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واستخدام المواد الجدیدة كالحدید والزجاج في  ،زیادة غیر مسبوقة في التكنولوجیا شھد النصف األخیر من القرن التاسع عشر
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 وھو سد الفجوة بین القیمة الجمالیة والتكنولوجیا الجدیدة.،وھو ما حاول مصممى الفن الحدیث القیام بھ ،فى تلك الحقبة الجمالیة

الذین  ،البارزین ) ، ومن مصممي الفن الحدیثBarbara W. 2015 (11)وراء الفن. ( حیث كانت التكنولوجیا مختفیة،
) Victor Horta )1861- 1947المصمم البلجیكي فیكتور ھورتا  ،بالعمارة كمادة جدیدة ،دمجوا تصمیمات الحدید الزخرفى

 Hotelھو فندق الشرابة  ،عمالھ یحمل فكر ومبادئ الفن الحدیثأوھو أحد مؤسسي الفن الحدیث، وكان أول عمل رئیسي من ، 
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Problemن عدیدة إلى أن معظم المصممین المبتدئین یمیلون إلى تطبیق مبادئ الفن الحدیث نھ على الرغم من مرور سنیى أف
تلقائیًا، ومن ھنا كانت الحاجھ إلى فھم األسس التصمیمیة واإلنشائیة التى قامت علیھا أعمال الحدید الزخرفى فى عمارة الفن 
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 Introductionمقدمھ  -1
ا اتجاًھا واحدًا ، ولكن عددً  Art Nouveauلیس الفن الحدیث 

 اھات الموضوعیة التي تم إنشاؤھا في بلدان مختلفةمن االتج
عاما  20ومجموعات متنوعة من األسالیب تقریبًا على مدى 

من  1893نتاج الفن الحدیث في عام ا)، وظھر 1910- 1890(
 كارقبل اثنین من المصممین المعماریین فیكتور ھورتا وبول ھان

Paul Hankar لثقافة بروكسل. وقد أثر الفن الحدیث في ا في
ل والقیم الجمالیة في جمیع أنحاء أوروبا وأمریكا، وبقیة دو

 العالم، ولذا كان للفن الحدیث العدید من األسماء. 
با ، وفى أورو'new art' ففى فرنسا ُعِرَف باسم "الفن الجدید 

، وفى   ”.Modern Style“وأمریكا باسم "مودرن ستایل".
ت وكانت مخرجاتھ ذا، )Jugendstil )1 یومیشتیل باسم ألمانیا

أشكال متمیزة، وخاصة أعمال الحدید الزخرفى مع المواد 
 األخرى، كالزجاج الملون فى تصمیم القباب المضیئة لألفنیة
 داخل المنشآت المعماریة، كما ھو الحال في تصمیمات وتجارب
فیكتور ھورتا في بروكسل، الذى استغل خصائص الحدید 

ة ،وأیًضا في تشكیل دعامات المطاوع، إلنشاء شبكات فراغی
، قویة خفیفة الوزن، لفتح النوافذ والفراغات ذات المنحنیات

وكذلك عمل تصمیمات من الحدید الزخرفى، مستلھمھ من 
الطبیعة، ومن الحركات الجسدیة لجسم اإلنسان، كما استخدم 

الزخرفى فى األسوار والبوابات الحدید  ھیكتور جویمارت
  ودرابزینات الساللم. 

في وة، وكان ذلك بمثابة نقلة جدیدة في العدید من المدن األوروبی
 ، كان قبل ذلك الحدید الزھر مستخدم 19وقت سابق من القرن 

ر سوافي القصور الباروكیة ومراكز المدینة وأبواب الحدائق واأل
والشرفات، وبدأ استخدام زخرفة الحدید المطاوع على نطاق 

سبب سھولة وبساطة تشكیلھ، واسع فى أعمال الفن الحدیث، ب
دیدة ة جوقلة تكلفتھ مقارنة بالمواد األخرى، ولذلك استُخدم كطریق

للتعبیر التصمیمى، وكنمط جدید لدحض نماذج مجتمع القرن 
یة ثقافطلبًا للحریة االجتماعیة واالقتصادیة والفلسفیة وال 19ال

  )2فى ذلك الوقت. (
ھو مزیج من  ومن أقوال لوكوربوزییھ أن "الفن الحدیث:

العواطف والجھد الشدید"، كما یُقال عنھ أنھ الشجاعة والجرأة 
سعي مصمم الفن الحدیث لتحقیق إلى حد الثورة الحقیقیة، حیث 

