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چکیده
هنر ساخت گره  چوبی از جملۀ هنر های وابسته به معماری است. آثار اين هنر بر اساس ساختار و 
اجزاء در فضاهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و در غنای فضای معماری نقش مؤثری 
دارد. در شهر گرگان، انواع گره چوبی از نوع پر، مشبك، يا شيشه  دار در فضاهاي همكف يا طبقات 
باال، اتاق  ها يا تاالرها، و فضاي داخلي يا مشرف به حياط، براي تهويۀ هوا، تأمين نور، جدا كردن 
فضاها، و... ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است.  دربارۀ گره مطالعات متعددی به دست 
محققان انجام شده و كتب و مقاالت زيادی در خصوص شيوۀ ترسيم انواع گره تأليف شده است. 
ليكن منابع مستندی در مورد گره  سازی و شيوه   های اجرايی آن در شهر گرگان موجود نيست. لذا 
اين مقاله ضمن پاسخ به پرسش  هايي از اين دست: نوع چوب مورد استفاده؟ انواع گره  هاي متداول 
چوبي؟ و كيفيت ساخت آالت و اتصاالت آن در شهر گرگان؟ با بهره  گيری از نقوش، تصاوير و 
مدل  سازی  های سه  بعدی، سعی در بازنمايی دقيق روش  های ساخت و تكنيك  های اجرايی مورد 
استفاده در هنر گره  سازی گرگان دارد. روش تحقيق مقاله مبتني بر مطالعات ميداني و پژوهش

 هاي كتابخانه  اي است و با رويكردي توصيفي ـ تحليلي ارائه شده است.

واژه هاي کلیدي 
گره  چينی و گره  سازی، تزيينات چوبی، معماری ايران، خانه  های تاريخی گرگان.
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1. مقدمه
ــازي از جمله هنرهايی است كه امروزه  هنر گره  چينی و گره  س
ــره، نگاره  های آذينی پرپيچ و  ــود. گ كم تر بدان پرداخته می  ش
ــت )رفيعی سرشكی، 1387: 378(  تاب در كار گره  چينی اس
ــری بر پايه اعتقادات آيينی و عرفانی و نتيجه  و گره  چينی هن
ــت )امير غياثوند، 1382: 30(.  ــاحت كثرت اس وحدت در س
ــركاری، گچبری،  ــای مختلف در آج ــازی در صورت  ه گره  س
ــت. اما آنچه در  ــی كاری، آيينه  كاری نيز متجلی شده اس كاش

خطۀ شمال بيش تر مرسوم بوده، گره  سازی چوبی است.
ــت محققان انجام  ــات متعددی به دس ــارۀ گره مطالع درب
ــده و كتب و مقاالت زيادی در خصوص شيوۀ ترسيم انواع  ش
ــت. ليكن منابع مستندی در مورد گره  ــده اس گره تأليف ش

ــازی و شيوه   های اجرايی آن در شهر گرگان موجود نيست.  س
ــده و  ــاس مطالعات انجام  ش لذا نگارندگان در اين مجال، بر اس
پژوهش های ميدانی به پرسش  هايی چون: نوعِ چوب  های مورد 
استفاده در گره  سازی چوبی؟ كاربرد انواع گره  سازی چوبی در 
ــاخت گره  هاي چوبی؟  ــيوۀ س فضاهای خانه  های گرگان؟ و ش

پاسخ داده اند.

2. بررسی نقش گره و جایگاه آن در تزیینات معماری
ــاس موضوع،  ــاری را می  توان بر اس ــته به معم تزيينات وابس
ــاختار، روش اجرا، و در نهايت نوع مواد و مصالح  به دسته  س

ــته به  ــرد. برنارد اوكين تزيينات وابس ــيم ك های مختلف تقس
ــيم كرده است كه يكی از آنها  ــته تقس معماری را به چهار دس
ــی است )اوكين، 1384: 50(. هندسه و قواعد  تزيينات هندس
ــی هم در ساختار و شالودۀ اصلی بنا به كار گرفته می  هندس

شود و هم در تزيينات آن. به عبارت ديگر هر طرح معماری ـ 
در صورتی كه ضروري باشد با دقت كافی )با مقياس ديگر و در 
مكان ديگر( تكرار شود ـ نيازمنِد به كار گرفتن هندسۀ عملی 
ــت )مولوی، 1381: 49(. شناخت هندسه و اهميت آن در  اس
ــده  ــت كه نقل ش ــاخت بنا و تزيينات معماری تا بدان جا اس س
ــت: »ابوالوفاء بوزجانی )330ـ 380ق( در بغداد جلسات و  اس
كارگاه  های عملي ای برگزار می  كرد كه نيمی از شركت  كنندگان 
ــات  آن، معمار و نيمی ديگر رياضی دانان بودند. او در اين جلس
ــيدن  ــاط بين هنر و رياضی از راه به چالش كش ــر ايجاد ارتب ب

هنرمندان و رياضي دانان با طرح مسايل مشترک تالش می  كرده 
است« )بروک، 1387: 8(. 

