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به نام خدا
معماری دوره رنسانس

:مربوطهاستاد 

:دانشجویان

:گروه

معماری دوره رنسانس

مقدمه

معماری رنسانس

 اطالق می شود که از ( رنسانسٔ  دوره)میالدی ۱۶و ۱۵به معماری اروپا در سده های
.مشخصه های آن، نوزایی عناصر فرهنگی روم و یونان باستان بود

 رنسانس(Renaissance ) یا نوزایی، جنبش فرهنگی مهمی بود که آغازگر دورانی از
ذار عصر نوزایش، دوران گ. انقالب علمی و اصالحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد

ای  در میان موافقان با آن در دوره رنسانس، به معن. بین سده های میانه و دوران جدید است
وتیک در واقع، مخالفان سبک گ. بازگشت به سوی سنت های کالسیک هنر روم و یونان بود

و آن معتقد بودند که می خواهند بار دیگر به سوی مولفه های هنری روم و یونان بازگردند
عناصر را احیا کن  

3۵۵هنر در گذر زمان ص

رنسانس

 معموالً . میالدی، به کاربردند۱۶اولین بار، واژه لفظ رنسانس را فرانسویها در قرن
خاستگاه . شروع دوره نوزایش را در سده چهاردهم در شمال ایتالیا می دانند

ا را این جنبش در سده پانزدهم میالدی، شمال اروپ. رنسانس شهر فلورانس است
از  ۱3۰۰ساله است که در سال های 3۰۰رنسانس، یک تحول . نیز فراگرفت

لستان فلورانس ایتالیا شروع شد و در عرض سه قرن در سراسر اروپا انتشار و در انگ
ت انسان مداری اس-منطق -ریاضیات -دوره رنسانس دوره خردگرایی . پایان یافت

به در این دوره کلیسا و تفکرات مذهبی کنار می رود و یک جنبش دموکراتیک
یر آن وجود می آید و مثل روم و یونان باستان پیشرفت علمی مطرح می شود و تاث

ا از قرون وسطی است چون مسلمانان مسیحیان را شکست داده علم آنها وارد اروپ
شده و دانشمندانی از شرق به غرب می آیند و باعث شکوفایی علمی شده و 

رنسانس به وجود می آید
3۵۵هنر در گذر زمان ص

دوره های رنسانسنمای داخلی کلیسای سنت پیتر

م ۱۴۰۰-۱۲۰۰:معماری رنسانس آغازین 
م ۱۵۰-۱۴۰۰:معماری رنسانس میانی  

م ۱۶۰۰-۱۵۰۰:معماری رنسانس پیشرفته  

4۱4معماری جهان ص
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ودند  هنرمندان ایتالیایی که همواره تحت تاثیر هنر روم باستان ویونان ب
خود را از سیر تحول هنر         گوتیک خارج کرده وبه دوره جدیدی از هنر که

بعدها رنسانس نام گرفت روی آوردند
مالحظه  رنسانس آغازین در ایتالیا در زمینه پیکر تراشی ونقاشی رشد قابل

ته و پیکره ها در این دوره با دوره های رمانسک و گوتیک تفاوت داش.ای یافت
ی  دیگر پیکره ها در این دوره برای تعریف ساختمان نبود ومحل قرارگیر

ا  مجسمه ها نیز از سردرها و سر ستون ها به داخل ساختمان کشیده شد وت
حدودی در حجاری پیکره ها دقت و ظرافت بیشتری نسبت به دوره های 

فوق الذکر به کار رفت
به  تاق رومی ـستون بندی.در زمینه معماری هم رنسانس از ایتالیا آغاز شد

سبک های قدیم یونانی وگنبد سازی مورد توجه قرار گرفت


م ۱۴۰۰-۱۲۰۰:معماری رنسانس آغازین 

4۱4معماری جهان ص

ناز ویژگی های سبک معماری در عصر رنسانس آغازی

احیای معماری روم و یونان و احیای معماری پانتئون و پارتنون  .
یر معماران از ساخت بنای کلیسا به سوی ساخت ساختمان های شهری و غ

