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  چکیده
خواستگاه مربوط به خود  زيادی به وجود آمده که هر کدام دارای شهرسازی و برپايی شهر، سبك هایمعماری، در زمینه 

مان خويش هر مكتبی بنابر مقتضیات زمان خود برگرفته از شرايط و ويژگی های اجتماعی و اقتصادی جامعه زمی باشد.

رنسانس با انديشه  دوره هنگی ملتها به شمار می رفته است.اعتالی فر شهرسازی نماد و نشانه اقع معماری ودر و.می باشد

تجديد حیات، تفكرات و ارزشها و همچنین عالقه به هنر کالسیك و الهام بخش در صور مختلف شیوه معماری و 

اومانیستی و نظم هندسی و فضايی، بر مكتب رنسانس با تكیه بر فرهنگ سازی در حال رشد و شكل گیری بود.شهر

در اين میان انديشه ی آرمانشهر گرايی که از ازل همواره ذهن آدمی را به خود .جريان شهرسازی زمان خود اثر گذاشتند

  مشغول کرده است، بیش از هرچیز ذهن متفكران اين دوره را درگیر خود ساخته است.

  ، آرمانشهرمرنسانس، شهرسازی، اومانیس کلیدی: های واژه

 

 مقدمه
زندگی شهری در ايتالیا ويرانی ناشی از دوران تاريكی را همچنان با خود داشت و بعضی از دولت شهرها در قرون وسطی به 

ی گوتیك  ظرافت شكنندهشدند.های زمیندار تبديل  وار به شاهان و دوك های خودگردان و آزاد از اطاعت رعیت جمهوری

وقتی هنر تحت  13گرايی انقالبی را در قرن  ی مرکزی جايگاهی نیافت و برخورد با هنر نوعی واقعپیشرفته هرگز در ايتالیا

های  به رهايی از دست نوشته نجرم 14به ادبیات روم قديم در قرن  ی سمبل و قراردادها بود، موجب شد عالقه سیطره

ی غیر دينی را آشتی داد. نخستین موطن  ت و انديشهای جديد، يعنی انسان گرايی، مسیحی های رهبانی شود و فلسفه کتابخانه

اش حامیان پرشور آن بودند.انقالب هنری بزرگ، معروف  های برجسته شهر فلورانس بود جايی که خانواده –انسان گرايی دولت 

ان و با طرد هنرمندان عصر رنسانس با خود آگاهی الهام گرفته از روم باستمد.آ صلخیز پديدبه رنسانس، از اين سرزمین حا

ی روم را مطالعه کردند تا بناهايی خلق  های فراموش شده معماران ويرانهها دگرگون کردند. گوتیك جامعه را با انفجار نوآوری

 آورد، تأمین کنند. ای را که از فئودالیزم قرون وسطی سر بیرون می های جامعهکنند که نیاز

حیای هوشیارانه سنت های ادبی و هنری روم و يونان باستان می باشد که رنسانس به معنای تولد دوباره يا ابه اين ترتیب 

در زبانهای اروپائی رواج عمومی يافته و به دوره ای اطالق می شود که اروپای مسیحیت دوران تاريك قرون وسطا را پشت سر 

زمینه های سیاسی، علمی، در واقع رنسانس نهضتی است که تحوالت و تغییراتی در گذاشته و علیه آن قیام کرده است.

اکتشافی، اجتماعی، دينی، ادبی و هنری و از همه مهمتر در جهت آزاد انديشی، انسان مداری و اهمیت فردی در اروپای اواخر 

قرون وسطی بوجود آورد که حائز اهمیت بسیار است.در مورد علل رنسانس، نظرات بسیاری داده شده است، اما اساسی ترين 

قبول بیشتر دانشمندان قرار دارد اين است که رنسانس هنگامی آغاز شد که مردم به اين نتیجه رسیدند که مطلبی که مورد 

 .نحوه زندگی قرون وسطايی به پايان رسیده است
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 رنسانستاریخچه 
تعیین تاريخی دقیق برای نهضت رنسانس با آن همه تحوالت و تغییرات که در زمینه های سیاسی، علمی، اکتشافی، 

تماعی، دينی، ادبی هنری، و از همه مهمتر در جهت آزاد انديشی و انسانگرايی و اهمیت فردی در اروپای اواخر سده های اج

 میانه پديد آمد کاری قابل تأمل و بحث انگیز است.

