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  :پيش گفتار

  

  

راي اين درس در چهارچوب نگارش كتاب آشنايي با معماري جهان با هدف تهيه منبعي خودآموز و جامع ب

آنچه در اين ميان بيشتر از ساير فاكتورها مد نظر قرار . ضوابط كتب درسي دانشگاه پيام نور شكل گرفت

گرفت تالش در جهت خالصه سازي مفاهيم و نمونه ها و نيز پرهيز از مواجه دانشجو با حجم زيادي از 

  . آموزي و درك مفاهيم كتاب را افزايش مي هدمطالب و داده هاي تكراري است كه اين امر قابليت خود

فصل با سيري تاريخي به بررسي معماري جهان در گستره هاي جغرافيايي گوناگون پرداخته و  15كتاب در 

  .در هر فصل نمونه هايي نيز براي درك بهتر مطالب آورده شده است

اب حاضر، منبعي آموزشي است كه بر آنچه مي بايست در پايان مورد اشاره قرار گيرد اين مطلب است كه كت

اساس سرفصل مصوب اين درس در رشته معماري و نيز با در نظر گرفتن محدوديتهاي كتب دانشگاهي از 

لحاظ تعداد صفحات شكل گرفته و دانشجويان و عالقه مندان در جهت مطالعه بيشتر مي توانند به منابع 

  . مورد اشاره در انتهاي كتاب مراجعه نمايند

سپاس فراوان از جناب آقاي دكتر عامري كه ويراستاري علمي اين كتاب را بر عهده داشتند، از سركار  با

خانم مهندس ساچلي ليتكوهي كه در تهيه و تدوين كتاب نقش مهمي داشتند و نيز سركار خانم الريسا 

  .سودايي كه زحمت تايپ را بر عهده داشتند نهايت تشكر را مي نمايد

  

  

  

  دكتر ساناز ليتكوهي                       
عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور                                                                                                                                                                                              

  مركز تهران                                  
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 خيش از تاريپ يمعمار :فصل اول

  

انسان  ورحضتوان  يساخته شده دست بشر م يشناسان و بدست آمدن ابزارها باستان يبراساس كاوش ها

ا غار ر يعيمقابله با عوامل طب يه براياول يانسان ها. ش نسبت داديون سال پيليك مين را به يبر كره زم

 يمتفاوت غارها به عملكردها ياختصاص بخش ها. ن مسكن شكل گرفتيافتند و اوليمناسب  يسرپناه

در خلق  ييگامها يغارها همگ يوارهايجاد نقوش بر ديتاً ايازها و نهايم آن فضاها براساس نيمختلف و تنظ

  .بوده است يمعمار يگر نوعيا به عبارت ديفضا 

  

  خيبشر قبل از تار يدوران زندگ  

  

  

  عهد حجر -يعهد سنگ                                                     ييعهد ابتدا             

    

  

  ينوسنگ                    يان سنگيم                ينه سنگيپار                                                       

                                                                                                                    
         Neolithic             Mesolithic             Paleolithic                                             

  

   ينه سنگيعصر پار -1-1

نموده  يخود را گذران  م ياهان زندگيوانات و استفاده از گيق شكار حيه از طرين دوره انسان اوليدر ا

وانات و ياستخوان بزرگ ح يا حتيه مانند سنگ بدون تراش، چوب و ياست و جهت شكار از ابزار اول

و  يغارها به عنوان پناهگاه انسان بوده و او در آنها كنده كار. كرده است يضربات مشت استفاده م

 .داده است يوارها و سقف ها انجام ميد يوبر ر ييها ينقاش

بوده است قرار      يعاد يدورتر از دهانه ها كه محل زندگ ين آثار معموالً در اعماق غارها و نقاطيا

ل ي، گوزن، اسـب، گراز و گرگ تشكير ماموت، گاو وحشـينظ يواناتيآنها را خ يداشتـند و موضوع اصل

در جنوب فرانسه و  اسكوتوان به غار ال يمانده است م يدوران به جا نيكه از ا ياز جمله آثار. دادند يم

  .هزار سال عمر دارند 10ش از يا اشاره كرد كه بيرا در اسپانيغار آلتام

   رايغار آلتام -1-1-1

را يآلتام يقه، به هنگام جستجو در غارهايو عالقمند به آثار عت يياياسپان يفرد يالديم 1879در سال 

 يپس از ورود به غار بر رو. كشف كرد ييچخماق و آثار ابتدا يده و سنگهايتراش يان هااستخو يمقدار

هزار  15تا  10مربوط به  ين آثار نقاشيشود كه ا يمشاهده م ينقوش "را يغار آلتام"داخل  يوارهايد

  باشند يالد ميسال قبل از م
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   سكواغار ال -1- 1- 2

ن يدا شد كه بعداً با ارزش تريپ يآثار يانسه به طور اتفاقسكوا جنوب فرالدر غار  يالديم 1941در سال 

ر يز يعبـور آبها يبرا يين غار مجرايا ييپا 40000در عمق حدود . خ لقب گرفتيش از تاريپ يآثار هنر

از ماموت  ييها يآن نقاش يوارهايـن بوده است و بر ديوجود دارد كه محل سكونت مردم غارنش يـنيزم

قرمز و زرد  يراگل اخ يها با تكه ها ين نقاشيا. شود يده ميو، اسب و گرگ د، آهيوحش يها، گاوها

كه سوخت آن  ياز چراغ سنگ ييروشنا يخ برايش از تاريانسان پ. رسم شده اند يا مخلوط آنها با چربي

 وانات را بايرا كه حيبرخوردار بوده ز ينقاش غارها از حافظه خارق العاده ا. كرد يبود استفاده م يچرب

غار  يواره هايد يعين از وضع طبياو همچن. رسم كرده است يعيار طبيآنها و بس يشكل و حركت واقع

وارها به وجود يد يرو يو بلند يخود را منطبق با پست يكرده و موضوعات نقاش يانيشا يز استفاده هاين

نقش برجسته و همچون  يگرين آثار ديبه جا مانده از انسان غار نش يها يبه جز نقاش. آورده است

ر يآنها تصاو يو بر روا استخوان ساخته شده ين دوران بدست آمده كه از جنس سنگ يز از ايمجسمه ن

  .ا مجسمه انسان ها ساخته شده استيوانات يح

  

   يان سنگيعصر م - 1- 2

ن يادر . شود يالد را شامل ميمش از يسال پ 3000الد تا يش از ميسال پ 8000ن يماب ين دوره بازه زمانيا

دو . رديگ يصورت مو در غارها  يبه صورت دسته جمع يزندگ بوده و زمان هنوز اقتصاد براساس شكار

 يها يژگياز و. تـوسين دوران به وقوع پياختراع مهم افروختن آتش و تراش دادن سنگ چخماق در ا

با حالتها و موضوع بزرگ  يه هاودر گر اي يبه صورت انفراد يكره آدميتوان به ظهور پ ين دوره ميا يهنر

و در  يستير ناتوراليتصاو يش نمادها به جايداينقوش و پ يجيتر شدن تدر ين انتزاعيمتنوع و همچن يها

  .ش خط اشاره كرديدايت پينها

  

  يعصر نوسنگ - 1- 3

بزرگ در جهت تسلط  يوانات گاميكردن ح يو اهل يافتن به كشاورزيانسان با دست  يدر عصر نوسنگ

ست كه بشر يدوره ا يدوره نوسنگ يبه طور كل. شد ينيتاً منجر به شهر نشيرداشت كه نهاط بيبر مح يواقع

قل دادن ين دوره صياز نكات مهم ا. خود زد يعيط طبير محييو تغ عت جدا شده و دست به ساختياز طب

خانه  نياول. بود يو باالخره شروع به خانه ساز ي، ساختن انواع ظروف و كوزه گريسنگ، زراعت، گله دار

مشكل  حل كردن شتر به خاطريب يكين فرم از نظر اصول تكنيا كه مدور داشت يساخت بشر شكل يها

د ير خورشيعت و عناصر نظين فرم را از طبيمعتقدند كه انسان ا زين ين عده اين بيسقف آن بوده است در ا

از رسوبات قرمز و به رنگ  يلگ يه هايآن ال يو رو هوارها از قلوه سنگ بوديد يپ. گرفته استو ماه الهام 

وارها يد .داد يل ميها تشكمتر كلبه  يسانت 25×15×10 يبيبه شكل خشت به ابعاد تقر يقطعات در يعيطب

ن نمونه يا .داشتندمتر  5/2×2 در حدود  يوسعتز ينو اتاق ها  همتر ضخامت داشت يسانت 40تا  25ن يب

 ين منطقه ايكهن تر. بوده استقابل مشاهده زستان كش در دهلران خو يمصالح مورد استفاده در تپه عل
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ن منطقه را گهواره يل اين دليانه است و به هميد در خاورميجاد گرديساخت بشر، در آن ا يكه آثار ساختمان

لك كاشان اشاره كرد كه براساس مطالعات يتوان به دشت س يم مناطقن ياز جمله ا. نامند يتمدن م

گر ياز جمله د. سكونت بشر شناخته شده است ن محل يتر يمياز تا اسالم، قدران از آغيرشمن در كتاب ايگ

) هيترك( يوك در آناتوليحا در اردن و چاتال هويتوان به ار يم يمانده از دوران نوسنگ يبه جا يمكان ها

  . اشاره نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  وكيده شده در غار چاتال هويها كش ينقاش  -1-1ر يتصو

   حايار -1- 1-3

ش از يل هزاره نهم پين شهر در اوايا. انه است كه در دره رود اردن واقع شده استيخاورم يميقد يهرهاز شا

م، در حدود هشت هزار يقد يمتعلق به دوره نوسنگ يك روستايكه به عنوان  هك دهكده كوچك بوديالد، يم

بر  ساخته شده يتخش ين شهر خانه هايدر ا. ز شديشگف انگ يح دستخوش تحوليالد مسيش از ميسال پ

 رومند، ضرورت حفاظت شهريگان نيش ثروت شهر و وجود همساي، با افزاشكل يضيا بيمدور  يسنگ يها يپ

در اواسط هزاره . شددر تارخ بشر  ين استحكامات شناخته شده سنگيجاد نخستيارا مطرح ساخت كه باعث 

ك يبه قطر  يواريو د به همراه يض و سنگيعر يخندق. ديرس ينفر م 2000ش از يت شهر به بيجمع هشتم

و در سمت داخل  ارتفاعمتر  يسانت 360 موجود وارياز ارتفاع د كه ده شده بوديكش دش م متر، گرداگرديو ن

الد، ساكنان يش از ميسال پ 7000در حدود . مانده است يمتر برجا 9ك سنگ بزرگ مدور به قطر يز يآن ن

با  ييمهاجران خانه ها. ر شدندل هزاره هفتم وارد شهيد آن در اوايساكنان جد يه كردند وليه شهر را تخلياول

 يزيو رنگ آم يآنها را استادانه گچكار يوارهايو كف و د ساخته يسنگ يها يپ خام چهارگوش و يخشتها

  .كردند يم

  وكيچاتال هو -3-1- 2

 ن آثاريساخت ا خيتار. ده باشيترك يالر در آناتوليوك و حاجيحا، كشف چاتال هويات اريد مهمتر از كشفيشا

 4000كه فقط ( هزار متر مربع  13به وسعت  يآثار موجود در محل. الد استيش از ميپ 5700تا  6500از 

  .رود يبه شمار م يفرهنگ نوسنگ از يو جزئ قرار داشته) شده يمتر مربع آن حفار

. دانسته اند يشهر يزندگ يزير يپ يبشر برا ين تالش هاياز نخست يكيوك را يحا، چاتال هويدر كنار ار

جاد يم و ايتنظ يرتجربيا غي ينظر يدهد كه آن را طبق نقشـه ا ينظم موجود در نقشـه شـهر، نشـان م
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ده و از بام يگر چسبيكديخانه ها به . ندارد يا كوچه ايابان يچ خين است كه هيشهر ا بارز يژگيو. كرده اند

 يد، دارايبه نظر آ يرممكنير غاه ممكن است امروزه عمالً كبا آنك ين طرز خانه سازيا. راه دارند همبه 

 يش از ساختمان هايب يگر بودند استحكاميكدينگونه ساختمان ها كه حائل يا نكهياز جمله ا است، يازاتيامت

 يوارهايد يدارا ياز ساختمان ها يوسته ايچون دور تا دور شهر را حلقه پ. كردند يدا ميستاده پيتك ا

قادر  يب، اگر دشمنـين ترتيبد. بودتر ان ـار آسـيدفاع از آن بس ،به دهكده محاصره كرده بودكسره و رو ي

شد كه  يم يداخل اتاق ،آنكه داخل شهر شود يد، به جايو از آن عبور نما شكستهرا  يرونيوار بيد، دش يم

  . كردند ياز آنجا دفاع مستاده بودند و يپشت بام ا يمدافعانش رو

د، كه به يگرد يجـاد ميان انبوه متراكم ساختمان ها ايدر م يمانند اطيحباز  يفضا شهر طنقااز  يدر بعض

 يبا نقشه ا يمختلف ول يخانه ها به اندازه ها. گرفت يزباله مورد استفاده قرار م يعنوان محل جمع آور

. شدند يت ميتقو يمحكم چوب يبا كالفهاشان از خشت خام بود كه يوارهايشدند و د يواحد ساخته م

دن، كاركردن و يخواب يوار برايكنار د يكردند و از سكوها يم يزيو رنگ آم يوارها و كف اتاقها را گچكاريد

از آن  يوك، حاكيچاتال هو يارتگاههاياز ز يكي يبدست آمده بر رو ينقاش .كردند يغذا خوردن استفاده م

 يبا خانه ها ير آن نقشه، شهرد كه اچر. ساخته شده است ين شهر، براساس نقشه قبلياست كه ا

اد همان چاتال ين شهر به احتمال زيا كه باً كنار هم ساخته شده اند نشان داده شده استيچهارگوش كه تقر

 ده شده است كهيكشبا دو قله  يكوچكتر، كوه ياسيو با مقاز شهر دورتر  يكم ين نقاشيدر ا.وك استيهو

ن كوه ياست ا از آن بوده يفوران مواد آتشفشان يشوند، به معن يكه از قله بلندتر خارج ميخطها و نقطه هائ

  . ه استشد يده ميوك دياز چاتال هودر مجاورت شهر قرار داشته و متر  3180بنام كوه حسن داغ با ارتفاع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  وكيچاتال هو يت خانه هايوضع -1-2ر يتصو

  

بهره  يشرفته تريپ يتنوع تر و فنون ساختماناز مصالح م يمنازل مسكون ي، بنايدر اواخر دوران نو سنگ

 يبنا م يگنبد يره قبرس، خانه ها از خشت و گل و به شكل مدور و با سقفين دوران در جزيدر ا. گرفته اند

ن نوع منازل يدر ا. محل خواب داشتند ياز چوب برا يم طبقه اي، نيداخل يكه در درون فضا يبطور. شدند

  .شده است ياستفاده م يله ارتباطيباشند از نردبان به عنوان وس يقه مدو طب يكه احتماالً خانه ها
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، به طور جداگانه و به شكل يورود يد كه راهرويگرد ياحداث م يمشابه يدر مركز و شمال عراق خانه ها

 يبرا ل انسانيمن شواهد ياز اول يكيبدار به منزلگاه مدور متصل شده بود كه يش يل با سقفيمكعب مستط

  .م استيرمستقيغ يورودداشتن 

  

  يانقالب نوسنگ - 4-1

سال  5000هم قرار داده اند كه از  يرا بدون استفاده از مالت، بر رو يميعظ ياز اروپا سنگها يدر مناطق

ا و پرتغال ين دهكده ها در جنوب اسپانيآنها در كنار نخست ين نمونه هاينخست. مانده اند يش بر جايپ

ا خانه مردگان بوده اند كه دو يمقبره و  آنهااز  يبعض وداشته  يظاهراً جنبه مذهبن بناها يا. شده اند شناخته

به  كه آن ها به عنوان سقف بكار رفته است يبر رو يگريه و سنگ بزرگ ديبه عنوان پا يسنگ بزرگ عمود

ستند كه ه يبزرگ يتخته سنگ ها. ها هستند"ريمنه"ن بناها ياز ا يگرينوع د. نديگو يم "دولمن"ن آثار يا

 داشته ولومتر ادامه ياز آنها تا چند ك يبرخ وكار گذاشته شده  يمواز يف هايستاده و در رديبطور ا

در داشتند كه  يره وار برپا ميبزرگ را دا ين سنگ هايا يگاه. نده اداشت يمذهب يهدف سازندگان آن ظاهراً

انگلستان  يدر سالزبور "استون هنج"ن آنها يزترياز شگفت انگ گرفتند كه يمنام  "كروملك"ن صورت يا

  .است

. جنوب انگلستان قراردارد يار معروف است، استون هنج است كه در سالزبوريكه بس يگرياثر د :استون هنج

متر و هر  5كپارچه به ارتفاع يقطعه سنگ  120دهد كه با  يل ميمتر را تشك 100به قطر  يره اين بنا دايا

ن مجموعه يمتر است ا 56ان سنگها يمجموع سوراخها و حدفاصل م. استتن به وجود آمده  50ك به وزن ي

تا كنون . ديآغاز گرد يالديم 1666آن از سال  بر يمطالعه جد وها مورد توجه قرار گرفته يدوران روم از

 يكه بنا شده است يريجه گين طور نتيشده و ا ييشناسان مجموعه يناشناخته ا ياز جنبه ها ياريبس

  . ك رصدخانه بوده استيقت يمزبور در حق

  

  

  

  

  

  

  

  
  از استون هنج ييپالن و نما -1-3ر يتصو
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  بين النهرينمعماري  : فصل دوم

  

هاي فرات و دجله مشـروب مي  يكي از مراكز تمدن قديم در آسيـا، بين النهرين است كه به وسيـله رودخانه

ه زيادي از يكديگر به طرف جنوب سرازير اين دو رود از كوههاي ارمنستان سرچشمه گرفته و با فاصل گردد

و جلگه بين النهرين عليا را مشروب مي كنند، در حوالي بغداد فاصله دو رود از يكديگر در حدود سي  شده

كيلومتر است ولي از اين به بعد فاصله آنها از هم بيشتر شده و به اراضي جلگه هاي بين النهرين سفلي 

به طوريكه اشاره . دكه وارد خليج فارس مي شووندرود را تشكيل مي دهند و در قورنه بهم پيوسته ار دهيرس

مي توان گفت كه تمدن هاي اين منطقه  و گرديد سرزمين بين النهرين مركز يكي از كهن ترين تمدنهاست

 نخستين تمدن .نبوده اندز ين بر اقوام و ملل همجوار داشته اند، بي تأثير از آنها كه تأثير عميقي در كنار

  .توسط آنان اختراع شداولين بار خط ميخي  كه شناخته شده اين سرزمين را سومريان تشكيل دادند

  

  سومر - 1-2

ن ياهستند كه تقريباً در اوايل هزاره چهارم قبل از ميالد در جنوب  نين النهريبسومريان بنيانگذاران تمدن  

مردمي  انيسومر. بودندآنجا كوچ كرده  سال پيش از شمال ايران به 6000آنها حدود . ساكن شدند منطقه

يا واركاي ) ارخ يا ارك به روايت كتاب مقدس( "ادروك" لياز قبكشاورز بودند كه شهرهايي دژ مانند 

نوشتـن خط ميـخي، هنـر،  ن شهرهاياز ساخت اپس  .را ساخته اند يا قلوه كنوني "گاشال" و امروزي

معابد مذهب و معماري سومر در خدمت . پديدار گرديدمعـماري ساختـماني و شكل هاي جديد حكومتي 

نقشه . پادشاه نماينده او بر روي زمين بود شد كه يساخته مخداي شهر از  شهرهاي سومر در حمايت ه وبود

و  گرفتند يكه معـابد در مركز شـهرها قرار ميبطور .شهرها مركزيت خدا را در زندگي نمـودار مي سـاخت

