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Note: 

معماري يونان
شبه جزيره بالكان در جنوب اروپا قرار دارد كه قسمت بزرگي از

درياي مديترانه پيش رفته و در همين قسمت كشور يونانآن در 
بخش اعظم اين شبه جزيره را كوه ها صخره اي. قرار گرفته است

پر شيب فرا گرفته كه تنها در ميان جلگه هايي كه وسط اين كوه
.ها قرار دارند، اراضي حاصلخيزي جهت كشاورزي وجود دارد

بخشهاي مختلف وضعيت طبيعي و جغرافيايي موجب شده كه در
يونان، دولت شهرهاي كوچك مستقل تشكيل گردند كه شرايط
خاص طبيعي، يعني از يك سو به دريا و از سوي ديگر كوهستان
هاي صعب العبور مانع از آن بودند، كه از تا اين دولت شهرها مورد

.تهاجم قرار گيرند

» پليس ها«با » دولت شهرها«تداوم تمدن يونان در واقع تولد 
شرايط خاص جغرافيايي يونان هر طايفه از اقوام. آغاز گرديد

در سواحل اين كشور كه. دوري را به شكلي مستقلي تقسيم نمود
موانع طبيعي بزرگترين عامل استقالل دولت شهرها بود، رفته
رفته تمدن باستاني يونان شكل مي گيرد و ارتباطات كه صرفا از

ولت شهرها را با فرهنگ و تمدنطريق دريا امكان پذير بود، اين د
ديگر جزاير و كشورهاي حاشيه مديترانه آشنا نمود و از اين طريق

تمدن يونان در برخورد با. زمينه هاي اقتصادي تجاري ايجاد گردد
تمدن هاي پيشرفته كرت و ميسن شكل مي گيرد و در برخورد با
تاين تمدن ها و رونق اقتصادي، زمينه هاي رشد و هنر طبيع

.گرايي يونان اوج و قوت مي گيرد

به طور كلي مي توان گفت كه تمدن يونان در سه عنصر ثابت
انسان، طبيعت و عقل: خالصه مي شود كه عبارتند از

غرب) مدرن(شناخت تمدن يونان شناخت بخشي از تمدن جديد 
امكاناست و شناخت تمدن يونان بدون آشنايي به تمدن شرق 

به جزئياتي بايد تجزيه و تحليل تمدن يوناندر . پذير نمي باشد
توجه كرد كه براي شناخت تمدن و هنر اين سرزمين الزم است

:اين جزئيات عبارتند از

يا انساني كه تفكر در هر موضوعي او را به تئوري انسان كشف - 1
عبور از تفكر جادوييكشف اين اصل . شناخت و معرفت مي رساند

را باعث مي گردد و در اين زمان است نيو افسانه اي به تفكر عقال
فلسفه و تاريخ نويسي و علم جانشين تفكرات قديمي ميكه 
.گردد

كشف شناخت فرد و به دنبال آن ارزش دادن به مقام و آزادي - 2
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Note: 

كه) People power  =dêmos Kristos( دمكراسي .هاي فردي
ي است،قرن بوده است، تنها فرم حكومت 5پايه جمهوري يونان در 

كه در طول تاريخ تا انقالب كبير فرانسه با عنوان دمكراسي
مستقيم و تقسيم گيري جمعي با وجود تمام محدوديت هاي آن

آنچه يونان) انسان گرايي(جهان بيني اومانيستي در . مي شناسيم
.انسان محور و مقياس همه چيز استاهميت داشته انسان است و 
متمايز مي كند عقل است، عقلي كه و آنچه انسان را از همه چيز
.استدالل كردن آموخته باشد

هنر و معماري يونان

بررسي) دوره معماري 3(هنر يونان را مي توان در چهار دوره 
:نمود كه اين دوره ها عبارتند از

دوره هندسي، با  آثار هنري پيش از اركائيك اطالق مي - الف
لي از طرح هاي منظمگردد كه در واقع بر روي سطوح ظروف سفا

.هندسي استفاده مي كردند

م.ق 480 -630) كهن(دوره اركائيك  و معماري هنر -ب

م. ق 330 - 480دوره كالسيك  و معماري هنر  -ج

م.ق 27 - 330دوره هلنسينك و معماري هنر  -د

هنر دوره اركائيك

و.مرحله شرق گرايي، مرحله گذرايي بود) كهن(به معني قديمي 
آن عناصر تازه اي از هنر، با هنر اصيل يوناني پيوند خورد وبعد از 

شيوه اي جديد را به وجود آورد كه سبب بنيان پيشرفت هنر
اين دوره را به نام دوره اركائيك و با كهن نامگذاري. يونان گرديد 

نموده اند كه از اواخر قرن هفتم پيش از ميالد آغاز شده و تا
ان در زمان خشايار شاه هخامنشيشروع جنگ هاي ايران و يون

در حقيقت هنر يونان با. ادامه داشته است) پيش از ميالد 480(
ويژگي خاص در دوره كهن شكل گرفته و زمينه را جهت پيشرفت

.اين دوره هنري كامال آماده نموده است

پيكره سازي يونان فقط مختص پيكرتراشي جداي از معماري
كرتراشي اين دوره جزو تزئيننيست، بلكه بخش عظيمي از پي

ساختمان معابد است، كه به صورت نقش برجسته استفاده شده
.است

در دوره كهن دو مسير هنري در يونان يكي از  هنر دوريك كه با
و. رسميت و صالبت و بي پيرايه در سرزمين يونان قرار داشت

ديگري شيوه هنري يونيك كه  داراي ظرافت بيشتر و خاص خود
ش آتن واقع در كناره جنوب شرقي
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Note: 

سرزمين مركزي يونان و جزاير اطراف آن در درياي اژه و همچنين
.بخش شرقي آسياي صغير، آن زمان مجزا بود

:از قديمي ترين معابد اين دوره مي توان

اليمپ ياد كرد كه به شيوه دوريك ساخته شده در معبد هرا - 1 
.اند

» كورينت«دوريك كهن در شهر  يوهدر ش »آپولو«معبد - 2 
يكي از بناهاي قديمي يوناني است

پژوهندگان اوليه به دليل تشابهي كه: باسيليكاي پستئوم - 3 
» باسيليكا«بين اين ساختمان با سيليكاي رومي وجود داشته 

ناميدند پستئوم معبدي است، دور ستوني كه با ستون هاي
ب محدب و فواصل فشرده، سر ستون هايسنگين و خوش تركي

بزرگ و جسيم و بالش گونه در زير اسپري عظيم كه ستون ها را
.به طرز متناسبي كوتاه نمايان كرده است

هيچ ستوني» ايونيك«شيوه  گنج خانه سيفونسي ها- 4 
آيونيكي ندارد و حمل ستون توسط كارپاتيدها يا همان ستون

خصه بنا كتيبه اي كه نشان ميپيكره ها صورت مي گيرد و مش
دهد بنا آيونيك است

 »افسوس«رتميس در شهر آد معب - 5

معبد آپولون در شهر دلفي. شده است

معبد آپولون در دلفي - 6

در آبگينا امعبد آفائي - 7

هنر دوره كالسيك

قرن پنجم و. دوران ثبات و شكوفايي تمدن و هنر يونان است
اين. م را بايد بهترين ايام تحول و تكامل يونان شهر آوردچهار

دوره با عظمت پس از پيروزي هاي درخشاني شروع شده با
اين فصل از حيات يونان. اقدامات قهرماني اسكندر خاتمه پذيرفت

.نتيجه و مولود دوران باستاني و مقدمه دوران هلنيستي بود
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Note: 

اعي و مذهبي يكهنر دوره كالسيك كه چكيده تاثيرات اجتم
ملت است در نهايت كمال و پختگي عرضه شده و در هنرهاي

يونانيان. باستاني جاي ويژه اي را به خود اختصاص داده است
و همين مسئله در. پيروزي خود را مرهون خدايان مي دانستند

.هنر و معماري سرزمينشان كامال محسوس بوده است

و يونان فترتي در هنرهادر عصر كالسيك پس از جنگ هاي ايران 
حاصل شده بود، اما با عبور از اين مرحله گذرا يونانيان در جوانب
مختلف هنر به ويژه معماري و پيكرتراشي فعاليت هاي

مركز فعاليت هاي هنري در اين دوره. چشمگيري را آغاز كردند
آتني ها با گردآوري تكه سنگ هاي پراكنده. در تهران بوده است

نيرو و استقالل جديدشان را با بازسازي كامل، آكروپليس،
اكروپليس كه در واقع يكي از بزرگترين پروژه هاي ساختماني
جهان باستان تا پيش از روزگار روميان بود، به جهانيان نشان