ــيم دايره به  ــاس تقس ــي در گره، بر اس ــات هندس تركيب
چندضلعي  هاي منظم به وجود مي  آيد. اين چندضلعي  ها آالتي 
ــرمه  دان، ترقه، پابزي،  ــج، طبل، پنج، س ــه، ترن از جمله شمس
گيوه، و... هستند كه بسته به چفت و بست  هاي مختلف، گره 

هاي متنوعي را تشكيل مي  دهند )مكي  نژاد، 1387: 80(.
نوع گره به  كار رفته در گره  سازی  ها، گاه ساده و گاه پيچيده 
است، كه اين پيچيدگی از تكرار و تركيب اشكال ساده هندسی 
ــود. سادگي و  ــيمی پيچيده ايجاد می ش ــاس قواعد ترس بر اس
روشني اشكال تجلي روح زندگي مردمي است كه ساده زيسته 
ــط و هماهنگ عناصر و  ــب و مرتب اند و تكرار متنوع و متناس
فضاها، راز اصلي ارزش  هاي بصري فضاهاي شهري و مسكوني 

شهرهاي ايران است )توسلي، 1383: 42(. 
ــاده معموالً شبكه  های سادۀ مربع، مثلث، و  در گره  های س
ــود و در طرح  های گره  چينی نيز از اشكال  لوزی ترسيم می  ش
هندسی مانند مثلث، لوزی، و... استفاده می  كنند كه در همۀ آن
ها، قطعات سنگ، آجر، كاشی يا آينه را به صورت های هندسی 
ــفايی، 1380: 5(. گاهی از خاصيت  ــند )ش می  برند يا می  تراش
تكثير گره در درون خودش استفاده می  شود كه »گره در گره« 
ــاه  گره« را به وجود می  آورد. گره  سازي انواع و زمينه  هاي  و »ش
ــت، هفتاد و دو  ــده اس گوناگوني دارد و همان  طور كه گفته ش
بطن دارد و هم  چنين توانايي زايش از درون يكديگر و به وجود 
ــس  زاده، 1389: 141(. گره  ها  ــاي نو را دارد )رئي آمدن گره  ه
ــب، نوزايی، مركزگرايی،  دارای ويژگی  های تقارن، دوران، تناس
چند اليه  ای )فولد(، مفهوم  گرايی، و نمادگرايی هستند )بليالن 

اصل و ديگران، 1390: 92(. 
ــالمی خيلی زود فراگير  ــن بنا با انواع گره در دورۀ اس تزيي
شد. نجيب اوغلو در كتاب هندسه و تزيين در معماری اسالمی 
ــت: »گره با  علت روايی هنر گره  چينی را چنين ذكر كرده اس
ــلوب  هاي متعدد طراحي  ــي نابش تنها يكي از اس زبان هندس
ــالم قرون وسطي در واكنش به  ــي است كه در عالم اس هندس
محدوديت  هايي شكوفا گرديد كه در حوزۀ شمايل  نگاري وضع 
شده بود« )نجيب اوغلو، 1380: 130(. بنابراين مهم ترين عاملی 
ــی و از آن جمله انواع گره  چينی  كه موجب شد نقوش هندس
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ــط پيدا كند، توجه به جنبۀ اعتقادی آنها  در معماری ايران بس
بوده است. اين نكته مهم است كه روش هندسی، پهنۀ وسيعی 
ــعيد و  ــازی را در اختيار هنرمند قرار می دهد )الس از بديهه  س
ــداد و رموز خاصی  ــان، 1387: 22(، اما هنرمندان به اع پارم
ــاس آن به طراحی گره می  پرداختند.  ــتند و بر اس عالقه داش
ــير  مهم  ترين بيان اين هنر و يا وظيفۀ اين هنر )گره  چينی(، س
دادن روح آدمی به سوی حقيقت است، حقيقتی كه جز كمال 
مطلق و جمال نيست. سازندگان اين آثار نه تنها اعتقادات خود 
ــلوک و طريقت جهت نزديك شدن به كمال  را، بلكه نوعی س
ــان نشان می  دهند. آنها اين اعتقاد را در گره  چينی  را در كارش
ايران به چند طريق از جمله نظم هندسی و به  كارگيری اعداد 
ــد )كيانمهر، 1385:  ــه اين هنر ابراز نموده ان خاص در هندس
ــانه و خالقيت  ــه به جنبه  های زيباشناس ــت توج 29(. در نهاي
ــط فضايی و بسط چشم  انداز را می  توان  معمارانه در جهت بس
يكی ديگر از داليل رواج هنر گره  چينی دانست. فضاي معمارانه 
ــدن حادث مي  شود، براي اين كه محدود شدن را  با محدود ش
از بين ببرد و آزاد شود، بايد دائما بسط پيدا كند؛ بسط  هايی از 
ــم  انداز و چنين است رفتار معماري  جنس نور يا از جنس چش