 التوازن بین األھداف المختلفة للتصمیم واالبداع الفنى، ویمكن
أن یُنظر إلیھا في إطار السعة لتحقیق التوافق بین الشكل 

من  للشكل األمثل الذى یعود بالنفع على كًال والوظیفة، للوصول 
التكوین المعمارى والمستخدم والبیئة، وكان استخدام الحدید 

تصمیمات  الزخرفى فى منشأت الفن الحدیث كخطوة نحو إنشاء
فعالة نابعة عن عملیة عقالنیة تفاعلیة للتصمیم ، بما یحقق تكامل 

للوصول  رى،الوحدات الزخرفیة الحدیدیة مع التكوین المعما
طرق جدیدة  ومع توفیر)، 3للمعاییر المحددة للتصمیم الجید (

لتوظیف الحدید الزخرفى، والتي بدورھا تلھم المصمم لضمان 
جید، كأحد األھداف الرئیسیة للفن الحدیث  الوصول إلى تصمیم

  )4( .وھو مخاطبة العواطف واألحاسیس
   -لدراسة النظریة التحلیلیة:ا -2

 ن الحدیثلتصمیمیة فى الفالرؤیة ا -2.1
ر الخط كتعبیوستخدم الفن الحدیث األسالیب الحرفیة للفنون، ا

ى إل عن الطاقة الزخرفیة، واإلیقاع والحركة والنمو، وكان ینظر
ط بأنھ یقوم على المنطق الریاضي، وما زاده جماًال الخ الخط

د المنحنى مع بعض التعقیدات، وقد ساعدت التكنولوجیا والموا
وتطبیق  یدة مصممى الفن الحدیث فى ابداع تصمیماتھم ،الجد

 أفكارھم. 
تمیز الفن الحدیث بالتعبیر العضوي كرغبة قویة لرفض وقد 

 . على حد سواء19فقدم النقیض ألشكال فن القرن ال الماضي،
 في مضمونھا وشكلھا، كما سعى الفن الحدیث للراحة المكانیة

طف تلھام، ومخاطبة العواواختار ھذا الفن الطبیعة كمصدر لالس
واألحاسیس، معتمدة على الخطوط المرنة من منطلق التوجد 

 ) ، وكانت وال تزال ھناك فجوة5خطوط مستقیمة في الطبیعة.(
 جودبین جودة األعمال المقدمة للطبقات العلیا والدنیا، وفى و

 محاوالت للتصمیم لجمیع طبقات المجتمع لتغییر حیاتھم، بعض
، یة الجدیدة إلى إنشاء منازل للطبقات الوسطىھدفت البرجواز

المصممین لم یرغب أن یكون لجمیع  على الرغم من أن بعض
ل جاھتأفراد المجتمع (الطبقات العلیا والدنیا)، وفى أثناء ذلك 

المصمم جویمارت السلم االجتماعي فى باریس، وصمم جمیع 
 لىة (عالمبانى بنفس الحجم، وكانت ھذه محاوالتھ لخلق المساوا

 ة الدنیا).مكلفة للغایة بالنسبة للطبق الرغم من أنھا كانت وال تزال
)6(  
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  لعالقة بین العناصر المعماریة والتكنولوجیا :ا -2.2
في  كانت ھناك العدید من التطورات الجدیدة 19فى نھایة القرن 

 ون،المجال العلمي، والتي أبدعت ُطرق وأسالیب جدیدة لفھم الك
وعلم النبات، وعلم األعصاب، وعلم النفس،  كنظریة الخلیة،

ونظریة التطور، والفحص المجھري، والعلوم البیولوجیة، 
وأثرت ھذه التطورات إلى حد كبیر على الفن الحدیث، حیث 

 الحدید بدأت التكنولوجیات الجدیدة تساعد في إنتاج تصمیمات
، وخرجت الزخارف من الزخرفى المملوءة باإلحساس والحركة

 لمصمم، لالثنائى إلى الثالثى األبعاد، كما في فندق الشرابة بعدال
تقال وقد ساعدت التكنولجیا الجدیدة على ان)، 7( فیكتور ھورتا.

، )8(الفن الحدیث بسرعة في جمیع أنحاء أوروبا ودول العالم. 
ساعد كل ذلك على دمج العلم بالفن والعمارة عبر التقنیات 

ء حیاة، وخاصة مع اكتشاف علم األالمختلفة لتولید أفكار تصمیمی
المصممین، ومع استمرار تطور  الذى أثر بدوره على رؤیة

جة مفاھیم الفن الحدیث حتى العصر الرقمي" نوفو الرقمى " نتی
 التطور التكنولوجى تم التوصل أیًضا ألشكال جدیدة، وھو ما

 اتحیث حدثت تغییر )th20حدث فى مطلع القرن العشرین (
لمیة، استجاب لھا المصممون، وأبدعت طرق تكنولوجیة وع

جدیدة للتصمیم، واستُخدمت تقنیات جدیدة لتحدیث التصمیم، 
  )9(باإلبتعاد عن األنماط التاریخیة. 

