معرفی شگفت انگیزترین عجایب جهان ،از دوران باستان تا به امروز

هفتگانههایقدیم ومعاصر
کنکاش

یاسمین مشرف | مترجم
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عجایب هفتگانه قدیم
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هرم بزرگ جیزه | مصر

باغ های معلق بابل | یونان

اهــرامبــزرگ،واقعدر اســتانجیــزهمصر
در شــمال قاهره و ســاحل غربــی رود نیل،
تنهــا شــگفتی دنیای باســتان هســتند که
تا بــه امروز بــه بقــای خــود ادامــه داده اند.
این اهــرام همچنین قدیمی تریــن مورد در
فهرســتعجایــبهفــتگانهبهشــمارمی
آیند .مصرشناسان بر اســاس برخی عالیم
وشــواهد ،هرمجیــزهرامتعلــقبهسلســله
چهــارم مصر یعنــی خوفو مــی داننــد که به
عنوانمقبرهایبرایویساختهشدهاست.
خوفو با ارتفاع  146.5متری خود ،بیش از
4000سالبلندترینسازهدستساز جهان
محســوبمیشدوانســانمدرننتوانست
تا قرن نوزدهم سازه ای بلندتر بسازد .نکته
شــگفت آور در رابطــه بــا این هــرم متقارن،
چگونگیســاختآنبدونکمکابزارهای
مدرنیاتجهیزاتنقشهبرداریاستویکیاز
عللقرارگرفتنآندرصدرفهرستعجایب
نیــز همیــن اســت .دانشــمندان معتقدند
مصریهاازغلتکهاوسورتمههایبارکش
برایانتقالسنگهابهمحلاستفادهکرده
اند .دیوارهای شــیب دار در اصل به شــکل
پله ســاخته شــده و سپس با ســنگ آهک پر
شــدهانــد.داخلاهــرامشــاملراهروهای
باریــک و اتــاق های مخفی اســت کــه برای
کردن سارقان قبر ساخته شد.
گیج و گمراه
ِ

عجایبی که هنوز هستند

دیوار بزرگ| چین

1

دیوار بــزرگ چیــن یکی از مشــهورترین
بناهای کره زمین اســت که از قرن پنجم
قبــل از میــاد تا قرن شــانزدهم ،توســط
امپراتــوری چیــن بــرای جلوگیــری از
حمله مغولها به این کشــور ســاخته و در
حــال تکمیل بــود .ایــن دیوار کــه عنوان
بزرگترینساختهدستبشررابهنامخود
ثبت کرده حدود  4000مایل طول دارد
و هرســاله میلیونها گردشــگر از سراسر
جهان ،روی این دیوار قدم میزنند.

بر اساس گفته های شاعران یونان باستان،
باغ های معلق بابل حدود 600ســال قبل
ازمیالدتوســطپادشاهیبابلیبهنامبخت
النصردومدرنزدیکیرودخانهفراتدرعراق
امروزیساختهشدند.ازاینباغاتبهعنوان
شاهکاریباستانیدرعلممهندسییادمی
شود .باغات معلق بابل ،مجموعه باشکوه و
حیرت انگیزی از انــواع درختان ،درختچه
هاوگلهابودهکهدرمجموعههاییردیفی
رویمحوطههایآجریبزرگیساخته شده
بودند.گفتهمیشود پادشاهبابلاینباغها
را به منظور رفع دلتنگی ملکه اش آمیتیس
بــرای زیبایــی هــای زادگاهش ،ســرزمین
مادها(نواحیشــمالغربیایرانامروزی)
بنا کــرد .آمیتیس شــاهزاده ســرزمین ماد
برایایجادصلحوصفامیاندوامپراتوری،به
ازدواجبختالنصردومدرآمد.پساز مدتی
آمیتیــس که بــه آب و هوای خشــک منطقه
میــانرودانعادتنداشــت،دچاربیماری
شدوبختالنصربرایبهبودحالهمسرش
دســتوربهســاختباغهایمعلقبابلداد.
دانشــمندانامروزیمیگویندآبرسانیبه
اینباغهامســتلزماســتفادهازسیســتمی
شاملپمپ،چرخآبگردومخازنیبرایحمل
آبازشاخههایمتعددفراتبهباغهاییکه
درارتفاعباالقرارداشتهاندبودهاست.

