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(1600-1450)النهضهعصر 

وأستمر االستخدام . االيطاليهالنهضهعصر فىبفرنسا نفس االستخدام تقريبا للمفروشات النهضهبين عصر 
االخرىفترات ومع ذلك وبخالف ال.الفرنسيهالنهضهفي فترة عصر الداخليهفي الفراغات لالقمشهالمتكرر 

.الداخليهفي المساحات االنسجهاستخدام الىباالضافهفقد تم وضع المفارش على الموائد 
وقد استمر في (.1660-1500)االنجليزيهالنهضهظهرت وااليطاليهالفرنسيهالنهضهوبعد فترات عصور 

الفترهي هذه ف.والديكورالزينهعلى الحائط بغرض المعلقهالمزخرفهواالنسجهاالهتمام بالحوائط الفترههذه 
عن نفصلهماستطاعوا تصميمها كقطع انهمبالنوافذ في الملحقهمن األثاث وكانت القيمة النافذهأعتبارتم 

المنازل
ان هذا لغرض وفي فترات الحقه اثر ذلك على استخدام الستائر على فتحات الحوائط لتغطية النوافذ سواء ك

.  والديكورالزينهلغرض اوعملي 
.المغطاهلألسرهالمعلقهاستخدام القماش لعمل الستائر ايضاكما عاد المنجدهوعاد من جديد استخدام المقاعد 



: االسره-

الضخامهوتبين مدى الثقل والتىالنهضهعصر فىالمهمهاالثاثمن قطع االسرهاصبحت•
م باالرتفاع كانت تتسوالتىالعلويهوالبعض منها استخدم الستائر النهضهعصر اثاثفى

الكبير 

:النهضهعصر فىمعالجات الحوائط •

والوسائد , طستائر الحوائ, بساط السرير المزخرف, الحرير: اللينهشمل استخدام المفروشات •
واألغطيه

انا يمكننوالتىومخادع النوم لالسرهقد اخرجا تصميمات وسامباكان المصممان روسو •
من خاللاكثرنراها ايضاللموضوع بل االيضاحيهنراها ليس فقط من خالل الصور 

مودها كانت مع جوالتىلها مع وجود الستائر والمعلقات المعاصرهلالسرهاالخرىالصور 
التكاليفهائله



فىهاالقمشفىالمستخدمهللموتيفاتمختلفهتصميمات •
والفرنسيهااليطاليهالنهضهعصر 

وااليطالىالفرنسىالنهضهعصر فىاالسرهاشكال



سيهالفرنالنهضهعصر فىللمقاعد مختلفهاتصميمات
وااليطاليه



النهضهعصر فىلمعالجات الحوائط مختلفهاشكال
وااليطاليهالفرنسيه



(1643: 1610)طراز لويس الثالث عشر 

ير من  ميادين الكثفىالفرنسىالذوق وتاثرتاثيرالقرن السابع عشر بدا يتضح اوائلمنذ •
اهمهامنمختلفهعوامل نتيجهاالوربيهبعضا من البلدان وابداعاتالفنون على فنون 

هذه البلدانفىوالحكام الملكيهاالسربين المصاهره-•

الوفادهعوامل الجوار وعوامل -•

اخرالىواالجتالب وانتقال المفكرون والشعراء والفنانون من بلد -•

الفرنسيهونشا عن هذا كله طراز مطبوع بالسمات •



:الفترههذه فىالمستعملهاالقمشهاهم-

والتيلتيلالدن-السادهالقطيفهاوالحرير -المشغولهالقطيفهاوالحرير -البروشيهقماش •
.المفضفض

اوراقمثل همختلفوتتضمن تصميماتها عناصر ومشغولهثقيلهاالقمشهوغالبا ما تكون هذه •
وبعض المشاهد–الغزال –جداول المياه –الفازات–االشجارغصون –الورد –الشجر 

