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:فهرست مطالب

  ١خيتار از شيپ يمعمار

  ٧نيالنهر نيب يمعمار

  ١٦مصر يمعمار

  ٢٨رانيا يمعمار

  ٤٠هند يمعمار

  ٤٥نيچ يمعمار

  ٤٩ژاپن يمعمار

  ٥٣يا اژه يها تمدن يمعمار

  ٥٦وناني يمعمار

  ٧١روم يمعمار

  ٨٢تيحيمس صدر يمعمار

  ٨٥)يشرق روم( زانسيب يمعمار

  ٩٣رومانسك يمعمار

  ١٠٤كيگوت يمعمار

  ١١٨رنسانس يمعمار

  ١٣٢)م 18 و 17( باروك يمعمار
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Note: 

فصل اول

معماري پيش از تاريخ
باستان شناسان ظهور انسان را بر روي كره زمين از روي ابزار

ميليون 1ساخت دستشان شناخته اند و ظهور انسان را تا حدود 
ر اساس اطالعات موجود،ب. سال پيش روي زمين مي دانند

هزار سال 45تا  40پيدايش نخستين گروه انساني را مربوط به 
پيش مي دانند و اين در حالي است كه اولين گردهمايي متمركز

هزار سال قبلي 10تا  11كم روستانشينان بوده اند در حدود 
.صورت گرفته است

ها و كهن ترين آثار زندگي، فرهنگ و تمدن انساني كه طي كاوش
پژوهش هاي باستان شناسي كشف شده، بسيار از نكات ناشناخته

نخستين آثاري. و مبهم را براي انسان امروزي روشن نموده است
سال 40000كه از انسان ابزار ساز به دست آمده متعلق به حدود 

نخستين آثاري كه. مبهم را براي انسان امروزي روشن نموده است
  40000ست آمده است متعلق به حدود از انسان ابزارساز به د

در طول اخرين دوره پارينه سنگي يعني حدود. سال قبل است
سال پيش است كه با نخستين آثار هنري انسان ابتدايي 20000

براي اشنايي بيشتر با اين گونه آثار هنري به. رو به رو مي شويم

سكوابررسي چگونگي نقاشي هاي غارهاي آلتاميرا در اسپانيا و ال
.در فرانسه مي پردازيم

فردي اسپانيايي هنگام ورود به غار نقوشي 1879در سال : آلتاميرا
كه هيچ انسان تا ان زمان با آن آشنا نشده بود را مشاهده كرد

در. در اين غار مجراي عبور آب زير زميني هم وجود دارد: السكوا
وت، گاوبه طور اتفاقي تصاويري از حيوانات چون مام 1941سال 

.وحشي، اسب و گرگ كشف شد

قديمي ترين  آثار نقاشي در غار در غار آلتاميرا در اسپانيا: نكته
ويژگي اين نقاشي هاي درون غارها. است

بسيار طبيعي است و نشانگر حافظه سبك اين نقاشي ها - 1
خارق العاده انسان نخستين بود كه توانسته حيوان را با شكل و

.كه طبعا اين چنين بوده حركتي نشان دهد
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Note: 

نقاشي ها جنبه تزئيني نداشته چون در قسمت هاي عقبي غار - 2
.كه دور از روشنايي بوده ترسيم شده اند

استفاده از تناسبات رعايت نشده - 4

استفاده از نوعي پرسپكتيو - 5

علت ترسيم اين نقاشي ها

.حيوان را هميشه در اختيار خود داشته باشند - 1

ها جنبه تزئيني نداشته چون كه در قسمت هاي عقبينقاشي  - 2
.غار كه دور از روشنايي بوده ترسيم شده اند

در آنها تناسبات رعايت نشده - 3

استفاده از نوعي پرسپكتيو - 4

علت ترسيم اين نقاشي ها

.حيوان را هميشه در اختيار خود داشته باشند - 1

اني كه غذايافراد همزيست در شكار دسته جمعي بر جانور - 2
.اصلي شان را تامين مي كرد چيره شود

مي خواستن با مكرر ساختن تصاوير جانوران بر صخره ها- 3
.تعداد آنها را بيشتر و نسلشان را بارورتر كنند

اين تقسيم بندي بر: تقسيم قراردادي زمان پيش از تمدن بشر
.اساس تكامل ابزارهاي سنگي طبقه بندي شده است

نو سنگي -3ميان سنگي  - 2نگي ديرينه س - 1

عصر حجر

شكار= سنگ قديم= دوران پارينه سنگي 

ساخت - 2كشف آتش  -1=  سنگ ميانه= دوران ميان سنگي
شكار - 3ابزار با سنگ 

انقالب كشاورزي رخ مي - 1=  سنگ جديد= دوران نوسنگي
يكجانشيني و به - 2رو آوردن به كشاورزي و دامداري  -2. دهد

روستاها و شهرهاوجود آمدن 

ديرينه سنگي - 1

در بين النهرين از قدمت بيشتري برخوردار است و انچه كه انسان
به گذشته مربوط به اين دوره) مانند السكو و انتامبرا(در غالها 

.است

ميانه سنگي - 2
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Note: 

در اروپا و همزمان با عقب نشيني يخچال ها و انقراض ماموت ها
.بوده است

.ن موفق به اهلي كردن سگ شددر اين دوره انسا -

دوره گذار از دوره پارينه سنگي به نو سنگي -

.پيشرفت از ابزارهاي سنگي و نحوه زندگي -

مقدمه اي بر دوره نو سنگي -

دوره نوسنگي - 3

انسان گام بزرگي در راه تسلط بر محيط خويش برداشت و در اين
ن برخيدوره انسان به كشاورزي پرداخت و موفق به اهلي كرد

با اين كار از شكار كردن به كشاورزي و. جانوران وحشي گرديد
به طور. دامداري و تشكيل نخستين گروه هاي روستايي روي آورد

كلي در اين دوره بشر از طبيعت جدا شده و دست به ساختمان و
.تغيير محيط طبيعي خود زد

.دوراولين ساخته بشر ايجاد خانه يا كلبه از شاخه با شكلي م -

انتخاب فرم دايره اي براي خانه از اصول تكنيكي بيشتر به: نكته
خاطر مشكالت سقف آن بوده است و اين فرم را از طبيعت و

ناشناخته هايي كه مظهر عظمت بودند مثل خورشيد و ماه تقليد
.كرده است

خاورميانه كهن ترين منطقه اي است كه آثار ساختماني بشر در
.ز آن جهت خاورميانه را گهواره تمدن مي نامندآن ايجاد گرديد، ا

از آثار اين دوره مي توان به استون هنج، اريحا دراردن، چاتال
.هيوك و جاجيال در آناتولي اشاره كرد

استون هنج

سالزبوري در جنوب انگليس: مكان

قطعه 120متر را تشكيل مي دهد با  100اين بنا دايره اي به قطر 
متر كاربري اين بنا با بررسي هايي 5به ارتفاع سنگ را يكپارچه 

دانشمندان به اين. ناخته شده است
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Note: 

نتيجه رسيدند كه اين مجموعه وظيفه يك كامپيوتر ستاره
.شناسي را به عهده داشته است

اين بنا در واقع نوعي دولمن است كه در مناطقي ديگر از اروپا نيز
دولمن ها سنگ هاي عظيمي هستند كه بدون. ت ديده شده اس

استفاده از مالت بر روي هم قرار دارند و ظاهرا اين بناها جنبه
كه به صورت كه در. مذهبي داشته اند و يا بعضي مقبره  بوده اند

استون هنج هست و سنگ بزرگ عمودي به عنوان پايه و سنگ
.ه استبزرگ ديگري به صورت افقي بر روي آن به كار رفت

تپه علي كش دهلران خوزستان

خانه ها به صورت تك اتاقه -2از ديگر آثار اين دوره است  - 1
.كف اتاق ها از گل يا خاك نرم كوبيده است -3بوده اند 

از قلوه سنگ كه روي آن با اليه هاي گل از رسوبات قرمز با: پي
جدا مي كردند و با آنها كلبه 25*15*10قطعاتي به شكل خشت 
.هاي خود را مي ساختند

:آثار مهم جهاني دوران نوسنگي

چاتال هويوك -2اريحا دراردن  - 1

اريحا دراردن

از شهرهاي قديمي خاورميانه است و در دره روي اردن واقع: مكان
.شده

نخستين استحكامات شناخته شده سنگي در تاريخ بشر و -
همچنين نخستين برج و بارو

متر 5/1شت و ديواري به قطر خندقي عريض و سنگي دا -
.گرداگردش كشيده شده بود

چاتال هويوك

مكان آناتولي تركيه

نخستين تالشهاي بشري براي پي ريزي زندگي بشري -
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Note: 

نظم موجود در شهر نشان مي دهد كه طبق نقشه اي نظري يا -
.غير تجربي ايجاد شده است

ه و ازهيچ خيابان يا كوچه اي ندارد خانه ها به هم چسبيد -
پشت بام به هم راه دارند و اين امر باعث مي شود كه ساختمان ها
حائل يكديگر بوده و استحكامي بيش از ساختمان هاي تك

.ايستاده پيدا كند
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Note: 

مجهز به سيستم جمع آوري زباله -

خانه با نقشه اي واحد از خشت خام -

تقسيم بندي تاريخ پيش از تمدن

:يخ پيش از تمدن به شرح زير استيك تقسيم قراردادي تار

از يك ميليون سال پيش تا ده هزار سال پيش: دوره پالئوتيك - 1
كه اين دوران، دوران غارنشيني، ميوه چيني و شكار) حجر قديم(

.مي باشند

دوران تكوين دامپروري است كه از ده هزار: دوره پروتونئولتيك- 2
.دههزار سال پيش به طول انجامي 9سال پيش تا 

دوران كشت غالت و پرورش حيوانات اهلي: دوران نئولتيك - 3
هزار 5هزار سال پيش تا  9است كه عصر يكجانشيني  است و از 

كه به دوره بعد از) زندگي روستايي(سال پيش به طول انجاميده 
اين دوران دوره برنز مي گويند كه زمان تولد اولين تمدن هاي

.بشري است
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Note: 

فصل دوم

بين النهرين معماري
بين النهرين يكي از مراكز تمدن قديم در آسياست، كه در حد
فاصل دو رودخانه دجله و فرات واقع شده و اين دو رود از كوه

