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چكيده
شيوة ساخت خاتم گره نسبت به ساير انواع خاتم پيچيده تر و دشوارتر است. خاتم گره معموالً بر اساس نقوش 
گره تند و کند هندسي شکل مي گيرد و زاوية برش مصالح نيز در آن متفاوت است. گره پنج از متداول ترين نقوشي 
است که مبناي شکل گيري ساير نقوش خاتم گره نيز قرار مي گيرد. اين نقش مبناي شکل گيري ساير نقوش خاتم 
گره نيز هست و تقريبًا در تمام انواع خاتم گره مشاهده مي شود. بر اين  اساس، موضوع اين مقاله به بررسي 
شيوة ساخت و ُگل بندي خاتم گره پنج اختصاص يافته و تالش شده است تا به سه پرسش پاسخ داده شود: 
١. ويژگي هاي کلي خاتم گره کدام است و تمايز آن از ساير انواع خاتم در چيست؟ ٢. مراحل طراحي و ساخت 
خاتم گره پنج چگونه است؟ ٣. ترکيب رنگي در توليد خاتم گره پنج چگونه اعمال مي شود؟ براي اين منظور ضمن 
توجه به ويژگي  هاي اصلي خاتم گره به ترتيب نحوة ترسيم هندسي، مصالح گيري، مراحل خاتم پيچي و گل بندي، 
ـ تحليلي و بر مبناي  تنوع ترکيبي و رنگ بندي در خاتم گره پنج بررسي گرديده است. اين مقاله به شيوة توصيفي   

مطالعات ميداني و کتابخانه اي نوشته شده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که چند شيوة متفاوت براي پيچيدن خاتم گره پنج وجود دارد. با اين حال، در تمام اين 
شيوه ها نوع برش و مقدار مصالح يکسان است. همچنين رنگ بندي اجزاي گره در گل بندي خاتم گره پنج نيز غالبًا 
از ترکيب دو رنگ به دست مي آيد و اگر اين نقش در ساير نقوش خاتم  گره مورد استفاده قرار گيرد به صورت 

ترکيبي از سه رنگ گل بندي و اجرا مي شود. 
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مقدمه
چوبي  سنتي  هنرهاي  شاخص ترين  از  يکي  خاتم سازي 
هندسي،  نقوش  مبناي  بر  حرفه،  اين  در  است.  ايران 
سطوح اشيا با ترکيبي از چوب، فلز، استخوان و نظاير آن 
پوشانده و تزئين مي شود. همان طور که مي دانيم نقوش 
هندسي جزو طرح هاي پايه و متداول در هنرهاي سنتي 
محسوب مي شود و طراحي و استفاده از آنها در بسياري 
از رشته هاي مربوط مشابه و مشترک است. با اين همه، 
خاتم سازي جزو معدود رشته هايي است که ماهيت تمام 
هندسة  از  ملهم  و  مطابق  آن  ساخت  جزئيات  و  نقوش 

نقوش شکل مي گيرد.
مي گويند.  «ُگل بندي»  اصطالحًا  را  خاتم  هندسي  نقوش 
براي گل بندي ابتدا مصالح را با زوايا و اضالع متناسب 
برش مي دهند و سپس مطابق طرح در کنار هم مي نشانند 
خاتم  انواع  مي کنند.  آغاز  را  «خاتم پيچي»  به اصطالح  و 
معموًال  گل بندي  در  اوليه  برش مصالح  تفاوت  براساس 
به سه دستة کلي «خاتم مربع»، «خاتم شش» و «خاتم 
گره» تقسيم مي شود. درواقع، زاوية برش مصالح خاتم به 
ايجاد اضالعي با سطح مقطع متفاوت مي انجامد و اين سه 
گونة خاتم را در شکل گيري انواع نقش از يکديگر متفاوت 
مي سازد. براي نمونه برش مصالح در خاتم مربع بر پاية 
مربع و مستطيل است، اما در خاتم شش اين برش بر پاية 
مثلث متساوي االضالع و لوزي صورت مي پذيرد، يا در 
خاتم گره غالبًا دو نوع برش مثلث متساوي الساقين تند و 

کند، و پنج ضلعي استفاده مي شود.
به طور کلي، فنون اجرايي خاتم گره نسبت به ساير انواع 
مهارت  گذشته  از  و  است  دشوارتر  و  پيچيده تر  خاتم 
ساخت آن در انحصار معدودي از استادکاران درجه اول 
از اين جهت علم بدان نيز کمتر  خاتم قرار داشته است. 
گسترش يافته است. گل بندي با استفاده از نقوش هندسي 
گره، ويژگي شاخص خاتم گره است و به طور بالقوه غالب 
نقوش هندسي گره مي تواند مبناي شکل گيري نقوش خاتم 
گره قرار گيرد. با اين  حال، محدوديت هاي ناشي از فنون و 
مراحل خاتم سازي عمًال پياده کردن بسياري از اين نقوش 
در توليد خاتم گره را ناممکن يا صرفه ناپذير کرده است. 
بخش ديگري از اين محدوديت نيز به مسائل زيبايي شناسي 
هر  به  بازمي گردد.  گره  خاتم  در  رنگ بندي  خصوصًا 
صورت برخي گره هاي متداول در خاتم گره شامل ترنج  
گره  ميان،  اين  در  مي شوند.  ُترقه  و  شش بند  و  پنج   و 
پنج از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين نقش، که در 
خاتم سازي به «پنج» يا «شِش پنج» موسوم است، تقريبًا 
در تمامي نقوش خاتم گره مورد استفاده قرار مي گيرد و 
به نوعي مبناي نقش بندي ساير نقوش محسوب مي گردد. 
بنابراين مي تواند به عنوان يکي از نقوش پايه در خاتم گره 
مطرح شود و شناخت ويژگي هاي آن، معيار و زمينه اي 
را براي فهم ساير نقوش گره در خاتم سازي فراهم سازد. 

