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سمات النحت المعماري بواجهات عصر النهضة في  
  . فرنسا
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 : الكلمات المفتاحية 

في فرنسوا،    يدور موضوو  البح  حول العناصور المعمارية التي زينت واجهات المباني تات الاراز النهضوي
بعد أن وضو  وواعداا المعماريون اإليااليون، حي  نق  ااا الاراز للي فرنسوا علي يد بعا المعماريون 

وم  أام األمثلة علي ااا    . ظلت كالك، حتي اتخات الااب  الفرنسوووي الرويل المميه لها  . الفلورنسووويي 
  . لغمد، للي جانب العمود الفرنسوووووي األعمدة الخمسوووووة وأعمدة أ لل و الكرياتيد واألعمدة تات ا  : الاراز

كما سووووونتناول بالهووووور  أام مام  الواجهات النهضوووووية م  حي  الحوااأل، والنوافا، واألبوا ، والعقود  
والفرنتونات وما زينها م  أعمال النحت ألهخرفي م  بانواات وميداليات و حهوات، لضافة للي الخرا يش  

ا للي النحت المعماري ألهخرفي مث     (. الفسوووووتون)والهوووووعارات واألكالي  الحتفالية   ويتارق البح  أيضوووووي
 . تماثي  ألحنيات ، والتماثي  الستعارية مث  تماثي  الههرة والنصر وولدان الحب

 

 2020  ديسمبر 01  تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ▪

 2021 يناير 17  تاريخ تسليم النسخة المعدلة بعد التحكيم: ▪

 2021يناير  20  تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ▪

 

 . عصر النهضة الفرنسي؛  واجهات؛  النحت المعماري

ة بحثي   ة مقال   

mailto:mohamed_wahba@fae.helwan.edu.egالبريد
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 مقدمة 
عهر  " الخامل  القرن  أواا   في  النهضة  عصر  عمارة  بدأت 

فالبندوية   روما  للي  انتقلت  ثم  فلورنسا  مدينة  في  الميادي، 
وانتهرت في أوروبا خال القرن السادس عهر الميادي، وانتق  
الاراز النهضي للي فرنسا ع   ريل البعثات الدينية التي أرسلها  

،  يضي أو  ،"باوالبابا للي جهات أور ا تم نسخ النمأل اإلياالي مباشرةي
بدعوة   الفرنسيي   م   وتلك  والحرفيي   لالملوك  لمعماريي  
حي     ؛نجاز بعا القصور والقا  علي النمأل الجديداإليااليي  إل

الفرنسية المدن  ضواحي  في  منها  العديد  مر  راز    . شيد  وود 
  . النهضة في فرنسا بأكثر م  مرحلة ك  منها كان لها شخصيته

والكناال  يبتهي  اااتمو وود   القصور  وبخاصة  العامة  المباني    
الهخرفية  أب بعناصره  انتهر  والاي  والنحت  الهيتي  التصوير  عمال 

  . فنية المالة علي الحداالواأل  انيعلي الواجهات الخارجية للمب
الهخرفية المعمارية  العناصر  شكال  األبي     فيما  وود تنوعت تلك 

وآلا والدمية  م     ةمستوحاال نباتية  الحيوانية  صولها  أجميعها 
 . غريقية أو الرومانيةالكاسيكية اإل

 
 مهكلة البح  

تتلخص مهووووووكلوة البحو  في الحواجوة للي معرفوة القيم الجمواليوة  
والمصووووووالحات المعمارية والفنية المختلفة التي تصوووووو  أعمال  

الواجهوات  بو   تلوك الخواصوووووووة  النحوت المعمواري بوالواجهوات تحوديوداي 
وظيفيوة أ  أنهوا   التلوك األعموال أاودافوي   ولتا موا كوانالفرنسوووووويوة  

 . فقأل إلضفاء لمسة جمالية علي الواجهة  فتأضي

   بح  أاداف ال 
 : يهدف البح  للي  

معرفة المصالحات والتعريفات المعمارية المختلفة  .1
الخاصة بالواجهات الكاسيكية بعصر النهضة في  

 . وخاصة في فرنسا
الوظيفية في أعمال النحت المعماري    أألاداف  معرفة   .2

 . بالواجهات  
رصد بعا أعمال النحت المعماري بواجهات النهضة   .3

 . افنيي   هاوتحليل  تهاودراس  الفرنسية
 

   بح  أامية ال 
يهتم البحوو  بوودراسووووووووة المصووووووالحووات والتعريفووات المعموواريووة  
الكاسويكية الخاصوة بالواجهات النهضوية الفرنسوية، مما يسواام 

ن بتحليو  األعموال المعمواريوة  ولم يهتم الكثير  لتفي اإللموا  بهوا 
 . الهخرفية

 بح  منهجية ال 
م    ا  البح   انااوي ادف  المنهج    جرىتحقيل  علي  العتماد 

تحلي  العناصر المعمارية الكاسيكية  م  أج   الوصفي التحليلي،  
كالك التعرف علي بعا المصالحات المعمارية والفنية التي  و

 .   هتصف

 
 مصالحات البح  
 (: Architectural sculpture)النحت المعماري  

ويقصد به استخدا  أعمال النحت بفرعيه البارز والميداني التي 
ا م    جريعادةي ما ي دمجها م  الهيك  المعماري، وتعد جهءي