بناهاي خود را با خشت  از آنجا كه سومريها. فرا مي گرفتخانه ها دور تا دور آنـها را سـاير ساختـمان ها و 

فقدان . تقريباً هيچ چيز برجا نمانده است آنان بجز شالوده ساختمان هاپخته و چوب مي ساختند، از معماري 

مصر باستان بسيار  ه باسيمقاسنگ در بين النهرين يكي از داليلي است كه آثار باقيمانده از تمدن سومري در 

طاقهاي قوسي شكل و طاقهاي ضربي و هاللي از مهمترين اختراعات سومري ها در  ساخت. ناچيز است

پس از گذشت چند سده شبانان چادرنشين سامي نژاد از صحراي غربي به سوي سومريان . معماري مي باشد

از . ر شمال بين النهرين بنياد نهادندشهرهاي خود را د ،از سومريان آمده با آموختن فنون ساخت و ساز

پادشاهان مهمي مانند سارگون  كه اشاره كرد "بابل"و  "آكدماري"، "كيش"جمله شهرهاي آنها مي توان به 

بزرگترين شهر سومري بود كه دو مجموعه  "اروك". حمورابي بابلي در ميان آنها شهرت يافتند و اكدي

 "آنو"الهه عشق بود و ديگري به  "اينانا"كه متعلق به  "آنانا"اولي بنام معبد : بزرگ پرستشگاهي داشت

قديمي ترين معبد حفظ شده مجموعه آنانا به معبد سنگ آهك معروف است كه . خداي آسمان تعلق داشت

متر  76×30اين پرستشگاه فضايي به ابعاد . بخشهاي پاييني ديوارهاي آن از سنگ آهك ساخته شده است

به بام  آنراد كه در هر طرف پله هايي ـمركزي و اتاقهاي متقارن جنبي تشكيل مي شداشت و از يك تاالر 

استفاده از سنگ آهك باتوجه به نبود سنگ در منطقه بين النهرين در اين بنا يكي از موارد . ساندمي ر
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 "معبد ستون"از جمله ساختمان هاي عظيمي كه بعد از معبد سنگ آهك ساخته شد 

اين ساختمان بر سكويي آجري قرار داشت و از طريق يك دروازه يا ستون بندي به آن وارد مي شدند 

  . متر بود 6/2ستون به قطر 

آن از خشت بوده و نماي آن را با آجر و مالت قيري مي 

روي ساخته مي شدند و  با معني نمادين

كه عرض و طول  است زيگورات در زبان بابلي به معناي سكوي پله پله اي

عظمت اين زيگورات ها نمادي از راه دشوار پااليش روح 

است و در حال حاضر به كلي از  ده

است  "معبد سفيد"م ساخته شده بود 

بيش  ،پشته اي كه پايه زيگورات محسوب مي شده و سطوح جانبي اش با آجر مستحكم شده است

له ها و معابر پرشيب متعدد آن به صفه وسيعي منتهي مي شود كه بناي پرستشگاه 

به سوي معبد  نراه عبور پرستندگا

 يك مخروطيموزائ -2-2تصوير 
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از جمله ساختمان هاي عظيمي كه بعد از معبد سنگ آهك ساخته شد 

اين ساختمان بر سكويي آجري قرار داشت و از طريق يك دروازه يا ستون بندي به آن وارد مي شدند 

ستون به قطر  4هر رديف داراي  كه كه از دو رديف ستون عظيم آزاد تشكيل مي شد

  )سومر(گورات اور يو از زي

كل از مخروط هاي گلي نوعي موزائيك متش

يكي از ويژگي هاي معماري پرستشگاهي امر كه اين 

اين طرح ها با كنار هم قرار دادن قاعده مخروط هايي 

به رنگ هاي سرخ، سياه و سفيد  كهاز گل پخته به وجود مي آمدند 

اين تزئينات از  به نظر مي رسد كه. در گچ ديوارها فرو مي رفتند

تنها در يكي از معابد اروك ميان دو . طرح پارچه تقليد شده اند

هر . مجموعه آنو و اينانا اين مخروط ها از جنس سنگ بوده است

معبد روي سكوي افراشته اي قرار دارد كه با ساختن معبد بعدي 

مرتفع تر مي شود تا اينكه آخرين پرستشگاه روي تپه عظيم 

زيگورات ها نمودار . گيرد كه همان زيگورات است

كوشش انساني عظيمي بودند كه براي ساخت آن به كار مي رفته و 

آن از خشت بوده و نماي آن را با آجر و مالت قيري مي  مصالح. با كار داوطلبانه و تعاوني ساخته مي شدند

با معني نمادينطبقات زيگورات، احتماالً در اصل به رنگ هاي متفاوت 

زيگورات در زبان بابلي به معناي سكوي پله پله اي. شده است 

عظمت اين زيگورات ها نمادي از راه دشوار پااليش روح  .كمتر است شپايين تر طبقه

دهش ست كه در كتاب مقدس ذكرا "برج بابل"معروفترين آنها 

م ساخته شده بود .ق 3000تري كه كمي پيش از سال  نمونه كهنسال

پشته اي كه پايه زيگورات محسوب مي شده و سطوح جانبي اش با آجر مستحكم شده است

له ها و معابر پرشيب متعدد آن به صفه وسيعي منتهي مي شود كه بناي پرستشگاه پ 

راه عبور پرستندگاو بدنه هاي آجري آن سراسر گچ اندود . گرفته بوده است
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از جمله ساختمان هاي عظيمي كه بعد از معبد سنگ آهك ساخته شد . استثنايي آن است

اين ساختمان بر سكويي آجري قرار داشت و از طريق يك دروازه يا ستون بندي به آن وارد مي شدند . ودب

كه از دو رديف ستون عظيم آزاد تشكيل مي شد

  

 
  

  

  

  

  

  

 
يپالن و پرسپكت -2-1ر يتصو

نوعي موزائيك متشسكوي ساختمان با 

كه اين  تزئين مي شد

اين طرح ها با كنار هم قرار دادن قاعده مخروط هايي . سومري است

از گل پخته به وجود مي آمدند 

در گچ ديوارها فرو مي رفتند

طرح پارچه تقليد شده اند

مجموعه آنو و اينانا اين مخروط ها از جنس سنگ بوده است

معبد روي سكوي افراشته اي قرار دارد كه با ساختن معبد بعدي 

مرتفع تر مي شود تا اينكه آخرين پرستشگاه روي تپه عظيم 

گيرد كه همان زيگورات است مصنوعي قرار مي

كوشش انساني عظيمي بودند كه براي ساخت آن به كار مي رفته و 

با كار داوطلبانه و تعاوني ساخته مي شدند

طبقات زيگورات، احتماالً در اصل به رنگ هاي متفاوت . ساختند

 يسكوها درختكاري م

طبقهاز  در آن، هر طبقه

معروفترين آنها . بوده است

نمونه كهنسال. بين رفته است

پشته اي كه پايه زيگورات محسوب مي شده و سطوح جانبي اش با آجر مستحكم شده استدر آن كه 

 .متر ارتفاع دارد 12از 

گرفته بوده استبر سطح آن قرار 
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گاه از راه ورود به پرستش "خميده محوري"اين خاصيت . شبيه به نوعي مارپيچ حلزوني زاويه دار بوده است

  .ويژگي هاي بناهاي ديني بين النهرين است

ساختمان زيگورات اور كوه . مي باشد "اور"از جمله ديگر زيگورات هاي داراي اهميت بين النهرين زيگورات 

. محكمي از خشت خام با نماسازي ضخيمي از آجر با مالت قيري است

كه بر قدرت  آجر را به اين علت با مالت قير در نماسازي بكار مي بردند

سومريها از . و استحكام آن در برابر سيلها و ديگر عوامل طبيعي بيفزايند

آجر جوش و گاهي  و از مصالح آجر و گل و قير و خشت براي زيركار

 3زيگورات اور داراي . آجرهاي لعاب دار براي نما استفاده مي كردند

طه به ه در يك نقپل 100پلكان خرپشته اي هر يك با  سه. طبقه است

و از آنجا احتماالً پلكان ديگري مركز  دهيرسدروازه برج دار زيگورات 

ها يسومر يه معمارياساس و پا. ه استنمايشهاي آييني منتهي مي شد

  .بر شمرد يتوان استفاده از جرز و قوس و طاق گهواره ا يرا م
                                                                                                                  

  ديمعبد سف -2-3ر يتصو                                                                                                                               

  آكاد -2- 2

م .ق 2300مش سارگون بود، حدود سال تاريخ به سلطنت رسيدن بنيانگذار سلسله پادشاهان آكاد را كه نا

نخستين بار در  يدر سياست بين النهرين ايجاد شد او برابا روي كار آمدن وي تغييرات شگرفي . مي دانند

بنيانگذاري  انيمخالف با سومر حكومت مركزي بود، تحت تسلط ساميان كه ناحيه وسيعي از بين النهرين

 همچنان زندهو هم با توسعه عالي هنرها  يحكومت ا هم با قدرتو جانشينانش ميراث سومري خود ر او. كرد

  .نگاه داشتند

بسياري از مناطق آن ادامه معماري دوره سومري  در گرچه. اطالعات ما درباره معماري آكادي ها ناقص است

ه ب. كانوكس، مشخصه دوران سلسله قديم، در اين زمان ديده نمي شود - آجرهاي پالنو. كامالً محسوس است

  .سانتي متر بكار رفته است 52×52جاي آن آجرهاي بزرگ راستگوشه يا چهار گوشه به ابعاد 

در تل براك است كه هر ضلع آن حدود  نينارامس يكي از آثار مهمي كه از اين دوره بجاي مانده است كاخ

تنها  وگرفته كه آن را دربر متر است 10ي ديواري ضخيم به قطر داران كاخ يا. استطول داشته متر  100

داراي ن ين كاخ همچنيا. باشد يمراه ورود به بنا در ديوار غربي دروازه اي با دو برج بزرگ در دو سوي آن 

  .هشتي و اتاقهاي جانبي است ،يك حياط بزرگ ،دو حياط كوچك

ن دليل انتساب اي. به كاخ قديمي مشهور است ،به اين دوران نسبت داده شده است در آشور كه كاخ ديگري

پالن . از زير پي ديوارها بدست آمده است يركه به هنگام حفا ه استكاخ به دوران آكاد وجود كتيبه اي بود

اين كاخ بنايي چهارگوشه با يك ورودي در ضلع شمالي . باشد يماين بنا شبيه كاخ نارامسين در تل براك 

قهاي كوچكي به دور آنها نقشه چند حياط كوچكتر و اتا ،يك حياط مركزي بزرگ چهارگوشه باشد و يمآن 

  .اين كاخ را تشكيل مي دهد
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  2-5ر يتصو                                                                        2-4ر يتصو                                      

 كه تهيه مي كردند آنانطبق نظر در دوره آكاد معماراني بودند كه نقشه خانه هاي مسكوني شهروندان را 

لوح اين  توان گفت يم شده و يحاگلي است كه روي آن نقشه يك منزل مسكوني طر يشاهد اين مدعا لوح

در روي اين نقشه محل قسمت هاي خانه نيز به خط ميخي آكادي . كهن ترين نقشه ساختماني موجود است

  . نوشته شده است

الهه ( "ايشتار"و شهر ) خداي خورشيد( "شاماش"، "سيپار"توان به از شهرهاي مهم امپراتوري آكاد مي 

  .اشاره كرد) عشق

  

  بابل كهن -2- 3

آبوم تأسيس شد ولي  - سلسله بابل قديم توسط سومر

 خود رسيد شرفتيپ در دوران سلطنت حمورابي به اوج

تمدن . اين عظمت بيش از مدت كوتاهي نپائيد اگرچه

زبان . سومري ها نداردنداني با تمدن چبابل اختالف 

ولي با همان خط  هاز زبان سومري بود متفاوتبابلي 

مردوك بزرگترين خداي بابل  ده است ونوشته مي ش

معماري بناهاي بازمانده از دوره بابل كهن . ه استبود

  .معابد و كاخ ها: دوبه دو دسته عمده تقسيم مي ش

  

  
  پالن شهر بابل -2-6ر يتصو                                                                              

  معابد  -1-3-2  

معبد آشور يكي از اين بناهاست كه به خداي . شناخته شده است ن دورهيا تنها تعداد كمي از بناهاي مذهبي

 از اگرچه اين معبد كامالً. اول بنا گرديده است "ادد -شمشي"تعلق دارد و به دست  "آشور"زرگ آشوريها ب

اين معبد برفراز بلندترين نقطه شهر قرار . نمود جسمبين رفته است اما از روي پي بنا مي توان پالن آن را ت

ربرگرفته كه اتاقهايي آنها را د باشد يم يك حياط مركزي و سه حياط كوچكتر شاملو نقشه آن  داشته

  .آورده است يمني را به وجود ا اتاق هاي مربوط به آن يك واحد ساختماهر يك از حياط ها ب. است



  آشنايي با معماري جهان                                                                            دكتر ليتكوهي  
 دانشگاه پيام نور      

 

٢٠ 
 

  معبد ايشچالي 

باشد  يم "اشنونا"متعلق به دوران حكومت مستقل  وبنا گرديده  "اور"پس از سقوط سلسله سوم  ن معبديا

با اين كه ساختمان معبد بر روي يك مصطبه قرار . هديه شده است "ايشتاركي كي توم"به الهه مادر  كه

معبد . است قرار گرفتهتهاي بخش غربي آن قرار دارد، بر روي سكويي بلندتر گرفته اما محراب اصلي كه در ان

است كه زوار طي مراحل خاصي به  بوده داراي ورودي هاي متعدد، يك حياط بزرگ و سه حياط كوچك

  .محراب اصلي دسترسي مي يافتند

  كاخها  -3-2- 2

ز بزرگترين آثار معماري كه در بين بابليها در زمان زمامداري خويش كاخهاي بزرگي برپا كردند يكي ا

اين بنا يكي از . قرار گرفته است "ماري"در شهر باستاني  كه النهرين باستان به انجام رسيده كاخي است

كاخ . معتبرترين آثاري اسـت كه اطالعـات جامـعي از كاخـهاي دوران حمـورابي در اختيـار ما مي گذارد

و دسترسي به  كه بر روي مصطبه اي ساخته شده ام استايي و بارعمـاري مجمـوعه اي از تاالر هاي پذير

شرح و با مضمون تاالر بارعام آن از طريق يك پله نيم دايره اي شكل امكان پذير است نقاشي هاي ديواري 

  .دهد يل مين بنا را تشكينات اي، تزئقايعي كه در دوران حكام بين النهرين رخ داده است

  

  آشور-4-2

سال بعد توانستند بر آن  300قبل از ميالد تا  900 حدود بودند كه از نين النهريبان شمال آشوريها ساكن

اين منطقه از لحاظ شرايط سخت اقليمي و كوهستاني بودن اختالف فراواني با بابل در . منطقه حكومت كنند

ها كه از جنوب به  در اين ناحيه اقوام ميتاني در كنار سومري ها و سامي. بخش جنوبي بين النهرين داشت

بودند ولي بعدها  "بابل"و  "اور"زمامداران آشور در ابتدا زير سلطه امراي . آنجا آمده بودند زندگي مي كردند

آشوري ها از نظر اجتماعي، اخالق و . در آمدند و شهد آشور مركز كشورشان گرديد "كاسي ها"به اطاعت 

ها داشتند حتي خدايان آشور نيز با اختالفي در نام همان عادات، بازرگاني و صنعت شباهت زيادي به بابلي 

به علت فراواني سنگ در آشور بناهاي آشوري ها محكمتر از ساختمان هاي بابلي ساخته . خدايان بابلي بودند

با ديوارهاي عريض، معابد چند طبقه و  ييشهرها. از سنگ، آجر نيز بكار مي رفت ريآنها به غدر  و شدند يم

  .يبا از ويژگي هاي خاص معماري آشوري ها بودكاخ هاي ز

يكي از ساختمان هاي بازمانده از آشوري ها ارگ ناتمام سارگون دوم پادشاه آشوري است كه در خرساباد 

كه  ه استحياط و اتاق بود 200هزار متر مربع و داراي بيش از  400به مساحت  كاخ. ساخته شده است

متر با مساحتي نزديك به يك و نيم  15بلنداي اين تپه . ه شده بودساخت يا مشرف بر شهر و بر روي تپه

كاخ داراي نقشه اي آشفته است كه اتاق ها و تاالرهاي چهارگوش آن به صورت خوشه وار . كيلومتر مربع بود

خشت و آجر بوده و سازه آن احتماالً  مصالح بكار رفته. گرداگرد حياط هاي چهار گوش ساخته شده است

و در دو سوي دروازه ها دو برج  بوده نماي كاخ داراي ديوارهاي كنگره دار. آهنگ بوده استتاق هاي 

از دروازه اصلي  وروي ديوارها با كاشي لعابدار با رنگهاي درخشان پوشيده شده . ساخته شده بودچهارگوش 
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از يك حياط بزرگ و رد ميهمانان خارجي بعد از گذر 

  

طبقه آن  4طبقه داشته كه  7اين زيگورات 

پلكان اين زيگورات . متر و هر يك رنگي متفاوت با ديگري دارد

شايان ذكر . دورتادور ساختمان از كف تا باال ساخته شده است

 بخصوص از نظر. داشته استچشمگيري 

يش از آجر و خشـت استفاده ب ياز مصـالح سنگ

معموالً صحنه هايي از جنگ يا شـكار ديده 
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ميهمانان خارجي بعد از گذر  .ر با سر آدم پاسداري مي كردند

  .شدن از كنار اين دو نگهبان به حضور پادشاه بار مي يافتند

  و ارگ ناتمام سارگونيپالن و پرسپكت -2-7ر يتصو

اين زيگورات . شته استمعبد اصلي زيگورات خرساباد نيز در اين ارگ قرار دا

متر و هر يك رنگي متفاوت با ديگري دارد 5/5فاع هر طبقه تا امروز حفظ شده اند، ارت

دورتادور ساختمان از كف تا باال ساخته شده است ست كهپيوسته ا و خرپشته اي حلزوني شكل

چشمگيري  تاست كه معماري زيگورات از دوره سومري ها تا زمان آشور تحوال

  .تعداد طبقات و همچنين نحوه دسترسي از طريق پلكان ها

                                                        

  گورات خرساباديز -2-8ر يتصو

از مصـالح سنگ كههنر آشوري آميختـه اي از هنر سومـر و بابل بوده است 

معموالً صحنه هايي از جنگ يا شـكار ديده  شده،در كتيبه ها و نقوشي كه بر ديوارها حك 
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ر با سر آدم پاسداري مي كردنددو گاو بالدار غول پيك

شدن از كنار اين دو نگهبان به حضور پادشاه بار مي يافتند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

معبد اصلي زيگورات خرساباد نيز در اين ارگ قرار دا

تا امروز حفظ شده اند، ارت

خرپشته اي حلزوني شكل

است كه معماري زيگورات از دوره سومري ها تا زمان آشور تحوال

تعداد طبقات و همچنين نحوه دسترسي از طريق پلكان ها ارتفاع،

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                      

  

هنر آشوري آميختـه اي از هنر سومـر و بابل بوده است 

در كتيبه ها و نقوشي كه بر ديوارها حك . تمي كرده اس
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در  "آشور نازيرپال"براي نمونه مي توان به موضوع نقوش برجسته و كاشي هاي نما و درون كاخ . مي شود

  .نيمرود و نينوا اشاره كرد

اين بنا با پالن . كاخ جنوب غربي معروف است در زمان حاكميت سناخريب كاخي در نينوا برپا كردند كه به

نحوه قرارگيري اتاقها در پيرامون  كهويژه اي كه دارد، متشكل از چند حياط محصور با رديف اتاقها است 

در اين كاخ نقوش برجسته فراواني . حياط از نظر شكل و عملكرد با كاخ سارگون در خرساباد متفاوت است

