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سبک های معماری داخلی

پودمان  1
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 سبک هاي اصلي معماري داخلي در جهان كدامند؟
 در سبک شناسي معماري داخلي چه مواردي بررسي مي شود؟ 

 ويژگي هاي شاخص معماري داخلي چين و ژاپن كدامند؟
 عناصر اصلي در معماري داخلي سبک هاي يوناني، مصري و رمي چيست؟ 

 در معماري داخلي هند، از چه نمادها و نقش هايي استفاده مي شود؟
 معماري اروپا با ظهور مسيحيت چه تغييراتي كرد؟

پس از پايان اين واحد يادگيري هنرجو قادر خواهد بود:
1  سبک هاي اصلي معماري داخلي در جهان را نام ببرد.

2  موارد مهم در شكل گيري يک سبک معماري داخلي را توضيح دهد.
3  ويژگي هاي شاخص معماري داخلي چين و ژاپن را بيان كند.

4  عناصر اصلي در معماري داخلي سبک هاي يوناني، مصري و رمي را شرح دهد.
5  نمادها و نقش هاي معماري داخلي هند را بيان كند.

6  سبک هاي معماري كه ظهور مسيحيت در سرزمين هاي اروپايي ايجاد كرد را نام ببرد. 
7  ويژگي هاي معماري سرزمين هاي اروپايي پس از ظهور مسيحيت را شرح دهد؟

شناخت انواع سبک در معماری داخلی در طول تاريخ بسيارمهم است و به ما كمک می كند تا بتوانيم تصوير 
از هم متمايز می كند  را  بياوريم. آنچه سبک های معماری داخلی  از سبک های مختلف به دست  روشن تری 
طرزنگرش متفاوت آنها به رنگ، نور، فرم و نوع و مبلمان در فضا و ميزان خلوتی و شلوغی فضاهای داخلی 
است. آشنايی با جزئيات هر سبكی به چگونگی اجرای معماری داخلی كمک می كند. در اين واحد يادگيري، 
شما با انواع سبک ها در جهان، از سبک چينی و ژاپنی گرفته تا سبک يونانی،  رمی و مصری، آشنا می شويد.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  1 

بررسی سبک های معماری داخلی در جهان

استاندارد عملکرد
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 معماري داخلي در چین

سبک معماری داخلی چين، از ديگر سبک های مهم و تأثيرگذار در حوزة معماری است. معماری چين مانند 
ساير هنرهای آنها از گستردگی و تنوع فراوان برخوردار است. آثار معماري آنها گاه به سبب استفاده از مصالح 
كم  دوام از بين رفته اند، وليكن آنچه از اين آثار باقی مانده، گوياي اين حقيقت است كه آثار چين در حد 
معماري مصر و بين النهرين و ايران باستان است و تأثير اين معماري بر كشورهاي مختلف دنيا از جمله ژاپن، 

كره، سنگاپور، مالزي و حتی به عنوان سبک مطرح در قرن هفدهم و هجدهم اروپا حائز اهميت است. 
در معماری چين پيوند و وحدت با طبيعت وجود دارد. ذهن چينی به كليات و مجردات بی اعتنا است و 
كششی ژرف به پديده هاي طبيعی و تصاوير شاعرانه دارد. براي وي، طبيعت عرصۀ شكفتگی همۀ پديده هاي 
ملموس و مشهود است كه ارتباطی مستقيم با عواطف انسان دارد و به دنبال درك راز نهفته در پس چهرة 
ظاهری جهان است. در چين به دليل شرايط آب و هوايی مرطوب، ساخت بناها با مواد و مصالحی چون سنگ 
و آجر مورد توجه نبود و چوب مهم ترين مصالح معماري به شمار می آمد. چينی ها معابد بودايی، كاخ ها و 
خانه ها را به صورت يک تا چند طبقه و اغلب با چوب و با سقف شيروانی از جنس سفال می ساختند كه شكل 

كلی آنها تقريباً مشابه هستند.  
تنوع خانه ها در چين فراوان است؛ اما از ميان چندين الگوي مهم خانه می توان به اين موارد اشاره كرد: در 
مناطق شمال و شرق چين حياط در وسط قرار دارد و اتاق ها در چهار طرف حياط واقع شده اند. بام هاي اين 
خانه ها شيب دار هستند. اين الگوی خانه معموالًً دارای دو بخش عقب و جلو است. بخش جلو مربوط به بخش 
خدماتی است. دروازة اصلی ورود به حياط در داخل توسط ديواري حفاظت می شود، به طوری  كه حياط از 
داخل خانه از نظر پنهان است. تاالر ميانی محل انجام تشريفات خانوادگی و پذيرايی از مهمانان عاليقدر است 
و اتاق هاي چهار طرف روبه روي حياط قرار دارد و به وسيلۀ راهرو به يک ديگر متصل می شود. تاالر اصلی زير 
يک بام شيب دار با قرنيزهاي برآمده ساخته شده است كه در آن يک شبكۀ نگه دارنده و ستون هــاي چوبی، 
قرارگرفته است. اين الگو، با حياط وسيع چهار گوش، محيط آرام و صميمی و گل ها و درختان قشنگ و منظم، 

فضاي زندگی بسيار ايده آلی محسوب می شود شكل )١ـ١(.

تاالراصلی
اتاق جانبی حیاط مرکزی اصلی

حیاط ورودیحیاط ورودی

در اصلی حیاط

در اصلی یا 
دروازه ورودی

 بخش جنوبی )خدماتی(

حیاط بخش خدماتی

بخش غربی خانه

بخش شرقی خانه

شکل 1ـ1ـ جانمایی و نحوة سازمان دهی عملکردهای مختلف در خانه های با الگوی »سی هه یوان«

چينی  خانه هاي  از  ديگري  نوع 
مستطيل  يا  دايره  الگوی  دارای 
قرن هاي  بين  كه  بودند  شكل 
١2 تا 20 ميالدی ساخته شدند. 
اين خانه های گلی 5 طبقه بودند 
تدافعی  توانايی  و  استحكام  از  و 
زيادي برخوردار بودند و ظرفيت 
اين  داشتند.  بااليی  خانواري 
تابستان هوايی  خانه ها در فصل 
خنک و در زمستان هوايی گرم 
داشتند )شكل های 2ـ١ و ٣ـ١(.
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برخی از ویژگی هاي اصلی سبک معماري داخلی چین 

شکل 3ـ1ـ عکس از محوطة فضای باز داخلی »تولو«شکل 2ـ1ـ عکس هوایی از »تولو«

فنگ شويي  اصول  فنگ شویی:  اصول  رعایت   1
براي  و  است  چين  در  باستانی  فن  و  فلسفه  يک 
درست  چيدمان  و  مناسب  دكوراسيون  پيداكردن 
اشياء در ساختمان ها استفاده می شود تا بهترين اثر 
به طور  و  هماهنگی  موفقيت،  شادي،  سالمتی،  بر  را 

باشد.  داشته  مثبت  انرژي  كلی 
هماهنگ  و  متعادل  زندگی  علم  و  هنر  فنگ شويی 
بين انسان و طبيعت پيرامون اوست. عناصر مهم در 
هستند.  فلز  و  چوب  خاك،  آتش،  آب،  فنگ شويی: 
مهم ترين اصل فنگ شويی پرهيز از انباشتگی و بی نظمی 
و اصل ديگر دقت در رنگ محيط اطراف است. در واقع، 
دكوراسيون به سبک چينی، دكوراسيونی خلوت و ساده 
است. در اصول فنگ شويي به چوب بسيار بها داده شده 
در  می شود.  ياد  آن  از  ثروت  عنصر  به عنوان  و  است 
اين سبک تاريكی، بی نظمی، گرد و خاك و رطوبت 
نيز باعث توقف جريان انرژي می شوند. بر اساس اصول 
فنگ شويی در ساخت خانه ها بايد از راهروهاي باريک و 
بلند اجتناب شود و اتاق ها در خط مستقيم قرار نگيرند 
و اين عقيده وجود دارد كه در آپارتمان ها و خانه هايی 
كه داراي گوشه ها و زواياي تيز هستند، جريان انرژي 

مخدوش می شود. 
سبک  اين  در  كاربردي  اصلی  رنگ هاي  رنگ:   2

قرمز هستند. در دكوراسيون  و  مشكی، طاليی، زرد 
چينی رنگ قرمز به ويژه براي اتاق نشيمن از جايگاه 
فرهنگ  در  قرمز  رنگ  زيرا  است؛  برخوردار  ويژه اي 
است. بزرگ  موفقيت هاي  و  خوشبختی  نماد  چينی 
رنگ هاي زرد و سبز نيز از رنگ هاي مهم و پركاربرد 
در فرهنگ چين و به تبع آن در دكوراسيون داخلی 

به سبک چينی هستند. 
»يين  نماد  چین:  در  مهم  نمادهاي  و  موتیف   3
و  اسـت  چـين  كشـور  مـهم  نمـادهاي  از  يانگ«  و 
و  تضادهاي جهان  و  مختلف  قطب هاي  نشان دهندة 
كه  نيست  معنا  بدان  اين  البته  هستند.  هم  مكمل 
يانگ خوب و يين بد است، بلكه »يين و يانگ« براي 
تعادل هستی الزم هستند. شب و روز يا زمستان و 
تابستان، بخشی از چرخۀ هستی هستند. وقتی تعادل 
احساس  و  تعادل  باشد،  برقرار  يانگ«  و  »يين  بين 
خوبی به وجود می آيد. اين ديدگاه باعث ايجاد تعادل 
در كليت فضاهاي خارجی و داخلی چين شده است 
و  تعادل  اين  اجزا  و  عناصر  و  رنگ  در  و سعی شده 
چين  مهم  نمادهاي  ديگر  از  شود.  ايجاد  وحدت 
می توان به اژدها، ببر، ماهی، درخت كاج، درخت هلو، 
درخت خرمالو، بامبو، پل، چتر، بادبزن، فلوت، ناقوس، 

عود، آينه و غيره اشاره كرد. 
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4 انواع جداکننده های چوبی )پارتیشن ها و پانل ها( در فضاهاي داخلی و خارجی: ساختمان هاي 
چينی در گذشته از پنجره استفاده نمی كردند و در عوض از كاغذ و پارچه در فضاي خارجی و از پارتيشن هاي 
و  جابه جايی  و  هوا  گردش  و  نورگيري  امكان  كه  می شد  استفاده  داخلی  فضاي  در  متخلخل  حكاكی شده 
انعطاف پذيري فضاي داخلی براي عملكردهاي مختلف را مهّيا می ساخت. اين پارتيشن ها در فضاهاي معاصر 
نيز استفاده می شوند. بعضی از پانل هاي چوبی در محوطۀ خارجی و داخلی با طرح قطاعی از دايره يا به شكل 

نعل اسب هستند. 

شکل 5 ـ1ـ طرح درخت هلو بر روی شکل 4ـ1ـ نماد یین و یانگ
ظروف چین

شکل 6 ـ 1ـ طرح ماهی در فضای داخلی چین 

5 استفاده از صفحات تاشوي نقش دار: صفحات تاشوي نقش دار به عنوان تقسيم كنندة فضاي داخلی ايفاي 
نقش می كنند و در عين حال به زيباسازي فضا كمک می كنند. برخی از اين صفحات داراي خوشنويسی هستند. 

انواع هنرها و تزیینات رایج در معماری داخلی چین 

شايد بتوان باشكوه ترين هنر چينی را خوشنويسی دانست. آنها با استفاده از قلم مو، روي كاغذ و يا پارچه اي 
ابريشمی می نويسند. بعد از خطاطی، دومين هنر مهم چينی ها، نقاشی است. حتی امروز هم در چين، آبرنگ 
طرفداران بسياري دارد. بعد از نقاشی می توان به هنر مجّسمه سازي اشاره كرد. ساخت تنديس هاي جانوري و 
انسانی از جنس گل پخته، چوب، سنگ و فلز همواره موردتوجه هنرمندان چينی بوده است. چينی ها در ساخت 

شبکه ای  چوبی  پانل های  7ـ1ـ  شکل 
به شکل نعل اسب

ـ پانل های چوبی شبکه ای  شکل 8 ـ1
در فضای داخلی

بین  شبکه ای  چوبی  پانل های  9ـ1ـ  شکل 
فضای داخلی و خارجی و نورگیری طبیعی
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سفال به ويژه سفال هاي لعاب دار بسيار توانا هستند. نخستين ظروف سفالی منقوش كه داراي نقش هاي هندسی 
هستند، در هزارة پنجم پيش از ميالد در دورة نوسنگی، ظاهر می شوند. عالی ترين ظروف سفالی چين، ظروف 
موسوم به چينی هستند. در ميان آنها چينی هاي موسوم به آبی و سفيد مشهورند. ساخت اشياي فلزي در چين 
بسيار پررونق است. هنرمندان بر روي ظروف، منظره، نوشته، اژدها، انواع جانوران و موجودات اساطيري و آيينی 
را نقاشی می كنند. در سبک چينی به سادگی اهميت داده می شود؛ ولی در برخی از مبلمان و عناصر داخلی 
حكاكی و رنگ هاي بيشتري وجود دارد. در، پنجره، پارتيشن هاي داخلی، كابينت ها، ميز، مبل، صندلی ها و… 

داراي منبت كاري زيبايی بر روي چوب هستند كه گاهی در تركيب با هنر نقاشی هستند. 
 

برخی از عناصر و مبلمان چینی

1 انواع چهارپایه، مبل، صندلی و میز: هزاران سال است كه چينی ها از چهارپايه به خصوص در اشكال 
مربعی و پايه هايی به شكل پاي اسب استفاده می كنند. از اين چهارپايه ها به عنوان پله اي در كنار تخت و يا 
به عنوان صندلی اضافی در اتاق استفاده شده است. استفاده از چهارپايه هاي كشيده تر براي نشستن دو يا چند 
نفر كاربرد دارد. تنوع صندلی و مبل در معماري چين زياد است. صندلی هاي به شكل نعل اسبی و دايره اي 
يک نوع از اين مبل ها هستند. صندلی چوبی ديگري نيز وجود دارد كه معموالًً در ناحيۀ دسته ها، پشت و تاج 

به شكل منحنی است. 
2 تخت خواب: نوعی تخت خواب در چين استفاده می شود كه از سه طرف توسط ريل هايی و يا پانل هايی 
با حّكاكی و نقاشی از موتيف هاي چينی احاطه شده است. اين تخت چند عملكردي است و در طول روز براي 
نشستن و مطالعه و در شب براي خوابيدن كاربرد دارد. نوعی از تخت خواب براي والدين نيز به شكل اتاقكی 

چوبی و با حّكاكی و نقاشی هاي پركار وجود دارد. 
3 کمدهاي الکی و کابینت هاي آشپزخانه: كمدهاي چوبی الكی با رنگ هاي اغلب به رنگ قرمز و مشكی 
و قهوه اي تيره با دستگيره هاي طاليی و انواع حكاكی و نقاشی معموالًً در فضاهاي نشيمن استفاده می شوند. 
طرح هاي  اين  گذشته  در  هستند.  چوب  رنگ  به  و  شبكه اي  طرح هاي  در  معموالًً  آشپزخانه  كابينت هاي 
شبكه اي به گذاشتن غذا و خروج بخار و امكان جريان هوا از شبكه ها كمک می كردند. اين كابينت ها اغلب 

داراي حكاكی هاي زيبايی همراه با موتيف هاي چينی هستند. 

تاشوی  صفحات  شکل 10ـ1ـ 
دارای نقاشی )هوپینگ(

شکل 12ـ1ـ ظروف چینی آبی و سفیدشکل 11ـ1ـ مجسمة فلزی اژدها 
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طرح  در  مختلف  و جنس هاي  به شكل ها  چراغ ها  است.  بسيار  چين  در  چراغ ها  تنوع  انواع چراغ ها:   4
رنگ هاي  در  پارچه اي  يا طرح هاي  و  فلزي  و حّكاكی هاي چوبی،  با شبكه ها  و  كاغذ  از جنس  فانوس هايي 
مختلف هستند كه در تركيب با طرح هاي نقاشی و حكاكی هاي چوبی سقفی، فضاهاي زيبايی خلق می شود. 

                  شکل 14ـ1ـ تخت خواب چند منظورة چینی               شکل 13ـ1ـ  انواع مبل و صندلی های چینی

شکل 15ـ1ـ انواع کمدهای الکی

شکل 17ـ1ـ انواع چراغ ها به سبک چینی

                          شکل 16ـ1ـ کابینت شبکه ای آشپزخانه
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معماري داخلي در ژاپن

شکل 18ـ1ـ موقعیت برخی از عناصر و مبلمان داخلی در خانة چینی

شبكه های چوبی خارجی نورگيری طبيعی

صندلی نعل اسبی

چينی سفيد و آبیمبل پايه كوتاه كانگ

تابلو نقاشی

پانل های شبكه چوبی داخلی

چراغ های كاغذی چينی

اصلی ترين  از  ژاپنی،  داخلی  معماري  سبک 
داخلی  معماري  حوزة  در  تأثيرگذار  سبک هاي 
محسوب می شود. اين سبک با قدمتی چند هزارساله، 
از ويژگی هاي  تعريف شده و مشخصی  داراي هويت 
و  داخلی  فضاي  تا  خارجی  فرم  كلّيت  سبكی،  از 

است.  داخلی  عناصر  و  مبلمان 
آنچه كه به عنوان خانه و سبک ژاپنی در حوزة معماري 
در  شيب دار  سقف  با  چوبی  خانه هاي  است،  مطرح 
ميان باغ است .در معماري سنتی ژاپنی، معماري بر 
خاطر،  همين  به  می يابد؛  توسعه  زمين  سطح  روي 
شكل ساختمان از شكل عناصر طبيعی پيرامون خود 
تأثير می پذيرد. سلسله مراتب فضايی در خانه ژاپنی 

رخ  پيوستگی  حداكثر  با  و  سّيال  و  نرم  به گونه اي 
می دهد و ناظر بدون اينكه جدايي فضا را درك كند، 
به سمت فضاي داخلی هدايت می شود. در معماري 
از ورودي فضاي خارجی  ژاپنی، پيوستگی و وحدت 
آغاز شده و به باغ و مسيرهاي هدفمند تعريف شده 
راهروي  و  ايوان  سمت  به  سپس  و  می شود  متصل 
خارجی و در پايان به ورودي فضاهاي مختلف داخلی 
می رسد. در فضاي داخلی اين تداوم از طريق درهاي 
كشويی بين فضاي داخلی و خارجی و درهاي كشويی 
بين فضاهاي داخلی برقرار شده است كه هويت هاي 
مستقل فضايی را حفظ می كنند و مرزهاي نمادينی 

را تعريف می كنند. 
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ل :سبک های معماری داخلی پودمان او ّ

برخی از ویژگی هاي اصلی سبک معماري داخلی ژاپن 

باغ و  ژاپنی در میان  شکل 19ـ1ـ خانة 
مسیرهای تعریف شده و هدایت ناظر به 

سمت فضای داخلی

خارجی  راهروی  20ـ1ـ  شکل 
با درهای کشویی )اِنگاوا( 

شکل 21ـ1ـ درهای کشویی شوجی عامل وحدت 
با طبیعت )نورگیری از صفحات کاغذی شوجی و 

گشودگی رو به طبیعت(

شکل 22ـ1ـ نمونة سنگ هاي طبیعي 
تزییني )سویسکي(

شکل 23ـ1ـ نقاشي خیال انگیز ژاپني از 
درناي زیبا و مقدس ژاپني بر روي فوسوما 

شکل 24ـ1ـ نقاشي خیال انگیز ژاپني از 
طاووس بر روي فوسوما

1 حداقل رنگ و حذف تزیینات اضافی: كمترين 
سادگی،  به  توجه  و  جزئيات  رنگي،كم كردن  تنوع 
ازخصوصيات بارز سبک ژاپنی است. مصالح طبيعی، 
فرم و ساختار بيرونی، مبلمان، بافت و رنگ و در حالت 
كلی ماهيت فضاي ژاپنی را تعريف می كنند. استفاده 
از چوب هايی با طيف های رنگ قهوه ای، به كارگيری 
سفيد  رنگ  و  ديوارها  در  كمرنگ  زرد  و  سبز  رنگ 
از  استفاده  … سبب  و  چراغ ها  كشويی،  درهای  در 
ژاپنی  داخلی  فضاهای  در  طبيعی  رنگ های  حداقل 

است. شده 
داخلي  معماري  در  مهم  نمادهاي  و  موتیف   2
در تفكر شرقی نقش نمادها بسيار پر رنگ و  ژاپن: 
حائز اهميت است و اين امر يكی از داليل تفاوت هاي 
است.  زمين  مغرب  و  مشرق  تمدن هاي  از  بسياري 
است  نمادگرايی  از  سرشار  طبيعت  به  ژاپنی ها  نگاه 
و براي طبيعت اهميت قدسي قائل هستند. اين امر 

در گل آرايی فضاي داخلی و در پيوند فضاي داخل و 
خارج و نحوة باغ سازي آنها اثر گذاشته است. با اينكه 
معماري ژاپن از حداقل عناصر و اجزا بهره می گيرد، 
اما هر جزء به ظاهر كوچک می تواند مفاهيمی عميق 
سنگ هاي  كه  گونه اي  به  باشد؛  داشته  نمادين  و 
طبيعی تزيينی می توانند نمادي از كل هستی تلقی 
شوند. اين عقيده وجود دارد كه تمام جهان را می توان 
در يک سنگ كوچک مشاهده كرد و مهم توجه به 
جوهره است. از نمادهاي مهم ژاپنی می توان، لوتوس 
يا گل نيلوفر آبی، شكوفه هاي گيالس، طاووس، درناي 
و  و ديگر موجودات قدسی  ببر  اژدها،  عقاب،  ژاپنی، 
اساطيري در آيين هاي ژاپني را نام برد. اين نمادها و 
موتيف ها در نقاشی ها يا خوشنويسی هاي طوماري بر 
ديوار يا درهاي كشويی و يا در قالب اشياي تزيينی 