.دادند 

در دوره كالسيك به ويژه در قرن پنجم در :پيكرتراشي
.پيكرسازي سه شيوه و سبك هنري پديدار شد

)م.ق 490 - 480(شيوه هنري  - الف

)م. ق 460 -430(شيوه هنري تكامل يافته  -ب

)م. ق 430 -400(شيوه هنري فوق العاده  -ج

از دست آوردهاي پيكرسازي اين دوره مي توان از منوپهاي
حجاري شده و پر تحرك و معبد زئوس در المپيا و معبد پارتنون

به. يه امروزه اشاره كرددر آتن و بناهاي ياد بود گول باشي در ترك
همين دليل  عصر كالسيك را دوره پيكرسازي و معماري دانسته

.اند

معماري

يا ارگ آتن كه بر روي تپه اي ساخته شده از شهر آكروپل
اقدامات بزرگ معماري اين دوره است، به همراه معبد الهه آتنا و
معبد ارختنئوم و چند بناي ديگر كه رهبري فيدياس هم بر

.لنداي آكروپل ساخته شدندب

سنگ هاي مورد. جنبه هاي فني پيشرفت هاي شاياني كرد 
استفاده ديوارها به طور كامل تراش خورده و با بست هاي فلزي با
دقت بسيار نسبت به دوره كهن در كنار هم قرار گرفتند، نصب

ساختمان.  سفال هاي بامپوش  نيز بر همين منوال پيشرفت نمود
رواق - 1اي پالن سه بخشي بود، كه مشتمل بود بر معابد دار
پستو - 3قرارگاه پيكره الهه ) اتاق(تاالر  - 2) پيشخان(ورودي 
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Note: 

ي نگهداري نذوراتراب

پالن اصلي بناها چهار گوش بود، به جز چند پرستشگاه كه با
ايجاد شده و دور ستوني بودند و بهترين نمونه اين نقشه مدور

.است كه در شهر دلفي قرار دارد »ستولو«گونه بناها معبد 

جز معابد و ساختمان هاي رسمي در اين دوره، شهرسازي نيز
تاالرهاي اجتماعاتي به: پيشرفت نمود و انواع بناهاي عمومي مانند

شكل آمفي تئاتر، گذرگاه هاي سرپوشيده و ستون هاي يادبود در
نان، ميدانخيابان ها، ورزشگاه و باشگاه هاي پرورش  اندام  پهلوا

هاي دو و اسب سواري با رديف جايگاه هاي پلكاني براي
تماشاگران، كه اين گونه آمفي تئاترهاي سرگشاده بر شيب تپه و

.گرداگرد ميدان ورزش، ساخته مي شد

در شهر المپيا در اين دوره با نماي شش ستوني به» زئوس«معبد 
.ق م ساخته شده است 460شيوه دوريك و در سال 

يكي از مجموعه بناهاي باشكوه يونان در عصر :كروپليسآ
بزرگترين كاري بود كه در. كالسيك اكروپليس در شهر آتن است

» معبد پارتنون، دروازه پروپااليا. تاريخ معماري يونان پديد آمد
،»نيكه«معبد ارختئوم، معبد آرتميس، معبد الهه پيروزي 

محل معبد» روماخوسآتناپ(محل پيكره » كالكوئيكي«نگارخانه 
.قديمي آتنا، و چند بناي كوچك است
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Note: 

اين بنا. است معبد پارتنونمهمترين بناي مجموعه آكروپليس 
براي الهي آتنا ايجاد شده است. در عصر كالسيك ساخته شده اند

و بر روي بلند ترين نقطه تپه آكروپليس و مشرف بر سراسر آتن و
مرمر سفيد مصالح عمده بنا سنگ. نواحي اطراف آن بنا شده است

.و به شيوه دوريك ساخته شده است

در اين بنا دو شيوه دوريك و ايونيك با هم تلفيق شده اند و :نكته
.نهايت تناسب شيوه دوريك در اين بنا ديده مي شود

علت. همچنين ستون هاي كناري داراي ضخامت بيشتري هستند
ضخامت بيشتر ستون زيرا. اي امر جلوگيري از خطاي ديد است

هاي كناري از تغيير شكل يافتن آنها در اثر خطاي ديد جلوگيري
.مي كند

نخستين .بنا مدخل ورودي آكروپليس است :دروازه پروپااليا
گالري هنري بشر در اين بنا قرار دارد



: 
ار
عم
م

ي ی
ان
ون

 

٦٢ 

Note: 

در كنار سر در ورودي قرار دارد اين ):الهه پيروزي(معبد آتنا 
رين نمونه از شيوه معماري ايونيكپرستشگاه نخستين و كهن ت

پيش از ايناست كه توسط يوناني ها ساخته شده، هر چند كه 
.لفي و المپيا ساخته شده بودندمعبد، چند نمونه در د

از نظر پالن متفاوت با تمامي معابد يوناني است و :معبد ارختئوم
در ميان ساير آثار معماري يونان شاخص تر است و شايد علت آن

همواري هاي زمين زيربناي آن و يا عملكرد چند گانه اين معبدنا
.بوده است

معبد به شيوه ايونيك ساخته شده  و رواق جنوبي آن بر روي
اين ستون پيكره ها با پوشاك. ستون هاي پيكره ها استوار است

هاي چين دار طوري قرار گرفته و ايستاده اند كه سنگيني بار
هايشان به خوبي القا مي كنند، پايي كه زيرساختمان را بر روي پا

بار نيست از زانو خم شده، برعكس پاي ديگر عمودي است  پيكره
.ها، نمادهايي از شش نديمه الهه بوده اند

هنر و معماري دوره هلني

اين نام به دوره اي از تاريخ سياسي و فرهنگي و هنري يونان كه
امپراطوري يونان پسمشخصه آن پديد آمدن دولت ها در مناطق 

م تا.ق 330اين دوره از سال . از مرگ اسكندر بود، اطالق  گرديد
.م تداوم يافت.ق 27

اين نام به دوره اي از تاريخ سياسي و فرهنگي يونان كه كاراكتر
آن به وجود آمدن در مناطق مختلف امپراطوري يونان بعد از مرگ

از نظر هنري تحتاين دوره . اسكندر مقدوني بود الحاق گرديد
نفوذ عناصر فرهنگي مشرق زمين گرديده و به اين ترتيب تمدني

.ايجاد گرديد كه يوناني مابي نام گرفت

دوره هلني معماري

مقياس بزرگ و گسترش استادانه فضاهاي دروني از ويژگي هاي
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Note: 

.معماري هلني بود

 »ديدوما«در » آپولون«از بناهاي مهم اين دوره مي توان به معبد 
و تئاتر سر) تركيه(در آسياي صغير » ميلتوس«نزديك شهر 

گشاده

اين معبد آيونيك. اين بنادر شهر ديدوما واقع است :معبد آپولون
است و طراحي پيچيده فضاي دروني تاالرهاي بزرگ آن مستقيما
به شيوه رومي پس از خود مي انجامد و گسست چشمگيري از

رود كه به نماي بيرونمعماري كالسيك يونان به شمار مي 
ساختمان تقريبا به عنوان يك تنديس تاكيد مي كرد و درون آن

.را ساده رها مي كرد

شهر بزرگ عصر هلني محسوب مي شود و در اين :شهر پرگاموم

شهر به تقليد آكروپليس آتن، مجموعه اي بنا شد كه داراي معابد
.براي خدايان يوناني بود

ين آتالوس اول به عنوان مذبح باپسر و جانش :معبد زئوس
شكوهي به ياد پيروزي هاي پدر بر باالي تل مشرف به شهر

برجسته. پرگاموم بنا كرد و بقاياي عمده اي از آن بر جامانده است
ترين خصوصيت آن كتبيه بزرگي است كه منقوش به ديواره

.متر بلندي دارد 2متر و درازا و  120صفحه كل 

اين بنا با اينكه در دوره هلني ساخته شده به :روسوتئاتر اپيدا
سبك كالسيك است، نمونه اي از طراحي ماهرانه فضاي روباز

.يوناني است
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Note: 

شيوه هاي معماري يونان

به طور كلي آثار معماري يوناني بر اساس شيوه هاي خاص
ساختماني بنياد شده اند كهن ترين شيوه هاي قابل تقسيم بندي

و) ايونيايي(شيوه دوريك، ايونيك : عبارتند از در معماري يوناني
در هر سه سبك معماري توجه زيادي به نماي. شيوه كرتني

.بيروني معابد مبذول داشتند

زيرا. اصلي ترين شيوه معماري يونان است :شيوه دوريك- الف
.هم قديمي تر و هم مشخص تر از ساير شيوه هاي يوناني است