يش و رنسانس را بايد نهضت استقالل طلبی فرهنگی شهروندان در مقابل فئودالیسم دانست.رنسانس در لغت به معنای نوزا

يا نوزايی و تجديد حیات است.برخی اعتقاد دارند که نوزايی همان زاده شدن مجدد فرهنگ يونان قديم است، ولی در واقع 

منظور، تجديد حیات فرهنگ شهری است.تفكر عصر رنسانس در حقیقت بازتاب نیازهای جامعه عصر خويش بود.به بیانی ديگر 

ت شهر و شهرنشینی روز به روز فزونی يافته، شهر مرکز قدرت علمی، صنعتی، رنسانس بازتاب شرايطی بود که در آن قدر

جامعه ای شده بود که هنوز ارزش ها و هنجارهای روستايی و زمین داری حاکم بوده، کلیسای کاتولیك و فئودال ها ، تجاری

در زمانی آغاز شد که شهروند شهر حفظ نمايند.جنبش رنسانس سعی داشتند تا سلطه ی فكری و سیاسی خود را بر جامعه و 

  اروپايی به اعتماد به نفس الزم در عرصه ی راه و رسم خود در مقابل فئودالیته و راه و رسم اروپايی رسیده بود.

میالدی،  16تا  14رنسانس، در مسیر طبیعی زندگی و تفكرات و هنر انديشه حاکم بر اروپای قرن تحول شگرف و عظیم 

داشت نه به صورت ناگهانی و با تابش نور باز افروخته دوران کالسیك باستان بر تاريكی سده های  که ريشه در مذهب و سنن

بلكه ريشه بخشهای اعظم آن در سده های میانه و بیش از آن وجود داشت.با تأثیر از عوامل فوق الذکر تغییر و تحوالت  ،میانه

 .در نگرش انسان پديدار گرديد

 

  ری و اعتقادیفک -سیاسی -شرایط اجتماعی

 
 فکری و اعتقادی دوره رنسانس -سیاسی -شرایط اجتماعی: 1جدول 

 اعتقادی -فکری  سیاسی اجتماعی
حكمفرما بوده است، ولی در اين دوران حكومتهای پادشاهی 

در واقع اين حكومت را فئودالها و اسقف ها انتخاب کرده 

پرداخته  بودند.سرف ها )کشاورزان وابسته( بهره های مالكانه را

 و بیگاری های مورد انتظار فئودال ها را تأمین می کردند.

شهرها به عنوان جوامع مستقل و نیمه مستقل روز به روز به 

قدرت اقتصادی خود می افزودند.هرچند تا اواخر قرن پانزدهم 

 30درصد جمعیت اروپايیان در شهرهای بیش از  5/2فقط 

یه هلند و ايتالیای هزار نفر زندگی می کردند، ولی دو ناح

درصد رسیده بودند و دارای  10شمالی پیش از آن به سطح 

يك زندگی شهری با نیروی چشمگیر بودند.اين بازتاب تسلط 

 آنان بر تجارت و صنعت بود.

 

 

تا قرن پانزدهم فقط پرتغال، انگلستان و فرانسه دارای موجوديت 

ولت سیاسی تثبیت شده ای بودند.آلمان فقط در ظاهر يك د

مرکزی داشت.ايتالیا تكه پاره مانده بود.اسپانیا نیز هنوز ظاهر قرون 

عنوان قدرتمندترين فرانسه به وسطايی خود را حفظ کرده بود.

در انگلستان نیز قدرت حكومت .دچار ضعف بود دولت اروپايی،

فئودال به حداقل خود رسیده بود.شاه می بايست به خرج خود 

ا درآمد حاصل از امالك خود و عوارض حكومت کند.يعنی کشور را ب

فئودالها به دولت مرکزی مالیات نمی گمرکی اداره کند. 

پرداختند.دولت پرتغال نیز که عايدی اش به اندازه انگلستان 

بود.همان اندازه درآمد داشت که شهری مانند میالن يا فلورانس از 

راه تجارت و صنعت کسب می کرد.در اين شرايط شهرها، هرچند 

کوچك روز به روز به خودمختاری و استقالل خود می افزودند و با 

ايجاد اتحاديه هايی تجاری چون اتحاديه هانزا قدرت بیشتری می 

 يافتند.

يكی از علل شكل گیری رنسانس، شرايط شكل گرفته در قرون 

وسطايی بود.هرچند رنسانس در ظاهر عكس العملی در مقابل 

ف ديگر جوابگويی به نیازها و رفع شرايط فئودالی بود ولی از طر

کمبودهايی بود که در اين قرون برای شهروند اروپايی به وجود 

قرون وسطی عصر حاکمیت کلیسا بر جوامع اروپايی .آمده بود

ن مسیحی در قرون وسطی بر همه چیز مقدم بود.در ابود.ايم

حقیقت در اين دوران همه چیز با خدا ارزش پیدا می کرد.بر اين 

پاپ نماينده خدا تلقی می شد و در جايی که نماينده خدا  اساس

وجود داشته باشد هیچ شخصی اجازه حكومت بر مردم را 

 ندارد.در قرون وسطی زبان علمی و رسمی زبان التین بود.
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 در معماری و شهرسازی دوره های رنسانس

 
 تقسیم بندی دوره های مختلف رنسانس: 2جدول 

 م( 1500-1600رنسانس پیشرفته ) م( 1400-1500رنسانس میانه ) م( 1200-1400رنسانس آغازین )
مرکز اصلی آن فلورانس، میالن و ونیز بوده  و از فلورانس آغاز

 است.

