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گره
با آشنایی نقوش هندسی شبکه های  در فصل پیش همراه 
فصل  این  در  آموختید.  را  نقوش  گسترش  های  شیوه  و  ترسیم 
روش های ترسیم نقوش هندسی پیچیده تر را در زمینه های متناسب 

با آن ها می آموزید. به این دسته از نقوش گره گفته می شود. 
آن  به  مربوط  و اصطالحات  عناوین  گره،  تعریف  به  ابتدا 

می پردازیم، زیرا دانستن آن قبل از رسم انواع گره می تواند در 
شناخت کلی و نتیجه مطلوب تر بسیار مفید باشد. 

١ــ گره: عبارتست از ترکیبی یکپارچه از نقش های هندسی 
متنوعی که در یک چارچوب مشخص به طور هماهنگ و مکمل 

قرار گرفته اند. )شکل های 1ــ٣ و ٢ــ٣(

شکل ٢ــ٣ــ  مسجد گوهرشاد ــ مشهد شکل ١ــ٣ــ گره هشت و زهره مربع قناس

فصل سوم

 گره 
 

 هدفهاى رفتارى: در پایان این فصل انتظار می رود هنرجو بتواند:
1ــ اصطالحات مربوط به گره را تعریف کند. 

٢ــ انواع آلت گره را نام ببرد. 
٣ــ مبنای نام گذاری آلت گره را شرح دهد. 

4ــ ویژگی های انواع گره در هنرهای سنتی ایران را شرح دهد. 
٥ــ گره های زمینٔه مربع را نام ببرد. 

٦ــ گره هشت و چهارلنگه را رسم کند. 
٧ــ گره هشت و بازوبند )شمسه هشت وچلیپا( را رسم کند. 

8  ــ گرهٔ هشت و زهره را رسم کند.
9ــ گره های زمینه مستطیل را نام ببرد. 

10ــ گره  کند دو پنج را رسم کند. 
11ــ گره کند طبل قناس را رسم کند.

12ــ گره  تند دو پنج را رسم کند. 
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٢ــ واگیره1: کوچکترین جزء قابل تکرار هر گره است که 
در یک چارچوب مشخص به روشی معین رسم می شود. واگیره 
تکرار در  از  بلکه پس  نمی رود،  کار  به  گره  اجرای  تنهایی در  به 

جهت های خاص، گره نمایان می شود. )شکل ٣ــ٣(

شکل ٥ــ٣ــ گره سرمه دان قناس )سرمه دان و چلیپا( ــ 
مسجد علی قلی آقا ــ اصفهان 

شکل ٣ــ٣ــ یک واگیره از گره سرمه دان قناس

شکل ٤ــ٣ــ واحد گره )زمینه گره( سرمه دان قناس 

1ــ کوچک ترین جزء قابل تکرار هر گره است که الزامًا یکی از آلت های اصلی گره در آن بایستی مشخص باشد.

٣ــ واحد گره )زمینه گره(: قسمتی از گره است که از 
تکرار واگیره حاصل می شود و همٔه ویژگی های گره در آن آشکار 
است. واحد گره را هم می توان به تنهایی در اجرای گره به کار 

گرفت و هم در چارچوب وسیع گسترش داد. )شکل 4ــ٣(
هنگامی که بخواهند از گره برای اجرای یک اثر هنری 
استفاده کنند، ابتدا به تناسب طول و عرِض محل موردنظر، واگیرٔه 
آن را رسم نموده و سپس با تکرار واگیره، واحد گره )زمینه گره( را 
به دست می آورند. آن گاه از واحد گره به تنهایی یا در صورت لزوم 
با گسترش آن، در تزئین یک اثر هنری بهره می برند. )شکل ٥ــ٣( 
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چارچوب برای ترسیم واگیره در انواع گره به شکل های 
مربع، مستطیل و گاه قسمتی از دایره است. 

٤ــ آلت گره: عبارتست از، هر واحد از مجموع نقوش 

هندسی که در یک زمینه )واحد گره( قرار گرفته باشند. لذا واحد 
کار در گره چینی و گره سازی را »آلت گره« گویند. )شکل های 

٦ــ٣ تا ٨ــ٣(

شکل ٧ــ٣ــ آلت گره ها، از گره سرمه دان چهار شمسه شکل ٦ــ٣ــ  ربع زمینه از گره سرمه دان چهار شمسه

سرمه دان

ترنج پنج کند

طبل
شمسه

شکل ٨ــ٣ــ گره سرمه دان چهار شمسه 
مسجد جامع ــ کرمان
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شکل 9ــ٣ــ آلت گره پابزی 

شکل ١١ــ٣ــ آلت گره ابابیل شکل ١0ــ٣ــ آلت گره کشتی

پیدایش نام آلت های گره 
هر آلت گره دارای شکل خاصی است که بنا به شباهتش 
به اشیاء طبیعی و یا دست ساخته های بشر نامگذاری شده است. 
هنرمندان با الهام گرفتن از آن چه در اطرافشان وجود داشته و به 
دلیل تشابه آن نقش با شکل طبیعی یا مصنوعی، نام همان شکل را 

بر آن آلت گره نهاده اند. 
در این راستا ممکن است یک آلت گره به چند اسم خوانده 
شود و یا برای چند آلت گره، یک نام انتخاب شده باشد و این ناشی 

از برداشت هنرمند از فضای اطرافش می باشد. 
برای آشنایی بیشتر به چند نمونه اشاره می شود. 

