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الفنانين و  لوحات  ؛ فهو عنصر هام جرى دراسته في  الهامة  البصرية  العناصر  النسيج من  يعتبر 
لذا كان من الضروري دراستة بطريقة مفصلة وتتبع التطور الذي طرأ عليه في مجال    . الرسامين  

كذلك الوقوف على التغيرات التي طرأت للنسيج وصوال إلى إستنتاج مجموعة من    الرسم بفرنسا ،
يتناول دراسة رسم النسيج خالل عصر الباروك   . اإلتجاهات التي سادت رسم النسيج أيا كانت صفته 

و الروكوكو في فرنسا، و يستعرض طرق رسم النسيج في أعمال الفنانين الفرنسيين على إختالف  
أس و  عصر  توجهاتهم  ثم  و خصائصة  الباروك  عصر  عن  تاريخيا  يقدم مدخال  البداية  ؛ في  اليبهم 

الروكوكو و خصائصة ثم يتناول الحديث عن أن المرأة أصبحت جزء مؤثر في الذوق الفني فظهرت 
ثم يتناول دراسات رسم الفنانين الفرنسيين لعنصر    . شخصيات مثل ماري إنطوانيت و دي بومبادور  

، أعمال الفنان (1770-1703)، الفنان فرانسوا بوشية    ( 1721  -1684)فنان أنطوان واتو النسيج أولهم ال
 و  ،  (1806 –  1732) فرانجونار أنوريه جان الفنان أعمال و  ،  (1779-1699)جان باتيست سيمون شاردان 

 مما  ( 1789  -   1702)  ليوتارد   أتينية   جان  الفنان  أعمال  و   ،   (1725-1805  )   غروز  باتيست  جان  الفنان  أعمال
 دوره  يبرز  و   النسيج  جماليات  يحقق
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 مقدمة
فهو  ؛  المرسومة  الفنية  األعمال  في  هاما  دورا  النسيج  يلعب 

الفني   العمل  مكمالت  وهومن  جمالية  معان  أنه    . يضفي  كما 
الفني   للعمل  تشكيلية  ترجمة  طريقه    . يعطي  عن  يمكن  و 

والنسيج هو بنية مسامية    . إستبيان جماليات الشكل و المضمون
لياف طبيعية  و الخيوط إما أ . مسطحة مكونة من خيوط و ألياف 

أو اصطناعية أو مزيج لهما ؛ فيتم غزل القطن أو الصوف الخام  
أو المواد الصناعًية وهي    . أو الحرير أو الكتان وهم ألياف طبيعية

واألكريليك   كالنايلون  الصناعية   الغزل    . األلياف  آلة  وتستخدم 
، و القماش   . لصنع الحبال   كلمة النسيج هي النسيج المنسوج 

  . لنسيج المترابط باللصق  المحاك ، وا
حيث       ، بالِمنسج  المنسوج  النسيج  على  الُقماش  اسم  ويطلق 

خيوط السدى وخيوط )تتعاشق مجموعتين من الخيوط المغزولة  
و في قديم   . ، و يصنع المنسوج  أيضا بأسلوب الحياكه  (اللحمة

الزمن صنع االنسان القديم النسيج من أوراق النباتات و قد ورد  
َفَأَكال ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا  )القرأن الكريم  ذكره في  

ة   ِتي َنَقَضْت َغْزَلَها    )، (َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَّ َواَل َتُكوُنوا َكالَّ
ٍة َأنَكاثا    (. ِمن َبْعِد ُقوَّ

  وقع إختيار الباحثة على عنصر النسيج في أعمال الرسم لما له   
عالم جميل   إلى  أخذتنا  البحث    . من جماليات خاصة  يتناول  حيث 

دراسة عنصر النسيج في أعمال الرسم بفرنسا  خالل القرن الثامن  
وال يخلو العمل الفني منه فيما عدا رسم الطبيعة الصامتة    . عشر  

و إن كان قد تم تناوله في المشاهد   -، و رسم المناظر الطبيعية   
  . عصر الباروك و عصر الروكوكو  خاصة في     -الرعوية  

و هذا ما ساعد الباحثة على تناول ودراسة النسيج كعنصر بصري  
تعددت تناوالته وجمالياته في أعمال الرسامين والفنانين  في  

عصر   . فرنسا   جمودية  على  إعتراضا  الباروك  فترة  ظهرت  حيث 
النهضة  . النهضة   عصر  في  الحركة  ركود  و  سكون  على    . ثارت 
هتمام بالتفاصيل و كان النسيج عنصرا ال يمكن تجاهله  فظهر اإل

في العمل الفني عندما ساد رسم التفاصيل  وهنا يبدأ التساؤل  
؛ كيف ظهر عنصر النسيج داخل أعمال الرسم في مالمس مختلفة  
أعمال   عرضتها  التي  النسيج  دالالت  هي  وما   ، فرنسا  في 

إظهار النسيج    الفرنسيين ، و ما هي التقنيات المستخدمة  في
     . في صور متقدمة خالل عصري الباروك و الروكوكو في فرنسا  

  . ال شك أن عنصر النسيج ذا أهمية كبيرة  داخل العمل الفني      
؛  مختلفة  معان  عن  التعبير  في  فرنسا  فناني  أستخدمه  فقد 
كالفقر، المعاناة ، و الوجاهة االجتماعية ، و التعبير عن األخالقيات  

افة ألنه كان يركز على تصوير الملوك و األمراء ، و حياة  ، باالض
الترف و البذخ و اللهو ، و الطبقات البرجوازية ، و األعمال المنزلية  

غير أن    . و في االحتفاالت ، والمراسم  و في الصور الشخصية  
جزءا من الفنانين و الرسامين تناولوا رسم النسيج من ناحية أخرى  

الل محاكاة ملمسه ؛كالقطن ،و الدانتيل، أال و هي رسمه من خ
و الداكرون ،والحرير، و المخمل و الصوف و غيرها من المالمس  

 . الثرية
و مع التطور الطبيعي للبشرية لم تقتصر إستخدامات النسيج       

اإلنتعاش  مالمح  عليه  ظهرت  بل  فقط  العورات   ستر  على 
اثره صناعة  االقتصادي، و الصناعي، و السياسي وقد قامت على  

و برع    . الموضة و قيادة الذوق العام بفرنسا فظهر بأعمال الرسم  
الفني   العمل  بصري يخدم  النسيج كعنصر  الفنانين في توظيف 

مزجوا بين الخامات المستخدمة  إلخراج النسيج    . ألظهار معانيه  
و استطاع    . في أبهى صوره بصورة أقرب للواقعية  و الرومانسية  

امات المختلفة على الرغم من كون النسيج مرسوما  التمييز بين الخ
و نجد أن لكل فنان منهجه ،و أسلوبه الخاص في   . ال ملموسا  

كما استطاع توظيفه فاتخذ مساحة داخل العمل   . رسم النسيج  
فنجد األريحية في انسدال الستار، و تدلي    . الفني ال تخل بتوازنه  

يام ماري انطوانيت  الملبس في لوحات الباروك ،والروكوكو ، و أ
أمثال؛   الفرنسيين  الفنانين  أعمال  ،وفي  بومبادور  دي  مدام  ،و 

