ابريل 2022

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية – عدد خاص ()4
" التحديات الحضارية في ظل األلفية الثالثة (تراث – تكنولوجيا – تصميم) "

القيم الجمالية للتراث المصري األصيل وتأثيرها على التصميمات الخاصة ألقمشة تأثيث
الطراز الفرنسي
(The Aesthetic Values of the Authentic Egyptian Heritage and its Impact
on the Special Designs of French-Style Furnishing Fabrics
م .د /رانيا سامي الجمل
مدرس بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز -كلية للفنون التطبيقية-جامعه  6اكتوبر

Dr. Rania Samy Elgamal
Teacher in the Department of Textile Printing, Dyeing and Processing - College of
Applied Arts - University of 6 October
Raniaelgamal.art@o60.edu.eg

ملخص :
ر عة المظهر جالل التعبير يتض ر ذلک من خالل خط طه

يعتبر الفن المصررر القديم فن زاخر متغير يتسررم بالشررم

العالقا الحسررية الت ازن الجمال من خالل

اشررلاله عالقاته المتناغمة ،مما تثر مهمة المصررمم بالشررع ر بالسررما

تقديم رؤية معاصررررر لعمل عالقة تناغمية من التصررررميما الطباعية االبتلارية تناغمية بين االتجاها الفنية لطرز األثاث
الفرنسررررر بما يح

قيم جمالية (االيقاع -االتزان -التناسررررر

 ...غيرها) ،أقمشرررررة التأثيث ذا طابع المصرررررر القديم

األصررريل لما به جماليا العناصرررر التشرررلي ية ال حدا الخاصرررة به (االيقاع -الت ازن -ال حد  -التبسررريط التسرررطي -
 .المبالغة التحريف الجمال  -ال ن  ....غيرها) إلکسا تصميم االثاث قيما جمالية معاصر
تعتبر أقمشة التأثيث جزء ال يتجزأ من االتجاها الفنية لطرز األثاث حيث ت ع الد ر الرئيس
االنسجام ال ن

الشل  ،کذلک تعرف ت ک الطرز بالعناصر التشلي ية ال حدا

األساس ف خ ق التناغم
المستخدمة ع ى أقمشة

المفردا

التأثيث الت تشلل احد المالم الرئيسية ل تصميم ،السيما طراز األثاث الفرنس الذى يعد احد منابع الرؤية الجمالية الت
تنا لها هذا البحث لدراسة العالقة بين تصميم أقمشة التأثيث المطب عة من خالل استخدام عناصر مفردا التراث المصر
القديم ذ الطابع األصيل تصميم األثاث کيف إن کل منهما يؤثر ف األخر ل ص ل الى منتجا
المرج منها مع ال ص ل الى أقصى درجا الجمال ف آن احد ،ذلک بتطبيق منهج صفى تح ي
ال حدا

الفنية ل تراث المصر

التصميما

الطباعية بما يتناس

القديم ،منهج تجريب

تطبيق

يعتمد ع ى تنا ل الجان

مع الذ ق المصر  ،باستخدام فن اآلردک

تحقق ال ظيفة النفعية
ل عناصر التشلي ية

االبتلار

التجريب

ف

" Art Decoکطراز فى ج هره الزخرفة

الهندسية الحر األل ان الم يئة بالحي ية الخاما المتط ر من خالل المفردا الزخرفية ،استدعاء العديد من األشلال
المبتلر مما ي حى ل مصمم بابتلار العديد من التصميما الطباعية.
الكلمات المفتاحية:
القيم الجماليه،الطرز،ارتديل ا

Abstract:
The ancient Egyptian art is a rich and variable art characterized by lofty, splendid appearance
and majesty of expression. This is evident through its lines, shapes and harmonious
relationships, which enrich the designer’s task with a sense of features, sensory relationships,
balance and beauty by presenting a contemporary vision of making a harmonious relationship
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of innovative typographic designs harmonious between the artistic trends of furniture models
The French, which contains aesthetic values (rhythm - balance - proportionality ... and others),
and furnishing fabrics of an authentic ancient Egyptian nature because of the aesthetics of
plastic elements and its units (rhythm - balance - unity - simplification and flatness exaggeration and aesthetic distortion - and color... .and others) to give furniture design
contemporary aesthetic values.Furnishing fabrics are an integral part of the artistic trends of
furniture models, as they play the main and essential role in creating harmony and chromatic
and formal harmony. The aesthetic vision addressed in this research to study the relationship
between the design of printed furnishing fabrics through the use of elements and vocabulary of
the ancient Egyptian heritage with an authentic character and furniture design and how each of
them affects the other to reach products that achieve the desired utilitarian function while
reaching the maximum levels of beauty at the same time By applying a descriptive and
analytical approach to the plastic elements and artistic units of the ancient Egyptian heritage
,And an applied experimental approach that depends on addressing the innovative and
experimental aspect of typographic designs in proportion to the Egyptian taste, and using the
art of Ardeco Art Deco as a model in its essence, the geometric and free decoration, the vibrant
colors and the advanced materials through the decorative vocabulary, and invoking many
innovative forms, which suggests the designer to create many of print designs.
Keywords:
Aesthetic,Values,Styles,Art Deco

: المقدمة
ر عة المظهر

ان الفن المصر القديم فن زاخر متغير يجمع بين ال اقعية الدني ية العقائدية الدينية حيث اتسم بالشم
جالل التعبير جمال التنسيق الت تتض ف خط طه اشكاله عالقاته المتناغمة

