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 رؤٌة تصمٌمٌة معاصرة لألثاث نحو إحٌاء طراز اآلرنوفو
Contemporary design vision for furniture towards Art Nouveau style 

heritage revival 
 م.د/ أحمد إسماعٌل أحمد عواد

 قسم التصمٌم الداخلى واألثاث -التطبٌقٌة جامعة دمٌاط مدرس بكلٌة الفنون 

 الملخص:
ان نهاية القرن التاسع  شرعر نانعم ت فعر  تعرغ التوييعر تالااسعتقرارا نانم القعيد التق يايعة  ع  نالعة  عيا شنعا ا نعان النعا  

 يتط عتن ال  تنايام قرن جايا.

السياس   ن نانيةاتبع  يام التنايث تالتنضر  عن نانيعة اخعر ا ان الفترغ االخيرغ  ن القرن التاس  شرر اتصفم بالتتتر 

لقا نان ذلك شصر التقاد الصناش  العظيد اتنانعم ال عان النبعر  تالصعويرغ تتتسع  برعنر نبيرتايضعا االنترعا ام الع  يعة 

ية التع  اشطععم تالطبيةاانعذاك تفعتا ابعتاد جايعاغ  ععن الفعر  ل ن عت تالتطعتر   رعت  ال جاالمالقععا نانعم االجعتا  الرععتر

االسعا  ننعت فعترغ ضعا االنتعام الن ع  ذت  -ال ياا لنرنعة الفنعتن ت النعرى  ع  بريطانيعا  ع  ف انيعام القعرن التاسع  شرعر

 سؤلية ايضا شن ضربة البااية ل ياا رنر جايا ل تعبير الفنع  ات -الجتاغ الفقيرغاالناتجة شن الفترغ الصناشية النايفة انذاك

رتبا    تسعينام القرن التاس  شرر تهذا الرنر الفن  ال عرتى "ارم نت ت" تقا اخذ هذا االسد  عن الذ  باا  يظهر    ات

ات ضع تن هعذا الرعنر الفنع  هعت نسعر التاريخيعة  5981اسد انعا ال تعاجر تالعذ  ا تتنعة "سعيجرا يا بينب" ع  بعاري  شعاد 

 هنا  ا ن اسد هذا الفن يعن  "الفن الجايا".ال جهاغ ل  اض  ت ابتنار رنر جايا ل فن يتتا ق    رتح العصر ات ن 

بنهايععة القععرن التاسعع  شرععر اصععبا "ارم نت ت"اسعع تد  نعع   عععرتى اتنععان لععة تجععتا  عع  نععر ارععنار الفنععتن  ععن الع ععارغ   

 تالتص ي ام الااخ ية نت  ال  صقام تاش ار الزجام تالن   تالننم باالضا ة ال  األفاث.

شة  ن التص ي ام ال قترنة الفاث  عاصعر ا سعتتن   عن نقبعة "ارم نت عت" ين عر  ع  لقا قاد البانث بع ر تطبيق ل ج ت

طياتععة رتح الفععن الجايععا ا تتصععا العع   فععراام تصعع ي ية لنععاتب البنععث نيععث خ عع  اليهععا البانععث شنععا اراسععتة اتتضعع ن 

اغد  ننععد ا تتاقعع  ال ج تشععة تصعع يد لور ععة نععتد نيععث ت تععزم هععذغ التصعع ي ام بننهععة تاريخيععة  عع  خطععتط الناافععة  عع  تنعع

 االسطا ال زخر ة    االسطا ال  سا  الناش ة.

Abstract: 

The end of the 19th century represented a period of change and instability. Traditional values 

were in a state of flowing when people were looking to the challenges of a new century. 

The nineteenth century last period of time was characterized by political tension on the one 

hand  and modernization and urbanization on the other hand. It was an era of great industrial 

progress. Large and small cities were expanding dramatically  and scientific and medical 

discoveries were opening up new opportunities for growth and development in various fields. 

The poetic atmosphere that gave birth to the arts and crafts movement in Britain in the 1880s 

was the basis for a revolution against poor quality quantitative production resulting from the 

then modern industrial revolution. It was also responsible for the start of the birth of a new 

form of artistic expression, which started to appear in Europe in the 1890s and this art form is 

known as Art Nouveau. This name was taken from the name of a shop that opened the Sea 

graved Pinge in Paris in 1895. The content of this art form is to break the stressful history of the 

past and create a new form of art corresponding to the spirit of the times; hence the term of this 

Art means New Art. By the end of the 19th century, and Art Nouveau became a well-known 

artistic style. It was found in all forms of art from architecture and interior designs to posters, 

glass works, jewelry and sculpture, as well as furniture. 
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The researcher has made an application to a set of designs proposed for contemporary furniture, 

inspired by the Art Nouveau period, which carries in its contents the spirit of the new art and 

creates design vocabulary of the research output. The researcher has concluded this design 

vocabulary when studying the group which includes a design for a bedroom where this design 

merge with the lines of modernity in a tight harmony and the decorative surfaces converge with 
soft and smooth surfaces. 