  . التصميم األصلي للمنهأة المعمارية

 العناصر المعمارية لواجهات عصر النهضة الفرنسي 

بني في بادر األمر باريقتان؛ الاريقة   كانت واجهات القصوووووور تف
بني م  أحجوار وويوة غير منحوتوة،   : األولي منخفضوووووووة الاوابل تف
أحجوار أكثر تهوايبواي يفي الاوابل العلويوة، لت كوان للمبني  تليهوا  

واجهوات مسووووووتويوة خواليوة م  الهخوارف ليل بهوا سوووووووى فتحوات  
الهووووووبوابيوك واألبوا  كموا كوان لهوا كورنيش كبير يتنواسوووووووب م   

 . الرتفا  الكلي للواجهة

وفيهوا تقسووووووم الواجهوات للي بانواات بي     : أما الاريقوة الثوانيوة
تحم  تكنه مسوووتمرة عند منسوووو  ك     أعمدة متصووولة أو أكتاف

العتب المسوووووتقيم   أما. ويتوج المبني م  أعلي بكورنيش    .  ابل
أو   ,للهووووووبوابيوك فكوان تا حلل مهخرف محلي يبرز ع  وجوه الحوااأل

علي جووانبيووه عمودان أو كتفووان يحمان كورنيش يعلوه فرنتون 
 . وكانت المداخ  مؤكدة بالعقود نص  الداارية المتتابعة

أموا الكنواال النهضوووووويوة فبنيوت في بوادر األمر متوأثرة بوأعموال  
ا  القرون الوسووواي ثم أخا أثر العمارة الكاسووويكية يرهر تدريجيي
ووود كوانوت تفواصوووووويلهوا وريبوة الهووووووبوه م  تفواصوووووويو  العموارة  
الكاسووويكية، كما تميهت بتتويجها بقبة والتي تعتبر أحد مميهات 

 . عصر النهضة المعماري
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 :Columns األعمدة .1

ااتم معماري عصووووور النهضوووووة بدراسوووووة المباني الكاسووووويكية  "
وباألخص الرومانية المنتهووووورة في ليااليا ومنها دراسوووووة الارز  

وكالك بكيفية  . والعقود The five ordersالكاسوووويكية الخمسووووة  
حيوو  تتميه عمووارة   . تاويعهووا في العمووارة الووداخليووة والواجهووات

عمدة في ليقا  منترم،  عصوور النهضووة باسووتعمال صووفوف م  األ
وود    ". لضووافة للي النسووجا  في التهووكي  وتجمي  أجهاء المبني

أكثر م  اسوتخدا  األعمدة الكاسويكية علي الواجهات النهضوية،  
، ثم بالاابل الثاني  Doricفنجد بالاابل األرضوي األعمدة الدورية  

بوووالاوابل األعمووودة الكورنثيوووة     .   Corinthianأعمووودة األيوني ثم 
بوواوي العنوواصوووووور  ويت المسووووووتخوود  م  خال  العمود  حوودد نمأل 

المعمواريوة المرتباوة بوه في تلوك الجهء م  الواجهوة، ووود ترتف  
وود أضوووواف المعماري الفرنسووووي فيليبر    . أبدان األعمدة لاابقي 

شووووووك  جديد لثني     Philibert de l'Orme  (1570  - 1514)دي لور   
م  األعموودة علي واجهوواتووه المعموواريووة ،وامووا العمود الوودوري  

والعمود األيوني الفرنسوووووي    (1شوووووك ) French Doricالفرنسوووووي  
French Ionicهي  بدنه لما بحلقات أو أشر ة  . ؛ حي  يف

 

 العمود الدوري الفرنسي   ( 1)شك 

 :المباني النهضية حوااأل .2

ااتم معماريو عصووور النهضوووة بدراسوووة واجهات المبني م  حي   "
السووا  سووواء كان ااا المسووا  الضووخم مبني بالاو  أو الحجر  

وووود امتووازت واجهووات مبوواني عصوووووور    ",وجعلووه موتي  معموواري
النهضووووة بملمسووووها الخهوووو  في حوااأل األدوار األرضووووية، حي   

 

 

رفوت بواسووووووم   أحود  والتي تعتبر    Rusticationاسووووووتخودموا تقنيوة عف
المفردات المعمواريوة الموروثوة ع  العموارة الروموانيوة ووود شوووووووا   
اسووووووتخوداموه أيضوووووووا في عموارة القرون الوسوووووواي في الجودران  

 . وحوااأل القا 

 :Rusticationتقنية األحجار تات القا  الخه   •
اي أحود تقنيوات البنواء المعمواري التي تهوا  فيهوا حواف أحجوار  "

ا بهاويوة  ترك الجهء المركهي لموا خهوووووو  أو  درجوة م   45البنواء غوالبوي
ا بالتناوا بي  الململ الخهوووووو    مهخرف، ما يعاي لحسوووووواسووووووي
المتمثو  في كتو  أحجوار البنواء الغهوووووويموة والنواعم المتمثو  في 
  ". كتو  األحجوار المهوابوة القا  كموا تعاي اإلحسووووووواس بوالقوة

 (. 2)وتلك مثلما يرهر في الرسم التوضيحي شك 

 

رسم توضيحي لتقنية األحجار تات القا  الخه    ( 2)شك 
Rustication 

أو   وود انتهوور بالواجهات الفرنسووية اسووتخدا  األحجار المتمعجة  
المتكونوة    -واو نو  م  الهخوارف  Vermiculation "غير المنترموة  

