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 در معماري داخلي ايران چه نظام هاي فضايي وجود دارد؟
 ويژگي هاي معماري داخلي ايران چيست؟

 عناصر و اجزاي معماري داخلي خانه شامل چه مواردي است؟
 در معماري سنتي ايران چه راهكارهاي معمارانه اي براي خلق آسايش ساكنان خانه پيش بيني شده است؟ 

 ويژگي هاي فرهنگي ايران چه تأثيراتي بر معماري و معماري داخلي ما گذاشته است؟

پس از پايان اين واحد يادگيري از هنرجو انتظار مي رود:
1 نظام هاي فضايي معماري داخلي ايران را شرح دهد.

2 ويژگي هاي معماري داخلي ايران را نام ببرد.
3 ويژگي هاي عناصر و اجزاي معماري داخلي خانه هاي ايراني را توضيح دهد.

4 تفاوت آسايش و آرامش را در خانه هاي امروزي و سنتي بيان كند.

لباس های  موقعيت های مختلف  ما در  است. همان طور كه  انسان ها  زندگی  تن  بر  لباسی  معماری همچون 
متناسب با آن شرايط می پوشيم، مثاًلً برای مراسم عروسی، عزا، مهمانی و مدرسه لباس های متفاوتی بر تن 
می كنيم؛ در عملكردها و پاسخ به نيازهای مختلف زندگی، مثل نيازهای آموزشی، فرهنگی و مسكونی، نيز 
معماری وظيفه دارد كه شكل ها و ويژگی های مختلفی مثل معماری و معماری داخلی مدرسه، سينما و خانه 

به خود بگيرد.
معمار با طراحی خود سعی می كند مطلوب ترين شكل زندگی و شرايط زيست را برای انسان ها، در عملكردهای 
مختلف فراهم كند. پس می توان گفت كه معماری ظرف زندگی ما و فضای داخلی آن پاسخ گو به نيازهای 
مختلف جسمی، روحی و روانی ماست. مثاًل معمار با طراحی و ساخت مدرسه و فضاهای داخلی آن، می خواهد 
آموزش و شرايط زندگی در محيط آموزشی به بهترين شكل در آن اتفاق بيفتد. البته همه می دانيم كه عوامل 
مختلف ديگری در كيفيت و محصول آموزش مؤثر است، ولی معمار فقط پاسخ گو به آن بخشی از نيازهای 
آموزشی انسان است، كه از طريق معماری و فضای داخلی آن قابل تحقق است و ساير شرايط مطلوب برای 

آموزش در آن فضاها، بايد توسط ساير نهادهای جامعه پاسخ داده شوند. 
ما انسان ها از لحظه ای كه متولد می شويم تا زمانی كه زندگی دنيوی را به پايان می رسانيم، به شدت تحت 

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  3 

تعیین ویژگي فضاها در معماري داخلي ایران

استاندارد عملکرد
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نقش موقعیت جغرافیایی ایران در ساختار معماری داخلی آن

تأثير معماری های مختلف مسكونی، آموزشی، فرهنگی و ساير عملكردها و نيز كيفيت فضای های داخلی آنها 
هستيم. ويژگی هايی همانند ابعاد، اندازه ها، فضا، نور، رنگ، چگونگی ارتباط با طبيعت و تحقق فعاليت ها و 
ارتباطات در درون فضا، تزيينات، هماهنگی اجزا با هم و ... در آرامش و آسايش ما مؤثر خواهند بود. پس 
می توان گفت كه » ما معماری هايمان را می سازيم و معماری هايمان ما را می سازند.« لذا برای رسيدن به 
معماری و معماری داخلی مطلوب، بايد بدانيم، كه انسان ايرانی چگونه زندگی می كند و برای زندگی متناسب 

با ويژگی های جغرافيايی و فرهنگی به چه نوع ظرفی نياز دارد. 
از آنجايی كه اين پودمان از كتاب به دنبال شناخت ويژگی های معماری داخلی گذشتة ايران است، در ابتدا 

بايد با زندگی انسان ايرانی در گذشته آشنا شد و سپس تأثير آن را بر معماری و فضای داخلی بيان كرد. 
معموالًً خانه مهم ترين عملكرد معماری و از ميان گونه های متعدد آن، به لحاظ كمّيت بيشترين مقدار را به 
خود اختصاص می دهد. انسان نيز بيشترين تماس را با فضای داخلی خانه دارد. لذا در اين پودمان به شناخت 
پرداخته  است،  بر معماری داخلی خانه ها داشته  زندگی،  آن  تأثيری كه  و  ايرانی در گذشته  انسان  زندگی 

می شود.

حدود  تا  زمين  روی  بشر  اجداد  پراكندگی  زمان  از 
پنج سدة پيش، فالت ايران معبر مطمئن ارتباط ميان 
بود. عرصه های تمدنی جهان آن  شرق و غرب عالم 

روزگار اكثراً از طريق ايران با هم ارتباط داشتند. 
توسعه نيافتن دريانوردی در پهنه های وسيع آبی تا قبل 
اقيانوس های  از پنج سده قبل از يک طرف، و وجود 
و  ايران  فالت  جنوب  در  هوا  شديد  گرمای  و  وسيع 
دريای خزر و استپ های سرد در شمال آسيا، دو مانع 
اصلی بود كه رابطة ميان تمدن ها را به عبور از گذرگاه 
ايران كه هم امن بود و هم به لحاظ جغرافيايی شرايط 
مناسبی داشت، محدود می كرد؛ لذا ايران مبدل به »پل 

يا چهار راه جهانی« شده بود. )شكل 1ـ2(
تمدن های  با  رابطه  طوالنی  سابقة  به دليل  ايرانيان 
از  آنان  بودند.  ويژه  نقشی  مختلف در جهان، صاحب 
ـ چهارراه بودن« سرزمين شان  ديرباز به خصوصيت »پل 
آگاهی داشته و پيوسته در حفظ انحصارش كوشيده اند. 
نيازمند  رابطه،  برقراری  عين  در  انحصار  اين  حفظ 
را  آن  می توان  كه  مديريتی  بود.  خاص  مديريتی 
قرارگيری  ناميد.  تعامل گرا«  و  جهان مدار  »مديريت 
ابريشم و ادويه و عبور راه های  ايران بر سر راه جادة 
مهم خاكی و آبی از ايران، وسيلة اين ارتباط را فراهم 

2ـ2(  )شكل  می كرد 

شکل 2ـ2ـ  نقشه راه های تجاری آبی و خاکی مهم ایران در شکل 1ـ 2ـ موقعیت ایران و پل یا چهار راه جهانی بودن آن
گذشته
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موقعيت جغرافيايی ايرانيان، ضمن مزايايش، اقتضائاتی 
بسا  ای  نمی شد،  رعايت  اگر  كه  است  داشته  نيز 
خطر  به  را  ايرانيان  فرهنگی  استقالل  و  موجوديّت 
می انداخت. به واسطة گذر مسافران و تّجار كشورهای 
مختلف مانند ايتاليا، عرب ها، هند، چين و... از ايران و 
داد و ستد با آنان، تعامل، جهان داری، تدبير، رازداری و 
اليه اليه بودن را در دستور كار فرهنگ مان قرار داد تا 
با هر فردی با توجه به ويژگی های فرهنگی كه دارد، به 
گونة خاص خودش با او رفتار كنيم. لذا ايرانيان مجبور 
بودند كه خود را با شرايط و موقعيت جغرافيايی كه 
داشتند، هم سو و هماهنگ كنند و با هر فرد متناسب 
با ويژگی های فرهنگی خاصش، رفتار كنند. اين شرايط 
دو  دارای  و  پرده پوش  اليه،  اليه  را  ايرانيان  زندگی 

ساحت كرده است؛ »   اندرونی« و »   بيرونی«.
و  فطری  ويژگی  خانه،  اهل  و  اندرون  حفظ  البته 
محرمّيت،  حفظ  با  كه  انسان هاست  همه  سرشتی 
معنا  غريبه  و  نامحرم  داشتن  نگه  دور  و  رازداری 
عنوان  مي توان  شد،  بيان  آنچه  به  توجه  با  می شود. 
داشت كه مراد از فضای اندرونی در معماري، بخشی 
از بنا است كه داراي حريم، محرمّيت و دور از نامحرم 
آرامش  به  آن  در  خانواده اش  كنار  در  فرد  و  باشد 
برسد. فضای بيرونی نيز بخشی از بنا است كه انسان 
در آن با بيگانگان تعامل و نشست و برخاست می كند.

ليكن عمق  بيرونی دارند،  و  اندرونی  همه فرهنگ ها 
و  شدت  نيست.  يكسان  آنها  در  بيرونی  و  اندرونی 
غريبه ها،  و  ديگران  با  ستد  و  داد  و  رابطه  استمرار 
بخش »   بيرونی« زندگی را تقويت می كند و پای بندی 
فضای  قوت  و  عمق  محرمّيت،  و  خانواده  حريم  به 

می كند. مشخص  را  »  اندرونی« 
اندرونی يا بيرونی به تنهايی، مطلوب  اكتفا كردن به 
با  تعامل  و  پذيرايی  است.  نبوده  ايرانيان  فرهنگ 
تشريفاتی  و  مجلل  بيرونی  فضاهای  داشتن  ديگران، 
اهل  اتكای حفظ  به  ايجاب می كرد. در عين حال  را 
كه  است  بوده  خانه ها  اندرونی  در  خويش  محارم  و 
اطمينان خاطر برای كارهای تجاری و بازرگانی را نيز 

پيدا می كرده اند. به اين اعتبار اندرونی و بيرونی در همه 
حال مقّوم و مكّمل يكديگر، با توجه به شرايط خاص 
است. بوده  زمان  آن  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی، 

نه  فرهنگی،  ويژگی  يک  به عنوان  بيرونی  و  اندرونی 
تنها در معماری كه در سخن گفتن، لباس پوشيدن، 
ايرانيان  زندگی  وجوه  همه  و خالصه  پذيرايی  آداب 
می توان  پس  دارد.  ظهور  و  بروز  امروز  به  تا  حتی 
جغرافيايی،  پهنة  اين  در  ايرانيان  زندگی  كه  گفت 
به عنوان  را  ويژگی فرهنگی »  جهان دار و تعامل گرا« 
يک ضرورت تاريخی برايمان رقم زده است. تعارف از 
نمونه مظاهر اين ويژگی تعامل گرای فرهنگی در كالم 
متقابل«  »  شناخت  معنی  به  لغت  در  تعارف  است. 
ايرانيان در ضمن رد و  است، چرا كه باعث می شود 
ميزان  و  موقعيت  واژگان،  و  اصطالحات  كردن  بدل 
با طرف مقابل را بسنجند و بفهمند  صميميت خود 
كه در چه عمق و اليه ای از اندرونی يا بيرونی خوب 

باشند. ارتباط داشته  او  با  است 
اليه اليه بودن اندرونی و بيرونی اجازه می داد ما هر 
كسی را بر طبق اين كه چقدر آشنا يا غريبه است، در 
اليه ای از فضای اندرونی يا بيرونی خود مالقات كنيم 
نزديكی  كه  كنيم  تنظيم  را  مناسباتمان  نحوی  به  و 
خطر  به  را  خودمان  موجوديت  ديگران  با  ما  بسيار 

نيندازد و پرهيز از رابطه منافع مان را هدر ندهد. 
امروزه علی رغم اين كه معماران برای ما خانه هايی با 
در  و  نمی كنند  طراحی  بيرونی  و  اندرونی  فضاهای 
باز  با  است  ممكن  كه  كوچكی  آپارتمان های  همان 
شدن در آن، تا داخل خصوصي ترين فضاي اندروني 
هم ديده شود، اما ما باز هم با ويژگی فرهنگی اندرونی 
علی رغم  ايرانيان  يعنی  می كنيم.  زندگی  بيرونی  و 
اين  بيرونی،  و  اندرونی  معماری  فضای  تحقق نيافتن 
ويژگی فرهنگی خود را فراموش نكرده اند. ما همين 
امروز هم، بخشی از فضای معماری داخلی، وسايل و 
ظروف خانه هايمان كه تميزتر و مجلّل تر است، متعلق 
به مهمان، يعنی بيرونی خانه بوده و بخشی از فضا و 
وسايل خانه را كه از سادگی و تكلّف كمتری برخوردار 
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است، خودمان، يعنی در اندرون خانه هايمان استفاده می كنيم. پس معماران بايد به اين ويژگی فرهنگی كه 
علی رغم تحقق نيافتن فضای معمارانة آن، همچنان توسط مردم با سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی رعايت 

می شود، برنامه داشته باشند و معماری داخلی خانه هايمان را با اين الگو طراحی كنند. 

تبلور اندرونیـ  بیرونی در ساختار معماری داخلی خانه

ايران، بدون شناخت و  درك مفاهيم معماري داخلی 
درك محيط فرهنگي و اجتماعي كه اين مفاهيم در آن 
رشد كرده است، ميّسر نمي گردد. هرگونه برداشتی كه 
بي توجه به ريشه هاي اين مفاهيم صورت بگيرد، الجرم 
در حد سطح باقي مي ماند. ايرانيان همانند ساير جوامع 
سنتي، در يک فضاي معنوي زندگي مي كردند و اين 

فضا بر همة دستاوردهای مادی آنان مؤثر بود. 
ـ  »  اندرونی  فرهنگی  ويژگی  شد،  ذكر  كه  همان طور 
اين  ما است.  از مشخصه های فرهنگی  بيرونی« يكی 
ويژگی خود را در معماری خانه، با استفاده از الگوی 
تا  بروز داده و سبب شده است  بيرونی«  و  »  اندرونی 
بتوانيم مناسبات و سطح روابطمان با ديگران را تنظيم 
كنيم. الگوی اندرونی و بيرونی، معماری داخلی ايران  
را »  درونگرا« كرده است. درونگرايی بدان معناست كه 
در اين معماری همة زيبايی ها و لطايف در درون عرضه 
می شود. معمار از بيرون خانه روی گردانده و همه تالش 
خود را معطوف به پرداخت فضاهای داخلی خانه كرده 
است. مصداق فضای درونگرا، در بخش های زيادی از 
كشورمان »  حياط مركزی« است. اكثر خانه ها فقط يک 

حياط مركزی داشته اند؛ ولی بعضی از انواع خانه های 
بزرگ تر، دارای دو حياط به نام های »  حياط اندرونی« و 
» حياط بيرونی« بوده اند. حياط اندرونی محل زندگی و 
سكونت اهل و محارم خانه، و حياط بيرونی محل رفت 
و آمد مهمانان و غريبه ها بوده است. البته حياط بيرونی 

هم جزء خانه محسوب می شده است. 
بيرونی  سه بعدی  حجم پردازی  از  بيش  معماری  اين 
و خارجی بنا، با نماهای دوبعدی درونی و داخلی بنا 
مواجه است. براساس اين اصل، تمام زيبايی های خانه 
سنتي  خانه هاي  در  شود.  معطوف  آن  داخل  به  بايد 
سر تا سر ديوار خارجی ساده بوده و فقط ورودی به دليل 
به  ورود  محل  تشخص  به منظور  و  مهمان  به  احترام 
خانه، تزييناتی داشته است. اصل درونگرايی و كاربرد 
حياط مركزی، از آنجايی كه منطبق بر فطرت و سرشت 
انسان ها به دنبال آن بوده اند، در  انسانی است و همه 
قبل از اسالم و در كاخ پارتی آشور و در كاخ های شوش 
و تخت جمشيد نيز استفاده شده است، ولی در دورة 
اسالمی به دليل هم سويی با تعاليم دينی، تقويت شده 

است )شكل 3ـ2    و 4ـ2(.