و... ظاهر می شوند.
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سبک  عمودي:  و  افقی  شبکه هاي  هندسة   3
ژاپنی با حذف تزيينات اضافی، روي آوردن به فرم ها 
و اشكال خالص هندسی و بهره گيري از خطوط افقی 
دست يافته  خلوص  و  سادگي  نوعی  به  عمودي،  ـ 
فرم  از  عمودي،  ـ  افقی  شبكه هاي  هندسه  است. 
خالص مكعبی فضاي داخلی تا خطوط شبكه اي درها، 

برمی گيرد.  در  را  و...  سقف ها  كف سازي، 
4 نبود دیوار با استفاده از درهاي کشویی: يكي 
بين فضاي داخلی و خارجی  انواع درهاي كشويی  از 
قرار می گيرند و به سبب كاغذي بودن سطح آنها، نور را 
از خود عبور مي دهند. اين درها در اغلب ساعات روز 
تهويه هوا كمک  و  بيشتر  نورگيري  به  و  باز هستند 
می كنند. درهاي كشويی در بين فضاهاي داخلی قرار 
آنها به سبک  بر روي  نقاشی هايی كه  با  می گيرند و 
به زيباتر شدن فضاي داخلی  ژاپنی كشيده می شود، 
منجر می شوند. اين درهاي كشويی به انعطاف پذيري 
و گسترش فضاي داخلی، چند عملكردي شدن فضاها 
و وحدت با طبيعت پيرامونی كمک می كنند. در عين 
حال، با كاهش بار مرده ساختمان، خطرات احتمالی 

چون آسيب هاي ناشی از زلزله را كاهش می دهند. 
در خانۀ  5 ارتفاع کم فضا و تنوع شکل سقف: 

با  اغلب  و  است  كم  فضاها  ارتفاع  ژاپنی،  سنتی 
سقف هاي شيروانی و مصالح چوبی و كاه گلی هستند. 
در سبک سنتی ژاپنی انواع سقف وجود دارد. اشكال 
اتاق ها  مرتبه  و  عملكرد  به  بسته  ژاپنی  سقف هاي 
مانند  خاصی  اتاق هاي  در  معموالًً  است.  متفاوت 
عبادت  سالن  يا  مجلّل  خانه هاي  تشريفات،  سالن 
ممكن است به شكل برجسته و با خطوط شبكه اي از 
مصالحی مانند چوب، نوارهاي بامبوي تراشيده شده و 
داراي نقاشی باشند و معموالًً ديگر اتاق ها سقف صاف 

دارند.  و ساده 
ژاپن:  داخلي  معماري  در  رایج  پنجره هاي   6
پنجره، عاملی است كه از طريق آن با طبيعت و مردم 
ارتباط برقرار می شود. يكي از انواع پنجره در معماري 
ژاپن به شكل طاق قوسی يا ناقوسی )زنگوله( است. 
خاستگاه اين نوع پنجره، كشور چين بوده است. نوع 
ديگري از پنجره ها به شكل دايره هستند كه هم جنبۀ 
عملكردي و هم تزيينی دارند. اين پنجره ها اغلب در 
معابد، خانه هاي سنتی و چايخانه هاي ژاپنی ساخته 
يک  به عنوان  ژاپنی  فرهنگ  در  پنجره  می شوند. اين 
بينی محسوب  و روشن  بيداري معنوي  براي  دروازه 

می شود.   

شکل 25 ـ1ـ هندسه شبکه عمودي ـ افقي در 
فرم، عناصر و مبلمان ژاپني

طاق  شکل  به  پنجره  26ـ1ـ  شکل 
قوسي )کاتومادو( 

شکل  دایره اي  پنجره  27ـ1ـ  شکل 
)مارمادو(
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7 انواع گل و گیاه در فضاي داخلی: حضور طبيعت 
در فضاي داخلی ژاپنی، به عنوان عناصري تزيينی نيز 
رايج است، از آن جمله می توان به هنر گل آرايی ژاپنی 
با همه ظرافت هايش، به تناسب فصل  اشاره كرد كه 
سبک  در  گل آرايي  به شيوه  كادو  می كند.  تغيير  نيز 
گل  ژاپني،  گل آرايی  سبک  در  مي شود.  گفته  ژاپني 
و گياهان، عناصر اصلی را تشكيل می دهند و ممكن 
است با مصالح ديگري نيز تركيب شوند. پرورش گياه 

به شيوة بونساي )پرورش گياهان در مقياس كوچک و 
مينياتوري( نيز به گونه اي بازگوكنندة همان ايده هايی 
است كه در پس باغ هاي ژاپنی وجود دارد. از نمونه هاي 
و سبز  قرمز  افراي  پرورش  به  بونساي می توان  شيوة 
اشاره كرد. بامبوهاي گلدانی در فضاسازي داخلی ژاپنی 
كاربرد بسيار دارند. گياه بامبو نماد رفاقت و دوستی 
است و صلح و آرامش را به همراه می آورد و اعتقاد بر 

اين است كه تعداد آن بايد فرد باشد. 

8 کف سازي: اتاق ها كف پوش هاي حصيرمانندي به نام تاتامی دارند. تاتامی در تابستان سرد و در زمستان 
گرم هستند و واحد متراژ خانه است. 

شکل 29ـ1ـ شیوه بونساي در پرورش شکل 28ـ1ـ شیوه گل آرایي کادو )ایکه  بانا(
افراي قرمز

شکل 30ـ1ـ بامبوي داخل گلدان

برخی از عناصر و مبلمان ژاپن
1 تورفتگی هايی در داخل ديوار براي قرارگيري اشياي هنري ژاپنی؛

2 كف پوش هاي حصيرمانند؛
3 اشياي كوچک تزيينی ژاپن؛ 

4 كمدها يا كابينت هاي چوبی متحرك و قابل حمل؛
5 قفسه هايی براي قرارگيري و نمايش اشياي كوچک تزيينی و هنري؛

6 كابينت هاي كوچک با درهاي كشويی؛ 
7 ميز مطالعه چوبی در تورفتگی ديوار با ارتفاع كوتاه و معموالًً در مجاورت پنجرة كشويی؛ 

8 نوعی آويز پارچه اي يا كاغذي طومار مانند با طراحی يا خوشنويسی؛  
9 كوسن هايی براي نشستن بر روي تاتامی؛ 

10 صندلی هاي ژاپنی كه پايۀ صندلی نداشته و فقط پشتی دارد. اين صندلی ها را اغلب به دور ميزهاي كوتاه 
ژاپنی به نام زاتاكو كه پايه هاي كوتاهی دارند، می چينند؛

11 صفحات تاشو كه توسط نقاشی و خوشنويسی تزيين می شوند؛
12  رانما ،  به قاب هاي چوبی سردر گفته می شود كه معموالً در باالي فوسوما در اتاق هاي سبک سنتی ژاپنی ساخته می شوند؛

رانماها جنبه تزيينی و عملكردي دارند؛ امكان نورگيري و تهويه هوا را ميسر می سازند؛ شامل صحنه هايی از 
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مناظر طبيعی، حيوانات، گياهان، عمارت هاي ژاپنی و يا طرح های كوميكو هستند؛
13  عنصري تزيينی شبكه اي كه از طريق سواركردن و اتصاالت شبكه اي از چوب به صورت الگوهايی پيچيده 

در كنار هم شكل می گيرد؛
14  دِركشويي ميان فضاهاي داخلي و خارجي؛

15  دِر كشويي ميان فضاهاي داخلي. 

شکل 34ـ1ـ موقعیت برخی از عناصر و مبلمان داخلی در خانة ژاپنی به همراه اسامی آنها

ـ صندلي ژاپني بدون پایه )زایسو و زاتاکو(  شکل 32ـ1ـ کمد یا کابینت شکل 31ـ1
متحرك چوبي )تانسو(

شکل 33ـ1ـ عنصر تزییني شبکه اي )کومیکو(

شوجی

توكونوما

ايكه بانا

تِنبو كورو

چيگايدانا

رانما

فوسوما

تاتامی
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معماري داخلي در هند

از اصلی ترين ويژگی های اين سبک، نگاه رمزگونه و 
بر  نگرش  و  اين جهان بينی  به هستی است.  نمادين 
است.  بوده  تأثيرگذار  شكل  بهترين  به  آنها  معماري 
باورها  و  اديان  فراوان  تنوع  داشتن  با  كه  مردمانی 
ساختارهاي  با  گوناگون  معماري  بناهاي  ساخت  به 
نايل  باشكوه  و  زيبا  عين حال  در  و  قدسی  پيچيده، 
گشته اند. از طرف ديگر، آنچه جذابيت معماري هند 
را براي ما دو چندان می كند، تأثير متقابل معماري 
ايرانی و هندي بر يكديگر است. بر اين اساس، بررسی 
سبک معماري داخلی هند و آشنايی هر چه بيشتر با 

برخوردار است.  اهميت  بسزايی  از  آن، 
دو الگوی مهم برای خانه هاي هندي وجود دارد. يكی 
از اين الگوها برای ساخت خانه های شهري بزرگ و 
وسيع متعلق به خانواده هاي ثروتمندان كاربرد دارد. 
اين نوع خانه هاي دو يا چند طبقه عموماً گرداگرد يک 

يا چند حياط طرح ريزي شده اند و آستانه ورودي آنها 
در بيشتر موارد پركارهستند و با راهروي خميده اي به 
فضاي درونی راه پيدا می كنند. بيشتر خانه های اين 
مسطح  بام هاي  و  ديوارهاي سنگ كاري ضخيم  الگو 
سنگی دارند. بام و حياط به صورت فضايی براي زندگی 
مختلف،  مناطق  در  تفاوت هايی  می شوند.  استفاده 
به ويژه در روش ساخت و نوع مصالح اين خانه ها ديده 
می شود. در اين الگو، اتاق هاي متعددي از جمله اتاق 
اتاق هاي خواب، آشپزخانه و  پذيرايی در طبقه دوم، 
اتاقی براي حسابداري وجود دارند. آشپزخانه معموالًً 
با  نيز  آينه كاري شده  اتاق  است.  حياط  گوشه  در 
تزيينات فراوان در اين خانه ها وجود دارد. مبلمان و 
تزيينات زيبا و مجلّل از جمله سقف طالكاري شده، 
تخت خواب از نقره و حكاكی هاي روي چوب و سنگ 

از ويژگی های اين الگو است.  

الگوی ديگر خانه ها مربوط به خانه جامعه مسلمانان 
باورها  از  متأثر  هند  مسلمانان  خانۀ  الگوی  است. 
بخش  دارای  و  است.  گرفته  شكل  آنها  اعتقادات  و 
در  است.  عمومی  نيمه  بخش  و  خصوصی  فضاهاي 
ايوانی است كه حدود  طبقه همكف و ورودي خانه، 
و  دارد  قرار  باالتر  خيابان  سطح  از  سانتی متر   75

حفظ  به منظور  حفاظی  با  ورودي  اتاق  آن،  از  پس 
شده است.  ساخته  داخلی  حياط  از  خصوصی  حريم 
به  مستقيماً  پلكانی  طريق  از  معموالًً  ورودی  اتاق 
اين  از  نيز  مهمانان  می كند.  پيدا  راه  باالتر  طبقات 
مكان به اتاق پذيرايی رسمی در طبقۀ نخست هدايت 
می شوند. پس از حياط، رواق بيرونی قرار دارد كه به 

فضاهای  و  مرکزی  حیاط  35ـ1ـ  شکل 
گرداگرد  آن

شکل 36ـ 1ـ آینه کاری با طرح طاووس 
در موهینی ویالس یا اتاق آینه کاری

شکل 37ـ1ـ  سقف طالکاری تاالر همراه 
با نقاشی
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حياط باز می شود. اين فضا در ادامه به رواق درونی می رسد. پلكانی در حياط 
فراهم  را  باال  اتاق هاي  به  از حياط  آمد مستقل  و  امكان رفت  دارد كه  قرار 
به همه  نوررسانی  و  تهويه هواي خانه  به  اين خانه ها  روباز  می سازد. حياط 

می كند. كمک  طبقات 
آشپزخانه و ساير فضاهاي خدماتی در اطراف حياط قرار دارند. بعد از رواق درونی، 
آخرين اتاق خانه قرارگرفته است. اين اتاق معموالًً براي پذيرايی از خويشان نزديک 

و دوستان خانوادگی بوده و همچنين براي خوابيدن كاربرد دارد. 

برخی از ویژگی هاي معماري داخلی هند 
1 رنگ: رنگ عنصر شاخص و كليدي در فرهنگ و آيين هاي مردم هند است. در زندگی روزمرة مردم هند، 
استفاده از رنگ در پوشش ظاهري تا لوازم و مبلمان خانگی، مبلمان شهري، كاربرد دارد و از ِگل هاي رنگارنگ 
طبيعی، مجسمه ها و نقاشی هاي رنگين بر روي در و ديوار خانه ها و معابد استفاده می كنند. رنگ هاي سفيد، 
قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و سياه به صورت نمادين با زندگی آيينی ـ مذهبی مردم هند عجين شده است 

و در كيفيت فضاهاي داخلی مؤثر بوده است.  
باورها،  عقايد،  از مذهب،  ناشی  رايج،  الگوهاي  و  موتيف ها  نمادهاي مهم در هند: در هند،  2 موتیف و 
ايرانی مانند گره ها و اسليمی ها جزء موتيف هاي هند هستند.  الگوهاي  از  فرهنگ و محيط هستند. برخی 
برخی  ماهی،  فيل،  طوطی،  طاووس،  قو،  جقه،  بته  اسپيرال،  يا  حلزونی  طرح  لوتوس،  گل  همانند  اشكالی 
مضامين  با  نمادهايی  موتيف ها،  اين  هستند.  متداول  موتيف هاي  و  الگوها  از  هندسی  و  گياهی  طرح هاي 
اساطيري و آيينی هستند و در بسياري از عناصر و آثار تزيينی از جمله پارچه ها، كاغذ ديواري، مجسمه سازي، 

به كار می روند. غيره  و  قاليبافی  نقاشی، سفالگري، 

ـ نمای خانة الگوی)خانه مسلمانان(  ـ1 شکل 38
بوهرا،گجرات،هند 

شکل 40ـ1ـ نمونه ای از پالن 
طبقه همکف بوهرا،گجرات،هند

حیاط

اتاق

اتاق

سرویس 
بهداشتی

آشپزخانه

ورودی

اتاق  آخرین  داخلی  فضای  39ـ1ـ   شکل 
خانه )اوردو( بوهرا،گجرات،هند
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3 صفحات تاشوي چوبی ِجلی: صفحات چوبی به شكل منّبت كاري شده، مشبک و يا همراه با نقاشی هاي 
هندي به تقسيم بندي فضاهاي داخلی كمک می كنند و امكان ايجاد پالن باز و فضاهاي منعطف، عبور نور و 

ايجاد سايه روشن هاي زيبا و تهويۀ هوا را مهّيا می سازند.

شکل 41ـ1ـ صفحات چوبی منّبت کاری 
و مشبک با طرح گیاهی

ـ1ـ صفحات چوبی منّبت کاری شده شکل 42ـ1ـ صفحات چوبی نقاشی شده شکل 43
با نقش فیل

ِجلی اصطالحی است كه در هندوستان به سنگ هاي سوراخ دار يا صفحات مشبک با طرح هاي هندسی 
و گياهی گفته می شود. از طريق ِجلی امكان تهويه در ساختمان، كنترل نور شديد و نيز حفظ خلوت 
درونی يا پرده سرا )كه در نظام اجتماعی اسالم بسيار اهميت داشت( مهيا می شود. طرح هاي اوليه 
جلی، به شكل طرح هاي هندسی بر روي سنگ بود، ولی بعد از ورود مسلمانان، طرح هاي گياهی و 
اسليمی مانند آنچه در تاج محل می بينيم، به اين طرح ها اضافه شدند. جلی ها تنها در طرح پنجره ها 
به كار برده نمی شوند، بلكه در برخی عناصر فضاي داخلی كاربرد دارند. زيباترين جلی ها را می توان در 

مسجد سيدي سيد، مقبره سليم چيشتی و تاج محل مشاهده كرد. 

نکته

شکل 44ـ1ـ نمونه هایی از پنجره جلی
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4 شکل طاق ها: طاق هاي نعل اسبی، اوجی )طاقی نوك تيز(، طاق هاي سه حلقه )تري فويل(، طاق هاي چند 
حلقه )مولتی فويل( بيشترين كاربرد را در معماری داخلی هند دارند و به فضا ماهيت هندي می بخشند.

5  تزیینات پرکار: در معماري داخلی هند، تزيينات پركاري از انواع حكاكی ها، منبت كاري ها و نقاشی ها بر 
روي سطوح فضاي داخلی از سقف تا ديوار و كف مشاهده می شود. گويی هيچ نقطه اي از فضا از هنر هندي 
نبايد بی بهره بماند. انواع مختلفی از پارچه هاي متنوع رنگی، قالی ها و انواع مبلمان بر ازدياد عناصر و شلوغ 

شدن فضا می افزايند.
6  انواع هنرها و تزیینات داخلی هند: در چيدمان به سبک هندي از انواع و اقسام پارچه ها استفاده می شود. 
همان گونه كه به سبب تعداد رنگ، استفاده از حكاكی ها و منبت كاري هاي پركار در مبلمان و سطوح فضايی 
كثرت و تنّوع وجود دارد، در استفاده از پارچه هاي متنوع و طرح هاي مختلف نيز اين تعدد مشاهده می شود. 
از انواع طرح هاي پارچه ای تزيينی نظير سرمه دوزی و پولک دوزی در فضاهاي داخلی به سبک هندي استفاده 
می شود. هندی ها برای پوشش كف فضاهای داخلی از نوعی كف پوش با طرح هاي هندسی و خطوط حاشيه اي 

باريک كه با نقوش گياهی در حاشيه و نقش يک حيوان و يا گل در وسط تزيين می شدند، استفاده كردند. 
نقاشی در هند يک هنر كاماًل باستانی محسوب می شود كه در تزيين سطوح فضاهای داخلی كاربرد فراوانی دارد.
هنر سفالگري از هنرهاي مهم هند است. در حالت كلی، ظروف سفالی هند به سه دسته، بدون لعاب، لعابدار 

و مجسمه هاي سفالی تقسيم بندي می شوند.

شکل 47ـ1ـ طاق اوجیشکل 46ـ1ـ طاق های چندحلقهشکل 45ـ1ـ طاق چند حلقه  

رنگ  و  پارچه  انواع  48ـ1ـ  شکل 
تعریف  را  هندی  فضای  ماهیت 

می کنند. 

شکل 49ـ1ـ نمونه هایی از کف پوش فضاها 
)دهوری(

شکل 50ـ1ـ نقاشی هندی در سطوح 
فضای داخلی
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هنر منبت كاري روي چوب از مهم ترين و اصيل ترين صنايع هنري هند محسوب می شود. منبت كاري يكی 
قرار می گيرند.  كار  زمينۀ  روي  برجسته  نقش  به صورت  نقش ها  آن  در  كه  است  دستی  صنايع  و  هنرها  از 
منبت كاري بيشتر به صورت كنده كاري روي چوب اجرا می شود. منبت كاري روي چوب در هند، تجلی عينی 
پيوندي تفكيک ناپذير ميان هنر و مذهب است. نقاشی روي مبلمان هاي چوبی مانند كمدها حاوي مضامين 

سمبوليک و نمادينی چون انواع مانداالها، لوتوس، گل ياس، تصاوير اساطيري و غيره هستند. 
 

برخی از عناصر و مبلمان هند 
1 تابخور سلطنتی: نوعی صندلی چوبی است كه داراي منبت كاري هاي زيبا و پركار است.

2 میزهاي مربعی شکل: ميزهاي مربع شكل با پايه هاي كوتاه )حدود 25 تا ٣0 سانتی متر( و همراه با 
زيبا  هستند. نقاشی هاي 

3  تخت خواب هاي هندي: تخت خواب هاي هندي داراي مشخصه هاي ويژه اي ازجمله طاق، پرده هاي سلطنتی، 
ستون، منبت كاري و غيره هستند.  

4 انواع کتابخانه هاي هندي: طرح كتابخانه هاي هندي با حكاكی هاي پركار و اغلب شامل طاق هاي چند 
حلقه به صورت ١، 2 و يا ٣ تايی بر اساس ابعاد فضاي موردنياز هستند.

5 صندلی ها و مبل هاي پایه کوتاه هندي: اين مبلمان ها نيز مانند ساير عناصر كاربردی و تزيينی هند، 
دارای نقش و نگارهای متنوعی می باشند.

6  َمندیر: محل عبادتی است كه در هرجايی از خانه غير از اتاق خواب می توان قرار داد. منديرها بعضی 
داراي در و برخی بدون در هستند. 

7  اشیاي تزیینی کوچک: انواع مختلف جعبه هاي تزيينی، كاسه، گلدان، كوزه، قاب عكس، آينه، شمعدان، 
سينی، قليان، مجسمه حيوانات مقدس مانند فيل، اسب، طاووس وغيره در فضاهاي داخلی استفاده می شوند. 

8 روشنایی مصنوعی: در معماري سنتی هندي، شمع ها را در طاقچه هاي سنگی طاق دار قرار می دهند 
كه در فضاي داخلی و محوطه خارجی )مانند حياط(، نقش تزيينی و روشـنايی را ايفا می كنند. عود يكی از 

ـ1 ـ میز مربعی شکل با پایه های کوتاه شکل 51ـ1 ـ تاب خور سلطنتی )جهورا( شکل 52
)باجوت(

شکل 53ـ1 ـ صندلی هندی 
با پایه کوتاه



18

عناصر مهم تزيينی در خانۀ هندي است. نوعی چراغ نفتی كوچک در خانه های هندی وجود دارد كه اغلب با 
خاك رس ساخته می شود و نوع برنجی آن در خانه ها و معابد براي روشنايی در مراسم خاص استفاده می شود. 
ساخت  در  مصالح  تنوع  كلی  به طور  می شوند.  ساخته  اساطيري  پرنده هاي  طرح  با  اغلب  برنجی  چراغ هاي 

چراغ ها بسيار است و نمونه هايی از آنها با مرمر، چوب، موزائيک و فلز ساخته می شوند.