م  خاوط كثيفوة وغير منترموة؛ حيو  يجري نحوت أوجوه األحجوار  
بتهووكيات منحنية تهووبه األنماط    Rusticationتات القا  الخهوو   

 " التي خلفتهوا مسوووووووارات الوديودان في الوحو  أو الرموال الر وب  
 (. 3)شك 

 

   vermiculationرسم توضيحي لهك  األحجار المتمعجة    ( 3)شك 
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واي   (4)شووووووكو   Quoinsكموا نري في الهاويوة الخوارجيوة للمبني  
ووة عبارة ع  كت  حجرية راباة ، بعضوووووها ايكلي؛ حي  يعاي  

للجدار الحجري والبعا اآلخر يعاي لمسة جمالية ناتجة ع  تنو   
ململ أحجوار الواجهوة بي  األحجوار الملسووووووواء وتلوك تات الململ  

 ".  الخه 

 

رسم توضيحي للكت  الراباة الهاوية الخارجية    ( 4)شك  
 Quoins اللمبني  

 :  frontonالفرنتون   .3
او أحد العناصوووووور المعمارية الكاسوووووويكية، التي تصوووووو  الجبي   

والمصوال     . pedimentالمثل  ويعرف باسوم الجمالون أو القوصورة  
 . frontonالمعماري األشووهر لها او المسوومي الفرنسووي فرونتون 

وود جرى اسوتخدامه في عصور النهضوة بكثرة، فوق عتب األبوا   
ا المباني، بخاصووووووة  كما توج واجهة بع  . والنوافا أو الهوووووورفات

ما مهد  . الكناال النهضووووووية ،وتلك في نهاية عصوووووور النهضووووووة
ا م  عناصور الواجهات المعمارية   ا أسواسويي للفرنتون أن يكون عنصوري

 . بالاراز الاي لحقه واو  راز الباروك 

وللفرنتون العديد م  األشوووكال أشوووهراا وأودمها تو الهوووك   "
يعتبر الهووووووكو   والواي    pointed pediment(المقصووووووي )الهرمي

ولتا فت  م  اعلي  يسوووووومي االفرنتون    . الكاسوووووويكي للفرنتون 
، أموا لتا كوان مفتو  علي  broken pediment الهرمي المكسووووووور

أما    .   Open pediment  ول القاعدة فيسووومي الفرنتون المفتو 
ويالل عليه    : Segmental pediment -المقوس–الفرنتون المنحني  

نسووووي ، وله شووووك  حخر مفتو  القمة  أيضووووا اسووووم  الفرنتون الفر
شووووووكوو  أخر م     Broken segmental .الفرنتون المنحني المفتو 

 Swan neck البجعةأشووكال الفرنتون يالل عليه اسووم فرنتون روبة  
حيو  تكون زاويتوا انحودار الكورنيش   scrolledأو الفرنتون الملفوف 

يعرض بعا الرسوو     (5): شوك   ". sبهوك  ووسوي  يهوبهان حرف  
 . التوضيحية

 

 رسم توضيحي ألشكال الفرنتون الكاسيكية  ( 5)شك 

  المنحني –   المنحني   –   المفتو    –   المكسور - (الكاسيكي ) ارمي 
   البج    روبة   –  المفتو  

جهود النحوات والمعمواري لت يهووووووغان   وتتضوووووووافر في الفرنتون
محتواه بتكوي  بالغ التنو  يجم  بي  عدد م  األشووووووخاف تختل  
ا لنحدار الضووولعي  م    وضوووعية ك  منهم وفقا لتناوص الحيه نرري
الفرنتون  حوووالوووة  الجوووانبيتي  في  الهاويتوووان  حتي  المثلووو   وموووة 
ا جالسووة   المقصووي أما الفرنتون المنحني فغالباي ما يصووور أشووخاصووي
فنرى بواجهوة جنوا  بيير ليسووووووكو الواجهوة الغربيوة الفنواء المرب   

 Deux Victoires بقصوووووور اللوفر فرنتون يصووووووور تتويج مجد الملك
couronnant le chiffre du roi    واو أحد أعمال النحات الفرنسووووي

 (. 6)شك Jean Goujon جان جوجان  

   

 يصور تتويج مجد الملك   فرنتون   ( 6)شك 

   Deux Victoires couronnant le chiffre du roi 

 الواجهة الغربية الفناء المرب  بقصر اللوفر   - جنا  بيير ليسكو  

 راز النهضة  Jean Goujon للنحات الفرنسي جان جوجان  
 1556-1548-الفرنسي  
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 : نوافا واجهات المباني النهضية .4

أو  Arcade Window "   النوافوووا المعقودة  أن تكون مفردة  لموووا 
مهدوجة، وبي  ك  شووباكي  عمود صووغير يعلوه حلية مسووتديرة أو  

ويحيأل بك  ااه المجموعة عقد كبير بارز  . شووباك صووغير مسووتدير
 (. 7)شك   "ع  وجه الحااأل

   

 

رسم توضي  لنوافا المعقودة باراز النهضة   ( 7)شك 
 المعماري 

حي    ؛Aediculaل ار واجهة المعبد  الهوووووك  الثاني للنوافا تتخا 
حدد   يتوج عتب النوافا والهورفات بفرنتون مثل  أو منحني بينما يف

 (. 8)واعدة النافاة بدرابهي  م  البرامل شك 

 