یدة لجدكما استُخدم الحدید فى حل المشاكل الھیكلیة المعماریة ا
على نطاق واسع، فالحدید المطاوع استُخدم كطریقة لتحسین 

 ، مما19یة، خالل النصف األخیر من القرن المنتجات الحدید
دة تفاساعد على إمكانیة استخدامھ فى الزخرفة المعماریة، واالس

ب من قوتھ الھیكلیة الكبیرة، ومقاومتھ للحریق، وبذلك اكتس
الحدید المطاوع شعبیتھ ، وجاءت محاولة أخرى بارزة في 

، إیجاد لغة معماریة جدیدة، لھا شكل جمالى وإنشائى مختلف
وتوزیعات متناسبة، ذو تدرج فى الظل والخطوط العریضة، 

 نظربشكل متناسق یتفق مع طبیعة بناء المواد، ومن ثم أصبح یُ 
 )10(إلى ھذه المواد بأنھا تجسید للفن واإلبداع التصمیمى. 

   فیكتور ھورتا:ى أعمال  فاألصالة  -3.2
 Victor Hortaولد المصمم المعماري البلجیكي فیكتور ھورتا 

، وكان یحب الموسیقى منذ طفولتھ، ) في جنت1861-1947(
ُعجب بدینامیكیة ونمو غادر ھورتا لباریس، 1878وفي عام   وأ

حق باریس ومبانیھا واستخدام الحدید والزجاج، وبعد عودتھ الت
 أنھى، و1884فیكتور ھورتا بأكادیمیة الفنون الجمیلة ، في عام 

ور فیكت المصمم ألفونس وفتحدراستھ في األكادیمیة، وتعاون مع 
  )11(ھورتا مكتب التصمیم المعماري. 

یعتبر ھورتا رائد الفن الحدیث، وھو أول من أدخل الفنون 
ُكلف الزخرفیة الحدیثة فى العمارة، صمم العدید من البیوت، و

وفي عام ھورتا بتصمیم العدید من المباني الھامة في بروكسل، 
   of Belgiumملك بلجیكا،منحھ الملك ألبرت األول،  1932

Albert I ،لقب البارون، لخدماتھ في مجال الھندسة المعماریة ،
فلسفتھ   Brussel عرضت منشآت فیكتور ھورتا، في بروكسل

التى تعتمد على استخدام التكنولوجیا الجدیدة، وجعلت أعمالھ 
تستحق المحافظة، وھى "عالمات مھمة في تاریخ العمارة 

الیونسكو العالمیة  ة"، ولذا ُوضعت على قائمةوالتراث األوروبی
)UNESCO WORLD أربعة من المبانى التى صممھا (

، واعتبرت ھذه المباني أعمال 2000في بروكسل فى عام  ھورتا
رائدة ذات أھمیة كبیرة فى الفن الحدیث، ھذه المنازل لفیكتور 
ھورتا تقلید للبیوت البرجوازیة والقصور خاصة في القرن 

وفیھا جمع بین الوظائف السكنیة والتمثیلیة، وبذلك تمتعت  ،19ال
، والتى ال تزال موجودة فى )12(بدرجة عالیة من األصالة 

، المبانى المعماریة ، ومنتجات الحدید الزخرفى التى صممھا 
   -وھذه األربعة مبانى ھى:

  م1893-1894الشرابة أو بیت الشرابة.  فندقاألول: 
sel HouseHotel Tassel or Tas   

حصل فیكتور ھورتا على تكلیف من األستاذ إمیل الشرابة 
Emile Tassel  في بروكسل  )1، لبناء بیت الشرابة (شكل ،

. بوضع خطتھ المبتكرة فى استخدام ،1893عام  ھبدأ البناء فی
المواد الجدیدة، ویعتبر أول مبنى للفن الحدیث، وھو یتكون من 

 لحدیدتلفة یربطھا ھیكل من اثالثة طوابق وثالثة أجزاء مخ
والزجاج، ویحتوي على ساللم تربط الطوابق الثالثة، ویشتمل 
المنزل، على أعمدة رقیقة مصنوعة من الحدید، ودقیقة التفاصیل 
على ھیئة خطوط مستوحاه من الزخارف النباتیة (أعمدة 
األشجار)، وقد قال ھورتا أن ھذا المبنى توظیف لطرق جدیدة 

