اضالع پنج ضلعي نخستين را امتداد دهيم دو 
به دو يکديگر را قطع مي کنند. از به هم پيوستن اين نقاط 
پنج  که  مي شود  حاصل  ديگري  ضلعي  پنج  نيز  تقاطع 
ضلعي نخستين ، پنج ضلعي دروني آن محسوب مي شود. 
بدين گونه مشاهده مي شود که يک پنج ضلعي مي تواند از 
خود، شبکه هماهنگ، همسان و بي انتهايي را پديد آورد 
که همواره اجزاي آن با يکديگر ارتباط مشخص و ثابتي 
تلقي گردند که در  باشند و اعضاي يک خانواده  داشته 
اين شبکه، جز مثل کل و کل همانند جز است (تصوير۸؛ 

همان، ۱۱۸).

۱.نسبت طاليي در آالت گره ده
و  صورت ها  و  شکل ها  اينکه  از  گذشته  کالسيک  زبان 
عناصر را تکرار مي کند، تکرار روابط فضائي است. اين 
زبان به طور خاص بر گستره سيستمي بسيار منظمي 
مبتني است که بنيان آن را «نسبت طالئي» خوانده اند.(ال

وسون،۸۰:۱۳۹۴). اين سيستم هاي تناسبي در رياضيات 
بر اساس دو نظريه خلق شده اند: يکي قضيه فيثاغورث که 
مي گويد همه چيز عدد است و ديگري اعتقاد به اينکه روابط 
هستند.  هماهنگ جهان  دهنده ساختارهاي  نشان  عددي 
امروز مورد  تا  باستان  از دوران  اين روابط که  از  يکي 



استفاده قرار گرفته تناسب شناخته شده اي به نام تناسب 
 طالئي است (تصوير۹) ( دي کي چينگ، ۲۸۶:۱۳۸۵).

نسبت طالئي «في» در معماري بسيار مورد استفاده قرار 
انجام شده در ساختمان  گرفته و براساس بررسي هاي 
اهرام مصر، در معابد يوناني و در معماري رنسانس به 
عنوان زيباترين تناسب ممکن اساس کار قرار گرفته است.

حتي در معماري معاصر در مطالعات آثار لوکوربوزيه، 
معمار اروپائي، اين نسبت مشاهده شده و تعريف هندسي 
آن چنين است: طول مستطيلي به مساحت واحد که عرض 
با  (نقره کار،۱۳۸۹).  باشد  طولش  از  کمتر  واحد  يک  آن 
چنين  مي توان  شده  انجام  مطالعات  و  مطالب  به  توجه 
استنباط کرد که در کالبد معماري ارزشمند گذشته ما و 
تزيينات وابسته به آن، نوعي تناسب طاليي يا واضح تر 
بگوييم نسبت عددي ثابتي در همه جاي زمينه از کل تا 
جز تکرار گرد، شبيه آنچه در بعضي معماري هاي ديگر 
مشاهده مي شود وجود ندارد. در زير رابطه بين تناسبات 
مي کنيم  مشاهده  گره  آالت  طالئي)را در  هندسي(نسبت 

(تصوير۱۰).  

از وجوه بديع اين پژوهش آن است که با تدقيق در آالت 
گره ده، اين مهم را استنباط کرده است که در آالت گره 
مذکور، نسبت طاليي فوق الذکر کامًال رعايت شده است. در 
تصوير ۱۱، از ترکيب واحدهاي A و B و C نسبت طاليي 
حاصل شده است که اين نسبت در همه آالت نمايش داده 
شده در اين تصوير قابل مشاهده است (دقت در رنگهاي 
متناظر با هر يک از واحدهاي A و B و C، کشف اين رابطه 

هندسي را در آالت مذکور تسهيل مي نمايد).

روش هاي ترسيم گره
دنيا، دنياي قانون و سراسر حکمت است و در هنر اسالمي، 
نقش هاي هندسي از اهميت ويژه اي برخوردارند که بايد 
روابط و قوانين اين نقش ها رمزگشايي گردد. در دانش 
تحليل و ترسيم اين نقوش، يکي از روش هاي حل معماري 
«وحدت گرا» دانستن فرايند طّراحي است که الزمه تحليل 
يافته هاي پيشينيان است  اين فرآيند استفاده و مشاهده 

(Steinhardt,2007).

