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ا مليهدف البحث الى دمج كلل ملا العنا لر العهلويه والهندسليه لعملل معلقلات بسلجيه طباعيله مسلتلهمه 

ز ( حيلث تناوللا الباح له دراسله طلراArt Deco( والفا الزخرفى )Art Nouveauطراز الفا الجديد )

يها وكذلك ما حيث بشاته ومفهومه واالسس الجماليه والفلسفيه التى قام عل (Art Nouveau)لفا الجديد ا

ه بلالفنون االخلرت وملدت تلاار الفنلون االخلرت عليل (Art Nouveau)تعرضلا لملدت تلاار الفلا الجديلد 

 (Art Deco)ى وبعض ما اعمال فنابيه واشهر رواده ، كذلك تناولا الباح ه دراسه طراز الفلا الزخرفل

بعلض ما حيث بشاته ومفهومه وسماته والظروف االجتماعيله واالقتصلاديه والعواملل التلى االرت عليله و

ساير روح توقد تو ل البحث بعد الدراسه علي إيجاد حلول جديده  ما اعمال فنابيه واشهر رواده ايها.  

لتلراب  ا والتكنولوجيلا وتككيلد االعصر اللذ  بعيشله لكلي تكلون الذه الحللول حلقلة الو لل بليا مجلالي الفل

ر تصللميم والتكامللل ادبللداعي بلليا تصللميم طباعلله المنسللوجات والتكنولوجيللا الرقميلله الحدي لله وذلللك بكعتبللا

ي إبتكلار جماليلا  فلأقمشه المعلقات النسجيه الطباعيه أحد أام المجاالت التطبيقيله واسسلتفاده منهلا وييفيلا  و

 والفلا  (Art Nouveau)مستلهمه ما زخارف الفلا الجديلد   رهتصميمات لمعلقات بسجيه طباعيه معا

 . (Art Deco)الزخرفى 
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  Introductionمقدمة 
ره الفا او ابعكاس للبيئه المحيطه وكل تغير فى المجتمع يحلد  بلدو

تغير فى الفا وكما قال "اربسا فيشر":ان كلل فلا الو وليلد عصلره 

ع ار السللاةدف فللى وضللواللو يم للل االبسللابيه بقللدر مللا يللت  م مللع االفكلل

. حيلث ارتلب  الفلا  (A.sternau ,1996) Susan تاريخى محدد

 فللى القللرن العشللريا بكللل مظللاار الحيللاه مللا بلليا ال قافيلله والفكريلله

ريا واالجتماعيه فمع بهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشل

الللذ  شللهد تحللول اوريللا كبيللرا فللي العلللم والصللناعة والتكنولوجيللا 

واللو فللا يجمللع بلليا الفنللون  (Art Nouveau)ا الجديللد ويهللرالف

للى االجميله والفنلون التطبيقيله دون ان يحلاكى الطبيعله بلل يترجمهلا 

خطوط ومساحات معبره لي لرت الجابلا الزخرفلى بطريقله واقعيله , 

ولقللد كللان اللدف فنللابى اللذا الطللراز التككيللد علللى النسلل  الزخرفللى 

ملللا انلللا تتهللل  القيمللله والتطللللع لنوعيلللات ملللا الفنلللون المجلللردف, و

ؤدت الزخرفيه فى الخطوط المتداخله والمتشابكه لتلك الحركه التى تل

ز الى وترجع تسمية اذا الطراالى الرشاقه والشفافيه والزخرفيه للفا 

م والذت اطل  علية 1925المعرض الهخم الذت أقيم في باريس عام

 المعرض الدولى للفنون الزخرفية والصناعية الحدي ة . 

( ليجابة تصلميمات الفلا Art Decoجا  طراز الفا الزخرفِى ) وقد

( ولتجنللا المغللااله فللي اسللتخدام الخطللوط Art Nouveauالجديللد )

ومللا اللم اسللتفاد مللا قلليم الخطللوط  االبسلليابية والعهللوية المتداخلللة

أسااا عب ة اااد  ع  اااد ) الهندسلللية فلللي الحهلللارات الشلللرقية القديملللة.

( Art Decoلزخرفللى )وطللراز الفللا ا م.(2002يوسااق عاا ةو    

يعتبر اخر أبلوا  الطلرز ذات القيملة المميلزف فهلو جلز  مهلم وم ملر 

للغاية في تاريخ الفنون التطبيقية اال أبه في العديد ما الجوابا يعتبلر 

( غيلر ان تككيلده أك لر Art Nouveauامتلدادا لطلراز الفلا الجديلد )

البتللا  علللى القلليم الهندسللية وتحقيلل  التللوازن بلليا الفللا والصللناعه 

تصميمات تت ةم مع االبتا  الكمى وذلك عا طريل  تحقيل  البسلاطة 

واختلللزال التفا للليل وبعوملللة السلللط  وتحديلللد العنا لللر بلللالخطوط 

وبنلا  عللى  .(2005أس عب ة د  ع  د يوسق ع ةو ، )  الواضحة

ملا تقلدم فلان البحلث الحلالي يتطلرا اللى الدراسلة الفنيلة  لنملاذ  مللا 

ومدت تحقي  القيم العهوية والهندسلية بكلل اعمال طراز المدرستيا 

منهملللا وابتكلللار معلللل  بسلللجى  طبلللاعى معا لللر علللا طريللل  دملللج 

 عنا راما بكساليا يدوية وحدي ة في عمليات التصميم والتنفيذ.                     

 Statement of the Problemمشكلة البحث 
 -تت ثل عشكلب الدراسب في التسأؤالت الت ليب :

الو للول الللى حلللول تصللميمية للمعللل  النسللجى الطبللاعى  كيفيللة -1

باالسلتفاده ملا دمللج القليم العهلوية والهندسللية بكلل ملا عنا للر 

 Art( والفا الزخرفى )Art Nouveauوزخارف الفا الجديد )

Deco             .تحمل قيما جمالية وتشكيلية مميزف  ) 

 ي عمليلاتكيف يمكا االستفاده ما دملج أسلاليا يدويلة وحدي لة فل-2

 التصللميم والتطبيلل  تزيلللد مللا االلرا  القللليم الجماليللة والتشلللكيليه

 للمعل  النسجى الطباعى .

 Significanceالبحث مية أه
ا بللكارا  تتم للل فللي الدراسللة الفنيللة لنللوعيا مللا الفنللون التللي قاملل -1

رن الفا التطبيقى منذ بهاية القرن التاسع عشلر وحتلى بلدايات القل

ة العربيلللة فلللي الفنلللون بدراسلللات فنيللله العشلللريا واالللرا  المكتبللل

 وتحليلية.

ة ابتكار معل  بسجى طبلاعى مسلتمد ملا القليم العهلوية والهندسلي-2

( والفلا Art Nouveauبكل ما زخارف مدرسلة الفلا الجديلد )

( يحمللللل القلللليم الجماليللللة والتشللللكيلية Art Decoالزخرفلللى )

 المعا رف لت رت المعل  النسجى الطباعى .

 Objectivesأهداف البحث 
يهدف البحث الى االسلتفادف ملا الدراسلة التحليليلة الفنيلة لنملاز  ملا 

( والفللا الزخرفللى Art Nouveauزخللارف مدرسللة الفللا الجديللد )

(Art Deco وإمكابيللة دمجهمللا البتكللار معلقللات بسللجية طباعيللة )
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اجللرا  تجللارم لللدمج ومعا للرف ت للرت مجللال طباعلله المنسللوجات 

ك باالسللاليا الحدي للة فللي التصللميم التصللميم والتطبيلل  يللدويا وكللذل

 والتنفيذ.

 Methodologyمنهج البحث 
المنهج التحليلى الفنى: ما خ ل بماذ  مميزف ما اعملال مدرسلة  -1

 Art( ومدرسلة الفلا الزخرفلى )Art Nouveauالفلا الجديلد )

Deco وكذلك ما خ ل الدراسه التحليليه للتصميمات المبتكره )

ميمات المبتكللره مللا مللز  عنا للر مللا المدرسللتيا وكللذلك التصلل

 المدرستيا .

 ته  في تجلارم التصلميم المبتكلره المسلتمدهيالمنهج التجريبى:  -2

 ما زخارف الفا الجديد والفا الزخرفى. 

 The Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
 -:aluesOrganic vالقيم العضويه  -1

توجللد فللى القلليم العهللويه تتم للل فللى الشللكل العهللوت واللى التللى 

( واى عبلارف علا كلل Art Nouveauزخارف طراز الفا الجديد )

ل ما له تركيا او بنا  مادت منتظم لله مميلزات وينتملى اللى او يتصل

 ( .1967.) ععجم ال صطل  ت الفنيه   بالكاةنات الحيه, 

والشكل العهوت ال يستخدم بمعناه اللوييفى ولكنله يسلتخدم لو لف 

بيعللله الحيلله منهللا والتللى تتميلللز خصللاةن بوعيلله ل شللكال فللى الط

اس بالحيويلله واالبسلليابيه واالبحنللا ات والليوبلله والتللى تعطينللا احسلل

ويعللرف )اربللرت ريللد( االشللكال العهللويه بابهللا االشللكال  بالراحلله.

 التلللى تتخلللذ ايئللله ذات اسلللط  منحنيللله ومموجللله فلللى حركللله ممهلللدف

 .(1962)هربرت ريد "تعريق الفن" 

 :ng valueseeriEnginالقيم الهندسيه  -2

والتللى توجللد فللى زخللارف  القلليم الهندسلليه تم لهللا االشللكال الهندسلليه 

( وتختلف فى طبيعتها وتتبايا فلى Art Decoطراز الفا الزخرفى )

تركيبهللا وبناةهللا الللداخلى فالشللكل الهندسللى  للارم وحللاد ويكمللا فللى 

ةهللا تركيبلله بظللم اندسلليه وبناةيلله واللذا مللا يجعلهللا متباينلله فللى بظللم بنا

ها كيبها الداخلى. ويعرف )اربرت ريد( االشكال الهندسيه على ابوتر

ه االشكال التى تتخذ بس  اندسلى او االشلكال التلى تتخلذ ايئله اندسلي

ومللا ام للله اللذه االشللكال  وتحتللوت علللى خطللوط مسللتقيمه وزوايللا.

