
 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

DOI: 10.12816/mjaf.2019.11598.1084                                                                                                           273 

 كاتدرائٌات وكنائس طرق الحج لكاتدرائٌة سانتٌجٌو دى كومبوستٌال

Cathedrals and churches of the pilgrimage routes for Cathedral of Santiago 

de Compostela 

 رشا عبد المنعم أحمد إبراهٌم /أ.م.د

 جامعة حلوان –كلٌة الفنون الجمٌلة  –األستاذ المساعد والقائم بعمل رئٌس قسم تارٌخ الفن 

Assist. Prof. Dr. Rasha Abdel-Moneim Ahmed Ibrahim 

Assistant Professor and Acting Head of the Department of Art History, Faculty of Fine 

Arts, Helwan University 

rashaabdelmonem70@gmail.com 

 مقدمة ،،،

بلػ الحج ذروته فً العصور الوسطى والسٌما فً القرنٌن الحادي عشر والثانً عشر المٌبلدي وباتت كاتدرائٌة سانتٌجٌو 

من أهم ثبلثة مبان كنسٌة للحج فً العالم المسٌحً هً والضرٌح  Santiago de Compostelaدى كومبوستٌبل 

 فً روما فً الؽرب  Saint Peterالمقدس باألراضً المقدسة فً الشرق وكاتدرائٌة القدٌس بطرس

 وتعد القدس أقدم تلك األماكن المقدسة ، فقد بدأ المسٌحٌون فً الحج إلٌها مع إنتشار الدٌانة المسٌحٌة وإزداد مع بداٌة

 العصور الوسطى على شكل حمبلت صلٌبٌة الواحدة تلو األخرى. 

ومقابر الشهداء األوائل فقد قلت أهمٌة  Paulأما عن كاتدرائٌة القدٌس بطرس التً تحوي رفات القدٌسٌن بطرس وبولس

 م1084الحج الكبٌر فً عصر الرومانٌسك لفترة زمنٌة بسبب الهجمات المتكررة من ألمانٌا على روما عام 

)جلٌقٌة( فً شمال ؼرب أسبانٌا منارة الحج فً عصر  Galiciaولهذا أصبحت كومبوستٌبل فً ؼالٌسٌا او جالٌسٌه 

وٌسمى أٌضا  St. Jamesالرومانٌسك ، وتحوى كومبوستٌبل رفات القدٌس الرسول ٌعقوب إبن زبدى )سان جٌمس 

 قدٌس الحامً إلسبانٌا .( أحد تبلمٌذ السٌد المسٌح وراعً الفقراء والSanto. Iago إٌاجو 

وقد إزدهر العدٌد من األدٌرة والكاتدرائٌات والكنائس واألبرشٌات بمحاذاه طرق الحج األربعة فً كل من فرنسا وإسبانٌا 

وتورونسٌس  Limovicensisولٌموفٌسنسٌس  Podoensisوبودونسٌس  Tolosanaاال وهً: تولوسانا 

Turonesis  

 وكنائس للحج . : هناك كاتدرائٌات فروض البحث

 ٌوجد كاتدرائٌات وكنائس بمحاذاة طرق الحج األربعه لكاتدرائٌة كومبوستٌبل كل منها كنٌسة للحج فً حد ذاتها  -

 هناك إرتباط بٌن العقٌدة والصٌاؼات المعمارٌة والفنٌة بدور العبادة .   -

بدي ؟ وهل هناك كاتدرائٌات وكنائس على طرق : ما أهمٌة كاتدرائٌة كومبوستٌبل وما أهمٌة القدٌس إبن زمشكلة البحث 

الحج المإدٌة لها كبلً منها تمثل كنٌسة للحج فً حد ذاتها ؟ وما هً السمات العامه للعمارة والفنون فً كل كاتدرائٌة 

 وكنٌسة ؟ وهل كان للعقٌدة أثر فً الصٌاؼات المعمارٌة لدور العبادة ؟

 وكرازته ورحلته وشهادته ونقل جثمانه .: التعرٌؾ بالقدٌس إبن زبدي  أهداف البحث

 دراسة للكاتدرائٌة وأهمٌتها بصفتها أكبر مبنى كنسً رومانٌسك باسبانٌا ومن أكبر كاتدرائٌات أوربا. -

إستعراض لكنائس الحج على الطرق األربعه وباألخص سان سرنان وسانت فوي ولوبوي وبٌٌر بمواساك والمادلٌن  -

 طات المتمثله فً كنائس الحج للوصول لكومبوستٌبل. والزار ومارتن وباقً المح

مقارنة تلك الكنائس بعضها ببعض إلستبٌان أوجه التشابه واإلختبلؾ بٌنهم، ووصؾ وتحلٌل األعمال الفنٌه من عمارة  -

 ونحت وتصوٌر وفنون صؽرى وذخائر إلستنباط السمات العامه لتلك الفنون.

mailto:rashaabdelmonem70@gmail.com
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 ومصوري تلك الكنائس ورعاة الفنون من الملوك واألمراء فً هذه الفترة .تحدٌد أسماء وأعمال معماري ونحاتً  -

توضٌح التؤثٌرات المتبادلة والعوامل السٌاسٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة والدٌنٌة والمناخٌة والبٌئٌة وأثرها على إسبانٌا  -

 إلقاء الضوء على عبادة رفات القدٌسٌن والقدٌسات وطقوس الحج.-وفرنسا. 

ألهم الموضوعات والرموز والشخصٌات الدٌنٌه واألوضاع األٌقونوؼرافٌه لتؤكٌد أثرالدٌن على مختلؾ الفنون  دراسة -

 فً العصرالرومانٌسك.

: ٌمكن أن تفٌد الدراسة إضافة للمكتبة العربٌة وللفئة المستهدفه منه من الباحثٌن فً هذا المجال والدراسٌن أهمٌة البحث

 .  بالكلٌه مكان عمل الباحثة

 : تارٌخً وصفً تحلٌلً مقارن . منهج البحث

 سانتٌجٌو دى كومبوستٌبل –: طرق الحج  الكلمات المفتاحٌة

Abstract: 

The pilgrimages were at their culmination during the middle ages, especially in the eleventh 

and the twelfth century. The cathedral of Compostela became one of the three most important 

churches in the Christian world alongside the Holy Sepulcher in Jerusalem and the Tomb of 

St. Peter in Rome. Jerusalem is considered the oldest of these holy places, which is why at the 

beginning of the middle ages when the Christian religion has spread, Christians began to go 

on pilgrimages in the form of crusades; one after the other. This occurred after Muslims had 

invaded Jerusalem in the eighth century AD and destroyed the Holy Shrine. 

As for St. Peter's cathedral, which contains the remains of Saints Peter and Paul, and the 

tombs of the early martyrs, the importance of its great pilgrimage in the Romanesque era 

decreased for a period of time due to repeated attacks from Germany on Rome in 1084. 

Consequently, the cathedral of Compostela in Galicia in northwestern Spain became the 

pilgrimage lighthouse during the Romanesque era. Also, the cathedral of Compostela has the 

remains of St. Yacoub Bin Zebedee, the apostle (known as St. James and also Santo. Iago), 

one of the disciples of the Christ, the patron of the poor and the protector saint of Spain.  

Many monasteries, cathedrals, churches and dioceses flourished along the four pilgrimage 

routes in France and Spain: Tolosana, Podensis, Limovicensis, and Turonensis. 

Research Problem: What is the importance the cathedral of Compostela and the importance 

of of St. Bin Zebedee? Are there cathedrals and churches on the four pilgrimage routes 

leading to this cathedral and each of them represents a pilgrimage church in itself? Do the 

general features of their architecture and arts differ between them? Does religion affect the 

architectural formulations of houses of worship? 

The research objectives: To define Saint Bin Zebedee, his preaching, his journey, his 

martyrdom and the transfer of his body. Also, to study the Cathedral and its importance as the 

largest building of the Romanesque churches in Spain and one of the largest cathedrals of 

Europe. To review the pilgrimage churches on the four roads, in particular St. Sernin, St. Foy, 

Le Puy, Pierre Moissac, La Madeleine, Lazarus, Martin and the other stations of the 

pilgrimage churches to reach Compostela. Then, comparing these churches with each other to 

indicate the similarities and differences among them. To describe and analyze the works of 

art, including architecture, sculpture, painting, small arts and remains to derive the general 

features of these arts. To identify the names and works of architects, sculptors and painters of 
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those churches as well as art patrons including kings and princes in that period. To clarify the 

mutual influences and political, social, cultural, religious, climatic and environmental factors 

as well as their impact on Spain and France. To shed light on the worship of the remains of 

the saints, female saints and rituals of pilgrimage. Finally, to study the most important themes, 

symbols, icons, religious figures to confirm the impact of religion on various arts in the 

Romanesque era. 

The importance of the research: The study is an addition to the Arab library and can be 

useful to the target groups of scholars and students in this field in the faculty. 

Research Methodology: Historical, Descriptive ,Analytical and Comparative Methodology  

Keywords: Pilgrimage routes - Santiago de Compostela 

 حج وأهدافه :التعرٌف بال

الحج هو رحلة أو زٌارة لمكان مقدس مكرس للعبادة ٌقتحم فٌه الحاج الطرق الوعرة الموحشة المحفوفة بالمخاطر التً  -

 تستؽرق آنذاك عام كامل وأكثر للتوبة والرحمة والؽفران من الرب والخبلص من الخطٌئة.

 القدٌسٌن لهم من المعجزات والقوى الخارقة للعبلج واإلستشفاء.أمبلً فً شفاعة القدٌسٌن حٌث ٌعتقد الحاج أن هإالء  -

عبادة رفات القدٌسٌن والقدٌسات : وصل تبجٌل البقاٌا والرفات المقدسة الذروة فً القرنٌن الحادي عشر والثانً عشر  -

 المٌبلدي.

د أو األسنان أو األظافر أو الشعر ، ولم تخلو أي كاتدرائٌة أو كنٌسة من تلك البقاٌا كالرفات كاملة أو العظام أو الرما

وتشمل هذه البقاٌا أٌضا المبلبس أو متعلقات القدٌس المبجل كاألوانً أو زٌت المصباح أو الشمعة أو الزهور أو التراب أو 

ذاتها ، التابوت أو أدوات اإلستشهاد ، فقد أمن الحاج بدور هذه البقاٌا والرفات كوسٌط بٌنه وبٌن الرب وبؤنها عبادة فً حد 

 وكانت الكنٌسة تبنى على موقع الدفن أو تنقل الرفات والبقاٌا مباشرة إلى كنٌسة مكرسة للعبادة .

تحقٌق اإلزدهار اإلقتصادي واإلستفادة من اإلٌرادات الضخمة فً تشٌٌد مبانً كنسٌة وإلنشاء طرق أصبحت مسارات  -

بمحاذاة طرق الحج مإسسات ملكٌة شارك الملوك فً طقس  كبرى للحج والتجارة واإلتصال بٌن الدول ، فجمٌع المبانً

 وضع حجر أساسها حققوا منها عبلوة على المكاسب الروحانٌة  العائد المادي.

