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 برای اطالع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.
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خبرخبر

بهبود وضعیت تهران به بهبود کل کشور می انجامد

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
این سازمان را برای همکاری در  کشور آمادگی 

زمینه های مختلف با پلیس پایتخت اعالم کرد.
به گزارش پایگاه خربی »عرص ساختامن«، ذبیح 
پلیس  تالش  از  قدردانی  ضمن  خداییان،  الله 
جامعه  در  امنیت  و  نظم  برقراری  در  پایتخت 
لوث  از  تهران  شهر  محالت  پاکسازی  خصوصاً 
مخالن نظم عمومی و معتادان متجاهر، اظهار 
وسیعی  حوزه  امالک،  و  اسناد  ثبت  حوزه  کرد: 

نهاد  این  وظیفه  موجود  رشایط  در  و  است 
هست. نیز  سنگین تر 

کشور  پیشانی  را  تهران  شهر  دولتی،  مقام  این 
و  امنیتی  وضعیت  بهبود  گفت:  و  برشمرد 
اجتامعی شهر تهران به بهبود وضعیت کل کشور 

می انجامد.

وی در پایان آمادگی سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور را برای همکاری در زمینه های مختلف با 
پلیس پایتخت مطرح کرد و از زحامت پلیس در 

برقراری نظم و امنیت شهر تهران تقدیر کرد.

اشاره  با  ترافیک  | یک کارشناس حوزه   
حداقل  از  محروم  تهران،  گردشگری  قطب  اینکه  به 
منطقه  گفت:  است،  عمومی  نقل  و  حمل  امکانات 
مثابه  به  جمعیت  نفر  هزار   ۲۰۰ بر  افزون  با   ۲۲
از  آن  مردم  که  است  تهران  از  افتاده  جزیره ای جدا 
حداقل امکانات حمل و نقل عمومی محروم هستند. 
شهرام  ساختامن«،  »عرص  خربی  پایگاه  گزارش  به 
جباری زادگان تاکید کرد: مدیران شهری وقتی می توانند 
شهروندان را به استفاده از حمل ونقل عمومی تشویق 
که  کنند  محدود  را  شخصی  خودروی  از  استفاده  و 
امکانات و تسهیالت الزم را برای مردم در نظر بگیرند. 
این کارشناس حوزه ترافیک اضافه کرد: واقعیت این 
نقلی  و  از خدمات حمل  تهران  است که شهروندان 
شهروندان  میان،  این  در  و  نیستند  برخوردار  کافی 
منطقه ۲۲ از حداقل امکانات و تسهیالت حمل ونقل 
را  کامال محروم هستند. مگر می شود مردم  عمومی 

به استفاده از حمل ونقل عمومی دعوت و با اعامل 
نقل  از حمل و  استفاده  به  ترافیکی  محدودیت های 
نظر  در  آنها  برای  مرتو  نه  اما  کرد  مجبور  همگانی 
می گویند  تاکسی!  نه  حتی  و  اتوبوس  نه  بگیریم، 
منطقه ۲۲ قطب گردشگری تهران است؛ مگر می شود 
منطقه ای قطب گردشگری باشد اما هیچ امکانی برای 
رفت و آمد جمعی برای ساکنان آن منطقه پیش بینی 

... نشده باشد، چه برسد به گردشگران؟ 

گزارش

منطقه ۲۲، جزیره جدا افتاده از تهران استواکنش رئیس اتحادیه امالک به بازی جدید در بازار مسکن

 | رئیس اتحادیه مشاوران در واکنش 
بر  مبنی  راه  وزیر  مسکن  معاون  اظهارات  به 
اینکه مشاوران امالک، بازی جدیدی را در بازار 
مسکن آغاز کرده اند، گفت: بازی جدید در بازار 
مسکن را کسانی آغاز کرده اند که تراکم، مصالح 

ساختامنی و آهن آالت دراختیار دارند.
ساختامن«،  »عرص  خربی  پایگاه  گزارش  به 
مصطفی قلی خرسوی در پاسخ به این سؤال که 
معاون مسکن و ساختامن وزیر راه و شهرسازی 
از بازی جدید مشاوران امالک در بازار مسکن 
چه  امالک  مشاوران  گفت:  است،  کرده  انتقاد 
یا  و  مسکن  بازار  در  می توانند  جدیدی  بازی 

کنند. آغاز  بها  اجاره 
بخش  در  امالک  مشاوران  اینکه  بیان  با  وی 
خصوصی هستند و چه نفعی در گرانی مسکن 

در  رکود  موجب  مسکن  گرانی  گفت:  می برند، 
مسکن  بازار  وقتی  پس  می شود،  مسکن  بازار 
دچار رکود می شود، نقل و انتقاالت نیز کاهش 

می شود. کم  امالک  مشاوران  درآمد  و 
بازی  افزود:  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
جدید در بازار مسکن را کسانی آغاز کرده اند که 
تراکم، آهن و مصالح ساختامنی را در اختیار  ...