ال )المربع والم لا والمستطيل والداةرف وغيراا(, وترسم الذف االشلك

 )هربرت ريد   الفن وال جت ع(سيه.بواسطه االدوات الهند

 : Art Nouveauد عدرسه الفن الجدي -3

( فلى فتلرف محلدده ملا Art Nouveauجا ت مدرسه االرت بوفو ) 

تللاريخ الفللا ويلللا الك للر مللا خمسلله عشللر عامللا , وقللد حللاول الفللا 

الجديللد خللل  طللراز زخرفللى مسللتقل ل غللراض العمليلله فللى الحيللاه 

ا القديم والحلديث واسلتمدت اشلكاله ملا الحدي ه وجمع بيا كل ما الف

الفنللون السللابقه م للل الركوكللو والبللاروا والفنللون الشللرقيه واليابابيلله 

 S.T.tschudiحيللث اعطللى قيملله زخرفيلله للخطللوط واالشللكال. )

Mdsen  (1967(وفا االرت بوفو .Art Nouveau الو محاولله )

يهلر مقصودف لخل  اسلوم جديلد بالتفاعلل ملع التلاريخ االكلاديمى  و

فى بهايات القرن التاسع عشلر واواةلل القلرن العشلريا حيلث ازدادت 

الرغبلله فللى رفيلله فللا جديللد يعتمللد علللى فكللر مسللتحد  مللا الحيللاه 

العصللريه ويمكللا القللول بللان الفتللرف االك للر ازداللارا فللى الفللا الجديللد 

 - 1890" كابلللا الفتلللره ملللابيا )Art Nouveau"االرت بوفلللو 

ختلفلا بلاخت ف اللب د التلى وجلد م( ويهر لله علدف تسلميات ا1910

 . م(2003بس ب  ع  و  عصطفى   رويش  بها) 

حيث جلا ت تسلميه" االرت بوفلو بسلبه اللى معلرض االعملال الفنيله 

م والذت اطل  عليه االسلوم الجديد 1895الذت افتت  فى باريس عام 

ات التحللرر مللا القيللود التقليديلله .ولقللد كللان اللدف فنللابى اللذا الطللراز 

على النس  الزخرفى والتطلع لنوعيلات ملا الفنلون المجلردف , التككيد 

وما انا تتهل  القيمله الزخرفيله فلى الخطلوط المتداخلله والمتشلابكه 

لتلك الحركه التى تؤدت الى الرشاقه والشفافيه والزخرفيه للفلا حيلث 

استمد اسلتلهاماته ملا الطبيعله والنسلا  , وبالتلالى بجلد ابله اعتملد فلى 

على المقتبسات ما الفنون االخرت التلى تظهلر لنلا ملا بداياته االولى 

ابتقال النواه االولى لهذا االسللوم ملا اليابلان للدول اوروبلا وامريكلا. 

 Janوملا اشلهر فنلابى الذا االتجلاه الفنلان الهولنلدت جلان تلوروم "

toorop ( والفنللان وليللام مللوريس "1" شللكل رقللم ) William 

Morris( 2" شكل رقم) 

 
ج ن  ( للفن نDelftsche Slaolieتر كت ب بعنوان)( بوس1شكل )

 م1893فى ة م  Jan tooropتوروب 

-salad-toorop/delft-https://www.wikiart.org/en/jan

 1893-oil 

 " William Morris وليام موريس وكذلك الفنان البريطابى" 

 
 Williamولي م عوريس  للفن ن( بعنوان ةرش االزه ر 2شكل )

Morris  م1862فى ة م . 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84

William_Morris_design_for_Trellis_wallD9%81:%

paper_1862.jpg 

 : Art Decoخرفى عدرسه الفن الز -4

" اللو فللى الحقيقلله Art Decoالفللا الزخرفللى او مللا يطللل  عليلله " 

مصطل  يستخدم لو ف جميع ابلوا  االعملال الزخرفيله التلى بلغلا 

  جللازروتهلا فللى فتلرف مللا بليا الحللرم العالميله االولللى وال ابيله ولقللد 

ليجابله تصللميمات الفلا الجديللد  Art Deco)طلراز الفلا الزخرفللى )

(Art Nouveauوليتجنا المغااله فى استخدام الخطوط االبسيابيه ) 

 .  Klein,Donu.A ,1991))والعهويه المتداخله 

فللاالرت  ولقللد اسللتخدم اللذا االتجللاه الجديللد فللى جميللع اشللكال الفنللون ,

اره على الزخرفله الهندسليه طراز يعتمد فى جو Art Deco)ديكو )

والتجريلللد الحلللر التلللى يلللتم تطبيقللله عللللى المبلللابى واالالللا  والحللللى 

والم بللس ايهللا ويتسللم اللذا االتجللاه بللالخطوط الرأسلليه والمنحنيلله 

والمتعرجه وااللوان المليئه بالحيويه , وترجلع تسلميه الفلا الزخرفلى 

(Art Deco (  الللى المعللرض الهللخم الللذت اقلليم فللى بللاريس عللام

https://www.wikiart.org/en/jan-toorop/delft-salad-oil-1893
https://www.wikiart.org/en/jan-toorop/delft-salad-oil-1893
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:William_Morris_design_for_Trellis_wallpaper_1862.jpg
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:William_Morris_design_for_Trellis_wallpaper_1862.jpg
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:William_Morris_design_for_Trellis_wallpaper_1862.jpg


Huda El Hadi et al. 245 

 

International Design Journal, Volume 11, Issue 6, (November 2021) 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

والللللذت اطللللل  عليلللله المعللللرض الللللدولى للفنللللون الزخرفيلللله  1925

ولقللد بللدات   (.Menten Theodre,1972)والصللناعه الحدي لله 

 1900فلى فربسلا علام  )  Art Decoم م  طراز الفلا الزخرفلى )

م( وللللم يزدالللر الفلللا 1930-1920وبللللم قمللله تطلللورف بللليا علللامى)

موضوعاته ما الزخرفى اال بعد الحرم العالميه االولى حيث استلهم 

مصادر فنيه مختلفه كفنون الحهارات القديمه والفا المصرت القلديم 

زملام المبلادرف م لال  ) Art Decoاتخذ مصمموا الفلا الزخرفلى )و.

والمهنلدس المعمللار  والمصلمم لللويس  ذللك المصلمم مللوريس الورو

سو والذيا أعجبوا بالتصميمات الخطية اسبيقة للفا الزخرفى وخط  

يها عند عودتهم إلى باريس افتتاح استديواات بموذجية كل ما مصمم

" فظهللرت تصللميماتهم المبتكللرف بالفعللل Art Decoللفللا الزخرفللى"

ذات علللرض اندسلللي مميلللز لبشلللكال الطبيعيلللة السلللاةدف فلللي للفلللا 

 ( 4(,)3الزخرفى . ويوض  ذلك شكل رقم )

 
ة م  Maurice Lauroص م عوريس الورو ( ال 3شكل )

 م1927

-548-https://modernism.com/items/39/posters/619

lauro-maurice-poster-deco-art-french-original   

 
ة م  Albert Rateau( احد اة  ل ال ص م أل رت راتو 4شكل )

 م1922

154318724701431371https://www.pinterest.ca/pin// 

 -ص يم ط  ةه ال علق ت النسجيه الط  ةيه :ت -5

المعلقللات النسللجيه تعتبللر بملل  فنللي مركللا يشللمل كيللان المنسللو  

ه البمللاط التكوينيلللوالعنا للر الفنيلله المشللكله مللا خ للله او عليلله كا

واالسلللاليا التصلللميميه المتبعللله فلللى اخلللرا  التصلللميم ملللع الطريقللله 

سلللوم االمتبعلله فللى التنفيللذ كللذلك االسلللوم التقنللى العللام لهللا اللم يليهللا 

  (Jessie Coulson,1965)التوييف واالستعمال. 

ويعتمللد التصللميم النسللجي الطبللاعي علللي عللده عنا للر واللي النقطلله 

الملمس والفلراغ وربطهلا باسسلس الجماليله والخ  والشكل واللون و

للتصميم كلادتزان واديقلا  والتككيلد والتناسلا, والوحلده ملع التنلو  

وذلللك للحصللول علللي تصللميم متكامللل  لتحقيلل  الغللرض أو الوييفلله 

التلى وضللع ملا أجلهللا . كلذلك يعللرف عللي ابلله "العمليله التخطيطيلله 

ادبسلان بفعيلا   لشكل ما وإبشلاةه بطريقله اادفله مرضليه تشلبع حاجله

وجماليلا  فللى ون واحللد , والخللرو  بهللا إلللي حيللز المنللتج حيللث بسللعي 

داةما  إلي إبتكلار أو تطلوير شلو موجلود لخدمله إحتياجلات ادبسلان , 

والتصميم يقوم علي الم حظه والدراسله والتغيلر والتطلوير و لوال  

عمليه إلي اساداف الرةيسيه للتصميم التي تتم ل في الوييفه النفعيه ال

  (.2012. )جيه ن ة دالعظيم   والجماليه

ش و  والتصميم النسجي الطباعي او تلك العملٌية الكاملة لتخٌط  شكل

لنفعيللة مللا أو إبشللاةه بطٌريقللة لٌيسللا مرٌضللة مللا الناحيللة الوٌييفٌللة أو ا

.)غا    ع  اد فحسا ولكنها تجلا السرور والبهجه إلي النفس أيها  

 الصي   الجزء األول(

" Art Nouveau دايه يتعرض ال  ث لطراز الفن الجدياد "فى ال

 ":Art Decoويليه الفن الزخرفى "

 -" :Art Nouveauاوال طراز الفن الجديد "

يهر اذا الفلا فلى الربلع االخيلر ملا القلرن التاسلع عشلر 

وبدايه القرن العشريا حيث ازدادت الرغبه فى رفيه فا جديد يعتمد 

لعصللريه ويمكللا القللول بللان الفتللرف علللى فكللر مسللتحد  مللا الحيللاه ا

( كابللا الفتللره Art Nouveauاالك للر ازداللارا فللى الفللا الجديللد ) 

م. ولقد كان القصد ما زخرفه الفا الجديد او 1910 - 1890مابيا 

تجميل وتوحيد جميع جوابا الحياه اليوميلة حيلث تلم ابجلاز ذللك ملا 

خ ل زخارف مسطحه ومصممه والتى ركزت على زخرفة السط  

 وللللم تحلللاول فلللت  بافلللذف اللللوام المسلللتخدمه فلللى الرسلللم التقليلللدت 

A.sternau ,1996) Susan) عرجع س بق. 