 شکل 3ـ2ـ کاخ پارتی آشور همراه با حیاط مرکزی 
و متعلق به قرن اول میالدی

شکل 4ـ 2ـ نقشه کاخ شوش

1 كاخ آپادانه 
2 حياط كاخ چهلستون

3  حياط خزانه داری 
4 حياط ميناكاری

5  حياط خدمه
6 دروازه
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تحقيق كنيد كه در منطقة كنار دريای خزر، ارتباط خانه با فضای بيرون آن چگونه بوده است ونظام فعالیت
اندرونی و بيرونی چگونه در آن تحقق يافته است؟

الگوی اندرونی و بيرونی توسط نظام كلی به نام »  نظام 
تكميل  ايرانی  داخلی  معماری  در  مراتب«  سلسله 
می شده است. نظام سلسله مراتب يكی از اصول اساسی 
حاكم بر مجموعه ها و اجزا و پديده هايی است كه در 
طبيعت و جهان هستی به عنوان يک كل وجود دارند. 
اجزا  بين  روابط  ارتباط  باعث  اصل  اين  معماری،  در 
ارتباط  ديگر،  به عبارت  می شود.  مجموعه  يک  كل  و 
ارتباط داخلی بين  با كل مجموعه و  از اجزا  هر يک 
اجزا را تعريف می كند. در معماری گذشته اين نظام 
تا جزئی ترين  ابعادش در مقياس شهر،  از كالن ترين 
مراتب آن در معماری داخلی خانه ها ديده می شود.

معمار ايرانی مبنای كار خود را الگو برداری از معمار 
عالم و خلقت آسمان ها و زمين قرار می داد. در قرآن 
و  نظم  به  را  آسمان  هفت  كه  است  فرموده  خداوند 
ايرانی  معمار  است.  كرده  خلق  ديگری  از  پس  يكی 
مراتب  سلسله  به صورت  را  خود  ساز  و  ساخت  نيز 
دسترسی از بيرونی ترين فضاها به اندورنی ترين و از 
كم اهميت ترين به مهمترين فضاها، مرحله به مرحله 
سطوح  مسير  اين  در  است.  می كرده  سازمان دهی 

دسترسی فضاها در هر مرحله نيز تعريف می شد؛ مثاًل 
در شهر و در مسير خطی بازارهای سنتی عملكردهای 
كالن و بزرگ شهری چون حمام، كاروانسرا، مسجد، 
دكان های تجاری و... قرار می گرفت؛ ولی هيچ گاه در 
خانه های مسكونی كه عملكرد كوچک تری نسبت به 
باز  كالن شهری  مسير  اين  به  دارد،  كاربری ها  بقيه 
نمی شد. در خانه ها در كوچه های بن بست و چندين 
مرحله دورتر از اين مسير اصلی شهری قرار می گرفت 

) شكل 5 ـ2(. 
در مقياس خردتر مثاًل در خانه ها، هيچ گاه كل فضاهای 
خانه، حتی در صورت باز بودن در حياط، با هم ديده 
داالن،  به هشتی،  خانه  در  از  ورود  مسير  و  نمی شد 
مراتب  سلسله  تاالر،  و  دری  پنج  تا  تختگاه  حياط، 
دسترسی از بيرونی ترين تا اندرونی ترين فضای خانه 
را فراهم می ساخت )شكل 6 ـ2(. در داخل حياط نيز 
به دليل اهميت اتاق ها، ارتباط و اتصال آنها با حياط با 
سلسله مراتبی انجام می پذيرفت. معموالً دسترسی از 
حياط به اتاق ها از طريق ايوان و يا دو راهروی كناری 

برقرار می شد. )شكل 7ـ2(

سلسله  خانه،  پالن  6  ـ2ـ  شکل 
مراتب دسترسی از بیرون به درون

شکل 5 ـ2ـ محوربندی در مسیر خطی بازارهای سنتی در شهرهای ایران
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نظام سلسله مراتب معماری را در خانه های خود بررسی كنيد و با تهية كروكي در خصوص آن در كالس فعالیت
بحث و گفت و گو نماييد.

الف( نظام محوربندی 
نظام كلی سلسله مراتب معماری داخلی ايران، دو نظام ديگر را در زيرمجموعة خود داشته است. يكی از آنها، نظام 
محوربندی است. درنظام محوربندی معماری داخلی، فضاها با رعايت تناسب و هماهنگی در راستاها و محورهای 
تعريف شده قرار می گرفتند. براساس اين اصل، مهمترين فضای خانه كه اتاق های » پنج دری«، »  هفت دری« و يا 
اتاق های پذيرايی از مهمان كه در جاهای مختلف ايران نام های ديگری نيز داشته است، در روی محور اصلی خانه 
و فضاهای فرعی تر مانند »  اتاق سه دری« و يا مطبخ و فضاهای خدماتي بر روی محورهای فرعی قرار می گرفت 
)شكل 7ـ2(. اين ويژگی در اجزا و بخش های مختلف خانه نيز ديده می شده است؛ يعنی اتاق بزرگ تر، خود مركز 

و بر روی محور اصلی بوده و ساير اتاق ها روی محور فرعی قرار می گرفتند. 

شکل 7ـ2ـ نظام محوربندی اصلی و فرعی در خانه

ب( نظام مرکزگرایی 
در  همواره  ايرانی  معمار  است.  مركزگرايی  نظام  داخلی،  معماری  در  مراتب  سلسله  نظام  ديگر  زيرمجموعة 
طراحی معماری اش فضايی را به عنوان مهمترين فضا تعريف می كرد. اين ويژگی در معماری ايرانی مركزگرايی 
ناميده شده است. البته اين مركز، هميشه وسط و مركز هندسی نبوده است، بلكه مركزی بوده كه مهمترين 
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فضای معماری را نشان می داده است؛ 
مثاًل در چهار طاقی و آتشكده های قبل 
از اسالم، گنبد خانه مركز بنا بوده است 

)شكل 8  ـ2( .

چهار  و  آتشکده  مقطع  و  پالن  8 ـ2  شکل 
طاقی های قبل از اسالم

درمساجد نيز، گنبد خانه كه محراب اصلی در آن تعبيه می شد، مهمترين فضای آن را تشكيل می داد. اين فضا 
به عنوان مركز و محل توجه اصلی به لحاظ ابعاد، اندازه، تزيينات و... بود. در خانه نيز حياط درونی كه گنبد آسمان 
را در باالی سر خود داشت، مركز خانه و محل توجه و روكردن همة اجزای خانه به آن بود )شكل 9ـ2 تا12ـ2 (.

ـ                 اصفهان، پالن مرکزگرای کاخ هشت بهشتشکل 9ـ2ـ نظام فضایی مرکزی در معماری داخلی ایرانی شکل10ـ2

مرکزی  فضای  از  نمایی  11ـ2ـ  شکل 
کاخ هشت بهشت

مرکزی  گنبد  از  مقطعی  شکل 12ـ2ـ 
کاخ هشت بهشت
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ویژگی های معماری داخلی ایرانی

آنچه در اينجا به عنوان ويژگی های معماری داخلی ايرانی آورده شده است، تعدادی از مهمترين خصوصيات 
و صفات اين معماری است. خصوصيات و صفاتی كه هر يک مربوط به بخشی از معماری داخلی ايران است؛ 
ويژگی هايی كه ممكن است بعضی از آنها در معماری ساير كشورها هم ديده شوند، ولی مجموعة آنها معماری 

ما را رقم می زنند. 
الف( معماری تحقق خلوت در اندرونی

انسان موجودی اجتماعی است و برای تعامل، به چهار نوع ارتباط نياز دارد؛ ارتباط باخدا، خود، طبيعت و ديگران. 
چگونگی اين ارتباطات هويت انسان ها را رقم می زند. در خانة ايرانی با نظام اندرونی و بيرونی آن، نياز به اين 
ارتباطات به ترتيب با تعاريف فضايی برای عبادت، فضاهايی برای خلوت، حياط به عنوان محل ارتباط انسان با 
آسمان، خاك، گياه و آب و ديگر مظاهر طبيعت و فضاهای مختلف اندرونی و بيرونی خانه برای تعامل با ديگران 
طراحی شده است. بنابراين در اين معماری به همة نيازهای روحی، روانی و جسمی انسان پاسخ داده می شد. 

يكی از نتايج ويژگی اندرونی و بيرونی معماری و پاسخ دادن به همه نيازهای انسان، توجه به »  خلوت« است. 
خانه های ايرانی با فراهم كردن خلوت و آرامش برای ساكنان، آنان را از دغدغه ها و هياهوهای بيرون خانه جدا 
می كردند. رسيدن به خلوت نيازمند نظارت بر مرز خود با ديگران است. انسان گاه نياز به »  با ديگران بودن« 
دارد و گاه نياز به »  جدا از ديگران بودن« و با »  خود« يا »  خدا« بودن دارد. معمار با طراحی فضای خلوت برای 
انسان باعث تأمين استقالل و محدود كردن ارتباطات و هيجانات می شد. در خانه های ايرانی فضاهايی با نام 
»  پستو«، »  صندوق خانه«، »  كنج« يا »  خلوت خانه« وجود داشته، كه كاركردی مشابه »  اتاق شخصی« برای 

افراد داشته و خلوت، بخشی از آرامش او را فراهم می ساخته است.
ب( معماری نور

نور اصلی ترين عامل درك بصری محيط داخلی است. ميزان نور و تاريكی بر ذهن و روان انسان، ادراك معنای محيط 
و رفتار او مؤثر است. نور در محيط می تواند باعث شادابی، غمگينی و تخيل برانگيزی ما شود. ميزان، شدت، نوع، 
منبع، رنگ، جهت و شيوه توزيع نور در محيط های متفاوت فعاليت های انسانی، تا حدود زيادی بر رفتارها، روحيات، 
بازدهی و كارايی وی تأثير می گذارد. استفادة درست از نور طبيعی و ايجاد ارتباط بصری با محيط خارج در معماری، 

موجب كاهش اضطراب، بهبود رفتار و نيز حفظ و افزايش سالمت و آسايش وی می شود. 
استفاده از سطوح بزرگ پنجره باعث محروم شدن ساكنان از تأثير سايه روشن در فضا می گردند. نور همگن، 
يكنواخت و روشن، مانع خيال پردازی و زنده شدن فضا می گردد. چشم انسان برای تاريک و روشن ساخته 

شده، نه برای نور روشن، يكنواخت و همگن.
در معماری داخلی ايران نيز نور ضمن داشتن ويژگی های بصری خاص خود، همسو با نظام معنايی معماری 
بروز می كرد. در اين معماری از آنجايی كه طبق آيه 35 سوره نور كه خداوند می فرمايد: »  من نور آسمان ها 
و زمين هستم«، نور چون يک عنصر مقدس كه حضور خدا را به خاطر می آورد، حضور می يافت و محتاطانه، 
به اندازه و با احترام وارد فضا می شد و با عامل متضادش يعنی تاريكی و سايه، همنشين می گرديد تا زنده و 
درخشنده تر شود. پنجره های مشّبک با مواد، مصالح و نقوش مختلف در معماری داخلی ايرانی، ضمن اينكه 
حضور كنترل شدة نور به داخل فضا را ممكن می ساخت، از تضاد شديد و ورود مجزای تاريكی يا روشنايی، كه 

موجب خستگی عملكرد ادراك بينايی ما می شود، نيز جلوگيری می كرد )شكل های 13ـ2 تا 16ـ2 (.
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نوردر معماری داخلی كاربردهای زيادی داشت. يكی از بهترين نمونه های كاربرد هدايت گرانه و عالمانه نور در 
معماری، مسير ورودی تا شبستان مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان است. نور محتاطانه و به اندازه در اين داالن 

چون چراغی، راهنما و هدايت گر شخص برای ورود به شبستان مسجد است )شكل 17ـ2 و 18ـ2(.

مسجد  اصفهان،  13ـ2ـ  شکل 
جامع، ترکیب و همنشینی نور و 

تاریکی

تیمچة  بازار،  تبریز،  14ـ2ـ  شکل 
مظفریه

ـ    سایه   شکل 15ـ 2
روشن نور در معماری 

ایرانی

شکل 16ـ اصفهان، عالی 
قاپو

ج( معماری نقش و رنگ
)شكل  ماست  داخلی  معماری  مهم  ويژگی های  از  رنگين  و  منقوش  فضای 
19ـ2(.رنگ در طبيعت هميشه بستگی به نور دارد و از تجزيه و تكثير نور سفيد 
حاصل می شود. پژوهشگران دريافته اند كه استفاده از رنگ های مختلف می تواند 
تأثير مثبتی روی فشارخون، كاهش اضطراب و افزايش انرژی انسان داشته 
باشد. در خانه های سنتی كاربرد رنگ عالمانه بود. مثاًل شيشه های رنگی در 
پنجره های اتاق های »    سه دری« كه برای خواب هم به كار می رفت، از رنگ های 
آرامش بخش آبی و سبز بيشتر استفاده می شد. ولی در اتاق های »  پنج دری« 
يا »   هفت دری« كه برای پذيرايی و برگزاری مراسم مختلف بود، از رنگ های 

نشاط آور قرمز و زرد بيشتر بهره می برده اند )شكل 20ـ2(.
فضای  دل نشين  تجربة  می افزود.  فضا  مطلوبّيت  و  ظرافت  به  نيز  نقش 
گنبد خانة مقبرة خواجه ربيع مشهد نمونة كاملی از فضای منقوش رنگين 

21ـ2(. )شكل  ماست  معماری 

شکل 17ـ2ـ  اصفهان، مسیر ورود به شبستان در مسجد 
شیخ لطف  اهلل

 شکل 18ـ2ـ  اصفهان مسیر ورود به شبستان در مسجد 
شیخ لطف اهلل

ـ      شیراز، مسجد نصیرالملک،  ـ        2 شکل 19
تجلی نور و رنگ
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د( معمارِی هم نشینی با آب
معماری ما، معماری هم نشينی، همدمی و زندگی با 
در  كه  است  طبيعی  عناصر  جمله  از  آب  است.  آب 
معنا بخشی، شكل دهی و آفرينش مطبوعيت معماری 
داخلی ما سهم ويژه ای داشته است.آب به عنوان مظهر 
معبد  است.  بوده  ايرانيان  توجه  مورد  همواره  پاكي 
بانوی  ايزد  آناهيتا  برای  كرمانشاه  استان  در  كنگاور 

آب ساخته شده است )شكل 22ـ2(.