آلت گره پابزی، شباهت به اثر ُسم بُـز یا ردپای آن دارد. 
)شکل 9ــ٣(

آلت گره کشتی، شباهت به کشتی دارد. )شکل 10ــ٣(
و یا آلت گره ابابیل که شبیه به پرنده  ای با بال های کشیده و 

اندامی کوچک است. )شکل 11ــ٣(
با  آنها  به شباهت  با دقت در سایر آلت های گره می توانید 

دنیای اطرافشان پی ببرید.
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آلت گره ها برحسب آن که مشابه یا الهام گرفته از کدام عنصر 
طبیعی یا مصنوعی باشند، شکل و نام متفاوتی داشته و به گروه های 

زیر طبقه بندی می شوند. 
الف( آلت های گره الهام گرفته از گیاهان )شکل 12ــ٣(.
ب( آلت های گره الهام گرفته از حیوانات )شکل 13ــ٣(.

ج( آلت های گره الهام گرفته از اشیاء )شکل های 14ــ٣ 

شکل ١٢ــ٣ــ آلت های گره، الهام گرفته از گیاهان

دانه بلوط دانه بلوط یا دانۀ تندمورد یا ِسِکرونبرگ چناریفندق

 پابزی

شاهپرکموریانهابابیل

شکل ١٣ــ٣ــ آلت های گره، الهام گرفته از حیوانات

خرچنگ

دنبالهجناقی

و 15ــ٣(.
)شکل  هندسی  اشکال  از  گرفته  الهام  گره  های  آلت  د( 

16ــ٣(.
)شکل  آسمانی  کرات  از  گرفته  الهام  گره  های  آلت  هـ( 

17ــ٣(.
و( آلت های گره انتزاعی )شکل 18ــ٣(.
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                                      ُگرز                                                              ُگرز                                                      کشتی                                                کشتی

شکل ١٤ــ٣ــ آلت های گره، الهام گرفته از اشیاء 

                   کیسه سرمه دان                    سرمه دان لوز                        سرمه دان                    سرمه دان قناس                        سرمه دان                     سرمه دان مربع

                            دوک                              قرقره شاخکدار                              ماکو ُکند                                          ماکو                                            ماکو

                                کلید                                         گیوه                                       گیوه دستک دار                                 طبل ُتند                                      طبل

                              بادبادک                                     عروسک                                        فرفره                                      ترقه یا سه پری                         جفت ترقه
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شکل ١٥ــ٣ــ آلت های گره، الهام گرفته از اشیا 

                         جفت ِسگرو                                سگرو یا ِسِکرون                           چوبخط                                 چوبخط                                     چوبخط

                موج ــ مداخل یا بندرومی       بازوبندی جمع                                      بازوبندی                                       بازوبند                               بازوبند صلیب

    شکل ١٦ــ٣ــ آلت های گره، الهام گرفته از اشکال هندسی 

                     پنج باز                   پنج کند یا پنج ضلعی منتظم                 راسته لوز                  لوز یا تخمک                         گرد، مربع                    سه گوش یا ُتکه 

    شش چشم گاوی یا                  هشت                          شش طوالنی         شش ُگل اناری                       شش بندی              شش دواتی       
شش ضلعی منتظم

شش طبل یا 
شش ُشل



        ِسِکرون هشت و زهره یا زهره               ستاره سه پر یا سه لنگه       چهار لنگه شمسه                        ستاره چهارپر یا چهار لنگه                      ستاره شش پر

شکل ١٧ــ٣ــ آلت های گره، الهام گرفته از ُکرات و ستارگان

                       شمسه چوبخطی               شمسه ته ُبریده                                 شمسه ته ُبریده              شمسه هشت یا شمسه ایرانی                     شمسه ترنج

                  ستاره یا پنج پری ُتند                     ستاره یا پنج پری                          کشیده شمسه                          شمسه پا باریک                         شمسه بازوبند    

                                 پاباریک                               ِسلی شاخکدار                          ِسلی ناخنکدار                            ِسلی شاخکدار                           سه ِسلی 

شکل ١٨ــ٣ــ آلت های گره انتزاعی 

                سه ِسلی کوتاه                         ِسلی                                         سه ِسلی                                  دوِسلی                             ِسلی                             ِسلی

                                                                                                                  ترنج ُتند                    ترنج ُکند
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تعدادی واحد گـره )زمینـه گره( که بطور هم شکل و منظم 
در یک چـارچوب مشخص تکـرار شونـد را »کادر گـره« گویند. 
شکل های داخل کادر شامل نقوش هندسی )آلت های گره( است که 

شکل ١9ــ٣ــ نمونۀ کادر مشخصات گره

کادر مشخصات

واگیره

واحد گره )زمینه(

کادر گره

کد               گره لوز و چهار لنگه

در اطراف یک نقش هندسی دیگر قرار گرفته اند و چنانچه گفته   شد 
هرکدام دارای نام خاصی است )شکل 19ــ٣(.