و  فني  ابعاد  بررسي  مقاله  اين  موضوع  اساس  اين  بر 
ويژگي هاي بصري خاتم گره پنج خواهد بود. بدين منظور، 
نحوة محاسبات و ترسيمات هندسي، مصالح گيري، مراحل 
خاتم پيچي و گل بندي، و تنوع ترکيبي و رنگ بندي در خاتم 
گره پنج به صورت دقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت 
و حتي االمکان به اين پرسش ها پاسخ داده خواهد شد: ١ـ 
ويژگي هاي کلي خاتم گره کدام است و تمايز آن از ساير 
انواع خاتم در چيست؟ ٢ـ مراحل طراحي و ساخت خاتم 
گره پنج چگونه است؟ ٣ـ ترکيب رنگي در توليد خاتم گره 

پنج چگونه اعمال مي شود؟

روش تحقيق
در اين بررسي نمونه هاي خاتم گره پنج در برخي از آثار 
تاريخي مانند ضريح مقابر امام زاده سيد ابراهيم(ع) و علي 
به  آثار مربوط  با برخي  بن حمزه(ع) در شيراز، همراه 
مجموعه هاي شخصي استادان خاتم ساز شيرازي استفاده 
شده است. همچنين ضمن مطالعة اين نمونه ها، از اطالعات 
براي  فالح پور٢  غالم  گلريزخاتمي١و  عبدالخالق  استادان 
گرديده  استفاده  پنج  گره  خاتم  ساخت  اصولي  شناخت 
حتي االمکان  موضوع  بهتر  تشريح  براي  همچنين  است. 
مراحل اصلي توليد اين نوع از خاتم به صورت ترسيمات 
خطي مشخص و در قالب تصاوير مقاله ارائه شده است. 
مبناي  بر  و  تحليلي  توصيفي  ـ  شيوة  به  پژوهش  اين 

مطالعات ميداني و کتابخانه اي نوشته شده است.

پيشينة تحقيق
غالبًا  ايران  در  خاتم کاري  هنر  به  تحقيقي  رويکردهاي 
آموزش محور بوده است. اين دست منابع، که سازوکار 
تحقيقي نسبتًا مشابهي دارند، به تفصيل فنون و مراحل 
خاتم پيچي،  مصالح گيري،  از  اعم  خاتم  توليد  اجرايي 
١٣٦٩؛  ستاري:  مي دهند(نک:  شرح  را  خاتم چسباني  و 
١٣٨٧؛  انتظاري شغل آبادي:  ١٣٨٢؛  جاللي:  و  روزيطلب 
همان: ١٣٨٩). با اين حال، به نظر مي رسد خاتم شش مبنا 
و پيش فرض تمامي اين منابع در توضيح مراحل ساخت 
خاتم قرار گرفته و مطلقًا به خاتم گره توجهي نشده است. 
نپرداختن به خاتم گره در منابع مذکور مي تواند ناشي از 
امتناع استادکاران در بيان مهارت هاي مربوط، يا ظرايف 

و دشواري هاي توليد اين نوع از خاتم باشد.
سابقة  بيان  به  که  تحقيقي،  مطالب  از  ديگري  دستة  در 
ايران  در  خاتم  شاخص  نمونه هاي  معرفي  و  تاريخي 
گره  خاتم  از  جامعي  اطالعات  نمي توان  نيز  مي پردازد، 
به دست آورد. طرح احتمالي موضوع خاتم گره در اين 
تحقيقات معموًال به بيان تعاريف کلي گذشته است؛ مثًال 
در کتاب هنر خاتم تعريف مختصري از خاتم گره ارائه 
تندده» براي نمونه  از «گره  گرديده و تصوير يک نقش 
آورده شده است(روزيطلب و جاللي، ١٣٨٢: ٢١٥)، يا در 

 بررسي شيوة ساخت و ُگل بندي  
در خاتم گره پنج

١ .  مصاحبه شفاهي، ١٣٩٥.
٢ . مصاحبه شفاهي، ١٣٩٥.
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فصل هنر خاتم سازي کتاب سيري در صنايع دستي ايران 
کاخ مرمر»  نقره در  با عنوان «جزئيات خاتم  تصويري 
متشکل از سه نقش خاتم گره شامل ستاره و پنج، برگ 
چناري، و شمسة ده ارائه شده، اما هيچ توضيحي دربارة 
آن نيامده است(گالک و ديگران، ١٣٥٥: ٣٦٥؛ تصوير١). 
مهم  منابع  ساير  در  مي توان  را  موضوع  همين  مشابه 
تحقيقي نيز مشاهده کرد(نک: طهوري: ١٣٦٥؛ حسن بيگي: 

١٣٦٥؛ طباطبايي: ١٣٨٢؛ تجويدي: ١٣٩٣).

سابقة تاريخي و ويژگي هاي کلي خاتم گره
از  گونه اي  اسالم  ظهور  از  پيش  که  مي رود  آن  تصور 
شيوه  اين  در  است.  داشته  رواج  ايران  در  خاتم سازي 
چهار  حدود  عرض  با  را  يک رنگ  چوب  خاتم سازان 
ميلي متر مي بريدند و مطابق طرح هاي تزئيني مورد نظر 
خود بر روي اشياء چوبي نصب و ميخکوب مي کردند. 
از  نمونه اي  شيراز  عتيق  جامع  مسجد  هزارسالة  سقف 
اين نوع خاتم اوليه به شمار مي رود، که الاقل تا چند قرن 
بعد از اسالم همچنان رواج داشته است(گالک و ديگران، 

.(١٣٥٥: ٣٦١
دوران  به  امروزي  شيوة  به  خاتم  صنعت  سابقة  اما 
ايران و  ايلخانان مغول و روابط فرهنگي ميان  حکومت 
چين باز مي گردد(حسن بيگي،١٣٦٥: ١٥٤). در اين دوران 
ايرانيان با خاتم دورنگ سياه  وسفيد که در سرزمين چين 
متنوع تري  رنگ هاي  به تدريج  و  شدند،  آشنا  بود  رايج 
مانند قرمز و سبز و آبي و زرد را بدان افزودند. همچنين 
در فناوري توليد و َاشکال هندسي رايج در خاتم سازي 
که  چين،  ساخت  خاتم هاي  مثًال  کردند؛  ايجاد  تغييراتي 
به صورت  ايران  در  بود،  يا شش ضلعي  به شکل مربع 
سه َبر و پنج َبر و هشت َبر و ده َبر و دوازده َبر نيز توليد 
شد(گالک، ١٣٥٥: ٣٦١). قديمي ترين آثار موجود از خاتم 

ايران به سدة نهم هجري مي رسد(زکي، ١٣٦٣: ٢٨٢). در 
و  است  تلفيق شده  منبت  و  گره چيني  با  خاتم  آثار،  اين 
خاتم گره نيز ـ که در همين دوران رايج بود ـ معموًال به 
صورت تک گل در لغت ها و گاهي در حاشيه ها به کار رفته 
است. اين ويژگي کم وبيش در آثار دوران صفوي به بعد 
نيز مشاهده مي شود، اما تدريجًا جايگاه تزئيني خاتم در 
تزئينات چوبي ايران بارزتر مي گردد(تصوير٢). استفاده 
از خاتم گره بيش از همه در ساخت صندوق قبر و ضريح 
و درهاي اماکن متبرکه رايج بوده است و به نظر مي رسد 
ويژگي هاي فني و هنري آثار خاتم گره در دوران زنديه 
نسبت به ساير دوران ارزش کيفي باالتري داشته است. 
نوآوري پيش آمده در خاتم گره در دوران معاصر نيز به 

