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یکی از هنرهای با ارزش در معماری اسالمی ایران گرهچینی بوده است که با اتکا بر هندسهای بی همتا ،زیبایی هنر
ایرانی -اسالمی را به نمایش گذاشته است .خاصیت زایشپذیری این هنر با سبک کردن چوب به واسطه استفاده
شیشههای رنگی ظریف و نقوش هندسی در طول تاریخ تکامل یافته است .با وجود مطالب گوناگون در حوزه زیبایی-
شناسی ظاهری و خواستگاههای غیرمادی و عرفانی گرهچینی تاکنون به بخشهای کارکردی و خصوصا اقلیمی آن
کمتر پرداخته شده است .در مقاله پیش رو این فرضیه که گره چینی صرفا هنری تزئینی نبوده و در معماری اسالمی با
پرهیز از بیهودگی در تعاملی کارکردی با نور روز قرار دارد و با رویکردی بوم آورد از مصالحی متناسب با اقلیم منطقه
بهره برده است مطرح گردید ،بنابراین پاسخ به این سوال که آیا گره چینی به کار رفته در ابنیه معماری اسالمی ایران در
حوزه هایی با کارکرد اقلیمی قابل تعریف است؟ ضروری می نماید.
سوال قابل طرح دیگر این است که آیا معمار ایرانی در شناخت و بهرهیری از مصالح ،استفاده از نور روز و تهویه طبیعی
از گره چینی بهرهمند شده است؟ برای پاسخ به سواالت فوق از راهبرد تحقیق کیفی استفاده شده و به لحاظ محتوایی
با استدالل منطقی از طریق مطالعات کتابخانهای نسبت به دستهبندی اطالعات نظری اقدام گردیده است تا بتوان
فاکتورهای موثر کارکردی مرتبط با گرهها را از ادبیات موضوع استخراج نمود و در گام بعدی با انتخاب نمونه اصلی هدف،
که در برگیرنده خانههای مسکونی دوره قاجار بود به ارزیابی نمونههای موردی مبادرت ورزیده شده است تا با استفاده از
روش نمونه گیری ،فراوانی استفاده گرهها در نمونههای موردی و نوع کاربرد آن به دست آید.
یافتههای تحقیق نشان از تفاوت معنیدار توزیع فراوانی گرهها در ضلع غربی نسبت به سایر جبهه ها دارد که در کنترل
نور نامطلوب غرب موثر میباشد .عدم وجود گرهها در ضلع جنوبی به دلیل استفاده کامل از نور و تابش خورشید در این
جبهه به دلیل استفاده فضاهای داخلی مستقر در این ضلع در فصل زمستان است .استفاده از مصالح بوم آورد یا متناسب
با اقلیم منطقه در گرهها سبب کنترل حرارتی جدارهها و عدم تجمع بار حرارتی و گرمایشی در جبهه غربی شده است.
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دامنه این هنر بسیار گسترده و وسیع است به نحوی که از
خشنترین تا ظریفترین مصالح را خود جای داده است و
بناهای مختلف را درگیر خود کرده است .دربناهای گوناگون
مذهبی و کاخ ها و سراهای بزرگ ،این هنر به چشم می-
خورد و حد اعالی ریزهکاری و ظرافت آن در پنجرهها و
ارسیها و درک های چوبی ،توام با به کاربردن شیشههای
رنگی بسیارکوچک انجام پذیرفته است (یاوری و حکاکباشی
 .)83 ،1390گره چینی با اتکا بر هندسه بی نظیر ،اوج زیبایی
هنر ایرانی -اسالمی را به نمایش گذاشته است .زیبایی که
با خاصیت زایشپذیری خود روز به روز راه تکامل درپیش
گرفت .زیباترین این حالت را می توان سبک کردن چوب با
شیشه های رنگی ظریف و و نقوش هندسی دانست که با
ظرافتی خاص سطح عمودی ساختمان را سبکی میبخشد.
روش تحقیق

