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 مقدمة:
"مصطمح الفف الجديد مسمى فرنسى لحركة فنية تعنى االسموب الحديث      

, حيث ظير ىذا لمستحدثة عمى المدارس االكاديميةلمميارات واالبداعات ا
االسموب كرد فعؿ ثائر عمى التقميدية الكالسيكية لمسعى وراء تغيير االنتاج 

 (04_ص3الفنى الذى كاف سائد فى ذلؾ الوقت.")
"  كما اطمقت تسمية الفف الجديد فى تاريخ الفف عمى ذلؾ االسموب الفنى     

, وذلؾ خالؿ العقد انتشار واسع فى جميع انحاء اورباالزخرفى الذى انتشر 
االخير مف القرف التاسع عشر وامتدادًا الى العقد  االوؿ مف  القرف العشريف." 

 (52_ص 6)
لحركات الفنية اليامة التى اىتمت يعد الفف الجديد )االرت نوفو( مف ا     

بايجاد صياغات جديدة فى تشكيؿ العناصر الزخرفية "فقد شغؿ فنانى  الفف 
الجديد بقضية التراث وفكرة التجديد االمر الذى دعى الى اف تاخذ الطبيعة 

 داخؿ اعماليـ دورًا ىامًافى اسراء دعائـ حركتيـ .
بيف اشكاؿ الطبيعو بفصائميا ومف ثـ "استطاع فناف ىذة الحركة المزج    

المتعددة والحافمة بعناصرىا وخصائصيا والوانيا ونظـ ترتيب مفرداتيا, ليفعميا 
(, 9_ص3مع العناصر والمفردات التى استميميا مف الحضارات السابقو")

وذلؾ بيدؼ "خمؽ اسموب جديد بالتفاعؿ مع التاريخ االكاديمى لمنصؼ الثانى 
 مف تقميد اساليب الماضى التى تميزت بيا اعماؿ  مف القرف التاسع عشر بدال
 (50_ص1الفنانيف فى اوربا انذاؾ.")

وبذلؾ فقد قدـ الفف الجديد اسموبًا عالميًا مميزًامف خالؿ خطوطو      
االنسيابية والزخرفية المممؤة بالحيوية والميونة والتموجات والتى تعكس رؤية 
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باحثة اف حركة الخطوط والزخارؼ الفناف لمظاىر الطبيعة,ومف ىنا ترى ال
والمنحنيات يمكف اف تتمثؿ فى مجاؿ اشغاؿ المعادف فى االسالؾ المعدنية 
التى تاتى باطوليا و سمكيا المختمؼ والمتنوع الى جانب االزىار واجزائيا 
والثمار واغمفة البذور والنباتات وىيئاتيا والكائنات الحيوانية البحرية التى يمكف 

ضا فى مجاؿ اشغاؿ المعادف فى المسطحات المعدنية باطوليا اف تتمثؿ اي
وأقطارىا المختمؼ والمتنوع والتى ليا القابميو باف تاخذ مالمس مختمفة  والتى 
يمكف اف نستمد تمؾ المالمس مف فف )االرت نوفو( بما يزخر بو مف مالمس 

 متنوعو ومختمفة.
 مشكمة البحث:

 :لىلتاتتحدد مشكمة البحث فى التساؤؿ ا
ما مدى االستفادة مف زخارؼ االرت نوفو فى بناء مشغولة معدنية معاصرة 

 تتسـ بالثراء الفنى والتقنى؟
 فرض البحث:

توجد عالقو ايجابيو بيف االفاده مف القيـ الجماليةلزخارؼ االرت نوفو وبناء 
 مشغولو معدنيو معاصره .

 :هدف البحث
زخارؼ الفف الجديد )االرت الوصوؿ الى صياغات فنية جديدة  مستميمة مف 

 نوفو( لتثرى المجاؿ التعميمى بمجاؿ اشغاؿ المعادف بقسـ التربيو الفنيو. 
 :اهمية البحث

تنمية قدرة الطالب البصرية فى الكشؼ عف القيـ الجمالية لزخارؼ )االرت 
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 نوفو( وكيفية توظيفيا لبناء مشغولة معدنية معاصرة.
 مصطمحات البحث:

 (:Art Nouveaاالرت نوفو) -
"ىو مصطمح بمجيكى _ فرنسى لحركة فنية ظيرت فى الفترة مابيف       

( كرد فعؿ ثائر عمى الفف التقميدى الكالسيكى, فحممت 1954:1884)
فمسفتيـ معانى مف التحرر عمى شكؿ رموز تعود الى فنوف قديمة ذات قيـ 

ءت التسمية تشكيمية فتحت لمفناف االوربى طريقا لالبداع واالسمتياـ,وقد جا
نسبة الى معرض التصميمات الذى افتتحة صمويؿ بنج بقاعة عرض اطمؽ 

 (811_ص7عمييا اسـ الفف الجديد".)
 حدود البحث:

 تقتصر اجراءات البحث عمى مايمى : 
 تقتصر الدراسة عمى ما يجرية الباحث مف أعماؿ فنية. .1

 : منهجية البحث
نيج التجربى وذلؾ  مف خالؿ تتبع الدراسة المنيج الوصفى التحميمى والم   

 اطاريف:
 أواًل: دراسة وصفية تحميمية لزخارف االرت نوفو من حيث:

 الخصائص الفكرية والتشكيمية لمفف الجديد. _
 المؤثرات التى اثرت فى الفف الجديد._
 دراسة لنماذج مف أعماؿ بعض رواد الفف الجديد فى مجاؿ الحمى المعدنية._
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جمالية لفن اآلرت نوفو في عمل مشغوالت ثانيًا:استثمار القيم ال
 معدنية معاصرة .