التي تتخا شك  أ ار    رسم توضيحي للنوافا النهضية  ( 8)شك 
 Aediculaواجهة المعبد 

 

كموا نجود في العوديود م  المبواني النهضوووووويوة أن اإل وار الخوارجي  
 blocked للنوافوا أو األبوا  تكون محوا وة بكتو  حجريوة تسوووووومي

surround    ا باسوم عرف أيضوي واو   Gibbsian-Gibbs surroundوالتي تف
ية المربعة  موتي  معماري كاسووويكي؛ حي  تتقا   الكت  الحجر

علي مسافات منترمة حول ل ار النوافا واألبوا ، لتتوج األعتا   
مثال علي تلك شك     . بحجر األساس، والتي يعلواا فرنتون مثل 

لبوابة  وصوووووور    blocked surround  البوابات المهينوة بالكتو  الحجرية
 (. 9)الاي بمدينة تولوز الفرنسية شك  Hôtel d'Assézat  -اسيها  

 

فرنسا    - بمدينة تولوز    Hôtel d'Assézatبوابة وصر اسيها   ( 9)شك 
 القرن السادس عهر   - 

 cartouche:الخرا يش  .5

وتلك م  خال وض  زخارف    تتأكد فيها أركان المباني النهضية
بمنتصفها   تحم   لت  بعيد،  م   وتميهاا  وتعلواا  بها  تحيأل 
قصد به الحروف األولي لسم الملك، أو   المونوجرا  الملكي؛ ويف

حنيه   دي  شاتو  ولعة  خر وشة  مث   النبالة   Château شعارات 
d'Anet(1547-1552)  ؛ لت يتوساها الهعار الخاف بإوليم أور ولوار

Eure-et-Loir يعلواا مسكرون و  البوتي  م   اثنان  يحمله  الاي   ،
 (. 10)لديانا دي بواتيه مالكة القلعة شك 
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  - Eure-et-Loir خر وشة تمث  اتحاد لوليمي أور ولوار  ( 10)شك 
 فرنسا -  Château d'Anetولعة شاتو دي انيه  

مسكرون ديانا دي    يحمله اثنان م  البوتي و يعلوه   (1547-1552)
  راز النهضة الفرنسي   - بواتيه  

 Philibert de ( 1570  -  1514)المعماري الفرنسي فيليبر دي لور  
l'Orme   

 

 ثانياي التماثي  المقامة عوضاي ع  األعمدة 

 :caryatidأعمدة الكرياتيد 
اوعبارة ع  تمثال منحوت لمرأة مقا  عوضوووواي ع  عمود المبني،  

أو لكي يحم  السووا  المعمد علي رأسووها  وتلك ليعم  كدعامة  
  . في بعا المبواني، وفي مبواني أخري تكون مفرغوة م  الوداخو  

ووود    . حيو  توضوووووو  علي الواجهوة لهعاواء مرهر جموالي للمبني
 Jean   (1565-1510)اسووووووتوحي النحووات الفرنسووووووي جووان جوجون

Goujonالرخثيون معبووود  كريووواتيووود  وموووة   Erechtheum م   علي 
نوا والواي يعود م  أام أعموالوه  وتمثو  أربعوة  األكروبول في أثي
التي كانت تدعم سوابقاي واجهة واعة    -الكرياتيد–أعمدة النسوااية  
بووالاووابل األرضووووووي م  جنووا      musicians galleryالموسوووووويقيي 

بالفناء القديم للقصوووووور اللوفر والمحفوظة   المعماري ليسووووووكوت
حتت عا  ا بقصر اللوفر، والتي نف و تحم  جمي  خصااص    (1550)حاليي

 (. 11)شك  النحت في عصر النهضة
 

 

ا بقصر اللوفر نحتت    - أعمدة الكرياتيد    ( 11)شك   المحفوظة حاليي
 1550عا  

 Jean Goujon   (1565-1510)النحات الفرنسي جان جوجون

 :Atlasأ لل  •
عبووارة ع  دعواموة جوداريوة منحوت علي شووووووكوو  رجو  ليحوو  محوو   
العمود وعلي وعلي جوه تمواثيو  الرجوال تلوك ترهر تعبيرات تنم  

لودعم وزن   علي الجهود الهوووووووديود، وتميو  الرءوس للي األموا  ،
ا موا    . الهيكو  الواي يحملونوه فوق أكتوافهم أو بي  أترعهم غوالبوي

تنحت ااه التماثي  لتوفير دعم لضووافي، أو فقأل إلضووفاء شووك   
ووود أ لل علي تمواثيو  أ لل في "  . جموالي علي جودار المبني

واي كلمة لتينية تعني     telamonsالاراز الروماني اسوم تامون
ال  أ لل أو تامون كمفردات وود بدأ اسوووووتخدا  مصووووو   . الدعم

 (. 12)شك   "للعمارة منا عصر النهضة

   

 رسم توضيحي ألعمدة أ لل  ( 12)شك 
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 :hermالهير   - termاألعمدة تات الغمد التير  

ا الل علي تمثال مغمدي عندما يكون الجهء السووووفلي منه علي    يف
ا كلموا اتجوه نحو   شووووووكو  عمود يضوووووويل بهووووووكو  منترم تودريجيوي
القاعدة، وتلك عندما يتصو  باريقة غير محسووسوة بنهاية عنل  

