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 تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا

 تالیف جهانشاه پاکزاد

  فصل اول: تمدن یونان

  مقدمه

  ق. م): 15- 13اي (قرن  هاي آخه دولت
هاي جنوبی شبه جزیره بالکان و  بر تمام قسمت در سرزمین اصلی یوناناي  دولت آخه

رونقی با تجارت پر ها  تعدادي از جزایر دریاي اژه (از جمله کرت) مسلط شدند. آن
 داشتند.  ساکنان قبرس، مصر و فنیقیه

 تسلط دوري ها:

ها و تمایالت ضد شهري  اي به خاطر وحشی بودن دوري این دوره نسبت به تمدن آخه
  بود.  گامی به عقبها،  آن

 ق. م):12-8عصر تاریکی (قرن 

شبکه درشت بافتی از روستاها، مناطق استراتژیک مهم و اماکن در این عصر 
انتخاب شوند. به طور خالصه  توانستند به عنوان محل استقرار اعتقادي میمذهبی/

به وسیله دوري  »عصر تصرف زمین و ایجاد مزارع و روستاها«توان این دوره را  می
  دانست.  ها

 ق. م):8-6هاي یونانی (قرن  دوران ایجاد مهاجرنشین

  شدند، مانند: ها به دالیل مختلف تشکیل می ان یافت. کلنیها به مقیاس وسیع جری در این دوره مهاجرنشینی و ایجاد کلنی
 پایگاه تجاري در میانه مسیر دریاییگیري یک کلنی به عنوان  شکل پیشرفت تجارت:  - 1

  یافت.  بخشی ازجمعیت درجستجوي مناطق بهتر، درمحل جدیدسکونت می افزایش جمعیت یکی ازدولت شهرها:  -2
 کردند.  شد، طرفداران استبداد را از شهر بیرون می کراسی ایجاد میهرجا که دمو برخوردهاي سیاسی:  - 3

ها عالوه بر مرکز اقتصادي، یک مرکز سیاسی و کانون اصلی زندگی اجتماعی یک  هریک از آن از مشخصات بارز شهرهاي این دوره:
 نامیدند.  می» یسپول«منطقه بوده اند. بدین شکل، هر شهر یونانی به یک دولت مستقل شباهت داشت و آن را 

 عمده تقسیم شده است: سه مرحلهاین دوره نیز به 

 هاي ارتباطی بین قبایل مختلف تر قبایل به مرکز تبادل کاال و یا گذرگاه تبدیل مراکز بزرگ مرحله اولیه

 اقتصادي / رشد جمعیت بر اثر رشد تمدن و تکامل اجتماعی-هاي بزرگ اجتماعی پیشرفت مرحله اصلی

 با شروع دوره کالسیک آتن شروع و تا دوران هلنیسم ادامه داشت.  جدیدمرحله 

  

دولت هاي آخه اي

تسلط دوري ها

عصر تاریکی

ایجاد مهاجرنشین هاي یونانی

عهد کالسیک

) جانشینان اسکندر(هلنیسم 
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  ق. م):6-4عهد کالسیک (قرن 
 در همه ابعاد است.  آتن به ویژه دولت شهر شکوفایی یونان باستاناین دوره، دوره 

 ق. م):4-2دوره هلنیسم یا جانشینان اسکندر (قرن 

باشد. این دوران از فتوحات اسکندر تا استقرار سلطه روم بر آسیاي صغیر و  آغاز این عصر میاردوکشی هاي اسکندر به سوي مشرق زمین، 
 مصر به طول انجامید. 

 شرایط طبیعی و جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی و طبیعی یونان در شکل دادن به اوضاع سیاسی، اقتصادي و فرهنگی آن زمان نقش بسیار مهمی داشت. سرزمین 
شرایط گرداند.  ها و دریا به نواحی کوچکی تقسیم کرده و از این رو تشکیل قومی متحد و یکپارچه را غیرممکن می اصلی یونان را کوهستان

مانع از آن بودند که این دولت شهرها به هاي صعب العبور  یعنی از یک سو دریا سوي دیگر کوهستانهرها خاص طبیعی این دولت ش
 ها تا دوره امپراطوري روم پا بر جا بودند.  و در نتیجه آن راحتی مورد تهاجم و تسخیر قرار گیرند

 شرایط اجتماعی

  شده بودند: در دوره کالسیک اهالی یک دولت شهر یونانی به سه طبقه تقسیم

 بردگان
  ترین قشر جامعه و فاقد هرگونه حقوق سیاسی و اجتماعی پایین

 شدند.  نامیده می» هلوت«این گروه در اسپارت 

 ها متیک

  غیر بومیان یا اتباع شهرهاي دیگر
  شدند.  نامیده می» پریویکی«در اسپارت 

  تند. شدند و آزادي خروج از هر دولت شهري را داش مردمی آزاد محسوب می
 محروم از شرکت در امور سیاسی شهر

 دموس ها
  شهروند یک دولت شهر بوده و در تمام امور سیاسی جامعه شریک بودند. 

 شامل کشاورزان آزاد، صنعتگران، بازرگانان و دریانوردان و. . . 

داري و نگهداري از کودکان  بودند و وضعیت و موقعیت آنان به خصوص در آتن به خانه زنان از حقوق سیاسی محرومدر یونان قدیم 
 شد.  محدود می

  شرایط سیاسی
این دموکراسی سیاسی هرگز به داشتند. اما  نخستین شهرهایی در جهان بودند که شهروندان آن در حکومت نقشدولت شهرهاي یونانی 

 در این زمان واگذاري حاکمیت دودمانی به حاکمیت پولی بود.  تنها پیشرفتدموکراسی اقتصادي نینجامید. 

 شد.  در آتن کارهاي شهر از طریق همکاري شهروندان بایکدیگر و به صورت داوطلبانه و بدون دستمزد انجام می

ستقیم آشکار گردید. تر شد و نقاط ضعف مردم ساالري م به تدریج که جمعیت شهر افزایش یافت، زندگی اجتماعی و اقتصادي نیز پیچیده
  شد.  مسلماً بقاي این نوع از دموکراسی با افزایش جمعیت عملی نبود، مگر در حالت محدودي که همه پرسی عمومی مطرح می
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  شرایط اقتصادي

 
 اعتقادي - شرایط فکري

شد.  در مرکز هر شهر در بلندترین قسمت آن معبد رب النوع شهر قرار داشت که در قربانگاهش آتش مخصوص فروزان نگاه داشته می
  شرکت در مراسم نیایش این رب النوع نشانه امتیاز و الزمه شهروندي بود. 

در منطقه کرینت بود.  نمه آ، دلوس و ایستموسو با اهمیتی کمتر  دلفیو  المپیاها  وجود داشتند که مهمترین آن اماکن مقدس مهمی
 شد.  گرفت بلکه در جلوخان آن در فضاي باز انجام می مراسم مذهبی در یونان هیچگاه در داخل معبد صورت نمی

 هاي کالبدي ویژگی

  شهرسازي یونان:
جستجو کرد. بسیاري از شهرهاي اولیه یونانی  و آئینی میسینیاي، تجاري  شهرهاي قلعهرا می بایست در  خاستگاه شهرسازي اولیه یونان

صورت پذیرفت. در این گونه دولت شهرها که شهري در مرکز و مناطق روستایی وابسته به آن در پیرامون  تجمیع روستاهاي منطقهتوسط 
 گیرند، آریستوکرات ها و دموس ها شکل گرفتند.  شهر شکل می

باهم  تجمیع روستاها اتحاد وو دیگري  ادامه سکونت در شهرهاي ماقبل یونانیتوسعه شهر یونانی یعنی  در برخی مناطق نیز هر دو شکل
 آوردند.  را بوجود میآتن و شهري مانند  ترکیب شده

  هاي شهرهاي اولیه یونان: ویژگی •
 ادغام آکروپلیس یا قلعه قدیمی شهر در بافت شهري و استفاده آئینی یا نظامی از آن

 بناهاي آئینی در نقاط مقدس و آئینی اقوام قبلیایجاد 

 ایجاد آگورا به عنوان بستر تعامالت اجتماعی، قلب تپنده شهر و مرکزي براي زندگی جمعی

  .جامعه اي روستایی که در آن مردم عمدتاً به کشاورزي و دامپروري مشغول بودند•
زمین به صورت یک کاال در مالکیت یک خانواده گسترده بود و از مالکیت خصوصی خبري نبود•
اما از آن جایی که زمین هاي قابل کشاورزي یونان محدود و کم حاصل بود، کشاورزي کار دشواري به حساب می آمد•

عصر تاریکی 

دادو ستد به عنوان حرفه اي تازه به ظهور رسید و رشد تجارت و ضرب سکه صورت گرفت•
شکل گیري مالکیت خصوصی بر زمین• رشد تجارت

 .هرکس مسئول اعمال خود و به لحاظ حقوقی تبدیل به یک شخصیت مستقل شد•

بسط تدریجی 
مالکیت خصوصی و 
فروپاشی زندگی 

قبیله اي
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در شرق منطقه آرکادیه،  مانتی نئانامیدند.  می »سبک قدیم«ها را یونانیان باستان  گاه بافت ارگانیک، رشد و گسترش پراکنده سکونت
  از این نوع شهرسازي حکایت دارند.  اسپارتو  آتنو نقشه شهر  مسنه آ
 یونانی شکل گرفت:سه مرکز عمده مهاجرنشینان دوره مهاجرنشینی  در §

    
  دوره کالسیک: §

هاي هخامنشیان و یونان و تبدیل به شهر شدن روستاهاي مهم بود.  این دوره عصر تجدیدبناي شهرهاي منهدم شده در جنگ
شویق مهاجرین و نشان دادن عدالت بیشتر و تسریع در تفکیک اراضی مسکونی براي اسکان مهاجران، سبک یونانیان براي ت

  معروف گردید. » طرح شطرنجی«یا » سبک جدید«جدیدي از شهرسازي را پدید آوردند که به 
  دوره هلنیستی: §

مشاهده کرد.  پرگامون ر شهرتوان د اهمیت بیشتري یافت. اوج این کوشش را می گرایشات فضاسازيدر این دوره 
  هاي هلنیستی سه دستاورد براي شهرسازي داشتند: حکومت

 هاي بومی (القاي شکوه و عظمت حکومت)  تلفیق بافت شطرنجی با سنت

 ایجاد شبکه کمربند دفاعی موسوم به سد سکندر (از دریاي خزر در ترکمن صحرا تا کشمیر) 

 هاي نظامی چهارگوش ایجاد پادگان

 عناصر شهري

  بندرگاه: •
دو قسمت تجاري و نظامی بندرگاه یا اسکله از  از دوره کالسیک به بعدبوده ولی  یک بندریونان تنها داراي  شهرهاي سبک قدیم 

 تشکیل شده است. مجزا 

 باروي شهر: •

کرد.  و بارو فقط به خاطر مسائل دفاعی شهر را از محیط پیرامونش جدا میاند  شهرهایشان را از طبیعت جدا ندانستهیونانیان  
شد. این باروها تابع نظم هندسی  ساخته می به تدریج جداره و دیوارهاي دوجداره آن از سنگبوده و  باروهاي اولیه به شکل خاکریز

 کرد.  حرکت می مطابق با شیب طبیعی و عوارض زمیننبوده و 

 هاي شهري:  برج •

ها براي پرتاب تیر و فالخن  هاي باالیی برج شدند. قسمت ایجاد می وسعت دادن به خط دفاعیو براي  تقویت کننده باروهامنظور  به
 رفت.  اندازها بکار می

 میدان (آگورا): •

ها. بازار  برگزاري جشنبود و همچنین محلی براي  تعامالت اجتماعیبود که بیش از هر چیزي، جایی براي  فضاي باز عمومییک  
 باشد.  از پیامدهاي فرعی تجمع شهروندان می و داد و ستد

سواحل دریاي سیاه
)  گرجستان و اوکراین)

مدیترانه غربی
)  ایتالیا و اسپانیا)

سواحل آسیاي صغیر
)  ترکیه)
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هاي موقـت در وسـط    . بناهاي مجاور آن غالباً به شکل نامنظم قرار گرفته بودند. بساط و دکهآگوراي ابتدایی شکل منظمی نداشت
از همان آغاز وجود داشـت. بخشـی از    رستشگاهجدایی آگورا از حریم و جلوخان پاي از برگزاري بازار روز در آنجا بود.  میدان نشانه

 بود.  به طور عمده یک حوزه فعالیت مردانهدار اختصاص داشت اما  هاي خانه   آگورا همیشه به خانم

ترین و  زندهیافت تا جایی که آگورا به  گرفت و به تدریج رونق آکروپلیس کاهش می در آگورا صورت می هاي مهم شهري فعالیتاکثر 
  تبدیل شد.  متمایزترین فضاي شهري

گاهی به  ها رواقدرآمد و به تدریج  منظمشهر و به شکل  منطبق بر شبکه شطرنجی، آگورا دوران کالسیک و هلنیستیدر سبک 
  ها از تابش آفتاب و گاهی براي راحتی عابرین ساخته شد.  منظور حفاظت دکان

  خیابان:  •
 شی وجود نداشت. کوچه بسیار باریک و تنها براي عبور یک نفر بود. ک در شهرهاي اولیه چیزي به نام خیابان

که از  جاده جشن آتنارفت.  اما خیابان براي یونانیان تنها یک محل عبور نبود و فضایی براي تجمع و تعامل اجتماعی به شمار می
ترین  د. هم معبري آئینی و هم اصلیشد بیش از یک خیابان شهري بو دروازه شهر شروع و به آکروپلیس و پیکره آتنا ختم می

هاي تجاري، صنعتی و سیاسی را در دو طرف خود قرار داده بود. در شهرهاي  خیابان آتن بود و به عنوان ستون فقرات شهر فعالیت
نور و هوا  آمد و دلیل تعریض خیابان اصلی نیاز شدید به تامین یونانی هلنیستی بین خیابان و واحد مسکونی حیاط باز به وجود نمی

 و حرکت آزادانه در فضا و همچنین استفاده از گاري بود. 

  هاي مسکونی: خانه •
 هاي زمین مطابقت با ناهمواري شهرهاي اولیه

 هاي شهري انطباق با طرح هندسی بلوك دوره مهاجرنشینی

 دوره کالسیک

  هاي شهري صرفاً مسکونی بوده اند بلوك
  ها متراکم و به هم چسبیده  ساختمان

 ها درون گرا و داراي حیاط مرکزي خانه
 غربی-هاي فرعی شرقی جنوبی و خیابان-هاي اصلی به صورت شمالی خیابان

 اي به صورت شطرنجی درآمد به طور کلی بافت مرکزي شهر حالت ارگانیک خود بیشتر حفظ کرده و مناطق حومه

 هاي عمومی: ساختمان •

داشتند. شهر نیازمند بستري براي تجمع شهروندان و  اوقات فراغت زیادي، نداشتند شهروندان نیاز به انجام کار یدياز آنجا که 
 بود.  هایی بدنه آگورا ترین نقطه براي ایجاد چنین مکان مناسبها و نهادهاي مردمی و دولتی بود و  تشکیل جلسات گروه

 ساختمان شوراي شهر: §

هایی در میان آن بود و به تدریج به  شکل و داراي ستون یلشکل اولیه آن مستطبود.  بولئوتریون محل اجالس شوراي شهر
هاي دولتی به شکل تک بنا و  ها افزوده شد و حتی شکل مربع به خود گرفت. تا اواخر دوره کالسیک، ساختمان ردیف ستون

و طبقه طراحی هاي آن اضافه شده و د شد. ولی در دوره هلنیستی به تعداد دهانه در کنار یکی از اضالع میدان ساخته می
 نمود.  شد. رواق جلوي آن نیز امتداد یافته و کلیه اضالع میدان را محصور می می

 ورزشگاه: §

یعنی جایی که  در حومه شهراحداث گردیدند. ژیمیناسیون  ژیمیناسیون و پاالئسترا براي پرورش جسم و روان شهروندان 
  ها در هواي آزاد فراوان بود ساخته شد. زمین براي فعالیت
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  تماشاخانه: §

شد: شیب هاي گودي یک تپه به صورت پلکانی نیم دایره  ساخته می بهره مندي از وضع طبیعی زمینساختمان تئاتر با 
 شد. تر  دوره هلنی تئاترسازي و رفتن به تئاتر روزبه روز کم رنگآورد. در  هایی را براي ایفاي نقش بوجود می شکل صحنه

 استادیون:  §

دلفی، المپیا، آتن، افسوس و توان به استادیون شهرهاي  هاي ساخته شده آن می بود که از نمونه براي دومیدانیهایی  ورزشگاه
 اشاره نمود.  پرینه

  اماکن مقدس: §

آن و از همه مهمتر  بناهاي رفیعبود. پندار یونانی نسبت به آکروپلیس عمدتاً متوجه  هسته اولیه بسیاري از شهرها آکروپلیس
بوده است. نظام استقرار معابد در آکروپلیس به شکلی بود که از مدخل مجموعه بتوان کلیه معابد را  پارتنون ارکتیوم و

 بدون مانع دید. 