الخرافيه

معالجات الحوائط-•

بحافهمزينه حقيقيهتعتبر لوحات فهىتزيين الحائط فىدور كبير الحائطىلعب السجاد •
.االبوابتستعمل لحجب اوعلى الحائط مدالهوتكون هذه السجاجيد انيقه



:االثاثمعالجات 

(الناموسيات والستائر ) االسرهاغطيه-•

Damas)الداماستصنع من قماش • فهالقطيمن ( بباندات) ومحاله  االلوانالمتعددهالتفتاه, الساتان)
خيوط من توشى بواحيانامن الحرير ازرارومثبت بها اسفلمن بفرانشاتوتحلى المشغولهاوالسوداء 
.والفضهالذهب 

المقاعد-•

مشغولهاوذو رسومات بارزه قطيفهبنفس نوع قماش السرير ومحاله بقماش مغطاهالمقاعد غالبا ما تكون •
.المقعد اطارفىتكون مثبته والحليهبغرز دقيقه  

المناضد-•

فها وزخارالمتعددهبالوانهاوتتميز االرضمن الجوانب قد تالمس مدالهالمناضد فتغطى بمفارش اما•
القطيفهمهخاوكثيرا ما كانت تستعمل , عناصر المفروشات باقىمع تتالئموغالبا ما المتعددهالرقيقه

الوالدانتياليدوىكما استعمل التطريز الفضهاوبخيوط من الذهب المشغولهالورديهاوالخضراء 



ح الشكل يوضح مقاعد من طراز لويس الثالث عشر موض
وباسلوكذلك والشراشيببها استخدام التنجيد الكامل  

زرانلحاء نبات الخي" والكانيهالزخرفىوالحفر  الخرط



السرير المظلة ينتمي إلى مجموعة تضم أيضا ستة 
"fauteuils " الذي جاء من ،Château d'Effiat . بنيت

)كوفير روجا ديأنطوان لفي وقت مبكر 17في القرن 
1581-1632) (-



كنبه من طراز لويس الثالث عشر

منجدهالطبيعىالجوزكنبه من خشب : االثاث•
والجنب وال يظهر والقاعدهتنجيد كامل للظهر 

والشيكاالتاالماميهاالرجلفىاالالخشب 
القاعدهاسفلالمتقاطعه

ه عن وحدات زخرفيه وهندسيعباره: المنسوجات•
هره نجد زالقديمحيثالقوطىمن الطراز المستمده

وراقاالمنتصف التصميم يتفرع منها عدد من فى
ندسىههيكل الزهرهالكثيرة التفاصيل ويحيط هذه 

هالنياتيتزينه مجموعه من الوحدات الزخرفيه 
اسلوببلتمال الفراغ من الداخل وتم تنفيذ الشكل 

مع متماثلااليمنفنجد الجزء النصفىالتماثل 
االيسرالجزء 

واالصفرواالحمراالزرقالمستخدمهااللوان•

والحرير الطبيعىالجوزالخشب : الخامات •
والصوف



(1715-1638)طراز لويس الرابع عشر 

ثرائها بفخامتها وعظمتها والمعرفهالقديمهويعتبر طراز لويس الرابع عشر من الطرز •
االثاثمن حيث قطع 

فىعوا رغباته يشبانكان لويس الرابع عشر راعيا للفن ومشجعا للفنانين الذين استطاعوا •
له يحتوات. قاطبهاالوربيهالبالد اغنىعهده فىكما كانت فرنسا اليهتحقيق ما يهدف 

لزخرفه يستقدم مجموعه من الفنانين المتميزينانكولبيروزيره يامرانفىالفرصه
اتسمت والتاثيثالزخرفهفىاعمااليشيدوا انوقد استطاعوا فرساىقصور وتاثيث
الطرازوفخامهوالعظمهباالبهه



ذلك العصرفىالداخلىالتصميم 

فظهر دعاوابفاجاداعصر لويس الرابع عشر ومصمم التنجيد فىاالثاثمصممىوقد تفنن •
اعمالوتطورت من خالل االبداعاتوالتنجيد الكامل وظهرت هذه الجزئىالتنجيد 