ستون از قاعده دايره برخوردارستون دوريك مشتمل بر بدنه 
.است، و از پايين به باال از قطر دايره كاسته مي شود

» قاشقي ها«سطح بدنه ستون با شيارهاي كم عمق عمودي به نام 
.تزئين شده است

همه بخشهاي بنا از سنگ هايي تراشيده شده كه بدون مالت بر
ن دوريكنسبت ارتفاع به قاعده در ستو. روي هم قرار گرفته اند

ولي در دوره كالسيك اين نسبت به. بوده است 1به  4در آغاز  
پنج و يك دوم و پنج و سه چهارم مي رسد، در دوره هلني نسبت

اين شيوه معماري به سرزمين: )ايونيايي(شيوه ايونيك  -ب.مي شود 1به  7
منسوب بوده و كمتر از) تركيه(ايونيا واقع در ساحل آسياي صغير 
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Note: 

ويژگي هاي اين. دوريك صالبت و استواري و رسميت داردشيوه 
حلزوني(ستون باريك و بلند با سر ستوني پيچ خورده: شيوه
 1به  9نسبت ارتفاع به قاعده ستون در اين شيوه . است) شكل
يعني نسبت به ستون دوريك بلندتر است و 1به  10و . است

م ترينمه. عدد است 24تعداد شيارهاي قوي بدنه ستون نيز 
عنصري كه شيوه ايونيك را از نظام دوريك مجزا مي كند، تغيير

ستون سنگي به جاي اينكه مستقيما بر. شكل سر ستون ها است
روي سكوي پله دار قرار گيرد بر روي پايه ستون دايره شكلي از

اين. سنگ يكپارچه تراشيده و داراي فرورفتگي هايي نيز مي باشد
لوحه سنگي مربع شكل قرار داردسنگ حجاري شده روي يك 

.كه به اين نوع پايه ستون در شيوه ايونيك توروس گفته مي شود

تفاوت دوريك و ايونيك

سطح جانبي شيارهاي ستون در اين شيوه به صورت صاف و - 1
تراشيده شده و فاقدگوشه است كه در شيوه دوريك خالف آن

ك ايونيكتعداد شيارهاي قاشقي بدون سب -2. ديده مي شود
.چهار عدد بيشتر از تعداد شيارهاي گوشه دار سبك دوريك است 

در شيوه ايونيك بخش پاييني  آن به شكل مربع در انتهاي - 3
ديواره هاي متصور ديده مي شود در صورتي كه در شيوه دوريك

.ساده رها مي گردد

در) ارختئون(از معابد شيوه ايونيك مي توان به معبد ارختئوم 
.اشاره كرد... و معبد ارتميس در افسوس و آتن 

براي نخستين بار از ستون كرنتي در ):قرانتي(شيوه كرنتي  -ج
داخل معابد استفاده گرديد، ولي اوج گسترش اين شيوه در

م به بعد است كه در ستون هاي. ق 300معماري از حدود سال 
آن سرويژگي . بيروني ساختمان ها مورد استفاده قرار گرفته است

ستوني به شكل كاسه زن رو به باال، با آرايش برگ كنگري به گرد
بدنه ستون كرنتي هم از بدنه ستون دوريك باريك تر و. آن است

ولي قطر آن، مانند بدنه ستون ايونيك از روي پايه. بلندتر است
معبدي كه به اين شيوه ساخته. ستون به يك ميزان باال ميرود

.هر آتن استشده، معبد رئوس در ش

در يونان باستان بر خالف بسياري از تمدن هاي كهن توجه
كمتري به ساخت كاخ ها و آرامگاه هاي شاهان شده است، بلكه
توجه بيشتر به ساختمان هايي بوده كه جنبه ديني و كاربردي

به طوري كه اين مسئله در ساخت معابد و قربانگاه ها. داشته است
و ساختمان) بناهاي دايره شكل(، تولوس ها تئاترها و گنج خانه ها

.هاي مانند اوئون مشخص است
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Note: 

پيش از آنكه يوناني ها معبد را به صورت ساختمان بسازند، در
مراحل اوليه جهت دعا و نيايش از سنگ چهار گوش مقدس كه
در فضاي بازي قرار داده مي شد و گاهي نيز براي آن قرباني مي

اما به مرور. ند، به عنوان نيايشگاه از آن استفاده مي كردندنمود
زمان و با اعتقاد به اينكه تصور و تجسم خدايان در يك مكان
سرپوشيده بهتر ميسر خواهد شد و يا اينكه سمبل خدايان جهت
پرستش، در يك اتاق بهتر مي توان از گزند روح هاي پليد در امان

د معبد به صورت يك مكانباشد، به اين ترتيب فكر ايجا
.سرپوشيده در ذهن آنها شكل گرفت

.تكامل تيپولوژي معابد يونان در رابطه با كاربرد ستون ها است
ناميده مي) نظام(ستون در معماري يونان به عنوان يك شيوه 

.شوند

براي رسيدن به اين شيوه ها و پختگي معماري دوره كالسيك،
اولين. ري تحقيق و مطالعه گرديدهقرنها بر روي زبان و فرم معما

.معابد ساده و از نظم معماري ضعيف بوده اند

يوناني ها با در نظر گرفتن معتقدات ديني خود هنر معماري را نيز
اكثرا در راستاي بناي پرستشگاهي و ساير اماكن مورد اهميت قرار

و از نظر تزئين، بر خالف معابد مصري و هندي كه به. مي دادند
ن مي پردازند، به بيرون معابد توجه خاصي داشته و هر چهدرو

بيشتر با نقش برجسته ها به ويژه، متوپها، معبد را با موضوعات
.مختلف پر مي نمود

به طور كلي شروع معابد بسيار ساده بوده يعني يك سالن
مستطيل شكل يا يك رواق كه اشكال تكاملي معابد را به دنبال

ه چيزي باقي مانده يعني معابدي كه با مصالحاز معابد اولي. داشت
ضعيف و فقير مانند سنگ نرم، خاك رس و چوب ساخته مي

.معبد هرا در نمونه ارزنده است. شدند

:پالن يك معبد بوناني

به طوري كه عنوان گرديده يوناني ها كاخ ساختند و آنچه از
پالن. معماري آنها باقي مانده شامل معابد و اماكن عمومي است

معبد به طور مستطيل بوده و در وسط آن بخش اصلي معبد،  به
صورت يك اتاق مستطيل شكل كه اصال يا نائوس به عبارتي آن با

در داخل اين بخش  تنديس الهه قرار داشته و. مقصوره مي گويند
در برخي. اين اتاق هسته اصل معبد را تشكيل مي داده است

ن بوده، اما به تدريج يك رديفبدون ستو) مقصوره(معابد اصال 
ستون جهت كمك نمودن سقف سنگي معبد در دو طرف در

معبد داراي يك ايوان ستوندار. امتداد يكديگر كار گذارده شده اند
كه در. است كه در معماري يونان آن را پرونائوس مي گويند

در پشت مقصوره يك رواق. فارسي آن رواق قدامي يا پيشين است
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Note: 

رواق قدامي وجودو داشته كه آن را اپيستودوموس خلفي شبيه
انتهاي ديوارهاي رواق هاي خلفي و قدامي مقصوره به. مي نامند

به. پايه هاي مربع شكل پايان مي پذيرد كه آنتا ناميده مي شود
ندرت قسمت پاييني آنتا و بخش تحتاني ديوار اصال از طرف

.ودبيرون با نقوش برجسته هجاري شده تزئين مي ش

در اكثر معابد چهار طرف مقصوره، به ويژه  معابدي كه از ابعاد
بيشتري برخوردار هستند، با يك رديف ستون در بر گرفته شده

دربعضي از معابد به جاي. يا مي گويند» پريستيليون«كه آن را 
دو رديف كار گذارده شده كه به عنوان مثال» پريسيتيليون«يك 

فسوس واقع در بخش غربي تركيهمي توان معبد آرتيس در ا
.امروزي سخن به ميان آورده آن را مي گفتند

مقصوره يك بناي سرپوشيده است كه ديوارهاي آن را با سنگ
هاي تراشيده شده منظم ساخته شده از مالت هم استفاده نشده

از درگاهي كه درست در وسط ايوان ستوندار ساخته شده،. است
به ندرت پنجره در آن تعبيه. راه يافتبه داخل مقصوره مي توان  

شده، در سطح ديوار داخلي صال نقاشي هاي متحركي را به معرض
دو طبقه ساخته) مقصوره ها(بعضي از صالها . نمايش گذارده اند

