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  )1بین النهرین هنر و معماري خاور کهن ( 1
به درسـتی بر ما روشن نیست که حالتی از جامعه انسان که امروزه عنوان تمدن بدان اطالق می شود چگونه  

ایان از پ زبور در کجا وچگونه آغاز گردید.آغاز گردید، آنچه با اطمینان بیشــتر می توان گفت این اســت که حالت م
جنگ دوم جهانی تا کنون، باسـتان شناسان دست اندرکار اکتشافات تاریخی در بسیاري از نقاط خاور نزدیک بوده  

ــال پیش از میالد به عقب برگردانید.  8000انـد؛ در اینجا بود که تحولی بزرگ پیش آمد و تاریخ آغاز تمدن را   سـ
انه، با کل زندگی در دوران پیش از پیدایش و رشـد کشـاورزي، مشخص و متفاوت است. تقسیم   آغاز زندگی متمدن

امل بر اساس تک -دوره دیرینه سـنگی، میانه سـنگی و نو سنگی   -قرارداي زمان بیش از تاریخ مدون به سـه بخش  
خوراك اهمیت دارد،  ابزارهاي سـنگی، به اندازه اي که تمایز قائل شـدن بین عصـر گردآوري خوراك و عصر تولید   

بنیادي و قطعی نیست. در این تقسیم بندي، دوره دیرینه سنگی تقریبا بر عصر گردآوري خوراك منطبق می شود 
و دوره نو سـنگی یعنی آخرین مرحله آن عصـر، با تشدید و گسترش گردآوري خوراك و اهلی کردن سگ مشخص   

و اهلی کردن تعداد بیشتري از جانوران بیش از دوره نو می شـود. دوره نو سـنگی پسـین، دوره آغاز تولید خوراك    
  سنگی یعنی دوره اي است که در آن کشاورزي و دامپروري به منابع اصلی تامین خوراك انسان تبدیل می شود.

مصـر، سـوریه، لبنان، فلسطین، عراق،    –بنا به یک نظر، منطقه اي که امروزه خاور نزدیک نامیده می شـود  
ــدند و  -ایران و ترکیه ــینی یخچالهاي طبیعی به مناطقی بیابانی و نیمه بیابانی تبدیل شـ پس از آخرین عقب نشـ

سـاکنان خود را وا داشـتند به دره هاي حاصـلخیز و رسـوبی رودهاي نیل در مصر و دجله و فرات در بین النهرین     
ولی این نظر، بسـیار سـاده    (بخشـهایی از سـوریه و عراق امروزي) تغییر مکان دهند و در آنجا ها سـکونت گزینند.   

  اندیشانه است و نمی تواند در برابر کشفیات اخیر باستان شناسان، همچنان معتبر تلقی شود.
کهن ترین اجتماعات اســکان یافته، نه در دره هاي رودخانه ها بلکه در ارتفاعات ســر ســبز مجاور آنها یافت 

اورزي را داشتند و انواع گیاهان بومی مانند گندم و شـده اند. این مناطق، شـرایط ضـرور براي پیدایش و رشـد کش    
براي اهلی کردن فراوان بودند، براي کشت گیاهان  -مانند بز، گوسفندو خوك -جوي وحشـی، رمه هاي چهار پایان 

نیز باران به مقدار کافی می بارید، فقط پس از رشــد و تکامل زندگی کشــاورزي روســتایی بود که ســاکنان دهات، 
خیزي بیشــتر خاك دره ها و دلتا هاي رودخانه ها پی برده بودند، به این نقاط کوچ کردند.در همین چون به حاصــل

ــازمان یافته   ــاورزي سـ ــمی، همرا با ابزارها و  -جـا بود که جوامع متمدن عالوه بر کشـ حکومت، قانون و دین رسـ
  ي پدید آمدند.اسلوبهایی چون نوشتن، و اندازه گیري و محاسبه، بافندگی، فلز کاري و سفالگر

تا مدتهاي طوالنی چنی تصــور میشــد که این تحوالت به طور همزمان در مصــر و بین النهرین رخ داده اند. 
ولی در اینجا نیز باسـتان شـناسی ما را بر آن داشته است که در تصور خود تجدید نظر کنیم، روشن شده است که   

                                            
1- Mesopotamia 
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مصر جلو تر بوده است. تاریخ تشکیل اجتماعات کشاورزان  بین النهرین و مناطق پیرامونش از لحاظ زمانی، بسی از
روسـتا نشـین، مانند جارمو در عراق و چتل هویوك در آناتولی جنوبی( ترکیه) به اواسط هزاره هفتم پیش از میالد   

از پیامبران بنی اسرائیل و جانشین حضرت بر میگردد و شـهر مستحکم و معروف اریحا که هزاران سال بعد یوشع ( 
ــ ــر، در منطقه فیوم   یموس ــتا هاي مص ــت. کهنترین روس ــد، از آنها نیز کهن تر اس ) در جلوي دیوارهایش ظاهر ش

پیش از میالد پی ریزي شده باشند، و گذشته از این به  4500نزدیک دلتاي نیل، به نظر نمیرسـد که پس از سال  
آمده و تکامل یافته باشــد. اختراع  نظر نمیرســد که اجتماعی شــهر نشــین چون اجتماع بین النهرین در آنجا پدید

خط در بین النهرین چند صــد ســال پیش از اختراع خط در مصــر صــورت گرفته بود و احتمال دارد که کل تمدن 
مصــري و تکامل آن پیامد تاثیرات تمدن بین النهرین بوده باشــد. ســنت چنین اســت که تاریخ هنر دنیاي کهن از 

رین می رسد. مطالعات باستان شناسی در مصر، سابقه اي طوالنی تر دارد و مصر آغاز می شود و سپس به بین النه
باسـتان شناسی علمی در اواخر سده هجدهم در آنجا آغاز شده است. گذشته از این مطالعات باستان شناسی مصر  

ــت. با این حال، به دلیل کثرت یافت  ــرزمین، کاملتر اسـ هاي  هپایه اي محکمتر دارند و منظره کلی فرهنگ این سـ
حاصل از آخرین تحقیقات باستان شناسی، مجبوریم در این ترتیب سنتی تجدید نظر کنیم و بین النهرین در صدر 

  مطالعات تاریخ هنر جهان باستان قرار داده شود.

  2یحاار 1,1
، دست کم در سه منطقه خاور نزدیک یعنی اردن، ایران و آناتولیا(ترکیه) مسیحپیش از میالد  7000تا سال 

ورزي به خوبی اسـتقرار یافته بود. با اینکه چیزي از بقایاي غالت اهلی شـده پیدا نشـده است که به دوره اي    کشـا 
کهنتر از تاریخ یاد شـده تعلق داشـته باشـد، کشـاورزي پیشرفته آن روزگار مستلزم تکاملی طوالنی بوده است، در     

 واقع وجود شـهري چون اریحا، دلیل محکمی در تایید این فرض است. 
در محل تاریخ اریحا، که فالتی اسـت در دره رود اردن با سرچشمه اي  
ــیح یک دهکده     پـایـان نـاپذیر، در اوایل هزاره نهم پیش از میالد مسـ

این روسـتاي متعلق به به دوره نوسنگی پیشین   کوچک وجود داشـت. 
پیش از میالد دسـتخوش تحولی شگفت آور شد، زیرا   8000در حدود 

ــهري ج ــنگی  در این تاریخ ش ــتی بر پی هاي س دید با خانه هاي خش
    ).1مدور یا بیضی شکل ساخته شد(تصویر شماره 

  ق.م.) 800-7000(تصویر شماره یک : پی هاي سنگی مدور ، اریحا، حدود 
   

                                            
2 -Jericho 
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همزمان با افزایش ثروتهاي این شــهر و مســتقر شــدن همســایگان نیرومند در کنار آن، ضــرورت ضــرورت   
ن اسـتحکامات شـناخته شده سنگی در تاریخ   حفاظت شـهر به ایجاد نخسـتی  

بشـر انجامید. در اواسـط هزاره هشـتم پیش از میالد، جمعیت شهر حدودا به    
متر  1,5نفر میرسـید، خندقی عریض و سنگی داشت و دیواري به قطر   2000

به گرداگردش کشـیده شده بود. در سمت داخل این دیوار که امروزه تا ارتفاع  
ه اســت یک برج ســنگی بزرگ و مدور به ارتفاع و ســانتی متر حفظ شــد 360
). هنوز منطقه وســیعی از این 2متر سـاخته شـده بود (تصـویر شـماره      9قطر 

محل تاریخی از زیر خاك در آورده نشـده اسـت تا معلوم شود برج مزبور تنها   
یا  –مانند باورهاي قصر هاي سده هاي میانه ( در اروپا)  -برج شـهر بوده است 

ــهر را    یکی از  چن ــبکه دفاعی کامل ش ــت که ش ــکلی بوده اس دین برج همش
تشـــکیل می داده اند. در هر صـــورت، ســـاختمانی چون این برج، که فقط با 
ــده بود، بدون تردید،     ــاخته ش ــنگی س ــتفاده از ابتدایی ترین انواع ابزار س اس

  .پیشرفت و دست آورد فنی خارق العاده اي است
به عصر نو سنگی پیشین، اریحا، حدود (تصویر شماره دو :استحکامات متعلق 

  ق.م.) 8000-7000
پیش از میالد، ســاکنان اولیه شــهر آن را تخلیه کردند ولی ســاکنان جدید در اوایل هزاره   7000در حدود   

ــاختند و کفها و    ــنگی می س ــتهاي خام چهار گوش با پی هاي س ــدند. اینان خانه هایی با خش ــهر ش هفتم وارد ش
سـتادانه گچکاري و رنگ آمیزي می کردند بسـیاري از ساختمانهاي حفاري شده، ظاهرا به عنوان   دیوارهاي آنها را ا

زیارتگاه مورد اسـتفاده بوده اند و نقشـه یکی از آنها تشـابه چشمگیري به نقشه تاالر بارگاه متاخر یونانی (مگارون)    
ــاکنـان بـه پیروي از یـک کیش باروري، پیکره هاي کوچک اندامی ا    ز یک الهه مادر و چند جانور می دارن این سـ

سـاختند.بر جسته ترین کارهایشان در این میان مجموعه اي از جمجمه هاي انسان است که برجستگی هاي چهره  
). پیکره هاي مزبور که به طرز ظریفی قالب گیري شده اند، 3را با گچ روي آنها بازسـازي کرده اند (تصـویر شـماره    

گذاشته شده و موي سرشان نقاشی شده است (  در کاسـه چشم هاشان صدف دریایی 
روي یک نمونه، سـبیل نقاشـی شده حفظ شده است) ظاهري فوق العاده زنده نما   
ــدند و روي زمین به   ــد از بدن جدا میش دارند. چون جمجمه ها پیش از دفن جس

می پنداشــتند و این به  "تله روح "نمایش گذاشــته می شــدند، احتماال آنها را  
   کامل به بقاي روح آدمی پس از مردن بدنش بوده است. معنی اعتقاد

 6000-7000متعلق به عصر نو سنگی پیشین، اریحا، حدود  جمجمه : سه(تصویر شماره 
  ق.م.)
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  3چتل هویوك 1,2
شــاید چشــمگیر تر از یافته هاي اریحا در اردن، کشــفیات اخیر در آناتولی باشــد. حفریات حاجیالر هویوك 

پیش از میالد مســیح محل پیدایش و  5000تا  7000ط نه تنها فالت آناتولیا در فاصـله  ثابت کرده اسـت که نه فق 
ــت بلکه این احتمال وجود دارد که فالت مزبور از لحاظ فرهنگی   ــنگی بوده اسـ ــد یک فرهنگ پر رونق نو سـ رشـ

در  1963و  1961پیشـرفته ترین منطقه آن زمان بوده باشـد. دوازده سطح پیاپی ساختمانی که در فاصله سالهاي   
  پیش از میالد تاریخ گذاري شده اند. 5700تا  6500چتل هویوك حفاري شدند، از 

ند. نامیده ا "یکی از نخسـتین تالشـهاي بشر براي پی ریزي زندگی شهري   "در کنار اریحا، چتل هویوك را 
ته اند. ویژگی این نظم موجود در نقشـه شـهر نشـان می دهد که آن را بر طبق نقشه اي نظري یا غیر تجربی ساخ   

شـهر آن اسـت که هیچ خیابانی ندارد، خانه ها به یکدیگر چسـپیده اند و از پشت بام به یکدیگر راه دارند ( تصویر    
). این طرز خانه ســازي با آنکه ممکن اسـت امروزه کاري غیر عملی به نظر آید (هر چند در بخشــهایی از  4شـماره  

ــاختمانهایی که حائل همدیگر بودند  آنـاتولی مرکزي و ایران غربی به حیاط خ  ــت، سـ ود ادامه داد) امتیازاتی داشـ
استحکامی بیش از ساختمانهاي تک ایستاده پیدا میکردند و چون دور تا دور شهر را حلقه پیوسته اي از ساختمان 

ب اگر هاي داراي دیوارهاي یکســـره و رو به دهکده محاصـــره کرده بود، دفاه از آن بســـیار آســـان بود. بدین ترتی
دشـمنی می توانسـت دیوار بیرونی را بشکند و از آن بگذرد به جاي آنکه داخل یک شهر شود داخل اتاقی می شد   

  که مدافعانش روي پشت بام ایستاده بودند و این براي او مالل آور بود.

  
 ق.م.) 9000-6000حدود باز سازي طرح گونه بخشی از چتل هویوك،  (تصویر شماره چهار :

  

                                            
3- Catal Huyuk 



 آشنایی با تاریخ معماري جهان 

 

9 
 

ه اي نقاط، فضـاي باز یا حیاطی در میان انبوه متراکم سـاختمانها باز می شـد که به عنوان آشغالدانی    در پار
ــتر را با زباله ها مخلوط می کردند و به عنوان کود مورد     ــتفـاده قرار می گرفـت. مقادیر کالنی از خاکسـ مورد اسـ

ــغالدا  ــایند آشـ ــتفاده قرار می دادند، ولی اینکار احتماال بوي نا خوشـ نی را از میان نمی برد. خانه ها گرچه به اسـ
اندازهاي متفاوت سـاخته می شـدند نقشـه اي واحد داشـتند، و دیوار هاشـان از خشت خام بودند و با کالف هاي      
ــکوهاي کتار     ــدنـد. دیوارها و کف اتاقها را گچکاري و رنگ آمیزي می کردند، و از سـ محکم چوبی تقویـت می شـ

ردن و غذا خوردن استفاده می کردند. تعداد زیادي زیارتگاه پیدا شده است که با خانه دیوارها براي خوابیدن، کار ک
هاي عادي و یکنواخت در هم آمیخته بوده اند. با توجه به تفاوتهاي موجود در ســـطوح گوناگون، به طور متوســـط 

م ا ي که فقط یک سیبراي هر چهار خانه یک زیارتگاه وجود دارد. البته ممکن اسـت این نسـبت براي سراسر شهر  
  آن حفاري شده است درست نباشد.

نقاشـیهاي دیواري، گچ بریهاي برجسـته، ســردیسهاي    -زیارتگاه ها را از روي تزئینات سـرشـار داخل شـان   
ــاخ گاو که   –جانوران، جمجمه گاو و پیکره اي کوچک اندام مقدس  ــناخت. شـ می توان از خانه هاي عادي باز شـ

گاه ها است، گاهی به تعداد بسیار زیاد، روي سردیسهاي ساختگی و از نو قالب گیري زینت بخش بسـیاري از زیارت 
شده گاو یا بر لبه نیمکت ها و ستونها نصب می شد، و احتماال بدین معنی بوده است که از ساکنان خانه محافظت 

ه ري به عنوان یک خدا بو شـیطان را دفع می کند. لیکن هیچ نشانه اي دال بر پرستیده شدن گاو یا هر جانور دیگ 
ــت. از پیکره هاي کوچک  ــت نیامده اس ــده اند چنین بر می آید که دس ــی که در چتل هویوك پیدا ش اندام مقدس

مردم گمان می کرده اند خداي ایشـان، چه مذکر چه مونث، شـکلی انسانی دارد. وقتی خدایان را در کنار جانوران   
ــان می دادنـد  ــه فرمانبردار خدایان  -داي مذکر در کنار گاوپلنگ و خ خداي مونت در کنار -نشـ جانوران همیشـ

  هستند.
هاي کوچک اندام از سـنگ یا رس پخته سـاخته شده اند و خیلی کوچکند، طول بیشترشان بین   این پیکره 

است. برخورد هنرمند با موضوع کارش کامالً رئالیستی سانتی متر  30سـانتی متر و تعداد انگشت شماري   20و  5
کر تراش عصـر نو سنگی بر خالف پیکر تراش و هنرمند عصر دیرینه سنگی که می کوشید مفهوم انتزاعی  اسـت. پی 

ــینه ها به طرزي ظریف   ــانی می نمایاند. سـ باروري را به نمایش در آورد موجودي انتزاعی ( الهه) را با پیکري انسـ
ــده اند و اگر بخواهیم از  ــتها با دقت نمایانده ش ــده اند، دس ــاوت کنیم به  قالب گیري ش روي نمونه هاي دیگر قض

ــم     ــیماي الهه مزبور را به خوبی تجس ــده ، این پیکره حالت س ــرگرم ش ــتی می توان چنین فرض کرد که س درس
بخشـیده بوده اسـت. این پیکره با نقشهاي ضربدري گل مانندي رنگ آمیزي شده است که در رنگ آمیزي دیوارها   

  نیز نقش ویژه خداي کشاورزي را به این الهه واگذار کرده اند. نمادهاي کشاورزي بوده اند و در این جا
نمادهاي باروري و کشــاورزي بر هنر ســطوح فوقانی ( متأخر) چتل هویوك مســلط اند. ولی شــکار نیز نقش 

ه حیات ب نو سنگی، و مراسـم شـکار در عصـر دیرینه سنگی تا عصر    مهمی در اقتصـاد اولیه نو سـنگی ایفا می کرد  
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داد. تعداد بسـیار زیادي پیکره کوچک اندام خام جانوران، که عمداً شکسته و آسیب دیده اند و همراه با  خود ادامه 
ــین جانوران در جریان    ــت، این پیکره ها ظاهراً نقش جانش ــده اس ــده اند در چتل هویوك پیدا ش چند تیر دفن ش

ودالها دفن می شده اند. اهمیت شکار به برگزاري مراسـم شکار را بر عهده داشته اند و پس از اجراي این نقش در گ 
کهن که بیشترین بخش آنها  زیارتگاه هايق.م) در نقاشیهاي دیواري  5700عنوان منبع تامین خوراك ( تا حدود 

  را صحنه هاي شکار تشکیل می دهد، نشان داده شده است.
این  دیده نشد. شد نیز نمونه اقدیمی تر ، نقاشـی اي پیدا شد که تا هزاران سال بع  زیارتگاه هايدر یکی از 

پیش از  6200، کمی پس از سال  14به روش کربن  تاریخ گذارينقاشـی یک منظره تمام و کمال اسـت و مطابق   
کنار هم « )، در پیش  زمینه آن شهري با خانه هاي چهار گوش که تقریباً 5تصـویر شـماره   میالد کشـیده اسـت (  

ن احتماالً همان چتل هویوك است، در پشت این شهر، البته کمی دورتر سـاخته شده اند نشان داده شده است و ای 
ــود، خط  ــی کوچکتر، کوهی با دو قله دیده می ش ــوند به  و با مقیاس ها و نقطه هایی که از قله بلندتر خارج می ش

ن یمعنی فوران مواد آتش فشـانی اند. این کوه شـناسـایی شد و معلوم شد که منظور از آن کوهی است به نام حس   
ــان دو قله اي ( اکنون خاموش) در   3180داغ با ارتفاع  ــود، و تنها آتش فشـ متر ، که از چتل هویوك دیده می شـ

آناتولیاي مرکزي است چون این نقاشی روي دیوار یک زیارتگاه کشیده شده است فوران آتش فشانی مزبور نیز می 
را با دنیاي زیرزمینی پیوند داده و خود با ترســی  بایســت مفهومی مذهبی پیدا می کرد. هنرمند با آنکه این حادثه

احتماالً با سـپاس از زمین مادر و پر نعمت در می آمیخته است زیرا   ترسآمیخته با احترام شـاهد آن بوده اسـت،   
ــیدین    ــت می آورد. ابس ــیدین به دس ــت که چتل هویوك بخش بزرگی از ثروتهایش را از راه فروش ابس معروف اس

فشـانی بی شـکل اسـت که براحتی شکسته می شد و لبه هاي تیزي پیدا می کرد و براي    سـنگ یا شـیشـه آتش    
  ارزش فراوان داشت. نو سنگیکارهاي اسلحه سازان و ابزار سازان عصر 

  
 ق.م) 6150، چتل هویوك، حدود جرئی از یک نقاشی دیواري (تصویر شماره پنج:

  
ــور ج    ــت آمده، تصـ امعه اي مرفه و منظم را که مردمش با هنرها و آثـار فراوانی کـه از چتل هویوك به دسـ

صـنایع دسـتی آشـنا بوده اند در ذهن ما زنده می کند. گذشـته از نقاشی و پیکر تراشی، بافندگی و سفالگري نیز     
قبل از میالد شناخته شده  6000رونق داشـت و حتی فن ذوب کردن مس و سـرب به مقادیر کم تا پیش از سـال    

تا مدتی طوالنی، جامعه اي  نو سنگیعصر  رسم هايجامعه مزبور به دلیل حفظ سنتها و  بود. به نظر می رسـد که 
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محافظه کار بوده باشد، ولی از این لحاظ که گذار انقالبی از اقتصاد مبتنی بر گردآوري خوراك به اقتصاد مبتنی بر 
بود. بازتاب این انتقال در هنرها تحقق می بخشـــید، جامعه اي مترقی  پی گیرانهتولید خوراك را به طرزي آرام اما 

رئالیسـم و گرایش بیشـتر به نماد پردازي انتزاعی تر، ناپدید شـدن صحنه هاي انسانی، و زوال     کاسـتن از تاکید بر 
تـدریجی تولید پیکره هاي کوچک اندام خدایان مذکر بود. در همان حال بر تعداد پیکره هاي الهه مادر افزوده می  

بازتابی اســـت از تغییري مشـــابه و اهمیت زن ( البته نه مقام اجتماعی او) . همزمان با غلبه شـــود، و این احتماالً 
، شغلهاي زنانه مانند آرد کردن گندم، نان پختن، بافندگی، نگه داري و علوفه رسانی به جانوران بر شکارکشـاورزي  

پیش  5700ظاهراً تا سال  هویوكتل در چ کشاورزيخانگی، اهمیت بیشـتري پیدا کردند. انتقال به اقتصـاد کامالً   
و کاز میالد به مراحل نهایی خود رسـیده بود. پس از گذشـت کمتر از یک سـده ساکنان چتل هویوك از این محل    

ــین  300. در نقطه اي واقع در چیدند کیلومتري غرب چتل هویوك، فرهنگی پدید آمد که احتماالً با فرهنگ پیشـ
آناتولیا به پایان می رسد و صحنه هاي  نو سنگیپیش از میالد عصر فرهنگ  5000مربوط بوده اسـت. ولی تا سال  
  النهرین در سمت خاور تغییر مکان می دهند. نورانی تمدن به سوي دره بین

  سومر 1,3
ــکون   ــت و آن مس تقریباً در اوایل هزاره چهارم پیش از میالد حادثه اي عظیم در بین النهرین به وقوع پیوس

ــدن دره هاي بزرگ رود ــکلهاي  ش ــاختمانی، و ش ــتن ، هنر ،معماري س خانه ها بود. پس از این حادثه بود  که نوش
جدید ســیاســی در بین النهرین و مصــر، اما با تفاوتهاي چشــمگیري در کار کردشــان، به ظهور می رســند. هنري  

  فرانکفورت در این باره می نویسد :
زرگ اقتصادي یعنی اجتماعات کنار معابد را کهن ترین اسـناد مکتوب بین النهرین ... شـناخت واحدهاي ب  "

آسـانتر کرد. نخسـتین اسناد مکتوب مصري، نوشته هایی بر روي ساختمان هاي شاهی یا کنده کاریهاي مهر گونه   
اي براي شـناسایی ماموران پادشاه بودند. نخستین آثار هنري بین النهرین غالباً جنبه مذهبی دارند، در صورتی که  

سـتایش از کارهاي پادشـاهان مربوط می شوند و موضوعات تاریخی را نمایش میدهند. معماري   در هنر مصـري به  
پادشاهان می شود. نخستین جامعه متمدن  آرامگاه هايسـاختمانی در بین النهرین شـامل معابد و در مصر شامل   

و متکی به خود  حکومتهاي مشخص –در بین النهرین به صورت هسته هاي جداگانه، چندین شهر مجزا و مستقل 
با سـرزمینهاي قابل کشـت در اطرافشـان ، تبلور یافت. جامعه مصر شکل قلمرو واحد، یکپارچه ولی روستانشین     –

  "یک پادشاه مستبد را به خود گرفت.

بدین ترتیب، نه یک تمدن بلکه دو تمدن در این نقاط به ظهور رسیدند و هر یک خصلت هاي ویژه اي براي 
ــت. از آن ل ــقوط   خود داش ــد ، و زوال تمدنها و خیزش و س ــورت ثبت پیدایش، رش حظه به بعد تاریخ جهان به ص

ــاحل   ــاد در منطقه سـ خلقها، دولتها، و ملتها در چارچوب آنها درآمد. با پیدایش همین دو تمدن قدرتمند و متضـ
  شرقی دریاي مدیترانه است که درام بشریت غربی حقیقتاً آغاز می شود.

ي رودهاي دجله وفرات، بشر احتماالً چیزي همپاي باغ عدن که در سفر پیدایش از در دره حاصـلخیز سـفال  
آن سـتایش می شـود و مدتهاي مدید بخشی از سنتهاي بین النهرین به شمار می رفت ساخته بود. به محض آنکه   
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دریافت . تاریخ پر  بشــر با فنون آبیاري و تا اندازه اي مهار کردن ســیلها آشــنا شــد ، امکان ایجاد واحه اي بزرگ را
ــابقه   ــوب بین النهرین ثابت می کند که این ســرزمین با چشــم اندازي که براي ایجاد یک زندگی مرفه و بی س آَش

  داشت، انسان را شدیداً به خود جلب می کرد.
مان پیدایش تاریخ مدون، دره بین النهرین ســفلی به اشــغال ســومریان درآمد، منشــاء این قوم ددر ســپیده 

ــاورز بودند که طرز مهار کردن  همچنان  یکی از معماهاي بزرگ تاریخ جهان باســتان اســت. ســومریان مردمی کش
سـیل را آموختند و شهرهایی با دیوارهاي حصین ساختند. مانند اوروك یاوارکاي امروزي ، والگاش یاتلوه امروزي.  

آمدند، کشاورزي را همراه با پس از گذشـت چند سـده ، شـبانان چادر نشـین سـامی از صـحراي غربی به این سو       
بسـیاري از دیگر دسـتاوردهاي فرهنگ ســومري فرا گرفتند. و شـهرهاي خود را در شــمال این سـرزمین تاســیس     
کردند. کیش، اکدماري، و بابل، در طی چند صـد سال، حاکمیت بین این دو قوم دست به دست شد، ولی سامیان  

  و حمورابی را از میان خود به قدرت برسانند. توانستند دو پادشاه قدرتمند به نامهاي سارگون
از روي مدارك به دسـت آمده از غارهاي عصر دیرینه سنگی چنین بر می آید که انسان همواره می کوشیده  
اسـت با توسـل به جادوي تصویر بر محیط و طبیعت پیرامون خویش مسلط شود. همزمان با ظهور سومریان و آغاز   

خود را به دین خدایان نیکخواه و بدخواه داد که تجسمی از نیروهاي طبیعت بودند  تاریخ مدون، جادوي کهن جاي
و غالباً با طرزي ویرانگرانه با امیدها و نقشـه هاي انسـان به سـتیز بر می خاستند. در این دشت حاصلخیز ، گرماي    

شه به پذیرفتن این اندی ها، آفات و هجوم ملخها، انسان را طاقت فرسـاي تابسـتان و سیلهاي بنیان کن، خشکسالی  
ند. رام کند یا برآنها غلبه کآ وا می داشـت که گویا نیروهایی تسلط ناپذیر و برتر از او وجود دارند و او باید آنها را یا 

دین رسـمی، به صـورت مجموعه اي از دادو سـتدهاي گوناگون میان انسـانها و خدایان، احتماالً در میان سومریان     
نظر از اینکه تاکنون با چه تغییراتی طبقه بندي و متحول شده است، دین همچنان تدابیر  پدید امده است، و صرف

تشـفعی خود را که شـامل نماز، قربانی، زیارت و ناقص بودن طبیعت آدمی اسـت و وابستگی و اجبارش را در برابر    
  نیرویی برتر حفظ کرده است.