 برای مطالعه بیشتر کلیک  برای مطالعه بیشتر کلیک 
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تورم  »زمین«،  قیمت  جدید  سطح    |
باالدست مسکن را مشخص کرد. متوسط قیمت ملک کلنگی 
- عرصه ساخت و ساز- در سال ۹۷ رقمی معادل ۸۱ درصد 
نسبت به یک سال ۹۶ افزایش یافت. عمده رشد قیمت زمین 
در این فاصله، برای زمستان رقم خورد؛ به طوری که بهای فروش 
کلنگی های پایتخت ۱۴۳ درصد نسبت به زمستان ۹۶ جهش 
کرد. اگر چه قیمت مسکن هم پارسال جهش کرد، اما شیب 
رشد قیمت زمین، حداقل ۱۰ واحد درصد بیشرت بود. اثر تورم ۹۷ 

زمین بر تورم ۹۸ مسکن بررسی شده است.
به گزارش پایگاه خربی »عرص ساختامن« به نقل از دنیای اقتصاد، 
بررسی کارنامه یک ساله بازار معامالت زمین و امالک کلنگی در 
پایتخت منجر به طرح سه سناریو در ارتباط با موضوع تورم 
زمین در سال ۹۷ در شهر تهران و ارتباط آن با نحوه تغییرات 
قیمت فروش واحدهای مسکونی در سال ۹۸ شد. بررسی های 
»دنیای اقتصاد« درخصوص تحوالت قیمتی بازار معامالت زمین 
وامالک کلنگی شهر تهران در سال ۹۷ نشان می دهد هم اکنون 
بازار باالدست مسکن از ناحیه تحوالت قیمت هزینه بر ترین 
شده  بدخیم  تورم  دچار  ساختامنی)زمین(  پروژه های  جزء 
است و این تورم بدخیم می تواند رشایط قیمتی بازار مسکن 
در سال جاری را در قالب تحقق یک سناریو از مجموع سه 
سناریوی مطرح، تحت تاثیر قرار دهد. از آنجا که هزینه تامین 
زمین و ملک کلنگی برای ساخت وساز مسکن به طور متوسط 
در شهر تهران رقمی معادل نیمی از قیمت متام شده مسکن 
را به خود اختصاص می دهد، اثر تورم زمین بر تورم مسکن 
قابل توجه خواهد بود؛ اما نکته مهم در این باره آن است که با 
توجه به رشایط فعلی بازار مسکن، میزان قدرت خرید خانوارها، 
رویدادهای سال گذشته بازار معامالت ملک از جمله جهش 
بی سابقه قیمت فروش آپارمتان های مسکونی و... این اثر به چه 
نحو و به چه میزانی می تواند بازار معامالت مسکن را به لحاظ 

قیمتی تحت تاثیر قرار دهد؟
جزئیات کارنامه یک ساله بازار معامالت زمین از یکسو و بازار 

معامالت مسکن از سوی دیگر نشان می دهد، در سال ۹۷ شیب 
رشد قیمت زمین و امالک کلنگی در مقایسه با رسعت رشد 
قیمت مسکن تندتر بوده است؛ در سال ۹۷ میانگین قیمت 
هر مرتمربع واحد مسکونی در شهر تهران در مقایسه با سال 
۹۶، معادل ۶۹ درصد رشد کرد، این در حالی است که در همین 
بازه زمانی میانگین قیمت هر مرتمربع زمین و ملک کلنگی با 
جهش ۸۱ درصدی مواجه شد؛ این موضوع در وهله اول یک 
سوال مهم از بابت نحوه اثرگذاری تورم زمین در سال ۹۷ بر بازار 
مسکن ۹۸ مطرح می کند. به این معنا که آیا تورم ۸۱ درصدی 
زمین و ملک کلنگی در سال ۹۷ به معنای اصابت موج تورمی 
بازار زمین به بازار مسکن سال ۹۸ در قالب افزایش شدید قیمت 

واحدهای مسکونی است یا خیر؟ کارنامه سال ۹۷ تحوالت بازار 
زمین و امالک کلنگی در شهر تهران حاکی است در سال ۹۷ 
میانگین قیمت هر مرتمربع زمین و ملک کلنگی با عبور از مرز 
۹ میلیون تومان به ۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید؛ این میزان 
در مقایسه با میانگین قیمت زمین در سال ۹۶ معادل۸۱ درصد 
افزایش داشته است؛ همچنین تعداد معامالت خرید و فروش 
زمین در سال ۹۷ در مقایسه با یک سال ۹۶ معادل ۱۱ درصد 

کاهش داشته است.
این در حالی است که شیب تورم فصلی زمین و امالک کلنگی 
در پایتخت نیز صعودی بوده است؛ یعنی رسعت رشد قیمت 
زمین در هر یک از فصول سال ۹۷ در مقایسه با فصل قبل تند 