.شده اند كه بر ورود به سالن ستوندار از پلكان استفاده مي كردند

يافت، آن را اگر ديوار مقصوره در معبد در بخش جلو ادامه مي

و چنانچه اين ديوار در قسمت عقب نيز ادامه. آيناتيس مي گويند
به طور كلي معابد يوناني. داشت، معبد را دابل يا دوبله مي ناميدند

به وسيله رديف  ستون هاي مقابلشان مشخص و نامگذاري مي
و زماني كه رواق. معبد يا رواق جلويش ناميده مي شد. شدند

.ار داشت آن را به نام آنانيتروستيل مي خواندنددرقسمت عقب قر

هر معبد نيز به تعداد ستون هاي قسمت جلو اسم گذاري مي شد
:و ترتيب آنه به شرح زير است

هشت ستون - الف

هفت ستون -ب

شش ستون -ج

پنج ستون -د

چهار ستون -ه

...و غيره
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Note: 

معماري روم
.كشور روم كشور تازه اي بود كه در كرانه هاي تيبر بنياد شد

)آتروريايي ها(پيش از حاكميت رومي ها اقوامي به نام اتروسك 
.در سرزمين هاي تحت تسلط ساكن بودند

دن هاي باستاني سومر، بابل، ايران، كارتاژ،تمدن رومي متاثر از تم
.فينيقي ها و آتروسك ها است

معماري اتروسكي شامل انواع مختلفي از: معماري اتروسك ها
يكي از نمونه هاي بارز اين. بوده است... جمله، مقابر، معابد و 

معماري، مقبره اي، صخره اي به نام جروتري در قرن چهارم است
.قوشي برجسته گچبري شده استكه ديوارها با ن

اتروسكاها در فن ساختمان سازي با سنگ مهارت كامل داشتند
ولي به داليل ديني از سنگ در معابد خود استفاده نمي كردند و

معابد اتروسكي از. معابد بيشتر از خشت و چوب ساخته مي شود
نظر شكل و فرم در مقايسه با معابد يوناني، خوش تناسب و زيبا

دند و جايي براي تزئين باقي نمي ماند در صورتي كه معابدنبو
يوناني جاليي مانند چهار گوشي هاي تزئيني داشتند و معابد

.اتروسكي سازماندهي محوري داشتند

اتروسكها، استاد مسلم فنون مهندسي و طراحي شهري و نقشه
اتروسك ها زماني كه با زمين هاي مسطح مواجه. برداري بوده اند

د، طرحي را بر اساس نقشه هاي مهندسي پديد آوردند وشدن
شهرهاي نوبنياد خود را با شبكه منظمي از معابر متالفي بر محل

اين دو خيابان به نام هاي. تقاطع دو خيابان اصلي برپا ساختند
شهر را) غربي -شرقي(» دوكمانوس«و ) جنوبي - شمالي(» كاردو«

دروازه«فقط . مي كردبه چهار محله يا ناحيه اصلي تقسيم 
دروازه آگوست بعدها در طاق نصرت ها با» پروجا«در » اگوست

.مقياس كوچك تر و دگرگون شده در نماي ظاهري نمودار گرديد

روميان براي هنر يوناني از هر گونه و متعلق به هر دوره تحسيني
روميان آثار اصلي دوره. بيش از اندازه و ستايش انگيز قائل بودند

نخستين تمدن باستاني، كالسيك و هلني را به ميزان بسيارهاي 
زيادي به كشور خود وارد مي كردند و كپيه هايي به تعداد

بلكه محصور هنريشان نيز به. بسياري از روي آنها مي ساختند
طور عمده مبتني بر منابع يوناني بود و به عالوه چه بسياري

ه، تا پايان دورههنرمندان رومي از زمان دولت جمهوري گرفت
.امپراطوري كه در اصل يوناني بودند

بسياري معتقدند كه هنررومي اصوال نيز همان يوناني در مرحله
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Note: 

يا هنر يوناني استيالي دولت روم بوده است و -انحطاط آخريش
چيزي به نام شيوه رومي اصوال وجود داشته است، بلكه آنچه از

ت و نظارت روميانهنر روميان به دست آمده در سايه حماي
چيزي كامال متمايز از هنر يوناني است و اگر جز اين بود اصوال

.مشكلي در ميان باقي نمي ماند

امپراطوري روم جامعه اي جهاندوست و فارغ از تعصب ملي بوده
كه در آن خصوصيات هر قوم و كشوري به آساني جذب مي شد و

اغلب. ود مي آوردبه وج» همه رومي«به پيروي از روم انگاره اي 
شاهكارهاي هنر روم امضايي ندارد، زيرا سازندگان از تمام نقاط

.امپراطوري پهناور گرد هم مي آمدند

معماري رومي

اگر استقالل يا اصالت مجسمه سازي و نقاشي رومي مورد تاييد
قرار گرفته باشد برعكس معماري رومي آفرينش چنان با عظمت

.نين شك و شبه اي باقي نمي گذاردبوده است، كه جايي براي چ

معماري رومي منحصرا تابع راه و رسم زندگي عمومي و خصوصي
روميان بوده است، به طوري كه در طول زمان هر عنصر معماري

يا يوناني ها به عارتي گرفته مي شد) آتروريايي(كه از اتروتسك 
.در اندك زماني به مهد تمدن رومي تبديل مي شده است

يايي ها اقوامي بودند، كه به روم حملآترور

آنها در زدن قوس و طاق مهارت. روم را تحت تاثير خود قرار دادند
داشتند و يكي از تفاوت هاي مهم معماري يوناني و آسيايي غربي،
مصري و رومي وجود قوس ها و گنبد در معماري رومي بوده

ع بود  در واقع اختالطي از هندمعماري روميان بسيار متنو. است
ولي همان طور كه. اترويكي، آسياي غربي، مصري، و رومي بود

ذكر شد با وجود اينكه معماري روم تحت تاثير اتروسكي و يونان
معماري روم بر. بود اما مشخصه هاي خاص خود را به دست آورد

.خالف مصر كه معماري جرمي است يك معماري فضاسازي است
.معماري روم به سه قسمت تقسيم شده استهنر و 

.بيشتر جنبه افسانه اي داشت: هنر و معماري روم پادشاهي - 1

اين دوران دوران برده فروشي: هنر و معماري روم جمهوري - 2
است اين دوره را مي توان دوره نفوذ قابل توجه هنر) گالدياتورها(

ده آل جو و آرماناستقالل هنر رومي از هنر اي. يوناني قلمداد نمود
گرايي يوناني در جريان كتيبه سازي از تنديس هاي يوناني آغاز

معماري در اين دوره. گرديد و بعدها دامنه آن به معماري رسيد
بيشتر متوجه شهرسازي و برنامه ريزي شهري است و موضوع
اصلي كارهاي ايشان در ساختن ساختمان ها و ابنه بزرگ و

.عمومي خالصه مي شدند
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Note: 

نمونه ديگر از شيوه معماري رومي دروازه بازار از: دروازه بازار
.سال پيش از ميالد مي باشد 160شهر ميلتوس متعلق به 

شهري نمايشخانه ودر ميان بناهاي : نمايشخانه و آمفي تئاتر
آمفي تئاتر از جايگاهي مهم برخوردار است كه از قرن اول پيش از
ميالد از سنگ ساخته مي شدند به تدريج با عناصر تزئيني مانند
رديف ستون و هالل و انواع سنتوري هاي خميده و شكسته و
راست خط و پيكره ها آرايش مي يافتند و تاالرهاي نمايش به

و ميدان آمفي تئاتر ورزشي به شكل بيضي بوده وشكل نيم دايره 
پيش از ميالد به فرمان قيصر، 55نخستين نمايشخانه روم در 

پمپئي و بزرگترين آمفي تئاتر  ورزشي روم با نما كولوسئوم به
.ميالدي برپا شدند 80فرمان امپراطور وسپازين در 

طاق نصرت ابتكار خاص روميان بود و براي :طاق نصرت
داشت كشور يا سرداري نام آور و يا به ياد بود پيروزي هايبزرگ

وطن برپا و نقوش برجسته به نبشته هاي تاريخي مزين مي شد
اين نيز يكي از سرمشق ها و ميراث هايي بود كه روم باستاني

.براي دوره هاي بعدي و اقوام ديگر باقي گذاشت

ي اولين باراين نوع آثار معماري در روم برا: ستون هاي يادبود
ساخته مي شود و كه روي آن نقش برجسته هايي از شرح
فتوحات و افتخارات ملي نقش بسته است در حقيقت مي توان

چون لوح. گفت كه ريشه آن از بين النهرين و ايران بوده است
پيروزي نارامسين و سنگ و سنگ نبشته سر پل ذهاب از آن