ايراني با فضا )حائري، 1388: 139(.

3. گره سازی چوبی و چوب مورد استفاده در گرگان
در ايران برای گره  سازی چوبی معموالً از چوب چنار، گردو، 
ــود. از اين ميان مصرف  ــتفاده می  ش نارنج، گالبی، و عناب اس
ــت. چوب چنار در مقام  چوب چنار بيش  تر از ديگر چوب  هاس
ــتون  های چوبی به كار می  رود و در ساخت در و پنجره  ها و  س
ــتفاده می كارهای تزيينی چون قواره  بری و آلت بندی نيز اس

 شود )بزرگمهری، 1389: 149(.  
چوب چنار در برابر رطوبت حساس است و در مناطق شمال 
به علت بارش زياد باران و هم چنين رطوبت زيادِ هوا، نمی  توان 
ــتفاده كرد. از  ــازی اس از اين چوب برای تزييناتی چون گره  س
ــه در اصطالح محلی به آن  ــوب درخت آزادـ  ك ــن رو  از چ اي
ــدار يا ازدار می  گويند ـ و گردو استفاده می  شود. استحكام  آس
ــيار باالست ولی كار با  ــرخ  بيد يا درخت آزاد بس و مقاومت س
ــت. از اين چوب برای ساختن در اماكن متبركه  آن سخت اس

ــتفاده می  كردند، تا سال  های دراز عمر كند )همان، 1389:  اس
150(. همۀ استادكاران در مورد استفاده از چوب آسدار توافق 

نظر دارند.

4. انواع گره  س�ازی چوب�ی و کاربردهای مختلف آن در 
شهر گرگان 

ــازی چوبی در گرگان بر اساس پر و خالی بودن فضای  گره  س
بين آالت به سه دسته تقسيم می  شود: 

4. 1.  گره  چینی مش�بک یا شباک چوبی: از بين آلت  های 
اين گره  چينی نور و هوا عبور می  كند. 

ــازی چوبی در مكان  هايی تعبيه می  شد كه  اين نوع گره  س
می  خواستند عالوه بر فراهم  كردن روشنايی آن، هوا و جريان 
باد در آن وزان باشد. بنابراين بيش  تر در دهانه باالی راهروها 
يا طبقات بااليی ساختمان به كار گرفته می  شد كه تابستان

ــين و دارای ايوان بود. اگر از گره مشبك در طبقۀ همكف   نش
استفاده شده، حكم آستانه در را دارد )تصوير 1(.

4. 2.  گره  چینی شیشه  دار: در ميان آلت های اين گره  چينی 
شيشۀ رنگی تعبيه می  شود. 

ــتفاده  اين نوع گره  چينی بيش  تر در طبقۀ همكف مورد اس
ــانی دارد و در تاالر  ــت و نقش تزيينی و نوررس قرار گرفته اس
ــتفاده  ــی مورد اس يا اتاق مركزی خانه به مثابه پنجره يا ارس
ــت. ارسي در ساختار اصلي خود از چهارچوب،  قرار گرفته اس
ــت )امرايی،  ــكيل يافته اس وادار، پاخور، پاطاق، و لنگه  ها تش
ــمت لنگه  ها انجام  ــازی چوبی در قس 1383: 109( كه گره  س
ــواردی اين نوع گره چوبی در باالی  ــد )تصوير 2(. در م می  ش
بازشوهايی كه شيشه ندارد، به عنوان روزن، نقش نورگيری را 
ــته و نيز زيبايی خاصی به فضا می  بخشد. روزن  بر عهده داش
در باالی در و گاه در دو سوی آن به منظور درآمدن روشنايی 
و هوای آزاد ساخته می  شده است و  بيش  تر آنها باز نمی  شدند 

)معماريان، 1387: 568(. 