علی رغم مطالب متعدد در خصوص زیبایی بصری و زمینه
های عرفانی گره چینی تا کنون به حوزه های کارکردی و
خصوصا اقلیمی این هنر کمتر پرداخته شده است .در مقاله
حاضر این فرضیه که گره چینی صرفا هنری تزئینی نبوده
و در معماری اسالمی با هدف پرهیز از بیهودگی در تعاملی
کارکردی با نور روز قرار دارد و به رویکردی بوم آورد از
مصالح منطقهای بهره برده است؛ مطرح شد.
جهت بررسی فرضیه پاسخ به این سوال که آیا گره چینی
به کار رفته در ابنیه معماری اسالمی ایران در حوزههایی با
کارکرد اقلیمی قابل تعریف است ؟ ضروری مینماید .از سوی
دیگر آیا معمار ایرانی در شناخت و بهره گیری از مصالح،
استفاده از نور روز و تهویه طبیعی از گره چینی بهره برده
است؟ اگر پاسخ مثبت است این بهرهگیری به چه شکلی
است؟ برای پاسخ به سواالت فوق تدوین سامانه مفهومی
تحقیق ضروری می نماید(ن.ک شکل .)1
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مقدمه
نقش هندسی ،که اهل فن آن را «گره» می نامند ،یک شاخه
از هنر نقشپردازی اسالمی را تشکیل میدهد .گره بافت-
های گوناگونی از شکلهای منظم هندسی است ،بافتهای
پیچیدهای که همگی ترکیبی منظم و همگن دارند و می-
توانند از همه سو گسترش یابند بدون آنکه ترکیب هماهنگ
آنها دستخوش تغییر شود (نوایی و حاجی قاسمی،1390
.)176
گرهها نوعی از تزیین معماری ایرانی هستند و براساس قاعده
معینی با استفاده از خطوط مستقیم شکل میگیرند و آلتهای
گره را به وجود میآورند .گره روی کلیه سطوح مستوی و
منحنی و با انواع مصالح مختلف از چوب و عاج و گچ و
کاشی و آجر و سنگ به تنهایی یا مخلوط آنها قابل اجرا است
(شعرباف .)9 ،1385
گره عبارت از اشکال مختلف غالبا هندسی است که به طور
هماهنگ در یک کادر مشخص درکنار هم قرارگرفته باشند.
هر زمینه گره یا به اصطالح «آالت گره» مجموعهای از
اشکال هندسی است که به هریک از آنها آلت گره می-گویند
(زمرشیدی .)55 ،1365
طرحهای گرهچینی از طرحهای هندسی مانند مثلث ،لوزی
استفاده میشود که درهمگی آنها قطعات چوب ،سنگ ،آجر،
کاشی یا آینه را به صورتهای هندسی برش داده یاتراش داده
شدهاند .هنرگره سازی عالوه بر معماری ،دراغلب هنرهای
دستی و سنتی ایران مانند سنگ تراشی ،درودگری ،منبت
کاری ،خاتم سازی ،فلزکاری ،قلم زنی روی فلز ،سفالگری،
قالیبافی و صحافی دیده میشود و کاربردی هستند .پیشینه
هنرگره چینی در ایران به دوره سلجوقی و صفوی باز میگردد
و خاستگاه آن نیز شهر اصفهان بوده است .سادهترین حالت
ممکن این هنرکه در آجر استفاده می-شده تا ظریف و
پیچیدهترین حالت آن که در چوب و شیشه و آینهکاری دیده
میشود ،همه از الگوهای هندسی پیروی میکنند .دراین
هنرمرحله تئوری را گره چینی و مرحله عملی را گرهسازی
میگویند .مرحله گره چینی که به مقدمات کار و ترسیم
میپردازد ،درواقع نوعی ترسیم فنی درمعماری سنتی ایران
محسوب می شود (همان).
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شکل  -1سامانه مفهومی تحقیق

نوع تحقیق این مقاله کاربردی-توسعه ای بوده و به لحاظ
محتوایی با استدالل منطقی از طریق مطالعات کتابخانهای
و مرور نوشتارهای تخصصی نسبت به دسته بندی اطالعات
نظری اقدام گردیده است تا بتوان فاکتورهای موثر کارکردی
مرتبط با گرهها را از ادبیات موضوع استخراج نمود و در گام
بعدی با انتخاب نمونه اصلی هدف که در برگیرنده خانه-های
مسکونی دوره قاجار در شیراز است ،از روش ترکیبی تحلیل و
توصیف (روش تحلیلی-توصیفی) استفاده شده است تا بتوان با
استفاده از شاخصهای تبیین شده به ارزیابی نمونههای موردی
مبادرت گردید .در ادامه با استفاده از روش نمونهگیری ،فراوانی
استفاده از گرهها در نمونههای موردی و نوع کاربرد آن به دست
میآید .جهت تحلیل دادهها به لحاظ ابزاری از نرم افزار اکسل
 2013و جهت به دست آوردن سطوح تقریبی جدارهها از نرم
افزار اتوکد استفاده شده است.
از خصوصیات بارز گره که موجب شده است درطول تاریخ
هزارساله خود زنده و پویا باشد ،خاصیت زایندگی و تنوع-
پذیری آن است .چنانچه گفته شده است هفتاد و دو بطن دارد
و از درون یکدیگر توانایی زایش و به وجود آمدن گره-های نو
را دارد (رئیس زاده و مفید .)141 ،1384
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شاخص های قابل ارزیابی درگره چینی
هندسه

