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فصل 4
راهنمای تدریس واحدهای یادگیری
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مقدمه
و  تفکر  به  توجه  با  باستان  دراین بخش سعی می شود معماری داخلی در جهان 
اندیشه مردمان آن روزگار به ویژه نحوة ارتباط این اقوام با طبیعت مورد بررسی 
قرار گیرد و در این راستا، چگونگی تبلور این ارتباط در معماری داخلی بناها در 
تمدن های شرق و غرب مورد توجه قرار می گیرد. در این بررسی مشاهده می شود 
که تعامل و برخورد تمدن ها و جوامع باعث تأثیر متقابل فرهنگ های آنها بر یکدیگر 
گشته است که نمود آن را در معماری و معماری داخلی تمدن ها می توان مشاهده 
بناهای شاخص در تمدن های شرق )شامل چین،  از  پاره ای  این مبحث  کرد. در 
ژاپن، هند، مصر( و تمدن های دوران باستان غرب )شامل یونان و رم باستان( و 
همچنین معماری داخلی سبک های شاخص دوران مسیحیت )شامل رومانسک، 

گوتیک، رنسانس و باروک( نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

استاندارد عملکرد 
پس از پایان این واحد یادگیری هنرجو قادر خواهد بود:

1  سبک های اصلی معماری داخلی جهان را نام ببرد.
2  موارد مهم در شکل گیری یک سبک معماری داخلی را توضیح دهد.

3  ویژگی های شاخص معماری داخلی چین و ژاپن را بیان کند.

پودمان 1
سبک های معماری داخلی جهان

واحد 

یادگیری 1
بررسی سبک های معماری داخلی در جهان
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تحقیق کنید و نمونه هایی از طرح ها و نمادهای معماری داخلی یونانی را در 
کالس ارائه دهید. 

حلزونی،  صدف های  و  اختاپوس ها  دلفین ها،  و  امواج  دریایی،  عالم  پاسخ: 
بر  بعد ها  که  )تمدنی  میسن  قصر های  تزیینات  به  را  هندسی خود  فرم های 
روایت  به  بخشیده اند.  شد(  مستحیل  آن  در  و  گذاشته  تأثیر  یونانی  تمدن 
اساطیری، گل های وحشی و خار ها به سر ستون های کرنتین تبدیل شده اند 
و مارپیچ ها، شکل طبیعی تناسب و رویش زندگی، و موی بافته انسان نقش 

به سر ستون یونیک بخشید. را  خود 

4  عناصر اصلی در معماری داخلی سبک های یونانی، مصری و رمی را شرح دهد.
5  نمادها و نقش های معماری داخلی هند را بیان کند.

6  سبک های معماری که ظهور مسیحیت در سرزمین های اروپایی ایجاد کرد را 
نام ببرد.

7  ویژگی های معماری سرزمین های اروپایی پس از ظهور مسیحیت را شرح دهد.

توصیه های ضروری تدریس
شاخص  ویژگی های  شناخت  در خصوص  توضیحات  ارائه  و  محتوا  تدریس  برای 
طریق  از  و  می شود  استفاده  فعال  آموزش  روش  از  داخلی  معماری  سبک های 
برای  می شود.  جلب  درس  محتوای  به  هنرجویان  توجه  گروهی  بحث  و  پرسش 
تفهیم بهتر مطالب سعی شود توضیحات کافی در مورد تصاویر ارائه گردد و فرصت 

کافی برای انجام پرسش و گفت وگو گروهی هنرجویان در نظر گرفته شود.
برای مشارکت بیشتر هنرجویان فعالیت های تحقیقی در گروه های دو یا سه نفره 
انجام می شود و جهت رقابت بیشتر هنرجویان در انتهای هر جلسه تحقیقات توسط 

هنرجویان به صورت اسالید و ارائۀ تصاویر ارائه می گردد.

پاسخ به فعالیت ها، تمرین ها و تشریح نکته ها

فعالیت
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انواع نمادها و طرح ها در معماری داخلی یونان باستان

  دوریک یونیک کرنتین
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منظره بیرونی کلیسای سن سرننپالن کلیسای سن سرنن تولوز فرانسه1080ـ1120 م

برای این فعالیت هنرجویان گروه های دو یا سه نفره تشکیل می دهند و هر گروه 
کار  گروه  دو  هفته  هر  در  و  می کند  بررسی  را  از سبک ها  یکی  داخلی  معماری 

تحقیقی را ارائه می دهد.
پاسخ: یکی از بناهای شاخص سبک رومانسک کلیسای سن سرنن )San sir nan( در 
تولوز فرانسه است که صحن و بازوی آن طول زیاد دارد و جناح های آن با طاق های 
قوسی شکل سقف بندی شده است. وقتی وارد کلیسا می شویم جزئیات مفصل معماری 
دیوارهای صحن و نور خفیف غیر مستقیمی که در فضای کلیسا پراکنده شده انسان را 
تحت تأثیر قرار می دهد دیوارهای صحن این کلیسا بیشتر به بناهایی از نوع کولوسئوم 
جرز های  و  شیاردار  ستون های  هالل،  قوسی،  طاق  دارد.  شباهت  باستان  روم  در 
چهارگوش با یکدیگر مجموعه ای منظم و سازگار به وجود می آورد. در نظر تماشاگر 
شبه ستون هایی که از پایین تا باالی دیوار بلند صحن امتداد می یابد گویی فشاری 
عظیم و نامرئی شبه ستون ها را به سوی باال می راند تا با شتاب تمام به هالل های 
عرضی که طاق گهواره ای صحن را به قسمت هایی تقسیم می سازد، بپیوندد. توازن 
مکرر این شبه ستون ها نگاه ما را بی اختیار به سوی انتهای شرقی کلیسا و محوطه 
شاه نشین مذبح و غالم گردش پیش می راند. تعبیه طاق قوسی صحن به منظور رفع 
خطر آتش سوزی از سقف چوبین نه فقط هدف عملی بوده است بلکه همچنین به 
معمار این فرصت را می داده است که این مکان مذهبی را بزرگ تر و با شکوه تر بسازد. و 
از آنجا که نگهداری طاق هر چقدر بلندتر از سطح زمین باشد دشوارتر می شود، سازنده 
همت بر آن می گماشته است که با استفاده از هر وسیله و عامل تا حدی که جرأت 
می کرد طاق صحن را بلندتر بسازد. بدین ترتیب معمار ناگزیر بود که ردیف پنجره های 
زیر سقف را فدای استحکام کند. در عوض بالکن هایی بر روی جناح های درونی صحن 
افزود تا حائلی در برابر فشار جانبی طاق صحن به وجود آورده باشد، همچنین به امید 

اینکه نور کافی از میان آنها به فضای داخل صحن برسد.

یادگیری  واحد  این  در  که  از سبک هایی  یکی  به  مربوط  بنای شاخص  یک 
آموختید، انتخاب کرده و ویژگی های آن را با آنچه فرا گرفته اید تحلیل نمایید 

)برای ارائه از تصاویر، ترسیمات و یا فیلم استفاده کنید(.

فعالیت
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صحن کلیسای سن سرننفضای داخلی کلیسای سن سرنن

دانش افزایی
معماری داخلی چین: هرچند شهرت نقاشی و هنر ساخت ظروف چینی هنر های دیگر 
چین را تحت الشعاع قرار داده ولی معماری هم در این کشور کهنسال به پیشرفت های 

درخشانی رسیده است.
در چین آثار زیبایی، متناسب با آب و هوا و اقلیم به وجود آمد که از مشخصات 
آن استفاده از سایبان ها و آفتابگیر هایی بود که پیرامون بنا را می گرفت و چهرة 
خاصی به آن می داد. چنان که بیننده می توانست در نظر اول چینی بودن بنا را 
حس کند. سطوح دو شیبه سایبان ها در چند اشکوب چون چتر های باز اطراف بنا 
را می گیرد. این آثار را چون بناهای چند اشکوبه و باشکوه مجسم می کند. با اینکه 
آثار متعددی از معماری چین در سراسر این کشور و به ویژه در کوی سلطنتی 
پایتخت وجود داشته، دیوار معروف چین که برای جلوگیری از تجاوز بیگانگان در 
طول شمالی کشور کشیده شده از شهرت استثنایی برخوردار است و همراه با نام 

چین بر زبان ها افتاده است.
هنر و معماری چینی در تمامی اعصار به طور عمده با مالحظات نمادین و رمز آلود آغشته 
است.ولی چیزی که مشخص است با ظهور کیش بودایی این هنر جلوه هایی از الگوهای 
هندی را به خود گرفت. برخی پاگوداهای چینی را تقلیدی از استوپای هندی می دانند. 
معماری چین یکی از سیستم های معماری در جهان است که ترکیب بندی عمدة آن 
چوبی می باشد که تجلی بخش عمیق اصول اخالقی چینی ها و دیدگاه زیبایی شناسی، 

ارزش به طبیعت است.
باغ سازی چینی در نگاه اول منظری بسیار ساده در جهت نوعی ارتباط تلفیقی بین 
انسان و طبیعت دارد زیرا اجزای تشکیل دهنده باغ های چینی ثابت است. بنابراین 
در ساختار کلی دارای مشابهت ظاهری هستند. کوه، آبگیرها یا استخر، استفاده از 
درختان یکسان، عمارت های با سقف های جلو آمده و... همه عناصری هستند که 
به باغ چینی منظری طبیعی می دهند و سبک طبیعت گرای آن را نشان می دهند.
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باغ چینی با عمارت های با سقف جلو آمده

اجزای معماری داخلی به سبک چینی

معماری داخلی به سبک چینی

معماری داخلی به سبک چینی

عناصر تزیینی در معماری داخلی چین
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معماری داخلی ژاپن: همدلی و احترام به طبیعت ریشه های عمیقی در فرهنگ 
ژاپنی دارد مفهوم صمیمیت با طبیعت به معنی خودداری صرف از دخل و تصرف در 
آن نیست، بلکه به مفهوم هماهنگ سازی و سازگاری با سیستم دگرگونی طبیعت 
برای آفرینش انسان است. برای ژاپنی ها، زندگی، هنر، طبیعت و روح دارای وحدتی 

تجزیه ناپذیر می باشند.
اقلیم خاص ژاپن )سرشاری از طبیعت(، توفان ها و زلزله های ویرانگر در کنار زیبایی های 
طبیعت در طول تاریخ این سرزمین عواملی بوده اند که تفکر و تأمل در طبیعت و در 
کلیت هستی را دامن زده اند. در معماری ژاپنی هیچ مرزی بین معماری و طبیعت 
دیده نمی شود. در واقع معماری ژاپنی حجمی در میان خلوت طبیعی است و از تمامی 
جهات بنا، دید به طبیعت باز است. در این معماری انسان و خالقیت هایش همانند 
نمونه ای از طبیعت در جهت هماهنگی و آفرینش با آن است و تا حد عدم تمایز بین 
فضای درونی و بیرونی پیش می رود طراحی معماری ژاپنی براساس طبیعت بکر و 
دست نخورده است، به طوری که در باغ ژاپنی نحوة چیدمان عناصر به گونه ای است که 

انسان مثل طبیعت حرکتی ارگانیک دارد.
زیباشناختی ژاپنی همه جا متأثر از تغییرات طبیعت و گذر فصول است. شرایط 
اقلیمی و بارندگی سبب به وجود آمدن ارتباط عمیق معماری با آب شده است. نظم 
معماری و مینی مالیسم )حداقل گرایی( ژاپنی در تقابل با عظمت گرایی چینی است. 
با وجود پیشرفت فوق العاده فناوری، معماری بومی ژاپن هنوز هم قابل توجه است.

باغ ذن ژاپنی هماهنگ با طبیعت
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احترام به طبیعت، و استفادة بهینه از آن در معماری در استفاده از مصالح بوم آورد 
الوارهای چوبی پرداخت نشده  از  تأثیر گذاشته است. استفاده  ابنیه  برای ساخت 
بنا، همچنین کف پوش هایی از جنس ساقه های برنج )تاتامی(  و ناصاف در سازة 
و سقف های گالی پوش که در هماهنگی زیبایی با طبیعت است، از نمونه های آن 

می باشد. در تزیینات و دکوراسیون داخلی مظاهر طبیعت نقشی عمده دارند. 

ارتباط با طبیعت در معماری ژاپنی

داخلی حداقل گرایی درمعماری داخلی ژاپن معماری  در  هندسی  شبکه  از  استفاده 
سبک ژاپنی
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گل آرایی ژاپنی )ایکبانا( در جای جای خانه خود را نمایان کرده، و این تا حدی است 
که بتواند طبیعت را به درون بکشاند. طبیعتی که آنجا جسم و روح، زندگی و کمال 

مطلوب در وحدت و یگانگی به سر می برد.

امروزه معماران مشهور ژاپنی از الگوهای معماری سنتی ژاپن در طرح هایشان استفاده 
می کنند. سلطۀ این معماران بر نور، طبیعت و فضا، آنها را به سرعت به صحنه معماری 

جهانی فرستاده است.

ارتباط بین معماری و طبیعت در معماری داخلی و اجزای محوطه سازی به سبک ژاپنی
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معماری هند: هند از شمال به هیمالیا که منطقه ای سرد وکوهستانی است ختم 
شده و قسمت جنوب آن جز بخش های حاّره ای محسوب می شود ولی به طور کلی 
آب و هوای گرمی دارد در هزاره سوم پیش از میالد نخستین نشانه های فرهنگ و 
تمدن کهن هند در اطراف بخش باالی دره سند متمرکز شده بود. بازتاب ارتباط 
با طبیعت در نمادهای کهن در فرهنگ هند دیده می شود که از  عمیق هندیان 

جمله دایره است.
نماد دیگر چرخ است که مانند دایره عالمت مدوری است که بازنمای جهان زمینی 
است. چرخ در زبان سانسکریت چاکراه گفته می شود که نماد چرخش سال است و 

وابسته به خورشید آسمانی است.

استفاده از الگوهای سنتی )حداقل گرایی و استفاده از نور و آب( در آثار معماری معاصر ژاپن

فرهنگ سمبل آشوکا چاکراه در تمدن هند  که  هند  ملی  نمادهای  از  مجموعه ای 
طبیعت گرای آن را نشان می دهد.

با توجه به ارتباط عمیق معنوی با طبیعت، در هنر و معماری و همچنین در ادبیات 
هند، طبیعت را به مثابه کلیتی یکپارچه می بیند و به آن عینیت می بخشد. در 
اندیشه معنوی هندیان طبیعت و تمام اجزای آن بخش هایی از کلیت خداوند است 

و این نگرش سبب یکپارچگی و وحدت انسان با آن می شود.
کشور هند چون کشورهای دیگر جهان کهن دارای معماری با شکوهی است که 
گذشته از سرزمین پهناور هند کشورهای خاوری آسیا را نیز تحت تأثیر قرار داده 
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و شکوه آن در پرستشگاه ها و معابد این بخش گسترده از جهان خودنمایی می کند. 
به دست  اغلب  )و  ایرانی  به شیوة  معماری هند  نام آور  و  ممتاز  آثار  اغلب  هرچند 
معماران ایرانی( ساخته شده ولی نفوذ معماری کهن هند در آنها به خوبی نمایان 

است، بنای تاج محل معرف شیوة ایرانی هندی است و شهرت جهانی دارد.

بنای تاج محل در شهر آگرا )هند(، بیرون و درون 
بنا با شیوۀ ایرانی طراحی گردیده است.
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در هندوستان عالوه بر معابد و پرستشگاه هایی که به شیوة خاص هندی ساخته 
یا جای نگهداری خاکستر اجساد( به جای  )آرامگاه هندوان  شدة تعدادی استوپه 

مانده که معماری آن به شیوة خاص هندی است.

استفاده از انواع رنگ در نمای بیرون معبدی در هندتصویر یک معبد در هند

جزئیات معماری داخلی به سبک هندی
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بزرگ  خاستگاه های  از  یکی  نیل  رود  درة  و  مصر  کشور  مصر:  داخلی  معماری 
فرهنگ جهان بوده و آثاری شگفت آور از هزاره های پیش از میالد مسیح به یادگار 

دارد.
مصر زادة نیل است. پس جای تعجب نیست که این تمدن پیوندی عمیق و دیرینه 
با طبیعت و منابع آن داشته است و بر فرهنگ، هنر، اعتقادات و باورهای مصریان 

تأثیر زیادی گذارده است. دو رکن اصلی در معماری مصر عبارت بود از:
1  فرعون به عنوان نماینده خدا بر روی زمین

2  زندگی وحیات پس از مرگ بوده است، که هر دو در رابطه با طبیعت سرزمین 
مصر بود.

به طور کلی عوامل زیر در تمدن تاریخی مصر تأثیر داشته است:
 نداشتن مراودات فرهنگی با سایر تمدن ها به دلیل موقعیت جغرافیایی

 زندگی متکی به کشاورزی
اندیشۀ  بر  تأثیرگذار  عامل  دو  به عنوان  نیل  رود  و  خورشید  خدای  به  اعتقاد   

مصریان
 وجود تغییرات فصلی و طغیان های رود نیل

معماران مصری با استفاده از انواع مصالح، آثار شکوهمندی آفریده اندکه هنوز هم 
برخی از آنها از شگفتی های جهان به شمار می رود.

تمام تزیینات معماری بر گرفته از گیاهان بومی و کشاورزی مصر است که نیلوفر 
آبی و پاپیروس از آن جمله بوده است.

رابطه کشاورزی در مصر باستان که رابطه ای آگاهانه و الهام بخش بوده است

باغ سازی در مصر باستان
دروازه ورودی

فضای پذیرش مهمان

کوشک

درخت نخل

کاله فرنگی
استخر

استخر

رود نیل

کرت انگور در مرکز باغ
دیوارکشی دور باغ
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هندسۀ منظم و باغ سازی مصر باستان تداعی بخش چهار جهت اصلی که برگرفته 
از ساختار سرزمین مصر است، می باشد.

مقابر و اهرام فراعنه تجلی کوه های افراشته بر روی زمین بود که توجه انسان را به 
خدای خورشید در آسمان معطوف می کرد.

سنگ تراشی و سنگ بری در معماری مصر مقام واالیی داشته، ساختمان های عظیم 
دژها، باروها، کاخ ها و آرامگاه های مصر سرشار از نظم و زیبایی شکوهمندی است 
با شکوه دژها،  بر دروازه های  بر اصول ریاضی و هندسه استوار شده و عالوه  که 
کاخ ها و صحنه های وسیع محصور با باروهای کنگره دار شبستان های چهل ستون، 

پرستشگاه ها با ستون های ستبر نمایشی از قدرت و غرور است. 

در  ریاضی  اصول  و  سنگ بری  و  سنگ تراشی 
آثار معماری مصر
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معماری داخلی یونان: درجهان کهن، یونان از نظر هنر های زیبا یکی از پرورشگاه های 
ذوق و ظرافت طبع و بزرگ ترین خاستگاه معماری، نقاشی و پیکرتراشی باختر زمین 
است. مردم یونانی نژاد شبه جزیرة بالکان و کرانه های دریای سفید در آسیای صغیر 
در پدید آوردن نمونه های هنری زیبا سهم بسزایی داشته اند و با اینکه اصول آن را از 
مردم خاور زمین و مصر گرفته بودند، نغزکاری و دقت در انتخاب تناسبات زیبا آثار 

دست این مردم تا روزگاری دراز سرمشق دیگران بوده است.
ساختمان های سنگی با نقوش زیبا و تناسبات هندسی دقیق هنوز هم مورد تقلید 
معماران باختر زمین است. سرستون های زیبا و خوش تناسب به شیوه های دوریک، 
اندازه ای کرنتین نمونه های زیبایی است که می تواند دقت و ظرافت  تا  یونیک و 
کار یونانی را که متکی بر اصول دقیق ریاضی و هندسه بوده است به خوبی نشان 
دهد، هرچند که اصل آنها را قباًل در آثار کشورهای خاوری دیده بودیم )مانند آثار 

سکاوند و قرناپان و دا و دختر فارس(.