  معابد: §

مناطق اولین حرکت معبدسازي با گذار از پرستش بدون تصویر خدایان به پرستش شمایل یا مجسمه خدایان پدید آمد. در 
هایی بالنسبه کوچک و حقیر براي پرستش به وجود  اولین محراب ها براي تصاویر و ساختمانتعمید یافته و مقدس (تمنوس) 

در انتهاي آن در محراب نیم دایره هایی به  و یا خانه بیضی شکلهاي اولیه  (دوره هندسی) با الهام از خانه دوره اولیهآمد. در 
توسعه یافته  به تدریج نقشه معبد به صورت مستطیلدرآمد.  مگارونی چهارگوشبه صورت  دوره میسینیترموس و سپس در 

 و شروعی براي معبدسازي یادمانی یونانی گردید. 

  دیگر فضاهاي سرپوشیده: §

دادسرا، شد که هنوز به کلیه شهرهاي یونانی تعمیم نیافته بود. مانند  عالوه بر بناهاي ذکر شده، بناهاي دیگري دیده می
 ها.  درگاه و اسلحه خانههاي مربوط به بن ساختمان

 تاسیسات و تجهیزات شهري: •

معروفترین آن که  انبارهایی براي ذخیره غالتبود. و همچنین  هاي برداشت آب هاي آبرسانی و محل شبکهاین تاسیسات  مهمترین
 بود.  انبار غله شهر پیرایوس

ها و  اد اسکله، سالن ها، انبارها، گمرك، محل تعمیر کشتیبراي تامین نیازهاي مربوط به تجارت، کشتیرانی و پیشه وري، نیاز به ایج
 هاي دریایی بود.  فانوس

  ها و کلونادها: رواق •
ها اماکن  ایجاد شده بودند. رواق هاي ارتباطی دار یا بر سر راه سالن ستونبودند که به صورت  فضاهاي بزرگ و مسقفیها معموالً  رواق

 رفتند.  به شمار می سیاسی-هاي اجتماعی فعالیتبودند و محل مناسبی براي  ارتباط مطلوب بین فضاهامهمی در ایجاد 

 باغ سازي: •

 به طور کلی سه دسته فضاي سبز عمومی در یونان وجود داشت:

 ها باغچه
 هاي خصوصی براي بحث و گفتگو جهت گردهم آیی مالکان زمین

 ها باغ
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 ها درختستان
  بیرون از شهراقامت گاهی براي تفریح و استراحت در 

 داراي مالکان شخصی، اما با امکان حضور همه شهروندان در آن

 هاي یونانی: هاي باغ ویژگی

  هاي محفوظ و ایجاد محیط هاي محصور باغاحداث  •
  شده هاي تراس بندي باغاحداث  •
 هاي هندسی در کاشت گیاهان طرحها و استفاده از  در احداث باغچه جدول بندي و قرینه سازي •

 جهت ایجاد فضاهاي خنک و بکارگیري گیاهان رونده به آالچیق ها و ایجاد سایبان گیاهان سایه داراستفاده از  •

 معرفی برخی شهرهاي یونانی

 شهرهاي یونان باستان (دوران کالسیک و قبل از آن):

  مسنه آ
 

  واقع در سیسیل ایتالیا که توسط میسینی ها احداث شد. 
  براي اولین بار به یک باروي مستحکم مجهز شد. 

 داراي بافت ارگانیک

  آتن
 

  شد اما امکانات دریانوردي و تجارت فراهم بود.  کشاورزي در آن با زحمت انجام می
  به طور کلی هرگز طراحی نشد. 

 نطفه اولیه شهر آکروپلیس بود که با توسعه شهر به منطقه مذهبی بدل گشت. 
 پروپیالئه، دروازه عظیم آکروپلیس بود. 

  اسپارت
 

  »اوروتاس«واقع در دره حاصلخیز رود 
  آپال: مجمع خلق که براي انتخاب ماموران عالی رتبه یا بحث راجع به مسائل جنگ و صلح جلسه داشت. 

 ترین دستگاه قدرت بود و حتی پادشاهان حاکم بر شهر نیز درمقابل آن مسئول بودند.  افور: دستگاه نظارت که عالی
 اسپارتی ها تاکید زیادي بر تربیت نظامی کودکان داشتند و در نتیجه ارتشی نیرومند ایجاد نمودند. 

 رت رهبر این ائتالف بود. ائتالف پلوپونز: اتحاد اسپارتی ها با چند دولتشهر دیگر که اسپا
 ق. م داراي هیچ بارویی نبود. 317از آنجا که این شهر اردوگاه نظامی بود، تا سال 

 شهرهاي سبک جدید:

  میلتوس
 (ملطیه)  

  تشکیل اولیه شهر با سکونت افراد مهاجر در آن صورت گرفت. 
  شد.  ترین شهر یونانی محسوب می ید، میلتوس پرمایهاهالی آن به صنعت و تجارت اشتغال داشتند که زمانی که به اوج خود رس

 ابتدا شهر به صورت ارگانیک بود، اما پس از تخریب در جنگ به شکل شطرنجی بازسازي شد. 
 هاي شهري با ابعاد یکنواخت . بلوك2هایی با پهناي یکسان.  . خیابان1این شهر دو عنصر را به جهان معرفی کرد: 

 الینتوس

  بازسازي این شهر به عنوان یکی از شهرهاي کلدانیان با نقشه شطرنجی انجام شد. 
  این شهر داراي سلسله مراتب در شبکه ارتباطی بود. 

 شدند.  ها تنوع زیادي داشتند و با توجه به اقلیم ساخته می خانه
 . با سالن هاي کشیده و بزرگ (طنبی) 3ون . با حیاط و مگار2. حیاط خلوت دار 1هاي مسکونی شامل سه گونه اصلی بود:  خانه

 محدوده و باروي شهر تحت تاثیر توپوگرافی نبوده و بیضی شکل بود.  مانتی نئا

 پرینه
  درکنار رود مئاندر با نقشه شطرنجی بنا شد. 

 آگورا تقریباً در مرکز جغرافیایی شهر واقع شده بود. 
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 شهرهاي هلنی:

  اسکندریه
 (واقع در مصر امروزي)  

  در غرب دلتاي نیل به شکل مربع مستطیل احداث گردید. 
 شد.  این شهر تجاري بود و اهمیت اقتصادي آن از دو بندرگاه مجهز آن استنباط می

  انطاکیه
 (واقع در سوریه امروزي)  

  فراوانی آب و اقلیم معتدل از عوامل انتخاب آن بود. 
  ها به صورت شطرنجی بود.  طرح خیابان

 که هرکدام دو به دو در کنار هم بودند، بنا نهاد. » خواهر شهر«هاي شمالی و غربی سوریه بود و بدین خاطر چهار  هدف سلوکوس تامین کنترل قسمت
 رفت.  فرهنگی مهم به شمار می-یک مرکز تجاري

  دورااوروپوس
 (دورانیکاروس)  

  براي سربازان بازنشسته مقدونی ایجاد شد. 
 داراي شبکه شطرنجی بود. 

  پرگامون
 (پرگاما)  

  گرایش عمومی به ایجاد میادین طویل هلنیستی
 معماري خود را از قیود شدید رایج در یونان آزاد کرده و سبک التقاطی را به وجود آورد. 

 مجموعه نکات فصل اول:

 گرفته شده است.  ایونیدر زبان فارسی از نام  یونانکلمه  •

 باشد.  امروز می یونانی، به معناي منتسب به هالسبه مفهوم  هلنیواژه  •

  است.  نوسنگیباقی مانده تمدن یونان مربوط به دوره  ترین آثار قدیمی •
  بودند. اي  نژاد آخهها بودند که از پالژساکن در سرزمین یونان،  نخستین اقوام •
 نامیدند.  می آگاممنون را به طور سنتی میسینپادشاه  •

 باشد.  می نقطه عطفی در تاریخ هلنیسمکه بین فرماندهان اسکندر بر سر تقسیم قدرت درگرفت،  ایپسوسنبرد  •

 اي معنایی ندارد.  صورت اجتماعات خانوادگی یونانیان که در آن ازدواج و خانواده هسته نخستین): clanکالن ( •

 بود که وظایف قاضی اعظم و کاهن اعظم را نیز به عهده داشت.  طایفهرئیس هر  باسیل: •

می  فرهنگی و سیاسیوقت خود را صرف کارهاي  مرفههاي دموس ها بوده. این گروه  یا ثروتمندان برده دار، از گروهاوپاتریدها  •
 نمودند. 

 است.  کراتوس به معناي قدرتو  دموس به معناي مردمترکیبی از دو کلمه  دموکراسی •

 حاکم بود.  آتن ترین حکومت دموکراسی در قوي •

 انجمن داوران آرئوپاگ: •

 شدند.  روساي حکومتی در دولت شهرها بودند که از میان نمایندگان محلی انتخاب می آرخون ها: •

 معروف است.  »اندیویدوالیسم«شد که به  شخصیت مستقل فرديداري (عصر جدید) تاکید خاصی روي  در دوره سرمایه •

 بود.  دین و دولت یکیدر دولت شهرهاي یونانی  •

 . نگرفت شکل روحانیتاي به نام  در یونان باستان قشر ویژه •

 یافت.  یونانتوان تنها در سرزمین  را می منشا ظهور فلسفه سیاسی •

 بود.  نخستین فیلسوف دیالکتیکی، هراکلیت •

لاو نظریه بود و مشهورترین آموزه ایده آلیسم پایه گذار مکتیب  افالطون •  باشد.  می صورت ها یا مثُ

 بوده اند.  بافتی خودروداراي  شهرهاي یونانبود تا کالبدي و اغلب  اجتماعی -سیاسیداراي ذاتی  دولت شهرایده  •
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 قرار گرفته است.  ماندراي به شکل دماغه در خلیج  بر تپه میلتوسشهر  •

 ت. آرمیده اس کایستروسدر خلیج  کنار رودخانهدر  افسوسشهر  •

 قرار دارد.  سیدنادر خلیج  دامنه کوهیدر  سمیرناشهر  •

 گردید.  تغذیه می نوتیوم قرار داشته و بوسیله بندرگاه دشتدر  کلوفنشهر  •

 داراي طرح شطرنجی بوده اند.  سلینوس و پیرایوس، کوکروي، توریوي، ماگنزیا، پرینه، اولینتوس، مگالوپولیسشهرهاي  •

 تاسیس شدند.  پرگامونو  کتابخانه عظیم اسکندریههاي عظیمی مانند  قرائت خانههلنیستی  در دوره •

 بود.  ارگانیکبه علت قدمت آن یک مسیر  جشن آتناجاده  •

 شهر بود.  سرداران ادواري منتخببراي  استراتژیونو  ترین کارمندان دولتشهر عالی مقامبراي  پریتانیون •

 بود.  زندگی جمعی شهروندانق دار، براي ساختمانی با سالن هاي طویل روا استوئا •

 باشد.  می المپیامربوط به شهر  معروفترین پاالئسترا •

 خود نائل آمدند.  اوج عملکردبه  هلنیسم در دوره ها رواق •

 احداث گردید.  یونان کهندر  اولین باغ عمومی یا پارك •

 هاي شهري بلوك اینسوال: •

 باشد.  می پرگاموندر  دمیترپرستشگاه  •

 ت تستی فصل اول:سواال

  به وسیله دوري ها دانست؟» عصر تصرف زمین و ایجاد مزارع و روستاها«توان  کدام دوره از تمدن یونانی ها را می  . 1
) عهـــــــــد 4  ها ) دوران ایجاد مهاجرنشین3  ) عصر تاریکی2  ) تسلط دوري ها1

 کالسیک

 باشد؟ دالیل ایجاد کلنی ها در تمدن یونان کدام گزینه می  . 2
 ) افزایش جمعیت یکی ازدولت شهرها2  پیشرفت تجارت )1
  ) همه موارد4  ) برخوردهاي سیاسی3

 توان به عنوان دوره شکوفایی یونان باستان به ویژه دولت شهر آتن نام برد؟ از کدام دوره می  . 3
  ) عهد کالسیک2  ها ) دوران ایجاد مهاجرنشین1
  ) دوره تسلط دوري ها4  ) دوره هلنیسم3

  یک از عوامل باعث شد دولت شهرهاي یونانی تا دوره امپراطوري روم پا بر جا بمانند؟کدام   . 4
 ) وجود باروهاي مستحکم پیرامون شهر 1
  ) وجود یک دولت متمرکز و نیروي نظامی قوي2
  ) شرایط خاص طبیعی که مانع از این بود که دولت شهرها به راحاي مورد تهاجم و تسخیر قرار گیرند. 3
  وارد. ) همه م4

 باشد؟ کدام گزینه درباره متیک ها درست می  . 5
  ) آزادي خروج از دولت شهرها را نداشتند. 2  شدند.  نامیده می» هلوت«) در اسپارت 1
 ) غیربومیان یا اتباع شهرهاي دیگر بودند. 4  ) محروم از شرکت در امور سیاسی شهر هستند. 3

http://www.kimiafekr.com


 

 

www.kimiafekr.com 
 

 

 منظور مطرح شد؟سبک جدید یا طرح شطرنجی در یونان به چه   . 6
 ) همه موارد4  ) تشویق مهاجرین3  ) تسریع در تفکیک زمین2  ) عدالت1

  باشد؟ هاي نظامی چهاگوش از دستاوردهاي کدام دوره می ایجاد پادگان  . 7
  ) عهد کالسیک2  ها  ) تسلط دوري1
  هاي یونانی ) ورود مهاجرنشین4  ) دوره هلنیسم3

  باشد؟ نانی درست میکدام گزینه در رابطه با باروهاي یو  . 8
 کرد.  ) بارو فقط به خاطر مسائل دفاعی شهر را از محیط پیرامونش جدا می1
  باشند.  ) باروها تابع نظم هندسی بوده و اغلب داراي دیواري دوجداره می2
  اند.  ) باروهاي اولیه به شکل خاکریز ساخته شده3
  . 3و  1) گزینه 4

  باشد؟ میکدام گزینه درمورد آگورا نادرست   . 9
  ) بیش از هر چیزي، جایی براي تعامالت اجتماعی بود 1
  ) جدایی آگورا از حریم و جلوخان پرستشگاه از دوران کالسیک آغاز شد. 2
 ) به طور عمده یک حوزه فعالیت مردانه بود. 3
 ) در سبک دوران کالسیک و هلنیستی، آگورا منطبق بر شبکه شطرنجی شهر و به شکل منظم درآمد. 4

 کدام گزینه نادرست است؟  . 10
 ) بولئوتریون محل اجالس شوراي شهر بود و شکل اولیه آن مستطیل شکل بود. 1
  هایی براي دومیدانی بود.  ) پاالئسترا ورزشگاه2
 شد.  ) ژیمیناسیون در حومه شهر ساخته می3
  تر شد.  ) در دوره هلنی تئاترسازي و رفتن به تئاتر روزبه روز کم رنگ4

  باشد؟ کدام گزینه در ارتباط با آتن نا درست می  . 11
 شد اما امکانات دریانوردي و تجارت فراهم بود.  ) کشاورزي در آن با زحمت انجام می1
  ) پس از تخریب به طور کامل طراحی و داراي شبکه شطرنجی شد. 2
 ) نطفه اولیه شهر آکروپلیس بود که با توسعه شهر به منطقه مذهبی بدل گشت. 3
 پروپیالئه، دروازه عظیم آکروپلیس بود.  )4

 باشد؟ آپال به چه معنی می  . 12
 ترین دستگاه قدرت بود و حتی پادشاهان حاکم بر شهر نیز درمقابل آن مسئول بودند.  ) دستگاه نظارت که عالی1
  ) اتحاد اسپارتی ها با چند دولتشهر دیگر که اسپارت رهبر آن بود. 2
  تخاب ماموران عالی رتبه یا بحث راجع به مسائل جنگ و صلح جلسه داشت) مجمع خلق که براي ان3
  ) محل اجالس شوراي شهر بود. 4

  پاسخنامه: 
  2: گزینه 1سوال
  4: گزینه 2سوال
  2: گزینه 3سوال
  3: گزینه 4سوال
  4: گزینه 5سوال
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  4: گزینه 6سوال
  3: گزینه 7سوال
  4: گزینه 8سوال
  2: گزینه 9سوال
  2: گزینه 10سوال
  2: گزینه 11سوال
  3: گزینه 12سوال
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  فصل دوم: تمدن روم

  مقدمه
شود. این تمدن اولین مراکز تجمع زیستی را در ایتالیا به سبک شهري بنیان گذارد. به  در تمدن ویاالي نخستین مرحله عصر آهن آغاز می

 شود: طور معمول تمدن روم به چهار دوره تقسیم می

 

  شرایط طبیعی و جغرافیایی
باشد که داراي آب و هواي  واقع در مرکز دریاي مدیترانه می آپنین شکل به ناماي  اي چکمه شبه جزیرهتمدن روم  خاستگاه اولیه

بود و خلیج واقع در سواحل جنوبی و  تر از یونان امکان جابه جایی از یک بخش به بخش دیگر سادهاي است. در این شبه جزیره  مدیترانه
 ها بود.  براي لنگر انداختن کشتی غربی آن محل مناسبی

 شرایط اجتماعی

توسعه نیروهاي می پرداختند.  دامداريها به طور عمده به  ترین ایام وجود داشتند. آن در ایتالیا از قدیمی کوریهبا نام  جوامع اشتراکی
 شکل گرفت: رهاي طبقاتی زی ها منجر شد و نظام اختالف بین طایفهبه  اهمیت یافتن مالکیت خصوصیو  مولد

)  م. ق753پیش از میالد تا 10قرن (دوره اولیه 

) م. ق508م تا . ق753(دوره پادشاهی 

)  م. ق30م تا . ق508(دوره جمهوري 

) م 395م تا . ق30(تقسیم روم به دو امپراطوري شرقی و غربی :دوره امپراطوري
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  شرایط سیاسی

 دوره اولیه:

داشت ولی بعدها با پیدایش طبقات اشکال جنینی  پدرساالري و اشتراکیجنبه  اداره کارهاي عمومیبود و  روم اجتماعی بی طبقه
 تشکیل شده بود: سه رکن سیاسیحکومتی پدیدار شد که از 

 شد.  ها و یا پاتریسین ها انتخاب می ها بود که از طرف سران طایفه در روم اولیه، شاه بیشتر رئیس قبیله و نماینده منافع طایفه رکس

 ها شوراي ریش سفیدان یا سران طایفه سنا

 ترین سازمان هاي روم از قدیمی مجمع عمومی (کومیس) 

 دوره پادشاهی:

  کردند.  حکومت می روسک بر روماي از شاهان ات سلسلهدر این دوره 

 دوره جمهوري:

مجمع برقرار گردید. به رغم اینکه در جمهوري روم نیز مانند آتن یک  یا مصالح عموم» عموم مردم«از بین رفتن استبداد حکومت با 
  عمومی وجود داشت ولی عمالً در آن براي مردم عادي جایی نبود. 