 مقدمــة: 

اتي نبير ألهد  نر النفير  ن الفنانين ت ال باشين آنذاك  تالذ  ساهد  ي تعزيز التجارغ  5915عرا العظيد شاد نان ل  

تالتننتلتجيا النايفة تاإلشان شن بعا الن اذم ذام ال تضتشام الجياغا ن ا رج  تأسي   تنى  ينتتريا انا ألبرم 

شرا ن اذجها الترنيز ش ي تن ية الجتاند الج الية ل  تضتشام  ي لنان ش ي تن ية الفنتن الزخر ية شن طريق تسائر 

 .(1)النياتيها ن ا نصا  ع ار  ت نر ي األرنت ت بالعتاغ الي الطبيعة تأرنالها را ضاً تاريخية اإلنيا  الفينتتري

نتر ج يعها تأط قم العايا  ن ال صط نام التي تخت  باألر نت ت  ي العايا  ن الاتر األترتبيةا تالتي نانم تت 

ت  ي أسبانيا   Art Nouveauا تأش ن شنها  ي  رنسا  Modernityتالتنايث  نـتر  تضتع الناافة

Modernismo   ت  ي إيطالياModerne Stile  ت  ي أل انيـاBelgische Stil  ا بين ا يعتا  صط ا األرنت ت

Art Nouveau  شي ص تئير بنب نيث نان تانًاا  ن أهد إلسد  نر تجار   ي باري  نان  يايره الجي  أل اني يا

قااغ تجارغ ال نتجام الررقية  ي باري ا ن ا ساهد  ي شرا أش ار ال ص  ين تال صترين تالنناتين ال عاصرين  ي 

ت ك الفترغ ليرنر  زيب رائ  بقاشة العرا تالذي أضني الع اا الباريسي ل طراز الجاياا ت ي تقم قصير إنترر هذا 

عارا العال ية التجارية تالتي أصبنم تتزايا بسرشة نا  ة  عها ال ا ا الها ة ل تجارغ العال يةا  فر  الطراز شبر ال 

 -5811ت ي  تترين " 5811ت ي  باري  شاد  5981ال عرا العال ي الذ  اقيد  ي نر  ن  يتنيخ  تارسـان شاد 

, ن ا يعتبر 5851 – 5991ا  ي الفترغ  ن "ا تيعا األرنت ت نرنة رت انسية ج الية اجتانم أترتبا تأ رين5811

النقاا ان نرنتي الفنتن تالنرى االنج يزية تاآلر نت ت ن قة التصر بين ناسينية القرن التاس  شرر تالنرنة النايفة 

 ي القرن العررينا تنقق اآلرنت ت انتصارام هائ ة  ي باايام القرن العررين تالذ  باأ نرا  عر ضا الرشد ال رتقد 

ا ت ناتلة ل تتاصر  رغ أخري    األروار ال هارية تالنرى الياتية التي Mass Productionرغ اإلنتام الن ي لفن

 .(2)سارشم  ي الزتار

 مشكلة البحث:

راع ظهتر  ا ا إنيائية لطراز اآلرنت ت    القرن العررينا    إرهاصام  ا بعا الناافة    التص يدا شن طريق 

العال يينا تقا قا م العايا  ن الررنام بإشااغ اإلنتام لبعا  ن القط  الفرياغا  قاد البنث العايا  ن ال ص  ين 

 بالنرى شن أه ية الاتر الذ  ي عبه هذا الطراز    التأنيا ش   ال ا ا الت  جع هم يعتا  رغ أخر  إل  شالد التص يد.

 هدف البحث:

نان  ن رأنها إشااغ ظهتر طراز اآلرنت ت    يهاى البنث إل  التعرى ش   األسباد تالاتا   الت   

 التص ي ام العال ية. 

 تقايد رؤية جاياغ  عاصرغ لتص يد األفاثا تعت ا ش   االبتنار تاإلبااع  قا ة  صاار جاياغ لإللهاد. 

 

                                                           
(
1
) Art Nouveau, Anke Von Hey, Tandem Verige GMbh, 2009, p. 15.   