هندسه مبنای مشترک همه فنون است و هیچ فنی نمیتواند
بدون اتکا برعلم نسبتها و تناسبات به کمال الیق خود برسد
)نجیب اوغلو  .)256 ،1379مفهوم الگوهای هندسی سرشار از
شکلها و الگوها است .انسان سنتی این شکلها را ،به عنوان
شخصیت اعداد ،به صورت جنبههای گوناگون خالق درک
میکند .این مفهوم به صورت عددی مبتنی برتقارن و مطابقت
در ابعاد ،شکل و وضعیت نسبی جزءهای یک کلیت است .به
این صورت مفهوم با فرآیندهایی جهانی که خصوصیت آنها
بسط درتمام جهات ،بیکرانی و تقسیم پذیر بودن نا متناهی،
ارتباط برقرارمی کند (اردالن و بختیار.)70 ،1390
از میان نقشهای هندسی ،آنها که دارای ستاره یا شمسه
هستند بیشترتداعی کننده آسمان میباشند ،شبکه دوایر هم
مرکز مدارگونهای که زیرنقش گرههاست ستارهای است یادآور
مدارات ستارگان و شعاعهای هم فاصله شمسهها همچون
پرتوهایی است که درآسمان پرستاره از ستارگان میتابد .خطوط
منتشر از مرکز ستارههای متعدد که با هم تقاطع میکنند تا
چندضلعیها و مجموعه ستارههای فرعی را تشکیل دهند،
دارای هویت بصری مبهمی است .البته این گرهها تصویر دقیق
ستارگان و مدارات سماوی که در رسالههای نجومی همزمان
آنها دیده می شود نیست ،بلکه تنها انتزاعات هندسی است
که درحد تشبیه کنایی و استعاری عمل میکند) نجیب اوغلو
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.)61 ،1379
اخوان مشهودات را به شرطی زیبا میداند که متضمن تناسبات
موزون و تقارنهای عالم باشد که هنرمندان زبردست الگویی
غایی خود اختیارمی کنند؛ و می گویند « فی الواقع جمیل دراین
عالم اثری است از نفس کلی سماوی» (همان.)257،
بورکهارت تاکید میکند که اسالم درحوزه هنرهای دکوراتیو
دارای پیشینه تاریخی غنی ای از بن مایهها ،سرشت هندسی
و حیات موزون هستندکه دستاوردهای هنری این دو عالم
را تغذیه نموده است .عالوه براین او نشان می دهد که
آنان درزمینه تزیینات از خالقیتی نبوغ آمیز ،به صورتی که
درهنرانتزاعی دوران باستان و قرون وسطی موجود است،
برخورداربودند (بورکهارت .)80 ،1386
رنگ