ترسيمات گره به دو صورت انجام مي گيرند:
۱) ترسيم بر روي کاغذ  

۲) ترسيم بر روي تخمير و قالب گچي
ترسيم گره معموال بر روي کاغذ انجام مي شود. از آنجا 
که کادر گره از مجموع زمينه هاي گره و در نتيجه آالت 
گره بوجود مي آيد، بنابراين ابعاد هر آلت گره به تناسب 
کادرهاي  در  مي کند.  پيدا  تغيير  کادر  بزرگي  و  کوچکي 
مربع گره، ابعاد آالت با ابعاد کادر گره تناسب دارد. در 
نسبت  به  کامل  بستگي  طول  نسبت  مستطيل  کادرهاي 
عرض دارد، يعني اگر عرض کادر کوچک باشد طول آن 
نيز به همان نسبت کوچک خواهد شدو بالعکس. پس از 
مشخص شدن ابعاد کادر زمينه، براي ترسيم آالت گره 
از ۱/۴ يا ربع گره آغاز کرده تا با تکرار آن ۳/۴ بقيه نيز 

ترسيم شود (زمرشدي،۴۷:۱۳۶۵).
مرحله گره چيني که به مقدمات کار و ترسيم مي پردازد، 
در واقع نوعي رسم فني در معماري سنتي ايران محسوب 
مي شود که امروزه از اين ترسيمات در دفاترگره، طرح و 

مأخذ:  آن،  از  حاصل  پنهان  هندسه  و  ضلعي  پنج   . ٨ تصوير 
نگارندگان ، اقتباس ازنوايي و حاجي قاسمي، ١٣٩٠، ١٤٤

تصوير ٩. روش هندسي رسم مستطيل طالئي،  مأخذ: نگارندگان ، اقتباس از دي کي چينگ ٢٨٦:١٣٨٥

روشي نو در ترسيم  نقش مايه هاي  گره 
ده تند و کند/  ٥٣-٦٣
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طومارهاي ادوار گذشته اثري نمي بينيم و آنچه در دست 
است در زمان معاصر کشيده شده است. فقط در دفاتر 
گره زمان معاصر اين اشکال را به طريقي خط کشي شده 
نشان داده اند و اين نمونه ها از نظر ظاهر بسيار خوب ولي 
از لحاظ خط کشي قواعدي ناقص هستند.کليه ي ترسيمات 
هندسي در زمان هاي قديم با وسايل خيلي ساده ترسيمي 

کشيده مي شدند (تصوير۱۱). 
گونياي  يک  کش،  خط  يک  از  بودند  عبارت  وسايل  اين 
ساده ي بدون درجه بندي و يک پرگار آهني که به وسيله ي 
آهنگران ساخته مي شد و سر پايه هاي پرگار تيز بود و 
محلي براي نصب مداد نداشته و خط کشي به وسيله آن 
پرگار  نيش  حرکت  محل  که  به طوري  مي گرفت،  انجام 
روي کاغذ، جا مي گذاشت و مورد استفاده قرار مي گرفت 

(تصوير۱۲) (سعيد، ۱۲۹:۱۳۷۷).
را  آن ها  ساده اند،  بسيار  اصل  در  گره چيني  طرح هاي 
داشتن  و  خط کش  و  پرگار  از  استفاده  با  تنها  مي توان 
رسم  ستاره  و  ضلعي  شش  مربع،  مثلث،  ترسيم  نحوه 
کرد و هريک از طرح ها را مي توان بزرگ و کوچک کرد 

(سامانيان،۸۹:۱۳۸۷).
امروزه روش هاي ترسيم الگوهاي گره را مي توان به دو 

گونه روش هاي سنتي و معاصر تقسيم کرد. 
با توجه به اينکه روش هاي ترسيم گره چيني به دو شاخه 
ترسيم آالت و زمينه هاي مرسوم طبقه بندي شده و ارايه 
روش هاي ترسيم زمينه خارج از محوريت اين مقاله است، 
در بخش زير روش ترسيِم سنتي و پيشنهادي آالت گره 

ده را معرفي و ارايه مي دهيم.

روش ترسيم آالت گره ده
در اين بخش، ابتدا روش مرسوم براي ترسيم آالت گره 
ده معرفي مي گردد و سپس روش پيشنهادي نگارندگان 
تبيين  مي دهد)  تشکيل  را  مقاله  اين  نوآورانه  وجه  (که 

مي گردد.

ترسيم با استفاده از دايره پايه (روش مرسوم)
متداول ترين روش  ترسيم که توسط معماران سنتي مورد 
استفاده قرار گرفته است روشي است مبتني بر يک دايره 
به  دايره اي  پرگار  بوسيله  ابتدا  در  که  نحو  اين  به  پايه. 

