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معماري ملل مختلف، آیینه اي از تالش و کوشــش بشر براي 
تجلــي آرمان هایش را پیش روي بیننــده قرار می دهد؛ چراکه 
معماري همواره مهم ترین محل به رخ کشیدن قدرت شاهان، 
ایمــان کاهنان و اراده ي مردمان این جهان بوده اســت. کره ي 
زمین و تمدن هایش گسترده تر از آن هستند که انساني قادر باشد 
تمام آثار معماري خلق شده در آن را از نزدیک مشاهده و درك 
نماید. در این میان کتب بســیاري براي دادن تصویري کلي به 
عالقه مندان، تألیف شده اند که اغلب به دلیل غفلت از ریشه ها و 
عوامل بنیادین شکل دهنده ي این آثار، تکه پاره و نامفهوم به نظر 
مي رسند و در مقابل تألیفاتي نگاشته شده اند که چنان مفصل به 
این مفاهیم پرداخته اند که خواندنشان از حوصلهي ما معماران 
خارج اســت؛ چراکه زاویه ي نگاه معماران، اسطوره شناسان، 
باستان شناسان و سایر محققین به مقوله ي تاریخ معماري بسیار 
متفاوت است. پیوســتگي علوم در گذشته و تأثیر و تأثرشان 
از و بر یکدیگر، چیزي اســت که انســان جهان پس از مدرن 
با آن بیگانه اســت و این موضوع منجر به نامفهوم شدن علل 
خلق آثار کهن شــده و آن ها را به ســاختمان هایي کهن تقلیل 
مي دهد. از طرفي عدم آشنایي با این ریشه ها، معماري جهان را 
براي معلمان دشوار و براي هنرجویان گنگ و نامفهوم می کند. 
کتاب پیش رو در تالش است که رابطه ي پنهان، اما بسیار مؤثر 
باورهاي انسان و معماري او را روشن تر نماید و شناخت این 
مفاهیم پنهــان و تأثیرگذار یا به عبارتي »تــار و پود معماري 
جهــان« را از طریق درك باورها، اســطوره ها، آیین ها، ادیان و 
حتي خرافات رایج در جوامع انساني، بدون پرداختن بیش ازحد 
به حواشي و جزئیات غیرضروري براي معماران ممکن نماید. 
در این مسیر از آوردن فهرست و توضیحات طوالني از بناهایي 
که حتي تلفظ نامشان و به خاطر سپردنشان دشوار مي نماید و 
شناختشــان براي یک معمار ضروري نیست پرهیز شده و در 
عوض تصاویري محدود، با وســواس بسیار گزیده شده اند تا 
مفیدترین حجم اطالعات را به صورت موجز به مخاطب ارائه 
نمایند. از دیدگاه نگارنده ی این اثر، درك و شــناخت تارو پود 
و مباني نظري شکل دهنده ي معماري هر تمدن و شناخت چند 
بناي شــاخص و تأثیرگذار از هر ملت، بهتر از حفظ کردن و 

به سرعت به فراموشي ســپردن انبوهي از نامها و اصطالحات 
بیگانه اســت. آنچه از معماري جهان، براي معماران ضروري 
است، شــناخت مباني و دریافتن درکي عمیق از معماري ملل 
جهان اســت تا معماري کردن بر پایــه ي مفاهیم و معاني را به 

آنان بیاموزد.
نظر به محدودیت های چاپ نسخه کاغذی، تصاویر به صورت 
ســیاه و سفید در این کتاب چاپ شده است و نیاز به توضیح 
نیست که دسترســی فراگیر به اینترنت و تصاویر و فیلم های 
متعدد از این آثار نیاز به تصاویر رنگی و هزینه های مضاعف آن 
در نسخه ی کاغذی را مرتفع می  نماید. از این رو در اکثر غریب 
به اتفاق تصاویر آدرس منابع اینترنتی برای مراجعه و مشاهده ی 

تصاویر بیشتر درج شده است. 
تشکر و قدرداني، طبق آنچه در مقدمه ي هر کتاب مرسوم است، 
از دیــد این حقیر، ناممکن اســت؛ چراکه صفحات و کلمات 
از ثبت نام هاي آنان که تأثیري بر نگارنده داشــته اند عاجزند. 
ازاین رو تنها به ســه نامِ عزیز اشــاره می نمایــم که در تعیین 
مســیر آینده ي کاري من در زمینه ي تاریخ و تئوري معماري 
نقشي کلیدي داشته اند: استاد ارجمندم ابراهیم زارعي که طعم 
شــیرین کالس های معماري جهانش، پس از گذشت دو دهه 
در خاطرم حک شده اند؛ استاد بزرگوارم سید مهدي میردانش 
که عشق به معماري ایراني را به من آموخت؛ معلم گران قدرم، 
دکتر غالمرضا طلیســچي که همواره براي من الگویي تمام و 
کمال از عطش آموختن و وقف علم شــدن است. در ادامه از 
تالش هاي خانم مهندس مژده رشــیدي در ویراستاري علمي 
و گوشــزد نمودن ایرادات و ابهامات کتاب تشــکر مي نمایم؛ 
چراکه پیگیري ها و زحمات بي دریغ ایشان، کار نشر کتاب را به 
مراحل نهایي رساند. درنهایت از دوستان همکار در انتشارات 
کتابکده  کســري قدردانم که بدون بلندنظري، توجه به کیفیت 
 و حمایت هــاي مادي و معنوي ایشــان چــاپ این اثر هرگز 

ممکن نمی شد.
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مدرسه ی آتن
239 ميکالنـژ

الپیتا
داوید
موسی

آفرینش انسان
سرسرای کتابخانه ی لورنتسو

میدان کامپیدولیو
کلیسای سان پیترو

243 آندرهپاالديو
ویال روتوندا

243 سايربناها
کاخ مدیچی
کاخ شامبور
کاخ فارنزه

کتابنامه…………………… 247 پيوست1
نمايهتصاوير………………… 249 پيوست2
نمايهاعالم…………………… 257 پيوست3