و مثبت بوده است؛ شیب تورم زمین در پایتخت در فصل پایانی 
سال تندتر بوده است؛ چرا که در هر سال معموال سازندگان 
در ماه های پایانی اقدام به خرید زمین برای رشوع پروژه های 
ساختامنی در سال بعد می کنند؛ در واقع دو فصل پاییز و 
زمستان به عنوان فصول خریداری زمین از سوی سازنده ها و 
اوج معامالت زمین و امالک کلنگی شناخته می شود. زمستان 
سال گذشته، تورم فصلی زمین به باالترین میزان خود در میان 
سایر فصل ها رسید؛ میانگین قیمت زمین در شهر تهران زمستان 
۹۷ در مقایسه با پاییز ۴5 درصد افزایش یافت؛ این در حالی 
است که تورم نقطه ای زمین-میانگین قیمت هر مرتمربع زمین 
در زمستان ۹۷ نسبت به زمستان ۹۶-معادل ۱۴۳ درصد بود؛ 
حجم معامالت خرید زمین نیز در پایتخت در زمستان سال 
گذشته در مقایسه با پاییز 5۳ درصد رشد کرد. بررسی ها نشان 
می دهد آنچه در زمستان سال گذشته هم قیمت زمین و هم 
حجم معامالت زمین و امالک کلنگی در شهر تهران را افزایش 
داد تنها به حضور سازنده ها در این بازار مربوط منی شود. 
شواهد حاکی است این موضوع بیش از آنکه ناشی از افزایش 
تقاضا برای رشوع پروژه های ساختامنی جدید از سوی سازنده ها 
باشد به حضور پررنگ سفته بازان و رسمایه داران کالن در بازار 
زمین و امالک کلنگی مربوط می شود؛ با جذاب شدن بازار 
مسکن به عنوان بازاری پربازده برای رسمایه گذاری، عمدتا آن 
دسته از رسمایه گذاران ملکی که از رسمایه های درشت و کالن 
برخوردارند به جای رسمایه گذاری برای خرید مسکن اقدام به 
خرید زمین و ملک کلنگی می کنند؛ در حالی که به هیچ وجه 
قصد ساخت و ساز روی این زمین ها را ندارند و انگیزه اصلی آنها 
از ورود به این بازار، سفته بازی و کسب سودهای کالن است.

به همین دلیل است که اثرپذیری تورم زمین از تقاضای رسمایه ای 
در سال ۹۷ به مراتب بیشرت از اثرپذیری تورم مسکن از تقاضای 
مرصفی در این بازه زمانی بوده است. همین رشایط باعث شده 
است در حالی که میانگین قیمت مسکن در سال ۹۷ در بازار 
مسکن شهر تهران با رشد ۶۹درصدی همراه شده است تورم 

زمین در این بازه زمانی معادل ۸۱ درصد به ثبت برسد.
نکته مهمی که در ارتباط با این موضوع وجود دارد به نحوه 
اثرگذاری تورم زمین در یک سال ۹۷ بر رشایط قیمتی مسکن  ...

گزارش

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

کارنامه یک ساله زمین در پایتخت

 برای اطالع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.
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 برای اطالع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.
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برای پخش
 ویدیو

روی آن
کلیک نمایید

زنجیره کامل تولید از معدن تا محصول نهایی 
در استان خراسان

اولین حضور موفق تعاونی تسفا در نمایشگاه 
پروژه قطر

دومین سال حضور پیاپی شرکت میامی فوالد 
در نمایشگاه پروژه قطر

برندینگ محصوالت، هدف اصلی حضور شرکت 
بابک مس ایرانیان در نمایشگاه پروژه قطر
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 برای اطالع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.
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اصول طراحی داخلی در شرق؛ ژاپن

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | ســـاختار دکوراســـیون 
جهـــان  نقـــاط  اقصـــی  در  داخلـــی 
چـــه از نظـــر اشـــیا تزئینـــی و چـــه 
از نظـــر چیدمـــان مشـــابه هســـتند 
قـــرن   5 حـــدود  طـــول  در  چراکـــه 
بـــه  مختلـــف  کشـــورهای  از  اخیـــر 
نقـــاط مختلـــف صـــادر شـــده اند، امـــا 
ماهیـــت چیدمـــان داخلـــی در آســـیای 
بـــا  ارتباطـــی  رشقـــی هیـــچ گونـــه 
ـــرب  ـــای غ ـــیون در دنی ـــی دکوراس طراح
ــه  ــبک ها کـ ــازگاری در سـ ــدارد. ناسـ نـ
در دنیـــا غـــرب مشـــاهده می شـــود در 