ديك حيث- االر

الدراسة بالدمج بينه بين قطع من االثاث من الفن الفرنس

ايمانا باهمية الفن المصر القديم عني

. تاثر هذا الفن بالحضار المصرية ف بعض ج ان تصممياته مثل العمار االزياء المج هرا
تطبياقه ل دمج بينه بين االثاث اال ر ب مع االحتفاظ

الدراسة باالستفاد من الفن المصر
. حديث ذ رؤية فنية حديثة

من هذا االرتباط عني

باله اية المصرية النتاج اثاث مح

: مصطلحات
Aesthetic Values : القيم الجمالية
الفنان مهمته ان ينتج أشياء ترضى إحساسه تشبع حاجاته الى الجمال من المؤكد ان الفنان يستمتع جماليا اثناء العمل
 يتع ق األحساس بالقيمة بقدر،جماليا العمال الفن يرجع الى هدف أعمال الفن
الذهبية حيث

 كذلك المتذ ق أما سر االنجذا،الفنى

 الت ازن بالقطاعا، الحسية التى يشعر بها المتذ ق ابتهاجا البساطة التعقيد ال حد

العالقا

السما

.يشعر بالجمال
. تط ق ع ى مايتميز به الشئ من صفا تجع ه مستحق التقدير، فيه
الحش ا ) ا أقمشة تستخدم لتنجيد

التنجيد ( الس س

تمثل الصفة التى تجعل الشئ مرغ

Upholster أقمشة التأثيث
هى تكيسية أ تغطية األثاث بما يناسبه من أقمشة ا خاما

. يط ق ع ى تز يد الغرف بالستائر السجاد المفر شا

األثاث ه مصط
336

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية – عدد خاص ()4
" التحديات الحضارية في ظل األلفية الثالثة (تراث – تكنولوجيا – تصميم) "
طرز "Styles":
مفردها طراز " :" styleبمعنى األس
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أ مظهر الشيئ الذى نجع ه مخت فا عن غيره  ،باإلنج يزية تعنى أس

أ

فى أ سع معنى له ه مظهر الشيىء الذى يجع ه مخت فا عن غيره الطراز ك مة تط ق ع ى
إبداع أ أناقة األس
المرح ة الفنية الثابتة التى أستمر زمنا ط يال َت ْط َبع خالله التصميما بطابع ثاب فى الم قع الحضارى ال احد.
اآلرديكو "Art Deco":
إقيم فى باريس عام  Arts Decoratifsاى الفن الزخرفى مصط
 1925م

إعتبر إستجابة لتحدى أس

فن اآلرديك مشتق من اسم معرض د لى

الحركة الحديثة هى الحركة التى جاء

كرد فعل لحركة " اآلرن ف "

لقد

إستخدام هذا اإلتجاه الجديد فى جميع أشكال الفن ن.
مشكلة البحث
تحدد مشك ة البحث فى محا لة اإلجابة ع ى التساؤال االتية:
• هل يمكن تصميم قطعة أثاث مبتكر تجمع بين جماليا كال من الطراز الفرنس
• هل يمكن االستعانة باالتجاها
تصميما مبتكر تص

الفنية ل تراث المصر

المصر القديم؟
حدا

القديم بما يحت يه من عناصر تشكي ية

فنية إليجاد

لطباعة أقمشة التأثيث لطراز األثاث الفرنس ؟

• هل يمكن االستفاد من االتجاها الفنية لطرز االثاث الفرنس ف ايجاد ح ل تصميمية مستحدثه مبتكره ألقمشه التأثيث
الطباعية ؟
اهداف البحث :
• محا لة إلثراء مجال تصميم أقمشة التأثيث باستخدام تصميما طباعية مبتكره من خالل االتجاها

الفنية لطرز األثاث

الفرنس .
• المساعد ف تقديم رؤية معاصر من خالل االتجاها الفنية لطرز األثاث الفرنس

إعاد صياغتها.

الفنية لطرز األثاث الفرنس

أقمشة التأثيث ذا

• تقديم رؤية جديد لعمل عالقه تناغمية بين االتجاها

طابع المصر

القديم األصيل.
أهمية البحث :
ا لمساهمة ف ايجاد بعض الح ل االبتكارية ل تصميما الطباعية الخاصة بأقمشة التأثيث القائمة ع ى الدمج بين طرز االثاث
الفرنس

جماليا

العناصر التشكي ية ال حدا

الخاصة بالتراث المصر

القديم األصيل إلكسا

تصميم االثاث قيما

جمالية معاصر .
• اإلفاد من اإلمكانا

الفنية لبعض برامج الكمبي تر ف الحص ل ع ى صياغا مبتكر لتصميم أقمشة التأثيث من خالل

االتجاها الفنية لطرز األثاث الفرنس .
فروض البحث :
 -ج د معايير ذا

دالله إيجابية بين التراث المصرى األصيل أقمشة التأثيث من خالل االتجاها

الفنية لطرز األثاث

الفرنس .
امكانية تأكيد السما الفنية ألقمشة التأثيث من خالل االتجاها الفنية لطرز األثاث الفرنس . -من خالل االستفاد من اإلمكانا

الفنية لبعض برامج الكمبي تر بإستخدام التراث المصر القديم األصيل يمكن إيجاد

إبتكار تصميما مطب عة ألقمشة التأثيث تثرى تضيف الى االتجاها الفنية لطرز األثاث الفرنس .
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منهجية البحث :
منهج وصفى تحليلى :ت صيف تح يل العناصر التشكي ية ال حدا الفنية ل تراث المصر القديم.