. است كه موضوع اين نقش برجسته ها تا حدودي مشابه با كاخ سارگون استبر سطوح ديوارها ايجاد شده 

  .استن كاخ يدر اتنها مورد اختالف، وجود صحنه هاي صلح و آرامش به مراتب بيش از هر دوران ديگري 

  

  

  

  

  

  

  

  
  يآشور ياز نقوش كاخ ها يبرخ -2-9ر يتصو    

  

  

  )م.ق 539تا  612: (بابل جديد -2- 5

ند، دوران حمله كردشهر ت كه در يك زمان بر آن "سكاها"و  "ماد"ر برابر هجوم دو قوم با سقوط نينوا د

امپراتوري آشور به پايان رسيد و در همان زمان، فرمانده سپاه آشور در بين النهرين جنوبي از فرصت استفاده 

. ره رونق گرفتدر زمان او و چند تن از جانشينانش اين شهر دوبا. كرد و خود را پادشاه بابل خواند

و به اين ترتيب بابل جانشين نينوا  بود "بخت نصر"ده برج مشهور بابل مشهورترين فرمانرواي بابل و سازن

  .گانگان محافظت نموديرا در برابر حجوم بآن  معابد و كاخ هاي مجلل و باشكوهحصار عظيمي . شد

زيبايي بسيار با ارزش و بي نظيرند، بلكه از نه تنها از نظر عظمت و ) كلداني(آثار معماري دوران بابل جديد 

آشوريها نقشه زمين محراب را از سيستم عرضي . رنداهميت داز يننظر رابطه آنها با هنر قديم بين النهرين 

ساختن  دراما در اين دوره . كه مشخصه معبدسازي دوران قديم بين النهرين بوده، به فرم طولي تغيير دادند

مهمترين اثر اين دوران معبد  .شدفرم معابد عرضي قديم دوران سومر و آكاد پيروي  از مجدداً معابد جديد

  .در بابل است "نين ماه"

اتاقهاي كوچك اين كاخ به طرز . احداث شده بوددر شهر بابل است كه  ياز آثار ديگر اين دوره كاخي آجر

ديوار بيروني كاخ با . بوده است متر 275×180كاخ  و طول و عرض بنايپيچ در پيچ با هم ارتباط داشته 

  .شده بود ني، گياهان و نخل خرما تزئگلها ،كاشي لعابدار رنگارنگ و نقشهايي از حيوانات
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متر بلندي داشته  200آثار مهم اين شهر، برج بابل يا زيگورات بابل را مي توان نام برد كه در حدود گر يداز 

به نقل از هرودوت برج بابل . است بودهبه طبقات باال  يرسدست يبرااين زيگورات داراي سه رديف پله . است

زيگورات عظيم مردوك كه نام خداي حامي  آنبه  و هنوز وجود داشته است) م.ق 5قرن (تا زمان حيات او 

  .اين شهر بوده نيز گفته مي شده است

  

  

   

  

  

  

  

  

  
  

  برج بابل -2-9ر يتصو

  دروازه ايشتار

نماي . است كه در دوران جديد ساخته شده است شتاريدروازه ا بابل يكي از آثار برجسته معماري شهر

 با. بيروني اين بنا با كاشي لعابدار آبي رنگ پوشيده شده و داراي نقوش تزئيني نظير گاو و اژدها مي باشد

 در آشور. تفاوت سبك هنرمندان بابل و آشور به خوبي هويدا است ،مقايسه دروازه ايشتار و ارگ سارگون دوم

از نقش ها و هيكل هاي برجسته خشن سنگي براي ايجاد رعب و وحشت استفاده مي شده در صورتي كه در 

  .دروازه ايشتار ظرافت و زيبايي با رنگهاي روي آجر لعابدار خودنمايي مي كند

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ارگ سارگون در آشور دروازه -2-11ر يتصو                                   بابل شتاريدروازه ا -2-10ر يتصو  
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به  .باشد يم "آمي تيس"احداث باغ هاي معلق در بابل براي همسرش  "نصرالبخت "از كارهاي معروف 

ساخته شد روي يك رشته از ستون هاي دايره اي شكل كه روي يكديگر قرار گرفته بودند باغهايي  او دستور

كه نه تنها گياهان  شدار ضخيمي خاك حاصلخيز ريخته بر سطح زمين مصنوعي، قشر بسي ب كهين ترتيبه ا

ميان آب را به وسيله مجاري پنهان شده در . و درختان كوچك، بلكه درختان تناور در آن پرورش مي يافت

  .ه استمتر از زمين ارتفاع داشت 20سطح باغ بيش از  ستون ها به باغ مي رسانيدند و

توري بابل روبه ضعف گذاشت و در نهايت در نتيجه حمله كورش امپرا) م.ق 561(بعد از مرگ بخت نصر دوم 

 .كبير سقوط كرد
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  مصر يمعمار : فصل سوم

  

ن يل از محل اولين كشور در كناره رود نيا. ترانه قرار دارديمد يايدر يقا و جنوب شرقيمصر در شمال آفر

گرفته و  فرا يبلند سنگ ين دره را پرتگاه هاياطراف ا. رديگ يرمدلتا را درب يآبشار رود در دره آسوان تا انتها

 يترانه از دشت همواريمد يايبه در ورودل قبل از يرود ن. استر ييمتغلومتر يك 15تا  12ن يدره ب يپهنا

ن مصر يابتدا ساكن در. آورد يد ميل را پدين يدلتا وشود  يم ميتقسـ ياديز يدر آن به شاخه هاگذشته و 

 يمصر سفل. كردند يم يزندگگر يكديبا دو فرهنگ و رسوم كامالً متفاوت از  يو جنوب يالممنطقه شدر دو 

ساخته و به  يخود را از ن يا خانه هايكه مردم مصر عل ين و چوپان داشت درصورتيچادر نش يمردم

پس از مرگ  يتوجه به زندگ هر دو گروهتمدن و مردم  يژگين ويمهمتر نحاليبا ا پرداختند يم يكشاورز

در مصر . دفن كردن مرده ها بوده است يدر مراسم مذهب يا و سفليمصر عل ياز اختالفات فرهنگ يكي. است

. كردند يوار و بستن راه آن قسمت دفن ميدن ديا مردگان را در محل سكونت خودشان و با كشيعل

مردمان مصر . سپردند يمبه خاك  يمرده ها را در قبر و خارج از محل زندگ يكه در مصر سفل يدرصورت

خود از  يكه در ساختن معابد و آرامگاه ها يساختند درصورت يخود را از مصالح كم دوام م يسكونت گاه ها

خود  ياين دنيا يو در زندگ هپس از مرگ اعتقاد داشت يآنها به زندگ. كردند يسخت استفاده م يسنگها

 "كا" يازهايگ خود فراهم كنند كه در آن تمام نپس از مر يزندگ يمناسب برا يطيكردند تا مح يتالش م

  . ا همان روح را برآورده سازندي

  :خاص خود را دارد يها يژگيو و يك معماريم كرد كه هر يتوان به سه دوره تقس يدوره كهن مصر را م

  )م.ق 2040-3200(كهن  يدوره پادشاه - 1

  )م.ق 1650-2040(انه يم يدوره پادشاه - 2

  )م.ق 1070-1550(د يدج يدوره پادشاه - 3

  

  كهن يدوره پادشاه يمعمار - 1-3

با هم متحد شدند و  "نارمر"به نام  يا توسط فرعونيو عل يالد مصر سفليسال قبل از م 3000در حدود 

كه  يين ساختمان هاياز بارزتر يكي. از دو فرهنگ به وجود آمد يبياست واحد و تركيك سين سلسله با ياول

ن شكل يتر ييمصطبه ابتدا. گفتند يم مصطبهبودند كه به آن  ييشدند مقبره ها ين دوره ساخته ميدر ا

ل با يمستط ييسكو صطبه معموالً به شكلم. مردگان بوده است يماد خانه ابدره در مصر بود كه نـمقب

ن يمحوطه تدف ين سكو بر رويا. شده است يا آجر مفروش ميله سنگ يكه به وس بوده بيپرش يواره هايد

جسد توسط حفره  .ن قرار داشته استير زميدر ز يمتر 30 حدودن در عمق يمحوطه تدف و شد يم ساخته

به صورت كه  ن حفرهيا و شده ين ميتدف يسقف مصطبه وجود داشته است وارد فضا يكه در باال يا

ص مخصو ييدر داخل مقبره فضا. شد يپس از وارد كردن جسد كامالً مسدود م، نموده يز عمل ميهواكش ن

شده كه به آن  يساخته م شد، يم ميتقد يا روح متوفي "كا"كه به  ييايشكش ها و هدايقرار دادن پ

اخته ـز سين يس متوفـيرار دادن تندـق يبرا يمجزا و پنهان ين فضا اتاقكيعالوه برا. ندـگفت يانه مـنمازخ
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 كهشد  يم يمنته يچككو يبود كه به فضا يق درياز طر يط خارجيارتباط مصطبه با مح. شده است يم

 يشكل مصطبه احتماالً از تپه ها. دادند يدر آنجا قرار م يو يخود را برا يايهدا يكان متوفياقوام و نزد

متر و  52تا  5/4 ها ازابعاد آن كهالهام گرفته شده است  ديپوشان ين را ميشيپ يه مقبره هاك يا سنگي يخاك

د يل آنها به داخل ظاهراً باين مقابر و تمايوار ايعلت عمود نبودن د. ر بوده استييمتر متغ 9تا  3ارتفاعشان از 

  . باشدبوده  يعمود يوارهايوارها نسبت به دين نوع ديشتر ايدر استحكام ب

  

  

  

  

  

  

  

  
  مصطبه -3-1ر يتصو

   )جوسر(زوسر  يهرم پله پله ا -1-1-3

ك از آنها با معابد و يهر  و ده بودندخشك برپا نش يبانايتك افتاده در ب ييقت اهرام مصر چون بناهايدر حق

برگزار  يمذهب ين هاـييدادند كه در آن مراسم و آ يل مـيبزرگ را تشك ي، مزارياقـالح يمان هاـساخت

هرم زوسر جزء . هرم زوسر برپا شده است اطرافاست كه  يي، بناهايمزار ين بناهاين ايمفصلتر. شد يم

همان تپه  ين هرم پله پله بر رويا. پله دار ساخته شده است ين مقابر مصر است كه به شكل هرم هاياول

طبقه و  6ن هرم با يا. س برپا شده استيممف يا گورستان باستانيو در شهر سقاره  يل شكل اجداديمستط

گورات ين هرم مشابه زيشكل ا. باشد يممتر  121×109قاعده آن  و ابعادمتر ساخته شده  60حدود  يارتفاع

 يمقبره زوسر كاركرد. ك معبديك مقبره است نه يگورات ها ين است اما برخالف زيلنهرن ايبزرگ ب يها

مجسم ساختن قدرت مطلق و  -2. اء دفن شدهيو اش شده ييايحفاظت از پادشاه موم -1: ه استدوگانه داشت

  . شيبه كمك حجم و صالبت خو يخداگونه و

 ياد ميخ مدون ين هنرمند تارياو به عنوان نخست بود كه از "وتبنهميا"ن هرم و ملحقاتش يا د آورندهيپد

  .پندارند يم يارتگاه درمانيك زيش، ين ساختمان را با معبدهايا يبعض. شود
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  از هرم زوسر ييمقطع و نما -3-2ر يتصو

  زهياهرام ثالثه ج -3- 1- 2

ا ي "چيمنكور"خفرن و ا ي "خفرع"ا خئوپس، ي "خوفو" يدر مصر سه هرم از فراعنه سلسله چهارم با نامها

، رمز و ي، علم پنهانيابد يداريزه قرار دارند مظهر پاين اهرام كه در منطقه جيا. نوس وجود دارديمركر

م در مدت .ق 2570دارد و در حدود  يمتر بلند 147هرم خوفو . بوده اند يو جادوگر يفنون، حكمت ازل

سال به  15م و در مدت .ق 2530و در حدود داشته  يمتر بلند 140هرم خفرن . سال ساخته شده است 20

سال ساخته  5م و در زمان .ق 2500در حدود  يمتر بلند 66چ با يت هرم منكوريده است و در نهاياتمام رس

  .شركت داشته اند به اجبار مردم يهرام، تمامدر ساخت ا. شده است

راهروها و  يبه استثنا كه نهاستن آين و بزرگتريكهنتر) خئوپس( وفزه، هرم خوياز اهرام سه گانه ج يكي

 شرفتهيپ يكه مطابق اصول ساختمان استبا سنگ آهك  ياز ساختمان ساز يكرين، توده غول پياتاقك تدف

در اثر  ييگو. ترند وموجود در كف و باالتر از آن، نسبتاً كوچك  يدرون يفضاها. در سقاره ساخته شده است

آمد و با  يل بدست ميشرق ن يسنگ آهك از صخره ها. ندجاد شده ايا يفشار تن ها سنگ در نقشه اصل

پس از آنكه سنگتراش ها كار تراش . شد يآن انتقال داده م يل، به ساحل غربيساالنه ن يانهاياستفاده از طغ

ند، آنها را با نهرم مشخص ك يهر قطعه سنگ را در بنا يجاآنكه  يرساندند برا يان ميدادن سنگها را به پا

از سنگ آهك  يهرم، با پوشش يسرانجام نما. گذاشتند يهم م يو رو هكرد يم يمت گذارمركب قرمز عال

انشان با يم يدند كه درزهايتراش يم ين سنگ ها را با چنان ظرافتيا. شد يده ميد رنگ، پوشيد و مرواريسف

صدها سال د كه پس از يتوان د يقله هرم خفرع را م ياز سنگها يهنوز هم تعداد. ص نبوديچشم قابل تشخ

  .برجا مانده اند آن هنوز يكندن و بردن سنگها

  

  

  

  

  

  

  

  
  و اهراميپالن و پرسپكت -3-3ر يتصو

 227 ن هرمياطول ضلع قاعده  :ددرك كر يخوباز ابعاد آن به  يبرخ يتوان از رو يعظمت هرم خوفو را م

ن را در يهكتار زم 5ش از يمتر است و قاعده اش ب 138اش  يمتر و ارتفاع كنون 217الش يمتر و طول هر 

هزار قطعه سنگ ساخته  300ون و يليم 2ن ساختمان از حدود يا ن زده شده است كهيتخم. برگرفته است

 يواريشود د ين مقدار سنگ ميك محاسبه، با ايبنابر . رسد يتن م 5/2ك به يشده كه وزن متوسط هر 

ت يموفق ين هرم، فقط به عظمت كار مهندسيا اما هنرسازندگان. جاد نموديا يكوتاه گرداگرد فرانسه كنون

و  ينين با كاركرد تدفين چنيكران آن كه ايتناسبها و ابهت ب يصور يشود، بلكه طراح يزشان محدود نميآم
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چهار گوشه هرم به . رديگ يز در برميرا ن دارد يهماهنگاش  ييايط جغرافيو با مح هاش سازگار بود يمذهب

ر يدر تصو. قبره و توده ساده سنگ برچشم انداز گسترده افق مسلط استچهار جهت قطب نماست و م يسو

ن، يباستان پس از مراسم تدف يايزده شده، مشخص شده است كه در دن يكه توسط دزدان باستان يينقب ها

افتند و ي ين وضع آگاهين از ايشينان هرم سازان پيجانش .گرفته است يآرامگاهها صورت مو غارت  يدزد

توان  يم وهرم خوف يعنيزه يج يانيبرجا مانده از هرم م ياياز بقا. ساختند يچكتر و كمتركو يهرم ها

  .كرد ياز اهرام را بازساز يمجموعه كامل

  

  

  

  

  

  

  

  
  ر داخل و خارج اهراميتصاو -3-4ر يتصو

ا يهرم  يال شرقير آن، نمارخانه متصل به يا زين در داخل يرم خوفو با اتاقك مخصوص تدفن مجموعه از هيا

پوشاك و خوراك و  يره و نگهداريذخ محل يمذهب ين ها و جشن هايآئ يها و اجرايم قربانيمحل تقد

ز يز خاكريدهل ،به دره معبد يده منتهيز سرپوشيراه خاكر ،ن هايظروف مورد استفاده در جشن ها و آئ

مجسمه . ل شده استيتشكمجسمه ابوالهول بزرگ  و ز مشرف به معبد خفرعيار راه خاكرسرپوشده در كن

 يسر ابوالهول را غالباً تجسم. ده شده بوديتراش يعيك صخره طبياز  بوده و نشانه بزرگداشت فرعون ابوالهول

در آن  يت خاصيفرد بوده و يعادش يه هايها و خطوط سا يبرجستگ يكرده اند، ول ياز چهره خفرع تلق

مانند است و  يب يجهان باستان يكره تراشيست از لحاظ اندازه مجسمه ابوالهول در پيص نيقابل تشخ

 يريهرم خوفو و هرم زوسر محل قرار گ ياز اختالفات مشخص در طراح يكي. متر دارد 20در حدود  يارتفاع

  . ن استياتاقك تدف

  

  

  

  

  

  
  

  

  مجسمه ابوالهول -3-5ر يتصو                                                               
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ن يكه در هرم زوسر اتاقك تدف يك مركز هرم قرار دارد درصورتينزد ين در نقطه ايو اتاقك تدفدر هرم خوف

از مصطبه  ياريبس كوچك و شمار يهرم ها يرا تعداد ياطراف سه هرم اصل. ن واقع شده استير زميدر ز

ه طرح مجتمع ن مجموعيدر ا. فراگرفته است ان بودهيوانيو د يخانواده شاه ياكه آرامگاه اعض يمصر يها

ك يهر  يكه در قسمت شرق ين معنيساده تر داده است، بد يبيخود را به ترت يافته مزار زوسر جايوحدت 

  .ده استيه گرديتعب ينيتدف ياز اهرام، معبد

  

  انهيم يدوره پادشاه يمعمار -3- 2

در  يو نا امن يك صد سال ناآرامينداران جاه طلب باعث يزم يالد، شورشهايسال قبل از م 2300حدود 

و  هدرتحد كگر ميوتب با اقتدار كامل توانست مصر را بار دهكام تبس به نام منتوحاز  يكيسرانجام . شد مصر

به  يديجد يسبك ها يرونق گرفت و در نقاش ين دوره هنر جواهرسازيدر ا. ديبخشرونق  رااقتصاد و هنر 

 يساخته شده در دل صخره ها يقبره هان مصر، ميدر سرزم ياسيس يها يبه دنبال ناآرام. وجود آمد

 يمربوط به دوره پادشاه ين بازمانده هاين و مشخص ترياز مهمتر كه شد يهرم ين مقبره هايجانش يسنگ

  .را برشمردحسن  يبن) يصخره ا( يتخته سنگ يتوان مقبره ها يانه ميم

  

  

    

    

  
  حسن ياز مقابر بن ييپالن، مقاطع و نما  - 3-6ر يتصو    

  

 يمقبره ها. متر ساخته شده است 6است كه به ارتفاع  "وتبهخنوم "ن مقابر مذبور، مقبره يسالمتر از يكي

با  اهرام از آنجا كه. دنديكهن گرد يمتعلق به پادشاه يهرم ين آرامگاههايشتر موارد جانشيدر ب يصخره ا

جاد يان به فكر ايمصر ،دگرفتن يمورد دستبرد دزدان هم قرار م يو از طرف شدند ينه فراوان ساخته ميهز

ستون دار  يك سرسرايشان ين مقبره ها كه در جلويا. افتادنددر نقاط دوردست و در صخره ها  يمقابر سنگ

ز، تاالر يدهل يشدند و شامل بخش ها يمصر محسوب م يمعمار ياديبن يگرفت واحدها يكوتاه قرار م

  .بودند ستوندار و اتاقك مقدس

سقف  يدر نگهدار يچگونه نقشيشود كه ه يده ميدر داخل تاالر د يير ستونهادر داخل تاالر مقبره مزبو

وار مقبره همانند گذشته با يد. باشند يموسته با بافت صخره يپ يسرسرا بخش يندارند، بلكه مانند ستونها