٥0

زاویه در گره ها
باید توجه داشت که زاویه در نقوش هندسی و گره ها جایگاه 
ویژه ای دارد. همانطور که انبوه بی شمار نقوش هندسی متنوعی را 
در آثار با ارزش ایران مشاهده می کنیم، گره ها از ترکیب تعدادی 
نقش زیر بنایی به نام »آلت گره« تشکیل می شوند. هر یک از این 
تناسبات  فن  این  استادان  خالقیت  و  متمادی  قرون  طی  نقش ها 
ثابت قابل تکرار  با رعایت قواعدی  پیدا کرده اند که فقط  معینی 

هستند )شکل ٢0ــ1(.
گوشه ها در هر آلت گره، دارای »زوایایی«1 است که شکل 
هر آلت گره به تناسب آن زوایا تغییر می کند. چنانچه آلت هایی که 
در یک »زمینه گره«کنار یکدیگر قرار می گیرند از نظر زوایا کاماًل 
همخوان باشند، گره متناسب خواهد بود. )شکل٢1ــ1( چرا که 

کوچکترین خطای ترسیمی، آرایش کلی گره را برهم می زند.

کمان دایره است.
ــــــ   1   
10 

1ــ کل دایره ˚٣٦0 است که ˚٣٦، یک واحد از کل دایره، یعنی 

3
10

شکل ٢0ــ١ــ زاویۀ آلت گرۀ پنج کند

3
10

2
10

شکل ٢١ــ١ــ زاویه های کنار هم پنج کند و رأس ترنج کند

رسم گره
ترسیم کار را بر روی کاغذ »گره کشی« می گویند که شامل 
طراحی و ترسیمات فنی با استفاده از نقش های هندسی به شیوه های 

خاص است که نوعی رسم فنی در هنرهای سنتی ایران است.
به کارگیری این ترسیم ها در ساخت و تزیین انواع هنرهای 
برای  نقوش  این  رسم  می گویند.  »گره سازی«  را  ایران  سنتی 
اما از نظر مصالح و چگونگی  رشته های مختلف مشترک است 

اجرا با هم متفاوت هستند.
گره ها بسیار پردامنه بوده و از تنوع چشمگیری برخوردار 
هستند. آنچه در گره باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که هر 
گره قانون و روش ترسیم مشخصی داشته و دقت در اجرای آنها 

بر زیبایی و نظم هرچه بیشتر آن تأثیر مستقیم دارد. 
از ویژگی های گره، خاصیت زایندگی آن است، به طوری که 

از درون برخی گره ها، گره دیگری را می توان  بیرون آورد.
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شکل 22ــ٣ــ گره کُند دو پنج

شکل 23ــ٣ــ قاب خاتم،  گره کُند دو پنج
موزه مقدم ــ تهران

نمود  کُند را رسم  از گره  به عنوان مثال: می توان طرحی 
)شکل های 22ــ٣ و  23ــ٣( سپس از درون آن گره تُند به دست 

آورد. )شکل های ٢4ــ٣ و ٢5ــ٣(
شود  کند  سپس  و  تند  خود  درون  در  گره  یک  چنانچه 
به گونه ای که تمام آلت های گره را در خود به وجود آورد، »گره در 

گره« نامیده می شود )شکل 26ــ٣(.



٥٢

شکل ٢6ــ٣ــ الف( گره ُتند دو پنج به گره کند سرمه دان قناس بزرگ 
تبدیل شده )از درون پنج ُتند پنج کُند و پایه های سرمه دان به وجود آمده(

شکل ٢6ــ٣ــ ب( گره کند سرمه دان قناس بزرگ، کاربندی روی چوب

شکل ٢4ــ ٣ــ گره کُند دو پنج به گره ُتند دو پنج تبدیل شده )از درون 
پنج کُند، پنج ُتند به وجود آمده(

شکل ٢5ــ ٣ــ آینه کاری، گره ُتند ده ــ موزه مقدم ــ تهران



٥٣

همانطورکه در فصل گذشته اشاره شد، گره با توجه به روش 
ترسیم آن به دو دسته تقسیم می شود:

دستٔه اول، گره هایی که در گره سازی بسیار معمول می باشند 
و در ترسیم از سادگی خاصی برخوردارند. به دلیل نداشتن شمسه 
و سایر آلت های گره مادر در اطراف شمسه، آنها را گره های ساده1 

می نامند.

1ــ رسم گره های ساده در فصل ٢ در مبحث شبکه مطرح شده است.

شکل ٢8ــ٣ــ گسترش گره هشت و صابونک

شکل ٢7ــ٣ــ واگیره، گره هشت و صابونک

از ویژگی های گره های ساده این است که شمسه در ترسیم 
آن معموالً نقش ندارد. در این گره ها می توان از وسط یا گوشٔه 
واگیره و یا واحد گره، ترسیم را شروع کرد. چنانچه شمسه ای 
در این گره ها ایجاد شود، شمسٔه گره، مادر نمی باشد. برخی از 
گره های ساده از طریق شبکه ها نیز قابل ترسیم هستند )شکل های 

٢7ــ٣ و ٢8ــ٣(.

الف( ترسیم واگیره از طریق رسم شبکه مربع
ب( ترسیم واگیره از طریق تقسیم دایره

A B

CD
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دستٔه دیگر، گره های مادر هستند که آن را می توان در کلیٔه 
زمینه ها ) چند ضلعی ها، دایره، بیضی، مربع، مستطیل   ( ترسیم نمود.