معماری داخلی به سبک مصری

دوریک یونیک کرنتین
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شیوه های  ایونیایی )یونیک( و کرنتین

تمدن شکل گرفته در یونان باستان دارای سه مرحلۀ مشخص شامل: دورة هندسی، 
با  مقدس  و  رویه ای صلح آمیز  دوره  هر سه  که  بود  عصر کالسیک  و  کهن  دورة 
طبیعت داشتند و شاید قوی ترین نوع الهام بخشی طبیعت بر مصنوعات بشری را 
بتوان در یونان باستان مشاهده کرد. آنها به طبیعت احترام می گذاشتند، به طور 

مثال تغییر فصول را از طریق جشن ها و مراسم با زندگی خود در می آمیختند.
یونانی ها عالوه بر تجارت در معماری نیز مهارت داشتند، ولی خانه ها و بازارهای 
مجلل نساختند.خانه های آنها معموالً خشتی و روکار آنها گچی بود و بازارهایشان 

از دکه های موقتی درست می شد.
با توپوگرافی، روی تپه ها و  یونانی ها خانه های خود را در امتداد و در هماهنگی 
کوه های کم ارتفاع و با عنایت به بهینه سازی شیوه های اجتماعی، اقتصادی، و نیز 
کاربرد انرژی بر پاکردند. از قانون طبیعت در استفاده حداقل از انرژی و جلوگیری 
از اتالف آن پیروی می کردند. آنها با دنبال کردن رد پای دام های خود، مسیر بهینه 
را برای جاده کشی انتخاب می کردند. یونانیان نسبت به دید و مناظر سکونتگاه های 
خود به اماکن مقدس شرق و غرب بسیار حساس بودند و ساختمان های مهم و 

محوطه های مقدس را با دقت نظر مکان یابی می کردند.

معابد یونان
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زیبایی طبیعی معابد یونان در نوع خود بی نظیر بود، معابدی در مجاورت عناصر طبیعی 
چون چشمه ها، درخت زارها با منظر باز و بر فراز دره هایی پوشیده از درختان زیتون و... 

بودند.

تصویر یک روستای باستانی در یونان که به سبک 
سنتی بازسازی شده است

نقش هایی از فعالیت و زندگی و 
ساخت بنادر یونان

فضای داخلی یک مرکز 
درمانی در یونان باستان

فضای داخلی یک مرکز آموزشی در یونان باستان

این  مشهورترین  می شد.  ساخته  خدایان  برای  یونان  ساختمان های  زیباترین 
ساختمان ها معبد هایی بود که روی تپه سنگالخی در وسط شهر آتن ساخته شده 
بود. یونانی ها این تپه را آکروپلیس می نامیدند. پارتنون که معبد آتنا بود در باالترین 
نقطه آکروپلیس بنا شده بود و مردم از هر کوچه شهر که به باال نگاه می کردند، آن را 

طرح از آکروپلیس با محیط اطرافش در
 یونان باستان

تصویر آکروپلیس با محیط اطرافش در حال حاضر
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با ستون های مرمری زیبایش که در آفتاب می درخشید، می دیدند. پارتنون ساختمان 
بزرگی نبود و طرح بسیار ساده ای داشت با این وجود به نظر خیلی ها یکی از زیباترین 
می کردند.با  پا  بر  آتنا  افتخار  به  آتنی ها جشنی  سال  هر  دنیاست.  ساختمان های 
صف های منظم از پله های طوالنی باال می رفتند و به آکروپلیس می رسیدند. پس از 
عبور از ستون های بزرگ می توانستند نقش های برجستۀ مرمر را که در قسمت باالی 
معبد قرار داشت مشاهده کنند. برخی از این تصویر ها جشن ساالنه را نشان می داد و 

بعضی از آنها صحنه هایی از افسانه های خدایان بود.

طرح از شهر آتن در یونان باستان با حال و هوای 
و مردمانش

به کارگیری مجسمه سازی در بناهای یونان باستان

تصویر از آمفی تئاتر در آتن

بسیاری از مردم در دوره های بعد، معماری یونانیان را تحسین و از ساختمان های 
آنها تقلید کرده اند. این گونه ساختمان ها در نقاط دیگر جهان زیاد است. 

در همه جای شهرهای یونان کارگاه هایی بود که صنعتگران یونانی و دستیارهای آنها 
میز و صندلی، چراغ، اشیای سنگی، ظرف و بسیاری از چیز های دیگر را می ساختند.
صنعتگران یونانی اگر مجسمه ای از مرمرگران قیمت یا ظرف معمولی برای روغن 
زیتون درست می کرد سعی می کردند کارشان ظریف و زیبا باشد. یونانی ها عقیده 

داشتند که هرچه می سازند عالوه بر فایده داشتن باید زیبا هم باشد.
یونانی ها ماشین آالت نداشتند و همه چیز را با دست می ساختند ولی خیلی از 
کوزه های  از  مثال  به عنوان  معین درست می کردند.  فرم  با  را  ظرف های سفالین 
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را  کوزه ها  از  بعضی  و  می کردند  استفاده  عسل  و  روغن  نگهداری  برای  مختلف 
با  را  استفاده می کردند. روی کوزه ها  نگهداری روغن خاص مراسم مذهبی  برای 
تصویر هایی که نشان دهنده صحنه هایی از کار و زندگی مردم عادی بود نقاشی 

می کردند.

نقاشی از جزئیات ابزار و وسایل به کار رفته در فضای داخلی یونان

انواع ظروف با تزیینات با کاربرد های 
متفاوت

کوزه و گلدان دو دسته سیاهگون
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معماری داخلی رم: تمدن رم باستان از قرن هشتم قبل از میالد در شبه جزیره 
ایتالیا شکل گرفت و در کنار دریای مدیترانه و به مرکزیت شهر رم چنان گسترش 
امپراطوری های  بزرگ ترین  از  یکی  به  میالدی  دوم  و  اول  قرن  در  که  کرد  پیدا 

باستان تبدیل گشت.
مفهوم طبیعت در رم باستان با آنچه در یونان باستان از آن مشاهده می شد، متفاوت 
بود زیرا در حالی که در یونان طبیعت و درختزارها و کوهستان های بکر مورد ستایش 
قرار می گرفت، در رم طبیعتی مورد ستایش بود که حضور انسان در آن غالب باشد 
و به نیروی تفکر انسان و خدایانی که حاکم و غالب بر طبیعت باشند، اعتقاد راسخ 

داشتند.
موجب  رمی  فرهنگ  در  انسانی  قدرت  با  برآن  غلبه  و  طبیعت  تسخیر  به  میل 
پیشرفت های بسیاری در شهرسازی و معماری شد. معماری یونانی با اینکه جلوه ای 
زیبایی و مطرح کردن  بیان  انسانی و منطقی دارد ولی در آن همواره تالش در 
به خاطر  و  دارد  رها در طبیعت  و  زیبایی شناسانه  به عنوان یک حجم  ساختمان 
استفاده از سیستم تیر افقی و ستون های عمودی و محدودیت این روش در پوشش 
دهانه ها، موفق به فضاسازی به ویژه چیدمان فضای داخلی نگردیدند، اما معماران 

معماری داخلی به سبک یونان باستان
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رمی با استفاده از فن برتر و بهره گیری از خاصیت بتن که دستاورد نوینی بود موفق 
به ایجاد فضاهای داخلی شدند و فضاهای با عظمت و با شکوهی به وجود آوردند که 

فقط در معماری مصر باستان می توان یافت.
هنرمندان یونان در باختر زمین جای خود را به همکاران رمی خود دادند و هنرمندان 
رمی دنبالۀ کار آنان را گرفتند و هنر معماری را به جایی رساندند که پس از قرن ها 
مردم اروپا ناچار شدند برای زنده کردن هنر معماری، کار هنرمندان رم کهن را بی 

کم و کاست تکرار کنند.
آثاری چون آمفی تئاترها و پرستشگاه های بزرگ و باشکوه در شهر رم و شهر پُمپئی 

واقع در ایتالیا و تعدادی زیاد پل در سراسر اروپا نشان دهنده هنر واالی رم است.

فضای داخلی یک بنای عمومی در شهر رم

استفاده از قوس و گنبد در معماری رم باستاننمای بیرون کلسئوم در رم

فضای یک میدان در شهر رم

فضای داخلی پانتئون در رم
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رم شهر پر رفت و آمد و پر جمعیتی بود و هزاران نفر ساکنان آن احتیاج به آپارتمان های 
زیادی داشتند. این شهر پایتخت امپراطوری بزرگی بود که کلیۀ سرزمین های اطراف 
مدیترانه را در بر می گرفت. البته این تغییرات در مدتی کوتاه پدید نیامد و رم نیز از 
اول شهری بزرگ و دارای آپارتمان زیاد نبود، بلکه دهی بود که کشاورزان و گله داران 
در کنار رودخانه های آن زندگی می کردند. صدها سال طول کشید تا رم به پایتخت 

یک امپراطوری بزرگ تبدیل شد.
در سرزمین های شرقی رم یا رم شرقی که شامل یونان و آسیای صغیر نیز می شد. 
شیوة خاصی در معماری به وجود آمد که تا حد زیادی با آثار معماری شیوة پارتی 

عصر ساسانی ایران در ارتباط بود.
و  از سادگی  اگرچه  بیزانس شهره شده  به سرزمین خود  که  معماری  این شیوة 
جای  که  دارد  ویژگی هایی  برابر  در  ولی  ندارد  بهره ای  باختری  رم  هنر  پختگی 

خاصی در عالم معماری به آن داده است.

فضای داخلی مسجد ایاصوفیه )کلیسای سابق کلیسای سن مارکو در ونیز ـ سبک بیزانس
ایاصوفیا( در استانبولـ  سبک بیزانس
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معماری داخلی به سبک رم باستان

معماری داخلی صدر مسیحیت
معماری رومانسک: با ظهور مسیحیت رابطه انسان و طبیعت دچار تغییرات اساسی 
شد در این دوران موضوعات اساطیری رم باستان به تدریج به روایت آیین مسیح 
تبدیل شد و سراسر فضاهای داخلی کلیسا ها با نقاشی های این روایات منقوش شد. 
عناصر طبیعت در این دوره در ترکیب با صحنه های جدید به کار گرفته شد. هنر و 
معماری صدر مسیحیت شباهت زیادی به هنر رمی دارد ولی در این عصر، مسیحیت 
فاقد تعریف معین در مواجه با طبیعت است. از آنجایی که فرهنگ غربی مسیحی 

جنبه خدایی برای طبیعت قائل نبود، برای انسان این 
امکان وجود نداشت که به طبیعت جنبه تقدیس یا 

مافوق عادی داده و از این راه پذیرای آن باشد.
اروپا  معماری  روم  و  یونان  شکوه  پر  دوران  از  پس 
معماری  در  برگزید.  برای خود  را  شیوه های خاصی 
رومانسک طاق ها و قوس ها به صورت عناصری بیانگر 
مفاهیم فرهنگی  زمان خود هستند و استفاده از آنها 
به رومیان این امکان را داده تا دهانه های بزرگ تری 
در  مطلب  این  که  آورند  به وجود  در ساختمان ها  را 
مقایسه با معماری یونانی نمایشگر پیشرفت تکنولوژی 

کلیسای سنت فیلبرت در ساختمانی بوده است.
 )San Filbert Tarnos( تورنوس

فرانسه1120ـ950م
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در این دوران فعالیت های ساختمانی افزایش یافت و ساخت کلیساهای فراوان در 
سراسر اروپا متداول شد. پالن این کلیساها صلیبی شکل بود که مرکز ثقلش بر 

انتهای شرقی آن قرار داشت.
در این دوران معماران پیوسته در صدد تکامل بخشیدن به جزئیات کار بوده اند. از نظر 
هنری صحن کلیسای دورم1 یکی از زیباترین صحن ها در مجموعه معماری رومانسک 
به شمار می آید. با وجودی که پالن این کلیسا ساده است ولی نمونه ای است از نخستین 
استفاده اصولی از طاق بندی متقاطع  با رگه های تقویتی برجسته برای پوشش منحنی 

که سه طبقه ارتفاع یافته بود. جرز ها یکی در میان بزرگ و کوچک می شوند.

معماری داخلی کلیسای دورم در اسکاتلند

معماری داخلی گوتیک: در این دوره در اندیشه کلیسایی، به ویژه در عرفان مسیحی، 
طبیعت خانۀ شیطان قلمداد می شود. زیرا به اعتقاد آنها طبیعت با زیبایی هایش انسان 
را می فریبد و از نفرت او از دنیا می کاهد. در نتیجه در این دوره طبیعت به عنوان 
عنصر منفی زندگی بشر از هنر حذف می شود. برای همین در آثار این دوره نشانه های 
طبیعت را به ندرت می توان دید. مضامین آثار هنری، وابستگی به داستان های مقدس و 

شخصیت های دینی است که در تزیینات معماری داخلی کلیساها به کار می رود.
بسیار کشیده و ظریف است و  برخالف شیوه رومن  آثار معماری گوتیک  تناسب 
طاق های چهاربخشی به ویژه جای طاق های آهنگ و نیمه استوانه و یکنواخت رومن 

را گرفته است.
قوس ها  از  جزیی  به صورت  ستون ها  گوتیک  دوره  در 
شکل گرفتند و سازه های متهورانه ای را که نمونه هایی 
به وجود آوردند. در  از مهارت صنعت ساختمانی است 
این شیوة معماری با خلق  شگفتی های سازه ای سعی 
ویژگی  معنا  بدین  است  شده  خدا  ثنای  و  حمد  در 
سنگی و سنگین زمین به یک بی وزنی در فضا منتهی 
می گردد. در طاق ها و نعل درگاهی های سبک گوتیک 
حالت دیگری از ایستایی همانند ستون فقرات بدن و یا 

الیاف درخت دیده می شود.

Durham ـ1

کلیسای اعظم بووایز )سبک 
گوتیک( 1272 میالدی
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شیشه ای  دیوارهای  و  بلند  طاق های  عظمت  با  سازة 
منقوش که در میان جرزهای ضخیم آن به صورتی معلق 
استوارند، احساسی از کشش و انرژی ایجاد می کنند که با 
تکرار نیرومند عناصر مشابه بر فرم آنها تأکید شده است. 
معمارانۀ  زبان  همان  بیان کننده  نیز  کلیساها  این  فرم 
باشکوه و متکی بر اصول فرم، فضا، نور، تزیینات داخلی و 

رشته ای از نمادهای قابل توجه است.

کلیسای چالرز 1260ـ1194م

در این سبک معماری همۀ اجزا و قالب های ساختمانی ظریف اند و در مقایسه با 
حجم و سنگینی معماری رومانسک تقریباً بی وزن به نظر می رسند و از جانب دیگر 
احداث  دیگر چون شکاف هایی  که  است  تعبیه شده  بزرگ  اندازه ای  به  پنجره ها 
شده بر دیوار به نظر نمی رسد. بلکه سراسر سطح دیوار را پر می سازد و نور کافی 
را به درون راه می دهد. نور معجزه آسایی که از میان مقدس ترین پنجره ها به درون 

می تابد و جایگاه خوانندگان را روشن می سازد.

معماری داخلی کلیسای نوتردام، پاریس )سبک گوتیک( 1200ـ1163 م
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معماری داخلی رنسانس: پس از چند قرن که شیوه های گوتیک و رومانسک سراسر 
اروپا را گرفته بود معماران به اندیشه بازگشت به شیوه های کهن یونان و رم افتادند و 
سادگی و زیبایی و تناسبات نغز این گونه معماری آنان را برآن داشت که بار دیگر هنر 
کهن را زنده کنند. نتیجۀ این بازگشت چنان چشمگیر و درخشان بود که در اندک 
زمانی شیوة جدید سراسر باختر زمین را فرا گرفت و شیوه های پر کار و سنگین به دست 
فراموشی سپرده شد، ولی در عوض یک نوع یکنواختی به بار آورد که هنرمندان را به 

خستگی کشانید و باز برآن شدند که کاری تازه نشان دهند.
در این دوران بازگشت به طبیعت رواج می یابد و طبیعت مورد توجه و الهام انسان قرار 
می گیرد و به تدریج جایگاه محکم تری می یابد. در این دوران طبیعت در کنار و حاشیه 
سایر عناصر مقدس و باورهای مقبول جامعه فرصت ظهور می یابد. حضور منظره در آثار 

نقاشی در پس زمینه موضوع اصلی دیده می شود.
ویالهای متعدد در دامنه ها و تپه های سرسبز خارج از شهر ساخته می شد که همانند 
باغ های رم باستان درختان در آن با فرم منظم هندسی کاشته می شدند و به فرم های 
مختلف هرس می شدند. باغ ویالدسته1 در قرن 15 میالدی در حومۀ رم با محوریت آب بنا 
گردید. در این دوران صدها چشمه و مظهر آب بنا گردیده و به عنوان نشان اول برای عناصر 
مقدس، اسطوره ها و نمادهای آیینی محسوب می شد. این گونه ویالهای بزرگ ایتالیایی، 
باغ های بسیار خارق العاده ای داشتند، که بهترین مثال ویالدسته است که این ویال با قصر و 
باغ آن، یکی از برجسته ترین و وسیع ترین نمونه های دورة رنسانس است. طراحی خالقانه 
در به کارگیری اجزای معماری آن )آب نماها، گیاهان و فواره ها و...( این باغ را به یک 

منحصر به فرد  و  خاص  نمونۀ 
تبدیل کرده است. ویژگی های 
مهم این شیوه توجه به طبیعت 
هندسه  بی نظیر،  منظره های 
مشخص، تأکید بر پرسپکتیو و 

عنصر خیال است.

Villa deste ـ1

معماری داخلی به سبک گوتیک

باغ ویالدسته، توجه به پرسپکتیو یک نقطۀ گریز و معماری 
کالسیک باستان
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یکی از بناهای مشهور این دوران کلیسای سانتا ماریا دلی انجلی است که توسط 
معمار مشهور این دوران برونلسکی بنا شد.

با  کلیسا  مرکزی  ساختمان 
گنبدی بر باالی آنـ  از نخستین 
الهام  و  ـ   رنسانس  کلیساهای 
و  گرد  ساختمان های  از  گرفته 
و  رومی  دوره های  یا چند ضلعی 
برونلسکی  بود.  مسیحیت  صدر 
همان اصل کهن شیوه رومی در 
ایجاد »دیوار پیکرتراشی شده« را 

احیا کرده است.
معماری داخلی کلیسا سانتا ماریا دلی انجلی

بنای دیگر کار برونلسکی کلیسای پاتسی در فلورانس ایتالیا است. پالن این بنا نشان 
می دهد که دو طاق گهواره ای چنان استوار شده که گنبد کوچک مرکزی را نگه 
دارد و در داخل نمازخانه همان عنصر ساختمانی به مقیاسی بزرگ تر تکرار می شود 
ـ دو طاق گهواره ای بر دو پهلوی گنبد ـ به اضافه گنبد کوچک سومی نصب شده 
است، سطوح داخلی مفصل بندی شده است و پاره ای تزیینات سنگ تراشی جلب 
نظر می کند.از جمله قاب بندی های گرد بزرگی بر روی چهار طاقچه اطراف گنبد 
مرکزی با نقش برجسته هایی از تمثال انجیل نویسان است و نیز بر روی دیوارها 
با این حال نقش برجسته های  دوازده نقش برجسته کوچک تر از حواریون است. 