هنرمندان ايتالیايی تحت تأثیر هنر روم باستان و يونان بودند 

و سعی کردند با ترکیب و تلفیق اين هنر با مسائل روزمره و 

 ی جديد در هنر بوجود آوردند.هنر موجود تحول

در زمینه پیكرتراشی و نقاشی رشد قابل مالحظه ای 

پیكره ها در اين دوره فقط برای تعريف ساختمان نبوده )يافت.

و به جای قرارگیری صرف در سردرها و سرستون ها، به داخل 

ساختمان ها راه يافته و ظرافت و دقت بیشتری برای ساخت 

 (آنها بكار برده می شد.

تاق رومی، گنبدسازی و ستون بندی به سبك يونانی ها در 

اين دوران رواج پیدا کرد.با اين تفاوت که يكی از اصول 

معماری رنسانس پیروی از اصول کالسیك )روم و يونان( و نه 

 تقلید صرف از آنها بود.

 م پديدار شد. 1500تا  1400بین سالهای  به مرکزيت شهر رم در

انی نظیر فیلیپو برونلسكی، دوناتلو و میلكوتسو در در ايتالیا هنرمند

 پديد آوردن اين دوران نقش موثری ايفا کردند.

برونلسكی با روی آوردن به هنر روم و اقتباس از ساختمان های 

صدر مسیحیت و يونان و روم باستان، دست به احیای هنر معماری 

مقطع قوس  در اين)زد و معماری را با نبوغ و نوآفرينی احیاء کرد.

 (های هاللی نیم دايره و ستون های رومی احیا گرديدند.

طرح بناها بر اساس تقارن مرکزی يعنی متقارن بودن تمام اجزای 

بنا نسبت به يك مرکز موسوم گرديد و بعضی از بناها از پانتئون 

 روم اقتباس شدند.

 استفاده از عناصر افقی نظیر طره يا هره چینی و سنتوری و استفاده

 از طاق نماها از خصوصیات بارز معماری اين دوران است.

بناهای اين دوره : کلیسای فلورانس، بیمارستان کودکان سر راهی و 

 نمازخانه پاتسی است که همگی اثر برونلسكی هستند.

تحوالت رنسانس از اين پس در رم دنبال می شد.شهر رم از 

رانس جانشنین فلو 1527تا غارت آن در سال  1495حدود 

شد.در اين دوران پاپها قدرتی تازه به کلیسا داده و رم را به 

عنوان پايتخت انتخاب کرده بودند.آنها کاخ های باشكوه خود را با 

آثار هنری بزرگ آراسته و هنرمندان را از سراسر ايتالیا برای 

 ساخت آثار هنری به رم دعوت می کردند.

فت داشت تشويق می هر انسانی که توانايی پیشردر اين دوران 

 شدو ارتقاء می يافت.

هنرمندان اين دوره عالقه زيادی به انسان گرايی داشتند و انسان 

و بدن او را به عنوان شاخص و سمبل برای کارهای هنری خود 

 می دانستند و از آن الگو می گرفتند.

انسان گرايی و الگو پرستی در هنر میكالنژ به اوج کمال خود 

 رسید.

ز اين در دوره های رومانسك و گوتیك، به انسان به تا پیش ا

 ديده حقارت نگريسته می شد.

 شهرسازی دوره رنسانس
رنسانس در فلورانس آغاز شد جايیكه به گفته نیكالس پوزنز يك موقعیت خاص اجتماعی با وضعیت طبیعی کشور و مردم 

، به عمل و نه دنیوی توجه داشتند و نه به ايده آلهای معنوی نها به ايده آل های"آو رسومات خاص تاريخی آن تطابق يافته بود.