 اوأًل: دراسة وصفية تحميمية لزخارف االرت نوفو من حيث
 _  الخصائص الفكرية والتشكيمية لمفن الجديد:

  استخالص الجوىر فى الشكؿ الطبيعى ,وصياغتو بصورة مخالفة لخصائصو
 لقيـ الروحانية .العضوية والتشريحية فى الطبيعة مع التاكيد عمى ا

 . التجريد والتحوير مع التبسيط فى سيبؿ الوصوؿ الى المعنى الجوىر 
  التعبير مف خالؿ خياؿ الفناف المبدع فيتحوؿ الشكؿ او العنصر الفنى مف

 شكمو المعتاد فى الطبيعة الى شكؿ مبتكر فى العمؿ الفنى, حيث يمر
كيمية والتعبيرية فى الفف بصياغات تشكيمية خاصة بالمبدع تتفؽ مع القيـ التش

 وصوال الى الشكؿ التجريدى الخالص.
 (:Art Nouveauالمؤثرات التى اثرت فى الفن الجديد ) -

ولكى نتفيـ فكر ىذا االتجاه المسمى بالفف الجديد وجب عمينا معرفة      
المؤثرات التى اثرت فيو لنكتشؼ فمسفتو والقوى التى ارتكز عمييا حتى تشكمت 

 وظيرلنا فى ذلؾ االطارالفنى الجميؿ فنرى انو تاثر بػما يمى:قوانينو 
 (:Art Nouveauالطبيعة وتاثيرها عمى الفن الجديد ) اوال:

لقد دوف الفناف مف قديـ الزماف مدى ارتباطو بعناصر الطبيعة 
وبمظاىر البيئة مف حولو عمى جدراف الجباؿ و جدراف الكيوؼ  والمعابد 

الطبيعة لو ميد المثيرات التى تعمـ منيا معنى وعمى األحجار حيث مثمت 
 اإلبداع والتعبير عف موىبة صنيعو اهلل وحدة.
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فعالقة اإلنساف بالبيئة ومحاكاتيا والتعمـ منيا ساعدت عمى خمؽ إبداع فى 
الفنوف الجميمة  وىذا ما نجح فى تحقيقو فنانى الفف الجديد مف خالؿ فكر 

ضمف اسس نشاتيا الى الطبيعة والرجوع وفمسمقة تمؾ المدرسة التى دعت مف 
الييا ولكنيا وضعت لتمؾ العوده حدودىا التى تميزت بيا اعماؿ فنانييا حيث 

 استخمصوا اجمؿ واغرب واميز عناصر الطبيعة .
" أى انيـ لـ ينظروا الى الطبيعة بالمنظور العادى التقميدى بؿ سعوا الى     

معاف شديد دراسة العناصر الغريبة فى البيئة الطب يعية مف حوليـ بتأنى وا 
فاستخرجوا مواطف الجماؿ مف الطبيعة فممئت تصميماتيـ باالشكاؿ الغريبة 
والخيالية كجذور النباتات ,ريش الطيور ,قشور االسماؾ,الزىور الغريبة 

 (.135,133_ص5والتوائات اغصاف النباتات")
 Artبعض فنون التراث وتأثيرها عمى الفن الجديد ) ثانيا:

Nouveau:) 
لقد تعددت مصادر الفف الجديد واشتممت عمى الفنوف القديمة والفنوف       

 الشرقيو والفنوف الغربية وفيما يمى بعض ىذه الفنوف:
 الفن المصرى القديم: -1

 زخارؼ فنانى الفف الجديد مف الرسوـ المصرية القديمة حيث توجو نحو استميـ
القديـ مثؿ زىرة الموتس التى تعد مف سطوح المشغوالت المعدنية لمفف المصرى 
, لتى كانت ترمز الى الجماؿ والرقةأىـ الوحدات فى الزخرفة المصرية القديمة ا

وقد شاع استخداميا فى المشغوالت المعدنية لحركة الفف الجديد فظيرت فى 
 ,تشكيؿ المعدنىمشغوالت الحمى بصور ابتكارية وفؽ صياغات متنوعة مف ال
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مف ابتكار ىيئات جديدة ليا فى عالقات تصميمية وتشكيمية ىذا كما تمكنوا 
 (.1مختمفة كما بالشكؿ التالى )

حيث استخدـ الفناف المصرى القديـ العديد مف االشكاؿ والتكوينات الزخرفية  
التى سجميا عمى جدراف المعابد والمقابر وكميا مف وحى البيئة المحيطة بو  

فقد استخدـ بكثرة الزخارؼ 
ىرة الموتس وذة عف ز المأخ

, والمبالب, واوراؽ وعناقيد العنب
(, 1وزىرة البشنيف كما بشكؿ)

واستخداـ أيضا فييا الخطوط 
بأنواعيا المستقيـ منيا والمنحنى 

 البنائى والزخرفى.
 