واصلة الحج لسانتٌجٌو دى بنٌت معظم األدٌرة والكاتدرائٌات والكنائس على طول طرق الحج للراحة لعدة أٌام قبل م -

كومبوستٌبل، فقد كانت هذه المبانً تحتوي على ُنزل ٌسترٌح فٌها الحاج وأبرشٌات خاصة تقام فٌها القداس الدٌنً ، أما 

عن المإسسات الخٌرٌة فكان دورها مساعدة المرضى ولدفن الموتى وكانت مقصد لمن ال ٌستطٌع الحج إلى الثبلث أماكن 

 العالم المسٌحً.الحج الرئٌسٌة فً 

 

 طرق الحج لكومبوستٌال :

أصبحت الطرق إلى كومبوستٌبل ممهدة للحج من حلول 

م( وقد إستؽرق تمهٌد هذه الطرق 1000األلفٌة )عام 

عام تقرٌباً وتقع فً المسافة التً تقع  100الرئٌسٌة 

فٌها األراضً الفرنسٌة مع الحدود االسبانٌة، وتم 

تشٌٌد أبنٌة بمحاذاة الطرق االربعة بكنائس الحج . 

 ( 1)شكل

( طرق الحج لكاتدرائٌة سانتٌجٌو دي كومبوستٌال1شكل )   
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 Arles: ٌسٌر فٌه الحجاج القادمٌٌن من إٌطالٌا ومن الشرق عبر ساحل البحر األبٌض المتوسط من آرال  تولوساناطرٌق 

 نحو الؽرب 

 Saint Guilhem leالقدٌس راعً القرٌة ثم سان جٌم لو دٌزر  Saint Gilles du Gardحٌث سان جٌل دوجارد 

Desert  وصوالً إلى تولوزToulouse (1) ان حٌث سان سرنSaint Sernin .أعظم الكاتدرائٌات الرومانسٌك 

 Conquesوٌمتد عبر كونك  Le Puy: وٌمتد الطرٌق متوازي مع طرٌق تولوسانا بدء من لوبوى طرٌق بودونسٌس

 . Moissacومواساك 

 . Perigueuxوبٌرٌجو  Limogesوٌمر عبر لٌموج  Vezlay: وٌبدأ من فٌزالي طرٌق لٌموفٌسنسٌس

حٌث ٌنضم مع الطرٌقٌن السابقٌن ، وٌمر  Ostabat: وهو الطرٌق األخٌر قبل الوصول إلى أوستابات  طرٌق تورونسً

 . Saintes (2)وسانت  Poitiersوبواتٌٌه  Toursعبر تور 

والمعروفة  Puente La Reinaوبونتٌه الرٌنا  Pamplonaوأخٌراً تصل الطرق األربعة إسبانٌا طرٌق بامبولونا 

 Camino France’sنا تنضم الطرق المإدٌة لكومبوستٌبل فً طرٌق واحد ٌسمى الطرٌق الفرنسً بجسر الملكة ، وه

 . (3)وٌرجع ذلك ألن الحجاج كلهم قادمٌٌن من فرنسا 

:  وتسمى هذة الكاتدرائٌة باللؽتٌن الجٌلٌقٌة واإلسبانٌة شنت ٌاقب ، وتعد من أكبر كاتدرائٌة سانتٌجٌو دي كومبوستٌال 

 الرومانٌسك بل من أكبر كاتدرائٌات أوربا على اإلطبلق . الكاتدرائٌات

كان هذا المكان محتبلً منذ عصور ماقبل التارٌخ إلى أن تم نقل رفات القدٌس ٌعقوب بن زبدي من أورشلٌم إلى هذا الموقع 

 م . 814م وفً رواٌة أخرى 813عام 

ب ودعاهم للتلمذة وأعطاهم  ملكوت هللا وأراهم مجده أحد الرسل األوائل اللذٌن إختارهم الرالقدٌس ٌعقوب بن زبدي:  

اآللهً على جبل التجلً ووعدهم بعطٌة الروح القدس ورأوا معجزاتة وسلطانة وسلمهم جسدة ودمة أثمن الكنوز اآللهٌة 

هم فً السماء وعلى األرض ، فتحتل سٌرة التبلمٌذ اإلثنى عشر قلب الدٌن المسٌحً والطقس الكنسً بكرازتهم وقداست

 ودمائهم الزكٌة على مر العصور .

وٌنحدر القدٌس ٌعقوب بن زبدي )ٌعقوب الكبٌر( الرسول البتول من عائلة ٌهودٌة متدٌنة، فهو إبن زبدي وسالومة أخت 

 مرٌم العذراء من أبٌها ٌواقٌم وأمها حنة البارٌن فاألخوٌن ٌعقوب وٌوحنا )الرسول( أوالد خالة السٌد المسٌح.

: فً ٌوم الخمسٌن حلت الروح القدس على الرسل وإمتؤلوا من الروح القدس الذي حل علٌهم مثل  لرسولكرازة ٌعقوب ا

ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وتدفق فٌض الروح القدس وتحقق وعد المسٌح لهم بؤن ٌتفجر منهم أنهار ماء حً 

 .( 4)( 39،  38:  7)ٌو 

المٌبلدي بعد أن خدم فً أورشلٌم ، حٌث سافر فً رحلة تبشٌرٌة إلى ؼرب البحر بعدها كرز فً أسبانٌا فً القرن السابع 

 المتوسط قاصداً إسبانٌا وجال فً أنحائها وبشر فً مناطق عدٌدة كالبرتؽال ومنطقة جبل طارق .

إنتصارة على  وترتبط المسٌحٌة فً أسبانٌا بالقدٌس إبن زبدي فاعتبروه المدافع عنها وشفٌع شعبها ، فقد ساعد جٌشها فً

بمعنى قاتل المؽاربه وفاتحً  Matamorosالمؽاربة إنتصاراً حاسماً بعد أن إحتلها العرب وُمنح لقب ماتاموروس 

 األندلس .

م بعد أن قبض علٌه هٌرودس وضرب عنقه ، وبعد إستشهاده فً أورشلٌم تم نقل 44: أستشهد القدٌس ٌعقوب عام  وفاته

 رحلة من ٌافا إلى إسبانٌا وقد فقدت هذه الجثة فً المقبرة وقتئذ إلى أن تم إكتشافها فٌما بعد .جسده إلى جلٌقٌة بالسفٌنة فً 
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تمتاز إسبانٌا بموقعاً جؽرافٌاً فرٌداً فتقع فً جنوب ؼرب أوروبا الكاثولٌكٌه ، تتصل بإفرٌقٌا عن إسبانٌا الرومانٌسك : 

المتوسط شرقاً والمحٌط األطلنطً من الجنوب ومن الشمال طرٌق مضٌق جبل طارق وتطل بسواحلها على البحراألبٌض 

 تقع على خلٌج بسكاي ، وتتصل بفرنسا عن طرٌق جبال البرانس ومن بٌنهما وبٌن البرتؽال حدوداً طبٌعٌة .

فتح قسمت إسبانٌا إلى عدة ممالك ٌحكمها ملوك مسٌحٌة تابعة للبابوٌة اإلٌطالٌة وممالك ٌحكمها خلفاء عرب مسلمون بعد ال

م وإستمر هذا الحكم فً هذة الممالك ثمانمئة عام بعد سقوط ؼرناطة فً إٌدي سكانها األصلٌن 710العربً لها فً عام 

(5)م وإستولوا ملوكها على مقالٌد الحكم وسخروا الكنٌسة والنببلء كؤداة لسلطانهم. 1492عام 
  

 Teodomiroحارس الدٌر لؤلسقؾ تٌودومٌرو  Pelagius: روى الناسك بٌبلجٌوس  األسطورة الذهبٌة وبناء الكنٌسة

م( بؤنه قد رأى أضواء متبللئة فً السماء أثناء اللٌل وسمع موسٌقى بالمكان وكان ذلك فً عام 847)توفً  Iriaمن إٌرٌا 

 م . 814

ن فً هذا وقد عد تٌودومٌرو تلك الرإٌا من المعجزات التً مكنته من العثور على رفات إبن زبدي وإثنٌن من القدٌسٌ

 . (6)المكان وقد تم بناء الجدران المحٌطة به لحماٌته 

م( ملك أستورٌاس 760- 842)  Alfonso IIقص األسقؾ تٌودومٌرو تلك الرإٌا على الملك ألفونسو الثانً 

Asturias . والذي قام بدوره ببناء ثبلث كنائس فً هذا الموقع وكان أول الحجاج إلٌها 

م( ملك لٌون على طراز ما 848 – 910) Alfonso IIIسة كبٌرة بؤمر من ألفونسو الثالث م بنٌت كنٌ 829وفً عام 

م حتى سوٌت 998قبل الرومانسٌك جذبت الحجاج المسٌحٌٌن إلٌها وحولتها لمقصداً هاماً  للحج الكاثولٌكً ، ولم ٌؤت عام 

الخلٌفة هشام المإٌد باهلل والحاكم  جب حا -م( 1002 – 938الكنٌسة باألرض على ٌد الحاجب المنصور بن أبى عامر  )

ؼٌر أنه لم ٌمس قبر القدٌس ٌعقوب بسوء و ولكنة أمر بحمل بوابات الكاتدرائٌة  -الفعلً للخبلفة األموٌة فً األندلس 

 (7)وأجراسها على أعناق األسرى المسٌحٌن إلى المسجد الجامع بقرطبة. 

 Diegoم على الكنٌسة السابقة تحت قٌادة األسقؾ دٌجو بٌلٌز 1078-77بدأ العمل فً تشٌٌد الكاتدرائٌة الحالٌة عام     

Pelàez  فً عهد الملك ألفونسو السادسAlfonso VI (1040 – 1109 ملك لٌون )مLeon  وقشتالهCastile  على

نسق كاتدرائٌة سان سرنان بتولوز، وإكتمل بنائها بحلول 

 .Gelmirez (8)م على ٌد خلٌفة دٌجو األسقؾ جلمٌرز 1124

وقد كان العمل بطٌئاً وتوقؾ البناء عدة مرات بسبب سلسلة من 

العراقٌل كصعوبات تموٌل البناء وإعتقال األسقؾ دٌجو وسجنه 

الكاتدرائٌة وثورة وكذلك الحرٌق الذي شب فً بعض أجزاء 

سكان كومبوستٌبل ضد أسقفها، وبالرؼم من هذه الصعوبات 

واإلضطرابات أمكن تكرٌس المصلٌات للعبادة أثناء فترة السبلم 

م بحضور الملك ألفونسو 1128ثم تكرٌس الكاتدرائٌة عام 

م( ملك لٌون وجلٌقٌة 1171 – 1230)  Alfonso IXالتاسع 

 ( 2.)شكل 

 

 

 

 –جلٌقٌة –كومبوستٌال( كاتدرائٌة سانتٌجٌو دي 2شكل )
 إسبانٌا
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: تخطٌط الكاتدرائٌة صلٌبً الشكل تمتد األجنحة والقاعات فٌها بطول المبنى الذي ٌبلػ  ة كومبوستٌالعمارة كاتدرائٌ