ای  مذهبی یا کاخ ها و استفاده از نماسازی و رده گیری تزیینی در دیواره
یر ساختمان ها و ساختن خانه های ییالقی به پیروی از روم باستان تغی

.موضع دادند
رویج مجسمه سازی، به گونه ای که پیکرتراشی از جنبه تبلیغ دینی و ت

 زدایی  مفاهیم دینی و کلیسایی خارج شد و از شخصیت های دینی، اسطوره
ا و نمود و در این دوره به جهت این که هنر بیش از آن که در خدمت کلیس
ای  چهره نمایی قدیسان باشد؛ برای اسطوره زدایی و تقدس زدایی از چهره ه

قدیسان است؛ از این رو، مجمسه های این دوران از هاله قدسی و چهره  
ی  الهی برخوردار نیستند و برعکس مجسمه سازان می کوشند تا چهره ها

قدیسان را واقع نمایانه، زمینی و دنیوی نمایش دهند

4۱4معماری جهان ص

م۱۴۶۶_۱38۶:دوناتلو
دوناتو دی نیکولودی بتوباردی(donato di niccolo di betto bardi)
عالقه  او به نمایش یک پیکره واحد انسانی بیش از نمایش پیکره های متعدد

داشت، 
ه به ل هایی کیاو مهارت بسیار در کشیدن تصویر گویا از چهره انسان در تمث

ایان  نحوی بسیار موثر شخصیت مدلهای او را به بیننده منتقل می سازد نم
اما بعضی از آثارش جنبه  . وی بیشتر کارهایش رئالیستی است. است

.دارد( هر چیزی که از حالت طبیعی خارج شود)اکسپرسیونیستی
وما پیغمبر برجسته ترین پیکره از آن میان به پیکره پیغمبری تعلق دارد که عم

ر اصیل این پیکره ،قدرت شخصیت پردازی دوناتلو را د.کله کدو نامیده میشود
ترین شکلش نشان می دهد

 378هنر در گذر زمان ص

آثار دوناتلو

دوپیغمبر کله ک،چوب۱4۵۵-۱4۵4مریم مجدلیه،

ینپیکر تراشی در رنسانس آغاز

۱4۵2:لورنستو گیبرتی-
سده پانزدهم۱42۵

ک کارش را با سبک گوتیگیبرتی
دی آغاز کرد و با استفاده ازپیکره بن
لطیف و چین های لطیف ،زبان

جدیدی برا ی مجسمه سازی بوجود 
آورداو مشکالت مجسمه سازی را با 

استفاده از روشهای تصویری 
ندی و پرسپکتیو، آناتومی ، ترکیب ب

میکل آنژ می . حرکت حل می کرد 
این در ها سزاوار آن هستند : گفت 

دنامیده شون"دروازه های بهشت"که 

382هنر در گذر زمان ص
۱42۵-۱4۵2کلیسای فلورانس(دروازه بهشت)درهای شرقی

م۱۵۰۰-۱۴۰۰:معماری رنسانس میانی  

  در این دوره تحول بزرگی در معماری رنسانس به وجود آمد ومعماران بزرگی
چون برونلسکی سهم بسزایی در این دوره داشتند

  ازبناهایی که توسط این معمار ساخته شده میتوان به کلیسای
فلورانس،بیمارستان کودکان سر راهی اشاره کرد

در این مقطع زمانی قوس های هاللی ونیم دایره،وستون های رومی را داراست

ردیددر این دوره طرح بناها بر اساس تقارن مرکزی نسبت به یک مرکز مرسوم گ

۱4۱9-۱424-فلورانس-بیمارستان کودکان سر راهی

4۱۵معماری جهان ص
384هنر در گذر زمان
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رانسگنبد کلیسای فلو
 ت در یک  که یک اثر معماری گوتیک اس( سان پیترو)این گنبد بر روی کلیسای فلورانس