شکل 21ـ2ـ مشهد،خواجه ربیعشکل 20ـ2ـ اتاق سه دری

شکل 22ـ2ـ کرمانشاه، معبد کنگاور

نزد همگان، همچون گوهری گرانبها و مقدس پاس  ايران، آب همواره  نيمه خشک بودن كشور  به  با توجه 
داشته می شد. آموزه های قرآنی نيز در شكل گيری اين تلقی بسيار مؤثر بود. آنجا كه خداوند می فرمايد »   و 
جعلنا من الماء كل شیء حی«1 )هر چيز زنده ای را از آب پديد آورديم( لذا آب در همة سطوح مادی و معنوی 

ايرانيان نفوذ كرده و همواره مصداق حيات، شفافيت، طهارت، خلوص و خيال 
بوده است. آب در قالب حوض كه عامل تلطيف، طهارت، آبياری و آرامش فضا 

بود، عنصر جدايی ناپذير حياط های ايرانی بود. 
معماران ايرانی نيز با استقرار حوض های آب در مجاورت نمای بناهای اصلی 
معنايی خيالی می بخشيدند.  و  آن حيات  به  آب،  در  بنا  انعكاس  و  ساختمان 
)شكل 23ـ2(. انعكاس نمای ساختمان در حوض آب كه با گذر نسيم هوا مّواج 
هم می شد، نمودی از جهانی ديگر را نمايش می داد كه نمونه اعالی آن كاخ 
چهل ستون اصفهان است. در اين بنا بخش انعكاس يافته آن در آب، اهميتی به 
اندازة خود مادی و واقعی بنا را دارد و بيست ستون كاخ، به اضافة انعكاس آنها 

در آب، مجموعاً نام بنا، يعنی »   چهل ستون« را رقم زده است. )شكل 25ـ2(
شکل 23ـ2ـ کاشان، حوضخانة باغ فین

1ـ سورة انبيا، آية 30
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در فضاهای داخلی نيز برای تعامل انسان با طبيعت، آب در حوض خانه های واسط بين فضاهای باز و بسته، مورد 
استفاده قرار می گرفت. حوض خانه بنايی مستقل و گاه پيوسته با كل بنا، با مركزيت حوض و در مسير حركت 

آب قنات ها بود. نور حوض خانه از پنجره ها و گاه روزن های سقف تأمين می شد )شكل 24ـ2(.

هـ( معماری نظم و آراستگی
معماری داخلی ما، سراسر منظم و آراسته و به دور از كژی و اغتشاش است. نظم هندسی كامل در همه جای 
كامل ترين  و... همه در  نماها  تقسيم بندی سطوح،  آنها،  تركيبات  اشكال،  انتخاب  است.  و ساری  آن جاری 
صورت هندسی ممكن هستند. در اين نظام هندسی فضاهايی كه با هم ديده می شوند، معموالً قرينه هستند، 
ولی اگر هم زمان و با هم ديده نشوند، معمار خود را ملزم به رعايت قرينگی نكرده است، در كاخ هشت بهشت 
اصفهان فضای مركزی كه كل آن هم زمان ديده می شود، قرينه است. ولی اتاق های چهارگوشه كه هم زمان 

توسط ناظر ديده نمی شود، قرينه طراحی نشده اند. 
و( معماری سقف ها

معماری داخلی ما توجه خاصی به سقف دارد. سقف صرفاً محل اتصال يا آويختن چلچراغی مجلّل و زيبا نبود. 
در اين معماری سقف به واقع امری مهم بود، چون ورای كاركرد، حامل معنا هم بوده است. آنها سقف را به 
»  آسمانه« تعبير می كردند كه نمادی از آسمان است و روزن ميانی آن را »  هورنو« می خواندند. زيبايی های 
طاق ها، گنبدهای دّوار و سقف های مقعر پركار، نمايشی از شكوه و هيبت در اين معماری است. اين طاق ها 

معموالً با هوشياری و دقت تمام نورپردازی شده است )شكل های 26ـ2 تا 29ـ2( .

شکل 25ـ2ـ اصفهان، کاخ چهل ستون و انعکاس بنا در آبشکل 24ـ2ـ کاشان، خانه طباطبایی

شکل 27ـ 2ـ اصفهان، گنبد شکل 26ـ 2ـ اصفهان، کلیسای وانک
تاج الملک مسجد جمعه

کاشان،  ـ  28ـ2 شکل 
سقف و هورنو در تیمچه 

امین الدوله

شکل 29ـ2ـ کرمان، 
حمام گنجعلی خان
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ز( معماری به جای آوردن ادب
ادب به معنی »  حد چيزی را نگه داشتن« است. در معماری داخلی ايران و در اين معنی از ادب، ادب ورزی و 
رعايت حرمت ها بوده است. شايد از همين روست كه از گذشته رعايت حد و حرمت را با تمثيل »پا از گليم 
فراتر ننهادن« می شناسيم. با رعايت حرمت ها، انسان ها با محيط و با يكديگر رابطه و دوستی برقرار می كنند. 
روزگاری اولين نشانة دوستی هنگام حاضر شدن در يک جا، درآوردن كفش ها از پای بود. در قرآن نيز »كفش 
از پای درآوردن« مبين احترام و ورود به ناحية امن و مقدس دانسته شده است. در آيه 12 سوره طه خداوند 
ِس ُطوًی«. )اين منم پروردگار  ََّک بِالْواِد الُْمَقدَّ ِّي أَنَا َربَُّک َفاْخلَْع نَْعلَْيَک إِن به حضرت موسی  می فرمايد: »إِن

تو، پای پوش خويش بيرون آور كه تو در وادی مقدس »ُطوی« هستی(.
در تجربة امروزی كف فضا به خودی خود عرض اندامی در چيدمان فضا ندارد. اين طراح است كه به ميل و ارادة 
خود تصميم می گيرد هر چيزی را در كجا قرار دهد. در حالی كه در بينش ايرانيان در گذشته، معنای كف با فرش 
عجين بوده است. فرش در اتاق باعث می شد كه بتوانيم موقعيت خود را بشناسيم و جهت يابی كنيم. در فضای 
داخلی معماری گذشته به محض پهن شدن فرش، باال و پايين فضا و محل پهن كردن سفره مشخص می شده 

است. فرش اتاق را به مجلس و گلستانی از طرح، نقش و رنگ 
تبديل می كرد. اتفاقی كه با موكت و ساير كف پوش های يكنواخت 
امروزی محقق نمی شود. اهميت فرش در طراحی معماری داخلی 
تا بدانجا بوده است كه ابعاد و اندازه های فضاها را معموالً ضريبی از 

ابعاد و اندازه های فرش ها در نظر می گرفتند )شكل 30ـ2(.

شکل 30ـ2ـ فرش ایرانی، جهانی از گل و 
بوستان با مرکزیتی در وسط

ح( معماری همنشین با خط
معماری داخلی ما بيش از هر معماری ديگری با خط همراه و 
همنشين است. نمای بنای چغازنبيل دارای نوشته هايی است كه 
روی آنها دعا و نيايش به درگاه خدايان بوده است. هخامنشيان 
نيز از نوشته و لوح در جاها و بناهای مختلف استفاده می كردند. 
)شكل 31ـ2( آنها برای ثبت وقايع، كتيبه هايی را از جنس طال 
و نقره و به خطوط ميخی پارسی باستان، بابلی و ايالمی در زير 

پی ستون های كاخ آپادانا قرار دادند. 
در اسالم هنر خطاطی و خوش نويسی در ميان ساير هنرهای 
تجّسمی از آنجايی كه برای نوشتن آيات قرآن به كار رفته است، 
مقدس ترين هنرها دانسته شد. خوش نويسی هنر ستوده تمامی 
جوامع اسالمی و نشانة كالم خداست. در اين معماری خط نيز 
كتيبه های  و  خط  فضاست.  در  زيبايی  خلق  ابزارهای  از  يكی 
قرآنی حاوی معنا، پندآموز، محترم و مقدس است. گويی معمار 
با نشاندن خط بر همه چيز، بنا را محترم و مقدس كرده است. 

)شكل 32ـ2(

آپادانای  کاخ  کتیبة  خوزستان،  31ـ2ـ  شکل 
داریوش در شوش

جامع،  مسجد  حیاط  اصفهان،  32ـ2ـ  شکل 
بخشی از تزیینات و خوش نویسی عصر تیموری
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 عناصر و اجزای فضاهاي داخلي خانه

بحث  و 
گفت گوی 

گروهی

عالوه بر موارد ذكر شده، چه ويژگی ديگری برای معماری داخلی ايران می توانيد برشمريد؟

پيش  سال  هزار   12 الی   10 حدود  انسان ها  است.  ساخته  بشر  كه  است  بنايی  نخستين  احتماالًً  خانه 
يک جا نشين شدند. كهن ترين آثاری كه در نقاط مختلف سرزمين ايران يافت شده، خانه است. بنابر قصص 
فراوانی، خانه  به لحاظ  اثری كه بشر ساخته است »  بيت اهلل« يعنی »  خانة خدا« است.  نيزكهن ترين  دينی 

می دهد.  اختصاص  خود  به  را  شده  ساخته  بنای  تعداد  بيشترين 
خانه های بخش های مختلف ايران، علی رغم تفاوت ها و نا همانندی هايی كه به دليل شرايط مختلف اقليمی و آب و 
هوايی دارند، از شباهت ها و سازگاری های بنيادينی نيز برخوردارند. تفاوت هايی كه در بعضی از مناطق به لحاظ 
ويژگی های اقليمی ديده می شود، همانند لهجه های مختلف در يک زبان واحد است. اجزای غالب در شهر و خانه های 

ايرانی در مناطق مختلف شامل موارد زير است:
الف( ساباط: حلقة اتصال شهر به خانه يكی از ويژگی های بارز شهرسازی و معماری سنتی ايران در نواحی 
مركزی ايران، كوچه ها و گذرهای سرپوشيدة آن است، كه به آنها »  ساباط« گفته می شود. هدف از طراحی و 
اجرای ساباط اين است كه انسان گرمازده را دمی در زير سايه خود، از تابش خورشيد در امان نگه دارد. نحوة 
استقرار ساباط ها به گونه ای است كه انسان پياده در مسير حركت خود در يک توالی مناسب در فضای سايه 
قرار می گيرد. در بسياری از ساباط ها ورودی چند خانه قرار گرفته است كه از نظر افزايش حس همسايگی 
و همبستگی محله ای نيز حائز اهميت است. پس ساباط ها يكی از انواع حلقة اتصال شهر با خانه بوده  است 

)شكل های 33ـ2 تا 35ـ2(.

ساباط ها كاربرد عالمانة تركيب نور و سايه را در سطح شهر نيز نمايندگی می كردند. تركيب سايه  روشن درون 
كوچه ها، حس دعوت كنندگی و خيال انگيزی را به فضا می بخشيد؛ آنچه در كوچه و خيابان های روشن، پر نور 

و يكنواخت امروزی ديده نمی شود. 

شکل  34ـ2 شکل  35ـ2شکل 33ـ2
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ب( سردر: استقبال يا بدرقة از مهمان، كه از سنت های ديرينة ايرانيان است، در محدودة فضای ورودی اتفاق 
می افتاد. از اين رو، ساختار و شكل مجلّل و تو رفتة آن، درخور 
استقبال و بدرقة مهمان بود. هالل تزيينی روی در و تنها قسمت 
خارج و بيرون از خانه كه اغلب كاشی كاری از آيات قرآن و روايات 
به گونه ای ساخته می شد كه در زمستان ها  دينی دارد و معموالًً 
باران بود و در تابستان ها نيز مانعی برای  از ريزش برف و  مانع 
تابش مستقيم آفتاب به شمار می رفت. بر تمامی در های ورودی 
فضاهای مسكونی، كوبه ای برای مردان )با صدای بم( و حلقه ای 
)با صدای زير( برای زنان تعبيه می گرديد كه يكی از راه حل های 
ايجاد حريم و اعالن آمادگی به ميزبان برای رعايت محرميت بوده 
است. بنابراين، با به صدا در آمدن هر يک از اين كوبه ها صاحبخانه 
مطلع می گرديد كه زن پشت در منزل است يا مرد؟ )شكل 36ـ2(
برای  كه  بود،  »پاخوره«  نام  به  كناری  سكوهای  دارای  سردر، 
نشستن مهمانانی كه با صاحبخانه كار داشتند و الزم نبود وارد 
خانه شوند، استفاده می شد. ايجاد سكوهايی در ورودی بناهای 
از احترام به سنت مهمان نوازی در فرهنگ  مسكونی، نشانه ای 
ايرانی بوده است. سكوهای آجری يا سنگی دو سوی پيش طاق، 
گفت و گوی  هنگام  هم  زيرا  داشت؛  نيمه خصوصی  حالتی 
صاحبخانه با همسايه ها يا مراجعان با اهالی خانه، از آن استفاده 
می شد و هم موقع انتظار و رفع خستگی، بدون كسب اجازه از 
صاحبخانه، مورد استفاده مراجعان يا عابران قرار می گرفت. اين 
كار، يكی از الگوهای رفتاری انسان دوستانه و عادات بارز مردم 

آن زمان محسوب می شد )شكل 37ـ2(.

شکل 36ـ 2ـ کوبه های مختلف زنانه و مردانه بر 
روی در منازل قدیمی

شکل 37ـ2ـ نمونه ای از ورودی های خانه های 
قدیمی با اجزای آن

ساخته  مختلف  شكل های  به  كه  هشتی  داالن:  و  ج( هشتی 
می شد، فضای سرپوشيدة متصل به كوچه و حياط خانه است؛ 
درگاه  از  پس  بالفاصله  اغلب  كه  ورودی  فضای  از  بعد  فضايی 
قرار می گرفت. در صورت باز بودن در، سلسله مراتب قرارگيری 
می بست.  خانه  درون  به  را  نامحرمی  هر  ديد  داالن،  و  هشتی 
چند  يا  دو  به  ورودی  مسير  تقسيم  هشتی،  كاركرد  مهمترين 

است. خانه  حريم  و حفظ  جهت 

شکل 38ـ2ـ هشتی خانه
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خانه هايی  برای  پذيرايی  و  ناحية خصوصی  به  دسترسی  مسير 
هم  هشتی  بنابراين،  بود.  هشتی  از  نيز  داشتند،  حياط  دو  كه 
عملكرد معماری داشت و هم با ظرايف زندگی اجتماعی و الگوی 
عناصر  هشتی  داخل  بود.  هماهنگ  معماری  بيرونی  ـ  اندرونی 
مختلف مثل سكو، چراغ دان و... در نظر گرفته می شد و معموالًً با 
كاربندی زيبايی پوشانده می شد. بعضی اوقات باالی هشتی اتاقی 
استفاده  آن  از  می توانستند  مهمانان  كه  می شد  گرفته  نظر  در 

كنند. )شكل های 38ـ2 و 39ـ2(

شکل 39ـ 2ـ هشتی خانه، با نورگیر و سکوی نشستن

د( میان سرا یا حیاط: حياط از اجزای مهم خانه بود كه عالوه بر سازماندهی اتاق ها و فضای اطراف آن، 
نمود درونگرايی، محرمّيت و امنيت معماری ما نيز بوده است. قرارگيری دقيق فضاهای بسته و نيمه باز مثل 
ايوان ها، به دور حياط بر اساس اهميت آنها و با تركيب هندسی چشم نواز بوده است؛ به گونه ای كه همة نگاه ها 
به درون حياط معطوف شود. در حياط آشنايی بی واسطه با طبيعت صورت می پذيرفت. ارتباط فضای بسته 
با باز، هم نوايی با آسمان،آب، خاك و گياه توسط حوض و چند باغچه، از كاركرد های ديگر اين عنصر فضايی 
در خانه بود. حياط، آسمان را با دست اندازی كه معموالً با گره چينی آجری منّقش شده و با كنگره های روی 

بام ختم می شد، قاب می كرد. 
مخصوص  خانه  »  اندرونی«  بوده اند.  » بيرونی«  و  »   اندرونی«  نام  به  حياط  دو  دارای  اكثراًً  سنتی  خانه های 
سكونت زن و فرزند و ساير افراد خانواده و محارم صاحبخانه بود و حياط »بيرونی«، به عمارت بيرونی وصل 

بود و مخصوص پذيرايی مهمانان مرد خانه بود. 
معموالًً حياط بيرونی و اندرونی به گونه ای طراحی می شد كه راه ورود به حياط بيرونی از مسير كوچه اصلی 
فاميل  و  افراد  بيرونی  باشد. در قسمت  از كوچه فرعی راهی جداگانه داشته  اندرونی  فراهم شود و قسمت 
غير محرم )مانند مهمانان( زندگی می كردند و اهل خانه بدون ارتباط با آنها می توانستند از دِر ديگری از حياط 

خارج شوند. اين امر هم موجب حفظ حرمت اهل خانه و هم مهمان می شد.)شكل 40ـ2(

شکل 40 ـ 2ـ حیاط یا میانسرا
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تحقق مفهوم اندرونی و بيرونی كه مبانی آن پيش تر بيان شد، با آداب زندگی يک خانواده مسلمان و محفوظ 
ماندن از ديد نا محرمان، هم خوانی كامل داشته است. )شكل های 41ـ2 تا 43ـ2(

هـ( ایوان:  ايوان عنصری واسط بين فضاهای باز و بسته در معماری ايرانی است. معماری داخلی ما، معماری 
توجه به فضاهای نيمه باز است. اين حلقة اتصال سلسله مراتب فضای باز و بسته را در معماری ايرانی تكميل 
با ايوان ظاهر می شد. ايوان در تمامی اقليم های ايران كاربرد  می كرد. فضای نيمه باز در معماری ما بيشتر 
فراوانی داشت )شكل 44ـ2(. در نواحی معتدل شمال كشورمان اين فضا ضمن برقراری اتصال فضای باز و 
بسته و محافظت ديوارهای ساختمان از بارش های تند باران، محل زندگی نيز بود. در آن نواحی به دليل باال 
بودن رطوبت هوا، ايوان ضمن محفوظ نگه داشتن ساكنان از بارش باران های تند، فضای مطبوع تری را برای 
زندگی فراهم می ساخت )شكل 45ـ2(. در مناطق ديگر نيز اين فضا مانند يک فيلتر مانع تبادل هوايی فضای 

داخل و خارج اتاق می شد.