 . (فقط مختص پاتریسین ها) مالیات و برگزاري جلسات سناباالترین مقام و مسئول دریافت کنسول: 

  ها قضاوت و اداره نظامی ایالت هاي تحت اشغال رومی پرآتورها:
   مسئول اداره خزانه دولت کوئیستورها و پروکوراتورها:

مربوط به رتق و فتق امور بازار، ساخت و ساز و کارمندان آدیل ها:
   هاي رسمی ها و بازي ریزي جشن تامین غله جامعه و برنامه

سران خانواده ها و برادران و پسران و نوادگانشان•
تصاحب زمین ها و اموال عمومی و اموال دیگران• پاترسین ها

 .سایر اعضاي طایفه که باید به پاتریسین ها خدمت می کردند و پاتریسین ها حامی آنان بودند•

 .بیگانگان و اسیران آزاد شده نیز به عنوان وابسته در خانواده پذیرفته می شدند•
وابستگان

)  بیشترین جمعیت روم(بومیان قدیمی منطقه التیوم و مهاجران •
کشاورز و یا شاغل در حرف و صنایع دستی یا معامالت کوچک•
محروم از حقوق شهروندي•

پلبین ها

پایین ترین سطح نظام طبقاتی• برده ها

سناکنسول

آدیل

پونتیفیس

پرآتور

کوئیستور
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  شرایط اقتصادي
کرد و امکان بهره برداري بیشتر و بهتر از زمین را محدود می ساخت به طوري  می برده داري و بردگی از پیشرفت سریع فناوري جلوگیري

کرد. به تدریج دیگر کار بردگان براي برده داران سودي نداشت. حدود  می کیفیت محصول نزولکه در اواخر دوره برده داري سال به سال 
هاي خود به فقیران آزاد نمودند. در این حالت، آن مستاجر بهتر از برده زمین را به  قرن اول بعضی برده داران شروع به اجاره دادن زمین

 آورد.  عمل می

و » انگل شهر«آن مرحله از تکوین شهري خود گام نهاد که پاتریک گدس آن را  . رم بهحیات روم پس از جنگ دوم پونیک از درون پوسید
ها قرار داده بود،  آن اختیار در(نان و نمایش) را  دولت نیازهاي اصلی براي زنده ماندن فقیراننامیده است. به دلیل آن که » بیمار شهر«

هاي  توجه به این وضعیت، به تدریج وابستگی روم به سرزمین شده بود. با انگیزه زندگی پرتالش براي بهبود وضع اقتصادي ضعیف
 ها مبتنی بر انحصارگري شد.  ها افزایش یافت و رابطه میان آن هاي آن دوردست و کارگاه

  بررسی اجمالی اقتصاد روم:

 از ابتدا تا اوایل دوره جمهوري
  اقتصاد طبیعی -
 سهم اصلی تولید به عهده: کشاورزان و پیشه وران -

 ق. م2از قرن 
  رشد بزرگ مالکی و مجتمع هاي زراعی خصوصی و دولتی -
  هاي بزرگ براي ایجاد کاالهاي انبوه و گسترش همزمان سرمایه مالی ایجاد کارگاه -
 گیري نقاط ثقل بیشماري که بر اقتصاد تک محصولی مبتنی بود.  ها: شکل رشد و گسترش سریع مناطق تحت اشغال رومی -

 هاي زمینی و آبی و در نتیجه کمک به رشد تجارت امنیت راه- م3تا قرن 

  اعتقادي - شرایط فکري

 شرایط مذهبی:

پرستیدند و بر خالف یونانیان خداي خویش را به شکل آدمی  اعتقاد داشتند و خدایان زیادي را می زندگی پس از مرگرومیان به 
 شد: دینی تاکنون این همه خدا نداشته است. دین در روم به دو دسته تقسیم می نامیدند. هیچ می »نومیا«ارواح یا پنداشتند آنان را  نمی

 دینی گرم و پر مهر دین مردم: •

  رفت.  هاي ظاهري بوده و نوعی رابطه عقده میان دولت و خدایان به شمار می مقید به آئیندین حکومت:  •

  شرایط فکري:
روي آوردند و  ورزش هاي رزمیها به  به اعتقاد رومیان، تمدن نمی بایست از حالت بدوي و وحشی آدمیان دور بماند؛ به همین خاطر آن

کردند. بعد از فتح یونان توسط رومیان، فلسفه یونانیان بر فلسفه رومیان چیره گشت و رومیان درحالی که در  برگزار می نمایش گالدیاتوري
 بودند، در زمینه فکري شکست خوردند. جنگ پیروز 

 هاي کالبدي ویژگی

 شهرسازي رومی:

تجسم فضایی شهرسازي اولیه رومیان ترکیبی بود از شهرسازي اتروسکی (بافت ارگانیک) و یونانی (شهرهاي یونانی وار و شبه نظامی). 
هاي  توان در ایجاد شهرك وآوري رومیان در شهرسازي را میهاي رومی در ایتالیا آغاز شد. ن شهرسازي اصلی این تمدن با ایجاد مهاجرنشین
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هاي روم بیش از آنکه  هاي نظامی و اردوگاه براي حفظ قدرت روم بود. اردوگاه نظامی خالصه کرد. این شهرسازي به صورت ایجاد پادگان
اي یکی از ضوابط مکان  هاي مهم منطقه راهجنبه دفاعی داشته باشند، براي تدارك حمله ایجاد شده بودند. بنابراین دسترسی مناسب به 

کردند.  هاي نظامی انتخاب می ها را براي ایجاد اردوگاه ها و گذر رودخانه ها محل تالقی جاده شد. به این دلیل رومی ها محسوب می یابی آن
 شکل خارجی شهرك نظامی رومی یک چهارگوش بود. 

 

  عناصر شهري

 برج و باروها: •

خاکریز و خندق گرفته تا برج و اي وسیع از انواع باروسازي ها مواجه هستیم. از  در روم با گستره
اي را رشد داده و به دیوارهاي سنگ چین بدون مالت و یا  . رومیان روش مدیترانهباروهاي سنگی

دیوارهاي دوجداره هلنیستی رسیدند. باالي باروها محلی براي قرقاول ها وجود داشت که با 
 شد.  ها تامین می نی نسبی آنهایی ایم کنگره

هایی که باقی  ترین دروازه از سالم بود. یکیپذیر  ها امکان نقاط رسوخ به شهر فقط از طریق دروازه
 باشد.  می دروازه سیاه در شهر تریر آلماناست، مانده 

  رابطه توده و فضا: •
کوه مانند کاخ ها و اي براي عناصر باش کاربرد فضاي خالی در مرکز شهر به صورت میدان، زمینه

خورد و به دلیل وفور میادین، تعادل بین توده و فضا در ساختار کلی شهر به خصوص در مرکز از  معابد، به صورت مکرر به چشم می
دار) یک نوع سلسله مراتب فضایی براي رسیدن از فضاي باز به  هاي ستون ها با ایجاد فضاهاي نیمه شفاف (رواق بین می رود. رومی

  ایجاد کرده اند.  توده
 شد.  تر احداث می هاي خصوصی هایی که در پشت حیاط مرکزي به عنوان عرصه حیات خلوت پریستیل (حیاط خلوت):

  ، شهرها از تراکم کمتري برخوردار بوده اند. جز رمبوده و به  تعدد فضاي باز شهري در روم به نسبت یونان بیشتر •

  میدان (فوروم): •
هاي گوناگون یا  تر فعالیت تمرکز عظیمتوان در آن یافت  بود و تنها چیز جدیدي که می از آگورا و آکروپلیسترکیبی فوروم رومیان 

باشد. همچنین سکوهایی که در آگورا براي ارائه  نسبت به یونان می اي باالتر از نظم و ترتیب رسمی و وسعت و شکوه عناصر درجه
 ي مجسمه سرداران پیروز تغییر کارکرد داد. شد در این تمدن به سکو خطابه و شعر برپا می

 

 خیابان: •

 شد.  شبکه حرکتی چنبره زده و به یک مدار بسته در خود به فضایی بدل می مسیر رژه پیروزي در رم: §

، عمارت دادگستري، خزانه)پرآتوري(میدان، کاخ استانداري محل تقاطع دو خیابان اصلی شهر

سنا، دادگاه : بدنه فوروم
و معبد اصلی شکل مستطیلی محل تشکیل بازار مرکزي تجاري، اداري و 

سیاسی 

ابتدا فاقد برج: باروها

برج هایی به شکل 
مربع

برج هایی به شکل نیم 
دایره
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 قوانین وضع شده و اقدامات صورت گرفته به دست اشخاص مختلف:

 نرون
هاي مشخصاً نامناسب شهر به منظور ایجاد موقعیت براي بازسازي جامع شهر از  هاي محقر متراکم و خیابان پس از آتش سوزي: در رم ساختمان-

 میان رفتند. 

 ها و برخورد مداوم بین ترافیک سواره و پیاده وضع قواعدي جهت حل شلوغی بیش از حد و تراکم خیابان- ژولیوس سزار

 ویتروویوس
  ها به نوعی که جلوي حرکت بادهاي نامطبوع گرفته شود.  هاي فرعی و کوچه احداث خیابان -
 هاي پهن تجاري (دراراي رواق) براي نخستین بار جاي بازار باز و متمرکز در میدان را گرفت.  خیابان -

  بندي انواع گذرها: دسته
 ها گذرهایی فقط براي پیاده ایتینرا

 ادر به عبور از آن بود. تنها یک گاري ق اکتوس

 عبور دو گاري از کنار هم ویا

  هاي مسکونی: خانه •
هایی ساده، ساخته  هاي اولیه شهر رم کلبه بندي در آن وجود نداشت. خانه رم از نظر ساخت کالبدي شهري غیر طبقاتی بود محله

درون گرا، یک و دو طبقه بودند. به تدریج ایده هاي چوبی، داراي حیاط مرکزي (آتریوم) باز و سرگشوده،  شده از تیر و ستون
هاي مسکونی شروع به تعبیه پنجره به طرف  هاي عبوري به وجود آمد. خانه ها در کنار راه ها و ایجاد مغازه تفکیک بخشی از خانه

 صورت گرفت. آستیا  گرا شدند و آپارتمان سازي نیز در شهرهاي پرجمعیت مانند کوچه کرده و برون

 هاي مسکونی رومی: ملی خانهسیر تکا

   
  هاي عمومی: ساختمان •

 تئاترها: §

کوشکی در میان باغ: ویال

خانه هایی با حیاط مرکزي و بدون پنجره به طرف کوچه

خانه هایی با حیاط مرکزي و حیاط خلوت

خانه هایی با حیاط مرکزي و حیاط خلوت با یک مغازه در کوچه

طبقه که بدنه کوچه آن را مغازه پوشانیده2یا1خانه هایی 

که طبقه اول و دوم آن تجاري بود) متر20تا ارتفاع(خانه هایی چند طبقه  . 
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شکل بود. درجاهایی که به خاطر اي  استوانهها  شدند. حجم کلی آن برپا می ابتدا در خارج از شهر و بعدها در داخل شهرها 
اي به صورت  توانستند از توپوگرافی طبیعی زمین تبعیت کنند، طرح تئاتر از حالت نیم دایره مسطح بودن نسبی شهرها نمی

 اي کامل درآمد.  دایره

 سیرك ها: §

 هاي رزمی و پیکارهاي گالدیاتورها عالقه مند بودند.  رومیان به دلیل خلق و خوي نظامی خود، بیشتر به نمایش 

 هاي رومی:  حمام §

بوده و تسهیالت زیادي را در خود جاي داده بودند و کارهاي مهمی در آن صورت  از عناصر مهم شهرهاي رومیها  حمام
 کرد.  بازي می در گذران اوقات فراغت پاتریسین ها نقش مهمیگرفت. حمام رومی در واقع  می

 معابد رومی:  §

نیز مانند  بعدها معابد مدوريبوده اما  ابتدا به شکل مربع مستطیلمعابد که در اکثر نقاط شهر رومی پراکنده بودند، در  
 بود.  علت وجود تعدد معابد، تعدد خدایان در دین رومیانساخته شد.  پانتئون

 نایی:تاسیسات زیرب •

ق. م بود که هنوز هم مورد استفاده قرار می 578در حدود نخستین شبکه روباز دفع فاضالب »کلوآکاماگزیما«فاضالب  §
 گیرد. 

ها نیز حتی پیش از ساخت منابع  آورد. روسازي راه نیز براي نحستین بار آب را از ساحل رود تیبر به شهر »تراژان«آبگذر  §
 رفت.  هاي خارج از شهر بکار می ر راهآب متداول شده بود ولی بیشتر د

  طاق نصرت: •
ي رومی به افتخار و یادبود پیروزي سرداران و امپراطوري هاشود،  دیده می به فراوانیطاق نصرت ها که در جامعه شبه نظامی روم 

 شد.  برپا می

 ضوابط شهرسازي: •

را  دولت اجازه دخالت در امور ملکی شهروندانشد و  یداده م اما به مصلحت عمومی ارجحیتوجود داشت  مالکیت بر زمیندر روم  
ها تصرف  کرد. قوانین دولتی در خصوص معابر، اجاره و احداث یا تخریب ساختمان را بازي می هدایت کننده توسعهو نقش  بوددارا 
 هاي موات شهري و. . . . بود.  زمین

 باغ سازي: •

 قرار داشت. هایی که در آن قصر امپراطوران  باغ- هاي قصري باغ

 هاي ویالیی باغ
  ویالهاي روستایی امپراطوران -
  ترکیبی از یک پارك مجسمه، یک پارك ورزشی، جایگاهی براي ضیافت شام و. . . . بود -
 ها در زوال یا سقوط امپراطوري سهیم بوده است.  این باغ -

 هاي رومی برخالف یونانیان فضاي کافی براي سبزي کاري و باغبانی دراختیار داشتند.  خانه- هاي شهري باغ
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 معرفی برخی شهرهاي رومی

  نویس
  (نوائسیوم)  

 

  در آلمان امروزي و در کنار راین و تقریباً به شکل مربع بود.  -
  ابتدا به صورت اردوگاه نظامی و پادگان لژیون هاي رومی احداث شد.  -
 هاست.  ها به یکدیگر حاکی از زندگی سربازي و انضباط حاکم بر آن نزدیکی بیش از اندازه ساختمان -

 تیمگاد
  باشد.  نمونه خوبی از شهرهاي نظامی رومی در شمال افریقا که یک انبار غله می -
 در ابتدا مربع شکل و داراي بافت شطرنجی غیرقابل انعطاف بود.  -

 پمپئی

  توسط یونانیان به عنوان یک شهر مهاجرنشین بنیان نهاده شد.  -
  شد.  پس از بازسازي یک شهر رومی -
  باروي آن از توپوگرافی طبیعی زمین متاثر شده بود.  -
  داراي شبکه شطرنجی آزاد -
 میالدي توسط فوران آتش فشان وزو زیر خاکستر رفت.  79درسال  -

 کلن
  که رومیان آن را براي استقرار خود ساخته اند.  از شهرهاي تاریخی آلمان -
  نامیدند.  می کلودیا اگري پنسیسها آن را کلونیا  رومی -
 تقریباً به شکل نیم دایره بود.  -

 قسطنطنیه
  در رمان کنستانتین در استانبول امروزي به منظور ساختن روم جدیدي با آئین مسیحی ایجاد شد.  -
  به دلیل اهمیت سوق الجیشی خود یکی از شهرهاي مهم امپراطوري بود. (رابط بین اروپا و آسیا)  -
 هاي سلطنتی و عمومی آن بیشتر شبیه یونان و بود.  ترتیب قرارگیري میادین و ساختمان -

  تریر
 (آگوستاتروئوروم)  

  در جنوب غربی آلمان و مرز لوکزامبورگ -
  بکه شطرنجیداراي شکل مستطیلی و ش -
 در زمان دیوکلتین براي اولین بار و در زمان کنستانتین به محل جلوس قیصرها تبدیل شد.  -

  مجموعه نکات فصل دوم:
  تمدن ترامارها در شمال شبه جزیره ایتالیا و تمدن آپنین در جنوب و مرکز ایتالیا شکل گرفت.  •
شد و بر  اداره می الرس شهر تشکیل داده بودند که هر شهر توسط یک12از اي  ها داراي دولت واحدي نبودند بلکه اتحادیه اتروسک •

 راند.  ها شاه شاهان زیالت فرمان می همه آن

 داري باالترین مقام خزانه سنسور: •

 انجام شد و با شکست روبه رو شد.  اسپارتاکوسبه فرماندهی  قیام بردگان •

 شد.  می اداره پرآتورتوسط یک  ایالتهر  •

 تسلط داشت.  اعتقاد به ارواحیعنی  »آنی میسم«در مذهب اولیه رومیان  •

 مهارت زیادي به دست آوردند.  پیکره سازيو هنر  معماريرومیان در رشته  •

 نام داشت.  دکومانوس غربی-شرقیو خیابان  ویاپرینسیپالییا  کاردو شمالی جنوبیخیابان  •

 معماري رومی داراي مقیاسی فوق انسانی بود.  •

را  واگذاري امتیازات خصوصی به جامعههاي خود براي استفاده عمومی، یکی از اولین گام هاي  با بخشیدن باغ ولیوس سزارژ •
 برداشت. 