منهج تجريبى ( تطبيقى) :تعتمد ع يه الدراسة فى تنا ل الجان االبتكارى التجريب فى التصميما الطباعية.
حدود البحث :
الحد د الزمنية :تنا ل طرز األثاث الفرنس بمخت ف اتجاهاته الفنية من العص ر القديمة الى االن بما يتناس مع تصميما
التراث المصر األصيل (الفن الفرع نى القديم).
الفنية المخت فة لطرز األثاث ف فرنسا بما يتناس

الحد د المكانية :التطبيق ع ى أقمشة الطراز الفرنسى تنا ل االتجاها
مع الذ ق المصر من خالل ابتكار تصميما طباعية متن عة.

السمات والقيم الجمالية للفن المصري القديم:
القيم الجمالية ف الفن ن التشكي ية عامة ه صفا شك ية تجعل االشكال االل ان الخط ط األحجام مرغ با ف تام ها ،
بل تجع ها مستحقة التقدير ،ال يكتف باالستمتاع بالتقابال

التكرارا

التشابها

التغييرا

ف الشد  ،كصفا حسية

جمالية  ،انما ينبغ االنتقال نح تامل العناصر ال جدانية االفكار المجرد  ،مثل المر نة ا الرشاقة ا الق

ا الحركة

 ،بغرض تذ قها االستمتاع بجمالها " (-1ص)55-50
فيق م المصمم بتنظيم العالقا

الخطية ال نية الم مسية بشكل مت زان ف اطار مقص د تبعا الرادته  ،مستخدما تقنيا

مناسبة  ،ليستمتع المتذ ق بهذه البراعة الفنية الممث ة ف التنظيم الشك

ل عناصر التاثير التقن ل خامة .

قدم الفن المصر القديم اعماال تتضمن ف المجمل مجم عة من القيم العقائدية الف سفية الت تد ر ح ل فكر البعث بعد
الم

 ،مر الفنان المصر بمراحل متتابعة عبر عص ر الد لة القديمة ال سط

ليتجه ال اس
الحفاظ ع

اكثر تحررا من التقاليد الم زمة  ،اكثر تن عا ف اسالي

الحديثة ط ر فيها ادائه مع كل مرح ة

الرسم ف عناصره المست حا من الطبيعة مع

جمالية الفن الفرع ن الت تستند ال اساس عقالن  ،الذ تعتمد ع

قيمة االنتظام ف صياغة االشكال

تح يرها لتستجي لالنساق الهندسية الت تثير لد المشاهد شع ر الت زان االتساق من خالل تنظيم العناصر داخل اطار
الص ر -2( .ص. ) 20-12
اتسم الفن المصر القديم ب حدته

قدرته ع

السير ع

ق اعد منظمة فه ليس فن عش ائ ،

ظ

ت ك ه ق اعده

الت ال يخالفها اال ف استثناءا من العص ر الت من فيها الفنان نفسه الفرصة الخر ج بالفن ال ال اقع  ،عدم االلتزام
التام بالق اعد قنص شئ من الحرية  ،ان لم تكن ت ك كثير

ط ي ة هذه الفترا اال انها جد بالفعل م م سة ف الفن

 ،استثناءا ف الغال كان منحها له الظر ف السياسية االقتصادية ل عصر ذاته .
كما اتسم االس

الذ اعتمده الفن المصر القديم بك نه ادا تد ين يسجل باستخدام الرسم ال اقعى ،

يعكسه باالد ا

المتاحة له .
اتجاها

الفن كان

تتسم بالتحديد ال اض ف الز ايا الت يرسم بها ،

طرق ابراز صفا

االجسام ،

االخذ باعتبار

ال ج ه الصدر ج ان الجسم ف التصميم .
كما اتسم كذلك فن هذا الزمن بخط ط تعبيرية تغ
الزخرفة -1(.ص. ) 78-70
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ابرزالقيم الجمالية التي ميزت اعمال الفن المصري القديم و خضعت لفلسفته الخاصة
يعد االيقاع من ابراز القيم الفنية ف اعمال
المصر القديم الت ظهر ف تكرارا
االشكال  ،تن ع احجامها ارتفاعها  ،منها
حركة االشخاص ف ا ضاع مخت فة س اء ف
المعارك الحربية  ،ا مشاهد الرقص غيرها
من التجمعا  ،مما اد لتحقيق تماسك التك ين
الترابط بين اجزائه يمكن االستدالل ع
االيقاع

االيقاع ف الفن المصر القديم من خالل س س ة
فكرية منتظمة مثل التكرار – التدرج –
التن ع – االستمرار

ه من اهم عناصر تنظيم

العمل الفن شك يا يحقق تن ع يمأل العمل
بالحي ية ي ح باالحساس بالحركة .
(-2ص. ) 45-40
يعد الت زان من القيم الجمالية الت ت ع د را
اساسيا ف بناء العمل الفن  " ،فاالتزان ن ع من
ان اع التنظيم الشك

 ،ا ترتي العناصر بحي

يكمل كل منها االخر ،
قد خضع االشكال ف الفن المصر القديم
التوزان

لدرجة من االنتظام من خالل تخطيطا هندسية
ا مائ ة لالستدرا

االنسيابية ا ف شكل

مث ثا  ،كما لجا الفنان ال

ضع نقطة مح رية

هكية تت زع ح لها الخط ط االل ان لتحقيق
الت زان -3(.ص. ) 25-22
يقتصر مفه م ال حد عند الفنان المصر القديم
ع

العناصر المفردا التشكي ية المخت فة

السما الفنية الت حا ل بها تاليف ت ك المفردا
س يا  ،بل امتد لتشمل اد اته ف التعبير عن
الوحدة

مضم ن العمل عقائديا ف سفيا بسه لة

ض ح

ظهر ف اعمال التص ير النح البازر ف
الفن المصر القديم -2( .ص. ) 140-112
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التبسيط و التسطيح

