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جمن علمي معماري و شهرسازي ايرانپژوهشي ان -نشريه علمي   63-75صفحات 

 

 

هاي معماري تلفيقي در تزئينات عمارت صميمي   بازشناسي ويژگي
 ان رامهرمزشهرست

 
2، كورش مومني1كورش عطاريان

 3، مريم بيگدلي)نويسنده مسئول(
 

 13/10/1395تاريخ پذيرش:  28/03/1394تاريخ دريافت: 

 چكيده
 گوناگوني و متنوع هاي شيوه خود ناپذير از معماري و بناهاي هر فرهنگ و سرزميني است كه تزئينات بخش جدايي

گـردد. شهرسـتان رامهرمـز خوزسـتان بـا       مـي  معماري موجب كمـال و غنـاي بصـري   شود و كاربرد آن در  مي شامل را
هـاي   از ديدگاه كالبدي بيانگر شاخص اي باستاني و تاريخي داراي ابنيه و آثار باقي مانده متنوعي است كه عمدتاً پيشينه

حكـومتي عمـارت    -ونتيتوان بـه بنـاي سـك    مي باشد. به عنوان نمونه مي فرهنگي و هنري خاص اين منطقه جغرافيايي
 هـاي سـكونتي   بـاغ  جمله از بنا صميمي، ساخته شده در دو دوره صفوي و قاجار در شهرستان رامهرمز اشاره نمود. اين

 -در اين پژوهش بـا توجـه بـه خـالء علمـي      .است شده احداث قاجار و صفوي زماني دوره دو در كه است قاجار حكومتي
 بنـاي فـوق   يناتئتاريخي رامهرمز بخصوص در بحث تزئينات، سعي شده است تز تحقيقاتي در رابطه با معماري بناهاي

هـاي معمـاري تلفيقـي دوره قاجـار و      تـاريخي ويژگـي   -گيرد و با استفاده از روش تفسـيري   قرار بررسي و تحليل مورد
 و اي كتابخانـه  سنادي ومطالعات ا كاوي و با ابزار از روش تحقيق مورداستفاده سپس با  .صفوي بناي فوق را بيان نمايد

هـاي   نقشه، به بازشناسي رويكردهاي غير ايراني و ويژگـي  تهيه و برداري عكس بنا، از بازديد شامل همچنين ابزار ميداني
كـه موجـب شـناخت     پرداختـه شـده اسـت   هاي موجود در معماري بنا  تلفيقي تزئينات عمارت فوق و همچنين نوآوري

تزئينـات تلفيقـي مـورد اسـتفاده در معمـاري دو      " ال اصلي تحقيق عبارت است از:ؤهويت فرهنگي بنا گرديده است. س
ينـات  ئدهد كه تلفيـق در تز  مي . نتايج حاصل از پژوهش نشان"دوره صفوي و قاجار بناي عمارت صميمي چگونه است؟

هـاي   تونينـات غـرب در سـاختمان قاجـاري و پيـدايش سـ      ئثير تزأ. تـ 1معماري عمارت صميمي در سه زمينه شامل: 
گيري چهار نوع قوس نوآورانـه و   ينات بنا با معماري كشورهاي عربي در ساختمان صفوي و شكلئ. تلفيق تز2كالسيك، 

هـاي تركيبـي؛ قابـل مشـاهده      الگوهاي معماري ايراني با ساير الگوها و تشكيل قـوس . تركيب 3دار،  مشابه قوس كنگره
انـدازي و انـواع رگ چـين بـا      هاي آجركاري گل امهرمز، شامل شيوهينات آجركاري عمارت صميمي رئ. عمده تز4است. 

 توان مشاهد نمود. مي هاي بنا ارهالگوهاي فخرومدين، راسته، هره، دندان موشي، گل پنجره و حصيري است كه در جد

 :هاي كليدي واژه
 .ينات قاجاريتزئينات معماري، عمارت صميمي، معماري رامهرمز، تزئينات تلفيقي، تزئينات صفوي و تزئ
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 مقدمه -1
و زيبـايي  و ه به ظاهر و پوسته خارجي بنا و تناسـب توج 

 شهري طراحي حوزه در بصري محيط خوشايندي عبارتي به
ـ   و مهــم امـري  معمـاري  و از يكــي. اسـت  بــوده همـورد توج 

 ابنيـه  ينماهـا  بصـري  محـيط  اجـزاء  ترين عمده و ترين مهم
 قابـل  بسـيار  ثيرأتـ هـا   آن دهـي بـه  شكل نحوه كه باشند مي

دارد (پـورجعفر، علـوي بـاالمعني،     شـهر  سـيماي  در توجهي
در همين راستا توجه بـه تزئينـات جهـت غنـاي      .)5: 1391

ه بود؛ تزئينات معماري از بصري نما در ابنيه بسيار مورد توج
 بـه شـمار   ابداعات هنر است و جزء الينفـك معمـاري ايـران   

آيد، به كارگيري آن در طول تاريخ معمـاري ايـران رايـج     مي
 شـمار  بـه  بخـش  وحدت هاي لفهؤم ثرترينؤم از بوده و يكي

 ثير شگرفي بر مخاطب داشته است. أو همواره ت رود مي
هاي باستان شناسي حكايت از  مطالعات تاريخي و كاوش

الد دارد سابقه معماري ايران در حدود هزاره هفتم قبل از مي
پيوسته اين هنر در ارتبـاط بـا مسـائل    و از آن زمان تا كنون 

 عصـر  آغـاز  چنانچه بـا  است  گوناگون، توسعه و تكامل يافته

 بـا  سـاختمان  و رابطـه  معماري هاي آرايش تاريخ در اسالمي

) 132: 1373شد (پوپ،  آغاز اي تازه فصل آن تزيين و آرايش
و پيــرو رويكــرد  همچنــين از اواخــر قــرن نــوزدهم مــيالدي

ه بـه پوسـته خـارجي و    معماران ايراني به برونگرايي بنا، توج
 ديگر اي دوره نيز، معاصر تزئينات نما قابل مشاهده بود. دوره

. شـد  جهـاني  ارتباطـات  پـذيري از  ثيرأت نشيب و فراز اين در
 شد شروع آرامي غرب به از ثرأمت و قاجار عصر از كه اي دوره

 دو ايـن  در .گرفـت  افـزون  روز شـتاب  لاو پهلوي دوره در و
 طــرح و ســاخت، نمايــان را خــود بيشــتر آنچــه اخيــر، دوره
يافـت.   حضـور  اي فزاينـده  شـكل  بـه  كـه  بود تازه هايي نقش

 به گذشته اصيل هنر با تركيب تلفيق و در بعضاً كه حضوري
 در تزيينـي  آجركاري هنر شد كه تبديل هايي نقش وها  طرح

 و طـرح  ايـن  همـه  اسـت و  اي مـره ز چنـين  در نيـز  معماري
 جزو تماماً خر،أدوره مت چه و گذشته از چه آجري، هاي نقش

(كيـاني،  انـد   گرفتـه  قـرار  كشـور  فرهنگـي  و تـاريخي  ميراث
1392 :16(. 