حور خدایان طبیعت می چرخید : انو، خداي دین ســومریان و کســانی که از ایشــان پیروي می کردن بر م  
ــمان ، انلیل ( بل) ، خالق و فرمانرواي زمین و  ــفا دهنده و  "خداي توفان "اسـ ائا ( انکی) ، خداي آبها ( خداي شـ

)، خداي آفتاب ، اینانا ( مربوط به ســیاره زهره )، الهه عشــق و شنیکخواه) ، نانار ( ســین) ، خداي ماه ، اوتو( شــم
  مانند ایشتار ، بعدها وظایف الهه جنگ نیز به او سپرده شد. باروري، که

  شهر وزیگورات –کشور  1,3,1
دین پس از غلبه بر زندگی و معنی بخشیدن به آن، شکل جامعه و طرز بیان یا نمایش آن در معماري و هنر 

او در روي زمین و شـهر بین النهرین ، در زیر حمایت خداي شـهر بود، پادشاه نماینده    –را نیز تعیین کرد. کشـور  
مباشـر داراییهاي زمینی او بود. رابطه پادشــاه باخدایان آســمانی و زیر دســتان زمینی اش را می توان از دعایی که  

  یکی از نخستین پادشاهان سومري به درگاه انلیل خدا در شهر نیپور کرده است ، دریافت :



 آشنایی با تاریخ معماري جهان 

 

13 
 

بگویی دعاي مرا به گوش پدر محبوبش مان) (خداي آساي انلیل، سـلطان کشورها، از تو می خواهیم به آنو "
برسـاند، بر زندگی ام روحی تازه بخشـد و آرامش را از این سرزمینها دور نگرداند، جنگاورانی به من ارزانی دارد که   
تعدادشـان به تعداد علفها برسد، از رمه هاي آسمانی چشم بر ندارد، این کشور را غرق نعمت کند، نعمتهایی را که  

  "من ارزانی داشته اند تغییر ندهد، و من همواره آن چوپانی باشم که باالي سر گوسفندان است. خدایان به

نقشـه شـهر، این مرکزیت خدا را در زندگی خودشان می داد، زیرا معبد خدا هسته ساختمانی با عظمت آن   
ــهر بلکه مرکز فعالیتهاي اداري  ــکیل می داد. این معبد نه فقط کانونی براي دین ش ــادي آن نیز ب را تش ود. و اقتص

معبد در واقع قلمرو خدایی بود که در نزد مردم زمیندار و رمه داري بزرگ و ثروتمند و نگهبان شــهر به شــمار می 
ــهروندان به طور کلی   ــهر، خدمت به خدا در مقام یک ارباب بود. همچنان که وظیفه همه ش ــلی ش رفت. وظیفه اص

ــترده و ب ــهري دیگر بود، وظایف و  خدمت به خدایان بود. مجتمع گس ــهري در دل ش زرگ معبد که در نوع خود ش
ــامل کاهنان و کاتبان، امور داد و ســتد شــهر را می چرخاندند و       ــهاي بیشــمار داشــت.  کارمندان معبد ش نقش
ازداراییهاي خدا و پادشــاه مراقبت می کردند. احتماالً در چنین محیطی بوده اســت که نوشــتن به ابزاري دقیق در 

رخیها تبدیل شـد، کهن ترین نمونه هاي آن به نگه داري حسـابها، شـرح معامالت ساده ، و ذخایر موجود    دسـت ب 
  مربوط می شوند.

برجســته ترین بخش مجتمع معبد و در واقع شــناخته شــده ترین ســاختمان در دره بین النهرین زیگورات  
د طبقه خشتی اطالعی به دست نیامده نامیده می شـد. از چگونگی پیدایش یا نقش این سـاختمانهاي عظیم و چن  

یا کوههاي  ساختگی توصیف کرده اند و وجودشان را به » پلکهانهایی از آسمان« اسـت، بعضی ها این ساختمان را  
این اعتقاد همگانی در جهان باستان که نوك قلل رفیع را جایگاه خدایان می دانست مربوط کرده اند. زیارتگاههاي 

می نامیدند و احتماالً آنها را همچون تاالرهایی می » اتاقهاي گذري« یا » اتاقهاي انتظار« را باالي این زیگوراتها 
  پنداشته اند که انسان مومن می توانسته است درآنها به انتظار ظهور خدا بنشیند.

بود همچنان در پاي زیگوراتهاي نا –اور، وارگا، نیپور ، الرســا، اریدو  –بیشــتر شــهرهاي ویران شــده ســومر 
از سده بیست و  –شـده، خود قرار دارند،  زیگورات اور ، نمونه مناسـبی از این مورد است که به دوره سومري نوین   

مربوط می شــود، در این دوره ، معماران می کوشــیدند بلندترین و کوه  -دوم تا ســده بیســت و یکم پیش از میالد
ــالوده اي عظیم به ارتفاع 6ماره تصــویر شــپیکرترین بناي ممکن را روي زمین بر پا دارند ( متر، دو  15) بر روي ش

ــوند، و از آن دو احتماالً طبقه باال در حکم پی زیارتگاه  ــوار بر هم قرار دارند که به ترتیب کوچکتر می شـ طبقه سـ
 بوده اسـت. سه پلکان خرپشته اي ، هر یک با یکصد پله، در یک نقطه به دوازده برج دارزیگوت می رسند و از آنجا 
ــاختمان این زیگورات، کوه   ــود. سـ ــهاي آیینی منتهی می شـ احتماالً پلکان دیگري به زیارتگاه یعنی مرکز نمایشـ
محکمی از خشـت خام با نماســازي ضـخیمی از آجر پخته  با مالت قیري اســت. آجر پخته را به این علت با مالت   

برابر ســیلها و اثر دیگر عوامل طبیعی  قیر در نماســازي به کار می بردند که بر قدرت و اســتحکام ســاختمان در  
بیفزایند. طبقات زیگورات، احتماالً در اصـل به رنگهاي متفاوت با معنی نمادینی سـاخته می شده اند و احتماالً در   
محوطه پشـته آنها درختکاري و گیاهکاري نیز می شـده اسـت. ارتفاع زیاد این بنا و دشـواري صعود و دستیابی به     
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تماالً مانند مذاهب دیگر، نمادي از گونه اي تدارك دشــوار روح براي روشــنایی گرفتن از خدا به   نوك زیارتگاه، اح
شــمار می رفته اســت. بدون تردید رفعت زیگوراتهاي بزرگ، که ظاهراً به قلب آســمان می رســیدند، تاثیر ژرفی بر 

است  یادگار گذاشته اند که نشانه اي عبریان کهن داشـته است زیرا زیگوراتی در بابل به نام برج بابل ساختند و به 
  از غرور بلند پروازانه نوع بشر.

  
 ق.م) 2100طرح باز سازي شده زیگورات اور، حدود  (تصویر شماره شش:

  
خود کشور شهر، و  -2شبکه اي از خدایان و روابط میان خدایان و آدمیان -1 –سـه کشـف بزرگ سـومریان    

شهر که به علت حضور  –ندهی جدید جامعه بشـر می افکند. در کشور  شـالوده اي براي سـازما   –هنر نوشـتن   -3
خداي شـهر به صورت موقوفه درآمده بود، انسانها روابط جدیدي با خدا و میان خودشان برقرار کردند و با ثبت این  

 رروابط به صــورت مکتوب ، صــورتی رســمی و دایمی به آنها دادند. زندگی داراي نظم شــد و وظایفی که بیشــتر ب 
دوش فرد بود بر دوش اجتماعی گذاشته شد مانند دفاع از حمالت انسانهاي دیگر و نوسانات طبیعت. این دگرگونی 
به اضافه تقسیم کار ( تخصصی شدن کار هر کس)، که هر گاه تعداد زیادي از مردم به صورت یک اجتماع همبسته 

هر را از رسیدگی به الزامات زندگی روزانه رها ش –در جایی تمرکز شـوند تشویق و تسریع می شود، ساکنان کشور  
کرد به طوري که ایشـان توانسـتند مهارتها و استعدادهاي خود را به شکلی باور نکردنی در اجتماعات سیال و چند   
پارچه آن روزگار بروز دهند و به کار گیرند. حالت نسـبتاً ثابت کشـور شـهر نیز هویتی پایدار به عنوان یک شهر با    

ادشـاهی شـناخته شـده و موجود به این اجتماع داد. این حس هویت تک تک اهالی را نیز شـامل شد زیرا     خدا و پ
اینان نیز به عنوان اعضـاي اجتماع، هویتی داشـتند و متوجه نوع روابط خویش با شـهر ، خدا، پادشاه و شهروندان    

ــد  یا    بنده کمک کرد و فرد خود را با نامی در دیگر بودنـد. زبـان مدون جدید نیز احتماالً به این هویت یا بی رشـ
میان نامهاي اشـیاء و کارهاي دیگر باز شناخت. بدین ترتیب با پی ریزي الگوهاي ثابت زندگی توسط سومریان، آن  
احســاس هویت و احســاس خود آگاهی تاریخی آدمی آغاز می شــود که در تمدن یونان بالغ می شــود و به اوج    

  تکاملش می رسد.
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  معماري 1,3,2
پادشـاه آشـور که در خُرسـاباد سـاخته شده است، با نقشه بلند پروازانه اي که دارد،     « اتمام سـارگون  ارگ ن

). این کاخ مساحتی 7شـماره   شـاهان بزرگ به قدرت همواره پیروزمند خویش اسـت( تصـویر   » بازتابی از اطمینان
ــهري که در   200هزار متر مربع و بیش از  400نزدیک به  ــت. ش ــرف بر آن  –این ارگ حیاط و اتاق داش کاخ مش

متر قرار داشـت و نزدیک به یک ونیم کیلومتر مربع مســاحتش   15سـاخته شــده بود روي تپه اي به بلندي تقریباً  
بود. شاید کاخ را به این دلیل در سطحی باالتر ساخته اند که از سطح سیالبها باالتر باشد، ولی همین بلندي باعث 

ین خانه هاي زیر دسـتانش و خدایان واقع شـود. با آنکه سـازندگان کاخ درصدد    می شـد که پادشـاه در نقطه اي ب  
ایجاد تقارن بوده اند ولی خود کاخ نقشــه اي آشــفته و پرت دارد و مجوعه اي از اتاقها و تاالرهاي چهار گوش را در 

شکل اتاقهاي دراز  ) .8 شماره بر می گیرد که خوشـه وار بود به گرد حیاطهاي چهارگوش ساخته شده اند ( تصویر 
و باریک و جسـامت دیوارهاي جانبی حکایت از آن دارد که اتاقها با طاقها گهواره اي خشتی پوشانده شده بوده اند  
ــب     ــنگهاي مناس ــت نه س ــقف زنی در منطقه اي بود که نه الوار کافی داش و این مفیدترین و علمی ترین روش س

متر می رسد، اقامتگاه پادشاه قرار داشت، وي در  900لعش به کارهاي سـاختمانی. در پشت حیاط اصلی، که هر ض 
ــماً در اتاق دراز، بلند و پرتاللو تاجگذاري خویش به حضــور می پذیرفت. میهمانان   همین جا ماموران بیگانه را رس
ــاي نگهبان که نزدیک به  ــدند، از دروازه مرکزي بین دیوهاي غول آسـ خارجی از یک حیاط بزرگ دیگر وارد میشـ

ار متر ارتفاع داشتند می گذاشتند و به حضور پادشاه تاجدار بار می یافتند. میهمانان که در حیاط به انتظار بار چه
یافتن می ایسـتادند، وقت کافی براي اندیشـیدن درباره ناچیزي خودشان در مقایسه با قدرت وسطوت پادشاه پیدا   

  پادشاه و در باریانش مزین شده بود.می کردند زیرا روي دیوارها با پیکره هاي غول آسایی از 
سارگون شهر و کاخش را مظهر و بیان عظمت خویش می دانست و گمان می کرد که پایه هاي این عظمت 

من شهري را با ( زحمت) مردم که به :« بر اطاعت و انقیاد دشـمنان وي نهاد شـده اند. او در کتیبه اي می نویسد   
ســارگون، پادشــاه جهان، شــهري « ختم و در کتیبه دیگري می گوید : وســیله دســتانم مطیعشــان کرده بودم ســا

  ساخته است آن را دور شروکین نامیده است. در داخل این شهر کاخی بی مانند برپا داشته است.
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 ق.م) 720طرح باز سازي شده ارگ سارگون، حدود  (تصویر شماره هفت:

  
  

  
 ق.م) 720حدود  نقشه محوطه داخل ارگ سارگون، (تصویر شماره هشت:
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عالوه بر مجموعه حیاطها، اتاق تاجگذاري، اتاقهاي دولتی، حرم، آبریزگاهها و حمامها، و اتاقهاي نگهبانان که 
ــا باد احتماالً   ــلی وزیگورات نیز در این ارگ وجود داشــتند. زیگورات خرس کل کاخ را تشــکیل می دادند، معبد اص

به امروز حفظ شده اند، ارتفاع هر طبقه پنج و نیم متر است و هر یک هفت طبقه داشـته است که چهار تاي آنها تا  
رنگی متفاوت با دیگري دارد. براي دسـتیابی به این زیگورات، خرپشـته حلزونی پیوسـته اي دورتادور ساختمان از    

  کف پایین ترین طبقه تا نوك باالترین طبقه ساخته شده بود.
کیل شده بود و در دو طرف دروازه طاقدارش دو برج چهارگوش م کنگره دار تشینماي کاخ از یک دیوار جس

دیده می شـد. دورتادور طاق و روي بر چهارا با کتیبه هایی از کاشـیهاي لعابدار با رنگهاي درخشان پوشانده بودند   
ــندگی گیج کننده نیز    ــکوه و درخش ــد که ش ــکوه بود. به نظر می رس که نتیجه کلی اش ســاختمانی مجلل و با ش

ز این نقشـه پادشـاه آشور براي متحیر ساختن میهمانان بوده است. از دروازه اصلی کاخ، دوگاو بالدار غول   بخشـی ا 
). این گاوهاي آدم سر را می توان مشتق شده از پیکره هاي 9 شماره پیکر با سـر آدم پاسـداري می کردند ( تصویر  

انور براي دفع دشمن مرئی یا نامرئی و بخشیدن مشـابه جانوران در بوغاز کوي حتیها پنداشت. در هر دو مورد از ج 
جلوه اي پر شـکوه و بر جسته به نماي کاخ استفاده شده است. این پیکره ها تا اندازه اي همه جانبی و تا اندازه اي  
برجسته ساخته شده اند، و در آنها دید تمام رخ در حال استراحت با دید جانبی در حال حرکت درهم می آمیزد و 

میختگی با افزوده شـــدن یک پاي پنجم ، به اوج تاثیر گذاري می رســـد. غول آســـایی پیکره، کنده کاري این درآ
ــکوه و   ــطح پیکره بانمایش ســنتی جزییات، بر روي هم ، ش برجســته و گیرا، پیچ و تاب ظریف بالها و الگوبندي س

با احترام به آدمی دست می دهد. قدرتی شگفت انگیز پدید می آورند که امروزه نیز از دیدنش حالت ترس آمیخته 
ولی این پیکره هاي با شـکوه بیش از آنچه نگهبانان پادشاه به شمار آیند موجب تقویت مقام سلطنت او می شوند.  

شـاهان اکد و نقابهاي درشـت چشـم و ریشـدار شناخته شده از زمان سومر به بعد در آنها      –تاجهاي شـاخدارخدا  
گاو گونه شــان حکایت از قدرت فوق انســانی و درنده خوبی پادشــاه و بالهاي  جلب توجه می کند، بدنهاي شــیر و

عقابی شــان حکایت از ســرعت عمل او در اجراي عدالت یا انتقام گیري دارند. محســنات پادشــاه آشــور با حروف  
انوران ج درشـت بر روي این جانوران دورگه نوشته شده است. هنر باستانی، بارها بر ترس و ستایش دائمی انسان از 

بزرگ که به عنوان اســـتعاره هایی براي نمایاندن نیروهاي طبیعت و خود خدایان مورد اســـتفاده قرار می گرفتند، 
  مهر تایید زده است.

  بابل نوین 1,4
که  ا یاغیانیبامپراتوري آشـور هیچگاه شاهد امنیت و آرامش کامل نبود و بیشتر پادشاهان آن مجبور بودند  

ور نزدیک ســر به شــورش بر می داشــتند به مقابله بر خیزند. ســده هفتم بیش از میالد، در بخشــهاي بزرگی از خا
  روزگار اوجیگیري پیوسته مخالفت با حاکمیت آشور بود.
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 )باغ هاي معلق بابل (تصویر شماره نه:

 600از قدیمی ترین باغ هاي کهن جهان می باشد. این باغ در سال ) 9 شـماره  ( تصـویر باغ هاي معلق بابل 
قبل از میالد مسـیح و هم زمان با شـروع سـلسله پادشاهان پارسی احداث شده است. این باغ یکی از عجایب هفت    
گانه جهان محسـوب می شـود. باغ مذکور را به فرم هرم سـاخته بودند ( تپه مصنوعی عظیمی که قسمت پایه آن    

اســت). این هرم را تراس بندي کرده، طبقات و  متر بوده 470تا  135مســتطیل یا مربع بوده و ابعاد آن احتماالً از 
تراس هاي مختلف را توســط پلکان هاي عظیم به یک دیگر مربوط ســاخته بودند، در هر تراس درختان و درختچه 

  ها و گیاهان گلدار فراوان کشت نموده بودند تا باغ به شکل یک کوه پر درخت در آید.
طر پیچیدگی ســاختمان و نحوه آبیاري و نحوه نگاه داري درختان این باغ نه تنها به خاطر زیبائی بلکه به خا

  آن حائز اهمیت به سزا می باشد.
در راه از هم پاشیدگی و زوال گام نهاد. در زمان  در آخرین سـالهاي پادشـاهی آشور بانیپال، امپراتوري آشور  

ن برخاسته از جنوب، یارق و بابلهاي همزمان مادها از شرشیوسـلطنت پسـر و جانشین وي، امپراتوري آشور در اثر   
ق.م) فرهنگ کهن بین  538-612ســقوط کرد. بابل یکبار دیگر به پا خاســت و در یک دوره ، احیاي کوتاه مدت ( 

النهرین جنوبی، علی الخصـوص در دوره حکومت پادشـاه افسـانه اي آن سرزمین یعنی بخت نصر (نبوکد نصر) که    
می خوانیم، رونق گرفت. بخت نصر، بابل را یکبار دیگر به شهري افسانه اي شـرح کارهایش را در کتاب دانیال نبی  

ــتان تبدیل کرد از معبدي که براي بل  » بـاغهاي معلق « و  ــهور آن را به یکی از عجایب هفتگانه، جهان باسـ مشـ
ــده بود، فقط بخش کوچکی ا » خداي توفان« (انلیـل) خـالق و فرمانرواي زمین و    ــاخته شـ ز برج بابل عبریان سـ

ــتان و   ــیاح یونان باس ــت. لیکن هرودوت س ــري از » پدر تاریخ« زیگورات بزرگ آن باقی مانده اس ، گزارش مختص
  بازدیدي که در سده پنجم پیش از میالد از مجموعه این معبد به عمل آورده بود، از خود به یادگار نهاده است:

و محکم کشیده بودند، در بخش دیگر، در یک بخش شهر کاخ شاهان بود، که دور تا دورش دیواري بزرگ  "
بل یعنی محوطه محصـوري به وسعت چهارصد متر مربع با دروازهاي بزرگی از جنس برنج   –صـحن مقدس زئوس  
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یکدسـت دیدم که تا زمان حیات من بر جا مانده بود. در وسـط صـحن برجی از سنگ به درازا و پهناي یک پنجم    
ج سـومی و الی آخر تا برج هشـتم ساخته شده بود. راه صعود به قله این   کیلومتر و روي آن برج دومی،  روي آن بر

برج در بیرون از صــحن واقع شــده ، و آن پلکانی اســت که دور تا دور همه برجها می پیچد. وقتی صــعود کننده تا 
قیقه د نیمه راه برسـد یک استراحتگاه می بیند و می نشیند زیرا اشخاص پیش از رسیدن به قله خیلی مایلند چند 

ــتراحتگاه بنشــینند. در باالترین برج، یک معبد وجود دارد و در داخل معبد تختخوابی بس بزرگ با   اي در این اس
زر در کنارش دیده می شـود... اینان نیز مدعی اند که خدا شخصاً به این معبد می آید و   زیورهاي گران و میزي از

  "دارم.روي تختخواب می خوابد، ولی من به این سخن باور ن

ــصــت پیکره پر شــکوه از      راه ورود ــیري دو دیواره به نام مســیر رژه روندگان با ش به مجموعه معبد از مس
  شیرهایی که با آجرهاي رنگارنگ لعابی ساخته شده ، بودند می گذشت . 

  ایران 2
  به روایت کتاب دانیال نبی، الف زنان می گوید:» شاه شاهان« نبوکدنصر،  یا 

را برآن داشتم که گرداگرد بابل کشیده شود...  تا دشمنی که قصد حمله به ما را داشته من دیواري محکم  "
ــتحکم تبدیل کردم.  ــهر بابل را به یک دژ مسـ ــد نتواند تهدیدمان کند... (و) شـ لیکن پس از حکاکی این «  "باشـ

سید. د نصر به پایان ردسـتخط بر روي دیوار مزبور، شهر به تصرف کورش پادشاه ایران در آمد و عصر سلسله نبودک 
ق.م در  525انگیزه گسـترش قلمرو امپراتوري ایران، ایرانیان را به نقاطی بس دورتر از بابل کشـانید. مصر در سال   

ق.م . امپراتوري ایران از رود سند تا رود دانوب گسترده بود و فقط مقاومت  480برابر ایرانیان تسلیم شد.  در سال 
  ه پنجم پیش از میالد توانست مانع الحاق اروپاي جنوبی به این امپراتوري شود.پیروزمندانه یونیان در سد
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  معماري 2,1
) اســت که در فاصــله   10مهمترین منبع اطالعاتی ما درباره معماري ایران، کاخ تخت جمشــید ( تصــویر  

کامات جانشـیان کوروش ساخته شد. این کاخ با استح  -ق.م به وسـیله داریوش وخشـایارشـا    460و  520سـالهاي  
سـنگینی، در فالت مرتفع شرق دره بین  
ــفحه اي پهناور، رو به  النهرین و روي صـ
دشت  مشرف بر غرب ساخته شده است، 
ــت    ــید با آنکه به دسـ کـاخ تخت جمشـ
ــانی نابود کردن  ــکندر کبیر و به نشـ اسـ
قدرت امپراتوري ایران به آتش کشــیده و 
ویران شد، ویرانه هاي با شکوه آن امروزه 

ــاز  ي کــامــل آن را ممکن می نیز بـازسـ
  گرداند.

نمایی از کاخ آپادانا در  :ده(تصویر شماره  
 )تخت جمشید

  
بناهاي تخت جمشـید بر خالف کاخ آشـوري که به طرز فشـرده اي گرداگر حیاطها ساخته می شد، به طور    

). 11( تصــویر  پراکنده ســاخته شــده بودند و خیابانها و فضــاهاي خالی نامنظمی آنها را از یکدیگر جدا می کرد  
متر مربع است. این تاالر بار عام  600متر و مساحت بیش از  18سـاختمان اصـلی، تاالر ستونداري پهناور به ارتفاع   

یکی از زیباترین ساختمانهاي « متر سـاخته شـده ،    3عظیم ( آپادانا) که روي سـکویی سـنگین به ارتفاع تقریبی   
متري و سرستونهایی مرکب از  12ستون کشیده و خیاره دار  36ام از نامیده شده است. تاالر بار ع» جهان باسـتان 

نمونه  )12تصویر (سـر و سـینه گاو یا شـیر به منظور تعبیه یا قرار گاهی براي سـر تیرهاي سقف تشکیل می شد.     
حفظ شـده اي از همان سـرسـتونهاي مرکب است که از تاالر بار عام اردشیر دوم در شوق به دست آمده است. این    

  سرستونهاي بی مانند، ابداع تزئینی خاص ایرانیان بودند که قرینه شناخته شده اي پیش یا پس از خود نداشتند.
از سنگ که به وفور در محل ساختمان کاخ یافت می شود، آزادانه براي ساختن صفه ها ، دروازه ها، پلکانها، 

ز چوب براي سـاختن ستونهاي کوچکتر و سقفها  و سـتونها اسـتفاده می شـد، ولی از آجر براي سـاختن دیوارها و ا    
) نشان میدهد که از سنگ براي ساختن 13اسـتفاده می شـد. ویرانه هاي کاخ داریوش در تخت جمشـید ( تصویر    

کالفهاي در و پنجره نیز استفاده می شده است. شکلهاي این کالفها از معماري مصري گرفته شده اند زیرا داریوش 
سـرزمین قرار گرفته بود، ولی در اینجا سـاختمان کالفها به شیوه معمول از سنگ عمودي،   تحت تاثیر معماري آن 

سـنگ حمال و سـنگ کف در گاهی ترکیب نمی شـود بلکه به شیوه اي اختیاري تراش داده و به عنوان تزئینهاي    
چنان طراحی شده است  معمارانه به کار برده شـده اند. به بیان دقیق تر ، کل مجموعه بناها مخصـوصـاً کاخ آپادانا   
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که تاثیري بصري در بیننده بر جا گذارد، این مجموعه در حکم نوعی صحنه آرایی براي برگزاري جشنهاي با شکوه 
 سنتی و بزرگداشت عظمت امپراتوري ایران و قدرت پادشاه آن بوده است.  

  
 )تخت جمشیدپالن مجموعه  (تصویر شماره یازده:
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مـا دربـاره معماري ایران، کاخ    مهمترین منبع اطالعـاتی 
 460و  520) اسـت که در فاصله سالهاي  10تخت جمشـید ( تصـویر   

جانشیان کوروش ساخته شد. این  -ق.م به وسـیله داریوش وخشـایارشـا   
کاخ با اسـتحکامات سـنگینی، در فالت مرتفع شرق دره بین النهرین و   

است، کاخ  روي صـفحه اي پهناور، رو به دشـت  مشـرف بر غرب سـاخته شده    
ــانی نابود کردن قدرت   تخت جمشــید با آنکه به دســت اســکندر کبیر و به نش
امپراتوري ایران به آتش کشـیده و ویران شد، ویرانه هاي با شکوه آن امروزه نیز  

  بازسازي کامل آن را ممکن می گرداند.
ــرده اي  ــوري که به طرز فشـ بناهاي تخت جمشـــید بر خالف کاخ آشـ

می شد، به طور پراکنده ساخته شده بودند و خیابانها و  گرداگر حیاطها ساخته
). ساختمان 11فضـاهاي خالی نامنظمی آنها را از یکدیگر جدا می کرد( تصـویر   

ــلی، تاالر ســتونداري پهناور به ارتفاع   متر  600متر و مســاحت بیش از  18اص
ــنگین به ا   ــکویی س ــت. این تاالر بار عام عظیم ( آپادانا) که روي س فاع رتمربع اس

ده نامی» یکی از زیباترین ساختمانهاي جهان باستان« متر سـاخته شـده ،    3تقریبی 
متري و سرستونهایی  12ستون کشیده و خیاره دار  36شده است. تاالر بار عام از 

مرکب از سـر و سـینه گاو یا شـیر به منظور تعبیه یا قرار گاهی براي سر تیرهاي    
نه حفظ شده اي از همان سرستونهاي نمو )12تصـویر  (سـقف تشـکیل می شـد.    

ــت. این     ــت آمده اس ــوق به دس ــیر دوم در ش ــت که از تاالر بار عام اردش مرکب اس
سـرستونهاي بی مانند، ابداع تزئینی خاص ایرانیان بودند که قرینه شناخته شده اي  

  پیش یا پس از خود نداشتند.
  

