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  داخلیتاریخ معماري و تزئینات 

  معماري داخلی در جهان سبک هاي

  معماري داخلی در چین

سبک معماري داخلی چین، از دیگر سبک هاي مهم و تاثیرگذار در حوزة معماري است. معماري چین مانند 

سایر هنرهاي آنها از گستردگی و تنوع فراوان برخوردار است. آثار معماري آنها گاه به سبب استفاده از مصالح 

د، ولیکن آنچه از این آثار باقی مانده، گویاي این حقیقت است که آثار چین در حد کم دوام از بین رفته ان

، ژاپن جمله از دنیا مختلف کشورهاي بر معماري این ثیرمعماري مصر و بین النهرین و ایران باستان است و تا

ائز اهمیت است. ح اروپا هجدهم و هفدهم قرن در مطرح سبک عنوان به حتی و مالزي سنگاپور،، کره

در معماري چین پیوند و وحدت با طبیعت وجود دارد. ذهن چینی به کلیات و مجردات بی اعتنا است و 

کششی ژرف به پدیده هاي طبیعی و تصاویر شاعرانه دارد. براي وي، طبیعت عرصۀ شکفتگی همۀ پدیده هاي 

ه دنبال درك راز نهفته در پس چهرة ملموس و مشهود است که ارتباطی مستقیم با عواطف انسان دارد و ب

ظاهري جهان است. در چین به دلیل شرایط آب و هوایی مرطوب، ساخت بناها با مواد و مصالحی چون سنگ 

کاخ ها و ، و آجر مورد توجه نبود و چوب مهم ترین مصالح معماري به شمار می آمد. چینی ها معابد بودایی

اغلب با چوب و با سقف شیروانی از جنس سفال می ساختند که خانه ها را به صورت یک تا چند طبقه و 

شکل کلی آنها تقریبا مشابه هستند.

تنوع خانه ها درً چین فراوان است؛ اما از میان چندین الگوي مهم خانه می توان به این موارد اشاره کرد: در 

ط واقع شده اند. بام هاي این مناطق شمال و شرق چین حیاط در وسط قرار دارد و اتاق ها در چهار طرف حیا

خانه ها شیب دار هستند. این الگوي خانه معموال داراي دو بخش عقب و جلو است. بخش جلو مربوط به بخش 

که حیاط از  خدماتی است. دروازة اصلی ورود به حیاط در داخل توسط دیواري حفاظت می شود، به طوري

انجام تشریفات خانوادگی و پذیرایی از مهمانان عالیقدر است داخل خانه از نظر پنهان است. تاالر میانی محل 

و اتاق هاي چهار طرف روبه روي حیاط قرار دارد و به وسیلۀ راهرو به یک دیگر متصل می شود. تاالر اصلی 

زیر یک بام شیب دار با قرنیزهاي برآمده ساخته شده است که در آن یک شبکۀ نگه دارنده و ستون هــاي 
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رفته است. این الگو، با حیاط وسیع چهار گوش، محیط آرام و صمیمی و گل ها و درختان قشنگ قرارگ، چوبی

  .فضاي زندگی بسیار ایده آلی محسوب می شود، و منظم

  رعایت اصول فنگ شویی

اصول فنگ شویی یک فلسفه و فن باستانی در چین است و براي پیداکردن دکوراسیون مناسب و چیدمان 

تمان ها استفاده می شود تا بهترین اثر را بر سالمتی، شادي، موفقیت، هماهنگی و به درست اشیاء در ساخ

. طور کلی انرژي مثبت داشته باشد

فنگ شویی هنر و علم زندگی متعادل و هماهنگ بین انسان و طبیعت پیرامون اوست. عناصر مهم در فنگ 

ی پرهیز از انباشتگی و بی نظمی و اصل مهمترین اصل فنگ شوی .شویی: آب، آتش، خاك، چوب و فلز هستند

دکوراسیون به سبک چینی، دکوراسیونی خلوت و ساده است. ، در واقع.دیگر دقت در رنگ محیط اطراف است

در اصول فنگ شویی به چوب بسیار بها داده شده است و به عنوان عنصر ثروت از آن یاد می شود. در این 

بت نیز باعث توقف جریان انرژي می شوند. بر اساس اصول فنگ سبک تاریکی، بی نظمی، گرد و خاك و رطو

شویی در ساخت خانه ها باید از راهروهاي باریک و بلند اجتناب شود و اتاق ها در خط مستقیم قرار نگیرند و 

این عقیده وجود دارد که در آپارتمان ها و خانه هایی که داراي گوشه ها و زوایاي تیز هستند، جریان انرژي 

  .وش می شودمخد

 رنگ

رنگ هاي اصلی کاربردي در این سبک مشکی، طالیی، زرد و قرمز هستند. در دکوراسیون چینی رنگ  1

قرمز به ویژه براي اتاق نشیمن از جایگاه ویژه اي برخوردار است؛ زیرا رنگ قرمز در فرهنگ چینی نماد 

خوشبختی و موفقیت هاي بزرگ است.