المبالغة و التحريف
الجمالي

اللون

340

راى الفنان المصر القديم أن التبسيط يعمل ع
سه لة اسيتعا الهيئة الشك ية ل عمل الفن ف
حد ادراكية  ،تحقيق تاثير حس ماد
يمكن ان يحقق
مضم ن رمز بسيط التركي
ل متذ ق االستمتاع الجمال من خالل حد
المعن ف حد ذا طابع تبسيط .
الماد
ف م يخضع مفهم م الجمال ف الفن المصر
القديم لق اعد المنظ ر البشر  ،حيث ارد الفنان
تسجيل اقص ما يمكن من رس ماته ف سط
محدد  ،حيث استبعد الظالل لقاب يتها ل تغير
الز ال ف جأ ف اعماله احيانا ال ترتي المناظر
ف صف ف يع بعضها البعض تفصل بينها
خط ط مستقيمة سميكة تمثل مست االرض .
(-3ص. )68-40
استخدم الفنان المصر القديم المبالغة بشكل
اساس ف نس االشخاص تبعا لمعايير
قناعا خاصة ناتجة عن تاثره بالعقائد الدينية ،
د ن االلتفا ل اقع االشياء طبيعتها المرئية ،
ف ضع االلهة ف الص ر اكبر من حجما من
الم ك  ،الم ك اكبر حجما من اعدائه  ،ان
الشخص الرئيس يتمثل دائما ع نح ينم عن
مكانته  ،عبر عن االشكال بالتاكيد ع اهم
ابرز صفاتها المميز الخاصة بها  ،د ن االلتفا
ال ال اقع ا ق اعد المنظ ر .
(-2ص. )70-65
تتميز االل ان ف الفن المصر القديم بصراحة
االل ان المستخدمة  ،حيث كان االل ان ف الفن
المصر القديم تظهر ب ض ح  ،بشكل صري
لكن د ن اغفال لطريقة استخدامها تط يعها ،
ف م يكن بذلك ال ان اضحة د ن تط يع بل كان
تخدم الفن بشكل اض  ،ف الزخرفة
استخدم االل ان بمهار حت ان من يراها
يالحظ البهجة  ،التناسق الممت ئ بالحركة د ن
ضياع حق الزخارف ف االل ان
(-1ص. )135 -120
كما تتصف االل ان ف الفن المصر القديم
بالرمزية ،
تميز ايضا بدقة االل ان ض حها ،
تط يعها ف تص ير ما يقدمه .
(-2ص. )162-160
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بعد ذكر أهم سما

الفن المصر القديم قيمة الجمالية سنت جه الى دراسة االثا

ابريل 2022
الفرنس بشكل عام فن االر -دك

بشكل خاص حتى يتثنى لنا دراسة المقارنة بين أهم سماتهم لنتمكن من تطبيق حدا الفن المصر ع ى بعض قطع األثاث
من فن األر – دك الفرنس .

السمات والقيم الجمالية التي ميزت طرز األثاث الفرنسي
ابرزالقيم الجمالية التي ميزت طرز األثاث الفرنسى :
االيقاع التناغم ف االثاث الفرنس :
" االيقاع مصط
الح يا ،

لقد لع

يعن ترديد الحركة بص ر منتظمة تجمع بين ال حد

التغير لذا فااليقاع ي ح بالقان ن الد ر ال جه

االيقاع د را هاما ف كل الطراز الفرنسية المتعاقبة فكان بمثابة الحل السحر لالبراز الجمال ف كل

القطع ،
كان االيقاع التناعم ضحا بين االجزاء المك نة لقطعة االثاث القماش المبطن -4(.ص)120
انماط االيقاع داخل قطعة االثاث :
اظهار ت ضي االيقاع ف تصميم االثاث هذه القيم ه :

هناك بعض القيم الفرعية الت تعمل ع

االيقاع من خالل التكرار :ي جا المصمم ال استثمار الشكل من خالل ترديده ف التصميم بشرط اال يفقد التصميم خصائصه
البنائية التكرار هنا يهدف لالستمرارية المرتبطة بتحقيق الحركة ف التصميم .
االيقاع من خالل االستمرار :االيقاع مرتبط جدا باالستمرارية حيث ان صفة االستمرارية تكس
ال حد تن عها تعط قطعة االثاث صفة ال حد
االيقاع من خالل التدرج :يق م االيقاع ع

التدرج انتظامه

تكس

الترابط الحس بين االجزاء .

تنظيم الف اصل من خالل االشكال الت تتدرج ف اتساعها مما يحقق االيقاع

السريع ا البطئ داخل التصميم .
االيقاع من خالل التنوع :ديناميكية التصميم تتحقق من التن يع بين العناصر بشرط تحديد نظم اضحة ل حدتها  ،فال تطغ
حدتها ع

تن عها ا العكس -5(.ص. )160-148

االتزان في االثاث الفرنسي :
االتزان ه الحالة الت تتعادل فيها الق

المتضاد  ،الت زان من الخصائص االساسية الت ت ع

د را هاما ف جماليا

التك ين التصميم حيث يحقق االحساس بالراحة النفسية حين النظر اليه الفنان ا المصمم يتجه نح تحقيق االتزان ف
،

تنظيم عناصر عم ه الفن لسه ألنه اساسا فنيا فحس

لكن النه من اسس الحيا

ينبغ ع

الفنان ان ينقل ل مشاهد

االحساس باالستقرار االتزان ف عم ه الفن 9(.ص. )45-43
انواع االتزان :
االتزان ثالثة ان اع ال شكل تبعا ل محا ر االنشائية ف المجال البصر
اتزان محوري  :يحدث عن طريق مح ر مركز

ه :

اض قد يك ن راسيا ا افقيا ا كالهما .