مجســمه مســیح که در ســال  1931در
باالتریــن نقطــه کــوه کورکــووادو برزیل
ســاخته شــد حدود  39متر ارتفاع دارد.
این مجســمه جزو  5تندیس عظیم جهان
اســت که ســالیانه بیش از دو میلیون نفر
را برای بازدید آن به برزیل میکشاند .در
ســال  2008یک رعد و برق وحشــتناک
بــه دســت مجســمه برخــورد کرد امــا به
علت ســنگی بودن مجسمه آسیبی به آن
وارد نشد.

 28شوال1439
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مجسمه زئوس | یونان

مجسمهزئوستوسطمجسمهسازیونانی
به نام فیدیا ســاخته و در معبــد زئوس در
شــهر باســتانی المپیای یونان قرار داده
شــد .ساخت این مجســمه که الهه رعد و
برق را در حالت نشسته بر تخت پادشاهی
نشان می دهد در اواسط قرن پنجم قبل
از میــاد تکمیــل شــد .دو طــرف تخــت
توســط موجودات افســانه ای کــه دارای
ســر یک زن ،بدن شــیر و بال هــای پرنده
بوده نگه داشته می شده است .گفته می
شــود ســر این مجســمه  13متری که در
ساخت آن از عاج و طالی زیادی استفاده
شــده بود تا سقف معبد می رسیده است.
مجســمه زئوس ،مــدت  8قــرن در معبد
المپیا قرار داشت تا آن که در قرن چهارم
پسازمیالد،کشیشانمسیحی،امپراتور
روم را ترغیــب بــه بســتن معبــد کردنــد.
بــا بســته شــدن معبــد ،مجســمه زئوس
به معبــدی در قســطنطنیه منتقل شــد و
تصور بر این اســت کــه در نهایت در آتش
سوزی این معبد در ســال  462میالدی
از بین رفت.

3
ماچوپیچو | پرو

این بنای تاریخی در پرو احتماال به عنوان
یکساختماننظامیدردورانامپراتوری
پاچاکوتی ســاخته شده اســت .معماری
ایــن بنا که در قرن  15میــادی در ارتفاع
 2430متــری و بــا وســعتی حــدود 32
هزار هکتار ســاخته شــده است ،به سبک
کالسیکودیوارههایخشتیچیناست.
وزن برخــی از ســنگ های بــه کار رفته در
بنا بــه بیش از پنج تن میرســد .چگونگی
حملاینسنگهایعظیم بهمحل،عامل
تعجبباستانشناساناست.

4
معبد آرتمیس | روم

این معبد به دست رومیان باستان ساخته
شدهوپیشکشیبرای الههیونانی،آرتمیس
بودهاست.اینمعبدکهدرقرنهفتمپیش
از میالد در شهر بندری و باستانی افسس
یونــان ،در ســواحل غربی ترکیــه امروزی
قرار داشت ،بر اثر سیل دچار خرابی های
گســترده ای شــد و در قرن پنجــم پیش از
میالدموردبازسازیقرارگرفت.نخستین
بازسازیمعبد  ۱۰سالبهطولانجامید.
منتها بار دیگر در ۳۵۶سال قبل از میالد
و در طــی یــک آتش ســوزی تخریب شــد.
طبق افســانه ها این آتش ســوزی در شب
تولد اسکندر کبیر به وقوع پیوست .حدود
شش ســال بعد ســاخت معبد جدید برای
جایگزینشــدنبامعبدسوختهقبلیآغاز
شدکهحاصلکاراینبارنیز سازهایقابل
توجهوشــگفتانگیزبود .معبدجدید پله
هایی از سنگ مرمر داشــت که به صحنی
با حدود  122متر ارتفاع ختم می شد .در
داخلمعبد 127ســتونمرمریباارتفاع
حدودا 20متــر و مجســمه ای از آرتمیس
قرار داشــت .باســتان شناســان روی این
موضوعکهمعبدمســقفنبــودهویادارای
سقفیچوبیبودهاستتوافقندارند.معبد
آرتمیس در  262قبل از میالد بار دیگر به
شکلگستردهایتخریبشد.