  من الحجر، ویُعد تصمیم واجھة المبنى، بالتقویسللبناء، بدًال 
اعتمادًا على تجاربھ السابقة في الجمع بین الحدید والزجاج 
لزیادة مساحة الفتحات، في بساطة األشكال الحدیثة مع عدم 

الرؤیة وجود إشارات واضحة إلى الماضى واستبدال ذلك ب
ھا، وتوجد الشاملة للزخرفة، ووضوح المواد بدًال من إخفاء ھیكل

فى بیت الشرابة مجموعة متنوعة من العناصر، التي تعبر عن 
أول مبنى فى الفن الحدیث، وتشمل ھذه العناصر تصمیم منظور 
بدیل على األنماط التاریخیة، والفنون والحرف الیدویة، والمواد 

  )13( الحدیثة من الحدید والزجاج.
قبل في وضع ھورتا تصمیمات أصلیة ومبتكرة لم تستخدم من 

 بروكسل، وقد تعرض للھیكل االنشائى وطبیعة مفھوم الزخرفة.
بق حیث األعمدة وإطارات األبواب والنوافذ الحدیدیة في الطوا

ر الثاني والثالث، مع قطاعات خفیفة من الحدید الزھر، وابتك
 فضاء مفتوح، یسمح بدخول الضوء الطبیعى داخل المبنى، وملء

ستخدام الدرابزین واألسوار بأشعة الشمس وساعد فى ذلك ا
ھا والشرفات من الحدید الزخرفى، باإلضافة إلى ذلك أكد ألوان

مع  قة،الموحدة والنغمات الطبیعیة المستلھمة من النباتات المتسل
ح، فاتظالل دافئة كاألصفر والبرتقالي واألحمر الخفیف والبني ال

 یحصابولذا فإن فندق الشرابة ُمضاء دائًما، كما صمم ھورت الم
مع درابزین السلم في شكل من الزھور متوافقة الحدیدیة 
   )15( البیضاء.

  

  
 تصمیم فیكتور ھورتا Hotel Tassel or Tassel House رابة واجھة وتفاصیل فندق أو بیت الش) 1شكل (

  الثانى: متحف فیكتور ھورتا. 
Victor )9011-Horta's museum (1898  

ھذا لیس متحف بالمعنى التقلیدي للكلمة، ولكن المبنى نفسھ 

) وبناه 2وھو المنزل الذي عاش فیة فیكتور ھورتا (شكل  ،المتحف
جزأین متجاورین منزل واستودیو، لنفسھ، والمتحف عبارة عن 
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المنزل، وأشكال جدیدة مستوحاه من الطبیعة، ویظھر متحف 
ھورتا قدرتھ على االبتكارات العظیمة، وقد صمم الغرف حول 

مما كان  القاعة المركزیة، واإلضاءة من السقف الزجاجي طبیعیة،

، في  19ھ األثر الكبیرعلي البیوت التقلیدیة أواخر القرن الل
  ) 16وبلجیكا. ( بروكسل

  

  
ور ھورتا (منزل ھورتا السابق واالستودیو الخاص بھ في بروكسل).) واجھة وتفاصیل متحف فیكت2شكل (

 

  الثالث: بیت فان ایتفیلد 
1897)-Van Eetvelde (1895  

ادمون فان ایتفیلد، الرجل المسؤول عن  كلف، 1895في عام 
تا لیوبولد الثاني ، فیكتور ھور الملك إدارة الكونغو فى عھد

یكون معد الستقبال أن  ھبتصمیم بیتھ الخاص الذى من شأن
، صمم ھورتا )17( .الضیوف المھمین من جمیع أنحاء العالم

ھیكل البیت من ثالثة مبانى تعمل ككل مع اختالف الشكل 
) ویقع أھم جزء من الھیكل في 3والوظیفة. الرئیسیة (شكل 

 وكان اثنان من الساللم األساسیة مضاءة فىالمبنى األوسط، 
مة فوق غرفة الحدیقة ومدعومثمنة قبة المبنى، من خالل فتحات 

 بثمانى أعمدة واثنین وثالثین ضلعًا، وعلى الرغم من خفتھا
 یكلبصریًا، إال أنھ شكل السطح كان معقدًا بعض الشيء، ولھا ھ

یشبھ القبعة، مع توفر قدر كبیر من أشعة الشمس تضئ داخل 
نى المنزل مع النوافذ كما اھتم بتصمیم تفاصیل كل عناصر المب

 جاجألبواب والنوافذ المعدنیة، واستخدم الحدید والخشب والزكا
 فى الواجھة، وحرص على تكامل جمیع ھذه العناصر مع التكوین

  العام للمبنى. 