مسابقه معماری توسط فیلیپو برونلسکی طراحی وساخته شده
 یزدار او مرکز گنبد را باال برد و آن رابه گرد یک مقطع ت.متر پهنا دارد42فضای زیر این گنبد

به گرد طراحی کرد و برای به حداقل رساندن وزن ساختمان،یک گنبد دو پوسته نسبتا نازک
تویزه آن در بیرون قابل رویت هستند،طراحی کرد8گانه آن که 24تویزه های 

دوره >یهشایان ذکر است که این معمار در ایجاد این گنبد تحت تاثیر معماری گنبد سلطان
قرار گرفته است<ایلخانی

زنجان_گنبد سلطانیه

423معماری جهان ص

سگنبد کلیسای فلوران

فیلیپو برونلسکی_نمازخانه پاتسی

کروچه،فلورانسسانتاکلیسای۱44۰بناپاتسی،آغازبرونلسکی،نمازخانهفیلیپو

انهنقاشی در رنسانس می
ندانهنرم.بودداستانیککردنبازگورنسانسدورهدرنقاشیازاصلیهدف

.استروانیاذهنعالمبهبخشیدنتجسمعلمنقاشی،کهبودندباوراینبر
هکگونههمان.بودقواعدازایمجموعهشناختمستلزمشعر،همانندنقاشی

بههچگونکهآموختمیبایدگرفت،میفراراخوانیشعرروشبایدفردیک
.بنگردنقاشییک

ام در اینجا هدف از نقاشی هر شخصیتی، مانند نقاشی شخصیتهای تام ش
باشدواپسین اثر لئوناردو،انتقال حالتی است که بازتابی از اعتقادات وی می

 نقاشی مدرسه آتن اثر رافائل سانتسیو(Rafael Santsyv()۱483-۱۵2۰  )
یکی از اثار این دوره است

428و3۵9صزمانگذردرهنر

هرنسانس میان

استانتساال . ۱۵۱۱-۱۵۰9رافائل سانتسیو،مدرسه ی آتن، نقاشی دیواری،
Astantsala)سینیاتورا Synyatvra)کاخ واتیکان، رم ،.

م ۱۶۰۰-۱۵۰۰:معماری رنسانس پیشرفته  

فته نام رنسانس وارد مرحله تکامل یافته ای شد که رنسانس پیشر۱۶با آغاز قرن
یافت

  این دوره از رنسانس در حقیقت نقطه عطفی در تاریخ اروپا بوده است
و را به هنرمندان این دوره عالقه زیادی به انسان گرایی داشتند و انسان و بدن ا
عنوان شاخص و سنبل برای کارهای هنری خود میدانستند و از آن الگو 

میگرفتند

  هنر معماری این دوره از رنسانس افرادی چون
مال رساندمیکالنژ،بوناروتی،پاالدیو،داوینچی،سانتی،برامانته ،مازاتچو به اوج ک

4۱۵معماری جهان ص
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سده شانزدهم۱۴7۵-۱۵۶۴:میکل آنژ

بونارتیمیکالنجلو)میکالنژ-Michaelangelo Bonarta)
هایآرمانازتجسمیهنریشزندگیکهاستاینآنژمیکلفردیصفات

استرنسانسدوره
مجسمهوا.کردمیترسیمقدرتمندبسیارعضالتباراانسانهاآثارشکلیهدر

راخودمعنویروحیهوعواطفآثارشاولیندراو.بودرنسانساوجدر،سازی
وپیترسنتکلیسایدر"مقدسمریم"پیکره.کردبازگوکالسیکقالبدر

برتامل(استشدهبدلبشرجسمانیکمالازنمادیبهداود)"داود"تندیس
هستنداوآثارترینانگیز

میکالنژ با ژرف نگری مطمئنی در ماهیت سنگ و شناخت آن، و اطمینان
ه  مغرورانه ای که در آن سنین نوجوانی به قدرت خویش در ادراک مثال یا چهر

ه مایه  ی آن سنگ داشت، با تراشیدن پیکره ی داوود که امروز نیز چون گذشت
.ی حیرت آدمی است، بر شهرت جهانگیر خود افزود

