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المحاضرة  أهداف_أوال

بعد حضور المحاضرات الخاصة بهذا الجزء من المقرر نأمل أن يكون لدى الطالب القدرة 
على تحقيق األهداف المرجوة منها

األهداف العامة : 
 وأستشراقالقيم واألفكار المعمارية من خالل الماضي لتطوير الحاضر  استخالص -١

. المستقبل 
زيادة القدرة على اإلبداع من خالل تفهم تطور األشكال المعمارية في مرحلة عصر  -٢

النهضة
 -:وعلى مستويين 

القدرة على اإلبداع أثناء عملية تصميم وٕانتاج التكوينات المعمارية    -أ
 
اإلبداع والمهارة في عملية تحليل األبنية بالنسبة للنتاج المعماري التاريخي  -ب

والمعاصر  



-:الخاصة  األهداف
الفترات التي  زيادة الوعي الثقافي لدى الطالب من خالل التعرف على أهم -١

)عصر النهضة ( أحدثت تحوالت علمية وفكرية في العالم    

النتاج المعماري التاريخي والمعاصر من جهة أو عملية  دراسة وتحليل  -٢
إنتاج األبنية من قبل الطالب من جهة أخرى يجب أن تكون من خالل دراسة 

عوامل جيولوجية  جغرافيةعوامل  -:العوامل المؤثرة والمحيطة بالعمارة  مثل 
الخ .......، دينية ، اجتماعية ، ومناخية

ومعرفة ) عصر النهضة (عمارة   سيماضرورة دراسة خصائص العمارة ال  -٣
مواطن الضعف والقوة والمؤثرات التي أدت إلى اضمحالل هذا الطراز وظهور 

طرز أخرى 



تسليط الضوء على أهمية الدراسات والبحوث والكتب المعمارية في التأثير     -٤
أفكارالمعماريعلى العمارة بشكل خاص والعالم بشكل عام من خالل دراسة  

.     بالديو   
، بحيث  فن التعبير والتكوين وفن اإلنشاء أن  تكون عمارة للكيف يمكن  -٥

.من أجله المبنىعن جمال التصميم والغرض الذي أنشئ تعبر     

واعد كثيرة لعمارة العصر قأرسى عصر النهضة تعريف الطالب كيف  -٦
وٕانما ينتج من محصول علمي ، فلم يكن ناتجا عن طرق تقليديةالحديث    

علماء في العمارة والفن، ونابعة من مدارس في التصميم أنشأها هؤالء  من    
المعماريون    

-:األهداف الخاصة 



 -:محتويات المحاضرات التي ستسهم في تحقيق األهداف 
الخالصة  -المقدمة  -

‐ أهم العوامل المؤثرة على نشوء وتطور عمارة عصر النهضة -    
‐ عوامل تاريخية    -٤اجتماعية  وعوامل دينية  -٣عوامل جيولوجية ومناخية  -٢عوامل جغرافية  -١

انتشار الطراز في ايطاليا ثم تدفقه  إلى أوربا -
أهم النتاج المعماري في مدينة فلورنسا   -١
المبادئ الجديدة لفهم الفضاء المعماري في العمارة التي ظهرت في مدينة فلورنسا  -٢ 

مكونات التخطيط في عصر النهضة  -التخطيط في عصر النهضة  -خصائص عمارة عصر النهضة   - 
السمات العامة لعمارة عصر النهضة  - 

مراحل الفكر المعماري في عصر النهضة -
المرحلة األولى بدايته وأوج عظمته

أمثلة لعمارة مباني عصر النهضة وأشهر معمارييها  -
وتأثيرها بالعالم الجديد  بالديوكتابات  -

) والركوك الباروك(فترة الخروج عن المألوف / الرحلة الثانية اضمحالله  -

أهم المعماريين في هذه الفترة  -طريقة التصميم     -مبادئ عامة   -

-:المحور األول 

-:المحور الثاني 



أم ظاهرة حضارية  فيزياويالعمارة نسيج 

))     المعنى((                   الحقيقة الحضارية تعني
))     الكينونة((                  تعني  الفيزياويةالحقيقة 