و بين النهرين مركز يكي از. هاي ارمنستان سرچشمه گرفته اند
.كهن ترين تمدن هاست

تمدن هاي بين النهرين

آشور -سومر، آكد، بابل

سومر

تين تمدن شناخته شده در بين النهرين است و پيدايشنخس
هزار سال پيش از ميالد مسيح مي رسد و پس 4تمدن سومر به 

از مسكون شدن در دره هاي بزرگ رودخانه ها و بعد از آن

نوشتن، هنر، معماري ساختماني و شكل هاي جديد حكومتي
ري هاسوم. شغل اصلي بين النهرين كشاورزي بود. پديدار گرديد

.صاحب خط بودند كه باعث به وجود آمدن مدرسه مي شد

معماري سومر معماري مذهبي بود كهويژگي معماري سومري
آنها. به معابد توجه زيادي مي شد و معابد محل استقرار الهه بود

معابد را زيگورات مي ناميدند كه به زبان سومري به معني كوه
آرامگاه هاي است و بر عكس معماري مصر كه در خدمت

.پادشاهان مصري بود

از جمله ويژگي هاي معماري سومري ها

استفاده از مصالح آجر، گل،قير و خشت براي زيركاري و آجر
چوب نيز در اين -)نما. (جوش و آجر لعاب دار براي روكار است

.معماري به كار مي رفت

اساس و پايه معماري سومري استفاده از جرز قوس و طاق -
ه اي كه در دوره هاي بعد مورد تقليد آكادي  ها و بابلي هاگهوار

.قرار گرفت

سومريان مردمي كشاورز بودند كه مهار سيل را ياد گرفتند و -
.شهرهايي با ديوارهاي قطور ساختند
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Note: 

اقوامي سامي از صحراي غربي آمدند و همه چيز را از سومريان -
.و بابل را ساختندكيش، آكد، ماري :  آموختند و شهرهايي مانند

با دو مجموعه بزرگ) اورك مرزي(بزرگترين شهر سومر  اروك 
پرستشگاهي

)متعلق به اينانا خداي عشق(معبد آنانو  - 1

)متعلق به خداي آسمان(آنو  - 2

قديمي ترين معبد حفظ شده مجموعه آنانا معبد سنگ آهك در -
هيچ مورد توجه در اين معبد اين است كه. آن استثنايي است

.گونه سنگ ساختماني در جلگه بين النهرين يافت نمي شده است

در مرحله بعدي ساختمان جانشين معبد سنگ آهك، معبد -
.سكويي آجري قرار دارد 20ستون است كه 

موزاييك، متشكل از مخروط هاي گلي كه: تزئينات معبد ستون
يكي از ويژگي هاي معماري پرستشگاه هاي معماري پرستشگاه

آنها مخروط هاي گلي را به صورت منظمي در گچ. ومري استس
.ديوار فرو مي كردند

.طرح اين تزئينات تقليدي از نقش پارچه است -

معبد سفيد

در اروك بين دو مجموعه آنو و اينانا كه از مخروط سنگي استفاده
.شده است سنگ هاي آهكي سرخ و سياه و مرمر سفيد

ان در خدمت مذهب بود كه به بررسيبه طور كلي در زمان سومري
:ويژگي هاي اين معابد مي پردازيم

ساختمان معابد با كار داوطلبانه، و تعاوني انجام مي شد -
.انساني عظيم بود
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Note: 

زيگورات ها شناخته شده ترين ساختمان در دره بين النهرين
.بودند

د تا اينكه آخرينبا ساختن معبد بعدي مرتفع تر مي شو -
پرستشگاه روي تپه عظيم مصنوعي قرار مي گيرد كه همان

.زيگورات است زيگورات در زبان سومري به معني كوه است

كه از: از جمله زيگورات هاي مهم در اين دوره زيگورات اور است
كوه مكعبي از خشت خام يا نماسازي ضخيمي از آجر با مالت

جر با مالت قيردر نماسازي بدينعلت استفاده از ا. قيري است
دليل بوده است كه به قدرت و استحكام آن در برابر سيل ها و
ديگر عوامل طبيعي بيفزايد احتماال هر طبقه زيگورات رنگ

.جداگانه اي داشته و ر روي آن درختكاري يا گلكاري شده بود

:آكاد

جنوب بين النهرين: مكان

سلطنت رسيدن بنيان گذار سلسله تاريخ سابقه دوره آكاد از به -
م مي.سال ق 2300پادشاهان كه نامش سارگون بود در حدود 

.دانند

.سارگون قدرت سياسي را تحت تسلط ساميان ايجاد آورد -

.آنها ميراث سومري را حفظ كردند -

cm 52*52آجرهاي اين دوره بزرگ و راست گوشه با ابعاد -
.است

.انه ها بر اساس نظارت كارفرما استساختن خ: ويژگي اين دوره -
است كه يك نقشه) قلوه(شاهد اين مدعا يك لوح گلي از تلو 
.منزل مسكوني روي آن طرح شده است

كهن ترين نقشه ساختماني موجود مربوط به دوره آكاد: نكته
.است

شهرهاي اصلي

.بوده است) الهه عشق(ايشتار ) خداي خورشيد(شاماش  -سيپار

ر كاخي در تل برمك متعلق به زمان نارامسين به صورتيكي از آثا
.متر است 10و قطر ديواري آن  100*100يك مربع 
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Note: 

اثري ديگر در اين دوره كاخي در آشور است كه به: كاخ قديمي
.كاخ قديمي مشهور شده و پالني مشابه كاخ نارامسين دارد

:بابل قديم

است و در دوران آبوم تاسيس يافته -اين سلسله به وسيله سومو
.حمورابي به اوج خود رسيد

تفاوت تمدن بابل و سومر

زبان بابل و سومر با. تمدن بابل اختالف زيادي با سومر نداشت -
هم متفاوت بود ولي داراي خط يكسان بودند در هنر و مذهب آنها

.هم تفاوتي نبود، فقط خدايان را به نام هاي تازه اي مي خواندند

.بابل مردوك بوده است بزرگترين خداي

معماري بناهايي بازمانده از دوره بابل كهن به دو دسته تقسيم مي
:شوند

الف معابد

:آشور

.بر فراز بلندترين نقطه شهر قرار دارد - 1

.هر يك از حياط ها يك واحد مسكوني به وجود مي آورد - 2

نقشه آن از يك حياط مركزي و سه حياط كوچك تر با اتاق - 3
.در اطراف آن استهايي 

:ايشچالي

.هديه شده است» ايشتارگي كي توم«به الهه مادر به نما  - 1

.ساختمان آن بر روي يك مصطبه واقع شده است - 2



: 
ار
عم
م

 نيب ی
هر
الن

ني
 

١١ 

Note: 

داراي ورودي هاي متعدد و يك حياط بزرگ و سه حياط- 3
.كوچك است

كاخ -ب

كاخ مادري

ر شهريكي از بزرگترين آثار معماري در بين النهرين كاخي د - 1
.باستاني ماري است

ساخته شده بر روي مصطبه - 2

.از جمله كاخ هاي دوران حمورابي است - 3

در شرح و دوران حكام بين(نقاشي هاي ديواري : تزئينات- 4
)النهرين

معماري آشور

شمال بين النهرين داراي شرايط سخت اقليمي و: مكان
ر بخش جنوببنابراين اختالف فراواني بابل د. كوهستاني است 

.بين النهرين داشت

اين ناحيه مسكن اقوامي بود كه ميتاني نام داشتند و از مغرب -
آمده بودند و همچنين اقوام ديگري از سومرها و سامي ها كه در

.جنوب اين ناحيه آمده بودند

از خيلي لحاظ مانند وضع اجتماعي، از لحاظ عادت: مقايسه با بابل
زي شباهت زيادي به بابل داشتند وبازرگاني، صنعت و كشاور

)در نام اختالف داشتند(خدايان آشور و بابل يكي بودند 

.آميخته اي از هنر سومري و بابلي است: هنر آشوري

مجسمه خدايان و پادشاهان و نقش گاو بالدار: موضوع مجاري ها
بيشتر موضوعاتي را. با سر انسان و لشكركشي و مراسم ديني بود

.كردند كه حول محور فرمانبردار بودانتخاب مي 
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Note: 

از مصالح سنگ بيش از آجرو خشت استفاده مي كردند ديوارها -
.را با كاشي لعابي و منقوش مي پوشاندند

ويژگي معماري

به علت فراواني سنگ در اين منطقه بناها محكم تر از ساختمان -
.هاي بابل ايجاد شد

.استفاده مي كردنددر بناها عالوه بر سنگ از آجر هم  -

.شهرها را با ديوارهاي عريض محصور مي كردند -

و كاخ ها كه داراي ساختمان. معابد چند طبقه مي ساختند -
.هاي متعدد بود و به وسيله حياط هايي از هم جدا مي شد 

.قاب هاي لعابدار ابتدا در آشور به وجود آمد: نكته

:از جمله بناهاي ساخته شده در اين دوره

شامل كاخ ها و زيگورات: مي توان به ارگ ناتمام سارگون دوم
.فرساباد و كاخ آشورنازيرپال در نيمرود و نينوا اشاره كرد

:ارگ ناتمام سارگون دوم

رسابادخ: مكان

داراي نقشه بلند پروازانه است كه بازتابي از اطمينان شاهان به -
.قدرت همواره پيروزمند خويش است

 200داراي بيش از  M 40000كاخ مساحت با اين : كاخ: الف
.حياط و اتاق بود

سازندگان درصدد، ايجاد تقارن بودند ولي خود كاخ نقشه اي
.آشفته دارد

كاخ را در سطحي مرتفع ساختند كه از سطح سيالب ها باالتر -
باشد و پادشاهان را در نقطه اي بين خانه هاي زير دستانش و

.خدايان قرار دهد

پوشش اتاق ها را از طاق گهواره هاي خشتي به كار برده اند: نكته
كه عملي ترين روش براي مسقف كردن ساختمان در مكاني است

در نماي كاخ از كاشي. كه نه الوار كافي داشت و نه سنگ مناسب
لعاب دار استفاده كرده اند از دروازه اصلي كاخ دو گاو بالدار غول

ردند كه مشابه آن را در تختپيكر با سر آدم پاسداري مي ك
.جمشيد مي توان ديد
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Note: 

از دوره سومر تا آشور تحول چشمگيري: معماري زيگورات آشور
از لحاظ ارتفاع تعداد طبقات و نحوه دسترسي از. داشته است