ي مهم و پرکاربرد در فرهنگ چین و به تبع آن در دکوراسیون داخلی به رنگ هاي زرد و سبز نیز از رنگ ها

  .سبک چینی هستند

 موتیف و نمادهاي مهم در چین
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از نمـادهاي مـهم کشـور چـین اسـت و نشان دهندة قطب هاي مختلف و » یین و یانگ« نماد 1

یین و « یین بد است، بلکهتضادهاي جهان و مکمل هم هستند. البته این بدان معنا نیست که یانگ خوب و 

براي تعادل هستی الزم هستند. شب و روز یا زمستان و تابستان، بخشی از چرخۀ هستی هستند. وقتی » یانگ

برقرار باشد، تعادل و احساس خوبی به وجود می آید. این دیدگاه باعث ایجاد تعادل » یین و یانگ« تعادل بین

ت و سعی شده در رنگ و عناصر و اجزا این تعادل و وحدت در کلیت فضاهاي خارجی و داخلی چین شده اس

درخت خرمالو، ، از دیگر نمادهاي مهم چین می توان به اژدها، ببر، ماهی، درخت کاج، درخت هلو ایجاد شود.

.عود، آینه و غیره اشاره کرد، چتر، بادبزن، فلوت، ناقوس، بامبو، پل

 در فضاهاي داخلی و خارجی )هاپارتیشن ها و پانل (انواع جداکننده هاي چوبی 

نمیکردند و در عوض از کاغذ و پارچه در فضاي خارجی و  ساختمان هاي چینی در گذشته از پنجره استفاده

از پارتیشن هاي حکاکی شده متخلخل در فضاي داخلی استفاده می شد که امکان نورگیري و گردش هوا و 

ردهاي مختلف را مهیّا می ساخت. این پارتیشن ها در جابه جایی و انعطاف پذیري فضاي داخلی براي عملک

فضاهاي معاصر نیز استفاده می شوند. بعضی از پانل هاي چوبی در محوطۀ خارجی و داخلی با طرح قطاعی از 

.دایره یا به شکل نعل اسب هستند

کاغذ و یا پارچه اي شاید بتوان باشکوه ترین هنر چینی را خوشنویسی دانست. آنها با استفاده از قلم مو، روي 

ابریشمی می نویسند. بعد از خطاطی، دومین هنر مهم چینی ها، نقاشی است. حتی امروز هم در چین، آبرنگ 

  .طرفداران بسیاري دارد. بعد از نقاشی می توان به هنر مجسّمه سازي اشاره کرد

  معماري داخلی در ژاپن

رگذار در حوزة معماري داخلی محسوب می شود. سبک معماري داخلی ژاپنی، از اصلی ترین سبک هاي تاثی

داراي هویت تعریف شده و مشخصی از ویژگی هاي سبکی،از کلیّت فرم ، این سبک با قدمتی چند هزارساله

  .خارجی تا فضاي داخلی و مبلمان و عناصر داخلی است

سقف شیب دار در آنچه که به عنوان خانه و سبک ژاپنی در حوزة معماري مطرح است، خانه هاي چوبی با 

شکل ، در معماري سنتی ژاپنی، معماري بر روي سطح زمین توسعه می یابد؛ به همین خاطر.میان باغ است

ساختمان از شکل عناصر طبیعی پیرامون خود تاثیر می پذیرد. سلسله مراتب فضایی در خانه ژاپنی به گونه 

به سمت فضاي ، ن اینکه جدایی فضا را درك کنداي نرم و سیّال و با حداکثر پیوستگی رخ می دهد و ناظر بدو
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آهک و مرمر سفید بودند و در دوره هاي معاصر، انواع سنگ ها در طراحی ، مصالح عمده بناهاي سنتی یونان

داراي رنگ هایی با تونالیته هاي طوسی، رنگ  اغلب این مصالح نوین، نماها و فضاهاي داخلی استفاده شده اند.

با الگوبرداري ، و کم رنگ هستند. مصالحی که معموال در سبک کالسیک براي کف استفاده می شودهاي خنثی 

 از معماري سنتی یونانی، مواد طبیعی چون سنگ و چوب هستند که در سطوح بزرگ و یک دست به چشم

.میخورند

 مجسمه سازي

از مصالح بسیار خوبی که در  یکی.استفاده از مجسمه سازي از اصلی ترین ویژگی هاي معماري یونان است

یونان و کوه هاي منطقه یافت می شود، مرمر است که در دکوراسیون داخلی و مجسمه سازي استفاده می 

   شود.

 معماري داخلی در رم

میدانند. آنچه امروزه ما به عنوان معماري رم می  میالدي 476قبل از میالد تا  753تاریخ رم را معموال از 

ساختمانهاي بزرگ عالقه مند بودند؛ بنابراین نیاز به  رمیها به .به همین دوره تاریخی استشناسیم، مربوط 

مصالح پایدار و محکم داشتند. آنها به سبب داشتن سیمان پوزوالن )گونه اي خاکستر آتشفشانی ریزدانه است 

ابتدا طاق هاي نیم  رمیها که در ساخت بتن کاربرد دارد(، موفق به ساخت بناهاي مطلوب و مقاومی شدند.

پدید آوردند؛ سپس با روش مبتکرانه به  دایره اي )طاق آهنگ( که از نظر سازه اي ایستایی زیادي ندارند، را

.طاق مرکب یا متقاطع که عبارت از دو طاق آهنگ عمود بر یکدیگر است، دست یافتند

طاق ، حمام هاي همگانی میدان ها، ا،تئاتره آبراه ها،، تمدن شهرگراي رمی با ساخت سدها، پل ها، جاده ها

.هاي پیروزي و سنگ فرش راه ها آثار ماندگاري در جهان به وجود آوردند

نوع، اصلی ترین آنها  3خانه هاي رم، از مهم ترین بناهاي معماري رم هستند که چند نوع مختلف داشتند که 

هستند که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود.

