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The history of architecture traces the changes in architecture through various traditions, 

regions, overarching stylistic trends, and dates. 
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 پیش درآمد

بدو بخشید تمام دانش ها را                                                                                              آنو

          او دید راز را و کشف کرد ناپیدا را                                                                                

با دانش زمان سیل را از پا در آورد                                                                                          

                                                                        به سوی دور رفت، رنج سفر را بر خود هموار کرد         

و در آخر به آرامش رسید                                                                                                     

                                                                روی تخته سنگی داستانش را نوشت                               

وروک هون را ساخت                                                                                                 دیوار ا  

                                                                   دیوار معبد مقدس اینا، محراب مقدس را.                       

ینید چون مس می درخشد                                                                             دیوارهایش را بب  

به معبد اینا نزدیک شوید؛ به جایگاه ایشتار                                                                               

                                                                               آن جایگاه نرسید    که هیچ پادشاهی به   

                                                                                 از دیوار اوروک باال بروید و قدم بزنید                

شه ای ساختمان را نکشیده اند؟                                        آیا هفت دانشمند خودشان نق                  

یک مایل مربع شهر، یک مایل مربع باغ های خرما.                                                                

                                        جعبه لوح های مسی را پیدا کنید                                                   

قفل برنزش را                                                                                   … بازش کنید             

                          پرده از راز سر به مهرش بردارید                                                                   

لوح سنگ الجورد را بیرون بیاورید و بخوانید                                                                             

       چطور گیل گمش در برابر سختی ها ایستاد                     

 

         

  Ref: The Epic of Gilgamesh. TR. Maureen Gallery Kovacs. Stanford. CA: Stanford 

UNIV.PRESS.  
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فصل اول   

 هنر و معماری ابتدایی: پیش از تاریخ

 روی از را پژوهش مبنای شناسان باستان و می دانند پیش سال ملیون یک حدود تا را زمین کره روی بر ما نیاکان ترین ابتدایی پیدایش

. است قبل سال 000/00 حدود به متعلق است آمده دست به ابزارساز انسان از که آثاری نخستینکنند،  می می ساختند تعیین که ابزاری

 اولیه و ابتدایی است. هنرهای تر پیچیده کاری ابزار، ساختن اما برد، کار به را ابزارهایی است می توانسته وقت همه ابتدایی انسان البته

 از. می شود محسوب آور وشگفت ذهن از دور موضوعی اولیه بشر در وخالقیت نبوغ همه این تصور زیرا. اند همراه شگفتی نوعی با همواره

 اولین بندی تقسیم لحاظ از سنگی دوران. می گیرد قرار وبرسی تحلیل مورد آغازین های شگفتی کلی، عنوان با ابتدایی هنرهای رو این

 دوره -3 سنگی میان دوره -2 سنگی پارینه دوره -1. کرد تقسیم مختلف دوره سه به میتوان را و آن آید می شمار به هنر تاریخ دوره

شد آشنا خط با بشر که ای دوره شود می آغاز تاریخی دوران سنگی، دوران آن از  پس. نوسنگی  

 دوره های سنگی یا عصر حجر

 ق.م  90555 -05555پارینه سنگی یا پالئولتیک یا دوره یخبندان     اول: دوره

 بدست دن رودخانه واطراف روسیه سیبری در واقع و منینسک مالتا در دوران این های یافته ترین قدیمی

می  اولیه بشر زندگی در زنان جایگاه اهمیت از نشان زنان پیکره از توجهی قابل های نمونه. است آمده

 میتواند که آموخت انسان دوران این در.. نهادند نام ساالری زن دوران را جهان اولیه تاریخ ای عده. باشد

 ویلندورف ونوس به که است ای مجسمه دوران، این آثار مشهورترین از یکی. کند استفاده سنگ از

Willendorf)  )وپویایی باروری مفهوم دهنده و نشان آمده دست به اتریش از اثر این. است مشهور 

 .است

 .آمدند دست به محیطهایی چنین در هنری کشفیات اولین سبب همین به. می شوند محسوب بشری های سکونتگاه اولین از یکی غارها

 در را جدیدی صفحات 1101 در فرانسه جنوب در السگو یا السکا وغارهای. 1781سال در اسپانیا در آلتامیرا غارهای در که کشفیاتی

 غار درهزار سال ق.م باز می گردد.  11تا  10قدیمی ترین نقاشی های این غار به . گشود انسانی تمدن تاریخ

 گل هنرمند -شکارچی. بود شده نقاشی وگرگ اسب آهو، وحشی، گاو ماموت، چون حیواناتی تصاویر السکا

 پستی از او. بردند می بهره قلمو جای به برای استخوانی قطعه و از میکرد مخلوط چربی با زرد و یا قرمز اخری

 خود حیوان، کشیدن با غارنشین انسان. است کرده می استفاده صورت بهترین به غار دیوار های وبلندی

 به هم نقاشی از وبعد شده، رسم وتیر نیزه حیوانات بعضی بدن در. است می پنداشته کرده شکار را حیوان

 . می کردند پرتاب تیر آن طرف

 شاخصه های نقاشی در غارها

 را چیزهایی بکشد را فرشتگان که آن وجای میکرد درک را آنها که میکشید را چیزهایی تنها هنرمند: ناتورالیستی برخورد -الف

 . وغیره گوزن،گاو مانند میدید آنهارا که میکشید

 از داستانی زندگی، داستان دارد همراه به داستان نوعی خود با دوره این در هنرمند سوی از شده ترسیم تصاویر: توصیف به گرایش -ب

 .شکار
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 در اولیه تصاویر در گاوها شاخ مثال عنوان به بودند تر مهم او نظر از که میکرد تاکید را قسمتهایی هنرمند: گزینشی مشاهده -ج

 . است ها نمونه از یکی وآلتمیرا السکو غارهای

 شکار در تا کنند کمک او به الهی ونیروهای ماورایی نیروهای تصاویر این به توجه با شکارچی هنرمند: جادویی خواص به توجه -د

 .شود موفق روزمره وزندگی

 و نامنظم سطوح اند همچنین از شده ترسیم بوده روشنایی از دور که غار عقبی های قسمت در چون نداشته تزئینی جنبه ها نقاشی -ه

اشکال رسم شده، اکثراً با برجستگی های دیوار  .است کرده ای ماهرانه استفاده خود های شکل واقعی تصور ایجاد برای غارها دیوار طبیعی

 انطباق کامل دارد.

 ها نقاشی این ترسیم علت

 را آنها تعداد ها صخره بر جانوران تصاویر ساختن مکرر با خواستند می .باشند داشته خود اختیار در همیشه را حیوانآنها می خواستند  

 .کنند بارورتر را نسلشان و بیشتر

 ق.م 0555 -15555مزولیتیک یا سنگی میان: دوم هدور

 ماموت کرد، مهاجرت زمین کره شمال سوی به شمالی گوزن شدند، آب حرارت افزایش دراثر سنگی دیرینه دوره یخهای که همچنان 

 به که آمد پیش انتقالی دوره یک یخ، عصر پایان از پس. بیرون آمدند غارهایشان از وشکارگران شدند ناپدید نظر از ها وکرگدن پشمالو

 معنای به مزولیتیک واژه .هستیم شاهدش ما امروزه که شد گونه همان وهوا آب لحاظ از اروپا آن طی ودر است، معروف سنگی میان دوره

 آن آغاز. شد گرفته کار به( اروپا دم سپیده) کتاب نویسنده شیلد گوردون استرالیایی، فیلسوف توسط 1108 سال در بار اولین سنگی میان

 های جنبه اندک اندک سنگ کاربرد دوران این در. است متغیر میالد از پیش 7000 تا 20000 میان جغرافیایی موقعیت به وابسته

 .است گرفته خود به جدیدتری

 جمعی دسته صورت به زندگیو  است شکار پایه بر هنوز دوران این اقتصاد .است شکار و سنگ با ابزار آتش، ساخت کشف دوره دوران این

 با بزرگ های گروه در منفرد که صورت به آدمی های پیکره ظهور به توان می دوره این هنری های ویژگی از .گرفت می صورت غارها در و

 انسان دوره این کرد. در اشاره ناتورالیستی تصاویر جای به نمادها پیدایش و نقوش تدریجی شدن انتزاعی و متنوع موضوعات و ها حالت

 .شد سگ کردن اهلی به موفق

. ایتالیا کشور در واقع سیسیل در آداهورا نام به است ای صخره شده مشاهده سنگی میان دوره آثار آن در که قطعاتی مشهورترین از یکی

 .شود می مشاهده آن در سنگی میان دوره آثار که است قسمتهایی مهمترین از یکی اروپا

 ق.م 9055-3555 نئولیتیک یا نوسنگی دوره سوم:

 مهم. آورد روی جانوران برخی کردن اهلی به حیوانات شکار مرحله از و وزرع کشت مرحله به غذا آوری جمع مرحله از انسان این دوره

 به اروپا از تمدن و هنر جابجایی با میتوان را نوسنگی دوران آغاز. میباشد( خاورمیانه) نزدیک آسیای دوران این در تمدن نقاط ترین

 طبیعی محیط وتغییر ساختمان به دست و شده جدا طبیعت از بشر که است ای دوره نوسنگی، دوره کلی طور به. دانست همراه خاورمیانه

 کردن، شکار از کار، این وبا گردید، وحشی جانوران برخی کردن اهلی به وموفق پرداخت کشاورزی به انسان که بود دوره این زد. در خود

 شکلی که بودۀ بشر ساخته اولین ها، شاخه از کلبه یا خانه ایجاد .آورد روی روستایی گروههای نخستین وتشکیل ودامداری کشاورزی به

 طبیعت از را فرم این بوده. انسان آن سقف مشکالت خاظر به بیشتر تکنیکی اصول نظر از خانه برای ای دایره فرم انتخاب. داشت مدور

معماری در عصر نو سنگی در اکثر مناطق  .است کرده تقلید وماه، خورشید مثل بودند عظمت ومظهر ناشناخته او برای درآن که وچیزهایی

 احتماالً با بکارگیری مصالح و فرم نقشه یکسانی، رایج بوده است.

 را منطقه این که است دلیل همین وبه. است بوده خاورمیانه در گردید ایجاد درآن بشر، ساخت ساختمانی آثار که ای منطقه ترین کهن

 .اند نامیده تمدن گهواره
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 آثار انسان نوسنگی در اروپا

در بخش های غربی اروپا مانند ایرلند و انگلستان ساختمان ها یا یادمان هایی از سنگ های عظیم برجای مانده است که خر سنگی یا 

ن هنج از نمونه های درشت سنگی های اروپا به شمار می روند که نامیده می شوند. دولمن، منهیر و استو  Megalithicدرشت سنگی 

 در ادامه به تفصبل معرفی می شوند.

 Dolmen دولمن -2

 این از بعضی. داشتند مذهبی جنبه بناها این ظاهراً. دادند قرار هم برروی مالت از استفاده بدون را عظیمی های سنگ اروپا از مناطقی در

 شناخته سقف عنوان به آن برروی دیگری بزرگ وسنگ پایه عنوان به عمودی بزرگ سنگ دو این که بودند مردگان خانه ویا مقبره بناها

 دولمن ها بقایای گورهای داالنی هستند. .بود شده

 Menhirمنهیر  -1

 بزرگ ی ها سنگ تخته: هستند ها "منهیر" از بناهای درشت سنگی دیگری نوع

 ساخت از هدف که داشتند ادامه ها کیلومتر تا گاه که موازی ها ردیف در ایستاده

 به که شدند می برپا وار دایره ها سنگ این گاه. است بوده مذهبی ظاهراً آنها

 .گفتند می  Cromlech "کروملک "آنها

 Stonehenjeاستون هنج   -9

 با که میدهد تشکیل را متر100 قطر به ای دایره بنا این. دارد قرار انگلستان جنوب در واقع (Salisbury) سالزبوری در که هنج استون

 متر 15 ها سنگ میان وحدفاصل ها سوراخ مجموع. است آمده وجود به تن 10وزن به هریک و متر 1 ارتفاع به یکپارچه سنگ قطعه120

 استون بقایای حلقه متحد المرکز است که یک سنگ در وسط و پنج حلقه یو شکل در اطراف آن بوده است. 1این محوطه دارای  .است

 شناسی ستاره کامپیوتر یک وظیفه مجموعه این .هستند کوچکتر شنی( کبود های سنگ) و رسوبی بزرگ های سنگ از ای مجموعه هنج

این مجموعه در عصر رومیان نیز مورد توجه قرار گرفت  یش گویی کسوف و خسوف را داشته است.و حکم رصدخانه و پ داشته عهده به را

 م آغاز گردید. 1555اما مطالعه جدی بر روی آن از سال 

 

 آثار انسان نوسنگی در آسیای غربی

 میالد از قبل نهم هزاره     جریکو یا اریحا

 نامش. دارد قرار رودخانه اردن درحوالی امروزه که قسمتی است شده مشاهده جریکو یا اریحا در نوسنگی دوره به مربوط آثار اولین از یکی

 . است آمده عتیق عهد انجیل در بار80 از بیش

 به ویکجانشینی کشاورزی که بود سرزمینهایی اولین از یکی اریحا. بازمی گردد میالد از قبل نهم هزاره به منطقه، این درآثار نوسنگی هنر

در اریحا  شده ساخته بارو و برج نخستین وهمچنین بشر تاریخ در سنگی شده شناخته استحکامات نخستین .کرد تجربه آنرا جدید مفهوم

 .باشد می متر1 تا 3 میانگین طور به دیوارهای شهر ارتفاع که است آن دهنده نشان اریحا از آمده بدست آثار. دیده شده است
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 آن داخل سمت ودر مانده باقی بلندی متر سانتی 350دیوار ارتفاع از. متر ونیم یک قطر به ودیواری داشت وسنگی عریض خندقی اریحا 

 .مانده برجای متر1 قطر به مدور بزرگ سنگ یک نیز

 مهاجران. شدند شهر وارد هفتم هزاره اوایل در جدید ساکنان ولی کردند تخلیه را شهر اولیه ساکنان میالد از پیش سال 8000حدود در

 بسیاری. میکردند آمیزی ورنگ کاری گچ استادانه آنهارا ودیوارهای وکف ساختند می مدور سنگی های پی و خام های خشت با هایی خانه

 .بودند استفاده مورد زیارتگاه عنوان به ظاهراً شده، حفاری های ساختمان از

     Catal  Huyukق.م  0055هویوک  چتل

 به کتل یا چتل لغوی، لحاظ از. شود می مربوط آناتولی حوزه های تمدن به که است هویوک چتل شهر نوسنگی دوره مهم آثار از یکی

 بازمی م.ق 8100  به شده کشف مالرت جیمز توسط 1151 سال در که منطقه این قدمت. باشد می تپه معنای به وهویوک چنگال معنای

 فالت که. باشد آناتولیا در اخیر کشفیات اریحا های یافته از چشمگیرتر شاید. است رسیده پایان به برنز دوران از پیش و احتماالً گردد

 .است بوده زمان آن منطقه ترین پیشرفته فرهنگی لحاظ از مزبور

 زندگی ریزی پی برای بشری تالشهای نخستین مجموعه را در کنار اریحا این

 نظری ای نقشه طبق که دهد می نشان شهر در موجود شهری دانسته اند. نظم

)پژوهشگران و مورخان تاریخ این مورد را از روی  است شده ایجاد تجربی غیر یا

نقاشی بدست آمده بر 

روی یکی از زیارت گاه ها 

 هیچ .متوجه شدند( 

 ندارد ای کوچه یا خیابان

 و چسبیده هم به ها خانه

 راه هم به بام پشت از

 می باعث امر این و دارند

 ها ساختمان که شود

 و بوده یکدیگر حائل

  .کند پیدا ایستاده تک های ساختمان از بیش استحکامی

 ها ساختمان متراکم انبوه میان در مانندی حیاط باز فضای شهر نقاط برخی در

 .گرفت می قرار استفاده مورد زباله آوری جمع محل عنوان به که گردید می ایجاد

 ای نقشه با اما متفاوت ها خانه اندازه

 و بوده خام خشت از دیوارها .بودند یکسان

 آنها تقویت برای نیز چوبی های کالف

دیوارها و کف اتاق  .است شده می استفاده

ها را گچ کاری و رنگ آمیزی می کردند.در 

داخل برخی از معابد چاتال هویوک شاخ 

هایی کار گذاشته بودند که در هنگام 

 حفاری کشف گردید.
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 فصل دوم

    Mesopotamiaهنر و معماری خاور نزدیک در عهد باستان: بین النهرین 

 میان را منطقه این ایرانیان قرار دارد. فرات و دجله رودخانه دو فاصل حد در که است آسیا در قدیم مراکز تمدن از  النهرین بین سرزمین

 فارسی در و شد ترجمه النهرین بین عربی زبان در واژه این. شد خوانده  مزوپوتامیا شده ترجمه یونانی به نام همین که نامیدند می رودان

 فرات به عراق از گذشتن با و گیرد می سرچشمه ترکیه در آناتولی های کوه از که است رودی گرفت. دجله وام به را عربی واژه همان نیز

 روان فارس وخلیج بابل سوریه آشور، سوی به و گرفته سرچشمه ارمنستان کوهستان از فرات. ریزد می فارس خلیج به و. پیوندند می

 ها واکدی ها سومری حکومت زمان میالد، از قبل سوم هزاره از که را باستان النهرین بین فرهنگ .دارد قرار دجله غرب در فرات. است

 .رسید اوج به ها وآشوری ها بابلی فرمانروایی زمان در اول و دوم هزاره ودر شد آغاز

 : از عبارتند بشری تمدن مهد عنوان به النهرین بین برای ارائه قابل دالیل مهمترین

 منطقه این در است بشری واجتماعی گروهی زندگی نشانه که یافته نظام کشاورزی از آمده بدست کهن آثار بهترین و ترین ابتدایی-1

 .شده یافت

 اولین النهری، بین منطقه وقدرتمند یافته تشکیل اقوام اولین عنوان به ها سومری که است عواملی از فلزات از واستفاده سازی ابزار-2

 .داشتند آگاهی فلزات از استفاده فن به که بودند قومی

 نشانه خود کهن جامعه یک در خط یک ظهور دیگر سوی از. دانست تاریخ طول در بشری اختراع مهمترین بتوان شاید را ونوشته خط-3

 .اجتماع آن مردم وفرهنگی وعلمی فکری رشد از ایست

 ق.م. 0555 سومریان دوره

 مهار طرز که بودند کشاورز مردمانی سومریان. کردند گذاری پایه را بشری درخشان تمدن نخستین م.پ سال0100 حدوداً سومریان

. کردند می زندگی وفرات دجله رودخانه دو برخورد محل در سومر طایفه. ساختند حصین دیوارهای با وشهرهایی آموختند را سیل کردن

 . ندارد شباهتی دیگر زبانهای با آنها زبان. اند آمده کجا از که دانیم نمی هنوز

. نمود نمی ضروری امری سنگین مقابر ساختن لذا. دادند نمی مرگ از بعد زندگی به چندانی اهمیت ها مصری برعکس ها سومری

 دینی،تشریفاتی هنر سومری هنر .بوده مصری پادشاهان های آرامگاه خدمت در مصر معماری آن وبرعکس معابد خدمت در سومر معماری

 خدا نماینده که شد می ساخته شهر خدای از حمایت در سومری های شهر .است روحانی فرمانروای وبزرگداشت خدا پرستش بر ومبتنی

 و بناها سایر و گرفتند می قرار شهر مرکز در معابد طوریکه.  ساخت می نمودار زندگی در را خدا مرکزیت ها شهر نقشه و بود زمین روی

 .دور تا دور ها خانه

 می بدست طبیعت از که ساختمانی مصالح تنها. بود کافی اندازه به الوار وفاقد نداشت وجود کافی واندازه مناسب سنگ سرزمین این در

 و ها آکادی تقلید مورد بعد های دوره در که بود ای گهواره طاق و قوس جرز از استفاده سومری معماری پایه و اساس .بود ونی گل آمد

در بناهای سومری قابل  روکار برای دار لعاب آجر و آجرجوش و زیرکاری برای خشت و گل،قیر آجر، مصالح از استفاده .گرفت قرار ها بابلی

 مالحضه است. 
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 معابد سومری: پیوند میان آسمان و زمین

 انجام تعاونی و داوطلبانه کار با ها معبد ساختمان و رفت می کار به آن ساختن برای که بود عظیمی انسانی کوشش نمودار ها پرستشگاه

 و بزرگ دار رمه و دار زمین مردم، نزد در که بود خدایی قلمرو معبد،  .بود وابسته شهر های پرستشگاه از یکی به شهروند هر و شد می

 و بود زمین روی خدا نماینده که شد می ساخته شهر خدای از حمایت در سومری های شهر .رفت می شمار به شهر نگهبان و ثروتمند

 .دور تا دور ها خانه و بناها سایر و گرفتند می قرار شهر مرکز در معابد طوریکه. ساخت می نمودار زندگی در را خدا مرکزیت ها شهر نقشه

 معبد و(  عشق الهه)اینانا به متعلق  آنانا معبد:  داشت پرستشگاهی بزرگ مجموعه دو که بود سومری شهر بزگترین Uruk)) اروک

 استفاده آهک سنگ از دیوار پایینی  بخشهای در حداقل که است آنانا مجموعه معبد ترین قدیمی  آهک سنگ . معبد(آسمان خدای)آنو

 کند. می پیروی مرسوم الگوهای از آن های وطاقچه نقشه شده

 

روی یک سکوی آجری  می باشد.عظیم تر ازمعبد سنگ آهک  است که ستون معبد آهک، سنگ معبد جانشین ساختمان بعدی مرحله در

 به آن وارد می شدند.  ستون 0هر ردیف وردیف ستون عظیم آزاد  دوبا  ،ستون بندییا دروازه  قرار گرفته و از طریق یک 
 های است. طرح سومری های پرستشگاه معماری ویژگی از این  کهبود  گلی های مخروط از متشکل موزاییک با همه ساختمان تزئینات

بود  سفید و سرخ، سیاه رنگ به که ها مخروط این و آوردند می وجود به پخته گل از هایی مخروط دادن قرار هم کنار با را تزئینی منظم

بود پارچه نقش های از تقلیدی تزئینات نقش. کردند می فرو دیوار را در گچ  

.  
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     zziggurats زیگورات         

l  عظیم پلکانی را ها زیگورات پژوهشگران. است( بلندی و کوه معنای به سومری زبان در) زیگورات النهرین بین مذهبی ساختمان همترینم

 در و بوده زمین و آسمان راه نیمه که فوقانی عبادتگاه و گرفته می انجام آنها در مذهبی روزمره مراسم که تحتانی های معبد بین پلی و

.اند نموده توصیف اند کرده می دیدار هم با آنجا در خدایان و ها انسان خاص، موارد  

: گفتند یکدیگر به و ": خوانیم می چنین بابل زیگورات توصیف در که آنجایی در باشد، آمده تورات در زیگورات توصیف بهترین شاید

 آسمان به سرش که را( زیگورات)=  برجی و نهیم، بنا خود برای شهری بیایید: گفتند و بپزیم خوب را آنها و بسازیم ها خشت بیایید،

.(1 و 0 آیه: 11 باب پیدایش، سفر ،2002 مقدس، کتاب) "شویم پراکنده زمین تمام روی بر مبادا کنیم، پیدا خویشتن برای نامی تا برسد،  

Ur zziggurats .اور زیگورات 2100 ق.م                                                     

عایق شده است.  سیل برابر در استحکام برای قیر مالت با آجر انجام شده و با آن نماسازی و است خام ازخشت محکمی زیگورات اور کوه

 آنجا از و رسند می زیگورات برجدار دروازه به نقطه یک در پله صد با هریک ای خرپشته پلکان وسه است طبقه سه دارای زیگورات این

.بود شده گلکاری یا درختکاری آن وروی داشته مخصوص رنگ طبقه رود هر می آیینی های همایش مرکز به دیگری پلکان احتماالً  

 

 

         Akkadian.   ق.م 1955  کادآدوره 

 لحاظ از. بودند کرده جذب را سومری فرهنگ گفتند می سخن سومری زبان با متفاوت تماماً زبانی وبا داشتند سامی اصل آنکه با ها اکدی

 واقع بابل گزی هزار07 حدود ودر است، گرفته نام آگاده یا اکد شهر از اکد داشت. ناحیه مساعدی تجاری موقعیت آکاد جغرافیایی موقعیت

 سارگون که دارد می بیان مورد این در دورانت جیمز ویلیام. میزیسته م.ق 2172 تا 2538 ودر بوده آکده دولت موسس اول سارگن. بود

 جانشینی به وی از پس او پسر سه. است بوده معابد روسبیان از ومادرش نبود، شاهان نسل از سارگون این. کرد تاسیس را اکد کشور اول

است. برخوردار توجهی قابل شهرت از وجهان ایران ومعماری هنر تاریخ گستره در که بود نارامسین نام به آنان سومین رسیدند،   

 نزدیکی رابطه که قوم2700 حدود در که بابل کیش، پار، سیپ از عبارتند آن شهرهای که النهرین بین محل در قدیم کشوری نام آکاد

.کرده حفظ را خود سومری میراث و بودند ساکن النهرین بین جنوب در ساخت. آنها می برقرار وبوشهر عیالم تمدن  
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معماری آکادهنر و   

 نقشهه  یهک  کهه  است( قلوه) تلو از گلی لوح یک مدعا این شاهد. است کارفرما نظارت اساس بر ها خانه ساختن دوره این مهمترین ویژگی

 .آکاد است دوره به مربوط موجود ساختمانی نقشه ترین کهناست در واقع  شده طرح آن روی مسکونی منزل

 کهانوکس -پالنهو  آجرهای .شدند استفاده کانوکس -پالنو آجر جای به متر سانتی 12*12 ابعاد با و گوشه بزرگ، راست دوره، این آجرهای

 .بودند قدیم سلسله دوران مشخصه

 
 قابهل  هنهری  آثهار  از نارامسهین  یها  سهوئن  نارام یادبود سنگ یا استل

. میدههد  نشهان  لولهوبی  تمهدن  بر هارا اکدی پیروزی که است توجهی

 کهه  دارد کنونی وسنندج ذهاب سرپل شهرهای در ریشه لولوبی تمدن

 .شدند درگیر ها اکدی با امروزی حلبچه شهر در

 

 بواک تل در نارامسین کاخ

 و بزرگ حیاط یک و کوچک حیاط دو ، ضخیم دیوار کاخ دارای این

 داشته ورودی یک تنها است. کاخ نارامسین جانبی های واتاق هشتی

 100قراردارد. هر ضلع این کاخ حدود  آن سوی دو در بزرگ برج دو و

 متر است. 10متر است و دارای دیوارهای ضخیمی به قطر 

 کاخ آکدی شهر آشور )کاخ قدیمی شهر(

 یک و گوش است 0 این بنا .است کتیبه این آکاد دوره به کاخ این انتساب دلیل و شده یافت دیوار پی زیر آکاد به مربوط کتیبه یک

 کوچک جانبی های اتاق و کوچکتر چند حیاط بزرگ با مرکزی ازحیاط است متشکل. است گرفته قرار آن شمالی ضلع در که دارد ورودی

 .است ناراسین کاخ نقشه نقشه این کاخ شبیه .آن دور به

 ق.م. 2075 دوره بابل کهن

 مقدس کتاب در بابل نام است شده یاد زشتی به آن از تورات در هرچند است؛ مقدس شهر و خدا دروازه معنی به لغت در بابیلون یا بابل

 با دجله رود کنار در و امروز بغداد شهر نزدیکی در کهن بابل منطقه.. است آمده نیز( بقره سوره – 102 آیه) قرآن و مسیحیان یهودیان،

 عصر در گسترش لحاظ از بود، شده تأسیس آبوم سومو نام به شخصی وسیله به که کهن بابل سلسله .داشت قرار کشاورزی موقعیت

 النهرین بین شهرهای نامدون و آشفته قوانین تنظیم مدیون بیشتر حمورابی شهرت رسید خود اوج به ((Hammurabi حمورابی

 موزه در آن اصل که است شده یافت شوش در حمورابی قوانین لوحه است؛ ازدواج و ارث تا کشتیرانی و زراعت از او قوانین گستره. است

 از غیر بابلی زبان. نداشت ها سومری با زیادی اختالف بابل تمدن. است شده داده عراق و ایران های موزه به آن از هایی رونوشت و لوور

 .شد می نوشته خط همان با ولی بود، سومری
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 کهن بابل معماری و هنر

 ثروتمندان تنها و است شده می ساخته گل و خشت از بابلی های خانه. دارد سمبولیک لحنی النهرین بین معماری ادامه در بابل معماری

 طرف به بلکه شد، نمی باز تنگ های کوچه به رو اغلب ها خانه در. داشت وجود پنجره ندرت به بابلی های خانه در. داشتند آجری خانه

 .رفت می شمار به سوزان آفتاب برای پناهگاهی حیاط این و بود، داخلی حیاطی

 .ها کاخ معماری – معابد معماری: شود می تقسیم دسته دو به کهن بابل معماری

 معابد

 وبرفراز  است "آشور" ها آشوری ملی بزرگ خدای به متعلقمعبد آشور:  -2

و  مرکزی حیاط یک از شده تشکیل آن نقشه و دارد قرار شهر نقطه ترین بلند

 .است داده ساختمانی واحد یک تشکیل که مجاور های واتاق کوچکتر حیاط سه

 است توم کی ایشتارکی نام به مادر الهه نوع یک به متعلقمعبد ایشچالی:  -1

 دارای .است استوار بلندتر سکوی روی اصلی ومحراب  گرفته قرار مصطبه روی و

 طی زوار که است حیاط کوچک وسه بزرگ حیاط متعدد، یک های ورودی

 یابد. می دسترسی اصلی محراب به خاصی مراحل

 

 نیم پله طریق از بارعام تاالر به دسترسی که است  بارعام و پذیرایی تاالر از ای مجموعه و است حامورابی دوران به متعلقکاخ ماری: 

 .دارد وجود آن در النهرین بین حکام دوران وقایع شرح در دیواری نقاشی تزئینات و شده ساخته مصطبه روی کاخ .گیرد می صورت دایره
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 ق.م. 721 – 2055  دوره آشور

 با فراوانی اختالف بودن، کوهستانی و هوایی و آب سخت شرایط لحاظ از النهرین بین شمالی بخش در شدن واقع خاطر به آشور سرزمین

 موصل نزدیکی در آشور شهر نخست آن پایتخت و شده گرفته النوع رب یک نام از آشور اسم. داشت النهرین بین جنوبی بخش در بابل

 آشور سرزمین. گردیدند مبدل عظیم امپراطوری یک به. م.ق 700 حدود در ها آشوری. بود بابل تابع ابتدا در آشور دولت. بود امروزی

 و جنگجویی آشوریان خصایص از. گرفتند پیش در را دیگر های سرزمین به اندازی دست و گیری باج آشوریان و نبود حاصلخیز بابل مانند

 . شد ماد دولت مغلوب. م.ق 512 در سرانجام آشور. آنهاست رحمی بی

 بکار نیز آجر سنگ، از گذشته آشور بناهای در. شود ایجاد بابل های ساختمان از تر محکم بناهایی که شد موجب آشور در سنگ فراوانی

 ساختند. می طبقه چند معابدی و میکردند محصور عظیم دیوارهای با را شهرها و رفت می

 

 

 هنر و معماری آشور

 آشور اساساً تمدن شهری بود و محل های اجتماع نزدیک دروازه ها و میدان ها بوده و مردم در آنجا دور هم جمع می شدند.هنرتمدن 

 وپیکره حجاری ها است. هنر شاخص آشوریان نقش برجسته های سنگی است. موضوعات بابلی و هاست سومری هنر از ای آمیخته آنها

 دینی ومراسم انسان، لشکرکشی سر بالدار با گاو و پادشاهان، نقش خدایان و مجسمه می چرخید  نروافرما محور حول آشور دوره در سازی

 پلکان دسترسی و نحوه طبقات ارتفاع، تعداد نظر آشوراز دوره در الزم به ذکر است که زیگورات .شد می دیده وشکار جنگ های صحنه یا

 .بودند قبل های دوره با متفاوت
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 Khorsabad - Sargon  .   م.ق  057  خرساباد  کاخ ناتمام سارگون –ارگ 

 شاهان اطمینان از وبازتابی بلندپروازانه است این ارگ نقشه

این کاخ مساحتی  .است خود پیروز همیشه قدرت به

حیاط و  200هزار متر مربع دارد و بیش از  000نزدیک به 

 شده ساخته مرتفع تپه ای اتاق داشت. ماخ سارگون روی

 خانه میان پادشاه مقر اینکه و سیالب از ماندن دور برای

 صدد در ساخت سازندگان برای .دارد قرار وخدا زیردستان

اتاق ها با  .است آشفته کاخ نقشه اما اند بوده تقارن ایجاد

 تاق های گهواره ای خشتی پوشانده شده.

میهمانان خارجی از یک حیاط بزرگ دیگر وارد می شدند، 

 دولتی، حرم، اتاق تاجگذاری، ها، اتاق حیاط مجموعه: کاخ عبارتند از این می گذشتند و به حضور پادشاه تاجدار بار می یافتند. فضاهای

 .بودند زیگورات اصلی معبد و آبریزگاه و حمام نگهبان، اتاق

 وبرجها تاق پوشش .دارد قرار گوش0 برج 2 دروازه طرف دو ودر دار تاق دروازه دارای که است دار کنگره تنومند دیوار یک کاخ نمای

نگهبان های غول پیکر الماسو  –این پیکره  بودند باسرانسان دوگاوبالدار اصلی دروازه نگهبان .است درخشان رنگ با دار لعاب کاشی

Lamassu) )متر اختصاص یافته است.  03گوش به ضلع  0ارگ به یک زیگورات جنوب غربی  (.جمشید تخت شبیه) نام داشتند

 دورتا پیوسته حلزونی پلکان دارای .دیگری با متفاوت رنگ و به ارتفاع m1/1 طبقه وهر داشته طبقه 8 احتماالً خرساباد زیگورات

 . .طبقه باالترین نوک تا طبقه ترین پایین کف از دورساختمان
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 .م.ق 090 -  717دوره بابل جدید )کلدانیان(  

 از قدرت و کرد سقوط بابل و ماد متحد هجوم با. م.ق 512 در آشوریان. بازیافت را خود عظمت مجدداً کلدانیان فرمانروایی تحت بابل شهر

 بین قدیم هنر با آنها رابطه نظر از بلکه بود، ارزش با بسیار عظمت و زیبایی نظر از تنها نه جدید بابل معماری آثار .شد منتقل بابل به نینوا

 .است نشده ظاهر آمیز قهر و خشن شکلی در آشوری معماری به نسبت بابلی معماری. داشت اهمیت اصیل هنر به بازگشت و النهرین

 بین قدیم دوران معبدسازی مشخصه عرضی سیستم . یافت تغییر طولی فرم  به عرضی سیستم از محراب زمین نقشه آشور دوره در

 است. النهرین

 آثار معماری بابل جدید

 پیچ در پیچ صورت به های این کاخ اتاق است. ارتباط بابل شهر در آجر از شده نزار ساخته نبوکد  کاخ: (النصر بخت)نزار نبوکد  کاخ

 .است خرما ونخل وگیاه گلها حیوانات، از نقشی و رنگارنگ دار لعاب کاشی با کاخ بیرونی دیوار پوشش .است  بوده

 

  

نزار زیگورات یا برج معروف بابل ساخته شده،از این برج  در نزدیکی کاخ نبوکدبابل:  برج

است نام برده اند.  داشته تعلق بابل شهر حامی خدای به که مردوک عظیم زیگورات به

داشته است. باال طبقات به دسترسی برای پله ردیف 3 این برج دارای  

  

 بود بابل شهر دروازه هشتمین. م.ق 181 به متعلق ایشتار دروازهایشتار:  دروازه

 بابل معماری برجسته آثار از دروازه این. شد ساخته دوم نصر نبوکد دستور به که

 است شده پوشیده تیره آبی رنگ به لعابدار کاشی با بنا این بیرونی نمای. است جدید

 ایشتار دروازه شده بازسازی نمونه. است اژدها و گاو مثل جانورانی آن تزئینی نقوش و

.است شده ساخته برلین پرگامون موزه در   
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 فصل سوم

 مصر

 سامی زبانهای دیگر نامهای وبا دارد سامی ریشه از مصر نام

 نام. است ریشه هم عبری( میتزراییم) ازجمله مصر برای

 دودمان دو میان جدایی به و است دوتنگه معنی به مصر

 در مصر واژه. دارد اشاره مصر وجنوبی شمالی های بخش

 می هم مرز و وزمین شهر کالن تمدن، معانی خود اصل

و  آفریقا قاره شرقی شمال در است کشوری . مصراست داده

 در مصر. است کشور این قلمرو از هم سینا جزیره شبه

 واز داشته قرار سرخ دریای وغرب مدیترانه دریای جنوب

 مصر. است همسایه سودان با جنوب ازو  لیبی با غرب

 دوره در می شودکه گفته نیل رود دره در تمدنی به باستان

 اسکندر بدست مصر تسخیر زمان تا. م.ق3000 میان زمانی

 دجله رودهای از بیشتر حتی نیل، رود .داشت وجود مقدونی

 چنان ای دره در نیل رود. می گیرد سرچشمه آفریقا قاره اعماق از که جهان رود ترین طوالنی این. است بوده فرهنگ هایی معرف و فرات

 بسته نقش زندگی و نماد خدا عنوان به مصریان شعور در. نمی کند تجاوز کیلومتر سی از بخش پهناورترین در عرضش که جاریست باریک

 ایستاده برجای تاریخ دوردست افق در ای فرساییده های نشان راه همچون که سنگی های کوه آن یعنی است، اهرام سرزمین مصر. بود

. اند  

 دو به  منطقه این طبیعی و سیاسی نظر رسید. از پایان به سنگ دوره آموختند، را مس با کار قبل سال 0000 ها مصری اینکه از پس

  .سفلی علیا، مصر مصر: گردد می تقسیم قسمت

 سکونت درمحل را ها مرده آنها(. ها سومری مانند) بود نی آنها های خانه ساختمانی مصالح  بودند، یکجانشین و کشاورز مردم: علیا مصر

کردند می ،دفن خانه در دیوار ،باکشیدن خودشان . 

  .کردند می دفن قبر ودر سکونت محل از خارج در را ها مرده. بودند و چادرنشینی دار، چوپان گله مردم: سفلی مصر

ومذهب مصریان فرهنگ  

 بعداز پیشرفت و و پرنده حیوان سر با اما انسان شکل و به وپرندگان جانوران صورت به خدایان ابتدا داشتند، در مختلفی مصریان خدایان

. شده اعالم مصر دیرین تاریخ پیدایش زمان سفلی و علیا مصر اتحاد کتابها اکثر کنند . در می پیدا( رع)خورشید خدای به اعتقاد کشاورزی

 به نامیدند. اعتقاد کهن پادشاهی را آن متأخر مصریان که کرد ظهور حکومتی وحدت، این پی در و کشید طول قرن چندین اتحاد این اما

بوده.  مصریان باورهای ترین مهم اجسادشان، از ماندن سالم شرط مرگ، به از پس جاودانگی و زندگی  

 

 



 [معماری جهان در گذر زمان] تألیف و تدوین: مجتبی مهرعلی

 

 مرکز معماری ایران 11

 

 هنر مصر

 در پادشاه شبیه ای پیکره اگر. نیست کافی تنهایی به پادشاه جسم داشتن محفوظ که بودند اعتقاد براین مصریان

. داد خواهد ادامه خود جاویدان هستی به او که می کرد دوچندان را اطمینان می شد نگهداری او جسم کنار

. است( میکند حفظ را حیات که کسی) معنی به پیکرتراش برای مصری کلمات از یکی  

 100 به نزدیک. است بوده ها مصری نوشتاری زبان سال 3000 از بیش مدتی در هیروگلیف خط

 این از پاپیروس پیدایی با بعدها. بود وعمودی افقی صورت دو به آن نگارش طرز. داشت تصویری عالمت

 تند خط نوعی آن ریختگی بهم با وسپس( صالبت مذهبی،با) هیراتیک نام به آمد پدید دیگری نوع خط

.گردید ایجاد نویسی  

 بر گامبریچ ارنست که جایی تا. است برخوردار بسزایی اهمیت از مصری هنر در گزینشی پرسپکتیو

 برجسته در نحو بهترین به آنرا می توانیم. می کند تأکید ومعماری هنر خوانش در آن کلیدی نقش

 طرح هرگونه با آنها بنابراین .مقابرند دیوارهای بخش زینت که کنیم مطالعه هایی و نقاشی ها کاری

 هر مصریان. بودند بیگانه باشد، شده دیده وتصادفی گذرا ای زاویه از که ای گونه به طبیعت، از برداری

 شکل. می نگریستند دهد، نشان کامل وضوح با را آن بتواند که ای جداگانه زاویه از را کلی تصویر از جزء

 به باال از فقط حوض و شکل باال از نه شوند دیده وضوح به می توانند پهلو از فقط درخت ها وکیفیت

.پهلو از نه است دیدن قابل و روشن کامل طور    

 از تر تیره باید مردان پوست. باشد زانوانشان روی هنرمند هر که می گرفته رادربر جدی بسیار قواعد از ای مجموعه مصری هنر سبک

.بود شده تعیین مصری خدایان سازی تمثال برای و دقیقی مؤکد ویژگیهای. شود کشیده زنان پوست  

 معماری مصر

(دوره پادشاهی میانه، 1(دوره پادشاهی کهن، 2: اند نموده تقسیم تاریخی دوره 3 به را مصر معماری و مورخان هنر،  هنر

 (دوره پادشاهی جدید.9

 

 هنر و معماری پادشاهی کهن
 یکدیگر با نیل، دلتای بر مشتمل همچنین و مصر شمال محدوده بر مشتمل سفال مصر و مصر، جنوب محدوده بر مشتمل علیا مصر ها سال

 متحد را کشور و فتح را( شمال) سفال مصر مِنِس نارمر نام به( جنوب) علیا مصر سالطین از یکی زمان همین در. بودند نزاع و جنگ در

 و خشک سرزمین علیا مصر. است شده گرفته سفلی مصر و علیا مصر به آن ی اولیه سیاسی و طبیعی بندی تقسیم از شهرت این. سازد می

 معماری دوره آغاز این بارز ویژگی .بود جمعیت پر و شده شهری پرنعمت، سرزمین سفلی مصر بود؛ روستایی و ساده فرهنگی با ناهموار

 .است مردگان ابدی خانه نماد که است ای مصطبه یا مقبره

 

 Mastaba معماری مقابر مصطبه ای

 می ساخته تدفین محوطه برروی آجر یا سنگ از ومفروش پرشیب هایی دیواره با شکل مستطیل و بلند سکویی شکل به مقابر معموالً 

 از احتماالً مصطبه شکل.  شده می متصل بلند سکوی به هواکش وسیله وبه داشت قرار زیرزمین در زیادی عمق در تدفین محوطه. شده

 ای مصطبه مقبره( تدفین محوطه) سرداب در. است شده گرفته الهام پوشانید می را پیشین های مقبره که سنگی یا خاکی های تپه

 داده قرار بود، ضروری (کا) برای که وظروفی نفیس ءاشیا ونیز متوفی  مجسمه یا نقاشی نداشت، وجود خارج محیط با ارتباطی هیچگونه

 را خود هدایای متوفی ونزدیکان واقوام شد می منتهی کوچکی فضای به که بود دری طریق از خارجی محیط با مصطبه می شد. ارتباط
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 از بیش جسد استقرار محل تا موارد برخی در کردند می وارد آن از را متوفی جسد باالی از که سوراخی. گذاردند می آنجا در وی برای

. بود متغیر متر1 تا 3 از آن وارتفاع متر21 تا 11 از آنها عرض و متر50 تا 00 از ها مصطبه طول. داشت عمق پایین طرف به متر 1/30

 قرار کاذبی در شرق روبه نمای. باشد بوده عمودی دیوارهای به نسبت( دیوارها) نوع این بیشتر استحکام در باید دیوار نبودن عمود علت

.اند دانسته سکو کلمه شده عربی را مصطبه. شد می نوشته آن روی بر قبر صاحب وعناوین نام معموالً که داشت  

. 

 

  

  

 

 

زوسر ای پله هرم 2750  ق.م.   

. شد داشته برپا ممفیس در مردگان شهر یا باستانی گورستان یا سقاره در زوسر پادشاه دار پله هرم. م.ق 2810 سال حدود در

 ها زیگورات برخالف زوسر هرم اما. بود پادشاهی عظیم ی مقبره نخستین است، مصر سنگی بنای ترین کهن احتماالً که هرم این

 .معبد یک نه است مقبره یک

 قبل معماری عنوان به توان می زوسر پلکانی از هرم

. برد نام مصطبه معماری از تر پیشرفته و اهرام از

 که بود متر 51 حدود در چیزی آن حقیقی ارتفاع

 خشت جای به هم روی مصطبه شش صورت به

 نخستین مقبره این. کند استفاده سنگ از گلی

 ابعاد. رود می شمار به جهان در عظیم سنگی بنای

 به دیواری در محاط و متر 101×281 تقریبی

 سنگ جنس از متر 10 ارتفاع

 ای پله مقبره .دارد قرار آهک

 و بوده وحیاط مهتابی دارای زوسر

 وهرم مصطبه واسط حد آن شکل

 معمار ایمحوتب .است واقعی های

 هنرمندی نخستین زوسر هرم

 مدون تاریخ در نامش که ست

  .است آمده
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 اهرام سه گانه جیزه

 علم و رمز با این اهرام .دارد وجود( موکرینوس) منکورع ،(خفرن) خفرع ،(خئوپس) خوفو  هرم سه امروزی، ی قاهره غرب جیزه، در

 اوجی ی نقطه جیزه، اهرام. اند بوده جادوگری فنون و ابدی، پایداری مصر، سرزمین ازلی، حکمت نمادهای و اند کرده پیدا ارتباط «پنهانی»

 .شد آغاز ها مصطبه ساختن با که است معماری ی شیوه آن تکامل در

 تحت دادند انتقال ممفیس به را خود دایمی اقامتگاه سوم ی سلسله پادشاهان وقتی بلکه. نبود خاص ضرورتی ی زاییده اهرام این ساختمان

  .گرفتند قرار بود شده ساخته بن ه بن نام به شکل هرمی سنگ یک صورت به که بتش و هلیوپولیس تأثیر

 قرمز مرکب با را آنها کنند مشخص هرم در را سنگ قطعه هر جای آنکه برای یافت می پایان ها سنگ به دادن تراش کار آنکه از بعد

 .نبود تشخیص قابل میانشان درزهای جای حتی که گرفتند می قرار هم روی ظرافتی چنان با ها سنگ این.کردند می گذاری عالمت

 هرم خوفو  یا خئوپس 

 متر 110 تقریباً آن ی قله رسید پایان به خوفو هرم ساخت که هنگامی .است سه گانه اهرام بین در هرم وبزرگترین ترین کهن خوفو هرم

 رفته بکار سنگ تخته میلیون دو از بیش هرم این ساخت در. داشت مساحت هکتار 13 از بیش هرم ی قاعده و بود زمین سطح از باالتر

 متر، 228 هرم ی قاعده ضلع طول .اند کرده کار سال بیست مدت به کارگر صدهزار حدود هرم این ساخت در که است نوشته هرودوت،. بود

 این پتری، فلیندرز نظر. است گرفته فرا را زمین هکتار پنج از بیش اش قاعده و است متر 137 کنونیش ارتفاع متر، 218 یالش هر طول

 ی فرانسه سراسر گرداگرد کوتاه دیواری میتوان آن مصالح با که است شده ساخته سنگ قطعه هزار 300 و میلیون 2 حدود از ساختمان

 .است 11 به 8 هرم ی قاعده به ارتفاع به نسبت. نماست قطب جهت چهار سوی به هرم ی قاعده ی چهارگوشه. کشید کنونی

 

 

 خفرع هرم

. است جیزه اهرام در بزرگ هرم دومین. دارد قرار ابوالهول مجسمه پشت در زیرا است مشهور بسیار خفرن یا کفرن خفرا، خفرع، هرم

 ورودی دو خفرع هرم. است کرده حفظ هرم سه این میان در را هرمی شکل ترین سالم خفرع اما. رسد می مصر چهارم سلسله به آن قدمت

 .دارد قرار آن در سنگی گور که رسند می مرکزی اتاقی به ها ورودی این و بلندتر ورودی دیگری و تر پست ورودی یکی دارد،
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 موکرینوس یا منکورع هرم

 پایه های سنگ. باشد می جیزه اهرام مجموعه بزرگ هرم سومین منکورع هرم. است جیزه منطقه در مصر بزرگ اهرام در هرم کوچکترین

 متر 1/51 معادل پا، 211 موکرینوس هرم. باشد افتاده اتفاق عمل این منکورا فرعون مرگ دلیل به که مانده باقی ناتمام موکرینوس هرم

 .است متر 0/103 معادل پا 331 آن قاعده طول و. دارد ارتفاع

 

 .است گرفته فرا دیوانیان و شاه خانواده اعضای برای مصطبه زیادی شمار و کوچک های هرم ، را اصلی هرم سه اطراف

 میانههنر و معماری پادشاهی 
 اقتصاد و برگرداند مصر به را اتحاد توانست کامل اقتدار با منتوحوتب اما گرفت، فرا را مصر داخلی های آشوب و ناآرامی ابتدا  دوره این در

 ی دوره سنگی تخته های مقبره .گرفت انجام دوره این در نقاشی در جدید سبک و سازی ،جواهر سازی پیکره احیای .بخشد رونق را هنر و

 صرف که ای بیهوده تالش و گزاف ی هزینه. شدند کهن پادشاهی به متعلق هرمی های مقبره جانشین موارد بیشتر در میانه، پادشاهی

 مردگان تدفین جدید رسم این پیدایش موجب شد، می نفوذ قابل و آشکار بزرگ، هرمی زیر در پادشاه ی شده مومیایی جسد از داری نگه

 نقشی هیچ هایش ستون که شود می دیده تاالری شده، گرفته( I) آمنمحت سنگی تخته ی مقبره داخل از که مربوط های شکل در. گردید

  .هستند سنگ تخته ی یکپارچه بافت به پیوسته بخشی سرسرا های ستون مانند بلکه ندارد سقف نگهداری در
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جدید  پادشاهی دوره های مقبره گیری شکل بر درآمدی پیش اصل در ها آرامگاه این معماری بصری، بندی ترکیب و شناسی شکل لحاظ از

 مقبره آن مهم های نمونه از و. شدند هرمی های مقبره جانشین که است میانه پادشاهی بناهای ترین مهم( سنگ از)ای است. مقابرصخره

 .برد نام توان می را حسن بنی در حوتپ خنوم

 

 

 

 

 

 

 Mentuhotep ق.م. 1507  منتوحوتپ معبد

 دیر شهر در و است مقبره - منتوحوتپ معبد معبد

 ساخته وطبیعت معماری ترکیب با کوه دامنه در  البحری

 وتاالر پیشین دوره اهرام از این معبد ترکیبی .است شده

 راهروهای با ها تراس سطوح .است طبقه چند ستوندار

 متصل بهم دار شیب معبری  وسیله به جانبی ستوندار

 هرم منتوحوتپ،  باالیی معبد تراس وسط در .اند شده

 قرار مقبره از نشانی عنوان به سنگ جنس از کوچکی

 قرار کوه دل ودر مجموعه خارج فرعون دفن محل .دارد

 .دارد

 : ای صخره مقابر  ویژگی

 (.دزدان غارت از ماندن محفوظ دلیل به بیشتر)شد می کنده ها صخره در دست دور نقاط در -

 .گرفت می قرار مقابر این جلو در کوتاهی ستوندار ایوان -

 معابد سایت بنی حسن در یک انتظام محوری شکل گرفته اند. .شدند می مقدس ستوندار، اتاقک دهلیز، تاالر :شامل -

 .بود گذشته مشابه وموضوعات  شد می تزیین رنگین برجسته و نقش نقاشی انواع با مقابر دیواره -

 .نداشتند سقف نگهداری در نقشی که بود ییها ستون دارای مقبره داخل -

 .ایوان ستونهای مانند. بودند صخره بافت با پیوسته بخشی ستونها -

 



 [معماری جهان در گذر زمان] تألیف و تدوین: مجتبی مهرعلی

 

 مرکز معماری ایران 20

 

 هنر و معماری پادشاهی جدید
 تا گرفته، زده یخ و خشک کاری محافظه از.هاست شیوه گوناگون انواع شامل و متنوع بسیار و مختلط های رشته دوران این مهم ویژگی

 هنر با قیاس قابل تنوع نظر از دوره این در هنر .ماهرانه و ظریف زینتکاری تا ستمگرانه و  جسیم طلبی عظمت از و  کننده خیره نوآوری

 محوری معبد سمت به رفته رفته بود، دوم جز معبد و اساسی رکن آن در مقبره دورانی که مصر مذهبی معماری .است روم امپراطوری

 غرب های صخره دل از را خود تدفین های اتاقک یا ها میانه، مرقد پادشاهی پیروی به پادشاهان و اشراف دوره این در  .شد کشیده

  .کرد اشاره سوت حشت مقبره به توان می ها مقبره این جمله از. آوردند می در نیل رودخانه

  

  ق.م. 2055 سوت حتشب مقبره
 ریش و پوشید می مردانه لباس همواره که سوت، حتشپ. افتاد اتفاق مصر در عظیمی تحوالت سوت، حتشپ ملکه کارآمدن روی با

 بود زنی فرعون اولین او. خواند مصر پادشاه را خود و نهاد پا زیر را مصری کهن رسومات و قوانین تمام گذاشت، می رنگی طالیی مصنوعی

 .کرد حکومت مصر بر رسماً که

 تاریک و روشن یا و سیاه و سفید رنگ توالی ه، بندی افقی، ستون و عمودی بلند های سنگ و شده رعایت معبد این در کامالً دید تناسب

 تراشیده دار پخ ضلعی شانزده یا ساده چهارگوش شکل به همه ها ستون .کند می تکرار را ای صخره الگوی اش ساخته انسان تقارن با

 پیکره200 .آورد می دور های سرزمین به سفرهایش از ملکه که بودند نایاب و گیاهان کندر درخت از هایی باغ معبد های مهتابی .اند شده

 .بود پونت سرزمین به ملکه کشی لشکر نمایش برجسته در بنای مقبره نقش

 
 

 ق.م. 2105ابوسمبل  معبد رامسس دوم در

 مورد یونس سوره 12 آیه در که باشد کسی همان باید وی. است بوده( ع) موسی حضرت عصر هم که است بوده فرعونی دوم رامسس

 این توان می رو این از. است شده یاد همتا بی خداوند و پروردگار عنوان به دوم رامسس از مصری های کتیبه در. است گرفته قرار خطاب

 .دانست( ع) موسی حضرت عصر هم دوران

 و دوم رامسس مجسمه چهار و تابدمی  معبد ورودی مدخل بر خورشید نور آفتاب طلوع در و است مشرق سوی به معبد اصلی درب

 او تولد روز در سال هر که. باشد می دوم رامسس تولد روز در خورشید نور تنظیم. کنند روشن را اند نشسته یکدیگر کنار که را او خانواده

 .تابد می او چهره بر دقیقه 20 مدت به خورشید
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از جلوه های بارز این معبد وجود چهار تندیس اغراق شده 

متر در سر در ورودی آن است. در  17رامسس دوم به ارتفاع 

اینجا نیز ستون های تندیس نمای دو سوی تاالر اصلی معبد 

هیچ نقشی در انتقال بار سقف به زمین ندارد و تزئینی طراحی 

ن ستون یا شده اند. استفتده از تندیس زن و مرد به عنوا

در معابد بعدها به عنوان یکی از عناصر  Caryatidکاریاتید 

 غالب معماری یونان در آمد.

 

 

 معبد آمون در االقصر

در ساخت این معابد از الگویی واحد پیروی شده است. الگوی ساخت این معابد ساختاری سه گانه دارند: حیاط، تاالر ستون دار و اتاق های 

پالن به صورت مستطیل شکل است و از نوعی سلسله مراتب محوری تبعیت می نماید. تمامی فضاهای درونی در پس  جنبی. در این معابد

 نمای دیواری نسبتاً بلند محصور می شدند. عنصر شاخص این بناها، سردر حجیمی است که بر روی محور طولی معبد ساخته شده است.