ق.م. مرمري  375وش، حدود (تصویر شماره دوازده: سرستون شکل گاو نر ، ش
  )خاکستري
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 ق.م.) 500حدود  تخت جمشیدکاخ داریوش،  (تصویر شماره سیزده:

  
از سنگ که به وفور در محل ساختمان کاخ یافت می شود، آزادانه براي ساختن صفه ها ، دروازه ها، پلکانها، 

ن ستونهاي کوچکتر و سقفها و سـتونها اسـتفاده می شـد، ولی از آجر براي سـاختن دیوارها و از چوب براي سـاخت     
) نشان میدهد که از سنگ براي ساختن 13اسـتفاده می شـد. ویرانه هاي کاخ داریوش در تخت جمشـید ( تصویر    

کالفهاي در و پنجره نیز استفاده می شده است. شکلهاي این کالفها از معماري مصري گرفته شده اند زیرا داریوش 
ته بود، ولی در اینجا سـاختمان کالفها به شیوه معمول از سنگ عمودي،  تحت تاثیر معماري آن سـرزمین قرار گرف 

سـنگ حمال و سـنگ کف در گاهی ترکیب نمی شـود بلکه به شیوه اي اختیاري تراش داده و به عنوان تزئینهاي    
ت اس معمارانه به کار برده شـده اند. به بیان دقیق تر ، کل مجموعه بناها مخصـوصـاً کاخ آپادانا چنان طراحی شده   

که تاثیري بصري در بیننده بر جا گذارد، این مجموعه در حکم نوعی صحنه آرایی براي برگزاري جشنهاي با شکوه 
  سنتی و بزرگداشت عظمت امپراتوري ایران و قدرت پادشاه آن بوده است.
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  مصر: 3
ار هایی قرار دارندکه رود از کنار رود نیل تا سـودان امروزي را سـرزمین مصـر مینامند.در مسیر این رود آبش   

کیلومتر راه همواري را به سوي دره اي عمیق می پیماید.اطراف  700نیل پس از گذشتن از این آبشار هانزدیک به 
ــنگی قرار گرفته اند.پهناي دره  ــت .نیل قبل از اینکه به دریاي  15تا  12این دره را پرتگاههایی بلند س کیلومتر اس

  اري میگذرد.مدیترانه بریزد از دشت همو
سال  4000و نیز تشکیل دلتا میدهد.نزدیک به  در این دشـت رود خانه به شاخه هاي زیادي تقسیم میشود 

پیش از میالد مصـري ها کار با مس آموختند.با پیدا شدن ابزار مسی  دوره سنگ به پایان رسید(ساخت ابزار مسی  
یگرفت که این گودال ها بوسیله مس ذوب شده پر  و بوسـیله کندن اشـکال مورد نیاز در روي زمین انجام انجام م  

  پس از سرد شدن مورد استفاده قرار میگرفت).
ت میزیسـتند.در مصر  اوفمت "و رسـومی کامال  سـاکنین مصـر در دو منطقه شـمالی و جنوبی با دو فرهنگ     

و  کشاورزي اشتغال سـفلی شـغل مردم چوپانی و مسکن آنها به صورت چادر نشینی بود ولی در مصر علیا مردم به  
ــکونت آنها ثابت بود واز ــ نی ها(پا س ــومري ها به عنوان مص ــاختن خانه  پیروس)همچون س ــاختمانی براي س الح س

مراسم مذهبی دفن کردن مرده ها بود.در مصر سفلی  استفاده می کردند.یکی از اختالفات فرهنگی بین این دو قوم
ه خاك میســپردند.در صــورتی که در مصــر علیا مرده ها را در مرده ها را در قبر و در خارج از محل ســکونتشــان ب

درباره مصــري ها "هرودت "داخل محل ســکونت آنها  یعنی با دیوار کشــیدن و بســتن راه خانه  دفن میســاختند.
هاي خود را از مصالح کم دوام  گانتوآنها سک"مصـري ها بیشتر از هر قوم دیگري به حد افراط مذهبی اند.  "میگید:

د ولی در ساختن معابر و مقبره هاي پادشاهان میساختن
از ســنگ هاي ســخت اســتفاده میکردند.به طور کلی   
ــري ها به زندگی در این جهان  براي ادامه   توجـه مصـ
زندگی  و دسـت یابی به سعادت در مرحله دوم زندگی  

بر  زنییعنی زندگی پس از مرگ بوده است و هنر ایشان 
  این اساس پایه ریزي شده است.

انسان با سري از حیوانات و  ویر شماره چهارده :(تص
 )هوروس از خدایان مصر باستان، پرندگان

  
اوضـاع طبیعی مصر و زندگانی مصریان در مذهب آنها منعکس شده بود.در دوره اي که مصري ها به صورت  

ــورت جانوران و پرندگا    جمـ نظـام اجتمـاعی و    ــتین زنـدگی می نمودنـد خـدایان خود را به صـ ن می اعتی نخسـ
پنداشتند.آنها خدایان بدکار را به صورت درندگان خطرناك وانمود میکردند.اما بعد ها مصریان خدایان را به صورت 
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.با پیشــرفت کشــاورزي در بین مصــریان آنها به )14( تصــویر انســان با ســري از حیوانات و پرندگان می ســاختند
 "را"مه گرما و رشد حیات میدیدند.خداي آفتاب زیرا که آنرا سرچش )15( تصـویر  پرداختند "خورشـید "پرسـتش  

)RA(    ــبت ــاه خدایان بود.همچنین علت طغیان رود نیل را را نیز به خداي نیل نس ــید پادش ــد.خورش نامیده میش
میدادند که از قســمت باال و ســرچشــمه این رود خانه با کوزه آب میریزد و در 

ن کوزه میریزد.براي همی نتیجه زندگی آنها به مقدار آبی بستگی دارد که آب از
آنها همیشـه دعا میکردند که خداي نیل به مزارعشان بیاید و هنگامی که نیل  

  و خداي نیل را سپاس میگفتند. طغیان مینمود مردم مصر جشن میگرفتند
  )یکی از نمادهاي خورشید،  4"را"خداي آفتاب  (تصویر شماره پانزده :

باهم متحد "نارمر"ح مصـر سـفلی با مصر علیا به دست فرعون   هزار سـال قبل از میالد مسـی   3000حدود 1
که  گذشت این دوران استاز شـدندو اولین سلسله با یک سیاست واحد ترکیبی از دو فرهنگ به جا گذاشتند.پس  

) آغاز میگردد.مصــطبه ها عبارت بودند از یک بناي ذوزنقه اي 16(شــکل 5"مصــطبه"شــروع معماري مقبره اي یا 
راخ مرکزي در باالي سـقف آن که جسد متوفی را از ان  شـکل با یک سـو  

داخل میکردند.در این حالت با الهام از مصــطبه هاي مصــر باال به تدریج  
ن که شاید تأثیر تمدن بی"رسزو"بتدریج اهرام شکل گرفتند.همچون معبد

در مصر باشد.در سرداب مصطبه که با محیط خارج "زیگورات ها"النهرین 
نداشت نقاشی و یا مجسمه متوفی  و نیز اشیاءنفیس و هیچ گونه ارتباطی 

ضـروري بود  قرار داده میشـد.ارتباط مصـطبه ها با    6"کا"ظروفی که براي 
ــد و اقوام   امحیط خـ  رج دري بود کـه بـه نماز خانه کوچکی منتهی میشـ

ــوراخی که  ونزدیکان متوفی هدایان خود را براي وي در آنجا میگذاردند.س
در آن هدایت میکردند در برخی موارد از بام تا محل  از باال جسد متوفی را

ــد بیش از   ــتقرار جسـ متر به طرف پایین ادامه میافت و پس از  30,5اسـ
مسدود "سـد را در داخل مقبره قرار میدادند  این سـوراخ را کامال  جاینکه 

میکردندو دهانه آنرا به دقت مانند سایر نقاط سقف می پوشانند به طریقی 
  کشف نگردد.دگر این مسیر 

  )مصطبه، نقشه ، نما و مقطع (تصویر شماره شانزده :
  

                                            
4 -RA 
5 - MASTABR 
6 - KA 
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ها در زمانی که اهرام به آنبلکه ساخت  ،تنها اولین شـکل مقابر سـاخته شـده در مصـر می بودند    ه مصـطبه ن 
 4,5 وجود آمدند  ادامه یافت و به عنوان مقابر اشــراف و نزدیکان فرعون در کنار اهرام بنا میگردیدند و طول آنها از

ــت.علت عمود نبودن دیوار هاي این مقابر  و تمایل به داخل را  9تا 3متر و ارتفاع آنها از  52تا  متر متغیر بوده اسـ
  .)17(شکل به دیوار هاي عمودي میتواند باشداستحکام بیشتر این نوع دیوار ها نسبت 

  
  )هندسه مصطبه (تصویر شماره هفده :

 را نام برد."زوسر"ست که از نمونه هاي موجود آن می توان هرم فرعون هرم پله اي ا ،فرم متکاملتر مصـطبه 
با توسعه موجودیت افسانه اي فرعون    )18این هرم متشـکل از شـش مصـطبه روي هم قرار گرفته میباشـد.(شکل     

مراسـم تدفین باشــکوه تر می گردد و کم کم نیز باعث شـکل پذیري مصــطبه پله اي فرم به شــکل ایدآل هرم می   
   بوجود می آیند. 7بدین ترتیب اهرام جیزه د.گرد

  
  )هرم پله اي فرعون زوسر (تصویر شماره هجده :

متعلق به سـه فرعون از فراعنه سـلسله   "  10و میکرینوس (منکورع) 9خؤپس (خوفر)،  8)خفرع(-خفرن"اهرام 
ــمـت غرب قـاهره و در محلی بنـام جیزه واقعند.     ن هرم ها به پاره از براي پی بردن به عظمت ای چهـارم و در قسـ

متر و طول هر  227لع قاعده ضـــل هر طودر این هرم "مطالعات که درباره هرم خوفو انجام گرفته اشـــاره میکنیم.
                                            

7 - GIZEH 
8 - CHEPHREN 
9 - CHEOPS 
10 - MYCERINUS 
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و  هکتار زمین را اشغال نموده است 5ح قاعده آن چیزي حدود طمتر میباشـد.س  138متر و ارتفاعش  217یال آن 
قطه سنگ که وزن  2,300,000و میلیون و سـیصد هزار ریال  گفته شـده اسـت که زمین سـاختمان آن از حدود د   

یم این هرم ظطبق محاسـبات براي ساختن بناي ع  بوده تشـکیل شـده اسـت.    تن می 2,5متوسـط هر یک از آنها  
ســال به طور مداوم کار کرده باشــند که اداره یک چنین کارگاه عظیمی در  20بایســت ده هزار کارگر در مدت می

  )20و 19حکایت از دستگاه پر اقتدار فراعنه میکند.(شکل چنین مدت طوالنی 

  
  )اهرام مصر ده :نوز(تصویر شماره 

هندسـی اهرام شاید به این علت است که هرم یکی از پایدار ترین فرم هاي هندسی میباشد  و   فرماصـوال  "
ت  و هندسه  به اثبات دانش عمیق مصـریان را در علوم ریاضیا  ،احجامهندسـی  انتخاب این فرم  آگاهی از خواص 

میرسـاند.آشـنایی مصـریا به ریاضـیات به زمانی باز میگردد که  ایشـان براي تقسـیم بندي زمین هاي حاصل خیز       
جهت مشـخص شـدن حدود هر خانواده  به وسیله حصار و کشیدن کانال براي هدایت آب  براي زمین    اطراف نیل

اسـتفاده از محاسـبات ریاضـی گردیدند.در کلیه اهرام ساخته     هایی که طغیان رودخانه به آنها نمیرسـد  مجبور به 
میباشـد.در نزدیکی هرم ها همیشــه نماز خانه هایی سـاخته می شــد.    7به  11شـده نســبت پهنا به بلندي حدود  

کلید ارتباطات او را  با  در زیر هرم وجود نمـاز خـانـه ها در نزدیکی اهرام به این علت بوده که پس از دفن فرعون   
  اطراف قطع می نمودند و بدین جهت در نزدیکی آن نمازخانه هایی براي متوفی ساخته شده است. محیط

ایجاد این نمازخانه ها سـرسـلسـله معماري معابد مصـري بود که مهمترین مشخصه آن نیز استفاده از تیر و     
ــاهاي مختلف  می بود.  ــکیل فض ــتون و تش ــوال   در تجزیه و تحلیل معماري اهرام  نتیجه گرفته  س ــود که اص میش

هدف از سـاختن هرم ها را باید در رابطه با دو مسـله اعتقادي مصریها جستجو نمود :اول این که به اعتقاد ایشان   "
انسـان پس از مردن در حقیقت وارد مرحله جاودانگی زندگی خود میگردید بنابراین این مقبره ها از نظر استحکام  

ین ا نگونه که میدانیم امروزه هنوز بعد از گذشــت چند هزار ســالرند و همافیزیکی،  جاودانگی را به نمایش  میگذا
بایست در ابعاد سمبلیک  ، عظمت مقام متوفی   یعنی  بنا ها جاودانه بر جاي ایسـتاده اندو دوم اینکه معماري می 

 ي  در بیان اینبینیم که معماري مصر توضیح داده شد ، می "خوفو"فرعون را تجسـم نماید و چنانکه درباره هرم   
  له نیز به کامل ترین شکل توفیق یافته است.ئمس
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Aاتاق شاه .  
Bسیستم تهویه هوا .  
Cاتاق مقابل .  
Dراهرو .  
Eالن. دا 

Fراهرویی منتهی به اتاق ملکه .  
Gاتاق ملکه .  
Hراهرویی منتهی به سمت پایین .  
Iچاه .  
Jاتاق حاوي چاه .  

Kسرداب .  
  )ي داخلی اهرام مصراجزا (تصویر شماره بیست :

  
همچنین معماري اهرام به شــکل مشــخصــی تجلی ســیســتم اجتماعی حاکم بر مصــر میباشــد بدین معنی 
سـیسـتم حاکم بر مصر  مانند هرم عمل مینماید که در رأس ان فرعون و از رأس به قاعده به ترتیب طبقات پایین   

باشند.این چنین ساختاري بعد  ت هایی دور مشخص میتر قرار میگیرند.هرم ها با ابعاد و ارتفاع بلندشـان از مسـاف  
ها با اینکه از سـلسله قدیم مرسوم بوده به علت دستبرد سارقان به گنجینه هاي عظیم داخل آنها به تدرذیج عوض  

  شده و رفته رفته کوچک تر گردیدند و از انظار مخفی شدند.
سرانجام اتحاد مجدد در  ،در سرزمین مصر به دنبال یک سري ناآرامی هاي سیاسی ،در دوران سـلسله میانه 

احیا گردید.در این دوره ) و هنر مصر در این دوره  مجددا تپ اول واین کشـور به وجود آمد (در دوره حکومت منح 
میگردند.این مقبره ها بر خالف "هرمی"مقبره هاي سـاخته شـده  در دل سـخره هاي سنگی جانشین مقبره هاي    

این رسـم جدید مقبره سازي به دنبال   در نقاطی دور افتاده  و مخفی سـاخته میشـدند.   هرم ها قابل دید نبودند و
آسـیب پذیر شـدن اهرام به وجود آمد. این مقبره ها به صـورت سالن هاي ستون دار در دل کوه کنده میشدند که    

 کوتاه که به تاالر در روند تکاملی خود به سـالن هاي سـتون دار معابد میرسـند.این مقبره از یک سـر سرایا ورودي    
ود.در قسمت تاالر سـتوندار و اتاقک مقدس (محل قرار دادن متوفی ) تشـکیل گردیده ب   ،سـتون دار وارد می شـود  
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تون این س و در موقع تراشیدن سنگ و ساختن تاالر شـی در نگه داشتن سقف نداشتند سـالن سـتونهاي موجود نق  
مقبره ها نیز مانند دوره هاي گذشته دیوار ها به وسیله نقاشی ها را بدین شکل بر جاي میگذاشتند . در داخل این 

  )21و نقوش برجسته تزئین میشدند. (شکل 

  
  )مقابر صخره اي بنی حسن (تصویر شماره بیست و یک :

در دره سـلسله جدید معماري مصر به اوج شکوه و عظمت خود رسید و ساختن مقبره ها و معابر مانند زمان  
دوره به دنبال فتح مصـر به دسـت نژاد آسیایی سامی االصل که اقتصاد   م واالیی رسـیدند. این  به شـکه و مقا اهرام 

تداخل ورود فرهنگ و تکنیک هاي جنگی را به دنبال آورد. تا شکل میگیرد و این شـبانی داشـتند ( هیکسر سها)   
ب و مورد استفاده آن نیز با ورود این قوم به مصـر، اس به نام اسـب نمی شـناختند که    ياین زمان مصـریان موجود 

د تاریخی خود واربعد از اسـتیالي مصـریان به این نژاد، امپراتوري مصـر به یکی از با شکوهترین ادوار     مطرح شـد. 
کلیه زمینه ها، اعم از سیاسی، نضامی و هنري به اوج عظمت خود رسید. در این دوره پایتخت جدیدي  گردید و در

قبره ها و معابدي پرشکوه در دو طرف رود نیل ساخته شد. در این زمان مقبره ها با کاخها  م "طیره "در مصـر بنام 
ــیدن به این مقبره ها داالنهاي طویلی بودند که گاهی    ــیدند. راه رس ــخره هاي غرب رود نیل می تراش را در دل ص

ــید. این داالنهاي منحنی   ــتر می رسـ  د.دنه می برراه به محل تدفین در دل کوطول آن ها به یک کیلومتر و بیشـ
مرده ها نیز با فاصله معینی را با دقت پنهان می کردند. معابد یا اتاقهاي تدفین همچنین راههاي ورود به مقبره ها 

از نظر عملکرد، به عنوان پرســتشــگاه این معابد از این مقبره ها در کنار ســاحل رودخانه، نیل ســاخته می شــدند. 
ــتفاده قرار می گرفته و از خـداي حامی فرعون می بوده که بعد از مرد  ن فرعون به عنوان نماز خانه مرده، مورد اسـ

نظر معماري سـعی در هرچه با عظمت تر سـاختن آنها می شد، تا پاسخگوي قدرت و مقام فرعون باشد. از باشکوه   
  ).22ترین و معروفترین این معابد می توان معبد حتشپ سوت را نام برد(شکل 
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در زیر صخره قرار دارد که به طرز باشکوه و زیبایی با آن  ،لف سـاخته شـده  این معبر که در سـه سـطح مخت  
هماهنگ گردیده.خطوط سـایه روشـن صـف سـتون ها در حقیقت تکرار سایه روشن شیار هاي سخره هاي باالیی     

  بر دیوار هاي معبر شرح افتخارات و روز هاي خوب زندگی ملکه نقش بسته است. هستند.

  
  )سال ق.م. 1500مقبره ملکه حتشپ سوت، دیرالبحري، حدود  دو : (تصویر شماره بیست و

 ،مجســمه یا تندیس غول آســا 4معبد رامســس دوم اســت که در نماي آن  ،از دیگر معابد معروف این دوره
در دوسري داالن  ،در داخل معبد نیز ستون هاي غول آسایی. )23(شـکل یه سـازي شـده به فرعون وجود دارد  شـب 

ــاختن این تندیس ها ظرافت  فداي  باریک معبد به شــک ــیده شــده اندکه به طور کلی در س ــاه تراش ل پیکره پادش
ظرافت  ،و اقتدار اســت گریده و به بیان دیگر در ســاختن  این تندیس ها بزرگی و درشــت نمایی که بیانگر شــکوه

  فداي مقام فرعون گردیده است.

  
  مقبره رامسس دوم) (تصویر شماره بیست و سه :

کل  "آســوان "براي حفظ معبد در مقابل دریاچه بوجود آمده و در اثر احداث ســد   1960الهاي دهه ســ در
  بناي این معبد به نقطه دیگري منتقل گردیده است.
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ها این اسـت که ایشـان هیچگاه به معماري داخلی توجهی نداشته اند و    نکته قبل توجه در معماري مصـري 
نهاي داخلی بسیار کوچک نسبت به حجم بنا لسـا  نا میگردیده اسـت. بیشـتر توجه آنها معطوف به شـکل خارجی ب  

  .)24میباشد.که در این سالن ها استفاده از ستونها و مجسمه هاي بزرگ توجه به فضا را کاهش میدهند(شکل

  
  داخل مقبره رامسس دوم) (تصویر شماره بیست و چهار :

است که شاید بتوان پیدایش "رامسس دوم "حضور ستون هاي مجسمه اي در داخل معبد  ،نکته قابل توجه
(نوعی سـتون که به شـکل مجسـمه انسان تراشیده شده است) در یونان را در این مجسمه ها ریشه     "کارپاتید ها"

ارزش هنري  ،یابی نمود.در دوره پادشــاهی جدید، معماري مقبره ها به علت قرار گیري در مخفی گاهاي زیرزمینی
و جاللی را که فراعنه از بنا کردن یک آرامگاه در نظر داشته اند  فداي  در حقیقت شکوهخود را از دست میدهند و 

این امنیت آن مینمایند.در عوض معماري معابد رونق گرفته و بســیاري از روش هاي نو در معماري و در ســـاخت  
  ند.این دوره عموما داراي یک فرم خالص و مشابه به هم هست معابد به کار رفته شدند.معابد

ــیده بود   ــه این معـابد در امتداد یک محورکه از ابتدا تا انتهاي معبد کشـ ــدند و تمام   ،نقشـ ــاخته میشـ سـ
اي یا دروازه معبد با سر در )25شکل( این معابد براسـاس این محور به شـکل قرینه ساخته میشدند.   يسـاختمانها 

این  اس از هرم ها) استفاده می شده است.مونمانتال آغاز میگردید  که در سـاخت آن از دیوار هاي شـیب دار(اقتب  
ــده بود.در مقابل دروازه در طرف دیگر حیاط  ــتون بندي ش ــه جانب آن س  ،دروازه راه به یک حیاط می برده که س

این تاالر با ستون هاي عظیم حد فاصلی بین حیاط و اتاقک  شـد.  قرار داشـته که به تاالر سـتون دار وارد می   يدر
  نیایش می بوده است.

طور کلی در طراحی معماري این معابد دو مسـئله مهم قابل برسـی میباشد.اول محوري که معبد از ابتدا    به
ــاها را در رابطه با عملکرد این معابد  تا انتها برراســتاي آن کامال قرینه ســاخته می ــد و دوم،ســلســله مراتب فض ش

 و نقش تعیین کننده در شکل گیري محسوس است باشـد.محور طولی معبد که که تسلط آن بر کل پالن کامال می
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ژي مصـریان نشـأت میگیرد که در آن زندگی انسان عبور از جاده باریکی   وایدئولن معبد دارد.در حقیقت از مضـمو 
اسـت که این جاده تا انتهاي زندگی ادامه دارد ،که ریشــه این اعتقاد را نیز در طبیعت مصــر یعنی رود نیل میتوان  

 اشد.بفضاها نیز در رابطه با آیین نیایش که در قسمت انتهایی معبد انجام میگرفته ، میسلسله مراتب  دنبال نمود.
ر توانسـتند حضو بدین ترتیب که در داخل اتاقک نیایش نقطه مشـخص فرعون و روحانی و یا کاهن مخصـوص  می  

فرعون اجازه ورود  داشـته باشـند ،سپس با یک درجه اهمیت کمتر  در داخل تاالر ستون دار عده کمی از نزدیکان  
داشـتند و مردم عادي فقط حق داشتند از داخل حیاط نظاره گر نیایش باشند.سلسله بندي مراتب این نظام ها به  
ــقف معبد به ترتیب در   ــان نه تنها در پالن بلکه درحجم بنا به دقت رعایت میگردیده ، س خاطر اهمیت عملکردیش

ص نیایش بلندتر از قسمت بعدي ساخته شده که این سلسله قسـمت هاي رواق و سالن ستون دار و قسمت مخصو 
مراتب در نور گیري فضـاها نیز به وجود می آمده.بدین ترتیب که قسمت هاي جلویی نور بیشتري نسبت به اتاقک  
هاي عقب دریافت میکردند به شـکلی که از داخل حیاط فضـاي اتاقک نیایش محو و گنگ دیده شود و این مسئله   

ــتگ ــت.چرا که مرموز بودن آیین نیایش در این مکان که فقط غیر از اه معماري این بنا ها میدقیقا خواسـ بوده اسـ
توانستند به آن راه یابند ، تأثیر بیشتر در مردمی که شاهد آئین فرعون اشـخاص معدودي همچون کاهن اعظم می 

ه یک معماري محافظه کارانه است ته است. معماري معابد مصري اگر چگذاشـ مینیایش از داخل حیاط بوده اند  ، 
  که بدون آسیب تا قرن ها به روال یکنواخت خود ادامه میدهد.

  
  نمونه باز سازي شده یک معبد) (تصویر شماره بیست و پنج :
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ه ب سـاخت معابد مصري و تکامل آنها گاهی حتی تا چندقرن به وسیله چند فرعون ادامه پیدا میکرده است . 
ــت. "کارناك "عبد عنوان مثال میتوان م ــکل را نام برد که نزدیک به چهار قرن بر روي آن کار گردیده اس  )26 (ش

ولی در عین حال در این معاري بسـیاري از نکات و تکنیک هاي به کار رفته شـده که الگو و راه گشاي بسیاري از   
( در معماري بین النهرین مسـائل  در معماري سـایر اقوام گردیده است.تأثیر معماري مصر در معماري هخامنشیان  

شده و  از عناصـر سـتون عمودي و تیر افقی در سـقف زدن اسـتفاده نمی     تا پیش از بقدرت رسـیدن هخامنشـیان  
ــح تأثیر معماري    ــتون دار آپادانا نمونه واض ــد.تاالر س ــریان می باش ــتفاده ایرانیان از این روش به اقتباس از مص اس

ســتون هاي مجســمه اي در معماري یونان و مهمتر از همه روش  و باشــد) مصــریان بر معماري هخامنشــیان می
نورگیري از سـقف در تاالر هاي سـتوندار که بخصوص در کلیساهاي دوران قرون وسطی شاهد آن خواهیم بود  ،از   

  باشد. جمله این تأثیرات می

  
  پالن معبد کارناك) : شش(تصویر شماره بیست و 

  
 ر ها ،ستون هاي وسط این تاالر هارا بلند تر از ستون هاي کناري میمصـریها براي نورگیري از سقف در تاال 

سـاختند و بدین ترتیب سـقف قسـمت وسـط بلند تر از سقف هاي کناري قرار میگرفته و در فاسله این دو سقف ،     
  )27 (شکل ردیف پنجره ها ،براي نور گیري تعبیه میگردیدند.

  
  جهت نور گیري )سالن ستون دار  دنبلندتر ساخته ش (تصویر شماره بیست و هفت :
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ــتفاده می  ــریها در بیان معماري خویش از روش هاي خاص خود اسـ نموده اند.در تاالر هاي  همچنین مصـ
سـتون دار ستون هاي حمال این تاالر ها که در حقیقت المان هاي اساسی این تاالر میباشد با تزئین و آرایش ویژه  

یوه مشخص آنهاست سعی در کاستن از اهمیت چشمگیر باربري ستون که به خصـوص تاکید در خطوط افقی ، شـ  
ها نموده اند.این روش که در سـر سـتون ها نیز به کار گرفته شـده اند ،برخالف معماري پنهانی در نظر اول بیشتر    

ــتار کچري،  المان هاي تزئینی می ــر اس الهام  لمایه این تزئینات نیز از گیاهان روئیده در اطراف نی نمایند تا عناص
 .)28(شکل ته شده استگرف

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (تصویر شماره بیست و هشت: سر ستونهاي مصري)
  نماد مصر سفلی -نماد مصر علیا سمت       چپ: سرستون پاپیروس -سمت راست:سرستون لوتوس

 
هب مصریها  نماید.در مذ مطالعه هنر مصـریان  اعتقادات و گرایشـات مذهبی ایشان را در برابر ما روشنتر می  

، اعتقاد به بقاي حیاط از لحظه تولد تا بی نهایت وجود داشـته است و دقیقا این مشخصه اعتقادي است که اساس  
ه تولد انسان یک خوددیگر (همزاد) او را ظنهد.ایشان اعتقاد داشته اند که از لح هنر هاي تجسـمی مصر را پایه می 

وارد جسـم او شـده و جســم به    "کا"مرد ،بالفاصـله    ی انسـان می وقت می نامیدند. )11همراهی میکندکه آن را (کا
براي این  نمودند. بنابراین عقیده مصــریان تا حد امکان ســعی در حفظ جســد می حیات جدید خود ادامه می داد.
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منظور از روش مومیایی کردن اســتفاده می کرده اند.در کنار جســم مومیایی شــده نیز مجســمه اي از متوفی می  
ر ب به مجسمه منتقل شود. "کا  "یا به صورت نقش تصویري  وي )که در صورت متالشی شدن مومیایی سـاختند ( 

ــرح روز هاي   ــاس این اعتقاد  ،کلیه لوازم زندگی را همراه متوفی دفن  میکردند و دیوار هاي مقابر را با تکرار ش اس
ش و کامروایی را سپري کند.طبیعتا روز هاي خو"کا  "خوش و شـاد کامی هاي زندگی متوفی نقاشـی میکردند.تا   

هنر هاي تجســمی مصــریان در خدمت این عقاید بوده اند و به همین جهت هنر معماري مصــر معروف به معماري 
  باشد. مقبره اي می

 مبناي اعتقاد مصــریان به زندگی پس از مرگ را میتوان در طبیعت حاکم بر این ســرزمین پی گیري نمود ،
 بیابان وســیعی گســترده شــده بود که در تابســتان ها پیش از طغیان، دره نیل ، ه شــرق،بدین معنی که از غرب ب

 بادي خشـک و سـوزان ،این باد شن داغ و سوزان را به همراه داشت.   پنجاه روز پی در پی از بیابان باد گرم میوزید.
ــدت گرد و خاك قادر به دیدن نبود مردم و حیوانـات از هواي خفه رنج می  ــتنی ها پژمرده  ند.بردند و از شـ رسـ

مانند این بود که طبیعت در حال مردن است.اما پس از آن  سـبزي به چشـم نمیخورد.   میگردیدند و از فرط شـن ، 
ــروع به وزیدن میکرد .تمام طبیعت دوباره زنده می   ــوي دریا ش ــیم تازه از س ــد و نس ــوزان دوباره تمام میش  باد س

 طبق این ان مردن خداي طبیعت و دوباره زنده شدن او بوجود آمد.شد.گویی که جان تازه میگرفت.از این جا داست
او خداي  وکرانش از بیابان می آمد.نبا پنجاه نفر از  نامیده میشد " 12سـت  "داسـتان خداي بد کار بادسـوزان  که   

ــور  "با این وجود با جان گرفتن دوباره طبیعت  کشــت. که به روئیدن کشــتزار ها کمک میکرد میرا آشــور   "آش
او مردگان را  خداي زنده شــده آشــور پادشــاه و داور دنیاي مردگان می شــد. بنابراین اعتقاد، شــد. دوباره زنده می

ــخص در زمان زنده بودنش ب نمود. محاکمه می ــور به او عالقه مند  ر خالف اراده خدایان رفتار نمی کرد،اگر ش آش
  ی کند که در آنجا طبیعت همیشه زنده بود.زندگ "آشور "توانست در پادشاهی  آنگاه آن شخص می می شد.