النظرة الساذجة للعمارة 

النظرة الرصينة للعمارة 

كيف يمكن االنتقال من النظرة الساذجة إلى النظرة الرصينة 

بالنسبة ) يعنيه ( وما ) الشكل ) ( يكون عليه ( إن الفصل بين ما 
إلى فئة اجتماعية معينة هو ذاته مفتاح القضية ِ 



الحضاري والمعنى .....  الفيزياوي النسيج بين الفرق هو ما  

الذين الناس إليه يضاف وقد األبنية نسيج من للعمارة الفيزيائية الحقيقة تتكون 
. األبنية تلك يشغلون

علم مثل ، متعددة علمية فروع خالل من تتوافر الخصوص بهذا العلمية ةالمعرف 
  . السلوكية والعلوم ، البيئية العلوم ، المباني

العمارة بخصوص العلمية غير تصوراتهم الناس يبني اإلنسانية للمعرفة مواز خط في 
 جزئيا صحيحة تكون أن يمكن التي الفيزيائية الحقيقة حول األفكار بعض تشمل وهذه
 للقوى ومقاومتها لألثقال المنشأ عناصر تحمل وكيفية ، البنائية المواد أدائية مثل

  . الخارجية

التي القيم بخصوص االفتراضات يضعون التكهنات هذه أصحاب أن ذلك من األبعد 
  ، الفكرية ومضامينها ، التاريخي ومغزاها ، األبنية إليها ترمز



هناك ثالثة اتجاهات في فهم العمارة وعلى مر العصور  

هناك من يعتقد بأن العمارة هي تعبير عن نزعة  -: االولاالتجاه 
عمارة محايدة    اياهاانه اخطأ في ظنه  االوظيفية 

وهناك من أدرك الفرق بين معنى األبنية التي  -:االتجاه الثاني 
إال انه عد الفرق نقيصة من نقائص العمارة . درسها وكينونتها 

.  االتجاه الثالث فقد ابتعد عن ذلك كثيرا  اما -:االتجاه الثالث  
. يتطابق تماما مع الشكل  انفكان يفترض في المعنى 



هناك أربع خطوات لالنتقال   

 االبتعاد عن الفصل بين الشكل والمعنى

 الوعي المفعم بالندم تجاه الفصل

 قبوله

 اإلقرار بضرورته لجعل العمارة عنصرا مهما
 االنسانيةمن عناصر الحضارة 



 ذلك بالنسبة لتاريخ العمارة  اهميةما

الى اشار فقد )١٩٥١( الغوطية العمارة حول مقالته ) بانوفسكي ( كتب 
 بدأت قد )درهام( و )كين( كاتدرائيتي في واألقبية اإلنشائية األضالع إن
 باالمكان يكون أن قبل اإلنشائي السلوك حيث من ما شيء عن )تعبر(

 فعال الشيء ذلك تحقيق

المساند ان يالحظ كما ) (Flying buttresses بالذات االبنية لتلك– 
 ان قبل ما شيئا تفعل بدأت قد –الجانية الممرات سقوف تحت والمخفية
  . طويل بزمن الشيء هذا عن التعبير لها يتسنى

معا واالثنان ، يعمل كيف والضلع ، ينطق كيف الطائر المسند تعلم أخيرا 
 مما وتنميقا وصراحة تفصيال اكثر بلغة يفعالنه عما يفصحان كبف تعلما
  .. االداء في الكفاءة مجرد يتطلبه
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المقدمة  -

 .. الخالقة والفنون البديعة اآلداب عصر فهو .. بذاته قائم عصر األوربية النهضة
 بها امتازت عديدة عوامل نتيجة لها مهدت التي إيطاليا في واضحاً  ذلك تجلى حيث

  .. النهضة مضمار في األوربية األقطار باقي على السبق لها سجلت

،الوسطىبالعصورتعرفاألوروبيالتاريخفيحقبةنھايةمعالنھضةعصرتداخل
مواقفمنكبيًراعدًداالنھضةعصرقادةرفض.الميالديالخامسالقرنفيبدأت