اتزان اشعاعي  :يحدث بالد ران ح ل نقطة مركزية

ه االنحراف الناتج عن د ران تك ين ح ل مركز معين مع ثبا

ضعية التك ين فيما بين مك ناته بين المركز الثاب -6( .ص. )120-118
اتزان وهمي  :ه اتزان مبن ع
ا نقاط ارتكاز بل يعتمد ع
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االدراك الحس بالمسا ا بين اجزاء شكل االثاث حيث ال يعتمد ع

االحساس بمركز الثقل ف التصميم .
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التناسب من خالل االثاث الفرنسي :
فرض التناس نفسه ف كل الطرز الفرنسية من حيث مفه مه الخاص
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العام  ،فمفه مه الخاص يعن مجم عة العالقا

العددية الهندسية البحته ف اجزاء القطعة قد تفا ت نس نجاحه ف كل طراز .

اهم سمات طرز األثاث الفرنسي :
اوال :سمات اثاث لويس الرابع عشر:
بالعظمة الثراء الترف
اتسم األثاث ف هذا األس

كان تتزين تزخرف بالذه

استخدم االشكال اآلدمية الخرافية

نص انسان نص حي ان) ).
كما تميز المقاعد بالكت ة الضخمة الثقي ة كبير الحجم ليدل ع ى عظمة الم ك  ،مع ارتفاع الظهر الشاهق القاعد عريضة
مع تنجيد الظهر القاعد د ن ش

 ،كما استخدم فى كس التنجيد القماش الج بالن – القطيفة – الحرير

تعدد العناصر الزخرفية لطراز ( ل يس الرابع عشر ) يمكن تقسيمها  ،ال :
عناصر ذا

اصل ادم

اخر ذا

اصل حي ان ا نبات ا معمار ،

لكنه يندر استخدام ا من هذه العناصر

بمفردها بل اجتمع العناصر متعدد االص ل معا اندمج ف عدد من التك نيا -7(.ص. )133-130

-1عناصر ذات اصل ادمي :
االقنعة  :ظهر اقنعة ال ج د االدمية المحاطة باشعة الشمس ،

تسم شم س

كذلك رؤؤس االلهة المشعة مثل راس

اب ل الم ك بد رها باغصان الغار المتعاقد ا سعفيا النخل .
المسخر ن :يمثل ج ه اسط رية غريبة ا ج ه ادمية تكتمل بعض مالمحها بطريقة م يئة بالسخرية التناقضا
ذلك استخدام ا راق النبا ف الذقن ا الشعر تك ن ذا ايحاءا
زخارف الكه ف الجر تسك  :كان اس

من

تعبيرا مخيفة ف معظم االحيان .

( ج ن بيرين )  1711-1640من اشهر النماذج الت ا ضح ت ك الزخارف

(-6ص. )62
-2عناصر ذات اصل حيواني :
المحار  :جد المحار المنح تة من االمام ا الخ ف ف م اضع كثير  ،راس
الكبش  ،الح افر المتشعبة  ،الخيمر  ،الدلفين  ،القر د ،
-7(.ص.)105
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رجل مخ

االسد  ،راس

قر ن

تم تنا ل القر د اثناء تاديتها انشطة مخت فة بخط ط خفيفة لينة
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-3عناصر ذات اصل نباتي :
رقة االكنتس  :ظهر باشكال متعدد فتشابك

ابريل 2022

مع اغصان الغار ا الزيت ن  ،السعفيا

اما ثنائية ا بسيطة

استخدم

ح ل الم ض عا .
االك يل  :ه استخدام الزه ر اال راق الفاكهة بص ر تمتد افقيا ف تك ين زخرف ع

شكل اك يل .

الفست نا  :ه مجم عة متتالية من االكاليل تتدل ف شكل منحن بحيث يعقد كل اك يل عند طرفيه .
-4عناصر ذات اصل معماري :
السند البارز ف الجدار يحمل التماثيل  ،السن ن النت ءا
الك نس ال
 -5التشكيل بالخلفيات :
تتمثل ف مربعا ا معينا

مزخرفة بنقط ا

صغير

ريدا

زخارف تتك ن من ثالث تجا يف .

ف بعض االحيان تنحن ج ان

المعين ا المربع بخفة

لتعط الفرصة لظه ر شكال هندسية اكثر لي نة.
 -6العناصر الحربية و الشعارات:
السي ف  ،خ ذا المحاربين  ،جعبة سهام  ،كت ة اس حة  ،التر س  ،االسهم-7(.ص.)115-110
العناصر الزخرفية في اسلوب الوصاية :
بدا الفنان ن يعم ن ع اذابة التك ين المعمار تح

فيض الخط ط المنحنية

االلت اءا

التدريج ل ديناميكية التشكي ية ابداله بفن سطح حيث جاء تعبير هذا الفن بالمنحن
المتعاكسة االرابيسك االلت اءا

تعاقدا

هذه التم جا

اكتسح

المجال المعمار

الزخرفية مع محا لة ل حذف

احتمالية التجمعا الخطية االق اس
د ن اغفال ثالث عناصر تشكي ية

اساسية ه :
المحار الصدفةCOQUILLE .
المجم عا المخت فة من الرم ز (-8صTROPHEE .)120
االطار المزخرف ( الخرط شة ) CARTOUCHE .

-1عناصر ذات اصل ادمي :
اختف قناع االسد الذ كان مفضال ،
االقنعة المسخر ن ف اس

ج ه السيدا

فض

( ل يس الرابع عشر ) ..

