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 خالصه
آجر، چوب،  ینیاگون گره چبه اشکال گونو در دوران هنر اسالمی دارد  هیتک ینقوش هندساست که به ایران  یسنت هنرهایاز رشته ها و  یکی ینیگره چ

از  یند و ساختارز یگره م اعوخلق ان معمار با استفاده از اعداد و ارقام دست به ،یرشته هنر نیمورد استفاده قرار گرفته است. در ا ناتیو... در تزئ یکاش

انشمندان ت و آشنایی دبوده اس ندسی در طول تاریخ به دلیل قابلیت های فنی و زیبایی بصری همواره مورد استفادهنقوش هکند.  یم جادیرا ا ینقوش هندس

ینی تکامل چول زمان گره طتا در  جهان اسالم با علم هندسه، زمینه ی انسجام بخشی به این نقوش را ایجاد کرد و آن را در خدمت هنرهای اسالمی قرار داد

ژوهش با پر گرفت. این سیع قراوسلجوقیان گره های ساده اولیه معمول شد و در دوره صفوی گره چینی به رشد کامل رسید و مورد استفاده  یابد. از دوران

اب ن دوران انتخعروف ایهدف شناخت گره چینی دوران سلجوقی و صفویه و مقایسه آن ها انجام شده است. بنابراین از میان بناهای عمومی، مساجد م

 یلیروش تحل قیرائه شده از ططالب ارممقاله  نیدر اید تا با بررسی آثار گره چینی به کار رفته، یافته های نظری مطرح گردیده مورد ارزیابی قرار گیرد. گرد

 یمورد ینمونه ها فویهصو  جوقیهسلدو دوره  نیب ینیگره چ یقیتطب سهیبه مقاو انجام گرفته است  یدانیو برداشت م یبر اساس مطالعات کتابخانه ا یفیتوص

 . پرداخته شده است مسجد جامع اصفهانو  زوارهمسجد جامع 

 مسجد جامع اصفهان، مسجد جامع زواره، معماری،  هندسهگره چینی ،  :کلمات کلیدی              

 

 مقدمه 
 نات،یزئتدارند.  یارمعم یشبخ تیدر هو ییمهم و سهم به سزا اریشود، نقش بس یگفته م ناتیکه امروزه به همه آن ها تزئ یمرتبط با معمار یهنرها

 میقسقابل ت یا بهیو کت یندسه ،یاهیبه سه قسم گ یبه طور کل یاسالم یدر هنرها ناتیتزئ (.4: 1397مکی نژاد،  )هستند.  یاصول و ضوابط خاص یدارا

با  موزون یبیرکتدر  هک یلعاست از شمسه ها و قطعات چند ض یبیترکو معموال نامند  یم یگره ساز ای ینیگره چ رانیرا در ا یهندس ناتیاست. تزئ

 یقمر یررن چهارم هجق( در یمرکز یایو توران )آس رانیشمال و شمال غرب ا یاسالم یرا در معمار یهندس ناتیقرار گرفته اند. خاستگاه تزئ گریکدی

 (24: 1391منصور و فرامرزی، )محمدیان غرب رفته است  هدانند و معتقدند از آنجا ب یم

نام برد.  رانیدر ا یو تفکر هنر یاسالم یرانیآن را به عنوان سند افتخار هنر ا توانیو موضوعات ارزشمند است که م نیسرشار از مضام یاسالم یرانیهنر ا

که در نقوش  یدیاز عقا یکیباشد.  یر هنر مد یفلسف دیاز عقا یریتجسم تصو یاسالم یرانیا یدر معمار یهنرگره ساز یاز نکات ارزشمند در بررس

وجود  ،یاسالم یهنرها یها یژگیاز و یکیفلسفه در شرق است.  دیعقا نیزتریاز بحث انگ یکیاعتقاد وحدت وجود به عنوان  افت،یبه وضوح  توانیم

 یبه صورت تصادف یاسالم یها نییها است. هندسة تز ینیها و گره چ یبند یزدیچون مقرنس ها، یرانیا یطاق ینییدر عناصر تز یهندس ینقش ها

 نیبهره گرفته اند. ا یبه عنوان منبع الهام اصل عتیهمواره از طب ،یاضیاز دانش ر یعالوه بر برخوردار یاست؛ چرا که هنرمندان اسالم دهیحاصل نگرد

 شینظر پانصد سال پ نیو از ا ودهخود، آگاه ب یهندس یطرح ها یها یژگیوۀاز ابعاد گسترد یهنرمندان به خوب نیاز آن است که در گذشته، ا یامر حاک



 
 

 یدر دوره ها یخاص گره ساز یتوان با تطابق روش ها یچگونه م .خود بهره گرفته اند یدر طرح های دسیراقلیغ یها یژگیخود از و یغرب انیاز همتا

از   ییمعاصر به عنوان الگو استفاده نمود. نماد گرا یمعمار یسازو نما یخلق آثار منحصر به فرد در طراح یبرا یهندس ینیبا الهام از قوان یخیمختلف تار

رمز، جنبه  اینماد  ،یاسالم یها دگاهیخاص داشته و بر اساس د ینمود یدر آثار هنر یو اتیح یدوره ها نیانسان است که از آغاز لیاص یها یژگیو

 یدر هنر معمار یگره ساز یها پژوهش توجه به ظرافت نیا تضرور (.89: 1385ان،یساز تیشود)چ یمحسوب م یمعنو یتیماه یویو دن یظاهر

 ی بیش از هر هنری،رانیا ی اصیل و بدیعهنرها که، قتیحق نیو ا .استو روند تکامل و تحول آنها در بستر زمان ها  فرم نیدر ا یبازنگر یاسالم

. با مستند نگاری این میراث ارزشمند و بازخوانی دقیق ما هستند یفکر تیهو ندهینماو  عصر حاضر ما را دارند شایستگی ماندگاری و تداوم در فرهنگ

