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معماری جهان

مقدمه
مردم ایتالیا ضمن آنکه در نخستین دوران حیات خویش از انوار تابان خورشید یونان روشنایی می گرفتند خود نیز

"و هنر رومی را مانند هر هنر دیگر ( یا اتروریایی)سجایا و خصوصیات ریشه دار و محکمی داشتند هنر اتروسک 

هنر . باید همچون امیزه ای از تاثیرات پرخاسته از منابع بیرونی و عناصری از خود این سرزمین در نظر گرفت

رومی وارث بالفصل تمام فرهنگ های پیشین حوزه مدیترانه از جهات بسیار ترکیبی از هنرهای روزگار باستان بود 

رم نیز نقش بزرگی در انتقال تمدن به اروپای غربی داشت به همین علت در .و اساسا با کل هنر یونان تفاوت داشت

.دوره های بعد هنر روم نمادی از هنر  روزگار باستان به شما می رفت

است زبان منشأ اتروسکها مانند منشأمیسنی ها صدها سال یکی از اسرار ناشناخته ی جهان باستان بشمار میرفته
آثاری از آن دیده ه نشده اندداتروسکها باآنکه به خطی مشتق ازیونانی نوشته میشد و در کتیبه هایی که تاکنون خوان

.میشود 
کردند تاریخدانان جهان باستان که همانند تاریخدانان امروزی شیفته ی حل این معما شده بودند عموماً احساس می

کها از لیدیا اعالم داشت که اتروس« پدر تاریخ»که اتروسکها از آسیای صغیر به ایتالیا کوچیده اند،و مخصوصاً هرودوت 
دیگر این سنت همچنان دوام آورده است و چون فرهنگ اتروسک بعنوان فرهنگ متفاوت با فرهنگهای.برخواسته اند

.ساکنان ایتالیا در حدود هفتصد سال پیش از میالد بظهور میرسد
ند و مهاجرتی در اثارش به تاریخ خاصی اشاره نمیک( پدر تاریخ)در نظریه تلفیقی دیگری گفته میشود که هرو دوت 

ر حدود که وی از ان نام میبرد میتواند به دوره جابجایی و مهاجرت عظیم ملت های حوضه مدیترانه مربوط باشد که د
پیش از میالد به وقوع پیوست و موجب زوال تمدن میسنی 1200

شد در ان زمان مهاجرانی که از اسیای صغیر می امدند میتوانستند در ایتالیا سکونت 
گزیده باشند با مردم بومی این سرزمین در امیخته باشند و فرهنگ موسوم به فرهنگ 

بنابراین تغییراتی را .ویالنوونها را که اسالف بالفاصله اتروسکها بودند پدید آورده باشند
.که به پیدایش فرهنگ اتروسک به معنی اخص واژه انجامیدند

اتروسکها

در روزگار باستان (یا راهزنان بد نام دریایی)در اینجا الزم است گفته شود که اتروسکها به عنوان دریانوردانی ماهر

.شهرت فراوان داشتند و در دوره ی موسوم به خاور مابی در صحنه ی تاریخ پدید آمدند

پیش از میالد 8و 7امروزه بیشتر محققان بر سر این نکته اتفاق نظر دارند که هنر اتروسک عمدتا در سده های 

اتروسکها با سرمشق قرار دادن شهر های کوچ .و در پی مهاجرت و اقامت یونانیان در ایتالیای جنوبی شکل گرفت

نشینان یونانی از زندگی در روستا ها دست برداشتند و به تمدن شهری روی آوردند و اینان در سده ی ششم پیش 

-پروسیا-ویی-کائره-از میالد بیشتر نواحی شمالی و مرکزی ایتالیا را از دژهای نیرومندی چون تارکوینی

به ولسینی در زیر فرمان خویش داشتند و چون این شهرها با یکدیگر متحد نشدند تا کشور یکپارچه تشکیل دهند

.همین علت سخن گفتن از ملت یا پادشاهی اتروسک درست نیست
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از آثار پراکنده ی به دست آمده چنین بر می آید که اتروسک ها دست کم در دوران متأخر تاریخ 
مونه ما نخستین خانه های اتروسکی را از روی ن. خویش به وفور از طاق های سنگی استفاده می کردند