 رفت.  بود که کانون حیات عمومی و قلب امپراطوري به شمار می فوروم رمانوم بهترین نمونه میدان •
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 . ها گذر داده نشدند هاي از درون آن هرگز خیابانما شدند ا طراحی می ها کنار خیابانهمواره در  ها فوروم •

 داد.  هزار تماشاگر را در خود جاي می90بسیار بزرگ بوده و بیش از  رمدر  کولسئومآمفی تئاتر  •

 داراي تجهیزاتی مانند مغازه، استادیوم، توالت، کتابخانه، موزه و. . . بود.  حمام کاراکاال •

 بود توسط ژولیوس سزار گذاشته شد.  ها مرمت و نگهداري شبکه ارتباطی شهر و خانهجع به که را قانون لکس جولیا مانیسیپال •

 باشد.  واقع میکلن  در شهر» سانتاماریا«و  »سن کلمبیا«، »سن مارتین بزرگ«کلیساهاي  •

 باشند.  می تریردر شهر قیصر  و باربارا يها حمامو  پورتانیگرا و پودتا آلباي ها دروازه •

 فصل دوم: سواالت تستی

  گیري طبقات مختلف منجر شد؟ کدامیک از موارد زیر بین رومیان به اختالف بین قبایل و شکل  . 1
  2و  1) گزینه 4  ) اشتراکی بودن اداره امور 3  ) اهمیت یافتن مالکیت خصوصی2  ) توسعه نیروهاي مولد1

  داد؟ بیشترین جمعیت روم را کدامیک از طبقات زیر تشکیل می  . 2
  ) بردگان4  ها ) پلبین3  ) وابستگان2  ها یسین) پاتر1

  باشد؟ هاي زیر نادرست می کدامیک از گزینه  . 3
  ) پرآتورها: کارمندان مربوط به رتق و فتق امور بازار، ساخت و ساز و تامین غله جامعه 1
  ترین سازمان هاي روم ) کومیس: از قدیمی2
  دولت) کوئیستورها و پروکوراتورها: مسئول اداره خزانه 3
  ) کنسول: باالترین مقام و مسئول دریافت مالیات و برگزاري جلسات سنا4

  هاي زیر ترتیب عناوین به درستی ذکر شده است؟ (از اهمیت بیشتر به کمتر)  در کدامیک از گزینه  . 4
ــور4  پرآتور -سنا -) کنسول3  آدیل -سنا -) پرآتور2  سنا -پرآتور -) کنسول1  -) پرآتــــ

 سنا -آدیل

  هاي نظامی رومی نادرست است؟ ها و شهرك دام گزینه در ارتباط با اردوگاهک  . 5
  ) شکل خارجی شهرك نظامی رومی یک دایره بود. 1
  ) بیش از آنکه جنبه دفاعی داشته باشند، براي تدارك حمله ایجاد شده بودند. 2
  کردند.  نظامی انتخاب می هاي ها را براي ایجاد اردوگاه ها و گذر رودخانه ها محل تالقی جاده ) رومی3
 هاي نظامی خالصه کرد.  توان در ایجاد شهرك ) نوآوري رومیان در شهرسازي را می4

  باشد؟ کدام گزینه در ارتباط با فوروم صحیح نمی  . 6
 ) فوروم رومیان ترکیبی از آگورا و آکروپلیس 1
  شود.  ز نظم و ترتیب رسمی نسبت به آگورا دیده میاي باالتر ا هاي گوناگون و درجه تر فعالیت ) در فوروم تمرکز عظیم2
 ) فوروم مرکز اداري، تجاري، سیاسی و محل تشکیل بازار بود. 3
  ) داراي پالن مربع شکل بود. 4

  شد؟ به کدامیک از انواع گذرها گفته می» آکتوس«بندي انواع ذرهاي رومی،  در دسته  . 7
 دو گاري از کنار هم) براي عبور 2  ها گذرهایی فقط براي پیاده) 1
  ) براي عبور دو گاري و یک ارابه4  تنها یک گاري قادر به عبور از آن بود. ) گذري که 3

  باشد؟ کدام گزینه درارتباط با معابد رومی درست نمی  . 8
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  به صورت مدور ساخته شده است. پانتئون ) معبد 2  ) در ابتدا به شکل مربع مستطیل بودند. 1
 ) معبد در اکثر نقاط شهر رومی پراکنده بودند. 4  ) علت وجود تعدد معابد، وسعت سرزمین روم بود. 3

 پاسخنامه: 

  4: گزینه 1سوال
  3: گزینه 2سوال
  1: گزینه 3سوال
  3: گزینه 4سوال
  1: گزینه 5سوال
  4: گزینه 6سوال
  3: گزینه 7سوال
  3: گزینه 8سوال

   

http://www.kimiafekr.com


 

 

www.kimiafekr.com 
 

 

  فصل سوم: قرون وسطی

  مقدمه
 گردد: باشد. که به سه دوره تقسیم می میالدي می 15تا5وسطی فاصله زمانی بین قرن قرون 

 
(یعنی با تملک اراضی  سو استفاده برخی از روساي قبایل از سرمایه اجتماعی خود و تبدیل آن به نوعی سرمایه اقتصاديبه تدریج با 

  معروف گشت.  یا فئودالسینیور شکل گرفت که به  اي و نظامی اشرافیت طایفهعمومی) نوعی 

  شرایط اجتماعی
 بود. برتري نظام اجتماعی فئودالی نسبت به برده داري در این نکته بود که: کامالً روستایییک جامعه  جامعه فئودالی

 فئودالی برده داري

کار برده در زمین ارباب و تحویل تمام ثمرات زحمتشان به او و دریافت سهمی -
  فقط براي گذر زندگی

 کرد کمتر کار کند و به ابزارها و حیوانات آسیب برساند.  در نتیجه برده سعی می -

کرد، به باال بردن حاصل دهی  چون روستایی در زمین متعلق به خودش نیز کار می -
 رفت.  کارش عالقه مند بود بنابراین به نوبه خود تکاملی اجتماعی به شمار می

 شرایط سیاسی

 ها را از ایرلند به اسکاتلند عقب راندند.  ها، اسکات یتانیایی با کمک ساکسونهاي بر فئودال- 5قرن 

 اي از اروپاي شرقی را در اختیار خود بگیرند.  اسالوها توانستند بخش عمده- 5اواخر قرن

 ها دوران اولین توسعه طلبی فرانک- 6قرن 

 7قرن
  ها بر اروپاي مرکزي و غربی تسلط فرانک -
  غربی بر اسپانیاتسلط گت هاي  -
 تسلط آوارها و اسالو ها بر اروپاي شرقی -

 8اواخر قرن
  ها در مقابل ساکسون ها دوره توسعه طلبی فرانک -
  درجنوب غربی اروپا، مسلمانان شمال اروپا و بخش مهمی از شبه جزیره ایبري را فتح کردند.  -
 ورود انفجارآمیز اسکاندیناوها در شمال اروپا -

 ها بر اسالوهاي اروپاي مرکزي و برپایی پادشاهی موراوي غربی به جاي آن فروپاشی اقتدار فرانک- 9اواخر قرن

 رسیدن مجارها به اروپاي غربی و اشغال مجارستان امروزي- 10قرن

از سقوط امپراطوري روم غربی و سلطه ژرمن ها بر اروپا: قرون وسطی اولیه
)  11تا قرن  5اواخر قرن )

قرون وسطی میانی
)  13تا  11قرن )

قرون وسطی متاخر
) 14و  13قرن )
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 11قرن
  تبدیل شدن امپراطوري آلمان به قدرت اصلی اروپا -
 ها بسط و توسعه قلمرو روس -

 شرایط سیاسی اروپا تر شدن آرام- 11اواخر قرن

 هاي مسیحی و عقب راندن مسلمانان از آن جا فتح اسپانیا توسط حکومت- 12اوایل قرن

 13قرن
  قبضه کردن تمام مسیرهاي تجاري دریایی با مشرق زمین -
  تبدیل شدن آلمان به فدراسیونی از بارون ها -
 اي از دولت شهرها تبدیل ایتالیاي شمالی به مجموعه -

 14قرن 
  به حداقل رسیدن سلطه بیزانس -
 اسالوهاي جنوبی در شرق اروپا صاحب یک امپراطوري بزرگ شدند.  -

 هاي فئودالیسم:  ویژگی

  . رفتند زیر بار یک حکومت مرکزي نمیدانستند و  می اربابان خود را قرین پادشاه •
  ها جهت تبلیغ آئین مسیحیت.  تشکیالت مذهبی کلیسا و اعزام کشیش •
 هاي پادشاهی اداره سرزمیندر  روحانیون کاتولیکنقش مهم  •

هاي بیشتري به تسلط دیر و  ها، زمین با ازدیاد جمعیت دیرها و قدرت یافتن بیشتر آن •
 ترین زمین داران تبدیل شد.  کلیسا درآمد و کلیسا به یکی از بزرگ

نظارت بر کارها و ایجاد هماهنگی در میان شمار  اپیسکوپوس (ناظر یا اسقف): •
 بادت کنندگان. ع

 سلسله مراتب در طبقه حکام:

 

  

  شرایط اقتصادي
 کنتها یک منطقه را اداره کنند. این افراد که  بودند که به نمایندگی از آن کارگزارانیخود نیازمند  اداره مناطقپادشاهان براي  •

ها نیز  زمینشد و  آنکه این مقام به زودي موروثیبه خاطر داشتند. ولی  در ابتدا نقشی شبیه به تیولداران در ایرانشدند  نامیده می
کشوري را شکل دادند و به تدریج لقب کنت تبدیل به  هاي اصلی فئودالیسم این قشر نیز پایهباقی ماند،  ها در دست افراد خانواده آن

 یکی از عناوین فئودالی شد. 

 شد.  ص میمشخ با تولید کوچک، چه در کشاورزي و چه در صنعت اقتصاد قرون وسطی •

  اعتقادي- شرایط فکري

پادشاه
فئودال هاي صاحب لقب

)  لرد-دوك)
شوالیه هاي عاديبارون ها

کلیسا یا اکلیسیا یا اکلیزیا 
)  محفل ساده اي از ایمان آورندگان)

شیخ (یک یا چند پرسپوتروس 
) یا کشیش
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داشت. هر روستایی مجبور بود بدون تردید کارش را انجام  نفوذي انحصاري بر اعتقادات و وجدان روستاییاندر این دوره  کلیساي کاتولیک
و تحکیم نظام  کوشید براي ادامه کرد. طبقه حاکم می دهد و کار او براي اربابش نتیجه ترس وي بود و ان را امري وجدانی تلقی می

 فئودالی از تعالیم کلیسا به عنوان سالحی نیرومند استفاده کند. 

هاي کالبدي ویژگی  

 شهرسازي قرون وسطایی:

 ایتالیا
حاکم بر قرون  دو ایده ایتالیا بیش از بقیه مناطق اروپا توانست میراث خود از روم باستان و باقی مانده زندگی شهري باستانی را نگاه داشته. ایتالیا در جوار

هاي غیر مذهبی (پادشاهی) و حکومت کلیسایی، نوع سومی از زندگی که شهروندي باستانی بود را روشن نگاه دارد. نه گوت  وسطی اولیه، یعنی ایجاد دولت
 ند. هاي غربی و شرقی و نه لومباردها نتوانستند در طول قرون متمادي الگوي خاصی از شهرسازي را در ایتالیا ایجاد نمای

 فرانسه

هاي رومی به رغم تخریب و چپاول، توانستند در حداقل مساحت و جمعیت رومی به زندگی خود ادامه دهند. در اینجا نیز به  در فرانسه شهرها و پادگان
ایی در داخل شهر ها یا قصره گرفت و فئودال ها و اشراف زادگان متصدي در قلعه پیروي از نظام رومی، مناطق روستایی پیرامون، تحت مدیریت شهر قرار می

  کردند.  زندگی می
 تولد شهرهاي قرون وسطایی در فرانسه از زمانی آغاز شد که سرف ها، پیشه وران و تجار در مقابل فئودال ها شروع به صف آرایی کردند. 

 اسپانیا

قبل از فتح توسط 
 مسلمانان

  ها توسط ژرمن ها ادامه زندگی شهري رومی و تخریب آن -
 ها جی اسقف نشینگیري تدری شکل -

 -------- سکونت مسلمانان

بازپس گیري توسط 
 مسیحیان

  باشد.  تعداد شهرهاي اضافه شده بسیار معدود می -
 دستیابی برخی شهرها به حقوق مدنی -

 آلمان

  شرایط کالبدي شهرهاي آلمانی یا دویچ نشین وابسته به مناطق زیر بود:
  ها بود.  بخش غربی: اطراف رود راین و مناطقی که سابقاً تحت اشغال رومی

  ها بود.  هایی که جز مناطق اولیه ژرمن ها و خارج از منطقه اشغالی رومی بخش میانی: بخش
 ها اضافه شد.  هاي شرقی: توسط مهاجرنشینی یا فتوحات ژرمن ها به قلمرو آن بخش

 اروپا با جوامع فئودالی:مقایسه شهرهاي قرون وسطایی 

 جوامع فئودالی شهرهاي قرون وسطایی

 مالکیت برپایه ثروت غیرمنقول (زمین و مرتع)  مالکیت برپایه سرمایه منقول (تجارت) 

بندي اجتماعی شاخصی نرسیده بودند و  به علت کوچکی و کمی ساکنین به طبقه
 درصورت وجود، براساس ثروت بود. 

ها به دو بخش نجیب زاده  روابط اجتماعی برپایه اصالت خون و تقسیم انسان
 (فئودال) و عامی (سرف) 

 زندگی فئودال ها و سرف هاي وابسته به آن در روستا زندگی تجار و پیشه وران و مهاجرین در شهر

  
شهروندان نمود.  کلی فضاي شهري را پویاتر از روستاها گذاشت و به طور  تاثیراتی بر بافت آن وجود این تفاوت ها در شهرها و روستاها

نبود. به همین دلیل  شدت اختالف طبقاتی در شهر به اندازه فشار فئودال بر روستاییانداشتند و  درآمد بیشتري نسبت به روستاییان
  آوردند.  روستاییان براي فرار از دست فئودال به شهرها پناه می
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  بندي شهرهاي قرون وسطایی: گونه

شهرهاي رومی سابق که تجدید حیات 
 اند شده

 در ابتداي بحث مورد بررسی قرار گرفتند. 