.طريق پلكان، تحول چشمگيري داشته است

)كاخ جنوب غربي: (كاخي در نينوا

حياط محصور با رديف اتاق داراي پالن ويژه اي متشكل از چند -
ها

داراي نقوش برجسته فراواني است مثل كاخ سارگون -

تنها مورد اختالف در موضوع نقش برجسته ها است از جمله -
وجود صحنه هاي صلح و آرامش است كه بيش از هر دوران

.ديگري است

:معماري بابل جديد

ديد درپس از سقوط نينوا به وسيله ناپوالزار حاكم بابل ج -
.پايتخت آشور دومين امپراطوري بابل را تشكيل داد

اين دولت دست نشانده مادها به شمار مي رفت كه توسط-
ناپوالزار پايه گذاري گرديد و طي فتوحاتي كه از جنگ با مصريان،
اقوام يهود و فينيقي ها به دست آوردند بابل به جانشين نينوا

.ن شهرهاي زمان خود بودتبديل شد كه از بزرگترين و زيباتري

بابل جديد را تمدن كلداني نيز مي گويند كه در زمان پسران -
.ناپوالزار شهرت پيدا كرد

در اين دوره پيشرفت هاي چشمگيري در پزشكي و نجوم -
.حاصل شد

علت اهميت آثار معماري كلداني

از نظر عظمت و زيبايي - 1

مثل پيروي از فرم معابداز نظر رابطه با هنر قديم بين النهرين  - 2
عريض قديم دوران سومري و آكاد مهمترين اثر اين دوران معبد

:در صورتي كه. در بابل است» تين ماه«

آشوريها نقشه محراب را از سيستم عرضي به فرم طولي تغيير
.دادند

سيستم عرضي مشخصه معبدسازي دوران قديم بين النهرين: نكته
.است

:از اثار اين دوران

كه در ديوار بيروني آن با كاشي لعابدار رنگارنگ :اخي با آجرك
.پوشيده شده است
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Note: 

زيگورات معروف به بابل يا زيگورات مردوك است كه :برج بابل
.داراي سه رديف پله بوده است

)از آثار برجسته معماري شهر بابل( :دروازه ايشتار

رنگ آبي تيره نماي ان به استوار بخت النصر با كاشي لعابدار به -
نقش تزئيني عبارتند از گاو اژدها كه در. پوشيده شده است

)دروازه ارگ سارگون(مقايسه با عبوسي و سردي بناهاي در آشور 
.بسيار لطيف هستند

خالصه اين بخش

در خدمت معابد: معماري سومر - 1

فراواني سنگ) شرايط سخت(شمال بين النهرين : آشور- 2
)تر از بابل بناهاي آشور محكم(

معماري در خدمت آرامگاه - 3

كاخ، معبد:معماري بابل - 4

بابل كهن: كاخ ماري - 5

مربوط به معماري آشور،). در خرساباد: (ارگ ناتمام سارگون - 6
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Note: 

كاشي لعاب دار منقوش: آشور - 7

)صحنه هاي صلح و آرامش(آشور ) در زمان(كاخ جنوب غربي  - 8

كاشي لعاب دار به رنگ تيره) بابل جديد(وازه ايشتار در - 9
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Note: 

فصل سوم

معماري مصر
معماري مصر

.سرزمين مصر از كنار رود نيل تا سودان امروزي است

سال قبل كار با مس را آموختند، 4000پس از اينكه مصري ها  -
.دوره سنگ به پايان رسيد

فرهنگ 2ي ساكنان مصر در دو منطقه شمالي و جنوبي دارا -
.كامال متفاوت بودند

.مصر سفلي شغل مردم چوپاني و چادرنشيني بود - 1

مصر عليا مردم به كشاورزي اشتغال داشتند و محل سكونت - 2
آنها ثابت بود و از ني براي ساختن خانه هاي خود استفاده مي
كردند از جمله تفاوت هاي اين دو قوم اختالف در مراسم مذهبي

.ها بود دفن كردن مرده

مصر سفلي مرده را در قبر و خارج از محل سكونتشان به خاك
.مي سپردند

.مصر عليا مرده را در محل سكونت خود دفن مي كردند

مصري ها بيشتر از هر قوم ديگري به حد: هرودت مي گويد
.افراطي مذهبي بودند

مصريان به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشتند و زندگي در اين
براي دست يابي به سعادت زندگي پس از مرگ ميدنيا را 

دانستند و هنر آنها هم تحت تاثير همين نگرش زندگي پايه ريزي
با وجود اينكه خانه هاي خود را با مصالح كم دوام مي. شده بود

.ساختند ولي مقابر را با سنگ هاي سخت بنا مي كردند

ا بهانها خدايان مختلف داشتند و با پيشرفت كشاورزي آنه
ناميده» رع«يا » خداي آفتاب«پرستش خورشيد پرداختند كه 

.مي شد

معماري مصر

معماري پادشاهان كهن - الف 

معماري پادشاهان ميانه -ب

معماري پادشاهان جديد -ج
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Note: 

معماري پادشاهان كهن

پس از اتحاد سفلي و مصر عليا  متحد شدن دو فرهنگ اولين -
.دسلسله با يك سياست واحد تشكيل ش

)مصطبه اي(آغاز تاريخ معماري مقبره اي  -

سكويي بلند و مستطيل شكل با ديواره اي نسبتا شيب: مصطبه
دار و مفروش از سنگ يا آجر بر روي محوطه تدفين كه در عمق

علت مايل بودن ديوار آن به خاطر. زيادي از زمين قرار داشت
.استحكام بيشتر آن بوده است

خاكي يا سنگي كه مقبره هاي پيشين از تپه هاي: شكل مصطبه
.را مي پوشانيد الهام گرفته شده است

تفاوت آيين دفن بين النهرين  و مصر

در بين النهرين بي تفاوتي نسبت به مردگان و حفظ مقبره وجود
.داشت ولي در مصر اين مسئله در درجه اول اهميت قرار داشت

در مصر كه بعدها بهمصطبه ها اولين شكل ساخته شده از مقابر 
صورت پله پله اي ساخته شده اند و پيش زمينه شكل گيري اهرام

.بودند

:از جمله مقابر اين دوره

)جوسر(هرم پله اي زوسر 

نخسين مقبره عظيم پادشاهي-
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Note: 

شكل پله پله  اي حد واسط بين مصطبه و هرم هاي حقيقي -

قع شدهدر شهر سقاره يا گورستان باستاني ممفيس وا: مكان -
.است

پله پله است مشابه زيگورات بين النهرين: ويژگي اين بنا

هرم زوسر بر خالف زيگورات ها مقبره است نه معبد   :نكته

.اين ساختمان و معبدهايش يك زيارتگاه درماني است -

ايمحوتب نخستين هنرمندي است كه نامش: معمار هرم زوسر -
در تاريخ مدون آمده

:دي دو گانه داردمقبره زوسر كاركر

.حفاظت از پادشاهان موميايي و اشيا دفن شده - 1

مجسم ساختن قدرت مطلق و خداگونه وي به كمك حجم و - 2
صالبت خويش



: 
ار
عم
م

 ی
صر

م
 

٢٠ 

Note: 

اهرام ثالثه

هزجي: مكان

پايداري ابدي، علم پنهاني، رمز و فنون، حكمت ازلي و: مظهر
تكامل شيوه مصطبه. جادوگري بوده اند

:سه هرم معروف

)خئوپس(خوفو  - 1

)خفرن(خفرع  - 2

)ينوسمركر(منكوريچ  - 3

كهنترين و بزرگترين هرم: هرم خوفو

)كوهي از سنگ(ساختمان سازي با سنگ آهك  -

.چهار جهت قطب نما است -چهار گوشه هرم -

در كناره راه خاكريز مشرف به معبد خفرع قرار: مجسمه ابوالهول
از يك صخره طبيعي تراشيدهدارد به نشانه بزرگ داشت فرعون 

.شده است
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Note: 

دوره پادشاهي ميانه

ويژگي ها

.در جواهر سازي رونق گرفت - 1

.سبك هاي جديد پديد آمد: نقاشي - 2

مقابره صخره اي - 3

:مهمترين و بارزترين بازمانده دوره پادشاهي ميانه

كهن(مقابر صخره اي كه جانشين آرامگاه هاي هرمي دوره قبل  -
)ده اندش

دربني حسن: مكان

.يكي از سالم ترين اينها مقبره منوم حوتپ است

:ويژگي اين مقابر

جلوي اين مقابر صخره اي يك سرسراي ستون دار كوتاه وجود - 1
.داشت

در نقاط دوردست و در صخره ها كنده مي شدند تا از دسترس - 2
.دزدان در امان باشند
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Note: 

:شامل بخشهاي زير هستند - 3

هليزد - الف

تاالر ستون دار -ب

اتاقك مقدس -ج

مكان ايرالبحري: معبد ايمحوتب

از جمله بناهاي دوران پادشاهي ميانه معبد و مقبره ‐
.ايمحوتب است

در يل كوه و تركيب معماري با طبيعت به وجود آورده :نكته
.است

تركيبي از عظم اهرام دوره پيشين

تاالرهاي ستون دار چند طبقه

ون در خارج از مجموعه و در دل كوهمحل دفن فرع

معماري پادشاهي جديد

در اين دوران قدرت. از مهمترين دوره هاي امپراطوري مصر است
.سلطنتي بسيار افزايش يافت

عظيم ترين و گيراترين يادمان هاي پادشاهي كهن اهرام: نكته
.هستند

عظيم ترين وگيراترين يادمان هاي پادشاهي جديد معابد: نكته
.هستند

ويژگي مهم اين دوران متشكل از رشته هاي مختلط و بسيار
.متنوع و شامل انواع گوناگون شيوه ها
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Note: 

هنر در اين دوره از نظر تنوع قابل قياس با هنر امپراطوري: نكته
روم

از جمله بناهاي اين دوره

متعلق به ملكه اي به همين نام: مقبره حتشب لوت

ستوندار با خرپشته اي اتصالي از از سطح كف دره تا سه طبقه -
.پايين به باال قد برافراشته است

رعايت تناسبات -

داراي نقش برجسته -

مقبره صخره اي  رامسس

متعلق به آخرين فرعون بزرگ مصر كه براي ستايش خود چهار
.تنديس از خود در نما قرار داد