شکل 42ـ2ـ کاشان، حیاط خانة شکل 41ـ2ـ یزد، خانة الری  ها
بروجردی ها 

شکل 43 ـ 2ـ حیاط یا میانسرا

و( گودال باغچه: گودال باغچه يا باغچال در وسط حياط مركزی ساخته می شد و يک طبقه در داخل زمين 
فرو می رفت. نمونه های اين فضا در اقليم های خشک كويری از جمله در كاشان، نايين و يزد ديده می شود. 
گودال باغچه عالوه بر تأمين خاك موردنياز خشت های استفاده شده در بنا، امكان دسترسی به آب قنات را 
هم فراهم می كرد. اين امر، در شهرهايی مثل نايين كه يک شبكة پيچيدة قنات داخل شهر داشته است، بسيار 
مهم بود. معموالًً در گودال باغچه آب روانی جاری بود كه حوض ميانی را پر می كرد و سرريز آن به خانه های 
ديگر نيز می رفت. در حاشية اين حياط اغلب رواق و گاه چند اتاق به شكلی نيمه باز ساخته می شد و كاشت 

شکل45ـ2ـ ایوان خانه در منطقة کنارة دریای خزرشکل 44ـ 2ـ ایوان یک خانة سنتي در سنندج
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درختان مختلف در اين گودال باغچه ها مرسوم بود. با توجه به كوچک تر، پايين تر و سايه دارتر بودن اين حياط، 
بهره مندی از رطوبت و خنكی زمين و وجود گياهان و آب، اين فضا به لحاظ آسايش به مراتب مناسب تر از 

فضاهای موجود در سطح زمين بوده است. )شكل 46ـ2 و 47ـ2(

شکل 47ـ2ـ کاشان، گودال باغچة مدرسه و شکل 46ـ2ـ نایین، گودال باغچة خانه پیرنیا
مسجد آقا بزرگ

بيرونی در سطح  و  اندرونی  اتاق می شد. همانند تقسيم بندی  نوع  خانه های سنتی شامل چندين  اتاق:  ز( 
كالن و كلی در ساختار فضايی خانه، اتاق ها نيز دارای تنوع و گونه گونی بودند. بر اساس الگوی اندرونی ـ 
بيرونی، اتاق های كوچک تر با تزيينات كمتر مانند »  سه دری« برای خواب و اتاق های بزرگ تر و باشكوه تر، 
برای پذيرايی از مهمان و تكريم او در نظر گرفته می شد. اتاق های بزرگ تر كه در نقاط مختلف ايران نام های 
متفاوتي چون َطَنبی، تاالر، پنج دری، هفت دری و... داشت، دارای ابعاد بزرگ تر، همراه با تزيينات گچ بری، 
آيينه كاری، نقاشی روی گچ، مقرنس و نقاشی روی چوب بوده و در محور اصلی و طولی حياط قرار می گرفت. 
ورود به اين اتاق ها مستقيماً از طريق حياط ممكن نبود، بلكه مبتنی بر اصل سلسه مراتب در معماری داخلی، 

از طريق ايوان و يا دو راهروی كناری انجام می گرفت. 
ارتفاع  با  از طاقچه هايی  اتاق ها  اكثر  در  ديده می شد.  نيز  اتاق  ديوارهای  و  مراتبی در سطوح  نظام سلسله 
باالتر كه »  َرف«  برای وسايلی كه به صورت روزمره مورد استفاده قرار می گرفت و در طاقچه های  پايين تر، 
ناميده می شد، براي نگه داري وسايلي كه كمتر مورد استفاده بود، بهره مي گرفتند )شكل های 48ـ2 تا 50ـ2(. 
خانه فضاهای داخلی ديگری نيز داشته است. آشپزخانه و مطبخ معموالً در زيرزمين و در محلی قرار می گرفت 
كه به اتاق مهمان نزديک باشد. سرويس های بهداشتی نيز از فضاهای زندگی دورتر و در گوشه های حياط 

جايابی می شدند.

شکل50ـ2ـ تهران، اتاق خانهشکل49ـ2ـ کاشان، خانة طباطبایی هاشکل48ـ2ـ اتاق سه دری
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شکل 52 ـ2ـ اتاق خانه و مبلمان سیال آنشکل 51  ـ 2ـ اتاق خانه

ح( مبلمان سیال: در خانه های ايرانی »  ايدة مبلمان سيال« موجب می شد كه فضاها و فعاليت های درون 
آنها انعطاف پذير باشد. اتاق نه بر مبنای عملكردی كه مبلمان آن را تعريف كرده باشند، بلكه بر مبنای فعاليت 
و رفتار انسان و ويژگی های فضا، ساخته و طراحی می شد. در اين خانه ها اتاق هايی به نام پذيرايی، خواب، 
نشيمن و... نبود بلكه اتاق هايی با نام های »  سه دری«، »  پنج دری«، »  هفت دری«، »   طنبی« و »  ُمضيف« 
وجود داشت. با استفاده از »  مبلمان سيال« در طول روز از اتاق ها استفاده هاي متفاوتي می شد و به كاركردهای 
مختلف در يک فضا پاسخ داده می شد. مثاًل در »  سه دری« هم رختخواب و هم سفره غذا پهن می شد. ايوان 

محل نشستن، غذاخوردن و خوابيدن در شب های گرم تابستان بود )شكل های 51 ـ2 و 52 ـ2(.

آسایش و آرامش در خانه

سازمان بندی و معماری داخلی خانه ها را در جايي كه زندگي مي كنيد، را بررسی نماييد و در كالس تحقیق کنید
ارائه دهيد.

سنتی  خانه های  باقی ماندة  مصاديق  اكثر  قدمت  زنديه،  و  صفوی  دوران  از  اندك  نمونه هايی  استثنای  به 
در كشور به دوران قاجار باز می گردد. معماری دوران قاجار به لحاظ ابداع و نوآوری در معماری داخلی و 
فضاسازی، دوره ای برجسته در تاريخ معماری ماست؛ امری كه به خصوص در معماری خانه ها رخ می نمايد. 
در واقع خاطرة دل نشينی كه از طعم و كيفيت فضاهای داخلی خانه های سنتی در ذهن داريم، تنها حاصل 
تجربة ما از فضای خانه های اين دوره است. خانه های سنتی اين دوران، فضاهای پر جذبه، دلنشين، لطيف و 
ظريفی است كه امروز روان انسان در آن احساس »  آرامش« می كند، خيال در آن به پرواز در می آيد و روح 

می بيند.  نوازش 
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انسان  اجتماعی  برخوردهای فردی و  آثار آن در  اما  قابل رؤيت نيست،  آرامش يک حالت درونی است كه 
بايد به بهترين نحو آن را نمايندگی كند، از كلمه »  سكينه« و از ريشه  مشهود است. »  سكونت« كه خانه 
»  سكون« است و معنايش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطنی است. معماری گذشتة ما معماری سكون 
و آرامش است؛ معماری كه پرهياهو و آشفته نيست. بهره گيری از الگوی اندرونی بيرونی، نظام محوربندی و 
مركزگرايی، درون گرايی، ارتباط با خاك، زمين، آب، نور، بهره گيری از نظام هندسی سامان يافته و پرداختی 

ماهرانه، باعث شده كه اين معماری آرامش بخش باشد. 
معماری امروز در قياس با گذشته، به برخی از نيازهاي وجود ما پاسخ مطلوبي داده است. براي مثال، مطبخ 
دورة قاجاري فضايي نامطبوع و دودزده در زيرزمين بود؛ حال آنكه آشپزخانه يا سرويس های بهداشتي امروزي 
اين معايب را ندارند. اتفاقاً خانه در معناي امروزي اش به جنبة آسايشی وجود ما خيلي خوب پاسخ داده است 

اما متأسفانه انسان و معمار معاصر خود را بيشتر در اين جنبه محدود كرده است.

اگر استفاده و كاربرد تجهيزات مكانيكی و وسايل گرمايش و سرمايش و ساختار و نظام فضايی معماری فعالیت
متضمن  می كند،  طراحی  هم  كنار  در  را  بهداشتی  سرويس های  و  آشپزخانه  اتاق ها،  كه  را  جديد 
از  امروز را  با توجه به تعريفی كه برای »  آرامش« آمد، معماری داخلی گذشته و  » آسايش« بدانيم؛ 

با هم مقايسه كنيد. لحاظ »  آسايش« و »  آرامش« 
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در گذشته شاخه های هنری معموالً بدون كاربرد و صرفاً برای خلق زيبايی و لذت آفرينی ايجاد نمی شدند. از 
سوی ديگر همين هنرهای كاربردی نيز عاری از حسن و زيبايی نبوده اند. به همين دليل، كاربردی ترين وسايل 
مصرفی مثل كاسه، قاشق و بشقاب نيز چنان ظرافت و زيبايی می يافت كه به يک اثر زيبا و وسيله ای برای 
يادآوری و ذكر الهی ارتقا می يافت. اشيا در آن زمان تنها برای نمايش در طاقچه اتاق ها ساخته نمی شدند، 
بلكه در زندگی روزمره به كار می رفتند. شاهكارهای هنری و صنعتی ايرانيان در گذشته، با تركيبی از هنر، 
پشتكار، اخالق حرفه ای و در همراهی با عامل خالقيت هنرمند به ظهور می رسيد. هنرمندان ماده اوليه ارزان 
و بی ارزشی را با هنرمندی، حوصله، پشتكار و ممارست به محصولی گران بها، نفيس و با ارزش مصرفی و هنری 
تبديل می كردند. در اين مسير از ُمشتی پشم و ابريشم، فرش های نفيس و از ُمشتی ِگل و لعاب، انواع و اقسام 
كاشی های زيبا و از ُمشتی ِگل و ماسه، انواع و اقسام آجركاری های چشم نواز و فاخر ساخته می شد. اين همان 
معنايی است كه به عنوان يكی از ويژگی های فرهنگی ايرانيان »كيمياگری« ناميده می شود. در هنر و صنعت 
ايراني، فقط كاربرد محصول مالك و مبنا قرار نمی گرفت، بلكه خلق زيبايی و رساندن آن اثر، به حد اعالی 
اعتاليش نيز مدنظر قرار می گرفت. اين ويژگی در معماری در قالب آجركاری،گچ كاری، كاشی كاری، آينه كاری، 

 در تزيينات معماري داخلي ايران از چه مصالحي استفاده مي شده است؟
 آجر در هويت معماري ايران چه نقشي دارد؟

 استفاده از گچ و هنر گچ بري در تزيينات داخلي فضاهاي ايراني چه ويژگي هايي دارد؟
 كاشي كاري در تزيينات معماري داخلي ايران داراي چه انواعي است؟
 سنگ، چوب و آينه در تزيينات معماري ايران چه كاربردهايي دارند؟

پس از پايان اين واحد يادگيري، هنرجو قادر خواهد بود:
1 مصالح به كار رفته در معماري داخلي ايران را نام ببرد.

2 نقش آجر را در شكل گيري هويت معماري ايران شرح دهد.
3 ويژگي هاي گچ و كاربرد هنر گچ بري در تزيينات داخلي را توضيح دهد.

4 انواع كاشي كاري تزييني را در معماري داخلي ايران نام ببرد.
5 شيوه هاي كاربرد سنگ، چوب و آينه را به عنوان مصالح تزييني شرح دهد. 

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  4 

بررسی تزیینات در معماری داخلی ایران

استاندارد عملکرد
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حجاری، فرش بافی، فلزكاری و ساير هنرهای اين مرز و بوم ديده می شد. )اينكه غربی ها فكر می كردند، در 
كيمياگری ماده ای را به مس می زنند، تا تبديل به طال شود، درك و دريافت آنان از اين معناست! (

از يک سو و  آنها  از ملزومات هنر كيمياگرانه، شناخت مواد و مصالح ساختمانی، ويژگی ها و توانمندی های 
آگاهی از بهترين شيوة بيان هنرمندانه و معمارانه آنها از سوی ديگر بوده است. همان طور كه يک لغت نامه و 
كتاب راهنمای سبک های ادبی، به خودی خود تضمين كنندة ايجاد يک شاهكار ادبی نيست، در معماری نيز 
صرف شناختن مواد و مصالح، متضّمن خلق معماری زيبا، كارا، ايستا و چشم نواز نبوده است؛ بلكه هنرمندی 
و خالقيت معمار در مورد شناخت ويژگی ها و چگونگی كاربرد مواد و مصالح و اعتال بخشيدن آنها بوده كه 

محصول كار را ارزشمند می كرده است. 
معماران ايرانی سعی داشتند كه ويژگی های هر يک از مواد ساختمانی را به درستی بشناسند و بر قوت ها و 
ضعف های آنها آگاهی يابند و هر يک از مواد و مصالح را در جايی درست و به مقدار و اندازه مناسب به كار 
برند. آنها در سنگ، گوهر و در خاك، كيميا می ديدند، و كار خود را تنها ظاهر كردن آن »  خنده های پنهان« 

در اين » تُرشرو خاك« ها می دانستند. چندان كه موالنا گفته است:

كنيم زين ترشر و خاك صورت ها كنيم پيدا  را  پنهانش  خنده 

در درونش صد هزاران خنده هاستزانكه ظاهر خاك اندوه و بُكاست

هميـن كارما  و  السريم  كمينكاشف  از  بر آريم  را  نهان ها  كين 

انواع مصالح درتزیین معماری داخلی ایران

بخش مهمی از ويژگی های هر معماری داخلی در گرو مصالح و نحوه به كارگيری آنها در بناست. مصالح به 
دارای ويژگی های سازه ای و ساختمانی  ماده ای  از يک سو هر  اثر می گذارند.  بر معماری داخلی  دو صورت 
و  رنگ  نظر جنس،  از  مصالح  اقسام  ديگر  از سوی  گيرند.  قرار  نظر  مورد  در طراحی  بايد  كه  است،  خاص 
بافت خصوصيات ويژه ای دارند كه با هم تفاوت می كنند؛ در نتيجه هنگامی كه بر روی سطوح يک بنا ظاهر 
می شوند، سيمای ويژه ای بدان می بخشند و بيان خاصی را موجب می گردند. استفاده از يک ماده ساختمانی 