اصر به خصوص تر مطالعات پیشینیان، با توجه به قابلیت های تجسمی آن ها، می توان از آن ها به عنوان منابع غنی و اصیل در شاخه های گوناگون هنر مع

 یدر هنر گره سازو روند تکامل آن مورد استفاده  هندسه یهدف بررسمقاله حاضر با (. 14: 1392طراحی گرافیک سود برد)عزیزپور و صالحی کاخکی،

 اطالعات استفاده شده ی و روش توصیفی تحلیلی جهت گردآوریمطالعات کتابخانه ابا استفاده از منظور  نیباشد. به ا یم رانیا یاسالم یدر معمار

 .است

 

 فرضیه پژوهش
ی و بر ه سیر تکامله و صفویچینی به لحاظ نقوش و هندسه در دو عصر شکوفایی خود یعنی سلجوقیدر این راستا این فرضیه مطرح می شود که هنر گره 

 سهیمقا تیه و در نهاپرداخت ینیانواع گره چ ،ینیگره چ خچهیتار یو بررس فیبه تعر قیتحق هیبه جهت اثبات فرضطبق اصولی ثابت تداوم داشته است. 

 شده است. آن ها انجامدر  ینییتز یگره ها مسجد جامع اصفهان وو  زواره مسجدجامع یدو نمونه مورد نیب

 

 پژوهشی تالاسؤ
 به کار رفته است؟ کدام یک از انواع گره در مسجد جامع زواره و اصفهان -  

 ین طرح های گره چینی دو مسجد جامع زواره و اصفهان، به لحاظ هندسی چه تطابق و شباهتی وجود دارد؟  ب - 

 ه تفاوتی میان گره های مشترک در دو دوره ی سلجوقی و صفویه وجود دارد؟چ - 

 

 روش تحقیق
 قیموضوع تحق ول محورح و طرح سواالت تحقیق و فرضیه پژوهش، به جمع آوری اطالعات مربوط به مبانی نظریپژوهش پس از نگارش مقدمه  نیدر ا

د موجو ره چینینقش ها ی گ شده است. در مرحله بعدپرداخته اصفهان  زواره و جد جامعات مس، شناخگره و گره چینی، تاریخچه و انواع آن مورددر 

ن پس از آ. ستات آمده به دس جهت اطمینان از صحت انجام کار گره چینی در دوره ی تاریخی مورد نظر الحاقات مسجد خچهیتار در هر دو مسجد و

 . مقایسه و تطبیق مورد نظر در خصوص هندسه ی حاکم بر نقش ها صورت پذیرفته است تا به سواالت پژوهش پاسخ داده شود.

 

 پیشینه ی تحقیق
 ر این زمینهکشور د در خصوص مبحث گره چینی منابع مورد نیاز برای دریافت اطالعات کامل محدود هستند. همچنین تحقیقات انگشت شماری در

 انجام شده است. که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

در پژوهشی  ی کرده اند.بررس هندسه فرکتال دگاهیاز د ی رااسالم یها نییگره ها در تز یهندس یها یژگیو ( در تحقیقی1390بلیالن اصل و ستارزاده )

ه در خصوص گره چینی مورد مقایسه قرار گرفتند و تشابهات فرم ها و گره ( انجام شد، دو دوره ی صفویه و قاجاری2015که توسط صارمی و دیگران)

، نام پژوهشی است که توسط ماسوله یخیشهر تار ی(  به کار رفته در بناهاینی)گره چ ناتیتزئ لیو تحل یبررس های مشترک در این دو بنا قابل توجه بود.



 
 

الگو مورد استفاده در  نیشتریوجود دارد و ب ینینوع الگو گره چ 13دهد که  ینشان م قیحاصل از تحق جینتا ( انجام شده است و 1395حسن پور)

 باشد.  یهشت و چهار م یالگوتزیینات، 

کند  ی، عنوان میعده ی عرفان( در تحقیقی تحت عنوان مطالعه تطبیقی تزیینات نقوش هندسی گره )گره چینی( در معماری اسالمی و قا1397شفیع زاده)

وهشی است. در پژ ربی بودهمعماری اسالمی و نگرش های عرفانی در فلسفه ی اسالمی همانند خصوصیاتی است که در دیدگاه عرفانی ابن عکه گره در 

 ییشناسا نـات،یتزئ یعرفــمبــا هــدف  یعهــد ســلجوق یآجــرکار نــاتیتزئ( 1394توسط شکفته و دیگران) انیسلجوق یآجرکار ناتیتزئبا عنوان 

  رفته انـد.گلعـه قـرار رد مطا( مـویلخانـیو ا ی)خوارزمشاه یتـداوم آن در دوران بعـد یشاخص، و چگونگـ یهـا نیرگ چ ییها، شناسا دمانیع چانـوا

 

 مبانی نظری تحقیق

  گره
مده آبه وجود « چین»و « رهگ»ۀ دو واژ بیکه از ترک ینیو شکن و شکنج است. گره چ نیو بند و چ سمانینخ و ر یدگیچیبه هم پ یگره در لغت به معن

به  یهندس یکل هانگ از شهماهی بیعبارت است از ترک ینیگره چ گرید یفیو شکن دارد. در تعر نیهمراه با چ یدگیچیمعادل پ ییدر لغت معنا ،است

 یم  ینیچ گره فن آن را که اهل ینقش هندس» گره (.130: 1380اوغلو،  بینج)راست شکل گرفته است یموزون که با استفاده از خط ها و دهیچیهم پ

است که به طور  یدساز اشکال مختلف هن ی(. گره، مجموعه ا 1383: 272،یی)نوا« است  یمنظم هندس یاز شکل ها یگوناگون ینامند، بافت ها