معماري داخلي در یونان

شکل 54ـ1 ـ چراغ 
مرمری

شکل 55ـ1 ـ چراغ 
برنجی

شکل 58ـ1 ـ چراغ شکل 56ـ1 ـ چراغ  فلزی
فلزی فانوسی

آنچه كه به عنوان ميراثی از معماري كالسيک يونان 
در دوره امپراتوري رم به تكامل رسيد و به عنوان يک 
انواع  در  شد؛  مطرح  دنيا  سراسر  در  جهانی  سبک 
مختلف سبک هاي شكل گرفته پس از دوره رنسانس 
نيز  معاصر  دوران  در  نئوكالسيک  و سبک هاي  اروپا 
به عنوان  يونانی  بررسی سبک  گرفته می شود.  به كار 
و  ريشه ها  كه  در حوزه جهانی  تأثيرگذار  يک سبک 
بنيان هاي برخی از سبک هاي مهم جهانی را تشكيل 

داده است، الزم و ضروري است. 
تغيير  آنها  می گذاشتند؛  احترام  طبيعت  به  يونانيان 
از طريق  را  تغيير  اين  و  را جشن می گرفتند  فصول 
می آميختند.  در  خود  زندگی  با  مراسم  و  جشن ها 
صدف هاي  و  اختاپوس ها  دلفين ها،  امواج،  دريا، 
حلزونی، منبع الهام هنرمندان در تزيينات قصرهاي 
گل هاي  برخی  و  مارپيچی  طرح های  شدند.  آنها 
سبک  اين  سرستون های  طرح  بخش  الهام  وحشی 
معماری بوده اند. آب نيز در حوض ها، استخرها و يا 
در تركيب با انواع مجسمه ها و فواره ها، به خصوص در 

به  طبيعت  نقش  داشت.  گردهمايی حضور  فضاهاي 
شكل نمادها و قائل شدن روح براي برخی از عناصر 
از نقش پر اهميت طبيعت، در تفكر  طبيعت، نشان 
و جهان بينی يونانی ها دارد. آنها براي عناصر مختلف 
ماه،  آب،  آسمان،  زمين،  از جمله جنگل ها،  طبيعت 
به  غيره،  و  بركه  رودها،  دريا،  آتش،  رنگين كمان، 
قالب  اعتقاد داشتند كه در  نيمه خدايانی  خدايان و 

می يافتند.  تجسم  جوان  زنان  و  مردان 
محوطه  به  ورودي  داالن  يونانی،  خانه هاي  اغلب  در 
ايوانی  روباز حياط منتهی می شد و گرداگرد حياط، 
مسقف رو به فضاي سبز، حوض و يا مذبح قرار داشت. 
با  حياط  كف  و  می دادند  زينت  را  حياط  ستون ها، 

می شد. پوشيده  موزائيک 
جهت گيري خانه ها و قرارگيري حوزه هاي فضايی به 
دور حياط مركزي با توجه به اقليم منطقه و استفاده 
غالب  بادهاي  كاهش  و  خورشيد  گرمايش  از  بهينه 
بازشوهاي  جهت گيري  می گرفت.  صورت  زمستانی 
جنوب،  مطلوب  نور  به  رو  حياط  در  اصلی  نماي 

شکل 57ـ1 ـ چراغ  
موزاییکی
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خورشيد  نور  از  بهره گيري  حداكثر  افزايش  موجب 
در زمستان و ممانعت از ورود بادهاي شديد زمستان 
از شمال می شدند. سقف هاي ستون دار )كلوناد( نيز 
می شدند  تابستان  شديد  نور  شدت  كاهش  موجب 
فضايی  می كردند.حوزه هاي  ايفا  را  سايبان  نقش  و 
يونانی،  خانه  معماري  فضايی  عناصر  پخش  نحوة  و 
به گونه اي بود كه حياط مركزي، مهم ترين نقش را 
در پخش و گسترش فضايی، نحوة نورگيري و تهويۀ 
فضاهاي داخلی ايفا می كرد. تعداد بازشوها در نماي 
حياط  از  نورگيري  بيشترين  و  بود  اندك  خارجی 
نشيمن،  جمله  از  مختلفی  فضاهاي  می شد.  ميسر 

به  آشپزخانه  انبارها،  ناهارخوري،  يا  مهمان  اتاق 
می گرفتند.  شكل  )حياط(،  مركزي  هستۀ  اين  دور 
براي رفتن از اتاقی به اتاق ديگر بايد از حياط عبور 
و  می كردند  كار  اين محل  در  خانه  اهل  می كردند. 
بعضی  در  می گذراندند.  آن  در  را  خود  عمر  بيشتر 
می شدند،  ساخته  طبقه  دو  شكل  به  كه  خانه ها  از 
و  می گرفتند  قرار  باالتر  طبقه  در  اتاق های خواب 
تا  عمومی  فضاي  از  فضايی  مراتب  سلسله  نقش  به 
خصوصی توجه می شد. در خانه هاي اشرافی يونانی 
بخش هايی به عنوان زنانه و مردانه براي مهمانان زن 

می شد.  داده  اختصاص  مرد  و 

مردم آتن بيشتر عمر خود را در هواي آزاد به سر می بردند و به آرايش خانه  چندان توجهی نداشتند و تزيينات خانه ها 
بسيار كم بود؛ ولی در اواخر قرن پنجم ميالدي، در خانه هاي اشراف تاالرهاي بزرگ ستون دار، ديوارهاي مرمرين يا 

مرمرنما، نقش و نگارهاي ديواري، موزائيک كاري، نقاشی ها و تصاوير خيال انگيز بر سقف ها را می توان يافت. 
برخی از ویژگی هاي اصلی سبک کالسیک یونانی 

1 رنگ: در حالت كلی، رنگ هايی كه در سبک كالسيک استفاده می شوند )با اقتباس از رنگ هايی كه در 
معماري يونانی و رم استفاده می شد(، معموالًً برگرفته از طبيعت هستند. ازجمله اين رنگ ها، سفيد، آبی سير، 

سياه، زرد، سبز و توناليته اي از قهوه اي مايل به قرمز هستند. 
2 موتیف و الگوي خطوط و نقوش در یونان: از نمادها و موتيف هاي مهم يونانی می توان از زنجيره يا 
مياندر يونانی، نقش برگ كنگر، موتيف دندانه اي، شيارهاي قاشقی يا راه راه، مهره و حلقه، حلزونی يا مارپيچ، 

نماد شير و شير بالدار، اسب بالدار و... نام برد. 

شکل 60ـ1 ـ آبنما و کلوناد در خانة سنتی یونانیشکل 59ـ1 ـ عناوین فضاهای مختلف خانة بزرگ و اشرافی
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در  مهم  اصل  کانونی:  نقطه  و  تعادل  تقارن،   3
سبک کالسیک یونان، استفاده از »نقطه کانونی« در 
محدوده اي است که در آن تعادل بصري ایجاد شده 
این صورت  به  در سبک کالسیک  فضا  تقسیم  است. 
است که یک یا چند جسم در ابعاد بزرگ و به صورت 
متمرکز و برجسته از محیط انتخاب می شوند و بقیه 
نمادها به نوعی با آنها هماهنگ می شوند. شومینه هاي 
فراخ مرمر، راه پله هاي بزرگ و مجلل، آینه هایی بزرگ 
و متقارن و یا میزهای ناهارخوري عظیم، نمونه هایی 

بارز از این حالت هستند.
4 ارتفاع و تناسبات فضایی: فضاي سبک کالسیک 

یونانی با ارتفاع زیاد ساخته می شود و در فضاي داخلی 
و حتی نماي خارجی، بر ارتفاع و شکوه فضایی، تأکید 
با  عمودي،  هندسه  بر  تأکید  با  امر  این  می شود. 
استفاده از انواع طاق ها، ستون هاي بلند، انواع خطوط 
و حکاکی هاي راه راه عمودي، بازشوهاي با نسبت زیاد 

ارتفاع به عرض میسر می شود. 
اصلی ترین  از  یکی  نیم دایره،  طاق هاي  طاق:   5
ویژگی هاي بناهاي کالسیک یونان هستند. این طاق ها 
به عنوان  نیز  دیوار  شکل  طاقچه اي  تورفتگی هاي  در 
عناصري تزیینی به کار می روند و اغلب نمادهایی چون 

می گیرند. قرار  طاق ها  این  در  یونانی  مجسمه هاي 

شکل ٦١ـ١ ـ طرح زنجیره یا میاندر 
یونانی در مبلمان فضای داخلی

شکل ٦2ـ١ ـ طرح برگ کنگر در ستون های کورنتین و 
بخش های مختلف فضای داخلی

ـ طرح دندانه ای در  ـ١  شکل ٦3
طرح کابینت های کالسیک

تحقیق کنید و نمونه هایی از طرح ها و نمادها را معماري داخلي یونانی را در کالس ارائه دهید.فعالیت

مبلمان،  از  استفاده  فضا،  در  تعادل  و  تقارن  ٦4ـ١ ـ  شکل 
ستون ها و ترکیب بندی رنگ های کالسیک یونانی

در  یونانی  کالسیک  ستون های  از  بهره گیری  ٦5ـ١ ـ  شکل 
ایجاد تعادل و تقارن، تأکید بر ارتفاع و شکوه فضایی و ایجاد 

فضای نشیمن به عنوان نقطة کانونی و مرکز ثقل فضا
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6 ستون هاي تزیینی و نمادین: ستون هاي يونانی 
به سه سبک ايونيک يا يونيک )سرستون مارپيچی(، 
دوريک و كورنتين )سرستون گياهی از برگ كنگر(، 
كالسيک  شيوة  در  ستون ها  اين  می شوند.  تقسيم 
به فضا هويت  و  استفاده می شوند  فراوانی  به  يونانی 

می بخشند.   يونانی  كالسيک 
7 مصالح عمده: مصالح عمده بناهاي سنتی يونان، 
آهک و مرمر سفيد بودند و در دوره هاي معاصر، انواع 
سنگ ها در طراحی نماها و فضاهاي داخلی استفاده 
رنگ هايی  داراي  نوين،  مصالح  اين  اغلب  شده اند. 
كم رنگ  و  خنثی  رنگ هاي  طوسی،  توناليته هاي  با 
هستند. مصالحی كه معموالًً در سبک كالسيک براي 
كف استفاده می شود، با الگوبرداري از معماري سنتی 
يونانی، مواد طبيعی چون سنگ و چوب هستند كه 

در سطوح بزرگ و يک دست به چشم می خورند. 
از  مجسمه سازي  از  استفاده  مجسمه سازي:   8
از  يكی  است.  يونان  معماري  ويژگی هاي  اصلی ترين 
منطقه  كوه هاي  و  يونان  در  كه  بسيار خوبی  مصالح 
يافت می شود، مرمر است كه در دكوراسيون داخلی و 

می شود.  استفاده  مجسمه سازي 

در  موزائیک کاري:  و  سقفی  نقاشی هاي   9
خانه هاي يونانی، از شيوه نقاشی »فِِرسكو«، استفاده 
اتاق  مثل  مهمی  فضاهاي  در  موزائيک  از  می شد. 
حوض  و  انتظار(  )اتاق  ورودي  فضاي  ناهارخوري، 
كاري  موزائيک  كه  فضاهايی  می شد.  استفاده  حياط 
می شدند.  نقاشی  و  گچ كاري  معموالًً  نمی شدند، 
ماندگاري،  به دليل  نقاشی  به  نسبت  موزائيک كاري 
ارجحّيت بيشتري داشت. يونانيان از تكنيک موزائيک 
براي سنگ فرش به طور گسترده اي استفاده می كردند 
می كرد.  ايفا  آنها  براي  را  فرش  نقش  گونه اي  به  و 
اساطيري  و  انتزاعی  تصاويري  شامل  آنها  طرح هاي 
هندسی  موتيف هاي  و  گياهان  قدسی،  موجودات  از 
استفاده  ديوار  و  كف  سقف،  در  كاشی كاری  بودند. 

است. می شده 
10  حوض و استخر آب: در يونان باستان، از مكان 
حمام  و  جلسات  گردهمايی،  محل  براي  حوض ها 
به شيوه  استفاده می شد. در فضاهاي داخلی معاصر 
با  آب  استخرهاي  و  حوض ها  اين  از  نيز  كالسيک 
يا  مياندر  مانند  يونانی  موتيف هاي  از  كف سازي هاي 

می شود.   استفاده  يونانی  زنجيره 

برخی از عناصر و مبلمان یونان 
1 صندلی: در يونان باستان از نوعی صندلی كه هم پايه هاي جلو و هم عقب، منحنی به سمت خارج دارند، 
معموالًً در فضاهاي داخلی خانه استفاده می شد و در دوران معاصر نيز در سبک كالسيک يونان و سبک هاي 

متأثر از كالسيک يونان استفاده می شود. 

موزائیک کاری شکل 66ـ1 ـ نقاشی های سقفی در معماری یونان هنر  ـ  ـ1  67 شکل 
یونانی در بخش تاالر 

 شکل 68ـ1 ـ هنر موزائیک کاری 
یونانی در کف سازی وان حمام



22

باشكوه  تخت  يا  نوعی صندلی  پادشاهی:  2 تخت 
كه بر خالف صندلی مورد استفاده در خانه، تزيينات 
داشت و نمادي از شكوه و درخشش صاحب تخت بود. 
برخی از اين نوع تخت ها داراي پايه هايی به شكل پاي 

شير هستند. 
يونان،  داخلی  مبلمان فضای  از جمله  3 چهارپایه: 
تاشو  پايه هاي  با  نوع  دو  در  كه  بودند  چهارپايه هايی 
)متحرك( و ديگري با پايه هاي ثابت استفاده می شدند. 
به صورت سه  يونان،  در  ميزها  متداول ترين  4 میز: 

از اين رو، به زبان يونانی )سه  پايه و كوچک بودند. 
پايه( خوانده می شوند. در يونان باستان، اين ميزها را 
فقط در موقع غذاخوردن به داخل اتاق می آوردند و 

پس از آن دوباره به بيرون می بردند. 
5 تخت چندکاره: نوعی تخت با ويژگی چند عملكردي 
براي نشستن، ناهارخوردن، گفت وگو، چرت زدن و خوابيدن 
است. در دوره يونان باستان، ميزها به اندازه اي كوتاه بودند 

كه می توانستند از اين تخت ها نيز استفاده كنند.

 476 تا  ميالد  از  قبل   75٣ از  معموالًً  را  رم  تاريخ 
معماري  به عنوان  ما  امروزه  آنچه  می دانند.  ميالدي 
رم می شناسيم، مربوط به همين دوره تاريخی است. 
رمی ها به ساختمان هاي بزرگ عالقه مند بودند؛ بنابراين 
به سبب  آنها  داشتند.  محكم  و  پايدار  مصالح  به  نياز 
داشتن سيمان پوزوالن )گونه اي خاكستر آتشفشانی 
ريزدانه است كه در ساخت بتن كاربرد دارد(، موفق به 
ابتدا  ساخت بناهاي مطلوب و مقاومی شدند. رمی ها 
طاق هاي نيم دايره اي )طاق آهنگ( كه از نظر سازه اي 
ايستايی زيادي ندارند، را پديد آوردند؛ سپس با روش 
مبتكرانه به طاق مركب يا متقاطع كه عبارت از دو طاق 

آهنگ عمود بر يكديگر است، دست يافتند. 

تمدن شهرگراي رمی با ساخت سدها، پل ها، جاده ها، 
همگانی،  حمام هاي  ميدان ها،  تئاترها،  آبراه ها، 
ماندگاري  آثار  راه ها  و سنگ فرش  پيروزي  طاق هاي 

آوردند.  وجود  به  جهان  در 
خانه هاي رم، از مهم ترين بناهاي معماري رم هستند 
كه چند نوع مختلف داشتند كه ٣ نوع، اصلی ترين آنها 
هستند كه در ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود.   

1 خانه های آپارتمانی: مردم عادي در خانه هايی 
به شكل بلوك هاي آپارتمانی زندگی می كردند. اين 
جامعه  فقير  و  متوسط  قشر  از  افرادي  ساختمان ها 
ساختمان ها  اين  كيفيت  می بخشيدند.  سامان  را 
نداشتند.  آب  و  بود  پايين  زندگی  فضاي  به عنوان 

شکل 69ـ1 ـ صندلی 
کلیسموس

شکل 70ـ1 ـ بزرگ نمایی اجزای یک میز 
سه پایه )تراپیزا(

شکل 71ـ1 ـ نمونه ای از تخت )کالین(

معماري داخلي در رم
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اتاق ها داراي مالک و يا اجاره اي بودند. مصالح آنها 
از چوب، گل، آجر و بعدها با بتن هاي اوليه ساخته 
طبقه  بود.  متر   20 در حدود  آنها  ارتفاع  می شدند. 
كاربري  و  بود  مغازه  معموالًً  خانه ها  اين  همكف 

داشت.  تجاري 

شکل 72ـ1 ـ خانه های مردم معمولی

2 خانه های حیاط دار ثروتمندان: خانه ثروتمندان 
ميان   يا  »آتريوم«  بود.  باشكوه  و  بزرگ  مرفه،  قشر  و 
تاالر فضاي بازي بود كه اصلی ترين فضاي اين خانه ها را 
تشكيل می داد. اين فضا كه در دوران معاصر نيز كاربرد 
نور الزم و  تعبيه  به منظور  را  بيشترين استفاده  دارد، 
تهويۀ داخلی داشت. آتريوم معموالًً داراي مبلمان كمی 
بود تا فضا بزرگ تر به نظر برسد. اين فضا دارای سقف 
مربعی در مركز بود كه در طرفين شيب داشت و آب 
باران را به سمت حوض مركزي هدايت می كرد. اين 
خواب ها،  اتاق  مانند  مختلفی  فضاهاي  داراي  خانه ها 
اتاق ناهارخوري، اتاق كار، آشپزخانه، رواق و اتاق هاي 
باز متعدد بود. ورودي خدمه ها مجزا بود. كاربری اين 
به عنوان يک  بلكه  نبود  به عنوان يک خانه  تنها  خانه  
مكان تجاري نيز كاربرد داشت. خانۀ ثروتمندان داراي 
تزييناتی مانند نقاشی هاي ديواري فرسكو، كف سازي 

گلدان،  مجسمه،  تزيينی،  ظروف  انواع  موزائيكی، 
ستون هايی با سرستون هاي يونانی مانند سرستون هاي 

كورنتين بود. 
3 خانه های ویالیی: ويالهاي رم در حومه شهر و   
روستاها براي ثروتمندان به خصوص براي استفاده در 
ايام تابستان ساخته می شدند. اين ويالها در اقتصاد 
رم اهميت داشتند و به عنوان مراكز استخراج معدن، 
سفال سازي و تربيت اسب نيز كاربرد داشتند. به دليل 
باغ ها اهميت  باستان، در ويال  حضور طبيعت در رم 
فراوان داشت. در اين دوره، كاشت درختان متقارن و 
از  مجسمه هايی  شامل  باغ ها  اين  بود.  رايج  هندسی 
خدايان و قهرمانان اساطيري رمی، فواره ها و استخرها 
پذيرفته  به حالت طبيعی  بوده است. گياهان در رم 
نبودند و در شكل گياه تغييراتی ايجاد می كردند. اين 

سنت بعدها در ديگر شهرهاي اروپا ادامه يافت.

شکل 74ـ1ـ ماکتی از یک ویالی رمیشکل 73ـ1ـ نمونه ای از رواق در خانه های حیاط دار
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برخی از ویژگی هاي اصلی سبک کالسیک رم 
در  رم  مبلمان هاي  و  داخلی  اجزاي  و  عناصر  منشأ 
از ويژگی هاي  بنابراين بسياري  معماري يونان است؛ 
ابتدا  دارد. فضاهاي داخلی رم در  را  يونانی  معماري 
با  و  بيشتر  جزئيات  با  زمان  مرور  به  و  بودند  ساده 
مهارت و تكنيک هاي دقيق تر ساخته شدند. می توان 
آن  يونان،  معماري  امتداد  در  رم  معماري  كه  گفت 
را تكامل بخشيد و باعث گسترش آن در كشورهاي 
مختلف دنيا شد. از اين رو، ويژگی هاي معماري يونانی 
از جمله تأكيد بر ارتفاع، اهميت تقارن، تعادل و نقطه 
ايونيک، دوريک و  يونانی )سبک  كانونی، ستون هاي 
كورنتين(، انواع ظروف يونانی و نمادهاي يونانی در رم 
باستان به كارگرفته شدند و تا دوران معاصر نيز جزو 
می شوند.  محسوب  رم  كالسيک  سبک  ويژگی هاي 
پله هاي مارپيچ نيز به وفور در فضاهاي داخلی ساخته 
)به خصوص  رم، سنگ  مصالح  اصلی ترين  می شدند. 

سنگ مرمر(، آجر و بتن هستند. 