 ارتمانیخانه هاي آپ

ساختمان ها افرادي از قشر  مردم عادي در خانه هایی به شکل بلوك هاي آپارتمانی زندگی می کردند. این

کیفیت این ساختمان ها به عنوان فضاي زندگی پایین بود و .متوسط و فقیر جامعه را سامان می بخشیدند
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اتاق ها داراي مالک و یا اجاره اي بودند. مصالح آنهااز چوب، گل، آجر و بعدها با بتن هاي  .آب نداشتند

متر بود. طبقه همکف این خانه ها معموال مغازه بود و  20حدود اولیه ساخته می شدند. ارتفاع آنها در 

.کاربري تجاري داشت

  هاي حیاط دار ثروتمندان خانه

اصلیترین فضاي  تاالر فضاي بازي بود که یا میان»آتریوم «بزرگ و باشکوه بود. ، خانه ثروتمندان و قشر مرفه

میداد. این فضا که در دوران معاصر نیز کاربرد دارد، بیشترین استفاده را به منظور تعبیه  ا را تشکیله هخان این

به نظر برسد. این فضا  نور الزم و تهویۀ داخلی داشت. آتریوم معموال داراي مبلمان کمی بود تا فضا بزرگ تر

 داراي سقف مربعی در مرکز بود که در طرفین شیب داشت و آب باران را به سمت حوض مرکزي هدایت

 اتاق ناهارخوري، اتاق کار، آشپزخانه، رواق و، خوابها ا داراي فضاهاي مختلفی مانند اتاقه هخان میکرد. این

خانه تنها به عنوان یک خانه نبود بلکه به عنوان  اربري اینک.ا مجزا بوده هخدم اتاقهاي باز متعدد بود. ورودي

 کفسازي، یک مکان تجاري نیز کاربرد داشت. خانۀ ثروتمندان داراي تزییناتی مانند نقاشی هاي دیواري فرسکو

سرستونهاي کورنتین  سرستونهاي یونانی مانند ستونهایی با، گلدان مجسمه، انواع ظروف تزیینی، موزائیکی،

  .بود

 هاي ویالیی انهخ

تابستان ساخته می  ویالهاي رم در حومه شهر و روستاها براي ثروتمندان به خصوص براي استفاده در ایام

سفال سازي و تربیت اسب ، شدند. این ویالها در اقتصاد رم اهمیت داشتند و به عنوان مراکز استخراج معدن

، در ویال باغ ها اهمیت فراوان داشت. در این دوره نیز کاربرد داشتند. به دلیل حضور طبیعت در رم باستان،

کاشت درختان متقارن و هندسی رایج بود. این باغ ها شامل مجسمه هایی از خدایان و قهرمانان اساطیري 

رمی، فواره ها و استخرها بوده است. گیاهان در رم به حالت طبیعی پذیرفته نبودند و در شکل گیاه تغییراتی 

ین سنت بعدها در دیگر شهرهاي اروپا ادامه یافت.میکردند. ا ایجاد

  برخی از ویژگی هاي اصلی سبک کالسیک رم

منشأ عناصر و اجزاي داخلی و مبلمان هاي رم در معماري یونان است؛ بنابراین بسیاري از ویژگی هاي معماري 

ت بیشتر و با مهارت و تکنیک یونانی را دارد. فضاهاي داخلی رم در ابتدا ساده بودند و به مرور زمان با جزئیا

آن را تکامل بخشید و ، هاي دقیق تر ساخته شدند. می توان گفت که معماري رم در امتداد معماري یونان
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باعث گسترش آن در کشورهاي مختلف دنیا شد. از این رو، ویژگی هاي معماري یونانی از جمله تأکید بر 

، انواع ظروف )سبک ایونیک، دوریک و کورنتین( ون هاي یونانیتعادل و نقطه کانونی، ست، ارتفاع، اهمیت تقارن

یونانی و نمادهاي یونانی در رم باستان به کارگرفته شدند و تا دوران معاصر نیز جزو ویژگی هاي سبک کالسیک 

پله هاي مارپیچ نیز به وفور در فضاهاي داخلی ساخته می شدند. اصلی ترین مصالح رم، .رم محسوب می شوند

.آجر و بتن هستند، )به خصوص سنگ مرمر( سنگ

 رنگ

، سیاه، زرد، در رنگ نیز معماري رم از معماري یونان تبعیت می کند. از جملۀ این رنگ ها، سفید، آبی سیر

سبز و تونالیته هاي از قهوه اي مایل به قرمز هستند. در معماري رم کلیه فضا از سقف تا دیوارها و کف سرشار 

در فضاهاي به شیوه نئوکالسیک .از نقاشی هاي دیواري فرسکو و یا موزائیک کاري استاز رنگ با استفاده 

یونانی لزوما از این رنگ ها استفاده نمی شود و بیشتر از رنگً سفید و تونالیته هاي از رنگ هاي خاکستري 

.استفاده می شود

 نمادهاي رم

شیوة گیاه تزیینی ، میروند. با این حال نیز به کار موتیف و نمادهاي یونان که پیشتر اشاره شدند، در معماري رم

استفاده از انواع گیاهان در اشکال و نمادهاي تزیینی در سبک رمی رایج .یا گیاه آرایشی در رم راي جتر است

روزیت یا ، است. برخی از این گیاهان عبارت اند از: برگ کنگر، برگ نخل، زیتون، تاج گل، طناب پیچ خورده

  .گلها برگهاي ي ازطرح دایره ا

  

 معماري داخلی در مصر

سال طول  2800در اطراف رود نیل شکل گرفت و حدود ، سال پیش 5000حدود ، یکی از تمدن هاي تاریخی

کشید. آثار این دوره تاریخی تا امروز به عنوان میراثی از مصر باستان باقی مانده است.