ولقللد كللان اللدف فنللابى اللذا الطللراز التككيللد علللى النسلل  الزخرفللى  

والتطلللع لنوعيللات مللا الفنللون المجللردف , ومللا انللا تتهلل  القيمللله 

لتى تلؤدت الزخرفيه فى الخطوط المتداخله والمتشابكه لتلك الحركه ا

 S.T.tschudi  .1967)اللى الرشلاقه والشلفافيه والزخرفيله للفلا 

Madsen.عرجع س بق )  
ابه لكى يتم التعرف على موضو  او  susan sternauكما ذكرت 

تصللميم او بنللا  او ات عمللل فنللى علللى ابلله فللا جديللد يجللا ان يكللون 

 اناا دمج بيا ا اه عنا ر اساسيه:

ط زخرفيله منحنيله والى تعتبلر ملا واى البد ما وجلود خطلو اوال:

 " Art Nouveauاام العنا ر التى تميز الفا الجديد" 

 : زخارف او موضوعات مخصصه لفكرف رةيسية ث ني 

 Art: واخيرا التاكيد على الوحدف. فكابا رسومات الفا الجديد)ث لث 

Nouveau مسللتمده مللا مجموعلله محللددف بسللبيا مللا الموضللوعات )

اك ر شيوعا وكابا بداياته رملزا للنملو والحيلاه الطبيعيه والتى كابا 

الجديدف وكابا النباتات الغريبه مع سليقان طويلله واالزالار الشلاحبة 

وزباب  المياه حيث اى العنا ر المفهله فى ك ير ما االحيان حيث 

كان اناا تاكيد عللى سلاا النباتلات وعللى الزالرف البهلا كابلا اك لر 

 ,Susan.Aتكلقله بابهله بالحيلاه )قدرف عى االبحنا  فى منحنيات م

sternau ", P.16 .) عرجع س بق 

 -: "Art Nouveauلخواص ال  يز  للفن الجديد "ا -1

( بحس زخرفى يتميز بالشلاعريه Art Nouveauيتسم الفا الجديد )

والخيللال وك للرف اسللتخدام العنا للر الطبيعيلله والمجللرده مللا بباتللات 

ام الخطلوط االبسليابيه وزاور وحيوابلات وطيلور اللى جابلا اسلتخد

نيه فالرقيقه فى تداخ ت وتشابكات معا , وذلك بهدف ابتا  ابداعات 

لل  تتناسا مع مجتمع العالم الجديد فى ذللك الوقلا , وملا الذا المنط

دده اتجه فنابى اذا االتجاه اللى الطبيعله بملا تحتويله ملا عنا لر متعل

 ( عرجع س بق2005  99أس عب ة د  ع  د يوسق ع ةو   ص)

اكتشف ان  Art Nouveau "  ولقد اكتشف فنان الفا الجديد " 

التجريد او سبيله الوحيد ل لتقا  مباشرا مع االفكار المطلقه التى 

يمكا تم يلها , ومع ان بعض االتجااات التجريديه فى العصر 

الحديث التى تسعى ورا  جمال الشكل فق  اال ان الفنان يجا ان 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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ير مرةيا متميزا عا العالم المكلوف يرت ان اناا عالما اخر غ

واالاتمام بالحركة  المستقيمة الخطوط بنقن ل شكال يتميز ايها

فهو جوار النم  واالسلوم والطراز , فخطوط االرت  والمنحنيات

بوفو تم ل قوه حيه بابهه متناميه تحفز الجماد وتنش  سط  كل ما 

رابيسك يزينها , واذه الخطوط اى فى الغالا راقصه م ل اال

المتمو  وتهدف الى جذم الطاقه العهويه وقوف الحياف 

(Susan.A,sternau P.16,1996) عرجع س بق 

    "Art Nouveauالفن الجديد"  اهم روا  -2

شاااكل رعااام  Gustav Klimt ف كلي ااا  : الفنااا ن جوسااات -2-1

(5( )6:)- 

"يعتبر ما اشهر الرسامييا  Gustav Klimtجوستاف كليما" 

ه م وكان ما اسر1862فى القرن التاسع عشر ولد عام  النمساوييا

 ناامتواضعه ماديا حيث درس فى مدرسه فيينا للفنون التطبيقية وا

درس الفا الزخرفي , فزر  فيه والده منذ  غره مهارات النقش 

قه لطبوالحفر حيث كان والده يعمل حدادا وبقاشا يقوم بتزيا بيوت ا

 العليا "البراجوازيه"

لتى ه واكليما باسلوبه واعماله الزاايه ذات االلوان المشعوقد تميز 

 اتمتجمع بيا النزعة التعبيرية ورمزية التزييا فنجد ان كليما ا

ك يرا برسم جسد المرأه فالمرأه تعتبر عنصر اساسى فى معظم 

لوحات وجداريات واعمال جوستاف كليما, مما جعل الك ير 

ته جرأما االبتقادات بظرا ل يطلقون عليه بقاشا ويقدموا له العديد

يه, لفنولهذه الجرأه ا ب  اسلوبه فيما بعد واحدا ما اام المدارس ا

اةجة ا رولقد تمرد كليما على القواعد واسساليا التقليدية التي كاب

في عصره وكان منا را قويا سساليا الفا الحديث فككد مدير 

الفا " أن غوستاف كليما ب  شك أيقوبة belvedereمتحف "

الحديث وابه واحد ما أعظم الرساميا المزخرفيا في القرن 

مج العشريا , وتكار كليما ايها برسم االشكال او الشخصيات مع د

بعض الزخارف التى استنبطها ما الفنان المصرت القديم, حيث 

له عمااتمتع بشهرف كبيرف فك ب  أحد أبرز الفنابيا في فيينا وكابا 

الشديدف و وره الم يرف. أ يا كليما  الفنيه معروفه برمزيته

بجلطة مفاجئة شلا حركته وأضعفا قواه ليتوفى بعداا بشهر عا 

م. وما ام سوف بتقدم 1918عمر الخامسة والخمسيا عاما, عام 

 بكشهر االعمال الفنيه للفنان النمساوت جوستاف كليما .

 
م ب سم 1907ة م  جوست ف كلي   الفن ن ( احد اة  ل5شكل )

  لهالق

-salad-toorop/delft-https://www.wikiart.org/en/jan 

 1893-oil 

 الت ليل الفنى: 

اعتمد الفنان فى اذا التصميم تركيزف على القبله بليا الرجلل والملرأه 

ه كعنصلر السلياده فلى واى الشخصيات الرةيسيه فى منتصلف اللوحل

اللوحه فاعتمد عللى اسلتخدام عنصلر الخل  واللذت يعلد احلد عنا لر 

التصللميم الرةيسلليه وداخللل اللذا التصللميم بوعللان مللا الخطللوط واللى 

خطوط مستقيمه افقيله ورأسليه عللى ايئله شلكل مسلتطي ت منتشلرف 

بشكل عشلواةى ومقاسلات مختلفله يصلطحبها خطلوط منكسلرف ايهلا 

ضلعها عللى م بلس الرجلل ليعطينلا االحسلاس حيث اعتملد الفنلان بو

بالخشللوبه والقللوف والحللده. بينمللا الخطللوط الغيللر مسللتقيمه المنحنيلله 

والحلزوبيه والتى توجد ايها على شكل داةرت وضعها على م بس 

المرأف لتعطلى احسلاس بالمروبله والهلدو  مملا تعطلى حركله بسليطه 

 واادةه بيا الرجل والمرأه.

 و الللونوبيه فقد اسلتخدم الفنلان الللون اللدابى والبينما ما الناحيه الل

ه فلى الرةيسى للوحه بكوبه اللون البارز والظاار فلى البقعله الرةيسلي

خلل التصميم. وقام الفنان ايها باستخدام درجات االبيض واالسود دا

المستطي ت الموجوده باحجام مختلفه على م بس الرجل حيلث الذا 

االتزان بينملا الملرأه يظهلر عللى التنو  فلى الحجلم يعطلى احسلاس بل

الفا م بسها دواةر ملوبه ومتنوعه الحجم ايها مما يدل على تكاره بل

المصللرت القللديم . كمللا يتحقلل  فللى اللذا التصللميم االيقللا  عللا طريلل  

االيقا  الحر والذت تختللف فيله شلكل الوحلدات علا بعهلها اللبعض 

يلل  تللراب  اخت فللا تامللا وبالتللالى تحققللا الوحللده مللع التنللو  عللا طر

 االشكال مع اخت ف حجمها الحدا  تراب  فنى.   