 _الفن القبطى :2
يمثؿ الفف القبطى أحد روافد الفنوف 

لحركة الفف  المتعددة المميمة
بداعاتو الجديد  ليس بعناصرة و  ا 

فقط بؿ أيضًا أثر بمعتقداتو التى 
شاركت بشكؿ ايجابى فى بناء 
أسس الفف الجديد, حيث تظير 
مالمح فمسفة الفف القبطى فى 
االعماؿ الفنية لمفف الجديد كما فى 

 ( و الػػػػػػتػػػػػػى اثػػػػػرت         5شكؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػالى)

 (.18(,)ـ1شكؿ)
 

 (.10(,)ـ5شكؿ)
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, الذيف استطاعو أف يجعموا عض فنانى الفف الجديدعمى فمسفة ب بشكؿ كبير
 لحقائؽ الواقع مف حوليـ حافزًا ساىـ فى ثورتيـ عمى مبدأ التقميدية فى الفف.

"فغمب عمى وحداتيـ الفنية صفة التحوير والتبسيط الزخرفى لعناصرىيـ النباتية 
ميب والحيوانية والتى كثيرا ما تداخمت معا لعمؿ تكوينات تشكيمية مع الص

حيثابتكروا لػػػػػػػػػػػػيػػاأشكاؿ وصور ‘بييئاتو المختمفة باعتباره رمز لمدينالمسيحى 
 (60,63_ص3مختمفة أظيرت تنوع فى تفاصيميا الداخمية . ")

ومع ماتحممو العناصر الفنية فى الفف القبطى عمى اختالفيا كصورة مف   
جديدة , لذا فقد  التى ميدت الطريؽ لظيور فمسفات والتقديسصور التبجيؿ 

شكمت خصائص الفف المسيحى مدخال لفناف فف الفف الجديد  حيث أمكف 
االستفادة مف تمؾ المداخؿ فى اكساب أعمالو الفنية نمط زخرفى وصؿ إلى 

 مستوى مف الجماؿ ذو طابع خاص .
 _ الفنون االسالمية:3

تمتاز الزخارؼ االسالمية بالمدمج 
اؿ بيف االشكاؿ اليندسية واالشك

النباتية دمجًا تندرج  فيو األشكاؿ 
مف جية فى إطار ىندسى كما 

( وينطمؽ بيا الخياؿ مف 3بالشكؿ)
جية أخرى الى غير المحدود ,ومف 

كاؿ مبتكرة مثؿ ىنا تكونت أش
, أشكاؿ المضمعات النجمية

(.12(,)ـ3شكؿ) واشكػػػػػػػاؿ التوشيػػػػػػح  التوريؽ,  
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تسود ظاىرة أخرى اختصت بيا  وفى ىذه االشكاؿ جميعا )االربيسؾ( الػػػػػػعربى
الزخارؼ االسالمية وىى كراىية الفراغ وامتالء المسطحات بالزخارؼ, ولقد 
ابدع وطور الفناف اإلسالمى  فى صياغة مفرداتو التشكيمية واساليبو الفنية وفقا 

 .يؽ فى قدرة اهلل الخالؽ فى الكوفلعقيدة دينية قائما عمى التفكير مبتغاىا التدق
كاف لمفف اإلسالمى أثره الفعاؿ فى بمورة أفكار بعض فنانى ومف ىنا  

, تمؾ جوانب ىامة مف أسس حركتيـ الفنيةالفف الجديد مما ساعد فى وضع 
المنطمقات التى اتخذىا الفف الجديد  لترسيخ  فكره الفنى مف خالؿ التأمؿ فى 

كف أجمؿ وأغرب العناصر التى يم عناصر الطبيعة والكوف مف حوليـ الختيار
أف تثرى الحس الفنى عمى سطوح مشغوالتيـ الفنية تشكيميا, ولعؿ تناوؿ الفناف 
االسالمى لعناصر الطبيعة بالتجريد والتحوير واستخداميـ زخارؼ نباتية 
بييئات ظاىرىا التجريد وباطنيا االستمياـ مف الطبيعة ما أثار حفيظة فنانى 

يـ وزخارفيـ عف البيئات حركة الفف الجديد الذيف استمدوا عناصر تصميمات
 الطبيعية المختمفة.

 الصين(: -_ بعض فنون شرق اسيا )اليابان4
توجو االرت نوفو الى الفف اليابانى فى بداية القرف العشريف حيث تأثر       

فنانيو بالمطبوعات اليابانية والصينيو وبزخارفيا والوانيا وتكويناتيا حيث يميؿ 
والى السطوح الزخرفية ولذلؾ وجد فف االرت نوفو  الفف اليابانى الى الالتماثؿ

مبتغاه فيو, وقد دخؿ الفف الجديد الياباف عف طريؽ بعض الفنانيف والمعماريف 
القادميف مف اوروبا وعف طريؽ مطبوعات الخشب وفى المعرض العالمى الذى 

 ـ .1944أقيـ فى باريس عاـ 
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القرف التاسع عشر بصورة حيث قد انتشرت الفنوف الصينية واليابانية فى    
قوية عمى نطاؽ واسع مما أثر عمى الفناف العربى فاستوحى منيا أشكااًل ثـ 