 كـه  است گرفته اساس شكل اين پژوهش بر اصلي مساله
 يابنيــه در ايـران،  معمـاري  در تركيبـي  و تلفيقـي  تزئينـات 
 معمـاري . خـورد  مـي  چشـم  به كشور تعددم نقاط از بسياري

 هـاي  شاخصـه  داراي آن بسـتر  و بـوم  مبنـاي  بر منطقه يك
 بـه  توجـه  بـا  رامهرمـز  شهر و است خود به مختص معماري

 و معمـاري،  كالبـدي  هـاي  شـاخص  و اقلـيم  قرارگيري، محل
 معمـاري  تزئينـات  يزمينـه  در هايي نوآوري و ابداعات داراي

 و صـفوي  هاي دوره در شهر نقرو علت به همچنين. باشد مي
قاجار و افزايش مراودات شهر با كشـورهاي همسـايه و نفـوذ    

 يك نوع معماري تلفيقـي را  توان مي معماري غربي در ايران،
 صورت به تزئينات بحث پژوهش اين در. مشاهده نمود آن در

 گرفت. خواهد قرار بررسي و تحليل مورد خاص
خوزسـتان اسـت، در   رامهرمز از شهرهاي باستاني استان 

هاي تاريخي مختلف، آثار معمـاري بـا ارزشـي در     طول دوره
و انـد   هـا از ميـان رفتـه   شهر ساخته شـد كـه تعـدادي از آن   

ــده اســت. علــيهــا  مــداركي از آن رغــم وجــود  برجــاي نمان
هاي معماري در بناهاي به جـاي مانـده در ايـن شـهر،      ارزش

اسـت، لـذا   هـا پرداختـه شـده    كمتر به بررسي و معرفـي آن 
هــاي مختلــف آثــار بــاقي مانــده و بررســي  شــناخت ويژگــي

هاي انجام گرفته توسط  تحوالت حاصل در معماري و نوآوري
 معماران بومي منطقه در آن دوره از زمان، ضـروري بـه نظـر   

رسد. با نظر به اينكه عمـارت صـميمي از جملـه بناهـاي      مي
داراي مهم رامهرمز و مربوط به عصر صفوي و قاجار اسـت و  

باشد اين پژوهش بـه مطالعـه    مي هاي بصري قابل بياني جلوه
 آن پرداخته است.

هـا و  به دليل اهميـت و ضـرورت الگوپـذيري از موتيـف    
هاي معماري كهن و سنتي در معماري امروز، هدف  واره طرح

از اين پژوهش معرفـي و تحليـل و بررسـي زوايـاي مختلـف      
نــاتي آن شــامل هــاي تزئيلفــهؤتزئينــي عمــارت مــذكور و م

هـاي موجـود در    هاي به كار رفته در ايوان، انواع قوس ستون
 در موجـود  هـاي  نوآوري همچنين بازشناسي هاي بنا و جداره

ثير يافتـه از ديگـر جوامـع    أمعماري بنا و تزئينات تلفيقي و ت
باشد. با توجه به مدارك موجود، تاكنون به صورت رسمي مي

ي تزئينـي ايـن بنـا پرداختـه     هـا  به بازشناسي و معرفي آرايه
-ي معرفي پيشينهنشده است و تنها اشاراتي كوتاه در زمينه

ي عمارت صميمي و انتشار تعدادي عكـس، صـورت گرفتـه    
است. در پژوهش حاضر، به دليل اين كـه بنـا متعلـق بـه دو     
عصر صفوي و قاجار است؛ ابتدا تزئينات تلفيقـي در ايـن دو   

سـپس بـه معرفـي معمـاري      گرفـت.  دوره مورد مطالعه قرار
ي عمـارت  رامهرمز و بناهاي مهم آن پرداخته شد و تاريخچه

ي مورد مطالعه بيان گرديد. در گـام  صميمي به عنوان نمونه
ي: هاي تزئيني عمـارت صـميمي در سـه حـوزه     لفهؤبعدي م

هـاي بنـا و    ها، طرح سـتون  نقوش به كار رفته بر روي جداره
ورد بررسـي قـرار گرفـت،    مـ هـا   هاي موجود بـر جـداره   قوس

هاي هر كدام در جدولي معرفي و سپس تحليل شد و  ويژگي
هاي انجام شـده؛ بـه    در نهايت با استناد به مطالعات و تحليل

 به موضوع، به دستيابي االت پژوهش پاسخ داده شد. برايؤس
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بازشناسي ويژگي هاي معماري تلفيقي در تزئينات عمارت صميمي 
  شهرستان رامهرمز

 

 

هـاي تـاريخي    در زمينه معماري دوره مقاالتي و كتب بررسي
باسـتاني رامهرمـز و همچنـين     صفوي و قاجار، معماري شهر

 .است پرداخته شده ينات آجركاري،ئانواع تز
 االت پژوهشؤس -2
قاجـار   و صـفوي  هـاي  ينات تلفيقي در معمـاري دوره ئتز
ينـات تلفيقـي در   ئبيان شده است؟ تنـوع و تحـول تز   چگونه

معماري عمارت صميمي چگونه رخ داده و ارائه شده اسـت ؟  
جار در عمارت صميمي چگونه ينات صفوي و قائهاي تز شيوه

 ؟به نمايش درآمده است
 روش تحقيق -3

تـاريخي و   -تفسـيري   تحقيق پژوهش، بر پايه روش اين
مورد كاوي و با استفاده از راهكارهاي تركيبي اسـتوار اسـت.   
بــا توجــه بــه ويژگــي خــاص ايــن پــژوهش، ابتــدا مطالعــات 

ها  يژگيينات دوره صفوي و قاجار، وئاي در زمينه تز كتابخانه
و تاريخچه معماري شهرستان رامهرمز و همچنين مطالعـات  

 تهيـه  و ينـات ئبرداري از تز عكس از بنا، ميداني شامل بازديد
نقشه معماري عمارت صميمي در جهت شناسايي چهارچوب 
موضوع انجام گرفت. جهت شناسايي مبـاني نظـري تحقيـق،    

ــاري و تز  ــاهيم معم ــاريف و مف ــت تع ــي، ئنخس ــات تلفيق ين
ينـات و معمـاري تلفيقـي در دوره صـفوي و     ئهـاي تز  يژگيو

قاجار مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه به ارزيابي و تحليل 
ينات عمارت صميمي پرداخته شـده اسـت. در   ئمعماري و تز

اين پژوهش سـعي بـر آن اسـت كـه بـا شناسـايي معمـاري        
هـاي   رويكردهاي غير ايرانـي و ويژگـي   به بازشناسيتلفيقي، 

ــي تزتلف ــين   ئيق ــز و همچن ــارت صــميمي رامهرم ــات عم ين
و شـناخت   پرداخته شـود معماري بنا  موجود در هاي نوآوري

 .هويت فرهنگي بنا حاصل گردد
 تلفيق سبك هاي تزئيني -4

 آن بـر  سـعي  بناهـا  تـزئين  در همـواره  ايراني هنرمندان
 بـا  وجـود  اين با دارند؛ نگه زنده را ايراني فرهنگ كه داشتند