سـیســتم ســیاسـی اجتماعی  حاکم بر جامعه مصــر در طی قرن ها متمادي بر اســاس عقاید فوق به شــکل   
هنر  این محـافظه کارانه بدون تغییر ماند و بازتاب آن در هنر نیز ،روند یکنواخت و بدون تغییر خود را حفظ نمود. 

ــتا در خدمت مذه ــریان بود و بسغیر پویا و ایس ــر وجود  ،ب و اعتقادات مص و بغیر از این نوع ،هنر دیگري در مص
  نداشته است.

منحصـر به مصـریان نبوده ،شکل هنر در خدمت مذهب در    اعتقادات مذهبی و بازتاب گسـترده آن در هنر، 
و اعتقادات دین به عنوان مثال در سراسر قرون وسطی هنر در خدمت کلیسا  ادوار مختلف تاریخ به چشـم میخورد. 

در این میان باید معماري یونان و روم و  مســیح بوده و این وضــع در ســایر ادوار نیز کم وبیش ادامه داشــته اســت.
را مستثنی نمود.در این دوره ها به دلیل عدم اتکا به تفکر مذهبی ،هنر به استقالل "رنسانس "قسـمتی از معماري  

                                            
12- SET 



 آشنایی با تاریخ معماري جهان 

 

36 
 

بطور کلی از  و مادي در هنر این ادوار به وضـوح مشــخص اســت.  وجوه و گرایشــات دنیوي ابد.ی نسـبی دســت می 
ــتقل مانند هنر پیش از   ــالطین و خدایان و کاهنان در آمد دیگر هنر مسـ زمانی که هنر به خدمت فرعون ها و سـ

هنري که منظور از خلق آن انگیزه هاي زیبایی شناختی محض بوده است.در دوره  تاریخ نمی توانست مطرح باشد.
اطر و به خ ایان و کاهنان و سـالطین بر مصر آثار بزرگ هنري پیکره تراشی و دیوار نگاري به خاطر خود تسـلط خد 

زیبایی خودشـان بوجود نمی آمدند.تندیس ها مانند دوره کالسـیک باسـتان و رنسـانس براي برافراشتن در جلوي     
تاریک اتاقک هاي نیایش و در ژرفناي  بیشــتر این آثار در اندرون ســفارش نمی دادند. و ســتد، معابد و میادین داد
  در این باره میگوید : "آرنولدهاوند  "دکتر گور ها قرار داشتند.

  
با ظهور سـلطنت میانه که اشرافیت زمیندار با آگاهی شدید طبقاتی وارد میدان شد قرار داد   "

ــعه مدقیق هاي  ــکال بیانی خود انگیختاز یابد و ی مذهبی ،هنر دربار توسـ  .ه جلو میگیردپیدائی اشـ
اشـکال خشک تشریفاتی هنر درباري  ،براي نخستینم بار در تاریخ فرهنگ بشر در مصر مقامی کسب  
ــت که جالل و   کرد و این بـازتاب حاکمیت نظام اجتماعی برتر و فرق فرد گرایی و بازتاب جهانی اسـ

ایستا و قرار دادي  شیوه مذبور مخالف فرد گرایی بوده و شـکوه خود را به لطف پادشـاه مدیون اسـت،   
زیرا شکل بیانی جهان بینی است که بر اساس تورات طبقه و عضویت در یک طایفه یا یک گروه  است.

 زیرا چنین تلقی تا خصـلت فرد خاص در این هنر سایه ممنوع است.  ،،نمایشـگر واقعیتی واال تر اسـت  
د احســاس میکردند که هر مصــریان الب میشــود که با تماشــاگر برخوردي بیش از اندازه خشــن دارد.

روش هاي هنر انتزاعی و سخت  خشـونت و پسـتی است.   رکوشـشـی براي اغفال بیننده ،حاوي عنصـ   
  ."طبیعت گرایی صوري لطیف ترند تا امکانات تاثیر و هم آمیز

  
مصــر به هیچ وجه دو ســنخ متفاوت هنر وجود ندارد و در کنار  نماید که در هنر همچنان اشــاره می هاوند 

ربار و اشـرافیت از هنر خلق و مردمی خبري نیسـت و به طور کلی میتوان بر سـراسر تاریخ هنر مصر باستان    دهنر 
ولی اگر چنانچه در برخی موارد روابط حاکم در اجتماع گونه هاي غیر متعارفی را در شیوه  خط مسـتقیمی کشید. 

  تنها شیوه متکی بر موضوع نامید. هاي کالسیک سبک هنري مصر به وجود می آورد ، این تمایزات را میتوان
که معروف به فرعون کافر است بازتاب  "اخناتون "یا  "آمن هوتپ چهارم  "در دوران کوتاه سـلطنت فرعون  

اب بازت و لذت آن ، تفکر و گرایشات مذهبی ، هنر مصر را براي مدت کوتاهی دگر گون ساخت وعالقه ادامه زندگی
ــمه  ــان دادند. هنري خود را در معماري و مجس ــازي به خوبی نش ــریان   س ــات مذهبی مص وقفه موقتی در گرایش

،بخصـوص در مجسـمه سازي نمایان است.در تمام ادوار تاریخ مصر باستان تندیس ها را به شکل ایده آل ساخته و   
ــدند.در دوره حکومت    ــاخته میش ــوص در مورد فراعنه تندیس هاي غیر واقعی براي بیان عظمت فرعون س یا بخص
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 شـبیه سـازي از پیکر انسـان به صورت رئالیستی نمایشگر بازتاب تفکرات دنیوي است.   "اتون اخن"
ــمه اخناتون با خطوط منحنی و تما   ــتی مجس ــورت رئالیس م ناهماهنگی هایی که در چهره او ص

  )29 پیداست در حقیقت نماي واقعی اوست که بهترین نمونه در این مورد است. (شکل
یزیک نمونه شهریست که فرعون کافر آن را بنا نموده است در مورد شـهرسـازي مصریها ن  

باشد  شهر داراي یک سایت با قاعده می سـاخته  شـده اسـت.   " 13آلون "و به خاطر خداي 
در ســایت عمومی شــهر زندگی  باشــد. که نظم آن نماینده ســیســتم فکري مصــري ها می

طقه کارگري خانه در دو من شـود.  طبقات مختلف  شـهر و جامعه مصــري به خوبی دیده می 
ــت.   ــتند که یک دیوار کامل ورود به آنها را محدود کرده اس ــی هس  ها عمود بر خیابان عریض

ــی براي       ــوصـ ــی مخصـ ــمـت هـا بـا یک نظم هندسـ طبقه آزاد طراحی گردیده دیگر قسـ
  .)30است(شکل

  
  (تصویر شماره بیست و نه: مجسمه با ابعاد طبیعی فرعون آخناتون)

  
باشد که این سه دوره به ترتیب به دوره پادشاهی قدیم  دوره قابل شناسایی می از نظر تاریخی در مصـر سه 

 سـلسـله در این سـه دوره بر مصر حکومت نموده اند.    30،پادشـاهی میانه ،پادشـاهی جدید تقسـیم نموده اند.کال    
ی میانه از قبل از میالد و پادشــاه 2013قبل از میالد تا ســال  3000پادشــاهی قدیم تا ســلســله دهم که از ســال 

(ق.م )و پادشـاهی جدید از ســلسله   1580( ق.م )تا سـال   2013سـلسـله یازدهم تا سـلسـله هفدهم که از سـال      
       طول کشیده است.ه (ق.م)ب 332(ق.م ) تا  1580هجدهم تا سلسله سی ام که از سال 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )محله کارگري تل العماره مصر(تصویر شماره سی: 
  

                                            
13- ALON 



 آشنایی با تاریخ معماري جهان 

 

38 
 

  ریاي اژه و سرزمین هاي اولیه یونان:هنر و معماري منطقه د 4
همزمان با ظهور تمدن در بین النهرین و مصــر،در جزایر و ســواحل دریاي اژه نیز تمدن هایی و جود داشــته 
است که به احتمال زیاد این تمدن ها با یکدیگر در ارتباط و متاثر از یکدیگر بوده اند.از تمدن سرزمین هاي دریاي 

دن اروپایی یاد شـده اسـت و تمدن یونان زائیده تمدن بزرگ جزیره کرت و سـرزمین میسن    اژه به عنوان اولین تم
می باشـد.(میسن سرزمین اصلی یونان است و نام تمدنی است که قبل از ورود اقوام شمالی به نام دورین ها به این  

  به وجود آوردند.) منطقهیونان را در این  قسمت، در این سرزمین وجود داشته است،که بعدها اقوام دورین تمدن
دانسـته هاي ما در مورد هنر این دو تمدن بر اسـاس دانسـته هائیسـت که تاریخدانان و با سـتانشناسان در      

شاعر نابیناي یونان باستان را به " هومر"مورد تمدن و هنر یونان کشـف نموده اند.تا اواخر قرن نوزدهم تاریخ دانان  
  بر تخیالت پر شکوه و زیبائیست، می شناختند. عنوان یک شاعر حماسی که آثارش متکی

یا  "تروایا"هومر در منظومه ایلیاد که در آن شـرح لشـکرکشـی یونانیها(اهالی بومی سـرزمین یونان)به شهر     
را به اســارت آنجا برده بودند، پرداخته اســت.در شــرح این لشــکر کشــی،هومر به اســامی   "هلن"که ملکه  "ترویا"

ه تا قرن نوزدهم این اسـامی براي تاریخدانان مفهوم خاصـی را دارا نبوده اســت، ولی در   بسـیاري اشـاره می کند ک  
پس از مطالعه ایلیاد به این نتیجه رسید که در تپه  "هانیریخ شلیمان"یک باستان شناس آلمانی به نام 1870سال 

در ایلیاد به شــرح آن هاي حصــار لیق واقع در ســواحل آســیاي صــغیر به دنبال شــهر افســانه اي ترویا که هومر   
پرداخته، به کاوش بپردازند،و پس از کاوش هاي وسـیعی در این منطقه بقایاي چندین شـهر با استحکامات دفاعی   

  کشف می گردد و بر طبق شواهد،معلوم گردید که این شهرها در اثر آتش سوزي ویران گردیده اند.
یع نه ساله جنگ ترویا دارد و اصوال نام منظومه منظومه ایلیاد همانگونه که اشـاره شـد اختصاص به شرح وقا  

گرفته شده است که نام ایلئیون نامی دیگر براي ترویا می باشد. در شرح وقایع این جنگها " 14ایلئیون" ایلیاد از نام
ــیل"عالوه بر قهرمـانانی همچون   دایان خ گ دخالت دارند که از این طریق ما با،خدایان نیز در جن"هکتور"و "آشـ

که براي شـناخت تمدن این سـرزمین نقش با اهمیتی دارند آشـنا می شـویم.منظومه ایلیاد با شرح به خاك      یونان
ســپردن هکتور نیرومند ترین پهلوانان ترویا که به دســت آشــیل روئین تن کشــته می شــود.پایان می یابد.اگر چه  

ــرانجام     ــوند ولی سـ ــه  یونـانیهـا در جریـان این نبردها موفق به فتح ترویا نمی شـ با مکر و حیله اولیس یا اودیسـ
ناجوانمردانه شــهر را تســخیر نموده و پس از غارت، ترویا را به آتش کشــیدند.منظومه اودیســه نیز به نام همین    

رفته است.(ایتاکا جزیره ایست "15ایتاکا"شـخص می باشد که در آن شرح بازگشت اودیسه پس از فتح ترویا بسمت 
  .)قع شده استکه در غرب سرزمین اصلی یونان وا
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پس از کشـف ترویا، شـلیمان با دقت و اطمینان بیشـتري به جسـتجوي شهرها ئیکه هومر از آنها یاد نموده     
ــلی یونان(در ایاالت    ــرزمین اصـ ــن واقع در سـ ــته هاي هومر به حفاري در میسـ ــاس نوشـ بود، پرداخت و بر اسـ

خاك بیرون آورد.کشـــف کاخهاي دژ مانند و پلوپونزه)پرداخت و با کمال تعجب آثار ارزشـــمندي در این منطقه از 
قرن قبل از 12تا 16بســیاري از لوازمات زیوري و ســالح هاي جنگی اطالعات وســیعی از یک تمدن بزرگ که بین 

میالد مســیح وجود داشــته در مقابل ما قرار دارد.دانشــمندان و تاریخ دانان اعالم داشــتند که میســن مرکز تمدن  
گذار تمدن یونان می باشــد، ولی بر اثر تجربه اي که دانشــمندان از کارهاي شــلیمان   باســتانی دریاي اژه و پایه 

گرفتند به دنبال سـایر شـهرهائیکه هومر از آنها نام برده بود، موفق به کشف تمدن جزیره کرت گردیدند.کاوشهایی   
 منجر به کشف کاخهايکه یک باسـتان شـناس انگلیسـی با استناد به افسانه هاي هومر در جزیره کرت انجام داد،    

ــن بودند و از یک معماري باز در آن دوره  خبر می داد.این   ــتحکاماتی نظیر دژهاي میس ــد که فاقد اس پهناوري ش
ــن مرکز تمدن دریاي اژه   ــور، میس ــفیات به همراه حفاریهاي دیگر در این جزیره ثابت نمودند که بر خالف تص کش

نیز می رســد.بر این اســاس می توان گفت "ق.م"ســال3400ره تا نبوده، زیرا قدمت اشــیاء یافت شــده در این جزی
  تمدن جزیره کرت مرکز تمدن دریاي اژه و پایه گذار تمدن و هنر یونان بوده است.

ــتاز   ــت که به عنوان پیشـ به طور کلی تمدن جزیره کرت و دیگر جزایر دریاي اژه به این دلیل پر ارزش اسـ
ی باشـد، اگر چه تمدن دریاي اژه و تمدن هاي باستانی دیگر همچون بین  اولین تمدن واقعا اروپایی مورد اهمیت م

ــر بـا یکدیگر در تماس و متاثر از یکدیگر بوده اند ولی هر یک از این تمدن ها به خاطر ویژگی هاي   النهرین و مصـ
ــوص برخوردار اند. تمدن منطقه اژه به خاطر موقعیت   قرار  جغرافیـایی و اقلیمی خـاص خود از ارزش هاي به خصـ

از درون هر  گیریش(در دریاي اژه جزایر زیادي قرار دارد، این جزایر آنچنان نزدیک به هم واقع شــده اند که تقریبا
ــر برخوردار    یـک از آنهـا  میتوان جزایر همجوار را دید.) از یک فرهنگ کامال متفاوت در مقابل بین النهرین و مصـ

ــ ــاد بوده که اســاس آن بر بازرگانی و دریا نوردي مس تقر بوده اســت. این فرهنگ در درجه  اول به خاطر نوع اقتص
بازرگانی، قدرت متمرکزي مانند آنچه که در امپراطور یهاي بین النهرین و مصـــر موجود بوده نداشـــته و در درجه 
 دوم به خاطر تجارت با سایر نقاط داراي بینش گسترده اي از نظر اجتماعی بوده است.(معماري باز در جزیره کرت
به خاطر عدم احتیاج به دفاع و ســـاختن دیوارهاي محصـــور بوده اســـت،چون این جزیره خود از موقعیت ســـوق 
الجیشــی خوبی برخوردار اســت.) از طرف دیگر در اثر عدم تمرکز نســبی اقتصــادي در بین مردم  کرت، تمرکز    

رفاه اقتصادي نسبی در بین سـیاسـی و هژمونی پادشـاه و امپراطور هاي سنگدل و جاه طلب وجود نداشته است و    
این مردم حاکم بوده است و به همین خاطر زندگی مردم آمیخته با شادي و لذت جویی و به طور خالصه وابستگی 
ــتی گردید که فارغ از تاثیر اتی  به امور دینوي و نهایتا بازتاب آن در هنر باعث به جود آمدن یک هنر باز و رئالیسـ

  هاي غول آسا در مصر بوده است.چون معماري مقبره اي و تندیس
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یاد کرد، که این کاخ "ق.م"سال2000براي شـناخت  هنر معماري کرت، باید از دوره کاخهاي قدیمی حدود 
ــته اند. دوره کاخ هاي جدید با کاخ معروف "ق.م"1700ها احتماال در حدود  ــوس"در اثر زلزله نابود گش  "16کنوس

اوج شــکوفایی و عصــر طالیی تمدن کرت می ق.م""1500تا1600قابل شــناســایی اســت. این دوره بین  ســالهاي 
  .)31 تصویر شماره(باشد

براي شناخت معماري این دوره کرت، اشاره اي به جزئیات یک مجموعه شهري کرت می نماییم ولی قبل از 
د. اما از آن الزم به توضـیح اسـت که  پرنس ها یا شاهزادگان کرت طبق زسوم آن زمان رهبران مذهبی نیز بوده ان  

آنجا که یک اجتماع جزیره نشـین با یک محدوده ي جمعیتی مشـخص، نمی توانسـت به طور کل با گذشته قبیله    
خود را قطع رابطه نماید و داراي یک ســاختمان اجتماعی کالسـیک باشــد، به همین   )17زندگی دسـته جمعی (اي 

ر قصــر دها غیر قابل ورود نمی بوده اســت.دلیل شــاهزادگان مانند فرعون غیر قابل دســترس نمی بودند و قصــر آن
همه به هم قابل ارتباط بوده انتهاي شـهر قرار داشـته و شـهر تقریبا نسـبت به هسته قصر ساخته می شده است و     

ده شحتی با هم ترکیب سـکونت گاه خانواده سـلطنتی بوسـیله دیواري از بقیه محل هاي مسکونی جدا نبوده،    اند. 
  هر داراي دیوار دفاعی نبوده است.گفتیم خود شقبال بوده اند و همانطور یکه 

  
 ): نقشه قصر کنوسوس سی و یکتصویر شماره (

                                            
16 Cnossos 
17- Colletiv 
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قصـر به دور یک حیاط مستطیل شکل ساخته شده است و در حقیقت   "18مالیا"در اولین شـهر کرت به نام  

ه عنوان مثال در این جا این فضـا المان اسـاسـی می باشـد. اختالف این قصر با قصرهاي بین النهرین زیاد است، ب    
صـحبت از یک حیاط که به وسیله ساختمان هایی قبال ساخته شده بوجود آمده باشد، نیست، حیاط در کرت یک  

می بوده که خود داراي یک ارزش مشـخص و مشخص کننده ساختمان هاي اطراف نیز می   "19راوآگ"میدان یایک
تم سـیاسی و اجتماعی یونان خواهیم دید). و گاه این حیاط  بوده،(بعدا در معماري یونان ارزش آگراها را در سـیسـ  

نقش سـیستمهاي منومنتال را بازي می کرده، اما عملکرد عمده ي حیاط به عنوان میدان در زندگی عمومی شهر  
بوده اسـت. و در آن چه مذهبیون و چه غیر مذهبیون تجمع می کردند، اهمیت حیاط زمانی بیشتر جلوه می کند  

که به وســیله یک ســري کریدور به میادین مرکزي یک میدان عنوان نه تنها به عنوان میدان، بلکه به  که نقش آنرا
  کوچک دیگري وصل شده در نظر بگیریم.

نیز همان کاراکترهاي ذکر شـده وجود دارند ولی وسعت این کاخ بیشتر و کاملتر می  "20کنوسـوس "در کاخ 
به فراوانی دیده می شود. "21دوریک"تی با سـر سـتون هاي تیپ   باشـد که در آن اسـتفاده از سـتون هاي کوتاه کر   

  همچنین دیوارهاي این قصر با شکوه خاص تزئین و دکور شده اند.
همین تئاتر هاي روباز از کاراکتر هاي معماري  نکته قابل توجه در این مجموعه وجود اولین تئاتر ها، که بعدا

جالب در این قصـر وجود شـبکه فاضالبی که از لوله هاي سفالی    یونان و روم می شـوند، می باشـد. از نکات بسـیار   
ساخته شده اند، می باشد که در هیچ یک از ادوار تاریخی به این نمونه برخورد نمی کنیم. خمره هایی در انبارهاي 

 یکف اطاقها بدست آمده که از روش  ذخیره سازي ایشان خبر می دهد،در کف بعضی از اطاقها(اطاقها ي ضلع غرب
کاخ) چالهاي سنگی و درازي حفر شده که روي آنها را با سنگ صاف می پوشانند و براي اینکه این چالها که محل 

  .)32 تصویر شماره(نگهداري خمره هاي آذوقه بودند، خنک بماند روي سقف سنگی چالها را با خاك می پوشانند

                                            
18- Malia 
19- Agora 
20- Cnossos 
21- Doric 
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 )قصر کنوسوس انبارهاي:  سی و دوتصویر شماره (

  هنر میسنی: 4,1
ــت. احتمال می رود که    ــش اس ــخص و همانند فرهنگ کریتها مورد پرس ــنی ها نامش پیدایش فرهنگ میس

همزمان با دوره کاخ هاي قدیم در جزیره کرت ،ســاکنان اولیه یونان به  
 می "ق.م"2000حدود سالاین سـرزمین کوچ کرده باشند که مقارن با  

همزمان است شود.اوج قدرت میسن ها با دوره کاخ هاي جدید در کرت 
 ها انجامید باعثیکه سرانجام به نابودي میسن"دوري"ولی حمالت اقوام 

ــان بر خالف کر  ــته و دژتیگردیـد که ایشـ مانند  ها داراي معماري بسـ
ــده از این دوره ارگ یا قلعه     ــناخته شـ ــنـد، معروف ترین آثار شـ بـاشـ

ــددیوار یاد نموده و به  "تیرونز" ــد که هومر از آن به تیرونز صـ می باشـ
 تصــویر شــماره(فته ایی زادگاه هرکول قهرمان افســانه اي بوده اســتگ

ــن ها) که داراي نظامی فئودالی میلیتاري بودند از .این مردم()33 میسـ
هنر کرت تقلید می کردند. اما در هنر آنها آزادي کمتري نسبت به هنر 
ــنی ها بیان کننده    ــه با کرت، میس ــم می خورد.در مقایس کرت به چش

معماري آنها که ســلیقه منومنتال ســازي در آن به وضــوح عیان اســت نشــان دهنده ي تفکر  ودند.دنیاي دیگري ب
  پادشاهی بوده است.

 نقشه قلعه تیرونز):  سی و سهتصویر شماره (
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سـاختمان دایره فرمی در داخل زمین بوده که طاقی به شـکل گنبدي شاخ بري آن را می    "تئولوس"مقبره 
صورت می گرفته .)34 تصویر شماره("22دموس"ن مقبره به وسیله یک داالن دراز به نام پوشـانیده اسـت.ورود به ای  

اســـت، نکته جالب در معماري میســـنی ها، تکامل 
است.مسینی ها با سبک کردن "23تریلیت"سـیستم 

اي مثلثی شکل، بار، روي تیر و به وجود آوردن روزنه
عمل تخلیه با روي دو سـتون را آسانتر نمودند و در  

ت این سیستم پایه سیستم سنتوریهاي یونانی حقیق
اسـت که عالمت مشخصه معماري یونان است و در  

  تمام مدیترانه رواج پیدا میکند.
 )مقبره تئولوسنقشه : سی و چهارتصویر شماره (

  
که معبدي در مرکز قلعه تیرونز بوده نام "24مگارون"ازدیگر تـاثیرات این معمـاري در معمـاري یونان باید از    

ــالن واحد ببر ــت که از یک سـ  نهایی با ورودي و یم، این معبد در حقیقت پایه تکاملی معابد کالســـیک یونان اسـ
ن سیستم دژ مانند قلعه ها از مشخصه این معماري است یسسـتوندار تشـکیل شده است.به طور کلی در معماري م  

  را حصار نموده بودند. و دژ یا قلعه تیرونز در این مورد معروف است که دیوارهاي بسیار ضخیمی آن

  بررسی هنر جزیره کرت: 4,2
بعد از پایان دوره کهن سـنگی، دیگر در هیچ یک تمدن هاي باسـتانی که ما با آنها آشـنا هستیم، گرایشات    
هنر طبیعت گرا، به وجود نمی آید. اما در تمدن جزیره کرت که همزمان با تمدن هاي یزرگ بین النهرین و مصـــر 

  ر طبیعت گرایی وجود داشته است.می باشد، گرایش به هن
ــت، زیرا در هنر  این    ــتان  داراي تفاوتهاي زیادي اس ــایر تمدن هاي باس اداراك هنري بین تمدن کرت و س
تمدن برخالف گرایشــات قراردادي شــرق، آزادي عجیبی به چشــم می خورد.در خصــوص علت این  تمایز ها نمی 

ــ  ــتیابی به منابع موثق،محدود ص نظر داد. زیرا اطالعـات مـا ا  ختوان بـه طور مشـ ز تمدن کرت به خاطر عدم دسـ
باشـد و اصوال کمبود آگاهی ما در خصوص تمدن و هنر این جزیره به دلیل آن است که هنوز دانشمندان موفق  می

  به خواندن خط کرتی نشده اند.

                                            
22- Domus 
23- Trilite 
24- Magaron 
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نمودیم ولی در مورد هنر آزاد کرت اشــاره به ســیســتم زندگی شــهري در این جزیره و نوع اقتصــاد تجاري  
ــت ولی با این حال    ــته اس ــابه اي در آن تمدن وجود داش ــرایط اجتماعی مش چنانکه در مورد تمدن بابل دیدیم ش
دیدیم که در تمدن  بابل هنر انتزاعی و قراردادي حاکم می باشـــد. در بررســـی ومطالعاتی که از یافته هاي تمدن 

ب و آئین هاي نیایشــی در زندگی مردم از اهمیت کمی کرت به عمل آمده چنین بر می آید که در این جزیره مذه
برخوردار بوده، زیرا در معماري و هنر این  جزیره از بناهاي معابد و تندیس هاي خدایان خبري نیســـت و کشـــف 

هاي کوچکی که در کاوش هاي باسـتان شـناسـی به دست آمده معرف این مسئله می باشد که نفوذ مذهب در    بت
یر تمدن هاي همزمان از درجه اعتبار کمتري برخوردار بوده است که در تحلیل کلی شاید این تمدن نسـبت به سـا  

  :را در دو فاکتور مشخص تبین نمود به توان علت گرایشات طبیعت گرایی در هنر جزیره کرت
قتصاد و با نحوه ا اول گسـترش زندگی شـهري بی نظیر و بسیار پیشرفته و اقتصاد تجاري و پولی که مسلما  

ــک متکی بر زمین داري متفاوت اســت، و دوم نقش کم اهمیت مذهب و خدایان و مراســم قراردادي   زند گی خش
ــتري برخوردار بوده و وجوه و    "نیایش که نتیجتا ــکال زندگی از انعطاف بیش ــتم اجتماعی تکامل اش ــیس در این س

نر ن شرایط اجتماعی در هخصوصیات فردي با سخت گیري کمتري فرصت رشد و بروز پیدا می نمایند و بازتاب ای
جزیره کرت را یک هنر صـد در صـد طبیعت گرا معرفی نمود چرا که اشکال قراردادي و قواعد انتزاعی در هنر این   
جزیره نیز وجود دارند. در این هنر سـایه به چشم نمی خورد و بسیاري از موارد دیده شده که شکل هاي ترسیمی  

  نتزاع بیشتري برخوردارند.از انسان نسبت به اشکال حیوانات از ا
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  یونان 5

  خت وضعیت طبیعی و جغرافیاي یونانشنا 5,1
شـبه جزیره بالکان در جنوب اروپا قرار دارد که قسمت بزرگی از آن در دریاي مدیترانه پیش رفته است ودر  

ه فرا گرفته کفته ،قسمت اعظم این شبه جزیره را کوههاي صخره اي و پرشیپ رهمین قسـمت کشـور یونان قرار گ  
در این  تنها در میان جلگه هایی که وسـط این کوه ها قرار دارند اراضـی حاصـلخیزي جهت کشـاورزي وجود دارد،    

کوه ها عالوه بر معادن سـنگ آهن و سـنگ مس و نقره سنگ مرمر بسیار زیبایی که به آسانی تراش می خورد، به   
  فراوانی یافت می شود.