-2عناصر ذات اصل حيواني :
المحار  :ه احد ال حدا الزخرفية المميز الس
الجامد
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اصبح

اكثر طبيعية

الحي انا

الضاحكة

كذلك ج ه الشي

الهادئة عن

اقعية

ذا

ال صاية لقد ظهر التح يال اال ل ل محار حيث فقد مظهرها

تجا يف

ح اف مض عة تح

سعفيا

 ،جناح الخفاش حيث يج

عدم
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الخ ط بين هذه ال حد الزخرفية المبتكر

بين المحار

،كما استمر استخدام العصافير التنين المجن

ابريل 2022

لم يظهر ف شك ه النهائ الحقيق اال ف نهايا

االس

الفن

الخيمر القر د الد لفين .

-3عناصر ذات اصل نباتي :
لم يعد ال ق ل رس م الضخمة ال الم ض عا االسط رية الم يئة بالحماسة العنف فاحت

الطبيعة االهتمام االكبر مثل

 :االكنتس  ،سعيقة النخل  ،االرابيسك-5( .ص. )183-170
ثانيا :سمات اثاث لويس الخامس عشر
الرك ك ه رد فعل حتم لالشكال التى اكب
الى نع مه ر مانسيه ذلك بسب

حيا بالط ل يس الرابع عشر حيث تح ل

ان الم ك ل يس الخامس عشر كان يح

ل يس ال14

ضخامة اس

النساء كثيرا لذلك امر بتح يل األثاث لما

يناس النساء .
قد تط ر تصميم صناعة األثاث بفرنسا خالل القرن الثامن عشر بشكل مذهل  ،طغى تأثير اس

الرك ك النابع من

غرائ الخيال ع ى أنتاج ل يس الخامس عشر ك ه ب غ قمة الر عة.
كما أستخدم

المنس جا

القطنية الساتان التافتا األقمشة المطب عة استعم

المقاعد الم يئة بالخيزران

رس م

القسا سة الراهبا ا األشكال النباتية بدال من الم ض عا التاريخية (8 .ص. )88-72

العناصر الزخرفية في عهد لويس الخامس عشر :
-1عناصر ذات اصل حيواني :
" المحار " المسطحة الت تميز بها اس
من الحرية ع

الح اف ثم تزا ج

( ل يس الرابع عشر ) بدا ف البداية تتض ع ثم ازداد عمقها تم جها بمزيد

اخيرا مع السعيفة

تح ل

ال

حد زخرفية نصفها محار

نصفها رقة ا

اصبح عنصرا مبتكرا ك ية  ،كما ان الخرط شة اصبح منتفخة بها انحناء قد است هم الحد د الخارجية من اشكال
الح ز نا

ا حرف ، C

الت اءا

االكنتس بشكل غير متماثل ،

كان االطار يشبه جناح الطي ر ا ع

شكل شع ة

صغير .
-2عناصر ذات اصل نباتي :
الزه ر  :اصب ل زه ر اس

منمط ع

هيئة باقة اك يل – معز لة ا مجمعة – اختط

ا راق االكانتس بكل ال حدا

الزخرافية المحارية كذلك تم معالجة االغصان المتعدد ل ب ط سنابل الزيت ن بطريقة منحنية .
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-3الوحدات الزخرافية الغريبة :
استمر ال لع بالم ض عا الغريبة كم ض عا
البش ا

القر د

الم ض عا

الصينية

ابريل 2022

الم ض عا

الشرقية مثل السالطين

الدرا يش .

-4مجموعة الرموز :
استخدم بعض الرم ز االخرى مثل الرم ز العاطفية رم ز الصيد رمز الم سيق (6 .ص.)57-48
العناصر الزخرفية في اسلوب ( بامبادور) :
عناصر ذات اصل ادمي  :ظهر مشاهد تمثل اناث داخل ميدالي ن ف البان ه .
عناصر نباتية  :اكاليل الزه ر  ،االفاريز  ،التيجان  ،االكنتس  ،الر زيتا .
عناصر ذات اصول اغريقية  :انتشر الفن الد ر ل باستي م ل حد من الذ ق القديم من خالل استخدام حدا زخرفية اغريقية
 .استخدم ا ح ريا ثنائية داخل بان ها راسية ضيقة مع تشابكا زهرية .
الرموز الحربية :
مثل استخدام االس حة الرم ز الحربية داخل بان ها 8(.ص. )58-50
ثالثا  :سمات اثاث لويس السادس عشر
لم يكن الم ك ل يس السادس عشر مبالغا كمن سبقه من الم ك بل كان بسيطا فى ذ قه
كرد فعل عنيف ضد االفراط فى الزخارف التك فة الس

جاء اس

ل يس السادس عشر

ل يس الخامس العشر السابق له فقد كل مظهر من مظاهر

الرك ك بغزارته الت اءاته الشديد ،مع الع د الى التماثل التام حيث التح ل من الترف المتعة الزخرفة الى االعتدال
البساطة االناقة
قد إستخدام التنجيد ف القاعد الظهر األقمشة الحرير المشجر الستان المطرز األ بيس ن 6(.ص. )135-130

انواع العناصر الزخرفية في عهد ( لويس السادس عشر )
-1الزخارف الكالسيكية :
زخارف بيضا ية الشكل  ،زخارف مك نة من ا راق بشكل ق
الزيت ن  ،السعفيا

 ،زخرفة الخط المنكسر  ،رقة الماء الصغير  ،العص الم ف فة بأشرطة متعاقد ع

ال حدا الرمزية التق يدية مثل المشاعل.
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 ،صف من زخرق ال ؤلؤ  ،اك يل من ال رد ا الغار ا
شكل حرق ،
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-2عناصر ذات اصل ادمي :
لقد تداخ ال ج ه االدمية س اء كان الناث ا الطفال مع التعاقدا الزهرية النح ق يل البر ز القناع االنث
ف اس