سبيلعلى،الوسطىالعصورفيأوروبامفكرواعتقدفقد.وأفكارھاالوسطىالعصور
وأن،أرواحھمبخالصواالھتمامالصالةھوللناسالرئيسيالواجببأن،المثال

،أخرىناحيةمن،ركزواالنھضةعصرمفكريلكن.الشريرةبالمغرياتمملوءالمجتمع
أنواعتقدوا،فيهيعيشونالذيالمجتمعتجاهوواجباتھمالناسمسؤولياتعلى

.أشراًرايجعلھممماأكثرمتحضرينالناسيجعلأنيستطيعالمجتمع
،عديدةميادينفي،جًداكبيًراكان،التاليةاألجيالفيالنھضةعصرتأثيرأنثبتوقد
الحقيقةھذهعلىوبناء.والتاريخالسياسيةوالعلومالتربيةإلىواألدبالفنمنبدًءا
اإلنسانيالتاريخمنالحديثةالحقبةأنعلىـالسنينمئاتمنذـالعلماءمعظموافق
.النھضةعصرمعبدأت



الخالصة  -
القرن أوائل إيطاليا في بدأت كبرى ثقافية حركة النَّْھضة َعْصر      

وألمانيا وفرنسا إنكلترا من كل في انتشرت ثم الميالدي، عشر الرابع
عشر الخامس القرن أواخر في أخرى، وبالد وأسبانيا، وھولندا
السابع القرن في تدريجًيا النھضة عصر انتھى ما وسرعان .الميالدي
.الميالدي عشر

شأن ذلك في شأنھا ومتغيرات بمراحل مرت الفترة ھذه في العمارة إن   
الفترة ھذه عن بسيطة مقدمة دراسة بعد لذا ، األخرى  والفنون العلوم
العوامل أھم على التعرف ھو األول محورين على دراستنا تركزت
الفترة ھذه في العمارة وتطور نشوء في والمؤثرة المحيطة والظرف

المعالم واھم فلورنسا مدينة سيما ال ايطاليا في الطراز ھذا دراسة مع.
  فيھا المعماري الفضاء مبادئ ودراسة فيھا المعمارية

   



 تشتمل والتي العمارة ھذه بھا مرت التي المراحل فيوضح الثاني المحور أما 
-:مرحلتين على
 وسنوضح عظمتھا أوج إلى ووصولھا التطور مرحلة وھي :األولى المرحلة
 عصر في والتخطيط المعمارية والخصائص السمات أھم طرح بعد ذلك

 تلك معماريي واھم المعماري النتاج أھم ودراسة مكوناته ودراسة النھضة
. الفترة

 المألوف عن والخروج التحول مرحلة تسمى مرحلة وھي :الثانية المرحلة أما
 النھضة عصر لعمارة المغايرة المعمارية الحركات بعض وظھور

 خالل من التصميم وطريقة العامة المبادئ خالل من ذلك على وسنتعرف
  .الفترة ھذه وأعمال معماريي على التعرف

 في بالعمارة الخاص المعرفي الجانب من جزء قدما قد نكون أن بذلك آملين
 لكي والتطبيق الفھم مرحلة إلى والوصل التعلم أھداف يحقق بما الفترة ھذه
    . والتركيب التحليل على المبني المعماري التعليم عملية يخدم



‐ أهم العوامل المؤثرة على نشوء وتطور عمارة عصر النهضة -    
عوامل جغرافية -١

هي ايطاليا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا،  النهضيالتي تأثرت بالعصر  الدول
.لتراكأسبانيا، وان

عوامل جيولوجية ومناخية  -٢

اجتماعية  وعوامل دينية  -٣

العامل الجيولوجي لكل قطر هو الذي أخذ في عين االعتبار في تحديد المواد المتوفرة للبناء 
والتي ساهمت في إظهار العناصر والتفاصيل المعمارية، وكذلك الحال بالنسبة لعامل المناخ 