أما لتا ما اتصوووو  بنهاية خصوووور   . hermالبورتريه فيسوووومي اير  
تسووووتخد  األعمدة تات   . termالتمثال النصووووفي فيسوووومي تير   

ا لتا موا  الغمود كواحليوات مع ا وظيفيوي مواريوة ، وود يكون لهوا اودفوي
اسووووووتخودموت في دعم الهوووووورفوات مثلهوا مثو  تمواثيو  أ لل أو  
كرياتيد، أو لنها ود تسووووتخد  بمثابة حلية معمارية تهي  جوانب  

 . النوافا

  : hermالهير   •
ا  عبوارة ع  عمود مسووووووتايو  يرتكه علي وواعودة تتنواوص تودريجيوي

سوووووومي بوالغمود) يحمو  بورتريوه عوادةي موا يمثو  اإللوه ايرميل،    (ويف
عيد لحيااه في  وكان يسوتخد  كمؤشور حدودي في باد اإلغريل أف
عصووووور النهضوووووة كحلية زخرفية فنجده يهي  ل ار بعا النوافا أو  

 (. 13)الهرفات شك   

 

 يحي لهك  الهير  رسم توض  ( 13)شك 

 :terminal – figure Termالتير   •
او مصووووووال  معموواري وفني    termأو التير    termini الترميني

يالل علي تمثال نصووووفي لهووووخص أو حيوان علي واعدة مربعة  
ا لينتهي بهيدووة عمود أو كبولي أو لكليوو  م    يتنوواوص توودريجيووي

 Hôtel deوبواجهوة وصوووووور دي بواجيي . النبواتوات في تكوي  مثلو 
Bagis    في مدينة تولوز الفرنسوية الاي يرج  للي القرن السوادس

م  الترميني بجا  نسوااي مجنحي  ينتهي   عهور؛ حي  نجد زوجي 
 رفهما السوووووفليي  بتهوووووكيات نباتية م  وروة األكانتل التي  
ا واي ممسوكة بخر وشوة  شوا  اسوتخدامها بعصور النهضوة عمومي

كموا نري أسووووووفلهم زوج حخر مغمود بوأحود القواعود الحجريوة علي  
 (. 14شك   )جانبي البوابة يحما عتب األبوا   

 

  - Hôtel de Bagisابة وصر دي باجيي  ترميني بو (14)شك 
 القرن السادس عهر   - مدينة تولوز الفرنسية  

 Architectural sculptureالتماثي  المعمارية 

الهووووووخصوووووويوووات " التي تجسووووووووود  المعمووواريوووة  التمووواثيووو   تميهت 
في  راز عصوووووور النهضووووووة بالدوة، ولم تتسووووووم   ( Figuresالفيجر)

بوالضووووووخواموة التي نجوداوا في الاراز المعمواري اإلغريقي والتي 
كوانوت علي درجوة عواليوة م  اإلتقوان والضووووووخواموة مموا يعاي ثقو   
ا   للواجهوة؛ حيو  لم يسوووووو  النحوات اليونواني إلعاواء عملوه تعبيري
ا، فعلي الرغم م  وضوعها علي واجهات المباني فإنها ل   معماريي

ا ددت أمواك  التمواثيو  علي واجهوات    ". تضووووووي  لهوا شوووووويدوي ووود حوف
فنجداا أعلي درابهي  سوووا  المبني، أو ود    . النهضوووة الفرنسوووية

ا ع    توضوووووو  بوداخو  حنيوات، أو وود توضوووووو  علي الواجهوة عوضوووووووي
وفي اواه الحوالوة ل يكون لهوا أي أاوداف وظيفيوة لنموا    . أألعمودة

لكرياتيد النسااية  تضوفي علي الواجهة بهاء وجمال مث  أعمدة ا
   . أو تماثي  تجسد أ لل أو األعمدة تات الغمد
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أو    -المجازى   -النحت السوووتعاري   : التماثي  السوووتعارية  •
 (: Allegory sculpture)الرمهي 

المجردة لنق  المعني بصوووووورة    او تجسووووويد للصوووووفات و األفكار
رمهيوة، ع   ريل تهووووووخيصووووووهوا وللحواق الرموز الودالوة علي تلوك  

وتلك لتوضوي  فكرة أو حالة ما واو يختص بتجسويد   . الصوفات بها
وود اتب  ااا النهج باسوتخدا     . األفكار المجردة علي ايدة رموز  

  . الهيدوة اآلدميوة والرمهيوة لتعبير ع  القيم الجتمواعيوة واألخاويوة
وود وضووعت العديد م  التماثي  التي تصووور شووخصوويات دينية أو  
رمهيوة أو شووووووخصوووووويوات مسووووووتوحواة م  الميثولوجي اإلغريقيوة  

واي عوادة    . والروموانيوة بوداخو  حنيوات بوالاوابل األرضووووووي أو األول
تق  في الوضووو  المواجه للمهوووااد ممسوووكة بيداا أحد الرموز 

وضووووووعوت في  واغلوب تلوك األعموال  . الودالوة علي صووووووواحوب التمثوال
فعلي سووووبي  المثال نري    . الواجهات وأفنية القصووووور الفرنسووووية  

أربعة أعمال أسوووووتعارية م  النحت البارز تصوووووور الفصوووووول األربعة  
والتي يتضووووو  فيها  Le musée Carnavaletبفناء وصووووور كارنفاليه  