ممكن است بنايی را گرم و صميمی كند و ديگری آن را سرد و خشک جلوه دهد. 
مصالح اصلی معماری ايرانی را از گذشته تاكنون خشت، آجر و گچ تشكيل می داده اند. در كنار آن چوب، 
سنگ، كاشی و آينه هم استفاده می شد. تنوع در كاربرد مصالح در اين معماری اتفاقی نبود، بلكه همانند 

طبيعت نظمی با نظم ديگر در هم می آميخت و در نهايت تركيبی چشم نواز را ارائه می داد. 
معماران ايرانی از هزاران سال پيش عالوه بر شناخت ويژگی های تک تک مواد و مصالح ساختمانی، كاربرد 
تركيبی آنها را نيز دريافته بودند. مثاًل آنها مسلح كردن ساروج و گل سفال گری با لوئي يا موی بز و شتر، 
مسلّح كردن كاهگل با كاه يا خار آسياب شده و مسلّح كردن خشت خام با الياف نخل را می شناختند. استفاده 

از اين روش ها سبب كارايی و انعطاف بيشتر مصالح می شد و معماری همگون با طبيعت را ايجاد می كرد. 
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آجر

نقش آجر در هویت معماری ایران
ايرانيان از ديرباز پيوندی خاص با آب و خاك داشته اند و اين دو پديدة مهم 
طبيعت را ارج می نهاده اند. در نزد ايرانيان آلوده ساختن و هدر دادن اين دو 
عامل، ناپسند بوده است. سوابق تاريخی نشانگر آن است كه ساكنان نواحی 
استفاده  به چگونگی  كه  بودند  اقوامی  نخستين  از  بين النهرين  و  خوزستان 
در كف  را  خود  تجربه های  اولين  احتماالًً  آنها  يافتند.  خام دست  از خشت 
اجاق هايشان مشاهده نمودند و پختن و سخت شدن ِگل اطراف آتش اجاق، 
ايجاد كرد.  را در ذهنشان  از گل رس پخته شده  استفاده  اولين جرقه های 
فقدان مصالح سنگی و چوبی مورد نياز مردم اين نواحی سبب شد كه خاك 
رس به عنوان مهم ترين عنصر ساختمانی مورد استفادة آنها قرار گيرد. اولين 
ميالد  از  قبل  ششم  هزاره  از  پيش  سال های  به  مربوط  خشت  تهية  شيوة 
دست  به  زمينه  اين  در  تاكنون  كه  معماری  آثار  قديمی ترين  است.  مسيح 
از جمله در تپة حسنلو در  ايران  نواحی غرب و شمال غرب  آمده است در 
تپه در كرمانشاه است  تپه در همدان و گودين  نوشيجان  آذربايجان غربی، 
كه از خشت های خام به طور گسترده در آن استفاده شده است و مربوط به 

قرن ها قبل از ميالد است.
به كارگيری آجر در شوش و تپه سيلک كاشان نيز نشان دهندة استفاده از اين عنصر در آن زمان است. در معبد 

چغازنبيل نيز به آجرهايی برمی خوريم كه به عنوان كتيبه بر ديوار نصب شده اند )شكل های 53ـ2 و54ـ2(.
آنچه امروز به نام آجر شناخته شده است، پديده ای است كه از دگرگون شدن گل رس و حرارت دادن خشت 

گلی و سخت شدن آن به دست می آيد. 
معمار سنتی از ميان مصالح ساختمانی، از آجر به دليل سهولت دسترسی به خاك و ارزانی و فراوانی آن، بيش 
از هر ماده ديگر استفاده می كرد. آجر برای او، هم عامل سازه ای و ساختمانی و هم وسيلة سازندة نماها بود. 
هرچند كه كاربرد نماسازی با آن كه تأثير عميقی بر فضا دارد، در مرحله ای از تاريخ معماری كاهش می يابد، 

ولی كاربرد سازه ای آن در طول تاريخ مداومت داشته است. 
آجر در معماری ايران هم به عنوان يكی از اجزای معماری، هم در جزء آن و هم در كليت معماری مؤثر بوده است 
و همچون نُت در ساختار يک موسيقی، يا كلمه ای در شعری نغز و دل نشين و يا نقشی در طرح كلی قالی است. 

به عبارت ديگر آجر فقط پر كننده جرزها و پوشاننده احجام و جداكننده آنها از يكديگر نيست، بلكه به عنوان 
يک عنصر كامل و تزيينی در معماری ايران به كار رفته است. آجرها در تركيب شان با يكديگر نيز تابع ريتم و 
هندسة ويژه ای هستند، كه به كليت بنا نيز شكل و حالت خاصی می بخشند. كاربرد آجر عالوه بر نقش پردازی 

كيمياگرانه، ويژگی ايستايی ساختمان را نيز تضمين می كرده است.
ويژگی های اقليمی بخش های زيادی از سرزمين ايران نقش تعيين كننده ای در پيشبرد استفاده از آجر داشته 
است. فالت ايران منطقه ای گرم، تقريباً خشک با بادهای شديد موسمی است. بنابراين هنرمند ايرانی زمانی كه 
به ساختن بناهای با شكوه و ماندگار می انديشيد، نمی توانست برای انتخاب مصالح آن از سنگ بهره گيرد؛ زيرا 

شکل 53ـ 2 نمونه ای از آجر های چغازنبیل

شکل 54ـ2ـ معبد چغازنبیل در شوش
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اوالً سنگ به اندازه كافی در اختيارش نبود، ثانياً بنای سنگی بر اثر انتقال گرما در روزهای گرم تابستان قابل 
سكونت نبود و ثالثاً نمی توانستند پوشش های وسيع را با سنگ به صورت مطلوب بپوشانند. البته در ايران پيش 
از اسالم و مشخصاً در بناهای دوران هخامنشی، برای ساخت بناهای حكومتی و مهم دينی به دليل مقاومت 
باال و ماندگاری و به واسطة امكان حمل و نقل سنگ های مرغوب از دورترين نقاط به محل بنا در آن زمان و 
وجود هنرمندان سنگ تراش، از سنگ استفاده می كردند؛ ولی به داليل ذكر شده، در دوران بعد از اسالم در 

مناطق مركزی ايران بيشترين كاربرد سنگ منحصر به ساخت پی ها و ازاره ها شد. 
استمرار و فراوانی به كارگيری آجر در معماری ايران دوران اسالمی سبب شد، تا آجر به عنوان »  مدول« يا 
پيمانة معماری ايرانی، چه از نظر تناسب و زيبايی و چه از نظر جنبه های ايستايی، شناخته شود و اين فرصت 
را فراهم كند تا در محل های دورافتادة كويری و مسير بيابان ها كه دست يابی به سنگ و چوب ممكن نبود، 
تنها با برپا كردن يک كورة آجرپزی، بناهای عظيم، با حجم زياد ساخته شود؛ چنان كه تعدادی از شاهكارهای 

معماری ايران در دورة اسالمی از اين دست است.
يكی از بخش های مهم بنا در معماری داخلی سقف آن است. در گذشته معماران ايرانی در ابتدا برای پوشش 
سقف با بهره گرفتن از دسته های به هم پيوستة نی و در مواردی از كالف های چوبی برای مقاوم كردن پوشش 
سقف استفاده می كردند. در انجام اين كار با تكيه بر تجربه و آزمايش های مستمر، چوب های صمغ دار را كه 

در برابر موريانه مقاوم هستند، برگزيدند. در ادوار بعدی معماران در كار پوشش 
سقف ها و دهانه های مختلف بسته به اندازه و دهانه و بلندی طاق ها، آجرچينی های 
متفاوتی را به خدمت گرفتند تا از بيشترين توان و مقاومت الزم آن برخوردار شوند؛ 
تا آنجا كه گنبدسازی را به عنوان يكی از شاهكارها و مصاديق هنر خود به جهانيان 

عرضه داشتند )شكل 55ـ2(.
آجر به دليل مقاومت كششی كم در عناصر افقی سازه ای، به صورت طاق، گنبد 
معاصر  برجسته  كان1 معمار  لوئی  كه  همچنان  می شد.  گرفته  به كار  مدور  و 
در تأييد اين نوع كاربرد آجر آورده است: »  اگر از آجر بپرسی چه می خواهی 

باشی، می گويد: من طاق را دوست دارم.« اين فرم با ويژگی های طبيعی گل رس 
سازگار و فرمی غير تحميلی برای آن است.

گونه های مختلف آجر تزیینی
معماری  گوناگون  شيوه های  به  دادن  شكل  در  آنها  ويژگی های  و  ساختمانی  مصالح  تعيين كنندة  نقش 
انكار ناپذير است، ولی آنچه كه بايد به آن توجه كرد، نقش عامل انسانی، به عنوان نيروی اصلی و بهره جوينده 
از تمامی مواهب و امكانات طبيعت برای خلق آثار مفيد، با صرفه، موزون، زيبا و ماندگار است؛ كه آجر و كاربرد 
تزيينی آن يكی از آنها بوده است. در معماری ايران، شاهد به كار بردن گونه های مختلفی از آجر در نماسازی 

بخش های مختلف بنا هستيم، كه نقش تزيينی را بر عهده دارند. مهم ترين آنها عبارت اند از:
الف( آجر واکوب و آبمال ، )مقاوم ترین نوع آجر(: برای ساختن آجرهای صاف جهت كار در نمای ساختمان، 
خاك را پس از قالب گيری و خشک شدن ِگل، با دو تخته )تخته هايی به صورت ماله( با كمک دوغاب ِگل و با 
دست، خلل و فرج آن را پر می كردند )اصطالحاً واكوفته می كردند(، تا كاماًل صاف و يكنواخت شود و سپس 

به كوره می بردند. نمونة قديمی اين شيوه در آجرهای نمای گنبد قابوس ديده می شود )شكل 56ـ2( 

شکل 55ـ2ـ ارمغان ایران به 
جهان، پوشش گنبد بر فضای 

مکعب شکل

)khan; Louis )1901-1974 ـ1
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ب( آجر پیش بُر : استفاده از آجرهايی با شكل های مختلف به جز چهارگوش و مستطيل برای كار در محل های 
آثار دوران بعد  ايران سابقه ای طوالنی دارد و در  معين مانند: ستو ن ها، ستونچه ها و مانند آن در معماری 
از اسالم از تنوع بيشتری برخوردار بودند. شيوة كار چنين بود كه با توجه به طرح و نقشة تهيه شدة بنا و 
اندازه های مشخص، در پای كار و يا محلی نزديک به آن، خشت های آماده شده ای را كه هنوز خشک نشده اند، 
با وسيله ای مانند سيم يا چاقو و تيغة برنده به شكل مورد نظر برش می دادند و سپس آن را بعد از خشک 
شدن كامل، برای پخت به كوره می بردند. كاربرد اين گونه آجرها حكايت از آن دارد كه طرح بنا با جزئيات 
آن از پيش مشخص و طراحی می شده است. انواع شكل های ستاره ای و چليپايی جزء دسته آجرهای پيش بُر 

هستند )شكل های 57ـ2 و58 ـ2(.
ج( آجر ُمهری: آجرهای پيش بُر به دو صورت ساده و » ُمهری« يا طرح دار تهيه 
می شدند. نوع طرح دار آجرهای پيش بُر، ُمهری نام دارد. برای تهيه آن، گل را 
در قالبی می ريختند كه دركف آن طرح مورد نظر ايجاد شده بود. اين طرح 
معموالً به صورت برجسته و فرورفته بود. پس از خشک شدن و شكل گرفتن 

ِگل، آن را به كوره می بردند. 
به صورت  يا  می گرفتند  قرار  ساده  آجر  رديف  دو  بين  گاهی  ُمهری  آجرهای 
قرار  كاشی ها  بين  در  نيز  گاه  می كردند.  ايجاد  را  متنوعی  نقوش  تركيبی، 

می گرفتند )شكل 59  ـ2(.

شکل 58ـ2ـ قزوین، برج خرقان، آجر شکل57  ـ2ـ قزوین، برج های خرقان
پیش بُر

شکل56ـ2ـ گلستان، آجر واکوب گنبد 
قابوس

د( آجر تراش : در بناهای ايران قطعه های گوناگون پاره آجر از كوچک ترين 
تا بزرگ ترين اندازه كه نزديک به يک آجر كامل است، كاربرد فراوان داشتند 
محل  به  توجه  با  بودند،  خصوصی  به  صنف  كه  آجر تراشان  را  آجرها  اين  و 
كاربردشان در پای كار برای استفاده بّنايان با تيشه داری آماده می ساختند. از 
قرن دهم هجری قمری به بعد آجر تراش در ايران معمول شد. در اين روش 
چون هر طرف آجر را با تيشه صاف می كردند و رويش را می ساييدند، مقاومت 
آن كم می شد؛ ولی چون ظرافت و تميزی بيشتری در نما ايجاد می كرد، مورد 

توجه قرار می گرفت )شكل های 60   ـ2 الی 62   ـ2(.

شکل59ـ2ـ یزد، مسجد جامع، 
آجر مهری

تراش،  آجر  بخارا،  شکل60  ـ2ـ 
سردر بنایی در دوره سلجوقی 
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آجر در گذشته به صورت قد )مربع كامل( به كار می رفت. ولی هميشه بنا به كاربری، با خرد كردن آجر آن را 
به اشكال مختلف در می آوردند كه مشهورترين آنها عبارت اند از: )شكل 63   ـ2(:

آجر كامل = قد
نيمه آجر= نيمه يا نيم قد

سه چهارم آجر= سه قدی
يک چهارم آجر= چارك
يک هشتم آجر= كلوك 

نيمه آجری كه از طول نصف شده باشد = قلم دانی
آجر كاملی كه از ضخامت نصف شده باشد= نيم اليی

اگر از يک نيم آجر يک مثلث كم شود = كالغ پر
اگر از آجر يک مثلث كم كنند تا به شكل ذوزنقه درآيد = كله گوش

شکل 62  ـ2ـ خراسان، آجر تراش، رباط شرفشکل 61  ـ2ـ خراسان، آجر تراش، مدرسه غیاثیة خرگرد

147

8
5 2

369

شکل 63    ـ2ـ اشکال و تقسیمات آجر قد

هـ( آجر آبساب : آجر آبساب آجری است كه پس از تراش، آن را در آب می خيسانند و اصطالحاً »  زنجاب« 
می كنند و كنارة آن را به وسيلة ماسه بادی يا گرد آجر و گاه با گل رس يا اخرا می سايند. نمونة اين كار در 
گنبد سلطانيه است. ولی رونق اين شيوه مربوط به دوران صفويه به بعد است. با وجود اينكه آجر آبساب به 

نمای بنا جلوه می دهد، با اين حال توان آجر را از بين می برد و نما را آسيب پذير می سازد.
آجرکاری

هنر چيدن آجر در بناها به منظور اجرای آن و ايجاد نماهای تزيينی متناسب با شكل كلی بنا را آجركاری 
می نامند. آثار گوناگون معماری به جای مانده از دوران های مختلف ايران بعد از اسالم شاهد نمونه های پرارزش 
از هنر استادكاران ايرانی در آفرينش سطح های آجری در زيباترين و متناسب ترين طرح ها است. در اين كاربرد 
از آجر در معماری ايرانی تلفيق زيبايی با ايستايی را در استفاده درست از رج های آجر و در پاسخ به فشارهای 

متغير نيروها می توان ديد. مهمترين شيوه های آجركاری عبارت اند از:
الف ـ رگ چینی: آجركاری با تركيب آجرهای يک رنگ و ايجاد طرح ها و نقش های مختلف در سطحی صاف 
است كه از آن با عنوان »   رگ چين« نيز نام برده می شود. طرح های بسيار متنوع رگ چينی به چگونگی قرار 
گرفتن آجر در نمای بنا بستگی دارند و برخی از طرح ها نامشان را از وضع قرار گرفتن آجرها در نما كسب 

كرده اند كه ساده ترين و رايج ترين آنها عبارت اند از: )شكل 64   ـ2(
راسته: آجری كه از پهلو و درازا در نما كار شده باشد. 