كاف لو أثر عمى وضع ىذه األشكاؿ فى قالب فكرى, فامتزجت فى إطار جديد 
فاصبحت فنوف الشرؽ مبعث إلياـ الكثير مف الفنانيف  ,المشاىد والمتذوؽ

 تطوير الفنوف وخاصة فف االرت نوفو.وعاماًل ىامًا لو دوره الكبير فى 
 الفنون الغربية  -2
 فن الروكوكو(:–فن الباروك  -) الفن القوطى  

" كاف لمفف القوطى أثره الواضح عمى بعض االعماؿ الفنية المعدنية لفف    
حيث اتصؼ الفف القوطى بالمثالية والطبيعية لميمو نحو تقميد  ,نوفو االرت

ة باإلغريؽ والروماف أثناء عصر النيضة فظيرت األساليب الفنية الخاص
الخطوط المتعرجة والمنحنية 
واالشكاؿ القريبة مف الطبيعة 
فى االعماؿ الفنية المعدنية 
فى االرت نوفو مستوحاه مف 
روح الفف القوطى.كما بالشكؿ 

 (77_ص3(")0)
 
 
 
 
 

(13( )ـ0شكؿ )  
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كة كما تاثر ايضا فف االرت نوفو بفف الباروؾ حيث انو فف "مناىض لحر  
االصالح الدينى وىو التعبير الوجدانى عف الكاثولوكية فيو فف وثيؽ الصمة 
بالظروؼ الدينية واالجتماعية والسياسية حتى انسحب بعد ذلؾ لخدمة االىداؼ 
الدنيوية تعزيزا لسمطة المموؾ واالمراء وكانت جدراف الكنائس المناىضة لحركة 

تعزز الغزارة الزخرفية واجياتيا االصالح الدينى تتموج وكأنيا ستائر مسرحية 
مف خالؿ الحركة فى الخطوط بجميع أشكاليا فتضاعؼ نبض االيقاع وفى 
جوؼ قبابيا حمقت المالئكة وأنطمؽ الحجر الصمب فى تماثيؿ غاية فى الرقة 
والجماؿ الخطى ومجاؿ التصاوير حيث ينفسح المجاؿ اماـ تاثيرات المنظور 

 (02,06_ص1الجريئة .")
وتميزت تصميمات الفف الجديد المستوحاه مف فف الباروؾ بمرونة أكثر       

إنسيابية فى الزخارؼ والفروع واالوراؽ النباتية الباروكية الغزيرة المتشابة ايضا 
لزخارؼ االربيسؾ العربية 
حيث امتاز فف الباروؾ 
بالخطوط بجميع أشكاليا 
والتى تعبر فى نفس 
الوقت عف القوة والوقار 

 ( .                              2شكؿ)كما بال
 
 

"اما عف فف الروكوكو فيو اتجاه فنى شاع فى أوروبا فى الفتره مف       
ـ وىو فف يتميز بزخارؼ ذات الخطوط المولبية المحاكية 1784ـ,1734

(.17(,)ـ2شكؿ)  



                        
 

 
                   

511 
 

 

 
 مشغوالت عمل في منها واالستف ادة( نوفو اآلرت) الجديد للفن الجمالية القيم

 معاصرة معدنية

 

 

 

ألشكاؿ القواقع أو االشكاؿ الموجيو بالكيوؼ والمغارات خاصة فى إنجاز 
زلية الداخمية وىو فف استقر فية االفراط فى الشغؼ االثاث والزخرفة المن

 (06_ص1باألناقة اسموبا وموضوعا.")
ويمثؿ اسموب )الروكوكو( ثورة كاممة عمى التقميدية الكالسيكية  , وقد      

تضمف أسموب الروكوكو ثراء وفير مف الزخارؼ اليائمة  التى تظير فى 
والتفريعات النباتيو المتداخمة التصميمات الغربية مف تكوينات تشبو الصخور 

( واالطارات Cمع أشكاؿ الطيور والحيوانات الغربية المشتقة مف الحرؼ )
, حيث تعكس ىذه يةالزخرفية الغير منتظمة وغير المتماثمة و األقنعة األدم

 العناصر الحيوية فى انطالؽ وحرية.
ى وكاف لكؿ ىذه الفنوف مف الفنوف الشرقية والغربية عامؿ كبير ف

ظيور فف االرت نوفو ودفعو لمخروج مف تقميد التاريخ الى اعادة اكتشاؼ رؤية 
 التاريخ مع مالءمتة لمعصر الجديد.

بذلؾ أمكف لالرت نوفو اف يخرج لنا فف يتسـ بمواكبة الجديد ويتسـ   
بالفكر والموضوعية فى موضوعاتو ويتسـ بالجانب التطبيقى  حيث استطاع 

فى حياتو متحوال عف القواعد التصميمية التقميدية  اف يجمؿ كؿ ما يستخدمو
الى خمؽ طراز زخرفى جديد ومستقؿ لالغراض العممية فى الحياة الحديثة , 

 فكاف بمثابة ثورة فى عالـ التصميـ شممت ما يخص الحياة اليومية لالنساف.
 بعض  رواد الفن الجديد:_ 
 م.William Morris ،1334   :1386الفنان وليم موريس   -1
( بجوار walthmanistwon –"ولد وليـ موريس فى حى )ولتامس تاوف    

ـ, وتميز فى فنوف التصميـ برقة حسو المرىفو المستوحاة مف 1830لندف عاـ 
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التراث الشرقى القديـ ,كما نبغ فى فنوف األدب والشعر أيضًا, ويعتبر مف 
فة , ويرجع لو الفضؿ الفنانيف المؤثريف فى كيفية دراسة التاريخ وأنماطو المختم

 فى أف معظـ المعمومات البارعو سجميا فى مؤلؼ عف تاريخ النسيج فى أواخر
 (104_2القرف التاسع عشر.")