تصوير ١٠. بهره وري از رقوم مستخرج از تناسب طاليي، در 
ابعاد آالت گره ده مأخذ: نگارندگان

تصوير١١: وسايل ترسيم هندسي نقوش،  مأخذ: بوزجاني، 
١٤:١٣٦٩

www.hedayatmizan.ir :تصوير١٢. ابزار ترسيم نقوش مأخذ

مأخذ:  دايره،  از  استفاده  با  آالت  ترسيم  الگوي   .١٣ تصوير 
نگارندگان ، اقتباس از ماهرالنقش،٤٧:١٣٦١



مرکز O و شعاع OA رسم و محيط آن را به ده قسمت 
مطابق  را  حاصل  نقاط  سپس  مي شود.  تقسيم  مساوي 
شکل به صورت قطري به يکديگر وصل کرده تا تشکيل 
شبکه اي شعاعي دهد. از تقاطع خطوط و امتداد آن ها نقاطي 
استخراج مي شود که با استفاده از اين نقاط مي توان هر 

يک از آلت هاي گره ده را ترسيم نمود (تصوير۱۳).

روش پيشنهادي (روش ستاره طاليي)
آالت  مهم  ويژگي هاي  از  شد،  اشاره  قبًال  که  همان طور 
گره ده، کاربست تناسبات طاليي در آن ها است. بر همين 
اساس، نگارندگان روش جديدي را براي ترسيم اين آالت، 
ابداع کرده  که طي اين روش، شاخص ابعاد براي ترسيم 
پاره خط  ابتدا  که  نحو  اين  به  است.  نسبت طاليي  آالت، 
A_B را به طول ۱,۶۱۸ رسم مي شود، سپس براي رسم 
پنج ضلعي (بعنوان الگوي پايه در رسم آالت گره ده) از 
نقاط A و B ، ۳ خط با زاويه ۳۶ درجه ترسيم و امتداد 
داده مي شود، که از تقاطع خطوط بدست آمده در نقاط 
E,D,C پنج ضلعي پايه بدست آمده و با ترسيم خطوط 
افقي و عمودي از هر نقطه ي ستاره و امتداد دادن تمام 
خطوط، نقاطي استخراج مي شوند که شاخص ادامه کار 
براي رسيدن به الگوي ترسيم آالت (نقش مايه ها) مي شوند 

(تصوير ۱۴). 
با توجه به  اين مهم که، هدف اصلي اين پژوهش رسيدن به 
نقش مايه ها با يک نسبت ثابت است، نگارندگان با تصرف 
در هندسه ي ستاره طاليي مستخرج از پنج ضلعي، الگوي 
معرفي  ده  گره  نقوِش  ترسيم  جهت  را  ثابتي  (شابلون) 

مي کند (تصوير۱۵).

مقايسه ترسيم آالت گره ده با روش هاي دايره اي(مرسوم) 
و ستاره طاليي (پيشنهادي)

طي اين بخش به عنوان نمونه، تعدادي از آالت گره ده را 

(نظير شمسه تند، ترنج کند، سرمه دان و برگ چنار) با 
دايره اي و ستاره طاليي در کنار  از دو روش  استفاده 
پيشنهادي  روش  کارآمدي  تا  شده اند  ترسيم  يکديگر 

مشخص گردد (تصوير۱۶).
همان طور که در بخش هاي مختلف تصاوير ۱۶ مشاهده 
مي شود، در سمت چپ تصاوير، کليه آالت نمايش داده 
با  پايه و صرفًا  دايره  از روش  بهره گيري  بدون  شده، 
استفاده از الگوي ستاره طاليي ترسيم شده اند. در حالي 
از  استفاده  با  کليه آالت   که در سمت راست تصاوير، 
دايره پايه ترسيم شده  که وجه تمايز اصلي اين دو روش 
در  آالت  ترسيم  براي  ثابت  الگوي  (عدم  مهم  همين  در 
از  بهره گيري  عدم  يا  بهره گيري  نيز  و  مرسوم  روش 
دايره پايه با ابزار پرگار، براي رسم آالت) به جهت فراهم 

بودن يک الگوي ثابت است.