وم  أامها اسوووتاالة    Fontainebleauأسووولو  مدرسوووة فونتانبلو  
  والمابل واي لحدى رواا  الهوووخصووويات، وكاسووويكية المام

وورشته   ) Jean Goujon  1565-1510)النحات الفرنسي جون جوجون  
 (. 15)شك   

 

بانواات م  النحت البارز تصور الفصول األربعة بي     ( 15)شك 
النحات    1550-بباريل  Carnavalet نوافا فناء وصر كارنفاليه  

 Jean Goujon (1565-1510)الفرنسي جون جوجون 

  Statue in Nich:تماثي  المحرا   •
 يقصد بها تلك التماثي  التي وضعت بداخ  محرا  الواجهة، 

مم ليكون   Nicheفالمحرا    او تجوي  في سمك الجدار وود صف
المبني زاوية  أو في  الواجهة  ا م   النهضة تم    . جهءي وفي عصر 

تعدي  مفهو  تماثي  المحاريب بهكلها المتعارف عليه فوضعت  
داخ حماية  بكوة  او  للحنيات  الوظيفي  الغرض  ويعد  الجدار،    

ا ما تهي  بأحد    . التماثي  الحجرية م  العوام  الجوية والتي غالبي

الميثولوجي   م   المستوحاة  أو  الرمهية  أو  الهخصية  التماثي  
ا ما تكون في   اإلغريقية والرومانية، أو التماثي  الدينية، التي غالبي

تماثي لتحم   الدينية  القديسي المباني  لتلك  .    يك   لم  التي  و 
التماثي  أاداف  قسية في الواجهات الدينية المسيحية فهي 
مجرد أعمال وضعت لتبجي  بعا الهخصيات الدينية التي كرست  
لهم الكنيسة أو الكاتدرااية كما في حنيات واجهة كنيسة سانت  

بباريل؛ حي  يق  تمثال    Saint-Étienne-du-Montلتيان دو مونت  
سع   الق اليمني  بيده  حاماي  حنية  بداخ   اسافانوس  ديل 

وللي    . الاي يرمه في المسيحية للي المجد والنصر والبع . النخي 
ا للحجر الاي رجم به حتي الموت   جوار ود  القديل أليسري رمهي

واو أحد أعمال النحات الفرنسي جوزي  ماريوس    . علي يد اليهود  
 (. 16)شك    MariusRamus Joseph (1888–1805)رموس  

 

  - 1861  - حجر   – St Stephen  اسافانوس تمثال القديل    ( 16)شك 
  Saint-Étienne-du-Montواجهة كنيسة سانت لتيان دو مونت 

   (1888–1805)للنحات الفرنسي جوزي  ماريوس رموس    - باريل 
 

 النحت البارز المعماري 

يقصد بها تلك األعمال التي وضعت علي الواجهة إلعااء مرهر  
والتي اختل   . جمووالي مثوو  الميووداليووات واألفوواريه و البووانواووات  
 . مووعها علي الواجهة بختل  التصميم المعماري
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 Medals:الميداليات  •
ينت بعا واجهات عصوور النهضووة تات العقود ببعا الميداليات،   زف
ا أسوورة   ا في الوضوو  الجانبي مجسوودي ا بارزي التي ما تحم  عادة نحتي
صوواحب القصوور؛ فعلي سووبي  المثال نجد ميداليات م  النحت البارز  

بينل   بموودينووة تولوز  hôtel de Pins بواجهووة وصوووووور أوتيوو  دو 
االة السووفير الفرنسووي إليااليا  الفرنسووية تصووور اثني  م  أفراد ع

للنحات الفرنسوي نيكولس باتهويليه  Jean de Pins جان دي بينل  
Nicolas Bachelier (1485–1557)  (. 17)شك 

  

 

 hôtel de ميداليات بواجهة مبني أوتي  دو بينل    ( 17)شك 
Pins    نيكولس   الفرنسي   للنحات   (1530-1542)بمدينة تولوز فرنسا  

 Nicolas Bachelier ( 1557–1485) باتهيليه 

 :Panneauالبانواات المعمارية  •
الهخرفيوة المعمواريوة واي عبوارة ع  لوحوة م    تعود لحودى الحليوات

النحوت البوارز تحتوي علي زخرفة نبواتية أو حدمية وما شووووووابه و ود  
تؤ ر جوانبها بهووورااأل زخرفية مصوووبوبة م  ووالب، ويرج  أصووو   

والتي توجد علي     Le panneauالتسووووومية الفرنسوووووي للي كلمة 
فوا أو  مسووووووواحوات الواجهوات مثو  الفوارل الموجود علي جوانبي النوا

بأسووووفلها وكالك األبوا  أو المسوووواحة المحصووووورة بي  األعمدة  

وموا للي تلوك مثو  بوانواوات نوافورة األبريواء    pilasterالمسوووووواحوة  
Fontaine des Innocents    ،ببواريل والتي تصووووووور حوريوات األنهوار

والتي نحتت ما بي     Jean Goujon (1565-1510)للنحات جان جوجون  
 (. 18)ك ش  (1550  –  1547)األعوا   

 

  Fontaine des Innocents(1547 بانواات نافورة األبرياء    ( 18)شك 
  جان   النحات   ( 1550 –   1547) راز عصر النهضة   - باريل   -  ( 1550 – 

   Jean Goujon(1510-1565)   جوجون 

 