-1703)، و الفنان فرانسوا بوشيه    ( 1721-1684)الفنان أنوان واتو 

  ،الفنان  (1779-1699)  شاردان  سيمون   باتيست  جان  الفنان  و  ،  (1770
  نيةأتي  جان  الفنان  أعمال  و  ،  (1806  –  1732)  فراجونار  أونوريه  جان

- 1805  )  غروز  باتيست  جان  الفنان  أعمال  و  (1789  -  1702)  ليوتار

ظهر   قد و األقمشه بزخرفة اإلهتمام في مثال لنا ضربوا ، (1725
 . ذلك في أعمالهم  في هذا العصر

أمتعنا الفنان و إنتقل بنا إلى جمالية تناول النسيج ؛ فعند        
إلقاء النظر على عمل فني به عنصر النسيج نرى تناغم مالمس  
األلبسه، و الستائر ،و المفروشات ،و إلقاء الضوء و الظالل عليها  
داخل العمل الفني أنتج منظورا لونيا يعطي عمقا داخل النسيج  

الرسامين نجد أن لكل منهم أسلوبه و    و في أعمال  . المرسوم  
منهجه الفني  الخاص الذي تميز به عن غيره ؛ فمنهم من رسم  
بالطباشير مستخدما ثالث ألوان و هم األبيض و األحمر و األسود  

و منهم من رسم مستخدما الطباشير األحمر و أحيانا مزجه مع    . 
شاردان ،   الباستيل ، و مزجوا الطباشير أيضا مع الحبر في أعمال

و رسموا بالحبر مع الجرافيت كما في أعمال فراغونارد ، و مزجوا 
بين الحبر و الجرافيت و الطباشير و الجواش كما في أعمال جان  
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باتيست جروز، كما ساد تناول رسم النسيج بألوان الباستيل كما  
ظهر في أعمال الفنان جان ليوتارد في الصور الشخصيه ، هذا  

رس إلى  اختالف  باإلضافة  على  الزيتية  اللوحات  في  النسيج  م 
   . توجهات الفنانين  

نجد أن النسيج كان له دالالته فنية كثيرة، فأحيانا نرى له بعدا        
؛   والبرجوازية  األرستقراطية  هناك  كان  أنه  إعتبار  على  اجتماعيا 

وقتها اختلف بين   (المالبس)فنجد أن النسيج اختلف في صورته  
كذلك كان    . هكذا  .. ،و بين العمال، و رجال الدين و  الغني، و الفقير

وكان الثراء الفاحش يرى من خالل    . يختلف لباس المرأة عن الرجل  
و   أحيانا،  الفضفاضة  والملونة  والمزركشة،  المزخرفة،  المالبس 

كثيرة   ثنيات  تحوي  بأزياء محدده    . التي  كانوا  الفقراء فقد  أما 
ال باللباس  الفنيه  األعمال  في تظهرها  القليل  و  أحيانا  ضيق 

أيضا نجد أن البعد اإلقتصادي له دورا في التأثير على    . الزخرفة 
النسيج أيا كانت صورته ، والمالبس الموجود في العمل الفني  
خاصة فيما بعد الثورتين الصناعيتين األولى ، والثانية ، و كيف أثر 

ي الذي  وال نغفل البعد السياس  . ذلك على تناول الفنانين للنسيج  
وضع األنظمة الطبقية داخل المجتمع الفرنسي و منه الى انتشار 
 ، المناصب  ألصحاب  االجتماعية  للوجاهة  بالزي  االرتقاء  ثقافة 
التي   والقساوسة  كالشيوخ،  والدين   ، الدولة  ورجال  والمعالي، 

 . ظهرت في أعمال الرسم  
قبل  و لعل ثراء مالمس النسيج  لهو أهم أسباب اختيارها من       

الباحثة لتطبيق الدراسة عليها ؛ حيث نستطيع من خاللها تعرف  
و تتبع أهم التطورات الفنية التي حدثت في مجال رسم النسيج  
، كما أن دراستها تحمل إجابة العديد من األسئلة المثارة حول  
انتقال عنصر النسيج من عمل فني آلخر، و من فنان ألخر و من  

ف يتضح من خالل دراسة عنصر  أسلوب فني آلخر و هو ما سو 
لنا   يتيح  مما  ؛  بفرنسا  الرسم  أعمال  في  بصري  كعنصر  النسيج 
إستنتاج جماليات النسيج من حيث الشكل و المعنى و المضمون 

   . و الوظيفة و هو موضوع البحث  
تزداد أهمية العناصر البصرية داخل العمل الفني خاصة عنصر       

لذا كان ال  بد من دراسته ؛ فاألعتماد على  النسيج  ،و جمالياته 
اللغة البصرية التشكيلية في التعبير الفني آخذ في اإلزدياد ليس  
حياة   تمس  كثيرة  مجاالت  في  بل   ، الجرافيك  مجال  في  فقط 
اإلنسان مثل مصممي المفروشات و الستائر و األزياء و الديكور  

 . و غيرهم  
أعما      التركيز على  الدراسة تم  الرسم و  و في مجال هذه  ل 

التصميمات المرسومة بعينها  ذات األهمية من الناحية الجمالية  

تم وضع   فإنه  النسيج  عنصر  على  البحث  تركيز  الرغم من  على   ،
التصميمات المرسومة  في عين اإلعتبار ؛ ألنه الركيزة األساسية  
لشكل النسيج داخل األعمال الفنية ، و ربما كان مصمم النسيج و  

  و  –و الديكور و غيره هو ذاته المصمم الجرافيكي  مصمم األزياء  
  -  التخصص  ألهمية  نظرا  ؛  يتالشى  أخذ  قد  االتجاه  هذا  كان  اذا

  مصممين   وجود  حالة  في  بينهما  الوثيق  التعاون  على  عالوة
  على  التركيز  تم   كما  ..   الفنية  الرؤية   توحيد  لضرورة  مختلفين
مختلفة من ناحية التصميم ،  لفنية التي تمثل إتجاهات  ا  األعمال

و تلك التي مثلت نقطة تحول من الناحية التشكيلية، و التي ربما  
أعمال   بين  من  الجمالية  الناحية  من  األهمية  بنفس  تكون  ال 
اتباعه أيضا في   المصريين ، و هو ما تم  الفنانين األوروبيين و 

لتركيز  اختيار األعمال الفنية التي تناولتها في الدراسة ؛ حيث تم ا
على األعمال التي تفردت في الشكل الجمالي للنسيج أكثر من  

 . غيرها  
فهدف الدراسة ليس حصر هذه األعمال الفنية أو أعمال الفنانين  
وانما تتبع ظهور أساليب فنية جديدة في رسم النسيج و مدى  
تأثير تطور الرؤى الفنية والجمالية على رسم عنصر النسيج ، فضال  
عن دراسة التأثيرات المتبادلة بين رسم و تصميم عنصر النسيج ،  

أنما ظهور  الى  أدت  التي  جماليات  و  في  جديدة  أفكار  و  ط 
في هذا البحث تم    . التصميمات البصرية للنسيج في أعمال الرسم  

تناولوا   الذين  الفرنسيين  للفنانين  الرسم  أعمال  على  التركيز 
اقتباسات  هناك  أن  حيث  الفنية  مدارسهم  بأختالف  النسيج 
مختلفة تتشابه مع أعمال الفنانين الذين تناولت أعمالهم ؛ لذا  

