
 معماری سبک گوتیک
 

 پیشینه سبک گوتیک

 

همراه  یغار یكه با فضاها یسنگ تراش یبنا معماریاز یسبك ژهیقرن دوازدهم تا قرن شانزدهم ، به و

 تعیین می شود.پوشانده شده  یها یابیخرد شده توسط رد یها وارهیبا وسعت د

 کیگوت یمعمار ویژگی اساسی. ه استبود کیگوت زماندر  یشکل هنر نیتر یو اصل نیمهمتر یمعمار

 یاز طاق ها تیحماتبط با مشکالت مر کردن حل یبرا یقرون وسط یاز تالش سنگ تراش ها یناش

 است.  وسیع یدر دهانه ها یسنگ تراش یسقف

 

 یکشاله ران فشار فوق العاده ا خرکقوس دار و  یخرک بشکه ا نیسنگ یبود که سنگ کار نیمشکل ا

آنها قرار  یرا که خرک بر رو ییها وارهیاشت دد لیکرد که تما یرا تحمل م یرونیو ب نییرو به پا

 بنا کی ینگهدارنده عمود یوارهاید نیکند. بنابرا یآنها را خرد م نهایتو در  هل دهد رونیداشت به ب

 خزانه لوله را داشته باشد. رونیمحفظه ب تا ایجاد گردند نیو سنگ میضخ اریبس دیبا

 

مشکل دشوار را در حدود سال  نیدرخشان ا و ابتکار ینوآور یبا تعداد ییقرون وسطا در تراشکاران

 یسنگ یکه در آن دنده ها به وجود آورندطاق آجدار  کیآنها  نیکردند. اول و مهمتر مرتفع 1120



 حمایتشده است  لینازک تشک یسطح سقف طاقدار که از صفحات سنگ کیشکل و متقاطع از  یقوس

 کنند. یم

، و از آنجا که وزن طاق اکنون در نقاط گسسته  به حداقل می رساندطاق سقف را وزن  یادیحد ز ات نیا 

 یجداگانه برا ادیبا فاصله ز یعمود یها هیشود ، پا یمداوم حمل م وارهیامتداد لبه د ی)دنده ها( به جا

گرد طاق بشکه با  ی. طاقهادیکن نیگزیمداوم را جا میضخ یوارهاید قادر هستنداز دنده ها  تیحما

، رانش را در جهات یعنی نقطه اوج نقطه طاق  نیشد که از باالتر نیگزی( جاکی)گوت زینوک ت یقوسها

 کرد. یم عیتوز نییبه سمت پا شتریب

 نید ، اگرد یم یعمود یوارهایکننده د حمایت یها باعث کمبود فضا هیدنده ها و پاادغام از آنجا که 

 یها شهیش ایبزرگ  یبا پنجره ها قادر هستندو  طراحی و ایجاد گردند نازک تر  قادر هستند وارهاید

 وارهیق دیآجدار از طر یسقف یطاقها رونیبود که رانش رو به ب نیمهم ا سیارب نکته کیباز شوند.  گرید

 میاسکله مستقل با استفاده از ن کیمتصل و سپس به  یگاه خارج هیتک کیشبستان ، ابتدا به  یخارج یها

 .انتقال می یابدگاه پرواز  هیقوس معروف به تک

شبستان عبور کرده و  نییپا یکنار ی، از راهروهاشد  لیشبستان متما یگاه پرنده به قسمت فوقان هیتک 

 کند. یکشش طاق سقف را جذب م تی، که در نها ابدی ینگهدارنده مستقل خاتمه م هیدر اسکله پا

خود  یبزرگتر و بلندتر از اسالف روم اریبس سازه هاییرا قادر ساختند که  کیتراشندگان گوت المان نیا

 یگاه ها هیاز تک به کارگیری با مهارت باالبدهند.  ساختمان هایشانبه  یتر دهیچیپ یو نقشه ها ایجاد کنند

 یساختار ستمیکه س به وجود می آوردنازک را  وارهید یبلند و دارا اریبس سازه هاییپرنده امکان ساخت

 کند. یم تیرا تقو ندهیاز عمود فزا یریو دنده ها تصو یستون یز ستونهاآنها ا یداخل

 