1 رنگ: در رنگ نيز معماري رم از معماري يونان 
تبعيت می كند. از جملۀ اين رنگ ها، سفيد، آبی سير، 
سياه، زرد، سبز و توناليته هاي از قهوه اي مايل به قرمز 
هستند. در معماري رم كليه فضا از سقف تا ديوارها 
و كف سرشار از رنگ با استفاده از نقاشی هاي ديواري 
فرسكو و يا موزائيک كاري است. در فضاهاي به شيوه 
استفاده  رنگ ها  اين  از  لزوماً  يونانی  نئوكالسيک 
از  توناليته هاي  و  سفيد  رنگ  از  بيشتر  و  نمی شود 

می شود.  استفاده  خاكستري  رنگ هاي 
2 نمادهاي رم: موتيف و نمادهاي يونان كه پيشتر 
اشاره شدند، در معماري رم نيز به كار می روند. با اين حال، 
شيوة گياه تزيينی يا گياه آرايشی در رم رايج تر است. 
استفاده از انواع گياهان در اشكال و نمادهاي تزيينی در 
سبک رمی رايج است. برخی از اين گياهان عبارت اند از: 
برگ كنگر، برگ نخل، زيتون، تاج گل، طناب پيچ خورده، 

روزيت يا طرح دايره اي از برگ هاي گل ها. 

راست(ـ شکل 75ـ1ـ جانمایی عملکرد در دوموس )سمت  دوموس  آتریوم  از  نمونه ای  76ـ1ـ  شکل 
بازسازی آتریوم دوموس )سمت چپ(

اتاق ناهار خوری

اتاق

موزائیک

باغ
تیر چوبیپری استایل

فرسکو
سفال

آتریوم

مغازه

حوض

اتاق کار

سرسرا یا راهرو
آشپزخانه
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رمی:  سبک  مبلمان  ویژگی هاي  از  برخی   3
مبلمان  در معماري رم معموالً ارتفاع كوتاهی داشتند و 
اغلب بدون پشتی و با پايه هايی از شكل پاي حيوانات 
مقدسی مانند شير بودند و در دوران معاصر نيز كاربرد 
مرمر  و  برنز  چوب،  از  اغلب  مبلمان   جنس  دارند. 
هستند. تنوع صندلی ها نيز زياد است و صندلی هايی با 
نماي روبه رويی به شكل X با پايه هايی از پاي شير به 
وفور استفاده می شود. سه پايه و چهارپايه هاي چوبی 
و برنزي نيز كاربرد بسيار دارند. در رم نيز نوعی تخت 

مشابه تخت های يونانی با ويژگی چند عملكردي براي 
نشستن، ناهارخوردن، گفت وگو، چرت زدن، نوشيدن 
و خوابيدن وجود دارد. در رم نيز نوعی صندلی وجود 
داشت كه پايه هاي جلو و عقب آن به صورت منحنی به 
سمت خارج بود. انواع كوسن هاي رنگی بر روي صندلی 
استفاده  وفور  به  تخت  روي  بر  به خصوص  مبل ها  و 
می شوند. انواع مجسمه هاي از سنگ مرمر و برنز نيز 
كاربرد بسيار دارند. ظروف شيشه ای رمی نيز از اشيای 

كاربردی تزيينی فضاهای داخلی بودند.

 شکل 78ـ1ـ طرح های دایره اي از گل ها و برگ هایشانشکل 77ـ1ـ کف سازی موزائیک کاری شدة رمی

با   رمی  سبک  داخلی  فضای  79ـ1ـ  شکل 
انواع کوسن ها، کف سازی موزائیک کاری شده 

و دیوارهای نقاشی شده

شکل 81ـ1ـ مجسمه های شکل 80ـ1ـ مجسمه های برنزی رمی
مرمری رمی
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شکل 82ـ1ـ صندلی، مبل ، میزهای چوبی و اشیای برنزی، مرمری و شیشه ای رمی

يكی از تمدن هاي تاريخی، حدود 5000 سال پيش، در اطراف رود نيل شكل گرفت و حدود 2800 سال 
طول كشيد. آثار اين دوره تاريخی تا امروز به عنوان ميراثی از مصر باستان باقی مانده است.  
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آثار معماري به جامانده از تمدن مصر باستان باتوجه به مصالحی كه در ساخت آنها به كار رفته است، به طور 
كلی به دو دسته تقسيم می شوند؛ دستۀ نخست، بناهايی هستند كه مصالح به كار رفته در آنها آجر نپخته 
بوده است. از اين نوع آجر در ساخت خانه هاي مصري در طول تمدن هاي فراعنه تا دورة اسالمی استفاده 
می شده است و امروزه در ساخت خانه هاي روستايی كاربرد دارد. نوع دوم معماري سنگ است. مصری ها قومی 
ابديت گرا بودند و هر معماري كه مربوط به دنياي ديگر و جهان ابدي باشد، سنگی است و هر معماري كه 

مربوط به اين دنيا باشد، خشتی و فانی است. 
خانه هاي گلی مصري سقف هايی تخت داشت. مردم فقير در كلبه هايی كوچک زندگی می كردند؛ در حالی كه 
براي  كوچک  پنجره هايی  خانه ها  می كردند.  زندگی  طبقه  سه  تا  ساختمان هايی  در  شهرها  در  ثروتمندان 
محافظت از آفتاب داشتند كه به خنک ماندن آنها كمک می كرد. فضاي داخلی خانه ثروتمندان شامل سرسرا 
و اتاق هايی مانند چندين اتاق خواب، معبد خانوادگی، نشيمن، بخش زنانه، انبار، آشپزخانه، سرويس بهداشتی، 

حوزة خدمتكاران، آغل حيوانات، باغ، ايوان سايه بان دار و... بود. 

شکل 85ـ1ـ ستون های نخل مصرشکل 84ـ1 ـ ستون های پاپیروسشکل 83ـ1 ـ ستون هاي نیلوفر )لوتوس( 

آغل حیواناتباغ

آشپزخانه

انبار

نشیمن

 سرویس بهداشتی

 اتاق خواب

حوزه خدمتکاران

 اصطبل
چاه
 معبد خانوادگی

 ایوان سایه بان دار

 بخش زنانه

 اتاق خواب
 اتاق خواب اصلی

شکل 86ـ1 ـ عناوین فضاهای مختلف خانة بزرگ و اشرافی مصری
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برخی از ویژگی هاي اصلی سبک مصري 

طيف  مصري،  سبک  در  رنگ ها  بيشتر  رنگ:   1
رنگ هاي گرم و روش هستند كه با تركيب اين رنگ ها، 
از شن  تلفيقی  با  به صحراهاي مصر  فضاهايی شبيه 
و خورشيد در ذهن تداعی می گردد. رنگ هاي مرتبط 
با خدايان مصری مانند قرمز، زرد و آبی و همچنين 
استفاده  به وفور  سفيد  و  سياه  و  سبز  مرزي  خطوط 

می شوند. 
2 نمادهاي مهم در معماري داخلی مصر: نمادها 
آنها  اعتقادات مذهبی و خدايان  از  برگرفته  در مصر 
ابوالهول،  از  مجسمه هايی  شامل  نمادها  است.  بوده 
حيواناتی  و  فراعنه  تصاوير  مصر،  اساطيری  خدايان 
و...  اردك  و  عقاب  مانند  پرندگانی  مار،  گربه،  مانند 
طرح های  معموالًً  داخلی  سطوح  روي  بر  هستند. 

می رفتند.  به كار  زيگزاگ  و  راه راه 
نقاب  و  سازي  مجسمه   پیکرتراشی،  اهمیت   3
در فضاي داخلی: پيكرتراشی و ساخت مجسمه هاي 
سنگی يكی از اصلی ترين اشكال هنري در مصر باستان 
نيز  مصر  در  مجسمه سازي  و  مجسمه  اهميت  است. 
می گردد.  بر  مصريان  اعتقادات  و  دينی  فرهنگ  به 
خدايان  و  فراعنه  از  تصاويري  مصري  مجسمه هاي 
بودند. جداي از مجسمه هايی كه جنبه رسمی و آيينی 
داشتند، ساخت مجسمه هاي واقع گرايانه از افراد نيز در 
بين مصريان رواج داشت. در تزيينات ديوارهای داخلی 

از نقاب هاي مصري استفاده می كردند و در اطراف اتاق 
چندين مجسمه بزرگ نيز گذاشته می شد. 

4 نقاشی و انواع کنده کاري بر سطوح داخلی: 
سفال هاي  و  كنده كاري ها  نقاشی،  شامل  ديوارها 
مصر  مهم  هنرهاي  از  نقاشی  هستند.  لعاب دار 
باستان بود كه به سه دسته كلی اسطوره اي، آيينی 
نقاشی هاي  در  می شدند.  تقسيم  واقعه نگاري  و 
مرگ  از  وادي پس  و  به جهان خدايان  اسطوره اي 
عمدتاً  نيز  آيينی،  نقاشی هاي  در  می شد.  پرداخته 
به مراسم سوگواري تشييع جنازه و مراسمی از اين 
دست می پرداختند. در نقاشی واقعه نگاري، موضوع 
و  روزمره  زندگی  از  جلوه هايی  ثبت  به  نقاشی 
حوادث رايج است و موضوعات تنوع بيشتري دارند. 
موضوعاتی  روزمره،  زندگی  بر  افزون  تصاوير  اين 
انگور،  نخل،  پاپيروس،  سدر،  درختان  گل ها،  نظير 
ماهی ها  پرندگان،  همچنين  و  ميوه  درختان  شاخه 

می گيرند.  بر  در  را  حيوانات  و 
و  نقاشی  با  متعدد  ستون هاي  ساخت   5
با سرستون هاي  با قطر زياد  ستون هاي  کنده کاري: 
فضاي  در  نخل  و  آبی  نيلوفر  يا  لوتوس  پاپيروس، 
ستون ها  بدنۀ  می روند.  به كار  مصري  سبک  داخلی 
اساطيري  مضامين  با  حكاكی هايی  و  نقاشی  داراي 

هستند. مصر 

شکل 87ـ1
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از  مصر:  مبلمان هاي  و  عناصر  از  برخی   6
گرد  زواياي  مصر،  داخلی  فضاهای  مهم  ويژگی های 
)تورفتگی  مختلف  طاقچه هاي  و  قوس دار  و  شده 
كف پوش های  از  داخلی  فضاهای  در  است.  ديوار( 
حصيری استفاده می كردند و همچنين از نقاشی برای 

می گرفتند. بهره  كف  تزيين 
مبلمان  و  مجسمه ها  و  داخلی  سطوح  در  طالكوبی 
بودند. داخلی  فضاهای  زينت بخش  عناصر  از  طاليی 

مبلمان در دكوراسيون مصري از جنس چوب، سنگ 
و فلز ساخته می شوند. براي چوب ها عمدتاً رنگ هاي 
مشكی و قرمز تيره را در نظر می گيرند. برای تزيين 
شده  طالكاري  فلزات  و  سفالی  شيشه اي،  لوازم  از 
روي  زيبا  بركنده كاري هاي  عالوه  می شد.  استفاده 
نقاشی  از  عتيقه  و  قيمتی  اشيای  ديوار،  مبلمان، 

را  مبلمان  دسته هاي  و  تكيه گاه  می شد.  استفاده 
حكاكی می كنند و اغلب صندلی ها و پايه هاي ميز را 
پنجه )چنگال( و سم حيوانات و همچنين  به شكل 
سر اردك و غيره در می آورند. چهارپايه و صندلی هاي 
سبک  در  می شوند.  استفاده  مصري  سبک  در  تاشو 
مصري به كارگيري پارچه هاي مخصوص در رنگ هاي 
روشن )ترجيحاً سفيد يا كرم( و با طرح هاي هندسی 
دقيق )راه راه، زيگزاگ و غيره( رواج دارد. چراغ هاي 
سفالی  گلدان هاي  در  پاپيروس  ساقه هاي  و  بزرگ 
بلند، نقش به سزايی در زيبايی فضاهای داخلی مصري 
صندوق ها  با  را  اتاق ها  سبک،  اين  در  می كنند.  ايفا 
پارچه،  ارزش،  با  اشيای  نگه داري  براي  و جعبه هايی 

می كنند.  مجهز  و...  جواهرات 

ادامه شکل 87ـ1 ـ نقاشی و حکاکی های روی سطوح داخلی و انواع ستون های با قطر زیاد در فضای داخلی سبک مصری

شکل 89ـ1 ـ انواع مبل و صندلی سبک مصریشکل 88ـ1 ـ انواع صندلی های تاشو و چهارپایه ای سبک مصری
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سبک هاي معماري داخلي در اروپا

شکل  90ـ1 ـ فضای داخلی به سبک مصری 

ظهور دين مسيح و رواج تدريجی آن در بخش هايی از 
خاورميانه و اروپا سبب شكل گيري سبک هاي هنري 
مختلف شد. هنر مسيحی، هنري مذهبی و مركز ثقل 
آن كليسا است و نمود اين هنر بيش از هر چيز در 
كليساها و به ويژه در اروپا تجلی يافته است. با رواج اين 
آيين در سرزمين هاي يونان و رم، به تدريج يونانی ها و 
رمی ها نقش رهبري ديانت مسيح را به عهده گرفتند 
سنت هاي  آن  در  كه  كردند  پايه گذاري  را  هنري  و 
ميراث هاي شرقی  از  عناصري  و  رمی  يونانی،  هنري 
)ايران، سوريه، آناتولی و ميانرودان( با هم ادغام شد 
آن  وابسته  هنرهاي  و  كليساها  معماري  شكل  در  و 

به ويژه شمايل نگاري تجلی يافت. 

معماري اروپا از صدر مسیحیت تا باروك 
هنر صدر مسيحيت به دوره شكل گيري هنر مسيحی 
در فاصله سده هاي سوم تا ششم ميالدي در مناطقی 
كه جز قلمرو امپراتوري رم بودند، گفته می شود. از سده 
سوم ميالدي به بعد مقبره هايی به شكل اتاق هايی كه 
توسط مسيحيان در داخل زمين كنده شده، به دست 
قرار  براي  اتاق ها، طاقچه هايی  است. در داخل  آمده 
دادن تابوت هاي سنگی ايجاد می كردند. اين مقبره ها 
به مقابر دخمه اي يا كاتاكومب شهرت دارند. نخستين 
آثار تصويري مسيحی كه بيانگر اعتقادات آنها بود، در 

اين  در  شده اند.  يافت  نمازخانه ها  و  مقبره ها  همين 
حضرت مسيح   ،  زندگی  از  صحنه هايی  نقاشی ها، 
، حضرت مريم    و نقش هاي نمادينی چون چوپان 
می شد.  داده  نشان  غيره  و  كبوتر  طاووس،  نيكوكار، 
در  الگو  نوع  سه  اساس  بر  مسيحيت،  معماري صدر 

پالن ساخته می شدند: 
با  كليساي  به  به عبارتی  كه  باسيليكايی  پالن  ١ـ 
به  كه  مدور  پالن  2ـ  است.  معروف  نيز  طولی  پالن 
تقليد از پالن هاي رمی در ساخت كليسا رواج يافت. 
و  تركيب دو پالن محوري  اساس  بر  ٣ـ كليساهايی 
در  مقدس  مزار  كليساي  می شدند.  ساخته  مركزي 
مركزي  و  طولی  نقشه  دو  از  تركيبی  با  و  دوره  اين 
ساخته شد كه نقشه آن دويست سال بعد در كليساي 

شد.  تكرار  امروزي(  )مسجد اياصوفيه  اياصوفيه 
معماري بيزانس با تأسيس پايتخت امپراتوري توسط 
بعدها  كه  شهر  اين  شد.  آغاز  اول  كنستانتينوس 
به نام كنستانتينوپوليس )قسطنطنيه( و سپس به نام 
استانبول خوانده شد، مكانی شد براي گردهمايی جمع 
كثيري از هنرمندان شرق و غرب كه حاصل هنرشان 
را در كليساها و بناهايی می توان مشاهده كرد كه به 
نام سبک بيزانس شناخته شدند .هنر بيزانس، هنري 
مذهبی، رمزگرا و رسمی است كه ريشه در شرق دارد. 
نخستين عصر طاليی هنر بيزانس در زمان ژوستی نين 
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با عناصر  يونانی رمی  اين دوره هنر  شكل گرفت. در 
تلفيق  خوبی  به  سوريه(  و  )ايران  شرقی  ميراث هاي 
اياصوفيه در  شد كه حاصل آن دو كلــيساي عظيم 
)استانبول امروزی( و بناها سن ويتاله در شهر روانای 
بناها داراي نقشه متمركز، گنبددار و  ايتاليا بود. اين 
داراي ظاهري ساده و درونی پرتجمل هستند. اياصوفيه 
عظيمی  گنبد  و  است  شكل  مستطيل  صحن  داراي 
دارد. اين بنا به دليل ابعاد بزرگ آن يكی از شاهكارهاي 
معماري است. در اين بنا تزيينات داخلی با موزائيک و 
ستون هاي مرمر و درهاي برنزي است. سالن اصلی آن 
با گنبدي مركزي با شعاع 24/٣١ متري پوشيده شده 
است. به نظر می رسد كه اين گنبد با يكسري سقف هاي 
متوالی حاوي 40 پنجره كمانی در زير آن، بدون وزن 
در فضا قرار گرفته است. وجود اين پنجره ها باعث ورود 
فراوان نور از همه طرف به داخل سالن می گردد. تمام 
سطوح داخلی با استفاده از سنگ مرمر چند رنگ، سبز 
و سفيد يا سنگ آذرين بنفش و موزائيک هاي طاليی 

پوشيده شده است.
ستون هاي مرتفع اين بنا با همين نوع روكش، براق 
ميالدي   ١45٣ سال  حدود  در  می رسند.  به نظر 
به  اين بنا  عثمانی  تركان  توسط  استانبول  فتح  با  و 
نيز  ويتاله  سن  كليساي  داد.  كاربري  تغيير  مسجد 

نقش هاي  داراي  كه  است  بيزانسی  معماري  آثار  از 
هشت ضلعی متراكم و گنبددار است. اين بنا داراي 
تزيينات  از  پر  داخلی  فضاي  و  ساده  بيرونی  نماي 
قلمرو  در  الگو  به عنوان  گنبددار  كليساهاي  است. 
يافت.  اروپاي شرقی و غربی( رواج  بيزانس )يونان و 
نقاشی هاي موزائيكی اين كليسا، خانواده ژوستی نين 
و همراهانشان را نشان می دهد. در سده هاي هشتم 
و نهم ميالدي، گروهی از مسيحيان با شمايل نگاري 
به مخالفت برخاستند و تمثال ها را يادآور بت پرستی 
نگاري  شمايل  هنر  توقف  و  ركود  باعث  و  شمرده 
تزيينات  گسترش  براي  را  زمينه  توقف،  اين  شدند. 
هندسی و گياهی آماده كرد. اما از اواسط سده نهم 
و  بيزانس  در  نگاري  شمايل  بعد، مجدداً  به  ميالدي 
اروپاي غربی شكوفا گرديد و دومين عصر طاليی هنر 
و  اين دوره، طبيعت گرايی  بيزانس شكل گرفت در 
كالسيک(  )دوره  يونان  باستانی  هنر  گرايی  اسطوره 
همراه با جنبه هاي نمايشی، عاطفی و ايجاد حس رنج 
و  موزائيک  نقاشی هاي  در  تماشاگر  در  همدردي  و 

گرفت. قرار  موردتوجه  ديواري  نقاشی هاي 
عرض  و  )طول  يونانی  چليپايی  كليساهاي  ساخت 
برابر( و استفاده از نقش مايه هاي هنر دورة اسالمی 

يافت.  رواج  زمان  اين  در  نيز 

شکل 92ـ1 ـ برش فضای داخلی ایاصوفیهشکل 91ـ1 ـ ایاصوفیه

 شکل 94ـ1ـ سقف گنبدی و نورگیرهای سقفی ایاصوفیهشکل 93ـ1ـ فضای داخلی ایاصوفیه
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معماري گوتیک، يكی از سبک ها و دوره هاي تاريخی 
معماري است. اين سبک، يک سبک مذهبی است كه 
همواره در خدمت كليسا بوده است. هنر معماري گوتيک 
در نيمه سده دوازدهم پا گرفت و تا نيمه قرن پانزدهم 
ميالدي دوام يافت و در همه كشورهاي اروپايی متداول 
شد. از ويژگی هاي معماري گوتيک می توان به قوس هاي 
نوك تيز، پشت بندهاي آزاد، پاتاق هاي دراز، رنگ آميزي 
شيشه ها و استفاده از پنجره هاي بزرگ گل سرخی، تأكيد 
بر ارتفاع و شكوه فضا با استفاده از فريم بندي هاي فوالدي، 
مجسمه سازي، نقاشی با آبرنگ بر روي گچ و غيره اشاره 
از پنجره هاي بزرگ  نور  با عبور  اين كليساها،  كرد. در 

رنگين، فضاي داخلی رنگارنگ و رويايی می شد. گوتيک 
سال ١٣50  حدود  از  كه  است  اصطالحی  شعله سان، 
ميالدي به سبک درهم پيچيده اي از معماري گوتيک 
در فرانسه اطالق گرديد كه تا زمان معماري رنسانس 
يعنی اوايل سده شانزدهم ادامه يافت. شاخصه بنيادين 
گوتيک شعله سان، آرايش عناصر فنی و تزيينی بود. در هم 
پيچيدگی تزيينی فرم ها و آرايه هاي توري شكل با الگوهاي 
منحنی هاي دوگانه و خطوط پرپيچ و خم كه يادآور شعله 
هستند، از عناصر بارز اين سبک هستند. از مهم ترين 
كليساهاي اين دوره می توان به كليساي نوتردام پاريس و 

كليساي الئون فرانسه اشاره كرد. 