   . عدت هذه االقتباسات  استب
الفنانين         أعمال  بين  التشابه  أوجه  على  الدراسة  ركزت هذه 

أكثر من أوجه اإلختالف ؛ ألن عنصر النسيج  عامال مشتركا في  
أعمالهم   تناولت  الذين  الفنانين  التناوالت   . أعمال  بين  هو  بل 

  . المختلفة للنسيج في فرنسا  
ال النسيج من شكل فني ألخر  و الشكل الجمالي الذي نتج عن انتق

وبحث التطورات و التغيرات التي تطرأ عليه ؛ إذ تطرح الدراسة    . 
العديد من األسئلة حول طبيعة عنصر النسيج ، و إبراز ملمسه و 

   . دالالته، وإيحاءاته، ومعانيه داخل العمل الفني  
 فروض البحث  

 : يفرض البحث اآلتي   ●
السياسيه و االقتصادية لها دور أن الظروف االجتماعيه و   ●

في تناول الفنان الفرنسي للنسيج كعنصر بصري داخل العمل  
 . الفني  
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أن األعمال الفنية المرسومة التي تناولت النسيج لها طابع   ●
جمالي مختلف و مميز تركت بصمة واضحة في مجال الفنون  

 . البصرية بفرنسا  
في ● به  يستهان  ال  دور  له  هام  بصري  عنصر  إبراز   النسيج 

معاني األعمال الفنية المرسومة وإعطائها زخما و توازنا و 
 . حسا جماليا  

 
 أهداف البحث  

النسيج   على  اعتمادا  أهداف  عدة  تحقيق  وراء  البحث  يسعى 
القرن   خالل  تناولها  تم  التي  البصرية  للعناصر  نموذجا  باعتباره 

نا  وهو أكثر العناصر البصرية التي ترسل ل  .. الثامن عشر بفرنسا  
النسيج  دراسة  ليس  الدراسة  فإن هدف  بصريا  متنوعة  مالمس 
البورتريه  في  مالمسه  دراسة  أيضا  إنما  و  فقط  ذاته  حد  في 
الشخصي و دالالته البصرية و معانيه ، باإلضافة إلى عدة أهداف  

 -: أخرى  
تحديد السمات التشكيلية و التعبيرية للنسيج في أعمال الرسم    -
. 
لى محاكاة النسيج في ملمسه في أعمال  إظهار قدرة الرسم ع   -

   . فناني فرنسا  
بطرق    - النسيج  أظهرت  التي  و  فرنسا  رسامي  أعمال  دراسة 

 . مختلفة و ثرية  
رصد وتحليل حركة التغيير التي حدثت في رسم النسيج خالل    -

   . أعمال رسامي فرنسا  
الوقوف على االتجاهات الفنية التي سادت في رسم النسيج    -

 . ن الثامن عشر و تحديد أسباب ظهوره و مدى فاعليتهخالل القر
محاولة التوصل إلى األساليب و االتجاهات التي تقدم النسيج    -

للمجتمع الفرنسي ، و ذلك عن طريق دراسة النماذج التي قدمت  
  . في تلك البالد  

 
 أهمية البحث  

   : قد تسهم هذه الدراسة في تحقيق الجوانب التالية
النقاط و   يتناول مجموعة من  أنه  البحث في  تكمن أهمية 
التي تهم كل من يعمل في مجال تصميم ورسم النسيج و 

و الديكور  و مصمم  األزياء  غيرهم من هذا   .. خاصة مصمم 
القبيل و خاصة المصمم الذي يرى نفسه متنقال بين المدارس 

المختلفة من دون معرفة حقيقية لطبيعة تلك الفنون  الفنية  
و أوجه التشابه و االختالف بها ، تلك المعرفة التي تتيح له 
وضع عمله في منظومة واحدة مع مصمم األزياء و الديكور 

الفني    .  العمل  فريق  باقي  النظرية    . و  الدراسات  أن  كما 
 لمختلف فنون التصميم  تسمح للمصمم بتعرف تجارب فنية
متنوعة ؛ مما يسهم في إثراء التجربة الفنية عند الممارسة  

  . التطبيقية  
 
 إبراز مالمس النسيج في أعمال فناني فرنسا    -
سياسيه   - بأبعاد  بصري  كعنصر  النسيج  دور  على  التأكيد 

  . ،واقتصاديه،واجتماعيه،و تراثية ،و جمالية  
لفة و  إظهار النسيج من خالل أعمال الرسم بالتقنيات المخت  -

  . طرق متنوعة في عصري الباروك و الروكوكو  
 
 حدود الدراسة   ●

   : الحدود الموضوعية  : أوالً 
 . أعمال رسم النسيج  وتتبع دراسة وتحليل  

 : الحدود الزمانية و المكانية  : ثانياً 
غطي البحث مساحة جغرافية محددة ، و هي فرنسا و   

التي يقدم بها عددا كبيرا من أعمال الرسم ؛ ليس فقط 
لما شهدته من هدوء نسبي مكنها من رفعة الفن في  
القرن الثامن عشر، و إنما أيضا لما شهدته من الرفاهية  
التي ساهمت في ظهور أجواء اإلحتفاالت و ساد بها 

الث بأفخر  من التباهي  نخبة  ظهور  على  عالوة   ، ياب 
الفنانين كانوا من أشهر فناني أوروبا في عصر الباروك  
و الركوكو ، و قيام الثورة الفرنسية و التي أنتجت فن 
الطبقة البرجوازية مما أوجد جماليات النسيج و طرق و 

  لنا   بالنسبة  األهمية  غاية  في   مسألة  –تناوالت مختلفة  
ج النسي  عنصر  من  االستفادة  كيفية   معرفة  لنا  يتيح   فهو 

و على   . و تقديمه في قالب جمالي في مجال الرسم  
 هذا فإن؛

 . القرن الثامن عشر    : الحدود الزمانية    -
 . فرنسا    : الحدود المكانية    -
 

 منهجية الدراسة     ●
 يستند هذا البحث إلى المنهج التاريخي التحليلي الوصفي ؛ 

من خالل اإلستناد على هذة الدراسات و المراجع و المصادر تناولت  
الباحثة الحديث مستخدمة المنهج التاريخي التحليلي الوصفي ؛ 
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عصري   في  فرنسا  فناني  أعمال  خالل  النسيج  رسم  تتبع  خالل 
الباروك و الروكوكو، و عصر الباروك هو عصر غني بالتفاصيل و  

ل كداللة  النسيج  برسم  الحياة  اإلهتمام  أصبحت   ، والثراء  لغنى 
بمثابة مسرح كبير على حد قول شيكسبير و الرجال و الناس هم  

ظهر مصطلح الباروك للمرة األولى في القرن السابع   . الممثلون 
عشر في مهنة صياغة المجوهرات في البرتغال وأوروبا عمومًا ، 
ثم صارت تستخدم الكلمة  لإلشارة إلى كل عمل فني غير تقليدي  

و الباروك مرتبط أشد االرتباط بالحياة    . ، و به الكثير من الزخرفة
اإلصالح   حركة  ومناهضة    ، السياسية  و  واإلجتماعية  الدينية 
للكنيسة   الخالصة  للدعاية  إستخدموه  أنهم  حتى   ، الديني 
الكاثوليكية ، ثم انسحب لخدمة أهداف الملوك و األمراء لتعزيز  