 

را  بسیار بزرگ ساز های ایجاد به وجود آوردن اجازه و معماری یمهندس یتهای، فعال 13-12در قرن 

 ایجادحل مشکل  یبراروش یک  ( به عنوان کی)گوت زیگاه پرنده و قوس نوک ت هیداد. طاق دنده ، تک

 .به کار گرفته می شود یعیحال تا حد ممکن نور طب نیبلند و در ع اریسازه بس کی

از  یکی. و جذابی را به وجود می آورد.کننده  رهیآفتاب و خ درونی یها لوهج یا شهیپنجره ش پنل های

می  سیپار سیکند ، صومعه سنت دن یم ادغام یعناصر را به سبک منسجم نیکه ا ییبناها کهن ترین

علی ،  ترویج میشدجامع شارتر  یسای، که توسط کل کیگوتسبک  یعالکاربردی   یسالها باشد.

از  یتنوع ای، آلمان و اسپان سیفرانسه بود. انگل تسلط، تحت  Rayonnantسبک  شرفتیبا پ الخصوص

در استفاده از آجر و مرمر و نه سنگ جدا  ییایتالیا کیکه گوت یکردند ، در حال دیرا تول نوع سبک نیا

 بود.

نمونه های . از دیآلمان به اوج خود رس ی طاقدارتاالر  یساهایدر کلدر اواخر قرن  کیگوت یمعمار 

و  یفرانسو و تجملی و سبک پر زرق و برق ایتانیسبک عمود بر توان یم کیگوت یسبک ها گرید

 ذکر کرد. را ییایاسپان

 

 :کیگوت یاز معمار یدر پ یسه مرحله پ

 هیاول کیگوت  

  باال 



 راواخ 

 

 هیاول کیگوت

. سال  ادامه داشت 1200تا حدود  50-1120 یدر سالها کیگوت و سیاق  مرحله اول از آغاز سبک نیا

دوفرانس )منطقه  لیبار در ا نیسبک منسجم اول کیبه  که در باال ذکر شده یساختار المانهمه  ادغام

 . اتفاق افتادمرفه در آن وجود داشت ،  یشهر تیکه جمع یی( ، جاسیاطراف پار

است.  کیاز سبک گوت یبزرگ که نمونه ا امعج یساهایکل به وجود اوردن یبرا یکاف و دارایی ثروت

بود که در حدود سال  سیدر پار سیمقدس ابن سنت دن یسای، کل کیمانده از گوت یباق سازه کهن ترین

با  ی، به زود طیپنجره در امتداد مح یرهایو زنج خیلی دقیقبا طاق  ییشد. سازه ها شروع 1140

زمان مد شده بود که  نی( در ا1165)آغاز شد  الئونجامع  یسای( و کل1163)آغاز  سینوتردام پار

 کیبار یمواز یهر کدام از آنها از اعضا ییکه گو دیرفتار کن نوعیرا به  یداخل یستون ها و دنده ها

 .ایجاد گردیده است یتر

 در یباز کی، که با  افتندیجامع تکامل  یسایکل یداخل یگسسته در فضا یافقاز چهار سطح  یسر کی 

 سطح کی، که به نوبه خود قرار داشت  یدو گالر ای کیآن  یشد ، که بر رو یم شروع نیسطح زم

 نیاز اپشتیبانی  یبرا استفاده شده یداشت. . ستون ها و قوس ها clerestoryبه نام  ییباال یپنجره ا

 کند. یکمک م یلداخ یفضا یو قدرتمند تکرار دیارتفاعات مختلف به هندسه شد

تکامل  جی( در پنجره ها ، به تدری)رنگ یرنگ یها شهیاز ش به کارگیریهمراه با  زینپنجره  یابیرد 

 رهیدا مین یبرآمدگ کیخود در  یشرق یدر انتها یفرانسو کیگوت هیاول یجامع معمار یسای. کلپیداکرد

 . به پایان می رسید سیبه نام آبس

 انیب زینوک ت یکه با پنجره ها و طاق ها وسیعی یبود ، نما و جذابتر رتریچشمگ اریبس یغرب یانتها

 یآن دو برج بزرگ قرار دارد. اضالع بلند نما یبا شکوه است و در باال یدرها یشود ، دارا یم