 شهرهاي اسقف نشین یا حکومتی

بی منطقه از آن مذه -شهرهاي اسقف نشین: کلیسا براي مسیحی کردن اقوام سلت و ژرمن ها در مناطقی اقامت گزیدند که امکان اداره اداري
هاي  جا وجود داشته باشد و سپس به ایجاد دیگر عناصر شهري اقدام نمودند. در این شهرها تعداد و حجم بناهاي مذهبی بیشتر از خانه

  مسکونی بود. مانند آگسبورگ و رگنزبورگ در آلمان و رن در فرانسه. 
  دي از این شهرها به شهرهاي تجاري تبدیل شدند. به تدریج تضادي میان منافع شهروندان و کلیسا ایجاد شد و تعدا

هاي حکومتی بود که توسط شاه  شهرهایی که در کنار قلعه یا کاخ هاي حکومتی شکل گرفتند: نوع دیگر از نطفه بندي شهرهاي اروپایی، قلعه
ت یافتن حکومت پادشاهی به قلعه شاهی درمقابل تشکیالت کلسیا یا فئودال احداث شده بود. برخی از شهرهاي اسقف نشین نیز به خاطر قدر

  تغییر شکل داده بودند. (راوانا، پاویا و تورین در ایتالیا و کلن در آلمان) 
وجود قلعه در دوران ناامنی موهبتی بزرگ براي اسکان و شهرنشینی بود و بسیاري افراد در اطراف قلعه زندگی می نمودند. شکل شهرهاي هم 

  ه قلعه بود:جوار قلعه متاثر از دوگون
  گرفت.  الف) قلعه درقله تپه یاخط الراس تپه قرارداشت که دراین حالت شهر در دامنه تپه قرار می

 اي مصنوعی کمی باالتر ساخته شده است.  ب) قلعه توسط مرداب، رودخانه یا دریاچه محصور شده و شهر یا به صورت هم سطح یا با ایجاد تپه

 باستیدها

هاي نظامی نوع دیگري از شهرها بودند که در اثر جنگ توسط داوطلبان یا اعوان و انصار پادشاه براي محافظت از منطقه  باستیدها یا پادگان
  شدند.  احداث می

  سه اصل اساسی طراحی باستیدها:
 گیري شهرها براساس فرم هاي از پیش طراحی شده شکل

  سیستم شطرنجی تقسیم اراضی
 سکونت: دادن یک قطعه زمین مسکونی در داخل شهر و یک زمین مزروعی در خارج شهر. انگیزه اصلی 

 هاي توتونی مهاجر نشین
  با تشویق شاهان لهستان و بوهمی براي رشد صنعت و تجارت در مناطق عقب افتاده یا خالی از سکنه احداث شدند. 

  ها و قطعات نسبتاً یکسان داراي شبکه شطرنجی و بلوك
 کراکاو در لهستاننمونه: 

 شهرهاي تجاري

  مهمترین نقش را در ایجاد و توسعه فرهنگ شهري و شهروندي ایجاد نمودند. 
  بیشترین نوع شهرهاي اروپایی

 شدند: از لحاظ حقوق سیاسی به دو گروه اصلی تقسیم می
 اي روستایی متعلق به خود بودند (ونیز، فلورانس، نووگرود، برن)  مستقل: داراي حومه

ها بدون داشتن هرگونه زمین درخارج از باروي خود  اي بسیار کوچک بوده و حتی اکثر آن مستقل تحت الحمایه دولت مرکزي: داراي حومه
 شدند.  بوده اند. این شهرها با گرفتن امتیازات الزم (حق مدنیت) از فئودال هاي محلی کامالً مستقل می

 ها (ویک ها): محل استقرار بازارگاه

کردند تا حد امکان  مناسبترین جاي برگزاري بازار بود. تجار سعی میتقاطع مسیرهاي ارتباطی منطقه (رودها مهمترین مسیر ارتباطی) 
 دارا باشد.  فاصله الزم را از دیر یا قلعهها  آن بازارگاه

 حقوق مدنی:

  م کسب حقوق مدنی شتاب گرفته و بر تعداد شهرهاي مستقل افزده شد.12از قرن 

 امتیازاتی که اورب را تبدیل به شهر می نمود:

  براي امنیت شهر حتی درمقابل فئودال بارویی دائمی و مستحکمحق داشتن  •
  بازار دائمیحق داشتن  •
 (خودمختاري سیاسی در مقابل فئودال و سازمان کلیسا)  خودگردانی در داخل حصارحق  •
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معافیت از پرداخت مالیات هاي ، هاي فئودالی مت سربازي در جنگمعافیت از خد، شوراي شهر و ایجاد شهرداريحق انتخاب  •
 مختلف سرانه و ایجاد نیروي انتظامی مستقل از فئودال

 انعقاد قرارداد با شهرها و روستاهاي دیگرو اجازه  مهرحق داشتن  •

 ضرب سکهحق  •

 ایجاد دادگاه مدنی مستقلحق  •

 ي فرامحلی قرون وسطیها هساختار بازارگا

 ها بدون وجود سلسله مراتب میان آن هاي موازي ایی با خیابانه بازارگاه

 وجود یک خیابان اصلی و تعدادي خیابان فرعی عمود بر آن هایی با ساختار تیغ ماهی بازارگاه

 هاي شهري نسبتاً هم اندازه و مشابه با بلوك فرم شطرنجی

هاي فرامحلی قرار  بود. حتی در نقاطی که این شهرها برسر تقاطع راه تجارت فرامحلی اساس زندگی بسیاري از شهرهاي اروپایی
 شد تا مسیر فرامحلی به داخل مجموعه شهر منحرف گردد.  گرفتند، سعی می نمی

  عناصر شهر:

 برج و بارو:

 هاي برج و باروها و استحکامات شهر: ویژگی

 داد.  باروي شهر نشان میتضاد موجود میان طبیعت و شهر، بیش از هر چیز خود را در برج و  •

  شد.  اي از قدرت مالی و استقالل شهروندان نیز محسوب می استحکامات شهر نشانه •
 کرد.  باروي شهر محدوده زندگی شهروندي را تعیین و محدود می •

 کردند.  تر گرد شهر احداث می با رشد سریع جمعیت، کمبود جا و تراکم زیاد، شهرنشینان بارویی بزرگ •

 نیاز به باروهاي مستحکم، روش استفاده از مصالح سنگ و آجر را حتی زودتر از خانه سازي، در برج و بارو به کرسی نشاند.  •

 ترین شکل باروکشی بود.  کرد و در دشت هاي هموار شکل شبه دایره و مربع رایج مسیر باروها اغلب از توپوگرافی زمین تبعیت می •

 ها: برج

 مربع یا دایره بود.  ها فرم اصلی پالن برج •

 ها در وهله اول: نقش اصلی برج

 ها آن امکان دفاع بهتر ازشهر و  اي باروي تقویت سازه •

  یا نقاط کور پیرامون شهرو  حفاظت از نقاط حساس •
 به دشمن امکان تیراندازي از سطحی بلندتر •

 ها: دروازه

شهر به  به خاطر نفوذپذیریشان نقطه ضعف اصلی استحکاماتند و بود مفصلی میان درون و بیرون محل کنترل رفت و آمد افراد و کاال
 آمدند.  حساب می
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 هاي شهري: برج

به لحاظ رسمی شدند. با آن که  ها در درون شهر به صورت مجزا و یا در ترکیب با شهرداري و یا بناهاي تجاري شهر ساخته می این برج
 دادند.  را تشکیل می اي مستقل از حکومت مرکزي مالی شهر مجموعهولی در عمل به خاطر قدرت بودند،  دراختیار پادشاه

 رابطه توده و فضا:

 انواع فضاهاي باز شهري:

 میدان
 فضاي بازار به صورت میدانی در مرکز شهر

 فضاي باز جلوي کلیسا (پارویس) 

هاي  فضاي باز داخل بلوك
 شهري

 هاست.  هاي شهري متراکم یک فضاي باز میانی به صورت حیاط باقی می ماند که حاصل کنار هم قرار گرفتن حیاط خانه در داخل بلوك

 هاي مسکونی و باروي شهر بودند و جز اراضی اختصاصی کشاورزان و باغداران شهري بودند.  در فاصله بین خانه مزارع و باغات درون باروي شهر

 هاي تنگ و باریک بود.  هاي در قرون وسطی به صورت متراکم و داراي کوچه ساخت و ساز خانه •

  دانه بندي:
 گردید.  می به صورت رهن به متقاضیان واگذاربوده و  شهرداريبر عهده  مالکیت اراضی شهري •

 شهرهاي قرون وسطی بود.  یکپارچه به نظر رسیدن منظر شهرياز دالیل  نظام زمین داري متحدالشکل •

 آورد.  را فراهم می اي نسبت به الگوي شطرنجی و موازي امکان تنوع بیشتري الگوي شعاعی شانه •

 شد.  می تر ارزش و قیمت آن کم و مساحت قطعه بزرگشد،  می هرچه فاصله بلوك شهري از مرکز دورتر •

 میدان:

هاي  قی عبور و مرورها و عملکردهاي شهري و محل استقرار ساختمانقلب تمام حیات شهري و محل تالمیدان فضاي بازي بود که  •
 هاي پیشه وري و تاالرهاي تجارت محصوالت ویژه شهر) بود.  (شهرداري، کانون گیلدها، اتحادیه مهم

 داد.  را تشکیل می ها نطفه اصلی بازارگاهبود که  ادامه محوطه تجاري وبازارهاي فصلی وهفتگی مهمترین میدان شهر •

 ها، مجازات خالفکاران و. . . . )  (تبادل اطالعات، اعالن تصویب نامه تعامالت اجتماعیمحلی براي  •

 هاي تخصصی محصوالت ویژه وجود داشت.  میادین فرعی دیگر نیز به عنوان بازارچه •

 بود.  فرم هندسی خاصی نداشته اما به شکل مربع نزدیک •

شد. به همین  اي شروع شده و از گوشه روبرو خارج می به منظور پیشگیري از قطع شدن کامل میدان، ورودي ها به آن از گوشه •
 شدند.  و حتی بناهاي عمومی نیز روي محور تقارن ساخته نمی متقارن نبودهدلیل میادین 

 است.  شکل مستطیل باریکوجود داشت،  نیاز کسبه به داشتن فضاي باز براي عرضه کاالشکل دیگر میدان که براي  •

 میدانی جهت تجمع شهروندان براي مراسم مذهبی در مقابل کلیسا و در جوار میدان اصلی پارویس: •

 خیابان:

 شد.  بود و بناها در پیرامون آن ساخته می ارگانیکشبکه معابر به شکل  •

بافت شطرنجی به اسکان مهاجران به وجود آمد که دوباره با از اواخر قرون وسطی، در زمان مهاجرت گروهی به شهرها، نیاز سریع  •
 شویم.  روبرو می در مناطق جدید

http://www.kimiafekr.com


 

 

www.kimiafekr.com 
 

 

 هاي شهر قرون وسطایی: الگوهاي خیابان

 نمونه ها الگوي معابر و بلوك

 الیپزیک و بسیاري از شهرهاي ساحلی آلمان ها به شکل مستطیل غیر منظم ها به صورت موازي با یکدیگر و بلوك کوچه

  هاي فرعی عمود بر یک یا چند خیابان شعاعی و به صورت شاخه اي خیابان
 هاي فرعی)  هاي اصلی و پیشه وران در خیابان (بازرگانان در جوار خیابان 

------ 

 ها)  شهرهاي جدید (باستیدها و مهاجرنشین شطرنجی منظم (قشربندي اجتماعی در این الگو به خوبی مشخص بود) 

 مسکونی:هاي  خانه

هاي  خانه
 روستایی

  وجود سقف شیبدار - گرا با ایوانی در جلو و قوس هاي نیم دایره مصااح سنگی هاي برون خانه جنوب اروپا
 اسکلت چوبی شمال اروپا جمع شدن فضاهاي دامی، انسانی و انبارها زیر یک سقف -

 فئودالیهاي روستایی و اماکن مسکونی  متاثر از خانه هاي شهري خانه

 کامیناتا
  هاي داراي بخاري دیواري هاي مسکونی و خانه برج

 هایی که به صورت بناهایی دژ مانند وارد شهر شدند.  اولین نمونه خانه

 شد.  هاي یک طبقه هاي چند طبقه با خانه کمبود جا در محدوده شهر به تدریج باعث جایگزینی خانه •

در دو طرف آن محلی براي یافت و  میراهرویی سراسري از خیابان تا انتهاي ساختمان ادامه ها شکل گرفت که  نوع دیگري از خانه •
  بود. هایی براي سکونت  عرضه کاال، دفتر و اتاق

 هاي عمومی: ساختمان

 ساختمان شهرداري: •

ابتدا ساختمان شهروند اروپایی در طی قرون متمادي حق خودگردانی را از حکومت محلی (فئودال یا کلیسا) کسب کرد. در 
شهرداري بناهایی ساده و در مقیاس انسانی بود ولی باکسب هرچه بیشتر حقوق شهري، محل و نمادي از جلوه گري و خودنمایی 

 قدرت شهروندي شد. 

مهمترین فضاي ساخته شده در شهر، در رقابت با کلیسا، تاالر شهر (محل اجالس شوراي شهر) بود. این تاالر در طبقه دوم 
 ان شهرداري قرار گرفته بود. ساختم

  تاالرهاي ضیافت و تجاري: •
زمان خود شد. به  رشد و توسعه جمعیت، تولید و توزیع کاالها در شهر دوره پایانی قرون وسطی تبدیل به صحنه مهم سیاسیبا 

یدي که در این دوره همین خاطر همایش ها، شوراها و مجالس مختلف علمی، مذهبی یا مدیریتی در شهرها برگزار شد. عناصر جد
 باشد.  به شهر اضافه شد، تاالرهاي جشن و همچنین بازارچه پارچه می

 تاالرهاي جشن: •

 شکل گرفت.  در رقابت با تاالر شهر شهرداري براي رقص و برپایی جشن

 بیمارستان: •
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رفت. و محل  به شمار می ایف کلیسامدیریت آن جز وظبود و  تیمارستان و خانه سالمندان و نوانخانهاین بناها در قرون وسطی نوعی 
 نزدیکی مرکز شهر بوده و ساختمانی با مقیاس بزرگ داشتند. آن در 

 قرار داشت.  دور از مناطق مسکونی و در خارج از شهریی نیز براي مداواي بیماران وجود داشت که معموالً ها درمانگاهالبته 

  مراکز آموزشی: •
. اوج شکوفایی مدرسه سازي اروپا در قرن بوددر انحصار کلیسا و روحانیت مسیحی سطی آموزش و پرورش در دوران اولیه قرون و

 شکل گرفت.  هاي امروزین نامید نیز در این قرن توان اجداد دانشگاه م بود. اولین مراکزي را که می12

 هاي بازرگانی (گیلدها): اتحادیه •

 مقایسه گیلدها با اصناف:

 صنف گیلد

 ضوابط در سطح ملی ضوابط در سطح محلی

 هاي تجاري، بازرگانی و. . .  شامل گدایان، نوازندگان، شاخه فقط شامل بازرگانان

 شدند.  توسط حکومت تعیین و سازماندهی می داوطلبانه و انتخابی

 براي اخذ مالیات ایجاد شدند.  انگیزه: تنظیم مسائل تولید و توزیع

 اماکن مقدس: •

به وجود آمدند که  شهرهاي زیادي به همت اسقف یک منطقه در اطراف دیربود.  به نام کاتدرالکلیساي جامع شهر داراي یک 
 هاست.  یکی از این نمونه هیلدسهایم در آلمان

است. در  به هیچ وجه قصد رقابت با میدان بازار را نداشتهاکثراً در کنار و چسبیده به فضاي بازار قرار داشت و پاوریس (صحن کلیسا) 
شد. این ساماندهی خطی تبدیل به شکل صلیبی در کنار  موارد برج بلندي در کنار کلیسا به عنوان برج ناقوس احداث می بسیاري

شد (کلیساي سن ویتاله  ساماندهی خطی کلیسا شد. در مناطق تحت نفوذ بیزانس نوعی ساماندهی مرکزي براي کلیساها در نظر گرفته می
 در شهر راواناي ایتالیا) 

  دیرها:
 باشند.  می هاي نسبتاً پیچیده دوره قرون وسطی اولیه از مجموعه

 

  دادگاه: •
 پس از کسب امتیاز براي ایجاد دادگاهی مستقل، یک ساختمان براي دادگاه به وسیله شهروندان ایجاد شد. 

 هاي حکومتی: کاخ یا قلعه •

  )امنیت به نیاز جهت( یکپارچه نسبتاً و ضخیم دیوارهاي حجیم، و سنگین•
مستطیل مکعب چند از ترکیبی بناها•
.یابد می ویژه اي اهمیت کلیسا خارجی جبهه بار اولین براي•

فرم معماري کلیساهاي 
سبک رومانسک
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 عام، فضاي اداري و استراحت، انباري، نمازخانه و. . . تاالري براي بار  داراي فضاهایی از قبیل:محل زندگی و حکومت پادشاه و 

 هاي آب (محل برداشت آب): جشمه •

ها بود. فضاي اطراف آب  هاي عمومی، آب نماها و فواره تامین آب آشامیدنی مردم شهر عموماً از طریق لوله کشی آب به حوضچه
 رفت.  به شمار می نماها نیز محلی براي گردهم آمدن و پخش خبرها

 باغسازي: •

وي قدیس طراحی شود.  ي سنت آگوستین»شهر خدا«توانست مانند  میبهترین حالت معماري و باغسازي قرون وسطایی در 
 شد.  هاي قرون وسطایی الهام بخش سازندگان باغ

 هاي شهري: باغ §

v هاي مسقف آالچیق براي سایه اندازي گذرگاه 

v بدون پشتیسنگ یا تنه درختان و جنس  هایی براي نشستن از محل 

v ها و کبوتر خانه چمن و فوارههاي گل و  و عرصه بسترهاي گیاهی 

v ها و چپرها براي جلوگیري از ورود حیوانات حصارها و جدا کننده 

v نهر، رودخانه یا استخر براي مرزبندي و پرورش ماهی 

v هاي آب گرم ها و جشمه هاي طبیعی براي خانم حمام 

 معرفی برخی شهرهاي قرون وسطی

  ونیز
 (ایتالیا)  

  ها تجارت و ماهیگیري بود.  ونیزي ها با تمام بنادر خلیج به تجارت پرداختند و حرفه اصلی آن
  هاي تنگ و تاحدودي تودرتو، نامنظم و پیچ در پیچ ها و خیابان شبکه کانال

 شد.  پل ریالتو عامل ارتباط شهر محسوب می
 د. باشن کلیساي سن پیترو و میدان سن مارکو در ونیز می

  وورتسبورگ
 (آلمان)  

  م امتیاز ویژه گمرکی دریافت نمود. 820بعد از کوچ قبایل ژرمن به یک مقر اداري اسقفی تبدیل شد و در سال 
 باشد.  دیر هاي سن، آندرآس و و سن مارتین و کاتدرال سن سالوادور در این شهر می

  هانور
 (آلمان)  

  گاه تجار و پیشه وران ارتقا یافت.  ابتدا مقر بازرگانی بود و بعدها به سکونت
 به منظور تجارت، در کنار رودخانه شکل گرفت. 