(
2
) Pamela Todd, The art and craft companion, Thames & Hudson, 2004, p. 147. 
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 حدود البحث:

ظهتر هذا  " تبين ا الناتا ال نانية ل بنث تتنقق   5851-5981ناتا ز نية     ترغ ظهتر طراز اآلرنت ت "

 التيار التص ي      شتاصد ال ان العال ية تالت  راع شن طريقها ظهتر هذا الطراز.

 منهجٌة البحث:

  نهب تصف  يتناتر اراسة تاريخية لطراز اآلرنت ت.

  نهب تن ي   لبعا األش ار ذام الطاب  العال  . 

ألفاث  عاصرا  ستتن   ن الها ام تإبااشام  نهب تطبيق   ن خار تطبيق البانث  ج تشة  ن التص ي ام ال قترنة 

 نقبة اآلرنت ت.

 : Style of the Ageأسلوب العصر 

لقا نانم األجتا  الرعترية الت  أشطم ال ياا لنرنة الفنتن تالنرى    بريطانيا    ف انينام القرن التاس  شرعرا  

أساساً فترغ ضا ال نتجام ج اهيرية اإلنتام  قيرغ الجتاغ الناتجة شن الفعترغ الصعناشية النايفعة آنعذاكا  سعئتلة أيضعاً 

لفن  تالذ  باأ يظهر    أترتبعا  ع  تسععينام القعرن التاسع  شرعر تهعذا شن ضربة البااية ل ياا رنر جايا ل تعبير ا

تقععا أخععذ هععذا االسععد  ععن اسععد أنععا ال تععاجر تالععذ  ا تتنععه سععيفرايا بيععنب  (Art Nouveau)الرععنر الفنعع  هععت آرم نت ععت 

(Siegfried Bing)  ابتنعار دا ت ضع تن هعذا الرعنر الفنع  هعت نسعر التاريخيعة ال جهعاغ ل  عاا ت5981   باري  شعاد

رنر جايا ل فن يتتا ق    رتح العصر ت ن هنا  عإن اسعد هعذا الفعن يعنع  الفعن الجايعا ت ع  نعر أننعا  أترتبعا أسع  

الفنععانين تالنععر يين ج اشععام تترف ش ععر  نيععة لت فععر أ ععانن شععرا أش ععار الفنععانين الرععبادا تش عع  شنعع  سععابقيهد 

ج ي عة تالفنعتن الزخر يعة نيعث نعانتا يعرتن أن نعر الفنعتن الفنانين لد يض  هؤال  الفنانين  عرق تاضعا بعين الفنعتن ال

 .  (3)يجد أن تتنا ر  ي ا بينها

 

 The New Artالفن الجدٌد 

بنهايععة القععرن التاسعع  شرععر أصععبا آرنت ععت أسعع تد  نعع   عععرتى تنععان لععه تجععتا  عع  نععر أرععنار الفنععتن  ععن الع ععارغ 

تالخز يعام تال جعتهرام تالننعم تالتص ي ام الااخ ية نت  ال  صقام تأش ار الزجعام 

باإلضا ة إل  األفاث تش   شنع   نعتن العصعتر السعابقة أ نعن لورنت عت أن يرعاها جيعااً 

 عع  الرععتارعا   قععا نانععم ال بععان   عع  برتنسععر تبععاري  تبتاابسععم ت يينععا ت فععر تعبيععراً 

صعقام بصرياً شن هذا الرنر الجايا ل فن تنانم ال تنام اإلشانية    بعاري   وطعاغ ب  

 .(4)آرنت ت

س د  نزل  لفينتتر هترتا تنر   يه الناتا البايعة لارابزين الس د  ن النايا 

ال طاتع ُتن ر الاينترام الجاارية الارا اتينية تاألرضية تال تزايك     اخر  ناق 

"    برتنسر تهذا الس د ي فر ن تذم رائ  آلرم نت ت     جار الع ارغا Tassel"تاسير 

 تا هذا ال نزر الفناق  لصالا "تاسير" تهت أستاذ    جا عة برتنسر.قا ص د هتر

                                                           
(

3
) Juidth Miller: Furniture world style from classical to contemporary, Dorling Kindersley Ltd UK, 2005, p. 

348.  