به نظر ابن هیثم دو عنصر از سه عنصر ممتازی هستند که
بیشترین قابلیت را در ایجاد جمال بصری دارند ،سخت به
عنصرسوم یعنی نور وابسته اند .نورمنبع غایی جمال بصری و
الزمه دیدن است زیرا «جمله اعراض مشهود را تنها از صوری
ادراکی میتوان درک کرد که به وسیله اشکال رنگ و نور
چیزهای مشهود درچشم حاصل میگردد» .وی میافزاید« :نور
موجد حسن است ،بنابراین شمس و قمر و کواکب نیکو جلوه
کنند ،با آنکه جز نورتابان هیچ عاملی درآنها نیست که به سبب
آن جمیل و نیکو بنمایند .پس نورخود موجد حسن است».
او می افزاید که رنگ نیز خود میتواند حسن بیافریند ،زیرا
رنگهای رخشان «ناظر را خوش آید و دیده را بنوازد» .وقتی
طرحهای رنگین با توجه به تناسب سامان یابد ،ارزش جمالی
آنها افزایش چشمگیری پیدا می-کند زیرا «رنگها و طرحهای
رخشان و ناب آن گاه که نظمی بهنجار و یکدست داشته باشند
نیکوترند تا آنکه فاقد نظم باشند» (نجیب اوغلو.)259 ،1379
حکایت رنگ تمام عیار را می توان دررنگ شیشههای ارسی
های ایرانی مشاهده کرد که تصویری از بهشت را برای هر
بینندهای نمایان میکنند .این جشن رنگ که درآن هیچ دو
لحظه همانندی را نمیتوان یافت ،درواقع شادی و سرور را
درلوای رنگ سبز ،زرد ،آبی برای ساکنین خانه به ارمغان می
آورد (شیرازی .)1388

نورو تهویه

درمعماری اسالمی ماده سنگین و بی شکل با حکاکی طرح
های تزیینی اسلیمی و حجاری به اشکال مقرنس و مشبک،
به سبکی در آمده که انسان فکرمی کند ماده درونی اتاق ها
اصال سنگ نیست بلکه نورالهی است و آن عقل خالق است
که به صورت اسرارآمیزی درهمه چیز منزل دارد (بورکهارت
.)62 ،1387
قرآن میفرماید « :خداوند نورآسمانها و زمین است»(آیه 35
سوره شریفه نور) .نورالوهی اشیا را از تاریکی عدم بیرون
میآورد .درنظام نمادین مورد بحث ،مریی شدن بر وجود داللت
میکند .همان گونه که سایه چیزی بر نور نمیافزاید ،اشیا صرفا
تا آن حد از واقعیت برخوردارند که از نور وجود بهرهمند هستند.
هیچ نمادی کاملتر از نور برای وحدت الهی وجود ندارد .بدین
خاطر هنرمند مسلمان تالش میکند تا هر مادهای را به گونه

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

درسنت اسالمی عمدتا با دیدگاهی متافیزیکی به رنگ پرداخته
میشود ،دیدگاهی که دوگانگی نور و تاریکی را قابلیت بالقوه
نهفته درالگوهای ازلی سماوی میداند .استفاده هدفمند از رنگ
ترتیبی میآفریند که درنبودش آشفتگی درذهن بیننده حاکم
میشود .درک رنگها درهنرها و صنایع دستی نشان دهنده
آگاهی هوشمندانه از یکپارچگی کمی و کیفی است (اردالن و
بختیار.)80 ،1390
رنگها غنای درونی نور را آشکار میسازند .مشاهده مستقیم
نورآزار دهنده است ،به واسطه هارمونی رنگهاست که ماهیت
حقیقی نور را ،که هر پدیداری از آن سرچشمه میگیرد ،درمی
یابیم (بورکهارت.)170 ،1386
در نظریه ابن هیثم درباره دیدن ،زیبایی صورت مشهود ناشی
از صدور نور و رنگ از اشیای مشهودی است که پرتوهایشان
از قوانین هندسی ،از جمله تناسبات موزون تبعیت میکند .این
زیبایی شناسی نور و تناسب یادآور اشاره افالطون در رساله
فیلبوس به جمال بی زمان اشکال خالص هندسی و رنگهاست
که زیبایی آنها نسبی نیست و مطلق است ) نجیب اوغلو ،1379
 .)259رنگ نیرویی اندک شناخته اما عظیم درخود نهفته دارد که
میتواند برتمامی بدن انسان ،به عنوان یک ارگانیسم فیزیکی
تاثیر بگذارد .به طورکلی رنگ وسیلهای است که میتوان با آن
بر روح ،تاثیری مستقیم گذاشت (کاندینسکی.) 40 ،1381
تناسب (نظم هندسی نور) و رنگ (از خواص مادی نور) که
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ای تغییرشکل دهد تا به صورت تاللو نور درآید .به خاطر این
مقصود است که هنرمند مسلمان سطح داخلی مسجد یا کاخ
و در برخی ،سطوح خارجی را با کاشی های معرق میپوشاند.
این نوع روکاری غالبا به بخش تحتانی دیوار محدود میگردد
که گویی سنگینی دیوارها را از میان می برد .از همین رو است
که هنرمند سطوح دیگررا به صورت مشبک در میآورد تا نور
را عبور دهد.
درنزد ایرانیان ،وحدت خودش را فراتر از هرچیزی به عنوان
هارمونی و هماهنگی آشکار میسازد .عالوه بر این ایرانیان به
واسطه طبیعت و فرهنگ قومی ،افرادی هستند که با نگاهی
غنایی به امور مینگرند .فعالیت هنری آنان به گونهای است که
گویی به واسطه یک نغمه درونی جان یافته است (همان.)163 ،
دراین خصوص میتوان گفت که گره چینی نیز نور را به خود
میگیرد و به ظرافت آن را پخش میکند .نور به هنگام برخورد
با گرهها چنان منظم پراکنده میشود که گویی توانسته است
روحانیت نور را به طور یکنواخت درخود گیرد.
مصالح