داد.  یرا نشان م زپروا یگاه ها هیاز اسکله ها و تک دهیچیکننده و درهم پ جیگ یجامع مجموعه ا یسایکل

کم ،  ی، کشورها سی، انگل ایتالیسرانجام در سراسر اروپا به آلمان ، ا کیگوت یمعمار یشکل اصل

 .توسعه پیدا کردو پرتغال  ایاسپان

که به عنوان سبک را داشت   ویژه خویش  تیشخص کیگوت، دوره  نیز ازشروعانگلستان کشوردر 

نمونه بالغ سبک ، شبستان و گروه  نی(. اول1300-1200شود )حدود  یشناخته م یسیانگل هیاول کیگوت

 .بود  نکلنیجامع ل یسایکر کل

 

 و پیشرفته مدرن سازه هایدر  کیسبک گوت گذاریریتأث

 



. سبک به کار گرفته می شود یتا حد زیو امروزه ن نشده است هرگز واقعاً از مد افتاده کینئوگوت جنبش

شود ، به شدت تحت الشعاع قرار  یم فیو تقارن تعر یرگی، ت یساده ، که با سادگ ارین بسمدر یمعمار

 .ردیگ یم

ً یتقر یمیاگر سبک قد ی، حت اما از آن استفاده که  ستین یمعن نی، به ا به کار گرفته نشودمانند گذشته  با

حد از  رتریچشمگ اریگذارد بس یم یبر ساختمان امروز یشکل از معمار نیکه ا اثریدور شده است. 

 است. از افراد یاریتصور بس

 یو خانه ها طراحی و ایجاد می شود یاصل کیگوت یهنوز به سبک معمار یامروز به شکل یساهایکل

 بسیار پیچیده ناتیکه با تزئ مشاهده کرده اید یزیبر آنها دارند. اگر تا به حال چ یادیز ریتأث یمسکون

 الهام گرفته شده است. گوتیک از سبک ادیباشد ، به احتمال ز

کننده بود. به  مشخص یاز ژانرها یکیاز چهار دهه  شیظهور کرد و بنیز  یقیسسبک در صحنه مو نیا

 و سبک وجود داشته است. یمعمار نیبا ا شیآزما ی، مدت لیدل نیهم

 

. ندیشکل درآ نیبه ا گرید میو دانشگاهها همانطور که ما دوست دار یپارلمان ی، ساختمانها متأسفانه

و زرق  دهیچیدارد. اگرچه فرم فوق العاده ، پ یبستگ متیبه ق شتریبا خود دارد ب کیکه سبک گوت یمسائل

 و پرمشغله است. نهیپرهز زیو برق دار است ، اما انجام آن ن

 

اختصاص دارد.  یمسکون یبه عمارت ها شتریب کیمدرن گوت یاست که سبک معمار لیدل نیهم به

قرار  ییقرون وسطا یمعمار ریأثسطح باال ، به شدت تحت ت یخانه ها ژهی، به و یخصوص یعمارت ها

یک از  یدارند آن را به عنوان نماد لیاست ، مردم تما بیسبک گران و عج نیدارند. از آنجا که ا

 بدست آورند. تیوضع

 

 نیو ا به کار برده اند کیسبک گوت یخود نوع یدر معمار با اندازه ای بلند یمسکون یعمارت ها اکثر

شده نباشد ، اما جنبه  یزیرنگ آم یپنجره ها ایگاه پرنده  هیاست. ممکن است مدل آنها با تک تیواقع کی

 وجود دارد. یبه طور برجسته ا گرید یها

 

قادر   دینیب یبزرگ م یبلند را همراه با پنجره ها یسقف ها ای قیدق ناتی، تزئ  یزمان که مجسمه ا هر

 .دیمنظره تشکر کن نیبخاطر ا کیگوت یاز معمارهستید 

 



 

 

 یدر مجسمه ساز کیسبک گوت

 

ها از آن رای؛ زه و داردسبک داشت نیادر   یبا معمار بسیار تنگاتنگیارتباط  کیسبک گوت در هامجسمه

 یهیاول یهایکرتراشی. پدبه کار برده میشود یمذهب یهابنا ریو سا هاسایکل خارجی ینماو  دکور  یبرا