 گفته سردر یا مدخل آنها به و گرفته قرار دروازه طرف دو در بارو دو مانند که اریب برهای با جسیم دیوار دو از است عبارت معابد بیرونی

 شده طرح ای، ذوزنقه و دار زاویه صورت به نیل رود با هماهنگی برای معبد این حیاط .گردند می متصل داخلی حیاط به که شود می

 " االقداس قدس "ستبر سرایی چون و شده واقع یکدیگر روی متقارن که ها نمازخانه و تاالرها رشته یک از است عبارت معبد بنای .است

 .است داده جای خود پناه در چهارگوشه در چهارستون با ست اتاقی که

 Karnak کرناک معابد

 این ستوندار تاالر در .است رواقدار حیاط و ستوندار بزرگ،تاالر دارای حجم .است مصری دار سردر معابد بزرگترین این معبد از

 ساختمان اصلی ارکان که ستونها روی (.ای زنگوله)ای کاسه و ای غنچه :دارد وجود سرستون نوع دو با هایی ستون معبد

 .است شده نقش مختلف مضامین با افقی نوارهای صورت به ها ستون بدنه و است گرفته صورت العاده فوق تزیینات تاالرند

 بخش سقف نتیجه در و هستند کناری از بلندتر میانی های ستون.  دارد قطر متر 5.1 باال در و متر 20 معبد های ستون ارتفاع

  .پنجره ودارای است بلندتر مرکزی
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 خالصه معماری مصر

 این از. دهند نشان را مرگ از بعد حیات تداوم که کند می اقتضا نمادین صورت قالب در سرمدی نظمی ارائه به میل و مصر معماری

 با ای واحه چون معبد، که خواستند می اشکارا مصریان. است بوده باستان مصر در بنا اصلی نوع معبد، و( ابدیت سراهای) مقبره که روست

 امر این کنیم، بررسی را معابد این( Pylon) برجی دو شکوهمند اگردروازه. باشد مصری جهان مستقیم بیان گوشه، راست و محوری نظم

 برج، دو بین در، این فراز بر. آنهاست میان در بلند دری و کج دیواره با حجیم برج دو از متشکل برجی دو دروازه. شد خواهد تر آشکار نیز

 می طلوع در سر نیمه دو بین از خورشید معبد، درون از ساختند، می شرق به رو عموماً را معابد که آنجا از. دارد قرار خورشید از تصویری

 .کرد می طلوع آنجا از فرعون، مظهرش و خورشید، رخشان خدای که مینمود آسمان دروازه چون "در" و کرد

  .محور یا معبر گوشه، راست نظم ماندگار، حجم محصور، واحه: کنند می ارائه را اصلی نیت چهار از ترکیبی مصری بناهای کل، در

 را ساختمان در تراش سنگ از استفاده ایمحوتب ها بعد و بودند سبک مصالح دیگر و ونی وچوب ازخشت ابتدا در مصر بناهای مصالح -

 ..کرد مرسوم

 خشتی دیوار میان در که ست تیرچوبی یا نی دسته از یادگاری همه اینها و شدند می کارگذاشته جرز درون مختلف انواع به پاها پیل -

 .گذاشتند می استحکام افزایش برای

 از ها یونانی و است سفلی مصر معروف های ستون از پاپیروس ستون -

 تکامل را مصری های ستون ها یونانی و گرفتند اقتباس مصری ستونهای

 .بخشیدند

 .کردند می استفاده ندرت به ولی دانستند می را زنی طاق روش ها مصری -

 فضا به تا است وجرم فرم به توجه و است جرمی معماری مصری، معماری-

 .سازی

 .بردند وعمودی افقی ستون از را استفاده نهایت مصری معماران -

 و  جسیم های سردر دارای که هستند مصری بناهای از دار در سر معابد -

 شد می تعبیه برجسته و شده کاری کنده نقوش آنها روی بر که بودند عظیم

 کرنک در خنوس معبد آن های نمونه از. داشتند پرچم نصب برای جایی و

 .است

 .                                                    است ای مصطبه یا ای مقبره معماری مصر معماری -

 زیارتگاه) زوسر ای پله پله هرم مصر پادشاهی عظیم مقبره نخستین -

 (.معبد نه و مقبره درمانی

 .است ای صخره مقابر میانه پادشاهی بازمانده بارزترین -

 بازماندهی بارزترین  و است معبد جدید پادشاهی بازمانده بارزترین -

 است. اهرام کهن پادشاهی
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 هندفصل چهارم            

 جایگاه هند از منظر جغرافیا

 که است آسیا جنوب در کشوری (گَنَرَاجْیَه بْهَارَتْ: تلفظ ؛भारत गणराज्य: هندی) هند جمهوری رسمی نام با هندوستان یا هند

 از پاکستان؛ با باختری شمال از هندوستان. است نو دهلی آن پایتخت

 بنگالدش و برمه با خاوری شمال از و تبت؛ و نپال بوتان، چین، با شمال

 بنگال، خلیج با خاور از عرب، دریای با باختر از هند همچنین. است همسایه

 و تاریخ دارای هندوستان .دارد آبی مرز هند اقیانوس با نیز جنوب از و

. رسد می میالد از پیش سال 3000 به که است پرباری و کهن بسیار فرهنگ

 گوناگون و فراوان های فرهنگ و ها، آیین ها، زبان نژادها، سرزمین هندوستان

 دو بر عالوه. دارد وجود لهجه و گویش هزاران و زبان صدها هند در. باشد می

 اعالم رسمی زبان کشور این اساسی قانون در که انگلیسی و هندی زبان

 : موقعیت جغرافیایی هند.2تصویر شماره                             .دارند را رسمی زبان موقعیت ایالت چند یا یک در دیگر زبان 22. است شده

 های باران ترین سنگین تا بیابانی اقلیم از دائمی، های یخچال و برف تا گرمسیری گرمای از اقلیمی، اختالفات شدیدترین مناطق این در 

 (.572:1380)گاردنر؛.خورد می چشم به جهان، در ساالنه

 فرهنگ و تمدن هندی

 زبانی فرهنگی، نژادی، تنوع است، داده جای خود در را جهان جمعیت ششم یک به نزدیک و است دنیا پرجمعیت کشور دومین هند

 های دین و نژادی مختصات و.است بخشیده گوناگون اعتقادات میان آمیز مسالمت همزیستی از شگرف اندازی چشم کشور این به مذهبی

 شده مشتق سانسکریت از زبان که است، هندی زبان هند شمان در زبان ترین رایج. است متنوع سرزمین این جغرافیای مانند هند مردم

 (.572:1380گاردنر؛).دارد رواج هند مسلمانان میان در نیز اردو زبان است،

 سده دوازدهم، موزه گیمه، پاریس.: نقش برجسته رقص، معبد آنگکوروات، 1تصویر شماره 

واژه هندوستان که در بسیاری از کشورها از جمله هندوستان رواج دارد به معنای سرزمین هندوها است. همچنین نام هند ملهم از واژه 

ر اطراف بخش نخستین فرهنگ بزرگ هند در هزاره سوم قبل از میالد، د.(11:1310مهدوی نژاد؛)در زبا ن فارسی است. (Indiaایندوس )

 متمرکز شده بود.( Harappaوهاراپا ) (Mohenjo- daro)موهنجوداروعلیای دره سند ودر مناطق 

همراه با آریائی ها که بعد ها به شبه جزیره هند مهاجرت کردند،خمیر مایه تاریخ هند را تشکیل دادند. تهاجمات بعدی به  دراویدیاقوام 

این قسمت ازقاره آسیا جون حمله ترکها، مغولها و اروپائیان تنها اثر اندکی بر ترکیب نژادی هند گذاشت. آریائیها همراه با خصلت های 
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معروف است، بعدها از بطن این آئین، ادیان هندوئیسم،  1ودایی ئین را هم به این منطقه آوردند، که تحت عنوان آ جنگجوئی اعتقادات خود

  (.115:1375اعتضادی؛)پدید می آید.…جاینیسم، بودیسم و

 : آن تقسیمات و هند تمدن

 دراویدها دوران( 1

 م ق 700 تا م ق 1100 که ودائی دوره( 2

 برهمن دوره( 3

 م ق 100 تا 100 از که فلسفی عصر( 0

 میالدی 100 تا م ق 100 الهی مظاهر پیدایش بر عقیده و هندوئیزم احیاء( 1

 میالدی 15 قرن اسالمی دوره( 5

 .مسیحیت و استعمار دوره( 8

 خرد واندیشه هندی

که خدای خلقت است و پس از  برهمامعروف است. تثلیث هندیدر تفکر هندی آفرینش و بقای جهان متکی بر سه نیرویی است که به 

کارش تمام میشود. ویشنو محافظ کائنات است و شیوا خدای نابودی. در واقع ویشنو و ویشنو و  شیواخلقت هستی با آفرینش دو نیروی 

وی زمین شیوا تجلی همان نیروی منزه از صفات برهما هستند، که ناچار خود را قربانی میکنند، ویشنو در هر دوره اساطیری چند بار ر

 (.Dharama حقیقت از حفاظت برای میکند، پیدا عینی و خاکی تجلی

   .             : خدایان هندی1نمودار شماره                              : مراتب خدایان در اندیشه هندی.2نمودار شماره                                          

میکند، شیوا  متولداست و همانطور که اشاره شد، برهما خدایی است که  خدایان اسطوره ایملو از خالصه آنکه اندیشه و تفکر هندی م

.البته بر اساس اعتقاد به تناسخ در مذهب هندو، مرگ میمیرانداست و در نهایت شیوا خدای مرگ است و  نگهدارندهخدایی است که 

 (.: همان جا1375اعتضادی؛).عین زندگی و زندگی همان مرگ است

 نماد شناسی در هنر و معماری هند

 بشناسیم خوب آنرا باید که است اصلی هندی هنر در گرایی نماد و.است نماد و تمثیل و رمز زبان اساطیری زبان کهن ملل تمام میان در

 در آنها مهمترین به نوشته از قسمت این در. است گوناگون های پردازی رمز از سرشار هندی معماری و هنر.شد نائل هندی هنر فهم به تا

 .شد خواهد اشاره نیاز حد
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در غالب تمدنهای رودخانه ای نمادی قدسی بوده  لوتوساین گیاه نمادین و مقدس میباشد و ریشه در عقاید قبل از ودایی دارد. لوتوس:

.لوتوس همان فرمی است که در بودیسم و سایر مذاهب به هاله سر به آسمانو بین النهرین.لوتوس ریشه در آب دارد و  2است، مانند مصر

 ظاهر میشود. معماری اسالمیدر نقوش  شمسهسر قدیسین تبدیل میشود،و یا در نقش، 

پیش از هستی یافتن جهان بوده است، و در تالطم آن جهان پدیدار شده است، تجلی لوتوس هم  (:(Cosmic Waterآب کیهانی 

 ماد هستی است.در آب میباشد، لذا ن

)و دایره کاملمانداال نمادی مهم در هنر های تجسمی هند است، این نماد لفظی سانسکریت میباشد به معنای : Mandala))3مانداال 

همچنین مربع که آن هم درونگرا است(. مانداال در عرفان و مناسک مذهبی هندوها نقش مهمی دارد و دامنه آن تا تابودیسم، المائیسم و 

 یز میرسد.  ن ذن

 و تو پر )مجسمه گونه( که در آنجا تبدیل به معماری میشود. سه بعدیباشد از نقش و رنگ و یا  دو بعدیمیتواند  مانداال

بسیاری از معابد هند حتّی اگر دقیقاً یک مانداالی حجمی نباشد ولی طرحشان بر اساس مانداال و حتّی مناسک طرح افکنی آنها به روشی 

داال است. قدیمی ترین مانداال که برای مذبح )معبد( به کار رفته است، مجموعه ای از مربع هاست که به شکل یک شاهین مبتنی بر مان

است.طراحی معبد بر اساس چنین اندیشه ای متکی به یک دانش قدسی نجومی، البته بر مبنای اساطیری آن است تا بتوانند نقشه هستی 

که به نوعی یک نقشه کیهانی است؛  نقشه هستیین کار هم باید آدم های مقدس باشند.بنابراین را ترسیم کنند، همچنین کنندگان ا

 .(Cosmogramمانداال را به عنوان یک کیهان نگاشت 

ا معماری هند به شمار میرود، الگویی که فرم و محتوا ر الگو های کهنخالصه آنکه مانداال از .(150:1375اعتضادی؛)نیز میتواند معرفی کند.

 توأمان نشانه رفته.

 نمادهای تشکیل دهنده مانداال:

 : نماد آسماندایره

 : نماد زمینمربع

 : نماد انسان صلیب

 : نماد چرخ هستی   سواستیکا

 .مانداال، مهمترین نماد در هنر هند: 9 شماره تصویر

 شروع دایره از معبد را تحت اثر خود قرار میدهد. مانداال احداثمعبد و  تعین جهتمعبد،  محوردر طرح افکنی معابد بر پایه مانداال، 

 به ها مربع این هرگاه. میکند تقسیم ها مربع از ای شبکه به آنرا میگیرد، قرار مربع داخل صلیب شکل زمانیکه و میرسد مربع به و میشود،

. است پروت -واستو مانداالی هندوان، مانداالدرنزد مهمترین .آید می وجود به اماندال انواع شوند، تقسیم های کوچکتر مربع

                                                                                                                 (.  151:1375اعتضادی؛.)

 معماری هند

گذارمواجه میشویم، که دراین بخش از نوشته به تحلیل تاریخی آن در بررسی تاریخی سیر تحول و تطّور معماری هند با شش دوره تاثیر 

 ها میپردازیم.

 دوره اوّل: معماری باستانی هند )موهنجودارو و هاراپا(
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 شهر های ویرانه. است موهنجودارو بقایای آنها، ی جمله از که دارد وجود باستان هند دوران معماری از بقایایی و آثار پاکستان کشور در

 پیش سال 1000 از که تمدنی عظمت بر است بالمنازعی شاهد باستانی اثر این. است واقع کراچی شمال کیلومتری 000 در موهنجودارو،

 طرح سبب به نام این و است «بنز عصر مانهاتن» شده اطالق کهن شهر این بر که هایی نام از. شد شکوفا پاکستان سند ایالت ی دره در

  (.22:1350نقوی؛).است داشته که است نظیری کم علمی و مدرن شهرسازی

 :نقشه ارگ موهنجودارو.0تصویرشماره                                      نقشه شهر و خیابان های موهنجودارو.: 0 شماره تصویر                     

 جهت در متر 12 از بیش پهنای به عریض بلواری و گردیده احداث هم بر عمود و شطرنجی صورت به شهر پایین قسمت های خیابان

 این در که مسکونی های ساختمان ارتباط و گردد می قطع غربی -شرقی فرعی های خیابان ی وسیله به که شده کشیده جنوبی -شمالی

در طرح ساختمان های مسکونی این شهر دو اصل مهم .(153:1371زارعی؛).شود می برقرار باریکی های کوچه ی وسیله به اند، قرارگرفته میان

میباشد که این مورد تا  مهندسی سیستم فاضالب. از دیگر شاخصه های مهم این منازل، امنیتو دوم  آسایشرعایت شده است، اول 

و نور و هوا از حیاط خلوت دوران یونان و رم بی سابقه بوده است. خانه ها را طوری ساخته اند که درها در گذر گاه های فرعی باز شود 

 حمامیاین شهر دارای بودن آنهاست.  دو طبقهآنهاست که حاکی از  ضخامت دیوارتأمین گردد. نکته مهم در ساخت این خانه ها 

 متر 10 تا 8 از مصنوعی ای تپّه روی بر که است بزرگ

 شهر این در مهم بنای سومین. است شده ساخته ارتفاع

 آن داخل در که ستون 20 بر مشتمل است بزرگ سالنی

 به سالن این میرود احتمال دارد، قرار کوچکی خلوت حیاط

 زارعی؛). است گرفته می قرار استفاده مورد مرکزی دفتر عنوان

 (.جا همان:1371

 .       موهنجودارو خانه ها و حمام بزرگ به ترتیب از راست به چپ نقشه : 7 شماره تصویر                     

 به طور خالصه شاهکارهای تمدن موهنجودارو را میتوان به صورت زیر معرفی کرد: 

 .آجرسازی  استاندارد زمینه در پیشرفت

 براساس اصول فنی و استاندارد. مهندسی شبکه فاضالب

 و اندازه یکسان. نقشهخانه هایی بر اساس 

 (.18:1310نژاد؛ مهدوی)با توجه به وضع ساختمان های موهنجودارو. عدالت اجتماعیبرقراری 
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در دوره ی ترقی بوده است و با سومر و بابل  موهنجودارونخستین هرم بزرگ را ساخت، خوفو، زمانی که ویل دورانتبر وفق روایتی از 

 ستند،که ه بناهای یادبودهر دو تمدن موهنجودارو و هاراپا دارای  .(018:1380ویل دورانت؛) روابط بازرگانی، مذهبی و هنری داشته است.

عمومی و معابد خدایان  انبارغلهدر ارگ شهر واقع شده و گمان برآن است که برای 

آجر محلی به کار میرفته است. مصالح ساختمان های مهم تمدن های یاد شده 

 است، که این آجر ها در الگو های ردیفی دقیقی چیده شده اند. پخته

 بودایی هند معماری: دوم دوره

بوده است، آئین بودا  آئین بوداییدر سده ششم قبل از میالد یکی از ادیان مهم هند 

 تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ و هنر هند به طور کلی از قرن سوم پیش ازمیالد تا سده

داشت. هنر های بسیاری از کشور های آسیائی از آئین بودای هندی  میالدی هفتم

 بودا، معماری هندی به تدریج از زیر  به آئین آشوکامشتق میشوند.پس از گرویدن 

 .       انبار غله هاراپا:  0 شماره تصویر                     

که تنها اثر باقی مانده از  سرستون بزرگینفوذ بیگانه بیرون آمد و از آن پس نمادهایش از این دین جدید نشأت گرفت.این انتقال، از 

به خوبی نمودار است. از معماری هندی پیش از بود، برپا شده  ارناتسستون کاخ آشوکایی است که در 

نمانده است، گویا بنا های هندی عصر ودایی از  آشوکا چیزی به جز خرابه های موهنجودارو بر جا 

برای مقاصد معماری استفاده کرد.  سنگاز  کسی بود که  اولینچوب بوده است، و احتماالً آشوکا 

 (.158:1371زارعی؛)

بر فرهنگ هند داشته است؛ به گونه ای که بسیاری از در دوران آشوکا تأثیر زیادی هخامنشی فرهنگ و هنر 

نماد تقدس و نشان فرمانروایی  شیردر دوران آشوکا  دانست.  زرتشتگفته های آشوکا را میتوان ملهم از 

است، همان چیزی که به نظر میرسد ریشه در فرهنگ  ساراناتسر ستون  0هندنشان ملّی ایرانی دارد. 

میباشد که از کهن الگو های هندی محسوب میشود،  سارانات سر ستونی است با سه پیکره ی شیر و نگاره

 .نشان ملّی هند:  0 شماره تصویر                                                                             

 (.20:1310نژاد؛ مهدوی) الهام گرفته شده اند. تخت جمشیدچهار جانور، که به نظر میرسد از نگاره های 

اشاره کرد، که در این قسمت به بررسی هر  …و معابد غاری، ((Stupaاستوپا انواع  به معمار عصر بودا در هند میتوان آثار از میان

 کدام از آنها پرداخته شده است.

 معماری استوپا

بودایی به صورت کپه ای از خاک در سده دوم قبل از میالد بوده است،این بناها ابعاد عظیمی یافتند و  مقبره نمادیناصوالً یک  استوپا

 تو پرو  نیم کرهبه دستور آشوکا در سراسر هند صدها استوپا ساخته شد، که امروز تنها هشت نمونه از آن باقی است. این بناها احجامی 

 نگهداری می شد. خاکستر بودادر مرکز آنها مقداری از  بودند؛ که
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آن خود یک طرح مانداالیی بوده، که به دور محور کیهانی شکل میگیرد. اگر خاکستر در بطن این  پالن دایره ایفرم نیم کره استوپا و 

برای نگهداری خاکستر بودا، مقدس و استوپا باشد، گویی که جوهر آن پارسا عامل شکل گیری این عالم است. استوپا به عنوان محلی 

پرستیدنی بوده است. مؤمنان ضمن گردش به دور گنبد دعای خویش را نثار استوپا میکنند، بدون آنکه نیازی باشد به درون استوپا بروند. 

ز یک عملکرد دارد، به یعنی به واسطه خاکستری که درون استوپا نهفته است، کل آن تقدس میابد.استوپا مانند اکثر بناهای هندی بیش ا

 طور کلی کاربری استوپا را میتوان در: حفظ خاکستر مردگان مقدس،پرستش،نماد مرگ بودا و نشانی برای آئین بودا معرفی کنیم.
 (.182:1375اعتضادی؛)

احاطه شده  های سنگینرده است.این بنا نیم کره ای است عظیم که با  استوپای سا نچیو سالمترین استوپای بجا مانده ،  معروفترین

نام دارند، گذر از جهان مادی خارج به جهان معنوی را با تأکید نشان  ((Toranaتورانااست،چهار دروازه دارد، این دروازه ها که 

 میدهند، 

             .دروازه شرقی دهکده سانچی،نمای روبرو:  25 شماره تصویر                                         .استوپای سانچی:  3 شماره تصویر                                                          

 و به چهار سوی عالم نظر دارند.

که نماد بهشت  هارمیکاشکل وجود دارد به نام  فضایی مربعاست، در باالی این گنبد  متر 20ارتفاع گنبد آجری این استوپا از زمین   

 استوپای به میتوان بودایی مطرح استوپاهای دیگر ست ودر وسط آن یاستی یا دکل مزین شده با چند چتر به باال رفته است. ازخدایان ا

 .یادکرد استوپا ترین کهن عنوان به بارهوت از و استوپا ترین برجسته عنوان به امراواتی

هماهنگی میان مبانی نظری و طراحی معماری در هنر باستان است. خالصه آنکه استوپا یکی از زیبایی های معماری هند و نموداری از 

 (.157:1371زارعی؛) استوپاها در معماری هند ویژگی خاصی دارند و از جمله بناهای بسیارمهم و حائز اهمیت دین بودایی هستند.

 معماری معابد غاری: )چایتیاها(

معروفند. این  چایتااز دوران آشوکا به بعد برای زاهدانی که به غارها وکوهها پناه میبردند، پرستشگاههایی در دل کوه کنده میشد که به 

یا اتاقک زاهدان بودایی یا حجره های زندگی شاما ویهارا مجموعه های غاری معموالً در دل کوههایی در اطراف دره ها ساخته میشدند، و 

 یک چایتیا که معبد تاالر شکلی است که در انتهای آن یک استوپا قرار دارد.آنها و 

میالدی بنا نهاده شد.  برای معبد کارلی قلّه تپه ای  10ظریف ترین معبد غاری کنده کاری شده است.  این معبد در سال  کارلیچایتیای 
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 یکپارچه در مذبح  استوپایمترایجاد کردند. صحن مرکزی این معبد به یک  10متر و ارتفاع  37را خالی کرده و معبدی به طول تقریباً 

 مردان و وجود دارد، و در دو سوی صحن نیز ستونهای عظیمی با سر ستون های زنان غالم گردشمنتهی میشود که در پشت استوپا یک 

با  نوعی هندی چایتیای گفت میتوان اغماض کمی با (.182:1375اعتضادی؛). اند آورده پدید جانبی راهروی و شده گذاشته کار سوار فیل

 .است رومی سیلیکای

 غارهای آجانتا

  بیشتر که است مذهبی نقاشیهای از پر زیبا غار 30 دارای محل این. دارد قرار هندوستان جالگائون شهر کیلومتری 00 در آجانتا غارهای

این غارها جایگاه  .گردد می بر میالد از پیش قرن 2 به غارها این قدمت. باشد می بودا درباره آنها

خاص  هنر ترکیبیبودایی هستند، در واقع نمونه ای عالی از  نقاشی هایبزرگترین و با اهمیت ترین 

 اجتماع تاالرهای. برخی از این غارها دارای پیکر تراشیو نیمی  معماریمعابد هندی، نیمی 

 وسیعی هستند که سقف آنها کنده کاری و نقاشی شده است.

معبد از معابد بودایی  جالبترینشکلی دیگر از معماری بودایی هند میباشد، این برج  برج بوده گایا

 (.180:1371زارعی؛) ممتازی است. جناغیمیباشد که دارای طاقهای 

 .                                                                  آجانتا غار از نمای و نقشه:  29 شماره تصویر

 معابد هندو معماری: سوم دوره         

د در زمانیکه آئین بودا در اوج اقتدار بود، آئین هندو به تدریج قدرت الزم را برای شکستن آئین بودا فراهم آورد. هندوان بهترین دستاور

در سده ششم میالدی به دست آوردند. آثار این جزیره به شکلی ایجاد شده است که، درون قلّه ای را  فانتاجزیره الهنری خویش را در 

میان ردیف ستونهای سنگین به درون آن  از متر مربع می ساختند، مردم 300خاکبرداری کرده و یک تاالر ستون دار عظیم به وسعت 

 کی، شکلهای غول آسا شبیه سازی شده را میدیدند.خیره میشوند، تا آنکه بعد از مأنوس شدن با تاری

.                                                                  

 .                                                                                                                    ویشنو در دئوگریمعبد :  20 شماره تصویر                                             .               پرسپکتیوی از معبد موکت شوار:  20 شماره تصویر            

است؛ این معبد در اوائل دئوگیری در  معبد ویشنومعماران نوآور هندو، به ساختن نخستین نیایشگاه سنگی پرداختند، از مهمترین آنها 

 ه ششم میالدی در شمال هند ساخته شد.سد
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.یگانه شرطی که برای ساخت این معابد الزامی است، ساختن اقامتگاه خداستتاالری برای نیایش دسته جمعی نیست، بلکه  معبد هندو

ی آنکه معبد بتواند نامیده میشود. بنا بر اعتقاد هندوها، برا اتاقک شکماتاقکی برای تمثال یا نماد مورد پرستش است، این مکان مقدس 

 ساخته شوند. سنگین و سقفها دیوار جسیماز خدا محافظت کند باید 

 از نظر نقشه معماری معابد هندو ها یک مانداال، یا نمودار جادویی کیهان است، و ابعادش بر اساس واحدها یا پیرایه هایی تعیین میگردند

بوده است و پیکر  ممنوعمعابد نخستین هندو مانند ویشنو در دئوگیری، تزئینات که اشارت و رموز جادویی دارند.الزم به ذکر است که در 

 ساختمان به مثابه یک مکعب ساده است.

اشاره کرد، که احتماالً به  راتهاهامعبد کوچک و مستقل در  1از آثار معماری هندو در جنوب هندوستان میتوان به گروه بی نظیری از 

عظیمی که در آن منطقه پراکنده است، ساخته شده اند. از دیگر معابد هندوها، معبد  تکّه سنگهای عنوان مدلهای معماری، از برخی

 (.جا همان:1371 زارعی؛) میالدی است، اثری در خور تأمل و نگاه است.110در حدود  موکت شوار

 معابد آئین جین معماری: چهارم دوره

 12و  11به فن معماری عالقه و دلبستگی داشتند. معابد این آئین در سده های  جینهاآئین جین از آئینهای باستانی هند میباشد، 

معابد آن دوران است، این معابد تقلیدی از نقشه های معابد بودایی در ابتدا و بعد از آن معابد ویشنو و شیوا بود.  زیبا ترینمیالدی جزء 

 است. پیچیده، امّا از درون بسیار سادهاین معابد  نمای

، معبد ویمالمعبد بسیار مهم و حائز اهمیت ساختند، اول:  مونت آبوا در جینه

 شکلهای .در معماری این معابد، انتقال ازمعبد آدیناتا،و آخر: تیجپاالدوم: معبد 

مدور نیایشگاههای سبک بودایی به سبک برج دار هند قرون وسطی قابل مالحظه 

 است.

خالصه اینکه معماری کهن هند، تقوا و روح پرهیزگار خویش را نه فقط با شکوه و 

جالل معابد خود، بلکه؛ پرداختن به جزئیات بسیار دقیق و ظریف نشان میدهند. 

هرگاه دست بیگانه ای به معابد میرسید، آنرا ترک مینمودند چون تصّور 

ثنائی، معماری هند سراسر . جز چند نمونه کاخ استمیکردند که معبد آلوده شده

بود. مردم هند به خود زحمت نمیدادند که برای خودشان بناهای   در خدمت دین

 سایت پالن معبد جین در مونت آبو.:  27 شماره تصویر                (.جا همان:1371 زارعی؛) با شکوه بسازند، امّا هنر خود را وقف خدمت به خدایان میکردند.
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 چین فصل پنجم     

 جایگاه چین از منظر جغرافیا

 نفر میلیارد 1.3 از بیش با دنیا کشور ترین پرجمعیت ،(中华人民共和国: چینی به) چین خلق جمهوری رسمی نام با چین

 حدود با شود. چین می اداره حزبی تک نظام قالب در چین کمونیست حزب توسط شده واقع آسیا قاره شرق در که کشور این. است سکنه

 های آب احتساب بدون) خاکی وسعت نظر از دنیا بزرگ کشور دومین و دنیا وسیع کشور چهارمین یا سومین مربع کیلومتر میلیون 1.5

 و جنگلی های استپ دارد،از متنوعی طبیعی انداز چشم چین .است( داخلی

 های جنگل تا گرفته روسیهِ  سیبری و مغولستان به نزدیک شمالی هایی خشک بیابان

. برمه و الئوس ویتنام، به نزدیک جنوبی مرطوب های سرزمین در زیرگرمسیری

 آن طبیعی مرز شان تیان و هیمالیا های کوه رشته  و است ناهموار کشور غربی مناطق

 ارتفاع کم کشور این شرقی نواحی مقابل، در. کنند می ترسیم میانه آسیای و هند با را

 جنوب دریای با شرقی جنوب در کیلومترمربع 10.100 طول به ساحلی با و است

 و کره تایوان، دیگرش سوی در که است همسایه چین شرق دریای با شرق در و چین

 در بیشتهر آن ای جلگه نواحی در چین بخش حاصلخیزترین. اند گرفته قرار ژاپن           : موقعیت جغرافیایی چین.10تصویر شماره             

 .(171:1310زارعی؛). است آورده وجود به را آن جمعیت پر و مسکونی مناطق و گرفته قرار شرقی شمال

 فرهنگ و تمدن چینی

 ست جاری چین شمال دشت در که زرد رود خیز حاصل سواحل در که است تاریخ های تمدن ترین کهن از یکی باستان چین تمدن

 سلسله. اند داده تشکیل فقیر دهقانان را شهروندان بیشتر و است بوده طبقاتی ای جامعـــــه کهن روزگار از چین جامعه. شد  شکوفا

(  م. ق 221 تا1123)  جو دودمان دوره در. هن چین، جو، شانگ، هیا،:  از عبهههارتند ترتیب به چین(  امپراطوری)  پادشاهی های

 های دوره ترین درخشان از یکی.  شد تقسیم بزرگ داران زمین از زیادی شمار بین سیاسی قدرت و شد نهاده بنیاد چین در فئودالیسم

 چینی .آورد در آسیا فرهنگی و اقتصادی سیاسی، مرکز صورت به را کشهههور که بود ( میالدی 517 تا108)  تانگ سلسله ظههههور چین

     چین جای به را خود سرزمین و اند بوده ساکن خود سرزمین در ابتدا همان از که هستند نادری اقوام جمله از و بوده مغول نژاد از ها

چین و  مهمترین ویژگی تمدن چین قدمت آن نیست بلکه تداوم آن است. تکامل فرهنگی .اند نهاده نام آسمانها زیر یعنی ” هو ین تی“ 

آن مرهون دورافتادگی آن سرزمین در دنیای قدیم است و نیز وسعت و محدوده طبیعی قابل دفاع آن که در  در عدم انقطاع و بریدگی

 این ضعف از دیرباز جبران شده است. عامل دیگر در تداوم و فرهنگ چین سنت  دیوار چیننقاط ضعیف سوق الجیشی با احداث 

 نقشه جاده ابریشم.: 10 شماره تصویر

 همه از مهمتر و دامپروری شکار، ماهیگیری،. (118:1375اعتضادی؛). است چینی حکومتگران توسط پیشینیان تاریخ شنگار و کتابت پسندیده

 استحکامی از چینی فرهنگ. است بوده سری کار یک قرنها و دارد کهنی بسیار سابقه چین در کشی ابریشم و ابریشم کرم پرورش



 [معماری جهان در گذر زمان] تألیف و تدوین: مجتبی مهرعلی

 

 مرکز معماری ایران 33

 

 چیزها بسیار چین: نویسد می چین فرهنگ درباره 8نهرو. است کرده نمی وارد آن به خللی چین بر بیگانگان تسلط که است بوده برخوردار

 (.118:1375اعتضادی؛).است داده سازش خود الگوهای با را آنها که است بوده خود بر متّکی و نیرومند چندان امّا است، آموخته هند از

 ادیان چینی

. بود 10بودایی و ، (تائوئی) 1دائوئی ،7کنفوسیوسی های اندیشه آنها مهمتهههرین که داشت رواج گوناگونی های فلسفه و ادیان چین در

 انسهههانی محبت و مهر و عواطف یعنی ذن بنیان بر او فلسفهههه. بود احترام و نظم و وفاداری مبلغ ( م.ق 111– 008)  کنفوسیههوس

 (.21:1377احمدی شلمانی؛). داشت ارجمند جایگاهی کنفوسیوس اندیشه در گذشتگان و ابا به عشق. داشت قرار

 و تام طههههور به باید و است کاینات از جزئی حقیقت در انسههان او عقیده به. بود تائوئیسم بنیانگذار(  م. ق شش قرن)  الئوزی     

  نماد. است مذکر نیروی یانگ و مؤنث نیروی یین. است”  یانگ “ و”  یین“  اصول تابع کاینات. باشد همنهههوا و همساز آن با تمام

 .نمادیین و یانگ: 10 شماره تصویر                                           .                     تندیس کنفسیوس: 17 شماره تصویر                       

  از بود، بازرگانی راهی کههههه ابریشم جاده طریق از میالدی دوم قرن حدود در بودایی آئین. است یانگ و یین اتحاد بیانگر دائوئیسم

 (. 172:1310زارعی؛). است بودایی آیین به مربوط چین معابد معماری از بخشی. رسید چین به هند

نیز خیلی زود و از همان زمان  اسالمکه در غرب رافضی و بدعت گزار شمرده میشودند به چین بردند،  نسطوریرا فرقه  مسیحیت

 (.123:1375اعتضادی؛) به چین وارد شد. )ص(حضرت رسول

 ادوار تاریخی و سلسله های چینی

 در زیر دوران جریان ساز تاریخ چین به ترتیب توالی زمانی آورده شده است.

 پیش از میالد، منشأ آن مردمی بودند که از غرب آسیا به شرق آمدند. 1500؛ شانگسلسله   اوّل:

 از میالد، دودمان جو در اثر یک انقالب دهقانی پدید آمد. پیش 218تا  1027؛ جودودمان   دوّم:

 میالدی. 220پیش از میالد تا  205؛ هانسلسله  سوم:



 [معماری جهان در گذر زمان] تألیف و تدوین: مجتبی مهرعلی

 

 مرکز معماری ایران 30

 

ساله تانگ به  300دوره های تاریخی چین میباشد. در عصر  درخشان ترینمیالدی، این سلسله از  108تا  517؛ تانگسلسله چهارم: 

ملّتهای دیگر آسیایی، در زمینه فرهنگ و هنر چین، به خصوص ادبیات آثار بزرگی به وجود آمد فراوان و نیز آشنایی بیشتر با  سبب ثروت

 (.15:1375سابقی؛) و نقّاشی با الهام از آئین بودا شکل گرفت.

 مارکوپولو. نمود خویش پایتخت را آنجا خان قوبیالی. کردند تصرف را پکن شهر و چین دیوار از عبهور ضمن میالدی 13 قرن در مغوالن

 چین. شد نابود چین، ملی حزب تانگ، کومین رهبری به چین جمهوری تشکیل با 1111 در .نمود دیدن مغوالن زمان در کشور این از هم

 تقسیم عمده سیاسی اردوگاه دو به را کشور که بود ور غوطه داخلی های جنگ و اختالفات از دریایی در میالدی بیستم سده اول نیمه در

 (.171:1310زارعی؛).ها کمونیست و تانگ کومین بود؛ کرده

 خرد و اندیشه چینی

برای همه آنها: تپه ها، درختان، صخره ها، رودخانه ها، خورشید، ماه،  روح یا احترام به آنچه در طبیعت وجود دارد، و قائل شدن آنیمیزم

بر اعتقاد چینیان در زندگی بشر نقش دارند. عناصر طبیعت بیان کننده نظم ابدی کیهان و به عنوان ارواحی که  ارواح بنا. این  …باد و 

چینی پدید  شهرسازیو  معماریسیکل زندگی را تضمین میکنند محترم شمرده میشوند. احترام به نظم جهان هستی نمادهایی را در 

 (.127:1375اعتضادی؛)یهان و هستی تضمین کننده آرامش انسان شمرده می شدند.آورد، که به مثابه الگویی خاکی و زمینی از ک

 معماری چین

 فراوان تنهوع و گستردگی از آن هنرهههههای سایر همانند نیز چین معماری 

 کم مصالح از استفاده علت به گاه آنهههان معماری آثار چند هر است، برخوردار

 حقیقت این گویای باقیمانده، آثار این از آنچهههه ولیکن اند، رفته بین از دوام

 باستان ایران و النههههرین بین و مصر معماریهای حد در چین آثار که است

(  بودایی الئوتسه، کنفوسیوسی،)  معابد شامل چین معماری کلی طور به. است

 صخره معابد و آرامگاهها ،دیرها و خانه ،چین بزرگ دیوار ،قصر ،11پاگودا

 (.171:1310) زارعی؛.است (غارها ) ای

 

 معماری پاگودا نشانی از چین. : 10 شماره تصویر

 

 شاخصه های معماری چین

 سازماندهی فضایی -2

مردم  زیبایی شناختی: نیازهای دوّمو  روزمره: نیازهای اوّلچینی مبتنی بر دو مورد است،  معماری کالسیکسازماندهی فضایی در 

؛ ایده (Jian)12جیاندر شکل دادن به فضاهای درونی و بیرونی استفاد ه می شده است به نام  های استانداردواحد چین. در چین از 

، به عنوان یک واحد استاندارد است، که قابلیت توسعه و تکرار برای شکل دادن به یک (Bay Room )اصلی مبتنی بر کاربرد جیان یا 

یا فضای مسطتیل شکل است که به وسیله دیوارها یا ستونها که آن را از اتاقها  یک اتاقبنای منفرد یا مجتمع ساختمانی را دارد، جیان 

میتواند در امتداد محورافقی یا عمودی گسترش یافته و به یک  جیان. دارد 5×3یا فضاهای مجاور جدا میکنند تعریف میشود و ابعاد 
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منتهی میشود، بنا به تعبیری  مجموعهیک  بهآغاز و  سلولچینی از یک  معماری در فضایی تبدیل شود.  سازماندهی (Ting)تاالر

 سیری است از جهان اصغر تا جهان اکبر.

 طراحی محوری -1

همراه است، و بر خالف غربی ها تمام ساختمان های یک  قائم الزاویهو طراحی متقارن ا نمایش تصوّر چینیها از کیهان وجهان ب

ترکیب بندی سازمان میدهند و تاالر ها به وسیله حیاط ها از یکدیگر جدا می شوند. در یک  محور طولیمجموعه را در امتداد یک 

برده شود که عمدتاً در باغسازی و محوطه سازی با آن مواجه هستیم. در گاهی یک محور ممکن است از بین برود، یا به صورت نیمه بکار 

 طراحی محوری واحدهای ساختمانی چینی سه نوع تنظیم وجود دارد:

قرار دارد، و تاالر های دیگر در چپ وراست یا عقب و جلو آن قرار میگیرد، در نتیجه یک یا دو  مرکز محوراصلیساختمان اصلی در  الف:

 ظاهر میشود. بینعل اسحیاط 

و یادمانی، به کار رفته است و بر اساس محورهای عمود بر هم  پرشکوه؛ طراحی خاصی که در رابطه با بنا های مرکز گراطراحی  ب:

 شکل میگیرد. 

 انجام توسعه در دوجهتو توسعه موازی ، محورقائم، این توسعه در سه روش، توسعه درامتداد طولی توسعه در امتداد محوراصلی ج:

 .میشود

 سلسله مراتب -9

درمعماری چینی متفاوت با معماری غربی است؛ در معماری چینی زمانی که شخص وارد دروازه اصلی می شود و قدم به حیاط  تضاد

است مالحضه کند.  پر و خالیمیگذارد، یک فضای حدفاصل را در نظر دارد، شخص میتواند کل مجموعه را که مرکّب از فضاهای 

 رازیک تاالر به طرف حیاط و سپس از حیاط به سوی تاالر دیگر، انسان مجموعه ای از سلسله مراتب فضایی را تجربه میکند.درعبو

 حیاط -0

دارد. انزوای حیاط که کامالً جدا از دنیای خارج است، یکی  درونگرادیوارها یا ساختمان های اطرافش، یک کیفیت ویژه  حیاط محصوربا

را شکل میدهد، یک فضای  معماری چینی است که در معماری غرب نمونه ای ندارد. این مجموعه یک حیاط کوچک دیگر از ویژگی های

 نسیمچینی مورد تأکید قرار میگیرد تا بتوان در یک مجموعه ساختمانی با  Feng shui13خصوصی برای ساکنان آن که با سنت 

 تمرکز داشته باشیم.

ا میکند. همه ساختمانهای یک طبقه چه بزرگ و چه کوچک به روشی منظم اطراف ساختمان پید چهر گوشحیاط معموالً یک شکل 

 شکل میگیرند.

 Feng shui جهت گیری و  -0

محوطه است قرار دارد. به تدریج که به  انتهایترین قسمت که  شمالیدر نقشه های ساختمانی چینی، مهمترین ساختمان همیشه در 

یم ابعاد و ارتفاع های ساختمانها افزایش میابند. و حیاط نیز به تناسب بزرگترمیشود تا اینکه به نقطه اوج این ساختمان اصلی نزدیک میشو

 طرح میرسیم.
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دارند، زیرا چین در نیمکره شمالی و آب وهوای غالب قسمتهای آن در زمستان سرد و در تابستان  رو به جنوبساختمانهای چینی عموماً 

، باد و آفتاب مناسب برای حیاط ها و تاالرها و یک محیط اقلیمی جنوب شرقییا  جنوبنها به سمت گرم است. جهت دادن ساختما

یعنی باد و آب ملهم میشود. برطبق این فلسفه نه تنها   Feng shuiمناسب را فراهم میآورد. ایده جهت دادن ساختمانهای از فلسفه 

 نیز رو به جنوب ساخته میشوند. مقابرو  شهرهاساختمانها رو به جنوب دارند، بلکه 

Feng shui  است، زیرا که مردم باید در یک محیط هماهنگ زندگی و کار کنند یک اصل  محیط اطرفشساختمان با  تطابقهنر

 (.100-131: صص1375اعتضادی؛) تقریباً جهانی.

 الگوها و استعاره ها در معماری چین

 :از عبارتندممنوعه ین و به ویژه مجموعه کاخ ها و بناهای مهمترین استعاره های به کار رفته در معماری چ

 زرد است. 10است، از این رو بام اغلب کاخهای موجود در شهر ممنوعه امپراتورنماد  زردرنگ استعاره در رنگها:  -2

 

 ((Forbidden City Beijing Shenwumen Gate .رنگ در شهر ممنوعه:  13 شماره تصویر

در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.  سه به سهتمام سالنهای اصلی چه در بخش بیرونی و چه در بخش داخلی،  اعداد مقدّس: -2

است.  زمیندر کنار یکدیگر قرار گرفته اند. عددی که در اندیشه های چینی نماد  کانساختمانهای اقامتی در قالب شش تایی به فرم 

 .است نحس ها چینی نزد در زوج عدد چون است فرد آنهها طبقات تعداد که اند طبقه پاگودا ها چند

مجموعه ای از مجسمه ها طراحی شده اند، که توسط مردی سوار بر سیمرغ  برآمدگی سقف هابر روی  نمادها و کهن الگوها: -3

 (.00:1310مهدوی نژاد؛)هدایت میشوند.و اژدهای سلطنتی به دنبال این مرد سوار بر سیمرغ در حرکت است.

 در هنر و معماری چینمفهوم 

 .دارد وجود هنرمند ذهن پس است. این شاخصه زبان اشاره ای است درباره آنچه سمبلیزمهنر چینی نوعی  -1

 بخش ذاتی از فرهنگ کهن چینی است.  نماد گرائی -2

 ترند. پیچیدهتری برای درک مفاهیم نمادین دارند و برخی  واژگان روشنبرخی ساختمانها  -3
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و  روحی، جنبه های منفردمفاهیم عمیق تر مذهبی را تصّور میکند. فی المثل، یک ساختمان Feng shui و جهت گیری -0

 (.102:1375اعتضادی؛)دارد. محتوای فلسفیتأکید بر  باغ چینیچینی را مشخص میکند و  معنوی

 ( جنوبی و شمالی)  چینی معماری های سبک

 معموال سبک دو این. کرد مشاهده را چینی معمهههاری مشخص سبک دو توان می معبدها و پاگوداهههها از اعم مذهبی ساختمانهای در

 و بامها لبه تزئینـات مقدار و سقف شیب انحنای: از عبارتنهههد سبک دو این میان عمده تفاوت. شود می خوانده جنوبی و شمالی

 متمایل باال طرف به گاو شاخ مثل آنها، های گوشه که اند کرده پیدا انحنها ای اندازه به سقفها ،جنوبی سبک در. آنهاست آمدگی پیش

 . شود می

 

 الگوی سبک جنوبی برای معماری چین.: 95شماره تصویر

 و ممنوعه شهر شکوه با عمارات در را معماری نوع این های نمونه بهتههرین که زیرا نامند، می قصـــری سبک غالبا را شمالی سبک 

 شبیه چادر سقف و شیب به و است نرم بام انحنای قصههری، سبک در. دید تههوان می منچو و منگ های سلسله خاقانهای آرامگاههای

 (.31:1310مهدوی نژاد؛). شود می دیده بامها های گوشه در فقط مجسمه. است محدودتر و کمتر نیز تزئینات است، شده

 

 .سمت راست خانه جنوبی، سمت چپ شمالی(تفاوت سقف در سبک شمالی و جنوبی) تصویر : 92شماره تصویر

 مصالح در معماری چینی

بوده است. چوب به عنوان مادّه  قابل دسترسو  فراوانساخته میشده است، چوب مصالحی  چوبمعماری کالسیک چینی عمدتاً از 

. چینیان  …در حمل و نقل و  ساختمانی امتیازاتی داشت مثل: سبکی، سهل الوصول، سهولت در کار کردن، ساده در استاندارد کردن،

و احساس  قابل انعطاف، پالن آزاد و دهانه های بزرگترامتیازات معماری چوبی را درک کرده بودند از مهمترین مزایای این سیستم: 

 (.107:1375اعتضادی؛)چوب است. گرمی
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 خانه های چینی

 از. اند پوشانده درختان برگ و شاخ با را آن روی و اند شده ساخته دایره صورت به که هستند گودالهایی چینی سکونتگاههای اولین 

 مانع“  توسط داخل در اصلی مدخل. است چین در موجههههود های سبک شبیه کامال هان دوره گلی خانه های نمونهههه تزئینی نظر

 چینی، عقاید اساس بر. است پنهههههان نظر از خانه داخل از حیاط طوریکه به شود، می حفاظت(  مدخل مقابل در دیواری)  ” ارواح

 .شدند می خانه داخل به آنها ورود مانع مدخل مقابل در دیوارها این و کردند می حرکت مستقیم خط در پلید ارواح و شیاطین

 

 نمونه های ابتدایی از خانه های گودالی چین.: 91شماره تصویر

 ساختمانههههها این ضروری اجزای. دارد شباهت پیش سال هزار در خویش اولیه نمونه به دقیقا چین امروز خانه معماری ساختمان 

 چوبی، ستونهههای و نگاهدارنده شبکه یک روی بر آمده، بر قرنیزهای با تیز نوک بــــام یک زیر گوشه چهار تاالر یک: از عبارتند

 چهارچوب در چین معماری. باشند می کننده جدا های تیغه و ها پرده حکم در بلکه ندارند سقف از نگاههداری در نقشی هیچ دیوارها که

 است توجّه جالب. بود آن تزئینات تابع غالباً ساختمان کارایی. کند می متمرکز ساختمــان نمای بر را توجّهش محهدود، فرمول این

 آن جنس دارد، اهمیت بسیهار بام چینی منازل یا معابد در. است بوده جنـــوبی ـ شمالی ساختمانها همه جهت قرن چند طی در که

 (.175:1310زارعی؛) .است آبی یا سرخ ارغهههوانی، سبز، گرنه و زرد افکند سایه سلطنتی سریرهای بر اگر و است کاشی و آجر از

 .پرسپکتیو هایی از خانه های هان: 90شماره تصویر                                          .خانه ی از گل و رس مربوط به دوره هان نمونه: 99شماره تصویر                                 

 چینی معابد

 به توجه با چین کشور در مانده جای به معابد مجموعه. برخوردارند خاصّی جایگاه و اهمّیت از پرستشگاهههها کشوری هر معماری در 

 : از عبارتند معابد این که. باشند می متنوع بسیههار آن در قبول مورد ادیان تنوع و تعدد

 با و شده کشیده پیچ در پیچ های سرازیر بر معموال که شود، می منتهی زیادی بسیار طبیعی راههــای معابد این به: بودایی معابد -2

 انگیزی کراهت های پیکره مدخلهها، برخی در شیطان رهانیدن بهرای. است گردیده مشخص “ لوش پای“  بنام ای آراسته های دروازه
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 یک روی از را بودایی و تائویی معابد چون نیاورد، بوجود چینی معابد طههرح در مهمی تغییر ظاهراً بودایی آئین رواج. است شده گذاشته

 سازی، حیاط ترتیب. کردند می آماده مذهبی مقـــاصد برای را آن و بود چینیان خانه نقشه همهههههان واقع در که ساختند می نقشهه

 در داشت، بودا یا خدایان پرستش به اختصههاص جلو حیاطهای در واقع تاالرهای. بود مسکونی های خانه شبیه مجهاور، تاالرهای با

 شیهههروانی سقف. است سنگ و چهوب بودایی معابد مصالح عمده. بود راهبان اقامت محل معبد پشت در مسکونی نقاط که صهههورتی

 هنر نظههر از که دارد قرار کشتی شکل به بنایی سقف روی معهههابد بیشتر در. است شده ساخته چوبی یا سفهههالی پوشش از و است

 قرمز رنگ بنا مجموعه بر مسلط رنگ معبد در. است کههاری پر دارای تزئینات بناها این سقف کلی طهههههور به و است سمبلیک بودایی

 . است

 .نقشه معبد آسمان: 97شماره تصویر                                           .   نمایی از معبد آسمان: 90شماره تصویر                 

 شده داده اختصاص کشور آن رسمهههی و ملی دین به پکن در که است آنهایی چینی معهههههابد دالویزترین : کنفوسیوسی معابد -1

 حالت نمودار بیشتر معبد خود ولی شده، کاری کنههده بسیار ظرافت با که است باشکوهی طاقههههای دارای کنفوسیوس معبد. است

 که سیمرغ و اژدها از ای پیکره ستون صهههورت به غالبا و است سنگی و چوبی معابد، ستونههای کلی طور به. هنههههری تا دارد فلسفی

 (.1378:1310زارعی؛) .است شده داده قرار معبد مدخل روبروی در

معبدی تائوئیستی است.مراسم عبادی دراین معبد با هدف تقاضای رونق در محصول بوده است. بعد ها : معبد آسمان  معابد تائوئیستی

 (.37:1310نژاد؛ مهدوی).در قرن شانزدهم سه معبد به نامهای معبد خورشید در شرق، معبد ماه در غرب و معبد زمین در شمال پکن ساخته شد

  پاگودا 

 آسیا خاوری کشورهای دیگر و ژاپن کره، چین، ویتنام، در که ها سازه این. وار رده و چندال هایی بام با گویند می برج ای گونه به پاگودا 

 نوین پاگوداهای. دارند کاربرد بوداگرایی برای پاگوداها برخی همچنین. است بوده تائوئیسم پیروان برای نیایشگاهی بن در برپاست

 چتری بناهای این. اند باستان هندی استوپاهای یافته تکامل

 عدد چون است فرد آنهها طبقات تعداد که اند طبقه چند شکل،

 از پاگودا. است نحس ها چینی نزد همانطور که اشاره شد، در زوج

 به چتر هر. است گردان و مارپیچی های پله دارای درون

 ایوانها این در حکومتی ماموران که شود می ختم گردی ایهههوان

  این کارکرد دومین کردند، می بررسی را را مملکتی مسائل

 .چینی پاگودای از پالنی و مقطع: 90شماره تصویر.                             
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 روستهههاها در بیشتر که بناها این است، شده تبدیل کشورچین نماد به که است بودایی معماری و سازی ساختمان از نوعی پاگودا

 نقشه جهههای به چینیها که تفاوت این با اند، شده تقلید هندی استوپای از و رسند می نظر به نقاط آن طبیعی جزء و اند شده برافراشته

. انباشتند می یکدیگر روی متر35 حداکثر ارتفاع تا را طبقات و دادند می ترجیح را ضلعی هشت یا شش ،چهار نقشه گرد،

 (.178:1310زارعی؛)

  دیوارچین

 قدیم در نظامی تدافعی مهندسی بزرگترین و ترین طوالنی ساخت زمان لحاظ به جهان در (中国的长城: چینی به) چین دیوار

 رویت قابل فضا از که است انسانی پدیده تنها دیوار این که ادعا این.شد ثبت "جهانی میراث فهرست" در 1178 سال اثر این. است

 این. برجاست پا امروز به تا که است چین دیوار ها چینی آثار مهمترین.دارد جا عوام باور در هنوز ولی است شده تکذیب بارها باشد، می

 عرض است، متر 1/8 الی 8 دیههوار ارتفاع و کیلومتر 7055 آن طول که دارد امتهههداد غرب شمال سمت به چین شرق شمال از دیوار

 دروازه چهار دارای دیوار. است گردیده تعبیه بزرگ دیوار در بانی دیده برجهای متر چند هر فاصلههه به است، متر 1/8 حدودا هم دیوار

 این. بود ” چین سلسله بنیانگذار“  خاقههان ” دی هوانگ شی“  دیوار این سازنده است، سنگ و آجر از دیوار این مصالح است، بزرگ

 دیوارهای صورت به م.ق 0 قرن از دیوار این. است بوده ” هونها“  نام به پوست زرد بیابانگرد اقوام هجهههوم از چین حفاظت جهت دیوار

 مصالح از و شد متصل یکدیگر به مجههزا دیوارهای این دی، هوانگ شی امپراطوری زمان در ولی است داشته وجود گل و چینه از بریده

 ازهزاران پس اثر این.  است چین باستان دوره در چینی میلیونها زحمت و رنج و درایت تجسم چین دیوار .کرد استفاده ان در آجر و سنگ

 . است چین ملیت روحیه سمبل و فناناپذیر دلربایی دارای و نرفته بین از سال

 

 .تصاویری از دیوار چین: 90شماره تصویر

 ساختمانهای که باشد دلیل این به شاید است، شده نوشته مطلبی یا گفته سخنی کمتر ،چین معماری درباره که است ذکر به الزم

 است، نشده چشمگیر تحوالت دستخهههوش گذشته های سده در چین معماری سبک یا اند مانده جای بر گذشته روزگاران از انهههدکی

 . دارد شباهت پیش سال هزار در خویش اولیه نمونه به دقیقههههاً امروز چین در ساختمان

 .چین دیوار موقعیتنقشه : 93شماره تصویر     
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 اصول طراحی شهری در چین

 ساخته میشدند. تبع قصر هاشهرها به  -1

 طراحی شده خیابانها. شبکه منظم -2

 .بلوکهای شهری -3

 حصاروخندق به علّت جنگلهای داخلی و مفهوم نمادین امنیت. -0

 دارند.دروازه ها در امتداد خیابانهای اصلی به طرف روستاهای بیرون شهر قرار  -1

 تبیین شده است. دکترین کنفسیوساصل طراحی شهری بر اساس  -5

 در هر جهت. سه دروازه -8

 (.101:1375اعتضادی؛)  که عبور میکنند. گاریها و ارّابه هاعرض خیابانها بر طبق  -7

 شهر ممنوعه

 از یکی و است چین کشور پایتخت ،پکن منطقه در قدیمی شهری (Zǐjinchéng: یین پین ،紫禁城: چینی)ممنوعه شهر

 جهان در چوبی معماری مجموعه ترین کامل و ترین وسیع روایتی به ممنوعه شهر.آید می بشمار کشور این تاریخی های دیدنی مهمترین

 سال 10 ظرف و گردید آغاز مینگ سلسله امپراتور دومین دی جو دستور با میالدی 2057 سال در ممنوعه شهر احداث .رود می بشمار

 بر و کرده اقامت ممنوعه شهر این در امپراتور 20 جمعا( سال 100 قریب) چینگ سلسله نابودی و میالدی 1111 سال تا. شد ساخته

 .پذیرفت پایان آن بودن ممنوعه و گردید آزاد عموم برای موزه کاخ عنوان به مجموعه این از بازدید 1120 سال از. اند رانده فرمان چین

 

 .Plan of the Forbidden Cityشهر ممنوعه در پکن نقشه: 05شماره تصویر

 جنوب به شمال امتداد در طول متر 151 آن ابعاد. گیرد برمی در را هکتار 82 حدود مساحتی شکل مستطیل ساختگاهی با نادر اثر این

. است فراگرفته را مجموعه دور دورتا متر 12 عرض با خندقی و متر 10 ارتفاع با دیواری. است غرب به شرق امتداد در عرض متر 813 و

 شمالی ضلع روی بر و (Meridian Gate) «نیمروز دروازه» جنوبی ضلع روی بر. است داده جای را دروازه یک خود ضلع هر در دیوار
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 آتش برابر در که اند شده طراحی طوری و هستند ضخیم دیوارها. دارد قرار (Gate of Divine Might) «ایزدی نیروی دروازه»

 .کنند مقاومت زمان آن توپخانه

 و رنگ معماری، شیوه وسعت، کلی، طرح. است شده ساخته طبقاتی اصول و فئودالی های سلسله تشریفاتی نظام طبق کامال ممنوعه شهر

 و حه جون قصر ،حه تای قصر یعنی مجموعه این قصر سه. است اشرافی مراتب سلسله و سلطنتی خاندان امتیاز نمایانگر همه تزیینات

 حه، تای قصر. است بوده پرشکوه مراسم برپایی و امپرتوران امپراتوری قدرت اعمال محل کنند، می جلب بیشتر را توجه که حه بایو قصر

 شهر در معماری ترین مجلل دارای قصر این. شود می دیده قصر این در امپراتور رنگ طالیی سلطنتی تخت و ممنوعه شهر تمام مرکز

. است شده ساخته متر 7 بلندای و مربع متر هزار 30 مساحت به رنگی سفید مرمری سکوی بر میدان شمال در قصر این. است ممنوعه

 .است ممنوعه شهر بنای بلندترین ارتفاع، لحاظ به که است متر 00 آن ارتفاع

 حه تای قصر درون. شود می نامیده حقیقی اژدهای «آسمانی پسر» امپراتور و است امپراتوری قدرت نماینده 11اژدها چین، فرهنگ در

 .است شده تزیین اژدها شکل هزار 13 حدود با پایین و باال در

 معماری منظر و باغ سازی در چین

 انجام دارویی گیاهانپرورش  منظور به بیشتر ولی کردند می سازی باغ مسیح میالد از قبل سال 1055 چین در

 .است گرفته می

 های سال در Han Empero Wei توسط  گیری ماهی و شکار های باغ جهت چین در منظر های طراحی اولین

 ولی کرد زیادی پیشرفت منظر طراحی این از بعد. بود مصنوعی - آبگیری همراه به جزایری شامل که گرفته انجام میالد از قبل75-100

 در .اند بوده نقاشی و شعر ،چینی منظر طراحی اصلی های ریشه .ماند باقی صورت همین به همچنان آن اولیه اصول

 نقطه معموالً چینی های نقاشی

 ظهور از بعد. داشت چین باغسازی بر بسزایی تأثیر مذهب .دارد قرار آسمان در و زمین سطح از باالتر نقاش دید

 و زار بیشه و کرده تقلید طبیعت از که شد می سعی .شد ساخته آزاد های فرم و طبیعی های سبک به ها باغ اغلب چین در بودائیسم

 .ساختند می دوباره کوچکتر مقیاس به را آن و برگزیده را منظره یک طورکلی به نمایند، احداث زیبا های تپه

 و است یانگ فاعل اصل نمایشگر صخره یا کوهستان دارند، بنیادین و اصلی اهمیت « آب و کوهستان »چینیان برای سازی منظره در

 در موجود عناصر مابین تعامل در اینرو از و یابد می دست تعادل به جهان که است نیرو دو این تقابل از. یین پذیر فعل اصل نمودگار آب

 . گردد می استفاده قابل آنگاه و شده متوازن و گرفته شکل باغ منظر است، نیروها این از یکی دارای هریک که باغ

 و تفرج و تماشا برای را تفریحی های باغ. بودند خاصی چیز نماد کدام هر رفت می کار به ها باغ این در که گیاهانی و مختلف وسایل

 در کوه ابعاد در اغراق چینی های نقاشی در بعد به چهارم قرن از .ساختند می تأمل و تفکّر برای مکانی را آن اطراف و مقدس اماکن

 های نقاشی در :دارد وجود چینی هنرهای همه در عمر طول و بودن جاودان بینیم. تصور می را نقاشی در شده ترسیم انسان مقابل

 سازی باغ در و بنا سازه گیری شکل و اتصاالت ایجاد نحوه معماری در. است مشاهده قابل حس این معماری در و 15 قرن به مربوط

 است. حس این گویای سبز همیشه درختان از استفاده

 
 باال بردن نقطه دید تراز نقّاش در نقّاشی.: 01شماره تصویر                            .گیاهان همیشه سبزجهت ایجاد حس جاودانگیاستفاده از : 02شماره تصویر             

 : چینی باغسازی مفهومی های ویژگی
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 فضای کوچک، یک در حتّی باید می باشد شده طراحی خوبی به که باغ یک چین، در منظر طراحی فرهنگ در (:یوان) بودن کامل. 2

 در یوان .دهد ارائه ندارد وجود کمبودی هیچ که احساس این و شده مالحظه هیاهو از دوربودن و آرامش آن در که را کامل محیط یک

 .است بودن کامل همان یا بودن دایره و گرد معنای به چینی زبان

 خوبی به باغ وسعت با را خود طرح کامل بودن اساس اصل بر باید می طراح باغ، فضای کردن کوچک صورت در : کوچک و بزرگ .1

 .نماید بیان کامل صورت به را مفاهیم تواند می مینیاتوری باغی بودن، بودن بسیارکوچک صورت در حتّی. نماید منطبق

 آن در که است نابی اندیشه یا و آگاهی نماد و مظهر آیینه بودایی تفکر و مکتب در (: تصویر و نور انعکاس و سازی قرینه) آیینه .9

 که است یافته استقرار و مکان یابی استخری یا و برکه خاص ای گونه به چینی باغ هر در. ندارد جای آگاهی نا و جهل از ای لکّه هیچ

 روح تا کرده هدایت خود درون سمت به را آدمی کلی طور به پرآب های برکه و استخرها این. کند عمل آیینه یک صورت به آن آرام سطح

 . بخشد جال را انسانی ذهن و

 است. نهاده پا دیگر جهانی به آگاه ناخود حقیقت در شود می وارد باغ به که هرکس :دیگر واقعیتی به ورود .0

 که دارد وجود مقابل در ای تپه ورود بدو در باشد بزرگ و وسیع اگر حتّی چینی باغ در:  غریب و عجیب شگفت، پنهان، و آشکار .0

 دست از ا ر خود گونه مرموز و رازآلود حس آن باغ دیگر صورت این در شد، می درک قابل و دیده نگاه یک در باغ تمامی آن احداث بدون

 و مستقیم خطوط از استفاده عدم ،نامنظم و قرینه غیر های فرم از استفاده با باغ طراحی در بودن غریب و عجیب و شگفت .داد می

 (.1377)حقیقت بین، تربیت مدرّس:پذیرد. می خود به عمل صورت است غیرمنتظره ناظر برای که مناظری دیدن

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معماری منظر چین.: 09شماره تصویر
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 ژاپن قصل ششم      

 جغرافیا منظر از ژاپن جایگاه

شمال  آسیایواقع در  اقیانوس آراماست در  کشوری (Japan: انگلیسی؛ به ، نیپون یا نیهون日本: ژاپنیژاپن )به  مجمع الجزایر

که از طریق مرز آبی با کشورهای  آبژاپن کشوری است کامالً محصور شده در  .است جهان اقتصادیهای اصلی  شرقی که یکی از قدرت

خود، از  دریاهای، تمامی متصرّفات فراسوی جنگ جهانی دوماست. این کشور در پایان  همسایه روسیهو  کره شمالیو  کره جنوبی، چین

داد، از  درصد کل کشور را تشکیل می 01/1جمله کشور کره را که در آن موقع 

کیلومتر مربع  378000دست داد و وسعت آن به میزان فعلی که در حدود 

کنند که به معنی  خطاب می «نیپون کوکو»ها کشورشان را  ژاپنی رسید. است

کشور جهان  ترین شرقیاست. در حقیقت این کشور  خورشیدخاستگاه 

سابقه  باستان شناسی( است. مطالعات قطب خاک)بدون در نظر گرفتن 

داند. ژاپن کشوری  می سنگی  اپارینهپسدر این کشور را از دوران  انسانسکونت 

 خیز  زلزلهاست و بشدت  آتشفشانیاست و بیشتر جزایر آن  کوهستانی

 : موقعیت جغرافیایی ژاپن09تصویر شماره                                                                                                                                                   

زمین لرزه در آنجا  1100دهد که ساالنه در حدود  نشان می آماراست، 

 تبارالهۀ از ژاپنیان "ژاپنی های افسانه اساس . بردهد روی می

 شمار به وآسمانی مقدس نیز ژاپن سرزمین گذشته این از"خورشیدند

 از پیش.است مبهم و هم در ژاپن مردم نژادی های ریشه رود، می

     زیستند می آنجا در دیگری نژادهای سرزمین این به ها ژاپنی رسیدن

 (.185:1375) زارعی؛

 ژاپن فوجی کوهستان: 00 شماره تصویر                                                  

              فرهنگ و تمدن ژاپن

  زیبایی و لطف ها ژاپنی شده موجب که فرهنگی است، شرقی فرهنگی همانا یافته شهرت«بودن  یکّه»به که ژاپنی فرهنگ اساس و پایه

میابی   چون مفاهیمی در ژاپنی خاص زیبایی حسکنند.  حفظ را خود بودن فرد  به منحصر ویژگی و داده ترجیح بیرون بر را درون

 با را جهانیان و شده بیان (فاخر تنهایی،سادگی  زیبایی)سابی  و (تنهایی و ناتوان)، وابی (طبیعت با همدلی)نوآواره  ، مونو(فاخر زیبایی)

ژاپن،  کنونی فرهنگ ترتیب بدین. است کرده القاء ایشان نظر در را حس این و ساخته آشنا ژاپنیان نظر از عاطفی و زیباشناختی مفاهیم

 نیازهای رفع ژاپنی، برای  زیباشناختی قالب در و شده یکدیگر، همسو با  که وارداتی های فرهنگ و ژاپن سنتی فرهنگ دو از است ای آمیزه

  .است درآمده  خالقه صورت به جامعه

 این.شد مند بهره آن از و بود آشنا(است  شده تقسیم دوره 1 به که)کشور این تاریخ با باید ژاپن، امروزی فرهنگ و جامعه شناخت برای

 زاده، .)ملکعصرنو-1 نو عصر از پیش-0 وسطا قرون یا میانه عصر-3 تاریخ عصر آغاز-2 باستان عصر-1:از اند عبارت گانه پنج  های دوره

 یا زرد عنصر-2.است{آینو} همان ابتدایی سفید عنصر -1"دارند راه ژاپنی نژاد در عنصر سه   از منظری دیگر (.107 -101:صص1371الهام؛
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 آنها اختالط از که.برخاست واندونزی ماالیا جزیرۀ شبه از که ای عنصرقهوه-3.شدند ژاپن وارد کره طریق از م.ق هفتم قرن از که مغولی

 از را چین با رابطه ها ژاپنی که هنگامی (.185:1375زارعی؛) .گذارد نام بودا فرهنگ پیدایش دورۀ توان می را تاریخ آغاز .آمد پدید ژاپن ملّت

 اصول .آوردند خود با را (ذن ژاپنی در)چن به معروف نفس به متّکی آموزش و خوانده درس آنجا در بودایی  استادان از تعدادی سرگرفتند

 پیدا عام مقبولیت ژاپن در بودایی  مکاتب سایر از بیش بومی های فرهنگ با ترکیب قدرت و سادگی و  عملی محتوای علّت به ذن مکتب

 بر ذن، هنر، بنا. گرفت قرار  حمایت مورد و یافت رسمیت زودی به ژاپنی آور جنگ ی طبقه بین بود عملگرا و مرتاضانه که جایی آن از. کرد

 .(81 -82صص:1377) مالیی، معصومه؛.دارد تأثیر و جریان زندگی های عرصه  ی همه در روی این از و است زندگی خود

  ژاپن های آیین  �

 .بودایی وکنفوسیوسی ،(تائو شین) شینتو مذهب: از عبارتند که دارند متعددی های آئین ها ژاپنی   

 وپایندگی اصالت به باستان های ژاپنی که است باورهایی در اش ریشه که است، ژاپن بومی مذهب شینتو: Shinto شینتو مذهب 

 از قرنها تا مردم یافت، گسترش جامعه در مذهب یک شکل به محافظ های النوع ربّ و خانوادگی معابد با همراه شینتو. داشتند روح

 شینتونی جنبش یک نوزدهم سدۀ اوایل ودر گردید شینتو اساسی عقاید از یکی ارواحو ساختند می برجسته، خدا رهروان و قهرمانان

 خود ازدواج مراسم ها ژاپنی از بسیاری وامروزه یافت، ارتقاء رسمی مذهب یک مقام به شینتوئیسم تاریخ آن از .یافت رواج پرستانه میهن

 .کنند می برگزار آئین این رامطابق

 از ششم قرن آغاز در که اصول این. هب مذ یک تا نگرند می اخالقی قوانین به بیشتر کنفوسیوسی اصول به ها ژاپنی:  کنفوسیوسی   

 ژاپنی ورفتار اندیشه بر که بود استوار وشجاعت به گروه ساده، وفاداری گرایی، زندگی عقل نظیر ثابتی اصول بر شد ژاپن وارد چین طریق

 .است داشته ای عمده تأثیر

 در امپراتور حمایت از پس و شد ژاپن وارد هندوستان از میالدی ششم سده دراواسط بودا دین  :Buddhism بودایی  �   

 که ژاپنی بودایی دین. آورد پدید کشور آن در را نوینی عصر تا شد موجب امر وهمین یافت بسیاری وپیروان. یافت انتشار سراسرکشور

 را، نفس تکامل تا میکند تلقین بیشتر کس هر برای را بهشت در شدن رستگار کلی طور به است، بودا دین (نایی یا ماها)شاخۀ به وابسته

Zen Buddhism15و ذن تندایی شینگون، میچرن،  وشین، جود بودو،: از عبارتند درژاپن موجود بودایی های شاخه
 (.185:1375زارعی؛)  .

