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     التخطيط العام لمتصور المقترح بعنوان       

     *)المستودع الرقمي المؤسسي لمفنون وخدمات التسويق اإلليكتروني(       

            

              

  أهداؼ التصور المقترح         فمسفة التصور المقترح 
                  

شاء  مستودع رمم  مسسس  لمفشوف ققدـ المرراءت الحثيقة والفشقة لمماءتات اكأكءدقمقة ترتكز فمسفة التصور المقترح إل دعداد وا 
 لمفشوف المرتمفة المترصصة حءلاءمعة وذلؾ مف رالؿ التفءدعؿ مع المثءور الرئقسقة لممستودع الرمم  متميمة ف :

 :هو الدور المتصؿ حءكأارءص والشظـ العممقة  المنتجClient Systems قف قوفروف المعمومءت إلى المستودع الذ
 الرمم .

 :هو الدور المتصؿ حءكأارءص الذقف قضعوف السقءسة العءمة لممستودع الرمم . اإلدارة 
 :)الذقف قتفءدعموف مع ردمءت المستودع مف أاؿ إقاءد واستراءع موادعد الحقءشءت والساالت  المستخدم )المستفيد

 والمعمومءت المرزشة رممقًء.
 حثة إمكانية ذلك من خالل:وتحدد البا

 إدعداد حرشءمج استراتقا  لمترطقط وتشفقذ إمكءشقءت الترزقف والثفظ الرمم  لممثتوقءت الفشقة. -
 اتاثتفءظ حءلكقءشءت الرممقة لماءؿ الفشوف )ترزقف شواتج اإلشتءج العمم  والفش  لماءؿ الفشوف المترصصة(. -
 حءرتالؼ أاكءله )شصوص، صور، حأشوادعهء، وسءئط متعددة...(تثدقد حشقة تثتقة لقوادعد الحقءشءت )أراقؼ فش (  -
 مواكحة التكشولواقء المتقدمة لالثتفءظ وترزقف مثتوقءت هءئمة مف المرراءت الفشقة اكأكءدقمقة. -

 مرادعءة اتادعتحءرات القءشوشقة المتصمة حترزقف وشار لممواد والمثتوى الرمم  لممستودع.

 قهدؼ التصور المقترح إلى:      
 رض تاسقد مفهرس ومسرخ ومويؽ لمشواتج الفكرقة ومرراءت المسسسة.دع -
توفقر حشقة تثتقة لحقءشءت المعمومءت الت  تردـ الماءؿ )المتءثؼ  -

 اتافتراضقة، مسسسءت الحثث، الحقشءلقءت، معءرض دولقة، شتءج ثر...(.
توفقر اإلتءثة الثرة لشواتج الترزقف الرمم  كأراقؼ الماءتات الفشقة  -

 فة دعمى المدى الطوقؿ.المرتم
 التكفؿ حتمحقة اثتقءاءت وردمءت المستودع الرمم  المسسس  لمفشوف. -
التكءمؿ مع الشظـ المسسسءت اكأررى وقتـ رحط دور المستودع الرمم   -

محءارة حءكأهداؼ اتاستراتقاقة لممسسسة لقتـ التطوقر ف  ماءؿ اكأحثءث 
دارة المعمومءت  وا 

      
      
      
      
      
      
      
      

                  
  يءشقًء: استراتقاقة التسوقؽ اإللقكتروش  لممستودع الرمم  لمفشوف      أوتًا: متطمحءت إدعداد المستودع الرمم  المسسس  لمفشوف   

                  

اإلارا ات 
الت  قتـ 

 إلدعدادتشفقذهء 

وظءئؼ 
المستودع 
 الرمم  لمفشوف

فوائد المستودع 
 الرمم  لمفشوف

اكأسءسقءت 
الاوهرقة لتقققـ 
المستودع 
الرمم  
 المسسس 

إدعداد دراسة  
الادوى والرطة 
 اتاستراتقاقة

تثدقد مسئول  
أصثءب 
الثقوؽ 
لممستودع 
الرمم  
 المسسس 

مسح اثتقءاءت 
المستردمقف 
 والمستفقدقف 

تكءلقؼ تطوقر 
 لمستودعا

تثدقد سقءسءت 
التاغقؿ 
لممستودع 
 الرمم  

دارة  مقءدة وا 
المستودع 
 الرمم  

الاهءت 
المشوطة لتشفقذ 
المستودع 
الرمم  
 المسسس 

مفهـو التسوقؽ  
اإللقكتروش  

 لمفشوف

أهمقة التسوقؽ 
 اإللقكتروش 

أشواع وطرؽ 
التسوقؽ 
 اإللقكتروش 

مهءرات 
التسوقؽ 

اإللقكتروش  
 لمفشوف

تطحقؽ إمكءشقءت 
فءدعمقة التسوقؽ 
اإللقكتروش  
حءتاستفءدة مف 

المستودع الرمم  
 المسسس  لمفشوف

 
      الترطقط العءـ لحشء  المستودع الرمم  المسسس  وتصشقفه   

      

تصشقؼ المستودع حشء  دعمى 
 الغرض والوظقفة

تصشقؼ المستودع حشء  دعمى ثاـ  
 الحقءشءت والمستردمقف

تودع حشء  دعمى تصشقؼ المس 
 سقءسءت التاغقؿ

تصشقؼ المستودع حشء  دعمى  
 الثموؿ التقشقة والتاهقز

تصشقؼ المستودع حشء  دعمى ماءؿ  
 وشمط الردمة

                                      
 لممستودع. ءفة إلى اعمهء متءثة إلى الامهور وماموع المستردمقف المتفؽ دعمقهء حواسطة السمطة اإلدارقةالمستودع الرمم  المسسس  لمغشوف هو قممؾ مسئولقة الثفظ الطوقؿ المدى لممعمومءت والمثتوقءت العممقة والفشقة لمكقءشءت الرممقة حءإلض -*



32 

 

 
  أواًل: متطمبات إعداد المستودع الرقمي المؤسسي لمفنون 
   

 األساسيات الجوهرية لتقييم المستودع الرقمي المؤسسي لمستودع الرقمي لمفنونفوائد ا وظائف المستودع الرقمي لمفنون اإلجراءات التي يتم تنفيذها إلعداد
 ت الفشقة المترصصة ومطءدعءت الفشوف مرءطحة الكمقء

التاكقمقة والقصور العءمة لميقءفة حاأف إمداد المكتحة 
الرممقة المركزقة لمشصوص الكءممة لمفشوف )سوا  رسوـ، 
صور يءتحة، متثركة، مقءطع فقدقو...( إلدعداد مءدعدة 

 حقءشءت.

  إارا  المسح الضوئ  لحقءشءت اكأدعمءؿ الفشقة وصورهء
قف )أدعضء  هقئة التدرقس، حءثيقف، وشصوصهء لمماءرك

فشءشقف تاكقمققف...( لتثوقمهء إلى الاكؿ الرمم  ف  
 .(pdf)اكؿ 

  رفع الشصوص الكءممة ومسترمصءت اكأدعمءؿ الفشقة
لممعءرض والورش والحقشءلقءت والمشتدقءت، سوا  كأدعضء  
تءثتهء لالطالع مف  هقئة التدرقس أو الحءثيقف...، وا 

 وش .رالؿ الراحط اإللقكتر 

 

تعمؿ المستوددعءت الرممقة دعمى اعؿ اتاطالع اإللقكتروش  
مثفوظ قتقح لممستردمقف ثرقة اتارتقءر والحثث مف 

 رالؿ:
 توفر أدوات رءصة حعممقءت التصفح والحثث البحث :

قاءد المصدر الرمم  ثقث تتـ دعممقة الحثث مف  لتثدقد وا 
 رالؿ الحقءشءت الوصفقة الرءصة حكؿ مصدر يـ ترزقشه مف

المسئوؿ دعف الحثث دارؿ  (XQuery)رالؿ حروتوكوؿ 
 المستودع.

 القدرة دعمى الحثث دعف مصدر معقف دارمه مف الطمب :
 رالؿ الحقءشءت الوصفقة.

 اتاستاءحة لطمب المستردـ دعشد الحثث دعف اإلتاحة :
 مصدر حعقشه وتوفقره.

 فقط مصءدر المعمومءت الرممقة مع الحقءشءت التخزين :
 قؿ الوصوؿ إلقهء.الوصفقة لهء وتسه

 ثركة مصءدر التعمـ مف المستودع الرمم  إلى اإلرسال :
 المستردمقف مف رالؿ مومع الاحكة المستردـ.

 تسهقؿ دعممقة الوصوؿ لممصءدر حأمؿ ضبط الجودة :
ومت والتصفح دوف أقة دعوائؽ مع ضمءف الثفءظ ثقوؽ 

 الممكقة الفكرقة.

 دارمهء كشظءـ : إمكءشقة إقداع مواد رممقة اإليداع الرقمي
لممثءفظة دعمقهء والراوع إلقهء دعشد الثءاة وتصشقفهء ف  
، شصوص، ماسمءت،  ماءؿ الفشوف مد تكوف )رسـو

 فقدقو...(.

 تحءدؿ المواد الرممقة مف رالؿ التبادل والتشارك :
دعءدة استردامهء حقف  الماءركة ف  حقئة تعءوشقة دعمى تحءدؿ وا 

 المستردمقف والحءثيقف.

 تتقح اكأـ لمماءركقف مف السرمءت، فه  ةالممكية الفكري :
 ة التعءمؿ معهء.قتوفر سحؿ لتأمقف مقتشقءتهء وكقف

 

 .مءحؿ لمحثث حسهولة سوا  مثمقًء أو دعءلمقًء 

  قمكف أف قزقد مف رسقة وسمعة المسسسة وذلؾ ادعتمءدًا
 دعمى المثتوى المتضمف.

  قعمؿ مع الشظـ اكأررى حءلاءمعة وقعظـ مف كفء تهء
 كة المعمومءت.حواسطة ماءر 

  قثتوي دعمى موادعد الحقءشءت دعءلقة الاودة ثقث قمكف أف
قستردـ كأداة تويقققة لاذب أدعضء  هقئة التدرقس 

 والطالب والتموقؿ.

  قرزف أشواع مرتمفة مف المثتوقءت غقر المشاورة
 والمعروفة )حءكأدب الرمءدي(.

 .إدارة هءمة ف  إدارة دعممقة تقققـ المرراءت الفشقة 

 كءلقؼ دعمى المدى الطوقؿ مع توفقر اكأمف تثفظ الت
 وثفظ أفضؿ لألشواع المرتمفة مف المواد الرممقة.

 .إدارة وثفظ الممكقة الفكرقة والمعمومءتقة حفءدعمقة 

 .تقمقؿ لمترزقف المءدي حقشمء تزقد مف اإلقدادعءت الرممقة 

  إدارة كؿ مف المقتءداتء والكقءشءت الفكرقة والفشقة الرممقة
 ع.ف  شفس الموم

 

  قممؾ حرشءمج استراتقا  لمترطقط والتشفقذ لعممقة الثفظ
 الرمم .

  قثتفظ حمقتءداتء أسءسقة دعف التصرفءت المترذة دعمى
 الكقءشءت الرممقة رالؿ الثفظ الرمم .

  قممؾ حشقة تثتقة فشقة لمصقءشة المستمرة وأمف الكقءشءت
 الرممقة الت  تمتمكهء.

 ًا دعمى معءققر حقوـ حإقداع الكقءشءت الرممقة ادعتمءد
 مثددة والت  تتوافؽ مع مدراته وتعهداته.

  قوضح وقعرض المالئمة المسسسءتقة )وقتضمف اكأمور
المءلقة، هقكؿ العءممقف، العممقءت الثسءحقة( لتشفقذ 

 تعهداته.

 .قثتفظ حءلثقوؽ القءشوشقة والتعءمدقة وقشفذ المسئولقءت 

 .قممؾ إطءر دعمؿ سقءس  فعءؿ ومسير 
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    ط العام لبناء المستودع الرقمي المؤسسي وتصنيفهالتخطي   

          

تصنيف المستودع بناء عمى حجم البيانات   تصنيف المستودع بناء عمى الغرض والوظيفة
 والمستخدمين

تصنيف المستودع بناء عمى الحمول التقنية   تصنيف المستودع بناء عمى سياسات التشغيل 
 والتجهيز

 ودع بناء عمى مجال ونمط الخدمةتصنيف المست 

 وذلؾ مف رالؿ المثءور التءلقة:

 اتحءع هذا المستودع لهقئة أو  ية:التبعية التنظيم
 مسسسة مومقة.

 :تثدقد المستودع رحث  أـ تا  الحالة التجارية
 الموارد المءلقة وددعمهء. وتثدقد

 :وذلؾ وفقًء لقءشوف  حقوق التزويد القانونية
اإلقداع القءشوش  مف رالؿ دعقد اتفءمقءت سوا  
لمهدؼ تطودع  أو تعءمدي لممواد المرممشة مف 

 اكأراقؼ.

 تصمقـ السقءسءت والعممقءت  نضج التشغيمي:ال
الضرورقة لددعـ اليقة مف الحداقة واكأمف ف  

 التعءمؿ.

 

 وقتضح ذلؾ مف رالؿ: 

 :أي معرفة كمقة المواد الرممقة  حجم البيانات
المرزشة ودعدد الممفءت أو الكقءشءت المشفصمة، 

مقة الحقءشءت تأيقرًا هءمًء دعمى المتطمحءت وتممؾ ك
الفشقة ومد تسير دعمى ارتقءر حشء  الحشقة التثتقة 

 التكشولواقة.

 :دعدد المستردمقف  حجم المستخدمين
المتضمشقف ف  المستودع سوا  العءممقف أو 
المستردمقف الشهءئققف )المستفقدقف(، وقمكف 
مقءس ثاـ ماتمع المستردمقف ادعتمءدًا دعمى 

س السءحؽ حأف المستودع قثتفظ حمواد اكأسء
لفءئدة ماتمع مثدد وهذا قتحعه أف اكؿ مء مف 
الحثث التسوقق  سقعد از ًا أسءسقًء مف دعممقة 

 الترطقط لممستودع المويوؽ.

 

 مف رالؿ دعدد مف المثددات تتضح ف : 

 :إلى كقفقة وصوؿ المواد  طريقة التزويد
 :المستودع وذلؾ مف رالؿ

o طرققة السثب أو الاش  لامقع المواد 

o  طرققة الدفع ثقث قتـ توصقؿ المواد إلى
 المستودع

o  طرققة اإلشتءج الذات  ثقث قثصؿ دعمى
المواد الرممقة ررب إشتءج المواد مثمقًء 
حواسطة الرممشة وه  تممؾ تأيقرات كحقرة دعمى 

 تدفؽ دعمؿ اإلقداع ووظءئفه.

 المءدة الرممقة تأت  ف  أاكءؿ  انات:تعقد البي
دعدقد فمشهء أاكءؿ الويءئؽ الشصقة )اكؿ 

Word قمكف اثتوائهء دعمى معمومءت معقدة )
ميؿ الاداوؿ اإللقكتروشقة أو موادعد حقءشءت 

 مطمورة...

 :وذلؾ متصؿ حدراة المعرفة  تخصيص البيانات
لاقدة المطموحة تاسترداـ وتفسقر المءدة ف  ا

قـ مستوى ترصقص الحقءشءت أمر المستودع، تقق
أسءس  تاترءذ مرارات شءاثة دعف تصرفءت 

 الثفظ.

 

محاور التصنيف التالية تتعامل مع خيارات تجهيز  
 نظام المستودع:

 :توفقر مقتءداتء ححمقوارافقة  مصدر الميتاداتا
سقًء لتاغقؿ ووصفقة مشءسحة قعد أمرًا أسء

 المستودع.

 :تسمح لممستوددعءت حأف تسءهـ  معايير التدخل
المواد  حمواردهء رالؿ مستوى فش  لماءركة

 والردمءت والمقتءداتء.

 :سوا  كءشت دعممقة الترزقف  استراتيجية التخزين
مثمقًء أـ توفر الترزقف الرءرا  والتعءمد دعمى 

 دعممقة الصقءشة والددعـ.

 :عدد فقمء حقف ددعـ تت استراتيجية البرامج
حواسطة موفر لحرشءمج، ددعـ موفر أرر، ددعـ 

ماتمع المستردمقف ذات  مثم ، ددعـ 
 )المستفقدقف(...

 

 وذلؾ مف رالؿ: 

  وضع اتاثتقءاءت المءلقة لممسسسة وحءثيقهء
والمواد المتءثة لممستودع حاءشب الرطط 

 وقر المستودع.المستقحمقة لتط

  تثدقد شوع الردمءت المطموحة ف  ماءؿ الفشوف
مكءشقة تسوققهء إلقكتروشقًء )كمقترح(.  وا 

 .متطمحءت رسـو الردمءت 

  المسئولقءت الت  سوؼ تتثممهء المكتحة الرممقة
 مقءحؿ ماتمع المثتوى )الفش (.

 .اكأولوقءت مصقرة المدى وطوقمة المدى لمحرشءمج 
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تحديد مسئولي أصحاب الحقوق لممستودع  إعداد دراسة الجدوى والخطة االستراتيجية
 الرقمي المؤسسي

دارة المستودع الرقمي تحديد سياسات التشغيل لممستودع الرقمي لمستودعتكاليف تطوير ا مسح احتياجات المستخدمين والمستفيدين الجهات المنوطة لتنفيذ المستودع الرقمي  قيادة وا 
 المؤسسي

تجهيز المستودع الرقمي يعتبر مشروع 
 يمر بثالث مراحل:

 . مرثمة الحد 

 .مرثمة التاغقؿ واإلدارة 

 .مرثمة الشهءئقة والتقققـ 

وشثتءج إلى وضع الشقءط التءلقة حءإلضءفة 
 إلى ذلؾ ف  اتادعتحءر ثقث:

رالؿ المرثمة اكأولى لمماروع )دراسة  -
ؽ كأشهء تا الادوى( تعد مف أهـ الويءئ

تروج فقط حفكرة المستودع حقف 
لقرارات أوتًا ولكشهء سوؼ صءشع  ا
ضًء كويققة مراعقة لتطوقر قتعمؿ أ

الرطة اتاستراتقاقة أو الويققة اكأولقة 
 لمماروع وتتضمف:

o ) رطة الماروع )المستودع الرمم 

o ) ادوؿ الماروع )المستودع الرمم 

وتستردـ المعمومءت المامعة مف  -
دوى إلدعالـ كؿ أصثءب دراسة الا

الثقوؽ التضمقف ف  تاهقز 
المستودع حءكأمور المتعمقة حءكأسئمة 

متى( سقتـ إشاءز  –كقؼ  –)لمءذا 
 المستودع.

ويققة دراسة الادوى تميؿ دلقؿ  -
دارة المستودع  أسءس  لتاغقؿ وا 
وحءلتءل  قتـ تهقئتهء حمارد تشفقذ 

 الماروع.

قتـ إشتءج دراسة الادوى وتكوف  -
 حواسطة المسئوؿ التشفقذي.ممموكة 

ترءطب اتاثتقءج العمم  وكذلؾ  -
تتضمف محررات الماروع وفوائده 
والعممقءت المتومعة واتارتقءرات 
المطروثة سوا  لكؿ مف )التكءلقؼ، 

 المرءطر، الشتءئج...( الخ.

قتـ مرااعتهء ف  حداقة الماروع محؿ  -
اترءذ مرار اتاستمرار أو دعدـ 

حاكؿ دوري اتاستمرار وترااع أقضًء 
 رالؿ تاغقؿ الماروع.

حمارد تثدقد ماءؿ المستودع وتـ  -
قاب  إلشاءئهالموافقة دعمى التموقؿ 

الرطة اتاستراتقاقة )رسقة تطوقر 
 ومهمة وأهداؼ المستودع(.

توضع النقاط التالية أهمية تحديد أصحاب 
 لمستودع:الحقوق المتصمين با

  قواد العدقد مف المامودعءت واكأفراد
رالؿ المسسسة قمكف أف قستفقدوا مف 
المستودع ولذلؾ قمكف أف قتـ تثدقدهـ 
كأصثءب ثقوؽ راللهء وهشءؾ محررات 

 أسءسقة لتثدقد أصثءب الثقوؽ ه :

o  قحدأ دعمى أرضقة إقاءحقة وقممؾ
 ددعمًء واسعًء.

o  التروقج ثقث قثتءج مدقر
ءع اآلررقف حفوائد المستودع إلى إمش

 المستودع المسسس .

o  اتاستيءرة ثقث قثتءج مدقر
المستودع إلى إارا ات مشءماءت 
مع أصثءب الثقوؽ المثمقة لتثدقد 
متطمحءتهـ واهتمءمءتهـ المتصمة 

 حءلردمة.

o  قتضمف أصثءب الثقوؽ اكأسءسقة
 لممستودع الرمم  المسسس :

اإلدارقوف واإلدارة العمقء  -أ 
 اءمعة.وصءشع  القرار حءل

 ف والحءثيقف.قاكأكءدقمق -ب 

 العءمموف حءلمكتحة. -ج 

 العءمموف حءلددعـ الفش . -د 

 

من الضروري فهم االحتياجات الفردية 
لممجتمع األكاديمي المؤسسي وذلك من خالل 

 كل من:
قتضمف  المسح غير الرسمي: - أ

المقءحالت واهًء لواه مع اكأكءدقمققف 
ققف وتفءدعالت دعف طرقؽ الحرقد واإلدار 

اإللقكتروش ، ومرامحة ردمءت الشار 
 المعتمدة دعمى الوقب ف  الاءمعة.

قتضمف دراسة  المسح الرسمي: - ب
مسثقة دعمى الرط المحءار أو ورمقة 
لألكءدقمققف وأدعضء  هقئة التدرقس 
ومعءوشقهـ وكذلؾ الحءثيقف، حءإلضءفة 
إلى العروض الرسمقة والامسءت 

مع اكأمسءـ والمامودعءت اكأكءدقمقة 
 اكأكءدقمقة.

 

العناصر العامة األساسية التي تتطمب توافر 
ميزانيات تشغيل وتطوير المستودع الرقمي في 

 اآلتي:
 تكاليف تجهيزات مالية وتتمثل في: -أ 

تطوقر الحشقة التثتقة التكشولواقة، 
وارا  أو تهقئة حرشءمج المستودع، 

 وصقءشة الحشقة التثتقة حءستمرار.وددعـ 

الموارد الحارقة  تكاليف العاممين: -ب 
المطموحة لمتاغقؿ والددعـ الفش  

 والصقءشة.

المعدات  التكاليف غير المباشرة: -ج 
شفقءت التطوقر المهش  والموارد و 

 التدرقحقة والتسوقققة...

كتءحة اتفءمقءت  التكاليف التنظيمية: -د 
تررقص وتصرقح لشار اكأدعمءؿ 

 يءئؽ الرممقة...والو 

 تكاليف بدء التشغيل وتتمثل في: -ه 

o   اإلدعالف دعف وتعققف مدقر
 لمستودع مسهؿ.

o  الومت المشقض  مف محؿ العءممقف
 ف  ارتقءر الحرشءمج المشءسب.

o  رحرة العءممقف الفشققف لتثمقؿ
 الحرشءمج.

o  تطوقر سقءسءت المستودع
 واستراتقاقة الاءمعة.

o  إشاء  مامودعة الققءدة أو الفرقؽ
 تاستاءري.ا

o  تدرقب العءممقف والحءثيقف
 والمستردمقف.

o .تهقئة مواد رممقة لإلقداع 

o  الددعءقة والتسوقؽ دعف طرقؽ
 المستودع.

o  استكاءؼ القضءقء القءشوشقة
 )الررص، ثقوؽ الطحع،...(.

تكاليف الحفظ الرقمي لمحتوى  -و 
: قتطمب مقزاشقءت كحقرة مع المستودع

 ر.اتادعتحءر حزقءدة سعة الترزقف حءستمرا

تمثل سياسات التشغيل أدوات أساسية لتنوع 
 أشكالها من حيث:

مثتوى المواد  سياسات إيداع: -أ 
المرممشة، ترزقشهء، إحالغ الموددعقف 
حعممقة تقدـ اإلقداع، فثص اإلقدادعءت 

 لضمءف اودتهء...

ترصصقة  سياسات المجموعات: -ب 
حماءؿ مثدد أو مرراءت أكءدقمقة 
كءممة، حتحعقة لكمقة أو مركز أو مسـ 

 مثدد...

المثتوى وشودعه  سياسات الميتاداتا: -ج 
 وأاكءله واودتهء.

 تثدقد سياسات االستخدام: -د 
اتاستردامءت المسموح حهء لممستردمقف 
الشهءئققف سوا  لمثتوى أو المقتءداتء، 
إدارة فترة الثظر المفروضة مف حعض 
الشءارقف، تويقؽ وتيحقت هوقة 

   الشظءـ...مستردم

 سياسات حقوق الممكية الفكرية: -ه 
تررقص الترزقف والطحع وحشوده ومف 
قممكهء سوا  مف المستردمقف أو 

 المسسسة.

تقمقؿ  سياسات مواجهة المخاطر: -و 
الرطورة مف المواد غقر المشءسحة الت  
ترزف حءلمستودع، معءلاة الموامؼ 
 المتعمقة حثقوؽ الطحع والممكقة الفكرقة.

 

مفهوم ومهام مجموعة القيادة إلدارة 
 المستودع:

لاشة الماروع أو لاشة اإلدارة وه   -أ 
تتكفؿ حءإلدارة العمقء لممستودع حدتًا مف 
المسسسة لضمءف توافؽ اكأهداؼ 
اتاستراتقاقة لممستودع مع المسسسة 
اكأـ، وتتقح كؿ أشاطة الشار واإلدعالف 

 المرتحطة حه.

عءممقف مف: رئقس مكتحة مامودعة ال -ب 
وأمشهء والعءمموف حوثدة ددعـ الثءسب 
ودعءمموف مف تكشولواقء التعمقـ ووثدة 

 التسوقؽ واتاتصءتات.

تثدقد الموارد الحارقة لمعءممقف  -ج 
وتدرقحهـ دعمى المهءرات المطموحة 
ادعتمءدًا دعمى أهداؼ وماءؿ المستودع 

 والموارد المتءثة.

  اءمعة ثمواف متميؿ ف  الققءدات
 الاءمعقة )مترذي القرار(.

 .المكتحة الرممقة حاءمعة ثمواف  
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  ثانيًا: استراتيجية التسويق اإلليكتروني لممستودع الرقمي لمفنون 

 
 

 
0 

 

تطبيق فاعمية التسويق اإلليكتروني باالستفادة من إمكانيات  مهارات التسويق اإلليكتروني لمفنون أنواع وطرق التسويق اإلليكتروني أهمية التسويق اإلليكتروني مفهوم التسويق اإلليكتروني لمفنون
 المستودع الرقمي المؤسسي لمفنون

أثد أشواع التسوقؽ الت  تتـ دعحر وسءئؿ  هو -
 ترشت، الموحءقؿ..(التكشولواقء )اتاش

أكير وسقمة إلقاءد المعمومة أو الحثث دعف مشتج  -
)اإلدعالـ والعرض وتحءدؿ دعممقءت الارا  واتامتشء  

 حغض الشظر دعف ثاـ هذا المشتج وكمه...

 اإلتءثة لمتسوقؽ حاكؿ دائـ. -

 

الوصوؿ كأدعداد تا متشءهقة لتروقج المشتج التسوقق   -
 الفش .

ض تكءلقؼ الددعءقة واإلدعالف والثمالت التسوقققة رف -
 والددعءئقة )التقمقدقة(.

 توافر ردمة مستمرة لمتسوقؽ دعمى مدار القوـ. -

 مواكحة تطور أسءلقب التسوقؽ ف  اآلوشة اكأرقرة. -

 

التسوقؽ مف رالؿ الحرقد اإللقكتروش : قتضمف التسوقؽ  -أ 
دة حقءشءت مستهدفة ارقثة معقشة مف لمشتج أو ردمة لقءدع

 العمال  )مءشت  الفشوف( دعحر الحرقد اإللقكتروش .

o  قعتحر أفضؿ طرؽ التسوقؽ اإللقكتروش  شظرًا
 تاشرفءض تكمفته واستهدافه الفئة الصثقثة.

o  حسءطة استردامه، سهولة تعقحه حءسترداـ حرامج
 التعقب، كذلؾ سهولة شاره.

o  مف استردامه.زقءدة العءئد دعمى اتاستيمءر 

: استهداؼ الكممءت SEOتهقئة مثركءت الحثث  -ب 
هشءؾ شودعءف مف  –المفتءثقة ف  المومع اإللقكتروش  

 تقشقءتهء )كتءحة المثتوى، المدوشءت( وقمتءز حػ:

o .ممة التكمفة مقءرشة حءإلدعالشءت المدفودعة ميؿ اواؿ 

o   زقءدة دعدد الزائرقف والمتءحعقف لممومع اإللقكتروش
 ماءشًء.

o قؽ دعءئد دعمى اتاستيمءر أفضؿ مف اإلدعالشءت تثق
 المدفودعة.

o  معرفة المشتاءت الادقدة مف رالؿ الكممءت المفتءثقة
 الت  قحثث دعشهء العمال .

: إدعالشءت تظهر ف  مثركءت الحثث اإلدعالشءت المدفودعة -ج 
وتعتمد دعمى الكممءت المفتءثقة الت  تستردمهء مف أاؿ 

 ظهور اإلدعالف وتمتءز حسردعة شتءئاه.

مشوات التواصؿ اتااتمءدع : قتـ مف رالؿ دعدة مشوات  -د 
ااتمءدعقة )الفقس حوؾ، توقتر، اواؿ حمس، 

 اشستاراـ...(.

اتاشترشت: قتـ دعحر الموامع اإللقكتروشقة قتسـ حسهولة  -ه 
الوصوؿ إلقه لمعمال  المستهدفقف حاكؿ أكحر ودعمى 

 شطءؽ واسع.

التسوقؽ دعحر تطحققءت الاواؿ: تضمف اتاسترداـ  -و 
ع الدائـ لتوافرهء لدى امقع اكأفراد ف  أي ومت، واتاطال

 ورمؽ فرص إقرادات مستمرة مف العمال .

 

 تاحد مف توافر المهءرات الت  تقسر لمقءئـ حءلتسوقؽ اكتسءحهء:
 وقامؿ: Gmailإشاء  حرقد إلقكتروش  مف رالؿ  -أ 

o .إرسءؿ رسءلة إلى ارص أرر 

o  سءئؿ مف أارءص أررى.استقحءؿ ر 

o . تغققر صورة الممؼ الارص 

o  إشاء  ثسءب دعمىTwitter .كميءؿ 

o .إشاء / كتءحة/ شار/ ثذؼ تغرقدات لإلدعالف 

o .تعدقؿ ف  إدعداد الصفثة 

o .  إضءفة صور/ ألحـو

o . كتءحة مشاور شص 

o  إشاء  مامودعةGroup . دعمى المومع اإللقكتروش 

o  /اراكة تثدقد رمز لممامودعة )لسمسمة مشتاءت فشقة
 مشتاءت فشقة...(

تصمقـ إتاف إلكتروش  حءسترداـ حرامج الفشوف ميؿ   -ب 
Power Point: 

o  تثوقؿ الارقثةSlide  إلى اعءرBanner. 

o .ارتقءر التصمقـ المشءسب 

o .كتءحة شص اإلدعالف 

o .تشسقؽ الصورة 

o . شار اإلدعالف دعمى المومع اإللقكتروش 

 وقامؿ: Bloggerإشاء  مدوشة حءسترداـ  -ج 

o  شة دعمى تصمقـ مدوBlogger. 

o .متءحعة المدوشءت اإللقكتروشقة 

o .استرداـ ارقط اكأدوات لمتثكـ حءلمدوشة 

o .إدراج شص ف  المدوشة 

o .إدراج صورة ف  المدوشة 

o .إدراج فقدقو ف  المدوشة 

o .تغققر تصمقـ ف  المدوشة 

o .تعدقؿ تصمقـ ف  المدوشة 

 دعمؿ استطالع رأي لممشتج الفش  المسوؽ: -د 

o .تعدقؿ ف  المشتج 

o دقؿ ف  سعر المشتج )تكمفته(.تع 

o .إمكءشقة تطوقره أو تثسقشه 

o .الوموؼ دعمى دعقوب التصشقع واتاسترداـ 

 

اتاستعءشة حأ}اقؼ )مءدعدة حقءشءت المستودع الرمم  لمفشوف ف  
ممشتاءت الفشقة المرزف حقءشءتهء رممقًء سوا  تقدقـ ردمءت تسوقققة ل

مف ]صورة يءحتة ومتثركة، فقدقوهءت، أشاطة تفءدعمقةػ مسيرات 
صوتقة...( توضقح المثتوى مف رالؿ تثدقد راحط لمومع 
إلقكتروش  قتحع المكتحة الرممقة المسسسقة لماءمعة وقمكف تفعقؿ 

 هذه الردمءت التسوقققة اإللقكتروشقة مف رالؿ:
ة أشمءط مرتمفة لمتفءدعؿ حقف المستردـ والمستفقد إتءث -

 ومثتوى المومع )التصفح واتاطالع...(.

حداقة المومع حعحءرات ودقة واءذحة ترثب  -
 حءلمستردـ... وتعط  موازًا لاكؿ الردمءت المقدمة.

ققدـ المومع مءئمة حأسمء  الفشءشقف التاكقمققف، أدعضء   -
إللقكتروش  هقئة التدرقس، حءثيقف، طالب، حرقدهـ ا
 لقتمكشوا مف التواصؿ والمراسمة فقمء حقشهـ.

العرض الاقؽ لممشتج الفش  المسوؽ مف تشءسؽ الشص  -
والصور والمسيرات الصوتقة...( تحعًء لمرطة التسوقققة 
لمموددعقف )دعءرض  اكأدعمءؿ والمشتاءت الفشقة لالمتشء  

 ...(والحقع

ف   تكرار اإلدعالف والرسءلة اإلدعالشقة اإللقكتروشقة -
 تشظقـ وتومقت مشءسب.

التقققـ الدوري ومتءحعة أرا  المستفقدقف لردمءت  -
التسوؽ اإللقكتروش  ولممشتاءت الفشقة والمقتشقءت 
المعروضة..( سوا  أشظمة العرض والتسوقؽ، شاءح 

 واودة المشتج المحءع.. وثاـ اإلمحءؿ دعمقهء.

تثدقد اتاثتقءاءت أو المتطمحءت الارائقة مف مقتشقءت  -
 ة.فشق

 تأمقف الثقوؽ الفكرقة والمءلقة لمموددعقف مف السرمءت. -
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: إستحداث معالجات بالعجائن المانعة كمدخل إلثراء طباعة المنتجات 2115جيهان حسن عبد المعيم ،  (2)

 الخشبية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان .



11 
 

                                                           

بعجائن التجعد المستحدثة لتحقيق رؤى طباعية : التلقائية واإلحكام 2115بانسية محمد أحمد األدهم ،  (1)

 مبتكرة لطالب التربية الفنية ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة  ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان . 

: صياغات طباعية  مستحدثة على األسطح المعدنية باسلوب الشاشة 2116رشا أحمد ماهر السيد ،  (2)

الحريرية واألستنسل مستلهمة من عناصر الفن الشعبى ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية 

 الفنية ، جامعة حلوان . 
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 "المتحفية في ضوء التعددية الثقافية  دور اعمال النحت" 

 :مقدمة 

المعرفة ان المعرفة العادية للفن تقتصر علي مفاهيم ادراكية بسيطة يكتسبها االنسان جيال بعد جيل ، اما     
البصرية فهي في حاجة لتركيبة عقلية قادرة علي استيعاب االشياء ورؤيتها رؤية حقيقية سليمة وذلك لتذوقها 
واالستمتاع بها ، ويمكن تنميتها من خالل الممارسة والتدريب علي رؤية االعمال الفنية ودراستها دراسة 

 .متأنية 

عمال الفنية وتذوقها ورؤيتها رؤية حقيقية مباشرة هي ومن اهم الوسائل التي تساعد علي دراسة اال     
المتاحف ، فهي تمثل رسالة حية للعالم لكونها وعاءا لتالقي وتواصل الحضارات والثقافات ، فكثيرا ما نجد 
العديد من متاحف العالم تجمع بين جنباتها العديد من المقتنيات من كافة ارجاء العالم ومن مختلف الحضارات 

بة ، فهي تجسد وتعبر عن عطاء االنسان من اجل االنسان ، اينما كان وفي اي زمان ، فاالعمال المتعاق
 .االبداعية تبقي لمئات واالف السنين بعد موت مبدعيها 

ولقد شهد القرن العشرين ثورة متحفية جسدها التوسع الهائل في انشاء المتاحف التي لم تقتصر علي      
دت الي مختلف المجاالت واالنشطة االنسانية والعلمية والثقافية والفنية ، حتي عرض التحف الفنية بل امت

  1اصبحت عالما عميق االمتداد في الماضي والحاضر بل والمستقبل 

تنشر الثقافة وترفع وعلي ذلك فقد ارتقي مفهوم المتاحف من اعتبارها مخازن للمقتنيات الي اداة تربوية      
مصدر من مصادر المعرفة والثقافة والفن واالستمتاع ، وتساعد العلماء والباحثين من المستوي الفني فهي 

والطالب في مجال البحث واالستقصاء ، وتزودهم بما يحتاجون اليه من مواد ومعلومات ال يستغني عنها في 
 .البحث العلمي 

فان الرؤية الحقيقية المباشرة ان للمتحف دور بالغ االهمية في تنمية الرؤية الفنية للعمل النحتي ،      
العمال النحت سوف تساعد الدارس والباحث في الفن علي فهم ومعرفة االعمال الفنية النحتية من خالل 
مشاهدتها علي الواقع ، فدراسة االعمال الفنية ليست مجرد معرفة معلومات وحقائق تاريخية وعلمية عن 

 .الجمالية الموجودة داخل العمل ودراستها دراسة دقيقة ومتأنية  العمل النحتي فقط ، وانما هو ادراك للعالقات

وتمتلك مصر خمسوت متحفا ، تنتشر في القاهرة واالسكندرية وبور سعيد واسوان وغيرها من المحافظات      
) ، واهم هذة المتاحف والتي تضم الثروات التي جمعتها مصر خالل تاريخها الزاخر بمختلف مجاالت الفنون 

متحف بور  –متحف الحضارة بالجزيرة  –المتحف الحربي بالقلعة  –تحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة الم
 –متحف الفن الحديث بالجزيرة  –متحف محمود مختار بالجزيرة  –متحف محمد محمود خليل وحرمه  –سعيد 
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ضم هذة المتاحف مجموعات ، حيث ت(وغيره ....... -متحف الجزيرة  –متحف الفنون الجميلة باالسكندرية 
من اعمال النحت سواء لفنانيين مصريين وعرب واجانب والتي جمعتها مصر خالل تاريخها علي مر العصور 

 .، وتتنوع هذة االعمال بشكل كبير في اشكالها واساليبها الفنية واغراضها التعبيرية 

  مشكلة البحث: 

الفنية الحديثة مفاهيم جمالية جديدة أثرت في التناول التشكيلي واالتجاهات لقد افرزت التيارات الفكرية     
العمال النحت ، والتي حاول الفنان ان يجمع فيها بين التراث الفني والثقافي وتلك التيارات الحديثة ، لذلك 

 :يحاول البحث االجابة علي هذا التساؤل 

 ية ؟ ما هور دور االعمال النحتية المتحفية في ظل التعددية الثقاف -
 

  اهداف البحث: 

 :يهدف البحث الي     

تنمية الرؤية الفنية السليمة وادراك العالقات الجمالية الموجودة داخل العمل الفني عن طريق  -
 .االحتكاك المباشر باعمال النحت المتحفية 

 .الكشف عن اثر التعدد الثقافي علي اعمال النحت داخل المتحف  -
اعمال النحت داخل المتاحف ودورها في التواصل والتبادل الثقافي والفني التاكيد علي اهمية دراسة  -

 .بين الحضارات 

  فروض البحث: 
 يفترض الباحث 

 .من اهم اسباب نجاح االعمال الفنية هو تعدد المصادر الثقافية لدي الفنان  -
الفنية السليمة  ان هناك عالقة ايجابية بين دراسة اعمال النحت بالمتحف وتنمية القدرة علي الرؤية -

 .للنحت 

  اهمية البحث: 
التاكيد علي الدور العالمي والهام الذي تلعبه االعمال النحتية داخل المتاحف في تبادل ونشر  -

 .الثقافات المختلفة 
 .لدارسي النحت االستفادة من اعمال النحت داخل المتاحف لتدعيم المستوي الفني والثقافي  -
 .ليمية بالدراسة في كليات الفن ربط المتحف كمؤسسة ثقافية وتع -
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  حدود البحث: 
يقتصر البحث علي دراسة اعمال النحت ذات الثالثة ابعاد اي الكاملة التجسيم الموجودة داخل  -

 .المتاحف 
اعمال النحت الموجودة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه ، ومتحف  ذكر بعض يقتصر البحث علي -

 .الجزيرة 

  منهج البحث: 

 .البحث المنهج الوصفي التحليلي سوف يتبع هذا 

  مصطلحات البحث: 
 : Sculptureمفهوم النحت  -

الفنية المجسمة ذات الثالثة ابعاد الكاملة التجسيم والتي يمكن المقصود بالنحت هنا هو االعمال        
وخصائصها  وانواع االسطح المختلفة ،رؤيتها من جميع الجهات ، والتي تعتمد علي الكتل والفراغات والحجوم 

اللمسية واللونية في ابراز االفكار التعبيرية المختلفة ، فتتيح لنا الفرصة للمتعة الفنية بما يتضمنه من قيم 
 .جمالية 

  مفهوم المتحفMuseum)  : ) 
" هو مؤسسة دائمة التطور او هو الية ثقافية في خدمة المجتمع الحضري وتنميته ، فهو عبارة عن     

وعات من المعروضات بقصد الفحص والدراسة والتمتع ، وقد تكون المعروضات منقولة من مبني إليواء مجم
اطراف االرض ، ومن ثم يجمع المتحف تحت ثقفه مادة كانت اصال متفرقة تفريقا كبيرا من حيث الزمان 

  (7)" .والمكان لييسر علي رواده رؤيتها 
هي االماكن المخصصة لعرض التحف والمواد الفنية ذات القيمة الثقافية او الحضارية او " تعريف اخر      

العلمية او الصناعية ، وهذة المتاحف تقوم اساسا علي تنظيم دقيق ينطوي علي غاية من عرض تلك المواد 
 (1)." مهما كان نوعها ، علي ان يسترعي هذا العرض انتباه الناس وتقديرهم 

قد حدد  7191سنة  "كوبنهاجن"في اجتماعه الذي عقد في (  ICOM)ان المجلس العالمي للمتاحف      
مؤسسة تقام بشكل دائم لخدمة المجتمع لدراسة وصيانة واستغالل وعرض الشواهد " تعريف المتحف بانه 

  (7) . "الجمهور المادية عن االنسان والطبيعة وذات القيمة الثقافية التي تؤدي الي تعليم ومتعة 

                                                           
، الناشر الملتقي المصري لالبداع والتنمية ، مطبعة " مقدمة في علم االنسان المتحفي : " محمد يسري ابراهيم  (7)

 . 71، ص  1112، 7الخالل ، ط
 . 11، ص  71، مجلد  7121، مجلة سومر ، التنقيب عن االثار :فرج بصمجي .ترجمة د –ولتر اندريه  (1)
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( تبادل الثقافات ) ويتضح من هذة التعريفات تعدد وظائف المتحف ودوره في نشر الثقافة في المجتمع      
والحفاظ علي تراثه القومي ، واشعار افراد المجتمع بالمكانه التي كانت لهم في مختلف فترات تاريخهم ، 

 .وليس المتحف مجرد مخزن لحفظ التراث 

 ددية الثقافية مفهوم التع : 

هي مجموع كمي من المعرفة البشرية وسلوكها المكتسب ضمن االطار االجتماعي " اوال تعريف الثقافة      
للفرد الواحد ، كما تعرف بانها النمو التراكمي للتقنيات والعادات والمعتقدات لشعب من الشعوب ، يعيش في 

" جيل الناشئ عبر العمليات التربوية حالة من االتصال المستمر بين افراده وينتقل هذا النمو التراكمي الي ال
(1) 

والتعقيد ،  فهي موقف تجاه الذات واالخرين باعتبارهم افراد يتمتعون بالثراء: " اما التعددية الثقافية  -
ويتصرفون ويتفاعلون من منظور ثقافاتهم المختلفة والمتعددة ، ويري علماء االجتماع ان التعددية 

، (1)"ظهر فيه المجموعات التي تحترم التسامح مع االخرين والتعايش المثمر الثقافية تعني اطارا للتعامل ت
وتعدد الثقافات من اهم مالمح المجتمعات المعاصرة وهي مفتاحا لتقدم العلم والمجتمع والتنمية 

 .االقتصادية 

المجتمع الذي تتعدد ارتبط مفهوم التعددية الثقافية في العصور الحديثة بظاهرة التنوع التي يعكسها واقع     
فيه االصول الثقافية والمذهبية والعرقية ، ليشكل بعد ذلك داللة علي مساواة تضمن لجميع المواطنين ان 

 (9)يحتفظوا بهوياتهم ، وان يفخروا باصولهم ويشعروا بحس االنتماء للهوية الوطنية الجامعة في الوقت ذاته
تغليبا لهوية علي اخري او لمذهب علي اخر او لطائفة علي اخري ، ان مفهوم التعددية الثقافية ال يعني ابدا 

، بل وال يفترض صراعا اصال طالما هناك حقوق مواطنة تضع الجميع علي قدم المساواة في الحقوق 
 .والواجبات امام القانون 

  اهمية المتحف في نشر التعليم: 

تعرف عملية التعليم والتربية عادة بانها عملية تنصرف في جوهرها الي اعداد الناشئ اعدادا يساعده        
علي ان يصبح فردا قادرا صالحا نافعا لنفسه وذويه ، متجاوبا مع مجتمعه منتجا فيه ، واتضحت العملية 

