
نگاهی به ده مورد از عجیبترین ساخته های دست بشر! 

اهرام ثالثه
مجموعه اهرام جیزه نام مجموعه اهرام تاریخی ساخته شده در 

واقع شده  کنونی  قاهره  در حاشیه شمالی شهر  که  است  باستان  دوران مصر 
است. هرم بزرگ جیزه یکی از اهرام در مجموعه اهرام جیزه و تنها بازمانده عجایب 
مصر  چهارم  سلسله  به  جیزه  اهرام  قدمت  می شود.]2[  محسوب  جهان  هفت گانه 

می رسد که نام های آنها عبارتند از هرم خوفو، هرم خفره و هرم منکور. که 
خوفو بزرگترین شان و یکی از عجایب هفت گانه است. 

دیوار چین

این دیوار در نقشه جغرافیایی چین 
7000 کیلومتر امتداد یافته است. این 
اثر سال 1987 در »فهرست میراث 

جهانی« ثبت شد.
این ادعا که این دیوار تنها پدیده 
انسانی است که از فضا قابل رویت 
است  شده  تکذیب  بارها  باشد،  می 

ولی هنوز در باور عوام جا دارد.
تاریخ ساخت دیوار چین به قرن 9 
قبل از میالد باز می گردد. حکومت 
وقت چین برای جلوگیری از حمالت 
آتش  برجهای  شمالی،  ملیت های 
برای خبر رسانی و یا قلعه های مرزی 
برای حصول اطالعات دشمن را در 
ارتباط با دیوار و بر روی آن ایجاد کرد 
. در دوره حکمرانی سلسله های بهار 
میان  جنگجو،  کشورهای  و  پاییز  و 
دوک ها جنگ بر پا شد و کشورها با 
استفاده از کوه های مرزی به ساخت 
از  قبل  تا سال 221  پرداختند  دیوار 
میالد، امپراتور چین شی خوان پس 
از به وحدت رساندن چین، دیوارهای 
که  کرد  متصل  هم  به  را  دوک ها 
مرزهای  در  بزرگ  دیوار  صورت  به 
شمالی بر روی کوه ها در آمد . او می 
خواست با این کار از حمالت دشمن 

به مراتع شمالی جلوگیری کند. 

سردبیر
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ماچو پیچو

ارتفاع 2,430  اینکاها می باشد که در  آثار دورة  از  باستانی به جا مانده  به معنی قلة قدیمی، یک محوطه 
متری از سطح دریا در دامنة کوه در باالی درة اوروباما در کشور پرو و در 70 کیلومتری شمال کوسکو قرار 
گرفته است. اغلب اوقات از آن به عنوان »شهر گمشدة اینکاها« یاد می شود. ماچوپیچو احتمااًل شناخته شده ترین 

نماد امپراتوری اینکاها می باشد.
این شهر در حدود سال 1450 میالدی ساخته شده و صدها سال پیش در زمان فتح اینکاها توسط اسپانیایی ها 
متروک شده است. برای قرن ها فراموش شده بود و به جز عده ای از مردم محلی کسی از آن نامی به خاطر نداشته 
است. این اثر در سال 1911 میالدی توسط هیرام بینگهام، تاریخ شناس آمریکایی به جهانیان معرفی شد. پس 
از آن، ماچو پیچو به یکی از مناطق جذب توریست تبدیل شد و در سال 1981 میالدی در فهرست آثار کشور 

پرو و در سال 1983 میالدی در 
فهرست میراث جهانی یونسکو به
 ثبت رسید. این اثر هم اکنون به
 عنوان یکی از عجایب هفتگانه

 جدید شناخته می شود. 

تاج محل

آرامگاه زیبا و باشکوهی است که در نزدیکی شهر 
اگرا و در 200 کیلومتری جنوب دهلی نو پایتخت 
به دستور شاه جهان،  بنا  این  هند واقع شده است. 
یادبود  منظور  به  هند  گورکانی  امپراتور  پنجمین 
سال  در  که  محل  ممتاز  محبوبش  ایرانی  همسر 
کرد  فوت  حمل  وضع  به هنگام  )میالدی(   1631
بنا به وصیت همسرش تصمیم  بنا شده است. شاه 
عظیم،  و  مجلل  زیبا،  بنایی  ساخت  با  گرفت 
زیبا  آرامگاهی  این رو  از  را جاودانه کند.  همسرش 

بر روی قبر او بنا نهاد. 
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معابد باگان پاگودا

مجموعه معابدذ بودایی است که مربوط به قرن 11 تا 13 میالدی است . 

تئوتیهواکان

که  مکزیک  آبگیر  حوزة  در  بزرگی است  باستانی  مکان  نام 
بدین  اسپانیاییان  درون شد  از  پیش  که  هرم هایی  بزرگترین 

سرزمین ساخته شده است در آن جای دارد.
تئوتیهواکان از نیمه نخست هزارة یکم در اوج و بزرگترین شهر 
قاره آمریکا پیش از اکتشاف این قاره به دست اروپاییان بود. در 
اوج خود این شهر ۱۰۰ هزار باشنده را در خود جای می داده است. 