.قديمي تر است

ساخته شده» تراژن«ازي امپراطور ستون يادبود براي سرافر
متر ارتفاع دارد افتخارات و فتوحات امپراطوري را به 5/37كه

تصوير و از جنس مرمر ساتخه شده 150
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Note: 

ساخت اين ستون در روم بوده و نقوش آن به صورت.است 
متري به طور 25/1برجسته و در ما بين نوارهايي كه به فاصله 

.ستون نقش برجسته شكل گرفته استافقي روي 

در روم جنبه مقدسي داشته و حمام ها عموما داراي:حمام
حمام كاراكال در روم. كتابخانه و باغ و ورزشگاه نيز بوده است

.نمونه اي از اين گونه حمام هاست
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Note: 

معماري رومانسك

هنر معماري رومانسك

رومانسك اصطالحي است كه نخستين بار در سده نوزدهم براي
مشخص كردن ساختمان هايي به كار برده شد كه ظاهرا در جهت

سيزدهم  به نام گوتيكرسيدن به يك گونه تكميل شده در سده 
گويا هالل هاي مدور و ديوارهاي سنگين و تناور. سر مي كردند

همان. آنها مختصر تشابهي به معماري روند باستان داشته است
به زبان التين» رومانس«طوري كه كه زبان هاي رشد يابنده 

مربوط مي شدند اين سبك در طي عمر دويست ساله ساله اي
امروزه مورخان معماري آن را. اي پيدا كردتغييرات پر دامنه 

سبكي في نفسه كامل مي پندارند و معتقد نيستند كه پيش
بدين ترتيب، معماري. درآمد ناقصي بر سبك گوتيك بوده باشد

رومانسك عليرغم تنوعاتش، به سادگي قابل شناخت است و
نخستين معماري حقيقي متعلق به سده هاي ميانه به شمار مي

.رود

قبل از قرن نهم(عضي از متخصصين هنر قبل از زمان شاهان ب
را قبل از رومانسك و چند نسل بعد از آن را ابتداي) ميالدي

را به نام هنر 1200و  1050رومانسك و باالخره بين سالهاي 
سبك رومانسك مي شناسند، اين تاريخ مقارن شروع دومين عص

ه با دين مسيحيتطاليي بيزانس است كه معماري بيزانس همرا
است كه جنگ هاي  1204تا روسيه پيش رفت و پايان آن سال 

صليبي بين مسيحيون و تركان عثماني شروع شد و باالخره منجر
.به شكست مسيحيون گرديد

اوضاع و احوال اجتماعي پيش ):رومي وار(معماري رومانسك 
اراز قرون وسطي در دوره هاي يونان  وروم موجب شده بود كه آث

هنري، به طور كلي معماري به رشد و تداوم و ماندگار قابل
پس از جنگ هاي صليبي پديد آمد كه آن را. مالحظه اي برسد

تثبيت مقام كليسا به -1: رومانسك مي گويند اين تحوالت شامل
ايجاد وضعيتي مناسب براي برقراري روابط -2عنوان رهبر مردم 

راه هاي ارتباطي - 4شهرها  آزادي و استقالل -3تجاري با شرق 
تجاري با كشورهاي مشرق زمين مانند شريان هاي اصلي انتقال
انديشه هاي و علوم جديد به اروپا قلمداد مي گرديد و اين عوامل
موجب گرديد كه اروپاييان نگرشي تازه به هنر و انديشه هاي

در خالل اين تغييرات، تحوالت هنري. يونان باستان داشته باشند
ر اروپا پديد آمد را رومانسك ناميدند در حاليكه وامدار اصولي ازد
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Note: 

هنر رومي بود  اما خود به تنهايي هنري محض و اصيل قلمداد
.مي شد

در معماري رومانسك توجه و تامل احترام و قابل توجه نكته
جايگاه ويژه معنوي و مذهبي كليساها كه عملكردهاي مختلف

.به آن اضافه شد) و تصميم گيريسخنراني مواعظ،محل تجمع، (

از طرف ديگربه نظر مي رسد كه در حقيقت معماري اين دوره
تقليدي از معماري روم باستان به دليل استفاده از قوس هاي
هاللي و نيمه مدور و ستون هاي رومي  و استفاده از نقشه هاي
باسيليكاي رومي وطاق هاي گهواره اي مي باشد به اين دليل  اين

ره معماري را رومانسك مي نامند و اين دوره سالهاي سدهدو
.مياني تا سده دوازدهم ميالدي ادامه يافت
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Note: 

معماري گوتيك
تيك منطقه، خيليمنطقه به وجود آمدن گو 1150در سال هاي 

كوچك و مي توان گفت پاريس و اطراف آن يعني محل نفوذ
يك صد سال بعد تمام اروپا از. مستقيم پادشاهان فرانسه مي شد

سيسيلي تا ايسلند گوتيك شده بود و تنها تكه هاي كوچك
هر چند كه. رومانسك در گوشه و كنار به چشم مي خورد

.سيده بودصليبيون و آثارشان به خاورميانه ر

آغاز پيدايي هيچ شيوه را به دقت شيوه گوتيك نمي توان تعيين
و همان طوري كه عنوان شد اين هنر ابتدا از منطقه كوچكي. كرد

به نام پاريس و حومه آن آغاز گرديده و بعد فرانسه و سپس تمام
پا 1144و  1137هنر گوتيك در ميان سالهاي . اروپا را فرا گرفت
گذاشت معماري گوتيك در اصل تكامل يافتهبه عرصه وجود 

.ميالدي است 13-14رمانسك قرن 

از نخستين بار» واژه گوتيك«از طرفي برخي معتقدند كه 
منتقدان عصر رنسانس كه عدم انطباق هنر گوتيك با معمارهاي
يونان و روم كالسيك را خوار مي شمردند  به عنوان يك اصطالح

كي از اين ي. تمسخر آميز به كار بردند

اين ها به خطا گمان مي. نفرين بر آنكه اين واژه را ابداع كرد
مبتكران اين سبك بوده اند و بدين ترتيب» گوت ها«كردند كه 

.مسئوالن اصلي نابودي سبك عالي و اصيل نيز همين ها هستند
ليكن انسان ها سده هاي سيزدهم و چهاردهم از كليساي گوتيك

اوپوس«اي ) اثرنوين(نام هايي چون اوپوس مدرنوم  به
ياد مي كردند آنان نور اين كليساها) اثر فرانكي(» فرانسيگنوم

بناهايي را بر شهرهايشان سايه گستر كرده بودند، آنان با اطمينان
به ايمان خويش بود كه كليساهايشان را تصوير واقعي شهر خدا يا

ختن آنها را بر روي كره خاكي،اورشليم آسماني مي دانسته و سا
.امتياز خويش به شمار مي آوردند

درباره هنر و معماري گوتيك مي توان كتاب مفصلي تحرير كرد،
لذا پيش از ورود به مبحث معماري و ويژگي هاي الزم است كه
محيط اجتماعي كه هنر و سبك گوتيك پديد آمد را با جامعه

محيط و ديدگاه گوتيك وميان . سبك رومانسك مقايسه نماييم
رومانسك تضادهاي شديدي وجود دارد جامعه رومانسك زير
سلطه ترديدهاي ذاتي گرايش هاي حرج و مرج طلبانه نفوذ
نئوداليسم بود بارون هاي بزرگ روستاها و ديرهاي بزرگ از
استقاللي نسبتا كامل برخوردار بودند و ستيزهاي ميان ايشان

.ت بيشتر به جنگ دائمي منجر مي شدبراي دستيابي به امتيازا

ودالي بود، اما فئوداليسمي نسبتا
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Note: 

در پاره اي نقاط،. سازمان يافته تر بر اين جامعه تسلط داشت
بارون ها توانسته بودند خودشان را تا مقام شاهي برسانند و
حكومت سلطنتي، خصوصا در انگلستان و فرانسه، شديدا مي

.د استقالل ارباب هاي كوچك تر و كليسا را محدود كندكوشي
حكومت متمركز، استقرار يافته بود و وجود نظم قانون، همه گروه

شهرهاي. هاي اجتماعي را آسوده خاطر مطمئن مي ساخت
سراپانوساز يا پي ريزي شده بر بقاياي شهرهاي كهن رومي،

هرها پس ازاين ش. تدريجا رونق مي گرفتند و قدرتمند مي شدند
آنكه به منظور دفاع مشترك با يكديگر متحد مي شدند، غالبا
چنان قدرتي پيدا مي كردند كه مي توانستند از شاهان و

جامعه رومانسك زير نفوذ مردان بود،. امپراطوري سر پيچي كنند
خنياگران دوره. در جامعه گوتيك زنان اهميت تازه اي پيدا كردند