                                                                                                                                                                      
،  1119،  7، مطبعة بريزم الثقافية ، ط " المتاحف المصرية كنوز من التراث االنساني " : صالح احمد البهنسي  (7)

 . 71ص 
(2)

 . 71، ص  1171، دار الفكر العربي ، 7ط " انثروبولوجيا الفنون : بهاء الدين يوسف غراب  

https;//ar.wikipedia-org. (3)
  

(4)
ابريل  72السبت : ، نشر في مفهوم التعددية الثقافية بديل ايجابي عن سياسات االدماج القسري : مجلة حوار  

 .م  11:  19، الساعة  1171
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فكان منها ما ينبغي . ضرة التعليمية بمفهومها الواسع علي ثالث جوانب متصلة في حياة المجتمعات المتح
تنمية البدن تنمية سليمة ، وكان منها ما يتعلق بتهذيب النفس ةترقية المشاعر والوجدان ، وكان منها ما 

 (7). تثقيف الفكر ، وتلعب المتاحف االن دورا هاما في تحقيق تلك الجوانب الثالث يتجه الي 

قدر من الحقائق في وقت اقل وباسلوب اذ ان اسلوب الرؤية في المتحف ينقل الي غالبية المتلقين اكبر      
بسيط ومؤثر عما اذا كانت هذة الحقائق يعبر عنها بالكالم المكتوب او المنطوق ، فصفات االشياء المرئية 

تيعاب المعلومات بدقة شديدة والملموسة تستحوذ علي شعور المشاهدين فيزيد من تشوقهم وقدرتهم علي اس
 . مع تخزينها وتثبيتها في العقول 

كما ان المتحف يوفر فرص للتعاون الفعال في عملية الدراسة وينمي حاسة المالحظة الدقيقة ، والتفكير       
 .المنطقي السليم ، وحب الجمال ، ورفع مستوي الذوق العام 

تنحصر في اقتناء االعمال الفنية وحفظها وعرضها للجمهور فمنذ سنوات مضت كانت مسئولية المتحف       
، ولكنه في العصر الحديث اصبح للمتحف مسئولية اوسع بكثير تتمثل في كيفية ترجمة معاني المعروضات 
الفنية ، وكيفية توصيل قيمتها الفنية والجمالية للمشاهد ، علي ان يكون لديه االستعداد لذلك ويكون مجهز 

تساعده علي فهم االعمال الفنية المعروضة امامه في المتحف ، فمعروضات المتحف وخاصة  بخلفية مسبقة
اعمال النحت لديها الكثير مما يمكن ان توصله للمشاهد بطريقة مجدية النها معروضات مرئية ملموسة 

بطريقة للمشاهد ، فالمتحف هو المكان الوحيد الذي يمكنه ان يعرض لنا االعمال النحتية بشكل حيوي و 
 . تساعدنا علي االستمتاع بها وتذوقها 

  التربية المتحفية (Education Museum : ) 
تعد التربية المتحفية ضرورة ملحة في مقابل التحديات التي تحاول تهميش دور التراث والثقافة في       

والقومي واطالعه علي  ربط المتعلم بتراثه التاريخيتنشئة االجيال ، حيث ان التربية المتحفية تعمل علي 
ثقافة الشعوب االخري ، لذلك اصبحت التربية هدفا من اهداف المتاحف المعاصرة ، حيث يري عدد من 
التربويين ان التربية الحديثة يجب ان تتخذ من المتاحف مؤسسات تعليمية حيث توفر المتاحف بيئة 

 .تعليمية ثرية 
انها التربية الثقافية والعلمية والتربوية والجمالية : متحفية تعريف اجرائي للباحث لمفهوم التربية ال     

 .واالبداعية من خالل المتحف باعتباره وسيطا حضاريا مستقال ومباشرا للعلم والمعرفة 
اول مؤتمر ( ICOM ) م عندما اقام المجلس الدولي للمتاحف 7111ظهرت التربية المتحفية في عام     

حفية ، بعده انتشرت التربية المتحفية في كثير من متاحف العالم ولحقت اقسام لتحديد مفهوم التربية المت
                                                           

(1)
، دار ( 1)، سلسلة المعرفة الحضارية  ( وسائل تعليمية)المتاحف والمعارض والقصور : عبد الفتاح مصطفي غنيمة  

 . 11، ص  7111، ( ن.د)النشر 
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ورات وورش مختلفة ، وندوات دالتربية المتحفية بالمتاحف وصممت لها البرامج التعليمية والتربوية ، وعقدت 
ان لذلك علمية ، وجري تدريب لبعض العاملين في المتاحف علي التعامل مع قضية التربية المتحفية ، وك

دوره الفعال في نشر التوعية والثقافة بين عموم الطوائف الشعبية ، باالضافة الي غرس فضائل التربية 
 . المتحفية 

 ية دراسة اعمال النحت داخل المتاحف ماه: 
 .تساعد علي تنمية القدرة البصرية من خالل تقديم المعلومات الخاصة بمجال دراسة فن النحت  -
 .مفاهيم فن النحت ونشر الوعي الفني السليم تعمل علي تصحيح  -
تساعد علي تنظيم االفكار للوصول الي قرارات منطقية حول الحكم علي الجوانب الجمالية المختلفة  -

 .في االشكال المجسمة 
 .االرتقاء بالذوق العام ومنح البصيرة لالستمتاع بالجمال ونبذ القبح  -
قي عند رؤيته العمال النحت داخل المتحف ومناقشتها تكسب المشاهد ثقته بنفسه والتحليل المنط -

 .مع الخبراء المتخصصين 
تنمية القدرة للكشف عن العالقات التشكيلية التي تربط بين عناصر العمل الفني من خالل تحليل  -

 .ودراسة الشكل المجسم 
 .عند ممارستهم للفن تساعد المتلقي علي تكوين اتجاهات فنية جديدة  -
بالمتحف كاحد المصادر التعليمية الهامة التي ال يجب اغفالها عند دراسة اي فرع من فروع االهتمام  -

 .الفن 
اكتساب خبرات جديدة من خالل دراسة وتحليل هذة االعمال النحتية ومعرفة التجارب التي مر بها  -

ان المتحف مبدعيها واالستفاده من خبراتهم الفنية الي جانب نقل وتبادل هذة الخبرات خاصة اذا ك
 .يحتوي علي اعمال نحت متنوعه لفنانين مصريين او عرب او اجانب 

دراسة االعمال النحتية داخل المتاحف لها اهميتها عن غيرها من االعمال الفنية فهي تمثل االعمال  -
المجسمة ثالثية االبعاد سواء كانت قديمة او حديثة فهي تتيح لنا المتعة الفنية عند مشاهدتها داخل 

وعالقتها بالشكل ، كذلك االحساس متحف حيث االحساس بالكتلة والحركة المتجهة نحو الفراغ ال
بملمس ولون الخامة المصنوع منها التمثال ، كذلك االحساس بالحجم الطبيعي للتمثال واالحساس 
 بالعالقات الضوئية والشكل المنحوت ، وعالقة المشاهد بالعمل الفني المتحفي من حيث االلفة
والتوحد بالعمل والعالقة الكلية بالعمل النحتي وعالقته بباقي االعمال االخري المحيطة به داخل 

 .المتحف 
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  دور اعمال النحت داخل المتحف:  

التكنولوجيا الحديثة في انتقال اعمال النحت داخل المتحف حيث يوجد االستفادة من   -7
 :المشاهد 

من المعروف لنا جميعا انه لكي نتعرف علي اي متحف او ما بداخله يجب ان نقوم بزيارة ذلك المتحف ، 
سواء كان في داخل المدينة التي نسكنها او في اي مدينة اخري ، وهذا يتطلب منا ان نتكبد مشاق السفر 

ية االنتقال لهذا المتحف اال وغالبا ال تتم عملالي تلك المدينة او الدولة لزيارة المتحف الذي نريده ، 
للقادرين ماديا ولديهم الوقت الكافي لذلك وهم فئة محدودة ، ونعلم جميعا ايضا ان من اهم رسائل 
المتحف هي اتاحة المشاهده للجميع ، لذلك فقد توصل المسئولون عن المتاحف الي طريقة فعالة 

الدولة او خارجها ، وذلك باقامة عروض لتوصيل رسالة المتحف الي الجمهور حيث يوجدون سواء داخل 
 .متحفية متميزة في بعض المدن او الدول المراد الوصول الي جمهورها 

ويتم التخطيط لهذا العرض المتحفي بتحديد شخصية هذا العرض بان يكون باسم متحف معين او      
 :متطلبات منها والقامة هذة المعارض البد ان تتوافر العديد من ال" باسم شخصية مشهورة ، 

ان القطع االثرية التي سوف يتم ارسالها في معرض خارجي البد ان تكون من القطع المكررة ، التي  -
 .يوجد مثلها في المتحف االصلي 

 .ان تتوافر طرق جيدة وامنه للتعبئة والتغليف تحافظ علي سالمة المعروضات حين نقلها  -
 .والعرض ان يتوافر فريق عمل جيد الدارة عملية النقل  -
 .ان تتوافر طرق مواصالت جيدة وامنة لتوصيل تلك المعروضات الي المكان المراد وصولها اليه  -
 (7). واالهم وجود شركات للتأمين علي تلك القطع ضد مخاطر النقل والسفر والسرقة وغيرها  -

 7171وقد جاءت فكرة اقامة عروض خارجية للمتاحف مع بدايات القرن العشرين ، وتم تنفيذها عام     
والذي اقيم  The International Exhibition of Modern Artباقامة المعرض الدولي للفن الحديث 

هذا المعرض في مدينة نيويورك في مكان كان يستخدم مخزنا ألسلحة لكتيبة عسكرية ، وبدأت فكرة اقامة 
 111عمال فنيا من انتاج حوالي  7121وشرع في تنفيذها في خالل ثالث سنوات ، واختير  7171في سنة 

يطاليا وانجلترا والواليات المتحدة االمريكية ، وكانت تلك االعمال تمثل اخر  فنان من كل من فرنسا وألمانيا وا 
عمال الفنانيين االمريكيين ذوي الميول صيحات الفن في اوروبا في مجال التصوير والنحت وكذلك ا

                                                           
(1)

 . 729، ص  1172،  1، دار ايهاب ابراهيم للطباعة ، ط ( عمارة وفن وادارة)المتاحف : حسين ابراهيم العطار  
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مارس من نفس  72واستمر حتي  7171فبراير سنة  71لالتجاهات الحديثة ، وقد افتتح هذا المعرض في 
    (7). العام 
 :االعمال النحتية المتحفية وبرامج التحول الرقمي  -2

من المهام الرئيسية للمتاحف نقل المعرفة والفنون الي الجمهور من خالل المعروضات التي يحتويها      
وتفسير لمحتويات المتحف المتحف بالعديد من الوسائل منها ما يقوم به أمناء المتحف والمرشدون من شرح 

ريق االجهزة السمعية او عن طريق ما يتم طباعته من منشورات عم اعمال المتحف الموجوده به او عن ط
والبصرية الموجودة داخل المتحف او كما قلنا عن طريق اقامة عروض متحفية في المدن البعيدة التي ليس 

 .بها متاحف او اقامة عروض في دول أجنبية 

ولكى تستمر االعمال الفنية المعروضه فى المتاحف فى اداء وظيفتها ياتى دور التكنولوجيا الحديثة وعصر    
علومات والذى بافاق جديدة تثرى الحياة وتساعد على الترابط والتواصل بين البشر وتجعل رسالة االعمال الم

 .الفنية المتحفية اسهل وأيسر واكثر حيوية وابهر للمشاهدين 

والتى يرمز لها بالحروف ( االنترنت)ومن اهم مظاهر هذة التكنولوجيا هو شبكة المعلومات الدولية    
(www ) ،طريق هذة الشبكة يمكن التواصل بين اى شخص واقرانه او زمالئه سواء كانوا بعيدين عنه  نفع

، واصبح االنترنت بامكانياته المتعددة ذو اهمية  او قريبين منه بشكل اكثر حيوية من اى وسيلة اتصال اخرى
بانشاء الصفحات من جامعة اكسفورد " جوناثان براون " قام  7119بالغة بالنسبة للمتاحف ، ففي عام 

الرقمية لمكتبات المتاحف والتي تعد اهم دليل للمتاحف االن واصبحت هذة الصفحات متصلة بموقع المجلس 
 . 7111منذ عام (  ICOM)الدولي للمتاحف 

، بعض  1117احد اعضاء المجلس الدولي للمتاحف في تقرير له نشر سنة " مانوس برينكمان"واوضح     
المفاهيم الهامة التي تتعلق بالتعرف والتاكيد علي صحة موارد المتاحف التي تم عرضها علي شبكة االنترنت 

للفائدة الكبيرة التي سوف وبالفعل القي هذا المجال استحسانا كبيرا نظرا  dot _ museumعبر عناوين 
 (1). تعود علي مستخدميه 

وفي مجال التحول الرقمي للمتاحف ، نجد ان المتاحف بصفتها مؤسسات ثقافية لخدمة الجمهور ال "     
تهدف للربح بقدر ما تهدف الي رفع الوعي الثقافي بين الناس ، نجد انها ملتزمة بصفة عامة بمعايير خلقية 

واذا ل مع حقوق الملكية الفكرية لالخرين ، والسيما الملكية الفكرية للباحثين والفنانين ، سامية عندما تتعام

                                                           
(1)

، ص  1111، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، العولمة المتحفية والمتاحف االفتراضية : يسري القويضي  
99 . 

(2)
 . 711،  717، ص ص  1171،  7، المجلس االعلي لالثار ، ط علم المتاحف : ابراهيم عبد السالم النواوي  
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الدارة الحقوق الرقمية ، لمساعدة المتاحف فى ادارة حقوق ملكيتها الفكرية ، ما امكن ايجاد وتطوير نظام 
ا التعليمية والتثقيفية واالنتشار والملكية الفكرية لالخرين المنتسبين اليها مع الوفاء فى ذات الوقت ، بمهامه

 (7) ."العام للجمهور واذا ما تم تقنين ذلك فانة يكون تحركا نحو االفضل 

 -:المتاحف عبر العروض التخيلية -1
من المعتاد ان يذهب الشخص الى المتحف لرؤية المعروضات التى بداخله وتلك هى الزيارة الفعلية ،        

المعلومات واتساع شبكة االنترنت ظهر نوع جديد من الزيارات يسمى بالزيارة ولكن فى عصر تكنولوجيا 
االفتراضية وهى ال تتطلب وقت محدد لزيارة المتحف فى اوقات فتح ابوابة بل بالعكس يمكن للشخص ان يزور 

جول المتحف فى اى وقت يشاء على مدار اليوم ، وذلك بالدخول على موقع المتحف على شبكة االنترنت والت
 .بين محتوياته

 .وقراءة العديد من المعلومات الثقافية المتعلقة بالمعروضات ، وتلك هى اهم مميزات الزيارة االفتراضية      
حول العالم ففى العقد االخير من القرن العشرين وبدايت القرن الحادى والعشرين لجأت العديد من المتاحف 

، تتضمن الكثير من المعلومات التفصيليه عن المتحف وتاريخة الى انشاء مواقع لها على شبكة االنترنت 
 Google Openالمتحف ، من خالل خدمة  ومقتنياته ومواعيد الزيارة بيه، واالنشطة التى ينظمها

Gallery  لفتح االبواب امام عدد كبير من الزائرين لمشاهدة تلك المعروضات ، مما اتاح الفرصة الى ،
لم االستفادة من هذة الخدمة لنشر لوحاته ومقتنياتة لعدد اكبر من الجمهور عبر متحف او معرض حول العا

 .االنترنت 
ويحتوى على   Google Cultural instituteتم اطالق معهد جوجل  الثقافى  1177وفى عام "      

االنترنت ، وعن ماليين من الصور والمقاطع المصورة والوثائق التراثية الهامة المتاحة للمستخدميين على 
من المتاحف والمؤسسات الثقافية يتيح موقع المعهد التجول فى المتاحف الكبيرة  طريق الشراكة مع مئات

 (1)" .والصغيرة وزيارة عجائب العالم واللوحات والرسومات والمنحوتات والتحف من مجموعات حول العالم 
خدمة جديدة للجمهور يستطيع من خاللها اطلق قطاع الفنون التشكيلية فى مصر  1171وفى عام      

عشاق الفن فى مصر وفى اى مكان فى العالم زيارة مواقع القطاع من متاحف فنية وقومية تحتوى على 
العديد من االعمال النحتية سواء لنحاتين مصريين او عرب او اجانب، والقيام بجولة ميدانية واالستمتاع 

تنيات المتاحف وثرواتها الفنية والتاريخية وخالل هذة الجولة بعرض بانورامى شيقى ومميز ومشاهدة مق
 .يمكن للزائرين تفقد اهم االعمال النحتية الشهر النحاتيين العالمين والتى تزخر بها متاحف مصر 

                                                           
(1)

ديسمبر  171، مجلة المتحف الدولي ، العدد تكنولوجيا ادارة المتاحف والحقوق الرقمية : رينا إلستر بانتالوني  
 . 71، ص  1111

(2)
 .  1179، جريدة االهرام المصرية في اكتوبر ، السياحة االفتراضية عصر جديد  :فاطمة عمارة  
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وفى النهاية يمكن القول ان عصر تكنولوجيا المعلومات وشبكة االنترنت وفرت العديد من االدوات       
التى اسهمت بشكل كبيرة فى دراسة االعمال النحتية داخل المتاحف ، المعلومات التى يحصل واالستخدامات 

غلب االعم واالشمل ومفصله اكثر مما تحتوية عليها الزائر لموقع متحف ما على االنترنت تكون فى اال
موجود فى بيئتة  بطاقات التصنيف المتحفية الموجودة بجوار المعروضات الى جانب توفير الوقت للزائر لكونه

 .وغير مضطر الى مغادرة المكان 
وفيما يلى سوف يقوم الباحث بعرض بعض المتاحف داخل مصر التى تتحتوى على اعمال نحتية  -

 -:لنحاتيين عالميين اثروا فى مجال فن النحت 

 محمود خليل وحرمة  متحف محمد: 
عا لكل ما هو قيم ونفيس منها ، وكان ذو كان محمد محمود خليل محبا وعاشقا للفنون ومقتنيا وجام       

لجمعية محبى  ية التشكيلية وذلك من خالل رئاستهدورا هاما فى الحياة الثقافية فى مصر وراعيا للحركة الفن
 .م7119الفنون الجميلة التى اشترك فى تاسيسها عام 

هذا الى جانب دورة الهام فى التبادل الثقافى والفنى بين مصر وفرنسا خالل النصف االول من القرن      
م ، سافر الى فرنسا لدراسة 7121م ، وتوفى فى باريس عام 7111العشرين ، فقد ولد فى القاهرة عام 

وزوجتة الى القاهرة وعاد هو  م 7111القانون وتزوج من السيدة الفرنسية اميلين هيكتور لوس وذلك عام 
 .م  7171واقام بقصره بالجيزة اعتبار من عام 

م على الطراز الفرنسي وهو يطل على نيل مصر من  7172يرجع تاريخ بناء هذا القصر الى عام      
الجهه الشرقية ومن الجهة الغربية على شارع الجيزة ، ويعتبر هذا المتحف احد اهم المتاحف فى مصر 

من روائع الفن العالمى من تصوير ونحت وخزف وجوبالن  ضم مجموعة هائلةالعربية حيث يوالمنطقة 
يوليو  11لقد تحول هذا القصر الى متحف بناءا على رغبة صاحبة ووصية السيدة حرمة فى ’ وغيرها 
تحت  م ، فقد تم استغالل الدور االرضى واالول والثاني لعرض مقتنيات المتحف الثمينه ، اما الدور7111

االرضى فتشغله االدارة والمكتبة ومركز المعلومات وقاعدة كبيرة لمناقشة البحوث، كما تم استحداث قاعدة 
التى كان لها دور كبير لنحتية افق واحد للعروض المتحفية المتغيرة ، وقد شمل المتحف عدد من االعمال ا

كاربو " للفنان (  7شكل )مصر ، كما فى فى نقل وتبادل قيم فنية وتشكيلية اثرت على الحركة الفنية فى 
الملئ بالقيم الفنية والتشكيلية التي تثري المجال  وهو نحات فرنسي( م7112-م7111" )جان باتست 

 .  المرئي
وهو ( م7171-م7191" )اوجست رودان" كما يحتوى المتحف ايضا على اعمال نحتية للنحات        

وال يزال واحدا من عدد قليل من النحاتين  71خالل القرن نحات فرنسي ايضا ويعد احد رواد فن النحت 
لالشكال  كمان تعد اعماله امثلة النواع االنطباعية فى النحت فقد اعطىالمعترف بيهم على نطاق واسع ، 

، فكان يرى ان الشكل ( 1،1شكل )رؤية الحركة السطحية ، فقد عالج رودان النحت باسلوب واقعى كما فى 
عبارة عن تجاويف ونتوءات ولم يسعى فى اعمالة الى الحصول على اسطح مصقولة مثلما كان يفعل 
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ر عن التوتر واالثارة عندما الكالسكيون واالكاديميون ، بل كان يتعمد ترك اثار ضرباته على الحجر لتعب
 .ينكسر الضوء على السطح 

وبذلك فقد كانت العمال النحت الموجودة فى متحف محمد محمود خليل وحرمة وهى لنحاتين فرنسيين      
دورها الكبير فى نقل الخبرات والثقافه والقيم الفنية والتشكيلية فى منحوتاتهم ليستفاد بها الدارسين والباحثين 

 .ر داخل مص
 

 ( 7شكل )                                                  

 "سوزان فوجئت"                                                       

 "كاربو جان باتيست " الفنان                                                       

  سم11× سم 11× سم 11                                                      

   برونز                                                         

 (             1شكل )                                                                

 "حواء ""                                                                                   

 "اوجست رودان " الفنان                                                                         

 سم11×سم 11× سم 12                                                                     

 برونز                                                                                    

                                    
 

 ( 1شكل )                                                           
   "فيكتور جوهر "                                                          

 "اوجست رودان " الفنان                                                        

 سم11× سم 11× سم 91                                                      

 برونز                                                             
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 متحف الجزيرة:- 
ويرجع تاريخ 7121تم افتتاحة عام ( االوبرا حاليا)داخل سراى النصر بارض الجزيرة يقع متحف الجزيرة      

 .م  7111المبنى الى عام 
يعتبر هذا المتحف اهم متحف فنى ليس فى جمهورية مصر العربية فقط وانما فى الشرق االوسط اجمع     

قطعه فنية وهى تتمثل  9111، ويضم المتحف مجموعه رائعه من التحف يبلغ عدد مقتنيات المتحف حوالى 
الزجاج الرومانى فى مجموعة كبيرة من الزجاج البوهيمى ذات طابع شرقى ومجموعه من الزجاج االسالمى و 

والفرنسي ومجموعه متنوعه من الخزف االسالمى واالغريقى والروسى والتركى والبورسلين الصينى من 
وكذلك فازات سيفر وقسم خاص للنسيج االثرى االسالمى والقبطى والسجاد النادر مختلف العصور ، 

 . 71والجوبالن الفرنسي من القرن 
حات الفنية والتى هى من اعظم واقيم مجموعة من اللوحات لمشاهير كما يضم ايضا مجموعه من اللو      

الفنانين العالمين ، كذلك يضم المتحف مجموعه من التماثيل البرونزية والرخامية وخامات مختلفه لمشاهير 
رية والتى تتميز تماثيله بروح تاثي" رودان " النحاتيين الذين يمثلون رموزا لمختلف المدارس االوروبية امثال 

( 9شكل" ) المفكر" رومانتيكية ودقة وحساسية ورشاقة مع القوة فى التجسيم ويبدوا هذا واضحا فى تمثال 
كما امتاز رودان بعمل تماثيل لشخصيات عصره امتازت بالحيوية وعمق التحليل ويبدوا هذا واضحا فى تمثال 

ت رودان اعظم االثر على مثالى اوروبا ، ولقد كان للنحا" دالو " يمثل المثال ( 2شكل )نصفى من البرونز 
 . 71فى اواخر القرن 

شكل ()م7111-7117" )البينى سيزار"يحتوى المتحف ايضا على تمثالىين من الرخام للنحات الفرنسى     
وولد فى مارسليا وتوفى فى باريس درس الفن فى مدرسة الفنون الجميلة وهو من ابويين ايطاليين ( 1-1

كان سيزار واحد من اهم النحاتيين الرواد فى فرنسا والتى اثرت اعمالة فى الرقى بالحركة فى باريس ، وقد 
 .الفنية التشكيلية 

 
                                                                        

 (  9شكل )                                                                                             
 "المفكر                   "                                                                             

 "الفنان اوجست رودان                                                                                        
 سم  12×  1712×  17                                                                                     

 برونز                                                                                              
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 (  2شكل )                                                  

 "المثال دالو "                     "                                           
 الفنان اوجست رودان                                                          

 برونز                                                                    
  سم11× سم 11 ×سم 92                                        

 
 

 
 
 

 (  1شكل )                                              
 " طفلة تطرز "                                                            
 "الفنان البيني سيزار                                                             

 سم92× سم 92×سم 11                                                           
 رخام                                                              

 
 
  
 
 

                                           
                                                

 ( 1شكل )                                                 
 "طفل جالس "                                                               
 الفنان البيني سيزار                                                          

  سم92× سم 92× سم 11                                                    
 رخام                                                                    
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  النتائج:- 
 -:من خالل هذة الدراسة توصل الباحث الى بعض النتائج وهى 

اعمال النحت القيم االبداعية انى المتاحف تجسد عن طريق المقتنيات المعروضه بيها خاصة  -
والفنية والجمالية فى الحضارات المتعقبة ، وتوضح مدى التاثير والتاثر بين مختلف الحضارات 

 .وعمليات االقتباس واالستعارة للقيم الفنية 
اعمال النحت داخل المتاحف تعبر عن الثقافات االخرى ومساعدة المجتمع على فهم ثقافات  -

 .الجامعات المختلفه 
ان المتحف هو الحارس التقليدى للهوية الثقافية الذى يمكن ان يصبح بمثابة الوسيط االمين فى  -

 .عالقة التبادل السياحى والثقافى 
دراسة اعمال النحت داخل المتاحف تساعد على تنمية القدرة البصرية من خالل تقديم المعلومات  -

 .ق وتحليل االعمال بالطريقه السليمة الخاصة بمجال دراسة فن النحت وتنمية القدرة على تذو
ان العمال النحت داخل المتاحف دورا محليا وعالميا فى نشر وتبادل الثقافات المختلفه من خالل  -

احتواء متاحف محلية داخل مصر على اعمال لنحاتيين عالميين كان لهم دورا فعال فى الحراك الفنى 
 .والرقى بالحركة الفنية التشيكلية

  التوصيات:- 
االهتمام بالزيارات المتحفية فمما ال شك فيه ان المتاحف وما تحتوية من اعمال نحت تلعب دورا  -

 .صقل الخبرة الفنية لديه حيويا فى كيان االنسان فهى تثرى وت
تزويد الباحث بكل ما يعينه على فهم اساليب النحت المختلفه وتغير ما يسيطر عليه من مفاهيم    -

 .وتعرقل انطالقةتعوق نشاطه الفنى 
ضرورة وجود فهرس  للمتاحف والمتحفيين العرب واالجانب حول العالم وهذا سوف يسهل تبادل  -

الخبرات على المستوى الدولى من خالل التعاون من خبراء المجلس الدولى للمتاحف لتقديم النصائح 
 .والدعم 

 .عليمية وتثقيفيه وترفيهية العناية بالمتاحف القائمة وتطوير نشاطها وتحويلها الى مؤسسات ت -
ضرورة تشجيع  وترجمة الكتب والمصادر العلمية المتعلقه بالمتاحف الى اكثر من لغه لالستفادة من  -

 .التراث العالمى النظرى والمنهجى والتطبيقى
االهتمام بعملية التربية المتحفية لمختلف المقتنيات المتحفية الطبيعية والثقافية وما يرتبط بها من  -

 .لومات ومعارف وخبرات مع
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 . 1171،  7، المجلس االعلي لالثار ، ط علم المتاحف : ابراهيم عبد السالم النواوي  -7
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 . 1111ديسمبر    171

، مطبعة بريزم الثقافية ، ط " المتاحف المصرية كنوز من التراث االنساني " : صالح احمد البهنسي -2
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 .  1179، جريدة االهرام المصرية في اكتوبر ، السياحة االفتراضية عصر جديد : فاطمة عمارة -1
السبت : ، نشر في مفهوم التعددية الثقافية بديل ايجابي عن سياسات االدماج القسري : مجلة حوار -1

 .م  11:  19، الساعة  1171ابريل  72
، الناشر الملتقي المصري لالبداع والتنمية " مقدمة في علم االنسان المتحفي : " محمد يسري ابراهيم -1
 . 1112، 7مطبعة الخالل ، ط ،

 .71، مجلد  7121لة سومر ، ، مجالتنقيب عن االثار :فرج بصمجي .جمة دتر  –ولتر اندريه -71
الثقافة ، القاهرة ، ، الهيئة العامة لقصور العولمة المتحفية والمتاحف االفتراضية : يسري القويضي -77

1111 . 
 https;//ar.wikipedia-org 
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 اإلستجابة التفاعلية لإلعالنات الديناميكية كقوة مؤثرة فى املزيج التسويقى
Interactive Response to the dynamic ads as an effective force in the marketing mix

 
 
 
 

 م.د/ ملياء عبد احلميد عبد النور           م.د/ مريفت راسم أمني حممود                     
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(Dynamic ad) 

Nielsen

                                                           
1 - http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm 
2 - Robbin Z,& Brand A, Advertising on the internet,2nd.edition, U.S.A, John Wiley and 
sons,1999.p.5. 
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1
ة والنشر، الطبعة :  أمن الحاسوب والمعلومات، دار وائل للطباع 2001سرحان سليمان داود، محمود عبد المنعم المشهدانى - 

 .12األولى ،ص 
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Response
 ) 

Simple,Direct

Interaction

InteractivitiesInter
activus

 

                                                           
1
عملية عضوية ) عضلية( أو غددية يثيرها مثير أو تمثل سلوكًا مضمرًا أو صريحًا، واالستجابة تعبير  Responseاالستجابة  - 

 عام، وهو من أكثر التعابير شيوعًا فى علن النفس.
2
 وُيعرف بالرجع أو رجع الفعل او االرتكاس. Reactionرد فعل  - 
3
 وًيعرف بالمنبه. وهو إما خارجى يأتى من البيئة عن طريق الحس، وإما داخلى يأتى من داخل الكائن.،  Stimulusالمثير  - 
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Advertising

(Dynamic)  
". 

.

Dynamic
                                                           

1
 .115( : فن البيع واإلعالن، دار القاهرة للطباعة، ص1991محمد رفيق البرقوقى وآخرون ) - 
2
(، المجلس الوطنى للثقافة 253زكريا، سلسلة عالم المعرفة ) العدد( : ثورة اإلنفوميديا، ترجمة حسام الدين 2000فرانك كليش) - 

 .363والفنون واآلداب بالكويت، ص 
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Google  

  

  
 

 

                                                           
1
(: البعد الفكري والتشكيلي ومفهوم الزمن في مختارات من جداريات الفن المعاصر كمدخل 2009رحاب فاروق عبد العزيز)- 

 .165كلية التربية الفنية ، جامعة حلوانـصلتدريس التصميمات الزخرفية، رسالة دكتوراه ، غر منشورة، 
2
سعد عبد المجيد أبو زيد: " الديناميكية " المساحة  اللونية والخط  كمدخل لتدريس طباعة المعلقات الحائطية بالشاشة الحريرية،  - 

 .13،ص25ص-م1993رساله دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، تخصص طباعة منسوجات، جامعة حلوان
3
(: الحركة اللونية فى مختارات من الفن المعاصر كمدخل لتدريس اللون في ضوء النظريات الحديثة، 2012أسماء عادل حسين)- 

 .129رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ص
4
يكن التسجيل مسموحا به ولكن لم  2011 ،يونيو  28وتم إطالقها رسميًا يوم جوجل هي شبكة اجتماعية تم إنشائها بواسطة شركة - 

ُفتح جوجل+ ألي شخص من  2011 ،سبتمبر  20ولكن في يوم .إال بواسطة الدعوات فقط بسبب وجود الخدمة في الطور التجريبي
 .فما فوق للتسجيل بدون الحاجة ألي دعوة من أي شخص آخر 13سن 

5
 -http://demos.vibrantmedia.com/demos/product/examples/lightbox2.html 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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1
 -http://demos.vibrantmedia.com/demos/product/examples/mosaic.html 
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  اعالنات الكروت التفاعلية 

 (14شكل رقم )                                                                         (13شكل رقم)                                 

  
  

 

                                                           
1
 - http://demos.vibrantmedia.com/demos/product/examples/storyboard.html 

2
 - http://demos.vibrantmedia.com/demos/vibrantdemos/UKCreative 

/DemoGallery/demos/entertainment/avengers-imageimmerse.html 

http://demos.vibrantmedia.com/demos/vibrantdemos/UKCreative
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 .1)مثال( call to action عن طريق هذا االعالن يمكن دمج الصوة مع صور متحركة مع

 اعالنات الصور التفاعلية  
اضافة اي معلومات او رسالة  ةبغيعطي هذا النوع من االعالنات مرونه اكبر للمعلين في حال ر

)مثال( تسويقية تظهر بشكل متميز وتفاعلي
2
. 

 (23شكل رقم )                                                       (                 22شكل رقم )                           
                                               

                                                           
1
 - http://demos.vibrantmedia.com/demos/product/examples/intext.html 

2
 - http://demos.vibrantmedia.com/demos/vibrantdemos/UKCreative/DemoGallery/d 

emos/food/potatoes-image-expand.html?demo=31437cd1-c0eb-4671-8833-d13ee99ba698 

http://demos.vibrantmedia.com/demos/vibrantdemos/UKCreative/DemoGallery/d
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 (24شكل رقم )
  

Mouse

 (26شكل )                                       (                                     25شكل)                          

  

4 

 (23شكل )                                               (                              21شكل )                                 

 

 

                                                           
1
 - http://demos.vibrantmedia.com/demos/vibrantdemos/UKCreative/DemoGaller 

y/demos/retail/postit-inlinevideo.html 
2
 -  http://demos.vibrantmedia.com/demos/product/examples/intext.html  

3
 -   

http://demos.vibrantmedia.com/demos/vibrantdemos/UKCreative/DemoGallery/demos/cpg/nobran
d-in-view.html  

http://demos.vibrantmedia.com/demos/vibrantdemos/UKCreative/DemoGaller
http://demos.vibrantmedia.com/demos/product/examples/intext.html
http://demos.vibrantmedia.com/demos/vibrantdemos/UKCreative/DemoGallery/demos/cpg/nobrand-in-view.html
http://demos.vibrantmedia.com/demos/vibrantdemos/UKCreative/DemoGallery/demos/cpg/nobrand-in-view.html
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 Product

Core Benefit

Actual Product

Augmented Product

                                                           
1
- Brian Solis(2011) Engage!: The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate, and 

Measure Success in the New Web, John Wiley & Sons, Inc. pp.201-202. 
 
2
-  Koichi Shimizu (2009) "Advertising Theory and Strategies,"16th edition, Souseisha Book Company. 

(Japanese)p;22. 
 

3
 ،263،ص1999"،دارالنهضة ،التسويق الخارجى: "1999عادل المهدى -
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Price

Place

Promotion

-
-
-
-

(People)

(Process)

(Physical Evidence)

                                                           
1

 .55كلية التجارة ،جامعة بنها،،صالتسويق الدولى"،: " 2009عمارة بيومى محمد -

 
2

 .13:"إدارة  االعمال التسويقية"،كلية التجارة ،جامعة عين شمس،ص 2005عبد السالم أبو قحف -
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Randall Rothenberg
IBA

                                                           
-
1

 .66توفيق محمد عبد المحسن مرجع سابق ص

 
-
2

 .11التجارة ،جامعة القاهرة،ص "،كليةبحوث التسويق وتحديثات الدولية:" 2000توفيق محمد عبد المحسن 

 

 عناصر المزيج التسويقى
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:
 

                                                           
1
 - www.iab.net.p.30 Interactive Advertising Bureau, LAB- Advertising Revenue Report 2008 

2
 - https://aawsat.com/home/article/950001  

http://www.iab.net.p.30/
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هناك فروق ذات داللة احصائية في متوسط درجات الطالب عينة البحث في مستوي نمو المعرفة البصرية قبل و بعد  -3
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األنشطططططة العقعيططططة عنططططد 

 المعرفيين

 ى مجال الفنونتطبيقاتها ف
 ضوابط تععم الفنون فى  ضوء النظرية المعرفية

ضكتسبذاكمينف ذفتذرج لذاكفن  ذحسبذاكنظني ذاكمينف  ذر ذ اكتساب المعرفة

ذاكفنتذ ذاكتناث ذوضيظ ف ذاكت  يخ ذلبن ذاكخبنات ذضناك  خ ل

ذاكقري ذواكمي صنذكأوا ذك تفك نذوررخ ذكتنم  ذل واتذاكيق .

ص ذوضكث ف ذغ نذضق  ري ذكن ي ذاكفن  ذكم ذيكتسبذر ذخ لذض خ 

ذانتق ه ذ ذاكتت ذواكمف ه   ذواكين صن ذاكتنك ب ت ذر  كمجميل ت

ذكتج  بعذ ذاكذاض   ذاكتنجم  ذر  ذنيل  ذكذكع ذوهت ذاكا    ر 

ذر ذ ذك يرير ذضنجم  ذوهي ذك مينف  ذاكتس بع ذأثن ء اكخ ص 

ذاكمه  اتذواكيم   تذاكيق   .

ا ذب  ذيقصرذبضيابطذاكتي  ذهن ذضيص فذكنيعذاكي 

ذاكط كبذواكمي  .

ذاكمي  ذ ذرراذر حظ  ذياروه  ذرنح   ذاكمينف  ف كتس ب

ذر ذ ذف بر ذاكيق ت ذونميلجه  ذوار اضه  ذض ر ذه كم يل

ذك كمينف ذ ذاكمينف  ذالكتس ب ذرتيرو  ذرراخ  ضقري 

ذاكم ران  ذ ذواكزي  ات ذواكمنئ  ، ذواكمقنوء  اكمسميل 

ذواكمناجيذواكمت حفذواكمي  ضذوشبك تذاإلنتننت.

التحقق من صدق 

 المعرفة

ك تاققق ذرقق ذصققررذاكمينفقق ذيمقق  مذاكط كققبذلم  قق تذلق  قق ذذذذذذذذ

ورهقق  اتذك كتا  قق ذواكتفسقق نذواكمن انقق ذك تيصقق ذ كققتذاكمينققتذذ

اكظققق هنذواكمينقققتذاكضقققمنتذك تقققناثذاكفنقققتذاكققققري ذواكمي صقققنذذذ

بصقققي  ذفنويققق ذأوذجم ل ققق ذك كيصقققفذاكقققذهنتذواكمن انققق تذذذذذذ

 ذبهققراذاكتاققق ذرقق ذصققررذاكجم ل ق ذوضبقق ولذااووا ذأوذضمث  هققذ

ذاكمينف ذواكنجيعذذ كتذرص و ه .ذذذ

ذكغ ذ ذاستخرام ذاكمينف  ذصرر ذر  ذك تاق  ذاكمي   يات ج

ذكينضذ ذاكمتس وي  ذاكفنص ذو ض ح  ذواكمن ان  اكايا 

اافك  ذواحتنامذاكنأاذواكنأاذاآلخنذورن ان ذاكك  ن تذ

ذاالحتنامذ ذو ظه   ذاكط ب ذر  ذاكمقرر  ذواكفن   اكيق   

ذواكنجيعذك مص و ذواكمناجيذاكي م  .واكتقرينذ

ذل تذ تمثيل المعرفة ذاكط كب ذار   ذاكفن   ذاكتنب   ذفت ذاكمينف  ذبتمث   يقصر

ذرنئ  ،ذ ذاكس بق ذ كتذصي   ذوري  فعذوره  اضع ذأفك  ه ضنجم 

ذر ذخ لذلم   تذ ذربتكن  ذفتذك  ن تذرينف  ذجرير  وورجه 

اكتتذاالسترل ءذك مخزو ذاكبصناذر ذخ لذضيظ فذااسئ  ذ

ذأوجعذ ذر  ذرث  ذاكمتن به ت ذو لط ء ذواكم حظ  ذاكترا   ضث ن

ذأوصفذر ذلاكنضع.ذصنفذحسبذ ذاالخت ف ت، ذحرو اكنبعذ،

ذاكنيع،ذر لاذضناذفتذهذاذاكيم ،ذبم لاذيذكنك؟

يستنجيذاكط كبذفتذهذهذاكمنح  ذرخزونعذاكمينفتذر ذ

ذكررجذ ذيم  مذلم   تذلق    ذث  ذاكذاكن  ذاسترل ء خ ل

اكمينفتذفتذك  ن تذربتكن ذضتس ذب إلبراعذهذاذاكمخزو ذ

ذرستق  ذ ذلاض   ذط كبذبصي   ذك  ذيم  سه  وهتذرنح  

ذرارث ذار اذر ذاكتنيعذفتذاافك  ذواإلنت ج.ذ

ذرم  س ذ االستدالل ذهي ذاكفن   ذاكتنب   ذفت ذكمه    ذب السترالل يقصر

ذواكتنك بذواالستنت جذر ذ ذواكتا   ذ ذاكيق   ذك النتب ه ااننط 

ذضيظ ذ كتذخ ل ذوضفك عذاكيم  ذك تفك ن، ذاكفنتذكأوا   فذاكيم 

ذوضيب ناضه ذ ذواكخطيط ذوأنياله  ذك اشك ل ذااوكت لن صنه

ذوصفذ ذكذكع ذ، ذورص و ه  ذواكم رس ذورركيالضه  وااكيا 

ذااس يب.

ذل متذ ذرنهج ذ ضب ع ذي زرع ذاكمنطقت ذواالسترالل اكباث

ذك ق  مذ ذا ب  ذبإنت ج ذوينتهت ذاكفكن ذبمن ان  ذضبرأ واحح

ذواكيم   تذويم ذاكيق    ذااننط  ذك  ذاكط كب   م

ذاكمينف  .

يقصرذب كننحذواكتبنينذكمه   ذفتذاكتنب  ذكمه   ذفتذاكتنب  ذ الشرح والتبرير
ذاكط كبذريافذاكرف عذل ذحني ذ ذيتخذ ذاكمنح   فتذهذه



  

ذأوواضعذ ذر  ذوضمكنع ذبذاضع ذاكثق  ذل ت ذاكط كب ذار   ذهي اكفن  

ذوضقري ذ ذواإلان ع ذاكننح ذر  ذيتمك  ذح ث ذواكبصني  اك فظ  

ذ ذوربن ات ذوااسب ب ذااوك ذاكبناه   ذوضيح ح ذاكفنت طنحع

فتذس  ا تذرنطق  ذواإلج ب ذل تذرجميل تذر ذااسئ  ذحيلذ

ا ذذ–ر لاذنقصرذذ–ك فذذ–أي ذذ–اكيم ذاكفنتذضبرأذبـذ"ذكم لاذ

ذر لاذنيتقرذ".ذذ–اكمزيرذ

ذاست ي  ذب كقر   ذاكمي   ذويتم ز ذاكفنت، ذو نت جع بذ برالع

ذار اضه ذ ذل ت ذ ذك ط بذسياء ذاكفنوي  ذاكفنور واحتنام

ذل تذ ذأو ذواكتبنين ذاكننح ذفت ذاكمنط  ذو ضب ع اكيق   

ذرستياذ ضق نه ذاوواتذاإلنت جذوره  اتذاكتنف ذ.
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المحور 

الرئيسى
 سعسل الفقراتت
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المحور 

الرئيسى
 سعسل الفقراتت

ذذذذذذذ

ذوذارذ وليذضصم  ذاستب   ذحيلذرريذص ذح  ذبط ا ذاكم حظ ذاالج ب ذل يذاكتس  التذاالض  ذ:

ذنف ذاكبصني ذكط بذاكمنح  ذااللراوي ذ.اكيذايذرريذيتيافنذفيذاكبط ا ذاكمكين تذاالس س  ذكق  مذنميذاكمي-1

ذ.رريذص ح  ذاكمكين تذاكتيذيتضمنه ذبط ا ذاكم حظ ذكأس مذكق  مذنميذاكمينف ذاكبصني ذك ط بذ-2

ذر ذاكصييب تذاكمتياي ذلنرذاستخرامذبط ا ذاكم حظ ذكأوا ذكق  مذاكنميذاكبصنيذك ط بذ.-3

ذوذاكبط ا ذ.ر ذاكمقتنح تذاكتيذيمك ذاح فته ذالثناءذبني-4

وذارذض ذلنضذاكبط ا ذل يذكجن ذر ذاكخبناءذفيذرج لذاكتنب  ذاكفن  ذالبراءذاكنأيذحيلذبنيوذاكبط ا ذث ذضيري ه ذوف ذ

ذه ذفيذاكبنيوذاكت ك  ذ:االاتناح تذاكمقرر ذر ذاكخبناءذث ذلنح ذرنوذأخنيذك تاق ذر ذرريذصررذاكبنيوذوذارذضارير

ذاكمم  س ذاكفن  ذوذاالنت جذاكفنيذ.ذ–كمينف ذاكبصني ذوذاكيق   ذره  اتذاذ–اوواتذاكتي  ذاكبصنيذ-

ذوذارذانر جذضاتذك ذبنرذ أيسيذرجميل ذر ذاكبنيوذاكفنل  ذكم ذسب ذضيح ا ذ.



