
 
 
 

الفاتیكان تقع في وسط روما ، وھي تعتبر اصغر دولة من حیث المساحة وعدد السكان في العالم ، كما تعتبر من 
اثرى الدول واكثرھا غني فني ، من حیث العمران والفنون التي تشمل منبى الفاتیكان وھي  الدولة الوحیدة التي 

 ضمت لمنظمة التراث العالمي الیونسكو كاملة .
 

اصبحت الفاتیكان محدودة كدولة ، حیث تحیط بھا روما من كل اتجاه ، وتنحصر  في جزء  1929بعد معاھدة 
 محدود من روما .
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كاتدرائیة القدیس بطرس   

 الفاتیكان
 

Basilica San Pietro   
Vatican 

  

 



  
من اھم االقسام في دولة الفاتیكان ، المتحف وكاتدرائیة القدیس بطرس ، ویمكن القول بان ھذه الكاتدرائیة بانھا 
من اروع الكنائس في العالم ، فھي حقا مذھلة حیث تحتوي على مجموعة ابداعیة من الفنون والنقوش والرسوم 

 التي لیس لھا نظیر في العالم .
 
 

 زائر . 20.000من شدة االبداع الفني الموجود في ھذه الكنیسة یتوافد علیھا من الزوار والسیاح كل یوم حوالي 
 
 

لقد تم بناء ھذا البناء االستثنائي في العالم باسره في القرن الرابع ، ویرقد في ھذا المكان القدیس بطرس ، ویقال 
 بانھ أحد الحواریین من اتباع المسیح علیھ السالم .

 
حیث اعید ترمیمھ من جدید  15اصبح بعد ذلك ھذا المكان مھجورا ، واعید الیھ الحیاة من جدید في القرن 

 عام . 150واستغرق بناء ھذه الكاتدرائیة حوالي 
 
 

ربمـا تتساءل كیف اصبح ھـذا المبنى بھـذه القیمـة الفنیـة الثریـة ، واصبـح عالمـة فنیـة عالمیـة یشار الیھــا 
 بالبنان ؟؟؟؟
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لقد ساھم اھل الفن المشھورین في تلك الحقبة الزمنیة ، 
من اھل االبداع الفني المثیر والمذھل ، حیث قام الفنان 

والمعماري االستثنائي مایكل انجلو بالمساھمة في طرح 
ھذا المبنى وتصمیمھ ، ویعتبر مایكل انجلو المصمم 

 الحقیقي لھذا البناء .
 
 

متر ، وقد قام  119یبلغ ارتفاع قبة ھذا المبنى حوالي 
 ببنائھا المعمارى الفنان مایكل انجلو .

 
في اسفل القبة توجد مظلة برنیني والقائمة مباشرة 

 فوق ضریح القدیس بطرس .
 

كما توجد رسمات متعددة على الجدار باالضافة 
للمجسمات والدیكورات المختلفة ، المتمیزة بالفن 

 الراقي والمذھل .
 

عند زیارتك لھذا المكان سوف تشعر بمدى االبداع 
 الخرافي الذي تجسد في ھذا المبنى .

 
 ) .Grottoesیوجد متحف صغیر بداخل المبنى ، وكذلك بعض قبور البابوات السابقین (

 
 دخول كاتدرائیة القدیس بطرس  مجاني .

 
 
 
 

مقابل ھذه 
الكاتدرائیة یوجد 

میدان كبیر جدا وھو 
میدان القدیس 

بطرس ، وھو یعتبر 
من اكبر المیادین في 

 العالم .
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لقد قام بتصمیم ھذا المیدان المعماري الفنان برنیني ، 
، یشمل ھذا المیدان  1667حیث تم انشاؤه في عام 

 150عمود في اطرافھ ، باالضافة إلى  284حوالي  
من المجسمات المختلفة في أعلى االعمدة ، مما اضفى 

 على ھذا المیدان الكثیر من الروعة والجمال .
 
 

اما المسلة المصریة الواقعة في وسط المیدان ، والتي 
متر ، ویعود تاریخھا إلى     25یبلغ ارتفاعھا حوالي 

امبراطوریة روما القدیمة ، فھي الزالت منذ ذلك 
 الوقت ، حیث اضفت الكثیر من البھاء على المیدان .

 
 بطرفي المیدان توجد نافورة مثیرة لالھتمام .

 
 -قبة الفاتیكان :

 
من االماكن التي تستحق المشاھدة الفاتیكان ، ویمكنك الذھاب إلى اعلى الفاتیكان ، ولكن ننوه إلى انھ یمكنك 

سلمة (درجة ) ، لذلك  320الصعود بالمصعد ثم بعد ذلك یتوجب علیك الصعود عبر الساللم العادیة ویبلغ عددھا 
 اذا كنت تعاني من امراض قلبیة ، او كانت اللیاقة البدنیة لدیك   لیست على ما یرام ، فاالفضل عدم المجازفة .

 
اما بالنسبة لعشاق الحركة واصحاب االجسام الریاضیة ، فاننا نقول بانھا فرصة ال تعوض ففي االعلى ھناك منظر 

 وإطاللھ تحبس االنفاس وتستحق الصعود الیھا  .
 
 
 

دخول قبة الفاتیكان والتي تقع على یمین 
 یورو . 7المبنى المذكور آنفا ، 

ً . 5صباحاً إلى  8یفتح من الساعة   مساء
 
 
 

ھذا البناء ھو عبارة عن كاتدرائیة ، ولكنھ 
في الحقیقة عبارة عن متحف للفنون ، 

سوف یذھلك عدد السیاح الذین یصرون 
على مشاھدة ھذا المكان ، وھم من مختلف 

 ارجاء العالم .
 

 لمزید من االطالعات 
www.vatican.va 
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