تصوير ١٤. چگونگي رسيدن به ستاره طاليي جهت ترسيم آالت 
گره ده، مأخذ: نگارندگان 

تصوير ١٤. چگونگي رسيدن به ستاره طاليي جهت ترسيم آالت گره ده،  مأخذ: نگارندگان

روشي نو در ترسيم  نقش مايه هاي  گره 
ده تند و کند/  ٥٣-٦٣
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تصوير ١٥. حصول نقش مايه هاي تند و کند گره ده از الگوي ستاره طاليي (بدون بهره گيري از دايره پايه) مأخذ: نگارندگان

ترسيم برگ چنار به روش دايره اي و ستاره طاليي ترسيم شمسه تند به روش دايره اي و ستاره طالئي                    

ترسيم سرمه دان به روش دايره اي و ستاره طالئي                   ترسيم ترنج کند به روش دايره اي و ستاره طاليي

تصوير ١٦.ترسيم آالت گره ده به دو روش دايره اي و ستاره طاليي،  مأخذ: نگارندگان



نتيجه
براي ترسيم انواع گره (از جمله گره ده) در مرمت آثار آسيب ديده و همچنين ترسيم طرح ها و زمينه هاي 
جديد، چالش هايي اجرايي بروز مي يابد که از جمله ي آنها، مشکالت حاصل از بهره گيري از پرگار در 
ترسيم و پياده سازي آالت (نقش مايه ها) است. از اين جهت که بهره گيري از پرگار، عالوه بر زمان بر 
بودن، ضريب خطا را نيز باال مي برد. طي اين مقاله و در راستاي کاهش اين نوع مشکالت، نگارندگان 
روش جديدي را با عنوان ستاره طاليي ارايه کرده، که چگونگي ترسيم آالت گره ده با استفاده از اين 
روش در بخش هاي قبلي مقاله تبيين شد. طي جدول شماره ١، مقايسه تطبيقي روش هاي دايره اي و 
ستاره طاليي (به لحاظ مواردي همچون ابزار ترسيم، زمان ترسيم، خطاي ترسيم و غيره) ارائه شده 

است. 
با استناد به محتواي جدول فوق، کاربرد روش ستاره طاليي از اين جهت حائز اهميت است که در هنگام 
مرمت آثار تاريخي، امکان ترسيم آالت آسيب ديده در محل را تنها با ترسيم يک الگو _برگرفته از 
تناسبات طاليي و برگردان به تناسب آلت هاي زمينه مورد نظر_ فراهم کرده و به جهت بهبود کيفي در 
ترسيمات، پرگار که يکي از ابزارهاي سنتي رسم آالت است را حدف و عالوه بر افزايش سرعت عمل 
در ترسيم و پياده سازي نقوش، ضريب خطا را کاهش مي دهد. از ديگر مزاياي روش  فوق، اين امکان را 
به هنرمند داده که، با همراه داشتن الگوي (شابلون) ترسيم آالت، بدون نياز به ابزار ترسيمي حساسي 

به مانند پرگار و نقاله، زمينه هاي بديعي را در تکميل زمينه هاي مرسوم و سنتي خلق نمايد. 

روش ستاره طاليي (پيشنهادي)روش دايره پايه (مرسوم)

ابزار ترسيم
استفاده از پرگار، نقاله و خط کش براي 

ترسيم الگوي اوليه
عدم استفاده از پرگار براي ترسيم آالت و 

ترسيم با استفاده از نقاله

زمان ترسيم
زمان بر بودن ترسيمات به جهت ترسيم 

الگوئي مجزا با شعاع هاي متفاوت براي هر 
آلت 

سهولت در ترسيم و کاهش زمان ترسيمات با  
بهره گيري از يک الگو براي ترسيم همه آالت

امکان ترسيم کليه آالت بصورت هم مقياس با عدم مقياس ثابت در الگوهاي هر آلتتناسبات الگو
يک الگو

خطاي ترسيم
تقسيم بندي محيط دايره براي ترسيم هر 
آلت بشکل مجزا، ضريب خطا را افزايش 

مي دهد

پائين آمدن ضريب خطا به جهت ترسيم آالت 
تنها با يک الگو و عدم ترسيم دايره براي آالت

کارکرد در 
مرمت

صعوبت در ترميم آثار تاريخي به جهت 
ترسيم الگوهاي متفاوت براي هر آلت مورد 

ترميم روي اثر

امکان جابجائي الگوي اوليه روي اثر آسيب 
ديده جهت ترسيم

جدول ۱. مقايسه تطبيقي ترسيم آالت گره ده با استفاده از:  روش هاي مرسوم دايره اي (ماهرالنقش،۵۱،۱۳۶۱) و ستاره 
طاليي، مأخذ: نگارندگان.