ی از اشکال مختلف غالبا مجموعه اگره عبارت از  .(7:1387،انیسامان)مشخّص در کنار هم به کار رفته است  یا نهیخاص در زم یهماهنگ و با نظم

در در داخل کا است که هندسی است که به طور هماهنگ در یک کادر مشخص در کنار هم قرار گرفته باشد. کادر گره، مرکب از تعدادی زمینه گره

نابراین در گره چینی یا ب(. 1ویرتکرار شده است. هر زمینه ی گره مجموعه ای از اشکال هندسی است که به هر یک از آن ها آلت گره می گویند)تص

 (.55: 1365گره سازی واحد گره آلت است)زمرشیدی،



 
 

 
 (www.ashwood.irرخی از نمونه های آلت های گره. الهام گرفته از اشکال هندسی و اشیا. منبع: )ب -1تصویر

 گره چینی
 نات،یزئتدارند.  یارمعم یشبخ تیدر هو ییمهم و سهم به سزا اریشود، نقش بس یگفته م ناتیکه امروزه به همه آن ها تزئ یمرتبط با معمار یهنرها

فضا  طوح مختلف وسبا  اتنیطرح، نقش و رنگ، نحوه ارتباط تزئ نیب یآن ها عبارتند از: هماهنگ نیهستند. که مهم تر یاصول و ضوابط خاص یدارا

نقش  جزء )چه نیربزرگت و نیدر کوچکتر ینیو ارزش عناصر تزئ تیاهم ق،یدق یبه همراه اجرا یمواد و مصالح کاربرد تیفیک ،یو خارج یداخل یها

 ،یاهیبه سه قسم گ یطور کل به یاسالم یدر هنرها ناتیتزئ (.4: 1397مکی نژاد،  )اندازه مهم اند کیکوبه در(، هر دو به  کیگنبد باشد و چه  هی

چند  ها و قطعات ست از شمسها یبیترکو معموال نامند  یم یگره ساز ای ینیگره چ رانیرا در ا یهندس ناتیاست. تزئ میقابل تقس یا بهیو کت یهندس

 یایسو توران )آ رانیرب اشمال و شمال غ یاسالم یرا در معمار یهندس ناتیقرار گرفته اند. خاستگاه تزئ گریکدیموزون با  یبیدر ترک هک یضلع

 یور کلطبه  ینیگره چ (.1391)محمدیان منصور و فرامرزی، غرب رفته است  هدانند و معتقدند از آنجا ب یم یقمر ی( در قرن چهارم هجریمرکز

 یو سنت یدست یهنرها در اغلب یعالوه بر معمار یجهت هنر گره ساز نیبه هم .بایهماهنگ و ز بیترک کیاز قرار دادن قطعات گره در  ستعبارت

رچه، انواع پا یور یکارقلم ،یباف یقال ،یفلز، سفالکار یرو یقلم کار ،یفلزکار ،یخاتم کار ،یت کارمنب ،یدرودگر ،یبمانند سنگ تراش رانیا

هنر،  نیبا ا برخورد نیولدر ا دهننیدارد و ب هیتک یاست که به نقوش هندس یاز رشته ها و حروف سنت یکی یرانیا ینیکاربرد دارد. گره چ رهیو غ یصحاف

 . (1: 1365)زمرشیدی،و تعادل آن است یاش همان نظم هندس یژگیو نیاول نی. بنابراردیگ ینظم آن قرار م ریناخودآگاه تحت تأث

 

  ینیگره چ خچهیتار
 یدانند و م یم یقمر یدر قرن چهارم هجر ی(مرکز یایآس)و توران  رانیشمال و شمال غرب ا یاسالم یرا در معمار یهندس ناتیمعموالً خاستگاه تزئ

را به  یانتشار نقوش هندس م،یاسالناپا و سلجوق مال یواکتا زیچون ارنست دا یمحققان (. 137: 1380اوغلو،  بینج)از آنجا به غرب رفته  است  ندیگو



 
 

داند تا  یم یرانیا یرا، ابداع ینیگره چ اهمانیو  یعصر سلجوق یاسلوب هندس شانیاپهام پوپ بر خالف نظر ا .دهند ینسبت م نیترکان صحرانش

موضوع  نیوجود ندارد که هم یمحققان توافق نظر نیب یهندس ناتیو ابداع تز خچهیدر مورد تار مینیب ی.( همانطور که م138: 1380اوغلو، بی)نجیترک

قرن ) یمسجد ر ناتی. تزئمیده یارائه م خچهیرا به عنوان تار یاسالم یبناها در معمار نیلذا به عنوان نمونه اول .خاص خود را دارد قیبه تحق ازیخود ن

است و  صیقابل تشخ  هشت،  وشش یشود، گر ه ها یم ینگهدار یاکنون در موزه  مل مکه ه ،مسجد واریبه جا مانده از د یها بهیدر کت(سوم و چهارم

گره  نیتر یمیتوان قد یرا م ید ربکار رفته در مسج ده دهمشهود است. گره  یبودن آنها به خوب ییگره ها، قدمت و ابتدا رمعمولیباتوجه به آالت غ

  (.138)همان،دانست ینیگره چ خیشناخته شده در تار

از خط های کوفی  وره استفادهر این دداز دوران سلجوقیان به بعد هنرمندان و معماران ایرانی به فکر نماسازی و تزیین بناهایی که می ساختند افتادند.  