 العناصر المعمارية المرتباة بعقود الواجهات 

خدمت   انتهرت العقود بهك  واس  في واجهات النهضة لت استف
كإ ار لألبوا  الضخمة أو النوافا وود زينت بالعديد م  األشكال  

  : والتي منها

 :Keystoneحجر األساس أو لبنة العقد   •
  mascaronزي  حجر األسوووواس بالوجوه والتي تسوووومي مسووووكرون 

واو عبارة ع  زخرفة أنيقة عادة ما تصووور رأس لنسووان أو حيوان، 
التي وود تحمو  نررات روموانسوووووويوة ، أو مرعبوة ، أو كوميوديوة أو  
  . محوايودة، كموا يمك  أن تمثو  وجوه اآللهوة اإلغريقيوة والروموانيوة 
ا ع  المخلوووات المخيفوة مثو  الجرجونوات والتي  ووود عبرت أيضوووووووي

شوووعراا بالثعابي  أو سوووتاير    رأس ميدوسوووا المهوووكلة م  أامها
أو بان واما شووووووخصوووووويتان خياليتان م  األسووووووا ير    (19)شووووووك   

وكوان م  الممك  تصوووووووير   . الروموانيوة واللتوان تمثا حلهوة الغوابوات
الكوميديا   -أو ونا     -األونعة مث  أونعة المسوووووور  مث  ماسووووووك

واو  green manوالترجيديا أو نجداا تصووووور وجه الرج  األخضوووور  
لنسووووان مهووووكلة م  أوراق الهووووجر ود تحيأل به أو  صووووورة لوجه  

تتفر  م  فمه أو أنفه للي أخره واو ما بدأ في أواا  العصوووووور  
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الوسوووووواي الف  ويرمه للي ولدة الابيعوة كو  ربي  عنودموا تبودأ  
 . النباتات في النمو 

   

حجر األساس يحم  وجه ستاير بفناء وصر كارنفاليه    ( 19)شك  
Le musée Carnavalet   بهار  سيفني  23رومrue de Sévigné  
 النحات الفرنسي جون جوجون   1550  - الداارة الثالثة بباريل 

  

 :Tympanumحهوة العقد  •
اي عبووارة ع  لو  حجري شووووووبووه دااري يحيأل بووه ل ووار زخرفي  "

archivolt   ود تملؤه منحوتات أو زخارف أو كسوووات م  القيهوواني
لتي بي  العقود وأعلي المودخو  أو  أو الرخوامواي تلوك المناقوة ا

تلك المناقة الواوعة أسووووف  كورنيش الفرنتون المنحني سووووواء  
العلوي للواجهوووات    . كوووان مغلل أو مفتو  الجهء  ل وووار  تق  في 

بووأعمووال النحووت المعموواري  ا مووا تهي   فوق عتووب األبوا  وغووالبووي
ووود عرفوت في العموارة اليونوانيوة والروموانيوة والقو يوة  . المتنوعوة

و ود شوووووا  اسوووووتخدامها علي    . ير ع  المهوووووااد الباوليةللتعب
مداخ  الكناال الرومانسوكية و القو ية لتمث  بالنحت والتصووير  

ووود تنوعوت الموضوووووووعوات الودنيويوة التي    ".  . أحوداث يو  القيواموة
عبرت عنها الحهوووات في عصوور النهضووة بخاصووة الاراز النهضووي  

  Château d'Anetالفرنسووووووي، ففي عقود مودخو  شووووووواتو دي حنيوه 
ا شوووديد البروز يصوووور ديانا للهة الصووويد الرومانية   بباريل نجد نحتي

 (. 20)م  األي  شك 

 

 

-ديانا م  الي  حهوة عقد مدخ  شاتو دي انيه    ( 20)شك 

Château d'Anet (1547 -1552 )   

دي لور     المعماري الفرنسي فيليبر   -  راز النهضة الفرنسي
(1514  -  1570 ) Philibert de l'Orme   

   

 :Spandrelعروة العقد  •
ا توشوووويحة العقد أو البنيقة وتعني الهووووك    تسوووومي أيضووووي

المثلو  المحصووووووور بي  عقودي  أو الهووووووبوه مثلو  الواي يعلو  
جوانبي العقود، وفي اواه المسووووووواحوة تم نحوت العوديود م   

 girlsوعلي رأسووووووهوا توأتي فتيوات العقود  . األعموال الهخرفيوة
spandrel   اللواتي يمسووووووك  بقرن الخيرات الواي تفيا منوه

واو   festoon فسووووووتون  )  (يالفواكهوة أو  بواإلكليو  الحتفوال
عبوارة ع  لكليو  زخرفي يتخوا شووووووكو  منحني معلل بوداخو   
ا  حلقتان لتدلي أ رافه علي الجانبي ، يكون اإلكلي  سوووووميكي
ا  في المنتصوووووو  عند التقاء الفرعي  ويق  السوووووومك تدريجيي

النقاوووة التي يعلل فيهوووا اتجهنوووا ألعلي نحو  ولوووه    . كلموووا 
م  الورود يسوووووومي   العديد م  األسووووووماء فاإلكلي  المكون

Garland أو المكون م  القماش أو الكتان يسوومي ،swag  أو ،
 (. 21شك )  Bay leaf garlandالمكون م  لكلي  نبات الغار  
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بواجهة    -Bay leaf garland لكلي  أوراق الغار    ( فستون)  ( 21)شك 
 بباريلPanthéon - مبني البانثنيون  

 