  

ث كث ذذ:ذا رتذاكب حث ذبتصم  ذري   ذك اك ذل يذاكمنتجذاكفنيذك تجنب ذس  يذلنح ذفيذصي ض ذاكنه ئ  ذ.ذوض ذضصم  ذاستب   ذ

ذح  ذاكمي   ذ وليذف  ذاالج ب ذل يذاكتس  التذاالض  ذ:حيلذرريذص 

 اكيذأيذرراذيتيافنذفيذاكمي   ذاكمبرئ  كمكين تذاالس س  ذك اك ذل يذاكمنتجذاكفنيذك تجنب ذ. -1

 ر ذرريذص ح  ذاكمكين تذاكتيذيتضمنه ذاكمي   ذكأس مذك تق   ذ. -2

 ك تق   ذ.ذاكمق  ذلنرذاستخرامذاكمي   ذكأوا مذاكصييب تذاكتيذارذضياج ذ -3

 ر ذاكمقتنح تذاكتيذيمك ذأ ذضف رذفيذبن ءذاكمي   ذاكنه ئيذكتق   ذاكمنتجذ. -4

وارذض ذلنضذاالستب   ذل يذكجن ذر ذاكخبناء
)*(
فيذرج لذاكتنب  ذاكفن  ذالبراءذاكنأيذحيلذص ح  ذبنيوذاكمي   ذ.ث ذضيري ذذ

ض ذضاريرذكبنيوذاالس س  ذر ذصررذبنيوذاكمي   ذذ.وارذذث ذلنح ذذرن ذأخنيذك تاق ذر ذي زمذوف ذر ذااتنحت ذكجن ذاكخبناء

ذك كت كيذ:

نك مذاكيم   تذاكيق   ذاكنيذيم  سه ذاكط كبذكنميذاكمينف ذذاورريذرريذانيك مذاكمستقب تذاكاس  ذك مينف ذاكبصني ذ.ذ

ذاكبصني ذ.وانيك مذرينف ذاكط كبذاكراخ   ذل يذاالنت جذاكفنيذ.

ذرجميل ذر ذاكبنيوذاكفنل  ذوض ذالط ءذاكر ج ذر ذ"خمس ذ"ضاتذك ذبنرذ ئ سئذذوارذانر ج

ارذض ذلنضذاكمي   ذفيذصي ض ذاكنه ئ  ذل يذرجميل ذاكخبناءذر ذاس ضذ ذكك ذلم ذكم ذييحا ذاكجرولذذ"ذذذذذذذذذ"ذوذ

ذنه ئ  ذي   اكتنب  ذاكفن  ذفيذضخصص تذرخت ف ذك اك ذل يذاكمنتجذاكفنيذك ط بذ.ذوف م ذي يذلنح ذك مي   ذفيذصي ض ذاك

ذوذبيرذاكتجنب ذذ.ذلنح ذكنم لجذر ذالم لذاكط بذاب 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                 
(*)

ذت لذرن هجذوطنرذضر يسذاكتنب  ذاكفن  أ.و/ذرن ن ذرط وعذ:ذأسذ 

ذأ.و/ذأيم ذنب عذ:ذأست لذرن هجذوطنرذضر يسذاكتنب  ذاكفن  

ذأ.و/ذأحمرذح ض ذ:ذأست لذضكنيكيج  ذاكتي   ذطنرذضر يسذاكتنب  ذاكفن  

ذأ.وذ/ذسانذخ   ذ:ذأست لذرن هجذوطنرذضر يسذاكتنب  ذاكفن  

ذأ.و/ذن ويعذاكق  يبيذ:ذأست لذاكتصيين

ذمرذلبرذاكغنيذ:ذأست لذاكتصيينأ.وذ/ذأح

ذوذ/ذحم رهذلبرذاكج   ذ:ذأست لذرن هجذوطنرذضر يسذاكتنب  ذاكفن  م.أ.

ذم.و/ذضغنيرذيا تذ:ذأست لذرن هجذوطنرذضر يسذاكتنب  ذاكفن  
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 بنود المعيار
 تسلسل الطالب درجة

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 

 –حسية  –مدى انعكاس المستقبالت الحسية للمعرفة البصرية ) بصرية  -

 رسوم توضيحية ( : –سمعية 
                     

 تنوع فى المالمس متشابهة المصدر.يظهر ال -1
                     

 يدمج بين فئات متنوعة من المالمس. -2
                     

 يبرز الفروق الحسية بين المالمس متأثرا بمعرفته البصرية. -4
                     

 توضيحية تعكس معرفته بأنواع المالمس. اعماال فنيًاينتج  -3
                     

 .مادية يترجم معرفته البصرية إلى أفكار ذات داللة -5
                     

 مدى انعكاس العمليات العقلية التى يمارسها الطالب: -
                     

 يدرك مفهوم المالمس وتنوع مصادرها. -1
                     

 موضحا قيم التنوع واالختالف العناصر البصريةيبتكر حلول وصيغات  -2
                     

 يحلل أنواع المالمس وتصنيفاتها من مصادرها الطبيعية. -4
                     

 يركب رموزا وأشكاال فى صياغة فنية مبتكرة. -3
                     

 يفسر أعماله واختياراته وفق قناعاته الخاصة وتفرده. -5
                     

 مدى انعكاس مصادر  المعرفة الداخلية على إنتاجه الفنى من حيث: -
                     

 االختيار بين  عناصر متنوعة واتخاذ القرار .  -أ
                     

 إحداث التكامل فى العمل من خالل التفضيل والبناء. -ب
                     

 كتشاف وتنظيم عناصرهالجدة فى اإظهار  -ج
                     

 يعكس معرفته السباقية وطبقا للقواعد والمفاهيم فى عمله الفنى. -د
                     

  يظهر معرفته اإلجرائية فى كيفية توظيف مهاراته الفنية مستخدما أدواته  -هـ
                     

 

 

  



  

 التحعيل االحصائي و استخالص النتائج

ستخرامذنميلجذ)ض نسي (ذاكمينفيذفيذرج لذاكفني ذكتنم  ذ ذهن كذ رك ن عذإلاكب حث ذر ذخ لذاكر اس ذاكنظني ذأثبتتذأ

رذطب ي ذاكي ا ذب  ذرقير تذنميلجذض نسي ذاكمينفيذوذضاريلراوي ذر ذخ لذ  ذاإلكريذض ر ذذاكمنحذاكمينف ذاكبصنيع

سسذاكتي  ذاكمينفيذكتنم  ذاكمينف ذك ذضصم  ذنميلجذضر يسيذا ئ ذل يذأرأرقير تذاكمينف ذاكبصني ذفيذرج لذاكفني .ذكم ذ

ولذوذااكمتخصص   ذرم ذياق ذصا ذاكفنضذاوذاكخبناءاكبصني ذوذاكتاق ذر ذص ح  ضعذر ذخ لذلنحعذل يذكجنعذر ذ

ذاكت ني.

ل ن ذاكباثذفيذذفيذرتيسطذو ج تذاكط بذب كنسب ذك فنضذاكث كثذوذاكخ صذبإفتناضذوجيوذفنورذلاتذوالك ذ حص ئ ع ذأر

 ا ذر حظ ذكق  مذواءذاكبيريذفقرذا رتذاكب حث ذبتصم  ذبطوذبيرذاستخرامذاكنميلجذكص كحذااذبتك  يذاب رستييذاكتيب نذاإل

س  ذرراذنميذاكمينف ذاكبصني ذذكراذاكط بذذواستط عذ أاذاكخبناءذحيلذرراذصررذوذص ح  ذبنيوذاكبط ا ذوذارذض ذضق

اكبط اتذاكتذا بيذرا و ذ ئ س  ذضتن ولذاوواتذاكتي  ذاكبصنا،وذره  اتذاكمينف ذاكيق   ذوذاكبصني ذذث ذاكمم  س ذاكفن  ذوذ

اكبط ا ذكجن ذر ذاكمنضبط ذبع.ذث ذا رتذاكب حث ذبينضذذر جذضاتذك ذراي ذرجميل ذر ذاكنق طذاكفنل  االنت جذاكفنت.ث ذين

ذنتذبيضه ذث ذض ذحس بذاكتقريناتذوذري كج ذذاكب  ن تذوذحس بذاكمتيسط ت.اكماكم  ذاكتتذأح فتذبيضذاكتيري تذوذأا

فقرذض ذضصم  ذري   ذك اك ذل يذ‘ذوبيرذ ستخرامذاكنميلجذأر ذب كنسب ذك فنضذاكنابيذواكخ صذبمستييذاكتيب نذاإلبتك  يذاب 

رجم ذاكنت ئجذك ط بذل ن ذاكباثذاب ذوبيرذ جناءذاكتجنب .ذفقرذا رتذاكب حث ذبتصم  ذري   ذيتضم ذاكما و ذاكنئ س  ذ

يذيم  سه ذينر جذضاته ذبنيوذفنل  ذكتيح حذرريذ نيك مذاكمستقب تذاكاس  ذك مينف ذاكبصني ذواكيم   تذاكيق   ذاكت

ذاكط بذورريذ نيك مذاكمينف ذاكراخ   ذل يذاإلنت جذاكفنيذك ط كب.

ذث ذا رتذاكب حث ذبفص ذو ج تذألم لذاكي ن ذاكقب   ذواكبيري ذوفقً ذك مي وك ذاآلض  :

ذ

اكي ن ذب  ذرتيسطذاكر ج تذاكتيذحص تذل  ه ذذوفيذحيءذر ذسب ذُضن نذاكنت ئجذاكك   ذ كيذوجيوذفنورذلاتذوالك ذ حص ئ  

ذاب ذوبيرذاكتطب  ذولكعذر ذس تضحذر ذخ لذاكفنضذفيذاكمي وك ذاكس بق ذكم ذي ي:

ذ

وب ككنفذفيذاكجراولذاإلحص ئ  ذورق  ن ذا م ذ"ت"ذاكماسيب ذبق م ذ"ت"ذاكجروك  ذلنرذوالك ذاكطنف  ،ذوجرذأنه ذضس ويذ

رم ذيرلذل يذفي ك  ذضطب  ذذ0.0.ستييذشعذ"،ذكم ذوجرذأ ذا م ذ"ت"ذاكماسيب ذأكبنذر ذا م ذ"ت"ذاكجروك  ذلنرذر9"

ذنميلجذ"ض نسي "ذاكمينفيذفيذرج لذاكفني ذكتنم  ذاكمينف ذاكبصني ذكت ر ذذاكمنح  ذاإللراوي .

 التوصيات:

 ضيظ فذنم لجذاكتي  ذاكمينفيذوورجه ذفيذرن هجذوطنرذضر يسذاكفني . -1

  .ضصم  ذرن هجذاكفني ذ لتم وًاذل يذاكيم   تذاكيق   ذواكيليذبه -2

ذلرمذاإل ضك زذفيذاكتق   ذل يذاكمنتجذاكفنيذفقطذوكك ذيكي ذاإلهتم مذأكثنذضنك زًاذل يذرم  س تذل واتذاكيق . -3
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   لدى دارسي الفف كمنطمؽ لإلبداع الفنى التعبيرية لمفانتازيا األبعاد

The expressive dimensions of fantasy as a starting point for 
artistic creativity students art 

 مقدـ مف الباحثه
 أمؿ محروس عبد الغني أبو شريؼ

 جامعة المنوفية –المدرس بقسـ التربية الفنية كمية التربية النوعية 

 : تمهيد
اف تشػػكيؿ الربػػراف الفنيػػه لػػدي دارسػػي الفػػف تبػػدأ بتكثيػػؼ وعػػيهـ البمػػري إ او المجػػاؿ المر ػػي مػػف حػػولهـ      

فهناؾ العديد مف العوالـ التي ينضج بدارمها الفناف لتفػيض منػابأ أفكػارف  فالطبيعػه لػي الػرحـ اذوؿ الػ ي يرعػاف 
حضػػاراف ليشػػكؿ بقممػػه وفرشػػاته عبػػؽ التػػاريا وفنػػوف اذنسػػانيه بمفاليمهػػا بمعجػػزاف رالقػػه فيولػػد فػػي أحضػػاف ال

العقا ديه والثقافيه واذجتماعيه وبواعثها الروحيه التي أطمقف عناف الحداثه وما بعدلا في الفنوف التشكيميه لتفي 
زنه الالشعور مػف ردود بإحتياجاف الفناف الالشعوريه التي أقر عمماو النفس أنها " عمميه تنفيس انفعالي لما يرت

  وأيضا لتفي باحتياجػاف مجتمعػه بمػا تحويػه مػف قػيـ جماليػه ووظيفيػه تالشػف (1)أفعاؿ تجاف األحداث الرارجيه "
التقميديػه لمفػف التشػكيمي   ومهػدف الطريػؽ ربتكػار أسػاليت فنيػه تتبػايف وفػؽ مػدي ادراؾ الفنػاف  امامها المفاليـ

لممجػػاؿ البمػػري والبي ػػي والمجتمعػػي مػػف حولػػه ولػػيس  لػػؾ فحسػػت  بػػؿ واسػػتجابته اليػػه   وترجمتػػه لػػ لؾ  وفػػؽ 
عـ نتا جهػا بالمرونػه الفكريػه عوامؿ سيكموجيه وفسيولوجيه تنطمؽ منها ردود اذفعاؿ الالشعوريه التى ذبد اف تػد

 رستيعات مفرداف الفف المتباينه وتطويعها رسترالص الربرف  وتقديـ إستبماراف ورؤي فنيه جديدف . 

نتازيا تعتمد عمػى ااذرتكاز فى تدريس الفف عمى منطمؽ لالبداع   ووجدف اف الفومف لنا تري الباحثه ألميه     
 األمػرنطباعاتها سواو بالرفض اوالقبوؿ لمواقأ الحياتي مف رؤية غيػر مللوفػه  تناوؿ مكنوناف النفس اذنسانية وا

 منبعا تشكيميا يحفز اذبداع لدى دارسي الفف .تكوف يؤلمها اف  ال ى

 مشكمة البحث :
 اف مقػرر جامعػه المنوفيػة -النوعيػة في قسـ التربيػة الفنيػة كميػة التربيػة  ذحظف الباحثة مف رالؿ تدريسها    

قػأ المر ػي عمػى محاكػاا الوا األكػاديمي ألسػس الرسػـ التػي ترتكػز ذيرػر  عػف دراسػه ارطػار الرسـ لمفرقة األولػي
 اربداع .الواقأ الممموس ويتردي بدارمه  طارالطالت يتقولت في إال ى جعؿ   األمر

 البحث في :ومف لنا تتمرص مشكمة

لرسـ لدي طالت الفرقػة األولػي كمنطمؽ لإلبداع في ا االتعبيرية لمفانتازي كيؼ يمكف اذستفادف مف األبعاد -1
  ـ ؟4112-ـ4112التربيه الفنيه كميه التربيه النوعية جامعة المنوفية لعاـ قسـ 

_________________ 

 .3"   مطبعه نمر اذسالـ   القالرف   ص حوار الطبيعه في الفف التشكيميـ : " 1991محمد دسوقي  -1
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 -الي : يهدؼ البحث : لدؼ البحث
التعبيريه لمفانتازيا في تنمية اربداع الفني في الرسـ لدى طالت الفرقػة األولػي  ثير األبعاداالكشؼ عف ت -1

 ـ .4112-ـ4112جامعه المنوفية لعاـ  -قسـ التربية الفنية كمية التربية النوعية 
 -تفترض الباحثة اف::  فرض البحث

الفرقػة األولػي قسػـ التربيػة يمكف اف تكػوف منطمقػا لإلبػداع الفنػي لػدى طػالت  التعبيرية لمفانتازيا األبعاد -1
 ـ .4112-ـ4112جامعه المنوفية لعاـ  -الفنية كمية التربية النوعية 

 ألمية البحث :
 الموروث الفنى . عمي ضرورا التجديد بجانت الحفاظ عمي األمالة الفكرية و التلكيد -1
 مف رالؿ الفانتازيا. فتح آفاؽ جديدا لتدريس مادا الرسـ -4
 يهػتـ برمػد الواقػأ المػادي لمجسػاـ الموازنه بيف دراسة ارطار التقميدى المللوؼ فى مجاؿ الرسـ ال ى  -3

 وفؽ منهجيه وسماف الفانتازيا فى الفف التشكيمي .إزاو الجانت غير المر ي 
المرونػه فػى  و الفكريػةالطالقػه  مػف رػالؿ تحفيػزالتعبيرية لدى دارسي الفػف  و تنمية القدراف اربداعية -2

 الرمومية الفنية بلسموت يواكت الفف المعامر. و تناوؿ مفرداف الفف لموموؿ الى التفرد
 حدودالبحث :

 الـ ممونه.أققمـ ابيض    اـ أقالـ الفحـ  الرسـ باسترد -1
 سـ . 111x01الرسـ عمى كانسوف مموف بمقياس  -4
جامعػه  -الفرقة األولي قسـ التربية الفنية كمية التربية النوعيػة التجريت عمي عينة عشوا يه مف طالت  -3

 .( طالت وطالبة12)بقواـ  –ـ 4112-ـ4112المنوفية لعاـ 
 منهجية البحث : 

 يتبأ البحث المنهج التحميمي التجريبي   ولمتحقؽ مف ألدافه وفروضه يتضمف :
 -أوذ : ارطارالنظري : ويشتمؿ عمي :

 ضوع البحث . و دراساف مرتبطة بم -1
  -ثانيا: ارطار العممي : ويشتمؿ عمي :

جامعػه المنوفيػة  -الفرقة األولػي قسػـ التربيػة الفنيػة كميػة التربيػة النوعيػة عينة مف طالت  التجربة عمي-1
  ـ .4112-ـ4112لعاـ 

 عينة البحث . مف أعماؿ الطالتوعرض رمسة قطأ فنية  ثالثة األبعاد التعبيريه فىتحميؿ  -4
 النتا ج والتومياف . -3

 ممطمحاف البحث :
تناوؿ الواقأ الحياتي مف رؤيػة غيػر مللوفػة   مػايعني اف لنػاؾ شػؾ فػي عػالـ "لي ( :Fantasyالفانتازيا )     

الرؤية اف كاف يؤمف بالواقأ او يرفضة . ولػو معالجػه ابداعيػة رارجػه عػف المػللوؼ لمواقػأ المعػاش . ولػو جػزو 
 (4)." )الفانتازيا   الرياؿ   السحر ( ينشطر الىمف الرياؿ التلممى ال ي 

__________________ 
2-http:Wikipedia.org 
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 (3)"في إدرا  العنامر الريالية دارؿ إطارمتماسؾ . "تتمرص فسماف الفانتازيا: اما     

اسـ   في الموسيقى تعني تػلليؼ موسػيقي دوف "الفانتازيا فى المغه العربية : عرفهامعجـ المعاني الجامأ :لي   
تعنػػي رمػػيط مػػف أحػػداث دراميػػة تجمػػأ بػػيف امػػا فػػي الفنػػوف و الثقافػػة  .أسػػموت   اي يؤلػػؼ وفػػؽ ريػػاؿ المؤلػػؼ 

 (2)."الفكاله والتراجيديا أو العاطفة وما الى  لؾ

 وعميه ترى الباحثة اف الفانتازيا لى الرياؿ المنوط بحبكه درامية .   

جديػد  مفيػد وأمػيؿ ومقبػوؿ اجتماعيػًا  ويحػؿ مشػكمة  عقميإنتا  ": يعرؼ إجرا يًا بلنه(Creativity)اربداع     
يػث تشػكؿ تنحػو ريجػاد أفكػار أو طػرؽ ووسػا ؿ غايػة فػي الجػدا والتفػرد  بح بشػرية عقميػة ولو حالة ما منطقيًا 

إضافة حقيقية لمجموع النتا  ارنساني؛ كما تكوف  اف فا دا حقيقية عمػى أرض الواقػأ إ ا كػاف الموضػوع يػرتبط 
  وأيضػػا (2)" أدبيػػةأو اجتماعيػػة أو  ثقافيػػةبموضػػوع تطبيقػػي أو أف يشػػكؿ تعبيػػرًا جديػػدًا وأسػػموبًا جديػػدًا عػػف حالػػة 

 . (6)يعرؼ بلنه " ابتكار ينـ عف أماله   وأماله تنـ عف عبقريه  وعبقريه تكشؼ عف عظمه الفناف وجدته "

ا اف ف ارلهاـ أو الػوحي اذلهػي   مقػر أفالطوف بانه " ذيرر  عف كونه ثمرف لدرت ماما اذبداع الفني فعرفه      
الفنػاف مػػالو اذ إنسػاف مولػػوت رمػػه اذلػه بنعمػػه الػوحى واذلهػػاـ   ثػػـ جػاوف اذفالطونيػػه الجديػدف وأقػػرف لػػي 

نػي الػ ي يكسػت كػؿ مػا األرري بالنظرف الموفيه لمفف واف الفنػاف مرمػوؽ غيػر عػادي حبػاف اك بممكػه اذبػداع الف
 (0)يممسه الفناف طابأ السحر والجماؿ "

وأيضػػا يعػػرؼ بانػػه "إدراؾ بمػػري ينػػتج عنػػه حػػدوث عمميػػاف مػػف التجريػػداف العقميػػه لتنظػػيـ واعػػادف مػػياغه      
 .(8)المجاؿ اذدراكي من  بدايه موقؼ الرؤيه   كمحاوله تمقا يه مف العقؿ لفهـ واستيعات نظاـ اذشكاؿ المر يه "

 -: اوذ : ارطار النظري
 الدراساف المرتبطة :

 : ارتباط بموضوع البحث و قامف الباحثة بارطالع عمى العديد مف الدراساف واألبحاث التي لها ممة   
 (9): ـ 4118دراسه أحمد محمد السيد اماـ  -1
يهدؼ البحث الى ابراز قيمة الرياؿ اذسطورى المستمهـ مف التراث فى التموير العربػي المعامػر والكشػؼ       

عػػف اذتجالػػاف التعبيريػػة و الفمسػػفية لمفنػػانيف العػػرت التػػى يمكػػف مػػف راللهػػا التمييػػز بػػيف اسػػموت فنػػاف وارػػر   
 المموريف العرت ال يف تناولوا الرياؿ تمنيؼ الحموؿ و األنماط والمعالجاف التشكيمية المعامرف فى اعماؿ 

__________________ 

3-http:Wikipedia.org  

4-www.almaany.com 
http://ar.wikipedia.org -5 

 . 60  دارالمعرفه الجامعيه   اذسكندريه  ص  جمالياف الففـ :  1992عمى عبدالمعطي محمد -6
 . 03ص  نفسه  مرجأ ال -0
 . 134  مطبعه نمر اذسالـ   القالرف   صحوار الطبيعه في الفف التشكيمي ـ :  1991محمد دسوقي  -8
الرياؿ األسطورى كممدر لإلستمهاـ فى التموير العربي المعامر وأبعادف التعبيرية "ـ :  4118أحمد محمد السيد اماـ -9

   غير منشورف   كمية التربية الفنية   جامعة حمواف .  دكتوراف رسالة " والفمسفية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/
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األسطوري فى أعمالهـ لموموؿ الى فهـ العممياف الفنية المرتبطة باربداع الفنى لمرياؿ األسطورى   دراسة 
اعماؿ الفنانيف العرت المعامريف المتضمنه الرياؿ األسطورى المستمهـ مف التراث فى نطاؽ الحركة التشكيمية 

امرف لرمد ألـ اذتجالاف التعبيرية والفمسفية فى اعمالهـ   انتا  اعماؿ فنية  اتية معامرف تثري مجاؿ المع
 التموير نابعة مف دراسة و تحميؿ األعماؿ التمويرية المرتارف المتضمنة الرياؿ األسطورى . 

األسطورى فى الفف القبطى  وقد تناولف ل ف الدراسة الرياؿ األسطورى فى الفف الممرى القديـ   الرياؿ    
وأبعادف التعبيرية و الفمسفية   الرياؿ األسطورى فى الفف ارسالمى   الرياؿ األسطوري فى الفف الشعبيى   

 الرياؿ األسطورى فى التموير العربى المعامر .
 وقد توممف نتا ج ل ف الدراسة الى :

انيف   ولناؾ حموؿ ابداعية ينبغى إدراكها وت وقها اف لناؾ تنوعا فى طرؽ تناوؿ الرياؿ األسطورى لدى الفن -
 والوعى بها . 

الرياؿ اذسطورى الحديث لـ ينفمؿ عف فكر و مفهـو الرياؿ اذسطورى القديـ   وظهر  لؾ مف رالؿ  -
 سماتهـ المشتركه.

 الرياؿ اذسطورى يعتبر ممدرا لاما مف ممادر اربداع  لدى الفنانيف ودارسى الفف . -
يستفيد البحث الحالى مف ل ف الدراسة فى اثراو الثقافة الفنية و البمرية لمالو مرتبط بموضوع البحث         

 ويرتمؼ البحث الحالى في نتاولة الفانتازيا الفكريه التى ترتكز عمى رياؿ دارسى الفف )عينه الدراسة( .
 (11)ـ : 4118دراسة نجوى عبدالحميد محمد  -4

يهدؼ ل ا البحث الى دراسة تاريا وفمسفة عقيدا الشمس فى الفف الممري القديـ   تحميؿ قيـ التعدد     
الشكمى لمشمس فى الفف الممري القديـ مف رالؿ إرتباطهما بالعنامر الحيوانية و النباتية و ارنسانية و 

مشمس   تمميـ قمة ريالية لمطفؿ الكونية فى الديانة الممرية القديمة   تبسيط وتمريص األشكاؿ الممثمة ل
 مستوحاف مف التراث الممري القديـ . 

وقد تناولف ل ف الدراسة المضاميف العقا دية التى أثرف فى تطور الرؤية البمرية رلة الشمس فى الفف     
الممري القديـ   األساطير المرتبطة بالشمس كلسطورا نشلا الكوف وبزوغ الشمس   المضموف العقا دى لفكرا 

د الشكمى لمشمس   فمسفة تعدداألشكاؿ نسبية الزمف والرموداألبدى وعالقتة بالشمس  المضموف العقا دى لمتعد
واألسماو و الوظا ؼ وعالقتها بالشمس  تطور قمص األطفاؿ و ألميتها مف الناحية التربوية و النفسية و 

 الجمالية .
 وقد توممف نتا ج الدراسة الى :

 تمنيؼ تمميمى يوضح التعدد الشكمى لمشمس عمى لي ة الحيواف . -
 يعد مؤشرا مهما لتقدـ الدوؿ ورقيها وعامال جولريا فى بناو مستقبمها . اف ارلتماـ بقمص األطفاؿ -
 لعت الرياؿ دورا لاما فى تشكيؿ قمه ) اذلهى دواف( فى العالـ اآلرر . -

يستفيد البحث الحالى مف ل ف الدراسة فى اثراو الثقافة الفنية و البمرية لمالو مرتبط بموضوع البحث       
 في نتاولة الفانتازيا الفكريه التى ترتكز عمى رياؿ دارسى الفف )عينه الدراسة( . ويرتمؼ البحث الحالى

____________________ 
ـ : " تفعيؿ دور السماف الممرية و الرياؿ فى تمميـ شرمياف الرسـو التوضيحية  4118نجوى عبدالحميد محمد -11

    غيرمنشورف   كمية التربية الفنية   جامعة حمواف . دكتورافرسالة فى الكتت التعميمية لممرحمة اربتدا ية "  
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 (11)ـ : 4113دراسه منار حساف ممطفى  -3

عالوالعوامؿ الفكرية لدى مممـ المممؽ ارعالنى .      تهدؼ الدراسة الى تفعيؿ دور الرياؿ وا 

العنامر الشكمية لممممؽ وقد تناولف ل ف الدراسة الرياؿ فى الفكر الفمسفى وفى تمميـ المممؽ   تطور      
 و تلثرلا ببعض المدارس الفنية فى القرف العشريف   السماف الريالية لعنمر الشكؿ فى تمميـ المممؽ .

 وقد توممف نتا ج ل ف الدراسة الى :   

 اف دراسة الواقأ واستيعابه وفهـ قوانينه ونظمة يجعمنا نعبر عف فكر الرياؿ بسهولة ويسر . -

ورما ص التمميـ الريالى و الفنتازى ال ى مف شلنه اف ينمى الجانت اذبداعى و اربتكارى  اذلماـ بسماف -
 لدى المممـ.

تتيح برامج الكمبيوتر بدا ؿ عديدف لمفرداف العمؿ الفنى   مما يؤدى الى تطور فكرا التمميـ واكتشاؼ أفكار  -
 أررى .

التحوؿ و  –ها السماف الريالية لعنمر الشكؿ )التهجيف وتستفيد الدراسة الحالية مف ل ا البحث فى تناول      
التحريؼ ( . وترتمؼ الدراسة  –المبالغة  –اذرتراؽ  –المكاشفة  –اذرفاو  –الفمؿ و العزؿ  –اذستبداؿ 

 الحالية فى تناولها األبعاد التعبيرية لمفانتازيا . 

 -: ثانيا:ارطارالعممي

 :  مف أعماؿ الطالت )عينه البحث( ثالث أعماؿ فنيهفى وسماف الفانتازيا التعبيرية األبعاد تحميؿ     

 (:1( شكؿ)1عمؿ رقـ )

ارتكز العمؿ عمى فكرف الغػرات المعمػـ المسػتوحاف مػف التػراث الػديني لقمػة قابيػؿ ولابيػؿ   عنػدما لقػف الغػرات     
المعمػػـ درسػػا لمبشػػرية   ومػػف لنػػا انطمقػػف فانتازيػػا العمػػؿ حيػػث ظهػػر المػػراع بػػيف الريػػر والشػػر الػػ ى جسػػد فػػي 

ر التػى جسػدف فػى لي ػة امػراوف  اف مالمػح مشهداذنساف السجيف والوجه العابس الحزيف وفى مقابمػه قػوى الشػ
قاسية اشبه لهي ة الساحرف التى رسرتها فى ا لاننا اذساطير   ولنا تظهر الغرباف فى مشهد را أ    حيػث ظهػر 
اثنيف مف الغرباف فى محاوله ذنقا  السجيف كما لو كانوا ينمحوف بعػدـ المػمود و مواجهػة قػوى الشػر   و آرػر 

يه محاوذ انقا  اليػد المغمولػه   وفػى لػ ف المحظػه انطمػؽ الريػر وجسػد فػى مشػهد إنػدفاع ظهر ولو يرفرؼ بجناح
احد الغرباف مف دماغ الوجه العابس لينقض عمى قػوي الشػر المتمثمػه فػى ل يػة السػاحرف   ولنػا انطمقػف الغربػاف 

 فى فرحه تحمؽ فى اذفؽ لتشر الى انتمار الرير .

إرتراؽ اليػد و لػؾ بػاررتػراؽ )و تازيا فػى التهجػيف ) بػيف الوجػه و الغػرات (   وفى ل ا العمؿ تظهر سماف الفان   
 الشريرف ( .المرأا   اررفاو ) وظهر  لؾ فى إرفاو أجزاو مف لمرض وتفتيتها ( 

___________________ 

   ماجسػػتيررسػالة    "دور الريػػاؿ كمػدرؿ تجريبػػي فػى تمػػميـ المممػؽ المعامػػر"ـ :  4113منػار حسػػاف ممػطفى -11
    كمية التربية الفنية   جامعه حمواف .غير منشورف 
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 (:4( شكؿ رقـ )4عمؿ رقـ )

لنا تدور فانتازيا العمؿ حوؿ الواقأ و الملموؿ   حيث ظهرف مجموعة مف العنامر تجسد استيطاف اليلس    
نه غير مقيد اذ انه فى جموع مف البشر   و لؾ  في مشهد شرص ممموت تسيؿ مف فوقه الدماو وبالرغـ مف ا

تقولت فى لي ته وليس  لؾ فحست بؿ وامتدف أطرافه السفمية لتمبح شراينا تبعث اليلس واذستسالـ فى  
مجموعه مف الشروص ظهرف أوجههـ مكممة األفواف محجوبف الرؤية وبالرغـ مف اف أيديهـ ليسف مكبمة إذ 

- ورؤسهـ وأفوالهـ لتوحي بإستلناس ارستسالـ والرمودأنهـ لـ يمتفتوا الى  لؾ بؿ قطنف أيديهـ عمى وجولهـ 
تداعبها الرياح  -لتجسد الحياف -يه . وفى المقابؿ ظهر مشهد رمراف جميمة تدير لهـ وجهها وتقبؿ عميهـ ف

الحراؾ لتوحى بتسرير القوي الكونية لتمهيد الطريؽ لممستقبؿ   ومف حولها يتطاير الحماـ لتشير الى بدأ 
  والسعى واألمؿ فى حياف قادمة أفضؿ .

واألوعيه الدمويه فوؽ  وفى ل ا العمؿ تظهر سماف الفانتازيا فى المكاشفة )التى برزف فى ظهور الشراييف    
  اررفاوو التحوؿ) واتضح فى أطراؼ الشرص الممموت  حيث تـ إرفاو قدمه وتحويمها الى سطح الجمد

 شراييف وأوعيه دمويه ( .

 ( :3( شكؿ رقـ )3عمؿ رقـ )

تناوؿ العمؿ فكرا نهوض األوطاف   وجسدلا فى مشهد ررو  الممباح ومراعة ليرترؽ و يمعد مف عتمة    
ه ف عف المستقبؿ ب ولنا عبر المشهدباطف األرض   محافظا عمى ما بدارمه   حيث تقطف به فتاا مغيرف   

تمدعف األرض مف حوله لتوحى بشدف المعوبه و كثرف  وعبر عف النهضه بممباح   وقدمغيرف   الفتاا ال
العراقيؿ التى تواجه ل ا النهوض   وأيضا جسد المشهد بدايه النهضة و لؾ بسطوع ضوو الممباح ليمحى عتمة 

وفى ل ا العمؿ تظهر سماف الفانتازيا فى التهجيف   المكاف كمما معد ألعمى ولو مضيل لمرض مف حوله .
   .  ( حجـ الممباح تضارـ فى) وظهرف   وأيضا المبالغه (باح والفتاا المغيرف بيف المم)وظهر  لؾ 
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 .سـ 111x01مساحة العمؿ  ه آية ممطفى فتحى ب(   عمؿ الطالالغرباف(  العمؿ بعنواف )1( شكؿ)1عمؿ رقـ )
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 سـ.  111x01(   عمؿ الطالت أحمدعتيـ  مساحة العمؿ والملموؿ الواقأ(  العمؿ بعنواف )4( شكؿ)4عمؿ رقـ )
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 سـ. 111x01(   عمؿ الطالت عبدالتوات سعيد  مساحة العمؿ نبراس(  العمؿ بعنواف )3( شكؿ)3عمؿ رقـ )
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 سـ 111x01القاضي  مساحة العمؿ (  العمؿ بعنواف )الدنيا(   عمؿ الطاليه آية 2( شكؿ)2عمؿ رقـ )
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 سـ. 111x01(  العمؿ بعنواف )أبيض وأسود(   عمؿ الطاليه إسراو الحمفاوي  مساحةالعمؿ 2( شكؿ)2عمؿ رقـ )
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 النتا ج والتومياف :
 -: توممف الباحثة إلي النتا ج التالية مف رالؿ البحث الحالي   النتا ج : : أوذ

 تعبيريػػػه و مػػػف ألػػػـ منػػػابأ اذبػػػداع الفنػػػى لػػػدى دارسػػػي الفػػػف بمػػػا تحفػػػزف مػػػف طالقػػػة نتازيػػػااالف تعػػػد -1
 ( .تشكيميةالجمالية و القيـ ال ) وفؽفكريه تبمور الرياؿ وتنسجة فى تشكيؿ منظـ

سػػػػواو المنطقػػػػى او فػػػػي التشػػػػكيؿ مػػػػف أنمػػػػاط الفػػػػف التػػػػى ترتكػػػػز عمػػػػى التحػػػػرر الفكػػػػري  نتازيػػػػااالف -4
  ال ى بموجبة يدفأ لالبداع .  الالمنطقى 

 -ترتمػػػػػؼ عػػػػػف الشػػػػػا أ بػػػػػلنهـ وجهػػػػػى لعممػػػػػه واحػػػػػدف -الريػػػػػاؿ و نتازيػػػػػاايوجػػػػػد عالقػػػػػه بػػػػػيف الف -3
 نتازيا لى الحبكه الدراميه التى تدر  العنامر الريالية دارؿ اطار متماسؾ .االف

 نتازيا تثقؿ سماف التفرد لدى دارسي الفف .االف -2

: فػػػػي ضػػػػوونتا ج البحػػػػث السػػػػابقة  تتقػػػػدـ الباحثػػػػة بعػػػػددمف التومػػػػياف و المقترحػػػػاف عمػػػػى  ثانيا:التومػػػػياف
 -النحو التالي :

 أنماط تشكيمية تحفز اذبداع لدي دارسي الفف .اف تشتمؿ مقرارف الرسـ والتموير عمى  -1
 نتازي . امف رالؿ التشكيؿ الففى ممارساته الفنيه تدريت دارسي الفف عمى التحرر الفكري  -4
يكػػػػوف لكػػػػؿ دارس فػػػػف منطمقػػػػة الفكػػػػري   النػػػػابأ مػػػػف  اتػػػػه المومػػػػوؿ الػػػػى الرمومػػػػيه والتفػػػػرد  اف -3

 الفنى بلسموت يواكت الفف المعامر .
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 المراجأ :

 أوذ :المراجأ العربية 

 كتت عربيه:
 . 60  دارالمعرفه الجامعيه   اذسكندريه  ص  جمالياف الففـ :  1992عمى عبدالمعطي محمد  -1

  .03_________________  ص-4

 .3"   مطبعه نمر اذسالـ   القالرف   ص حوار الطبيعه في الفف التشكيميـ : " 1991محمد دسوقي  -3

 . 134__________________  ص-2  

 رسا ؿ عممية:
ـ : "الريػػاؿ األسػػطورى كممػػدر لإلسػػتمهاـ فػػى التمػػوير العربػػي المعامػػر  4118أحمػػد محمػػد السػػيد امػػاـ -2

   غير منشورف   كمية التربية الفنية   جامعة حمواف .  دكتوراف وأبعادف التعبيرية والفمسفية " 

ـ : " تفعيػؿ دور السػماف الممػرية و الريػاؿ فػى تمػميـ شرمػياف الرسػوـ  4118نجوى عبدالحميد محمػد -6
 ية التربية الفنية   جامعة حمواف .   غيرمنشورف   كم دكتورافالتوضيحية فى الكتت التعميمية لممرحمة اربتدا ية "  

   ماجستيرـ : "دور الرياؿ كمدرؿ تجريبي فى تمميـ المممؽ المعامر"    4113منار حساف ممطفى  -0
 غير منشورف   كمية التربية الفنية   جامعه حمواف .

 ثانيا : مواقأ ارنترنف :
8-http:Wikipedia.org 

http://ar.wikipedia.org -9  
 10-www.almaany.com 
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 كميةالتربية الفنية       

 المؤتمر الدولي السابع لكمية التربية الفنية
 الفنون وثقافة االختالؼ

 بحث بعنواف
 التحوالت المفاهيمية الستخدام الوسائط التشكيمية المتعددة في التصوير المعاصر

 سهام عبد العزيز حامد                        أ.م.د/
 جامعة حموان –-كمية التربية الفنية -والتصوير أستاذ مساعد بقسم الرسم

 
التطور العممي والتكنولوجي والفمسفي المتالحؽ في عالمنا المعاصر أدي الي تغير مفاىيمي أف             

والتعبير الفني مف أبرز تمؾ المفاىيـ التي تأثرت بتممؾ التغيرات مفيـو أستخداـ وتقني في أتجاىات التصوير 
 الي،  Mixed mediaشكيمية المتعددة والذي تطور عبر مراحؿ عدة مف أستخداـ الخامات المتعددة الوسائط الت

" واحد وسط مف أكثر"الي أستخداـ  ببساطة يرمز االنتشار واسع مصطمح وىوMultimedia   المتعددة الوسائط
 والتطبيقات الفيديو،و  والحركة الرسـو واألصوات والصورو النصوص مف مزيج استخداـ ىي أخرى وبعبارة

 .سعي لمتعبير عنياوغيرىا بما يتسؽ وفكر الفناف اوالمفاىيـ التي ي التفاعمية
 العناصر متعددة متجددة مستمرة عممية باعتبارىا والتطورات المتغيرات مف بمجموعة العممية الحركة مّرت لقد

 والبرمجيات الكمبيوتر صناعة في الضخـ التطور فييا أسيـ التي المرحمة ىذه الي وصمنا حتى والمدخالت
 والحدود االجتماعية الفروؽ امتحدي المتمقية لو واسعة االنتشارات المجتمع وبيف العمؿ الفني  لتواصؿلتفعيؿ ا
 التقنية تكنولوجيا في المتسارعة القفزات كما أدت تمؾ. اإلنسانية المجتمعات بيف االقتصادي والتفاوت المكانية
 ممارسةتنوع ال نيائي في أساليب االداء مع قدرة عالية عمي االنتشار والتاثير مما يتطمب  لتحقيؽ مميدا سبيال

وغيرىا مف  والسمعية البصرية المؤثرات ةضافأ يقدمة مف مضموف فكري خاصة بعد  ما تجاه األخالقية مسؤوليتو
 .معموماتاالفكار وال عرض في المتعددة الوسائط تقنيات استخداـخالؿ 

 :ؼ البحث اهدأ
 . multiple plastic media  "المتعددة التشكيمية الوسائط" مفيـو دراسة -
 مف مختارات تحميؿ المعاصرة مف خالؿ الكشؼ عف المداخؿ الفمسفية والتقنية لمتعبيرعف المفاىيـ -

 .متعددة تشكيمية وسائط أستخداـ عمي أعتمدت التي الفنية األعماؿ
 .المعاصر التصوير في المتعددة التشكيمية الوسائط الستخداـ المفاىيمية التحوالت عف لمكشؼ -

 : فرض اليحث
 وتحميؿ دراسة خالؿ مف المتعددة التشكيمية الوسائط الستخداـ المفاىيمية التحوالت عف الكشؼ يمكف  -

 ،  تتسؽ وىذا االتجاه التي المعاصرة الفنية األعماؿ مف مختارات
وخاصة المفاىيـ الخاصة بأستخداـ  المفاىيـ الفنية تطورأثرت عمي  عوامؿ عدةىناؾ : مشكمة البحث 

ليتطور ىذا االتجاه نحو أستخداـ  الوسائط التشكيمية المتعددة في العمؿ الفني بداية مف تنوع الخامات والتقنيات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9


لمتغيرات الثقافية ذلؾ التوجو الذي يؤثر ويتأثر با، ووسائؿ الميديا الجديدة  أمكانات برامج الكمبيوترواألندرويد
والسياسية واالقتصادية لممجتمع المعاصر والذي يعد مف الضروري مواكبتة واالفادة مف معطياتو  ، لذا تتحدد 

 الوسائط الستخداـ المفاىيمية التحوالتمف خالؿ دراسة  مشكمة البحث في أمكانية الكشؼ عف تمؾ التغيرات 
 .تتسؽ وىذا االتجاه التي المعاصرة الفنية األعماؿ مف مختارات في المتعددة التشكيمية

  .يتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي منهج البحث :
  multiple plastic media  "المتعددة التشكيمية "الوسائط مفهوم -

 والذي Mixed media المتعددة وأساليب التشكيؿ الخامات أستخداـيشمؿ ىذا المفيـو مدخميف أساسياف     
والتي تجمع بيف الخامات التشكيمية غير Multimedia   المتعددة الوسائط استخداـ  ، الي عدة مراحؿ عبر تطور

 وىما يمثالف أتجاىاف متداخميف في التعبير الفني المعاصر . التقميدية والوسائط المتعددة
 Mixed media المتعددة المختمطة وأساليب التشكيل الخاماتأوال :

تذاكر  -قطع الخشب -الورؽ -الفنانيف لمتعامؿ مع الخامات الغير تقميدية كاألجزاء المعدنيةاىتـ العديد مف 
خردة وأسالؾ واستخدميا في تجييز أعماليـ التصويرية فيذه الخامات تحمؿ في طياتيا دالالت  –األتوبيس 

لي جانب دمج تمؾ التقنيات ا مفاىيمية و إمكانيات تعبيرية ليا بعد فمسفي خاص عند الفناف و المجتمع المتمقي
 . بوسائط تكنولوجيا كأستخداـ الكمبيوير واالشعة وتقنيات الطباعة و ...غيرىا 

ىناؾ عالقة بيف الشكؿ المادي لمخامة والصورة الذىنية المرتبطة بيا في ثقافة الفناف المبدع لمعمؿ 
، اف استخداـ الخامات كوسيط لمتعبير يمثؿ  الفني والمجتمع المتمقي وىو ما يمثؿ العالقة بيف و الداؿ والمدلوؿ 

توظيؼ الطاقة التعبيرية والتشكيمية كامنة بالخامات الثراء العمؿ الفني وتاكيد دالالت الجمالية والفمسفية التي 
 ييدؼ الييا الفناف 

 متعددة تشكيمية وسائط أستخدام عمي أعتمدت التي الفنية األعمال من مختارات 

اة يػلػذي يعكػس مفيػـو مػرتبط بماديػة الح. وا مدحت نصر عمػي فناف لم (1شكؿ رقـ )   "تكويفعمي سبيؿ المثاؿ" 
المعاصػػرة ، فنجػػد تعامػػؿ الفنػػاف مػػع فكػػرة توليػػؼ الخامػػات فػػي عممػػو باسػػتخداـ الرمػػز المػػادي لتسػػعير المنتجػػات 

وطباعػة الفوتػو سػمؾ سػكريف واظيار حالة ديناميكية ترتبط والمضموف التعبيري لمعمؿ  مف خالؿ الصور الجػاىزة 
. 