.وتأثيره واختالفه من مكان آلخر

و على المستوى االجتماعي  انتشار الطباعة ساعد على انتشار الفكر وحرية الرأي
اعتمدت رفع الذوق الشعبي 



اختراع البارود: أوال

.اكتشاف رأس الرجاء الصالح وأمريكا–اكتشاف البوصلة البحرية : ثانيا

، ساعدت على نشر وطبع كوسترم على يد ١٤٣٨ اختراع الطباعة: ثالثا
عالم الفلك جاليليو، باإلضافة لدورها في  هاكتشفاألعمال المعمارية، ونشر ما 

.تقدم العديد من العلوم

عوامل تاريخية  -٤

في بداية القرن السادس عشر ظهرت في أوروبا بعض الواليات الصغيرة التي تتجمع مع 
بعضها لتكوين ممالك كبيره تحت سلطة حكام أقوياء تسندهم قوات من الجيش، وساعدهم 

:في األمر ثالث أحداث هامة هي



انتشار الطراز في ايطاليا ثم تدفقه  إلى أوربا -

اإليطاليةالنهضة
 .م 1860سـنةحتـىإيطاليـاتتوحـدلـم .السياسـيةالخلفيـة
دويلـة 250نحـومـنتتـألفالنهضـةعصربدايةفيوكانت
وكـان .واحـدةمدينـةلحكـمخاضـًعاكـانومعظمهـا،منفصـلة
و 5,000بـينمـاسـكانهعـدديتـرواحالمـدنهـذهبعـض

للمـدنتابًعـاكـاناآلخـروبعضـها .فقـطنسـمة 10,000
وميالنـوفلورنسـامـنكـلسـكانفعـدد .أوروبـافـيالكبـرى
فـينسـمة 100,000عـنيقـلالكـان،مـثالً ،والبندقيـة
.الميالديعشرالرابعالقرنأوائل



.اإلنسانيـةالحركـة
.النهضةعصرفيفكريةحركـةرزــأباإلنسانيـةــةالحرككانت
باالهتماماتوأفعالهمالبشربتـاريخاالهتمـامالحركةهذهمزجت
درسواالذينوالفّنانينالعلماءهماإلنسانيونوكان.الدينية

بشكلاإلنسانيةالقضايافهمعلىتساعدهمأنهااعتقدواموضوعات
وشارك.والفلسفةاآلدابعلىالموضوعاتهذهاشتملتوقد.أفضل

والروماناليونانحضارتيإنتقولالتيالنظروجهـةفياإلنسانيون
تصلحـانوبالتـالي،ذهــكهموضوعاتفيمتفوقتينكـانتاالقديمتين

أنالناسعلىأناعتقدواكما.بهمايحتذىنموذجينتكوناألن
يتعلمواكيقدرهاحقويقدروهاالقديمةالكالسيكيةالعصوريتفهموا
.حياتهميوجهونكيف



.المثاليالبالطرجل

.السادةبالطاتفيوقتهممعظماإليطالييناإلنسانيينبعضأمضى
حولأفكاًرايطّورون،الميالديعشرالخامسالقرنأواخرفيوأخذوا
يعيشونكانواالذين،والنبيالتالنبالءأي،للحاشيةالصحيحالسلوك

بالداّساريكاستيليونيوالدبلوماسيالمؤلفوأكمل.ملكيبالطفي
الشخصيةتجاربهعلىهذاكتابهكاستيليونيبنى.البالطرجلكتابه
تأثيرلهوكان،أوروبيةلغاتعدةإلىكتابهوُترجم.أوربينوبالطفي
لهذاكانكما.أوروباأنحاءمختلففيالحكامبطاناتسلوكفي

عصرخالللتراكإنفيالتربويةالنظريةعلىقويتأثيرالكتاب
.النهضة



.الفنون الجميلة 

العصـورخالل،والنحاتونالرسامونحاول.الجميلةالفنون
يركزأنوأرادوا.روحيةسمةأعمـالهميعطـواأن،الوسطى