  
ر لفیكتو Van Eetvelde) واجھة وفناء بیت فان ایتفیلد 3شكل (

  ھورتا
 Hôtel Solvay  1895  الرابع: بیت أو فندق سولفاي

بنى فیكتور ھورتا بیت لنجل قائد الصناعة إرنست سولفاي، وفى 

ھذا البیت، تعامل ھورتا مع كل التفاصیل الصغیرة الداخلیة 
من األھمیة، باستخدام نفس السمات، وتم  والخارجیة بنفس القدر

تصمیم كل شيء لیكون لھ وظیفة استخدامیة وجمالیة، سواء في 
الواجھة أو الداخل، ویتمیز ھذا البیت أو الفندق بالقاعات، 

الضوء الطبیعي، والزجاج والمداخل والجدران الكبیرة، ودخول 
الملون، الذي "كان انعكاسا للرؤیة العصریة المستقبلیة فى ذلك 

  ). 4الوقت شكل (
تور االستلھام من الطبیعة فى أعمال ھیكتوظیف  -4.2

  جویمارت
عد المصمم المعماري الفرنسي، ھیكتور جویمارت أحد مؤسس ی

ر ، فى لیون، وحض 1867عام الفن الحدیث، ولد جویمارت 
-1882المدرسة الوطنیة العلیا للفنون الزخرفیة في باریس 

إلى أن أصبح أستاذ مساعد في  1891، وتدرج حتى عام 1885
الھندسة الوصفیة، والظل، والرسومات في مدرسة الفنون 
ًا في العام التالي في عام  الزخرفیة في باریس، وعین أستاذ

وبقي  1894، وكان اسمھ أیًضا أستاذ المنظور في عام  1892
 المتمیزةتصمیمیة الاألعمال من ، )18( .1900فیھا حتى عام 

    Metropolitain( بولیتان مداخل مترولھیكتور جویمارت 
  Castel Bérangerوقلعة برینج ( ،)5شكل ( )1899-1904

 Hotels Mezzaraوفندق میزار ( )6) شكل (1898 -1894
خل المترو )، وقد صمم جویمارت جمیع مدا7)، شكل (1911

بأسوب الفن الحدیث، مستوحاه من الخطوط المنحنیة، من خالل 
مزارع الكروم والزھور، وكلھا مصنوعة من الحدید الزھر مع 
شكل مروحة السقف الزجاجي، ھذا المزیج من التصمیم 
والھندسة المعماریة وخصائصھا الطبیعیة ما جعلھ متمیًزا فى 

فوق عمود مستوحاه من  الفن الحدیث، وأیًضا صمم زھرة ورقیة
  الطبیعة، من زھرة "الخرشوف". 

  

 
   ویمارتھیكتور جل  Metropolitain"  مداخل مترو بولیتانبعض ) 5شكل (
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تأثرت أعمال جویمارت، بفلسفة الفیلسوف ھنري برجسون 
)Henri Bergson حول التطور (وخاصة فیما یتعلق (

بنظریات اینشتاین في النسبیة)، ویظھر ذلك فى أسلوبھ في 
استخدام العالقات المتبادلة بین األجزاء، بین الجزء والكل، 

"قانون واستخدام المواد المختلفة،.كما كتب برجسون، 
الطبیعة"، ومن أقوالھ انظر كیف أن كل شجرة، وكل شجیرة، 
تختلف عن جیرانھا، الیوجد فرع یشبھ آخر، ال یوجد اثنان 
من الزھور على حد سواء، وعلق الناقد المعاصر، ھنري 

، قائال أن ھدف جویمارت كان في Henri Frantz فرانتز 
حصل على تطور المظھر والجرأه فى التعبیر بالخط، وأنھ ی

 كل التصمیمات من استخدام "الخط" أومجموعات من
الطبیعة كتاب  ) ،1902الخطوط ، وقال ھیكتور جویمارت (

كبیر یمكننا من خاللھ رسم اإللھام، ویجب علینا أن نبحث عن 
المبادئ التي، یمكن تعریفھا وتطبیقھا من قبل العقل البشري، 

الطبیعة ال یجب وفقا الحتیاجات اإلنسان، وقال جویمارت أن 
وتكییفھا  النسخ مباشرة منھا، ولكنھا تستخدم كمصدر لإللھام