فوق در طرح عمومی نمازخانه اثر اساسی ندارد.

نمای داخلی نمازخانه پاتسینمای بیرونی نمازخانه پاتسی
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معماری داخلی باروک: دورة باروک با درک نوینی از مفهوم طبیعت آغاز گشت 
که  بود  بی نهایت  در  گریز  نقطه  با  پرسپکتیو  به  توجه  از  ناشی  نوآوری  این  که 
جایگزین نقطه گریز ایستا و مرکزی رنسانس شده بود. وجه مشخص دوره باروک 
در ارتباط با محیط تأکید بر حرکت و پویایی است که در تضاد با فرم های ایستا 
و سنگین عصر کالسیک قرار دارد و با داشتن رویکرد نوینی به مواهب طبیعی و 
بیننده را  نور، رنگ و حرکت، احساسات  به کارگیری شیوه های خیالی و آمیزش 

تحت تأثیر قرار می دهد.
شیوة باروک با آنکه زاده شهر رم بود، به زودی در همه کشورهای اروپا رواج پیدا 
اوج خود رسید و در ساماندهی و  به  فرانسه  یافت و در  بین المللی  کرد و جنبۀ 

طراحی فضاهای بیرونی همچون باغ ها جلوه کرد.
ایجاد تنوع و دخل و تصرف در پیمون های )مدول ها( ریاضی و حساب شدة شیوة 
کالسیک در همه جا آغاز شد و کار به جایی رسید که کم کم یک نوع بالتکلیفی و 
اغراق در تنوع )به ویژه در تزیینات( جانشین سادگی شد و بدین گونه شیوه های پر 

کار و درهم و برهم بارک و رکو کو پدید آمد.
در فرانسه مبانی شیوة باروک مبتنی بر »کالسیک گرایی« در معماری توسط گروهی از 
طراحان گذارده شد. این شیوه در کاخ های لوور و ورسای به کار رفته است و پیکرتراشان، 
نقاشان و استادکاران همگی دست به دست هم داده و آثاری با شکوهمندی و تجمل 

بی سابقه در این قصر ها به وجود آوردند.
کاخ ورسای در نزدیکی پاریس در دوران لویی شانزدهم احداث گردید. جبهۀ رو 
به باغ، که نمای اصلی کاخ را نشان می دهد با افزودن اتاق ها گسترش یافت بدون 
اینکه اجزای دیگر به فراخور آن تغییر یابد. تودة مرکزی شامل یک اتاق یعنی تاالر 
معروف به آینه است و تاالر جنگ و قرینه اش تاالر صلح در دو جانبش قرارگرفته اند. 
عالوه بر درون خانۀ باشکوه، گیراترین منظر کاخ ورسای پارک دلگشای آن است 
که در سمت غرب »جبهه رو به باغ« تا چندین کیلومتر گسترش می یابد. این باغ 
به طور کامل با نقشه کاخ انطباق داردکه چون دنباله ای از فضای معماری به نظر 
می آید. این باغ های تشریفاتی با مهتابی ها و حوضچه ها و پرچین های آرایش یافته 
و تندیس هایشان نیز مانند داخل قصر ورسای به منظور فراهم آوردن صحنه ای 
شایسته ظهور شاه در برابر مردم تعبیه می شده است. در واقع آنها به منزله سلسله 
»تاالرهای سرگشاده« برای برگزاری جشن ها و نمایش ها استفاده می شد. این نظم 
هندسی که بر سراسر منظره ای ییالقی حکمفرما شده است حتی بیش از خود کاخ 

نمایشگر اقتدار مطلق حکومت وقت بود.
و  باغ که در آن محورهای عظیم، تقسیم کننده های منظم و هندسی  چشم انداز 
بلوارهای متعدد، همه طبیعتی را نشان می دهد که مغلوب و تسلیم انسان است تا 

به آن فرم دهد.
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محوطه بیرونی و باغ کاخ ورسای

معماری داخلی کاخ ورسای
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شیوه باروک تنها در اروپا اثر نگذاشت بلکه در معماری سرزمین های دیگر مؤثر 
افتاد و این تأثیر تاکنون هم ادامه دارد.

معماری داخلی به سبک باروک

ـ   1718 م کلیسای مونته کالواریو 1724
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واحد 

یادگیری 2
بررسی سبک های معماری ایرانی

مقدمه
به  را  زیادی  و نشیب های  فراز  و  بوده  برخوردار  بسیاری  از قدمت  ایران  معماری 
خود دیده است. آثار به جا مانده بیانگر تالش و دقت و خالقیت و نوآوری معماران 
به  به سینه  را سینه  این معماری  و صنعتگرانی است که در طول قرون متوالی، 
نسل های پس از خود انتقال داده و موجبات تکامل و حفظ و تداوم آن را فراهم 
به  و  شناخته  را  آثار  این  امروز  جوان  نسل های  که  دارد  جا  بنابراین  ساخته اند. 
ارزش های آنها واقف باشند، تا از این راه بتوانند با ره توشه شناخت عمیق و معرفت 
و آگاهی به این آثار، در جهت یافتن راهکارهای بهتر و کامل تری برای آینده برآمده 
و معماری این سرزمین را به جلو ببرند. به این منظور در این واحد یادگیری به 
پیرنیا  شادروان  نظر  براساس  است.  شده  اقدام  ایران  معماری  سبک های  معرفی 
معماری ایران را می توان به دو دوره پیش از اسالم و بعد از اسالم، و شش سبک 
یا بر طبق نظر ایشان، به شش شیوه تقسیم نمود. از این شش سبک، دو شیوه 
پارسی و پارتی مربوط به دوران پیش از اسالم و چهار شیوه خراسانی، رازی، آذری، 

و اصفهانی متعلق به بعد از اسالم است.

استاندارد عملکرد
پس از پایان این واحد یادگیری هنرجو قادر خواهد بود:

شیوه های مختلف معماری ایران را تعریف کند.
روش های ساخت بنا در شیوه های مختلف معماری را شرح دهد.

عوامل مؤثر در شکل گیری شیوه های معماری را نام ببرد.
ویژگی های معمارانه، سازه ای و تزیینات را در بناهای هر سبک تعیین کند.

ارتباط میان شیوه های مختلف معماری را با خاستگاه آنها شرح دهد.

استاندارد
با  مختلف  افراد  آن  گوناگون  و سبک های  ایران  معماری  تحول  با سیر  رابطه  در 
ارائه شده در  دیدگاه های گوناگون به دسته بندی هایی مبادرت نموده اند. مطالب 

این واحد براساس نظریه شادروان استاد محمد کریم پیرنیا می باشد.
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توصیه های ضروری تدریس
برای آموزش این واحد 3 جلسه 4 ساعته و یک جلسه 3 ساعته در نظر گرفته 
شده است. در انجام مرور درس های کالس و ارائه تحقیق های هنرجویان، شیوه 
تمرین های  که  توصیه می شود  پیشنهاد می گردد.  و گروهی  بازبینی های جمعی 
کالس به صورت گروهی انجام شده و هر گروه عهده دار انجام تنها یکی از تمرینات 
باشد. این امر سبب می شود تا در فرصت کم کالس همه تمرینات به خوبی و با 
دقت بازبینی گردند. افزایش عملکرد هنرجویان و توسعه تعامالت گروهی نیز از 
دیگر محاسن این کار است. به منظور دستیابی به این اهداف، از هنرآموزان عزیز 
خواهشمندیم که این موضوع به صورت جدی در کالس پیگیری شود و تقسیم کار 
گروه با دقت صورت بگیرد. در بحث های گروهی نیز توجه داشته باشید که همه 

هنرجویان در گفت وگوها مشارکت داشته و اظهارنظر نمایند.
یکی از مهم ترین اهداف این واحد آشنا نمودن هنرجویان با میراث گذشتگان و 
نشان دادن ارزش های آنهاست، تا که آنان خود را باور داشته و در راستای ارتقای 
از هنرآموزان عزیز  بنابراین  انگیزه بیشتری همت کنند.  با  معماری این سرزمین 
خواهشمندیم که با این هدف به آموزش درس پرداخته و خود با عشق و عالقه 
و احترام به بررسی این آثار مبادرت کنند تا این نحوه برخورد به هنرآموزان نیز 

انتقال یابد.

پاسخ به فعالیت ها، تمرین ها و تشریح نکته ها

در مورد یکی از شیوه های گچ بری 
تحقیق کنید و نتایج آن را به همراه 
در  دوستانتان  به  مناسب،  تصاویر 

ارائه دهید. کالس 

فعالیت

گچ بری با نقش برجسته: در این شیوه ابتدا سطح کار گچ کاری می شود به این 
نقش  می شود.  ایجاد  گچ  روی  سفارشی  نقش  و  شده  اندود  گچ  با  زمینه  ترتیب 
برجسته برای نقوش گل و بته و نقوش هندسی انتخاب خوبی است و برجستگی 

الزم را ایجاد می کند.
گچ بری برهشته: گچ بری برهشته برجستگی زیادی نسبت به زمینه ایجاد می کند 
و قسمت های برآمده از سطح گچ کاری شده بیرون می آید. قدمت این نوع گچ بری 

به دوران باستان برمی گردد.
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نقش  گچ بری  بین  می توان  را  زبره  گچ بری  برجستگی،  لحاظ  از  زبره:  گچ بری 
برجسته و گچ بری برهشته در نظر گرفت. در این شیوه از گچ بری کار بدون مالش 
و پرداخت در گوشه ها انجام می شود. به همین دلیل دارای بریدگی و گوشه های 

تیز است.
و  نیست  ایران  بومی  کلوخی،  یا گچ کاری  لکه  گچ بری  یا کلوخی:  لکه  گچ بری 
در قرن سیزدهم هجری از مغرب زمین به ایران آورده شد. هنرمندان غربی تأثیر 
در  شده  ایجاد  برجستگی های  داشته اند.  کلوخی  شیوه  به  آثاری  خلق  در  زیادی 

روش کلوخی به طرز اغراق آمیزی بیش از حد معمول است.
گچ بری پته: از قرن هشتم هنرمندان گچ کار با آهار زدن کرباس با گچ این هنر 
از خشک شدن شبیه  گچ کاری شده، پس  کرباس  این شیوه  در  کردند.  ابداع  را 

برای  این کرباس  مقوا سخت می شد. 
گچ بری های  انجام  و  شدن  گچ کاری 
هنری آمادگی الزم را داشت. کرباس 
گچ بری شده پس از تکمیل و پرداخت 
نهایی، روی دیوار مورد نظر چسبانده 

می شود.

گچ بری مشبک: گچ بری مشبک یکی از دشوارترین و ظریف ترین نوع گچ کاری 
است. در این شیوه گچ کار، یک الیه نازک از گچ را با فاصله 15 تا 25 سانتی متری 
نسبت به زمینۀ مورد نظر ایجاد می کرد. پس از خشک شدن و گرفتن گچ، هنرمند 
به طرح اندازی روی گچ پرداخته و سپس شروع به خالی کردن قسمت های طرح 
می کند. در نهایت طرح مشبک شبیه به تور بافته شده با ضخامت بسیار باریک 

به وجود می آید.
گچ بری الیه ای: هنگامی که هدف استفاده از چند رنگ در گچ بری باشد باید از 
شیوة گچ بری الیه ای استفاده کرد. ابتدا با گچ زنده زیرسازی انجام و صاف می شود 
و سپس با گچ کشته روی این گچ الیه ای کشیده می شود و کار به همین ترتیب با 
رنگ های مختلف ادامه پیدا می کند. چنانچه ضخامت هر الیه بیش از 2 میلی متر 

باشد، گچ ترک خواهد خورد.
گچ بری توپر و توخالی: در گچ بری توپر ابتدا سطح صاف به عمق 2 سانتی متر 
با ظرافت کنده می شود. در واقع خطوط اصلی طرح به صورت مستقیم و یا مایل 
در قسمت های  و  در قسمت های خالی شده  دیده می شود. سطح صاف  برجسته 

دیگر پر دیده می شود.
گچ بری کشته بری: در کشته بری ابتدا روی سطح مورد نظر را گچ زبره کشیده 
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انواع قوس های ایرانی تحقیق کنید و پس از جمع آوری نمونه های  در مورد 
آنها، نتیجه را در کالس ارائه دهید.

درمورد دیگر نمونه های معماری شیوة آذری تحقیق کنید و نتایج آن را به 
ارائه دهید. به دوستانتان در کالس  همراه تصاویر 

تحقیق کنید

تحقیق کنید

و بعد روی همین قسمت گچ نرمه کشیده می شود. قطر گچ نرمه نباید بیش از 2 
میلی متر باشد. پیاده سازی طرح نهایی روی این گچ نرم انجام می شود که نیاز به 
سرعت عمل باالیی دارد. این شیوه در دوران صفویه در ساختمان سازی با شکوه 

بیشتری انجام می شده است.
گچ بری الوان )تخمه بری(: گچ سفید و نرم ابتدا غربال شده و به نهایت درجه 
نرمی می رسد. این گچ نرم برای اجرای طرح های گچ کاری و گچ بری های هنری 
رنگی استفاده می شود. در تخمه بری نقوش آبرنگی در عمق گچ ایجاد شده و به 

مرور زمان فرو نمی ریزد.

از بناهای مهم سبک آذری می توان موارد زیر را نام برد:
گنبد  ورامین،  امیر چخماق، مسجد جامع  تکیه  و  تبریز، مدرسه  در  علیشاه  ارگ 
سلطانیه یا مقبره اولجایتو، مسجد کبود تبریز، مسجد جامع یزد، مسجد گوهرشاد، 
مدرسه غیاثیه خردگرد در خواف، گور امیر تیمور در سمرقند و مسجد بی بی خاتون 

در سمرقند و خانقاه شیخ عبدالصمد در نطنز.

ساسانی

ایرانی

هلوچین کندتخم مرغی

ناری )هلوچین کند(

چهار قسمتی تندچهار قسمتی کند

سه بخشی تند

پاتوپاشاخ بزی تند

شبدری کند شبدری تند پنج او هفت تند پنج او هفت کند

کلیل تند پنج او هفت

کلیل کند پنج او هفت دسته زنبیلی خوابیده

شاخ بزی کندهفت او پنج
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دانش افزایی
توضیحاتی پیرامون برخی از واژه ها و مفاهیم در معماری و بررسی چند نمونه از 

بناهای ایران در زیر آورده شده است.
مردم واری: مردم واری یعنی داشتن مقیاس انسانی که آن را می توان در عناصر 

مختلف در معماری سنتی ایران مشاهده کرد.
در  گویند.  سازه  یک  یا  اتاق  یک  باالیی  سطح  به  سقف  یا  آسمانه  آسمانه: 
ساختمان های یک طبقه سقف برای محافظت از نور آفتاب، برودت، باران و برف 

و در ساختمان های چند طبقه عالوه 
از  برای جداسازی طبقات  کار  این  بر 
مناطق  در  می شود.  استفاده  یکدیگر 
معموالً  کف  تا  سقف  ارتفاع  سردسیر 
کم می باشد تا محل راحت تر گرم شود 
و در مناطق گرمسیر به دلیل جریان 
ارتفاع سقف زیادتر  داشتن هوا عموماً 

می باشد.

گنبد: مکان هندسی نقاطی است که از دوران چفدی1 مشخص حول یک محور 
قائم به وجود می آید.

برخی گونه های طاق و گنبد ایرانی جدا از معنای ویژه ای که نزد معماران دارد، 
ما  با روح  ایرانی  است. گنبد  زنده کرده  را  تعلق  ایرانی حس  نهاد هر  همواره در 
پیوندی عمیق دارد، این حس را چه در به تماشا نشستن آن از بیرون و چه با غرق 

شدن در آسمان گنبد از درون بنا می توان یافت.

ایجاد ساختار معماری پیچیده به کمک طاق و گنبد
در فرهنگ و معماری ایرانی فرم گنبد همواره از جایگاهی خاص برخوردار بوده تا جایی 
که می توان گنبد را یکی از نمایندگان معماری ایرانی خواند. سابقۀ ساختمان های 
گنبدی به هزارة سوم پیش از میالد و منطقۀ میان رودان )بین النهرین( می رسد. 

1ـ چفد یا چفت قوس، طاق و قوس باالی درگاه

سقفی گنبدی با تزیینات کاشی و آجر کاری
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نمونۀ این گنبد ها در زیگورات چغازنبیل و کاخ ساراگون قابل مشاهده هستند. اما 
در این فرم ها به مرور زمان تغییرات زیادی ایجاد شد که حاصل پیشرفت چشمگیر 
معماری ایرانی در ساخت این گونه بنا بود. برای استفاده از فرم گنبدی در معماری 

ایرانی می توان دو دلیل عمده را برشمرد:
1  جایگاه اعتقادی ویژة شکل کروی در فرهنگ ایرانی؛

2  مصالح در دسترس معمار.
برای فرم گنبد همواره معانی ویژه ای ذکر شده است؛ این معانی نمادین در برخی 
یا مستطیل شکل که  نیز دارند. ساختمان مربع  اشتراکاتی  با یکدیگر  فرهنگ ها 

بشن خوانده می شود را نماد زمین و زمینۀ گنبد را نماد آسمان خوانده اند.
مورد دوم همان نکته ای است که »دکتر پیرنیا« در معماری دورة اسالمی از آن 
به عنوان استفاده از مصالح بوم آورد یاد کرده اند. معمار ایرانی برای پوشاندن سطحی 
نسبتاً وسیع با استفاده از مصالحی چون خشت و آجر به دنبال بهترین جواب بود 
پاسخ گوی  شکل  بهترین  به  اتفاقاً  که  شکل  گنبدی  فرم  در  را  آن  توانست  که 
نیازهای زیبایی شناسانه بود بیابد. اما در دوران هخامنشیان به دلیل برخورداری از 
توانایی الزم و وضع مناسب اقتصادی دولت بیشتر ساختمان های بزرگ به کمک 
چوب های محلی و وارداتی به روش قابی شکل ساخته می شده اند و چنین پیداست 
که فرم های قوسی جز برای سردرها رواج چندانی نداشته اند. استفاده از فرم قوسی 
فرم،  این  نمونه های  اولین  از  یافت.  رواج  ساسانی  و  اشکانی  دوران  در  دیگر  بار 
می توان به گنبد موجود در شهر فیروزآباد اشاره کرد که در سفرنامۀ ابن بلخی به 

آن اشاره شده است. این گنبد متعلق به اواخر دورة اشکانی است.
گنبدها  و  به چشم می خورد  گنبدها  در ساخت  پیشرفت هایی  دوران ساسانی  در 
را می توان در انواع بناها از آتشکده ها گرفته تا پل ها و سدها مشاهده کرد. روش 
گنبدسازی بعد از اسالم نیز دچار تغییراتی می شود تا اینکه در دوران سلجوقی به اوج 
پیشرفت خود می رسد و معمار عصر صفوی عنصر زیبایی را به بهترین شکل به گنبد 
ایرانی هدیه می دهد. نکتۀ قابل توجه در این میان این است که در تمامی این دوران 
روش گنبدسازی همواره ویژگی اجرایی و فرهنگی خاص خود را دنبال کرده است و 
اکثر تحوالت در روش های گوشه سازی آن بوده است. از این ویژگی های خاص گنبد 

ایرانی می توان به شکل ظاهری و همچنین روش اجرای آن اشاره کرد.
روش ساخت گنبد: در معماری ایرانی گنبد را بدون استفاده از قالب می ساختند 
ولی در عین حال نظم حاکم بر آن، آن چنان دقیق است که در برابر انواع نیروهای 
لرزه ای و رانشی بهترین مقاومت را از خود نشان می دهد. از نکات برجسته ای که در 
مورد فرم های ساختمانی گنبدی باید به آن اشاره نمود خاصیت ایستایی این نوع 
ساختمان ها است. گنبد ها که بنا به تعریف دارای شکل هندسی دورانی، با انحنای 
دو جانبه هستند، نیروهای وزن و سایر نیرو ها را اساساً با مکانیزم نیروهای غشایی 



76

به تکیه گاه منتقل می کنند. فرم هندسی گنبد ها دارای این ویژگی است که معموالً 
کمترین تنش کششی در این فرم ها به وجود می آید بنابراین، ساختن گنبد ها با مصالح 
کاماًلً  ندارند  را  نیروهای خمشی  تحمل  قابلیت  که  آجر، سنگ(  )گل،  ساختمانی 
امکان پذیر است. از دیدگاه تکامل فرم های ساختمانی، فرم های گنبدی دارای توانایی 
و برتری نسبت به فرم های ساختمانی قابی و حتی فرم های ساختمانی طاقی هستند. 
از مزایای دیگر طاق قوسی و گنبد این است که باد از روی سطح محدب، با سهولت 

بیشتری رد می شود و فرسایش و تخریب کمتری را موجب می گردد.
را به هشت ضلعی  ابتدا زمینۀ مربع  این صورت است که  به  طریقۀ اجرای گنبد 
تبدیل می کنند سپس با تکرار این عمل به اشکال 16 و در نهایت 32 ضلعی دست 

پیدا می کنند که می تواند به راحتی تبدیل به دایره شود.