نجد اختيار الفناف لمخامات وفؽ المدلوؿ الثقافي  ليا في الذاكرة  عادل ثروتفناف  لم(  2العمؿ شكؿ رقـ )
عالقة قائمة وممتدة بيف الرموز التي استدعاىا الفناف مف ذات   الشعبية، بحيث تطرح تمؾ الخامات مدلوالت

عمؽ التاريخ والموروث الشعبي القديـ، وبيف ماىو موجود وقائـ اآلف بالفعؿ، خصوصا في األحياء الشعبية التي 
 تجد المعتقدات واألساطير مناخا مناسبا الحياءىا و تداوليا كما في حيث استخدـ الفناف التمساح المحنط كوسيط
عضوي لو داللة في الموروث الشعبي لمحماية مف االرواح الشريرة واشكاؿ التعاويز المستوحاة مف التراث 

 والمعتقدات الشعبية لمحماية مف الحسد واالرواح الشريرة  
 



  

خامات متعددة و فوتو سمؾ تكويف ،  ( ، مدحت نصر، 1قـ )شكؿ ر 
 1997.   سكريف

قماش ووسائط عضوبة وورؽ مقوي ( ،عادؿ ثروت ، 2شكؿ رقـ ) 
 2111سـ  121x181وصبغات لونية 

بيف صحائؼ األشعة الطبية  الفنافالتي يمزج فييا  (3شكؿ رقـ )  3002أحمد ماطر «  , إضاءات»سمسمة 
مع  ياوأدمجكطبيب  الذاتية وفي ىذا العمؿ تجربت الفناف استخدـحيث   الكتابات والرسومات التراثية واإلسالمية،و 

 /http://vanoos.com/art ))الثقافي لو متمثال في البعد األسالمي والعربي .الموروث 

 
 ، مقتنيات  المتحؼ البريطاني 2113، ” أشعػة ” ( احمد ماطر  3شكؿ رقـ ) 

 

http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/Untitled-1.jpg


    
 

 

   
 

 2113أحمد ماطر «  ، إضاءات»سمسمة ( ،  4شكؿ رقـ )

والتي   تجمع  بيف أستخداـ   3002 سهام عبد العزيز لمفنانه  والتزييؼبيف التزييف  "مالمح حقيقية سمسمة "
والتي تعبر  (6( ، )  5األشكاؿ  رقـ )  الوسائط التشكيمية المتعددة و التراث الثقافي والفمسفي لممجتمع العربي:

تجمع تمؾ األعماؿ   الناصرصالح الديف " بيف التزييف والتزييؼ "  فكرة الفارس في الثقافة العربية مف خالؿ   عف
،  photo shop ,iiiestratorبيف وسائط تشكيمية متعددة ،أستخداـ برامج معالجة الصور والرسـو بالكمبيوتر   

ؾ وزخارؼ أسالمية وكتابات عربية وكرتوف وقشرة خشب وعجائف لونية والواف أكريمصورفوتوغرافية طالسـ قديمة 
صالح الديف القائد العربي وما لو مف تاريخ راسخ بالثقافة العربية وعمميات التزييف  عف الناصر ،يعبر ىذا العمؿ

 التي تحولة الي أسطورة خيالية  و محاوالت التزييؼ المعاصرة والتي قد تيدؼ الي طمس الحقائؽ وتشوية الرموز 

 
 خامات متعددة عمي تواؿ ’  2117 ، الديف " بيف التزييف والتزييؼالناصرصالح " ، سياـ عبد العزيز ،( 5شكل ) 

 

http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/Mihrab-i.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/mihrab-ii-small.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/illumination-aarnout.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/Illumination-headon-rudy.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/talisman1.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/illimun-west.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/Untitled-1.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/illumination-karin.jpg


 

 خامات متعددة عمي تواؿ ’  2117"الناصرصالح الديف " بيف التزييف والتزييؼ ، سياـ عبد العزيز ( ، 6شكؿ ) 

( تجمع تمؾ األعماؿ  بيف وسائط تشكيمية متعددة 8( ، )  7األشكاؿ  رقـ )"أسد الصحراء" الحقيقة واالداء 
وكتابات ، صورفوتوغرافية  photo shop ,iiiestrator،أستخداـ برامج معالجة الصور والرسـو بالكمبيوتر   

عمر عف عربية متنوعة مف الخط الكوفي والثمث والنسخ وكرتوف وعجائف لونية والواف أكريمؾ ، يعبر ىذا العمؿ 
ذالؾ المقاتؿ العربي الشريؼ بما لو مف مكانة بالثقافة والتاريخ العربي ويقدـ العمؿ مفارقة بيف  الفارس المختار

الصورة الحقيقية لشخص عمر المختار وكمماتو المأثورة وأنعكاسيا مف خالؿ أداء تمثيمي لشخص أنتوني كويف 
المحروقة البالية والمالمس المتباينة الممثؿ الغربي متضمنا نصوص وكتابات تاريخية والتاثيرالتعبيري لالوراؽ 

 لمعجائف المونية
 

 
 ، خامات متعددة عمي التواؿ 2117، عمر المختار ، سياـ عبد العزيز ( ،  8( ، شكؿ رقـ)7شكؿ رقـ )            



 أكثر"أستخداـ الي  ببساطة يرمز االنتشار واسع مصطمح وىوMultimedia   المتعددة الوسائطثانيا : 
 والحركة واألصواتو الخامات الرسـو  والصورو النصوص مف مزيج استخداـ ىي أخرى وبعبارة" واحد وسط مف
 .وغيرىا بما يتسؽ وفكر الفناف اوالمفاىيـ التي يسعي لمتعبير عنيا التفاعمية والتطبيقات الفيديو،و 

 عرضو أفتتاحفي  غولدشتايف بوب والفناف المغني قبؿ مف" Multimedia"المتعددة الوسائط مصطمح وقد ظير
 وكاف. آيالند لونغ ساوثمبتوف، في"L'Oursin في LightWorks" (9شكؿ رقـ ) (1966) عاـ الموسيقي
 بػ وصفو الفف جديد فف انشاء ناقشا قد الذياف ىيغنز، ديؾ يدعى بريطاني فناف مع عالقة عمى غولدشتايف

 ".إنترميديا"

 
 1966.المتعددة وسائط أداء     Lasershow( ،  9شكؿ رقـ ) 

". الصوت مسار مع المتزامف الشرائح عروض" مف تتكوف التي العروض إلى يشير المصطمحفكاف بذلؾ  ا
 ىيؿ ماكجرو كتاب مف األولى الطبعة في. الحالي معناىا' المتعددة الوسائط' اتخذت 1991 عاـ وفي،
 والصوت، الرسـ، فف النص، مف مزيج أي ىي المتعددة الوسائط" اف فوغاف تاي اعمنت"  المتعددة الوسائط"

 ( (abdullah258.wordpress.com/2016 الكمبيوتر عمى التي والفيديو المتحركة، والرسـو
 المعمومات لحمؿ مختمفة إعالـ أجيزة عدة استعماؿ إلى والذي يشير Multimedia: المتعددة الوسائط

 الوسائط وقدُعرِّفت    (.التفاعمية والتطبيقات الفيديو، المتحركة، الصور الرسومات، الصوت، النص،) مثؿ
 وسيمة أو وسيط وتعني Mediaو متعدد، وتعني  Multi  العربية لترجمةا حسب كممتيف مف المكونة المتعددة
 تتضمف متنوعة بأشكاؿ المعمومات تخزيف يمكنيا اآللي الحاسب تطبيقات مف طائفة: بأنيا عرِّفت إعالمية،
 وفقا    Interactiveتفاعمية بطريقة عرضيا ثـ واألصوات، المتحركة والرسـو الساكنة والصور النصوص
 التعميمية والوسائؿ بالحاسو  بيف دمج عف عبارة ىي المتعددة الوسائط أف يتضح ىذا وعمى. المستخدـ لمسارات
 مف تشعبي بشكؿ بينيا فيما ترتبط والفيديو والصورة الصوت برمجيات عمى تحتوي تفاعمية تشعبية بيئة إلنتاج
 . البرامج في المستخدمة الرسوميات خالؿ

 وأيضا التفاعؿ تتيح قد المسجمو العروض، مباشرة أو مسجمة تكوف اف ممكف المتعددة الوسائط عروض. 
 والتدريب االلكترونية األلعاب مثؿ •المشاركيف أو المحاضر مع التواصؿ عبر التفاعؿ تتيح قد المباشرة العروض
 ذلؾ  عمى االمثمو مف" Hypermedia"الػ تعتبر و الحاسوب عمى الذاتي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Classical_spectacular_laser_effects.jpg


 الصوت( • Animation)  الحركة( • Image)  الصورة( . •  Text)  النص:  المتعددة التطبيقات عناصر   
 (Sound • )الفيديو  (Video • )مثؿ ، اإلبداعية التأليؼ برامج  :Director ، Authorware  •برامج 

 . البرمجة لغات بعض•  البيانات إنتاج وبرامج المحاكاة

 :التحوالت المفاهيمية الستخدام الوسائط التشكيمية المتعددة في التصوير المعاصر
ما األولى والثانية، و  عالميةالحرب ال خاصة في فترة ما بعد أثرت عمي تغير المفاىيـ الفنية  عوامؿ عدةىناؾ 

تطور عممي وتكنولوجي، وكذلؾ التأثر بالحركات الفنية الحديثة التي ظيرت في القرف العشريف مثؿ تبعيما مف 
  Futurismالمدرسة المستقبمية  فمع ظيور السريالية، والتعبيرية التجريدية، ، والحركة الدادية الجديدة، 

( في إيطاليا، تـ ربط الفف والحياة اإلنسانية بالتطور التكنولوجي. والمستقبمية اتجاه في فف 1919-1921)
بميالنو/ إيطاليا، ويعد امتدادا لمتكعيبية ويقـو عمى فكرة السرعة والحركة  1911التصوير ظير حوالي عاـ 

والتكنولوجيا. تزعـ ىذا االتجاه الفني كؿ مف امبرتو بوتشيوني وكارا وباال  واألفكار التي ينتجيا عصر اآللة
رث الماضي عبر مناداتيـ بيدـ المدف األثرية  وغيرىـ مف الفنانيف الذيف كانوا يسعوف إلى محاربة التقاليد وا 

جالء آثار التاريخ. ومف أبرز شعارات ىذه المدرسة الفنية:  وتدمير المتحؼ وا 
 التعبير عف الحياة المعاصرة، ورفض المواضيع الكالسيكية. االىتداء إلى -
 جعؿ الفف الجيد مرآة تعكس الدينامية العصرية الشاممة. -
 ضرورة الوصوؿ إلى تحطيـ مادية األجساـ عف طريؽ الحركة والضوء. -

البعد ورغـ أف الحركة المشتقبمية لـ تدـ وقتا طويال إال أنيا استطاعت أف تتصؿ بالسريالية عف طريؽ 
، وظيرت مجموعة مف االتجاىات الفنية Giorgio( 1888-1978جورجيو دي شيريكو ) الميتافيزيقي الذي تواله

الحديثة ذات األبعاد البصرية والسياكولوجية، والتي ظيرت عمى خمفية التصدي لمتجريد الالشكمي أبرزىا تجربة 
التي  GRAV( Group de Recherché' Art Visualجماعة البحث لمفف المرئي المعروفة اختصارا بغراؼ )

نجؿ رائد الفف البصري  Yvaral Victor Vasarellyويوجد مف بيف أعضاىا إيفاراؿ  1959تأسست عاـ 
Bridget Riley (1971 )الحديث فيكتور فاساريممي، وضمف ىذا التيار الفني البصري األمريكية بريدجيت ريمي 

( صاحب "األنسجة العنكبوتية الكروية" 1926) F.Morelletوا موريميو ، ىذا إلى جانب تجربة الفرنسي فرانس
مبدع "مرايا" و"كرات متدحرجة" والحائز عمى  Julio Le Parc( 1968-2117واألرجينتيني خوليو لي بارؾ )

 Naum 1977 – 1891( وأيضا النحات الروسي نعـو غابو )1966الجائزة الكبرى في بيينالي البندقية لعاـ )
Gabo ( صاحب المنحوتات المستقبمية )الحداثية( القائمة عمى الحركة والدينامية البصرية والبناءات اليندسية
 الدقيقة.

 
ووظفت الوسائط التي استفادت من التطور التكنولوجي, المعاصرةالتشكيمية  االتجاهات

 :ةالتشكيمية المتعدد
، المختمفةالتشكيمية  الممارسات، وىو توجو فني شمؿ الرسـ والنحت و  Conceptual Artالفن المفاهيمي  

التعبير عف ويعطي األولوية لمفكرة والمفيـو عمى حساب األسموب والتكنيؾ يسمى أيضا بالفف الذىني ويركز عمى 
األفكار مف خالؿ رسائؿ عديدة كالنصوص المكتوبة وأفالـ الفيديو واأليقونات والصور الفوتوغرافية، وكذلؾ عف 

 طريؽ الجسد واألداء الحركي الفعمي. 



أف النماذج األولى لمفف ،  التعبير عف المفاىييـ بمختمؼ الوسائط التشكيمية وسعى ىذا الفف إلى "
حيث برزت الكثير مف األعماؿ والقطع الفنية ،  (2119:483)أميز،" (1966ػ1965المفيومي( ظيرت حوالي مابيف )

)في شكؿ تنصيبات وتجييزات في الفراغ( التي اتخذت الكرسي كمكوف إبداعي محوري. في ىذا اإلطار  قدـ 
 1965عممو المعروؼ "كرسي واحد وثالثة كراسي" عاـ  Joseph Kosuth( 1945الفناف جوزيؼ كوزوت )

. فيذا العمؿ بتضمف كرسيا خشبيا حقيقيا قابال لمطي ( 11شكؿ رقـ ) كولونيا( -)معروض بغاليري بوؿ ماينز
Pliable وصورة مرسومو لنفس الكرسي ونسخة ضوئية تضـ نصا يحدد معنى كممة كرسي كما وردت في ،

وضع في زمف واحد وفي مكاف واحد نماج مختمفة تمثؿ  -وزوت حيف أنجز ىذا العمؿالقاموس المغوي. والفناف ك
إنما أراد أف يبرىف عمى أف النماذج والعناصر التعبيرية تتطابؽ مع تفسيراتيا تاركا في اآلف نفسو  -شيئا واحدا

تصفو ونص لفظي لممتمقي ثالث خيارات لتحديد معنى الشيء. وىذه الخيارات ىي الشيء ذاتو، صورة مرسومة 
  ) art-plato .stanford.edu/entries/conceptual( يشرحو

 

 

 ، لمفناف  1965واحد وثالثة كراسي" ، "جوزيؼ كوسوت" (  11شكؿ رقـ )"

 

 
 

 
 

 يؤكد مف خاللو أف العمؿ الفني معني"قاعة المعمومات" لمفناف جوزؼ كوست ( ،11شكؿ رقـ ) 
 .بمختمؼ الوسائط بتقديـ المعمومات 

 

 
 

في  1969. أف التيارات الفنية الجديدة تمثمت " لممرة األولى عمى نطاؽ واسع في المعرض الذي أقيـ سنة 
 conception"(2119:482.)، وأطمؽ عميو اسـ مفيـو 1969( في ألمانيا عاـ Leverkusenمتحؼ ليفركوزف )

وتال ذلؾ تنظيـ معارض أخرى في عدد مف المدف األوروبية، واألمريكية " شارؾ فييا فنانوف مف مختمؼ أنحاء 
 ومف رواد المراحؿ المبكرة لمفف المفاىيمي العالـ يمثموف تيارا فنيا طميعيا كاف قد ميد لو مارسيؿ دوشامب".

http://plato.stanford.edu/entries/conceptual-art
http://2.bp.blogspot.com/-Qw3bFt97N5g/TslHVZ_PlDI/AAAAAAAAAIw/-EYpITOL2cI/s1600/PIC-266-1309728903.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-jNqL2VXZlTQ/TslHc9kCdaI/AAAAAAAAAI4/P20HptqU2so/s1600/Joseph+Kozot.jpg


 ، جوزيؼ بويس Robert Morris  روبرت موريس،    Joseph Kosuth األكثر شيرة : جوزؼ كوست
Joseph Beuys  ورامسدف ميؿ       (Schellekens ,2007)  Mel Ramsden       

أف الفف المفاىيمي يتضمف العديد مف الممارسات واالتجاىات الفنية مثؿ" فف األساليب أواالتجاهات المفاهيمية : 
 البيئى ..وغيرىا مف االساليب التي أعتمدت عمي االفكار والمفاىيـ كأساس لمعمؿ الفني الجسد، فف األرض، الفف 

نعكس الفف المفاىيمي عمى بعض األنشطة التي يحتؿ فييا التوثيؽ دورًا كبيرًا، وتوظؼ فيو فػن األرض : ا -
مفيـو الفف بصفتو شيئا الصور الفوتوغرافية، وشرائط الفيديو، وغيرىا مف الوسائؿ التي تساىـ في تحويؿ " 

مجسدًا مادّيا إلى مفيـو يجعؿ الفف وسيمة استعالـ فيزوؿ العمؿ الفني، وال يبقى منو سوى الذكرى، ويحؿ 
( حيث Land Art. وقد امتد تأثير ىذا االتجاه عمى ما يعرؼ بفف األرض)(2119:488)أميز،االتصاؿ محؿ الممكية"

نفسيا، كما اقتصر النشاط الفني لبعض الفنانيف عمى التجوؿ بيف بات فف النحت يمارس مباشرة في الطبيعة 
أحضاف الطبيعة، وتأمميا، والتقاط الصور الفوتوغرافية. وىكذا تخطى العمؿ الفني قاعة العرض، و" لـ يعد 
 يرتبط، أو يتمثؿ بأي أثر تزييني، أو نظاـ معماري، بات تساؤاًل ذا أبعاد فكرية، ونفسانية جديدة عمى عالقة

بالتجربة المباشرة، وأصبح فف األرض يعبر عف" التداخؿ مع الطبيعة بعد أف تجدد مفيـو الفناف ليا. غير أف 
 توجياتو الخاصة نحو الطبيعةالفناف انتقؿ بعد ذلؾ لمواجية الطبيعة لمتعبير مف خالؿ العمؿ عف 

( " فكرة الحياة التي تتحوؿ إلى عمؿ فني"، وترافؽ ظيور ىذا الفف Body Artيؤكد فف الجسد) فن الجسػد: -
إبداعيا بالجسد وجعمو مكونا  لمتعبير"مع ظيور مجموعة مف التوجيات التشكيمية التي قدمت الفف كفكرة،كمحاولة 

محور"اىتمامات . حيث شكؿ الجسد مادة العمؿ الفني األساسية، و (2111:342)آؿ وادي، والحسيني،تكميميا لمعمؿ الفني"
 مي.يىاالفناف المف

بمجاؿ" النحت الحركي الذي يحتوي عمى أجزاء متحركة مطعمة بمحركات الفف الحركي ارتبط  الفن الحركي: -
تشتغؿ باليواء، أو بطريقة يدوية، ويعود أصؿ الفف الحركي إلى عجمة لمدراجة لمارسيؿ دوشامب، باإلضافة إلى 

. اتجو الفف الحركي ػ ػ نحو" نمطيف مف التعبير تربط بينيما منيجية واحدة:  (. 1997،سميثأدواردلويث )"ألكسندر كالدر
ىما البنية المبرمجة، والصورة المتبدلة حركياأف  تعدد التقنيات المستخدمة، واختالؼ اآلليات المتبعة في نتاجات 

تحوؿ في مفاىيـ اإلنساف، وعالقتو وما رافقو مف  الفف الحركي جاء نتيجة الرغبة في مواكبة التطور العاـ،
 بالعالـ، ومفيومو لمكوف، والسرعة، والزمف.

الذي أحدثو استخداـ المادة في النحت المعاصر، و   العمؿ المركب أو التجميعي العمؿفن التجهيز في الفراغ : -
الخامات  مع استخداـ األشكاؿ الجاىزة الذي جاء مع أعماؿ مارسيؿ دوشامب،... وفيو تحرر النحات مف

التقميدية، حيث استخدـ طرقا، وأساليب جديدة في استخداـ مخمفات الصناعة لصياغة قوالب فنية تميزت 
 مادي طبيعي أو مصنوع  استخداـ أي شيءعف االفكار والمفاىيـ بمتعبير الفناف ل تحوؿ حيث باإلبداع، والتجديد

ستخداـ المستيمؾ، والمستعمؿ مف النفايات، عف صيغة مبتكرة في امف خالؿ و تعبير أيمكف أف يحقؽ ذاتية،
 التي تتفؽ والرؤية التي يطرحيا الفناف مف خالؿ عممو الفني  والمواد اليومية
أمثمة فف الوسائط الحديثة  أنتشارا حيث عكست  تقنياتو كؿ ىذه التطورات  والذي يعد مف أكثرفف الفيديو : 

كعدسة توثيقية ترصد كؿ ما لو تأثير إيجابي  تـ أستخداموالذي والتي تركت تأثيرات في المجتمع: فف الفيديو، و 
أو سمبي في الفف والفناف، والتي صارت تعرض تمامًا كما يفعؿ جياز التمفاز، وما لو مف دور في التاثير عمي 

  ثقافة المجتمع تقنيف سطوة ثقافة اإلعالـ المركزية
 



، والتخمص مف اشكاؿ الفف و الموروث اساليب االداء الفني تذىب إلى قطع الصمة مع تمؾ االتجاىات  وجميع  
التقميدية، وطرؽ استيالكو، مع"إبراز الواقع كما ىو كقيمة جمالية. وقد سعت ىذه االتجاىات إلى االبتعاد عف 

وشممت العمؿ الفني التقميدي، واستبدؿ الفناف الموحة والتمثاؿ "باألفكار والمفاىيـ والمعمومات التي تمس الفف. 
أدوات ىذا الفف" المقترحات المكتوبة، والصور الفوتوغرافية، والوثائؽ، والخرائط، والرسـو البيانية، والفيمـ، 

والفيديو، وأجساـ الفنانيف أنفسيـ، واستخراج المغة نفسيا". وأصبح الفناف"يتمتع بفضاء واسع مف الحرية جراء 
يتجو كما بدأ العمؿ الفني ء ىي مف نتاج الحياة اليومية المعاصرةالتعبير بأشكاؿ ومواد يبتكرىا لنفسو تمثؿ أشيا

 التكنولوجية المعاصرةتقنيات ال لالعتماد عمي 
 

 .متعددة تشكيمية وسائط أستخدام عمي أعتمدت التي الفنية األعمال من مختارات
المعرض  فيتـ عرضو والذي  شادي النشوقاتي لمفنان "Colonyيحمل عنوان "ُمستعَمرة  فنيمشروع 

الفناف المصري شادي  وفي والذي يعبر، 2115 القاىرة Gypsumفي غاليري جيبسوـ  ذي أقيـال
تتالقى ىذه البقاع في كونيا  بقعة مف العالـ ليرفع عممو فوقيا. 15ُمستعِمر يخطط لغزو  عف النشوقاتي 

نماط ألدراسة متضمف متشابية مع نموذج يستقر عمى جمد الفناف، الذي أسس مشروعو االستعمري، 
 ، المتشابية مع شامتو.ىذا التحرؾ االستعماري جاء ضمف "المستعمرات "الحياة في ىذه المواقع

عمى داكنة عممية بحث فنية عف أراض مف الكرة األرضية تتشابو مع عالمة  يمثؿ ، في ىذا العمؿ الفني 
 لذا يتضمف العمؿ وراثية ولدت معو.  . فيتتبع شادي في ىذا المشروع عالمة(12شكؿ رقـ )  جمد الفناف

، Google Mapsخرائط غوغؿ  وصورة فوتوغرافية ليد الفناف تكشؼ عف عالمة داكنة عمى جمده، 
  .الموجودة عمي جمد الفناف تتشابو في حدودىا مع حدود ىذه العالمة

 
 .2115( ، شادي النشوقاتي ، أجزاء مف المشروع الفني  " مستعمرة ، 12شكؿ رقـ ) 

شكؿ رقـ مجسـ مف الثمج لكونو مادة خالية مف الحياة. يبدو مثؿ مخ بشري عمالؽ، كما يتضمف العمؿ
يستقر المجسـ عمى ،  ىذا المجسـ يتغير حجمو مع أياـ العرض، لينمو أماـ جميور "مستعمرة" (12)

 تعمرة عبر الفف.طاولة بيضاء، مف خالؿ ىذا المجسـ يقدـ الفناف تصوره الخاص عف كيفية تأسيس مس

تستقر أماـ المستعمرة شاشة تعرض عماًل مصورًا. عمى سطح ىذه الشاشة يشاىد زائر المعرض جانبًا مف 
في المكسيؾ، سوريا، اليند، وثالثة  عده عممية البحث، إذ تتوالى صور وأشكاؿ تكوينات، ، مف أماكف

محافظة الدقيمية وسط الدلتا المصرية،  مواقع في مصر. فتتشابو الشامة مع خريطة لقرية "الجمالية" في
المراجع و وسط ىذا الكـ مف الرسوـ والتكوينات المستوحاة مف خريطة الجمد،  وموقعيف في مدينة دمياط.

يمية مرسومة ، وىي خريطة تخأنيار وجباؿ العالـالمطبوع الفنية والطبوغرافية ليذا المشروع، منيا العمؿ 
 (13شكؿ رقـ ) ، Cowperthwaiteلػ

http://www.mapsofantiquity.com/store/Reproductions_-_Non_Maps/Other/Lengths_of_Principal_Rivers_in_the_World._Heights_of_Principal_Mountains_in_the_World./inventory.pl?id=REP136BP#.ViYJxH6rTIU
https://raseef22.com/wp-content/uploads/2015/10/12029692_10153140260396641_2722649515635349390_o.jpg


 
 2115( شادي النشوقاتي ، أجزاء مف المشروع الفني  " مستعمرة ، 13شكؿ رقـ ) 

سطح قاعة العرض يمثؿ مجسـ آخر، لكنو ثابت ال يتغير، يستقر في صالة أخرى مف  كما يتضمف العمؿ
مواد خالية مف ك الثمج واألسمنت أستخدـ الفناف مف الخرسانة يذكر بصورة الوحمة عمى جمد الفناف. 

 (raseef22.com/culture/ -al-noushoukat)iلتسيـ في ايصاؿ رؤيتة لمنزعات االستعمارية  الحياة

 

 2114, أحمد ماطر «  جاذبية مغناطيسية»الكعبة مشروع فني بعنوان 
 التشكيؿ فكار وأساليباأل  بالتنوع مف حيثأتسمت أعمالو الفناف التشكيمي السعودي أحمد ماطر العسيري، 

المختمفة، المرتبطة بيوّيتو اإلسالمّية وثقافتو العربية. ىذا العمؿ  يعبرعف الروحانية التي يعيشيا أي إنساف في 
المشروع فيزيائي،مغناطيس وبرادة »وبشكؿ أعـ ىي عف نقطة الخالص في األدياف. حيث يمثؿ    الطواؼ،

  .حركة الطواؼ حوؿ الكعبة تمثؿنافر في الوقت نفسو وىي حديد، قوة تجاذب وت

  
 2114، أحمد ماطر «  جاذبية مغناطيسية»الكعبة مشروع فني بعنواف ( ، 14شكؿ رقـ )  

 

 
 2114 ، أحمد ماطر عمؿ المركب«  جاذبية مغناطيسية»الكعبة مشروع فني بعنواف ( ، 15شكؿ رقـ ) 

https://raseef22.com/wp-content/uploads/2015/10/12109766_10153124445716641_4705701786466901774_o.jpg


ماطر  الفناف عمؽ   مفيـو الطواؼ حوؿ الكعبة وفؽ عقيدة الفناف ، تعكس كما تضمف العمؿ رسـو ومجسمات 
وأدمجت فييا الموروث الديني المتمثؿ في الكعبة،  استخدمت في ىذا العمؿ تجربتي الذاتية»بقولو:  عمموعمى 

 .(www.asir.me/showthread)لمطواؼ وىي تحتوي عمى تعبير بسيط ذاتي مستوحى مف المشيد اليومي
 

 لمفنانة أمل قناوي ,3002مشروع فني بعنوان دراما عمارة كوخ الصياد في البحرين
والذي تعبر مف خاللة الفنانة عف رؤيتيا لمتحوؿ  2111والتي حصمت عمى الجائزة الذىبية في بينالي فينسيا  

الذي طرأ عمي بالدىا حيث أصبحت البحريف دولة نفطية، وتحولت قرية الصياديف والطواشيف )تجار المؤلؤ( 
منفط ينتظر سفنيا عالـ غربي رغبة في والنواخذة )الغواصيف( والقالفيف )صناع المراكب( إلى مدينة مصدرة ل

الذىب األسود. مف أىـ التحوالت الحضارية والثقافية، في تمؾ الحقبة تمؾ التي شيدتيا العالقة شبو المقدسة بيف 
اإلنساف والمكاف )أىؿ البحريف والخميج( حيث تحولت إلى عالقة ىامشية فمـ يعد الصيد عمال في مكاف ينتج 

ميو أرباح طائمة ولـ تصبح مخاطرة الغوص مف أجؿ البحث عف واستخراج المؤلؤ عمال ويبيع النفط وتتدفؽ ع
مجديا وخاصة مع ظيور المؤلؤ المزروع صناعيا في الياباف. ولذا كاف طبيعيا أف تتحوؿ كؿ أكواخ الصياديف 

ختفى تماما بسبب وممحقاتيا وأرصفتيا العائمة فوؽ مياه الخميج إلى كيانات مبعثرة ميممة تداعى معظميا ثـ ا
 شدة االىماؿ وفقد االحتياج الوظيفي. 

 

 
 

   

 .   2117( أمؿ قناوي،  دراما عمارة كوخ الصياد في البحريف ، 16شكؿ رقـ )
 

 

الفنانة التفاعمية التي اعتمدت أعماليا عمى الوسائط المتعددة الجديدة، تعمؿ  Jen Lewinجين ليوين 
كذلؾ عمى المنشآت واسعة النطاؽ بحيث تستخدـ األضواء والصوت في تقديـ أعماليا التفاعمي باستخداـ 

اف أعماليا تعتمد عمى المعب، والتفاعؿ مع المجتمع،  نجد  والتكنولوجية المتقدمة. LEDالبرمجة وأضواء 
دعوة لمجماىير لمراقبة عمميا في كفي اليديف  Luminosity (2014)وتوظيؼ التكنولوجيو ، ففي ىذا العمؿ 

 ( .17مفتوحة الخاصة ليا عف طريؽ اإلسقاطات مصغرة لمضوء عمي الجسـ مع أدائيا الحركي . شكؿ رقـ )  

http://www.asir.me/showthread


 
 2114 ، اكروف أوىايو. Luminosity الثريا فموكس األسقاطات الضوئية ، تصوير أداء مف قبؿ جيسيكا دوتي تحتليويفجيف ( 17شكؿ ) 

 

 2116،  حدائؽ ديسكانسو ، لوس انجموس ،  ضوء، الغابة مسحور مف ال جيف ليويف أ  (18شكؿ ) 

       
،  حدائؽ ديسكانسو ، لوس انجموس ،  "ضوءالغابة مسحور مف ال عرض لمراحؿ االداء التفاعمي " ، جيف ليويفب   (  18شكؿ )
2116  

 

ىو فناف الوسائط المتعددة الجديدة ومقرىا تورونتو حيث  Jeremy Baileyجيريمي بيمي 
استكشؼ برامج مخصصة في سياؽ األدائي العمؿ لمربط بيف حركة الجسـ وبعض األشكاؿ ثالثية األبعاد عمى 

 (. 19كما في الشكؿ رقـ )  2112الكمبيوتر 



  
  2112 ارت ، كمبيوتر ،، حركة الجسـ وبعض األشكاؿ ثالثية األبعاد  جيريمي بيمي (، 19شكؿ رقـ )  

 نستخمص ما يمي : أف يمكف وعمي ما سبؽ 
: فف التكنولوجيا وفف الميديا، وفف قسم إلى فئتيننيأن أستخدام الوسائط التشكيمية المتعددة 

، ” فف الكمبيوتر”و” فف الديجتاؿ“التكنولوجيا يشمؿ كؿ الممارسات التي استخدمت اإللكترونيات كفف، مثاؿ ذلؾ 
التكنولوجيا بشكؿ واضح بغض النظر عف دورىا كوسيمة أو عنصر تستخدـ الجينات كفف، فيذه الفئة واستخداـ 

، في حيف أف فف الميديا الجديدة أو فف الوسائط الي جانب عناصر أخري تقميدية أو مستحدثة  في العمؿ الفني
الحديثة، تشتمؿ فف الفيديو، واألفالـ التجريبية، وأشكاؿ الفف المختمفة التي تتعاوف مع التكنولوجيا الحديثة بصفتيا 

 . لمتعبير والتوثيؽ والنشر وسيطًا، 
تتضمف  الوسائط الجديدة غالبًا ما يعمموف بشكؿ جماعي في مجموعات متعاونة، تخصصية  افنانو         

 وفمشاريع فن في، وغيرىا ، وخاصة فنانيف ومصوريف ومتخصصي أضاءة وصوتيات وبرمجة وعماؿ ....
المثاؿ تشارؾ  المعقد والتي تتطمب مجموعة كبيرة مف الميارات التقنية والفنية ليتـ إنتاجيا، فعمى سبيؿالميديا 

ىؤالء الفنانوف مع العديد مف المبرمجيف في جماعات والتـز الفناف بالمشاركة في بناء أساسيات تمؾ المشاريع، 
ومع ذلؾ كاف أغمب ىذا التعاوف فنيًا أكثر منو عمميًا، فبالتالي فف الميديا الجديدة بمثابة تحد لفكرة الفناف 

ه لفاعؿ في أنشطة ذات بعد ثقافي أجتماعي ، سياسي  نقدي دور تحوؿ ا  و الباحث عف الذات ..الرومانسي الحالـ 
 .، أقتصادي وغيرىا       

ر رعاه جدد و ظيساىـ في اإلبداعات الفنية التي تأثرت بالميديا الرقمية وبسطوتيا،  اف التحوؿ الذي طرأ عمي.. 
عمى العالـ، وفرضت بالتالي  أصبحت مييمنة اقتصاديا وسياسيا لتمؾ التوجيات ممثمة في ىيئات ومؤسسات

منتجاتيا عمى البشر ودفعتيا أوؿ ما دفعتيا إلى الفنانيف في مجاالت الصور المتحركة، فاختفت التقنيات 
التشكيمية التقميدية في إنتاج الموحة والتمثاؿ والمطبوعة إلى ىذه التقنيات الحديثة التي ترعاىا وتدعميا مؤسسات 

ىذه الوسائط الحديثة وبدا جيؿ جديد يمارسيا مباشرة دوف أستخداـ مف المبدعيف إلى د وتوجو عدالميديا العالمية، 
أف يكتسب أية ميارات في مجاالت اإلبداع التقميدي.. ، فبعد أف كاف العمؿ الفني لوحة عمى سبيؿ المثاؿ، 

أصبح العمؿ الفني يجمع أكثر مف رسـ وتصوير وتصميـ وتجسيـ وخامات متعددة وحركة وكيرباء. وامتد فيما 
يوظؼ التكنولوجيا لصالحو،  الفناف، صار بحيثلى امتزاج أكثر مف فف وأداء في العمؿ الفني، بعد األمر إ

لصالح حاجياتو وأغراضو وضروراتو ، وأضاؼ عمييا تحسينات جعمت كؿ األدوات والتجييزات التي صنعيا 
 ابتكرىا تجمع بيف الوظيفة النفعية والوظيفة الجمالية. مف ىذه الوجية، 

 
 
 
 



 
 - : النتائج

 وعمميات اإلنترنت التوسع في أستخداـ الوسائط التشكيمية المتعددة مواكبا لتطور وساتؿ االتصاؿ خاصة -
مكان البحوث  الفنانيف مّكنت فنية أنتشار أداة اإلنترنت أف الفنانوف وجد حيث ، آخر إلى مكاف مف التنقؿ يةوا 

 .المجتمع وثقافة التكنولوجيا بيف العالقات في المتبادؿ الثأثير استكشاؼ مف
 أف يمكف وما بيئية، سياسية، ثقافية، مضاميف تحمؿ ،فنية مشروعات خمؽ في الحديثة التكنولوجيا استخدـ -

 واألنتشار التأثير عمي قادر فنياً  وسيطاً  بصفتيا مقترحة احتماالت مف تطرحو
تتنوع مداخؿ التعبير مف خالؿ الوسائط التشكيمية المتعددة سواء مداخؿ تقنية أو فمسفية أو تعبيرية اال أنيا  -

 .تتفؽ في التعبير عف المفاىيـ واالفكار كأساس لمعمؿ الفني 
 التوصيات :

  المجتمع خدمة في لمفف والتربوي الثقافي الدور لترسيخ الفني التعبير في المتعددة التشكيمية الوسائط الستخداـ التوجو أىمية -
لتفعيؿ التقارب بيف  لما ليا مف تأثير وقدرة عمي االنتشار التوسع في أستخداـ الوسائط التشكيمية المتعددةضرورة  -

 الشعوب ومواجية الفكر المتطرؼ والتمييز العنصري .
 

 المراجع  : 
 المراجع العربية : 

،ترجمة أشرؼ رفيؽ عفيفي ، المجمس االعمي لمثقافة ،    1945( ، الحركات الفنية منذ 1997إدوارد لويس سميث)  (1
 القاىرة المشروع القومي لمترجمة .

 .والتوزيع لمنشر المطبوعات شركة:بيروت. المعاصرة الفنية التيارات(: 2119)محمود أميز، (2
 .لمنشر صفاء دار:عّماف.الحداثة بعد ما فف في الميمش استطيقا(:2111)خضير وأخروف  رحاب وادي ، آؿ (3
 .لمنشر صفاء دار:عّماف. الحداثة بعد ما فف في البيئي التعبير(: 2111) والحسيني .وأخروف وادي ، آؿ  (4
 دار الكتاب العربي’ ( ، مف الحداثة الي ما بعد الحداثة في الفف 1997عفيؼ البينسي ، ) (5

 المراجع االجنبية : 
1. Schellekens, Elisabeth(2007):Conceptual Art, Stanford Encyclopedia of Fhilosophy 
2. "Media Art Net - Vostell, Wolf: Television Décollage". medienkunstnetz.de. 
3. "Nouveaux Media - New Media - Neue Medien". www.newmedia-art.org. 
4. Moulon, Dominique (2013). Contemporary new media art. Nouvelles éditions Scala. 
5. https://abdullah258.wordpress.com/2016/04/0 
6. http://www.asir.me/showthread. 
7. https://raseef22.com/culture/2015/10/24/chady-al-noushoukati 
8. http://vanoos.com/art/ 
9. http:// plato .stanford.edu/entries/conceptual-art 
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 البحث:خلفية 
 

ن الحضــارة شن ــا ينــا ين ــا اليــايد الحــة وليــدة محنلــة بجنيــل مــفاشفا والابعفــا الننيــ   وفــة  ــ ل مرا ــ  إ 
نـون فواال ت فـات بـيد  إظفـار الفـوارق و الفـد علـ   ال ُينحـ الـي   أثرهـاوشتـر    ف ـيا اننوها شظفر شخصيتفا شـياا  

ــة فــة مــني   الفــوة فــةالحضــارات النختلفــة يبــون بــالو وف علــ   النو ــو والرة ــة والوصــد وهــة أمــور باالنيــة ما ل
 ال  رية.الط يعة 

 ي نــاجفــة عــال  الوا ــل متنــ     للخيــال أنفــا  ــال مــد بنــاج الننــو   النن ــوم)وفــة  ــال شعريــا الحضــارة علــ   
فة ما له فة عالنه  يامنةبيد  يال وانفعاالت الفنان الننتنة لحضارة ما والفيه ينبد الن    التنظينات فير  متودم

الـي  يصـ ا الفـد لتظفـر أشـبال التنـول الحضـار   النحيطـة بـهلو  مـل الط يعـة الخارجـة ـــــــــالننتج مد الع  ات والس
  .(1) فاشه النختلفة(ــــــــــــــبص

 فـــــــــــــــالفد لـــــــــــــــيت شـــــــــــــــياا  جامـــــــــــــــدا  ثابتـــــــــــــــا   ولينـــــــــــــــه يتغيـــــــــــــــر مـــــــــــــــل شغيـــــــــــــــر العصـــــــــــــــر الـــــــــــــــي  نعـــــــــــــــي    
يوــوم  فيــه  ويــرش و بــروا ال وافــة العامــة لــه باشــبال شعبــت ثوافــة الفنــان و ثوافتــه  ففــو أماة اشصــال وم ــارية وجدانيــة

 بدور جوهر  فة شطور الحضارة ال  رية بنختلو عصورها. 
رى شـو   ؟ ياليـة وفة هيا السياق ينبد الرا شساؤل  د يفسر لنا ماهية الفد هـ  هـو  ويوـة مويـوعية أم  اشيـة 
 د ال ـمون النويول  النتاملة ان الحويوة الفنية  اشية مويوعية فة آن وا د ألن الفد لو ا تصر عل  اليات ةال ا  

النـاس  ن رسالة الفنان البد وان شنتو  فـة سـيا ات يـدريفا يث أ النوجفة الرسالة  إمرا يستطيل النتلوة أو الن اهد 
 ة الفنـوشن   بيد الجنيل أريية م ترية. وأيضا  ليت بالضرورة استخدام النظرة النويوعية مون الياشيـة فـة العنـ  

 وإننا الح  يبند فة انصفار الياشية مل النويوعية. االبدال إن  لك يعنة النو  الحرفة الخالة مد 
   فاألعنـالللفد والنتلوةإل  ان هيه النعاملة النتوازنة شفسر الع  ة الصحية بيد الن دل  ةيهب ال ا  شوعليه  

 أشــبال النويــوعية مــدالفنيــة شــنجد بوــدر مــا شــرثر وشســت ير م ــاعر الجنفــور  وهــيا ال يــت  إال بــالجنل بــيد الحويوــة 
ة فـومعـانة مفينـة  ومـور أ اسـيت مـدو اشيتـه  للفنان الخيال التاملةومفرمات شطالفا جيور األمالة والتراث  وبيد 

      ووجدان الفنان يصوةفا فة ع  ات جنالية ورؤى ش بيلية شواكب مستجدات العصر. عو 
شـغال ألاوإ ا يان الفد هو النيدان األو د فة  ضارشنا الي  ال ي ال يحتفظ بطابل الوـدرة النطلوـة للفيـر  فـ ن       
ــا هار  شــدفل إلــ  إثــراج هــيه الوــدرة باإلفــامة مــد إنتــا  التــراث الحضــار  الــي  يعــد أمــ الفنيــة يحلوــة  ا ينبــد أن نجعلــهم 

ة مومـلة للفــدف الــي  يســع  الفنـان النعامــر إليــه  يــث يجـد فــة الننــتج التراثــة مـد الوــي  واألســاليب الت ــبيلية التــ
 .لفنيةايستفيد منفا فة شحويق مياةات معامرة ومني ة للن غوالت 

شســـتند معطياشفـــا وأسســـفا الفنيـــة معامـــرة للن ـــغولة  ش ـــبيلية شوـــدي  رؤيـــة أن ةال ا  ـــ شـــرى ومـــد هـــيا الننطلـــق  
مــد  يالــه  الفنــان النعامــر أ ــداثفا ورموزهــا ومــفات أبطالفــا الوصــا ال ــع ية الودينــة ينــا مــور اإلن ــايية مــد

ينبــد أن   األزمنــةإل فــاج الحــدوم بــيد  ومبوناشفــا بــيد عنامــرها االنــدما   يــث  الخــا  الرمــ    التــاملة باســلوبه
 ع  ة بيد الودي  والنعامر.ال يرم 
شع يـر مويــوعة وا عـة ةيــر  فـانجــد أنالودينـة  الوصــا ال ـع ية فـةوشــام    وبنظـرة بعيـدة النــدى وأك ـر عنوـا   

فــة وشتحــدم أهــ  عنامــرها  جــد  فــة وا ــل شــاريخة فعلــة وبطــابل  أ ــداثفا منوطــل عــد ال مــان والنبــان  إ  شجـــر  
وي و  النعرفة بنفار ات الحياة الوا عية  واالرش اط بفا  وإعامة ش خيا النوا و التة  دثت فيفـا مد أج  النخيلة 
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الحوــايق النجفولــة وةرابــة الوا ــل الحســة النــالوف  ونوـــد ســـل يات النجتنــل  بفــدف إمــ  ه  وااليــط ل بوظيفــة 
 ال ع ة.  الوصصة للحفاظ عل  التراث بيد الجناعـات ال ع ية وشدافل عنفاشعلينية شرسخ الوي  األميلة 

 العربـة للوصـا ال ـع ةأن الرفة ثنايية الو دة والتنول ينـ  ن بالنسـ ة  " ين غة التاكيد عل هيا السياق  فةو  
ما ــ  الــوالد الوا ــد ع ــر أ الينــه النختلفــة  وفــة األمــة الوا ــدة النتعــدمة  الحبــةوجفــيد لعنلــة وا ــدة.  لــك أن شنــول 

الــوالد واألمــة معــا  علــ  وجــه ال يوــدر بــ ند. الســينا وأن يــ  مــد  شــراثاأل طــاري ينــتج عنــه ي يــر مــد ال ــراج ليــ  
  .(1)"الساعية إل  التطوير واإليافة والتني  األهدافالوومية والنحلية شتيام ن فة 

 مــا أكدشــه افيفــا  وهــيال جــدال  اف   وأهــداال  ا وأشــبار   وشطــو ال  و ــدة التــراث ال ــع ة العربــة أمــو  ا  ــة أن وشــرى ال 
و دة التراث ال ع ة فة الوالد العربة  ويوة ظاهرة فة ي  فنونفـا  وأن أ   )أن  فة  ولفا  "كريستينا سبارجينيسبا"

ا   ــإنسـان مســافر إلــ  األ طــار العربيــة النختلفــة إن أعطيــت لــه إمبانيــات شوربــه مــد األهــالة علــ  شــرط أن يبــون مرا 
التـــة شتفــق فـــة  ا  ي  ــظ  لـــك وشظفــر الصـــفات الن ــترية أو الوري ـــة فــة فــرول ي يـــرة مــد الفنـــون ال ــع يةي  مويــوع

 .(2) ( مفاشفا الن ديية األساسية مفنا ا تلفت فة التفامي  الصغيرة
 أمـالة التـراثو و ـدة ا مد النجاالت الفنية األك ر ثراج و ـدرة فـة الحفـاظ علـ  د  يعد وا ومجال األشغال الفنية  
الو ــت  ا للخ ــرة اإلنســانية فــة مجــاالت العلــوم والفنــون النختلفــة فــة نفــتب  العــام أك ــر اســتيعا هنففومــف ال ــع ة الفنــة 
تنفيــي وبنوومــات النجــال ينلتوــة للفنــون بنــا يحتويــه مــد إبداعيــة التصــني  ومفــارات ال  لفنــانا بياشيــةحــتفظ فيــه يالــي  

 ام .الخامات النوجومة ل ناج م غوالت فنية شتصو بال نول والتيمد يافة  االستفامة والودرة عل 
األشـغال الفنيـة شـدفل إلـ  إالـ ق العنـان لخيـال أ  فنـان ليـة يتطـور ويطـور أعنالـه ففـة شسـاعد علـ  كنا أن  

ل حـث ومد هيا الننطلق شسع  ال ا  ة مـد  ـ ل ا. مد   ل التجريب والتوليو إثراج الودرة النطلوة للفير اإلبداعة
مـد  عامـر والفيـر الجديـد والـرق التنـاول  و لـكال ب  النإيجام مدا   جديدة لتدريت النجال مد  يث  الحالة إل 

الفنــــانيد  لــــ ع  باالســــتفامة مــــد األعنــــال التصــــويرية شط يوــــات شجري يــــة علــــ  الــــ   التربيــــة الفنيــــة إجــــراج  ــــ ل
لة منــه بخيــالف  التـــام اســتلفنواالــييد شــاثروا بــالنخ ون ال وــافة ال ــر  للوصــا ال ــع ة العربــة الوــدي  و  النعامــريد

ـــا وأســـلوب ا منيـــ  ا ينبـــد شوظيفـــه بوـــدر مـــد النرونـــة فـــة انتـــا مفـــرماشف  الت ـــبيلية مـــياةة ـــا  ام    منـــا أكســـ ف  الابع 
   .وشتناش  وروا العصر م غوالت فنية بالجلوم شجنل بيد الطابل الجنالة والنواجمة الوظيفية

 مشـكلة البحث:
 افظــة فيريــة ةنيــة  الوــدي  ين ــ  عربــةالال ــع ة  مــد  ــ ل الســياق الســالو الــيير شــرى ال ا  ــة أن الوصــا 
 ل سـتلفام مـد منـا يجعلنـا بحاجـةفة عصـر مضـطر   سـريل الخطـوات والوفـ ات   نعي  ي ونحد اليوممضت لحو ة
ة يالوصـا ال ـع  أن ثـ  فوـد وجـدت ال ا  ـة ومـد جديـدة.  فـة  والـب فنيـة للحفاظ عل  الفوية العربية العربة التراث

نبد أن يأو ةير الن اشر عل  الخيال التاملة ل ع  الفنانيد النعامريد فة انتا  أعنالف  الودينة بتاثيرها الن اشر 
الياشفـا  يبون مد    شجري ي ا  ص  ا لت بي  الن غوالت الفنية برؤية معامرة شريد و دة الفنون الت ـبيلية وشحنـ  بـيد

 أمالة شراثنا العربة الودي .

