اﻧﻮاع ﺳﺒ در ﻫﻨﺮ
ﺳﺒ ﮐﻼﺳﯿ :اﯾﻦ ﺳﺒ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از آﺛﺎر ادﺑ و ﻫﻨﺮی ﯾﻮﻧﺎن و رم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒ ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺒ ﮐﻼﺳﯿ دارای ﺟﺰﺋﯿﺎت و رﯾﺰه ﮐﺎری ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﮐ و ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری اﺳﺖ.
ﺳﺒ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿ : اﯾﻦ ﺳﺒ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺮم ﮐﻠ ﺳﺒ ﮐﻼﺳﯿ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪرن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻠﻔﯿﻘ از ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آورد.
ﺳﺒ ﻣﯿﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﻢ  :ﺳﺒ ﻣﯿﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺳﺎده ﮔﺮاﯾ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎدﮔ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒ ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺟﺰ ﻧﯿﺰ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺳﺒ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان روﺳ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ و اﻣﺮﯾﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ  .ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﺳﺒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﻠﻒ ﻫﺎ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻫﺎ وو اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮارد ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣ ﺗﻮان ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﺎب ﻓﺮم و ﻓﻀﺎ و رﻧ را درک ﮐﺮد.
ﺳﺒ ﻣﺎورﯾ : ﺳﺒ دﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎورﯾ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎﺻ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤ ﮐﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒ ﻫﺎی ﻣﺪرن
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ  ،ﻫﻨﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﻧﻮع اﺑﺘﺎری در آن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  .در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﺒ ﻣﺎورﯾ اﻏﻠﺐ اﺟﺰا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺒ ژاﭘﻨ : ژاﭘﻨ ﺳﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از دﯾﻮار ﻫﺎی ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد  .از دﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﺒ ژاﭘﻨ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻮﺳﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ ﮐﻪ زاﺑﻮﺗﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد  .در اﯾﻦ ﺳﺒ از
ﺣﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﭙﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎغ آراﯾ در اﯾﻦ ﺳﺒ ﺑﺴﯿﺎرر ﭼﺸﻤﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺒ ﭼﯿﻨ : اﯾﻦ ﺳﺒ ﺑﻪ ﺳﺒ ﻫﺎی اﯾﺮان  ،ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و ﻣﺼﺮ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎل اﺻﻠ آن
ﭼﻮب اﺳﺖ .اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﺒ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال ﻣﯿﺎن اﻧﺮژی ﻫﺎ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑ ﻧﻈﻤ و آﺷﻔﺘ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺑﺠﺎی رﻧ ﻫﺎ در
ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ  .در ﺳﺒ ﭼﯿﻨ از رﻧ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ  ،ﺳﺒﺰ  ،ﻃﻼﯾ و ﻣﺸ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﺳﺒ ﻣﺮاﮐﺸ : در ﻃﺮاﺣ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒ از ﻇﺮوف رﻧ ، ﮐﻔﭙﻮش ﺳﻔﺎﻟ ، ﮐﺎﺷ ، آﺛﺎر ﻓﻠﺰی  ،ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ،
ﺳﻮﻫﺎی ﺑﯿﺮون زده از دﯾﻮار و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﭘﺮ ﻣﻨﺒﺖ در ﻃﺮح ﻣﺸﺒ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺨﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒ از رﻧ ﻫﺎی آﺑ ، ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﺳﺒ ﻣﺼﺮی  :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻘﻮش و ﻣﺘﻨﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒ را ﭘﺮ از رﻧ و ﻟﻌﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﺳﺘﻮن
ﻫﺎی ﻗﻄﻮر و ﭘﺮ از ﻧﻘﺶ و ﻧﺎر  ،ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﭼﻮﺑ ﻣﺸﺒ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﻫﻤﭽﻮن آﻫ و ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻫﺎﯾ ﭘﺮ از
ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﻟﻮازم ﺗﺰﺋﯿﻨ ﮐﻪ از ﺧﻮد دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﺒ اﺳﺖ.
ﺳﺒ ﻫﻨﺪی  :ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺒ ﻫﺎی دﯾﺮ دراﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒ اﺳﺖ  ،اﯾﻦ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺒﺎدﺗﻨﺪاز  :ﺳﻮزن دوزی ﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ  ،ﭼﻬﻞ ﺗﻪ  ،ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻫﺎ و ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨ و ﺑﻮﯾﮋه ﻧﻘﺶ ﺷﯿﻮا  ،ﮔﺎﻧﺸﺎ  ،ﻻﮐﺸﻤ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﯾﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻓﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺒ ﻫﻨﺪی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺒ رم ﺑﺎﺳﺘﺎن  :ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه ﻣﻌﻤﺎری و دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺳﺒ رم ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻮش ﻣﻮزاﺋﯿ ﺑﺮ دﯾﻮار  ،آب ﻧﻤﺎ ،
اﺳﺘﺨﺮ و ﺳﻮﻧﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری ﺑﺠﺎی ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎی دﯾﻮار ی اﺳﺖ .در ﺳﺒ رم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺻﻨﺪﻟ ﺟﺰء
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ رﻧ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺒ اﻧﻠﯿﺴ : اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒ ﺟﺰء اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺒ ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺳﺎزی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺳﺎﻣ اﺷﺮاف و ﻣﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮﺋﯿﻦ  :ﻣﺒﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﻮس داری ﺑﻪ ﺷﻞ ) (sدارﻧﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻞ  :ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺒ ﺑﻪ ﺷﻞ ﭘﻨﺠﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
وﯾﻠﯿﺎم ﻣﺮی  :دراﯾﻦ ﺳﺒ ﭼﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ) cو  (sﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ روﻧﺪ.
ﺟﻮرﭼﯿﻦ  :دراﯾﻦ ﺳﺒ از ﭼﻮب ﻫﺎﯾ ﺑﻪ رﻧ ﻣﺎﻫﻮﻧ و روﮐﺶ ﻫﺎی ﭼﻮﺑ و ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﻫﭙﻞ واﯾﺖ  :ﺻﻨﺪﻟ و ﻣﺒﻞ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺒ ﺗﯿﻪ ﮔﺎﻫ ﺷﻞ ﺳﭙﺮ ﯾﺎ ﻗﻠﺐ دارﻧﺪ.
ﺑﺎﻫﺎوس  :درﺻﻨﺪﻟ و ﻣﺒﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﺘﻮن  :ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺒﻞ  ،ﺻﻨﺪﻟ و ﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎرﭘﯿﭽ وﯾﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷﯿﺎردار ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