.يكی از علل اصلی گسترش رنسانس توسعه صنعت چاپ بود که بدنبال نامعلوم و مبهم "به بديهیات و نه به موهوماتانديشه، 

و شهرسازی نیز تحت جان گوتنبرگ از آن برای چاپ کتابی در ماينز استفاده نمود.معماری  1450آن در هلند در حدود سال 

  ويترويوس.تأثیر دو عامل مهم، يكی کشف نوشته ها و آثار 

 1350تا  1220های  در فرانسه بین سال.ت و جمعیت شهرهای اروپايی همراه بودرنسانس همزمان با رشد سريع وسع

احداث  شهر جديد 2500میالدی،تنها در آلمان  1400تا  1000های  سال ساخته شد.در فاصله  شهر جديدمیالدی، سیصد 

افزايش يافت.هرچند که وسعت آن نفر در قرن هفدهم  225000به  1530نفر در سال  50000جمعیت شهر لندن از  .گرديد

 1370نفر در دهه  17000برای مدتی در همین حد محدود ماند.رم که بارزترين تغییرات در آن به چشم می خورد از جمعیت 

 .رسید که اين جمعیت احتماال تنها يك دهم جمعیت نخستین شهر بوده است 1650نفر در سال  124000به 

 بديع صورتی  پرداختن به تزئینات و اجزاء خاص بنا بههد باستان مورد توجه قرار گرفت.ع، نظم کالسیك رنسانس  در دوره

های روم  بندی  ها خیابان ترين آن های وسیعی احداث گرديد که مشهور خیابان در دل شهر قرون وسطی رايج شد. تر دوباره 

های قرون وسطی  در دل بافت متراکم شهر  هايی همچنین میدانمیالدی است. 16جم در اواخر قرن توسط پاپ سیكستوس پن

 های نو به جای آن ها بود. د فضاها و ايجا ها به منزله زدودن فرسودگی ايند.ايجاد ش

شهر ين قرار داشت.شد و کلیسای جامع در مرکز شهر به طور نماد دفاعی احاطه می با ديوارهای  شهر در قرون وسطی 

 حاشیه در  آموزشی مراکز و ها بیمارستان مجلل،  های خانه ،کلیسابرخوردار بود: ای  هنوع فوق العادرنسانس از ت  مطلوب دوره

 ايتالیا، در کريمونا و پیاچترا از کوچكی بخش مورد در جز به البته.گرفت می  قرار هم کنار رديف  به ها میدان و عريض های خیابان

http://www.shahrsazionline.com/1733/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%DA%BE%D8%B1%DA%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://www.shahrsazionline.com/1733/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%DA%BE%D8%B1%DA%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84/
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، ور کامل ساخته نشدند اما معمارانانی رنسانس هرگز به طاگر چه شهرهای آرمخارجی پیدا نكرد. وجود هرگز شهر نوع اين

 .آل رنسانس بنا کردند دد طبق ايدهمتع های  ساختمان

 شهر رنسانسی الگوی 

 موجود بود. زسازی و گسترش شهرهای در طول رنسانس عمده فعالیت ساخت و ساز در با

 اصل حاکم بر اين ساخت و سازها عبارت بود از : سه

 و مستقیم با ديدها و مناظر شهری خیابانهای پهن .1

 شهر کالسیك شطرنجی   الگوی .2

 سكونی م های  بلكه به عنوان میدان بازارها نه به عنوان عنصر يادمانی يا محل  استفاده فراوان از میدان .3

 مستقیم  خیابان اصلی

های  تداد مستقیم جادهما وداد  می ها دسترسی  ساختمان ، که در عین آن که به اصلی مستقیم به شكل جاده  اصلی  خیابان

، مفهوم عالوه بر تأثیر بر عملكرد خیابان.رنسانس تردد ارابه در شهر بود به خصوص  تردد  ، عملكرد اصلی آن تسهیلمنطقه بود 

 .ن يك تمامیت معماری را مطرح ساختبان به عنواخیا

 شبکه شطرنجی 

 :است س اروپا سه کاربرد مهم داشتهرنسان ره دو در شهری فرم کننده تنظیم ترين قديمیشبكه شطرنجی  

 است  شده  موجود اضافه می هرهای اساس و پايه مناطق مسكونی که به ش .1

 اساس طرح تعدادی نوشهر  .2

 برای طرح کلی ساير نوشهرها  صلی ابان ايك شبكه خی به همراه  .3

بسته به ندرت در مناطق  های اصلی و فضاهای  خاص خود برخالف عناصر خیابان  به علت وسعت مكانی  شبكه شطرنجی

ال  ، با ايدهمین.شبكه شطرنجی عالوه بر کارايی و ايجاد قطعات برابر در تقسیم زشوند شده شهرهای رنسانس ديده می بازسازی 

 .ت و کسل کننده بودمنظر شهری حاصل در اکثر موارد يكنواخ هرچند که.تطابق داشتانس رنس

که شبكه شطرنجی را به وجود می آورد خبری نبود. اين  های پهن و مستقیم و معابر موازی در تمام قرون وسطی از خیابان