 اإلجابة على التساؤل اآلتي:وبناًء عليه تتحدد مشكلة البحث في 
اإلفامة مد الخيال التـاملة لتصـوير الوصـا بينبد شودي  رؤية ش بيلية معامرة للن غولة الفنية  إل  أ  مدى 
 ؟الودينةالعربية  ال ع ية

                                                 
ـــلة النــاثورات ـــــــــمج  ارن ـــــــــــع ة النوــــــــــاألم  ال   ):1986(يــونت الحنيــدع ــد ( 1) ـــــــــــــــــــة  ــــــة  الدو ـــــــــ  العــدم ال انـع يةال ـــــــــــــــ

 . 12إبري     

  ال ــع ة التــراثمجلــة العربيــة  مــد   شــاريخة للو ــدة  -العربــة و ــدة التــراث ال ــع ة  ):1980 (يريســتينا سبارجينيســبا( 2)
  .31العدم الحام  ع ر  بغدام    
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 فروض البحث:

 :يفترض البحث أنه   
  ة معامرة شودي  رؤية ش بيليفة  العربية الودينة ةالوصا ال ع يينبد اإلفامة مد الخيال التاملة لتصوير

 .للن غولة الفنية

 أهـداف البحث:
 يهدف البحث إلي:   

 ةالوصـا ال ـع يباالستفامة مد الخيال التاملة لتصـوير للن غولة الفنية  معامرةمياةات ش بيلية  شودي  -1
 .العربية الودينة

بتوظيـــو بعـــ  أعنـــال النصـــوريد النعامـــريد الـــرا مـــدا   شجري يـــة جديـــدة فـــة مجـــال األشـــغال الفنيـــة  -2
 لصياةة الن غولة الفنية. العربية الودينة ةالوصا ال ع يالنستو اة مد 

 أهميـة البحث:
 ترجع أهمية البحث إلي:    

الوصصـة ال ـع ة العربـة النساهنة فة شوجيه نظـر الطـ   لل حـث والتعـرف علـ  الـدور الرييسـة للتـراث  -3
 لل وافة الفنية. كا د النصامر النعلوماشية

 فة شراثنا العربة الودي . لفا أمول شاريخية للن غولة الفنيةإيجام  لول ومياةات ش بيلية معامرة  -4

ظ التاكيـد علــ  و ـدة الفنــون الت ـبيلية النعامــرة واسـتفامة النجــاالت الفنيـة مــد بعضـفا الــ ع  مـل اال تفــا -5
 بخصومية ي  مجال.

 رؤى ش ــبيلي ا بــ لتوظيفـه مــد  ــ ل إشا ـة فــر شـراثف  ال ــع ة الوـدي  ربـو الــ   التربيـة الفنيــة بنجــتنعف  و  -6
 . معامرة

 حدود البحـث:

 يقتصر البحث علي:   
 

 فنية ثنايية األبعام للتوظيو الجنالة. شنفيي م غوالت -1

 .النفعةاألبعام للتوظيو  ث ثيةشنفيي م غوالت فنية  -2
 ــرز   يــوط ) امــات مــناعية م ــ   (   ــب يعيــة م ــ  )الجلــوم الط يعيــة اســتخدام بعــ  الخامــات الط   -3

 ....( .اسفنج   ورق مووى أس   نحاسية    وأزرار

العربـة الوـدي  م ـ  )أبـو زيـد الف لـة  ألـو ليلـة  لوصـا ال ـع ةل ع  ااالستفامة مد التصوير النعامر  -4
 لصياةة الن غوالت الفنية.  وليلة  عنترة بد شدام ......(

 –عية ( مــد الــ   الفر ــة ال انيــة شــع ة التربيــة الفنيــة ببليــة التـــربية النـــو 25)  التط يــق العنلــة لل حــث علــ -5
جامعة الفيوم مد   ل ع ر مواب ت مدة ي  موابلة ست ساعات   ل الفص  الدراسة ال انة مد العـام 

 .2016-2015الجامعة 

جامعــة  –و ــد شــ  ا تيــار العينــة مــد الفر ــة ال انيــة نظــرا ألن مــنفج مــامة األشــغال الفنيــة ببليــة التربيــة النوعيــة       
 .)*( الفيوم يتضند الت بي  الفنة بالجلد الط يعة مد   ل عنليات التجريب والتوليو

                                                 

ل يحة يلية التربية النوعية   (. 2167بالورار الوزار  ر   ) 30/12/2002جامعة الفيوم الصامرة فة  –)*( وفوا  
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 :مصطلحات البحث
 

 plastic visionالتشكيلية  الرؤية -1

ـا باالَولبـبا النظـرة  وشعنـة  والجنـل رؤى  َرأىمصـدر الفعـ  ) النعجـ  الوسـيو ينا جاجت فة  رؤيةكلنة  أو إمَّ
 .(1)(باالَعيبدا َوإامَّا  العو 

ــا يلنــة ش ــبي  بانفــا )مصــدر الفعــ  بغيــَة  ة شــةج مــاعالجــ  وشعنــة مشــبَّ َ  و ــد عــرف النعجــ  الوســيو أيض 
 .(2) (معّيد شب    هإعطاج

إ بـام للع  ـات النناسـ ة  مـد  ـ لالفياة النناس ة للفيـرة  الت بيلية بانفا) الرؤيةويعرف محنوم ال سيونة 
 . (3) وإ بام هيه الع  ات يتطلب التحر  بعنامر التيويد ألنسب األويال(  لفيه الفيرة

التــة غوالت الفنيـة الننفـية للن ــالنظـرة ال ـنولية العامـة الت ــبيلية فـة ال حـث الحـالة بانفــا)  بالرؤيـة ويقصد 
يــل النفــرمات ومعالجتفــا شطو  مــد  ــ ل للحفــاظ علــ  التــراث ال ــع ة والفويــة العربيــة وأفيــار ا ج  شحنــ  فــة الياشفــا آرا

  باالســتفامة مــد شصــوير الوصــا ال ــع ة  الجلوم وشوليففــا مــل بعــ  الخامــات األ ــرى بــا فــة  لــول متنوعــة ش ــبيلي  
ا و ين ا جناليةفة مياةات  العربة الودي    .)*( (معامرة لتحويق أبعام 

 

  Handicraftالمشغولة الفنية  -2

كنا يعرففا أشرف العيسو  بانفا ) شن   أعناال  فنية منفية بعدة  امات مرست وجربت مد     لتنـتج عنـ   
سـفولة التونيــات فنـة متجــانت ومتيامـ   وشتــيد للفنـان اإليــافة والتجديـد مــد  يـث جناليــات التصـني  أو وظايفــه أو 

 .(4)وش سيطفا  بحيث شساه  فة بناج أشباله وشحويق رة اشه وأفياره(
فــة نطــاق هــيا ال حــث بانفــا "إ ــدى نظــ  الت ــبي  الفنــة  يعتنــد فــة أساســه علــ  الجلــوم  وتعرفهــا الباحثــة 

الط يعيــة و بعــ  الخامــات النتــوفرة فــة ال ياــة   و لــك بــالتجنيل والتوليــو فينــا بينفــا  ويتطلــب  لــك شونيــات أماييــة 
مستو اة مـد التصـوير النعامـر  متعدمة  بعنليات متياملة شجنل بيد األست الجنالية والتونية إلنتا  م غوالت فنية

 .(**) "للوصا ال ع ة العربة الودي  
 Speculative Fiction الخيال التأملي -3

ــ َ مصــدر للفعـــ   ة  التامــ  لغــ)   الــة  هنيَّــة واعيـــة يبــون فيفــا الفيـــر    ففــوباـــالفايبرا  ســتغراقاالعنــة   وش َشَامَّ
 . (5) (مستسلن ا لييريات ومور ُم فنة

إ ـــدى  ـــوى العوـــ  التـــة ُيتخّيـــ  بفـــا األشـــياج أثنـــاج ينـــا جـــاجت فـــة النعجـــ  الوســـيو شعنـــة )ويلنـــة الخيـــال 
 .  (6) (لفايوشن  األشياجوشصور  ّوة باالنّية  امرة عل  االبتيار  ففو ةيابفا 

                                                 

 .193    5  الواهرة  ط  مار ال روق الدولية للط اعة والن ــــــــــرالنعج  الوســـــــــــــــــــيو (: 2011( مجنل اللغة العربية )1)
 .491: نفت النرجل السابق                     (2)
 .68  عال  اليتب, الواهرة    أسرار الفد الت بيلة(: 1980( محنوم ال سيونة )3)

 ( شعريا إجراية لل ا  ة.*)

لة رسـا(: الع  ة بيد الخامة والتصـني  فـة النظريـة ال ناييـة ينـد   لتـدريت األشـغال الفنيـة  2004ف ا ند العيسو  )( أشر 4)
 .25  يلية التربية النوعية  جامعة الواهرة   ميتوراه ةير من ورة

 ( شعريا إجراية لل ا  ة.**)

 .80    سابق النرجل ال(: 2011( مجنل اللغة العربية )5)
 .266    نفت النرجل السابق :                     ( 6)
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ــة م نيَّــة علــ   فنــةنــول أمبــّة أو )إل  ي ــير الخيــال التــ مليمصــطلد و   التامليَّــة و األفيــارشيــون فيــه الوصَّ
 إلـ االسـتنام ب  امـةو إعـدامات و شخصـيات شتنيـ  بصـفات  رعنامـ شتضـند بحيـثلتغّيـرات ال ياّيـة وفو ا لالخيالّية 

 .(1)  (التخي  ال  ر  أو  الحياة الوا عية
 

 Folk stories القصص الشعبي -4

ـــة مون و أ ـــداث وا عيـــة  ويويـــة أل   اســـيا"وال ـــام  ال ـــع ة بنعناهـــا الواســـل  االوصـــيعت ـــر مففـــوم    يالي
  ـــداث األمــد  يـــث الطريوــة التــة شســـرم بفــا  أل ــرو الحبـــة شختلــو مــد فـــرم أمعـــيد فــة الوــا  باســلو  االلتــ ام

فــة  الــب فنــة  هايصــور فالن ــدل ال ــع ة ة ش ــبلت فــة مخيلــ التــةواألفعــال واأل ــوال   ــار مــد األ شتضــند مجنوعــةو 
 .(2) للنتلوة" والت ويقيفاج نول مد النتعة  باية إل

 

 History painting التصوير القصصي -6

   مــد األســلو  الفنــة النســتعن ال  يفــت  بنويــول العنــ  الفنــة بــد  هــو الــيو الرســ  التــاريخة   عليــه يطلــق)
معينــة مــد  صــة ســـرمية بــدال مــد م ــفد محــدم وســـاكد الــي  ين لــه الرســ  ال خصــة أو الط يعـــة.  ويصــو لحظــة

 .(3) (رأو أسااليلحبايات رم ية  عل  شخصيات عديدة حتو  شالوصصة  التصويرأعنال أك رية و 

 

 :منهجية البحـث
 لــك و والنــنفج التجربــة ألماج التط يــق العنلــة  النظريــة يّت ــل هــيا ال حــث النــنفج الومــفة التحليلــة فــة الدراســة     

 عل  النحو التالة:
 أوال: اإلطار النظري:

 الدراسة النظرية شووم عل  محوريد رييسييد وهنا يالتالة:   
  بين وحدة الفنون وأصالة التراث المعاصرة الفنية المشغولة األول:المحور. 

 

 :المعاصرة المشغولة الفنية -أ

لتـة اشعت ر الن غولة الفنية إ دى أشبال التع ير فة مجال الفنون الت بيلية  ففة مورة للتع يـر بالخامـات 
 شتضند إشا ة الفرمة للتوليو بيد أك ر مد  امة لي  منفا  صايا وشونيات وإمبانات ش بيلية  امة. 

ال م تيــرة  ات  يويــة أنتجتفــا و ــد عــرف ســيونايد ميــر  الن ــغولة الفنيــة مــد النا يــة الوظيفيــة بانفــا )أعنــ
الــيات اإلنســانية النتياملــة مســتعينة بــاألموات النناســ ة , ففــة عنليــة ابتيــار  اشــة لتغيــرات جناليــة  وامفــا اســتغ ل 
الخامــات الط يعيــة أو النصــنعة النتــوفرة للفــرم  يــث يوــوم بــالتع ير مــد  ــ ل هــيه الخامــات فيعيــد ش ــبيلفا أو يوــوم 

 موتضــياتدما فــة  لــك الخ ــرات والنعلومــات النختلفــة لتطويــل شلــك الخامــات بنــا يتناســب مــل بــالتوليو بينفــا مســتخ
 . (4)التصني  والوظيفة وشا ي مورة لننتجات جنالية نفعية(

                                                 

Internet Column from Science Fiction Age( :1998) Cory Doctorow (1 ) 

 .540الواهرة       عال  اليتب  األولالنجلد    معج  اللغة العربية النعامرة(: 2008) عنر ا ند مختار( 2)
., Trafalgar Square, London, P.105 History Painting :(2017)The National Gallery (3 ) 

     شرجنة محند  ليفة بريات  مرسسـة سـج  العـر ةاألشغال الفنية وال وافة النعامر (: 1994( سيونايد مير  , روبرستون )4)
                                                                                                                                   .                                                                       43الواهرة    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://craphound.com/nonfic/16.html
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/glossary/history-painting
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ويــرى  ســنة الــدمرمال أن الن ــغوالت الفنيــة يــا  عنــ  "البــد وأن شتصــو بال ــنول والتيامــ  مــد  يــث 
سطوا النختلفة وعلـ  اإليوـال الـي  ينـتج مـد التناسـق بـيد مختلـو العنامـر كونفا شعتند فة شيوينفا عل  م مت ال
 .(1) التة شتفاع  فة مورة م ب ت فنية"

 ـدرا   مد اهتنام الفنـانيد علـ  مـر العصـور  يـث أولوهـا ار  واف اوشرى ال ا  ة أن الن غوالت الفنية نالت  ظ  
ت ال يو  عد م ي شفا مد الننتجات األ ـرى فـة النجـاالك يرا  مد أفياره  بفدف الومول إل  مستوى شونة وجنالة 

جــت الفنيــة النختلفــة )كالتصــوير والنحــت والتصــني ( ويعنــة هــيا أن الن ــغوالت الفنيــة شتــاثر بط يعــة العصــر الــي  أنت
 فيه.

نـان ا الفبالتينولوجيا الحدي ة مد  يث شناول الخامة والتونية  منا معـ النعامرة فود شاثرت الن غوالت الفنية
طلوـا  لتطوير أمواشه ووساي  شناوله لتلـك الخامـات منـا أيـف  علـ  النجـال ي يـرا  مـد الصـفات االبتياريـة التـة شعـد من

 .للتجريب الستحداث مياةات ش بيلية معامرة
 :المعاصرة لمشغولة الفنيةا وأصالة التشكيليةوحدة الفنون  -ب

 

ـــان لل حـــث فـــة النـــدر  اليلـــ   " ـــه ليعـــيد الفن ـــك  (Conception)جـــاج الفـــد النعامـــر ببافـــة شدا  شـــه وشطوراش لتل
التدا  ت  يث االعتنام عل  التصور الياشة لنا شيـون عليـه النرييـات مـد  ـ ل ش امليـة الع  ـات بـيد مجاالشـه النختلفـة فـة 

 (Perception)بداعيـــة محـــ  التســـجي  النصـــا ب لـــ مرا  الحســـة إالـــار اشضـــاا الفيـــرة والنففـــوم و ســـد التع يـــر فحلـــت اإل
للنرييـات  والتـة يانـت عنليـة ســايدة عنـد يـ  الفنـانيد ليصــ د العنـ  الفنـة منـ   للعـال  النويــوعة   تـ  يتحوـق للفـد ةاياشــه 

 .(2) نحو التعدي  والتغير"
الفـــروق بـــيد الفنـــون  تـــ  أن  طـــوط )فوـــد أ ا   لـــك التطـــور الـــي  شـــن  مجـــاالت الفنـــون الت ـــبيلية ب ـــب  عـــام  

التنــاس التـــة يانــت  اينـــة بـــيد بعــ  النجـــاالت الفنيـــة  ــد بـــدأت شت شـــ  شحــت شـــاثير شـــدا   الخامــات والتونيـــات النســـتخدمة 
والنوظفة فة شلك النجاالت فـيابت التصـنيفات التوليديـة للفنـون مـد نحـت ورسـ  وشصـوير و فـر وال اعـة .... وانصـفر الجنيـل 

عـة و صومـية بط ي مون النسـاسو لـك  شطـورا  دة يرثر ي  منف  فة األ ـر ويوتـ ت منـه مـا يتناسـب معـه ليـ مام فة بوشوة وا 
 . (3) النتعدمة(مد التآلو والن اوجة بيد مجاالت الفنون الت بيلية  ك  مجال فينا يعد نوع ا

ات االهتنــام بال نــاج التريي ــة لل ــب  الفنــة الــي  يضــند شحويــق النضــنون الفيــر  والتع يــر  للنتغيــر  أيــو إلــ   لــك
ة أن هنـــا  العديـــد مـــد النجـــاالت الفنيـــة  ـــد اســـتفامت بصـــورة م اشـــر  الت ـــبيلية نجـــدالنعامـــرة  وفـــة ظـــ  مففـــوم و ـــدة الفنـــون 

ت نجــااللاالعديــد مــد را  مــد األســاليب والنفــاهي  النرش طــة بالــي  اســتفام ي يــالفنيــة  لاألشــغا مجــالبنجــاالت أ ــرى وعلــ  رأســفا 
 .الفنية

بعـ  النصـوريد أعنـال باالسـتفامة مـد  وإبـراز و ـدة الفنـون  إل  شاكيـد  لـك األمـر ة  اوفة ال حث الحالة شسع  ال 
 م ــغوالتنتــا  إل الوصــة النعامــريد فــة رســ  وشصــوير ننــا   مــد الوصــا العربــة الوــدي  وفوــا لــرؤيتف  ومعــالجتف  أل ــداث

اكت ــاف أبعــام جناليــة جديــدة  ــد شســف  فــة  بفــدف الخامــات األ ــرى مــل  والتوليــو بــالجلومالتجريــب  مــد  ــ ل متنوعــة فنيــة

                                                 

رسـالة ماجسـتير ةيـر (: الن ـغوالت الفنيـة الواينـة علـ  شوليـو الخامـات فـة سـيناج  1989(  سنة ا ند محنـد الـدمرمال )1)
 .368  يلية التربية الفنية  جامعة  لوان   من ورة

 .28للن ر  الواهرة    س   ور الفد الت بيلة الحديث فة العال  ةبني(: 2002)النليجة  ة( عل2)

شجري يــة إلثــراج مجــال االشــغال الفنيــة فــة يــوج االشجاهــات الفنيــة الحدي ــة    (: مــدا 1998 امــد محنــد مــالد )محنــوم ( 3)
 .18  يلية التربية الفنية  جامعة  لوان   رسالة ميتوراه ةير من ورة
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 علـ التاكيـد و  وشطـويره  التـراث ال ـع ة أمـالةالحفـاظ علـ   مـلل رشواج بنستوى األماج  للط   التفيير االبتيار   وإثراج ريشطو 
 .يرالخصب للفنان فة و تنا الحا التاملة  يث الخيال معامرةفة مياةات  الفوية العربية

  :الخيال الت ملي وتصوير القصص الشعبي العربي القديمالمحور الثاني. 
 :وتاريخ نش ته القصص الشعبي -أ

الفنــون الووليــة التــة أبــدعتفا جناعــة شــع ية  وشنا ــ  أبناؤهــا أشــباله عــد الريــق  )كــ ّ ال ع ـــة بانــه  الوصــاُيعــرف 
ـــجّ    راشفـــا وإنجا ـــه جـــ جا هـــام مـــد شـــراث األمـــ  و اكرشفـــا  وسا زاشفـــا  و صـــيلة  بنتفـــا الروايـــة ال ـــفوية جـــي   بعـــد جيـــ   وبان

 .(1) (وإبداعاشفا
ة إالار زمـانة ومبـانة معـيدي ففـة ع ـارة عـد سـرم مجنوعة األ داث التة شجر  فكنا يعرففا سال  النعول بانفا )

وا عـة أو و ــايل  ويوّيــة أو  يالّيــة ال يلــ م فيفــا الحـاكة  واعــد الفــد الّد يوــة  بــ  يرســ  اليـ م ينــا يواشيــه ال عــه وةال ــا مــا شتضــّند 
 .(2) (الناسالحبايات النوامر  وشيون فة األةلب منوولة عد أفواه 

هـة و  العـال  ال ع ة مد الحبايـات النرويـة التـة شتوارثفـا األجيـال النتعا  ـة ففـة مـد أعـرق الحبايـات فـة  والوصا
د إلـ  أمـ الوصـة ال ـع يةأ  يرجـل ظفـور  ث التـة مـرت علـ  ال ـعو  و ـد مـرت بتطـورات عديـدة ل  ـدا  فاألةل النن ل األول 

 دات وعامات ال عو  فة األزمنة ال عيدة. بعيد بس ب شنا لفا مد جي  إل  آ ر  يث يانت وليدة معتو
مفنـا يـان   صـاال ع ية مو ل األسـ وية بسـ ب شنا لفـا مـد جيـ  إلـ  آ ـر وال يوجـد شـعب مون  الوصةا تلت و د 

ة شـراث فـشوارثفـا النـاس وأمـ حت الجـ ج النفـ   التـةال ع ة  الوصالوجوم فة أةلب األ يان الزم بداييا  ب  أن ال دايية شرط 
  ا.هي ت  يومنا  ال  رالتة ش زم  الصفاتالخلوم بس ب شلك  الابل و د اكتس ت ال عو  

ال ــع ية منــي فجــر شاريخفــا وظــ  هــيا ال ــب  مــ زم لتطــور النجتنعــات  الوصــاعرفــت النجتنعــات اإلنســانية و ــد )
نــة إليــه أو وشطــورت وأ ــيت أشــباال  عديــدة  ســب األمــ  الــي  شنت الوصــاوــد ظفــرت ف الحايــر بــ  شو ــو  تــ  الو ــت 

 .(3) فيرة أو األ داث التة شدور  ولفا(األسلو  أو ال
 اســ ق ظفــور اإلســ م إلــ  األزمنــة الحايــرة ومــ الــي العصــر  يع ــر عصــوره النتتابعــة منــ العربــة أمبنــا وال ريــب أن

 : ومنفا شراثنا ال ع ة ةاألملية ف الوصابينفنا   دم مامة  ص ة مد 
 م ـ   صـة ال سـينا شلـك التـة شتضـّند الحبايـات السـحرية  و بايـات الجـان :أو األسـطورية الخرافية القصة -

 .ع ج الديد والنص اا السحر  
 وهة معتودات شرش و بالووى الخار ة  يالخالق ع َّ وجّ . المعتقدات: قصة -
 م   ألو ليلة وليلة. وهة الحبايات النستندة مد  ياة الناس التجارب اليومية: قصص -
بـد  م    صة عنترة وهة التة شحبة أ داثا  شاريخية  و عت فة زمد أجدامنا :أو المالحم التاريخية القصص -

 .شدام أبو زيد الف لة
وهــو  صــا رمــ    يوصــد بــه الي ــو عــد عيــو  اإلنســان  مــد  ــ ل  ــديث الحيــوان أو  قصــص الحيــوان: -

 .م    صة يليلة وممنة الطير

                                                 

 .25   الواهرة   نصريةالمبت ة األنجلو    األم  ال ع ـة العربة مففومه ومضنونه(: 1992) محنوم  هنة( 1)

  ـــــــــر  بيـروت  مار النفضـة العربيـة للط ــــــــــــاعة والن ــــــ ننـا   ونصـو  -األم  العربة الحـديث(: 2011)سال  النعول ( 2)
 325. 

  مجلــة جامعــة بابــ  للعلــوم اإلنســانية  الحبايــة ال ــع ية فــة نصــو  مســرا الطفــ (: 2014) أســناج شــاكر و نعنــة   يــب( 3)
 .105العدم األول   باب   العراق  
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 .م    بايات جحا وشفدف إل  إشاعة روا النيتة والفياهة  وشا ي أ يانا  الابل النود الهزلية: القصص -
 وهة الوصا ال ابتة فة الورآن اليري   و صا الصحابة والتابعيد واألولياج. القصص الديني: -
 

 :للتربية الفنية لقصص الشعبيا أهمية –ب 
ة ةنة وشواليده والحياة ب ت  مورها ش ب  عنق موسوعشعد الوصة ال ع ية النرآة العاكسة لعامات النجتنل  -

ال إليص محف ة للفير بب  النعارف والفنون ينا أنفا مورة للتاريخ إ  ينبد اعت ارها وسيلة شربوية شعلينية
 م تيرة. فة مياةة األ داث وسرمها  شصوير مد   لالنعن  والفدف 

فة  هاما   إ  شرم  مورا   ة عامة واألشغال الفنية  امة شساه  فة شحويق أهداف التربية الفني ةالوصا ال ع ي -
السحر و الي ير مد الخيال  منارس الفدعليفا  ةضفالتة ي بالع ر والوي  ةزا ر  شاميد   رات  ياشية مختلفة

 والجا بية.
غـرس ل  وشننيـة اإل سـاس بالجنـال  وأماة جيـدة الرؤيـة الت ـبيليةوسـيلة فعالـة فـة إثـراج  ةالوصا ال ع يشعدُّ   -

ع ة التــراث ال ــالوــي  ال وافيــة النناســ ة وشرســيخفا  وشامــي  الع  ــات االجتناعيــة اإليجابيــة  والنحافظــة علــ  
 وشاكيد الفوية. 

ـا منـا يعـد شويـدمون ياملـة  بحريـةالنـتعل  للتع يـر  أمام الفرمة شتيد ةالوصا ال ع ي -  هاشـ  ر السـترجال  منطلو 
 التعلينة. لنتطل ات النو و وفو ا ومدرياشه ال صرية

ــا شلعــبان  ينبــد ةالوصــا ال ــع ي  -  مــد التــة وشصــوراشه اليهنيــة التخيليــة الطالــب  ــدراتشننيــة  فــة مور ا مفن 
 ر.اـالبشكا ةـعملي ةـف يسف الي   التفيير   التن ي  إل  الومول ينبد   لفا

لتربيـة الفنيـة ب ـب  عـام واألشـغال الفنيـة ب ـب   ـا  أهـداف افني ـا فـة شحويـق  ةيسف  شنـاول الوصـا ال ـع ي -
ــب ـــشفرمامفـ ـــعل التــة شحتــو   اـ ـــشعليمي   ــرات  ـ ـــعومشن ةـ ـــش  شيــويدفــة  شســاعد ةـ ـــهؤبناو النــتعل  ميةـ ـــب اـ  لشكـ
 بنا يتوافق وبياته النحيطة. ــوازن مش
 

 الخيال الت ملي وتصوير القصص الشعبي العربي القديم: – ج
الـــي  يتحـــرر مـــد  يـــوم الننطـــق وال ـــب   الفنـــةاألثـــر  الخيـــال التـــاملة للوصـــا ال ـــع ة العربـــة الوـــدي  يعنـــة  لـــك

متخيــ   يخضــل   ــدي   صصــة شوــل أ داثــه فــة عــال لتصــوير ســرم الفيــر واإل  ــار  ويعتنــد اعتنــاما  يليــا  علــ  إالــ ق ســراا 
ـا العنـانمحضـة  ةو  ياليـأنيد شختلو عد العال  الي  نعي  فيـه  ويتنـاول شخومـا  وا عيـة لووا النصـورة  اإليحاييـةطا تـه ل مطلو 

 .ةشلك الصور مد أبعام شع يرية ورم يالجنالية الفعالة فة مخيلة النتلوة  ويغريفا بالتطلل إل  ما وراج  الوي  ات 
 علـ الفيـر   األثـرأهنيتفـا مـد  يـث  ولفـا  الفنون التة شرثر بالنتلوة عد الريـق السـنل أ د الوصا ال ع ةويعد 

وــة أن شيــون الري األولــ : لتحويــق اإلثــارة بطــريوتيد أساســيتيد ال ــع ةالســرم الوصصــة  يتنيــ  فــدو  اإلنســان الي يــر والصــغير 
 يـة نـولوال ان للنتلوـة علـ  عنليـة ال ـد الـيهنة  للوارئ أو الوـا  منتعـة وم ـو ة باسـلو  شن يلـة  منـا يسـاعد واإللواجالومو 

  الفنان.لدى  التاملة   ننطية هيا الفد وأثره فة التخي يحلينبننا شومد هيا الو ي   شودم اللغة والوصة التة 
بنــول مــد الترييــب الصــور  فــة جــ ج معــيد منــه  وهــيه الط يعــة شختلــو مــد  شتنتــلال يعــة الــدماب ال  ــر   ينــا أن" 

أك ــر  فظــا للــياكرة وأ ــداث الوا ــل يــان أك ــر إيجابيــة فــة التلوــة  الفنــانش عــا للعنــر وللخ ــرة والــيياج  ويلنــا يــان  آل ــرإنســان 
 .(1) "والتخي 

                                                 

ـــد( 1) ـــة ل الفـــال(: 2013) مـــروان عنـــران ع ـــد النجي ـــة الوـــدرات اليهني ـــة اآلما  والعلـــوم  أثـــر الننارســـة الفنيـــة فـــة شنني  مجل
 .118  جامعة السلطان  ابوس  العدم الرابل     االجتناعية
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فـة   هنيـةإلـ  مـورة  للوصـا ال ـع ة عنليـة شفعيـ  هـيا التخيـ  ش ـدأ فـة شحويـ  الحـدث الروايـةشرى ال ا  ة أن و  
ــا فــة وا ــل شصــوير  محســوس يع ــر عــد مــدى  درشــه علــ  شخيــ  األ ــداث واألشــخا   يــال  الفنــان يســع  إلــ  شرجنتفــا فعلي 

الفنيـة  و درشـه علـ   وُيظفـر شخصـيتهوالرموز فـة مـياةات عـدة يسـتو  منفـا مـا يست ـعر  ينتـه ليتخـيه أسـلوب ا ش ـبيلي ا ينيـ ه  
ــا لخيالـه الر ـب وعالنـه الخــا  الـي  يونـه مـد  ــ ل سـناعة لوصـة مــااسـتلفام مفرماشـه مـد التــراث الوـدي  برؤيـة معامـرة و   فو 

ا ألبطالفا.  متفاع   مل أ داثفا  ومعاي  
ا موصـوما ب ـهرو  التـاملة للفنـان عت ـار االرشيـاز علـ  الخيـالا    ال ينبـدالوـدي  العربـة وفـة شصـوير الوصـا ال ـع ة

الوا ــل   لــك ثا عــد فضــاجات شنــند بر ابتفــا إمبانيــة جعــ   ويوــةبحــولينــه   واالنفصــال عنــه  وا ــل الســرم الوصصــةمــد مايــرة 
علــ  اســتيعا   ومعامــرة  ــامرة ابتيــار أشــبال وأننــاط جديــدة ينــارس التجريــب محــاوال   والفنــانا. ي ــمستســاةة وأك ــر ويــو ا وشجل

 فة محاولة منه للحفاظ عل  التراث وشطويره. مد      دي  ل  يره ه عد عال شصوراش
ــال ا  ــة أن فيــرة ال حــث الحــالة  الننطلــق وجــدت ومــد هــيا نــا الوســاي  التــة شســاعد علــ  شطــوير شراث د وا ــدة مــدُشَع
  بال ــب  الــي  يتناســب مــل مســتويات الطــ  األشــغال الفنيــةوشضــنينه فــة  بصــياةات مســتحدثة هعريــ العربــة مــد  ــ ل

سيتســ ب فــة إهــداره ويــياعه  بــ  علــ  العبــتي فــ ن  لــكو ــدراشف  اإلمراكيــة  فعــرا التــراث بــالطرق الجامــدة لــد يخدمــه أبــدا   
 لصالد ال وافات األ رى.

 

 ثانيًا: اإلطار التطبيقي:

إلنتــا  م ــغوالت فنيــة  ات بعــد يتحــدم اإلالــار التط يوــة مــد  ــ ل منارســات شط يويــة يوــوم بفــا الطــ   
باســتخدام وظيفــة يالوســامة  و وي ــة اليــد  وم ــغوالت فنيــة  ات بعــد جنــالة يالنعلوــات الحايطيــة والتابلوهــات  و لــك 

 األساليب التونية النتنوعة ل شغال الفنية )الت بي  بالجلوم الط يعية( مد   ل النواب ت التالية:
األعنـــال ناولتـــا مــا شـــ  عريــه ســـالفا  فــة اإلالـــار النظــر  مصـــحوبا بعــرا لـــ ع  وش المقابلــة األولـــى والثانيـــة: -

عليفـا  ويـيلك ال حـث فيفـا  والتعليـقشـر فا التة شـ   التصويرية النعامرة لننا   مد الوصا ال ع ة العربة الودي 
 وشجنيل شصوراشفا مد     الط   ين اط من لة مصا ب للدراسة النظرية فة هاشيد النوابلتيد. 

ويـيلك شحديـد فيـرة  الجلـوم شدري ات عنلية عل  األساليب التونية والفنيـة لت ـبي   وشناولتا والرابعة:المقابلة الثالثة  -
 مــل ليــ  شصــني   الن يــ   وشحديــد العنــ  التصــوير  م ــغولة الن ــغوالت وال ــدج فــة رســ  التصــنينات الخامــة ببــ  
ـــا لفيـــرة علـــ الســـناا ب مبانيـــة التعـــدي  أو إيـــافة بعـــ  اللنســـات أن شيـــون  الن ـــغولة  علـــ   اللو ـــات الننتوـــاة وفو 

 وا د.األفيار لفا  ينة نفعية وجنالية فة آن 
ال ــدج فــة شنفيــي الن ــغوالت مــل شوجيــه الطــ   ال تيــار األســاليب الفنيــة  المقــابالت مــن الخامســة وحتــى الثامنــة: -

 والتونيات النستخدمة.  والتونية الن ينة لي  م غولة مل التاكيد عل  شجويد النفارات
وةريــفا الريوــة عريــفا االنتفــاج مــد الن ــغوالت وإ راجفــا بصــورة جناليــة شــ جم  المقابلــة التاســعة والعاشــرة: -

 .الوظيفة
ــا مواســات شحديــد شــر  مســا ة مــد الحريــة فــة و ــد ا تر ــت ال ا  ــة فــة اإلالــار التط يوــة   الن ــغوالت وفو 

 الطـ    وفـة نفـت الو ـت تاألسـاليب التونيـة الن ينـة يـة شطلـق العنـان إلبـداعاا تيار وييلك   لط يعة استخدامفا
يــون شينــا ا تر ــت أن  اآل ــريد شتحــدم األســاليب فــة إالــار متســاو بــيد جنيــل الطــ   وليوــي  يــ  مــنف   اشــه وســو 

التومـ  إلـ  بفـدف اللو ات الننتوـاة مـد التصـوير النعامـر للوصـا ال ـع ة العربـة الوـدي  لفنـانيد عـر  وأجانـب 
 ابتراثنـا  وثوافتنـا وهويتنـا العربيـة وشحنـ  بـيد الياشفـا رو رؤية ش بيلية مستحدثة للن غولة الفنيـة شـرش و ب ـب  م اشـر 

 العصر. 
ال نـة   التضـفير والصـ اةة و د ا تر ت ال ا  ة مد   ل  لك استخدام األسـاليب التونيـة التاليـة: )التلـويد 

سـاعية فـة  لـك  م ـغولة الحرق( و لك وفوـا  للتصـني  ومتطل ـات يـ    فة والتوليواإليا  التدييك النسج  والضغو 
 إل  شحويق األهداف التالية:
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   التيويد.الجلوم مل التاكيد عل  الفيرة وبساالة بعن  شصنينات لن غوالت فنية مستحدثة ينبد شنفييها  -1
النستطال فة ع  ة ش املية جناليـة ش ـرز التاكيد عل  جناليات األساليب التونية النستخدمة وش سيطفا  در  -2

 النضنون الفنة للن غولة.

 التاكيد عل  اإل را  الجيد والنتود للن غولة. -3

 وييلك إمبانية شوليففا وش اوجفا مل الجلوم. الن غولة إمبانية استخدام  امات متنوعة فة بنية  -4

شفــا بفــدف شننيــة الفيــر االبتيــار  شويــي  األعنــال ب ــب  جنــاعة يتــيد الفرمــة للطالــب للو ــوف علــ  جناليا -5
والتاكيد عل  جناليات الفياات والصياةات الت بيلية مل ال عد عد التوليديـة والننطيـة مون إهنـال ل مـول 

  الفنية والتونية النتعارف عليفا فة مجال األشغال الفنية.

     

 النتائــج:

 التالية:منا س ق شوم  ال ا ث إل  النتايج   
لوصا ال ـع ية اتصوير ل الخيال التاملة للن غولة الفنية باالستفامة مد معامرةش بيلية  يةرؤ  شودي  أمبد -1

 العربية الودينة.
أمبد شودي  مدا   شجري ية جديدة فة مجـال األشـغال الفنيـة بتوظيـو بعـ  أعنـال النصـوريد النعامـريد  -2

 لصياةة الن غولة الفنية. العربية الودينة النستو اة مد الوصا ال ع ية

 ثوــافة وعــةمراســة الوصــا ال ــع ية العربيــة الودينــة برؤيــة معامــرة أثــرت مجــال األشــغال الفنيــة و ــدمت  -3
  وابدال ال   التربية الفنية.  خيالوم لت مد    شحفي ي ا لوشربو  بتراثنا وهويتنا العربية  

ـــالعنام بعـــ  هناك -4 ـــاملوالوواســـ   رـ ـــب كةرششـ ـــا   بيةرالع ال ـــع ية الوصـــا نيـ ـــراث أمتن بنـــا يريـــد و ـــدة ش
  وأمالة هويتنا.

 

 لتوصيـات:ا

 فة يوج ما شوملت إليه ال ا  ة مد نتايج فانفا شتودم ب ع  التوميات والنوتر ات عل  النحو التالة:  
ربطفـــا ة إلـــ  م يـــد مـــد الدراســـة التحليليـــة الواعيـــة ألعنـــال التـــراث األمبـــة و شحتـــا  األبحـــاث الفنيـــة الحدي ـــ  -1

لتـدريت التربيـة الفنيـة عامـة  واألشـغال الفنيـة  ستفامة منفا ب ب  يحوق بعدا  جديـدا  ل بنجاالت الفنون الت بيلية
   امة.

يرورة شضـند الننـاهج الدراسـية أسـاليب الت ـبي  التـة شجنـل بـيد النجـاالت النختلفـة فـة إالـار مـد و ـدة  -2
الحفاظ عل  ال نية األساسـية ليـ  مجـال  والتـة شنيـ ه عـد ةيـر مـد وشياملية الفنون فة بنية ش بيلية وا دة مل 

 النجاالت األ رى.

العنــ  علــ  إكســا  الطــ   الخ ــرات والنفــارات ال زمــة لت نــة أفيــار عنليــة شســاه  فــة شحويــق النو ــاشف   -3
 باالستفامة مد التراث الودي  يخطوة ل نط ق واالبدال. يرا ومستو  ا 
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   الصندوق االجتناعة للتننية  الواهرة.شعنيق فير العن  الحر(: 2011أ ند السيد يرم  )   .2
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رســـالة ســـيناج   الن ـــغوالت الفنيـــة الواينـــة علـــ  شوليـــو الخامـــات فـــة(: 1989 ســـنة ا نـــد محنـــد الـــدمرمال )  .6
   يلية التربية الفنية  جامعة  لوان.ماجستير ةير من ورة
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مجلـــة اآلما    أثـــر الننارســة الفنيـــة فــة شننيـــة الوــدرات اليهنيـــة ل الفــال(: 2013) مــروان عنــران ع ـــد النجيــد  .16
 الرابل.  جامعة السلطان  ابوس  العدم االجتناعية والعلوم
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., Trafalgar Square, London History Painting :(2017)The National Gallery 18. 
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 وفيما يلي تعرض الباحثة تطبيقات البحث:

 -أوال: المشغوالت ذات الوظيفة الجمالية: 
 

 ( شهرزاد، ألف ليلة وليلة.2مشغولة رقم ) ، ألف ليلة وليلة.الحّمال مع البنات (1مشغولة رقم )

 بلقيس.( 4مشغولة رقم ) ( دليلة المحتالة .3مشغولة رقم )

 شهرزاد، ألف ليلة وليلة.( 6مشغولة رقم ) ( تودد الجارية، من قصص ألف ليلة وليلة.5مشغولة رقم )
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  صة األميرة  ات الفنة.( 8م غولة ر   ) شفريار وشفرزام  ألو ليلة. وليلة. (7م غولة ر   )

 (  يت وليل .10م غولة ر   ) ( شفريار وشفرزام  ألو ليلة وليلة.9م غولة ر   )

 مستو اة مد  صة عنترة بد شدام. ( عنترة وع لة 11م غولة ر   )
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ع لة مد  صة عنترة بد شدام. ( 12م غولة ر   ) (  يت وليل .13م غولة ر   )   

( شفرزام  ألو ليلة وليلة.15م غولة ر   ) ( أبو زيد الف لة  السيرة الف لية.14م غولة ر   )   

( شفرزام  ألو ليلة وليلة.16م غولة ر   ) مد  صة عنترة بد شدام. ( عنترة وع لة 17م غولة ر   )   
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 -ثانيا: المشغوالت ذات الوظيفة النفعية: 

 

 

 
 

 

 

الجوار . الجوار   ( السيدة الحرة مد  صة منلية18م غولة ر   ) ( مد  صا ألو ليلة وليلة.19م غولة ر   )   

(  وي ة يد  شفرزام  ألو ليلة وليلة. 20م غولة ر   )  
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( شفرزام  ألو ليلة وليلة.21ر   )م غولة  ( شفرزام  ألو ليلة وليلة.22م غولة ر   )   

  وسامة  مد  صة بلويت.( 23م غولة ر   )

( وسامة  شفرزام  ألو ليلة وليلة.24م غولة ر   ) ( و دة إياجة  شفرزام.25م غولة ر   )   
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 ملخـــص البـــحث
 

 

 عنوان البحث:
 

 تشكيلية معاصرة للمشغولة الفنية في ضوء الخيال الت ملي رؤية
 العربية القديمة ةلتصوير القصص الشعبي

 

 
  )*(د/ شيماء صابر سيد طلبه                                                                                         

                                                                                                                  

ـــدة  ـــة إيجـــام منطلوـــات جدي ـــدريت شوـــوم فيـــرة ال حـــث علـــ  محاول ـــة مـــد  يـــث ال ـــب  لت مجـــال األشـــغال الفني
   و لـــكبـــالجلوم والخامـــات النتنوعـــة غوالت فنيـــةصـــياةة م ـــلت ـــبي  الالنعامـــر والفيـــر الجديـــد والـــرق التنـــاول فـــة 

ـا و رموزهـا  هابع  الفنانيد النعامريد الييد شناولوا الوصا ال ع ية العربيـة الودينـة ومـور مد أعنال  االستفامةب فو 
  بامــالته العربــة ال ــع ة فــة محاولــة للحفــاظ علــ  التــراث   و لــكشلــك الوصــا وأبطالفــا أل ــداث التــاملةخيــالف  ل

نـون والسـينا األجانـب مـنف  للو ـوف علـ  أهنيتـه فـة الفيـر اإلبـداعة   إلثـراج مجـاالت الف فنانة العصـرعل   وشاثيره
  النحلية مل العالنية. ال وافاتن   بيد والالتفاع   الت بيلية عامة   واألشغال الفنية  امة فة إالار مد

 

 

 مشـكلة البحث:
 افظــة فيريــة ةنيــة  ين ــ  الوــدي  العربــةال ــع ة  لوصــاأن امــد  ــ ل الســياق الســالو الــيير شــرى ال ا  ــة 

 ل سـتلفام مـد منـا يجعلنـا بحاجـةفة عصـر مضـطر   سـريل الخطـوات والوفـ ات   نعي  ي ونحد اليوممضت حو ةل
نـة ة الوديالوصـا ال ـع ي أن ال ا  ـة ثـ  فوـد وجـدت ومـد .جديـدة  فة  والب فنيـة للحفاظ عل  الفوية العربيةالتراث 
بـون يعل  الخيال التاملة ل ع  الفنـانيد النعامـريد فـة انتـا  أعنـالف  ينبـد أن  لن اشر أو ةير الن اشربتاثيرها ا

ـــا  صـــ  ا ـــون لت ـــبي  الن ـــغوالت الفنيـــة برؤيـــة معامـــرة  علـــ  الـــ   التربيـــة الفنيـــة  مـــد    شجري ي   شريـــد و ـــدة الفن
 الودي . العربة حن  بيد الياشفا أمالة شراثناالت بيلية وش

 وبناًء عليه تتحدد مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤل اآلتي:
صا اإلفامة مد الخيال التاملة لتصوير الوبينبد شودي  رؤية ش بيلية معامرة للن غولة الفنية  إل  أ  مدى

 ؟العربية الودينةة ال ع ي
 

 الكلمات المفتاحية:
 

 .العربيةالمشغولة الفنية، الخيال التأملي، القصص الشعبية 
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Research Summary 
 
 

 

:Title research 

 

 
Contemporary plastic vision for handicraft in the glance of 

 the speculative fiction of painting ancient Arab folk stories 
 
 

 

Dr / Shaimaa Saber Sayed Tolba )*( 

                                                              

The idea of the research is to try to find new starting points to teach the 

field of handicrafts in terms of contemporary form, new thought and methods 

of dealing in the formation and drafting of handicrafts in various leather and 

raw materials, by taking advantage of the work of some contemporary artists 

who dealt with the old Arab folk stories and painted their symbols in a 

distinctive style according to their own vision and imagination symbolic of the 

events of these stories and heroes, in an attempt to preserve the heritage of the 

Arab popular authenticity, and its impact on contemporary artists, especially 

foreigners, to find out the importance in enriching creative thought and 

contemplative imagination, to enrich the art areas general plastic arts, artistic 

works and special within the framework of interaction and blending of cultures 

and mechanisms of local melting with global. 