جه به مصالحی که در ساخت آنها به کار رفته است، به طور آثار معماري به جامانده از تمدن مصر باستان باتو

کلی به دو دسته تقسیم می شوند؛ دستۀ نخست، بناهایی هستند که مصالح به کار رفته در آنها آجر نپخته 

بوده است. از این نوع آجر در ساخت خانه هاي مصري در طول تمدن هاي فراعنه تا دورة اسالمی استفاده می 
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  سبک هاي معماري داخلی ایران

جهان ، معماري ایران در طول تاریخ از تداوم کم نظیري برخوردار بوده است. این هنر بیان کننده نحوة اندیشه

بینی، باورها و اعتقادات مذهبی و سنت هاي مردمان این سرزمین است. معماران ایران باتوجه به موقعیت 

پهناور در ابداعات و نوع آوري ها راه ترقی را پیموده اند و در ایجاد انواع اقلیمی و جغرافیایی این سرزمین 

طاق ها، ایوان ها، طاق نماها، محراب ها، مناره ها، بادگیرها و تزیینات گوناگون بنا در هر عصر و دوره اي 

آنها در طول تاریخ  شاهکار هاي فراوانی به وجود آورده اند. بناهاي تاریخی و آثار باستانی که شمار بسیاري از

در اثر عوامل طبیعی و جنگ از میان رفته است، نتیجۀ سال هاي متمادي کار و کوشش استادکاران و معماران 

بوده است. این آثار ارزشمند معرف فرهنگ و تمدن، دستاورد تالش هنرمندانی است که با اعتقاد و ابتکار 

دوران اسالمی، مشتاقانه تالش کرده اند. درتکامل و توسعه هر چه بیشتر معماري، به ویژه در

فرم ، معماري ایرانی داراي ویژگی هاي منحصربه فردي است. از جمله آنها می توان به محاسبات بسیاردقیق

ایوان هاي رفیع، ، رعایت مسائل فنی و علمی در ساخت سازه ها، طراحی هاي خاص و مناسب درست پوشش،

خصلتی که در معماري ایرانی بیشتر شایسته پرداختن  وه بر این ویژگی ها،ستون هاي بلند و... اشاره کرد. عال

است و گوهر معماري ایرانی محسوب می شود، منطق ریاضی و عرفانی آن است. درون گرایی و گرایش معماران 

ل، از دیرباز جزء منطق ایرانی بوده است. براي مثا …ایرانی به سوي حیاط ها، گودال باغچه ها، هشتی ها و

پیش از ساخت 

نخستین بار  ولی، تخت جمشید، صدها ایوان و شبستان در سراسر جهان متمدن آن روزگار ساخته شده بود

این درحالی است که در  .در تخت جمشید است که ستون ها تا آخرین حد ممکن از هم فاصله گرفته اند

اندکی کمتر است. زي نظیر قطر آنها بلکهبعضی از معابد کهن خارج از ایران )مثالً مصر( فاصله دو ستون چی

هزار سال قدمت  10 طبق بررسی ها و کاوش هاي باستان شناسی به عمل آمده، هنر معماري ایران حدود

این هنر همواره در طول تاریخ در ارتباط با مسائل گوناگون دچار تغییر و تکامل شده است، به عنوان مهم .دارد

معماري ایرانی می توان به تغییرات مذهبی و جنگهاي تاریخی اشاره کرد. حاصل ترین عوامل تاثیرگذار بر هنر 

این سیر تحول معماري در این دوران نسبتا طوالنی، پدیدار شدن سبک هاي گوناگونی است که بر اساس سال 

یا به ها تجربه و تحقیق و نظریه ارزشمند شادروًان استاد محمد کریم پیرنیا می توان آنها را به شش سبک 

عقیده ایشان، به شش شیوه تقسیم نمود. از این شش سبک، دو شیوه پارسی و پارتی مربوط به دوران پیش 

  .از اسالم و چهار شیوه خراسانی، رازي، آذري، و اصفهانی متعلق به بعد از اسالم است
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  شیوة پارسی

سی در دورة تاریخی شیوة پار شیوة پارسی است. قدیمی ترین سبک شناخته شده در معماري ایرانی،

ایی از ه هنمون هخامنشیان سبک غالب معماري ایران بوده است. پاسارگاد، سیَلک، چُغازنبیل و تخت جمشید،

این سبک هستند. شیوة پارسی نخستین شیوة معماري ایران است که روزگار هخامنشی تا حمله اسکندر به 

 میگیرد. نام این شیوه از تیرة پارس برگرفته دربر یعنی از سده ششم پیش از میالد تا سده چهارم را، ایران

شدهاست که در این روزگاران بر کشور پهناور ایران فرمانروایی می کردند. این سبک خود داراي انشعابات و 

زیرشاخه هاي فراوان است. از مهم ترین زیرشاخه هاي تشکیل دهنده شیوه معماري پارسی می توان به شیوة 