پخ کردن و تیشه  وش آجر ا ترای گره بآجری و گره های ساده اولیه در پیوند با اسکلت و استخوانبندی بنا معمول شد. در این گونه آثار، اجزا و زمینه ها

ها و ساقه ی نا یا دیواربانبندی داری و دزز کردن آن و باالخره آبساب کردن قطعات کوچکتر آجر فراهم شده و همزمان با ساختن بنا و پیوند با استخو

ریق رج طتو گود از  جسته یابرگ ها برگنبدها، رج چینی شده است. با استفاده از این شیوه و تکامل بعدی آن انواع خفته راسته، تخت و حتی گل و 

ه ی نماسازی بای خارجهچینی آجر به وجود آمده است. در بعضی موارد نیز خشت خام در شکل های دلخواه تراشیده می شده و پس از پخت، در رج 

 (. 27: 1365کار می رفته است)زمرشیدی،

یز در ایران ان ساسانی ندر دور ره آجری دانست، زیرا نماسازی به وسیله ی گچ کاریکاربرد گره در گچبری را می توان همزمان با بکار بردن کارهای گ

رن هفتم معمول شد، اما کاربرد (. گره کاشی و آجر از ق28معمول بوده است که نمونه هایی از آن هنوز هم در موزه ی ایران باستان موجود است)همان،

قاجاریه برای  (. در زمان31گاهی در متن این زمینه ها، کاشی معرق نیز به کار می رود)همان،آن در سال های اخیر نیز فراوان شده است. در ضمن 

ه که می توان درهم آمیخت ره سازیگتزیینات بناهای سلطنتی و همچنین زیاترگاه ها از آینه کاری فراوان استفاده می شد. در ایران آینه کاری چنان با 

یشتر بره به کار می رود، اما آنچه (. در آینه کاری تقریبا تمام انواع گ32: 1365 ،یدیزمرشکاری صورت نمیگیرد) گفت بدون استفاده از گره سازی، آینه

 (.33معمول است گره های طبل، چهارلنگه قناس، هشت چهار لنگه، سایه روشن، مغاری و ... است)همان،

  ینیگره چ انواع 
ها باشد.  نیز اا شیتواند ب یه ها متعداد گر نیبنابرا د،یآ یبه وجود م گرید ید و از هر گره، گره هادار شیزا تیّدارد. چون گره خاص اریگره انواع بس

. (65 و66: 1382 ،نداثویغد ُشل)گره تن و ُشلشوند:  گره کُند، گره تند، گره ُشل، گره کُند  یم میکه دارند، به پنج گروه تقس ییایگره ها با توجه به زوا

 ،یسالما یساز در سنت گره کنندیم جادیکه انواع شمسه را در خود ا ییها به گره  .مینیب یم( 1در )جدولگره کند، تند و شل و انواع آن ها را  یآلت ها

فراخور  هنیفت گره تکزمگ توانیدستگردان م ای نهیو چندزم نهیزم تک یها . در تناسب انتخاب نامشودیگردان گفته م دست ای نهیچندزم یها گره

بر  قیطبامکان ت لیلدبه  نهیم. گره چندزکندیم جادینوع شمسه ا کیتنها  زین یو به لحاظ هندس شودیم میو ساده دارد ترس کتای یکه هندسها ینهایزم

خود  دهیچیپ نهیدر انطباق با زم یعچند شمسه متفاوت در خود س لیبا تشک) اند شده بیترک گریکدیبه مثابه چند بستر ساده که با  دهیچیپ یهندسه بسترها

ستگردان نام د یها گره د،شونیده مو گردان کنندیم دایاستقرار پ نهیدر زم یو دست یبه صورت انتخاب یها از آن جهت که توسط معمار سنت گره نای(. ددار

 (.1392، انینورو  ی)کسرائرندیگیم

 
 (65-66: 1383ئیس زاده، ه و آلت های تشکیل دهنده آن ها. منبع: )راقسام گر -1جدول



 
 

 
 روش ترسیم گره 

ره چینی که . مرحله ی گره سازیدر اینجا تذکر این نکته الزم است که مرحله ی ترسیم و تئوری کار را گره چینی می گویند و مرحله ی عملی کار را گ

 ..(55: 1365می شود)زمرشیدی،به مقدمات کار و ترسیم می پردازد، در واقع نوعی رسم فنی در معماری سنتی ایران محسوب 

ح آن ها به منظم بر سط لعی هایترسیم گره های ساده از طریق جدول بندی، شطرنج بندی، مثلث بندی و ایجاد مربع، لوزی ها، مربع مستطیل ها و چند ض

می شود. در  ابت استفادهقیاس ثیره ای در موجود می آید برای ترسیم اصولی چند ضلعی، از سه ضلعی تا بیست چهار ضلعی و ستاره ها و شمسه ها، از دا

دست آمده در سه  هارم گره بهین یک چاترسیم زمینه ی گره، معموال از یک چهارم زمینه ی مورد نظر برابر با اندازه های الزم استفاده می شود. از تکرار 

رای پر بمل می شود. پر و کا ی کامل در پیرامون آن کادر گرهچهارم دیگر، یک زمینه ی کامل به وجود می آید. به همین ترتیب از تکرار یک زمینه 

که در  ی تکرار شودبه نحو کردن کادر سعی بر این است که ابتدا گوشه های زمینه با یک چهارم یا یک دوم شمسه شروع شود و سپس شمسه ها و آالت

 (.55پایان کار یک شمسه ی کامل در وسط کادر به وجود می آید)همان،

 

 ورد مطالعهنمونه م



 
 

 مسجد جامع زواره
 نیت. در اگشته اس یمعمار ناتیخصوصا تزئ رانیدر هنر ا یاریکه موجب تحوالت بس است یهنر اسالم یدوران ها نیاز مهمتر یکی یعصر سلجوق

(. 54 : 1374،یانید)کد آورنرا بوجو یداشته و توانستند آثار متعدد یمساعدتر طیهنرمندان شرا انیقلمرو سلجوق یاسیعصر به موجب آرامش و ثبات س

از  یعمارم ناتیز تزئا یدیدجانواع  جادیوابسته به آن به مرور موجب ا ناتیو تزئ یدوره در عرصه معمار نیو تحوالت مختلف رخ داده در ا راتییتغ

