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 مقدمه
 تزئینات ازجمله عناصر جداناپذیر بناهای سنتی بوده است. معماران و هنرمندان عالوه

ی اند. برای مزین نمودن بناها از نقوش مختلفاندیشیدهمینیز بنا ۀ بنا به زیبایی بر ساز
 ستندههای گوناگونی شده است. این نقوش دارای فرمازجمله نقوش هندسی استفاده می

ه گر»باشند. های ترسیم گوناگونی میاساس مهارت و دانش طراح دارای روش رکه ب
، بریتوان در گچمعروف است را می «ام الگره»یا  «مادر گره»که به  «کند دو و پنج

انند . ترسیم این گره نیز مکردهای بناهای سنتی متعددی مشاهده کاری و آجرکاریکاشی
 .استتفاوتی م مرس هایها دارای روشسایر گره

 هاکه برخی از این روشدارند م متفاوتی رس هایهای هندسی روشگرهطور کلی به
است و برخی دیگر باگذشت زمان رو به فراموشی رفته است. همچنین  شدهمکتوب 

ها به دلیل تفاوت در مراحل ترسیم، سهولت ترسیم و ابزار برخی از این روش
تک  به اند. با بررسی ویژگی تککرده شتری پیداسازی رواج بیمورداستفاده در پیاده

ابی یها و دستتوان تفاوت روشها با یکدیگر میآن ۀمکتوب و مقایس مِ رس هایروش
اخص های شیافت و از سوی دیگر ویژگیتر در ترسیم دستبه یک روش بهینه و سهل

ی فراموشتوان از هرکدام مشخص خواهد شد، همچنین با معرفی یک روش نامکتوب می
 های زیر پیش رو است:این روش جلوگیری کرد. در این راستا پرسش

 ؟ردندکمیسازی گره مادر از چه ابزارهایی استفاده طراحان درگذشته برای پیاده -

 های گوناگون ترسیم گره مادر چه مزایا و معایبی دارند؟روش -

 ؟ای در فرآیند ترسیم روش نامکتوب موجود استهای نهفتهچه ویژگی -

تا به  کندمیهای ترسیم گره مادر سعی های هریک از روشاین پژوهش با تحلیل ویژگی
 .پاسخ دهدهاپرسشاین 

 پیشینه
 حساب .است کرده بندیعملی دسته و نظری بخش دو به را حساب دانش بوزجانی

 و مالیات ۀمحاسب در عملی حساب و آید از محاسبات کاغذ بر که است آن نظری
 هندسه نام به (. آنچه203ص ،شیخان و قربانی) رودمی به کار عامالتم ها وصرافی

 ۀبار در نظری ۀهندس .عملی ۀهندس و نظری ۀهندس است، بخش دو شود،می شناخته
 .است کاغذ روی هندسه بر دانش همان پس گوید،می سخن احجام و و سطوح خطوط
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۲53 

 

 است محسوسات یگرد و آجر و فلز و چوب هندسه روی دانش ۀبار در عملی ۀهندس

 اشکال و هندسه پژوهش در تاریخی، آثار شناخت هایویژگی از (. یکی77ص )فارابی،

احمدپور، و شماعی) است مصالح بر اشکال این درانداختن چگونگی هم دیگری و
گاهی از 89ص است )فارابی، معماری دانش هندسی، حیل بخش ( نخستین73ص (.آ

 تهرانی،) کمک برساند معماری از ما بیشتر شناخت به تواندمی الگوهای هندسی
 بری،گچ مانند معماری نیز، وابسته به هنرهای در بلکه معماری در تنها(. نه15ص

 اندآورده پدید را ایارزنده آثار هندسه دانش کار بردنبهبا  هنرمندان غیره، و کاریآینه
در معماری روزگار از میان هنرهای تجسّمی ، نقش هندسی، که نخست (. 2ص شفایی،)

برای انتقال  گیری دقیقویژه در مصر(، با دسترسی نداشتن به معیارهای اندازهکهن )به
، رفتکار میبهشد و تنها با ریسمان و چندپاره چوب کار برده میها بهساختمان ۀنقش

سعید ) ویز اسلیمیآهای دلکش و دلای گشت برای پیدایش نقشاهمیتی یافت و پایه
 غیره و لوزی مثلث، مانند هندسی اشکال از نیز چینی گره های(، طرح1362 مان،و پار

 هایبه صورت را آینه یا کاشی آجر، سنگ، قطعات آنها همگی که در کندمی استفاده

ها به(. پژوهشگران متعددی به بررسی گره5ص )شفایی، تراشندمی یا برندمی هندسی
مفید و رئیس زاده، ؛ 1387بروگ، ) اند خصوص گره در بناهای اسالمی پرداخته

 در این هنر استادان و است برخوردار وسیع بسیار ایدامنه از سازیگره (، هنر1384

 در را بسیاری هایگره آمیخته و خود قومی ۀسلیق با را آن اسالمی مختلف ممالک

 آالت نداد قرار از عبارت کلی به طور چینی گره .اندآورده وجود به اسالمی بناهای

(. تعدادی از پژوهشگران 1367شیدی، )زمر است زیبا و هماهنگ ترکیبی در گره
های و طرحو الگو  اندکردههای هندسی مطالعه خصوص طرحغربی بر روی تزئینات به

ها به هر یک از آن .(1987 3؛ لی،2010 2؛ کرامول،2003 1اند )بُنر،کردهها را پیاده آن
 ۀشبک روش بار اولین (1925) 4کینهام اند.وش داشتهنق روشی برای ترسیم ۀارائ