 بـا  فرهنگـي  مراودات و اجتماعي و تاريخي جريانات به توجه
 هنـر  و فرهنـگ  با را ايران معماري مواقعي در كشورها ديگر
تـوان   مي آفريدند. لذا زيبايي آثار و نمودند تلفيق بيگانه اقوام

 اي مجموعه ي شده ساخته«آورد حاصل،  گفت محيط و دست
 و اييجغرافيـ  هاي محيط انسان با كه هاستپذيري انطباق از

 گـويي  پاسخ اين تغييرات، ايجاد دليل. كند مي ايجاد فرهنگي
 انساني مقاصد فرهنگي به و زنده جغرافيايي، هاي محيط بهتر
 زمـاني  و امكانـات ها  نگرش باورها، بازتاب تغييرات اين. است

). 23و 22: 1393نقره كار، مظفـر و تقـدير،   » (هستند خاص

ري ايران از جمله عصر در همين راستا در ادوار مختلف معما
ثيرات معمـاري  أقاجار به دليل مراودات با ديگر كشـورها و تـ  

شـود. در ايـن    مـي  غربي، تزئينات سبك غربي در ابنيه ديده
دو نوع از تزئينات قابل مشاهده است: تزئينات آجـري   دوران

ي و الگوهاي سنتي و نيز تزئينات آجري بـه شـيوه  ها  با طرح
 معماري غربي.

 ينات تلفيقي در معماري صفوي و قاجارتزئ -4-1
 وسـعت ارتبـاط   بـه  ايران معماري آرايش هاي سرچشمه

 غرب، آسيا، از كردند، فيض كسب همه از آنان. است ايرانيان
ولـي  . شـرق  از انـدازه  همـان  بـه  و مصـر  آشور، النهرين،بين

 در عميقـي  اثـر  شـرقي  يـا  و غربـي  ثيراتأت اين از هيچكدام
 مجــرد و نمــادي هــاي نقـش  كــه عـادات مردمــي نگذاشــت 

ــان ــه برايش ــتر جاذب ــتر و اي بيش ــت بيش ــذب. داش ــن ج  اي
 بـود  مـبهم  غالبـاً  و پيچيده هاي گوناگون، سبك وها  مضمون

 ايـران  هنـر  گنجينه در باشد، سرانجام هرچه آنها منشاء ولي
 شــدند (پــوپ، كــاربرد، ايرانــي و ماهيــت لحــاظ از و جــذب

134:1373(. ايران با ديگـر كشـورها در   ه به مراودات با توج
ادوار مختلف؛ سبك معماري در دوره صـفوي داراي رويكـرد   
ايراني اسالمي و شكوه زيادي بود، تنوع تزئينات در اين دوره 

  نقشه دوران اين در كه كند مي تصريح» پوپ«افزايش يافت، 
است، لـيكن    شده مى  خلق  تناسب و  تركيب  رعايت با  طرح و

هاي معماري بومي و يا تعامالت بـا   يرات ويژگيثأگاها بر اثر ت
 شد. مي كشورهاي همسايه دستخوش تركيبات و تحوالتي

گيري معماري قاجار كه تلفيقي اسـت   همچنين در شكل
از معماري سنتي ايران و گرايشات معمـاري فرنگـي عـواملي    
در دو زمينه داخلي و خارجي نقش داشتند. عوامـل داخلـي؛   

 دوران از ويـژه  بـه  ايران سنتي معماري از كه هستند عواملي
 عـواملي  شـامل  خارجي كه است و عوامل شده گرفته صفويه
 و غربـي  كشـورهاي  ويژه به خارجي كشورهاي از كه هستند
 .)(Azimi Yekta, 2015: 282, 283است  شده گرفته روسيه

 بـه  قبلـي  هـاي  دوره معمـاري  يادامه قاجار در واقع معماري
خيابـان و   ماننـد  عناصري ورود به هتوج با. است صفويه ويژه

 تغييرات اي پاره...  و اروپا به سفر همچنين و ايران به ميادين
 ايـن  اسـاس  بر معماري اين دوره و داد رخ قاجار معماري در

 جديد عناصر ورود وجود قاجار با دوره در شد. عناصر تشكيل
 معماري قابـل مشـاهده   تكامل و پذيري از غرب، رشد ثيرأو ت

 ).281است (همان: 

 تزئينات در معماري صفوي -4-2
ي صفويان و به طور كلي ي هنر و تزئينات دورهمطالعه
هاي سياسي و  ي تاريخي بدون بررسي ريشههر دوره
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باشد. دوره  حكومتي آن به سهولت قابل تحليل و بررسي نمي
آيد،  مي شمار به ايران تاريخي دوران ترين مهم صفويان، از

فرمانروايي صفويان در ايران عصر رونق اقتصادي و دوران «
 ). در پادشاهي36:1387(جوادي، » ي هنرهاستتوسعه

 گشت برخوردار ثبات از يافت و بيشتر اهميتي ايران صفويه،
 يكپارچگي و تمركز«شد،  آور نام جهاني يزمينه در و

 گرفته رونق هنرها جميع تا شد باعث صفوي دولت سازمان
 شود و انجام هنري هايزمينه تمامي در راوانيف توليدات و

 رشد كميت جهت به عصر اين در هنرها بود كه گونه بدين
 اين هنر .شدند افول دچار نظركيفيت از اام گيري يافتچشم
 تيموري تا ساساني از گذشته دوران هنر در تداوم غالباً عصر
ثيرپذيري از أ) همچنين آشنايي و ت6: 1385(جوادي، » است

هاي جديد در بعضي از  هنر غرب، منجر به ايجاد شيوه
 ).8هاي هنر شد (همان:  شاخه

كشـورهاي   و اروپـايي  كشـورهاي  كه با صفوي پادشاهان
 عثمـاني  كشـور  نام به كه كنوني تركيه و هند همسايه مانند

و  زيبـا پرسـتي   و تجمـل  داشـتند،  ارتبـاط  شـود، مي خوانده
 كار به ايراني بناهاي در ان،عثماني از ويژه به را شكوه و جالل
 عثمانيـان  وهـا   هنـدي  از صـرف  تقليدي آن كه بدون بردند،
 لحـاظ  هـر  از بناها تزئينات بر همين جهت، به. باشند داشته

در  دسـت  چيـره  معماران شدن كم و زمان تنگي اافزودند. ام
 پايين بسيار را سازي ساختمان اول، كيفيت عباس شاه دوره
 ماندگار و پايدار گذشته هم چون راها  انساختم ديگر و آورد
 كلـي  نشسـت  بـه  همواره معماران دوره اين در. ساختند نمي

 توجـه  سـازي  نمـا  بـر  آن اثـر  و سـاخت  رونـد  در ساختمان
 بـا  گير و هشت و زبره صورت به را نما علت اين بهاند  داشته

. در دوره )279:1390پيرنيـا، ( كردنـد  مـي  بسـت  و چفت هم
 كاشي آجركاري، قبيل از متنوعي تزئيني هاي صفوي تكنيك