هنرگره سازی درمعماری به ترتیب درآجرکاری ،گچ بری،
کاشی پزی ،کاشی زیررنگی ،سفال سازی ،کاشی و آجر ،معرق
کاری ،حکاکی بر سنگ ،آینهکاری و نقاشی از قدیم کاربرد
داشته است( زمرشیدی  .)27 ،1365اما درسراسر معماری ایران
و به طور پیوسته درتمام دورانها ،چوب از لوازم جانبی مهم
تزئین به شمار میآید و چنان گران بها بوده که چون گوهری

مورد عنایت بوده است .افزون بر این ،چوب تضاد مطبوعی با
سطح های آجری و پوشیده از گچ ایجاد میکرد (پوپ .)1382
گرهها با بهرهگیری از چوب و تارهای گره خورده آن با شیشه
های رنگی ،قطعاتی با هندسه بسیاردقیق و منظم و یکپارچگی
بی نظیر به وجود آورده اند که به حق تعبی ر وحدت درعین
ت است.
کثر 
با دسته بندی ادبیات موضوع مرتبط با گرهها میتوان گفت که
هندسه به عنوان عاملی اولیه و مرتبط با گرهها تاثیری زاینده
بر شکلگیری گرهها دارد و سه عامل نور ،رنگ و مصالح به
عنوان عوامل ثانویه میتوانند قابلیت تحلیل کارکردی مرتبط با
گرهچینی در خانههای مسکونی را داشته باشند.
مورد پژوهی
با توجه به مبانی نظری اشاره شده شاخصهای رنگ ،هندسه،
نور و تهویه و مصالح به عنوان شاخصهای موثر در شکلگیری
ظاهری و کارکردی گرهچینی شناسایی شدهاند .جهت ارزیابی
میزان کارکردی و منطبق بودن این شاخص-ها با کارکردهای
اقلیمی گرهها در معماری ایرانی تعداد ده بنای مسکونی مربوط
به دوره قاجار شیراز انتخاب شده است (ن.ک به جدول.)1
روش انتخاب نمونهها بر اساس دوره تاریخی (قاجار) ،کاربری
بنا (مسکونی) ،در دسترس بودن اطالعات میراثی و قطعیت
بهرهگیری از هنر گرهچینی در بنا بوده است.

جدول  – 1نمونههای موردی بررسی شده ( ماخذ :نگارندگان بر اساس اسناد سازمان میراث فرهنگی استان فارس)

نام بنا

موقعیت شهری

پالن ( جهت شمال ↑ )

ابعاد و تعداد پنجره های
در هر جهت جغرافیایی
شمال

مختصات جغرافیایی:
 29.613074و 52.537916

 5عدد

 5عدد
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خانه فروغ
الملک

شرق

غرب
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منزل اسداله
شجاعت

منزل
اکبر
جوانمردی

 1+5عدد

 5+5عدد
83×301
سانتی متر

مختصات جغرافیایی:
 29.608446و 52.547679

مختصات جغرافیایی:
 29.608868و 52.547932

 5عدد

 3+3عدد

111×232
سانتی متر

111×232
سانتی متر
 2+5عدد

مختصات جغرافیایی:
 29.610441و 52.539267

مختصات جغرافیایی:
 29.605736و 52.543081

121×235
سانتی متر
 3+3عدد

2+5+2

83×331 111×331
سانتی متر سانتی متر
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منزل
حبیب پیشه
وری