ولم.ومنحوتاتهملرسوماتهمالعميقالدينيالمعنىعلىالمشاهدون
نابضـةأوطبيعيـةموضوعاتهمتبـدوأنعلىحريصينيكونوا
مثلذلكفيمثلهمـونحاتيهالنهضةعصررساميلكن.اةــبالحي
،واقعيبشكلوالطبيعةالناستصويرفيرغبواـالنهضةعصركتاب
للتأكيدالضخمةالكاتدرائياتالوسطىالعصورمعمـاريوصممفـقد
النهضةعصرمعماريوصممحينفي،وعظمتهاهللاجاللةعلى

إمكانـاتهمإدراكعلىالناسيساعدواكيأصغرمقياسعلىالمباني
.ومكـانتهم



الميالديينعشرالخامسالقرنوأوائلعشرالرابعالقرنفنون

أولالميالديعشرالرابعالقرنأوائلفي،جيوتوّ الفلورنسيالرسامأصبح
رسوماتوهي،رائعةجصيةلوحاتوأبدع.واقعًياتصويًراالطبيعةصّورفنان
رسمجيوتوّ وحاول.وٕاسيسيوبادوافلورنسافيلكنائس،رطبجصعلى
بأوضاعشخصياتهمنكبيًراعدًداوّصور.الحقيقيةالعواطفتظهرحّيةأشكال
.واقعية
الكثيرالفلورنسيينوالنحاتينوالرسامينالمعماريينمنبارزةمجموعةوأبدعت

المجموعةهذهوكانت.الميالديعشرالخامسالقرنأوائلفياألعمالمن
دوناتللووالنحاتماساشيووالرسامبرونلسكيفيليبوّ المعماري:تضم

.الميالديينعشرالسادسالقرنوأوائلعشرالخامسالقرنأواخرفيالفنون
عشرالسادسالقرنوأوائلعشرالخامسالقرنأواخرفيالفنونسادةكان
.دافينشيولُيوناْردوأنجلوومايكلرفائيل:هم،فنانينثالثة



عصر النهضة  فنانواابرز 
،وشاعًرامعمارًياومهندساً رساًماأقرانه علىأنجلومايكلوبرز
كانكما،التاريخفينحاتأشهريعدّ كانأنهإلىإضافة
الشهيروتمثاله،اإلنسانيةالشخصيةصورمنأفضل
الجسديةالقوةعنمؤثًراانطباًعايترك،مثالً  )م1516(موسى
لوحاتفيأيًضاالخصائصهذهوتظهر.الروحيةوالطاقة
رسمهاقديمةوكالسيكيةإنجيليةموضوعاتتصور،جصية
هذهوتعد.الفاتيكانفيسيستينكنيسةسقفعلىأنجلومايكل

عاميبينمارسمهاالتي،(الفريسكات)الجصيةاللوحات
.النهضةعصرفيالفنمنجزاتأهممن،م1512و1508



سيستاين كنيسة سقف
  كنيسة سقف زخرفة وھو سيستاين كنيسة سقف 

  سنة بين الواقعة الفترة خالل الفاتيكان، في سيستاين
 الفترة نفس خالل ،ميكيالنجلو حصل .١٥١٢و ١٥٠٨
 البابا ضريح على بالعمل أثنائھا يقوم كان التي

 وزخرفة طالء تخوله إجازة على الثاني، يوليوس
 ٤ خالل العمل ھذا أنجز وقد ،سيستان كنيسة سقف
 به تفيد لما وفقا .)١٥١٢– ١٥٠٨(تقريبا سنوات
 سانزيو ورفائيلو برامنتي دوناتو فإن ،ميكيالنجلو قصة
  حقل في انجيلوميكيل باستخدام البابا أقنع من ھما

 لميكيالنجيلو المفترض من كان .له مألوفا ليس إبدعي
 خلفّية على عشر اإلثني المسيح تالميذ برسم يقوم أن