 الگوهای رشد و تولید چگونگی است. رویکردکرده ارائه  را هاچندضلعی زیرساختی

 هاینواعن تحت کینهام از مقاالتی بار در اولین غرب در اسالمی تزئینات در ایستاره
های ترسیم وشهایی از رمثال» و« طراحی الگوهای هندسی در هنرهای اسالمی»

                                              
1. Bonner 

2. Cromwell 

3. Lee 

4. Hamkin 
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( 2005) 1(. کپالن1394پور و دیگران، )امین دنبال شد «الگوهای هندسی اسالمی
رار م کرد و تقارن، دوران و تکافزارهای گرافیکی رسالگوهای تزئینی اسالمی را با نرم

است. در این میان برخی از پژوهشگران نقوشی را تنها  کردهرا در ترسیمات خود بررسی 
. در میان بسیاری اندکردهها را بررسی آن رسمهای اسالمی معرفی و روش به عنوان نقوش

شود، به ای وجود دارد که در هنر هندسی اسالم استفاده میاز نقوش مختلف، ستاره
ونی بیر ۀیک گل با حلق مشهور است. این نقش از« اسالمی ۀستار»صراحت به عنوان 
تصاویر،  ۀی از پژوهشگران به ارائا. دسته(2014 2)لی و سلیمان، تشکیل شده است

هر یک از این پژوهشگران با ترسیم مراحلی  اند.ها پرداختهها و روند ترسیم گرهروش
که  اندعرضه کردههای گوناگونی را های هندسی روشگام به گام برای هر یک از گره

 :این پژوهشگران بررسی شده استاز های ترسیم گره مادر در این پژوهش روش
(، سعید 1362) (، شعرباف1380) (، شفایی1373) ماهرالنقش (،1367) مرشیدیز

 .(1376) بوزجانی ( و1389) (، فرشته نژاد1365) (، حلی1362) و پارمان

 ام الگره( -گره مادر)گره کند دو و پنج 

ای قابل تقسیم است. تزئینات تزئینات به طور کلی به سه قسم گیاهی، هندسی و کتیبه
ها ترکیبی است از شمسه در ایران گره چینی یا گره سازی می نامند و معموالًهندسی را 

نجیب اغلو، ) اندهای چند ضلعی که در ترکیبی موزون با یکدیگر قرار گرفتهو آلت
(. گره انواع بسیار دارد، چون گره خاصیت زایش دارد و از هر گره، گره های 137ص

ها با توجه ها باشد. گرهتواند بیش از اینها مید گرهاین تعدا بر آید، بنادیگر به وجود می
شوند: گره کُند، گره تند، گره شُل، گره کند به زوایایی که دارند، به پنج گروه تقسیم می

(. چارچوب رسم گره را زمینه گویند. هر 66-65ص )امیرغیاثوند، شل و گره تند شل
کادر گره مرکب از تعدادی  شود، در واقعمخصوص به خود محدود می ۀگره در زمین

ت گره اشکال هندسی اس ۀزمینه گره است که در داخل کادر تکرار شده است. آلت یا مهر
که نام خود را از شباهتی که به اشیا طبیعی یا مصنوع دارد گرفته است. مثل آلت پا پزی، 

 (.55، ص1365)زمرشیدی،  گیوه، سرمه دان

های توان بسیاری از گرهو به دلیل اینکه می پنج است ترین گره، گره کند دوشناخته
ند خوانگره مادر یا ام الگره میرا آن دست آورد هتند و کند را با خرد کردن این گره ب

                                              
1. Kaplan 

2. Lee and Soliman 
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 کاری و فلزکاریکاری، کاشی( که در کارهای چوبی، خاتم146ص زاده،)مفید و رئیس
 (.6تا 1 های) تصویر های منشعب آن استفاده بسیاری شده استاز این گره و یا گره

   
 ۀموز گره مادر در .1تصویر
. وانک اصفهان یکلیسا

قرن )معرق -دارکاشی لعاب
 (م12

گره مادر در  .2صویرت
کاری مسجد جامع کاشی

 کرمان

 ۀموز گره آجری مادر، در .3تصویر
 وانک اصفهان یکلیسا

   
 کارگره مادر به .4تصویر

های چوبی شبکهدر رفته 
 توپر

گره مادر، مسجد  .5صویرت
 جامع اصفهان

کار رفته در گره مادر به. 6تصویر
 زاده درب امام اصفهانامام

 (2003)بنر، 

ها در هر گره رود. ابعاد و نسبت این مهرهکار میهای متفاوتی بهههای سنتی مهرگره در
 .یک دید کار رفته در گره مادر را می توان در جدولهای به. مهرهاستثابت 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOiJPk4IbMAhXBaRQKHcwVBG4QjRwIBw&url=http://www.mirasekohan.com/Gereh/Nemune gereh.htm&psig=AFQjCNHizL1uAx747uQYt1TSQ2Msl_28Hg&ust=1460469979362798
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 رفته در گره مادر کارهای بهمهره .1جدول

 شمسه
  )خورشیدی(

 

 طبل
  )تبیره(

 پنج کند
 

 ترنج
  )ترنگ(

 های گوناگون ترسیم گره مادرشیوه
 ابزار رایج در زمان ادکاران با توجه به توانمندی خود وهر یک از معماران سنتی و است

 اند چهار روش زیر ازگره مادر طراحی کردهسازی خود، روشی را برای اجرا و پیاده
های ها به روشدر اجرای گرهاند. صورت مکتوب درآمدهکه بههستند های پرتکرار روش