يطاليا لباقي أقطار أوروبا الحقا،  إنتقل الباروك من إ  . سلطانهم  
و أول من    . و التي سيطرت عليها األرستقراطية و الكاثوليكية  

الدرامي  األثر  بتطور  تنبأ  حيث  أنجلو  مايكل  هو  به  أتى  و  تنبأ 
و على ذلك فإن من أهم ما يميز هذا العصر   . للحركة في الفراغ 

الواضحة التفاصيل  كثرة   ، الحركة  عنصر  في  المبالغة  و    هو   ،
المسرحي فأصبحت   اإلستعراض   ، العظمة  ،و  الحيوية  الدرامة و 
الحياة اإلجتماعية مسرحا ، كما ساد به رسم و تصوير االحتفاالت 

 . والرقص،  كما يتميز بالزخرفة و التكلف  
و يمكن للنسيج أن يكون في صورة الستائر؛ و تتسم الستائر في 

أقمشة طبيعية    عصر الباروك بأنها ستارة مسرح ، مصنوعة من 
  . باهظة الثمن مثل الحرير ، و المخمل ، و الساتان ، و الديباج  

و    . النسيج بالنسبة للمنظر الداخلي يعطي نظرة جمالية للداخل  
الستارة   نرى   ، بالنعمة  إنطباعا  تعطي   ، بالثقل  الستائر  تميزت 

كما أن الطيات التي   . أطول من المسافة بين األرض و الكورنيش  
نيات النسيج المصنوع منه الستار تعطي فخامه للمكان تعطيها ث

و   التقاءات  بها  و  التموجات  بها  و  الطبقات  متعددة  نراها  و   ،
ذلك   1720يأتي عصر الروكوكو في   . عالقات و مزيدا من الزخرفة 

  . الطراز الذي يعد امتدادا لعصر الباروك ، و يتميز بالرقة واألناقة 
يش حالة من الرخاء والرفاهية حيث  في هذا القرن كانت أوروبا تع

و ركز الفن فيه   . انتشر العلم واتسعت مجاالت الحياة اإلجتماعية 
على تصوير مسرات الحياة و نالت المرأة مكانة كبيرة و خاصة في  
ماري   مثل  ؛  الموضة  مجال  في  وخاصة  العام  الذوق  قيادة 

  كانت   . أنطوانيت و هي ملكة فرنسا و زوجة لويس السادس عشر  
أكثر نساء القصر إسرافا حتى أنها أنفقت على ثيابها مبالغ طائلة  
، و أتاها مصممها الخاص بالغريب و الطريف من األثواب المسماة  

و ظهر في هذا العصر    . بالمباهج الطائشة و الرغبات المقنعة  

مجموعة من المالبس و عرفت باسم رداء الحزام و هو رداء متدفق 
ثم أصبح النسيج خفيفا و في   . لوان الداكنة  ، ثقيل و غالبا من األ

و    ، الكشكشة  زادت   ، الباستيلية  األلوان  الروكوكو سادت  عصر 
و سميت على   "طيات واتو    "ظهر ما يعرف ب    . إستخدام الدانتيل  

لستيش   صوال  و  للعباءات  دراسات  رسم  ألنه  واتو  الفنان  اسم 
ان يصنع يدويا الدانتيل ، و يعتبر الدانتيل ملك األقمشة ، فقد ك
كما ظهر الزي    . و غالي الثمن فبات حكرا على الطبقة الحاكمة  

أن يرسمها    "فان لو   "التركي حيث كلفت دي بومبادور الفنان     
تركية   تنورات واسعة و    . كسلطانة  له  الفولتي و  رداء  و ظهر 

  ، أسفل  من  بمربع ضيق ضيق  أشبه  صدريته  ،و  جانبية  أقواس 
  V يتخذ شكل  . أكمام ضيقة  يحتوي هذا المربع على

كانوا   من  هم  األغنياء  لكن  فأكثر  أكثر  المالبس  تغيرت  و 
يستطيعون تحمل رفاهية الحصول على أحدث صيحات الثياب ، إذ 
أن المالبس كانت تصنع يدويا بأسلوب الحياكة قبل مغزل جيمس 

   . هارجريفز البريطاني  
و قبل أي بلد بأوروبا نهض الرسم بفرنسا منذ القرن السابع عشر  

لفن نحو تصوير الطبقة األرستقراطية و التي تمت  ؛ حيث اتجه ا
إلى اإليطاليين وُيعنى فيها الرسام برسم حياة العظماء والملوك 
وتزيين القصور، و تصوير مسرات مجتمع متأنق و مرح و من ناحية  
أخرى ظهرت نزعة ديمقراطية تمت إلى الفلمنكيين والهولنديين  

الوسطى والفقيرة،    وُيعنى فيها الرسام برسم أحوال الطبقات
 ، البرجوازية  الحياة  الداخليه  اليومية، و األلفه  البساطة  تسجيل 
الحياة المنزلية للطبقة الوسطى ، و تصوير الحياة الساكنة، تصوير  
خادمات المطابخ واألطفال واألنشطة المنزلية و تميزت أعمالهم 

شيه  واطو و بو  "و بذكر أن   . بالتركيب المتوازن، و نعومة الضوء 
من أعالم هذا العصر    " و شاردن و فراجونار و جروز و إتيان ليوتارد  

بفرنسا و الذين ساد في أعمالهم تناول النسيج فاهتموا برسم 
تتبع الباحثة أعمال رسم النسيج في    . تفاصيله بأساليب مختلفة  

الذي ولد في فالنسيان ،  (1721-1684")أنطوان واتو"رسم الفنان  
و عمل مع كلود جيلوت    . للوحات التعبديةكان يعمل في نسخ ا

ديالرتي   كوميديا  مثل  الكوميدية  المشاهد  رسم  - 1673)الذي 

   . ثم درس الزخرفة و الديكور الداخلي     (1722
   

تظهر لوحاته أشخاًصا يرتدون مالبس أرستقراطية ومسرحية 
يخلق لقاءهم العاطفي والحزين    . خالبة  مناظر طبيعية  وسط  

كنهم ال يستخدمون رواية القصص بالمعنى  ل  ،حالة مزاجية  
فيتي   "خالل حياة واتو ، تم اختراع مصطلح جديد    . التقليدي
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، وهو احتفال المتكلفة   األرستقراطية    عيادلوصف األ"جاالنت  
ز رسم واتو نفسه عن اآلخرين باستخدام  يميو قد تم ت   .   فخم

الكوميديا   " الطباشير في الرسم ، وعمل على نسخة من
بأنسجة المعة على الورق ، وبدأ أيًضا في رسم "اإللهية  

كما   . المشاهد الهزلية من خالل العمل على اللوحات التعبدية
نجد أنه كان يرسم من الطبيعة األشخاص منفردة مثل الشكل  
القادم و يحتفظ بها ثم بعد ذلك يستدعي هذة الرسومات و 

تركيبات بين الشخصيات   الدراسات التي قام بها و يقوم بعمل
 . في تكوين زيتي  

عام   بين  رسمت 
-  1717و    1716

 راسة النسيجد
إمرأتان  -
 جالستان 

 واتو  أنطوان  -
بواسطة   رسمت 
 الطباشير

واألبيض   األسود 
 واألحمر 

إلى   ننظر  عندما 
في   النسيج

اللوحات  
النموذجية لواتو، 
رسم   قد  نراه 

ملمس النسيج و كأنه من  اإلضاءات الموجودة في النسيج فنحس  
و من    . نوع الساتان الناعم الذي يحتوي على لسعات لونية جريئة  