كمتر در وصف شاهكارهاي قهرمانان جنگ وگرد ترانه هايشان را 
عشق درباري و. بيشتردر وصف عشق، زيبايي و بهاران مي خواندند

گسترش شواليه گري، كيش پرستش مريم باكره و تعاليم و
سرمشق علمي قديس فرانسيس، همه در جامعه گوتيك تاثير

شيوه هنر گوتيك نخست در كشورهاي اروپايي گسترش. داشتند
در. ميالدي مي باشد 13-14رطاليي هنر گوتيك، قرن عص. يافت

معماري گوتيك ديواره ها به حداقل مي رسد و آنچه كه در
ارتفاع و شكوه بناهاي سنگي. معماري گوتيك جلب توجه مي كند

اين دوران است پالن بناها بر اساس باسيليكا مي باشد كه با
و معمارانمعيارهاي دقيق و پيچيده معماري ساخته، شده اند 

گوتيك به كم حساب دقيق و رعايت اصول فني و مهندسي قادر
شدند اين گونه ساختمان هاي عظيمي را ابداع نمايند و يكي از
عوامل مهم معماري آنها، پوشش سقف به كمك اطاق هاي مقاطع
دروني است كه اين نوارهاي متقاطع اصطالحا اژيف خوانده مي

ري انگليس اين نوارها از ويژگيدر معما. شود، انجام مي گرفت
تزئيني برخوردار است و در نتيجه معماران گوتيك موفق گرديدند

به حداقل برسانند. ديوارهاي كور كه عنصر اصلي، ساختماني است
و بناها را بر اساس استخوان بندي و اسكلت بندي اهميت پيدا

و نگارديوارها جاي خود را به پنجره هاي وسيع و پر از نقش . كرد
و مزين به شيشه هاي رنگين دادند و طاق هاي جناغي متداول در
معماري اسالمي، جايگزين طاق هاي هاللي كه قبال در معماري

.معمول گرديده بود قرار داد) رومي وار(رومانسك 

ابسته به بنا مشاهده مي گرديد و نما برج هاي(در ضلع خارجي 
تنهايي از ويژگي خاصكه غالبا به صورت قرينه هستند و به 

درال هاتوجود پنجره هاي وسيع در كا. است معماري برخوردار
جاي كافي براي تزئينات داخلي به صورت موزاييك كه) كليسا(

بلكه تزئينات به. قبال وسيله تزئين به شمارمي رفت باقي نگذاشت
كمك شيشه هاي رنگين صورت مي گرفت و غالبا به وسيله قرار
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Note: 

ي رنگين در كنار هم طرح هاي زيبا و هماهنگدادن شيشه ها
.پديدارمي گشت

حجاران گوتيك مهارت خود را در تزئين خارجي بناها به كار برده
اند، تزئينات داخلي به وسيله مجسمه هاي نقش برجسته سنگي
انجام مي شد و موضوعات حجاري از كتاب انجيل و تورات آمده و

ان و ملكه هايي بدان افزودهتصاوير پيامبران و قديس ها و شاه
.شد و تصوير فرشتگان بيش از بيش مورد توجه قرار گرفت

هنر حجاري گوتيك در اصل بازگشت به طبيعت است و هنرمندان
با همه توجه شديد به طبيعت سازي نقوش خيالي و حيوانات
افسانه اي را نيز به كار بردند اين موجودات افسانه اي گاهي نيمه

و نيمه فيل و ساير موجودات هستند گاهي هم به سرتنه انسان 
ناودان ها و بر ارتفاع برج ها و گوشه  كنار مناسب كليسا مالحظه
مي كردند گاهي در زير پاي مجسمه ها صورت كوچكترين
منقوش است كه گاهي جنبه سمبليك و رمزي دارد از جمله نقش

ا ميشير در  در زير پاي حضرت عيسي غلبه وي بر مفاسد ر
.رساند

واژه گوتيك منسوب به گوت ها اصطالحي است كه معماران عصر
رنسانس به تحقير به معماري قرون وسطايي اروپا به مركزيت

درحاليكه معماري گوتيك آفريده نبوغ سده. فرانسه اطالق كردند

هاي ميانه است و به عنوان شيوه اي هنري، شايسته مقايسه با هر
ت سوژر كه در شكل گيري گوتيك بسيارشيوه و سبك ديگري اس

موثر بود معتقد بود كه بايد كليسايي ساخت كه مملو از نور باشد ،
و همين امر در ايجاد پنجره هاي بزرگ كليساهاي گوتيك تاثير

.بسزايي داشتند

:معماري

با توجه به مطالب ذكر شده مي توان اذعان نمود كه اين دوره
اي سيزدهم و چهاردهم شكل گرفتهمعماري در اروپا طي سده ه

و شكل گيري آن در اين دو سده مراحلي را طي نموده است كه
به نظر مي رسد آن را در سه دوره گوتيك آغازين، گوتيك

.پيشرفته و گوتيك پسين بررسي نماييم

معماري گوتيك در فرانسه است كه :گوتيك آغازين: الف
ترين بناهاي عصر كليساي سن دني يكي از بزرگترين و قديمي

اين كليسا هم آثار رومانسك در آن. گوتيك محسوب مي گردد
.مشهود است و هم گوتيك و ليكن كليساي دوره انتقال است
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Note: 

در اين كليسا طاق جناغي، با توجه به خود قوس هاي متقاطع يا
اريب در زير طاق گهواره اي خيلي آسان شناخته مي شود، اين

ا مسلح كننده اي را دارد كه به عنوانقوس ها نقش آرماتور ي
چهار چوبي براي استخوان بندي ساختمان عصر گوتيك مورد

در غالم با گردش ها و نمازخانه هاي. استفاده قرار گرفته اند
كليساي دير سن دني ازطاق جناغي استفاده شده است، به طوري

ز وكه بنا به اعتقاد و گفته سوژر، كل كليسا با نوري حيرت انگي
پيوسته مي درخشيد آنچه سوژر را به ابداع ساختمان گوتيك، در
اين ساختمان زيبا كه سيلي از نور در آن سرازير شده بود رهنمون

.كرد، نظريه نور بود

يكي ديگر از آثار معماري گوتيك آغازين،كليساي الئون است كه
در اين دو كليسا آثار رومانسك كامال. ساخته شد 1160در سال 

.ويدا استه

از بناهاي معماري گوتيك مي باشد، اين :كليساي الئون

 1200آغاز گرديد و كمي پس از  1160ساختمان كه در حدود 
بسياري از ويژگي هاي رومانسك را در خود. ميالدي تكميل شد

ولي همين ويژگي ها را با تدبيرهاي ساختماني. حفظ كرده است
.ر درآميخته استجديد گوتيك طاق جناغي و قوس نوك دا

جايگاه خواندگان كمي پس از تكميل كليسا توسعه يافت و نقشه
كنوني كه نسبتا دراز و باريك و انتهاي شرقيش چهار گوش است،

.حال و هوايي آشكار انگليسي دارد

كه. كليساي نوتردام پاريس يكي ديگر از كليساهاي گوتيك است
به گوتيك پيشرفته داردمعماري گوتيك آغازين دارد و نيم نگاهي 

كه نيمه دوم قرن دوازدهم ميالدي را فرا گرفت و به انگلستان نيز
.نفوذ يافت

در نقشه اين كليسا پنج راهرو قابل مالحظه است كه در آن شيوه
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Note: 

بلوك بندي رومانسك با شيوه طاق زني شش بخشي صحن در
و بازويي اصلي، كوتاه است. دوره گوتيك آغازين تركيب شده است

صحن اصلي به. از حد راهروهاي جانبي بيروني فراتر رفته است
روش گوتيك آغازين چهار بخشي است يك سه دهانه به شكل

رديف پنجره هاي زير گنبدي با. رشته نقش هاي گل سرخي دارد
پايين آوردن نقش هاي گل سرخي دارد،سه دهانه تا حدي باال

.بالكانه، پايين تر آورده شده اند

در حقيقت گوتيك پيشرفته از :معماري گوتيك پيشرفته - ب
ميالدي آتش سوزي در شهر 1194زماني آغاز گرديد كه در سال 

شارتر رخ داد و كليساي اين شهر كه تقريبا مدت كوتاهي پيش از
اين واقعه تكميل شده بود، به جز سرداب، برج هاي غربي، و سر

كليساي جديد، بالفاصله. در شاهي بين آنها يكبار ديگر ويران شد
ميالدي به پايان 1220آغاز شد و بخش بزرگي از آن تا سال 

اين كليساي جديد شارتر را معموال نخستين نمونه. رسيد
ساختمان هاي گوتيك پي گرفته و نخستين كليسايي مي دانند
كه استفاده از پشت بندهاي معلق يا بازويي در آن پيش بيني