4
چیچن ایتزا | مکزیک

ایــن ســاختمان فــوق العــاده قدیمی که
در مرکــز منطقــه یوکاتان مکزیــک قرار
دارد  600ســال قبــل از میــاد ســاخته
شــده اســت .این بنا  365پله دارد که به
اندازه تعداد روزهای ســال هســتند .این
منطقه پربازدیدترین مکان گردشــگری
در مکزیک اســت و ســالیانه حــدود 1.5
میلیون نفر از آن دیدن میکنند.
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هفتگانهدرنهایتحدودقرندومپیشازمیالدکاملشد.هرچندنیروهایطبیعیو ِ
خود
بیشتراینعجایبرانابودکرد.عجایبهفتگانهبرایسازندگانشاننمادهایی
انسانها،
ِ
از مذهب ،اســطورهشناسی،هنر ،قدرت و علم بودندوبرایما ،شــواهدیازتواناییهای
انسانی.باوجودتخریبهاییکهدراینآثارصورتگرفت،مجموعهاینهفتاثرشگفتانگیز
همچنانالهامبخشهستندومیتوانآنهارا محصولقابلتوجهخالقیتومهارتتمدنهای
اولیهبشردانست.غیرازاینفهرستقدیمی،درسال 2007یکرأیگیریاز 100میلیون
نفرازمردمجهانصورتگرفتتافهرستجدیدیازعجایبهفتگانهایکهامروزهوجود
دارندبهدستآید.پروندامروز،یکآشناییکوتاهباعجایبهفتگانهقدیمومعاصراست.

2
مجسمه مسیح | برزیل

پنج شنبه
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آرامگاه ماسولوس | ترکیه

آرامگاه هالیکارناسوس یا مقبره ماسولوس
درجنوبشــرقیترکیهامروزی،یکیدیگر
از عجایــب باســتانی و هفــت گانــه اســت.
جالب اســت بدانید این آرامــگاه برای یکی
از پادشاهان هخامنشــی در آسیای صغیر
بهنامماسولوطبقنظر همسرشآرتمیس
ســاختهشــدهاســت.پسازفوتماســول،
آرتمیسکهداغداراینفاجعهبوددستورداد
تا بهترین معماران گرد هم آیند و زیباترین و
باشکوهترینمقبرهدنیارابرایهمسرش بنا
کنند .این بنای عظیم به طور کامل از سنگ
مرمرسفیدساختهشدوتصورمیشودارتفاع
آن نزدیک بــه  42متر بوده باشــد .طراحی
پیچیده ســاختمان ،تالشــی بــرای تلفیق
ســبک های معماری یونانــی و مصری بوده
است .مقبره ماســولوس در باالترین بخش
ساختمان یعنی روی ســقف بنا قرار داشته
است.بخشعمدهاینبنایشگفتانگیزدر
زلزله ای که در قرن ســیزدهم میالدی روی
داد از بین رفــت و بقایای آن بعدها به عنوان
بــرجوبــاروییکقلعهمــورداســتفادهقرار
گرفت.درســال،1846یکــیازگچکاری
های زینتی قلعه توســط باســتان شناسان
اســتخراج شــد که تا به امروز موجود است و
بههمــراهدیگرآثارباقیمانــدهازاینمقبره
درموزهبریتانیادرلندننگهداریمیشود.

5
کولوسئوم رم | ایتالیا

این بنــا متعلق به  80ســال بعــد از میالد
است و در مرکز شــهر رم در ایتالیا ساخته
شده است .ارتفاع بنا حدود  48متر است
و به شــکل یک بیضی بــا قطرهای 156و
188متریساختهشدهاست.کولوسئوم
در ابتدا به منظور تماشــای مسابقه میان
حیوانات ســاخته شد و ســپس برای نبرد
میــان گالدیاتورهــا مــورد اســتفاده قرار
گرفت .این ساختمان عظیم ظرفیت 50
هزار نفر را دارد و هزینه ساخت آن به پول
امروزی در حدود یک میلیارد دالر است.