کم زياد  دار را، که کم و رفت و آمد وسايل چرخند داد های پر شمار به شهر شكوه می مستقیم و میدان  های ها و کوچه خیابان

 .کرد می  ، آسان شدند می

 بسته  فضاهای 

و  بازار، مسكونی های  های عمومی و يا مذهبی، ساختمان ثیر سه نوع اصلی ساختمان بودند:ساختمانبسته تحت تأ فضاهای 

 ساير ابنیه تجاری.

http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
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بايد هندسی   رون وسطیباريك و ارگانیك ق های  خیابانگرديد. اعمال اين اصول ممكن می  بواسطه قدرت مطلق شاه بود که

بود که بر شناسی ن زيبايیتنها نظم و دند.بافت قديمشان بريده ش های جديد با نقاطه عطف از دل هزار توی  خیابانشدند. می 

. کرد می  ها طلب  خیابان يژه برای، استانداردهای جديدی را بودار ده عمومی از وسايل نقلیه چرخ، استفاگذاشت شهر اثر می  شكل

میانه  های  ، پس از سدهمهم شهر های  ها نشانه خیابانبه شهر داشتند. شكل دهی  در ری مالحظات نظامی نیز نقش موث

 .ند که نشانه حاکمیت و اقتدار بودرسید يك کاخ يا ساختمان بزرگ می  محور خود به ها در انتهای  ابانخیبودند.

 شهری رنسانس فضاهای 

در عالم هنر، شكل گرفت.  ر اساس اصول اقلیدسی، مجدداً مفهوم فضا بی رنسانس خر قرون وسطی و در دورهدر اوا

، شیوه پرسپكتیو بر مبنای فضای اقلیدسی با کاربرد "جیوردانو برونو". را در تحول مفهوم فضا ايفا کرد  نقش مهمی "جیوتو"

به عنوان تابعی از پرسپكتیو خطی  بعدی  ، فضای سه رنسانس با ظهور دوره .دهی و ارائه فضا ايجاد کرد   برای سازمان جديدی 

ديگر شد.پیروزی اين شكل جديد از بیان  ی قرون وسطی و حذف برخی ايمعرفی گرديد که باعث تقويت برخی از مفاهیم فض 

است و  جود آن آگاه ترتیب تمايز بین آنچه بشر از و ، باعث توجه به وجود اختالف بین جهان بصری و میدان بصری و بدينفضا

 کاشتن با و ، سكوهاها ديواره ،ها سازی چون ستون طهرنسانس فضا را به کمك عناصر محو شهرسازان دوره .بیند، شد آنچه می

ر ، تأثیرعايت تقارن و پرسپكتیو و تناسب ،سبك کالسیك  احیای عالقه به.کردند می   محدود ها بوته و درختان مختلف انواع

 داشت . خصوصی های عمومی و بر ساختمان عمیقی 

 تقسیم کرد : گروه  سه ها می توان به  ترافیكی آن شهری رنسانس را براساس عملكرد  فضاهای 

 است . بوده   های اسبی ها و ارابه شهر بوده و مورد استفاده پیاده ارتباطی اصلی  : که جزئی از شبكه  ددتر فضای    -1

ها را  بوجود آمده و عالوه بر اين فضای تفريحی الزم برای پیاده محلی  : اساساً برای تأمین دسترسی  مسکونی  فضای -2

 .است مجاز بوده  مسكونی  واحدهای ساکنین  ها ورود وسايل نقلیه تناست. نموده  می اهم نیز فر

 .است  بوده ممنوع  ها دار در آن تردد وسايل نقلیه چرخ : که  فضای پیاده -3

برای   ای به صورت زمینه در مواقع بسیاری تنها به عنوان نماد و يا برای زيبايی  ،ی رنسانس عالوه بر کاربردهای فوقفضاها

 .است رفته  ك ساختمان مهم بكار میبنای يادبود و يا به صورت صحن مقابل ي يا يك مجسمه 

ها رومی  ر اصل ، اين رواقاگر چه دشوند. هايی احاطه می يی که در دوره رنسانس ساخته شدند، با رواقها بیشتر میدان

دو طبقه، مشهور  های  اغلب با رواق هايش، ها قبل خیابان از مدت محتمل است فكر ساختن آنها را از بیزانس که  ولی  هستند

داشتند و از حالت  باز توازن و نظم بیشتری  نس نیز فضاهای .در دوران رنساايتالیا آمده باشد دوباره به  ونیزبودند از راه 

 خارج شدند .  غیررسمی قرون وسطی تا حدودی

باز اين  فضاهای است. داشته  شهری تأثیر زيادی  ها در تحول کالبدی فرم فضاهای  ، امپراطوریگیری شكل در اين دوران 