سردر  و چشمگیرتر کردن یباسازیز یها برابودند و از آن سانیاز قد یسنگ ییهاسیتند ک،یگوت

 .گرفتندیها کمک مکشور ریفرانسه و سا یهاسایکل

موضوع  نیشد. امی اهانیگ از جمله یعیطب یهابه شکل یشتریب بسیار دوره توجه نیبر آن، در ا عالوه

 یهاسرستون یمشاهده کرد که بر رو یبرگ درختان یانهیگراو واقع قیدق یهایدر طراح قادر هستیمرا 

 .کنده کاری شده است هاسایکل

کردند و معموالً هر کدام در  دایپ نیو پس شرفتهیپ کیگوت یدر دوره یشتریرواج ب ادبود،ی یهامجسمه

 .گرفتندیمخصوص به خودشان قرار م یطاقچه

 



 

 

 یدر نقاش کیسبک گوت

 

ساده و  یهایسر گذاشت و نقاش را پشت یسازهمان روند تکامل مجسمه زین کیسبک گوت ینقاش

 بزرگ یالدیم 1۴در قرن  ینقاش یهاتابلو یدادند. اندازه تریعیطب یهایخود را به نقاش یجا ،یرسم

 بپشت محرا ینیدکور قاب تزئ یها برابود که از آن یاموضوع همزمان با دوره نیو ا گردید تر 

 .کردندیاستفاده م

 

مقدس را به  میو مر حیو به خصوص مصائب مس دیعهد جد لیاز انج ییهامعموالً صحنه هاینقاش نیا

 یاریها توجه بستابلو نیدکور ا یو آراستگ یدقت باال، خطوط منحن ،یرکافی. به ظردندیکشیم ریتصو

 .کردندیرا به قاب آن اضافه م ییرنگ طال نه،یو معموالً به عنوان رنگ پس زم شدیم

 

به تسلط بر  تیها در نهاتالش آن نیدر آثارشان بودند و ا عمق دادن یبرا یها به دنبال راهنقاش نیهمچن

 منجر شد. ایتالیرنسانس ا یموضوع در دوره نیا یرو

 



 موردنظرتان : یعمران یها تیساخت و ساز و فعال یدر اجرا نایاستفاده از برند ورت تیمز

 

 تیفعال یو اجرا یو طراح یداخل ونیمتخصص در امر دکوراس یکادر نایورت یمبنا با برند تجار میت

، انبوه سازان و مصرف کنندگان  نیبه شما مهندس ریکه قادر به رائه خدمات ز باشدیسازه م یعمران یها

 . باشدیم یگرام

 

 یو مهندس یفن میو مشاوره توسط ت یساختمان تیهو جادیو ا یشناس سبک 

 ازیمتناسب با سبک مورد ن یمعمار یو ارائه پالن ها یطراح 

 و اصالح طرح متناسب با بوجه پروژه یالیو ر یفیک زیآنال 

 یو بازساز یتحقق دوره پروژه ازجمله نوساز یبرا ییدامات اجرااق یبند تیو اولو یزمانبند 

 زاتیمصالح و تجه یفیک یو بررس زاتیتجه نیتام 

 متخصص و متعهد میطرح توسط ت یاجرا 

 و خدمات ساالنه یفیک نیتضم ارائه 

 و روف گاردن یکار نهیساختمان و پت یساخته و سبک و نقاش شیپ یوارهاید یریکارگ به

و خلق  ستین تیشما آخر رضا یسرپناه برا کی می، ما باور دار دیکن یتا شما راحت زندگ میینجایدر ا ما

 هنر ما است . تیرضا

 

 یرییهر تغ ایو  دیملک سکونت کن کیدر  دیخواهی، اگر م دیرا بفروش برسان یملک دیخواهیاگر م شما

متخصص را درکنار خود  کی دیدار ازین یخود رقم بزن یحس خوب را برا جادیو ا یبهبود یرا برا

 . دیداشته باش

 

که به ما  میکنی، از شما درخواست م نیمتخصص انتخاب کرد کیو مارا به عنوان  دیافتخار داد اگر

 ! دیاعتماد کن

 