(. از 15-13 :1379 ،تمشد)حا دوره نیداده در ا تحوالت رخ هیبر پا رانیا یاسالم یمرتبط با آن در معمار میلحاظ شکل، کارکرد، نحوه اجرا و مفاه

اران ایجی که معمیر و نتجمله مساجد شاخصی که سیر تحول معماری سلجوقیان را می توان در آن به خوبی مشاهده کرد مسجد جامع زواره است. تاث

می کند. به  ی نمود پیداص معماردیگر( در این اثر شاخ سلجوقی بر پیکره ی معماری ایران گذاشته اند )به لحاظ عناصر تزیینی، مصالح نقشه، و موارد

زیزپور، بوده است)ع ثیرگذارگونه ای که سبک معماری آن به طور مستقیم و غیر مستقیم بر دیگر مساجد هم عصر خود و حتی دوره های بعد از آن، تا

واره است. مسجد جامع ز ورت کویر مرکزی ایران قرار گرفتهکیلومتری شمال شرقی اصفهان و در مجا 133(. شهر زواره در 13: 1392صالحی کاخکی،

: 1392ی،حی کاخکدر مرکز شهر بین بازار و بازارچه ای قرار گرفته و نمای خارجی آن را جداری از آجر تشکیل می دهد )عزیزپور و صال

، ه است)کیانیسجد گردیدمن ظهور اسالم تبدیل به (. مکان فعلی مسجد جامع زواره در عهد باستان، آتشکده ای بوده است که در زما2()تصویر118

هد)عزیزپور و صالحی هجری قمری را نشان می د 564(. طبق شواهد موجود درباره ی تاریخ ساخت مسجد، کتیبه ی تاریخدار صحن، رقم 1368:276

 (. 120: 1392کاخکی،

 
 (isfahan.irib.irمسجد جامع زواره. منبع: ) -2تصویر

 مسجد جامع اصفهان
 که ستا نصفهاا شهر یهابنا  ترین مهمو ترین  کهناز  یکی د،شو می هنامید نیز عتیق جامع مسجد که ینه(آد) جمعه مسجد یا نصفهاا جامع مسجد

رود .  یـم رماـش به انیرا مسجد ترین رگبز  ،مربع متر 2300 اـب رـبابرای  هترـگس اـب امعـج جدـمس. سدر می یانعباسق . و در دوره .ه 158 هـبآن  دمتـق

 نمواپیردار در  ستا نتوس یاــه  نتاــشبسدارای  هــک هدــش کیلــتش کلــش تطیلــمس یـحاطراز  لیهاو مساجد یگرد نهمچو مسجد نخستین یبنا

و دو  ها نایوا با هااسر نمیاو   اه نشبستا دهساو  پیوسته یاـفض هـگون دینـب ؛دـش تبدیل نیایوا رچها به مسجد ،بعد یها. در دوران  دهبو رگبز صحنی

 ن،یلخاناا ن،اسلجوقیدوره  زــنی و ناــیلمید ناــمز اـتو  یــعباس یاــخلف هـب طوــمرب تـسا هدـمان یاـبرجآن  ریمعمااز  نچهآ شد. گسسته هماز  گنبد

 ند.ا دهوــب هیمــساز آن  یــبخش اختــس در یک هر که ستا نصفویاو  نمضفریا

 دخواز  ندابتو تا دکر ضافها دمسج یبنا بهرا  هایی  بخش  حکومتی رـهآن،  ذهبیـمو  یـسیاس شـنقو  جدـمس دیاز دهلعاا قفو تــهمیا لــلید  هــب

 یها ی سلسلهمتمااز تقریبا و  .(20: 1390 ،مینیو ا نبمانیا) زدسا هگاآ دخو ارقتدا انمیزرا از  نیندگاآ تا اردبگذ باقی بنا یندر ا ودانجا ریگادیا

 (.114 :1387،نیاپیر)  یصفوو  ریتیمو ،لجوقیـس دـعهدر  هیژو به. دشو می هیدای د کتیبهو  ثردر آن ا مسالاز ا بعد نیایرا نشاهادپا



 
 

 یالمده تحول در فرهنگ اسس زدهیس یکه نشانه ها یاست. اثر نیسرزم نیا یاز افتخارات معمار یکی و رانی)موزه( هنر انهیمسجد جامع اصفهان گنج

 یآثار معمار نیباتریاز ز یکی زشیو اسرارآم یمسجد جامع اصفهان، با عظمت خاموش، جد».  (144: 1384، ایرنیرا،در خود گرد آورده است )پ رانیا

ب محسو یز ارکان مهم معماراهمواره  ینییو سطوح تز ها هی. در مسجد جامع اصفهان الی(الدیم11تا  13 ۀپروفسور آرتور اپهام پوپ دور)« جهان است

 یریکارگ و به یشرق وانیادر  یساز همراه با نقوش مقرنس ناتییدر تز یموریت ۀسبک دور یها ( ادامة روشی. در قرن دهم تا دوازدهم )صفوگرددیم

 وعهان مجماصفه سجد جامعاجرا شده در م ناتییتز یطور کل اجرا شده است. به اطیاطراف ح وانیبا مهارت و ظرافت در چهار ا یآجر و کاش بیترک

 یرینظی و ب باجذ یارچگکپیوحدت و  ناتییتز یریکارگ . بهدینما یم یمسجد معرف یشهر و تحوالت معمار خیرا در طول تار ینییتز یاز هنرها یا

 (.213 :1381 ،یمسجد جامع اصفهان به ارمغان آورده است)سجاد یبرا خیرا در طول تار

 یاسبکوچکتر متن یها  یپبه ک یکند که درآن اشکال خود متشابه به صورت بازگشت یاستفاده م نیگزیاصل جا کیاز  رانیا یهندس یها نییتز یالگو