(
4
) Ibid, p. 349. 
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 السمات الممٌزة ألسلوب اآلرنوفو:

لقا بنث  ص  ت آرم نت ت شن اإللهاد  ن شالد الطبيعة  ن نانس  إل  جاسجتا ترج م الطبيعة بالعايا  ن الطرق 

ار الاائريعة ذام االنننعا ام لهعا رعهرغ تاسععة جعااً  فعر ال خت فة تال ت يزغ  نانعم التصع ي ام النسعية البراقعة ذام األرعن

األرنار تال تتيى األنفر تجريايةا     جار األفاث بصعفة خاصعة نانعم العاينترام ال بنيعة ش ع  ال تتيعى الطبيعيعة  فعر 

خرعد أرنار النبام تالنيتانام ترج م    ج  ة  ن ال تاا الفرية  فر األخراد شالية الجتاغ  فعر خرعد رعجر الجعتز ت

 . (5)الترا تخرد ال اهتجن  تاألبانت  تال عاان الف ينة ل ترصيعام تالتطعي ام تترنيبام البرتنز الُ ذهد ل زخر ة

 Element of styleعناصر األسلوب 

 Louis XV influencesتأثٌر الملك لوٌس الخامس عشر  

شععاا  ععن  صعع    آرم نت ععت أخععذتا اإللهععاد  ععن أسعع تد رتنتنععت الفنعع  

تالذ  نان  زاهراً    القرن الفا ن شرر     رنسا     ترغ ننعد ال  عك 

 ع   Asymmetryلتي  الخا   شرعرا تعرجد  صع  ت آرنت عت الاتنعاظر 

هععععذا األسعععع تد  عععع  صععععتر أخععععر  تنععععذلك االلتععععتا ام تاالنننععععا ام 

ت فععةا تهععذا البت يععة يجسععا هععذا األسعع تد ال عععاا تالزخععارى النباتيععة ال خ

ترج تععه تبنععر أرععناله البايعععة تترصععيعه الويععر  ععألتى تترنيباتععه  ععن 

 البرتنز. 

                            

                                              

          

 جانب من بوفٌه مرصع                   

 

                                                           
(
5
) Judith Miller, Op. Cit., p. 351. 

  Female figuresاألشكال األنثوٌة  

إن ال تتيى الذ  يبق  اائ اً رعايا اآلرتبعاط بع رم نت عت هعت 

رععنر الفتععاغ أت ال ععرأغ الج ي ععة ذام الرعععر ال ناسععد الج يععر 

تالطتيعععر.  ععع  الصعععترغ ترعععنير  ععععان  بأسععع تد  ارسعععة 

 جاسجت. رعر الفتاغ  ننتم بارز    تفاصير نباتية.

 

 

 تفصٌلى من مدفئة حائطجزء                                
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 Hand-carved wood الخشب المنحووت ٌودوٌا  

  

لقععا نانععم الرغبععة  عع  إشععااغ تقععايد ال هععارام التق يايععة إلعع  

صععناشة األفععاث هعع  جانععد  نععتر   عع  أسعع تد آرنت ععتا 

 نفيععر  ععن ال صعع  ين  ضعع تا الننععم اليععات  شععن الننععم 

ال ينانين   ظهرم أرنار رائعة  ن  خت ى أنتاع األخراد 

  فر خرد الجتز. 

 

 

 خشب الجوزحامل منضدة من                           

 Fitting andاإلكسسووووووارات والتفاصوووووٌل 

detailing 

هعععذا الجعععز  التفصعععي    عععن اتالد  عععن خرعععد ال عععاهتجن  

ال صعقتر ي يععز أسعع تد ترتح اآلرنت ععتا  ال فتععاح النناسعع  

نععراه  ننععتم برععنر بسععيط بتفاصععير نباتيععة تالععاتالد ن ععه 

  زخرى بخطتط  نننية بسيطة ت تتيفام نباتية. 

 

 

 جزء تفصٌلى من دوالب                         

  Stylized natureالطبٌعة فى التصمٌم   

    رنسا نان ال رنزين الرئيسعيين لصعناشة أفعاث اآلرنت عت 

" ارسععة نانسعع  تبععاري " له ععا الريععااغ  عع  نععر تصعع ي ام 

األفاث ذام الخطتط االنننائيعة التع  تبنعث شعن اإللهعاد  عن 

ا ن تذم جيا ش ع  الرتشعة  ع  إاخعار الطبيعةا ال فار يتض

 أرنار الطبيعة    تص ي ام األفاث.

 

 دعامة مخدع مقعد على شكل رأس بطة                       
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(
6
) Carl Benno Heller: Art Nouveau Furniture Berghaus, 1994, p. 13.  