ور اکثر در این کش بدون باران است و فصل بارندگی در زمستان می باشد."ریبادر یونان تابستان ها گرم و تق
ــیار دارد احاطه کرده    آســماناوقات  ــرقی یونان را که  بریدگی هاي بس ــت. دریاي اژه ســواحل ش ــاف و آبی اس ص

ــبه جزیره هاي باریک که در دریا پیش رفته اند به تعداد زیادي در یونان وجود دارند که باعث ب  ــت.شـ ه وجود اسـ
آمدن خلیج هایی که تا عمق خشــکی نفوذ نموده اند، گردیده و همین خلیج ها بنادر مناســبی براي تردد کشــتی  

  هاي فراوان می باشند.
مرکزي و شـمالی تقسیم گردیده   به طور کلی سـرزمین یونان از نظر وضـعیت طبیعی به سـه بخش جنوبی،   

ونزه را از بقیه یونان جدا می سازد، و تنها قسمت باریکی وجود اسـت. خلیج هاي ژرف دریایی، یونان جنوبی یا پلوپ 
  دارد که پلوپونزه رابه یونان مرکزي متصل می کند.

همچنین سـلسـله جبال مرتفع و صـعب العبور کوهسـتانی، یونان را به بخش هاي مرکزي وشـمالی  تقسیم      
ــت که نوار بار می ــتان و دریاس ــاحلی بین کوهس ــد. از کنند. که فقط در نواحی س یک معبر  ترموپیل واقع می باش

طریق همین گذرگاه بود که یونانیان عهد باستان از یونان مرکزي به یونان شمالی عزیمت می کردند،از این گذشته 
هر یک از بخش هاي یونان به وسیله سلسله کوههایی به ایاالت کوچکی تقسیم می گردند که فقط از طریق دریا و 

ــتانی ممکن بود که از ایالتی به ایاالت دیگر رفت و آمد نمود.این موقعیت   یـا عبور از گـذرگاه هاي   باریک کوهسـ
جغرافیایی و طبیعی در شـکل دادن به وضـعیت سـیاسی، اقتصادي و فرهنگی یونان نقش بسیار پر اهمیتی را دارا    

ي کوچک می باشــد.زیرا همین وضــعیت طبیعی باعث گردید که در قســمت هاي مختلف یونان، دولت شـــهرها   
مستقل تشکیل گردند که شرایط خاص طبیعی،یعنی از یک دریا و از طرف دیگر کوهستانی هاي صعب العبور مانع 

  از آن بودند که این دولت شهرها، مورد تهاجم قرار گیرند.

  فرهنگ و تمدن یونان 5,2
رین)داراي همانگونه که در قسـمت گذشـته اشـاره شـد، سـرزمین اصلی یونان قبل از حمله اقوام شمالی(دو     

تمدنی پیش رفته بود که آشــنایی ما با این تمدن تنها بعد از کشــفیاتی که در اواخر قرن نوزدهم در پلوپونزه انجام 
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ــانزده الی دوازده قبل از میالد     گرفـت، آغـاز می گردد.این دوره از فرهنـگ و تمدن یونان را که مربوط به قرون شـ
ند.در قسمت شمال شعبه جزیره یونان اقوامی از شاخه هاي آریا مسـیح می باشـد، فرهنگ یا دوره مسـینی می نام   

اروپایی زندگی می کردند که در طی قرنها از اسـتپ هاي جنوبی روسیه به این قسمت ها مهاجرت کرده بودند این  
قبایل که دورین نامیده می شــدند از نظر فرهنگی در ســطحی بســیار پایین تر  از مســینی ها یا ســاکنان اصــلی  

.در اواخر هزاره دوم قبل از میالد این قبایل از شــمال به طرف جنوب ســرازیر شــدند و ســرانجام در پلوپونزه  بودند
دژهاي مسـتحکم مسین را ویران نمودند و بدین ترتیب تمدن مسین پایان یافت. ساکنین یونان در همه جاي شبه  

ســواحل غربی آســیاي صــغیر کوچ نمودند. بعد از جزیره یا به اطاعت دورین ها در آمدند و یا به جزایر دریاي اژه و 
ــین در یونان براي مدت چند قرن رکود هنري حکم فرما گردید و حتی خط   حملـه دورین ها و نابودي تمدن مسـ
ــد. بعدها  در اواخر دوره هومر( اهمیت منظومه هاي هومر براي مطالعه   ــپرده ش اولیه یونانی ها نیز به فراموشــی س

یازدهم الی نهم قبل از میالد، به قدري زیاد است که این دوره را دوره هومر می نامند.) یونانی تاریخ یونان در قرون 
ها با نوع نوشــتن جدیدي که از ملت کوچکی که در ســواحل شــرقی دریاي مدیترانه زندگی می کردند و فنیقی   

ي خود را که مرکب از ده و الفبانمو نامیده می شـدند، آشنا گشتند. یونانی ها حروف صدادار را به این حروف اضافه 
  حرف بود به وجود آوردند.24

ــهرها یا ــرایط خاص جغرافیایی  "25پلیس"ادامه تمدن یونان را در حقیقت باید با تولد دولت ش آغاز نمود. ش
را به شــکل مســتقلی تقســیم نمود،در ســواحل این کشــور  که موانع طبیعی      "26دوري"یونان هر طایفه از اقوام

اسـتقالل دولت شـهرها بود،رفته رفته تمدن باستانی یونان شکل می گیرد.ارتباطات که فقط از راه   بزرگترین عامل 
دریا امکان پذیر بود، این دولت شـهرها را با فرهنگ و تمدن دیگر جزایر و کشـورهاي حاشیه مدیترانه آشنا نمود و   

ر  برخورد با تمدن هاي پیشرفته کرت و میسن از این طریق زمینه هاي اقتصاد تجاري به وجود آمد. تمدن یونان د
شـکل می گیرد.در آغاز اقتصـاد دولت شهرها  متکی به کشاورزي و دامپروري بود ولی رفته رفته از طریق راههایی   
دریایی، بازرگانی، و  تجارت گسترش می یابد.واگذاري کارهاي کشاورزي و کارهاي سنگین به بردگان و رفاه مادي 

اوقات فراغت بسـیاري براي شـهروندان دولت شهرها فراهم می آورد.که فراغت و رفاه گرایش به    حاصـل از تجارت، 
هنر و توسعه هنرها را باعث می گردد و در پی گسترش شهر نشینی و توسعه اقتصاد پولی روابط و گرایشات مادي 

 رایی در هنر یونان شکل میو دینوي در یونان قوت می گیرد. و بر اساس این شرایط اجتماعی،گرایشات طبیعت گ
گیرد که تاثیر هنر کرت زمینه هاي رشـد هنر طبیعت گرایی یونان را قوت می بخشد.براي شناخت هنر یونان الزم  
اسـت که با تمدن و فرهنگ یونان آشـنایی داشته باشیم. از این رو تجزیه و تحلیل مختصري از فلسفه تمدن یونان   

  می پردازیم.

                                            
25- Polis 
26- Dori 
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فت که تمدن یونان در ســه عنصــر ثابت خالصــه می وشــد، که این عناصــر عبارتند  به طور کلی می توان گ
. شناخت تمدن یونان شناخت قسمتی از تمدن مدرن  غرب می باشد و شناخت تمدن "طبیعت و عقل"انسـان "از:

 یونان بدون اشــنایی به تمدن شــرق مدیترانه امکان پذیر نمی باشــد. چرا که این تمدن ســهم عظیمی در به وجود
ــت. در تجزیـه و تحلیل تمدن یونان باید به جزئیاتی توجه نمود که براي       ــتـه اسـ آوردن تمـدن و هنر یونـان داشـ

  شناسایی تمدن و هنر این سرزمین الزم است.این جزئیات عبارتند از:
انسـان تئوري انسـانی که تفکر در هر موضوعی او را به شناخت و معرفت می رساند. کشف این اصل عبور   -1

ر جادویی و افســانه اي، به تفکر عقالنی را باعث می گردد،و در این  زمان اســت که فلســفه و تاریخ نویســی و از فک
  علم جانشین تفکرات قدیمی می گردد.

کشف شناخت فردي و به دنبال آن ارزش دادن به مقام و آزادي هاي فردي، دمکراسی که پایه جمهوري  -2
است که در طول تاریخ انقالب کبیر  فرانسه،ما به عنوان دمکراسی مستقیم قرن بوده اسـت، تنها فرمی   5یونان در 

و تصـمیم گیري جمعی با وجود تمام محدودیت هاي آن( اختالف فاحش اقتصادي بین شهروندان و عدم استقالل  
و  تیا انسان گراي یونان آنچه اهمیت دارد انسان اس "هموما نیستی"زنان و بردگان)می شـناسـیمو در جهان بینی  

انســان محور و مقیاس همه چیز می باشــد، و آنچه انســان را از همه چیز متمایز می کند عقل اســت، عقلی که     
  استدالل کردن را آموخته باشد.

همچنین در میان یونانیان عالقه به طبیعت معروف است و ایشان با عالقه اي که به طبیعت داشته اند آن را 
دانســتند. ســکونتگاه زئوس در بلند ترین قله یعنی اولمپ و ســایر خدایان  جایگاه و ســکونت گاه خدایان خود می

ــکل تکامل یافته خود به    ــتش  طبیعت در ش ــتند. پرس ــمان ورود ها داش ســکونت گاههایی مثل جنگل، دریا،و آس
ع وپرسـتش فرد می انجامد و خدایان و اشکال انسانی به خود می گیرند، که در نظر یونانیان این خدایان همچون ن 

بشـر از خطا و ضـعف مبرا نیستند، در حقیقت نزدیک شدن انسان ها به مقام خدایی در پس کمال مطلوب گرایی   
  ایشان بود.

به نام المپیاد بین پلیس ها برگزار می گردد، به نظر می رسد "ق.م"مسابقات دوستانه اي که در سده هشتم
گر اقوماي که به زبان یونانی سخن نمی گفتند غیر هلنی می یونانیان، بربر ها و دی:آغاز تاریخ یونان یا هلنی هاست

نامیدند،آنها در هر کجا که بودند خود را هلنی و یونان را هالس می نامیدند.)یونانیان با برخورداري از بندر گاههاي 
  فزودند.ود افراوان به کشتیرانی و تجارت با سایر اقوام پرداخته و از این طریق به دامنه نفوذ سیاسی و فرهنگی خ

همزمان با تشکیل دولت هاي آتن و اسپارت، دولت شهرهاي دیگري "ق.م"در طی قرون هشـتم الی شـشـم   
ــپارت و بزرگترین و     ــهرها در پلوپونزه اس ــمت هاي یونان به وجود آمدند.قدرتمند ترین دولت ش ــایر قس نیز در س

  ثروتمند ترین دولت شهرها در یونان مرکزي، آتن بود.
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بزرگترین دولت شــهر یونان در آســیاي صــغیر بود که از لحاظ تولید پارچه هاي پشــمی   همچنین میلتوس
شـهرت داشـت. تجارت با کشتی هاي بادبانی و مهارت در ساخت  این کشتی ها ایشان را به نواحی دورتر از یونان   

، رفته رفته در هدایت نمود و عده اي از ایشــان که در ســواحل جنوبی ایتالیا و قســمت هاي دیگر ســکنی گزیدند 
آنجاها نیز دولت شـــهرهایی به  وجود آوردند که این شـــکل آغازین دوره کولونی ها می باشـــد. یونانی ها بر طبق 
ــدند. در قرن پنجم    ــاحل بنا می نمودند و هیچ وقت از حوالی دریا دور نمی ش ــهرهاي  خود را در کنار س عادت ش

احل دریا از اسـپانیا تا مشـرق سـواحل دریاي سیاه یعنی قفقاز،    پیش از میالد صـدها کولونی یونانی در امتداد سـو  
ــهري رزا که کولونی آنها در آن بنیاد گرفته بود،   ــده بود. اهالی کولونی ها با یونان در تماس بودند و ش ــکیل ش تش

  می نامیدند. "شهر مادر"
ه است. اوج دمکراسی در پلیس ها دمکراسـی نسـبی برقرار بوده و هر پلیس از استقالل خویش برخوردر بود  

یونان در شهر آتن به ظهور می رسد. و از این پس آتن به عنوان مظهر فرهنگ یونانی معروف می گردد.آتن قدیمی 
یا حکومت دموکراسی، که نظیر آن در هیچ کجاي  27حکومت دموسـها ترین وثروتمند ترین دولت شـهر یونان بود.  

تند که بلکه فقط مردانی اجازه می یافآتن اتباع این دولت باشند.  تاریخ دیده نشـده، به شـکلی نبود که کلیه سکنه  
تبعه آتن شـمرده شـوند، که پدر  مادرشـان آتنی آزاد محسـوب میشدند. زنان و نیز آفراد آزاد شهر هاي دیگر آگر     

 نتبعه آتن بودسـالهاي سال هم در آتن زیسته بودند حق نداشتند حتی در اجالسیه مجمع عمومی شرکت کنند.  
ــتند و براي اینکه این درآمد کم  ــت، زیرا اتباع آتن از خزانه درآمد داش نه تنها افتخار آمیز بود بلکه منفعت نیز داش

دوره برخورد با امپراطوري  "ق.م"323تا 500از ســال نشــود ســعی میکردند افراد بیگانه به تابعیت آتن در نیایند. 
خود می رســند و این دوره، دوره شــکوفایی ادبیات، هنر، تاریخ پارســها، تا مرگ اســکندر مردم یونان به اوج تمدن 

ــانزده    ــن هفت تا ش ــدکه مرکز و قلب این فرهنگ آتن بوده اســت.در  یونان کودکان از س نویســی و علمی می باش
سـالگی به مدرسـه می رفتند، آنها خواندن و نوشـتن، حساب کردن و روشن  و زیبا سخن گفتن را در مدارس می    

ــایر  آموختند، نق ــی، رقص و موزیک از مواد  حتمی دروس مدارس بودند. همچنین کودکان نواختن فلوت و سـ اشـ
آالت موسیقی را می آموختند.بهترین مدارس یونان نیز در آتن واقع شده بود. به دنبال  جنگ هاي  آتن و اسپارت 

کلیه شهرها یونانی را فتح و فلیپ مقدونی 359و سـقوط آتن عمر پلیس ها به پایان می رسـد و در پی آن در سال   
ــروع پلیس ه   ــازد. دوره ش ــتم فدرال برقرار می س ــیس ــکل گیري تمدن  یونانی دوره یک س یا " 28آرکاییک"ا و ش

                                            
 و اهالی آزاد یونان(بغیر از اشراف) را دموس می نامند. در آغاز دموسها چه فقیر و جه ثروتمند حق نداشتند در امور حکومتی آتن شرکت کنند - 27

یالد بین دموسها و اشراف برخوردهاي خونینی روي داد که سر انجام اشراف، شخصی به این حق متعلق به اشـراف بود. در آغاز قرن شـشم قبل از م  
از  ،نام سولون را که از خانواده دو رگه اشراف و دموس بود به حکومت آتن انتخاب کردند و بدین ترتیب میان دموس ها و اشراف آشتی صورت گرفت

اد آتن حق داشتند در مجمع عممی شرکت کنند. کلمه دموکراسی نیز مشتق از دموس این پس مجمع عمومی آتن تشکیل میگردد و کلیه مردان آز
  می باشد و حکومت آتن را به خاطر شرکت دموسها در آن، حکومت دموکراسی می نامند. 

28- Arcaic 
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ــکوفایی تمدن و هنر یونان، دوره  "آغازین"دروه ــیک"دوران ثبات و ش ــتم   "کالس ــیس ــایی و س ــور گش و دوره کش
  می نامند. "نیسمهلی"امپراطوري و پادشاهی بعد از اسکندر را دوره 

 -مشـــهور می باشـــد. در زمینه هاي اقتصـــادي29در دوران اوج شـــکوفایی پلیس ها که به پلیس هاي آزاد
اجتماعی تغییرات مهمی در یونان به وجود می آید که مهم ترین آن جانشــینی رژیم اقتصــادي،صــنعتی،تجاري،به 

ت شهر مهاجرت می کنند که بارزترین جاي اقتصـاد کشـاورزي و دامپروري می باشـد. جمعیت روسـتایی به سـم     
نفر بالغ می گردد، تهاجم 130000جمعیت آتن به "ق.م"شــکل این پدیده در  آتن دیده می شــود. در قرن پنجم 

جمعیت باعث فراوانی نیروي کار و دسـتمزد هاي پائینی می گردد و این امر باعث توسعه  سیستمی شبیه سرمایه  
وجود آورد  اجتماعی بهتغییراتی که این سیستم در نظام  معروف است. 30یشینداري گردید، که به سـرمایه داري پ 

در  "سرنسان"فقط دوران کوتاهی از (است تا انقالب کبیر فرانسـه در سـطوح جوامع مختلف بشري بی سابقه بوده   
  .جمهوري فلورانس شرایطی مشابه آتن در دوره کالسیک به وجود آمد)

ر پلیس هاي مستقل یونان که از نظر سیستم اقتصادي و اجتماعی نسبت نظام سـرمایه داري تجاري حاکم ب 
ــاکن پلیس ها را به     ــایر تمدن ها، از وجوه باالتري برخوردار بود، هر یونانی سـ بـه نظـام هاي همزمان حاکم بر سـ

 فرم جدیدي از حکومت در پلیس "ق.م"شـهروند برخوردار از امتیازات شهري مبدل می سازد. در طول قرن پنجم 
ها وجود داشـته که تمام همشـهریها را در برابر قانون برابر می دانسـته ولی این دموکراسـی فقط سیاسی داشته و     
ضـامن دموکراسـی اقتصـادي نبوده است، به عنوان مثال در شهر آتن به دنبال رشد صنایع سرامیک سازي، اسلحه    

لی گذار از کارگاه هاي دستی به یک تیپ از سـازي، کارگاه هاي کشـتی سازي،کارگاه هاي تولید مرمر و به طور ک  
سـرمایه داري، اقشـار ثروتمند جدیدي در جامعه شکل می گیرند(سرمایه داران، تجار ، بانکداران)ولی به طور کلی   
نظام دمکراسی حاکم بر جامعه باعث  می گردد که معیار هاي دوره طایفه اي و سنتی شکسته شود و ارزش انسان 

می گیرد.رشـداخالق و دمکراسـی حاکم بر جامعه یونان باعث به وجود آمدنتحقیقات فلسفی و به   مورد احترام قرار 
وجود آمـدن فرهنـگ دمکراتیـک می گردد. در این دوره منطق نقش مهمی را در فرهنـگ یونـان اجرا می کنـد و       

 مفسر و منظم کننده پدیده هاي تجربی می گردد.

ــائل و ارزش هاي جدید،ادب یات عظیم این دوره را پی ریزي می نماید. و این ادبیات پا از به وجود آمدن مسـ
فلکلور فراتر گذارنده و وارد زندگی سـیاسـی، اقتصادي و مذهبی پلیس ها می شود.مثال خوبی در این مورد   "دامنه

می باشـد. شـخصیت هاي عمده نمایشنامه ها اغلب قهرمانان افسانه اي منظومه هاي    31تاثر و به خصـوص تراژدي 
ــت که: هوم ــوفوکل، چنین اسـ در جهان نیروهاي حیرت انگیز  "ر بودند. ترانه اي از تراژدي معروف انیتگون اثر سـ

                                            
29- Libere Polis 
30- Paleo Capitalistic 

امه هایی بوجود آمدند که مضامین حزن انگیز داشتند. این نمایشنامه ها از افسـانه هاي مربوط به مرگ دئیونیسـوس، (خداي شـراب) نمایشن    - 31
  دند.یتراژدي نام گرفتند، تراژدي بزبان یونانی یعنی آواز بزها و این عنوان بدان خاطر بود که شرکت کنندگان جشن دئیو نیسوس پوست بز می پوش
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 . و بدین ترتیب تراژدي به ستایش انسان بر میخیزد و این"بیشمارند، اما نیرومند تر از نیروي انسان نیرویی نیست
انیان در هنر و معماري تجلی داشــت و بر همین اســاس ترانه بســیار مورد عالقه مردم آتن بود. این تفکر در نزد یون

بود که هنرمندان دوره رنسـانس به تجدید حیات فلســفی و هنري دوران باســتان همت گماردند. همچنین نمایش  
هاي کمدي نیز در تئاتر هاي یونانی روي صــفحه می آمد، کمدیها نیز از اعیاد نشــاط انگیز دئیونیســوس(خداي   

ت. در نمایشات کمدي،کذب و دروغ،حرص و آز و سایر عیوب بشري به مسخره گرفته شـراب) سـرچشـمه می گرف   
  می شود.

ــه که   ــیات و هندس ــوص در زمینه ریاض ــرایط جدید باعث می گردد که علوم مختلف تکامل یابند،به خص ش
اصل می ح تاثیرات آن را در معماري نیز میبینیم،تحوالت و پیشـرفت ها در سـایر علوم مانند فیزیک و پزشکی نیز  

گردد. دموکریت از جمله دانشمندانی است که در توسعه علوم طبیعی سهم به سزایی دارد.او با شجاعت این فریضه 
را مطرح ساخت که تمام جهان از ذرات ریز اتم تشکیل شده است. دموکریت اظهار می داشت که اعتقاد به خدایان 

ــان از این پدیده ها به وجود آمده  مختلف نتیجه درماندگی آدمیان در مقابل پدیده هاي ط ــت ایشـ بیعت و و حشـ
با دانش خارق العاده از دیگران متمایز می گردد. ارسطو حتی  "ق.م"است. همچنین دانشمندان مشهور قرن چهارم

اعتقاد داشـت که زمین گرد اسـت ولی به اشـتباه فکر می کرد که خورشـید و ستارگان به گرد زمین می چرخند.     
  ان پدر مکتب فلسفی یونان دانست.ارسطو را می تو

به طور کلی علت پیشـرفت عظیم فرهنگی را می توان در سـایه اسـتقرار دموکراسـی دانست که به یونانیان     
امکان تفکر و مبادله افکار و رشد و تکامل را می داد. گرایش به همومانیسم و اعتقاد به خدایان و قدرت الیزال آنها 

ت شـهرهاي یونان حاکم بود. در حالیکه در سایر تمدن هاي دنیاي باستان در این  نتیجه سـیسـتمی بود که بر دول  
ــد و تحول جوامع می گردید.طبیعتا   ــان بر فکر و روح مردم مانع رش ــلط ایش دوره قدرت خدایات و فرعون ها و تس

ــمه   ــیعی تاثیر می گذارد.در این میان هنر مجس ــتم حاکم بر پلیس ها،در هنر به مقیاس وس ــیس ــازي وتاثیر س  س
ــیک   ــند. در زمینه مهماري تا همین چند ســال پیش مهماري دوران کالس معماري به اوج شــکوفایی خود می رس
یونان، سبک رسمی مهماري دولتی و اداري بود  تاثیر تمدن و هنر یونان بر جامعه غرب تا حدي است که می توان 

  ".شناخت تمدن یونان شناخت قسمت عظیمی از تمدن غرب می باشد "گفت
شروع زوال دولت شهرها را می توان شروع رقابت بین آتن و اسپارت دانست این دو دولت شهر می کوشیدند 

شروع شد و تقریبا "ق.م"431سـلطه خود را به دیگر شـهرها تحمیل نمانید و به همین علت در جنگی که از سـال   
مشــهور شده و با  پلوپونزهسـی سـال طول کشـید، کلیه دولت شـهرها شـرکت داشـتند. این جنگ به نام جنگ       

  شکست آتن خاتمه یافت.
و جنوبی در اثر جنگ، باعث شد تا فلیپ مقدونی که در مقدونیه و در اواسط ضـعف دولت شـهرهاي مرکزي   

به قدرت رســیده بود، بر آنها مســلط گردد و بدین ترتیب حکومت دولت شــهرها از بین رفته و  "ق.م."قرن چهارم 



 آشنایی با تاریخ معماري جهان 

 

51 
 

ــکل یک دولت یکپا ــال یونان بش ــت  "کرونیا"در حومه  338رچه درآمد. در نبرد نهایی که در س ــکس در گرفت، ش
  نهایی نصیب آتنی ها گردید و در این مورد گفته اند:

رفت"."  بخاک ن یونان آزادی شد، دفن کرونیا حومھ در کھ اجسادی مراه   بھ

  معماري یونان: 5,3
محدوده زمانی درازیسـت که معماري یونان رشد   "ق.م"حدود ده قرن یعنی از اولین هزاره تا نیمه اول یکم 

به درازا کشــید و  "ق.م"4تا6و تکامل می یابد. مهم ترین دوره معماري یونان دوره کالســیک می باشــد که از قرن 
در این دوره بهترین آثـار یونـان کـه ارزش خود را تا زمان ما حفظ و نگهداري نموده و هنوز نقطه مثال زدنی براي    

  اصر می باشد موجود می آیند.معماران مع
ــود:  ــت که ایده هاي زیبا را در بر گرفته "مفهوم زیبـایی از دید افالطون چنین تعریف می شـ چیزي زیباسـ

او طبیعت را هنر و کار الهی می پندارد. این احساس به سوي طبیعت با یونانیها متولد می شده است یعنی "باشـد. 
طبیعت یونان باز می کردند.به نظر یونانیها چیزي که ثمره الهام درونی  از بدو تولدشــان آنها چشــم به زیبایی هاي

ــاخته می    ــیله معماران یونان سـ ــانه آن را در معابدي که به وسـ ــت،چیزي که نشـ ــعر زیباسـ ــت همچون شـ اسـ
د که از قبل اسـتاندارد گشـته باشـد(علیرغم قوانین و قواعد خشـک ریاضـی و      شـدمیبینیم:معماري آنها چیزي نبو 

رمنیک معابد خود را بدون اینکه به طبیعت زیبا دسـت بزنند می ساختند  اکم بر آنها). آنها بصـورت ها هندسـی ح 
 با آنکه از نظر ترکیب معماري یعنی طبیعت چیزي که مقدس بود، جایگاه بیان شاعرانه اثر معماري می بوده است.

  ه، تابع این قرینه کاري نمی باشد.ولی در نهایت کل مجموعقرینه کاري جزئی از قوانین معماري یونان است 
ــی به نمایش می    ــناس ــت که معماران یونانی تحقیقات خود را در زمینه زیبا ش به طور کلی معبد مکانی اس

با شـکسـت پادشـاهی مسـین، قصـر هاي مجلل، دیگر در یونان ساخته نمی شوند اما ساختمان هاي دیگر       گذارند.
مردم با هنر آغاز میشود و برخورد در دوره پلیسها  ساخته می گردند.شهري و مذهبی به خصوص معابد به فراوانی 

معبدي مختص به خود داراي المانهاي جدید شـهري گسترش پیدا میکنند، هر پلیس هرچقدر هم که کوچک بود  
می بوده، در مورد کشـمکشهایی که بین پلیسها اتفاق می افتاد باید مطالب را توضیح داد که پلیسها فقط در کمپ  
ســیاســی  با هم دشــمن بودند، اما در زمینه مذهبی با هم برابر و برادر بودند و معابد بیان کننده روح مذهبی آنان 

و بخصوص مسابقات المپیک همواره الت بودند. در مواقع جشـنها  صـلح و اتحاد بین ایا  می بود و مذهبیون خواهان
داشــتن معبدي منزه بده و حاضــر بودند با کمال میل بین پلیســها صــلح برقرار بوده و در کومونیته مردم خواهان 

براي این معبد کار نمایند، بدین ترتیب ارتباط مردم با هنر شکل میگیرد و زیباترین آثار یونان در دوره پلیس هاي 
   آزاد بوجود می آیند. 
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یک  ونان به عنوانستون ها در معماري ی تکامل تیپولوژي معابد یونان در رابطه با کاربرد ستون ها می باشد.
نامیده می شـوند. براي رسیدن به این نظام ها و پختگی معماري دوره کالسیک، قرن ها بر روي زبان و فرم  32نظام

ــعیف بوده اند.  ــاده و از نظر معماري ض ــت.اولین معابد س ــاهی  معماري تحقیق و مطالعه گردیده اس در دوره پادش
تگهاي ســر باز بوده اند، چون مردم یونان حتی در خارج معابد در مســینی معابد شــبیه خانه هاي معمولی و یا زیار

ــتند.در یونان معبد   ــاي خارج را نیز منزل خدا می دانس ــم مذهبی را بجا می آوردند و فض زمان هاي مختلف مراس
ــم  مذهبی در خارج از معبد انجام می گرفته(در  ــمه خدا را در آن نگهداري می کردند، و مراس مکانی بود که مجس

صــار مقدس) رفته رفته با تکامل معابد نقش خدا در خود ســاختمان ها یا زیارتگها مجســم گردید، و هر معبد به ح
ــریح   عنوان خـدایی بنا می گردید. در این امر معماري به عنوان اوج هنر مطرح می گردد،چرا که یونانیان براي تشـ

و زیبا داشتند، و در حقیقت ساختمان  مقام خدایان خود سـعی در سـاختن معابد همچون مجسـمه هاي متناسب   
یا بهتر بگوییم خود ساختمان  معبد به عنوان مجسـمه اي در بازگویی صـفات خدایی، نهادي خداي گونه می یافت  

ولی این شــکل انتزاعی از نیروي اشــکال غیر انتزاعی(پیکره اي) در  را پیکره اي آبســتره یا انتزاعی می پنداشــتند 
رداراسـت و براي جلوه بیشـتر،این معابد را در بلند ترین نقطه شهر برپا می داشتند. این   بیان صـفات خدایان برخو 

اهمیت ساختمان معبد می نموده است( چون معبد از تمام جوانب بلندي که مشـرف بر شـهر می بوده تاکیدي در   
  دیده می شده).