چـوبي   تزئينـات  كـاري،  آئينـه  بـري،  گچ نگاري،  كتيبه كاري،
 و انـواع  نقـوش  از انگيـز  دل هـاي  نمونـه نماسـازي   (همان) و

 سـم  -حصـيري  -كلـوك بنـدان   -راسته و خفته هاي گلچين
 ديگـر،  نقوشـي  اندرگل و گل -برگردان گل -جناقي -آهويي

انـواع  آمدن وجود رار گرفت، همچنين بهه قبسيار مورد توج 
 بناهـاي  در آنهـا  از استفاده و آجري تزئيني و باربر هاي قوس

ايران نيز قابل توجه است. در زمينه تزئينـات آجـري؛    متعدد
بنايان دوران صفويه براي آن كه نماهاي صـاف و مرتبـي را   «

داري و در مـواردي آبسـاب    به وجود آورند، بـه كمـك تيشـه   
 جرهاي صافي نظير آجرهـاي ماشـيني امـروز تهيـه    كردن، آ

 ). در پي تحـول آجركـاري در  69: 1376(كياني، » كردند مي
 ابعـادي كـه بـه نظـر    «اين دوره ابعاد آجر نيز تغيير يافـت و  

 5/23بوده و به چاركي معروف است؛  رسد بيشتر متداول مي
 )35(همان: » باشد مي سانتيمتر 5/23در

 معماري قاجار تزئينات تلفيقي در -4-3
 عصر قاجاريه ايرانيان هاي آشنايي نخستين از مهمي بخش

 سـفرهاي خـارجي   طريـق  ميالدي، از نوزدهم سده غرب در با

 از بعضـي  ايرانـي بـه   مهـاجران  و تجـار  هـا،        ديپلمات از اي   عده

 تـأثير  تحـت  هنـد كـه   چـون  كشـورهايي  و اروپايي كشورهاي

 قرار جديد غرب اقتصاديو  اجتماعي سياسي، فكري، تحوالت

از اواخر سـلطنت فتحعلـي شـاه قاجـار      .گرديد حاصل داشتند
 ايران به اروپايي مدرن هجري) كم كم فرهنگ 1260-1212(

 شـرايط  ساختن اندركار دگرگون دست زود خيلي و كرد رخنه
 رفتارهـاي  از بسياري فرهنگي و -اجتماعي اقتصادي، -سياسي
 متـرادف  دگرگـوني  اين .شد نايرا پذير دگرگون مردم فرهنگي

بـود (آصـفي و    شهرسـازي ايـران   و معماري و هنر دگرگوني با
 صـنعت  و فرهنـگ  تـأثير  تحـت  ). ايرانيـان 66: 1392ايماني، 

گرفتند و پيروي از اسلوب و معيارهاي غربـي   قرار تمدن غرب
هاي مختلفي را تحت نفوذ گرفت، در ايـن   شدت يافت و جنبه

نيز از اين قاعده مثتثني نبود و تغييـر  ميان معماري و تزئينات 
و تحوالتي در هنر ايران به خصوص تزئينات معمـاري در دوره  

 بـه  صفويه، دوره از بعد ايران معماري در«قاجار به وجود آمد. 
 وهـا   آميختگـي  بعضـاً  غرب، از تقليد يا و ارتباط، تعامل واسطه

ـ   كـه  گرديـد  ايجـاد  معمـاري  در سبك هاييالتقاط يا  هخـود ب
 بـه  قاجـار،  زمـان  در. است گشته سبك تبديل شبه يا و سبك
 آوردره و درباري هاي مسافرت يا و سفرا، بازرگانان ارتباط دليل
 ايران معماري در اي)              دايره رومي (نيم فرم قوس ارتباطات، اين
 و زمـان  گـذر  جهـت  بـه  كـه  گرفـت  گسـترده شـكل   طور به

ــي ــا آميختگ ــر ب ــته  هن ــاري گذش ــران يمعم ــت و اي  فرص
 سـبك  نـوعي  كم خود، كم عصر معماران توسط پذيري   تبديل

 هاي  ويژگي از كه امروزه شد معاصر معماري در فرد به منحصر
 هر چه موضوع ا اينام. شود مي محسوب قاجار معماري سبكي

 پـذيرش  يـا  صـرف و  تقليد رنگ شد تر  نزديك خرأمت دوران به
 زمان قاجاريـان  ). در17: 1392(كياني، » گرفت خود به كامل

 اسـالم  از پيش سبك معماري اختالط با ايران معماري ميراث
 واقع در. شد تكميل اروپا كالسيك نئو اشكال استوار خطوط و

 فرهنـگ  در اسـالمي  اعتقـادات  وجـود  دليـل  بـه  دوره، اين در
 سـنتي  معمـاري  اشكال و عناصر خواستند مي معماران ايراني،

 عناصـر  همچنـين  و حفظ و نگهداري كنند را ساختمان هر در
باشـند   داشته نيز را ساختمان در شرق يا غرب جديد معماري

Nalbandy, 2011: 356) , Boukan, Sabounchi (Eiraji 
 پيشـين  هـاي  دوره بـه  نسـبت  قاجار دوره در معماري اگرچه
 بـا  بيشـتر  ارتباط ولي رفت مي شمار به ضعيف صفويه، نظير
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 معمـاري  عوامـل  بـا  ايران معماري ايمعياره شد باعث غرب
 جنبـه  از دلپسـند  و زيبـا  هايي نوآوري آثار و و درآميزد غرب

 و فضـا  خلق دوره اين هاي  نوآوري جمله آورد. از پديد هنري
 اي كـه   گونـه  بـود بـه   بيرونـي  فضاهاي و نما به دادن اهميت

 بـا  آجركاري داد و هنر گرايي   برون به را خود جاي درونگرايي
 رونق يافت. بناها بيروني نماي سازي زيبا متنوع براي شنقو

ــكوفايي     ــه دوران ش ــه ب ــار ن ــاري دوره قاج ــر آجرك هن
آجركـــاري دوره ســـلجوقي و نـــه در مقيـــاس دوره هنـــر  

رســد  مــي هــاي آجــري بســيار متنــوع دوره صــفوي آفرينــي
) بـا ايـن حـال در نمـاي سـاختمان،      28:1377(زمرشيدي، 
اي كاشي سردر بنا و اسـپرها از  ه ها، كالف كتيبه حاشيه قاب

دار  آجرتراش و بيش بر، با تركيب ساده يـا بـه صـورت نقـش    
استفاده فراوان شده است، در اين دوره به علت اهميت يافتن 

هـايي   فضاي بيروني، آجركاري به صورت متنوع و بـا تفـاوت  
نسبت به گذشته بـراي تـزئين بـه كـار گرفتـه شـده اسـت        

اي كـه هنـر تيشـه رونـق      ه گونه) ب12,15:1387نژاد،  (مكي
هاي بديع از خود بـروز دادنـد و    يافت و بنايان آجركار سليقه