ويژگي

ي را درهنرمندان زمان رامسس گسترش و بزرگ نمايي غير عاد
.اندازه ها به كار مي بستند

.هر گونه ظريف كاري، فداي بزرگ كردن اندازه ها شد -

ستون ها

)مثل مقابد صخره اي بني حسن(تراشيده شده را از دل صخره 

ويژگي

.بار اعمال نمي كنند - 1

.پيكره زن و مرد هستند - 2

پيكره ستوني پيش درآمد كارياتيدها در معماري يوناني: مهم
.هستند
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Note: 

معبد القصر

وتپ سومخبراي پرستش آمون خداي بزرگ ساخته شده است آم
.اين معبد را وقف آمون و همسرش كرد

حياط اين معبد براي هماهنگي با رود نيل به صورت ظاويه دار و
.ذوذنقه اي، طرح شده است

)Amon-Ra(معبد امون رع كرنك

.دار مصري استيكي از بزرگ ترين معبدهاي سردر  - 1

:در تاالر ستون دار اين معبد دو نوع سر ستون وجود دارد - 2

غنچه اي -

)زنگوله اي(كاسه اي  -
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Note: 

داراي حجم بزرگ و تاالرهاي ستون دار و حياط هاي رواق دار - 3
ستون ها داراي تزئينات فوق العاده اند. درخور توجه است

.سقف تاالر ستوندار از تخت سنگ است - 4
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Note: 

به طوركلي در مورد معماري مصر

ساختمان هايي از خشت و چوب و ني و پاره اي از مصالح - 1
سبك

.ساختمان هاي با سنگ تراشيده را مرسوم كرد: ايمحوتب - 2

انواع پيل يا در درون جرز كار گذاشته شد كه به صورت مستقل و
.قائم نبودند و ستون ها فقط جنبه تزئيني داشتند

از ستون هاي مصري اقتباس كردند و سپس آن را: ها يوناني - 3
.تكامل بخشيدند

در مصر(يوناني هاي ستون هايي شبيه ستون هاي پاپيروس : نكته
.ساختند) سفلي

پيش از سلسله استفاده از روش طاق زني را مي: مصري ها - 4
.دانستند

جرمي است و بيشتر توجه به فرم - 1به طور كلي معمار مصري 
نهايت استفاده از ستون هاي افقي و -2ارد تا به فضاسازي وجرم د
عمودي

.معماري مصر معماري مقبره اي يا مصطبه اي است - 5

بين النهرين بي تفاوت نسبت به مرده ها در صورتي كه مصر - 6
.توجه زيادي به مردگان و آيين دفن داشت

نخستين مقبره عظيم پادشاهي مصر هرم پله پله اي زوسر - 7

)يارتگاه درماني مقبره و نه معبدز(

.بارزترين بازمانده پادشاهي ميانه مقابر صخره اي است - 8

.بارزترين بازمانده پادشاهي جديد معبد است - 9
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Note: 

رانيا يمعمار
.است خيبه قدمت تار رانيا يدر معمار هنر

يمعمار -ب ياسالم يمعمار -قبل از اسالم الف رانيا يمعمار
-ه) يپارت( ياشكان يمعمار -د يهخامنش يمعمار -ج يماد

يساسان يمعمار

الميدوره ا يمعمار

يم رانيدر ا) اه ييايآر(از آمدن مادها پارسها  شيها پ يالميا
.ها است يالميا يزادگاه اصل رانيا ستنديز

مجاور آن، نام يخوزستان و نواح هيناح ياصل نيها ساكن يالميا
يهلتامت اي يبه صورت هلتام يخيرا به خط م شيخو نيسرزم

.كردند يخود آن را التامت تلفظ م اد،ينوشتند و به احتمال ز يم
.بوده است» خدا نيسرزم« يكلمه احتماال به معن نيا

نوشتند يم NIM ها را با عالمت يالميها، ا يها، و آكد يسومر-
آنها تمدن صاحب خط بودند. مرتفع بوده است نيبه مفهوم سرزم

يم ميبه سه دوره تقس الميا خيو مركز تمدن شهر شوش بود تار
:شود

دوره كهن-

يانيم-

نو-

ميقد الميا يمعمار

يسنگ برجسته ا يمعبد رو كيفقط طرح  ميقد الميا يمعمار از
معبد، سه شاخ نيا يژگيو نيجالب تر. شود يم دهيد يآشور

نيا. معبد نصب شده است يها وارهيبزرگ است كه در دو طرف د
دادند چون نماد يم لياز هر معبد را تشك يشاخ ها جز مهم

بود تيالوه

ها، دوره يالميا تيدوره حاكم نيدرخشان تر: يانيم الميا يمعمار
از آثار قابل تامل و مهم يكي. اغلب آثار، معابد هستند. است يانيم

.است ليچغازنب گوراتيآنها ز

ليچغازنب گوراتيز

يدر دشت خوزستان و در فاصله حدود س ليچغازنب يباستان آثار
رودخانه دز واقع يشوش در كرانه غرب يدر جنوب شرق لومتريك

ياست كه دارا يرانياثر ا نيتر كهن ليچغازنب گوراتيز. شده است
يم يكننده است و با اهرام مصر برابر رهيخ اتيابعاد و خصوص
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Note: 

يگال در شهر دوره اونتاش برا شبه نام اونتا يتوسط پادشاه. كند
.ساخته شده است ناكينشوشيخدا ا

مربع نيمتر بنابرا 105است با اضالع  يمربع گوراتيز ياصل طرح
يميعظ واريد لهيبه وس گوراتيز. ه استدر جهت اربع قايدق ياصل

نيتر يداخل. است دهيكه گرداگرد آن را فرا گرفته محصور گرد
است كه در يواريكه در دوره اونتاش قرار دارد، د يوارهايسه د

از انيالميدروازه هفتم در نظر ا. دشون يمورب وارد معابد خود م
از راه  يتقاداصل اع كيبه عنوان  انيالميا. همه مهتر بوده است

پلكان يدارا گوراتيز نيشوند ا يمورب وارد معابد خود م يها
به يآثار معمار گرياز د. است گانهيمسقف بوده  كه در نوع خود 

ميعظ جموعهم يايتواند به بقا يم يانيم الميمانده دوره ا يجا
بخش اعظم مواد و. هفت تپه خوزستان اشاره كرد يآثار باستان

.دهد يم ليمجموعه خشت خام تشك نيرا در ا يمصالح ساختمان

ديجد الميا يمعمار

معبد كوچك كه پالن مربع دارد و كيبه جز  ديجد الميدوران ا از
امدهيبه دست ن ياثر معمار چيبه اواخر قرن هشتم تعلق دارد ه

شده است و دهيمعبد با آجر لعابدار سبز پوش نيا ينما. است 
يشتريو ظرافت ب كيدانست كه تكن نيتوان در ا يآن را م يژگيو

.دارد انهيم يالميا ينسبت به آجرها

ماد يمعمار

از اقوام ييبود كه گروه ها الدياز م شيحدود هزاره اول پ در
الدياز م شيمادها در سده هفتم پ. مهاجرت كردند رانيبه ا ييايآر

نيها در ا يالميرا پس از ا... و  يياقوام مانا يپادشاه نينخست
را به) هگمتانه( يگذاشته اند و همدان كنون اديبن نيرزمس
.دنديبرگز يتختيپا

:يماد يمعمار

كه در دامنه كوه ها وصخره ها: يماد يصخره ا يمعمار - الف
.اند دهيگرد جاديا

جانيبه نام تپه نوش يآثار در محل ها نيا: يمعمول يمعمار -ب
.قرار دارند... و  هيويتپه، باباخان، تپ هگمتانه، ز نيگود ر،يمال

حفره و وسعت دادن آن، جاديا) يآرامگاه( يصخره ا يمعمار
.شود جاديا يآرامگاه ايمثال خانه و  اجيمورد احت يفضا

رانيغرب ا يمادها اكثرا در نواح يصخره ا يمعمار آثار
يدر بخش نيو همچن) كرمانشاهان -يغرب جانيآذربا -كردستان(

ياغلب جنبه مذهب. پراكنده است) كردستان عراق(از خاك عراق 
شناخته يماد يصخره ا) مقابر(آرامگاه ها  نيآنها با عناو. دارند

يبر حسب نوع نما يصخره ا يآرامگاه ها نيشده اند و ا
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Note: 

  «:شوند يم يبند ميتقس ريز بيبه ترت شانيورود

انيآزاد نما يآنها ستون ها يورود يكه در نما ييآرامگاه ها -1
صحنه يكيدر نزد نيريفرهاد و ش) فقره فقا( كايفخر: است، مانند

پسر و(در كرمانشاه، دكان داود در سر پل ذهاب و كور و كچ 
.عراق هيمانيسل يسورداش يكيدر نزد) دختر

ستون ميآنها، دو ن يورود يكه در دو طرف نما ييآرامگاه ها -2
گردد يم يسر ستون آنها مبدل به قسمت برجسته ا. قرار دارد

.زمره اند نيقاپان در ا زيانند داود اختر و آخور رستم و مقبره قم

به صورت زيآنها ن هيآرامگاه ها گرد هستند و پا نيا يها ستون
آرامگاه ها به صورت نيا ينقش ها. بشقاب مدور و وارونه است

.برجسته است

(آزاد( يمعمول آثار

از آثار. كاشان است كيدوره تپه سل نيا ياثر معمار نيتر يميقد
و هيويتاالر آپادانا، تپه هگمتانه و ز »جانيتپه نوش« يماد گريد

.نورآباد لرستان هستند يكيباباجان تپه در نزد

تپه جانينوش

يانجام م جانيبسته در تپه نوش يمراسم آتش در فضا نياول
بنا بعدها در نيتاالر ستوندار ا. گرفته است

كاخ ها مورد استفاده ين مشخصه معمارپال نيتر يعنوان اصل
.قرار گرفته است

جانيتپه نوش يآثار معمار تياهم

مصالح بوم آورد يريبه كارگ -1

يضيب مين ياستفاده از قوس ها -2

مورد استفاده در زمان يبايمجموعه منسجم و ز كي جاديا -3
يهخامنش

:ماد يمعمار يژگيو

يريو به كارگ يعمصنو يسكوها يساختمان ها بر رو جاديا
يها كيبه نحو مطلوب و استفاده از تجارب و تكن يمصالح محل

يتاالرها. جلوه نموده است ياز خود به خوب شيملل و اقوام پ
و مقابر صخره يهخامنش يمعمار ياست برا ييالگو يستوندار ماد