ــدارد. ــی نـ ــی جایگاهـ ــیای رشقـ آسـ
در  داخلـــی  دکوراســـیون  ســـاختار 
رشق بســـیار متنـــوع اســـت. بـــرای 
ــودی  ــوان موجـ ــه عنـ ــا بـ ــال، اژدهـ مثـ
جـــا  همـــه  در  حـــارض  و  ســـودمند 
چینـــی  ققنـــوس  می شـــود،  یافـــت 
متامـــی  همچنیـــن  و   )fenghuang(
انـــواع موجـــودات اعـــم از واقعـــی 
تـــا افســـانه ای در دکوراســـیون چینـــی 
ـــرگ  ــاخ و ب ـــت. گل و شـ ــود اس موجـ
ـــتند،  ـــاد گل هس ـــوی از من ـــان، عض درخت
ـــیاری  ـــی بس ـــوش انتزاع ـــه نق در حالی ک
ـــا  ـــی آن ه ـــه متام ـــت ک ـــود اس ـــز موج نی
بخشـــی از یـــک منـــاد پیچیـــده و غنـــی و 
ـــی  ـــه رشط ـــت ب ـــیر اس ـــل تفس ـــه قاب البت
کـــه رمـــز آن شـــناخته شـــود. بســـیاری از 
ـــر  ـــابه یکدیگ ـــی مش ـــان چین ـــامت زب کل
ـــا  ـــی آن ه ـــه معان ـــتند، در صورتی ک هس
کامـــال متفـــاوت اســـت کـــه در گفتـــار بـــا 
ـــده مشـــخص  ـــوع لحـــن، مقصـــود گوین ن
ــه  ــال، کلمـ ــوان مثـ ــه عنـ ــود؛ بـ می شـ
"fu" هـــم بـــه معنـــای خفـــاش و هـــم 
ــتفاده  ــورد اسـ ــادی مـ ــای شـ ــه معنـ بـ
ــا  ــن، خفاش هـ ــرد. بنابرایـ ــرار می گیـ قـ
ــادی  ــاد شـ ــی منـ ــیون چینـ در دکوراسـ
زبـــان  در  موضـــوع  ایـــن  هســـتند. 
ـــیای  ـــن اش ـــت. تزئی ـــت نیس ـــی درس ژاپن
ـــوده  ـــن هـــدف ب ـــا ای ـــا اژدهـــا ب ـــی ب چین

کـــه از تعـــداد پنجه هـــای پـــا ایـــن 
مـــوارد قابـــل اســـتنباط اســـت )بـــرای 
ــوری،  ــاد امپراتـ ــه منـ ــج پنجـ ــال پنـ مثـ
ـــون  ـــاهزادگان خ ـــرای ش ـــه ب ـــار پنج چه
و ســـه پنجـــه بـــرای مقامـــات اســـت(. 
در  بامبـــو  و  بیـــد،  کاج،  پیوســـتگی 
کنـــار هـــم "ســـه دوســـت" نامیـــده 
ــودا"،  ــده "بـ ــان دهنـ ــوند و نشـ می شـ

ــت. ــی" اسـ ــیوس" و "الئوسـ "کنفوسـ
ــی  ــا خوشنویسـ ــی یـ ــای نقاشـ کتیبه هـ
ــی در  ــی داخلـ ــخصه های طراحـ از مشـ
رشق آسیاســـت. آن هـــا در گـــذر زمـــان 
تغییـــر پیـــدا کرده انـــد تـــا نـــوآوری 
بدهنـــد  تزئینـــی  طرح هـــای  بـــه  را 
ــر کیفیـــت آن  ــدی بـ ــن تاکیـ و همچنیـ
ـــا  ـــدان ب ـــب، گل ـــن ترتی ـــه همی ـــد. ب کنن
شـــاخه ای از شـــکوفه های هلـــو یـــا گل 
هـــای دیگـــر ممکـــن اســـت بـــا دقـــت 
تنظیـــم شـــود. یـــک گلـــدان بـــا تـــک 
ریشـــه شـــکوفه هلـــو، یـــا گل هـــای 
اهمیـــت  از  اســـت  ممکـــن  دیگـــر 
ــا  ــد. کابینت هـ ــوردار باشـ ــادی برخـ زیـ
زیـــادی  اهمیـــت  از  قفســـه ها  و 
ـــوب  ـــب از چ ـــتند و اغل ـــوردار هس برخ
"کامفـــور" ســـاخته می شـــوند. یکـــی از 
ــامل  ــای شـ ــم خانه هـ ــای مهـ ویژگی هـ
چیـــن و همچنیـــن کـــره، "کانـــگ" یـــا 
ســـکوهای دارای آجـــر داغ اســـت کـــه 
خانواده هـــا در هـــوای رسد زمســـتان 
ــدن  ــا خوابیـ ــن و یـ ــرای نشسـ از آن بـ

می کننـــد. اســـتفاده 
ژاپن

دکوراســـیون داخلـــی در ژاپـــن، بـــه 
ـــدود  ـــا ح ـــا 12 ت ـــرون 8 ت ـــن ق ـــژه بی وی
ـــی  ـــای چین ـــر ایده ه ـــت تاثی ـــادی تح زی
ــرون  ـــابه، در دوران قـ ــن تش ــود. ایـ بـ
وســـطی کمـــی تغییـــر پیـــدا کـــرده 
اســـت. مهمرتیـــن تفـــاوت در طراحـــی 
ــه  ــر بـ ــه حصیـ ــت کـ ــن اسـ ــدرن ایـ مـ
کـــف چوبـــی  پوشـــش کل  منظـــور 
ــای  ــده اســـت و در درب هـ ــر شـ فراگیـ
ــرده  ــا پـ ـــه و یـ ــک صفح ــویی، یـ کشـ
را جایگزیـــن کرده انـــد.  یـــک الیـــه 

دو طـــرف یـــک خانـــه ژاپنـــی اغلـــب 
دیوارهـــای دامئـــی وجـــود ندارنـــد و 
پارتیشـــن های داخلـــی از صفحـــه ای 
ــاخته  ــی سـ ــاب چوبـ ــک قـ ــر روی یـ بـ
نـــور  گـــذر  اجـــازه  کـــه  شـــده اند 
ــن پارتیشـــن ها  ــد. ایـ ــم را می دهـ مالیـ
ـــتند،  ـــز هس ـــی نی ـــل جابجای ـــوال قاب معم
ـــن امـــکان را فراهـــم  ـــب ای ـــن ترتی ـــه ای ب
ــی را  ــیون داخلـ ــا دکوراسـ ــد تـ می کننـ