 هاي اين دوره شد. خالقيت در خلق نقوش از ويژگي
 معرفي نمونه موردي -5

هاي  ي بر اساس قالبساز و ساختچنانچه معماري را 
شويم كه شكل و نظام سازماندهي  مي هأذهني بناميم، متوج

ثر از محيط فرهنگي آن است أاري هر منطقه متشهر و معم
) و همچنين در 30: 1391(مظفر، حسيني و عبدمجيري، 

ثر از ديگر اقوام و كشورها است. لذا در أمتها  بعضي دوره
اي و قرارگيري عمارت مورد  ه به بستر منطقهاينجا با توج

بررسي در شهر تاريخي باستاني رامهرمز و رونق و رواج آن 
اي اجمالي از  هاي متعدد تاريخي به بيان پيشينه در دوره

 بستر پژوهش پرداخته شده است.
 معماري رامهرمز -5-1
 روايات رامهرمز، باستاني شهر نام تسميه وجه باب در
 رام، جزء دو از رامهرمز است؛ مانده جاي به بسياري تاريخي

به معناي خوش و خدا و فرمانبردار آمده است (دهخدا، 
 ساساني، شاهزادگان از هرمز؛ دوم، جزء ) و11779: 1377
 رامهرمز: است  آورده دهخدا همچنين. است شده تشكيل
آن  به در قديم است، ساساني پادشاه هرمز بناهاي از شهري

 در آشفتگي را وقت پادشاه هرمز چون. گفتند مي »سمنگان«
 شهر بدان استخر، خود سلطنتي مقر از را او آمد پديد دماغ

گفتند و  هرمز رام را، آنجا پس يافت شفا آنجا در و آوردند
 بلوكي در خوزستان نرسي پسر هرمز: گويد مي اصفهاني حمزه

 نام كرنگ آن از پيش و ناميد هرمز وهشت را آن و كرد آباد

رامهرمز  واليت حدود به است ايزج خاك سرحد آن و داشت
 موقعيت نظر از« )1382 رامهرمز، فرهنگي ميراث گزارش(

 شمالي و جنوبي بخش دو ميان شهري رامهرمز جغرافيايي،
 سلمان كه بوده پراهميت و آباد اي خطه خوزستان استان
 اين. است شده زاده ديار اين در پيامبر شفيق صحابه فارسي

 كرم است. پرورش داشته بسياري رونق ساساني دوره شهر در
 انهكتابخ و حصيربافي و عطريات زيبا، هاي پارچه ابريشم،
 تشكيل را شهر اين تاريخي هاي شاخصه ديار اين در بزرگي

 ).7 :1377(صالح پور،  »دهندمي
 تمدن به متعلق شهر كهن اين در سكونت آثار نخستين

هاي آن  كه نشانه بود ميالد از پيش چهارم هزاره در ايالميان
 شده كشف شناسان باستان توسط در مكاني به نام تل برمي،

 دو شاهي كه باستان شناسان، جادهطبق گفته  .است
 و جمشيد تخت در را هخامنشي امپراتوري مهم پايتخت
 .كرد مي عبور رامهرمز از نمود مي وصل هم به شوش آپاداناي

دهي اوضاع اقتصادي در اطراف اين  هخامنشيان جهت سامان
و كاروانسراهاي بسياري بنا كردند كه دو عدد از ها  جاده كاخ
امهرمز ساخته شده بود. همچنين به دليل در رها  اين كاخ

شده  مي وجود جاده ابريشم در اين شهر توجه زيادي به آن
است. لذا آباداني اين سرزمين به عنوان يك شهر در عهد 
ساساني رقم خورده است. طبق روايات تاريخي رامهرمز در 

 نعمت پر و بسيار بازارهاي و بزرگي بود قرن چهارم؛ قصبه
 بازارهاي آن گرد در كه داشته زيبايي امعج مسجد. داشت
 بازار اين تمام. است ديلمي الدوله عضد از و بود برپا آبادي
 به همچنين. بود روشن و زيبا پاكيزه، مسقف، فرش،  سنگ
 و كه اهميت شده اشاره شهر اين در اي كتابخانه وجود

 اصطخري،(است  قابل مقايسه بصره كتابخانه با آن بزرگي
 به ولي بود، آباد پنجم نيز شهري قرن در مهرمز. را)1368
 اين. شد تر كوچك قدري خوارج و اعراب تاز و تاخت دليل
 بود هتوج مورد همواره ارتباطي، خاص موقعيت دليل به شهر

 آورد. مي بار به ويراني آن، در قبايل كشمكش گاهي و
 آثار ها، حكومت ديگر آمدن كار روي با و بعدي هاي دوره در

 صفويه دوران در شد. افزوده شهر اين به لفيمخت
 بناهاي سرپوشيده، بازارهاي هم چون هاييساز و ساخت

 در صميمي حكومتي -همچنين عمارت سكونتي و مسكوني
 زيبا، بسيار بناهايي نيز قاجار دوره در گرفت، انجام شهر

 و صميمي عمارت از ديگر بخشي و مجاهد امير قلعه همچون
رامهرمز در اين دوران شهري . شد ساخته ديگر بناي چندين

عمل كرده  ارتباطي شاهراه يك مثابه به ديرباز از آباد بود و
 ديگر با ارتباط و آن اهميت در مهمي نقش موضوع اين و است
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از جمله كشورهاي عربي در همسايگي خوزستان؛ ها  سرزمين
ر د ثير اين مراودات را در عوامل گوناگون و گاهاًأداشته است. ت

 ميراث گزارش(توان مشاهده نمود  مي معماري اين سرزمين
. بديهي است فهرست تهيه شده )1382 فرهنگي رامهرمز،

بخش كوچكي از اقدامات انجام گرفته در شهر است. از ميان 
آثار معرفي شده در رامهرمز، عمارت صميمي به دليل دارا بودن 

ها، به عنوان  هاي تزئيني تلفيقي و سالم ماندن اكثر آن آرايه
 نمونه موردي انتخاب و مورد تحليل و يررسي قرار گرفت.

 عمارت صميمي -5-2
 - سـكونتي  بناهاي از سپهدار امير باغ صميمي يا عمارت

 شهرستان نشين حاكم عنوان و به است قاجار دوره حكومتي
 فرنگـي  هاي باغ از ثرأمت شد. اين عمارت مي استفاده رامهرمز
رت از دو بخـش سـاختماني تشـكيل    عمـا  است. شده ساخته

 سـال  110 حـدود  بـه  ساختمان مركـزي  شده است. احداث
قـدمت   و باشـد  مـي  گردد و متعلق به عصر قاجـار  مي باز قبل

 معمـاري  اسلوب و سبك به توجه با باغ كه شمالي ساختمان
 ايـن عمـارت در   .رسـد  مي سال 400 از بيش به صفوي است

بناي تاريخي شهر بـه   محله قديمي كيمه و در نزديكي ديگر
ورودي اصلي عمـارت كـه در    نام قلعه امير مجاهد، قرار دارد.