، اين تدبير ساختماني بي نهايت مفيد وپشت بند معلق(شده بود 
براي 1180مشخص كننده گوتيك به نظر مي رسد كه در سال 

حائل بندي ديوارهاي صحن كليساي نتردام پاريس و كمي پس از
در) آن براي كليساي الئون مورد استفاده قرار گرفته باشد

كليساي شارتر پس از آن آتش سوزي بزرگ، ابعاد كلي ساختمان
با در نظر گرفتن  برج هاي باقيمانده در بخش غربي و نقشه جديد

برداري در بخش شرقي كه به دليل صرفه جويي در هزينه ها به
.تعيين شدند. عنوان پي مورد استفاده قرار گرفت

بلندي و سبكي كم سابقه و :ويژگي معماري گوتيك پيشرفته
رها و تيزيباريكي جرزها و نازكي ديوارها، كشيدگي برج ها و منا

سر مناره ها، تكرار و تاكيد قائم هاي ساختماني بودند، بدان ميزان
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Note: 

كه حالت خيزي رو به آسمان، يا فضايي محصول آويخته بر پيكر
و هم عالوه بر سطح ديوار هايشان سراسر از شيشه. كليسا بخشيد

بندي منقوش پوشيده شده بود تا نور بيشتري به فضاي گسترده
و نقش برجسته كاري از رديف هياكل كوچك. دشبستان بتابان

اندام قدسيان بر قوس هاي مكرر درگاه هاي ورودي و مشبك
كاري بر سنگ و تزئينات سطحي افزايش يافت كه اينها

.خصوصيات گوتيك مشعشع يا شعاع سان است

از نمونه هاي بارز اين معماري كليساي جامع آمين و سنت شاپل
ر مهم گوتيك به شيوه اي بارز در آنهادر پاريس است كه دو عنص

.به كار گرفته شده

نخست عنصر ساختماني كه عبارت است از جرزهاي پشت بند
برپا شده و در) شمع هاي شمشيري(توام با پشت بندهاي معلق 

دو جانب بيروني پيكر اصلي كليسا براي پايداري در برابر رانش
ك و سبك ديوارها، وبسيار بلند و استحكام بخشيدن به بدنه ناز

ديگر عنصر تزئيني كه عبارت است از گستردگي شيشه بند
.منقوش به درونخانه است

اين كليسا كه از دو بازوغي عرضي وطولي تشكيل: كليسا شارتر
به نظر مي رسد كه بخش انتهاي شرقي با صحن. يافته است 

اصلي كليسا برابر باشد و مهمترين چيزي كه در اين كليسا به

آخرين طراحي مربعي،. چشم مي خورد نوع سازماندهي فضاهاست
كه در كليساهاي گوتيك آغازينه به كار بسته مي شدند، جاي
شان را به يك شبكه بلوك بندي چهار گوش دادند، كه در آينده

در مقابل هر. به اصل معماري گوتيك پيشرفته مبدل خواهد شد
ع تنها ديده ميفقط يك مرب) هر واحد(بخش چهار گوش صحن 

اين روش بلوك بندي جديد را تغييري در طراحي اتاق. شود
طاق بندي گوتيك پيشرفته در مقايسه با اسالف. همراه است

حائل بنديش. خود، محوطه نسبتا كوچك تري اشغال مي كرد
حتي از نظر بصري هم تاثير. يعني چهار بخشي است. آسانتر بود

ر نمي رفت كه هر يك ازقابل توجهي داشت چون ديگر تصو
واحدهاي اصلي و كناره هم حجم هاي جداگانه اي باشند و
همچنين ديگر اثري از روش ستون بندي در اين بناها ديده نمي

هر چند صحن اصلي داراي مفصل بندي قابل توجهي بود،. شد
.استوليكن به صورت وسيع و پيوسته جلوه گر 
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ست كه با طراحي ديوارويژگي هاي گوتيك پيشرفته در اين ا
صحن نور بيشتري از طريق رديف پنجره هاي بزرگتر شده زير

با استفاده از پشت بندهاي. طاق به درون صحن راه مي يافت
اين. بازويي، بالكانه خطابه از باالي راهروي جانبي حذف شد

بالكانه در سبك هاي رومانسك در ديواره سه بخشي و جديد
ز يك رديف قوس، سر دهانه و رديفگوتيك پيشرفته مركب ا

پنجره هاي زير طاقي بر پنجره هاي بزرگ زير قوس تاكيد شده

كه در اين ميان پنجره هاي كليساي شارتر درست به اندازه ارتفاع
قوس هاي اصلي است اين امر در نماي كليساي الئون و شارتر

.قابل مقايسه است

گفت، استفاده از نكته ديگري كه درباره گوتيك پيشرفته بايد
شيشه هاي منقوش و رنگي است كه با همه تالش به علت رنگي

.بودن شيشه ها، داخل كليساها تا حدودي تاريك هستند

»
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معماري رنسانس
.چهار واقعه بزرگ كه مقدمه شروع قرون جديد محسوب مي شود
اكتشاف، رنسانس، رفورم و تشكيل يك سياست اروپايي رستاخيز

بي يونان  وروم در قرن چهاردهم و درو تجديد حيات علمي و اد
ايتاليا شروع شد و سپس به ساير كشورهاي اروپايي راه يافت
تسلط تركان بر قسنطنيه اين پيشرفت را تسريع كرد، چون
يونانيان فراري كه به ايتاليا مي آمدند در معرض فرهنگ و تمدن
يوناني كه تا آن موقع درست شناخته نشده بود تاثير به سزايي

نهضت اومانيسم به وسيله دانشمندان و نويسندگان قرن. داشتند
چهاردهم كه معروف ترين آنها يكي از ايتاليايي ها به نام پيك
دوالميراندال بود شروع شد و در نتيجه اختراع چاپ كه مخصوصا
الدمانوس در رواج آن كوشيد و همچنين بر اثر افكار علمي

وفورد تا پل فرانسوي، آثارلئوناردو ونسي انتشارات فلسفي ل
مطالعات زبان شناسي و اجتماعي و هنري روشلن و آلماني و به
خصوص تاليفات اراسم هلندي كه به طبع و تفسير كتاب مقدس و
انتشار كتاب در ستايش ديوانگي پرداخت و در آن از وضع
اجتماعي و زندگي روحانيان با لحني استهزا آميز انتقاد كرد و به

.ش رفتسرعت پي

خرابه هاي آثار رومي در. رنسانس در ايتاليا با معماري شروع شد
برابر چشم ها بود بنابراين به تقليد از آنها پرداخته، هنر گوتيك را
كنار گذاشتند، طاق رومي ستونبدي، سبك هاي قديمي يوناني و
گنبد سازي مورد توجه قرار گرفت و سه مكتب متمايز به وجود

ه از همه ساده تر و نماينده معروف آن برونلسكيآمد فلورانسي ك
با سبك  وقالب جديد رواج داده) كالسيسم(روش قدما را 

لميناردي كه تزئينات بيشتري داشت و موسس و پيشه اي آن
برامانته بود و باالخره مكتب ونيزي كه تحت تاثير معماري بيزانس

له كمالقرار گرفت و رافائل و ميكل آنژ سبك جديد رابه مرح
رساندند از معروف ترين بناهاي اين عصر مي توان كليساي سن
پيتر در روم گنبد و قصر پي تي در فلورانس صومعه پاوي، قصر

.نام برد... دوج ها در ونيز و

.در خارج از ايتاليا، رنسانس به زحمت راهي براي خود باز كرد
شت و بهسبك گوتيك با تزئينات زياد به ويژه در معاري رواج دا

و حال آنكه معماري غير. كندي تغييراتي در آن راه مي يافت
.مذهبي به سرعت تحت تاثيري روشهاي جديد قرار مي گرفت
قصرهايي كه براي زندگي تجملي و آسايش مناسب بود و جانشين

در فرانسه قصرهاي لوور. قصرهاي برج و بارودار قرون وسطي شد
، سن ژرمي فونتن بلو در اسپانيابلوا
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قصر هايدمبرگ، در پي بناهاي شهرداري ليدوآنورس به همين
ترتيب بنا شدند در تزيين باغ ها به وسيله مجسمه چشمه غار و

.سليقه مخصوصي به كار رفتند

البته در خارج از اروپا هنرهايي ملي مستقال به پيشرفت هاي
مي به وسيله ترك ها در بالكانمعماري اسال. خود ادامه مي دادند

در هندوستان معماري پيشرفت قابل مالحظه اي. نفوذ كردند
داشت، درد كن هنر بومي مورد توجه بود و در شمال بر اثر نفوذ
تركان هنر مخصوص كه نتيجه اختالط هنر هندي و اسالمي بود،