متفاوت، مراحل مختلفی ازجمله کشیدن خط عمود و موازی از یک نقطه، تقسیم دایره 
و امکانات برای های مساوی وجود دارد که به دلیل محدود بودن ابزار و زاویه به قسمت

دد. برای گرسازی گره پیچیده و دشوار میاین امر، بسته به تعداد این مراحل، روش پیاده
ترسیم هر یک از خطوط موازی و یا عمود همچنین تقسیم زوایا و دوایر نیاز به ریسمان 

 عنوان پرگار و خط کش بوده است.به
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 های مکتوب ترسیم گره مادرروش .2جدول

 شکل مراحل و منبع شماره

1 

لرزاده
 ،

زمرشیدی
 ،

ف
شعربا

 ،
حلی

 ،
فرشته

نژاد
 

 
؛ نامیده شود A؛ محل برخورد دو خط زاویۀ (1)شکل شود عمود'dرا بر  dخط
قسیم خطوط حاصله از ت(؛ 1پیوست)به پنج قسمت مساوی تقسیم شود  A ۀزاوی

ی رو بر عرض زمینهنامند؛ خط گیر سوم امتداد داده شود؛ زاویه را خطوط گیر می
محل برخورد خط ؛ خطی عمود گردد Bبر روی نقطه (؛ AB) جدا گردد'dخط 
BX  با خط گیر سوم نقطهC ۀاز نقطکند؛ را مشخص می C عمودی بر خطBC  

به پنج قسمت مساوی تقسیم گردد؛  Cۀزاویشود؛ د. قاب گره حاصل میرسم گرد
تداخل خط محل  م گردد. این خط، خط رمز نام دارد؛ترسی ABمنصف خط  عمود

و  Cبه مرکز آورند؛ را پدید می  F ،G ،H،Iنقاط   Cو  Aرمز با خطوط گیر زوایای
 AHو  AIهای و شعاع Aبه مرکز دایره ترسیم شود؛  CEو CF ،CGهای شعاع

خطوط  به هم متصل گردد. 3و  2، 1، نقاط 2بر اساس شکل دایره ترسیم شود؛ 
زمینه رسم شده است. تکمیل گره با  4/1 گره درگیر، رمز و دوایر پاک گردد؛ 

گیرد و سپس صورت می BC کل کادر پیرامون محور کردنقرینه  گسترش از طریق
 .شودکل شکل جدید حول محور افقی پایین قرینه می
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 شکل مراحل و منبع شماره

2 

ش
ماهرالنق

 

 
نامیده شود؛  A ۀمحل برخورد دو خط زاوی(؛ 1شکل) شود عمود'dرا بر  dخط
وط قسیم زاویه را خطخطوط حاصله از ت؛ ی تقسیم شودبه پنج قسمت مساو A ۀزاوی

دو عمود بر   Cازانتخاب شود؛  Aۀبر روی خط گیر دوم زاوی  Cۀنقطنامند؛ گیر می
 Dو  B ،Cهایزاویه؛ شود(حاصل می ABCDمستطیل )آید اضالع زاویه فرود می

طوط محل تالقی خ ۀاز نقطبه پنج قسمت تقسیم گردد؛ خطوط گیر آنها رسم شود؛ 
با خط گیر دوم   kکه در رسم شود BDموازات قطر به ، خطیD و Aاول گیر زوایای

موازات خطی به Lاز کند؛ تالقی می ADو   ABعبا اضال Iو   Lبه ترتیب در A ۀزاوی
موازات قطر خطی به  Iو از D ۀزاوی ۀموازات خط اول قاعدخطی بهK، از ACقطر 
AC کشیده شود؛ ازE  بهF ( وسطAO ) ازوصل کرده و امتداد داده شود؛F  خطی

 Hبه  Gاز کند؛ تالقی می Bۀبا خط گیر چهارم زاوی Gکشیده که در ABموازاتبه
( وصل کرده و امتداد داده تا این خط Dو  Aمحل تالقی خطوط گیر دوم زوایای)

خطوطی که در این زاویه رسم متقاطع شود؛  ADمنصف ضلع  با عمود Lۀدر نقط
 .دیگر تکرار شود ۀاویشده در سه ز



 259/ ای گره مادر...مطالعۀ مقایسه

۲59 

 

 شکل مراحل و منبع شماره

صام  3
ع

سعید
 

 
، Dبه   Aنقاط؛ دایره به ده قسمت مساوی تقسیم شودای ترسیم شود؛ در ابتدا دایره

B  بهE،C  بهF ،D  بهG،E  بهH،F   بهI،G  بهJ ،H  بهA ،I  بهB وJ   بهC  متصل
قاط متصل کرده و امتداد داده تا در ن Iبه Hو Fبه  D ،Eبه  J ،Cبه  Aنقاطشود؛ 

K ،M،N وO  عمودهایی بر خطوط (؛ 1شکل) تالقی یابندKN وOM  .رسم شود
رسم  KMو KOاز سایر نقاط دایره خطوطی موازی با آید؛ دست می کادر گره به

 شودکرده و امتداد داده تا کادر گره را قطع نمایند. زیر نقش گره ترسیم می
 گره رسم شده است های گره در زیر نقشمهرهکردن حال با پیدا (؛ 2شکل)
 .(3شکل)
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 شکل مراحل و منبع شماره