 Relief carvingالنحت البارز 

هذا الن ط  ن الزخعرى ال ننعتم يبعرز ش ع  سعطا الخ فيعة 

تهعععذه التفصعععي ة لظهعععر سعععرير  ننعععتم  عععن خرعععد الجعععتز 

  اجتري   .ص  عها لتي  

 

 ظهر سرٌر منحوت من خشب الجوز                               

 Art Nouveauالخشوب المطعوم بأسولوب ورنوفوو 

Marquetry(6)   

ش   الرغد  ن أن تطعيد الخرد نان رائ  االستخااد إال أن 

التصعع ي ام تباينععم برععنر تاضععاا هععذا ال فععار يععرتبط بقععتغ 

بأس تد  ارسة جاسجت تاسع تد ترعارلز رينيعه  عانينتتف 

يج عع   Symmetricalتهععت تصعع يد   يععز األسعع تد ت تنععاظر 

بععين الخطععتط ال نننيععة بر ععق تالخطععتط الطتي ععة ال سععتقي ة 

 ر إل  ال يني اليزد. تي ي

 

 بوفٌه من خشب البلوط

  Sinuous Lines الخطوط المتعرجة

الخطععععتط ال ننتتععععة ش عععع  ظهععععر هععععذا ال قعععععا تالععععذراشين 

ال ننتتين له ي عفان ن عتذم ألسع تد  ارسعة بعاري  تالتع  

نانم تفضر أن ينتن ظهر النرسع  ننتيعاً تانننعائ   ت يعزاً 

بالبسععاطةا تهععذا األسعع تد ل خرععد ال ننععتم يععتد تنفيععذه  ععن 

 قطعة خربية تاناغ. 

 

 

 جزء تفصٌلى من ظهر مقعد                                 
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(
7
) Carl Benno, Op. Cit., p. 19. 

   Abstract Motifs (7) الموتٌفات المجردة

إن ال عتقععا  عع  آرم نت ععت بععأن الع ععارغ تالععاينتر تاألفععاث 

ينبوععع  أن ينتنعععتا ااخعععر نعععر  تنعععاا قعععا ألهعععد النفيعععر  عععن 

ال صععع  ين  ععع  تطعععتير أسععع تد  راغععع  خطععع  ي يعععر إلععع  

األرنار البسيطة ال ن قعة تاألن عاط الهناسعيةا تالتفصعي ة  ع  

هععذه الصععترغ  ننتتععة لننهععا بسععيطة التصعع يد تتتجععه ننععت 

 التجرا. 

 

 

 تفصٌلة منحوتة فى دوالب                              

  Whiplash curvesالمنحنٌات الممطوطة 

إن التص يد ال  فتى لاشا ام هذه ال نضعاغ فنائيعة ال سعتت  

 ععن خرععد الععترا لععـ"إي ير جاليععه" ت فععر ن ععتذم ل  نننيععام 

ال  طتطعععععة التععععع  نعععععان يفضععععع ها ال صععععع  ين الفرنسعععععيين 

تالب جينيين ن ا نراهعا  ع  ش عارغ  ينتعتر هترتعا ال سعت ه ة 

  ن الطبيعة. 

 

 

 جزء من منضدة ثنائٌة المستوى                                    

  Exotic materialsالمواد الغٌر مألوفة 

هعععذه العععاائرغ ن عععتذم لتطععععيد الخرعععد ب عععتاا  عانيعععة قعععا ها 

ال صع د اإليطعال  نعارلت بتجعات  تيظهعر  يهعا تعأفير الفنععتن 

اليابانية تال صرية القاي ةا تهت ن عط هناسع  يرعبه النرعرغ 

ا  عال تاا ال عانيعة ال سعتخا ة  ع  Winged insectsال جننة 

 التطعيد ه  الننا  تاألبانت  تالعام تالفضة. 

 

 

 جزء تفصٌلى من بوفٌه مطعم بمواد غٌر مألوفة            
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 Art Nouveau Furnitureاألثاث فى اآلرنوفو  

األفاث ن ر األرنت ت تنتع شظيد لألساليد األص ية ل نرنة ا تالتي تأنام شن طريق ق ة  ن النر يين  ي  جار 

ال ت يزين  ي صناشة األفاث ا تالتي جذبم  عها نرى الفنتن األخر  ا ت عظد صانعي األفاث لنرنة األر نت ت 

 بانيهد ا تانصبم اهت ا اتهد  ي ابااع قط   ن تبخاصة ال ع اريين  نهد اهت تا بت ايا نطاقهد شبر التص يد الااخ ي ل

األفاث تتتا ق     بانيهد, ت ي نننا ان ن نظ الرا تالجذد بين الزخر ة تالتزيين باشتبارها ت فر الرنر بين ا ي فر اإلنرا  

 ال ض تن, ت ف  ا لتنظ ذلك  ي األفاث  إنه أيضا نان تاضنا  ي الع ارغ.