4. 3. گره  چینی توپُر:  آلت  های اين گره با لقط چوبی همراه 
است. 
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تصوير 2. نمونۀ گره شيشه  دار در خانه  های تاريخی گرگان )عكس از: نگارندگان(.

ــران. ته ــر  كبي ــه  خان ــاالر  ت ــي(،  )ارس ــه دار  شيش ــي  چوب ــره  ــران.گ ته ــر  كبي ــۀ  خان ــي(،  )ارس ــه دار  شيش ــي  چوب ــره  گ

ــرگان. ــاني گ ــاالر خانۀ خراس ــي(، ت ــه دار )ارس ــي شيش ــره چوب ــرگان.گ گ ــري  باق ــۀ  خان ــاالر  ت )روزن(،  ــه دار  شيش ــي  چوب ــره  گ

تصوير 1. نمونۀ گره مشبك در خانه  های تاريخی گرگان )عكس از نگارندگان(.

گره چوبي مشبك جهت نورگيري و تهويه زيرزمين، خانۀ تقوي گرگان.

ــان گرگان.گره چوبي مشبك طبقۀ همكف به عنوان استانه در، خانۀ تقوي گرگان. ــري، خانۀ مفيدي ــه و نورگي ــت تهوي ــبك طبقۀ اول جه ــي مش ــره چوب گ
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ــا فضاهايی  ــمت ورودی ي ــی بيش  تر در قس ــن گره  چين اي
ــد كه دارای اهميت كم  تر بودند. اين گره  چينی  استفاده می  ش
ــه  دار ارزان  تر  نقش نورگير را ايفا نمی  كرد و چون از گره شيش
بود، در خيلی از موارد به جای گره شيشه از آن استفاده می 

شد )تصوير 3(. 
ــه، از ديرباز به همين  ــتفاده از لقط چوبی به جای شيش اس
ــت به نحوی كه شاردن سياح فرانسوی در دورۀ  منوال بوده اس
ــه مردم از چوب  ــد، »پنجره هاي اتاق  هاي عام صفويه می  نويس
ــده، اما پنجره  هاي خانۀ اعيان و بزرگان عبارت  چنار ساخته ش
ــبكه  اش شيشۀ كوچك  ــبكي است كه در هر ش از درهاي مش
رنگيني كه از اجتماع آنها نقش زيبايي پديد مي  آيد، تعبيه شده 

است« )شاردن، 1374: 875ـ 877(. 

5. شیوۀ اجرای گره  چینی و گره  سازی چوبی
5. 1. تعیین ان�دازۀ کار: ابتدا ابعاد قاب گره  چينی اندازه  گيری 
ــت كه هر گره در زمينۀ قاب ويژۀ خود  می  شود. بايد توجه داش
مرزبندی می  شود. نخستين گام بستن زمينه است و سپس آالت 

در آن پديد می  آيد )شعرباف، 1385: 6(.
5. 2. گره  چینی )طراحی و رس�م گره(: در اين مرحله، طرح 
ــه در تمام روش  های  ــود. تقريباً آنچه ك ــيم می  ش مورد نظر ترس
ــيوه  های ابداعی  ــيوه  های تاريخی و چه در ش ــيم، چه در ش ترس
محققان معاصر مشترک است، وجود يك شبكۀ زيرساختی است 
ــم گره از آن استفاده می  شود. دو روش اصلی ترسيم  كه برای رس
گره كه عموميت بيش  تری در ميان پژوهشگران دارد، روش شبكۀ 
زيرساختی شعاعی و شبكۀ زيرساختی چندضلعی نام دارد )صاحب 

محمديان، 1391: 71(.
  مراحل طراحی و رسم گره عبارت اند از:

ــر، ابتدا »واگيرۀ  ــب ابعاد محل و طرح مورد نظ الف. به تناس
طرح« رسم مي  شود.