 
م ب سم 1909ة م جوست ف كلي   الفن ن ( احد اة  ل6شكل)

 شجر  ال ي  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tree_of_Life,_St

ezeoclet_Fri 

 الت ليل الفنى:

لقطلع استخدم كليما تقنيات الرسم الزيتي مع الط   الذابي دبشا  ا

الفنيللة الفللاخرف, فاعتمللد علللى اسلللتخدام الخلل  فللى الشللكل الرةيسلللى 

واالساسى فى اللوحه واى الشجرف فالخ  او احد عنا لر التصلميم 

واك راللا ااميلله ويللؤار بشللكل كبيللر علللى اسللتخدام وترتيللا عنا للر 

ميم فلالخطوط انلا تتحلرا بطريقله حلزوبيله ذات طاقله سلريعه التص

ومتدفقلله حيللث اسللتخدم الفنللان رسللم النبللات بطريقلله لولبيلله الحللدا  

يلد الك ير ما التجريد فلى التصلميم مملا يلدل عللى اسلتخدام الفلا الجد

((Art Nouveau  طللرا جديللده مللا الطبيعلله تتصللف باالسلللوم

 لشللجره المجللرده اللولبيللهالزخرفللى فللااتم كليمللا بالتفا لليل فهللذه ا

تتحلرا حركلله سلريعه بايقاعللات مختلفلله. وبجلد ابللراز االشللكال ذات 

حسلاس اااللوان القاتمه عا الخلفيه ذات اللون الدابى الهادئ يعطينلا 

ا بخشوبه الملمس واو احد الم مس الطبيعيه التى يمكلا ادراكهلا مل

حكم فلى والتوازن انا يتم عا طري  اللت خ ل حاسه اللمس والبصر.

مجمل الجاذبيات البصريه عا طري  االحساس بتعادل قلوت الجلذم 

 والتنافر فى العمل الفنى بصورف غبر منتظمه. 

وملا الناحيلله اللوبيله اسللتخدم الفنلان اللللون اللدابى فللى خلفيله اللوحلله 

وادخاللله ايهللا فللى بعللض عنا للر اللوحلله الرةيسلليه م للل االشللكال 

يات علللى جللاببى اللوحلله الهندسلليه الموجللوده علللى م بللس الشخصلل

وتوجد الدرجات القاتمه فى العنا لر التلى يريلد الفنلان ابرازالا م لل 

اللون البنى فى الشجره ودرجلات االخهلر واالحملر واالزرا عللى 

م بللس الشخصلليات ايهللا لتميزاللا عللا الخلفيلله الذابيلله حيللث قللام 

بالتطعيم باللون االسود على شعر الشخصيات ليظهرالا حيلث يظهلر 

ك احسللاس بوجللود يللل وبللور عللا طريلل  التللدرجات اللوبيلله كللل ذللل

ويتحق  االيقا  انا ما خل ل التكلرار واللذت يظهلر فلى  المستخدمه.

https://www.wikiart.org/en/jan-toorop/delft-salad-oil-1893
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افر  الشجره ذات االشكال الحلزوبيه واالشلكال الهندسليه الموجلوده 

على م بس الرجل يميا اللوحه والمرأه يسار اللوحه, وايها وجلود 

التلللدر  فلللى حجلللم االشلللكال  ايقلللا  ملللا خللل ل التلللدر  علللا طريللل 

الحلزوبيلله والهندسلليه ايهللا, واللذه الللدورابات علللى الشللجره تعطللى 

 االحساس باالستمراريه ال بهاةيه

 Aubrey Vincentأوبااااارن فنسااااان  بير زلاااااي:  -2-2

Beardsley ( 8(  )7شكل رعم: )- 
م كللان رسللام 1872ولللد أوبللر  فنسللنا بيردسلللي فللى ابجلتللرا عللام 

بيلر الرسلوم الكاريكاتيريلة السياسلية ولله دور ككاريكاتير قام ببعض 

في تطوير الفا الجديد وفا الملصلقات عللى اللرغم ملا قصلر مهنتله 

سافر بيردسلي  1892وفي عام  قبل موته المبكر بسبا مرض السل

إلللى بللاريس حيللث اكتشللف فلللا الملصلل  للفنللان انللر  د  توللللوز 

اريسلية " واسزيلا  الب autrecL-Henri de Toulouseلوتريك " 

لخلا  للمطبوعات اليابابية وك اما كان له تكاير كبير على أسلوبه ا

ف حيث كان يعمل على تككيد رسومه بالحبر اسسود التلى كابلا متلكار

بكسلللوم النقللوخ الخشللبية اليابابيللة وتتميللز بمنللاط  مظلمللة كبيللرف 

متناقهلللة ملللع منلللاط  فارغلللة كبيلللرف ومنلللاط  ذات تفا للليل دقيقلللة 

  ال تحتو  على أ  شي . تتناقض مع مناط 

ذ  ال كان بيردسلي الفنان اسك ر إاارف للجدل في عصر الفا الجديد

 اشتهر بصوره المظلمة والظواار الم يرف التي كابا الموضوعات

لى ض عالرةيسية لعمله اسخير فكابا رسومه باللوبيا اسسود واسبي

 ة،ابابيخلفية بيها  وبعض رسومه مستوحاف ما اسعمال الفنية الي

أبتج اوبرت بيردزلى رسوم توضيحية ك يرف للكتا والمج ت 

وأشهر الرسوم التوضيحية الم يرف له تتعل  بمواضيع التاريخ 

واسساطير. وقد تكار بشكل كبير بطراز الفا الحديث والشعور 

م عا الجر   بالتصميم الموجود في النقوخ الخشبية اليابابية. وفي

ابى ما بزيف رةو  متكرر وكان في تداورت  حته وقد ع 1897

د بع ك ير ما اسحيان غير قادر على العمل أو مغادرف منزله وتوفى

 في فندا كوزموبوليتان في مينتون فربسا عا عمر 1898ذلك عام 

 : وفيما يلى سوف بتقدم بكشهر اعماله الفنيهعاما. 25ينهاز ال

 
ن تنور  ت   ةنوا أوبرن بير زلي( احد اة  ل الفن ن 7شكل )

 م1894الط ووس ة م 

-beardsley/the-https://www.wikiart.org/en/aubrey

 1893-skirt-peacock 

 الت ليل الفنى:

الللذه واحلللدف ملللا الرسلللوم التوضللليحية التلللي ابشلللكاا بيردسللللي سدا  

وسكار وايللد سلالومي. فكابلا الخطلوط واسبملاط المميلزف مسرحية أ

بلللاللوبيا اسسلللود واسبللليض ملللا "تنلللورف الطلللاووس" مم للللة لللللنم  

الجر   والرسمي المصلنو  ملا قبلل الفنلابيا اليابلابييا كملا تلكارت 

خطلللوط التقلللويس المكلللررف لرسلللم بيردسللللي بالمطبوعلللات الخشلللبية 

فلللدمج الفنلللان  .بوفلللو اليابابيلللة، واسلللتخدمها فلللى أشلللكال فلللا ا رت

الخطوط المستقيمه مع الخطوط المنحنيه ليدمج بليا الحلده والمروبله 

فى ذات الوقا كما او موض  فى م بس الشخصليات الرةيسليه فلى 

وانا يتحق  التوازن المحورت فاتحاد الشخصيتيا فلى وسل   اللوحه.

 اللوحه حق  عنصر السياده فى اللوحه, فحق  الفنان التركيز فى كتلة

اللون االسود اسفل اللوحه والتى تحتوت على زخارف عهويه تشبه 

كما يتحق  االيقا  فى  زخارف الفا البيزبطى والفا المصرت القديم.

اللذا العمللل الفنللى عللا طريلل  االيقللا  الحركللى الحللر حيللث تختلللف 

 .االشكال والمسافات بيا االشكال اخت فا تاما عا بعههم البعض

يض يسلى تقنيلات الرسلم الزيتلى بلاللون االبلولقد استخدم اوبرت بيرد

واالسللود والللذت كللان مميللز للله فللى اعماللله الفنيلله, حيللث ان االبلليض 

نلتج يرمز الى الحيويه والنور بينما االسود يرمز الى الغملوض مملا ي

 عا استخدامهما معا احساس بالمحايده والتوازن.

 
توع س ل وستر كت ب  أوبرن بير زلي( احد اة  ل الفن ن 8شكل )

 م1893ع لورى ة م 

Susan.A , sternau , "Art Nouveau Spirit Of The 

59.Belle Epoque",New york,1996, P 

 الت ليل الفنى:

علد ييعتمد اذا العمل الفنى على استخدام الفنان لعنصلر الخل  واللذت 

احد عنا لر التصلميم الرةيسليه الهامله فلى بنلا  ات عملل فنلى حيلث 

للى الخطوط المستقيمه فى وضع افقى ليعبلر بهلا عاستخدم الفنان انا 

وجود بحيرف ما الما  يخر  منهلا بعلض الزخلارف النباتيله, وانلاا 

بعض الخطوط المنحنيه ايها لتعبر عا حركله الملا  ملع خلرو  يلد 

شللخن حامللله لسلليف ممتللد العلللى , فهنللاا العنصللر الرةيسللى واللو 

ارف الرجللل الللذت يكخللذ شللكل مسللتطيل مللع م بللس مزخرفلله بزخلل

اندسلللية الشلللكل وانلللاا عنا لللر فرعيللله ايهلللا كلللالبحيره وافلللر  

. النباتات, وكتله زخرفيه ما النباتات التلى تخلر  ملا اسلفل االرض

كما يتحق  االيقا  الحركى الحلر علا طريل  الخطلوط المتنوعله فلى 

الحركللله , ويجلللا التككيلللد عللللى ان الفنلللان يسلللتخدم الللللون االسلللود 

 ه الفنيله, حيلث ان الللون الو اللذتواالبيض التى تعلد ملا احلد  لفات

يميللز االشللكال والوحللدات الزخرفيلله الت تصللميم والتللى تللرتب  انللا 

 بكوبه لون واحد فق  واو اللون االسود على خلفيه بيها  .

