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  وتقدیرشكر 

 رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء  �الحمد 

والمرسلین سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، 

 وبعد:

 فإني أشكر � تعالى على فضلھ حیث أتاح لي انجاز ھذا العمل بفضلھ، فلھ 

 الحمد أوال وآخرا.

 أشكر والدي و اخوتي على وقوفھم معي .   

 أشكر كل من ساعدني في بحثي ھذا وفي مسیرتي الجامعیة أیضا. 

على أشكر األساتذة الكرام الذین وقفوا بجانبنا، وسعوا لتدریسنا طوال ھذه المدة و

 "".    رأسھم أستاذي المشرف

 

 

 

 



 

 

 إھداء
 ومشقة.رحلتي الجامعیة إلى نھایتھا بعد تعب وصلت 

 ونشاط.وھا أنا أختم بحث تخرجي بكل ھمة 

 وأمتن لكل من كان لھ فضل في مسیرتي وساعدني ولو بالیسیر، وأھدي

 ، اخوتي.  أميو أبيھذا العمل إلى  

 الكرام.واألساتذة 

 

 

 

     



 

 

 

 

  مقدمة



 مقدمة
 

 
 ب

"لوفر" بباریس من أعظم وأشھر المتاحف في العالم، یقع في باریس في  متحف

فرنسا، ویعدّ أشھر معالمھا، یضّم عدد ھائل من األعمال الفنیة المختلفة والمتنوعة، من 

مختلف الحضارات والعصور. ونظرا لشھرتھ في العالم وبین الناس وتوافق ھذا الموضوع 

ً لمذّكرة نا أن نأخذ ھذا الموضوع لیكون مووقع اختیارنا علیھ وقّررمع تخصصنا  ضوعا

ضفنا باریس حتى وأ، »متحف لوفر بباریس«العنوان على النّحو التالي:  ناغْ تخّرجنا، وصُ 

، وقد طرحنا لوفر باریس أم لوفر أبو ظبي؟ ،ختلط على القارئ: أّي لوفر ھو المقصودال ی

  وّزعت األعمال في المتحف؟..االشكالیات التالیة: كیف صّمم ھذا المتحف؟ وكیف 

وقد أفادنا ھذا . "متحف لوفر بباریس"اإلشكالیات لدراسة موضوع ھذه انطلقنا من 

ة اللوحات التي فیھ، وكذلك التعرف على المتحف من الداخل والخارج، ث في معرفالبح

 .دارتھوكیف ھي إ

ر (التعریف بعنوان: متحف لوف لفصل األّولاوضعنا وفي بحثنا من مقدمة  انطلقنا

بھ، تاریخھ، أصلھ)، وفیھ تطّرقنا إلى التعریف بالمتحف، تاریخھ وأصلھ، إعادة ترمیمھ، 

بعنوان: إدارة متحف لوفر، عالجنا فیھ التصمیم  أّما الفصل الثانيبعض مھندسي المتحف. 

فیھا أھم النتائج . واختتمناه بخاتمة عرضنا الداخلي والخارجي، محتویاتھ، وإدارتھ

   ل إلیھا.المتوصّ 

اتّبعنا في ذلك على المنھج التاریخي في تتبع تاریخ المتحف، والوصفي (وصف و 

اتبعنا بكثرة على المواقع لكثرة وبخصوص المراجع  .المتحف (من الداخل والخارج)

عبد الفتاح مصطفى غنیمة،  حدیثھا عن ھذا المتحف العظیم، وعلى بعض المراجع ك

 .وسائل تعلیمیةالمتاحف والمعارض والقصور 



 مقدمة
 

 
 ت

على وقوفھ معنا في ھذا لى توفیقھ لنا ثّم نشكر أستاذنا نشكر هللا عّز وجّل عو

   المسار. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
  



 الفصل األول                                             متحف لوفر (التعریف بھ، تاریخھ وأصلھ)
 

 
5 

 

 متحف لوفر
 (التعریف بھ، تاریخھ وأصلھ)

 

  



 الفصل األول                                             متحف لوفر (التعریف بھ، تاریخھ وأصلھ)
 

 
6 

 التعریف بمتحف لوفر:

یقع في الجمھوریّة متحف اللوفر من المتاحف ذات األھمیّة البالغة في العالم ككل، یُعدّ 

وتحدیداً في العاصمة باریس على نھر السین في ضفّتھ الشمالیّة، ویعتبر اللوفر الفرنسیّة، 

ذلك لما فیھ من  ،المتحف الوطني للدولة الفرنسیّة ومن أھم المعالم في باریس وفي العالم ككل

في العاشر من شھر  1793كنوز كثیرة لحضارات عدیدة. تّم افتتاح متحف اللوفر في عام 

رشات توسیع لھذا المتحف وإصالح وترمیم، في أواخر القرن آب، وقد قامت في و

  1العشرین.

 

 

 

 

 

التصنیف العالمي للمتاحف من حیث الشھرة، «تمّكن متحف اللوفر من الدخول في  

، وعلى الرغم من حصولھ على المرتبة الثانیة على المستوى ٪84.3إذ حظي بُمعدّل 

الذي یقع في ھولندا، إّال أنّھ حظي بالمرتبة األولى من حیث  األوروبي بعد متحف فان غوخ

كما یُعتبر متحف  2.»جودة القطع الفنیة فیھ، ومساھماتھ في المجتمع، وقیادتھ لعالم المتاحف

ملیون زائر سنویاً،  9.3اللوفر من أكثر متاحف العالم استقباالً للزوار، إذ یستقبل ما یُقارب 

                                                           
یونیو  https://mawdoo3.com/ ،1غادة الحالیقة، أین یقع متحف اللوفر، موقع موضوع، ینظر: : 1 

2017 ،08:51. 
ینایر  https://mawdoo3.com/ ،27: اسالم راجح زبون، أكبر متحف في العالم، موقع موضوع، 2 

2019 ،12:37. 

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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ُھم ُسیّاح  %70لیین الذین یزورون عادةً المعارض المؤقتة، وُھم من السّكان المح 30%

  1.وزّوار یأتون إلى باریس من أجل التعّرف على معالمھا ومتاحفھا الدائمة

یحتوي على أكثر اآلثار ویعود سبب ھذا االستقبال الكبیر إلى أّن "متحف لوفر" 

الثمن ویمتد لیحتوي بأرجائھ والقطع الفنیة نُدرة، باإلضافة إلى كل ما ھو ممیز وغاِل 

الضخمة إحدى أكثر المعارض الفنیة شموالً وتوسعاً منذ بدایة القرن السادس قبل المیالد إلى 

 . 2نھایات القرن التاسع عشر

فھو كبیر  ویطرح أغلب الناس نفس السؤال عن الوقت المطلوب الستكشاف المتحف؛

 100فإذا كان لدى الزائر متسع من الوقت یدوم لـ جداً ویستحیل رؤیتھ بالكامل في یوم واحد.

 30یوم؛ حینھا، سیتمكن من تفقّد كل قطعة أثریة متواجدة ھناك، حیث سیتمكن من قضاء 

قطعة أثریة في  380,000ثانیة على القطعة الواحدة فقط، على اعتبار أّن المتحف یعرض 

 3رین.المجموع، ولكن لیست كل ھذه المجموعة مسموح بعرضھا للزائ

 متحف "لوفر":وأصل تاریخ 

 : بدأ متحف اللوفر كحصن -1

ً  "متحف لوفر"أخذ  أواخر  في«و ، ففي البدایةعدّة صفات وأشكال قبل أّن یكون متحفا

القرن الثاني عشر عندما بدأ فیلیب الثاني (فیلیب أغسطس) أول شخص یعرف رسمیا باسم 

ملك فرنسا وواحد من أنجح حكام أوروبا في العصور الوسطى في بناء موقع دفاعي بالقرب 

من الحدود الغربیة لباریس في ذلك الوقت على طول ضفة نھر السین، وتضمنت الترسانة 

غزو من الشمال معاقل في كل زاویة وخندق محاط ببرج محصن ضخم یبلغ المصممة لمنع ال

                                                           
 : ینظر: المرجع نفسھ.1 
: ینظر: محمود خضرة، عشرة حقائق ال تعرفھا عن متحف اللوفر، موقع دخلك بتعرف، 2 

https://dkhlak.com/ ،6  12:56م، 2017سبتمبر. 
 المرجع نفسھ.: ینظر: 3 

https://dkhlak.com/
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قدما، وفي القرن الرابع عشر، ومع إمتداد المدینة خارج حدودھا خالل عھد فیلیب  98طولھ 

تم بناء سلسلة جدیدة من الدفاعات على مشارف باریس، وتوقف إستخدام القلعة ألغراض 

وفر مشاھدة بقایا جزء من مبنى من القرون الوسطى دفاعیة، والیوم، یمكن لزوار متحف الل

ً قلعة تُستخدم ألغراض دفاعیةكان  1».للقلعة من القرن الثالث عشر أو القاعة السفلیة  قدیما

 . وحصن لمدینة باریس

  :تم تدمیر قلعة فیلیب (متحف اللوفر اآلن) إلفساح المجال إلقامة ملكیة -2

بعد أْن توقّف استخدام القلعة ألغراض دفاعیة وبعد أن تمَّ تدمیر ما جاء بھ "فیلیب" صار 

قام تشارلز الخامس أوال بتعدیل التصمیم «"اللوفر" اآلن یُستعمل كسكن وإقامة للملوك، فقد 

األصلي للمبنى في القرن الرابع عشر، ولكن حرب المائة عام أعاقت خططھ األكثر شموال 

لوفر، ومع إختیار الملوك المتعاقبین إلقامة منزل في مكان آخر، سقط متحف اللوفر لمتحف ال

، عندما أمر فرانسیس األول بھدم الھیكل األصلي لصالح 1527في مھب الریح حتى عام 

 وھذه إحدى خطوات التغییر التي لحقت باللوفر. »2.مجمع جدید على طراز عصر النھضة

حاكما «أمر "فرانسیس األول" بتحویل "اللوفر" على طراز عصر النھضة ألنّھ كان 

مستنیرا لعصر النھضة، فقد ساعد في توحید اللغة الفرنسیة، وكان شاعرا ھاویا ورجال 

بمعنى الكلمة، وكان أول ملك أوروبي في التاریخ یقیم عالقات دبلوماسیة مع اإلمبراطوریة 

ر للفنون التي رعاھا عالقة وثیقة مع لیوناردو دافنشي، وإقناع العثمانیة، وكراعي مشھو

الفنان باإلنتقال إلى فرنسا، وبدأ عمل فرانسیس بتكلیف من متحف اللوفر توسعا دام قرنا، وتم 

بناء العشرات من األجنحة الجدیدة والمباني القائمة بذاتھا في الموقع، والعدید منھا مصمم من 

ین األوروبیین الرائدین الیوم، والتي تم ربطھا في النھایة من خالل قبل المھندسین المعماری

الخطوة التي قام بھا  3».سلسلة من المعارض واألجنحة التي تمنح المبنى واجھة موحدة

                                                           
 .  www.universemagic.com، 2012معلومات مثیرة لالھتمام عن متحف اللوفر، سحر الكون، 6: 1 
 : المرجع نفسھ.2 
 : المرجع السابق.3 

http://www.universemagic.com/
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فرانسیس تعتبر مھمة ألنّھ قام بتوسیع المتحف من حیث األجنحة والمباني كما أنّھ أقام عالقة 

 مع أشھر الفنّانین.

 : ترك مبني متحف اللوفر مھجور ومتعفنتم  -3

نتھاء من قصر فرساي، حولت المحكمة الفرنسیة قاعدتھا بعیدا عن باریس بعد اال

بعد أن المبنى غیر مكتمل وفي حالة سیئة في نھایة المطاف،  وتُرك ومتحف اللوفر،

. نت رسامین ونحاتین وكتاب كأعضاءستضاف سلسلة من المجموعات الثقافیة التي تضما

وعادت الحیاة لمتحف وبعد أكثر من قرن من الزمان، انتعشت أعمال البناء مرة أخرى، 

بإعارة األموال على الموقع والمحتویات  نالبو ربوحیث قامت سلسلة من ملوك اللوفر؛ 

 .1789 ي وبدایة الثورة الفرنسیة في عامالفنیة داخلھ حتى سقوط النظام الملك

ومع الملك المخلوع وأُسر سجنھ في نھایة المطاف في قصر التویلري المجاور 

نشاء أصدرت الجمعیة الوطنیة المنشأة حدیثا قرارا بتسلیم متحف اللوفر إلى الحكومة إل

 10أبوابھ ألول مرة في  "متحف اللوفر" . وھكذا اْفتتحمتحف وطني مفتوح للجمھور

لوحة وفنون زخرفیة، وتمت مصادرة الكثیر  500، بمعرض یضم أكثر من 1793أغسطس 

 .1فرنسيمنھا من العائلة المالكة والنبالء ال

 :قام نابلیون بونابرت بإعادة تسمیة متحف اللوفر مؤقتا بنفسھ 4-

 "متحف نابلیون" سمھاب "متحف اللوفر"تسمیة أُعید ، الحكمعندما تولى نابلیون 

اجتاح جیش بونابرت متحف بالغنائم الفنیة للحرب عندما التكریما لھ، وسرعان ما امتأل 

ومن  ،كان ھناك مئات اللوحات والمنحوتات التي قطعت طریقھا إلى باریس .الكبیر القارة

مجموعة من الخیول البرونزیة العتیقة من واجھة كنیسة القدیس مرقس  :بین التحف الثقافیة

                                                           
، 2012معلومات مثیرة لالھتمام عن متحف اللوفر، سحر الكون، 6: ینظر: 1 

www.universemagic.com. 

http://www.universemagic.com/
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وتمثال آخر للخیول  ،رج متحف اللوفرفي البندقیة التي أصبحت جزءا من قوس النصر خا

وقفت على بوابة براندنبورغ في برلین، وكان لدى نابلیون التمثال المعروف باسم كوادریجا، 

وتم تعبئتھ وإرسالھ إلى فرنسا للعرض في متحف اللوفر، ولكنھ بدال من ذلك تم تخزینھ حتى 

عة فنیة إلى أصحابھا قط 5000، وبعد ذلك أعید أكثر من 1814سقوط نابلیون في عام 

 .1الشرعیین

أصبح متحف اللوفر مركز لتبادل األعمال الفنیة التي سرقھا النازیون خالل 5-

  :الحرب العالمیة الثانیة

 جتاح جیش كبیر آخر عبر أوروبا في اتجاه فرنساامرور مائة وثالثین عاما، عندما  بعد

، بدأ المحافظون في متحف اللوفر في التحضیر على عجل إلجالء عشرات اآلالف من تحدیداً 

، تلیھا بسرعة كل األعمال القیمة (أو " الشھیرةالمونالیزا"القطع الفنیة، وأول من ذھب لوحة 

المنقولة)، وكان ھناك قافلة مكونة من أكثر من ثالثین شاحنة متجھة إلى الریف الفرنسي، 

حتالل األلماني وبعد اال .تقدر بثمن إلى سلسلة أمانات خاصةال التي ال وھي ترعى األعم

لباریس أمر المسؤولون النازیون متحف اللوفر بإعادتھا، ولقد كانت الجدران القاحلة 

وحتى تلك التي بقیت ، والممرات اآلن موطنا لتلك المنحوتات التي كان من الصعب جدا نقلھا

 2.یلةكانت مغطاة بأكیاس الخیش الثق

مع و ،ستحوذ النازیون في نھایة المطاف على ست غرف ضخمة في المتحفاوقد 

عدم وجود أي عمل فني لعرضھ، قرر النازیون قیادة جزء من متحف اللوفر كمركز لتبادل 

المعلومات وتغلیف وشحن األعمال الفنیة واألشیاء الشخصیة المصادرة من العائالت 

باسم مصادرات متحف  شتھرتاالمقام األول) إلى ألمانیا، وفي الفرنسیة الغنیة (الیھودیة 

                                                           
، 2012معلومات مثیرة لالھتمام عن متحف اللوفر، سحر الكون، 6: ینظر: 1 

www.universemagic.com. 
 
 نظر: المرجع نفسھ.ی: 2 

http://www.universemagic.com/
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، وھذ لم یكن أكبر عملیة سرقة فنیة في باریس خالل الحرب العالمیة الثانیة. تحت اللوفر، 

 .1تم تخصیص الكثیر منھا للمجموعات الشخصیة للقیادة العلیا النازیة. قیادة ھیرمان جورینج

 

 

تم بیع تلك األعمال التي تعتبر تدھورا معنویا (بما في ذلك أعمال بیكاسو  «وقد 

وسلفادور دالي) لھواة جمع العمالت من غیر األلمان أو تم إحراقھا في النھایة في النار في 

، وبفضل منسق شجاع عمل كعمیل مزدوج خالل النھب، تم في 1942جیو دي بوم عام 

القطع التي مرت بجیو دي بوم، وكان متحف اللوفر، الذي  نھایة المطاف إستعادة العدید من

 70قاوم العمل مع النازیین أقل نجاحا في إعادة أعمالھ الفنیة المفقودة، وبعد مرور أكثر من 

عاما على دخول النازیین إلى باریس ال یزال متحف اللوفر یتعرض إلنتقادات بسبب دوره 

لقد  .»2في العودة إلى األعمال الفنیة المتنازع علیھافي أعظم سرقة ثقافیة في التاریخ وتردده 

                                                           
 : ینظر: المرجع السابق.1 
 .www.universemagic.com، 2012معلومات مثیرة لالھتمام عن متحف اللوفر، سحر الكون، 6: 2 
 

http://www.universemagic.com/
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تذبذبت األمور في متحف اللوفر عند دخول االحتالل األلماني، لكنھ بعد فترة استطاع 

 المتحف أْن یقاوم االحتالل وعملیات السرقة واسترجاع ما ُسرق منھ.