قد

نيمه

سه قد

چارك

كلوك

قلمدانی

كالغ پر

كله گوش

نيم اليی
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کله: آجری كه از سر با عرض به صورت افقی و يا عمودی كار شده باشد )شكل 64ـ2( 
قد نما یا ِهره: آجری كه از پهلو و درازا، به طور عمودی در نماكار شده باشد. 

خواب نما: آجری كه به صورت افقی در كف كار شود و تمامی سطح آن ديده شود. 
الریز: زمانی كه رج آجرها حالت پله پله ای را نشان دهد. نمای الريز هم به صورت 

مرتب و نامرتب اجرا می شود.
البند مرتب: زمانی كه يک در ميان رديف های كله و راسته كار شود به آن »  البند 

مرتب« گفته می شود.
نیمانیم: از معمول ترين شيوه های رگ چين نما به شمار می رود در اين شيوه كه در 
تمامی رديف ها آجر راسته به كار می رود، به گونه ای عمل می شود كه »  كوربند« 

يا بندكشی های عمودی رگ، كاماًل در وسط آجرهای رگ پايين قرار بگيرند.
ب( ُگل اندازی: در اين شيوه در موقع رگ چين كردن، آجرها را چنان 
می چينند كه از تركيب آنها ُگل های مختلف هفت رگی، پنج رگی 
و غيره به دست می آيد و آن را گل انداز گويند. نمونه های خوب اين 

شيوه را در خانه های يزد و دزفول می توان ديد )شكل 66   ـ2(.
ج( گره سازی: گره سازی يكی از شيوه های بسيار ظريف و پركار 
آجركاری تزيينی است كه به كمک قطعه های مختلف آجرهای 
می شود.  انجام  گوناگون  اندازه های  در  شده  تيشه داری  و  بريده 
طرح های گره در نقش های هندسی ساده چون مثلث، لوزی، مربع، 
مستطيل و ذوزنقه و تركيب آنها با يكديگر و ايجاد چند ضلعی، 

محلة  دزفول،  66   ـ2ـ  شکل 
قلعه، آجر گل انداز

شکل 67  ـ2ـ خراسان رضوی، گره سازی آجری، 
رباط شرف

شکل 65ـ2ـ آجرچینی راستهشکل 64ـ2ـ آجرچینی کله
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ستاره ای و غيره می باشد. در مواردی كه آجركاری در نما نقش 
اجرا  به صورت مجوف  نقوش گره  دارد،  بر عهده  نيز  را  نوررسانی 

)شكل 67  ـ2(. می شدند 
د( آجرکاری رنگی یا »  گره سازی رنگی«: در اين شيوه با آجرهايی 
با لعاب های رنگی و در تركيب با آجرهای ساده، گره های زيبايی 
در طرح های گوناگون ايجاد گرديده است. استفاده از گره سازی 
رنگی در نمای بنا در دوره ايلخانان رواج يافت. در بناهای تاريخی 

شيراز در طول چند قرن شاهد كاربرد نمونه های مختلفی از اين شيوه از آجركاری هستيم )شكل 68   ـ2(.

هـ( آجرکاری خفته و رفته )هشت و گیر(:گاهی 
آجركاری به صورت برجسته و فرورفته ايجاد نقش 
می كرد كه اصطالحاً به آن هشت و گير می گويند. 
كلمة »  هشت« به معنی بسيار برجسته و »گير« 

به معنی فرورفته است )شكل 69  ـ2(.
و( آجرکاری قواره بری: به طور كلی قواره بری به 
برش های منحنی به خصوص در كارهای چوبی 
برخالف  آمده،  دست  به  اشكال  می شود.  گفته 
گره سازی كه از خطوط راست تشكيل می شوند، 
از اجزای منحنی ساخته می شدند. در مورد آجر 

شکل 69   ـ2ـ دزفول، 
آجرکاری هشت و گیر

شکل 70ـ 2ـ کرمان، قواره بری آجری 
مسجد ملک

شکل 72ـ2ـ دزفول، نمونه هایی از خوون چینیشکل 71ـ2ـ نمونه ای از خوون چینی خانه های دزفول

شکل68  ـ2ـ شیراز، مسجد نصیر الملک، گره سازی رنگی

اين گونه طرح های منحنی در مقايسه با گره كمتر ديده می شود )شكل 70ـ2(.
اين شيوه  باران گريز است.  و  نگهبان، سرپناه  به معنی  خوون در لغت همان »  خاب وان«  ز( خوَون چینی: 
گونة خاصی از نقش تزيينی با آجر است كه در باالی لبة نماهای ورودی و سردرها برای ايجاد سايه روشن 
نقوش  اين  است.  داشته  فراوان  رواج  دزفول  و  در شهرهای شوشتر  و  كشور  مناطق جنوبی  در  به خصوص 
به صورت قواره بری يا گره بوده است. به كمک اين شيوة آجركاری، امكان بهره جستن از گودی های سايه دار 

و در نتيجه كاستن از ميزان حرارت به داخل بنا استفاده می شده است )شكل 71ـ2 و 72ـ2(.
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شکل 73ـ2ـ نایین، تزیینات 
گچی مسجد جامع

ـ  طرح های  ـ2 74 شکل 
تزیینی گچ بری شدة برجسته 

در معماری دورة اسالمی

ح( آجرچینی یا آجرفرش: گذشته از كاربرد آجر در بنای اسكلت ساختمان و قوس ها و پوشش ها و نماسازی ها، 
در زمينه پوشش كف ها نيز آجر استفادة فراوان داشته است. از دير زمان و پيش از ظهور اسالم در ايران شاهد 

كاربرد آجر برای پوشش سطح های وسيع در كف داخل و خارج بناها هستيم.
گچ بری 

هنر ايران از آغاز حيات خويش، پيوسته دگرگونی های عظيمی را تجربه كرده است. گچ كاری و استفاده از گچ 
در ايران سابقه ای طوالنی دارد. قديمی ترين اثر گچی كشف شده مربوط به كاوش های انجام شده در هفت 
تپة خوزستان است. اين نمونه قديمی ترين اثر گچ بری در دوران پيش از تاريخ ايران و متعلق به هنر و تمدن 

ايالمی است.
اما در  استفاده شده است.  اين هنر  از  تلفيقی  به طور ساده، تركيبی و  در عصر ماد و هخامنشی و اشكانی 
و  انسانی  گياهی،  حيوانی،  مختلف  الگوهای  و  نقوش  به همراه  خاصی  روش های  و  تكنيک  ساسانی  دوران 
شكل های هندسی به كار گرفته شده است و در مجموع از به كارگيری روش ها و تلفيق عناصر و نقوش در 
روی گچ بری ها، تزيينات ارزشمندی عرضه گرديده است كه موجب تحوالتی در ديگر هنرهای عهد ساسانی و 

بعدها در هنرهای دوران اولية اسالم در ايران و خارج از مرزهای كشور شده است. 
کاربرد گچ، طبقه بندی الگوها و نمونة آثار گچ بری

ساده ترين نمونة ارزندة معماری عصر ساسانيان كه بدون به كارگيری چوب و سنگ، از گچ و نی ساخته شده 
است، چهار طاقی نسا يا نی زار در نزديكی كاشان است.

عالوه بر بهره گيری از گچ به عنوان عنصر تزيينی و مالت، از آن در زمينه طرح اندازی و قالب گيری گنبد نيز 
استفاده می شده است.

73ـ2(.  )شكل  ديد  نايين  جامع  مسجد  همچون  آثاری  در  می توان  را  اسالم  از  بعد  در  گچ بری  هنر  تداوم 
ستون ها  تزيين  برای  كرده اند.  تزيين  گچ بری  به صورت  و  پوشانده اند  گچ  با  را  آجری  ستون های  بنا  اين  در 
در  نيز  طاقچه ها  و  ورودی ها  سقف ها،  گنبدها،  است.  شده  استفاده  ايرانی  هنرگچ بری  از  نيز  كاخ ها  ديوار  و 
اين دوره از هنرگچ بری بی نصيب نمانده است. گچ به دليل سفيدی، سبكی و مقاومت كم، بيشتر در سطوح 
است )شكل 74ـ2(. فراهم ساخته  را  برجسته ها  نقش  و  مقرنس ها  بستر  و  است  استفاده می شده  بنا   باالی 

شکل 75ـ 2 ـ نمونه های گچ بری دورة ساسانی
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به صورت  را  اين هنر  بنا می توان  بر روی  از كاربرد گچ و گچ بری  گذشته 
مجسمة برجسته، نيم برجسته و يا مجسمه های تزيينی يافت؛ كه در عصر 
ساسانی به ويژه در زمينة نقوش انسانی و يا صورت سازی همراه با گل و بوته 
و طرح های هندسی به نهايت درجه ظرافت و تكامل خويش رسيدند. اما با 
ظهور اسالم، صورت سازی و شمايل سازی منع شد و آثار گچ بری با نقوش 

هندسی، گياهی و يا تركيب و تلفيقی از آنها رواج يافت. )شكل 75ـ2(.

ساسانی،  دورة  نقش  76ـ2ـ  شکل 
که الهام بخش نشان دانشگاه تهران 

شده است.

ب( نقوش گیاهی: اين نقوش همان اشكال برساو و پرداخت شدة دوران ساسانی است كه با نام اسليمی خوانده 
شده است. از معروف ترين نقوش گياهی مورد استفاده در آثار گچ بری در انواع طرح های نقوش تاك، پيچک، 

گل نيلوفر، شاخة انگور، انار، بلوط و برگ انجير را می توان نام برد )شكل های 79ـ2 و 80   ـ2(.

شکل 78ـ2ـ فالورجان اصفهان؛ مقبرة پیربکران، نقوش هندسی شکل 77ـ2ـ نقوش هندسی 
گچ بری

طبقه بندی نقوش گچی
محققان از نتايج بررسی انواع الگوها و عناصر تزيينی گچی، بر اين اعتقادند كه به طور كلی می توان آنها را در 

چهار دسته بارز و مشخص تقسيم كرد.
الف( نقوش هندسی 

ب( نقوش گياهی 
ج( نقوش حيوانی و انسانی 

د( نقش خط و كتيبه 
الف( نقوش هندسی: نقوش هندسی در قرون اولية اسالمی، ادامة همان خطوط هندسی دوران ساسانی است. 
ولی به تدريج طرح های هندسی راه تكامل را طی كرد و گره سازی به عنوان هنری كاماًل پيشرفته در گچ بری 

مجال ظهور يافت )شكل 76ـ2 الی 78ـ2( .
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ج( نقوش حیوانی و انسانی: نقوش حيوانی و انسانی گاه به تنهايی و گاهی به صورت 
تلفيقی هر سه الگوی »  هندسی، انسانی و حيوان« با هم به كار می رفته است. نقوش 
انسانی بنا به محدوديت های مذهبی و منع شمايل نگاری، در بناهای مذهبی ديده 
نمی شود. در ساير بناها نيز موردی و اندك به كار برده شده است. از اين رو اين گونه 
نمونه های گچ بری هستند.  تكاملی، همانند ساير  و رشد  فاقد پختگی الزم  تصاوير 
اينگونه نقوش صحنه های شكار و رزم و بزم درباريان را نشان می دهند، كه زينت بخش 
كاخ های اشرافی است. نقوش گچ بری حيوانی نيز اگر چه جنبه نمادين دوران ساسانی 

را كما بيش حفظ كردند، ولی رشد قابل توجهی نداشتند. )شكل 81  ـ2(

ترکیبی شکل 79ـ2ـ نقوش ترکیبی هندسی و گیاهی برجسته گچ بری در معماری دوره اسالمی نقوش  نایین،  80ـ2ـ  شکل 
هندسی و گیاهی، مسجد جامع

شکل 81  ـ2ـ جنوب فارس، 
سردیس

د( نقوش خط و کتیبه: استفاده از خط به عنوان عنصری تزيينی از ديرباز در ايران مرسوم بوده است. در بعد 
از اسالم خوشنويسی به دليل استفاده از آيات قرآن و روايات دينی مورد توجه همه هنرها از جمله گچ بری 
قرار گرفت )شكل 82  ـ2(. در همة اين آثار هنرمندان مسلمان با تداوم هنر گچ بری ساسانی، به هنر معماری 
نيز رونق بخشيدند و با اهتمام فراوان آثار با شكوهی را برجای نهادند كه امروزه ماية افتخار و ميراثی ماندگار 

از هنر پيشينيان ما هستند )شكل 83ـ2(.

شکل 83ـ2ـ اصفهان، محراب الجایتو، مسجد جمعهشکل 82ـ2ـ اصفهان، نقش خط مسجد جامع هفتشویه
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کاشی کاری

ايرانيان بوده  از بسترهای بروز ويژگی كيمياگری  ايرانی، يكی ديگر  هنر كاشی كاری همانند ديگر هنرهای 
است. هنری كه از اعتبار، ارزش و زيبايی ويژه ای برخوردار است. هنری كه هم به تزيين و زيبايی بنا كمک 
می كرده و هم در استحكام بناهای تاريخی در برابر رطوبت و باران نقش مؤثری داشته است. كوچک بودن 

قطعات آن، امكان ترميم و جا به جايی آن را نيز به سادگی فراهم می ساخته است. 
مدارك تاريخی و باستان شناسی حكايت از آن دارد كه در اواخر هزارة دوم قبل از ميالد هنرمندان ايران زمين 

با ساخت خشت و آجرهای لعاب دار آشنا بوده اند و از آن برای آرايش بناها استفاده می كردند.
كاوش ها و بررسی های محوطه های باستانی، مانند معبد چغازنبيل در خوزستان نشان می دهد كه هنرمندان 

از خشت های رنگين در تزيين معبد استفاده كردند.
فن و هنر موزائيک سازی نيز، از طرف ديگر به موازات هنر ساخت خشت های رنگين آغاز گرديد و هنرمندان از 
تركيب سنگ های رنگی ريز و قرار دادن آنها در كنار هم، طرح ها و نقوش بسيار زيبايی مانند نقوش هندسی 

به وجود آوردند.
در عهد هخامنشی كاربرد و استفاده از آجرهای لعاب دار رنگين عموماً به رنگ های سبز، زرد و قهوه ای با نقوش انسانی 
و حيوانی برای آرايش كاخ ها استفاده می شد. نمای تعدادی از كاخ های اين دوره مانند كاخ های تخت جمشيد و 

شوش نمونه های جالبی از كاربرد آجرهای لعاب دار در اين زمان است ) شكل های 84     ـ2 و 85  ـ2 ( .