  .ادي و شیوة هخامنشی اشاره کردپیش پارسی، شیوة م

  شیوة پیش پارسی

میکردند که  تا پیش از کوچ آریاییان به ایران، تیره ها و ملت هایی نه چندان شناخته شده در ایران زندگی

معماري پیشرفته اي داشتند. شیوه هاي معماري این ملل در مجموع سبکی باعنوان شیوة پیش پارسی را رقم 

شتم پیش از میالد از آن استفاده می شده است.زده است که تا سده ه

تپه زاغه یکی از مراکز اولیه استقرارکشاورزي در ایران است. این مکان دردشت قزوین قرار دارد و آثار مهمی 

آمده  خانه به دست 21 از اواخر هزاره پنجم پیش از میالد در آن به دست آمده است. در محوطۀ تاریخی زاغه

به طبقات  است که شه هاي چهارگوش دارند. چند گونه نقشه در خانه هاي آن شناخته شدهکه بیشتر آنها نق

کشاورز و کارگر تعلق داشته و یک معبد غیرهندسی یافت شده است که داراي تزییناتی به ، مختلف دام دار

هاست که شمال خانه  بوده است. نکته مهم و قابل توجه، جهت طولی این رنگ سیاه و سفید بر زمینۀ گِل اخرا

  .منطقه بوده است نتخاب این جهت باتوجه به جهت بادهاي دائمیا .شرقی به جنوب غربی است

ایالمیان از .آنها تا حدودي از فرهنگ سومریان اثر پذیرفتند .ایالمیان مردمی بودند که نژادشان ناشناخته ماند

داشتند. آنها همیشه در معرض حمالت  هزاران سال پیش در دشت خوزستان خانه گزیده بودند و فرمانروایی

آشوریان بودند و سرانجام در میانۀ سدة هفتم پیش از میالد به دست آنها  ین النهرین به خصوصبساکنان 

برافتادند. مرکز تمدن ایالمیان شهر شوش بود که تاریخی چند هزار ساله داشت و داراي همه عناصر حکومتی 

 به نام زیگورات بود که شباهت نزدیکی به معماري پیشرفته سومریان دارد. مانند ارگ و به ویژه یک نیایش گاه

در هفت تپۀ خوزستان بازمانده معماري ایالمی هنوز برجاست و نشان دهنده پیشرفت در فن ساختمان 
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ساختمان هاي آنها طرحی راست گوشه داشت و سقف ها بیشتر داراي طاق ضربی بود و همچنین از تیر .است

میکردند. هم بهره گیري و سقف تخت

 )در خوزستان( کیلومتري جنوب شرق شوش 40در ، زیگورات چغازنبیل» ایالم«بزرگ ترین نمونه معماري 

ساخته شده » دورانتاش«در مرکز شهر مقدس » اونتاشناپریشا«توسط پادشاه .پ.م 1250 واقع شده که در

متر است که گوشه هاي آن درست بر چهار  105 چهارگوشی به ابعاد، طبقه 5 طرح اصلی این زیگورات است.

جهت اصلی جغرافیایی قرارگرفته است. بر میانه چهار ضلع آن پلکان ها قرار گرفته که هرکدام مربوط به طبقه 

که ، اي از زیگورات و طبقه اي از مردم بوده است. نکته جالب توجه این است که طبقات نه بر روي یکدیگر

ه شده اند و یکدیگر را حلقه وار دربرگرفته اند.هرکدام بر سطح زمین ساخت

این ساختمان پلکانی از خشت ساخته شده است. از آجر لعاب دار آبی و سفید در نما بهره گیري شده و روي 

یکی از کهن ترین طاق هاي قوسی شکل هنوز در ، برخی آجرها خط میخی کنده شده است. از دید سازه اي

رامون آن برجاي مانده است. سقف پله هاي این بنا طاقی نیم دایره اي شکل و چغازنبیل و آرامگاه هاي پی

  .بدون تیزه است

 سدة نهم و هشتم پیش از میالد درشمال غربی ایران و شرق آناتولی، اقوام ارُارتو با فرهنگی پیشرفته زندگیدر 

تمدنهاي آشوري  ردند. تمدن آنها ازمیک آریاییها در ایران زندگی میکردند. آنها بومیانی بودند که پیش از کوچ

ارمنیها حکومت وان را برانداختند حکومت  ته بود. آنها تا اواخر سدة هفتم پیش از میالد کهگرف ثیرو بابلی تا

ساختمانهاي آنها  .تیر و ستون با سقف تخت بوده است، روش سازه اي ساختمان هاي ارارتوها.کردند

میشده است.  داشتند که بیشتر بر روي سکو ساختهدار تاالري ستون  چهار گوش بود و نیایش گاه هایی با

 بودهاست. آنها میآراستند و مصالح اصلی شان سنگ و چوب ستونها را با س رستونهاي پیچک دار ارارتوها

بودهاند و به منظور امنیت، فقط در طبقۀ  داشتند که ساخ تمانهایی دو طبقه» کَالوه«گونهاي ساختمان به نام 

بودهاست. از نمونه ساخ تمانهاي  میکردند و با نردبان به آن دسترسی داشتند و طبقه پایین انبار ال زندگیبا

  .میتوان تپه حسنلو از سدة نهم پیش از میالد و دژهاي پیرامون دریاچه وان را نام برد ارارتویی

