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چکـیده
سبک در طراحی داخلی یکی از مهم ترین عناوین در معماری داخلی با هنر و تزئینات همراه بوده که منجر به زیبایی
خارقالعاده در آثار میگردد و این مسئله در طراحی و سبکشناسی سبکهای طراحی داخلی یکی از ارکان اصلی بهحساب
میآید .درواقع سبکها تصویری روشنی از سبکهای مختلف در ذهن انسان تداعی مینماید که میتوان آن را از نظرهای
متفاوت طراحی با نگرشهای گوناگون مدنظر قرار داد .همچنین از جهات ترکیب بهلحاظ فرم ،رنگ ،نور ،مرتیال با
بوطیقایی فضایی در معماری داخلی تجلی آفرینش خلق سبک در هر منطقه بیان کلمۀ «سبک» ،یعنی هویت میباشد.
طوریکه طراحی داخلی همیشه بین انسانها تازگی دارد و پیروی از هر سبک در هر جامعه با هر نوع فرهنگی احساس
زیبایی و بهبود روحیۀ روانی در حفظ انسجام گسترده بین مخاطبان با شیوههای منحصربهفرد تبیین گردیده شده است.
روش تحقیق در این پژوهش بااستفاده از نوع روش توصیفی-تحلیلی بوده و جمعآوری اطالعات بهشیوۀ کتابخانهای و
مستندات مکتوب براساس موضوع روند پژوهش با مفاهیم مرتبط استوار و با بررسی واکاوی ،تجزیهوتحلیل دادههای
اطالعات ،استخراج گردیده برخوردار است و همچنین از مجموعه کتاب سهجلدی سبکها در طراحی داخلی استفاده
گردیده شده است .بنابراین سبک در طراحی داخلی را میتوان جدا از معماری دانست و حتی میتوان عنصر یگانه و
وحدتبخش در طراحی دانست چراکه اهمیت این موضوعی چیزی فراتر از دیگر تدابیر و غیره میباشد.
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