4 

جذبی به نقل از میرزا حسین ولی
اللهی

  
  Jبه مرکز نامیده شود. Jمحل برخورد این خط (؛ 1شکل) شود عمود'dرا بر  dخط

خط نصف گردد؛  H ۀدر نقط JVشعاع رسم شود؛  VNGR ۀو شعاع دلخواه دایر
R'H ۀرا کشیده و امتداد داد تا محیط دایره را در نقط N  ۀاز نقطقطع نماید؛ J 

ای از نقطه JDرا در خط  BDرا رسم کرده تا امتداد عمود  JNمرکز دایره خط 
دست  کادر ترسیم گره به AB با کشیدن خطقطع نماید؛  B ۀاخراج کرده را در نقط

 ۀدایر JBمعادل نصف  NBمساوی  JN به شعاعرسم شود؛  B سپس قطرآید؛ می
VNGR ۀرا در مرکز و ربع دایر TNC  ۀو بعد ربع دایردر گوشه رسم شود؛ CNT 

ضلعی محاطی آن و دست آوردن قوس با کشیدن پنج)را به پنج قسمت تقسیم و 
GRهای ( شعاعJL ،JN ،JM ،JG  را رسم نموده و دایرهGNC  به مرکزM  را به

رسم  BK ،BL ،BN ،BM ،BGهای همان ترتیب به پنج قسمت تقسیم و شعاع
ها را مرکز قرار ها، آنمحل تالقی این شعاع Mو  Lآوردن نقاط دست  با به شود؛

این دوایر در محل  دوایر کوچک کشیده شود. LNمساوی  LMNداده و طول 
به پنج هرکدام  NSGCFو همچنین  KSو  NX ها یعنی نقاطتالقی خود با شعاع

های منظم محاطی ضلعیپنجسپس در این دوایر شوند؛ قسمت مساوی تقسیم می
های دوایر بزرگ را قطع ها را امتداد داده تا اولین شعاع قوسرسم شود؛ اضالع آن

 .شودیسازی گره تکمیل مبا قرینهل یعنی گره کند به دست خواهد آمد؛ کند، نقش او

 های مکتوب ترسیم گره مادربی روشمقایسه و ارزیا
این  .دارندهای بسیاری فاوتتسازی گره کند دو و پنج شده برای پیادههای طراحیروش
هایی که نیاز، خطوط و دوایر و تقسیم مراحل ترسیم، ابزار مورد اساس ها را برروش

یاز است . بدین منظور نکردبندی توان تقسیمسازی نیاز است میشیوه پیاده برای اجرای
طالعات ا ها بررسی و مورد مقایسه قرارگرفته و پس از تحلیلهای روشکه تمامی ویژگی

اده روش بهینه، س اساس سهولت ترسیم بررسی نمود و به یک ها را برآمده، روشدستبه
 یافت. دست و با خطای کمتر
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 های مکتوب ترسیم گره مادرهای روشبررسی ویژگی .3جدول
شماره

 

ابزار مورد
 

استفاده
 

ش
نیاز به گستر

گ 
ره

 

ش
نیاز به زیرنق

 

مرکزگرا
1

 

گوشه
گرا

2
ص 

ب مشخ
قا

 

ض
عر

 
ص

مشخ
 

ص
طول مشخ

 

1 

پرگار
- 

ش
خط ک

 

 - ٭ - ٭ - - ٭

2 

ش
خط ک

 

 - - - - ٭ - -

3 

پرگار
- 

ش
خط ک

 

 - - - - ٭ ٭ -

4 

پرگار
- 

ش
خط ک

 

 - - - ٭ - - ٭

  

                                              
 قرار دارد.در این شیوه شمسه گره در وسط کادر  .شودده میترسیم گره از مرکز دایره شروع و سپس گستر. 1
ره ترسیم گ ۀبخشی از شمسه گره در گوش شود.ده مینقش شروع شده و گستر ۀترسیم از یک گوش . در این شیوه2

 د.شومی
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 1های مکتوب ترسیم گره مادرهای روشبررسی ویژگی .4جدول

شماره
 

دایره
خط عمود 

خط موازی 
 

تقسیم خط
تقسیم دایره 
تقسیم زاویه 
 

مراحل ترسی
شکل پایه  م
برای ترسیم

 

 مستطیل 16 2 - - - 3 6 1

2 - 3 8 1 - 
4 

)تقسیم زاویه به 
 قسمت( 5

 مستطیل 15

3 1 4 12 - 
1 

)تقسیم دایره به 
 قسمت( 10

 لوزی 7 -

4 3 1 - 1 
3 

تقسیم دایره و ربع )
 (5دایره به 

1 
)تقسیم زاویه به 

 قسمت( 5
 مستطیل 13

 ی مکتوب ترسیم گرههاهای روشژگیتحلیل و مقایسه وی
عنوان پرگار و خط کش برای رسم خطوط ها از ریسمان بهطراحان قدیم برای ترسیم گره

های ترسیم گره مادر، مراحل تقسیم زاویه، تقسیم روش اند. در برخی ازکردهاستفاده می
( که هر یک از این مراحل 1پیوست) خط، رسم خط موازی و خط عمود وجود دارد

 .هستندها و مراحل متعددی چیدگیخود دارای پی

( 1تپیوس) نداردترسیم گره مادر نیاز به تقسیم دایره و رسم خط موازی  روش اولدر 
 . در مراحل ترسیم این روش نقش موردشودمیکه این امر از مزایای این روش محسوب 

 ت.سشود و نیاز به پیدا کردن گره در میان زیر نقش نینظر با ترسیم خطوط نمایان می
که در ( درحالی3 جدول) استبرای ترسیم فقط خط کش  در روش دوم ابزار موردنیاز