استفاده  مادر  گره های  از  زمینه ها  پُرکردن  برای  معموالً 
می شود. از ویژگی های گره های مادر این است که حرکت اولیه با 

شکل 30ــ٣ــ گره کُند سرمه دان      شکل ٢9ــ٣ــ گره مادر )گره کُند سرمه دان(
مسجد سید ــ اصفهان ــ  سدۀ ١٣ هـ. ق

زمینه
چنان که پیش از این گفته شد چارچوب رسم گره را زمینه 
گویند و از متداولترین زمینه ها می توان به مربع و مستطیل )بسته به 

نوع گره( اشاره نمود.

تمرکز در وسط واحد گره یا همان شمسه می باشد و آلت گره های 
دیگر در اطراف آن قرار می گیرند. شمسه اولین و مهمترین عامل 
در ایجاد گره  است که در اطراف آن آلت هایی مانند، ترنجی، طبل، 
دانه بلوط و … نقش آفرینی می کنند )شکل های ٢9ــ٣ و 30ــ٣(.

در اینجا رسم برخی از گره ها در چارچوب )زمینه( مربع و 
مستطیل آموزش داده می شود )شکل 31ــ٣(.
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شکل 31ــ٣ــ انواع گره ها از نظر زمینهٔ ترسیم

گره های زمینٔه مستطیلگره های زمینٔه مربع  
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الف( گره های زمینه مربع: از معروفترین گره های زمینه 
مربع می توان به گره های زیر اشاره نمود.

گره هشت و چهار لنگه )شکل 33ــ٣(، گره هشت و بازوبند 
)شکل ٣8ــ٣(، گره لوز و چهارلنگه )شکل 19ــ٣( گره هشت و 
ِسلی )شکل 41ــ٢(، گره هشت و زهره )شکل 2ــ٣(، گره سرمه دان 
و چلیپا )شکل ٥  ــ٣( و … گره های زمینه مربع بیشتر از طریق رسم 
کمان و اتصال نقاط طالیی کمان با قطرها یا خطوط میان اضالع 

به دست می آید.
مربع  زمینه  گره های  از  نمونه  چند  ترسیم  به  اینجا  در 

می پردازیم.
١ــ گره هشت و چهار لنگه

مراحل ترسیم واگیره
مرحلۀ ١: مربع ABCD را به اندازه دلخواه رسم نمایید. 
سپس اقطار مـربع را رسم نموده و از وسط هـر  ضلع به ضلع مقـابل 

عمود نمایید تا نقاط A1B1C1D1 به دست آید.

مرحلۀ ٢: به مرکزیت O و شعاع OA1 دایره ای رسم کنید 
تا اضالع مربع را در نقاط A1B1C1D1 قطع نماید.

نقاط  قطرها  با  دایره  کمان  تالقی  محل  در   :٣ مرحلۀ 
HGFE به دست می آید. این نقاط را به ترتیب به یکدیگر متصل 
شود.  حاصل  لنگه  چهار  و  هشت  گره،  واگیره  یک  تا  نمایید 

)شکل 32ــ٣(

شکل 32ــ٣ــ مراحل ترسیم یک واگیره از گره هشت و چهار لنگه

مرحله ١

مرحله ٢

مرحله ٣

o

o

o
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شکل 34ــ٣ــ گره هشت و چهارلنگه 
کاسه نقاشی و طالکاری روی لعاب ــ قطر 23/5 سانتی متر ــ کاشان ــ سده ٦ هـ. ق

شکل 33ــ٣ــ گسترش گره هشت و چهارلنگه
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شکل 35ــ٣ــ گره هشت و چهارلنگه 
مکتب تبریز ــ خمسه نظامی ــ سدۀ 10 هـ. ق

شکل 36ــ٣ــ گره هشت و چهارلنگه   
 مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی ــ اردبیل ــ سدۀ ١١ هـ.ق
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٢ــ گره شمسه و بازوبند )شمسه و چلیپا(
مراحل ترسیم واگیره

مرحلۀ ١: مربع ABCD را به اندازه دلخواه رسم نموده، 
قطرهای مربع را رسم کنید، سپس وسط اضالع مجاور را به دست 

آورده به یکدیگر وصل نمایید تا مربع A1B1C1D1 به دست آید.

 AA1 و به اندازه D و C ،B ،A مرحلۀ ٢: به مرکزیت نقاط
کمان بزنید تا قطرها را در نقاط GG1G2G3 قطع کند.

مرحلۀ ٣: به مرکزیت نقاط C1 ،B1 ،A1 و D1 و به اندازٔه 
 E1، E را در نقاط A1B1C1D1 کمان بزنید تا اضالع مربع AA1

 F ،E3 ،E2 ،F3 ،F1 و F2 قطع نماید. 

مرحلۀ ٤: نقاط E  وF را به G وصل می کنیم سپس به همین ترتیب 
نقاط  E1 و F1 را به E2 ،G1 و F2 را به E3 ،G2 و F3 را به G3 متصل می کنیم.