این شهر بر سراسر آمریکای میانه نفوذ داشته است. مردمان آن به 
احتمال از گروه های نژادی ناهوا، اتمی و توتوناک بوده اند.

ایالت  در  خوان  سن  شهرداری  در  امروزه  تاریخی  بخش  این 
مکزیکو جای گرفته است و در حدود ۴۰کیلومتری شمال خاوری 
شهر مکزیکو. این بخش تاریخی ۸۳ کیلومتر مربع گتردگی دارد 

و از ۱۹۸۷ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت است.



بالی
کشور  در  واقع  است  جزیره ای  آن اندونزی که از مراکز گردشگری مهم بالی  به شمار می رود. مختصات  55ً جهان   14َ  115° و  جنوبی   23ً  25َ یک 8°  جزو  بالی  جزیرة  است.  در شرقی  جاوه  جزیرة  که  است  شرق رشته جزایر  در  لومبوک  جزیرة  و  آن  موسیقی همچون رقص، تندیسگری، نگارگری، آن قرار گرفته است. هنرهای گوناگون غرب  بویژه  و  فلزکاری  بسیار باالیی قرار دارند.   سبک گاِمالن در این جزیره در سطح چرمگری، 

انکگور وات 

انگکور وات نام مجموعه ای از معابد 
است که در اوایل سدة دوازدهم برای 
انگکور  در  دوم  سوریاوارمان  شاه 
پرستشگاه  تا  شد  ساخته  کامبوج  در 
حکومتی و پایتخت او قرار گیرد. این 
معبد که در ابتدا معبدی هندو بود و 
به ویشنو، خدای هندیان تقدیم شده 
بود پس از ورود آیین بودا به معبدی 
تا  که  وات  انگکور  شد.  بدل  بودایی 
است  شده  حفظ  به خوبی  به امروز 
هنوز هم تنها پرستشگاهی است که 
عنوان  به  کنون  تا  زمان ساختش  از 

یک مرکز مذهبی استفاده می شود.
بنای مذهبی در  بزرگترین  این معبد 
جهان است و معماری اصیل خمری 
نمود.  مشاهده  آن  در  می توان  را 

انگکور وات که اصلی ترین جاذبة گردشگری کامبوج است، نشان ملی آن کشور نیز 
به شمار می آید و طرح آن بر روی پرچم کامبوج نیز نقش بسته است.

»انگکور«  است.  شهر«  »پرستشگاه  معنای  به  امروزی  ترکیبی  وات«  »انگکور 
شکل بومی کلمة نوکور است که از واژة سانسکریت ناگارا به معنای پایتخت یا شهر 
 Preah گرفته شده و »وات« نیز واژة خمری برای معبد است. پیشتر این معبد به
Pisnulok شناخته می شد که لقب پس از مرگ بنیان گذارش شاه سوریاوارمان دوم 

بود. 



معبد بسیار بزرگی در کنار رو نیل 
است که کانون مذهبی مصریان در زمان مصر 

قدیم بوده است. 

معبد کارناک

شهری قدیمی در منطقه پکن، پایتخت کشور چین است و یکی از مهمترین دیدنی های تاریخی این کشور بشمار می آید.
شهر ممنوعه به روایتی وسیع ترین و کامل ترین مجموعه معماری چوبی در جهان بشمار می رود.

احداث شهر ممنوعه در سال 1406 میالدی با دستور جو دی دومین امپراتور سلسله مینگ آغاز گردید و ظرف 14 سال 
ساخته شد. تا سال 1911 میالدی و نابودی سلسله چینگ )قریب 500 سال( جمعا 24 امپراتور در این شهر ممنوعه اقامت 
کرده و بر چین فرمان رانده اند. از سال 1924 بازدید از این مجموعه به عنوان کاخ موزه برای عموم آزاد گردید و ممنوعه 

بودن آن پایان پذیرفت.
این اثر نادر با ساختگاهی مستطیل شکل مساحتی حدود 72 هکتار را در برمی گیرد. ابعاد آن 961 متر طول در امتداد شمال به 
جنوب و 753 متر عرض در امتداد شرق به غرب است. دیواری با ارتفاع 10 متر و خندقی با عرض 52 متر دورتا دور مجموعه 
 Meridian( »را فراگرفته است. دیوار در هر ضلع خود یک دروازه را جای داده است. بر روی ضلع جنوبی »دروازه نیمروز
Gate( و بر روی ضلع شمالی »دروازه نیروی ایزدی« )Gate of Divine Might( قرار دارد. دیوارها ضخیم هستند 

و طوری طراحی شده اند که در برابر آتش توپخانه آن زمان مقاومت کنند. 

شهر ممنوعه