 عرفان ژاپنی )ذن(.: 00 شماره تصویر                                        

 معماری ژاپن

 های پایه روی بر و گلی کاه بام با ساده های وساختمان شود می آغاز اوّلیه (چاله)های گودال از چین مانند هم ژاپن در معماری

 بارش همچنین و بسیار  وجودجنگلهای باشد، یعنی آن اقلیم با همگون بایستی قاطعاً سرزمین این معماری .گردید می محدود خیزرانی

 سقف وایجاد اصلی مصالح عنوان به چوب برد اند؛ کار داشته مصالح از استفاده ویژه معماری، به در اساسی نقش که هستند عامل دو باران

 است. اهمیت حائز سرزمین آن سیل آسای بارانهای مقابل در دار شیب های
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: مثال.) اند شده حفظ بهتر شینتو معابد برای خاصّه اصلی، الگوی طبق بر آنها ساخت سنت دلیل به چین به نسبت ژاپنی معماری آثار

 بر تالش در ژاپنی معماری سبک و است ارجح چوب بناها سازه در(. میشوند بازسازی یکبار سال بیست هر کهIse Shrine ایزه معابد

 .میگیرند شکل جنگلها و آبها کوهساران، طبیعت با شدن هماهنگ ای

 :دارد وجود معماری نوع 1 ژاپن در

 .میکند منعکس را چینی سبک همان چین اشرافی و درباری معماری تأثیر تحت معماری این :معابد معماری( الف

 حصیرهای) تاتامی با که داخلی قسمتهای سادگی ارتفاع، در و پالن در تقارن عدم مسطح، سطوح با ها خانه و کاخها معماری( ب

 تغییر خانه ژاپن خانه. است ژاپن معماری سنت بیانگر اندک، تزئینات و اثاثیه از خالی هستند، تقسیم قابل کشویی دیوارهای یا و( کفپوش

 (.103:1375)اعتضادی؛.است باز بیرون محیط و طبیعت سوی به و است پذیر

 

 طرح هایی از خانه های گودالی ژاپنی.: 07 شماره تصویر

 مصالح در معماری ژاپن

 شدۀ ساخته دارند. کاغذ گیاهی ریشه ساختمانی مواد تمام تقریباً. است کرده برقرار طبیعت با منطقی و عمیق پیوندی ژاپن معماری

 ساخت برای سدر، کاج، سرو و صنوبر همچون گرفت، الوارهای می قرار استفاده مورد( 18شوجی) کشویی درهای کاغذ برای توت درخت

 شده می استفاده سنتی معماری در منزل تزئینات برای بلوط بلوط و شاه: چون ریز برگ درختانی واز ساختمان، بندی واستخوان اسکلت

گرفت،  قرارمی ازنی شده بافته بوریای ودر درون شده کوبیده برنج پوشال از که بود کفپوشی مهمترین تاتامی( پوش کف)بوریا .است

در آخر الزم به ذکر است که در معماری  .(185:1375زارعی؛) کردند. می استفاده چوبی ستونهای پایۀ و پی در سنگ از همچنین .رفت بکارمی

ژاپن به واسطه لرزه خیز بودن، چوب مهمترین مصالح است به دلیل سبک بودن، که متأسفانه آتش سوزی را دامن میزند، به خصوص با 

 (.70:1375اعتضادی؛) استفاده اجاق های ذغالی در خانه ها.

 است؛ طبیعت نظم تدریجی درک با فضا، و فرم سازماندهی طریق از مکان کنترل اصول از ناشی دستاوردهای    فضاسازی اصول    

 نشان نظم آوردن وجود به برای انسان خود های تالش طریق از که گونه همان

 نظمی بی در است پیشرفتی ژاپنی، معماری تاریخ. است همزمان شده، داده

 از مستقل مرحله هر. نظم از پیچیده بسیار درکی تا انسان آفرینش ظاهری

 نخست مرحله از تکاملی وجود با نهایی مرحله که چون است، پیشین های مرحله

 دارد. آن با سطحی، هم و عمقی هم شباهتی،

 .ژاپنی فضا سازی در خانه: 00 شماره تصویر
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 : کرد تقسیم متمایز مرحله سه به توان می را دستاورد این. است گرفته را سادگی جای آگاهی اینکه گو 

 های سلسله تمام اساس طبیعت. اند ابتدایی و ساده طبیعت، به خود نظم تحمیل برای انسان های تالش آن در که :ظاهری نظمی بی  

 و عمیق های دره) فرگندها و رودخانه بسترهای طبیعی، آبشارهای شکل پذیرد، می کننده کنترل عمل عنوان به را آن انسان است، نظم

 و کند می عمل ناخودآگاه و شهودی ، انسان. کنند می معین را ها ساختمان و ها دهکده شکل ها، جاده تقسیمات و مرزها که(باریک

 .است طبیعت گسترش و بسط نوعی مثابه به او عمل گویی

 وسیله مثابه به هندسه و عدد. کند می جو و جست را طبیعت به نظم از روشنفکرانه مفهومی تحمیل انسان آن در که :هندسی نظم

 .روند می کار به آگاهانه مرحله این در کنترل،

 به که نظمی. است کرده کار آن با و مستحیل درخود را هندسی نظم اصول کامالً انسان که شود می ظاهر زمانی تنها : پیچیده نظم    

 بی رفته هم روی مرحله این. دهد می نغییر را دنیا پیوسته که کند می کشف را مند اندام نظمی و دارد، تعلق ناپذیر تغییر و ایستا جهانی

 فرا مرحله، این. است داده خود اصول آگاه کاربرد و درک به را خود جای طبیعت از شهودی درک ولی نیست، نخست مرحله به شباهت

 و است، تقارن نبود و تقارن از آگاهانه درک که میدهد، ناقرینگی به را خود جای تقارن عدم که است مرحله این در. است )انسان( آگاهی

 (.12 -11صص:1381؛17) جودت، محمد رضا.تقارن از ناآگاهی نه

 (  ژاپنی فضاهای مدوالر) کن  �

 در ژاپن سنتی  گیری اندازه واحد شاکو. گذارد می بنیاد را ساختمان آن براساس که دارد وجود پیمونی یا مقیاس  ژاپنی معماری در

 دو بین فاصلۀ برای ابتدا در واحد این بود، ژاپن در وسطی قرون دوم نیمه در سنجش دیگر واحد کن. است اعشاری های واحد از اصل

 در زیبا مدولی صورت به بلکه فضاها و ابعاد سنجش برای تنها نه واحد این. بود مشروط غیر و مطلق های اندازه کن.  رفت می بکار ستون

 (.175:1375زارعی؛) .بخشید می نظم آنها به و رفت می بکار معماری ونمای مصالح ، سازه

  

 .ژاپنی )کن( مدوالر فضاهای: 00 شماره تصویر

 معابد ژاپنی  

 در بودا آیین ورود با که نماند گفته نا البته.  هستند خود به مخصوص قواعد و اصول دارای هم شینتو و بودایی جمله از معابد معماری

 معماری در ویژه به آمیخته، هم در چینی هنر با ژاپنی هنرهای اکثراً و.  گسست هم ،از ژاپن کهن سنتهای از بسیاری میالدی112 سال

 .است چشمگیرتر اتفاق این
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 شینگون و تیدای های فرقه مثل بودایی مخفی و سری مکاتب توسط که معبد زمین انتخاب یا معابد به دسترسی که است ذکر به الزم 

 حیاط به احتیاجی و بود مخفی کوه دل در معبدهایشان ها فرقه اکثراًین.  گرفت می انجام وسطی قرون در ذن فرقۀ و هیان عصر

 (.181:1375زارعی؛).نداشتند

 عبادت که گیرد قرار وسط در طوری بودا تندیس دوم و باشد بزرگتر فضای نخست که بود طوری معبد طراحی بعدی های دوره در   

 بام زیر در حقیقی بام که بطوری است الیه دو بامهایشد،  انجام جا این در که کارهایی سری از. بزنند حلقه آن دور بتوانند کنندگان

 سبک.  تنجیکویو -1  شویو ذن -1  یافت رواج معابد معماری جدید سبک نوع دو میالدی دوازدهم قرن اواخر در. گرفت می قرار دوم

 ترکیبی توان می بعدها و رفت، بین از مزبور سبک سه میان فاصله تدریج به و شد شناخته (یو وای) عنوان به معبد ساخت ژاپنی سنتی

 ایجاد( ج ، معبد دور ستونهای( ب ، ساختمانی ظرافت( الف:  از عبارتند شویو ذن سبک معماری ویژگی مثال برای.  دید را سبک سه از

 . چوبی قاب یا پنجره یک

 (7 تا 0 قرن) بودیسم از قبل معماری

 ترین طبق قدیمی بر. است بوده چوبی معماری یک نشانگر شده، یافت شینتو معبد در یا و  سنگی درقبرهای که خانه از هایی ماکت

 بوده( شیبدار سّف شکل مثلثی یر ز) عرضی نماهای از یکی در ورودی و تند شیبه دو سّف با شکل، مربع پالن دارای بزرگ معبد سبک،

 یک با اتاق یک آن داخل و است گرفته قرار میشد، داشته نگه بزرگ ستون ده وسیله به که سکّو یک روی بر یازیارتگاه معبد .است

 .است مرکزی ستون

 و مستقیم خطوط ریتم بر مبتنی ژاپنی سبک اصیل های نمونه ترین نخورده دست از شده ساخته میالدی سوم قرن در که ایزه: معبد

 دو معبد این سقف. سقف برای درخت پوسته و دیوارها، و ها ستون برای( زرد رنگ) سرو :است چوب شده حساب های رنگ و متقاطع

 یا روحانی مسکن حّد در خودمانی و کوچک بنای این. دارند قرار ضربدری صورت به که Chigi عدد دو سقف روی و تند باشیب شیبه

 .است داشته رواج شینتو مذهب دوره در که است قبیله رئیس

 .   نمایی از زیارتگاه ایزومو: 05 شماره تصویر                                                                                                                       .معبد ایزه: 30 شماره تصویر 

 (میالدی 0 تا 7 قرن وارا، فوجی دوره تا Asuka period آسوکا دوره از) معابد بودایی

 به هایی بت بیشمار تولید سوی و به میداد الهام ژاپنی هنر به آنرمزوراز  های وجنبه سمبولیزم که شد معابد ساختن مشوق بودیسم

 .     رفت پیش جالب های شکل و اندازه هر
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 وجود به اصلی محور چهار امتداد در دروازه چهار با مسطتیل حصار یک در عمارت چند از متشکل زیارتگاههای بودیسم، دوره اوّلین در

 :از عبارتند است، واقع جنوب در که اصلی ورودی از ترتیب به ساختمانها. میآیند

 (طبقه پنج مطبق برج) pagodaپاگودا -1

 .بود خدایان های مجسمه نگهداری برای ساختمانی یا تاالر زرّین (Kon-dō)کوندو -2

 

 .   کوندو) تاالر زرّین(، هوریوجی،دوره آسوکا، سده هفتم: 02 شماره تصویر

 .موعظه برای ساختمانی( Kodo)کدو -3

 زیارتگاه قرارگیری ترتیب همان که میگرفتند قرار سرهم پشت ترتیب به برنزی فانوس یک و ناقوس برای کوچک غرفه یک و کتابخانه و

 .است ششم قرن ای کره و چینی های

 Hōryū-jiهوریوجی معبد

 ژاپن در بودایی زیارتگاه ترین قدیمی هوریوجی. است شکل مربع پاگودا و دارد شکل مستطیل پالن( حرم) زیارتگاه ،هوریوجی در

 .میشود تثبیت ای کره بودیسم همراه به است آمده چین از که جدیدی سبک زیارتگاه، این طراحی در(. 110تا508)است

 با که زده بیرون سقفهای با طبقه پنج پاگودای اند، دارای گرفته قرار هم به نسبت متقارن صورت به که بناهایی با مجموعه کلی طرح

 که سقف دو با مستطیل پالن با اصلی زیارتگاه یا کندو چپ سمت در. است میشود داشته نگاه شاخه سه با که چینی خاص های کنسول

 قرمز چینی سبک به وتیرها ستونها و است سفال جنس واز نیستند، درخت پوست از دیگر سقفها اینجا در دارد، خااصی فرم باالیی سقف

 (.103 -107صص:1375اعتضادی؛) .هستند رنگ

 Shinto architecture شینتویسم معابد 

 اکنون که است ژاپن باستانی های آیین از یکی شینتو گردید اشاره باال در بطوریکه

. پذیرد می انجام شینتویی شیوه به ژاپنی مراسم از بسیاری حتّی و دارد بسیاری پیروان

 معنی به ژاپنی ساختمان مشاهدۀ و برای. است خاصی معماری دارای خاطر همین به

 بیست هر معمول شیوه به معابد این .نمود اشاره ژاپن شینتو معابد به باید واژه اخص

 این. شد می ساخته جایشان به اصل برابر هایی و رونوشت شدند می نابود بار یک سال

 شینتو آیین معبد بزرگترین ایزه معبد .است شده تکرار کنون تا میالدی سوم سدۀ از روند

 . است شده حصاربندی متحدالمرکز پرچین چهار و با گیرد می بر در را مربع متر 10*111 مساحت به زمینی در مرقد این .است
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 سرو درخت از ،کهفام زرین جسیم ستونهای .دارد کاهگلی بام و شده بنا چوبی ستونهای با ای صفّه روی(  معبد اصلی بنای یا) شودن  �

  از دیوار یا بدنه است،

 خانه ژاپنی

 ،تقریباً ژاپنی خانۀ. شد می طراحی شینتو معابد هنری و ساختمانی اصول مطابق اواخر همین تا شکوه با یا محقرانه از اعم ژاپنی خانۀ

 یک داخل در باشد میسّر که  جا هر ودر است، برونگرا ایرانی معماری خالف بر عبارتی به و دارد اطرافش محیط با فشرده ارتباطی همیشه

 ترین شلوغ در حتّی ترتیب، وبدین است شده قرارداده است آفرین زیبایی عنصر یک خود که خیزرانی پرچینهای با شده حصاربندی باغ

زیرانداز  از استفاده با ها تناسب هماهنگی و یکنواختی. کند می القاء ساکنانش به وصمیمیت ،خلوت احساس ای ها،گونه محیط

 برای Tatami)شود ) چهار تاتامی برای یک انسا ن مجرد و شش تاتامی ) می تأمین ها اتاق ابعاد برای واحدی بعنوان سنتی (تاتامی)

 به دیوارها. اند داشته نگاه خود روی را بام که شود می تشکیل عمودی تیر چند در اساساً ها ساختمان این. زوج کافی خواهد بود( یک

 را غربی معماری تئوری تصٌور ، این. کنند می حرکت کشویی و اند آمده در چوبی های تیغه بصورت باشند داشته را باربر نقش آنکه جای

 (.170:1375زارعی؛.). کرد انقالبی دستخوس

 

 .و مقطع خانه ژاپنی نقشه: 09شماره تصویر

پیلوت است و اصلی ترین فضا در معماری مسکونی ژاپنی در آن شکل میگیرد،خانه ژاپنی بر روی  اجاق در معماری ژاپن مرکز خانه

 حس خلوتهمان دیوارهای کاغذی است که نقش جدا کننده فضاها بر عهده دارد، ایجاد  shoji)شوجی)ساخته میشود و  چوبی

 استفاده مورد متنوع از الگو های خانه ی سنتی میباشد که در شکل های مینکاهدایت و راهبری معماری ژاپنی است. مهمترین ایده در 

است. خالصه آنکه خانه ژاپنی را میتوانیم نمونه ای از پیش ساخته سازی با مواد و مصالح طبیعی معرفی  میگرفته قرار ژاپنی معماران

 (.11:1310مهدوی نژاد؛) کنیم.

 

 tea ceremony ژاپنی خوری 11چای مراسم و اتاق

 ، یگانه رسم این. کرد کمک(چایونو) خوران چای پیدایش به(  آشیکاگا) دورۀ و رفت فراتر بسی نقاشی مرزهای از( ذن) آیین نفوذ

 اختیار در که شد بزرگی اجتماعی نهاد به بدل زمانی اندک در و ژاپنی گران صنعت و هنرمندان محصوالت عرضه برای ای تازه دریچه

 .شد می ساخته مخصوص های چایخانه دوره این باغهای در.  گرفت قرار اشراف
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 کرده طراحی طوری را آن بیرونی نمای حتّی.  کرد احساس را اش گوشه هر از سادگی و بود شده طراحی کوچک بسیار چای اتاق   

 می نشده رنگ چوب از را اتاق. شد می رعایت طبیعت به احترام بر سعی اتاق تزئین در   . باشد متناسب باغ طبیعی فضای با که بودند

 باشد داشته را خود طبیعی های گره و گردی و ندهد دست از را خود طبیعی شکل که آراستند می طوری را نگاهدارنده، تیرهای. ساختند

 شیئی هر و. کرد می جلوگیری اختالفات واز. کرد می تحمیل حاضران همه بر را موضوعات و حاالت از ای مجموعه نوشی چای مراسم . 

 ظرف یا الکی سینی یک گلی، ظرف ،یک چایخوری جام یک میزبان. بود شده برگذیده دقت نهایت با شد می برده بکار مراسم این در که

 (.171:1375زارعی؛.) داد می ترجیح را دیگر مخصوص

 .نقشه، نما و پرسپکتیو از اتاق چای ژاپنی: 00شماره تصویر                                                      .مراسم چایخوری: 00شماره تصویر                             

 به باید ژاپن معماری دیگرفضاهای است، از نموده اراده چنین زلزله دیو زیرا ، کرد توصیف بزرگ صفت به توان نمی را ژاپنی معماری

 ای توجه خور در معماری که ژاپنی ودژهای کاخها به همچنین و کرد اشاره است شده تقلید چینی معماری از و طالیی تاالری که کندو

 از زیرا یادکرد ژاپن معماری در هم ازپاگوداها باید پایان در نمود اشاره شده ساخته مومویاما دوره در که ناگویا کاخ به میتوان دارند

 ژاپن سنتی و بومی معماری از متأثر کامال ژاپنی قلعه هستند ها نمونه این از یاکوشوجی معبد شرقی پاگودا. برخوردارند خاصی اهمّیت

 که است طبقه پنج و بنا است سنگ شد گرفته بکار که  مصالحی ترین عمده آن سازی پی در که است بناها این از یکی سفید دژ. است

 (. 171 -177صص:1375زارعی؛.)اند کرده گذاری نام سفید دژ آنرا دلیل همین به و شده اندود سفید رنگ به آن نمای

 معماری منظر و باغسازی ژاپن

باغ ژاپنی نمونه ای از تالش بشر برای دست یابی به جهانی آرمانی و تخیل های طبیعی 

است. باغ ژاپنی استعاره ای از  یادمانیو  انتزاعیاست.جهانی که بیش از هر چیز دیگر، 

 جهان هستی، و باورهای مردم ژاپن در تحلیل نظام آفرینش است.

 تقسیم منظم قطعات به و شود می دستکاری که است بهشت از تجسمی غرب در باغ

 طبیعت در بردن دست( کنفوسیوس های گفته طبق) شرقی فرهنگ در ولی. شود می

 طبیعت به است بهتر بگیریم درس طبیعت از  آنکه است و به اعتقاد آنها برای مذموم

 در مذهبی و فلسفی افکار تأثیر .هستند طبیعت گرا ذاتاً( ها دوری شرق. )نزنیم دست

 .دارد مهمی نقش دور شرق های باغ ساخت

 بار چند سالی .است مینیاتوری هنر نوعی که گلدان در گیاهان پرورش و کشت هنر( دنیا و جنگل از نمادی:  Bonsai) 20بُنسای  هنر

 ذنباغ  .دنیا و جنگل از است بُنسای نمادی که معتقدند ها ژاپنی .نکند رشد تا بندند می را هایش شاخه و گیرند می را درخت های جوانه

شده در احداث این باغها استفاده  تشکیل شن و سنگ تختهاز که دهد می نشان را دریاچه یا رودخانه خشک بستر که مسطح است باغی

از درخت محدود است. کاربرد سنگها در هنر باغسازی و طراحی منظر ژاپنی نمونه رمز اندیشی در اندیشه شرقی میباشد. در احداث باغ 

 ژاپنی ابتدا مکان سنگها مشخص میشود. پس از آن سنگهای متنوعی در طراحی استفاده میشود. بر اساس اصول زیبایی 
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 هنر  بُنسای در باغسازی ژاپن.: 07شماره تصویر                                                                                               .  

قرار میگیرند. سنگ های بسیار پهن درون آب به عنوان نمادی  وسطدر  ریز ترو سنگ های  حاشیهدر  درشت ترشناسانه سنگ های 

بکار میروند، پهنای این سنگ ها اغلب دو یا سه برابر ارتفاع آنها است.حرکت شن کش درون شن ها و سنگریزه ها جریان آب و  جزیره از

 حرکت امواج را شبیه سازی میکند.

 تصاویری از طراحی منظر و باغسازس ژاپنی.: 00شماره تصویر

 و ها نقاشی در( فناناپذیری و وحدت و قدرت سمبل) اژدها و سیمرع .کردند می استفاده باغسازی در پل از بسیار ها ژاپنی و ها چینی

 معابد در که خوردند می به این برمیگردد که چای (Roji)چایفلسفه ساخت باغهای  .هستند مقدس باغ، در ها سنگ روی های حکاکی

 صورت میگرفت. چاتسیوآئین چای در گوشه ای از باغ و در اتاقی کوچک بنام  .کنند( تدبر و تعمق) Meditation و نخوابند

 (.15 -10صص:1310مهدوی نژاد؛) .استوار است. و سعی بر آن است تا از تقارن پرهیز شود تعادلهنر باغسازی و طراحی منظر ژاپنی بر پایه 

 معماری معاصر ژاپن

 رخداد اولین. کرد دگرگون را ژاپن معماری تاریخ مهم رخداد دو ،1757 در (Meiji Restoration)میجی اصالحات دوران طی

 (Buddhistبودایی معابد و هم از را شینتو و بودیسم رسمی طور به که بود 1757 سال در یکدیگر از بودا و کامی قانونی جداسازی

(temples مستقیم غیر و مستقیم داشتند، پیوند هم با سال هزار از بیش که دو این ارتباط شکستن. کرد مجزا شینتو معابد از را 

 21گرایی غرب به یافته، توسعه کشورهای سایر با رقابت برای ژاپن که بود این رخداد دومین .کرد وارد ژاپن معماری به فراوانی های آسیب

                     ژاپن، معماری بر غرب تأثیر آغاز. آورد رو افراطی

 .کلیسای نور: 03شماره تصویر                                        .امپریال هتل در توکیو: 00شماره تصویر                                       

( مربوط میشود. این هتل از 22-1118) tokyōتوکیو(در Frank Lloyd Wright) 22امپریال هتل فرانک لوید رایتبه ساخت 

ژاپن کوچکترین آسیبی به این هتل وارد  2319زلزله لحاظ فرم بیشتر از معماری چینی متأثر است. نکته قابل توجّه آن است که بر اثر 

 نیامد. 



 [معماری جهان در گذر زمان] تألیف و تدوین: مجتبی مهرعلی

 

 مرکز معماری ایران 13

 

 ویژه سبک و داد تعلیم را وطنی معماران ژاپن تدریج به اما شدند، وارد ژاپن به خارجی های سبک و خارجی معماران رخداد این نتیجه در 

 این با. کردند وارد ژاپن به را مدرنیسم المللی بین سبک گشتند بازمی غربی معماران کنار در تحصیل از که معمارانی. آورد وجود به را خود

 آثار با ابتدا باشند، تأثیرگذار المللی بین معماری صحنه در توانستند ژاپنی معماران که بود دوم جهانی جنگ پایان از پس تنها حال،

 20لوکوربوزیه .Metabolismمتابولیسم مانند تئوریکی های جنبش با بعدتر و 23Kenzo Tangeتانگه  کنزو چون معمارانی

در نمای ساختمان ها در دوره  رنگخود را بر گرفته از سنت معماری ژاپن میداند. استفاده گسترده از  مدوالراستفاده از طرح های 

را میتوان بخشی از همین جریان دانست. معماران معاصر ژاپن تالش داشته اند تا تقلید از سبکهای گذشته را با نوعی  21پست مدرن

 خالقیت و ابتکار همراه سازند. تالش در جهت رسیدن به نوعی معماری که سنت و نوآوری را به صورت همزمان تعقیب مینماید.

 پنخالصه ای از تاریخ  معماری ژا

 درهای ها ساختمان این در. شناسند می کاهگلی یا سفالی های سقف و کم ارتفاع با چوبی، های ساختمان با عرفی شکل به را ژاپنی معماری

 بسته را، داخلی فضاهای پیکربندی که دهند می دست به را امکان این ترتیب این به و شوند می برده کار به دیوار جای به( فوسوما) کشویی

 بلند میزهای و ها صندلی. نشستند می زمین روی یا کوسن روی معموالً ژاپنی معماری سنتی شکل در ها آدم. داد تغییر بتوان موقعیت، به

 پست و مدرن غربی، معماری های نشانه از بسیاری ژاپن بعد به نوزدهم قرن از اگرچه. نبود استفاده مورد چندان میالدی نوزدهم قرن تا

 .است پیشرو معماری طراحی و تکنولوژی در امروز و کرده ادغام ژاپنی سنتی های طرح در را مدرن

 زندگی شیوه با منطبق بود، انبارهایی و شکل گودال ساده های خانه گردد، بازمی ازتاریخ پیش دوران به که ژاپن، معماری آثار ترین قدیمی

 رسیده ژاپن به کره طریق از که چین هان سلسله در معماری تأثیر تحت بعدتر،. (hunter-gathererگردآورنده)-شکارچی مردمی

 .یافتند تری پیچیده طراحی مردگان دفن تشریفات مخصوص های اتاق و غالت انبارهای بود،

. گرفت رونق چوب بردن کار به در پیچیده های تکنیک با و بزرگ ابعاد در معابدی ساخت میالدی ششم قرن در ژاپن به بودیسم ورود با

 پایتخت الگوی اساس بر نارا شطرنجی های خیابان. شد بنا نارا در ژاپن دائمی پایتخت اولین چین سوئیِ و تانگ دودمان تأثیر تحت

 اصالحاتی و شد پیدا گیری اندازه استاندارد واحدهای آن تبع به و یافت افزایش ها ساختمان ابعاد تدریج به. است شده طراحی چین باستانی

 افراطی معماری با تقابل در پیرایه، بی طراحی و سادگی چای مراسم رواج با. آمد وجود به ها باغ طراحی و ها ساختمان کلی بندی طرح در

 .یافت بیشتری اهمیت اشرافی،

 

 کوندو نارا در قرن هفتم.: 75شماره تصویر

 کلید واژگان موثر در معماری شرق آسیا:

 …طبیعت، اقلیم، بودا، رازو رمز، نمادها، اسطوره، معنا، اژدها، چوب و 
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 فصل هفتم         هنر و معماری تمدن اژه 

 اصلی سرزمین به که این از قبل مصر، مقابل مدیترانه دریای شمال در

 همین و است اروپایی خشکی اولین اژه دریای جزایر برسیم یونان

 را یونانی تمدن اصول بعد به میالد از قبل سال 3000 از خشکی

 کند، نمی داللت خاصی محل به جغرافیایی لحاظ از اژه. کرد ریزی پی

 شرقی جنوب در م ق سال 3000 از بیش که است تمدنی معرف بلکه

 اولین عنوان به اژه دریای های سرزمین تمدن از .است کرده ظهور اروپا

 کرِتی های تمدن با ای اژه تمدن .است یادشده اروپایی تمدن

 دارد  رابطه (تروایی) غربی آناتولی و( هاِلسی) یونانی ،(مینوسی)

 کنوسوس، شهر در ها کرتی. هاست تمدن این ترین کهن کرت تمدن و

 تنگه طریق از اژه دریای .داشتند تمدن ها، یونانی از پیش ها قرن

 یا) بُسپُر تنگه طریق از سپس و شود می متصل مرمره دریای به داردانل

 ،دارد ای مدیترانه هوای و آب اژه ی منطقه. است اژه دریای جنوبی مرز کرت جزیره که حالی در. یابد می راه سیاه دریای به( بوسپورِس

، پیشتاز بودن آنچه این منطقه را در تاریخ هنر مهم جلوه می نماید .است بارانی و مالیم هایش زمستان و باران کم و گرم آن های تابستان

تمدن های اژه ای به دو دسته این منطقه در اخذ دستاوردهایی از تمدن های بین النهرین و مصر و انتقال آن به یونان است. 

 میسنی -2مینوسی    -1عمده تقسیم می شوند: 

 ق.م.Crete     2955-2055کرته  – Minosمینوس 

 را تمدن این که مسئله ای .دهد می اختصاص خود به را اژه دریای تمدن معماری و هنر از بخش مهمترین مینوسی، دوره معماری و هنر  

 بلکه ندارد تکاملی روند آثارآن و است آن وپیوستگی دوام فقدان دارد می مجزا یونان سرزمین باستانی تمدن و وخاورمیانه مصر از

 دوره مینوسی به سه بازهء کهن، میانه و مترقی قابل تقسیم است. .اند رفته میان از و ظاهر ناگهانی

 چند پراکنده های تکه و سفالینه مقداری با عمدتاً  را آن و گویند می ها کاخ از پیش دوره دوره، این به :کهن مینوسی دوره( الف

 جزایر از مرمرین اندام کوچک های پیکره زیادی بسیار مقدار عصر این در ای اژه هنر های آفریده ترین برجسته. شناسیم می پیکره

 .است سیکالد

 زیاد مقابر و ها آرامگاه و بود سازی کاخ روی سازی؛ ساختمان تمرکز و گرفت صورت دوره این در کاخ تاسیس :میانه مینوسی دوره(ب

 در «کهن» های کاخ تأسیس با میانه مینوسی دوره .شدند می ساخته کاخها گرداگرد سلطنتی، در این دوره شهرهای .نبودند توجه مورد

 عصر و هاست کاخ بازسازی دورهدوره،  این (:مترقی) پسین مینوسی دوره(ج. شود می مشخص میالد از پیش سال 2000 حدود

 .آورد پدید را زمین مغرب بزرگ تمدن نخستین که کرت تمدن طالیی

 کاخ های مینوسی

آن از مهمترین  پیرامون شهری معماری فضاهای وایجاد ها کاخ مرکزیت .هستند مینوسی معماری درباره ما دانش اصلی منبع ها کاخ

 مخصوص های کاخ به بلکه دژها، بر نه کرد می تأکید معابد و مقابر بر نه کرت، در سازی شاخصه های شهر های مینوسی است. ساختمان

 ها ساخته می شدند.داشت و شهرهای سلطنتی نیز، گرداگرد همین کاخ  توجه پادشاه
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 از ای است مجموعه و شود می محسوب کرت شهر کاخ نخستینکاخ ملیا: 

 حیاط مجموعه گیری شکل اصلی شکل. هسته مستطیل حیاط پیرامون بناها،

 ساختمان دهنده نشان و مشخص ارزش دارای که است آگورا یا میدان یا

 زندگی در میدان عنوان به حیاط عمده عملکرد .باشد می نیز اطراف های

 .است بوده ها ورزش و ها نمایش محل شهر، عمومی

 ق.م. Knossos          2055کاخ کنوسوس 

 روی که نقشه فاقد و است مینوسی های کاخ بزرگترین از این کاخ یکی 

 بناها زدن حلقه شیوه .است شده ساخته ارتفاع کم تپه روی باالیی شیب

 .کردند و ساماندهی آن به صورت ارگانیک است رشد هم با ساختمانی مرکزی هسته وچند است بودن نقشه فاقد دهنده نشان حیاط گرد

جنوبی )در ضلع غربی حیاط: اتاق های اداری  – شمالی داالن دوعامل،  دومین و بوده حیاط اول دهنده در کاخ کنوسوس سازمان عوامل

پله ها)صندلی  با میدان یا محوطه تئاتر .اند بوده دراز مخصوص شاه و ملکه(غربی )ضلع شرقی حیاط: تاالر های  -و شرقی و تشریفات(

 معبر هزار خم )البیرنت(احتماالً افسانه  .شود می دیده بعد های دوره در که است یونان تئاتر نسل نخستینطرف،  دو در پله ای( 

 کرت از همین جا گرفته شده است.

 ازسنگ ساختمان های گوشه برای و بوده قطور سنگ از کاخ دیوارهای

کاخ  .است شده استفاده تراشیده سنگ و مالت داخل در نتراشیده

 از است، کنوسوس سفالی لوله با فاضالب شبکه کنوسوس دارای

پلکان به عنوان یکی از  .باستان بوده است جهان شهرهای ترین بهداشتی

اه ملکه عناصر مهم معماری در این کاخ لحاظ شده است. از بقایای اقامتگ

در کاخ کنوسوس می توان چنین استنباط نمود که این بنا دارای سه طبقه 

 بوده و فضاهای داخلی آن به گرد فضایی باز یا وید ساخته شده است.

 صورت سنگ با آنها بازسازی ولی بود چوب از ابتدا در مینوسی ستونهای

 بوده وبالشتکی شکل پیازی سرستونهای داشتن آن های ویژگی واز گرفته

 راس در آن شدن پهن و قاعده سمت در ستون تنه شدن مخروطی شیوه و

نوآوری تازه در کاخ کنوسوس استفاده از پنجره بوده است. البته وجود پنجره در معابد دوره جدید معماری مصر به اثبات رسیده  .است

 .است شده تخریب آنها آثار دلیل همین به و است بوده دفاعی نظام هرگونه فاقد مینوسی است. معماری

 

 

 

 

 

کاخ 
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 فایستوس

 عصر در کرت جنوبی تجارت، بازرگانی پایگاه شهر این دارد؛ قرار فایستوس شهر در کاخ این

 ساختمان مرکزی حیاط یا میدان پیرامون و بوده مرکزی حیاط دارای کاخ است. این مینوسی

 .است گرفته شکل دیگر های بخش

 

 ق.م. Mycenaean   2155- 2755میسنی )موکنای(/  

اکثر . باشد می هومر بخصوص باستان، یونان اشعار و ها حماسه از بسیاری زادگاه میسنی تمدن

ساخت  مورخین این برهه از زمان را دوران میلیتاریسم در تمدن اژه می نامند و بر این عقیده اند که 

 است.شهر ها به صورت ارگ و قالع نظامی خود گویای این مطلب 

 را مهمی بسیار نقش بارو و برج آن در که است استحکامی معماری یک ها میسنی معماری ایفا

 آنها که دهد می نشان این و است آن دفاعی استحکامات از ها برج و قطور دیوارهای و  کرده

روحیه  است و  تناسبات و هندسه داری مصریان همانند ها میسنی معماری .داشتند زیادی دشمنان

 مونومانتال دارد. و گرا شکوه ای

�ق.م.���Tiryns���0821-0011ارگ تیرونز 

 مردمان نزد در و دیوار صد تیرونز به هومر نزد در میسن، کیلومتری پانزده فاصله در تیرونز ارگ

 این ارگ دارای .داشت شهرت ای افسانه پرقدرت قهرمان هرکول زادگاه به باستان روزگار

 های کاخ مقابل نقطه در تنومند دیوارهای داشته اند؛ این دفاعی جنبه که ست ستبری دیوارهای

 های ساختمان. اند داشته دفاعی ای جنبه که دهند می نشان آشکارا و دارند قرار کرتی «حصار بی»

 از که رسد می نظر به و اند شده واقع امتداد یک در متر 5 ضخامت به دیوارهایی محدوده درون

 .اند شده  ساخته شده تعیین پیش از ای نقشه روی

اتاقه و با پالنی  سه ای نقشه با بارگاه، آن بود. تاالر تاالر بارگاهمهمترین بخش این ارگ، 

 کالسیک معابد نمونه نخستین از تجسمی ارگ، زندگی مرکز و ساختمان قلب در مستطیلی

سقف  نگهداری برای ستون 0 و وسط در آتشدان یک با شکل مستطیل این تاالر .است یونان

 ساخته شده بود.
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 ق.م. Atreus   2955خزانه داری )گنج خانه(  آترئوس )مقبره تئولوس( 

این بنا به شکل گرد  .دارد قرار طبیعی تپه یک دل در و است این بنا یک مقبره

 طوالنی گذرگاه ،یک آن ورودی راه شکل ساخته شد. سازه ای گنبدی( و با Tholos)تولو

 رجهای چیدن هم روی با تدفینی گنبد یا مدور اتاقک زنبوری النه شکل .است دوموس نام به

 جا دیوار انحنای در باشکوهی طرز به آمد، این بنا دست به مدور ای قاعده بر سنگ آمده پیش

 متر دروازه به کنونی نمونه در ارتفاعش که شد مرتفع گنبدی آمدن پدید باعث و گرفت

 تیرهای از استفاده بدون شده بندی تاق ساختمان بزرگترین آترئوسداری  خزانه. رسد می

  .بود بعد سال 1100 در رم پانتئون معبد شدن ساخته  از پیش تا باستان جهان کل در داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق.م. Lions_Gate 2105دروازه شیران  

آن دو  این اثر در اصل، دروازه ی بیرونی ارگی است که در میان دیوارهای بیرونی

تخته سنگ عظیم به صورت عمودی با یک حمال افقی بر روی آنها جای گرفته 

 دوتکه توسط دیگر سمت از و دیوار یک بوسیله چپ سمت است. این دروازه از

 2 برجسته نقش با سنگی قطعه با نما تاق .شد می حفاظت عمودی عظیم سنگ

 یا سنگی احتماالً شیران سر .شده است پر میان در مینوسی مقدس وستون شیر

 .شد می دیده نیز النهرین بین درهای سر روی شیرها این نمونه و بوده فلزی
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 فصل هشتم               هنر و معماری یونان

 های جلگه میان افقی ی کشیده سطوح با مصر مقابل نقطه در یونان،

 آب و جغرافیا با است کشوری آفتاب، تغییر بی ظاهراً تابش و صحرایی

. دارند درخشان رنگی کشور، این در دریا و آسمان متغیر. هوای و

 داشتند طبیعت به که ای عالقه با یونانیان که نیست آور شگفت

 خدایان سکونتگاه را دریا و آسمان رودها، ها، جنگل ها، کوهستان

 و یونانی خدایان اساطیر شامل توان می را قدیم یونان دانستند. هنر

 از را آدمی آنچه یونانیان نظر در. دانست هومر «اودیسه» و «ایلیاد»

 نظام گفتند می یونانیان .است عقل گرداند می متمایز چیز همه

 به و است چیز همه مقیاس «انسان» یونان است. در یکی ها آن از ما شناخت با اشیاء زیبایی و است ساده و زیبا عقل، و طبیعت

 «هنر» مقیاس اما است انسان چیز همه مقیاس. باشد آموخته را تفکر که عقلی دارد، «عقل» که انسانی پردازد، می جهان شناسایی

 .خداست

 زیرا گردیدند می محسوب پایه دون طبقات جزء هنرمندان. شدند می اداره دموکراتیک های نظام با آتن، چون یونان شهرهای  دولت اغلب

 در یونان پیکرتراشی و نقاشی بودند. هنر فیلسوفانی و اشراف همان جامعه روشنفکر و فرهیخته طبقات. داشتند اشتغال یدی کار به

 نگاه مخاطب به یونان اما در شدند، می خیره دست دور به ها مجسمه چشمان مصر در. داشت قرار مصر هنر تأثیر تحت شدت به آغاز

 . کردند می

 آموختن عقل، از پیروی خواهی، آزادی پرستی، وطن چون مفاهیمی اروپایی تمدن. نداشتند چندانی اعتقاد مرگ از پس زندگی به ها یونانی

 و ،فرهنگ قطب «آتن» اکثر دستاوردهای دنیای غرب برگرفته از تمدن یونانی است. .است برده ارث به یونان از را زیبایی به عشق و

 . بود یونان شهرهای دولت نظامی قطب «اسپارت»

 میالد از قبل 000 تا 031 های سال فاصله در که. است پلوپونزی های جنگ باستان یونان گیری شکل بر تأثیرگذار تاریخی عناصر از یکی

 .داشت ادامه آتن و اسپارت میان

 بزرگترین طبیعی موانع که کشور این سواحل در. نمود تقسیم مستقلی شکلی به را دورین اقوام از طایفه هر یونان جغرافیایی خاص شرایط

 این بود، پذیر امکان دریا طریق از صرفاً که ارتباطات و گیرد می شکل یونان باستانی تمدن رفته رفته بود، شهرها دولت استقالل عامل

 ایجاد تجاری اقتصادی های زمینه طریق این از و نمود آشنا مدیترانه حاشیه کشورهای و جزایر دیگر تمدن و فرهنگ با را شهرها دولت

 رونق و ها تمدن این با برخورد در و گیرد می شکل میسن و کرت پیشرفته های تمدن با برخورد در یونان تمدن. گردد

 .گیرد می قوت و اوج یونان گرایی طبیعت هنر و رشد های زمینه اقتصادی،

سنگی  درشت معماران آخرین یونانیان .عقل و طبیعت انسان،: از عبارتند که شود می خالصه ثابت عنصر سه در یونان تمدن

(Megalithic )هستند. 
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 یونان معماری های شیوه

 معماری در بندی تقسیم قابل های شیوه ترین کهن اند شده بنیاد ساختمانی خاص های شیوه اساس بر یونانی معماری آثار کلی طور به

 معابد بیرونی نمای به زیادی توجه معماری سبک سه هر در. کرنتی شیوه و( ایونیایی) ایونیک دوریک، شیوه: از عبارتند یونانی

 .داشتند مبذول

 که. دادند تشکیل را اسپارت شهر دولت و بودند گرا قبیله ها دوری: Doric orderشیوه دوریک  -2

. دارند تناورانه ظاهری دوریک شیوه هاست. معابد دوریسی ی قبیله نام از برگرفته دوریسی معماری سبک

 این بر رسند. ویتروویس می هم به( تند نبش) تیز های لبه با دوریک شیوه ستون های قاشقی یا ها خیاره

 معابد این در. است دوریایی یونانی مرد یک اندام تناسبات از برگرفته نظام این تناسبات که بود عقیده

 بدنه بر مشتمل دوریک ستون .است 1/1 مواردی در یا و 1/0 به 1 ارتفاع به ستون قطر به نسبت عموماً

 از ستون میله تحدب .شود می کاسته دایره قطر از باال به پایین از و است، برخوردار دایره قاعده از ستون

 .شود می بصری و حسی خطای ایجاد باعث که است شیوه این های ویژگی

 

 

 

 بود، ساده و ایستا تناور، که دوریسی پیکرتراشی برخالف : Ionic orderشیوه یونیک  -1

 به اغلب و کرد می خودنمایی «متنوع» و «متحرک» ،«باریک» های پیکره با «ایونیایی» پیکرتراشی

 جسیم سنگین، شیوه با مقایسه در یونیک شیوه. آیند می چشم به معماری در «پیکره ستون» صورت

 به ارتفاع نسبت .رسد می نظر به تر تزییناتی مراتب به و تشریفاتی سبک، ای شیوه دوریک، جدی و

 تعداد و است بلندتر دوریک ستون به نسبت یعنی 1 به 10 و 1 به 1 شیوه این در ستون قاعده

 دوریک شیوه از را شیوه این که عنصری ترین مهم .است عدد 20 نیز ستون ی بدنه روی شیارهای

 .اند حلزونی یا خورده پیچ ستون ها است. در شیوه یونیک  سر ستون سر شکل تغییر کند، می جدا

 پاپیروس و نیلوفر آبی مصری است.خاستگاه نظام یونیک 

 

 

 گرفت( قُرنت) کرینت ثروتمند شهر نام از را خود نام: Corinthian orderشیوه کرنتین  -9

 های برگ از مملو سبد صورت به کورنتیک های سرستون .گردید موسوم قرنتی های سرستون به و

 .بود نیافته رواج رومیان، اقتدار روزگاران تا کورنتی ی شیوه .باشد می کنگر برگ یا آکانتوس 

 ستون  در شیوه این گسترش اوج اما بوده( معبد داخل)معابد در  کرنتی ستون از استفاده نخستین

 است؛ بلندتر و تر باریک دوریک ستون بدنه از هم کرنتی ستون بدنه .بود ها ساختمان بیرونی های

 به که معبدی. میرود باال میزان یک به ستون پایه روی از ایونیک ستون بدنه مانند آن، قطر ولی

سرستون این شیوه بر خالف نظام است.  آتن شهر در زئوس معبد شده، ساخته شیوه این

�یونیک دارای دید یکسان از تمام جوانب است.
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 یونان هنر و معماری های دوره

 :کرد بررسی( معماری دوره 9)  دوره چهار در توان می را یونان هنر

 ق.م. Geometric 755-055  :  هندسی دوره -الف

 ..کردند می استفاده  هندسی منظم های طرح از سفالی ظروف سطوح روی بر واقع در که گردد می اطالق آرکائیک از پیش هنری آثار با

 ق.م Archaic : 055-755(کهن) ارکائیک دوره معماری و هنر -ب

 به را جدید ای شیوه و خورد پیوند یونانی اصیل هنر با هنر، از ای تازه عناصر آن از بعد وبود؛  گذرایی مرحله گرایی، شرق این دوره مرحله

 هنر حقیقت در اند. نموده نامگذاری کهن یا و آرکائیک دوره نام به را دوره این. گردید یونان هنر پیشرفت بنیان سبب که آورد وجود

 مسیر دو کهن دوره در .است نموده آماده هنری دوره این پیشرفت جهت را زمینه و گرفته شکل کهن دوره در خاص ویژگی  با یونان

 دارای که یونیک هنری شیوه دیگری و. داشت قرار یونان سرزمین در پیرایه بی و صالبت و رسمیت با که دوریک هنر از یکی هنری

 در که اند شده ساخته مالت بدون و شده تراشیده سنگ قطعات از استفاده با دوره این معماری آثار بود. خود خاص و بیشتر ظرافت

 .یافتند را خود اصلی فرم کم کم و بودند ساده و کوچک معابد. شد می استفاده چوب از آن ساخت در اولیه مراحل

 ق.م. 755الیمپ  / هرا معبد

 خشت از و دارد قرار ستون ردیف دو مقصوره داخل در .سفالی است شیروانی این معبد سقف .است شده ساخته دوریک شیوه به بنا این

  .شده استفاده نتراشیده های سنگ از آن پی در ویژه به و سنگ و

 

 ق.م. 755ایپکروس/ باسه آ   آپولو معبد

 بوده آغازین مراحل در هنوز و کوتاه دوریک های ستون ارتفاع بنا این در .است یونان معابد اولیه از و شده ساخته کهن دوریک شیوه در

 .است
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 ق.م. Paestum  055پستئوم  معبد )باسیلیکای(

 داشته وجود رومی باسیلیکای با ساختمان این کهبین تشابهی دلیل به اولیه پژوهندگان

 سنگین های ستون با که ستونی دور است، معبدی پستئوم. نامیدند باسیلیکا را آن نامیدند

 در گونه بالش و جسیم و بزرگ های ستون فشرده، سر فواصل و محدب ترکیب خوش و

 ضخامت .است کرده نمایان کوتاه متناسبی طرز به را ها ستون که عظیم اسپری زیر زیر در

 که است دلیل این به این و افزروده کار استحکام بر آنها نزدیک فاصله و ها ستون کم

 .کنند اعتماد مصالح استحکام به توانستند نمی دوره این معماران

 

 سیفونسی ها/ دلفی خانه گنج

 ایونیکی ستون هیچ این بنا .است ایونیک ساخته شده شیوه است و به کهن دوره بناهای ها از سیفونسی خانه گنج

 .شود می محسوب ایونیک بناهای جز اما. است( کاریاتیدها)ها پیکره ستون توسط سقف داری نگه و وحمل  ندارد

 .است کهن دوره سنگین اسپر یک از بخشی عنوان به که ایست پیوسته کتیبه بنا این کننده مشخص ویژگی

 

 ق.م. 7نیمه اول قرن  Ephesus/ افسوس Artemisمعبد آرتمیس 

 آن تزیینی های چهارگوشه .است شده ساخته ایونیک شیوه این معبد به

 بخش در .است مزین دست به نیزه جنگجویان از هایی برجسته نقش به

این معبد  .اند شده نقش دست در سپری با الهه جنگجویان معبد سنتوری

همچون معابد دوریک، دور ستونی است. تعداد ستون های عرضی این 

 معبد در سمت راست و چپ یکسان نیست.

 

 

 

 ق.م Classic :055-092دوره کالسیک   -ج

 این. دانست یونان تکامل و تحول ایام بهترین باید را چهارم و پنجم قرن  .است یونان هنر و تمدن شکوفایی و ثبات این دوره دوران

 و نتیجه یونان حیات از فصل این. پذیرفت خاتمه اسکندر قهرمانی اقدامات با شده، شروع درخشانی های پیروزی از پس عظمت با که دوره

 اما بود، شده حاصل هنرها در فترتی یونان و ایران های جنگ از پس کالسیک عصر در .بود هلنیستی دوران مقدمه و باستانی دوران مولود

 مرکز . کردند آغاز را چشمگیری های فعالیت پیکرتراشی و معماری ویژه به هنر مختلف جوانب در یونانیان گذرا مرحله این از عبور با

 را جدیدشان استقالل و نیرو ،آکروپلیس پراکنده های سنگ تکه گردآوری با ها آتنی. است بوده آتن در دوره این در هنری های فعالیت
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 جهانیان به بود، رومیان روزگار از پیش تا باستان جهان ساختمانی های پروژه بزرگترین از یکی واقع در که آکروپلیس کامل بازسازی با

 .دادند نشان

 است شده می محسوب معماری از بخشی و داشته تنگاتنگی رابطه معماری با تراشی پیکره دوره این در :تراشیدر عصر کالسیک پیکره

 شد. پدیدار هنری سبک و شیوه سه سازی پیکره در

 جدی هنری شیوه(1

 یافته تکامل هنری شیوه(2

 العاده فوق هنری شیوه(3

 یاد بناهای و آتن در پارتنون معبد و المپیا در زئوس معبد  تحرک های پر  حجاری م از توان می دوره این پیکرسازی آوردهای دست از

 .اند دانسته معماری و پیکرسازی دوره را کالسیک عصر دلیل همین به. کرد اشاره امروزه ترکیه در باشی گول بود

 رانیز هنر وزیر مقام که یونانی تراش پیکره و معمار فیدیاس رهبری و پشتیبانی به دوره این معماری : معماری در عصر کالسیک

 .رسد اوج به داشت

 رسمی های ساختمان و معابد است. جز دوره این معماری بزرگ اقدامات از شده ساخته ای تپه روی بر که آتن ارگ یا آکروپل شهر-

 های گذرگاه تئاتر، آمفی شکل به اجتماعاتی تاالرهای: مانند عمومی بناهای انواع و نمود پیشرفت نیز شهرسازی دوره، این در

 با سواری اسب و دو های میدان پهلوانان، اندام پرورش های باشگاه و ورزشگاه ها، خیابان در یادبود های ستون و سرپوشیده

 .شد می ساخته ورزش، میدان گرداگرد و تپه شیب بر سرگشاده تئاترهای آمفی گونه این که تماشاگران، برای پلکانی های جایگاه ردیف

 Acropolisآکرو پلیس   

 در آکروپلیس کالسیک عصر در یونان باشکوه بناهای مجموعه از یکی

 تاریخ در که است اثر معماری بزرگتریناین مجموعه  . است آتن شهر

 . آمد پدید یونان معماری

 الهه معبد آرتمیس، معبد ارختئوم، ،معبد پروپاالیا دروازه پارتنون، معبد

 ،محل پروماخوس آتنا پیکره ،محل کالکوئیکی ،نگارخانه "نیکه"پیروزی

دارد. آکرو پلیس که  وجود آن در کوچک بنایی چند و آتنا قدیمی معبد

بخش مقدس در ابتدا تمامی شهر را در خود جای می داد، به تدریج به 

آن در جهت  ضلع بزرگترمتر است، که  320در  127و دارای ابعاد تقریبی نامنظم بدل گردید. شکل زمین آکروپلیس  و مذهبی شهر

 است فکر قبلی صورت نگرفتهدر سایت آکرو پلیس  استقرار بناهاقرار دارد. به گفته مورخین، در طراحی  غربی –شرقی 

 ق.م. Propylaea 090-091پروپاالیا   دروازه

 .نگشت تکمیل گاه هیچ و کشید طول سال1 آن ساختن.دارد قرار بنا این در بشر هنری گالری نخستین. است آکروپلیس ورودی مدخل بنا

میسر بود: این راه شیبراهه ای بود که از سمت غرب آغاز می شد و یکراست تا  راه مقدسدستیابی به محوطه آکروپلیس تنها از طریق 
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بزرگ با انتهای باز قرار داشت، که یک پیشخان شش ستونی به شیوه  تاالریاین دروازه  بخش مرکزیدروازه پروپاالیا ادامه می یافت. در 

 در طرفین آن دو رواق دوریک قرار داشت. داشت و دوریک

 

 ق.م.  Athena nike 050 (پیروزی الهه)آتنا  معبد

است. این بنا کهنترین بنای یونیک در سایت مقدس آکروپلیس است. این  ایونیک معماری شیوه به  دارد و قرار ورودی در سر کنار در

 معبد دارای چهار ستون در هر رواق است. 