گنبدسازی در ایران به ندرت روی زمینۀ مستطیل نزدیک به مربع هم اجرا شده 
است. در این صورت مستطیل تبدیل به 6 و 12 ضلعی و سپس بیضی نزدیک به 
دایره می شود و گنبد روی بیضی قرار می گیرد. به این نوع گنبد که مقطع افقی آن 
به جای دایره، بیضی است »ُکمبیزه« می گویند. از نمونه های این نوع گنبد با ته رنگ 
بیضی مسجد حاج رجبعلی تهران و امامزاده زیدبن علی در ورامین قابل ذکر هستند.

این تبدیل تدریجی پایه مربع گنبد یا بشن به دایره را گوشه سازی گویند که خود 
انواعی دارد. یکی از عوامل تفاوت گنبدها نیز همین تنوع در گوشه سازی ها است. 

سکنج و ترمبه دو نوع متفاوت گوشه سازی هستند.
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گاهی گوشه سازی با چوب بوده که در این صورت خود گنبد را نیز با چوب اجرا 
می کردند. گاهی اوقات نیز با چین و چروک دادن به زمینۀ پایه یا بشن، این زمینه 
خوانده  شکنج  چروک ها  و  چین  این  می کنند.  فراهم  گنبد  گرفتن  قرار  برای  را 

می شود که از انواع آن می توان به طاق بندی و کاربندی اشاره کرد.

گنبد سید رکن الدین یزد، سکنج 
ساده

گنبد ضیائیه یزد، بهترین نمونه سکنج ساده

تبدیل مربع به دایره در پالن گنبدگوشه سازی با چوب
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به  مربع  تبدیل  مسئلۀ  شد،  بیان  اجمالی  به صورت  که  همان طور  چپیره سازی: 
آن  با  همواره  معماران  که  است  مشکالتی  از  یکی  گنبدخانه ها،  در  مدور  شکلی 
مواجه بوده اند. در صورت قرار گرفتن مستقیم یک نیم کره بر روی یک مکعب، در 
گوشه های آن چهار سطح خالی دیده می شود. وجود این سطوح هم یک مسئلۀ 
ساختمانی و هم یک ایراد شکلی است. برای رفع این مشکل، نیاز به اندامی بوده 
از پاکار آن به بشن1 منتقل کند و هم  بار گنبد را به صورت متوازن  تا هم  است 
از چپیره سازی  این مشکالت  برای رفع  نماید. معماران  را حل  مشکل شکلی آن 

استفاده می کنند.

1ـ گنبدخانه، اندام )فضا( زیر گنبد
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ترمبه پتگونه یا پتکانه )پتکانه صحیح تر است( به چند ردیف طاقچه می گویند که 
روی هم سوار شده و جلو آمده باشند تا ترکیب گوشه بندی را کامل کنند. مثاًل در 
صفه صاحب مسجد جامع اصفهان چند ردیف طاقچه روی هم سوار شده اند که 

شبیه به مقرنس شده اند ولی در واقع مقرنس 
چهارم  قرن  تا  را  ترمبه ها  اغلب  نیستند. 
هجری قمری پتکانه می کردند. پتکانه معنی 
)که  را می دهد.  روی طاقچه  یا طاقچه  کانه 
گنبد  در  می گویند(  هم  طاقچه بندی  آن  به 
قابوس هم نمونه ای از پتکانه به کار رفته است.

چپیره 

)تبدیل از چهارضلعی به گنبد(

گوشه سازی

شکنج 
)طاق بندی(

گوشه سازی چوبی

طاق بست

کاربست

سکنج
ترمبه

فیلپوش
پتکین
پتکانه

چپیره سازی از منظر استاد پیرنیا

معنی  به  است،  گوشه سازی  نوعی  پتکین 
پیش آوردن تدریجی دیوار. بهترین نمونه های 
گوشه سازی پتگین را در ناحیه ُکمش، سمنان، 
دامغان، بسطام و قسمت هایی از غرب خراسان 
می توان دید. برای مثال امامزاده جعفر دامغان 

)در نزدیکی بنای چهل دختران دامغان(.
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دسته بندی چپیره سازی

گوشه سازی

چپیره سازی

ساسانی

شکلی ـ سازه ای

اسالمی

فیلپوش

طاق بندی

تقسیم بندی چپیره سازی براساس باریکه طاق

انواع گوشه سازی از منظر آندره گدار

 بدون طاق بندی

با طاق بندی

پیش از اسالم

پس از اسالم

چپیره سازی

بدون 
باریکه طاق

کاربندی

کاربندی

پتکین

فیلپوش

سکنج

پتکین

با باریکه طاق

پتکانه

مقرنس

باریکه طاق

فیلپوش

سکنج

چهارطاقی بازه هور

کاخ فیروزآباد

کاخ سروستان

مسجد حکیم اصفهان

مسجد ـ مدرسه 
آقابزرگ کاشان

گنبد سرخ مراغه

آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی

مسجد جامع زواره

مسجد علی اکبر شاهرود

گنبدخانه تربت جام

امامزاده جعفر دامغان
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سقف های  از  باربری  باریکه های  سنتی،  معماری  اصطالح  در  تویزه  تویزه: 
بارهای فشاری به دیواره های جانبی و پایینی  انتقال  قوسی شکل است که عامل 
می باشد. دنده های اصلی پوشش طاق، قالب قوسی است که با گچ و نی می سازند.

سکنج: سکنج )= سه+کنج( سه یعنی بیرون زده و کنج یعنی گوشه. به این ترتیب 
سکنج یعنی گوشۀ بیرون زده.

روش های  از  یکی  فیلگوش،  یا  گوشواره  یا  سکنج 
»چهارگوش«  مقطع  تغییر  برای  »  گوشه سازی« 
بر  گنبد  یا  طاق  ساخت  برای  »  ِگرد«  به  دیوارها 
ایرانی  معماری  در  گذشته  از  که  است  دیوار  روی 
آنجا که در سازه های  از  است.  فراوانی داشته  کاربرد 
چهارگوش برای طاق زدن همواره مانعی به نام تغییر 
مقطع سر راه است از این رو به روشی نیازمندیم تا از 
این مانع بگذریم. »گوشه سازی« که خود به روش های 
گوناگونی در معماری ایران و جهان از دیرباز کارایی 

یافته، یگانه روش گذشتن از سد این مشکل است.

نقش تویزه ها در انتقال بار به جرزهای باربر بنا )بقعه درب 
امام اصفهان(

پالن و سه برش از بقعه درب امام اصفهان

تجزیه و تحلیل سازه باربر )بقعه درب 
امام اصفهان(

تجزیه و تحلیل سازه باربر و نقش 
تویزه های بنا

سکنج در کاخ اردشیر، 
فیروزآباد فارس
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یا »سکنج« در کنار دیگر روش های »گوشه سازی« چون شیوه  روش »گوشواره« 
کاربندی و ُدمغازه ای به نظر کهن ترین و ساده ترین روش در گوشه سازی بوده است.

طاق ُکَلنبو یا ُکَلمبو از ساختارهای بسیار پرکاربرد طاق در ایران است. به خاطر 
توانایی و تحمل فراوان در برابر انواع تنش ها و فشارهای باربری رواج گسترده ای 
در سازه های گوناگون از ساده گرفته تا پیچیده پیدا کرده است. این طاق به ویژه 
به دلیل تحمل خوب در برابر نیروهای زمین لرزه شناخته شده است. این طاق در 
یک نگاه کلی هندسی همواره »گنبدسان« است، این گونه که نیم کره ای است که 
به گنبدی کوچک و کم خیز می ماند و روی یک زمینه »چهارگوش« می نشیند. این 
زمینه چهارگوش که همواره یا مربع است یا مستطیل نزدیک به مربع، به دو روش 
الف( ستون باربر و ب( دیوار باربر، تکیه گاه مناسب را برای »طاق« فراهم می آورد.

گنبد دو پوسته: برخی از گنبدهای ایران از دو پوسته ساخته شده است؛ پوستۀ 
درونی و پوستۀ بیرونی. پوشش درونی گنبد رو به سمت فضای داخلی دارد و سطح 
پوشش  و  می گویند  »آهیانه«  درونی  پوشش  به  دارد.  آسمان  به  رو  آن  خارجی 
بیرونی را »خود« می نامند. بدیهی است که خود برخالف آهیانه سطح خارجی اش 

دارای نما است.
شیوة قرارگیری خود و آهیانه بر هم به سه گونه است:

1  برخی از گنبد ها دو پوستۀ کاماًل به هم پیوسته اند: یعنی خود، بالفاصله روی 
اجرا  این  نمونه های خوب  از  قرار می گیرد که گنبد مسجد شیخ لطف اهلل  آهیانه 

است.
2  گنبدهای دوپوستۀ پیوستۀ میان تهی: در این وضعیت، آهیانه و خود تا ناحیه 
افقی کاماًلً به هم پیوسته اند و  شکرگاه یعنی زاویه 22/5 درجه نسبت به سطح 

طاق ُکَلنبو بر چهار ستون و چهار تویزه و به روش گوشه سازی ُدمغازه ای و اجرای »هورنو« در 
ُکالله آن، در مسجد جامع اصفهان
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از هم فاصله می گیرند و جدا از هم کار  از این قسمت به بعد دو پوسته تدریجاً 
می کنند. نمونۀ موفق در این شیوه، گنبد سید رکن الدین یزد است.

3  گنبدهای دوپوستۀ کاماًل از هم گسسته یا گسیخته: در چنین ترکیبی خود 
و آهیانه کاماًل از هم جدا هستند. گنبد حضرت امام رضا و گنبد مسجد امام 

اصفهان از شاخص ترین گنبدهای ساخته شده به این شیوه هستند.

سازگاری  گنبدی،  سقف  با  ساختمان های  مورد  در  توجه  قابل  نکات  از  یکی 
با زیاد شدن  اقلیم گرم و خشک است؛ به این ترتیب که  با  فوق العادة این بناها 
ارتفاع سقف این بناها هوای گرم که سبک تر است به باال رفته و در صورت نیاز با 
جای گذاری چند بازشو در باال خارج می شود به این ترتیب زمینه برای جایگزینی 
به وسیلۀ هوای خنک در پایین فراهم می گردد. مورد شگفت انگیز دیگر این است 
که برخالف سقف تخت حتی در تابستان نیز زاویۀ تابش خورشید به آن مایل است 
از طرفی دیگر نیمی از این گنبد همیشه در سایه قرار می گیرد که باعث کاهش 
جذب حرارت می شود. همچنین اگر طاق یا گنبد، دو پوسته باشد تأثیر تغییرات 
درجۀ حرارت خارج بر روی پوستۀ زیرین کمتر است و در نتیجه دمای هوا در تاالر 

زیر طاق یا گنبد معتدل تر می شود.
گنبد سلطانیه: شهر ُسلطانیه یکی از شهرهای استان زنجان است. گنبد سلطانیه 

و مقبره اولجایتو در این شهر قرار دارند.
ایلخانان  دورة  در  بار  نخستین  سلطانیه  شهر  موجود،  تاریخی  منابع  گواهی  به 
مغول بنا شده است. اوج شکوفایی شهر در زمان اولجایتو است. وی از سال 702 
از  بسیاری  کار  این  انجام  برای  و  گرفت  از سر  را  کار ساخت شهر  هجری قمری 
هنرمندان، صنعتگران و بازرگانان را به این شهر کوچاند و این محل از این پس 

سلطانیه ـ محل شاه نشین ـ نامیده شد.

برش و سه بعدی از گنبد دو پوسته
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اولجایتو دستور ساخت بارویی به طول سی هزار گام را داد و امر کرد تا آرامگاه با عظمتی 
درون این بارو برایش ساخته شود. بدین ترتیب بنای باشکوهی ساخته شد که امروزه 
گنبد سلطانیه نامیده می شود و سومین گنبد بزرگ جهان به حساب می آید. ایلخانان 
جهت آرامگاه خود در شهرهایی چون همدان، تبریز، شنب غازان ساختمان هایی را بنا 
می کردند. می توان این نظر را پذیرفت که گنبد سلطانیه هم از این دسته بناها بوده و 
اولجایتو آن را به قصد آرامگاه خود بنا کرده است. درون باروی شهر عالوه بر این عمارات 
بناهای دیگری چون مسجد، دارالضیافه، دارالسیاده، دیوان خانه و کاخ سلطنتی وجود 
داشته است. همچنین اولجایتو به هر یک از بزرگان دستور داده بود تا محله ای به نام 
خود در شهر بنا کنند. خواجه رشیدالدین فضل اهلل و چلبی اوغلو از افرادی بودند که در 

سلطانیه محله ها و عماراتی ساختند.

گنبد سلطانیه و نمایی از زیر گنبد آن

پالن و تصویر سه بعدی از گنبد سلطانیه
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و پوشش  با زمینه چهارگوش  کالبدی  به  در معماری  چهارطاقی یا چارطاقی: 
گنبدی، متشکل از چهارپایه و یک طاق گنبدی بر روی آن، با چهار ورودی طاق دار 

گفته می شود. چهارطاقی را چهاردر، چهار قاپو و چهار دروازه نیز نامیده اند.
چهارطاقی یک نقشه مربع دارد و عناصر اصلی تشکیل دهندة آن عبارت اند از: یک 
جرز در هر یک از چهار گوشۀ نقشه مزبور، چهار قوس که چهار جرز را به هم متصل 
می کند، یک گنبد که به کمک یک گوشواره در باالی قوس ها ساخته می شود و یک 

درگاه که در هر یک از چهار ضلع بنا پس از خاتمۀ کار به وجود می آید.
از طرح های چهارطاقی، به سبب قابلیت های بسیار در زمینه فضاسازی، در گسترة 

مذهبی  بناهای  در  و  مکانی  و  زمانی 
و غیرمذهبی استفاده شده است. این 
طرح ها در دوره اسالمی نیز، از آسیای 
میانه تا آفریقا، برای ساخت مساجد و 
آرامگاه ها و با ایجاد تغییراتی، از جمله 

در گوشه سازِی آن، به کار رفته است.

مسجد کبود تبریز: مسجد کبود یا مسجد جهانشاه از مسجدهای تاریخی تبریز 
مربوط به قرن نهم هجری قمری است. این مسجد طبق کتیبه سردر آن در زمان 
سلطان جهانشاه مقتدرترین حکمران سلسله قراقویونلو و به دستور دختر او صالحه 
خانم بنا شده است. مسجد کبود با تنوع و ظرافت کاشی کاری و انواع خطوط به کار 
رفته در آن و به ویژه به دلیل رنگ الجوردی کاشی کاری های معرق آن به »فیروزة 
اسالم« شهرت یافته است. سبک معماری این بنا به شیوة آذری است. این مسجد 

چهار طاقی قطب آباد

چهارطاقی نیاسرچهارطاقی خیرآباد
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و حیاط  که صحن  مساجد  از  بسیاری  برخالف 
داشته اند به دلیل سردی هوای تبریز به صورت 

برونگرا ساخته شده است. 

تاریخانه دامغان: تاریخانه )به معنای خدایخانه، خانه خدا( از آثار باستانی دامغان 
است که بر پایه پژوهش های باستان شناسی، در ابتدا آتشکده بوده و بعداً به مسجد 
به سدة دوم هجری است و  بنای دوباره آن مربوط  تبدیل شده است. ساختمان 
شیوة ساختمان آن نیز به شیوة بناهای دورة ساسانیان می باشد. تاریخانه در زبان 

آذری به معنای خانه خداست.

طرحواره از مسجد 
کبود در سال 1220 

هجری شمسی توسط 
جهانگرد فرانسوی

از کاشی کاری های مسجد نمایی از داخل مسجد کبود قسمتی 
کبود

نمایی از رواق های مسجد تاریخانه دامغاننمایی از منارۀ مسجد تاریخانه دامغان
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از مساجد سده های آغازین اسالم به شمار  این مسجد نمونۀ بسیار زیبا و کاملی 
می رود. شیوة معماری مسجد برگرفته از معماری ساسانی است. ساختمان مسجد 
دربردارنده یک صحن یا حیاط مرکزی است که پیرامون آن را رواق های سرپوشیده 
ردیف شش  )سه  مدور  ستون  هجده  روی  بر  مسجد  شبستان  دربرگرفته  است. 
تایی( استوار شده است. این ستون ها یک متر و نیم قطر دارند و از نظر ویژگی های 
معماری همانند ستون های کاخ های ساسانی هستند. طاق های مسجد از آجر است 
و به طاق های دورة پیش از اسالم، یعنی عهد ساسانی همانندی و همسانی بسیار 

دارد.
در سمت غرب مسجد بین 6 دهانه و طاق، یک دهانه و طاق بزرگ تری وجود دارد، 
این دهانه دیده می شود. صحن مسجد تقریباً  آثار محراب و منبر مسجد در  که 

مربع شکل می باشد.
در پی سده ها، تاریخانه دامغان بارها مرمت و بازسازی شده است. مناره ای آجری 
در دوره سلجوقیان به این مجموعه افزوده شده است که اکنون 25 متر بلندا دارد 
و بدنه آن با آجرکاری تزیین شده است. طبق کتیبه کوفی مسجد، مناره به همت 
بختیاربن محمد، در قرن پنجم هجری قمری احداث و به مجموعه تاریخانه پیوند 

خورده است.