الملك ووزيرهلسياسهمصممين من فرنسا ومن خارجها تحقيقا 

معالجات الحوائط-•

وثورات وحروب ومواضيع زخرفيه اشخاصيحتوى على رسومات الحائطىالسجاد •
ومات تظهر رسبداتالقرن السابع عشر نهايهعريض وعند باطارمحاطهودينيه وتكون 
االشخاصالحيوانات مع 

.المشغولهاالقمشهمن اوفتكون من قماش الدمور المسمر الرؤيهحواجز اما•

:االرضياتمعالجات -•

الزهور-من واطارولها خلفيه سوداء الزخرفهوكثيرهوساخنهغنيهالوانالسجاد ذو •



:االثاثمعالجات 

نواعابعض اوالكريباوموكيت مقلم  باقمشهاالستعمال تكون مزينه كثيرهالمقاعد •
الجلد والدمور والمشغوالت اوالقطيفه

اوب الجلد المرسوم عليه بالذهاوبالقطيفهمغطاهاالستعمال فتكون محدودهالمقاعد اما•
من اتفرانشعن عبارهاوذهبيه  باسالكمشغولهتكون االحيانواغلب الساتاناوالدمور 
).المقعدحافهالصوف حول اوالحرير 

لكامل وظهرت والتنجيد االجزئىفكان التنجيد فابدعاومصمم التنجيد االثاثوتفنن مصممو •
سة من فرنسا ومن خارجها تحقيقا لسيااالثاثمصمىىوتطورت من خالل االبداعاتهذه 

60ص-مرجع سابق-ابراهيماحمد محمد -الملك ووزيره 



ذلك العصرفىالفندقيهالنزل فىالمستخدمهالمنسوجات : ثانيا 

:هذا العصر فىالمستخدمهالمنسوجات واالقمشه -•

ساتانوالالقطيفهمن انواعحيث نجد متماثلهمكانه هامه وزخرفتها كانت غالبا االقمشهاحتلت •
, مشهالمكراالقمشه, الصفراء التفتاء, ذات اللون الواحد والحرايروالفضهالمشغول بالذهب 

,  هالمشغولالبندهذو , االزرقوالدمور , االحمرالدمور , االبيضالساتان, المطبوعهالحراير
الهندىوالتوالوالفضيهالذهبيهوالمالءات , والبروكار

المشغولهالمنسوجات -•

مثل نيهاللووكثيرا من الدرجات االنجليزىوالجوبالنكاالوبيسون, ذات غرز ضيقه منقوشات•
.والفستقىواالزرقالمؤكسد الذهبى

العناصر الزخرفيه -•

عربيه مناظر ريفيه ونقوش, قواقع , ورود ضخمه وباقات الورد , بالغصون محاطهكثيرهفواكه •
.مناظر طبيعيه ,التوراهقصص من , 



من طراز لويس الرابع عشرللمدخنهستار اوحاجز 

الجوزمن خشب خشبىاطارعن عباره: االثاثتوصيف •
ث حيالخشبىاالطارعلى الغزيرهالمذهب نالحظ النقوش 

طراز من الالمستمدهواالقواساالكانتسباوراقالقمهنقشت 
دفهالصيتوسطها شكل والقاعدهمتماثلهبطريقه الرومانى
ايضالهمتماثالنباتات من الجانبين بطريقه اوراقيحيط بها 
والعظمهالرفاهيهبغزاره تدل على المنحوتهواالرجل

راء صفارضيهعن عبارهالتصميم : المفروشاتثوصيف•
يس معظم تصميمات لوفىلالرضيهاالساسىكانت اللون 

من شخصيات المسرحياتماخوذالرابع عشر والتصميم 
مستمدهندسىاطارباالشخاصمضحكه يحيط الشخاص