قة بين الزخر ة تاإلنرا  تنذا الرنر تالتظيفة ا تالتي برزم ش ي تجه الخصت   ي ن ا أهت تا أيضاً بتن ية العا

صناشة األفاث تالع ارغ تاستخاد  ص  ي األفاث  ي ذلك التقم ال نننيام الرقيقة تأش ار الننا  تالتذهيد تالعاما 

ل ستتيا ت ي بااية األ ر نانم تنان ل خطتط ال نننية أفر نبير ش ي رنر األفاث  إلنتام ابااشام ذام ت يز ر ي  ا

 نتجام نرنة األرنت ت  رتفعة الف ن تتخاطد الطبقة الراقية  ن ال جت   بالرغد  ن أ نار  تري  اليتتتبية التي تناا  

بأن الفن ل ج ي ا تبعا ا باأم ش  يام اإلنتام  بإس تد االنتام الن ي  قا أفاث األرنت ت النفير  ن نيتيته الطبيعيةا نظراً 

 .(8)لتنتر اإلس تد  ي التص يد ل تتا ق    تقنيام اإلنتام النايث

 

                                                           
(
8
) Junichi Shimoura: Art Nouveau-Architecture, AB Academy, 1990, p. 116.  

 Repousséأشووووووغال الرٌبوزٌووووووه المعدنٌووووووة 

metalwork   

نانععم هععذه التقنيععة رععائعة  عع   ععنهب الفنععتن تالنععرى ت عع  

أسعع تد آرم نت ععتا  الزخععارى البععارزغ نانععم تنفععذ بععالطرق 

 عن أسععفر لنع  يظهععر الزخعرى بععارزاًا تهعذا التصعع يد تععأفر 

 بال تتيى  ن الطبيعة. 

 

 

 واجهة ساعة رٌبوزٌه    

وو هب   Gilt-bronzeالتركٌبووات موون البرونووز الم 

mounts  

نفيعر  عن  صع    األفعاث الفرنسعيين قعا تا ترنيبعام ُ ع قععة 

 ععن البرتنععز الُ ععذهد أت النايععا ال طععاتعا تيظهععر  عع  هععذه 

 . Rococoالتفصي ة أفر أس تد الرتنتنت 

 

 

 تشكٌل نباتى من البروز الم  هب                          
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 New Inspirationإلهامات جدٌدة   

إن  ص  ت اآلرم نت ت لد ير ضتا برنر ن   األساليد الفنية    ال اض   ال ص  ين الفرنسيين بصفة خاصة 

الفن  تنفير  ن ال ص  ين اشت اتا ش   ال فراام  "Rococo"تأفرتا نفيراً بالاتناظر تالنر ية    أس تد رتنتنت 

 الزخر ية لعالد الطبيعة. 

أ ا الرنر األنفت  النس  الباي  تالذ  نان  فضاً    نرنة الر تز الراشرية نان بين ال تتيى ال رهترغ أيضاً    

طة الرائعة ال ست ه ة  ن الطبيعة أس تد آرم نت ت. أيضاً بنث ال ص  ين شن اإللهاد    الفن اليابان  تالتص ي ام البسي

 نان يستخا ها بن ا  النفيرين  ن  ص    آرم نت ت. 

 The End of An Eraنهاٌـة فــترة 

أصبنم  راية آرم نت ت    نهاية زهتتها غير  اش ة لقا نانم نرنة  نية انتهم نياتها ناصعة تنانم تا عها 

نعتا تعبيرام  نية خاصة بهد ت فر هذه النيتية الفنية لد ينن ابتنارية شاا ق ير  ن ال ص  ين البارزين الذين ص

باستطاشتها أن تاتد ش   نالهاا بعا  رتر خ سة شرر سنة تعفرم هذه النرنة نإبااع تنتر إل  شبارغ  نية شف  ش يها 

 . (9)الز ن تنرتد النرد العال ية األتل  قتر رتح اإلبااع تالرتنق الت  أشطم  ياا هذه النرنة الفنية

 Art Nouveau Designerأهم مصممً اتجاه اآلرنوفو  

تت يز نرنة اآلرنت ت باتجاهين رئيسيين أنااه ا االتجاه العضتي ال  ئ بالنيتية تالات افر تالاينا ينية تيتضا  

اشتااال تأهد  ا ذلك بقتغ  ي أش ار ال ص  ين الفرنسيين تالب جينيين بين ا يتسد االتجاه اآلخر باإلس تد الهناسي األنفر 