كما يرجع لو ويعتبر موريس مف مؤسسى الفف الجديد فى انجمترا 
, وذلؾ مف خالؿ أعمالو الفنية التى اثبتت ميارتو الفضؿ فى تطوره عامة
أفكاره مف العصور التاريخية القديمة فسعى الى إعادة كفناف حديث يستميـ 

اكتشافيا مف جديد والعمؿ عمى تطويرىا وقد رأى أف البد أف يعيد القيمة 
, وجعؿ الفف فى اكتشاؼ الوظيفية لمففالوظيفية لمفف مما جعمو يتجو نحو 

حياة الناس اليومية وكانت تمؾ البداية لحركة الفنوف والحرؼ  وقد توفى عاـ 
ـ تاركًا أروع األعماؿ الفنية  التى تتحمى باألسموب المبتكر واالصالة 1896

 (6الفنية والجمالية التى تتمتع بروح وواصالة  الشرؽ العربى شكؿ )

(.9)ـ1877ولياـ موريس, القطف, (6شكؿ)    
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 Alfons Maria Musha،1361الفنان ألفونس ماريا موشا   -2
 م.1838:

عاـ " موشا مف أىـ المؤسسيف لمفف الجديد وصؿ موشا إلى باريس      
 Academies Julian and –ـ والتحؽ )بأكاديمية جولياف وكوالروس 1887

Colarass(" )1ـ ذىب موتشا الى فيينا لمعمؿ 1879, "وفى عاـ (116_ص
كرساـ فى المشاىد المسرحية وىناؾ ظيرت مواىبو فى مجاالت متعددة 
األشكاؿ حيث كاف فناف إعالنات ورساـ ومصمـ الجرافيؾ والصور الزيتية 

ميندس ديكور ومصمـ األثاث والنوافذ والمجوىرات والديكور و النحت وأغمفة و 
المجالت والبطاقات البريدية وكمصمـ لالزياء والديكورات 

 (.582_ص5المسرحية".)
نتاجو المستمر أصبح مف  الرواد وبفضؿ مياراتو الفنية المتميزة وا 

رات والمالبس كما قاـ أيضًا بتصميـ المجوى ,المبتصريف لمفف الجرافيكى
وبذلؾ اثبت أنو الشخصية المثالية لممفيوـ الجديد لمفف,  ,والمناظر  المسرحية

شاعر االنسانية فمقد استطاع أف يرضى االذواؽ الفردية كما أنو عبر عف الم
, فمقد حاوؿ اف يظير أعمالو فى حوائط باريس التى غطت والحياة بشكؿ عاـ

عادة تشكي "ولقد ؿ كؿ البيئة التى يعيش فييا .  بممصقاتو الرئعة الجماؿ وا 
األساسية فى تركيبات موشا وىى الشكؿ Brain Redh) أدرؾ )برياف ريد 
, وىى صورة عمى شكؿ دائرة يتكوف مف إطار زخرفى Q)الذى يشبة حرؼ )

بحيث يشبو سحابو كبيرة وداخميا يوضع جسد امرأة بطريقة يظيرىا غالبًا مف 
صورة, وطريقة موشا فى الرسـ وصفيا إبنة خالؿ شكؿ طويؿ يغطى معظـ ال

 الذى كاف يراقبة حيث كاف يقسـ المساحة بتحديد الرسـ الرئيسى 
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ثـ يمالء فى الحاؿ الفراغات باشكاؿ قميمة فى البداية , ثـ يزيد األشكاؿ حتى 
يمتمئ الرسـ كمو بمنحنيات وزخارؼ تشبو )األربيسؾ ( وكانت يده تدور وىى 

ثـ تتحدد بعض الخطوط بقوة فتعطى ومظيرًا واضحًا لمشكؿ  واقفة عمى الورقة,
 (7كما فى شكؿ) (,117_ص1يمكف معرفتو ويبرز مف الزخرفة السطحية.")

 
 م.Gustav Klimt ،1813:1362الفنان جستاف كميمت -3

ـ والتى كانت ضمف مؤسسات 1867التحؽ بمدرسة الفف التطبيقى فى      
حيث أنيا كانت تسعى دائما الى أىدافيا  المتحؼ النمساوى لمفف والصناعة

 1883التعميمية وذلؾ لرفع مستوى الذوؽ الفنى فى أنحاء  المنطقة, وفى عاـ 
 انيى دراستو فى مدرسة الفف التطبيقى .