)شکل ٣7ــ ٣ تا 42ــ٣(

مرحله ١

مرحله ٢

مرحله ٣

مرحله ٤

شکل 37ــ٣ــ مراحل ترسیم یک واگیره از گره شمسه بازوبند )شمسه و چلیپا(

o o 

o 

o 

o 



٥9

شکل 39ــ٣ــ گره شمسه و بازوبند کاسه سفالی

شکل 38ــ٣ــ گسترش گره شمسه و بازوبند )شمسه و چلیپا(

شکل 40ــ٣ــ گره شمسه و بازوبند، نگارگری    
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شکل 42ــ٣ــ گره شمسه و بازوبند   
بافته ابریشمی ــ ساسانی

شکل 41ــ٣ــ گره شمسه و بازوبند    
کاشی با نقاشی زرین فام ــ تهران ــ موزۀ مقدم

3ــ گره هشت و زهره
مراحل ترسیم واگیره

 C و A را رسم کرده و زاویه های ABCD مرحلۀ ١: مربع
را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید. خطوط قاعدٔه زاویه های 

A و C را به گونه ای رسم کنید تا قطر DB را قطع کند.

مرحلۀ ٢: نقطٔه میانی خط AB را به دست آورید )از طریق 
رسم نیمساز یا تقسیم پاره خط به دو قسمت مساوی(. حال به اندازٔه 
 C به دست آید. از رأس A2 کمانی بزنید تا نقطٔه A از رأس AA1

نیز با همان شعاع کمانی بزنید تا ضلع های BC و DC را به ترتیب در 
نقاط C1 و C2 قطع کند. مطابق شکل مرحلٔه ٢ نقاط به دست آمده 
از تقاطع مربع قناس A1A2C1C2 با خطوط قاعدٔه زاویه های C و 

A را نامگذاری کنید. 

C۲

A۲

F

F۱ F۲

E

E۱E۲

مرحله ١

مرحله ٢

1

1
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شکل 43ــ٣ــ الف( مراحل ترسیم یک واگیره از گره هشت و زهره

شکل 43ــ٣ــ ب( گسترش گره هشت و زهره

C۲

A۲

F

F۱ F۲

E

E۱E۲ G

G۱

C۲

A۲

F

F۱ F۲

E

E۱E۲ G

G۱

D۲

D۱

K۱

K۲

مرحله ٣

مرحله ٤

مرحلۀ 3: به ترتیب خطوط C1F2 ، A2E2 ،A1E و FC2 را 
رسم کنید. اکنون خط E1E2 را رسم کرده و امتداد دهید تا قطر 
DB را در نقطٔه G قطع کند. همچنین خط F1F2 را رسم کرده و 
 G1 به E قطع کند. نقطٔه G1 امتداد دهید تا همان قطر را در نقطٔه
را به گونه ای وصل کنید که از نقطٔه E1 عبور کند. نقطٔه F به G را 

نیز به گونه ای وصل کنید  تا از نقطٔه F1 عبور کند.

مرحلۀ 4: ادامٔه خط E2G را به شکل خط چین امتداد دهید 
تا خط C1A1 را در نقطٔه K1 قطع نماید. همین کار را در امتداد 
خط FG انجام دهید تا نقطٔه K به دست آید. همچنین نقاط D1 و 
D2 به ترتیب از امتداد خط F2G1 و EG1 به دست می آیند. خط کش 

به ترتیب از  را در امتداد نقاط FD2 و E2D1 قرار داده و خطی 
نقطٔه D2 رسم کنید تا ضلع AD را قطع کرده و خط دیگر از نقطٔه 
D1 ضلع DC را قطع نماید. این دو خط عمود بر یکدیگر هستند 

و یکدیگر را در نقطه ای بر روی قطر DB قطع می کنند. همین کار 
را در زاویٔه مقابل انجام دهید و از امتداد نقاط K1 و K دو خط 

عمود بر هم رسم کنید )شکل های 4٣ــ٣ الف و ب(.

1

1

1

1
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ب( گره های زمینۀ مستطیل: ترسیم گره هایی که از طریق 
زمینه مستطیل به دست می آیند کمی پیچیده تر از دیگر نقوش است. 
منظور از زمینه مستطیل، مستطیل های خاصی است که در فصل 

اول روش ترسیم آنها را آموختید.
معروفترین گره های زمینه مستطیل، به گره ده معروفند.گره 
ده یکی از مرسوم ترین و پرکاربردترین انواع گره است. گره ده به 
گره ای گویند که دارای شمسه ای َده پَـْر باشد و ده ترنج گرداگرد 
آن قرار داشته باشند که شامل: گره کُند ده و گره تُند ده می باشد.

شش نوع گره کند ده می توان رسم کرد که شامل گره های 
زیر می باشند: 

1ــ گره »کُنِد دو پنج« یا »ام الگره« )شکل 45ــ٣(.
٢ــ گره کُنِد »طبل قناس« )شکل 49ــ٣(.
٣ــ گره کُنِد »سرمه دان« )شکل 50 ــ٣(.

4ــ گره کُنِد »قناس کوچک« )شکل 52 ــ٣(.
٥  ــ گره کُنِد »سرمه دان چهار شمسه« )شکل 54 ــ٣(.
٦  ــ گره کُنِد »سرمه دان قناس بزرگ« )شکل 56  ــ٣(.

