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Maze ه آن���
  ���ت؟ و �ر

این کلمه به جاي  .کلمه اي مشخص و داراي ریشه نیست و معموالً به معنی سرگیجه و سردرگمی استفاده می شود maze کلمه

پس در واقع تفاوتی بین . البیرنت توسط افرادي استفاده می شود که از تاریخچه البیرنت و از این افسانه یونانی بی خبرند

و در مورد ریشه این  maze نیست و فقط در استفاده از سرگرمی هاي روز و مدرن کلمه (maze) زاو م (Labyrinth)البیرنت

  .استفاده می شودسرگرمی کلمه البیرنت 

امروزه این افسانه و الگوي معماري به   .حتی در مصر باستان نیز از این طرح یعنی طرح البیرنت براي معماري استفاده می کردند

البته هنوز هم . سرگرمی فکري تبدیل شده و حتی بازي هاي رایانه اي با گرافیک قابل توجهی با استفاده از آن ساخته می شود

براي ساخت ربات هاي مختلف با کاربردهاي متنوع استفاده همچنین و  از این طرح استفاده هاي شایانی می شوددر معماري 

  .میشود

 MAZE گرافیکی  پازل به یک براي اشارههمچنین  این اصطالح . است متصل مسیرهاي از اي مجموعه با پیچیده یک ساختار

 از ورود به راهیآن باید  و براي حل گیرد قرار استفاده شده مورد تکرار بعدي دو یک رسانه روي برها  خم و پیچ است که

اصطالح  یک عنوان به این کلمه استفاده ازکه می توانند خیلی پیچیده باشند براي همین  دپیدا کنن و یا محل دیگري خروجی،

 .منجر شده است فرایند پیچیده براي یک عامیانه

 مارپیچهاي نشان داده اثري از در بسیاري از کشورها شناسی باستان دارد و حفریات قرنها قدمت مارپیچها و حل ساختعمل 

، و یا دینی یک تجربه به عنوانوجود دارد که در بعضی مواقع  یونان تا امریکا التین از، در سراسر جهان مردم ساخته شده توسط

 ، اروپا گوتیک و کلیساهاي هجز باغمکان ها مانند  از بسیاري در طول تاریخمی ساختند و  انگیز هیجان چالش آن را عنوان یک

hilltops ،نماد همچنین .طراحی و ساخته شده است.... و   در کشورهاي اسکاندیناوي سواحل جزایرLabyrinth  ،در سراسر هند

  .سوماترا و جاوا و در جنوب غربی آمریکا، یافت می شود

  

است،  مشابه یک ساختار الیبرنت الیبرنت و ماز یک تفاوت اندکی بوجود آمده استنکته اي که باید به آن اشاره کرد امروزه بین 

 .اندیشه با هدایت مسیرهاي آن می باشد تفکر و وادار کردن به الیبرنتهدف  .دنبال کردن دارد براي و آسان روشن مسیر که یک

به الیبرنت  از چرخش و پیچش. استفاده قرارمی گرفتمورد  مذهبیهاي  ودر مراسم سابقه اي طوالنی، همچنین داراي الیبرنت 

به مفهوم  به آنها نگاه می کردند از باال میگرفت وقتی که ریک پیام مورد استفاده قرا ارسالبراي  و گاهی انتخاب میشدند دقت

 و گیاهان، درختان پرچین هاساخته شده است مثال در باغ ها از  تقریبا از هر چیزيو  سه بعديها  Mazeاما  .پیام پی می بردند

 مردم  آنها را ببینند و دهد می اجازه در بسیاري از موارد با ارتفاع کم ساخت شده است که  باغ مارپیچهايحتی  استفاده شده و

  .مورد استفاده قرار گیرد توانست می نیز دیگر و مواد چوب،، آجر، سنگ ، Maze براي ایجاد یک

تخته  شده براي استفاده از آن متعدد و متنوع بود یک نماد ساده در اساطیر، حک شده بر روي چوب یا یکاهداف بکار گرفته 

احل، در و، طراحی بر روي یک پتو و یا سبد بر روي زمین با سنگ هاي فرسوده آب در بیابان گذاشته و یا بافته شده در سسنگ

نحوه استفاده و هدف نسبتا روشن است، در بسیاري از که بزرگ،  يموزاییک رنگی ، سنگ یا کاشی در طبقه ویال، کلیساها



و یا به عنوان  ه استفرهنگ ها، الیبرنت به عنوان یک وسیله محافظ، مسیر نمادین و تشریفاتی در مسیر زائران استفاده می شد

نکته . گر استفاده شده استو موارد متعدد دی گاهی اوقات به عنوان پاسداري از نفوذ مستقیم به هدف اصلی و یک زمین رقص

 و پس از آن شده کشیده بر روي کاغذ الگو با استفاده از یک بر روي زمینقبل از گذاشتن  معموال، مسیر در هر دو مورداین که 

 .در محل اصلی ساخته میشده استبزرگ 

 