  

 

 

 

 

 ق.م.  Parthenon 000پارتنون   معبد

 الهه برایو   کالسیک عصر در بنا این بنا مهمترین معبد سایت آکرو پلیس است.این

 آتن سراسر بر مشرف و آکروپلیس تپه نقطه ترین بلند روی بر و است شده ساخته آتنا

 شیوه بنا اسم که به عمده مصالح سفید مرمر سنگ. است شده بنا آن اطراف نواحی و

این معبد توسط ایکتنوس کهکار و با همکاری کالیکراتس و  .است شده ساخته دوریک

معبدی دور فیدیاس مجسمه ساز طراحی و ساخته شده است. پارتنون از لحاظ نقشه 

 کناری های ستونمتر ارتفاع.  17متر عرض، و  33متر طول،  82است با ابعاد:  ستونی

 زیرا. است دید خطای از جلوگیری امر این علت. هستند بیشتری ضخامت دارای

 جلوگیری دید خطای اثر در آنها یافتن شکل تغییر از کناری ستونهای بیشتر ضخامت

جایگاه مقدس پارتنون )مقصوره( به دو بخش تقسیم می شود: در بخش بزرگتر،  .کند می

 تندیس آتنا قرار داشت و در بخش کوچکتر به خزانه داری اختصاص داشت. ستون های

 زمان این معبد، شیب مالیمی به درون دارند و فواصل میان آنها یکنواخت نیست؛ همچنین قطر تمام ستون ها یکسان نیست. در

 انبار سپس و مسجد، به ها ترک حکومت زمان در. گرفت را آتنا جای مریم ی مجسمه و شد بیزانسی کلیسایی به تبدیل پارتنون مسیحیان

 .داد کاربری تغییر باروت



 [معماری جهان در گذر زمان] تألیف و تدوین: مجتبی مهرعلی

 

 مرکز معماری ایران 50

 

 

 

 ق.م Erechtheum 012-050ارختئوم  معبد

 ناهمواری آن علت شاید و است تر شاخص یونان معماری آثار سایر میان در و است یونانی معابد تمامی با متفاوت پالن نظر از بنا این

چهار اتاق این معبد به   .شده است ساخته ایونیک شیوه به معبد .است بوده معبد این گانه چند عملکرد یا و آن زیربنای زمین های

 با ها پیکره ستون این. است استوار ها پیکره ستون روی بر آن جنوبی رواق سه ورودی سرپوشیده با اندازه های متفاوت ختم می شود.

 پایی ،کنند می القا خوبی به پاهایشان روی بر را ساختمان بار سنگینی که اند ایستاده و گرفته قرار طوری دار چین های پوشاک

شواهد نشان می دهد  .اند بوده الهه ندیمه شش از نمادهایی ها، پیکره است. عمودی دیگر پای برعکس شده، خم زانو از نیست زیربار که

  .است شده ساخته نشده بینی پیش نقشه اساس بر که ساختمان
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بود ناظر عمدتاً با  غیر ممکنبرای همگان  ورود به داخل معابد مصریاز آنجایی که 

و راز آلود مواجه می شد. راست است که ورود به معابد یونانی نیز  حجمی تندیس گون

 معمار یونانی جایگاه مقدس یا مقصورهبرای همه کس میسر نبود. ولی دست کم 

درون و بیرون بنا باشد. به بیانی دیگر،  قابل رؤیتمعابد را طوری طراحی می نمود که 

. و درست همین نکته نان در شفافیتی خود خواسته طراحی می شونددر معماری یو

است که معماری معابد مصری و بین النهرینی را از معابد یونانی جدا می کند و به آن 

 تشخص می بخشد.
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 ق.م. Hellenistic :299-919هلنی )یونانی مآبی(  دوره -د

 که یونان هنری و فرهنگی و سیاسی تاریخ از ای دوره به نام این.  برد کار به را هلنیسم واژه آلمانی دان تاریخ یک بار نخستین برای

شهر پرگامون از مهمترین شهرهای  .گردید اطالق بود، اسکندر مرگ از پس یونان امپراطوری مناطق در ها دولت آمدن پدید آن مشخصه

 گردید، که دارای معابدی برای خدایان یونانی بود. هلنی محسوب می شود. در این شهر به تقلید از آکروپلیس، مجموعه ای برپا

 وجسم روح آمیز تشویق و نامنظم های جنبش و ها اضطراب و جسمی آالم تجسم سازی پیکره در ها، یونانی دوره این در :سازی پیکره

مهمترین و بهترین آثار هنری در آسیای صغیر یافت شده است. نمونه: نقش  .دادند بودند، نشان کرده اقتباس زمین مشرق از که را

 برجسته های نمای شمالی معبد زئوس.

 استادانه گسترش و بزرگ مقیاس. آمد پدید غرب و شرق های اندیشه از امتزاجی اسکندر، توسط زمین مشرق تسخیر از پس :معماری

 واقع قدیمی مراکز از ساختمانی های فعالیت. یافت گسترش خانگی معماری دوره این در. بود هلنی معماری های ویژگی از درونی فضاهای

 .یافت انتقال( ترکیه) صغیر آسیای در هلنی پادشاهان رونق پر شهرهای به یونان اصلی سرزمین در

 آپولون دیدوما معبد

 طراحی و است ایونیک معبد این. است واقع دیدوما شهر بنادر این

 رومی شیوه به مستقیماً آن بزرگ تاالرهای درونی فضای پیچیده

 معماری از چشمگیری گسست و انجامد می خود از پس

 ساختمان بیرون نمای به رود؛که می شمار به یونان کالسیک

 رها ساده را آن درون و کرد می تاکید تندیس یک عنوان به تقریباً

  .کرد می

 

 ق.م. 205زئوس  معبد

 پیروزی یاد به باشکوهی مذبح عنوان به که بسیار عظمت و شکوه با است بنایی

 مرکز در مذبح خود. است شده بنا پرگاموم شهر به مشرف تل باالی بر پادشاه های

 واقع ایونیایی های ستون از ردیفی اطرافش در و دارد قرار شکل مستطیل حیاطی

 تنها مذبح این .است کرده احاطه مترمربع13 حدود مساحت به بلند ای صفه بر

 سنت یادگار عظمت این با مذبحی بناهای .است مانده جای به آثارش که ست مذبحی

  .است کهن دوره از ایونیایی معماری

 ق.م. 0اواسط قرن  Epidaurosاپیداوروس  تئاتر

را  کالسیک سبک شاخصه هایاما  شده ساخته هلنی دوره در اینکه با بنا این

 های ردیف .است یونانی روباز فضای ماهرانه طراحی از ای این بنا نمونه دارد،

 شده ساخته تپه یک سراشیب در دایره نیم از تماشاگران، های صندلی متحدالمرکز
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 پهن راهروی یک با سنگی ها صندلی .است متر 120 تقریباً آن بیرونی قطر و

 و صحنه ارکستر، پیش محل .اند شده تقسیم پایینی و باالیی بخش دو به

 دیدن برای ممکن سهولت درجه بیشترین که شده طراحی طوری صحنه

آنچه که این تئاتر را نسبت به  .شود فراهم بازیگران شدن آماده و ها نمایش

سایر تئاتر های یونانی بارز می سازد،ساخت این بنای سنگی در دل کوه است 

 هزار نفر را داشته است. 20تا  10که گنجایش 

 

 یونان تیپولوژی بناهای گوناگون

 معابد(2

 و دعا جهت اولیه مراحل در بسازند، ساختمان صورت به را معبد ها یونانی آنکه از پیش

 برای نیز گاهی و شد می داده قرار بازی فضای در که مقدس گوش چهار سنگ از نیایش

 با و زمان مرور به اما. کردند می استفاده آن از نیایشگاه عنوان به نمودند، می قربانی آن

 و شد خواهد میسر بهتر سرپوشیده مکان یک در خدایان تجسم و تصور اینکه به اعتقاد

 پلید های روح گزند از توان می بهتر اتاق یک در پرستش، جهت خدایان سمبل اینکه یا

 آنها ذهن در سرپوشیده مکان یک صورت به معبد ایجاد فکر ترتیب این به باشد، امان در

 نخستین .است ها ستون کاربرد با رابطه در یونان معابد تیپولوژی تکامل .گرفت شکل

 ساخته مرمر سنگ نهایت ودر وآهک سنگ از معابدشد،  ثروتمندتر جامعه هرچه (.یونان مردم فقر دلیل به) وآجر چوب از معابد

 .شد

 چیزی اولیه معابد از. داشت دنبال به را معابد تکاملی اشکال که رواق یک یا شکل مستطیل سالن یک یعنی بوده ساده بسیار معابد شروع

 . شدند می ساخته چوب و رس خاک نرم، سنگ مانند فقیر و ضعیف مصالح با که معابدی یعنی نمانده باقی

 به عبارتی یا و نائوس که  بود شکل مستطیل اتاق یک صورت به ،معبد اصلی بخش آن وسط در و بوده مستطیل طور به معبد پالن

 سنتوری .است داده می تشکیل را معبد اصلی هسته اتاق این و داشته قرار الهه تندیس بخش این داخل در. گویند می مقصوره  آن

 یک داستان به مربوط برجسته نقش آن در و مایل افقی طره دو دارای و بوده مثلث شکل به که است معبد یک های بخش ترین عمده از

 روند در که بوده آنها ابعاد هندسی روابط یونان معبدهای تکامل در مهم موضوع .گردید می حجاری بود شده ساخته ان برای معبد که الهه

 دقیق طور به نسبت این گاه هیچ چه اگر. بینیم می را عرضی دیوار برابر دو طولی دیوار 1 به 2 های نسبت به شدن نزدیک با آنها تکاملی

 .است بوده واحدی مقوله یونانیان نظر از موسیقی در هارمونی و سازی مجسمه و معماری در تناسب ولی نشده، دیده یونان معابد در

  ها (قربانگاه1

 آن داخل در. شد می ساخته سنگ از بلند سکویی یا صفه روی بر که بود اجاق یک به شبیه شکل، ترین ساده در مذبح، یا قربانگاه 

 .گردد متصاعد بودند، ها انسان گر نظاره آسمان در خدایان سوی به آن دود تا شد می سوزانده بود، شده هدیه قربانی جهت که حیوانی

 .گردیدند می ایجاد معابد ورودی در معموال ها مذبح این -
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 : خانه گنج(9

 برای محلی ها ساختمان این. شدند می ساخته ها پرستشگاه کنار در اشیا نگهداری و یابود برای که خصوصی یا دولتی بناهایی

 .بودند شده اهدا اشیا نگهداری

 المپا و دلفی در  سیفنوسی ها خانه گنج: آن نمونه بهترین -

 :تولوس(0

 گنبدی آنها سقف پوشش معموالً معروفند، تولوس به است، دایره که شان پالن شکل خاطر به اما هستند، معبد نیز بناها این 

 .گردید می استفاده یونانی معماری شیوه سه هر از بیشتر معابد گونه این ساختمان در و بوده مخروطی

 .هستند آن های نمونه بهترین از اپیداروس و دلفی،آتن شهر های تولوس  -

 : تئاترها(0

نمایش در یونان باستان عبادت محسوب می شد، منتها عبادت خدایانی که طالب به کار افتادن عقل بشر بودند و نه صرفاً تکرار اعمال 

 دامنه را تئاتر ها یونانی .داشتند واقعی معنای به را آن ها ،مینوس آنها از پیش البته. دانست یونانیان ابتکار از باید را عبادی سنتی. تئاتر

 اند کرده احداث دایره نیم شکل به طبیعی تپه شیب یا کوه

 جایگاه گاه. شد می ساخته نمایش برای دایره صورت به جایی آن وسط در و بوده ها رقص و آواز و شراب برای مکانی ها تئاتر آغار در

 .بودند سقف فاقد یونانی های تئاتر. کردند می فرش مرمرین روکشی با را تماشاگران

 .دارد قرار آتن آکروپلیس در یونانی تئاتر ترین قدیمی -

 از دیگر تئتتر های یونان می توان به تئاتر های افسوس و دلفی اشاره نمود. .است اپیداوروس سرگشاده تئاتر ، یونانی تئاتر بهترین -

 ادئون:(7

 همیشه که گوش چهار یا دایره پالن دارای. شد می ساخته ادبی محافل و مسابقات و مراسم برگزاری برای که است کوچکی بنای  

 .شد می تعبیه دیوار در ستون نیم شکل به ها ستون گاهی و کرد می احاطه هایی ستون را آن اطراف. است بوده مسقف

 Agora : آگورا)میدان بازارگاه((0

 رسند، می هم به خیابان چند طبیعی طور به که ای منطقه در بار نخستین که شهر عمومی میدان

 این داخل عمومی های ساختمان .کرد نمی دنبال را خاص هندسی فرم یک فضا این. گرفت شکل

 می استفاده کاال مبادله برای که بود درازی و ستوندار فضای آنها از یکی که شدند می ساخته میدان

 .شد

رواقی یک تکه بود . این بنا یونانی ترین بناها استوا )=رواق( است: در سایت آگورا یکی از استوا

شکل ساخته می شد. بخش اصلی استوا می توانست به صورت دو راهرو در  که با پالنی ال و یا یو
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عمق و دو طبقه در ارتفاع گسترش یابد. پله های ارتباطی با طبقه باال در انتها و به صورت مستقل ساخته می شد. بزرگترین استوای 

 ساخته شد. رواق آتالوس در شرق آگورای آتنیونانی به نام 

 

 

 

 

 

 

 

بناها سقف چوبی داشتند و تیرهای شیبدار سقف با از دیگر بناهای عمومی آگورا بوده است. بیشتر فضاهای درونی این  تریون: بولئو

 ردیفی از ستون های بلند تر که با دیوار بنا فاصله می گرفتتند نگه داشته می شدند.

 :یونانی خانه(0

 بوده، درونگرا یونان مسکونی معماری. دارند راه و متصل مرکزی حیاط به ها اتاق تمام یونانی خانه در

 .نمایند حفظ را خود خصوصی زندگی که بودند آن خواستار چون

 

 (استادیون: 3

بناهای استادیون )+ ورزشگاه روباز( و گومانسیون 

)+ورزشگاه سرپوشیده( اجزای جدایی ناپذیر ساختمان های 

شهر های یونان بودند و مکان استقرار آنها در پائین ترین 

 نقطه شهر قر ار داشت.
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 Etruscan civilizationفصل نهم    معماری اتراسک ها   

 ترک صغیر آسیای در را لیدی خود اصلی وطن ها اتروسک که گوید می هرودوت

 یا توسکی توسکان، نام به امروزه که روم و فلورانس مابین محلی به کرده،

 که بودند اشراف از ای طبقه ها اتروسک .کردند مهاجرت گشته، معروف اتروسکی

 ها آتروریایی یا ها اتراسک تمدن .کردند می حکومت ایتالیا بومی مردم بر

 های دوره در رومی فرهنگ و هنر گذار پایه و باستان یونان تمدن دار میراث

 بوده اند. ایتالیا سرزمین در بعد

 قایل زیادی ارزش مرگ از بعد زندگی برای ها یونانی خالف بر ها اتراسک

 ها اتروسک تأثیر عمده. کردند جذب را یونانی فرهنگ اتراسک ها مشتاقانه .بودند

 ها آن. بود شکل تاقی های سازه تکنولوژی روم، خصوص به خود، همسایگان بر

 را آن تر پیش نیز یونانیان و کرده اخذ یونان خود، ی همسایه از را تکنولوژی این

 عمدتاً یونان معماری در شکل طاقی های سازه .بودند گرفته وام به النهرین بین تمدن از

 .بود ستون تیرو اکثراً آنها ای سازه سیستم و رفت کار به بنا زیرین فضاهای در

 هنر اتراسک ها

 نه را شهرتش کاپیتول گرگ ماده یعنی جهان هنر تاریخ در جانوران ترین پرآوازه از یکی

 نماد یا توتم ها قرن بلکه است، مدیون هنری اثر یک عنوان به خود شکوه و قدمت به فقط

 شده رها کودکی دوران در که رموس و رومولوس یعنی رم شهر گذار بنیان قهرمانان که است آمده باستانی های افسانه در. است بوده شهر

 .خوردند شیر گرگ ماده یک های پستان از بودند

تندیس اتروریایی ها در تدفین از هنر تندیس سازی استفاده می کردند. یکی از آنها 

زندگی در دنیای است که نگاهی شاد، سرزنده و امیدوارانه از  دلنشین زن و شوهری

 دارند. پس از مرگ

در از سده پنجم پیش از میالد و  هنر و اجتماعی عرصه در محوری انسان و گرایی انسان

 و هنر خصوصیات مهمترین از .شود می دیده ها اتراسک تمدن جای در جای تحت تأثیر تمدن یونان

 اعضای همان که زیبا لغازهای و «سنتوری» ها، بام پوشش برای «سفال» به توان می اتروریایی معماری

 .کرد اشاره باشند، می پنجره و در کنار نشسته بیرون قایم

 معماری اتراسک ها

 معماری .است روم شهر گذاری پایه و یونان کالسیک عهد با همزان اتروریایی هنر شکوفایی اوج

 معماری، این بارز های نمونه از یکی. است بوده...  و معابد مقابر، جمله، از مختلفی انواع شامل اتروسکی

 ها اتراسک های ساختمان از .است شده گچبری برجسته نقوشی با دیوارها که است چهارم قرن در جروتری نام به ای صخره ای، مقبره

 با کلی شباهتی هایشان پرستشگاه عمومی طرح. شدند می ساخته چوب از اصوالً ها ساختمان زیرا باقیمانده، آنان سنگی های پی فقط

 .است داشته یونان تر ساده معابد
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 معابد اتراسک ها

 تمدن مشابه معبد همتای ساختمانی ها یونانی با ارتباط از قبل ها اتروسک

 های محل در اتروریا اولیه اهالی مذهبی نداشتند، مراسم خود موازی های

 چند یا یک آنها از یک هر شدو می انجام مقدس های زمین در واقع مذهبی

بنا به باور اتروسک ها که معبد را خلوتگاه خدا می دانستند،  .داشتند قربانگاه

 در داخل این بناها عبادتی انجام نمی دادند.

 و داشت قرار پودیوم نام به بلند ای پایه بر ها اتروسک معبد

 ساختمان فن در اتروسک ها .خورد می پله طرف یک از فقط

 از بیشتر  را معابد  ولی داشتند کامل مهارت سنگ با سازی

 معابد ساختمان نمونه کاملی از .شود می ساخته چوب و خشت

 بنا زیرا همانطور که گفته شد خود باقی نمانده است، اتروسک ها

 مذهبی دالیل به ها اتروسک .می شده است ساخته چوب از

  .شمردند نمی جایز خود معابد معماری در را سنگ کاربرد

 زیبا و تناسب خوش یونانی، معابد با مقایسه در فرم و شکل نظر از اتروسکی معابد .داشتند محوری سازماندهی اتروسکی معابد

 محوری داشتند، سازماندهی تزئینی های گوشی چهار مانند جایی یونانی معابد که صورتی در. ماند نمی باقی تزئین برای جایی و نبودند

 اندازه هم مقصوره سه به که زیارتگاه آمده، پیش رواق پشت در. داشت تفاوت یونانی معبد سازماندهی طرز با اساساً اتروسک، معبد

 از یونانی، معبد مانند که نبود، آن معبد این ساختن از هدف. داد می تشکیل مانندی غار یا دخمه تاریک فضاهای، بود شده تقسیم

 فضایی عنوان به آن از خواستند می اول درجه در اتروسک ها بلکه شود، دیده پیکری جسم یک صورت به جهات تمام از یا بیرون

 .داشت می نگه محفوظ را آن سقفش عریض آویز پیش که بود پناهگاهی معبد،. کنند استفاده اندرونی

عمده اطالعات ما در مورد معابد اتراسکی، توصیفات ویتروویوس است. بر اساس گفته های ویتروویوس نقشه یک معبد اتراسکی کمابیش 

عرض آن معادل عرض مقصوره معبد استوار می شد که  Podumپودیوم ست و شالوده آن بر صفه ای سنگی بلندی به نام مربع ا

مقابل  بود. عمدتاً خشت گلیطح زمین متصل می شد. مصالح به کار رفته در ساخت مقصوره و فقط با یک پلکان جنوبی به سبود 

و انتهای آن به مقصوره می رسید  رواق ورودی عریضی با دو ردیف ستون بندی جانبی و هر ردیف مشتمل بر چهار ستونپلکان، 

که در واقع ایده ی شکل گیری خدایان سه گانه رومی )یونو،  خدایان سه گانهتقسیم می شد. عقیده به  به سه قسمت مجزاکه معموالً 

 جوپیتر و مینروا( نیز بود، پایه اصلی دین اتراسک را تشکیل می داد.

داشت. معابد اتراسکی مبنایی برای تجربه ی معماران رومی در طراحی و  تناسبی کوتاه، ضخیم و بام پر و شلوغدر کل معابد اتراسکی 

 حسوب می شدند.ساخت معابد اولیه م

 مقابر اتراسک ها

ردیف  از استفاده با اینان. شود می متجلی ممکن شکل ترین واضح به اتروسک ها هنر ،گورستان ها از آمده دست به بقایای در

 زندگانی بازگویی به بود مقابرشان اندرونی فضاهای بخش زینت که رنگین برجسته نقش های و دیواری نقاشی های از سرشاری های
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 این در که حرارتی و نرمی و اند پرداخته رقصهای شان و میهمانی ها پرنشاط،

 بربر نسبتاً و یونیک نسبتاً منشأ از حکایت شود می احساس نقش ها و نقاشی ها

 .دارد آنها

 می شان شهرهای از خارج ای نقطه در را خویش گورستان های اتروسکها

 خیابان های از ای شبکه امتداد در منظم طرز به که مقبره صدها از. ساختند

 کامل معنی به شهرهایی اتروسک ها که آید برمی ،چنین اند شده یافت متعدد

 و منطقه برحسب ها مقبره. (نکروپولیس) اند ساخته می مردگان برای واژه

رسوم و آئین های مربوط به مردگان در  .کردند می فرق یکدیگر با محلی، رسوم

 تمدن اتراسک ترکیبی از تدفین و مرده سوزی بود.

 بخش که است مدوری ساختمان یا تومولوس اتروسک ها مقبره نوع ترین رایج

 مقبره این. است شده پوشانده خاک با سپس و شده خاکبرداری اندکش بسیار

 رسد می نظر به گنبدوارش، شکل به نظر و شد می ساخته چروتری در بیشتر

 متعلق که است ای صخره ای مقبره معماری، این بارز های نمونه از یکی .باشد مدیترانه حوزه از برخاسته باستانی سنت یک دنباله که

  .است واقع «چروتری» نام به ای ناحیه در مقبره این. است. م.ق سوم قرن به

 از متوفی شخص فردیت بر تأکید. است مانده برجا پیکره صورت به مفرغ و گل از توجهی قابل ی اثاثیه و اسباب اتروسک، های مقبره در

 مخصوصاً جنوب، در ولی ساختند، می زمین سطح در را مقابر اتروریا شمالی بخش در .است اتروسک در مقابر هنرنمایی هنرمند مختصات

 فشرده سخت خاکستر همان اصل در توفا. کندند می کوه دل در را مقابر شد، می حفاری آسانی باعث خاک توفای که جاهایی در

 .است فشانی آتش

 شهر سازی اتراسک ها 

. اند بوده برداری نقشه و شهری طراحی و مهندسی فنون مسلم استاد اتراسک ها،

 مهندسی های نقشه اساس بر را طرحی شدند، مواجه مسطح های زمین با که زمانی ها اتراسک

 دو تقاطع محل بر متالقی معابر از منظمی شبکه با را خود نوبنیاد شهرهای و آوردند پدید

 و( جنوبی– شمالی) " کاردو" های نام به خیابان دو این. ساختند برپا اصلی خیابان

کردند.  می تقسیم اصلی ناحیه یا محله چهار به را شهر (غربی-شرقی)"دکومانوس"

 تقسیم ناحیه چهار به اصلی جهت چهار مبنای بر را دینی، آسمان عقاید اساس اتراسک ها بر

  .بود اتروسکی نوبنیاد شهرهای تاثیر تحت روم شهرسازی .نمودند می

اتراسک ها با توجه به دانش سازه های طاقی شکل، دروازه های طاقی در شهر های خود می 

 در ایتالیا است.  Perugiaساختند؛ که مهمترین آنها دروازه پروجا 

 ساخته شدند. بقایای شهرهای اتراسکنابود گردیده، و شهرهای رومی بر روی  ها رومیی  ها به وسیله دن اتراسکسرانجام تم
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 Roman Art & Architectureفصل دهم   هنر و معماری تمدن رم   

 پرچم زیر در نزدیک خاور و مدیترانه، غربی، اروپای های ملت سرانجام

 اعتقادات، با گوناگون نژادهای به متعلق مردمانی. آمدند گرد روم امپراتوری

 پایتخت میالدی 200 سال در مختلف. رم های فرهنگ ها و سنت ها، زبان

 رومع تمدنی مهم مراکز از یکی .بود بشر نوع تاریخ امپراتوری پهناورترین

 سو همه از و است برخوردار مرکزی موقعیتی از که بود ایتالیا جزیره شبه

 اوضاع خاطر به ایتالیا. داشت دسترسی مدیترانه دریای به سهولت به

 در. کند جذب خود سوی به را مدیترانه دنیای توانست جغرافیای مطلوب

 تمدن از متاثر رومی شد. تمدن می ختم روم به راه ها همه باستان دوره

 .است ها آتروسک و ها فینیقی کارتاژ، ایران، بابل، سومر، باستانی های

. باشد می شجاع معنی به که آید می بدست یونانی کلمه یک از روم

 به ماده گرگ یک شیردهی افسانه از که دهد می هم گرگ معنی همچنین

 است.  بوده کودکی زمان در رموس و رومولوس

�هنر رومیان

خصوصی  و عمومی زندگی رسم و راه تابع منحصراً رومی هنر و معماری

؛ کمال گراکه هنری است  هنر یونانرومیان بوده است. هنر روم برخالف 

هنر رومی هر چند که است.  بیانگر واقعیت و تصویر کننده آنهنری است که 

ت. بسیار کند ودیر خود را به عرصه ظهور رسانید ،ولیکن ماندگاری ویژه ای یاف

ها  خواستند تا ایشان را بیش از آنچه یونانی خویش می پیکرتراشانرومیان از 

 گیری قالببسازند. شاید گاهی نیز از  «گرایانه واقع»و « طبیعی»، دادند انجام می

 اند. کرده ی متوفی استفاده می چهره

 

 معماری رومیان

 براساس رومی معماری .است فضاسازانه معماری یک است جرمی معماری که مصر خالف بر رومو  بود متنوع بسیار رومیان معماری

 در گوشه راست و عام فضایی با قیاس در آنجا در محور اما دیدیم؛ مصریان معماری در پیش از این را محور .است یافته استقرار محور

 در محور .آوردند پدید محوری ازانتظام ای پیچیده ترکیب و شده ترکیب مدور و گوشه راست عناصر روم در ولی بود ثانوی مقام

 است. از ورودی محور بر اصلی تأکید معماری رومی در .آید می پدید ها محور تقاطع از غالباً که است مرتبط مرکزی با عموماً روم

 معماری برجسته صفت .است فعال خارجی فضای با همراه داخلی فضای از متنوع و گسترده استفاده رومی معماری بارز های ویژگی

 جرمی که صریم معماری و است آن بودن وار مجسمه اش برجسته صفت که یونان معماری است؛ برعکس آن بودن فضایی رومی

  .است
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 را آنها شد می که است قانونمندی بسیار های گونه تابع رومی معماری تزیینات و فضا

 را رومی معماری مشخصه بتوان شاید پس برد کار به جا هر در اساسی تغییرات بدون

 خاص جغرافیایی موقعیت از که "المللی بین سبک معماری": کرد تعریف چنین

 .است مستقل خود

 میل انسان که است دوره این از و بودند چیره طبیعت بر فضایی و فنی لحاظ از رومیان

 معماری .دهد می شکل معنادار و شناخته مبدایی از کردن آغاز با را، جهان تسخیر به

 فضاهای نیازمند.. ( ها،بازیلیکا، حمام) بناهایش کارکرد از بهتر استفاده برای رومی

 فضاهای ایجاد و سازه در تحول و توسعه اصلی عوامل از بتن ابداع .بود درونی وسیع

 سرستون و کنگری برگ ستون بتن، دو اختراع با است. رومیان ستون حداقل با داخلی

 اما گرفته، بکار اعتدال و سنجش با را دیگر الحاقی های کاری زینت و ایونیایی طوماری

 یک اداره از ناشی علمی و عملی نیازهای .کردند حذف را بدنه قائم و موازی شیارهای

 ها، جاده ها، پل ساختمان برای ای العاده فوق مهندسی مهارت به عظیم، امپراتوری

 .داشت نیاز ها آبراه و ها فاضالب

 

 ها عبارتند از:  های هنر و معماری یونانی و رومی بسیار است اما مهمترین آن تفاوت

که مخلوطی  بتنکردند در حالی که رومیان از  استفاده می تراشیدهسنگ ها از  ه یونانی1

ها  ه رومی3از بناهای یونانی بودند.  تر تر و عظیم بزرگه بناهای رومی بسیار 2کردند.  از شن، ماسه، سنگ و مالت بود، استفاده می

ها  ها برخالف یونانی ه رومی0هی در اختیار نداشتند. قابل توج ادبیات غنی، تاریخ، تئوری فلسفی، و یا نقد هنریها، از  برخالف یونانی

ها را با کانال، و یا ساخت جاده را با تخریب  باشد. به عنوان مثال ارتباط دریاچه طبیعتکردند تا بنایشان قسمتی از  هرگز تالش نمی

های  قوسها مملو از  بود. معماری رومی قوسی، و معماری رومی الخط مستقیمه معماری یونانی 1دانستند.  ها مناسب می ها و تپه کوه

 رواج داشت. گنبدی از  بوده، و برخالف یونان استفاده دایره نیم
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 تکنولوژی و مصالح

و توسعه و تحول در فضاهای طاقی شکل، انقالبی در خلق فضاهای داخلی ساختمان به پا  بتن رومیمعماران رومی توانستند با استفاده از 

ترکیبی سفت تر از ریگ ها و قلوه سنگ همراه با مالت) آهک، خاکستر کنند. بتن رومی شبیه بتن های امروزی نیست، بلکه 

 های دغدغه از نیروها به پاسخگویی در مطلوب حلی هرا به رسیدن را پر می کرد.آتشفشان و آب( بود که قاب ها یا قالب های چوبی 

 آهنگ طاق دو تلفیق با رومی معماران. داشت  ها پایه ضخامت با مستقیم ای رابطه نیروها این مهار که، چرا. بود باستان روم معماران مهم

 .آورند وجود به داخلی فضای در تحولی توانستند گوش چهار مکان یک در هم بر عمود

نیز بخشی از ابداعات معماران رومی است. این تکنیک پیش از رومیان  سازه های گنبدی شکل بر روی پالن دایره ای شکلتوسعه 

 نیز مورد استفاده قرار گرفته بود، ولی آنچه که این ترفند را در تمدن رومی ممتاز می نماید؛ توسعه و بسط آن در بناهای عمومی و مذهبی

 است. 

 

 

دوره تاریخی  در سه روم معماری و هنر

 دوره امپراتوری -9دوره جمهوری  -1پادشاهی )افسانه ای(  دوره -2قابل بررسی است: 

 ق.م 053ـ009 : پادشاهی دوره در روم( 2

 کشور، دارای نظام دوره دراین. بود. برپا قدرت راس در مستبد پادشاهی با آن فرمانروایی و داشت ای افسانه ی جنبه بیشتر دوره این

 .شد می تقسیم دستان زیر یا عوام طبقه و خاصان یا اشرافیان طبقه دو به ملت. بود قضاوت هیئت و سنا مجلس

 ق.م. 10 ـ 053 :جمهوری دوره در روم( 1

 حکومت به سال 100 حدود و شد نهاده بنیان رم شهر در میالد از پیش ششم سده در که بود دمکراتیک نیمه دولت یک روم جمهوری

 جمهوری یافت. دوره ادامه سزار ژولیوس قتل تا اتروسک ها و ایتالیک مختلف اقوام بر رومی ها پیروزی زمان از دوره این .داد ادامه خود

 در هنوز رومی هنر که گردید موجب مسئله این و داشت خود گسترده قلمرو در امپراطوری تحکیم و کشورگشایی به اختصاص

 یونانی تندیس های از سازی کپیه جریان در یونانی گرای آرمان و جو آل ایده هنر از رومی هنر استقالل .باشد هلنیسم هنر سیطره

است. رومی  یونانی گرای کمال هنر با متضاد کامالً رئالیستی آغاز این و نموده رهنمون چهره سازی شبیه به رومی ها خاص عالقه و

 ها مجسمه این که بودند مند عالقه ویژه به و داشتند خانه در خود اجداد( صورت مومیایی تندیس) تصاویر نگهداشتن به فراوانی عالقه ها
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 کنند، به بازسازی تر واقعی را نظر مورد چهره که کوشیدند رومی هنرمندان زمینه این در. باشند داشته صاحبانشان به شباهت بیشتر

 مطلوب کمال و پرستانه زیبایی های ایده برخالف درست این و نداشت اهمیتی چندان آنها برای چهره صاحب زیبایی یا زشتی سبب این

 ریزی برنامه و سازی شهر متوجه بیشتر دوره این . معماریگردد می متمایز یونانی هنر از هنررومی جا همین از و بود یونان

  .بود شهری

 معابد رومی

 معابد رومی در دو دسته قابل بررسی هستند: 

مقصوره واحدی که تنها از یک طرف )جبهه ورودی( پله می خورد ساخته شدند.  روی سکوییمعبد بر اتروریایی:  -( معابد یونانی 2

از باالی پلکان تا درب ورودی  جلو سکو، ایوان بزرگیو از پشت تا انتهای سکو ادامه می یافت. در  یک پارچه یا سه بخشی بود

ین معابد نماهای جناحین و پشتی زیاد اهمیت ندارند. از نمونه های این معابد می توان به معبد فورتونا مقصوره را فرا می گرفت. در ا

  ویریلیس و معبد سیبول اشاره کرد.

است. از نمونه های این معابد می توان به معبد فورتونا  محصول تکنولوژی و مصالح تحول یافته رومیاین معابد ( معابد رومی: 1

 .معبد پانتئو ن اشاره کرد پریمیجینا و

 Furtuna Virilisمعبد فورتونا ویریلیس  قرن دوم ق.م. 

 ساختمانی است. اجزای شده ساخته جمهوری دوره این معبد در

 یونانی و اتروسکی معماری هنر عناصر از ترکیبی بنا این

 خصوصیات یعنی است رومی معبد یک حال عین در اما. است

 شیوه به معبد .است برجسته آن در رومی معماری

 در طرفی از و گردیده بنا بلند نسبتاً سکویی روی بر اتروسکی

 .کند می جلوه ایونیک سبک به معبد یک بنا کل نخست نگاه

 در صورتیکه در. است معبد کل اندازه در معبد اصلی مقصوره

 شده داده قرار ستون ردیف یک مقصوره پیرامون در یونانی معابد

 اند و شده تعبیه مقصوره دیواره در ستون ها بلکه نیست، ستونی دور اما رسد، می نظر به ستونی دور معبد رومی معماری در است،

 .است واحد فضایی شامل بلکه است، نشده تقسیم بخش سه به اتروسکی معابد های مقصوره برخالف نیز مقصوره
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 پله بوسیله ورودی محور مسیر بر تأکید سکو و بر معبد ساختن .داشتند معبد داخل فضای به بیشتر نیاز ها یونانی خالف بر رومی ها

 این و دهد می کاهش را معبد بودن وار پیکره روش این زیرا بود، رومی معماری خواست های از گردند، می منتهی مقابل رواق به که هایی

 ساخته امپراطوری سراسر در آن همانند بسیاری های نمونه نیز ها بعد که بود بنایی معبد این. است بوده یونانیان نظرهای نقطه برخالف

 است.  شده

 سیبول تیوولی  معبد

 خالف بر کورنتی ستون های اینجا در گردد، می تر مشخص رومی معماری در این معبد خصوصیات

 دیوار و هستند یکپارچه یافتند، می تشکیل ای استوانه سنگ های قطعه چند از که یونانی ستون های

 معبد این در ساختند می سنگ با آنرا یونانی ها که اصلی مقصوره

 کتیبه خالف بر آن کتیبه تزئین در .است شده ساخته بتن از

 های حلقه از شدند، می تزئین ها پیکره با که یونانی معابد های

 .است شده استفاده بوده ها رومی عالقه مورد که گل

   Furtuna Primigenia(پالسترنیا)پریمجینا  فورتونا معبد

 که آنچه .شده واقع رم شرق در آپنین جبال رشته دامنه های تپه بر پالسترنیا در بنا این

 آن حجم بزرگی تنها سازد، می گر جلوه باابهت و چشمگیر صورت به را مذکور معبد

 است. فرم های مجاور طبیعی اوضاع با آن شایسته و کامل انطباق نیست، بلکه

 فضاهای بر زنی قالب گونه این است، رسته بیرون خاک و سنگ درون از معبد ساختمانی

 ساختمان هایی و نبود پسند مورد حتی یا و پذیر امکان کالسیک دنیای در هرگز گسترده

زائرین باید از دو یافت. برای ورود،  توان می باستان مصر معماری در تنها حجم را این با

که در یک سوی پاگرد مرکزی به هم می رسیدند می گذشتند. از شیبراهه سرپوشیده 

 . پلکانی نیز به سمت باال به سوی چهار مهتابی  پیش می رفتاین پاگرد، 
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 امپراتوری دوره در روم( 9

 مارک» روم معروف سردار شکست با «اوکتاویانوس» او از پس و رسید، پایان به سناتورها دست به سزار ژولیوس قتل با جمهوری دوره

 فرمانروای «آگستوس» لقب با روم امپراتور نخستین عنوان به داد، خاتمه کشید طول قرن یک حدود در که داخلی های آشوب به «آنتونی

 در. برسد خود اعتالی اوج به روم که گردید موجب امر همین و بود آرامش و صلح با توام ساله 205 دوره این .گردید روم عظیم قلمرو

 اجتماعی ثبات و صلح دوران از استفاده با ها رومی. گردید رایج دیگری به دوره هر از بیش پروازانه بلند و بزرگ های طرح دوره این

 های خانه پیدایش موجب امر همین. آورند پدید روم شهرهای در  گذشته به نسبت تری موفق بسیار و شهرسازی ریزی برنامه توانستند،

 .گردید متداول آپارتمانی طبقه چند بناهای ساختن شهرها در و شهرها اطراف در ویالیی

  Pantheonم 220-10پانتئون  معبد

 از بارز ای نمونه شکل ای استوانه ای بدنه و ای دایره پالن معبد پانتئون با

 اصلی عنصر دو از پانتئون .است قوس و گنبد از استفاده در رومی معماری تحول

 ؛ رواقبزرگ دار ستون سردر یک و عظیم ای خانه گنبد: است شده تشکیل

 حیاط از بخشی که است شده طراحی چنان( کرنتی ستونی هشت) ورودی

 داخل به ورود از پس .است داده می تشکیل را مقابلش رواقدار شکل مستطیل

 بیننده فضا این انسجام و یکپارچگی که شویم می روبرو بزرگ فضای یک با معبد

. داشت مانند  طاقچه تورفتگی 0 و ستون، عدد 0 بنا درون .کند می محصور را

 به ها طاقچه و رسیدند می تن 8 به که بود رومی بزرگ خدایان تمامی وقف پانتئون

 «بهشت دروازه» که بود طالیی معبد این سقف. بودند یافته اختصاص ها آن

 و است محور یک طول در دسترسی مراتب سلسله یک بیانگر بنا این .شد می خوانده

 .است معطوف مرکز به افراطی صورت به اینکه هم

 که است گرفته قرار شکل ای استوانه بدنه روی بر نیمکره شکل به در این بنا گنبدی

 این رأس در پایین است که قسمت در متر 7 گنبد ضخامت و متر 09آن ارتفاع

پوسته بتنی گنبد طوری طراحی شده است که تدریجاً به  .رسد می متر 05/2 به ضخامت

که امروزه لخت است،  قاب بندی بتنی گنبدسمت قاعده بر ضخامت آن افزوده می شود. 

 متر 3 هک گردیده تعبیه منفذی گنبد رأس نقاشی شده بود. در رنگ آبیدر اصل به 
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 به گنبد زیرین سطح .رسد می معبد داخل به نور طریق آن از و دارد قطر

 بر و بکاهد آن سازه سنگینی از تا شده بندی شکل منظم های مربع صورت

 بیفزاید. سقف زیبایی

 پستوهایی دیوارها بدنه در آنها، حجم کردن سبک برای و هستند دیوارها ضخیم

در معبد  .است شده ایجاد میان در یک شکل مستطیل و دایره نیم فرم به

 که داشته، مرمرین روکشی بنا .است برابر گنبد قطر با بنا پانتئون ارتفاع

 .اند داده بنا به خشن ای چهره آن، زیرین آجرهای و رفته میان از امروزه

معبد پانتئون سبکی بینابین و مقتضی حال و هوای امپراتوری روم دارد. فضای 

پانتئون یک کل واحد است که احجام یا دیواره های نگهدارنده، گسستی در آن 

 بینیم می که آنچه هر النهرین بین و مصر معماری در .نمی آوردپدید 

 عنوان به فضاها عبارتی به و اند کرده اشغال را فضا جرم که است دیوار

 دیوارهای پانتئون در حالیکه در. هستند دوم رده در ارزش کم عناصر

 و است نیاورده وجود به معبد درونی فضای پیوستگی در مانعی ضخیم

 تکنیک از استفاده با وسیع فضاهای ایجاد در رومیان هنری خالقیت نشانه این

 .است بوده ساختمانها در قوس و گنبد
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 فضاهای شهری و ساختمان های عمومی

 Forumفوروم 

است و  مباحثه علمی و منطقیدر زبان التین فوروم هنوز به معنای 

ی  رود. مهمترین نقطه به کار می میزگرد یا پانل علمیمعادل کلمه 

 تاالر شاهانهکه از لحاظ لغوی به معنای باسیلیکا است ها،   فِروم

 شد نمی تهیه یکپارچه واحد یک عنوان به ها فوروم ی نقشه باشد. می

 مرکز فوروم واقع در.گردید می اضافه دیگر فوروم به فوروم هر و

 شمار به شهر تپنده قلب و بوده اداری و دینی،بازرگانی فعالیتهای

  .است رفته می

خود را از دست نمی داد. شاکله اصلی فروم متشکل از  فضای باز شهریفروم یا میدان رومی، در هر حالتی که ساخته می شد کارکرد 

سب است. متناابعاد فروم با جمعیت شهر بود. از نظر ویتروویوس  محوطه ای باز، بازار، معبد، تئاتر، باسیلیکا و حمام عمومی

داشتند. فروم در اصل ترکیبی  از مستطیلی منتج می شود که ابعاد آن نسبت سه به دوبر اساس نظر ویتروویوس  تناسب فروم

است. فروم ترایانوس، امپراتوری و پمپئی از مهمترین فروم های رومی محسوب می شوند.  آگورا و آکروپلیس یونانتحول یافته از 

 .رود می شمار فضای شهری به این از کامل ای نمونه و شد ساخته. م 113 تا 112 های لسا در تراژان همچنین فروم

                                                                              Basilicaباسیلیکا  

. دارد «شاه» معنی به یونانی ریشه ای ست که ای ا واژه «باسیلیکا»

 شهر هر بارز عالئم از ها ساختمان گونه این رومیان زمان در

 شمار به مردم عمومی های آیی گردهم محل و بودند، رومی

 سبک. بود رومی معماری ابتکارات از دیگر یکی و آمد می

 آنها ترین معروف. است بوده بخشی هفت یا بخشی سه ها باسیلیک

ساختمان باسیلیکا معادل همان رواق های یونانی است. باسیلیکا ابتدا در یونان هلنی متداول شد.  .بودند تراژان و اولمپیا

قرار می گیرد. لذا محور معبد بر محور عرضی باسیلیکا متصل می  در مقابل معبدرا تشکیل می دهد و  معموالً یک ضلع فرومباسیلیکا 

تاالر اصلی، تاالر را  می گفتند. دو ردیف ستون در جناحین naveبه آن ناو  . باسیلیکا تاالر شبستان مانندی طوالنی داشت کهشد
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از راهرو های جانبی جدا می ساخت. روشنایی فضای داخل یک تمهید معمارانه بود که توسط پنجره دهلیز ها و بام تأمین می شد؛ به این 

وهایی در کنار آن قرار می گرفت، این اختالف ارتفاع نور طبیعی منظور در مقطع قائم باسیلیکا یک تاالر مرکزی مرتفع تر در وسط و راهر

شده بود. باسیلیکاهای الیمپیا، کنستانتین،  از فضاهای داخلی معابد پادشاهی جدید مصر اقتباسالزم را فراهم می آورد. این ترفند، 

 از مهمترین باسیلیکاهای روم هستند. …ماکسنتوس، تریر و 

 

 اولپیا باسیلیکای

 ادرات و بازرگانی تجاری، ارزی، دادگاه، دفاتر معامالت محل. دهد جای خود در را مردم از انبوهی توانست می گوناگون موارد در بنا این

 مراسم در دیگر بود و مذبح شده ساخته آزادی زیارتگاه ، باسیلیکا این های مذبح از یکی شهری. در خدمات برای مرکزی و بود دولتی

 .داشت وجود متعددی های کتابخانه بنا این گرفت. الزم به ذکر است که در می قرار استفاده مورد امپراطوری مختلف های
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 یادبود یا برج پیروزی های ستون

 آکادی نارامسین پیروزی های استل به آن سابقه و شود می ساخته بار اولین برای روم در معماری آثار نوع این

 شرح از هایی برجسته نقش آن ها روی که بر رسد، می النهرین بین و ایران، مصر در پیروزی های استل و

 متفاوت ها استل با فرم و شکل نظر از رومی بود یاد های ستون .است بسته نقش ملی افتخارات و فتوحات

 با فرم و شکل نظر از رومی بود یاد های ستون .نیست ها استل این از تاثیر بی و مشابه عملکرد نظر از اما باشد

 ها برج این ترین معروف از نیست. یکی ها استل این از تاثیر بی و مشابه عملکرد نظر از اما باشد متفاوت ها استل

. باشد می امروزی رومانی یا «داکیا» بر روم لشگریان های پیروزی از کاملی شرح برج این .باشد می «تراژان» برج

 .آید می شمار به شاخص ای نمونه تراژان فروم در تراژان یادبود ستون

 

 نصرت تاق

 یا کشور بزرگداشت برای و بود رومیان خاص ابتکار نصرت طاق

 برجسته نقوش و برپا وطن های پیروزی بود یاد به یا و آور نام سرداری

 میراث و ها سرمشق از یکی نیز این. شد می مزین تاریخی های نبشته به

 باقی دیگر اقوام و بعدی های دوره برای باستانی روم که بود هایی

 بندی چهارچوب برای یونانی های شیوه از رومی های نصرت طاق .گذاشت

 شهر ی دروازه تزیینی ی نمونه اساساً نصرت طاق. کند می استفاده

 این ترین معروف از تیبریوس نصرت طاق. شد نهاده بنا المقدس بیت فتح یادبود به «تیتوس» ی وسیله به نصرت طاق اولین .است

 .شد نهاده بنا فرانسه در که هاست طاق

 

 رومی های حمام

کارکرد . بردند می سر به خود ها حمام در یا و بودند جنگ در یا اقتدار، دوران در رومیان

 فراغت اوقات بهداشتی، گذران امور مذهبی، های اصلی حمام های رومی عبارتند از: مراسم

 اجتماعی.  پاتوق و مطالعههنری، ورزش،  فعالیتهای و
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 دوران که است باستان روم تمدن امپراتور دومین و بیست کاراکاال : Caracallaحمام کاراکاال 

 005 ابعاد به سایتی درون حمام کاراکاال در. گردد می باز. م 218 تا 201 های سال به وی زمامداری

 در مجموعه اصلی ورودی بود. متقارنطرحی حمام کاراکاال دارای  نقشه .شد ساخته متر 005* 

 جنوبی ضلع در آب مخازن و جنوبی مجموعه، محور اصلی سایت بود.( –محور شمالی میانی) جناح

 کاراکاال در امتداد مخازن ردیف سکوهایی برای تماشاگران تعبیه شده بود. حمام. داشتند قرار آن

 به که بود متر 210*110 مجموعه اصلی ساختمان ابعاد. داشت را نفر 2755 نجایشگ حدوداً

 هایی ورزشگاه و سمت هر در ای خزینه ولرم، و سرد و گرم های حمام برای هم به مرتبط تاالرهای

 کارکرد های اصلی حمام های رومی عبارتند از: مراسم. بود شده تقسیم سازی بدن برای

 پاتوق و مطالعه ، ورزش هنری فعالیتهای و فراغت اوقات گذران بهداشتی، امور مذهبی،

 اجتماعی.

 چهاربخش تاق با تاالری مرکزی، سرد حمام

 سقف. رسید می متر 51 به آن طول که بود

 نگهداری عظیم ستون هشت بر تاالر این

زیر دهلیز های هر طرف چهار ایتخر  .شد می

شنای سرد کوچک قرار داشت. حمام گرم، 

ساختاری مدور و کنبدی داشت که از یک 

 زیر گنبد نور می گرفت. ردیف پنجره در

 

 

 

 آب )آباره( های کانال

 ها رومی  .گردد می محسوب باستان روم در معماری و مهندسی شاهکارهای از یکی آبروها ساختن

 از استفاده با کوهستانی سارهای چشمه از اکثراً  شهرها به دوردست مناطق از آب رساندن برای

. رساندند می شهر به چشمه سر از را آب کیلومتر ده ها طول تا بندرگاه یا کم شیب با هایی کانال

 این های خرابه که ساختند، می ممتدی های قوس از دیواری فراز بر را ها جوی یا ها کانال این

 پونت» .شوند می دیده ایتالیا شهرهای از بعضی در خصوص به و رومی شهرهای در هنوز آبروها

 این این ابرو نمونه ای  میالدی، اول قرن به مربوط( Pont du gard« )دوگارد یا فون دوگار

 کیلومتر برای آبرسانی در نیس فرانسه ساخته شده بود. 10 طول به که است رومی های آبراه از
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 فضاهای نمایشی روم باستان

 تئاتر

تئاتر های رومی معموالً از دایره ای تشکیل 

می شدند که قطر آنها بخش تماشاگران را 

از ساختمان صحنه جدا می کرد. بخش 

کا وه آ ویژه نشستن تماشاگران را 

Cavea  می نامیدند. صحنه تئاتر رومی

سانتی متر نسبت به سطح  110حدود 

کلی صحنه  انداز چشم زمین ارتفاع داشت.

می معموالً سقف و دو ستون تئاتر های رو

بلند و قطور در انتهای صحنه داشت، دو 

طرف صحنه نیز دو راه ورود و خروج وجود 

 داشت.

رومیان عناصر معماری تئاتر های : قبل از بر شمردن این تفاوت ها شایان ذکر است که تفاوت های میان تئاتر های رومی و یونانی

اول: یونانیان تئاتر های خود را بر دامنه تپه ای می ساختند، در حالی که رومیان روی زمین . تفاوت خود را از یونانیان اخذ کردند

مسطح بنا می کردند. تفاوت دوم: ارکسترا در تئاتر یونانی به شکل دایره کامل بود اما ارکسترای رومیان نیم دایره بود. تفاوت سوم: 

ایل متوجه مرکز ارکسترا می شد ولی در تئاتر رومیان به راهروهایی پهن تر و راهروهای ورود و خروج تئاتر های یونانیان به صورت م

مستقیم و نیز همسطح با ارکسترا تبدیل شدند. تفاوت چهارم: صحنه ی تئاتر های رومیان گسترده بود همچنین تئاتر رومی دارای درگاه 

تفاده کنند. در تصویر مقابل مقایسه ای تطبیقی از تئاتر های هایی بود که تماشاگران می توانستند برای استراحت و قدم زدن از آن اس

 یونانی و رومی نشان داده شده است.
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ق.م.( این تئاتر از مهم ترین تئاتر  1)اواخر قرن : Marcellusتئاتر مارکلوس 

و نمای داخلی آن از دو بخش  سه طبقه داردهای روم باستان بود. این تئاتر 

اوه آ است و بخش دوم ساختمان صحنه و بخش اول کتشکیل شده است: 

 02دارای  طبقه اول. نمای خارجی این تئاتر به این شرح است: جایگاه نمایش

 طبقه دوممتر است.  10طاق قوسی شکل. ارتفاع این طبقه  03و  دوریکستون 

 طبقه سوممتر است.  1/10است. ارتفاع طبقه دوم  یونیکستون  02دارای 

 ست.ا کرنتیستون  02دارای 

 آمفی تئاتر

میدانگاه قرار دادند و دیوارها را حذف نمودند. نتیجه این کار  دو تئاتر را پشت به پشتتئاتر محصول نبوغ رومیان بود. رومیان  آمفی

 بود که به آمفی تئاتر معروف شد. بیضوی گودی در وسط حلقه ی بیضوی سکو ها

 :Colosseumآمفی تئاتر کولسئوم

 فضایی. است «بزرگ جایگاه» معنی به کلوسئوم واژه 

 که بود گالدیاتورها رقابت و مسابقات برگزاری برای

 ساخت. داد می جای خود در را نفر هزار 05 حدود

 تا 73 سال های امپراطور وسپاسیان توسط کولوسئوم

 در تیتوس پسرش آن از پس شد، گذاری پایه روم 05

 از ساختمان این. کرد بنا را آن میالد از بعد 05 سال

 ساختمان های ویژگی های معماری های شیوه نظر

 آمفی بزرگترین و ترین باشکوه از یکی و دارد را رومی

 .پابرجاست رم شهر میان در هم هنوز که است رومی های تئاتر

 برای که ای سرگشاده بنای خانه ای بود، این بنا در واقع نمایش

 بزرگ مجموعه این در .ساخته شده بود مسابقات و ورزش ها انواع

 کشتار نمایش شکل به جنایات ترین فجیع شاهد رم امپراطوری

 سر بر گالدیاتورها خونین نبردهای. است بوده مسیحیان و بردگان

 اشراف و امپراتوران روزمره های سرگرمی از یکی زندگی و مرگ

  .است بوده رومی

 قطر که است شکل بیضی پالنی کولسئوم دارای تئاتر آمفی

 متر 00 ارتفاع و متر 270 کوچک قطر و متر 235 آن بزرگ

این بنا بزرگ  . است طبقه 11 ساختمان یک  اندازه به تقریباً یعنی

با مجسمه هایی با شکوه آراسته شده بود. در نمای بیرونی این آمفی تئاتر حفره  کولسئوم تئاتر داشت. آمفی در ورودی و خروجی 05

 به منظور سایبان )احتماالً از نوعی سازه سبکی قرار دادن تیرک بکار می رفتند. این تیرک ها پایه ی هایی تعبیه شده بود که برا
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می نامیدند. هنگام  Velariumوالریوم جنس پارچه(  بودند که آن را 

 این نمود.درظهر این سایبان تماشاگران را از تابش آفتاب محافظت می 

 از که متقاطع نام به مختلط تاق هم و عادی ای گهواره تاق هم بنا

 .است رفته کار به یابد می تشکیل قائمه زاویه با ای گهواره تاق دو تداخل

دلپذیری به لحاظ چیدمان  تعادل افقی و عمودی عناصر میان در

چهار اند. این آمفی تئاتر  شده سوار ساختاری خصوصاً ستون ها

 ایونیایی، دوم اشکوب دوریسی، سبک اول اشکوبدارد.  اشکوب

 مورد (کامپوزیت) ها شیوه این تمامی از ترکیبی نیز قسمت باالترین و بود قرنتی سوم اشکوب

است که تمامی ستون های بکار رفته در نمای بنا کاربرد جالب توجه  .گرفت می قرار استفاده

. استفاده از نظام ستون سازی یونانی در نمای بیرونی به دو منظور بود: نخست نمادین داشته است

دوم اینکه به کار گیری این ستون ها مقیاس اینکه معماری یونانی را تداعی می ساختند و 

ساختمان را کوچک تر نشان می دادند و بدون اینکه از ابعاد عظیم آن بکاهد آن را برای 

 . ساختانسان دسترس پذیر تر می 

 سه زیرا است، تشخیص قابل زحمت به ستون ها تناسب تدریجی تقلیل ستون ها، به دقت و در توجه

 از آن نمای. یکدیگرند شبیه تقریباً اند، آورده عمل به آنها از رومیان که اقتباسی در شده یاد ستون نوع

 استفاده فلزی بست های از سنگ ها اتصال برای و داده قرار برهم مالط از استفاده بدون را تراشیده سنگ بلوکهای و شده ساخته سنگ

 اند.  کرده

 شکل به نیز ای پیچیده های راهرو شبکه و داشته وجود گالدیاتورها و درنده حیوانات قفس های نگهداری جهت فضاهایی میدان زیر در

 است.  بوده واقع تریبون ها زیر در بتونی قوسی تاقهای با و شعاعی

 مسکونی روم باستانبنا های 

 برای اعیانی ای خانه رومی سرای یا دوموس :Domusدوموس 

 ایتالیا سرزمین کهن سنت براساس که خانواده یک سکونت

 یا «سرگشاده دهلیز» آن مشخصه عالمت. شد می ساخته

 قرار خانه دیگر اتاق های آن اطراف در .است «حوضخانه نوعی»

 آنرا رومی ها که بود ها آتروریایی روستایی خانه این که داشت

بودند که  فضایی مرکز گراخانه های رومی،  .کردند ساز شهری

که از ورودی  می گرفتند و مقید به محور طولی بود از باال نور

 آغاز و به حیاط مرکزی خانه ها ختم می شد. در این خانه ها اتاق هایی نیز جهت اسکان خدمت کاران در نظر گرفته شده بود.