رون آن های گلی که به عنوان خاکستردان مرده به کار می رفته اند و از روی اتاقک های تدفینی که در د
همیت گورستانهای اتروسکی از ا. اتاق ها و اندرونی شخص متوفی را بازسازی می کرده اند، می شناسیم

واری در این گورستان ها با استفاده از ردیف های سرشاری از نقاشی های دی. فوق العاده ای برخوردار است
نی پر نشاط، و نقش برجسته ی رنگین که زینت بخش فضاهای اندرونی مقابرشان بود به بازگویی زندگا

نرمی و حرارتی که در این نقاشی ها و نقش ها احساس می . میهمانی ها و رقص هایشان پرداخته اند
آن ها دارد« بربر»و نسبتاً « یونیک»شود، حکایت از منشاء نسبتاً 

معماری

در (شهرمردگان)نکروپولیس
م.ق4تا5سده ( چروتری)کایره

کش یا ساختمان های مدوری است که بخس بسیار اند« تومولوس ها»رایج ترین نوع مقبره 
خاکبرداری شده و سپس با خاک پوشانده شده است 

تن قرار گرف. اتروسک ها در ساخت معابد بر روی تپه ها از چوب و گل تجربیاتی اندوختند
ی از نمای جلو با سالی سه قسمتی و ایوان عمیق، تزیین پشت بام ها با مجسمه های سفال

ساخت شهرک های مهندسی ساز بر اساس محورهای شرقی، غربی و. ویژگی ساختمان هاست
تشمالی، جنوبی با پل و آبروهای دارای طاق و گنبد نیز از سایر خصوصیات معماری آن اس

نقاشی

تارکوینی ها برخالف کائره ایها دیواره های اتاقکهای تدفینی زیر زمینی خویش را با نقاشی های خوش رنگ و زنده دیواری تزیین 
پیش از 5در تارکوینی سده ی .میکردند با آنکه موضوعات نقاشی مقبره ای در آتروریا گاهی از افسانه های یونانی مایه میگیرد

میالد تزیین شده است و بر روی دیوار مقابل در ورودی با گروهی از رقصندگان و نوازندگان بر روی دیوارهای کناری این تصاویر 
های زنده نمای شگفت انگیز محصوصا همان فراوانی و شادی حیات بخشی بیان میکنند ک هنر اتروسکها را همانند زندگی 

لیکن چنین به نظر میرسد ک اتروسکهای پسین از روحیه ی طبیعی پر نشاط و پر توان خویش.اتروسکها از خود لبریز کرده است
دست برداشته و به فورمالیسمی آرام ومتمایل به کالسی سیستم مانند آنچه در پیکره ی زنی از خانواده ی ولچا از اتاقک تدفینی

بیان آمیخته و متفکرانه ی این نقاشی پر شکوه با مضموم آرام.در شهر تارکوینی دیده میشود(جهان ارواح)مقبره ی اورکوس 
.عذاب مرده در جهان ارواح و در میان دیو های مهیب دنیای زیرین تناسب دارد-

در اینجا از احساس خوشبینی پیشین اتروسکها که در اثر نفوذ تدریجی و ادیان 
.جهان وطن دنیای علمی رو به خاموشی گذاشت

مقبره نقشهای برجسته 
م.ق4تا5سده های (چروتری)کایره 

در مقبره های اتروسک اسباب و اثاثیه قابل 
توجهی از گِل و مَفرَغ بصورت پیکره 

برجامانده است و حکایت از آن دارد که 
اتروسکها ظاهراٌ گِل و مفرغ را برمواد دیگر 

ترجیح میدادند هرچند خاکستردانهای سنگی 
بسیاری برای نگهداری خاکستر مردگان نیز 
ر یافت شده است شکلهای این پیکره ها بیشت

از راه قالب گیری به آنها داده شده است نه از 
راه کنده کاری و قالب گیری نیز اسلوبی است

که با خلق و خوی تند و سبک و روان مختص 
.اتروسکها سازگاری داشت 

خاکستر دانهای مرده با پیکره های لمیده ی فردی بخشی 
. از بهترین نمونه های پیکرتراشی اتروسک بشمار میرود