شبستان: فضای ستون دار سرپوشیده ای 
در مساجد بزرگ است که برای برگزاری 
نماز از آن استفاده می شده است. دارای 
ستون های یک شکل و موازی اند و از یک 
طرف مشرف به صحن روباز مسجد بوده 

و به آن راه دارند.

منارۀ مسجد تاریخانه دامغانصحن مسجد تاریخانه دامغان

شبستان مسجد تبریز
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ایوان: به سکویی بلندتر از اطراف خود گفته می شود که معموالً در بخش بیرونی 
بناها ساخته می شود.

ایوان یکی از مهم ترین فضا های معماری ایرانی و خانه های سنتی است. به لحاظ 
فرم و جایگاه و ابعاد متنوع است و عملکردهای زیادی دارد. برای مثال به نمونۀ 
بدون سقف گاهی بهارخواب و در برخی شهرها مهتابی می گویند. گونه دیگری از 
آن با ستون های متنوع در جلو و ارتفاعی برابر سقف و عرضی کم رواق نام دارد. 

رواق نیز از سه سو بسته و از یک سو باز است.
ایوان فضای نیمه باز واسطه ای است بین حیاط رو باز و فضاهای سرپوشیده خانه. واسطه 
است و این واسطه بودن از لحاظ شکلی در فرم دوگانه آن )از سه سو بسته و از یک سو 
باز( به تمامی، نمود یافته  است. در دید از بیرون به درون می توان ایوان را از آنجایی که 

معموالً ارتفاعی بلندتر از 
سایر نقاط در نما دارد و 
می آید  چشم  به  زودتر 
و  معرفی کننده  همانا 
در  دانست.  نما  پیشانی 
بیرون،  به  درون  از  دید 
ایوان گشادگی در میان 
فضای محصور و همچون 
چشم خانه است که رو 
کوچک  باغی  سوی  به 

دارد.

ایوان خانه بروجردی ها در کاشانایوان خانه عامری ها در کاشان

پالن و دو نما از خانه ای در یزد
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معموالً ایوان فضاهای مسکونی را باالتر از فضای بیرون قرار می دهد که اگر انسان 
نشسته در ایوان و فضای داخل باشد بتواند به حیاط مسلط شود و گل ها و گیاهان 
و حوض و آب را مشاهده کند. همچنین از آنجا که ایوان فضایی است میانی، بین 
بیرون و درون، به خاطر ارتفاع آن از زمین، گرد و غبار هوا مخصوصاً در مناطق 
کویری، و یا آب برف و باران در مناطق سردسیر به داخل خانه راه پیدا نمی کند. 

و ستون که حداقل  بر سقف  است مشتمل  باز  نیمه  فضایی  رواق،  فضای  رواق: 
در یک طرف با دیوار مسدود باشد و انسان را از تماس با بارش و تابش نورآفتاب 
مصون نگه می دارد. در مناطقی که شدت نور و حرارت خورشید زیاد باشد همچون 
سایه بان بنا عمل نموده و نور مناسب و مالیمی را به داخل عبور می دهد. در این 

صورت روشنایی از طریق غیرمستقیم یا 
با واسطه خواهیم داشت.

فضای رواق در معماری در مجموع یکی 
فضاهای  در  نور  کنترل کننده های  از 
عناصر  فضا جزو  این  معماری می باشد. 
سنتی معماری ایرانی است که بیشترین 
اماکن مذهبی  و  را در مساجد  استفاده 

داشته است.
تفاوت تراس و بالکن و ایوان: فضاهای زیادی مترادف ایوان هستند، نوع بدون 
سقف آن را گاه بهارخواب و گاه مهتاب نشین می نامند. ایوان در زبان فارسی به 
معنای پیشگاه اتاق است و از دیدگاه معماری به بخشی از ساختمان که مسقف 
بالکن های  با  معادل  فضایی  تقریباً  می شود.  گفته  است  باز  آن  جلوی  اما  است 

امروزی که درب و پنجره ندارد اما مشرف به حیاط است.
معماری  دید  از  اگر  اما  است.  ایوانک  فارسی  زبان  در  بالکن  کلمۀ  فارسی  معادل 
که  می شود  محسوب  آپارتمان ها  الحاقات  از  بالکن  کنیم  نگاه  آن  به  بخواهیم 
مساحت آن در مساحت آپارتمان و بنا محاسبه می گردد. بالکن ها فضاهایی مسقف 
هستند که حداقل یک طرف آن رو به فضای بیرونی دارند، گاهی بالکن ها دو طرف 
و گاهی سه طرف باز رو به فضای محوطه مجاور دارند. در این فضا قسمت های باز 

فضا شامل نیم دیوار، نرده و یا ترکیب این دو با هم است.
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تقارن  محورهای  تالقی  محل  در  ایوانی  چهار  بناهای  در  ایوانی:  چهار  بناهای 
میانسرا یا حیاط با بدنه های اطراف آن، چهار ایوان که شاخص تر از بقیه فضاهای 
مجاورش است، وجود دارد. بنابراین نماهای اطراف حیاط در این نقاط تأکید یافته و 
ویژگی تقارن در نماها بارزتر می گردد. این الگو در بسیاری از بناها نظیر کاروانسرا، 

مسجد، خانه، مدرسه و... به کار می رود.

ایران  ایوانی  چهار  مساجد  بزرگ ترین  از  یکی  قزوین:  عتیق  جامع  مسجد 
محسوب می شود. مسجد جامع عتیق در محله دباغان واقع گردیده و جزو یکی از 

ارزشمندترین بناهای تاریخی ایران محسوب می شود.
بنای مسجد با طرح چهار ایوانی شامل شبستان گنبددار، مناره، ایوان های رفیع، 
محراب و گچ بری های نفیس و صحن و رواق است که در مجموع معرف آثار معماری 
طاق هارونی  مسجد  این  بخش  قدیمی ترین  می باشد.  اسالمی  مختلف  دوره های 
می باشد که به دستور هارون الرشید از خشت خام ساخته شده که البته چیز زیادی 
از بنای اولیه آن برجای نمانده است. این مسجد در قرن هفتم هجری قمری دارای 
درب های متعددی بوده که هم اکنون تنها دو درب تودرتو از آن باقی مانده است. 
صحن مسجد به صورت مستطیلی بزرگ به مساحتی بیش از چهار هزار متر مربع 

است که یکی از بزرگ ترین صحن های مساجد ایران است.

پالنی از یک مسجد چهار ایوانیپالنی از یک کاروانسرای چهار ایوانی
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مهم ترین و زیباترین ایوان مسجد، ایوان جنوبی می باشد که از نظر عظمت و رفعت 
بنا و اسلوب ساختمان و تزیینات متناسب، جزو بناهای کم نظیر محسوب می شود. 
احتمال می رود ایوان شمالی در دوره قاجاریه بازسازی، تزیین و تغییر یافته باشد و 
مناره های این ایوان نیز در دوره قاجار بازسازی گردیده است. ایوان شرقی مسجد 
نیز بازسازی گردیده است. متأسفانه بخش عظیمی از کاشی کاری های ایوان غربی 

نیز فرو ریخته است.

مقصوره خمارتاشی یا طاق جعفری که در 
پشت ایوان جنوبی واقع شده، از نفایس 
این بخش  هنر دوره سلجوقی است. در 
از بنا 5 رشته کتیبه به خطوط مختلف 
گچ بری شده که هر کدام از این کتیبه ها 
از حیث خط و زیبایی دارای ارزش و مقام 

خاصی است.

مدرسۀ مسجد غیاثیه خرگرد: یکی از اولین بناهای چهار ایوانی ایران است. مدرسۀ 
تیموری طبقه بندی  ابنیه دوران  بناهایی است که در کتب مختلف جزو  از  غیاثیه 
می شود. اصل این بنا مربوط به دوران وزارت نظام الملک، وزیر دوران سلجوقی است و 
به همین دلیل در برخی کتب به نام مدرسه نظامیه نیز از آن نام برده می شود. خواجه 
نظام الملک در دوران سلجوقیان، بانی مدارس زیادی بود که به مدارس نظامیه معروف 
بوده اند. کاربرد این مدارس تنها به عنوان محلی برای آموزش طالب نیست، بلکه با 
مسجد نیز توأمان بوده اند. به همین دلیل با توجه به ساختار مساجد اسالمی در ایران 
به صورت ایوانی ساخته می شدند و بسته به عظمت آن تک ایوانی، دو ایوانی و یا چهار 
ایوانی هستند. به عقیده آندره گدار مدرسه غیاثیه، چون در اصل بنایی سلجوقی و 
متعلق به قرن پنجم هجری قمری است و اولین بنای چهارایوانی در دوران اسالمی به 
شمار می آید و این نظریه باعث اهمیت دوچندان این بنای کهن گردیده است. در بنای 
کنونی با توجه به کاشی کاری ها و نوع تزیینات و متون تاریخی می دانیم که این بنا در 
دوره تیموریان یعنی قرن 9 هـ   .ق به صورت کنونی ساخته شده، به همین دلیل شیوة 

معماری آن را آذری می دانند.
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مدرسۀ غیاثیه خرگرد در مجاورت روستای خرگرد در 5 کیلومتری خواف بر سر 
راه تایباد خراسان و نزدیکی مرز با افغانستان واقع شده است. این مدرسۀ تاریخی 

از جمله ابنیه چهار ایوانی و آجری است.
منطقه خراسان  و  ایران  ناحیۀ شرق  بناهای  زیباترین  و  مهم ترین  از  مدرسه  این 
است و هنرمندترین معماران آن زمان یعنی استاد قوام الدین و غیاث الدین شیرازی 
آن را به زیبایی و استحکام ساخته اند. مدرسۀ غیاثیه خرگرد مدرسه ای است چهار 
ایوانی با صحنی مربع شکل که به دور این صحن مربع شکل چهار ایوان در اندازه ها 
سایر  به  نسبت  قبله  ایوان  عظمت  گرفته اند.  قرار  مختلف  عرض های  و  پهناها  و 
ایوان ها، با توجه به مذهبی بودن بنا و به عنوان اولین ایوان مورد توجه نیز به خوبی 

خودنمایی می کند. این ایوان دارای پهنای بیشتری نسبت به سایر ایوان ها است.
اهمیت هنری مدرسه در حدی است که محققان معروف غربی در مورد آن به تحقیق 

پرداخته و از کتیبه های آن نسخه برداری 
کرده اند. نمای داخلی ایوان ها مقرنس های 

گچی جالب توجهی را در خود دارند.

و  مسجد  است.  ایوانی  چهار  معماری  شاهکار  آخرین  مطهری:  شهید  مسجد 
مدرسه ای در تهران که براساس اصول مهندسی و معماری بنا شده و از هر نظر تابع 

الگوهای معماری سنتی ایرانی است.
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مسجد و مدرسۀ شهید مطهری تقریباً در منطقۀ مرکزی شهر تهران ساخته شده 
است. ساخت هستۀ اصلی بنا نزدیک به پنج سال به طول انجامیده و در مدت شش 
سال، ساخت بنا اتمام یافته است. در استحکام این بنا، ذکر همین مطلب بس که 
به عمق 17 متر حفر شده و شفته ریزی محکمی صورت گرفته  محوطۀ بنا بدواً 
است. معماری این بنا که شاید بتوان به جرئت آن را آخرین شاهکار معماری ایرانی 

دانست، دارای الگوی چهارایوانی است.
بنای مسجد و مدرسۀ عالی درمجموع دارای 8 منارة بلند است که بلندترین آن 
37 متر و کوتاه ترین آن 25 متر ارتفاع دارد. امتداد نیم استوانه ای آنها تا کف حیاط 
از آجر  تمامی مناره ها  نمایش درمی آورد.  به  را  ابتکاری منحصربه فرد  و  می رسد 

ساخته شده و پوششی با کاشی کاری بسیار زیبا دارند.
ورودی شرقی دارای جلوخان هشتی خوش ترکیب و داالنی )راهرو( طوالنی است که 
به گوشۀ شمال شرقی صحن مدرسۀ عالی باز می شود. طاقی هفت کاسه در هشتِی 

ورودی شرقی واقع شده و کاسۀ وسط هفت کاسۀ دیگر در خود جای داده است.

از  یکی  واقع  در  که  مطهری  شهید  مدرسۀ  و  مسجد  فضای  مهم  ویژگی های  از 
و  مهتابی ها  وجود  می رود،  شمار  به  نیز  قاجاری  معماری  ابداعات  برجسته ترین 
بهارخواب های وسیع در طبقۀ فوقانی است. هرچند این فضاها با ظرافت بسیار در 
مسجد سّید اصفهان و مسجد سلطانی سمنان نیز یافت می شود، اما در مسجد و 
مدرسۀ شهید مطهری این فضاها در مقیاسی وسیع تر و با پیچیدگی هایی بیشتر 
طراحی شده است؛ چنان که به جبهۀ شمالی بنا نیز راه یافته اند. این ابتکار طرحی 
القای حس محصور و معین و امن بودن، حرکتی  بر  افزون  را به وجود آورده که 
در جهت خالف محدودیت فضا ایجاد می کند. چنین تدبیری در فضاسازی، امکان 
پیوند میان ناظر و بنا را مختل نمی سازد و در همان حال به پیچیدگی و غنای 
فضا می افزاید. مهتابی های داخل صحن باعث سبکی و تناسب فضاهای معماری 
حیاط مرکزی بنا و درمجموع تناسب کل پالن و درنهایت آسایش استفاده کنندگان 

گردیده است.
استفاده از قاب های خالی برای تکمیل ترکیب بندی مناره ها با ایوان اصلی و حل 
کردن اختالف ارتفاع چشمگیر ایوان با دیگر قسمت های ساختمان، نوآوری دیگری 
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است که در طراحی این بنا به کار گرفته شده است. کارکرد این قاب ها در مسجد 
و مدرسۀ شهید مطهری بسیار بدیع است و در بدنۀ خارجی بنا نیز درنهایت زیبایی 

به کاررفته است.
در بنای مسجد و مدرسۀ شهید مطهری، آجر مصالح اصلی بنا را تشکیل می دهد و 
کمتر به شکل تزیینی به کار رفته و زمینه ای برای کاشی کاری گردیده است. با این 
وجود در این بنا طاق هایی با آجرکاری پرتنوع در داالن ها و ورودی ها به چشم می خورد. 
تزیینات، چون یزدی بندی و مقرنس و کاسه بندی در این بنا به کار رفته و کاشی کاری با 

کاشی های بسیار نفیس در سطحی وسیع مورد استفاده قرار گرفته است.
از انواع مهم کاشی کاری در این بنا، کاشی هفت رنگ ُمَعقلی، آجر لعاب دار و کاشی 
معرق است که این نوع آخری به صورت اسلیمی، گره و برجسته در بنا به کار رفته است. 

کاشی کاری های مصور خشتی ـ رنگارنگ 
از مشخصات ممتاز تزیینات این بناست. 
سنگ و تزیینات سنگی در این مجموعه 
با دیگر  از این نظر  جابه جا به کار رفته و 
ابنیۀ دوران قاجار تفاوت دارد و به معماری 
ستون های  می یابد.  شباهت  زندیه  دورة 
لحاظ  از  بنا  ازارة  سنگ های  و  یکپارچه 

حجاری قابل توجه است.
تزیینات چوبی نیز چون دیگر تزیینات با استادی شکل گرفته اند. درهای حجره ها 
و در اصلی شبستان زمستانی گره چینی معرق دارند. تزیینات فلزی هم در این بنا 
به کار رفته است که در ورودی غربی رو به خیابان، بهترین نمونۀ تزیینات فلزی 
می شود.  دیده  فرفوژه  از  نمونه هایی  نیز  حجره ها  پنجرة  پشت  دارد.  را  مجموعه 
شدن  نمایان  آینه کاری،  گچ بری،  کاشی کاری،  و  ورودی ها  سلسله مراتب  رعایت 
سه دری  ایوان  سرستون ها،  پلکان ها،  زمین،  سطح  از  بناها  بودن  باال  زرد،  رنگ 
معماری  و  رنگی  شیشه های  مدور،  پنجره های  دوردار،  سقف های  پنج دری ها،  و 
کارت پستالی از مناظر زیبای این ساختمان هستند. در مجموع، مسجد و مدرسۀ 

شهید مطهری دارای کاشی و تزیینات بی نظیری است.
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مقدمه
و  تمدن، هنر  این  از جلوه های  تمدنی غنی است که یکی  ایران خاستگاه  کشور 
معماری آن است. این معماری در جای جای این کشور با توجه به شرایط اقلیمی و 
فرهنگی دارای ویژگی هایی است. تنوع اقلیمی در بخش های مختلف کشور بر روی 
نقاط مختلف  بوده است.تفاوت فرهنگی در  تأثیرگذار  نوع مصالح  و  نحوة ساخت 
و  معیشت  است. روش  برون گرا شده  و  درون گرا  معماری های  آمدن  پدید  سبب 
شیوة زندگی نیز تأثیر بسیاری بر معماری دارد که در این رهگذر می توان به انواع 
معماری روستایی، شهری و همچنین شیوة زندگی عشایری توجه کرد. با توجه به 
بودن  اهمیت معماری داخلی در شکل گیری فضاهای داخلی و همچنین مستتر 
فرهنگ و روش زندگی در آن الزم است هنرجویان تأثیرگذاری سنت و اقلیم و 

سلیقه های منطقه ای را بر این نوع طراحی فراگیرند.

پودمان 2 
فضا و تزیینات در معماری داخلی ایران

واحد 

یادگیری 3
تعیین ویژگی فضاها در معماری داخلی ایران

استاندارد عملکرد
پس از پایان این واحد یادگیری از هنرجو انتظار می رود:
1  نظام های فضایی معماری داخلی ایران را شرح دهد.

2  ویژگی های معماری داخلی ایران را نام ببرد.
3  ویژگی های عناصر و اجزای معماری داخلی خانه های ایرانی را توضیح دهد.

4  تفاوت آسایش و آرامش را در خانه های امروزی و سنتی بیان کند.
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توصیه های ضروری تدریس 
زمان تدریس برای این واحد یادگیری 15 ساعت آموزشی می باشد که در جلسات 

4 ساعته برگزار می شود.
برای ارائۀ بهتر محتوای این واحد یادگیری و تعمیق آموخته های هنرجویان توصیه 
می شود ضمن تدریس محتوای کتاب از نمونه های تصویری و یا فیلم نیز در کالس 

استفاده شود.
برای شناخت کافی و کامل هنرجویان از ویژگی های معماری داخلی بناهای سنتی 
با  و  انتخاب شده  ایران  از مناطق مختلف  نمونه هایی  منطقۀ خود، ضروری است 

یکدیگر مقایسه شوند. 
ایجاد فضای بحث و گفت وگو به منظور تجزیه و تحلیل فضاهای معماری ایرانی، امکان 
شرکت فعال هنرجویان را در کالس درس فراهم کرده و سبب افزایش بهبود فرایند 

یاددهی ـ یادگیری خواهد شد.
برای نیل به اهداف آموزشی و افزایش یادگیری جمعی و تعامل هنرجویان می توان 
تحقیق هایی که به صورت انفرادی یا گروهی انجام شده است در معرض نقد و بررسی 

کل هنرجویان قرار داد.