 وھو تعقيدا، أكثر بأمر بالقيام رغب لكنه بّراقة، سماء
 والخالص الجنة، من ھبوطه اإلنسان، خلق رسم

 ضّمت .المسيح وأنساب األنبياء طريق عن الموعود
 وكانت رسم، ٣٠٠ عن يزيد ما النھائية اللوحة
 التكوين، سفر من مستوحاة المركزية التسعة حلقاتھا

 هللا خلق لألرض؛ هللا خلق :أقسام ٣ إلى تقسيمھا وتم
 كما البشر حالة وأخير الجنة، من وحواء وھبوطه آلدم

وعائلته نوح النبي يمثلھا



تلكمنوشاعريةرقةأكثر،العاممخططھاحيثمن،فھيالزيتيةرفائيلصورأما
المنظورةاألشكالرسمفيماھًرارفائيلكانفقد.أنجلومايكلصورھاالتي

مريم)للمادوّناالجميلةالصورمنعدًدارفائيلورسم.لأللوانالمتقنواستخدامه
اللوحةأعمالهأشھرومن.الرائعةالشخصيةالصورمنكبيًراوعدًدا،(بظنهالعذراء
واإلغريقيةالرومانيةبالنماذجمتأثًراالعملھذاوكان.(م1511)أثينامدرسةالجصية

أحدفييجلسونوھم،القدماءاإلغريقوالعلماءالفالسفةكباريصورإذ،الكالسيكية
فيإيطالياوثقافةالقديمةالكالسيكيةالعصورثقافةبينرفائيلجمعفقد.األروقة
.عصره

رفائيل



نحو)الجصّيةاألخيرالعشاءلوحةوھماأال،النھضةعصرفيالفنيةاآلثارأبرزمناثنينرسمفقددافينشيليوناردوأما
عنبحًثاوأكثرھاالعقولألمعمنواحًدادافينشيليوناردووكان.(م1503سنةنحو)الموناليزاوصورة.(م1497سنة

منصفحةآالفأربعةعلىيربووفيما.الطبيعةفييراهكماشيءكلعملمعرفةفيورغب.كلهالتاريخفيالحقيقة
محاوالً ،دقةبكلالبشريةالعظميةوالھياكلالعضالتفرسم.مھمةشروحاتعليھامفصلةتوضيحيةأشكاالً رسمالمذكرات

دةالنھضةعصرلروحرمًزاـاالستقصائيبذھنهـدافينشيأصبحوقد.الجسمعملطريقةاكتشافبذلك حبفيالمتجسِّ
ريالفكواالستطالعالمعرفة

دافينشيليوناردو



فلورنسا

Firenzeإيطاليا وسط من الشمالي الجزء في مدينة ، فلورنسا 
 أكثرھا و مدنه أكبر و توسكانا إقليم و فلورنسا مقاطعة عاصمة ،

  سكانھا يبلغ ، إداريا-اقتصاديا و فنيا و تاريخيا تراثا أھمھا و سكانا
. نسمة ٣٦٦.٤٨٨

 و للفن كمھدٍ  بأسره العالم في اشتھرت و النھضة عصر منشأ تعتبر و
 فاشتھرت ، الغنية متاحفھا و معالمھا و العديدة التاريخية بمبانيھا العمارة

 العصور أثينا المدينة سميت . العالم مدن أھم و أجمل من واحدة باعتبارھا
. الوسطى



أعلنته اليونسكو من مواقع  (Centro storicoمركز فلورنسا التاريخي 
١٩٨٢التراث العالمي منذ عام 

الجغرافيا
 ثالثة من محاطة ، المرتفعات تكتنفه واسع منخفض وسط في ، خالبة مناظر ذو مكان في فلورنسا تقع

  سيتينيانو ، الشرقي الشمال(Fiesole( فييزولي ، شماال(Careggi( كاريدجي : طينية بتالل جھات
)Settignano)أرشيتري ، شرقا )Arcetri)إمبيريالي بودجو و )Poggio Imperiale)و  