 43۰هنر در گذر زمان ص

میکالنژ_تندیس داوود

رهنه بدون تردید، میکالنژ پیکره ی ب
-ی کالسیک را در نظر داشته است
تندیس های روزگار باستان که در 
یه همه جا یافت می شدند به علت شب

سازی ماهرانه و مو به موی بدن انسان
توسط سازندگان آنها،شدیداً مورد 
ر ستایش میکالنژ و همعصرانش قرا

.می گرفتند

 43۱هنر در گذر زمان، صفحه ی

۱۵۰4_۱۵۰۱میکالنژ،داوود،

میکل آنژ
  مجسمه هایی که درمورد سوگواری مریم بر جسد حضرت مسیح ساخته می

.  دهدشوند بنا بر سنت رایج، جسد مسیح را بر دامان یا در آغوش مریم نشان می
کرده  صحنه ای شکوهمند را خلقج در اینجا میکل آنژ با وجود پیروی از سنت رای

است که همه جزئیات یک صحنه واقعی را در بر دارد، اما برای رعایت تزکیب
ر مقابل مثلثی و حس جاودانه مادر و فرزندی، اندام مسیح را با تناسبی کوچکتر د

.مریم مقدس ساخته است

 43۰هنر در گذر زمان ص

نژآثار میکال

-۱۵۰8میکالنژ، سقف نماز خانه ی سیستین،
۱۵۱2

،سان ۱۵۱۵_۱۵۱3میکالنژ،موسی،
پیترو در وینکولی،رم

آلبرتی
نام  لوونه باتیستا آلبرتی به ندرت از معماری به عنوان عالقه ی اصلی اش

ا او تقریبا در آخرین سالهای عمرش به این حرفه روی آورد ،ولی امروزه م.برد
.اورا اصال یک معمار میشناسیم

در  سبک آلبرتی بازتابی از کاربست اندیشمندانه ی عناصر کالسیک
.ساختمان های معاصر او است

ریکاردی آغاز شد_قصر روچالی وی در فلورانس،دوسال بعد ازکاخ مدیچی
ولی زودتر به پایان رسید

398هنر در گذر زمان

یآثار آلبرت

م.ب۱4۵۱-۱4۶۶قصر روچالی،فلورانس،م.ب۱4۵۶آلبرتی،نمای کلیسای سانتاماریا نووال،
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۱۴۴۴-۱۵۱۴:برامانته

دوناتو برامانت(donato di pascuccio dantonio)
استفاده در میان هنرمندان رنسانس اولین کسی بود که از سبک کالسیک یونان

. رد این سبک بر ساختار و حجم هر یک از قسمتهای ساختمان تاکید می ک. کرد 
بنایی را ساخت که بعدها به عنوان الگوی کامل معماری  ۱499او در سال

پیه تو کالسیک وگنبد دار برای رنسانس ودوره های بعد شناخته شد این بنا تم
طرس این ساختمان برای مشخص کردن محل به صلیب کشیدن پ.نامیده می شود

حواری طراحی شده است
انتین توسط تهیه نقشه کلیسای سلن پیتروی جدید به جای باسیلیکای کنست

به او واگذارشد۱۵۰۵درسال۱۱پاپ یولیوس
این ساختمان شدیدا صدمه دیده بود

 422هنر در گذر زمان ص

تهمهمترین آثار برامان

۱۵۰8کلیسای سانتاماریا دال کنسوال تسیونه،تودی، ،کلیسای سان پیترو در مورنتو،رم۱۵۰3_۱۵۰2تمپیه تو،

وپاالدیانتهتمپیه تو اثر برام
پاالدیو(Andria Paladio)
۱۵۰8)رو معمار رنسانس که بیشترین تأثیرگذاری بر معماری اروپایی داشت آندره دیپیت-