درت ق یدارا ریغو ص ریعالم کب نیب یتناسب موزون ۀنشان دهند ،شوند یگره شناخته م یطرح ها که به نام الگوها نی. ا(3)تصویر شوند یم هیاز خود تجز

ود ا اعتقادات خآثار که نه تنه ونهنگیاصحاب حرفه از جمله سازندگان ا یبه عبارت ای یزمان صفو یاستادکاران سنت(. 5: 2007)هنری،  هستند یتفکرفراوان

  .(4: 1385یی، وخزا انمهریدانند)ک یم لشدن به کما کیجهت نزد یقیسلوک و طر ینوع را دهند بلکه کارشان یرا در کارشان نشان م

 یزیچت به آن نتوانس یکس یبعد یچنانچه در دوره ها دیو به اوج خود رس افتیمورد توجه قرار گرفت، تکامل  یصفواز دوره  ینیگره چ

 ینتسب هنرمندان از جان ینیره چگبلکه هدف از ساخت آثار هنر  ستین رمنداحساس هن انیب ای خاص و نیتزئ کی یامر به منزله  نیا (.12)همان،دیافزایب

بتدا نگرد در ا یم ینیره چگبه آثار  نندهیب کیکه  یهنگام معرفت. نیا یبه سو گرانید تیبوده است: حرکت بر اساس معرفت خود آنها و هدا زیدو چ

رد ور برخدکه مردم  مینیب یم نیرود. بنابرا یمآن  یاندر آن به سمت مع شتریب فحصبعد با ت یول ردیگ یو به خصوص نظم آن قرار م ییبایز ریتحت تأث

 .(104: 1391ار،یشود )بخت یمبدل م یکم کم به ادراک قلب یول دریافت می کنند. یآن ادراک حس از اول

 
(5: 2007جزیه اشکال خود متشابه به کپی های کوچکتر از خود. منبع: )هنری، ت -3تصویر   



 
 

 

اصفهان مقایسه هندسه موجود در گره چینی کار شده در دو مسجد جامع زواره و  
ونکی و ده، گره صابته بری در مسجد جامع زواره،  نقوش هندسی متنوعی در ایوان و زیر طاق های ایوان دیده می شود که شامل نقوش شمسه، شمسه ی

گردیده  ت باعثغییراه این تک... است. در زیر طاق های ایوان به صورت مشخص تری شاهد تغییر عملکرد نقوش در تزیینات معماری هستیم به گونه ای 

ه می ه نیز مشاهدی برجستنقوش هم تراز با کتیبه ها، نمود پیدا کنند. به لحاظ شیوه ی اجرا تکنیک های مختلف از قبیل نقاشی روی گچ و گچبر

تند، هشت  گره دهاز جمله  (. به طور کلی و بر اساس تصاویر موجود، در این مسجد کاربرد گره های تزیینی138: 1392شود)عزیزپور، صالحی کاخکی،

-143،ی خورد)همانه چشم مو زهره، خفته و راسته زنجیره ای، شش و طبل، صابونکی، شمسه و چهار پیلی، هشت یزدی بر، و گره هشت و چهار لنگه ب

140.) 

ای بک، در خود جهای مش مسجد جامع اصفهان به صورت وسیع تری انواع طرح های گره چینی را چه در زمینه ی گچ و آجر و چه در بطن در و پنجره

ش و لی، شیهشت زهره، پ داده است. از آن جمله می توان به گره شش دوازده، طبل سرمه دان، سرمه دان دستگردان، آلت لغت کند، هشت طبل دار،

 خی از دوره یتاریلف طبل، شش معقلی، شش چهار لنگه، آالت فرفره، و گره بند رومی اشاره کرد. که هرکدام بخشی از الحاقات دوره های مخت

فوی صبه دوره ی  ی مربوطعباسیان تا صفویان هستند. از این رو، در این پژوهش آن بخش از گره چینی های مسجد جامع اصفهان که به لحاظ تاریخ

 است، لحاظ شده است و به طور کلی سه نوع گره مشترک در دو بنا انتخاب شده و مورد مقایسه قرار گرفته است.

 

 

 

 

 و چهارپیلی و گره پیلی گره شمسه -1

ی ترین گره شمسه و چهارپیلی که در واقع همان گره شمسه وصلیب است، یکی از پرکاربردترین و آشناترین گره ها در معماری اسالمی است. در ابتدای

طاق های ایوان مسجد جامع زواره ساختار هندسی این گره، چهار صلیب یا پیلی به دور یک شمسه چیده می شوند. که نمونه ی آن را می توان در زیر 

(. در این گره چینی گچبری، پیلی ها دارای تزیینات اندکی هستند و شمسه کامال ساده کار شده است. 4مشاهده کرد)تصویر  

  

      
پ: گره شمسه و چهارپیلی ایوان مسجد جامع زواره. راست: طرح هندسی گره شمسه و چهارپیلی.چ -4تصویر  

.(142: 1392صالحی کاخکی، منبع: )عزیزپور،  



 
 

 

ین طرح با هد کاربرد اهان، شاانواع گره پیلی در دوره ی صفویان در اصفهان رواج بسیار داشت. به غیر از حاشیه کشی صفه شاگرد در مسجد جامع اصف

ان طور که در روش (. هم127،126،123،121: 1365مصالح متفاوت در صفه ی درویش همین مسجد و نیز مدرسه چهارباغ اصفهان هستیم)زمرشیدی، 

ه در فرم که این صورت است. ب ترسیم و اشکال این گره قابل مشاهده است، تکامل و تنوع بیشتری نسبت به گره اولیه در دوره ی سلجوقیان ایجاد شده

 (. 5پیلی یا صلیب پیچیدگی، برش، و تغییر جهت ایجاد شده است)تصویر

 