توليد خاتم گره تمام متن باز مي گردد.
مبناي  بر  خاتم سازي  در  گل بندي  نوع  هر  کلي  به طور 
در  گره  ظاهري  صورت  مي گيرد.  شکل  گره  نقش  يک 
خاتم سازي با نقش گره در هنر گره سازي مشابه است، اما 
نحوة شکل گيري اين دو در عمل از يکديگر متفاوت مي شود. 
همان طور که مي دانيم، ترسيم گره در هندسة نقوش يا هنر 
گره سازي مطابق محاسبات هندسي و از ترکيب خطوط 
راست و شکسته به دست مي آيد. با اين حال، نقش گره در 
هنر خاتم سازي از تجميع متداخل احجام هندسي و ايجاد 
نوعي منشور و نهايتًا برش عرضي آن ظاهر مي شود. اين 
تفاوت فني موجب ايجاد محدوديت در استفاده از نقوش 
گره در خاتم سازي مي شود و عمًال اجراي برخي نقوش 

گره را در خاتم سازي ناممکن مي کند. 
خارج  آلت  اصطالحًا  که  گره هايي  از  دسته  آن  اجراي 
نداشته باشند يا از تکرار و همنشيني آنها آلت هاي گره 
و  تند  گره هاي  است.  ممکن  خاتم سازي  در  شود  کامل 
تناسبات معين و رعايت  با  کند جزو اشکالي هستند که 
قواعد ثابت هندسي قابل تکرار هستند(رئيس زاده، ١٣٨٤: 

تصوير١. نمونه هايی از خاتم گره با نقوش شمسه، برگ چناری، ستاره و پنج که در تزيينات اتاق آئينة کاخ مرمر مورد استفاده قرار گرفته است. اثر مرحوم استاد 
گلريزخاتمی، ماخذ: گالک و ديگران، ١٣٥٥: ٣٦٥. 



قابليت اجرا در خاتم سازي را دارند و  اين رو،  از   .(١٤١
اين  مي روند.  به شمار  گره  خاتم  از  نمونه  متداول ترين 
گره ها از آالت شناخته شده اي مانند شمسة ده، شمسة 
دوازده، ترنج کند، ترنج تند، پنج کند، پنج تند، شش بند، ُترقه، 

طبل و سرمه دان تشکيل مي شوند.
چنان که گفته شد هر نوع گل بندي در خاتم سازي بر مبناي 
نقش گره ممکن مي شود. يعني انواع خاتم شش و مربع 
ايجاد نوعي گره هندسي درست  از  نيز مانند خاتم گره 
در  گره  نوع  چند  از  همزمان  استفاده  منتها  مي شوند، 
گل بندي از ويژگي هاي خاص و اولية خاتم گره نسبت به 
ساير خاتم هاست. در خاتم گره همة قسمت ها ـ از قالب 
اصلي که گل  خاتم در آن قرار گرفته تا تک تک اجزاي نقش 
خاتم ـ از نقوش گره هاي کند و تند منشعب مي شود، اما 

براي نمونه در خاتم شش صرفًا از يک نوع گره استفاده 
مي گردد و با قراردادن توگلويي هايي، که معموًال تعدادشان 
در  اين  مي شود.  کامل  نقش گل بندي  است،  گره  يک دوم 
حالي است که در خاتم گره به هيچ وجه از توگلويي براي 
ساختن تک گل ها استفاده نمي شود و نقش توگلويي ها را 

نيز گره ها بر عهده دارند.
به  خاتم  انواع  ساير  به  نسبت  گره  خاتم  ديگر  تفاوت 
قرينه سازي در هنر گره سازي مربوط مي شود. به طور 
مثال در گل بندي خاتم شش بعد از ساختن منشورهاي 
واحد آنها را به صورت قرينه در کنار يکديگر مي گذارند 
با  ويژگي  اين  مي کنند.  ايجاد  خاتم»  «لوز  اصطالحًا  و 
مشابه  گره سازي  و  هندسي  ترسيمات  در  قرينه سازي 
اما قرينگي در خاتم گره معموًال براساس اجراي  است، 
گره در گره به دست مي آيد. نحوة برش مصالح در خاتم 
همان طور  است.  متنوع  بسيار  البته  و  متفاوت  نيز  گره 
که کوچک ترين خطاي محاسباتي در انتظام و گسترش 
آرايش  و  مي کند  وارد  اشکال  گره  نقوش  ترسيمات 
اندازة  به هم مي ريزد، عدم دقت در  به کلي  را  گره کشي 
اضالع و زواياي برش مصالح موجب اخالل در پيچيدن 

تصوير٢. در دو لنگة چوبي با تزيينات خاتم گره، سدة يازدهم 
هجري قمري، مأخذ: موزة ملي ايران.  

تصوير٥. دو شيوة متداول در ترسيم پنج تند. در شيوة دوم به 
طور طبيعي عالوه بر پنج تند، نقش گره پنج نيز به دست مي آيد.

مأخذ: همان.  
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دايره.  تقسيم  شيوة  به  کند  پنج  ترسيم  مراحل  تصوير٣. 
مأخذ: نگارندگان، ١٣٩٦. 

تصوير٤. مراحل ترسيم پنج کند با استفاده از رسم پاره خط.  مأخذ: همان. 
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و اجراي گل بندي خاتم گره خواهد شد. نام گذاري نقوش 
خاتم گره نيز معموًال متأثر از گره هايي است که در آن 
با  خاتم  در  ده  و  پنج  گره  اجراي  مثًال  مي رود؛  به کار 
عناوين خاتم گره پنج و خاتم گره ده شناخته مي شود. با 
اين حال، در خاتم شش و خاتم مربع اسامي نقش ها غالبًا 
از روي صورت نهايي گل بندي يا نام مصالح به کار رفته 
در آن خاتم شناخته مي شود، مانند خاتم ُجويي، طاقي، 

توگلو استخوان، سيم شش دار و َپروارو.