.براي ساختمان مسجد معمول گشت

ك رنسانس را از نظر هنر واما به طور كلي مي توان دوره و سب
.معماري به سه دوره آغازين، ميانه و پيشرفته تقسيم نمود

ميالدي 1400 -1200رنسانس آغازين سالهاي  - الف

ميالدي 1500 -1400رنسانس ميانه سالهاي  -ب

ميالدي 1600 - 1500رنسانس پيشرفته سالهاي  -ج
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از اولين )م 1419 -1424: (بيمارستان كودكان سر راهي -4
.مهم ترين قسمت ايوان اين بنا است. بناهاي رنسانس است

اين دهليز توسط ميكالنژ طراحي :انه لورنستودهليز كتابخ - 5
.شد
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كه ظاهرا به يك معبد كوچك): م1503- 1502(تمپيه تو  -6
.دوران پيش از مسيحيت شباهت دارد

اين بنا از روي ):1458(كليساي سانتاماريا دله كارچري  -7
.يك پالن صليب يوناني ساخته شده است

اين ويال يكي از معروف): 1550 -1554(ويالي روتوندا  - 8
بر) اندرئا پاالديو(ترين ويالهاي عصر رنسانس است كه توسط 

روي تپه اي ساخته شده است اين ساختمان با پالن ويژه اش
.كمال مطلوب معماران رنسانس بود
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اين كليساي چليپا شكل پس از :كليساي سانتواسپيريتو - 9
.مرگ برونلسكي به پايان رسيد

در فرانسه نقشه ساختماني ):ميالدي 1519(مبور كاخ شا -10
در كشور) جوليانوداسانگلو(اين كاخ توسط يكي از شاگردان 

.فرانسه تهيه و احداث گرديده است

لئونه بايتيستا«اين بنا توسط : كليساي سان فرانچسكو -11
.ساخته شده است » ريميني«ميالدي در  1450در سال » آلبرتي
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)م 18و  17(معماري باروك 
مقدمه

دوره اي كه با نام رنسانس مشخص كرده ايم و بحث را پيرامون
آن به طور خالصه بيان نموديم بي هيچ گسستي در سبك ها، تا

ماخر اين دوره اخير را. سده هاي هفدهم و هجدهم ادامه مي يابد
ند سبك باروك واحد و يا مجموعه اصوليباروك مي ناميم هر چ

منشا اين واژه بر كسي. به نام اصول سبك باروك وجود ندارد
روشن نيست احتمال دارد كه از واژه پرتغالي  به معني مرواريد يا
نامنظم مشتق شده باشد بدون ترديد، اين اصطالح در آغاز

كار مخصوصا درباره معماري رونسانس با يك معني حقارت آور به
برده مي شد و از نظر منتقدان سده نوزدهم به معماري كالسيك
خط بي ساختار، داراي تزئينات زيادي، نمايشي عجيب و غريب

ولي استفاده از اصطالح باروك به عنوان يك وازه. اطالق مي شد
حقارت آور از رواج افتاده و از مدت ها پيش به صنعتي مشترك

 1750تا  1600است كه تقريبا از براي هنر دوره اي تبديل شده 
را در بر مي گيرد و محققان، تدريجا دريافتند كه سبك هاي

مثال. باروك تفاوت هاي بنيادين با سبك هاي رنسانس دارند
كار به. سبك باروك پوياست ولي سبك رنسانس نسبتا ايستاست

جايي كه برخي از هنر شناسان ادعا كردند كه دو سبك مزبور از
يكديگر متفاوتند هنوز تفاوت كلي درباره رابطه تاريخي و پايه با

صوري اين دو دوره و دو سبك حاصل نشده است واقعيت تاريخي
» باروك«را بايد درمسير تحول سبك ها جستجو كنيد و اصطالح 

نيز هرگاه بخواهيم گرايش ها و برايندهاي تحول سبك ها را از
بدين. يد واقع مي شوديكديگر جدا كنيم در كار طبقه بندي، مف

ترتيب از اين پس، اصطالح باروك را در بيان خصوصيات مشترك
سبك هاي رايج در سده هاي هفدهم و هجدهم به كار خواهيم

.برد

عصر باروك، همچون هنري كه از دل آن بيرون آمد، عصري
گوناگون بر دامنه و پويا، درخشان و رنگارنگ، نمايش و پر شور،

آور، پرشكوه و مسرف، نوجو و هنر دوست بود، احساسي  و خلسه
عصر باروك عصر انبساط در پي عصر اكتشافات بود، و انبساط اين
عصر نيز به كشفيات باز همه بيشتر انجاميد، نيروهاي باز شدن
درهاي دو عالم كرات آسماني و ذرات ريز به روي آدمي، وي را از

ت و چون آدميكنكاش در عرصه ديرينه خودشناسي اش بازنداش
با طبيعت يكي است، شناخت خودش بايد جزئي از شناخت

باروك، عصر تئاتر است، عصري است كه شكپير. طبيعت باشد
آيينه اي  در برابر طبيعت مي گيرد تا طيف اعمال و عواطف آدمي

در. را با همه درجات روشني، تاريكي و شدت و ضعفش بنماياند
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Note: 

تراژدي و كمدي از نو زاده مي اين عصر بزرگ هنرهاي صحنه اي،
شود ، و به پيدايش اپرا و پااليش سازهاي اركستر امروزي ياري

تمام هنرها بر يافته هاي حواس و لذت هاي ناشي از.مي كند
تجربه جسمي حسي مهر تاثير مي زنند، البته در پاره اي از موارد
ترس نكبت بار از لذات و لذت جويي همچنان از دوران

وس به بعد بر اذهان انسان ها حكومت مي كند در تمامهيرونيم
كشورها، شعرو ادبيات،  زبان رسا و غني پيدا مي كنند و مي
توانند به بيان موضوعاتي متضمن توصيف، نمايش امكانات هنر
براي تحريك عواطف مذهبي، گامي تا حد ايجاد حالت خلسه،

ايان برتمامظاهر تجملي و عظمت و شكوه بي پ. استفاده مي شود
جنبه هاي زندگي پر ريخت و پاش در بارها حاكم است و هزينه
هاي سنگين بر صاحبان خود تحميل مي كند لباسها از نوع
پرزيورترين و بي فايده ترين لباسهايي هستند كه بشر تا آن زمان

يعني در ظواهر نيز تجمل نمايشي و. طراحي كرده و دوخته بود 
است ليكن آنچه انسان ها مي پوشند بايداحساساتي، كردار غالب 

به حد كمال برسد، با اين تفاوت كه تن آسايي نيز از دستش
نه فقط درباريان كه در يك طرف جامعه باروك بودند. گرفته نشود

و راهزنان و دريازنان در طرف ديگرش، بلكه انسان هاي هنر آفرين
اينان هنر .و صاحبان هنر نيز اجرا كنندگان چيره دستي بودند

دوستاني اند كه در اسارت خويش مي نالند و مي توانند انبوه

.حيرت آوري از آثار هنري بيافرينند

پيش از ذكر مقدمه كوتاه و مختصري كه درباره جامعه و محيط
اينك به بررسي هنر معماري و چند. هنري باروك ارائه شد

:ماثرمعماري ساختمان ها نماي مشخص اين سبك مي پردازي

دوران باروك در اروپاي غربي در زماني :هنر و معماري باروك
آغاز  گشت و تا ميانه قرن هيجدهم و به عقيده 16حوالي قرن 

برخي تا اواخرقرن هيجدهم تداوم يافت اين دوران شاهد شكوفاي
فرهنگي بود كه پويايي خاصي در زمينه هنر، معماري و ادبيات

.داشت

ند كه سبك باروكدر ايتاليا آغاز گرديد وبسياري بر اين انديشه ا
بخش بزرگي از اروپا را از زير پوشش و گستره خود درآورد و به
طور كلي سبكي پوياست، در صورتي كه رنسانس سبكي ايستا

.دانسته اند

بر اساس يك نظريه اصلطالح باروك مشتق از: مفهوم باروك
د دست نخوردهكلمه پرتغالي باروكو است كه براي توصيف مرواري

)در معماري(در قرن هيجدهم . يا تركيب نايافته به كار مي رود
دارد و» اوج گيري پوچي«و يا » يك طغيان غرابت«اشاره به 

نوعي از موسيقي را توصيف مي كند كه پربار از نامساوي اصوات
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Note: 

ه درباروك به طور كلي شكلهايي از بيان هنري را ارائه مي كرد ك
آنها قواعد و تناسب رعايت نمي شود و همه چيز بنا به هوش

.هنرمند نمايانده مي شود