       
یلی.صفه شاگرد، مسجد جامع اصفهان. راست: طرح هندسی گره پچپ: حاشیه کشی -5تصویر   

(.123: 1365منبع: )زمرشیدی،  

شش طبل دار گره شش و طبل درهم و گره -2  

یان، وره ی سلجوقکل در دشاین گره از چیدمان یک شش ضلعی با آلت طبل و شمسه ی ترنج دار تشکیل شده است. که نوع چیدمان کار شده با این سه 

 ( معروف است. 137: 1365به گره شش و طبل درهم)زمرشیدی،امروزه 

ییات. زیینات و جزلحاظ ت گره شش و طبل بر اساس تصاویر، در دو دوره ی سلجوقیان و صفویان هم به لحاظ ساختاری دچار تغییر شده است و هم به

ه طرح یشتر نسبت ببجزییات  گره از فرم های منعطف اسلیمی باچرا که آالت ساختار هندسی و چیدمان منسجم تری به خود گرفته و در تزیینات داخل 

ر نظر ( را باید داشیکاریکهای مسجد زواره استفاده شده است. که در این مورد ماهیت ماده و بستر مورد استفاده برای گره چینی یعنی )کاشی و 

 (.  7گرفت)تصویر

 

       

واره. راست: طرح هندسی گره شش و طبل درهم.زچپ: گره شش و طبل ایوان مسجد جامع -6تصویر   



 
 

(.141: 1392منبع: )عزیزپور، صالحی کاخکی،  

              
پ: نمای سرپایه های صفه صاحب، مسجد جامع اصفهان. راست: طرح هندسی گره شش طبل دار.چ-7تصویر   

(.139: 1365منبع: )زمرشیدی،  

گره هشت و زهره-3  

 .(8صویر()ت130: 1365)زمرشیدی، زهره، یک آلت زهره بین شمسه )هشت( و صلیب )پیلی(قرار می گیرددر گره هشت و زهره یا هشت 

      

(.139: 1365پ: گره هشت زهره. راست: آالت تشکیل دهنده گره هشت زهره منبع: )زمرشیدی،چ-8تصویر   

 

ع اصفهان در رسمی بندی ( و در مسجد جام9ار برده شده است)تصویردر مسجد زواره این طرح در  قسمت زیرطاق ایوان به صورت یک نوار پهن به ک

 (. 10صورت ترکیبی با گره سرمه دان سلی در زمینه ی آلت پابزی استفاده شده است)تصویر صفه شاگرد به 

 

           



 
 

پ: گره هشت زهره در ایوان مسجد جامع زواره. راست: طرح هندسی گره هشت زهره.چ-9تصویر   

(140: 1392)عزیزپور، صالحی کاخکی،منبع:   

   
ی در رسمی بندی صفه شاگرد، مسجد جامع اصفهان. راست: گره هشت زهره،سرمه دارن سلی در زمینه آلت پابزی.چپ: آلت پابز-10تصویر   

(.236: 1365منبع: )زمرشیدی،  

 

 نتیجه گیری
 یمعمار در این هنر. ستااده شده که بر پایه ی هندسه بنا نه است یرانیا یاسالم لیموفق واص یدر معمار ناتیبارز و شاخص از تزئ ینمونه ا چینیگره 

ادامه  ناتیگره در تزئ کرر ازماستفاده  ،مینیب یم یخیمختلف تار یدر دوره ها ماندهیر باقاداشته و همانطور که در آث یخاص و ممتاز گاهیگذشته جا

معمار  نیب قتیشم حقه با چک یارزش ،داشته اند ناتیتزئ نیبوه که معماران گذشته نسبت به ا یامر ارزش ذات نیا تبتوان گفت عل دیشا است. داشته

 . است بوجود آمده

ود به از خ شیاى پرى دوره همعمای میراث دار و ادامه دهنده ی تا حدوددوره صفویه که معمارى  میریگ یرا م جهینت نیصورت گرفته ا یها یاز بررس

ه گرفته است ک قرارمبنا  کی رب بایتقردر هر دو دوره  ینیدر مورد کابرد هندسه گره چ تزیینات بنا ارکه اساس کبه این صورت است. سلجوقیان خصوص 

اختار س در که میسته نیهد اشا با مطالعه ی دو بنای مورد نظر در این پژوهش بوده است. از جزء به کل دنیو هدف آنها رسروند تکاملی را پیموده 

ه مراتب ه ساختاری ببهندسی  ینات گره چینی، اشکال گره انسجام و هویت خود را حفظ کرده اند و در عین حال از ساختار ساده و ابتداییهندسی تزی

ره صفویه است، در دو نا بودهپیچیده تر و پخته تر دست یافته اند. گره چینی که در ابتدای دوره ی سلجوقی تنها محدود به گچبری و آجرکاری در ب

دان در برای هنرمن اد، راهسترش وسیعی در مصالح دیگر از جمله کاشیکاری، منبت، و ... داشته است. شاید بتوان گفت به واسطه ی همین تنوع موگ

 پرداختن به طرح ها و چیدمان های پیچیده و ترکیبی هموارتر شده است.

 

 پیشنهادات
ر آثار معاصر دلی این هنر ، جای خادر گره چینی در آثار هنری ایران از بناها تا صنایع دستیبا توجه به مطالعات انجام شده و گستره ی وسیع استفاده 

رد هنر و هندسه امکان کارب بررسی  بسیار مشهود است و تداوم آن به عنوان یک مسیر نو در حفظ اصالت هنر ایرانی قابل توجه به نظر می رسد. از این رو

ه بر می تواند ی نوظهوی معاصر مانند ارتباط تصویری، طراحی صنعتی، همچنین طراحی داخلی و دیگر هنرهاگره چینی و ظرفیت های آن در هنرها

 عنوان یک کار پژوهشی در پژوهش های آتی در نظر گرفته شود.