ــرد. ــی کـ ــاره طراحـ دوبـ
ـــک  ـــن ی ـــور ژاپ ـــی در کش ـــی داخل طراح
ترکیـــب ســـنجیده و دقیـــق اســـت. 
طراحـــی دیـــوار بـــه نـــدرت وجـــود 
دارد، و در دیوارهـــا یـــک پس زمینـــه 
بـــه رنـــگ خنثـــی ایجـــاد می کننـــد. 
ژاپنی هـــا بـــه طـــور مرتـــب کـــف  
ــای  ــا زیراندازهـ ــود را بـ ــای خـ خانه هـ
ــه  ــانند و بـ ــی می پوشـ ــری برنجـ حصیـ
جـــای میـــز و صندلـــی بـــر روی آن هـــا 
ـــوان  ـــه عن ـــن ب ـــه همچنی ـــینند، ک می نش
ــود.  ــتفاده مـــی شـ ــز اسـ ــتگیره نیـ دسـ
ــتند و  ــابه هسـ ــه ها مشـ ــف قفسـ ردیـ
معمـــوال بـــه وســـیله تزئینـــات نقاشـــی 
در  آن هـــا  می شـــوند.  داده  پوشـــش 
انـــواع مختلـــف ظاهـــر می شـــوند و 
ـــن  ـــن در ای ـــر ژاپ ـــارن ه ـــت نامتق کیفی
لـــوازم خانـــه دیـــده می شـــود، تعـــداد 
و موقعیـــت قفســـه های مختلـــف در 
جـــا و ارتفاع هـــای مختلـــف تنظیـــم 

می شـــود.
غربـــی،  منونه هـــای  خـــالف  بـــر 
ژاپنی هـــا اتاق هـــای خـــود را بـــا آثـــار 
هـــری متعـــدد تزئیـــن منی کننـــد، امـــا 
ـــه  ـــوان نقط ـــه عن ـــاص ب ـــکان خ ـــک م ی
کانونـــی در اتاق هـــا دارنـــد کـــه در 
ــش داده  ــت منایـ ــر باکیفیـ ــک اثـ آن یـ
می شـــود کـــه بـــا گـــذر زمـــان تغییـــر 
پیـــدا می کنـــد. هـــم چینی هـــا و هـــم 
ــود  ــته خـ ــار دوران گذشـ ــا آثـ ژاپنی هـ
را مـــورد ســـتایش قـــرار می دهنـــد، 
مجموعـــه  قدیمی تریـــن  ژاپنی هـــا 
ـــد کـــه در قـــرن  هـــری در جهـــان را دارن
نهـــم میـــالدی در مخـــزن Shōsō در 

ــارا تشـــکیل شـــده  اســـت. نـ
شـــیوه  بـــه  درب هـــا  زمـــان،  آن  در 
چینـــی چرخانیـــده شـــده بودنـــد، و 
ــی  ــت و بســـت چوبـ ــا از چفـ پنجره هـ
ـــمت  ـــه س ـــه ب ـــد ک ـــده بودن ـــاخته ش س
خـــارج می رفتنـــد، و ممکـــن اســـت 
ــده  ــز دیـ ــد نیـ ــا و معابـ در زیارتگاه هـ
شـــوند. بـــرای شـــخصیت های مهـــم 
و برجســـته یـــک ســـکو کـــه بـــا پـــرده 
ـــت  ـــود داش ـــود، وج ـــده ب ـــانیده ش پوش
کـــه از جایـــگاه بقیـــه افـــراد مجـــزا 
می شـــد. همچنیـــن، هامننـــد زمـــان 
حـــال، یـــک راهـــرو خـــارج از اتاق هـــا 
ـــم  ـــه ه ـــا را ب ـــه آن ه ـــت ک ـــود داش وج
ــا  ــد. امـــروزه خانواده هـ متصـــل می کنـ
در  راحـــت  کامـــال  می تواننـــد 
ـــود  ـــای خ ـــاده از اتاق ه ـــه ای س مجموع
بـــا دیوارهـــا و صفحـــه منایش هـــای 
ایســـتاده بـــا تصاویـــر و بـــه شـــیوه 