قديم مورد استفاده بود، در بناي شمالي عمارت و مربوط بـه  
اختصاصـي در شـمال    خياباني در دوره صفوي بود. اين درب

بـاني اسـت. در ايـن قسـمت       ديـده  برج مجموعه و داراي دو
 محـيط  بود. پس از ورود، يك تزئينات آجركاري به كار رفته

 آن ميانـه  در آبـي  حـوض  با جالب بسيار ضربي طاق با مدور
 به و نگهبان و سواران دارد كه به عنوان هشتي و براي وجود

 بود. شده ساخته مراجعين البي اصطالح
 

 شهرستان رامهرمز مهمترين آثار تاريخي :1 جدول

 وضعيت فعلي بنا
 قدمت و ديرينگي

 ساخت
 نام بنا

 تل برمي ايالميان بقاياي تاريخي
 كاخ هخامنشيان تخريب شده

 قلعه تاشار ساسانيان بقاياي تاريخي

 ساسانيان تخريب شده
طاق نصرت 

 ساساني
 قلعه داد و دختر ساسانيان بقاياي تاريخي

 بويه آل تخريب شده
بازار سنگفرش 
 شده و مسقف

 مسجد جامع بويه آل تخريب شده
 عمارت صميمي اريهقاج -صفويه موجود
 قلعه اميرمجاهد قاجاريه موجود

 

 

 
 

 )1394موقعيت قرار گيري عمارت صميمي (منبع: نگارندگان،  .1 تصوير
 

 توان در سه بخش معرفي نمود: مي عمارت صميمي را
مجموعـه: شـامل ورودي    . ساختمان صفوي در شـمال 1

 كريـدور  يـك  كـه در  آن طرف دو هاي اصلي، هشتي و اطاق
شد. در راسـتاي   مي باز متر چهار يا سه تقريباً عرض به عبور

 و فضـاهاي نيمـه بـازي همچـون بـازاري     هـا   اين بخش اتاق

 قــديمي بازارهــاي بــود، نظيــر درب دو داراي كــه ســرپوش
 بود. شده ساخته ايران بالد ساير و اصفهان

ــاختمان2 ــامل دو    . س ــه: ش ــز مجموع ــاري در مرك قاج
 دو راهـرو،  زيـرزمين داراي  است. ي هم كف و زيرزمين طبقه
هـاي مختلـف هـم     باشد، قسمت مي حوضخانه و دهليز تاالر،

 تاالر دو بنا، سوي سه دار در ستون ايواني از؛ كف نيز عبارتند
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 گنبـدي  هاي سقف اتاق (داراي سه كوچك، تاالر بزرگ، يك
 خدمت كار باشد)، اتاق مي تويزه و طاق و بخشي چهار نوع از
 بنـا  بعـدي  الحاقـات  كه جـزو  مطبخ و حمام ن ونگهبا اتاق و

 باشد. مي نيز خيشخال داراي بنا بودند. اين
 تـا  دور جالـب اسـت،   بسيار . حياط مجموعه: طرح آن3

 در و پوشـاند  مـي  سرسـبز  درختان و مركبات باغ را بناها دور
 اي اسـتخري دايـره   ورودي ساختمان قاجاري، هاي پله مقابل
 فرهنگــي رامهرمــز، ميـراث  گــزارش(نمايــد  مـي  نظــر جلـب 
1382.( 
ــاغ     -6 ــميمي (ب ــارت ص ــي در عم ــات تلفيق تزئين

 اميرسپهدار)
 از تلفيقي صورت در بعضي نقاط به عمارت تزئينات

شود، همچنين ردپاي نفوذ  مي فرنگي ديده و ايراني تزئينات
معماري كشورهاي عربي كه در همسايگي استان وجود دارند 

مشاهده است. تزئينات موجود هاي بنا قابل  در بعضي قسمت
در اين عمارت همه از نوع آجركاري هستند لذا در اين 
قسمت ابتدا تزئينات آجري و انواع آن معرفي و سپس 

گردد.  مي هاي آن در عمارت صميمي بررسي و معرفي نمونه
 در آن استفاده موارد و تزئينات تنوع به در ادامه و با توجه

 بر رفته كار به نقوش شامل ابن تزئيناتي هايلفهؤم بنا،
 هاي جداره در رفته كار به هاي قوس و ها ستون ها، جداره

 اساس بر سپس و معرفي اجمالي صورت به خارجي

 قرار تحليل و تجزيه و بندي دسته مورد مختلف پارامترهاي
  گرفت خواهند

 آجركاري -6-1
روند معماري ايران در قرن اول و دوم از سادگي 

ه است. در قرن سوم، معماري ايران روي به برخوردار بود
تحول و خالقيت گذاشت و به بناهاي آجري توجه كرد و اين 
روند اصولي در آجركاري دوره سلجوقي مورد استفاده قرار 

 عصر سلجوقيان، ). دوره57: 1390گرفت (زمرشيدي، 
 و باشد مي آجركاري العاده هنر فوق ترقي و معماري گسترش

 تا ايران در و آجركاري معماري هنر كه است دوره اين در
 مصر معماري و در رفت پيش آفريقا حتي و مديترانه سواحل

). اين هنر در 16: 1392كرد (كياني،  پيدا نفوذ سوريه و
گرفت.  مي دوران تاريخي بعد نيز همچنان مورد استفاده قرار

.رگ 1توان به چند گروه تقسيم كرد:  مي ينات آجري رائتز
. آجركاري رنگي يا گره 4. گره سازي 3ل اندازي .گ2چيني 

. خوون 6 .آجركاري خفته رفته يا پتكين5سازي رنگي 
دار يا مهري  . آجركاري با آجرهاي تزئيني نقش7چيني 

). كه در عمارت صميمي دو نوع رگ 63:1376(كياني، 
شود لذا در جدول به تعريف  مي اندازي مشاهده چيني و گل

هاي آجركاري بنا  ود. اگر چه تكنيكش مي پرداختهها  آن
ها  هاي استفاده شده در جداره محدودند ولي الگوها و موتيف

 متنوع و در عين سادگي، دلپسند و چشم نوازند.
 

 )1376در بنا (منبع: كياني،  موجود آجركاري شيوه هاي :2 جدول
 تعريف در بنا دالگوهاي موجو انواع الگوها شيوه ها

 چين رگ

 بادبزني -هكل -راسته
 -قدنما يا هره

حصيري فخرومدين 
 يا مشبك

 قطاربندي و غيره

فخرومدين  -راسته
پاتوپا  -هره - حصيري

تيغه  دندان موشي
 قناس

هاي  و نقشها  آجركاري با تركيب آجرهاي يك رنگ و ايجاد طرح
 قرار وضع از را نامشانها  طرح از مختلف در سطحي صاف، برخي

 اند. هگرفت نما در آجرها گرفتن

 اندازي گل
 گل پنجره

براساس ها  انواع گل
 رج

گل هفت  گل پنجره
 رجي

 آنها تركيب از كه چينند مي چنان را آن كردن چين رگ موقع در
 را آن و آيد مي بدست غيره و رگي پنج رگي، هفت مختلف هاي گل
 شود مي چيده صاف يا »رو هم« گاهها  طرح گونه اين. گويند انداز گل