عمؿ كميندس ديكور مع أخية إبرنست ورفيؽ الدراسة فرانز ماتش فى      
استمر جستاؼ كميمت مؤسسو لمفنوف لمتحؼ )كنسثيستور يسكبز( فى فينا,و 

(.8)ـ 1898(الفونس موتشا ماريا , 7شكؿ)  
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فى عطائو الفنى كميندس ديكور حتى سف الثالثيف بعدىا تحرؾ كميمت إلى 
األستديو الخاص بو لينتج إبداعاتو الفنية فى لوحات رائعة التعبير , وأتجو فى 
ذلؾ الوقت إلى الواقعية الشديدة وتمثمت مساىمة كميمت فى إعادة إحياء الفف 

ذى البعديف كما ظير فى اشير لوحاتو التذكارى باالبتكار فى الرسـ 
( عاـ  the kiss)القبمة
 (.8ـ شكؿ)1949

فقد كاف يستخدـ الرموز     
داخؿ أعمالو حيث أتخذ مف 

إلى  موضوعات الموت مدخؿ
 ,البحث عف السعادة اإلنسانية

كما قاـ بالتعبير عف 
موضوعات متنوعة بدقة وبجرأة 
غير معيودة فى العصور 

ساليب القديمة وفى األ
االكاديمية , ومف ثـ تكونت بعد 
ذلؾ جماعة فنية كاف الفناف 
جستاؼ كميمت أحد زوادىا 

 البارزيف وسميت باسـ )الفف الجديد(.                     
 م.Rene Lalique 1845:1361  الفنان رينيه الليك _0
اريس "  ولد الليؾ فى قرية صغيرة اسميا )مارف( فى فرنسا ثـ انتقؿ إلى ب    

سنة تدرب عمى  16ودرس فى مدرسة )الميسية( فى )تورجوت( وعندما اكمؿ 

(.11ـ)ـ1949جوستاؼ كميمت,القبمة, (8شكؿ )  
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يد صائغ وىو)لويس( تعمـ منو كيفية تصميـ  وصناعة وانتاج المجوىرات بكؿ 
 الطرؽ والتقنيات المختمفة ودراسة الخامات المختمفة . 

 كما يعتبر أىـ مصممى مدرسة الفف الجديد فى فرنسا اشتير بتصميماتو     
فى مكمالت الزى والمجوىرات وميارتو فى استخداـ الخامات المختمفة 
والمتنوعة وتعتبر ازىى فترات تصميـ المجوىرات بكؿ الطرؽ والتقنيات 
المختمفة ودراسة الخامات المختمفة واشتغؿ رينيو كمصمـ فى شركات متنوعة 

ؿ افتتح الليؾ اوؿ محؿ مجوىرات خاص بو فى باريس وبدأ يعم 1886وعاـ
 (1_ص0تجارب عمى الزجاج والمينا.")

كما تميزت مجوىرات الليؾ بالميارة والدقة فى إبراز إيقاعات العالقات    
المتناغمة بيف التفريعات النباتية والعناصر الطبيعية المحورة كأشكاؿ الزىور 
والطيور والريش واالصداؼ والقواقع واألشجار والحيوانات وشعر المرأة واإلنساف 

ـ تاركًا 1902( وتوفى رينيو الليؾ عاـ 11(,)14(,)9عمالو شكؿ )ومف أ
 مجموعو ىائمو مف تصميمات المجوىرات والحمى الرئعة.

 
 
 
 
 

   
 
ـ1902:1864رينيو الليؾ   (9شكؿ )   

  حمى "امرأة يحيط بيا ورود"

ـ1902:1864ليؾ رينيو ال (14شكؿ )  
لمشعر"نباتات ممتفو" حمى  
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_دراسة تحميمية لمقيم الجمالية لبعض األعمال المعدنية التى تعتمد عمى 
 مفهوم الفن الجديد:

 حثة عمى النحو التالى:فى ضوء مجموعة مف البنود حددتيا البا
 ) توصيف العمل ،  العناصر التشكيمية ،القيم الجمالية، القيم التعبيرية(.

 ( 12توصيف العمل األول شكل:) 
 أسم الفنان: -
  EugeneArchambaut -Arthurآرثر يوجيف آرشامبو  
 أسم العمل: -
 . ىيروف والحمزوف -
 الوظيفة النفعية: -
 . مشبؾ معدني لحزاـ -

ـ1902:1864رينيو الليؾ  (11شكؿ )  
(14"فتاة بشعرىا الممتؼ وتضع ورود عميو")ـ حمى  
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 خدمة :الخامات المست -
 . فضة مذىبة -
 م .1944تاريخ األنتاج:  -

 آرثر يوجيف آرشامبو,
 ـ1944ىيروف والحمزوف,

يعتمد بناء ىذا العناصر التشكيمية:  -
الشكؿ عمى عنصر الخط الذى يحدد الشكؿ 
الخارجى لمعمؿ الفنى وفى عناصر العمؿ 
مف الداخؿ ,كما يظير لنا عنصر المممس 

 جمو.الذى يتمثؿ فى ريش الطائر وار 
 
: مف خالؿ تحميؿ العناصر التشكيمية لمفف الجديد نجد أف القيم الجمالية -

الفناف استخدـ الخط فى بناء العمؿ الفنى عمى ىيئو بيضاوية الشكؿ مما حقؽ 
نوع مف اإليقاع الرتيب غير المنتظـ فى ريش الطائر, مما حقؽ الوحدة وترابط 

 العمؿ الفنى .
عناصر ا القيمة التعبيرية مف خالؿ المزج بيف التتبيف لن :القيم التعبيرية-

, والتى تظير فى تأثر الفناف الشديد بالبيئة وطيورىا التشكيمية والقيـ الجمالية
والعالقات البيئية بيا مف حيث عالقة الطائر بالحمزوف, كما يتضح لنا ايضًا 

زوف ما قاـ بو الفناف مف استخالص الجوىر فى الشكؿ الطبيعى لمطائر والحم
 وصياغتو بصورة جديدة مع التأكيد عمى القيـ الروحانية.