 رات السيدات المرسومات  ومواقفهم الصعب أال ندرك نظ
وإيماءاتهن يبدو أن مخزونهم الكامل من التفاعالت اإلجتماعية  
للغاية   النمطية  اإليماءات  من  عدًدا  نرى  للغاية  مصطنًعا  يبدو 

  . لتعاطف، والتي تمثل قواعد السلوك في أوقات واتو لإلغواء وا
الناس سلسلة   المخططة    طويلةفضل  االحتفالية  األنشطة  من 

كانت    . والمتكررة كان يومهم يتألف من التنهدات الدورية والركوع
السيدات في رسومه دائما في حالة إستعراض دائم و متباهي  

أنقات و متزينات مت  . تراهن جالسات و في حركات إيمائية متعالية  
األرستقراطية   الطبقات  حالة  واتو  أزياء  عكست  الثياب،  بأبهى 
المرفهة ظهر ذلك في ثنيات الثوب و لمعانه و هندمته و إضافة  

إلى   الرفاهية  رموز  بعض 
حالة  و  كالعود  النسيج 
الهدوء التي وجدت عليها 
السيدات الجالسات و هذا 
على سبيل المثال ال الحصر  

لعبت رس  .  ومات واتو كما 
تكوين  في  مركزًيا  دوًرا 
عكس  على  ،و  لوحاته 
يقومون  الذين  الفنانين 
كدراسات  رسومات  بعمل 
إلى  يميل  كان   ، للوحات 
اختيار الرسومات الموجودة 
مالحظاته   دفاتر  من 
األعمال   مع  وتكييفها 

يرتب    . األكبر ثم  مجموعات،  في  األشكال  ينظم  واتو  كان 
الطبيعي المناظر  ة، والتي غالًبا ما تكون متأثرة  المجموعات في 

خلط بحرية الطباشير األحمر واألسود   . بالفن الهولندي أواإليطالي
واألبيض ، وقد تناول  رسم  شعر المرأة الشابة مربوطا ألعلى  
بالطباشير األحمر، و ترتدي زيا من نسيج فضفاض من الحرير ، وهذا  

و تتتبع   . نانالنموذج يظهر مرة أخرى على األقل في رسم آخر للف
-1703)الباحثة أعمال النسيج في أعمال الفنان فرانسوا بوشية  

؛ قدم  بوشية تصميمات لجميع أنواع الفنون الزخرفية، من   (1770
كان إصرار باوتشر على رسم لوحة ذات ألوان    . الخزف إلى النسيج

الروكوكو   لتصميمات  تماًما  مناسًبا  والوردي  البلوز  تفضل  عالية 
ولكنه كان هدًفا للسخرية الحرجة في وقت متأخر من    الداخلية ،

قال عنه ديدرو    . حياته المهنية عندما سقط األسلوب في الحسبان
أثناء مراجعته لصالون   الرجل قادر على أي شيء 1761في  هذا 

اشتغل بمهنة الحفر و الطباعة ، كما عمل في    . باستثناء الحقيقة
سافر إلى إيطاليا    . واتو  مجال الرسوم التوضيحية ، و حفر رسومات  

أعلى  في  عمل   ، الهولنديين  المناظر  رسامي  و  بريفها  تأثر  و 
الملكية   األكاديمية  مدير  و  للملك  األول  الرسام  األول  منصبين 

إخترع الرعي و هي مناظر طبيعية بها الرعاة يرتدون زيا    . بفرنسا  
ء  أنتج تصميمات المسرح و األزيا. من الحرير و منها لمشاهد الحب  

، قام بسلسلة تصميمات لعدد هائل  1750و األقمشة الفاخرة عام  
من المفروشات والقت تصميماته نجاحات مبهرة ، و عين رئيسا  

 . لمصنع جوبالن للنسيج
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 فرانسوا باوتشر، منظر للرعاة الشجعان  

 الطباشير األسود و األبيض، على الورق بني القديم

 ساد في رسم النسيج الرسم بالطباشير األبيض و األسود 

 
 الراعية و الطفل   -فرانسوا باوتشر  

في المشاهد الرعوية نرى إنسجاما بين النسيج و أوراق األشجار  
خارجية   مناظر  تكون  ما  الغالب  و في  الملتفه،  الفروع  نرى    . و 

و  الراعية  مثل  الرعوي  المشهد  هو  بوشية  أعمال  في  الغالب 
فيتناول فكرة الرعي    . لطفل ، األوبرا الرعوية ، و الرعاة الشجعان  ا

ثم يلبسها معنى الحب و يساعده في تجميل عمله دقة التفاصيل  
في رسم النسيج و دمجه داخل اللوحات مع عناصر أخرى مثل الزروع  
تتتبع   و   ، الرومانسية  من  جوا  إليها  ليضيف  األشجار  أوراق  و 

ست سيمون شاردان و هو مصور الطبقة  الباحثة أعمال جان باتي
إلى    (1779-1699)البرجوازية   اليومي  العمل  رفع  قد  و   عظمة ، 

التعبير الفني ، ترجع بداياته الى األساتذة الهولنديين الصغار في  
السابع عشر   ، و يعتبر شاردان    . القرن  الجميل  أعرض عن تصوير 

ية التصويرية  و لقد وسع شاردان مجال الرؤ  . مبشرا بالفن الحديث  
الجمال في   ألوانا من  المسرة و  العالم من  أفقا على  ، و فتح 
أشياء الحياة اليومية ال تبدو بكل أبعادها إال من خالل رؤية لوحاته  

أسلوبه يتميز بتماسك التكوين ، فهو يتعامل مع اللوحة كسطح     . 
ولد جان سيميون   . يعالج عليه مشكالت الحجم و الدرجات اللونية  

في    (غالًبا في حياته أيًضا جان باتيست سيميون شاردان)ان  شارد
كان مثل هذا الوجود   . وقضى حياته كلها هناك   1699باريس عام  

النقدية   يتمتع بسمعة شاردان  لفنان  بالنسبة  عادي  غير  الضيق 
كانت حياته هادئة في األساس ، إذا كان مثل   . الرسمية والدولية

عًضا من أعظم األعمال الفنية في هذا البيان مناسًبا لرجل أنتج ب
 . القرن الثامن عشر  

 
 رباط الحذاء   -طباشير و حبر أسود

و في أعمال جان أونوريه فراجونار هام ببذخ الحياه و نشوتها 
،و تتلمذ على يد فرانسوا بوشيه و كان أكثر تالميذه تأثرا به 

حيث تناول رسم النسيج ، كان أبوه تاجرا للقفازات ، و رحل مع 
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والده الى باريس ، و ألحق بالعمل لدى الموثقين ،غير أن 
أمه بالحاقه بمرسم أحد  الموثق لمس موهبته الفنيه فنصح  

الفنانين ، فلجأت األم الى أشهر المصورين المعاصرين بوشيه ، 
و لكنه لم يجد بين مشاغل بوشيه و اندماجه في أجواء عصره  

فانصرف الى مرسم شاردان ، و كان   . مجاال لتلمذته عليه  
 . شاردان عظيما  

 
 حبر أسود و طباشير   -  (صندوق اللمحة)