  .ن شده استيباً مشابه تزئيتقر ين با موضوعاتيبرجسته رنگ يو نقشها يانواع نقاش

  وتبهمعبد منتو -3- 1-2

در  هوتبمانده، معبد و مقبره منتو يبه جا) م.ق 2056(انه يم يكه از دوران پادشاه يياز بناها يكي

و  يرا با معمار يزيجان انگيب موفق و هيشده و ترك ساختهن مجموعه در دامنه كوه يا. است يرالبحريد
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 يپشت ياط داخليح اط محاصره شده است كهين مرقد توسط سه حيسه طرف ا. است عت بوجود آوردهيطب

  .ن قسمت در دل كوه كنده شده استيشود كه در واقع ا يم يفرعون و دخترانش منته يبه مرقد اصل

در وسط  شده و گر متصليكديبدار به يش يله معبريبه وس يستوندار جانب يسطوح تراس ها با راهروها

محل دفن فرعون در خارج از  .از مقبره قرار دارد يبه عنوان نشان يهرم كوچك سنگ زين ييتراس باال

ستوندار  ين و تاالرهايشيم دوره پااز عظمت اهر يبين معبد تركيا. داده شده بود يمجموعه در دل كوه جا

  .باشد يمچند طبقه 

  

  ديجد يدوره پادشاه يمعمار -3- 3

از آنها در  يكيبودند را آغاز كردند و  يياياالصل و آس يكسوسها كه ساميه هيامرا و شاهزادگان تب مبارزه عل

 ين امپراطوريا. س كنديرون رانده و سلسله هجدهم را تأسيم توانست آن ها را از مصر ب.ق 1580سال 

خ هنر يدر تار .رود يبه شمار مخ مصر يتار ين دوره هايتب بود كه از مهمتر ين امپراطوريد، دوميجد

ات يوه ها و خصوصيانواع گوناگون شد شامل يجد يهنر پادشاه": ميخوان ين دوره مينسن درباره هنر ااج

م و ستمگرانه يسج يره كننده و از عظمت طلبيخ يخ زده گرفته تا نوآوريخشك و  ياز محافظه كار. بود

 يتوان با انتـخاب چنـد نمونه برجسته از بناها يـچ وجـه نمـيبه ه. ـف و ماهـرانهيظـر ينتـكاريگرفتـه تا ز

به  يمختلط و متنوع يآنچنان از رشته ها آن را تار و پوديكرد، ز يمعرف يكلبه طور  ن دوران آنرايامانده يباق

آن  يات هنريه خصوصينشان كل ين كردن هر دسته محدود از آثار آن دوران برايوجود آمده است كه دستچ

و معبد جزء دوم را  يمقبره در آن ركن اساس يمصر كه دوران يمذهب يمعمار". دينما يخود سرانه م يكار

كهن را  يپادشاه ين بناهايراترين و گيم ترياگر عظ. ده شديكش يمعبد محور سمت شت، رفته رفته بهدا

ن دوره اشراف و يدر ا. توان از معابد با شكوه آن نام برد يد ميجد يم، در دوره پادشاهيآن بدان يهرم ها

غرب  يا از دل صـخره هان خود ريتدف يا اتاقكهايانه، مرقدها يم ياز سنت پادشاه يرويپادشاهان به پ

  .سوت اشاره كرد حتشپتوان به مقبره  ين مقبره ها مياز جمله ا. آورند يل درميرودخانه ن

  سوت  حتشپمقبره  -3- 1-3

از ن بنا يا. م ساخته شده است.ق 1500در سال  يرالبحرين نام بوده و در ديبه هم ين بنا متعلق به ملكه ايا

. ه استديگر اهدا گرديد يو چند خدا "آمون"د است كه به يجد يادشاهپ ين آثار معماريجمله برجسته تر

ده و با يرامپ مانند به هم مرتبط گرد ييباال كه توسط گذرگاهها يتند به سو يبيع با شياط وسيسه ح

كه در دل  يقكاا اتيقدس االقداس  يپرستنده را به سو ،گر مجزا شده انديكدياز  يطوالن ييرشته ستونها

 ين بنا از سـطح كـف دره تا سه طبقه ستـوندار با خرپشته هايا. دنكن يم تيهداشده است سنـگ حفر 

 يعمودبلند  يسنگها وت شده ين معبد رعايد كامالً در ايتناسب د. ن به باال قد برافراشته استيياز پا ياتصال

 يان ساخته اش الگوك با تقارن انسيا روشن و تاريد ياه و سفيرنگ س يها و توال يون بندـست ،يو افق

پخ دار  يك شانزده ضلعيا به صورت ي وا چهارگوش يتك تك ستون ها كه . كند يباال را تكرار م يصخره ا

ن يا درـكره نقش برجسـته يپ 200 حدود آورند يد ميگر پديكديبا  يهنر ييده شده اند، تناسب فضايتراش

  . معبـد ساختـه شده بود
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  سوت حتشپمقبره  -3-7ر يتصو

  

 زياكنون نوارها را پوشانده بودند كه يره كننده سراسر ديدرخشان و خ يم برجسته با رنگهاين ينقش ها

بزرگ  يو كارها يش تولد تاجگذاريموضوع نقش برجسته ها عبارت بود از نما. باشد يمآن موجود  يايبقا

ند از ه ابود يينبوده بلكه باغهاخشك  يينهايامروز قطعه زم انندمعبد م يحال يهايمهتاب. حتشب سوت

ن يا. به همراه آورده بود "پونت"ن دور افتاده يبه سرزم ياب كه ملكه در لشكركشياهان نايدرخت كندر و گ

 يـكريـنات پيدر تزئ يانين واقعـه به طرز نمـايسـرخ واقع شده بود و شـرح ا ياين در ساحل دريرزمس

  .خورد يمعبد به چشـم م

  

  

  

    

  

  

  
  سوت حتشپمعبد  ينقش برجسته ها  - 3-8ر يتصو      

  

  رامسس يمعبد صخره ا -3-3- 2

س يش خود چهار تنديستا يبرا كه ن فرعون بزرگ و جنگاور مصر استين معبد متعلق به رامسس آخريا

 يات فدايس ها ظرافت و جزئين تنديدر ا. معبد ساخته است يدر نما را شده غول آسا از خود يه سازيشب

 يكره ها در دو سويپ وز اجرا شده ياس در داخل معبد نيمق ين بزرگيا. دن اندازه ها شده استبزرگتر ش

در تحمل فشار  يچ نقشيه شده،ده يموجود تراش يستون ها از دل صخره هاقرار گرفته وك معبد يداالن بار

از ن بنا ير اد. تندـن هسـحس يده در مقابر بنـاخته شـس ين ستون ها مشابه ستون هايا .سقف ندارند
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بر ساخت  يش درآمديتوان آن را پ يستون استفاده شده است كه م شكلمرد و زن به  يهاكره يپ

  . ونان دانستي يدر معمار) يستون يكره هايپ(دها ياتيكار

  

  

  

  

  

  

  

  
  مقبره رامسس دوم -3-9ر يتصو                                                               

  

  معبد القصر -3-3- 3

ل كرد و يرودخانه ن ين معبد در تب در آن سويم شروع به ساخت ا.ق 1390وتپ سوم در حدود سال نهآم

  .قت آمون و همسرش نمودوآن را 

دو بارو در دو طرف دروازه قرار  مانندب كه يار يم با برهايوار جسيا عبارت است از دو دبن يرونيب ينما

اط يدر نقشه شكل ح. دنگرد يمتصل م يداخلاط يشود كه به ح يفته ما سردر گيمدخل  هابه آن وگرفته 

شده در دوران  يخواست آن قسمت را به معبد طراح يكه ميرا رامسس دوم هنگامياست، ز يذوذنقه ا

ل ير رودخانه نير داد تا آن را هم جهت با مسييتغ ياط را اندكيمحور ح ،ديافزايآمنحوتپ سوم ب يپادشاه

 ،آن يدر انتها ود نكن يت مياط دوم هدايم كه ما را به حيشو يم يستوندار يوارد تاالرها تدادر اب. قرار دهد

ك رشته تاالرها و يشامل  معبد. ميرس يمعبد م يقرار دارد كه پس از عبور از آن به بنا يگريتاالر ستوندار د

است مربع با  ياس را كه اتاقو قدس االقد بدنبال هم قرار گرفته اندمتقارن  بصورت است كه يينمازخانه ها

محصور شده تا راه  ييوارهاين مجموعه درون ديا .داده اند يچهار ستون در چهار گوشه اش، در پناه خود جا

  .سد كرده باشدرا رون يب يايورود به دن

  

  

  

  

  

  
  پالن معبد القصر -3-10ر يتصو
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در كنار هم قرار  يا فاصله كماست كه ب ن هااز ستو يگلـجن به شـكل ك ويمحوطه درون پرستشگاه تار

جاد حداكثر يا يبرا يمعمار مصر. سقف را بر رأس خود نگه دارند يسنگ يرهايتتا بتوانند  گرفته اند

  .رسد يبه نظر مز يننده رعب انگيب ديدد قطور ساخته است كه در يش از آنچه باياستحكام، ستونها را ب

 200وه در فاصله يده شده و به شهر طيقاهره بر ين معبد از معادن شمال شرقيشكل ا يهرم يستون ها

  .استشده انتقال داده  يلومتريك

  نكرمعبد آمون رع ك - 4-3-3

 يتاالرها ،با داشتن حجم بزرگ كه معبد آمون رع كرنك است يسردر دار مصر ين معبدهاياز بزرگتر يكي

گرفته  آن صورت يرو يازسازب يمختلف يدر دوره هابوده و رواق دار درخور توجه  ياطهايستوندار و ح

در تاالر . است يچنـد دوره ساختـمان ياز آثار معـمار يمجموعه ان معبد يتوان گفت ا يمدر واقع  .است

ن يا. شود يده ميد )يزنگوله ا( يو كاسه ا يغنچه ا با دو نوع سرستون ييمعبد ستون هان يستـوندار ا

. آنها صورت گرفته است يرو ينات فوق العاده اييتز يتند ولن تاالر هسيا يستونها با آنكه از اركان ساختمان

معبد در  يستونها. شده است چكمختلف  يبا مضمون ها يافق ينوارها ،فيبدنه ستونها بصورت رد يرو

 بودهبلندتر  ياز كنار يانيم يف ستونهايستوندار رد يدر تاالرها. قطر دارندمتر  5/6متر و در باال  20ن ييپا

ن تاالر يا. شـود يه ميتعبـ در آنجا ييو پنجره ها شدهمرتفـع تر  يسقف تاالر در بخش مركزجه يو در نت

  .از تخته سنگ دارد يض سقفيستـوندار و عـر

 ياز خشت و چوب و ن ييكه در آغاز با ساختمان ها يمصر ين نكته اشاره كرد كه معماريد به ايان بايدر پا

 يبا سنگها ييل به ساختمان هايتبد هوتبنميد بعد از ظهور ايگرد يگر برپا مياز مصالح سبك د يو پاره ا

شدند كه همه  يشه در درون جرز كار گذاشته ميبه انواع مختلف هم ييل پاهايده شد كه در آنها پيتراش

شدند تا استحكام آن را  ينصب م يخشت يوارهايان ديكه م يچوب يرهايا تي ين ياست از دسته ها يادگاري

بوده و  يشتر جرميب يمصر يجه گرفت كه معماريتوان نت يبراساس تمام موارد گفته شده م .ش دهنديافزا

  .دهد ينشان م يشتريب ، به فرم و جرم توجهيتوجه به فضاساز يبه جا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  آشنايي با معماري جهان                                                                            دكتر ليتكوهي  
 دانشگاه پيام نور      

 

٣� 
 

  ياژه ا يتمدن ها يمعمار : فصل چهارم

  

به حساب ونان يه گذار تمدن ياشود و در واقع پ يشناخته م يين تمدن اروپاـيبه عنوان اول يدن اژه اـتم

از خاك اروپا  ين نقطه ايم، نخستيش برويترانه پيمد يايشمال در يل به سوين ياگر از كنار دلتا. ديآ يم

تمدن اژه  يره كرت مركز باستانيجز. ره كرت استيجز يشود، گوشه شرق يدگانمان ظاهر ميكه در برابر د

به گروه پراكنده  رهيدن به جزيقبل از رس. خاص داشته است يتيوقعم يو فرهنگ يبوده و از لحاظ بازرگان يا

اژه گرد  يايان دريدر م يره ايدا مانند، كه ميخور يبرم) كوكالدس(كالد ير كوچك موسوم به سياز جزا يا

عموم  هسـت، بلكه بين ييايجغراف يصرفاً اصطـالح "ياژه ا"از نظر باستـان شنـاسان واژه . هم قرار گرفته اند

د يپد )يونانيش تمدن خاص يـدايـش از پيپ(ـالد يسـوم و دوم قبل از م يهزاره ها يكه ط يين هاتمد

  .شود يآمده اند اطالق م

  :بوده اندز يگر متمايكديك، از ينزد يشباهتهان يكه در ع باشند يم مين تمدن ها به سه گروه قابل تقسيا

نوس گرفته يمعروفش م ينام پادشاه افسانه او از  هره كرت بوديمربوط به خود جز :ينوسيفرهنگ م - 1

  .شده است

  .ه استونان بوديان كرت و ير ميمربوط به جزا :يكالديفرهنگ س - 2

  .ه استونان بودي ين اصليمربوط به سرزم :)يسنيم( يفرهنگ هالس - 3

ن يم شده و بزرگتريتقس) ديجد(ن يانه و پسيو م) كهن(ن يشيك به سه دوره پين فرهنگ ها هر يا

  .بوده است) ديجد(ن يانه و سراسر دوره پسيدوره م يآنان متعلق به انتها يهنر يشرفتهايپ

  

  ينوسيو تمدن م يمعمار - 1-4

خاص آن كه باعث  يژگيشناخته شده است و و ياژه ا ياين تمدن دنيزترين و شگفت انگيتر ين تمدن غنيا

  .آن است يوستگيام و پشود، فقدان دو يانه ميونان و خاورميتفاوت آن با تمدن مصر و 

  كهن ينوسيدوره م - 1-1-4

 يينه و تكه هايسفال يتنها تعداد ن دورهيكه از ا .شود يز گفته ميـش از كاخ ها نين دوره، دوره پيبه ا

 ياديار زيكهن، مقدار بس ينوسيدر عصر م يهنر اژه ا يده هاين آفريبرجسته تر. مانده اسـت يس برجايتند

هستند كه  يبرهنه در حالتزنان  كره ها،ين پيا شتريب. كالد استير سين از جزايمركوچك اندام مر يكرهايپ

ان داد و يا با مصريق دريها از طر ينوسين دوره ميدر ا. هم گذاشته اند يه شكم رويشان را در ناحيدستها

  .كردند يستد م

  انهيم ينوسيدوره م -4- 1- 2

 يره كرت، ساختمان سازيدر جز. شود يآغاز مم .ق 2000كهن در حدود  ين دوره با ساخت كاخ هايا

 يشهرها. در آن چندان مورد توجه نبوده اند شگاه هاياين آرامگاهها وو  هبود يشتر متوجه كاخ سازيب

مكرر  يم در اثر زلزله ها.ق 1700در حدود سال  كه. شدند ين كاخ ها ساخته ميز گرداگرد همين يسلطنت
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 يجهت مقابله با دشمنان به چشم نم ين دوره استحكاماتيه كرت در اريدر جز. نابود شده اندن كاخها يا

 .ره بوده استيدار در جزيا صلح پايكرت و  ييايدر يروين يل قدرت باالين امر به دليخورده است كه ا

  )ديجد(ن يپس ينوسيدوره م -4- 1- 3

 يبا بازسازم .ق 1500تا  1600 يسالها فاصلهدر  شود يز گفته ميكرت ن ييكه به آن عصر طال ن دورهيا

ساختند بزرگ و  يپادشاهان م يكه برا ييكاخ ها. افتيم ادامه .ق 1400و تا سال  آغازكهن  يكاخ ها

ان يمانند فرمانروا زين يپادشاهان كرت. ش، جشن و مسابقه داشتندينما يفراوان برا ياط هايو ح راحت بوده

ن و ن شاهزادگان و قصر آنها مانند فرعويت كه ان تفاويهم بوده اند با ا يگر تمدن ها رهبران مذهبيد

از جمله . له خود قطع نكرده بودنديرابطه خود را با گذشته قب يو به طور كل نبوده ير قابل دسترسيمكانش غ

  .ستوس اشاره كرديو كاخ فا) نوسوس(ا، كاخ كنسوس يتوان به كاخ مل ين دوره ميا يكاخ ها

  ايكاخ مل -1-4- 1-3

. كرد ين كاخ شهر كرت معرفيتوان به عنوان اول ين كاخ را ميا

ل شـكل ساختـه ياط مسـتطيك حيرامون ين مجموعه بنا در پيا

. است بوده مجموعه يريشكل گ ياط المان اسـاسيشده و ح

بوده است كه  آگورابه نام  ييفضا ن كاخ ها وجوديخاص ا يژگيو

كه  است ياطيآگورا ح. شود يده نمين دين النهريب يدر كاخ ها

گرفتند و همان عملكرد  يقصر در اطراف آن شكل م يبناها

 ،شينما يبرا يآنها داشته و محل يستم اجتماعيدان را در سيم

  .بوده است... ورزش و
  

  ايپالن كاخ مل -4-1ر يتصو                                                     

  كاخ كنوسوس -3-1-4- 2

 يتپه ا يفاقد نقشه كه بر رو يساختمان. است ينوسيم ين كاخهايبزرگتراز  يكي) نوسوس(كاخ كنوسوس 

ل شكل كه تمام ياط بزرگ مستطين حيزم. ز ساخته شده بوديك دشت حاصلخي يكم ارتفاع در انتها

وه حلقه زدن ساختمانها يش. ح شده بوديكاخ گرداگرد آن ساخته شده اند، در زمان كاخ كهن تسط يواحدها

 ين هسته مركزيبلكه چند ه نشده بود،يش تهيشاپين دارد كه نقشه اش پيت از ايحكا اطيح به دور

ن يدوم. فا كرده استيرا ا ياط مزبور نقش عامل سازمان دهنده اصليهمراه با هم رشد كرده و ح يساختمان

 يهااتاق كه اطيح يدر ضلع غرب يجنوب -يك داالن شمالي :بوده اند يطوالنعامل سازمان دهنده، دو داالن 

ك داالن ي و كرده است يشراب، غالت، روغن و عسل جدا م يره سازيذخ يفات را از انبارهايو تشر يادار

را از ) جنوب( ييرايپذ يمخصوص شاه و ملكه و تاالرها يتاالرها اط كهيح يدر ضلع شرق يغرب يشرق

ا ي "دانيم"، مجتمع كل يدر گوشه شمال غرب. كرده است يجدا م) شمال(شخدمتها يكارگران و پ ياتاقها

مشابه آن بعد  يونان در دوره هاي متأخرتر يهادر تئاتر قابل نشستن وجود دارد كه يمحوطه تئاتر با پله ها

، ياط مركزياست كه همچون ح يياما از جمله فضاست ين محوطه روشن نيهدف از ساختن ا. شود يده ميد

ن ييان با آيونانين كاخ در نظر يا ياختماننقشه س يدگيچيپ. شود يم دهيدز يكرت ن يگر كاخهايدر د
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 به واسطه داشتنن كاخ يا ساختست كه 

فاضالب از  يبرا ير كاخ، شبكه كارآمد

ن يتر ياز بهداشت يكيكه كنوسوس 

مانده  يتا امروز باق آن يره هااز خمـ

. نده او دراز داشت يسنگ يز چالها

 آنكه داخل انبارها خنك بماند يز برا

 يوارهايكاخ د يشتر بخشهايدر ب. 