تحقيق كنيد و نمونه هايی از تصاوير گچ بری در بناهای مختلف را تهيه نماييد و در كالس ارائه دهيد.فعالیت

شکل84ـ2ـ آجر لعاب دار از یکی از حیاط های کاخ 
داریوش در شوش، محل نگهداری؛ موزه لوور پاریس

شکل 85ـ2ـ آجر لعاب دار در تخت جمشید، 
محل نگهداری؛ موزه لوور پاریس

در دوره اشكانيان گرچه صنعت لعاب دهی توسعة فراوان می يابد، ولی به نظر می رسد هنرمندان اين دوره چندان 
توجهی به آرايش بناها به شيوه دوره هخامنشی نداشتند و بيشتر از نقاشی برای تزيين بناها استفاده می كردند. 
هم زمان با حكومت ساسانيان مجدداً كاربرد آجرهای لعاب دار و به موازات آن هنر و صنعت موزائيک سازی رو به 
گسترش نهاد و هنرمندان اين دوره از دو شيوة ياد شده برای آرايش و تزيين بنا استفاده می كردند. كاوش های 

فيروزآباد و بيشابور نمونه های جالبی از كاربرد موزائيک سازی و كاشی كاری را معرفی می كند. 
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در دوره اسالمی به تدريج هنر كاشی كاری همانند آجركاری و گچ بری با شيوة جديد آغاز شد. در اين دوران 
تا قرن هفتم هجری قمری، كاشی كاری به صورت اندك و به صورت نگينی در ميان آجركاری های نما ادامه 
يافت، ولی از قرن هشتم به اوج خود رسيد. كيفيت كاشی و نحوة كاربرد آن چنان بود كه رايت1 معمار برجستة 

معاصر می گويد: »نمونه های عالی كاشی را در اصفهان، ساری، ورامين، آمل، سمرقند و بخارا می توان ديد«.
از آنجايی كه اين هنر و صنعت در طی ادوار اسالمی با ويژگی های به خصوصی توسعه و گسترش يافته و با 

شيوه های متفاوت ساخته و پرداخته شده است، در اينجا تحول و انواع آن بررسی می شود.
الف( کاشی یک رنگ: استادكاران ايران از قرون اوليه اسالمی در پوشش بناها از كاشی استفاده كرده اند و 
در ابتدا رنگ آرامش بخش فيروزه ای را بر ساير رنگ ها ترجيح داده اند. از نمونه های جالب كاشی های يک رنگ 

اوليه می توان از كاشی های مساجد حيدريه و جامع قزوين، 
گنبد كبود مراغه و مسجد جامع گناباد را نام برد؛ كه با كاشی 

فيروزه ای تزيين شده اند )شكل 86  ـ2(.
از  استفاده  به  منجر  بناها  در  يک رنگ  كاشی  كاربرد  ادامه 
رنگ هايی ديگر شد و به تدريج در قرون بعد رنگ هايی مانند: 
قهوه ای، آبی پررنگ، نيلی، سفيد و سياه همانند كاشی فيروزه ای 

در آرايش بناها در سطوح داخلی و خارجی متداول گرديد.

ب( کاشی معّرق: »معّرق« از كلمه »  رقاع« گرفته شده، كه به معنی »  تكه تكه« 
است. كاشی كاری به شيوة معّرق و معروف به كاشی گل و بوته، اندك زمانی پس از 
رواج كاشی يک رنگ در معماری ايران مورد استفاده قرار گرفت. اين نوع كاشی كاری 
نياز  به دقت، ظرافت، صرف وقت زياد و به عبارتی، همان كيمياگری در حد اعلی 
داشته است. عصر طاليی و شكوفايی هنر كاشی كاری معّرق، اواخر ايلخانی، تيموری 

و صفوی است.
از پيش تعيين شده، قطعات كوچک كاشی در  در كاشی كاری معّرق بر طبق نقشة 
رنگ های مختلف و اشكال منحنی در كنار هم قرار داده می شدند، تا نقوش گياهی 
را در طرح كلی پديد آورند. جنس اين كاشی بايد از نوع سخت و مقاوم باشد تا در 
تراش های كوچک منحنی، شكسته و خرد نشوند. بناهايی چون مدرسه غياثية خرگرد، 
مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد كبود تبريز از نمونه های ارزشمند معماری ايران است 
كه با آرايش كاشی معّرق همراه شده است . شيوة كاشی كاری معّرق در دورة صفويه 
با كاربرد وسيعی توسعه يافت و بناهای بسياری با اين شيوه آرايش شد. بناهايی چون 
دورة  معماری  شاهكارهای  كه  مدرسه چهار باغ  و  امام  مسجد شيخ لطف اهلل، مسجد 
صفوی شمرده می شوند، دارای كاشی كاری معّرق هستند. )شكل های 87  ـ2 و 88  ـ2(

 

1- LIoyd Wright; Frank (1867-1959)

شکل 86 ـ2ـ قزوین، گنبد مسجد جامع، کاشی فیروزه ای

مسجد  یزد،  شکل 87ـ2ـ 
جامع،کاشی معرق

گنبد  اصفهان،پنجرة  شکل 88ـ2ـ 
مسجد شیخ لطف اهلل، کاشی معّرق 
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ج( کاشی هفت رنگ: از آنجايی كه ادامة شيوة كاشی كاری معّرق از قرن يازدهم هجری به داليلی چون 
مشكالت اقتصادی و كندی اجرا در كار، مقرون به صرفه نبود، كاشی كاری نوع هفت رنگ مرسوم و متداول 
گشت. در آن دوران و با توجه به نياز به احداث روز افزون بناهای مختلف در پايتخت صفويان و همچنين ساير 
شهرهای كشور، استادكاران معماری بر آن شدند كه در تزيين بناهای گوناگون از شيوة آرايش بناها با كاشی 

هفت رنگ بهره گيرند. 
برای ساخت و اجرای كاشی كاری هفت رنگ ابتدا خشت های لعاب دادة سفيد، آبی و يا رنگ های ديگر را 
آنها ديده نشود.  بين  تا درزی  را كنار هم می چيدند،  آنها  از پخت و سنباده كاری،  به كوره می بردند. پس 
روی  دقيق  به صورت  كلی  قلم مو طرح  به وسيله  و  پياده می كردند  روی همة كاشی ها  را  كلی  نقش  سپس 
كاشی ها شكل می گرفت و كار رنگ آميزی با لعاب كاشی روی آن انجام می شد. قبل از پخت نهايی در كوره، 
پشت كاشی ها را شماره گذاری می كردند تا هنگام نصب، در چيدن مجدد آنها مشكلی ايجاد نشود. از جمله 
طرح های متنوع كاشی هفت رنگ، نقوش اسليمی است كه با مهارت خاصی توسط هنرمندان عصر صفوی 
در بسياری از بناهای اين دوره اجرا شده است. شيوة كاشی كاری هفت رنگ تا دورة قاجاريه ادامه يافت؛ ولی 
متأسفانه به جز در بناهايی استثنايی مانند مسجد سپهساالر )شهيد مطهری(، مسجد امام )سلطانی( سمنان 
و تعداد اندكی در شهرهای مختلف ايران، سير نزولی پيمود )شكل 89  ـ2(. رنگ های زرد و نارنجی از جمله 
رنگ هايی هستند كه در عصر قاجاريه با كاربرد وسيع در آرايش بناها ازآن استفاده شده است )شكل 90ـ2(.

نمونه هايی از كاشی معّرق در معماری ايران را پيدا كنيد و گزارشی دربارة آنها در كالس ارائه دهيد.فعالیت

شکل 90ـ2ـ نمونه ای از کاشی هفت رنگشکل 89ـ2ـ  سمنان، مسجد امام ، کاشی هفت رنگ

ايران به كار  انواع كاشی های تزيينی كه از قبل و بعد از اسالم در  د( کاشی طالیی )زّرین فام(: از ديگر 
می رفت، نوع طاليی آن بوده است. به دليل انجام نشدن كاوش های باستان شناسی در همة شهرها، توسعه و 
كاربرد جغرافيايی كاشی طاليی به درستی آشكار نيست. كشف كورة كاشی سازی در تخت سليمان، ساخت 
و لعاب دهی كاشی های گوناگون پيش از اسالم را به اثبات می رساند. همچنين در حفاری ها اين محل تعداد 
زيادی كاشی از نوع يک رنگ و زرين فام به دست آمده است. توليد كاشی طاليی نيز همانند سفالينة زّرين فام 
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پس از اندك زمانی در قرون اولية اسالمی بسيار كم شد. توسعة تدريجی ساخت كاشی زّرين فام در معماری 
به ويژه در بناهای مذهبی مربوط به اواخر دورة سلجوقيان است و در دوره های خوارزمشاهيان و به خصوص 

ايلخانيان نيز به اوج پيشرفت خود رسيد و تحول چشمگيری در آن به وجود آمد. 
نكتة قابل تأمل اينكه حتی در دوران حملة مغوالن به ايران، كه تاريک ترين روزهای حيات تاريخی اين مرز 
و بوم را رقم زد، ايرانيان به لحاظ ويژگی هايشان توانسته اند زيباترين و شگفت انگيزترين نمونه های تزيينی 

كاشی های زّرين فام را به جهانيان عرضه دارند)شكل های 91ـ2 و 92ـ2(. 

فام  زّرین  محراب  91ـ2ـ  شکل 
، محل نگهداری  مرقد امام رضا

موزة آستان قدس رضوی

شکل 92ـ2ـ نمونه ای از کاشی های زّرین 
فام دوره ایلخانی

نام قديمی تر آن  هـ( کاشی معقلی: تركيب آجر و كاشی را معقلی گويند. 
»  درهم« است. از معقلی بيشتر در خط بنايی استفاده شده است. خط بنايی 
نوعی خط با آجر و كاشی است كه در كتيبه ها از آن استفاده می شود؛ ولی 
به طور كلی بايد گفت معقلی در طرح های گره بيشتر كاربرد دارد. از اين رو 
كاشی های به كار رفته در معقلی همه به صورت پيش بُر هستند. تلفيق آجر و 
كاشی كه عموماً با حركت زيبای شطرنجی شكل می گيرد، ارزش ويژه ای به 

ايران بخشيده است. معماری دورة اسالمی 
استفاده از كاشی و آجر در آرايش بناهای مختلف از قرن هفتم هجری قمری به 
بعد و از زمانی توسعه يافت كه هنرمندان كاشی كار در صنعت كاشی سازی با 
لعاب رنگی به مرحله پيشرفته ای رسيدند و به رنگ های مورد نظر مانند الجوردی، 
سفيد، آبی و سبز با لعاب های گوناگون دست يافتند )شكل های 93ـ2 تا 95ـ2(.

  

در قرن هفتم هجری قمری كاشی گران 
از گرايش های مذهبی،  الهام  با  هنرمند 
زيباترين كاشی های محرابی را ساختند. 
كارگاه های )كاشی گری( معروف اين دوره 
احداث  كاشان  شهر  در  به خصوص  كه 
شدند، در توسعه اين هنر سهم به سزايی 

داشته است. 

شکل 93ـ2 اردبیل، گنبد مقبره 
شیخ صفی الدین اردبیلی، معقلی 

شکل 95ـ2ـ زنجان، گنبد سلطانیه، کاشی معقلیشکل 94ـ2ـ کاشان، مسجد آقا بزرگ ، کاشی معقلی 
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و( کتیبه های کاشی: تقريباً در تمامی دوره های اسالم نگارش برروی كاشی يكی 
از تزيينات مهم و مورد عالقة كاشی كاران بوده است. نوشته ها برروی كاشی زمانی 
با الهام از عقايد و گرايش های مذهبی و زمانی تحت تأثير ادبيات زمان خود شكل 

گرفته است و در هر دو حالت زيبايی خاصی به اين هنر بخشيده است.
كوفی،  خطوط  از  هنرمند  است.  گوناگون  شيوه های  به  كاشی  روی  بر  نوشته ها 
به صورت  گونه كاشی ها  اين  است.  استفاده كرده  نسخ  و  ثلث  نستعليق،  شكسته 
كتيبه برای تزيين بناهای مذهبی مانند مساجد، مدارس و مقابر استفاده شده است 
و به هنركاشی كاری شكوهی خاص بخشيده است )شكل های 96ـ2 الی 98ـ2(.

سنگ کاری )حّجاری( 

در معماری ايرانی، بناهای سنگی زيبايی وجود دارد كه در آنها از سنگ به دليل 
مقاومت و پايداری باال در حّجاری ها، نقش برجسته ها، مجسمه ها و در اجزای 
تخت  بناهای  مجموعة  ايران  سنگی  ساختمان  شاهكار  است.  شده  استفاده  بنا 
آن  در  است، كه  بستان در كرمانشاه  برجستة ديگر طاق  نمونه  است.  جمشيد 
ايوان هايی را در دل بدنه ای از سنگ طبيعی كوه احداث كرده اند. اين ايوان ها 
انتهايی  و  جانبی  ديوارهای  و  جلو  در  زيبا  كنده كاری های  و  تزيينات  دارای 
هستند. در يكی از اين ايوان ها سمت گشادة آن به سوی بيرون با قوسی فراخ 
است  ايران  مركزی  حياط  مختلف  ايوان های  همانند  درست  تزيينی،  نقوش  و 

الی 101ـ2(. 99ـ2  )شكل های 

شکل 96ـ2ـ اصفهان، مدرسه 
مادر شاه

شکل 98ـ2ـ کرمان مجموعه گنجعلی خان شکل 97ـ2ـ تهران، مسجد امام در بازار

کرمانشاه،  99ـ2ـ  شکل 
جزئیات حّجاری طاق بستان

شکل 101ـ2ـ فارس، دروازة ملل در تخت شکل 100ـ2ـ کرمانشاه، طاق بستان
جمشید
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در دوران اسالمی با رواج آجر و جانشين شدن آن به جای سنگ، حّجاری های سنگی كمتر شد. در معماری 
ايرانی در اكثر مناطق به دليل كمياب بودن سنگ، آن را در پی و بنياد ديوار به كار می بردند. 

در دوران صفوی دوباره حجاری های سنگی زينت بخش بناهای با اهميت شد. موضوع نقوش سنگی نيز بيشتر 
نيز  و شكار  و مجالس جشن  فتوحات  بود. گاهی  و گياهی  نمادهای حيوانی  و  ايرانی  داستان های حماسی 
حجاری می شد. كنده كاری روی سنگ فقط اختصاص به حجاری در نماهای خارجی نداشت. در مقرنس های 
سنگ  از  است.  شده  خلق  سنگ  از  زيبايی  تراش های  گوشه سازی ها  و  سرستون ها  و  ستون  پاية  سنگی، 
نمونة شاخص آن  است.  استفاده می شده  يا ستون های سنگی  ازاره، محراب  به عنوان  تزيين  برای  همچنين 

ستون های حجاری شدة شبستان مسجد وكيل شيراز است )شكل های 102ـ2 و 103ـ2(.

انواع سنگ ها از نظر شکل و نوع تراش
سنگ ها از نظر شكل و انواع تراش گونه های مختلفی دارند، كه مهم ترين آنها شامل موارد زير است:

اثر غلتيدن در مسير رودخانه ها و نهرها ايجاد می شوند،  قلوه سنگ ها بر  ايران معموالً  الف( قلوه سنگ: در 
اين سنگ ها به دليل نداشتن اصطكاك، در ساختمان سازی زياد استفاده نمی شده است. ولی برای فرش كف 
كاربرد داشته اند. نوع زيبايی از فرش كف با قلوه سنگ، به صورت »  آژيانه« بود كه در راهروهای ورودی، كف 
حياط ها يا محوطه ها كار می شد. در اين روش قلوه سنگ های به اندازه تخم مرغ يا گردو با يک ته رنگ و در 
تركيب با آجری كار گذاشته به صورت عمودی استفاده می شد. در اين روش سطح باريک آجر ديده می شد و 

آن را »  آجر نره« می خواندند )شكل های 104ـ2 و 105ـ 2(.