عنده تكن  لم  لكنه  عن    و  يبحث  أخرى  مره  فخرج  ؛  المعلم  روح 
الى أن اتيحت له الفرصه للعوده    . أسباب اعداده الفني بنفسه  

سنة   بوشيه  مرسم  موهبه    1750الى  المره  هذه  لمس  الذي 
ذهب فرانجونار    . 1752فنصحه بالتقدم لنيل جائزة روما ونالها سنة  

ثم   . سياالى ايطاليا و تتلمذ على روائع فن روما وفلورنسا و فيني
عاد الى فرنسا بعد خمس سنوات ليقدم لها فنانا يعد من اخر  

  " فنانا يقف وسطا بين سماء    . مصوري عصر الروكوكو العظام  
 "شاردان  "و حلمه االرستقراطي و بين ألفة موضوعات    "فاتسو 

التي تصور الحياة المنزلية للطبقة الوسطى  كان جسم المرأه  
لي ، كان عبادته التي وقف عليها عند فراجونار أروع تعبير تشكي

  " رينوار  "فنه و سحر ألوانه ، وكانت الوصية التي تلقاها عنه خلفه  
فهو مثله كان يصور كما يغرد العصفور  الذي كان مثله ينشد  

مثل العصفور ، بنفس السعاده و البساطة و الترانيم اللونية التي  
يها الظل و  تسبح في عالم متحرر من الخطوط و الحدود يتناغم ف

في بدايات القرن    1806جان أونوريه فراجونار سنة    توفي  . النور  
و جاء زمن أحاط فيه الجحود و النكران بفنه ، كما    . التاسع عشر  

الفرنسي   عشر  الثامن  القرن  بفنانين  بريق    . أحاط  ضاقت  فقد 
 . فراجونار و سحر فاتسو و المزاج الحسي لبوشيه

 
فرشاة وحبر بني مع جرافيت    -الرسالة ، أو المحادثة اإلسبانية    

 على ورق عاجي
 سم  10  ,29  ×  39,9 -  فراغونارد   -   1778  -فرنسا    

ظهر أسلوب جان هونوري فراغونارد الشخصي للغاية والقوي بعد  
فترات دراسية مع كل من فرانسوا باوتشر وجان سيمون شاردان  

يحمل    . ، وأكثر من خمس سنوات في أكاديمية فرنسا في روما
عنوان الرسالة ، يلبس الرجل لباسا أنيقا مع صدرية بأكمام كاملة  

هو الزي األسباني في ذلك  وربطة عنق عريضة وصلبة، كان هذا 
الوقت، تمثل هذه الورقة الحية إثارة الغموض حادثة حميمة في  

األرستقراطية   للطبقة  الرسم  السريعة    . غرفة  البراعة  تستحضر 
للفنان الموهوب في رسم أدق التفاصيل ، وتعامله القوي يعكس  
قدرة الفنان على تسجيل تأثيرات الضوء، التفاعل بين الشكل و  

العمل سحر    الفراغ هذا  يضفي في  والحبر  الفرشاة  إستخدام   ،
 يقال أن المرأة في هذا الرسم    . وحيوية
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هي مارجريت جيرارد أخت زوجة جان باتيست جروز باإلضافة إلى  
 . اللون المتأللئ  

 
  1806-1732  جراس)  فراجونارد  أونوريه  جان-مارجريت جيرارد  

-األسود  الطباشير  م  ،  البني  باللون  فرشاة  -1780-1775  -(باريس

 سم   33,9  ×  45,1
 جان أونوروية فرانجونارد ؛   و تتبعت الباحثة أعمال الفنان

جان  (1805  -1725)   صنع  صنعه  -حيث  ما  بفرشاته  جروز  باتيست 
روسو وديدرو بقلمهم ؛ إذ أضفى على ألوانه إشراق العاطفة،  

نفسه   التكلف    . البرجوازية  "آيليز    "وجعل  من  أسعد  فالعاطفة 
رؤيته والص لجروز  نغفر  أن  وعلينا   ، مثلهما  ضحلة  وليست   ، قل 

الجوانب السارة من الحياة وتصويرها، وحبه لوثب األطفال المرح؛  
لبيوت   المتواضعة  والقناعة  الهشة،  الجميالت  البنات  وبراءة 

لتوهمنا أن فرنسا كلها   فلوال جروز وشاردان  . الطبقة الوسطى
وأن فينوس    . نموذجها    كانت منحطة فاسدة، وأن دوباري كانت

أما الحقيقة فيه أن األشراف هم    . ومارس كان ربيها الوحيدين
وأن  الفاسد،  هو  عشر  الخامس  لويس  وأن  المنحطون، 

أما جماهير    . األرستقراطية والملكية هما اللذان سقطا في الثورة
فقد احتفظت بالفضائل التي  -باستثناء رعاع الريف والمدن- الشعب

م، وقد صورها جروز وحيا ديدرو شاردان وگروز،  تنقذ أمة من األم
روحها  وسالمة  فرنسا  صوت  باعتبارهما  فراگونار  و  پوشيه  و 

ويروى عن هذا الفنان في شبابه ما يروى عادة من قصص عن  . 

أراد أن يرسم، فمنعه أبوه ظنًا منه بأن هذه الرغبة    : شباب الفنانين
فراشه لياًل  ليست سوى ستارا للكسل، وكان الغالم يتسلل من  

قلبه   الن  منها  صورة  على  أبيه  بصر  وقع  فلما  الصور،  ليرسم 
- ولم يطل رضاء جان   . فأرسله ليدرس على يد مصور في ليون  

  . بابتست عما استطاع أن يتعلمه هناك في باريس  

 
  جواش  و  وفرشاة  أسود  وحبر  قلم  -  1775  -عودة الصياد الصغير   

 ورق  على  ،  الجرافيت  فوق  ،  األبيض  باللون  معزز   ،  ورمادي  أسود
  البني   والحبر  الجاف  بالقلم  مؤطرة  عاجي  ورق  على  موضوعة   بني

 سم 66.9  ×   52.1   -
 

تحتوى لوحات جان جروز على دراما مفتعلة مثل مشاهد الدراما  
و أعجب بالجو العائلي واألسري فتناوله    . في السينما أو المسرح  

  . العمل فرحة األب برجوع ابنه يصور  . في رسمه فأخرج فنا راقي 
و هو مشهد يلمس العاطفة و تصميمه أنيق من حيث التصميم 
الداخلي للويس السادس عشر، احتضنت والدته الصبي الذي كان  

يتكلم األب ، وهو   . يخرج للصيد ، و تمسك أخته الصغرى بذراعه
ُتظهر اللوحة جمال    . زميل محّطم ، مع خادم كان يرافق الصبي

المنسدلة من أعلى ، و يتميز أسلوبه بسهولته الرشيقة    الستائر
لويس  فية  يسكن  الذي  الكبير  المكان  و   ، المتأنق  وأسلوبه 
السادس عشر يبدو مهيبا بستائره ، فهو رجل ذا مكانة كبيرة  

الفتاة الصغيرة ذات العيون الواسعة وذات الخدود    . في المجتمع  
ال حصر لها للفنان  هي نوع كالسيكي من نوع ، وجدت في أعمال  