  سبک معماري مادي

تپه نوشیجان است. ساختمان ، بازمانده از مادهایکی از ساختمان هاي .پس از شیوه پیش پارسی رواج یافت

  .مرکزي آن داراي چند تاالر بوده که با طاق جناغی پوشیده شده اند
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محل نگهداري استخوان هاي مردگان  )استخوان دان( استودان.نمونه دیگر معماري مادها استودان ها هستند

از نمونه هاي .نده شده اند، در ایران یافت می شودبوده است. آثار زیادي از این استودان ها که بر دامنه کوه ک

را نام برد. در » شیرین و فرهاد«و » دا و دختر«، »سکاوند«، »فخریکا»«، دکان داوود«استودان مادها می توان 

  .نقش رستم نیز چند استودان از داریوش و اردشیر برجاي مانده است

  معماري هخامنشی یا پارسی

و با به قدرت رسیدن هخامنشیان در ایران پدید آمد. این  )سال پیش 2600( یالدبعد از سدة ششم پیش از م

سال پیش در ایران رواج داشت و یادگار هاي بسیاري از خود به جاي گذاشت. از مهم  2400شیوه معماري تا 

اي کاخ ه، ترین شاهکارهاي معماري به جامانده از این دوره می توان از مجموعه هاي آیینی تخت جمشید

شوش و هگمتانه را نام برد. این اماکن براي مدیریت کشور و سکونت استفاده می شدند، همچنین معابد و 

آرامگاه هایی براي احترام به پادشاهان ساخته شدند که آرامگاه کوروش در پاسارگاد و آرامگاه هاي نقش رستم 

تزیینات بارز بناهاي تخت جمشید  کله شیري و کله عقابی از، از آن جمله است. سرستون هاي کله گاوي

  .است

 یکی از ویژگی هاي ایرانیان کهن و هنرمندان آن باور به تقلید درست بوده است که آن را بهتر از نوآوري بد

این .میدانستند. آنان به تقلید یا برداشتی که منطق داشته باشد و با شرایط زندگی سازگار باشد، عمل می کردند

ایرانیان ضمن حفظ فرهنگ خود، نکات مثبت و مفید فرهنگ اقوام دیگر را نیز گرفته و رفتار سبب گردید تا 

نمونه اي از  در فرهنگ خود وارد ساخته و هضم نمایند و به این ترتیب خود را تعالی بخشند و تکامل یابند.

 بوده» کالوه« و» ارتاالر ستون د«این الگو برداري در معماري شیوه پارسی یافت می شود. دو نمونه از آنها، 

.است. نیایش گاه ارارتوها داراي تاالري با سقف تخت چوبی بود. همین روش را آریایی ها در شوش پی گرفتند

البته آنها ستون ها را از سنگ و دیوارهاي گرداگرد تاالر را از خشت می ساختند که ضخامت برخی دیوارها تا 

میکردند جلوي ورود گرما به درون را بگیرند.  دو پوسته تالش می رسید. با به کاربردن خشت و پوششپنج گز

کالوه هاي ارارتویی هم به گونه اي دیگر در معماري پارسی .بدین گونه از معماري ارارتویی الگو برداري می شد

نمونه آن الگو برداري ساختمان کعبه زرتشت در نقش رستم است. این ساختمان چهارگوشۀ سنگی .ساخته شد

  .درگاهی بلندتر از کف زمین استداراي 

چکیده ویژگی هاي شیوة پارسی را می توان چنین بر شمرد:
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  تزیینات در معماري داخلی ایران

کاربرد و صرفا براي خلق زیبایی و لذت آفرینی ایجاد نمی شدند.  در گذشته شاخه هاي هنري معموالً بدون

کاربردي ترین ، از سوي دیگر همین هنرهاي کاربردي نیز عاري از حسن و زًیبایی نبوده اند. به همین دلیل

قاشق و بشقاب نیز چنان ظرافت و زیبایی می یافت که به یک اثر زیبا و وسیله اي ، وسایل مصرفی مثل کاسه

یادآوري و ذکر الهی ارتقا می یافت. اشیا در آن زمان تنها براي نمایش در طاقچه اتاق ها ساخته نمی  براي

بلکه در زندگی روزمره به کار می رفتند. شاهکارهاي هنري و صنعتی ایرانیان در گذشته، با ترکیبی از ، شدند

ظهور می رسید. هنرمندان ماده اولیه  پشتکار، اخالق حرفه اي و در همراهی با عامل خالقیت هنرمند به، هنر

ارزان و بی ارزشی را با هنرمندي، حوصله، پشتکار و ممارست به محصولی گران بها، نفیس و با ارزش مصرفی 

و هنري تبدیل می کردند. در این مسیر از مُشتی پشم و ابریشم، فرش هاي نفیس و از مُشتی گِل و لعاب، 

انواع و اقسام آجرکاري هاي چشم نواز و فاخر ساخته ، ز مُشتی گِل و ماسهانواع و اقسام کاشی هاي زیبا و ا

نامیده می  »کیمیاگري«می شد. این همان معنایی است که به عنوان یکی از ویژگی هاي فرهنگی ایرانیان 

 شود. در هنر و صنعت ایرانی، فقط کاربرد محصول مالك و مبنا قرار نمی گرفت، بلکه خلق زیبایی و رساندن

، آن اثر، به حد اعالي اعتالیش نیز مدنظر قرار می گرفت. این ویژگی در معماري در قالب آجرکاري،گچ کاري

حجاري، فرش بافی، فلزکاري و سایر هنرهاي این مرز و بوم دیده می شد. اینکه غربی ، کاشی کاري، آینه کاري

ك و دریافت آنان از این یل به طال شود، درها فکر می کردند، درکیمیاگري ماده اي را به مس می زنند، تا تبد

معناست! 