ه ـشد، ساخت يته مـكه در داخل مالت كار گذاش

ساختمان و دورتادور  يساختن گوشه ها

آن ساخته شده بودند،  يو هواكشها

مشخص كننده  يها يژگياز و. رساندند

 يشكل و بالشتك يازيپ يشدند، سر ستونها

كه  يمدرك معتبر. ه استشدن تنه ستون در سمت قاعده و پهن تر شدنش در رأس بود

 زين سن ويران در ميآن در دروازه ش

وجود داشت  يكاخ كنوسوس طغار

توان به شهر  يماز آنها ند كه ن وجود داشته ا

اه دماغه، يس يهايهمواره از لنگرگاهش كشت

 بوده ينوسيكرت در عصر م يتجارت جنوب
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احتماالً افسانه  .تبط بوده استمر هرواج داشت آنجاپرستش تبر دو سر كه در 

ست كه ين يديترد. گرفته است نشأت ن جايكرت از هم

ر كاخ، شبكه كارآمديدر ز. شكل گرفته است يلبو راحت ط يقه تجمل طلب

كه كنوسوس  شود يداده ماحتمال  ن علتيو به همساخته شده 

  .ستم بوده باشديش از سده ب

از خمـ يكه تعـداد يشـمال غرب يدر انبـارها حتاجيما

ز چالهايه نيبق و از اتاقها صاف بود يكف بعض. ش گذشته شده است

ز براين انبارها نيا يسقفها يو به احتمال قو هم بود

. پوشانده اند يبا خاك مز ينرا  يسنگ يبنا يرو شدند و

كه در داخل مالت كار گذاش يده اـينتراش يگهاـكه از سن ردوجود دا

ساختن گوشه ها يتمام تراش، برا يا قالب سنگهايده ياز سنگ تراش

  . ه استشد يپنجره استفاده م

و هواكشها ييروشنا دور تا دورداشت كه  يداخل ين كاخ سه طبقه با پلكانها

رساندند يالزم را به درون كاخ م يمزبور نور و هوا ي

شدند، سر ستونها يبا سنگ بازسازها  بعد وكه در آغاز از چوب 

شدن تنه ستون در سمت قاعده و پهن تر شدنش در رأس بود

آن در دروازه ش يت مركزيها بود، موقعيكرت يبرا ها ن ستونيا 

كاخ كنوسوس طغار ينيياز دو طبقه پا يكيدور قاعده ستون در  ت است كه دور تا

  .رفته است يبه كار م

            

  پالن كاخ كنوسوس -4-2ر يتصو                     

  ستوس

ن وجود داشته اين سرزميدر ا يمتعدد يشهرها ا و كنوسوس

همواره از لنگرگاهش كشت"ره اشاره كرد كه به قول هومر، يجز يساحل جنوب

تجارت جنوبو  يگاه بازرگانيپا ن شهريا "روند يباد و موج به مصر م
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پرستش تبر دو سر كه در 

كرت از هم) رنتيالب( "خم

قه تجمل طلبيثروت و سل

ساخته شده  يسفال يلوله ها

ش از سده بيجهان تا پ يشهرها

ما يـره سـازيروش ذخ

ش گذشته شده استياند، به نما

م بوديار ضخيوارها بسيد

شدند و يم ساخته ميضخ

وجود دا يقطور يسنگ

از سنگ تراش. شدند يم

پنجره استفاده مدر و  يچهارچوب ها

ن كاخ سه طبقه با پلكانهايا

يها و هواكشهاييروشنا

كه در آغاز از چوب  ينوسيم يستونها

شدن تنه ستون در سمت قاعده و پهن تر شدنش در رأس بود يوه مخروطيو ش

 يت مذهبيدال بر اهم

ت است كه دور تاين واقعيا

به كار م يزيساغر ر يكه برا

  

  

  

  

  

  
          

                     

  

ستوسيكاخ فا -3-1-4- 3

ا و كنوسوسيعالوه بر مل

ساحل جنوبستوس در يفا

باد و موج به مصر م يرويبه ن

  .است
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 يم يكنوسوس برابر يش با تاالرها و قصرهايتاالرها و محوطه ها و شتهعرض دا متر 15حدود پلكان آن 

ا بارگاه آن، با ي يتاالر مركز ومتر مربع  يبه مساحت نهصد و س يآن چهار گوشه ا ياط مركزيح. كند

تبر "االر بزرگ ست و هشتاد متر مربع وسعت، از تيدو

  . است تخت بزرگتريدر پا "دودم

سه گانه مشروحه  يهاكرت صرفاً به كاخ يآثار معمار

 قابل توجهاز آثار  يكيشود  يفوق منحصر نم

ر يگاه اماقامتاست كه باستان شناسان آن را  "اداياتريهاگ"

 يغربشمال  يلومتريدر سه ك دانند و يم ستوسيفا

ره هم يجز يدر بخش جنوب. است شده ستوس واقعيفا

و  "زاكرو": وجود دارد از جمله يآباد فراوان ينواح

كه  "كاسترويپاال"ل ياز قب يمسكون يو نواح "سموخلو"

 ستميسيو داراكه سنگفرش شده  آن يابان اصليخ

كه در دو طرف آن  عيوسمناسب و منازل  يفاضالب

            .نايمثل گور يز مراكز صنعتيو ن.باشد يابان ميخ
  توسيپالن كاخ فاس -4-3ر يتصو                                                                                    

                       

  يكالديو تمدن س يمعمار -4- 2

اژه گرد هم قرار  يايان دريدر م يره ايكه چون دا باشند يمر كوچك ياز جزا يگروه پراكنده اكالد يس

. شده است شتهنها گذاره، بر آيدا يكوكلوس به معن يونانيكالد از واژه ين جهت نام سيگرفته اند و به هم

محقر و  يكالد سكونت داشتند به جز مقابر سنگير سيم در جزا.ق 1100تا  2600 يان سال هايكه م يمردم

  .گذارده اند ياز خود بر جا يكمتر اثرمانند بت  يكره هايپ

  

  )ينسيم( يو تمدن هالس يمعمار -4- 3

ونان، ين يسرزم يواحل جنوب شرقم در س.ق 1100-1600ن حدود يپس يهمزمان با دوران تمدن هالس

. ه استوجود داشت ره كرت بودند،يجز ينوسيم يجامعه ها هيشب ياديزكه از جهات  يكوچك يجامعه ها

ن سين آنها ميگرفت و چون نام مهمتر يمشـكل كاخ ها  يز به دور هسته مركزيا قرارگاه ها نين جوامع يا

، بود ينوسيه هنر ميدر ابتدا از آثار به دست آمده كه شب .نام گرفتندان ينسيم هيبود، ساكنان تمام آن ناح

كه  مشخص شده استاما امروزه . ندان كوچ كرده ياز كرت به آن سرزمن افراد ياشد كه  يتصور م نطوريا

  .ن شدندين سرزميم وارد ا.پس از هزاره دوم ق يبوده اند كه كم يونانيل ين قبايان از بازماندگان نخستآن

 "يدور"م اقوا يهجوم ها يد در كرت همزمان است وليجد يها با دوره كاخها ينسيتدار ماوج قدرت و اق

دژ سازانه  يش معماريدايها، پيآنها بر خالف كرت كه ديد، باعث گرديها انجام ينسيم يكه سرانجام به نابود

به دست ونان ي ين اصليمستحكم سرزم يم ارگها.ق 1200باً در يتقر. نديك ضرورت مبدل نمايرا به 

  .مهاجمان نابود شدند
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در  يگريبزرگ د يكاخها يايونان بوده باشد، بقاين يسرزم ين مركز فرهنگسيرسد م يبا آنكه به نظر م

ن يراترين و گيتراما سالم . كشف شده است "ولكوسيا"و  "آرن" ، "اورخومنوس" ، "پولوس" ، "ويواف"

ن دو يا. ن بدست آمده استسيم "رونزيت"تحكم مس يهستند كه از كاخها يآثار ينسيم يمعمار يايبقا

م .ق 1200و  1250 يو در فاصله سالها م ساخته شده.ق 1400ن در حدود يپس ينسيكاخ در آغاز دوره م

  .ندشدنابود 

  )رونسيت(رونز يارگ ت -4- 1-3

ن احتماالً سيرونز و شهر ميارگ ت

. بوده اند يت واحديحت حاكمت

هر ش يلومتريك 15رونز در فاصله يت

به  ،ن قرار دارد و در كتاب هومرسيم

به عنوان زادگاه  واريرونز صد دينام ت

اح ياس سيانپارس .آمده است هركول

رونس را يت ،ونانيس يو سفرنامه نو

  رونزيپالن ارگ ت - 4- 4تصوير                                  . ف كرده استيتوص ييبه اندازه اهرام مصر جالب و تماشا

. محصور بودند يقطور يوارهاين هر دو در داخل دسيرونز و ميه اما تس فاقد هر گونه حصار بودكاخ كنوسو

 يمتر م 17وارها به ين ديارتفاع ا يرانيو پس از قرن ها و شتهمتر ضخامت دا 14ن سيم يدفاع يحصارها

 يد ارگ از رورس يبه نظر م بوده متر 7و ارتفاع آن حدود  همتر ضخامت داشت 18رونز يت يحصارها. رسد

 يدر پالن ها يو آشفتگ ينظم ينوس كه بيساخته شده است، بر خالف كاخ م يا ن شدهييش تعينقشه از پ

ن معابد ياز نخست يسه اتاقه در قلب ساختمان و مركز ارگ تجسم يتاالر بارگاه با نقشه ا.شود يده ميآن د

سقف  ينگهدار يچهار ستون برا و در وسط يل شكل با آتشدانين تاالر مستطيا. ونان استيك يكالس

وارها ين ديان اياز م يده ساخته شده و گاهينتراش يرونز از سنگ هايمحكم ت يوارهايد .ساخته شده بود

 يشيا نماي يفاتيا راه تشريوار ياز شبكه د يبه عنوان بخش ن عبور داده شده كه احتماالًيسنگ چ يداالن ها

  .شد يم يكاخ منته يا اتاق اصليتاالر بارگاه  ز بهيدهل اي يك هشتيق ياست كه از طر كاربرد داشته

  )م.ق 1300(ران يدروازه ش - 3-4- 2

وار يك ديله ين است كه از سمت چپ به وسسيدژ م يروني، دروازه بن دروازهيا

و از  هشد يبرجسته حفاظت م يدو پهلو يك بارويله يو از سمت راست به وس

. آنها ساخته شده است يبر رو يفقك حمال ايبا  يم عموديسنگ عظ هدو تك

 يد و روزنه اـنيآ يسته در مـك طاق برجيسنگ به صورت  يفوقان يف هايرد

و فشار قطعات  ينيآورند كه باعث كاسته شدن سنگ يد مـيپد شـكل يلثـمث

پر شده كه  يتاق نما با قطعه سنگ يفضا. شود يم يبر سنگ حمال افق ييباال

مقدس  احتماالً(ك ستون ي ير دو سور دينقش برجسته دو ش آن يرو

  رانيدروازه ش - 4-5ر يتصو       خود را بر  يكه پا يحالدر ستاده، يهم ا يشده كه در روبرو يحكاك) ينوسيم



  آشنايي با معماري جهان                                                                            دكتر ليتكوهي  
 دانشگاه پيام نور    

                           ن است كهيرها نشانگر اين شيگردن و نبود سر ا

بدنه نصب شده  يا از فلز به صورت جداگانه ساخته شده و بر رو

ها  ينسيم .كند يدا ميپ نين النهر

 يسنگ ياتاق ها بعد در يمق و ك

گنج خانه آترئوس  ين مقابر النه زنبور

را او گمان يز. ن بنا داده شده است

 "آگاممنون"آترئوس پدر  يمخزن كنجها

واقع  يعيك تپه طبيمزبور در دل 

ا گنبد ي يره ايك دااتاق يشكل النه زنبور

جالب  يوه ايش به د آمده است ويمدور پد

ر ـمت 12به  يونـونه كنـش در نم

ش از ساخته يدر كل جهان باستان تا پ

الد يش از ميپ 1250تا  1300 يآترئوس در سال ها

ر يت يها با سبك كردن بار رو يني

ه يستم پاين سيقت ايدو ستون را آسانتر نموده و در حق

  . رود ي

اما مشخص است كه هر كاخ مانند 

ان يست كه كدام خدايبه طور قطع مشخص ن

  )مقبره تئولوس
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گردن و نبود سر ا يموجود در رو يسوراخ ها 

ا از فلز به صورت جداگانه ساخته شده و بر رويران از تكه سنگ و ي

ن النهريبا هنر ب يخاص يكيسردرها نزد يرها بر روين نوع ش

ق و كيعم ياستوانه ا يم به دفن مردگانشان در مقبره ها

ن مقابر النه زنبورين نمونه ايبهتر. پرداخته اند) ييكندو يمقبره ها

  )مقبره تئولوس(گنج خانه آترئوس 

ن بنا داده شده استيمان به اشتباه به اـيخ شليبه نام هانر ياست كه توسط شخص

مخزن كنجها ،مشابه ياز بناها يان گروهيپرشكوه مزبور، در م

مزبور در دل  يبنا .شدند يشد كه قبالً ساخته م ين مقابريگز

شكل النه زنبور. بنام دوموس است يطوالن يآن از گذرگاه

مدور پد يش آمده سنگ بر قاعده ايپ يدن رجهاي

ش در نمـته كه ارتفاعـمرتفع گش يد آمدن گنبديث پدـباع

در كل جهان باستان تا پ يداخل يرهاين ساختمان بدون استفاده از ت

آترئوس در سال ها يبنا. سال بعد بود 1500 در شدن معبد پانتئون روم

يمس. ت استيليستم تريها، تكامل س ينسيم يت در معمار

دو ستون را آسانتر نموده و در حق يه بار رويشكل، عمل تخل ي

يونان به شمار مي ياست كه عالمت مشخصه معمار ي

اما مشخص است كه هر كاخ مانند . نمانده است يبه جا ياگر هم وجود داشته، اثر ي

به طور قطع مشخص ن يول. بوده است يمحراب كوچك يدارا ي

  .شده اند ين محراب ها پرستش م

  

مقبره تئولوس(پالن، نما و مقطع گنج خانه آترئوس  -4-6ر يتصو
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 .نهاده اندقاعده آن 

يسر ش يوبه احتمال ق

ن نوع شياقرار دادن . بودند

م به دفن مردگانشان در مقبره ها.ق 1600در حدود 

مقبره ها(شكل  يمخروط

  . است

گنج خانه آترئوس  - 3-4- 3

است كه توسط شخص ين ناميا

پرشكوه مزبور، در م يبناكه  هكرد يم

گزين بنا جايا. استبوده 

آن از گذرگاه يشده و راه ورود

يهم چ ي، با روينيتدف

باع ،وارها جا گرفتهيبر د

ن ساختمان بدون استفاده از تين بزرگتريا. رسد يم

شدن معبد پانتئون روم

  .ساخته شده است

ت در معمارينكته حائز اهم

يمثلث يجاد روزانه ايو ا

يوناني ييهايفرم سنتور

ينسيمعابد م ياز معمار

ينوسيم يساختمان ها

ن محراب ها پرستش ميدر ا يو به چه صورت
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  هند يمعمار : فصل پنجم

  

سه  منطقه مشخص . شود يا متصل ميقاره آس ين اصليزمبه سر يشمال يشبه قاره هند، كه در مرزها

، منطقه قرار دارد انيخدا يسنت يا، مأوايماليم هيعظ يكه در آن كوهها يشمال شرق: دارد ييايجغراف

 و اند قرار گرفتهسند و گنگ  يا، كه در آن دره هايمااليه يو جنوب كوهها يز واقع در شمال غربيحاصلخ

 يمجزا م يشمال يله كوهها و جنگلها از رودهايكه به وس يريگرمس يالت هاره هند مركب از فيشبه جز

م ياز اقل و يدائم يخچال هايتا برف و  يريگرمس ي، از گرمايمين اختالفات اقليدترين مناطق شديدر ا. شود

  .خورد يساالنه در جهان به چشم م ين بارانهاين تريتا سنگ يابانيب

. دره سند متمركز شده بود يايالد، در اطراف بخش عليش از ميسوم پ ن فرهنگ بزرگ هند در هزارهينخست

هنر هند تا ورود اقوام . ن فرهنگ بوديگسترش ا ي، از مناطق اصليموهنجودارو و هاراپا در پاكستان امروز

ان را كه در يائيآر يهجوم هانمود و  يشرفت قابل توجهيرا پ گوناگون ينه هاين در زميبه آن سرزم ييايآر

چون دره سند  .دانست توان علت بروز گسست در هنر هند يم را الد آغاز شديش از ميسال پ 1800ود حد

كف و  يجرز و بدنه خانه ها و از چوب برا يانبوه بود، لذا از خشت پخته برا ينگلهاآب فراوان و ج يدارا

  .شد يپلكان و بام استفاده م

  

  موهنجودارو شهر - 1-5

 يايبقا استان وجود دارد كه از جمله آنهادوران ب ياز معمار ييايتان آثار و بقاموهنجودارو در كشور پاكس

ن اثر يا. است شده واقع يشمال كراچ يلومتريك 400شهر در  نيا يرانه هايو. موهنجودارو ستشهر 

. الت سند پاكستان شكوفا شديش در دره ايسال پ 5000كه از  است يعظمت تمدن از يروشنشاهد  يباستان

مدرن و  ين نام به سبب طرح شهرسازياست و ا اد شدهي "مانهاتن عصر برنز" مانند يينامها ن شهر بايا از

 .داشته است شهر است كه يريكم نظ يعلم

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  

  پالن شهر موهنجودارو -5-1ر يتصو
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 يمتر 90ض يعر ده و بلواريو عمود بر هم احداث گرد ير به صورت شطرنجن شهييقسمت پا يابان هايخ

گردد و  يقطع م يغرب -يشرق يفرع يابان هايله خيـده شده به وسـيكش يجنوب -يدر جهت شمال آن كه

  .شود يبرقرار م يكيبار يله كوچه هايان قرار گرفته اند، به وسين ميكه در ا يمسكون يارتباط ساختمان ها

رفت و  ليه دلب. شيآسا يگريت و ديامن يكي :بودت شده يرعا يمنازل دو اصل اساس يدر طرح ساختمان ها

باز شود  يفرع يساختند كه درها در گذرگاه ها يم يمعموالً خانه ها را طور ياصل يابان هاين خيآمد سنگ

  .بودساخته شده  يا كاشي يسنگ ياز شبكه ها زين پنجره ها. ن گرددياط خلوت ها تأميو نور و هوا از ح

ن يدر ا. ه استشد يكه در آنها از پلكان استفاده م بوده از دو طبقه بودن خانه ها يوارها حاكيضخامت د

وانات و كودكان يحاست كه مانع از افتادن  يچه ايدر يدهانه چاه ها دارا ه شده ويآب تعب يخانه ها چاه ها

ده نشده يد زين ونانيتا زمان روم و  يحت بنا يات و معماريدر جزئ توجه و دقت زانيمن يا. شود به درون آنها

  .است

به  يف و اضافيدادند و آب كث يم ي، ابتدا فضوالت فاضالب ها را در خود جايآجر يچاه ها و چاهك ها

ت يده شده بود، هداياده روها كشـير پيابان ها و زيكه در امتـداد خ يشبكه فاضالب اصل يله كانال هايوس

متصل  يبرون شهر فاضالب ياصل يبه كانال ها يده درون شهريستم فاضالب سرپوشين سيا وشده  يم

متر ارتفاع ساخته  14تا  7 با يمصنوع يتپه ا يرو بوده است كهبزرگ  يحمام ين شهر دارايا. بوده است

  . شده است

مالت و  از آجر،آن  يواره داخليمتر بوده كه د 9/1و عمق  7و عرض  9/11به طول  ياستخر يحمام دارا

دو جداره  يآجر يوار اصلير آن دير قرار داشته و زمتيسانت 5/2از آسفالت به ضخامت  يقشر يرو ،ساروج

ن مجرا آب را به يدا كرده و ايب پيفاضالب ش يارجاً به طرف مجين استخر تدريكف ا. وجود داشته است