ترسيم هندسي گره پنج
به طور طبيعي اجراي هر نوع گره در خاتم سازي با رسم 
اين  آغاز مي شود.  نياز  تخمين مصالح مورد  و  هندسي 
کار نزد استادان ماهر خاتم با روش هاي سنتي و احيانًا 
ابداعي انجام مي پذيرد. البته به سبب تجربه و ممارست در 
کار معموًال نيازي به اجراي خطي تک تک گره ها نيست. از 
اين رو خاتم سازان براي ساخت خاتم هاي هر لغت، با توجه 
به اندازه و نقش هندسي، آن را تجزيه مي نمايند و بدين 
ترتيب نقشة هندسي نهايي گره هاي خاتم که در هر لغت 
قرار مي گيرد کامًال معين مي شود. معيارها و اندازه هاي 
گره هاي حاصله مبناي ساخت آنها در خاتم  گره خواهد 
بود. آنچه در ساخت هر گره مدنظر قرار مي گيرد اندازه 
و تناسب اضالع و زواياي گره است که اين موارد نيز در 

همان ترسيم خطي تخمين زده مي شود.
ترسيم گره پنج به چند روش امکان پذير است. اين روش ها 

در دو دستة کلي رسم بندي قابل بحث هستند: در دستة 
يا پنج  ُکند  با ترسيم خطوط مربوط صرفًا يک پنج  اول 
تند حاصل مي شود، اما در دستة دوم با ترسيم خطوطي 
که اغلب موازي و متقاطع اند در محدودة يک کادر معين 
هندسي شکل  گره  همزمان چند  يا مستطيل  مربع  مانند 
مي گيرد. در دستة اخير به فراخور معيارهاي قراردادي 
در رسم خطوط مي توان تمام گره هاي گوناگون تند و کند 
هندسي شامل شمسه ، ترنج ، پنج، و سرمه دان را ترسيم 
کرد. استادکاران خاتم در مقدمات توليد خاتم گره معموًال 
از شيوة نخست ترسيمات هندسي گره استفاده مي کنند. 
بدين  پنج  گره  هندسي  ترسيم  شيوة  ادامه  در  بنابراين 

روش توضيح داده خواهد شد.١
حالت  ساده ترين  در  و  صورت  بدين  پنج  ترسيم  براي 
ممکن، دايره اي با شعاع دلخواه رسم مي نماييم. پرگار را 
بيشتر از شعاع دايره باز کرده و محيط دايره را به پنج 
قسمت مساوي تقسيم و نقاط بدست آمده بر محيط دايره 
پنج ضلعي  تا يک  يکديگر وصل مي کنيم  به  ترتيب  به  را 

محاط در دايره حاصل  شود(تصوير٣).
در روش دوم براي دستيابي به اندازة دقيق يک ضلع و 
ترسيم پنج کند بدين ترتيب عمل مي شود که پاره خطي به 
مي نماييم.  را مشخص  آن  و عمودمنصف  دلخواه رسم 
تالقي  نقطة  مرکز  با  پاره خط،  نصف  اندازة  به  سپس 
سپس  مي کنيم.  رسم  دايره اي  پاره خط،  و  عمودمنصف 
نقطة  مي نماييم.  رسم  نيز  را  دايره  شعاع  عمودمنصف 

تصوير٦. ترسيم سه سطح مقطع پنج کند، بغل شش و کاردي که 
در ساخت نقوش خاتم گره استفاده مي شوند، مأخذ:همان. 

تصوير٧. معيار تناسب اضالع در اتصاالت مصالح خاتم گره. 
مأخذ: همان. 

تصوير٨. مراحل اتصال کاردي ها به  شمسة پنج و ساختن پنج تند يا ستاره در خاتم گره پنج، مأخذ: همان. 

ديگر  رسم هاي  از  اطالع  براي   .١
کنيد  نگاه  تند  پنج  و  کند  پنج  گره 
١٤٦و١٥٠؛   :١٣٩١ رئيس زاده،  به: 

شعرباف، ١٣٨٥: ٧٧.



حاصله از رسِم عمودمنصفِ  دوم بر شعاع تا نقطه اي، که 
از رسِم عمودمنصِف اول بر محيط دايره ايجاد شده بود، 
اندازة کمان دايره اي است که بايد در مرحلة بعد از وسط 
شعاع رسم شود و شعاع مجاورش را در يک نقطه قطع 
نمايد. حدفاصل نقطة بدست آمده بر شعاع تا نقطة واقع بر 
محيط دايره که از رسم عمودمنصِف اول حاصل شده بود 
اندازة يک ضلع پنج ضلعي منتظم خواهد بود. بدين ترتيب 
با اندازة ضلع بدست آمده مي توان محيط دايره را دقيقًا 
به پنج قسمت مساوي تقسيم کرد و از اتصال نقاط آن به 

ترسيم پنج کند دست يافت(تصوير٤).
:مانند روش  پنج تند نيز به دو شيوه قابل ترسيم است 
نخست ترسيم پنج کند ابتدا با پرگار محيط يک دايره را به 
پنج قسمت مساوي تقسيم مي کنيم و نقاط مشخص شده 
را اين بار به صورت يک درميان به هم وصل مي نماييم 
با  نيز  ديگر  روش  در  شود.  حاصل  تند  پنج  شکل  تا 
دست  تند  پنج ضلعي  به  مي توان  کند  پنج  اقطار  ترسيم 
پنج کند محاط در  تند و يک  پنج  يافت. بدين ترتيب يک 
هم تشکيل مي شود. اين ترسيم درواقع تصويري از خاتم 
گره پنج است که به تفصيل دربارة مراحل ساخت آن در 

خاتم سازي توضيح داده خواهد شد(تصوير٥).
همان طور که از مراحل کار مشخص است ترسيم پنج کند 
و تند در روش اولـ  به دليل تقريبي قراردادن دهانة پرگار 
ـ با اندکي خطا صورت مي پذيرد. اين در حالي است که 
در روش دوم اندازة ضلع پنج ضلعي به طور دقيق به دست 
خواهد آمد. با اين همه، اغلب خاتم سازان ترسيم با روش 

اول را ترجيح مي دهند.

آماده سازي مصالح در خاتم گره پنج
خاتم  توليد  مقدماتي  مراحل  جزو  مصالح  آماده سازي 
محسوب مي شود. اين کار ـ که اصطالحًا «مصالح گيري» 
گفته مي شودـ  امروزه به صورت حرفه اي جداگانه و وابسته 
به خاتم سازي درآمده است. استفاده از دستگاه هاي صنعتي 
ارزان مصالح خاتم  برش چوب در جهت توليد عمده و 
شش مهم ترين علت تفکيک اين بخش از حرفة خاتم سازي 
بخش  هنوز  حال،  اين  با  است.  بوده  معاصر  دورة  در 
توليد مصالح خاتم گره در سازوکار  از  شايان توجهي 