ي ف ه انتام  ارسة جاسجت تتترارك االتجاهام  ي االهت اد العاد بالنانية الج الية شن الجاند التظيفيا ن ا يت يزان 

بالفراانية تاالبتنار, تنانم ب جينا أنا الاتر الرائاغ التي انتضنم نرنة اآلرنت ت تبخاصة العاص ة برتنسر شاد 

 ي العايا  ن ال نر م ال خت فة العا ة تالخاصة هناك, تأهد رتاا اآلرنت ت  ي ب جينا تظهر إس تد االرنت ت  5991

تال ع اري بتر هاننز تيت يز   Curve Art Nouveauال ع اري  ينتتر هترتا تيعرى اس تبة ب ننني اآلرنت ت 

    إس تد هنري  ان اي  ي ا إس تبة باآلرنت ت الهناسي تنان  تأفرا ب اار  الفن  ي  يينا تاسنتت ناا ا بين ا يج

 .(10)بينه ا

 Charles Rennie Mackintoshتشارلز رٌنٌه ماكٌنتوش  

تلا تتع د    جاسجت اسنت ناا ت از العايا  ن الجزائر شنا ا نان طالباً ب ا    ذلك  ننة ألينسعانار تت سعتن ل سعفر 

د شنا ا التنق بالع عر 5998تالرنام تالت  قااته إل  زيارغ  رنسا تب جينا تإيطالياا باأ نياته ال هنية ن ع ار     شاد 

دا تقعا أاار 5851شعاد يع عر ت يهعا تظعر  يهعا نتع  شعاد  51رعريك  يهعا بععا    ررنة جتن هاني ان تنيب  نتع  أصعبا 

 باإلضا ة إل  الع ارغ االسنت ناية.  Gothicظهره إل  تفضير التقاليا الناسينية تاهتد بالع ارغ القتطية 

 معمارى ومصمم أثاث:

 د تالعايا  ن ال نازر الخاصة. 5981 ن بين اإلنجازام ال ع ارية ل انينتتف تص يد تتأفيث  ارسة جاسجت ل فنتن شاد 

  ت يععز تصعع ي ه لألفععاث بأسعع تد ال يني ععاليزد الفنعع   ؤنععااً ش عع  التععأفيرام الفراغيععة التعبيريععة ت عطيععاً ال سععانام

 الفراغية جت شاد راشر  إل  نا نبير. 

 تف نفير  ن التص ي ام باس ه تلصالا صعناع األفعاث  ع  جاسعجت تالنراسع  بصعفة خاصعة جعذبم قاد  انينت

 اهت ا ه تتخي ه تص د العايا  ن األساليد األص ية تالت   يها ظهر ال قعا يأخذ االهت اد األنبر.

                                                           
(
9
) Judith Miller, Op. Cit., p. 350. 

(
10

) Stephen Calloway: The Elements of Style, Mitchell Beazley, 1998, p. 336.  



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                           رة والفنون              مجلة العما

23 

  دوالب من خشب البلوط

 هذا الاتالد يستتن  تص ي ه  ن األلتان النسائية الفاتنة.  

هععت أبععيا ال ععتن ت يععه تفاصععير بسععيطة بععال تن الععترا  ت يععه رععن ين ش عع   

الجععانبين ين ععان تراغ فنائيععة األبعععاا تهععت رععنر تتاجععا نفيععراً  عع  أغ ععد 

 تص ي ام  انينتتف. 

 

 

 

 كرسى من خشب شجر الجمٌز مطعم باألبانوس:

  يه تفريوام   يزغ هناسية الرنر تالقاشاغ ُ نجاغ  ن ق اف سااغ.  

 د.5811تد تص ي ه لصالا  ي  نرانستتن شاد  

 

 

 

 الجانب التطبٌقى:

قاد البانث بع ر تطبيق ل ج تشة  ن التص ي ام ال قترنة ألفاث  عاصر  سعتتن   عن  تعرغ تنقبعة اآلرنت عت نعا اً  ع  

فناياها رؤية تص ي ة ت فر نتائب البنثا نيث تتض ن ال ج تشة ن تذم لتص يد غر ة نتد تتنتن  ن سرير تن تاا نيث 

طعتط التصع ي ية ل  صع د رعارلز  عانينتتفا تذلعك  ع  نعتار ت يزم هعذه التصع ي ام بصعبوة تاريخيعة  سعتتناغ  عن الخ

تص ي   ُي اذم بين الخطتط ال  رتقة الرأسية تالخطعتط ال نننيعة الناش عة تذلعك  ع  لوعة إبااشيعةا  تضعناً  نعر ت  سعفة 

جعااً  ع   اتجاه اآلرنت تا ن ا ت رنز التص يد ال جرا لزهرغ التيتليد ق د الع ر الفن ا نيث  ف عم ت عك الزهعرغ جعز  هعاد

 غالبية تص ي ام  انينتتف. 