 متراً . 22متراً وإرتفاعه  97طوله 

ٌُسمى رواق  ٌلج الحاج الكاتدرائٌة عن طرٌق دهلٌز المدخل والذي 

والذي ٌسبق  Portico da Gloriaالتسبٌح )رواق المجد( جلورٌا 

الصحن الذي ٌطل على الحنٌة وتمتد على جانبً الصحن أجنحة إلى 

أن نصل إلى القاعة المستعرضة  التً تنفتح على ممشى مسقوؾ 

لى جانبٌه، وتحمل العقود القبو مزدوج به خمس مصلٌات مشعة ع

البرمٌلً الرومانسٌكً الذي ٌدعمه أقبٌه المنبر الرباعٌة ، وعلى جانبً 

القاعة المستعرضة الواسعة أجنحة على الثبلث جوانب ، أما عن الحنٌة 

فهً عبارة عن مصلى محوري واسع تصمٌمه من الداخل شبه دائري 

  ( .3شكل) (9)ومربع من الخارج 

 

وال ٌوجد منور للكاتدرائٌة ، وهو الترتٌب المتعارؾ علٌه فً الكنائس 

والكاتدرائٌات الرومانسٌكٌة ولذلك تستمد الكاتدرائٌة إضاءتها بطرٌقة ؼٌر 

مباشرة من األجنحة والمنابر الطوٌلة ذات النوافذ الواسعة والقاعات 

  ( .4والردهات )شكل

وٌقع السرداب تحت المذبح الرئٌسً وٌضم رفات القدٌس ٌعقوب إبن 

وأثناسٌوس  Theodorusزبدي وإثنٌن من تبلمٌذه ثٌودوروس 

Athanasius . 

: تعد منحوتات رواق المجد على البوابة المركزٌة الرئٌسٌة  رواق المجد

 نسٌك.للكاتدرائٌة من أهم األعمال الفنٌة فً عصر الروما

م( ملك 1137 – 1188) Ferdinanad IIكلؾ الملك فردٌناند الثانً 

م وإستؽرق 1168بنحتها وكان ذلك فً عام  Mateoلٌون الفنان ماتٌو 

 .  (10)م 1188العمل حتى 

ضابط  -بالقوصرة الوسطى المسٌح البنتكراتور وتصور حشوة العقد 

فً جبلله بحجم أكبر من الحجم الطبٌعً متوجاً على العرش ٌحٌط  -الكون

به أصحاب األناجٌل األربعة كبلً برمزه ، حٌث نرى ٌوحنا ورمزه النسر 

على الٌسار ألعلى ومن تحته لوقا برمزه الثور ، وعلى الٌمٌن متى 

مرقص ورمزه األسد ، وعلى جانبً المسٌح ورمزه اإلنسان ومن تحته 

 واإلنجٌلٌن ثمانٌة مبلئكة أربعة على كل جانب فوق العتبة العلٌا .

وفً أطر المدخل المعقود أي على لبنات العقد نجد األربعة والعشرٌن شٌخ 

من شٌوخ سفر الرإٌا اللذٌن ٌهللون وٌعزفون للمسٌح كبلً بآلته الموسٌقٌة، 

 ( المسقط األفقً لكاتدرائٌة كومبوستٌال3شكل )
 إسبانٌا

( العمارة الداخلٌة لكاتدرائٌة 4)شكل 
 كومبوستٌال

 

دهلٌز البوابة  –( رواق المجد 5شكل )
 نحت ماتٌو -المركزٌة لكومبوستٌال  
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 بدي على العمود الناصؾ للبوابة مع الحجاج كراع للكاتدرائٌة ومن تحته شجرة عائلة المسٌح وٌتمثل القدٌس إبن ز

نجح ماتٌو فً تصوٌر آالم السٌد المسٌح والتً تتجسد فً المسامٌر 

الذي ٌكشؾ عن التً إنؽرست فً ٌده أثناء صلبه وردائه المفتوح 

جرح جنبه من الحربة التً طعن بها من الفارس الرومانً وإكلٌل 

 . (5الشوك والعمود الذي صلب علٌه السٌد المسٌح  )شكل

وضع ماتٌو نفسه عند قاعدة عضادة الباب الوسطى راكعاً بخشوع 

 وٌتجه نحو المذبح أثناء الصبلة .

بوابة وهً ونؤخذ على سبٌل المثال ال الحصر إحدى عضادات ال

العضادة الٌمنى تماثٌل لبطرس الرسول ثم بولس ثم الرسول إبن زبدي 

 (.6وٌوحنا من بعده )شكل

: ٌجب على الحاج أداء طقوس عدٌدة داخل الكاتدرائٌة ٌبدأها بوضع الصلٌب على األرض ثم  طقوس الحج بكومبوستٌال

ؽطس الحاج فً مٌاه المحٌط األطلنطً لٌتطهر من أجل ٌثنً الركبة والنظر نحو القدٌس ٌعقوب إبن زبدي للصبلة ، ثم ٌ

 حب الرسول .

فً عربات  Castanoloإلى كاستانوال  Monte Cerbroوأخٌراً نقل قالب من القوالب الحجرٌة من مونته سٌربرو 

خاصة إلى كومبوستٌبل لتقدٌمها كقرابٌن للقدٌس ، بعدها ٌلبس الحجاج مبلبس جدٌدة للدخول فً تطهٌر الروح وإلستبلم 

 (11)وثٌقة تشهد بزٌارتهم لسانتجٌو دي كومبوستٌبل وشهادة تكفٌر عن ذنوبهم. 

 :  ST. Isidoroكنٌسة سان إٌسٌدورو 

وتعد كنٌسة سان إٌسٌدورو الواقعة فً لٌون آخر كنٌسة 

تضم رفات  ضخمة للحج  قبل الوصول إلى كومبوستٌبل ،

القدٌس إٌزٌدورو رئٌس أساقفة إشبٌلٌة والبلهوتً األكثر 

تلك الفترة  Visigothicشهرة فً إسبانٌا الفٌزوقوطٌة 

 التً سبقت الفتوحات اإلسبلمٌة.

: شٌدت هذه الكنٌسة على أنقاض معبد  تارٌخ الكنٌسة

 رومانً ُبنً آلله الببلؼة والشعر الرومانً .

 – Ferdinand I (1015بناها الملك فردٌناند األول 

 Sanchaم( ملك لٌون وقشتاله وزوجته سانشا 1065

 – Alfonso V (994إبنه الملك ألفونسو الخامس 

م( حاكم لٌون ، وقد توفً الملك فردٌناند األول 1028

م ، وفً العام 1063عقب تكرٌس الكنٌسة للعبادة فً 

التالً شٌدت سانشا مقبرة أطلق علٌها المقبرة الملكٌة 

  ( 12)ثرٌة بمدخل الكنٌسة وتعد أقدم مكان بها. األ

 

( تماثٌل عضادة البوابة الٌمنى 6شكل )
 لكومبوستٌال

  

 –لٌون  –( المسقط األفقً لكاتدرائٌة سان إٌسٌدورو 7شكل )
 إسبانٌا

 

كاتدرائٌة  -المقبرة الملكٌة  –( تصوٌر جداري بالفرٌسكو8شكل )
 سان إٌسٌدورو
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: بنٌت البازٌلٌكا على الطراز الرومانسٌك على النسق الفرنسً ، وأضٌؾ إلٌها فٌما بعد عدة طرز من عمارة الكنٌسة

مٌلً القرون المتتالٌة ومن أهمها القبو المضلع الذي بنً على الطراز القوطً ، وتتكون البازٌلٌكا من صحن ذو قبو بر

 (.7وجناحٌن وقاعة مستعرضة ذات جناحٌن وتنتهً بحنٌة ومصلتٌن فً الجانب الشرقً )شكل

: إختارت الملكة سانشا الدٌر كموقع للكنٌسة ومقبرة للدفن الملكً حٌث تضم أحد عشر ملكاً  المقبرة الملكٌة األثرٌة

 والعدٌد من الملكات والنببلء من العصور الملكٌة فً القرون الوسطى .

( لهإالء الملوك والنببلء ، عبلوة على تصاوٌر المبلئكة  Frescoتزدان المقبرة بالتصاوٌر الجدارٌة الجصٌة )الفرٌسكو 

وأنبٌاء العهد القدٌم والرسل األثنى عشر وقصة حٌاة المسٌح واألحداث الهامة مثل مشهد المٌبلد والصلب ومشاهد ٌوم 

من الحٌاة الرٌفٌة المعاصرة لها آنذاك ، وتحمل األعمدة تٌجان فٌزوقوطٌة نادرة  القٌامة والجحٌم والنعٌم إلى جانب مناظر

  ( .8لموضوعات تارٌخٌة وأشكال نباتٌة )شكل

 :  كاتدرائٌات وكنائس طرٌق تولوسانا

: تقع الكاتدرائٌة فً تولوز  كاتدرائٌة سان سرنان

جنوب ؼرب فرنسا وهً أهم محطات الحج 

لكومبوستٌبل وموقعاً للحج فً حد ذاته، وتعد أكبر 

 المبانً الكنسٌة الرومانسٌك المتبقٌة حتى اآلن .

الكاتدرائٌة على موقع لكنٌسة : بنٌت تارٌخ الكاتدرائٌة

سابقة من القرن الرابع المٌبلدي ، تحتوي على رفات 

وأصبحت تعرؾ  St. Saturninالقدٌس ساتورنٌن

باسم سان سرنان وهو األسقؾ والشهٌد األول لتولوز 

م بعد أن ربطت 250والذي ُحكم علٌه باإلعدام عام 

قدمٌه مع ثور وسحب إلى أسفل ألنه رفض الركوع 

  (13)تحٌه لآللهة. 

م وتإرخ أٌضاً بداٌتها 1070بدأ بناء الكاتدرائٌة عام 

م أما 1096م، وتم تكرٌس المذبح عام 1077بعام 

  (14)م 1098عن الحنٌة فقد بنٌت عام 

: قام بتخطٌطها المعماري سٌمون  عمارة الكاتدرائٌة

فً القرن  Simon de Montfortدي مونتفور 

الحادي عشر المٌبلدي وهو نفس المعماري الذي قام 

بتخطٌط سانتٌجو دى كومبوستٌبل . وقد بنٌت من 

 متراً  64متراً وعرض  115الطوب والحجر بطول 

  (.9)شكل (15)متراً  21وإرتفاع 

مسقطها األفقً صلٌبً الشكل لها صحن ذو قبو برمٌلً حجري نصؾ دائري وأجنحة جانبٌة مزدوجة تنفتح على       

قاعة مستعرضة ذات أجنحة من كل جانب تإدي إلى ممشى مسقوؾ مزدوج ٌحٌط بجوقة المنشدٌن تساعد الحجاج على 

 فرنسا  -تولوز  –( كاتدرائٌة سان سرنان 9شكل )
 

فرنسا -تولوز  –( المسقط األفقً لسان سرنان 10شكل )  
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المقدس وٌعزلهم عن الدوران بحرٌة فوق السرداب 

الضرٌح حٌث تقام الصلوات ، وبالطرؾ الشرقً 

 الحنٌه وخمس مصلٌات.