  نورنبرگ
 (آلمان)  

  در ابتدا شهري اسقف نشین بود. 
  وپا تبدیل شد. که دوران شکوفایی نورنبرگ بود، باحمایت فردریش دوم به یکی از ثروتمندترین شهرهاي ار 14در قرن 

 باشد.  کاتدرال سن زبالد و سن لورنس در این شهر می

  بامبرگ
 (آلمان)  

  ابتدا دژ حکومتی کارولنژها بود و سپس به مقر اداري یک اسقف نشین تبدیل گشت. 
 باشد.  دیر سن میشل، بنیاد سن استفان، سن کانگولف و سن ژیاکوب در این شهر می

  پاریس
 (فرانسه)  

  ابتدا با نام لوتوس در جزیره سیته (محل انشعاب دو شاخه رود سن) شکل گرفت. 
  دالیل انتخاب ساکنان اولیه: موقعیت طبیعی براي استقرار و وجود مصالح براي ساخت و ساز

 دیوار فلیپ آگوست در اولین وهله این شهر را به قرون وسطی مربوط می سازد. 
 ترین شهر غرب مسیحی و مهمترین مرکز تجاري تبدیل شد.  م پاریس به بزرگ12در اواخر قرن

 دانشگاه سوربن از ادغام تعدادي از مراکز فرهنگی ایجاد شد. 
 اي شکل متعلق به قرون وسطی شد.  ها با شهر باعث پیدایش یک طرح دایره استقرار روستاها و ارتباط آن
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  لندن
 (انگلستان)  

  ها ایجاد شد.  به صورت یک محله مسکونی بسیار محدود در ساحل رودخانه تیمز توسط رومی ابتدا
  ترین شهر انگلستان تبدیل شد.  مبه بزرگ11م اسقف نشین بود و در قرن 314لندن پیش از سال 

 ، لندن به مهمترین مرکز بازرگانی اروپاي شمالی تبدیل شد. 13و 12در قرن 
 باشد.  کلیساي وست مینستر در این شهر می

  فلورانس
 (ایتالیا)  

  در شمال رود آرنو احداث شد. 
  گشت!13رشد جمعیت این شهر باعث احداث ششمین بارو در قرن 

 شبکه شطرنجی رومی خود را حفظ نمود

  کراکاو
 (لهستان)  

 از شهرهاي مهاجرنشین بود که براي رشد صنعت و تجارت ایجاد شد. 

 هالبرشات
  باشد.  از شهرهاي اسقف نشین می

 تبدیل به یک شهر تجاري شد. 13و12در قرن 

  گوسالر
 (آلمان)  

  به دلیل کشف معادن نقره پدید آمد. 
 اولین شهر آلمانی که داراي شهرداري شد. 

 هیلدسهایم
  ابتدا به عنوان یک شهر اداري اسقفی احداث شد. 

  داراي بارویی مشترك شد و به تدریج با گسترش درونی خود تبدیل به شهري خودرو گردید. 12ریزي شده پراکنده به وجود آمد که در قرن  از چندین بخش برنامه
 باشد.  کلیساي سن مارتین و دیر سن میشائیل در این شهر می

  لوبک
 (آلمان)  

  به عنوان یک مهاجرنشین تجاري ایجاد شد و تبدیل به قدرت تجاري اول شمال آلمان گشت. 
 هانزا و محل اجالس نمایندگان شهرهاي هم پیمان شد.  موسس اتحادیه

  کرکسان
 (فرانسه)  

 نمونه یک شهر/قلعه کوهستانی است که در طول زمان شهر را به استحکاماتی چشمگیر تبدیل کرد. 

 بروژ
  اي تجاري به خود گرفت.  هسته اولیه شهر یک قلعه نظامی بود اما دلیل پیشرفت آن نبود. علت اصلی پیشرفت شهر رقابت بازرگانان با فئودال ها بود. و بروژ چهره

 از بنادر فعال بین المللی در امر تجارت بود. 

 بولونیا
  باشد.  این شهر منشا رومی دارد و داراي بافتی شطرنجی می

 هاي مسکونی است.  ها و تعدادي برج روفیت این شهر در قرون وسطی به خاطر وجود رواقمع

 مجموعه نکات فصل سوم

 شد.  نامیده می ماركبود،  واحد اصلی جامعه سلت و ژرمنروستاهایی که  •

 در قرون وسطی بود.  راه مردم ساالريتنها  اعیان ساالري •

 شد.  ها انتخاب می قرار داشت که از میان کاردینال پاپ در راس هرم کلیساها بود. و  در بین کشیش باالتر از مطرانمقامی بطرك  •

 شوراي مذهبی سینود: •

 استقالل زمین داران از دولت مرکزي ماهیت فئودالیسم: •

 سرف ها عالوه بر کار در زمین کوچک خود، مجبور به کار در زمین اربابانشان نیز بودند.  •

 یا پایگاه نظامی / سیویتاس: شهر/ تریتوریوم: اراضی روستاییکاسترا: قلعه  •

 شدند.  نامیده می بتفوري هاي شهري در فرانسه برج •

 داشت.  شکل صدفاز معدود میادین قرون وسطایی است که  میدان سینا •
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ها  نهادهایی مستقل که داراي موقعیت اجتماعی و شخصیتی ویژه براي ادغام مدارس شاگردان غیر مذهبی و طلبه اونیورزیتاتس: •
 و کنار گذاشتن نظام قشري ایجاد شد. 

 شد.  نامیده می کالجبعدها در زبان انگلیسی  کولگیا •

 سواالت تستی فصل سوم

 باشد؟ معنی کدامیک از کلمات زیر درست می  . 1
  ) همه موارد4  ) اپیسکوپوس: کشیش3  ) اکلیزیا: اسقف2  تروس: شیخ) پرسپو1

  سلسله مراتب در طبقه حکام در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  . 2
ــاه4  بارون -دوك -) پادشاه3  شوالیه -دوك -) بارون2  بارون -شوالیه-) دوك1  -) پادشــــ

  دوك  -بارون

  ز کشورهاي زیر رخ داد؟کمترین تغیرات را در شهرسازي در کدامیک ا  . 3
  ) ایتالیا4  ) اسپانیا3  ) فرانسه2  ) آلمان1

  باشند؟ کدامیک از موارد زیر از اصول طراحی باستیدها می  . 4
  گیري شهرها براساس فرم هاي از پیش طراحی شده ) شکل1
  ) سیستم شطرنجی تقسیم اراضی2
 و یک زمین مزروعی در خارج شهر.  ) انگیزه اصلی سکونت: دادن یک قطعه زمین مسکونی در داخل شهر3
 ) همه موارد4

 باشد؟ هاي شهرهاي قرون وسطی می شهر کراکاو در لهستان از کدامیک از گونه  . 5
  ) شهرهاي اسقف نشین یا حکومتی2  اند ) شهرهاي رومی سابق که تجدید حیات شده1
  هاي توتونی ) مهاجر نشین4  ) باستیدها3

وسطایی مهمترین نقش را در ایجاد و توسعه فرهنگ شهري و شهروندي ایجاد نمودند کدام گونه از شهرهاي قرون   . 6
 باشند؟ و بیشترین نوع شهرهاي اروپایی می

  ) شهرهاي تجاري2  اند ) شهرهاي رومی سابق که تجدید حیات شده1
  هاي توتونی ) مهاجر نشین4  ) باستیدها3

 ها در وهله اول چه چیز بوده است؟ نقش اصلی برج  . 7
  ) حفاظت از نقاط حساس و یا نقاط کور پیرامون شهر2  ها اي باروي شهر و امکان دفاع بهتر از آن ) تقویت سازه1
 ) همه موارد4  ) امکان تیراندازي از سطحی بلندتر به دشمن3

 باشد؟ هاي زیر نادرست می کدامیک از گزینه  . 8
 گردید.  به متقاضیان واگذار می ) مالکیت اراضی شهري بر عهده شهرداري بوده و به صورت رهن1
  ) نظام زمین داري متحدالشکل از دالیل یکپارچه به نظر رسیدن منظر شهري شهرهاي قرون وسطی بود. 2
 آورد.  اي نسبت به الگوي شطرنجی و موازي امکان تنوع کمتري را فراهم می ) الگوي شعاعی شانه3
 شد.  تر می رزش و قیمت آن کم و مساحت قطعه بزرگشد، ا ) هرچه فاصله بلوك شهري از مرکز دورتر می4

 هایی که به صورت بناهایی دژ مانند وارد شهرهاي قرون وسطی شدند چه نام دارند؟ اولین نمونه خانه  . 9
 ) پریستیل 4  ) ویک3  ) کامیناتا2  ) پارویس1
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  مهمترین فضاي ساخته شده در شهر، در رقابت با کلیسا چه نام داشت؟  . 10
ــا 4  ها  ) دادگاه3  ) تاالرهاي ضیافت و تجاري2  ر شهر) تاال1 ــاخ یــ ) کــ

 هاي حکومتی قلعه

  هاي امروزین نامید نیز در کدام قرن شکل گرفت؟ توان اجداد دانشگاه اولین مراکزي را که می  . 11
 13) قرن4  12) قرن3  11) قرن2  10) قرن 1

  باشد؟ کدام گزینه در ارتباط با گیلدها درست می  . 12
 شدند.  ) توسط حکومت تعیین و سازماندهی می2  اي اخذ مالیات ایجاد شدند. ) بر1
  شدند.  ) فقط شامل بازرگانان می4  ها در سطح ملی بود ) ضوابط آن3

 باشد؟ درست می کدام گزینه درباره فرم معماري کلیساهاي سبک رومانسک  . 13
  یاز به امنیت) سنگین و حجیم، دیوارهاي ضخیم و نسبتاً یکپارچه به جهت ن1
   ) بناها ترکیبی از چند مکعب مستطیل2
 اي می یابد.  ) براي اولین بار جبهه خارجی کلیسا اهمیت ویژه3
 ) همه موارد4

  اولین شهر آلمانی که داراي شهرداري شد چه نام دارشت؟  . 14
 ) لوبک4  ) گوسالر3  ) نورنبرگ2  ) بامبرگ1

  پاسخنامه: 
  1: گزینه 1سوال
  3: گزینه 2سوال
  4: گزینه 3سوال
  4: گزینه 4سوال
  4: گزینه 5سوال
  2: گزینه 6سوال
  4: گزینه 7سوال
  3: گزینه 8سوال
  2: گزینه 9سوال
  1: گزینه 10سوال
  3: گزینه 11سوال
  4: گزینه 12سوال
  4: گزینه 13سوال
  3: گزینه 14سوال
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  فصل چهارم: رنسانس

  مقدمه
 اصل بازتاب نیازهاي جامعه عصرباشد. تفکرات رنسانس در  می مقابل فئودالیسم استقالل طلبی فرهنگی شهروندان دررنسانس نهضت 

 خویش بود. 

 شرایط اجتماعی

رسیده بود. در دوره قرون وسطی هرچند به ظاهر  بست فئودالیسم در اداره امور جامعه به بنجنبش رنسانس زمانی آغاز شد که 
ف ها آنان را انتخاب کرده و درمقابل کوچکترین نامالیمات بر علیه حکومت هاي پادشاهی وجود داشت، ولی فئودال ها واسق حکومت

 کردند.  مرکزي توطئه کرده و با دشمنان پادشاه سازش می

 شرایط اقتصادي

گردید. شهرها  مرفه آن می شد، باعث قدرت بورژوازي ها، تجارت و. . . که به شهرهاي اروپایی سرازیر می هاي حاصل از گسترش راه ثروت
کاسبی و مالکیت بر اموال منقول به مراتب کاراتر از تفکر روستایی قرون وسطایی و مالکیت بر اموال در عمل ثابت کرده بودند که 

یی ها به دنبال اثبات برتري فرهنگی خود بر فئودالیسم و تفکرات قرون وسطا باشد. بورژوازي سرمست از این موفقیت می غیرمنقول
 کلیساي کاتولیک شده بود. 

 اعتقادي- شرایط فکري

 اروپاي قرون وسطی در سه نوبت با فرهنگ ملل اسالمی برخورد پیدا نمود:

 قرون اولیه تمدن اسالمی
یقا به همزمان با دوره تاریکی و جهالت اروپاییان، مشرق زمین و ممالک اسالمی مهد دانش و فضل جهانی بود. لشکرکشی مسلمانان از شمال افر

 اسپانیا و فتح اندلس باعث انتقال فرهنگ اسالم به اروپا گردید. 

 هاي صلیبی جنگ
  پاپ ها براي اعاده وحدت میان مسیحیان غرب و شرق، جنگ علیه مسلمانان را شروع کردند و علت آن را بازپس گیري اورشلیم عنوان کردند. 

 لی پیروزي علمی و فرهنگی اروپاییان چشمگیرتر از پیروزي نظامی مسلمانان بود. ها از نظر نظامی به نفع مسلمانان تمام شد و این جنگ

 این واقعه براي بورژوازي اروپا نعمتی چون آشنایی با هومانیسم و تفکرات اندیشمندان بیزانس را به همراه داشت.  تصرف قسطنطنیه توسط ترکان عثمانی

 رنسانس:هاي مهم در قرون وسطی و  مقایسه برخی ویژگی

 رنسانس قرون وسطی

  دوره حاکمیت گري کلیسا و پاپ -
  عدم وجود نظام سیاسی واحد براي مناطق مسیحی نشین -
  زبان التین، زبان علمی و رسمی بود.  -
ها کسی حق استفاده از آن  موسسات اجتماعی براي افراد یک مذهب خاص بود و غیر از آن -

  را نداشت. 
  آخرت گرایی بود.  روح قالب در این دوران -
  وابستگی انسان به زمین کشاورزي -
  اقتصاد بسته -
 سرمایه غیر منقول و روابط اجتماعی برپایه اصالت خون -

  استقالل نظامی، اداري، اقتصادي، فکري و فرهنگی -
  دولت متمرکز جهت حفظ نظم و قانون -
  شد.  نتایج مطالعات و پژوهش ها به زبان بومی و محلی نگاشته می -
  بسط و توسعه افکار رنسانس از طریق چاپ کاغذ در گوتنبرگ -
  تاکید بر عقل گرایی -
  پی ریزي شالوده بسیاري از علوم جدید -
  گسترش بازار محلی به یک بازار ملی -
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  هاي کالبدي ویژگی

 شهرسازي رنسانس

 نظري:مباحث 

 باشند.  می بنیان گذاران نظریه پردازي در شهرسازي رنسانس فیالرته و آلبرتی •

می  رابطه مستقیمی بین ساختار شهر و اخالق و منطق حاکم بر جامعه شهري، مبلغین هومانیسمنظریه پردازان رنسانس به مثابه  •
 دیدند. 

 هاي هنرمند رنسانس: عقاید و ویژگی

 باشند.  دانست که همه اجزاي آن با یکدیگر در رابطه منطقی و ریاضی می می هنظمی پیچیدرا داراي  جهان •

 استدالل منطقی کافی نیست. کرد،  تجربهاشیا مرئی را باید  •

 (خردي که قدرت تاسیس دارد)  خرد تحلیل گر خالقداراي  •

 وابستگی بین هنر و علماعتقاد به رابطه و  •

وحدت یر:مهمترین شرایط مقدماتی تاثیرهنري یک تصو •
 صحنه، انسجام موضعی، ترکیب بندي ومنطق ساخت مکانی

بود و اجزا می بایست بتوانند در  تر از اجزا کل مهمبراي او  •
 یک ترکیب بندي مناسب، کلیتی هماهنگ ارائه دهند. 

است و موضوع مورد شناسایی را فقط توسط یک  مطلق گرا •
 اي ثابت می بیند.  فرد و از نقطه

اما هنوز برداشتند  دموکراسی و جمع گراییگام بزرگی در راه  •
 . به حکومت عامه مردم یا دموکراسی اعتقادي نداشتند

 شد.  پیشنهاد میاي  ستارهنیز داشته و در نتیجه به شکل  استحکامات عالوه بر جنبه دفاعی، جنبه تهاجمیدر این دوره  •

هایی از مرکز منشعب گشته و با دیگر نقاط ارتباط برقرار می  بود و خیابان رافراد سرشناس و تجا اغلب مختصهسته مرکزي شهر  •
 نمود. 