 إعادة ترمیم متحف لوفر:

 جدا، القدیمة التقنیة المنشآت تحدیث أجل من لإلغالق المتحف اضطر 2005 سنة

. القاعات یضم الذي المتحف في الفنیة القطع لقسم الجدید المدیر دوران یانیك بحسب وذلك

  فرصة اإلغالق إلعادة باْنِتھاز فقام لویریت  ھانري إدارة تحت وكان المتحف في تلك الفترة

 السابق المدیر باسكو اركم وأشرف .علیھا تثقیفي طابع وإضفاء وتصمیمھا القاعات ھیكلة

 قدم الذي غارسیا جاك مع بالتشاور 2013 العام حتى المشروع ھذا على الفنیة القطع لقسم

 1.بالمجان للقسم مشورتھ

 وأّكد فرنسا، قوى من االنجاز ھذا واعتُبر اللوفر" "متحف ترمیم الفرنسیون أُعید

 الصعید على عاما 150 لمدة العالم على ھیمنوا الفرنسیین أنّ «بقولھ:  غارسیا جاك ذلك على

 أن إلى ولفت، 2»الخاص بذوقنا دائما النظر نعید فنحن الثوریة، بروحنا دوما وعرفنا. الفني

 فكانت. 1730 عام حتى رائجة تبقى تكن لم 1720 عام في تُصنع كانت التي التّحف

 .غیرھا ویصنع برمتھا تزال التصامیم

 الت�رمیم أعمال خالل "لوفر" تحفلم مشورتھ قدم دیكور مھندس ھو غارسیا" و"جاك

 التي الخاصة موارده من بالكامل مولھا وھو یورو، ملیون 26 بھا قام التي  العملیة كلّفت وقد

 إل�ى باالس�تناد 2006  الع�ام ف�ي أطلق�ت الت�ي أتالنت�ا" "ل�وفر ومب�ادرة تبرعات بفضل جمعھا

 3.سنوات ثالث خالل یورو مالیین 6.5 درت أمیركیین متحفین مع تبادل عملیات

                                                           
 .2014یونیو  https://alghad.com/ ،5: ینظر: فن الزخرفة الفرنسي یعود إلى متحف اللوفر، 1 
 : المرجع نفسھ.2 
 : ینظر: المرجع السابق.3 

https://alghad.com/
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قدّم غارسیا الكثیر من أجل ترمیم المتحف، ویبدو أّن ھذا االھتمام منذ الصغر، فقد 

دخل غارسیا المتحف وھو في سن السادسة، وذلك عندما كان یصحبھ والده الفنان الى 

ھناك،. ومنذ أن دخل وتجّول بین قاعات فنون الزخرفة أذھلھ ھذا المجال وعرف أنّھ سیشّكل 

ً على استعادة األلوان جزءاً كبیرا في حیاتھ  الحقبات في رائجة كانت التي. وكان حریصا

 لویس عھد في المتنوعة واأللوان عشر الرابع لویس عھد في الداكنة األلوان مثل المختلفة

 1.عشر السادس لویس عھد في البیاض إلى والمائلة جدا الفاتحة األلوان ثم عشر الخامس

 فرساي قصر إلى المشورة یقدم وھو العالم فنادق أكبر مع تعاون الذي غارسیا وكان

 اكتسبھا التي المعارف كل نقلی أن المشروع ھذا خالل من آمالً  األثاث اختیار یخص ما في

 غارسیا جاك وأقر العالم، في الفنانین أفضل ھذه الترمیم عملیة في وشارك. الجدید الجیل إلى

 2.لمسیرتھ تتویج بمثابة إلیھ بالنسبة كان معھ التعاون المتحف إدارة قرار أن

اآلن یُفتح أمام الجمھور وقاعاتھ بعد أن أغلق المتحف لمدة من الزمن ھا ھو و

المكرسة للتحف الزخرفیة من أیام لویس الرابع عشر إلى "ماري أنطوانیت" عندما كان فن 

ً تبعا للتسلسل  الزخرفة الفرنسي یذھل العالم. ویعرض المتحف أكثر من ألفي قطعة وأثاثا

  3لخلط فیما بینھا.الزمني في عرض متحفي جدید تستعاد فیھا أجواء تلك الحقبات من دون ا

 لویس حكم منذ األذواق تغیر التي كانت في "متحف اللوفر" تعكس  المعروضات 

 خزنة فقد كانت ھناك .1789 العام في الفرنسیة الثورة إلى 1660 العام في عشر الرابع

 ،1760 بومبادور دو لمدام خصیصا صنع خزفي إناء ،6761 عشر الرابع للویس ذھبیة

 من قاعة 33 في تواجدت التي التحف من وغیرھا 1784 تأنطوانی لماري كتابة طاولة

 4.عشر الثامن القرن في الفرنسیة الدرایة تمیز تعكس والتي المتحف

                                                           
 .2014یونیو  https://alghad.com/ ،5: ینظر: فن الزخرفة الفرنسي یعود إلى متحف اللوفر، 1 
 المرجع نفسھ.: ینظر: 2 
 : ینظر: المرجع السابق.3 
 ینظر: المرجع السابق.: 4 

https://alghad.com/
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 مكن تلخیص مراحل إنشاء "متحف اللوفر" كالتّالي:ویُ 

تُستخدم ألغراض دفاعیة وكحصن : كان قلعة بناھا "فیلیب أغسطس" م1190: سنة 1

 لمدینة باریس.

: في القرن الرابع العاشر: قام "تشارلز الخامس" بتعدیل التصمیم األصلي وأصبح 2

 مكاناً إلقامة الملوك.

م: قام "فرانسیس األّول" ببنائھ على طراز عصر النّھضة، وقام 1527سنة : 3

 بتوسیع مبانیھ.

 م.1793: تُرك المتحف خالیا غیر ُمكتمل لمدّة قرن من الزمان، ثّم أعید فتحھ سنة 4

: تّم تحویل اسمھ مؤقّتا من متحف "اللوفر" إلى "متحف نابلیون" نسبة إلى "نابلیون 5

 بونابارت".

ترة االحتالل األلماني أصبح متحف "اللوفر" مركز لتبادل األعمال الفنیة : في ف6

 التي سرقھا النازیون خالل الحرب العالمة الثانیة.  

 : أُعید ترمیم متحف اللوفر.2005: 7 
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 مھندسي متحف لوفر:بعض 

 االسم الوظیفة

 فیلیب أغسطس بناء القلعة (أصل متحف لوفر)

 تریھنري لوی إدارة

 جاك غارسیا مھندس الدیكور

 آي أم بي مھندس الھرم

 یانیك دوران مدیر القطع الفنیة الجدید

 فیلیب أغسطس:

ً  43 طوال فرنسا حكم ، م 1165 سنة ُولد ً  وھو عاما  ملك السابع لویس للملك ابنا

 عمره، من عشر الرابعة في الز ما وھو 1179 عام فرنسا عرش على لیكون جوِّ تُ  فرنسا،

 وبسط عرشھ تقویة على عمل ملكا "فیلیب" أصبھا بعدما .ھینو كونتیسة إیزابیل من جزوّ تو

 بعدما متعددة مناطق إلیھا ضمّ  فقد فرنسا توحیدو واإلدارة، كمالح حصالبإ فقام ،نفوذه

 قوتھا انحصرت حتى إلنجلترا كثیرة ممتلكات أخذ من وتمكن ،وآنج نورماندیا على استولى

 1.فرنسا ساحل طوال ممتلكاتھا وخسرت

                                           
 ،"فرنسا تاریخ مجریات"و "الحریري عمر" بین "أغسطس فیلیب" ،عفیفي وسیم: ینظر: 1 

http://www.toraseyat.com، 7  2017نوفمبر. 
 

http://www.toraseyat.com/
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 والرجل البالد، في إقطاعي أمیر أقوى یكون أن من أغسطس فیلیب تمكن« وبھذا

 في وموارده أمالكھ وتضاعفت المقدسة، الرومانیة الدولة إمبراطور بعد أوروبا في الثاني

 بعد ألمانیا امبراطور تعیین في تدخل فقد أوربا، شؤون في یتدخل وأخذ األموال الرجال

 إلى أغسطس فیلیب عصر في باریس تحولت .م1197 سنة السادس ھنري امبراطورھا وفاة

 الوسطى، العصور في األلب شمالي جامعة ألعظم مقراً  كانت حیث أوروبا مدن أھم

 ضمنت ملكیة براءة أول على عھده في باریس جامعة حصلت وقد الثقافي لإلشعاع ومركزاً 

 كما .كافة أوربا أرجاء من الفكر ورجال والعلماء الفالسفة وقصدھا وحقوقھا، امتیازاتھا لھا

 لھا شید أن بعد أوروبا، في مركزیة لدولة حدیثة عاصمة أول أیامھ في باریس أصبحت

ً  سوراً   واألحیاء والكاتدرائیة والمدارس الملكي القصر ھجنبات بین ضم قویا

 وتطویر لتغییر جاھداً  عمل 1».وطرقھا شوارعھا برصف واھتم والصناعیة، التجاریة

 لوفر". ب"متحف حالیا یُعرف بناه الذي والسور فرنسا،

                                           
 فرنسا"، تاریخ و"مجریات الحریري" "عمر بین أغسطس" "فیلیب عفیفي، وسیم :1 

http://www.toraseyat.com. 

http://www.toraseyat.com/
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 ت:ریھنري لوی

سین، إحدى ضواحي  سور في نویي 1952مایو  31من موالید « لویریت ھنري

، وھي منظمة فرنسیة مكرسة لألعمال الخیریة للشركات،  Admicalباریس رئیًسا لـ

متحف أورسي في  مدیر ثم أمینة ). أصبح أول2013-2001والمدیر السابق لمتحف اللوفر (

 تولّى ھنري لویا إدارة األعمال بكثرة.»1يعلى التوال 1994و  1978عامي 

، وأكبر مصر الروبل متخصصة في متحف أّمة أمینةمن المھمات التي توّالھا لدیھ: 

، أصبح أمینًا لمتحف أورساي التاریخ مباشرة. بعد دراسة المتحف أمام في المنزل

األصغر في  اللوفر متحف أصبح مدیر 1994، وبعد أن أصبح مدیًرا في عام  1978عام في

. ومنذ ذلك الحین ، أصبح جزًءا من حقوق الموظفین مقسوًما على البلد. 2001عام 

واللوحات االنطباعیة مع التركیز على  19لھندسة المعماریة أواخر القرن تخصصاتھ ھي ا

 في أول اجتماع ألصدقاء متحف اللوفر إطالق بمناسبة الیابان دیغا ومانیت. جاء إلى

 .20132. استقال من مدیر متحف اللوفر في عام 2003عام  الخارج

 :جاك غارسیا

 
                                           

 . https://mimirbook.com: ھنري لویت، موسوعة اللغة العربیة، 1 
 .المرجع نفسھ : ینظر:2 

https://mimirbook.com/ar/99acfd51edf
https://mimirbook.com/ar/35b63accaec
https://mimirbook.com/ar/44d83adae84
https://mimirbook.com/ar/69d9f3e5ae9
https://mimirbook.com/ar/1c39abf68e9
https://mimirbook.com/ar/37a75b02871
https://mimirbook.com/ar/66f79d8a632
https://mimirbook.com/ar/0cde8c3203e
https://mimirbook.com/ar/f8e4f473013
https://mimirbook.com/ar/fcf29f6cad3
https://mimirbook.com/ar/f7c91fefc9c
https://mimirbook.com/ar/b7efb76a745
https://mimirbook.com/ar/b7efb76a745
https://mimirbook.com/
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قام بتصمیم « مھندس ومصمم فرنسي، "Jacques Garcia " جاك غارسیا" " 

 ، و Royal Monceau ، وفندق Tour Montparnasse الدیكورات الداخلیة لـ

Fouquet's-icon الشاق في العمل من أجل استعادة Château du Champ de 

Bataille  في نورماندي أو إعداد الطائرة إلى أي عدد من المشاریع الدولیة (ما زال العمل

السابق یشمل فندق ال مامونیا في مراكش وفلغ بوقز في فور سیزونز في وسط مدینة 

یا بجد على أول مبنى سكني كامل في نیویورك: نیویورك). في ھذا العام ، یعمل جارس

. یلتقي مع المصمم لیوم واحد في حیاتھ المزدحمة حیث یربط لوحة 14دورسیھ في شارع 

قدّم "غارسیا الكثیر من  1».كاملة من المشاریع رفیعة المستوى وشغف بالتحف والداخلیة

  أعمالھ جمیلة.  األعمال في باریس وخارجھا وال یزال یقدّم فھو مھندس مشھور و

في شارع ریفولي  ھمكتبیتواجد على الضفة الیسرى لباریس ، "جاك غارسیا" عیش ی

ً  ،أمام حدیقة التویلري كل وأكثر شيء یُعجب غارسیا ھو مروره ، ویذھب إلي مكتبھ مشیا

 حیث یجد في ھذه اإلطاللةصباح بنوافذ المتاجر في متاجر "كاریھ ریف غوشي" األثریة ، 

 .2قیة للعیونمتعة حقی

 آي إم بي:

 
 

 

 

                                           
 1:Whippet   ،Tadzio ، 2020 –االفضل  -یوم في باریس مع جاك غارسیا ،

https://ar.architecturefortomorrow.com.  
 : ینظر: المرجع نفسھ.2 

https://ar.architecturefortomorrow.com/
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، من أصل صیني، 20أم بي" أحد أشھر المعماریین وأكثرھم إنتاجا في القرن الـ "آي

وحتى وفاتھا  1942، تزوج من إیلین لو منذ عام 1955حصل على الجنسیة األمریكیة عام 

أبناء، سار اثنان منھما على خطاه وأصبحا مھندسین معماریین،  4، ولھ منھا 2014عام 

 1عام . 102توفي "آي أم بي" عن 

بعدھا   انتقلثّم عمل في التدریس وفي الحكومة األمریكیة، ، ودرس الھندسة المعماریة

، قبل أن یؤسس شركتھ 1948للعمل لصالح أحد المطورین العقاریین في نیویورك عام 

المتاحف والمباني البلدیة والفنادق والمدارس والبنایات األخرى  وتظھر .1955الخاصة عام 

التي قام المعماري الشھیر ببنائھا الھندسة الدقیقة وفنانا تجریدیا یراعي الضوء في كل 

مشروع ترمیم وتجدید متحف اللوفر في  ھامن ضمنعمل عدّة مشاریع وأعمال  .التفاصیل

الفخریة لمشاھیر موسیقى الروك أند رول في الصالة أیضا باریس، والذي أثار جدال، و

 2.كلیفالند

وجمع في أعمالھ بین الحجارة والصلب والزجاج كما ھو «یعمل بدقة واحترافیة، 

 .الحال في مشروع اللوفر، وكان یمیل كذلك إلى دمج األھرامات الزجاجیة في مشاریعھ

و أكثر مشروعات بي إثارة ، ھ12تجدید متحف اللوفر، الذي تعود أجزاء منھ إلى القرن الـ

للجدل بدءا من حقیقة أنھ لیس فرنسیا، وبعد اختیاره من قبل الرئیس فرانسوا میتران للمھمة 

وصمم ھرما  .أشھر للمتحف وللتاریخ الفرنسي 4وسط سریة كبیرة، بدأ بي بدراسة استمرت 

للمتحف إلى  مترا لیكون بمثابة مدخل فخم ومھیب 21زجاجیا إطاراتھ من الصلب وارتفاعھ 

أھرامات أصغر قریبا منھ، وجاء تصمیم الھرم متناقضا بشدة مع أسلوب البناء  3جانب 

لم یقبل ھذا  3»الفرنسي الكالسیكي في المتحف وھو ما أثار غضب كثیر من الفرنسیین.

                                           
، موقع العین االخباریة، "اللوفر یؤبنون المعماري الشھیر "آي إم بيموظفو متحف ،رویترز :  1 

ain.com-https://al ، 10:49، 2019/5/17الجمعة. 
 : ینظر: المرجع نفسھ.2 
 : المرجع السابق.3 

https://al-ain.com/
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ً الحقا، ویعدّ الھرم البوابة الرئیسیة اآلن للمتحف  التصمیم في البدایة لكنھ القى استحسانا

 فة فنیة زیّنتھ.وتح

 

 إ

 

 

 

 

 

إضافة إلى مھندسین آخرین شاركوا في بناء وإعادة ترمیم وتصمیم متحف "لوفر" 

 منذ أْن كان قلعة أو حصن حتى صار على شكلھ النھائي (متحف لوفر حالیاً).
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 أھم األحداث التي جرت في متحف "لوفر":

 »سرقة لوحة المونالیزا«األحداث التي جرت في متحف "لوفر" بباریس ھي  من أھمّ 

 للفنان لیوناردو دافنشي.