(  کیوسی امروزی)خاکستردان سرپوش دار از کلوسیوم 
سرپوشی از گِل پخته بصورت سر آدم دارد و کل این 

مجموعه روی الگوی مَفرَقین یک صندلی قرار داده شده 
است بدون تردید سردیس مزبور به نشانه چهره ی شخص 

متوفی که خاکستر جسدش در درون این خاکستردان 
.نگهداری میشود روی آن گذاشته شده است

پیکرتراشی

شکل شدیدا کروی این خاکستر دان نیروی حیاتی خامی دارد که به 
سردیسه با آن سیمای خشن و گردن ستبرش نیز سرایت کرده است 

تاکید بر فردیت شخص متوفی از مختصات هنرمند اتروسک است و .
به بهترین شکل ممکن در پیکرهای برجا مانده از یک مرد وهمسرش 

بر روی سرپوش تابوت به دست امده است چروتری دیده می 
این پیکره نوعی تجسم سه بعدی و شکوهمند نمایی است .شود

صحنه های پرنشاط مهمانی است که بر دیوارهای مقابراتروسک 
نقاشی می شد تا پاره ای توقعات مربوط به پرستش مردگان که 

ولی در .خبری از جزییاتش در دست نیست پاسخی داده شده باشد
اینجا چیزی از عنصر جدی یا مربوط به رقص مرگ دیده نمیشود و 

پیکرهایی.اشتیاق طبیعی اتروسک ها به زنده نمایی حفظ شده است
برخالف -که در این تصویر از نظر میگذرند حالتی اسوده و شاد دارند

و ویژگی های منصوب به -حالت رسمی تندیس های تدفینی مصریان
باعث شق و رقی یا . دوره ی کهن که در سبک کار دیده میشود

.زمختی اثر نمیشود

تابوت از کایره
م .ق520حدود 

سانتی متر197گل رس پخته بلندی تقریبا 
موزه ملی ویالجولیا رم

ی پیکره ی اپولون از ویی که پیکره ای ایستاده بر خط الراس تیر افق
یک اتروسک است داللت بر ان دارد که اتروسک ها نیز چون یونانیان 

این پیکره بر عظمت و شکوه .از پیکره در معماری استفاده میکردند
ارام پیکره اپولون در اولمپیا همچون غولی مهیب گام بر 

حظور استیال جویانه ی جسمانی وی بازتابی از توجه اندک به .میدارد
ده شیفتگی یونانیها به تناسبات هماهنگ یا انسانیت کامل مطلوب ش

تجسم استادانه و یونیک خطوط جامعه حکایت از وجود عنصر .است
.شرقی درهنر اتروسک دارد

جذب عناصر یونانی توسط اتروسک ها در دوران اوج گیری قدرت 
اتروسکها وقتی کاالهای هنری خودشان را به سراسر حوضه ی 

ودر دورهی چند صد ساله زوال .مدیترانه از جمله یونان میفرستادند
پیکره ی معروف به مارس از تودی تجسمی از .ایشان نیز ادامه یافت

م تفسیر سبک کالسیک یونانی توسط اتروسکها در اغاز سده ی چهار
م.ق510آپولون از ویی حدود. پیش از میالد است

175بلندی .گل رس پخته
س م
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یا را مطیع اقوام ستیزنده ی ایتال.قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد
مدیترانه و خاور نزدیک را در زیر پرچم-حکومت واحد روم گردانید و سرانجام ملت های اروپای غربی

اوجگیری قدرت و پیروزی روم و چشم انداز خوفناک زوال و سقوط آن مطابق.امپراطوری روم گرد آورد
های گفته ی مورخ بزرگ تاریخ روم انقالبی پدید آورد که تا ابد در یادها خواهد ماند و امروزه نیز ملت

ه در جهان ان را احساس میکنند از دجله و فرات گرفته تا مرز های اسکاتلند قلمرو دولت واحدی بود ک
کنونی زیرحاکمیت مقتدر و کارآمدش هرچند غالبا شقاوت و جانور خویی را پیشه میکرد اگر در بررسی