ی فضا بر انسان به خوبی  سلطه در فضاهای اين دوره کید داشتند.د و بر مرکزيت بصری تأبودن دوره نماد وحدت و پیوستگی 

، همانطور که مشهود است.کردند می  نی را در انسان ايجاد بی کوچك ، احساس خود طیمشهود است و بر خالف فضاهای قرون وس 

دان شكل گرفته در اين دوران پنج میشد. ر يا نمايش صالبت او ايجاد میبسیاری از فضاهای اين دوره برای يادبود يك امپراطو

ی  ، يا برای تأکید بر قدرت امپراطور حاکم و يا برای توسعهيا مربع بودند  د و به شكل دايرهداشتن منظمی  های هندسی  که فرم

در مواردی هم تالش آشكار برای گرفتند. می  شكل  ايش قدرت نظامی ها توسط امپراطور يا برای نم ها و صاحب شدن زمین زمین

http://www.shahrsazionline.com/5643/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
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های اين دوران  ايجاد میدانها سبب  بین آن برای حكومت استبداد و وحدت بخشی  ای  پیوند اشراف و شاهزادگان و ايجاد زمینه

دارای  های  به میدان  مسكونی های  ها را در اين دوران از میدان بطوری که عوامل سیاسی ـ نظامی عملكرد اين میدانشد. می

آن چیزی ه محل استقرار حاکمان تبديل شدند.مسكونی اطراف میدان هم ب بعدها واحدهای   که حتیاست. مجسمه تغییر داده  

 "كتوارپالس دو وي"مانند   در مواردی  های آن بوده که حتی ، مجسمهها بسیار مهم و بارز بود ر میدانکه در اين دوران د

 .است ه رفت ها به شمار می خیابان ها روشنايی  ، شبی نورانی وسط میدان مجسمه

 آرمانشهر

تواند نمايـانگر حقیقتـی دسـت نیـافتنی باشـد. از       شهر نمادی از يك واقعیت آرمانی و بدون کاستی است. همچنین می آرمان

ايـده افالطـون همـاهنگی    شهر با مفهـوم   واقع آرمان دربرند. انديشه غرب نام می گرای آرمانعنوان نخستین فیلسوف  به افالطون

دهـد.   تری همچون دولـت و قـانون اساسـی بسـط مـی      های گسترده ، افالطون سیاست را به عرصهرساله جمهوریدر کامل دارد.

عنـوان   به همـین سـبب از وی بـه   کشـد.  نی الزم است را به تصوير مـی فالطون خطوط اصلی که برای سازماندهی يك شهر آرماا

شكل دادن وتصوير جامعه بر مبنـای آرمـان اخالقـی، مفهـومی از عـدالت،        اراده آرمانشهرشود. برده میبنیانگذار اين انديشه نام 

در آرمانشهر همیشه موضوع بر سـر جسـتجوی بهتـرين    ز کفايت، کارآمدی و مسئولیت است.مفهومی از خوشبختی و مفهومی ا

تواننـد در آن شـرايط بـا     ی پیدا کنند کـه انسـانها مـی   دنیاهاست يا دست کم سعی در يافتن بهترين ها، تا تعريفی برای شرايط

و در واقع تجلـی   وضعیت روزگار خرسند ازآرمانشهر، محصول تفكر انسان ناح و آرامش و خوشبختی زندگی کنند.يكديگر در صل

سـیدن بـه سـعادت    ای از ابعاد آرمانشهر پرداخته اند، افالطون هدف را ر آرزوی نويسنده است و هر يك از متفكران نیز به گوشه

ای را در نظر دارد که هدف نهايی اجتماع در آن تعاون در اموری است کـه بـه سـعادت انسـان      دانسته و فارابی نیز مدينه فاضله

 .شود منجر می

 ضرورتها:  

 و، سالمت ل دهد و نقش قاطعی در تأمین رفاه، ايده آل ها و تجارب انسانی را شكهر مكانی است که بايد امكانات( ش 1

اما شهرهای معاصر مكان های نامناسبی برای زندگی انسان ها هستند و اين نارضايتی نیز آسايش ساکنان خود داشته باشد.