 لیونادردو دا فنشي:  ترجمة

 

 

 

 

 

 . یُعتبر1519وتوفي في  1452"لیوناردو سربیارو دافنشي"، رّسام إیطالي، ُولد في 

رمزاً ناصعا للنھضة اإلیطالیة؛ فإلى جانب الرسم اھتم بعدّة مجاالت (ھندسة معماریة، 

موسیقى، علم طبقات األرض، علم القوى المائیة، علم التشریح، علم النبات وغیرھا من 

 العلوم والفنون. قُّسمت حیاتھ إلى أربعة أقسام: 

 ).1481 -1452مرحلة الدراسة في فلورنسا (

 ).1500 -1481و األولى (مرحلة میالن

 ).1516 -1500مرحلة النضج (



   متحف لوفر (التعریف بھ، تاریخھ، أصلھ)                                 الفصل األول
 

 
22 

 1).1519 -1517مرحلة العجز والموت في فرنسا (

بمرسم المعلم  ۱٤٦۸لیونارد دروسھ في  فلورنسا حیث التحق إبتداًء من «بدأ یأخذ 

إلى جانب العدید من التالمیذ الذین  »Andrea del Verrocchioأندریا دل قروشیو «

د فنانین یُشار إلیھم بالبنان. أثناء المرحلة األولى التي قضاھا لیونارد في أصبحوا فیما بع

میالنو كان في صدد إغناء جعبتھ الفنیة بما یضیف إلیھا من الفنون المحلّیة، وقد كان شدید 

ً فیما یتعلق بالضوء وبأشعة الشمس والتي توصل إلى فھمھا،  المالحظة بطبیعتھ وخصوصا

رق وبفضل األبحاث التي اشترك فیھا عشرات فناني عھد النھضة. وذلك بفضل ذكائھ الخا

وفي ھذه الحقبة أنجز العدید من اللوحات والجدرانیات وكانت بأكثرھا روحیّة في المظھر 

. أراد دافنشي أن یكتسب مزیداً 2»والفحوى مأخوذة عن أحداث مذكورة في الكتاب المقدس

 المجال.من المھارات وأن یوّسع آفاق معرفتھ بھذا 

ومع غزو جیوش "لویس الثاني عشر" ملك فرنسا لمیالنو ترك "لیوناردو" البالد 

" حیث رسم صورة  Mantoueوأخذ یسافر إلى بلدان أخرى، فذھب أوالً إلى "مانتو

" وإلى Veniseومن ثم إلى "البندقیة  1500" سنة Isabella d’Eeste"إیزابیال داست 

وألحق بخدمة (شارل الثاني ده  1506یالنو في سنة "فلورنسا". ورجع لیوناردو إلى م

شومون مرشال أمبواز) الذي نّصبھ (لویس الثاني عشر) حاكماً على والیة (میالنو). وھناك 

 3قام بأعمال فنیة كثیرة، ولكنھ اضطر للذھاب إلى (فلورنسا) لتصفیة تركة أحد أعمامھ.

اردو" على الضیافة التي وافق "لیون 1515بعدھا في السابع عشر من آذار سنة  

لیسي بالقرب من "أمبواز"، وفي تشرین األول سنة  -منحھ إیاھا "فرنسوا األول" في دیر كلو

جاء لزیارتھ الكردینال "دارغون" وكان بصحبتھ سكرتیره "أنطونیو ده بیاتیس"  1517

                                                           
موسوعة أعالم الرسم (العرب واألجانب)، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ینظر: لیلى ملیحة فیاض، 1 

 .409م، ص1992 -ه1412، 1لبنان، ط
 .410 -409، صالمرجع نفسھ: 2 
 .410، صالسابق: ینظر: المرجع 3 
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ویقول الذي سجل بمذكرة بأنھ شاھد لدى لیونارد ثالث لوحات إحداھا لوحة "ال جوكندا". 

المؤرخون بأن ھذا الرسام الكبیر قد مات على یدي "فرنسوا األول" في الثاني من أیار سنة 

، ودُفن داخل سور كنیسة "ده كلو" أما رماده فقد تبعثر في األرض خالل الحروب 1519

فنشي" مخلداً برائعتھ "المونالیزا" والتي تعتبر أجمل "لیونارد داالدینیة ونعشھ قد اختفى. بقي 

 1ما تركھ ھذا الّرسام اإلیطالي وھي موجودة في متحف اللوفر في باریس.

 لوحة المونالیزا:

لوحة المونالیزا أو الجیوكاندا ھي لوحة فنیة تجسد «من أشھر اللوحات في العالم 

قدرة لیوناردو على تقلید الطبیعة عن كثب، والمونالیزا صورة واقعیةً  جدا تظھر مھارة 

السفوماتو، وھي تقنیة فنیة تستخدم تدرجات خفیة من الضوء والظل في الرسم، لیوناردو مع 

تدل على دقة متناھیة النظیر تكشف عن صبر لیوناردو الذي ال ینضب، وتعتبر المونالیزا 

من أشھر اللوحات الفنیة في العالم، وقد قام الفنان اإلیطالي لیوناردو دافنشي برسمھا ویوجد 

 1503في الفترة ما بین  .1517ستمر في العمل على اللوحة حتى عام بعض األقاویل بأنھ ا

ً تقریب 1506و  رسمھا دافنشي بدقة ومھارة عالیة وفي وقت طویل جعلھا أشھر لوحة. 2»ا

المونالیزا ھي صورة لنصف جسد امرأة یعتقد أنھا زوجة فرانشیسكو دیل «لوحة و

بوصة وھي لوحة زیتیة أصلیة  21× بوصة  30)، أبعاد اللوحة جیوكوندو (لیزا غیراردیني

تم تصمیمھا على لوحة بیضاء، وقد تم تكلیف دافنشي برسم القطعة في إیطالیا وعمل علیھا 

في إیطالیا ولكنھ قد أنھى العمل علیھا أثناء إقامتھ في فرنسا، وتم الحصول علیھا ً الحقا من 

 1797ا وأصبحتً  ملكا للجمھوریة الفرنسیة، وفي عام قبل الملك فرانسیس األول ملك فرنس

                                                           
 .410، صلیلى ملیحة فیاض، موسوعة أعالم الرسم (العرب واألجانب): ینظر: 1 
اللص الجريء الذي صنع شھرة المونالیزا، ».. بیروجیا فینتشنزو« الشیماء یوسف،: 2 

https://www.qallwdall.com ،1 2019 وفمبرن. 

https://www.qallwdall.com/
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وھي ال  1».تم عرضھا في واحد من أشھر المتاحف في العالم وھو متحف اللوفر في باریس

 تزال فیھ.

اإلیطالى من قبل  ،م تعّرضت لوحة المونالیزا للسرقة من متحف لوفر1911عام في 

متحف ال ياستغل عملھ ففقد ، )1925أكتوبر  8 - 1881أكتوبر  8(فینتشنزو بیروجى 

لالستیالء كان یفكر ویخطط ، لوحةاللسرقة  ت اللوحات الموجودة بالمتحفكمرمم إلطارا

م، خرج من بیتھ لیذھب إلى 1911أغسطس من عام  22وفى  ،لفترة من الزمن على اللوحة

 يف ، وقفيفین بعد انتھاء موعد العمل الرسمعملھ، وقبل الوقت المحدد النصراف الموظ

ً ركن بعید یراقب المارة  قام بسرقتھا ووضعھا تحت معطفھ و وانتظر حتى أصبح المكان خالیا

 2وسار بكل بساطة للعبور من خالل بوابات الخروج.

ألنھ من ولم یشك  فیھ أحد  معوقات يدون أبوابات الأمام خرج "بیروجي" من 

راوده حلم الثراء حتى دخل منزلھ بدأ یبیتھ إلى الموظفین الموجودین بالمتحف، وخالل سیره 

البنك لحسابھ  يحولت لقصر كبیر یقطن بھ وأموال فنھا تأل لھ خیّ وظل یتأمل اللوحة ویُ 

 يعندما قرر بیع اللوحة ذھب إلى الفنان اإلیطالو الخاص، وظل على ھذا الحال لمدة عامین.

 3لیتفق معھ على شراء اللوحة المسروقة. ي"ألفریدو جیر"

لحین التأكد من أن اللوحة  ي" وأعطاه األمانبیروجمع " ي"یدو جیرألفراتفق "

، وتأكد أنھا اللوحة 1913سنة منھ  يبعد أن أخذھا الفنان اإلیطالأصلیة ولیست مقلدة، و

بالقبض على  ، وقامت السلطات اإلیطالیةالسارق األصلیة قام بإبالغ السلطات اإلیطالیة عن

، وھذا ما يمتحف بوفیر جالیر يبوضع اللوحة فسارق لوحة المونالیزا، وقامت  "بیروجي"

                                                           
اللص الجريء الذي صنع شھرة المونالیزا، ».. فینتشنزو بیروجیا«: الشیماء یوسف، 1 

https://www.qallwdall.com . 
: أحمد منصور، في ذكرى اختفائھا.. القصة الكاملة لسرقة المونالیزا، موقع الیوم السابع، 2 

https://www.youm7.com 04:00م، 2018أغسطس  22، األربعاء . 
 : ینظر: المرجع نفسھ.3 

https://www.qallwdall.com/
https://www.youm7.com/
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مفاوضات دبلوماسیة بینھا وبین  أجرتعلمت فرنسا بھذا األمر أْن  وبعدأسعد اإلیطالیین، 

الیزا كانت ستقطع العالقات الدبلوماسیة بین الدولتین ونلیا، وبسبب عملیة سرقة لوحة المیطاإ

على أن تعید إیطالیا اللوحة ومعھا السارق حتى تقوم فرنسا بمحاكمتھ، لوال إصرار فرنسا 

 1بعام داخل السجن. ي"بیروج"م اللوحة لفرنسا، وحكم على وقامت إیطالیا بتسلی

 لحظة معرفة أن المونالیزا سرقت:

 22 في«لم تكتشف سرقة لوحة المونالیزا ألن الذي سرقھا ھو موظف في المتحف،و

زار الرسام الفرنسي لویس بیرود متحف اللوفر، والحظ أن لوحة  1911أغسطس من عام 

المونالیزا مفقودة بشكل غریب، حیث كان یرغب في رسم اللوحة لمتحف اللوفر وقام بطلب 

اللوحة من الحراس لكنھم افترضوا أن عدم وجودھا بسبب استخدامھا في تصویر بعض 

مرور ساعتین عاد بیرود إلى قسم المونالیزا فیجد أن اللوحة  وبعد .اإلعالنات عن المتحف

رقت سُ  المونالیزا قد الشھیرة مازالت مفقودة حیث كان من المفترض أن تعلق، واكتشفوا أن

لو لم  2»بالفعل، وتم إغالق متحف اللوفر لمدة أسبوع كامل وفتح تحقیق في نفس الوقت

 مسروقة. یطلب "لویس بیرود" اللوحة لما ُعرف أنّھا

لى إأوال وجھت الشرطة أصابع االتھام تواصلت عملیة التفتیش عن السارق، وقد 

مشھور بجرائم السرقة من متحف اللوفر، ولم یتم العثور علیھ  "جیري بیریت"فنان یدعى 

ً في المدینة، واتھموا  بسبب تصریحاتھ العلنیة  "غویلیم أبولینیھ"الشاعر الفرنسي أیضا

أیضاً  "بابلو بیكاسو"الرسام اإلسباني الشھیر  اتھمو ،السابقة المتكررة بأن اللوفر یجب حرقھ

وإلى أن جاء الیوم  الذي انُكشف فیھ  عامینلمدّة استمر البحث عن السارق بالسرقة. و

رسالة  ي"ریدو جیرألف" يالفنان اإلیطالفیھ  تسلم وھو الیوم الذي السارق عن طریق الخطأ،

                                                           
ذكرى اختفائھا.. القصة الكاملة لسرقة المونالیزا، موقع الیوم السابع،  أحمد منصور، في: ینظر: 1 

https://www.youm7.com . 
اللص الجريء الذي صنع شھرة المونالیزا، ».. فینتشنزو بیروجیا«الشیماء یوسف،  :2 

https://www.qallwdall.com. 

https://www.youm7.com/
https://www.qallwdall.com/
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قضت اللوحة  .دومن مجھول یخبره بأن المونالیزا األصلیة لدیھ وھي موقعة من لیونار

 .1ة "بیروجي" ولم ینتبھ أحد على وجودھامخبأة في صندوق شقسنتین 

 أحداث أخرى جرت للمونالیزا:

 1956عام  ھامحاوالت التخریب، أولتعّرضت لوحة المونالیزا للعدید من األحداث؛ و

عندما ألقى شخص مادة كیمیائیة حمضیة على النصف السفلي للصورة، وقد لحق بھا ضرر 

، بولیفي األصل، ألقى "أوغو أوغازا فلیغاس"وفي نفس العام أحد المخربین ویدعى  ،بالغ

اً. رسمھ الحق بصخرة على اللوحة، مما تسبب في نزع رقاقة من الطالء قرب مرفقھا وتمّ 

حفظ اللوحة داخل زجاج مضاد للرصاص  عتداءات قّررت إدارة المتحفوبعد ھذه اال

عندما ألقت  2009للحمایة مما منع اللوحة من محاوالت أخرى للتخریب والتدمیر، حتى عام 

 .2امرأة روسیة بقطعة من السیرامیك علیھا بسبب غضبھا من عدم منحھا الجنسیة الفرنسیة

 

 

 

 

 

 

 "فینتشنزو بیروجى المونالیزا "سارق لوحة              

                                                           
اللص الجريء الذي صنع شھرة المونالیزا، ».. فینتشنزو بیروجیا«: ینظر: الشیماء یوسف، 1 

https://www.qallwdall.com. 
 : المرجع نفسھ.2 
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یعد أكبر صالة عرض للفن عالمیاً متحف اللوفر أھم وأشھر المتاحف في العالم، 

صّمم عدّة  .أكبر متحف وطني في فرنسا ومن أكثر المتاحف التي یرتادھا الزوار في العالمو

 1مّرات على مختلف العصور.

 محور اللوفر:

یتمثّل محور اللوفر بخط معماري من المعالم یقع متحف لوفر بالعاصمة باریس، و

كم عبر وسط باریس إلى غربھا،  5یمتد على مسافة حوالي  التي تفتخر بھا فرنسا، األثریة

والذي یُعرف بالمحور التاریخي، حیث یشّكل متحف اللوفر مركزاً لدائرة یمر محیطھا عبر 

 2أكثر المعالم الحضاریة شھرة في المدینة والمتمثلة بقوس النصر ومسلّة ساحة كونكورد.

 وھو واضح في الصور التالیة:

                                                           

، "Musée du Louvre" متحف اللوفر، architecture projects and plans بقلم: ینظر: 1 
architecture96.blogspot.com/-https://creative،   ،2017أغسطس  17الخمیس. 

محمود خضرة، عشرة حقائق ال تعرفھا عن متحف اللوفر، موقع دخلك بتعرف، ینظر:  :2 
https://dkhlak.com/ ،6  12:56م، 2017سبتمبر. 

 

https://www.blogger.com/profile/06231104825886527058
https://creative-architecture96.blogspot.com/
https://dkhlak.com/
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 الخارجي "لمتحف لوفر": التصمیم

، أخذت القلعة اسم المكان الذي 1190عام  سأوغسطكان عبارة عن قلعة بناھا فیلیب 

فقطنھ ملوك فرنسا  "قصر اللوفر"رف باسم إلى قصر ملكي عُ تحّولت فیما بعد ُشیدت علیھ، 

وخالل الثورة الفرنسیة أعلنت الجمعیة  ،وكان آخر من اتخذه مقراً رسمیاً لویس الرابع عشر

ً لتعرض فیھ روائع األمة.  ً قومیا  10في وفُتح الوطنیة أن اللوفر ینبغي أن یكون متحفا

إلى عملیات إصالح وتوسعة كبیرة في عھد الرئیس "متحف اللوفر" خضع  .1793أغسطس 

 .1الفرنسي الراحل فرنسوا میتیران

                                                           
، "Musée du Louvre" متحف اللوفر، architecture projects and plans بقلم ینظر: :1

architecture96.blogspot.com/-https://creative،   ،2017أغسطس  17الخمیس. 

https://www.blogger.com/profile/06231104825886527058
https://creative-architecture96.blogspot.com/
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ولذلك سّمي المتحف  بدوره في تعدیل معماریة القصر "نابلیون األول"ساھم كما 

نحت واجھتھ المطلة على النھر.. ، وة المتحفتمت صیانة أعمدوقد ، باسمھ لفترة مؤقتة

لیكونا  "التویلري"ستمر العمل في تعدیل قاعاتھ، ودُرس مشروع ربط قصر اللوفر بقصر او

 .، وأیضا ُربط المتحف بحدیقة "الكاروسیل"1.قصرا واحدا

 "الكاروسیل" و"التویلري":

تقع حدیقة الكاروسیل «ارتبطت حدیقتا "الكاروسیل" و"التویلري" بمتحف "لوفر"، 

بین أجنحة اللوفر وھي تحیط بقوس نصر صغیر من الطراز النابلیوني. تمتد فوق حدیقة 

بمثابة تحفة فنیة في فن الحدائق، تزینھا مساحات  الكاروسیل، حدیقة التویلري العریقة. إنھا

من شتى الزھور والبساتین المظللة. مع حدیقة الكاروسیل، تشكل حدیقة التویلري متحف 

جعلتا المتحف أكبر مّما كان علیھ، كما أنّھما یشكالن منظرا  2»منحوتات في الھواء الطلق.

  جمیال.

                                                           
، "Musée du Louvre" متحف اللوفر، architecture projects and plans بقلم: ینظر: 1 

architecture96.blogspot.com/-https://creative،   ،2017أغسطس  17الخمیس. 
 ./https://web.archive.org: مخطط الزیارة، معلومات، 2 

https://www.blogger.com/profile/06231104825886527058
https://creative-architecture96.blogspot.com/
https://web.archive.org/
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 25.5تبلغ مساحتھا  ،جمیلة في باریساني حدیقة ثحدیقة التویلري الشھیرة ھي 

متًرا). تقع الحدیقة في وسط باریس في الدائرة  325 -متًرا ، عرًضا  920 -ھكتار (طولھا 

یتم تثبیت عجلة فیریس  .الكونكورد وساحة اللوفر متحف بین األولى على ضفاف نھر السین

بمتحف اللوفر حتّى  تّم ربط حدیقة التویلري .في باریس ومسلة األقصر في ھذه الساحة

 1صارا قصراً واحداً.

، نوافیر في الحدیقة یوجدُزیّنت حدیقة التویلري بعدّة أمور تجعل الزّوار یأتون إلیھا. 