شکل 96ـ1ـ فضای داخلی کلیسای سن سرنن شکل 95ـ1ـ کلیسای سن سرنن فرانسه
فرانسه

فضای  ـ1ـ  97 شکل 
داخلی کلیسای اشپیرـ 

آلمان

است  اروپايی  معماري  سبک  رمانسک،  معماري 
در  و  آمد  به وجود  ميالدي  يازدهم  نيمۀ سده  در  كه 
سدة دوازدهم رفته رفته كنار گذاشته شد و مركز آن 
تأثيرات  بيزانس  و  از رم  نوع معماري  اين  بود.  ايتاليا 
در  و  بناي معماري دريافت كرد  و  را در طرح  اصلی 
تزيينات داخلی نيز تأثيرات فراوانی از نگاره هاي ايرانی 
و بين النهرين گرفت. معماري رمانسک بيشترين تأثير 
را بر معماري گوتيک گذاشت. اين معماري با كيفيت 
توده اي آن، ديوارهاي ضخيمش، برج عظيم چهارگوش، 
به كارگيري قوس هاي نيم دايره رمی، گسترش فضاي 
استفاده  افراد،  بيشتر  به منظورحضور  كليسا  محراب 
معروف  آتش سوزي  مشكالت  به دليل  چوب  از  كمتر 

است. پنجره هاي بناها در اين دوره كوچک هستند و 
نور فضاي داخلی تأمين نمی شود. پيكرتراشی و نقش 
از  برجسته سازي كه نزديک به 600 سال متروك و 
ياد رفته بود، در دوره رمانسک اوج گرفت و در قالب 
نقش برجسته سازي روي سنگ در بخش هاي مناسب 
قاب  و  حاشيه  و  سردرها  باالي  سرستون ها،  همانند 
بندي هاي تزيينی جلوه گر شد. پيكره تراشی نيز بيشتر 
جنبه قديس سازي داشتند تا واقع گرايی و پيكره ها از 
ظرافت بااليی برخوردار نبودند. از مهم ترين كليساهاي 
اين سبک می توان به كليساي سن سرنن در پاريس و 
كليساي اشپير در شهر اشپير آلمان اشاره كرد كه از 

رمانسک می باشند.  معماري  شاهكارهاي 
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سده هاي  در  اروپا  معماري  به  رنسانس  معماري 
كه  می شود  گفته  ميالدي  شانزدهم  و  پانزدهم 
عناصر  نوزايی  يا  دوباره  تولد  آن،  مشخصه هاي  از 
فرهنگی رم و يونان باستان است. رنسانس يا نوزايی، 
از  دورانی  آغازگر  كه  بود  مهمی  فرهنگی  جنبش 
انقالب علمی و اصالحات مذهبی و پيشرفت هنري 
در اروپا شد. در واقع، مخالفان سبک گوتيک معتقد 
مؤلفه هاي  سوي  به  ديگر  بار  می خواهند  كه  بودند 
هنري رم و يونان بازگردند و آن عناصر را احيا كنند. 
خواستگاه رنسانس، شهر فلورانس بود. در اين دوره، 
ساخت  سوي  به  كليسا  بناي  ساخت  از  معماران 
ساختمان هاي شهر و غير مذهبی يا كاخ ها و استفاده 

و  ساختمان ها  ديوارهاي  در  تزيينات  و  نماسازي  از 
باستان،  رم  از  پيروي  به  ييالقی  خانه هاي  ساختن 
مجسمه سازي  هنر  و  معماري  دادند.  موضع  تغيير 
در اين دوره ديگر در خدمت كليسا و شكوه فضايی 
نبود و بيشتر حالت دنيوي و واقع گرايانه به فضاهاي 
معماري و هنرهايی مانند مجسمه سازي داده بود. از 
تاالرهاي  و  گنبد  ساخت  به  سبک  اين  ويژگی هاي 
گنبدي، اهميت تناسبات انسانی، بهره گيري از عناصر 
معماري رم و يونان باستان مانند ستون ها و طاق ها و 
اهميت پرسپكتيو اشاره كرد. از مهم ترين بناهاي اين 
سبک می توان از كليساي فلورانس و ويالي روتوندا 

برد.  نام 

شکل 98ـ1ـ کلیسای نوتردام 
پاریس

شکل 99ـ1ـ فضای داخلی کلیسای نوتردام 
پاریس 

شکل 100ـ1ـ پنجره گل سرخی رنگی 
کلیسای نوتردام

شکل 101ـ1ـ عکس هوایی از ویال 
روتوندا

شکل 103ـ1ـ برش از فضاي داخلی ویال  شکل 102ـ1ـ مقطع و پالن ویال روتوندا
روتوندا 
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شکل 104ـ1ـ سقف فضای داخلی کلیسای 
سن کارلو آله کوآترو فونتاته )ساخته شده 

توسط برمینی(

کلیسای  داخلی  فضای  سقف  105ـ1ـ  شکل 
سنت ایوو دال ساپینزا 

داخلی  فضای  106ـ1ـ  شکل 
کلیسای سنت ایوو دالساپینزا

ايتاليا شروع شد و قسمت اعظم  از  معماري باروك 
سبک  اين  درآورد.  خود  پوشش  زير  به  هم  را  اروپا 
تقريباً از اوايل قرن هفدهم تا اواسط قرن هجدهم در 
بسياري از كشورهاي اروپايی گسترش يافت. باروك، 
نوعی هنر بود كه در آن قواعد تناسب رعايت نمی شد 
بنا به احساس هنرمند نمايانده می شد.  و همه چيز 
اين سبک داراي روحی از حركت و جنبش و نقطه 
برخالف  باروك،  در  هنرمندان  بود.  كالسيک  مقابل 
دوران كالسيک، با احساس خود حركت می كردند و 
احساس را مقدم بر عقل می دانستند. از ويژگی هاي 
محوري اين سبک می توان به اين موارد اشاره كرد: 
ساير  منظم كردن  و  مركز  در  كلی  فضاي  تعبيه  ١ـ 

فضاها به سمت آن. 2ـ طراحی با مقياس بزرگ، در 
به خدمت گرفتن  ابهت انگيز. ٣ـ  و  فضايی شكوه مند 
هنرهاي  ساير  و  نقاشی  و  پيكرتراشی  اصلی  عناصر 
تزيينی براي ايجاد اثري كامل. 4ـ بهره گيري از خطوط 
مواج و منحنی شكل و تزيينات پيچيده در نماسازي 
و فضاي داخلی. ايجاد يكپارچگی كامل در فضا، هدف 
نهايی معماري باروك است. از نمونه های بارز اين سبک 
كليسايی است كه به دست برمينی با ديوارهاي موج دار 
خلق شده است. يكی ديگر از نتايج يكپارچگی فضا، 
داخلی  فضاي  از  جزئی  به عنوان  گنبد  شدن  ساخته 
است؛ مانند گنبد سنت ايوودالساپينزا در رم كه حالت 

مارپيچی دارد و نگاه را به سوي باال می كشاند. 

يک بنای شاخص مربوط به يكی از سبک هايی كه در اين واحد يادگيری آموختيد، انتخاب كرده و فعالیت
ويژگی های آن را با آنچه فراگرفته ايد تحليل نماييد )برای ارائه از تصاوير، ترسيمات و يا فيلم استفاده 

كنيد(. 
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واحد یادگیري 2

بررسی سبک های معماری داخلی ایران

آیا تا به حال پي برده اید

 شيوه هاي شاخص گوناگون معماري ايران چيست؟
 در شيوه هاي مختلف معماري، از چه روش هايي براي ساخت استفاده مي شده است؟

 چه عواملي در شكل گيري شيوه هاي معماري ايران مؤثر بوده است؟
 هريک از شيوه هاي معماري داراي چه ويژگي هاي خاصي از نظر شكل، سازه و تزئينات بنا بوده است؟

 چه ارتباطي بين شيوه هاي معماري و خاستگاه آنان وجود دارد؟

استاندارد عملکرد

پس از پايان اين واحد يادگيري هنرجو قادر خواهد بود:
1  شيوه هاي مختلف معماري ايران را تعريف كند.

2  روش هاي ساخت بنا در شيوه هاي مختلف معماري را شرح دهد.
3  عوامل مؤثر در شكل گيري شيوه هاي معماري را نام ببرد.

4  ويژگی هاي معمارانه، سازه اي و تزيينات را در بناهاي هر سبک تعيين كند.
5  ارتباط ميان شيوه هاي مختلف معماري را با خاستگاه آنها شرح دهد.

مقدمه

آثار معماری به عنوان نمادهای فرهنگی، سياسی و اجتماعی يک كشور هستند. تمدن های تاريخی نخست از 
طريق همين آثار معماری شناخته می شوند. ساختمان هايی چون تخت جمشيد، اهرام ثالثه مصر، كاالسيوم 
بوده اند.  اجتماعی  پيوند دهنده مهم خودآگاهی های  آثاری كه  آثاری محسوب می شوند.  از جمله چنين  رم 

شهرها، مذاهب و فرهنگ ها از طريق همين يادواره ها خود را می شناسانند.
انديشه،  نحوة  بيان كننده  هنر  اين  است.  بوده  برخوردار  نظيری  كم  تداوم  از  تاريخ  در طول  ايران  معماری 
به  باتوجه  ايران  معماران  است.  سرزمين  اين  مردمان  سنت های  و  مذهبی  اعتقادات  و  باورها  جهان بينی، 
موقعيت اقليمی و جغرافيايی اين سرزمين پهناور در ابداعات و نوع آوری ها راه ترقی را پيموده اند و در ايجاد 
انواع طاق ها، ايوان ها، طاق نماها، محراب ها، مناره ها، بادگيرها و تزيينات گوناگون بنا در هر عصر و دوره ای 
شاهكار های فراوانی به وجود آورده اند. بناهای تاريخی و آثار باستانی كه شمار بسياری از آنها در طول تاريخ 
در اثر عوامل طبيعی و جنگ از ميان رفته است، نتيجۀ سال های متمادی كار و كوشش استادكاران و معماران 
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بوده است. اين آثار ارزشمند معرف فرهنگ و تمدن، دستاورد تالش هنرمندانی است كه با اعتقاد و ابتكار در 
تكامل و توسعه هر چه بيشتر معماری، به ويژه در دوران اسالمی، مشتاقانه تالش كرده اند.

منحصربه فردی  ويژگی های  دارای  ايرانی  معماری 
است. از جمله آنها می توان به محاسبات بسياردقيق، 
مناسب،  و  خاص  طراحی های  پوشش،  درست  فرم 
سازه ها،  ساخت  در  علمی  و  فنی  مسائل  رعايت 
ايوان های رفيع، ستون های بلند و... اشاره كرد. عالوه 
ايرانی  معماری  در  كه  خصلتی  ويژگی ها،  اين  بر 
معماری  گوهر  و  است  پرداختن  شايسته  بيشتر 
ايرانی محسوب می شود، منطق رياضی و عرفانی آن 
است. درون گرايی و گرايش معماران ايرانی به سوی 
حياط ها، گودال باغچه ها، هشتی ها و… از ديرباز جزء 
منطق ايرانی بوده است. برای مثال، پيش از ساخت 
تخت جمشيد، صدها ايوان و شبستان در سراسر جهان 
نخستين ولی  بود،  شده  ساخته  روزگار  آن  متمدن 

 بار در تخت جمشيد است كه ستون ها تا آخرين حد ممكن از هم فاصله گرفته اند )شكل ١07ـ١( اين درحالی 
است كه در بعضی از معابد كهن خارج از ايران )مثاًل مصر( فاصله دو ستون چيزی نظير قطر آنها بلكه  اندكی 

كمتر است.
طبق بررسی ها و كاوش های باستان شناسی به عمل آمده، هنر معماری ايران حدود ١0 هزار سال قدمت دارد. 
اين هنر همواره در طول تاريخ در ارتباط با مسائل گوناگون دچار تغيير و تكامل شده است، به عنوان مهم ترين 
عوامل تأثيرگذار بر هنر معماری ايرانی می توان به تغييرات مذهبی و جنگ های تاريخی اشاره كرد. حاصل اين 
سير تحول معماری در اين دوران نسبتاً طوالنی، پديدار شدن سبک های گوناگونی است كه بر اساس سال ها 
تجربه و تحقيق و نظريه ارزشمند شادروان استاد محمد كريم پيرنيا می توان آنها را به شش سبک يا به عقيده 
ايشان، به شش شيوه تقسيم نمود. از اين شش سبک، دو شيوه پارسی و پارتی مربوط به دوران پيش از اسالم 

و چهار شيوه خراسانی، رازی، آذری، و اصفهانی متعلق به بعد از اسالم است. 

تاريخی  دورة  در  پارسی  شيوة  است.  پارسی  شيوة  ايرانی،  معماری  در  شناخته شده  سبک  قديمی ترين 
هخامنشيان سبک غالب معماری ايران بوده است. پاسارگاد، سَيلک، ُچغازنبيل و تخت جمشيد، نمونه هايی از 
اين سبک هستند. شيوة پارسی نخستين شيوة معماری ايران است كه روزگار هخامنشی تا حمله اسكندر به 
ايران، يعنی از سده ششم پيش از ميالد تا سده چهارم را دربر می گيرد. نام اين شيوه از تيرة پارس برگرفته 
شده است كه در اين روزگاران بر كشور پهناور ايران فرمانروايی می كردند. اين سبک خود دارای انشعابات و 
زيرشاخه های فراوان است. از مهم ترين زيرشاخه های تشكيل دهنده شيوه معماری پارسی می توان به شيوة 

پيش پارسی، شيوة مادی و شيوة هخامنشی اشاره كرد )شكل ١08ـ١(.

شیوۀ پارسی

شکل 107ـ1ـ نمایی از تخت جمشید 
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شیوة پیش پارسی: تا پيش از كوچ آرياييان به ايران، تيره ها و ملت هايی نه چندان شناخته شده در ايران 
زندگی می كردند كه معماری پيشرفته ای داشتند. شيوه های معماری اين ملل در مجموع سبكی باعنوان شيوة 

پيش پارسی را رقم زده است كه تا سده هشتم پيش از ميالد از آن استفاده می شده است.
تپه زاغه يكی از مراكز اوليه استقراركشاورزی در ايران است. اين مكان دردشت قزوين قرار دارد و آثار مهمی 
به دست  زاغه 2١ خانه  تاريخی  آمده  است. در محوطۀ  به دست  از ميالد در آن  پنجم پيش  اواخر هزاره  از 

شکل 108ـ1ـ تصویری از سیلک 

شکل 109ـ1ـ زاغه، نقشه معبد 

شکل 111ـ1ـ چهارگونه خانه در زاغه برای چهار گروه از مردم  شکل 110ـ1ـ طرح یک خانه در زاغه 

آمده كه بيشتر آنها نقشه های چهارگوش دارند. چند 
گونه نقشه در خانه های آن شناخته شده است كه به 
طبقات مختلف دام دار، كشاورز و كارگر تعلق داشته 
دارای  كه  است  يافت شده  غيرهندسی  معبد  و يک 
اخرا  ِگل  زمينۀ  بر  سفيد  و  سياه  رنگ  به  تزييناتی 
اين  بوده است. نكته مهم و قابل توجه، جهت طولی 
است.  غربی  به جنوب  شرقی  كه شمال  خانه هاست 
دائمی  بادهای  جهت  به  باتوجه  جهت  اين  انتخاب 

الی ١١١ـ١(. بوده است )شكل ١0٩ـ١  منطقه 

1ـ اتاق مرکزی 
2ـ اجاق یا بخاری 

3ـ اتاق همجوار 
4ـ ورودی

1 2

3

4

4

1ـ میانسرا )حیاط( 
2ـ اتاق 

3ـ ورودی
1

1

1
2

2
2

1

2

1ـ میانسرا 
2ـ فضای سرپوشیده اتاق

2

1

2

3

3

3

3
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ماند.  ناشناخته  نژادشان  كه  بودند  مردمی  ايالميان 
پذيرفتند.  اثر  سومريان  فرهنگ  از  حدودی  تا  آنها 
خوزستان  دشت  در  پيش  سال  هزاران  از  ايالميان 
خانه گزيده بودند و فرمانروايی داشتند. آنها هميشه 
به خصوص  بين النهرين  ساكنان  حمالت  معرض  در 
آشوريان بودند و سرانجام در ميانۀ سدة هفتم پيش 
از ميالد به دست آنها برافتادند. مركز تمدن ايالميان 
داشت  ساله  هزار  چند  تاريخی  كه  بود  شوش  شهر 
به ويژه  و  ارگ  مانند  حكومتی  عناصر  همه  دارای  و 
يک نيايش گاه به نام زيگورات بود كه شباهت نزديكی 
هفت تپۀ  در  دارد.  سومريان  پيشرفته  معماری  به 
برجاست  هنوز  ايالمی  معماری  بازمانده  خوزستان 
است.  ساختمان  فن  در  پيشرفت  نشان دهنده  و 
و  داشت  گوشه  راست  طرحی  آنها  ساختمان های 
از  سقف ها بيشتر دارای طاق ضربی بود و همچنين 

می كردند. بهره گيری  هم  تخت  سقف  و  تير 
بزرگ ترين نمونه معماری »ايالم« زيگورات چغازنبيل، 
در 40 كيلومتری جنوب شرق شوش )در خوزستان( 

واقع شده كه در ١250 پ.م. توسط پادشاه »اونتاش 
ساخته  »دورانتاش«  مقدس  مركز شهر  در  ناپريشا« 
طبقه،   5 زيگورات  اين  اصلی  طرح  است.  شده 
گوشه های  كه  است  متر   ١05 ابعاد  به  چهارگوشی 
آن درست بر چهار جهت اصلی جغرافيايی قرارگرفته 
است. بر ميانه چهار ضلع آن پلكان ها قرار گرفته كه 
طبقه ای  و  زيگورات  از  طبقه ای  به  مربوط  هركدام 
كه  است  اين  توجه  جالب  نكته  است.  بوده  مردم  از 
طبقات نه بر روی يكديگر، كه هركدام بر سطح زمين 
ساخته شده اند و يكديگر را حلقه وار دربرگرفته اند.
از  از خشت ساخته شده است.  اين ساختمان پلكانی 
و  بهره گيری شده  نما  آبی و سفيد در  لعاب دار  آجر 
روی برخی آجرها خط ميخی كنده شده است. از ديد 
شكل  قوسی  طاق های  كهن ترين  از  يكی  سازه ای، 
هنوز در چغازنبيل و آرامگاه های پيرامون آن برجای 
مانده است. سقف پله های اين بنا طاقی نيم دايره ای 
شكل و بدون تيزه است )شكل ١١2ـ١ الی ١١4ـ١(. 

شکل 113ـ1ـ بازسازی چغازنبیل و دروازه های آن شکل 112ـ1ـ ایالم، چغازنبیل، بازسازی طرح نخستین زیگورات

شکل 114ـ1ـ سه بعدی برش خورده از معبد چغازنبیل 
در این تصویر ساختمان قوطی وار هر طبقه مشخص شده است.
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در سدة نهم و هشتم پیش از میالد در شمال غربی ایران 
و شرق آناتولی، اقوام اُرارتو با فرهنگی پیشرفته زندگی 
می کردند. آنها بومیانی بودند که پیش از کوچ آریایی ها 
تمدن های  از  آنها  تمدن  می کردند.  زندگی  ایران  در 
آشوری و بابلی تأثیر گرفته بود. آنها تا اواخر سدة هفتم 
پیش از میالد که ارمنی ها حکومت وان را برانداختند 
حکومت کردند. روش سازه ای ساختمان های ارارتوها، 
تیر و ستون با سقف تخت بوده است. ساختمان های آنها 
با تاالری ستون دار  چهار گوش بود و نیایش گاه هایی 

داشتند که بیشتر بر روی سکو ساخته می شده است. ارارتوها ستون ها را با سرستون های پیچک دار می آراستند 
و مصالح اصلی شان سنگ و چوب بوده است. آنها گونه ای ساختمان به نام »َکالوه« داشتند که ساختمان هایی دو 
طبقه بوده اند و به منظور امنیت، فقط در طبقۀ باال زندگی می کردند و با نردبان به آن دسترسی داشتند و طبقه 
پایین انبار بوده است. از نمونه ساختمان های ارارتویی می توان تپه حسنلو از سدة نهم پیش از میالد و دژهای 

پیرامون دریاچه وان را نام برد )شکل ١١٥ـ١(. 

شکل ١١5ـ١ـ پالن و سه بعدی یک معبد ارارتو

پارسی  پیش  شیوه  از  پس  مادی:  معماری  سبک 
مادها،  از  بازمانده  از ساختمان های  یافت. یکی  رواج 
تپه نوشیجان است. ساختمان مرکزی آن دارای چند 
تاالر بوده که با طاق جناغی پوشیده شده اند )شکل 

١١٦ـ١(.

شکل ١١٦ـ١ـ تپه نوشیجان، نقشه ساختمان

هستند.  استودان ها  مادها  معماری  دیگر  نمونه 
استودان )استخوان دان( محل نگهداری استخوان های 
مردگان بوده است. آثار زیادی از این استودان ها که 
ایران یافت می شود.  بر دامنه کوه کنده شده اند، در 
از نمونه های استودان مادها می توان »دکان داوود« ، 
، »دا و دختر« و »شیرین و  »فخریکا« ، »سکاوند« 
فرهاد« را نام برد. در نقش رستم نیز چند استودان از 
داریوش و اردشیر برجای مانده است. شکل )١١٧ـ١(

شکل ١١7ـ١ـ پالن و برش از یک مقبره صخره ای
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معماری هخامنشی یا پارسی: بعد از سدة ششم پيش از ميالد )2600 سال پيش( و با به قدرت رسيدن 
هخامنشيان در ايران پديد آمد. اين شيوه معماری تا 2400 سال پيش در ايران رواج داشت و يادگار های 
بسياری از خود به جای گذاشت. از مهم ترين شاهكارهای معماری به جامانده از اين دوره می توان از مجموعه های 
آيينی تخت جمشيد، كاخ های شوش و هگمتانه را نام برد. اين اماكن برای مديريت كشور و سكونت استفاده 
در  كوروش  آرامگاه  كه  شدند  ساخته  پادشاهان  به  احترام  برای  آرامگاه هايی  و  معابد  همچنين  می شدند، 
پاسارگاد و آرامگاه های نقش رستم از آن جمله است. سرستون های كله گاوی، كله شيری و كله عقابی از 

تزيينات بارز بناهای تخت جمشيد است )شكل ١١٩ـ١ و ١١8ـ١(. 