پاسخ به فعالیت ها،تمرین ها و تشریح نکته ها

در منطقۀ کنار دریای خزر ارتباط خانه با فضای بیرون آن چگونه بوده است و 
نظام اندرونی و بیرونی چگونه در آن تحقق یافته است؟

تحقیق کنید

رشته کوه البرز همچون دیواره ای باعث انباشت رطوبت دریای خزر در نوار شمالی 
ایران شده است؛ به همین دلیل الگوهای معماری پهنه نواری شمال ایران را می توان 
در دامنه های شمالی و ارتفاعات آن جستجو کرد. به دلیل رطوبت باال، خانه های 
اقلیم بر روی کرسی )پیلوت( قرار می گرفته است. شکل ساختمان ها  سنتی این 
و خانه، کشیده و به دلیل وزش باد مناسب از دریا، در جهت شرقی ـ غربی بوده 
تا از حداکثر کوران هوا استفاده کند. پنجره ها بلند و کشیده است. مصالح غالب 
مورد استفاده در ساخت و سازها سبک و اغلب چوب است. بام ها به صورت شیب دار 
ساخته می شود و ایوان ها در اطراف ساختمان به عنوان فضایی مهم در خانه مطرح 
می شوند. واقعیت آن است که ساختار فضایی این منطقه، ویژگی اندرونی و بیرونی 
این  خانه های  در  می کند.  استفاده  ایران  مرکزی  بافت  با  متفاوت  لهجه ای  با  را 
منطقه دید خانه به بیرون است، ولی بیرون خانه نیز جزئی از خانه و حیاط اطراف 
آن می باشد. در واقع نگاه از درون به بیرون خانۀ خود است. ولی همچنان همه 



97

فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

عالوه بر موارد ذکر شده، چه ویژگی دیگری برای معماری داخلی ایران می توانید 
برشمرید؟

نظام  است.  خانه  اندرون  و  داخل  برای  زیبایی ها 
اندرونی و بیرونی در خانه های این منطقه به صورت 

در هم تنیده است. )شکل روبه رو(

برای هنر و معماری ایرانی ویژگی های مختلف دیگری را می توان برشمرد که به 
چند نمونۀ دیگر آن اشاره می کنیم.

معماری ایرانی نه سراسر وحدت و نه سراسر کثرت است بلکه بین دو ویژگی در نوسان 
است. معماری نمایش دهندة گوناگونی ابزار و تعدد حاالت رسیدن به وحدت است. در 
هنر و معماری اسالمی تجربه زیبایی شناختی، از وحدت و کثرت های جهان است که 

در این تجربه، کلیه کثرت ها در حوزه نظمی بدیع به وحدت تبدیل می شوند. 
نظم هندسی می تواند به عنوان عاملی وحدت بخش، وحدت را در عین کثرت نمودار 
سازد. از سویی دیگر با توجه به اینکه حرکت در عالم از کثرت به وحدت می باشد 
و بشر تمایل فطری به سوی وحدت دارد؛ لذا هنرمند ایرانی با وحدت بخشی به 
اجزای متکّثر و پراکنده، در جست وجوی دستیابی به یک کل واحدی است. گنبد 

در معماری نمادی از سیر از کثرت به وحدت است.

ارتباط درون و بیرون در خانه های 
منطقه کناره دریای خزر

گنبد مسجد شیخ لطف اهلل گنبد تاج الملک مسجد جمعه اصفهان
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جزء و کل کمال یافته
در هنر و معماری ایران هر کلی نه تنها با اجزای خود کمال یافته است بلکه هر یک 
از اجزا خود به تنهایی کامل و تعالی بخش یکدیگرند. همان گونه که در موسیقی، 
دستگاه های هفت گانه در حکم یک کل، نغمه ها و گوشه ها را در بر می گیرد، اما 
تنهایی در حکم کل عرضه شوند. در هنر و  به  نیز می توانند  اجزا  این  از  هر یک 

معماری ایرانی هر جزئی کامل کنندة کل می باشد. 
در این راستا می توان به مصداق آن در طرح و هندسۀ فرش و باغ ایرانی اشاره نمود 
که نمونه های فوق العاده ای از تجلی هنر ایرانیان می باشند. همان طور که می دانیم 
یکی از دالیل ایجاد باغ ایرانی، سعی در فراهم کردن بهشتی نیکو برای زندگی این 
جهانی معرفی شده است. برخی از محققین، باغ را تمثیلی از بهشت و باغ ایرانی را 
محصول انسان برای بازسازی بهشت آرمانی بر روی زمین دانسته اند. از سویی دیگر 
فرش و یا نقوش هندسی به کار رفته در کاشی کاری، گچ بری و.... نمود و جلوه ای 
از باغ ایرانی است. در طرح و هندسۀ باغ و فرش ایرانی وحدت جزء و کل به خوبی 
نمایان است. برای مثال فرش ها یا نقوش از چند الگو که روی هم قرار گرفته اند 
تشکیل شده اند. هر الگو به طور مستقیم نمایشگر طرح های کامل و متعالی است. 

اجزا  از  تنها هر یک  نه  ایرانی  بنابراین در نقوش هندسی، فرش و سایر هنرهای 
خود به تنهایی کامل هستند و می توانند در حکم کل عرضه شوند، بلکه هر جزئی 
نیز  یکدیگر  تعالی بخش  و  مکمل  یکدیگر  کنار  در  اجزا  و  بوده  کل  کامل کنندة 

هستند.

نقش هندسی که 
از چند جزء ساخته 

شده است

الگوی سوم اسلیمیالگوی دوم اسلیمیالگوی اول اسلیمی
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خانه را می توان همچون نبض معماری و شهرسازی و باالتر از آن نبض حیات شهری 
دانست؛ حال خوش یک جامعه در بدو امر خود را در کیفیت خانه های عموم مردم 
نشان می دهد. به عکس ناخوش احوالی نیز در وهله نخست در خانه ها ظهور پیدا 
می کند. چرا که خانه اولین جایی است که باید پاسخ گوی تقاضای ما »برای زندگی 
خوب، باکیفیت و پرمعنی« باشد. دیرزمانی است که تنها راه بیان تصور ذهنی ما از 

»خانه خوب« تعدادی کمیت مثل تعداد اتاق ها، دستشویی ها و... شده است. 
پاسخ  ما  نیازهای وجودی  از  برخی  به  خانه  معماری  با گذشته  قیاس  در  امروزه 
مطلوبی می دهد. برای مثال مطبخ دورة قاجار را که فضایی نامطبوع و دود زده در 
زیرزمین بود؛ با آشپزخانه های تمیز، مجهز و مدرن امروزی مقایسه کنید، یا مثاًل 
سرویس های بهداشتی گذشته که در گوشه ای از حیاط و به دور از اتاق ها بودند 
با نمونه های امروزی که درفضای داخلی خانه، تمیز، روشن و زیبا هستند، بسیار 
متفاوت می باشند. عالوه بر آن ما در خانه هایمان از وسایل سرمایش و گرمایش 
مدرنی استفاده می کنیم، تجهیزاتی که در گذشته وجود نداشت و موجبات زحمت 
ساکنان را فراهم می ساخت. خانه در معنای امروزی اش به شأن و نیازهایی که به 
تن ما مربوط می شود خیلی خوب پاسخ داده است. این ویژگی ها موجب آسایش 
انسان در معماری می شود. اما متأسفانه انسان و معمار معاصر خود را در این شأن 

متوقف کرده است.
ملزومات مورد نیاز شأن آسایشی و آنچه راحتی تن ما را فراهم می کند، نیازهای 
کیفیت  هرچند  می سازد.  برآورده  را  خوابیدن  و  خوردن  مثل  انسان  جسمانی 
خوابیدن و خوردن انسان با حیوان تفاوت دارد، اما انسان به اعتبار مرتفع کردن 
نیازهای  همۀ  باید  بلکه  نمی کند.  پیدا  انسانی  شأن  خوابیدن  و  خوردن  مسائل 
متعالی وی نیز برآورده شود، تا به همه شئون وجودی اش پاسخ داده شود. گویی 
در خانه های امروزی هیچ راه حلی برای این نیازها پیش بینی نشده است. در واقع 
بی توجهی به همین نیازها و شئون از وجود ماست، که به تعبیر های دگر انسان 
را دچار بی خانمانی کرده است. اینکه ما چه مراتب وجودی داریم؟ و خانه چگونه 
باید پاسخگوی همه مراتب وجودی ما باشد؟ کدام مراتب وجودی ما مغفول و بر 
زمین مانده؟ کدام مراتب وجودی ما هست که دیگر کسی برایش فکری نمی کند؟ 
سخن در این است که چرا مراتب دیگر انسانی در خانه های امروز متجلی نیست. 

اگر استفاده و کاربرد تجهیزات مکانیکی و وسایل گرمایش و سرمایش و ساختار 
در  را  بهداشتی  و سرویس های  آشپزخانه  اتاق ها،  که  را  فضای جدید  نظام  و 
تعریفی که  به  توجه  با  بدانیم؛  کنار هم طراحی می کند، متضمن » آسایش« 
برای »  آرامش« آمد، معماری داخلی گذشته و امروز را از لحاظ »  آسایش« و 

»  آرامش« با هم مقایسه کنید.

فعالیت
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اساساً انسان معاصر در حال فراموش کردن ساحات دیگر زندگی است. اگر زمانی 
را توجیه می کند که در  او زنده شود، خود  یا خاطرات در ذهن  هم آن ساحات 
عنوان یک  به  را  خانه  مثال حیاط  برای  پرداخت.  آنها  به  نمی توان  دوران جدید 
کمیت مد نظر قرار می دهد. که امکان طراحی آن را به واسطه داشتن متراژ باالیی از 
زمین می داند. حال آنکه عمارت رکیب خانه اصفهان )موزه هنرهای سنتی اصفهان( 
حیاط کوچکی دارد که از کیفیت تمام عیار حیاط برخوردار است، جدارهای دو 
طبقه دارد؛ حوض دارد. این حیاط با وجود وسعت کم و حدود 5/8×5/8 متر مربع 
اتاق و...  طعم و ذائقه حیاط سنتی را به خاطر می آورد. اساساً حیاط، پنجره، در، 
در خانه هر کدام یک کیفیت هستند نه صرفاً کمیت. اما امروز خانه را یک کمیت 
می بینیم. هرچند با دیدن خانه عامری ها یا خانه بروجردی ها به یاد ساحات دیگر 

وجود خود می افتیم.
بهره گیری از الگوی اندرونی بیرونی، نظام محوربندی و مرکزگرایی، درون گرایی، 
ارتباط با خاک، زمین، آب، نور، بهره گیری از نظام هندسی سامان یافته و پرداختی 
ماهرانه، که به عنوان بخشی از ویژگی های معماری داخلی ایرانی برشمردیم و پاسخ 

درست دادن به آنها ما را به آرامش در خانه نزدیک می کند.

سازمان دهی و معماری داخلی خانه ها را در جایی که زندگی می کنید، بررسی 
نمایید و در کالس ارائه دهید.

تحقیق کنید

توجه داشته باشید با توجه به تفاوت های اثرگذار بر معماری هر منطقه مانند اقلیم 
و فرهنگ، هنرجویان را راهنمایی کنید که پس از ارائۀ سازمان دهی خانه ها آنها را 

با یکدیگر و الگوی سازماندهی خانه ها در سایر مناطق مقایسه کنند.
دانش افزایی

اندرونی و بیرونی در فرهنگ ایرانی: فرق گذاشتن میان خودی و بیگانه، آشنا و 
غریبه، مختص فرهنگ و جامعه ای خاص نیست. در واقع، همه انسان ها به نوعی حریم 
خصوصی و عمومی را از هم جدا می کنند. برای همه عرصۀ عمومی جایی است که در 
آن کسانی را که غریبه ترند مالقات می کنند و نزدیکان را در عرصه خصوصی می بینند. 
در برخی از جوامع و کشورها، عرصه های عمومی و خصوصی مشخصاً تفکیک شده 
است؛ خانه فضایی خصوصی است و خیابان و میدان و کافه ها و رستوران ها و... عمومی 
به حساب می آیند، لیکن در فرهنگ ایرانی این تفکیک تا این اندازه محرز نیست. در 
ایران دامنه عرصه های عمومی از خیابان و میدان شهر آغاز می شود و محله، کوی، 
کوچه و پیشخوان خانه را در می نوردد و حتی به فضای خانه هم سرایت می کند. 
درواقع، خانه ایرانی با اینکه فضایی خصوصی است ولی بخشی از آن »  بیرونی« است، 
لذا امکان مالقات با غریبه ترها در خانه نیز مهیاست. ضمناً وجود »  بیرونی« در خانه 
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از محرمیت »  اندرونی« نمی کاهد؛ »  اندرونی« ایرانیان نیز بسیار پرده پرده است و 
سلسله مراتبی تا اعماق صندوق خانه شان را شامل می شود. ما حتی در شرایط جدید 
و با وجود محدودیت فضا در خانه هایمان عمق »  اندرونی« و »  بیرونی« را به صورت 
ناخودآگاه حفظ کرده ایم؛ یعنی بخش مهمی از خانه، ظروف پذیرایی و حتی مواد 
غذایی مرغوب را به پذیرایی از میهمانانمان اختصاص می دهیم و حتی اگر به دلیل 
کمبود فضا نتوانیم بخشی از خانه را مطلقاً بیرونی بدانیم، این توانایی را داریم که در 
مدت کوتاهی خانه را به »  بیرونی« مبدل کنیم، تا آماده پذیرایی از میهمانان غریبه 
شود. البته عمیق و الیه الیه بودن اندرونی و بیرونی اختصاص به خانه هایمان ندارد، 
بلکه در شخصیت و روابط و نحوة زندگی ما نیز انعکاس دارد. طبیعی است که عمق 
زیاد بیرونی و اندرونی به ایرانیان این امکان را داده است که با هر کسی، بنابر اینکه 
چقدر آشنا یا غریبه است و در چه مرتبه ای از شأن اجتماعی قرار دارد، در الیه ای 
مشخص از این طیف مالقات کنند و به نحوی مناسباتشان را تنظیم کنند تا در عین 

حفظ رابطه، موجودیتشان تحت تأثیر عرصه عمومی قرار نگیرد.
شدت و استمرار ارتباط با دیگران است که عمق »  بیرونی« را تعیین می کند و پایبندی 
به حریم و حفظ موجودیت خود است، که عمق »  اندرونی« را رقم می زند. طبیعتاً هر 
قدر فرهنگی کهن سال تر باشد، عمق »  اندرونی« اهل آن فرهنگ بیشتر می شود و هر 
قدر سابقه و دامنه تعامل وسیع تری داشته باشد، »  بیرونی« اهل آن فرهنگ عمیق تر 
می شود. موقعیت جغرافیایی ایران در مهم ترین راه های تجاری جهان در طول تاریخ 
و شدت و وسعت دامنه تعامل ایرانیان بوده که به »  بیرونی« آنان عمق بخشیده و از 
سوی دیگر کهنسالی و غنای فرهنگ ایران »  اندرونی«شان را عمیق کرده است. عمق 
اندرونی و بیرونی فاصله ظاهر و باطن است؛ هرچه این عمق کمتر باشد ظاهر بیشتر 
به باطن شبیه می شود و خبر درست تری از باطن می آورد و هر قدر این عمق بیشتر 
باشد تشخیص آنچه درون فرد می گذرد دشوارتر می شود. از همین روست که راه به 

اعماق اندرونی ایرانیان، یعنی به »  دل« آنها به سادگی و بر همگان باز نیست.
نگاهی موشکافانه به مجموعۀ خانه های مناطق مختلف کشور نشان از مشابهت ها و 
سازگاری های آنها دارد. گویی در همۀ صور مختلف خانه ها، یک حرف واحد ساری و 
جاری است. شهر ها و مناطق مختلف، که هر یک شرایط و مختصات خاص یکسان 
هم ندارند، همچون یک تن از یک اصل و جوهر برخوردارند و اختالفی اگر هست همه 
در شکل است. در هر پهنه و مکانی بر حسب ضرورت ها، شرایط و سالیق گوناگون 
لهجه  در  تغییر  را  آن  که  تغییری  مشابه  یابد؛  تغییر  اندکی  است شکل ها  ممکن 
می نامیم. واژگان معماری خانه ها نیز، در شهرهای مختلف، برای نشستن بر بسترهای 

گوناگون اقلیمی، سالئق اجتماعی و قومی، گویی لهجه های مختلفی می یابد. 
حال باید پرسید که ویژگی اندرونی و بیرونی که از خصوصیت فرهنگی و موقعیت 
ایرانی شکل گرفته، در مناطق مختلف  سوق الجیشی ما در زبان مادری معماری 
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ویژگی های معماری و معماری داخلی ایران

هنر بی هنری: بورکهارت هنر را ازدواج حکمت و صناعت می داند. گفته می شود 
که اگر کسی بخواهد واقعاً در هنری سرآمد شود، تنها دانش فنی و صناعت آن 
هنر برایش کافی نیست، بلکه باید با کسب اصول حکمی و اخالقی به مرحله ای 
برسد که از فن و مهارتش فراتر رود تا هنرش نمودی داشته باشد که در عرفان 
آن را »  هنر بی هنری« نامند. در این مرحله هنرمند از خود تهی و رها شود و با 
کمال مهارت فنی اش یگانه می گردد. هنر و معماری گذشته ما در واقع آراستگی 
می یافته  و ظهور  بروز  نیز  هنری  اثر  قالب  و  ظاهر  در  که  بوده؛  باطن  پیرایش  و 
چنان که  است.  بوده  به حق  شده  وصل  هنرمند  نفسانی  سلوک  این  عامل  است. 
ابزار و وسیله بوده و هدف و اساس  ظاهر و روابط و جزئیات اجرای کار و حرفه 
هنر، تخلق به اخالق انسانی و اسالمی بوده است. چندان که در گلستان هنر آمده:

خط از  علی  مرتضی  نه همین لفظ و حرف بود و نقطغرض 
بود خوبی  و  صفا  و  اصول  زان اشارت به حسن خط فرمودبل 

در این مرتبه انسان دارای حوزه ای از حواس باطنی می شود که در مرتبه باالتری 
از حواس ظاهری قرار دارند؛ چندان که موالنا فرموده: 

جهان این  نردبان  دنیا  آسمانحس  نردبان  دینی  حس 
صحت آن حس بجویید از حبیبصحت این حس بجویید از طبیب
صحت آن حس ز تخریب بدنصحت این حس ز معموری تن
کندراه جان مر جسم را ویران کند آبادان  ویرانی  آن  از  بعد 

وحدت در کثرت و کثرت در وحدت: در فلسفه اسالمی مهم ترین مسئله ای که در 
قلمرو حکمت مطرح می شود، مسئله »وجود« و وحدت آن است. 

از  و  است  بی همتایی  و  یکتا  حقیقت  آنکه  با  وجود  حقیقت  مالصدرا  دیدگاه  در 
اختالف و کثرت منزه است، ولی از یک نوع اختالف و کثرتی که منافاتی با وحدت 
و یکتایی آن ندارد، برخوردار است، تجلی وجود خداوند در عالم که همان خلقت 
عالم می باشد، با خلق کثراتی که هریک از آفریده ها نشئه ای از ذات باری تعالی 
را در خود دارند، محقق شده است. کثراتی که در برخورداری از ذات خداوند یکتا 
نیستند و شدت و ضعف آنها مانند شدت و ضعف نور است. برای هنرمند و معمار 
ایرانی نیز سیر ارز وحدت در کثرات عالم و مسیر برگشت آن که باید از کثرات 
گذر کرد و به وحدت رسید، منبع الهام بوده است. مسیری که باید توسط هنرمند 
یادآور خداوند و غایت هر هنر و  یابد. وحدتی که  کثرات به سمت وحدت سوق 
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عمل خوبی خواهد بود. 
معماری پیوند فضاهای باز و بسته: معماری ما پیوند و ارتباط عمیق فضاهای باز 
و بسته است. حیاط ها در میان بنا می نشینند و تک فضاهای بسته که دور تا دور 
حیاط را احاطه می کنند، طوری طراحی می شوند که با فضاهای باز حیاط پیوندی 
ناگسستنی و حیات بخش داشته باشند. فضای محروم مانده از این پیوند چندان به 
حساب نمی آید و بر عکس، آنکه بستگی بیشتری با حیاط دارد مهم تر و معتبرتر 
است. فضاهای اصلی خانه ها مثل پنج دری، طنبی یا تاالر که فضای زیستی خانه 
مهم ترین  در  فضاها  این  می شوند.  گشوده  باز  فضای  سوی  به  کاماًل  همه  است، 
فضاهای خانه می نشینند، که بیشترین چشم انداز را به فضای حیاط داشته باشد. 