أما عن البرج الثمانً األضبلع والذي ٌقع فً مركز 

م وله قمة 1250القاعة المستعرضة فٌإرخ لعام 

م وٌبلػ 1478مستدقة الطرؾ تم إضافتها عام 

( 11( و)شكل10. )شكل(16)متراً  66إرتفاعها 

 (.12و)شكل

وال تحتوي الكاتدرائٌة على منور وتضاء من األجزاء 

المرتفعة بواسطة نافذتٌن علوٌتٌن، وعقودها نصؾ دائرٌة، 

وبالكاتدرائٌة رواق معمد مسقوؾ ومشفى وأبرشٌة للضواحً 

 المجاورة وٌحٌط بها سور لحماٌتها.

فً أما عن منحوتات الكاتدرائٌة فهناك بوابتٌن على الجانب الجنوبً 

واجهة القاعة المستعرضة ٌطلق على األولى بوابة النببلء واألخرى 

وتعدان حجر األساس لفن النحت  Miegevilleبوابة مٌجفٌل 

الرومانسٌك ، وتدور فكرة تلك المنحوتات حول صعود السٌد المسٌح 

ورإٌة الرسل لهذا الحدث الجلل ، وعلى الجانبٌن تمثٌل للقدٌس 

إسمه بالصعود وتمثٌل آخر للقدٌس  بطرس الرسول الذي إرتبط

ٌعقوب إبن زبدي إشارة لطرٌق الحج تولوسانا ، وقد نحته الفنان 

تابعاً لقانون اإلطار  Bernard Geldvinusبرنارد جٌلدفٌنوس

 .Henri Focillonلهنرى فوسلٌن

فقد أخضع فوسلٌن المنحوتات الرومانسٌك من 

أشكال آدمٌة وحٌوانٌة ونباتٌة لقوى طاردة مركزٌة 

أو قوى  Centri fugalمندفعة بعٌداً عن المركز 

على جانبً محور  Centri petalمركزٌة جاذبة 

ؼٌر مرئً تبعاً لموقع التصمٌم هل هو فً الوسط أو 

 (.17)على الحواؾ 

اإلطار على منحوتات طبق النحات قانون 

الكاتدرائٌة حٌث ٌتصدر القدٌس إبن زٌدي على 

بوابة مٌجٌفل محكوماً فً مساحة محدودة وتحت 

قدمٌه تكوٌن فً الثلث األخٌر من العمل لسٌدتٌن فً 

جلسة مضؽوطة محكومة بحٌز محدد بفعل القوى المركزٌة الجاذبة وٌتشكل العقد النصؾ مستدٌر العلوي من سٌدتٌن 

 ( .13ن فً وضع التقابل بفعل نفس القوى )شكلآخرتٌ

 

( مصلٌات وبرج سرنان11شكل )  

 
 ( صحن سان سرنان12شكل )

 

جٌلدفٌنوس  –( بوابة مٌجٌفٌل13شكل )
سان سرنان –الواجهة الجنوبٌة   

 

-( الواجهة  الغربٌة 14شكل )
 

 فرنسا –كنٌسة سان جٌل دو جارد 
 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

282 

 :  Saint Gilles du Gardكنٌسة سان جٌل دو جارد 

أنها كانت ومازالت المكان الذي ٌتجمع فٌه الحجاج القادمٌن من إٌطالٌا ومن الشرق قبل مواصلة  ترجع أهمٌة الكنٌسة

 رحلتهم إلى كومبوستٌبل على طرٌق تولوسانا .

 : راتها ومنحوتاتها تارٌخ الكنٌسة وعما

م ، أما عن السرداب فٌعود تارٌخه إلى أوائل القرن الحادي عشر بمقٌاس 1160م و1120بنٌت الكنٌسة ما بٌن عامً 

متراً وٌحتل الجزء األسفل من الصحن وفً مركزه ضرٌح القدٌس جٌل ، ووراء الحنٌة بقاٌا الجوقة القدٌمة ،  80×25

 (18) حجري حلزونً قائماً حتى اآلن وٌرجع تارٌخه إلى القرن الثانً عشر وعند الجدار الشمالً للجوقة درج

 (.14)شكل

تتمٌز الكنٌسة بمنحوتات واجهتها الؽربٌة التً تتكون من ثبلث بوابات ٌعد المدخل األوسط أكبرها بعقود نصؾ دائرٌة 

 مستوحاه من أقواس النصر الرومانٌة .

العقد الوسطى للسٌد المسٌح ورموز اإلنجٌلٌن األربعة فً المدخل األوسط ،  ومن أهم المنحوتات كما نرى فً نحت حشوة

أماعن المدخل الشمالً فٌجسد اآلم السٌد المسٌح ودخول أورشلٌم ودفع المال لٌهوذا الخائن وطرد التجار من المعبد ونبوءة 

 بطرس ومنظر العشاء األخٌر وؼسل السٌد المسٌح ألقدام التبلمٌذ .

وحمله للصلٌب  Pilateالجنوبً منظراً لقبلة ٌهوذا والقبض على السٌد المسٌح ثم محاكمته أمام بٌبلطس وعلى المدخل 

 والجلد والصلب على حشوة العقد بالقوصرة الجنوبٌة .

فً الجزء من  Lazarusوعلى األفرٌز فً المدخل الجنوبً األحداث التً تلت وفاة السٌد المسٌح مثل رفع الزاروس 

 قع بٌن الحاجز الشمالً وعضادة البوابة الوسطى .الجدار الوا

وٌعقوب  Tomasوتوماس  Bartholomewثم تتابع الشخصٌات الدٌنٌة المقدسة مثل متى وبجواره بارثولومٌو 

الصؽٌر ، وعلى عضادة المدخل الجنوبً نرى ٌوحنا وبطرس وأمامهم ٌعقوب الكبٌر )ٌعقوب إبن زٌدي( وبولس، وفً 

الكوه الشمالٌة تمثٌل للقدٌس مٌشٌل ٌقتل التنٌن ، وٌظهر توقٌع 

باألحرؾ الكبٌرة على األفرٌز  BRUNUSالنحات برونوس 

 . (19)وحشوة العقد بالقوصرة 

  Saint Guilhem le Desertكنٌسة سان جٌم لو دٌز 

 George of Verdusتقع الكنٌسة فً منطقة جورج فٌردوس 

وأسسها الكونت جٌم أسقؾ تولوز ، وتعد محطة )مقصد( لحجاج 

م على 1076كومبوستٌبل على طرٌق تولوسانا . ُكرست الكنٌسة عام 

من شارلمان الطراز الرومانسٌك على سرداب كنٌسة سابقة ٌرجع لز

Charlemagne (742 -  814( )20م) ( .15)شكل  

وتتكون الكنٌسة من صحن ذي طابقٌن وجناحٌن وقاعة مستعرضة 

ودعائم عرٌضة مستطٌلة ذات عقود على الجانب المواجهة للصحن ، 

وتحمل األجنحة الجانبٌه قناطر وفوق تلك القناطر وتحت القبو 

شدٌن ، والواجهات مصمته البرمٌلً نوافذ عرٌضة عند جوقة المن

كنٌسة سان جٌم لو  –( الواجهة الغربٌة 15شكل ) فارؼة من المنحوتات .
 فرنسا –دٌزر 
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 كاتدرائٌات وكنائس طرٌق بودونسٌس :

-Notre-Dame, Le Puyكاتدرائٌة نوتردام لو بوي فٌالي 

en-Velay  ًوهً األسقفٌة الرئٌسٌة والوجهة األكثر شعبٌة ف :

فرنسا فً العصور الوسطى ، وتقع فً جنوب وسط فرنسا بالقرب 

، وتعد نقطة إنطبلق وبداٌة طرٌق الحج  Loireمن نهر اللوار 

 كم .1600بودونسٌس لكومبوستٌبل على مسافة 

على  : تقول الرواٌة أنها بنٌت بناء تارٌخ الكاتدرائٌة وعمارتها

الذي كلؾ  ST.Martialطلب من أسقؾ كاتدرائٌة سان مارتٌال 

بتشٌدها نظراً لوجود حجر ٌسمى الحجر  Dolmenدولمن 

المبلئكً )حجر الرإٌة( بالمذبح الذي ٌمثل عرش العذراء إعتقاداً 

  (21)منهم بؤنه ٌشفً من أألمراض بمجرد لمسه. 

والكاتدرائٌة على الطراز البازٌلٌكً فهً عبارة عن صحن     

مؽطى بسلسلة من القبوات الثمانٌة األضبلع وجناحٌن وصالة 

مستعرضة تإدي إلى الحنٌة فً الجانب الشرقً من الكاتدرائٌة، أما 

عن الراوق المعمد المسقوؾ فٌحتل الجانب الجنوبً الشرقً منها 

انً عشر، فً حٌن أن الكاتدرائٌة وقد ُبنً فً أواخر القرن الث

ُشٌدت فً القرن الحادي عشر ، مسقطها األفقً على شكل 

مستطٌل وٌحتوى على حوض )بئر( لئلؼتسال الطقسً 

والتطهٌر قبل دخول الكاتدرائٌة تحٌط به من كافة اإلتجاهات 

 بوائك )أروقة معمدة مسقوفة( .

تجمعات وقد إقتصر إستخدام الرواق المعمد المسقوؾ على ال

الدٌنٌة فهو المكان األمثل للرهبان حٌث اإلسترخاء والتفكٌر 

وعوناً لهم فً تؤمبلتهم الروحانٌة والوجدانٌة وهو محور 

  لحٌاة الرهبنة .

( مدى تؤثٌر الفن العربً وباألخص 16وكما نرى فً )الشكل

المؽربً على العمارة الفرنسٌة أثناء عصر الرومانسٌك 

الجنوب لمدة طوٌلة و وكذلك األندلس إلتصال مدٌنة لوبوي ب

 وشمال إفرٌقٌا .

ومن أهم هذه التؤثٌرات : األبراج ذات الطوابق بعقودها المتعددة ومداخل األبواب والنقوش المكتوبة بالخط الكوفً 

وهً واحدة  وأحجارها البولً كروماتٌة المتعددة األلوان ، فقد شكلت لبنات العقود باألحجار الحمراء والبٌضاء والسوداء

 .(22)من أهم خصائص العمارة الرومانسٌك والعمارة اإلسبلمٌة 

ومن تحت لبنات العقود تٌجان أعمدة تحمل رموز أصحاب األناجٌل األربعة وأخرى تحمل أشكاالً نباتٌة وهندسٌة وحلٌات 

 حلزونٌة الشكل .