(. برای رسم زیر نقش، 3 جدول) الزم استها عالوه برخط کش پرگار نیز سایر روش
ن که این امر، ترسیم گره را با ای استدر این روش نیاز به ترسیم خطوط موازی بسیاری 

نیز مانند روش دوم دارای ترسیم  روش سوم(. 4جدول ) کندروش کمی دشوار می
ها از تعداد مراحل بیشتری و در مقایسه با سایر روش استزیادی  خطوط موازی

                                              
 دهند.. اعداد نوشته شده در هر ستون تعداد اشکال مورد نیاز یا مراحل را نشان می1
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ه بندی دایره بنیازمند ترسیم خط موازی نیست اما تقسیم . روش چهارمبرخوردار است
کمتر  (. به علت تعداد ابزار4 جدول) های مساوی بیشتری موردنیاز استتعداد بخش

به علت  اما استتر ها مناسبمورداستفاده برای ترسیم، روش دوم از سایر روش
را های مرکزگبندی زاویه، احتمال وجود خطا نیز در این روش زیاد است. در روشتقسیم

وشههای گاما در روش نیست( برای تکمیل گره، نیاز به گسترش دوم و سوم هایروش)
ها معایب این روش ازکه  استریق تقارن و یا تکرار گرا نیاز به گسترش طرح از ط

 (.3جدول ) کندتر میشود و فرآیند این روش ترسیم را پیچیدهمحسوب می

به علت عدم نیاز به خط موازی و  روش اولدر های ترسیم، کلی روش ۀدر مقایس
 رو ناست و از ایتقسیم دایره و کمتر بودن تعداد مراحل کار، احتمال وجود خطا کمتر

 .اندردهاستفاده کو به همین علت در بیشتر منابع نیز از این روش  است تریروش بهینه

 روش نامکتوب برای ترسیم گره مادریک  ۀارائ
اساس توانمندی خود  های گوناگونی وجود دارد که معماران برها روشبرای ترسیم گره

اده استفاند، آموخته ته خودهای گذشهایی که از نسلروشی را ابداع کرده و یا از روش
ه زمان ب مرورها، علم و توانمندی معماران به تها همانند سایر مهار. ترسیم گرهکنندمی

خی بر صورت مکتوب درآمده است وها بهشوند. برخی از این روشفراموشی سپرده می
مروزه ا در قید حیات هستند و هاسنتی که تنها تعداد اندکی از آن دیگر در ذهن معماران

ها در مانده است. در این پژوهش محققان سالشوند، برجای افراد مسنی محسوب می
اند که با مصاحبه با هنرمندان و استادکاران های جدید بودهتالش برای یافتن روش

 دستهای بهاند. اکثر روشهای بدیع و نامکتوب کردهقدیمی سعی در پیدا نمودن روش
هایی جزئی مانند ترتیب ها تنها تفاوتند و در برخی از آنهستهای مکتوب آمده روش

 باشد.ترسیم مراحل و یا تقسیم نمودن زوایا و دوایر می

گر کاماًل های دیاند که با روشیافتهدر این میان نگارندگان به روشی نامکتوب دست
روش در این  1،استاد عباس عشاقی، . به علت کهولت سن استادکار توانمنداستمتفاوت 

 و مراحل ترسیم گره مادر توسط معمار، اندکردهترسیم، پژوهشگران چندین بار مصاحبه 

                                              
عباس عشاقی، از شاگردان استاد حسن عشاقی )پدر( و استاد مهدی عشاقی بوده است که اکنون جز هنرمندان . 1

ت ایزمئو در کاخ أی خود به همراه هیگره چینی و طراحی شبکه بوده و فعالیت های خود را زیر نظر پدر و عمو
های موجود در های پدر ایشان می توان به مرمت گرهاند. از فعالیتهشت بهشت انجام دادهو عمارت چهلستون 

 کرد.شاه اسماعیل، کاخ چهلسون، عمارت هشت بهشت و عمارت عالی قاپو اشاره  ۀمقبر
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(. 5جدول ) سازی شدصورت زیر تمامی مراحل پیادهبرداری شده است و سپس بهفیلم
 صورت مکتوب درآمده است.این روش ترسیم برای نخستین بار در این پژوهش به

 گره مادرمراحل روش ترسیم نامکتوب  .5جدول

 با نسبترا ابتدا زمینه 
عرض به طول معادل 

رسم  8000/11011
 .کنیممی

 

 بهرا عرض زمینه 
چهار قسمت 
مساوی تقسیم 

 .کنیممی

 
را رسم قطرهای زمینه 

 .کنیممی

 

قطر  4/1 ۀاندازبه 
 چهارزمینه از 

مستطیل  ۀگوش
روی طول جدا 

 ۀو نقط کنیممی
E به را F و G  را

 متصل Hبه 
  .کنیممی

 منصف عموداز وسط 
 4/1 ۀاندازبه زمینه نیز 

قطر به سمت باال و 
 و کنیممیپائین جدا 

 و Hو  Gرا به   I ۀنقط
 Fو  Eبه  را J ۀنقط

و امتداد کنیم میوصل 
تا عرض زمینه  دهیممی

 ند.نرا قطع ک
 

 یا KO ۀانداز به
LO  چهاراز 
مستطیل  ۀگوش

روی طول جدا 
 تا نقاط کنیممی
P ،Q ،R  وS به 

 دست آیند.
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 PEفاصله  ۀاندازبه 
روی طول مستطیل و به 
سمت داخل جدا 