 
 

 
 منابع

 .الیموسسه علم معمار رو، حس وحدت: نقش سنت در معماری ایرانی، (1391بختیار، الله، ) -

ل، ه ها در تزیین های اسالمی از دیدگاه هندسه فرکتابررسی ویژگی های هندسی گر ،(1390، ستارزاده، داریوش، خورشیدیان، ساناز،)بلیالن اصل، لیال -

 .83-95فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، ص

انان)نمونه ی موردی: مسجدجامع یری تعادل در معماری مسلمشاخص های موثر در شکل گ سیربر، (1390) بمانیان، محمدرضا، امینی، معصومه، -

 .17-27، ص20سالمی، شماره مطالعات شهر ایرانی ا پژوهشی-اصفهان(، فصلنامه علمی

 ی معماری ایرانی، انتشارات سروش دانش، تهران.سبک شناس ،(1384)م،یمحمدکر ا،یرنیپ  -

 . فصلنامه گلجام ران،یآن در فرش ا ریو تأث یینماد گرا ،(1385) ن،یرحسیام ان،یساز تیچ -

.ی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهانیدر دوره سلجوق رانیا یاسالم یمعمار،(1379). یحاتم، غالمعل -  

بررسی و تحلیل تزیینات گره چینی به کار رفته در بناهای شهر تاریخی ماسوله، مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر، ، (1395حسن پور لمر، سعید، ) -

پاییز و زمستان.  25-36، ص7شماره   

  ی، تهران.انتشارات مول ،لرزاده( نیسحاستاد  تیبه روا رانیدر ا یسنت یمعمار ی)مبان ادرفته،یاز  یهنرها یایاح ،(1383، مفید، حسین،)زاده، مهناز سیرئ-

ی.گره چینی در معماری اسالمی و هنرهای دستی، مرکز نشر دانشگاه، (1365زمرشیدی، حسین، ) -  

 .رانچاپ اول، ته روستا، قیشقا یهنر یمؤسسه فرهنگ هندسه نقوش اسالمی، آموزش های فنی و حرفه ای رسمی،، (1387)صمد،  ان،یسامان -

 .25هنر گچبری در معماری ایران، مجله اثر، شماره ، (1367سجادی، علی، ) -

ابن  شةیر اندد« تجدد امثال» یو قاعدۀ عرفان یاسالم یردر معما« (ینیگره )گره چ ینقوش هندس ناتیتزئ» یقیمطالعه تطب(1397)شفیع زاده، اسداله، ِ -

 .49 -65، ص 16ی، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، شماره عرب

ی، نلخایو ا یدوران خوارزمشاه ناتیو تداوم آن در تزئ انیسلجوق یآجرکار ناتیتزئ، (1394شکفته، عاطفه، احمدی، حسین، عودباشی، امید، ) -

 ، بهار.84-104، ص  6فصلنامه ی پژوهش های معماری اسالمی، شماره 

س مقایسه تطبیقی میان گره سازی در تزیینات مساجد دوره صفویه و قاجار، کنفران، (2015صارمی، حمیدرضا، هادیان پور، محمد، محمدی، زهره، ) -

 .بین المللی انسان، معماری، تبریز

 واره، انتشارات گلدسته، اصفهان.اردستان و ز نقوش و کتیبه های مساجد جامع گلپایگان، ،(1392کاخکی، احمد،)عزیزپور، آزاده، صالحی  -

 .چاپ اول، ن،یتکوک زر یفرهنگ ،موسسهیدر معمار ینیهنر گره چ ،(1382)محبوبه، ، ریام ،اثوندیغ -

، (ینبد)با تمرکز بر کاربرد آنها در سطوح گ رمسطحیبستر غ یدگیچیساس پبر ا نهیچند زم یگره ها، (1392کسرایی، محمد حسین، نوریان، یحیی، ) -

 .علوم و فنون تهران یبا محور گنبدها، تهران، موسسه آموزش عال یسنت یو سازه ها یفناور شیهما نینخست

کتب علوم انسانی دانشگاه ها، انتشارات  نیتهران: سازمان مطالعه و تدو ی،در دوره اسالم رانیا یهنر معمار خیتار، (1374) ،وسفیمحمد  ،یانیک-

  .سمت

  دیبهشت.و بیان عددی در هنر گره چینی صفوی، کتاب ماه هنر، فروردین و ار میمفاه، (1385)،محمد،  ییقباد؛ خزا انمهر،یک -

ی تجسمی هنرها  بایز یهنرها هینشر ،کونیلیس یاهگره با ساختار شبه بلورش ینظم شبه تناوب سهیمقا ، (1391)نا،یس ،یفرامرز ، صاحب،منصور انیمحمد -

.5شماره   

، آبان. دانشگاهها )سمت( یکتب علوم انسان نیالعه و تدوسازمان مطتاریخ هنر ایران در دوره ی اسالمی: تزیینات معماری، ،(1397مکی نژاد، مهدی،) -  

 .، تهرانانتشارات روزبه ،یدهندیب یومیترجمه مهرداد ق ،یاسالم یدر معمار نییهندسه و تز، (1380)اوغلو، گل رو ، بینج -

 لد دوم.جنگاهی پیرامون نقوش اسالمی، کنگره تاریخ معماری و شهرسازی، ، (1383نوایی، کامبیز، ) -



 
 
- Henry, Richard, Pattern, Cognition and Contemplation, Exploring the Geometric ,Art of Iran, Public 

lectureat the Middle East Association on 27 April. Published in the Journal of the Iran Society, (2007) 

www.farsnews.com - 

 www.ashwood.ir - 

  - http://isfahan.irib.ir/content /زواره-جامع-مسجد/

http://www.farsnews.com/
http://www.ashwood.ir/