فرنسا –( واجهة كاتدرائٌة نوتردام لو بوي 16شكل )  
 

 فرنسا –كونك  –( كنٌسة دٌر سانت فوي 17شكل )
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: تعد  Sainte Foyكنٌسة دٌر سانت فوي 

من أهم محطات الحج الرئٌسٌة فً كونك فً 

فرنسا على طرٌق بودونسٌس وتحوي رفات 

القدٌسة فوي التً أستشهدت فً القرن الرابع 

 (.17المٌبلدي )شكل

شهدت العصور الوسطى نفوذ المسٌحٌة الذي 

إزداد تدرٌجٌاً فً اإلمبراطورٌة الرومانٌة ، 

فنشؤت حركة دٌنٌة وهً نظام الدٌرٌة ، وكانت 

فً أول االمر مستقلة عن الكنٌسة ولكن مالبثت أن أصبحت جزءاً أساسٌاً من النظام الكنسً فبذور الرهبانٌة  ماهً اال 

واإلنقطاع للحٌاة الدٌنٌة ، ومنبعها فً مصر فً القرن الرابع المٌبلدي وفً الؽرب فً القرن تعبٌر عن اإلٌمان والزهد 

 (23)الخامس المٌبلدي. 

تنفٌذاً لوصٌة السٌد المسٌح للشاب الؽنً : "إذا أردت أن تكون كامبلً فإذهب وبع ماتملك وإمنحه للفقراء وسٌكون لك كنزاً 

 (20:19 فً الجنة وٌقال إتبعنً ".)إنجٌل متى

الذي كان ٌحوي رفات القدٌسة وكان ذلك فً القرن الثامن  Agen: أسست األسرة الكارولٌنجٌة دٌر آجن تارٌخها

 المٌبلدي

تعرضت تلك الرفات التً تعد من أهم ذخائر الكنٌسة للسرقة بعد الؽزو النورماندي من قبل الراهب أرٌفسكوس 

Ariviscus 14عند العثور علٌها ُنقلت إلى مقرها الجدٌد فً كونك وكان ذلك فً المرتد )الذي تخلى عن عقٌدته( ، و 

 Odolricم ، ثم هدمت الكنٌسة األصلٌة فً القرن الحادي عشر إلى أن قام رئٌس الرهبان آنذاك أودولرٌك  866ٌناٌر 

نى عشر وبالتحدٌد عام بتشٌٌد كنٌسة الدٌر الرومانسٌك الحالٌة ، وأستكمل بنائها خبلل السنوات األولى من القرن الثا

  (24)م بإستثناء البوابة التً أكتملت فٌما بعد. 1120

متراً وعرض الصالة المستعرضة أربعة  56متراً والطول الداخلً  59: " ٌبلػ الطول الخارجى للكنٌسة  عمارة الكنٌسة

 ( 25)متراً ".  26.40أمتار وإرتفاع البرج 

ر العمارة النمطٌة لتخطٌط كنائس وكاتدرائٌات الحج ، فتحتوي على صحن وٌتكون هذا المبنى الكنسً من جمٌع عناص

ذي قبو برمٌلً وأجنحة وقاعة مستعرضة وردهة جوقة المنشدٌن وتنتهً بحنٌة وخمسة مصلٌات مشعة عند الممشى 

ى القرن الرابع المسقوؾ المزدوج . والمبنى ذو طابقان أما عن المعبر فمؽطى بقبة ذات ثمانٌة أضبلع وٌعود تارٌخها إل

عشر أي القوطً المتؤخر وكذلك برج األجراس )عند التقاطع( ، وال ٌوجد منور بالكنٌسة حٌث تضاء عن طرٌق البرج 

 ومن خبلل نوافذ األجنحة الجانبٌة والقاعات .

لعدٌد من وٌحتل السرداب الطابق األرضً وٌضم كنوز الدٌر من رفات القدٌسة فوي وذراع القدٌس جورج قاتل التنٌن وا

 التٌجان واألقراط وؼٌرها من المجوهرات التً تبرع بها الحجاج على مر األزمان .

 Iconographic: تعد كونك من أهم مراكز النحت الرومانسٌك ومن أهم البرامج األٌقوؼرافٌة منحوتات الكنٌسة

Programmes . فً العصور الوسطى 

حمل مشاهد من حٌاة القدٌسة فوي والكائنات الخرافٌة والوحوش تحتوى الكنٌسة على المئات من تٌجان األعمدة وت

 األسطورٌة واألشكال اآلدمٌة والنباتٌة وباألخص أوراق النخٌل .

كنٌسة دٌر  -نحت حشوة العقد بقوصرة البوابة الغربٌة  -( ٌوم الحساب 18شكل )
 سانت فوي
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م  1135 – 1120ومن أهم هذه المنحوتات نحت  حشوة العقد بقوصرة البوابة الؽربٌة التً تإرخ بٌن عامً 

  (.18ت الكنائس والكاتدرائٌات فً العصور الوسطى )شكلوموضوعها ٌوم الحساب وهو الموضوع األثٌر لواجها

نرى المسٌح القاضً الدٌان فً جبلله على العرش محاطاً بالهالة اللوزٌة )الماندورال( وبرموز أصحاب األناجٌل األربعة 

 رواح .رافعاً ٌده الٌمنى ألصحاب النعٌم وخافضاً ٌده الٌسرى ألصحاب الجحٌم بعد وزن المبلك مٌخائٌل لتلك األ

فعلى الٌمٌن كوكبة من المبلئكة والقدٌسٌن المصطفٌن وعلى رأسهم العذراء وبطرس وٌعقوب إبن زٌدي وإبراهٌم وفوي 

رمز للشهوة الجنسٌة وٌمثل الشح  Leviattanراكعة ، أما على الٌسار الملعونٌن ٌمثلهم الشٌطان والوحش لٌفٌاتان 

 ه كٌساً من األموال . والجشع رجبلً بخٌبلً مشنوقاً ٌلتؾ حول عنق

من  Honoriusوجد الباحثون األوائل مصدر النصوص فً الكتاب الثالث من موسوعة الشروحات لمإلفة هونورس 

 أوتان  عن أحداث  ٌوم القٌامة ، وٌعرض هونورس نهاٌة العالم بإعتبارها دراما مرعبة فً خمسة فصول :

تبدأ بعبلمات ٌوم القٌامة وهجوم الفرسان األربعة فً سفر الرإٌا ،ثم ٌظهر المسٌح القاضً الدٌان فً السماء فً منتصؾ 

اللٌل ، وٌعلن الفصل الثالث صفٌر بوق المبلئكة داعٌن الموتى للبعث والحساب ، وٌؤتً ٌوم القٌامة بصحبة الشخصٌات 

مٌن ، وٌنتهً بالفصل الخامس واالخٌر حٌث المنعمٌن فً الجنة والملعونٌن على الٌسار وٌزن مٌخائٌل األرواح على الٌ

  ( 26)فً الجحٌم . 

 :  تمثال القدٌسة فوي

ولٌس معنى أن النحت الرومانٌسك لم ٌكن مستقبلً اال أننا نرى نماذج نماذج 

مصنوعة من المعادن ؼٌر أن األٌام لم تحتفظ لنا منها اال القلٌل وكان معظمها 

مصاؼاً من مواد نفٌسة كالذهب والفضة والنحاس ملونة بالطبلء المزجج 

 ومرصعة باألحجار الكرٌمة والنصؾ كرٌمة . 

ائس والكاتدرائٌات وتحتفظ األدٌرة بكإوس التناول واألبارٌق تذخر الكن

والشماعد والمباخر وصنادٌق وتماثٌل  بقاٌا ورفات القدٌسٌن والقدٌسات التً 

 ( 27)تعطى قٌمة وقدسٌة للمبنى 

وٌسمى هذا المذخر جوهرة الكنٌسة وٌرجع ألوائل القرن العاشر المٌبلدي، 

ة( وهو من إسهامات أحد الصٌاغ بوص 33.5سم ) 85.1وٌبلػ إرتفاعه 

الحجاج ، وتم صٌاؼته من الذهب الخالص مع العقٌق الٌمانً والعقٌق األحمر 

والجمشت والكرٌستال والزمرد والهٌماتٌت والٌشم واألوبال واللإلإ والٌاقوت 

 ( 28)والزبرجد والبوتاز وؼٌرها من األحجار الكرٌمة والنصؾ كرٌمة 

  (.19)شكل

: ٌقع الدٌر البندٌكتً فً بدٌر مواساك  Saint Pierre كنسٌة سان بٌٌر

جنوب ؼرب فرنسا على مسافة أربعٌن مٌبلً شمال ؼرب تولوز ، وترجع 

أهمٌته أنه إستراحة للحجاج ومرحلة رئٌسٌة للطرٌق المإدي إلى لوبوي شٌده 

مما جعل الدٌر المتحكم إستراتٌجٌاً فً الجسر  Tarnالرهبان بمحاذاة نهر تارن 

هو الطرٌق المختصر لحجاج سانتٌجٌو دي كومبوستٌبل ، وٌعد  –فوق النهر  –

 أقدم وأضخم األدٌرة الرومانسٌكٌة الباقٌة حتى ٌومنا هذا .

 

 –( تمثال الذخائر لسانت فوي 19شكل )
كنٌسة  -م  10القرن ال –سم  85,1

 دٌر سانت فوي
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: ُبنً الدٌر  تارٌخ الكنٌسة والدٌر

األصلً فً القرن الخامس المٌبلدي 

 Clovisفً زمن الملك كلوفس 

حاكم األسرة  -م( 511 – 486)

المٌروفٌنجٌة والمإسس الفعلً لمملكة 

، تم تدمٌره فً القرن الثامن  -الفرنجة 

 المٌبلدي.

 Louis Theأعاد بناإه لوٌس التقً 

Pious (778 – 840  ثم ُدمر )م

البناء مرة أخرى بسبب حرٌق شب فً 

م إلى أن 1042مبنى الرهبان عام 

إلعادة  - Clunyأوفد دٌر كلونً 

الراهب دوراندو  -بنائه مرة أخرى 

Durandus  الذي تنسب إلٌه معظم المبانً الحالٌة فٌماعدا الرواق المعمد المسقوؾ ومنحوتات حشوات العقود بالقواصر

 ( 29)، وتم تكرٌس الكنٌسة فً أوائل القرن الحادي عشر . Anquetilقوصرات( فُتنسب إلى أنكٌتل )ال

: ٌضم الدٌر عدة مبان كمبنى الرهبان وُنزل إلستقبال الزوار وإستراحة الحجاج وعنابر للنوم وقاعة لئلستشفاء  عمارتها

  لماشٌة والطواحٌن الهوائٌة.وحوانٌت للحرفٌٌن والبنائٌن والفنانٌن وخبلٌا النحل وحظائر ل

إحتلت كنٌسة سان بٌٌر مركز الصدارة بٌن أقسام دٌر مواساك ٌإدي فٌها الرهبان الصلوات والقداس الخاص والقداس 

الجماعً ، وتتكون الكنٌسة من صحن عرٌض طوٌل بدون أجنحة على جانبٌه ثم قاعة مستعرضة صؽٌرة قصٌرة تنتهً 

، وقد ُدعم الصحن بقبوات مضلعة ترجع إلى العصر القوطً ، وٌعلو الكنٌسة برج من بحنٌة مقسمة إلى سبعة أجزاء 

 طابقٌن وٌمكن الوصول للطابق العلوي عبر درجات السلم الحلزونً.