معماری فضاهای نیم باز: معماری ما معماری فضاهای نیم باز است. هم آوازی و 
هم جواری فضاهای بسته و باز به وجود حیاط در قلب بنا خاتمه نمی یابد. فضاهای 
نیم باز این پیوند زندگی بخش را تکمیل می کنند. در مسجد، مدرسه، سرای بازار و 
خانه، همه جا و همه وقت فضاهای نیم باز هستند که زندگی با فضای باز و همدمی 
مدام با آن را میسر می کنند. فضاهای نیم باز در معماری ما بیش از همه با الگوی 
ایوان ظاهر شده است. به این ترتیب ایوان ها عناصر مؤکدی در معماری ما هستند 

و بخش مهمی از شخصیت این معماری در گرو وجود آنها است. 
ممتنع  و  بیان سعدی سهل  ما همچون  معماری سنتی  معماری سهل و ممتنع: 
است؛ ساده و روشن در عین حال عمیق و غنی. به ظاهر صورتی ساده دارد، اما 
حاوی اطوار پنهانی و الیه های تودرتو و راز و رمزهای بسیار است، که جز در سایه 
اما آنان که  با بیگانگان سخنی نمی گوید،  با آن درک نمی شود.  الفت  مؤانست و 
محرم و مأنوس می شوند لحظه به لحظه پیوند عمیق تری با آن احساس می کنند و 
با تمام وجود خود مقیم حرم می گردند. از این روی معماری ما کاماًل مغایر معماری 
دوران جدید است که در آن می کوشند به هر وسیله در اولین نگاه مخاطب خود را 
به حیرت و شگفتی بکشانند، حیرت و شگفتی که با دقت بیشتر ساختگی بودنش 
ظاهر می شود و خستگی و مالل پدید می آورد. در یک کالم معماری سنتی ما 

ظاهری ساده دارد ولی در پس آن از غنا و تعالی خاصی برخوردار است. 

حیاط و فضای باز خانه بروجردی هاحیاط و فضای باز خانه طباطبایی ها
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واحد 

یادگیری 4
بررسی تزیینات در معماری داخلی ایران

مقدمه
و  زیبایی،کارایی  یعنی  معماری  اصلی  وجه  سه  به  پاسخگویی  ایران  معماری  در 
استحکام به نحو شایسته ای صورت گرفته است. در زمینۀ تزیینات، برای زیبا جلوه 
دادن بنا از انواع مصالح )سنگ، آجر، چوب، گچ،شیشه و کاشی و..( به شیوه های 
گوناگون ساخت و اجرا )کاربندی، مقرنس، گره سازی و....( استفاده گردیده است. 
و  ارائه  توضیحاتی  زمینه ها  این  در  که  است  آن  بر  یادگیری سعی  واحد  این  در 

نمونه هایی جهت یادگیری بهتر هنرجویان نشان داده شده است.

استاندارد عملکرد
پس از پایان این واحد یادگیری هنرجو قادر خواهد بود:

1  مصالح به کار رفته در معماری داخلی ایران را نام ببرد.
2  نقش آجر را در شکل گیری هویت معماری ایران شرح دهد.

3 ویژگی های گچ و کاربرد هنر گچ بری در تزیینات داخلی را توضیح دهد.
4  انواع کاشی کاری تزیینی را در معماری داخلی ایران نام ببرد.

5  شیوه های کاربرد سنگ، چوب و آینه را به عنوان مصالح تزیینی شرح دهد. 

توصیه های ضروری تدریس 
برای این واحد یادگیری 15 ساعت اختصاص داده شده است که این زمان به سه 

جلسۀ 4 ساعته و یک جلسۀ 3 ساعته تقسیم شده است.
مناسب است که در ارائه بهتر محتوای این واحد یادگیری و مطالب کتاب، از فیلم، 

اسالید و نمونه های اجرا شدة موجود در منطقه مورد تدریس استفاده شود.
برای درک بهتر و تعمیق آموخته ها و مشاهدات هنرجویان، توصیه می شود که آنها 

از نمونه های موجود گزارشی تهیه و به همراه تصاویر در کالس ارائه نمایند.
شایسته است که زمینه های الزم برای انجام بحث گروهی و ارائه نقطه نظرات شخصی 
هنرجویان در کالس تقویت گردد. در این رابطه ارائه تحقیقات و گزارش های فردی 
و گروهی هنرجویان در یک جلسه جمعی می تواند مفید باشد. این امر سبب می شود 
تا هنرجویان کارهای یکدیگر را با دقت بیشتری بررسی کرده و مورد نقد قرار دهند.

از هنرآموزان محترم خواهشمندیم که در انتخاب موضوعات تحقیق هنرجویان به این 
نکته توجه داشته باشند که نمونه های مد نظر از تمامی نقاط مختلف کشور باشد، 

تا به این طریق هنرجویان با گونه های مختلف معماری و تزیینات بناها آشنا شوند. 
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پاسخ به فعالیت ها، تمرین ها و تشریح نکته ها
ارائه شده است در خصوص  یادگیری  واحد  این  فعالیت هایی که در  و  تحقیق ها 
هنرجویان  می شود  توصیه  که  است  داخلی  معماری  فضاهای  در  تزیینات  ارائه 
کالس  در  و  کرده  تحقیق  خود  منطقه  بناهای  در  موجود  تزیینات  خصوص  در 
دربارة  تا  خواست  هنرجویان  از  می توان  کالس  آمادگی  صورت  در  نمایند.  ارائه 
تکنیک های اجرای این تزیینات نیز تحقیق کرده و با تهیه مصاحبه از استادکاران 

اطالعاتی به دست آورند.

دانش افزایی
معرفی برخی از مصالح و تزیینات در معماری داخلی

با  اما  کاهش،  به  رو  بنا  سازه  در  چوب  کاربری  هخامنشی  دوره  از  پس  چوب: 
وجود این به علت خواص مختلف آن، در بخش های گوناگون ساختمان از قبیل 
در و پنجره و تزیینات معماری به کار گرفته شد. منبت کاری، معرق، خاتم کاری، 

گره سازی، قواره بری از جمله این تزیینات است.
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سقف لته سر: در مناطقی مانند جنگل ها و نواحی کوهستانی که چوب در دسترس 
قرار دارد از این سازة معماری مخصوصی استفاده می شود که لته سر یا دارورچین 
نام دارد. دارورچین از سه کلمۀ دار به معنای درخت، ور به معنای پهلو و چین به 

معنای چیدن شکل گرفته است.
در این نوع سازه پس از چیدن الوارها و قرار دادن یک خرپای چوبی به روی ساختمان 

چوب  قطعات  با  آن  پوشاندن  به  شروع 
می کنند. پنجره در این نوع سازه به ندرت 
دیده می شود و درز بین الوار ها نقش عبور 
دادن نور و هوا به داخل ساختمان را بر عهده 
دارند. در زمستان ها برای حفظ گرمای بنا، 

این درزها را با کاهگل مسدود می کنند.

فلز: فلزات نه تنها در سازه بنا بلکه در بخش های قابل رؤیت بنا نیز کاربری دارند. 
استفاده از فلز در ساختمان به سه شیوه اندود، ابزار و آمود انجام می شود. طالکاری 
پوسته خارجی اماکن متبرکه و یا روکش کردن درهای چوبی اماکن مقدس و قصرها 
و کاخ ها از جنس طال، نقره، و یا مفرغ از نمونه های اندود کاری فلزات است. ابزارهای 
فلزی نیز به صورت قفل و کلیدها، اتصاالت گوناگون و یراق ها و زنجیرها در بخش های 

قابل رؤیت بنا بیشتر در اشکال تزیینی و آمودی بسیار زیبا دیده می شود. 
کوبۀ زنانه و مردانه: در زمان های قدیم که از زنگ خبری نبود، درب های ورودی 
خانه های قدیمی دارای دو لنگه بود و بر روی هر لنگه یه کوبه قرار داشت. شخصی 
که قصد ورود به خانه را داشت با به صدا درآوردن کوبۀ مخصوص خود جنسیت 
خود را اعالم می کرد. کوبه های حلقه ای که صدای زیری داشتند مخصوص زنان و 

کوبه های چکشی با صدای بم مخصوص مردان بودند. 
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آستانه: در پایین چهارچوب درب های ورودی خانه برآمدگی کوچکی وجود دارد 
که نقش مرز بین فضای بیرونی و درونی را مشخص می کند. به هنگام بارش باران 
همین آستانه سدی برای ورود آب به خانه بوده است. در دوره های مختلف تاریخی 
دوره ای  در  مثال  عنوان  به  است.  ارزش خاصی شده  و  اهمیت  دارای  در  آستانۀ 
بگذارد. حتی در دوران صفویه  پا  بر روی آستانۀ در  نداشت  تاریخ کسی حق  از 
بوسیدن آستانه عالی قاپو امری کاماًل معمول بود و تنبیهات خاصی برای فرد خاطی 

در نظر گرفته می شد.
انواع چیدمان آجری در بناهای تاریخی: چیدمان آجری و روش ها و فنون آن 
اندازه ها می توانند  تنوع  نوع شکل هندسی و  به دلیل  بسیار متنوع است. آجرها 
هزاران ترکیب را ایجاد کنند. به طور عمده تزیینات آجرکاری به صورت چیدمان در 
یک سطح به صورت خفته و راسته یا به صورت پس و پیش قرار دادن است. آجرها 
ایجاد حجم های برجسته تر مانند قطاربندی  ایجاد سایه و حجم، همچنین  برای 
به این گونه چیده می شوند. آجر در ترکیب با سایر مصالح مثل گچ و کاشی نیز به 
کار می رود. با روش های ذکر شده، نقوش جدید و متنوعی می توان به وجود آورد.
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هنرآفرین  معماران  مانده  جای  به  آثار  براساس  آجری:  چیدمان  تقسیم بندی 
ایرانی شیوه های گوناگونی را در زمینه آجرکاری به کار بسته اند. چیدمان آجری را 
می توان به طور کلی به شش گروه کلی دسته بندی کرد. این تقسیم بندی از لحاظ 

گونه چیدمان و نوآوری در چیدمان ها و تلفیق آنها است.

1  رگ چین )رج چین(
 گل انداز )گلچین(
 جناغی )آبشاری(

 بادبزنی )حصیری(
 رگ چین دو رج

 کتیبه رگ چین معقلی و بنایی
2 خفته راسته )پتکین(
3 فخرومدین )مشبک(

4  گره سازی )گره بنایی(
5  تلفیق آجر و گچ
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 خفته راسته کلوک بند
 آجر قالبی هندسی با گچ بری النه زنبوری

 کتیبه آجری پیش بر با گچ بری گیاهی
6 تلفیق آجر و کاشی

رگ چین : رگ چین های آجری به شکلی متنوع و گسترده در ابنیه دوره سلجوقی 
به کار رفته اند. به طور کلی رگ چین های آجری به سه دستۀ گل انداز، جناغی و بادبزنی 
قابل تقسیم هستند. در بررسی های میدانی نوعی رگ چین دو رج در رباط شرف و 

منارة برسیان دیده شده که در آجرکاری برخی ابنیه ایلخانی نیز به کار رفته است.
در شیوة گل انداز در هنگام رگ چین کردن، آن را چنان می چینند که از ترکیب 
آنها گل های مختلف هفت رجی، پنج رجی و سه رجی به دست می آید. برای جلوه دار 
کردن گلچین، با سله گذاری )پیش دادن آجر( گل به دست آمده را از متن آجر جدا 

می کنند. بعضاً با آجرهای رنگی نیز گل را از بدنه متمایز می کنند.
شیوه گلچین از شیوه های معمول تزیینات آجرکاری است که در اکثر ابنیه سلجوقی 
به کار رفته است. نمونه های منحصر به فردی از این تکنیک در دوره سلجوقی را در 
زیر گنبدهای مسجد جامع اصفهان، گنبد مسجد جامع اردستان، گنبد مسجد جامع 

برسیان و گنبد مسجد جامع زواره می توان یافت.
انواع  تکنیک جناغی در قسمت های مختلف بنا کاربرد داشته است. این تکنیک 
مختلفی از جمله جناغی چپ و راست، جناغی سایه روشن یک در میان، جناغی 
خوشه انگوری، جناغی خفته راسته و... را دارد. این طرح در آجرچینی زوایای قائمه 
دارد ولی در گچ بری ممکن است گوشه ها به صورت منحنی درآیند. شیوة جناغی، 
قابل  ابنیه سلجوقی  اکثر  و در  از طرح های معمول آجرکاری سلجوقی است  نیز 
رؤیت است. این شیوه به علت تکنیک آسان خود بیشتر در طاق ها و گوشه سازی ها 

و مقرنس ها جهت تزیین به کار رفته است.
بادبزنی )حصیری(، آجرچینی نما را به مربعاتی تقسیم کرده؛ هر مربع  در طرح 
یکی به صورت افقی و دیگری به صورت عمودی چیده می شود. این تکنیک کمتر 
در تزیین ابنیه سلجوقی دیده می شود. از جمله بناهای موجود که از این شیوه در 
تزیین آنها استفاده شده برج مهماندوست دامغان و برخی طاق های مسجد جامع 

اصفهان را می توان نام برد.
گل اندازها انواع مختلفی دارند که هنرمندان آجر، با استفاده از چند اندازة متفاوت 
آجری، طرح های متنوعی را ایجاد کرده اند که به طور کلی می توان نقوش گل انداز را 
به گل انداز ساده و مرکب تقسیم بندی نمود. گل انداز آجری ساده، از سه اندازه آجر 
چهاردانگ، سه دانگ و شستی ایجاد شده است. از تکرار طرح گل انداز ساده مادر 
و جای گذاری متنوع آن در چیدمان آجری طرح های گوناگونی ایجاد شده است. 
رباط شرف،  در  است که  از طرح گل انداز ساده  پیچیده تر  نقشی  مرکب  گل انداز 
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مسجد برسیان، مسجد جامع اصفهان و برج های خرقان و دیگر ابنیه، حتی ابنیه 
ایلخانی از جمله در مسجد ازیران به کار رفته است. نوع دیگر کتیبه های بنایی و 
معقلی است که از رگ چین عمودی و افقی آجر ایجاد می شود. منشأ این نوِع کوفِی 
آجری را ایران می دانند، عالوه بر ایران، این شیوه در مساجد عراق نیز رایج بوده 
است. دوره سلجوقی را نقطه شروع این نوع کتیبه می دانند. نمونه های آن در مسجد 

جامع قزوین و مناره هایی مانند مناره گار، منار ساربان دیده می شوند.
خفته راسته )پتکین(: از تکنیک آجرچینی خفته راسته )پتکین(، جهت برجسته 

کردن نقوش خصوصاً در ارتفاعات مانند تزیینات مناره ها استفاده کرده اند.
فخرومدین: یکی دیگر از شیوه های آجر چینی فخرومدین است. مدین به معنی 
مادگی )فرورفتگی( و فخر به معنی سفال پخته است. از این تکنیک مشبک در 
اکثر ابنیه برای درگاه نور استفاده شده است. نمونه هایی از فخرومدین در مسجد 
جامع اصفهان و مسجد جامع اردستان از دوره سلجوقی و از دوره ایلخانی در مسجد 

جامع ازیران وجود دارد.
شباک: بخشی از دیوار که از فضاهای پر و خالی تشکیل شده باشد، شباک نام دارد. 
شباک ها کار نوررسانی به فضاهای مختلف ساختمان بخصوص زیر زمین ها را انجام 
می دهند. شباک ها بسته به نوع مصالح، اسامی گوناگون به خود می گیرند. چنانچه 
شباک با استفاده از آجر به صورت شبکه اجرا شود، به آن فخر و مدین می گویند. اگر 
شباک با استفاده از چوب ساخته شود و اشکال زیبای گره چینی را دارا باشد به آن 

دارافزین می گویند.

شباک ساخته شده از آجر )فخرومدین(

شباک ساخته شده از کاشی 

شباک ساخته شده از چوب 
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فخر و مدین، شبکه ای سفالی یا کاشی است که بر بارو و حصار باغ ها و بناهای 
عمومی نصب می کنند، دیوار باغ های دو سوی چهارباغ اصفهان و ایوان بازارهای 
پیرامون نقش جهان چنین بوده است. فخر در فارسی به معنای گل پخته است، 
فرورفتگی  به  نام دارد. مدین  نیز گل پخته فخوری و سازنده آن فخار  در عربی 
می گویند. فخر و مدین به چیزی گفته می شود که با گل پخته و سفال یا کاشی 

ساخته شده و روزن های کوچکی در میان آن در می آید.

شباک به شبکه هایی گفته می شود که برای کنترل اقلیم و دید بخش های درونی 
ساختمان از جنس کاشی یا آجر یا چوب یا گچ ساخته می شد. هوای متغیر ایران، 
آفتاب تند و روشن، باد و طوفان، و گردباد و عقاید خاص ملی و مذهبی هم ایجاب 
می کرده است که ساختمان عالوه بر در و پنجره، روزن پرده ای یا شباکی برای 
حفاظت درون بنا داشته باشد. درون ساختمان با روزن ها و پنجره های چوبی یا 
گچی و پرده محفوظ می شد و بیرون آن را با شبکه ای سفالی یا کاشی می پوشاندند.

فخر و مدین

شباک، باالی در ـ خانه محمودی، الرشباک، جداره راهرو ـ خانه فرشادی، الر
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در گریو و چنبر گنبد مسجد شیخ لطف اهلل، شباک های زیبایی از کاشی معرق کار گذاشته اند 
که مانند سایر آثار این معجزه معماری، بسیار زیباست. در مسجد امام و جامع مدرسه چهار 

باغ اصفهان، نمونه های زیبایی از این شبکه ها از کاشی یا از آجر دیده می شوند.
  

شباک، خیز پله ـ خانه حاج غفوری، الر
کاربرد شباک در عناصر مختلف معماری

شباک، جدارۀ زیر زمین خانه فرشادی، الر

امروزه با الهام از شباک های سنتی، عناصر زیبایی را می توان در معماری داخلی 
طرح نمود. نمونه ای از این کار را در تصاویر زیر می توان مشاهده کرد. 

شباک ها در درون فضا امکان دید به 
بیرون را فراهم ساخته و همچنین 

سایه روشن زیبایی را به وجود می آورند. 