111×235
سانتی متر

مختصات جغرافیایی:
 29.610588و 52.544920

منزل
پرویز عموئی

منزل
جالل صاحب
االمر
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منزل
حسین علی
تصمیم
حقیقی

 3+3عدد

117×221 117×221
سانتی متر سانتی متر

مختصات جغرافیایی:
 29.610908و 52.551983
 5+3عدد

منزل
دباغ منش
مختصات جغرافیایی:
 29.604309و 52.542355
منزل
سید محمود
فاطمی نژاد

منزل
علی
اکبراصغرزاده

مختصات جغرافیایی:
 29.612299و 52.540394

روبروی مسجد جامع عتیق
شیراز؛
(در حال حاضر تخریب شده
است)

 3+3عدد

 3عدد

 5عدد

111×251
111×251
111×251
سانتی متر
سانتی متر
 3عدد

 5عدد

 5عدد

108×253 108×253 108×253
سانتی متر سانتی متر سانتی متر
 3+3عدد

 5عدد

 3عدد

121×351 121×351 95×351
سانتی متر سانتی متر سانتی متر

نمایشگر جهت استقرار گره چینی ها
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

با استفاده از مطالعات میدانی به عمل آمده و با روش
سنجش فراوانی اجزاء معماری در هر بنا نسبت به بررسی
میزان فراوانی مصالح به کار رفته در گرهها ،محل قرارگیری
آنها و چگونگی استقرار در جهات جغرافیایی اقدام گردید و
سپس درصد بهره گیری از گره ها به نسبت تعداد و درصد

استفاده از گره به نسبت سطح مورد سنجش قرار گرفت.
این کار با استفاده از ترسیم محدوده شکل دهنده سطح در
نرم افزار اتوکد انجام گردید و سپس درصد بهرهگیری از
گرهها به نسبت تعداد و به نسبت سطح در هر نمونه موردی
بررسی گردید.
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نام بنا
خانه
فروغ الملک

منزل
اسداله شجاعت
اسد

منزل
اکبرجوانمردی

منزل
پرویز عموئی

منزل
جالل صاحب
االمر

چوب و
شیشه

قسمت فوقانی
درک چوبی
درغرب و شرق بنا

درک رو به
حیاط

چوب و
شیشه

قسمت فوقانی
درک چوبی
درغرب بنا

درک رو به
حیاط

چوب و
شیشه

قسمت فوقانی
درک چوبی
درغرب بنا

درک رو به
حیاط

چوب،
شیشه،
آینه

چوب و
شیشه

چوب و
شیشه

عکس بازشو

تزیینات
قسمت فوقانی
سقف
درک چوبی
درک رو به
درغرب بنا
حیاط
ارسی درشمال
ارسی
سقف تاالرشمالی
قسمت فوقانی
درک چوبی
درغرب بنا

درک رو به
حیاط

قسمت فوقانی
درک رو به
درک چوبی
حیاط
درغرب و شرق بنا
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منزل
حبیب پیشه
وری

مصالح

محل قرارگیری

کاربرد
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منزل
حسین علی
تصمیم حقیقی

منزل
دباغ منش

چوب و
شیشه

قسمت فوقانی
درک رو به
درک چوبی
حیاط
درغرب و شرق و
شمال بنا

چوب و
شیشه

درک رو به
قسمت فوقانی
حیاط
درک چوبی
3دری و 5
درغرب و شرق و
دری
شمال بنا

منزل
سید محمود
فاطمی نژاد

چوب و
شیشه

منزل
علی
اکبراصغرزاده

چوب و
شیشه

قسمت فوقانی درک رو به
حیاط
درک چوبی
درغرب و شمال  5دری
بنا
قسمت فوقانی درک رو به
حیاط
درک چوبی
درغرب و شرق بنا  5دری
ارسی
ارسی درشمال

با توجه به برداشت میدانی به عمل آمده و مقایسه آن با
مدارک موجود نوع مصالح به کار رفته در گرهها ترکیب
چوب و شیشه است که محل قرارگیری آن در غالب موارد

قسمت فوقانی درک چوبی رو به حیاط بوده و در برخی
موارد ارسی و سقف تاالر را نیز شامل میشده است.
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جدول – 3درصد سطح گره به سطح بازشو در هر جبهه جغرافیایی و فراوانی آن(منبع نگارندگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