ومن أهم مبانً الدٌر الرواق المعمد المسقوؾ ذي التخطٌط المربع وٌقع فً الجانب الجنوبً وٌنفتح على فناء واسع وٌعد 

  ( .20ق بمنحوتاته فً التارٌخ )شكلأقدم رواق با

: تزدان الحنٌات والواجهات واألعمدة ذات التٌجان البارعة بمنحوتات لشخصٌات وموضوعات  منحوتات الدٌر والكنٌسة

من الكتاب المقدس ، فهً بمثابة إنجٌبلً مصوراً لٌس للعامة البسطاء فقط وإنما لصفوة رجال الدٌن والفكر، فقد ُعنً 

موضوعات تحكً معجزات السٌد المسٌح والتجلً ودخول أورشلٌم وُعرس قانا والبشارة والزٌارة والمٌبلد الفنانون ب

ورحلة العائلة المقدسة وأنبٌاء العهد القدٌم مثل أرمٌا وأشعٌا ومشهد قطع رأس ٌوحنا المعمدان ورقصة سالومً ، وتمثٌل 

ٌعقوب إبن زبدي وبولس وفٌلٌب وأندرواس وستٌفن للرسل األثنى عشر وعلى رأسهم بطرس الرسول راعً الدٌر و

وسرنان والزار ومارتن ... وؼٌرهم ، عبلوة على األشكال النباتٌة كالنخٌل والكروم والزهور والفاكهة والحٌوانات 

 الحقٌقٌة والكائنات الخرافٌة واألسطورٌة .

 متصلة متتابعة ولٌست منفصلة . ومن أهم ما ٌمٌز نحت تٌجان الرواق المعمد المسقوؾ أنها قصصٌة متواصلة

 

 

 

فرنسا –مواساك  –لمعمد المسقوف  ( كنٌسة دٌر سان بٌٌر والرواق ا20شكل )  
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 :  نحت البوابة الجنوبٌة

وٌتصدر موضوع ٌوم الحساب حشوة العقد بقصورة البوابة 

الجنوبٌة لكنٌسة سان بٌٌر بمواساك والتً تإرخ نحتها ما بٌن 

بوصات  6قدم و  16م بالرخام وبعرض 1135و  1115عامً 

 (. 21)شكل ( 30)

وبالرؼم من أن الموضوع واحداً فً معظم كنائس الحج إال أن 

صٌاؼته مختلفة ، فقد إرتبط وإكتمل مع العمود الناصؾ من تحته 

، ٌظهر السٌد المسٌح فً جبلله متوجاً وبنظره حادة ثاقبة محاطاً 

بؤصحاب األناجٌل األربعة وإثنٌن من رإساء المبلئكة السٌرافٌم ، 

انبٌه األربعة والعشرٌن شٌخ من الكنٌسة من سفر ومن على ج

فً ثبلث صفوؾ إثنٌن ثم ثبلثة على كل جانب  –بإعتبارهم ملوك هذا العالم  –الرإٌا 

والباقً تحت أقدام السٌد المسٌح فوق العتبة ، وعلى العمود الناصؾ وتحت العتبة نحت 

تحمل رإٌة النبوة ، وقد تعمد  ٌمسك بلفافة -من انبٌاء العهد القدٌم  –ٌمثل النبً أرمٌا 

الفنان نحته تحت المسٌح مباشرة لدمج موضوعات العهد القدٌم مع العهد الجدٌد ولكً 

تتفق مع التقالٌد األٌقونوؼرافٌة الراسخة منذ باكورة عصر المسٌحٌة ، وٌبدو أرمٌا حزٌناً 

طٌات المبلبس . متؤلماً مفكراً متابعاً رإٌة الرب ملتحٌاً فً إستطالة بخطوط رشٌقة ل

وعلى نفس العمود الناصؾ ستة من األسود النائمة وعٌونها مفتوحة كما صورت ومثلت 

 ( .22فً الفنون األشورٌة والمصرٌة القدٌمة واألتروسكٌة )شكل

وفً الكوة الٌسرى للبوابة الجنوبٌة نجد موضوع إؼواء حواء ، وهو من المشاهد التً 

ر بجسدها العاري تلتهم الثعابٌن والضفادع أعضائها إبتكرها النحات الرومانسٌكً فتظه

وثدٌٌها ومن أمامها الشٌطان ٌؽطى جسمه الشعر الكثٌؾ بمخالبه الطوٌله وبطنه المنتفخة 

 . 

عن مزج الفنان بٌن ومن أهم ما ٌمٌز هذه البوابة أنها أقوى ما ُمثل 

الحٌوانات الحقٌقٌة والكائنات األسطورٌة والخرافٌة والمهجنة 

والممسوخة فً تركٌبات قد تبدو تهكمٌة فً بعض األحٌان. 

 (23)شكل

فقد أؼرق الفنان الرومانسٌكً نفسه فً عالم األحبلم كنتٌجة حتمٌة 

للظروؾ التً مر بها من كوارث طبٌعٌة وصراعات طبقٌة 

ار ومع تفشً األوبئة وإنتشار المجاعات وعموم وحروب ودم

القحط ، فقدم لهذه المبانً الدٌنٌة التً إعتبرت كوناً مصؽراً ٌقوم على المرئٌات وؼٌر المرئٌات العدٌد من الرموز 

من  المؤهولة بالكائنات الؽرٌبة التى تمثل الفضائل والرذائل، وكانت جمٌعاً تتقمص خصائص البشر وتهدؾ إلى تلقٌن عدد

 القٌم الدٌنٌة واألخبلقٌة ونقد المجتمع بل ونقد الكنٌسة .

جرت العادة على تصوٌر وتمثٌل الفضائل فً صورة أنثوٌة فٌماعدا الؽضب والشهوة وتمثٌل الرذائل فً صورة ذكرٌة 

خداع والبومة رمز ومن أهم تلك المخلوقات الحقٌقٌة : الحمار والقرد وٌجسدان الجهل والعنزة رمز الشهوة والثعلب رمز ال

نحت حشوة العقد بقوصرة  -( ٌوم الحساب 21شكل )
كنٌسة دٌربٌٌر -البوابة الجنوبٌة   
 

( تمثال النبً 22شكل )
نحت البوابة  –أرمٌا 

كنٌسة سان  –الجنوبٌة 
 بٌٌر

 

 كنٌسة سان بٌٌر –( نحت البوابة الجنوبٌة 23شكل )
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الحكمة ، ومن رموز الكائنات الخرافٌة : البازٌلٌق رمز الشهوة والقنطور رمز العنؾ والتنٌن رمز القدٌسٌن والسرٌانٌات 

  ( 31)رمز اإلؼراء واإلؼواء .... وؼٌرها من الرموز. 

 

 كنائس وكاتدرائٌات طرٌق لٌموفٌنسٌس:

: تقع الكنٌسة والمعروفة بإسم  كنٌسة مرٌم المجدلٌة

على بداٌة طرٌق  Sainte Madeleineالمادلٌن 

لٌموفٌنسٌس المإدي لكومبوستٌبل ، وتحتل موقعاُ 

فً  Burgundyمرتفعاً عند قمة فٌزالي فً بورجندٌا 

 ( 24فرنسا . )شكل

القدٌسة مرٌم المجدلٌة ، والتزال هذه وتضم رفات 

الرفات محفوظة بسرداب الكنٌسة فباتت كنٌسة للحج 

 وهً كنٌسة كارولٌنجٌة تإرخ بعام فً حد ذاتها .

م ، وقد تعرضت لمٌل فً الجدران وحرٌق أتى  878

م 1096بالسقؾ فبنٌت على الطراز الرومانسٌك عام 

شدٌن م وإكتملت بجوقة المن1132وتم تكرٌسها عام 

 وبعض اإلضافات على الطراز القوطً .

: تخطٌطها على شكل صلٌب التٌنً ٌنقصه  عمارتها

ضلع، وتتكون من صحن فسٌح وجناحٌن وتنتهً 

بخمس مصلٌات على شكل نصؾ دائري وأربعة 

مصلٌات مربعة الشكل ، وتنفتح على الممشى المسقوؾ 

،  أما عن السرداب فٌقع أسفل الكنٌسة بعرضها ومن 

 أهم ذخائره الرفات المقدسة. 

متراً وعرض  61م بطول 1132و  1120" "وٌإرخ الصحن بٌن عامً

 .  (32)متراً"  18.3متراً وإرتفاع  12.2

والصحن ذو عقود نصؾ دائرٌة عرضٌة متوازٌة موزعة على         

مسافات متتابعة بولً كروماتٌة )متعددة األلوان( ، فقد تبادلت الحجارة 

لونٌا متسقاً  الوردٌة الفاتحة مع الرمادٌة الداكنة فً إنتظام ٌقدم تكوٌناً 

كاألبلق الذي أستخدمه المسلمون فً عمارتهم ، هذا وتحتوي الكنٌسة اٌضاُ 

على واجهة ؼربٌة تضم ثبلث مداخل )بوابات( وبرج على الجانب األٌمن 

 منها.

: ال تكمن أهمٌة المادلٌن فً عمارتها فقط  منحوتات دهلٌز كنٌسة المادلٌن

 ضوعاً بعمارتها .وإنما مدى إرتباط منحوتاتها شكبلً ومو

حظٌت البوابة الوسطى بالكنٌسة إهتماماً خاصاً فً بورجندٌا الرومانسٌكٌة  

فرنسا –فٌزالي  –( واجهة كنٌسة مرٌم المجدلٌة 24شكل )  
 

( منحوتات دهلٌز  كنٌسة 25شكل )     
 مرٌم المجدلٌة
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وموضوعها مقتبس من موضوع من مهمة الرسل والذي 

ٌُعرؾ باسم عٌد الخمسٌن وهو عٌد العنصرة وهو سابع أحد 

بعد عٌد الفصح وهو عٌد نزول الروح القُدس على تبلمٌذ 

 .وثنٌن لمسٌحٌن وشفاء العجز والوهن السٌد المسٌح لتحوٌل ال

حٌث نرى السٌد المسٌح على العرش ٌشع النور من بٌن 

أصابعه نحو رأس كل رسول ، وٌمسك القدٌسان بطرس 

 بصفتها مإسساُ الكنٌسة الجدٌدة .وبولس المفاتٌح والهبات 

وعلى ٌمٌن المسٌح النهر وعلى الجانب األخر ورق الشجر 

والثمار األثنى عشر التً تمثل كل منها أحد شهور السنة 

موزعة على تسعة وعشرٌن جامة )مٌدالٌة( فً نقوش 

الشرٌط األوسط ألطر المدخل المعقود المحٌط بحشوة العقد 

 ل خرافً الكائنات .فضبلً عن جامات أخرى تمث

مخصصة لشخصٌات آدمٌة  –أربعة على الٌمٌن وأربعة على الٌسار  –وٌحتوي الشرٌط الداخلً على ثمانٌة أجزاء 

 متعددة ألجناس مختلفة جاءت ترجو الشفاء فمنهم الكسٌح واألعرج  والكفٌؾ.