براساس )بود که بوسیله تریسینو شاعر اومانیست، طراح و محقق با لقب پاالدیو ( ۱۵8۰
ر تعادل و  پاالدیو عناصری از تأکید رنسانس اولیه ب. نامگذاری شد( الهه یونانی پاالس آتن

تقارن هندسی را با زبان معماری صاحب سبک ترکیب کرد معماری که او پدید آورد 
تبدیل به زبان غالب معماری در تمامی قرنهای هفدهم و هیجدهم شد

،۱۵۶۵آندرئا پاالدیو، کلیسای سان جورجو ماجوره، ونیز
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۱۴۵۲-۱۵۱9:داوینچینقشه،برش ونمایی از ویالی روتوندا،پاالدیو

معروفترین هنرمند در اوج رنسانس.
رگز او نه فقط یک نقاش و مجسمه ساز بزرگ بلکه معمار نابغه ای نیز بود، هر چند ه

به عقیده .او کار را از جایی آغاز کرد که آلبرتی به پایان رسانده بود. ساختمانی بنا نکرد
ا یک اثر او عمر موسیقی هنگامی به پایان می رسد که طنین آخرین صوت فرونشیند، ام

.نقاشی همواره میتوان دید
ره اوبرای بیان حاالت رمزآمیزازرنگ های تی. پراحساس ترین نقاشی آن شام آخراست

.می جستبهره
 مسیح و دوازده حواریش در اتاقی ساده و جادار، پشت میزی دراز زات سطح تصویر

ن در صحنه ی فوق العاده نمایشی این نقاشی،با گنجاندن گروه حواریو. نشسته اند
.محیطی عبوس و آرام، تاکید بیشتری یافته است

بیان نقاشی دیواری شام واپسین آمیزه ای از تکامل هنری سده ی پانزدهم و نخستین
سبک رنسانس پیشرفته  در ایتالیای اوائل سده ی شانزدهم هستند
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داوینچی-شام  آخر

لئوناردو داوینچی،شام واپسین،نقاشی دیواری،حدود
.یالنکلیسای سانتا ماریا دله گرانسیسه،م.۱498-۱49۵

ویژگی های هنری رنسانس پیشرفته
 محوریت چهره های مذهبی، قدیسان و انبیا در مجسمه ها و نقاشی ها، نگاه

اه چاپ  آرمان گرایانه و الهی به تصاویر به جای واقعیت گرایی محض، اختراع دستگ
و ایجاد تحول در صنعت چاپ، کند و کاری بر روی چوب و فلز، ساخته شدن 

مجسمه ها به صورت تنومند و در قطعات بزرگ، جایگزینی موضوعات و 
به سوژه های مذهبی و دینی به جای موضوعات عادی و طبیعی و بازگشت واقعی

.هنر کالسیک یونان و روم به همراه گرایش انسان گرایانه و اومانیستی
ی  هنر مند رنسانس ساحری است که طبیعت مادی را می شناسد و به آن عملم

ا یا کند در واقع در دوره رنسانس تطبیق معماری با انسان و طبیعت، به اتک
ه های بهوسیله دانش ریاضی و تعبیر هایش دوباره مطرح می شود و تمام خصیص

ضای که یک مبحثزنده را به تدریج دارا شد تا جایی که تناسبات و اندازه ها ف
معماری تابع یکهارمونی کیهانی شدند
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فتهآثار برجسته رنسانس پیشر

اثر نقشه و جزییات میدان کاپیتول
میکالنژ

میدان کاپیتول اثر میکالنژ

4۱7.معماری جهان ص

م۱337-۱۲۶۶:جوتو

جوتو( جوتودی بوندونه_Harness Bundun)(۱2۶7-۱337)زاده ی فلورانس

تاده بود جوتو به هنر نقاشی که در ایتالیا به دلیل کشمکشهای متعدد به راه زوال اف
پس شایسته است که او را. او همواره از طبیعت اقتباس می کرد. روح تازه دمید

.شاگرد طبیعت بخوانیم
رب کرداو بود که پرسپکتیو را وارد نقاشی غ. ی را پدر هنر تصویری غرب میدانندو
نقاش، معمار، سبک نقاشی گوتیک و بیزانسی