 

(19(,)ـ15شكؿ )  
آرشامبو، يوجين آرثر  
م0011والحلزون، هيرون  
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 ( :13توصيف العمل الثانى شكل )
 رينيو الليؾ  أسم الفنان:-

Rene Lalique 
 .العنب  أسم العمل: -
 .بروش الوظيفة النفعية: -
 ,العقيؽ والمؤلؤالخامات المستخدمة : -

 ., الفضةالذىب
 .م1944تاريخ األنتاج:  -
 
نرى أف الفناف اىتـ كثيرًا بالخط  االنسيابى وىذا مف اصر التشكيمية:العن -

فظير ذلؾ فى اوراؽ الشجر  الفف الجديد بيا اكثر الخصائص التى تميز
 وحبات العنب والخط الخارجى لمتكويف.

: مف خالؿ تحميؿ  الخصائص الفنية والعناصر التشكيمية القيم الجمالية -
نوع مف اإليقاع مف خالؿ التكرار والتنوع والتى  لمعمؿ نجد اف الفناف قد حقؽ

 تظير فى حبات العنب.
:مف خالؿ المزج بيف القيـ الجمالية والعناصر التشكيمية فى القيم التعبيرية -

العمؿ الفنى تظير لنا القيمة التعبيرية لمعمؿ والتى ىى ناتجة عف تاثر الفناف 
ر وذلؾ ناتج عف عقيدة فنانى بالبيئة التى تحيط بو مف نباتات وفواكة واشجا

 اآلرت نوفو وىى اف الطبيعة ىى مصدر الياـ الفناف.
 
 

(54(,)ـ13شكؿ )  
ـ1944رينيو الليؾ , العنب ,  
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 ( :14توصيف العمل الثالث شكل )
 
 Jugendstil جوجيندستيؿ     أسم الفنان: -
 أذنالبحرواليشـ.أسم العمل: -
 بروش ذىب. الوظيفة النفعية: -
الػػذىب , أـ الؤلػػؤ,  الخامااات المسااتخدمة : -

 أللئ.
 ـ.   1944اريخ األنتاج: ت -
 
  

بنى ىذا العمؿ عمى عناصر الموف والخط والمساحة  العناصر التشكيمية: -
, ولمخط دور فى ة البحرية مف أسماؾ وشعب مرجانية,فالموف نجده فى البيئ

 .العمؿ الفنى الخارجية والداخمية تحديد معالـ ىذا
ية مع بعضيا البعض عف طريؽ تفاعؿ العناصر التشكيم القيم الجمالية : -

تظير لنا القيمة الجمالية  مف خالؿ التناغـ بيف عناصر العمؿ الفنى وتحقؽ 
 الوحده والترابط بينيـ.

:تحققت القيمة التعبيرية مف خالؿ المزج بيف العناصر القيم التعبيرية -
التشكيمية والقيـ الجمالية والتى ظيرت مف خالؿ تفاعؿ الفناف مع البيئة 

فى التعبير عف البيئة البحرية وما تشمميا مف اسماؾ وأللئ   المحيطة بو
 وانيار وبحار.

 (51(,)ـ10شكؿ)
 ـ1944ليشـ,جوجيندستيؿ, أذف البحروا

 ـ
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ثانيًا:استثمار القيم الجمالية لفن اآلرت نوفو في عمل مشغوالت معدنية 
كمثال وذلك لموقوف  طارح بذلك ثالث نماذج من تطبيقات الباحثه معاصرة

 الي :عمى إمكانية تحقيق الهدف من البحث وقد كان توصيفهم كالت
 (12النموذج األوؿ : شكؿ)

 
معمقو  حائطيو فى ىيئة مشط 
لمشعر, باستخداـ النحاس االحمر 

وقد صيغت  والسمؾ االحمر,
االسالؾ فى ىيئة فروع وازىار نباتية  
تمتؼ عمى بعضيا مع وجود نحمو 
تقؼ عمى زىره فى الجزء العموى, 
اما الجزء السفمى فيتمثؿ فى اسناف 

 حمر.المشط بالنحاس اال
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12شكؿ)
 مف عمؿ الباحثو

 سـ 12×سـ7
 
 ـ
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 (16النموذج الثانى : شكؿ)
, باستخداـ خامة النحاس االحمر معمقو  حائطيو فى ىيئة مشط لمشعر

واالصفر , تعبر عف منظر لطائريف بيف االشجار والطائر االوؿ فى االعمى 
ح بالنحاس االحمر ىو مسط

, أما بو بعض المالمس
الطائر الثانى فى الجزء 
االوسط فيو مسطح  

اس االحمر ولكف بالنح
اجريت عميو عممية الطرؽ 
)الريبوسية( مع عمؿ بعض 
التاثيرات المممسية ايضًا, أما 
الجزء السفمى فيتمثؿ فى ىيئة 
اسناف المشط بالنحاس 

 االصفر.
 