 صورت به مرکزی حیاطی اطراف در ها ساختمان این. است «رومی سرای» از تر تجمل بی و محقرتر:  Insulaعمارت( اینسوال )دستگاه

گردید، پلکان از حیاط مرکزی به آپارتمان ها می رسید. مهتابی های بیرونی  می احداث بوده، خیابان روبه هایی مغازه یدارا که طبقه چند

 هایی خانه چنین در و برای برخی از سوئیت ها طبقه های پائین تر تعبیه شده بودند، که مناسب ترین آپارتمان ها را تشکسل می دادند

 نفر را در خود جای می داد. 5الی  1اینسوال به طور میانگین دارای پنج آپارتمان بود که هر یک  .است بوده مرسوم نشینی اجاره



 [معماری جهان در گذر زمان] تألیف و تدوین: مجتبی مهرعلی

 

 مرکز معماری ایران 78

 

 معموالً ویال ها در حومه شهر ها و در مناطق ییالقی ساخته می شد. . کردند می زندگی آنها در ثروتمند افراد که بوده خانه از نوعی :ویال

 پسین باستانی دوره در رومی معماری

 پالن درباره ها رومی مطالعه و تحقیق دوره این های ویژگی از که روم امپراطوری آخر دوره: پسین باستانی دوره در روم امپراطوری

 .ها جنگ قهرمانان برای یادبود مقابر و امریکا مینرو معبد مانند. است مرکزی

 ناامنی و اغتشاشات از اندکی توانست دیوکلسین امپراطور و گردید  مرکزی حکومت ضعف و مرج و هرج دچار رم امپراطوری دوران این در

 تقسیم غربی و شرقی بخش دو به را روم پهناور سرزمین بربرها، و ایرانیان حمالت برابر در امپراطوری قلمرو اداره برای او. دهد کاهش را

 تا بیزانس امپراطوری نام زیر شرقی روم ولی گرفتند، شکل اروپا امروزی های ملت رفته رفته و افتاد اروپاییان دست به غربی روم. نمود

 حیاط به گردید، فتح فاتح محمد سلطان دست به قسطنطنیه شهر که رنسانس دوره

 .داد ادامه خود

  دیوکلسین امپراتور بزرگ کاخ

در این کاخ . میباشد روم امپراتوری ناتوانی آغاز بیانگر دیوکلسین امپراتور بزرگ کاخ

 یک شاهد کاخ این های حیاط از یکی دو ابتکار معماری مواجه هستیم: دربا 

 استوار پایه دو بر و شده شکسته میان از قوسی توسط که هستیم سنتوری

 بر که دیوار بر نه را سقف بار که است هایی قوس ردیف دیگر نوآوری ،گشته

 .کند می وارد حیاط پیرامون های ستون

 ترکیب که هستیم نوین کامالً سنتوری یک شاهد کاخ این های حیاط از یکی در

 صورت به ستون به تکیه تیر از تحولی مرحله یک حقیقت در حرکت این و. دارد ستون به تکیه آن قوس و است یونانی سنتوری

 دیده کاخ این در بار نخستین برای که وسطاست قرون معماری های ویژگی از ستون بر تکیه قوس و است ستون بر تکیه قوس

 .شود می

 

 

 

 

 شهر سازی در روم باستان

نمونه می کردند و در حقیقت شهر رومی  از الگوهای فروم پیرویسهر های رومیان 

)نوعی کمپ یا  بر اساس الگوی کاسترومبود. فرم شهر های رومی  بزرگ یک فروم

شکلی اردوگاهارتشی که دارای نظم انعطاف ناپذیر بود( ساخته می شد. شهر های رومی 

دروازه هایی در امتداد دو خیابان عمود بر هم می باشد: داشتند که  مستطیلی

. ار تقاطع غربی )دکومانوس( –جنوبی )کاردو( و خیابان شرقی  –خیابان شمالی 
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به وجود می آمد که در طراحی با بلوک های ساختمانی ساخته می شدند. تقسیمات فروم و شهر سازی رومی این دو خیابان چهار منطقه 

 دارد.  ریشه در افکار اتروریایی هابه چهار بخش 

 – این شهر مربعقرار دارد. تیمگاد دارای دو محور عمود بر هم و چهار دروازه است.  آفریقای شمالیاین شهر در  م(:255شهر تیمگاد )

 21در  21خیابان متقاطع در دو جهت مختلف، بلوک های مربع شکلی به ابعاد  11دارد. در این شهر  بافتی شطرنجیو  مستطیل است

 متر را به وجود می آورند. 

 باغ سازی روم باستان

 رابطه در زیبایی روم در .شد می تزیین گیاه و گل با آنها منازل و شد احداث زیبایی های باغ روم امپراطوری شهرهای سایر مانند رم در

 .سودمندی در نظر گرفته می شد با بود مستقیم

 زمین سطح از متر نیم و یک تا یک که هایی باغچه احداث .ساختند می باغ منازل سقف در نبود زمین روی کافی اندازه به فضا اگر

 نمایانگر که ویالهایی ساخت .در باغسازی روم باستان مرسوم بوده است (سنگالخی های زمین های خاک اصالح برای)بود بلندتر

 و تفریح مکان برای دوره این در ها باغ -ویال ساخت. (باغ -ویال ساخت. )بود در زمان رومیان رایج شد او صاحبان مالی قدرت

 .است محوری سیستم پایه بر آن فضایی نظام است که رم نزدیکی در آدریانا ویالی: ها باغ-ویال این نمونه .شهر از خارج اقامت

 ساخت .راهنما در باغ های رومیان قابل مالحضه است های مجسمه و فواره مانند استفاده قابل و زینتی مجسمه انواع از استفاده

 کلی طرح در سبزیکاری برای قسمتی گرفتن نظر در انجام می شده است. گیاهان داری نگه برای شفاف  سنگ یا و شیشه از هایی گلخانه

 و کردن )هرس شد شروع زمان این از گیاهان به دادن شکل یا  Topiaryیا  کردن هرس هنر .باغ مورد توجه رومیان بوده است

 شکل به گاهی یا و مخروط و  هرم شکل به را دایمی رومیان گیاهان .کردند( می استفاده گیاهان تنوع کمبود جبران برای را دادن شکل

  .آوردند می در حیوانات

 در کردند می استفاده تراشیده سنگ از ها یونانی ه1: از عبارتند ها آن مهمترین اما است بسیار رومی و یونانی معماری های تفاوت

 تر عظیم و تر بزرگ بسیار رومی بناهای ه2. کردند می استفاده بود، مالت و سنگ ماسه، شن، از مخلوطی که بتن از رومیان که حالی

 در توجهی قابل هنری نقد یا و فلسفی، تئوری تاریخ، غنی، ادبیات از ها، یونانی برخالف ها رومی ه3. بودند یونانی بناهای از

 ها دریاچه ارتباط مثال عنوان به. باشد طبیعت از قسمتی بنایشان تا کردند نمی تالش هرگز ها یونانی برخالف ها رومی ه0 .نداشتند اختیار

 قوسی رومی معماری و ،الخط مستقیم یونانی معماری ه1. دانستند می مناسب ها تپه و ها کوه تخریب با را جاده ساخت یا و کانال، با را

 .داشت رواج گنبد از ی استفاده یونان برخالف و بوده، دایره نیم های قوس از مملو ها رومی معماری. بود
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 مسیحیتفصل یازدهم    هنر و معماری صدر 

 همت به "مذهبی صلح" وقوع تا میالدی اول سده آغاز از تاریخی دوره شامل مسیحیت دوران

. باشد می دولت رسمی مذهب عنوان به مسیحیت وپذیرش م313 سال در کنستانتین امپراتور

 کنستانتین از وپس کنستانتین از پیش بخش دو به کلی طور به را مسیحیت صدر معماری

 . یافت توجهی قابل گسترش غرب در که بود شرقی آیینی مسیحیت .کنند می تقسیم

 مذهبی مجامع او. کرد روم رسمی مذهب را مسیحیت .م 929 «میالن فرمان» کنستانتین طی

از دیگر دستاورد های  .داد تشکیل مسیحیت در وحدت حفظ منظور به را نیقیه کنگره و آرل کنگره

کنستانتین ، برپایی پایتخت جدید در بخش شرقی امپراتوری بود که پر جمعیت تر و مرفه تر از 

)= شهر کنستانتین( به دو دلیل  Constantinopleبخش غربی بود. گشایش رسمی قسطنطنیه 

انه ی سر آغاز مهم صورت پذیرفت: اول آنکه قسطنطنیه از آغاز شهری مسیحی بود و دوم اینکه نش

 تقسیم دائمی جهان رومی به دو حوزه غربی و شرقی بود.

تا  055قرون وسطا اولیه از سال مورخان قرون وسطا را به دو دوره تاریخی تقسیم می کنند: 

. قرون وسطا در واقع دوره واسطی در 2055تا  2555و قرون وسطا پسین یا عالی از سال  2555

 قرار می گرفت. ن کالسیک و رنسانسبین دوراتاریخ جهان بود که 

 .گویند می بازشناسی دوره را کنستانتین( از دوم )پس ی ودوره پیگرد ی دوره ( را کنستانتین از اول )پیش ی دوره

 دوره نخست: پیگرد

بیابیم. مسیحیان  گورخانه های دخمه ایریشه شکل گیری هنر مسیحی را باید در 

اولیه اجازه تصاحب زمین را نداشتند و مهم تر از آن می بایست به دور از چشم سربازان 

 زیر گاه های مخفی در دوره این در رومی اجسادشان را به خاک می سپردند. هنر

 مقابر آنها به که هستند زیرزمینی مقابر دوره این آثار بارزترین .گرفت شکل زمینی

  .گویند می هم (Catacombsها  کاتاکومب)ای دخمه

 های شبکه مقابر این .پناهندگان بودند برای گاه مخفی عنوان به ابتدا مقابر این

 ها دخمه این در .زمینی زیر های واتاقک ها داالن از بودند ای گسترده

 تورفتگیدر این گور خانه ها  .شد می اجرا مسیحی سری های وآیین مراسم

لوکوس ) مردگان اجساد داری نگه برای جانبی دیوارهای سطح در بود هایی

 ی نمازخانه فضایی به عنوان زمینی زیر های . اتاقک(= تاقچه های تدفینی

معروف  به کوبیکولومداشت و  متفاوتی بندی تاق که داشتند هم تدفینی

 .برد نام رم در کالیکتوس ای دخمه مقبره از توان می ای دخمه مقابر این های نمونه بودند. از

 در یارانش و مسیحی زندگی موضوعات با( موضوع نظر از حتی) رومی شدید برداری الگو با اما دینی مفاهیم با دوره این در ها نقاشی

  .بود زدایی طبیعت دوره این های نقاشی اصلی بود؛ ویژگی مطرح زیاد سادگی
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  بازشناسی دوره دوم:

 در امپراتوری غربی های ایالت که زمانی وتا شد کرد، آغاز اعالم رم امپراتوری رسمی دین را مسیحیت کنستانتین که زمانی از دوره این

 باشیم شده مرتکب خطایی آنکه بی توانیم می نامیم می پیشین مسیحیت که را سبکی .یافت ادامه گرفت قرار بربر شاهان سیطره زیر

 هم باز شدند، فراخوانده او حواریون و عیسی حضرت بازنمایی برای مسیحی هنرمندان نخستین که هنگامی .، بنامیمپسین رومی سبک

 تنها و شده عمق بدون و «مسطح» روم، و یونان کالسیک هنر خالف بر چیز همه .بود پدیدار کارهایشان در یونانی هنر سنت پاهای رد

 قلعه گاهی فقط و است آن کلیساهای مسیحی شهر شاخصه .دارد «سمبلیک ارزش»

 ای ویژه اهمیت از کلیساها در داخلی فضای .آورد می پدید شهر برای دومی کانون

 تاکید خدمت در داخلی فضای تزئینات پرداخت و بنا بیرون به کم توجه.بود برخوردار

  .بود داخلی فضاهای بر

 معماری کلیسا

بود. بسیاری از کلیساهای اولیه بر مزار شهدا بنا شدند؛ از این پس بنای کلیساها بهترین  محصول تفکرات دین مسیحیبنای کلیسا 

مکان ها در داخل شهرها را به خود اختصاص می داد. طرخ 

عمدتاً از الگوی باسیلیکا اولیه کلیساهای صدر مسیحیت 

پیروی می نمود. معماری باسیلیکاها برای اهداف مسیحیت 

معماران می بایست در آن تغییراتی چندان مناسب نبود و 

هر چند کوچک لحاظ می نمودند. باسیلیکاها در دو انتها 

در کلیسا تنها دارای دو شاه نشین به صورت قرینه بود؛ اما 

فضای شاه نشین که محراب کافی بود.  یک شاه نشین

هم در آنجا قرار داشت، به طور کلی به عنوان جایگاه 

شاه نشین متوجه ناخته شد. ) یا گروه کر( شهمسرایان 

داشت. تاالر  در اروپا رو به شرقبود که  ارض مقدس

مرکزی عنوان شبستان یافت. در کلیساهای ابتدایی سقف 

ها را با چوب مسقف می کردند. ستون هایی که شبستان را 

از راهروهای جانبی جدا می ساختند غالباً دارای تزئینات 

مجلل بودند. ستون های داخلی معموالً کرنتین بودند. 

ه ورودی بنا در کلیساهای بازیلیک در ضلع کوتا

ساخته می شد که به یک حیاط رواق دار می  انتهایی

 پیوست.

در سیر تحول و تظور فرمی کلیساها، فرم بازیلیک با مفاهیم 

بدل  ساختمانی صلیبی شکلمسیحیت در آمیخت و به 

مسیحیت  . در معماری کلیساهای صدرتاالر مرکزی با بازوی عرضی که عمود بر تاالر مرکزی بود تلفیق شدبدین صورت که  شد.

قرار می گرفت. این  پیش از تاالر اصلی و در فضای داخلی کلیسابود که  تاق نصرتعنصر دیگری از معماری رومی وارد شد و آن 

 می شد. باعث تأکید بر محرابفرم در حد فاصل بین شاه نشین و بازوی عرضی قرار داشت و 



 [معماری جهان در گذر زمان] تألیف و تدوین: مجتبی مهرعلی

 

 مرکز معماری ایران 11

 

 در .بود یادمانی مراکز از دور به و شهر حومه در و مردمی های محله در عموماً مسیحیت عصر کلیساهای نخستین احداث محل

 باشد،کرامتش باالتر دیوارها بر تصاویر جای هرچه و خاک نماد فضا زیرین بخش و افالک نماد عالم،گنبد تمثال بنا مسیحیت معماری

  .شود می افزوده

 : کرد تقسیم دونوع به را آن توان ومی است صلیب شکل به  مسیحیت صدر کلیساها نقشه اساس

 / محور گرا طولی نقشه با کلیسا: باسیلکیایی نقشه-2

 رومی / مرکز گرا های نقشه از تقلید به :مدور نقشه-1

  .گرفت قرار امپراتوری شرق ی ناحیه مردم توجه مورد بیشتر مدور نقشه

 روم  مSan pietro :995-935پیترو  سن کلیسای

 طبقه سه اصلی و مرکزی فضای. است میالد از بعد 333 در شده ساخته روم، در «پیتر سن» کلیسای ،مسیحی کلیسای ترین قدیمی

 .است رومی دار پله های پودیوم شبیه پیتر سن کلیسای کلی ی منظره. اند گرفته قرار تر کوتاه ارتفاع با راهرو دو آن موازی که باشد می

 سرگشاده دهلیز به و گذشت می شده بندی ستون حیاط یک از ورودش راه که بود شکل مستطیل ساختمانی پیترو سان کلیسای

  .رومی وباسیلیکای دار حیاط های خانه از است ترکیبینقشه این کلیسا  .رسید می سرپوشیده دهلیز یا ورودی هشتی به منتهی

متر است.  51متر، راهروهای کوتاهتر جانبی، سک شاه نشین، و بازوی عرضی به طول  112حجم اصلی کلیسا از یک تاالر مرکزی به طول 

 خطی در فقط داخلی محوطه گرداگرد های ستون .شد ساخت وسرعت در سبکی باعث ،شیبدار چوبی ی آسمانهبا  آن کردن .مسقف

  .قرار دارد مسیح عیسی حواریون از قدیس پطروس گور این کلیسا نشین شاه درطولی تأکید دارند.  محور بر دارندکه قرار طولی
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 م   روم 905کنستانتین( :  دختر آرامگاه) سانتاکوستانتا کلیسای

 باشد اول کنستانتین دختر مقبره عنوان به بود در ابتدا قراراین کلیسا 

 سال در ها بعد و گرفت قرار استفاده مورد تعمیدگاه عنوان به و نشد اما

 معبد نقشه از متأثر کامالً اصلی نقشه .شد تبدیل کلیسا به م 2100

 .است شده استفاده جانبی راهروی واز شده نازک دیوارها فقط. است پانتئون

 دار وگنبد گرد تاالر یکی:  شده تقسیم مشخص بخش دو به داخلی فضای

 های زیر سقف روشنی می گرفتمرکزی که توسط ردیفی از پنجره 

 موزائیک تزئینات کلیسا این در .ای گهواره تاق با گردشی غالم ودیگری

است. ستون های داخلی که به صورت جفت حجم بیرونی بنا مدور .دارد مهمی نقش آن وتزئینات داخلی فرم آوردن وجود به در کاری

 هستند.  شیوه ی کرنتیستون های معابد رومی اجرا شده اند، به 
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 م999مقدس )قیامت(  مزار کلیسای

 عروج آسمان به آنجا از و است گشته مصلوب گرفته قرار کلیسا این اکنون که جایی در مسیح عیسیمسیحیان،  برخی باور بر

 برای طولی ی و نقشه ساختن جاودان برای مدور نقشه. و باسیلیکا. مدور ی نقشه از است ترکیبی این کلیسا  ی نقشه .است کرده

مورد استفاده قرار گرفت. گنبد این کلیسا شباهت زیادی به گنبد کلیسای  بعدها در کلیسای ایاصوفیهاین الگوی ترکیبی پالن  .تجمع

 سنتا کوستانتزا داشت.

از دیگر کلیساهاس صدر مسیحیت می توان به کلیساهای دیگری 

 با م905رنزو در سال کلیسای سن لو نیز اشاره داشت؛ از جمله:

 کلیسای سابینا، سَن بازیلیک مرکزی، کلیسای پالن

 گِرد کلیسای ،.م 921 سال به مربوط ماکسِنتیوس بازیلیک

 قره روستای پطرس کلیسای ،. م 009 تا 070 اِستِفانو سَن

 صدر به مربوط بازیلیک کلیساهای از ای نمونه ارومیه، باغِ

 تأثیر تحت ساده شکلی به که است مسیحیت

 .است شده ساخته ایرانی های چهارطاقی
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 فصل دوازدهم       هنر و معماری بیزانس

 بیزانس .گرفت شکل( بیزانس) شرقی روم وامپراتوری شد تقسیم وغربی شرقی بخش دو به روم ،کشور روم امپراتوری قدرت تضعیف با

. بود غربی نیمه پایتخت میالن و شرقی نیمه پایتخت قسطنطنیهخاص.  تجاری واهمیت جغرافیایی موقعیت با بود بندری شهری

 اروپایی فرهنگ شدن نیمه دو موجب روم امپراتوریِ شدن نیمه دو. شد غربی نیمه پایتخت آدریاتیک دریای ساحل در راونا بندر بعدها

 هنر آمدن پدید در گردید. اورتودوکس کلیسای و یونانی فرهنگ نماینده شرقی روم دولت که چنان. شد اروپایی مسیحیت و

 از معاصر های گذاری تاثیر فرآیند(9 هلنیستی تاثیرات( 1 اداری ضرورت (2:داشتند نقش عنصر سه آن گیری وشکل بیزانس

 .ساسانی پادشاهی

 صدر هنر تکوین در امپراطوری قلمرو دو هر زمان آن تا واقع نیست، در مشخصی ومرز حد بیزانسی هنر از مسیحیت هنر جداساختن برای

 قلمرو که است این در آن بودن تلفیقی حالت و است غرب و شرق هنر از تلفیقی هنر یک بیزانس هنر .بودند سهیم مسیحیت

 آن ی وسایه داشته شرقی ریشه بیزانس هنرالزم به ذکر است که  .است غرب و شرق دنیای بین ارتباط گسترده پل یک همانند بیزانس

 واقع غیر دنیوی، غیرجسمانی و غیر هنری اصالتاً بیزانسی هنر .شده گسترده غرب هنر بر

در واقع  .بود برتر انسان یافتن آرزوی در و کرد می دوری عادی مضامین و مادی انسان از. بود نما

  .رفت می پیش «گرایی واقع» یا «رئالیسم» سوی به اندک اندک بیزانس هنر

 مذهبی تصاویر و ها نقش از استفاده که داد فتوی کبیر گرگوری پاپ میالدی ششم قرن اواخر در

 هرگونه مخالف و نداشتند قبول را او فتوای و پاپ شرقی روم مسیحیان .ندارد اشکالی کلیسا در

 شمایل» نام با آنها از معماری و هنر تاریخ در دلیل همین به. بودند دین قلمرو در تصویرگری

  .شود می یاد «ستیز شمایل» یا «شکن

می توان  موزائیک کاری سطوح دیواره داخلی کلیساهاتبلور کالبدی هنر بیزانسی را در 

رواج  زمینه غیر مذهبیمالحضه کرد. شایان ذکر است که هنر نقاشی در این دوران تنها در 

 دیده می شود. دیوارهای کلیسای دافنهداشت. نخستین آثار نقاشی بیزانسی در 

 معماری بیزانس

 از گاهی ، بناهامصالح نظر از چه و نظرپالن از چه است گسترده و متنوع معماری یک بیزانس معماری

 به آجر معین فواصل در و سنگ معین فواصل در یعنی هم با دو هر از تلفیقی گاهی و آجر از گاهی و سنگ

 اقتباس رومی های پالن از برخی اصل در است روم معماری دنبال به بیزانس معماری .است رفته کار

 تحولی بیزانس، معماران توسط مدور و باسیلیکایی کلیساهای یعنی گفته پیش الگوی دو تلفیق با .نمود

 می برآورده را جدید دین عملی نیازهای تنها نه تحول این. پذیرفت صورت کلیساها معماری در اساسی

 از استفاده و ظهور بیزانس معماری اصلی ویژگی .بود سازگار نیز آن عرفانی هوای و حال با بلکه ساخت

است، متداول ترین شیوه برای این منظور، نظام  مربع و گوشه چند های پالن پوشاندن برای گنبد

لچکی است. در نظام لچکی گنبد بر روی ساقه ای استوار است که خود متکی بر چهار قوس خیز 

 های وکاخ هستند مذهبی بناها ،بیشتر بیزانس معماری آثار میان در .گرفته از باالی چهار پایه است.

 .نداشتند چندانی توجه کاخ به مردم زیرا.نیستند زیاد خیلی شاهی
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 شاخصه های معماری بیزانس:

 دار گنبد ساختمان های رواج -

 .نور در ساختمان کردن و غرق بنا در وسیع های پنجره تعبیه -

 .بنا اصلی قسمت در( مرکزی) متمرکز ای نقشه با گنبدوار کلیسای رواج -

 .    محلی امکانات تابع ساختمانی مصالح - 

 .    دارد وجود( غربی روم پایتخت) راونا شهر در هنر این از مانده جا به آثار بیشترین -

 .آمد می آن روی خارجی و داخلی های پوسته سپس و گرفت می انجام آجر با کاری سفت دوران این در-

 .شد نمی پنهان سقف وسیله وبه بوده رویت قابل خارج از گنبد و ها تاق فرم که است آن دوره این کلیساهای مهم های مشخصه از-

 .داد موزاییکی تزیینی نوارهای به را خود جای دوره این در ها بری گچ-

 گنبد و نظام لچکی از نشانه های معماری بیزانس است. -

 .بود غربی مسیحیان توجه مورد شکل صلیبی کلیساهای و شرقی، مسیحیان توجه مورد گنبددار کلیساهای -

  بیزانس کلیساهای پالن بندی تقسیم

 (محوری پالن)باسیلیکایی نقشه با ( کلیسا2

 .مرکزی نقشه یک اساس بر ( کلیسا1

 .مرکزی و محوری نقشه دو ترکیب براساس ( کلیسا9

 : باسیلیکایی نقشه

 .داشتند شباهت رومی باسیلیکاهای پالن به ساختمانها این -

 فراگرفته فرعی سرپوشیده داالن ردیف دو یا یک با خود سمت هر در کند می وصل کلیسا محراب به را ورودی مدخل که طولی محور -

 .شده

 .است کلیسا فضایی شالوده کننده تعیین طولی محور -

 .وطولی عرضی محور در تقاطع محل در وشکوهمندتر بلندتر پوشش -

 اصلی ورودی ی نقطه ودر است طولی محور بر عمود که دارد وجود هم ثانوی عرضی باسیلیکا، محور نقشه برخالف نقشه نوع این در -

 .گرفته قرار

 :  مرکزی های نقشه
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 . است مرکزی ی برنقطه تأکید -

 دوره سبک، از این با کلیسا ایجاد. )است قدیمی رومی ساختمان آن منشاء -

 .(شد کامل دوره این در و آغاز مسیحیت صدر

 وجود بنا مرکز به فضا این از مستقیم گذر راه سر بر مانعی نقشه نوع این در -

 .ندارد

 .است مرکزی فضای نقشه، روبه نوع این در است بنا قطب که محراب -

 .راونا است در ویتاله سن کلیسای:  نقشه نوع این بارز ی نمونه از -

 :  ترکیبی نقشه با بناهای

 .کند می مطرح را یکدیگر بر عمود اصلی محور دو کارکرد نقشه این -

 .استانبول در صوفیه ایا کلیسای: نوع این شاخص بناهای از -

 الف( بیزانس پیشین

 اوج به ژوستینین یا «نیانوس ژوستی» حکومت آغاز با میالدی ششم قرن در بیزانس تمدن یا شرقی روم امپراتوری در معماری هنر

 شهر نیانوس ژوستی زمان در. اند کرده گذاری نام شرقی روم امپراتوری هنر طالیی عصر نخستین را او فرمانروایی دوران. رسید خود

 .درآمد ایتالیا بر بیزانس ی سلطه نفوذ گسترش برای ای عمده پایگاه صورت به راونا

 / راونا  San vitale :000-017ویتاله  سان کلیسای

 .شد ساخته راونا درشهر بیزانس معماری در که بود بنایی ترین مهم ویتا سان کلیسای

 همچون عناصری با کلیسا این معماری .است بیزانس معماری معرف کلیسا در واقع این

 کلیسای منطقی ادامه در آن مرکزی هسته بر استوار گنبدی و ضلعی هشت پالن

 سانتا کلیسای و ویتاله سن کلیسای دو بین های تفاوت .دارد قرار سانتاکاستانتسا

 سان از تر کوچک سانتاکوستانستا که آن نخست. است توجه قابل کوستانستا بسیار

 آن سوم و. است بیشتر ویتاله سان درونی فضای که آن دوم. است ویتاله

 در بندی تاق اصول که آن چهارم و. است تر غنی ویتاله سان تزئینات که

 در غرق وسیع های پنجره دلیل به ساختمان که است ای گونه به ویتاله سان

 هشت دو از و است مرکزی ای نقشه دارای ساختمان.  است گشته نور

 ساخته بلندتر میانی، ضلعی هشت که شود می تشکیل المرکز متحد ضلعی

 می فراهم بنا، گنبد زیر در را نورگیرهایی تعبیه امکان شیوه، این. است شده

 یک با و دارد انحراف اصلی محور به نسبت کلیسا این ورودی .است آورده

  .شود می تعریف مستطیلی فضای پیش
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 م 090کلیسای ایاصوفیه قسطنطنیه 

 بدستور که بیزانس دوره کلیسای مهمترین .است مقدس حکمت کلیسای معنای به "هاگیاصوفیه" یونانی اصل نام این کلیسا از

 توسط بالفاصله ولی گردید صدماتی دچار م 132 سال های شورش در ساختمان. شد ساخته شرقی روم پایتخت در کنستانیتن

 نوسازی م 153 سال در دوباره اما ریخت فرو زلزله اثر در م 117 سال در بنا از بخشی. گردید بازسازی سال 0 مدت در ژوستینیانوس

 ایسیدوروس و آنتیموس معمار؛ ریاضیدان دو توسط بنا این. گردید

  .شد ساخته و طراحی

ساختمان  با مقیاس لحاظ است به طوری که از انگیز حیرت این کلیسا ابعاد

پانتئون،  مانند مسیحیت دوران وروم مسیحیت از پیش روم معماری های

ترکیبی  کلیسا نقشه .کند می رقابت کنستانتین و باسیلکیای کاراکاال حمام

 طولی محور داری بنا این .مرکزی ونقشه باسیلیکایی از نقشه است

 محوطه از صحن یا مرکزی و قسمت است مسیحیت صدر مستطیل کلیساهای

 از زیبا ترکیبی بنا دیگر، عبارتی شده؛ به تشکیل گنبد زیر در چهارگوش ای

 را متر 32 در 01 حدود در ابعادی پالن. است متمرکز و خطی الگوی

 را متر 97 در 97 طول به ای آن، محوطه مرکزی بخش که داراست

. است متر 07 حدود آن ارتفاع و متر 92 بنا، گنبد قطر.است دربرگرفته

 اند، کرده تقویت را بنا که ای دایره نیم دیوارهای مربع، شرق و غرب طرف در

 .اند داشته نگه را گنبدها نیم

 جرز چهار به را آن سنگینی که قوس چهارتاق روی بر گنبدکلیسای ایا صوفیه

 .گرفته قرار سازد، می منتقل مرکزی مربع گوشه چهار در واقع پیکر کوه

 گنبد گویی ششم، قرن در بیزانسی مورخ پروکوپیوس؛ تعبیر به است استوار نور روی گنبد وگویی شده تعبیه گنبد زیر پنجره چهل

 ..است شده آویخته آسمان از زنجیری با بنا

 هایی قوس روی بر گنبد ایجاد نحوه گرفت، می قرار ضلعی چهار روی بر گنبد وقتی بیزانسی سازی گنبد بیزانس. در معماری آثار میان در

نکته  .شد می اجرا سازی گوشه طریق از روش این ایران در که حالی یافت، در می تداوم گنبد پاکار زیر تا یعنی باال تا پایه هر از که بود

 مرمر های سنگ ،ظریف بسیار های کاری موزائیک .باربر نیستند ها، تاق زیر دیوارهایجالب در ساختار این کلیسا این است که 

 .روند می شمار به بنا اصیل تزئینات از...  و زرین کاری معرق صیقلی، و پاکتراش
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 ایا» نام به اسالمی مسجدی به پس آن از و گردید اضافه مجموعه به مناره چهار عثمانی، ترکان حکومت دوران در و 2009 سال در

  .یافت تغییر «سوفیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م راونا099آپولیناره  سان کلسیای

 سه دارد، دارای باسیلیکای نقشه ای باریلیکاست و  محوریکلیسای آپولیناره  .رسید پایان به کلیسا این ساخت با راونا عصر

 در کاری موزاییک هنر پیشرفته اوج کلیسا این .شد ساخته بعدها ناقوس ای استوانه تزیین، برج بی و ساده بیرونی نمایراهرویی با 

  .شود می محسوب دوره این
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 م010کلیسای سن سرژیوس 

 متری است. 15سرژیوس دارای حجمی هشت وجحی با دهانه  سن کلیسای

 

 

 

 

 استانبول در مقدس آیرین کلیسایاز سایر کلیساهای عصر بیزانس پیشین میتوان به کلیساهای دیگری اشاره کرد که عبارتند از: 

 باسیلیکای ترکیب های نمونه اولین از )یکی «گاالپالچیدیا» ی بقعه شود(، می محسوب بیزانس سبک اولیه کلیساهای از ای )نمونه

 شهر در کاریه کلیسای یا و آید( می شمار به فارس دختر قلعه از )تقلیدی «سیفیلیکیه» دختر قلعه باشد(،  می گنبد با شکل، مستطیل

 .است( ساسانی های چهارطاقی شبیه ) استانبول

 (21 تا 25 قرن اواخر)پسین بیزانس معماری

  .شود می مواجه هلنی هنر با دیگر بار یک بیزانسی فرهنگ و شود می نامیده بیزانس طالیی عصر دومین دوره، این

 شاخصه های معماری دومین عصر طالیی بیزانس:

 .تنوع در صحن گنبد دار مرکزی -

 قرار گرفته وباال رفته است. شکل مکعب گنبد دار و مکعب بر روی نوعی استوانه یا بدنه مدورساختمان ها به  -

 ، عمومی وچهار دهانه اند.از نظر حجم کوچککلیساها  -

 با نقش برجسته تزئین می شدند. سطوح دیواری بیرونی -

 نبد های چندگانه منتهی می شدند.پدید آوردن فضاهای داخلی پیچیده که در سطوح باالتر به گ -
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 .پرسپکتیوهای جابه جا شوندهبوجود آوردن  -

 رواج دو نقشه:       صلیب باز -

 صلیب بسته                          

 استفاده از سلسله موزایییک های روایتی. -

 

 تئوتوکس کلیسای

 (.یونانی صلیب) دار وتاق اندازه هم بازوی چهار با داری است گنبد این کلیسا صلیب

 

 کاتولیکون کلیسای

 معماری از اقتباسی زدن در این کلیسا، گنبد گنبد. نوع با است مربع یک در شده احاطه ضلعی هشت این کلیسا یک

 القای درونی فضای کنند. تاریکی می وصل یکدیگر وبه کرده راجمع مربع ها، کنج است و سه ساسانی تاقی های چهار

 .است تئوتوکس متصل کلیسایاست. این کلیسا به  وباریک بلند عناصر پیچیده تداخل از ناشی العاده فوق زیبایی

 

 

 

 

 

 

 

 کلیسای سن مارکو    ونیز

 یافته شکل تغییر وگوتیک رومانسک های افزوده با پایین سطوح در شده ساخته میالدی یازدهم سده در آن اصلی بنای

شده  پوشیده مس ورقه با گنبد 0 بیرونی سطح در .)صلیب یونانی( برابر بازوهای با است نقشه این کلیسا صلیبی .است

 بیزانسی تماماً آن روایتی های موزائیک وسلسله روشنایی تأمین روش .است بیزانسی اش نقشه مانند آن داخلی فضای .است

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 



 [معماری جهان در گذر زمان] تألیف و تدوین: مجتبی مهرعلی

 

 مرکز معماری ایران 101

 

 م2072کلیسای سنت بازیل    مسکو     

 و شده ساخته چوب از که روسیه در بیزانس دوم طالیی عصر بناهای از میدان سرخ مسکو، در بازیل سنت جامع کلیسای

 از معماری است. فرم بدیعیاست و دارای  کلیسایی ارتودوکسبازیل  سنت کلیسای .دارد گنبد زیادی تعداد
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           Romanesque  Architecture&Artنصل سیزدهم      هنر و معماری رومانسک )رومی وار( 

ها از شمال به سمت جنوب موجب تحوالت مهمی در تاریخ اروپا گردید،  مهاجرت گوت

اقوام مختلف شمالی که به بربر ها معروف بودند، پس از چند دهه با استقرار در اروپای 

های جدیدی بوجود آوردند که در طی  مرکزی )از قرن هشتم میالدی به بعد( دولت

  هنر مشخصی پدید آوردند که متاثر از یونان و روم بود.استقرارشان 

 یها یتدر اروپا، جمع یالدیسده دهم م یلدر اوا یبیصل یدوره جنگها ینبا آغاز نخست

مختلف مهاجرت کرده و پناهنده  یبه شهرها یغرب یاروپا یاز نقاط و شهرها یمیعظ

مقدس  ینمکان در آن موقع سرزم ینبودت. ا یمشهرها، شهر اورشل ینشدند، از جمله ا

 شد. یخوانده م

 یاریاروپا از قدرت و نفوذ بسدر سراسر  یدو طبقه اجتماع یبیصل یاز جنگها پیش

و هر  ثروتمند بودند یو بارون ها یندسته اول فئودالها، مالکبرخوردارد بودند که 

 یداشتند از نفوذ و قدرت خاص یشکه در تملک خو ینهاییپول و زم یرانکدام به فراخور م

 یرهاید یانو متول یمذهب ینو مبلغ یحیمس وحانیونگروه دوم ربرخورددار بودند و 

زمان خود مورد  یدر نزد حکومت ها ینمردم و همچن یانبودند که در م یساهابزرگ و کل

 و صاحب نفوذ بودند. احترام

شد که  یجادا یتحوالت ییمختلف ممالک اروپا یدر عرصه ها یبیجنگ صل یناز نخست پس

 یبرامناسب  یتیوضع یجادا یگر، و دبه عنوان رهبر مردم یسامقام کل یتمنجر به تثب

 یازامت ین، و او استقالل شهرها یو سوم، آزاد یدگرد با شرق یروابط تجار یبرقرار

کردند  یرا پرداخت م یکه شهروندان در کمک به جنگ مبالغ یدگرد یحصول م یدر صورت

 یارتباط یههااو چهارم ربه ارمغان آورند،  ینسب یشهر استقالل و آزاد یتا بتوانند برا

 .ینمشرق زم یبا کشورها یتجار

یک دوره در نظر بگیریم باید به  معماری رومانسکاگر زمانی را برای پدید آمدن 

. در معماری یعنی سده های یازده و دوازده میالدیاشاره کنیم  سالهدویست 

مل احترام و جایگاه ویژه معنوی و مذهبی کلیساها است و أنکته قابل ترومانسک 

محل تجمع ها و  همچنین عملکردهای مختلف این بنا برای سخنرانی و مواعظ،

های  زی در فعالیت. همین امر موجب شد که افزایش شگفت انگیتصمیم گیری ها است

یکی از راهبان قرن یازدهم به نام رائول گرابر در این باره گفته ساختمانی پدید آید. 

. این کلیساها نه است که دنیا، خود را به جبه ای سفید از کلیسا می آراسته است

ساخته وجود آمدند، بلکه  و پرتجمل تر از کلیسا های آغاز قرون وسطی بزرگترتنها با تعداد فراوانتری به وجود آمدند، بلکه عمدتاً 

بیشتر آنها نمای رومی داشتند. زیرا شبستان آنها عمدتاً از کلیساهای آغاز قرون وسطی بزرگتر و پرتجمل تر ساخته شدند، و به ویژه 

بر خالف سقف چوبی، تاق قوسی داشت و بدنه خارجیشان برخالف کلیساهای صدر مسیحیت و بیزانسی و کارولنژی و 
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. از لحاظ جغرافیایی بناهای عمده ای به اوتونی با تزئینات معماری و پیکر تراشی تزئین می گردید

شیوه رومی در سراسر دنیای مسیحیت بوجود آمد. از شمال اسپانیا تا ناحیه رودخانه راین، و از مرز انگلیس 

 و اسکاتلند تا قسمت مرکزی ایتالیا. 

تغییرات پردامنه ای پیدا کرده و تنوعات منطقه این است که  نکته قابل توجه در معماری رومانسک

سبکی فی نفسه کامل را شامل می شود و همین امر موجب گردید مورخان معماری، آنرا  ای فراوانی

بوده باشد. بدین ترتیب  پنداشته و معتقد نیستند که پیش در آمد ناقصی برای سبک گوتیگ

ی به شمار می رود. از دیگر ویژگیهای سبک رومانسک می توان به معماری حقیقی متعلق به سده های میان

حجم های کلیساها از بعد معماری اشاره داشت که همگی از گروهی از احجام هندسی ساده و 

 بزرگ و با زاویه قائمه نظیر مکعب ، مکعب مستطیل ، استوانه و نیم استوانه تشکیل یافته اند.

فرانسه سک در اروپا به طور مشخص در چهار کشور: گسترش و اعتالی معماری سبک رومان

قابل بررسی اند، در هر یک از این چهار کشور معماران سبک رومانسک با  ،انگلستان،آلمان و اسپانیا

مقتضیات و خصوصیات کشور خود وفق داده و  ظرافت و نوآوری های خاصی معماری این دوره را با شرایط،

 خاصی در سبک رومانسک هر یک از این کشورها قابل مالحظه باشد.همین امر سبب شد تا ویژگیهای 

 

 یاُتون - یکارولَنژ  :رومانسک پیش

 یدنبود. با به حکومت رس یدر شرق هم چنان قو یزانسب ی، امپراطوردر غرب یزانسب یافول امپراطور یرغم ظهور نشانه ها یعل

 یرونق یروم غرب یامپراطورکرد.  ییها فرمانروا بر فرانک 020و  002 یسالها ینکه ب یانپادشاه کارولنژ ینبزرگتر ی،شارلمان

 .مجدد دانش و هنر در طول دوره فرمانروایی خود شد مسبب خیزششارلمانی . یافتدوباره 

روم باستان از  یایاحو  نمود یم یدتقل یناز کنستانت یو اشاره نمود. یغرب یاروپا یکپارچگیتوان به  یم یاز اقدامات مهم و

 باشد. یدوره م یناز ا یادیشاهد آثار ز در شهر آخن یو یتختپا .اهدافش بود ینمهم تر

یشان ناشی از فقدان وی نهاد و او را امپراطور نامید. اما جانشینان وی نتوانستند بر اوضاع پر شارلمانیپاپ تاجی بر سر  م، 700در سال 

احیا شد. او حکومت های محلی را سرکوب و زمین های زیادی را  امپراطوری مجدداً ،سیدن اتو اولم با به قدرت ر 135. در سال فائق آیند

 به اسقف ها و مدیران صومعه بخشید و در عوض از آنها مشروعیت حکومت خویش را درخواست نمود. 

 Carolingian  322-002 یکارولَنژ

 حکومت می کردند، اطالق می گردد. م 322تا  002او که بین سال های  شارلمانی و جانشینانهنر کارولنژی به دوران فرمانروایی 

در تحول گرافیکی خط التین در بود. بارزترین دستاورد شارلمانیان در هنر را  مهمترین هدف شارلمانی احیای عظمت روم باستان

 می توان مالحظه نمود. کتاب آرایی
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 Charlemagne's Palatine Chapel, Aachen  031 -050  نمازخانه کاخ شارلمانی

به نام متس بین  ،با طرح معماری و دستور شارلمانی در میان قصره است که ب نمازخانه سلطنتی شارلمانی نمونه بارز هنر کارولنژی

ساخته شده  م ساخته شد. این بنا، پالنی هشت ضلعی دارد و با الگوبرداری از طرح کلیسای سان ویتاله 031 - 050سالهای 

 ین، به ادر این بنا قابل مالحضه است بار یناول یبراکه بنا در مرکز است و در کنار آن دو برج مدور قرار دارد ینا یورود .است

 ینطرح ا تجمع کرده اند باشد. یرونکه در ب یو شاهد حضور مردم یابدحضور  یواندر ا یربان یتوانست هنگام عشا یامپراطور م یبترت

 نمازخانه در مناطق مختلف آلمان بارها مورد اقتباس قرار گرفته است.

   ی:نمازخانه کاخ شارلمانمقایسه تطبیقی بین کلیسای سن وستاله و 

در مقایسه با کلیسای سان ویتاله که نقشه ای  نمازخانه طرح پالن -

 وسیع و سازه پیچده تر  دارد، با محافظه کاری تمام ساخته شده است.

پیش شبستان متداول کلیساها که در سان ویتاله در گوشه بنا واقع  -

شده، به ورودی میانی مبدل شده است که در طرفین آن، دو برج مدور 

 تعبیه شده است.

فضای داخلی گنبد و طاق های جانبی آن به روشنی، نقش مایه های  -

 متداول  معماری پیش رومانسک را به نمایش می گذارند.
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 سیر تحول کلیسا با پالن دایره ای:

 

 )دیر(صومعه

راهبه و راهب  یزندگ محلصومعه ها و دیرها ی محصور، انزوای جامعه های مذهبی را در قرون وسطا نشان می دهد. صومعه 

تعلق  یویاز اندازه بر مال و قدرت دن یشب یسا، از نطر آنها کلو مراقبه یایشتماس با جهان خارج و تمرکز بر ن ین، با کمتراست

 خود را از دست داده است. یمعنو یرو ارزشها ینکرده است، از ا یداخاطر پ

 یدر معمار توان یو شهر قرون وسطا را م یکشهر کالس یانارتباط م یکتریننزد .(بود یسپول)از شهر  ینیقرائت د صومعه

. صومعه شامل: است در قرن چهارم میالدی ینوساگوست یشه.نظام صومعه محصول اندیشهر یعموم یساتنه در بنا و تاس ،یدصومعه د

در درون صومعه سکوت،  خانه و... یهمانمثالً آشپزخانه، م یفرع یدر مرکز، مکانها معموالً یساکل ی،حجره ها، تاالر غذاخور

 فروتنی و پارسایی حکمفرما بود.

       Saint Gall 015   صومعه سنت گال

 ،ساخته شده است ییسدر سودوره،  ینا یصومعه ها ینتر یمیاز قد صومعه سنت گال

 شکل یلصومعه مستط ینقشه کلشده است.  یمنقشه موجود آن بر پوست گوساله ترس

مدرسه، نمازخانه،  یهمانسرا،م یسا،: کلفضاهای ، شاملمتر است 1255در  2055و به ابعاد 

گورستان،  ی،آبجوساز یی،آشپزخانه، نانوا ی،ان، غذاخوردرمانگاه،اقامتگاه، ساختمان نوآموز

 است. و ... یکاریسبز ینزم ی،مرغدار

 یرامون،پ یطرف و مشرف بر همه ساختمانها یکسراسرا در  یکبه همراه  یساکل

بود اما  ییسه راهرو یلیکاییباس یسایبا آنکه به فرم کل ی،دو برج در ورود با

 یزانسوب یحیتدوره صدر مس یساهایاز کل یک یچداشت که در ه ییها یژگیو

شاه  ینافزودن ا ؛یغرب یدوم در انتها ینمانند افزودن شاه نش. نشده بود یدهد

 یازدهمالگو تا قرن  ینا یمشخص نشده است ول یدوره به درست ینا یساهایدر کل یننش

 .آلمان بود یساهایکل یها یژگیجزء و
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 0بود با  ییکه بنا، یبرج دار دروازه شهر و قلعه پنج برج ینماکه  یدآنگاه به ظهور رس یانهروم یشپ یساهایکل یاصل یها یژگیو

 .شد یبترک یدهکش یلیکایبا باس، نشئت گرفته است یروم یاز پادگانها یماًبرج که مستق

 /آلمانمOttonian2510-323     یاُتون

دانست،  نو انطباق آن با سنت و فرهنگ بومی آلما کارولنژیدر ادامه منطقی هنر این دوران را از نظر هنری می توان 

 مسیحیت و بیزانس را در آن انکار نمود. معماران اتونی با بکارگیری نوآوری های معماری هرچند نمی توان تاثیر هنر صدر

هنرمندان اتونی هنر نیز،  پیوند زدند. در همچون پلی، دوره کارولنژی را به رومانسککارولنژی، آن را بسط دادند و 

تصاویر پرنقش و نگار و معنویت در شکل و رنگ از یادگارهای هنری  توانستند خالقیت هایی از خود به یادگار گذارند، بطوریکه

 .آنهاست

       / هیلدسهایمم 2552-2599یا سن میکائیل/ کلیسای قدیس میخائیل

St. Michael's Church, Hildesheim 

یعنی  است . سازنده آن حد فاصل بین معماری کارولنژی و رومانسکمعماری این کلیسا در  .ر اتونی استمترین یادگار دوره هنمه

م ساخت.  1001-1033این کلیسا را بین سال های  . برنواردبی که در امور هنری نیز دست داشت، نه تنها در امور مذهاسقف برنوارد

در حکم  یساصحن کل .همسرایان و شاه نشین آن در بخش غربی است محوری دارد و جایگاهطرح باسیلیکایی سه این کلیسا 

مربع  کند. یاست که مراکز ثقل واقع در شرق و غرب را بهم وصل م یتاالر

طول  پالن به کار رفته است. یساخت اجزا یبرا یاطع بعنوان مدولقت

 .برابر مربع تقاطع است یعرض یصحن سه برابر مربع تقاطع و دارا

این کلیسا بدیع و بکر می نماید، ترفندی است که  در بخش آنچه در طرح 

با ایجاد اختالف ارتفاع بین بدنه ی غربی  و درونی بنا بکار برده شده است. 

؛ حالت یکنواخت و مالل انگیز کلیساهای باسیلیکایی پیشین بخش های دیگر

 بر طرف شده است.
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 رومانسک یمعمار

در  یدآغاز دوران جدتوان  یرومانسک را م یهنر و معمار یریدوران شکل گ

رومانسک یا رومی وار، واژه  دانست. یالدیم 21و  22 یدر قرن ها یقرون وسط

اولین بار ویلیام گان، این اصطالح را ای است که ریشه در زبان فرانسه دارد. 

 تحوالت معماری اروپای. این واژه برای توصیف م باب کرد 2023در سال 

سنگینی که با گویا قوس های نیم دایره و دیوارهای می رود. به کار  غربی

مصالح بنایی ساخته می شدند مختصر شباهتی به معماری روم باستان 

دوره رومانسک  ، لذا بر همین اساس آنرا معماری رومانسک نامیده اند.داشته اند

  به شمار می رفت. دوره فئودالیسم در اروپا

 و را قبل از رومانسک  یالدیقرن نهم مهنر قبل از  یناز متخصص یبعض

را  2155تا  2505 یسالها ینو باالخره ب رومانسک یابتداچندنسل بعد از آنرا 

عصر  ینمقارن شروع دوم یختار ینشناسند. ا یم بنام هنر سبک رومانسک

 یبیصل یاست که جنگها 1200آن سال  یانرفت و پا یشپ یهتا روس یحیتمس ینهمراه با د یزانسب یاست که معمار یزانسب یطالئ

 .یدگرد یحیونشروع شد و باالخره منجر به شکست مس یو ترکان عثمان یحیونمس ینب

 شاخصه های معماری رومانسک:

 ؛) تئاتر(یشنما یاز فضا -1 ،را برگرفت یفرم خط  یلیکااز باس -1: را از روم اقتباس کرد عنصر معماریرومانسک سه  یمعمار -

 .یا یرهدا یم)بخصوص پانتئون (گنبد وقوس ن یروم یاز ساختمان ها -9 دار یزهطاق و قوس تو

 در سقف ها. یروم یرهدا یمن یقوس ها یریبکارگ -

 .ینسنگ یجرزهااستفاده از  -
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 .یساهااستوانه درحجم کل یماستوانه ون ،یلمکعب مستط مکعب، قائمه مانند یهساده وبزرگ با زاو یاحجام هندساستفاده از  -

 دوره آغاز شد. ینبزرگ، از ا یاسبا مق یادز یتو جذب جمع یمراسم مهم عباد یبراجامع  یساهایکلساخت  -

 گرفتند. یو محراب قرار م ییهادر اطراف بازو یکه به صورت احجام الحاق بود یمشتمل بر احجام متعدد یساهاکل یحجم کل- -

 ینتزئ) ساختمان یسازمانده یبود از چگونگ یبازتاب یوارهاد یرونیسطوح ب -

نکته قابل  ی.تراش یکرهرومانسک با پ یدر معمار یساهاکل یخارج یبدنه 

 یم یزپره یناز امر ا یو اتون یزانسوب یحیتدر دوره صدر مستأمل آن است که 

 (شد.

 یواراز رانش د یریجلوگ یبرا یجانب یراهروها یوارهایمرتفع کردن د -

  .یساکل یواصل یتاالر مرکز

:  یجانب یراهرو یوارهایمرتفع کردن د یلبدل یساشدن داخل کل یکتار -

  )رومانسک فرانسه( شد. یپنجره م یجادمانع از ا ینا یراز

 

امر  ینبود، و هم یخاص یژگیو یدارا ییاروپا یاز کشورها یکرومانسک در هر  یمعمار

از  یکهر  یکه به اختصار به بررس یدآ یدپد یمعمار یندر ا ییکه سبکها یدموجب گرد

 . یمپرداز یآنها م

 فرانسه  بورگونی  –سبک کلونی  2

بزرگ قرار دارند و  یآن جزرها یمربع تقاطع که در دو سو .ساخته شده اند فرانسه یجنوب یبخشها یشتردر ب این سبک یساهاکل

صدر  یلیکاییفرم باس قرار گرفته است. یساسراسر کل یبرا واحد یکشود، به عنوان  یمشخص م ینسنگ یخود با قوسها

 .کرد یقابل مالحظه ا یدو عملکرد جد یمآن با عناصر و مفاه یتاما کلحفظ شد  یحیتمس

 دو کلیسای سن مارتین تورسدر معماری رومانسک فرانسه می توان به 

در محراب آن فضاهایی بنام نمازخانه به شکل یک نیم دایره که نیم که 

محراب که  دوم کلیسای کلونی دومبه آن الحاق گردیده، و  استوانه هایی

به طور کلی در باب  ، اشاره کرد.است آن دارای نمازخانه های دندانه ای

علت پدید آمدن نمازخانه های مذکور می توان به توسعه و گسترش مراسم 

 ها نمازخانه های جداگانه می طلبیدند. مذهبی اشاره کرد که در آن کاردینال

طاق آهنگ عظمت و شکوه خاصی به معماری بخشید. ضای داخلی، در ف

این تمهید سازه ای سبب گردید تا دید ناظر در سراسر شبستان به 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dehio_I_56_Konstanz_Section.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kloster_arnsburg_zisterzienser_klosterkirche_aufriss_langhaus_dehio_1888.jpg
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 سمت محراب معطوف گردد.

رای جلوگیری از رانش دیوار تاالر مرکزی و اصلی کلیسا، دیوارهای نکته دیگر درباره سبک رومانسک فرانسه این است که ب

چون این امر مانع از ایجاد پنجره در روی  مرتفع تر ساخته اند و همین امر موجب گردیده که داخل کلیسا تاریک شود،جانبی را 

تاالر مرکزی می گردید. از این نمونه ها می توان به کلیسای سرنن در تولوز،کلیسای سانتیاگو ،کلیسای سن اتین در کان فرانسه اشاره 

 کرد.

 

 Toulouse / SaintSernin / تولوز           م 2215-2505کلیسای سن سرنن 

ظاهر ساختمان مانند یک واقع شده  است.  تولوزدر شهر و در جنوب فرانسه 

بلوک با گروهی از احجام هندسی بزرگ، ساده و قابل تعریف، چهار گوشه، 

است.  بر اساس باسیلیکا. نقشه اصلی این کلیسا مکعب و چند استوانه است

ساخته شده و تمام بنا سنگی  یبه صورت طاق گهواره ا یساکل ینسقف ا

.در این بنا برای جلوگیری از نیروی رانشی که از طرف صحن به خارج وارد  است

دارای یک برج ساخته شده است. این ساختمان  طاق های پشتبندیمی شود، 

که بعدها به آن الحاق شد به  ک و دو طبقسه طبقه آن رمانس)پنج طبقه

که دو سویش را جرزهای است(بر روی مربع متقاطع می باشد  یکوتگ یوهش

عظیم گرفته اند و خودش با قوس های عظیم و سنگین مشخص می شود. در این 

طرح اندازی مربع وار هر بند صحن دقیقاً برابر یک دوم مربع متقاطع و هر یک از 

این نسبت  یک چهارم مربع متقاطع است. رابرمربع های راهروهای جانبی صحن ب

 در دیگر بخشهای ساختمان نیز رعایت شده است.

از فرم تاق  یاثر یگرد یزانس،ب و یحیتصدر مس یساهایبر عکس کل یسا،کل یندر ا

 .یستآمد ن یاجرا در مبه که  یعرض یو بازو ینشاه نش یننصرت که معموالً ب

شده در باالخانه نور  یهتعب یپنجره ها است و از یکتار یاربس یساکل یداخل یفضا

ای سازه طاق آهنگ راج علت اصلی این تاریکی،تابد.  یداخل شبستان م به یزیناچ

دیوارهای زیرین خود نمی  در پوشش شبستان است که اجازه بازگشایی روزن را در

های تویزه ای و غیر  دهد. این مشکل در معماری گوتیک با توسعه و بسط سازه

 ی مرتفع گردید.باربرشدن دیوارهای بیرون

بین در مسیر حرکت باشد که  نکته دیگری که در این کلیسا قابل توجه است  این می

نمازخانه ساخته شده و در هریک از دو جناح  0غالم گردش تا بازوی عرضی، 

طرح و ارتباط فضایی غالم . بازوی عرضی، دو نمازخانه تعبیه شده است

نشین طراحی  عی در اطراف شاهگردش و نمازخانه های آن که به صورت شعا

 ؛ بصورت جز الینفک همه کلیساهای زیارتی درآمد.شده است
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 م 2500-2212 (کلونی سوم) کلیسای سن پیر

مجتمع کلیسایی رهبانان سن پیر )کلونی سوم( بین سالهای 

معمار کلیسا، م در کلونی فرانسه ساخته شد.  1077 -1121

م از  18و  15تا قرون  این کلیسا موسیقدانی به نام گونزو بود.

 مهمترین کلیساهای جهان مسیحی شمرده می شد.

و ارتفاع  متر 272طول آن، خود بی نظیر است.  ابعد بنا در نوع

چهار راهروی  این کلیسا،می باشد.  9500فضای داخلی آن 

بزرگ و دو برج برج  فرعی و بازوهای عرضی دوگانه، پنج 

حاضر تنها شبستان و بخشی از یک بازوی حال  . درکوچک داشت 

الگوی سرنین بهره از  عرضی آن باقی مانده است. در ساخت بنا

خیز طاق آهنگ شبستان در مقایسه با سن . برداری شده است

. این ترفند به معمار بنا این امکان را بخشیده سرنین بیشتر است

های بیرونی  بیرونی تاق آهنگ، تکیه گاه است تا بتواند با کاهش رانش

رانش طاق شبستان مورد  در معماری گوتیک برای کنترل را که عمدتاً

 .استفاده قرار می گرفتند، حذف نماید

 دانگ اختالف اساس بر را داخلی فضای های مقیاس بنا، عمارم

است و بنابر گزارش مورخین،  برگزیده میانی های سده موسیقی

کلیسا شنیده می  طنین آواز همسرایان، بخوبی در همه بخش های

  شده است.
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 فرانسه رومانسک سایر کلیساهای

 یلبرتسن ف یسایکل -

 

 

 

 

 

                                                  کلیسای سن مارتین تورس -

 

 

 

 کلیسای کلونی دوم -

 

                 آلمان و ایتالیا    سبک لومباردی 1

عناصر توان به  یم یرومانسک لومبارد یمعمار یژگیهایمشهودر بود. از و یبه لومبارد یانهم یدر سده ها آلمان یشمال یقسمتها

مشخص کننده طبقات برج  یهایو گچبر یروانیش یرلبه بام، بالکانه پله پله قوسدار ز یزقرن یرز یقوسها یفرد یرنظ ینیتزئ

 یسایکلبه توان  یسبک م ینمعروف ا یساهایو ... اشاره کرد. از کل صحن یجانب راهروهایمتقاطع سراسر  یتاقها ینها و همچن

 نام برد. یتالیادر آلمان و سان آمبروجو در ا یراشپا

 Speyer Cathedralم       2595 کلبسای اشپایر 

 2501 -2257بین سالهای  که سقف چوبی است باسیلیکایی با یراشپا یکلبسا

 9100سازه ای طاقی به ارتفاع  با و  فضای داخلی کلیسا مجدد طراحی شد م

بلندترین و پرخیزترین سازه که  متر در تقاطعگاه به اجرا درآمد 05متر و 

  .. )گواه تکنیک باالی طاق زنی آلمانی ها(رومانسک به شمار می رود

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Speyer_wiener_zeichnung.jpg
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  شرقی و غربی به خوبی نشان می دهد. و این نکته خود را در معماری نمای برج هایار بناهای اتونی است طرح بنا، شدیدا وامد

 یسابه داخل کل یشترنور ب یتهدا یسقف قوس دار آن، برا یجادو ا یاشاپر پس از بازساز یسایدر کل

 یرهدا یمن یقوسها یتاقها بر رو ینکردند که ا فادهچهار بخش متقاطع است یاز تاق جناغ

این کلیسا را می توان . تاق وجود داشت یرپنجره در ز یهقوس امکان تعب ین، در اشد یسوار م یا

محل مربع تقاطع این کلیسا یکی از کلیساهای تمام تاق دار رومانسک در اروپا به شمار آورد. 