 -" :Art Decoث ني : طراز الفن الزخرفى" 

( فللى فربسللا عللام Art Decoبللدأت م ملل  طللراز الفللا الزخرفللى )

تمرد العالم على االتجاه المغل  اللذ   1910عام بدايه ففي م  1900

عا أفكار جديده ما الخار  سوا  فى  يتسم بالذات ضد الروتيا بح ا

الفنون الجميلة او الصناعية حيث قام المهندسلون المعملاريون بتبتلا  

اساا  باسلوم جديد , وبدأ الرسامون في تصميم اسقمشلة العصلرية 

طراز الزخرفى فيما بيا الحلربيا فالمنسوجات الفربسية ذات اتجاه ال

العالميه االولى وال ابيه مستمدف ما اجملل المصلادر التاريخيلة وبجلد 

أن إبتا  المنسوجات في اذه الفترف أك لر الرا  واقلوت وأك لر حيويلة 

العديد ما التصورات المسبقة والقواللا النمطيلة  ا ذت قبل وتشملع

تجذم االبتبلاه فلي  ومخزن ما الصور التي ال تزال راةعة وما زالا

اس الة والحيوية والحدااة لهذه اسقمشلة كلدليل عللى شلرارف الطاقلة 

كان اللبعض يعتقلد ان الفلا الزخرفلى بقيهلا الفنية التي تم ابتكاراا .ف

للفللا الجديللد ولكللا اليللوم تعتبللر اللذه النظريلله خاطئلله وذلللك الن الفللا 

لعديلد ملا الزخرفى ال يعتبر معارضا مباشلرا للفلا الجديلد لكلا فلى ا

الجوابلللا يعتبلللر امتلللداد لللله خا لللة فلللى ابشلللغاله بالزخرفللله ال ريللله 

فاالرت ديكو طراز  .( , 1972Marcia Loeb)والخامات الراقيه 

يعتملد فلى جلواره عللى الزخرفله الهندسليه والتجريلد الحلر التلى يلتم 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.wikiart.org/en/aubrey-beardsley/the-peacock-skirt-1893
https://www.wikiart.org/en/aubrey-beardsley/the-peacock-skirt-1893
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تطبيقهللا علللى المبللابى واالاللا  والحلللى والم بللس ايهللا ويتسللم اللذا 

لرأسلليه والمنحنيلله والمتعرجلله وااللللوان المليئلله االتجللاه بللالخطوط ا

 . (  ,1984Alastair Duncan)بالحيويه 

فنجد ان المصممون داةما يبح ون عا التغيلر واالشليا  المميلزف غيلر 

ممون علا المفلاايم الزخرفيله التقليديله التقليديه لذلك فقد تخللى المصل

الساةده فى اذا العقد ما اللزما وكلان علليهم ان يبح لوا علا مصلادر 

جديده للتعبير عا افكارام واقافتهم الخا ه وبلورف بظريتهم الحدي ه 

حيث بتج عا اذه المتغيرات المتجمعه طراز فنلى جديلد اطلل  عليله 

جع اذه التسميه اللى " حيث ترArt Decoطراز الفا الزخرفى او "

 , 2002 المعلرض اللدولى للفنلون الزخرفيله والصلناعيه الحدي له .)

P.135  , Amy Dempsey  ) 

  " Art Decoالزخرفى"    للفنالخواص ال  يز -1
" بابلله يسللعى الللى تحقيلل  Art Decoالفللا الزخرفللى"يتميللز طللراز 

 البسللاطه التللى تتوافلل  مللع االتجااللات الفنيلله المعا للره مللا باحيلله

اام  وماوتت ةم مع ااداف االبتا  الفنى وجمالياته ما باحيه اخرت, 

 للفات االرت ديكللو اسللتخدام اسللاليا التكللرار المختلفلله واالشللكال 

ا فى التصميم والذا يعتبلر ملا اكبلر الصلفات التلى تميلز الذ الهندسيه

الفقيله االتجاه ما الفنون التى تعتمد ايها عللى التعاملدات الرأسليه وا

ا ا بالعنا لر الطبيعيله والمفلردات الزخرفيله المسلتمده ملوتميز ايه

أساااااا عب ة اااااد  ع  اااااد يوسااااااق  فنلللللون الحهلللللارات القديمللللله.)

 .(2002ع ةو  

 " rt DecoAالزخرفى"  اهم روا  الفن -2

 -( :10( ) 9شكل ) George Barbierورج ب ربير: ج -2-1

ن يعد جور  باربييه أحد أعظلم الرسلاميا الفربسلييا فلي أواةلل القلر

" Art Decoالعشريا. ويشتهر بكعماله اسبيقة في فلا ا رت ديكلو"

ربييه التي تكارت بشدف باالستشراا واسزيا  الباريسية. ولد جور  با

 عاملا 29، وكلان يبللم ملا العملر  1882في مدينة بابا بفربسا عام 

م واللللذت كلللان مصلللدر 1911عنلللدما اقلللام معرضللله االول فلللى علللام 

لا بكوبله أحلد" فرسلان السلوار" شهرتة واشلتهر جلور  باربي يله أيه 

لقلا "  Vogueواى عباره عا مدرسة للفنون الجميلة أطلل  عليهلا 

فرسللان السللوار" تكريمللا لسلللوكياتهم العصللرية والمتكلقللة وأسلللوم 

ت م بسهم. فكلان يتميلز بكسللوم حياتله واعمالله الراةعله والتصلميما

اته م تحظلى رسلومالتي قام بها للمسرح والسينما والباليه, وحتى اليلو

صلميم الحدي ة والعصرية بشعبية في جميع أبحا  العالم. وقام ايها بت

المجللوارات والزجللا  وورا الحللاة  وكتللا العديللد مللا المقلللاالت 

المرموقلللة . وفلللي منتصلللف  Gazette du bon tonلجريلللدف

واللو اسللم مسللتعار  Ertéالعشللرينات مللا القللرن الماضللي عمللل مللع 

بحلرف اسوللى ملا اسلمه والو مصلمم يعتمد على النط  الفربسلي ل

 Folies Bergèreفربسى روسى لتصميم مجموعله ملا اسزيلا  لل  

والي  Elleوحق  شعبية كبيرف ما خ ل يهوره المنلتظم فلي مجللة 

ي مجلة فربسلية عالميلة تركلز عللى أزيلا  الملرأف , وتلوفي باربييله فل

سلوف بتقلدم بكشلهر فيملا يللى م في ذروف بجاحله , 1932مارس  16

 . عماله الفنيها

 
ت   ةنوان ال ب جورج ب ربييه  ( احد اة  ل الفن ن9شكل )

 م1920االة ى ة م 

-https://artsandculture.google.com/asset/fashion

A1B-VwFAkKyJb_/barbier-georges-plate  

 الت ليل الفنى : 

كان جور  باربييه متميلزا فلى تصلويره سزيلا  المسلرح والمجل ت 

حيث اضاف انا التناغم والديناميكيه فى حركة الخطلوط المسلتخدمه 

باسلوم غير تقليدت م ل الخطوط المستقيمه الرأسيه واالفقيله مكوبله 

للون االبليض شكل مسلتطي ت شلبه منتظمله فلى االرضليه مميلزف بلا

واالسلللود والتلللى تهلللفى بعلللض المسلللاحه للتصلللميم, باالضلللافه اللللى 

الخطوط المستقيمه فى المبابى بالخلفيه البيها  والتى تعطى احساس 

باالسللتقرار, مللع وجللود بعللض الخطللوط المنحنيلله فللى حركلله م بللس 

الشخصيات والعنا ر النباتيه فى اللوحه مما يعطى احساس بالليوبه 

ملمس خشا واضل  فلى الخطلوط المسلتقيمه االفقيله والمرح. واناا 

والرأسيه فى اسفل اللوحه مملا يجعلهلا مركلز ارتكلاز اللوحله واللذت 

 جميع عنا ر التصميم.تقوم عليها 

ديا يعتمد الفنان على اسلتخدام الللوبيا االبليض واالسلود كللوبيا سلاة

للون مميلز يسلتخدم فلي الموضلة فى التصميم حيث ان اللون االسلود 

بليض الو اما الللون اال. زيا  بشكٍل م  ير ل اتمام حتى يومنا اذاواس

للى عاللون اسك ر شعبية واستخداما  ما قبل المصمميا كملا أبله يلدل 

النقللا , كمللا ابلله اسللتخدم اللللون الللوردت واللو لللون أب للو  يللدل علللى 

ا النعومة والرقة ويرمز للرومابسيه والحلا, وايهلا اسلتخدام االزر

للون ير اللى الهلدو  والحكمله, ملع اسلتخدام الفنلان الالفلات  واللذت يشل

الرمادت الفلات  فلى م بلس الشخصليات والو للون محاايلد ومتلوازن 

كمللا ينللتج عللا مللز  اللللوبيا اسبلليض واسسللود بللدرجات مختلفللة . 

استطا  الفنان ان يعملل عللى تلوازن التصلميم تلوازن متماالل بشلكل 

لوحللله فنجلللد ان مبللد  فلللاذا افترضلللنا ان انللاا خللل  فلللى منتصللف ال

العنا ر الموجود فلى يمليا اللوحله تتلوازن ملع العنا لر الموجلوده 

على يسلار اللوحله حيلث تميلل شخصليه الرجلل اللى اليسلار يوازبهلا 

بعلض الطيللور فللى الجهلله االخللرت. يتحقلل  انللا االيقللا  الغيللر رتيللا 

حيللث تتشللابه جميللع المسللافات التللى بلليا عنا للر العمللل الفنللى ولكللا 

لموجلوده فلى التصلميم شلك  او حجملا او لوبلا ات تختللف الوحلدات ا

 .تنكسر حدف الرتابه فى التصميم كما او موض  فى اللوحه السابقه

 
جورج ب ربييه ت   ةنوان ازي ء  ( احد اة  ل الفن ن10شكل )

 م فى فرنس 1914ة م ب ريسيه 

/https://artsandculture.google.com  

 الت ليل الفنى :

استطا  باربيه ان يهع بصمه مميلزف فلى حركله االرت ديكلو حيلث 

يم علللى عنصللر الشللكل االدمللى والللذت يكخللذ اعتمللد فللى بنللا  التصللم

مركز السيادف فى التصميم فهو النواه التى يبنى حولها المصمم العمل 

الفنلللى بكعتبلللاره العنصلللر االكبلللر حجملللا, ودملللج العنا لللر النباتيللله 

والزخرفيه مع عنصر الشلكل بطريقله ابسليابيه تعطلى ايحلا  باليوبله 

عله باسلتخدام درجلات والحركه. اما المجموعات اللوبيله جلا ت متنو

االحملللر والبرتقلللالى فلللى الفواكللله وورا الشلللجر والللى ملللا االللللوان 

السلللاخنه والللذه اسللللوان تلللرتب  بفصلللل الخريلللف وغلللروم الشلللمس 

وشللروقها, وركللز الفنللان علللى وضللع اللللون االخهللر فللى ارضلليه 

https://artsandculture.google.com/asset/fashion-plate-georges-barbier/VwFAkKyJb_-B1A
https://artsandculture.google.com/asset/fashion-plate-georges-barbier/VwFAkKyJb_-B1A
https://artsandculture.google.com/culturalinstitute/beta/asset/journal-des-dames-et-des-modes-costumes-parisiens-1914-no-179-toilettes-de-taffetas-george-barbier/YgE6T3xWuGgNlw?hl=en


Huda El Hadi et al. 249 

 

International Design Journal, Volume 11, Issue 6, (November 2021) 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

التصميم ليعبر عا البدايات الجديدف ويدل على النملو، كملا يلدل عللي 

خدامه لللون االبليض فلى الشخصليه الرةيسليه اسرض والعطا , واست

ليبرزاا عا باقى عنا ر التصميم االخرت كما ابه يدل على النظافه 

 والنقا .