دوره يصخره ا برمقا يمعمار يبرا يا نهيشيپ زين يماد يا
ملهم از افكار و اعتقادات شانيمعمارمادها . است يهخامنش

ينشان م يمسئله را به روشن نيا يمقابر صخره ا. است يمذهب
.دهند

(يپارس وهيش( انيدوره هخامنش يمعمار
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Note: 

رانيا يماد و پارس، امپراطور رومنديدو دولت ن وستنيبه هم پ با
يشاه يدوره هنر نيدر ا رانيهنر ا. توسط كوروش شكل گرفت

خياست، تار يشاه يدوران كاخ ها نيا يبناها نيمهمتر. است
يباز م الديكاخ ها به واسط قرن ششم قبل از م نيساختمان ا

آغاز آن از د،ين دوره بر آيا يگردد، آن چنان كه از آثار معمار
.گواه آن است ديو بعد در پاسارگاد و تخت جمش مانيمسجد سل

پشت به است، كه يصفه مصنوع ياز عناصر مهم ساختمان يكي
يكاخ ها و اقامت گاه ها يآن ساختمان ها يكوه دارد و رو

صعود به صفه، يبرا يسنگ يكردند، با پلكان ها يرا بنا م يشاه
در حدود سال يآسمان دييو به نشانه تا ياسيابزار س نينخست
كوروش ساختمان مجموعه كاخ و پرستشگاه الدياز م شيپ 550

كانون نيكه نخست. فارس بنا نهادرا در پاسارگاد در استان  ييها
يمعمار. است يو معرف سبك هخامنش يهخامنش يامپراطور

.است يپارس ياز سبك معمار افتهيتكامل  يمعمار كيپاسارگاد 

مجموعه پاسارگاد يبناها

صفحه واقع شده  و از سنگ يبر رو) مانيتخت سل(تل تخت  -1
.بادبرد بدون مالت استفاده كردند

كوروشآرامگاه  -2

كاخ دروازه -3

مجموعه كاخ ها و باغ -4

(جهان يباغ ها نيباترياز ز(باغ پاسارگاد  -5

هيمقبره كمبوج -6

پل پاسارگاد -7

است مشرف به تمام ياثر صفه بزرگ نيا) مانيتخت سل(تخت  تل
به يتپه ا يخود در پاسارگاد بر رو  رامونيپ يكاخ ها و باغ ها

بزرگ آن يسنگ واريد ياياست كه بقا متر قرار گرفته 50 يبلند
كاخ يربنايز يتخت را برا نيا ديترد چيه يب. قابل مالحظه است

.به وجود آورده اند ديتخت جمش يهمانند كاخ ها ،يباشكوه يها
است كه در نيبنا ا نيا دهيتراش يقابل ذكر است كه در سنگ ها

به يزفل يمعروف هستند و با بست ها» بادبرد«به سنگ  يمعمار
.با هم متصل شده اند يشكل دم چلچله ا

كوروش آرامگاه

مانياثر كه در دست مرغاب و دهكده مادر سل نينخست
بنا از دو. كند مقبره كوروش است يجلب توجه م) پاسارگاد(

ادآوريقسمت سكو مانند كه  -شده است الف ليبخش تشك
ن كهآ ييقسمت باال -است ب »يالميدوره ا« ليچغازنب گوراتيز

)هخرپشت( يروانيبه صورت ش ياست و با سقف سنگ ياتاق كوچك
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Note: 

ليبخش سكو مانند پله پله از شش طبقه تشك. شده است جاديا
.كل بنا از سنگ ساخته شده است. است افتهي

:نكته

كوروش در يكاخ اختصاص يستون ها يبار در پا نياول يبرا
.فاده شداست يقاشق ناتياز تزئ يمجموعه كاخ ها و باغ شاه

باغ -كاخ بارعام كوروش -دوران كاخ دروازه نيا گريد يبناها
پل پاسارگاد و كاخ) مانيزندان سل( هيمقبره كمبوج -پاسارگاد

.توان نام برد يآپادانا را م

:شامل يشاه يكاخ ها و باغ ها مجموعه

يكاخ اختصاص-1

كاخ بارعام-2

دوشك-3

ها ابانيآن نماها و خ يا مجموعه

(مانيزندان سل( هيكمبوج رهمقب

است، كه از يشكل ليمكعب مستط يسنگ يبنا هيكمبوج مقبره
سهيشده است از هر نظر قابل مقا دهيبزرگ تراش ديسف يسنگ ها

.كعبه زرتشت نقش رستم در مرودشت است يبا بنا

آپادانا در شوش كاخ

و انتخاب شوش به عنوان دنيپس از به قدرت رس وشيدار
.باشكوه انتخاب كرد يكاخ ييبرپا يآپادانا را برا تپه تخت،يپا

يكاخ با خشت و گل ساخته شده كه از مصالح مناسب برا نيا
.دشت خوزستان است

(در شوش( وشيزمان دار يبناها

مصالح خشت و گل+ وشياز دار يا بهيكاخ آپادانا شامل كت -1

كاخ شاپور نقش برجسته و آجر لعابدار -2

و كاخ در نيكاخ مد ياز آثار شهر شاه يارگ و شهرشاه -3

معبد آپادانا در شوش -4

كوه رحمت يدر مرودشت رو ديتخت جمش -5

هيو بق وشيآرامگاه دار ينقش رستم برا -6

ديجمش تخت

شهر يلومتريك 45در شهر مرودشت در  يمجموعه ساختمان نيا
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Note: 

در دامنه كوه رحمت مشرف است به دشت. واقع شده است رازيش
كه اطراف آن را كوه ها، حلقه وار فرا گرفته يزيو حاصلخ پهناور

.اند

.دوره ساخته شده است 6سال و  200در  يديتخت جمش: نكته

ساخته شده است كه شامل وشيمجموعه به دستور دار نيا
ابعاد. فاضالب است يو مجار يو آبرسان يكانال كش ستميس

.باشد يمتر مربع م 140000و مساحت آن  274* 457صحنه 

شامل ديتخت جمش يبناها

معروف به دروازه تمام ارشايدروازه بزرگ خشا - 2پلكان بزرگ  -1
)اسفنكس/ الموسوا(گاو بالدار با سر انسان  يها سيملت ها با تند

كاخ يپلكان شمال -4گذشتند  ياز آن م نيكه مدعو يراه - 3
 - 8دروازه كاخ سه  -7آپادانا  يپلكان شرق -6كاخ آپادانا  -5آپادانا 

ييرايمربوط به پذ ارشاهيكاخ خشا -9 وشيدار يكاخ اختصاص
قسمت كاخ خزانه نيتاالر صد ستون و سوم - 10 يرسم يها

تاالر تخت) خزانه يقسمت مركز( يستون 99تاالر  -11 يشاه
خزانه يانبارها -12ساخته شد  وشيكه به دستور دار يموقت
.است سكو كه به طرف دشت يجنوب ينما -13 يشاه

محور مربوط به تاالر تخت يدروازه ملل رو ت،ياز نظر موقع: نكته

محور آپادانا ياست نه رو

ليمختلف تشك ياز سطح ها ديتخت جمش ميصفحه عظ: نكته
.شده است و هر بنا صفه مخصوص به خود را دارد

.مشرف بر تمام صفه هاست ارشاهيخشا يآپادانا

m3 يبه بلند ييو سر ستون ها كيستون بار 30 يدارا

سر. است يدوران هخامنش يبناها يو اساس يعنصر اصل ستون
يبيشده از مجموعه ترك يساخته م واناتيستونش به شكل سر ح

هيپا. ماند ينم رونيب ديتخت جمش يساختمان ها گريعناصر د
آن قرار يگلدان برگشته كه رو كيمكعب است به شكل  كيآن 
.است يبير ستونش تركو س ارداريساقه آن ش رد،يگ يم

يژگيو

ينقش برجسته ومعمار بيترك ديبرجسته ها در تخت جمش نقش
يامر برا نياست كه ا دهيبه حد كمال خود رس ديدر تخت جمش

.بوده است يهودگياز ب زيتنوع و پره جاديا

يپارس يصخره ا يها آرامگاه

هآرامگا جاداي به –مادها  - شيخو انينيشيمانند پ زين انيهخامنش
از يگذار سلسله هخامنش انيبن نكهيپرداختند با ا يصخره ا يها
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Note: 

به يخود مقبره ا يعنوان نموده و برا يآن روش آرامگاه ساز
نانيجانش كنينمود، ول جاديبر فراز ا يو اتاق يپله ا يصورت پله ا

يكه برج پاسارگاد را منتسب به او م هياو به جز فرزندش كمبوج
مشخص و يكردند كه فرم يمقابر صخره ا دانند، اقدام به ساختن

.دارد زيمتما

هستند و هر بيصل هيارتفاع دارند و شب 22mآرامگاه ها  ينما
.كدام سه بخش دارند

در نظر نانشيآرامگاه خود و جانش ينقش رستم را برا وشيدار
نيا ينما. نداشت ديهم از تخت جمش ياديگرفت كه فاصله ز

است كه بيبه صل هيشب. ارتفاع دارند متر 222آرامگاه ها كه همه 
نيسرزم نيو ساكنان ا يرانيچند هزار ساله در فرهنگ ا يقدمت

كرده و سطح دايكاخ پ يورودآرامگاه شباهت به سر در  يدارد نما
كه نقوش را محدود ييستون ها و نوارها مين لهيها به وس وارهيد
ياه هاآرامگ. شده است  ميمختلف تقس يكند، به قسمت ها يم

اول، وشيآرامگاه دار: عبارتند از بينقش رستم به ترت يصخره ا
.دوم وشياول، دار رياول، اردش ارشاهيخشا

انيدوره اشكان يمعمار

نينام سرزم. است يرانيا يياينژاد آر ياز شعبه ها يكيپارت  قوم
پارت ها. اند دهينام) انيهخامنش ياز استان ها يكي(آنان را پرتو 

يكيداشتند  يهيابتكارات بد يدر معمار ژهيهنرها به و نهيدر زم
قياز طر) مربع شكل( يچهارضلع يبناها ياحداث گنبد بر رو

طاق دار، اتاق راست وانيساختمان ا عهتوس گريپوش ها و د ليف
كه در قسمت پشت بسته بوده و در يبا طاق بشكه ا يگوشه ا