  پوشانده شده است. توسط یک گنبد هشت ظلعی

 

 

 

 

 

 

 

 

                Church of Sant'Ambrogio      Milan / قرن دوازدهممیالنکلیسای سنت آمبرجو   

حیاط رواقدار، پیش شبستان )هشتی ورودی(، فضای اصلی  :سنت آمبرجو از چند بخش اصلی تشکیل شده است ی کلیسا

فاقد بازوی دارد و کلیسا یک صحن اصلی و دو راهروی جانبی این  . )شبستان( و برج هشت ضلعی در انتهای شرقی شبستان

که در ترکیبی  حیاط رواقدار جلوی فضای اصلی کلیسا یادآور الگوی بناهای مذهبی صدر مسیحیت است فرعی است.

 هماهنگ با بدنه اصلی بنای کلیسا طراحی و اجرا شده است.

 ی،برج هشت ضلع یکو  یدو طبقه در قسمت ورود یهشت یککه با  یمشو یروبرو م یسر گشاده ا یزسن آمبروجو با دهل یسایدر کل

 دو برج کوتاه و بلند است که برج کوتاه در سده دهم و برج بلند در سده دوازدهم ایشرق صحن قرار دارد و دار یدر انتها

تاً پوشش سقف راهروهای جانبی، که به صورت تاق و تویزه اجرا شده، صورت ابتدایی سازه ای است که عمد .ساخته شده اند

 الزم به ذکر است که سبک های تزئینی به کار رفته در نمای کلیسای خود را در معماری گوتیک به نمایش می گذارد.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dehio_48_Speyer.jpg
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 اشپایر از این کلیسا تقلید شده است.

طاق های اصلی تا حدودی منبع تأمین روشنایی کلیسا: 

گنبدوارند، از قوس های متقاطع باالتر کشیده شده و توسط یک 

ضلعی پوشانده شده است؛ که روشنایی داخلی را تأمین گنبد هشت 

 می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبک نورماندی 9

مناطق معمول بود موجب شد که  ینرومانسک در ا یکه از معمار یوهایشده است. ش یآلمان، نورمان )نرمان( گفته م یبه مناطق جنوب

سبک دوران تکامل خود را در  ین. البته ایدفرانسه و انگلستان بوجود آ یرنظ یگرد یدر کشورها یوهش ینبه هم یزن یگرید یآثار معمار

کردند و چند سبک رومانسک را  یجاددر سبک رومانسک ا ییبناها یدندگرو یحیتمس یینبه آ ها یکینگوا ینکها زنمود پس ا یفرانسه ط

 . یدندگرد یکسبک گوت یا منبع اصلهسبک ها بعد ینبه اعتالء رساندند که ا یشانها یبا نوآور

 شاخصه های معماری این سبک عبارتند از:

 چوب بست ساده. یکاز  یدهپوش یبدون رواق با شبستان مرکز یساهایکل یدارا -
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 شبستان ها. یشدن سطح تالق یمخروط -

 .هرم چهارگوش برج ناقوسشکل  -

 .کامل یهالل یقوس هااز  یاستفاده انحصار -

گاه  یهدر سطح تک یعبور یراهرو یکوجود  -

 شبستان بزرگ. یپنجره ها

 یاز گونه ها یدبا تقل یسر ستون ها -

 به شکل مکعب. یزانسیب

 .یکنگره ا ، یگزاگ، مارپیچ: ز یبا طرح هندس یسنگ یناتتزئ -

 . یشرق یها یاز گچ بر یدتقل -

 .یجناغ یتاق زن -

 

      Saint Etienneم/ 2579-2530یِن/ کان فرانسه/  اتی سَنت : اتین سنت کلیسای

Saint-Étienne, Abbaye aux Hommes, Caen, France, 11th century 

معماری این کلیسا پیش درآمدی بر شکل گیری  ساخته شده است. مجتمع کلیسایی رهبانان سنت اتین در کان واقع در فرانسه

سه بخشی نما و وجود دو برج با کالهک هایی تقسیم . از ویژگی های آن می توان به معماری کلیساهای گوتیک فرانسوی است

 نماد تثلیث در جای جای این کلیسا مورد استفاده قرار گرفته است.در کلیسای سنت اتین   بر باالی آن اشاره نمود.

، کلیسا سه درگاه ورودی مزین دارد و هریک از د که هریک به سه بخش تقسیم شده استارسه طبقه د این کلیسا نمای اصلی

سقف شبستان به صورت دارند.  سوم بخش میانی دارای سه پنجره هستند و سرانجام هر یک از برج ها خود سه طبقه طبقات دوم و

برپایی تویزه عرضی دوم است. این ساختار در نخستین کلیساهای جامع سبک  آن نیز در  و نوآوری سازه طاق و تویزه اجرا شده است

 بکار گرفته شد. گوتیک

بزرگ  یها یچهبا استفاده از در یداخل یوارهایاز سطوح د. یزندنوک ت یکالهک ها یها دارا برج .است یبنا دو برج نیا ینما

سنت ای یسدر کل .یکگوت یعوس یکاربرد پنجره ها یبود برا یمهم سرآغاز ینکاسته شده است، ا یجشکل به تدر یقوس

مرکب که هسته  یهمانند، جزرها یعناصر ینات

 یرهدا یمن یستونها یرآنها در ز یمرکز یها

 یدرآمد یشمتصل به بدنه از نظر پنهان مانده، پ

 هستند. یکگوت یخوشه ا یبر جزرها
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 مهمترین شاخصه های کلیسای سنت اتین که پیش در آمد کوتیک شدند:  

 یدو برج ینما -2

 یزنوک ت یکالهک ها -1

متصل به بدنه از  یرهدا یمن یستونها یرآنها در ز یمرکز یمرکب که هسته ها یجزرها -9

 هستند. یکگوت یخوشه ا یبر جزرها یدرآمد یشنظر پنهان مانده، پ

کاسته شده  یجشکل به تدر یبزرگ قوس یها یچهبا استفاده از در یداخل یوارهایسطوح د -0

 یکگوت یعوس یکاربرد پنجره ها یبود برا یمهم سرآغاز یناست، ا

 

 Durham Cathedralم             2295انگلستان/  مودور یسایکل

 یجناغ یاز طاقها، از سبک نورمان فرانسه یرویبه پبنا  ینطرح ا در. است رومانسک انگلستانمعدود بناهای این کلیسا  جز 

 و یجانب یو دو راهرو یصحن اصل یک ینقشه طرح دارا به حساب می آید. یکگوت یساهایکلی برای درآمد یشپد که استفاده ش

 . باشد یم یانتزاع در کلیسای دوروم ینقوش داخل .است( مربع تقاطع)یگنبد اصل یرمحفظه ز

متر را  215پوشش بنا طاق و تویزه است و فضای به طول

مدول مربع صحن )طرح اندازی دقیق . پوشش می دهد

. معماری بنا، رومانسکی( چندان رعایت نشده است

گواه این  ی اشپایر آلمان داردشباهت زیادی به معماری کلیسا

مدعا سازماندهی فضایی داخلی و مفصل بندی احجام بنا و از 

همه مهم تر تکیه هر دو کلیسا بر دیوارهای باربر جهت تأمین 

به نظر می رسد که طراح دورهام بر  ولی استحکام بنا است.

خالف سازنده اشپایر از همان نخستین مراحل آغاز ساخت بنا 

اد رابطه منطقی سازه با عناصر عمودی به خصوص جرزهای مرکب فضای داخلی بوده است. این کلیسا دارای تناسبات ظریف و در فکر ایج

 . باریکی است که بعدها الگویی مناسب برای کلیساهای رومانسک انگلستان شد
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 Tuscany سبک توسکان 0

 ینو به هم یدآغاز گرد یتالیااز ا یرومانسک توسکان است که در ابتدا در بخش یدر معمار یجرا یها از سبک یگرد یکی

 یاتخود را رها نکردند و در واقع خصوص یمعمار یسن یژگیهایو یسبک به آسان ینمعماران ا. خوانده شدهنام

 یرتحت تاث یاربسساخته شدند،  یتوسکان یها یوهکه با ش یی، چنانکه بناهایختندرومانسک را با آن درآم یمعمار

 رومانسک سبک توسکان به رومانسک محافظه کار یلدل ینهستند، به هم یحتصدر مس یلیکاهایباس یژگیو

 مشهور است.

 Comune di Pisaم/ 2579مجموعه کلیسایی پیزا/ 

مهمترین و بزرگترین بناهای این مجموعه )کلیسای جامع پیزا( 

ساخته  13تا  11حدود بین قرن  رومانسک در ایتالیاست که در

شامل  (یزامقدس پ یتسا)مجموعه  ینا یساختمان هاشده است. 

یا  برج ناقوس ،م(2209)یدگاه، تعمم(2579)جامع یسایکل: 

گورستان محصوردر پشت  و م(2200کامپانیله)

کلیسای جامع این مجموعه را . باشد یم م(2100)یدگاهتعم

 ه است.طراحی و اجرا نمود معماری یونانی به نا م بوسکتوس

 یتالیائیکه اچرا، استفاده کرده اند یزن یککالس الگوهایاز محافظه کارانه  های یژگیو عالوه بر یساکل یندر طرح و نقشه ا

از  یساکل ینآورده بودند و ا یرو یکمحافظه کار و رومانت یمعمار یکسابق خود را حفظ کرد و به  یها سنت ،یدر معمار ها
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یلیک سنخست با بنا در نگاه ینا. است ینوع معمار ینبارز ا یاتخصوص

 شک به یب یساکل یناما گنبد تقاطع ا. وردآ یم یادرا به  یروم های

 یکه از الگود، دار یبزرگ یجانب یراهرو یساکل ین. ادارد یلرومانسک تما

 یگرد یها سبک یرسقف آن بر خالف سا. .کند یم یرویشبستان پ مربع

ساخته شده و در  یچوب یرهایتوسط شاه ت باشد که یو تخت م یچوب

نمای کلیسا از  .استفاده شده است یزن یاسالم یداخل آن از قوسها

 مفصل بندی فضاهای داخلی آن تبعیت می کند و کلیت آن نیز یادآور فرم

 .سنتوری معماری معابد کالسیک است

ن قرار ر امتداد محور طولی آتعمید گاه بزرگ این مجموعه در جلوی کلیسا و د

تعمیدگاه پالنی مدور دارد و از نظر سازماندهی فضا و پوشش  .دارد

گنبدخانه بنای رستاخیز انبیاء در بیت المقدس  سقف با الگوبرداری از

 .ساخته شده است

 

    

 برج ناقوس یا کامپالینه: 

 یآغاز به کج شدن نمود، تالش سازنده آن برا ینشست پ یلکار به دل یانقبل از پا

نکته قابل  .یاوردبه بار ن یثمر یطبقات فوقان ینسنگ یقبرج از طر ینصاف نمودن ا

متر  0.2این برج دارای  نمای برج قرابیت زیادی باطرح نمای کلیسا دارد.توجه آن است که 

 انخراف است.

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:CampodeiMiracoliPisa_edit.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pisa_180.jpg
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 فلورانس   مونته ینیاتوآلسن م یسایکل

 این کلیساسقف  .است ینآغاز یحیتمس یزنده کردن معمارمعماری این کلیسا 

، همچنین آن از مرمر یوهندس یفو پوشش ظر یوارد یقوس بند است. یچوب

 از شاخصه های این کلیسا است. سنتوری تعبیه شده در باالی نما

 یجرزها یاز باال یافراگمیبه سه بلوک برابر توسط داز دیگر شاخصه های این بنا 

 می توان اشاره کرد. …و در  یرهدا یمن یبا طاق نماها یمرکب، استفاده از سنتور

 

 جنوب فرانسه سبک آکتین

 .در جنوب فرانسه است ینام منطقه اآکتین 

 شاخصه های معماری سبک آکتین:

 .یجانب یعدم وجود راهروهاو  یزانسثر از بأمت یساهاکل یبر رو گنبد یجادا  -

 .ر سقفاغلب د چوباستفاده از مصالح   -

 .شده است یاجرا م اغلب به عنوان پوشش دوم یگنبد یسقف ها  -

 .هستند واقع در فرانسه یساهایکوتاهتر از کل اکثراً یهناح ینسبک و ا ینا یساهایکل -

 .بلند یعرض یبازواستفاده  -

 قرن دوازدهم   یرانگلومسن پ یسایکل

دارد که  بلند نسبتاً یعرض یبازو یک یساکل ین، اتقاطع گنبد یبر رو ییگنبدها یدارا

 .سبک است ینو ا یساکل ینبارز ا یها یژگیاز و

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plan.cathedrale.Angouleme.png
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 هنر پیکره تراشی رومانسک:

 یبا معمار یتراش یکردوره بود که پ ینبار در ا یناول یبراخاص برخوردار بود چرا که  یژگیدوره از و یندر ا یتراش یکرپ

 یشترببنا بوده و  یفتعر یبرا دوره ینها در ا یکرهتوان گفت که پ یم یقتو در حق (؛دوباره رونق گرفت)کرد  یدارابطه پ

 یو مراسم مذهب یرا اشخاص مذهب دوره ینو نقوش ا یکرهاتمام پکه  یرا، زییداشته تا واقع گرا یساز یسجنبه قد

و  برخوردار نبوده ییدوره از ظرافت باال ینا یها یکرهپ یاز لحاظ هنرداده و  یم یلتشک (یلانج یاتشامل روا یشترب)

توان  یدوره را م ینا یها یکرهپ ین. معروفترداشتند ها قرار و کنار درگاه یهها و حاش ستون یها و پا در سر ستون یشترب

 .نامبرد یرا در پادشاه یحنقش مس یاو  ینب یایآرم

اگر ستون  تفاوت که ینخورد با ا یبه چشم م یونانی یها یکرهستون پ یردوگارد تاث یلگ یسایکلدر نقش برجسته 

 ظاهر شده است. در نقش مرد ینجازن است در ا یونانی یکرهپ

The tympanum of the inner portal of la 

Madeleine Vezelay has the scene of 

Christ in Majesty, at the Last Judgement. 

The figure of Christ is highly formalised 

in both posture and treatment. (1130s) 

 

 

 

Notre-Dame-en-Vaux, Châlons-en-

Champagne. This paired capital 

representing Christ washing the feet of 

the disciples is lively and naturalistic. 

 

 

 

The tympanum of the Saint-Pierre, 

Moissac, is a highly sophisticated, 

tightly packed design, like a manuscript 

illumination. Christ is surrounded by the 

symbols of the Four Evangelists 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:France_laMadadleineVezelay_tympanum_a.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ND-en-Vaux_Chapiteau_4_adjusted.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Portail_sud_de_l'_Abbatiale_Saint-Pierre_de_Moissac_(3).JPG
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 هنر نقاشی رومانسک:

با  یول روم بوده دوره ی هایاز نقاش یدتقلبه  یشترو ب یدکه قابل انتظار بود برخوردار نگرد یدوره از ظرفت یندر ا یزن ینقاش

دوره  ینا ی هایدر نقاش یزن یواصول پرسپکترفته و  یبه کار م یمراسم و اشخاص مذهب یفتعر یتفاوت که برا ینا

ها در هنر رومانسک فرم انسانی، پاهایی مثل  «شیطان» .بوده اند ییفاقد بعد فضا ی هارفته و نقاش یخوب بکار نم

اهمیت نقاشی در یی وحشتناک و بزرگ دارند. ها نابلند، و ده تیز، دم هایی نک دار، گوش پرندگان، بدنی استخوانی و پشم

م در شمال فرانسه به  1010. در یک نقاشی که در سال سازی بود تر از معماری و مجسمه قرون وسطی بسیار پایین

نام دارد، از حرکات چرخشی و پیچشی خطوط که در ترسیم مبلغ، شیر بالدار، طومار و « سنت مارک»دست آمده، نقاش که 

بعدی خود را از  که اثر خاصیت سهاند، تا جایی  های روشن و پر تکمیل شده فاده کرده؛ و کانتور مشخص با رنگها است پرده

خصوصیت مهم نقاشی دیواری . اندازد می« آغاز مسیحیت»یاد هنر این تکنیک و سبک ما را به . دست داده است

 و اشکال مشخص است.« خطوط خارجی قوی»رومانسک 

 

 

This fresco showing Galen and Hippocrates is 

part of a complex scheme decorating the 

crypt of Anagni Cathedral, Italy 

 

 

 A frieze of figures 

occupies the zone below the semi-dome in 

the apse. Abbey of St Pere of Burgal, 

Catalonia, Spain 

   

 

Apse of the Church of St Justus, Segovia. 

Christ in Majesty was a common theme for the 

apse. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Galenoghippokrates.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Absis_de_Sant_Pere_del_Burgal,_11th_c._fresco_crop.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Segovia_-_San_Justo_22_adjust.JPG
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 جدول شاخصه های معماری رومانسک در کشورهای مختلف اروپا:

 شاخصه نام کشور

 یساهاجداگانه در کل ینمازخانه ها - فرانسه

 .یساکل یواصل یتاالر مرکز یواراز رانش د یریجلوگ یبرا یجانب یراهروها یوارهایمرتفع کردن د -

 یجادمانع از ا ینا یرا: ز یجانب یراهرو یوارهایمرتفع کردن د یلبدل یساشدن داخل کل یکتار -

 شد. یپنجره م

 یتنسن ا یسایسرنن،کل یسای،کل یسن فو یسای،کل ینسن مارت یسای: کل یوهش ینا یاز نمونه ها -

 .یاگوسانت یسای،کل

 :یتالیاشمال ا ایتالیا

 ییرومانسک اروپا یساهایبه کل یلومبارد یالتبه خصوص در ا یهناح ینرومانسک در ا یمعمار -

 تر هستند. یکرومانسک آلمان نزد یومعمار

 در نما. ینیتزئ یبکاربردن سبک ها -

 کوچک. یاسیمتقاطع در مق یقوس ها -

 : یتالیامرکز ا

 بود. ینآغاز یحیتکه از سنت مس یچوب ییخرپا یاستفاده از سقف ها-

و  یباییز یشنداشته و افزا یساختمان یدجد یها یستمبه استفاده از س یچندان یلها تما یتالیاییا-

 بود. یتآنها در اولو یبرا یینیتز یظرافت ها

 ییاروپا یکشورها یررا ازسا یتالیارمانسک است که ا ی،مشخصه معمار یواراستفاده از مرمر در د -

 کند. یجدا م

 :یتالیاجنوب ا

 فرانسه بود. ینرماند یالتا یمعمار یرتحت تاث یتالیارومانسک در جنوب ا یمعمار-

 .است یچوب یبدارش یآن سقف ها یژگیو ینمهم تر-

 .است یاننما یبه خوب یواسالم یزانسب ینفوذ معمار-

 بود. یزانسب یمعمار یرتحت تاث یدارومانسک شد یدر دوران معمار یزشهر ون -

 مورد توجه قرار گرفت . یتالیااز همه جا در ا یشتررومانسک ب یمعمار-

 آورد. یدبناها را پد ینوبزرگتر ینبهتر یکشور به سبک نرماند ینرومانسک در ا یمعمار- انگلستان

 . یقطور اغلب استوانه ا یداخل یوستون ها یمضخ یوارهاید-

 .یدهکش یاروبس یطول ینقشه ها-

 .یدهکش یعرض یبازوها-

 . یطوالن یاربس به شکل ییمحراب ها-

 است(. یکلون ینفوذ معمار ی)نشانه یالیراد یوجود نمازخانه ها-

 .یعرض یمربع با سقف مسطح بر تقاطع در صحن وبازوها یبرج ها-

 .درپشت برج ها یساهاکل یشدن نما یمخف-

خارج  یرهدا یمن یمتقاطع که درآن از حالت قوس ها یبناها با قوس ها یناز نخستکلیسای دوروم:  -

 را گرفته است. یکگوت یزشده وشکل قوس نوک ت
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 جدول سبک های رومانسک و ویژگی های هر سبک:

 نمونه ویژگی خاستگاه نام سبک

 -کلونی 

 بورگونی

 . ینظم ودقت هندس- فرانسه

 مختلف ساختمان. ینسبت ها در بخش ها یترعا-

ساختمان  یرونب  یمشخص شدن نمازخانه در نما-

 .حجم مشخص یکبه صورت 

 حفظ شد یحیتصدر مس یلیکاییفرم باس -

بزرگ  یآن جزرها یمربع تقاطع که در دو سو -

 یمشخص م ینسنگ یقرار دارند و خود با قوسها

قرار  یساسراسر کل یواحد برا یکشود، به عنوان 

 گرفته است.

سن سرنن  یسایکل -2

 م / تولوز            2505-2215

 یرسن پ یسایکل -1

 2500-2212سوم( )کلونی 

 م

 یلبرتسن ف یسایکل -9

 ینسن مارت یسایکل -0

 تورس        

                                          کلیسای کلونی دوم -0

آلمان و                  یسبک لومبارد

     یتالیاا

 مشهوراست. یآسمان به لومبارد  یقسمت شمال-

لبه  یزقرن یرز یقوس ها یفرد یرنظ ینیعناصر تزئ-

 بام. ی

 . یروانیش یرپله پله قوس دار ز یبالکانه ها-

 مشخص کننده طبقات برج ها. یها یگچ بر-

 وصحن. یجانب یمتقاطع سراسر راهروها یتاق ها-

 م       2595  یراشپا یکلبسا -2

سنت آمبرجو    یسایکل -1

 / قرن دوازدهمیالنم

 شد . یکسبک گوت یسبک بعدها منبع اصل ینا- انگلستان یسبک نورماند

 یبدون رواق با شبستان مرکز یساهایکل یدارا-

 چوب بست ساده. یکاز  یدهپوش

 شبستان ها. یشدن سطح تالق یمخروط-

 شکل هرم چهارگوش برج ناقوس .-

 کامل. یهالل یاز قوس ها یاستفاده انحصار-

 یرآنها در ز یمرکز یمرکب که هسته ها یجزرها -

متصل به بدنه از نظر پنهان  یرهدا یمن یاستونه

 یکگوت یخوشه ا یبر جزرها یدرآمد یشمانده، پ

 هستند.

:  ینسنت ات یسایکل -2

-2530کان فرانسه/ 

 م2579

 

دوروم  یسایکل -1

 م             2295انگلستان/ 

جنوب  سبک توسکان

 ایتالیا

 یسبک رومانسک است با معمار یختندرواقع آم-

 آنها. یسنت

 یژگیهایو یرساخته شده در آن تحت تاث یبناها-

 هستند. یحیتصدر مس یلیکاهایباس

 .یندگو یبه آن رومانسک محافظه کار م-

 یساییمجموعه کل -2

 م/2579/ یزاپ

 

سن  یسایکل -1

مونته    ینیاتوآلم

 فلورانس

جنوب  سبک آکتین

 فرانسه

 .یجانب یعدم وجود راهروها-

 بازوی عرضی بلند -

سن پیر  کلیسای -2

 آنگلوم
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Romanesque Architecture is an architectural style of 

Medieval Europe characterized by semi-circular arches. There is no consensus 

for the beginning date of the Romanesque architecture, with proposals ranging from 

the 6th to the 10th century. It developed in the 12th century into the Gothic style, 

characterised by pointed arches. Examples of Romanesque architecture can be 

found across the continent, making it the first pan-European architectural style since 

Imperial Roman Architecture. The Romanesque style in England is traditionally 

referred to as Norman architecture. 

Combining features of Roman and Byzantine buildings and other local traditions, 

Romanesque architecture is known by its massive quality, thick walls, round 

arches, sturdy piers, groin vaults, large towers and decorative arcading. Each 

building has clearly defined forms and they are frequently of very regular, 

symmetrical plan so that the overall appearance is one of simplicity when compared 

with the Gothic buildings that were to follow. The style can be identified right across 

Europe, despite regional characteristics and different materials. 

Many castles were built during this period, but they are greatly outnumbered by 

churches. The most significant are the great abbey churches, many of which are still 

standing, more or less complete and frequently in use.The enormous quantity of 

churches built in the Romanesque period was succeeded by the still busier period of 

Gothic architecture, which partly or entirely rebuilt most Romanesque churches in 

prosperous areas like England and Portugal. The largest groups of Romanesque 

survivors are in areas that were less prosperous in subsequent periods, 

including parts of Southern France, Northern Spain and rural Italy. Survivals of 

unfortified Romanesque secular houses and palaces, and the domestic quarters of 

monasteries are far rarer, but these used and adapted the features found in church 

 buildings, on a domestic scale. 
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 Gothic  Architecture & Art              فصل چهاردهم   هنر و معماری گوتیک     

های  قرنتوان اوج قرون وسطی در  گیری هنر و معماری گوتیک را می دوران شکل

م و  2205های  سالتوان  دانست. آغاز سبک گوتیک را می دوازده تا پانزدهم میالدی

م سبک گوتیک سراسر اروپا را  1000سال . در مناطقی شمالی اطراف پاریس دانست

واژه توسط هنرمندان  ینا .تغییر ماهیت داد« الملل سبک گوتیک بین»گرفت به 

را که به مثابه سبک توحش محکوم  یمعمار یوهش یندوره رنسانس ابداع شد تا ا یتالیاییا

 یراثمها بود که  قوم گوت یسبک معمار ینا ،از منظر آن هاکنند.  یفکردند، توص یم

 برد. ینروم را از ب یامپراطور یکهنر کالس

 یینتع توان ینم یک،گوت یوهرا به دقت ش یمعمار های یوهاز ش یک یچه یدایشآغاز پ

وی( و  لوئی ششم پادشاه فرانسه، النورد آکیتن )ملکه 2200ژوئن  22روز در کرد. 

تری شمال ی چند کیلوم دنی، به فاصله بزرگان کشور، در کلیسای شاهی دیر سن

هنر با این وقف  پاریس گرد آمدند تا جایگاه جدید خوانندگان آن را وقف کنند

در  یالدیو تا اواسط قرن شانزدهم م عرصه وجود گذاشتپا  یکگوت یمعمار

و  کند یم یاد هنر فالکت زدهبه عنوان  معماری گوتیکاز  یالریتهف. اروپا معمول بود

لعنت فرستاد بر آور در نیمه دوم قرن شانزدهم  معمار و نویسنده نام «جورجو وازاری»

  .را تأسیس کرد« معماری گوتیک»کسی که 

بر جوامع  ،یسامذهب، و باالخص کل یالیدوران استدر فرهنگ جهان  گوتیکدوره 

معنا که  ینشده است. بد یم یفتعر یبوده. نوع ارتباطات در آن دوران به صورت عمود

الگو  ینشده. ا یم یفخداوند تعر یدر جهت خداوند و برا یزندگ یها د و جنبهتمام ابعا

رو به باال )به سمت خداوند( نشان داده  یها فلش ورتآن دوران خود را به ص یدر معمار

 است. 

جامعه رومانسک  .ی شدیدی وجود داردمحیط و دیدگاه گوتیک و رومانسک تضادها بین

گرایش های هرج و مرج طلبانه نفوذ فئودالیسم بود. بارون زیر سلطه تردیدهای ذاتی 

کامل برخوردار بودند و ستیزهای  های بزرگ روستاها و دیرهای بزرگ از استقاللی نسبتاً

میان ایشان برای دستیابی به امتیازات بیشتر به جنگ دائمی منجر می شد. جامعه دوره 

ازمان یافته تر بر این جامعه تسلط گوتیک نیز فئودالی بود، اما فئودالیسمی نسبتا س

 داشت.

نسبت به  یکگوت یچون معمار یکناطالق نشده و ل یمعمار  یبرا صرفاً یکواژه گوت

خاطر  ینبرخوردار بود، به هم یشتریب یتاز اهم یو نقاش یسگریهنرها همانند تند یرسا 

 یمعمارکه  یستن یدهپوش ی. اکنون بر کساند دانسته یمترادف با معمار یشتررا ب یکگوت 

 یها نبوغ سده یدهآفر یکگوت یمعمار. یکگوت هاست و ن ینه بربر یکگوت 

و سبک  یوهبا هر ش یسهمقا یسته، شایهنر ای یوهش و به عنوان  است یانهم

 یتدو شخص، یکگوت یمعمار یریآور شدکه در شکل گ یاد یدبا  .است یگرید
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 یسرئ« سوژر»  یگریو د«  ییبرنارکلرو» از آنها  یکی ، موثر بودند یار، بسبرجسته

 یو اشراق یعرفان یزیچ یمانکه : ا معتقد بود  ییبود ، برنار کارو یسن دن دیر

، و ساخت که مملو از نور باشد یساییکل یدباسوژر معتقد بود که  .یاست نه منطق

داشت البته چون  ییبسزا یرتاث یکگوت یساهایبزرگ کل یها پنجره یجادا امر در  ینهم

 یمطلوب یجهچندان  نت یادز یریها اغلب منقوش بودند در بحث نورگ یشهش ینا

 .نداشتند

 

 

 

 

 

 شاخصه های معماری گوتیک

است. قرون وسطایی ها برای خلق زیبایی هایی نظیر  مرکز توجه خداونددر هنر گوتیک 

و  (درخشندگی)رعایت تناسب، نورانیت کلیسای جامع از سه اصل پیروی می کردند: 

 تمثیل.

تضاد در اندیشه های متقدم مسیحیت، : اسب، نورانیت )درخشندگی( و تمثیلتن -2

. در اندیشه کلیسا، عیسی الهی و جرم ظلمانی مادی برقرار است نورشدیدی میان 

 تجسد و محلگوتیک،  کلیسای جامعمسیح به نور جهان تعبیر می شود. از آنجا که 

شمرده می شود. نور تابان در میان  نور شاهدی عیان بر حضور الهیاست،  ظهور خداوند

ذهن متبادر می سازد. شیشه های مصور و  را به شکوه بهشتشیشه های مصور رنگین، 

می کنند که عبادت  داستان هایی را بازگومجسمه های باشکوه کلیساهای گوتیک همگی 

قرون وسطا  نزد تمثیلرا از طریق آنها فرا می گرفتند.  مسیحی روایات کتاب مقدس کنندگان

. هر چیزی در این جهان شیوه ای منطقی برای درک حضور خداوند در این جهان بود

خداوند باشد. در این دیدگاه سراسر کلیسای جمع تمثیلی از بهشت  می توانست نشانه ای از

دیرنشین قرون  ردند. راهباناشاره می کپنجره های گلسرخی به نظام های کیهانی بود. 

وسطا شیوه رنگ گرفتن نور در اثر منقوش شدن شیشه را با روند تجسد و تولد عیسی مسیح 

شکل مدور پنجره این نکته سخت پای می فشردند که  از مریم عذرا مقایسه می نمودند و بر

در کلیسای هندسه . های گلسرخی به صورتی توامان نماد خورشید و مسیح است
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پیروی  . طراحی معابر ورودی، قوس ها و پنجره ها از تناسبات دقیقیهماهنگی موسیقیایی آن بیافزایدبه کار گرفته شد تا بر  جامع

تصویر ساخته می شد.  طراحی خود کلیسا هم تابع قواعد هندسی بود و کلیسا به شکل باسیلیکای صلیبیمی کردند. 

مبین حضور هندسه در جریان معماری ورودی کلیسای شارتر مشاهده فیثاغورس، پدر علم هندسه در میان مجسمه های 

 .گوتیک است

سازه های تاقی  عمده ترین تفاوت این شیوه اجرای سازه با: تاق و تویزه -1

جدا از شبکه یا سطح تویزه است که  رمانسک وجود قوس های نمایانی به نام

که در مزیت بر تاق چهاربخش، تاق و تویزه چند  اصلی تاق ساخته می شود.

تاق و تویزه از معماری روم و بیزانس به وفور از آن استفاده می شد، دارد: 

و لذا فشار کمتری بر اجزای پایین تر ساختمان که باید  چهاربخش سبکتر بود

تر تاق و در پالن های پیچیده تاق را نگه می داشتند، وارد می آورد. دیگر این که 

 تاق چهاربخش جواب می داد.تویزه بهتر از 

 

مزیت ساختاری تاق تیزه دار نسبت به تاق گرد در این است که دست اندرکاران ساخت آسانتر می توانستند  تاق تیزه دار)جناغی(: -3

بار  دارد، می تواند به راحتی خیز قوس بیشتری نسبت به تاق گردآن را پوشش دهند. از آنجا که تاق تیزه دار  دهانه های بزرگتر

بیشتری نسبت به سایر تاق ها تحمل کند. یک امتیاز دیگر تاق تیزه دار این است که چون ارتفاع بیشتری پیدا می کند، هم واقعیت و هم 

که به عنوان  دارد یمسلح کننده ا یانقش آرماتور  یتاق جناغ کشد. توهم بلندی را بیش از تاق های گرد به رخ ناظرین می

 مورد استفاده قرار گرفته است. یکعصر گوت بندی های ناستخوا یبرا یچارچوب

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

: پشت بند معلق -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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قوس طاق بود. پشت بندهای معلق،  پاسخی به مساله مهار نیروهای جانبیپشت بند معلق در معماری گوتیک : پشت بند معلق -0

قل می سازد. معماران منتیا نیم قوسی است که فشار وزن تاق را از باالی دیوار به یک تکیه گاه خارجی یا به اصطالح پشت بند 

پشت بند نمی تواند به تنهایی رانش افقی تاق شبستان را مهار نماید لذا برآن شدند تا دو  فرانسوی بنا به تجربه دریافتند که یک قوس در

اق بوسیله که در باالی ت مهار رانش نیروی اصلی تاق شبستان و مهار فشاری: گیرند نکته مهم را در مهار رانش نیروهای افقی در نظر

پشت بندهای معلق دوقوسی شکل گرفت، به نحوی که بدین ترتیب  برخورد باد به بام تولید می شود و به دیوارها منتقل می گردید.

از  یکی دیگر مهار نماید و به سطح زمین انتقال دهد. آن قرار داشت تا نیروهای بنا را یک قوس در باال و یک نیم قوس در پایین

سازه آن در حجم بیرونی و درونی است که  ایجاد ساختمان های استخوان بندی شده ای، دستاوردهای مهم پشت بند معلق

می گیرند. هرجزء بیرونی  است. بدین معنی که پشت بندهای معلق مبنای تعیین شکل بیرونی و درونی ساختمان قرار ساختمان نمایان

آنچه از دیوار باقی می ماند همچون پوستی بین جرزها یکی از اجزای درونی ایجاد شده است.  پاسخگوی نیازی است که بر اثر فشار

 .ندارندکشیده شده است و به نظر می رسد که نقشی جزء تامین یک پرده عایق هوا برای فضای داخلی 
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به  ت.به معنوی اس گذر از نور مادییکی از ابداعات مهم گوتیک پنجره گلسرخی:  -0

، عملی ساختند. زدودن جسمانیت را از طریق نورپردازیاهای گوتیک بیانی دیگر کلیس

شیشه های ساخته می شدند و از عناصر مهم آنها می توان به به صورت مدور این پنجره ها 

پنجره های  ه رنگی در نخستین سال های قرن چهارم جهت آراستناشاره کرد. از شیش یرنگ

قرن سیزدهم قرن شیشه های رنگی و تذهیب های . ه استدها استفاده می شکلیسا

یکی دیگر از مفاهیمی است که رابطه ای  سمبولیسم و تمثیل. گرایش به درخشان است

 ره هوای گلسرخی دارد.پنج صبا نور و شیشه های رنگی و به خصو تنگاتنگ

 

 

 

 

 

 

 

 معماری گوتیک:سایر شاخصه های 

 .یمحج یها یوارهرفتن د یلتحل -

 )عمودگرایی(ارتفاع و شکوه بناهای سنگی. -

 .با طرح صلیب التینی پالن بناها باسیلیکا -

 دیوارها جای خود را به پنجره های وسیع و پر از نقش و نگار و مزین به شیشه های رنگین دادند. -

خاص  شاخصه هایبه صورت قرینه هستند و به تنهایی از  در ضلع خارجی نما برج های وابسته به بنا مشاهده می گردید که غالباً -

 .هستندمعماری برخوردار 

وسیله تزئین به  ( جای کافی برای تزئینات داخلی به صورت موزاییک که قبالًی جامع وجود پنجره های وسیع در کاتدرال ها )کلیسا -

 .گرفت یانجام م یرنگ یشهش یلهبوس ییناتشمارمی رفت، باقی نگذاشت و تز

 تزئینات داخلی به وسیله مجسمه های نقش برجسته سنگی انجام می شد.-

موضوعات حجاری از کتاب انجیل و تورات آمده و تصاویر پیامبران و قدیس ها و شاهان و ملکه هایی بدان افزوده شد و تصویر فرشتگان  -

 بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت.
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به قدری بزرگ « های گوتیک پنجره»نماید.  بناهای سبک گوتیک را از رومانسک متمایز میخصوصیاتی است که « روشنایی»و « سبکی» -

 .شدند و سراسر دیوار را در بر گرفتند ای درون دیوار محسوب نمی شدند که دیگر حفره

 شوند. های باربر از درون کلیسا رویت نمی در بناها قسمت -

ها و بازشوهای بنا به حداقل  شد تا پنجره همین دلیل در دوران رومانسک سعی میدانستند، به  مسیحیان طبیعت را محل شیطان می -

های بزرگ و رنگین کلیسا عالوه بر آن که مانع نفوذ نیروهای  ممکن کاهش یابد. در دوران گوتیک نور بار دیگر مقدس دانسته شد و پنجره

 .دادند شدند، نور مقدس را نیز به کلیسا انتقال می شیطانی می

 .استفاده از قوس در برج ناقوس  -

 های بلند با ناودان کله اژدری برج -

 .ینپس یکو گوت یشرفتهپ یکو گوت ینآغاز یکگوتشود: یم یمبه سه دوره تقس یکگوت یمعمار

 گوتیک آغازین 2

 ،پنج اسقف اعظماعضای دربار شاهی و و ملکه الئورآکتیس  به همراه  پادشاه فرانسه ششملویی  میالدی 2200ژوین  22روز 

، به فاصله چند کیلومتری شمال پاریس گرد آمدند تا جایگاه مردم در کلیسای شاهی دیر سن دنی همراه با انبوه عظیمی از

شد  با نماز خانه های شعاعی و شیشه بندی منقوش سرمشق جایگاه خوانندگان،وقف کنند. این  جدید خوانندگان آنرا

قرون بین است.  گوتیکمعماری  آغاز ، این زماناز آن پیروی کردند پنجاه سال بعدتا  معماران منطقه ایل دو فرانسکه 

 را معموالً تاریخ ظهور و افول دوران گوتیک آغازین می نامند. 1200و  1100، سال های بین یازدهم و دوازدهم

شدن از هنر  یزدوره متمادر  خود و ییابتدا یدر مرحله  ینآغاز یکگوت

در فرانسه این دوره  است. یکگوت ی یوهوتکامل ش یرومانسک وخودساز

مهمترین بناهای این دوره  کند. یم به انگلستان هم نفوذآغاز شده و 

نوتر  یسایکل ،الئون یسایکل یس،پار یسن دن یسایکلعبارتند از: 

 .یسدام پار

 شاخصه های معماری گوتیک آغازین:

سه دهانه و  بالکانه ،صحن یمتناوب و قوس بند یها یستون بند

پنجره ها، ساختمان  و ها پخ درگاه ،گنبد یرز یپنجره ها یفرد

 یجادتعداد برج ها وسنت ا یها،  عدد کامل برا برج یرباز، نورگ

 از مهمترین شاخصه های گوتیک اولیه است. برج ها
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 Saint Denis   / آبوت سوژرم/ پاریس2200-2205 سَن دُنی یرد یکلیسا

The Cathedral Basilica of Saint Denis (French: Cathédrale royale de Saint-

Denis, or simply Basilique Saint-Denis, previously the Abbaye de Saint-Denis) 

در بازسازی سعی نمود تا  (اسقف دیر سن دنی) آبوت سوژر معمار این بنا

از بیشترین مفاهیم  ،بر عناصر معماری کیدأانتهای غربی کلیسا با ت

این بنا را با معبد سلیمان مقایسه معنوی استفاده نماید. به این صورت که 

شرح می دهد: معماری در این کلیسا را نمادین هر عنصر  همی کند و جنب

و حواریون هستند؛ تاج قوس مظهر   ها نماینده پیامبران ستون

ه های شاه نشین کلیسا عبور و نوری که از پنجر عیسی مسیح است

  که بر انسان می تابد. می کند، تعبیری از نور حقیقی خدا است

بر خالف تک  خورد. یدرآن به چشم م و گوتیک  آثار هر دو دوره رومانسکاست و  کلیسای دوره انتقال ،این کلیسا

تقسیمات طولی فضای  ی ازام به یک، که هر کدورودی کلیساهای رمانسک، کلیسای سَن دُنی سه درگا ه ورودی دارد

بنا را سه پشت بند حجیم به سه بخش کامالً  نمای غربیباز می شوند. ، داخلی کلیسا، یعنی راهروهای جانبی و شبستان 

که تنها یکی از آنها )و راست به برج های دوقلو  پ ورودی چ راز دوراست بر ف پ ود چبن ت. دو پشمشخص تقسیم می کند

 .شوند یختم م( تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

 پنجره گردی به نام گلسرخی قرار دارد. االتر از آنسازد، ب مین میأبزرگی ، نور هشتی را ت در باالی ورودی میانی پنجره

فضای شاه نشین رومانسک را با جایگاه نمایان می شود. وی توانست  مهمترین نوآوری سوژر در بخش شرقی کلیسا

. سوژر تویزه های عرضی را تیزه دار ساخت تا بخش انه های شعاعی جایگزین نمایدهمسرایان، غالم گردش و نمازخ

داخلی هر دهانه حتی االمکان پر خیز شود. در انتهای شرقی ستون هایی که فضاها را از یکدیگر جدا می سازند به اندازه ای 
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نمازخانه شی واحد با نمازخانه شعاعی. باریک هستند که فضا، در مجموع، غالمگردشی مضاعف به نظر می رسد، نه غالمگرد

 شرقی این کلیسا تقلیدی آشکار از الگوی فضایی شاه نشین کلیسای سن سرنن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laon Cathedral (Cathédrale Notre-Dame de Laon م    )  2275الئون)الن( / پاریس/  یکلیسا

ولی همین ویژگی ها را  . رومانسک را در خود حفظ کرده است بسیاری از ویژگیهایالئون  یکلیسا

از جمله . ، در آمیخته است(طاق جناغی و قوس نوک دار)با تدبیرهای ساختمانی جدید گوتیک 

رومانسکی این کلیسا، مربع تقاطع عالمت گذاری شده و شبکه  شاخصه هایمهمترین 

  .بندی آنهاست

ت. در دوران بعد شاه نشین مدور آن ویران و صحنی در اس باسیلیکاییاین کلیسا  طرح اولیه

داشته باشد  در زمان ساخت قرار بود کلیسا هفت برجامتداد شبستان کلیسا به آن الحاق شد. 

 در جریان انقالب فرانسه دو برجساخته شد. از این شش برج  در عمل تنها شش برجولی 
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 ه است.باقی ماند در حال حاضر تنها چهار برجشد و  تخریب

. نکته با هشتی های مرتبط با آنهاست نمای اصلی کلیسا دارای سه درگاه ورودی

 قابل توجه آن است که تقسیم بندی سه گانه ورودی ها در باالی آن نیز ادامه می یابد.

فضای شبستان  دارای یازده دهانه تاق، و جایگاه همسرایان دارای ده دهانه تاق است. 

دارد که به ترتیب عبارتند از: تاقگان اصلی، ایوان  داخلی چهار طبقه بلندا

. فاصله کف شبستان تا باالخانه، تاق نمای سه چشمه و ردیف پنجره های فوقانی

  متر است. 22رأس تاق های آن 
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 Cathédrale Notre-Dame de Paris م/  2105-2279/ پاریس/ نوتردام کلیسا

 یسایکل ینبزرگتر یطوالن یتا مدت یساکل ینا واقع شده است. یسرود سن و در مرکز پار یانهدر م یتهس یرهدر جز  نوتردام یسا یکل

اثر در  یباتریناست که ز ینآن در ا یتبزر گتر از آن وجود دارند. اهم یساهایهم اکنون نه تنها در اروپا بلکه در فرانسه کل یاروپا بود ول

 .اند راشیدهچوب ت یااخل و خارج آن صدها مجسمه کوچک و بزرگ از سنگ د یینتز ی. براباشد یم یکگوت یمعمار

که در آن شیوه بلوک بندی رومانسک با شیوه تاق زنی شش  طرح کلیسا باسیلیکایی، دارای چهار راهروی جانبی سرتاسری است

این کلیسا را  متر 91ی به بلندای متر است و با تاق های 205طول این کلیسا  بخشی صحن در دوره گوتیک آغازین ترکیب شده است.

)به طول ساختمان کلیسا چهار طبقه دارد و دو برج نمای اصلی به یکی از کلیساهای بلند پروازانه گوتیک آغازین مبدل کرده است.

نصب  یساکل ینا یها در برج یمتعدد یها به مرور زمان ناقوس فقط یک طبقه از بام شبستان بلندتر ساخته شده اند. متر( 79

و  یناقوس فقط در موارد استثنائ ینتن وزن دارد. ا 13ساخته شده که  یالدیم 1571آنها که امانوئل نام دارد در سال  یناند. بزر گتر شده

 اول است( یجنگ جهان یاننوامبر که سالروز پا 11 ثالً)م شود یفقط چند بار در سال نواخته م

 

 

پشت  آن در نقطه ای بین کهنه و نو نوسان دارد. نمای این کلیسا نیز همانند فضای درونی

ن نشسته که در ارتفاع سقف وبندهای این کلیسا مانند ردیف دندانی از بدنه بیر

ها را  و فشار رو به بیرون تاق ددر می آین "پشت بندهای معلق "راهروها بصورت 

 تحمل می کنند.

شد به شبستان نور می افه ضیک پنجره گلسرخی که در قرن سیزدهم به نمای اصلی ا

رساند. دو پنجره قوس دار نمای اصلی نور را فقط به تاالرهای طبقه پایینی برج ها هدایت 

نوتردام چهار  یسای، کلبرعکس کلیسای الئون که دارای دو راهروی جانبی است می کند.

تر از کم روزنه تر ومنظم  نوتردام ینماهمچنین الزم به ذکر است که  دارد.  یجانب یراهرو

 یها  با خانه 50قرار دارد که تا اواسط دهه  یدانینوتردام م یدر جلو الئون است. یسایکل

 محصور شده بود.   ییقرون وسطا
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 و سینما در کلیسای نوتردامگوتیک 

حس و حال  است که به خاطر یاز معمار یسبک یکگوت

از  یاریکه دارد الهام بخش بس یسرد و وهم ناک

 ینکه از مشهور تر شهیر شده است یلمسازانو ف یسندگاننو

 یشان در بناها یاز داستان ها یبخش یا یکه قسمت ییکتاب ها

قصر کافکا و گوژپشت توان به  یافتد م یاتفاق م یکگوت

 یلمن فاتو یها هم م یلمو از ف رداشاره ک هوگو یکتورنتردام و

 یلماست بر ف یاسکات که دنباله ا یدلیر یبالمثل هان ییها

برام استوکر،  یدراکوال یلمدرخشان سکوت بره ها و ف

با  فیلمکه در هر  رد، اشاره کفوردکاپوال یسفرانس ی ساخته

که در  یمرو هست هرو ب ینماییس یوالهایه ینهولناک تر

دکتر لکتر، آدمخوار جنتلمن و روان نژند البته، پس از  یاول

از زندان در سکوت بره ها اکنون دارد  زشیآم یتفرار موفق

که  یو محل رود یفلورانس راه م یخیتار یآزادانه در بناها

 یگرو از طرف د ؛است یکگوت یبنا یک یندگز یم یدر آن سکن

نه تنها کنت دراکوال را در  یرکب پوالیفورد کا یسجناب فرانس

و احترام  یسدهد بلکه در تقد یم یجا یکگوت یبنا یک

برد که  یم یشپ یکار را تا حد یکگوت یگذاشتن به معمار

 آورد و همان طور که کامالً یدر م یررا به شکل ز یلمپوستر ف

 ینمشخص تر احتماالً یناست و ا یدهکش صویربه ت یلگارگو یکسر کنت دراکوال را به صورت مشخص است کاپوال چهره و 

  .است ینماس یخدر تار یکگوت یاحترام به معمار یادا

 

 گارگویل ها

 یوجود مجسمه ها یکگوت یبارز معمار یاز مشخصه ها یکی

اوقات به  یشتردر بناها است که ب یلبه اسم گارگو یکوچک

کوچک که  یمجسمه ها ینا عنوان ناودان کاربرد داشته اند.

 یاز انواع دکور ها یکیداشته اند  یزخوف انگ آًنسبت چهره ای

 ی کلمه ی یشهر بوده اند. یکگوت یدوره  یساهایدر کل یجرا

 یبوده که م throat یبه معنا ینبوده و در زبان الت ینالت یلگارگو

 ترجمه کرد. یزدهان ن یاشود آن را به گلو 

 یکگوت یدر بناهابزرگ کاتدرال ها  یسقف ها یبرا ییبه عنوان ناودان هاهم داشته اند، آن ها  یهدف کاربرد یکها  گارگویل

که انگار به  ییها یلخواندن نوشته ها نداشته اند گارگو یبرا یکه اکثر مردم آن زمان سواد ییگرفته اند. از آن جا یمورد استفاده قرار م
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از مردم معتقد بودند که از  یبرخ بوده اند. یدیاز پل ییزل زده اند به عنوان نماد ها یطانیش یبا حالت چشم یآن ها از گوشه 

 یمهعامل ب یکها را به عنوان  یلمعتقدند که معماران گارگو یزن یبرخ شده است یاستفاده م یاطیندور کردن ش یراها ب یلگارگو

معماران  یشتروجود ب ینبا ا داده اند یدر برابر رطوبت و باران مورد استفاده قرار م اناز اضمحالل ساختم یریجلوگ یکننده برا

شده است.  یکدوران گوت یها یساشدن کل یباترزشت باعث هر چه ز یها یلهنرمندان معتقدند که کنتراست و تضاد گارگو یگربزرگ و د

 یم یسنتردام پار یسایآن را در کل ینمونه ها بهترینظاهر شده اند که  یمتفاوت یها یتها در شکل ها و موقع یلگارگو

 توان مشاهده کرد.
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 (متعالی)گوتیک پیشرفته 1

، بووه، بورژ بنا  ینجامع رنس،آم یساهایزمان کل ینرسد ودر هم یبه اوج خود م یکگوت یمعمار یالدیم  یزدهمس یسده  ی یانهدر م

معماری گوتیک فرانسه به مرحله گوتیک  پیش فرض ورود همسویی تکنولوژی گوتیک آغازین با مفاهیم دین مسیحیتشوند.  یم

تسلط معماران بر شیوه های به وقوع پیوست. در این دوران به دنبال  یزدهم و چهاردهمطی قرون سمتعالی است. این همسویی 

ساخت بنای نیاز به دیوارهای رومانسک را از بین برد و  . پشت بندهای معلقساخت، زبان فنی معماری گوتیک نیز تکمیل شد

به معماران اجازه صعود بیشتر داده و بر ارتفاع  های تیزه دار تاق مستقل و متکی به خود را میسر ساختند.استخوان بندی شده 

گیری پنجره های گلسرخی باعث تابیدن نور رنگین زیبایی به درون  تحول ساخت شیشه های رنگی و شکل کلیساها افزوده شد.

ور کلیسای شارتر در فرانسه جزو اولین بناهایی است که عناصر معماری گوتیک متعالی در آن به منصه ظه کلیساها شد.

 .رسید

 :یشرفتهپ یکگوت یمعمار یها شاخصه های

 .یساهاکل یبلند   -

 .یوارهاد یجرزها ونازک یکیوبار کم سابقه یسبک -

 سر مناره ها. یزیومناره ها وت برج ها یدگیکش -

 . یساختمان قائم یها یدکأت -

 .یشترو ورود نور ب یوارهاد یسراسر منقوش یبند یشهش -

 یکوچک اندام بر قوس ها یاکله یفها از رد ینقش برجسته کار -

 .یورود یمکرر در درگاه

 . یسطح یناتسنگ وتزئ یرو یمشبک کار -

 .پشت بند معلق -

 .ییبازو یپشت بندهااستفاده از  -

 .یجانب یراهرو یاز باال خطابه یحذف بالکانه  -

 بزرگتر شدند. یتاق یرز یپنجره ها -

 است. یکتار یها تاحد یساداخل کل ،یمنقوش رنگ یها یشهاستفاده از ش یلبدل -
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 مقایسه نمای کلیسای شارتر و کلیسای الئون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chartres Cathedral/ شارتر/ 2230/ شارتر یکلیسا

Cathedral of Our Lady of Chartres (French: Cathédrale Notre-Dame de 

Chartres) 

میالدی  1110در حقیقت گوتیک پیشرفته از زمانی آغاز گردید که در سال 

آتش سوزی در شهر شارتر رخ داد و کلیسای این شهر که تقریباً مدت کوتاهی 

پیش از این واقعه تکمیل شده بود، بجز سرداب، برجهای غربی و سر در شاهی 

غاز شد و بخش بزرگی بازسازی کلیسا بالفاصله آ بین آنها، یکبار دیگر ویران شد.

این کلیسای جدید شارتر را میالدی به پایان رسید.  1220از آن تا سال 

معموالً نخستین نمونه ساختمانهای گوتیک پیشرفته و نخستین 

کلیسایی می دانند که استفاده از پشت بندهای معلق یا بازویی در آن 

 پیش بینی شده بود.

 تثبیترانسوی داد تا هر چه بیشتر در بازسازی این کلیسا فرصتی به معماران ف

ارتفاعی حدود  از داخلبکوشند. کلیسا  مفاهیم و عناصر معماری گوتیک

که به ترتیب  دارد و به صورت یک بنای سه طبقه طراحی شده است متر97
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تر ارتفاع پنجره های کلیسای شار .تاقگان اصلی، ردیف تاق نمای سه چشمه و ردیف پنجره فوقانیعبارتند از: 

به اندازه ارتفاع قوس های اصلی آن است. رنگی بودن شیشه های کلیسای شارتر اگرچه باعث تاریک  دقیقاً

این کلیسا که از دو  شدن فضای داخلی می گردد اما بر کیفیت بصری فضای داخلی افزوده شده است.

بخش انتهای شرقی با صحن اصلی    بازوی عرضی وطولی تشکیل یافته است. به نظر می رسد که 

مهمترین چیزی که در این کلیسا به چشم می خورد نوع سازماندهی کلیسا برابر باشد و 

 فضاهاست.

 

 

ی و یک برج در هر طرف ض، دو برج در هر دو جانب بازوی عردو برج در نمای غربیبرای کلیسا 

ج جنوبی کلیسا یکی از . برجایگاه همسرایان، یعنی در مجموع هشت برج طراحی شده بود

 .استهای شارتر یکسان نیست و قرینه سازی در بنا رعایت نشده  زیباترین برج های دوران گوتیک فرانسه است. تزیینات برج

 

ش قاست که در آن ها پیکره و ن مدخل بنای مزبور شامل سه درگاه ورودی

و همه با توجه به  برجسته هایی تعبیه گردیده است. اندازه مجسمه ها به یک اندازه

ها بصورت کشیده و بلند تر از حد معمول نقش گردیده اند چنانچه  تناسبات درگاه

 بصورت ستون به نظر می رسد.ر از دو

حجم بیرونی کلیسای شارتر به مراتب عظیم تر از فضای داخلی آن جلوه 

ساخته شده و با ستونک  . پشت بند های معلق شبستان به شکل نیم قوسمی کند

 های پهن به هم و صل شده اند.
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 Notre-Dame de Reims (Our Lady of Reims) / /شامپانی فرانسهمیالدی 2122(/یمزرا)رَنس  یکلیسا

و دارای است  باسیلیکایی کلیسا پالن طرح. است (Jean d'Orbaisاوربه ) 'معمار فرانسوی، ژان د به وب طرح این کلیسا منص

تقریباً  ارترنماهای داخلی با کلیسای جوامع ش آرایش کلی .راهروی جانبیدو 

در رنس پایه می رسد.  متر 90ها در این کلیسا به  ارتفاع طاق یکسان است.

سرستون ها دارای نقوش برگی پهنی به  ها و ستونک ها تمام استوانه ای و

سا نخستین معمار کلیالخره این که ازیاد پایه ها هستند و ب تناسب قطر

طراحی بود که پی برد پشت بندهای معلق این امکان را فراهم می آورند 

که بتوان قسمت باالخانه ها را حذف و نمای دیوارهای داخلی را سه 

 طبقه نمود.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chartres_-_cath%C3%A9drale_-_rosace_nord.jpg
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عناصر  غربی که در هماهنگی خاصی با های هشت گوش نمای هشتی هایی راه دارند. برج نمای غربی دارای سه درگاه ورودی است که به

  آنها تا یک طبقه باالی نما امتداد می یابد. مانند بوده و ارتفاع شده اند، فاقد هرگونه سطح دیوار عمودی ساخته
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 Amiens Cathedral  م 2105/ پاریس/ )آمین( یَن آمیکلیسای 

 ینقشه است.  اوج معماری گوتیک متعالی در فرانسه آمی یَن یکلیسامعماری 

:  یساکل یندر ا طراح هدفمهمترین است.  شارتر اقتباس شده یسایاز کل کلیسا

در پشت بندهای  .(یتوشفاف یتبر عمود یدکأآور بود)ت یجهسرگ یارتفاع یجادا

می خورد که  ی و جایگاه همسرایان نشانی از تحول سازه به چشمضمعلق بازوی عر

پشت بندها را این پشت بندها را مختص این کلیسا نموده است. به طوری که 

ترکیبی از ستونک ها و قوس ها آراسته اند که کارکرد ساختاری خاصی 

ندارند اما سبب می شوند تا توده های صُلب بنا سبک تر و عمودی تر بوه 

 رج ها تا اندازه ای بدنمای کلیسا در اثر بلند و کوتاه نمودن ب .نظور برسند

ها در مقایسه با برج های کلیسای رنس اقتدار کمتری  برج ن. ایشوده است ریخت

بلندی کلیسا آن چنان زیاد است که برج ها زاید جلوه می  دارند و از منظر جانبی

 متر ارتفاع دارد. 00تاق بندی شبستان  کلیسا  کنند.