 شد.  شروع می مکانیابی همواره باگام اول در شهرسازي  •

 مستقر گردند.  هاي شهر در اطراف آن مهمترین ساختمانقرار گیرد و  میدان اصلیمی بایست  مرکز شهردر  •

 هاديویژگی شهر آرمانی پیشن نظریه پرداز

 آلبرتی

  وسعت شهر وابسته به موقعیت و شرایط محیطی است.  -
  کرد (داراي عملکرد اجتماعی و براي استفاده جمعی)  هاي نظامی یاد می هاي اصلی شهر به نام خیابان از خیابان -
  هاي اصلی باید داراي قوس هایی نرم باشند. (براي زیبایی و قابلیت استفاده بیشتر)  خیابان -
  وظیفه شهر: ایجاد کالبدي سالم و موقر -
  بندي (هندسی و عملکردي) مناسب باشد.  شهر می بایست داراي نظام تقسیم -

 . لذت2. آسایش 1دو مبناي طراحی شهر: 

زندگی شهري و سکونت افراد 
سرشناس و تجار 

صنعت گران و کارگاه ها

محله کشاورزان

قلعه ها و استحکامات
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 فیالرته
  خیابان شعاعی که از مرکز به بارو می رسند.  16طرح ستاره هشت پر با  -
 کنند.  هاي شعاعی را قطع می میدانچه خیابان 16خیابانی حلقوي با  -

 ها به صورت شعاعی بوده و بعدها به شکل شطرنجی درمی آیند.  گوش که در ابتدا خیابان 8اشکال  - دي مارتینی

  

 شهرسازي رنسانس در عمل:

محدودیتی شدید ایی به شدت در حال رشد بودند، ولی در شرایطی که شهرهاي اروپ از نظر نظامی پاسخگو هاي ستاره اي: طرح •
 آورد.  به همراه می براي گسترش شهر

 را بکار می بردند.  پذیر بود شبکه شطرنجی در نقاطی که امکانو تنها  با بافت قدیم خود دشمنی نداشتندآن ها  •

 ساخته شد.  زیاديکاخ ها و میادین شکل گرفتند اما  هاي آرمانی تعداد کمی از شهرها براساس طرحفقط  •

 بود.  فضاهاي محصور و مرکزگراداشت و نتیجه این تفکر ایجاد  توازنی درونی و سکوننظم فضاها تمایل به  •

 اقدامات عملی شهرسازي رنسانس:

 حصاربنديسیستم  •

  الحاق مناطق جدید مسکونی •
 کاخ ها و ویالهاي اشرافیایجاد  •

 مربوطه  هاي خیابانجدید و  عمومیایجاد فضاهاي هایی از شهر با  بخش باززنده سازي •

 طراحی و بناي تعداد محدودي نوشهر •

 کلیساهاي جدیدساخت  •

 اصول و نگرش کلی حاکم بر شهرسازي رنسانس:
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  عناصر شهري

 حصارها:

 داشت: سقوط قسطنطنیه دو تاثیر مستقیم بر رشد شهرسازي ایتالیاي دوره رنسانس

 مهاجرت اندیشمندان هومانیست •

  شود.  هاي شهر آرمانی دیده می که تاثیر آن در اکثر طرح هندسی رزمیتشویق علم م •
می ساختند تا گلوله دشمن کمانه کرده و باعث تخریب کمتر  تر و به صورت شیبدار ها و حصارها را ضخیم سنگربندي، کشف توپبه دلیل 

 شود. 

 میدان:

 تفاوت هاي عمده میدان در این دوران با میادین قرون وسطایی:

 قرون وسطی رنسانس

 بدنه به هم پیوسته بدنه میدان به صورت احجامی منفرد

 باشند.  هاي پیرامون میدان اکثراً مسکونی می ساختمان هاي محصور کننده میدان مسکونی نبوده بیشتر ساختمان

 میادین قرون وسطایی ظاهري رسمی نداشته اند.  استفاده از عناصر یادمانی باستانی باعث داشتن ظاهري رسمی و تشریفاتی در میدان بوده

هاي مسکونی اطراف میدان  در دوره رنسانس خانهداد،  ها را به هم پیوند می فضاهاي عمومی و مغازه رواق سازيدر دوره باستان اگر صرفاً 
 شوند.  می به هم دوخته

  بندي میادین رنسانس براساس عملکرد ترافیکی: دسته

اصلی محور چند یا یک حول متوازن ترکیبی صورت به شهري عناصر ساخت•
!شد ساخته اصلی خیابان دوسوي در مشابه کلیساي دو تورین کارلوي سن میدان و رم پوپولو دل پیاتزا در حتی• تقارن

مستقیم و طویل خیابان انتهاي در مجسمه یا و یادبود ستون هاي دقیق دادن قرار وسیله به• انسداد دید

.می شد انجام نما براي واحد طرح یک تکرار با که معماري منسجم واحد یک صورت به منفرد ساختمان هاي ترکیب• ترکیب

.می یافت تطبیق آن با بایست می هنري بیان که بود برنده سالحی• پرسپکتیو
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عمومی و مذهبی / مسکونی (به شکل ردیفی) / بازار و سایر ابنیه  یر سه نوع اصلی ساختمان قرار داشتند:میادین تحت تاث •

  تجاري

  خیابان:
اي براي اعمال امور  عالوه بر عملکرد عبوري، محل تجمع و وسیلهعنصر اصلی سازمان دهنده با یک نقطه گریز منظره منحصر به فرد بود و 

 شدند.  سازماندهی می اي شطرنجی هاي جدید در شبکه خیابانحکومت نیز بود. در این دوره در عمل  اداري

 شبکه شطرنجی سه کاربرد مهم داشت:

  اساس و پایه طراحی مناطق جدید مسکونی (بیشترین کاربرد)  •
  اساس طرح تعدادي نوشهر •
 یر نوشهرهاالگو براي طرح کلی سا به عنوانبه همراهی یک شبکه خیابان اصلی  •

هاي تاریخی پیشین نیز  ، در طول دورهایجاد قطعات برابر در تقسیم زمینبوده و باعث  براي حرکت کالسکه نیز بسیار کاراعالوه بر این 
 کاربرد داشته است. 

 هاي مسکونی: خانه

ان زمانی آغاز گردید که مالکیت بود. البته این امک یکی از امکانات گسترش فضاي درونی، خرید بناي همسایه و گسترش افقی خانه •
 هاي رهنی براي عرضه و تقاضاي بازار، خصوصی اعالم شد.  اراضی مسکونی شهر به تدریج از شهر به مالکین منتقل شده و زمین

زمینه ساز گرفت. این امر  انجام می وقفیبه صورت  توسط شهرداري یا خیرین شهر تا حد زیاديتامین مسکن براي شهروندان فقیر  •
 بود.  20و  19الگوي مسکن حداقل قرن 

هاي  براي اقشار کارمند و کارگر واحد هاي مسکونی و شهركهاي مانوفاکتور در شهرهاي بزرگ،  از زمان رنسانس و ایجاد کارگاه •
  شد.  ساخته می جدیدي ایجاد شد که در حاشیه شهر

  بناهاي عمومی:

 شهرداري: •

هاي باقی مانده از دوران قبل با  آن است که نماي ساختمان با قرون وسطی، نمايتنها تفاوت ساختمان شهرداري در این دوره 
 شد.  اصول این دوران بازسازي می

  بازارچه: •

تردد پیاده و ارابهفضاي تردد

تامین دسترسی محلی ایجاد فضاي تفریحی الزم براي پیاده میادین مسکونی

 .تردد وسایل نقلیه چرخدار در آن ممنوع بودمیادین به عنوان فضایی پیاده
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به طور  پاسخ به نیاز تولید و توزیع کاالهاهستند که با رشد و توسعه جمعیت در  همان تاالرهاي تجاري دوران قرون وسطیدر واقع 
 متمرکز بوجود آمدند. 

 شگاه:پرور •

 فضاهایی مستقل براي نگهداري کودکان بی سرپرست و سر راهی §

 باشد.  ي آن میها بهترین نمونهیکی از  یتیم خانه فلورانسپرورشگاه یا  §

 تماشاخانه (تئاتر): •

اي جدید از ساختمان براي تماشاخانه  گیري گونه هاي باستانی در تاالرها و سالن هاي درباري به شکل اجراي نمایشنامه §
 منتهی گردید. 

 باشد.  می اولین تئاتر یا تماشاخانه اروپایی بعد از دوران باستان تماشاخانه الیمپیکا در شهر ویچنزا §

  کتابخانه: •
 اولین بار مکانی براي رشد و پرورش علم و آموزش در محلی مهم و تشریفاتیبراي  دوجه در ونیزکتابخانه روبروي کاخ با ساخت 

 بوجود آمد. 

 کلیسا: •

ترکیبی متناسب میان از آن جا که فضاهاي مرکزي براي اجراي مراسم عبادي آن زمان چندان مناسب نبود، در اغلب کلیساها 
 ایجاد شد.  فضاي مرکزي و خطی

 مجسمه:

ها تقلید  بود که بعدها به فراوانی از روي آن هاي الگو در دوران رنسانس نمونهجز  از مجسمه و هم نحوه طراحی میدان کاپیتولین استفاده
 شد. 

 باغ سازي:

آن  هاي این دوره با هنر، دانش و طبیعت مهمترین عامل توسعه ارتباط میان باغخود رسید.  باغ سازي در دوره رنسانس به اوج شکوفایی
 ود. ب

 هاي رنسانس: مشخصات اصلی باغ

  تنظیم شده بود.  محوريطرح به صورت  •
  . ها با سروهاي بلند درختکاري منظم خیابان •
 هاي متراکم و سایه معبر سرپوشیده •

 در قاب قرار دادن مناظر و تاکید بر پرسپکتیوشده براي  هاي درختکاري خیاباناستفاده از  •

 شد.  سانس استفاده میهاي رن در تزیین باغ گل به ندرتاز  •

 بودند.  هاي طبیعی ها در تضاد با اشکال و بافت ها و ساختمان مجسمهدر سراسر باغ  •
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 معرفی برخی شهرهاي رنسانس

  فلورانس
 (ایتالیا)  

  زادگاه رنسانس -
  باروي جدید شهر، وسعت آن را به شش برابر افزایش داده بود.  -
 مهمترین اتفاق شهرسازي فلورانس در این دوره ایجاد ارتباط کلیساي جامع شهر با شش کلیساي دیگر و ساماندهی میادین جلوي کلیسا بود.  -

 پالمانوا
  یک مرکز نظامی دائمی براي حفاظت از مرزهاي شمال شرقی ونیز -
 باشد.  خیابان به صورت شعاعی می 18پالن شهر به صورت یک نه گوش با  -

  شارل ویل
 (فرانسه)  

  داراي بافت شطرنجی -
 میدان اصلی آن پالس دوکال نام دارد. (برخی معتقدند سرمشق پالس دوگا در پاریس شده است. )  -

  وین
 (آلمان)  

  هاي تجاري عمده بود.  محل تالقی راه -
 هاي صلیبی به یک مرکز مهم نظامی تبدیل شد.  در جنگ -

  نانسی
 (فرانسه)  

ارد و از دو بخش مجزا با دیوارهاي دفاعی مستقل تشکیل شده بود. (شهر قدیمی مربوط به قرون وسطی و با بافت ارگانیک در شمال شهر جدید قرار د -
 شهر جدید داراي شبکه شطرنجی نماي واحدهاي مسکونی یکسان) 

  زوریخ
 (سوئیس)  

  ها فقط یک ایستگاه گمرکی بود.  در زمان رومی -
 شاهد مبارزه دائمی بین شهروندان (گیلدها) و اشراف بود.  -

  آمستردام
 (هلند)  

 هاي آرمانی شهر دوره رنسانس و محدودیتی که باروي شهر به وجود آورد.  آشتی میان طرح -

 مجموعه نکات فصل چهارم

 باشد.  می نجات و کمال انسان در جهانبرگرفته از یونان باستان و با هدف  هومانسیمواژه  •

 ضد مذهب بودن: ماتریالیسم •

 رفته.  به کار می اي براي یک مجسمه یا بناي یادبود و یا به صورت جلوخان زمینهگاهی به صورت  میادین •

ترین  جالباحتماالً  بلکه توسط هماهنگی عناصر موجودخلق میدان یا فضاي محصور نه به وسیله تسلط یک عنصر یادکانی بر فضا،   •
 از جمله این میادین بودند.  کنت گاردنو  پالس دوگاباشد. میادین  می پدیده در دوران رنسانس

 در دوره رنسانس اروپا بود.  ترین تنظیم کننده فرم شهري قدیمی شبکه شطرنجی •

 ساخته شد.  براي مستمندانبود که هایی  هاي خانه نمونه جز اولین مجتمع مسکونی فوگراي •

 ساخته شده است خطی یا باسیلیکابه صورت  کلیساي سن لورنزو •
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 سواالت تستی فصل چهارم

  باشد؟ کدام گزینه در ارتباط با عصر رنسانس نادرست می  . 1
 ) دولت متمرکز جهت حفظ نظم و قانون2  ) گسترش بازار محلی به یک بازار ملی1
 ) تاکید بر عقل گرایی4  شد.  ) نتایج مطالعات و پژوهش ها به زبان التین نگاشته می3

 هاي زیر محالت دوره رنسانس را به ترتیب از مرکز به پیرامون درست نشان می دهد؟ کدام یک از گزینه  . 2
 تحکاماتها و اس قلعه -سکونت افراد سرشناس و تجار -محله کشاورزان -ها  ) صنعت گران و کارگاه1
  محله کشاورزان -ها و استحکامات قلعه -سکونت افراد سرشناس و تجار -ها ) صنعت گران و کارگاه2
  محله کشاورزان -ها و استحکامات قلعه - -ها صنعت گران و کارگاه -) سکونت افراد سرشناس و تجار 3
   ها و استحکامات قلعه- محله کشاورزان - ها صنعت گران و کارگاه -) سکونت افراد سرشناس و تجار 4

خیابان شعاعی که از مرکز به بارو می رسند، از نظریات کدام نظریـه پـرداز رنسانسـی     16طرح ستاره هشت پر با   . 3
  باشد؟ می

 ) فونتانا4  ) فیالرته3  ) دي مارتینی2  ) آلبرتی1

  باشد؟ کدام گزینه در ارتباط با شهرسازي رنسانس نادرست می  . 4
 پذیر بود شبکه شطرنجی را بکار می بردند.  که امکان) تنها در نقاطی 1
  ) از نظر نظامی پاسخگو نبوده و محدودیتی شدید براي گسترش شهر 2
  هاي آرمانی شکل گرفتند  ) تعداد کمی از شهرها براساس طرح3
 ) تمایل به توازنی درونی و سکون داشته و نتیجه این تفکر ایجاد فضاهاي محصور و مرکزگرا بود. 4

 باشد؟ کدام گزینه در ارتباط با میادین رنسانسی درست نمی  . 5
 هاي محصور کننده میدان مسکونی نبوده ) بیشتر ساختمان1
  ) استفاده از عناصر یادمانی باستانی باعث داشتن ظاهري رسمی و تشریفاتی در میدان بوده2
 باشد.  ) بدنه میدان به صورت احجامی به هم پیوسته می3
 3 و1) گزینه 4

  باشد؟ کدامیک از موارد زیر از بیشترین کاربردهاي شبکه شطرنجی در دوره رنسانس می  . 6
 ) اساس و پایه طراحی مناطق جدید مسکونی1
  ) اساس طرح تعدادي نوشهر2
 ) به همراهی یک شبکه خیابان اصلی به عنوان الگو براي طرح کلی سایر نوشهرها3
 ) توزیع عادالنه زمین4

 تر یا تماشاخانه اروپایی بعد از دوران باستان چه نام داشت؟اولین تئا  . 7
ــاخانه 4  ) تماشاخانه تورین3  ) تماشاخانه الیمپیکا2  ) تماشاخانه فلورانس1 ) تماشــ

  دوجه

  هنر باغ سازي در کدام دوره به اوج شکوفایی خود رسید؟  . 8
  ) باروك4  ) رنسانس3  ) روم باستان2  ) یونان باستان1

  شد؟ ها استفاده می دوره تاریخی از گل به ندرت براي تزئیین باغدر کدام   . 9
  ) باروك4  ) رنسانس3  ) قرون وسطی2  ) یونان باستان1
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هاي آرمانی شهر دوره رنسانس و محدودیتی که باروي شهر به وجود آورد در طرح کـدام شـهر    آشتی میان طرح  . 10
  شود؟ دیده می

  ) نانسی4  ) پالمانوا3  ) شارل ویل2  ) آمستردام1

    پاسخنامه: 
 3: گزینه 1سوال
  4: گزینه 2سوال
  3: گزینه 3سوال
  2: گزینه 4سوال
  3: گزینه 5سوال
  1: گزینه 6سوال
  2: گزینه 7سوال
  3: گزینه 8سوال
  3: گزینه 9سوال
  1: گزینه 10سوال

  فصل پنجم: باروك

 مقدمه

هنر رنسانس توسط کلیسا و اشراف به نفع گردید، بلکه  سانس محدودبسیاري از آزادي هاي بدست آمده در دوره رندر این دوره نه تنها 
. افراد شهري و روستایی می بایست مقهور بود هنر در خدمت قدرت نمایی طبقه حاکمشده و کج و معوج شد. همه چیز در  خود مصادره

نموده و ثروت به دست آورده را خرج  تاییاناستثمار هرچه بیشتر روسها سعی در  شد. آن می قدرت بی زوال فئودال یا کلیساي کاتولیک
 کاخ ها، کلیساها و ضیافت هاي ولخرجانه خود می نمودند. 