از زمان. امال باز استقرار دارد ك اطيح اي رونيجلو معموال رو به ب
.كنند يم يباز يغرب يايآس يرا در معمار يپارت ها، نقش مهم

يپارت يمعمار يژگيو

حداكثر استفاده از مصالح بوم استفاده از سنگ الشه، خشت -1
خام و پخته

تاق و گنبد، به شرفتهيپ كيخوب از تكن ارياستفاده بس -2
.خصوص گنبد با استفاده از مصالح بوم آورد

و تنوع فوق العاده در طرح ادينكردن از شكوه و ارتفاع ز زيپره -3
ها

ياستفاده از مالت ساروج كه به كمك آن توانستند فضاها -4
.ندينما جاديرا ا عيوس يمعمار

استفاده از شكل( رهيبر اساس نقش دا: پارت ها يشهرساز -5
(الحضر سفون،يمثل مرو، ت. دفاع مناسب تر است يا رهيدا

معموال ارگ و يپارت يشهرها6
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Note: 

.پرستشگاه بودند

ياشكان يمعمار آثار

يسر ستون كرنت ،يستون شبدر 4با  يتاالر: كاخ نسا -1

سقف گنبد بدون ستون: خانوم يكاخ آ-2

يسه نوع طاق زن يدارا): سيپل كاتوميه(صد دروازه  -3

يهخامنش يآتشكده ها رادآويو  يفيرد يها وانيا: كاخ هترا -4

يطاق كسر هينما شب: كاخ آشور -5

ضيب ميچند ن زه،يگنبد كانه پوشش، تاق و آو: كوه خواجه -6

گنبد دار يطاق 4 يبرا شيآزما: ديرباط سف -7

(صفه يرو(پلكان دو طرفه : گنگاور تايمعبد آناه -8

اريكهن را مانند بابل و اروك در اخت اريبس يها شهرها پارت
برخوردار ياز نقشه چندان منظم نكهيشهر آشور، با ا زيتند و نداش

گذاشتند كه بر اساس نقشه اديرا بن يينبودند پارت ها شهرها
نيچن يو الحضر   دارا سفون،يمرو، ت يشكل بود كه شهرها رهيدا

را فقط يا رهيدا ياز اسالم شهرها قبلبودند، ما در دوران  يپالن
ضرورت ليشدن پالن شهرها به دل رهيدا علت. ميدوران دار نيدر ا

برج يدارا يپارت يشهرها. پالن ها بود نيدفاع و سهولت دفاع در ا
.و بارو بودند

)صد دروازه( سيپل كاتوميه

كه احتماال آنها را به عنوان مقبره مورد يپارت يآثار معمار يايبقا
شده كه جان افتيدر شهر دامغان . داده اند ياستفاده قرار م

صد دروازه كه يپارت -يمحل را شهر گمشده سلوك نيهانسمن ا
يكيبه صورت  الدياز م شيپارت ها آن را در ربع آخر قرن سوم پ

شهر تيبه علت موقع. داند يم ندخود درآورد ياز تختگاه ها
.بوده است يكوهستان تختيپا كيدامغان  احتماال 

ده قرار گرفتهمورد استفا يسه نوع تاق زن) قومس(صد دروازه  در
از نوع يمثلث شكل جالب ايو تاق آهنگ ساده، تاق سه گوش 

سه گوش تنها سه فرم دارد و مثل پلكان يكه در آن تاقها ريپالم
پاگرد مورد ايراه پله  يرو اي ريز يرود طاق پلكان يم نييباال و پا

آجر يطاق ها با استفاده از نوع نيگرفته و تمام ا ياستفاده قرار م
.ب زده و انحنادار ساخته شده استقال

اطيكه به ح يوانيساخته شده چهار ا يبنا نينخست: آشور كاخ
گذاشته اند ريتاث يرانيمساجد ا يشود و به معمار يباز م يمركز

زهياستفاده از تاق تو
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Note: 

.است سفونيدر ت نيمدا وانيا هيكاخ شب نيا ينما: نكته

ر مدارس، كاروانسراهااست كه بعدها د يمادر يظهور فضاها: نكته
.ساخته شده يو مساجد اسالم

آتشگاه كي: قسمت ساختمان نيمهمتر

گنبد و كانه پوش مين: وانيا پوشش

.است يمركز اطيح كي رامونيبا خشت پ يياتاق ها شامل

انيدر م يا رهيدر كوه خواجه در جز يكاخ شاه: خواجه كوه
به صورتآن  يواقع شده است معمار ستانيهامون س اچهيدر
آتشكده نياز كهن تر: دياست آتشكده رباط سف» درونگر«

.پوش دارد ليف 4 يبر رو يكه گنبد يكوچك يبنا: گنبددار

:مصطبه واقع شده يبررو: در كنگاور تايآناه معبد

(ديتخت جمش هيشب.(ورود به صفه پلكان دو طرفه است  راه

داشته تايبه نام آناه يصفه آتشكده ا يباال در

.ميهم دار يمربوط به ساسان شابوريدر ب تايمعبد آناه كي: نكته

ه،يدر سلوك يكاخ پارت: مانند يگريد يبناها بناها نيبر ا عالوه
.است يدر اروك در پاكستان باق ييمعبد خورجه، پرستشگاه ها

يپارت يمعمار ناتيتزئ

كوه خواجه يها يگچبر ،يو گچبر يشامل نقاش يداخل ناتيتزئ
مختلف يبا رنگ ها يواريد يها يو نقاش

ماسك -ستون مين -طاق نما - يشامل سنگ كار يخارج ناتيتزئ
كاخ هترا در الحضرا يها و صورتك ها

يساسان سلسله

شان تختيپا نياول. است يرانياز اسالم ا شيحكومت پ نيآخر
يم ياديز تياهم يبه كاخ ساز انيبوده ساسان رازياستخردر ش

وجود( يرش شهرها و ارتباطات جاده ازمان گست نيدر ا. دادند
.ديبه اوج رس) كاروانسراها و پل ها

شهر دنيقبل از به قدرت رس يگذار ساسان انيبن رياردش)
(يا رهيدا(كرد  جاديا يپارت وهيرا به ش روزآباديف

يساسان يبناها

.شاهكار بوده است ياز نظر فن روزآباديقلعه دختر ف -1

ز باغ و كاخ پاسارگادالهام ا روزآباديكاخ ف -2

(انيطر( نيتخت نش -3
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Note: 

يطاق كسر -4

شاپوريب يتايمعبد آناه -2كاخ بزرگ شاپور  -1مجموعه شاپور  -5

سازي جفت پاد – روزآباديف هيكاخ سروستان شب -6

صفه، پلكان دو طرفه، كاخ دامغان يرو نيريقصر ش -7

مانيسل -8

يصخره ا يتاق بستان معمار -9

نقشه با يدارا روزآباديكاخ ف: يسنگ الشه ا يبنا نيبزرگتر: نكته
.است يمركز اطيو ح ييو درون  گدا قيدق يتقارن محور

شاپوريب مجموعه

نقشه برجسته بود و اوج نيها است با روح تر يتمام گچبر مادر
.دانند يم شاپوريآن را زمان بهرام اول در قصر ب

سروستان كاخ

در آن يساسان يمعمار يزپاد جفت سا روزآباديكاخ ف هيشب
دهيد وستنيو پ يدر پ يپ يمشهود است، جلوه گر شدن فضاها

يدرون يها

)پلكان دو طرفه( تايو معبد آناه ديمثل تخت جمش: نيريش قصر

يورود وانيد: درون گرا، مشابه كاخ دامغان، وجه تشابه يمعمار
اتاق گوش گنبددار 4بزرگ و پشت آن 

مدائن است كه در خاك وانيا يساناثر دوره سا نيتر برجسته
يضيب يبه شش طبقه تاق نما، تاق نيبنا مز نيعراق قرار گرفته ا

جهش از سطح كيمتر ارتفاع با  34متر و  5/25 يشكل به پهنا
.شود يشروع و ختم م نيزم

يژگيو

يرو نيريكنگاور و قصر ش تايمعبد آناه د،يمثل تخت جمش -1
صفحه و پلكان دو طرفه

يرگاه عام شاه ساسانبا -2

ييستايدارند نه ا نيستون ها جنبه تزئ -3

و جاريب نيماب يقيدر دره عم مانيتخت سل يباستان محوطه
و آثار مانيقرار دارد، تخت سل جانيدر جنوب آذربا اندوآبيم

نيسرزم نيا يو تمدن يخيمراكز تار نياز مهم تر يكيآن  يباستان
.گردد يمحسوب م

شكل با برج و بارو است كه در يضيحصار ب كي آن در داخل آثار
صفه نيا يبرج  وبارو. دور تا دور صفه گسترده شكل گرفته اند

.ساخته شده است دهيو تراش يا
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Note: 

است كه در يمتعلق به دوره ساسان يرونيو حصار ب واريد يبنا
مرمت يلقب يبناها يحت ودر آن ساخته  ييبناها يلخانيزمان ا

وجود داشته به نام آذرگشسب يكه در آن آتشكده ا. شده است

رانيدر ا يساختمان يساخت مجتمع ها يالگو كي: نكته

زانسيدوران همزمان در اروپا و ب نيا: نكته

بستان تاق

است كه در كرمانشاه يدوره ساسان يصخره ا يمعمار نمونه
وارهيو بر د جوشد يم نياست كه آب از درون زم يمقدس گاهيجا

.در دل كوه كنده شده است وانيآن كه متصل به كوه است دو ا
ستون هياز سر ستون وپا يآثار) اتاق ها(ها  وانيا نيدر كنار ا

.بزرگ است يوجود دارد كه نشانگر وجود كاخ ييها

.نقش برجسته هاست يژگيو) ياشكان( ياز تاق كسر ديتقل: نكته

يگرام يبرا يمكان ،يه ساساندور يها و چهار طاق ها آتشكده
سه آتش يدر دوره ساسان. بوده است يداشت آتش و مراسم مذهب

آذرگشسب،  و آذر) ونيآتش روحان(آذر فرنبغ  يبزرگ به نام ها
وجود داشته كه متعلق به سه طبقه از) نيمهربرز(مهر  نيبرز

.بوده اند يزمان ساسان يطبقات اجتماع

كه در چهار ضلع يچهار ضلع يناب كي: آتشكده ها يمعمار فرم
يضلع 4 يفضا نيا يآن چهار درگاه طاق دار داشته و بر رو