 

:Research problem 
 

Through the above context, the researcher believes that the Arab folklore 

represents an intellectual portfolio rich in the achievements of an era ago. Today 

we are in a turbulent, fast-paced and demanding era, demanding the inspiration 

and inspiration of the heritage. Thus, the researcher found that the old folk 

stories with their direct or indirect impact on the contemplative imagination of 

some contemporary artists in producing their works could be a fertile 

experimental entrance to the formation of handicrafts with a contemporary 

vision that bears the originality of our ancient heritage. 
 

Accordingly, the research problem is determined by answering the 

following question: 
 

To what extent can a contemporary plastic vision be presented to handicraft 

benefit from the speculative fiction of painting ancient Arab folk stories? 
 

:Key words 
 

Handicraft, Speculative fiction, Arab folk stories. 

                                                 

 Handicrafts Lecture, Faculty of Specific Education, Fayoum University.     )*(  
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 الرؤى التشكيمية لمفهوـ التكوينات الخطية فى النحت المعاصر

 كمدخؿ لقبوؿ ثقافة اآلخر )المحور األوؿ(
 د. وائؿ عبد العظيـ عبد الجواد مغاورى      عبد القادر محمد           أ.د. صالح الديف 

 جامعة بنها. –كمية التربية النوعية  -النحت  مدرس       جامعة بنها.   –كمية التربية النوعية  –أستاذ عمـ النفس 
 مقدمة الدراسة 

مازاؿ نقطة جدلية بيف الحضارات إلي يومنا هذا مف حيث القبوؿ، وذلؾ نظرًا لتعػدد وظائفػ  كاف النحت و 
يػة، فى الثقافػات المختمفػة، فكثيػرًا مػا تػـ تسػخيري لترسػيظ أو تعظػيـ المفػاهيـ العقائديػة أو المذهبيػة أو ا يديولوج

فالنحت كاف يمثؿ تسجياًل لوقائع الحضارات بصيغة تمتمؾ األبدية أو الخمود، إلى أف صار مفهـو  النحت فى ظػؿ 
 و أن  قيمة فى ذات  و ذات صانع .  ،التنوير أسموب حياة

مػػف ثػػـ فػػةف قػػدرة النحػػت عمػػى بػػث رسػػائؿ ا نتمػػال إلػػى الطبيعػػة أو الصػػناعة او اإلرث الفنػػى الهائػػؿ و 
الفنيػػة يعتمػػد فػػى المقػػاـ األوؿ عمػػى الػػد  ت و المحاكػػاة و اإلثػػارة و بعػػث البػػواطف الكامنػػة فػػى نفػػس  باتجاهاتػػ 

 الفناف ليتبع فى ذلؾ طرازًا و نسقًا فنيًا خاص ب  و بانتمالات . 
بتعدد الرؤي الفمسفية لمفف، فةف الدراسة الحالية تنطمؽ مف تناوؿ الفف كونػ  لغػة، متفقػة فػى ذلػؾ مػع و 

( لهػذا يػرى الباحثػاف أف الفػف 2009وائؿ عبػد العظػيـ )و  1* (1968لستوى و أرنست كاسير )أميرة مطر،طرح تو 
أداة مػػف أدوات التواصػػؿ ا نسػػانى ليػػر المفظػػى و لكنػػ  محمػػؿ بػػد  ت لمتواصػػؿ تتخطػػى فػػى معناهػػا كػػؿ مػػا هػػو 

 لفظى. 
، أف يعبر عف ذات  بتمقائية ليػر حتى لممتذوؽلفنية الحديثة أتاحت لمفناف بؿ و مف ثـ فةف ا تجاهات او 

مف ثـ وصؿ الفف الى نقطة بػدل كػاف قػد تركهػا فػى مسػيرت  ذلػؾ مذهبية أو ايدلوجية و مقيدة بتكبيالت عقدية أو 
الطػػرح ا فالطػػوني مػػف كػػوف الفػػف ينبغػػى أف يكػػوف محاكػػاة لمجمػػاؿ المطمػػؽ و أداة لالرتقػػال بالطبيعػػة ا نسػػانية 

 خر كما يراي الباحثاف. خر عمى أرضية قبوؿ اآلآلا لتقال باالتواصؿ و وهذا عيف  ،(1968)أميرة مطر،
فالدراسػػة الحاليػػة تطػػرح التواصػػؿ مػػع اآلخػػر مػػف حيػػث كونػػ  تواصػػاًل انسػػانيًا خالًصػػًا متحػػررا مػػف القيػػود 
ا العقائديػػة و المذهبيػػة و ا يدولوجيػػة ممتحمػػًا مػػع العمػػؿ الفنػػى فػػى تصػػال  قػػائـ عمػػى التوافػػؽ الػػواعى مسػػتخدم

فى اآللة و الثالجة و السيارة و الطػائرة، متجػاوزا التوافػؽ مػف أجػؿ  Formمصا حات  السابقة مف تقبؿ االشكؿ  
 المصمحة و صوً  الى التوافؽ مف أجؿ القيمة أ  وهى قبوؿ اآلخر. 

 مشكمة الدراسة 
ؿ فى طياتها قيما عقائدية يري الباحثاف أف األعماؿ الفنية التى تنتمى الى المدارس الفنية التقميدية تحم

أو مذهبية أو ايديولوجية تفص  عنها عالنية أو ضمنيًا، و مف ثـ فةف تمؾ القيـ  )كرمػوز تنتمػى الػى الماركسػية 
أو الميبراليػػة أو اليهوديػػة أو المسػػيحية او ا سػػالـ أو أى عقائػػد أو مػػذاهب أخػػرى( تصػػطدـ بالهويػػات الثقافيػػة 

فنى، و مف ثـ تتعثر عممية التواصؿ مع تمؾ األعماؿ الفنية نتيجة تمػؾ ا نتمػالت لآلخريف اثنال عممية التذوؽ ال
، مـ يخمؽ حالة مف الرفض و عدـ القبوؿ بثقافة اآلخر مف الناحيػة الماديػة ثػـ سػرعاف مػا يمتػد هػذا الػرفض أو 

ف ا فصػاح عػف رمػوز عدـ القبوؿ لمناحية ا نسانية، مـ يمثؿ رفض هذا اآلخر نظػرا لحالػة ا لتبػاس المتولػدة عػ
 لها د لة أو قدسية تصطدـ مع هوياتهـ الثقافية. 

                                                 

 (ABA* سوؼ تتبع الدراسة الحالية التوثيؽ وفؽ نظاـ ) 
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مػػع ظهػػور الداديػػة ثػػـ التكعيبيػػة والسػػريالية والتجريديػػة  لهػػذا فػػةف النقمػػة )الثػػورة( الفنيػػة التػػى تفجػػرتو 
المرتبطػة فنوف ما بعد ما بعد الحداثة قد أثرت بشكؿ كبير فى تحطيـ قػيـ الفػف التقميػدى، تمػؾ القػيـ والمستقبمية و 

المذهبيات و ا يديولوجيات، و مف ثـ أحدثت نقمة أو ثورة فى المنػت  الفنػى )الصػورة البصػرية( بالعقائد و  عضوياً 
و مػػف ثػػـ ليػػرت مػػف قػػيـ التػػذوؽ الفنػػى، و عميػػ  أصػػبحت الهويػػة الثقافيػػة ألفػػراد مجتمػػع مػػا محممػػة بحالػػة تقيػػؿ 

مػػف هنػػا كانػػت حالػػة تقبػػؿ و ا يػػديولوجى، و ئػػدى و المػػذهبى جديػػدة لآلخػػر تتحػػرؾ بعيػػدًا عػػف حالػػة ا رتبػػاط العقا
 أعماؿ بيكاسو و سمفادور دالى و الرواد اآلخريف. 

   : التاليعمي  تتبمور مشكمة الدراسة فى التساؤؿ و 
ما احتمالية أف يتواصؿ أفراد مجتمع ما مع أفراد مجتمع آخر مف خالؿ الفػف، و ذلػؾ عنػدما يػتـ تػذوؽ هػذا الفػف 

 قة متحررًا مف ا نتمالات العقائدية أو المذهبية أو ا يديولوجية؟ وذلؾ مف خالؿ. كقيمة مطم
 التكوينات الخطية؟ الذات ا نسانية و تحرر ف العالقة بيف ما الصورة الذهنية التى تبي 
  ما الصورة الذهنية لوجود تشاب  عالمى فى الد  ت يسم  بمساحة لمتفاهـ التعبيرى لدى األفراد؟ 
 : لدراسةهدؼ ا

  ي :لإاسة تهدؼ الدر 
  استكشػػػاؼ مػػػا يمكػػػف أف تقدمػػػ  الػػػرؤى التشػػػكيمية لمفهػػػوـ التكوينػػػات الخطيػػػة فػػػى النحػػػت المعاصػػػر

باسػػتخداماتها و د  تهػػا المتعػػددة فػػى الثقافػػات المختمفػػة كنقطػػة تجمػػع تصػػم  أف تكػػوف مػػدخاًل لقبػػوؿ 
 ثقافة اآلخر. 

 مفة يرقى إلى أف يكوف مدخاًل لثقافة اآلخر. أو أف تصب  رمزًا تجميعيًا لمثقافات المخت 
 : أهمية الدراسة

 ي :تتبمور أهمية الدراسة فى التال 
  .)تقديـ رؤية لتوظيؼ الفف فى فهـ و تقبؿ ثقافة اآلخر؟ )أهمية نظرية 
  هيئػػػة شػػػكمية كطحػػػد الطػػػرؽ  أليتحميػػؿ مجموعػػػة مػػػف األعمػػػاؿ الفنيػػػة و ذلػػػؾ لمتتبػػع الخطػػػى البصػػػرى

 ة الشكؿ )أهمية تطبيقية(. المناسبة لقرال
 التطبيقية. راسة مف الناحيتيف النظرية و المكتبة العربية بموضوع الد إثرال 

 : منه  الدراسة
 المنه  الوصفى التحميمى.  ،المنه  المالئـ لهذي الدراسة

 :   حدود الدراسة
 تقتصر الدراسة عمى الموضوعيف التالييف. 

 حت المعاصر. دراسة مفهوـ التكوينات الخطية فى الن 
  المتغيرات الفنية. ية الثقافية وتطثير المستحدثات و قبوؿ ثقافة اآلخرمف خالؿ دينامية الهو 

 : مصطمحات الدراسة
 : الرؤي التشكيمية -

الحػػوارات واألطروحػػػات المتبادلػػػة بػػيف الفنػػػاف وعممػػػ  الفنػػػي  ةتعنػػى الػػػرؤي التشػػػكيمية فػػى هػػػذي الدراسػػػ
ؿ أسموبية أدائية تظهر مع التجريب والخبرة الفنية أو يكشػفها المنػت  الفنػي ووسائط  وهي تنبعث مف خالؿ رسائ

 ودائمًا تخضع لممتغيرات الفكرية والفمسفية والفنية. )الباحثاف(.
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 : التكوينات الخطية -
أف أيػًا و  ،يرى رسكف أف مفهـو التكويف عبارة عف وضع عدة أشيال معًا بحيث تكوف النهاية شيئًا واحػداً 

العناصر تسهـ بشػكؿ عػاـ و فعػاؿ فػى تحقيػؽ العمػؿ النهػائي ليػؤدى الػدور المطمػوب مػف خػالؿ عالقتػ  مف هذي 
(. فالتكويف هو النظاـ الكمى شاماًل الشكؿ و األرضية بالنسبة ألى تصػميـ 1986بالمكونات األخرى )هربرت ريد، 

فيػػ  مركػػز أيضػػًا )ادور لوسػػي بػػؿ لهػػا  ،و اجػػزال الهيئػػات لػػيس لهػػا فقػػط شػػكؿ و حجػػـ ،فكػػؿ الهيئػػات الفرديػػة
 (. 1995شميت،

التعريػػؼ ا جرائػػى لمتكوينػػات الخطيػػة كمػػا يراهػػا الباحثػػاف" هػػى عصػػبة متجمعػػة مػػف الخطػػوط المطمقػػة 
تسػػتمد هيئتهػػا مػػف و  ،هػػى التػػى تقػػيـ الكتمػػة فػػي المجسػػماتو  ،المنتظمػػة والعشػػوائية تتخػػذ نسػػقًا ومسػػارات خاصػػة

وينشػط مػف خاللهػا  ،التػرابط لمموضػوعإلػى وحػدة البنػال و  تند فػى صػيالتهاتسػلموجودات الطبيعية أو الصػناعية و ا
  الفراغ". المسطحات والمالمس و 

 : قبوؿ اآلخر -
تقبػؿ األعمػاؿ الفنيػة التػى تنتجهػا ؿ اآلخػر " قػدرة الفػرد عمػى تػذوؽ و تعنى هػذي الدراسػة بمصػطم  قبػوو 
الػرؤى التشػكيمية التػى تطرحهػا تمػؾ تػ  الثقافيػة و هوي وذلؾ عندما تكوف هناؾ نقاط تمػاس بػيف مقومػات ،ثقافة ما

 .  األعماؿ" )الباحثاف(. و سوؼ تتبنى الدراسة هذا المفهـو
 المعرفى لمدراسة  اإلطار

 أوً . التكوينات الخطية. 
كونػ  هػو أبسػط وحػدة ينشػط  Lineتبدأ هذي الدراسة فى عرضها لمتكوينات الخطية بتنػاوؿ تعريػؼ الخػط 

فالخط هو انطالؽ طاقة وعف طريق  يستطيع الفناف التعبيػر عػف  ،و سمسمة مف النقط المتصمةعنها التكويف " فه
(، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ حركػػة الخػػط وهػػذي الحركػػة إمػػا أف تكػػوف فػػى اتجػػاي  2014المسػػاحات وا حجػػاـ )نهمػػة عػػزت، 

مػػا أف تكػػوف فػػى اتجػػاي منحنػػى ومػػف ا تجػػاي األوؿ تتكػػوف الخطػػوط المسػػتقيمة، ومػػف ا تجػػاي الثػػانى  مسػػتقيـ، واا
 (. 1997تتكػػػػػوف الخطػػػػػوط المنحنيػػػػػة ، وينقسػػػػػـ كػػػػػؿ مػػػػػف النػػػػػوعيف إلػػػػػى فػػػػػروع أخػػػػػرى )اسػػػػػماعيؿ شػػػػػوقى، 

والخػػط هػػو أحػػد عناصػػر التصػػميـ وأكثرهػػا أهميػػة ، ألنػػ  قػػد يػػؤثر بدرجػػة كبيػػرة عمػػى اسػػتخداـ وترتيػػب العناصػػر 
رة الرئيسػػية وأسػػاس التصػػميـ فػػى تقسػػيـ األخػػرى،والخط يتضػػمف إيحػػالات باإليقػػاع والوحػػدة والتػػوازف ، وهػػو الفكػػ

المساحة ، أو فصؿ األشكاؿ أو بداية ونهاية األشكاؿ الناتجة وبتكاثر الخطوط تتضػ  العالقػات ويػتـ عػف طريقهػا 
التبسيط أو التعقيد فى وصؼ اإليقاعات عند بنال التصػميـ ، بطريقػة تنويعهػا واتجاهاتهػا وسػمكها ، ومػا تحصػري 

أف إنشػغالي بالنحػت لػيس مػع  Mario Dal Fabrrow، ويضػيؼ (2009سػر سػهيؿ، مػف مسػاحات أو كتػؿ )يا
دوف  لمبروفايػػؿ الحجػػـ والكتمػػة فػػي حػػد ذاتهػػا، ولكػػف مػػع الخطػػوط التػػي تحػػدد الهيئػػة وهػػدفى هػػو التمثيػػؿ المكػػاني

عػػػػػػػػادة ترتيبهػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الفضػػػػػػػػال  ووضػػػػػػػػع نفسػػػػػػػػها بػػػػػػػػيف الفضػػػػػػػػال والشػػػػػػػػكؿ تعقيػػػػػػػػب ألبعػػػػػػػػاد األشػػػػػػػػكاؿ واا
 (vision.lancia.it./en/articlewww.trend)المحسوس.

  .وظائؼ الخط 
نشال المساحات المختمفة وقد تكوف أشكاؿ تمثيمية أو تجريدية. -  تحديد واا
لمخطوط د لة تعبيرية فى حد ذاتهػا فػالخطوط المسػتقيمة المائمػة تػوحى بالحركػة وا نػدفاع والخطػوط  -

 قرار.المستقيمة الراسية توحي بالصرحية و األفقية توحي باإلست
 يحدد اتجاهات العمؽ أو البعد الثالث التقديرى فى التصميـ. -
 (.  1990يحدد اتجاهات الحركة ويربط مساحات التصميـ بعضها ببعض" )محمد دسوقى،  -
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 : الوظائؼ التشكيمية لمخطوط فى الهيئات المجسمة 

 تعرؼ هيئات األشكاؿ وتحددها.        -
  مف خاللها يبنى هيكؿ الشكؿ.     -
 تحقؽ وحدة التكويف. -
 حصر الفراغ بيف خطيف أو أكثر.  -
 . ةوالسطحي ةإحداث القيـ المممسي -
 تحقيؽ بنائية  األشكاؿ وتقاطعها.  -
 الفصؿ بيف المساحات المونية.  -
 إحداث التبايف فى المسطحات. -
 إلالؽ الفراغ أو فتح .  -
 ( 1990مد دسوقي، مف خاللها تنشط الزوايا ) الباحثاف بتصرؼ مف مح -

 : القوى الحركية الكامنة فى الخطوط 
"الخػػط البسػػيط   يعػػدو أف يكػػوف سمسػػمة مػػف الػػنقط المتالصػػقة يحػػدد بعػػدا ، واتجاهػػا لكنػػ  معبػػط بطاقػػة 
وقوى حركية كامنة تجرى فى هذا ا تجاي ، وتتجمع فى نهايتى الخػط سػوال كػاف مسػتقيما أو منحنيػا أو متموجػا، 

لخط البسيط وقد نت  عف نقطة قد تحركػت فػى اتجػاي مػا ، فػالخط بػذلؾ يكػوف مرتبطػا بحركػة : ويمكف أف نتخيؿ ا
 (.114،  1995ولف تكوف حركت  إ  نتاجا لطاقة حيف تبدأ فةنها تميؿ إلى ا ستمرار" )عبد الفتاح رياض،

ف شاماًل لعدد مف فةذا كاف "بكؿ خط طاقة تتج  فى اتجاي الخط ، فةف الذى  شؾ في  أن  إذا كاف التكوي
الخطػػوط المتعارضػػة ا تجػػاي ، فالبػػد وأف تتفاعػػؿ هػػذي الطاقػػات أو تتصػػارع ، فكػػؿ منهػػا يوجػػ  طاقتػػ  فػػي اتجػػاي 

 (116، 1995يختمؼ عف اآلخر ، األمر الذى يثير أحاسيس حركية شديدة )عبد الفتاح رياض، 
  فية. المذهبية لمخط ومدى ارتباطها بالهوية الثقاالد  ت العقائدية و 

لممعتقدات الدينية والمثؿ العميا وانعكاس لمتقاليػد فهنػاؾ عالقػة بػيف الرمػز والعاطفػة  انعكاسالرموز هى 
و فطرية أسة هى عالقة رمزية وليست طبيعية الدينية والمجتمع واوض  )دور كايـ( اف العالقة بيف ا شيال المقد

 . واف المشاعر الدينية تقوى بالرموز )محسف محمد عطية، (
ويري الباحثاف أف هناؾ كثرة مف الرموز فى التراث الفنػي التػى اسػتخدمت كخػط و تحمػؿ د لػة عقائديػة 

 ثػػـ ،نجمػػة داوود إلػػىابتػػداًل مػػف مفتػػاح الحيػػاة عنػػد الفنػػاف المصػػري القػػديـ انتقػػاً   ،أو مذهبيػػة أو ايديولوجيػػة
عػػدد مػػف الػػديانات و  ،بوذيػػة و الكونفشيسػػةثػػـ رمػػوز ال ،ثػػـ الهػػالؿ عنػػد المسػػمميف ،الصػػميب عنػػد الفنػػاف القبطػػى

 الشعمة كرمز لميبرالية. و  ،المطرقة فى ا شتراكيةوصوً  إلي المنجؿ و  ،الوضعية
 نتمػال إلػى تنطمؽ الدراسة الحالية فى رؤيتها لمتكوينات الخطية مف أف قدرة النحػت عمػى بػث رسػائؿ او 

األوؿ عمػػى الػػد  ت و المحاكػػاة الفنيػػة يعتمػػد فػػى المقػػاـ  و اإلرث الفنػػى الهائػػؿ باتجاهاتػػ أالطبيعػػة أو الصػػناعة 
 بعث البواطف الكامنة فى نفس الفناف ليتبع فى ذلؾ طرازًا و نسقًا فنيًا خاص ب  و بانتمالات . واإلثارة و 

القواعد واألسس  إلىالمستمر  استناديو  ةمف ثـ فةف ولوج الفناف الي تراكيب أسموب  لمتكوينات الخطيو 
لعػالـ  جديػداً  تخمي عنها فقد يعطينػا خطػاً  مف العالـ الواقعي أو ةاينت أو تعددت فيها المضاميف المستوحاسوال تب

  ةومستحدثاتها  واتجاهاتها الجمالي ةالهيئات الشكمي
التعبيػري والشػكمي بمػا يتػي  التفػاهـ الفكػري و  لمغػةعطػي مسػاح  ف مناخ التشاب  العالمي في الد  ت يإ

تجديػد الػد لي داخػؿ الصػور ؿ، فهػؿ هػذا التشػاب  يعطػي بمػا يسػمي بالممػؿ الفنػي ؟ وهػؿ يحتمػؿ الا تفاؽ والقبو
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 ةينمػػوا مػػا يسػػمي بالشػػفرات الخطيػػ ةعمػػي هػػذا التجديػػد لمصػػور الذهنيػػ التجديػػد التػػوافقي الجديػػد وبنػػالاً  ةالذهنيػػ
 .ةثمستحدالخطية ال ةرها توافؽ عالمي لقبوؿ وفؾ الشفر التشكيمية التي تحتاج بدو 

يغنيهػا بػػالمعني الػذي يثيػػر  منطمقػػا ةوالذهنيػ ةإجػػرال ْيِبٍقػٍي مػػف وحػدتها الصػػوريالتػػي تمثػؿ  ةف التػداخالت الخطيػإ
 تعنػي بخمػؽ العمػؿ الفنػي جماليػاً  لراضاً أالخطوط التي تؤدي  ةلحسية ومنظومفي الترابط بيف الموجودات ا ةالرلب

، ةوؽ الفف كػ )ا جتماعية، السياسػيخري التي تسقبؿ الوقائع األ افؽوهي بذلؾ تمثؿ الواقع الفني المتو  أو وظيفياً 
 (. ةا قتصادي

فيػ  ممكنػات بواعػث التشكيمي لمتكوينات الخطيػة فػطف مفهػوـ التجديػد تتػداخؿ فمف حيث البنال الشكمي و 
فػي العقػؿ  شػفراً م يتخػذ نظامػاً  ةف الحقؿ الد لى لمتكوينػات الخطيػلي أإفالمعني يشير  ةالمستحدث ةالهيئات النحتي

والتػي فػي طريقهػا إلػي  ةوالمتقبمػ ةالمتوافق ةارب مع القواعد وا تجاهات الفنيالباطف ويندم  ويمتزج ويتباعد ويتق
   .التقبؿ

 ةتبػيف العالقػ ةذهنيػ ةيعطي صور  ةقها بوحداتها في صنع مفهـو الهيئإف تكامؿ الخطوط وتراكيبها وتعان
 إحػػداثعمػػي  ةإلػػي تضػػاعؼ القػػدرات الفنيػػ ويتعػػدىبػػؿ  األشػػياللطبيعػػة  ةخطيػػوالتكوينػػات ال ةاإلنسػػانيبػػيف الػػذات 

  .التغير الهيئي لمشكؿ النابع مف تغير عصب  الخطوط
لقػرالة الشػكؿ ولػيس هػذا التتبػع  ةحػد الطػرؽ المناسػبأهػي  ةشػكمي ةإف التتبع الخطي البصري ألي هيئػ

ورال الشػكؿ ومضػمون  الجمػالي والػوظيفي فهنػاؾ ومػا  ةالخطي ةؿ عف فؾ الشفر ئوالخطي البصري هو وحدي المس
يسػمي المسػطحات  تصػنع مػا ةتْنشػ  فيمػا بينهػا خطوطػا وهميػ  متكػرر  ةالشػكمي ةلمهيئػ ةعدد مف الخطوط الممثمػ

 يسمي لحـ ولحف الشكؿ.   و ماأ(  ةمنها والمقعر  ةالمحدبو  ةالغائر و  ة)البارز 
لػػي إـ أة الخطػػوط لػػي الهيكػػؿ الممثػػؿ لمجموعػػإ ة ليػػلدوا ةالبصػػري ةلػػي مػػف تنسػػب البطولػػإؿ الباحثػػاف الويتسػػ

  ةالخطي ةلفؾ شفرة العصب ةالثقافي ةـ عمي القدر أقؿ تفصيال ثـ األ ةطوط ثـ الثانويبيف الخ ةالمسطحات الناشئ
العػاـ  باعتبػارـ الخػاص أالعػاـ  إلػىمف تنسب هذي التفسػيرات  لمػد  ت البصػرية  إليؿ الباحثاف اؤتس ويزداد    
يف ذات بػػ ةلمشػػكؿ بينمػػا يكػػوف الخػػاص هػػو المسػػطحات الناشػػئ ةالهيكػػؿ الممثػػؿ لمجموعػػ  الخطػػوط المكونػػ هػػو

 ةالخطيػ ةوتفسير العاـ والخاص لشفري العصػبخر لفؾ لآل ةالثقافي ةالقدر  ىلإـ تنسب أالخطوط ) تفاصيؿ الشكؿ ( 
 لقبولها. ةكخطوة بصري

 ثانيًا. قبوؿ اآلخر.  
أف أفضػػؿ ممثػػؿ و ْمعبػػر عػػف هػػذا اآلخػػر هػػو ر يقتضػػى فهػػـ هػػذا اآلخػػر، و آلخػػيػػرى الباحثػػاف أف قبػػوؿ ا

مف ثـ فهى مف حيث البنية ليست أحادية و  ينسانالْمعبر الحقيقى عف الوجود اإل  هيمف حيث أف الهوية  ،هويت 
الؽ ألخػػاعػػرؽ والمغػػة والػػديف والثقافػػة و ( ، بػػؿ هػػى عميػػة شػػبكية يتػػداخؿ فيهػػا ال1998البنيػػة )محمػػود العػػالـ، 

محصػمة تفاعػؿ كػؿ هػذي العناصػر مجتمعػة )محمػود العػالـ،  يذا فهػإوالوجدانيات والخبرة الذاتية والعممية لؤلفػراد، 
 ، وكيفيػة تمػايزي عػف اآلخػريف، شػعب مػا لذاتػ إدراؾكذلؾ هى مفهـو اجتماعى نفسػى يشػير إلػى كيفيػة ( و 1998

سياسػية واقتصػادية لممجتمػع )محمػد ة اجتماعيػة و خيػًا بقيمػهى تسػتند إلػى مسػممات ثقافيػة عامػة، مرتبطػة تاريو 
مػف النػاس ( و فى ذات السياؽ هى مجموعة مػف السػمات الثقافيػة التػى تتصػؼ بهػا جماعػة 2001ابراهيـ عيد، 

( ومػف ثػـ  1999لشعب معيف )اسماعيؿ الفقػى، با نتمالالتى تولد اإلحساس لدى األفراد فى فترة زمنية معينة، و 
الكميػػة لمهويػػة متمثمػػة فػػى عناصػػرها التجزيئيػػة مػػف هويػػة ذاتيػػة و اجتماعيػػة و ثقافيػػة و  يػػرى الباحثػػاف الوحػػدة

فى بنية لها معالمها المميػزة.   و مػف هنػا  األجزالتكامؿ  هي)كسر( بؿ  أجزالوطنية. ولكنها ليست حاصؿ جمع 
الثقافيػة نتػاج تػراكـ تػاريخى اسػتمرارها. ذلػؾ ألف الهويػة هػى حجػر الزاويػة فػى تكػويف األمػـ و فةف الهوية الثقافيػة 
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يمتد بجذوري الى أعماؽ الوجود ا نسانى، يعززها التراث و الثقافة بمعناها العريض، و يرى الباحثاف أف الفف يعػد 
 أحد أدوات التعبير عف الهوية الثقافية. 

وً  و قبػؿ فمفهـو الهوية الثقافية كما دشنت  منظمة اليونسكو، يػنص عمػى أف " الهويػة الثقافيػة تعنػى أ
كػؿ شػػىل أننػػا أفػػراد ننتمػػى إلػى جماعػػة لغويػػة محميػػة أو اقميميػػة او وطنيػػة، بمػا لهػػا مػػف قػػيـ أخالقيػػة و جماليػػة 

دها و عاداتهػػا و أسػػموب حياتهػػا، تميزهػػا، و يتضػػمف ذلػػؾ األسػػموب الػػذى تسػػتوعب بػػ  تػػاريظ الجماعػػة و تقاليػػ
رؾ من ، و نعنى الطريقة التى تظهر فيها أنفسػنا فػى حساسنا بالخضوع ل  و المشاركة في ، أو تشكيؿ قدر مشتاا و 

ذات كمية، وفؽ بالمسبة لكؿ واحد منا نوعًا مف المعادلة األساسية التػى تقػرر بطريقػة ايجابيػة أو سػمبية الطريقػة 
 ( 164، 2004التى ننتسب بها إلى جماعتنا و العالـ بصفة عامة ) نقاًل عف حمدى المحروقى، 

ة الثقافيػػة كمػػا طرحتػػ  المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة و الثقافػػة و العمػػـو أنهػػا "النػػواة الحسػػيو كػػذلؾ مفهػػوـ الهويػػة 
فػػاظ اإلبػػداع، مػػع ا حتلػػذى يسػػم  لؤلمػػة بمتابعػػة التطػػور و العنصػػر المحػػرؾ المشخصػػية الفرديػػة والجماعيػػة، و 

لمغػة القوميػة والسػيكولوجية لتػاريظ الطويػؿ وابفعػؿ ا ثبمكوناتها الثقافية الخاصة وميزاتها ا جتماعيػة، التػى تحػد
 ( 21طموح الغد )المنظمة العربية لمتربية و الثقافة و العموـ ، د.ت. المشتركة و 

صػػيالة تعبيػػر " إف التحػػاـ الهويػػة الثقافيػػة بالهويػػة  إلػػى( 2001هػػذا مػػا دفػػع هػػادى نعمػػاف الهيتػػى )
ؿ الهويػة الثقافيػة و كطنهػا تتحػدث عػف الوطنية هػو التحػاـ المحمػة بالسػداة. و لػذا فػةف كثيػر مػف الدراسػات تتنػاو

لواحػد عمػوانى، فػى الهوية الوطنية مثؿ )بساـ الطيبى، بولالى، الهيتى، قدرى حفنى، عبد الػرحمف الغريػب، عبػد ا
 ( 2001التنمية،مجمة الطفولة و 

   Fredric Bathفريػدريؾ بػاث  ،Roger Bastide(1970)وعميػ  يتفػؽ الباحثػاف مػع روجيػ  باسػتيد  
( مػف أف الهويػة الثقافيػة بػذاتها ليسػت معطػًا نهائيػًا مكتمػؿ الصػورة و   2001وهادى نعماف الهيتى ) ،(1995)

متناقضة، بؿ هػى كثيػرة التشػابؾ والتعقيػد،  هو مفهـو محدد تمامًا، بؿ هى تنطوى عمى عناصر متفاعمة و أحياناً 
 (. 2001ف الهيتى، مع هذا فهى وج  يمكف التعرؼ عمي  مف قسمات  األولى ) هادى نعماو 

الى الحديث عف حدود الهوية، حيػث يػرى روجيػ  باسػتيد Roger Bastideوهذا ما دفع روجي  باستيد  
أف األهـ فى عممية اكتساب الهوية هو ارادة وضع حد بيف "هـ" و "نحف" و الحفاظ عمي ، و المقصػود بالحػد هنػا 

 2007ثقافية حتى داخؿ الثقافة الواحدة )دنػيس كػوش،هو الحد ا جتماعى الرمزى، وهو ما يسم  بوجود تعددية 
إقامػة عالقػات  إلػىروجيػ  باسػتيد يهػدفاف  آرال( و مف هنا فةف الباحثػاف فػى هػذي الدراسػة و باإلتفػاؽ مػع 110،

بيف المجموعات ا نسانية تدـو لفترات طويمة و   تؤدى بالضرورة إلػى اإللغػال المتػدرج لالختالفػات الثقافيػة، بػؿ 
ة الػػى انتظػػاـ هػػذي العالقػػات بشػػكؿ يحػػافظ عمػػى ا ختالفػػات الثقافيػػة، مػػع الػػوعى الػػدائـ بةمكانيػػة تبػػدؿ تمػػؾ الػػدعو 

( ويرى الباحثاف أف ذلؾ يرجػع لمطبيعػة الديناميػة 111، 2007الحدود بيف الفترات الزمنية المختمفة )دنيس كوش،
مية، و ذلؾ نظرًا ألف العمميػة الفنيػة عمميػة صػراع لمهوية الثقافية، و مف ثـ يكوف الفف هو أكبر ممثؿ لتمؾ الدينا

 بيف عدة عناصر . 
روجيػػ  باسػػتيد مػػف أف الحػػد يشػػكؿ فػػرزًا اجتماعيػػًا يمكػػف تجديػػدي  إليػػ يتفػػؽ الباحثػػاف مػػع مػػا يػػذهب و 

باستمرار مف خالؿ التباد ت، وكؿ تغيػر يصػيب الحالػة ا قتصػادية أو السياسػية مػف شػطن  التسػبب فػى انزيحػات 
بالتالى فةف تحميؿ الهويػة   يمكػف أف ة لفهـ و تفسير تنوعات الهوية، و ، و دراسة هذي ا نزيحات ضروريالحدود

  .(112، 2007يكتفى بمقاربة تزامنية، بؿ عمي  أيضًا أف يخضع لمقاربة تطورية )دنيس كوش،
افيػة بػذاتها باتفاؽ مع فريدريؾ بػاث  و روجيػ  دنػيس لػيس هنػاؾ هويػة ثقومف ثـ وفى طرح لمباحثيف و 

لها تعريفًا ثابتًا، بمعنى أف الهوية الثقافيػة ليسػت جػرد مجمػوع سػماتها المميػزة )بصػورة متحفيػة(، بػؿ أف نرصػد، 



 8 

يحافظوا عمي ، بػؿ هػى مقاربػات ثقافيػة تسػم  جموعة ليثبتوا تمايزًا ثقافيًا و مف بينها، تمؾ التى يستعممها أفراد الم
مػػف هنػػا تكػػوف أهميػػة معرفػػة د لػػة المجػػول إلػػى اكتسػػاب الهويػػة رمػػوز وفػػؽ السػػياؽ ا نسػػانى فقػػط، و بتبػػد ت لم

 بواسطة مف، وفى زمف ما، و فى سياؽ معيف. 
تجمعهمػا عالقػة جدليػة، خرية متصمتاف الواحدة باألخرى، و فالهوية دائمًا عالقة باآلخر، بؿ الهوية و اآل

مػػاي )تطػػابؽ( فػػى مػػايز، إذا مػػا اعتبرنػػا أف الهويػػة دومػػا محصػػمة صػػيرورة تإف التمػػاهى )التطػػابؽ( يتػػوازى مػػع الت
  .(154، 2007قابمة لمتطور )دنيس كوش،وضعية عالئقية، وأنها نسبية، و 

وهذا ا ستنتاج هو ما دفػع الباحثػاف لتحريػر األعمػاؿ الفنيػة مػف إرثهػا العقائػدى أو المػذهبى أو ا يػديولوجى كػى 
 خاللها إلى تقبؿ اآلخر.  يسهؿ تقبمها و الولوج مف

 :نتائ  الدراسة 
 الرؤى التشكيمية لطبيعة وانواع وخواص وامكانات التكوينات الخطية. 

  مسػتقيمة  –مائمة( و تطخػذ مسػارات )دائريػة  -أفقية  –تكوينات خطية ذات أبعاد و اتجاهات )رأسية- 
 الموجه . متالشية( و تنتظـ إما بالتكرار أو العشوائية  –متوجة  –منكسرة 

   .)تكوينات خطية ذات أبعاد صيالات )هندسية أو عضوية أو متزاوجة مف األثنيف 
 )تكوينات خطية مفردة تتشكؿ باألمتالل و النحافة .)برانكوزى(.)جاف ارب 
  تكوينػات خطيػة تشػكؿ المسػطحات )المقعػرة أو المحدبػة( فيمػا بينهػا و تظهػر فػي األعمػاؿ ذات الطبيعػػة

 المصمتة.
  خطية تشكؿ البطول  لممفرالات فيما بينها.  تكوينات 

 ومف ذلؾ فهناؾ نوعيف مف الرؤي التشكيمية لمهيئة البنوية  المشكم  بالتكوينات الخطية. 
 فمف خاللهاالتكوينات الخطية لؤلعماؿ ذات البنية المصمتة.  : أوً . 

 تنشط المسطحات المصمتة )المقعرة أو المحدبة( بيف خطيف أو أكثر. -
تظهػػر الخطػػوط المحيطػػة المكونػػة لمهيئػػة الشػػكمية و عميهػػا الخطػػوط الداخميػػة المؤكػػدة لتفاصػػيؿ الشػػكؿ.)الخط  -

 المحيط والداخمى(
 يؤكد الضول مسارات الخطوط و نوعية المسطحات الناشئة عنها. -

 . التكوينات الخطية لؤلعماؿ ذات البنية الفرالية.  )الهياكؿ( .ثانياً 
 صرية المفرلة بيف خطيف أو أكثر. تنشط المسطحات الب -
 تظهر الشفافية و العمؽ و ا ختراؽ البصري داخؿ الشكؿ )النفاذ البصرى الثالثى مف زاوية واحدة(  -
 يتخمؿ الضول جميع ارجال الهيئة الكمية لمشكؿ -

 الرؤي التشكيمية لمفهوـ التكوينات الخطية في النحت المعاصر وتتفرع إلي :
 ة ذات البنية المفرلة األعماؿ الفني -أ
 األعماؿ الفنية ذات البنية المصمتة  -ب

 

 
 
 

 وفيما يمي يتـ عرض األعماؿ الفنية التي تـ اختيارها مف قبؿ الباحثيف لمتدليؿ عمي رؤيتهما التشكيمية :
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 األعماؿ الفنية ذات البنية المفرلة  -أ

 
  Memorial Structure( أ -1شكل )

 Herbert Bayer)  ) 

Bronze – 22  ×53  ×53 cm – 1961 

https://www.pinterest.com/pin/ 

 
 ةخطيػػ اتتكوينػػلأ ( نصػػب تػػذكاري  -1  مػػف شػػكؿ) تونسػػتن -

مائمػػػػة ( وتطخػػػػذ  -أفقيػػػػة  - ةتخػػػػذ اتجاهػػػػات) رأسػػػػيت ةتقيممسػػػػ
لمجمػوع الخطػوط فػي   نتظـ بتكػرار موجػتمسارات ) مستقيمة ( و 

 ]البنائية[. .ثالث اتجاهات

 

 
 Gibbs Farmأ(  -2شكؿ )

Bernar Venet 
metal- steel      - 88.5 Arc x8- 2012 

Garden Sculpture 

https://www.pinterest.com/biker1000/bernar-

venet/?lp=true 

 
 ةمنحنيػة( مكػرر  -أ ( تكوينات ) خطية  - 2ونستنت  مف شكؿ) 

يضػػاوية وتنػػتظـ بػػالتكرارات مػػف المواسػػير تتخػػذ مسػػارات نصػػؼ ب
 ]البنائية[. .ةالرأسي ةاإليقاعي

    

 
 goes around comes aroundأ( -3شكؿ )

JERRY EHRLICH'S 

Rebar – 60   ×30 ×65 cm  - د.ت 
www.rimonthly.com/view-jerry-ehrlichs-structural-

sculptures 

 
 نصػػفية منتظمػػػةأ ( تكوينػػػات خطيػػة  - 3ونسػػتنت  مػػف شػػكؿ) 

طخػػػػذ تو  (منكسػػػػرة –منحنيػػػػة تتخػػػػذ اتجاهات)و  وتتكػػػػرر بالتماثػػػػؿ
 ]البنائية[. .(صاعدة -مسارات )هابطة 

 

 
 أ( -4شكؿ )

ISABEL MIRAMONTES 

Bronze  

https://www.pinterest.com/pin 
 

 اً ويف خطػػػي منحنػػػي يتخػػػذ مسػػػار أ( تكػػػ -4ونسػػػتن  مػػػف شػػػكؿ ) 
تتضػػػ  فػػػي نهايػػػة دميػػػة آكؿ هيئػػػة شػػػويمثػػػؿ ال اً رأسػػػي حمزونيػػػاً 

 ة[. عضويال ةتجريدي]ال .األطراؼ والقدميف
 

https://www.1stdibs.com/art/sculptures/material/bronze/
https://www.1stdibs.com/art/sculptures/material/bronze/
https://www.pinterest.com/pin/721772277752106045/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/721772277752106045/?lp=true
https://en.wikipedia.org/wiki/Gibbs_Farm
https://www.pinterest.com/biker1000/bernar-venet/?lp=true
https://www.pinterest.com/biker1000/bernar-venet/?lp=true
https://www.1stdibs.com/art/sculptures/material/bronze/
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  أ(-5شكؿ )

Stringed Figure (Curlew) (Version I),  
Barbara Hepworth 

Brass with strings - 1956 
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/ 

1956/stringed-figure-curlew-version/ 

 
أ ( شكؿ مشػدود لتكػويف خطػي ليػر  -5ونستنت  مف شكؿ )  -

وينػػػػتظـ  (مسػػػػتقيمة منحنيػػػػة -دائريػػػػة )ارات منػػػػتظـ يتخػػػػذ مسػػػػ
. % مػػػػف كتمػػػػة العمػػػػؿ55ة ويمثػػػػؿ الفػػػػراغ وجهػػػػبالعشػػػػوائية الم

 [.عضويةالهندسية التجريدية ]ال

 

 
أ( -6شكؿ )  

Meridian, Sculpture for State House 
Barbara Hepworth 

Bronze - 1958 

http://barbarahepworth.org.uk/sculptures 

/1960/meridian-sculpture-for-state-h/ 
 
أ ( تكػػويف خطػػي ليػػر منػػتظـ ويتخػػذ  - 6  مػػف شػػكؿ ) تونسػػتن -

منحػػػرؼ( والشػػػكؿ عمػػػي هيئػػػة   عمػػػي شػػػكؿ ) شػػػب اً هندسػػػي اً مسػػػار 
 الهندسية العضوية[. . ]بورتري

 
 

  

 
 أ(-7شكؿ )

Signed and dated  

Tom Bennett. 