سنتي خود و به صورت برش دستي تهيه مي شود.
پيش از اين گفته شد که نحوة برش مصالح خاتم گره از 
ديگر انواع خاتم متفاوت است. عالوه بر اين، جنس مصالح 
مورد استفاده در خاتم گره نيز از انواع ديگر خاتم متفاوت 
رنگ  با  چوب هايي  از  گره  خاتم  در  است.  مرغوب تر  و 
طبيعي استفاده مي شود و پديدة رنگ آميزي چوب، که در 
توليد ساير انواع خاتم بسيار معمول است، کمتر صورت 
رنگ   آبنوس،  چوب  از  سياه  رنگ  براي  مثًال  مي پذيرد؛ 
قهوه ايي مايل به سياه از چوب فوفل، رنگ قرمز از چوب 
عناب و رنگ زرد از چوب نارنج استفاده مي شود. همچنين 
رنگ طاليي و نقره ايي از فلز برنج و نقره ، و رنگ سفيد از 
عاج يا استخوان شتر و رنگ سبز مايل به فيروزه ايي با 

فرآيند رنگ کردن استخوان حاصل مي شود.١
به طور کلي در خاتم گره سه نوع برش مصالح موسوم به 
«کاردي»، «بغل شش» و «پنج» وجود دارد. در شکل گيري 
خاتم گره پنج به تمامي اين برش ها نياز است. در خاتم 
متساوي الساقين  مثلث  صورت  به  که  مصالحي  گره 
«کاردي»  را  مي شود  داده  برش  حاّده  رأس  زاوية  با  و 
نظر  در  درجه   ٣٦ غالبًا  کاردي  رأس  زاوية  مي گويند. 
ابعاد  اساس  بر  آن  اضالع  اندازة  اما  مي شود،  گرفته 
اندازه  حداقل  مي گردد.  تعيين  گره  خاتم  اصلي  نقش 
براي برش ساق هاي متساوي کاردي در گره پنج، سه 
ميلي متر است که البته در پرداخت نهايي با سوهان مقدار 

 بررسي شيوة ساخت و ُگل بندي  
در خاتم گره پنج

به  کاردي ها  اتصال  مراحل  ترتيب  در  ديگري  تصوير٩. شيوة 
 شمسة پنج و ساختن پنج تند يا ستاره در خاتم گره پنج. مأخذ: 

همان.

تصوير١٠. مراحل افزودن بغل شش ها در طرفين نقش ستاره، و کامل 
شدن  نقش خاتم گره پنج. مأخذ: همان.

١ . البته امروزه چوب آبنوس و عاج 
به کار مي رود.  در خاتم گره کمتر 
همچنين گاه از رنگ هاي جوشاندني 
براي رنگ آميزي چوب ها و مصالح 

ديگر خاتم گره استفاده مي شود.
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ديگري  نوع  نيز  بغل شش  آن کاسته مي شود.  از  اندکي 
در  آن  رأس  زاوية  که  است  متساوي الساقين  مثلث  از 
برش مصالح خاتم گره به صورت تند يا منفرجه صورت 
درجه   ١٠٨ حدودًا  مثلث  اين  رأس  زاويه  مي پذيرد. 
است(تصوير٦). در برش بغل شش الزم است تا اضالع 
ساقين آن با اضالع ساقين کاردي برابر گرفته شود و 
زاوية رأس و اندازة قاعدة آن به قدري دقيق انتخاب شود 
که در هنگام تداخل اجزاي گره پنج به درستي در فضاي 
ميان دو کاردي قرار گيرد. کاردي و بغل شش بسته به 
نوع خاتم گره مي توانند از هر سه نوع مصالح چوب، فلز، 

و استخوان تهيه شوند. 
پنج  شمسة  به  خاتم سازي  اصطالح  در  که  ُکند،  پنج 
دارد.  کاربرد  گره  خاتم  در  منحصرًا  است،  معروف 
براي ساختن شمسة پنج غالبًا از مفتول برنجي استفاده 
را  آن  مخصوص  َتنگ  و  دستي  سوهان  با  و  مي شود 
تبديل به پنج ُکند مي نمايند. براي اين کار معموًال مفتول  
برنجي به قطر سطح مقطع تقريبي ٣/٥ تا ٦ ميلي متر را 
در تنگ مي گذارند و با سوهان دستي  طوري مي سابند تا 
در نهايت سطح استوانه اي شکل بدنة مفتول به پنج گوش 
پنج ضلعي  نيز  آن  مقطع  سطح  که  شود  تبديل  منتظمي 
منتظم است. ممکن است از استخوان يا چوب نيز براي 
تهية شمسة پنج استفاده شود. يکي از اين موارد نادر، بر 
امامزاده علي بن حمزه(ع)  دِر ورودي خاتم کاري شدة 
در شيراز به کار رفته است. قاعدتًا شيوة ساخت شمسة 
پنج از استخوان با نمونة مفتول برنجي مشابه است و 
استفاده  پنج  َتنگ مخصوِص  و  از سوهان کاري  آن  در 
پنج عدد  از درهم کردن  پنج چوبي  اما شمسة  مي شود، 
مثلث متساوي الساقين نيز درست مي شود. شمسة پنج 

تناسب  بنابراين  مي گيرد.  قرار  پنج  گره  نقش  مرکز  در 
اضالع و زواياي آن با مثلث هاي کاردي از نکات حائز 

اهميت در آماده سازي مصالح خاتم گره است.
ُگل بندي در خاتم گره پنج

براي ساختن خاتم گره پنج به يک عدد شمسة پنج(پنج کند)، 
پنج عدد کاردي، و پنج عدد بغل شش نياز است. اين مصالح 
پيش از ُگل بندي با سوهان دستي در َتنگ هاي مخصوص 
خود سابيده و آماده مي شوند. جنس اين تنگ ها از چوب 
بسيار سخت مانند چوب درخت کهکم گرفته مي شود. شيار 
مثلثي روي هرکدام از آنها نيز ويژگي خاص خود را دارد 
و ساختشان بيشتر تجربي است و جزو رموز حرفه اي 
استادکاران خاتم محسوب مي شود. به هر صورت، مرحلة 
سابيدن و متناسب ساختن مصالح از مهم ترين مراحل قبل 
از خاتم پيچي محسوب مي شود. معموًال اين کار بالفاصله 
بعد از مرحلة برش انجام مي شود. استادکاران عالوه بر 
مشاهدة چشمي و دقت نظر تجربي از کوليس نيز براي 
در  مصالح  از  کدام  هر  مختلف  قسمت هاي  اندازه گيري 
اين  اين مرحله استفاده مي کنند. کوچک ترين خطايي در 
مي گذارد.  خاتم پيچي  در  جبران ناپذيري  اثرات  مرحله 
بنابراين پيش از شروع خاتم پيچي همنشيني و هماهنگي 
سطح اضالع مصالح مذکور به صورت آزمايشي سنجيده 

مي شود.
به طور کلي براي ساختن صحيح و دقيق خاتم گره پنج 
الزم است تا اندازة سطح قاعدة کاردي با اضالع شمسة 
پنج مساوي باشد و چنانچه اين دو سطح بر يکديگر قرار 
دو  امتداد  در  دقيقًا  کاردي  مثلث  ساق هاي  بايد  گيرند 
ضلع مجاور شمسة پنج ديده شود. همان طور که پيش تر 
گفته شد، اضالع ساقين کاردي و بغل شش نيز با يکديگر 

تصوير١١. شيوة ديگري در ترتيب مراحل اتصال  شمسة پنج، کاردي ها و بغل شش ها براي ساختن نقش خاتم گره 
پنج. مأخذ: همان.