 
 مسقط أفقى

 رأسىمسقط  جانبىمسقط 
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 لقطات مختلفة لغرفة النوم

 

 الخاتمــة

إن نهاية القرن التاس  شرر نانم ت فر  ترغ التويير تالااستقرارا  نانم القعيد التق يايعة  ع  نالعة  عيا شنعا ا نعان النعا  

 ال  تنايام قرن جايا.يتط عتن 

إن الفترغ األخيعرغ  عن القعرن التاسع  شرعر اتصعفم بعالتتتر السياسع   عن نانيعةا تبع  يعام التنعايث تالتنضعر  عن نانيعة 

أخر ا لقا نان ذلك شصر التقاد الصناش  العظيدا تنانم ال ان النبر  تالصويرغ تتتس  برنر نبير تأيًضا االنترعا ام 
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فتا أبتاد جاياغ  ن الفر  ل ن ت تالتطتر   رت  ال جعاالما لقعا نانعم األجعتا  الرععترية التع  الع  ية تالطبيةا آنذاك ت

األسا  ننت فعترغ ضعا االنتعام الن ع   -أشطم ال ياا لنرنة الفنتن تالنرى    بريطانيا    ف انيام القرن التاس  شرر

ية ايضعا شعن ضعربة الباايعة ل عياا رعنر جايعا ل تعبيعر  سعؤل-ذت الجتاغ الفقيرغاالناتجة شن الفترغ الصناشية النايفة انعذاك

الفن ا تالذ  باا  يظهر    أترتبا    تسعينام القرن التاس  شرر تهذا الرنر الفن  ال عرتى "آرنت ت"ا ت ض تن هعذا 

د هعذا الرنر الفن  هت نسر التاريخية ال جهاغ ل  اض  تابتنار رنر جايا ل فن يتتا ق    رتح العصرا ت عن هنعا  عإن اسع

 الفن يعن  "الفن الجايا".

بنهايععة القععرن التاسعع  شرععر أصععبا "آرنت ععت" أسعع تد  نعع   عععرتىا تنععان لععة تجععتا  عع  نععر ارععنار الفنععتن  ععن الع ععارغ 

 تالتص ي ام الااخ ية نت  ال  صقام تأش ار الزجام تالن   تالننم باإلضا ة إل  األفاث. 

 النتائج:

  لقععا نانععم نرنععة اآلرنت ععت نتاجععاً لانتجععام الععذ  قععاد بععه  نععان  نهايععة القععرن التاسعع  شرععر ش عع  ال ارسععة األنااي يععة

  ناتلين خ ق لوة ترني ية نايفة. 

  إن جتهر اآلرنت ت هت الخط ال ننن  ال تعرم الذ  يتجا    نر التص ي اما  اآلرنت ت ير ا ت ا اً اسعتخااد الخعط

 ة القائ ة. ال ستقيد أت الزاتي

  .يت يز اآلرنت ت باالنطاقة الخيالية    نعت ة التنتين تتجان  األلتان 

  إن األسا  الذ  تد تص ي ه ش   خط تنهعب اآلرنت عت ين عر  ع  فنايعاه ج يع  الترعنيام تاألسعاليد ال خت فعة  عا بعين

 الزخر ة تبين اإلنرا  تال ض تن.

 عا  راا اً لقتغ هذا الطراز ت ا ين  ه  ن قيد تج اليام شارم    تجاان إن إشااغ إنيا  الطرز ال خت فة السالفة هت ي

 النا  تال جت عام.

 التوصٌــات:

  ضرترغ اشتغ ال ص  ين ل تعرى ش ع  الجتانعد ال خت فعة التجعاه اآلرنت عت تش عر اراسعام تتن عيام ل  تضعتشام

 اإلبااشية ال خت فةا ت ناتلة االستفااغ  نها    التص ي ام ال عاصرغ. 

  ها لعبعا  زم التص ي ام ال عاصرغ بال ا ا ال  يزغ لورنت ت تا جها    رتح  جت عاتنا ال صرية تذلك السعت ها

 التص ي ام  ن الطرز ال صرية القاي ةا تالت  تساهد    ترسيخ هذا الطراز     جت عاتنا.
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