يكی از ويژگی های ايرانيان كهن و هنرمندان آن باور به تقليد درست بوده است كه آن را بهتر از نوآوری بد 
می دانستند. آنان به تقليد يا برداشتی كه منطق داشته باشد و با شرايط زندگی سازگار باشد، عمل می كردند. 
اين رفتار سبب گرديد تا ايرانيان ضمن حفظ فرهنگ خود، نكات مثبت و مفيد فرهنگ اقوام ديگر را نيز گرفته 
و در فرهنگ خود وارد ساخته و هضم نمايند و به اين ترتيب خود را تعالی بخشند و تكامل يابند.  نمونه ای 
از اين الگو برداری در معماری شيوه پارسی يافت می شود. دو نمونه از آنها، »تاالر ستون دار« و »كالوه« بوده  
است. نيايش گاه ارارتوها دارای تاالری با سقف تخت چوبی بود. همين روش را آريايی ها در شوش پی گرفتند. 
البته آنها ستون ها را از سنگ و ديوارهای گرداگرد تاالر را از خشت می ساختند كه ضخامت برخی ديوارها 
تا پنج گز١ می رسيد. با به كاربردن خشت و پوشش دو پوسته تالش می كردند جلوی ورود گرما به درون را 
بگيرند. بدين گونه از معماری ارارتويی الگو برداری می شد. كالوه های ارارتويی هم به گونه ای ديگر در معماری 
ساختمان  اين  است.  رستم  نقش  در  زرتشت  كعبه  ساختمان  برداری  الگو  آن  نمونه  شد.  ساخته  پارسی 

چهارگوشۀ سنگی دارای درگاهی بلندتر از كف زمين است )شكل ١20ـ١ و ١2١ـ١ (. 

1ـگز واحد اندازه گيری است. گز بنايی معادل ١06/666 سانتی متر است.

شکل 119ـ1ـ برشی از آرامگاه کوروش  شکل 118ـ1ـ طرح قدیمی از آرامگاه کوروش 
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درباره نحوه احداث ساختمان های اين دوره می توان گفت كه در معماری پارسی سقف تخت با تير وستون 
گز  تا5/٣   2/5 از  دهانه هايی  پوشش  برای  می شد  به سادگی  چوب  از  بوده  است.  ساختمانی  اصلی  اجزای 
اين  و  رسانده اند  گز   6 حدود  تا  را  ستون   2 ميان  دهانۀ  تخت جمشيد  معماری  در  ولی  كرد؛  بهره گيری 
بزرگ ترين دهانۀ چوب پوش در جهان آن روز بود. چنين چوبی كه درخور اين دهانه باشد در ايران يافت 
نمی شد. از اين رو آنها چوب های درخت كنار را از جبل عامل لبنان از راه شوش به تخت جمشيد رساندند و آن 
را به كار برده اند. پارسيان نيز اتاق هايی می ساختند كه دو ستون در ميان آن بود و دو تير چوبی را بر روی هم 
با كنف می بستند و روی ستون ها می گذاشتند. بدين گونه به توانايی باربری تير می افزودند. در تخت جمشيد 
تاالر َهديش خشايارشاه را با بيست ستون ساخته اند. در معماری پارسی نوآوری های شگفتی در ساخت سقف 
كنار  دهانه  دو  در  موجود  تيرچه های  اينكه  برای  ريزی سقف  تير  در  نمونه  برای  برده می شد.  به كار  تخت 

شکل 121ـ1ـ پالن و نمای کعبه زرتشت در نقش رستمشکل 120ـ1ـ تصویر سه بعدی کعبه زرتشت در نقش رستم

الف( تیرریزی در زمینه 4 مربع و استفاده از سطح اتکای بیشتر

ب( تیرریزی در زمینه 2 مستطیل با سطح اتکای کمتر

باربر نگذارند،  تير  بر روی يک  را  بار خود  هم سنگينی 
راستای چيدن آنها را تغيير می دادند. بدين گونه سر هر 
می كرده  پيدا  باربر  تير  يک  پهنای  به  بالشتكی  تيرچه 
است؛ و اين برای انتقال نيروها و گسترش بار تيرچه بهتر 

بود )شكل ١22ـ١(.

شکل 122ـ1ـ نحوة تیرریزی در ساختمان های هخامنشی به شیوة 
الف انجام می گرفت.
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رفته  به كار  آرايه های  پارسی،  شيوه  در 
تزيين  داشته  است.  خاص  منطقی  هركدام 
سرستون در معماری ايران ريشه كهنی دارد. 
در دخمه های مادی سرستون هايی بر ديواره 
يونيک  همانند سرستون های  كه  كنده شده 
يونان هستند. گفته می شود كه ايرانيان برای 
سوار كردن و نگه داشتن دو تير دركنار هم بر 
باال و دو سوی يک ستون آنها را با ريسمانی 
به نام َكبال به هم می بسته اند و سپس تخته ای 
اين  بالشتک می گذاشتند.  برای  آنها  بر روی 
تيرها  سر  ريسمان  پيچش  و  بست  و  چفت 

كم كم دگرگون شده و شكلی چون سرستون يونيک پيدا كرده است )شكل ١2٣ـ١ و ١24ـ١(. 

چكيده ويژگی های شيوة پارسی را می توان چنين بر شمرد:
 ویژگی های معماری

 بهره گيری از شيوة ارارتو در طرح فضاهای راست گوشه، تاالرهای ستون دار و كالوه ها
 ساخت ساختمان بر روی سكو و تخت گاه

 نهادن ستون ها در حداكثر فاصلۀ ممكن و تا ارتفاع بسيار چشمگير
 درون گرايی )به ويژه در تخت جمشيد و شوش(

 پيونددادن بخش های جانبی و فرعی همچون آشپزخانه با راه های پنهانی به ساختمان اصلی
 ساخت سايبان و آفتاب گير در جاهای ضروری

 زيباسازی پيرامون ساختمان های تچرا )كاخ داريوش(، هديش )كاخ خشايارشاه(، آپادانا )تاالر صدستون( 
با استخر، آب نما و پرديس

 ویژگی های مصالح و سازه 
 ساخت سقف های تخت چوبی 

 به كارگيری ديوار های جداكننده با خشت
 استفاده از سقف خميده و طاق در زيرزمين ها

 استفاده از سنگ بريده و منظم و پاكتراش و گاه صيقلی از بهترين و مرغوب ترين مصالح
 پی سازی با سنگ الشه و ماسه

 نماسازی بيرونی با سنگ تراش و نماسازی درونی با كاشی لعاب دار
 پرداخت كف با بهترين مصالح

  تزیینات 
 بهره گيری از پايه ستون و سرستون

شکل 124ـ1ـ بازسازی سر ستون 
یونیک

شکل 123ـ1ـ تصویری از ستون های 
یونانی
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 آرايش سرستون ها با جزئياتی متناسب با بارگذاری شاه تير و تيرچه های چوبی 
 آرايش درگاه ها و سردرها با بهره گيری از ستونک ها و طاقچه بندی ها

 آرايش فضاهای درونی با كاشی لعاب دار
 آرايش دست انداز پلكان های كوتاه و مالرو با نقش های بر جسته و كنگره های زيبا

شیوۀ پارتی

پس از كمرنگ شدن سبک معماری پارسی در قرن چهارم پيش از ميالد، سبک پارتی در ايران رواج يافت و 
تا ورود اسالم به ايران ادامه داشت. معبد آناهيتا، ارگ كهن نسا، قلعه دختر، طاق كسری و كاخ سروستان از 
مشهورترين بنا های اين دوره محسوب می شوند. قوم پارت يكی از شعب نژاد آريايی ايرانی است كه سرزمين 
آنها ابتدا شمال خراسان بوده است. شيوة پارتی به معماری ای گفته می شود كه بعد از حمله اسكندر در ايران 
معمول شده و در دوره های سلوكيان )ستون های خورهه(، اشكانيان )ارگ كهن نسا(، ساسانيان )قلعه دختر، 
طاق كسری، بيشاپور، كاخ سروستان( و صدر اسالم و در بعضی نقاط حتی بعد از اسالم تا قرن سوم و چهارم 

هجری ادامه داشته است. متأسفانه آثار كمی از دوره اوليه آن در ايران به جای مانده است.
بعد از حمله اسكندر، يونانی ها سعی داشتند كه به نحوی سليقه و فرهنگ خود را بر ايرانيان تحميل كنند. 
اما در عمل می بينيم كه اين اقدام مطلقاً انجام نگرفت و بر خالف اقوامی كه در اين شرايط فرهنگ حاكم را 

می پذيرفته اند، ايرانيان در غالب موارد تن به اين عمل ندادند.
شايد بتوان يكی از داليل انتخاب نكردن شيوه های يونانی را در نوع مصالح دانست. در يونان و رم معادن سنگ 
ساختمانی، خوب و بدون رگه موجود بوده است. در ايران نيز معادن بزرگ سنگ يافت می شوند. برای نمونه 
در فخرآباد يزد معدن بزرگ سنگ موجود است كه حتی سنگ ها به صورت اليه اليه بوده و مشكل بريدن را نيز 
ندارند، اما به دليل ناهماهنگی با اقليم، ساختمان ها را از سنگ نمی ساختند و بيشتر با خشت كار می كردند. 
به طور كلی، در ايران متناسب با اقليم هر ناحيه از مصالح در دسترس استفاده می شده است. اين خود يكی از 

داليل استفاده نكردن از سنگ در بسياری از نقاط است. 
تنها اثری كه از شيوه يونانی در ايران موجود است، مربوط به بنايی در نزديكی محالت به نام معبد ُخورهه 

است. ستون های به كار رفته در اين معبد از نوع يونيک است )شكل ١25ـ١ و ١26ـ١(. 

شکل 126ـ1ـ جزئیات ستون های معبد خورههشکل 125ـ1ـ معبد خورهه
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در مجموع با وجود جاذبه های تمدن يونان، پارت ها دنبال آن تمدن نرفتند و حتی از معماری هخامنشی 
باشد. پارت ها  به دليل عدم سيطره و نداشتن قلمرويی مانند هخامنشيان  امر شايد  اين  تقليد نكردند.  نيز 
با  را  خود  ساختمان  بنابراين  بياورند.  دور دست  راه های  از  را  مصالح  هخامنشی  دوران  مانند  نمی توانستند 
بهره گيری از امكانات موجود، استفاده از مصالح بوم آورد، و ارتقای شيوه های ساخت در دسترس بناكردند. 
در اين مسير اختراع بزرگی را در طول تاريخ معماری بشر كه همان پوشش های طاقی در دهانه های بزرگ و 
در سطوح چهارگوش است، شكل داده اند. البته در معماری دوره های قبل از آن نيز از پوشش های طاقی در 
ايران استفاده شده است. ولی به نظر می رسد كه پارت ها، به دليل ضرورت های مختلفی كه در آن زمان ايجاب 
می كرد، به معماری و هنر قديم، خصوصاً معماری زمان مادها و حتی پيش از آن يعنی ايالمی ها )چغازنبيل( 
بازگشته اند، و با توان بسيار بااليی پوشش هايی با دهانه بزرگ را از مصالح موجود پوشانده اند )شكل ١27ـ١(.

شکل 127ـ1ـ ارمغان ایران برای جهان؛ پوشش گنبد بر فضای مکعب شکل با استفاده از روش گوشه سازی لچکی

شکل 128ـ1ـ پالن کاخ آشور 

از مهم ترين خصوصيات شيوة پارتی حداكثر استفاده از مصالح محلی )بوم آورد( مثل استفاده از سنگ الشه، 
خشت خام يا پخته و استفاده بسيار خوب از تكنيک پيشرفتۀ طاق و گنبد، ايجاد تنوع فوق العاده در طرح ها، 

با ويژگی تنوع  ارتفاع زياد است. در رابطه  و داشتن 
می توان گفت برای مثال، در دورة ساسانی تقريباً دو 
بنا را نمی توان يافت كه با هم شباهتی كامل از نظر 
عملكرد و يا نقشه داشته باشند. هر بنا تنوع خاصی 
دارد. اين نكته از ويژگی های معماری ايران خصوصاً 

شيوة پارتی است.
كاخ  است.  آشور  كاخ  پارتی  ازساختمان های  يكی 
ايوان  چهار  البته  است.  ايوانی  چهار  بنای  يک  آشور 
نشده است )شكل ١28ـ١  زمان ساخته  آن در يک 

١٣0ـ١(. الی 

1ـ میانسرای چهار ایوان دار 
2ـ ایوان 

3ـ میانسرا 
4ـ میانسرای رواق دار 

5ـ اتاق ستون دار
6ـ حمام

2

2

2

4
3

5

6

1 2
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شکل130ـ1ـ تصویری از ایوان های میانسرای چهار ایوانی شکل 129ـ1ـ تصویر سه بعدی کاخ آشور 

قديمی ترين محل سكونت پارت هاكه تا كنون يافت شده است در نسا يا پارتانيسا قرار دارد كه فاصله چندانی 
با عشق آباد امروزی )تركمنستان( ندارد. در داخل ارگ تعداد زيادی بنای عمومی از جمله يک كاخ، موسوم 
به خانه مربع، و تعدادی معبد كشف شده است. اتاق اصلی كاخ، تاالری ستون دار به مساحت تقريبی 20 
مترمربع بود. سقف آن با استفاده از تيرهای بزرگ روی چهار ستون بزرگ چهار ترك )پيلک( كه در واقع 
اتاق را به سه راهرو تقسيم می كرد، پوشانده شده بود. اين ويژگی در معماری پارتی نيز بارها تكرار شده است. 
ديوارها به رنگ قرمز و سفيد رنگ آميزی شده بود و به طور افقی توسط نواری از صفحات كوچک سفالی و 
به طور عمودی با رديف هايی از نيم ستون كه روی هر ديوار شش تا از آنها قرار داشت، تقسيم بندی شده بود. 
تنديس های عظيم گلی در طاقچه های ميان رديف های فوقانی ستون ها قرار داده شده بود )شكل ١٣١ـ١(. 

شکل 131ـ1ـ تصاویر سه بعدی از فضاهای درونی کاخ نسا 
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طاق گرا درسر راه كرمانشاه به قصر شيرين، و كوه خواجه در استان سيستان و بلوچستان و قسمت اصلی معبد 
آناهيتا )كنگاور( و بسياری از بناهای ديگر از اين دوره هستند. بنای كوه خواجه در نزديكی زابل و درياچه 
هامون ساخته شده است. قسمتی از بناهای آن مربوط به دوره اول شيوه پارتی )اشكانی( و قسمتی نيز مربوط 

به دوره های بعد از آن و دوره ساسانی است)شكل ١٣2ـ١(. 

شکل 132ـ1ـ برش و تصویر سه بعدی از مجموعه بناهای کوه خواجه در سیستان

ايوان  فضای  پيش بينی  و  حياط،  اطراف  در  مختلف  فضاهای  قرارگرفتن 
در بناهای شيوة پارتی، دو ويژگی شاخص و مهمی است كه بعدها نيز در 
معماری ايرانی استفاده شده و در شكل گيری درون گرايی آن كمک نموده 
است. ايوان معموالً پشت به آفتاب و رو به شمال بوده است تا فضای خنک و 
مطبوعی را در تابستان داشته باشد. اما در مناطق سردسير ايوان ها معموالً 
رو به جنوب قرار می گرفتند. ساختمان های پارتی پيوستگی خويش را با 
سنن سكونت طبيعی چادرنشينان حفظ كردند. گويی كه خيمه های يک 
طرف باز چادرنشينان به شكل تكامل يافته تری در  ايوان های يک طرف باز 

و مرتبط با فضای بيرونی كاخ سازی پارتی ظهور كرده است.
در اين دوره ساخت طاق های بلندتر از گذشته با استفاده از مالت گچی كه 
خيلی زودگير بود، امكان پذير شد. برای ساخت اين طاق ها به چوب بست های 
گران قيمت نيازی نبود. اين موضوع يک موفقيت بزرگ فنی در آن دوران بود. 
در آتشكده بزرگ فيروزآباد ايوان بزرگ رو به حياط و گنبد خانه ای به دهانۀ 
حدود ١٣/5 متر با مصالح بوم آورد ساخته شده بود. تا اين زمان بزرگ ترين 
بنای سنگ الشه ای است، و برای پوشش فضاهای مختلف آن از طاق آهنگ و 

گنبد با گوشه سازی ترنبه استفاده شده است )شكل ١٣٣ـ١(. 

شکل 133ـ1ـ پالن و برش و نمای آتشکده فیروزآباد 

1ـ ایوان بزرگ روبه آبگیر یا برکه 
2ـ گنبدخانه به دهانه حدود 13/5متر

3ـ ایوان های روبه میانسرا 
4ـ میانسرا  نمای اصلی

پالن

برش از سه گنبد خانه

٣

2

١

22

4

٣
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با  گنبد  فارس،  فیروزآباد  دختر  قلعه  در 
گوشه سازی های سه کنج کار شده است. در 
این بنا در گرداگرد گنبد بزرگ حجره هایی 
رو  و  سرگشاده  گنبد  نوک  و  داشته  قرار 
هورنو  آن  به  که  است  بوده  باز  آسمان  به 
می گویند. این بنا یکی از بناهای با عظمت 

شیوه پارتی است )شکل ١٣4ـ١(.

شکل ١34ـ١ـ تصویر سه بعدی قلعه دختر

در برخی از بناهای پارتی گنبد ُکمبیزه کار شده است. این گنبدها بر روی پایه های شش ضلعی و هشت ضلعی 
ساخته شده اند. به طور کلی استفاده از انواع و اقسام فنون معماری یکی از ویژگی های بارز شیوة پارتی است. 
در آتشکده نیاسر کاشان گنبد به شیوة ترکین و با استفاده از تویزه گچی ساخته شده است. ترنبه های زیر 
گنبد به صورت فیلپوش ساده است و در ساخت چهار طاقی آن هر دو روش طاق زنی ایالمی )رمی( و ضربی 

به کار رفته است )شکل ١٣٥ـ١(. 

شکل ١35ـ١ـ پالن و طرحی از آتشکده نیاسر
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در كاخ بيشابور )24١ميالدی( در نزديكی كازرون، تاالری با فرش كف موزائيک وجود دارد كه به آن پيس 
پيسه١ می گويند. بر روی زمين، نگاره های گوناگون را با موزائيک های بزرگی ساخته اند. 

1ـ پيس يعنی ابلق و پيسه يعنی نگارين يا سياه و سفيد به هم آميخته )فرهنگ معين(

شکل 136ـ1ـ پالن و نمای اصلی ایوان مدائن

ايوان مدائن يا طاق كسری نيز از بناهای مهم شيوة 
پارتی است كه دو ويژگی معماری ايران در آن به خوبی 
آشكار است؛ يكی بهره گيری از تناسب طاليی ايرانی 
ازمصالح  بهره گيری  ديگری  و  ميانی  بزرگ  ايوان  در 
معمولی يا خشتی است. نماها با مالت گچ سپيد شده 
است.  می شده  گفته  دژ«  »اسپيد  آن  به  اصطالحاً  و 
در ايوان كرخه در خوزستان هم برای نخستين بار از 
پوشش طاق و تويزه بهره گيری شده  و از ميان تويزه ها 

نورگيری شده است )شكل ١٣6ـ١ تا ١٣8ـ١(.

با  اتاق چهار گوشه ای  كاخ سروستان در دل باغ بزرگی جای دارد و دارای يک حياط است. محل نشيمن 
پوشش گنبدی است كه از سويی به حياط و از سويی ديگر به باغ پيرامون راه دارد. در سمت راست نشيمن، 
تاالر درازی به نام سفره خانه هست كه در كنار ديوارهای آن ستون های جفتی كارشده است. پس از آن اتاق 
برگزاری جشن ها و در انتها در بخش شمالی كاخ، آبريزگاه، و انبار جای گرفته است )شكل ١٣٩ـ١ تا ١4١ـ١(. 

شکل 138ـ1ـ نورگیری از میان تویزه در ایوان کرخه شکل 137ـ1ـ تصویر سه بعدی ایوان مدائن 

پالن ایوان

نمای اصلی
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شکل 139ـ1ـ پالن کاخ سروستان 

1ـ ایوان اصلی 
2ـ اتاق بزرگ گنبددار 

3ـ میانسرا 
4ـ اتاق پذیرایی یا سفره خانه 

5ـ اتاق گنبددار 
6ـ اتاق )احتماالً خصوصی( 

7ـ اتاق )احتماالً بخش خصوصی( 

3

7

6

2

1

4

5

شکل 140ـ1ـ برش از اتاق گنبددار کوچک 

شکل 141ـ1ـ تصویر سه بعدی از کاخ سروستان 

چكيدة ويژگی های شيوه پارتی را می توان چنين برشمرد:
ویژگی های معماری 

 گوناگونی در طرح ها و بهره گيری از عناصر گوناگون
 تقارن سازی در نيايش گاه ها و كاخ های پذيرايی 

 نامتقارن سازی در كاخ های مسكونی و خانه ها
 درون گرايی با بهره گيری از حياط

 شكوه و عظمت دادن به ساختمان ها با بلند ساختن آنها
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شیوة خراسانی

صفاریان،  حکومتی  دوره های  در  و  قمری  هجری  چهارم  قرن  پایان  تا  اول  قرن  ابتدای  از  خراسانی  شیوة 
طاهریان و غزنویان رواج داشت. سبک خراسانی اولین سبک معماری دورة اسالمی بوده و چون اولین بناهای 
بناهای  اسالم ساخت  با طلوع  است.  به عنوان سبک خراسانی معروف شده  لذا  ایجاد شده،  آن در خراسان 
این دوران تحت تأثیر پالن و نقشۀ مساجد  مذهبی به خصوص مساجد آغاز گردید. مساجد ساخته شده در 
عربی با ساختمانی ایرانی )پارتی( و با فضای ساده )فاقد تزیینات( احداث شده اند. برخی شیوة خراسانی را 

ادامه شیوه پارتی دانسته و در مورد مساجد، آن را به نام سبک شبستانی می شناسند.