Bronze - Mounted on a solid 6" cube marble base 

 د.ت 

https://www.1stdibs.com/furniture/decorative-

objects/sculptures/bronze-sculpture-tom-bennett/id-

f_1710082 

 
أ ( تكويف خطي ليػر منػتظـ مغمػؽ  - 7ونستنت  مف شكؿ )  -

 ةتجريديػػػػػ]ال  .موجػػػػػ اً عشػػػػػوائي اً حمزونيػػػػػ اً بصػػػػػري اً يتخػػػػػذ مسػػػػػار 
 .ة[عضويال
 

 

 
 أ(-8شكؿ )

United 

Deborah Kay Butterfield 

 Cast bronze - 55.9   ×  67   ×  34.5 cm – 1997 

www.artnet.com/artists/deborah-butterfield/united-a-

gcko0hrissqbfw20qpyd0a2 

 
أ ( تكػػويف خطػػي ليػػر منػػتظـ ويتخػػذ  - 8ونسػػتنت  مػػف شػػكؿ )  -

 . ]البنائية العضوية[.لهيئة الحصاف ةمسارات مختمفة موجه

 

http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1956/stringed-figure-curlew-version/
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1956/stringed-figure-curlew-version/
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1956/stringed-figure-curlew-version/
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1960/meridian-sculpture-for-state-h/
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures
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 أ(-9شكؿ )

The Fourth Sign 

anthony Smith 

Cast bronze, black patina- 

57x141x96cm- 1974 

www.printerest.com 

 
 ويف خطػي مفتػوح ليػر منػتظـأ ( تك - 9تنت  مف شكؿ ) ونس -

ويطخػػذ  (مائمػػة -أفقيػػة -رأسػػية )بطبعػػاد مختمفػػة ويتخػػذ اتجاهػػات 
 ة الهندسية[.تجريدي]ال .ي بالحركةحيو  هاً موج اً عشوائي مساراً 

 

 
 (أ-15شكؿ )

Modulation de l’espace 

Eduardo Chillida 

Iron - I, fer, 54,6 x 69,8 x 40 cm,  

Londres (1963). 

http://www.tate.org.uk/art/artists/eduardo-chillida-

901 

 
تػػوح أ ( تكػػويف خطػػي منحنػػي مف -15ونسػػتنت  مػػف شػػكؿ )  -

طخػػذ مسػػارات خطيػػة مػػابيف الدائريػػة يليػػر منػػتظـ بطبعػػاد ثابتػػة و 
وضػيؽ  لممسػارات الخطيػة المزاوجػةة والمستقيمة مؤكدًا والمنحني

 .[الهندسية ةالتجريدي]الفرالات يوحى باإلحساس بالكتمة.
   

 
 أ(-11شكؿ )

 " العقدة "
 الفناف صالح عبد الكريـ

 مواسير حديد
 1985 –( سـ  125×55) 

http://pintreset.com 

 

أ ( تكوينػػات خطيػػة مػػف المواسػػير  -11  مػػف شػػكؿ ) ونسػػتنت -
يمة مسػتق)طخػذ مسػارات تو  (مائمة –أفقية  -رأسية)هات اتتخذ اتج

ويتجػػػػ  العمػػػػؿ فػػػػي ا تجػػػػاي  (حمزونيػػػػة –دائريػػػػة  -منحنيػػػػة  -
 .ة[عضويال ةتجريدي]ال .الرأسي

  

 
 

 لمصمتةاألعماؿ الفنية ذات البنية ا -ب

http://www.tate.org.uk/art/artists/eduardo-chillida-901
http://www.tate.org.uk/art/artists/eduardo-chillida-901
http://pintreset.com/
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 ب(-1شكؿ )

The meaning of thing 

Mario Dal Fabrro 
Wood –  د.ت 

http://trendvisions.lancia.it/en/article/ 

mario-dal-fabbro-s-wooden-sculptures 

 

ة هػب ( تكوينػات خطيػة منحنيػة موج -1نستنت  مػف شػكؿ )  -
وتظهػػر الخطػػوط الخارجيػػة مؤكػػدة  (مقعػػرة ومحدبػػة)ذات أسػػط  

يؿ مؤكػدة لمسػمي لهيئة الشػكؿ والخطػوط الداخميػة لتطكيػد التفاصػ
 . ]التجريدية العضوية[.العمؿ

 

 
ب(-2شكل )  

1 توازن ايجاد محاولة  
 عبد الهادى الوشاحى

 92x25x55cm  -  خشب - 1191 

http://gate.ahram.org.eg/News/389250.aspx 

 
رأسػية وأفقيػة )ت خطيػة ب ( تكوينػا - 2ونستنت  مف شكؿ )  -

يمػػػثال الفخػػػذيف  مجسػػػميف فرتكػػػز العمػػػؿ عمػػػي خطػػػييو  (ومائمػػػة
ويمتػػد منهػػا خػػط أفقػػي مائػػؿ  (مقعػػرة ومحدبػػة) شػػكمية بمعالجػػات

يمػػػثال مغمقػػػيف فػػػي نهايتػػػ  خطػػػيف  وينشػػػط دمػػػىيمثػػػؿ الجػػػذع اآل
 العمؿ با تجػاي األفقػي يتج و  ،ما خط الرقبة والرأسهالذراعيف بين

 ةتجريديػػػ]ال شػػػكؿ بمحاولػػػة ا سػػػتقرار وا تػػػزاف.المائػػػؿ ويتميػػػز ال
 .  ة[عضويال

   

 
 ب(-3شكؿ )

"Constructed Head No. 2"  

Naum Gabo 

Stainless - (1916) 

https://www.pinterest.com/theartistudio/gabo/ 

 
ب ( تكوينات خطية تتخػذ اتجاهػات  - 3ونستنت  مف شكؿ )  -
دائريػػػػة ومنحنيػػػػة )مسػػػػارات طخػػػػذ تو  (مائمػػػػة –أفقيػػػػة  -رأسػػػػية )

مػف الخطػػوط  ىدمػي نصػفآوالعمػؿ الفنػي يمثػؿ شػكؿ  (ومسػتقيمة
ة والبػارزة ويعتمػد فيهػا الفنػاف عمػي ر ئغػاالمسطحات ال تنش التي 

 ]بنائية[. التقوسات وا نحنالات. مفـ الناشئة ائفكرة الدع

 

 
 ب(-4شكؿ )

Triptych II 

Gill Brown 

61 x 30.5 cm  ×12 bronze, Green patina-  

http://www.jrobertsonfineart.com/fine-paintings/d/-

triptych-three-geese/298398 

 

ب ( تكوينػات خطيػة مفتوحػة تتخػذ  - 4ونستنت  مف شػكؿ )  -
 -طخػػػذ مسػػػارات )منحنيػػػة تو  (يػػػة ومائمػػػةرأسػػػية وأفق)اتجاهػػػات 

ؿ عمػػويتخػػذ ال (مقعػرة ومحدبػػة)مسػتقيمة( وتنشػػط منهػػا مسػػطحات 
 ة[.عضويال ةتجريدي]ال .التشكيؿ فيالرأسي  يتجااإل 

http://gate.ahram.org.eg/News/389250.aspx
http://www.jrobertsonfineart.com/fine-paintings/d/-triptych-three-geese/298398
http://www.jrobertsonfineart.com/fine-paintings/d/-triptych-three-geese/298398
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 ب(-5شكؿ )

Sitting Forms 

lynn chadwick 

  - Bronzeد.ت

www.traveladventures.org 

 

ة وهػي عبػارة عػف أمػر اا رجػؿ و تكػوينيف لب(  - 5ونستن  مػف شػكؿ ) 
هػات )رأسػػية اتكوينػات خطيػة منفصػمة لهيئػة الرجػػؿ والمػرأة تتخػذ اتج

مسػػػػتقيمة ومائمػػػػة ومتالشػػػػية )طخػػػػذ مسػػػػارات تمائمػػػػة( و  -أفقيػػػػة  -
ة التشػػػػكيميالخطػػػػوط ود  تهػػػػا دميػػػػة و لشػػػػكؿ الهيئػػػػة اآل  (ومنكسػػػػرة

]الهندسػػػية  عضػػػوي.والهندسػػػي ال ة بػػػيفمزاوجػػػتتضػػػ  فػػػي الشػػػكؿ 
 العضوية[.

 

 
 ب(-6شكؿ )

Bird in Space 

Constantin Brancusi 

Marble - 1923 

 (144.1 x 16.5 cm) 

https://www.metmuseum.org/art/ 

collection/search/486757 
 

 
ألبعػاد ب ( تكويف خطي مفرد ثالثي ا - 6نستنت  في شكؿ )  -

 تعبيريػػػػةالشػػػػكؿ بالنحافػػػػة وا مػػػػتالل مؤكػػػػدًا الصػػػػفات يْ بسػػػػيط 
 -مائػػؿ  -رأسػػي )فػػي مسػػار الشػػكؿ  يتجػػ لمطػػائر و  والتشػػكيمية

 ية[.عضو ال ةتجريدي]ال (.منحني

   

 
 ب(-7شكؿ )

Richard Stainthorp 
https://www.stainthorp-sculpture.com/gallery/ 

 
 ةموجهػػ نسػػجيةب ( تكوينػػات خطيػػة  - 7ونسػػتنت  مػػف شػػكؿ )  -

الشػكؿ عمػػى أربػع نقػاط فػػي اتجػاي أفقػػي  لتجسػيد هيئػة المػػرأة ويرتكػز
 ة[.عضويال ةواقعي]ال يدؿ عمى استقرار واسترخال الهيئة الشكمية.

 

 
 ب(-8شكؿ )

Recling Figure 

Henry Mor 

Bronze - 1969 
http://eye-likey.blogspot.com.eg/2013/01/visit-with-

icon-henry-moore-england-b.html  
 

 

ب( تكوينػػات خطيػػة ليػػر منتظمػػة ذات -8نسػػتنت  مػػف شػػكؿ ) -
أبعػػػاد مختمفػػػة وتتخػػػذ اتجاهػػػات )رأسػػػية وأفقيػػػة ومائمػػػة( وتطخػػػذ 

مسػػػػتقيمة( لتكػػػػوف فيمػػػػا بينهػػػػا  -ممتويػػػػة  -مسػػػػارات )دائريػػػػة 
موجهػػة لتطكيػػد المضػػموف التعبيػػري  مسػػطحات )مقعػػرة ومحدبػػة(

والتشكيمي لهيئة المرأة ويتخذ التمثاؿ ا تجاي األفقػي. ]التجريديػة 
 العضوية[.  

 
 

https://www.metmuseum.org/art/%20collection/search/486757
https://www.metmuseum.org/art/%20collection/search/486757
https://www.stainthorp-sculpture.com/gallery/
http://eye-likey.blogspot.com.eg/2013/01/visit-with-icon-henry-moore-england-b.html
http://eye-likey.blogspot.com.eg/2013/01/visit-with-icon-henry-moore-england-b.html


 04 

 مناقشة نتائ  الدراسة
 قد توصمت الدراسة لمنتائ  التالية. ل     
 وـ فالفنػػاف يقػػ –إف مجمػوع الخطػػوط تمثػؿ برمتهػػا هيئػػة العمػؿ الفنػػى )المجسػـ( لتصػػنع هيئػػة المضػموف

عمػى هيئػة مضػموف فتصػب  تعبيػرا  The lines Reconstructionبةعادة بنال )صيالة( لمخطػوط  
 ينسب إلى أحد الفنانيف فالتعامؿ هنا مع استخدامات و د  ت الخط. 

  تقبػػؿ الفػػرد لمفهػػوـ الخػػطConcept of line    بتنويعاتػػVarieties  المائػػؿ ،سػػىأالر  ،)األفقػػى، 
ويعات  فػى تعبيػرات أخػرى استيعاب مفهـو الخط بتنعمت  قادرًا عمى امتصاص و مطمؽ ج المتعرج( كمفهـو

مػف هنػا فػةف تقبػؿ الفػرد لهػذا المفهػوـ كمفهػوـ مطمػؽ فػى ثقافتػ  الذاتيػة أو الجمعيػة جعمتػ  مجسمة. و 
، ويتضػ  ذلػؾ يػرات أخػرى مجسػمة مػف ثقافػات أخػرىقادرًا عمى امتصاص مفهـو الخط بتنويعات  فى تعب

أ( التػػي -4)شػػكؿ  Isabel Miramontesأ( وأعمػػاؿ -1شػػكؿ ) Herbert Bayerمػػف أعمػػاؿ 
 انتقمت مف أسبانيا إلي بمجيكا ويتض  ذلؾ في أعمالها. 

  مجموع قيـ التذوؽ الفنى لثقافػة مػا تجعػؿ المنتمػيف لهػا عمػى اسػتعداد لتقبػؿ قػيـ التػذوؽ الفنػى لمثقافػة
فتقبػؿ مفهػـو وجػود خػط وهمػى بػيف  ،القػيـ األخرى طالما هى فى تماس معهػا فػى بعػض أو معظػـ هػذي

أو  هػػرمييف متقػػابميف يػػتـ قبولهػػا بشػػكؿ مطمػػؽ دوف النظػػر إلػػى هويػػة صػػانعها سػػوال أكػػاف هنػػرى مػػور
لػ  هويػة  فػالخط ،أو ا سالمى أو ا شػتراكى أو الرأسػمالى المسيحيالوشاحى، دوف أف اربط ذلؾ بالفف 

ب( و -7شػػكؿ ) Richard Stainthorpعمػػاؿ ويتضػػ  ذلػػؾ مػػف خػػالؿ أ الخػػط دوف التػػزاـ عقائػػدى
Henry Mor ( حيث ارتبػاط الموضػوع لمعالجػة الشػكؿ اآلدمػي والتقابػؿ فػي نقػاط ا تػزاف -8شكؿ )ب

ف كاف العمؿ )  Richardب( أو ما يسمي بالحديػد المنسػوج اعتمػد فيػ  الفنػاف -7وفكرة ا سترخال واا

Stainthorp  نثػػوي، بينمػػا عمػػي الحرفيػػة فػػي تجسػػيد معػػالـ الجسػػـ األHenry Mor ( 8شػػكؿ- )ب
   اعتمد عمي الموضوع وا تجاي الفنى التجريدي العضوى الهندسى. 

إف فكرة ارتحاؿ الفناف مف موطن  األصمى إلى أماكف أخرى أكثر جاذبيػة أو سػحر مػف عالمػ  المحمػى هػى عمميػة 
ة( تضاؼ الى رصيد ثقافػة الفنػاف قافيامتصاص ثقافة جديدة )هوية ثياتها قدرة متفردة عمى استمهاـ و تحمؿ فى ط

وتمػػؾ  ،الهويػػات المسػػتدخمة دونمػػا تنػػافر بينهػػاا متػػزاج بػػيف الثقافػػات و  هويتػػ ، ثػػـ تقػػديـ عمػػؿ فنػػى نتػػاج عمميػػةو 
أ( والذي ذهب إلي اليابػاف ونقػؿ -3شكؿ ) Jerry Ehrlich، ويتض  ذلؾ مف أعماؿ أضخـ عممية لتقبؿ اآلخر

يرزاف في كؿ شيل ابتدالًا مف حفؿ الشاي إلػي السػقا ت لممبػاني الشػاهقة، فصػنع عف ثقافتها فكرة استخداـ الخ
مف ذلؾ أعماً  بحديد التسمي  متماثمة وتطخذ نسقًا هندسيًا في تكويناتها الخطية دوف أف نشعر بطي تنافر والفكػرة 

البريطانية التي تنقمت  Barbara Hepworthتستند أساسًا إلي انتظامية الخيرزاف، باإلضافة إلي تميز أعماؿ 
أ( لتجسػػيد فكػػرة الشػػراع  لتقػػال الػػدوؿ الػػثالث -5بػػيف إيطاليػػا واليونػػاف وانعكػػس ذلػػؾ عمػػي نتاجهػػا الفنػػي شػػكؿ )

فػي اسػتخدام  لمخيػوط، وايضػًا يجسػد نفػس الفكػرة أعمػاؿ  Naum Gapoبالبحر، باإلضػافة إلػي تطثرهػا بالفنػاف 
اؿ والذي تغطي أعمال  النحتيػة معػارض بكػؿ مػف الو يػات المتحػدة واسع الثقافة والترح Bernar Venetالفناف 

األمريكية، الياباف، النمسػا، سويسػرا، ألمانيػا، نيوزيمنػدا، ممػا سػبرهف عمػي تقبػؿ ثقافػة اآلخػر مػف خػالؿ األعمػاؿ 
كػرة أعمػاؿ الفنية واستمهاـ ابداعات واشراقات فنية جديدة دوف تناقض أو تنافر لمقيـ الفنية، وتؤكد عمػي نفػس الف

Gill Brown ( وأعماؿ الفناف -4شكؿ )بMario Dal Fabrro  ا يطالي المولػد والػذي عػاش فػي الو يػات
لػد الرومػاني المو  Constantin Brancusiالمتحدة األمريكيػة وتػطثر بػالقيـ الميبراليػة األمريكيػة، وكػذلؾ أعمػاؿ 

    ب(.-6ولكن  عاش في فرنسا شكؿ )
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تمت مف خالؿ امتصاص و اسػتيعاب مفػردات و رمػوز فػف   Processقافة اآلخر كعممية ٌجماع القوؿ أف تقبؿ ث 
 اآلخر. ) فى نتائ  الدراسة (

  وتشػػير هػػذي الدراسػػة إلػػي أنهػػا قػػد اسػػتمهمت مادتهػػا العمميػػة مػػف بعػػض المختػػارات الفنيػػة التػػي ارتػػطت
ت األعماؿ الفنية التي تحقؽ أف هناؾ مئاالدراسة أنها تستطيع أف تحقؽ ما تصبو إلي  مع التطكيد عمي 

 القػدرة المضموف الذي ذهبت إلي  الدراسة ولكف ضيؽ المساحة المتاحة لمبحث العممي   تعطى الدراسة
 عمي ا سترساؿ وتقديـ كؿ ا مكانات التشكيمية والتعبيرية كرؤي تشكيمية جديدة.

 
 المراجع
  ( ادراؾ طالب الجامعة لمفهـو العو 1999اسماعيؿ الفقى .)دراسػة  -لمة و عالقتػ  بالهويػة و ا نتمػال

 أمبيريقية، المؤتمر القومى السنوى الحادى عشر، القاهرة. 
  ( الفف و 1997اسماعيؿ شوقى .).التصميـ، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، القاهرة 
  ( فمسفة الجماؿ، دار القمـ، القاهرة.1968أميرة مطر .) 
 ( الهويػػة والعنػػؼ 2008أمارتيػػا صػػف .) (، 352هػػـ المصػػير الحتمػػى، سمسػػمة عػػالـ المعرفػػة، العػػدد )و

 اآلداب، الكويت. لمجمس الوطنى لمثقافة و الفنوف و ا
 العمػـو )د.ت(. الخطػة الشػاممة لمثقافػة العربيػة، الطبعػة الثانيػة، ادارة نظمة العربيػة لمتربيػة والثقافػة و الم

 الثقافة، تونس.
 ( دو 2004حمدى حسف عبد الحميػد المحروقػى .) ر التربيػة قػي مواجهػة تػداعيات العولمػة عمػي الهويػة

(، مركػػز تطػػوير التعمػػيـ الجػػامعى، جامعػػة عػػيف 2الثقافيػػة، مجمػػة دراسػػات فػػي التعمػػيـ الجػػامعي، العػػدد )
 شمس، القاهرة. 

 ( مفهـو الثقافة فػى العمػـو ا جتماعيػة، ترجمػة منيػر السػعيدانى، مراجعػة الطػاهر 2007دنيس كوش .)
 سات الوحدة العربية، بيروت. لبيب، مركز درا

 ( الهويػػة مفهػػوـ فػػ1998محمػػود أمػػيف العػػالـ .) الهويػػة الثقافيػػة"، ي طػػور التشػػكيؿ، مػػؤتمر "العولمػػة و
 (، المجمس األعمى لمثقافة، القاهرة. 7سمسمة أبحاث المؤتمرات، العدد )

 ( النظػػاـ ال2014نهمػػة عػػزت مصػػطفى .) لػػذاتى كمصػػدر التشػػكيؿ ابنػػائي لمشػػكؿ األمثػػؿ فػػي الطبيعػػة و
 ، كمية التربية الفنية، جامعة حمواف. ية دكتورالتدريس التصميمات الزخرفية، رسال

 ( 2008وائػؿ عبػد العظػيـ .) أيديولوجيػة المجتمػع وأثرهػػا فػي مفهػوـ النحػت المعاصر"دراسػة مقارنػة بػػيف
  ، كمية التربية الفنية، جامعة حمواف.يدكتورارسالة ، الفكر ا شتراكى والرأسمالي"

 ( التصميـ فى مجا ت الفنوف التطبيقية والعمارة، دار الكتاب الحديث، القاهرة. 2009ياسر سهيؿ .) 
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Research Summary 
The constant search for the new and the innovative to reveal the 

relationships and systems and new innovations is the goal that each artist seeks 
through the formulation of his art and construction, not his artistic work, so that it is 
a creative work characterized by creativity and innovation and includes a set of 
artistic values by adopting a particular style or doctrine or thought, The sources of 
vision upon which the contemporary artist relied in building his works of art.

 This study has tried to contribute to the provision of one of the creative and 
innovative solutions to contribute to the teaching of photography to students of art 
education through the study of the analysis of the concept of rhythmic systems in 
some works of graphic artists to provide a creative and aesthetic input that enriches 
the teaching of photography for students by combining careful vision and accurate 
functions The aesthetic of rhythmic systems offers solutions on the possibility of 
plasticity can be invested in the field of production of graphic works.

The study was able to identify a lot of rhythmic systems and also carried out 
applications to a group of students of art education to invest these rhythmic systems 
in teaching the course of photography. The results of applications revealed the 
possibility of achieving this and validating the hypothesis of research. 
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مقدمة:
في هیكلیة البناء أساسیاً من عوامل الثقافة اإلنسانیة، وعنصراً هاماً عامالً الكویتي لتراث الشعبي ایمثل 

ة الكویتیـة خصوصـًا، ومنطقـة الخلـیج العربـي األمـألنها تلخص تاریخ هیجب االهتمام برموز الذي الثقافي العربي، 
دون التصـریح عمـا تحملـه فـي شـعوب برمـوز تبـدو مألوفـة الشكال نابعة من وجدان أوذلك باستخدامبشكل عام،

.رموزها الفنیةبالثقافة الشعبیةاآلونة األخیرة اهتماماً منطقة الخلیج بشكل عام في تشهدفقد لذلك و ها،طیات
ون الشعبیة مـن الفنـون التـي تهـتم بتـاریخ األمـم بمـا فیهـا مـن تقالیـد وعـادات، وتعبـر عـن تعد الفنفیما 

والتــاریخ ألنهــا ملــك الجماعــة، فهــي فــن أفرزتــه الثقافــة الشــعبیة بإبــداع روح الجماعــة، وتكــون مجهولــة الهویــة
إلـى مـن بلـدٍ صـره الزخرفیـةبتنـوع رمـوزه وعنایتسـممتمیـزاً الحیاة العربیة طابعـاً وتذوق، وفن فطرى وظیفي یعطى

بشـكل عـام، والخلیجـي مكونـات التـراث الشـعبي العربـيحـدالتراثیة الشعبیة في دولة الكویـت تمثـل أأخر، فالفنون 
بالمــأثورات الشــعبیة ویطلـق علیهــا بعـض العلمــاء كلمــة فولكـــلور، والتــراث ، وتســمى أحیانـاً علـى وجــه الخصـوص

الشعبي یشیر إلـى الفنـون الدارجـة المتعـارف علیهـا بـین أفـراد كـل مجتمـع مـن المجتمعـات العربیـة، وهـي تتصـف
، فـي الجماعـةالتشـكیلیة مـن روح العرف والعادات، حیث تنبـع رموزهـا وبمجاراة .اً بالعراقة والقدم مع الحیویة أیض

.مادیة تتسم بالتلقائیة والتجریدتعبیرات 
فریعــات النباتیــة وأوراق النخلــة والزهــور والتشــكال النباتــات مثــل أیســتخدم عناصــر متعــددة مــن الفنــانف"
شـكال والزواحـف إضـافة إلـى بعـض األشكال الكائنـات الحیـة مثـل اإلنسـان والحیـوان والطیـور واألسـماكأالشجر، و 

شـكال الهندسـیة مثـل المربـع والمثلـث والـدائرة، بتعبیـرات تشـمل المئذنـة والقبـة والهـالل، وبعـض األالمعماریة مثل 
حیـث .حـداث المرتبطـة  بالحیـاة الیومیـةو أجزاء منه بموضوعات من واقع األكل جزء في مفردات الشكل، أأحیاناً 

یعتبـر التـراث ألي و .)١("المواقـف واألحـداث برمـوز تلقائیـةاستخدم الفنان الشعبي رموزه بطرق متعـددة لیعبـر عـن
وفنیــة رمزیــةمجتمــع مــن المصــادر الثریــة للفنــون التشــكیلیة والتــي تحمــل عناصــرها فــي مضــمونها الــداللي قیمــًا 

واجتماعیــة، تعكــس جوانــب الحضــارة فــي المجتمــع ومــدى تطــوره فــي كافــة المجــاالت، حیــث أن التــراث هــو ســجل 
االهتمام بالتراث الثقافي والفني ضرورة علمیة ووطنیة على حد السواء، خاصـة "فیما یعد . الحضارات والمجتمعات

نحـو األولـىر التراث الثقافي، والذي یعتبر الخطـوة في ظل التغیر المتسارع الذي یستوجب الرعایة والتوثیق لعناص
. )٢("تعزیز الهویة والحفاظ علیها وحمایتها من تیار العولمة الثقافیة

تزخر دولة الكویت بالعدید من العناصر واألشیاء المادیة والشكلیة ذات الداللة والتي لها ارتباط وثیق و 
األعمال الفنیة و الزخارفبكثرة في الحرف التقلیدیة والرسوم و یجادها والتي یمكن إبالبیئة والشعب فیها، 

بالعناصر التراثیة فالكویت یوجد بها بیئات مختلفة ومتنوعة زاخرة . الخ.. المعماریة التصامیمو المتخصصة 

، صیاغة معاصرة للرموز الشعبیة العربیة في مجال الرسم االلكتروني، بحث منشور، ٢٠١٣: حنان سمیر عبد العظیم) ١(
.٢المؤتمر العلمي الدولي الثاني، مجلة الفنون والعلوم التطبیقیة، كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة دمیاط، صـ 

یدیــة الكویتیــة، الطبعــة األولى،جمعیــة ، تقالیــد وقــراءات فــي الثقافــة والفنــون التقل٢٠٠٠: ألطــاف ســالم العلــي الصــباح) ٢(
.٥السدو، الكویت، صـ 



٢

مل في مضمونها حوترى الباحثة أن التراث الفني الكویتي یزخر بالوحدات والمفردات والرموز التي ت. الرمزیة
الفنیة التشكیلیة بالكویت األعمالدالالت وتعبیرات تحمل الكثیر من المعاني التي یمكن توظیفها في العدید من 

التصویري ل الفنيللتعبیر عن الموروث الثقافي الكویتي من جهة، ولتأصیل الهویة والسمة الكویتیة في العم
البیئة "و"البیئة البحریة"صر والرموز ذات الداللة في دولة الكویت مصادر العناهمومن أ.المعاصر بدولة الكویت

:اللتان تزخران بالعدید من العناصر ذات الداللة، والتي یمكن تصنیفها إلى أربعة أنواع، وهي"البریة
 ًخشبیةعناصر–عناصر نسجیة –عناصر معدنیة (:عناصر من التراث:أوال.(
 ًعناصر من البیئة الصحراویة–عناصر من البیئة البحریة (:عناصر حیوانیة:ثانیا(
 ًنباتات–أشجار (:عناصر نباتیة:ثالثا.(
 ًصروح معماریة حدیثة–صروح معماریة قدیمة (:عناصر معماریة:رابعا.(

بینما تتحدد مناحي التعامل مع التراث الشعبي من خالل مجموعة من العوامل التي تؤثر على صناعة 
:وتتحدد هذه العوامل فيالتراث، 
وهي كل الجوانب الطبیعیة التي تحیط بالفنان الشعبي، كاألرض وما علیها من نبات :العوامل الطبیعیة

.الخ.. وحیوان وخامات طبیعیة وطقس 
وتشمل الجوانب المحددة لنوعیة القیم االجتماعیة، والتي تهدف إلى توحید :العوامل االجتماعیة

.إطار من التقالید والمعتقدات واألعراف والسلوكیات الهامةالجماعة وذلك في 
 عملي أو فني، تتأثر بشكل مباشر بطبیعة إنتاجيذات شكل أنماطوهي عبارة عن :اإلنتاجیةالعوامل

المكان والجغرافیا، واحتیاجات الجماعة
تأثرهم بأسالیب وهي التي تمثل البعد اإلنساني العاكس لخبرات الجماعة ومدى:العوامل الثقافیة

.معیشتهم وحیاتهم االجتماعیة ونوعیة إنتاجهم وداللة فنونهم
بینما تتكون ). التراث المادي–التراث الشفوي (فیما تتحدد مواد التراث الشعبي في عدة أقسام، وهي 

:في النقاط التالیة)١("یوسف غراب"من مجموعة من الفنون، صنفها تصنیفات الفن الشعبي

).الرقص–الموسیقى –األدب الشعبي (:التعبیریة الروحیةالفنون )١

).الصناعات الیدویة–األزیاء –العمارة –النحت –النقش –الرسم (:الفنون التعبیریة المادیة)٢

).األلعاب الشعبیة(:فنون األلعاب الشعبیة)٣

).أدوات العمل الشعبي–األدوات –الصناعات الشعبیة (:فنون الثقافة المادیة)٤
ومن خالل الفن التشكیلي فقد استطاع العدید من الفنانین الكویتیین المعاصرین أن یجعلوا من عناصر 
ورموز التراث الشعبي عنصرًا أساسیًا دائم الحضور في العمل الفني التصویري المعاصر، حیث استوحوا من 

، دار الفكـر العربـي، "رؤیة لتنمیة التـذوق وتنمیـة اإلحسـاس"، جمالیات الزخارف الشعبیة ٢٠٠٣: غرابخلیفة یوسف ) ١(
.١٥٠صـ القاهرة، 



٣

أصالة الماضي، وهي لیست بغریبة عن روح وطالقة خصائصه الجمالیة والفنیة أعماًال ترسخ في مضمونها
وقد كان الهدف العام لذلك التوجه في األعمال الفنیة هو االستفادة من الماضي والتعامل مع الحاضر، . المعاصرة

ولم یمنع ارتباط الفنان الكویتي برموز بیئته وتراثه المحلي من .طمس الماضي، وال یضیع الحاضرشریطة أال یُ 
فیما یدور حوله، فالبیئة هي قرین الحدث الیومي الُمعاش، والتراث الكویتي هو امتداد للحدث والقضیة التفكیر 

التاریخیة لألمة، ولذلك فإن الفنان یسعى بدأب وٕاصرار للبحث عن ذاته، ضمن المعطیات المتاحة له، وهو ما 
متعددة األسالیب والتقنیات الفنیة، وذلك ساعد على إخراج هذا االرتباط بین الفنان وبیئته على شكل رؤیة خاصة 

.تبعًا للحالة الفنیة وتفاعلها بالنسبة للفنان
 المشكلةخلفیة:

یعتبر الحفاظ على التراث الشعبي المحلي أمرًا بالغ التعقید، إذا لم یكن نابعًا من إرادة الجهات المعنیة 
وفي الكویت التي ، )أفراد المجتمع(هة أخرى ممثلة في القطاعات الحكومیة من جهة، واألفراد المعنیین من ج

تزخر بحركة فنیة تشكیلیة ذائعة الصیت، ویعتمد الكثیر من فنانیها على التراث من خالل استلهامه في أعمالهم 
الفنیة المعاصرة، أو من خالل إعادة تمثیله في األعمال الفنیة التشكیلیة المعاصرة بحیث تعكس األعمال الفنیة 

ولذا فإن التراث برموزه ومضامینه التعبیریة .والرموز التراثیة للمجتمع الكویتي على متسع تصنیفاتهاالمفردات 
والجمالیة بالنسبة للحركة الفنیة التشكیلیة في الكویت هو قضیة مستمرة یعكس من خاللها الفنانون خصوصیة 

المستمرة في البنیان الثقافي المعتمد ، وذلك من خالل حركة التطویرالشعبي الكویتي في شتى مجاالتهالتراث
دائمًا ما یبدو براق وزاٍه ومتصدر المقدمة في األعمال الفنیة التشكیلیة إنه ف، على التراث في مقامه األول

.بالكویتالمعاصرة 
، فقد اعتمد الفنان الشعبي الكویتي یة وشخصیة متمیزةفلسفأبعاد لهاإن الرموز الفنیة التراثیة الكویتیة 

لذي یمثل بدوره جزءًا من التراث على عالم جدید من األشكال والوحدات والعناصر التي عبرت عن عقائده وفكره ا
وعاداته، والتي اعتمد في صیاغتها على عدة مصادر، منها األشكال الهندسیة كما في الزخارف الموجودة في فن 

یة والحیوانیة، والتي استطاع الفنان الكویتي أن السدو الكویتي، واألشكال الكتابیة والعناصر اآلدمیة والنبات
.ة ووعي ناتجین عن معتقداته وفكرهینظمها ویوظفها داخل األعمال الفنیة بدق

فلسفتها وسبل وتحدیدأبعادها الرمزیة وتحلیلالرموز التراثیة الكویتیة دراسةوهو ما یدفع الباحثة إلى 
بما تتضمنه تلك الدراسة من إتباع منهجیة عمال الفنیة التشكیلیةالمعاصرة في األتتسم ببروح هاإعادة تمثیل

إذ .المعاصرةیتیة في األعمال الفنیة التشكیلیةالخاصة بالرموز التراثیة الكو األبعاد الرمزیة علمیة للكشف عن 
هي الرمز، أن القیم ذات األبعاد الرمزیة هي عبارة عن عناصر یتضح من خاللها الرمز بل وتكون في حد ذاتها 

لهم العمل الفني المستو فالتحلیل الرمزي للفن یكشف عن المعاني التي ترتبط بالحیاة وترتبط بثقافة المجتمع، 
حمل معاٍن رمزیة یمكن تحلیلها وتفسیرها وفهمها جمالیًا من خالل نقل المتلقي بعض أو كل عناصره من التراث ی

لذي یمثل المشاعر اإلنسانیة ویعبر عما یدور بداخل الفنان من من العالم المادي إلى العالم الروحي المعنوي ا
.عوالم، كون الفنان یستخدم تلك الرموز لصیاغتها بأسلوب مجازي مشحون بطاقة انفعالیة رمزیة
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:التاليما سبق تتحدد مشكلة البحث في التساؤلفي ضوءو -
األعمال الفنیة التشكیلیة الكویتیة المعاصرة؟إثراءفيالشعبیة األشكال التراثیة هعبلالذي تدورالما هو -
 ض البحثفر:
في العمل الفني التشكیلي هامًا اً دور لها أبعاد رمزیة تلعب للتراث الشعبي الكویتي إن المفردات الشكلیة -

.المعاصر
أهداف البحث:
.وأبعادها الرمزیةرموز التراث الشعبي الكویتي، والتوصل إلى مدلوالتها التعبیریةماهیةالتعرف على -
.لشعبي في أعماله الفنیةلتراث اباألبعاد الرمزیة لمدى تأثر الفنان التشكیلي الكویتي المعاصر تحدید-
أهمیة البحث:
.العمل الفني التشكیلي المعاصرفي الدور الذي تمثله األشكال التراثیة الشعبیة الكویتیة تحدید -
وأبعادها الرموز التراثیة الكویتیة وتصنیفها والتوصل إلى مدلوالتها التعبیریة مختارات من دراسة وتحلیل -

.وٕامكانات توظیفها ضمن األعمال الفنیة التصویریة المعاصرةالرمزیة 
.تشكیلیًا دون اإلخالل بروح ذلك التراث أو تشویههواستلهامهالبحث في جوانب التراث -
حدود البحث:

ودراسة إمكانات توظیف ین الكویتیین المعاصرینتناول مختارات ألعمال الفنانتقتصر حدود البحث على 
ضمن معطیات ز والدالالت التعبیریة تفسیر الرمو من خالل لذلك بعاد الرمزیة الرموز التراثیة فیها، وتحدید األ

.الموروث الشعبي الكویتي
منهجیة البحث:

:نظري، وذلك على النحو التاليیتبع البحث المنهج الوصفي التحلیلي في إطاره ال-
:یعتمد البحث في إطاره النظري على النقاط التالیة:اإلطار النظري: أوالً -

العناصر التي مختارات من وضوعات الرموز التراثیة الكویتیة بما في ذلك ختارات من مدراسة تحلیلیة لم-
.یتضمنها التراث الشعبي الكویتي

ثر الرموز التراثیة على بنیة الشكل والمضمون في العمل الفني التشكیلي المعاصر من حیث دراسة أل -
وكیفیة صیاغته بأسلوب یتسم بالمعاصرة في العمل الفني ،للتراث الشعبي الكویتياألبعاد الرمزیة

.التشكیلي الكویتي
:اإلطار التحلیلي: ثانیاً -

لمختارات من األعمال الفنیة التشكیلیة الكویتیة المعاصرة، وفیه تقوم الباحثة بدراسة وصفیة تحلیلیة 
عناصر للأبعاد رمزیةاستلهموا مكونات التراث الشعبي الكویتي بما یتضمنه منالكویتیین الذین فنانین لل
.في أعمالهم الفنیةالتشكیلیة المستلهمة مفردات الو 
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 الكویتالعوامل الالزمة لنمو حركة فنیة تشكیلیة متكاملة في:
مما ال شك فیه أنه من الضروري توافر مجموعة من العوامل الالزمة لنمو حركة فنیة تشكیلیة متكاملة 
في الكویت، والتي برز منها عدة محاور لكي تؤدي دورها المنوط بها في تشكیل الحركة الفنیة التشكیلیة في 

:)١(الكویت، ومنها
ثقافیة قویة تشكل جمیع أوجه النشاطات الثقافیة، ومنها تطلع الشعب الكویتي نحو إیجاد قاعدة -

.الفن التشكیلي
.االرتقاء بالوعي الثقافي وبالممارسة الفنیة التشكیلیة في الكویت-
مواكبة الحركات الفنیة الحدیثة والمعاصرة، وتبني أسالیب فنیة وتقنیة وتوجهات معاصرة فیما یتعلق -

.الهویةبالعمل الفني التشكیلي شریطة تأصیل 
رموز الفن الشعبي، بمعنى أن مفهومًا واحدًا یستطیع الفنان الشعبي أن یطلق علیه قد تنوعت مضامین و 

إضافة إلى أن هذا التعدد في شكل الرمز للمعنى الواحد یمكن أن ُیضاف . عنان اإلبداع فینتج له رموزًا متعددة
لشعبي أن یقدم نماذج متعددة األشكال باستخدام الرموز وانطالقًا من ذلك فقد استطاع الفنان ا. إلى تعدد الرموز

أن "، )٢("André Lalande-أندریه الالند "الشعبیة التعبیریة والتي تقوم على مداخل تعبیریة متعددة، ویرى 
الرمز هو منظومة متواصلة من األطراف أو الحدود التي یمثل كل منها عنصرًا من منظومة أخرى، ووظیفة الرمز 

استثارة بعض حاالت الوعي، لذلك فإن الرموز نوعان، عقلیة وهي مختصة بإثارة الخیاالت واألفكار، وأخرى هي 
فن إثارة موضوع ما شیئًا فشیئًا، "فیرى أن الرمز هو " إلیوت. س. ت"أما ".انفعالیة ترمي إلى إثارة االنفعاالت

.)٣("ثم نستخرج منها مقابًال عاطفیاً حتى نكشف عن حالة مزاجیة معینة، أو هو فن اختیار موضوع ما
یعبر عن وجدان اإلنسان وال یمكن " رمز"العمل الفني ككل هو عبارة عن "أن " سوزان النجر"وترى 

تقسیمه على مجموعة من الرموز ذات الدالالت، ولكن العمل الفني بكل عناصره المترابطة والمتفاعلة یمكن 
لها معاٍن جمالیة في العمل الفني سواء من حیث مدلولها اللوني أو الشكلي، فالرموز الفنیة . )٤("اعتباره رمزاً 

.وهذه الرموز هي لغة الفنان للتواصل مع غیره والتأثیر فیه وٕایصال الرسالة إلیه
ومما سبق ترى الدارسة أنه هناك عالقة تفاعلیة بین األشكال والرموز الفنیة التراثیة الكویتیة والفن 

ر الذي یتضمن تلك الرموز بأسلوب یتسم بالمعاصرة من خالل أن كالهما یعبر عن وجدان التشكیلي المعاص
فالفنان الشعبي الكویتي اتجه بفنه بما یتضمنه من عناصر ورموز ذات دالالت . الشعب ویرتبط به ارتباطًا وثیقاً 

لعالقات الشكلیة واللونیة نحو الرمزیة التجریدیة كأسلوب یعكس نظرته، وفي الواقع فهو یقوم بذلك شاعرًا با

الهویة، رسالة ماجستیر، ، التصویر الكویتي الحدیث والمعاصر، ودوره في تأكید ٢٠١٢: إبراهیمزهرة غلوم ) ١(
.٥غیر منشورة، قسم الرسم والتصویر، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، صـ 

خلیل أحمد خلیل، الطبعة األولى، عویدات للنشر : ، موسوعة أندریه الالند الفلسفیة، ترجمة٢٠٠١: أندریه الالند) ٢(
.والطباعة، بیروت

.٤٠نسیم إبراهیم یوسف، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، صـ : الرمزیة، ترجمة، ١٩٩٢: شارلز شادویك) ٣(
(4)Susanne Langer: 1957, Problems of art: Ten Philosophical Lectures, Holiday House, P. 68.
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فالفنان عندما یختار رمزه الفني، ثم یلخص خطوطه في شكل هندسي . "والخطیة والرمزیة بشكل عفوي تلقائي
بسیط إنما هو بذلك یقوم بعملیة تجرید للشكل ولیس غریبًا أن یصادف الجمع بین منحنى فني وبین تلقائیة 

.)١("العمل وعفویة التعبیر
ة للرمزالقیمة الداللی:

یكشف التحلیل الرمزي لألعمال الفنیة عن المعاني التي ترتبط بالحیاة وبالقیم اإلنسانیة، وبثقافة "
المجتمع، ولها عالقة بمعنى العمل الفني، وبجمالیاته، وهي السبیل لالستمتاع الجمالي، الذي یتحقق بفضل 

للخطوط واألشكال دالالت ذات أبعاد رمزیة وجمالیة، كما أن . )٢("المشاركة العاطفیة بین المتذوق والعمل الفني
فكل شكل أو رمز أو لون إنما یعبر عن داللة . "كذلك فإن لأللوان دالالت ورموز قد تفوق الخط في وصفها

معینة ضمن السیاق البنائي للعمل الفني، وطبقًا لهذا یظهر مفهوم التعدد الداللي الذي یتیح للمتلقي إنتاج عدد 
األخرى المحاكیة للنص التشكیلي األصلي المكون من عدد من الرموز وقراءات متعددة تكون من النصوص

فیما یعتبر الرمز في العمل الفني التشكیلي من أساسیات تكوین اللوحة . )٣("حصیلة العمل الجمالیة في النهایة
.التعبیریةة بالمعاني والمفرداتالتشكیلیة، والتي من خاللها یتم إثراء اللوحة التشكیلی

أهمیة تفسیر الرمز في مجال النقد الفني:
یخاطب النقد الفني من حیث الثقافة أنواعًا مختلفة من الجماهیر، ومن ثّم فإن دور الناقد یتمحور حول 

فعندما یفسر الناقد أعمال الفتي ویحللها "العمل على تطویر المستوى الثقافي لدى الجمهور ومستوى تذوقه، 
مضامینها التعبیریة فإنه یستند في ذلك إلى معاییر معینة تكشف عن قیمة العمل الفني جمالیًا وفكرته ویعلل 

فمن خالل تحلیل العمل الفني تحلیًال . )٤("وداللته الرمزیة التعبیریة الكامنة في البنیة الشكلیة للعمل الفني ذاته
وفي . سلوب والمحتوى التاریخي والنفسي والفكريرمزیًا ضمن محتوى أكبر من حدود العمل الفني وفي إطار األ

حالة دراسة العمل الفني في محیط المجتمع المعاصر فإن المعاني المحتملة للعمل تتسع مع اتساع مجاالت 
الحیاة، ومع تنوع القضایا الحیویة المعاصرة، مما یجعل هدف الفن أكثر وضوحًا في إثارة االستفسارات حول 

.فالمعنى الرمزي للعمل الفني ككل إنما ُیكسبه تمیزه الجمالي. ا یتالءم مع معتقداته وقیمهفعالیات المجتمع بم
كویتيالنسائي الفلكلور ال:

وتجلــت الرمــوز واألشــكال التراثیــة فــي العدیــد مــن المــواطن، ولعــل أبرزهــا فــي دولــة الكویــت حرفــة الســدو 
جزءًا من تراث دولة الكویت خصوصـًا والخلـیج العربـي بشـكل عـام، وهـو فـن نسـائي تمارسـه السـیدات والتي تمثل 

.١٢٦، التصویر الشعبي العربي، عالم المعرفة، القاهرة، صـ ١٩٩٥: أكرم قانصو) ١(
.٧، التحلیل الجمالي للفن، عالم الكتب، القاهرة، صـ ٢٠٠٣: محسن محمد عطیه) ٢(
، القــیم الجمالیــة والــدالالت الرمزیــة لشــكل الشــجرة فــي مختــارات مــن الفــن القــدیم والحــدیث ٢٠١٠: أمیــرة وفیــق البقلــي)٣(
.٩التربیة الفنیة، جامعة حلوان، صـ ، قسم النقد والتذوق الفني، كلیة ر، رسالة ماجستی"وجیةدراسة نقدیة أنثروبول"
دراسـة "، القیمة الجمالیة لمختارات من فـن تصـویر عصـر النهضـة لألسـاطیر اإلغریقیـة ٢٠٠٣: سماح محمود حسین) ٤(

٨٨، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، قسم النقد والتذوق الفني، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، صـ "نقدیة
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صـادقة عـن الـذكاء الفطـري لتكیـف وتـواءم اإلنسـان مـع بیئتـه البدویات في شبه الجزیرة العربیة لتعطي به صـورة
أساســًا یتنقلــون فــي هجــرات والبــدو قــوم رحــل. الصــحراویة وحســن اســتغالل مواردهــا الطبیعیــة وتطویرهــا لصــالحه