اق البشرٌة(، فنرى القبائل )علم األعر Ethnologyأما عن العتبة فهً عبارة عن شرٌط ٌمثل عرض إثنولوجً 

لهم آذان كبٌرة تستخدم كمظبلت إذا  Penotiiاإلؼرٌقٌة والرومانٌة ومن بعدها الشعوب الهندٌة وشعب آخر ٌدعً بانوتً 

من أقزام أثٌوبٌا لهم أنؾ خنزٌر ، وتستمر الرحلة العرقٌة مع األرمن  إستشعر صاحبها بالخوؾ أو البرد ، وشعب آخر

 (25.)شكل (33) ه الصنادل مع كائنات أسطورٌة ممسوخةمرتدٌن أحذٌة تشب

وتحت العتبة تمثاالً لٌوحنا المعمدان على العمود الناصؾ وٌقع فً منتصؾ التكوٌن أسفل السٌد المسٌح ، ٌقؾ حامبلً بها 

 صورة الحمل رمزاً للتعمٌد وهو طرٌق الخبلص لمن ٌرجو الفبلح .

 .لك الشخصٌات تبعاً لدرجة األهمٌةالواقعٌة والخٌالٌة الرمزٌة مع تباٌن فً حجم تجمع هذا العمل بٌن الشخصٌات الحقٌقٌة 

 :Saint Lazarusكاتدرائٌة سان الزار 

وتعرؾ أٌضاً بكاتدرائٌة الروم الكاثولٌك تارٌخها وعمارتها: 

، وتضم رفات القدٌس الزار وٌرجع أصولها إلى  Autunأوتان 

القرن الثامن المٌبلدي ، تهدم معظم أجزائها فبنٌت الكاتدرائٌة 

م وإكتمل بنائها 1132م وتم تكرٌسها فً 1120الجدٌدة عام 

 (26)شكل (34)م 1146بحلول 

تقؾ الكاتدرائٌة شامخة بؤعلى مرتفع بمقاطعة بورجوندٌا وهً 

من أهم اآلثار والمبانً الكنسٌة فً فرنسا ، بناها أساقفة أوتان 

إلستٌعاب حركة الحجاج المسافرٌن عبر فٌزالي طرٌقهم 

 لكومبوستٌبل وللحفاظ على رفات القدٌس الزار . 

ً ٌسع وتتكون الكاتدرائٌة من ثبلث طوابق ومخططها صلٌب

صحن فسٌح وجناحٌن ٌفصل بٌنهما أعمدة ضخمة رومانٌسكٌة 

كاتدرائٌة سان  –( مدخل الواجهة الغربٌة 26شكل )
فرنسا –أوتان  –الزار   

 

 –نحت تاج عمود  –رؤٌة المجوس  (27شكل )
محفوظ  –مأخوذ من كاتدرائٌة سان الزار   -جٌلبرتو 

أوتان –بمتحف البدٌر   
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ثرٌة بموضوعات من الكتاب المقدس ، ثم صالة مستعرضة وجوقة للمنشدٌن وبها ممرات كبرى ومنور وشرفة فوق 

 الممشى المسقوؾ ذات  عقود مدببة أضٌفت فً العصر القوطً .

جان األعمدة تصل إلى ستٌن عمود سرد فٌها الفنان جٌلبرتو تذخر الكاتدرائٌة بمجموعة فرٌدة من تٌالمنحوتات : 

Gislebertus  موضوعاته من العهدٌن القدٌم والجدٌد وأهمها حٌاة السٌد المسٌح والعذراء والقدٌسٌن والرسل ومشهد

ان الفضائل لشنق ٌهوذا لنفسة وآخر للقدٌس جٌروم أثناء إزالتة لشوكه من األسد وشامشون وقابٌل وهابٌل هذا بخبلؾ تٌج

والرذائل ....وؼٌرها من المشاهد المستوحاة من الكتاب المقدس نؤخذ على سبٌل المثال موضوع رإٌة المجوس وهو تاج 

  ( .27بؤوتان. )شكل Lapidareعمود مؤخوذ من صحن الكاتدرائٌة ومحفوظ حالٌاً بمتحؾ البدٌر 

فً بٌت لحم الٌهودٌة فً أٌام هٌرودس الملك إذ مجوس  مّثل النحات المجوس موضوعه من إنجٌل متى :) ولما ولد ٌسوع

 من الشرق قد جاءوا إلى أورشلٌم قائلٌن : أٌن هو المولود ملك الٌهود؟ فاننا رأٌنا نجمة فً المشرق وأتٌنا لنسجد له

      (35)( 2و 1: 2)مت 

قظهم المبلك المجنح الهادىء حٌث نرى المجوس نائمٌن على نفس الفراش  متوجٌن وملتحفٌن بؽطاء نصؾ دائري ، ٌو

برفق مشٌراً إلى النجمة لتتبعها للوصول إلى المولود ملك الٌهود ، وقد مثل النحات المشهد ببساطة وبراعة وتعبٌرات على 

 الوجوه تختلؾ عن الفنون السابقة والمعاصرة للفن الرومانٌسك .

الفنان وكذلك العتبة وموضوعها إؼواء حواء، وقد قام وتنسب أٌضاً حشوة العقد التً تمثل موضوع ٌوم الحساب إلى نفس 

 بتوقٌع إسمة تحت أقدام السٌد المسٌح وكتب داعٌاً لنفسه بالخبلص : لعلها تكون شفٌعاً لً ٌوم القٌامة .

  كنائس طرٌق تورونسٌس :

وللقدٌس :  Saint Martinكنٌسة سان مارتن 

أهمٌة كبرى فً العقٌدة المسٌحٌة وهو القدٌس  مارتن

الذي شق معطفه بسٌفة وأعطى نصفة لفقٌر وفً هذه 

اللٌلة رأى ٌسوع فً رإٌة ٌشكرة على صنٌع عملة 

 وضرب بذلك مثاالً للرحمة والتضحٌة والزهد .

وهً أول والكنٌسة بندٌكتٌة تارٌخها  وعمارتها : 

بناء كنسً فً تور وتحتل قمة تلها والذي ٌبلػ 

قدم ، وتعد من أقدم كنائس الحج ، وقد 9188إرتفاعة 

 م . 1001بدء الرهبان البندٌكت فً بنائها عام 

 

والكنٌسة بسٌطة فً عمارتها ومظهرها الخارجً 

والداخلً فهً تتكون من صحن ذو قبو برمٌلً وجناحٌن على جانبٌة وقاعة مستعرضة بثبلث أجنحة وثبلث حنٌات شبة 

دائرٌة ، ولها طابقٌن وبدون منور، عقودها نصؾ دائرٌة من الداخل والخارج ، لها قبة  ضخمة بدائٌة الشكل ، والكنٌسة 

  (36)ة من الحجارة الصلدة وكل قالب من تلك الحجارة ٌعد عنصراً ممٌزاً فً البناء مبنٌ

 ( .28)شكل 

أما عن تٌجان األعمدة فخالٌة من أي نقوش وتستند على أعمدة إسطوانٌة الشكل بدون منحوتات، وٌوجد فً الجنوب 

 بب أعمال الترمٌم التً جرت علٌة. الؽربً رواقاً معمداً مسقوفاً على هٌئة شبة منحرؾ وقد تؽٌر تماماً بس

فرنسا –تور  –( واجهة كنٌسة سان مارتن 28شكل )  
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وبالمبنى برجٌن ٌعدان أقدم األجزاء بالكنٌسة أحدهما ٌسمى برج الكنز أو برج الساعة وبرج القاعة المستعرضة الشمالٌة 

  .(37)المعروؾ باسم برج شارلمان 

وبالكنٌسة تكوٌن درامً على الجدار مصوراً بالفرٌسكو والذي ٌرجع للنصؾ الثانً عشر ٌسجل فٌه الفنان  التصوٌر :

 (29موضوع  قبلة ٌهوذا . )شكل

صور فٌها الفنان لحظة إلقاء القبض على المسٌح ، 

ونرى فٌه الرومان فً الخلفٌة المونوكرومٌه 

)اآلحادٌة اللون ( البنٌة ، وتبدو النظرة المركزٌة 

بٌن السٌد المسٌح وٌهوذا وبٌن القدٌس مارتن وأحد 

الجنود الرومان ، مع تجسٌد األجسام تحت األردٌة 

التً تحددت ثنٌاتها بالخطوط الداكنة والتً تعد من 

أهم سمات التصوٌر الرومانٌسكً ، إعتمد فٌها 

جة والحلزونٌة لتلك المصور على الخطوط المتمو

الثنٌات التً تدٌن أصولها الى رسوم المنمنمات 

والمخطوطات المرقنة ، وقد راعى فٌها اإلختبلفات 

بٌن المبلبس الكهنوتٌة ومبلبس الجنود مع إهتمامه بالطابع الزخرفً فً ملء الفراؼات فقد إنتهى العمل من أسفل 

 بالزخرؾ الصٌنً القدٌم ) الموجة ( .

وتسمى أٌضاً كاتدرائٌة سان بٌٌر بؤنجولٌم والتً كرست من أجلة ، تقع فً بواتٌٌه :  Angoulemeأنجولٌم  كاتدرائٌة

 فً طرٌق تورونسٌس المإدي لسانتٌجٌو دي كومبوستٌبل . 

م ، وهً على شكل صلٌب التٌنً لها صحن طوٌل ببل أجنحة  بعرض 1128م إلى 1125بدء العمل فٌها من عام        

وقاعة مستعرضة وأربعة مصلٌات وستة عشر نافذة أحدهم نافذه محورٌة ضخمة على الواجهه الؽربٌة  متراً 15.2

 (38)الرئٌسٌة .

متراً وٌبلػ 26"ُسقفت الكاتدرائٌة بثبلث قباب حجرٌة ٌبلػ قطر واحدة منهم عشرة أمتار ، وتبلػ طول جوقة المنشدٌن 

 (    30. )شكل( 39)متراً " 12عرضها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كنٌسة سان  -تصوٌر جداري بالفرٌسكو  –( قبلة ٌهوذا 29شكل )
 م 12القرن ال –مارتن 
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جانبً الكاتدرائٌة برجٌن بقمم وبها قبة أخرى ضخمة عند التقاطع )إلتقاء ضلعً الصلٌب ( وبالتحدٌد عند المعبر، وعلى 

 (31مخروطٌة الشكل ، وعقودها من الداخل والخارج نصؾ مستدٌرة  )شكل

وبالواجهه الرئٌسٌه برنامج أٌقونوؼرافً متكامل حٌث ٌظهر السٌد ورموز اإلنجٌلٌن األربعة فً القسم العلوي وباقً 

و مارتن وفً بعض القراءات القدٌس مارتل ، وفوق أعلى  St.Hilairالرسل فً القسم السفلً ومعهم القدٌسٌن هٌلٌر 

نقطة لعقد البوابة الٌسرى أربعة من أنبٌاء العهد القدٌم: موسى وأرمٌا وأشعٌا ودانٌال وبجوارهم الملك نبوخذنصر، وعلى 

 ٌد.  ، هذا بخبلؾ مشاهد الزٌارة والبشارة والمٌبلد والتعم ( 40السبندل األٌسر تمثٌل لهبوط آدم األرض.)