  .كرده است يت ميهدا است ين آثار معماريكه كهن تر يارتاقد يكانال ها

ن يمهم در ا ين بنايسوم. بوده است يچوب يفسق ين شهر انبار غله شهر است كه دارايگر ايسات دياز تأس

قرار دارد و احتماالً به عنوان  ياط خلوت كوچكيستون كه در داخل آن ح 20است مشتمل بر  يشهر سالن

  .گرفته است يمورد استفاده قرار م يدفتر مركز

  :ر اشاره كرديتوان به موارد ز يم ز تمدن موهنجوداروياز موارد شگفت انگ

  .متريسانت 35/6×42/13×9/27به ابعاد  يينه استاندارد آجرهايمشرفت در زيپ - 1

  . و استاندارد يشبكه فاضالب بر اساس اصول فن - 2

  . كسانيبر اساس نقشه و اندازه  ييخانه ها - 3

  .شهر موهنجودارو يبا توجه به وضع ساختمان ها يعدالت اجتماع يبرقرار - 4

  

  ييايتمدن نژاد آر -5- 2

تمدن  ين شناسيم زميرات عظييح به علت تغيالد مسيش از ميسال پ 1500در شود كه  يحدس زده م

و رد يگ ين منطقه شكل ميها در اييايتمدن آر ،يب هزار سال شكاف فرهنگيو پس از قر هسند نابود شد

عتقادات ا ييجنگجو يها همراه با خصلت هاييايآر. ز در خود داردياز تمدن را ن يراتيامروزه ثابت شده تأث
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سم، يان هندوئيمعروف است از بطن آن اد يين وداييآوردند كه تحت عنوان آ ن منطقهيرا هم به ا خود

  .آمدندد يپد... سم ويسم، بودينيجا

الد تا يش از مياز قرن سوم پن بودا يآئ يكي :ن بزرگ در هند ظهور كردنديالد، دو ديش از ميدر سده ششم پ

ن هندو يآئ يگريو دجا گذاشت بر فرهنگ و هنر هند به  يارير بسيبود كه تأث يالديا هفتم ميسده ششم 

ن يكستن آئدرهم ش يالزم را برا يروينو ج قدرت يدر اوج اقتدار بود به تدر يين بودايكه آئ يبود كه در زمان

  .ديخود رس قدرت م به اوج.ا اول قيدود قرن دوم بودا فراهم آورد و در ح

  

  ييعصر بودا ين و معماريآئ -5- 3

فقر و ش يط زندگيبه علت رفاه و شرادر مرز نپال و هند بود كه  يفرزند پادشاه حاكم بر منطقه كوچكبودا 

او . شه كردياضت را پيت ها از شهر كناره گرفت و راه رين واقعيشناخت و پس از مشاهده ا يرا نم يماريب

ارد يليك ميش از يدر جهان بامروزه اد گذاشت كه يبن را يديرا تجربه كرد و اصول و عقا يفراوان يهايسخت

روان يهمجوارش پ ين و كشورهاياكنون در چ ياز هند شروع شد ول يين بودايآئ. دا كرده استيرو پينفر پ

 ين كسياول "آشوكا"احتماالً از چوب بوده و  ييو بودا ييعصر ودا يهند يبناها. نسبت به هند دارد يشتريب

به  يهند ين بودا، معماريدن آشوكا به آئيپس از گرو. كرداستفاده  يمقاصد معمار يكه از سنگ برا بود

رات يين تغيا. د نشأت گرفتين جديش از ديرون آمد و از آن پس نمادها و المانهايگانه بير نفوذ بيج از زيتدر

ن كاخ با تاالر صد ستون يا يطرح اصل. مشهود است "سارنات"مانده در كاخ يباق ييآشوكا يدر سر ستون ها

ل يگر داده اند تشكيكديرومند كه پشت به پشت ير نيش 4ن سرستون از يا. سه استيقابل مقا ديتخت جمش

خوشتراش از صورت  ياز نقوش برجسته از صورت ها يفير آنها رديدارند و در ز يرانيقالب و شكل ا كهشده 

ت كه به حالت اس يبزرگ يسنگ يلوفر آبيبه نين كتير ايز. شود يده ميل ديان مثل فيوانات محبوب هنديح

ن يلوفر همراه آئينماد ن. ان استين برگشته و تخمدان آن نماييآن به پا ينقش شده و گلبرگ ها يعمود

مانده است شامل معابد،  يبرجا ييبودا يكه از معمار يآثار. ر قرار داديز تحت تأثين و ژاپن را نيودا، هنر چ

  .ميزپردا يح آنها مياست كه به توض يو معابد غار هااستوپا

  ييمعابد بودا -5- 1-3

ع يبر رف از ينشان، يات مادين منبع حيجستن از ا ين و دورياز زم افتني در ارتفاع ييمعابد بودا يابيمكان 

به شكل  يدر زمان آشوكا گاه ييبودا يپرستشگاه ها. استن يبودن و لزوم جدا نگه داشتن آسمان از زم

  . شدند يبرج ساخته م مانند يگنبد و گاه

  استوپا -3-5- 2

 يين بودايت ديار مهم و حائز اهميبس يدارند و از جمله بناها يخاص يژگيهند و ياستوپاها در معمار

ك ين بودا به يدر آئ گرفت، يمزار قرار م يروبود كه بر  يكهن پشته خاك كه در روزگار ن آثاريا. هستند

  .شد يدر آن قرار داده م ييبودا يرساك پايجسد  يايمعموالً بقا كه ديل گردياد بود تبدي) گنبد(بقعه 

رامونش نرده يپ شده است كهبرافراشته ) يدكل( ياستي هاآن يرو شته ودا يآجر ين استوپاها گنبدياكثر ا

كه  .باشد يم ن كرده اندييتمام سطوح نرده ها را با نقوش برجسته تز يرو .جاد نموده انديا يسنگ يها
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 ياستوپا. خاص يانگر موضوعيك بيهند و هر  يين بودايآئ ينرده هاد از نمادها و ينقوش بدون ترد يتمام

نات يكه تزئ يدر حال .است ييآنها ابتدا ياما نقش برجسته ها كه ن استوپاها ستين اياز كهن تر "بارهوت"

مساحت به  ييفضا استوپا نيدر ا. جاد شده استين روش ايبا استادانه تر "يامراوات" ياستوپا ينرده ها

  .باشد يماد بود هند ي ين بنايبرجسته ترن بنا يااحتماالً و ده شده ير مربع از نقش برجسته پوشمت 1580

حفظ خاكستر مردگان  يبرا يبه عنوان مكان داشته وك عملكرد يش از ي، بيه هندياستوپا همانند اكثر ابن

  .است كاربرد داشته ن بودايا نشانه آئينماد مرگ بودا  زيو ن پرستش ،مقدس

  يسانچ ياستوپا-3-5- 1-2

 يساقه گنبد به ارتفاع شش متر منتـه در قسمت جنوب به يپلكان كه با است يهند ين استوپايمعروفتر

ن يارتفاع گنبد از زم. سازد يسـر ميك نرده دار در گرداگرد گنبد را ميبار يك راهرويبه  يدستـرس شده و

قرار  "كايهارم"به نام  يمربع شكل محصور يضاگنبد ف يدر باال وپانزده متر است كه از آجر ساخته شده 

دور تا . ن شده استيبا چند چتر مز ياتسي. ا دكل نصب شده استي "يتساي"ك يز يدارد كه در وسط آن ن

 و ي، جنوبي، شرقيده شده است كه در چهار سمت شماليكش يگرد ينرده سنگ زين استوپا يدور محل بنا

كهن است كه  يچوب ياز فرم ها يديظاهراً تقل يسنگ يدروازه ها نيا. دارد قرار آن چهار دروازه يغرب

 يه گاه هايو تك ييپايستونها، قطعات چل تمام سطحبر . است بوده خل معابد خاور دورامعموالً مشخصه مد

از  ييباي، نقش زيك ستون دروازه شرقي يرو. نقش شده است ييو خدا ياهان و اشكال انسانياز گ يانبوه

بر همان  و در دهد ياستاد را نشان م يوجود دارد كه صحنه روشن شدگ "يبود" يعني "ييوداب"ن يريرمز د

  .شود يده ميد "يكشيالهه "آن هست كه در  ييبايدروازه طاقچه ز

باشند به  يله چهار دروازه كه به نام چهار دروازه باد معروف ميسمبل جهان است كه به وس ن استوپاياگنبد 

  . شده است يبا طال كنده كار زيدور تا دور گنبد ن. ندآور يبه داخل معبد م را يهمراه باد، انرژ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  يپالن استوپا و مجموعه سانچ -5-2ر يتصو
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  يمعابد غار -3-5- 3

قابل  ين شكلهاياز ساده تر. هستـند كه در دل كوه و صخـره ها كنده شده اند يان، سـازندگان معابـديهند

دور تا  يفرع يز فضاهايو ن يك تاالر اصليك قطب و ي، يع با داشتن نقطه مركزيوس ياتصور تا مجموعه ه

  . صخره كنده شده اند يوارهايد يرو دور و گاه در ارتفاع بر

  به خلوت، يين معابد رهروان بودايدر دل ا

   كردند يم يت زندگي، آرامش و امنييتن آسا

  يـهرها و آرامشـن معابد از شيدور بودن ا و

  داده سبب شده يعت به آنها مـيطبكه 

  معابد به صورت نقطه آغاز نيا است كه

  .عمل كنند يمذهب يتمركزها

  ن هزاريچند يالدين ميدر قرون نخست

  تعداد ر ازيغ ساخته شد كه يغارمعبد 

  نها بود،يكه متعلق به جاز آنها  يمعدود

  ييرهروان بودا يانجمنها هآنها ب تياكثر

  يكارل يپالن و مقطع معبد غار -5-3ر يتصو                 ستيهزار و دو وناختصاص داشت كه هم اكن

در داخل بوده و شكل  ينعل يسردر يدارا ين معابد غاريشتر ايب. از آنها به جا مانده است يغار صخره ا

، اغلب سردرها با ستون ها. باشند يمجانوران و نقوش برجسته  يسرستون ها بان يمز يستون ها يدارا

اجتماع  ا تاالري "هيتيچ"ك يدرون معبد شامل  و ن شده اندينقش تزئ دخو يا رواقهاي يسنگ يوارهايد

وجود دارد  يتاالر هم محراب يدر انتها و ندنك يجدا م يكنار ي، شبستان را از راهروهاف ستونيدو رد .است

  .شود يم ياجساد مردگان مقدس در آن نگهدار يايكه بقا

  يكارل يمعبد غار -3-5- 1-3

ن آنها يباتريز يقولساخته شده و به  يالديم 50كه در سال  است ين معابد هندياز كهن تر يكين معبد يا

  . قرار دارد "يبمبئ"و  "پونه"ان يدر فاصله م "يكارل"ن بنا در يا. مانده است ياست كه تا كنون به جا

متر در آن  14متر و ارتفاع  38 يبيتقربه طول  يكرده و معبد يك تپه را خاليقله  يجاد معبد كارليا يبرا

صحن  يگردد و در دو سو يم يك پارچه در مذبح منتهي يك استوپايمعبد به  يصحن مركز. ساخته اند

 آن يبرا يجانب يده و دو راهروشه يل سوار تعبيزنان و مردان ف يبا سرستون ها يميعظ يز ستون هاين

ن علت در پشت استوپا يبه هم و معبد هستند ييانتهابزرگ تابع بخش  ين ستون هايا. احداث شده است

چند طبقه را بر  ي، ساختمانكريغول پ يل هاي، فيدر ورود يسو در هر. جاد شده استيگردش ا ك غالمي

. رانديكه ظاهراً صاحبان خ وجود دارد ييمجسمه هاز ين يدرگاه اصل يو در دو سو دوش خود نگه داشـته

استوپا تناقض  داخل حركت يبا حالت خشك و ب. سطوح نقش شده اندبر  كه يمؤنث و مذكر يزوج ها

    .دارند

  آجانتا يغارها -3-3-5- 2
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 يبرابر "يكارل"با معبد  ،هستند ييبودا يها ين نقاشيت ترين و با اهميبزرگتر محلن غارها عالوه بر آنكه يا

 ميو ن يمعمار از آن يميكه نهستند  يخاص معابد هند يبياز هنر ترك ين نظر نمونه ايكنند و از ا يم

وجود دارد كه سقف آنها با  يعياجتماعات وس يتاالرها 2و  1شماره  يدر غارها. است يكرتراشـيپگر يد

ستونها در  نيا. ه كرده استيتك يمحكم يشده و بر ستون ها يو نقاش يبا كنده كاريار زيبس يطرح ها

  . ن شده انديگل آذ يرهابوده و به نوا در قسمت باال مدور و ن چهارگوشييپا

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  در آجانتا 2پالن غار شماره  -5-5ر يتصو     در آجانتا 10و  9پالن  غار شماره  -5-4ر يتصو     

  

بود و  انتاالر تمركز كه در واقع گسترش حجره راهب يكي :دو نوع ساختمان داشت ييبودا يمذهب يمعمار

 يكارل يكه معبدها ياما هنگام. ن دو نوع در ابتدا از هم مجزا بودنديمتبركه كه ا يايگنبد با بقعه اش يگريد

ك ساختمان يا چهار قرن پس از مرگ بودا در غرب هند ساخته شدند به طور توأم در يو بهاجا حدود سه 

  .داده شدند يجا

  

  ن هندوييو آ يمعمار -4-5

ره الفانتا يهندوها در جز يآثار هنر نيبهتر. ديبه اوج خود رس ن هندوييم آ.ا اول قيد قرن دوم از حدو

م به وسعت يك تاالر ستوندار عظيكرده و  يرا خاكبردار يدرون قله ا آنجامعماران هندو در  كهساخته شده 

ن يسنگ يف ستون هايان رديننده از مين معبد بين ورود به ايدر ح. نده اجاد كرديصد متر مربع در آن ايس

سـرها . كند يبور مند، عشده ا يه سازيشب)انيخدا يخدا(وا ياز ش ييغول آسا يس هايكه به شكل سرد

ن سه چهره، يك از ايشود كه هر  يالقاء م نطوريا نندهيو به ب شتهمتر از سطـح معبد ارتفاع دا 2/4بـاً يتقر

ر و نه مهربان است و دو ينه سختگ يچهره وسط. كنند يان ميرا ب يصر جاودانااز عن يگوناگون يها جنبه

 يكنده كار ياطراف قاب ها يوارهايدر د. است ندهن و ترسانيخشمگ يگريف و دينرم ولط يكيگر يد چهره

  .كنند يموا را مجسم يمربوط به ش يكه افسانه ها وجود دارند يقيشده عم
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اشاره كرد كه در طرح  يسنگ يشگاه هاياين توان به معابد و يمكه معماران هندو خلق كرده اند  يآثاراز 

  .شده است يمانداال استفاده م آنها از

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  ييسه معابد هندو و معابد بودايمقا - 5-6ر يتصو

  مانداال -5- 1-4

ز مربع يو ن(ره است يدا يت به معنيسانسكر باشد كه به زبان يم يتجسم يدر هنرهاك نماد مهم يمانداال 

شته و دامنه آن تا دا ينقش مهمهندوها  يمانداال در عرفان و مناسك مذهب. )ز مركزگراستيكه آن ن

ب نماد انسان ين و صليره نماد آسمان، مربع نماد زميدر مانداال دا. رسد يز ميسم و ذن نيائسم، داديبود

  .است

  يسنگ يشگاه هاياين - 4-5- 2

ن يده بود به ساختن نخستيانجام ينش معابد غاريكه به آفر يخالق يرويمعماران نوآور هندو، با همان ن

ل يكه در اوا باشد يم "شنويمعبد و"ز بر پاست، ين معابد كه اكنون نياز ا يكي. پرداختند يسنگ شگاهياين

واقع در شمال هند ساخته  "يريدئوگ"گوتپا در  يو امپراتور يدر زمان سلسله پادشاه– يالديسده ششم م

تش يكه رعا يرطگانه شي. ست، بلكه اقامتگاه خداستين يش دسته جمعياين يبرا يمعبد هندو تاالر. شد

 "هايگاربهاگر"ن مكان مقدس كه يا. ا نماد مورد پرستش استيتمثال  يبرا ياست، ساختن اتاقك يالزام

 يدرگاه. نگه دارد محفوظ دارد تا بتواند خدا را در خود ينيم و سقف سنگيجس يوارهايشود د يده مينام

كه  يهمانطور. كند يدا مياز پين يعمارم يبه طراح ينوعاست كه به  يمعتقد، تنها مورد يورود شخص يبرا

 يا انسان ازليپوروسا  از ينماد به عنوان مثالز دارد، ين يگريد يشگاه معانياين نيا گفته شددرباره استوپا 

هان است و ابعادش بر اساس يك ييا نمودار جادوي ك ماندااليشگاه يايز، نين بعالوه از لحاظ نقشه. است

به عنوان  يدرباره معمار يمعاصر غرب يهايئورت. دارند يياشارات و رموز جادو گردند كه ين مييتع يواحدها

در مورد معبد هندو صدق  روزمره انسانهاست، يتهايانجام فعال يبرا فه آن فراهم كردن فضايوظكه  يهنر

ن، ينخستدر معبد . يك اثر معماريكرد نه  يابيارز يكرتراشيك اثر پيد آن را به عنوان يبا را كهچ. كند ينم
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ك مكعب ساده است كه در آغاز ي مانند يكل و شكل بوده نات محدود و ممنوعيي، تزيريشگاه دئوگيايمانند ن

اما  بوده ك پارچه و توپري يوار مدخل وروديوارها به جز ديتمام د. شد يه مگذاشت آن يز بر رويك برج ني

شگاهها ياين نيدر از يوارها نيده در دكاذب كار گذاشته ش يها يهمانند درگاه يشده ا يسطوح كنده كار

  . قابل مشاهده است

 يگروه ب اشاره كرد كهپورام يمهابالتوان به  يقرار دارد من كشور يهندو كه در جنوب ا ياز آثار معمار

از تكه  يمعمار يكه احتماالً به عنوان مدلها باشند يم "راتهاها"در از پنج معبد كوچك و مستقل  يرينظ

 و ن معبدها مذبح دار استياز ا يكي. ده شده انديكه در آن منطقه پراكنده اند، تراش يميعظ يسنگ ها

 يكه قدمت ييها يآن منحن ياست كه انتها يبا سقف گهواره ا يك ناو طاقدار طوالنيبه شكل  يگريد

قصوره ن راتها، ميبزرگتر يعني "دهاراماراجا"معبد . شود يده ميهند دارد د يباستان يدر معمار يطوالن

 موكتشوار يشگاههايايتوان ن يگر معابد هندو مياز د. دارد يريمشابه مقصوره معبد دئوگ يمكعب وار ساده ا

  .د را نام بردندار يت قابل توجهياهم يبهووانشوار كه از نظر معمار و

  

دو در از معابد هن يتعداد فراوان يده است وليگرد يدستخوش نابود شمال هلند يآثار معمار از ياريبس

معابد  يطرح ساختمان. مانده استيباق كشور جنوب

وان ستوندار يدروازه، امتشكل از سه عنصر  يجنوب

ه را در خود يا زاوي يكه تاالر اصل بوده مانهيبرج و

كه در  ييبه جز چند نمونه كاخ استثنا. داد يم يجا

سراسر  يهند يشود، معمار يده ميهند د يمعمار

  .ن بوده استيدر خدمت د

  

  نيمعابد ج يمعمار -5- 5

ن ين جييهند باستان، آ ين هايين آياز مهمتر يكي

 يعالقه و دلبستگ ينها به فن معماريج. است

  ،يالديازده و دوازدهم مي يسده ها يدر ط. داشتند يفراوان

  ن در مونت آبويپالن معبد ج -5-7ر يتصو                                         .معابد هند بودن يباتريمعابدشان ز