 
 
 
 
 
 

 (16شكؿ)
 مف عمؿ الباحثو

 سـ 12×سـ6
 
 ـ
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 (17النموذج الثالث: شكؿ)
تمثمت فى شكؿ عالقة بيف فراشتيف تقفا  ,معمقو  حائطيو فى ىيئة مشط لمشعر

ع الشجر, وجاءت عمى فرو 
الفراشتيف فى الجزء العموى مف 
العمؿ بالنحاس االحمر مع عمؿ 
بعض التاثيرات المممسية عمى 
سطحيما وتطبيؽ ميارة 
)الريبوسية ( عمييما, كما جاء 
الجزء السفمى مف العمؿ فى ىيئة 
اسناف المشط مف النحاس 

 االصفر.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 (17شكؿ)
 مف عمؿ الباحثو

 سـ 12×سـ 2
 
 ـ
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 النتائج : 
 -ية :توصؿ الباحث لمنتائج التال

لفناني الفف الجديد التي تـ إنتاجيا راسة وتحميؿ المشغوالت المعدنية د -1
بمختمؼ الخامات تسيـ بشكؿ كبير في تحقيؽ أبعاد فكرية وفنية جديدة تثري 

 اإلبداع الفني لدى الدارس لمادة أشغاؿ المعادف بالكمية . 
 ارتبطت أعماؿ المشغوالت المعدنية لمفف الجديد بأستخداـ أساليب -5

متنوعة في توظيؼ الخامة كقيمة جمالية لمعمؿ الفني بما يتماشى مع المفاىيـ 
 الفنية لروح العصر الحديث.

يسيـ البحث في تكامؿ إعداد الطالب بما يطرحو مف منطمقات ابتكاريو  -3
 .كفاءة أداء معمـ التربية الفنية وفكرية كخطوة لتحسيف

 التوصيات :
 ي الغرب بوجو عاـ ضرورة االىتماـ بدراسة أعماؿ فنان -1

ودراسة أعماؿ فناني الفف الجديد بوجو خاص, لما ذلؾ مف أىمية فنية متعددة 
الجوانب يمكف االستفادة منيا في مجاؿ التربية الفنية عامة , ومجاؿ أشغاؿ 

 المعادف خاصة .
ضرورة االىتماـ بدراسة تاريخ الفف وتحميؿ األعماؿ الفنية لمرواد في  -5

ختمفة حتى يكتسب مجاؿ أشغاؿ المعادف بعدًا جديدًا عند المدارس الفنية الم
 ابتكار وتنفيذ مشغوالت حمي مستوحاة مف ىذه األعماؿ .
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 :المراجع
 اوال: المراجع العربية:

القيمة الحركية لمخط فى الفف  :"5443بسمة محمود مصطفى درويش  _1
, غير  اجيستيررسالة مالجديد )ارت نوفو( كمدخؿ الثراء التصميـ الزخرفى ", 

 منشورة , كمية التربية الفنية, جامعة حمواف
:"الصيغ التشكيمية فى الفف الجديد )اآلرت 5440دعاء حسانيف عمى سميـ _5

, غير منشورة, كمية رسالة ماجيستيرنوفو(كمدخؿ إلثراء التعبير فى التصوير", 
 التربية الفنية, جامعة حمواف.

( كة )االرت نوفو"الفكر الفمسفى لحر  :5448_ريياـ محمد محمد خميؿ عمى 3
رسالة فى االعماؿ المعدنية واالفادة منو فى مجاؿ المشروعات الصغيرة," 

 , غير منشورة, كمية التربية الفنية, جامعة حمواف.دكتوراه
 اسطورة الحمى الفناف رينيو الليؾ"مقاؿ احمى الحمى" : 5414وىاد سمير _0

 lalique-http://www.fenon.com/reneفنوف جميمة . دكتور,
 ثانيا : المراجع االجنبية:

5-H. Delevoy Robert,1978:"Symbolists and symbolism, 
Gevena,           Swizerland.   
6- Harold Osborne 1981:The Oxford Companion to 

..S.Atwentieth  century of art,U 
encyclopedia of world art , Vol Laaito& Asia Minor 1955:-7

,(xi).London 
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10-http://loveisspeed.blogspot.com/2012/05/rene-
lalique-art-nouveau-jewellery.html 
11- http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt 
12-http://missmeadowsvintagepearls.blogspot.com 
/2012/07/rene-lalique.html 
13-http://preciousandrarepieces.com/artnouveaujewelry. 
aspx 
14-http://www.pinterest.com/pin/564216659537111631/ 
15-http://www.pinterest.com/pin/495677502708246161/ 
16-http://www.pinterest.com/pin/564216659537111625/ 
17-  http://www.pinterest.com/pin/476959416758583039/ 
18-http://www.pinterest.com/redpointtailor/art-nouveau 
19-http://www.liveinternet.ru/users/karolli/post142457878 
20-http://loveisspeed.blogspot.com/2012/05/rene-
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