از ملزومات هنر کیمیاگرانه، شناخت مواد و مصالح ساختمانی، ویژگی ها و توانمندي هاي آنها از یک سو و 

آگاهی از بهترین شیوة بیان هنرمندانه و معمارانه آنها از سوي دیگر بوده است. همان طور که یک لغت نامه و 

ي سبک هاي ادبی، به خودي خود تضمین کنندة ایجاد یک شاهکار ادبی نیست، در معماري نیز کتاب راهنما

کارا، ایستا و چشم نواز نبوده است؛ بلکه هنرمندي ، متضمّن خلق معماري زیبا، صرف شناختن مواد و مصالح

دن آنها بوده که و خالقیت معمار در مورد شناخت ویژگی ها و چگونگی کاربرد مواد و مصالح و اعتال بخشی

.محصول کار را ارزشمند می کرده است

  انواع مصالح درتزیین معماري داخلی ایران
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، آجر و گچ تشکیل می داده اند. در کنار آن چوب، مصالح اصلی معماري ایرانی را از گذشته تاکنون خشت

اتفاقی نبود، بلکه همانند کاشی و آینه هم استفاده می شد. تنوع در کاربرد مصالح در این معماري ، سنگ

.طبیعت نظمی با نظم دیگر در هم می آمیخت و در نهایت ترکیبی چشم نواز را ارائه می داد

کاربرد ، معماران ایرانی از هزاران سال پیش عالوه بر شناخت ویژگی هاي تک تک مواد و مصالح ساختمانی

، ساروج و گل سفال گري با لوئی یا موي بز و شترترکیبی آنها را نیز دریافته بودند. مثالً آنها مسلح کردن 

مسلّح کردن کاهگل با کاه یا خار آسیاب شده و مسلّح کردن خشت خام با الیاف نخل را می شناختند. استفاده 

.از این روش ها سبب کارایی و انعطاف بیشتر مصالح می شد و معماري همگون با طبیعت را ایجاد می کرد

 آجر

 معماري ایراننقش آجر در هویت 

ایرانیان از دیرباز پیوندي خاص با آب و خاك داشته اند و این دو پدیدة مهم طبیعت را ارج می نهاده اند. در 

نزد ایرانیان آلوده ساختن و هدر دادن این دو عامل، ناپسند بوده است. سوابق تاریخی نشانگر آن است که 

اقوامی بودند که به چگونگی استفاده از خشت خام دست ساکنان نواحی خوزستان و بین النهرین از نخستین 

یافتند. آنها احتماال اولین تجربه هاي خود را در کف اجاق هایشان مشاهده نمودند و پختن و سخت شدن گِل 

فقدان مصالح .اولین جرقه هاي استفاده از گل رس پخته شده را در ذهنشان ایجاد کرد، اطراف آتش اجاق

یاز مردم این نواحی سبب شد که خاك رس به عنوان مهم ترین عنصر ساختمانی مورد سنگی و چوبی مورد ن

استفادة آنها قرار گیرد. اولین شیوة تهیۀ خشت مربوط به سال هاي پیش از هزاره ششم قبل از میالد مسیح 

غرب است. قدیمی ترین آثار معماري که تاکنون در این زمینه به دست آمده است در نواحی غرب و شمال 

 .ایران از جمله در تپۀ حسنلو در آذربایجان غربی، نوشیجان تپه در همدان و گودین تپه در کرمانشاه است

قرن ها قبل از میالد است. ه از خشت هاي خام به طور گسترده در آن استفاده شده است و مربوط بهاینک

ز این عنصر در آن زمان است. در به کارگیري آجر در شوش و تپه سیلک کاشان نیز نشان دهندة استفاده ا

آنچه امروز به نام آجر . معبد چغازنبیل نیز به آجرهایی برمی خوریم که به عنوان کتیبه بر دیوار نصب شده اند

شناخته شده است، پدیده اي است که از دگرگون شدن گل رس و حرارت دادن خشت گلی و سخت شدن 

.آن به دست می آید
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ح ساختمانی، از آجر به دلیل سهولت دسترسی به خاك و ارزانی و فراوانی آن، بیش معمار سنتی از میان مصال

.از هر ماده دیگر استفاده می کرد. آجر براي او، هم عامل سازه اي و ساختمانی و هم وسیلۀ سازندة نماها بود

، ماري کاهش می یابدهرچند که کاربرد نماسازي با آن که تأثیر عمیقی بر فضا دارد، در مرحله اي از تاریخ مع

.ولی کاربرد سازه اي آن در طول تاریخ مداومت داشته است

آجر در معماري ایران هم به عنوان یکی از اجزاي معماري، هم در جزء آن و هم در کلیت معماري مؤثر بوده 

لی یا کلمه اي در شعري نغز و دل نشین و یا نقشی در طرح ک، است و همچون نتُ در ساختار یک موسیقی

.قالی است

به عبارت دیگر آجر فقط پر کننده جرزها و پوشاننده احجام و جداکننده آنها از یکدیگر نیست، بلکه به عنوان 

یک عنصر کامل و تزیینی در معماري ایران به کار رفته است. آجرها در ترکیب شان با یکدیگر نیز تابع ریتم 

کاربرد آجر عالوه بر نقش .و حالت خاصی می بخشند که به کلیت بنا نیز شکل، و هندسۀ ویژه اي هستند

پردازي کیمیاگرانه، ویژگی ایستایی ساختمان را نیز تضمین می کرده است.