يتاق 4 نيبه جز ا نيريآتشكده قصر ش. قرار داشته است يگنبد
.داالن طواف هم دارد كي

بر اساس يبر خالف هخامنش يساسان يمعمار يطوركل به
يگذار نايبن رانيا يو شرق يخشك مركز يو نواح يبوم يمعمار

يضرب يبا تاق ها يها وانيو ساختن ا يشده است پوشش گنبد
.كاخ ها يبرا يحت) يگهواره ا(

ها مخصوص آتشكده يچهار تاق: نكته

خود يرا الگو يشمال يها نيكه سرزم انيبر خالف هخامنش: نكته
يو نواح يبوم يبر اساس سبك معمار انيقرار دادند، ساسان

.شد يذارگ انيبن يخشك مركز و شرق

يساختمان ناتيتزئ

.افتي يا ژهيكه شروع آن از پارت ها بود رونق و يگچبر -1

يگچبر ناتياز تزئ يميبخش عظ -2

يشرق يها وانيا: نمونه آن نيمهم تر يكار كيياستفاده از موزا 3
شاپوريدر شهر ب شاپوريكاخ ب يو غرب
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Note: 

هند يمعمار

در كنار الدياز م شيه سوم پردر هزا ها يسكونت هند نينخست
يمحسوب م مرده ايتمدن هند از تمدنه. رودخانه سند بود است

به صورت نيبه آن سرزم ها ياييرآتمدن تا ورود  نيكه ا شود
نياز ب ريپذ ريتاث اريآن بس يريگ ممتد ادامه داشت و شكل

رو وامهم گسترش فرهنگ در هند مهنجوددو مركز . است نيالنهر
.باشندي م) يپاكستان امروز( هاراپا 

بزرگ در هند بوجود نيدو د الدياز م شيده ششم پص يط در
:آمد

شت كه درابه فرهنگ و هنر هند گذ يقيعم ريتاث: بودا نييآ. 1
.و مقدس شد ادبودي يباعث بوجود آمدن سلسله ستونها يمعمار

محسوب يهند يمعمار نيباترياز ز نيابد جعم يمعمار :نيج. 2

.شودي م

مهنجودارو

مركز بدست آمده از تمدن هند است كه در پاكستان نيتر مستند
.رسد يم شيسال پ 5000قرار گرفته و قدمتش به  يامروز

:اتيخصوص

ه بودو انبار قلّ يمام عمومحفاضالب و  ستميس يشهر دارا نيا
نيمهم ا ياز بناها. است شدهي خته ماس ها دو طبقه است و خانه

خلوت حياطستون كه در داخل آن  20مشتمل بر  يشهر سالن



: 
ار
عم
م

 ی
هند

 

٤١ 

Note: 

را، ه استبود يقرار دارد و احتماال به عنوان دفتر مركز يكوچك
.نام برد توان يم

در  يشطرنج يشهرها نياست كه از اول  يشهر شطرنج نيا نقشه
در طرح. شده است يطراح  يكه احتماال با نقشه قبل استيدن

:شده است تياعر يساختمان منازل دو اصل اساس

شيآسا. 2 تيامن .１

:تمدن مهنجودارو  ياصل اتيخصوص

يآجر يردهااندااست نهيدر زم شرفتيپ) الف

شبكه فاضالب استاندارد) ب

كسانيو اندازه  ها بر اساس نقشه خانه) ج

يعدالت اجتماع يبرقرار) د

برابر مردم يتمدن را از لحاظ وضع اجتماع نيا  جان مارشال رس ،
.داندي تر از وضع مصر و بابل مرب يو حت يسومر

معماري عصر بودايي

.بودا شروع شدآيين پس از گرويدن آشوكا به 

از جمله آثار »سارنات«در كاخ آشوكا در » سر ستون شيرها«
.بجاي مانده از اين دوره است

پا و معابد غاري كنده شده در دلاز آثار اين دوران تعدادي استو
:سنگ به جاي مانده

در روزگاران كهن پشته خاكي بوده كه بر گوري قرار مي: استوپا
گرفته اما در آيين بودا بقعه يادبودي كه معموال بقاياي جسد يك

گنبدي آجري دارند روي. پارساي بودايي در آن قرار داده مي شود
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Note: 

مونش نرده هاي سنگي ساخته اند وپيرا. آن مناري بر افراشته اند 
.از آنها نقوش برجسته كنده اند

از كهن ترين اين استوپاها استوپاي بارهوت است اما داراي نقش
.برجسته ابتدايي و ناهنجار است 

كه داراي استوپاي امراواتي بناي يابود هند برجسته ترين :نكته
.تزئينات نرده هاي بسيار باال بوده است

.استاستوپاي سانچي اين استوپاها  نمعروف تري

دروازه هاي سنگي اين استوپا ظاهرا تقليدي از فرم هاي چوبي
.كهن است، كه مشخصه مدخل معابر خاور دور است

اين استوپا همانند اكثر ابنيه هندي بيش از يك عملكرد دارد و به
عنوان مكاني براي حفظ خاكستر مردگان مقدس و پرستش، نماد

.دا يا نشانه آيين بودا بوده استمرگ بو

:معابد غاري

رهروان. در حاليكه پارسيان مرده ها را در استوپاها قرار مي دادند
زنده دل در سنگ كوه معابدي ايجاد مي كردند و به خلوت، تن

.آسايش، آرامش و امنيت زندگي مي كردند

خل اين بناهااداراي سردري نعلي شكل هستند و د داين معاب
اراي ستون هاي مزين و استوار است، سر ستون هاي جانوران ود

برج و معبد كارليبا نقوش برجسته اند از جمله نمونه اين معابد 
.است طاق هاي تزئيني جناقيبوده است كه داراي گايا 

:)معماري معابد هندو(آيين هندو 

معابد اين آيين اين گونه پديد مي آمد كه درون قله هاي را
.اري كرده اند و يك تاالر ستوندار عظيم ايجاد شده استخاكبرد

معماران هندي بعد از آفرينش معابد غاري به ساختن نخستين
.است ويشنوايشگاه سنگي پرداختند و يكي از اين معابد ين

:معماري معابد جين

.يكي ديگر از آيين هاي هندي ها، آيين جين است

بلكه از نقشه معابد بودايي آنها سبك خاص معماري پديد نياوردند
كنده شده در دل كوه تقليد كردند سپس نقشه معابد و وشينويا

.شيوا را بر فراز تپه اي برپا داشتند

معابد جين ها شبيه به سبك يوناني» ايهلي«در قسمتي به نام 
.ساخته شده است

.شكل مربع براي هندي ها مقدس بوده است
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معماري چين
سرزمين چين در دورترين قسمت شرقي آسيا قرار گرفته و از

.هندوستان به وسيله كوهستان هاي بلند جدا گرديده است

معماري چين

)كنفوسيوسي، الئوتسه، بودايي(معابد، به طور كلي معماري شامل 
پاگودا، ديوار بزرگ چين، خانه و ديرها، آرامگاه ها و معابد صخره

.است) غاري(اي 

:خانه چيني

اولين سكونتگاه هاي چيني گودال هايي هستند كه به صورت
دايره وار ساخته شده اند و روي آن را با شاخ و برگ درختان

فت در فن خانه سازي، خانه ها ازپوشانده اند سپس با پيشر
گودال به خانه هايي در روي زمين و از جنس خشت و گل تغيير

در روبروي در ورودي آنها ديواري به عنوان ديوار ارواح قرار .يافت
داشت كه بر اساس افسانه چيني، از ورود مستقيم ارواح جلوگيري

.مي كرد

وجهش را برمعماري چين در چهارچوب اين فرمول محدود، ت
نماي ساختمان متمركز مي كند، در نخستين سالهاي حاكميت
سلسله هان، تركيب هايي از زاويه نگاه دارنده قرنيزها، رگه هاي
سرجرز و ستون ها براي نگهداري وزن سنگين بام هاي كاشي دار

در. كارايي ساختمان غالبا تابع تزئينات آن بود. طراحي شدند
جنس آن از آجر و. بام بسيار اهميت داردمعابد يا منازل چيني 

كاشي است و اگر بر سريرهاي سلطنتي سايه افكند زرد وگرنه
.سبز، ارغواني، سرخ يا آبي است

:معابد چيني

سرزمين پهناور و باستاني چين با داشتن آيين هاي مختلف،
معابدي از بوداييان، كنفوسيوس. داراي معابد در خور توجهي است

سه و به جاي مانده است كه هر يك از انواع پرستشگاهو الئودي
.هاي اديان مورد اشاره حائز ويژگي خاص هستند

در سراسر چين معابد بودايي نسبتا باشكوهي ديده :معابد بودايي
به اين معابد راه هاي طبيعي زيبايي منتهي مي شود كه. مي شود

زه هاي آراستهمعموال سرازيرهاي پيچ و پيچ كشيده شده و با دروا
براي رهانيدن. مشخص گرديده است »پاي لوش«اي  به نام 

شيطان در بعضي مدخل ها پيكره هاي كراهت  انگيز گذاشته
بوداي«يكي از بهترين زيارتگاه هاي بودايي معبد . شده است
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با رواج آيين. در نزديكي كاخ تابستاني خارج پكن است »خفته
.وجود نيامدبودايي در طرح معابد چيني به 

زيرا كه آنها معابد ثانوي و بودايي را از روي يك نقشه مي: نكته
ساختند كه در واقع همان نقشه چينيان بود و آن را براي مقاصد

.مذهبي آماده مي كردند

ف شيروانيقس. عمده مصالح معابد بودايي چوب و سنگ است
عابددر بيشتر م. است و از پوشش سفالي يا چوبي ساخته  مي شد

كه از نظر هنر بودايي. روي سقف بنايي به شكل كشتي قرار دارد
سمبليك است و به طور كلي سقف اين بناها داراي تزئينات پر

از جمله تجسمي اژدها  و سيمرغ، طاووس، نقش. كاري است
انسان و بعضي از حيوانات مورد عالقه بودا مثل اسب، ميمون،

در اين نوع تزئينات استفاده فيل، كه گاهي از شيشه هاي رنگين،
.شده است، در معبد رنگ مسلط بر مجموعه بنا رنگ قرمز است

دالويزترين معابد چين آنهايي كه در پكن :معابد كنفوسيوسي
و رسمي ملي به دين

آن كشور اختصاص داده شده است معبد كنفوسيوس داراي
ليطاقهاي باشكوهي است كه با ظرافت بسيار كنده كاري شده و