شکل ١42ـ١ـ نقشه مسجد مدینه 

سازه
 بهره گیری از سقف های خمیده طاقی و گنبدی )طاق آهنگ، طاق و تویزه و نیم گنبد( 

 بهره گیری از قوس های مازه دار برای طاق ها و گنبدها 
 پی سازی با سنگ الشه

 گوشه سازی چوبی، سه کنج، ترمبه و فیلپوش در زیر گنبدها
 به کار گیری مصالح بوم آورد مانند: سنگ الشه، خشت و آجر، مالت گچ و ساروج

تزیینات
 گچ بری با خطوط شکسته و خمیده

 بهره گیری از کنگره ها و طاقنما در نمای ساختمان.

مسجد  از  تقلیدی  اسالم  اولیه  مساجد  طرح  و  الگو 
این  ساختن  برای  است.  مدینه  در  اکرم   نبی 
سنگ های  دادند  دستور  گرامی   رسول  مسجد، 
الشه را از نزدیک ترین کوه تهیه کرده و آنها را به صورت 
خشکه چین )بدون مالت( بر روی هم بچینند. ارتفاع 
در حالی که  مرد عرب  بلندترین  قد  به اندازه  دیوارها 
دست هایش را بلند کرده باشد، تعیین می شد. پوشش 
پوست  مانند  ساده  عناصری  از  آن  شبستان  سقف 
چهارپایان درست شده که همچون سایبانی در برابر نور 
شدید آفتاب بوده است. از نخل های خشک و درختان 
بی بار به عنوان ستون و تیر استفاده شد )شکل ١42ـ١(. 
مساجد اولیۀ منطقه خراسان با الهام از مسجد مدینه 
)مدینه النبی( در یک فضای چهارگوش با شبستانی در 
جهت قبله به وجود آمده و سقف تنها شبستان آن نیز 
با  باران  از آب  ایجاد سایبان و بعدها جلوگیری  برای 

مصالح ساده پوشیده شده است. 

4

3

5

2

١

١

١

قبله

١ـ ورودی 
2ـ اتاق های مسکونی

3ـ فضای سرپوشیده رو به قبله 

4ـ حیاط یا میانسرا
5ـ صفه جهت اقامت یاران و مستمندان 
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خراسانی،  شيوه  ساختمان های  اصيل ترين  از  يكی 
مسجد جامع فهرج است. اين مسجد در 2 كيلومتری 
يزد در فهرج قرار دارد وتک منارِگلی آن از فاصله دور 
هجری  اول  قرن  به  مسجدمربوط  می شود.بنای  ديده 
قمری است و مانند مساجد صدر اسالم دارای طرحی 
زمرة  در  احتماالً  و  می باشد  بی پيرايه  و  بسيارساده 
نخستين مساجدی است كه تاكنون در ايران شناخته 
شده است. سبک و شيوة معماری آن را بين شيوة پارتی 
وخراسانی می دانند. بنا تماماً از خشت ساخته شده است 

و پوشش نمای ديوارها از سيمگل١ و گل ريگ2  است. نقشۀ مسجد بسيار ساده و شبستانی سه دهانه دارد. در قسمت 
شمالی مسجد مناره ای از خشت و جدا از بنا ساخته شده است كه به مسجد راه دارد )شكل ١4٣ـ١ و ١44ـ١(.

شکل 143ـ1ـ مسجد جامع فهرج 

١ـ سيمگل: مالتی كه از ماسه و گل رس و اندكی گچ نيمكوب ساخته می شود و نمای ساختمان را با آن می پوشانند .
2ـ گل ريگ: مالتی است از تركيب خاك رس و ريگ روان كه برای اندود زيرگچ به كار می برند.

شکل 144ـ1ـ تصویر سه بعدی و برش مسجد جامع فهرج

برش تصویر سه بعدی

آرايه های  مسجد،  اين  جالب  ويژگی های  از  يكی 
گچبری شكنجی و پيچک های آن است كه همانند 
از  پيش  )دوره  تيسفون  در  كسری  كاخ  آرايه های 
گچ،  با  كه  ساسانی  درهای  نقش  می باشد.  اسالم( 
برروی ديوار شرقی نگاشته شده است، نيز جای تأمل 
يادگاری  می خواسته  مسجد  معمار  كه  گويی  دارد؛ 
بر جای گذارد  آيندگان  برای  زيبای كهن  از درهای 

١45ـ١(. )شكل 

شکل 145ـ1ـ آرایه های مسجد جامع فهرج 
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تاريخانه دامغان هم يكی از مساجد اوليۀ اسالمی )قرن دوم هجری قمری( و با شيوة خراسانی است. نقشه 
ساختمان بر پايه شبستان ستون دار است. يک صحن بزرگ تقريباً چهارگوش دارد كه در اطراف آن رواق هايی 
با طاق ضربی روی پايه های مدور قرار دارد. نقشۀ كلی مسجد ساده و مردم وار است وشبيه يک حياط اندرونی 
است. طرح كلی ساختمان و مصالح آن و نوع آجرچينی و ابعاد آجرهای قرمز رنگ و ستون ها شبيه بناهای 
ساسانی است. در ميان رواق های اطراف حياط، دهانه وسط نسبت به دهانه های ديگر ارتفاع بيشتری دارد. 
قوس های آن ابتدا بدون تيزه و صاف بوده اند و قوس های جناغی )تيزه دار( را بعدها زده اند )شكل ١46ـ١(.

مسجد جامع نايين نيز يكی ازمساجد شبستانی است. روی ستون های اين مسجد گچبری های زيبايی كار 
شده است. اين موضوع، امری است كه در شيوة خراسانی از آن پرهيز می شده است. به طور كلی پس از 
از چهره يافت می شود  اين مسجد، آميزه ای  اما در گچبری های  از چهره نگاری پرهيز می كرده اند،  اسالم 

)شكل ١47ـ١ و ١48ـ١(.

شکل 146ـ1ـ پالن و نما و سه بعدی تاریخانه دامغان  

شکل 147ـ1ـ پالن و تصویر خارجی مسجد جامع نائین 
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شکل 148ـ1ـ طرح های گوناگون گچبری در مسجد جامع نائین 

طرح اوليۀ مسجد جامع نيريز تنها شامل يک ايوان 
بوده و مسجد در اصل، شيوه خراسانی داشته است 
و بعدها ملحقاتی به آن اضافه و دارای شبستان شده 
كه  عقيده اند  اين  بر  كارشناسان  از  گروهی  است. 
اين مكان قباًل آتشكده بوده  است )شكل ١4٩ـ١ تا 

١5١ـ١(.

شکل 150ـ1ـ پالن اولیه مسجد جامع نیریز  

شکل 149ـ1ـ نمایی از ایوان مسجد جامع نیریز

شکل 151ـ1ـ پالن کنونی مسجد جامع نیریز
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مسجد جامع اصفهان كه مسجد عتيق هم خوانده می شود، گنجينۀ هنر ايران و يكی از افتخارات معماری اين 
سرزمين است. اثری كه نشانه های سيزده قرن تحول در فرهنگ اسالمی ايران را در خود گرد آورده است. طرح 
اصلی و ابتدايی مسجدجامع اصفهان، در سال ١56 هجری قمری، شبستان ستون دار بوده است. اين مسجد 

بزرگ، تاريخی كهن دارد و در دوره های مختلف، تغييرات كلی در آن داده شده است. 
قمری دگرگونی های  و ششم هجری  پنجم  در سده 
بنيادی در مسجد رخ داد و مسجد به مرور زمان به 
چهار  پس  اين  از  شد.  تبديل  ايوانی  چهار  مسجدی 
بنيادی  ويژگی های  از  يكی  مسجد  بودن  ايوانی 
مسجدسازی در ايران شد )شكل ١52ـ١ تا ١54ـ١(. 

شکل153ـ1ـ مسجد جامع اصفهان در دوره آل بویه        

ويژگی های شيوة خراسانی به طور كلی عبارت اند از:
 سادگی تا حد امكان

 استفاده از مصالح بوم آورد
 پرهيز از بيهودگی

 رعايت تناسبات انسانی و توجه به نيازهای انسان)مردم واری(

شکل 152ـ1ـ نمایی از ایوان مسجد اصفهان

شکل 154ـ1ـ مسجد جامع اصفهان، جای مسجد نخستین 
در سال 156 هجری قمری

شیوۀ رازی

شيوة رازی دومين شيوة معماری پس از اسالم در ايران است كه اوج آن در دورة سلجوقی بوده است. به دليل 
اينكه اولين بناهای اين شيوه در شهر ری )راز( احداث گرديده، به سبک رازی معروف شده است. 

تغييرات سبک های معماری روندی تدريجی و آرام دارد. شيوة رازی از زمان آل زيار، شروع شده و تا زمان 
حملۀ مغول ادامه داشته است. اين شيوه تمامی ويژگی های خوب شيوه های قبلی را به بهترين صورت  دارد در 
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شکل 156ـ1ـ تصویر سه بعدی خارجی مقبره امیر اسماعیل سامانی شکل 155ـ1ـ پالن مقبره امیر اسماعیل سامانی در دو ارتفاع

اين شيوه، نغزكاری شيوة پارسی، شكوه شيوه پارتی و دقت و ريزه كاری های شيوة خراسانی ديده می شود. آغاز 
شيوة رازی مربوط به شمال ايران است، اما در ری رواج می يابد و بهترين آثار در آنجا ساخته می شود. از آنجا 
كه هر شيوة جديد متأثّر از شيوه های قبلی است، لذا در آغاز، شيوه رازی بعضی از بناها مانند گور اميراسماعيل 
سامانی در بخارا و مزار و مناره ارسالن جاذب در نزديكی مشهد )گنبد خانه ای دوطبقه دارد( وجه مشتركی 

بين شيوه خراسانی و رازی دارند )شكل ١55ـ١ تا ١57ـ١(.

شکل 157ـ1ـ آرایه های مقبره امیر اسماعیل سامانی
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در شيوة رازی ساختمان هايی با كاركردهای گوناگون پديد آمدند؛ مانند آرامگاه های برجی ، ميل ها، مناره ها، 
مساجد، مدرسه ها و كاروانسراها و مواردی ديگر. آرامگاه های برجی در طرح های هشت گوش، شش گوش، 
چهار گوش، دايره و گرداگرد آنها پره دار يا ساده ساخته می شد. مقبرة دوازده امام يزد از نمونه های چهارگوش 

ساده و مقبره سلطان قابوس از نمونه های پّره دار است )شكل ١58ـ١(. 

شکل 158ـ1ـ پالن و برش مقبره دوازده امام یزد

شکل 159ـ1ـ مقبره سلطان قابوس

گنبد قابوس در اوايل قرن چهارم هجری قمری، در شهر گنبد كاووس ساخته شده است. اين برج مقبره يكی 
از شاخص ترين بناهای سبک رازی است. بدنه برج پره دار است و ده پشت بند همچون منشور مثلثی شكل 
گرداگرد استوانۀ آن را فرا گرفته اند. ارتفاع اين دندانه ها ٣7 متر تا زير گنبد است و با آجر ساده كار شده است. 
گنبد دو پوسته است. گنبد درونی خالی و نيم تخم مرغی و از آجر معمولی، و پوسته بيرونی گنبد مخروطی 

شكل است )شكل ١5٩ـ١(.

پالن برش 

برشپالنسه بعدینما
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در اين شيوه برخی از مسجدهای ستون دار به چهار ايوانی دگرگون شدند. نمونه آن مسجد جامع اصفهان 
است كه در شيوة خراسانی به گونه شبستان ستون دار ساخته شده بود و در قرن پنجم و ششم هجری قمری 

با شكل گيری گنبدخانه و ايوان ها به مسجد چهار ايوانی تبديل شد )شكل ١60ـ١ و ١6١ـ١(. 

درشيوه رازی ساخت طاق و گنبد بسيار پيشرفت كرد 
و گونه های قوس تيزدار برای طاق و گنبد به كار رفت. 
به جای طاق ساده آهنگ كه در شيوه خراسانی رايج 
كلنبو  طاق  كاربندی،  بخش،  چهار  طاق های  از  بود 
١62ـ١(.  )شكل  شد  بهره گيری  ترك  چهار  طاق  و 

گنبدها نيز به روش های گوناگون ساخته می شدند.

شکل 161ـ1ـ مسجد جامع اصفهان، شکل گیری گنبدخانه ها 
و ایوان ها در قرن پنجم و ششم هجری قمری

شکل 162ـ1ـ تصاویر سه بعدی از طاق  چهار بخش، و طاق کلنبو

شکل160ـ1ـ مسجد جامع اصفهان، نخستین تغییرات از 
نقشه شبستانی به گنبدخانه ای و چند ایوانی

طاق کلنبوطاق  چهار بخش

گنبدهای ايرانی صرف نظر از نوع فن و تكنيكی كه در 
ساخت آنها به كار رفته به دو دسته رك و نار تقسيم 

می شوند.
گنبدهای رك خود به سه دسته تقسيم می شوند:

1 گنبدهای هرمی
2 گنبد مخروطی
3 گنبد اورچين

گنبد گسسته رك نيز كه از ويژگی های معماری شمال ايران بود، به ری و سپس به مركز ايران انتقال می يابد. 
بهترين نمونه آن، گنبد يا ميل قابوس است. 
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شکل 167ـ1ـ مسجد جامع اردستان و گنبد دوپوسته آن

شکل 163ـ1ـ گنبد نار مدرسه 
چهارباغ اصفهان

شکل 164ـ1ـ گنبد رك هرمی 
مقبره حاج عبد الصمد  در نطنز

ـ گنبد رك اورچین  ـ1 شکل 165
در مقبره دانیال نبی

شکل 166ـ1ـ مقبره رك مخروطی 
در مقبره قابوس بن وشمگیر

گنبدهای خاگی كه از انواع گنبدهای نار هستند در بناهای مختلف ساخته شده اند. انواع گنبدهای دو پوستۀ 
پيوسته در بناهايی مثل مسجد برسيان و مسجد جامع اردستان و مسجد جامع زواره ساخته شده اند. نمونه كامل 
گنبد تركين با تويزه در شيوه رازی ساخته شد. نمونۀ آن گنبد نظام الملک در مسجد جامع اصفهان، گنبد مسجد 

برسيان و گنبد مسجد جامع اردستان می باشد )شكل ١67ـ١ و ١68ـ١(.

شکل 168ـ1ـ مسجد جامع اصفهان و گنبدهای آن

گنبد با طاق های باربر

گنبد خواجه نظام الملک با 8 ترك باربر

برش از گنبد دو پوستة پیوسته مسجد جامع اردستان
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در شيوه رازی به كيفيت مصالح توجه خاصی می شده 
است. ساختمان از بنياد و پای بست با مصالح مرغوب 
و  كوچک  )آجر(  پخته  خشت های  و  می شد  احداث 
بزرگ و نازك وضخيم نماهای بنا را می آراست. يكی از 
مصالح مهم در اين شيوه آجر پيش بُر است كه به گونه 
انواع  است.  می رفته  به كار  بی لعاب  يا  لعاب دار  سفال 
مستقيم  خطوط  كه  )نقش هايی  شكسته  نقش های 
دارند(، به روش های مختلف در اين دوره ايجاد شده 
است. گره سازی با آجر و كاشی يا گره سازی در هم از 
اين دوره آغاز می شود. در اين نوع گره سازی، قطعاتی 
از كاشی را به صورت نگين و يا ساده در ميان قطعات 
آجری به كار می بردند كه خود موجب جلوه و زيبايی 
می شده است. قديمی ترين نمونه اين كار در برج اتابک 
كرمان است كه قطعات كاشی به وسيله گچ دورسازی 
شده و سپس با گره سازی آجر، آن را تكميل كرده اند.
كاروانسرای شرف كه به رباط اشرف هم معروف است، 
يكی از نمونه های شيوة رازی است كه نزديک سرخس در 
محلی كه در گذشته نياز به ساخت يک كاروانسرا حس 
می شد، قرار گرفته است. طرح و نقشه بنا شامل دو حياط 
چهار ايوانی است. بنا تنها يک ورودی دارد كه شامل يک 
سر در زيبا و دو اتاق در طرفين آن و يک ايوان ورودی 
است كه به وسيلۀ داالن هايی به حياط اول می رسد. به طور 
كلی، محور اصلی بنا از جنوب شرقی به شمال غربی است 
و بنا باتوجه به جهت قبله ساخته شده است. پوشش های 
مورد استفاده از نوع طاق آهنگ است. يكی از كارهای 
بسيار خوبی كه در اين بنا انجام شده است، تأمين آب 

شکل 169ـ1ـ پالن کاروانسرای شرف

برای آن است . اين محل، اصالً آب روی گذر ندارد و به دليل 
دور افتاده بودن محل و عدم دسترسی به قنات، تأمين 
آب مشكل بوده است. بنابراين، آب خوردن را از آب باران 
تأمين می كردند. لذا در اين محل، پشت بام را شيب داده و 
ناودان های ُشره ای را به طرف حياط قرار می دادند. در زير 
ناودان ها، لگنچه هايی سنگی گذاشتند كه مجرای آنها آب 
باران را به آب انبار كاروانسرا هدايت می كرد. به اين ترتيب 
آب ساليانه مورد نياز از آب باران پشت بام ها تأمين می شد 

شکل 170ـ1ـ نمایی از کاروانسرای شرف)شكل ١6٩ـ١ و ١70ـ١(.

1ـ ورودی اصلی 
2ـ حیاط کوچک 

3ـ اصطبل
4ـ ایوان 

5ـ حجره 

6ـ ورودی حیاط بزرگ 
7ـ رواق 
8ـ ایوان 

9ـ محل اقامت خصوصی
10ـ حیاط بزرگ
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به دليل تنوع زياد آجركاری، رباط شرف را می توان موزه كار با آجر دانست. تنوع آجرهای مختلف در بنا، شكل 
ويژه ای به بنا داده است. در اين بنا می توان انواع آجرهای تراش دار، كتيبۀ َخطی آجری، طرح های هندسی 

گره سازی و.... را مشاهده كرد )شكل ١7١ـ١(.

شکل171ـ1ـ نقش های آجرکاری در کاروانسرای شرف

كم،  برجستگی  با  شكری«  »شير  گچ بری  است.  رفته  به كار  نيز  بسياری  گچ بری  گونه های  رازی  شيوه  در 
گچ بری »برجسته« با برجستگی بيشتر، گچ بری »ِزبره« با برجستگی بيشتر بدون ساييدگی گوشه ها و گچ بری 
»برهشته« با برجستگی زياد، نمونه هايی از گچ بری های اين شيوه است. گونه ديگر گچ بری كه در شيوه های 
ديگر كمتر به كار رفته است، گچ بری »گچ تراش«است. گچ را با رنگ های گوناگون به هم می آميختند و سپس 
گچ های رنگی را به تكه هايی با شكل ويژه می بريدند و همچون كاشی معّرق كنار هم می چيدند و نگاره ای را 

پديد می آوردند. نمونۀ اين در مشهد اردهال كاشان يافت می شود.

در مورد يكی از شيوه های گچ بری تحقيق كنيد و نتايج آن را به همراه تصاوير مناسب، به دوستانتان فعالیت
در كالس ارائه دهيد. 

از مهم ترين ويژگی های سبک رازی موارد زير است:
  پالن مستطيل شكل

  مصالح اوليه آجر
 ساخت ايوان با پالن مربع شكل 

  استفاده از طاق های جناغی )تيزه دار(
 ساخت گنبد و متعلقات آن )گوشواره و فيلپوش( بر پشت ايوان جنوبی

  ساخت زوج مناره بر ايوان جنوبی
 استفاده از تزيينات )گچ بری، آجركاری، گره سازی، كاشی خشتی(.
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شیوۀ آذری

پس از حملۀ مغول و ويرانی های بسيار، معماری ايران دچار ركود و سكون شد و آن همه تنوع و تزيين و 
هنرنمايی معماران گذشته در احداث گنبدها و ايوان های گوناگون خاموش شد، تا آنكه ايلخانان )جانشينان 
چنگيز در ايران( خواستند كه ويرانی های نياكانشان را بازسازی كنند، يا دست كم نياز پيدا كردند كه بناهايی 
همچون كاخ و خانه و گرمابه و... را در پايتخت خود داشته باشند. بنابراين معماران را به دربار خود فرا خواندند. 
به تدريج معماران گريخته و پراكنده كه هنوز حيات داشتند جمع شدند و معماري كم كم جان تازه ای يافت؛ 
شيوة معماری آذری پديد آمد و تا زمان صفويه ادامه يافت. به دليل اينكه اولين بناها در تبريز احداث گرديد 
به سبک آذری معروف است. سبک آذری خود به دو دوره قابل تفكيک است، دورة اول از زمان هوالكو و 
با پايتخت شدن مراغه و دورة دوم از زمان تيمور و با پايتختی سمرقند همراه است. در دورة دوم بود كه 
معماران بزرگی چون قوام الدين شيرازی و پسرانش غياث الدين و زين الدين شيرازی به كار مشغول شدند و 

ساختمان های بزرگی ساختند. دورة تيموری اوج معماری سبک آذری است.      
ويژگی های معماری دورة اول آذری عبارت اند از:

 ساخت بناهای عظيم
 توجه به تناسبات عمودی بنا

 ساخت ايوان با پالن مستطيل شكل
 تنوع در ايوان سازی

 استفاده از تزييناتی چون گچ بری، كاشی زرين فام و كاشی نقش برجسته.

ويژگی های معماری دورة دوم آذری عبارت اند از:
 ساخت ساقه )گلوگاه( بين فضای گنبد و گنبد خانه

 ايجاد سطوح ناصاف در تمامی بنا
 استفاده از تزيينات كاشی معرق )موزائيک كاری(.