استطا  الفنان دمج الململس بالشلكل علا طريل  الم ملس الزخرفيله 

ا فى الم بس مملا ي لرت القيمله الجماليله للشلكل فلى التصلميم. وانلا

التصلميم مملا تجعلل التصلميم تبايا واض  فى حجم واللوان عنا لر 

ى الفتللا للنظللر فللن حا ملل   التبللايا بشللده فللى العنا للر الطبيعيلله فلل

للى اخت ف الوان وحجم ال مار. كملا يلعلا الفلراغ انلا دورا ااملا فع

ا سبيل الم لال قلام الفنلان بتقسليم التصلميم اللى جلزةيا جلز  يعبلر عل

لخصلبه السما  الصافيه والجلز  االخلر يعبلر علا اللزر  واالرض ا

ممللا يكسللا التصللميم زيللادف االحسللاس بالطبيعلله والحيويلله , كمللا ان 

حركله الملروه ملع حركلة جللز  الشلجره االبسليابيه تعطلى ايقاعلا فللى 

العمللل الفنللى بصللفه عاملله باتجلله مللا اخللت ف فللى حجللم عنا للر 

 التصميم والتى تكسا العمل الفنى قيمه جماليه راةعه.

كل شاا -:Tirtoff Romain deتااوف:  روعاا ن  ن تير - -2-2

(11( )12) 

م 1892علللام Romain de Tirtoffوللللد الللذا الفنلللان الروسلللي 

والذت أحلا أن يطلل  عللى بفسله  Ertéوالمعروف باالسم المستعار 

Erté  بعللد النطلل  الفربسللي لبحللرف اسولللى مللا اسللمه , كللانErté 

أحللد أبللرز مصللممي اسزيللا  والمسللرح فللي أواةللل القللرن العشللريا 

االت، بملا فلي ذللك اسزيلا  والمجلوارات وفنلون لمجموعة ما المجل

الجرافيلللك واسزيلللا  وتصلللميم المواقلللع لبفللل م والمسلللرح واسوبلللرا 

أك ر شهرف بتصلميماته اسبيقلة  Ertéوالديكور الداخلي. وربما يكون 

لبزيللا  التللي تلللتق  حقبللة ا رت ديكللو التللي ابللد  فيهللا. فكللان أحللد 

لراقصة الفربسية غابي ديليس, بجاحاته المبكرف او تصميم الم بس ل

وال تللزال أفكللاره وفنلله يللؤاران علللى الموضللة فللي القللرن الحللاد  

عللدد ا مللا النللاس مللا خلل ل تصللميمه اسول  Ertéوالعشللريا.  فاجللك 

عنلدما 1912الناج  لبزيا  واو في الخامسة ملا عملره, وفلي علام 

ا باالبتقال إللى بل19كان يبلم ما العمر اريس عاما سم  له والده أخير 

لتحقي  حلمه في أن يصب  رساما لبزيا . وربما يكون ملا اسفهلل 

لبزيللا  الفخمللة والمجموعللات المسللرحية التللي  للممها  Ertéتللذكر 

 Paulوالتي تعكس بوضوح ذوقه للغرابة والرومابسية.  وعمل لدت

Poiret  حصللل  1915. وفللي عللام 1914إلللى عللام  1913مللا عللام

والي مجلللة  Harper's Bazaarعللى أول عقلد كبيلر للله ملع مجللة 

والى تعتبلر ملا أقلدم مجل ت  1867أزيا  أمريكية تكسسا في سنة 

 اسزيا  في الواليات المتحدف.

كللان إرتللي يقهللي إجازتلله فللي جزيللرف موريشلليوس، فللى السللاحل 

الجنللوبي الشللرقي دفريقيللا ، وعنللدما مللرض تللم بقللله إلللى منزللله فللي 

رت ديكلو فلي بلاريس باريس، وتوفي إرتي واو أستاذ في تصميم ا 

ل له عاما ، تارك ا ورا ه إرا ا ال يزا 97م عا عمر ينااز 1990عام 

زيلا  تكاير كبير على الفا والتصميم في العديد ما المجلاالت م لل اس

 والمجوارات وفنون الجرافيك ، اسزيا  والمسرح .

 
عن تص يم  (Symphony in Black)( ت   ةنوان : 11شكل )

 م1959ة م  Ertéالفن ن الروسى 

https://en.wahooart.com  

 الت ليل الفنى :

ربمللا ال يوجلللد فلللرد أك لللر ارتباطلللا بتحيلللا  ا رت ديكلللو فلللي القلللرن 

على الرغم ما أن  Ertéالعشريا أك ر ما الفنان والمصمم الفربسي 

يللة ، إال أبلله اشللتهر موابتلله امتللدت إلللى العديللد مللا المجللاالت ادبداع

بتصلللميماته المسلللرحية واسزيلللا . اعتملللد الفنلللان اسلللتخدام الخطلللوط 

الملمسيه التى تمتاز بالبساطه والقوف فى التعبير مع الخطوط المنحنيه 

بصورف حلزوبيه فى الفرو والخطوط المربه فى الفسلتان مملا تعطلى 

نا لر ابسيابيه وبعومه فى التصميم. واستخدم الفنان مجموعه ما الع

منها االدمي ومنها الحيوابي في التعبير علا الشلكل وذللك ملا خل ل 

توزيللع تلللك العنا للر بمللا يللت ةم مللع الموضللو  المصللور بكعتبللارف 

العنصر الساةد فى التصميم . ولقد اقتصر الفنان على اسلتخدام الللون 

االسلللود اللللذت يلللدل عللللى القلللوف, وللللون البشلللره والللو احلللد درجلللات 

للذت يرملز اللى الهلدو  والملودف , والللون الفهلى البرتقالى الفلات  وا

الذت يعطى تبايا  ري , حيث ادت التكايرات الفهيه الموجوده الى 

رب  الملمس باللون بالشكل بطريقه مباشره و ريحه , كما ان اناا 

فراغ ابيض واض  فى التصميم حيث ت ير المساحة البيها  الفارغة 

اشلكال التصلميم بلدت مترابطله  ابتباه المشااد على الفلور . وبجلد ان

ومتزبله مللا خلل ل تشللكيلها بايقللا  حركلى حللر متنللاغم ومنسللجم ممللا 

جعل العيا تتجول فى جميع ابحلا  التصلميم, ويكلون للفنلان المصلمم 

الحريللة الكاملللة فللى تنللاول مفرداتلله المتكللررف دون قوالللا تنظيميللة 

 معينة.

 
 (ightQueen of the N)( ت   ةنوان : علكب الليل12شكل )

 م1985ة م  Ertéعن تص يم الفن ن الروسى 

-de-Romain-https://www.artbrokerage.com/Erte

120828-1985-Night-the-of-Tirtoff/Queen   

 الت ليل الفنى :

الراةعة أحاسيسه وخياالتله ملا خل ل  Ertéت تنقل إبداعا 

اس الشكل البشر . فقام انا باستخدام عنصر النقطه والتلى تعتبلر اسل

ات عملللل فنلللى بشلللكل ابسللليابى فلللى تلللا  الملللرأه والتلللا  النجملللى 

ه للشخصيات ال ابويه فى الخلفيه مما يجعلهلا تعطلى احسلاس بالنعومل

ا ان تتللوز  وذلللك حسللا اسللتخدامها وتوزيعهللا فللى التصللميم فلليمك

توزيع عشلواةى او توزيلع متلدر  او منلتظم كملا الو فلى الذا العملل 

خل  الفنى وذلك الالرا  التصلميم, كملا قلام الفنلان باسلتخدام عنصلر ال

كال واو الفكرف الرةيسيه التى تعتمد على تقسيم مساحة او فصل االش

, والخطلللوط فلللى الطبيعللله توضللل  ع قللله اللللداخل بالخلللار  وتؤكلللد 

دم الكل والجز  ومدت ارتبلاط كلل منهملا بلاالخر. فاسلتخالتفاعل بيا 

ه الفنان الخطوط المستقيمه وربطهلا معلا مكوبلا شلكل دواةلر عنكبوتيل

 مكررف بشكل اك ر ابتظاميه مما يعطى احساس بالنعومه والرقى.