 .حیات شهرها وجود داشته است همواره در طول

ی ، ديد و منظر ( و دستابی به ارزش هار دستیابی به حداکثر آسايش محیطی) هوای مناسب، سايه، نور( انسان به منظو 2

ر ( و دستیابی به حداکثر ايمنی و حفاظت در برابفرهنگی، قومی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی، تاريخی و زيبايی)هويتی

 هبا همتصرف در محیط خود پرداخته است. تمهیداتی به دخل و ه( به وسیل، سیل و جنگزلزلهخطرهای طبیعی و انسانی )

، درطول تاريخ شهر همواره وجود داشته است و ريشه در عیت زندگی در شهرهاارضايتی از وض، مالحظه می شود که ناينها

 .نشهرها خود گويای اين واقعیت استمطرح شدن انديشة آرماريخی کهن دارد.تا

 

 

 

 

 نوسان اهمیت کابد در اندیشه های آرمانی: 1شکل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 رنسانستفکر آرمانشهر گرایی 
ه پردازی در شهرسازی دانست و پیشگامان ارائه طرح های آرمانی برای شهر آلبرتی و فیالرته را بايد بنیان گذاران نظري

زمان خود.نظريه پردازان رنسانس، به مثابه مبلغین هومانیسم، رابطه مستقیمی بین ساختار شهر و اخالق و منطق حاکم بر 

های ايده آل خود را مشروط جامعه شهری می ديدند.به همین خاطر افرادی چون آلبرتی و توماس مور پیش شرط تحقق طرح 

بر وجود جامعه ی اخالقی و وجود ساکنینی فرهیخته و با منطق می دانستند.معماران نظريه پرداز در حوزه شهرسازی در ايتالیا 

ن عبارتند از برناردو روسلینو، لئوناردو داوينچی و ... که به طرح شهرهای آرمانی پرداختند.در فرانسه ژاك فرانسواپره، در آلما

 رن و ويلیام کنت می باشند. آلبرت دورر، هانس فن شیله، در انگلستان اينیگو جونز، کريستوفر

 

 
 طرح شهر های آرمانی مارتینی: 2شکل 

 

 
 شت دوررطرح آرمانی آلبر: 3شکل 

ت هم اگر در قرون وسطی استحكامات يعنی برج و بارو فقط برای دفاع از شهر تصور می شد، ولی در رنسانس استحكاما

جنبه تدافعی و هم جنبه تهاجمی داشت.به همین خاطر شكل محدوده شهر ستاره ای پیشنهاد می شد.طرح های ستاره ای در 

واقع ايجاد نوعی ارتباط میان سنت شهر تك مرکزی قرون وسطی و تمايل شديد حاکم بر دوره رنسانس در ايجاد تمرکز بیشتر 

سته مرکزی شهر اغلب اختصاص به زندگی شهری و سكونت افراد سرشناس شهری قدرت بود.در طرح های آرمانی اين دوره ه
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و تجار داشت، از اين مرکز تعامل می بايست خیابان هايی منشعب می شدند و مرکز شهر را به نقاط ديگر شهر و در نهايت با 

تجار قرار داشتند.در نهايت در  بیرون شهر مرتبط می ساختند.صنعت گران و کارگاه ها در حد فاصل بین محله کشاورزان با

و استحكامات قرار می گرفتند.اين شیوه طراحی در اواسط قرن پانزدهم پديدار گشت و بیشتر قسمت بیرونی شهر قلعه ها 

 نتیجه ذهنیات و تفكرات طراحانی چون مارتینی، فیالرته و آلبرتی بود.

کرده است.او که کتاب خود را به حاکم و سیاست مدار فیالرته هنرمند ديگری است که طرح های آرمانی خود را عرضه 

حامی خود فرانچسكو اسفورتزا هديه کرده است، از شهری صحبت می کند که قرار بوده به نام اسفورزيندا بسازد.طرح او ستاره 

اعی از مرکز خیابان شع 16ای هشت پر می باشد که به قول او دو مربع با چرخشی کوچك از هم ايجاد شده است.در اين طرح 

میدانچه نیز  16تمان های عمومی قرار گرفته اند.خیابانی حلقوی با شعر به باروها می رسند.در مرکز شهر میدان و ساخ

مناسب  خیابانهای شعاعی را قطع می کنند.او شهر خود را با تمام جزئیات شرح داده و با افتخار می گويد که هر جزء در جای

 خود قرار گرفته است.

ای آرمانی فرانچسكودی مارتینی نیز با اشكال هشت گوش شروع شده که در ابتدا خیابان ها بصورت شعاعی بودند، طرح ه

ولی در طرح های بعدی خیابان های شهر شكل شبكه بندی شطرنجی را به خود می گیرند.آنها نیز همگی دارای يك يا دو 

س دارای سازماندهی شعاعی بود ولی در عمل شبكه شطرنجی نسامیدان متقارن می باشند.هرچند اکثر طرح های هنرمندان رن

متداول تر گرديد.از شهرهای آرمانی ستاره ای فقط تعداد کمی ساخته شد.ولی اصول فكری آنكه ايجاد نظمی هندسی در شهر 

 بود، در گسترش مناطق جديد بكار گرفته شد.