برابر گرفته مي شوند، اما نکتة مهم تر تعيين زاوية رأس 
باشد که ساقين  به قدري  بايد  اين زاويه  بغل شش است. 
بغل شش بتواند حدفاصل ميان دو کاردي را کامًال پوشش 
دهد و ُپر کند. چنانچه زاوية رأس بغل شش متناسب آماده 
شده باشد، با اتصال يک ساق بغل شش به ساق کاردي، 
ساق ديگر بغل شش در امتداد قاعدة کاردي قرار خواهد 
گرفت(تصوير٧). البته نقايص احتمالي در اين خصوص را 
مي توان با سابيدن دو ساق بغل شش تا اندازه اي رفع نمود 
و حتي اگر قاعدة آن بزرگ تر از حد معمول باشد پس از 
پيچيدن و خشک شدن گره پنج نيز مي توان آن را سابيد 

و اصالح کرد.
شيوة  مي شود.  آغاز  گره  پيچيدن  فوق،  مراحل  از  پس 
پيچيدن در خاتم گره بسته به مهارت و تجربة استادکاران 
ممکن است متفاوت باشد، اما آنچه در نهايت حائز اهميت 
است تنظيم دقيق و درست اجزاي گره و ساختن يک گره 
اتصال  براي  سريُشم  از  گذشته  در  بود.  خواهد  منتظم 
قطعات خاتم گره استفاده مي شد و امروزه همانند ديگر 
انواع خاتم از چسب چوب براي اين کار استفاده مي شود. 
به هر صورت، در مرحلة اول پيچيدن خاتم گره پنج بايد 

سطح مقطع قاعدة دو عدد کاردي به فاصلة يک در ميان به 
دو ضلع از شمسة پنج متصل شود. با اين اقدام دو ساق 
از دو کاردي و يک ضلع از شمسة پنج کامًال در راستاي 
خشک شدن  و  پيچيدن  از  پس  مي گيرند.  قرار  يکديگر 
اتصاالت، سطح مقطع قاعدة سه کاردي  ديگر نيز همزمان 
نهايتًا  و  مي شود  متصل  پنج  شمسة  از  آزاد  اضالع  به 
نقش پنج تند يا اصطالحًا «ستاره» در اين مرحله کامل 
اول  کاردي  دو  گرفتن  قرار  درواقع  مي شود(تصوير٨). 
ترازي براي نشاندن سه کاردي ديگر بر اضالع شمسة 
پنج خواهد بود. البته الزم است تا در اتصال همزمان سه 
کاردي در مرحلة دوم دقت کافي را لحاظ کرد تا صورت 

کلي نقش ستاره مخدوش نشود و دچار اعوجاج نگردد.
به شيوة ديگري نيز مي توان نقش ستارة مرکزي خاتم 
گره پنج را ساخت. براي اين کار ابتدا سطح مقطع قاعدة 
چسبانده  پنج  شمسة  از  ضلع  يک  به  کاردي  عدد  يک 
مقطع  مي گردد. سپس سطح  ايجاد  ترنج  يک  و  مي شود 
به طوري  اول  کاردي  طرفين  در  ديگر  کاردي  دو  قاعدة 
قرار مي  گيرد که از آن شکلي موسوم به «ترقه» به وجود 
ترتيب  به همين  نيز  مي آيد، و سرانجام دو کاردي آخر 
به اضالع باقيماندة شمسة پنج متصل مي شود(تصوير٩). 
هر کدام از اين مراحل بايد پس از نخ پيچي و خشک شدن 

اتصاالت مرحلة پيشين انجام شود.
بعد از اين که ستارة مرکزي خاتم گره پنج به طور کامل 
ساخته و پرداخته شد، بايد بغل شش ها را در فضاي مابين 
کاردي ها کار گذاشت. براي اين کار ابتدا دو عدد بغل شش 
را در حالتي که روبه روي يکديگر باشند در فضاي مذکور 
قرار مي دهند و نخ پيچي مي کنند. در مرحلة بعد نيز سه 
بغل شش ديگر افزوده و بدين ترتيب يک گره پنج کامل 

تشکيل مي شود(تصوير١٠).
عمل  ترتيب  بدين  نيز  گاهي  پنج  گره  خاتم  ساخت  در 
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تصوير١٢. نمونه اي از گستردة نقش گره پنج و نقش پنج و ستاره 
در خاتم گره، ضريح چوبي امامزاده سيد ابراهيم(ع) در شيراز.  

مأخذ: همان.

تصوير١٣. نمونه اي از خاتم هاي گره با نقوش ترنج، شش بند و بلوطي. در ساخت تمامي اين خاتم ها از خاتم گره پنج 
استفاده شده است.  مأخذ: همان.
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به  کاردي  عدد  دو  قاعدة  مقطع  سطح  ابتدا  که  مي شود 
فاصلة يک در ميان به دو ضلع از شمسة پنج چسبانده 
عدد  يک  مجزا  به طور  سپس  تصوير٨).  مي شود(نک: 
کاردي و بغل شش از ضلع ساق به يکديگر چسبانده و 
آماده مي شود، و بعد بر روي قطعة ترکيبي شمسة پنج و 
دو کاردي قرار مي گيرد. همچنين دو قطعة مجزا با ترکيب 
مشابهي از يک عدد کاردي و دو عدد بغل ششـ  به طوري 
که کاردي مابين دو عدد بغل شش باشدـ  ساخته مي شود 
و در مرحلة آخر به اجزاي پيشين اضافه مي گردد و بدين 
شيوة  مي شود(تصوير١١).  کامل  پنج  گره  خاتم  ترتيب 
به نظر  پنج  گره  خاتم  پيچيدن  روش  مناسب ترين  اخير 
مي رسد؛ زيرا هم مراحل پيچيدن اجزاي خاتم در آن کمتر 
است و هم در هر مرحله سطوح ترکيبي و بزرگ تري از 
مصالح روي هم سوار مي شوند. اين موضوع در سهولت 

پيچيدن در خاتم گره پنج بسيار مؤثر است.