به طور ... اریخ ومان میبینیم ک نبوغ یونانی با تابشی هر چه بیشتر در عرصه های علم و هنر و فلسفه و ت
ور نبوغ رومی در عرصه ی فعالیت های دنیوی حقوق و کش.کلی در قلمروهای عقل و تخیل میدرخشد

.داری پرتو افکنی میکند

رومیان

یز یادمان های رومیان در عرصه ی هنرو معماری در سراسر دنیای تحت حاکمیت رومیان پراکنده شدندوحیرت انگ
ترین و پرشمارترین اثاربرجامانده از تمدن های باستانی هستند 

شاعه نیروهای عمده روم در جهت کشور گشایی و کشورداری به کار گرفته شده بود و کشور گشایی راه را برای ا
ایمز و ت-راین-تمدن رومی باز می کرد شهرهای رومی ن فقط در حوضه مدیترانه بلکه تا نقاط شمالی رودهای دانوب

ده ای زبان و رسوم رومیان بود و از طریق شبکه دقیقا طراحی ش-نیز برپا شدند هر شهر مرکزی برای اشاعه حکومت
از جاده ها و بنادرگاها با شهر رم ارتباط داشت

80بکه میالدی پایتخت پهناورترین امپراطوری تاریخ نوع بشر بود این امپراطوری با استفاده از ش200رم در سال 
هزاری کیلومتری راههای دریاییبه طرز کار امدی اداره می شد

ود را ویژگی ها و صفات متمایز کننده ی خ.هنر رومی با انکه در اغاز تحت تاثیر هنر اتروسکها و هنر یونانی بود
فقط بعدها رومیان تقریبا از نخستین روز های اقتدارشان کامال از وجود و تاثیر هنر یونانی آگاه بودند ولی.بدست اورد

.یعنی در عصر جمهوری و عصر اوگوستوس بود که هلنیسم به مدی آگاهانه مبدل شد

دوره ی جمهوری

پیش از میالد تا زوال جمهوری وقتل 5از سده ی .تاسیس شد(احتماال اتروریایی)جمهوری روم پس از اخراج آخرین پادشاهان
پیش از میالد کار چشگیر دولت روم در خارج از ایتالیا گسترش قلمروی و تحکیم قدرت امپراطوری در 44یولیوس سزار در سال 

لیکن ساختار حقوقی . رومیان در یک سلسه جنگ های پیایی که خونبارترینشان جنگهای روم و کادتاژ بود.دوره ی غرب بود
در همین دوره ی بحرانی . جمهوری برای ساختار کشور و شهر کوچک کفایت می کرد ولی برای اداره یک امپراطوری کافی نبود

جمهوری که با افزایش نفوذ یونان همراه بود هنر رومی تدریجا به عنوان پدیده ای مجزا و قابل تشخیص از سبک هلنی به ظهور 
رسید و بیشترین تعداد پیکره های این دوره را هنرمندان مهاجر یونانی افریدند مانند پیکره مشت زن نشسته 

عالقه رومیان به نمایش بی کم و کاست و عادت ایشان به نگه 
نیاکانشان در خانه و جلوی دیدگان ( نقابهای مومی)داشتن تصاویر 

خویش باعث شد که پیکرتراش بیش از بیش بر نمایش صفات 
فردی تاکیید کند نفوذ اتروسکها نیز در کار ایشان موثر بود و با ان 

ل اکسپرسیونیستی اش در هنر پیکر تراشی فردی پایداری کرد مث
یک رومی به اتکای شخصیت اش که ضمن زنده نمایی حالتی نقاب 

گونه نیز دارد و چشمگیر است
بدینسان پومپیوس ترکیبی از سجایای است که حوادث روزگار بدو

ر ولی کدامین انسانی با اندک استعدادی خوب و بیشت.ارزنی داشتند
این از او میتوانسته است بر یولیوس سزار پیشه بگیرد؟ ما با اطالع از

که 
چه اندیشه ای درباره قدرت و ضعف پیروزی ها و شکست نهایی 

ریم پومپیوس داریم طبیعتا با حالتی به پیکره ی نیم تنه اش مینگ
شویم کنجاو می-که به پیکره نیم تنه ی واشنگتن یا الفایت منگریم