 اقتصادي-شرایط اجتماعی

 شد. بورژوازي پیوسته ثروتمندتر برابر شد و 2جمعیت شهري اروپا  16رن در ق •

 نمود. این برده داري توسط سرمایه داران ایجاد گردید. برده داري را دوباره احیا  18و  17داري اروپا در قرن  سرمایه •

  جوابگوي رشد صنعت و تجارت نبود. قرون وسطایی دیگر تولید کوچک  •
تقسیم کار در تولید به چندین فعالیت یا ، باعث گردید افزایش قابل توجه حجم تولید در صنایع مختلفو باال رفتن بازدهی کار  •

 شد. کدام تابع گیلد به خصوص هرصورت پذیرد که شاخه گوناگون 

داري را تقویت و روستا را با صنعت و روابط  استفاده از بخشی از جمعیت روستایی براي تولید صنعتی، سرمایهو ایجاد مانوفکتورها  •
 نموده است. داري آشنا  سرمایه

 اعتقادي- شرایط فکري

هاي مطلقه حفظ کند، ولی  اي از اروپا به صورت حکومت هرچند فئودالیسم اروپایی توانست سلطه فکري خود را بر بخش عمده
در ادامه طبیعت گرایی دوران رنسانس، به فلسفه که زبان  متفکرین بورژواتوانست جلوي رشد و توسعه تفکرات جدید را سد کند.  نمی

 را گذاشتند.  اي دنیایی یان فلسفه، بنپیچیده تري داشت روي آورده
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داشتند، ولی باعث گردید که بورژوازي با کمک فلسفه، تعالیم،  فئودالیسم و کلیساي کاتولیک همواره سعی در خاموش کردن اعتراضات
 تر از میان بردارد.  اي هاي آن را ریشه هنجارها و ارزش

  هاي کالبدي ویژگی

 شهرسازي باروك

 . براي شناخت این انگیزه، اشاره به عوامل زیر ضروري است:تظاهر به شکوهاست در  شهرسازي باروك کوششی

 هاي مستبد و تسلط سیاسی نظامی اشراف بر شهر  حکومتوجود  •

  پیشرفت علوم، تکنیک و شیوع تفکرات فلسفی جدید •
 تغییر داده بودتجسم فضایی را که از دوره رنسانس انقالب در هنرهاي تجسمی  •

 م برشهرسازي باروك:اصول کلی حاک

  سه بخش عمده کاخ، اراضی فئودال و مناطق مسکونیو متشکل از  پیش طراحی شدهشهر از  •
  بود که تمام اجزا در اختیار آن قرار داشت.  شهر کلیتی •
 را تسهیل نماید.  کنترل شهر و شهروندانشتافته،  یاري نظم اجتماعیمی بایست به  نظم هندسی •

ایجاد نماها و عناصر و هاي مستقیم  خیابانهاي مختلف شهر از طریق  (از طریق ارتباط بخشمقهور کند شهر می بایست بیننده را  •
 ) باشکوه و استفاده از عناصر یادمانی

نشان دهد. (شروع محورهاي شعاعی از قصر به طرف شهر در مواقع آشوب و  تسلط وي را بر شهرمی بایست  محل استقرار کاخ •
 نمود)  را تسهیل می از کاخ کنترل و دفاعشورش نیز 

 . اصلی بوددر محور دید خیابان  وگرا  کاخ دوره باروك برخالف رنسانس برون •

 کرد.  را اشغال میاي از شهر  اراضی بخش سلطنتی یا فئودال بخش عمده •

 کرد.  می از خیابان یک محور راست و مستقیم بود که دو نقطه مهم را به هم مرتبط تصور ایده آل •

 . شد تقارن در جداره بناها بر شکوه خیابان تاکید میبا استفاده از  •

 بود.  متحدالشکلحتی المکان  هاي مسکونی خانه •

 بود.  اي هندسی نظم حاکم بر سازماندهی اجزا داراي رابطه •

 عناصر شهري

 میدان:

 شد.  به فضایی تشریفاتیو تبدیل  عملکرد محل تجمع و تعامالت اجتماعی را از دست داده •

 از طریق رژه و مشق نظامی و جلوه گري مجسمه یادبود پادشاهان محل نمایش اقتدار حکومت •

 . هاي هم شکل به مثابه حلقه یک نگین ساختمانبوده و یا به صورت  متحد الشکلآن یا کالً  هاي اطراف ساختمان •

 خیابان:

 ترین فضاي شهر باروك مهمترین نماد و اصلی •
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 مهمتر بود. شود  حرکت به سوي آن انجام می که موضوعی عبور در مسیري زیبا از •

 مستقیم شعاعی و دید به فضایی بی نهایت.  •

 به آن بودبستري براي ورود ارابه و درشکه  ها خیابان •

 هاي مسکونی: ساختمان

 هاي شهري طراحی شده در این دوره: هاي خانه انواع گونه

 قصرهاي پادشاهان محلی
  استبداد مهمترین ساختمان دوران -
 داراي دو نماي اصلی (یکی روبه شهر و شهروندان و یکی رو به باغ)  -

 هاي شهري اشرافی خانه

 پاالتسو
  هاي متحد الشکل رنسانسی و به صورت قلعه گونه با حداقل روزنه در طبقه همکف و پنجره-ملهم از فرهنگ ایتالیایی -
 نورگیري از حیاط مرکزي -

 هتل 
  دائمی براي اشراف فرانسويواحدهاي مسکونی  -
 گرفت و ورودي آن از حیاط بود.  در پیرامون یک حیاط به صورت نعل اسب شکل می -

هاي کارمندان وابسته به  خانه
 حکومت

هاي موجود درخور موقعیت اجتماعی خود  شد و یا از اراضی و خانه هاي هم شکل توسط دولت ساخته می اي جدید با خانه یا به صورت محله -
 کردند.  استفاده می

وري و هنرمندان  هاي پیشه خانه
اندکار ساخت و سازهاي  دست

 حکومتی

  ها به انبوه سازي می پرداخت.  حکومت براي سکونت آن -
  طبقه بودند.  3یا  2هاي هم شکل و هم اندازه که معموالً  خانه -
  از حداقل وسعت و تنوع فضایی برخوردار بودند.  -
  محله هلندي ها در پتسدام آلماننمونه:  -

 ها در شهرها بیشترین تعداد خانه - هاي شهروندان عادي خانه

 هاي عمومی: ساختمان

 تئاتر: •

 آن دوره بودند.  هاي تئاتر معروفترین ساختمان بوردوبزرگ لیون، ادئون و تئاتر 

 کلیسا: •

 بود.  مملو از تضادشود. فضاهاي باروك  سادگی و خوانایی دوره رنسانس کنار گذاشته می §

دست می  ها به فرم بیضی اختالط آنکند، بلکه از طریق  را باهم مرتبط نمی فضاي خطی و مرکزيمعماري باروك دو گونه  §
 یابد. 

 ادامه دارد.  عناصر فضا تا بی نهایت اجزا و §

 دیوارهاي محدب و مقعراستفاده از  §

 ها: بازارچه •

ساخته  هایی به صورت متمرکز به ندرت بازارچهبودند و  هاي مسکونی هاي زیر ساختمان مغازهواحدهاي تجاري این دوره همان 
 شد.  می

 شهرداري: •

 هاي زیادي ساخته نشد.  شهرداريبود،  بورژوازي تحت سلطه فئودالاز آنجا که 
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 باغ سازي:

 هاي دوره باروك: هاي باغ ویژگی

  تر شد.  تر و ترکیب درختان متنوع ها بزرگ باغ •
  ها براي ایجاد دیوار سبز کاشت نزدیک به هم درختان و درختچه •
 گل کاري و چمن کاري بر روي سطوح افقی با اشکال هندسی •
 هاي شنی ها از طریق راه بوط ساختن آنهاي کوچک و مر هاي وسیع به باغچه تقسیم باغ •

 معرفی برخی شهرهاي باروك

  هاناو
 (آلمان)  

  باشد.  از شهرهاي اوایل دوره باروك می -
  طراحی و توسعه شهري به خاطر مهاجرین مذهبی پروتستان از فرانسه بود که سطح آن دو برابر مقیاس شهر قدیم بود.  -
 بندي ارتباطی شهر شطرنجی بوده و سلسله مراتبی در آن وجود ندارد.  شبکه -

  فرویدن اشتادت
 (آلمان)  

  جهت اسکان مهاجرین مذهبی ساخته شد.  -
 داراي پالن مربع شکل -

  ورساي
 (فرانسه)  

  کاخ ورساي محل دائمی دربار و شاه گردیدکه مشرف به شهر ورساي بود.  -
 هاي مسکونی برخالف کاخ نسبتاً ساده و همسان بود.  خانه -

  کارلسروهه
 (آلمان)  

  با دادن امتیازات زیاد و امکان اشتغال سعی در جذب مهاجرین از اقصی نقاط آلمان به این پایتخت جدید شد.  -
  این شهر با نظم کامل هندسی طراحی شد.  -
ها) به اطراف می  هاي خود را (خیابان پالن شهر مانند خورشیدي است که قصر در مرکز آن اشعههمه چیز در این شهر تحت تسلط قصر بود و  -

 پراکند. 

 سواالت تستی فصل پنجم

 سه بخش عمده شهرهاي دوره باروك چه نام داشتند؟  . 1
 نواحی مسکونی -کاخ حکومتی -) کاخ شهرداري1
  اراضی فئودال -کلیسا -) کاخ پادشاه2
  کلیسا  -کاخ شهرداري -) کاخ حکومتی3
  نواحی مسکونی -اراضی فئودال -) کاخ حکومتی4

  باشد؟ کدام گزینه نادرست می  . 2
 اي هندسی بود.  ) نظم حاکم بر سازماندهی اجزا داراي رابطه1
  هاي مسکونی حتی المکان متحدالشکل بود.  ) خانه2
 کرد.  یم بود که دو نقطه مهم را به هم مرتبط می) تصور ایده آل از خیابان یک محور راست و مستق3
 ) کاخ دوره باروك برخالف رنسانس درون گرا بود. 4

 ترین فضاي شهر باروك چه نام داشت؟ مهمترین نماد و اصلی  . 3
 ) خیابان4  ) کاخ حکومتی3  ) میدان2  ) کلیسا1

  د؟ها بودن ها در شهرهاي دوره باروك کدام خانه بیشترین تعداد خانه  . 4
 هاي کارمندان وابسته به حکومت ) خانه1
  هاي پیشه وري و هنرمندان دست اندکار ساخت و سازهاي حکومتی ) خانه2
 هاي شهروندان عادي ) خانه3

http://www.kimiafekr.com


 

 

www.kimiafekr.com 
 

 

 هاي شهري اشرافی ) خانه4

 شود؟ استفاده از دیوارهاي محدب و مقعر در کدام دوره دیده می  . 5
 طی) قرون وس4  ) باروك3  ) رنسانس2  ) رومانسک1

هاي شنی در باغسازي کـدام دوره   ها از طریق راه هاي کوچک و مربوط ساختن آن هاي وسیع به باغچه تقسیم باغ  . 6
  شود؟ دیده می

  ) باروك4  ) رنسانس3  ) رومانسک2  ) یونان باستان1

  باشد؟ پالن کدامیک از شهرهاي زیر به شکل خورشید می  . 7
 ) نانسی 4  ) وین3  ) کالسروهه2  ) ورساي1

  اسخنامه: پ
 4: گزینه 1سوال
  4: گزینه 2سوال
  4: گزینه 3سوال
  3: گزینه 4سوال
  3: گزینه 5سوال
  4: گزینه 6سوال
  2: گزینه 7سوال
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  پردیس کیمیافکرموسسه 

فعالیت رسمی  1388شهرسازي در کشور ، در سال  ، پژوهشی و کاربرديخدمات جامع آموزشی پردیس کیمیا فکر، پیشرو در ارائه
-ترین و باسابقهگیري از مجربو با بهره» پردیس کیمیافکر«به صورت رسمی و تحت عنوان موسسه  خود را آغاز نموده و هم اکنون

  دوره هاي آموزشی متمرکز خود را در سه شهر تهران، مشهد و اصفهان برگزار می کند.  ترین اساتید کشور،
  هاي فعالیت موسسهحوزه
 زي ویژه دانشگاه سراسري و دانشگاه آزاد اسالمی در تهرانهاي آمادگی آزمون دکتري شهرسابرگذاري دوره •

اي و مدیریت شهري و طراحی شهري ریزي شهري، منطقههاي امادگی آزمون کارشناسی ارشد شهرسازي در دو گرایش برنامهبرگذاري دوره •
 در شهرهاي تهران، مشهد و اصفهان

 ناسی ارشد و دکتري شهرسازي در تهرانهاي کارشهاي مرتبط با آزمونها و کارگاهبرگذاري همایش •

 ریزي و اسکیس طراحی شهري در شهرهاي تهران، مشهد و اصفهانتشریحی برنامه -هاي امادگی آزمون تحلیلیبرگذاري دوره •

اصفهان) و ریزي و طراحی شهري به صورت حضوري (تهران، مشهد و هاي آزمایشی کارشناسی ارشد در هر دو گرایش برنامهبرگذاري آزمون •
 اینترنتی (سراسر کشور)

 ارائه خدمات مشاوره حضوري و غیر حضوري براي داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتري شهرسازي •

 ها و سمینارهاي تخصصی شهرسازي در سرتاسر کشوربرگذاري و مشارکت در برپایی همایش •

 هاي سراسري و آزادهاي آزمونمطابق با سرفصلانتشار کتب تخصصی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتري شهرسازي  •

 ها و عناوین متعدد در تهرانهاي نرم افزارهاي کاربردي شهرسازي با سرفصلبرگذاري دوره •

 هاي و سمینارهاي تخصصی و کاربردي با دعوت از اساتید شهرسازي برجسته کشوربرپایی کارگاه •

  گروه مدرسان و همکاران
  محسن اسماعیلی

  پژوهشگر دکتري شهرسازي، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهران •

 )1389( اي، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهرانریزي شهري و منطقهکارشناس ارشد برنامه •

هاي تهران، تی یو برلین، میمار سینان ترکیه و رباط مراکش تحت حمایت نفر برگزیده و عضو گروه همکاري دوره دکتري مشترك دانشگاه •
 مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد 

 تدریس در موسسات آموزشیسال سابقه  8 •

  خانیحمیدرضا ابراهیم
 )1391( اي، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهرانریزي شهري و منطقهکارشناس ارشد برنامه •

 هاي کارشناسی ارشد شهرسازيدر ارتباط با آزمونسال سابقه تدریس در موسسات آموزشی  5 •

  سینا عالئی
 )1391( پژوهشگر دکتري شهرسازي، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهران •

 ، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهرانهريطراحی شکارشناس ارشد  •

هاي تهران، تی یو برلین، میمار سینان ترکیه و رباط مراکش تحت حمایت نفر برگزیده و عضو گروه همکاري دوره دکتري مشترك دانشگاه •
 مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد 

 ارشد و دکتري شهرسازي هاي کارشناسیدر ارتباط با آزمون یسال سابقه تدریس در موسسات آموزش 4 •
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  راحله دادرس
 پژوهشگر دکتري شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین •

 )1389( ، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهرانطراحی شهريکارشناس ارشد  •

 سال سابقه تدریس اسکیس طراحی شهري  7 •

  افتخارات و نتایج درخشان
ریزي و هاي کارشناسی ارشد برنامهترین نتایج نهایی را در آزمونابقه فعالیت درخشانسال س 5مفتخر است که در طول پردیس کیمیافکر 

  ریزي و طراحی شهري عبارتند از:طراحی شهري کسب نموده است؛ برخی از این افتخارات در هر دو گرایش برنامه
  هاي سراسري کشور)ی نهایی در دانشگاهنفر قبول 33( 100نفر رتبه زیر  27، 20نفر رتبه زیر  5رتبه تک رقمی،  2: 89کنکور 
  هاي سراسري کشور)نفر قبولی نهایی در دانشگاه 71( 100نفر رتبه زیر  41، 20نفر رتبه زیر  7رتبه تک رقمی،  4: 90کنکور 
  سراسري کشور)هاي نفر قبولی نهایی در دانشگاه 104( 100نفر رتبه زیر  52، 20نفر رتبه زیر  15رتبه تک رقمی،  7: 91کنکور 
  هاي سراسري کشور)نفر قبولی نهایی در دانشگاه 107( 100نفر رتبه زیر  57، 20نفر رتبه زیر  19رتبه تک رقمی،  10: 92کنکور 
   100نفر رتبه زیر  62، 20نفر رتبه زیر  17رتبه تک رقمی،  6: 93کنکور 

  

  
-هاي آزمایشی و بستهشهرسازي، آزمونهاي کارشناسی ارشد و دکتري جهت اطالع از برنامه دوره

  هاي جامع اموزشی به سایت جدید موسسه مراجعه فرمایید
www.kimiafekr.com 
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