ــد. ــی کننـ ــی زندگـ ــیک چینـ کالسـ
در اواخـــر قـــرن پانزدهـــم، طراحـــی 
داخلـــی در کشـــور ژاپـــن کـــه بیشـــرت 
تحـــت تاثیـــر معـــامری بودایـــی بـــود، 
فعلـــی  شـــکل  پذیرفـــن  بـــه  رشوع 
خـــود کـــرد. انتهـــای قـــرن شـــانزدهم، 
بـــا ظهـــور "اســـتادان چـــای" مصـــادف 
شـــد. ایـــن متخصصـــان "راه چـــای"، 
و  نســـل  در  نســـل  خانواده هـــای 
کردنـــد  ایجـــاد  موروثـــی  مـــدارس 
کـــه بـــه عنـــوان مشـــاوران زیبایـــی 
جنبه هـــای  بیشـــرت  در  شـــناختی 
ـــی  ـــیون داخل ـــی، دکوراس ـــامری داخل مع
ــد  ــی ماندنـ ــا باقـ ــزی باغ هـ و برنامه ریـ
کـــه شـــامل احـــداث اتـــاق چـــای، بـــه 
همـــراه بـــاغ و نحـــوه صحیـــح اجـــرای 
مراســـم چـــای می شـــود. آن هـــا قصـــد 
داشـــتند زیبایـــی را بـــا رصفه جویـــی و 
ـــد، در  ـــان بیاورن ـــه ارمغ ـــارن ب ـــدم تق ع
ظرافت هـــای  از  بســـیاری  حالی کـــه 
بـــه  ژاپنـــی  اتاق هـــای  در  زیبایـــی  

آن هـــا مربـــوط می شـــود.
در یـــک خانـــه ژاپنـــی مـــدرن کـــه 
شـــده،  ســـاخته  ســـنتی  ســـبک  در 

ـــد کامـــال  ـــک فرآین ـــا ی دکوراســـیون تقریب
اقامتگاه هـــای  و  اســـت  ســـاختاری 
ـــدازه آراســـته  ـــه یـــک ان همـــه طبقـــات ب
ظرافـــت  و  هامهنگـــی  می شـــوند. 
آن هـــا از یـــک تنـــوع بـــدون مـــرز در 
جزئیـــات محیطـــی نشـــات می گیـــرد 
ـــده  ـــتاندارد ش ـــل اس ـــور کام ـــه ط ـــه ب ک
اســـت. اگرچـــه متـــام کارهـــای چوبـــی 
ــادی  ــوع زیـ ــا تنـ ــتند، امـ ــی نیسـ رنگـ
در درب هـــای کشـــویی وجـــود دارد 
کـــه اتاق هـــا را جـــدا می کنـــد و بـــا 
کاغذهـــای بســـیاری کـــه دارای الگوهـــای 
ـــه  ـــا ب متنـــوع اســـت، پوشـــیده شـــده و ی
ـــن  ـــا خوشنویســـی تزئی وســـیله نقاشـــی ی
ـــمت  ـــک قس ـــن، کل ی ـــوند. بنابرای می ش
از اتـــاق ممکـــن اســـت یـــک منظـــره 
ســـیاه و ســـفید یـــا رنگـــی داشـــته باشـــد، 
ـــا  ـــره ای ی ـــه نق ـــس زمین ـــب در پ ـــه اغل ک
در  تغییـــرات  کار می شـــود.  طالیـــی 
ایـــن درب هـــای کشـــویی ظاهـــر یـــک 
اتـــاق را بـــه طـــور کامـــل تغییـــر خواهـــد 
کـــه حـــذف  اســـت  بدیهـــی  داد، و 
آن هـــا دو یـــا چنـــد اتـــاق را بـــه یـــک 
ــه  ــد. از آنجایی کـ ــل می کنـ ــاق تبدیـ اتـ
امـــکان جاســـازی تخت خواب هـــا در 
ـــن  ـــود دارد، بنابری ـــزرگ وج ـــای ب کمده
متـــام اتاق هـــا را می تـــوان بـــه عنـــوان 
ــرار  ــتفاده قـ ــورد اسـ ــواب مـ ــاق خـ اتـ
داد. معمـــوال اتاق هـــای پذیرایـــی در 
مقایســـه بـــا ســـایر اتاق هـــا، قابلیـــت 
بیشـــرتی بـــرای اجـــرای دکوراســـیون 
دو  هـــر  کـــه  البتـــه  هســـتند.  دارا 
ــا  ایـــن مـــوارد، بـــه طـــور مرتـــب و بـ
ــر  ــا حالـــت تغییـ ــل یـ ــه فصـ ــه بـ توجـ
ــاالی درب  ــای بـ ــد. فضـ ــدا  می کننـ پیـ
کشـــویی و ســـقف اغلـــب فضایـــی 
ــوب  ــی در چـ ــا الگوهایـ ــه بـ ــت کـ اسـ
یـــا بامبـــو حـــک شـــده اســـت. گاهـــی 
ــن  ــی مزیـ ــت قابـ ــن اسـ ــات ممکـ اوقـ
بـــه شـــعر و یـــا نقاشـــی روی آن قـــرار 
ـــچ  ـــر از گ ـــای دیگ ـــایر دیواره ـــرد. س گی
ســـاده و در ســـایه های تیـــره هســـتند 
ــوه ای  ــا قهـ ــرتی یـ ــب خاکسـ ــه اغلـ کـ
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رنـــگ اســـت. ســـقف ها معمـــوال از 
ــوند.  ــکیل می شـ ــازک تشـ ــای نـ ورق هـ
در آپارمتان هـــای بـــزرگ، و همچنیـــن 
زیارتگاه هـــا و معابـــد، ســـقف کاذب 
چينـــي بـــه همـــراه تصاويـــر و الگوهـــا 
روی آن هـــا گاهـــي ديـــده مي شـــود. 
ــوع  ــواع متنـ ــتفاده از انـ ــن اسـ همچنیـ
ـــی  ـــو و ن ـــه از بامب ـــزی ک ـــای فانت طرح ه
و چـــوب مـــدل دار ســـاخته شـــده نیـــز 
ـــو در  ـــول نیســـت. چـــوب بامب ـــر معم غی
خانـــه ژاپنـــی کاربردهـــای متعـــددی دارد 
ــتفاده  ــه اسـ ــوان بـ ــی آن می تـ از کارایـ
آن بـــه عنـــوان ســـتون ها، میله هـــای 
پنجـــره و مرتیـــال ســـقف اشـــاره منـــود، 
ـــی کـــه صـــاف باشـــد، ممکـــن اســـت  زمان
بـــه جـــای تابلـــو نیـــز اســـتفاده شـــود. 
ــد  ــا در اشـــکال مختلفـــی ماننـ پنجره هـ
ـــکل،  ـــی ش ـــه دار، کدوی ـــع، زاوی ـــرد، مرب گ
ـــارن  املـــاس شـــکل و اشـــکال کامـــال نامتق
ـــز  ـــوان مراک ـــه عن ـــه ب موجـــود هســـتند ک
ــی  ــوار خالـ ــک دیـ ــه در یـ ــورد عالقـ مـ