6
غول رودس | یونان

این تندیــس ،مجســمه برنــزی عظیمی
از الهــه خورشــید یونــان بود کــه در قرن
سوم قبل از میالد در ورودی بندر جزیره
یونانــی رودس توســط رودیــان هــا روی
پایه ای  ۱۵متری از جنس مرمر بنا شــد.
ســاخت این مجســمه که با بیــش از 30
متــر ارتفاع ،بزرگ ترین مجســمه دوران
باستان شناخته می شود در حدود 280
سال قبل از میالد تکمیل شد و  60سال
بعــد بر اثــر یــک زلزلــه فروریخــت .غول
رودس هرگز بازسازی نشد .صدها سال
بعــد ،بیگانگان بــه رودس حملــه کردند
و بقایای مجســمه را به صــورت ضایعات
فلزی به فروش رساندند .به همین دلیل،
باســتان شناســان چیــز زیــادی درمورد
مــکان دقیق مجســمه یا شــکل ظاهری
آن نمــی داننــد .عقیده بیشــتر باســتان
شناســان براین اســت که این مجســمه،
الهــه خورشــید را در حالــت ایســتاده با
فانوسی در یک دست و نیزهای در دست
دیگر نشــان می داد .در سال  ۲۰۱۵در
پروژهای اعالم شد غول رودس بازسازی
می شــود ،امــا از آن جــا که محــل دقیق
قرارگیری مجســمه معلوم نیست ،بر سر
محــل ســاخت مجســمه نیــز اختالفاتی
وجود دارد.

6
تاجمحل | هندوستان

تاجمحل که در نزدیکی شــهر آگره هند قرار
دارد به دستور شاه جهان ،پنجمین امپراتور
گورکانی هند و به یاد همسرش ممتاز محل
ساخته شد .ســاخت تاج محل که تلفیقی از
معمــاری ایرانی -اســامی اســت در ســال
 1642میالدی آغاز شد و  22سال به طول
انجامید.درعملیاتساختتاجمحلازبیش
از 20هزار کارگر و هزار فیل اســتفاده شــد.
گفتهشدهکهکارفرماپسازپایانساختاین
بنادستورداددستمعمار آنراقطعکنندتا
نتواندبناییبهترازاینمکانبسازد.

7
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فانــوس اســکندریه کــه در نزدیکی شــهر
اسکندریهمصرقرارداشتهوتوسطمعماران
یونانی طراحی شــده بود نخستین فانوس
دریایی ساخته شــده در دنیاست .ساخت
ایــنفانوسدر ۲۹۰ســالپیــشازمیالد
آغاز و حدود 270ســال پیش از میالد و در
زمــان فرمانروایی بطلمیــوس دوم تکمیل
شدوراهنماییبرایکشتیهاییبودکهاز
بندرپررفتوآمدرودنیل،بهشهراسکندریه
واردیاازآنخارجمیشدند .فانوسسنگی
اسکندریهکهباتراشدادنسنگهاساخته
شدهبودباارتفاع ۱۲۰تا ۱۳۷متریخود،
قرن هــا دومین ســازه بزرگ دســت ســاز
بشــر پس از هرم بزرگ جیزه شــناخته می
شد .باســتان شناسان توانســته اند تصویر
این فانوس را روی ســکه هایی که از دوران
باستانبجامانده بیابند.اینفانوسدریایی
نیز در چندین زلزله آسیب دید و در نهایت
از بین رفت .باستان شناسان فرانسوی در
ســال ۱۹۹۰میالدی بقایــای این فانوس
دریاییرادرکفرودنیلودرقسمتشرقی
بندرگاهاسکندریهیافتند.فانوساسکندریه
بهدستورفرمانروایوقتمصرساختهشده
بود .جالب اســت بدانید که هزینه ساخت
فانوساسکندریهدرزمانحالسهمیلیون
دالرآمریکاارزیابیمیشود.
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اینشهرباستانیدر۲۶۲کیلومتریجنوب
عمانپایتختاردنواقعشدهاستو
شــهر ّ
کل شــهر در کوه و در دل تخته سنگ هایی
به رنگ سرخ و صورتی تراشیده شدهاست.
از اینجاست که نام این شــهر زیبا پترا نهاده
شدهاست.کلمهپترابهزبانیونانیبهمعنی
«صخره» است و چون تمام اجزای این شهر
باســتانیدرصخرهکندهکاریشدهاست،
آنراپترانامیدهاند.
منابع پروندهhistory.com، karnaval.ir :
 setare.comو بیتوته