 باشد. مي فرو رفته و برجسته يا »گير و هشت« يا و
 

 نقوش به كار رفته بر جداره ها -6-2
تزئينات آجركاري قابل مشاهده در عمارت صـميمي، بـا   

 و بـومي  مصـالح  از اند، آجر گيري از آجر ساده اجرا شده بهره
 باال مقاومت دسترسي، سهولت دليل به و منطقه بوده كارآمد

 بناهـاي  در زيبـايي  آفرينش كانام و محيطي شرايط برابر در

 گرفـــت قـــرار وري بهـــره متوســـط مـــورد و حجـــم كـــم
ي رگ چـين  ). از آجر در اين بنا به دو شيوه7:1376(كياني،

و گل اندازي استفاده شده است كه به تفصـيل و بـه همـراه    
 اند. معرفي شده 2الگوهاي نقوش، در جدول
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 )1394: نگارندگان، (منبع معرفي تزيينات آجري عمارت صميمي :3 جدول
 دوره تعريف الگو شيوه نقشه تصوير

  
 صفوي و نما بام همرسي مرز از حفاظت هره چيني بام رگ چين

  

 دندان موشي چين رگ
 (كله گوش)

 ايفاي و نما آجركاري ختم در استفاده
 صفوي آبپران نقش

  

 از روي هم يا افقي و ساده صورت به آجرها راسته چين رگ
 گيرند مي قرار نما در درازا و هلوپ

 صفوي
 قاجار و

  

 (آبشاري) حصيري چين رگ
 به و عمودي افقي صورت به آجرها چيدن
 تكرار و دهند "ال"يك تشكيل كه طوري

 الگو اين
 صفوي

هره چيني (حاشيه  چين رگ  
 قوس)

 صورت بهها  كنار هم قرار گرفتن آجر
 عمودي

 صفوي

  

 قاجار

  
 گل پنجره اندازيگل 

 عقب كلوك يك قبل رج به هرآجر نسبت
 ايجاد نقش مورد نظر در وسط تا رودمي

 شود
 صفوي

  

 تيغه قناس چين رگ
 صورت به نما در مربعي آجرهاي چينش

 بزرگترين با نمايش يكديگر كنار در لوزي
 نما در آجر سطح

 صفوي

  
 پاتوپا چين رگ

 كه وتتفا اين با حصيري آجركاري مشابه
 طاق زير پوشش جهت جركاريآ اين گونه

 گردد مي استفاده قوس و
 صفوي

   

ــدين چين رگ ــه  فخرومـ (النـ
 قاجار آجرچيني به صورت مشبك زنبوري و چليپايي)

 
 ها ستون -6-3

 سـو  سـه  در سـتون داري  ايـوان  داراي مركـزي  ساختمان
 ياصـل  باشد كه متعلق به عصر قاجار است، در اين دوره تنه مي

 نيز را هايي ستون ولي بوده، شكل اي استوانهها  ستون از بعضي
 گـوش  شش يا گوش چهار آنها عرضي مقطع كه يافت توان مي

 شد. مي توجه ستون سر به بيشتر و است

اسـت   معماري، غربي از دوره اين ها درالهام ستون منبع
هاي كالسيك دارند و تلفيقي از معمـاري   و اشاراتي به ستون

در هـا   باشند. به شيوه اجراي ايـن سـتون   مي و فرنگي ايراني
). نتيجــه 2 گوينـد (تصـوير   "كرتلـه "زبـان محلـي شوشـتر،    

هـاي ايـوان عمـارت، از منظـر نـوع       برداشت ميـداني سـتون  
 شود. مشاهده مي 1 فرم و جايگاه استفاده در نمودار، تزئينات
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 )1394بررسي ستون (منبع: نگارندگان،  :1نمودار

 

 

 

 

 

 )1394اجزاي ستون (منبع: نگارندگان،  :2تصوير
 

 ها . قوس6-4
 بـوده  دايـره  نـيم  هاي قوس ساختمان مركزي داراي ايوان

 روش بـه  چهـار صـافه   آجرهـاي  باها  قوس اين يحاشيه كه
معمـاري   از ايـن نمونـه قـوس در    .است شده دورگيري هره،

شد ولي در عصر قاجار بـه   مي اسالمي كمتر استفاده - ايراني
دليل الگـوبرداري از معمـاري غـرب، اسـتفاده از ايـن قـوس       

هـاي اسـتفاده    بيشتر قابل مشاهده است، به طوري كه قـوس 
 باشند.   مي اي شده در ساختمان مركزي همه از نوع نيم دايره

نيـز بـه صـورت    هاي به كار رفته در ساختمان شـمالي   قوس
هـاي آجـري و    عمده از نوع پنج و هفت بـوده و نعـل درگـاه   

اي هسـتند. از   نماهاي داخلي بنـا، نـيم دايـره    تعدادي از طاق
هاي ديگر قوس در اين ساختمان، قوس دسـته سـبدي    گونه

است. قوس ديگري نيز در بنا وجود دارد كه نمونه آن كمتـر  
دار بـه   هاي كنگره ستوان آن را از خانواده قو مي ديده شده و

شمار آورد. (ذكر ايـن نكتـه الزم اسـت كـه تعـدادي از ايـن       
 ي بنا نيز نقش دارند).عالوه بر نقش تزئيني، در سازهها  قوس

  

 ستون

 رگ چين
 الگوي راسته

 چهار اليه، مطبق سرستون

 استواته ساقه ستون

 چهار اليه، مطبق پا ستون
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 )1367(برگرفته از: زمرشيدي،  ترسيم صميمي و روش عمارت هاي قوس معرفي :4 جدول
تكنيك حاشيه تفادهمحل اس دوره الگوي قوس الگوي ترسيم نام قوس قوس تصوير

 

دسته 
 1سبدي

 (نيم بيضي)
 

 
 هره چيني ساختمان شمالي صفوي

 

شبه كنگره 
 هره چيني شمالي ساختمان صفوي - دار

 

پنج و هفت 
 2تند

 

 
 هره چيني شمالي ساختمان صفوي

 

 3نيم دايره 

 
 

ايوان ساختمان  قاجار
 چيني هره مركزي

 
هاي بررسي شده از قطعـات  گيري و خلق الگو براي شكل

آجر با ابعاد متفاوت استفاده شده است. آفرينش يـك نقـش،   
هـاي   همچون كامل كردن يك قطعه پازل بـه ابعـاد و انـدازه   

مناسب خـود نيازمنـد اسـت و در صـورت عـدم اسـتفاده از       

ي مناسب، موتيف مورد نظر دچار نقصان خواهـد شـد.   قطعه
ه در الگوهاي مختلف قطعات آجرهاي به كار رفت 4 در جدول

 معرفي شده است.

