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 پیشگفتار انجمن

 

فارابی از جمله علوم  احصاءالعلوماین از بخت بلند معماری و دانش آن، در فرهنگ و سرزمین ما بود که در 

در ایجاد نسبت میان فلسفه و مهندسی، یکی نیز معماری ذکر شد و نیز بزرگان دیگری که پیش از آن 

کوشیدند همچون ابویوسف کندی و نیز ترین مصادیق تجلی هندسه یعنی معماری(  هندسه )و یکی از مهم

 لی و هندسه حسی.با بحث در باب  هندسه عق الرسائلالصفا در  اخوان

                                                              اسالمی  ما هندسه، فلسفه و معماری پیوندی عمیق یافتند، پیوندی که  ـبنابراین در فرهنگ ایرانی 

جویی ایرانیان تبدیل  طلبی و زیبایی ترین تجلی زیبایی ترین و با شکوه معماری در ایران را به یکی از برجسته

در فرهنگ ما، نه تنها به   پهلوی است handačak از                                              نمود. کلمۀ هندسه که معرب ا ند زه فارسی و متخذ

                                                                                     گیری و تعی ن که بازتابی از نظم برین حاکم بر عالم نیز بود و دقیقا  از همین روست که در  معنای اندازه

حد و حصر نمود. هم تصویر هماهنگی و تناسبات عالم شد که  تمامی ابعاد هنر و معماری ما نفوذی بی

 انگیخت و هم تصویر عقلی نظامی متقن و استوار در عالم.   و دل هر ناظری برمیهیجان زیبایی را در جان 

سازی است. هنری  بدیل گره ترین نتایج حضور غریب و شگفت هندسه در ایران، هنر بی از جمله ظریف 

یبایی انجامید بلکه ز اسالمی وجه ساختاری آن به ظهور بنا و استحکام آن می ـکه نه تنها در معماری ایرانی 

به  سخاوتمندانهآفرید. منظری که روح ناظر را  شگرف، هزار تو و الیتناهی آن، جهانی از زیبایی و شگفتی می

 خواند. تماشای عالمی سراسر حیرت، واالیی و زیبایی فرا می

سازی در معماری و درودگری، محصول تحقیق و تتبع استاد جواد شفایی است  کتاب گرانمایۀ هنر گره

                                                                             در دو مجل د توسط این انجمن به زیور طبع آراسته گردید و اینک که چاپ دوم این دو  0831ل که در سا



 يو درودگر يمعمار در يهنر گره ساز   چهارده

گذرد، این نویسندة  چنین چاپ نخست جلد سوم آن از منظر مبارک شما خوانندگان محترم می جلد و هم

 بزرگوار در میان ما نیستند. یادش گرامی و روحش قرین رحمت الهی باد. 

مندان هنر و  سازی را به صورت برجسته و عمیق به عالقه آثاری است که هنر گرهاین کتاب از جمله 

اش  نماید. امید است انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که نخستین اصل از اساسنامه معماری ایرانی معرفی می

ن و حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور است با انتشار چنین کتبی به مانایی و واالیی فرهنگ درخشان ایرا

 معرفی آن به جهان مساعدت نماید.

 حسن بلخاری قهی      

 استاد دانشگاه تهران        

 و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤلف مقدمه

 

ترین دستاورد فرهنگی بشر است و دانش بشری مدیون هزاران هزار کتـابی اسـت کـه در طـول      کتاب بزرگ

در ای  ی حرفـه  پیشـینه ی این سطور با بیش از پنجاه سـال   اند. نگارنده وان گرد آمدهتاریخ با رنج و تالش فرا

طور خاص در زمینه چـوب،   ی پژوهش و اجرای هنرهای سنتی، به رشته هنرهای دستی و همچنین در حوزه

 ای باشـد در  ام، تـا گنجینـه   بهایی در حـوزه هنرهـای سـنتی مصـمم بـوده      به گردآوری آثار ارزشمند و گران

سازی در معماری و درودگری قریب بـه    دسترس شیفتگان این رشته. از انتشار نخستین جلد کتاب هنر گره

گذرد. با توجه به طیف وسیع نقوش گره سازی، نگارنده، با همت خانم مهندس مهدیه شفائی،  چهل سال می

ی  . با توجـه بـه پیشـینه   هایی کامل و غنی مبادرت نموده است ی گردآوری این نقوش ذیل مجموعه به ادامه

هـا،   ی آن تاریخی این هنر و به تشویق بزرگان این رشته، نگارنده بر آن شد تا با گردآوری این آثار و مطالعـه 

، 0831های  دهد. این سه مجلد )سالمندان هنر قرار  ای از این نقوش را در سه جلد در اختیار عالقه مجموعه

                                                        نقوش طراحی شده توسط اینجانب و نقوش  گردآوری شده از آثار ای از  ( مشتمل بر مجموعه0831و  0831

   تاریخی است.

                                         تـوان در آثـار هنـری  پـیش از اسـالم       هنر گره سازی دارای قدمتی طوالنی است و ریشه های این هنر را می

جستجو کرد. لکن پس از منع هنر مجسمه سازی توسط هنرمندان در تزئینات نما، مـی تـوان شـاهد رشـد     

نیز به معنی پیوندگاه، « گره»ی آن بود. نفس این هنر بر اتصال، اتحاد و نظم استوار است. ریشه لغوی شکوفای

آفریند  پیچیدگی و اتصال آمده است. طراح با اتصال خطوط و ایجاد نظم هندسی، نقشی منسجم و متحد می

هـایی اسـتوار و    ی ذاتـی، گـره  که شواهد این نظم را در طبیعت نیز می توان سراغ نمود؛ زنبور عسل با مهارت

آفریند. کندوی عسل گواهی است بر آن کـه                                       کند و نظم هندسی  خطوط، نقوشی زیبا می آور ایجاد می حیرت

 گاه ایجاد گره بر گشودن آن رجحان دارد.



 يو درودگر يمعمار در يهنر گره ساز   شانزده

های مختلـف از   صنعتگران و هنرمندان در طول تاریخ با اقتباس از این نظم هندسی هنرهایی نوین در رشته 

تـوان در سراسـر تـاریخ و در نـزد اقـوام       انـد. مـی   های معماری و هنرهای دستی خلـق کـرده   در زمینهجمله 

گوناگون، و در آثار هنری و معماری و غیره از چنین اتصاالتی نشان یافت، تا جایی که ایـن نقـوش در سـ ر    

 کار رفته است.  ه                                                                           داوود )الگوی حصیری( و همچنین نماد آریایی  چهار بازو )با نام خورشید گردان( ب

 امید آن است که این قدم در حفظ این آثار، گامی باشد در جهت اعتالی این هنر.          

 جواد شفائی

 7930تابستان 
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