همچنین پنج نوع گره تُند ده رسم می شود که شامل: 
1ــ گره »تُند دو و پنج« )شکل ٥9 ــ٣(

٢ــ گره تُند »طبل قناس پابزی« )شکل 63  ــ٣(
٣ــ گره تُند »طبل پابزی« از »سرمه دان چهارشمسه« )شکل 

65  ــ٣(.
تُند »پابزی دو برگ چناری« از »کُنِد سرمه دان«  4ــ گره 

)شکل ٦7  ــ٣(.
کوچک«  قناس  »سرمه دان  از  بلوط«  »دانه  تُند  گره  ٥  ــ 

)شکل 68  ــ٣(.
به دو روش رسم کرد. روش  برخی از گره ها را می توان 
اول: رسم مستقیم گره و روش دوم: رسم گره براساس گره ای دیگر 

)تُند کردن گره کُند یا همان گره در گره( انجام می شود.
در اینجا به شیوه ترسیم چند نوع از انواع گره های کُند و 

تند می پردازیم. 
١ــ گره کُند دو پنج »ام الگره١  « 

مراحل ترسیم واگیره
مرحلۀ ١: عرض زمینه مستطیل را به اندازه دلخواه در نظر 
بگیرید، سپس از دو سر آن دو خط عمود اخراج نمایید. زاویه های 
A و C را به پنج قسمت مساوی )18 =   5 ÷90( تقسیم نموده و 

خطوط قاعده را رسم نمایید.٢

1ــ از آنجایی که انواع گره های ده براساس این گره رسم می شوند، گره ُکند دوپنج به »ام الگره« شهرت یافته است.
٢ــ مراجعه به رسم مستطیل براساس تقسیم زاویٔه قائمه به پنج قسمت مساوی در فصل اول

مرحله ١

مترین
1ــ واحد گره، شمسه و بازوبند را رسم نمایید. آن را در ٦ واگیره گسترش دهید.

٢ــ واحد گره، هشت و چهارلنگه را رسم نمایید. آن را در ٦ واگیره گسترش دهید.
٣ــ با راهنمایی هنرآموز خود، یک نمونه گره، زمینه مربع را در آثار تاریخی شناسایی و واحد گره آن را رسم نمایید.
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مرحله ٢

مرحله ٣

مرحلۀ ٢: سومین خط قاعده را با رسم قطر دیگر مستطیل 
به دو قسمت مساوی تقسیم نمایید تا نقطه E به دست آید. از نقطه 
E عمودی خارج کنید تا اولین خط قاعده از زاویه A و C را قطع 
نماید. نقاط F و G به دست می آید. خط دوم قاعده نیز در نقاط 
F1 و G1 قطع می شود. خط GF به عنوان خط محوری گره کند 

دو پنج به حساب می آید.

مرحلۀ 3: به مرکز A و شعاع AF، کمان بزنید. این کمان 
خط سوم قاعده و ضلع AD را به ترتیب در نقاط A2 و A4 قطع 
 AB کمانی رسم کنید تا ضلع AF1 می کند. به همان مرکز و شعاع
را در نقطٔه A1 قطع کند، سپس به همان مرکز و به شعاع AE کمانی 
 A3 و B1 را به ترتیب در نقاط AD بزنید تا خط اول قاعده و ضلع

قطع کند. همین عمل را بر روی زاویه C نیز انجام دهید.
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شکل 45ــ٣ــ  گره کُند دو پنج

مرحله ٤

شکل 44ــ٣ــ مراحل ترسیم واگیرۀ گره کُند دو پنج

مرحلۀ ٤: نقاط A1 به A2 ،F به A3 را در امتداد هم متصل 
 B1 را طوری به A2 .وصل کنید B3 رابه A4 نمایید. سپس نقطه
وصل کنید که از نقطٔه F1 گذشته و امتداد آن ضلع BC را در نقطٔه 
B4 قطع کند. سپس نقطهA1 را به B2 متصل نموده و همین عمل 

را بر روی زاویه C نیز انجام دهید )شکل 44ــ٣(.

پس از انجام این مراحل خطوط اصلی واگیرٔه این گره قابل 
مشاهده است و پس از گسترش می توان گره را در سطح وسیع تر 

اجرا کرد )شکل های 45ــ٣ و 46ــ٣(.
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٢ــ گره کند طبل قناس
مراحل ترسیم واگیره

زمینه  عرض  ام الگره،  اول  مرحله  رسم  همانند   :١ مرحلۀ 
مستطیل را به اندازه دلخواه در نظر بگیرید. سپس از دو سر آن، 
دو خط عمود خارج نمایید. زاویه های A و C را به پنج قسمت 
مساوی تقسیم نموده و خطوط قاعده را رسم نمایید. خطوط تقسیم 
قاعده مطابق شکل باید ادامه یابند. خطوط اول و سوم قاعدٔه زاویٔه 

A در نقاط M و N خطوط قاعدٔه زاویٔه C را قطع می کند.

شکل 46ــ٣ــ  گره کُند دوپنج ــ بازار هنر ــ اصفهان

N 

M

مرحله ١
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N 

M

F۱

F

F۲

E

E۱

E۲

N 

M

F۱

F

F۲

E

E۱

E۲

G۲ G۱

C۳ C۱

A۲

C۲

A۳A۱

H۱ H۲

K

K۱

۱

مرحله 2

مرحله 3

مرحلۀ 2: عمود منصف ضلع AD )طول مستطیل( را رسم 
کنید. تا خط قاعده اول را در نقطه E قطع کند.