ً حولھا یحب الباریسیون االسترخاء على الكراسي. تم تزیین الحدیقة  بالعدید من أیضا

، ونافورات تمثال لتیوس ومینوتورفمثالً یوجد ، یل، معظمھا من األساطیر القدیمةالتماث

، ي حدائق لوكسمبورغ، ھنا یتم قطع األشجار تماًماوفوانیس جمیلة. كما ھو الحال ف

 .2واألعشاب ناعمة ، وتتفتح األزھار على فراش الزھور

                                                           
 . https://ishvetsov.ru: ینظر: الحدیقة الشھیرة في باریس، المنتزھات والمتاحف في باریس، 1 
 المرجع نفسھ.: ینظر: 2 

https://ishvetsov.ru/
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م , و قد صممھا أنریھ لوتر مھندس 1664تاریخ حدیقة التویلري الى عام « یعود

حدیقھ التویلرى واحده من حدائق باریس االنیقھ التى تحتل  حدائق قصر فرساى , وتعتبر

جدا لالسترخاء و االستمتاع بجمال و  مكانھ خاصة لدى اھل المدینة و تعتبر مكان مناسب

غرب حدائق  سحر باریس , وان قررت زیارة حدیقة التویلري فعلیك ان تعلم انھا تقع

شارع  113العنوان:  .مساء 9حتى  صباحا 7مواعید العمل: یومیا من   .كاروسیل مباشرة

 حدیقة قدیمة جدا، لكنھا أنیقة وجمیلة وساحرة. 1», باریس ، فرنسا 75001دي ریفولي ، 

                                                           
: حدیقة التویلري، السیاحة في فرنسا/ السیاحة في باریس، موقع المسافرون العرب، 1 

https://artravelers.com . 

https://artravelers.com/
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لھا، یوجد أیًضا متحف ، باإلضافة إلى متحف اللوفر المجاور في الحدیقة

، وھو معرض فني حیث یتم عرض أعمال االنطباعیین المشھورین وما بعد أورانجیري

االنطباعیین، على سبیل المثال، یمكنك ھنا مشاھدة اللوحات الفنیة لكلود مونیھ، وھنري 

 ماتیس، وبابلو بیكاسو، وبابلو بیكاسو، وأمیدیو مودیلیاني، وھنا یمكنك أن ترى لوحة مونیھ

""Water Lilies1 .ھو متحف متخصص باألعمال االنطباعیة ، 

 متحف أورانجیري

                                                           

: ینظر: الحدیقة الشھیرة في باریس، المنتزھات والمتاحف في باریس، 1 
https://ishvetsov.ru  . 

https://ishvetsov.ru/
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 "الكاروسیل": 

، شارع دي ریفولي (تأخذ الساللم المتحركة  99 العنوان:
الطویلة المؤدیة إلى المستوى األدنى من مجمع اللوفر للوصول 

 إلى مركز التسوق)

 )1(الخط  Palais Royal-Musée du Louvre المترو:
و  69و  68و  48و  39و  27و  24و  21الخطوط  الحافالت:

 95و  81و  72
 Avenue du Général Lemonnier موقف السیارات:

 مساحة متاحة) 700)

 

دو لوفر مركًزا مفضالً  یُعد كاروسیل«ولمتحف اللوفر، منطقة تابعة  "الكاروسیل"

للتسوق في باریس بین السكان المحلیین والزوار على حد سواء ، ویوفر طریقة رائعة 

یفتح المركز  لالستراحة من زیارة المجموعات الفنیة الشھیرة في المتحف الذي یحمل اسًما.

عام للذواقة الراقي سبعة أیام في األسبوع ، ویتمیز بالعدید من المحالت التجاریة ، وقاعة ط

مكان  مع أكثر من اثني عشر مطعًما ، وأجواء أنیقة ومتجددة الھواء. عندما تبحث عن

"كاروسیل  1.»فإن كاروسیل یجعل خیاًرا جیدًا للغایة للتسوق في أیام األحد في مدینة النور ،

   دو لوفر" عبارة عن مركز تجاري یذھب إلیھ الزّوار من أجل الّراحة والتّسوق.

تحبس األنفاس من وجھة نظر معماریة: الجزء السفلي من  كما أن كاروسیل

، الذي صممھ المھندس  Pyramide du Louvre (Louvre Pyramid)الشاھق الزجاج
                                                           

: كورتني تراوب، كل شيء عن مركز التسوق كاروسیل اللوفر في باریس، 1 
https://ar.traasgpu.com . 

https://ar.traasgpu.com/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85/
https://ar.traasgpu.com/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85/
https://ar.traasgpu.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3/
https://ar.traasgpu.com/
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، یمكن رؤیتھ من أحد أجنحة مركز التسوق. یضم معرض   IM Peiالمعماري الصیني

"كروسیل دو لوفر" مساحة عرض واسعة حیث تقام فعالیات سنویة كبرى مثل معرض 

یتمیز مركز التسوق باألزیاء ، وتصمیم المنازل ، والھدایا ، و .یر الفوتوغرافيباریس للتصو

والكتب ، والعدید من البوتیكات المتخصصة األخرى. المجوھرات والھدایا والدیكورات 

جانب إلى  المنزلیة ھي بذالت قویة في كاروسیل ، في حین أن األزیاء لیست مؤكدة.

 1.البوتیكات المحلیة األصغر

لطعام في اقدم یُ ، حیث مطعم "یونیفرسال ریستو"ضافة إلى كل ھذه المحالت یوجد إ 

أكشاك طعام فاخرة مع أطباق شھیة من جمیع أنحاء العالم ، بما في ذلك  13الطابق النصفي 

 أّما الفرنسیة والمغربیة والیابانیة والمكسیكیة. یتم قبول جمیع بطاقات االئتمان الرئیسیة.

 9:00مفتوح یومیا من الساعة فھو  The Carrousel du Louvreساعات افتتاح مركز 

مع بعض  مساء. المطاعم مفتوحة خالل نفس الساعات. 10:00صباحا حتى الساعة 

أیام في  7مساًء ،  8:00حتى الساعة  10:00االستثناءات ، تفتح المتاجر أبوابھا من الساعة 

 2األسبوع.

                                                           
كورتني تراوب، كل شيء عن مركز التسوق كاروسیل اللوفر في باریس، : ینظر: 1

https://ar.traasgpu.com. 
 : ینظر: المرجع نفسھ.2 

https://ar.traasgpu.com/


 لوفر متحفإدارة                                 الفصل الثاني                                           
 

 
38 

 



 لوفر متحفإدارة                                 الفصل الثاني                                           
 

 
39 

 متحف "أوجین دیالكروا":

ً بمتحف آخر اسمھ متحف "أوجین دیال كروا".   15على بعد «یتصل المتحف أیضا

دقیقة سیراً على األقدام من متحف اللوفر، یمكنكم عبور نھر السین الكتشاف شقة الرسام 

المتحف أعماالً  أوجین دیالكروا وورشتھ وحدیقتھ حیث قضى آخر سنوات حیاتھ. ویعرض

 1»قطع التذكاریة.فنیة ذات صلة بھذا الفنان إضافة إلى مجموعة مھمة من الرسائل وال

 6الدخول لھذا المتحف مجاني لدى تقدیم تذكرة زیارة متحف اللوفر في نفس الیوم، یقع في 

. یُفتح متحف 39أو  95، ویمكن للزائر أخذ باص رقم Fürstenberg ،75006شارع 

 25مایو/ أیار، ویوم  1ینایر/ كانون الثاني، ویوم  1یومیا عدا الثالثاء ویوم دیالكروا 

 17:302.إلى الساعة  9دیسمبر/ كانون األول، من الساعة 

  

                                                           
 . /https://web.archive.org: مخطط الزیارة، معلومات، 1 
 : ینظر: المرجع نفسھ.2 

https://web.archive.org/
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 مطاعم متحف "اللوفر":

ً مطاعم أخرى متصلة بمتحف "لوفر"،  متحف في باریس ال ةغادرمقبل فیوجد أیضا

سریعة أو مشروب من المطاعم والمقاھي الُملحقة قلیالً لالستمتاع بوجبة الزوار توقف ی

 .1مطعم ومقھى 15بمتحف اللوفر والتي ال یقل عددھا عن 

 ھرم اللوفر:

قرروا أْن یكون  ،والزوار یتوافدون إلیھ بكثرة بما أّن متحف اللوفر ضخم جدا

 (لو غراند 1997إلى  1981كجزء من مشروع واسع من «وللمتحف ممّر غیر بوابة القلعة، 

بتصمیم منطقة استقبال    I.m.peiيالمھندس المعماري الصیني األمریكتم تكلیف  ،)لوفر

یدخل الزائر إلى متحف اللوفر من خالل ھرم (...) جدیدة لتحسین الوصول إلى المتحف. 

 واعتبر الھرم الزجاجي بوابةً لمتحف "لوفر". 2»م1999زجاجي ضخم تم افتتاحھ في عام 

                                                           
أنشطة في متحف اللوفر باریس فرنسا، موقع رحالتك،  10أفضل : 1 

paris-museum-https://www.urtrips.com/louvre. 
، "Musée du Louvre" متحف اللوفر، architecture projects and plans بقلم: 2 

architecture96.blogspot.com/-https://creative،   ،2017أغسطس  17الخمیس. 

https://www.urtrips.com/louvre-museum-paris
https://www.blogger.com/profile/06231104825886527058
https://creative-architecture96.blogspot.com/
https://www.urtrips.com/louvre-museum-paris/
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 المدخل الرئیسي ھرم اللوفر                                    
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المھندس المعماري اختار بناء ھرم زجاجي، وتحیط بھ نوافیر، في قلب "كور «أیضاً 

بني بنفس النسب من ھرم خوفو، من .نابلیون"، ھو البوابة الرئیسیة الجدیدة لمتحف اللوفر

تغطي وجوھھ .متر 35متر وقاعدة مربعة بضلع  20.6ارتفاعھ إلى  یصل.الصلب والزجاج

واحد فقط، بل  أو ھرم وال یوجد مثلث .1»الزجاج المثلث الشكل 70قطعة من الماس و  603

 ھناك أھرامات صغیرة تحیط بھ كما ھو في الصورة.

 نافورة ھرم اللوفر

 األھرامات الصغیرة

                                                           
، "Musée du Louvre" متحف اللوفر، architecture projects and plans بقلم: 1 

architecture96.blogspot.com/-https://creative،   ،2017.أغسطس  17الخمیس 

https://www.blogger.com/profile/06231104825886527058
https://creative-architecture96.blogspot.com/
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 .الذكرى المئویة الثانیة للثورة الفرنسیة في 1989أیار  30افتتح الھرم رسمیا في 

ً عن  ، ألن الكثیرین اعتقدوا أن ھذا التجدیدھائالً  جدالً  الھرم قد أثار مشروع كان خارجا

الئم ومتحف اللوفر بفنائھ الكالسیكي، لكن الحقا تم ال ی خاصة أن التصمیم الجدیدالمألوف 

وقاعة  اللوفر" ھرم"تكمن أھمیة و .والحدیثةتقبل البناء فكان خلیط ناجح بین العمارة القدیمة 

المدخل الرئیسیة تحت األرض في تلبیة االحتیاجات الناتجة عن التدفق الیومي للزوار 

وتسھیل الحركة، حیث یدخل الزوار من الھرم إلى قاعة كبیرة ثم إلى األقسام األخرى في 

 .1المتحف، ذلك ما عجز المدخل الرئیسي عن تحقیقھ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
، "Musée du Louvre" متحف اللوفر،  and plansarchitecture projects بقلم: ینظر: 1 

architecture96.blogspot.com/-https://creative،   ،2017أغسطس  17الخمیس. 

https://www.blogger.com/profile/06231104825886527058
https://creative-architecture96.blogspot.com/
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 ھرم اللوفر من الداخل

 التصمیم الداخلي لمتحف "لوفر":

نجد مدخل للجراج و متاجر الھدایا  اللوفر متحف بمجرد دخول«المتحف ضخم جداً و

و بذلك نكون فیما یسمى بساحة نابلیون حیث نجد في المنتصف و أسفل الھرم مباشرة یقع 

و خلفھ ممر للوصول لجناح سولى, على الجانب األیسر نجد  مكتب اإلستقبال و اإلستعالمات

غرفة العروض السمعیة و البصریة , قاعة اإلحتفاالت و ممر الوصول لجناح ریتشیلو و 

على الجانب األیمن یقع ممر الوصول جناح دینون كما تحتوي الساحة على صالة عرض 

ً مكتب اإلستقبال للمجم وعات. یتكون المتحف من طابقین مؤقتة بإسم صالة نابلیون و أیضا
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مقّسم بانتظام حتى یْسھل  1»أول و ثانى باإلضافة إلى طابق أرضى و أخر تحت أرضى.

 على الزائر التجول فیھ.

طابقین وأرضي وتحت أرضي، یتكّون متحف لوفر من  :"لوفر" متحفطوابق 

(أقسام)، طوابق وأجنحة 3قاعة تتوزع على  394ویبلغ مجموع قاعات عروضھ حوالي 

أن المتحف كلھ متصل ببعضھ حتى أنھ یعتبر في العالم كلھ كأكبر  وبالرغم من ھذا التقسیم إالّ 

 .2صالة عرض عالمیة

صالة توجد صالة عرض؛ على الجانب األیسر  11یحتوي على  طابق تحت األرض:

منتصف صالة عرض مؤقتة الفي ، تحتوي على منحوتاتو ریشیلیوسم اعرض مؤقتة ب

قطع ُخّصصت لعرض النجد قاعة  من الطابق على الجانب األیمنأّما  ،متحف اللوفر لتاریخ

قطع أثریة  ي،إسالمیة تعكس الفن اإلسالم من مختلف الحضارات؛ فنجد قطع أثریة ثریةاأل

مصریة, قطع اثریة یونانیة و رومانیة, قطع أثریة قبطیة مصریة و قطع أثریة من دول شرق 

 3.إلمبراطوریة الرومانیةء االبحر المتوسط أثنا

فنجد أنھ یوجد في جناح سولى  :عرض صالة 208 حوالى«یضّم  الطابق األول:

ة وتحتوي على قطع أثری  الذى یقع في المنتصف صالة العرض المؤقتة باسم الكنیسة

یحتوي على شقق  جناح ریتشیلو على الجنب األیسر ي،مصریة و قطع من الفن اإلسالم

معروضات من الفنون الزخرفیة منھا ما یعود للعصور الوسطى و على  ،نابلیون الثالثة

ات فرنسیة رسوم ،رسومات أسبانیة ،اح دینون و یحوى رسومات إنجلیزیةالجانب األیمن جن

صالة ، قرنین الثالث عشر و الثامن عشررسومات إیطالیة بین ال ،تعود للقرن التاسع عشر
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ھذا الطابق یجمع بین جمیع أجنحة المتحف، وكذلك یمزج بین  1».العرض المؤقتة مولین

 فنون مختلفة (زخرفة، قطع فنیة، رسومات).

 تضم ،ریشلیو جناح في وتقع ،عرض صالة 73 حوالى على یحتوي الطابق الثاني:

 ،السادس عشر والسابع عشر، لھولندا خالل القرن الخامس عشر لوحاتو رسومات

لوحات فرنسیة من القرن الرابع  ،القرن الثامن عشر و التاسع عشر رسومات ألمانیة خاللك

ً عشر و حتى السابع عشر فالندرز ( رسومات فالندرزیة خالل القرن السابع عشر ، وأیضا

كانت منطقة في منطقة في الجزء الجنوبي الغربي من البالد المنخفضة، وتنقسم اآلن بین 

سطى و أنتجت العدید من ة في القرون الوبلجیكا وفرنسا وھولندا و كانت مملكة ھام

 2.الفنانین)

أو   Louvre pyramid)ر (بعد دخول المتحف عبر ھرم اللوف :أجنحة متحف لوفر

سیكون ھناك ثالثة أقسام كبیرة  (Carrousel du Louvre) عن طریق كاروسال دى لوفر

لیو على ریشیقع قسم  ؛(Denon) ودینون (Richelieu) لیوشیر (Sully) و ھى: سولى

 3الجانب األیسر، وقسم دینون على الجانب األیمن، أّما قسم سولي فمتواجد في المنتصف.