مع المشاكل مثل ثبات الھیكل والشكل والجمالیات، وقد وضع 
جویمارت اإلطار المعدني وسیاج للھیكل المعدنى إلعطاء 
شعوًرا بالعضویة، واستخدم األلوان الطبیعیة للھیكل، الذي 

یتان ھو شكل حدیث جدًا من جعل الناس تدرك أن متروبول
وسائل النقل، وأن المترو ھو وسیلة جدیدة للذھاب، مما یجذب 
الركاب ویساعدھم على التغلب من أي مخاوف لدیھم عن 

  )20(.الذھاب تحت األرض

  

 
 ھیكتور جویمارتل  Castel Béranger برینجقلعة ) واجھة وتفاصیل 6شكل (

 
 لھیكتور جویمارت Hotels Mezzaraتصمیمات الحدید الزخرفى فندق میزار نماذج من ) 7شكل (

  
ومع ارتفاع تكلفة إنتاج التصمیمات الزخرفیة، بعد الحرب 

، لم یعد اتجاه الفن الحدیث في متناول الجمیع،  العالمیة األولى
من ھذه النقطة سار ھورتا وجویمارت تدریجیًا إلى تبسیط 

ث استندت التصمیمات على الزخارف الھندسیة، أسلوبھم، حی
الزخرفة  بدأ الحنین للرجوع إلى 21ومع مطلع القرن الـ 

 نوفو الرقمي" الطبیعیة باستخدام التكنولوجیا الجدیدة الرقمیة "
digital Nouveau .  

  النتائج ومناقشتھا  -3
  من خالل الدراسة النظریة وتحلیلھا، رأى الباحث أن:

مؤسسى الفن الحدیث على الدمج بین الحدید أوًال: اعتمد 
الزخرفى والمنشآت المعماریة، مما زادھا جماًال تصمیمیًا 

   -حیث:
سد الفن الحدیث الفجوة بین القیمة الجمالیة والتكنولوجیا  . 1

 وراء الفن.  حیث كانت التكنولوجیا مختفیة الجدیدة
فى زخرفة وانشاء مبانى الفن  استُخدم الحدید المطاوع . 2

دیث وُسمح للمصمم بفتح الحوائط المصمتة لدخول الح
  الضوء.

اعتمد الفن الحدیث على محاكاة الطبیعة باإلستفادة من  . 3
التقدم التكنولوجي والمواد الجدیدة، بتصمیم األشكال 

  االنحنائیھ التى أضافت قیمة جمالیة جدیدة. 
احتضن الفن الحدیث التكنولوجیا واھتم بالتفاصیل مما  . 4

 جعلھا مكلفة 
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ألول مرة تصمیمات الحدید الزخرفى  قدم الفن الحدیث . 5
 مستلھمة من األشكال العضویة فى المبانى السكنیة.

، النواحي الجمالیة علىركز مصمم الفن الحدیث  . 6
 أفكار لتولید نھج بدیل لتقدیم والكفاءة، واالستقرار

أدت إلى دمج الحدید الزخرفى مع  تصمیمیة متكاملة
  صمیم المباني. التكوین المعمارى في ت

ي أشكال الحدید الزخرفي الت الفن الحدیثتتخلل مبانى  . 7
تستخدم فى الدرابزین أو الحاجز بتصمیمات غیر 

  .مسبوقة من قبل
عناصر الطراز بعض تتضمن أعمال الحدید الزخرفى  . 8

  القوطي. 
استُخدم الحدید الزخرفى في الواجھات وخاصة فى  . 9

  البوابات والنوافذ والشرفات. 
مت الخطوط المنحنیة التى تعكس اللدونة في استُخد . 10

المالمح العامة للحدید الزخرفى وتظھر بأشكال 
 حلزونیة. 

فن أثر بعض المعماریین على الفنون والعمارة فى ال ثانیًا:
  الحدیث حیث: 

a .  اتجھ ھورتا، إلى استخدام الحدید الزخرفى كوسیلة
  لإلبداع التصمیمى في تصمیم منزل الشرابة. 

b . للفن الحدیث، وینظر إلى  ھورتا مرادفا أصبح اسم
  أسلوبھ كإصدار المثالیة للحركة. .

ھورتا، تقوم على لجمیع مباني  الرئیسیة الواجھة . 2
 االستفادة من خصائص الحدید وابداع مساحات مفتوحة. 