تا درباره این انسان منفرد و تاریخ زندگیش بیشتر بدانیم

پشبیه سازی از چهره

م.ق80سردیس یک رومی حدود
مرمر اندازه طبیعی 

کاخ تولونیا رم

م.ق55پومپیوس کبیرحدود
مرمر اندازه طبیعی 

مجموعه فرانک ا براوان رم

معماران رومی بیشتر نیروی خویش را بر ساختن بناهای ضروری و 
متمرکز کرده بودند البته اینان نیز -عظیم و نقشه های کار امد

معبدهای به تقلید از نقشه های که در انها عناصری از معماری یونانی 
معبد . و اتروسک به شیوه ای بی مانند ترکیب شده بودند ساختند

فورتونا ویریلیس در روم مربوط به اواخر سده دوم پیش از میالد در 
این .نگاه نخست مانند یک معبد دور ستونی یونیک به نظر میرسد

معبد از مقصوره ای بزرگ در پشت رواقی عقب نشسته تشکیل شده 
است

معبدی که در نخستین سالهای سده اول پیش میالد ساخته شده در 
وهله نخست مانند یک ساختمان گنبدی شکل کورنتی به نظر 

میرسد 

معماری

معبد فورتونا ویریلیس
رم

م.اواخر سده دوم ق

معبد سیبول تیوولی
م.اوایل سده نخست ق
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هنرمسیحیت آغازین
ا سبکی را که مسیحیت پیشین مینامیم میتوانیم بی انکه خطای که مرتکب شده باشیم سبک رومی پسین ی

انچنان درعرف تاریخ هنر رایج است سبک باستانی پسین بنامیم اثار متعلق به دوره مسیحیت را فقط از روی 

بر روی هم مسیحیان . موضوع شان میتوانیم از اثار متعلق به دوره دین روم تشخیص دهیم نه از روی سبک شان

بوده اند (رومی)ان زمان درست به اندازه معتقدان به دین روم 

قرار ارزشمند ترین یادمان های دوره پیگرد ناپایدار ترین یادمان های روم هستند این یادمان ها تماما در زیر زمین
های این مقابر شبکه های گسترده ای از داالن ها و اتاقک.گرفته اند و به همین علت مابر دخمه ای نامیده میشوند

که زیر زمینی در زیر شهر روم و شهرهای هستند که به عنوان گورستان های پنهانی برای دفن مردگان مسیحی
بیشترشان در ردیف شهدای اولیه مسیحیت به شمار می روند طراحی شده بودند

در رم مقابر دخمه ای به صورت تونل های در دل الیه متخلخل خاک توفا که سازندگان قدیمی شهرهای 
الن مردگان در دوره اتروسک ها از خواص عالیش بهره ها گرفتند ساخته می شدند در سطح دیوار های جانبی این دا

وکولوس ها تو رفتگیهایی به موازات محور داالن برای نگهداری از اجساد مردگان گشوده میشد این تو رفتگی ها که ل
.نامیده میشدند مانند تاقچه های بر روی یکدیگر کنده میشدند

حتی از( دین روم)بسیاری از کوبیکولومها را با نقاشی های دیواری به شیوه باستانی پسین 
لحاظ موضوع تزیین میکردند ودر تفسیر این نقاشی ها میگفتند که با اعتقادات ایشان سازگار

طرح های هندسی سقف نقاشی شده ی مقبره ی دخمه ای دو قدیس به نام های .هستند
به کار گرفته  شده(دایره ی بزرگ)سان پیترو  و سان مار چلینو در رم به معنی قبه ی فلک 

. است و درونش را نقش صلیب یعنی مظهر اصلی ایمان مسیحی فراگرفته است 

مقابر دخمه ای 

وقتی مسیحیت در سراسر امپراتوری روم از سوی کنستانتین به 
عنوان دین رسمی پذیرفته شد ناگهان ساختن بناهایی مناسب 

برگزاری مراسم مذهبی و آداب نماز مسیحی ضرورت پیدا کرد و بر 
تمام اجزای معماری این کار وجود .اهمیت کیش مسیحی بسی افزود

-نماز خانه ی دخمه ای -خانه ی دهلیز سر گشاده دار:داشتند
چگونه این اجزا با یکدیگر ترکیب شدند و یکی از.سیلیکای رومی