خاتم گره پنج به طور معمول قابليت تکثير و گسترش در 
درون خود و تبديل به يک گره پنج بزرگ تر را دارد. براي 
اين کار الزم است تا به اضالع خاتم گره پنج ـ که نقشي 
مشابه شمسة پنج براي گره بزرگ تر را ايفا مي کند ـ پنج 
قرار  با  ترتيب  بدين  گردد.  اضافه  بغل شش  پنج  و  پّره١ 
را  آن  دوباره  مي توان  پنج  گره  اضالع  بر  پّره ها  گرفتن 
تبديل به يک ستاره کرد. هرکدام از بغل شش هاي اين خاتم 
نيز از اتصال دو عدد بغل شش بر ساقين يک کاردي به 
دست مي آيد تا بتواند به طور کامل حد فاصل پّره هاي نقش 
ستارة مذکور را ُپر کند. اين گره پنج نيز مجددًا قابليت 
گسترش و تبديل به نقش ستاره يا يک گره پنج بزرگ تر 

را دارد(تصوير١٢).
همان طور که گفته شد، خاتم گره پنج در شکل گيري ساير 
نقوش گره نيز مورد استفاده قرار مي گيرد و به عنوان 
نقش پايه و مبنا در خاتم گره محسوب مي شود. درواقع 
ساده ترين روش اجراي غالب نقوش خاتم گره با استفاده 
از خاتم گره پنج و جاي گذاري آن در بخش هاي معيني از 
نقوش مورد نظر به دست مي آيد؛ مثًال با افزودن يک پّره 
به يکي از اضالع خاتم گره پنج يکي از انواع نقش ترنج در 
خاتم گره ساخته مي شود يا در نقش پنج  وستاره اغلب گره 
پنج در مرکز نقش به عنوان يک شمسه استفاده مي شود. 
همچنين براي اجراي نقش شش بند، دو عدد گره پنج در 
دو زاوية مجاور رأس ُکند شش بند قرار داده  مي شود و 
با افزودن سه عدد پّره يا سه عدد کاردي بر سه ضلع 
صورت  آن  اتصاالت  پنج،  گره هاي  از  يک  هر  مجاور 
مي پذيرد. گره پنج در شمسة هشت و ده و دوازده نيز 
قرار  مرکزي  شمسة  اطراف  در  بيشتر  و  مي آيد  به کار 
داده مي شود. در گره برگ چناري و بلوطي نيز عالوه بر 
اطراف شمسة مرکزي در گوشه هاي گره نيز از گره پنج 

تصوير١٥. نمونه هايي از خاتم گره با نقش شش بند و ده تند با نقش کامًال يکسان که در آنها از خاتم گره پنج با دو نوع رنگ بندي متفاوت 
يا اليه گذاري استفاده شده است.مأخذ: نگارندگان. 

تصوير١٤. نمونه اي از خاتم شش بند، در ساخت اين خاتم از نقش 
خاتم گره پنج با ترکيب سه رنگ فوفل قهوه ايي و عناب قرمز و 

استخوان سفيد استفاده شده است. مأخذ: ستاري، ١٣٦٨: ٣١.

١.از کنار هم قرارگرفتن چهار عدد 
به  مي شود،  ساخته  پّره  کاردي 
دو  پّره  قاعدة  اندازة  که  صورتي 
برابر قاعدة يک کاردي و اندازة هر 
ساق پّره دو برابر ساق يک کاردي 

باشد.



استفاده مي شود(تصوير١٣).

رنگ بندي در خاتم گره پنج
زيادي  اهميت  خاتم  گل بندي  در  گره  اجزاي  رنگ بندي 
دارد. درواقع تنوع طرح در يک نوع خاتم گره تنها از امکان 
ايجاد تنوع رنگ بندي مصالح آن ممکن مي شود. همان طور 
که پيش از اين نيز گفته شد، در خاتم گره حتي المقدور 
مي شود.  استفاده  طبيعي  رنگ هاي  با  چوب  مصالح  از 
ازطرفي همنشيني رنگ ها در خاتم گره نبايد به گونه اي 
باشد که صحت و وضوح نقش گره را مخدوش کند. اين 
نکات خواه ناخواه محدوديت هايي در تنوع رنگ بندي خاتم 

گره ايجاد مي کند. 
گره پنج غالبًا از دو رنگ ساخته مي شود. در اين حالت 
و  برنجي  مفتول  از  را  کاردي  و  پنج  شمسة  معموًال 
در  نقش  زمينة  براي  که  رنگي  فراخور  به  را  بغل شش 
نظر دارند از استخوان سفيد، استخوان سبز، چوب  فوفل 
قهوه ايي يا عناب قرمز انتخاب مي کنند. در آثار قديمي تر 
به کارگيري سه رنگ براي ساخت گره پنج نيز متداول 
بوده است، اما اين تنوع رنگي براي گره پنجي که در ساير 
نقوش خاتم گره مورد استفاد قرار مي گيرد مناسب تر و 

پنج  اغلب شمسة  اين نوع رنگ بندي  متداول تر است. در 
از جنس مفتول برنجي، کاردي ها از چوب فوفل قهوه ايي 
تيره، و بغل شش ها از استخوان سبز يا استخوان سفيد 
انتخاب مي شود. رنگ مصالح بغل شش در اين نوع از خاتم 
گره پنج بر رنگ بندي ساير نقوش خاتم گره بسيار مؤثر 
واقع مي شود و غالبًا به عنوان رنگ زمينة خاتم محسوب 

خواهد شد(تصوير١٤).
استفاده از اليه در اطراف اضالع گره پنج يا ديگر اجزاي 
نقوش گره از مواردي است که در ساخت خاتم گره غالبًا 
پس  معموًال  کار  اين  براي  مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
از اتمام پيچيدن خاتم گره پنج، اضالع آن يا همان قاعدة 
بغل شش ها را با الية برنجي پوشش مي دهند و بدين ترتيب 
گره پنج اليه دار تشکيل و در گل بندي استفاده مي شود. 
البته در برخي از مواقع، متناسب با محل قرارگيري گره 
پنج، ممکن است تمام اضالع آن اليه دار نشود. همان طور 
که مي دانيم استفاده از اليه يکي از مشخصات خاتم سازي 
شيراز محسوب مي شود. اين ويژگي ضمن ايجاد ارزش 
کيفي کار، در شکل ظاهري گره نيز اثر مي کند و دو نقش 
همانند با دو نوع رنگ بندي را کامًال از هم متفاوت نشان 

 مي دهد(تصوير١٥).
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نتيجه
به طور کلي، اندازة اضالع و زواياي برش مصالح، استفاده همزمان از چند نوع گره در گل بندي و 
تشکيل همة اجزاي ُگِل خاتم از نقوش گره هاي کند و تند، همچنين ايجاد قرينگي براساس اصل گره 
در گره را مي توان ازجمله مهم ترين ويژگي هاي متمايز خاتم گره از ساير انواع خاتم دانست. در اين 
نوع از خاتم تنها گره هايي که آلت خارج ندارند يا از تکرار و همنشيني آنها آلت هاي گره کامل شود 
قابليت اجرايي پيدا مي کنند. گره پنج يکي از اين نوع نقوش است که در خاتم گره بسيار مورد استفاده 