و مجموعه هاي معابد را اکروپلیس در زبان یونانی به معنی بلند و پلیس معنی شهر می دهد. از این ر"اکرو"
در قلعه تیرونز میسن نام "33مگارون"می نامندو در تشـریح معابد یونانی، براي نقطه رجوع اولیه می توانیم از معبد  

که اشکال تکاملی  34ک سالن مستطیل شکل با یک رواقببریم.به طور کلی شـروع معابد بسـیار ساده بوده، یعنی ی  
از معابد اولیه چیزي باقی نمانده یعنی معابدي که با مصــالح ضــعیف و فقیر مانند ســنگ معابد را به دنبال داشــت.

در "35هرا"براي مطالعه نحوه تکمیل معابد یونانی معبد .)35 تصویر شماره(نرم، خاك رس و چوب ساخته می شدند
 ف تکنیک پوششنمونه ارزنده ایسـت. این معبد داراي مسـتطیل شـکل و کشیده بوده و در آن به علت ضع   سـامو  

ساده براي پوشش استفاده شده، به همین خاطر براي نگهداري سقف از ردیف المان  36سـقف از سیستم تیروستون 
یک حجم بسیار  خشک و بی "هایی نگهدارنده در وسـط اسـتفاده گردیده، این سـاختمان داراي نمایی ساده و کال   

گذشـته همانطور که قبال اشــاره شــد   نداشــته اســت، از ای روح بوده و با اینده هاي زیبا پسـندانه یونانیان مغایرت 
یونانیان معابد را به عنوان محل نگهداري مجســمه خدایان  متفاوت با خانه هاي معمولی و ســاده می ســاختند، از 
این رو براي تحرك و زیبایی در نماي این معابد به دنبال مطالعات زیبا شـناسی در دوره هاي تکاملی معابد،بر دور  

                                            
32- Ordine  
33- Megaron 
34- Portic 
35- Hera in Samo 
36- Trilitie 
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ــتون ها قرار دارند که این ردیف ســتون باعث به وجود آمدن یک گذرگاه بین   ای ــاختمان ها  ردبفی از این س ن س
خارج و داخل معبد گردیده و همچون فیلتري مانع خسـتگی چشـم از دید مسـتقیم بر سـطح صـاف می شدند.در      

بر روي آنها یکسري وده که ب"دوریک"داخل بنا ردیف ستون هاي نگهدارنده در وسط به شکل رجی از ستون هاي 
ســتون دوریک با ابعاد کوچکتر گذارنده شــده بود تا به این وســیله ارتفاع   

دار قف شیبگهدارنده تا زیر بلند ترین قسـمت س سـتون ها یا المان هاي ن 
ــتون    ــتون ها تکیه نماید. بعد ها از س ــقف بر روي این س ــیده و س رس

 ستون ها دوریک که نسـبت به قطرشان از  "کورنتی"و  "یونیک"هاي
  .)36 تصویر شماره(بلند تر بودند به جاي روش فوق استفاده گردید

   
 )نمونه اي از معابد ابتدایی یونان: سی و پنجتصویر شماره (
  

ــبت معقولی در نیامده بود ولی المان هاي       ــومین مرحلـه تکـاملی هنوز رابطـه طول و عرض بـه نسـ در سـ
ه بودند حذف و در کنار  دیوارهاي جانبی قرار می گیرند که بدین وســیله نگهدارنده داخلی که در وســط قرار گرفت

ولی آن چیزي که انتقال دهنده تصویري  .)37(تصویر شماره مسـئله فضـاي داخلی تا حدود بسیاري حل می گردد  
که روي دو  38می باشـد، یک پالن مسـتطیل شـکل با سقفی دو شبیه که در جلو یک رواق    37از معابد دوره آغازین

اهر واق ورودي تعبیه گردیده، می باشــد. ظســتون قرار دارد، و پنجره اي براي نور گیري فضــاي داخلی  که در ر 
شــدن ســتون ها بر گرد نماي خارجی به دو دلیل عمده بوده 

 هاسـت، اول حفاظت دیوارهاي سـاخته شده از آجر پخت  
ــده در مقابل اختالف درجه هوا و دوم، دادن ارزش و مقام  نش

ــیله ویترویوس این خانه خدا، هنري به رومی  39مطلب به وس
که به دوره یونانیان نزدیک بوده بیان شده 

  است.
ردیف المانهاي : سی و ششتصویر شماره (

 نگهدارنده سقف در قسمت وسط)
  

همانطوري که قبال نیز توضیح داده شد یونانیان معتقد بودند که خانه خدا باید از خانه انسان تمیز داده شود 
مانند شــئیی زیبا و تماشــایی باشــد.از نقطه نظر فضــاهاي داخلی در این معماري به خاطر اســتفاده از ســیســتم و 

                                            
37- Arcaic 
38- Portico 
39- Vittruvo 



 آشنایی با تاریخ معماري جهان 

 

54 
 

یونانیان نمی توانستند فضاهاي داخلی وسیعی را مطرح نمایند.ایشان پس از سال ها مطالعه و تحقیق  40تیروستون
ي ر از سیستم ابتدایی تیرو ستون به طرح هاتوانسـتند از نقطه نظر ایده زیبا شـناسی و عملکردي بر روي استراکچ  

ــکل تکاملی    ــیوه هاي دوریک، یونیک، کورونتی ش ــتفاده از نظام ها یا ش ــند.اس ــمی خود برس تیپولوژي و زبان رس
سـیسـتم اسـتراکچر معابد یونان می باشـد.ایشان با مطرح کردن سنتوري(پیشانی مثلثی)به استراکچر ایده آل می     

این سـیسـتم استراکچري در حقیقت همان    سـتم نیروها در حالت تعادل قرار دارد. چون مثلث از نظر سـی  رسـند، 
  واز نظر پوشش دهانه باز هم داراي محدودیت می باشد. سیستم تیروستون تکامل یافته است،

  
 نحوه تکامل پالن هاي معابد یونان): سی و هفتتصویر شماره (

  
یه بر فضــاي خارجی و اتصــال المان به فضــاي اطراف از این جهت مســئله مهم در معماري یونان همواره تک

ــمه اي از خارج مورد نوجه قرار  می ــاختمان مانند مجس ــد. بدین جهت یونانیان همواره خواهان آن بودند که س باش
تنها در دوره رومی ها مسـئله حل فضاهاي داخلی به اوج تکامل خود رسید و ایشان با حسن فضاي معماري   گیرد.

ن سیستم استراکچر طاق زنی(طاق هاي قوسی و گنبدي) توانستند این مسئله را حل نمایند. و به و یا بدست آورد
  کمک آن فضاهاي بزرگی را بپوشانند و این سیستم بسیار جلوتر از سیستم تیرو ستون یونانیان بود.

 با نزدیک شدن بهدر تکامل معابد یونان روابط هندسـی ابعاد آنها بوده که در روند تکاملی آنها  موضـوع مهم  
ــبتهاي  ــبت به طور دقیق در   1به  2نس ــی) را می بینیم. اگر چه هیچگاه این نس ( دیوار طولی دو برابر دیوار عرض

معابد یونان دیده نشــده ولی تناســب در معماري و مجســمه ســازي و هارمونی در موســیقی از نظر یونانیان مقوله  
در معماري یونان را تشریح نمود. در  41بکارگیري شیوه یا نظامواحدي بوده اسـت. براي روشـن شدن این نظم باید   

معماري یونان هارمونی و ریتم موزیکالی در تمام قسـمتهاي بنا به چشـم می خورد. این تناسـبات از پی ساختمان    
شـروع شـده در سک و ستون و اسپر و سنتوري تداوم می یابد. سه شیوه یا نظامی که در معابد خویش بکار گرفته   

د نیز به طور کلی نسـبت به تناسـبات اجزا از یکدیگر مجزا می گردند و هر یک از این نظامها براي منظور خاصی   ان
  استفاده شده اند.

                                            
40- Trilitie 
41- Ordine 
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اصـلی یونان در مسـتعمرات آن به خصوص جنوب    قدیمیترین این نظامها شـیوه دوریک متعلق به سـرزمین  
فته نواحی بیشتر به کار گریر متولد شده و در همان شـیوه یونیک در آسـیاي صغ   ایتالیا به کار گرفته شـده اسـت،  

  نظام بوجود آمد و استفاده از آن در میان رومیها معمول گردید.دو میشده، شیوه یا نظام کورنتی مدتها بعد از این 
نظام یا شیوه دوریک ساده و از قاعده دایره برخوردار است که از پایین به باال از قطر دایره کاسته میشود. 

یعتاً هر قدر ارتفاع ستون بیشتر شود، در مقاطع باالیی از قطر آن کاسته میشود. ذر انتها این ستون با یک خط طب
افقی معروف به گلوبند یا گلویی به سرستون متصل می شود. سر ستون داراي یک قسمت تحتانی به نام بالشتک 

ف ستونها تکیه میکندکه در قسمت فوقانی آن است که تیر افقی بر روي آن قرار میگیرد. تیر حمال بر روي ردی
بوده و در دوره کالسیک این رابطه به  2/1 کتیبه سنتوري قرار دارد. رابطه ارتفاع و قاعده در ستون دوریک در آغاز

  .)38 تصویر شماره(میرسد  6/1

  
 شیوه هاي ستون در یونان): سی و هشتتصویر شماره (

  
رزش هاي دکورایتو قابل توجهی می باشد که اختالف کلی آنها مشخصاً شیوه یونیک نسبت به دوریک داراي ا

در سر ستون این شیوه با شیوه دوریک به چشم میخورد. طرح سر ستون این شیوه به بیننده از هر دو طرف دید 
ی م می باشد یعنی نبت به ستون دوریک بلندتر و نازکتر 8/1مشابهی می دهد. نسبت ارتفاع و قاعده در این ستون 

باشد. در ضمن کتیبه این شیوه جهت تز یین و کندن نقوش در رابطه با شیوه دوریک از آزادي بیشتري برخوردار 
). شیوه کورنتی تا قرن پنجم ق.م وجود نداشت و براي اولین بار از ستون کورنتی در داخل 38 تصویر شمارهبوده (

رومی می باشد. این ستون با ظرافت و سرستون بسیار معبد استفاده گردید ولی اوج رواج این شیوه در معماري 
تزیینی اش بیشتر به عنوان یک المان دکوراتیو مطرح بوده و توجه خاصی که در کنده کاري هاي پیکرها بکار رفته، 
در سرستونهاي این شیوه دیده می شود. درون معبد آپولون در بارساء براي اولین بار این ستون مورد استفاده قرار 

فت و درون سلول داخلی درجائی واقع شده بود که همچون مجسمه قابل دید بود.  سرستون کورنتی در حقیقت گر
کمال مطلوب یونانیلن می باشد. چون همان طوریکه قبالً توضیح داده شد در مورد ستون یونیک مسئله دید در 

در زوایا با دید دوجانبه آن مشکل دید گوشه ها براي معماران معابد مسئله بود و با بکار گیري سرستون یونیک 
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، 42کنج ها الینحل مانده بود با ابداع شیوه کورنتی که سرستون تزیینی آن از تمام جوانب دیدي یکسان داشت
یونانیان در رسیدن به کمال مطلوب مورد نظرشان نایل می آیند( در فلسفه همانیستی انسان مقیاس است ولی در 

رسیدن به کمال مطلوب یعنی چیزي در حد خدایان). استفاده از شیوه کورنتی تا  هنر مقیاس خدایان هستند و
حدود یکصد سال در درون معابد معمول بوده و دقیقاً علت این امر مشخص نیست و شاید بخاطر تزیینات بیش از 

القه که مورد عاندازه این ستون همچون پیکره در درون معبد بکار گرفته می شده و شاید بکارگیري شیوه دوریک 
  43).38 تصویر شمارهخاص یونانیان بود در نماي معابد همچون سنتی پا برجا مانده بود (

بطور کلی یونانیان ساختمان معابد را با سنگ و با بوجود آمدن شیوه دوریک، یونیک و کورنتی، المانهاي 
می شود، تکنیک اجرائی ایشان از  مختلف معابد را با چوب می شاختند. در مراحل بعدي تیر حمال با سنگ ساخته

دقت بی نظیري برخوردار بود. بدین ترتیب که بلوك هاي سنگی اي که بدقت روي صفحات بریده می شدند با 
وسیله مناسبی به محل مورد نظر حمل می شدند. اتصال بین این قطعات سنگی بوسیله پر کردن سوراخهاي تعبیه 

  ی گرفت.شده بین آنها از فلز ذوب شده انجام م
سپس مسئله ستونها مطرح میگردد. در آغاز ستونها چوبی و به اندازه ابعاد انسان بوده که در دوره بعد از 
سنگ و در ابعاد بزرگتر معمول گردید که در دوره هلنیسم به ابعاد منومنتال رسید و ارتفاع ستون وقتی زیاد می 

  شد آنرا از چند قطعه می ساختند.
مه سازان و تراشکاران وارد عمل می شدند و به تراش ستونها می پرداختند. در پاره در دومین مرحله مجس

اي از ستونها تراش قبل از مرحله مونتاژ صورت می گرفت. در تراش و تزیین این المانها نکات بسیار مهمی در 
 ري معابد یونان میمعماري معابد یونان می باشد. جایگیري و تزیین سنتوریها خود مسئله بسیار مهمی در معما

باشد. جایگیري و تزیین سنتوریها خود مسئله بسیار مهمی داشته و روند خاصی را دنبال نموده که نشانگر تاثیر 

                                            
همانگونه که در شـرح تمدن یونان اشاره شد منطق نقش پر اهمیتی در فرهنگ و هنر یونان بعهده داشت و کلیه پدیده هاي تجربی بر اساس   - 42

خصـوص شــیوه دوریک منطق تناســبات و کمال مطلوب   منطق تفسـیر میگردیدند. در معماري نیز منطق عنصــر و رابط تناســبات می بود. در این 
رار قیونانیان را دچار اشـکال می نمود زیرا کتیبه این شـیوه بوسـیله شـیار هایی تزیین میگردید که این شـیار ها به صـورت سـه تا سه تا کنار هم        

ع ها مکانهاي خالی براي جایگیري تقوش برجسته روي شیار بعدي ابعاد یک مربع را می ساختند که این مرب 3میگرفتند. فاصله بین یک سه شیار از 
(رجوع شود به معبد دوریک) و همین نظم در سرتاسر و دور تا دور  کتیبه بودند. این سـه شـیار ها یک در میان بر عکس سـتونها قرار می گرفتند.   

مال در گوشه بود، بدین ترتیب که بر اساس تناسبات و ک کتیبه رعایت میشد. تنها اشکالی که این نظام را برهم میزد وضعیت قرار گیري سه شیاریها
مطلوب مورد نظر یونانیان می بایسـت در سـر هر کنج سـه سـه شیارز ها به هم برسند که در این صورت سه شیاریهاي کنج ها بر روي آکس هاي     

ر نبود. لذا یونانیان این موضـوع را مانند عدد اصم در  سـتونهاي زیرین حود قرار نمی گرفتند. و این مسـئله براي یونانیان از نظر منطقی قابل تفسـی   
 ریاضـی غیر قابل جواب می دانسـتند.در مورد شـیوه یونیک که کتیبه آن نسبت به کتیبه دوریک از آزادي بیشتري برخوردار بود، این مشکل وجود   

مجدداً مسئله کنج ها را با مشکل مواجه می ساخت  نداشت ولی سرستون این شیوه به علت شکل خاص خود که از دو طرف داراي دید مشابهی بود،
ن این ازیرا این سـرسـتونها زمانیکه در گوشه قرار می گرفتند به بیننده از کلیه جهات دید مشابهی عرضه نمی نمودند که سر انجام در شیوه کورنتی  

 یین گردیده از کلیه جهات دید یکسانی را عرضه میمشـکل نیز برطرف گردیده زیرا سـر سـتون زنگوله اي کورنتیان که بوسـیله نقوش برجسته تز    
  نمایند.

ଵنسبت ارتفاع و قاعده در ستون کورنتی  -  43
ଵ
قاعدهمی باشد. ( 

  ).ارتفاع
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خط معماري در ترکیب پیکره ها و در جابجایی آنها در روي سنتوري هاست. پیکر تراشان یونانی در سطح فضاي 
 44ده اند که نمایانگر اوج نیرو و شناخت آنان از اندام انسان می باشد.سنتوریها پیکره هایی از اندام آدمی نقش کر

جایگیري مجسمه ها بر سطح مثلثی بیانگر قدرت ترکیب و نشانگر دنباله روي از همان منطق فلسفی یونانیان در 
  ).40 تصویر شمارههنر می باشد (

  
  مقایسه شیوه دوریک و یونیک): سی و نهتصویر شماره (

  
  طرح بازسازي شده سنتوري شرقی معبد آفایا): چهلماره تصویر ش(

تزیین سـتونها به شـکل شیارهاي عمودي در نزد معماران یونانی بیشتر از آنکه تزیینی باشد تاکید در نقش   
سـتون و قائم بودن آن می نماید. از این گذشـته سـایه روشـنی هاییکه این شـیار ها بر روي بده ستون بوجود می      

  شم را متوجه دوران ستون می نماید و در حقیقت بر گردي ستون تاکید می کند.آورند، حرکت چ

                                            
اوج هنر یونانیان در مجسـمه سـازي در قرن پنجم ق.م می باشد. مشهورترین مجسمه سازان قرن پنجم ق.م در یونان میرون و فیدیاس می    -  44

مجسـمه مشهور الهه آتنا درون معبد پارتنون از زیبا ترین آثاریست که از فیدیاس می شناسیم. همچنین مجسمه زئوس که از جمله عجایب   باشـند 
هفت گانه جهان بشـمار می رود از کارهاي فیدیاس می باشـد مجسـمه دیسـکوپولوس این احسـاس به انسان دست می دهد که گویی تمام نیروي      

  براي پرتاب متمرکز گردیده و تا لحظه اي دیگر دیسک پرتاب مب گردد.پرتاب کننده دیسک 
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استفاده از بدنه ها به عنوان استراکچر بنا یعنی ستونهایی با عملکرد حمال نه به عنوان المان تزیینی در 
ی د قسمت هایمعماري یونان یک استثناء می باشد. چون همان طوریکه قبالً اشاره کردیم یونانیان در ساخت معاب

  ).47 تصویر شمارهاز بنا را که وظیفه حمل بار نداشتند تزیین می کردند (

  آیکروپلین آتن 5,3,1
مجموعه آیکروپلیس آتن یکی از باشکوه ترین نمونه معماري دوره کالسیک می باشد، پس از پیروزي یونانیان 

ان در این پیروزي و اهمیت ناوگان بر پارس ها به کمک اتحاد بین پلیس ها، آتنی ها به خاطر نقش پر اهمیتش
نیرومندشان به یک برتري نسبی در میان پلیس ها دست یافتند که رفته رفته اتحاد بین پلیس ها تحت الشعاع 
قدرت آتنی ها قرار گرفت. ذخائر و ثروتی که پلیس هاي متحد براي جنگ علیه ایرانیان فراهم آورده بودند براي 

گرفته شد و شهر آتن در زیر رهبري پویکس به اوج شکوه و عظمت خود رسید و  مصارف اختصاصی شهر آتن بکار
  در کلیه زمینه ها نیروهاي خالق را جلب نمود.

شاید به جرات می توان گفت که شکوفایی فلسفه و هنر در این دوره کوتاه در هیچ یک از ادوار تاریخ غرب 
هاي ایتالیایی در پی ایده هاي دوران کالسیک یونان، فلورانس تکرار نگردید. حتی بعد ها در دوره رنسانس همومانیست

ق.م توسط ایرانیان ویران و غارت شد  480زادگاه رنسانس را الگویی از آتن می دانستند. آیکروپلیس که در سال 
دد مج در این دوره کوتاه از قدرت آتن، دوباره سازي و بازسازي گردید این پروژه عظیم در حقیقت نمادي از اسقالل

). معبد پارتنون متعلق به آتناپاتنوس الهه مدافع شهر می بوده. پارتنون 41تصویر شمارهو نیروي آتنی ها بود (
نخستین و بزرگترین بنا در آکروپلیس می باشد و با مرمر سفید رنگی ساخته شده که از نقاط دور دست بدلیل 

ته دست انسان در میان طبیعت نگاه را به طرف کنتراست با محیط قابل دید است و همچون شیئی قیمتی ساخ
خود جلب می کند. دیوار مجموعه آکروپلیس منظم نمی باشد بلکه با حرکت خطوط زمین شکل پیدا کرده است. 
ورودي این مجموعه از یک ساختمان با سه حجم پهلوي هم تشکیل شده که این ورودي از دید فرمال و کمپوزیتو 

ه به آنرا پاسخ می گوید. ساختمان ورودي با مجموعه آکروپلی که به فرم قرینه آزاد به شکل جالبی وظیفه محول
ساخته شده کامالً انتگره شده و یک مفهوم فضایی مخالف فرم بسته معماري سنتی معابد یونان را بوجود آورده. 

شده(شکل  و شیوه دوریک ساخته46با استیل شش تایی 45ورودي اصلی از دو قسمت ستوندار جلوئی و عقبی
) که این دو ورودي به وسیله یک داالن که با دو ردیف ستونهاي یونیک شکل گرفته به هم متصل  42 و 41شماره

می گردند فاصله دو ستون وسط براي ورود به راهرو نسبت به فواصل بین سایر ستونها بیشتر شده که این روش در 
  نماها بی سابقه بوده است.

  

                                            
45- PROSTIL,ANFIRROSTIL 
46- ESASSTIL 
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  پالن مجموعه آکروپلیس آتن): چهل و یکتصویر شماره (



 آشنایی با تاریخ معماري جهان 

 

60 
 

  
  سردر وردي مجموعه آکروپلیس آتن): چهل و دوتصویر شماره (

بعد از ورودي آکروپلیس با وارد شدن به مجموعه دید هاي متفاوتی نسبت به کل مجموعه دارا خواهیم بود 
گردیده و این انتخاب چون المان هاي معماري و مجسمه سازي نسبت به محور هاي قرینه و یا هندسی جایگزین ن

بخاطر زنده تر نمودن و ارزش بیشتر به بناها دادن می باشد. پارتنون به موازات ورودي و در کناري جاي گرفته ولی 
چون درست در مقابل ورودي قرار ندارد به بیننده اجازه می دهد که در اولین برخورد 

اتوس و تاپرومدید پرسپکتیوي از آن داشته باشد. به همین ترتیب مجسمه آن
معبد آرختلوم که سالها بعد از نماي ورودي ساخته شده اند، در مجموعه 

  . )43تصویر شماره( 47با فرمهاي مختلف جایگزین شده اند
پالن و پرسپکتیو مجموعه آکروپلیس : چهل و سهتصویر شماره (

  آتن)

                                            
مباحث در معماري مدرن مسئله بعد چهارم یا زمان می باشد که معماران مدرن در میان این مسئله در طراحی هاي خود اهمیت زیادي  یکی - 47

یا زمان در معماري به صــورت حرکتی متجلی می گردد، در این صــورت در معماري ادوار مختلف می توان قائل شــده اند. طرح مســئله بعد چهارم 
د. شمسـئله حرکت را پی گیري نمود. فقط با این تفاوت که اصوالً حرکت در معماري در ادوار مختلف در رابطه با سرعت قابل قیاس و بررسی می با 

هاي کوچکی مانند حرکت اسـب و ارابه و حرکت پیاده قابل بررسی است، در حالیکه در دوره معاصر  به این معنی که در گذشـته سـرعت با مقیاس   
  مقیاس سرعت با ماشین و هواپیما بررسی می گردد لذا شکل حرکت در معماري نیز متاثر از تحوالت سرعت بروز میکند.

اید، ترکیب المان هاي این مجموعه در حال حرکت پرسپکتیوهاي مجموعه آکروپلیس در آتن به شـکل بسـیار جالبی مسئله حرکت را بیان می نم  
ــیب تپه و ورود به مجموعه، خود را در ترکیب نظام   مختلفی در لحظـات مختلف در لحظات مختلف از آن می بیند و در حقیقت ناظر با عبور از شـ

  ).42قضایی و جزئی از آن می بیند (شکل 



 آشنایی با تاریخ معماري جهان 

 

61 
 

  پارتنون 5,3,2
اخته شده اولین و بزرگترین بناي این پارتنون که در آکروپلیس س 49و دور ستونی 48معبد استیل هشت تایی

مجموعه می باشد. این معبد در طول حیات طوالنیش دچار تغییر و تحوالت بسیاري شده، در آغاز معبد آتنا پارتنون 
الهه آتن بود، در قرون وسطی مبدل به کلیساي مسیحی گردید . در زمان تسلط عثمانیها مبدل به مسجد گردید. 

میالدي در جریان جنگ هاییکه بین عثمانیها و جمهوري و نیز در جریان بود به عنوان انبار  پارتنون در قرن هفدهم
  مهمات عثمانیها بر اثر برخورد یک گلوله توپ دچار صدمات فراوان گردید.