دیم نخستین بناهای کلیسای مسیحی در عصر جدید یعنی کلیسای ق
.سان پیترو در روم پدید آوردند

معماری

طرح بازسازی شده نقشه و مقطع کلیسای قدیمی سان پیترو رم
متر65م پهنا تقریبا .ب333حدود

تین از جمله سانتا کوستانتسا و با سیلیکاهای بزرگ طولی ارتباط تنگاتنگی با کنستان4تمام بناهای مهم سده  ی 

و خویشان و نزدیکش دارند زیرا در اثر حمایت و نظارت ایشان و به عنوان کمال مطلوب جدید ایمپریوم مسیحی 

یانگر این پیوند تنگاتنگ میان کنستانتین و معماری کنستانتینی میتواند ب.بود ک این ساختمان ها بوجود آمدند

.باشد5و اوایل 4پایداری مشخصی در طرح سیلیکاهای ظاهرا متفاوت سده های 

مقطع کلیسای ساتاکوستانتسا

همچنان که کارهای کلیساسازی در دوره کنستانتین و جانشینانش به منظور برآوردن نیازهای 
فوری مسیحیان برای برگزاری مراسم دینی آغاز میشد 

موزایکهای زیبای تزیینی با خورده شیشه های براق بجای خورده مرمرهای ماتی که رومیان 
ه شده ترجیح میدادند در موزایک هایشن به کار ببرند تقریبا به طرز ناگهانی وسیله بیان پذیرفت

ای گردید موزایک کخصوصا برای سطوح تخت و نازک با سیلیکاهای جدید مناسب بود و جز 
محصوص و بادام دیوار یا گونه ای پرده ای منقوش معماری تبدیل شد

در موزایک های دوره مسیحیت آغازین که برای دیده شدن از فاصله ای قابل توجه طراحی 
میشدند از سنگهای بزرگی استفاده میشد سطوح موزایک ها را زبر رها کردند تا لبه های تیز 

خورده شیشه ها بتوانند نور را جذب و منعکس کنند و برای انکه به بهترین شکل ممکن مفهوم 
شوند طرح های ساده دارند

در اذهان مسیحیان ساده اندیشی که تازه به مسیحیت گرویده بودند عیسای مسیح را به سادگی
خدای افتاب یا صورت ( اپولون)میشد با خدایان اشنای حوزه دریای مدیترانه بخوص هلیوس 

رومی شده ی شرقیش افتاب شکست ناپذیر یکی گرفت در موزایک طاقی مطلق به اواخر سده 
ی سوم از یک اراکاه کوچک مسیحی در گورستان مطلق به پیروان دین روم که در حفاری های 

در زیر کلیسای سانپیترو در روم بدست امد 49-1940سال های 

موزاییک و نقاشی

جزیی از موزاییکهای کا گذاشته شده در 
طاق غالمگردش کلیسای 

سانتاکوستانتسا

در اواخر سده ی چهارم ما شاهد پیشرفت 
هرچه بیشتر روند تخت گردانی و الگوسازی یا 

قاب تزیینی . طرح دار کردن اثار هنری هستیم
م دیگری بنام تابوت چوپان نیکوکار سطح ضخی

وبی فضایی دارد که به جای کنده کاری سوراخ 
سوراخ شده و گونه ای شبکه ی سخت سایه ها 

و نورهای تخت پدید آورده است 
ژوستین شهید واعظ کلیسایی سده ی دوم با 

توجه به حکم اول در باب اخطار برای پرهیز از 
ساختن تندیس های کنده کاری شده در کتاب 
مدافعات خود رومیان را برای پرستیدن تندیس 

ها بجای خدایان متهم میکند 

تیپیکر تراشی و صنایع دس

نبردمیان رومیان وبربرها 
ازقاب تزیینی موسوم به 

تابوت نبردلود و ویزی 
م مرمر .سده سومب

م موزه .س140بلندی 
ملی رم

تابوت اسقف اعظم 
تیودور سده هفتم 

م مرمر کلیسای .ب
لیناره در .سانتاآپ

شهر کالسه راونا
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