ب. سپس با تكرار واگيره، »واحد گره )زمينۀ گره(« به دست 
مي  آيد.

ج. در صورت كوچك بودن محل مورد نظر، ممكن است واحد 
گره به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد و در صورت بزرگ بودن 

محل مورد نظر، نياز به گسترش واحد گره است )تصوير 4(.

تصوير 3. نمونۀ گره توپُر در خانه  های تاريخی گرگان )عكس از: نگارندگان(.

ــرگان. ــۀ فروغي گ ــه دار خان ــر ـ شيش ــي توپ ــي تركيب ــره چوب گره چوبي توپر خانۀ تقوي گرگان.گ
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ــت كه ترسيم گره در گذشته  توجه به اين نكته ضروری اس
ــم گره برای سطوح مسطح كه  ــد: رس به دو صورت انجام می  ش
ــود، و ترسيم  ــيم می  ش امروزه نيز به همين روش يك گره ترس
گره در زمينه  هاي غير مسطح نظير سطوح گنبدها كه به علت 
ــردگی و گشودگی در نقاط مختلف سطح، به صورت  نياز به فش
ــدند )كسرائی، بی  تا:  ــت  گردان طراحی می  ش چندزمينه يا دس
ــتفاده در گره  سازی چوبی  ــاس گره  های مورد اس 1(. بر اين اس
ــبكه  های شعاعی يا شبكۀ  ــطح و با استفاده از ش در زمينۀ مس
ــيم می  شود. گره  ها معموالً  چندضلعی، در پنج نوع معمول ترس
ــامل گره كند، گره تند، گره شل، گره كند و شل و گره تند  ش
و شل هستند )رئيس  زاده، 1389، 141(. در شهر گرگان از هر 
ــاختی برای رسم گره  ها استفاده  ــيم شبكۀ زيرس دو روش ترس
می شود. روش ترسيم شبكۀ زيرساختی شعاعی برای رسم گره 
شمسۀ دوازده و روش شبكه زيرساختی چند ضلعی برای رسم 
ــتفاده قرار می  گيرد. در خيلی  از  ــت مورد اس گره چهار و هش

بناها نيز از اشكال و خطوط سادۀ هندسی برای ساخت درها و 
پنجره  های ارسی استفاده می  شود.

ــيم گره مورد  5. 3. الگوبرداری: پس از انجام طراحی و ترس
ــداد آلت  های اصلی گره و بدون  ــر بر پايۀ اندازۀ كار، به تع نظ
ــا قالب  برداری  ــه الگو و ي ــدام به طور جداگان ــرار از هر ك  تك
ــود. در  ــت می  ش ــود و تعداد مورد نياز هر قالب يادداش می  ش
ــهر گرگان قالب  ها از چوب ازدار به ضخامت دو ميلی  متر و  ش
ــكل موجود در طرح گره تهيه می  شود. اگر طرح از نوع  به ش
قواره  بری و دارای انحناهای زياد باشد، در الگوبرداری از تختۀ 

سه  ال استفاده می  شود.
5. 4. گره  سازی )اجراي کار(: مرحلۀ عملی كار را »گره سازی« 

می  گويند كه شامل مراحل ذيل است:
ــازی ساخت  5. 4. 1. س�اخت چهارچوب: اولين مرحلۀ گره  س
ــن اندازه و  ــمت با توجه به تعيي ــت. در اين قس ــوب اس چهارچ
ــاخته  ــده، چهارچوبی س هم چنين اندازۀ طرح در نظر گرفته  ش

تصوير 4. واگيره، واحد گره، و طرح نهايِی گره شمسۀ خانۀ خراسانی در گرگان )برداشت و ترسيم از: نگارندگان(.

واگيره طرح

طرح نهايي گرهواحد گره
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ــرد. چهارچوب ها به  ــوار ك ــود كه بتوان گره  ها را بر آن س می  ش
ــويی به هم وصل می  شوند و برای جدا نشدن آن ها از  صورت كش

پين  های چوبی استفاده می  شود )تصوير 5(.
ــه، چوب  ها به  5. 4. 2. نش�ان ک�ردن آلت  ه�ا: در اين مرحل
ــده و در عين حال چوب  های  ــده بريده ش ضخامت بندِ رسم  ش
واگيره )قطعاتی كه در كار تكرار می  شود( از قالب  های آماده  شده 
ــود. ابزار ساخت گره  ها به طور كلی همان ابزار مورد  تهيه می  ش