أوائل   في  ولدن  الالئي   ، بناته  من  مستوحاة  شك  بال  وهي 
 . ستينيات القرن التاسع عشر  
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قلم وفرشاة وحبر    -جان باتيست جروز  -سافويار مع دمية راقصة

   -أسود وطالء بني  وقلم رصاص جرافيت  
 سم   41  ×  30  

 
بني وماء لون فرشاة وحبر   (  La Dame de Charity)المرأة الخيرة  

 رمادي ، مع كثير من الغواش األبيض على ورق أزرق
 

فتاة مترددة إلعطاء محفظة من المال الى  حث  جان امرأه ت  رسم
اإلمتنان  ، يميالن إلى األمام للتعبير عن    الفراش  مرضاء في  زوجين

المال و ينتظران دورهما في تقديم  آخران  و شابان     . و الشكر   
الصدقات ، بينما تشجع األم الطفلة على إعطاء المحفظة للرجل  

صور جان بابتيست غريوز األم وابنتها في مالبس راقية    . العجوز
للتأكيد على التفاوت بين حياتهما وحياة الزوجين الفقيران، اللذين  

اشتهر    . يظهران حيازتهما الثمين الوحيد ، السيف الظاهر بالخلف
ية مثل هذه ، والتي كانت تهدف إلى توضيح  غروز بالصور األخالق

وهو    . أهمية األعمال الصالحة وتعليم الطفولة في بيئة منزلية
و    ، اإلنساني  التعبير  من  كبيرا  جزءا  يستكشف  معقد  مشهد 

بالدراما الكثيف لألحساس  الرسم، قام    . الجواش  قبل رسم هذا 
لوحة  بتركيبها  في  بدراسات كثيرة لشخوص مختلفين ثم قام 

 بنفس اإلسم  
مثل   . اآلن في ليون ، و التي تشهد اعداده الدقيق    (األم الخيرة  )

دراسة رأس امرأة عجوز و رسم النسيج  ، والتي تعد واحدة من  
المشهد هذا  في  الرئيسية  الرسومات    . الشخصيات  هذه  توفر 

بعناية   فنًيا    (1789  -1702)التي تم تقديمها  وهو رساًما وخبيًرا 
بصورته الشخصية في الباستيل، أقام في تركيا ،   وتاجًرا، معروف

وهو من أصل فرنسي ومواطن من جمهورية جنيف،    . هو غوينو  
ولد وتوفي في جنيف، قضى معظم حياته المهنية في اإلقامة  

كثيًرا مطلوبة  صوره  كانت  أوروبا،  عواصم  روما    . في  في  عمل 
جنيف و  ولندن  وفيينا  وباريس  صائغً   . واسطنبول  والده  ا  عمل 

فرنسًيا دانييل    . بروتستانتًيا  األساتذة  إشراف  تحت  دراسته  بدأ 
، حيث درس تحت جان 1725إلى باريس في عام    . جارديل وبيتيتوت

باتيست ماسي وفرانسوا ليموين ، الذي تم نقله إلى نابولي من  
دي   ماركيز   ، بروالرت  فيلوجين  لويس   ، بويسيو  دي  نائب  قبل 

كان في روما   1735في عام    . بويسيليكس وكومتي دي سيليري
في    . ، يرسم صور البابا كليمنت الثاني عشر والعديد من الكرادلة

رافق اللورد دنكانون إلى القسطنطينية ، حيث عمل على    1738
عند زيارة جان إتيان ليوتارد اسطنبول    . مدى السنوات األربع التالية  

الباس ألوان  من  التركية  المحلية  المشاهد  العديد من    . تيلرسم 
كما استمر في ارتداء اللباس التركي أغلب الوقت عندما عاد إلى  

كان استخدام اللباس الحديث يعتبر غير خارق وغير أنيق    . أوروبا  
في الرسم التاريخي بتبني عادات الشرق األوسط ، حيث يرتدي  
 . األوروبيون الزي المحلي ، كما نصح المسافرون باللبس الشرقي  

افرين أنفسهم في مالبس شرقية غريبة  رسم العديد من المس
بايرون   اللورد  بما في ذلك   ، إنجليزي)عند عودتهم  ، كما  (شاعر 

فعل الكثير ممن لم يغادروا أوروبا أبًدا ، بما في ذلك مدام دي  
كان شعر بايرون مؤثرًا إلى حد كبير في تقديم أوروبا    . بومبادور

الغ الشرقية  األماكن  في  الرومانسية  كوكتيل  التي  إلى  ريبة 
يعتبر    . سيطرت الحًقا على الفن الشرقي في القرن التاسع عشر

  . تبنيه الغريب للزي الشرقي أّمن له لقب الرسام التركي  
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 ، باستيل على   1756-1755ماريا فريدريك فان ريدي أثلون ، 
 الرق  

 
القطيفة و الفرو    نفي هذا العمل نستطيع أن نميز بين الملمسي

البو  في  ل  الموجود  ليوتارد  الفنان  رسمه  الذي  الشخصي  رترية 
؛ حيث قام برسمه مستخدما الباستل كوسيط في  ماريا فريدريك 

الثامن    . الرسم   القرن  الباستل في  بألوان  الرسم  سادت طريقة 
 . األشياء  على  واقعية  ال  تضفيعشر و التي كانت  

إستطاع  ليوتارد أن يظهر حسية المالمس المرسومة و أن يفرق  
  . بينهم ، و أيضا رسم اإلضاءات في النسيج تبعا لملمسه و لونه  

أن   كما   ، الفني  العمل  في  به  يستهان  ال  حجما  النسيج  إتخذ 
األرضية   و  الشكل  بين  توازنا  أعطت  المساحة    . مساحته  هذه 

   . لمرسوم  أوجدت توازنا داخل التكوين الهرمي ا

 
، باستيل على ورق   1749ماري جوزيف فون ساشسين ،  
 ( الرق    )البارشمان  

 
مسلمس   ببراعة  و  يظهر  أن  ليوتارد  إستطاع  اللوحة  هذة  في 
  . الحرير الساتان و كان صادقا في محاكاة الضوء و الظل بالرسم 

جعل ليوتارد الرسم يبدو سهال و خاصة رسم لمعان و مالمس  
النسيج على الرغم من كون الباستيل وسيطا ليس سهال من حيث  
التحكم في درجة شفافيته و توضيح أدق التفاصيل ، و لكن هلى  
العكس من ذلك نرى أنه بلغ من الدقة ذروة الواقعية في رسم  

 . عنصر النسيج  
 

 :   الدراسات المرتبطة 
اتجاهين    يستند   إلى  البحث إلى عدة دراسات مرجعية مقسمة  ؛   هذا 

لكتاب   الفن   تاريخ  إتجاة  وهو  النهضة    "األول  عصر   " فنون 
العين    "المخصص لفن الباروك من موسوعة تاريخ الفن سلسلة  

ترى   واألذن  عكاشة    "تسمع  ثروت  للدكتور  التاسع   الجزء  في 
لعام   الثالثة  العامة  الصادر    2011بالطبعة  المصرية  الهيئة  عن 

للكتاب ، و يتناول الكتاب الحديث عن الباروك في البندقية و روما  
الباروك  طراز  و   ، الفرنسي  الباروك  و   ، األسباني  الباروك  و 
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اإلنجليزي المحدود ، و يتناول الحديث عن النهضة في ألمانيا ، و  
ألخير  فن األراضي المنخفضة ،  و الباروك الفلمنكي في الفصل ا