وقد استخدم الفنان درجات االزرا الفات  والهادت واو لون ذكلورت 

  ايهللا واللو اللللون السللاةد فللى معبللرا عللا الهللدو  والحكملله والللذكا

التصميم , واستخدم ايها اللون اال فر الذابى فى النجوم واو للون 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://en.wahooart.com/
https://www.artbrokerage.com/Erte-Romain-de-Tirtoff/Queen-of-the-Night-1985-120828
https://www.artbrokerage.com/Erte-Romain-de-Tirtoff/Queen-of-the-Night-1985-120828
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دافو باعتبارف للون الشلمس والتلى تعبلر علا التفلافل والفلرح ويجلا 

سللتقر, واسللتخدم ايهللا  اسللتخدامه بحللرٍ  عنللد التصللميم سبلله غيللر م 

الللللون الفهلللى فلللى التاجلللات والكلملللات والحلللروف المدوبللله اعللللى 

التصميم وذلك لتلفا ابتباه المشلااد باعتبلاره للون زكلى محايلد قلوت 

وقلللام الفنلللان باسلللتخدام ارضلللليه قاتمللله ليبلللرز االشلللكال وااللللللوان 

وايهاراا بشكل ملفلا لنظلر المشلااد. يتحقل  انلا التلوازن المتماالل 

والو أبسل  أبللوا  التلوازن البصلر ، وفيللة تلوز  عنا لر التصللميم 

ر االفتراضلللي اللللذ  تهلللعه العللليا , بالتسلللاو  عللللى جلللاببي المحلللو

فالعنا ر التي على يميا التصميم تتكرر م لهلا عللى يسلار التصلميم 

 تماما  وبالتالي يصب  الميزان البصر  متعادل. 

 -ل لول اإلبتك ريه للدارسه :ا -3

وفيمللا يلللى تقللدم الباح لله الحلللول االبتكاريلله لمجموعلله مللا 

والفلللا  Art Nouveauالتصللميمات المسللتلهمه ملللا الفللا الجديللد 

دملج عنا لر كلل ملا المدرسلتيا معلا فلى  الم Art Decoالزخرفى 

 بعض بماذ  ما التصميمات المبتكلره وعملل التلكايرات الحدي له بعلد

 تنفيذاا يدويا واخيرا التوييف االفتراضى المقترح للمعل .

 Artاوال: التص ي  ت ال  تكر  عن ةن صر الفن الجديد 

Nouveau اضى ال قترحوالتوظيق االفتر 

 (1الفكر  التص ي يه رعم )

 

 
               ( التصميم اس لي        15شكل )

  -الت ليل الفني للتص يم األصلي :

 لللل بباتيلله ملالعنا رالجمع بيا التصميمية على كلللره الفتعتمللد اللذه ا

 الزاور المتنااره على شكل داةلرت حلول الوحلده الزخرفيله الرةيسله

 الب ى وشعراا المتدلى على شكل وحدات زخرفيلهالمتم له فى وجه ا

لمساحة   فللي التنوومنحنيللات تهللفى للتصللميم الجمللال والبهجلله وا

لنباتيلله العنا ر ابيا التنللو  لتصميم على ا التشكيلي لهذ  البنام ايقوو

 ت الوحدات الزخرفيله والحركلهبيا جماليامز  يبتكر متكويا لعمل 

ا ه والعنا للر النباتيلله معللا ممللاالبسلليابيه الموجللوده فللى شللعر المللرا

يعطلللى احسلللاس بالحيويللله , أملللا ملللا جهللله المجموعللله اللوبيللله فقلللد 

أسللتخدما الباح لله مجموعلله مللا اسلللوان واللي درجللات البنفسللجي 

ودرجللات االخهللر ودرجللات التركللواز الفللات  والبنللى الغللام  كمللا 

 (. 15يوض  ذلك شكل )

 
  -االت ليل الفني للتجربه :

ات المختلفه على التصلميم المبتكلر المسلتوحى ملا بعد اجرا  التااير 

الفا الجديلد بجلد ان انلاا بعلض التغيلرات م لل المربعلات المجسلمه 

الموجلللوده فلللى الخلفيللله حيلللث اضلللفى للتصلللميم احسلللاس بالتجسللليم 

للوحلللدات الزخرفيللله الرةيسللليه , واسلللتخدما الباح للله ايهلللا بعلللض 

ب ى الحلدا  الف تر والتى تظهر على الوحدات الزخرفيه فى شعراال

احسللاس بالتجللابس والرقللى حيللث ادت اللذف التللاايرات الللى تغيللر فللى 

بعللض اسلللوان ممللا سللاعد علللي تغميلل  امللاكا وتفتللي  امللاكا اخللر  

ويهور درجات لوبيله مختلفله ادت اللى حلدو  تراكلا وتلداخل فلي 

اسلوان عا التصميم اس لي بتج عنها إخت ف فلى بعلض اللدرجات 

 لي مما زاد ما القيم الجماليله للتصلميم كملا اللوبيه عا التصميم اس

( التوييلللف االفتراضلللى 17( ويوضللل  شلللكل )16يوضللل  شلللكل )

 المقترح للحل االبتكارت .     

 
 إجرا  التكايرات ( التصميم المعل  بعد 16شكل )

      
 ( التوييف االفتراضى المقترح17شكل )

 (2الفكر  التص ي ه رعم )

   ألصلي :االت ليل الفني للتص يم ا

تعتملللد الللذه الفكلللره التصلللميميه عللللى الجملللع بللليا العنا لللر النباتيللله 

 Artوالشخصيه الرةيسيه  المسلتوحاه ملا الفلا الجديلد االرت بوفلو 

Nouveau  تصلللللميم ل  اجاأرمختلفة في ت بمساحاحيلللللث وزعلللللا

ملللع التنلللو  فلللي أشلللكال الوحلللدات ملللع فيما بينها ور تتجالتلللت مس و

وقلد تلم تنظلليم ه مللا زخلارف الفلا الجديللد الخطلوط المنحنيله المقتبسل

س دحساالتشكيلية مما عمل على تحقي   لللللللر العناتللللللللك ايع زتوو

أملللا المجموعللله اللوبيللله فقلللد لمساحة,   فلللي التنواضفي ان وأباالتز

أسللتخدما الباح لله مجموعلله مللا اسلللوان واللي درجللات االخهللر 

ودرجللات البنفسللجى ودرجللات اسزرا ودرجللات البنللى كمللا يوضلل  

 (. 18شكل )

 
 ( التصميم اس لي18شكل )     

 الت ليل الفني للتجربه :

بعلللد إجلللرا  التلللاايرات المختلفللله عللللى التصلللميم المبتكلللر بواسلللطه 

الم مس والف تر الموجوده فلى بلرامج الحاسلا االللى الحدي له تبليا 
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تغيرفى بعض اسلوان مما سلاعد عللي تعميل  بعلض االللوان وتفتلي  

ض التهشلليرات ويهللور م مللس مختلفلله اللوان اخللرت مللع وجللود بعلل

داخل المساحات اللوبيه االخرت والخلفيه م ل التى توجد عللى الللون 

االخهللر والبنللى ممللا تعطللي أحسللاس بالبعللد ال الللث للعنا للر كمللا 

( التوييلللف االفتراضلللى 20( ويوضللل  شلللكل )19يوضللل  شلللكل )

 للحل االبتكارت . المقترح

 
 التأثيرات    ( التصميم المعلق بعد إجراء 19شكل )

       
 ( التوظيف االفتراضى المقترح20شكل )

 Art Decoث ني : التص ي  ت ال  تكر  عن ةن صر الفن الزخرفى 

 والتوظيق االفتراضى ال قترح

 (3الفكر  التص ي يه رعم )

   الت ليل الفني للتص يم األصلي :
 يلهاستخدما الباح ه فى اذا التصميم مجموعه ملا المتغيلرات الجمال

بدسلللللليه للفللللللا لهالعنا رل اشكاالمتم لة  في بدسلللللليه الهللعنا للللللرا

 الزخرفللى االرت ديكللو وبلليا الوحللدات الزخرفيلله والعنا للر النباتيلله

ى الهندسيه التابعه لهذا الفا ايها, وعملل بسل  او بملوز  اندسلى فل

بحيلللث يعلللد اسلللاس التصلللميم الللم تنسلللي   lay outبدايللله االملللر 

شلكل مبتكلر وململوس حيلث تلم تنظليم العنا رالزخرفيه والهندسيه ب

 معللا لتعبللر عللا جماليللات فللا االرتلتشكيلية  للر العناتلللك ايع زتوو

ديكللو, وكابللا المجموعلله اللوبيلله اللي درجللات البرتقللالي ودرجللات 

االخهر ودرجات البنفسجي الفات  ودرجات اسزرا ودرجات البني 

 (.21لينتج لنا اذا التصميم المبتكركما يوض  شكل )

 
 ( التصميم اس لي          21شكل )

بعد إجرا  التلاايرات المختلفله عللي التصلميم حلد  تغيلر طفيلف فلي 

 شكل التصميم وحد  تغير اكبر فى االلوان الخا ه به عا التصلميم

الرةيسللي حيللث تغيللر اللللون البنللى خلللف الم ل للات تمامللا حيللث يظهللر 

  ير بسليباللون البيج مع تهشير بسي  بالون البنى وايهلا يوجلد تهشل

على الم ل ات فى وضع افقى على اللون االزرا وايها وجود بعض 

الم مللس علللى اللللون البرتقللالى والبنفسللجى دحللدا  شللكل جمللالي 

( التوييلللف 23( ويوضللل  شلللكل )22مختللللف كملللا يوضللل  شلللكل )

 .     للحل االبتكارت االفتراضى المقترح

   
 ( التصميم المعلق بعد إجراء التأثيرات22شكل )   

 -الت ليل الفني للتجربه :

 
 .( التوييف االفتراضى المقترح23شكل )

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


252 Combining Organic and Geometrical Aspects of (Art Nouveau) and (Art Deco) in Textile Printing Wall Hanging 

Contemporary Designs 

 

Citation: Huda El Hadi et al. (2021), Combining Organic and Geometrical Aspects of Art Nouveau and Art Deco 
in Textile Printing Wall Hanging Contemporary Designs, International Design Journal, Vol. 11 No. 6, 
(November 2021) pp 243-255   

 