در شيوة آذری شرايط و ويژگی های زمان تأثير بسياری داشت. در آن زمان نياز به ساخت بناهای گوناگونی بود 
كه بايد هرچه زودتر آماده می شد؛ از اين رو در روند ساختمان سازی شتاب می شد. بنابراين به پيمون١ بندی 
و بهره گيری از عناصر يكسان )مانند كاربندی در سازه و آرايه( روی آوردند. يكی از ويژگی های مهم معماری 
در اين شيوه بهره گيری بيشتر از هندسه در طراحی معماری است. در اين زمان، انواع نقشه با حياط های 
ميانی و به صورت چهار ايوانی برای مسجدها و مدرسه ها به كار رفت. مسجد جامع ورامين يكی ازنمونه های 
شاخص شيوه آذری است. در اين بنای چهار ايوانی سازه به دقت رعايت شده است و تزيينات و نماسازی بسيار 

خوبی دارد )شكل ١72ـ١(. 

١ـ پيمون: اندازه و مقياس. اندازه های مشخص و معينی كه در طرح تكرار شود. پيمون عرض در و شناخته شده به دو نوع پيمون كوچک به 
طول ١4 گره و پيمون بزرگ به طول ١8 گره است. 
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نقشۀ  بناهای اين دوره از تنوع خاصی برخوردار است. در دوره اول اين شيوه، نقشه تعدادی از بناها عالوه بر 
ويژگی های محلی، از نظر اندازه و ابعاد نسبت به شيوه های قبلی بزرگ تر ساخته شده است. برای مثال در ارگ 

عليشاه تبريز دهانه ايوان چهارگز از ايوان مدائن بزرگ تر است )شكل ١7٣ـ١(. 

شکل 172ـ1ـ مسجد جامع ورامین

 شکل 173ـ1ـ نقشه ایوان بزرگ  ارگ یا مسجد علیشاه و ساختمان های مجاور آن به همراه نمای کلی آن 

پالن

سه بعدی

برش

نما
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با  اغلب  و  چهارگوشه  نقشه های  با  و  برونگرا  به صورت  گذشته  همچون  آذری  شيوة  مقابر  از  زيادی  تعداد 
گنبدهای دو پوستۀ گسستۀ نار ساخته شده اند. مجموعۀ شاه زند سمرقند كه مزار تعداد زيادی از اميران 

از آن جمله است.  قرار دارد،  آنجا  تيموری در 

مسجد كبود تبريز آواز قوی شيوه آذری و در زمان 
خود به فيروزه اسالم نام آور بوده است. برخالف بيشتر 
مسجدها، حياط ندارد و به دليل سردی هوای تبريز، 
به گونۀ برونگرا ساخته شده است. دارای گنبدخانه ای 
است كه گرداگرد آن را شبستان ها فرا گرفته اند. نمای 
ساختمان با كاشی آجر )معّقلی( و كاشی تراش)معّرق( 
پوشيده شده است و كتيبه ای از شعر فارسی به خط 

نستعليق دارد )شكل ١75ـ١ تا ١77ـ١(. 

شکل 174ـ1ـ نمونه هایی از مقابر برونگرای شیوه آذری

شکل 175ـ1ـ پالن مسجد کبود تبریز

شکل 177ـ1ـ آرایه های گوناگون مسجد کبود تبریز  شکل 176ـ1ـ برش های مسجد کبود تبریز 
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ربع رشيدی در خارج از تبريز به وسيله خواجه رشيدالدين فضل اهلل در اوايل قرن هشتم هجری قمری ساخته 
شده است. رشيد الدين برای پيشرفت علم و صنعت طرح های مفصلی در نظر داشت و قبل از آغاز قرن هشتم  
هجری قمری به ساختمان يک شهر دانشگاهی دست زد. مدارك به جای مانده از ساختمان های بسياری 
چون كاروانسرا، دكان، حمام، آسياب، انبار، كارگاه رنگرزي، ضراب خانه و سی هزار خانۀ زيبا سخن می گويد. 
رصدخانه مراغه از بناهايی است كه در ابتدای اين شيوه ساخته شده و تاريخ ساخت آن قرن هفتم هجری 
مختلفی  واحدهای  است،  گرفته  صورت  رصدخانه  اين  با  ارتباط  در  اخيراً  كه  كاوش هايی  در  است.  قمری 
مشخص شده اند. اين واحدها عبارت اند از: ديوارهای سنگ چين نامنظم، ديوار منظم شمالی جنوبی، ديوار 
تاالر  پنج گانه،  دايره شكل  واحدهای  مراغه،  اصلی رصدخانه  و  برج مركزی  سنگ چين منظم شرقی غربی، 

سكودار چهارگوش، كارگاه ريخته گری و ساخت وسايل نجومی )شكل ١78ـ١ و ١7٩ـ١(.

سفت  با  همراه  نماسازی  آجركاری  رازی،  درشيوة 
نماسازی  و  پايدارتر  انجام می شد و ساختمان  كاری 
نخست  آذری،  درشيوه  اما  می آمد.  در  ماندگارتر  آن 
ساختمان با خشت و يا آجر و سنگ الشه يا كلنگی، 
سپس  می شد،  سفت كاری  نما  بدون  و  شتاب  با 
از  پوسته ای  با  يا  كه  افزوده می شد  آن  به  نماسازی 
با  يا  بود  و رگچين  ُگل انداز  و  آجر، گره سازی آجری 
گچ، اندود و نقاشی روی آن صورت می گرفت. كم كم 
از كاربرد آجر كاسته شد و جای آن را كاشی )سفال 
)مهری(  برجسته  نگاره  با  نگارين  سفال  و  لعاب دار( 

١80ـ١(. )شكل  گرفت 

شکل 179ـ1ـ رصدخانه مراغه شکل 178ـ1ـ ربع رشیدی

شکل 180ـ1ـ تصویر گچ بری مهری در گنبد کبود مراغه
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يكی ديگر از گونه های تزيينات شيوه آذری، كاشی تراش يا معرق بود كه تا پيش از آن كمتر به كار می رفت، 
اما در اين دوران بسيار پيشرفت كرد. در دوره دوم شيوة آذری، بهره گيری از كاشی هفت رنگ و كاشی خشتی 
در برخی ساختمان ها رايج شد. با شكوه ترين ساختمان شيوة آذری و شايد كل معماری ايران، گنبد سلطانيه 

در نزديكی زنجان است )شكل ١8١ـ١ و ١82ـ١(. 

ساختمان  اين  است.  شده  ساخته  قمری  هجري  نهم  قرن  در  جام  و  خواف  ميان  خرگرد،  غياثيه  مدرسه 
زيباترين مدرسۀ ايران است. معمار آن قوام الدين شيرازی و پس از او پسرش غياث الدين بوده است. ازنظر 
دقت و تنوع در نقشه و تزيينات بسيار قابل تأمل است. حجره های آن دو طبقه بوده، كاربندی ها، مقرنس ها و 

است)١8٣ـ١(. شگفت آور  آن  طاق بندی های 

برشپالن

شکل 181ـ1ـ پالن ، برش و تصویر سه بعدی آرامگاه الجاتیو 
در سلطانیه

شکل 182ـ1ـ آرایه هایی از خط بنایی در سلطانیه 

ـ1ـ پالن طبقه همکف و طبقه اول مدرسه غیاثیه خرگرد شکل 183
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در شيوه آذری دگرگونی هايی در سازة ساختمان رخ داد. برخی از بنا های اين شيوه با استفاده از قوس پنج و 
هفت ساخته شد. به مرور زمان در بعضی از آنها ترك هايی ايجاد شده و ضعف هايی در پايداری آنها مشاهده 
گرديد. به همين دليل شيوة ساخت اين نوع قوس ها به وسيله قوام الدين شيرازی و زين العابدين شيرازی اصالح 
شده و تكامل يافت.در اين شيوه از گنبدهای دو پوستۀ گسستۀ ناری بسيار بهره  بردند، چون عالوه بر پوشاندن 
ساختمان، پاسخي به جنبه شكلی و نمادين نيز بود. بسياری از ساختمان های خراسان دارای اين گنبد است. 
برای ساخت گنبد ديوارهايی در گرداگرد آن ساخته می شد و گنبد بر روی آن سوار می گرديد. اين استوانه 
بلند زير گنبد و يا اصطالحاً ساقه و گردن گنبد دو پوسته، »گريو« نام دارد. بلندای گريو گاه به ١0 متر 

می رسيد: مانند گنبد بارگاه مطهر حضرت امام رضا  )شكل ١84ـ١(. 

سيد  آرامگاه  مانند  بردند.  بهره  ساختمان ها  برخی  در  نيز  پيوسته  پوستۀ  دو  گنبدهای  از  آذری  شيوة  در 
ركن الدين و مسجد ازيران در استان اصفهان و برخی ديگر. آرامگاه سيد ركن الدين نزديک مسجد جامع يزد 
دارای گنبدخانه ای چهار گوشه و به صورت دو پوستۀ پيوسته است و در پوسته درونی آن تزيينات زيبايی 

وجود دارد )شكل ١85ـ١(. 

شکل 184ـ1ـ نمونه هایی از گنبدهای دوپوسته گریودار 

شکل 185ـ1ـ برش گنبد و نقوش تزیینات پوسته زیرین آن در آرامگاه سیدرکن الدین در یزد
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است. اين  شده  نهاده  بنياد  هشتم  قرن  در  آن  پيرامون  ساختمان هاي  و  اردبيلي  صفي الدين  شيخ  آرامگاه 
مجموعه داراي چهار حياط است؛ حياط باغچه )بزرگ ترين حياط(، حياط بزرگ كه مجموعه بناهاي اصلي 
دور آن قرار دارد، حياط كوچک فضايي بين دو حياط باغچه و حياط بزرگ، و حياط جنوبي يا شهيدگاه. برخي 
از فضاهاي مهم اين مجموعه عبارت اند از: مقبرة شيخ صفي، مسجد جنت سر، چيني خانه، شاه نشين، مقبره 

شاه اسماعيل  و چندين فضاي ديگر )شكل ١86ـ١(. 

در مورد انواع قوس هاي ايراني تحقيق كنيد و پس از جمع آوري نمونه هاي آنها، نتيجه را در كالس ارائه تحقیق کنید
دهيد. 

درمورد ديگر نمونه هاي معماري شيوة آذري تحقيق كنيد و نتايج آن را به همراه تصاوير به دوستانتان تمرین
در كالس ارائه دهيد. 

شکل 186ـ1ـ نقشه آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

١ـ ورودی
2ـ حياط باغچه

٣ـ حياط كوچک
4ـ حياط بزرگ 

5ـ مسجد جنت سر
6ـ چينی خانه
7ـ قنديل خانه

8ـ مقبره شيخ صفی الدين
٩ـ شهيد خانه

١

2

٣4

5

6
7

8
٩
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شیوۀ اصفهانی 

در اوايل قرن دهم هجری قمری سبک اصفهانی رونق 
گرفت و تا اواسط دورة قاجار ادامه يافت. اين شيوه 
در دوره حكومت هايی چون صفويه، افشاريه، زنديه و 
قاجاريه، رواج داشت و بنا های معروف فراوانی مانند 
چهل ستون، عالی قاپو و مسجد امام اصفهان را از خود 

به جای گذاشت.
شيوه اصفهانی نام آخرين شيوة معماری سنتی ايرانی، 
و تزيينی ترين سبک آن است. اين شيوه كمی پيش از 
روی كار آمدن صفويان از زمان قره قويونلوها آغاز شده 
و در پايان روزگار محمد شاه قاجار، دوره نخست آن 
به پايان می رسد. دورة دوم آن زمان پسرفت )انحطاط( 
اين شيوه است كه در واقع از زمان افشاريان آغاز گرديد 
و در زمان زنديه دنبال شد. پسرفت كامل اين شيوه از 
زمان محمد شاه قاجار شروع شد و در دگرگونی های 
به آن آشكار شد.  نزديک  تهران و شهرهای  معماری 
ايران در شهرهايی كه به دور  البته در گوشه و كنار 
ارزشمندی ساخته  بودند، ساختمان های  روند  اين  از 
قاجار ساخته  زمان  كه  زيبايی  خانه های  به ويژه  شد؛ 
جانشين  شيوه ای  ديگر  پس،  آن  از  ولی  است.  شده 
شيوة اصفهانی نشد و با اينكه تالش شد كه اين رشته 
پيوسته در ايران پاره نشود، ديگر معماری آن سير و 

روند تكاملی پيشين را پی نگرفت.
عباس  شاه  قمری  هجری  يازدهم  قرن  ابتدای  در 
صفوی، اصفهان را به پايتختی برگزيد. قبل از اصفهان، 
شاه  و  بود  صفوی  پادشاهان  پايتخت  قزوين  شهر 
طهماسب اول جانشين شاه اسماعيل، كاخ بزرگی در 
قزوين با پوشش كاشی معّرق ساخت كه عالی قاپو نام 
داشت، اما بر اثر زمين لرزة شديد به كلی ويران شد. 
و  مردی جسور  كه  اسماعيل  با شاه  حكومت صفوی 
متهّور بود شروع شد. در عهد او بسياری از هنرمندان و 
صنعت گران به دربار او آمدند و بناهای بسياری ساخته 
حكومت  ابتدای  در  شدند.  خراب  آنها  اغلب  كه  شد 
تيموری دنبال می شد.  از دوران  صفوی، شيوه آذری 

كشورهای  با  صفوی  پادشاهان  كه  آن  از  پس  ليكن 
اروپايی و كشورهايی كه در همسايگی و نزديک ايران 
بودند مانند هند و تركيه كنونی ارتباط برقرار كردند، 
تجمل و زيباپرستی و جالل و شكوه را در بناهای ايرانی 
به كار بردند، به همين جهت، بر تزيينات بناها از هر 

افزودند. لحاظ 
معماری صفوی  زرين  اول، عصر  عباس  با ظهور شاه 
و  غرور  و  هنر  به  او  وافر  عالقه  به علت  شد.  آغاز 
كه  ثروتی  كمک  با  و  داشت  كه  بلندپروازی هايی 
فراهم كرده بود، دوران تازه ای در معماری ايران آغاز 
گرديد. اين دوره ازمعماری گرچه درخشان ترين عصر 
معماری نبود، ولی عصر اعتالی آخرين نمايش معماری 
بناهای بسيار و  ايران است. شاه عباس  دورة اسالمی 
گوناگونی به ويژه كاروانسراهای متعددی را در سراسر 
در  بود،  پايتخت  اصفهان  چون  و  كرد  احداث  ايران 
آنجا آبادانی بسيار ايجاد كرد. در زمان او ميدان بزرگ 
مركزی اصفهان كه نقش جهان نام دارد، ساخته شد 
است.  جهان  و  ايران  معماری  ازشاهكارهای  يكی  كه 
اين ميدان عالوه بر بناهای زيبايی كه در اطراف آن 
ساخته شده محل رژه و نمايش های گوناگون در اعياد 

است. بوده  ويژه  روزهای  و 
ويژگی های مهم معماری شيوة اصفهانی عبارت اند از:

  ساده شدن طرح ها در بيشتر ساختمان ها، )فضاها 
مربع و يا مستطيل هستند(

پس رفتگی  و  پيش آمدگی  ساختمان ها  حجم  در   
كمتر شد، ولی از اين شيوه به بعد ساخت گوشه های 

پخ در ساختمان رايج تر شد.
و اندازه های  عناصر  از  بهره گيری  و  پيمون بندی   

شد. دنبال  ساختمان  در  يكسان 
 به كارگيری مصالح مرغوب و بادوام در ساخت بناها
كاشی  مانند  بناها  در  تزيينات  انواع  از  استفاده   
خشتی، هفت رنگ، مقرنس كاری ، يزدی بندی، كاربندی 

. و...  يا رسمی بندی 
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اثر آن بر  ايران به آن توجه می شده، نشست كلی ساختمان و  يكی از ويژگی های سازه ای كه در معماری 
نماسازی بوده است. در شيوة اصفهانی نيز به اين موضوع توجه می كردند و سعی بر آن بوده است تا نازك كاری 

و سفت كاری ساختمان، با هم چفت و بست شوند.
در اين شيوه همه گونه های طاق و گنبد به كار برده شد. گنبد های گسسته ميان تهی در بيشتر ساختمان های 
اين شيوه به زيبايی ديده می شوند، مانند گنبد مسجد امام اصفهان، گنبد مدرسه چهار باغ، گنبد مدرسۀ 

آقا بزرگ كاشان، و نمونه هايی ديگر. 
معماران گذشته هر ماده ای را به شكل نخست خود به كار می بردند. 
برای نمونه آجر را بدون تراشيدن به كار می بردند. در شيوه اصفهانی 
برخی مصالح را نخست دگرگون كرده و سپس به كار می بردند. كه اين 
روش، كيفيت ساختمان را پايين می آورد و به فن ساختمان نيز آسيب 
می زند. برای مثال از آجر آبساب يا آجرتراش استفاده می كردند و چون 

آجرها را می تراشيدند درز ميان آجرها در آجرچينی كم می شد. 
در شيوة اصفهانی از همه تزئينات پيشين بهره گيری شد. البته بيشتر از 
كاشی خشتی هفت رنگ به جای كاشی تراش )معّرق( استفاده شد. برای 
نمونه، در مسجد امام اصفهان، سردر آن كاشی تراش است كه شاهكار 
كاشی كاری است. ولی در نماهای درونی آن چون روند ساخت به درازا 

كشيده شد، كاشی هفت رنگ كار شده است )شكل ١87ـ١(.
مدرسة چهارباغ اصفهان

شکل 187ـ1ـ برخی از نقوش معّقلی به کار رفته در مدرسه چهار باغ اصفهان 
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بيشترين دستاوردهای اين دوره را شايد بتوان در شهرسازی پيگير شد، چرا كه اين دوره مجموعه های شهری 
قابل توجهی را برای آيندگان به جا گذاشته است. بهترين و عالی ترين مجموعه های شيوه اصفهانی در ميدان 
بازار  و  قاپو، سر در  امام، مسجد شيخ لطف اهلل، عمارت عالی  اين ميدان، مسجد  قرار دارد. در  نقش جهان 
قيصريه قرار دارند. هر كدام از اين بناها، خود شامل مجموعه هايی در اطراف خود هستند كه در عهد صفوی 
كاربردی مستمر داشته اند. كاخ عالی قاپو و ملحقات آن شامل ساختمان توحيد خانه و كاخ چهل ستون و… 
مجموعه ای است بسيار ديدنی كه همگی سبک و شيوه اصفهانی دارد. مجموعۀ گنجعلی خان در كرمان هم 

نمونه ديگری از اين شيوه است )شكل ١88ـ١(.

در  هم  هنوز  كه  آن  شكوهمند  آثار  و  دوره  اين  بارز  مظاهر  از 
سرتاسر ايران نمود دارد، از دو مورد می توان ياد كرد. يكی شبكه 
مي كرد،  وصل  هم  به  را  كشور  مختلف  نقاط  كه  بود  راه هايي 
در  كه  راه ها  فواصل  در  بزرگ  كاروانسراهای  ساختن  ديگری  و 
از  بود.  آمده  فراهم  رفاه مردم  و  آنها همه گونه وسايل آسايش 
برد:  نام  را  زير  موارد  می توان  دوران  اين  كاروانسراهای  جمله 
كاروانسرای شبلی در راه ميان تبريز ـ ميانه، كاروانسرای خان 
خوره در راه ميان شيراز ـ آباده و كاروانسرای زين الدين در راه 

يزد ـ كرمان. بين 

شکل 188ـ1ـ میدان نقش جهان اصفهان

شکل 189ـ1ـ کاخ عالی قاپو در اصفهان
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كاخ ها و بستان های زيبا و خوش منظر نيز يكی ديگر از نمونه هايی است كه در اين دوران مورد توجه بوده است. 
از جمله آنها می توان موارد زير را برشمرد: كاخ چهل ستون در قزوين،  باغ فين كاشان، كاخ هشت بهشت در 

اصفهان )شكل ١٩0ـ١ و ١٩١ـ١(.

نمای کلیسایت پالن

شکل 190ـ1ـ کاخ هشت بهشت در اصفهان

پالن طبقه همکفپالن طبقه اول
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از ديگر آثار و بناهای سبک اصفهانی می توان به موارد زير اشاره داشت: مدرسۀ چهارباغ اصفهان يا مدرسۀ 
مادرشاه، مدرسه خان شيراز، پل خواجه در اصفهان )شكل ١٩2ـ١ و ١٩٣ـ١(

شکل 191ـ 1ـ کاخ چهل ستون در اصفهان

برش

پالن 

شکل 193ـ1ـ آرایه های معقلی در مدرسه چهارباغ اصفهان شکل 192ـ1ـ نقوش چند نوع کاربندی در مدرسه خان شیراز

نمونه هاي شاخص مدرسه، مسجد، پل، و ساير بناهاي شيوه اصفهاني را پيدا كنيد و آنها را در كالس فعالیت
معرفي نماييد.
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جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان پودمان
)فصل(  

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
نتایج)کیفیت( 

استاندارد
)شاخص ها، 

داوری، 
نمره دهی(

نمره

سبک هاي 
معماري داخلي

بررسي سبک هاي 
معماری داخلی در 

جهان

ـ شرح ويژگی های 
شاخص در سبک های 
معماری داخلی چين، 
ژاپن، هند، يونان، رم، 
مصر و سرزمين های 

اروپايی در صدر 
مسيحيت 

ـ تجزيه و تحليل  
شيوه های شاخص 
معماری و معماری 
داخلی ايران با ذكر 

نمونه های بارز

باالتر از حد انتظار
 بيش از 84 

درصد موارد را 
انجام دهد.

٣

در حد انتظار
60 تا 84 درصد 
موارد را انجام 

دهد.
2 بررسي سبک  هاي 

معماری ايرانی

كمتر از 60 درصد پايين تر از انتظار
موارد را انجام 

دهد.
١

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از ٣

نمره پودمان از 20