روشي نو در ترسيم  نقش مايه هاي  گره 
ده تند و کند/  ٥٣-٦٣
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Persian Islamic architecture and also in decorative woodwork. Girih designs are traditionally made 

in different media including cut brickwork, stucco, and mosaic faience tilework. In architecture, 

girih forms decorative interlaced strap work surfaces from the 15th century to the 20th century. 

Most designs are based on a partially hidden geometric grid which provides a regular array of 

points; this is made into a pattern using 2-, 3-, 4-, and 6-fold rotational symmetries which can fill 

the plane. The visible pattern superimposed on the grid is also geometric, with 6, 8, 10 and 12 

pointed stars and a variety of convex polygons, joined by straps which typically seem to weave 

over and under each other.

A recurring motif is the 8-pointed star, often seen in Islamic tilework; it is made of two squares, 

one rotated 45 degrees with respect to the other. The fourth basic shape is the polygon, including 

pentagons and octagons. All of these can be combined and reworked to form complicated patterns 

with a variety of symmetries including reflections and rotations. Such patterns can be seen as 

mathematical tessellations, which can extend indefinitely and thus suggest infinity.

As it is cited above, in this article, the method of 10 point girih drawing is essayed and in order 

to maintain and ease the use of this lasting legacy in contemporary Iranian Islamic architecture, 

the question arises as to how to minimize the tools and stages of 10 point girih drawing, invent a 

method for drawing schematics in addition to speeding up the practice of drawing and applying 

the motifs. Authors, in response to this question, focusing on one type of girih (acute and obtuse 10 

point girih), have developed a method called the Golden Star, which presented an original pattern 

for drawing shapes with a constant ratio in the resulting elements based on golden proportions 

and golden ratio.

In this research, a combinative method has been used. The data collection is based on library 

research method and published documents, and a kind of logical methodology based on 

mathematical relationships and mathematical proportions is used for presenting a suitable model 

for drawing the 10 point girih. Therefore, in this paper a new method for 10 point girih drawing 

is presented.

Keywords: Traditional Arts, Geometric Patterns, Girih, Obtuse and Acute 10 Point Girih, Motif, 

Architecture
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  Islamic art mostly avoids figurative images to avoid creating objects of worship. This aniconism 

in Islamic culture caused artists to explore non-figural art, and created a general aesthetic shift 

toward mathematically-based decoration. Islamic patterns are created to lead the viewer to an 

understanding of the underlying reality, rather than being mere decorations, as writers interested 

only in pattern sometimes imply. In Islamic culture, the patterns are believed to be the bridge to 

the spiritual realm, the instrument to purify the mind and the soul.

These patterns in Islamic art are often built on combinations of repeated squares and circles, 

which may be overlapped and interlaced, as can arabesques (with which they are often 

combined), to form intricate and complex patterns, including a wide variety of tessellations. 

These may constitute the entire decoration, may form a framework for floral or calligraphic 

embellishments, or may retreat into the background around other motifs. The complexity and 

variety of patterns used evolved from simple stars and lozenges in the ninth century, through 

a variety of 6 to 13 point patterns by the 13th century, and finally to include also 14 and 16 

point stars in the sixteenth century. So, many Islamic designs are built on squares and circles, 

typically repeated, overlapped and interlaced to form intricate and complex patterns. In all of 

these patterns, circle has a very important role because the circle symbolizes unity and diversity 

in nature, and many Islamic patterns are drawn starting with a circle.

Based on the shapes drawn from the circle, the earliest geometrical forms in Islamic art were 

occasional isolated geometric shapes such as 8-pointed stars and lozenges containing squares. 

These date from 836 in the Great Mosque of Kairouan, Tunisia, and since then have spread all 

across the Islamic world. The next development, marking the middle stage of Islamic geometric 

pattern usage, was of 6 and 8 point stars, which appear in 879 at the Ibn Tulun Mosque, Cairo, 

and then became widespread. A wider variety of patterns were used from the 11th century. 

Abstract 6 and 8 point shapes appear in the Tower of Kharaqan at Qazvin, Persia in 1067, and 

the Al-Juyushi Mosque, Egypt in 1085, again becoming widespread from there, though 6 point 

patterns are rare in Turkey. In 1086, 7 and 10 point girih (knot) patterns (with heptagons, 5 and 6 

pointed stars, triangles and irregular hexagons) appear in the Jameh Mosque of Isfahan. 10 point 

girih which became widespread in the Islamic world is the subject of this paper.

Girihs are elaborate, interlacing patterns, formed of five standardized shapes. The style is used in 