 
كه در دل  يياز نقشه معابد بودا ابتدابلكه . اوردنديد نيپد يخاص در معمار يد بتوان گفت كه آنها سبكيشا

برپا  يبر فراز تپه ا وا را، گروه گروهيا شيشنو يصور وسپس نقشه معابد مح و د كردنديتقل كوه كنده شده بود

د كه ين ها، موجب گرديج يتقوا. نده ابود يده و فنيچيار پين معابد ساده اما از درون بسيا يداشتند نما

كره يپ 6449شگاهها بگذارند، كه تعداد آنها بالغ بر ياين نيدر ا يگريپس از د يكين را، يكر نامداران جيپ

  . ه استبود

در  ييبه شكل مربع با ستون ها ن معبديا ساخته شده است يونانيباً به سبك يتقر "يهليا"ن در يمعبد ج

و  شنوپرستانينها، ويدر كحوراهو، ج. داشته است در داخل يا اتاق مركزيك مقصوره يك رواق و ي و رونيب
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خود را  ينيت ديق خواسته اند حقانين طريبه ا ييگو و گر ساخته انديكديمعبد در كنار  28وا پرستان، يش

گر با ارتفاع يكدي يمطبق رو يااست كه به شكل مخروطه "شگاه پارشوناتهياين"آنها ن يكامل تر. نشان دهند

  .ن استيان جياز پارسا يواقع يينماقل خورده آن، يص ينماها. اند قرار گرفته ياديز

ساخته اند، كه سه  ياريبس يمعبدها زيمتر ارتفاع دارد ن 1220كه  "مونت آبو"ن ها در ين جيعالوه بر ا

ن ين فرقه در اين دستاورد ايكه بزرگتر "ناتايآد"و  "جچااليت" ،"ماليو"معابد  مانده است يمعبد از آنها باق

  .شناخته شده اند حوزه از هنر

برج دار به سبك  ييسبك بودا يشگاههايايمدور ن ين معابد و معابد هم عصرشان، انتقال از شكل هايدر ا

 به فضا راتاالر اجتماعات،  يها ، ستونيداخل يا فضاي در شبستان .ه استقابل مالحظ يهند قرون وسط

ه، يزاو يو باال رديگ يقرار مه يزاو تحت عنوان ييفضا ن قسمتيك سالن درآورده اند كه پشت ايشكل 

معابد  .رديگ يگر قرار ميكدي ي، رويمتوال، كه در سطوح مطبق ساخته شدهده يچيشده و پ يحجار يبرج

الت يدر ا "شورهيونبو"ن معابد گروه ين ايرتريچشمگ كه شد يساخته من نقشه يهندو در شمال بر اساس هم

 "شنويو" يبرا يالديازدهم مياست كه آن را در قرن  ين گروه معبديا معبد نيباتريز .است "ساياور"

ده يهم قرار گرفته و پوش يمه مدور كه پهلوين ياست متشكل از ستون ها يمين معبد برج عظيا. ساخته اند

 شتهروبه درون انحنا دا برج. شود يچكتر مرود كو يرچه باالتر مآن ه يو سطوح سنگ باشند يماز مجسمه 

  .شود يك منار ختم ميك تاج و يو به 
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  نيچ يمعمار : فصل ششم

 
 يياياز نظر جغراف. باشد يخاص خود م ييايتنوع جغراف يا دارايآس يرقن قسمت شين در دورترين چيسرزم

  :م نمودين را به سه بخش تقسين سرزميتوان ا يم

  .ا هوانگ هويا دره رود زرد ي يمالبخش ش - 1

  .است يكه شامل مناطق كوهستان يانيبخش م - 2

  .رديگ يانگ تسه را دربرميره رود كه د يبخش جنوب - 3

باستانشناسان . سال دارد 7000ك به ينزد يشود قدمت ير محدود ميانوس كبين كه از شرق به اقيتمدن چ

مواجه شدند كه به حدود  "يمرد پكن" ياين با بقايچ يشمال يبه عمل آمده در استان ها يدر كاوش ها

شود كه  يم يمنته يها به دوران نو سنگ ينيچ ياطالعات ما از زندگ. شود يسال قبل مربوط م 5000

 يوارهايآنها به صورت گرد با د يمسكون يفضا. بوده استن مربوط يچ يو مركز ياحتماالً به قسمت شمال

مردم  zhouم در زمان سلسله .سال ق 2500در حدود . شدند يده ميوشد كه با كاه پش يساخته م يخشت

  .بوجود آمدن دوران ين دهكده ها و خانه ها در ايشدند و نخست يمرحله كشاورز ن وارديچ

ظروف  شم، ساختنيابر يد و بافندگيچون تول يكاربرد ينه هنرهايدر زم يها اختراعات سودمند ينيچ

  .الد ارائه دادنديهزاره اول بعد از م ز صنعت چاپ دريكاغذ و ن ،ينيچ

  

  نين و هنر در چيفلسفه، د -1-6

ن، اعتقاد به موجودات يعت، كوه ها و زميپرستش طب .دارند گريكديبا  يرابطه تنگاتنگن يدر چن يهنر و د

، فلسفه و يات، شعر، نقاشيادب. ن دارديچفرهنگ در  يكهن يشه هاياكان ريپرستش ن و ينيو زم يآسمان

 يا با سابقه يبراساس پندارنگار يريخط تصو ينوع. آنها است يات اعتقاديخته با ذهنيآم ينيچ يارمعم

 يگوناگون همگ ين با زبان هاين است كه مردم مختلف چياز آن در ايوجود دارد كه امت ن كشوريدر ا كهن

  .قادر به خواندن آن هستند

 ي، دائوئيوسيكنفوس يشه هاين آنها انديكه مهمتر هرواج داشت ن كشوريدر ا يگوناگون يان و فلسفه هاياد

فلسفه او بر  و نظم و احترام بود ،يمبلغ وفادار) م.ق 551-407(وس يكنفوس. ه استبود يي، و بودا)يتائوئ(

وس يشه كنفوسيعشق به آبا و گذشتگان در اند. قرار داشت يعواطف و مهر و محبت انسان يعني "ذن"ان يبن

  .است هارجمند داشت يگاهيجا

ده يان گرديب "نگيدائودج"او در كتاب  يشه هاياند كهم بود يسيانگذار دائويبن) م.قرن ششم ق( "تسهالئو"

د به طور تام و تمام با آن همساز و همنوا ينات است و باياز كا يقت جزئيانسان در حق اوده يبه عق. است

. مذكر است يرويانگ نيمؤنث و  يروينن يي باشند كه يم "انگي"و  "نيي"تابع اصول  زين ناتئكا. باشد

ن و يياه نشانه يبخش س :شامل دو بخش است يره ايت و آن داانگ اسين و ييانگر اتحاد يسم بينماد دائوئ

ره يدر اطراف دا. ز در بر داردياز ضد خود را ن ين حال هر بخش نقطه ايدر ع. انگ استيد نشانه يبخش سف

  .اچه نشان داده شده استيدر وه وب، آتش، كن، رعد، هوا، آيهشت عنصر آسمان، زم
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ه افتيار يروان بسيو پ هدين رسيشم از هند به چيق جاده ابرياز طر يالديدر حدود قرن دوم م يين بوداييآ

  .است يين بودايين مربوط به آيمعابد چ ياز معمار يبخش كه

  

  نيچ يو شهرساز يمعمار -6- 2

خاص  ينقشه ها يحكومت يقصرها و ساختمان ها، تخت هايپا ،وسيو فلسفه كنفوس ذن ين هاييبر طبق آ

به جز موارد  Kao Gonyliو اصول مطرح شده در متون  ييو هنر فنگ شوات داشته و برطبق دستور

شدند و  يم ن كشور حمله وريبه ان از شمال ياكثر دشمنان چ. رو به جنوب قرار داشتند يهمگ يياستثنا

 ديورز يز از جانب شمال ميد نيگرد يم يو قحط يماريببرد و موجب  يمن يز باد سرد كه محصول را از بين

ده يا تختيپا Kao Gonyliن ييبرطبق آ. شهر روبه جنوب باز شود يبود كه دروازه اصل يعين طبيو بنابرا

 يكه دروازه اصل باشد چهار دروازه در جهات چهارگانه يو داراآن د نقشه مربع داشته و قصر در مركز يآل با

 يرا به وجود م يابان ها شبكه شطـرنجيخ. قرار گرفته باشد شـهر يروبه جنوب در امتـداد محور اصل آن

م و يحج يوارهايد. ن چهارگوش اندياز آسمان گرد و زم يينمادها يمسكون يآورند كه همراه با بلوك ها

ت و حفاظت ياز امن ييوار نمادهايد يدور قصر و برج بزرگ رو زين ق دور شهر ويض و عميبلند و خندق عر

ز ين نيچ يمعمار. دهند ينشان م يدور از دسترس مردم عاد يموجود را ن حال امپراطوريهستند كه در ع

آنان به علت  يهر چند آثار معمار. و تنوع فراوان برخوردار است يآن از گستردگ ير هنرهايهمانند سا

 ينيقت است كه آثار چين حقيا يايگو ماندهيآثار باقن ياما آنچه از ان رفته ياستفاده از مصالح كم دوام از ب

ا، ير نقاط دنيز مانند ساين نيدر چ. است بوده ران باستانين و اين النهريمصر و ب يها يدرحد معمار

شرفت و توسعه يمردم به وجود آمده و همراه با پ يماد يازهايرفع ن يز برايش از هر چيپ يساختمان ساز

شامل معابد  ينيچ يمعمار آثار يبطور كل. ز پرداخته استين يروان يازهاين يان حال به ارضيفرهنگ، درع

 يرها، آرامگاه ها و معابد صخره اين، خانه و ديوار بزرگ چي، پاگودا، قصر، د)يي، الئوتسه و بودايوسيكنفوس(

شود  يفاده ماست يرونيو ب يدرون يشكل دادن به فضا ياستاندارد برا ين از واحدهايدر چ. باشد يم) يغار(

  .نام دارد) Jian(ان يج ن مدوليا كه

بر كاربرد  يمبتن آن يده اصليا. ار ساده و سرراست استيبس ينيك چيكالس يدر معمار ييفضا يسازمانده

 ا يمنفرد  يك بنايشكل دادن به  يت توسعه و تكرار برايك واحد استاندارد است كه قابليبه عنوان  "انيج"

وارها يله ديل شكل است كه به وسيمستط يا فضايك اتاق يان يج .باشد يا مداررا  يمجتمع ساختمانك ي

تواند در امتداد  يان ميشود ج يف ميكنند تعر يمجاور جدا م يا فضاهايا ستون ها كه آن را از اتاق ها ي

د توان يم زين تر يك محور طوالني .ل شوديتبد) Ting(ك تاالر يافته به يگسترش  يا عمودي يمحور افق

ا ي) مجتمع( يك گروه ساختمانيگر به كار گرفته شود كه در آن صورت يكديمتعدد به  ياتصال تاالرها يبرا

ب يند و تركيآ يگرد م ياط مركزيك حياوقات تاالرها در اطراف  يبرخ. ديآ يك شهر به وجود مي يحت

  .آوردند يرا به وجود م يمتنوع ساختمان يها
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ن سلسله يتخت ايبه عمل آمده در پا يها يحفار كهرسد  يانگ مبه عهد سلسله ش انيمدول جقدمت 

ز يرفته و ن يهر دو به كار م يچوب يان و سازه اسكلتيكه در آن زمان واحد استاندارد ج نشان داده است

  .متر بوده است 3×6ان يج كيابعاد . آغاز شده است از آن زمان استاندارد كردن ساختمان ها

م تصور يش مستقيه طرحهاست كه نماي، ساختار متقارن و قائم الزاوينيك چيكالس يمعمار يژگين ويدوم

ك يك مجموعه را در ي يها تمام ساختمان ها يها بر خالف غرب ينيچ .هان و جهان استيها از ك ينيچ

اط ها از يـله حيدهنـد و تاالرها به وس يسـازمان م يك محـور طوليا در امتـداد يـه و ينظم قائـم الزاو

      . شوند يگـر جدا ميكدي

 توان آنها را يلذا نمرد و يگ يدر آنها انجام م يمهم يهستند كه عملكردها ياصل ياط ها فضاهاين حيا

 يمحور اصل ،يمعموالً در مجموعه محور عمود .ند، دانستيآ يمبه وجود  يدست دوم كه به طور اتفاق يفضا

 يعمل م ياوقات هر دو به عنوان محور اصل يبرخ اما. شود يدر نظر گرفته م يمحور فرع يو محور افق

مه به كار برده شود يا به صورت نين برود يك محور ممكن است اصالً از بي يگاه يب بنديك تركيدر . كنند

  . ميشو يبا آن مواجه م يو محوطه ساز يكه عمدتاً در باغساز

  :ردوجود دا يسازماندهسه نوع  ينيچ يساختمان يواحدها يمحور يدر طراح

در مركز  يك مجموعه، ساختمان اصلي يساختمان يواحدها يسازماندهن روش ين و معمول تريدر اول: الف

شوند در  يم يسازماندها در جلو و عقب آن يگر در چپ و راست و يد يرد و تاالرهايگ يقرار م يمحور اصل

گر يد يك تاالر فرعياوقات  يبرخ. ديآ يد ميپد ين ساختمان اصليدر طرف ياط نعل اسبيا دو حيك يجه ينت

وعه را مكه مج ييوارهايبا چهار طرف و د ياط مركزيك حيجتاً يشود و نت يم اط افزودهيح يدر جبهه جنوب

را ـهم اج هامروزاست و  يـنيچ يـاط هاين شـكل در حيرـت يد كه اصليآ يكنند به وجود م يمحصور م

  .دگرد يم

است  صورت نيابه  شود يده مياط روقدار ناميح اي Lang Yvanكه  ييفضا يسازماندهن يگر از اينوع د

له يرند كه بوسيگ يدر چپ و راست آن قرار م ييك طرف و تاالرهايدر  يمحور اصل يرو يكه تاالر اصل

  .شوند يگر متصل ميكديبه  ا غالم گردشهاي قهاارو

 يبرا يسازمانده نيكه ا مركزگرا است يك مجموعه، طراحي يساختمان ها يسازماندهروش دوم : ب

رد يگ يعمود برهم شكل م يبراساس محورها يب بندين تركيا. به كار رفته است يادمانيپرشكوه و  يبناها

ر ساختمانها يو رواقها و سا يدر تقاطع آنها است و كالً از اطراف با تاالر جنب ياصل يكه محل ساختمان ها

متقارن است به دست محور در اطراف هر دو كه  يك مجموعه ساختمانين روش يدر ا. شوند يم محصور 

  .ديآ يم

  :ر استياست كه به سه صورت امكان پذ يطول ي، توسعه در امتداد محور اصليسازماندهن روش يسوم: ج

عملكرد مورد  يرا برا يكاف يفضا ،اطيكه مجموعه ساختمان ها و ح يزمان: توسعه در امتداد محور قائم - 1

قصرها و  يتاالرها. ديبزرگتر در امتداد آن به وجود آ يا شود تا مجموعه يمتر  يلزوم ندارد محور طوالن

اط ها ياز تاالرها و ح يقت مجموعه ايرند، در حقيگ يك محور قرار ميشان كه به تناوب در طول ياط هايح

ظم ن نين نمونه ايند اولگرفته اقرار  يسلسله مراتب يبراساس نظمك محور يدهند كه در طول  يل ميرا تشك

  .ده شده استيسلسله شانگ د يمانده از قصر سلطنتيدر آثار باق
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شوند و  يظاهر م يگر در كنار محور اصليكدين مورد چند محور قائم به موازات يدر ا: يتوسعه مواز - 2

 يكنند كه هر كدام دارا يدا ميبسط پ يمواز يش از دو گروه از ساختمان ها در امتداد محورهاين بيبنابرا

  .سلسله تانگ ظاهر شده است يها ين نمونه در قصرسازيمخصوص به خود هستند ا يعملكردهاابعاد و 

ار يبس يمجموعه ها يبرا ياست كه فرم مناسب يك شبكه شطرنجيجاد يدر واقع ا: توسعه در دو جهت - 3

   .باشد يم ينيچ يمانند شهرها يساختمانع يوس

 ييساختمان ها، به جز آنها. به موضوع جهت است ن، توجه آنيك چيكالس يگر در معماريك جنبه مهم دي

 يو آب و هوا يمكره شمالين در نيرا چيعموماً رو به جنوب دارند، ز مقاصد خاص ساخته شده اند يكه برا

. است يك باد مناسب جنوب شرقيآن در زمستان سرد و در تابستان گرم و همراه با  يغالب قسمت ها

فراهم  اط ها و تاالرهايح يبرا ي، باد و آفتاب مناسبيا جنوب شرقي جهت دادن ساختمان ها به سمت جنوب

 يك شاخه هنرين به يده جهت دادن ساختمان ها در چيا. كند يجاد ميا يمناسب يميط اقليمح كرده و

ن اساس نه تنها يبر ا. شود يده ميباد و آب نام يعني) يفنگ شو( Feng Shuiل شده است كه يخاص تبد

  .شوند يز رو به جنوب ساخته مين نيشهرها و مقابر چ ساختمان ها بلكه

  

  ينيخانه چ - 6- 3

بود  يره شكليدا يساختند به صورت گودال ها يخود م يها به عنوان پناهگاه برا ينيكه چ يين خانه هاياول

شرفت فن خانه يبا پ. پوشاندند يآن را با شاخ و برگ درختان م يساختند و رو يكه در داخل خاك م

ـن و به صـورت يزم ياز جنـس خشـت و گل شـدند كه بر رو ييل به خانه هاين گودال ها تبـديا يسـاز

 يد با تعداديبه صورت جد ييدر دوران هان خانه ها. شدند يف ساخته ميك رديدر  ييتا 5تا  3 يبلوك ها

 .شدند يم يسازماندهاط ها ين حيآن در اطراف ا ياط ساخته شدند كه اتاق ها و عمارت هايح

  

  

  

  

  
   

 
 
 

  ينيه چياول يخانه ها -6-1ر يتصو

  

ن يبام در آنها نسبت به دوران قبل از ا يده شده و انحناين ساختمان ها با سفال پوشيسقف بلند و ستوندار ا

د يداط را از يشد كه ح يساخته م يوارين ساختمان ها ديا يدر مدخل اصل. ر نموده استييسلسله تغ

ن و ارواح ياطي، شينيد چيبراساس عقا. شد يگفته م "مانع ارواح"د كه به آن كر يم يپنهان م رهگذران

ن به داخل خانه ها ياطيوارها در مقابل مدخل مانع ورود شين ديكنند و ا يم حركت ميد در خط مستقيپل
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ن خانه ها كه به صورت مجوعه يا وشده  يه ميتعب ييان اتاق ها به صورت كشويم يجداره ها. شده اند يم

 يج ميكه داشتن مسكن مشترك خانواده بزرگ را ترو ينيد چياط بودند با عقايك حياز خانه ها در  يا

  .داشتند يكردند همخوان

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

  ينيچ يو چوب يسفال يخانه ها -6-2ر يتصو

توان گفت فرم آن از دوره  ين ساختمان ها است كه ميخاص ا يها يژگياز و يكي ينيچ يسقف خانه ها

ك تاالر يرا  ينيچ يخانه ها يبخش اصل. افته استينشأت گرفته و تا امروز ادامه  "شانگ" اي "چو"

شبكه نگهدارنده و  ين بام بر رويا. برآمده دارد يزهايز با قرنينوك ت يدهد كه بام يل ميچهارگوشه تشك

ارند و تنها به در تحمل وزن سقف ند يچ نقشيتاالر ه يوارهايرد و در واقع ديگ يقرار م يچوب يستون ها

جنس آن از  داشته و ياديزت يبام اهم ينيا منازل چيدر معابد . جدا كننده كاربرد دارند يغه هايعنوان ت

. است يا آبي، سرخ يسبز، ارغوان نصورتير ايدر غ زرد و يسلطنت يكه در ساختمانهااست  يآجر و كاش