( ل يس السادس عشر )

الذ يحمل ف معظم االحيان عقد شريط ع

المستخدم

شعرها الغير منتظم ا راس امرا

مت جة باك يل من الغار  ،الح ريا الت ترمز ال الفص ل الفن ن -4(.ص.)82-78
-3عناصر ذات اصل حيواني :
المحار بد ن ان تسيطر ع الزخرفة  ،رؤ س الكباش  ،اس د  ،د لفين  ،الخيمر ا الجريف ن ه حي ان خراف نصفه
نسر نصفه اسد  ،جذ ع سيدا تنته بتشابكا زهرية  "،مسخية " جنية البحر " سفنكس اغريق "  ،الطي ر .
-4عناصر ذات اصول متنوعة :
منها العناصر المعمار كاالعمد الناقصة  ،ا اعمد كام ة  "،االكتاف " البرامق المض عة شكل ح ز ن ا مستقيم ،
استخدام الكرياتيد بدال من االعمد ،االد ا
مستمد من النسيج كالدرابيها

الم سيقية

الحربية

الخاصة بالصيد

الرم ز الفنية

االشرطة المعق د  ،عناصر مستمد من اشكال الخزف كالمزهريا

-5عناصر مستعمارة من الطبيعة :
رم ز ريفية كأد ا الفالحة ا راق زه ر الزئبق  ،اكاليل
ا راق االكنتس  ،قرمزية – ن ع من الحشرا

الع مية  ،عناصر
الجر

ا راق خاليا النحل  ،زخارف نباتية كاالغصان  ،المناجل
ابتكار زخارف عديد منها تيجان

– اسبته من الصفصاف  ،سنب ة القم

من الغار -6(.ص.)144-140
رموز عاطفية :
كتيجان من ال رد  ،جعبة م يئة باالسهم  ،السهام المنفص ة  ،مشاعل مضاء  ،از اج من العاصفير  ،العص باشرطة الق
الت تخترقها االسهم  ،االشرطة عقدها  ،الباقا

الميدالي نا  ،اليمام  ،حزم القش -5(.ص.)192-190

-6عناصر مستمدة من االساليب الفنية المختلفة :
الر زنا المستعار من الكالسكيا القديمة ماخ ذ من االس
من اس

االنج يزى مثل الميدالي ن من الب رس ين – عناصر ماخ ذ

( ل يس الرابع عشر ) مثل القناع المشع – " قناع اشعث الشعر محاط باشعة "  ،عناصر ماخ ذ من اس

(

ل يس الخامس عشر ).
-7عناصر زخرفية مميزة لالسلوب الفني ل ( لويس السادس عشر ) :
عقد مسطحة ذا انتفاخين  ،مبخر العط ر الت يتصاعد منها الدخان  ،تكرار حدا
 ،لؤلؤ ،الميدالي ن البيضا

المزين بعقد شريط ف الجزء الع

زخرفية صغير ع

هيئة شريط

-7(.ص.)128-120

اآلرديكو Art Deco
سمات اآلرديكو
يعتمد اآلرديك " الفن الزخرفى" كطراز فى ج هره ع ى الزخرفة الهندسية الحر ت ك التى تم تنفيذها ع ى المبانى األثاث
الح ى المالبس حيث إتسم طراز الفن الزخرفى بالبان ها الزهرية الخط ط الرأسية الخط المنحنى المتعرج ،األل ان
الم يئة بالحي ية ،حيث تم مزج الكثير من المتباينا

كاستخدام النظام ال نى المرك

من الرمادى األزرق الكريستال

األس د ،كما استخدم إيضا َ أل ان الباستيل األل ان الساخنة تم فت النطاق أمام الخاما
(-9ص، ) 11الجديد المتط ر من خالل المفردا

الزخرفية ،إستدعاء العديد من األشكال المبتكر  ،صنع

ال حدا الزخرفية من المعدن الزجاج المعشق-10(.ص)118
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اآلرديكو واألثاث:

إتسم أثاث اآلرديك بالجمال الدقة ،من أهم مصممى األثاث الفرنسيين لطراز اآلرديك المصمم إيميل جاك ر لمان"
حيث نجد أن األج اء المنا العام المتأنق لهذ الفتر يعكس ظه ر مقاعد ذا

ظهر منخفض ،تط ر تبعا لذلك تصميم

المناضد الخزائن حيث تميز األثاث بالتجريد تعدد الز ايا ،قد صنع أثاث اآلرديك من األخشا النادر الغير شائعة مثل
الج ز األبن س الزخرفة بالعاج الج د كذلك استخدم

الخاما

الحديثة مثل الف رمايكا الباك ي  ،كذلك خامة

البالستيك التى شاع استخدامها بعد ذلك ،تأثر أثاث الفن الزخرفى أيضا َ بالحركة األنفصالية ،كما تأثر بمدرسة البا ها س
بخاصة فى استخدامه خاما

جديد فى ذلك ال ق  ،إتسم األثاث أيضا َ باإلعتدال فى التك فة حيث ساهم ذلك فى انتشاره

لشريحة عريضة من المجتمع ،ظل الطراز قريبا إلى مستخدميه حتى األربيعنا  ،إعيد إحياؤه محاكاته فى السبعينا
الثمانينا من القرن العشرين (-11ص.)12
كان من أهم مصممى األثاث الفرنسيين المصمم ل يس ماج ريل أندريه جر لي  ،كان سك
اآلرديك فى مجال األثاث حيث تميز

فيتزجرالد من ر اد فن

أعماله باألشكال الهندسية ال اضحة المزينة باألل ان الصارخة اآلخاذ  ،كما نجدها

ممث ة ف أعمال بيير ليجريان الذ إستمتع باستخدام الخش النادر المزركش بالخاما الجيد كالبرشمان
الج د