شکل 103ـ2 ـ شیراز، ستون سنگی مسجد وکیلشکل 102ـ2ـ نطنز، خطاطی با حجاری در کاروان سرا

شکل 105ـ2ـ یزد، باغ دولت آباد، آژیانهشکل 104ـ2ـ میبد، کبوترخانه، آژیانه
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الشه  به صورت  سنگ،  از  استفاده  نوع  ساده ترين  الشه:  سنگ  ب( 
است  داشته  كاربرد  مالت،  با  يا  خشكه چين  صورت  دو  به  كه  است 

)شكل106ـ2(.

شکل 106ـ 2ـ کرمان، گنبد جبلیه، 
سنگ الشه و مالت

ج( سنگ یک تیشه: سنگ الشه را مختصری صاف می كردند و ابعادی نسبتاًً منظم به آن می دادند ، به آن 
سنگ يک تيشه می گفتند. اين سنگ به علت ناهمواری نسبی در سطح و وجود اصطكاك الزم، بيشتر در كف 

فرش ها استفاده می شد.
د( سنگ دو تیشه: اين سنگ ها به شكل مكعب مستطيل منظم اند و به دليل كيفيت ظاهری مناسب تر در 

نيز استفاده می شدند. نما سازی 
هـ( سنگ بادکوبه ای: اين نوع سنگ ها كما بيش شكل هندسی منظم 
تبريز  در  است.  كرده  حفظ  را  خود  طبيعی  بار  آنها  رويه  اما  دارند، 
نمونه های فراوانی از اين نوع سنگ در نماهای داخلی و خارجی بناها 

107ـ2(. )شكل  می شود  ديده 

نامشان پيداست،  از  اين سنگ ها همان طور كه  و( سنگ پاک تراش: 
بدون  بيشتر  و  مالت  حداقل  با  نماسازی  در  و  خورده  تراش  به دقت 
مالت و با بست های مخصوص به كار می رفته است )شكل 108ـ2(.

شکل 107ـ 2ـ تبریز، سنگ بادکوبه ای 
در نمای خانه 

شکل 108ـ2ـ فارس، تخت جمشید، بخشی 
از یک ستون و اتصال دو قطعة سنگ

ز( سنگ های صیقلی و پاک تراش: اين سنگ ها عالوه بر تراش، صيقل هم خورده اند كه بهترين نمونة آن 
سنگ های مجموعة تخت جمشيد است. اين شيوه كار كه هنرمندانه ترين نوع استفاده از سنگ است، اوج هنر 

ايرانيان را به نمايش گذاشته است )شكل های 109ـ2 و 110ـ2(.
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چوب

در مورد تاريخچة مصرف و صنايع چوب ايران متأسفانه به دليل اينكه چوب به سبب پوسيدگی، ماندگاری 
طوالنی ندارد، مدارك باستانی زيادی در دسترس نيست.

هخامنشيان ارزش جنگل و چوب را برای هنرمندان می دانستند. به همين دليل درخت كاری و به خصوص كشت 
درختان جنگلی كه فقط از نظر توليد چوب اهميت دارند، از آيين های ستودة پادشاهان هخامنشی بوده است. 
چنانچه كورش شخصاً به كشت درخت همت می گماشت و داريوش مرزبان ها را برای جنگل كاری درختان بومی 

در بين النهرين تشويق می كرد. كاربرد چوب در معماری تخت جمشيد و شوش كاماًل مشهود است.
نكته تازه ای كه در استفاده از چوب در معماری ساسانيان ديده می شود، كاربرد كالف های چوبی در ميان 
جرزها است، كه بدين وسيله مقاومت جرزها را باال می بردند. مسئله مهم ديگر در دورة ساسانيان اين است كه 
از چوب برای قالب سازی طاق و گنبدها استفاده می نمودند و اين نوع طاق سازی خود انقالبی در فن معماری 

به شمار می رفته است. 
کاربرد چوب در هنر منبت

منبت از كلمه »  نبات« گرفته شده و دليل نام گذاری آن استفاده از نقوش گياهی در طراحی اصلی منبت 
است. منبت كاری گونه ای ديگر از هنری كيمياگرانه و مشتمل بر حّكاكی و كنده كاری بر روی چوب براساس 

نقش های دقيق است. 
تاريخچة منبت كاری همانند بقيه هنرها و صنايعی كه بنيان گذار آن مردم عادی بوده اند و در دامان جوامع 
پراكنده بشری متولد شده و رشد كرده اند، چندان روشن نيست. در اين هنر نيز به واسطه ويژگی كيمياگرانة 
ايرانيان هر وسيله ای كه ساخته می شد هم زيبا بود و هم كارا. از هنر منبت كاری در تزيين عناصر معماری 

داخلی مانند درها، محراب ها و... استفاده می شده است. 
بنا به اسناد و مدارك موجود منبت كاری در ايران متكی به سابقه ای بيش از هزار و پانصد ساله است و حتی 
عده ای از محققان به صراحت اظهار كرده اند كه قبل از ظهور ساسانيان نيز منبت كاری در ايران رواج داشته، 

ولی هيچ اثر تاريخی در دست نيست.
جالب اينجاست كه شيوة كار با قديم تفاوت چندانی نكرده است. البته از 200 تا 300 سال پيش تاكنون 

پيشرفت هايی در مورد نحوة ساختن ابزار حاصل شده است.

شکل 109 ـ2ـ فارس، سنگ صیقلی و پاک تراش در تخت 
جمشید

شکل 110ـ2ـ فارس، سنگ صیقلی و پاک تراش تخت 
جمشید، بدنة کاخ آپادانا
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سابقه کاربرد چوب در معماری
كاربرد چوب در ايران از ديرباز مرسوم بوده است. در كتيبه هايی كه از خزانة داريوش در تخت جمشيد به دست 
كنده كاری می كرده اند.  درهای چوبی  روی  كه  است  هنرمندانی  به  پرداخت دستمزد  از  است، سخن  آمده 
پاره ای از محققان نيز اظهار كرده اند كه بعضی از پوشش های داخلی بناهای تخت جمشيد چوبی بوده و بر 
اثر آتش سوزی از بين رفته است و گروهی ديگر بر اين عقيده اند كه برای سقف بندی كاخ های شوش و تخت 

جمشيد از چوب سدر لبنان استفاده شده است.
مشبک های چوبی

ويژگی های چوب اين امكان را به هنرمندان داده است كه بتوانند از آن در عناصر معماری داخلی از جمله 
مشبک ها استفاده كنند. اوج هنر استفاده از مشبک های چوبی در پنجره های اُرسی بوده است كه در آن از 

تركيب شيشه با چوب استفاده می شده است. 
با تعداد لنگه يا لتة فرد است. بازشوی ارسی ها به طرف  ارسی نوعی پنجرة بزرگ چوبی مشبک و معموالً 
باال است. لته ها با دست به طرف باال كشيده شده و روی زائده های فلزی به نام خروسک استوار می شوند. 
خروسک ها در طول چهارچوب در چند نقطه كار گذاشته می شوند تا بنا به ضرورت هر اندازه الزم باشد، ارسی 
باال كشيده شود. در باالی ارسی ها دو سطح چوبی معموالً با كاركرد گره چينی با فاصله از هم قرار دارند، كه 
وقتی ارسی ها باال می روند، در داخل آن جاسازی می شوند. گاهی دو ديوار تيغه ای نازك، جايگزين سطوح 

چوبی مذكور می شود و فاصلة اين دو به اندازه ای است كه ضخامت ارسی را در خود جای دهد. 
سطح مشبک پنجره های اُرسی چندين كاركرد داشته است: نور فضای درون را تأمين می كرد، ديد و منظر 
بيرون را در اختيار افراد درون فضا قرار می داد، ديد از بيرون به درون اتاق را قطع می كرد، دافع حشرات 
موذی مثل پشه و مگس بوده و از شدت نور آفتاب و گرمای آن نيز می كاسته است. سطح پنجره های اُرسی 
را گاه با نقوش گوناگون گره سازی و شيشه های رنگين و ساده می آراستند و تركيب های بديع پديد می آوردند 

) شكل های 111 ـ2 و 112 ـ2( .

شکل 111 ـ2ـ ارسی، هنر چوب و 
شیشه

شکل 112 ـ2ـ ارسی های ارگ کریمخان، 
شیراز
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آینه کاری

معماران ايرانی با هنر و خالقيت كيمياگرانه خود به شيوه های گوناگون و متناسب با مكان و با مصالح مختلف، 
شاهكارهای جهانی پديد آورده اند.

آينه كار با ايجاد اشكال و طرح های تزيينی منظم و بيشتر هندسی از قطعات كوچک و بزرگ آينه در سطوح 
داخلی بنا فضايی درخشان و پرتأللو پديد می آورد كه حاصل آن بازتاب پی در پی نور در قطعات بی شمار آينه 

و ايجاد فضايی پرنور، دل انگيز و رويايی بوده است. 
پیدایش آینه کاری

ايرانيان از ديرباز به آينه و آب به ديدة دو نماد پاكيزگی، روشنايی، راست گويی و صفا نگريسته اند. ساختن 
استخر، حوض و آب نما در جلوی بنا از ديرگاه در ايران معمول بوده است. اما بهره گيری از قطعات آينه و هنر 
آينه كاری به صورت كنونی گذشته از هماهنگی با باورهای ياد شده، ريشه های اقتصادی نيز داشته است. بدين 
معنی كه بخشی از آينه هايی كه از سده 10 هجری قمری به صورت يكی از اقالم وارداتی از اروپا به ويژه از 
ونيز به ايران آورده می شد، به هنگام جابجايی در راه می شكست، هنرمندان ايرانی برای بهره گيری از قطعات 
شكسته راهی ابتكاری يافتند و از آنها برای آينه كاری استفاده كردند و آينه كاری ظاهراً با كاربرد آنها آغاز 
شد. آينه كاری همچنين با نصب جام های يک پارچه آينه بر بدنة بنا انجام می گرفت. نه تنها درون بنا كه 

ديواره های ايوان های ستون دار نيز با آينه های بزرگ تزيين می شد. 
مدارك تاريخی نشان می دهد كه تزيين بنا با آينه برای نخستين بار در شهر قزوين پايتخت شاه طهماسب 
اول و در ديوان خانه های او آغاز شده است. شاعر آن دوران1، در وصف ديوان خانة قزوين و ايوان آينه كاری 

شدة آن ابيات زير را سروده است:
كه  آرای  عالم  بنای  فرخ  جایزهی  چنان  كس  نديدی  عالم  در 

مقابل در  آيد  كه  ايوان  هر  مقابلبه  بخشش  آيينة  شود 

در كاخ چهل ستون نيز كه در دورة پادشاهی شاه عباس دوم بنا شده است، از آينه با گستردگی بسيار استفاده 
كرده اند. در اين كاخ آينه های قدی، قطعات كوچک آينه و شيشه های رنگين برای آراستن سقف و بدنة ايوان 

و تاالر به كار رفته و بدنه هجده ستون ايوان نيز با شيشه های رنگين و آينه تزيين شده بود.
آينه كاری در سدة سيزده هجری قمری رو به ترقی و گسترش نهاد و تكاملی تدريجی اما محسوس داشت. در 
طول اين قرن آثار زيبايی چون تاالرها و اتاق های شمس العماره، تاالر آينه كاخ گلستان درتهران و آينه كاری 
دار السياده آستان قدس رضوی در مشهد و  آينه كاری  و آستانه حضرت عبد العظيم  در شهرری،  ايوان 
آثار به تناسب شيوة كار  اين  از  انجام گرفت. هر يک  امامزاده احمد بن موسی كاظم  )شاه چراغ(  آستانة 

نمونه های برجسته ای از شيوة آينه كاری اين دوره به شمار می آيند. 

نمونه هايی از كاربرد مشبک چوبی را در معماری داخلی ايران بيابيد و در كالس ارائه دهيد.فعالیت

1ـ خواجه زين العابدين علی عبدی بيگ نويدی شيرازی، شاعر عصر صفوی بوده است.
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آينه كاری تاالر آينة كاخ گلستان از بهترين نمونه های كاربرد آينه های قدی است. آينه كاران ايرانی در سير 
تكاملی هنر خود از قطعات كوچک تر آينه بهره گرفتند و به پديد آوردن آثار دقيق تر و ظريف تر پرداختند. 
و مربع  لوزی، مستطيل  اشكال مختلف هندسی چون: مثلث،  به  را  آينه  نازك  آينه كار جام های  هنرمندان 
آينه های  از  تنها  قاب های تشكيل دهندة سقف  كار می بردند. گاهی  به  تراش  الماس  به صورت  و  می بريدند 
تاالر و نقش های  اشيای داخل  و  آينه كاری شده  بازتاب تصوير ديوارهای  و  مستطيل شكل ساخته می شد 
رنگارنگ قالی كف تاالر و ديگر اشيای تاالر را در خود داشت و منظره ای دل پذير پديد می آورد. سقف تاالر 

آينة كاخ گلستان يكی از بهترين نمونه های اين گونه آينه كاريست )شكل 113ـ2(.
هنرمندان گاه با استفاده از تركيب هنر گچ بری و آينه كاری تزييناتی زيبا و دل انگيز را در فضاهای داخلی 

به وجود می آوردند)شكل 114ـ2(. ايرانی  معماری 

شکل 114ـ2ـ قزوین، آینه کاری حسینیة امینی ها شکل 113ـ 2ـ تهران، آینه کاری تاالر آینه کاخ گلستان

سخنی در نتیجه گیری
است كه  نگاه كهنه پرستانه  تهديد می كند. نخست  دو موضوع  را معموالً  داخلی گذشته  معماری  به  رجوع 
هر چيز را به صرف كهنگی ظاهری اش قابل ستايش می داند. اين گرايش خصوصاً در طراحی داخلی ممكن 
است معنای خانه ايرانی را به انباری از اشيای عتيقه نزديک كند. تهديد ديگر نگاه تزيينی به گذشته است، 
يعنی اكتفا به ظاهر عناصر قديمی و استفادة تزيينی از نقوش، رنگ ها و جزئيات آنها. اين دو راه ما را از اصل 
و هويت ارزش های معماری داخلی مان دور می كند. ورای اين دو حالت، رويكرد ارزشمندی است كه هدف 
آن آشتی دادن و پيوند زدن زندگی و معماری جديد با اصول و بنيادهای نظری ارزشمند معماری گذشته 

كشورمان است. روالی كه اميدواريم در دستور كار معماران قرارگيرد.
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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

فضا و تزيينات 
در معماري 
داخلي ايران

تعيين ويژگي 
فضاها در معماري 

ـ شرح ويژگی های فضاها در داخلي ايران
ايران معماری داخلی 

ـ تحليل ويژگی های تزيينات 
داخلی  معماری  در  شاخص 

ايران با ذكر نمونه

بيش از 84 درصد باالتر از حد انتظار
3موارد را انجام دهد.

60 تا 84 درصد در حد انتظار
2موارد را انجام دهد.

بررسي تزيينات 
در معماري 
كمتر از 60 درصد پايين تر از انتظارداخلي ايران

1موارد را انجام دهد.

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20