استفاده در انواع كارهای چوبی است.
ــيلۀ مداد و قالب مورد نظر،  5. 4. 3. ابزارزنی آلت  ها: به وس
ــته شده از هر قالب نشانه  گذاری می  شود و با اره  تعداد خواس
دستی موسوم به ارۀ برش كمانه  دار ـ كه يك كمان آهنی در 
ــود. ارۀ  جهت مخالف دنده  های آن قرار داردـ  برش   زده می  ش
ــت  بنددار به خوبی می  تواند زاويه  های اتصاالت روی چوب  پش

را ببرد )تصوير 6 ( .
5. 4. 4. ساخت اتصال آلت  ها: اتصال گره  های چوبی گرگان 
به صورت فاق در كالف  ها و زبانه در آلت  هاست )فاق و زبانه(. 

در اين نوع اتصال از چسب استفاده نمی  شود.
ــط آلت  ها، آن ها قطع و  ــر يا وس پس از برش كاری در دو س
ــاق و زبانه يا )با  ــر هر يك از آلت  ها، ف در مرحلۀ اتصاالت دو س
ــكنه و چكش( كوم و زبانه می  زنند )تصاوير  ــيله ای به نام اس وس

7 و 8(.
تصوير 6. برش قطعات بر اساس قالب و ابزارزنی اوليه )عكس از: نگارندگان(.

تصوير 5. اتصاالت كشويی و پين  های چوبی در ساخت چهارچوب گره، گرگان )برداشت و ترسيم از: نگارندگان(.

طرحي از قاب ساخته شده براي گره چوبي.جزئيات اتصال قاب گره چوبي و موقعيت ژين هاي چوبي.

نمونه اي از چوب هاي ابزار خورده براي گره چيني

ابزار زني آلت ها
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تصوير 7. اجرای اتصال فاق و زبانه در گره  سازی چوبی گرگان )برداشت و ترسيم و عكس از: نگارندگان(.

تصوير 8. اجرای اتصال زبانه در دو سر آالت مختلف يكی از گره  های متداول شهر گرگان. تعداد فاق  ها بر روی هر آلِت گره به تعداد اتصاالت و تالقی 
آالت بستگی دارد )برداشت و ترسيم از: نگارندگان(.

اجراي اتصال )فاق و زبانه(

اجراي زبانه در آلت هاي گرهايجاد فاق و زبانه در چوب ها جهت اتصال

مكان آلت هاي شمسه روي گره چيني

طول آالت در گره شمسه
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ــَرِهم می  شود؛  5. 4. 5. چیدن آلت  ها: در اين مرحله گره س
يعنی آلت  ها در جای خود چيده می  شوند. در طی اين مرحله 
بايد اتصال  های ساخته  شده را با شيشه  های رنگی برش خورده 

درگير كرد.
ــكلت اصلی  ــپس همۀ اجزا را در اس 5. 4. 6. مرحلۀ نهایی: س
كه پيش  تر موقتاً سرهم شده بود، نصب می  كنند. برای چيدن گره، 
اصولی وجود دارد كه بايد آنها را رعايت كرد كه در ادامه به بررسی 

آن می  پردازيم: 
1. ابتدا بايد چهارچوب گره را در مكانی ثابت قرار داد و قسمت بااليِی 

چهارچوب را كه كشويی است، خارج ساخت. 
2.  سپس برای انجام عمليات گره  چينی ابتدا خطوط اصلی طرح را 

از پايين كار سوار كرد. 
ــده و بعد  ــۀ خطوط اصلی، خطوط فرعی چيده ش ــد از تعبي 3. بع

كالف های تكراری تعبيه می  شود ) تصوير 9(. 

ــت  ــرهم كردن آالت و لقط  ها ممكن اس      در پايان پس از س
ــد كه در اين صورت  ــوراخ كاماًل منطبق نباش آالت با جای س
ــۀ آن بريده  ــود؛ يعنی كمی از گوش ــد زبانۀ آلت اصالح ش باي
ــود تا به راحتی در سوراخ جا گيرد كه به اين عمل »پالونه  ش
ــی، 1388: 175(. گاه پس از جاگيری  كردن« می  گويند )تاك
ــات، خطايی جزيی به وجود می  آيد كه برای اصالح آن به  قطع
ــی می  كنند. يعنی هر  جای بيرون آوردن آلت  ها، آن را اره  كش
ــكل قابل اصالحی را از رو يا زير با اره كردن جزيی  كجی يا ش
ــدون آنكه قطعه  ها از يكديگر جدا  اضافات بر طرف می  كنند ب