قرار مي گيرد. 
در خاتم گره پنج ترسيم نقش، و تعيين و تخمين مصالح مورد نياز آن همانند ساير نقوش خاتم گره 
معموًال به صورت تجربي انجام مي پذيرد. در اين نقش هر سه نوع برش مصالح ويژة خاتم گره اعم 
از «کاردي»، «بغل شش» و «پنج» مورد استفاده قرار مي گيرد، و به نظر مي رسد دقت در تعيين زوايا 
و اندازه هاي هريک از اين مصالح، خصوصًا برابرکردن اضالع ساقين کاردي ها با اضالع ساقين 
بغل شش ها، جزو مهم ترين نکات مصالح گيري خاتم گره پنج باشد. اهميت اين موضوع ـ به اين علت 
که در تداخل و تجميع اجزاي خاتم گره پنج و تشکيل صورت منظم و نهايي کار اثر زيادي مي گذارد 

ـ در شيوه هاي مختلفي که براي مراحل پيچيدن اين خاتم وجود دارد يکسان به نظر مي رسد.
فراگيري و اهميت خاتم گره پنج در خاتم پيچي و گل بندي ساير نقوش خاتم گره نيز بيش از هرچيز 
به ايجاد امکان اجراي دقيق تر اين نقش در خاتم سازي باز مي گردد. رنگ بندي اجزاي گره در گل بندي 
خاتم گره پنج نيز غالبًا از ترکيب دو رنگ به دست مي آيد و تنوع آن نيز به طيف رنگ هاي طبيعي 
مصالح اوليه ـ علي الخصوص رنگ مصالح چوب ـ محدود مي شود. با اين حال، چنانچه اين خاتم 
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به عنوان جزئي از يک گره ديگر به کار گرفته شود، در نسبت با طرح گره اصلي، ممکن است به 
صورت سه رنگ در يک ترکيب استفاده شود. در اين حالت رنگ منتخب بغل شش خاتم گره پنج 

معموًال در مقام رنگ زمينة کل خاتم گره اصلي در مي آيد.
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the “GerehPanj” inlay are illustrated as specific linear drawings throughout the article. This paper 
is written using the descriptive-analytical method and relies on library studies and field research.
 As mentioned above, Knot inlayisformed based on geometric shapes.However, the creation of 
“Golbandi”is different from drawingof the geometric shapes.In order to constructa “GerehPanj” inlay, 
the following materialsare required: one “ShamseyePanj”, five “Kardi” and five “BaghalShesh”. 
All materials need to be rubbed and preparedbefore “Golbandi”. The most important partis the 
preciseand accurate adjustment of the knot components in order to create aregular polygonknot.
Furthermore, the materials used inKnot inlay are different and have higher quality. On the other 
hand, the variation in the Knot inlay can be achieved by creating a variety of materials’ color 
scheme.Colors of inlay components affect final color of “Gholbandi”. The Knot inlay is made up 
of wood with natural colors and the phenomenon of wood staining, which is very common in the 
production of other types of inlay, is very rare.
Layers applied around the sides of “GerehPanj” or other components of Knot inlay are those that 
are commonly used in “Gholbandi” construction. Of course, in some cases, depending on the 
location of “GerehPanj”, the layers may not be applied to all sides of a knot. As it is known, the use 
of layers is one of the characteristics ofthe Shiraz inlay.
  The research results demonstrate that “GerehPanj” is used in all kinds of Knot inlay. The 
appearance of “Gholbandi” in Knot inlay is based on geometric shapes. In addition, several 
different ways ofbinding “GerehPanj” are explored in the context. All materials for construction of 
binding “GerehPanj” should be natural with high quality.As mentioned that “GerehPanj” is used 
in all types of Knot inlay, the color scheme of “GherehPanj” has a huge impact on “Gholbandi” in 
other kinds of Knot inlay patterns.
Keywords: Inlay, Knot Inlay, GerehPanj Inlay, Khatampichi, Golbandi.
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Inlay (Khatam) is one of the most significant Iranian wooden traditional arts. In this profession, 
objects’ surfaces are covered and decorated with the combination of wood, metal, bone and such 
materials based on geometric shapes. As it is known, geometric shapes are among the fundamental 
and common patterns in traditional arts.The use of such geometric shapes issimilar and common 
in many related arts disciplines. However, Inlay is one of the few disciplines in which itspatterns 
and details of the construction are inspired by geometric shapes.
  Geometric shapes are technically called “Golbandi” in the art of inlay. For creating “Golbandi”, 
the materials are first cut off with proportional angles and edges, once the pieces are aligned next 
to each other according to the scheme, the so-called “khatampichi” or binding khatam begins. In 
general, inlay is divided into three general categories: “khatam Moraba”(Square inlay), “khatam 
Shesh” (Six inlay) and «khatam Gereh” (Knot inlay), which is based on difference in the cutting 
of primary materials in Golbandi.In fact, the cutting angles of inlay materials lead to the creation 
of sides with different cross-sectional area, andthese three types of inlay distinguish in appearance. 
For instance, the cutting of materials inSquare inlay is based onsquare and rectangle;inSix inlay, 
the cut is based on equilateral triangle andrhombus; in Knot inlay, it is based onisosceles triangle 
with(acute and obtuse angles) and pentagon geometric shapes.
  The method ofconstructing Knot inlay is generally more complicated and difficult than the other 
types of inlay. The Knot inlay is usually formed on the basis of geometric designs (acute and 
obtuse angles), and thecutting angle of materials is also different.“GerehPanj”is one of the most 
commonly used patterns, which isthebasisfor the formation of patterns in Knot inlay andis observed 
inalmost all types of Knot inlay. Accordingly, the subject of this paper is dedicated to the study of 
“Golbandi” construction techniques in “GerehPanj” inlay and seeks to answer threequestions as 
follows:
1-What are the general characteristics of a knot inlay, and what is its distinction from other types 
of inlay? 
2-What are thestages of designing and constructing of a “GerehPanj” inlay? 
3-How does thecolor combination apply to the creation of a“GerehPanj” inlay? 
    For this purpose, while considering the main characteristics of Knot inlay, the geometric drawing 
method, preparing materials, stages of “Golbandi” and “Khatampichi”, combining variation and 
coloring in the “GerehPanj” inlay have been investigated. In the preparing materials section, the 
author describes the calculation methods of inlay materials. The main stages of the production of 
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