معبد پارتنون شاهکار معماري دوره کالسیک یونان می باشد. ستونهاي زیباي دوریک که دور آنها را محاصره 
) ستون می 17در جلوي معبد هشت عدد (استیل هشت تایی) و در طول معبد دو برابر بعالوه یک (یعنی  کرده اند

آن زمان و شاگردانش تزیین یافته. فضاي  50باشد. نماي سنتوري این معبد با مجسمه هایی از مجسمه ساز معروف
اً مربع یا اطالق باکره) با پالن تقریب داخلی پارتنون از دو محیط جداگانه شکل گرفته است. فضاي کوچکتر (پارتنون

) با پالن مستطیلی شکل که در آن مجسمه قیمتی آتنا پارتنوس می 51یا نائوس شکل و فضاي بزرگتر (سلول اصلی
به  ائوسن باشد که سلول مستطیل شکل را به سه راهرو تقسیم نموده اند. ردیف ستونهاي دوریک در سلول اصلی یا

ر روي هم قرار گرفته اند و به عنوان ستونهاي نگهدارنده سقف شکل ستونهاي دو تایی ب
بکار گرفته شده اند. در حالیکه ستونهاي حمال قسمت اتاق باکره ستونهاي بلند یونیک می 

  باشد.
 باشند یعنی ستونهاي دوریک در نماي معبد نهایت تناسبات این شیوه را دارا می

ن می باشد. در نماي پارتنون بر خالف آنچه که ارتفاع هریک از آنها شش برابر قطر پایه شا
به نظر می رسدتعداد خطوط مستقیم بسیار کم هستند. ستونهاي آن انحناي مالیمی به 
درون دارندو فاصله هاي میانشان یکنواخت نیست. این فاصله ها در گوشه هاي معبد کمتر 

 می رسد علت می شوند همچنین ستونهاي کناري داراي ضخامت بیشتري هستند. بنظر
این امر جلوگیري از خطاي دید می باشد. زیرا ضخامت بیشتر ستونهاي کناري از دفرم 
شدن آنها در اثر خطاي دید جلوگیري می نماید. شاید دلیل این ضخامت در گوشه ها براي 
بیان قدرت تحمل آنها در برابر بار سنگین می باشد و این کار نه به خاطر این عملکرد 

  ).44اره تصویر شمبلکه بیشتر براي بیان سمبلیک بکار گرفته می شود (استراکچري 
  روش اصالح دید در معابد یونانی): چهل و چهارتصویر شماره (

                                            
48- OCTASTIL 
49- PERIPTERO 
50- FIDIAS 
51- NAOS 
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در کنار سردر ورودي، معبد کوچک و زیباي الهه پیروزي آتنا قرار دارد. این معبد اولین و قدیمی ترین نمونه  
ان ساخته شده، هرچند پیش از این معبد چند نمونه (در دلفی المپیا) ساخته از شیوه یونیک است که بوسیله یونانی

شده بودند ولی ساخت آنها بوسیله جزیره نشین هاي دریاي اژه صورت گرفته بود. تنها بعد از فتح جزایر بواسطه 
ان نفوذ صلی یونآتنی ها بود که عناصر معماري شرق یونان (آسیاي صغیر و شرق جزایر)(شیوه یونیک) به سرزمین ا

بد با شکوه ارختئوم مع). از دیگر بناهاي آکروپلیس، ,45تصویر شماره و مورد استفاده معماران یونانی قرار گرفت (
می باشد که از ویژگی ها و مشخصات غیر معمولی برخوردار است. که 
شاید دلیل آن ناهمواري زمین زیر بناي آن و یا عملکرد چند جانبه 

د (درون این معبد چند زیارتگاه وجود دارد) این معبد این معبد می باش
بر طبق نقشه پیش بینی شده ساخته نشده، بنظر می رسد، که در 
نقشه اصلی قرار بر این بود که رواق هاي کناري (شمالی و جنوبی) در 
مرکز دیوار هاي ساده وطوالنب معبد قرار بگیرند تا تزیینات خود را به 

  ).46تصویر شماره ی این دیوار بکاهند (نمایش گذاشته و از خشک
  

  )معبد کوچک اتنا الهه پیرزيپنج: چهل و تصویر شماره (
  

نکته جالب در معماري استفاده از ستونهاي درگیر در نماي غربی است که به ندرت در معماري یونان دیده 
شده. حد فاصل این ستونها بوسیله سبکه هاي 

 یوه یونیکفلزي پوشانده شده اند. معبد به ش
 ها) دساخته شده و رواق جنوبی آن بر (کاریاتی

ستونهاي مجسمه اي استوار است. این ستونها از 
استحکام کافی به عنوان ستون و در عین حال 
انعطاف الزم براي نشان دادن اندام انسان 
برخوردارند. این مجسمه ها با لباس هاي چین 
دار خود طوري ایستاده اند که سنگینی بار 

اختمان را بر روي پاهایشان به خوبی القا می س
  )47تصویر شماره کنند (

  )معبد با شکوه آرختئوم: چهل و ششتصویر شماره (
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پاییکه زیر بار نیست از زانـو خـم شـده بـر     
عکس پاي دیگر مانند المـان عمـودي سـاختمان    
عمل می کند. نکته بسیار جالب در این مجسـمه  

بـار یعنـی بـاربر     ها این است که علی رغم تحمل
بودنشان تغییر در حالت تعادل آنها در غالب اندام 

  انسان بوجود نیامده است.
ستونهاي مجسمه اي : چهل و هفتتصویر شماره (

  )قسمتی از نماي آرختئوم
  

بر روي آن کار می کردند تیپ هاي دیگري از ساختمان  دقت در معماري کالسیک بغیر از معبد که یونانیان با
براي اولین بار شکل گیري آن در منطقه اي که  52وراگهاي مسکونی تئاتر و یا میدان عمومی شهر بنام آ هخانمانند 

یک فرم هندسی را دنبال نمی کرد ولی با گذشت  رسیدند آغاز گردید. آگورا بطور طبیعی چند جاده به هم می
و STAO53ان مانند زمان به فرم هاي منظم هندسی رسید و ساختمانهاي عمومی داخل این مید

BOULEUTERION BOULE54  .و کالً کارهاي معماري دیگر براي استفاده عمومی ساخته می گردید  
در خانه یونانی تمام اتاقها به حیاط داخلی وصل می گردید که کاراکتر 

). علت بسته بودن 48تصویر شماره بسته نسبت به فضاي خارجی را دارا بوده (
یان خواهان آن بودند که تجرد و خانه خصوصی خود خانه ها این است که یونان

را بطور دقیق حفظ نمایند. روشن است که چنین مردمی که سازنده ساختمانهاي 
تحسین انگیز شهري و مذهبی براي یک نوع زندگی ساده گسترده اجتماعی 

مونیک بین تجرد و زندگی هاربودند عمیقاً کامل شدن بشر در ایجاد رابطه ها را 
  ی را حس می کردند.اجتماع

  )پالن و پرسپکتیو بازسازي شده یک خانه در شهر پرینه: چهل و هشتتصویر شماره (

                                            
52  - AGORA  : در اکراي شهر آتن تخته سنگ هایی قرار داشت که قوانین دولت آتن روي آن نوشته شده بود. یونانیان در آگرا گروهی گرد می

و رادیو ها  آمدند و اخبار تازه را به گوش هم می رسانیدند. بطور کلی می توان گفت که اگراها در آن زمان همان اهمیت را دارا بودند که روزنامه ها
ا در در عصـر حاضـر دارا می باشـند. در اگراها راجع به مجسمه هاي جدید و سایر پدیده هاي هنري به بحث و مذاکره می پرداختند. عالوه بر اگراه   
دراین ســایر نقاط عمومی نیز مردم جمع می شــدند، در این نقاط دانشــمندان مشــهور یونانی ســخنرانی می کردند و به گفت و گو می نشــســتند. 

  سخنرانی ها اقشار مختلف مردم از پیرو جوان تجمع می نموده اند.
  به فضاي دراز ستونداري که در آنجا شهروندان و تاجران و مبادله گران باهم برخورد میکردند اطالق می شد  53 -

  مشاور شهري را در یونان می گفتند یا محل مشورت یا خانه مشاور و یا سالن تجمع - 54
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بعد از معبد، تئاتر از المان هایی دیگري است که بوسیله یونانیان بدقت مطالعه گردیده. آنها به تئاتر عشق 
ه تئاتر یونانی در میان طبیعت است و ب می ورزیدند. تئاتر در معماري یونان هیچگاه به فضاي بسته تبدیل نشده

نظر می رسد که تماشاچیان آن را در بر گرفته و در موضوع تئاتر شرکت دارند. تئاتر از یک هسته گرد (محل 
ارکستر) که دور آن پله هایی نیم دایره که در شیب طبیعی قرار دارند تشکیل می شده که المان دیگري بعداً به آن 

اتر را تکمیل می کند، المان صحنه می باشد که به آرامی تکامل می یابد. بطوریکه تا آخر دوره اضافه می گردد و تئ
  کالسیک هنوز به شکل تکاملی خود نرسیده بود.

در سه قرن قبل از میالد می باشد، این تئاتر به خاطر دید و اپیداروس  از جمله تئاترهاي یونان باستان تئاتر
  ).49(تصویر شماره رین تئاترهاي یونان می باشد انعکاس صدا در آن از معروفت

  

  
  )تئاتر یونان باستان اپیداروس: چهل و نهتصویر شماره (
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  شهر یونانی 5,4
مطالعه شهرهاي یونان مانند معماري آن بدون شناخت استراکچر سیاسی و اجتماعی و اقتصادي حاکم بر 

تمدن هلنی (مردم یونان خود را هلنی می نامیدند) پلیس ها امکان پذیر نمی باشد و این بستگی به عضمت وضعیت 
در دوره هاي مختلف داشته است. همچنین الزم است در نظر داشته باشیم که سرزمین یونان مادر از تعداد زیادي 
یونان بوجود بود که هر کدام از این پلیس ها در مورد استقالل و آزادي خود بسیار حساس بودند و دلیل آن شاید 

ایط جغرافیایی شبه جزیره یونان (منطقه اي کوهستانی با دشتهاي محصور که اکثراً رو به دریا که فقط بخاطر شر
از این راه قابل دسترسی بودند) و یا شرایط توسعه تاریخی کمونیته یونان می بوده که به اتصاالت خانوادگی و 

ن و خاکشان نیز باید اشاره نمود و این مذهبی وابسته بوده. همچنین به دلبستگی مردمان این پلیس ها به زمی
  مسئله حتی بعد از وحدت چند کمونیته در اطراف یک پلیس نیز دوام داشته است.

کیلومتر مربع  1000دولت شهرها یا پلیس ها داراي ابعادي متوسط میبوده اند و مساحت آنها هیچ گاه از 
نفر شهروند آزاد در این شهرها  10000رتاً بیشتر از تجاوز نکرده است جمعیت شهرها نیز همواره محدود بوده و ند

نفر بوده است). المان هاي تشکیل دهنده شهر عبارت بوده  5040وجود داشته است (از نظر افالطون تعداد کافی 
از حصار دور آکروپلیس وحصار دفاعی شهر که البته این حصار در مورد تمام شهرها دیده نشده ولی بخصوص در 

دشمنی پلیسها دیوار هاي دفاعی از المان هاي بسیار مهم شهرها بوده اند. این دیوار هاي دفاعی در دوره جنگ و 
پاره اي مواقع مقداري از مراتع اطراف شهرها که احشام در آنها چرا میکردند را نیز در بر می گرفته اند. سپس 

 BULEUTاي مراسم رسمی بود. ساختمان هاي اجتماعی مانند منزل صاحب منصبان که شامل سالن هایی بر

ERTION ارگانیزم سیاسی شهر و سرانجام آگورا میدان عمومی مختص تجمع مردم و محل  محل شوراي اصلی و
بازار برخورد مردم که اکثراً مکانی جهت برخورد عقاید شهروندان بوده است. البته ساختمان هاي مذهبی و شهري 

نانی در آن تمرین ژیمناستیک می کردند، و در آنجا موسیقی و فلسفه (جایی که جوانان یو GINNASIمانند معبد 
  و ادبیات می آموختند) و تئاتر نیز از عناصر تشکیل دهنده شهرها بودند.

به علت عدم دسترسی به منابع قابل اطمینان در مورد تاریخ پیش از قرن ششم ق.م بدست آوردن یک 
ق.م (یعنی دوره  11-8ار مشکل است، بطور کلی براي پریود بین قرن چارچوب از شهر هاي یونان در این پریود بسی

اي که فرهنگ یونان از فرهنگ مدیترانه که قدیمتر بود، مستقل گشت) بعلت کمبود اطالعات و حفاریهاي 
د یباستانشناسی، رسیدن به وضع شهرها تقریباً غیر ممکن می باشد ولی بنابر به نوشته هاي هومر در این دوره نیز با

پلیس ها برقرار بوده باشند، بر اساس همین نوشته ها، شهر به دو قسمت اساسی تقسیم می گردیده، شهر باال که 
مرکز پادشاه و خانواده سلطنتی بوده (مراکز شاهان مانند ارگ تیرونیز) و شهر پایین که در آن دهقانان و صنعتگران 

ارزش یافتن شهر پایین از بین می رود و رفته رفته شهر  دستی زندگی می کردند. این جدایی کم کم با توسعه و
باال به آکروپلیس تغییر شکل میابد (آکروپلیس یا مجموعه مقدس شامل معبد و دیگر المانهاي زیارتی). در بین 



 آشنایی با تاریخ معماري جهان 

 

66 
 

(ق.م) مردمی که در اثر هجوم اقوام دوري از آسیاي صغیر مهاجرت کرده بودند در این منطقه،  11و10قرون 
ا نقشه شبکه اي بوجود می آورند که نفوذ شهرهاي شرقی در آنها مشخص می باشد. حتی در شهرهاي شهرهایی ب

مستعمراتی یونان در غرب که از قرن هشتم (ق.م) پدیدار می گردند چه در جنوب ایتالیا مانند سیسیل و چه در 
  شمال آفریقا شهرهاي با قاعده اي از این قبیل ساخته می شوند.

، ولی در )50(تصویر شماره می باشد 55سلنیوم(ق.م) شهر  6مستعمراتی با قاعده در قرن  نمونه یک شهر
همان زمان در آتن این نظم وجود ندارد. شهر آتن با وحدت 
چند کمونیته در اطراف آکروپلیس (شهرباال) گسترش پیدا می 

) و در آغاز هسته اصلی شهر یعنی شهر 51تصویر شماره کند (
) بوجود می آید که پایین تپه، شهر پایین تپه باال (قصر پادشاه

قرار داشته کم کم شهر پایین اهمیت خود را کسب نموده و 
در قسمت غربی  56سرامیک بخصوص در هسته اي به نام

آکروپلیس درست در منطقه اي که ورود به حصار شهر آسانتر 
انجام می گرفته صنعتگران دستی شکوفا می گردند و در اینجا 

  عیت خیابانها آگورا شکل می گیرد.بعلت موق
  )شهر مستعمراتی سلنیوم: پنجاهتصویر شماره ( 

  
با روند تکاملی سیستم اقتصادي برپایه تجارت، شکل حکومت نیز 
تغییر پیدا می کندو به دنبال آن شهر باال یا آکروپلیس مبدل به مجموعه 
مقدس یا پرستشگاه می گردد و مرکز زندگی اقتصادي در آگورا 
جایگزین می شود، به علت عدم وجود یک طرح جامع و تضاد میان شهر 
پایین (آگورا) و شهر باال (آکروپلیس) شهر بصورت نامنظمی در اطراف 
این دو قطب رشد می کند بطوریکه در اثر توسعه شهر زمینهاي 
کشاورزي نیز محل ساختمان خانه هاي پراکنده می گردد. و کال شهر 

  تفرق و متالشی است.داراي یک کاراکتر م
  )شهر آتن در قرن پنجم: پنجاه و یکتصویر شماره (

  

                                            
55- SELINUNTE 
56- CERAMIC 
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(ق.م) که باعث نابودي این شهر گردید براي دوباره سازي شهر موقعیتی  480در حمله ایرانیان به آتن در سال 
بدست می آید که از موقعیت جهت سازمان دادن شهر استفاده 

طابق وضعیت نمی شود که شاید مهمترین علت این امر ت
طبیعی با المانهاي اصلی شهري بوده است ولی در همین دوره 
یک سري شهر هاي پیش رفته با خیابان هاي عمود برهم و 
مکان هاي مخصوص براي امور جمیعی طرح میگردد. اولین 

ساخته می شود این شهر  57میلتئو نقشه بر روي این اصول در
محالت از یک  در بریدگی شبه جزیره ساخته می شود و تمام

الگوي شطرنجی تبعیت میکند که بوسیله خیابانهاي وسیعی از هم 
) که در آنها ارتفاع زمین محاسبه و 52تصویر شماره جدا شده اند (

در نظر گرفته شده بود، مناطق مسکونی در دو قسمت بر حول آگورا 
  بوجود آمده بودند.

  )شهر میلتئو: پنجاه و دو تصویر شماره (
ساخته می شود اما ساختمان  58پرینه بکار رفته در حدود قرن چهارم شهر میلتئوفضایی که در از مفهوم 

شهر مزبور از نظر محاسبه ارتفاع زمین حساب شده و دقیق نبوده (بعنوان مثال در یک 
متر ارتفاع (آکروپلیس) تغییر  381متر به  30فاصله چند صد متري اختالف سطح از 

ر از یک نظم و قانون عمومی برخوردار بوده، مثالً می کند ولی بطور کلی شه
آگورا مرکز برخورد ترافیک چند خیابان نمی باشد بلکه دقیقاً عملکرد 

یک مرکز تجمع را دارا می باشد. همچنین مسئله دید 
پانورامیک و نورگیري در واحدهاي مسکونی بخاطر وجود 
 اختالف سطح به طرز عجیب و جالبی حل گردیده، در نقشه
شبکه اي ظریف و منظم این شهر اثري از تفاوت هاي اجتماعی 
یا اقتصادي دیده نمی شود و این امر تاکید در ماهیت 

  ).53تصویر شماره دموکراتیک شهر دارد (
  )شهر پرینه: پنجاه و سه تصویر شماره (

  

                                            
57- MILETO 
58- PRIENE 
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  هلنیسم 5,5
کست آتن و برقراري حکومت ق.م که منجر به ش 404با از بین رفتن پلیس ها بدنبال جنگ پلوپونزي در سال 

ناپایدار اسپارت و بدنبال آن حکومت فیلیپ مقدونی بر پلیس ها گردید ساختار کلی زندگی دگرگون شد و پلیس 
ها تحت حکومت مرکزي واحدي در آمدند. با کشور گشایی اسکندر مقدونی امپراطوري عظیمی زاییده و تربیت 

ورد با سایر تمدن ها دچار تاثیرات فرهنگ سرزمین هاي مختلف به شده سیستم حاکم بر پلیس ها بود ولی در برخ
  سلطه درآمده گردید. این دوره از تمدن یونان را که هلنیسم می نامند، داراي خصوصیات خاص خود می باشد.

 واژه هلنیسم را بکار برد و پس از آن این نام به دوره اي 1836براي اولین بار یک تاریخدان آلمانی در تاریخ 
از تاریخ سیاسی و فرهنگی یونان که کاراکتر آن بوجود آمدن دولت ها در مناطق مختلف امپراطوري یونان بعد از 

ق.م یعنی زمان مرگ اسکندر  323مرگ اسکندر مقدونی بود اطالق گردید پریوهلنیسم از نظر زمانی بین سالهاي 
  صر بودند بوسیله رومی ها سقوط کرده، می باشد.ق.م یعنی زمانیکه آخرین سلسه هلنی ها که در م 30مقدونی تا 

حدود جغرافیایی امپراطوري هلنیسم از شمال تا جنوب روسیه از شرق تا فالت ایران از طرف جنوب مصر و 
شمال آفریقا از طرف غرب تا کناره هاي مدیترانه فرانسه و اسپانیا می بوده. عالوه بر این مناطق دیگر دنیاي آنروز 

ان و شمال افغانستان نیز از تاثیر فرهنگ هلنی بی نصیب نمانده بود. یونانیها فرهنگ خود را بر مانند هندوست
سرزمین هاي زیر سلطه شان تحمیل کرده بودند و از جمله تاثیرات این فرهنگ بوجود آوردن چیزي شبیه آنچه 

بعلت وسعت زیاد، در تماس با  که ما امروز آنرا بورژواي شهري می نامیم بود ولی در عین حال این امپراطوري
فرهنگ سایر ملل تاثیرات فراوانی از هر منطقه می گرفت. بطور کلی از نظر سیاسی هلنیسم نماینده سقوط پلیس 
ها بوده، با وسیع شدن قلمرو یونان و تقسیم این قلمرو بین سرداران اسکندر هر منطقه داراي مرکزیت مخصوص 

ان مرکزیت و برتري خود را از دسا داد و مراکز واقعی سیاسی فرهنگی هلنی بخود گردید و می توان گفت که یون
دیگر درخود یونان نبودند بلکه به مرزهاي خارج از یونان انتقال پیدا کردند. این مراکز پایتخت هاي دولتهاي هلنی 

غیر و امو در آسیاي صبودند که بعد از مرگ اسکندر بین سرداران آن تقسیم گردیدند. مانند انطاکیه، سوریه، پرگ
اسکندریه در مصر و با بوجود آمدن شهرهاي بزرگ قدرت در دست یک عدد محدود متمرکز گردید (پادشاه و 
عاملین) بطور خالصه سقوط پلیس ها و شکل گیري پادشاهی در مناطق بزرگ آغاز تمدن هلنیسم می باشد. 

هر گردید، در چنین قلمرو عظیمی که فضاي بسیار انعکاس هلنیسم قبل از هرچیز در اقتصاد و فرهنگ جوامع ظا
مناسبی براي توسعه مناسبات تجارتی بوجود آمده بود راههاي ترافیکی جدید گسترش یافت و بازار هاي تجاري 

  توسعه یافتند و نیز بر پایه کاربرد ها قرار گرفت.
  ی گوید:هاوزر در کتاب تاریخ اجتماعی و اقتصادي دنیاي هلنی در این مورد چنین م

دولت دیگر هر کس را به اندازه استعداد اقتصادیش در بر میگرفت و دیگر شیوه ارستو کراسی از کار افتاد و "
فرم جدید تشکیالت و اداره سیاسی زیر نظر یک طبقه یعنی فرمانروا اداره می گردید. بدون آنکه افراد این طبقه 
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ند، در شهر ها به سرعت فعالیت هاي اقتصادي صنعتی و احتیاج به وابستگی نژادي یا صنفی بخصوص داشته باش
  "بانکی که بین آنها یک سیستم اداري بسیار کاملی برقرار بود گسترش یافتند.

در صحنه فرهنگی و هنري نیز پدیده ها به موازات هم قرار داشتند یعنی دربار تنها مرکزیت قدرت سیاسی 
، براي مثال شرایط ایده آل که در موزه و کتابخانه اسکندریه براي در بر گیرنده تمام زندگی فرهنگی نیز میگردید

یک هنرمند مهیا بود کلیه هنرمندان را از اقصی نقاط امپراطوري جلب می نمود و به این ترتیب هنرمندان و 
دانشمندان جذب مراکز فرهنگی بین المللی می گردیدند این اماکن بطور وسیعی امکان تبادل عقاید را فراهم 
نمودند که نتیجه آن از یک طرف یک هنر رئالیستی و از طرف دیگر بخاطر وابستگی هنرمند به مراکز سیاسی و 
اقتصادي یک هنر درباري و فرنایشی می باشد و نهایتاً تجمع هنرمندان از اقصی نقاط جهان با فرهنگها و بینش 

م ها و فرم ها بطور کلی در تمام قلمرو امپراطوري هاي مختلف هنري پدیده اکلتیسم یا التقاط را بدنبال می آورد، ت
  و حتی سرزمین هاي ماوراء آن داراي یک منبع اکلتیستی می گردند.

  
  معماري هلنی 5,5,1

ق.م شروع می گردد و این معماري تمام هم خود  4شروع زمینه هاي معماري هلنی از دهه هاي آخر قرون 
حجم در داخل یک فضاي در حال رشد می گذارد. معماري براي را براي بزرگ کردن ابعاد و ایجاد فضاي بازي با 

 آرکائیک شاهان جانشین معماري براي شاهان جانشین معماري براي شهروندان می گردد، در حالیکه یونان در دوره
بینش و معماري خود را در حد تم هاي زیارتگاهی بیان می کرد. تحولی که بعد از فتوحات اسکندر حاصل گردید، 

جهانی شدن استراکچر سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و مسائل فکري یونان شد. سیاست سلسله هاي هلنی به  باعث
برنامه هاي بزرگ شهري و در نتیجه کارهاي بزرگ معماري که در آن شهر برجسته می گردید معطوف شد و این 

ید در فرهنگ هلنی گردید. مرکز باعث ایجاد تیپولوژي هاي مختلف بر زمینه براي تحقیقات در مورد تیپ هاي جد
سازنده بناهاي معماري به حرکت در می آیند و ابداعات جدید و برنامه هاي بلند پروازانه در شهرها توسعه می یابند 
و بطور کلی تمام قلمرو هلنی در آسیاي صغیر تا سوریه و مصر تا ایاالت یونان با تغییرات اجتماعی مواجهه می 

دان طبقات باال و عاملین آنها در ایاالت امپراطوري، معماري خانگی را گسترش می دهد که گردند. تجار و ثروتمن
و اسکندریه و خانه هاي شیک استراکچر  59پرگامونپلیس هاي سنتی این شرایط را ایجاد نمی نمودند، قصر هاي 

انتگرد شدن با معماري شهري را تغییر می دهند. این معماري که به شرایط عملکرد تجاري وابسته بود سعی در 
مذهبی و سیویل شهرهاي کالسیک را داشته و به همین علت کاراکتر مانومنتال در معماري این دوره بارز می گردد 
ولی نیروي اصلی معماري بر روي خانه هاي مسکونی خصوصی دور میزند، مقیاس بزرگ و گستردگی فضاي درونی 
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آپولون در نزدیکی میلتوس در آسیاي صغیر نمونه مشخصی در  بناها یکی از مختصات معماري هلنی است معبد
متر عرض می  108عرض و متر  51یونیک داراي  60این معبد دور ستونی )54تصویر شماره این خصوص می باشد (

هدایت  61باشد. سلول اصلی این معبد بدون سقف می باشد که پس از عبور از تاالر پرستون آغازین به یک ورودي
ین ورودي بوسیله پله هاي باشکوه می شود، ا

منومنتال به سلول اصلی روباز (در اینجا به شکل 
حیاط درآمده) سرازیر می گردد و این پله ها در 
حقیقت راه دسترسی به زیارتگاه کوچکی است که در 
آن مجسمه آپولون نگهداري می شده، این زیارتگاه 

می  62به صورت یک معبد کوچک استیل چهارتایی
  باشد.

  )ق.م. 313داخل معبد آپلون : پنجاه و چهار تصویر شماره (
نظیر طراحی آپولون، با فضاهاي اندیشیده داخلی را ما بالفاصله در معماري رومیها (زمان) خواهیم دید و  

دریافت خواهیم نمود که این بریدگی و رها شدن از معماري دوره کالسیک در معماري رومی تداوم و تکامل می 
زي که اساس و بناي فلسفه معماري کالسیک یونان بوده یعنی تاکید بر تناسبات و زیبایی هاي بیرونی و یابد، چی

شکل دادن به بنا به عنوان یک تندیس و بالعکس سادگی فضاهاي درونی در معماري دوره هلنیسم و بعد از آن در 
که قدیمی ترین شیوه کالسیک می معماري رومی اهمیت خود را از دست می دهد. در دوره هلنی شیوه دوریک 

ق.م آغاز می گردد. در عوض شیوه یونیک بطور وسیعی 4باشد کم کم از رونق می افتد، این گرایش از اواخر قرن 
مورد استفاده قرار می گیرد. در معماري هلنیسم معماري مقبره اي براي تحلیل از قهرمانان و شاهزادگان رشد می 

ایی از شکوه و عظمت قهرمانان و شاهزادگان را مجسم می نمود، در معماري مقبره اي نم  63موسول نماید. مقبره یا
هلنی استفاده از پلکان هاي مرکزي متداول بوده، همچنین در دوره هلنی استفاده از طاقهاي قوسی نیز گسترش 

 رها استفاده می گردیدپیدا می نماید از قوس بیشتر ورودي میدان ها به عنوان المان دکوراتیوو در ساختمان تئات
(تریبونهاي تئاتر بر روي طاقهاي قوسی بنا می شدند). استفاده از موزاییک به عنوان تزیین در این دوره بسیار 
متداول بوده، در آغاز استفاده از موزاییک به عنوان تزیین در این دوره بسیار متداول بوده، در آغاز استفاده از سنگ 

قاوم بودن آن انجام می گرفت، از کنار هم گزاردن این سنگها به اشکال هندسی ساده به عنوان کف پوش به علت م
و پس از آن به طرح هاي تزیینی پیچیده تر و طرح هاي تصویري رسیدند و در سده هاي آخر قبل از میالد این 
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وضوعات متنوع م هنر به متکاملترین شکل خود یعنی موضوعات اسطوره اي رسید که بخصوص با استفاده از رنگهاي
  را بشکل جالبی شبیه سازي می کنند.

  شهر هلنی 5,5,2
پیروزي مقدونی ها در جنگ هاي داخلی و تایید سلطه مقدونی انعکاس بسیار وسیعی در زندگی و فرم شهر 
هاي یونان می گذارد شرایط جدید افول استقالل اقتصادي و فرهنگی شهر از دنیاي خارج را به ارمغان می آورد، با 

ن اسـتقالل سـیاسـی، ارگانیسـم بسته پلیس به یک ارگانیسم باز به شرکت خارجی ها مبدل می گردد. منبع     بحرا
اصـلی ثروت شـهري فعالیت هاي تجاري می شـود که باعث غروب بعضـی از شـهر هاي قدیمی و طلوع شهر هاي      

ــلی تجاري مهم ب (EFSO)دیگر مثل  رخورد می کردند می گردد. شـــهر هاي جدید در نقاطی که جامعه هاي اصـ
ــتی باعث تغییر طبقات جامعه می گردد. مقدار ثروت و نوع حرفه    ــعه تجارت و کارهاي دس ــدند توس متولد می ش
درجات تفاوت بین شهروندان را مشخص می نماید و از این طریق فرد گرایی و روحیه از هر راهی به هدف رسیدن 

شهروندان از زندگی عمومی می گردد شهرها مرکز پرنسها به جامعه بسـط پیدا می کند که نهایتاً باعث دور شـدن   
ــهروندان کنترل می کنند.     ــتـه اي می گردد که براي خود درباري بوجود آورده و هر حرکت شـ و طبقـات برجسـ
همچنین فعالیت هاي هنري و فرهنگی زیر سـلطه آنها می رود، یا اینکه از یک دید هنر بسط پیدا می نماید اما از  

ابزار سـیاسـی ثروت و مقامهاي شخصی و یا سلطه هاي مستبد گردیده و تابع آنها میگردد. عواقب   طرف دیگر هنر 
همه این مسـائل بر روي مورفولوژي (فرم شـناسـی) شـهرها بسـیار برجسـته بود با آنکه بافت هاي شهري با روش       

ش ) تکرار و گستر(گفته می شود که وي اولین کسی است که این سیستم را پیاده نمود IPPODAMOشـبکه اي  
تغییراتی نسـبت به فرهنگ و طبیعت زمین و آب و هواي شـهرها نیز وجود داشت ولی در شهرهاي هلنی    ومیافت 

ارزش آکروپلیس و همچنین آگورا از بین می رود و مرکز زنـدگی عمومی بـه میـدان هـاي منو منتـال تبـدیل می       
ده، ترجیهاً به حاشـیه بافت شهري می روند. محله ها  گردد، بناهایی مانند بناهاي فرهنگی قالب شـخصـی پیدا کر  

نسـبت به فعالیت و موقعیت اجتماعی سـاکنین آنها تقسـیم می گردند. در حالیکه قصر پادشاه برجسته می گردد،    
قصـر شـامل باغها و ملحقات فضـاي بسـیار وسـیعی را در بر میگیرد که خود شـهري در درون شـهر میگردد شهر        

نه یک شهر هلنیستی بود. تیپ شهر با کارکرد ترکیبی سنتهاي مصري و یونانی و در عین اسـکندریه در مصـر نمو  
حال موقعیت مرکز تجاري مهمی را نیز دارا بود. شـهر داراي بافت شبکه اي عمود برهم که در مجموع بخاطر ابعاد  

وردار بوده است (طراح متر عرض داشتند) و عظمت جزییات آن از حالتی منومنتال برخ 30آن (خیابان هاي اصلی 
ق.م بوده) تازگی اصــلی در طرح شــهر اســکندریه بخاطر ابعاد شــهر بوده که  332در ســال  PINOCRATEشــهر 

امکـان آن را میـداده کـه در مراحل بعدي تیپولوژي بناها و خطوط ارتباطی در حد دوم در داخل مجموعه مرکزي    
ــکل بگیرند ( ــماره حول یک محور خطی ش ــویر ش ــهر55 تص به محله هاي مختلف بر اســاس نوع فعالیت و  )، ش
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ଵاجتماعات مختلف قومی، سیاسی تقسیم گردیده بود. قصر سلطنتی داراي ورودي منومنتال و تقریباً 
ହ
فضاي کامل  

شـهر را اشـغال میکرد. شـهر انطاکیه از دیگر شهرهاي    
ــتی بود کـه جمعیـت آن بغیر از مجموعه هاي    هلنیسـ

ــهر بــالغ  نفر می بوده  200000بر  پراکنـده اطراف شـ
ــهر هاي 56تصــویر شــماره اســت ( ). در دوره هلنی ش
گسترش یافتند. این شهرها بر سر راه کاروان  64کاروانی

ــرق به غرب حمل     ــوالت تجاري از شـ هـاییکـه محصـ
میکردند قرار داشتند این شهرها در دوره رومیها بیشتر 
مشـهور میگردند ولی زیربناي تاسـیساتیشان مربوط به   

  ه هلنیسم است.دور
نقشه شهر اسکندریه قرن : پنجاه و پنج تصویر شماره (

  )چهارم ق.م.
  