جناح ریشلیو ضم ی )تحت األرض( يوالسفل ياألرضفي الطابقین  جناح ریشلیو:

 "باجیت"ھي مقسمة للعرض خلف عارضتین من الزجاج ھما مجموعة واسعة من التماثیل و

تم  يالرخامیة الكبیرة التالتماثیل و يتماثیل خیول مارل ي"مارل"تضم الواجھة  ي"،ارلو"م

 ".فیلیب بوت"بالقرب منھا مقبرة و ،"غولوم كوستو"إنشاؤھا في القرن الثامن عشر بواسطة 

شریعة "الشرق القریب وأبرزھا  ھا منمن ،العدید من األثارفیضّم  يالطابق األرض أّما
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 عبارة عن شاھدة من البازلت تعود للقرن الثامن عشر قبل المیالد و يوھ ي"؛حموراب

 .1يمكتوب علیھا رمز القانون البابل

، األثاث، الساعات، من الفنون الزخرفیة مجموعةھذا القسم یضم وفي الطابق األّول 

فكرة  الزائر ھذا یعطين الفاخر لشقق نابلیون الثالثة والتزییكذلك  .المطرزاتالمفروشات و

تتضمن وبق الثاني، اأّما الط .يكان یستخدم كقصر ملك  متحف عندمابسیطة عما كان علیھ ال

اللوحات التي فیھ توجد "، ورامبرانت"و "روبنز"العدید من األعمال األصلیة للرسامین مثل 

 ،الُمجمعة من جمیع أنحاء أوروباحتى القرن التاسع عشر والوسطى ویعود تاریخھا للعصور 

عذریة المستشارة "و، "لجان فیرمییر" "صانع الدانتیل"من أبرز األعمال المعروضة و

 2".جان فان إییك"ھو عمل یعود للقرن الخامس عشر بواسطة الرسام الفلمنكى و "روالن

یحتوى الطابق الثانى من ھذا ، أقدم قسم من أقسام متحف اللوفر« ھو  جناح سولي:

من أبرز ما یوجد في  المطبوعات.سومات والرالفرنسیة ولى مجموعة من اللوحات القسم ع

التى رسمت في أواخر القرن الثامن   (Turkish Bath) لوحة الحمام التركي ىھذا القسم ھ

Dominique -Auguste-(Jeanعشر بواسطة جان أوغست دومینیك إنجیرس

Ingres)«.3   .ُجعل ھذا القسم لألعمال الفرنسیة  

األرضى نجد أن ھناك مجموعة ھائلة من األثار معروضة وفي الطابقین األول «و

من أبرزھا غرفة تحتوى على العدید من األثار المصریة القدیمة  30حیث نجد أن ھناك 

تمثال ضخم للملك رمسیس الثانى أما من أبرز األثار المعروضة في تمثال الكاتب الجالس و

ھو من األثار وس دى میلو ولطابق األرضى ھو تمثال أفرودیت والمعروف بإسم فینا
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من أغرب األشیاء في ھذا القسم ھو وجود أجزاء من قلعة قدیمة من القرون الیونانیة و

 ً  ُخّصص الطابق األّول واألرضي آلثار الحضارات.  1».الوسطى معروضة أیضا

یضم ھذا الجناح أشھر لوحة في العالم وھي لوحة "المونالیزا" الشھیرة  جناح دینون:

"للیوناردو دافنشي"، ولھذا نجد بكثرة االزدحام في ھذا القسم فھي تمثل العامل األھم لجذب 

الزائرین، وقد ُوضعت في الطابق األّول، و یضم ھذا القسم العدید من الروائع األخرى منھا 

وعامل آخر لجذب الزائرین ھو   لجایكوب لویس دیفید، تنصیب اإلمبراطور نابلیون األول

وھو عبارة عن تمثال من الرخام الیونانى  یعرض في مكان بارز حیث أنھ  صر،مجنح الن

  .2یعرض في األذین الذى یربط بین قسم دینون و قسم سولى

الطابق األرضى من القسم فھو مكان یضم مجموعة كبیرة من تحف « وبخصوص

التاسع حتى القرن تماثیل التى تعود لعصور النھضة والرومان إلى جانب مجموعة من ال

ھو و  (Antonio Canova) عشر منھا التمثال الرخامى الذى أنشئ بواسطة أنطونیو كانوفا

وكذلك   (Psyche Revived by Cupid’s Kiss) تمثال إحیاء النفس بواسطة قبلة كیوبید

 ،ى غرف تحتوى على تحف من أفریقیافي نفس الطابق یوجد ثمانالعبد المیت لمایكل أنجلو و

. المنحوتات األوروبیة التى تعود للعصور الوسطى معروضة في الطابق واألمریكتینأسیا 

 ً  لم یقتصر جناح دینون على حضارة معینة بل أخذ منھم جمیعاً. 3».األرضى أیضا

 أقسام متحف "لوفر":

بحسب المعروضات الفنّیة وبحسب تاریخھا أیضاً، ویشغل «قُّسمت قاعات المتحف 

، وإّن عدد القطع الفنیّة الموجودة فیھ تتجاوز 2 كم 13ما یساوي اتھ بحسب أطوالھا قاع

الملیون قطعة، بین تمثاٍل أو رسٍم، وأیضاً أیضاً آثار لحضارات عدیدة، فنجد اآلثار المصریّة 
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وخاّصة الفرعونیّة معروضة فیھ، وقد تّم تجمیعھا من خالل سرقتھا من قِبل الحملة الفرنسیة 

ضاً نجد فیھ آثار الحضارة الرومانیّة وأیضاً الحضارة اإلغریقیّة، على أقیمت على مصر، وأی

 فنّیة جمعت قاعاتھ أعماالً  .1»وال ننسى آثار بالد ما بین النھرین والرافدین وبالد الّشام

وكانت من عدّة حضارات مختلفة، عربیة  )رساّمین ونحات...(مختلفة من عدّة فنانین 

 واألقسام ھي كالتالي:وأجنبیة. 

ھذه  تستعرض میالدي): 500 -قبل المیالد 7500تحف من الشرق األدنى (

وتضم زخارف من القصور أو المعابد  األولى للحضارات العظیمة،أحد المواطن  المجموعة

ً ثمینة اكتُشفت خالل عملیات التنقیب عن اآلثار في كل  ومنحوتات ولوائح تخطیطیة وقطعا

                      .ن والعراق وسوریا وتركیا حالیا)من المناطق الجغرافیة التالیة (إیرا

 2 سولي._ ریشلیو و 0الطابق 

منحوتات ولوحات وبقایا أثریة من «ھي  قبل المیالد): 30 -4000تحف مصریة (

وأغراض مخصصة لممارسة الدینیة أو للحیاة الیومیة، وجدت في وادي  المعابد أو األضرحة

ووفقاً  0معروضة حسب الموضوع الذي تتناولھ في الطابق النیل من مصر وحتى السودان، 

ً من نھایة حقبة ما قبل التاریخ ووصوالً إلى ھیمنة اإلمبراطوریة  لتسلسل زمني، انطالقا

 .1الرومانیة في الطابق

 ھذه التحف قدیمة جداً. 3»_ جناح سولي.1و 0الطابقان  

 1-یتتبع التسلسل الزمني في الطابقین «ھنا  قبل المیالد): 30 -6500تحف إغریقیة (

تطور الفن اإلغریقي من نھایة حقبة ما قبل التاریخ وصوالً إلى الغزو الروماني. ویضم  0و
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ً  1الطابق  لمختلف المواد والتقنیات التي استعملھا اإلغریق والرومان (البرونز  عرضا

 وصیاغة الذھب والخزف والزجاج).

 خاص بحضارة معینة (اإلغریقیة). 1»_ جناحا دینون وسولي. 1و 0و 1-الطوابق 

متد من ھذه الجھة خاصة بفترة ت میالدي): 500 -قبل المیالد 100تحف رومانیة (

تُعرض التحف الرومانیة نھایة فترة الجمھوریة وصوالً إلى سقوط اإلمبراطوریة الرومانیة، 

. 0وذلك في الطابق  )1643 -1615في الصاالت المحیطة بفناء ملكة فرنسا آن النمساویة (

ً لمختلف المواد والتقنیات المستعملة في الحضارتین اإلغریقیة  1أّما الطابق  فیضم عرضا

 ومانیة.والر

 2_ جناحا دینون وسولي.1و 0الطابقان 

جاءت ھذه المجموعة  قبل المیالد): 200 -900تحف إیطالیقیة وإتروسكانیة (

لتشرح مختلف الحضارات التي سبقت الحضارة الرومانیة في إیطالیا حالیاً، من خالل 

الذي ُعثر ثاث األسلحة وأطقم المجوھرات وقطع األالمنحوتات والمزھریات والتوابیت و

 خالل األلفیة األولى قبل المیالد. علیھا أساساً داخل األضرحة

  3_ جناح دینون.0الطابق 

یأتي الزائر لھذا  میالدي): 1800 -قبل المیالد 30فنون من الشرق األدنى ومصر (

 تتیح لوحات الفسیفساء وزخارف الكنائس التي أعید ترمیمھا والبورتریھات«القسم ف

المرسومة والطین النضیج والقطع الثمینة اكتشاف فنون منطقة شرق البحر األبیض المتوسط 

من الحقبة الرومانیة إلى الفتوحات اإلسالمیة. وتندرج فنون الجالیات المسیحیة سواء في 
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مصر أو في السودان في نفس ھذه االستمراریة، وذلك خالل فترة العصور الوسطى 

أن لھاتھ الحضارة عدّة تحف وفنون من خاللھا یتعرف الزائر  یبدو 1»والعصر الحدیث.

 علیھا. 

 _ جناح دینون. 1-و 2-الطابقان 

بسطت إسالمیة على روائع حضارة یشھد ھذا القسم  ):1800 -700فنون اإلسالم (

انطالقا من ظھور اإلسالم ولغایة  رافیة تمتد من إسبانیا إلى الھندجناحھا على منطقة جغ

فقد قدّمت الحضارة الكثیر من الفنون كالخزفیات والمنمنمات واألواني الزجاجیة  ،18القرن 

 والخشبیة والسجادات واألسلحة االحتفالیة.

 2_ جناح دیدون. 1-و 2-الطابقان 

یمكن اكتشاف كبار النحاتین الفرنسیین من أمثال  ):1850 -500منحوتات /فرنسا (

محیط فناءي مارلي وبوجي اللذین وباري من خالل  غوجون وكوستو وبیغال وھودون

من العصور الوسطى إلى و، 19و 17ُجمعت فیھما تماثیل خارجیة یعود تاریخھا إلى القرنین 

 الحقبة الرومانسیة.

 3_ جناح ریشلیو.0و 1-الطابقان 

تُعرض المنحوتات األوروبیة «في ھذا القسم  ):1850 -500منحوتات /أوروبا (

مصدرھا إلى إیطالیا . تشكل المنحوتات التي یعود المناطق الجغرافیة التي تنتمي إلیھا حسب

ودول أوروبا الشمالیة موضوع مسار حسب التسلسل الزمني موزع على طابقین. ویمكن 
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وكانوفا وغیرھم. ھناك أیضاً  لدوناتیلو ومیكیالنجیلوللزائر االستمتاع بروعة األعمال الفنیة 

 أي كل النحت التي تخص أوروبا. 1»صالة مخصصة لفن النحت اإلسباني.

 _ جناح دینون. 0و 1-الطابقان 

تعتبر المجموعة األكثر اكتماالً في العالم، «و ):1850 -1350(فرنسا  /لوحات

وفراغونارد وآنغر االستمتاع باألعمال الفنیة لبوسان وجورج دي التور وأنطوان واتو 

(دیفید ودیالكروا...) في  19وكورو... كما تُعرض أعمال كبار الرسامین خالل القرن 

_ 2جناح دینون/ الطابق_ 1_ جناح ریشلیو/ الطابق2الطابقمن جناح دینون.  1الطابق 

 ھذه المجموعة خاصة بلوحات فرنسا. 2»جناح سولي.

نكتشف ضمن ھذه المجموعة، األعمال  ):1850 -1350( أوروبا الشمالیة /لوحات

الفنیة للعدید من الفنانین على غرار فان إیك وبروغل وروبنس وفان دیك ورامبرانت 

زمني وحسب  تُعرض لوحات أوروبا الشمالیة وفقاً لتسلسلوفیرمیر وغیرھم من الفنّانین، و

 مقاطعة فالندیرز وألمانیا وھولند إلخ. ك مختلف المراكز الفنیة

 3_ جناح ریشلیو.2الطابق 

مجموعة في صالون كاریھ ھذه التُعرض  ):1800 -1250لوحات/ إیطالیا (

ً لتسلسل زمني معین وحسب مختلف  والجالیري الكبرى والصاالت المجاورة، وذلك وفقا

، والتي تعتبر من أجمل المجموعات في العالم المراكز الفنیة. نكتشف ضمن ھذه المجموعة

فنشي  دا ار فرا أنجیلیكو وبوتیتشیلي ولیوناردوللعدید من الفنانین على غراألعمال الفنیة 

 ورفائیل وتیتیان وكارافاجیو وغیرھم. صاحب أشھر لوحة "المونالیزا"،
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 1_ جناح دینون.1الطابق

نكتشف ضمن مجموعة اللوحات االسبانیة أعماالً  ):1850 -1400لوحات/ إسبانیا (

تُعرض ھذه لفنانین مشھورین على غرار إل غریكو وزورباران وریبیرا وموریلو وغویا، و

 19إلى القرن  15المجموعة في صالة تجمع كبار الفنانین وفقاً لتسلسل زمني یمتد من القرن 

 وذلك في حجرات صغیرة متالصقة. 

 2_ جناح دینون.1الطابق 

یجمع ھذه  ):1850 -1550لوحات/ بریطانیا العظمى/ الوالیات المتحدة األمریكیة (

مجموعة في اللوفر بشكل أساسي من ھذه تتكون القسم اللوحات البریطانیة واألمریكیة معاً، و

بورتریھات ومناظر طبیعیة. تُعرض ضمن ھذه المجموعة أعمال لعدة فنانین على غرار 

 ورایبورن ولورنس وتیرنر وكونستابل.غینزبرة وویست 

 3_ جناح دینون.1الطابق 

تضم الفنون الزخرفیة األوروبیة على ،  ):1850 -500فنون زخرفیة/ أوروبا (

القطع الحلي واألدرع واللوحات القماشیة والسجادات واألواني الزجاجیة وقطع السیرامیك 

ومجوھرات العرش الماسیة والمصوغات وقطع والمینا والقطع البرونزیة واألحجار الكریمة 

القطع المعروضة وفق ھذه تشھد و األثاث والدیكور الداخلي للمباني التي أعید ترمیمھا.

على البراعة الفنیة الراقیة ، 1850لتسلسل زمني معین منذ العصور الوسطى ولغایة سنوات 

_ أجنحة ریشلیو 1تضفي علیھا المقتنیات الملكیة مزیداً من الرونق والجمال. الطابق إذْ 

 4وسولي ودینون.

                                                           
 ./https://web.archive.org: ینظر: مخطط الزیارة، معلومات، 1 
 : ینظر: المرجع نفسھ.2
 : ینظر: المرجع السابق.3 
 : ینظر: المرجع السابق.4 

https://web.archive.org/
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تقع مجموعة الرسومات  ):1850 -1350رسومات ونقوش ومطبوعات/ أوروبا (

وتتیح المعارض المؤقتة التمتع برسومات ونقوش ومطبوعات  ،والنقوش في جناح سولي

ورسومات باستیل ورسومات باأللوان المائیة ومنمنمات ومخطوطات ألشھر الفنانین في 

مجموعة بالتناوب نظراً لكونھا شدیدة التأثر بالضوء. وتُعتبر تُعرض أوروبا. لكنّھا 

  .أثمن مجموعة في العالمالرسومات والنقوش والمطبوعات 

 1_ جناح سولي (قاعة سولي المستدیرة).1-الطابق

 میالدي): 1900 -قبل المیالد 700فنون من أفریقیا وآسیا وأقیانوسیا واألمریكتین (

حسب وتُعرض مئات األعمال الفنیة الرائعة من متحف كي برانلي ھذه المجموعة تضم 

االستمتاع باألعمال الفنیة لمختلف للزائر المنطقة الجغرافیة التي تنتمي إلیھا. وتتیح 

 سومبكتشافھا من قبل كریستوفر كولالحضارات من خارج أوروبا: القارة األمریكیة قبل ا

 2_ جناح دینون.0الطابق  وأفریقیا وجنوب شرق آسیا وأقیانوسیا.

یتیح ھذا العرض األولي الذي یسبق زیارة المتحف «و قاعة لورلوج:

إلى اكتشاف قصر اللوفر ومجموعاتھ. ویشرح ھذا المصار كیف تحول القصر 

متحف یحیط بقصر یعود تاریخھ إلى القرون الوسطى كما یعطي لمحة عامة في 

فھو  2عن المجموعات المتنوعة التي یزخر بھا المتحف، أما الطابق 1الطابق

  ات المتحف. یحمل ھذا المسار االستكشافي لمتحف اللوفر اسممخصص لمستجد

سمو الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان، رحمھ هللا، مؤسس دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 

ھذه القاعة  »تقدیراً للرعایة االستثنائیة التي قدمتھا اإلمارات العربیة المتحدة لمتحف لوفر.

 3تُتیح للزائر معرفة واكتشاف متحف "لوفر".

                                                           
 ./https://web.archive.org: ینظر: مخطط الزیارة، معلومات، 1 
 : ینظر: المرجع نفسھ.2 
 : المرجع السابق.3 

https://web.archive.org/


 لوفر متحفإدارة                                 الفصل الثاني                                           
 

 
56 

 _ جناح سولي.2و 1و 1-الطوابق

في ھذا الجالیري یتعلم الزوار طریقة مشاھدة األعمال الفنیة  الجالیري الصغیرة:

ً فھم تقیات الفن ومواضیعھ التاریخیة. كما أنّھ في كل سنة یتم طرح موضوع جدید  وأیضا

 1._ جناح ریشلیو1تحف برمتھ. الطابقیساعد على اكتشاف الم

ً مكتبات ومتاجر  إضافة إلى ھاتھ األقسام الملیئة باألعمال الفنیة المختلفة یوجد أیضا

المتجر الرئیسیة الواقعة في ممر اللوفر الكبیر  -تفتح المكتبة«ومطاعم ومقاھي في الداخل. 

وأیام األربعاء والجمعة لغایة الساعة  19أیام االثنین والخمیس والسبت واألحد لغایة الساعة 

. المقاھي والمطاعم: المخبز على الطریقة الفرنسیة بول_ مقھى أنجلینا (مع شرفة)؛ 21:45

ھكذا  2»فیتیریا، بیع وجبات للخارج، مقھى (مع شرفة).مطعم فرنسي تقلیدي؛ مساحات كا

   حتى یتمّكن الزائرون من االستراحة والشراء.

                                                           
 ./https://web.archive.org: ینظر: مخطط الزیارة، معلومات، 1 
 ./https://web.archive.org: مخطط الزیارة، معلومات، 2 
 

https://web.archive.org/
https://web.archive.org/
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 مخطط یبین مدخل أجنحة متحف لوفر (سولي، ریشلیو، دینون).

 .مخطط یبین بعض صاالت العرض في كل جناح

 



 

 

محتویات متحف 
 "لوفر"
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یضم متحف لوفر عدد ھائل ومجموعة متنوعة من اللوحات والتحف الفنیة 

  والروسومات والمنحوتات و... من مختلف الحضارات والعصور.

 أشھر اللوحات:

وھي أحد أعمال الرسام لیوناردو دافنشي، وتعد لوحة المونالیزا أشھر  :المونالیزا: 1

 1 لوحة في العالم.