ایجـــاد می شـــوند. 
ـــنتی  ـــه س ـــک خان ـــی در ی ـــان داخل چیدم
ــت،  ــده اسـ ــورت پراکنـ ــه صـ ــی بـ ژاپنـ
ـــک  ـــامل ی ـــت ش ـــن اس ـــال ممک ـــرای مث ب
ــز  ــک میـ ــفید، یـ ــیاه و سـ ــت سـ کابینـ
ـــد  ـــش باش ـــه منای ـــک صفح ـــا ی ـــک ی کوچ
کـــه دو یـــا شـــش گانـــه )بـــه صـــورت 
پس زمینـــه  در  مناظـــر  بـــا  جفـــت(، 
تزئیـــن شـــده  نقـــره ای  یـــا  طالیـــی 
باشـــند. در میـــان کارهـــای خوبـــی کـــه 
ــنتی ژاپنـــی  ــای سـ ــود در خانه هـ می شـ
ــمندی  ــای ارزشـ ــرد، کارهـ ــورت بگیـ صـ
مرتیـــال  کتیبـــه ای،  تصاویـــر  ماننـــد 
کتاب هـــا  کشـــویی،  درب  ســـفالگری، 
و اشـــیا مرمـــوز در یـــک انبـــار نســـوز 
تنهـــا  و  می شـــود  نگهـــداری  مجـــزا 
گاهـــی اوقـــات بـــرای پایـــداری تنـــوع 
در  می شـــوند.  فراهـــم  اتاق هـــا  در 
ایـــن خانه هـــا ایـــن یـــک اصـــل اســـت 
کـــه اتاق هایـــی کـــه بیشـــرت مـــورد 
معمـــوال  می گیرنـــد  قـــرار  اســـتفاده 
ـــرق بیشـــرتی در مقایســـه  دارای زرق و ب
اتاق نشـــیمن معمولـــی هســـتند  بـــا 
و اغلـــب در هتل هـــا، رســـتوران ها و 
ــه  ــز بـ ــی نیـ ــای تفریحـ ــایر مکان هـ سـ

ایـــن گونـــه اســـت.
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کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

ــو  ــلطنتی کیوتـ  |  کاخ سـ
ژاپـــن  Kyoto Imperial Palace مجمـــوع 
ــد  ــر چنـ ــن اســـت، هـ ــلطنتی ژاپـ کاخ سـ
ــور اقامـــت  ــور ژاپـــن در کشـ ــه امپراتـ کـ
منـــی کـــرد، بعدهـــا امپراتـــور در کاخ 
ـــت  ـــال  1869  اقام ـــو از س ـــلطنتی توکی س
ــتور  ــال 1877 دسـ ــد و ســـپس در سـ گزیـ
ـــلطنتی  ـــت از کاخ س ـــت  و حفاظ ـــه مرم ب

کیوتـــو را صـــادر کـــرد.
ـــرص و  ـــو ق ـــا کُوکی ـــن ی ـــوری ژاپ کاخ امپرات
ـــودای  ـــٔه چی ـــه در منطق ـــت ک ـــه ای اس قلع
ـــت.  ـــع شده اس ـــن واق ـــت ژاپ ـــو پایتخ توکی
در حـــال حـــارض ایـــن قلعـــه محـــل اقامـــت 
ــو و  ــور آکی هیتـ ــن، امپراتـ ــور ژاپـ امپراتـ

ـــت. ـــن اس ـــلطنتی ژاپ ـــواده س خان

تاریخچه کاخ
ـــی  ـــور میج ـــالدی امپرات ـــال ۱۸۶۸ می در س
ــام  ــود نـ ــوری خـ ــال امپراتـ ــن سـ در اولیـ
ـــر داد  ـــو تغیی ـــه توکی ـــه قلع ـــه ادو را ب قلع
ـــت  ـــل اقام ـــوان مح ـــه عن ـــکان ب ـــن م و ای