ط و قطر يه و معموالً بلند هستند و محشتر از جنس درخت كاج و سرو بوديستون ها از چوب هستند كه ب

آنها  يشوند و اغلب بر رو يمستقر م يسنگ يه هايپا يبر رو شتريمحافظت ب يبرا يستونهاز دارند ين يبزرگ

ت ياهم ين دارايچ ين موضوع كه بام و فرم خاص آن در معماريباتوجه به ا. گرفت يصورت م يكنده كار

سلسله ت يحاكم ين سال هايدر نخست. داشتندآن  ينما يطراح بر يخاص وجهت ينياست معماران چ

وزن  ينگهدار يسد جزر و ستون ها برا يزها، رگه هاينگاهدارنده قرن يه هاياز زاو ييب هاي، ترك"هان"

  .شدند يدار طراح يكاش ين بام هايسنگ

با  يمعماران بعد .دنديبخشساختمان  يخارج ينما يبه طراح يه ها، جان تازه ايشكل زاو رييتغمعماران با 

نگهدارنده به  يه هاياز زاو يبرخ. ابداع كردند يده ايچينگهدارنده پ يشبكه ها ن مقدمات سادهيستفاده از اا

ا سگدست ي) فرسب(ر حمال يك تينگاهداشتن  يگر برايد يشدند و برخ يوارها كار گذاشته ميموازات د

 يناتييبا افزودن تز كه آوردند يمه بوجود ياز نور و سا ييبايز ينماواحدها ن يتكرار اافتند ي يامتداد م گريد

تضاد  زينگهدارنده ن يه هايپا يرنگارنگو  ديگرد ير آن دو چندان ميتأث ييطالو  يالك به رنگ قرمز،

و  هض تر شديبرجسته، در دوره تانگ عر يزهايقرن. كرد يجاد ميز ايكنواخت بام نوك تيبا سطح  ينيدلنش

  . دادند يچ ميپ معماران به گوشه ها
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داً مورد اغراق واقع ي، شدين جنوبيژه در چي، به ويبعد يها ده در ساختمانيمختصراً خم يزهاين قرنيا

 ينقشه ها ها، به شكل چهارگوشه و تقارن خشكم سقف يمال يشتر نقاط، انحناهايدر ب يشدند ول

  .بخشند يم يخاص يساختمان

  

  ينيمعابد چ -4-6

مانده  ين ها برجايين آيك از ايمخصوص هر  يمتعددمختلف معابد  ين هاييل وجود آين به دليدر چ

  .ه اشاره كردو معابد الئوتس يوسيمعابد كنفوس ،ييتوان به معابد بودا ين معابد مياز جمله ا. است

  ييمعابد بودا -6- 1-4

 يوالً در انتهامعم ن معابديا .است يين بوداييكه مربوط به آ وجود دارد ين معابد نسبتاً باشكوهيدر چ

مشخص  "لوش يپا"آراسته به نام  ييبا دروازه ها رنديگ يقرار م يچ و خميپر پ بدار ويش يعيطب يهاراه

ز قرار داده يكراهت انگ ييكره هاين راه ها پياز موارد در مدخل ا يطان در بعضيدور كردن ش يبرا. شده اند

و  ييمعابد تائو. خارج پكن است يكاخ تابستان يكينزد در "خفته يبودا"ن معابد، معبد ين اياز بهتر يكي. اند

ان اقتباس ينيچ ينداشتند و در واقع هر دو از همان نقشه خانه ها با هم يچندان از نظر نقشه تفاوت ييبودا

جلو اختصاص به  ياط هايعمده واقع در ح يتاالرها. آماده كرده اند يمقاصد مذهب يشده اند كه آن را برا

 .است گرفته يما بودا داشته و در پشت معابد محل اقامت راهبان قرار يان يپرستش خدا

 ين معابد را با پوشش هايا يروانيو سقف ش سنگ و چوب بوده ييدر معابد بودا مورد استفاده يمصالح اصل

 ينشانه اقرار دارد  يبه شكل كشت ييسقف بنا يشتر معابد رويدر ب. دادند يپوشش م يا چوبي يسفال

مرغ، طاووس، انسان و ياژدها، س ياز نقش ها ينات پر كاريين بناها تزيسقف ا. است ييبودا ز هنرك ايسمبل

در  زين نيرنگ يشه هايمعابد از ش يدر بعض. داردل يف مون وير اسب، ميمورد عالقه بودا نظوانات يح يبعض

  .كردند و رنگ غالب معابد قرمز بوده است ينات استفاده مييتز

  يوسيفوسمعابد كن -4-6- 2

ند و يآ يبه حساب م ينين معابد چيباترين است از زيكشور چ يو رسم ين مليدن معابد كه متعلق به يا

دارد تا  يفلسف جنبهشتر يكه ب. ن معابد استياز ا يكيوس يمعبد كنفوس. عموماً در پكن ساخته شده اند

آنها انجام  يار بر رويظرافت بسبا  ييها يهستند كه كنده كار يباشكوه يطاق ها يدارا ن معابديا يهنر

ستون  يبطور كل. ر و مرمت قرار گرفته استيساخته شده و بارها مورد تعم 13ن معبد در قرن يا. شده است

 يكه در روبروباشد  يممرغ يها و سداز اژ يكره ايو غالباً به صورت ستون پ بوده يو سنگ يمعابد، چوب يها

  .است شده پكن واقع يوار جنوبيك ديسمان و مذبح آسمان نزدمعبد آ. شدند يممدخل معبد قرار داده 

  پاگودا -4-6- 3

 يچتر ين بناهايا. اشاره كردپاگودا  توان به يم نيژه چيخاور دور بو ياز آثار برجسته و شاخص هنر معمار

 پاگودا از. ها نحس است ينيد زوج نزد چاعدا باشند چرا كه يمتعداد طبقات فرد  يداراشكل چند طبقه 

در  يشود كه مأموران حكومت يختم م يوان گرديهر چتر به ا بوده و و گردان يچيمارپ يپله ها يدرون دارا

 ينيان چيشگويش بوده و پيايدعا و ن ن بناهايگر ايكاربرد د. كردند يم يرا بررس يوان ها مسائل مملكتين ايا
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ـفاده قرار ما هم مورد استـل راهنيعنوان مبه  يگاه پاگوداها. ندپرداخت يم ينيطالع ب ن بناها بهيا در زين

  .كردند يروشن م يچراغ آنها ييطبقه باال يند و بر روگرفت

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  از دو نمونه پاگودا ييو و نماهايسانج يپالن پاگودا -6-3ر يتصو

ل ين تبديها به نماد كشور چ ياست كه در نظر برخ ييبودا يو معمار ياز ساختمان ساز يپاگودا گونه ا

رسند از  يبه نظر م مناطقآن  يعيشتر در روستاها برافراشته شده اند و جزء طبين بناها كه بيا. شده است

اندك به  يبالدارشان، تشابه يزهاياد قرني، با تعداد زيچوب يشتر پاگوداهايب. د شده انديتقل يهند يهااستوپا

د قندهار بوده ي، باينيچ ينشأشان مانند منشأ بودام يول .دارند "يآماراوات"ا ي "يسانچ"كپارچه ي يگنبدها

سـده (ن پاگوداها يكهن تر يد كردند كه حتيساختـمان استـوپا را تقل يها با چنان سـرعت ينيچ. باشد

، آنچه از ينيچ يچوب يدر پاگوداها. ش دارنديخو ياز منشأ هند ياندك ينشانه ها) شـشم و تا سـده هشتم

ها  ينيچ. شد يبود كه در رأس ساختمان قرار داده م يا چتر آفتابي ياستيانده م يبرجا يهند يكل استوپا

 90دادند و طبقات را تا ارتفاع حداكثر  يح ميرا ترج يا هشت ضلعينقشه گرد، نقشه چهار، شش  يبه جا

 رو به آن يكه خطوط منحن اش ا برآمدهيبرجسته  يزهايهر طبقه با قرن. ددادن يقرار مگر يكدي يمتر رو

  . ديگرد يشد، مشخص م يده ميآسمان كش

  

  نيوار چيد -6- 5

در زمان به قدرت  كه نه و گل وجود داشته استياز چ ييوارهايالد به صورت ديقبل از م 4وار از قرن ين ديا

 و از مصالح آجر و سنگ در آن به هم متصل شده يمجزا يبخش ها "يهوانگ د يش"دن سلسله يرس

در  ين به سمت شمال غرب امتداد دارد و طوليوار از شمال شرق چين ديا. آن استفاده شده است ساخت

 5/2هر . متر است 5/7حدوداً   زينوار يعرض د. باشد يدارا ممتر را  5/7 يال 7لومتر و ارتفاع يك 6400حدود 

هر  لومتر سنگرها و استحكامات و دريك 15، هر ينگهبان يلومتر پست هايك 5 هر ،يدبانيد يلومتر برج هايك
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 يروهايت نين است كه به هنگام رو

وار مشاهده يسرتاسر د يار كوتاهيروشن شده و به فاصله بس

ابانگرد ين از هجوم اقوام بيحفاظت چ

فرار و خروج دهقانان و پناهنده  از 

  نيوار چيپالن د -

  ن

ن گذرگاه در ياول" يشرق نام دروازه

 يوار نقشين ديا. آنها نقش بسته است

  .است ز بودهين نيچ يع در امپراتور

را مشاهده  ينيچ يعمارتوان دو سبك مشخص م

 تيموقع قاً مطابقيشه دقيرواج آنها هم

آشنايي با معماري جهان                                                                            دكتر ليتكوهي  
    

�� 

ن است كه به هنگام رويت برج ها در ايخاص. ده استياحداث گرد ييپادگان ها

روشن شده و به فاصله بس ييروبرو يوار، مشعل برج ها

حفاظت چ ين برايوار چيد. دروازه بزرگ است 4 يوار دارا

 يريز جلوگين شم وياز خروج تخم ابر يريجلوگ زردپوست به نام هون ها

  .شدن آنها به دربار هون ساخته شده است

سلسله مغوالن 

ن يرون راندن آنها از ا

به  يد امپراتور

پرداخت در ن 

نگ ناچار به 

 چرا كه. بودند 

آنان . ران شده بود

وار را برپا كردند 

 15000و  يبرج نگهبان

  . به آن افزودند
-6-4ر يتصو                                                                                       

نيوارچياز د يينما -6-5ر يتصو

نام دروازه قرار دارند كه ييبه هاين كتيوار چيد يهر دو انتها

آنها نقش بسته است يبر رو "ر آسمانين گذرگاه در زيآخر " يو دروازه غرب

ع در امپراتورين ارتباط سريتأم يبرا يبلكه راه و داشته ي

  )يو جنوب يشمال( ينيچ يمعمار

توان دو سبك مشخص م ياعم از پاگوداها و معبدها، م يمذهب

رواج آنها هم اگرچه .دنشو يخوانده م يو جنوب يشمال

آشنايي با معماري جهان                                                                            دكتر ليتكوهي  
  

 

 

پادگان هاز ينلومتر يك 50

وار، مشعل برج هايدشمن در پشت د

وار داراين ديا. شود يم

زردپوست به نام هون ها

شدن آنها به دربار هون ساخته شده است

سلسله مغوالن  يپس از سرنگون

رون راندن آنها از اين و بيچ

د امپراتوريكشور، سلسله جد

ن يوار چيد ياد بنيتجد

نگ ناچار به يامپراتوران م واقع

 يوار تازه ايساختن د

ران شده بوديوار كهن ويد

وار را برپا كردند يلومتر از ديك 5650

برج نگهبان 25000و 

به آن افزودند ديجد استحكامات
                                            

  

  

  

  
 
 
 
 
 
  

  

هر دو انتها يبر فراز دروازه ها

و دروازه غرب "ر آسمانيز

يوار دفاعيك ديفراتر از 

  

معمار ياسبك ه - 6-6

مذهب يدر ساختمان ها

شمال يكه سبكها. كرد
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رواج  ين است، سبك شمالياالت چين ايتر ياز جنوب يكيونا كه يدر  به عنوان مثال .نبوده است ييايجغراف

 يخيل تاريدال يين موارد استثنايا. شود يده ميد ياز سبك جنوب يينمونه ها يدارد و در جنوب منچور

از  زين يو منچور د شمال قرار گرفتيشد ير نفوذهايثل منچو، تحت تأينگ و اوايم يونا در دوره هاي :دندار

  .ر واقع شديتحت تأث ييايق راه دريطرف جنوب و از طر

 يش آمدگيلبه بامها و پ ناتييمقدار تز ،ب سقفيش يانحنا: ن دو سبك عبارتند ازيان ايعمده م يتفاوت ها

آنها، مثل شاخ گاو به طرف  يد كه گوشه هانكن يدا ميانحنا پ ي، سقف ها به اندازه ايآنها در سبك جنوب

 يو جانوران اسطوره ا ييان تائويكوچك خدا يبامها، غالباً مجسمه ها يدر كناره ها. شود يل ميباال متما

 انحنا يب داراين ترتيز به هميبامها و ستونها ن يآمدگ شيپ. پوشاندند يسقف را مگذاشتند كه خطوط  يم

، ينيچ دگاه هنرياز د. گذاشتند ينات نمياز سطح را صاف و بدون تزئ يچ قسمتيو ه هبود ناتيو تزئ

خطوط نات، ير بودن انحناها و تزئيبا وجود دلپذ ست چرا كهياقبال نمورد  چندانبور زم يساختمان ها

  . ندارند ين سبك عالقه ايها به ا ينيو چ بودهچ و انبوه يچاپيد كه پيآ يد ميپد ييساختمان و نما

را در عمارات با  ين نوع معماريا ين نمونه هايكه بهتر چرا نامند يم يرا غالباً سبك قصر يسبك شمال

، يدر سبك قصر. ديتوان د ينگ و منچو ميم يسلسله ها يخاقان ها يشكوه شهر ممنوع و آرامگاه ها

بور باتوجه به زده كه سبك مين عقيه شده است، اگرچه ايب سقف چادر شبيو به ش بودهم نرم با يانحنا

ز كمتر و ينات نيتزئ. ندارد يمغول به وجود آمده است، در واقع اساس يبزرگ خاقان ها يخاطرات چادرها

 ن سبكيا در .كوچكتر است هم و اندازه آنشده ده يبامها د يمجسمه فقط در گوشه ها بوده ومحدودتر 

 . ز تك سوارند آراسته انديكه بر اسبان ت يرومند مردانيبا و نيز ،كوچك يه بامها را با مجسمه هايحاش
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  ژاپن يمعمار :فصل هفتم

  

 يو دارا يآتشفشان رين جزايا .ا واقع شده استير متعدد كه در شرق آسيجزاتشكل از است م يژاپن كشور

خاك ژاپن را جنگل و مناطق چهار پنجم  .اند شكل گرفته يصخره ا ياز تپه ها بوده و يمناطق كوهستان

تر ره كوچكيجز 3900باً يو تقر يره اصلير مشتمل بر چهار جزين مجمع الجزايا. ده استپوشان يسبز وحش

هستند و موضوع زلزله به خصوص در  ييايخطرناك در يز و در معرض طوفان هاير ژاپن زلزله خيجزا. است

به  فراوان است كه ژاپنبامبو در  يجنگل ها. داشته است يرير چشمگين تأثين سرزميا يتكامل معمار

ژاپن  يمعماردر  يچوب درختان جنگل. ژاپن دارد يدر ساختمان ساز يا نقش عمده ل چوبين دليهم

 يا كرسيو  ،يساز يدر پ زين ير رسوبيو غ يآتشفشـان يسنـگ ها و دهد يـل ميرا تشك يمصالح اصل

ا يآس يسرد زمستان يهوا يان هاير جرير ژاپن تحت تأثيجزا. روند يبه كار م يچوب يبناها يوارهايد ينيچ

نحوه  ،ساختمان ها يريدر جهت گ ن امرياانوس آرام است كه ياق يگرم و مرطوب تابستان يو وزش بادها

ت وجود علبه . است داشته ييبه سزار يجاد كوران در تابستان و مسدود بودن در زمستان تأثيا يبرا يمعمار

بلند در امتداد سقف  يه بان هايسا يداراالمقدور رو به جنوب و  يد در ژاپن خانه ها حتيشد يها يبارندگ

 زين بلند اطراف خانه يوارهايد .كند يم يريد جلوگيشد يبارش هاو  يد تابستانيهستند كه از تابش خورش

ساختمان ها به صورت  يجانب يوارهايد. كنند يمحافظت م يسرد زمستان يرا از وزش بادها يشمال ينما

. شود يجاد مياان هوا يكوران و جر جهيدر نتو  هشد يهستند كه در تابستان برداشته م) شنيپارت(متحرك 

ره يكه مربوط به شبه جز يو قهوه ا يا مغولينو، زرد يبه نام آ ييد ابتداياختالط سه نژاد سف از ينژاد ژاپن

دوره  ،دوران باستان: شود يم ميخ ژاپن به پنج دوره تقسيتار. بوجود آمده است باشند، يم يا و اندونزيماال

  .ديدوره جد و زه شدنيدوره قبل از مدرن ،يقرون وسط، خيآغاز تار

م در يار عظيبس يو گنبدها "ييوياي"از نوع  يم ظروف سفال.ق 7000خ در حدود يش از تارياز دوران پ

به سه دوره  ه وش فرهنگ بودا آغاز شديدايخ با پيدوره آغاز تار. است مانده يبه جا يا توموليدوران كوخون 

  .شود يم ميو تقسيآزوكا، هاكوها و تمپ

 يالدين بر ژاپن از حدود قرن هفتم مير فرهنگ و تمدن چيتأث دهد ينشان م وجود دارد كه يشواهد واضح

را به داخل  يخارج يهابوده و اجازه ورود فرهنگ يمنزو يژاپن كشور يكل طورهرچند به  .شده استآغاز 

، )ن تائويش(نتو يمذهب ش: دارند كه عبارتند از يمتعدد ين هايها آئ يژاپن. داده است ينم كشور

ها به  يژاپن يباستان يدر باورهاشه يرنتو است كه يژاپن مذهب ش يبوممذهب . ييو بودا يوسيكنفوس

ده و در ينتو گرديش يد اساسياز عقا يكي يت خاندان امپراتوريافسانه مبدأ الوه. روح دارد يندگياصالت و پا

ك يسم به مقام ينتوئيشپس افت و از آن يهن پرستانه رواج يم يينتويك جنبش شيل سده نوزدهم ياوا

ك ينگرند تا  يم ين اخالقيده قوانيشتر بديب يوسيها به اصول كنفوس يژاپن. افتيارتقاء  يرسممذهب 

، يير عقل گراينظ ين وارد ژاپن شد بر اصول ثابتيق چين اصول كه در آغاز قرن ششم از طريا. مذهب

. داشته است يمده ار عيتأث يشه و رفتار ژاپنياند به گروه و شجاعت استوار بود كه بر يساده، وفادار يزندگ



 

 مادسیج
 

 نینو یریادگیبه  یپنجره ا ،جیمادس

 

مفهوم  اشاره  نیا در باشد. یم رانیدهکده علم و دانش ا یبه معنا یو در مفهوم بوم ییدانا فتهیش یبه معنا madsageمخفف کلمه  جیمادس

 باشد. ی( مرانیاقوام ا نیاز اول یکیکشورمان( و ماد ) یبایز یاز روستاها یکی) جیبه دو کلمه س

در  ،هرچه راحت تر جامعه بزرگ علمی ایران یو دسترس یعلم شرفتیبا هدف بهبود پ( IRESNET) جیمادس یژوهشپ -شیشبکه آموز 

دانش آموخته رشته  یرضا محمود یارشد جناب آقا ینامه کارشناس انیاز طرح پا جیمادس هی.  هسته اولفضای مجازی ایجاد شده است

باشد، بر گرفته  یمهر البرز م یمعاون دانشگاه مجاز یدکتر عباد یاستاد گرانقدر جناب آقا  ییکه با راهنما تهراندانشگاه  یآموزش تیریمد

 . شده است
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