 

  
 طرح آرمانی شهر اولم : 5شکل                نقشه عمومی نوف بریزاخ در میان حصار: 4شکل          

 

هشت خیابان شعاعی ،دواير متحدالمرکز در میان حصار دفاعی هشت ضلعی محصورشامل  ويتروويوسطرح های آرمانی 

رود مختوم به دژهای واقع در زوايای حصار ها و نه به دروازه هايی که در مرکز چهار ضلع قرار گرفته اند.به منظور پیشگیری از و

نظامی به علت عدم ايجاد دسترسی مستقیم از دروازه ها به مرکز  –بادهای ناسازگار به شهر همچنین دارای امتیازات دفاعی 

بود.ويتروويوس هدف  فضای باز ديگر در مرکز هر بخش شهر 8، میدان اصلی در مرکز شهر و واقع در فضايی هشت ضلعی، شهر

 با شكل های نظم با در نظر گرفتن مطالعات گسترده در انتخاب محل شهر می دانست.اصلی طرح را ايجاد بلوك های مسكونی 
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 ويتروويوسطرح آرمانشهر : 6شکل 

 

شطرنجی است که شش میدان فرعی آن بصورت غیر متقارن در آن پراکنده شده  بر اساس شبكه ای آرمانشهر پیتروکاتانیو

د ضلعی منظم و در برگیرنده ی ارگ حكومتی مستقل است.اين طرح در اند.به عبارت ديگر شهر شكل گرفته بر اساس يك چن

 ( مورد استفاده قرار گرفت.Mannheimبرای طراحی شهر منهايم) 1606سال 

 

 
 طرح آرمانشهر پیتروکاتانیو: 7شکل 
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 گیری نتیجه 

ر مورد انسان و رابطه بین او و خداوند و در میالدی( با اکتشافات و دستاوردهای علمی، تغییر نگرش د 16تا  14دوره رنسانس )

در واقع شهرسازی رنسانس نماد تسلط تفكر مادی بر شهر و تسلط عقالنیت بر فضاست.و .تغییر رابطه با کلیسا همراه بود نتیجه

آرمانشهر رنسانس محصول تحمیل نظم ذهنی بر طبیعت است.در رنسانس بر اساس محوريت يافتن عقالنیت و خردباوری، 

 مفاهیم آسمانی جای خود را به مفاهیم زمینی می دهد و اومانیسم) انسان محوری( شكل می گیرد.

 :کرد خالصه اينگونهاری را می توان تحوالت در عرصه شهرسازی و معم

 احیا عالقه به سبك يونان و روم و نظم عهد باستان .1

 استفاده از تقارن و پرسپكتیو .2

 یعتتوجه به زيبايی شهرها و سلطه بر طب .3

 دل در – شدند می ساخته حاکمان قدرت گذاشتن نمايش به هدف با بیشتر که –ها  های وسیع و میدان ايجاد خیابان .4

 ها رواق با ها میدان اين احاطه و وسطی قرون شهر

 و درختان مختلف انواع کاشتن با و ، سكوهاها ها، ديواره سازی چون ستون محدود کردن فضا به کمك عناصر محوطه .5

 ها بوته

 ها ها و طاق ها ، پیشانی ، سرستونهای تزئینی ستون .6

 خلق ويال و پاالزو .7

 مراجع

، ايرانجهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت موريس ،آنتونی ادوين جیمز ،تاريخ شكل شهر تا انقالب صنعتی ،ترجمه راضیه رضا زاده ، [1] 

1387. 

 .1350،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، منوچهر مزينیگیدئین ،زيگفريد ،فضا ،زمان و معماری ،ترجمه دکتر [ 2]

لعات و تحقیقات شهرسازی اها در زندگی و سیمای شهر ،مرکز مط طراحی فضای شهری : فضاهای شهری و جايگاه آن ،توسلی ،محمود[ 3]

 .1386، و معماری

 .1376کتاب امروز ، مهندسین مشاور امكو ايران ،، تهران، کرمان، ترجمه فريده ؟برونو ، چگونه به معماری بنگريم زوی ، [4]

 .1379آوران، فن ، همدان ،هیم ، آشنايی با معماری جهانابرا، محمد زارعی [5]

، ايران، فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی تهران بیدهندی، قیومی مهرداد مترجم غرب، معماری در معنا کريستیان، شولتس،نوربرگ  [6]

1386. 

 .1386،و غرب ايرانگیری معماری در تجارب  ، شكلفالمكی ، محمد منصور [7]

http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/4992/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-1313-1381/
http://www.shahrsazionline.com/5023/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/3083/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/3083/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/