 لكارافاجیو: موت العذراء: 2

–1571("مایكل آنجلو میریزيیُعرف باسم "كارافاجیو" واسمھ الحقیقي " 

والدتھ ومھندًسا معماری�ا،  "مارسیز كارافاجیو"ولد كارافاجیو في میالنو، والده  .)1610

 ھاھربت أسرتھ من میالنو بعد أن تفّشى فی 1576في عام  ".لوسیا"ربّة منزل اسمھا 

 التي نُسب إلیھا الرّسام وأصبح اسمھ على اسمھا. )كارافاجیو(إلى مدینة  وانتقلواالطاعون، 

، "سیمون بیترزانو"مدة أربع سنوات على ید الرّسام ل، تدرب كارافاجیو 1584ومنذ مطلع 

بأعمال لیوناردو دافینشي ورافائیل وغیرھما بھذا المجال وحیث أصبح متمرًسا وعلى درایة 

 2تذة عصر النھضة.ِمن أسا

أراد توظیف  ، وكان عمره نحو عشرین عاًما،1592 فيانتقل بعد ذلك إلى روما  

قبلھا یكافح لعدة سنوات ؛ فقد كان موھبتھ في رسم مواضیع أكثر واقعیة وذات محتوى سردي

لكسب عیشھ، حیث عمل في رسم مطبوعات دعائیة للفاكھة والخضراوات في أستودیوین 

،  االنتقال لمحطة جدیدة من عملھ كرّسام. أراد ماتیكا وجوزیبي سیزاريعلى األقل: جرا

                                           
م، 2019نوفمبر  https://sotor.com/ ،4مات عن متحف اللوفر، موقع سطور، وكتّاب سطور، معل: 1 

5:27. 
: ینظر: ھند مسعد، كارافاجیو.. رسام حكم علیھ البابا باإلعدام بسب "موت العذراء"، موقع الجزیرة، 2 

https://www.aljazeera.net ،17/05/2019. 

https://sotor.com/
https://www.aljazeera.net/
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لوحاتھ كان  نّ إالّ أأنھ لم یمتلك األستدیو الخاص بھ لیقوم فیھ برسم لوحاتھ، من رغم وعلى ال

 1لھا التأثیر األكبر على كل رسامي عصره.

الطریقة التي ذاع صیت كارافاجیو حتى وصل الفاتیكان، فقد كانت «وبعد مكافحتھ 

یرسم بھا ُملفتة بشكل خاص في استخدامھ نماذج مستوحاة من شخصیات حیة بالفعل، مع 

توظیف درامي ھائل لإلضاءة والظالل، وكل ذلك في إطار محتوى سردي قوي 

اعتبرت أعمالھ الفنیة في وقتھا ثورة قلبت قواعد فن الرسم والنحت رأًسا على  (...) للغایة.

عن قواعد  (...) بالذات حكمت علیھ الكنیسة بالموت؛ فقد تخلى كارافاجیو عقب؛ ولھذا السبب

براعتھ في الرسم  2»رسم الشخصیات والمواضیع الدینیة بطریقتھا "المثالیة المعروفة".

 جعلتھ مشھوراً وأعمالھ ملفتة لكنّھا سرعان ما انقلبت علیھ وكانت سبباً في وفاتھ.

 : لوحةالقصة  

انفصام في الشخصیة، ویعیش في عالمین مختلفین، وكانت بدایة كان یعاني من 

، 1604اھتمام كارافاجیو برسم الشخصیات الدینیة ھي نفسھا بدایة النھایة لحیاتھ؛ ففي عام 

طلب منھ المحامي الباباوي للكنیسة رسم لوحة حول موت العذراء، وبالفعل رسم كارافاجیو 

، لكنھا أحدثت 1906)، وانتھى منھا عام The Death of the Virgin"موت العذراء" (

ضجة وسببت صدمة في الكنیسة، وأثارت غضب الرھبان والبابا، وصدر إثرھا حكم على 

 3.كارافاجیو باإلعدام؛ فقد رسم نفسھ وحبیبتھ محل المسیح والعذراء

أصولھ وتقالیده المعروفة منذ عصر النھضة، وھي التي  رسم العذراء كانت لھ«ف

كارافاجیو عرض الحائط؛ فقد جرت العادة أن یتم رسم العذراء بإیماءات من ضرب بھا 

                                           
ھند مسعد، كارافاجیو.. رسام حكم علیھ البابا باإلعدام بسب "موت العذراء"، : ینظر: 1 

https://www.aljazeera.net 
 المرجع نفسھ.: 2 
 : ینظر: المرجع السابق.3 

https://www.aljazeera.net/
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إال أن  الورع والقداسة، وتظھر غالبا حولھا مالئكة أو تصعد ھي مع المالئكة في السماوات.

كارافاجیو رسمھا على فراش الموت حافیة تتألم وترتدي مالبس رثة ومحاطة بعدد من 

جالسة تبكي بحرقة على یسارھا، وحتى الرسل أنفسھم ال یُمكن الرسل على یمینھا والمجدلیة 

التعرف على ھویاتھم؛ فقد ركز كارافاجیو على إحساس الفجیعة والحزن ال قُدسیة 

 وھكذا خرق "كارافاجیو" قواعد رسم الشخصیات المقدسة. 1»الشخصیات.

للوحة نزع ثوب القداسة عن العذراء والحواریین في ا«في لوحة "موت العذراء" 

فقراء یعانون وطأة الموت لیس السبب الوحید الذي دفع   وتصویرھم في ھیئة بشر عادیین

البابا إلصدار حكم اإلعدام على كارافاجیو؛ فالطامة الكبرى كانت أن كارافاجیو رسم عشیقتھ 

فالمرأة الفقیرة الُممددة على السریر حافیة بثیاب رثة تعاني سكرات  مكان مریم العذراء.

رأة تحمل نفس مالمح حبیبة كارافاجیو. وعشیقة كارافاجیو نفسھا كانت "غانیة". وھكذا الم

وجدت الكنیسة نفسھا أمام "غانیة مكان العذراء" في اللوحة. وھو األمر الذي اعتبرتھ 

اعتُبر ھذا التبادل وھذا التصویر 2»الكنیسة "ذنبًا ال یغتفر" في حق الشخصیات المقدسة.

 إھانة لھم.

نجد منظورا أفقیا سلّط فیھ كارافاجیو الضوء بشدة على العذراء وھي صامتة «كذلك 

وُممددة على فراش الموت، وھي الوجھ الوحید الذي یظھر بالكامل في اللوحة، وھو نفسھ 

وجھ حبیبتھ الغانیة. وتتناقض ھیئة العذراء في اللوحة مع أي تصور سابق لھا في لوحات 

كذلك  میلة ومنیرة بین المالئكة وتحتضن المسیح طفال.عصر النھضة، حیث كانت تظھر ج

ال یوحي الجو العام في اللوحة باالرتیاح وال بطوباویة وجود حواریین وشخصیات مقدسة؛ 

فجسد العذراء شبھ ُمتصلب والغرفة ھي األخرى فقیرة من أي طقوس أو أیقونات دیني؛ 

أشبھ بستار مسرحي یكاد یسقط  ُمجرد غرفة عادیة یظلھا ستار أحمر ضخم من السقف. وھو
                                           

: ھند مسعد، كارافاجیو.. رسام حكم علیھ البابا باإلعدام بسب "موت العذراء"، 1
https://www.aljazeera.net 

 : المرجع نفسھ.2 

https://www.aljazeera.net/
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جاءت لوحتھ معاكسة تماما على ما اعتاد  1»لیُغلق الستار على الفصل األخیر من الحكایة.

 الناس رؤیتھ في شخصیة العذراء.

وأوائل  16الیوم، تُعد ھذه اللوحة ثورة قام بھا كارافاجیو في أواخر القرن «وھي 

عن شخصیات مقدسة، بل أیًضا بسبب جرأتھ لیس فقط ألنھ نزع رداء القداسة  ،17القرن 

غیر العادیة على رسم نفسھ وعشیقتھ مكان المسیح والحواریین ومریم والمجدلیة. وبأسلوب 

ھذه ھي 2»درامي وقوي ركز على الموت كحدث واقعي مؤسف بعیدًا عن أي رمزیات دینیة.

لمعروف باسم "امایكل آنجلو میریزيقصة لوحة "موت العذراء" التي أدّت إلى موت "

 "كارافاجیو".

 تتویج نابلیون:لوحة : 3

م، توفي والده 1748للفنان "جاك لویس دیفید" رسام فرنسي، ُولد في باریس سنة 

م وكان صغیر السن، وجھھ خالھ السید "جاك بورون" إلى الھندسة التزیینیة لطنّھ 1757سنة 

م وكان یتابع 1766 كان یرغب في الرسم، والتحق بعد ذلك بأكادیمیة سان_لوك في

محاضرات الفنان الكبیر "فیان". تقدّم عدّة مرات في عدّة مباریات لكنّھ فشل فیھا وھذا ما 

جعلھ یقدم على االنتحار، وكانت إحدى اللوحات التي نافس بھا ھي لوحة (معركة میرنقا 

م، وھي اآلن موجودة في متحف "لوفر" وقد حظي بھا على 1771ومارس) في روما سنة 

 3لمركز الثاني.ا

وفاز بالجائزة األولى بلوحتھ  1774بعد عدّة محاوالت باءت بالفشل، جاءت سنة 

الرائعة (اكتشاف أرسطاطالیس لمرض أنطیخوس) ھي محفوظة في باریس. ثّم عاد بعد ذلك 

                                           
: ھند مسعد، كارافاجیو.. رسام حكم علیھ البابا باإلعدام بسب "موت العذراء"، موقع الجزیرة، 1 

https://www.aljazeera.net. 
 نفسھ.: المرجع 2 
: ینظر: لیلى ملیحة فیاض، موسوعة أعالم الرسم (العرب واألجانب)، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3 

 .157م، ص1992 -ه1412، 1لبنان، ط

https://www.aljazeera.net/
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رفقة "فیان" إلى روما وأمضى خمس سنوات ھناك، وكان لھذه المدینة أثر فعّال ودائم على 

(موت سقراط)، ولوحات  1787ي، ورسم العدید من اللوحات أھمھا سنة أسلوبھ الفن

 1(غرامیات باري وھیالن).

فجأة اندلعت الثورة الفرنسیة، مّما جعلھ یترك التاریخ وینغمس حتى أذنیھ. «بعد ذلك 

فكّرس فنھ وجھده في خدمة الثورة. فانتخب مرتین لمجلس الثورة وأصبح عضواً في لجنة 

األمن العام. كما ُعیِّن اآلمر األكبر لتنظیم األعیاد واالحتفالیات الثوریة، ولم یكن یمسك 

 ً ً یتعلق بالثورة. فرسم لوحة شھیرة ھي اغتیال مارا  بریشتھ إال لیرسم حدثا  Maratأو شیئا

. لكن وكما قیل الثورة تأكل نفسھا فقد اتھم ۱۷۹٤و(موت بارا الصغیر) سنة  ۱۷۹۳سنة 

فأدخل السجن  ۱۷۹٤) سنة Robespierre دافید بالخیانة العظمى بعد موت روبسبیر (

ھور نابولیون، فالتحق بھ وأصبح رسامھ مرتین ولم ینقذه من الموت من المقصلة سوى ظ

سنة  »برنار -بونابرت في أعالي جبال سان«الخاص. فخلّده بلوحاتھ وصّوره ومنھا لوحة 

وھكذا كان للثورة  2»والمتواجدة بثالث نسخ اثنتین في باریس والثالثة في برلین. ۰۰۱۸

 الفرنسیة أثر في انقالب مسرتھ.

لم  »إیالن -سان«حار نابولیون وسجنھ في جزیرة بعد اند«ظل الرّسام مع نابلیون و

ألمبراطوره بل فّضل أن ینفي نفسھ إلى بلجیكا على أن یطلب العفو من لویس  »دافید«یتنكر 

الثامن عشر فاستقبلھ تالمذتھ البلجیكیین استقبال الفاتحین وأحاطوه بالعنایة والمحبة، فافتتح 

تمجید بطل فرنسا نابولیون بونابارت. مات في لنفسھ مرسماً وتابع خالل رسومھ على محبة و

بقي "دافید" وفیا لنابولیون إلى أن توفي، ومن أشھر لوحاتھ التي  3».۲٥۱۸بروكسیل سنة 

  رسمھا لھ ھي (تتویج نابولیون).

                                           
 .158: ینظر: لیلى ملیحة فیاض، موسوعة أعالم الرسم (العرب واألجانب)، ص 1 
 .157: المرجع نفسھ، ص2 
 .158: المرجع السابق، ص3 
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           قصة اللوحة:

لوحة "تتویج ناولیون" ھي لوحة طلب نابلیون من الرسام "دافید" (رسام الثورة 

ُجعل الحاضرون لحفل التتویج جزء من آلة خلق الشرعیة «الفرنسیة) أن یرسمھا لھ، حیث 

نابلیون من الرسام دافید إدراج رسائل سیاسیة  طلبحیث المشبوھة لھذا اإلمبراطور الجدید. 

سّوغ تتویجھ الغریب كإمبراطور في ظل نظاٍم جمھوريٍ ثوري (و مدمجة في اللوحة بما ی

مغتصب " ھو السبب الذي كان أعداؤه من النظم األوروبیة الملكیة یسمونھ من أجلھ

 أرادھا أن تكون رمزیة تعبر عن شيء خفي. .1»"السلطة

أن یُظھر والدتھ في ضّمت لوحة "تتویج نابولیون" رموز ورسائل كثیرة؛ حیث أراد 

في حین أنّھا لم تأت إلى الحفل اللوحة (السیدة في الشرفة) لیوھم الشعب بمباركتھا لمسیرتھ، 

ما الفتاتان اللتان تحمالن أطراف فستان ، ألغضبھا علیھ و على خیاراتھ السیاسیةأصالً 

رتا الحفل اإلمبراطورة الراكعة جوزفین زوجة نابلیون فھما شقیقتا نابلیون اللتان حض

كارھتان بسبب بغضھمھا لزوجة أخیھما، فقد أجبرھما نابلیون على الحضور لیظھر أسرتھ 

 2، وفي الحقیقة ھم عكس ذلك.أمام الشعب كاسرة سعیدة و متحابة

 ً شبیھ یولیوس قیصر (الرجل القصیر الذي یبدو خلف نابلیون): ھو  «ویوجد أیضا

تصنیف نابلیون في مرتبة كبار  لذاكرة بھدفقیصر الى ا یظھر في الصورة بغرض استدعاء

 –د العسكري، مع إظھار نابلیون قادة التاریخ و وضعھ في مصاف قیصر من حیث المج

أطول منھ، في إشارةً غیر بریئة على تفوقھ على قیصر من  –ھو المعروف بقصر قامتھ و

لس على الكرسي كما أن نابلیون یظھر في الصورة مدیراً ظھره للبابا الجا .حیث العظمة

الرسولي، لیغمز من قناة الكنیسة من طرٍف خفي، و لیؤكد أنھ ال یستمد سلطتھ منھا، مرسخاً 

                                           
 نموذجاً، بونابرت نابلیون تتویج لوحة الشرعیة: تُرَسم كیف الھاجري، العزیز عبد مشاعل :1 

https://eltibas.wordpress.com، 21  2015أغسطس ، 
 : ینظر: المرجع نفسھ.2 

https://eltibas.wordpress.com/
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لم تكْن  1».بذلك فكرة فصل الدین عن الدولة و عدم امتداد سلطة البابا إلى الحكم الفرنسي

 لوحة "تتویج نابولیون" مجرد لوحة فنیة بل كانت رسالة مختبئة من وراء الجمال.

 : لوحة الحریة تقود الشعب: 4

أول  و، ھم1798، ولد في قریة صغیرة قرب باریس عام "أوجین دیالكروللفنان "

المدرسة  قائدب یُعرف ،من أشھر الفنانین الرومانتیكیین الفرنسیینو الفنانین الحدیثین

في  لھا أثرریشتھ المعبرة كان وودراستھ عن تأثیرات اللون البصریة  .الرومانتیكیة الفرنسیة

نال جائزة ، عاما 26 تابع دراستھ في مدرسة لویس الكبیر وعمره .الحركة االنطباعیة الحقا

روبنز) (ودرس أسالیب الرسم عند كبار الفنانین، حیث تأثر بلوحات  .الرسم في السنة األولى

ً إلى مذھب الرومانتیكیة و(جیریكو) اللذین كانت لوحاتھما تعد  ھذا وقد ظھر .مدخالً ھاما

وبخاصٍة في لوحتھ (سفینة دانتي) التي قبلتھا باریز في معرضھا عام  تأثیر في فن دیالكرواال

التي اشتراھا معرض اللوكسمبورغ فیما بعد، وما زالت تعرض في المعرض حتى  ،1822

 2.اآلن

قام برحلة إلى إنكلترا، واطلع على رسوم كبار الفنانین ھناك.  ۱۸۲٥في عام «و 

ً كبیراً.. إال أن اللوحة التي كان لھا وأخذ یرسم ل وحات وأعماالً رومانتیكیة، القت إعجابا

 ۱۸۳۰تأثیر كبیر في جمیع األوساط كانت لوحة (الحریة تقود الشعب) وقد رسمھا عام 

بدأ (دیالكروا)  ۱۸۳۳ومنذ عام  .،وتحمل طابع الرومانتیكیین وأسلوب الكالسیكیین الجدد

ً عدیدة، لتزی ین المباني العامة في باریس، وقام بتزیین صالون الملك، في یتلقى عروضا

ً في مكتبة قصر (بوربون). وكذلك في  مجلس النواب، وفي قصر (بوربون) وعمل رسوما

                                           
 نموذجاً، بونابرت نابلیون تتویج لوحة الشرعیة: تُرَسم كیف الھاجري، العزیز عبد مشاعل: 1 

https://eltibas.wordpress.com. 
مطالعـات الفن التشكیلي العالمي أعالم ومدارس وتیارات فنیة، آفـــاق : ینظر: صدقي اسماعیل، 2 

 42م، ص2011تشرین األول  ، 102ة، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، العــدد ثقافیــ
 .44و

https://eltibas.wordpress.com/
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قام بتزیین كنیسة (سان دینیس) بلوحات رائعة  ۱۸٤۳اللوكسمبورغ). وفي عام (مكتبة قصر 

اللوفر وغیرھا، مما فسح لھ األبولون) في متحف (قام برسم سقف معرض  ۱۸٥۰وفي 

 Veronese المجال لشھرة واسعة في التزیین الھندسي، تشبھ شھرة الرسام (باولو فیرونیزي

 كان لھذه اللوحة أثر في اشتھار "یوجین دیالكروا". Rubens . .«1و(روبنز

وتحول منزلھ في  ،۱۸٦۳توفي (دیالكروا) في باریس عام «وبعد كل ھذه المسیرة 

لوحة زیتیة  ۸٥۳عمالً فنیاً، و ۹۱٤۰متحف دائم، وقد قدم أعماالً كثیرة جداً منھا باریس إلى 

، عمالً باأللوان المائیة، باإلضافة إلى الرسوم التي زین بھا عدداً من الكتب الھامة ۱٥۲٥و

باغانیني) و(فریدریك (ولوحات شخصیة (بورتریھ) لفنانین كبار، من أمثال الموسیقي 

. ھذا الكم الھائل من األعمال ھو ما جعلھم ینقلون مكان إقامتھ إلى 2»)دشوبان) و(جورج سان

 متحف.