رنيش الالكر (-12ص.)12

تميز أثاث اآلرديك بالغنى التجريد الهندسى أ الحر المست هم من الحركة التكعيبية فى الفن ن التشكي ية الزخارف
المست حاه من الحركة ال حشية البدائية التعبيرية تميز باألخشا النادر التطعيم بالخاما

الحرفة اليد ية ،قد إنتهى

طراز اآلرديك مع بداية الحر العالمية الثانية 1941م ،إلى أن إعيد إحياؤه مر آخرى فى آ اخر القرن العشرين .ي ض
الشكل كن طراز اآلرديك يتسم بالتجريد الهندسى من خش ال رد  ،تصميم ايميل جاك ر لمان ،الشكل ي ض كرسى
طراز اآلرديك من تصميم ر س من خش

ال رد المطعم بالعاج ي ض مكت

تصميم ل يس ماج ريل متحف  -d'Orsayباريس.
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التجارب التصميمية و تطبيقاتها:
التصميم األول :

استخدم الباحثة فتا من الراقصا المصرية البراز ال جه الفرع ن ببر فيل جنب
البسيطة

كذلك دمج لنبا

البرد

زهر ال تس باشكالها

ما ترتديه من ح

زخارفها المتعدد بال ن االس د ع

بعض تفاصي ه
ارضية بيضاء بها

بعض االضاءا الصفراء الت تضف االتزان الجمال ل ن بشر بر فيل الراقصة جاء خط ط التصميم بإنسيابيه بها
انحنائا

تتالئم مع خط ط الكرس الخارجية محققة ت ازن بين التصميم المبتكر من الفن المصر القديم

الفن الفرنس الحديث ( ار ديك ا).
التصميم الثاني :
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التصميم مست حى من جدارية ل فن المصر القديم حيث يمثل الم ك الم كة ف م ك مع مزيج من االلهة الرم ز لسرد
حدث ما حيث ان الفنان الفرنس ايضا استخدام سرد احداثه ع
قد اضاف الباحثة بعض الرم ز
األثاث الفرنس .
التصميم الثالث :
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العصر ل حدا

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية – عدد خاص ()4
" التحديات الحضارية في ظل األلفية الثالثة (تراث – تكنولوجيا – تصميم) "

ابريل 2022

استخدم الباحثة بعض الزخارف زهر ال تس مع ال ان جذابة م اكبة ل تط ر العصر ف مجم عة من الح ى باحجام
اشكال محت فة لعمل تصميم متزن جماليا ل نيا جاء

خط ط التصميم المست حاه من الح

مشابهه ل خط ط االساسية

المك نة لقطعه أثاث حديثة مست حاه من االر ديك .
التصميم الرابع :

دمج

الباحثة بعض الرم ز كعين ح رس

الجعران

ثعبان الك برا المصر باحجام مخت فة كال منهم مع ارضيا

مخت فة االل ان البراز جمال الرم ز المستخدمة قد ت افق الخط ط الخارجية ليد الكرس مع شكل عين ح رس المستخدمة
ف التصميم بإنحنائاتها مما اثرى قطعه األثاث اكسبها قيمة جمالية حركية بين تصميم القماش
األثاث .
التصميم الخامس :
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الباحثة الفكر من استخدم الفنان الفرنس بعض االشكال االدمية كمركز اساس ل تصميم حيث استخدم

االشكال الهندسية

الخط ط لعمل تقاطعا

دائرية مخت فة المساحا

بعض

االل ان محققة ايقاعا مع الشكل الخارج لقطعة

االثاث ذلك البراز جه فتا مست حا من الفن المصر القديم مع تداخل زهر ال تس بشكل متزن متكرر البراز قيمة
جمالية ل تصميم .
التصميم السادس :
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الباحثة بعض الرم ز المست حا من الفن المصر

استخدم

الرم زبال نين االس د
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باحجام مخت فة تكرارا يحدث ايقاعا البراز جمال

االبيض المستخدمة ع ى خ فية ذا خط ط مجرد لبعض ال حدا المصريه حيث اكد

عى

التصميم االساسى احدث تناغم جمالى عام مما اثرى قطعه األثاث اكسبها قيمة جمالية .

النتائج :
استخدام التراث المصر

القديم بعناصره التشكي ية

حداته الفنية المخت فة لتحقيق العديد من القيم الجمالية التعبيرية

التصميمية المتن عة الت يمكن ت ظيفها إلثراء مجال تصميم أقمشة التأثيث بصفة عامة مجال تصميم األثاث الفرنس
بصفة خاصة .
التصميما المست همة من التراث المصر القديم قادر ع ى استقطا جميع االفكار التصميمية س اء كان مأل فة ا خارجة
عن المأل ف مع إمكانية ت ظيفها ل ت افق مع جميع األذ اق الطرز بما ف ذلك االتجاها الفنية لطرز األثاث الفرنسية.

التوصيات :
االستفاد من ج د عالقة ذا داللة إيجابية من دمج بين تطبيق متغيرا العناصر التشكي ية ال حدا الفنية المخت فة

•

عم يا

االبتكار ذلك بإعاد الصياغة الدمج اإلحالل مما قد يثرى الفكر التصميم لمجال تصميم طباعة اقمشة طراز

االثاث الفرنس .
•

المساهمة فى اثراء المكتبة العربية بدراسة تكام ية متخصصة ف مجال تصميم طباعة اقمشة االثاث من خالل إيجاد

أنماط تصميمية مستحدثة ذا الطابع المصر ت اك أنماط االتجاها العالمية لألثاث.
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