خط ED را رسم کنید. همین عمل را، با رسم عمودمنصف 
طول BC انجام دهید. نقطٔه F را به B وصل کنید.

این خطوط را ادامه داده تا خطوط قاعده دوم و سوم را 
به ترتیب در نقاطF1 ،E2 ،E1 و F2 قطع نمایند.

مرحلۀ 3: به مرکز A و به شعاع AE1 و AE2 کمان هایی رسم 
کنید. همین کار را در رأس مقابل )C( انجام دهید. از تقاطع این 
 ،A2 ،A1کمان ها با ضلع های مجاور مستطیل مطابق شکل نقاط
A3 و C2 ،C1 و C3  به دست می آید. از برخورد کمان CF1 با یکی 

از خطوط قاعدٔه زاویٔه C نقطٔه G1 و از برخورد کمان CG با یکی 
دیگر از خطوط قاعدٔه زاویٔه C نقطٔه G2 را مانند شکل نامگذاری 
 H2 و H1 نیز همین کار را کرده و نقاط )A( کنید. در زاویٔه مقابل
را نامگذاری کنید. اکنون خط G1G2 را رسم کرده و امتداد دهید 
تا خط AD را قطع نموده و خط H1H2 را نیز رسم کرده تا خط 
BC را قطع کند. به ترتیب خط H1A2 ،E2A3 ،F2C3 و G1C2 را 
رسم کنید. حال از نقاط A1H2 خطی را رسم کرده و امتداد دهید 
تا خطی که از نقاط C2F می گذرد را در یک نقطه قطع نماید نام 

نقطه های به دست آمده را K و K1 بگذارید.
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شکل ٤7ــ٣ــ مراحل ترسیم واگیره گیرۀ کند طبل قناس
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M

F۱
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F۲
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G۲ G۱

C۳
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C۲

H۱

۱ ۳

H۲

K

K۱

۱

مرحله 4

مرحلۀ 4: از نقطٔه A3 به موازات KC2 خطی را رسم کنید 
تا خط FB را در یک نقطه قطع کند. از نقطٔه C3 نیز خطی را به 
موازات K1A2 رسم کنید تا خط ED را در یک نقطه قطع کند. 
اکنون خط FB و ED را تا نقاط یاد شده به شکل ممتد رسم کنید.

در ادامه نمونه هایی از کاربرد گره های کُند ده و واحد گره 
آنها را مشاهده می کنید )شکل های 48ــ٣ تا 56 ــ٣(.

شکل 49ــ٣ــ  گره کُند طبل قناسشکل 48ــ٣ــ  گره کند طبل قناس
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شکل 50 ــ٣ــ  گره کُنِد سرمه دان

شکل 53  ــ٣ــ  گره کُنِد سرمه دان قناس کوچک    شکل  52     ــ٣ــ  گره کُنِد سرمه دان قناس کوچک
سردر مدرسۀ دارالفنون ــ تهران ــ سده ١٣ هـ. ق

شکل 51 ــ٣ــ  گره کُند سرمه دان ــ بارگاه حضرت رضا)ع( ــ ایران طالی نادری ــ مشهد
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شکل 57  ــ٣ــ  گره کُنِد سرمه دان قناس بزرگ ــ کاشیکاری   

شکل 55  ــ٣ــ  گره کُنِد سرمه دان چهارشمسه    شکل 54  ــ٣ــ  گره کُنِد سرمه دان چهارشمسه
نمای بیرونی ــ بنای گنبد سبز ــ مشهد

شکل 56  ــ٣ــ  گره کُنِد سرمه دان قناس بزرگ



٧0

٢ــ گره ُتند دوپنج )ده ُتند(
مراحل ترسیم واگیره

مرحلۀ ١: همانند مرحلٔه اول از رسم واگیرٔه گره کُند دو پنج 
عمل کنید، سپس به مرکز A و C و به شعاع نصف خط AC کمان 
بزنید. قطر DB را رسم کنید تا سومین خط قاعده را در وسط قطع 

نماید. اکنون نقاط را مانند شکل نامگذاری کنید. 

مرحله ١

مرحله ٢

مترین
1ــ واگیرٔه گره کُند دوپنج را رسم نموده و با 4 بار تکرار واحد گره را به دست آورید.

٢ــ با راهنمایی هنرآموز خود، ٢ نمونه از گره کُند دو پنج را در آثار تاریخی یا صنایع دستی شهر خود شناسایی کنید.
٣ــ یک نمونه از انواع گره کُند را در آثار تاریخی شناسایی و واگیره آن را رسم کنید.

مرحلۀ ٢: از نقاط E و G به موازات خط AD و BC دو 
عمود رسم نمایید تا نقاط F و H بر روی دومین خط قاعدهٔ زوایای 
A و C به دست آید. خطوط EF و GH خطوط محوری این رسم 

هستند. نقاط به دست آمده را مانند شکل نامگذاری کنید. 
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  AF2، AF1، AF و شعاع A مرحلۀ ٣: کمان هایی به مرکز
و AF3 رسم کنید. بر روی زاویه C نیز همین عمل را انجام دهید. 

نقاط به دست آمده را مطابق شکل مرحله ٣ نامگذاری کنید.