ویژگی هاي اقلیمی بخش هاي زیادي از سرزمین ایران نقش تعیین کننده اي در پیشبرد استفاده از آجر 

دهاي شدید موسمی است. بنابراین هنرمند ایرانی داشته است. فالت ایران منطقه اي گرم، تقریبا خشک با با

زمانی که به ساختن بناهاي با شکوه و ماندگار میً اندیشید، نمی توانست براي انتخاب مصالح آن از سنگ بهره 

گیرد؛ زیرا اوال سنگ به اندازه کافی در اختیارش نبود، ثانیا بناي سنگی بر اثر انتقال گرما در روزهاي گرم 

لسکوًنت نبود و ثالثاً نمی توانستند پوشش هاي وسًیع را با سنگ به صورت مطلوب بپوشانند. البته تابستان قاب

براي ساخت بناهاي حکومتی و مهم دینی به ، در ایران پیش از اسالم و مشخصا در بناهاي دوران هخامنشی

دورترین نقاط به محل بنا دلیل مقاومت باال و ماندگاري و بهً واسطۀ امکان حمل و نقل سنگ هاي مرغوب از 

در آن زمان و وجود هنرمندان سنگ تراش، از سنگ استفاده می کردند؛ ولی به دالیل ذکر شده، در دوران 

.بعد از اسالم در مناطق مرکزي ایران بیشترین کاربرد سنگ منحصر به ساخت پی ها و ازاره ها شد

یا »مدول « ران اسالمی سبب شد، تا آجر به عنواناستمرار و فراوانی به کارگیري آجر در معماري ایران دو

شناخته شود و این فرصت ، پیمانۀ معماري ایرانی، چه از نظر تناسب و زیبایی و چه از نظر جنبه هاي ایستایی

، را فراهم کند تا در محل هاي دورافتادة کویري و مسیر بیابان ها که دست یابی به سنگ و چوب ممکن نبود

ن یک کورة آجرپزي، بناهاي عظیم، با حجم زیاد ساخته شود؛ چنان که تعدادي از شاهکارهاي تنها با برپا کرد

معماري ایران در دورة اسالمی از این دست است.
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در گذشته معماران ایرانی در ابتدا براي پوشش .یکی از بخش هاي مهم بنا در معماري داخلی سقف آن است

یوستۀ نی و در مواردي از کالف هاي چوبی براي مقاوم کردن پوشش سقف با بهره گرفتن از دسته هاي به هم پ

سقف استفاده می کردند. در انجام این کار با تکیه بر تجربه و آزمایش هاي مستمر، چوب هاي صمغ دار را که 

در برابر موریانه مقاوم هستند، برگزیدند. در ادوار بعدي معماران در کار پوشش سقف ها و دهانه هاي مختلف 

بسته به اندازه و دهانه و بلندي طاق ها، آجرچینی هاي متفاوتی را به خدمت گرفتند تا از بیشترین توان و 

مقاومت الزم آن برخوردار شوند؛ تا آنجا که گنبدسازي را به عنوان یکی از شاهکارها و مصادیق هنر خود به 

.جهانیان عرضه داشتند

ی سازه اي، به صورت طاق، گنبد و مدور به کار گرفته می شد. آجر به دلیل مقاومت کششی کم در عناصر افق

اگر از آجر بپرسی چه « عمار برجسته معاصر در تأیید این نوع کاربرد آجر آورده است: همچنان که لوئی کان

این فرم با ویژگی هاي طبیعی گل رس سازگار و فرمی » باشی، می گوید: من طاق را دوست دارم. می خواهی

  .براي آن است غیر تحمیلی

 گونه هاي مختلف آجر تزیینی

نقش تعیین کنندة مصالح ساختمانی و ویژگی هاي آنها در شکل دادن به شیوه هاي گوناگون معماري انکار 

ناپذیر است، ولی آنچه که باید به آن توجه کرد، نقش عامل انسانی، به عنوان نیروي اصلی و بهره جوینده از 

با صرفه، موزون، زیبا و ماندگار است؛ که آجر و کاربرد ، یعت براي خلق آثار مفیدتمامی مواهب و امکانات طب

تزیینی آن یکی از آنها بوده است. در معماري ایران، شاهد به کار بردن گونه هاي مختلفی از آجر در نماسازي 

از: که نقش تزیینی را بر عهده دارند. مهم ترین آنها عبارت اند، بخش هاي مختلف بنا هستیم

  )مقاوم ترین نوع آجر( آجر واکوب و آبمال، )الف

خاك را پس از قالب گیري و خشک شدن گِل، با ، براي ساختن آجرهاي صاف جهت کار در نماي ساختمان 

اصطالحا (با کمک دوغاب گِل و با دست، خلل و فرج آن را پر می کردند  )تخته هایی به صورت ماله( دو تخته

ا کامالً صاف و یکنواخت شود و سپس به کوره می بردند. نمونۀ قدیمی این شیوه در ، ت)واکوفته می کردند

  .آجرًهاي نماي گنبد قابوس دیده می شود

  آجر پیش بر )ب