  
  )نقشه شهر انطاکیه قرن چهارم ق.م.: پنجاه و شش تصویر شماره (
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  م:ور 6

  شبه جزیره ایتالیا: 6,1
 در غرب یونان شـبه جزیره اپنین واقع شـده اسـت و تقریبا در امتداد تمامی شبه جزیره سلسله جوار کوهی   
قرار گرفته که به سـلسله جبال ابنین یا کوه هاي اپنین شهرت دارد،این کوه ها دارا ي شیب نسبتا مالیمی هستند  
و عبور از انها براي رسـیدن به دریاها و جلگه هایی در طرفین انها واقع هستند دشوار نیست.در امتداد سواحل شبه  

ند تعداد کمی جزایر کوچک قرار دارند که بدین خاطر در ایام جزیره و در بستر دریاهایی که اپنین را احاطه کرده ا
باسـتان کشتیرانی در این ابها توسعه نداشت فقط در سواحل غربی و جنوبی شبه جزیره خلیجی قرار دارد که براي  

  لنگر انداختن کشتی ها مناسب هستند.
ین قسمت می گرددو بنابراین در شـمال شـبه جزیره کوه هاي بلند الپ مانع نفوذ بادهاي سـرد شـمالی به ا    

  شبه جزیره روي هم رفته از اب و هواي نسبتا گرمی برخوردار است.
 به نینآپن بسـیار حاصـلخیز می باشد ادامه ي شبه جزیره   آباران در اینجا بیشـتر از یونان می بارد و خاك  

ــیل منتهی میگردد که آب   ــیس ــمت هاي شــ  جزیره ي س به جزیره بوده و و هواي این جزیره گرمتر از ســایر قس
  همچنین این جزیره سر سبز تر و غنی تر می باشد.

ــبه جزیره اپنین حداقل  که به زبانهاي  ملیت زندگی می کردند 12در اواخر هزاره ي اول قبل از میالد در ش
مختلف سـخن می گفتند در نواحی سـاحلی شـبه جزیره و در مشـرق سـیسـیل کولونیهاي یونانی واقع شده بود .       

  ا شبه جزیره را ایتالیا می نامیدند که بعدها این نام به تمام شبه جزیره اطالق شد.یونانیه

  تمدن اتروسکها: 6,2
تاریخ یونان و ایتالیاي باســتان تقریبا به موازات یکدیگر تکامل یافته اند ولی یونانیان بعد از بیروزي بر ایران  

یمی شدند که بس از انتقال این تمدن به ایتالیا و بخاطر سیستم اجتماعی شان موفق به، به وجود اوردن تمدن عظ
ــد، در حالی که در ایتالیا جنگ ها و    ــط رومی ها بایه ي تمدن غرب بنیان گذاري ش ــترش ان توس و تقویت و گس
کشــمکش هاي بایان نابذیر میان اقوام مختلف ایتالیک از یک ســو و قبایل ایتالیک و اتروســکها مانع پیشــرفت    

  مین گردید.فرهنگ و تمدن این سرز
مشخص نیست، ولی اکثر باستان شناسان بر ایم عقیده اند که هنر اتروسکها مانند پیدایش تمدن  اغاز تمدن

در و تکامل یافته،(قبل از میالد) و متاثر از مستعرات یونانیان در جنوب ایتالیا شکل  800-700اتروسـکها در سـال   
ها اتروسک ی دریایی و خشونت بیش از اندازه ایشان می باشد.نچه بیش از همه معروف اسـت راه زن مورد اتروسـکها آ 

که در سـرزمین ها از مرکز تا شـمال ایتالیا می زیستند با وجود دارا بودن شهر هاي مهم هیچ گاه موفق به تشکیل   
  هرها رونق می یافت.شدولتی نشده و دایما در ستیز بودند و هر چند زمانی یکی از این 
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رغم اشتراك زبان و اعتقادات و مراسم مذهبی سرانجام باعث استیالي رومی ها بر عدم اتحاد سـیاسـی علی   
مده صدها مقبره ه عمل آاین مردم گردید از معماري ایشـان اطالعات زیادي در دسـت نیست ولی از کاوش هایی ب  

ن به مردگان مده و بیانگر اهمیت دادبه صــورت شــهري از زیر خاك بیرون آ منظم در میان شــبکه ي از خیابان ها
) شهرهاي مردگان در نقاط قبل از میالد 5تا  6شهر مردگان، قرن  57تصـویر شماره   باشـد.(  یمدر تمدن این قوم 

 ی ساختند ولی در، مقبره را در سطح زمین م، در شمالدمختلف زندگی این قوم به اشـکال مختلف ساخته شده ان 
ــاختمان  65قبره هـا تومولوس ترین این م نـد.معمول جنوب این مقبره هـا را در میـان کوه می کنـد    نام دارد که سـ

مدوري داشـته این ساختمان شامل پوشش کروي است که بر روي مقطعی گود برداري شده از سطح زمین ساخته  
  شده ، زمین بخش درون مقبر ها نقاشی هاي دیواري ، نقش هاي برجسته و دیگر تز یینات بوده است .

ــانه تکامل یافته دهلیز مرکزي که در پومپیی نمونه آحیاط یا به نظر محققان خانه هایی با  نها وجود دارد نش
رینه طور قه این دهلیز سرگشاده در مرکز ساختمان روشنایی را به کلیه اتاق ها که ب .خانه هاي اتروسـکی هسـتند  

  ید.اط یا دهلیز بعدها المان اساسی معماري خانگی گردیرساند. این ح ن ساخته می شدند میآدور 

  تمدن روم: 6,3
پنین رودخانه اي بنام تیبر جریان دارد که از میان کوه ها سرچشمه گرفته و آدر بخش مرکزي سلسه جبال 

پس از عبور از کوهسـتان از طریق یک جلگه پست به دریاي مدیترانه می ریزد در سواحل بخش سفلی رودخانه ي  
ــتان ایفا نمود ، تقریبا در تیبر التین هـا زنـدگی می کردند، این قوم نقش بزرگی در ت   غاز قرن آاریخ ایتالیا ي باسـ

  مد به نام روم.آششم قبل از میالد بود که در محل سکونت التین شهرکی بوجود 
کیلومتر از دریا فاصله داشت بر روي یکی از تپه هاي  25روم در سـاحل چپ رودخانه ي تیبر قرار داشـت و   

بردند و  ن پناه میآهجوم و یورش دشمنان ، اهالی شهرك به داخل  باالي رودخانه دژي وجود داشـت که در موقع 
ن کلبه هاي گلی و چوبی که با حصــیر و یا ســفال پوشــیده شــده بود مردم زندگی می  بر روي تپه هاي همجوار آ

ــت که به زبان التین فروم یا محل تجمع نامیده  66کردن. در جلگه ي بین تپه ها میدانی به عنوان بازار وجود داشـ
  می شد.

ین ین می نامیدند. ایشه ور بودند . فرزندان سکنه ي قدیم روم خود را پاتریسپاکثر اهالی شـهرك کشاورز و  
  به معناي پدر است گرفته شده بود . هالتین پاتر ک هعنوان از واژ
ط شت وسپاتریسین ها بسیار ساده و معمولی بود و در هر یک از این خانه ها یک اتاق بیشتر وجود ندا خانه

از طریق این روزنه  .چهار ضلعی دیده می شد ن روي سـقف روزنه آب واقع شـده بود که در باالي  آاتاق یک حوض 
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ریخت که در ضــمن این روزنه وســیله اي براي روشــن کردن خانه نیز  ب باران از روي بام به درون حوض فرو میآ
  محسوب می شد.

شوراي شیوخ و یا به زبان التین سنا نامیده می شد که  ریش سفیدان پاتریس شورایی تشکیل می دادند که
از مردان پاتریس دعوت می کرد تا مجلس ملی را تشکیل دهند  ،ل مهمترئبراي بررسی و مذاکره پیرامون مساسـنا  

 ،له بین ها از هرگونه حقوقی محروم بودندپ می نامیدند . درابتدا " 67پله بین"اهـالی غیر بومی روم و فرزنـدانش را   
ــآ ــتند و نها حق شـ ــان که مدیون بودنآرکت در مجلس ملی نداشـ د اگر به موقع دیون خود را نمی ن عده از ایشـ

  پرداختند توسط پاتریسین ها به بردگی گرفته می شدند.
مده اسـت که سـزار یکی از شـهرهاي التینی دستور داد فرزندان    آراجع به پیدایش شـهر روم در افسـانه ها   

ه رودخانه ي تیبر افکنند زیرا از این میترســید که چون بزرگ شــدند وي را از برا  69و رما 68خواهر زاده اش رومولو
ــیر آافتادند و ماده گرگی  وز رودخانه فرب اآورند کودکان در نقطه اي کم آتخـت به زیر   نها را  نجات داده و با شـ

  کرد.ن دو کودك را یافت و به خانه ي خود برد و بزرگ آایشان را سیر می کرد سپس چوپانی خود 
برادران که بزرگ شدند در پی جریاناتی با هم جنگیدند و رومولو ،رما را کشت و سپس شهر روم را در همان 

اریخ ن تآفته بود بنا کرد رومی ها مبدا تاریخ را از سالی حساب می کردند که گویا در اجایی که چوپان ایشـان را ی 
در روم مجسـمه اي گرگی به عالمت سـمبل شهر    الد اسـت. یقبل از م 753د که این سـال مطابق  روم سـاخته شـ  

  خص می گردد.شنصب شده که هنوز هم این شهر با سمبل م
ان التینی جمهوري یا رس پوبلیکا رومی هـا حکومـت خود را حکومـت عموم مردم می نـامیـدنـد کـه به زب       

  شد (رس به معنی امر و پوبلیک یعنی عموم مردم). خوانده می

  هنر روم: 6,4
 تالیا را مطیع و حکومتی را پایه گذارد که ملتیسـکها غلبه کرد سرانجام کلیه اقوام ساکن ا قدرتی که بر اترو

امپراطوري به شمار  نت ایهایی اروپاي غربی اطراف مدیترانه و خاور نزدیک تحت امپراطوري روم تا قرن ها از ایاال
  ري تاریخ بشر گردید.میالدي پایتخت پهناور ترین امپراطو 200طوري که روم در سال  همی رفتند ب

 ردمواعلم و فلسـفه و هنر را به غرب عرضه نمودند. رومی ها هنر کشور داري ، حقوق و کلیه ي   یونانیها پایه
عه می اق فتوحات و کشور گشایی، تمدن رومی در قلمرو وسیعی اشیداشتند ، از طر ئهمدیریت را به دنیاي غرب ار

گشــت ( این  یق جاده هاي زمینی و یا راه هاي دریایی به شــهر روم مرتبط میو مراکز مهم از طر یافت و شــهر ها
ــیت نبوده).این چنین امپراطوري عظیمی طبیعتا در کلیه ي   گفته که تمام راهها به روم ختم می ــدند بی مناس ش
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ــت بازگو کننده زمینه ها و به خصــوص در زمینه هنر ابعاد وســیعی را می  ي طلبید . هنر معماري رومی می بایس
  سترده شده بود.گفریقا آعظمت امپراطوري باشد که از اسکاندیناوي تا بین النهرین و 

ــعانه     ــکی و و هنر یونانی بود و رومی ها خود متواضـ ن را قبول آهنر رومی در ابتـدا تحـت تاثیر هنر اتروسـ
تمدن و هنر غربی در نها به زودي کاراکتر هاي واقعی و مستقل هنر خویش را دریافتند، در حقیقت آداشـنتد ولی  

رفته ن روز ریشه گآیونان متولد و بوسـیله ي رومی تقویت و گسترش یافت در واقع هلنیسم یونان چنان در تمدن  
نکه یونان مغلوب روم بود ولی هنر هلنی امپراطوري آداد و با  ن مفهوم بیگـانگی بـا تمدن را می  آبود کـه دوري از  

صــوص مجســمه هاي یونانی که بوســیله  هنرمندان رمی ســاخته شــده در  ثار پر ارزش بخآروم را فتح نمود،کلیه 
باشد ولی نبوغ هنر  م میوثار مربوط  به اوج رونق دوره ي جمهوري رآاز موزه هاي دنیا وجود دارند و این  بسیاري

ــر امپراطوران به شــکل تولد هنر اصــیل ر   در حقیقت هنر  کند، می می ظهورورمی در تقلید از هنر هلنی در عص
ــیل و فاقد هز رومی ا ــیاري از منتقدان، هنر رومی را غیر اصـ نر یونانی زاییده میگردد، اگر چه تا یک قرن قبل بسـ

  دانستند. اصالت می
ــک نمود ، ولی  هباین واقعیت که  ــار دهنده  و حفظ کننده میراث هنر یونان بوده نمیتوان  ش نر رومی انتش

ن آه ار هنر یونانی، خصوصیات و خواسته هاي هنري را در میها ضمن  استفادواین نکته را نباید فراموش نمود که ر
می پس از قرنها الگوي هنرمندان رنســانس گردید ، هنر رومی  از هنر یونانیها وبســط  داده تا جاییکه شــکوه هنر ر

ا ت .ري رومیها داردچمتاثر اسـت ولی هنر دوران مسـحیت تا دوران وابسـتگی شـدیدي به فرمها و مطالعات استراک    
ن براي آپالن کلیســا هاي مســیحی زیر نفوذ با ســیلیکاي رومی بود و مهمترین المان کلیســا  یعنی  محراب  قرنها

سـت که رمیها به خاطر کشف بتون توانایی در  ا می باقیمانده. المان نیمدایره ايور 70یده هايسـ بآهمیشـه یادگار  
ومها براي شکستن خطوط مستقیم و وردند و اغلب در کلیه ساختمانها بخصوص فرآاستفاده  از فرم منحنی بدست 

ــتفاده میکردند یا محراب با همان عملکرد   یده هاســبآ در کلیســاي مســیحی  .جهت دادن به پالن از این فرم اس
  .بعنوان تغییر ناپذیر در کلیساها کلیه ادوار بکار گرفته شده است

  دوره ي جمهوري: 6,5
ــک ه ــدهاین دوره از زمان پیروزي رومی ها بر اقوام مختلف ایتالیک و اتروسـ پنجم قبل از میالد  ا یعنی صـ

 200قبل از میالد ادامه دارد و جنگ روم بخاطر تسخیر ایتالیا بیش از  44قتل ژولیوس سـزار در سال   شـروع و تا 
پنین مسلط شدند آز میالد بود که رومی ها بر تمامی شبه جزیره انجامید و در اغاز قرن سـوم پیش ا سـال به طول  

  و تحکیم امپراطوري در قلمرو وسیع خود دارد. رراقتستصاص به کشور گشایی و ااین دوره از تاریخ روم اخ
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کارتاژ بزرگترین رقیب روم در منطقه مدیترانه بود و شـهر کارتاژ در روي دماغه ي سـنگی که تا مسافتی در   
فت. ار میردریا پیش میرفت بنا شـده بود و در قرن سـوم بندر اصـلی تجارت در تمامی دراي مدیترانه غربی به شم   
ــیم می   ــد ک همچنین کـارتـاژ داراي نیرومندترین ناوگان دریاي مدیترانه بود. ارتش روم به لژیون هایی تقسـ ه شـ

معموال در خشکی بسیار ورزیده  بودند ولی کارتاژها در دریا تسلط بیشتري داشتند بزرگترین جنگ هاي رومی ها 
ــت بنام جنگ هاي پانیک در دوره ي جمهوري با کارتاژها بود که این جنگ ها که  ــه نوبت عمده جریان داش در س

را شکست  بالخرین دوره ي پانیک رومی ها موفق شدند سردار معروف کارتاژي هاینآمعروف هستند در سومین و 
سپس متصرفات جمهوري روم  .مدیترانه ي غربی اسـتوار سـاخت   براین زمان حاکمیت مطلق خویش را  دهند و از

بقیه   نآوردند و به دنبال آمان را یعنی یونان را به تصرف درن زآگترین سـرزمین متمدن  متوجه شـرق گردید و بزر 
امپراطوري مقدونی یعنی مصر و سوریه را متصرف شدند این متصرفات براي رومی ها ثروت زیادي به همراه داشت 

 بازار بردهرا براي فروش در اهالی این ســرزمین ها  وردند،آفراوانی که از متصــرفات بدســت می  زیرا عالوه بر غنایم
هزار اسیر به عنوان برده فروخته شدند.در  150 در یکی از اردو کشی هاي رومی ها فروشان اسیر می نمودند ، تنها

هزار انسان به فروش می رفت. نیروي  10بازار اصلی برده فروشان که در یکی از جزایر دریاي اژه واقع بود روزانه تا 
هزار  50توانه ي اقتصادي عظیمی براي امپراطوري روم محسوب می گردید به شکلی که قریب کار این بردگان پش

ــتی  نبرده در معــاد ن را بــه حرکــت می آبرده بــا پــارو زدن  200الی  150نقره کــار می کردنــد و در هر کشـ
خصــوص در کار  انداختند.عالوه بر این از وجود بردگان در فعالیت هاي ســاختمانی و جاده ســازي هاي عظیم و به

ا نها رآکشت و زر استفاده فراوان می شد. رومی ها حتی براي سرگرمی خود از وجود بردگان استفاده می نمودند و 
ـ  ــان نمی   ه ب ــورت گالدیـاتورها با حیوانات درنده و یا با یکدیگر به جنگ می انداختند. رومی ها برده ها را انسـ صـ

ــت که زبان د  ــی اس ــتد و می گفتند برده یک ش ــتان تا بدین حد به  ارددانس در هیچ یک از تمدن هاي جهان باس
ام غاز شد نآبردگان ظلم و سـتم نمی شـد و از همین جا بود که اولین قیام هاي بردگان علیه این نظام ضد بشري   

  اسپارتاکوس برده ي ازاده همیشه در تاریخ زنده است.
و تحکیم امپراطوري در قلمرو وسیع  همان گونه که اشـاره شـد دوره ي جمهوري اختصاص به کشور گشایی  

ن خارج گردد آتوانست از زیر نفوذ  خود دارد.طبیعتا در این دوره با وجود تمدن و فرهنگ هلنیسـم هنر رومی نمی 
بخصــوص به علت جنگ هاي طوالنی و حضــور ســرداران فاتح که در امور ســیاســی امپراطوري مداخله می کردند 

 رمان گرانه ي هلنیم پاسخگویی روحیه آومی بوجود نیامده بود هچنان هنر رفضاي الزم جهت استقالل و رشد هنر 
ــه می توان گفت که دوره ي جمهوري روم با افزایش هنر یونانی ه جـاه طلبـانه این دوره می بوده که ب   طور خالصـ

  همراه بوده است.
ز مجســمه هاي یونانی رمان گراي یونانی در جریان کپیه ســازي اآل جو و آاســتقالل هنر رومی از هنر ایده 

ن به معماري رسید. سعی در تقلید از مجسمه هاي یونانی و عالقه خاص رومی ها آشـروع گردید و بعدها دامنه ي  
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به صـفات فردي ، هنرمندان رومی را در جهت شبیه سازي از پیکره هاي یونانی به شبیه سازي چهره هدایت نمود  
ــرئغاز آو این  ــاد با هنر کمالیس ــتن  ی کامال متض ــد.رومی ها عالقه ي وافري به نگه داش مال گراي یونانی می باش

تصـاویر (مجسـمه ي مومیایی صورت) اجداشان در خانه داشتند و به خصوص عالقه داتشند که این مجسمه ها هر   
ل ائرومی سعی زیاد داشتند که هرچه ر در این خصوص هنرمندان چه بیشـتر شـباهت به صاحبانشان داشته باشد  

ورد نظر را بازسـازي کنند در این راه زشـتی یا زیبایی صـاحب چهره مورد نظر نبوده و این درسـت بر     تر صـورت م 
خالف ایده هاي زیبا پرسـتانه و کمال مطلوب یونانیان می باشد . از همین جاست که هنر رومی استقالل خود را از  

  هنر یونانی باز می یابد .
برنامه ریزي شهري پرداخته و در ساختن بناهاي ضروري  معماري دوره ي جمهوري بیشـتر به شهر سازي و 

  شهري سعی وافري نشان می دهد.
ــد کم و   ــاخته می شـ معماري معابد در این دوره معماري مذهبی چندان مورد توجه نبوده و معابدي که سـ

وده ، اتروسکی می بنها تقلیدي از معماري یونان و یا ترکیبی از معماري آبیش نقشه ها و عناصر تشکیل دهنده ي 
بطور کلی معابد موضـوع خاصـی براي معماران رومی نبوده اسـت بلکه موضـوع اصـلی کارهاي ایشـان در سـاختن        

  شده است. ختمانها و بناهاي بزرگ خالصه میاس
معبد فورتوناویرلیس که در اواخر سـده دوم قبل از میالد در روم سـاخته شده یک نمونه از این نوع معماري   

 می استوباشد ولی در عین حال یک معبد ر هنر معماري اتروسک و یونانی میاین معبد مخلوطی از عناصر  اسـت 
م واواخر سده د -فورتونا ویرلیس 58ن مشـخص و بارز اسـت (تصویر شماره   آمی در ویعنی خصـوصـیات معماري ر  

  )قبل از میالد
این معبد به شــیوه ي اتروســکی بر روي ســکویی نســبتا بلند بنا گردید و کل بنا در یک نگاه اول بنظر یک 

 جالب در اینجاسـت که سـلول اصـلی معبد کل پهناي معبد را تشکیل می    لهئیک جلوه می کند ولی مسـ معبد یون
وسـیله ي ستون هایی محاصره گردیده اند )و با اینکه  ه رف سـلول اصـلی معبد ، ب  دهد (در معابد یونانی معموال اط

و  د . ساختن معبد بر روي سکونظر دو ستونی می رسد ولی ستون ها در دیوار سلول اصلی معبد می باشنه معبد ب
تاکید بر مسـیر محور ورودي بوسـیله ي پله هایی که به رواق جلویی منتهی می شـوند بیانگر خواسته رومی ها در    
بیان ایشــان می باشــد چرا که روش هاي فوق ، انگیزه ي پیکره وار بودن معبد را کاهش می دهد و این بر خالف  

  نقطه نظرهاي یونانیان بوده است .
می مشخص تر می گردد . در اینجا ستون هاي کورنتی بر خالف وردر معبد سـیبول ، خصـوصیات معماري   

ول اصلی سلسـتون هاي یونانی که از چند تکه سنگ هاي استوانه اي تشکیل می شدند یکپارچه هستند و بدنه ي  
ه ي همچنین در تزیینات کتیبن سـنگ تراشیده استفاده میکردند از بتون ساخته شده و  آکه یونانیان در سـاختن  
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ــدند از حلقه هاي  ی ها ل که مورد عالقه رومگاین معبد برخالف کتیبه ي معابد یونانی که با پیکره ها تزیین میشـ
  بوده استفاده شده است.

طور کلی کاراکتر معماري دوره ي جمهوري سازماندهی شهر ها و ساختن بناهاي عظیم مونومنتال که از ه ب
مورد اهمیت بوده می باشد. همانطور که گفته شد در این بناها عناصر معماري یونانی  71گاه ها میان بناي پرستش

با ایده هاي رومی تلفیق گردیده اند . نکته ي مورد توجه دســتیابی رومی ها به مصــالح جدید بخصــوص بتون می  
ــد  ــد که این ماده در تکامل و بســـط معماري رومی نقش پر اهمیتی را دارا می باشـ ــورت ه این ماده که بباشـ صـ

ن منطقه وجود داشـته بوده اسـت، خاصیت چسبندگی   آتشـفشـانی که در   آب و خاك آهک و آمخلوطی از مالت، 
استفاده از بتن به معماران رومی امکان داد که  .ن در بناهاي رومی بسیار رایج گردیدآفراوانی داشـته و اسـتفاده از   

له ي فضــاهاي داخلی از طرف ئیر بپوشــانند و براي اولین بار مســدهانه هاي بزرگ را بدون اســتفاده از ســتون و ت
  ایشان مطرح گردید.

مصري معماري  ث قبل گفته شـد معماري مصـر و یونان صعی در بازي با احجام دارد و  حهمانطوریکه در مبا
ن بیادر سا و مونومنتال سعی آبخصـوص معماري جرمی می باشد . مصري ها با استفاده از جرم و حجم هاي غول  

ند . معماري یونانیها اگر چه داراي ابعادي انسـانی به تناسـبات معقول اسـت ولی ســعی ایشان    معماري خویش دار
عنوان یک حجم پالسـتیک می بوده و بخاطر استفاده از  ه همواره در عرضـه کردن بیان زیبایی و مطرح کردن بنا ب 

در پوشـش دهانه ها موفق به فضا   تیر افقی و سـتون ها ي عمودي و محدودیت این سـیسـتم    72تریلیت سـیسـتم  
خواص  از ه معماران رومی با استفاده از تکنیک برتر و بهر ه گیريیکدر حال ،سازي و حل فضاهاي داخلی نگردیدند

ــاهاي داخلی گردیده و در ک  ارائه بتون موفق به حل و ــاها در خدمت عملفض هاي مختلف به  کردار گیري این فض
ــکـل نـایل    اي قبل از روم معماري جرمی و نما هند و به همین دلیل می توان گفت که معماري مدآموفق ترین شـ

نا گفته نماند که تکنیک معماري برتر رومی در بیان بازتاب ایده  ســازیســت. ســازي ، معماري رومی معماري فضــا
ه ي جمهوري هاي این ملت در ساختن بناها ي عظیم ، طی ادوار مختلف حکومت ایشان جلوه گر گردیده . در دور

کی ی ساختن پرستشگاه عظیم که بیانگر روحیه ي بلند پروازانه و مونومنتالیسم این دوره می باشد متدوال گردید .
  قرار دارد. 73از عظیم ترین این پرستش گاه ها در نزدیکی شهر روم و در دل کوهی در شهر کوچک پالسترینا

ــه ي قدرت   ــر دامنه کوه را عرض ــراس ــاخته تنمایی خویش قرار داده و مقدر اینجا رومی ها س درانه  نظم س
ش ن و نمایآلت در طبیعت قصد مقهور کردن دخا دسـت انسـان را جایگزین نظم طبیعت نموده اند و گویی با این  

راطوري یانگر شـــرایط اجتماعی حاکم بر امپقدرت خویش را داشـــته اند . در حقیقت این روحیه در نزد رومی ها ب

                                            
71- SANTUARIA 
72- TRILITIC 
73- PALESTERINA 
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در نظام طبیعت واقع می گردید  دروان کالسیک یونان بنا 1حالیکه در معماري همانیسـتی  عظیم ایشـان اسـت در  
تن) معماري قدرت پسندانه ي مونومنتالیسم بازتاب شرایط اقتصادي و اجتماعی و سیاسی جامعه اي آکروپلیس آ(

ت. سااول بوده سلطه جویی و برده داري متد 2ن روحیات غیر انسـانی بشـر همچون برتري نژاد  آاسـت که در بطن  
ه ب لمان  و ایتالیا ،آفاشیست نازیها در  و REASISM وري نباشد که در دوران حکومتآشاید بی مناسبت به یاد 

  .می حیات دوباره یافتوسبک معماري مونومنتالیزم ر تسرع

                                            
1- HOMANISTI 
2- REASISM 