پس از به دست آوردن اطالعات الزم در خصوص تعداد و فراوانی
گرههای به کار رفته در هر نمونه موردی (ن ک جدول  )3نسبت
به تجزیه و تحلیل دادههای آن در کل نمونهها بر اساس فرمول
زیر اقدام شد.
در این فرمول Agنماد سطح گره و  Ngنماد تعداد آن می باشد
و  Awنشان دهنده سطح پنجره و  Nwنمایشگر تعداد پنجره ها
است و  fبه دست آمده ،درصد یا نسبت سطح گره به سطح پنجره
است (جدول.)3

در ادامه از حاصل ضرب مساحت و تعداد گرهها در هر جهت
جغرافیایی برداشت شده در هر نمونه موردی سطح گره کل آن
جبهه به دست آمده و با تقسیم کردن آن بر سطح کل پنجرههای
همان جبهه (ابعاد و تعداد پنجرهها در جدول  2قابل مشاهده
است) درصد نسبی سطح گره به سطح پنجره مشخص میشود.
این بررسی نشان میدهد که سطح استفاده شده گرهچینی
درنمای ساختمانها به طرز معنیداری در ضلع غربی با سایر
جهات متفاوت بود به طوری که استفاده از گره در ضلع شرقی و
خصوصا ضلع شمالی به صورت کامال محسوسی نسبت به ضلع
غربی کمتر میباشد(ن.ک نمودار .)1همچنین درصد بکارگیری
گرهها در ضلع جنوبی صفر بود در حالی که در ضلع غربی بیش
از  60%بود (ن.ک نمودار .)2
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نمودار – 1توزیع گره ها در سه جهت شمالی-غربی-شرقی
(منبع نگارندگان)

نمــودار – 2توزیــع پنجرههــای دارای گــره چینــی درجبهههــای مختلــف
ســاختمان(منبع نگارنــدگان)

اما در خصوص درصد سطح استفاده شده گره نسبت به
سطح بازشوی نما در همان جهت جغرافیایی تفاوت نسبی
معناداری در کل نمونه ها مشاهده نمیگردد.

تهویه طبیعی نیز نقش داشته اند.
عدم وجود گرهها در ضلع جنوبی به منظور استفاده کامل
از نور و تابش خورشید جهت فضاهای داخلی مستقر در
این ضلع در فصل زمستان است.
استفاده از مصالح بوم آورد یا متناسب با اقلیم منطقه در
گرهها سبب کنترل حرارتی جدارهها و عدم تجمع بار
حرارتی و گرمایشی در جبهه غربی شده است .از سوی
دیگر معماری ایرانی با پرهیز از بیهودگی نسبت به استقرار
هوشمندانه گرهها در جبهه غربی مبادرت ورزیده است و
به واسطه استفاده از رنگ شیشههای گرهها به تلطیف نور
وارده به فضا کمک میکند.
در ادامه این پژوهش میتوان کنترل کمی بار حرارتی
وارده از طریق گرهها و طراحی مدل بهینه گره جهت
تعیین میزان حرارت ورودی به بنا را به منظور به روز
رسانی کاربرد این جزء زیبا و شاخص معماری اسالمی
دارند ،را پیشنهاد کرد.