شکل 58  ــ٣ــ  مراحل ترسیم واگیرۀ گره ُتند دو پنج )ده ُتند(

F٤

H٤
E٤

F٤

H٤
E٤

مرحلۀ ٤: نقاط زیر را به ترتیب به یکدیگر متصل نمایید از 
 ،D1 به E2 و از E1 به C1 از نقطه ،A1 به G2 و از G1 به B2 نقطه
 ،G1 به E2 و از G2 به E1 از نقطه ،F3 به B و از H3 به D از نقطه
 ،D4 به F و از B4 به H از نقطه ،D4 به D2 و از B4 به B1 از نقطه
 ،H3 به H5 و از F3 به F5 از نقطه ،C2 به H و از A2 به F از نقطه
از نقطه B1 به G3 و از D2 به E3، از نقطه G3 به G4 و از E3 به 
 B2 و از F5 به D1 از نقطه ،E4 به C2 و از G4 به A2 از نقطه ،E4

به H5 متصل نمایید )شکل 58  ــ٣(.

مرحله ٣

مرحله ٤

در ادامه چند نمونه از کاربرد گره های تُند به همراه ترسیم 
واحد گره آن را مشاهده می کنید )شکل های ٥9 ــ٣ تا 68 ــ٣(.
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شکل 60  ــ٣ــ  گره ُتند دوپنج شکل 59  ــ٣ــ  گره ُتند دوپنج )ده ُتند(
مقبره سید ــ اصفهان

شکل 61  ــ٣ــ  گره تند دوپنج یا ده تند )خطوط قرمز( 
به دست آمده از کند دوپنج

شکل 62  ــ٣ــ  گره تند دوپنج )ده ُتند(   
آرامگاه آقا ــ دوره قاجاریه، بخشی از گچ بری دیوار ــ تهران
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شکل 63  ــ٣ــ  گره تُند طبل قناس پابزی )خطوط قرمز( 
به دست آمده از گره کُند طبل قناس )خطوط سیاه(

شکل 64 ــ٣ــ  گره ُتند طبل پابزی    
مسجد لرزاده ــ سقف شبستان ــ تهران

شکل 65  ــ٣ــ  گره تُند طبل پابزی )خطوط قرمز( 
به دست آمده از گره کند سرمه دان چهارشمسه

شکل 66  ــ٣ــ  درب چوبی ــ گره ُتند طبل پابزی
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شکل 67  ــ٣ــ  گره ُتند پابزی دو برگ چناری )خطوط قرمز( 
به دست  آمده از گره کُند سرمه دان

شکل 68  ــ٣ــ  گره ُتند دانه بلوط )خطوط قرمز( 
به دست آمده از گرهٴ کُند سرمه دان قناس کوچک

مترین
1ــ واگیرٔه گره تُند دوپنج یا ده تُند را رسم نمایید. با 4 بار تکرار آن واحد گره را به دست آورید.

٢ــ با ُخردکردن گره کند دو پنج، گره تُند دوپنج را به دست آورید.
٣ــ با راهنمایی هنرآموز خود ٣ نمونه گره تند را در آثار تاریخی و یا صنایع دستی شهر خود شناسایی کنید.

4ــ یک نمونه از گره تند ده شناسایی شده در تمرین ٣ را انتخاب و واگیرٔه آن را رسم کنید.

1ــ گره را تعریف کنید.
2ــ واگیره را تعریف کنید.

3ــ واحد گره را تعریف کنید.
4ــ علت نام گذاری آلت گره ها را با ذکر نمونه شرح دهید.

5  ــ ویژگی های گره ها را در هنرهای سنتی شرح دهید.
6   ــ گره های زمینه مربع را نام ببرید.

7ــ گره های زمینه مستطیل را نام ببرید. 

پرسش ها
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شکل 69  ــ٣ــ شبکه مربع از زمینه های خط معقلی

شکل 70  ــ٣ــ کاربرد معقلی در بنا ــ آرامگاه آقا ــ تهران

مطالعهٔ آزاد

معقلی
رسم انواع نقوش و خطوط را در زمینه هایی از مربع، لوزی و مستطیل یا در شبکه های مربع، لوزی و … را 
معقلی می نامند. یکی از انواع معقلی، »خط معقلی« یا خط بّنایی است. این خط از ترسیم خطوط موازی و متقاطع در 
اشکال هندسی حاصل می شود. برخی این خط را زیرمجموعٔه خط کوفی می دانند. آنچه در طراحی این خط بسیار 
مهم است برابری و یکنواختی ضخامت خط نوشته با فواصل بین آن است. در خط بّنایی پیچیده، شاهد خط نوشته هایی 

هستیم که عالوه بر خط، فواصل بین آن نیز به صورت خط نوشته و معنا دار بوده و خوانده می شوند.
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شکل 71  ــ٣ــ کاربرد معقلی در کاشیکاری



٧٧

شکل 72  ــ٣ــ نقاشی معقلی )زمینه خوانده می شود(



٧٨

شکل 73  ــ٣ــ نقاشی خط معقلی گره دار
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شکل 74  ــ٣ــ نقش معقلی با به کارگیری شکل مستطیل در زمینه مربع
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شکل 75  ــ٣ــ نقش معقلی
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شکل 76  ــ٣ــ نقش گره دار معقلی در زمینه مربع
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شکل 77  ــ٣ــ نقش گره دار معقلی در زمینۀ مربع
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