ینتقل فكر مصمم الحدید الزخرفى، عبر الفترات  . 3
واالتجاھات الفنیة والفكریة بین النمط الھندسى 

بیعى، ویمكن أن یتزامنا باختالف األماكن مثل والط
 ماحدث مع الفن الحدیث ، ففى أوربا اعتمد على النمط

 ة. الطبیعى، وفى أمریكا على الخطوط الھندسیة المستقیم
ینتج تصمیم الحدید الزخرفي عند ھورتا من تكامل  . 4

وحداتھ مع التكوین المعمارى والتقنیة والبرامج 
 قعات ھذه الفترة. التصمیمیة التى تلبى تو

یتضح مدى تأثیر الفن الحدیث فى إحداث تغییرات فى لذا 
 الجوانب االنشائیة والجمالیة لتصمیمات الحدید الزخرفى،
 لفیكتور ھورتا، وجویمارت ویمكن تقسیم، تلك األعمال إلى

   -ثالثة فئات رئیسیة:
 : تستخدمnon structural shapes أ. األشكال غیر الھیكلیة

  ة والفواصل ووحدات اإلضاءة. للزخرف
، یكثر استخدامھا في ب. عناصر تشكیل الھیكل الثانوى

 یكلالواجھة الرئیسیة، ولھا وظیفة زخرفیة، وعندما یكون الھ
، غیر فعال في بعض التكوینات المعماریة، على سبیل المثال

 ال،بعض وحدات الحدید ال تقوم تماًما بدورھا في تحمل األحم
یم حظة أن االعتبارات الجمالیة مرتبطة بتصممع إمكانیة مال

  الخیارات التصمیمیة.  
الحاملة للمنشأ، كالكمرات  ج. عناصر الھیكل االنشائى
  البناء المركب. واألعمدة  الحدیدیة وھى تحمل

ھورتا لتحقیق مفاھیم الفن الحدیث، فى الواقع  سعى . 5
، ونتج عن ذلك تصمیمات  1893العملي منذ عام 

دید الزخرفى مرتبطة بالتكوین المعمارى لعناصر الح
  المبتكر. 

فیكتور ھورتا األساس التوظیفى ألعمال الحدید وضع  . 6
الزخرفى العضوى فى العمارة، الذي كان في ذلك 
الوقت، مرتبط فقط باالستعمال الصناعي، فعكست 
أعمال ھورتا الطابع االبتكاري لممارسة تصمیم 

رابة الذى بني في وتوظیف الحدید الزخرفى في فندق الش
  (بروكسل). 1893عام 

قامت تصمیمات ھورتا على استخدام الحدید الزخرفى  . 7
  بطریقة واضحة وفعالة كمكمل للتكوین المعمارى. 

استفاد المھندس المعماري من متانة الحدید المطاوع  . 8
لدخول ضوء لتحریر المساحة لتوسیع الفراع الداخلى، 

  . النھار للمباني
قوة ومتانة الحدید الزخرفى والتي من ھورتا استقاد  . 9

ال ألشكمع التأكید على ا یعتبرھا كبدیل للمواد التقلیدیة،
  . غیر النظامیة والخطوط المنحنیة

نجح ھورتا في وضع الخیارات التصمیمیھ عن طریق  . 10
تحسین أھمیة ھذه المفاھیم التصمیمیة والوظیفیة 

  واالنشائیة، لوحدات الحدید الزخرفیة. 
ا فى فندق الشرابة "أعمدة األشجار" استخدم ھورت . 11

الھیكلیة المصنعة من الحدید الزخرفى في محیطیھا، 
ر وھذه ھى نفس التكنولوجیا التي استخدمھا میس فان دی

 روه في جناح برشلونة.  
من  یظھر فندق سولفاي، اختیار ھورتا األكثر رادیكالیة، . 12

د كما تم التأكیخالل توسیع نافذة القوس فى الواجھة، 
على ذلك استخدام الحدید في الواجھة بشكل واضح، 

ي الزخرفى، وتوظیف البناء الذ والدور الھیكلي للحدید
  وأكثر أھمیة. أصبح أكثر زخرفة 

یؤكد ھورتا على وجود ھیاكل الحدید المصنوعة من  . 13
   ناء.الحدید الزھر أو المطاوع للمنشآت لتدعیم جدران الب

للفن  نھج مبتكروضع  ساھمت فلسفة فیكتور ھورتا في . 14
الحدیث تحكمھ وظیفة المبنى والمواد الجدیدة في 

   .التصمیم
استخدم ھورتا مواد بناء جدیدة، ذات قیم جمالیة،  . 15

 كالحدید والزجاج والعناصر الھیكلیة الوظیفیة
 والزخرفیة. 