  :لوحةقصة ال 

إلى جزیرة (كریت)، إلى قصر حاكم  ۱۸۲۷عام « تعود اللوحة إلى حادثة وقعت

الجزیرة العثماني، الذي شعر بأن دولتھ ستتقھقر حتماً، أمام تصمیم الشعوب على التحرر، 

تي كن جمیعھن من سبایا بالد البلقان، وأمر بذبحھن أمامھ الواحدة تلو فجمع جواریھ، اللوا

األخرى.. وكانت من بینھن محظیتھ الشھیرة (ساردا نابال) التي صورھا دیالكروا في واجھة 

بما أّن دیالكروا شاعر الثورة فقد أخذ موضوع لوحتھ  3.»اللوحة في اللحظة التي تُطعن فیھا

  من الثورة الفرنسیة.

جو خیالي،  ھ أضفى علیھا ولكن مثل (دیالكروا) في ھذه اللوحة الثورة الفرنسیة

، فوق مجموعة من في اللوحةرمزاً ألیة ثورة.. الحقیقي وجعلھا یخرج بھا عن نطاق الثورة 

                                           
 .45-44، صمطالعـات الفن التشكیلي العالمي أعالم ومدارس وتیارات فنیة: صدقي اسماعیل، 1 
 .50: المرجع نفسھ،، ص 2 
  .47: المرجع السابق، ص3
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جثث الضحایا، تنتصب الحریة، فتاة یانعة، عاریة الصدر، تتقدم الثوار من مختلف طبقات 

نیف... ولقد خرج الفنان بعد أن رسم ھذه اللوحة من أرضھ، إلى الشعب، في جو ضبابي وع

فالحریة التي في اللوحة ھي تلك المرأة التي على  1،بالد أصدق تعبیراً عن الثورة والعنفوان

 ك الموت.شو

وھي أحد أعمال الرسام أنتوني فان دیك، حیث  لوحة تشارلز األول ملك إنجلترا:: 5

یتسم بالسلطة  الذيتشارلز األول الذي كان ملكاً إلنجلترا، یظھر في ھذه اللوحة صورة للملك 

 .2المطلقة التي ال جدال فیھا

ولد فان دیك «"، Anthonis Van Dyckك" "یرّسام ھذه اللوحة ھو "،طوني فان د

. وھو سلیل عائلة بورجوازیة. لكنھ فقد ۱٥۹۹" البلجیكیة سنة Anversفي مدینة "أنقر 

والدتھ وھو في الثامنة من عمره، مّما أورثھ مسحة من الحزن على وجھھ رافقتھ مدى الحیاة. 

كما أثرت على عواطفھ فأصبح خجوالً یتحاشى الناس. لم یكن فان دیك قد تجاوز العاشرة 

دما التحق كتلمیذ في مشغل الفنان الكبیر في أیامھ عن ۱٦۰۹وتحدیداً منذ تشرین األول سنة 

). ومن المعتقد أنھ ترك ھذا المعلم وھو في Hendrick Van Baln(ھندریك فان بالن) (

السادسة أو السابعة عشر من عمره. وقد شّجعھ وساعده على ذلك نضوجھ الفني المبكر. 

ذ الصغر جعلھ یكتسب الفن بشكل التحاقھ بالفن من 3»وكانت مدینة أنقر میدان عملھ المفضل.

 كبیر.

قُبل انتسابھ عضواً  ۱٦۱۸وفي الحادي عشر من شباط سنة «زاد اھتمامھ بالفن، 

ً في تجمع فناني "سان ". وبھذا أصبح یحق لھ قبول Anversلوك" بمدینة "أنقر" " -معلما

ان دیك" وإنجاز ما یُطلب منھ باسمھ من األعمال الفنیة. وحوالي ھذا التاریخ أصبح "ف

                                           
 .48، صالفن التشكیلي العالمي أعالم ومدارس وتیارات فنیةمطالعـات صدقي اسماعیل،  :: ینظر1 
 ./https://sotor.comمات عن متحف اللوفر، موقع سطور، وكتّاب سطور، معل ینظر: :2 
 .187: لیلى ملیحة فیاض، موسوعة أعالم الرسم (العرب واألجانب)، ص3 

https://sotor.com/
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). فكان لھذه الشراكة أثرھا الفعال في إغناء محصلتھ Rubensمساعداً (ولیس تلمیذاً لروبن 

مجموعة  ۱٦۱۸و ۱٦۱٦وأسلوبھ الفني؛ وكانت من بواكیر أعمالھ الفنیة التي أنجزھا ما بین 

 1.»من التماثیل النصفیة لكبار النبالء والشخصیات في أیامھ والموجودة في متحف البزنسون

 ومن ھنا انطلقت مسیرتھ الفنیة، ولدیھ أعمال أخرى.

التحق "فان دیك" بالبالط البریطاني لبضعة أشھر، ورغم المبلغ  1621في سنة 

فترك البالط وعاد إلى مسقط رأسھ الكبیر الذي كان یتقاضاه إالّ أنّھ لم یحقق النجاح المطلوب 

عدّة بلدان ودرس فیھا أعمال كبار حیث حقق حلمھ الكبیر. زار "فان دیك"  1621في نھایة 

لوحة وصورة،  400الفنانین ورسم ملوكھا، وبلغ صیتھ أنحاء العالم حیث بلغت رسوماتھ 

 16412.وھكذا أصبح یًعتبر فرید عصره وبقي في لندن حتى توفّي سنة 

 

  

                                           
 .187موسوعة أعالم الرسم (العرب واألجانب)، ص: لیلى ملیحة فیاض، 1 
 .188: ینظر: المرجع نفسھ، ص 2 
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 لیوناردو دافنشي                                              

 المونالیزا
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 :فضل األنشطة في متحف اللوفرأ

كالتالي: آثار الشرق األدنى ، اآلثار تنقسم صاالت العرض إلى ثمانیة أقسام وھي 

المصریة ،اآلثار الیونانیة واإلتروریة والرومانیة ،الفن اإلسالمي ،المنحوتات ،الفنون 

 .1المطبوعات والرسومات، الزخرفیة، اللوحات

ویضم ھذا القسم وحده أكثر من  ،اآلثار المصریةأكبر قسم في المتحف ھو قسم : 1

ھي األكثر في العالم، وتضم قطع فنیة تم اكتشافھا في فترات التاریخ ثریة تعد أألف قطعة  55

  .2المصري المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
: محمود خضرة، عشرة حقائق ال تعرفھا عن متحف اللوفر، موقع دخلك بتعرف، 1 

https://dkhlak.com/ ،6  12:56م، 2017سبتمبر. 
أنشطة في متحف اللوفر باریس فرنسا، موقع رحالتك،  10: ینظر: أفضل 2 

paris-museum-https://www.urtrips.com/louvre . 

https://dkhlak.com/
https://www.urtrips.com/louvre-museum-paris
https://www.urtrips.com/louvre-museum-paris/
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للكاتب الجالس"، من بین أشھر القطعة الفنیة الموجودة في الصورة ھي تمثال "

بلغت صناعة فن النحت درجة كبیرة من الكمال الفني في عھد «لقد فالمنحوتات المصریة، 

الدولة القدیمة ولم تتغیر أھدافھ في عھد أسرات ھذه الدولة. ولما كان الغرض من نحت 

التماثیل المصریة وضعھا في سرداب المقبرة، لذلك كانت تنحت بدقة من الجھة األمامیة، أما 

تھا. (...) وتدل النماذج المتعددة التي عثر علیھا من األجزاء الجانبیة والخلفیة فال یعتنى بنح

القدیم أنھا تنحت في وضعین وضع جالس كتمثال خفرع الذي سیوحى فن النحت المصري 

اھتم المصریون كثیراً 1»للمثال بالشكل التكعیبي وإما وضع واقف كتمثال الملك المنقرع.

 بالنحت وخاصة نحت أجسام اإلنسان. 

خامات مختلفة في عمل تماثیلھ مثل العاج والخشب «كانت تستعمل في عملیة النحت 

والنحاس وحجر الدیوریت الصلب والحجر الجیري. وكانت التماثیل المصنوعة من الحجر 

الجیري تكون باأللوان الطبیعیة، فأجسام الرجال تكون باللون األحمر البني، وأجسام النساء 

لك لكثرة تعرض الرجل ألشعة الشمس خارج المنزل. كما كانت باللون األصفر، ویرجع ذ

وھذا واضح 2»على شكل العین الطبیعیة.األعین ترصع دائما بحجر شفاف أو زجاج لتبدو 

 في الصورة أعاله (لون بشرة التمثال، واألعین بارزة). 

خاص باآلثار التي تعود إلى عصر ما قبل  قسم آثار الشرق األدنىیأتي بعده : 2   

اإلسالم من الحضارة السومریة واآلكادیة إلى جانب آثار إیرانیة، ومن أشھر القطع الموجودة 

 .3"الثور المجنح ذو الرأس البشري" ھفی

 

                                           
: عبد الفتاح مصطفى غنیمة، المتاحف والمعارض والقصور وسائل تعلیمیة، سلسلة المعرفة 1 

 .19م، ص1990، جامعة المنوفیة، االسكندریة، مصر، دط، 2الحضاریة
 .20: المرجع نفسھ، ص2 
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الثور المجنح تحفة ال مثیل لھا في تاریخ فن النحت، وھي تعبّر عن براعة الفنان 

علھا أعظم الفرائد النحتیة في التاریخ القدیم. وأّول من عثر على الثور اآلشوري الفائقة، ول

م. لم یستطع العلماء تحدید جذورھا 1886المجنح ھو اآلثاري اإلنجلیزي (ھنري الیارد) عام 

بدقة، فلعلّھا تمتد إلى العصور الطومطیة الموغلة في القدم؛ وذلك ألّن فكرة الكائنات 

. امتزج رأس إنسان بجسد اإلنسان والحیوان تعود إلى ھذه الفترةاألسطوریة التي تمتزج من 

ثور وُضّم إلیھما أجنحة نسر، وأطلق علیھا اسم (الماسو) وظیفتھا ھي الحراسة وتوفیر 

 1.ة كونیة لقصور األمبراطوریة اآلشوریة الضخمة وعواصمھا الكبیرةحمای

كانوا یعتقدون أّن ھذه  ،یُصنع الثور المجنح من حجارة الالیمستون الجبلي الصلب

، وكأّن بقائھ یرمز لبقاء الحضارة حتى یكون مقاوماً لالندثاروُصنع بھا  الحجارة تمنح القوة،

وقد على أربعة أمتار، ووزنھ بین ثالثین وأربعین طن، الثور المجنح  اآلشوریة. یزید ارتفاع 

الساقین وأسفل البطن.  ي منطقة بیننُقشت نصوص ملكیة مطولة مكتوبة باللغة المسماریة ف

تضمنت الكتابة الملكیة على: اسم الملك، صفاتھ، ألقابھ، نسبھ، وصف قوتھ وعدلھ، تفویضھ 
                                           

حیدر فاضل عباس، الثور المجنح في الحضارة اآلشوریة، قراءة سیمیائیة، جامعة بغداد، : ینظر: 1 
 .281_ 279ص ،2016، تموز/ كانون األول 34_33العراق، مجلة الباحث اإلعالمي، عدد 

https://www.urtrips.com/louvre-museum-paris/


متحف لوفرإدارة                                                                            الثاني الفصل  
 

 
77 

اإللھي، تمجید فتوحاتھ العسكریة، اإلشادة بنشاطاتھ العمرانیة، شرح جغرافیة المنطقة، تحدید 

اآللھة الذین یسكنون  موضع قصره وعاصمتھ وتاریخ بنائھا، وتُختم الكتابة الملكیة بدعاء إلى

   1معابد المدینة.

ستخدم الثیران المجنحة لغرض دیني فھي تُعبّر عن الروح الحامي من األعداء وتُ 

واألمراض والشرور، إضافة إلى أنّھا دعامة فنیة معماریة تحمل قوس المدخل العائد إلى 

رافدیني القدیم ال البوابة، وكذلك بذخ جمالي ورفاه حضاري یدل على سعة طموح اإلنسان

وشدة تعلقھ بالحیاة. ویعتبر وثیقة تاریخیة في غایة األھمیة، كما أنّھا تقدم وظیفة إعالمیة 

تحمل مضموناً سیاسیاً؛ فقد استخدم ألغراض الدعایة الملكیة (عظمة الملك وقدرتھ وجبروتھ 

   2وبطشھ وفتوحھ).

مشاھدة مجموعة من  یمكن، تروسكانیة والرومانیةألاقسم اآلثار الیونانیة و في: 3

اآلثار الخاصة بمنطقة حوض البحر المتوسط وتضم آثار تعود إلى العصر الحجري وحتى 

 "فینوس دي میلو"ھو تمثال ھ القرن السادس المیالدي ومن أشھر القطع الموجودة فی

 .3المصنوع من الرخام

ُعثر على تمثال "فینوس" في منطقة الحرم الدیني بمدینة شحات األثریة، وتعود إلى 

حین تركزت القوات اإلیطالیة على المنطقة بقیادة الجنرال "تاسوني" ولم یكن  1913مایو 

دیسمبر  27اختیارھا موفّق للمنطقة بسبب األمور التي تحصل خاصة في فصل الشتاء. في 

كري "فادا" جنوده بحفر قنوات تصریف المیاه، وأثناء القیام أمر المھندس العس 1913

بعملھم الحظوا أّن األمطار قد كشفت عن بعض الكتل الرخامیة، وعندما أزالوا األوساخ 

                                           
حیدر فاضل عباس، الثور المجنح في الحضارة اآلشوریة، قراءة سیمیائیة، مجلة الباحث : ینظر: 1

 .283إلى  280ص ،اإلعالمي
 .282_ 281: ینظر: المرجع نفسھ، ص2 
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ُعرض التمثال على "غیسالنزوني" عنھا اكتشفوا أنّھم عثروا على تمثال أنثوي بدون رأس. 

ھة الحب والجمال عند وس" (أفرودیت) مؤلال یعود إلى "فینلفحصھ فعرف أّن ھذا التمث

 1اإلغریق والرومان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
، فبرایر 302حكایة تمثال فینوس قوریني، مجلة الثقافة العربیة، عدد خالد محمد الھدار، : ینظر: 1 

 .120، ص2010
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 ً الحجرة  معروضا في المتحف الوطني الروماني وتحدیدا في«كان التمثال قدیما

) التي كانت تقع في الزاویة الجنوبیة planetariumالمؤدیة إلى الصالة المثمنة الشكل (

ً من الزمن  الغربیة من المبنى الرئیسي لحمامات دقلدیانوس، وبقي في روما ما یقارب قرنا

في ذلك المتحف سنوات طویلة، ویبدو أنھ كان  وقد عدتھ إیطالیا ملكا لھا. واستمر عرضھ

وبما أنّھ بقي في روما فقد عدّ أنّھ  1»ینقل منھ أحیاناً لیشارك بھ في بعض المعارض المؤقتة.

 من آثارھا.

للتمثال والوضعیة التي ظھر علیھا ومكان العثور علیھ  الشكل العام«ویمكن القول أّن 

في حمامات تراجان، توحي أنھ كان یزین قاعة الحمام البارد واقفا على حافة حوض 

االستحمام إذ أن ھذا المكان یناسب موضوع التمثال أي خروج المؤلھة من االستحمام في 

لجمال من رجال ونساء كیریني البحر، ومن ثم یكون قبلة للمستحمین المتعبدین لمؤلھة ا

(قوریني) الذي كانت تحظى عندھم أفرودیت/ فینوس بكل التقدیر واالحترام، ویشھد على 

ذلك معابدھا وكثرة تماثیلھا التي وجدت في المدینة، ویبدو أن ذلك التمثال قد ظل واقفا في 

ال رأس ویدي م الذي دمر تلك الحمامات وسبب في انفص365مكانھ إلى أن حدث زلزال عام 

التمثال وضیاعھما، كما ال یستبعد أن متعبدي ھذه المؤلھة الذین قدموا إلیھا القرابین كثیرا قد 

قاموا بتحطیم تمثالھا بعد دخولھم للمسیحیة وتغیر نظرتھم لھذه المؤلھة الوثنیة التي كانت 

ضعیة تمثال ھذا ما استنتج من خالل تحلیل و 2»تذكرھم بالضالل الذي كانوا یحیّون فیھ.

 "فینوس".

الذي یمنحك فرصة التجول ما بین  قسم اآلثار اإلسالمیة«وإلى جانب ذلك یوجد : 4

آالف قطعة من المعروضات منھا القطع الزجاجیة وقطع السیرامیك والخشب  5000

شھر القطع اآلثریة الموجودة في ھذا القسم أوالمعادن إلى جانب األنسجة والسّجاد، ومن 

                                           
 .121: خالد محمد الھدار، حكایة تمثال فینوس قوریني، مجلة الثقافة العربیة، ص1 
 .126: المرجع نفسھ، ص2 
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. والمالحظ 1»ھ وھو كتاب ضخم یحتوي على قصائد للشاعر الفارسي فیردوسيالشاھنام ھي

 في ھذا القسم أنّھ لم یختْر القطع األثریة اإلسالمیة من نفس الصنع بل نّوع في ذلك.