.خود معبد بيشتر نمودار حالت فلسفي دارد تا هنري

از آثار برجسته و شاخص هنر مع :پاگودا

چين پاگودا است  اين بناهاي چتري شكل، چند طبقه اند كه
عدد زوج در نزد چيني ها نحس. تعداد طبقات آنها فرد است

و گردان است و هماست، پاگودا از درون داراي پله هاي مارپيچي 
محل ماموران حكومتي بود و جهت دعا ونيايش استفاده مي شد
پيشگويان چين در آن طالع بيني مي كردند و جهت وزش باد را

.مشخص مي نمود

.گاهي به عنوان ميل راهنما هم مورد استفاده قرار مي گرفته است
وچيني ها نقشه، چهار، شش، يا هشت ضلعي را ترجيح مي دادند 

متر روي يكديگر مي انباشتند هر 90طبقات را تا ارتفاع حداكثر 
طبقه با قرنيزهاي برجسته يا برآمده خودش كه خطوط منحني

.اش رو به آسمان كشيده مي شوند مشخص مي شد

نوعي ساختمان سازي و معماري بودايي است كه به نماد: نكته
.كشور چين تبديل شده است

.از استوپاهاي هندي استپاگوداها تقليدي : نكته

همجموعه شهر ممنوع - 1

ديوار بزرگ چين - 2
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Note: 

ديوار چين

مهمترين آثار چيني ديوار چين است، اين ديوار از شمال شرق به
 7كيلومتر و ارتفاع ديوار  6400. سمت شمال غرب امتداد دارد

متر است مصالح 5/7عرض ديوار هم حدودا . متر است  5/7الي 
اين ديوار از سنگ و آجر، مخلوطي. جر و سنگ استاين ديوار از آ

از آهك و رسه ساخته شده است و از خليج بوهاي در مشرق تا
اين ديوار عمال شامل. استان گان سو در شمال مركزي امتداد دارد

متر ارتفاع دارند و جاده اي پهن و 10دو ديوار موازي است كه 
ز دروازه هاي هر دوبر فرا. هموار بر باالي آنها سقف زده است

اولين«انتهاي ديوار چين كتيبه هايي قرار دارند كه شرقي آن 
آخرين گذرگاه در زير» گذرگاه در زير آسمان  و دروازه غربي آن

.آسمان ناميده مي شود

در ساختمان هاي مذهبي اعم از پاگوداها و معبدها، مي توان دو
سبكسبك مشخص معماري چيني را مشاهده كرد اين دو 

معموال شمالي و جنوبي خوانده مي شوند ولي رواج آنها هميشه
.دقيقا مطابق جغرافيايي نبوده است

انحناي شيب - 1تفاوت هاي عمده ميان اين دو سبك عبارتند از 
در سبك. پيش آمدگي آنها -3مقدار تزئينات لبه بام ها  - 2سقف 

گوشه هاي جنوبي، سقف ها به اندازه اي انحنا پيدا مي كند كه

آنها، مثل شاخ گاو به طرف باال متمايل مي شود از ديدگاه هندي
سبك شمالي را غالبا. اين ساختمان ها زياد مورد تحسين نيستند

سبك قصري مي نامند، زيرا كه بهترين نمونه هاي اين نوع
معماري را به عمارات با شكوه شهر ممنوع و آرامگاه هاي خاقان

در سبك قصري، انحناي. چو مي توان ديدهاي سلسله مينگ و من
بام نرم است، و به شيب و سقف چادر شبيه شده است، اگر چه
اين عقيده كه سبك مزبور با توجه به خاطرات چادرهاي بزرگ

.در واقع اساسي ندارد. خاقان هاي مغول به وجود آمده است
ساختمان در چين امروز،دقيقا به نمونه اولي خويش در هزار سال

.پيش شباهت دارد
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Note: 

معماري ژاپن
 3900مجمع الجزاير ژاپن مشتمل بر چهار جزيره اصلي و تقريبا 

جزيره كوچكتر است، هنشو، هكايدو، كيوشو، شيكوگو چهار
.جزيره اين كشور هستند

به طور كلي مي توان مي توان تاريخ فرهنگ ژاپن را به پنج دوره
 - 3دوره آغاز تاريخ  - 2وران باستان د -1. تقسيم و بررسي نمود

.دوره جديد -5دوره قبل از مدرنيزه شدن  - 4قرون وسطي 

.آغاز تاريخ ژاپن را مي توان دوره پيدايش فرهنگ بودا نام گذارد
اين دوره به سه دوره آزوكا، هاكوها و تمپيو تقسيم مي شود

آيين هاي ژاپن

.، كنفوسيوسي، بودايي)شين تائو(مذهب شينتو 

معماري

اوليه آغاز مي شود و) چاله(ژاپن هم مانند چين از گودال هاي 
ساختمان هاي ساده با بام كاه گلي و بر روي پايه هاي خيزراني

يعني وجود جنگل هاي بسيار و همچنين. محدود مي گرديد

بارش باران دو عامل هستند كه نقش اساسي در معماري ژاپن، به
شته اند، كاربرد چوب به عنوان مصالحويژه استفاده از مصالح دا

اصلي و ايجاد سقف هاي شيب دار در مقابل باران هاي سيل
.آساي آن سرزمين هستند حائز اهميت است

معماري ژاپني معماري همسان با اقليم ژاپن :نكته

.معماري ژاپن پيوندي عميق و منطقي با طبيعت برقرار كرده است
با ورود آيين بودا. يشه گياهي دارندتقريبا تمام مواد ساختماني ر

ميالدي اكثرا هنرهاي ژاپني در هم آميخت، به ويژه 552در سال 
.در معماري اين اتفاق چشمگير تر است

معابد بودايي

با قبول آيين بودا ساختن تپه هاي تدفين از ميان رفت و معابد
ندزمين اين معابد را طوري انتخاب مي كرد. جايگزين آنها گرديد

كه از جهان دنيوي متمايز باشد و نزديك محل اقامت مردم باشد
براي رفت و آمد آسان، شيرواني هاي سه گوش براي معابد خود
يكي از عاليم فرقه بودايي است كه در قرن دهم اين شيرواني هاي

.پنج طبقه مي ساختند

در اواخر قرن دوازدهم ميالدي دو سبك جديد معماري معابد
:تنجيكويو - 2ذن شويو  - 1. رواج يافت
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ظرافت) ويژگي معماري سبك ذن شيويو عبارتند از الف
ايجاد يك پنجره با قاب -ستون هاي دور معبد ج -ساختماني ب

چوبي

به طوري كه در باال اشاره گرديد شينتو يكي :معابد شينتويسم
از آيين هاي باستاني ژاپن است كه اكنون پيروان بسياري دارد و

.سياري از مراسم ژاپني به شيوه شينتويي انجام مي پذيردحتي ب
و براي مشاهده. به همين خاطر داراي معماري خاصي است

ساختمان ژاپني به معني اخص واژه، بايد به معابد شينتو ژاپن
اين معابد به شيوه معمول هر بيست سال يك بار نابود. اشاره نمود

جايشان ساخته مي و رونوشت هايي برابر اصل به.مي شدند 
.شدند

كه با چهار پرچين. بزرگترين معبد آيين شينتو است معبد ايزه
.متحدالمركز حصار بندي شده است

كه هاشيرا در ژاپن بناهايي وجود دارد كه به نام  :زيارتگاه ژاپني
از جمله آنها ستون. از قديم براي نگاهداري اشيا ساخته مي شدند

سمبل حاصلخيزي، از اين گونه هايي است كه دست سازند و
اشاره كرد كه در هر يك» مياره«و » اميوا«زيارتگاه ها مي توان به 

.از آنها اشيايي نگهداري مي شود

- 12زيارتگاه معموال از سه بخش عمده ساخته 

بام مركبي اين. داالني مرتبط با دو فضاي فوق - 3سالن عبادت 
.بط مي كردسه فضا را به هم مرت

خانه ژاپني اعم از محقرانه يا با شكوه تا همين اواخر :خانه ژاپني
مطابق اصول ساختماني و هنري معابد شينتو و چايخانه طراحي

خانه ژاپني خالف معماري ايراني برونگرا است و در هر جا. مي شد
كه ميسر باشد در داخل يك باغ حصار بندي شده با پرچين هاي

خود يك عنصر زيبايي آفرين است، قرار داده شده خيزراني كه
يكنواختي و هماهنگي تناسب ها با استفاده از زيرانداز. است

.سنتي به عنوان واحدي براي ابعاد اتاقها تامين مي شود) تاتامي(

در معماري ژاپني مقياس با :)مدوالر فضاهاي ژاپني(كن 
.بنياد مي گذاردپيموني وجود دارد كه بر اساس آن ساختمان را 

.واحد اندازه گيري سنتي ژاپن در اصل از چين آمده استشاكو 
.كن واحد ديگر سنجش در نيمه دوم قرون وسطي در ژاپن بود

اين. اين واحد در ابتدا براي فاصله بين دو ستون به كار مي رفت
واحد نه تنها براي سنجش ابعاد و فضاها بلكه به صورت مدولي

صالح و نماي معماري به كار مي رفت و به آنهازيبا در سازه، م
.نظم مي بخشيد

اندازه. ابعاد اتاق توسط تعداد حصيرهاي كف آن تعيين مي شدند
حصير كف در اصل براي جاي دادن به دو انسان در حالت نشسته
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ديوارهاي اتاق. يا يك انسان در حالت خوابيده طراحي مي شد
اتاق را مي توان از جا حتي ديوارهاي خارجي. قابل حركتند

.بركند

ژاپني ها خانه هاي خود را از چوب مي سازند و به ندرت از يك يا
دو طبقه در مي گذرد به علت زلزله خيزي زياد، در اين منطقه از

تاالري اشاره كرد كه كندوديگر فضاهاي معماري ژاپن بايد به 
.و از معماري چيني تقليد شده استطاليي 

كه از جمله نمونه هاي بارز معماري ژاپني كامال :يقلعه ژاپن
دژ سفيد يكي از اين. متاثر از معماري بومي و سنتي ژاپن است 

بناها است كه در پي سازي آن عمده ترين مصالحي كه به كار
گرفته شده سنگ است و بنا پنج طبقه است كه نماي آن به رنگ

نامگذاري كرده سفيد اندود شده و به همين دليل آن را دژ سفيد
.اند
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Note: 