 يقسمھا الذي( أرنو نھر يعبرھا المدينة تقع حيث السھل في . جنوبا(Bellosguardo( بيلوزغوادو
  مونيوني : مثل صغيرة األنھار إلى إضافة )السفلي أرنو وادي و العلوي أرنو وادي إلى األخرى ھي

)Mugnone)تيرتسولي و )Terzolle)غريفي و )Greve)



 وحيوية غنية حياة تمثل أصبحت التي الصورة ھي
 المھندس بناھا .اإليطالية النھضة عصر بثقافة

 فاز )١٤٤٦- ١٣٧٧( برونليسكي فيليبو والفنان،
 ١٤١٨ فلورنسا في عنھا أعلن التي المسابقة في

 من البناء خضع .فلورنسا كاتدرائية قبة لتصميم
 التصميم .عديدة لسنوات المختلفة المراحل خالل
 لقبة الفعلي البناء استغرق . ثوري عمل بمثابة كان

 المھرة الحرفيين قبل من فلورنسا كاتدرائية
 .١٤٣٦ في أخيرا وانتھت عاما ١٦ نحو االيطالية
 مزدوجة بقذيفة اشبه كان برونليسكي تصميم
 يلغي مما مترا ١٥ عالية الشكل بيضوي الجدران
 ١١٣ وقطرھا مترا ٤٤ القبة . للسقاالت الحاجة
 بواسطة إليھا الوصول يتم التي فانوس يعلوھا مترا
  .للقبة والخارجية الداخلية الجدران بين درج

 في للكاتدرائية مميزة عالمة القبة ھذه اصبحت
 المعمار التصميم وروعة جمال بسبب فلورنسا

.فلورنسا أفق على وأثرھا برونليسكي

 لبرونليسكيقبة كاتدرائية فلورنسا 



متميزة كحالة تعتبر التي فلورنسا مدينة في العمارة خصائص وتبين كما       
والتي واالقتصادية السياسية باألوضاع تأثرت التي النھضة عصر فترة لعمارة
ترجم التي المعماري الفضاء لفھم جديدة ومفاھيم المتنوعة باألشكال تميزت
تلك في الفنية الدراسة اعتمدته الذي المنظور خالل من مبنية تعابير و بمفاھيم
  : التالية المبادئ خالل من مالمحھا ظھرت والتي أعمالھا في الفترة

  .الذاتية النزعة وظھور للواجھات المنظور في االستقامة•
. المبنى واجھة في القناع باستخدام التعبير في الوحدة•
                                                            .الفكرة إنتاج في الوحدانية.•
. المعماري التعبير لغة في واستخدامه التشكيلي الفن إظھار •
. للمبني اإلنشائي القوام إبراز•
  . إنشائية كمادة الصخور استخدام•
الخارجية الفضاءات في المستوية السطوح استخدام•

المبادئ الجديدة لفھم الفضاء المعماري في العمارة التي ظھرت في مدينة فلورنسا 



: خصائص عمارة عصر النھضة 
وتناقش ھذه الفقرة المبادئ المھمة التي أصبحت األساس في بناء 

: مايلياألفكار واآلراء النظرية ونالحظ ذلك من خالل 
االعتماد على النسب والنظريات الرياضية والھندسية وخاصة ١.

. الفيثاغورسية 
اعتماد نسب جسم اإلنسان بمثابة المفتاح لفك لغز التناسب األمثل ٢.
 .
.  اعتماد المبادئ الجمالية ٣.