ألف  60من  ، تتكّونتعد الملحمة الوطنیة لبالد فارسو ملحمیةالشاھنامھ ھي قصیدة 

بیت یحكي فیھا قصة األمة الفارسیة منذ فجر الحضارة وحتى سقوط اإلمبراطوریة الفارسیة 

وتحوي الشاھنامة (سیرة الملوك) أخبار ملوك بالد فارس . على ید العرب واألتراك

یة ال روي بأسلوب وبالغة شعرتومعاركھم وتاریخھم وبذخھم ورحالت صیدھم وسیاساتھم، 

تاریخ الشعب اإلیراني منذ بدء الخلیقة وحتى انھیار  ألدب الفارسيمثیل لھا في ا

قد كرس حیاتھ إلنتاج و .اإلمبراطوریة الفارسیة في القرن السابع المیالدي على ید العرب

شاعر الفارسیة األكبر أبو القاسم  أتمّ  1010مارس/آذار عام  8في و، ھذه الملحمة الشعریة

 .2شاھنامھ"القصیدة الملحمیة "ال الفردوسي

                                           
أنشطة في متحف اللوفر باریس فرنسا، موقع رحالتك،  10أفضل  :1 
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أحد روائع الفن اإلسالمي لما تمیز بھ من دقة وإتقان وتصمیم «یعتبر   السجاد:

 وكفایة نادرة في اإلخراج، وتعدد األسالیب الفنیة والمستخدمة في تنفیذ رسوماتھ وزخارفھ.

واستخدمت ألوان متعددة وطرق مختلفة وحیل فنیة في العقد الذي كانت تلف حول (...) 

بطرق خاصة لتحدث تأثیرات بدیعة، وقد امتازت السجاجید اإلیرانیة اإلسالمیة  خیوط السداة

ونالت شھرة واسعة، حیث كان سجادھا یصدر للغرب لشھرتھ وجمال رسومھ. وضعت 

السجاجید اإلسالمیة تحت نمطین في تعریفھما: نمط یعتمد على الزخارف وتنوعھا ویطلق 

د على المكان أو البلد ویطلق االسم على البلد الذي االسم على السجادة تبعا لذلك. نمط یعتم

 وبھذا یشكل السجاد فنّا من الفنون التي یفتخر بھ العالم اإلسالمي.  1»ینتجھ.

 

 

  

 

     

 

 

 

    

 

                                           
 .64_ 63: عبد الفتاح مصطفى غنیمة، المتاحف والمعارض والقصور وسائل تعلیمیة، ص1 
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5 : ً والذي یضم عدد كبیر من المنحوتات ُمقسمة على  قسم المنحوتاتیوجد أیضا

 من أشھروتعود للقرن الحادي عشر وأخرى تعود للقرن السادس عشر، ما قسمین، منھا 

 .1"مقبرة فیلیب بوت" المنحوتات

6 : ً قطع فنیة تعود إلى العصور فیھ عرض یُ  ،قسم الفنون الزخرفیةھناك أیضا

 .الوسطى حتى القرن التاسع عشر، وتضم قطع من السیرامیك والزجاج والبرونز وغیرھا

قطعة فنیة تعود إلى  7500 ضمّ  ،قسم الرسوماتومن أشھر األقسام في متحف "اللّوفر" ھو 

وأخیراً قسم  .الشھیرة" مونالیزا"لوحة  ، وتواجدت فیھ1848القرن الثالث عشر وحتى عام 

                                           
أنشطة في متحف اللوفر باریس فرنسا، موقع رحالتك،  10أفضل ینظر: : 1 

paris-museum-https://www.urtrips.com/louvre. 
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والرسومات ویضم عدد كبیر من المطبوعات والرسومات والكتب المصورة  المطبوعات

 .1الموزعة على ثالث غرف

 

                                           
أنشطة في متحف اللوفر باریس فرنسا، موقع رحالتك،  10ینظر: أفضل : 1 
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وإلى جانب االستمتاع بمعروضات متحف اللوفر في باریس الرائعة، ھناك أنشطة 

أخرى جمیلة یُقیّمھا المتحف كحضور إحدى الفعالیات الثقافیة من معارض وأحداث ثقافیة 

ً التقاط بعض التذكارات المتنوعة من إحدى محال  .وحفالت موسیقیة وغیرھا وأیضا

التذكارات الخاصة بالمتحف، كما یُمِكن إیجاد كتب خاصة بالمتحف إلى جانب الُحلى 

 .1والمطبوعات والقطع الفنیة

 

                                           
أنشطة في متحف اللوفر باریس فرنسا، موقع رحالتك،  10ینظر: أفضل : 1 

paris-museum-https://www.urtrips.com/louvre. 
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 :لوفر متحفإدارة 

 معلومات عامة حول المتحف:

 كم عبر وسط باریس إلى غربھا. 5حوالي  موقع المتحف:: 1

 بالمائة. 84.3على المستوى األوروبي بنسبة  2 :رتبة المتحف: 2

 ُسیّاح). ٪70كان محلیین،  ٪30ملیونا زائراً سنویا ( 9.3تقریباً  عدد الزیارات:: 3

 ھكتارات. 6متر مربع ما یعادل  60.000 معارض المتحف:: 4

 صالة. 394حوالي  عدد صاالت المتحف:: 5

 (سولي، دینون، ریشیلیو). 3 عدد أجنحة المتحف:: 6

 (أرضي، طابق أول، طابق ثاني). 3 عدد طوابق المتحف:: 7

 قطعة. 380.000القطع األثریة: : 8

  .15 عدد المقاھي والمطاعم: :9

 معلومات عملیة:

 المتحف:  العمل: أوقات

ً ما عدا یوم الثالثاء، من الساعة  أیام  21:45ولغایة الساعة  18إلى الساعة  9یومیا

 األربعاء والجمعة.

أیام األربعاء  21:30أو الساعة  17:30یبدأ إغالق صاالت العرض على الساعة 

 والجمعة.
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یمكن للمتحف إبقاء جمیع صاالت العرض مفتوحة على الدوام وذلك نظراً إلى  ال

 العدد الكبیر للمجموعات التي یضمھا واألنشطة المستجدة التي یضطلع بھا.

 )Porte des Artsمركز دومینیك فیفان تدینون (بورت دي زار

من الساعة مركز البحوث والموارد مفتوح لألفراد أیام األرعاء والخمیس والجمعة 

 .17إلى الساعة  13:30

 ) Porte des Lionsقاعة مراجعة الفنون التصویریة (بورت دي لیون 

، بناًء على طلب مسبق یوجھ 18إلى الساعة  13من االثنین إلى الجمعة، من الساعة 

 .عبر البرید االلكتروني على العنوان 

 المكتبات والمتاجر:

المكتبة_ المتجر الرئیسیة الواقعة في ممر اللوفر الكبیر أیام االثنین والخمیس  تفتح

 .21:45وأیام األربعاء والجمعة لغایة الساعة  19والسبت واألحد لغایة الساعة 

 المقاھي والمطاعم: 

 المخبز على الطریقة الفرنسیة بول_ مقھى أنجلینا (مع شرفة)؛

 مطعم فرنسي تقلیدي؛ 

 1یتیریا، بیع وجبات للخارج، مقھى (مع شرفة).مساحات كاف

 

  

                                                           
 ./https://web.archive.org: مخطط الزیارة، معلومات، 1 

https://web.archive.org/
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 استنتجنا ما یلي:"متحف لوفر بباریس" وفي نھایة رحلة البحث عن 

لوفر من أضخم وأشھر المتاحف في العالم ككل، یقع في فرنسا في  متحف .1

 م وأُعید ترمیمھ عدّة مّرات.1793العاصمة باریس، وأھّم معالمھا، افتتح سنة 

ً كان قلعة أو حصن بغرض الدفاع شیّده "فیلیب  .2 قبل أن یكون "لوفر" متحفا

عاد فرانسیس األول أغسطس"، ثّم صار مع تشارلز الخامس قصراً یعیش فیھ الملوك، وأ

ً لفترة. وعند دخول نابلیون تحّول اسم المتحف باسمھ، وفي فترة  ھیكلتھ، ثّم ترك خالیا

 االحتالل األلماني أصبح اللوفر مركز تبادل األعمال الفنیة التي سرقھا النازیّون.

من المھندسین المعماریین الذین صّمموا متحف وفر وأعادوا ترمیمھ نجد: فیلیب  .3

(بناه على أساس قلعة)، جاك غارسیا (مھندس دیكور)، آي أم بي (مھندس أوغسطس 

 الھرم)، إضافة إلى عدة شخصیات ساعدت في بنائھ وترمیمھ.

من أھّم األحداث التي جرت في المتحف "سرقة لوحة المونالیزا للرسام  .4

م، وأیضاً تعرضت 1911من طرف اإلیطالي "فینتشنزو بیرجي" سنة  لیوناردو دافنشي"

ذه اللوحة إلى عدّة حوادث منھا محاوالت التخریب (إلقاء مواد كیمیائیة علیھا سنة ھ

 ، إلقاء صخرة علیھا، إلقاء قطعة سیرامیك من قبل امرأة).1956

ُصّمم متحف لوفر من قبل عدّة مھندسین وشخصیات وھذا ما جعلھ ضخم جدا؛  .5

    أوجین دیالكروا".وأیضا متحف  "كاروسیل"و "تویلري"یلتصق المتحف بحدیقة 

 3ُصّمم للمتحف ھرم كبیر وُجعل المدخل الرئیسي لھ، یحیط بالھرم الكبیر  .6

 ونافورة میاه. أھرامات صغیرة



 الخاتمة
 

 
89 

طوابق  3أجنحة (دینون، سولي، ریشیلیو)، وإلى  3قُّسم متحف "لوفر" إلى  .7

 (طابق أرضي، طابق أّول، طابق ثاني، ویوجد تحت أرضي).

اللّوحات: المونالیزا للیوناردو دافنشي، موت یحتوي المتحف على أشھر  .8

العذراء لكارافاجیو، تتویج نابولیون لدافید جاك لویس، لوحة الحریة تقود الشعب ألوجین 

 دیالكروا وأیضاً لوحة تشارلز األّول ملك انجلترا ألنطوان فان دیك.

ثار أقسام (قسم آثار الشرق األدنى، اآلثار المصریة، اآل 7یضم متحف اللوفر  .9

الیونانیة الرومانیة واآلتروسكانیة، اآلثار اإلسالمیة، المنحوتات، الفنون الزخرفیة، 

  الرسومات والمطبوعات). 

الختام، نتمنّى أْن نكون قد ُوفّقنا ولو بالقلیل في عملنا ھذا، وندعو هللا عّز وجّل  وفي

وعلى آلھ  ملسو هيلع هللا ىلصأْن ینال القبول ویلقى االستحسان، والصالة والّسالم على خیر خلق هللا محّمد 

  وصحبھ أجمعین.  

   

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتبة البحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 مكتبة البحث
 

 
91 

 المراجع:أوالً: 

عبد الفتاح مصطفى غنیمة، المتاحف والمعارض والقصور وسائل تعلیمیة، : 1

 .م1990، جامعة المنوفیة، االسكندریة، مصر، دط، 2سلسلة المعرفة الحضاریة

لیلى ملیحة فیاض، موسوعة أعالم الرسم (العرب واألجانب)، دار الكتب : 2

 .م1992 -ه1412، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 ً   الدوریات:: : ثانیا

حیدر فاضل عباس، الثور المجنح في الحضارة اآلشوریة، قراءة سیمیائیة،  :1

 .2016تموز/ كانون األول ، 34_33جامعة بغداد، العراق، مجلة الباحث اإلعالمي، عدد 

خالد محمد الھدار، حكایة تمثال فینوس قوریني، مجلة الثقافة العربیة، عدد : 2

 م.2010، فبرایر 302

مطالعـات الفن التشكیلي العالمي أعالم ومدارس وتیارات صدقي اسماعیل،  :3

 ، 102ــدد فنیة، آفـــاق ثقافیــة، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، الع

 .م2011تشرین األول 

 المواقع االلكترونیة:ثالثاً: 

: محمود خضرة، عشرة حقائق ال تعرفھا عن متحف اللوفر، موقع دخلك 1

 .12:56م، 2017سبتمبر  https://dkhlak.com/ ،6بتعرف، 

https://dkhlak.com/
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 نابلیون تتویج لوحة الشرعیة: تُرَسم كیف الھاجري، العزیز عبد مشاعل: 2

 .2015أغسطس  https://eltibas.wordpress.com، 21 نموذجاً، بونابرت

ھند مسعد، كارافاجیو.. رسام حكم علیھ البابا باإلعدام بسب "موت العذراء"، : 3

 .https://www.aljazeera.net ،17/05/2019زیرة، موقع الج

كتّاب سطور، معلومات عن متحف اللوفر، موقع سطور، : 4

https://sotor.com/ ،4  5:27م، 2019نوفمبر. 

 ملحمة شعریة فارسیة، الشاھنامة.. حكایة أعظم: 5

culture-and-https://www.bbc.com/arabic/art ،9  2019مارس/ آذار. 

غادة الحالیقة، أین یقع متحف اللوفر، موقع موضوع، : 6

https://mawdoo3.com/ ،1  08:51، 2017یونیو. 

اسالم راجح زبون، أكبر متحف في العالم، موقع موضوع، : 7

https://mawdoo3.com/ ،27  12:37، 2019ینایر. 

محمود خضرة، عشرة حقائق ال تعرفھا عن متحف اللوفر، موقع دخلك : 8

 .12:56م، 2017سبتمبر  https://dkhlak.com/ ،6بتعرف، 

، 2012معلومات مثیرة لالھتمام عن متحف اللوفر، سحر الكون، 6: 9

www.universemagic.com  . 

 https://alghad.com/ ،5فن الزخرفة الفرنسي یعود إلى متحف اللوفر، : 10

 .2014یونیو 

https://eltibas.wordpress.com/
https://www.aljazeera.net/
https://sotor.com/
https://www.bbc.com/arabic/art-and-culture
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://dkhlak.com/
http://www.universemagic.com/
https://alghad.com/
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 تاریخ و"مجریات الحریري" "عمر بین أغسطس" "فیلیب عفیفي، وسیم: 11

 .2017نوفمبر  http://www.toraseyat.com، 7 فرنسا"،

 .https://mimirbook.comھنري لویت، موسوعة اللغة العربیة، : 12

13 :Whippet  ،Tadzio ، 2020 –االفضل  -یوم في باریس مع جاك غارسیا ،

https://ar.architecturefortomorrow.com. 

، موقع "موظفو متحف اللوفر یؤبنون المعماري الشھیر "آي إم بي،رویترز : 14

 .10:49، 2019/5/17الجمعة ، ain.com-https://alالعین االخباریة، 

اللص الجريء الذي صنع شھرة ».. فینتشنزو بیروجیا«الشیماء یوسف، : 15

 .2019نوفمبر  https://www.qallwdall.com ،1المونالیزا، 

: أحمد منصور، في ذكرى اختفائھا.. القصة الكاملة لسرقة المونالیزا، موقع 16

 .0004:م، 2018أغسطس  22، األربعاء https://www.youm7.comالیوم السابع، 

 Musée du"متحف اللوفر، architecture projects and plans بقلم: 17

 Louvre"، architecture96.blogspot.com/-https://creative،   ،17الخمیس 

 .2017أغسطس 

محمود خضرة، عشرة حقائق ال تعرفھا عن متحف اللوفر، موقع دخلك : 18

 .12:56م، 2017سبتمبر  https://dkhlak.com/ ،6بتعرف، 

 ./https://web.archive.orgمخطط الزیارة، معلومات، : 19

http://www.toraseyat.com/
https://mimirbook.com/
https://ar.architecturefortomorrow.com/
https://al-ain.com/
https://www.qallwdall.com/
https://www.youm7.com/
https://www.blogger.com/profile/06231104825886527058
https://creative-architecture96.blogspot.com/
https://dkhlak.com/
https://web.archive.org/
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الحدیقة الشھیرة في باریس، المنتزھات والمتاحف في باریس، : 20

https://ishvetsov.ru. 

: حدیقة التویلري، السیاحة في فرنسا/ السیاحة في باریس، موقع المسافرون 21

 .https://artravelers.comالعرب، 

: كورتني تراوب، كل شيء عن مركز التسوق كاروسیل اللوفر في باریس، 22

https://ar.traasgpu.com. 

أنشطة في متحف اللوفر باریس فرنسا، موقع رحالتك،  10أفضل : 23

paris-museum-https://www.urtrips.com/louvre. 

متحف اللوفر وكل ما تحتاج لمعرفتھ، موقع حول العالم، : 24

ar.com-http://aroundtheworld. 
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 الصفحة  العنوان

   شكر

   إھداء

 أ  مقدمة
متحف لوفر(التعریف بھ،  الفصل األول:

 4  تاریخھ، أصلھ)

 6  تعریف متحف لوفر

 7  تاریخ وأصل متحف لوفر

 12  إعادة ترمیم متحف لوفر

 15  مھندسي متحف لوفر بعض

 15  *فیلیب أغسطس

 17  *ھنري لویرت

 17  *جاك غارسیا

 18 *آي إم بي

 21  أھم األحداث التي جرت في متحف لوفر

 21  *ترجمة لیوناردو دافنشي

 23  *لوحة المونالیزا

 25  *سرقة المونالیزا

 26  *أحداث أخرى جرت للمونالیزا

 27  الثاني: إدارة متحف لوفر الفصل

 29  محور لوفر

 31  التصمیم الخارجي لمتحف لوفر

 32  *كاروسیل والتویلري
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 39  *متحف أوجین دوالكروا

 40  مطاعم متحف لوفر

 40  ھرم لوفر

 45  التصمیم الداخلي لمتحف لوفر

 46   طوابق متحف لوفر

 47  أجنحة متحف لوفر

 49  أقسام متحف لوفر

 58  محتویات متحف لوفر

 59 في متحف لوفر *أشھر اللوحات

 74  *أفضل األنشطة في متحف لوفر

 85  إدارة المتحف

 87  خاتمة

 90  مكتبة البحث

 95  الفھرس
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