تأثیرات بصری زیبای شباک در داخل بنا
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آجری  چیدمان  کار  پر  و  ظریف  بسیار  شیوه های  از  یکی  گره سازی  گره سازی: 
است که به کمک قطعه های مختلف آجرهای بریده و تیشه دار شده در اندازه های 
گوناگون انجام می شود. گره سازی بنایی به سه صورت آجر، ترکیب آجر و گچ و 
ترکیب آجر و کاشی اجرا شده است. در دوره سلجوقیان این شیوة تزیینی ترویج 
پیدا کرده و نقوش زیبا و پیچید ة هندسی را بدین وسیله ایجاد کرده اند. نمونه های 
اولیه این نوع تزیین آجری در مقبرة امیر اسماعیل سامانی، مسجد جامع نایین، 

مسجد نیریز و تزیینات سردر مسجد جورجیر اصفهان دیده می شود.
نمونه کاربرد گسترده  این گونه تزیین در نمای بیرونی از دوره سلجوقیان، در دو 
برج خرقان وجود دارد. برای ایجاد این نقوش متنوع، از تکرار یک واحد هندسی 
گره استفاده شده است. این نوع تزیین در تزیینات اکثر ابنیه، تدفینی و مناره ها 
به کار رفته است. پرکارترین و بهترین نقوش گره با آجر، متعلق به گنبد کبود در 
آذربایجان شرقی متعلق به دوره سلجوقیان است. قابل ذکر است که نقوش گره 

نمونه هایی از طراحی با الهام از شباک در معماری داخلی

نمونه ای از فخر و مدین
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در این بنا با شیوه رگ چین آجری ایجاد نشده بلکه توسط آجرهای قالبی، تراش 
و سفالینه های نقش دار اجرا شده است. متخصصان، این گنبد را به لحاظ تحوالتی 
که در ساختار گره هندسی و تزیینات معماری ایجاد کرده، نقطه عطفی برای پیوند 

تاریخ هنر با تاریخ معماری و ریاضیات می دانند.
بر طبق بررسی های میدانی انجام شده در خصوص نوع آجر مصرفی برای چیدمان 
آجری در دوره سلجوقی، آجر تراش به علت عدم استقامت باال چندان کاربرد نداشته 
است و تنها در برخی تزیینات خاص مانند برخی گره سازی ها از این شیوه استفاده 
شده است. به نظر می آید نقوش گره به دلیل پیچیده بودن و گوناگونی اشکال و اضالع 
مختلف، نیاز به آجر در ابعاد و اندازه های مختلف دارند. بدین ترتیب جهت سهولت کار 
از آجرهای تراش برای ایجاد نقش گره استفاده کرده اند. نقش گره هندسی در مناره ها 

عموماً توسط آجرهای تراِش نازک، اجرا شده است.
برخی حاشیه های تزیینی در چیدمان آجری سلجوقی وجود دارند که در اکثر ابنیه 
کنار  در  دایره  و  لوزی  قالبی  آجرهای  از  معموالً  حاشیه ها  این  می شوند.  مشاهده 
یکدیگر و یا آجرهای قالبی شکل گردان و یا آجر قالبی S شکل هستند. برخی از 
حاشیه ها از ترکیب سه گونه از ابعاد متداول آجرهای تزیینی سلجوقیان ایجاد شده اند. 
متداول ترین آنها در تزیینات آجری دوره سلجوقی و ایلخانی، ترکیب لوزی و دایره در 
کنار یکدیگر است. نمونه های این شیوه تزیینی آجرکاری ها در مسجد جامع اصفهان، 
گوشه سازی های گنبد مسجد برسیان، گنبد مسجد جامع گلپایگان، محراب مسجد 
گز و دور گنبد مسجد ازیران رؤیت می شود. این طرح بر بدنه اکثر مناره های سلجوقی 
مانند منار زیار، پامنار زواره به کار رفته است، حتی این طرح نه تنها با آجر بلکه توسط 

کاشی )فیروزه ای رنگ( بر مناره ساربان اجرا شده است.
در این دوره از ترکیب چند ماده در کنار یکدیگر در تزیینات مانند ترکیب آجر و 
گچ و یا آجر و کاشی بهره گرفته اند. ترکیب آجر و گچ در تزیینات سلجوقی به سه 
شیوه کلوک بند گچی، آجر قالبی با نقش هندسی در ترکیب با گچ بری النه زنبوری، 
کتیبه آجری پیش بر با نقوش گیاهی گچ بری اجرا شده ا ند. یکی از این نوع تزیینات 
زیبا به این شیوه، کلوک بندهای گچی است. شیوه تزیینی در بین بندهای عمودی 
آجر به خفته راسته کلوک بند معروف است. به ایجاد این تزیین با استفاده از گچ؛ 
نقوش ُمهری یا کوربندی یا توپی های ته آجری نیز می گویند. طرح های مزبور شامل 
طرح های ساده هندسی، اشکال گل   و   بوته و اسامی مقدس مانند اهلل و علی  و... 
است. نمونه ای از شیوه کلوک بند پیش از سلجوقیان در میل ایاز سنگ بست خراسان 
متعلق به دوره غزنویان یافت شده است. اما این شیوه در دوره سلجوقی گسترش پیدا 
کرده و در دوره ایلخانی نیز به طور فراوان به کار رفته است. به طوری که در تزیین 
تمامی طرح های آجرچینی، از رگ چین ساده گرفته تا طرح های گلچین و خفته و 
راسته استفاده شده است. اکثر تزیینات کلوک بند در دوره سلجوقیان با گچ اجرا شده 
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است که نمونۀ زیبا و شاخص این گونه تزیینات در کاروان سرای رباط شرف است. 
همچنین از ترکیب گچ و آجرهای قالبی در ایجاد نقوش گره به خوبی بهره برده اند. 
با این شیوه یعنی ترکیب نقوش ظریف و گردان گچ بری های النه زنبوری در کنار 

آجرهای زمخت و هندسی، تزیینات منحصر به فردی ایجاد کردند.
نقوش  کنار  در  آجری(  )سفالینه های  پیش بر  آجری  کتیبه های  یعنی  سوم  نوع 
گیاهی ظریف گچ بری در ابنیه سلجوقی بسیار کاربرد داشته اند؛ نمونه های بسیار 
زیبای آن در مسجد جامع برسیان و مسجد جامع گلپایگان وجود دارد. کتیبه های 
کوفی موشح محراب گلپایگان از لحاظ تزیینات آجری بسیار منحصر به فرد هستند 
و می توان آنها را قدیمی ترین کوفی آجری دانست که تبدیل به الگویی برای دوران 

بعدی مانند تزیینات مسجد ملک زوزن شدند.
به طور قطع می توان اظهار داشت که سلجوقیان از ترکیب آجر و کاشی )آجر لعاب دار( 
در کنار یکدیگر برای اولین بار در نهایت زیبایی استفاده کرده و باعث پایه گذاری 
تکنیکی جدید شدند که در دوره های بعد یعنی خوارزمشاهیان و ایلخانیان به بار 

نشست.
به کارگیری کاشی یا به عبارت صحیح تر آجر لعاب دار در تزیین ابنیه، از خصوصیات 
بارز معماری سلجوقی است؛ هنرمندان سلجوقی برای تضاد و جلوه، بیشتر از آجرهای 
مناره های  کردند.  استفاده  رنگ  سرخ  یا  نخودی  آجر  کنار  در  فیروزه ای  لعاب دار 
سلجوقی بیشترین تزیینات بدین شکل را به خود اختصاص داده اند که مرکز تجمع 
این مناره ها در استان اصفهان است. آرامگاه های استان های آذربایجان شرقی، غربی و 
اردبیل دارای تزیینات کاشی منحصر به فردی هستند که عالوه بر کتیبه های گره دار 
زیبا، شامل نقش گره و نقوش ترکیبی آجر و کاشی هستند. رنگ غالب کاشی ها در 
دوره سلجوقیان آبی فیروزه ای است و بیشترین کاربرد آن به عنوان کتیبه کوفی در 

کنار آجرهای قالبی، پیش بر و گاهی تراش بوده است.
در جدول زیر به انواع مختلف چیدمان  آجری، متعلق به معماری سلجوقی و محل 

کاربرد آنها اشاره شده است.

نام تزیین نوع چیدمان آجری محل کاربرد

رگ چین

گل انداز تمامی قسمت های بنا

جناغی طاق ها، گوشه سازی ها، مقرنس ها

حصیری طاق و بدنه بیرونی

معقلی و بنایی تزیین بدنۀ بیرونی ابنیه و مناره ها

دو رج چیدمان بدنه
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خفته راسته پتکین/ هشت و گیر معموالً در ارتفاعات بنا جهت جلوه 
بهتر نقوش

گره بنایی

آجری در بدنه بیرونی بنا خصوصاً مناره ها

آجر تلفیق با گچ نمای داخلی بنا )در اطراف محراب(

آجر تلفیق با کاشی نمای بیرونی

تلفیق آجر و گچ

خفته راسته و کلوک بند در بدنه داخلی و خارجی بنا

آجر قالبی با نقش هندسی در نمای داخلی )خصوصاً گنبد(

آجر پیش بر با گچ بری 
گیاهی

در نمای داخلی )خصوصاً محراب و 
گنبد(

تلفیق آجر با کاشی معقلی و بنایی / گره در نمای خارجی )خصوصاً مناره ها(

و  سرزمین  هر  در  معماری  آن:  ساخت  مصالح  و  پنجره  فرهنگی  اهمیت 
سرزمین  آن  فرهنگی  هویت  که  است  برخوردار  خاصی  ویژگی های  از  فرهنگی، 
زندگی  با  رابطه  در  که  اهمیتی  دلیل  به  پنجره  میان  این  در  می کند.  تعریف  را 
انسان دارد، بیشترین تأثیر را در انتقال پیام به عهده دارد. پنجره یکی از عناصر 
مهم معماری محسوب می شود. شکل و اندازه پنجره ها تاریخچۀ طوالنی دارد. در 
کلبه های بدوی یک بازشوی کوچک نقش ورودی، چشم انداز به جهان خارج، منبع 
نور و تهویه را بازی می کند. بعد ها پنجرة شیشه ای به ساکنان بنا امکان داد بدون 
قرار گرفتن در تاریکی، بتوانند آن را باز و بسته کنند. میزان نور  رسانی پنجره ها در 
نزدیکی سقف بیشتر از نوررسانی آن در نزدیکی زمین است. از این رو اگر نیازی به 

تأمین دید نبود پنجره ها در نزدیکی سقف قرار می گرفتند.
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پنجره ها سه کارکرد مهم را بر عهده دارند: نوررسانی، تأمین دید و پیوند درون 
طراحی  نوررسانی  برای  بیشتر  پنجره ها  بازارها  مانند  بناها  برخی  در  بیرون.  و 
می شوند. در مساجد پنجره به منظور دیدن، چندان معنایی نمی یابد و نور مورد 
تأمین می شود.  یا شانۀ طاق ها قرار دارند،  نیاز توسط روزن هایی که در کالله و 
مسجد مکان عبادت و رها کردن ذهن از جهان مادی و پیوستن آن به عالم ربانی 
است پس نیازی به پنجره برای دیدن نیست، چون هرچه دیدنی است به جهان 
مادی تعلق دارد. در مسجد اندیشه در جهانی روحانی که مکان و زمانی دیگر دارد 
سیر می کند. اما در خانه در عین حال که مکان زندگی در این جهان است، باید 
بتوان از پنجرة هر خانه آهنگ تغییر فصول آب و هوا را دید، تغییر شب و روز را 
درک کرد. باید بتوان دور دست را دید، بنابراین در خانه است که پنجره معنی پیدا 
می کند. پنجره های عمودی دو لته هنوز هم در خانه های ایرانی پیام آور سنت های 

دیرینه است.
ادوار  در  و  فارسی  زبان  و  فرهنگ  در  پنجره  واژة  واژۀ پنجره:  معنی و مفهوم 
 window انگلیسی  بر مفاهیم متفاوتی داللت می کرده است. پنجره در  مختلف 
و ریشه آن wind، در اسپانیایی ventana و ریشه آن viento می باشد. ارتباط 
دیرینه زبان ها در اروپا نشان می دهد که کلمه باد منشأ اصلی مفهوم لغت پنجره 

در این زبان است.
جنبۀ با اهمیت دیگری در مورد پنجره، جلوة بصری آن از بیرون ساختمان است. 
در مناطق گرم و مرطوب جنوب ایران، استفاده از شناشیل یا ایوانچه های بیرون زده 
از بنا به سمت کوچه که جداره های آن را با شبکه چوبی محصور می کنند که از 

بیرون دیده نمی شوند و هوا از میان آن عبور می کند.
اردو  از panjara سانسکریت به معنای قفس گرفته شده است و در  واژه پنجره 
pinjra به همین معنی آمده است و بعدها معنایی عام پیدا کرده است. در دوران 

زندیه و قاجاریه، پنجره به معنای دریچه های مشبک فلزی به کار رفته است.
واژه های به کار رفته برای انواع پنجره 

در اغلب زبان ها انواع پنجره نام های خاص دارند. در زبان انگلیسی، پنجره دولته 
قدی door window آمده است. در زبان فارسی به این نوع پنجره، در ـ پنجره 
محفظه  بر  که  می شود  گفته  پنجره ای  به   dormer همچنین  می شود.  گفته 
بیرون زده از سقف شیب دار نصب می شود. در پنجره، درهای چوبی دو لته ای که 

تنکه های باالیی آن باز باشد یا شیشه داشته باشد، است. 
برای خوابیدن استفاده می شده  اتاقی است که سه در دارد، و معموالً  سه دری، 

است.
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فلزی درست  از میله های  یا پنجره ای است که  بالکانه، دریچه  یا  بالگانه  بالنگانه، 
کنند. بالکانه، دری کوچک بود در دیوار که از آن پنهانی به بیرون نگرند.

ارسی، اورسی، گشاده و باز، پنجره باالرو، پنجره ای که در دو طرف چهارچوب دارای 
ناو و کشویی است و به باال و پایین قابل حرکت بوده و اغلب با آالت و شیشه های 
رنگین تزیین می شود، ارسی پنجرة مشبکی است که به جای گشتن بر روی پاشنه 
گرد، باال می رود و در محفظه ای که روی آن قرار گرفته جای می گیرد. بعضی ارسی 

را از ریشه اروز و یا اروس زبان پهلوی، به معنای روشنایی دانسته اند.
 

شباک،  پنجره،  ـ  در  پنجره،  روزن،  نورگیر:  انواع  برای  رفته  کار  به  واژه های 
ارسی، هورنو، جام خانه، کاله فرنگی، خیشخان، گلجام، بالکانه، سنگ مرمر، نورگیر 

کوچک باالی در واژه هایی هستند که برای انواع نورگیر به کار رفته اند. 
روزن و پنجره را نمی توان از هم تفکیک کرد، در واقع روزن یک پنجرة کوچک است 
که معموالً در باالی در و گاهی در دو سوی آن برای گرفتن روشنایی و تأمین هوای 
آزاد برای فضای بسته به کار می رفته است. در بناهایی که دارای بافت درون گرا بودند 
و از سقف هشتی یا از نقطه ای دیگر نور کافی برای هشتی تأمین نمی شد، در باالی 
در ورودی روزن قرار می دادند. روزن جنبۀ تزیینی نیز داشت و گاه دارای قوس هاللی 
و شکسته و گاه ساده و چهار گوش بود و طرح های قواره بری با شیشه های رنگی در 

آن به کار می رفت. هورنو روزن 
میانی گنبد است که به آسمان 
باز می شود. در نزدیکی های تیزة 
گنبد امکان اجرای آن به صورت 
نیست،  میسر  قسمت ها  بقیه 
در  نمی کنند.  پر  را  سوراخ  لذا 
سوراخ  بیشتر  بازارها  پوشش 
هورنو باز است تا عمل روشنایی 

و تهویه صورت پذیرد.
 

پنجره ارسی

هورنو
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روزن: به حفره های نورگیر ساده و بدون شبکۀ محافظ و پنجره های سقفی برخی 
از فضاها مانند راستۀ بازارها، آشپزخانه ها و درهای ورودی خانه ها روزن می گفته اند. 
روی  بر  بیشتر  که  روزن ها  انواع  از  یکی  است.  روشنایی  و  روز  از  برگرفته  روزن 
پوشش های گنبدی شکل به ویژه در حمام ها و بازارها تعبیه می شود، جامخانه است.

جامخانه: یکی از انواع روزن است که ریشه در واژة شیشۀ جامی دارد. در کالله گنبدها 
و کلمبه ها، در گرمابه ها و غالمخانه رباط ها و رسته ها در بازار ها، روزن هایی هست که 
با چند حلقه سفالین به گونه قبه یا کپه برجسته در آمده اند. این حلقه ها در کنار هم 
چیده شده، در زمستان جام های گرد شیشه ای مانند ته غرابه در میان حلقه ها کار 

گذارده شده و در تابستان یک یا همه آنها 
را بر می داشتند. کپه یا قبه در آتشکده ها 
در  پارتی  ساختمان های  کوشک های  و 
چهارگوشه گنبد ها و محل تقاطع رواق ها 
و راهرو ها نیز مورد استفاده قرار می گرفته 
از  یکپارچه  به صورت  گاهی  قبه  است. 

سنگ مرمر یا شیرسنگ ساخته می شد.
 

جامخانه

به ویژه  بر فراز برخی پوشش های گنبدی شکل،  جامخانه، نوعی پنجره است که 
سفالین  سطح  یک  از  غالباً  جامخانه  می گرفت.  قرار  استفاده  مورد  حمام ها  در 
کروی شکل یا به شکلی دیگر تشکیل می شد که تعدادی حفره مدور در آن ایجاد 
می کردند و بر روی هر کدام یک جام یا شیشه به کمک نوعی مادة بتونه مانند، 
قرار می دادند. این ماده که به بتونه شباهت داشت، قرار دادن و برداشتن سهل و 

ساده جام ها با شیشه ها را ممکن می ساخت.
از جامخانه برای تأمین نور و تنظیم حرارت و رطوبت فضاهای درونی استفاده می شد. 

در برخی حمام ها از جام های رنگین استفاده می کردند.

جزئیات یک جامخانه مجموعه ای از چند جامخانه که بامی بسیار زیبا را 
به وجود آورده است.
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خورشیدی، پنجرة ثابت نیم دایرة باالی در ـ پنجره است که معموالً با گره چینی 
ساخته می شود. روشندان به معنی روزن است. در بناهایی مانند بازارها و سایر بناهای 
خورشیدی  قسمت  در  معماران  نیست،  ممکن  دیوار  در  پنجره  تعبیه  که  عمومی 
کاربندی روزن هایی ایجاد کرده اند که عبور نور مناسب و تهویه را به بهترین شکل 
میسر می ساخته است. این روزن ها در اصطالح روشندان نامیده می شود. روشندان 
معموالً به شکل یک کاله فرنگی بوده و عمود بر قسمت خورشیدی کاربندی ساخته 
می شود و برخی از آنها دارای شیشه اند. برخی از روشندان ها دارای پالن مدور و برخی 

چند ضلعی هستند.
 

در گذشته استفاده از شباک در ساخت پنجره بسیار پرکاربرد بوده است که پیشتر 
به آن اشاره شد.

در  خود  خاص  شفافیت  دلیل  به  مرمر  سنگ  پنجره:  در  مرمر  سنگ  کاربرد 
تنظیم نور فضاهای بسته کم نور مانند ضریح اماکن کاربرد داشته است. در این 
موارد گویی که سنگ مرمر کار پنجره را انجام می دهد. به این ترتیب که معموالً 
پوشش  مرمر  با سنگ  را  آن  و  می کردند  تعبیه  روزنی  دیوار  قسمت  باالترین  در 

می دادند تا از آن نوری کنترل شده به داخل بنا بتابد.

روشندان