 

 النتائج والتوصٌات :

إرتبط الفن فً هذا العصر إرتباطاً وثٌقاً ومباشراً بالعقٌدة المسٌحٌة حتى أصبح ٌعبر عن مقصد وهدؾ آلهً ولذلك  -

نطلق علٌة فناً دٌنٌاً ، وأخذ رجال الدٌن ٌعملون على بث روح العقٌدة المسٌحٌة فً وجدان الشعوب بإقامة األدٌرة 

 كنائس الفخٌمة ، وأصبح فن العمارة هو المٌدان الرئٌسً للفن فً ببلد أوربا الكاثولٌكٌة .والكاتدرئٌات وال

الرمزٌة فً األبنٌة الدٌنٌة الكنسٌة ، فقد أعتبرت هذه المبانً رمزاً لمعبد التسبٌح فً أورشلٌم وسفٌنة نوح ومعبد موسى  -

 وهو آخر فصول األنجٌل .ومعبد سلٌمان ورإٌة حزقٌال والقدس السماوٌة فً سفر الرإٌا 

فً تخطٌطها فمعظمها بازٌلٌكا  –والتً تعد كنائس فً حد ذاتها  -تشابهت كنائس وكاتدرائٌات طرق الحج لكومبوستٌبل -

مستطٌلة على شكل صلٌب التٌنً تتكون من صحن واسع بقبو برمٌلً ، على جانبٌة أجنحة ثم صالة مستعرضة وجوقة 

حٌط بها ممشى مسقوؾ مزدوج تنفتح علٌة المصلٌات مع توجٌة بناء الحنٌة والمذبح نحو للمنشدٌن بها قبوة المذبح وٌ

 الشرق والمدخل نحو الؽرب . .

وفرت األجنحة )الجوانب( مساحة أوسع لمزٌد من المصلٌات وإستمرار لمسٌرة الموكب الكنسً بدون توقؾ وعدم  -

هٌكل المقدس وفً األجنحة المركزٌة للقاعة المستعرضة الدخول فً المساحه المؽلقة المخصصة لرجال الدٌن فً ال

 والصحن ، وقد القى هذا التخطٌط إقباالً شدٌداً من معماري المبانً الدٌنٌة على طول طرق الحج .

 فرنسا –بواتٌٌة  –( كاتدرائٌة أنجولٌم 30شكل )
 

 ( المسقط األفقً  لكاتدرائٌة أنجولٌم31شكل )
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ال تخلو ماتخلو كنٌسة أو كاتدرائٌة للحج بل فً العصور الوسطى من بقاٌا ورفات القدٌسٌن والقدٌسات والشهداء التً  -

بجلها المإمنون وصلت إلى درجه العبادة ، وإنتشرت طقوس تكرٌس الكنائس للعبادة إنتشاراً واسعاً مع نهاٌة قدسها و

الفترة المبكرة للعصور الوسطى مهما كانت حالة المبنى متواضعه فهً ثروة روحانٌه وإقتصادٌة وقوى جاذبة ألعداد من 

 وجٌل دو جارد وفوي والمادلٌن والزار ومارتن وبٌٌر .الحجاج األثرٌاء كما فً كومبوستٌبل وإٌسادور وسرنان 

تؤلق الدٌر بوصفة أهم المبانً فً مستهل العصور الوسطى ، فؽدت األدٌرة المركز الذي تدور حولة أهم التطورات  -

 المعمارٌة والفنٌة ، وٌرجع أصل الدٌر إلى الرهبنة المصرٌة وترجع أصول األدٌرة فً الؽرب إلى القدٌس بٌندٌكت

Saint Benedicte   

ٌعد القبو المبنً من الحجر أو الطوب العنصر الرئٌسً فً العمارة الكنسٌة الرومانٌسك بصفة عامة وكنائس الحج بصفة  -

خاصة بدالً من األسقؾ الخشبٌة المعرضة للحرٌق ، فقد كانت الحرائق من التهدٌدات المستمرة والسٌما فً المبانً 

 المضاءة بالشموع .

ان األعمدة الضخمة الحجم الكثٌرة العدد فً الطراز الرومانٌسك هً الوسٌلة المثلى لتدعٌم المبنى وحمل القبوات  اتضح -

 وتقوٌة الجدران فمن المعروؾ أنه قد تم إبتكار األكتاؾ الطائرة فً المبانً القوطٌة فٌما بعد .

الفنون السابقه والمعاصرة لها وخاصة الفن  تخضع كنائس الحج لكومبوستٌبل ) الرومانٌسك( للعدٌد من تؤثٌرات -

اإلسبلمً نتٌجة إتصال األوربٌن بحضارة العرب المسلمٌن ثم الحمبلت الصلٌبٌة والحج إلى األراضً المقدسة والتبادل 

هم التجاري بٌن البلدان شرقاً وؼرباً كما وجدنا مثبلً فً لوبوي والمادلٌن . وبالرؼم من ذلك فقد تنازل األسبان عن خط

الفٌزوقوطً وإستبدلوه بالنسق الفرنسً ، فكانت العمارة الفرنسٌة مصدراً هاماً ومإثراً مباشراً على العمارة اإلسبانٌة فعلى 

 سبٌل المثال فقد إقتبس المعماري المسقط األفقً لسان سرنان لتكون مسقطاً أفقٌا لكومبوستٌبل.

 دٌنة أو القرٌة وأفضل زاوٌة محصنة .تحتل معظم الكنائس والكاتدرائٌات أعلى تخطٌط للم -

تؤكد انه ترجع أصول معظم هذه المبانً لعصر ماقبل الرومانٌسك ، ولكنها بنٌت فً عصر الرومانٌسك وأستكملت فٌما  -

 بعد ببعض اإلضافات القوطٌة أو أعمال الترمٌم التً أجرٌت علٌها 

فقد رسخ مفهوم جدٌد للكنٌسة وهو مفهوم " الكل الموحد " الذي  إرتباط فنً النحت والتصوٌر إرتباطاً وثٌقاً بالعمارة ، -

 ٌنظم حركة البناء مع النحت والتصوٌر فً آن واحد  .

إسترشد المصورون والنحاتون باألساقفه ورجال الدٌن فً إقتباس موضوعاتهم الفنٌة من نصوص وشخصٌات الكتاب  -

 المقدس ومن قصص القدٌسٌن والقدٌسات .

امل بٌن البوابات وتكوٌنات النحت البارز فؤتمت دورها الثبلثً : المعماري والتعلٌمً والجمالً ،فؤرسخ تحقٌق التك -

الفنان الرومانٌسك فكرة تصمٌم واجهه ثبلثٌة المدخل وهً فً معناها تمثل اآلب واإلبن والروح القدس ، والتً أصبحت 

ارت حشوة العقد بالقوصرة هً المكان المناسب لتحقٌق سمة أساسٌة للواجهات القوطٌه وعصر النهضة فٌما بعد ، وص

هذا التكامل والذي رمز به للسٌد المسٌح للدخول فً دار الرب تبعاً لمصادر الكتاب المقدس : " أنا البوابة من ٌدخل من 

خمها خبللً سٌتم خبلصة " ، وأصبحت حشوة العقد الوسطى ) التً تعلو المدخل األوسط ( هً أهم تلك الحشوات وأض

 وأثراها وأكثرها تعقٌداً من الناحٌتٌن التقنٌة واألٌقونوؼرافٌة .

بداٌة تصدر السٌد المسٌح بالقوصرة بصفتة الملك المتوج على العرش فً جبلله تحٌط به هالة لوزٌة وسط حاشٌة من  -

فقد أصبح  ناجٌل األربعة ،السماء ٌرفع ٌدة بعبلمة البركة وٌدة الٌسرى تستند على الكتاب المقدس وٌحٌط به أصحاب األ

 الملك المتوج البنتكراتور أو القاضً الدٌان ولم ٌعد ٌظهر بصورة الراعً الصالح كما فً العهود السابقة .
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أصبح موضوع ٌوم الحساب الموضوع األثٌر والمفضل فً معظم واجهات كنائس الحج فً عصر الرومانٌسك والتً  -

 بعدة .إحتذى به الطراز القوطً والنهضة من 

ندرة وجود نحت ذو البعد الثالث فقد إعتمد النحات على النقوش البارزة والؽائرة فً الجدار ، وخضع فن النحت لقانون  -

 اإلطار وباألخص فً تٌجان األعمدة .

بة صور النحات والمصور عالماً ؼٌبٌاً تتصارع فٌة قوى الخٌر والشر والنور والظبلم والفضائل والرذائل بؤشكال ؼرٌ -

 ومخلوقات ممسوخة وكائنات خرافٌة ووحوش أسطورٌة للتعبٌر عن الرمزٌة وعالم البلواقع 

لم ٌعد التصوٌر مسطحاً كما فً الفنون السابقة وخصوصاً الفن البٌزنطً ، وظهرت محاوالت التجسٌم مع إختفاء  -

بلؾ تعبٌرات الوجوه والذي بدالً من جمود الخلفٌات المذهبة وأستبدلت بالخلفٌات المونوكرومٌة اآلحادٌة اللون  هذا بخ

 ورتابة الفنون السابقة .

تدٌن المبلبس بؤصول صٌاؼتها إلى رسوم المخطوطات والمنمنمات المرقنة لؤلناجٌل من مكتبات األدٌرة والتً كان  -

 . رجال الدٌن ٌعرضونها على النحاتٌن والمصورٌن لتنفٌذها واللذٌن إستجابوا بدورهم لتحقٌق المقصد

بداٌة ظهور أسماء وتوقعٌات الفنانٌن أمثال جٌلبرتو وماتٌو وبرونوس وجٌلدفٌوس ودوراندوس وأنكتٌل ، فمن المعروؾ  -

و  Cimabueأنه قد تؤلق الفنانون فً الطراز القوطً الدولً فً القرن الرابع عشر المٌبلدي ومن أشهرهم : تشٌمابوي 

  Pisano، ورباعً عائلة بٌزانو Duccioودوتشٌو  Lorenzettiولورنزتً  Martiniومارتٌنً   Giottoجٌوتو

 . Ninoونٌنو    Andreaوأندرٌا  Giovanniوجٌوفانً  Nicolaنٌقوال  

وتوصً الدراسة بعمل المزٌد من األبحاث والرسائل العلمٌة فً هذه الحقبة الهامة التً تجاهلها الكثٌرون وذلك إلثراء    

طبلب ودارسً الفرق المختلفه فً كلٌات الفنون الجمٌلة والتطبٌقٌة والتربٌة الفنٌة وكلٌات المكتبة العربٌة وإلستفادة 

 اآلداب واآلثار والمهتمٌن بتارٌخ الفنون والنقد والتذوق الفنً وعلم الجمال والعلوم اإلنسانٌة بصفة عامه .   
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 Aisle جانبً من الكنٌسة مفصول عن الصحن بؤعمدة (جناح )جزء 

 Altar مذبح الكنٌسة

 Ambulatory ممشى مسقوؾ فً كنٌسة

 Arcade ممر مقنطر )عقد أو صؾ قناطر(

 Bay الفسحة بٌن عمودٌن

 Capital تاج عمود

 Chapels مصلٌات
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