شود )همان، 176(.
6. نمونه  های رایج گره  سازی چوبی در شهر گرگان

ــازی چوبی خانه  های تاريخی گرگان بيش  تر گره  هايی  در گره  س
طراحی شده است كه به لحاظ ترسيم ساده  تر و به لحاظ ساخت 
ــان  تر هستند. از همين رو در كنار استفاده از  آالت و اتصاالت آس

تصوير 9. مرحلۀ نهايی ساخت گره )برداشت و ترسيم از: نگارندگان(.

مرحله اول، برداشتن قسمت باالي چهارچوب 
و قرار دادن چهارچوب در مكاني ثابت

مرحله دوم، جاگذاري خطوط اصلي گره چيني

مرحله چهارم، قرار دادن قسمت باالي مرحله سوم، تعبيه خطوط فرعي و كالف بندي ها از پايين كار
چهارچوب با دقت و اتصال پين ها
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تصوير 10. نقش گره شمسه دوازده در تركيب با شمسۀ شش و طرح چهارلنگه در خانه  های تاريخی گرگان )برداشت و ترسيم از: نگارندگان(.

تصوير 11. سه  بعدی آالت شمسۀ دوازده و اندازۀ آن )برداشت و ترسيم از: نگارندگان(.
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ــۀ دوازده، چهار و هشت، جعفری،  گره  های متداولی چون شمس
ــی ساده مانند شبكۀ مربع،  و چهارلنگه از انواع طرح  های هندس

مستطيل، و مثلث به وفور استفاده شده است.
6. 1. گره  س�ازی چوب�ی ب�ا ط�رح شمس�ه )آلت  چینی 
دوازده(: يكی از نمونه  های بسيار رايج گره  سازی در خانه  های 
ــه يا آلت  چينی دوازده  قاجاری گرگان، طرحی معروف به شمس
ــتفاده از طرح شمسه در معماری ايران  ــت )تصوير 10(. اس اس
سابقۀ ديرينه  ای دارد. شمسه به معنای خورشيد و يكی از اجزای 
ــت. سابقۀ نقوش خورشيدگونه در معماری  اصلی گره  چينی اس
ــيار كهن است. نقش گردونۀ مهر يا خورشيد يكی از همين  بس
ــان، 1391: 79(. از  ــت. )صاحب محمدي نقوش كهن ايرانی اس
ــيد در نزد عرفا و متصوفه اسالمي نماد  طرفی شمسه يا خورش
ــي و حقيقِت نور خدا و ذات احديت  ــوار حاصل از تجليات اله ان
است. هم  چنين اشاره به وحدت هم دارد. بدين لحاظ هنرمندان 
مسلمان در بسياري از آثار خود مفهوم كثرت در وحدت و وحدت 
ــينی،  ــتفاده از اين طرح بيان كرده اند )حس ــرت را با اس در كث
ــه نوع گره  سازِی مشبك، توپر، و  1390: 11(. اين گره در هر س
شيشه  دار استفاده می  شود. رنگ رايج شيشه  های آن قرمز، آبی 

تيره، سبز، و زرد است.

شاخصه  های گره شمس�ه )آلت  چینی دوازده(: در ميان 
انواع گره چوبی در شهر گرگان، گره شمسه يكی از پركارترين 
ــت. تعداد آالت قالب  برداری  شده گره شمسه در  انواع گره اس
ــش آلت است كه در تصوير 11 با ابعاد و اندازۀ  واگيرۀ آن، ش

معمول ترسيم شده است.

6. 2. گ�ره چوبی مش�بک ب�ا طرح س�تاره )آلت  چینی 
جعفری(: يكی ديگر از انواع گره چوبی در خانه  های تاريخی 
گرگان، آلت  چينی جعفری است كه به طرح ستاره  ای معروف 

است.
شاخصه  ها: اين گره به صورت مشبك ساخته می  شود و برای 
كوران هوا در طبقات قرار می  گيرد. گره ستاره ساده  ترين گره 
ــهل، طرح آن  ــت. چرا كه اجرای آن س ــی در گرگان اس چوب
ساده، زاويۀ برش آن قائم، و تعداد آالت آن كم است. به طور 

ــود. اين  ــاخت آن از دو آلت، قالب  برداری می  ش كلی برای س
آالت با زاويۀ قائمه به هم متصل می  شود )تصوير 12(.