را و این کار  کنیممی
 QF ،HSخطوط  برای

نیم کمینیز تکرار  GRو 
 Wو  T ،U ،Vتا نقاط 

سپس  د.نآی دست به
مطابق شکل را  هاهطنق

 .کنیممیبه هم متصل 

 

 به E ۀاز نقط
 ʹGG موازات

رسم خطی 
 تا عرض نیمکمی

 ۀزمینه را در نقط
Hʹ  .نایقطع کند 

کار را برای 
 Fو  H ،G نقاط

تکرار  نیز
 .کنیممی

 

 موازات به P ۀز نقطا
TQ کنیمرسم می خطی 

تا عرض زمینه را در 
 اینقطع کند.  ʹP ۀنقط
 S ،R نقاطبرای را کار 

 .مکنیمیتکرار  نیز Qو 
 

را خطوط اضافه 
مطابق شکل 

 .کنیممیپاک 
، شدهترسیم رهگ

 کند دو پنج گره
 باشد.می

 

مزایا و معایبی ها، ها دارای ویژگیروش نامکتوب ترسیم گره مادر همانند سایر روش
 اند:بررسی شده 7و  6 هایولباشد که در جدمی

 6جدول

ابزار مورد 
استفاده

ش 
نیاز به گستر

 
گره

 

ش
نیاز به زیرنق

 

مرکزگرا
1

 

گوشه
گرا

2
ص 

ب مشخ
قا

ص 
ض مشخ

عر
 

ص
طول مشخ

 

ش
خط ک

 

 - - - - ٭ ٭ -

                                              
 قرار دارد.در این شیوه شمسه گره در وسط کادر  .ودشده میترسیم گره از مرکز دایره شروع و سپس گستر. 1
ره ترسیم گ ۀبخشی از شمسه گره در گوش شود.ده مینقش شروع شده و گستر ۀترسیم از یک گوش . در این شیوه2

 د.شومی
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 7جدول

دایره
خط عمود 

خط موازی 
 

تقسیم خط
تقسیم دایره 
تقسیم زاویه 
مراحل ترسیم 
 

شکل پایه 
برای ترسیم

 

 مستطیل 10 - - 3 4 7 -

هایی (. در روش6)جدولاست در این روش ابزار موردنیاز برای ترسیم گره خط کش 
جایی مرکز دایره و یا خطا در زمان احتمال جابهبه دلیل  باشدرسم دایره که نیاز به

(. روش 7)جدول پذیر استاستفاده از ریسمان، بروز خطا به میزان اندکی امکان
م زاویه تقسی ۀ، مرحلنیستنیازمند ترسیم دایره ، که نامکتوب در مقایسه با روش دوم

برای  شود. همچنین در این روشوجود ندارد که جز مزایای این روش محسوب می
 هایتعداد خط امانقش، نیاز به تعداد زیادی خط عمود و موازی است  سازی زیرپیاده

ر شدن تحال این مراحل، باعث سختاما باایناست، ها کمتر موازی نسبت به سایر روش
کلی این روش  ۀ(. در یک مقایس7)جدول است  ها شدهروش نسبت به سایر روش این

 .رسدو در نتیجه بهتر به نظر می ترتر سادههای پیشاز روش

 رفته در این روش کاربه ۀویژ ۀاویترسیم گره مادر و ز تحلیل روش نامکتوب

 پایداری بود، نشده بنیاد دانش آکادمیک ۀپای بر معماری هنوز که گذشته هایزمان در

 بر ،بنا زیبایی فرم و بین تناسب و ساختمان هایاندازه و ابعاد فرم تزیینات، ساختمان،

 از همواره هندسه این یافت؛می انتقال نسل دیگر به نسلی از که بود ایهندسه اساس

(. 1390مهدی زاده سراج، تهرانی و ولی بیگ، ) بردمی بهره فهم و درخور ساده زبانی
معماران سنتی بدون آگاهی  .بود استواری ریاضی دارای بنیان و دقیق بسیار که ایهندسه

طور ناخواسته این دانش را های تزئینی، بههای گرهاره در طراحینظری همو ۀاز هندس
ها های آن در تمامی زوایای گرهو مضربدرجه  18طالیی  ۀاند. زاویبرده کاربه
ای که معماران بدون محاسبات و بدون رفته است. زاویه کارخصوص گره مادر بهبه

 ۀزاوی .کردندرسم میهای خود ر گرهاستفاده از نقاله با ترسیم دوایر و خطوط متقاطع د
 (نیگره چی)های طالیی در تزئینات هندسی عنوان یکی از زاویهتوان به را می درجه 18

  (.8) جدولدانست 
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 کاررفته در گره مادرزوایای به .8جدول

 نام زاویه درجه() اندازه زاویه

 

54 = 3 × 18 3, a1a 

72 = 4 × 18 3, e1e3, c1, c2, a 

90 = 5 × 18 B 
108 = 6 × 18 4, e2e4, c2, c 

144 = 8 × 18 1d 

216 = 12 × 18 2d 

ها این بوده است دانشده توسط ریاضیهای گذشته، یکی از مسائل مطرحدر زمان
های که عددی غیر صحیح را با یک کسر متعارفی معادل نمایند. نگارندگان تالش

ا به دست قاب گره مادر ر رفته در کارنسبت و کسر متعارفی به اند تا علتبسیاری کرده
 54طالیی  ۀشده و تحلیل زوایای موجود در گره مادر، زاویهای انجامآورند. با بررسی