 3۶۱هنر در گذر زمان ص

آثار جوتو

(۱3۰۶-۱3۰۵)مریم نشسته بر سریر،جوتو،
جوتو،مرگ قدیس 

هم،کلیسای سانتا کروچ.ب۱32۰فرانسیس،

م۱۴۲8-۱۴۰۱:مازاتچو

کاسائی(سیمونه)تومازو دی سر جووانی دی مونه(masaccio)
نار جوانترین هنرمند از میان سه نوآور بزرگ نخستین سالهای سده نوزدهم،در ک

دوناتلو و برونلسکی،مازاتچو بود
ین المللی برای درک ماهیت شگفت انگیز نوآوریهای او باید یکبار دیگر به سبک ب

سبک مسلط ۱4۰۰در نقاشی بنگریم ومتذکر شویم که سبک مزبور در حدود سال
یاط بود و در کنار سبک بزرگ وباشکوه مازاتچو و پیروانش تا سده پانزدهم به ح

خویش ادامه داد
رهای مازاتچو خلف هنری جوتو است،زیرا سبک پر عظمت وی را با استفاده از تدبی

از نقاشان نمایشی بسیار،دستخوش تحولی چنان انقالبی می کند که چندین نسل
.دوره رنسانس،مطالعه و تکمیل آن را دنبال می کنند

ها را درک او با نوآوریهای معاصران بزرگش دوناتلو و برونلسکی آشنا بود و کامال آن
می کرد و امکانات تازه ای در عرصه ی شکل و مضمون بر هنر نقاشی افزود
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آثار مازاتچو

رانده شدن آدم و حوا از بهشت،مازاتچو
مازاتچو،تثلیت مقدس با مریم عذرا و قدیس

سکلیسای سانتاماریانووال،فلوران.۱428یوحنا،

۱۵۲۰-۱۴83:رافائل سانتسیو

 نمونه وارترین هنرمند دوره رنسانس پیشرفته است

ود در کارهایش بیشتر فضا سازی برایش مهم باستاد به کار گیری رنگها ی روشن
.او بعد ها معلم و الگوی بسیاری از هنرمندان قرار گرفت. 

 به پرده  راکه از لحاظ ترکیب بندیش تشابه بسیاریازدواج حضرت مریم تابلوی
میانی نقاشی دیواریش در نمازخانه سیستیندارد،نقاشی کرده بود

  42۶هنر در گذر زمان

رافائل سانتسیو

-۱۵۰9مدرسه ی آتن، نقاشی دیواری،
یکان، استانتساال سینیاتورا،کاخ وات. ۱۵۱۱

.رم

،نگارخانه بررا،میالن۱۵۰4ازدواج حضرت مریم،

معماری صاحب سبک

همچون نقاشی و مجسمه سازی، عالقه به معماری و طراحی آن منجر به نوعی
ا و از معماری شد که در آن اصول و روشهای طراحی تبدیل به زبان غالب بناه

بک معماری صاحب سبک، که به نحو نزدیکی با هنر صاحب س. ساختمانها شد
ه  معاصر بود، به خصوص از طریق ناهمخوانی و پریشانی دیداری توجه را ب

ر  اولین استاد شیوه صاحب سبک د. طراحی هر کدام از عناصر جلب می کند
یز و معماری، میشل آنجلو بوناروتی بود که معماریش با ابزارهای اغتشاش آم

ا به جای  به عنوان نمونه در کتابخانه لونتین او ستونها ر. متضاد پر شده است
این که در محل خود و در برابر دیوار ها قرار دهد در داخل تورفتگیهایی از 

دامه پیدا  این ستونها چنان که باید این گونه باشد تا کف ا. دیوارها تعبیه کرد
نمی کنند، بلکه چندین پا باالتر از کف متوقف می شوند
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مسن پیتر،رو

۵۱شناسایی سبک معماری ص 

سبک پنجره ها در رنسانس
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