تتدلى منه مجموعه من الزهور الرومانىمن الطراز 
البناءجانبىعلى الجانبين وطائرين على المتماثله

الواحدهالقطعهالتصميم غير متكرر حيث انه من طراز •

واالصفرواالخضروالبنىاالصفرالمستخدمهااللوان•
الزعفرانى

والحريراالجوزالخشب المستخدمهالخامات •



من طراز لويس الرابع عشر بباريسكرسى

: االثاثتوصيف •

د المذهب منجالطبيعىمن خشب البلوط منخفضهوقاعدهذو ذراعين كرسى•
دون تنجيد بها للظهر وسنادات اليد بانسيابيهتنجيد ثابت تم حفر الخشب بطريقه 

االرجلل نفس شكياخذحامل السنادات انبلفائف ونالحظ ينتهىميل لراحة اليد 
االرجلوهو على نفس زاوية 

:االبعاد•

متر 53,العمق -متر 64.العرض -متر 1,05االرتفاع •

ل زهرة عن وحده نباتيه على شكعبارهالتصميم : المنسوج الزخرفىالتصميم •
ويحيط بها مجموعه من الزهور الصينىمن الفن اصولالمنتصف لها فى

زخرفة ذات طابع خاص وتبدومتماثلهلتكون وحده  الباروكباسلوبالمتداخله
االحمرنفس زخرفة الظهر والوحدات الزخرفيه جميعها من اللون هىالقاعده

اسلوبوقد استخدماكثرالزهرهالبرازمن اللون البيج وذلك ارضيهالداكن على 
تنفيذ التصميمفىالقطيفه

التكرار الكامل : التكرارىالتوزيع •

والبنىواالحمراللبيج: االلوان•

الخشب والحرير: الخامات •



الداخلىالتصميم •
لقاعه استقبال 
مارس بقصر 

والصورهفرساى
من موقع قصر 

ه على شبكفرساى
االنترنت



عصر فىالحائطىنموذج من السجاد •
لويس الرابع عشر وهو واحده من مجموعه 

1683تم رسمها عام  اعمالثمانيهمن 
خيوط من ومن الحرير والصوف ، 

(سم427X 274.3) بابعادالمعدن ؛ 
1946منظمه روجرز ، 

المحكمة الرسمية اسلوبيعكس عظمة •
، ( 1690-1619)برونتشارلز لو 

peintre" واسمه  primer " من قبل
1662لويس الرابع عشر في عام 



"    "fauteuilsكانت هذه :اليمين الى•
جزءا من مجموعة أكبر من األثاث بما في 

ذلك اثنين من األرائك، وأربعة 
fauteuils"" وتنقسم اآلن بين مجموعة ،

، بلوس .متحف بول غيتيوخاصة 
.  انجلوس

-1661)كروزاتممتلكات  بيير احدى•
وقد تم. ، أمين الصندوق فرنسا(1740

.شاتالحفاظ على التذهيب األصلي والمفرو



فىكهالمللقاعه استقبال الداخلىالتصميم •
ى نالحظ فيها االعتماد علفرساىقصر 

المفروشات بدرجه كبيره سواء كانت 
او( الحائطىالسجاد )مفروشات الحوائط  

وتحتوى(  التنجيد ) االثاثمفروشات 
هالملكهربت منه خفىعلى باب الغرفه
عندما اقتحم الغوغاء انطوانيتمارى 
.الفرنسيهالثورهابانالقصر 

كما نالحظ بها وجدود مقعد من نوعيه •
المقاعد التى تطوى طراز لويس الرابع

عشر



ن منسوج مفرنسىقماش 

عام الجوبالنالحرير 

1760



المطلوب

من طراز لويس الثالث عشراثاثرسم خمس لوحات لقطع •

من طراز لويس الرابع عشر اثاثرسم خمس لوحات لقطع •

النهضهمن طراز عصر اثاثرسم خمس لوحات لقطع •



THANK YOU