کند. این نسبت نیز درجه( نسبت طول و عرض زمینه را مشخص می 18مضرب ) درجه
 54 ۀسازی زاویشود. لذا پیادهآیند دیده میدست میهایی که از گره کند بهدر سایر گره

ن دیگر، با داشت عبارتتواند طول و عرض زمینه را مشخص سازد. به راحتی میدرجه به
موردنظر طول به دست خواهد آمد یا بالعکس. همچنین این زاویه  ۀعرض زمینه و زاوی

درجه  54 ۀبرای پیاده کردن زاوی های گره چینی است.از زوایای بسیار پرکاربرد در مهره
 سازیولی معماران گذشته ابزاری برای پیاده شود  ستی پیادهنسبت طول به عرض قاب بای

است. تنها یکی از عملی  ۀنیاز به یک راهکار هندس نداشتند. پس ،نقاله، یعنی زوایا
بود که در اینجا برابر دست آوردن نسبت مشخصی بین طول و عرض ها بهراهکارهای آن

tanبا  نسبت طول به این همواره باید  است بنا بر 1.37638است که مقدار آن  54
سادگی میسر سازی خود این نسبت نیز بهولی پیادهبا این مقدار برابر باشد عرض تقریباً 

های چوبی، خصوص گرهویژه در کارهای ریز بهتر شدن گره بهنیست. برای دقیق
 یانب تری باید پیاده شود. این نسبت به شکل یک کسر متعارفی قابلهای دقیقنسبت

است. هوشمندی گره چینان و معماران کهن در این است که به دلیل دانش هندسی و 
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اند. الزم به ذکر رسیده 8000به  11011 ها از زمان گذشته به نسبتریاضی بسیار قوی آن
tan است که این نسبت تا چهار رقم اعشار با عدد این با داشتن  بر بنا است.برابر  54

 8به  11شده چینان نسبت طول به عرض قاب را در حالت سادهاین دو عدد عموماً گره 
 کارره بهگها برای پیدا نمودن قاب و یا طول طالیی در تمامی روش ۀاین زاوی. گرفتندمی

دوم زاویه پس از تقسیم به پنج با  ۀهای مکتوب محل تالقی قاعدرفته است. در روش
ای که این قاعده با عرض کادر زاویه .طول قاب بود ۀکنندخط عمود بر عرض تعیین

 (.9جدول) استدرجه  54 ۀکند زاویایجاد می
 های گوناگون ترسیم گره مادرکار رفته در روشطالیی به ۀزاوی. 9جدول

   

 روش چهارم روش دوم روش اول

 بندیجمع
د خو ۀاساس تجرب اند برهای هندسی، همواره سعی داشتهسازی گرهطراحان در پیاده

ین منظور تر باشد. بدو بهینه ترهای پیشین خود سادهتا از سایر روش کنندروشی را ابداع 
ها، از سازی گرهکار بردن مسائل هندسی در پیادهاساس دانش ریاضی خود و به بر

و در اجرای نقوش مراحل  کردهابزارهای مختلف مانند خط کش و پرگار استفاده 
کارمی بردند و رسم خطوط موازی و عمود به دایرهرسم  ه،مختلفی را مانند تقسیم زاوی

(. گره کند دو و 1پیوست) استهایی که هر یک از این مراحل خود دارای پیچیدگی
توجه بسیاری از طراحان بوده است.  شود موردعنوان گره مادر شناخته میپنج که به

 هایی برسند که دارایشاند به رواساس توانمندی خود، سعی کرده طراحان این گره، بر
ین گزهای پیچیده باشند و یا با جایوشترین میزان استفاده از رترین مراحل و کمکم

تر روشی بهینه را ابداع نمایند. در این میان چهار روش نسلی به نسل مراحلی ساده کردن
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به همین  و دانتر بودهها سادهیافته و مکتوب گردیده است. برخی از این روشدیگر انتقال
ره های ترسیم گ. برخی روشانداستفاده شدهبیشتری  دلیل توسط معماران و طراحان

ها دارای اند. برخی از این روششدهناشناخته مانده و حتی برخی از آنها فراموش 
کرده ز ها متمایسازی گره را از سایر روشکه روش پیاده هستندریاضی  ۀهای نهفتویژگی
نظری بر اساس تجربه، توانایی  ۀمعماران بدون داشتن دانش هندس دهدمیکه نشان  است

 اند.یافتهزمان به این روش دست  مرور و مهارت خود به

 نتیجه
عنوان پرگار در ابعاد های هندسی از طناب یا ریسمان به سازی گرهطراحان برای پیاده

این، برخی  روه ب. عالدندکراز پرگارهای چوبی در ابعاد کوچک استفاده می و بزرگ
خطای  اند تا در ترسیم گرهثابت داشته ۀبا دهان از طراحان سعی در استفاده از پرگارهایی

اره و برای مقیاس بزرگ از ریسمان تّکمتری رخ دهد. برای ترسیم خطوط از خط کش سَ
رسیم ازجمله نیاز به ت معایبی دارندهای مختلف ترسیم گره مادر . روشکردنداستفاده می

ها که احتمال خص، ترسیم دوایر زیاد و تقسیم آنطوط موازی و یا عمود از نقاط مشخ
ه و نیاز ب کندمیبروز خطا را در ترسیم گره مادر افزایش داده و روش ترسیم را دشوار 

ب ها محسوساده در ترسیم مانند خط کش، پرگار و یا ریسمان از مزایای این روش ابزار
ها مانند روش نامکتوب تنها ابزار در برخی از این روش(. همچنین 3)جدولشود می