6. 3. گره چوبی مشبک چهار و هشت: يكی ديگر از انواع 
ــياری از خانه  های  ــج كه در دورۀ قاجاريه در بس گره  های راي
ــت  ــت، گره چوبی چهار و هش ــی گرگان به  كاررفته اس تاريخ
است كه به گره هشت  ضلعی معروف شده است )تصوير 13(.

شاخصه  ها: اين گره هم مانند گره ستاره )جعفری( به صورت 
ــتاره )جعفری(  ــود. اين گره از گره س ــبك ساخته می  ش مش
ــه، ساده  تر است. برای ساخت اين گره  پركارتر و از گره شمس
از چهار آلت واگيرۀ آن قالب  برداری می  شود. كوچك  ترين آلت 
اين گره با زاويه 45 درجه از دو لبۀ پايينی برش می  خورد. در 
ــيوۀ برش قطعات، و در تصوير  تصوير 14 آالت، اندازه  ها و ش

15 مراحل ساخت اين گره نشان داده شده است.

تصوير 12: گره ستاره، اندازه  ها و طرح سه  بعدی آالت، گرگان 
)برداشت و ترسيم از: نگارندگان(.

طرح سه  بعدی و ابعاد و اندازۀ آلت هاي 
گره چيني مشبك با طرح ستاره.
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تصوير 13. نقش گره چهار و هشت و واگيرۀ آن )برداشت و ترسيم از: نگارندگان(.

تصوير 14. گره چهار و هشت، طرح سه  بعدی و اندازه  های آالت )برداشت و ترسيم از: نگارندگان(.
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7. نتیجه  گیری
چوب درخت ازدار يا آزاد پرمصرف  ترين ماده در گره  سازی در 
ــت و چوب درخت چنار به علت بارش زياد  منطقۀ گرگان اس
باران و هم  چنين رطوبتِ زياد هوا در گره  چينی به كار نمی  رود.

ــهر گرگان انواع گره  چينی چوبی وجود دارد كه هر  در ش
كدام با توجه به ساختارشان در فضاهای مختلف به كار گرفته 
می  شوند. از گره  چينی مشبك به سبب خالی بودن بين آالت 
ــادل هوا دارد )به ــی كه نياز به كوران و تب ــره، در فضاهاي گ

ــود. گره  چينی شيشه  دار  ــتفاده می  ش خصوص در طبقات( اس
ــۀ همكف قرار دارند و جنبۀ تزيينی  در اتاق  هايی كه در طبق
ــه ــا اهميت دارد )همچون اتاق  های س ــانی  در آن ه و نوررس
 دری، پنج  دری و در تاالرها يا روی درهای فاقد شيشه( تداول 
داشته است. گره  چينی توپر كه ارزان  تر از گره  چينی شيشه  دار 
بوده است، معموالً در قسمت ورودی يا در فضاهای كم  اهميت 
ــاخت گره  های چوبی مراحل مختلفی  ــده است. س اجرا می  ش
ــم گره،  ــطح مورد نظر، رس از فرآوری چوب تا اندازه  گيری س
ــاخت الگو، چهارچوب، ساخت و پرداخت انواع آالت، ايجاد  س
ــب، و در نهايت چيدن و يكپارچه كردن آالت  اتصاالت مناس
ــامل می  شود. استاد گره  چين در هر  و قطعات گره چوبی را ش

ــه با دقت آالت و قطعات گره را در جای خود قرار داده  مرحل
ــی و پالونه كردن  ــورت بروز خطاهای جزيی با اره  كش و در ص
به رفع خطا می  پردازد. سادگي در طراحي و سهولت در اجرا، 
يكي از ويژگي  هاي بارز گره  چيني و گره  سازي در شهر گرگان 
ــت. گره  هاي چوبي متداول در اين شهر عبارت اند از گره  اس
ــه )آلت  چينی دوازده(، گره ستاره )جعفری(، گره چهار  شمس
ــت  ضلعی(. اين گره  ها گاه به تنهايي و گاه در  ــت )هش و هش
ــاده مانند شبكۀ مربع،  ــی س تركيب با انواع طرح  های هندس
ــاخت درها و پنجره  های  ــتطيل، مثلث، و چهارلنگه در س مس

ارسی به كار گرفته شده است.
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