نتیجه گیری

براساس مطالعات انجام شده دراین مقاله برروی خانه های
دارای هنرگره چینی دوره قاجارشیراز ،نتایج استخراجی از
جداول می تواند یاری دهنده و گواه این موضوع باشد
که این هنر تنها به صورت تزئینی دربناها بکار نمی رفته
است و عالوه برتزئین که از ویژگی های بارز آن به شمار
میرود موارد کارکردی اقلیمی نیز مطرح بوده است .نمودار
توزیع فراوانی گرهها در ضلع غربی و تفاوت معنیدار آن
با سایر جبههها به همراه استفاده از سایبان عمودی جرز
مانند ترکیبی مشابه تابش بندی اقلیمی مدرن به وجود
آورده که در کنترل نور نامطلوب غرب موثر میباشد حتی
در نمونه-های مورد بررسی ،گره چینیهای سمت شمال
فقط با کارکرد پنجره نبودهاند ،بلکه به صورت ارسی در
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Abstract
Islamic architecture in different territories has taken on various representations in harmony with
natural and cultural contexts. Vernacular architecture of Bushehr Port is one the representations which
encompasses features distinguished from those of other cities in the northern coastline of the Persian
Gulf. Due to the special geographical position of this port and connection with other countries, one of the
features is the existence of an element called “Shanashir» in the building facades, which has contributed
to the interior-exterior architectural pattern of Bushehr Port, as well as privacy fulfilment.
Shanashir is generally known as a wooden element appended to the interior and exterior façade of the
building. As a semi-open space, it provides a view from interior space to the exterior space of yard or
urban space and is regarded as a modifying element of climatic conditions in hot and humid climate of
Bushehr. This research used qualitative method and case study strategy with the aim of finding typology
of this element, so as to find which types of Shanashir are important in the architecture of Bushehr Port in
terms of form, what function this element serves, what types are predominant in this regard, what factors
contribute in Shanashir placement, and what direction Shanashirs mostly have. In this regard, first the
literature of the history of Shanashir was reviewed using library resources for data collection. Second,
aiming at studying functions of Shanashir and its physical components, essential data were collected by
reviewing library documents and field study. For field study, non-participatory observation was used so
as to extract functions of this element by watching people’s living manner in Shanashir-included houses
and behavior of Shanashir users. Moreover, oral interview with the users contributed to the scrutiny of
the functions. Photography, sketch, and note taking were other tools used in this phase. Third, in order to
approach the typology of Shanashir, written and visual resources regarding Bushehr buildings that have
Shanashir were scrutinized and data were classified, and then all Shanashir-included buildings located in
the historical texture of Bushehr were visited and the required information for the research was classified.
The historical texture of Bushehr covers an area of 4.5 hectare, which encompasses four historic
neighborhoods. To approach the typology, it was needed to study the texture. One of the research
limitations at this point is destruction of some buildings in the east coast of the historical texture of
Bushehr during Pahlavi era because of construction and development of the Bushehr Port Organization,
and that of other buildings with the construction of the north-south Street passing through the texture.
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These two parts probably had remarkable Shanashir-included monuments particularly in the eastern part of
the texture, as apart from a few famous monuments the remaining were destructed and there is no information
but few pictures with indistinctive location. In addition to the large-scale destructions, a number of buildings
were demolished due to the lack of attention and timely restoration, and there is little information on them.
Moreover, some owners did not allow us to enter their buildings in order to visit the interior Shanashirs,
and some monuments were demolished to such an extent that it was impossible to collect date about the
existing situation of Shanashir. In the Comprehensive Plan of the Old Texture of Bushehr, 1013 buildings
are specified within the historic barrier. Based on this map, field study was initiated and every single building
specified in the map was visited and photographed. According to the field study, out of 1013 buildings a
number of 565 buildings were demolished and new buildings with different plans were replaced with historical
plans. Moreover, a number of 86 buildings were dilapidated and impossible to be seen. Thus, a number of
362 buildings remained in the second phase were investigated more precisely, among which a number of 29
buildings had Shanashir.
Analysis of available Shanshir showed that 48 percent of Shanashir-included buildings are located in Koti
Neighborhood, 42 percent in Behbahani Neighborhood, 7 percent in Shanbandi Neighborhood, and 3 percent
in Dehdashti Neighborhood. Furthermore, 45 percent of exterior Shanashirs were seen in monuments adjacent
to the seashore, and 24 percent of the remaining were near square, 17 percent near the plaza, and 14 percent
were located in within-texture passages. The results of the analyzing Shanashirs placement in buildings
indicated that two major types of Shanashir namely interior and exterior Shanshir exist in Bushehr vernacular
architecture, which are classified into semi-open and closed classes based on the level of closeness. Closed
Shanshir were used in few numbers and only in exterior façade. Form typology of exterior Shanashir can be
classified into two main classes; linear and bi-directional (L-shaped) Shanashir. The latter can entail 90 degree
or more angle or curve intersection. Interior Shanashirs can be classified into four main classes; unidirectional
(linear), bi-directional (L-shaped), three-directional (U-shaped) and four-directional. Based on the place of
Shanashir, inside or outside of buildings, some differences exist in their functions and components. This
research shows that the dominant type of exterior Shanashir is semi-open unidirectional (linear) type and the
dominant type of interior Shanashir is probably three-directional type. By studying the location of exterior
Shanashirs, it is concluded that adjacency to the seashore or having a spatial opening to urban spaces such as
a square or a plaza play an important role in the place of Shanashir establishment.
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