 (4الفكر  التص ي ه رعم )

   الت ليل الفني للتص يم األصلي :

رف الهندسلليه مللع العنا للر خامللا دمللج الللزلتصميم سللتوحى اللذا اي

خلارف النباتيه التى تميل للهندسليه والتلى توجلد داخلل اللداةرتيا والز

ت \الهندسللى المسللتوحاه مللا الفللا الزخرفللى االر النباتيلله ذات الشللكل

حيللث تهللفى لتشكيلية  للر العناتلللك ايع زتوديكللو وقللد تللم تنظلليم و

لتنلللو  التصميم على ا التشكيلي لهذ  البنام ايقوولمساحة   فلللي التنوا

ت بيا جمالياملللللز  يبتكلللللر متكلللللويا لعمل الهندسللللليه لعنا ر ابيا 

أملا  نا لر النباتيله معلا ,اسشكال الهندسيه والوحلدات الزخرفيله والع

المجموعلله اللوبيلله فقللد أسللتخدما الباح لله مجموعلله مللا اسلللوان مللع 

بعض التهشيرات والتسي  ل لوان واي درجات البنفسجى ودرجلات 

لبنلي االزرا الفات  ودرجه اال فر الفلات  والتطعليم البسلي  بلاللون ا

 (.24الغام  كما يوض  شكل )

 
             األصلي( التصميم 24شكل )   

 االت ليل الفني للتجربه :

بعللد إجللرا  التللاايرات المختلفلله علللى التصللميم المبتكللر مللا زخللارف 

 االرت ديكو ادت الى تعمي  بعض اسللوان وتفتلي  اسخلر  مملا بلتج

عنلله إخللت ف فللى بعللض الللدرجات اللوبيلله عللا التصللميم اس لللي 

بعهلها ويعطي شكل جمالي مختلف حيث تظهر االلوان متداخله مع 

الللبعض مهللاف عليهللا تللاايرات وم مللس متنوعلله تهللفى للتصللميم 

( ويوضلل  25الرقللى والبسللاطه فللى ذات الوقللا كمللا يوضلل  شللكل )

 ( التوييف االفتراضى المقترح للحل االبتكارت . 26شكل )

 
 إجراء التأثيرات ( التصميم المعلق بعد 25شكل )  

 

 
 ( التوييف االفتراضى المقترح.26شكل )

                                                             

ث لث : التص ي  ت ال  تكر  ةن طريق عزج كل عن ةن صر الفن 

والتوظيق  Art Decoوالفن الزخرفى  Art Nouveauالجديد 

 االفتراضى ال قترح

 (  5الفكر  التص ي يه رعم )

   الت ليل الفني للتص يم األصلي :

لتصلميم فلي بناةله عللي عنصلريا اساسلييا املا اسشلكال أعتمد اذا ا

 الهندسيه والخطوط المسلتقيمه المسلتوحاه ملا الفلا الزخرفلى االرت

والخطلوط المنحنيله المسلتوحاه ملا الفلا الجديلد  Art  Decoديكلو 

والتلى تظهلر فلى العنا لر المسلتلهمه  Art Nouveauاالرت بوفو 

  لتعطي أحساس باديقا ما الزخارف النباتيه وتداخل الخطوط معها

الحركللي فللي التصللميم, والشخصلليه الرةيسلليه المسللتوحاه مللا الفللا 

الجديد ايها فى مركلز اللوحله والى املراه تتلزيا بتلا  ملا الزالور 

الطبيعيه حيث ان اذه الزخارف تعطى تناغمات خا له عنلد دمجهلا 

ملللع بعهلللها اللللبعض وإسلللتنباط زخلللارف وتكوينلللات جديلللده تتميلللز 

دما الباح لله مجموعلله مللا اسلللوان اللي درجللات باد للاله وأسللتخ

اسخهللر ودرجللات البنفسللجى ودرجللات التركللواز الفللات  ودرجللات 

 (. 13الرمادت واسسود كما يوض  شكل )

 
 ( التصميم األصلي   13شكل )
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                                     ( التصميم المعلق بعد إجراء التأثيرات             14شكل )

 الت ليل الفني للتجربه :

 
 ( التوظيف االفتراضى المقترح15شكل )

بعلللد إجلللرا  التلللاايرات المختلفللله عللللى التصلللميم المبتكلللر بواسلللطه 

يا الم مس والف تر الموجوده فلى بلرامج الحاسلا االللى الحدي له تبل

تغيرفى بعض اسلوان مملا سلاعد عللي تعميل  الللون االزرا وتفتلي  

وجود بعلض التلاايرات عليهلا وإخلت ف بعلض اللدرجات اسسود مع 

ل اللوبيه ويهور م مس مختلفه داخل المساحات اللوبيه االخرت م ل

التى توجد على الللون البنفسلجى الحلدا  التجسليم كملا يوضل  شلكل 

( التوييلللف االفتراضلللى المقتلللرح للحلللل 15( ويوضللل  شلللكل )14)

 االبتكارت .

 ( 6الفكر  التص ي ه رعم )

   ل الفني للتص يم األصلي :الت لي

يعتمد اذا التصميم فى بناةه عللى عنا لر مسلتوحاه ملا الفلا الجديلد 

االرت بوفللو والموجللود فللى شللكل الزخللارف النباتيلله المنحنيلله ذات 

, Art Nouveauااليقللا  الحركللى الزخرفللى المميللز للل رت بوفللو 

ت والزخارف الهندسيه ذات الخطوط المستقيمه الموجوده فلى الم ل لا

المتداخله ملع بعهلها اللبعض والتلى تعطلى احسلاس بالحلدف والعمل  

حيللث تللراب  اللذه  Art Decoالمميلزف للفللا الزخرفللى االرت ديكللو 

الوحدات الزخرفيه الهندسيه مع الوحدات النباتيه والخطوط المنحنيله 

الحللدا  احسللاس بالطبيعلله  والراحلله واال للاله  فللى التصللميم, وقللد 

مللا االلللوان واللى درجللات البرتقللالى اسللتخدما الباح لله مجموعلله 

ودرجلللات االخهلللر ودرجلللات البنفسلللجى الفلللات  ودرجلللات االزرا 

والبنى الغام  ودرجات الر ا ى الفات  والغام  ايها كما يوض  

 .(16شكل )

 
 ( التصميم األصلي      16شكل )

 الت ليل الفني للتجربه :

ا مد ملا الفللبعلد إجلرا  التللاايرات المختلفله علللى الذا التصلميم المسللت

الجديللد والفللا الزخرفللى بواسللطه الم مللس والف تللر الموجللوده فللى 

برامج الحاسا االلى الحدي له حيلث حلد  تغيلر فلى جميلع اللدرجات 

اللوبيه مما يعطى احساس بان االشكال مجسلمه كملا الو موضل  فلى 

اللللون البنللى مللع بعللض الم مللس والتهشلليرات الموجللوده فللى وضللع 

 تهشلليرات العشللواةيه الموجللوده علللى اللللونافقللى داخللل الم ل للات وال

( 17الر ا للى ممللا يعطللى احسللاس بللالتنو  كمللا يوضلل  شللكل )

 ( التوييف االفتراضى المقترح للحل االبتكارت.18ويوض  شكل )

 
 إجرا  التكايرات ( التصميم المعل  بعد 17شكل )
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 ( التوييف االفتراضى المقترح.18شكل )

   Resultsالنتائج 
لللي عد التطللور التكنولللوجى فللي مجللال الفللا التشللكيلي لقللد سللاع -1

تطوير الفكر البشلر  وعللي زيلاده خيلال المصلمم المبلد  فلي إبشلا  

 وإبتكارالتصميمات المختلفه والمتنوعه .

ه مجموعله ملا الحللول التشلكيليه المبتكلرف لكلل مللا قلدما الباح ل -2

 Art Decoوالفلا الزخرفلى  Art Nouveauعنا ر الفلا الجديلد 

 ا قدما الحلول التشكيليه لدمج كل ما عنا راما . كم

لباح له إللي إسلتخدام اسسلاليا التكنولوجيلا الحدي له كما تو لا ا -3

فلي معالجله اسشللكال والوحلدات وكلذلك فللي إبتكلار تصلميمات تللوفر 

الوقلللا والجهلللد وتعطلللي فر للله أوسلللع لدراسللله الحللللول المختلفللله 

 للتصميم .

ت الحاسلا االللى عللى الفلا الجديلد م االستفادف ما بعض تطبيقات -4

 والفا الزخرفى كمدخل تصميمي البتكار المعل  النسجى الطباعي.

لى الفا الجديد والفا الزخرفى البتكار مجموعه ما عتم التطبي   -5

ه االعملللال الفنيللله التلللى تحقللل  القللليم التشلللكيله و الجماليللله المبتكلللر

 والمعا ره .

التصميمات وعدداا اانليا ملا  قاما الباح ه بتبتكار مجموعه ما -6

 Artالتصلميمات المسلتلهمه ملا زخلارف الفلا الجديلد االرت بوفلو 

Nouveau  واتنلليا مللا التصللميمات المسللتلهمه مللا زخللارف الفللا

واتنيا ما التصميمات المستلهمه  Art Decoالزخرفى االرت ديكو 

ما دمج كل ما الفا الجديلد والفلا الزخرفلى معلا وتنفيلذاا كمعلقلات 

 يه طباعيه معا ره واقتراح التوييف االفتراضى لها.بسج

   Recommendations التوصيات
والفلللا  Art Nouveauساتملللام بلللالفا الجديلللد االرت بوفلللو ا -1

كمللدخل الاللرا  االعمللال الفنيلله  Art Decoالزخرفللى االرت ديكللو 

 .المتنوعه 

 ى بلداياتأاار الفلا التطبيقلى منلذ بهايلة القلرن التاسلع عشلر وحتل -2

 القرن العشريا .

للحصلول   ساتملام بلدور الحاسلا ا للي وبرامجله المتخصصلها -3

 علي بتاةج متنوعه ومستحداه ومبتكره .
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