در روش  (.6)جدول دهدنیاز خط کش بوده و این امر دقت رسم را افزایش می مورد
سل نسل به ناحتماالً که اند کار بردهرا بهنامکتوب طراحان نسبتی مشخص و خاص 

ده استفاین عدد گشته و طراحان بدون داشتن دانش ریاضی و هندسه در قاب گره از ا
که ویژگی است درجه  54 ۀ. این کسر متعارفی، بسیار نزدیک به تانژانت زاویاندکردهمی

 شود. ای در این روش ترسیم محسوب مینهفته
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 تقسیم دایره، خط و زاویه، موازی های ترسیم خط عمود وروش .1پیوست
ترسیم خط عمود

 

 
(، در ابتدا به o) ای خارج از آناز نقطه برای ترسیم خطی عمود بر یک خط

 nو  mۀرا در دو نقط ABکنیم تا خطمیم مرکز نقطه موردنظر یک کمان رس
های مساوی رسم دو دایره با شعاع nو  m ۀ. سپس به مرکز دو نقطکندقطع 

از نصف باید شعاع دوایر )کند قطع  kو  wتا یکدیگر را در نقاط کنیممی
به یکدیگر،   kو w ۀاتصال دو نقط بیشتر باشد(. با  nو mۀدو نقط ۀفاصل

 شود.م میرس  Oۀطاز نق ABخط عمود برخط 

ترسیم خط موازی
 

 
، در ابتدا (O) ای مشخصبرای رسم خطی موازی با یک خط از نقطه

به و  noو به شعاع شود میدر نظر گرفته  ABای فرضی بر روی خطنقطه
. از کندمیقطع  mۀرا در نقط ABاین کمان خط  .کنیممیکمانی رسم  nمرکز
 moبه شعاع   nۀ. سپس از نقطکنیمرسم مییک کمان  noبه شعاع  m ۀنقط

 . باشودحاصل  k ۀکه از محل تالقی این دو کمان نقط کنیممیکمانی رسم 
 .شودمیرسم  O ۀاز نقط ABخط موازی با خط   oبه kۀاتصال نقط
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ت مساوی
تقسیم دایره به پنج قسم

 

   
 3شکل 2شکل 1شکل

 کنیمرا رسم میر دایره برای تقسیم دایره به پنج قسمت مساوی در ابتدا قط
(AB شعاع عمود بر قطر .)کنیمرا رسم می (CO سپس وسط شعاع .)OB 

تا قطر را  کنیمرسم میکمانی  MCو شعاع   Mبه مرکز .کنیممیمشخص را 
رسم کمانی  CNو شعاع  C(. سپس به مرکز 1شکل) قطع نماید Nۀدر نقط

 پنجم دایره استیک  CF. کمان کندقطع  F ۀتا دایره را در نقطکنیم می
روی محیط دایره  و بر کنیممی باز CFاندازه ۀ پرگار را به (. دهان2)شکل
دایره را به پنج  Jو  C ،F ،G ،H . نقاطکنیمجدا می CF ۀاندازهایی به کمان

 (.3)شکل کنندقسمت مساوی تقسیم می

ت مساوی
تقسیم دایره به ده قسم

 

 
ابتدا دایره به پنج قسمت مساوی  برای تقسیم دایره به ده قسمت مساوی

و  CF  ،FG ،GH ،HJهایکمان ۀآمددست شود. سپس وترهای بهمیتقسیم 
CJ  کمان کنیممیبه دو قسمت مساوی تقسیم را .CK  دهم از دایره یک

روی محیط دایره  و برکنیم می باز CK ۀاندازۀ پرگار را به . دهاناست
دایره با این روش به ده قسمت مساوی  .کنیممیرسم  CK ۀاندازهایی به کمان

 شود.تقسیم می
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تقسیم خط

 

 
برای تقسیم خط به تعداد مساوی در ابتدا دو خط عمود در جهات مخالف 

اساس تعداد تقسیمات  (. سپس بر'dو  d)کنیم میاز دو سر خط رسم 
اتصال  . باکنیممیموردنظر، بر روی این دو خط عمود واحدهای مساوی جدا 

نقاط  ABقاط مانند شکل، محل برخورد این خطوط رسم شده با خط این ن
 .کندمیمشخص را تقسیم خط 

تقسیم زاویه
 

   
 3شکل 2شکل 1شکل
و کمانی رسم  دهیممی( قرار O) قائم ۀس زاویأروی ر بررا سوزن پرگار 

. به کندمشخص میرا  BوA. محل تالقی کمان با دو ضلع زاویه نقاط کنیممی
حاصل  C ۀتا نقط کنیمرسم می یکمان Oو به مرکزAO (OH )نصف  ۀازاند

دست هب  Fۀتا نقط کنیمی رسم میکمان CAو شعاع   C(. به مرکز1شود )شکل
 حاصل شودM ۀتا نقط کنیمی رسم میکمان AFو شعاع   Aآید. به مرکز

 ۀیک پنجم زاوی BOM ۀ. زاویکنیممیمتصل  Mبهرا  O ۀ(. نطق2)شکل
روی کمان  و برکنیم میباز  BMکمان  ۀپرگار را به انداز ۀ. دهانتاسقائمه 

AB ۀ کمانبه اندازBM  نقاط کنیممیجدا .N ،K  وG  ۀبه نقطراO   متصل
ند کنمیدست آمده زاویه را به پنج قسمت مساوی تقسیم ه. خطوط بکنیممی

 (.3)شکل
 