 
 )1376صميمي (منبع: نعيما،  عمارت تزئينات در رفته كار به آجرهاي ابعاد :5 جدول
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4 
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 مربعي

 
 گيري نتيجه -7

تـوان   مـي  تنوع تزئينات در معماري بناهاي دوره صـفوي 
هـاي مختلـف آجركـاري    گفت كم كم افزايش يافت و شـيوه 

ي مورد استفاده قرار گرفـت. سـادگي در خطـوط و هندسـه    
هـاي   پالن، تقارن، تكرار و نظم هندسي در تزئينات و پوشش

هاي اين دوره اسـت. لـذا بـا     طاقي و گنبدي متنوع از ويژگي
تلفيـق در تزئينـات بـا     ثيرات ديگر جوامـع؛ گاهـاً  أتوجه به ت

هــاي معمــاري و در نتيجــه خلــق  هــاي ديگــر ســبك طــرح
تـوان گفـت    مي در آن قابل مشاهده بود. همچنينها  ينوآور

معماري قاجار تلفيقي از معمـاري سـنتي ايـران و معمـاري     
تـوان مـي هـاي تزئينـي را  آرايـه فرنگي اسـت. ارزش هنـري  

دانسـت، در   مختلـف  اقـوام  وهـا   فرهنگ تعامل ثيرگرفته ازأت
در ها  همين راستا و در پي مراودات با ديگر جوامع و فرهنگ

ثيراتي از معماري كشورهاي همسـايه و غـرب   أول تاريخ، تط
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هاي تزئيناتي عمارت صميمي مشـاهده شـد. بطـور     لفهؤدر م
 ينــات و معمــاري تلفيقــي در عمــارت صــميمي را ئكلــي تز

 توان در سه زمينه دانست: مي
ثير هنر و معماري غـرب بـر سـاختمان بخـش     أت. 1

ا معماري معماري فرنگي و تلفيق بقاجاري عمارت صميمي: 
هاي ايـوان سـاختمان قاجـاري عمـارت قابـل       ايراني در ستون

ثير يافتـه از  أهايي ت آورد اين تلفيق، ستونمشاهده است. دست
معماري يونان با آجركاري رگ چين ايراني، به نسبت ساده بـا  
سرستون و پاستوني مشابه و مطبق در چهار اليه است. لـذا بـا   

ـ  ران بـا غـرب در ايـن دوره و    ي ايـ ي فزاينـده ه بـه رابطـه  توج
نشـانگر تركيـب   ها  ثيرات هنر غرب بر هنر عصر قاجار؛ ستونأت

معماري اسالمي و معماري و فرهنـگ غربـي در ذهـن معمـار     
هـاي بنـا غربـي اسـت      هستند. اگرچه رويكرد معماري سـتون 

 ثير سادگي معماري محلي منطقه در آن مشهود است.أليكن ت
سـاختمان بخـش    تلفيق با معمـاري عربـي در   -2

به دليـل مـراودات فرهنگـي خوزسـتان بـا       صفوي عمارت:

كشورهاي عربـي همسـايه در دوران صـفوي و نفـوذ سـبك      
معماري كشورهاي عربي در اين سرزمين و التقاط با معماري 
ايراني، عناصر جديدي در عمارت صميمي پديد آمد. حاصـل  

ايي ثير، قوسي است شبه كنگره دار كه تا بحـال در جـ  أاين ت
دار عربي و  مشاهده نشده است و از نظر ظاهر به قوس كنگره

قوس سه بخشي ايرانـي شـباهت دارد. در واقـع ايـن قـوس،      
 محلـي  بر عناصر كيدأت با عربي و هنر ايراني از است تركيبي

خالقيت، نوآوري و تركيـب ايـن دو سـبك توسـط معمـار       و
 زمان.   آن عمارت صميمي در

يـب الگوهـاي معمـاري    بـا ترك ها  نوآوري قوس. 3
ي ايـن نـوآوري،   : ثمـره ايراني با ساير الگوهاي معمـاري 

قوس دسته سبدي است كه به قوس كليل نيز شـباهت دارد  
رسد معمـار، در اجـراي آن از معمـاري تلفيقـي      مي و به نظر

 بهره جسته است.

 
 )1394نگارندگان، : منبع( صميمي هاي تزئيني عمارت لفهؤبررسي م :6 جدول

 شگراي
 هاي تزئيني لفهؤم

 ها قوس ستون ها نقوش جداره دوره
 الگوي قوس آجركاري الگوي ستون آجركاري

 صفوي پنج و هفت تند راسته هره چيني - راسته انواع نقوش ايراني اسالمي
 صفوي دسته سبدي

 صفوي شبه كنگره دار - - - - گرايش عربي
 قاجار يم دايرهن - ستون و سرستون - - كالسيك غربي

 
 آجركـاري  هـاي  شيوه ينات بنا، شاملئتز عمده -4

 بنـا  در رفتـه  كار به تزئينات چين: رگ انواع و اندازي گل
اندازي بـا طـرح    گل شيوه دو از و بوده آجركاري نوع از همه

بـا الگوهـاي    چـين  رگ انـواع  و گل پنجره و گل هفت رجي
ري، تيغـه  مختلفي نظير؛ راسته، هره، دنـدان موشـي، حصـي   

 ).6(جدول قناس و پاتوپا، استفاده شده است
 

 )1394هاي تزئيني عمارت صميمي از منظر مختلف (منبع: نگارندگان،  لفهؤهاي م ويژگي :7 جدول

شيوه  مولفه هاي تزئيني
 محل استفاده الگوي آجركاري آجركاري

 دوره ي تزئينيرويكرد سبك مولفه
ايراني 
 اسالمي

كالسيك 
 غربي

ايش گر
 صفوي قاجار عربي

 ها نقوش جداره

  �   � و ازاره 4ها پشت بغل گل هفت رجي اندازي گل
 � �   � ازاره پنجره گل

 رگ چين

 � �   � ها ها، بدنه پشت بغل راسته
 �    � پشت بغل حصيري

 � �   � ها رخبام، حاشيه قوس، بدنه چيني هره
 �    � فريز موشي دندان
  �   � جانپناه، بازشوهاي زير زمين مدين فخرو
 �    � ها بدنه اصلي جداره قناس تيغه

 �    � پوشش زير طااق پاتوپا
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سرستون، پايه ستون ساقه  راسته رگ چين ستون ها
  �  �  ستون

 ها قوس

 دسته سبدي

 هره چيني رگ چين
 حاشيه قوس راسته

�    � 
 �  �   دار شبه كنگره

 �    � هفت پنج و
  �  �  نيم دايره

 :پي نوشت
 حـد فاصـل   XX ' افقـي  محـور  روي ) سـپس 2نماييد،  رسم را قوس عمودي افقي و محورهاي و دهانه ه طول انداز به را كناري دو ستون امتداد ابتدا .1

AB ه به انداز را L/4 را آمده دست به نقاط .بگذاريد F2 ,F1  ،آمده  دست به نقاط از )3بناميدF2,F1 ،كـرده تـا    رسـم  درجـه  60 زاويه تحت خطي
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 O 'نقطـه   روي را پرگـار  ) سـوزن 5بناميد،  N و M را آمده دست به نقاط. نمايد قطع را درجه 60 مورب خط و عبور كرده A,B نقاط ازها  كمان اين
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L 2/1 مركز به و نموده باز O شعاع  به وL 2/1نقاط از تا كرده رسم كماني A,B آيد مي دست به نظر مورد كمان يد،نما عبور. 
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