ا بالواجهات النهضية   العناصر الهخرفية اآلدمية األكثر استخدمي

 : الهخصيات الرمهية التي تجسد النصر والههرة   . 1

عبارة ع  شوخصوية نسوااية  واي:   Renomméesشوخصوية الهوهرة  
مجنحوة تصووووووور عوادةي واي تنفخ في األبواق وللي جوانبهوا للهوة  

والتي صووووووورت علي عروة عقود أوواس   ,النصوووووور اإلغريقيوة نيكي
النصوووووور واي تمسوووووووك بيوداوا أكواليو  الغوار، أموا تلوك التمواثيو   
المااكية الموجودة علي المنهوأت الدينية النهضوية فهي عبارة  

ا موو  ا واي مجنحووة  ع  مااكووة غووالبووي ا تتخووا شووووووكوو  اإلنوواث داامووي
وم    . وممسوووكة بسوووع  النخي  او بالصوووليب لترمه بالك لهيمان

األمثلووة علي تلووك مااكووة عروة عقوود بوابووة الواجهووة الجنوبيووة  
في  Saint-Nicolas-des-Champs لكنيسووة سووان نيكول دي تهووامب

ا علي جانبي الخرا يش ونوافا    (. 22)باريل شك    كما صورت أيضي
أو النوافا البيضووووواوية كما في واجهة وصووووور   عي  الثور الداارية

لوليم    Château de Saint-Germain-en-Laye -سوووووووان جيرموان في  
 (. 23)ليفلي  غر  فرنسا شك 

 

 

نحت استعاري يصور لثني  م  المااكة المجنحي     ( 22)شك 
ممسكان بسع  النخي  عروة عقد البوابة الجنوبية لكنيسة سان  

بالداارة الثالثة  Saint-Nicolas-des-Champs دي شامب  نيكول  
   1587 – بباريل  

 

نحت استعاري لهخصيات نسااية تمث  الههرة حول    ( 23)شك  
 Château de-أحد الااوات البيضاوية بقصر سان جيرمان في  

Saint-Germain-en-Laye   -     لوليم ليفلي  غر  فرنسا 

 :  -ولدان الحب  -المااكة  .2
تعد المااكة الصووووووغار أو ولدان الحب العنصوووووور اآلدمي ألهخرفي  
ا علي الواجهات النهضووووووية، و ما تاه م  الارز   األكثر اسووووووتخدمي

و تختل  مسوووومياتها باختاف أشووووكالها والموضووووو    . المعمارية
 : المعبري  عنه فمثاي 

   : Cherubimالكروبيم  •
ية األجنحة ارتبات بالتصوووووير الكنسووووي  ام أ فال رباعية أو ثناا

والموضوووعات الجنااهية وتعتلي وجواهم مام  حهينة وعيونهم 
وفي شوعارات النبالة يصوور الكرو   "  . في حالة تضور  للي السوماء
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cherub   علي ايدوة  فو   بي  زوج م  األجنحوة علي كو  جوانوب أو
   ". جناحي   
 :Puttiالبوتي  •

ضوو )ام أ فال صووغار   با أجنحة عادة ما يكون لهم زوجي  م     (رف
األجنحة وود ارتبات ااه األ فال بموضوووووعات الحب والتسوووولية  

وفي لفريه الواجهة الغربية بالفناء القديم لقصوووووور    . وما للي تلك
اللوفر نرى زوجي  م  البوتي يلهوان فوق فسووتون م  الفاكهة  

 (. 24)والهاور شك 
 

 

م  اإلفريه الممتد بعرض الواجهة الغربية    جهء   ( 24)شك 
مهي  بالبوتي و    للفناء المرب  بقصر اللوفر   بالمستوى الثاني 

جان    -  راز عصر النهضة الفرنسي    فستونات الورود والفاكهة 
   Jean Goujon ( 1565-1510)جوجون

 Erotes :ولدان الحب أو ايروتيل •
ووالودتوه أفروديوت،  Eros ام حواشوووووويوة للوه الحوب اإلغريقي ليروس  

ولودان الحوب اي تلوك المجموعوة م  اآللهوة المجنحوة المرتباوة  
والتي تعتبر حليووة ظهرت في الف  اإلغريقي و ظهرت   بووالحووب

ا في الف  الروماني باسوووم كيوبيدس  واي حاشوووية     Cupidsأيضوووي
و الورود، أو األكالي ،  ، لت تصور مصحوبة بالدلفي ، أCupidكيوبيد  

أو المهامير، أو الديكة ، أو المهوووووواع  وود أصووووووب  م  الصووووووعب  
التمييه بي  أشوووكال مااكة الحب بأسووومااها المختلفة كيوبيدس 

Cupids  أو أموريني  ،amorini  أو أموريتي  ،, amoretti  التي ترهر
وود زينت األفاريه النهضووية الفرنسووية    . في مواضووي  الف  الغربي

الخوواف بوواإللووه ليروس    (25)نواووات كمووا نري في شووووووكوو   و البووا
وحوواشوووووويتووه في البووانوه الوواي يعلو أحوود عقود نووافورة األبريوواء  

Fontaine des Innocents .   

   

ليروس وحاشيته في بانوه يعلو أحد عقود نافورة    ( 25)شك   
  –  1547)باريل   - Fontaine des Innocents(1547  –  1550) األبرياء  

 Jean Goujon  جوجون   جون   الفرنسي   النحات   (1550
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