کند که نور در آن نقش مشابهی بازی می کند و آن ساختمان  یرا در نظر مجسم م گرییساختمان بزرگ د ،نور در آن یآسا یلورود س

بلکه  ،اختمانی کاهش یافتهایاصوفیه در شهر استانبول است. در این ساختمان نه تنها حجم ساختمان در اثر نبوغ و جسارت نوآورانه س

در این کلیسا مفهوم معماری استخوان بندی دار  لحاظ بصری به وسیله نور حالتی غیر مادی پیدا می کند. زآنچه بر جای می ماند ا

 مستقل به اوج خود رسیده و آنچه از دیوارها باقی مانده همچون پوستی در بین دیوارها کشیده شده است.
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 (Rayonnant گوتیک تابناک - گوتیک شعاع سان)سبک مشعشع 

این  نام گرفت. سبک مشعشعآمد، یدپد باشکوه یها یبا ظرافت کار یمعمارکه  یهنگام ،یزدهمس یاول سده  ی یمهسبک در ن ینا

است.  در پاریس لسای سنت شاپیکل سبک مشعشع نویننمونۀ زیبا و متمایز کننده . مسلط بود بر نیمه دوم سده سیزدهم سبک

بیش از سه چهارم کل بنا را شیشه تا نقطه ای ادامه یافته است که  ها شدن تنه ستونتحلیل رفتن ریاوار و کوچک در اینجا 

چنان کوچک  در این سبک عناصر نگهدارنده را .تشکیل می دهد منقوش

 ها را چیزی بیش از جزرهای میانی بزرگی کرده اند که به سختی می توان آن

این پنجره ها  ،از یکدیگر جدا می کنندپنداشت که پنجره های غول پیکر 

ینات ئ.تزپنجره های طراحی شده بودند در نوع خود تا آن روز بزرگترین

و سردرها، نرده های رخبام  این گرایش را می توان در توری کاری پنجره ها

 ها مالحظه نمود. یات برجئزیرپنجره ها و جزهای تزیینی  ، قاب بندیها

 ستفاده کردند.معماران سبک گوتیک مشعشع تا جای امکان از سنگ ا
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 Sainte Chapelleم/ 2100کلیسای سنت شاپل/ پاریس/ 

 یشنما و یشترظرافت هرچه ب ،یبر نازک یدکأت ،)نمازخانه(یساکل یندر ا

نمازخانه مشاهده می شود.  یفظر یهایوکنده کار یبطور کل یخط

 .بوده برای حفظ و نگهداری اشیاء مقدسمکانی سنت شاپل در واقع 

شاپل است. سنت  بسیار ساده و فاقد بازوی عرضی یساساختار این کل

تحلیل رفتن دیوارها  یسااست. در این کل اوج معماری گوتیک شعاع سان

بتواند  یساو کوچک شدن بدنه ستون ها تا جایی ادامه می یابد که سازه کل

 ایستایی خود را حفظ کند.

در  10.1 تشکیل می دهد. بخش عظیمی از دیوارها با پنجره های رنگین غول آسا به ابعاد را شیشه منقوش بیش از سه چهارم کل بنا

  متر پوشیده شده است. 0.1
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 بازسازی 2100 -ساخت 2101 /بووه یسایکل

 یگاهمشعشع است. جا یکسبک گوت یمعمار ینمونه  یندرخشان تر از

 ینا .مان استسبه آ یکگوت یورشاز  ینمونه ا ، یساکل ینخوانندگان ا

آن  یتاق ها. یدیمد یسسنت شاپل پار یسایبار در کل ینحرکت را نخست

 شد. یمجدداً بازساز متر(00)یادارتفاع ز یلبدل

 )گوتیک شعله آسا( گوتیک پسین 9

اواخر سده پانزدهم به اوج  و در در سده چهاردهم به وقوع پیوستکه  است یکآخر گوت یاسوم  یکه دوره  ینپس یکدوره گوت

نیز گفته می دوره سبک شعله آسا  ینبه ا  .همچنان قابل مالحضه استظرافت  عظمت و ،شکوه  ؛ در گوتیک پسینرسید شکوفایی

 نقش و نگاره های نوک تیز به دلیلاین نامگذاری . سبک گوتیک پسین گذار از معماری مشعشع به گوتیک پسین شعله آسا است شود

 این دوره است. 

تا با در این زمان معماران در تالش بودند  محسوب می گردد. دوران پایان شکوه و عظمت و ظرافت گوتیکدوران گوتیک پسین 

همچنین الزم به ذکر است   .ها مستقیماً به پایه منتقل کنند های متقاطع فشار طاق را بدون واسطه سر ستون استفاده از قوس

 .بت دوران پیشین وسیع تر شده اندپنجره ها به نسکه 

 

 / راون در نرماندیم 2020 /سن مالکو یکلیسا

که با یک قوس  سر در 0متر و  1100متر طول و ارتفاع در حدود 00دارای سن مالکو  یکلیسا

دارای بالکانه های سوراخ سوراخ و قوس بندی این کلیسا انحنا پیدا می کنند.  به سمت بیرون

 است.  های تارعنکبوتی
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 گوتیک در کشورهای ایتالیا؛ انگلستان و آلمان

فرانس متولد شد و در اواخر دوره گوتیک علی رغم تنوعات محلی که در گوتیک ظاهر شده بود، شیوه ای  معماری گوتیک در ایل دو

ایر کشورهای اروپایی کشیده می بوجود می آید و تقریباً همه جا را فرا می گیرد و به س "گوتیک بین المللی"همانند و عمومی به نام 

فرانسه، ایتالیا و آلمان هر کدام به نحوی ویژگی مخصوص به خود  به طور کلی سبک معماری گوتیک در کشورهایی مانند انگلستان،. شود

  را داشتند.

 گوتیک ایتالیا

ک بر آن نهاد. برخی پژوهشگران این آثار را سبک ای که شاید نتوان نام گوتی کامالً متمایز است به گونه« ایتالیا»سبک معماری گوتیک در 

های گوتیک را سبک آلمانی می خواندند  روش. معماران ایتالیا در قرون وسطی اند. نامیده «ای معماری گوتیک با سنت مدیترانه»

اری در این معممعماری گوتیک ایتالیا با سایر کشورها در این است که تفاوت بودند.  ثیر آثار شهر ایل دو فرانس فرانسهأو تحت ت

در کل  .خیم و کمربندهای آهنین استفاده می کردندضبه جای پشت بند معلق از دیوارهای و  پنجره های بزرگ وجود ندارند

 باستان عالقمند هستند. حفظ الگوهای معماری رومساکنین این کشور همچنان به 

 یساهایاما کل آوردند. یدرا پد یالنم یسایچون کل یبا شکوه یاما بناها ،یرفتندرا با اکراه پذ یکسبک گوتبا آنکه یا معماران ایتال

 .یکرومانسک وگوت ،یزانساز سه هنر ب ی استا یزهفلورانس آم و یزیآس ینا،س ، یتواورو

 : یتالیادر ا یکگوت شاخصه های معماری

 متفاوت.  یمداشتن اقل یلبدل بزرگ یاستفاده نکردن از پنجره ها -

 .یکگوت یاستفاده از پشت بند ها یبه جا یآهن یوکمربندها یمضخ یوارهایاستفاده از د -

 .یمخروط یمناره ها و یزنوک ت یاستفاده نکردن  از تاق ها -

 .یونانی وبعضاً یروم یالمان ها یاستفاده از برخ -

 یزکاخ دوگاله در ون ،یناکاخ مردم در شهر سکلیسای میالن،  فلورانس، یسایکل:  نمونه

 Florence Cathedral / آرنولفو دی کامبیو/2097کلیسای جامع فلورانس )دوئومو(/ فلورانس/ 

The Basilica di Santa Maria del Fiore (English: Basilica of Saint Mary of the Flower ) 

 یتمام توسکان را م این کلیسا یهسابه گفته آلبرتی  م است. 2097در سال  دی کامبیو ولفونساخته شده توسط آر، جامع فلورانس  یسایکل

فاقد پشت بندهای معلق و پنجره های این کلیسا و بر تمام فلورانس احاطه دارد.  یدپوشان

برج ناقوس این  شده. یهکوچک تعب یپنجره ها یوارد یرو یدر نقاط. و است زیر گنبدی

 شیوه ایتالیایی جدا از کلیسا ، به)نقاش( دی توسط جوتویمیال 2990کلیسا در سال 

دیده می ی در کلیسا جناغ قوس با پنجره  یکتنها  قرار گرفته و از پایه مستقل است.

است تا  یبر خطوط افق یکگوت یساهایکل یربر خالف سا یساکل یندر ا یدتأک.شود

 .یعمود
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 فلورانی مشاهده می شود.ن کلیسای التصویر زیر سیر تحول در طراحی پدر 
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در ایتالیا می  آغازگر دوران رنسانسگنبد کلیسا یک المان با ارزش است که آن را 

ساخته شده  برونلسکیفیلیپو توسط  1035تا  1020این گنبد بین سالهای  .دانند

گنبد با آنکه دارای قوی جناغی است ولی تفاوت آشکاری با برج های محل تقاطع  است.

 در سایر کلیساهای گوتیک دارد
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 م/  2907فلورانس/ کلیسای اعظم میالن/ 

 بزرگترین کلیسای گوتیک یالناعظم م یسایکل

مظهری از نمای این کلیسا است.  ساخته شده در ایتالیا

)  درآمیختگی عناصر گوتیک با عناصر کالسیک

در معماری این بنا . می باشد پیش در آمد رنسانس(

از پنجره  مشهود است همچنین کید بر خطوط افقیأت

صحن کلیسا با طاق های گوتیک اثری در آن نیست و 

  پوشیده شده است. جناغی

 

                  The Palazzo Pubblico, Siena, Italy 2953  کاخ مردم/ سینا/ 

است. این کاخ  بسیار متقارنطرح کلی این بنا در مقایسه با طرح اکثر کلیساهای گوتیک ایتالیا، 

از نخستین برج های است که در کنار برج ناقوی کلیسای فلورانس  دارای برجی بسیار بلند

کاخ  بوده است. بررسانیبرای دیدبانی و خکاربرد این برج  به شمار می روند. ناقوس در ایتالیا

مردم به عنوان مرکز دنیوی اجتماع یعنی تاالر شهر به اندازه کلیسا برای مومنان قابل توجه بوده 

 است.

 

 م2090کاخ دوگاله/ ونیز/ 

 از دیگر بناهای گوتیک ایتالیا میتوان به کاخ دوگاله در شهر ونیز

یک ای از م ساخته شد. این کاخ نمونه  1037اشاره کرد که در سال 

ساخته  به سبک گوتیک ونیزیاست. این بنا  ساختمان شاد گوتیکی

به عنوان مهمترین شاخصه این کاخ  تزئینات رنگارنگشده است که 

 شناخته می شود.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:552SienaPalPubblico.JPG
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 )گوتیک افقی یا خوابیده( گوتیک انگلستان

از کشور انگلستان درقلمرو فرانسه بود، بعد از شکل  یمین به دلیل آنکه

معماران سبک به انگلستان نفوذ کرد و ینا ،در فرانسه یکگوت یریگ

در انگلستان به سه مرحله  یکگوت یمعمار .یرفتآن را پذ یزن یسیانگل

در  .قائم ین، گوتیکمز ین، گوتیکنخست یکگوتشود :  یم یمتقس

نوک  بلند و یاربس یپنجره ها در انگلستان، ینآغاز یکگوت یمعمار

نام  یا یزهسبک نشد که  یدارپد روش ینبه هم ییقوس ها و یزت

ثیر کمتری از معماری گوتیک گرفت و أانگلستان تبه طور کلی  گرفت.

 . تحت تاثیر معماری رومانسک نورماندی باقی ماند عمدتاً

 تفاوت های کلیسای جامع انگلستان با سایر کلیساهای اروپا:

کلیساهای جامع گوتیک  انگلستان در حومه شهر و برخالف کلیساهعای گوتیک فرانسه که غالباً  در مرکز شهر ساخته می شد،  -1

 در دل مرغزارهای پهناور ساخته می شد.

 شدند. یساخته م یویدن یونروحان یبودند، اما در فرانسه برا یرهبان یساهایدر انگلستان کل یساهااغلب کل -2

 نسبتا کم طول بودند. یساهابودند، اما در فرانسه کل یدهکش از شرق به غرب یسیانگل یساهایکل -3

 است.  فاقد تندیسبر خالف کلیساهای فرانسه  ورودی ها -0

 از سایر کلیساهای اروپا است. ارتفاع کلیساهای انگلستان کمتر -1

 است. فاقد پشت بند معلقکلیسای سالزبری  -5

 Salisbury Cathedral   .م/2175جنوب انگلستان/کلیسای سالزبری/ 

فضای  .استی ضباسیلیکی با دو بازوی عر این کلیساساخت  الگوی

با وجود تاق های است.  مشخصاً انگلیسی کلیسای سالزبریداخلی 

تویزدار، قوس های تیزه دار و مشبک کاری پنجره ها، ساختمان 

. به نظر می رسدنسبت به بناهای گوتیک فرانسوی بسیار متفاوت 

جلوه می  طوالنی تر از کلیساهای مشابه در فرانسهفضای داخلی کلیسا 

نسبت به کلیساهای  کند و به نظر می رسد که فضای داخلی آن

ردیف پنجره  است. تاق نماهای سه چشمه بزر گ و فرانسوی تاریک تر

دها تاق بن فوقانی کوچک، مانند کلیساهای جامع گوتیک آغازین فرانسه، زیر

متر طول دارد و در  219برج هشت ضلعی کلیسا دارای  .دقرار گرفته ان

 به کلیسا الحاق شده است. قرن چهاردهم

                                                                                                   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salisbury_Cathedral_from_the_Bishop_Grounds_c.1825.jpg
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مای غربی به گونه ای طراحی ن. مع گوتیک فرانسه را نداردی کلیساهای جاای بیرونی کلیسای سالزبری جذابیت و گیراینم

 ای هماهنگ کلیساهای گوتیک فرانسوینی ساختمان را نشان نمی دهد، یعنی درست بر عکس نماهه تقسیمات دروشده ک

رسانند و سه  ینور مر بلند به انتهای غربی شبستان را هم نشان می دهند. سه پنجره تیزه دا اسیمات آنها آرایش فضایی درونی بنکه تق

از دیگر شاخصه های معماری  قطور یوارهایاستفاده از د فراهم می آورند. ا راورودی که میانی آنها بلندتر است راه های ورودی به کلیس

 ه است.، حامی کلیسا، شدوقف مریم عذراقرار دارد که  زخانه بانونمانمازخانه کوچکی به نام در انتهای شرقی بنا،  این کلیسا است.
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 گوتیک آلمان

 نمودند یشهر ی یهابن ساخت کاخ ها وتوجه خود را معطوف به  یشتربود ومعماران آن ب یمذهب یرغ یهناح یندر ا یکگوت یمعمار

 یدر آلمان بس یکگوت یمعمار بزازان بود. یها یمچهدر آلمان ت یکگوت یآثار معمار ینوبهتر یناول ینهم یبرا؛ یساهاکل یجادتا ا

 گرفت. یشهکندتر از انگلستان ر

 م2109/ آلمان - ماربورگ/سنت الیزابت یکلیسا

در . راهروی جانبی بخش عمده ای از نقش حایل بندی الزم برای طاق مرکزی را انجام داده

از  ارتفاع این کلیسا کمتر. اثری از پشت بندهای معلق نمی باشدنمای بیرونی این کلیسا 

 است. کلیساهای فرانسه، فضاهای داخلی یکنواخت تر، پهن تر ، روشن تر و یکپارچه تر

 

 

 

 

 

 

 

 کلیسای جامع کلن/ 

ارتفاعی در حدود متر است و  75در  110 جامع کلن یسایکلابعاد  است. طرح کلی این کلیسا به شدت نزدیک به کلیسای آمین

دو برج قرینه یکصد و هفتاد متری، به صورتی ترکیبی در مجموعه کلیسای کلن آلمان برج ناقوس است.  11متر دارد؛ و دارای  75

 بمب به این کلیسا برحورد کرد اما 80در طی جنگ جهانی دوم حدود . نواز از چهار ضلعی و هشت ضلعی طراحی شده است چشم

کلیسای جامع کلن کلیسای اروپا است و  آسیب جدی ندید. شایان ذکر است که کلیسای سن پیتر از لحاظ حجم بزرگترین یساکل

 .بزرگترین کلیسای گوتیک

 

 

 

 

 



 [معماری جهان در گذر زمان] تألیف و تدوین: مجتبی مهرعلی

 

 مرکز معماری ایران 113

 

 Gothic art           هنر گوتیک

 یتاز اهم یو نقاش یسگریهنرها همانند تند یرسا نسبت به  یکگوت یچون معمار یکناطالق نشده و ل یمعمار  یبرا صرفاً یکواژه گوت

 . اند دانسته یمترادف با معمار یشتررا ب یکگوت خاطر  ین، به همبود برخوردار یشتریب

 یکگوت یدر معمار یتراش یکرپ

دوران  یقرار گرفت.  نقش برجسته  یساهاکل یغرب یوارهاید یشد وبر رو یداردوره پد ینا یساهایبطور کامل از کل یتراش یکرپ

و ستون  ستون ها یرو ،یساسر در کل یها ونقش برجسته ها رو یستند رومانسک کامل تر ومطلوب تر بود. یتراش یکرنسبت به پ یکگوت

توان  را می سازی گوتیک نقطه اوج مجسمه بود. یحیوهنر مس یداز عقا یانعکاس یکگوت یها یستندمشاهده می شود. نما ها و... 

 مشاهده کرد.« کاتدرال رایمز»های  تندیسدر 

، «یتا پی»توان به پیکره مسیح و مریم با نام  قابل توجهی یافت. از جمله می های نیز پیشرفت« آلمان»سازی سبک گوتیک در  مجسمه 

سازی سبک  اندوه، مربوط به اوایل قرن چهاردهم میالدی اشاره کرد. مجسمه یتاس به معنای افسوس و غم برگرفته از کلمه یونانی پی

در « قربانی اسحاق»با عنوان « تیستری در برنزی پاپ»لورانسی برای ساز ف مجسمه« برتی لورنزو جی»توان با اثر مشهور  گوتیک ایتالیا را می

  فلورانس مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

 به ترتیب از چپ به راست: نقش برجسته کلیسای شارتر و رایمر

 

 نفاشی گوتیک

بیشتر در قالب مضامین قراردادی و  در پی چندین سده  سکون، در اواخر دوره گوتیک بار دیگر هنر نقاشی طبق سنت چند سده  ماقبلش

های منقوش و طاق کلیساها گرفته تا در زندگی مردم عادی رواج و  های طبیعت، انسان و جانوران، از شیشه مذهبی و کمتر شامل شکل

  عمومیت یافت.

تبع کاهش سطح دیوارها  )که به نقاشی دیواری کلیساها، نقاشی روی پانل چوبینقاشی به طور عمده در چهار حوزه دنبال می شد: 

. نقاش پیشرو و مطرح گوتیک که در تصویرسازی و تذهیب کتاب های خطی و نقاشی شیشه های منقوشکمتر اجرا می شد(، 

 است. سیمونه مارتینی نقاش ایتالیاییثیر گذار بود، أو اشاعه سبک گوتیک جهانی بسیار تمعرفی 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cenral_tympanum_Chartres.jpg


 [معماری جهان در گذر زمان] تألیف و تدوین: مجتبی مهرعلی

 

 مرکز معماری ایران 110

 

 .طلبی، بستر فرهنگی الزم برای رخدادهای هنری دوره  بعد را فراهم آوردنقاشی گوتیک با میل به طبیعت گرایی و آرمان  

تداوم توسعه فرهنگ وشهر نشینی در عرصه گوتیک موجب شد تا از اوایل سده سیزدهم، شاهزادگان و متمولین و مردم شهرنشین را نیز 

 .به سفارشات و فعالیت های هنری ترغیب کند

 در تصویر زیر قابل مالحضه است. ش ایتالیاییسیمونه مارتینی نقابرخی از آثار 

 

 یکگوت یمنقوش در معمار شیشه

به پنجره   یوارهاتمام سطوح ود ،ینپس یکدر گوت .بود یکسبک گوت یژگیمنقوش، و یشهش یپنجره دارا یدایشپ

 یها یکرهاز نقش برجسته ها وپ یبخش یگزینمنقوش جا یرنگ یها یشهش شدند. یلتبد  یرنگ یها یشهوپنجره ها به ش

 شدند. یساداخل کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Venanson_-_Chapelle_Sainte-Claire_-_Fresque_-3.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Simone_Martini_072.jpg
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Gothic architecture is a style of architecture that flourished 

during the high and late medieval period. It evolved from Romanesque architecture 

and was succeeded by Renaissance architecture. 

Originating in 12th-century France and lasting into the 16th century, Gothic 

architecture was known during the period as Opus Francigenum ("French work") 

with the term Gothic first appearing during the latter part of the Renaissance. Its 

characteristics include the pointed arch, the ribbed vault and the flying buttress. 

Gothic architecture is most familiar as the architecture of many of the great 

cathedrals, abbeys and churches of Europe. It is also the architecture of many 

castles, palaces, town halls, guild halls, universities and to a less prominent extent, 

private dwellings. 

It is in the great churches and cathedrals and in a number of civic buildings that the 

Gothic style was expressed most powerfully, its characteristics lending themselves to 

appeals to the emotions, whether springing from faith or from civic pride. A great 

number of ecclesiastical buildings remain from this period, of which even the 

smallest are often structures of architectural distinction while many of the larger 

churches are considered priceless works of art and are listed with UNESCO as 

World Heritage Sites. For this reason a study of Gothic architecture is largely a study 

of cathedrals and churches. 

A series of Gothic revivals began in mid-18th-century England, spread through 19th-

century Europe and continued, largely for ecclesiastical and university structures, 

into the 20th century 
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 جدول سبک ها و بناهای شاخص معماری گوتیک:

 ویژگی های معماری نام بنا سبک 

را دارد وهم  یکگوت یژگیهم و یسپار سن دن یسایکل -2 آغازین فرانسه

 رومانسک

دار وپالن  یزهوقوس ت یوجود تاق جناغ الئون یسایکل -1

 .یکنسبتا دراز وبار

 ینآغاز یکبنا متعلق به سبک گوت ینا یسنوتر دام پار یسایکل -9

 یشرفتهپ یکبه گوت ینگاه یماست اما ن

 دارد.

 متعالی

 )پیشرفته(

است که در آن از  یساییکل یننخست شارتر یسایکل -2

 معلق استفاده شد . یپشت بند ها

 یارتفاع یجاد: ا یساکل ینهدف در ا - ینآم یسایکل -1

 یتبر عمود یدآور بود. )تاک یجهسرگ

 (یتوشفاف

شارتر اقتباس  یسایآن از کل ینقشه  -

 شده است.

سبک 

 مشعشع

سنت شاپل یسایکل  

 

 یشهاز سه چهارم کل بنا ش یشب

  .منقوش شد

بووه یسایکل  مجددا  یادارتفاع ز یلآن بدل یتاق ها 

شد یبازساز . 

متر طول  00سن مالکو دارای  یکلیسا سن مالکو یسایکل پسین

 متر 1100و ارتفاع در حدود

معماری گوتیک  ایتالیا

با سنت 

 ای مدیترانه

 یکگوت یساهایبا کل یتشابه ینکم تر فلورانس یسایکل -2

 ندارد .

نمای این کلیسا مظهری از درآمیختگی  کلیسای اعظم میالن )فلورانس( -1

 عناصر گوتیک با عناصر کالسیک

 بلند است یاربس یبرج یکاخ دارا ینا کاخ مردم )سینا( -9

ساخته  یزیون یکبنا به سبک گوت ینا کاخ دوگاله )ونیز( -0

 دارد رنگارنگ یناتشده است که تزئ

 یننخست یکگوت انگلستان

 ینمز گوتیک

 قائم گوتیک

 قطور. یوارهایاستفاده از د- یسالزبر یسایکل

منطبق  یساکل یداخل یآن با نما ینما-

 ) کلیسا در حومه شهر(. یستن

 کم است. حدوداً یساارتفاع کل-

 یازپشت بندها یاثر یساکل یندر ا یزابتسنت ال یسایکل  آلمان

خورد.  یمعلق دور تا دور بنا به چشم نم

 است. یناز تزئ یعار یتاحد

 .یکگوت یسایکل ینبزرگتر جامع کلن یسایکل
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 Renaissance architecture &  artفصل پانزدهم    هنر و معماری رنسانس                       

شد و به  شروع یتالیاا یشمال یاز شهرها قرون چهاردهم و شانزدهم ینبشود که  یاطالق م یو عقالن یفکر یجنبشرنسانس به 

 یا تولد دوباره یبه معنارنسانس  کنند. یم یفتعر باستان یککالس یاتهنر و ادب یتولد دوباره  رنسانس را عموماً. یداوج خود رس

الزم به ذکر است کرده است.  یدارواج پ ییاروپا یباشد که در زبان ها یو روم باستان م یونان یو هنر یادب یسنت ها یارانههوش یایاح

 یدشبه پد یکو رنسانس  یکچون گوت یبزرگ یمعمار یسبک هاکه 

 یخیتار یروهایو ن یعمل یازو مولود ن یدوران آبستن یآنها دارا یامدند،ن

؛ لذا تاریخ دقیقی آمدند یدبوده اند. به عالوه که آنها ابداع نشدند، بلکه پد

 برای شروع آن ها نمی توان تعیین نمود.

ود باز کرد. سبک در خارج از ایتالیا، رنسانس به زحمت راهی برای خ

گوتیک با تزئینات زیاد به ویژه در معماری رواج داشت و به کندی 

تغییراتی در آن راه می یافت. و حال آنکه معماری غیر مذهبی به سرعت 

تحت تاثیر روشهای جدید قرار می گرفت. قصرهایی که برای زندگی 

 تجملی و آسایش مناسب بود ، جانشین قصرهای برج و بارودار قرون

  وسطی شد.

هنر در عصر رنسانس از ساحت امر مقدس به حیطه انسانی تغییر 

یافت. بزرگترین دستاورد رنسانس نه در تحول شیوه های ساخت 

اومانیست . بر اساس همین نگرش، بلکه در نگاه انسان به جهان بود

عقیده داشتند که انسان می تواند به مدد اصول هندسه،  های فلورانسی

هنرمند رنسانسی مشاهده گر عالم را بگشاید.  زاویه های سر به مهر

. و اثر هنری به مشقی درباره طبیعت می مانست که در آن طبیعت بود

به  .کلیتی سامان یافته و قابل فهم شده اند همه اجزاء به طور منطقی در

را می  مآبی پرسپکتیو و یونانی  گرایی، ی، طبیعتپرداز حجمطورکلی 

رواج . کردمهمترین مشخصات هنر و معماری رنسانس محسوب  توان

های  در رنسانس موجب شد تا نگرش گرایی های انسان اندیشه

جایگزین آن شود. برای  ناتورالیسمماوراءالطبیعی به حاشیه رانده شده، 

  .یت خاصی پیدا کرداهم «شخص هنرمند»اولین بار در تاریخ 

جریان در میانه قرن پانزدهم  معمار و پیکرتراش رومی« فیالرِتِه»

منجر به تألیف ده جلد کتاب را آغاز نمود. این جریان  «نقد هنری»

معمار و « جورجو وازاری»شد.  «لئون باتیستا آلبرتی»معماری اثر 

کسی که لعنت فرستاد بر آور در نیمه دوم قرن شانزدهم  نویسنده نام

 .را تأسیس کرد «معماری گوتیک»
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بدیهی است که تحوالت در عرصه ادبیات و هنر  با وجود اختالفی که در مورد تعیین زمان دقیق آغاز رنسانس وجود دارد، اما در تاریخ هنر

سال فتح با وجود این که در تاریخ هنر، آغاز رنسانس به اموری همچون  .است علمی رخ داده یک تا دو قرن پیش از رنسانس صنعتی و

پایان یافتن بیماری و تشکیل حکومت عثمانی به جای دولت بیزانس، یا  به وسیله سلطان محمد فاتح 2009  قسطنطنیه در سال

رنسانس هنری از ایتالیا آغاز است که امر یقینی  از این قبیل نسبت داده شده است؛ اما در نزد مورخان هنر این طاعون و اموری

هنرمندان ایتالیایی بر خالف دیگر کشورهای اروپایی حاضر نشده بودند به سبک گوتیک در معماری تن بدین ترتیب که  شده،

سبک گوتیک عصیان نموده و به سوی  حتی این مفهوم را به صورت طعن و استهزا برای این سبک به کار می بردند و علیه سبک و دهند

 جدید حرکت کردند.

هندسی کردن فضا و را مد نظر قرار دادند.  منطق کارکردی، معماری قرون وسطی، معماران رنسانسی دو هدف اصلیدر مقابل 

ی، و هدف دوم از طریق استفاده مجدد از شیوه های ستون سازی ضریق کاربرد هندسه و نسبت های ریاهدف اول از ط .انسان گرایی

 ع پرسپکتیو نمود یافت.ی در کشف یا در واقع اختراضپیدایش علوم ریاآورده شد. دوره کالسیک بر

قواعد پرسپکتیو را به صورت علمی و به لئون باتیستا آلبرتی در سراسر رساله های خود با عنوان در باب نقاشی سعی کرده است تا 

ده ای بود که بر اساس ؛ اما نخستین نویسنطور روشن برای هنرمندان تبیین نماید. او کاشف یا مخترح پرسپکتیو نبود

ی، کاهش ابعاد فضایی ضرورت آموختن قواعد ریاضو  ی و یافته های فیلیپو برونلسکی و مازاچو پرسپکتیو را شرح دادضقوانین ریا

 نمود. و تناسب ها را به هنرمندان هم عصر خود گوشزد

 

. همه را در هنر یافتبا اختراع پرسپکتیو فردیت نوظهور رنسانس معادل خود 

 )تری نی تی( پرده تثلیثوابسته اند.  نقطه دید ناظر عوامل در تصاویر پرسپکتیو به

اق ت نقاش فلورانسی، یک غرفه نیایش با ،اثر مازاچو  2259حدود سال در مقدس 

آهنگ را نشان می دهد که تا ورای دیواری که بر روی آن نقاشی شده است گسترش 

بسیاری از عوامل نوظهور رنسانسی را می توان به خوبی مشاهده  قاشیمی یابد. در این ن

نقاشی مونالیزا،  خود در نقاشی حضور دارند. ،سفارش دهندگان اثر درپرده تثلیث کرد.

آن را به مشهورترین تابلوی  ی یک زن فلورانسی به نام لیزاست که داوینچی پرتره

هنرمند آید زیرا  بی در هنر به شمار مینقاشی جهان تبدیل کرده است. این نقاشی انقال

  انتخاب کرده است. برای نخستین بار فردی معمولی را برای موضوع نقاشی
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پرسپکتیو نه تنها در هنر که در زندگی اجتماعی دوران رنسانس نیز تحولی اساسی 

هنرمندی که به هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی می پرداخت، موظف بود تا  پدید آورد.

پرسپکتیو را مطالعه نموده و هندسه و تناسبات را بداند و این آگاهی  ریاضیات و قوانین

هنرمند را از حد تحصیالت رنسانس بود. آگاهی از این علوم،  ها به بخش انکار ناپذیر

یک صنعتگر ماهر به پایگاه فردی تحصیل کرده و دانشمند ارتقا داد و سبب 

هنرمندان شیوه همین دلیل،  . بهبدست آوردشد تا جایگاه اجتماعی جدیدی را 

  زندگی خود را تغییر دادند و به نوعی زندگی اشرافی و پرتجمل روی آوردند.

احجام اولیه از دیگر ویژگی های عصر رنسانس است. در هنر و معماری  خردگرایی

دارای اهمیت می شوند، زیرا قابل درک و استنباط  مانند مکعب، استوانه، کره و هرم

به طور کلی این دوران  ندارد.توسط ذهن انسان هستند و ابهامی در مورد آنها وجود 

های معماری  ، نظم میان اجزاء و ترکیب قاعده مند در فرموح و خواناییضکید بر وأت

عنوان طراحی منظر در فضای شهری نخستین بار  به نماها ها و آب ، ایجاد میدانبود

رنسانس در ایتالیا با معماری شروع  ورت می گیرد.در ایتالیا و در دوره رنسانس ص

. خرابه های آثار رومی در برابر چشم ها بود بنابراین به تقلید از آنها پرداخته اند، شد

بندی، سبک های قدیم یونانی و  طاق رومی؛ ستونگذاشتند ؛  هنر گوتیک را کنار

 .مورد توجه قرار گرفت گنبد سازی

سبک تزیینات زیاد، بویژه در معماری مذهبی، همچنان رواج داشت  نس، به زحمت راهی برای خود باز کرد.در خارج از ایتالیا ، رنسا

. قصرهایی های جدید قرار می گرفت ی در آن راه می یافت و حال آنکه معماری غیر مذهبی به سرعت تحت تأثیر روشتتغییرا کندیه و ب

 قصرهای برج و بارو دار قرون وسطی شد.سایش مناسب بود جانشین آو که برای زندگی تجملی 

فردی هنرمند را می ستاید و برای آن  و با استعداد تأکید می کند و نبوغ بر فردیت تک تک افراد شایستهرنسانس عصری است که 

دنابغه هنرمن"برای اولین بار درتاریخ ، شخص هنرمند اهمیت خاص پیدا می کند. اصوالً مفهو م ارزش ویژه ای قائل می شود و 

قرار دادند و می  . انسانهای عصر رنسانس، دستاوردهای یونان و روم باستان را مورد توجه و دقتدر دورة رنسانس به وجود آمد "

های جدید انسان دوستی و  اعتقادات دینی خود را با دیدگاه خواستند با کمک عقل بشری از آن فراتر روند. به عبارتی عصر رنسانس

)طبیعت گرایی( آن به کشف پرسپکتیو )هندسه مناظر و مرایا(، حجم دقت در طبیعت برای ترسیم ناتورالیستی. دفردگرایی آشتی دا

  پردازی و تحول در رنگ پردازی و....انجامید.

 ویژگی های دوران رنسانس:
 بود. دوران زوال نهادهای قرون وسطاییعصر رنسانس مصادف با -

 خود بودند. و شوکت روحانین أکلیسا ها در حال از دست دادن ش -

. اما فلسفه ای که در آن عصر رشد کرد، هرگونه فلسفه ای را که مستقیماً بر اخالقیت انسانی عصر بزرگی فلسفه نبودعصر رنسانس  -

 )انسان گرایی(اثر نمی گذاشت، محکوم می کرد. 

ل پایان جنگ های صد ساله میان فرانسه و سال پیروزی سلطان محمد فاتح خلیفه عثمانی بر دولت بیزانس، سا 1013سال  -

 انگلستان،فروپاشی نظام اشرافی اروپا و پایان بیماری طاعون را تاریخ آغاز دوره رنسانس می دانند.

 است. واقع بینی –توسعه طلبی این دوره،دوره  -

 فرمانروایان ایتالیایی هستند. پاپ ها دیگر صرفاً -
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 ،زمینه را برای پیشرفت علمی آماده می کند.منظومه شمسیاعالم نظریه ی مرکزیت خورشید در  -

 است. عصر اکتشافاین دوره  -

 .روی آوردن به اندیشه و ارزش های طبیعی و زندگی شهری -

 انسان های شایسته. ها، خصوصاً اهمیت تک تک انسان -

 اختالفات طبقاتی و سلسله مراتب اجتماعی از شدت افتاد. -

 ا روح وعقلی بزرگ.ن جهانی برنسانس ،انسانی است ایالگوی دوره ی  -

:  رنسانس شود یم یدوره رنسانس در سه دوره بررسهنر و معماری در تحوالت 

 .یشرفتهپ یانه،رنسانسم ین،رنسانسآغاز

 میالدی 2155 1400 - های سال آغازین رنسانس ) الف

که  یتالیاییبود. هنرمندان ا یزو ون یالنآن فلورانس، م یاز فلورانس آغاز شد و مرکز اصل

 یای،سجا "یچیمد"خاندان  یتحماهنر روم باستان بودند، با  یرهمواره تحت تاث

ت گرفته از أگام نهادند که نش یهنر یسوه و ب کردند یارا دوباره اح یهنر روم یککالس

 روم بود. دوره یژهو یاحساسات و فرمول ها

محل ؛ ساختمان نبودند یفتعر یبرا یگرها د یکرهپرشد کرد.  یاشقو ن یتراش یکرپ ی ینهدر زم یتالیادر ا ینرنسانس آغاز

 شد. یدهآنها از سردر و سرستون به داخل ساختمان کش یریقرارگ

م در قیاس با معماری روم باستان، ساده و نسبتا خشک و بی روح به نظر میرسند. از این رو می توان این  10و  13بناهای ایتالیایی قرن 

بیان نمود که روش کار هنرمند دوره رنسانس آغازین، جنبه آزمایشی دارد. گویی او نسبت به اتخاذ شیوه ای حاوی اشکال ناپایدار و  طور

 عاری از فرم ول بندی های معتبر قرون وسطی تردید دارد و سعی دارد کورمال کورمال تجربه بیاندوزد.

ن، می توان به مولفه از ویژگی های سبک معماری در عصر رنسانس آغازی

 های ذیل اشاره نمود:

. احیای معماری روم و یونان و احیای معماری پانتئون و پارتنون -1

ساخت ساختمان ها شهری و غیر کلیسا به سوی  معماران از ساخت بنای

مذهبی یا کاخ ها و استفاده از نماسازی و رده گیری تزیینی در دیوارهای 

باستان تغییر ساختمان ها و ساختن خانه های ییالقی به پیروی از روم 

 .موضع دادند

پیکرتراشی از جنبه تبلیغ دینی و ترویج مفاهیم دینی و کلیسایی  -2

مجمسه  نمود؛ از این رو، ینی، اسطوره زداییو از شخصیت های د خارج شد

 و برعکس های این دوران از هاله قدسی و چهره الهی برخوردار نیستند

یانه، زمینی و دنیوی مجسمه سازان می کوشند تا چهره های قدیسان را واقع نما

به همین جهت دوناتلو وقتی مجسمه حبقوق نبی را می سازد، آن  .نمایش دهند

بشری و دنیوی ساخته که این مجسمه به مجسمه پیغمبر  منظر،قدر آن را بد 
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 .کله کدو شهرت یافته است

وارد شدن پرسپکتیو خطی و جوی در نقاشی، کشیدن چهره ها به سنت کالسیک روم و یونان،  بازگشت :شاخصه های نقاشی -3

 ریشه امر این که ،انسان ها در نقاشی ها داد زیاد، ترسیم صحنه های غیر دینی، عرفی و تصویر نمودن تعبه صورت غیر الهی و زمینی

و غیر منسوب به  معمولی و طبیعت گرایانه و تصاویر غیر آرمان گرایانه های صحنه ترسیم. دارد رنسانس عصر گرایی انسان در

 نسانس مترقی کم رنگ تر می گردد. قدیسان )که این امر نسبت به سابق و یا حتی دوره ر

  میالدی 2055 -2055  سال های : میانه رنسانس )ب

 "دوناتلو" ،"یبرونلسک یلیپوف"چون  یرا هنرمندان میانه رنسانس کرد. یقابل مالحظه ا یشرفتروم ،پ یتدوره به مرکز ینا

 شد. رنسانس  یدر معمار یتحول بزرگ که منجر بهآوردند  ید....پد و  "یلکوتسوم"،

 شاخصه های معماری رنسانس میانه:

  .یرهدا یمو ن یهالل یها ی،قوسروم یستون ها -

 )متقارن بودن تمام اجزا بنا نسبت به مرکز(. یتقارن مرکزطرح بنا ها بر اساس  -

 پانتئون رم.بناها از  اقتباس -

 . یانیاع یو بخصوص کاخ ها یو صنف یعموم یو تاالرها یشهر یانواع ساختمان هاابتکار معماران رنسانس در ساختن  -

 .یبر خطوط افق یدکأت یبرا یافق یهره ها ها، سنتوری ینی،هره چ یامانند طره  یعناصر افقاستفاده از  -

 تاق نما.استفاده از  -

 Filippo Brunelleschi           م 2007 -2900 برونلسکی فیلیپو

بسیار در دارای نبوغ و استعداد  عنوان مجسمه ساز و زرگر معروف بود ولیه بیشتر ب برونلسکی

 1001در سال  مهندسی مکانیک و دیگر فنون بود. ریاضیات،

پس از شکست در مسابقه طراحی درهای تعمیدگاه فلورانس 

روم سفر کرد و مشغول تحقیق در  به همراه برامانته به

به فلورانس  1011در سال  معماری روم باستان شد .

نس بازگشت و در مسابقه طراحی گنبد کلیسای جامع فلورا 

ماریا دل فیوره( برنده شد. از نظریات بسیار مهم وی  )سانتا

در  معماری است. اعتقاد به برقراری تناسبات ریاضی در

 طرح های برونلسکی با پیمون و مدول در الگوهای طرح مواجه هستیم.

 م2015-2097   دلفیوره ماریا سانتا کلیسای گنبد

 1215آرنولفو دی کامبیو در سال  توسطدلفیوره  ماریا کلیسای جامع فلورانس یا کلیسای سانتا

گنبد آن توسط برونلسکی  طرح نهایی وسرانجام توسط فرانچسکو تالنتی مورد بازنگری قرار گرفت و  م1318سال  و در شدطراحی 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Masaccio,_cappella_brancacci,_san_pietro_in_cattedra._ritratto_di_filippo_brunelleschi.jpg
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فضای داخلی آن با این که بسیار  . طرح کلیسا باسیلیکایی است وطراحی و اجرا شد

ساماندهی این بنا از معماری و سازه برج های  تاق دارد.عظیم است تنها چهار دهانه 

برج به شکل مکعب مستطیل و در هفت  ناقوس در توسکانا اقتباس شده است. این

طبقه طراحی شده است و پنجره های آن با باال رفتن طبقات فزونی می یابند.پس از 

ا می ساختند سازندگان طبقات باالیی برج ر وقتی )سازنده برج ناقوس( مرگ جوتو

ت دیوارها را دو خامضلذا تصمیم گرفتند  متوجه سستی دیوارهای طبقه اول شدند.

پایینی، طرح اولیه جوتو نیز دچار تغییراتی  خیم تر نمودن دیوارهایضبرابر کنند. با 

 شد.

در آغاز قرن پانزدهم، در فلورانس هیچ کس نمی دانست که فضای هشت  

ونه می توان مسقف نمود. عمده مشکل میانی کلیسای جامع را چگ گوش

متر بین دهانه  09زدن داربست های چوبی به طول حدوداً  ساخت گنبد کلیسا

ا مصالح سنگی وآجر طرح گنبد به صورت دو الیه هشت وجهی ب های تاق بود.

 ، با ابداع دستگاه باالبر و بصورت دو نیم کاسه جدا از هم اجرابا اسکلت فلزی

 .شد

 م2010/ برونلسکی/ فلورانس  کودکان سر راهیبیمارستان 

 یم یروم یآن با چفدها یدر جلو یرواق سراسر یکبا  یبنا ساختمان ینا

بر  یمتک یرهدا یمن یرشته قوس ها یکبنا  ینا یادیعنصر بن .باشد

در   چهارگوش یاز ستون ها یو محصور در قالب یکبار یستون ها

نما بر  قرار گرفته اند. یتخت واقع یاسپر یرنما است که در ز یبدنه 

  شود. یم یدهد یها به خوب یو مفصل بند دارد یدکأت یخطوط افق

بر آن،  یدکأو ت یمارستانب یجلو یکرنت یها رواق یبا طراح یبرونلسک

مطرح می  خود ناظر را به عنوان نقطه اوج کار یدد یوپرسپکتآگاهانه 

شتر وجود نداشت. این ستونها که که پی مدرن را یادآور است احساس سبکی و تعلیق دوراناز رواق جلوی بیمارستان گونه ای  کند.

 دوران خود بهره مند است. برونلسکی از معماری روم را نشان می دهد در عین حال از ظرافت ثیرأت
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�Chapel of the Pazzi family                        2072 -2095نمازخانه پاتسی/ برونلسکی/ فلورانس/ 

نقشه  یدارا .است و سه طبقه و دارای یلمکعب مستط نمازخانه، طرح بنا

فضا به فهم  ینآنچه در ا .و گنبددار یمرکز یبر فضا یدکأتشکل با  یلمستط

 یبا قوس ها یچهارگوش کرنت یستون ها ،کند یبودن آن کمک م یرنسانس

شکل پالن نمازخانه از بسط و توسعه مربع  یلطرح مستط. است یروم

از دو طرف به اندازه نصف  یانیمربع م که یبه وجود آمده به طور یوسط

 آن شده است. یطول ساختمان دو برابر پهنا یجهاست در نت یافتهمربع امتداد 

 است. یونانی یبا فرم استوآ یتاق نصرت روم یاز معمار یبیفرم رواق ترک

شکل  یمکعب یکرهبه پ یانودا ما یانوتوسط جول ی،رواق بعد از مرگ برونلسک ینا

 نمازخانه منضم شد.
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 Santo Spirito, Florence             م 2097 برونلسکی  /اسپریتو سن کلیسای

و ساخت آن بعد از مرگ برونلسکی  طرحی صلیبی استاین کلیسا دارای 

 یداخل یمتمرکز به فضا ارائه جلوه یبرا یتالش برونلسکبه پایان رسید. 

 چون پانتئون است. یبناها یرتاث تحت گنبد

قابل مالحضه است  الگوی مدول تقاطع گاه در سراسر کلیسااستفاده از 

که به مربع  یجانب یراهروها همچنین انسک است.میراث معماری رومکه 

 .ده اندش یدهکش یانیمسطح م سقف یشده اند، دورتادور فضا یمتقس کوچکتر
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 Basilica of San Lorenzo, Florenceم            2073کلیسای سن لورنزو/ فلورانس/ برونلسکی/ 

م مدت  1051م آغاز شد و در سال 1021ساخت این کلیسا در فلورانس به سال 

 ها پس از مرگ برونلسکی به اتمام رسید. طرح کلیسا از روی نقشه و ماکتی که

م توسط برونلسکی تهیه شده بود، مراحل ساخت  1021 - 1021بین سال های 

و در همخوانی کامل اجزا طراحی  طرح کلیسا، باسیلیکایی نمود. خود را طی

 پالن کلیسا بر اساس پیمون خاصی طرح ریزی شده است. به این صورت که

یکپارچه بسیار بلند،  طاقگان شبستان بر ستون های کرنتیشده است. 

 است. سقف تخت کلیسا بر دیوارهای زیربام که شماری ساده و زیبا استوار

ریزه کاری های داخلی ساده و پنجره قوس دار در آن تعبیه شده، استوار است. 

ای ساده و هماهنگ با  پیش آمدگی های ظریفی دارند. در فضای داخلی کلیسا، رنگ های سفید و خاکستری، به گونه و سبک هستند

  کار رفته اند.یکدیگر ب

  

 طرح پیشنهادی میکالنژ برای نمای کلیسای سن لورنزو                                                                                                 

 (معماری دو خزانه )نمازخانهتوان به  از فضاهای جانبی این کلیسا می

طراحی شده اند.  میکل آنژ برونلسکی و اشاره کرد که توسط

خوانند که آنرا از  می نمازخانه برونلسکی را اکنون نمازخانه قدیمی

 .بازوی عرضی کلیسا متمایز می سازدهمتای جدیدترش در انتهای دیگر 

ضلع آن محرابی  که به یک نمازخانه برونلسکی طرحی مربعی دارد

شکل  گنبدیسقف این بنا، است. با دو اتاق در دو سوی آن افزوده 

استفاده دوباره و تعمدی مهمترین ویژگی های بنا عبارتند از:  .است

ستون نماهای ایونیک و تاکید  از نیم ستونهای کرنتی کالسیک و

 بر مرکز گرایی فضا.
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 برونلسکی  2090/یآنجل یدل یاسانتا مار یسایکل

 بر فراز آن یمتراکم در مرکز با گنبد یهشت ضلع یکشامل  یآنجل یدل یاسانتا مار یسایکل پالن

 1038ی است که در سال مرکز یدر گرداگرد فضا هشت نمازخانه هم شکل یدارااست. این کلیسا 

  توسط فیلیپو برونلسکی طراحی شد.

 Leon Battista Alberti     2001-2050  یسندهنقاش، هنرمند، معمار و نو  /یآلبرت یستالئون بات

از جمله به خاطر  ادبی آثاربواسطه  یشترب یبود اما شهرت و ینقاش و هنرمند و معمار بزرگ یآلبرت

( انوادهدر فلورانس نگاشته وآن را )در باره خ زندگیکه در باره  یدر باره هنر وچهار کتاب یاتشنظر

در  منداندیش انسان عنوان به را معمار .بود رنسانسمعمار معروف دوره  ینام نهاده است. آلبرت

از کتب مهم خود  یکیاو در  کند یم یفکه به مثال صنعتگر بود تعر یمقابل معمار قرون وسط

 ای یلهتنها وس یصنعتگر یستمعمار صنعتگر ن» نویسد یم یده کتاب در باب معماربه نام 

تا  گیرد یخود را به کار م یاست که فکر وانرژ یدستان معمار است معمار کس در

  .«کند که در ساختمان به دست استاد کار ساخته شود را خلق ییها شکل

 ینرا شرح داد، به ا یوقواعد پرسپکت «یدرباره نقاش»با عنوان  یدرکتاب یآلبرت یستالئون بات

به  ،یرتصو صفحه  یک یاجسام موجود در فضا بر رو یخطوط خارج یحتسطصورت که 

ه . بشود یانجام م یابد، یصفحه امتداد م یروکه از چشم آغاز شده و تا جسم  یدیکمک مخروط د

داشت. گفته شده که  یزن یوجسم در پرسپکت ییکوچکنما یزانمحاسبه م یبرا یعالوه نامبرده روش

 .باشد یم یوپرسپکت ینهدر زم یرساله علم ینکتاب، اول ینا

بناهایی می داند که در ایتالیا را تاثیرگذارتر و مهم تر از  وازاری، نویسنده زندگینامه آلبرتی، آثار او

طرح کلیسای سانت آندره آ، از مهمترین آنها محسوب می  ساخته است . در بین کارهای آلبرتی،

 . سبک معماری آلبرتی را به نمایش می گذارد شود، بگونه ای که این بنا، به خوبی

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lbalberti.JPG?uselang=fa
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 Basilica of Santa م2000 -2005/ آلبرتی/ نووال یاسانتا مار یسایکل
MariaNovella 

طراحی شده  یکاخ روچالهمسو با ایده های بکار رفته در نمای نمای کلیسای سانتا ماریا نووال 

 رفته در نمای بناهای رومی از المان ها و مفاهیم به کاراست. آلبرتی، در طرح نمای این کلیسا 

ر اصل به عنوان قسمت میانی آن د شده است و نمای ساختمان به سه بخش تقسیماستفاده کرد. 

. بخش پائینی بنا در مقابل بخش کند عنصر واسط، بخش زیرین را به قسمت انتهایی وصل می

که در آن آثاری از معماری گوتیک  است بطوری باالیی آن بسیار محافظه کارانه طراحی شده

ود. ورودی های جانبی نما مشاهده نم قابل مشاهده است. این عناصر را می توان در طاقچه های

از فرم باالی ورودی ساختمان قرار دارد،  که در بخش سوم نما و آلبرتی در دو سوی سنتوری

الزم به ذکر است که تصویر تری نی تی همانطور کهع گبفه شد در  .طوماری استفاده کرده است

 جای داد. ارتفاع کلیسا برابر پهنای آن است و کل نما را میتوان در یک مربعاین کلیسا جانمایی شده است.
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 Palazzo Rucellai م2005/ آلبرتی/ فصر روچالی

نمای اصلی را طراحی  دهانه )از راست به چپ( از 1آلبرتی تنها  است. وامدار معماری روم باستانآلبرتی در طراحی نمای این قصر 

نمای  ساختمان، زبانی رنسانسی دارد. . با این حال نماینمود

است و  به سه بخش متناسب با طبقات آن تقسیم شدهساختمان 

ستون نماهای بنا با مفصل بندی و ریزه کاری های ظریفی دارد. 

ساخته شده است. در طرح  نماهای کلوسئوم تاثیرپذیری از ستون

و ستون نماهای  نمای کاخ، ستون نماهای طبقه همکف، توسکانی

دوم،طرح ابداعی طبقه سوم کرنتی هستند، اما ستون نماهای طبقه 

تأکید بر خطوط افقی در ااستفاده از ستون های هر طبقه  .دارند

 مشهود است.

 

 

 

 

 Basilica of Sant'Andrea Mantua  م2001کلیسای سن آندرئا/ مانتوا/ آلبرتی  

 طرح کلیسااست .  بزرگترین دستاور آلبرتی در حیطه طراحی فضاهای مذهبیاین بنا، 

طراحی شده است. نوآوری آلبرتی  معبد دورستونی با طاق نصرت رومینمای اساس تلفیق  بر

او استفاده از طرح باسیلیکایی رومی را در این بنا تا حدودی ناشی از این بود که  در

و بر این عقیده بود که کلیساهای باسیلیکایی که در دوران  قبول نداشت معماری کلیسا

زیرا ممکن است ستون های بی نامناسبند، می شدند، برای مراسم مذه صدرمسیحیت ساخته

جانبی، مراسم اجرا شده در محراب را از چشم مومنان پنهان  شبستان و راهروهای

با طاق ساخته شده شده که  کلیسا به صورت تک صحنی طرحبر همین اساس،  سازند.

نمای کلیسا، مطابق با پالن آن طراحی شده است و  پوشیده شده است . آهنگ عظیمی

 .بنا مشاهده کرد را می توان در همسویی معماری با سازه این

دارای تناسباتی از مدول همچون نمای کلیسای سانتاماریا نووال  نمای کلیسا

. ارتفاع ستون های متصل به بدنه با عرض نما با هم برابرند طول و. است مربع

رتی در آلبدیوارهای داخلی صحن کلیسا برابر است.  ارتفاع ستون های متصل به

نموده است که در دو سوی قوس ها  استفاده نما از جفت ستون نماهای عظیمی

آهنگ عرضی بر آن ها  ق هایو به ستون نماهای کوچکتری که طا قرار دارند
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 تکرار شده اند. این نقش مایه ها در سراسر فضای داخلی کلیسا نیزاستوارند، متصل اند. 
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 م2005سان فرانچسکو/ ریمینی/ آلبرتی/ کلیسای

و  یشکست تقارن در بخش فوقان یلبدلسان فرانچسکو  یسایکل ینما

از  یکیشکاف و مرتفع کردن  یک یجادا آلبرتی با جالب توجه است. یسنتور

آلبرتی در طراحی این کلیسا  در نظر گرفته است. یخاص فرم ،یسنتور ینطرف

 ینقسمت پائالزم به ذکر است که روکشی رنسانسی بر کلیسایی گوتیکی کشید. 

 است. یروم یتاق نصرت ها ینما یادآور این کلیسا

 

 م2027کلیسای سانتا ماریا دله کارچری/ معمار: جولیانو داسانگلو/

پالن  یک یاز رو یدله کارچر یاسانتا مار یسایکل طرح

بازوها این کلیسادر است.  ساخته شده یونانی یبصل

 ی بر مربع مرکز یدکأت و این عامل باعثکوتاه هستند 

تحت  یداًساختمان  شد یداخل یمفصل بند .و گنبد است

 است. یآثار برونلسک یرتاث

 

 م 2055 – 2755: سال های پیشرفته(متعالی )رنسانس ج( 

شود.  گفته می یا رنسانسی مترقی« رنسانس متعالی»ای گشت که به آن  رنسانس وارد مرحله تازهبا آغاز سده شانزدهم 

از اعتبار افتاد و « نمایی محض واقع»در آثار هنری پدیدار گشت. به عبارت دیگر  «بخشی کمال»و « گرایی آرمان»، «طلبی تعالی»

تولد رنسانس اگر . بود« میکالنژ»و « رافائل»، «داوینچی»وران اکنون د. هنر به اوج خود رسید و بخشی جای آن را گرفت کمال

م تا یورش سربازان آلمانی  1011است. شهر رم از تاریخ  شهر رم، محل تولد هنر رنسانس متعالیبدانیم، قطعاً  را در شهر فلورانس

سبک های مختص خویش  لیرنسانس متعام جانشین رنسانس شد و هنر رنسانس متعالی در آن به کمال رسید. هنرمندان  1128در سال 

ساختاری فردگرا و بدست آوردند. کلیت طرح های آنان  مشاهده خستگی ناپذیر هنر باستان و برداشت آگاهانه از آنرا از طریق 

 در آنها کامالً رعایت شده. صریح دارد و تناسبات منطقی

 ینو هنرمندان ا است یعتکردن نظم در طب یداپ یبرا یتالش انسان غرب یننخست یادگار ینآخر یقتدوره در حق ینرنسانس در ا

 یدهبه انسان به د ( ینو رنسانس آغاز یکدر رومانسک و گوت)دوره  ینداشتند، تا قبل از ا یسم(امان) ییانسان گرابه  یادیز دوره عالقه

دانستند که بدون کمک  یم ینسان را به مثابه موجودا یداستدوره پ ینا یها یکرهاز پ کهشد، همانطور یم یستهحقارت و ترحم نگر

 یچکه بدون ه یانسان را مانند موجود کاملرفت و  یناز ب یبه کل ینگرش در رنسانس مترق ینا ینداشته، ول یقدرت یچخداوند ه

  .دانستند یم یدنما یشرفتو پ یتواند تعال یم ییبه تنها یقدرت خارج

 .به اوج کمال خود رساندند یوپاالد یو، رافائل، دوناتو برامانته، آنتونینچیآنژ، لئوناردو داو یکلمچون  یدوره را افراد ینهنر ا
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 شاخصه های  هنر و معماری رنسانس پیشرفته:

 شد. یدبناها تقل بدن انسان در طرحکرد و از  یداتکامل پ یتقارن نقطه اساختن بر اساس  -

 .یحیتو صدر مس و روم یونانباستان  یدوره  یساختمان هاانواع  یایاح -

 و تناسبات. یاضیر یقدق یناز مواز یرویبا پ عقل یهو اعتدال بر پا یباییکمال و زافزودن  یتالش برا -

 دوران اعتدال روم است. یادگارآن که  یبر باال یمضخ ینقشه متمرکز با گنبدساختمان ها بر اساس  یطراح -

 ی،توکار،گچ کار ستون یره،دا یمقوس ن ین،جرز سنگ :یداخل یها یوارهد یژهدر تمام نماها و بنا ها بو روم یعناصر معماراستفاده از  -

 .یعناصر افق یژهو بو یررده گ هره، طره ها، گرد، یمن یبند حاشیه

 .یتبا هر دو خاص ینینو یو بوجود آمدن معمار یمتمرکز و محور یدو نقشه  یبترک -

 . توکار یبا عناصر مانند ستون ها یافق یتخاص یقو تلف یببا ترک اعتدال  به نما -

بود بر   یمقدمه ا ینفراوان استفاده شد و ا ،یشدند و از فرم بدن و نظم طراح یسنماها بصورت تند یشرفتهدر اواخر رنسانس پ -

 دوره باروک.