امپراتـــوران ژاپـــن انتخـــاب شـــد.
ـــی  ـــور میج ـــالدی امپرات ـــال ۱۸۶۹ می در س
ـــور  ـــٔه امپرات ـــه قلع ـــو را ب ـــٔه توکی ـــام قلع ن

تغییـــر داد.
ـــش  ـــت آت ـــه عل ـــالدی ب ـــال ۱۸۷۳ می در س
ــل  ــرص رخ داد. محـ ــه در قـ ــوزی ای کـ سـ
اقامـــت امپراتـــور بـــه طـــور موقـــت بـــه 

گئـــی رینـــکان منتقـــل شـــد.
در ســـال ۱۸۸۸ میـــالدی قـــرص جدیـــد در 
ایـــن مـــکان افتتـــاح شـــد و بنـــام جدیـــد 

کیوجـــو خوانـــده شـــد.
در ســـال ۱۹۴5 میـــالدی در اثـــر مببـــاران 
ـــش ســـوزی  ـــی دچـــار آت ـــی قـــرص اصل هوای
ـــه طـــور موقـــت  ـــور شـــووا ب شـــده و امپرات
ـــد. امپراتـــور  در قـــرص دیگـــری اقامـــت گزی
خانه هـــای  ســـاخت  جنـــگ  از  بعـــد 
ـــای  ـــگ و مبباران ه ـــی جن ـــه ط ـــردم را ک م
مهیـــب از بیـــن رفتـــه بـــود بـــه ترمیـــم 
ـــرص را  ـــاخت ق ـــته و س ـــدم دانس ـــرص مق ق

بـــه ســـال های بعـــد موکـــول کـــرد.
ــه  ــام قـــرص بـ ــال ۱۹۴۸ میـــالدی نـ در سـ

کُوکیـــو تغییـــر پیـــدا کـــرد.
ــار  ــد از چهـ ــالدی بعـ ــال ۱۹۶۸ میـ در سـ
ـــور  ـــد امپرات ـــرص جدی ـــاخت ق ـــال کار س س
بـــه پایـــان رســـید امـــا قـــرص جدیـــد 
بـــه طـــور رســـمی از ســـال بعـــد مـــورد 
اســـتفادٔه امپراتـــور شـــووا قـــرار گرفـــت.
ــو و  ــور آکی هیتـ ــارض امپراتـ ــال حـ در حـ
همـــرس وی امپراتریـــس می چیکـــو هـــم 
ــرص  ــن قـ ــم در ایـ ــکان  هـ ــی رینـ در گئـ

اقامـــت دارنـــد.

بازدید از کاخ
از ســـال ۱۹۶۸ میـــالدی قســـمت رشقـــی 
ــرار  ــوم قـ ــد عمـ ــرض بازدیـ قـــرص در معـ
بـــرای  آن  از  بازدیـــد  و  گرفته اســـت 
همـــگان آزاد اســـت. در داخـــل ایـــن 
محوطـــه مـــوزٔه ســـلطنتی ســـاننومارو 
میـــالدی   ۱۹۹۳ ســـال  از  دارد.  قـــرار 
ورود و بازدیـــد از ایـــن مـــوزه رایـــگان 

. ســـت ه ا شد
میزبـــان  ســـلطنتی  خانـــواده  آژانـــس 
تورهـــای عمومـــی ســـاختامن چنـــد بـــار 
در  قـــرص  ایـــن  باشـــند.  مـــی  روز  در 
ـــتطیل  ـــه مس ـــک محوط ـــو ، ی ـــون  کیوت گی
ـــوب  ـــه جن ـــامل ب ـــرتی ش ـــکل 1.3 کیلوم ش
و 0.7 کیلومـــرتی رشق بـــه غـــرب اســـت 
ــای کاخ  ــاغ هـ ــامل بـ ــن شـ ــه همچنیـ کـ
ســـلطنتی نیـــز مـــی باشـــد، واقـــع شـــده 

اســـت.
ــرن  ــر قـ ــام  از  اواخـ ــلطنتی رسـ  کاخ سـ
ـــده  ـــع ش ـــکان  واق ـــن م ـــم در همی دوازده
ــیاری از  ــد بسـ ــن  قـــرص، ماننـ اســـت. ایـ
قدیمـــی تریـــن و مهـــم تریـــن ســـاختامن 
ـــد  ـــران ش ـــش وی ـــط آت ـــن، توس ـــا در ژاپ ه
و چنـــد بـــار در طـــول دوره از تاریـــخ 
خـــود  بازســـازی و مرمـــت شـــده اســـت، 
ـــون  ـــرص تاکن ـــن ق ـــه ای ـــود ک ـــی ش ـــه م گفت
هشـــت بـــار ویـــران و مجـــددا بازســـازی 
ـــا معـــامری هـــای  ـــن بن شـــده اســـت. در ای
و دوره  قـــرن دوازدهـــم  از  گوناگونـــی 

هـــای پـــس آن بـــه چشـــم مـــی خـــورد.

ژاپن  کیوتو  سلطنتی  کاخ 
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