: التخطيط  في عصر النھضة •
وتوضح األسس التي يستند عليھا تخطيط المدينة في عصر النھضة •

:  وكالتالي 
.  وجود النظام الملكي الذي يستند على قوة الجيش والبالد •
ظھور جيوش منظمة لھا قوة وسيطرة يمكن االعتماد عليھا في •

.أوقات المحن 
ظھور طبقة من المھندسين الالمعين والفنانين ذات الشھرة العالمية •

.  واألدباء والشعراء وبالتالي تحرر في الفكر وتفتح نحو المستقبل 
التطورات التي حدثت نتيجة لتغيير وتطور اإلستراتيجية العسكرية •

.  ووسائل الدفاع 



: النھضة عصر في  التخطيط مكونات

 في المدينة تخطيط في أتبعت التي النظم أھم وتناقش
  : وھي النھضة عصر

. المستقيمة الشوارع•
.الحدائق•
.القالع أو القالعية المدن•
.الميدان•



  )١٥٨٠ـ١٥٠٨)( ـ أندريا( بالّديو

Andrea( بالديو بـ المعروف ديالغوندوال بترو دي أندريا di Pietro
della gondola) Palladioبادوفة في ولد إيطالي، ومنّظر معمار  

Padova (فيتشنزة في ونشأ Vicenzaوقضى األولى دراسته أتم حيث 
 العمارة بفنون دراسته أثناء في اھتم. وتوفي فيھا، حياته من األكبر الجزء

 ونقل،Vitruviusفتروفيوس أعمال ودرس خاصة والرومانية اليونانية
 ـ اليونانية )الكالسيكية( االتباعية الفنون دراسة تابع .مؤلفاته إلى أفكاره

 لكن .عصره فناني على تفوق . روما في المتعددة إقامته أثناء في الرومانية
Bramante برامنته تأثيرات من يخل لم والعملي الفكري إنتاجه

Raphaello ورفايّلو،Michelangeloوميكالنجلو
  انتقل.AlbertiوألبرتيSerlioوسيرليوSansovinoوسانسوفينو

 وعاد .فيتشنزة إلى عاد ثم روما إلى ومنھا ١٥٢٤ عام البندقية إلى بالّديو
.أعماله من الكثير لھا ليقدم ١٥٦٠ عام البندقية إلى ثانية



:العمارة في أعماله أشھر ومن

Basilica )١٦١٤-١٥٤٩( بالديانة بازليكا ـ أ
Palladiana:نفذھا التي األبنية أول من وتعد  

 ثنائية مكشوفة شرفة من وتتألف ،فيتشنزة في بالديو
 مجلس بنواة تحيط غنية بمنحوتات مزينة الطابق
  مرة أول ظھر البناء ھذا وفي القديم، الشورى

 الكولِسّيوم عناصر من يتميز الذي "بالديو عنصر"
 أسفل دعامة كل جانبي على مستقل عمود بوجود
 وتنوعاً، حيوية أكثر اإلنشاء فيبدو األقواس أكتاف
 مجموعة تتخلله درابزون األعلى من الشرفة ويتوج
.التماثيل من

Capra )١٦٠٦-١٥٥٣( روتوندا كابرا دار ـ ب
Rotonda أن من وبالرغم .فيتشنزة ضواحي في 

  البناء أعمال فإن ، للسكن جاھزة صارت الدارة
.بإشراف  بالديو وفاة بعد حتى فيھا استمرت



.Scamozzi سكاموزي تلميذه

Palazzo )١٥٨٠-١٥٦٥( قصرفالمارانا-ج Valmaranaفي  
 من المستمرة األعمدة تجمعھما طابقين من القصر يتألف .فيتشنزة
 وحتى األرضي الطابق في للنوافذ السفلية الحروف منسوب
  .تيجانھا على المرتكزة العلوية الرئيسية الحروف

Teatro )١٦٠٦-١٥٧٩( األولمبي المسرح ـ د Olimpicoفي  
  الشكل ويبرھن .المغطاة أوربة مسارح أول يعد الذي فيتشنزة
 وكذلك االتباعية، بالعمارة بالديو عالقة على للمسرح البيضوي
 المسرح نموذج وفق المقامة والمنصة المتفرجين مدرجات
 بعض إلى الخشبية بأجزائه للمنصة الخلفي الجدار ويشير .الروماني
 تنتھي .الرومانية النصر أقواس عن المأخوذة المعمارية التفصيالت

  .اليد أصابع امتداد امتدادھا يشبه ممرات خمسة المنصة إلى