و يفيد هذا الكتاب في أنه تم التعرف من خالله على تاريخ   . 
على  التعرف  و  الفرنسي  الباروك  طراز  ظهور  و  بفرنسا،  الفن 

فرنسا   في  الباروك  عصر  عرض    . خصائص  البحث  يستكمل  و 
نماذج ألعمالهم في  الفرنسيين و بعض  الفنانين  مجموعة من 

اروك و الروكوكو خالل  مجال رسم النسيج و التي ساد بها طراز الب
كما يتناول األستاذ بدر الدين أبو غازي    . القرن الثامن عشر بفرنسا  

الحديث في الجزء الخاص بـ عصر الروكوكو خالل القرن الثامن عشر 
و المخصص الفنون    " محيط الفنون  "في الجزء األول من كتاب  

، و    1970التشكيلية ، و الذي كتبه مجموعه من المؤلفين لعام  
الموجود بمكتبة الفنون الجميلة بالزمالك حيث يستعرض ؛ عصر  
الروكوكو في القرن الثامن عشر ، و الفن في القرن التاسع عشر  
، الفن الحديث في القرن العشرين ، كما يتحدث في الفصل األخير  

و يفيد هذا الكتاب البحث في أنه تم التعرف   . عن الفن المصري  
ين أمثال أنطوان واتو و بوشية و في نبذات بسيطة على الفنان

و يستكمل البحث    . فرانجونار و جان ليوتارد و جان باتيست شاردان  
تحليل  الفنانين مع  أعمال  عرض  و  تفصيال  الفنانين  عن  الحديث 
و  الفنية  األعمال  داخل  النسيج  عنصر  داللة  و  األعمال  هذة 
إستعراض الجانب الجمالي بكل عمل و شروحات ألسلوب الفنان  

كما يتناول البحث وصف النسيج السائد في    . واتجاهاته الفكرية  
ثم تتبع الباحثة الحديث عن الجانب الوصفي حيث   . فرنسا آنذاك  

علي   ريم  الباحثة  أعدتها  التي  الدكتوراه  دراسة  إلى  استندت 
تصميم المالبس    "، و عنوانها  2009هيبة من قسم الديكور لعام  

و هي دراسة تركز   " و السينما  في أعمال شكسبير بين المسرح  
المعادل   إليجاد  ؛  السبل  كأحد  المالبس  تصميم  إستخدام  على 
البصري للنص المسرحي على خشبة المسرح ، و كذلك بحث تأثير  
عند  المالبس  تصميم  عملية  على  المسرحي  األدبي  األصل 

سينمائي   لعمل  كركيزة  الدراسة    . إستخدامه  هذة  تستخدم 
النق التحليلي  و المنهج  التشكيلية  السمات  تحديد  في   دي 

بهدف الوصول إلى   . التعبيرية للمالبس المسرحية و السينمائية  
المفردات الخاصة بتصميم المالبس في كال الشكلين ، كما تفيد  
اإلختالفات   و  ناحية  من  المشتركة  المناطق  إلى  التوصل  في 
و   المسرحية  النظر  وجهتي  بين  أخرى  ناحية  من  الجوهرية 

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في    . ائي لنفس النص  السينم
وصف مالبس المسرح في القرن الثامن عشر ، ويستكمل البحث  
الحالي الحديث عن دالالت النسيج عامة في الحياة العامة و بما 

فيها العصر الباروكي و عصر الروكوكو ثم يستعرض أعمال فناني  
ا  . فرنسا   الجانب  في  الباحثة  تستند  دراسة  كما  إلى  لوصفي 

بعنوان   المسرح   "الدكتوراة  في  توظيفها  و  التاريخية  األزياء 
ورقمها    "المعاصر  ، النفوري  محمود  نهال  بقسم   127للباحثة 

الديكور ، و تهدف هذة الدراسة إلى إبراز أهمية األزياء التاريخية 
واالتجاهات   المدارس  هذه  أثر  و   ، تعبيري  و  درامي  كعنصر 

ية االقتباس من األزياء التاريخية بما يتناسب و  الحديثة في عمل
و تعتمد هذة الدراسة على  . لغة و لغة و فلسفة المسرح الحديث

الغربي   المسرحي  الزي  تطور  دراسة  في  التاريخي  المنهج 
وتفيد هذه الدراسة في إعتبار   . ومجموعة من المدارس الحديثة  

المسرحي فهي   العمل  الهامة في  العناصر  تتحكم األزياء من 
في حركة الممثل  و تعبيراته و تؤثر على سلوكه فاألزياء عنصرا  

و ذلك ألن كل   . في المسرح    (السينوغرافيا    )أساسيا من عناصر
و طراز التصميم الزمني إلرساء   . عنصر سيستخدم الخط و اللون  

مجموعة من األفكار و المفاهيم لخدمة العرض و تفسير فلسفته 
ألزياء أن تكون امتدادا تشكيليا متحركا  و بهذا المعنى يمكن ل. 

و يستكمل البحث الحالي الحديث عن النسيج    . للمنظر المسرحي  
و   . بوجة عام كعنصر بصري ظهر في أعمال الفنانين في فرنسا 

تتبع ما طرأ عليه من تطور في األداء في الرسم وكذلك تأويالته  
 . و ما أثر عليه من تغيرات وما أحدثه من تأثيرات  

 المداخل المقترحة   -
دراسات   الباحثة  تتتبع  المقدمة  المرجعية  الدراسات  من هذة  و 
رسم وطباعة عنصر النسيج في أعمال فناني أوروبا في 
القرن التاسع عشر ، و القرن العشرون ، و عنصر الزخرفة  
و أعمال الحفر على الخشب ، و تتبع التقنيات المستحدثة 

ع أشكال النسيج في في أعمال فنانين جدد ، كما تتيب
أعمال الرسم و الطباعة في أعمال الفنانين المصريين و  
الفن   رواد  أعمال  في  اللينو  على  الحفر  أسلوب  في 
الفنان   أعمال  في  األوداليسك  لرسم  وصوال   المصري 
الباحثة   تتتبع  كما   ، الحمضي  الحفر  و  الشيمي  عوض 
رسم النسيج في الفن االستشراقي و عند الفنان أوجين  

يالكروا و في النهاية تقدم الباحثة دراسة تطبيقية د
و  واتو  أنطوان  أعمال  من  األولى  لوحتين  إلستنساخ 
المنفذة رقميا على برامج الفوتوشوب ، و الثانية للوحة  
عودة الصياد الصغير للفنان جان باتيست جروز ، ثم رسم 
الرصاص   القلم  و  بالحبر  المنفذة  الرسوم  من  مجموعة 

الفحم األبيض تطبيقا لدراسة رسم النسيج  والباستيل و  
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كما أنها ليست الشكل الجمالي الوحيد و لكنها تمثل   . 
 . رؤية جمالية من رؤى فنية كثيرة 

 إعترافات  ●
  .. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا 

كما   ، بعمرهم  أطال هللا  أمي  و  ألبي  بالشكر  أتوجة 
، وأتقدم بخالص الشكر و اإلمتنان    أشكر زوجي و أوالدي

سبيل   في  المساعدة  و  العون  يد  لي  قدم  من  لكل 
 . إتمامي هذا البحث  
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