.تتمیز أعمال ھورتا، بالخطوط الزخرفیة المتموجة،  . 16
ال نوعھا بأشك بالدقة والعقالنیة والحساسیة الفریدة فى

یمن التى تھ خطیة نسبیًا، والجمع بین مختلف مواد البناء
  على تصمیمات ھورتا.

أعمال الحدید الزخرفى لیست مضافة على الفن الحدیث  . 17
المظھر واستكمال كعنصًرا أساسى، لیس فقط إلثراء 

الصورة من األعمال المعماریة، بل أیًضا عنصر من 
 عناصر تصمیم المبنى. 

  

 ) التشابھ واإلختالف بین أسلوب الفن الحدیث والنوفو الرقمي1جدول (
  Art Nouveau) الفن الحدیث (  )Digital Nouveauالنوفو الرقمي (  وجھ المقارنة
  1910 -1890تقریبا    من نھایة القرن العشرین ومستمًرا   المدة الزمنیھ

  التتابع الفكرى
   یستلھم األفكار من الفن الحدیث

ثة ھ على أنھ المرحلة األولى من الحدایُْنَظْر إلی
  الرقمیة. 

  األصالة: االبتعاد عن األنماط الماضیة 
 ى ذلكة فیُْنَظْر إلیھ على أنھ المرحلة األولى من الحداث

  الوقت. 

نیات باالبتعاد عن األنماط السابقة، تبني التق تتمیز   ة. امتدادا للفن الحدیث ویقوم على التقنیات الرقمی  األسلوب
   الحدیثة.

الدافع الرئیسي وراء 
  التغیر

السعي لتحقیق الحداثة في التصمیم والتقنیة 
  واالقتصاد والبیئة المادیة. 

السعي لتحقیق الحداثة في التصمیم والتقنیة 
  واالقتصادیة والبیئة المادیة . 
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تصمیمات زخرفیة تظھر الخطوط المتدفقة   المخرجات
  والمنحنیة، واألشكال الطبیعیة.  

تصمیمات زخرفیة. تتدفق منھا الخطوط المنحنیة، 
  واألشكال الطبیعیة، والتفاصیل الدقیقة.

  السمات المشتركة

االتصال  یركز بشكل رئیسي على جمالیات -
  الزخرفیة واإلیقاعیة  بین الحقبتین. 

 للطبیعة في العمارة التي ھي ابداع صورة جدیدة -
  واضحة في كل العصور. 

بتكار أسلوب حیاة عصریة یسعي نوفو الرقمي ال -
  جدیدة. 

احتضان مصممي النوفو الرقمى التكنولوجیا  -
  التى ساعدت على اإلھتمام بالتفاصیل. 

االتصال  تركز بشكل رئیسي على جمالیات -
  الزخرفى. 

  للطبیعة في العمارة.  ابداع صورة جدیدة -
سعي الفن الحدیث البتكار أسلوب حیاة عصریة  -

  جدیدة. 
الحدیث للتكنولوجیا، التى  احتضان مصممي الفن -

  ساعدت على اإلھتمام بالتفاصیل. 

یطبق نوفو الرقمي التكنولوجیا الجدیدة الرقمیة   مصدر اإللھام
   والتبادلیة

  یطبق الفن الحدیث التكنولوجیا والمواد الجدیدة. 

مازال المفھوم الخاص بالنوفو الرقمي یسعى نحو   ربط التصمیم بالواقع
   جدیدة. طرق ابداع

 الفن الحدیث لیس فقط مفھوم ولكن وسیلة للحیاة في
  كل المنتجات المعماریة والتطبیقیة. 

ولذا یعبر عن  ھو مزیج من المشاعر والجھد الشدید  یسعى لمحاكاة الواقع بالرموز والمشاعر.   الجانب الحسى
  الذاتیة. 

  
ًا:  ى الفن الحدیث والفكر التصمیم بین تفعیل التكاملثالث

 . المنتجات الحدیدیة الزخرفیةلمصمم 
من خالل الدراسة السابقة فإن أسس ومبادئ الفن 

على  الذى یعتمدالحدیث تتضمن نھج مبسط لتعلیم التصمیم 
المستوحاه من النباتات،  organic الزخارف العضویة

تقسم مراحل  وإعطاء الشعور بالدینامیكیة الحركیة، ویمكن
 )8تالیة متكاملة شكل (خمسة مراحل مت إلى النھج المقترح

ً  إلى تتدرج من البسیط  االرتباط درجة على المعقد، اعتمادا
   -:وھى بینھا،

  

  
 .الفن الحدیث والفكر التصمیمى لمصمم المنتجات الحدیدیة بین تفعیل التكاملمنھجى لمخطط ) 8شكل (
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