و  یشد ،مانند تناسب عدد یمطلق شمرده م یقکه حقا یزهاچ یکم کم از اوج خود منحرف شد وبرخ یشرفتهرنسانس پ -

 هنرمند داد. یذهن یخود را به مالک ها ی...کم کم جا

با سر  یعیمناظر طب یاباغ ها  یانشهرها و م یروندولت مردان در ب یبرا از رسم روم باستان یرویبه پ ییالقی یخانه هاساختن  -

 یالهای....)مانند و و بزرگ یها یمهتاب ستون دار، یسراها

 (.یوپاالد

 ی یشه)سنگ ت ییروستا ینکاخ ها با سنگ چ ینماساز -

نوع سنگ  یکشد.غالباً هر طبقه با  یم یناصاف( روساز یخورده 

 یمکه تقس یطره ا یمکه تقس یو هر طبقه بصورت طره ا ینچ

 شد. یطبقات جدا م یرکند، از سا یم یدکأبنا را ت یافق یبند

 ی،شهر یتاالرها ی،شهر یساختمان هاساخت انواع  -

پر تجمل با اتاق  یانیاع یها ی،کاخو صنف یعموم یتاالرها

 بنا و تا سه طبقه. یمرکز یاطگرداگرد ح مرتبط ییها

. خورد یرقم م یکالنژدوره با نام م یندر ا یکرتراشیپ -

 یکربوده. پ یدوره در خدمت معمار یندر ا یکرتراشیاز پ یبخش

 یگریو د تراش دو منبع الهام داشته :بازگشت به اصول کهن

 .یعتاز طب یرویپ
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 Urbino, Italy      Donato Bramante             م2000-2020دو ناتو برامانته  

و معماری آموزش دید و کار حرفه ای خود را در چهل  در دو رشته نقاشیاربیو در اوربینو متولد شد. وی در 

تفوق کارهای معماری بر نقاشی های اوست. ساختار معماری او  سالگی آغاز نمود .آنچه مسلم است،

. برامانته در و طرحهای برونلسکی و لئونااردو داوینچی بود مفاهیم نظری آلبرتی ملغمه ای است از

 در شهر رم درگذشت. 1113سال 

 

 

                Tempietto di San Pietro in Montorio, Rome, 1511, by Bramante        2022/ رم/تمپیه تو )کلیسا( معبد

عنوان ه است و ب یحمس یسیع یپطروس حوار یدنکش یبمحل به صل ،تو یه( تمپیسامعبد )کل

 یتِمپ یسایکل یمعمار شود. یرنسانس محسوب م یساختمان گنبددار دوره  یک یککالس یالگو

آن به  یتکلاست و  روم باستان یو مقبره ها یادمانی یاز بناها یساده شده اطرح  یِتّو

از  یسا. ساختار کلیحیمس یمذهب یفضا یکتا به  دارد یشتریدوران باستان تعلق ب معابد

شده  یلتشک یکدور یوهستون دار به ش یوانیمتر با ا 3محصور به قطر حدود  یاستوانه ا

باال، و ساقه  یستون ها و نرده ها یفرد یرونی،ب یمهم مرکز پله ها یرهسه دا یطمح است. اندازه

ها در بنا، ساده، هماهنگ و یکسان انتخاب شده  نسبت کند. یم یینتع(ستون)گنبد را اندازه مدول 

طرح  کالسیک به عنوان مدول طراحی انتخاب شده اند. اند. ستون های این کلیسا مطابق با معماری

 .ک رنسانس متعالی استنمونه کاملی از سبدارد و با همه کوچکی خود  این کلیسا فرمی بسیار ساده
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 م2050نته/ اکلیسای سانتا ماریا دال کونسوال تسیونه/ برام

نحوه جدا شدن طبقات است که به . نکته قابل تأمل در این کلیسا تقاطع گاه گنبد داراست با محل  مربعپالن این کلیسا یک 

 نشان داده شده است. واسطه قرنیز های برجسته ای

 

 2005فارنزه/ آنتونیو داسانگلو/ کاخ 

این کاخ رو به میدانی بزرگ و سنگ فرش جانمایی شده است. پنجره های این کاخ با دیواره در یک سطح نبوده اند و از نما بیرون زده اند 

الگویی در کاخ سازی در به این ترتیب نمایی پویا و سه بعدی در ظاهر نمایان شده است. الزم به ذکر است که معماری این کاخ به عنوان 

 رنسانس پیشرفته به کار رفت.

 تصاویر زیر: نما و حیاط کاخ فارنزه
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 یتالیاییمعمار و شاعر ا یکرتراش،نقاش، پ   ی(بوناروت یکالنجلوم) میکالنژ

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6 March 1475 – 18 February 1564) 

است. پس از  نری یو فرانچسکا د «یمونیس بوناروتی یلئوناردو د» ۀپسر از خانواد یندوم آنژ یکلم

آوردن سه  یادن پس از به آنژ، یکلبه فلورانس مهاجرت نمود. مادر م یبوناروت ۀخانواد آنژ، یکلتولّد م

به هنر و  مند پدرش، عالقه یلبرخالف م ی،چشم از جهان فروبست. او از دوران کودک یگر،پسر د

. در یدخود رس یسخت با پدرش به هدف واال ینزاع یرشته بود و سرانجام در پ یندر ا یلحصت

نزد  یاستخدام شد. و یرالندایو،ژ یکودر کارگاه دومن یر،بگ حقوق یاربه عنوان دست یسالگ یزدهسن س

و مانند  رفتگ یادمرطوب را  یوارد یرو یو اساس نقاش یهپرداخت و پا یاستادش به کارآموز

هنر  یلتحص به «یبرانکاچ»کوچک  یسایخود در فلورانس، در کل ۀدور از هنرمندان هم یاریبس

 ینبود، از ا یکرتراشیمشتاق هنر پ یو یعیطب یزهآورد اما غر یرو یپرداخت. گرچه در ابتدا به نقاش

 یلورنتزو یلهوس که به یساز به عنوان استاد به مدرسه مجسمه ی،از اتمام دوره نقاش یشرو پ

هنر سدة پانزدهم آغاز شد و در دورة رنسانس  یوهآنژ به ش یکلهنر م شده بود، منتقل شد. یستأس یچیمد یها در باغ یچیمد

 کرد یداپ یشبه سبک باروک گرا یانکرد و در پا یافتکمال مطلوب خود را در و یدبه اوج خود رس یمترق

 م2090 میدان کاپیتولینه –طرح بازسازی و توسعه تپه 

Michelangelo's redesign of the ancient Capitoline Hill 

به نماد  سمبل اقتدار روم بود یتپه را که زمان ینبود ا یلپاپ ما ،شد یتولینهتپه کاپ یمأمور بازساز یدر سن پنجاه سالگ یکالنژم

از  یدگرفت که نظر و تقل یمتصم یپاپ ها بدل کند. و یتحاکم قدرت رم در عهد

که  یمیتپه دو ساختمان قد ینا یدر رو. را در طرح خود بگنجاندبدن انسان 

 یگریساختمان سناتورها و د یکیکه  متعلق به روم باستان بود قرار داشت

وجود داشت،  درجه 05 یۀزاو یکساختمان  دو ینا ینببود،  یکاخ شهردار

گرفت که ساختمان  یمتصم یتعادل در طرح کل یجادا یآنژ برا یکلم

درجه  05 یۀزاو یدارا آن همهماهنگ باشد و یگرد یها ساختمانبا جدید 

 . باشد

تا آن حد از  یدبا یداد، معمار یحکارفرما توض یطرحش برا یبتصو یبرا میکالنژ

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo_Buonarroti.jpg?uselang=fa
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چون  یقرار دهد و تناسب یگانهو  یمحور مرکز یک یرامونهر ساختمان را به طور متقارن در پ یکند که اجزا یرویانسان پ شکل بدن

 یفوراً به طراحرا متقاعد کند. پس از آن  یانمدعا توانست کار فرما ینرا داشته باشد و با ا ینیچشمها و ب یابدن و  بازوها و یانتناسب م

 یضیب یدانم یکطرح و  نام گرفت یتونکه بعدها موزة کاپ دست زد یمیدر مجاورت دو ساختمان قد یگرساختمان د یک

سه ساختمان ارائه داده که  ینا ینرا در ب گوناگون طرح بهم یجزا نیوستپ یبرا یدانذوزنقه بودن م یلشکل بدل ینشکل بهتر

 ، از امپراطوران روم باستان، قرار دارد. یوسسوار بر اسب مارکوس آورل یکرةپ میدانمرکز در 

 

در طرح این میدان میکل آنژ با تغییر زاویه بناهای میدان 

خطای پرسپکتیو را پوشاند. در این نوعی هم به  نسبت به

طرح میکل آنژ حجم های بزرگی را در کنار هم قرار داد 

میدان، پلکان و شهر برای سازمان فضایی  و از ترکیب

رئوس دوازده گانه طرح ستاره ای  .طرح خود بهره برد

استفاده از شکل بیضی به کیهانی است و  متضمن اشارات
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میدان کاپیتول نشانی از آزادی از دست (. پرهیز می شد ضوعی که در دوران کالسیک از آن)مویداری هنسی آن استناپا دلیل

در طرح این میدان از نقشه ستاره ای شکل که نقشه مورد  است. رفته یک شبه و بنایی یادگار از رویای غم انگیز خالق آن

است. مرکز  مرکزیت رنسانس است که طالبنقشه ستاره ای شکل، نقشه دوره  عالقه عصر رنسانس است استفاده شده است.

 و محور همواره انسان است.

 

 / میکالنژلورنستو یکتابخانه  یزدهل

کتابخانه و  یدراز و افق یفضا یکیمتضاد بوجود آورد  یدو فضایکالنژ م نسبتاً محدودش بود. ینمتاثر از زم کتابخانه ی نقشه

 ینخست سطوح و برجستگ یاما در فضا بود یو تجسم یمعظ یزهمه چ یزدهل یعمود یدر فضا .یزدهل یعمود یفضا یگرید

 روم هستند. یثر از معمارأبنا مت ینو گاه بصورت منفرد در ا یستون ها، نماها و تاق نماها بصورت جفت. و کم عمق یکنواختتاالر  یها

 

 

 

 

 

 

 

 یا میکلوتسو کاخ مدیچی/ میکالنژ

باشد که در سال  یکهن و قلعه مانند م یفلورانس یکننده کاخ ها یطرح تداع ینا

 ییروستا یاناصاف  یاز سنگ هاکاخ  یدر نما ساخته شده است. یالدیم 1000

  استفاده شده است.

تقارن در شهرسازی عهد رنسانس هم به قدری رعایت می شد. تا حدی تکمیلی: نکته 

. اخته شده اندسوی خیابان اصلی س که در پیاتزا دل پوپولو دو کلیسای مشابه در دو

کارهای سیکستوس پنجم در رم هم متعلق به همین دوران است به دلیل بازگشت به 

مفاهیم یونان، مناطق شطرنجی ساخته می شدند. فضاهای بسته رنسانسی )شبیه به 

سه، میدان( در مناطق مختلف ،نام های مختلفی داشت .چنانچه: در ایتالیا پیازا در فران

طرح های شهرهای آرمانی و ستاره ای شکل نیز  ،اسکویر پالس در سایر کشورها،

متعلق به رنسانس است. نقاش معروف این دوران که از پرسپکتیو در نقاشی استفاده 

 بود. سبک هنری این دوران رئالیسم یعنی واقع گرایی است. یوکرد مازاچ
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 کلیسای سن پیتر/ برامانته، میکالنژ، مادرنو، برنینی

پیترو، کلیسای جدید  جای کلیسای قدیمی سان ولیوس دوم به برامانته ماموریت داده شد تا بهجم از طرف  1105در سال  نته:براما

شکل صلیبی با چهار بازوی مساوی طراحی کرد. او در انتهای اضالع صلیبی شکل،  برامانته، کلیسای جدید را به. طراحی نماید

باالی این گنبد ها، چهار  قرار بود بر.هم چنین دی بر بر باالی آنها قرار داشتصلیب کوچکتر نیز طراحی نمود که گنب چهار

 برج رفیع نصب شود.

  بخش شرقی بنا و چهار پیل پایی که قرار بود گنبد بر روی آن سوار شود، ساخته شد. م فقط 1113تا زمان مرگ برامانته در سال  

مقایسه طرح ساخته شده با  با بسط و تغییراتی، ساخت بنا را به اتمام رسانید.او  ادامه کار کلیسا به میکل آنژ واگذار شد. میکالنژ:

تا حدود زیاد، صورت واقع پذیرفته است. میکل آنژ  طرح برامانته نشان می دهد که نقشه فضای داخلی ساختمان برامانته

. طرح گنبد کزی را به دو برابر افزایش دادطرح برامانته را حذف و ضخامت پایه های مر برج های کناری و رواق های موجود در

 یمرخبا ن یابتدا گنبد میکالنژ. .است آمیزه ای از طرح گنبد برونلسکی )کلیسای جامع فلورانس( و طرح گنبد برامانتهآنژ،  میکل

پس از مرگش کرد و  یلوار تبد یمکرهگنبد ن یکاش آن را  ییدر طرح نها یکرد ول یفلورانس طراح یسایبرجسته مانند گنبد کل

 . متر است 130متر و ارتفاع آن از کف ساختمان حدود  01.1طرح گنبد میکل آنژ، قطر گنبد  .درآن را عهده گرفت یاجرا"دالپورتا"
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 به طور مبسوط بررسی خواهد شد. مادرنو و برنینی در دوره باروکاصالحات و الحاقات 
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 فرانسه کاخ شامبور/

در  شد. یهدر فرانسه ته یانوداسانگلواز شاگردان جول یکیآن توسط  ینقشه 

 یقاعده  یبر فرم ب یتالیاییتعادل و تقارن به سبک ا یممفاهطرح این مجموعه 

رج ب ی یلهاست و بوس آن چهارگوش ینقشه  .داردفرانسه غلبه  یمیقد یدژها

 یساختمان مرکز قرار گرفته. یشترب یدکأخود مورد ت مدور در چهارگوش یها

 آن چهار باغ یدر چهار گوشه است و  یونانی یبصل یآن بر اساس نقشه 

  شده است. یهتعب

 Mannerism              منریزم

منریسم بین مکتب رنسانس و باروک شود که پس از پایان رنسانس متعالی شکل گرفت.  ای اطالق می به دوره گری منریسم یا شیوه

 یوهش یکاز  یعیطب یرغ یا یافراط یرویپ یدر معن یشتربواژه  ینا گرفته شده است.  اطوار معنای به یتالیاییاز واژه ا یسممَنِر .بود

 ییتکرار عادت وار نمونه ها و راه و رسم ها یتالیاا یمراحل هنر قرن شانزدهم در بخش مرکز ینرود. به واقع آخرمیمشخص به کار 

 .یردگ یدر بر م را قرن شانزدهم یانتا پا م2015 ینب یمحدوده زمان یکدوره  ینا. تر ابداع شده بودند یشکه پ

 منریزمنقاشی  نمونه آثار 

  Copy after lost original, Michelangelo La batalla 
  de Cascina, made by Bastiano da Sangallo 

 

 

Jacopo Pontormo, Entombment, 1528; Santa Felicità, 
Florence 

 

In Parmigianino's Madonna 
with the Long Neck (1534-
40), Mannerism makes itself 
known by elongated 
proportions, highly stylized 
poses, and lack of clear 
perspective. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jacopo_Pontormo_004.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Parmigianino_-_Madonna_dal_collo_lungo_-_Google_Art_Project.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:La_batalla_de_Cascina_-_Sangallo.jpg
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 Andrea Palladio (30 November 1508 – 19 August 1580)آندره پاالدیو                   

برامانته ارزیابی کرد. او در سال  که می توان تاثیر کارهای او را همتراز با دوناتو م 27بزرگترین معمار قرن 

بسیاری از کاخ های این شهر، بنای شهرداری و  م در پادووا بدنیا آمد و در شهر ویچنزا آموزش دید و 1107

باقی مانده است که  معروف با نام چهار کتاب در باب معماری کتاب تئاتر شهر را طراحی نمود . از او یک

 شهرت پاالدیو، عمدتاً. فرانسوی و انگلیسی به کتاب مقدس تبدیل شد برای معماران نئوکالسیک

طراحی و اجرا نمود. از این میان نوزده ویال تا به امروز پابرجا  متعددی است که در ونیز به سبب ویالهای

 طبقه بندی می کنند. اندیشه های وی را تحت عنوان سبک منریسماست. اکثر مورخین کارها و  مانده

 Villa Capra "La Rotonda "م              2077ویال روتوندا )کاپرا(/ پاالدیو/ ویچنزا/ 

با عنوان  ایچنتزو یکیدر نزد یالییو یو،کار پاالد یرگذارترینو تاث ینمهم تر

 معروف است. روتوندا یالبه و یمعمار یکتاب ها یتمام است که در کاپِرا یالو

شکل  یوپاالد شکل گرفته است. یکآن بر اساس معابد کالس یطراح یاصل یدها

مهم و  ییراتبنا با تغ ینا یکره مرکز یمن یدگنبد معبد پانتئون را در گن

به  یشدارد و کماب مربع شکل یقالب ییالقیخانه  ین. انمود یاءمعنادار اح

از اطراف چهارگانه اش  یکهر  در یونیکبه سبک  یشکل مکعب با رواق

دارد. به  یاضیر یدر نسبت ها یشهبنا ر ینا یشده است. تناسبات معمار یطراح

 دارد. یونانی یقیموس یدر گام ها یشهر یوپاالد یبنا یفضاها یتناسبات حاکم بر شکل ها و اندازه هاق ثابت شده است که یتحق

  متفاوت داشت. یدیو از هر رواق د یستکرد و به اطراف نگر سکو استفاده یکعنوان ه توان ب یها م از رواق یکاز هر

    

نه  ،نسبت ها یبرا یقدق یهر اتاق متناسب با فرمول رود. یبه شمار م یکاله فرنگ یگونه ااین ویال 

 یالو یا یرهدا یطاق زدن فضا داشت. یکسان یساختمان وابستگ یتاتاق ها که با کل یرتنها با سا

گنبد  یراز رفت یخانه بکار م یاقتباس از معبد برا یبود که برا یاز جسارات یشترگنبد ب یکروتوندا با 

 کننده بهشت بود. یشد و تداع یمربوط م یساکل یبه معمار یشهدر دوران رنسانس هم
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         Church of San Giorgio Maggiore ونیز/ م  2077/کلیسای سان جورجو ماجوره

بنا بر عهده آندره پاالدیو بود. دستاورد او در این بنا منجر به حل مسئله ای شد  طراحی این

عمده مشکل . استان به این سو گرفتار کرده بودباسیلیکاها را از زمان روم ب که معماران

ایجاد شکلی نامناسب بر اثر سنتوری بلند وب علیرغم طرحی خ معماران در ارائه

راهروهای جانبی شبستان بود. کلیت کار پاالدیو، پوسته  مرکزی و بام های شیبدار

پاالدیو توانست  کاذب در نما قرار گرفته است. ای بیش نیست و بصورت یک پوشش

با های توکار و دیگری کوتاه و پهن  با تلفیق دو رواق؛ یکی بلند و باریک با ستون

مدت ها منبع الهام معماران  که برای چند ستون نما به یک راه حل قطعی دست یابد

 بود.

   

استفاده شده است. این ترفند باعث  کرنتیدر سراسر فضای داخلی، از ستون های توکار  

 .تا فضای داخلی جلوه ای ویژه داشته و یادآور معماری روم باستان گردداست  شده
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Renaissance architecture is the architecture of the period between the early 
15th and early 17th centuries in different regions of Europe, demonstrating a conscious 
revival and development of certain elements of ancient Greek and Roman thought and 
material culture. Stylistically, Renaissance architecture followed Gothic architecture and was 
succeeded by Baroque architecture. Developed first in Florence, with Filippo Brunelleschi as 
one of its innovators,the Renaissance style quickly spread to other Italian cities.The style 
was carried to France, Germany, England, Russia and other parts of Europe at different 
dates and with varying degrees of impact. 

Renaissance style places emphasis on symmetry, proportion, geometry and the regularity of 
parts as they are demonstrated in the architecture of classical antiquity and in particular 
ancient Roman architecture, of which many examples remained. Orderly arrangements of 
columns, pilasters and lintels, as well as the use of semicircular arches, hemispherical 
domes, niches and aedicules replaced the more complex proportional systems and irregular 
profiles of medieval buildings. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:StPetersDomePD.jpg
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 جدول خالصه آثار و شاخصه های معماری رنسانس

 رنسانس آغازین

 م(2055-2155)

خاندان  یتهنر روم باستان بودند، با حما یرکه همواره تحت تاث یتالیاییهنرمندان ا. از فلورانس آغاز شد

 کردند یارا دوباره اح یهنر روم یککالس یای،سجا "یچیمد"

 رنسانس میانه 

 م( 2055-2055)

 ویژگی اثر نام معمار

 نقطه آغازین معماری رنسانس گنبد کلیسای فلورانس فیلیپو برونلسکی

بر  یمتک یرهدا یمن یرشته قوس ها یکبنا  ینا یادیعنصر بن بیمارستان کودکان سر راهی

 یکبار یستون ها

 است. شکل و سه طبقه یلطرح بنا مکعب مستط نمازخانه پاتزی

 یداخل یارائه جلوه متمرکز به فضا یبرا یتالش برونلسک کلیسای سن اسپریتو

 چون پانتئون است. ییبناها یرتحت تاث گنبد

 اساس پیمون خاصی طرح ریزی شده است.که پالن کلیسا بر  کلیسای سن لورنزو

 یدل یاسانتا مار یسایکل

 یآنجل

بر فراز آن  یمتراکم در مرکز با گنبد یهشت ضلع یکشامل 

 است.

نمای ساختمان به سه بخش متناسب با طبقات آن تقسیم  قصر روچالی لئون آلبرتی

 شده است
المان ها و مفاهیم به کار رفته در  در طرح نمای این کلیسا از نووال یاسانتا مار یسایکل

نمای بناهای رومی استفاده کرد. نمای ساختمان به سه بخش 

 تقسیم شده است

طرح کلیسا بر اساس تلفیق نمای معبد دورستونی با طاق  کلیسای سن آندرئا

 نصرت رومی

 یو سنتور یشکست تقارن در بخش فوقان یلآن بدل ینما کلیسای سن فرانچسکو 

 جالب توجه است.
کهن و قلعه مانند  یفلورانس یکننده کاخ ها یطرح تداع ینا کاخ مدیچی میکلوتسو

 باشد یم
 رنسانس پیشرفته

 ق(2755-2055) 

گرفت که  یمتصم یتعادل در طرح کل یجادا یآنژ برا یکلم بازسازی تپه کاپیتول میکالنژ

هماهنگ باشد وآن  یگرد یبا ساختمان ها یدساختمان جد

 درجه باشد. 70 یۀزاو یهم دارا
مقایسه طرح ساخته شده با طرح برامانته نشان می دهد که  کلیسای سن پیتر

نقشه فضای داخلی ساختمان برامانته تا حدود زیاد، صورت 

 واقع پذیرفته است

 یدراز و افق یفضا یکیمتضاد بوجود آورد  یاو دو فضا دهلیز کتابخانه اورنتسو

 .یزدهل یعمود یفضا یگریکتابخانه و د

 یاز بناها یطرح ساده شده ا یِتّو یتِمپ یسایکل یمعمار کلیسای تمپیه تو برامانته

 روم باستان است  یو مقبره ها یادمانی

کلیسای جدید را به شکل صلیبی با چهار بازوی مساوی  کلیسای سن پیتر

 طراحی کرد. 

دال  یاسانتا مار یسایکل

 یونهکونسوال تس

 مربع است با محل تقاطع گاه گنبد دار یک یساکل ینپالن ا

دله  یاسانتامار یسایکل داسانگلو یانوجول

 یکارچر

 ینساخته شده است. در ا یونانی یبپالن صل یک یاز رو

 کوتاه هستند یسابازوهاکل

مدور در  یبرج ها ی یلهآن چهارگوش است و بوس ینقشه  کاخ شامبور

 یدچهارگوش خود مورد تاک

 کمال مطلوب معماران رنسانس ویال کاپرا)روتوندا( آندره پاالدیو

 حل مسئله کلیساهای باسیلیکایی کلیسای سان جورجو ماجوره
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  art &Baroque architecture              فصل شانزدهم   هنر و معماری باروک

(از زبان Baroqueباروک )اشاره دارد. کلمه  2005تا  2755 یسال ها یهنر اروپا در حوال یجاست که به سبک را یباروک واژه ا

 1750است. از سال  غلطان یدمروار یو به معنا یجواهر ساز یبه معنا یدر زبان فنشد که  وارد زبان واژگان فرانسه یاییاسپان

 یقرن هجدهم رواج داشت و به طور کل یلاز اواخر قرن شانزدهم تا تا اوا ینالت یکایدر اروپا  و آمر هنریو  یادب یانجر یکلمه برا ینم ا

 شود. یاطالق م یجرا یرو غ یککالس یرغ یزبه هر چ

 در. شد شناخته می.. . و کار پرریزه شکوهمند، نظیر عناوینی با 23 سده در در اما بود قاعده بی معنی به باروک 27 سده در

 معماری درخدمت و نقاشی پیکرتراشی دوران این در. شود می داده احساس به تقدم حق کالسیک ضوابط با مقابله برای باروک

واژگان  .شود می نمایانده هنرمند حواس به بنا چیز همه و شود نمی رعایت تناسب قواعد درآن که هنری است باروک .آیند می در

 بدن، شکل اعضای مستقیم، تحرک خطوط از شده، پرهیز اغراق های سرزندگی، تجمل، شکلمرتبط با هنر باروک عبارتند از: 

 قرینگی، وری، نامتوازن، بی فریبی، هنرزیاده نمایی، چشم گذری، واقع کننده، زود پرواز های مورب، شکل آزاد، پویایی های

 .است کالسیک سکون مقابل نقطه که جنبش نما، هنر ژرف تاثیرات

 قالب در و ساختند خوش اما پیچیده اجزا باروک هنر در .است دینی تجدد ضد جنبش باروک .است دیداری ازهرچیزی بیش باروک

 .شوند می ترکیب هم با پیچیده و واحد کل یک

 ضد نهضت سبب به پاپ دستگاه اما .درآمد اسپانیا بزرگ های خاندان تابعیت ودر شد تجزیه سیاسی لحاظ به ایتالیا هفدهم، ی سده در

 بدل هنرها تحول کانون به نو از باروک عصر در ایتالیا سان بدین .داد قرار وسیع حمایت مورد را وهنرها گرفت قوت دوباره دینی اصالح

 .درآورد وتوهمی تجملی شناسی زیبایی نوعی خدمت به را رنسانس دستاوردهای ایتالیا باروک. شد

آغاز شده بود، تغییراتی بنیادین در تفکر  م 11کشف دوباره جهان و انسان که از قرن  اروپا شاهد حوادث بسیاری بود. 18و  15در قرن 

کشف تلسکوپ توسط گالیله و تاکید کپلر بر مدارات بیضوی اجرام آسمانی خود موید  انسان نسبت به دین و جامعه خود پدید آورده بود .

ان ضد اصالحات باروک با جری عی و سیاسی می توان بیان نمود کههای تغییر یافته جهان جدید بود. از نظر مباحث اجتما واقعیت

باروک در شهر  و حضور سیاسی آن پیوند تنگاتنگی دارد. کید دوباره بر ارزش ها کالسیک کاتولیک رمأدینی و در نتیجه ت

 . در مقابله با پروتستانیسم شکوفا شد مد و در کشورهای کاتولیکآرم پدید 

 معماری باروک

گرفتن از  یهباروک با ما .دارد یخاص یاییپو باروک یمعمار از اروپا را شامل شد. یوبخش بزرگ شروع شد یتالیااز اباروک  یمعمار

و  عناصر مختلف یاندر م ینیحفظ تعادل و وحدت آفربارز هنر باروک  یها یژگیاز و .یدرا برچ ییگرا یوهبساط ش ییانسان گرا

بنا را با  یشینپ یو نما یفرع یکند و فضاها یهرا در مرکز تعب یکل ییفضاوک آن بود که بار یمعمار یگوناگون است. هدف اصل

باروک خطوط  ین معمارخدمت آن بگمارد. نشا ررا د یازیهنرها چون محسمه  یگرموزون برپا دارد، و د یو ضرب آن منظم سازد

درمقابله با هنر و معماری باروک  دارد. یتاهم یارسبک باروک بس یدر معمار یظاهر یو نما یناتکج و ناموزون است. تزئ ی،منحن

 یستاا یکه رنسانس را سبک ی، در صورتیاستپو یباروک سبک یبطور کلحق تقدم را از عقل گرفت وبه احساس داد. یکضوابط کالس

  است. ییگرا یککه نقطه مقابل سکون کالس استاز حرکت و جنبش  یروح یدارا یسبک هنر ین. ادانسته اند
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. توجه به میدان به عنوان فضایی برای جمعیت زیادی بود که فضاهای داخلی نهاد ها نام عصر تک میدا ندوره باروک را شاید بتوان 

ها و جاده های عریض  باروک  عصر بینهایت است و احساس ذهنی بی انتهایی در باغ .موجود گنجایش کافی برای آنها را نداشتند

میسر  بواسطه پرسپکتیواین احساس ذهنی بینهایت که )مانند آنچه در ورسای  دیده می شود(.  هستند ایتگر به بینه هدایت

 به نمایش گذاشته شد. منظر سازان قرن هفدهمی فرانسویتوسط معماران و  می شد

 یزها ن توان فرار از سنت یباروک را م ینمود. معمار یانب یسممَنرِ یاییرنسانس و پو یاز تجربه فضا یقیباروک راتلف یتوان معمار یم

 دهد تا: یکه به معماران امکان م یدانست.فرار

 کند. یرا تحمل نم یبسازند که بار ی، چه درون و چه برون آن، ستوندر هر نقطه از ساختمان -

 از حجم بنا نباشد. یخاص یعنصر ساختمان یچه یانگربگذارند که نما یشرا به نما یخطوط و سطوح -

 

 2770برمینی -: کلیسای سان کارلو راستتصویر سمت 

 رامبراند -: تابلوی فاوست چپ تصویر سمت

 

 

استفاده از  میالدی( با 20احساس حرکت در معماری )در قرن 

 گردید. های رامبراند وجود داشت ایجاد همچنانکه در نقاشی روشن در نما -دیوار موجی شکل و ایجاد سایه

 باروک ایتالیا

تلفیقی از تجربه فضای توان معماری باروک را  شکل گرفت. از این رو می ادامه منطقی شیوه منریسم در ایتالیاهنر باروک در 

یساها بود. ساختار کلبیان نمود. مهمترین تغییرات به وجود آمده در  رنسانس و پویایی منریسم

با هیئتی حیرت انگیز در باروک تری نشان داد. مکسخت گیری  کلیسا در برخورد با هنرمند

معماری باروک رومی نمایانگر یک آرمان مذهبی و  کلیساهای کاتولیک رم خود را نمایان ساخت.

 سیاسی است و نماینده آن کلیسای سن پیتر در رم است.

 ینیوال و دالپورتاجاکوموداوم / 2000کلیسای ایل جزو کلیسای عیسی/  

نمونه سنتوری  .بود توجه مورد سال بعد  15تا باروک اهایکلیس برای مدلی بعنوان کلیسا این نمای

عظمتی نقشه ساختمان کلیسا گسترش پر .این کلیسا در آثار آلبرتی و پاالدیو دیده شده است

کرد  یطبقه همکف را طراح ینقشه  "ینیوالجاکوموداو" است از طرح آلبرتی برای کلیساس سن آندرئا.

  آن را برعهده گرفت. ینما یلتکم یتالپورتا مسئولدبه نام  یگریمعمار د از آن بعد و
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 تکمیل کلیسای سن پیترو 

 الحاقات و اصالحات مادرنو و برنینی

 یا پیتر سنت کلیسای میدان  به توان می باروک دوران های طرح مهمترین از

 سه از متشکل است میدان این. کرد اشاره ( 2707 برنینی) ابلیکا میدان

 کلیسای و شکل مستطیل میدان شکل، بیضی میدان معماری: عامل

 باز آغوش از ای استعاره میدان شده گشوده بازوی دو. است پیتر سنت

  است. مومنان پذیرش برای کلیسا

 بودند کرده طراحی و برامانته میکالنژ که طوری آن مرکز در متراکم پالن 

 داده کارلومادرنو به آن محوطه مقابل میدان بازسازی طرح و نشد پذیرفته

 به ای نقطه تقارن از را نقشه و افزود صحن به را بلوک سه مادرنو .شد

 به نوبت سپس .نشد کامل مرگش با او طرح ولی کرد تبدیل محوری تقارن

 طراحی او .شد سپرده باروک بزرگ هنرمند عنوانه ب م( 2707برنینی ) جووانی

 ای ذوزنقه بال دو با را وکلیسا گرفت برعهده را کلیسا مقابل عظیم میدان

 خیمه بنا، این گنبد زیر در .کرد متصل روبرو شکل بیضی میدان به همگرا

برنینی مجبور  .کرد تعبیه را است، مارپیچی های ستون دارای که را مقدس ی

بود طرح خود را بر چند المان از پیش تعیین شده در محوطه منطبق 

ه از مصر آورده شده بود عنصر عبارتند از: ستون یادبودی ک نماید. این دو

 و فواره ای که مادرنو طراحی کرده بود.
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در تعیین محور طولی برنینی از این عناصر 

. در طرح میدان بیضی شکل استفاده نمود

میدان شامل دو ضلع نیم دایره ای  او محوطه

 ستون استوار 0رودر رو هر یک به ضخامت 

پیوسته با ستون های توسکانی  بر پیشانی،

شکل بیضی میدان بر تک ستون بود. 

عنوان کانون  هرمی )ابلیسک( مرکزی به

و دو فواره عظیم در چپ  آن مبتنی است

دو  آن واقع شده اند.این مجموعه با و راست

بازو که دو سوی فضای ذوزنقه شکلی را 

احاطه کرده اند، به نمای کلیسا متصل می 

 د.شون
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 م/ برنینی2777پلکان راهنما واتیکان/ رم 

 ها وستون جانبی دیوارهای های فاصله از کنیم حرکت باال طرف به پله پایین طرف از وقتی که است صورت بدین پلکان این طرح

  .است داده روحانی حالت آن به پاگرد انتهای در نورگیر دادن قرار .شود می کاسته همگرا بصورت

 یعیطب یلبا تما ی. ویدنما یجادا یویپرسپکت یدتر کرده است تا د یکباال رونده را در بخش باال بار یراهرو ینیطرح برن یندر ا

، راه ودنآساان نم یپلکان قرار داد و برا یو درخشان در انتها( بازشو  ) یعیمنبع نور طب یک،  ییبه روشنا یکیانسان به حرکت از تار

  .دهد یرا به باال روندگان م یبه استراحتگاه یدنرس یدکرد که نو ینیب یشروشن پ یپاگردها

.  

 / برنینی2700کوئیرنال/ رم/  آندریال سنت کلیسای

 هماهنگ ظریف وعناصر بنا، منحنی این در .وسیع حال ودرعین وار تندیس است بنایی

  .آورد می پدید درناطر را نشاط موجی

 

 

                  م/ برومینی 2702/ فونتانه/ رمکلیسای سن کارلو آله کواترو 

 San Carlo alle Quattro fontane  

 " درکلیسای  "برومینی" .است کارلو سان کلیسای ساختمان از مهمترین کلیساهای باروک

 این. آورد می بوجود را حرکت احساس شکل، موجی ازدیوار استفاده با "  کارلو سان

این . است "رامبراند " های نقاشی روشن – سایه تاثیر مانند سایه و نور با بازی و حرکت احساس

 کار به معماری های ویژگی از یکی عنوان به نیز آلتو آلوار توسط ها بعد معماری در حرکت

 برج یک به مزین باریکی بلوک یا دهانه دوم نمای که: است دونما دارای بنا این .شد گرفته

 .نگرد می تقاطع یک به خیابان انحنای از تبعیت و به گیرد می فاصله اصلی نمای از کوچک
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  باشد.

و رو به باال  یچیمارپ یآن حرکت سطوحو در  وار است یستند یقاًعم یساکل ینما

را با درون آن  یساکل یرونیپوسته بمعمارانه،  یحرکت به گونه ا ین. اشود یمشاهده م

 رنسانس و با نقشه متمرکز یمعمار یدرحال وهوا یساکل یداخل ی. فضاهمسو نموده است

بنا، از فُرم  یعناصر داخل یداریو ناپا یاییحرکت پو یدتشد یبراشده است.  یطراح

خود را در  یباز یبه صورت یاییپو ین. ابه وفور استفاده شده است یالو س یمنحن یها

شده اندکه  یچنان طراح یکُرَنت یسرستون هادهد.  ینشان م یساکل یستون ها

 یربه ز یگرسرستون د یها یوطومار یرونسرستون به باال و ب یک یها یطومار

  ودرون برگشته اند

 از است ترکیبی کلیسای سن کارلو پالن.

اصلی  محور .بیضی یک و یونانی صلیب

طرح  .است واقع ومحراب ورودی میان در کلیسا

 یضیدارد. شکل بنا بر ب یخاص ینامیسمبنا د

 یمبتن یکدیگرمتقاطع و متداخل در  یها

 است.

  

 

 /  برومینی2701/ رم/ ا الپینزه )سن ایوو(کلیسای سن ایوو 

 ای واستوانه محدب ساختمان .است برده بکار محدب های شکل برابر در را مقعر های شکل نمازخانه این بیرونی نمای در برومینی

 آن اضالع که استپر و مرکز گرا  شش ی ستاره بصورت آن ی نقشه .دارد تکیه برآن گنبد پایینی اجزای که شده طراحی شکلی

 .است کرده پیدا انحنا

بر خالف گنبد های این کلیسا  گنبد

؛ واحد مجزایی نیست که بر فراز رنسانسی

پایه های نگهدارنده نهاده شده باشد بلکه 

از  جز طبیعی و الینفک دیوارها است.

در یسا مهمترین شاخصه های نمای این کل

 کنار هم قرار گرفتن اشکال محدب و مقعر

 است.
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 م/ گوارینو گوارینی2735نمازخانه کفن مقدس/ تورینو/ 

طرح نمازخانه کفن مقدس توسط کشیشی از اهالی مودنا به نام 

در شهر تورینو ساخته شد. طرح این کلیسا علی  گوارینو گوارینی

وتیک به کامالً شعاع سان گرغم دارا بودن عناصر تزئینی باروک، 

. آنچه طرح این نمازخانه را از سایر بناها متمایز می نظر می رسد

ساقه گنبد  یقوس هاآن است.  گنبد حیرت انگیزگرداند، طرح 

را به هم  یهستند که فواصل خال یشکسته ا یقوس ها ینگهدارنده 

 ییقوس ها ینگنبد از چن یبکنند. در واقع کل ترک یمتصل م

قرار گرفته اند و شبکه  یاندر م یک یششده است که با آرا ساخته

 است. ت تأثیر مسجد جامع قرطبه در اسپانیاقوس های این کلیسا تحطرح . دهند یم یلتشک یا

  

 

 

 

 

 

 م/ گوارینی2731کارینیانو/ تورینو/  کاخ

 راست نمای ،بیرون به انحنا یک: آن نمای ویژگی .شده طراحی گوارینوگوارینی توسط و ایتالیااست باروک این کاخ از ساختمانهای

 .است توجه قابل خود نوع در و شکسته را
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 باروک انگلستان و فرانسه 

 یم یمکتب جداگانه تلق یکآن را  یدانند وبرخ یم یشرفتهرنسانس پ یاز مورخان آن را ادامه  یبرخ

را کنار نهادند و از  یکسنت گوت یایکه در فرانسه به سبک باروک ساخته شد بقا ییبناها ینکنند. نخست

باروک فرانسه  یواقع ینده. نمایداستفاده کردند که موجب تولد باروک در فرانسه گرد یتالیاا یسبک هنر

 است. یکاخ ورسا

 

 م/ ژان لومرسیه2709کلیسای سوربن/ 

که توسط ژان لومرسیه طراحی شد. از ویژگی های این از نخستین نمونه های سبک باروک در فرانسه 

  آن است. فضای داخلی مواجکلییسا 

 

 م/ کلود پرو، لوئی لوور و شارل لوبرون2770جبهه شرقی لوور/ پاریس/ 

 ساخته فرانسه در دوران این در که هستند مهمی های نمونه از ورسای کاخ و لوور موزه مانند بناهایی

 های نمونه این ویژگی مهمترین ایتالیایی، باروک آور تخیل و پرهیجان های ویژگی با خط راست سازمان تلفیق. اند شده

. ندارد سرآمدی و قرینه مطلق، قدرت و حکومت از نمادی عنوان به ورسای کاخ: گاردنر هلن گفته به .هستند فرانسوی باروک

 هرگونه که کند می بیان دکارت ریاضی فلسفه پایه بر را منطقی اعتقاد این روزگار، آن اصطالحات ماندگارترین با حال، همان در کاخ، این

 باشد. ماده بر عقل تحمیل حاصل باید عملی هر و یافته انتظام باید دانشی یا شناخت

 

شاهزادگان دوره باروک در صدد آن بودند که بتوانند نام آنها را در  باروک فرانسه معماری در حوزه غیر دینی ظاهر شد.در دوره 

و به  یرنسانس متعال یلسکو با معمار یر یپ)م در محله قدیمی پاریس بنای لوور 2007پی یر لسکو در سال تاریخ زنده نگهدارد. 

در زمان . را پی ریخت (.رنسانس دارد یماربه مع یلوور شباهت خاص کاخ روست که طرح ینبرامانته آشنا بود، و از ا یخصوص کارها

بخش جنوب به پایان رسید. این بخش امروزه به عنوان  تحت سرپرستی لسکو موجود بخش کوچکی از لوور، ساخت فرانسوا اول
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 ینبنا شدند. از ا م 20لویی دوازدهم و لویی چهاردهم در قرنشود. مهمترین بخش های الحاقی به مجموعه توسط  شناخته می غربی

خاص خود را دارد.. جبهه  یوهدر کاخ لوور هر طبقه بنا شآن افزودند.  یهاول یبه بنا ییبخش ها یشاهان فرانسو یتمام یباًتقر یختار

 یکعناصر کالس یقاز تلف یلوور و شارل لوبرمن است و نمونه درخشان ییکلود پرو، لو یانم یهمکار یجهلوور نت یشرق

 رود. یبه شمار م یدفرمول جد یکبر اساس  الیایییتو ا یفرانسو

 

متصل به  یستون ها در طبقه دوماست.  روم باستان یدر معمار یتاق بند ی یوهاز ش یطبقه همکف بازتاب یتاق بند یفرد

دو گانه  یشده اند. با استفاده از ستون ها یطراح یرنسانس متعال یاز کاخ ها یبا الگوبردار یو مثلث یقوس یها یبدنه و سنتور

 یبناها یوهبه ش ییها یسبازشو هستند و با تند یفضاها یرتحت تاث یقاًعم یوارهاد شده است. یدکأاجزاء ت ینبر ا یطرف هر تورفتگ

 اند. شده ینتزئ یتالیاییا

را به فرانسه فراخواند  ینیبرن چهاردهم ییشکل گرفت. لو یفرانسو  - یتالیاییا یهمفکر یکلوور در  یشرق یطرح نما یاز طرف

و ناسازگار با ذوق  یرعملیکه غ ینبه بهانه ا ینیبرن یها طرحباشد.  یرسان معماران فرانسو یاریلوور  یشرق ینما یتا در طراح

 .رد شدندبودند  یفرانسو
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 مجموعه ورسای

لویی شانزدهم در شاهکار دوران پادشاهی  ،آردون مانسار و آندره لو نوتر، ژول رلویی لوومجموعه کاخ های ورسای به طراحی 

کالسیک  داشتن عمارات و باغ هایی که بازتاب توجه به توازن هندسی است، اثری است. در نگاه نخست این بنا به خاطر نقشه و فرانسه

تزئین کاخ شد، آنرا با عناصر و تزئینات  ورتوسط لویی شانزدهم مام 2700شارل لو برون که در سال می نماید. با این همه 

 باروک غنا بخشید.

 

بنای کوشک . در اصل شکارگاه لویی سیزدهم بودسایت ورسای، 

بود. در دو سوی ساختمان مرکزی، دو  آجری با نمایی سنگی ساختمانی

توسط راهروی مستقلی بهم متصل می  ساختمان کوچکتر قرار داشت که

اسکان  انزدهم نیاز به فضاهای خدماتی ودر زمان لویی ششدند. 

. درباریان باعث گردید تا شاه در توسعه بناهای ورسای بکوشد

و تنها نمای شرقی آن  جهت گسترش یافت ساختمان قدیمی در سه

. در گرفت، حفظ کردند را که در مقابل صحن ورودی سایت قرار می

و ساختمان عظیم مرکزی کنونی را  مقابل کاخ را گسترش داد ساختمان های دو جناح صحن رلویی لوو 1571و  1551سال های 
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ورسای  م، کاخ و سایت 1587. در حدود سال برون نیز، طرح داخلی کاخ را به طور کامل تغییر داد شارل لوبنا نهاد. در همین زمان، 

  .جدید ورسای را تهیه نماید است تا طرح تو سعهاز ژول آردوئن مانسار خوتوسعه یافت. در این زمان، شاه  مجدداً

 

عمارت در طرفین آن. اگرچه نمای کاخ،  . یک عمارت در وسط و دو، قرار گرفته استطرح کاخ در قالب سه عمارت مستطیل شکل

تنوعی ایجاد نمایند. به بهره گیری از تندیس ها و گلدان ها و نقوش توانستند  ساختاری تکرار شونده و یکنواخت دارد اما معماران با

 یفیبا رد یکند. در عمارت مرکز یرا القا م یبزرگ یساختمان فرم نعل اسب یّتکل کاخ نیز توجه زیادی شده است. تزئینات داخلی

 یفیو ردآنها  یبرآمده بر رو یسنتور یکو  یونیک یاز ستون ها

داده  قرار یدکأرا مورد ت یطبقه اصل یانهم یها بر فراز سنتور یستنداز 

 یانیم یبرآمدگ یندر طرف یمشابه دو برآمدگ ینیتزئ یبا فرم ها اند و

 نموده اند. یجادا

هندسه سایت بر اساس سه خیابان اصلی بنا شده است که محور آنها در 

نهایت به اتاق خواب شاه در وسط ساختمان قدیمی که از زمان لویی 

 20مجموعه، مانده، ختم می شود. مساحت فضای سبز  رجایسیزدهم ب

 فواره اعالم شده است. 520حوض و  10کیلومترمربع با 

 

 یادیز یتکاخ اهم یداخل یفضا ینباروک فرانسه به تزئ یدر معمار

 خورد.  یبه چشم م یبخوب یامر در ورسا ینداده شده و ا
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 م/ کریستوفر رن2025کلیسای سنت پل/ لندن/ 

و دو برج در  یگنبد مرکز یکباروک از  یساهایکل یشترپُال به مانند ب ینتس یسایکل

الهام گرفته  یمعابد روم ینما آن از یاصل یورود یشده و کادربند یلآن تشک ینطرف

در باروک دانستن  یحت یدشا یمکن ینظر م یساکل های یکار یزهکه به ر یاست. هنگام

 یهاز نگاره ها و نقش ما ینشان یچهبه کاررفته  یناتتزئ . دریمشو یدآن دچار ترد

 یمدل ها یناز بهتر یقاًدق یسا. همه نقوش کلشود ینم یدهد یبو غر یبعج یها

تحت تاثیر کارها و اندیشه  کریستوفر رن شدیداً .اند یرفتهپذ یتالیاییا رنسانس

را ندیده بود اما در تقسیم بندی  بود و با اینکه هرگز رم های پاالدیو و بورومینی

 . تی از معماری باروک پیروی کرده اسنماسازساختمان و 

 توسط که است باروک عصر در انگلستان بناهای ترین شاخص پل از تنکلیسای س

 ای شالوده که دارد اندکی بندی مفصل چنان آن گنبد .شد طراحی ریستوفررنک

 شده یکی دیگری بنای با که است بنایی همانند گنبد این .سازد می ضروری را ای استوانه

ی این کلیسا ترکیبی  نقشه .است صوری صرفاً آن وکارکرد قدرت از ذهنی تصور یک تا است نماد یک بیشتر آن گنبد .باشد

 گوتیک کلیساهای کر سرایندگان استقرار ومحل سنتی شبستان با رنسانس ی دوره( یونانی صلیب) متقاطع است از پالن

 شده است.  تا حدی از نمای شرقی لوور اقتباساست و حرکتی را نشان نمی دهد و  فاقد انحنا. نمای این کلیسا انگلستان

 

 یاسیو س یآرمان مذهب یک یانگرنما یباروک رومگفت که:  یدبا یسیو باروک انگل یو باروک فرانسو یباروک روم یسهبا مقا یاندر پا

 یو اجتماع یآرمان شهر یک یندةنما یسیباروک انگلو  یاسیآرمان س یک یندهصرفاً نما یباروک فرانسوکه  یاست در حال

 .است

 معماری منظر باروک

منظر همراه  یمفهوم فضا و رواج نقاش یندوره باروک با درک نو است. ترکیبی از هنر درباری و مذهبیمعماری منظر در عصر باروک 

 بود.

 شاخصه های منظر باروک

 .(حالی که رنسانس فقط ایستا و حرکت افقی و عمودیدر )در باروک نمود می یابد  حرکت و پویایی -

 ترکیب می شد. محیط فیزیکی طبیعت با مونومان های باستانیدر نقاشی های منظر این دوره،  -

 بود. نگاه نوستالژیک به طبیعتمنظر زمینه ای برای  -
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 که جایگزین فضاهایی با پرسپکتیو مرکزی و محدود دوره رنسانس شد. پرسپکتیو های با نقطه گریز در بینهایتتوجه به  -

 شکل گرفتند. پارک ها-ویال در این دوره  -

 پارک ها بازتاب یافته است. -را ارائه می دهد که نمود آن در ویالترکیبی از فضاهای متضاد ایستا و پویا آثار این دوره  -

 تهیه شد. ه های توپوگرافی و کاداسترنخستین مدارک به صورت نقشدر دوره باروک  -

 بود. منظر به عنوان پس زمینه نقاشی هادر نقاشی های این دوره،  -

 در آمد. مفهوم فضای بی نهایت به خدمت خالقیت هنرمنداندر دوره باروک،  -

 پارک معروف بودند. –ویال ها در مناطق ییالقی خارج از شهر رواج  پیدا کردند و به ویال  -

 های ویال پارک: نمونه 

صحنه آرایی در این ویال حول  .ساخته شده الپورتا ،مادرنا و فونتانا: این ویال  در نزدیکی شهر رم توسط ،(ویال آلدو براندینی2

 یفضاهااست. در این ویال یک محور اصلی سازمان یافته است و منظر طبیعی به طور هماهنگی با منظر معماری در آن ترکیب شده

 کند. یناقص جلوه م یگریدر کنار هم قرار گرفته اند که هر کدام بدون د یمتضاد به نحو

 

باغ به صورت شده و  معماری با محیط طبیعی ترکیبساخته شده و  لورانس: این ویال در نزدیکی شهر شهر ف(ویال گامبریا1

 تجلی کرده است. یک صحنه تئاتر

خود رسیده و باغ به صورت یک صحنه تئاتر متجلی  را به حد کمال نمایشی دوره باروکفضای : دراین ویال (ویال گارزونی9 

 شده  است.

 منطر در فرانسه

 برده شد . از ایتالیا به فرانسه، عناصر  و المان های سبک باغ سازی در اوائل قرن شانزده میالدی -

 بلند پوشیده شده بود به سبک باغ های ایتالیایی طراحی نمودند.آنها  حیاط قصرهای تزیینی بزرگ خود را که به وسیله دیوارهای  -

 آنها در قسمتی از قصر که در تابستان استفاده می کردند، زیباترین باغچه ها را احداث نمودند. -

 درختان و درختچه ها را به اشکال مختلف هرس می کردند. -

کرده و راه های شنی احداث می کردند و اگر  ل کاری و چمن کاریبر سطوح افقی عظیم با اشکال هندسی بسیار پیچیده گآنها  -

 می گفتند."پارتر  "باغچه هابه این  کهباغ های آنها از بلندی نظاره می شد، باشکوه تر و عظیم تر به نظر می رسید 

 استفاده از پارتر در طی قرن شانزدهم توسعه و در قرن هفدهم به اوج رسید. -

 رواج پیدا کرد. ، کم و بیش وسیع با اشکال هندسی با اندازه های بزرگو مستطیله های مربع گلکاری به شکل باغچ -

 های سبز و طویل و نرده های چوبی کناری ایجاد شدند. راهروها به صورت سرپوش -

این خطوط خطوط طرح را منظم و هندسی )مربع، مستطیل و زاویه دار( در نظر می گرفتند اما به تدریج در آغاز طراحان  -

 انحنا یافته و گیاهان متناسب با آن انتخاب شد.

اشکال هندسی در طراحی گلکاری، چمنکاری، راهروهای شنی، شمشادهای پاکوتاه، در تنظیم اشکال هندسی به کار  -

 گرفته شد.

 ف باغ و خیابانها.استفاده از مجسمه، گلدانهای سنگی، )که باالتر از سطح زمین قرار می گرفتند( غرس درختان در اطرا -
های فرانسوی نظم و ترتیب آنها بود. آنها باغ های وسیع را به قسمت های کوچک تقسیم کرده و این قسمت  از خواص مشترک اکثر باغ -

 ها را به هم مربوط می ساختند.

اره ها و حوض ها و قسمتی در باغ های بزرگ یک قسمت برای سبزیکاری، قسمتی برای درخت کاری )درختان مثمر( و بخشی برای فو -

 برای استراحت بود.

 منظر بود. پارک-کاخ-و تسخیر آن و رواج شهر در قرن هفدهم شاخص منظر سازی حاکمیت بر طبیعت -

در قرن هفدهم این ویژگی که منظر محل اقامتگاه شاهان و اشراف فرانسه بود، به حد کمال رسید و به صورت الگوی منظر  -

 اروپایی در آمد. سازی سایر کشور های

 :اصل باغ سازی فرانسه -

 هرس کردن درختان، مجسمه ها و آبنماها بر می گردد به اومانیسم() مسلط بر طبیعت( هنر انسانی 1      
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 .از سایه پرهیز می کنند( به علت وسعت باغ 2      

 و تمامی انسان ساخت است )نقوش اسلیمی گیاهان هرس شده( )گیاهان به عنوان   پوشش خالص و ارگانیک کمتر می شود(3      

 عناصر معماری استفاده می شوند مانند آجر و بلوک نه به عنوان نماد طبیعت (       

 و بزرگنمایی در فضا . پرسپکتیو به سمت بی نهایت(0        

 ویژگی های ظاهری باغ های فرانسوی:-

 می نماید. در باغ که قصر را به باغ وصلمحور اصلی وجود  .1

 قرار دارد. بر روی تراس قصر در بخش باالی باغ .2

 اما اجزاء داخلی کرت در جوانب نا متقارن است. در بخش اصلی باغ الگو متقارن می باشد .3

 در فضای اصلی شمشاد، گل های تزیینی رنگی، سروهای هرس شده، مورد و درختان پا کوتاه کاشت می شود. .0

 دور از محور دید اصلی. ختان میوه و سایه افکن در بخش های کناریدر .1

حاشیه ها و مرز بندی ها در باغچه ها به صورت کشیده یا ممتد نیستند و در فواصلی که تک درخت ها بر روی آن کاشته  .5

 1/2ه داشته و از می شوند گاهی حاشیه ها یا مرزها از هم جدا می شوند )حداکثر عرض حاشیه ها بستگی به اهمیت باغچ

 متر بیشتر نیست(.

 باغچه های شنی و یا حایه شنی را به طور منقطع و پراکنده ایجاد می کنند.  .0

 فضایی که برای چمن در نظر گرفته می شود، صاف یا فرو رفته است. .7

 گاهی با استفاده از سبک انگلیسی بر روی برجستگی ها مجسمه هایی را قرار می دهند. .1

 سه تحت تاثیر نام آندره لونوتر است.باغ سازی فران -

 آثار لونوتر:   -

را ساخت که در آن نمایشنامه مولیر اجرا شده  است. در این باغ از  (Velo Vi Conte)در زمان لویی چهاردهم باغ ولو وی کونت  (1

 را دارد.مجسمه ها و چشمه های کوچک استفاده شده و پیاده روهایی که نسبت به ساختمان شکل محور اصلی 

 ترمیم باغ توئیلری که در زمان هانری لویی سیزدهم توسط بارودری، آندره موله و کلود مله احداث شده بود.  (2

 نقشه باغ معروف ورسای (3

 

 نقاشی باروک

خاص  یحرکتاحساس و  یآنها دارا ی هایرا نام برد که نقاش رامبراند و روبنسچون  یتوان استادان بزرگ یباروک م ینقاش ینهدر زم

از رنگ  یدر نقاش رامبراندسبک شناخته شده است.  یننقاشان ا یناز بزرگتر یکیرامبراند را که به عنوان  ینمونه کارها بخصوص بود

عناصر در کارها  یناز مهمتر یکیرا  کرده و همواره نور و منبع نور یاستفاده م یدنو و جد یبه صورت یکیخاص کالس یها یهما

 شد. یارائه م یو حرکت خاص یقاحساس عم یبرااو  یکارها داده و یقرار م

 پیکره تراشی باروک

اگر در دوره رنسانس لئوناردو  که در روح باروک قرار داشته برخوردار بوده است. یزیچ یعنیدوره از حرکت و جنبش  یندر ا یکرتراشیپ

کنند .و در  یباروک مجسمه ها فرم حرکت را القا مدر دوره سازد  یمجسمه حضرت داوود را به صورت نشسته و ساکن م ینچیداو

است و  اسب  در حال حرکت یشود که رو یساخته م یمجسمه انسان .مثال ً باشد یستادها یاکه نشسته  یستن یمجسمه ها انسان

ها در  یکرهپدوران  ین. در اشود یکامال وزش باد و حرکت احساس م یمکن یبه مجسمه نگاه م یوقتزند و  یباد شنل سوار را م

شد، در آبنماها و ...  یم یها منته که به پارک ها و باغ ی هاییبند یابان، در خ یراییاتاق پذ یوارهایدر دقصرها،  ینما

 یریو اساط یمذهبگردد:  یم یدر دوران باروک در دو گروه دسته بند یبند یکرهپ گردد. یمشاهده م
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  ماری روکوکوفصل هفدهم           هنر و مع

روکوکو  .گویند می هم خرمتأ باروک اصطالحاً آن به برخی شد، گرفته سنگریزه معنای به فرانسوی ی واژه از روکوکو ی واژه

پانزدهم در حدود  ییاختصاص به دوران پادشاه لو مختلف که یها ینهدر زم یینیهنر تز یفتوص یهنر برا یخاست که در تار یاصطالح

 دارد. یالدیم 1811سال 

 دربارهای که جایی ؛رفت پیش زنان اقتدار عصر با همزمان نیز روکوکو دوره

 و( اتریش)ترزا ماریا ،(فرانسه)دوپومپادور مادام مانند زنانی تسخیر در اروپایی

 ها ظرافت به ثروتمند و طلب جاه زنان این توجه. بود( روسیه)کاترین و الیزابت

 های مقیاس از. گردید روکوکو رونق موجب باروک های سری شوخ و

 جریان این تاثیر تحت معماری بناهای تا گرفته لباس و اثاثیه مانند کوچک

 را آن جای و بود رسیده اتمام به مردانه پروری قهرمان دوران گویی. داشت قرار

 به شدید های گرایش روکوکو معماری در .بود فراگرفته زنانه نقشی ریز

 لوئی دربار از روکوکو سبک .شد نمایان هنر در تفاخر و وطراحی تزئینات

 .رفت هم و روسیه اتریش،اسپانیا آلمان، وبه شد شروع فرانسه در پانزدهم

  .گرفت خوده ب را کشور آن بومی وهویت ماهیت کشوری هر در روکوکو اما

                                                                                                                   

 .رفت می شمار به 20 لویی دربار در و فرانسه در روکوکو هنر اصلی حامیان از دوپومپادور مادام                                                                                                                    

 نوع این .شدند می بکاربرده ظریف منحنی های وخط لطیف سرانه، رنگهای وسبک دنیوی های نقاشیهای سبک روکوکو، موضوع در

 های گونه ترین شده وشناخته ترین مشخص از الزم به ذکر است که .اشرافیت ی سلیقه با بود وفریبنده شاد های جلوه از سرشار نقاشی

 . رسید ظهور به واتریش جنوبی آلمان در روکوکو معماری

 

 :  آثار معماری سبک روکوکو

 / بالتازار نویمان2009آلمان/ چهارده قدیس/ آلمان/  در ویرزنهایلگن کلیسای

 آلمان در ویرزنهایلگن زیارتی کلیسای سبک این  بناهای ترین باشکوه از

استفاده از پنجره های بزرگ، به خصوص مفصل بندی نمای ساختمان  .است

حالتی درخشان و  در پرتوی نوری که از پنجره ها به داخل می تابد

دارای فضای را به فضای داخلی کلیسا بخشلده است. این کلیسا  شادی آور

دوایر و یب بندی از است. پالن شامل ترت داخلی مواح با حرکت پیوسته

پالن آن  یک،گوت دوران یساهایکامال متفاوت با کل است. های مماسبیضی 

 است. یرگذاراو تاث یساهایکل یدر طراح یگائود یبعدها در کارآنتون
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