ولقـد اختـار البـدو بیـوت الشـعر والخیـام .باسـتمرارموسمیة ویضربون بخیامهم قرب آبـار المیـاه العذبـة والمراعـي 
وجــاء هــذا االختیــار نتیجــة لتكیــف هــذه الوســیلة مــع ظــروف البیئــة البدویــة ،لتكــون ســكنهم الــذي یقیمــون فیــه

ــاتهم كثیــرة التنقــل كمــا تمیــزت بیــوتهم . فر مواردهــا وخاماتهــا فــي البیئــة المحلیــةاولتــو ،وانســجامها مــع واقــع حی
فــي عملیــة وخفتهــا ،وأدواتهــم بمقاومتهــا وتحملهــا لظــروف البیئــة الصــحراویة مــن البــرد والحــر والریــاح واألمطــار

.التنقل وسهولة صیانتها عند حدوث أي خلل یمكن للمرأة البدویة إصالحه بسهولة

وقـد تحكـي مـن خـالل الزخـارف عـن قصـص ،وتعبر المرأة من خالل فـن السـدو عـن تقالیـد فنیـة عریقـة
كمــا ،كمــا أكــدت شــعار ووســم القبیلــة فــي نســجها. عــرف ترجمتهــا إال مــن یعــرف معنــى هــذه الرمــوزیوروایــات ال 

. ل مســتوحاة مــن البیئــة المحیطــة بهــاظهــرت مهاراتهــا وقــدرتها علــى إبــداع الســدو ذو تصــمیمات هندســیة بأشــكا
ویتضح أن للثقافة دور كبیـر فـي عملیـة تشـكیل السـدو وتـنعكس الثقافـة الشـعبیة علـى زخـارف السـدو مـن خـالل 

. الرموز الفنیة ذات الدالالت الشعبیة المرتبطة بتلك الثقافة

لفنان الكویتيالتشكیلیة لیة هو ال:
إن الفنان الكویتي هو من یبحث عن الحقیقة في نوع من التحدي واالكتشاف لمقتضیاتها ومتطلباتها، 
ویعاني من الرغبة فیها، والحاجة الماسة األكیدة إلیها، وهنا تظهر نزعة وطموح روحي هو بمثابة الحاجة 

دائمًا، فالرسام الكویتي یفكر في هذه الحقیقة من منطلق البیئة التي الضروریة العمیقة لشعب وجد الفن عنده 
:نشأ فیها، والتي بدورها میزته عن غیره من فناني المنطقة العربیة ببعض الخصائص، ومنها

.أن یرسم العناصر البارزة في عمق واحد من خالل األلوان ورونقها وتكون الحركة ثابتة)١
.ني على عنصرین أو ثالثة للتعبیر عن فكرتهأن یقتصر في رسمه أو عمله الف)٢
طریقة ترتیبه للعناصر على سطح اللوحة لها مغزى ومضمون، فمثًال رسمه لمنارة المسجد في منتصف )٣

.العمل الفني یشیر إلى أهمیة اإلیمان
.یحقق الفنان في العمل الفني الواحد المعایشة بین تراث الماضي وثقافة الحاضر)٤

فنان الكویتي في السابق كانت له نظرة تعبیریة وصفیة، جعلته معتدًال في تقنیاته ومن المالحظ أن ال
وكان ذلك نتیجة لقلة الخامات المعاصرة وكان تعبیر الفنان "وخاماته، ویحافظ على مظهر المصور الشعبي، 

مون األلوان الطبیعیة بینما كان أقرانه من الفنانین الشعبیین یستخد. مقتصرًا على استخدام األلوان الزیتیة فقط
فالفنان الكویتي التقلیدي ینقل الواقع ویعبر . )١("واألكاسید الموجودة في التربة لتلوین وتزیین المباني والبیوت

، التعبیر عن جمالیات التراث الكویتي من خالل مداخل تجریبیة في التصویر ٢٠٠٧: شكنانيفاطمة علي محمد أ) ١(
.٧المعاصر، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، قسم الرسم والتصویر، كلیه التربیة الفنیة، جامعة حلوان، صـ



٨

عن األشخاص بأصالة لیمثل عاداتهم وتقالیدهم، كما یعید صیاغة الطبیعة بصورة مبسطة ومتواضعة في أعماله 
. یة، كما أنه یحدد لنفسه تقنیة اللوحة بحیث تكون معادلة للمنظر الذي أمامهالفنیة التي تصور الحیاة المجتمع

.وال یجب إغفال دور الدولة ومؤسساتها المختلفة في االهتمام بالفن ومعلمي الفن والفنانین

المدلول الرمزي لبعض مفردات التراث الشعبي الكویتي:

رموز فنیة قادرة على استیعاب البیئة المحیطـة وقد نجح إنسان البادیة في تجسید المشاعر البشریة في
فتتحــول تعبیراتــه إلــى رمـوز ترســخ فــي عقــول النــاس عبــر األزمنــة المختلفــة حیــث ،بـه ویعبــر عنهــا بقوالــب فنیــة

ویضیفون إلیها رموز أخرى تحمل المزید من انفعاالتهم وعـواطفهم وتفـاعلهم مـع . تتعرف علیها األجیال المتعاقبة
ــتهم ــةفتصــبح ،بیئ ــة الشــعبیة ،هــذه الرمــوز معــاني لمفــردات  بشــریة وأســاطیر متداول ــون التراثی والرمــز فــي الفن

مـل معنـى وینتقل من هذا المسـتوى إلـى الرمـز الـذي یح، فهو یبدأ كعالمة أو إشارة،الكویتیة یجتاز مراحل متعددة
صبح رمزًا فنیـًا ذا دالالت خاصـة ثم بعد ذلك ینتقل إلى مرحلة أخرى أكثر فاعلیة لیوینطوي على مضمون تعبیري،

. داخل العمل الفني

المربـع –المثلـث : في تصمیم مفردة الشجرة أنها تقوم علـى عـدة أشـكال منهـافعلى سبیل المثال یالحظ
وسـم –كتابـات –المشـط –المبخـرة –المقـص –العقـرب –الجمـل –الخطـوط المتعرجـة –الثعبان –المعین –

وهــذه األشــكال التــي یمكــن نســجها ال . تلــك الرمــوز تكــون أكثــر الوحــدات البدویــة تعقیــداً . هــاو غیر .... -القبیلــة 
فمـثًال رمـز ضـرس الخیـل سـمى بهـذا ،حصر لها وكثیر منهـا متـوارث ونشـاهده مكـررًا فـي العدیـد مـن المنسـوجات

االسم ألنه یشبه في شكله األسنان البارزة، ویستخدم هذا الرمز مفردًا بتكـراره كإطـار لتصـمیم حاشـیة أو قـد یضـم 
.إلى مجموعة وحدات الشجرة لیكون إطار لها

لبـدو وقد تحكى مجموعة الرموز معنى الصحراء وامتدادها وهناك رموز أخرى تعبـر عـن قصـص یعرفهـا ا
من الماضي المحمل بتجارب قـد تحـوى صـراعًا مـع الشـكل والخامـة واألدوات التعبیریـة لتصـل بنـا فـي النهایـة إلـى 

كما ُیالحظ أن زخارف السدو ال تنحصر ضمن إطار كما في السجاد الشرقي بـل إن زخارفـه تمتـد . طراز فرید ممیز
یة فـي أطـراف بعـض المنسـوجات البدویـة فهـي عـادة وفى حالة وجود حاش،متواصلة بال انقطاع كامتداد الصحراء

وتعـرض الباحثـة . ما تكون على شكل شرائط عمودیة تُنسج في حافة السـدو ولـیس فـي إطـار مـن جمیـع الجهـات
:، ومنها على سبیل المثال ال الحصرالرموز التراثیة من الفنون الشعبیة الكویتیةمجموعة من 



٩

وصف الرمزشكل الرمزاسم الرمز

الحلــق وهــي عبــارة عــن مثلثــین فــي شــكلمــن ةمفـرده مســتمدعشرجة
وضع متعاكس ویتقابالن بشكل معین یحوي معینا آخر اصغر 

وقاعــدتي المثلــث مســننه ممــا ، مســاحه ویقتــرب مــن النقطــة
.یعطي إیقاعا یكسر حدة الثبات في المفردة

عالیق 
بیضاء

،لـذات المفـردة السـابقةشكلیة ةمعالجعبارة عن هذه المفردة 
ـــة فیهـــا وتـــتم المعالجـــة الفنیـــة  اســـتنادا إلـــى العالقـــات الخطی

القطریــة واألفقیــة ویحــدها مــن األعلــى واألســفل مصــفوفة مــن 
بــــین لــــونین بصــــریاً المثلثـــات المتراصــــة ممــــا یحــــدث تباینـــاً 

.متباینین

قائمــة علــى تكــرار لشــكل المعــین وٕانصــاف المعــین فــي مفــردة تراجي
وضــع راســـي مـــع التبـــادل بــین الشـــكل واألرضـــیة ممـــا یحقـــق 

.عالقة إیقاعیة لدرجتین لونیتین مختلفتین

ــى التقســیم القطــري زاروق حلق ــردة قائمــة عل مســاحة المســتطیل مــع لمف
ینالمتقـابلین معـالجالمثلثـین یظهـر تنوع شغل المساحة حیث 

یهــام بصــريســاهم فــي إحــداث إممــا یحــدث ة،بخطــوط منكســر 
.للرمز

وسم 

)مرصع ( 
لمفـــردة المســـتطیل حیـــث تتـــوزع اً هندســـیتحلـــیالً یمثـــل الرمـــز 

ـــى قطـــري المســـتطیل ـــات عل ـــون مـــع ،و أربعـــة مثلث تتبادالن الل
وضــوح الخــط الخــارجي للمثلثــین المتضــادین بینمــا نجــد أربعــة 
معینات في المثلثین اآلخرین مع مشـاركة لحـرف الیـاء بـالخط 

. الكوفي الهندسي في المثلث األعلى

ویظهر في العدید مـن األعمـال الفنیـة المعاصـرة لعـدد مـن التشـكیلیین الكـویتیین مجموعـات مختلفـة مـن 
التراثیة الكویتیة، والتي تحمـل فـي مضـمونها التعبیـري أبعـادًا ودالالت رمزیـة، وقـد اتسـمت األعمـال الفنیـة الرموز

لمجموعــة الفنــانین المختــارة بــأنهم جعلــوا مــن البیئــة والتــراث برمــوزه وعناصــره مــادة أساســیة دائمــة الحضــور فــي 
ــا ــة فــي أعم ــة، وعــالجوا الرمــوز والموضــوعات الفنی ل بأســلوب یتســم بالمعاصــرة، ومــن هــؤالء موضــوعاتهم الفنی

:الفنانین



١٠

الذي اعتمد على األسلوب الرمزي لتضمین الرسائل ضمن المضمون التعبیري " جاسم بوحمد"الفنان 
بالبیئة الفنیة ارتباط أعماله یظهر فیما، حیث یعتمد على مخاطبة العقل قبل العین، ةالفنیهألعمال

حیث ال ُیخفي الفنان حنینه الغیر منقطع إلى لها عالقة بالبر والبحر، الفنیة عمالاألجمیع ،فجمیع الكویتیة
البیئة الصحراویة علىحالیاً ، وتتركز أعمال الفنان أثناء الغزو والتحریر، فضًال عن أعماله الفنیة لكویتماضي ا
ر من خاللها تمثیله ، والتي یظه)١–شكل " (جلسة تحت بیت الشعر"، ویظهر ذلك في أعماله الفنیةوالبحریة

لواحد من أهم عناصر التراث ذات الداللة، ممثًال في أبعاده الرمزیة التي تعبر عن مضمون البیئة الصحراویة 
، والذي ُیظهر الفنان من خالله طفلة في داللة على نقاء البیئة )٢–شكل " (أم البخنق"الكویتیة، والعمل الفني 

.ها التي تبدو زاخرة برموز التراث الشعبي الكویتيالصحراویة الكویتیة، وتتزین بمالبس

م٢٠١٠، جاسم بوحمد، جلسة تحت بیت الشعر، ألوان زیتیة على توال، الكویت، )١–شكل (

م٢٠٠٧، جاسم بو حمد، أم البخنق، زیت على توال، الكویت، )٢–شكل (
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بالبیئة الفنیة ارتباط أعماله یظهر فیما، حیث یعتمد على مخاطبة العقل قبل العین، ةالفنیهألعمال

حیث ال ُیخفي الفنان حنینه الغیر منقطع إلى لها عالقة بالبر والبحر، الفنیة عمالاألجمیع ،فجمیع الكویتیة
البیئة الصحراویة علىحالیاً ، وتتركز أعمال الفنان أثناء الغزو والتحریر، فضًال عن أعماله الفنیة لكویتماضي ا
ر من خاللها تمثیله ، والتي یظه)١–شكل " (جلسة تحت بیت الشعر"، ویظهر ذلك في أعماله الفنیةوالبحریة

لواحد من أهم عناصر التراث ذات الداللة، ممثًال في أبعاده الرمزیة التي تعبر عن مضمون البیئة الصحراویة 
، والذي ُیظهر الفنان من خالله طفلة في داللة على نقاء البیئة )٢–شكل " (أم البخنق"الكویتیة، والعمل الفني 
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م٢٠٠٧، جاسم بو حمد، أم البخنق، زیت على توال، الكویت، )٢–شكل (



١١

، والذي حرص على تضمین موضوعاته الفنیة بمختلف المكونات التراثیة الكویتیة، "سعود الفرج"الفنان 
فیما تشتمل أعماله الفنیة التصویریة على كل ما یتصل بالمدینة، ومحیطها المتمثل في شاطئ البحر، كما مثل 

ٕان لم یكن موجودًا فیه، فضًال عن أن اإلنسان في أعماله الفنیة القیمة العاطفیة، ومحور المشهد التشكیلي و 
البیئة الكویتیة القدیمة برموزها وعناصرها هیمنت بشكل واضح على فكره وعاطفته ویظهر تضمینه للرموز 

هذا فضًال عن ). ٣–شكل (، "تكوین تراثي"التراثیة الكویتیة في مجموعة من أعماله الفنیة، ومنها العمل الفني 
أعماله المتعلقة بالمرأة من وجهة نظر تراثیة لیعبر عن جوانب حیاتیة مختلفة والتي عبر عنها في لوحاته عن 

، حیث عبر في تلك اللوحات مضافًا إلیها مزیجًا "رقصة السیف"و"رقصة العرضة"، و"ألعاب البنات"و"الدزة"
طالقة المرأة سواء كان على الصعید الفني التشكیلي للحركات واأللوان خالصًا من الرموز التراثیة الكویتیة عن ان

، الذي )٤-شكل " (شرود"في العمل الفني، أو على صعید الجانب التعبیري، ویظهر ذلك في العمل الفني 
.یتضمن تعبیرًا مجازیًا عن المرأة الكویتیة، وتفصیالت رمزیة تراثیة الموروث الشعبي لدولة الكویت

سم، مواد مختلفة على توالx١٠٨سم ٨٨، سعود الفرج، تكوین تراثي، )٣–ل شك(
م٢٠٠٧المهرجان الثقافي الخلیجي األول لدول مجلس التعاون، الشارقة، 

م٢٠٠٥، سعود الفرج، شرود، مواد مختلفة على توال، الكویت، )٤–شكل (
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١٢

خاص ورؤیة متمیزة شكلت لوحاته، فقد اختار لمفرداته ومشاهده بیئـة ، أسلوب"محمد الفارسي"والفنان 
أكثـر مـن رؤیـة؛ وذلـك مـن خـالل یـةالفنهأعمالتجمعفیما بعیدة عن عالم الكبار، واستعار لها قیمًا فنیة خاصة 

جـداد بأشـكال نقـل صـورًا مـن الماضـي الجمیـل وواقـع حیـاة اآلبـاء واأل"بحیث . أفكاره المتنوعة وٕابداعاته التشكیلیة
ویكثُـر اسـتخدام الفنـان لأللـوان األكریلیـك بمـا . فنیة رائعة، كما تبرز قدراته الفنیة في اسـتخدامه للحـروف العربیـة

اسـتلهام فیما تمحـورت العدیـد مـن أعمالـه الفنیـة حـول. )١("الرؤى بأكبر قدر من الرمزیةهنوع فیتتكنیك تمن لها
.المنمنماتالضوء على فنمضمونها من التراث ومزجه بهدف تسلیط

أنه یخوض تحدیًا من خالل الرسم باألبیض واألسود، ألن التعامل معهما " محمد الفارسي"ویرى الفنان 
صعب ویتطلب قدرة ودقة متناهیة في تنفیذ األفكار، وذلك من خالل التركیز على التقنیة وكذلك الخامات، 

ویرى الفنان أنه لیس من السهل باإلضافة إلى استخدامه األلوان األكریلیك كوسیط بدیل عن األقالم الرصاص،
الحصول على درجات اللون األسود في هذه النوعیة من الوسائط، فیما اعتمدت أعماله الفنیة في تلك الفئة على 
التدرج في اللون، ثم المساحات البیضاء واألرضیة الموجودة في اللوحات هي اللون األساس للمواد الخام، 

، والذي تضمن عناصر تراثیة من الحروفیة العربیة، )٥–شكل (العمل الفني ویظهر هذا المضمون التعبیري في 
.وظفها الفنان ضمن العمل الفني

وذلك مـن خـالل اسـتخدام التي تخوض تجارب مختلفة في إعادة إحیاء التراث، " فاطمة المحیالن"الفنانة 
هیئـة معاصـرة، ویظهـر ذلـك فـي عناصر قدیمة، وتضفي علیهـا مـن رمـوز وعناصـر التـراث الشـعبي الكـویتي، فـي 

فیه أبواب قدیمة كلوحات فنیة تشكیلیة، وتعكس التجربة مجموعة استخدمو ) ٦–شكل " (باب عتیق"العمل الفني 
ویبـرز ، یتراوح في األسلوب من الواقعي إلـى التجریـديمن العناصر التراثیة ذات الداللة، ولها معنى جمالي ممیز

والعناصــر الزخرفیــة والرمــوز التراثیــة، وتشــكیالت وزخــارف مــن وحــي ، اســتخدامه الحروفیــة بتشــكیالتها المختلفــة
، ویظهـر العمـل الفنـي ككـل معتمـدًا فـي بنیتـه علـى العدیـد مـن الرمـوز التراثیـة الكویتیـة كالمثلـث والمربـع) السدو(

.ضمنها عناصر بیئیة استطاعت الفنانة إعادة توظیفها جمالیًا إلضفاء روح األصالة على العمل الفنيوالتي

، معرض الفن التشكیلي فاطمة المحیالن، باب عتیق) ٦-شكل (، محمد الفارسي، بدون عنوان، أبیض وأسود)٥–شكل (
٢٠٠٨في مجمع األفنیوز، مواد مختلفة، الكویت، ٢٠١٢تالل، الكویت، أكریلیك على توال، جالیري 

(1) http://www.alriyadh.com/alyamamah/article/971101
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١٣

النتائج:
إن اهتمام الفنانین الكویتیین بالموضوعات واألسالیب المستلهمة من التراث الشعبي بفطریتها وتلقائیتها، -

.اشى مع الذوق العام المتجددیؤكد على جمالیة وحضاریة تلك الرموز في صیاغات تؤكد على ما یتم
تحقیق األصالة الفنیة المرغوبة، وتحدید جمالیات الفن الشعبي التي شملت تحقیق عمل فني ینتمي إلى -

.شخصیة تراثیة متمیزة بأسسها الجمالیة
یعمل التراث الشعبي الكویتي على التأكید على هویة الفنان التشكیلي عبر أعمال فنیة معاصرة وهو ما -

.العمل الفني إلى نطاق العالمیةیوصل 
التراث الفني یتضمن جانبین، أحدهما ملموس مادي مما أنتجه السابقون، وهو أحد العناصر التي تكون -

عصب الحضارة، والحفاظ علیه یعني الحفاظ على الحرف والمنتجات التي نستطیع من خاللها أن نقیس 
.مستوى الحضارة لتلك الشعوب أو المجتمعات

یة البحث في فنون التراث عن القیم الجمالیة والفنیة تتبعها عملیة إعطاء األهمیة ضمن عملیة إن عمل- 
وهذه التقییم للتراث الفني التي یجب االضطالع بها لمعرفة طرق وتقنیات المعالجة األفضل لذلك التراث،

إلى الفصل األكادیميتتم الحاجة من الجانبعملیة تكاملیة ال یمكن الفصل بین أجزائها وأفرعها، فقد 
.التراث الفني، لكن الواقع العملي یؤكد أن یكون العمل متكامالً والتجزيء والتحلیل لمكونات 

التوصیات:
نشر الوعي بثقافة وتراث األمة، عن طریق التركیز علي فنونها التراثیة بما تحویه توصي الباحثة بضرورة-

.من مفردات وعناصر ورموز وقیم جمالیة
.روح االنتماء والمواطنة لدي أفراد األمة بالتعریف واالستحداث لتراثهاتنمیة -
علي الباحث والفنان البحث والتنقیب في روافد التراث الحضاري، واختیار ما یصلح منه ومعالجته تشكیلیا -

.وجمالیا بصورة تتماشي وطبیعة العصر
لمیة والفنیة التي تتناول التراث بالدراسة العمل علي تشجیع ودعم ونشر الدراسات األكادیمیة والبحوث الع-

.والتوثیق والتحلیل
في منطقة الخلیج العربي لبناء مدرسة فكریة لهذا الفن بالتراث الشعبيتوحید الجهود واألبحاث المتعلقة -

.في ثقافتنا العربیة والخلیجیة
أسلوب معاصر یرتبط بجوهر الرموز الشعبیة، وٕادخال صیاغات تشكیلیة جدیدة، علیها تحمل قیمًا اقتراح-

.مع تقنیات العصر الحدیثیتالءمإنسانیة متجددة مع الحفاظ على أصالتها وعفویتها بما 
اكیب ، ووضعها في تر الشعبیة الكویتیةالقیام بعمل دراسات حول كل عنصر ومفردة من العناصر الزخرفیة -

.معاصرةأعمال فن تشكیليوتحلیالت وصیاغات مختلفة إلنتاج 

یكون التراث مقیدًا لرؤیته بالتراث كمصدر لرؤیة الفنان ینبغي أن یكون حذرًا، حتى الاالستعانةعند - 
.الفنیة بل محررًا لها
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، تقالید وقراءات في الثقافة والفنون التقلیدیـة الكویتیـة، الطبعـة األولـى، ٢٠٠٠: ألطاف سالم العلي الصباح)٢
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، القیم الجمالیة والدالالت الرمزیة لشكل الشجرة في مختارات من الفن القدیم ٢٠١٠: أمیرة وفیق البقلي)٧
كلیة ، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، قسم النقد والتذوق الفني، "دراسة نقدیة أنثروبولوجیة"والحدیث 

.التربیة الفنیة، جامعة حلوان
االلكتروني،الرسممجالفيالعربیةالشعبیةللرموزمعاصرةصیاغة،٢٠١٣: العظیمعبدسمیرحنان)٨

التطبیقیة،الفنونكلیةالتطبیقیة،والعلومالفنونمجلةالثاني،الدوليالعلميالمؤتمرمنشور،بحث
.دمیاطجامعة

، التصویر الكویتي الحدیث والمعاصر ودوره في تأكید الهویة، رسالة ٢٠١٢:زهرة غلوم إبراهیم العلي)٩
.ماجستیر، غیر منشورة، قسم الرسم والتصویر، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان

، القیمة الجمالیة لمختارات من فن تصویر عصر النهضة لألساطیر ٢٠٠٣: سماح محمود حسین)١٠
.، قسم النقد والتذوق الفني، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوانجستیر، رسالة ما"دراسة نقدیة"ة اإلغریقی

، التعبیر عن جمالیات التراث الكویتي من خالل مداخل تجریبیة في ٢٠٠٧: فاطمة علي محمد أشكناني)١١
.، قسم الرسم والتصویر، كلیه التربیة الفنیة، جامعة حلوانالتصویر المعاصر، رسالة ماجستیر
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:
تزخر دولة الكویت بالعدید من العناصر واألشیاء المادیة والشكلیة ذات الداللة، والتي یمكن 

ة والرسوم والزخارف واألعمال الفنیة المتخصصة والتصامیم المعماریة إیجادها بكثرة في الحرف التقلیدی
فالتراث الفني . فالكویت یوجد بها بیئات مختلفة ومتنوعة زاخرة بالعناصر التراثیة الرمزیة. الخ.. 

الكویتي یزخر بالوحدات والمفردات والرموز التي تحمل في مضمونها دالالت وتعبیرات تحمل الكثیر من 
التي یمكن توظیفها في العدید من األعمال الفنیة التشكیلیة بالكویت للتعبیر عن الموروث المعاني

الثقافي الكویتي من جهة، ولتأصیل الهویة والسمة الكویتیة في العمل الفني التصویري المعاصر بدولة 
ال الفنیة وتتمثل مشكلة البحث في ماهیة دور األشكال التراثیة الشعبیة في إثراء األعم. الكویت

بینما یهدف البحث إلى التعرف على ماهیة رموز التراث الشعبي الكویتي، . التشكیلیة الكویتیة المعاصرة
والتوصل إلى مدلوالتها التعبیریة وأبعادها الرمزیة، وتحدید مدى تأثر الفنان التشكیلي الكویتي المعاصر 

.باألبعاد الرمزیة للتراث الشعبي في أعماله الفنیة

Folk Heritage Forms and it's Role to enrich
the Contemporary Kuwaiti Artwork

 Abstract:
The State of Kuwait is rich in many significant physical and formal

elements and objects, which can be found in many traditional crafts,
drawings, decorations, specialized works of art, architectural designs, etc.
Kuwait has diverse and diverse environments full of symbolic heritage
elements. The Kuwaiti artistic heritage is full of units, vocabulary and
symbols that carry meanings and expressions that carry many meanings
that can be employed in many artworks in Kuwait to express the cultural
heritage of Kuwait on the one hand and to root the identity and the Kuwaiti
character in the contemporary graphic art work in Kuwait. The problem of
research is the role of popular heritage forms in enriching contemporary
Kuwaiti artworks. The aim of the research is to identify the symbols of the
Kuwaiti folklore, to reach their symbolic meanings and their symbolic
dimensions, and to determine the extent to which the contemporary
Kuwaiti plastic artist is influenced by the symbolic dimensions of folklore
in his works.
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 المقدمة:

 

 التقنٌة، بمالمحه فهو الفنٌة، األشؽال بمجال التقلٌدٌة الحرؾ مجال فً وبارزة خاصة حالة الظل خٌال فن      

 عبر كلما والتكٌؾ، التحول على التشكٌلً المورث قدرة الختبار ومتجدد خصب نموذج ٌعتبر الجمالٌة ووظائفه

 ،1997حنفً،." )وٌتبدل ٌتؽٌر حً واقع عن مستقل وجود له لٌس فالتراث. " آخر إلى تارٌخً أو ثقافً سٌاق من

11) 

..  جمادات أشكال أو حٌوانات أو بشر هٌئة على مسطحة الملون الجلد من دمى على الفن هذا عروض وتعتمد

ٌُسلط سنتٌمتر خمسٌن و ثالثٌن بٌن ما طولها ٌتراوح  من فتبدو بٌضاء شاشة على ظاللها فتنعكس الضوء علٌها و

 مصحوبة قصصٌة موضوعات فى أدورا   تإدى وهى أوالمتحركة الثابتة الدمى خٌاالت للمشاهد اآلخر الجانب

 .(11 ،1999،حسن.)  موسٌقٌة بإٌقاعات

 1991،ٌونس، ) الصعوبة بالػ أمرا   ظل،  األول مهده فى  الظل خٌال فن أحتضن بعٌنه بلد تحدٌد وعملٌة"     

 فى األخص وعلى األقصى الشرق فى اكتشفت الظل خٌال لفن األولى المصادر أن هارتنول فٌلبس وٌذكر( "17،

 إلى الظل خٌال فن دخول حول  آراء عدة المإرخٌن وٌذكر( 7991999، حسن. )وبالى جاوة وجزر الصٌن

 العربً العالم إلى ثم ومن األتراك، إلى ؼربا ، الزاحفة األقوام مع انتقل أنه ٌذكر فالبعض" العربٌة المنطقة

 الذٌن الؽجر ٌكون أن احتمال إلى" George Jacob" جاكوب جورج" ٌذكر حٌث( 1 ،7119 هٌكل،. )والؽربً

 – أوروبا إلى طرٌقهم فً آسٌا عبر طرٌقهم سلكوا قد – سنة ألؾ حوالً منذ – للهند الؽربً الشمال من جاءوا

 على ٌإكد آخر رأي وهناك(. Jacob, 1925, 109) الهندي الظل خٌال مسرح معهم وحملوا األوسط والشرق

 (.1 ،1927 ،لنداو. )المؽول بواسطة األدنى الشرق فً اإلسالمٌة البالد إلى الصٌن من الظل خٌال فن ارتحال

 

 :البـــــحث مشكلةاوالً: 

 

باعتبراها الموطن االصلً لهذا الفن ٌتٌح لنا ابعاد  ن دراسة فن خٌال الظل فً منطقة جنوب شرق آسٌاإ      

التؤصٌل لهذا الفن، وهو ما ٌتٌح لنا الكشؾ والتحلٌل  جدٌدة فً عملٌة الدراسة لفن خٌال الظل المصري من حٌث

 تً:صٌاؼة هذا االمر عبر التساإل اآل عن ابعاده الجمالٌة والتعبٌرٌة. وٌمكن

 س: ما هى السمات الفنٌة واالبعاد الجمالٌة فً دمى خٌال الظل بمنطقة جنوب شرق آسٌا؟

 

 فروض البـحث:ثانٌاً: 

 والثقافٌة المإثرة على فن خٌال الظل منطقة جنوب شرق آسٌا.ٌمكن رصد الجوانب التارٌخٌة  -1

لدمى خٌال الظل عن طرٌق تحلٌل بعض النماذج من منطقة جنوب  التعبٌرٌةو ٌمكن رصد القٌم التشكٌلٌة -2

 شرق آسٌا.

 حث:ـــــالب هدفثالثاً: 

 .شكال فن خٌال الظل فً جنوب شرق آسٌاأالكشؾ عن الجوانب التارٌخٌة المإثرة على  -1

 سيا.شرق آبعض نماذج دول خيال الظل فى  نية والتعبيرية والتقنية لمشغوالتالكشف عن الخصائص الف -2

 حث:همٌــة البــأرابعاً: 

ن خٌال الظل بؤعتبارها نماذج ٌمكن أفن  مختارات من المتناظرة فً الجمالٌة رصد العالقات والمإثرات -1

 الفنٌة.تفٌد عملٌات التشكٌل والتعبٌر فً حقل التربٌة 

التً من الممكن االستفادة منها  التقلٌدٌةالقٌم الجمالٌة والتعبٌرٌة والتشكٌلٌة لدمى خٌال الظل التعرؾ على  -2

 .فً عمل مشؽوالت فنٌة فً حقل التربٌة الفنٌة
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 ــحث:ــــــحدود البـخامساً: 

الصٌن والهند سٌا، وبخاصة فً بمنطقة جنوب شرق آدراسة دمى خٌال الظل  ٌقتصر البحث على -1

 واندونسٌا.

بمنطقة جنوب شرق  ماذج مختارة من دمى فن خٌال الظلالسمات الفنٌة فً ن ٌقتصر البحث على دراسة -7

 آسٌا.

 مصطلحات البحث:سادساً: 

 خٌـــــال الظـــل:

 عبد الحمٌد اعتبر وقد دخٌلة عبارة أو لكلمة تعبٌرا   ولٌس خالص عربً اصطالح هو الظل خٌال اسم"     

 "ِمنِزل ذلك أكد وقد" (.11.17 ،1991 ٌونس،" )الخٌال "ظل صحتها مقلوبة إضافة الظل خٌال تسمٌة ٌونس

Menzel" هو لؽوٌا   آخر اسم الظل لخٌال فؤثبت اإلسالمٌةـ المعارؾ دائرة فً الظل خٌال عن حدٌثه عند 

 (.712 ،1991 حمادة،" )الخٌال "ظل

وٌذكر أٌضا  أن فن خٌال الظل "هو ذلك الفن الذي تإدي عروضه دمى مسطحة على هٌئة بشر أو      

حٌوانات أو فً أشكال جمادات .. تنعكس ظاللها على شاشة قماش بٌضاء، فتبدو من الجانب اآلخر للمشاهد 

، 1999)حسن، " خٌاالت للدمى سوداء أو ملونة ثابتة أو متحركة، تإدي أدوارها فً موضوعات قصصٌة

وٌإكد "عبد الحمٌد ٌونس" فً معجم الفلكولور بؤنه "فن ٌجمع بٌن فن التشخٌص باإلشارة وبٌن  (11

الموسٌقى والتصوٌر والشعر. وتظهر شخوصه المصنوعة من األدم )الجلد( الملون على شاشة كتان مضاءة 

 (729،  7119من الخلؾ. )ٌونس،

 لبحث:الرؤٌة المنهجٌة لسابعاً: 

والتى سٌا آلى منطقة شرق إ تتبنى الدراسة المنهج التارٌخً فً توثٌق نماذج لبعض الدمى التً تنتمً -1

 األشكال التمثلٌة من إنسان وحٌوان والجماد.تشتمل على 

للوقوؾ  سٌامنطقة شرق اظلٌة فى وتحلٌل للنماذج  وصؾتبنى الدراسة المنهج الوصفى وأدواته فى كما 

 بها والتقنٌات المصاحبة لها والخامات واألدوات المستخدمة فٌها.على جمالٌة التصمٌمات 

 تم تقسٌم البحث الى ثالثة مباحث اساسٌة: -2

 وسماته الفنٌة. المبحث االول: فن خٌال الظل فً الصٌن   

 وسماته الفنٌة. المبحث الثانً: فن خٌال الظل فً الهند         

 وسماته الفنٌة. اندونسٌا: فن خٌال الظل فً المبحث الثالث         

ان بداٌة التعرؾ على دمى خٌال الظل فً جنوب شرق آسٌا هو التعرؾ على السمات الفنٌة العامة لها  -3

شكال فً ظل الوحدة العضوٌة لها بؤعتبارها بداٌة االنطالقة الحقٌقٌة نحو الكشؾ عن خصوصٌة هذه األ

 لى النحو التالً:فً اربعة نقاط تحلٌلٌة ع ٌجاز أهم هذه السماتإوٌمكن 

 .ًاالٌقاع الداخلً للنموذج الظل 

 .ًالداللة التعبٌرٌة للنموذج الظل 

 .ًالتناسب بٌن االجزاء فً النموذج الظل 

 .ًجمالٌات الخامة فً النموذج الظل 
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 فً الصٌن: الظل خٌالفن المبحث االول: 

، 1999حتى أن "خٌال الظل" سمى "الظالل الصٌنٌة" )سعد،  ،تعتبر الصٌن من أهم مواطن خٌال الظل      

(. وقد كان فن الخٌال الصٌنً مولعا  بتصوٌر الحٌاة الصٌنٌة، وأمعن فً صٌاؼتها باأللوان الزاهٌة، والزخارؾ 29

وطرز معبرا  عن البٌئة الصٌنٌة كالجبال واألشجار، ، الدقٌقة التً تمت بؤسلوب التفرٌػ السالب والموجب لألشكال

 العمارة، واألدوات، واألشخاص التً تمثل أنماطا  بشرٌة متباٌنة السلوك. 

. سنة ألفً قبل ما إلً تارٌخه ٌرجع الذي القدٌمة الشعبٌة الصٌنٌة الفنون من واحدا الظل خٌال فن ٌعتبرو      

 المسلط األبٌض القماش من ستار وراء بعصا تحرٌكها ٌتم ورقٌة عرائس على التقلٌدي الفن من النمط هذا وٌعتمد

 قصص حول تدور الظل خٌال فن عروض ومعظم للمشاهدٌن، ٌبرز الذي هو ظلها ٌجعل مما الضوء، علٌه

 من نوعا وأصبح ،(م 771-م.ق 719) الؽربٌة هان أسرة فترة فً نبع الظل خٌال فن إن قٌل". مشهورة تارٌخٌة

 وانتقل( م 1992-1721) "ٌوان" أسرة فترة فً وازدهر ،(م 1729-991) سونػ أسرة فترة فً الشعبٌة الفنون

 والفنانٌن األدباء تقدٌر ونال اخرى، فنون تطوٌر فً الظل خٌال فن وساهم. 19الـ القرن فً المجاورة الدول إلى

 العالم فً األفالم نجوم أشهر "تشابلن سبنسر تشارلز" والسٌر ألمانٌا أدباء أشهر أحد "ؼوته" فولفؽانػ ٌوهان أمثال

 (.1. 7111. شٌانؽٌو" )وؼٌرهما

 مترا 1.2 وعرضها واحد متر إلى طولها ٌصل العموم، وعلى المسرحٌة، األدوات أهم الظل خٌال نافذة تعدو      

 شخص لتسهٌل كشاشة، البٌضاء الورقة وتتخذ األكثر، على مترٌن وعرضها مترا 1.9 طولها ٌتجاوز وال ،تقرٌبا  

 خٌال فن عرض وٌتم .الستارة على األضواء لتسلٌط الزٌت مصباح إعداد أٌضا   الضروري ومن. تشؽٌلها فً واحد

 على وتسلٌطه العرض قاعة فً النور إطفاء بعد رقٌقة ستارة وراء بعصا الظل عرائس تحرٌك خالل من الظل

 (.7( و)1انظر شكل ) .للمتفرجٌن المواجهة الستارة على ظاللها تبدو بحٌث الدمى

فً كل أرجاء البالد خالل عهد أسرة تشٌنػ الملكٌة. وتتنوع أوبرا  أوبرا خٌال الظل ازدهارا   شهدتقد و  

خٌال الظل، وٌتجسد الفرق الرئٌسً بٌنها فً األنؽام واأللحان والتمثٌلٌات، أما صناعة عرائس الظل ومهارة 

ئس الظل بالنقش على جلود األبقار األداء، فتكون مماثلة. وصنع الحرفٌون الشعبٌون أدوات الدٌكور لمسرحٌة عرا

والحمٌر واألؼنام والرسم الملون علٌها، لذلك ٌسمى هذا نوع من الفن فن الظل على الجلد. وتشمل عرائس خٌال 

الظل الرأس والجسم واألطراؾ األربعة، وترتدي العروس مالبس ملونة وجمٌلة. وخالل عروض عرائس خٌال 

ة فً جسمها، وٌتم فٌه تركٌب العصا فً الجسم والٌدٌن لتحرٌكها. الظل، ٌوضع الرأس واألطراؾ األربع

وباإلضافة إلى الشخصٌات، من الضروري إعداد ونقش األدوات المسرحٌة مثل الطاولة والكرسً والمناظر 

 .االصطناعٌة

 نوب ودا وشٌاو شٌنػ:  الصٌنٌة اللؽه فً وهم فئات، خمسة من الظل خٌال مسرحٌات شخصٌات وتتؤلؾ      

 ٌتوقؾ ولم. الدٌنٌة والفلسفة المحلٌة االجتماعٌة العادات لعرض المعلومات أهم الظل خٌال مسرحٌات تعد. وتشو

 الخبرات وتعتبر المسرحٌة، األدوات ومواد واألداء الؽناء أسالٌب وإبداع تحسٌن عن جٌل بعد جٌال   المحترفون

 إلى جٌل من شفوٌا   ٌنتقل زال ما "تانؽشان" ظل خٌال فن وإن. والمستقبل الحاضر فً للناس ثمٌنا   كنزا القدٌمة

 فً الفرٌدة المحلٌة بالخصائص "تانؽشان" ظل خٌال تمثٌلٌات وتتمٌز. الثقافة لتورٌث مبدعة وسٌلة ٌوفر مما آخر،

 بقٌمة وتتمتع والمتفرجٌن، واألجانب الصٌنٌٌن المحترفٌٌن لدى حارا   ترحٌبا   ولقٌت واألداء، والموسٌقى الؽناء

 عشرة ٌتجاوز ال الظل، خٌال مسرحٌات تؤلٌؾ من ٌتمكن الذٌن إن اآلن، والبحوث والدراسة للمشاهدة كبٌرة

 أصبح نفسه، الوقت وفً الفن، هذا لتورٌث مناسبا   شخصا   ٌجدوا ولم مسنٌنا، المحترفون أصبح حٌث أشخاص،

 .االندثار بخطر مهددا "تانؽشان" ظل خٌال فن ٌكون ولذلك، ،تدرٌجٌا   قلٌال المتفرجٌن عدد

شكال وخصائص شخوص أواثرت على وعاداتها اختلفت فً ثقافتها وهناك العدٌد والعدٌد من المدن الصٌنٌة التً 

 ."شٌاوًٌ"وفن خٌال الظل  "جٌنان"من ضمنها على سبٌل الذكر فن خٌال الظل فً  فن خٌال الظل بها
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 :بالصٌن جٌنان بمنطقة خٌال ظلفن 

 "خبً" بمقاطعة "هاندان" بمدٌنة والقرى البلدات من العدٌد فً رئٌسٌة بصورة جٌنان ظل خٌال فن انتشر لقد      

 الملكً البالط من الظل خٌال فن انتشار بعد تشكل إنه وٌقال ور،صعال ؼابر إلى جٌنان ظل خٌال فن تارٌخ وٌرجع

. أٌضا   والشمالٌة الوسطى المناطق على وأثر رئٌسٌة بصورة خبً مقاطعة جنوب فً الفن هذا وانتشر جٌنان، إلى

 .وثٌقا   ارتباطا   خنان ظل خٌال بفن ارتبط جٌنان ظل خٌال فن أن بالذكر والجدٌر

 فً الظل خٌال لفن أصلٌة مالمح ٌجسد مما والرسم، النقش فً والروعة الهٌكل فً بالبساطة الفن هذا وٌتمٌز     

 خالل من تورٌثها وتم مكتوبة، مسرحٌات هناك تكن لم حٌث ،جدا   وفٌرة جٌنان ظل خٌال تمثٌلٌات وكانت. الصٌن

 من المسرحٌة األدوات وتتكون. الواضحة المحلٌة بالخصائص وتتمتع بسهولة، فهمها وٌمكن الشفوي، األسلوب

 اآلالت من وؼٌرها شنػ سونا، سانشٌان، أرهو، بانهو، ومنها الموسٌقٌة واآلالت والشاشة الظل خٌال عرائس

 القتال، عروض وأثناء. الظل خٌال تمثٌلٌات خالل أٌضا االلكترونٌة البٌانو آلة تستخدم اآلن، األخرى، الموسٌقٌة

 جٌنان ظل خٌال فرقة زالت وما. األخرى الموسٌقٌة واآلالت والبوق والصؽٌرة الكبٌرة والصنوج الطبول تستخدم

 .الظل خٌال أداء فً أصٌال   أسلوبا   وتعكس التقلٌدٌة العادات على تحافظ

 :بالصٌن شٌاوًٌبمنطقة  ظل خٌالفن 

 فٌسمى شٌاوٌى، مدٌنة فً ٌنتشر وألنه الصٌن، فً الظل خٌال فن من مهما فرعا   شٌاوًٌ ظل خٌال فن ٌعد     

 وجٌن سونػ أسر خالل ملحوظا   تطورا   شهد نالف ها أن التارٌخٌة السجالت وأظهرت. شٌاوًٌ ظل خٌال بفن

 .المتحاربة الممالك عهد خالل ظهر شٌاوًٌ ظل خٌال فن أن الخبراء وٌرى. الملكٌة

 بٌن ما طولها وٌتراوح الملكٌة، مٌنػ أسرة عهد قبل األؼنام جلود من تصنع شٌاوٌى ظل خٌال عرائس كانت     

12～91cm، 12～17 بٌن ما طولها أصبح الملكٌة، تشٌنػ أسرة عهد وخاللcm .ٌصل التً األبقار جلود وتعد 

 عرائس أشكال أن إلى اإلشارة وتجدر. الظل خٌال عرائس لصناعة الخام المواد أفضل أعوام، ثالثة إلى عمرها

 .والنشاط بالحٌوٌة ومفعمة قوٌة والخطوط ومبالؽة، بسٌطة شٌاوًٌ ظل خٌال

 للفنون األول المهرجان خالل تعرض وكانت ،1922 عام فً جدٌد من الظل خٌال تمثٌلٌات وعرضت     

 شٌاوًٌ ظل خٌال من ووشنػ شخصٌة رسم اتخذ ،1991 عام وفً. برٌطانٌا فً أٌضا   وتعرض الصٌنٌة،

 اآلن، حتى مسرحٌة 711 وحفظت ،جدا   متنوعة شٌاوٌى مسرحٌات أن بالذكر والجدٌر. الطوابع كموضوع

 وتطور ظهور دراسة وساهمت. عالٌة أكادٌمٌة قٌمة ولها االجتماعٌة، المجاالت كافة إلى مواضٌعها وتطرقت

 .األصلً الؽناء ونمط الهٌكل ومعرفة الصٌنٌة األوبرا فً الداخلٌة القوانٌن بحوث فً شٌاوًٌ ظل خٌال

 الجوانب التعـــــبٌرٌة لخٌال الظل الصــــٌنً:

وٌمكن رصد أهم محاور تتنوع موضوعات خٌال الظل الصٌنً، وتشتمل على الجوانب المتنوعة للحٌاة الصٌنٌة، 

 :لهذه الظلٌات على النحو التالً التعبٌر

سٌا رٌخ الممالك الثالثة ووقائع ؼزو آمثل تا التارٌخ الصٌنً،هى التً تعود مواضٌعها الى : و الظلٌات التارٌخٌة

 ومن هذه الظلٌات، حماسة البطل )منػ( على سطح الماء. الوسطى، 

 : وتقوم مواضٌعها على قضاٌا وأحداث ٌنال بنهاٌتها اآلثم عقابه، والخٌر ثوابه.  ظلٌات الثواب والعقاب

، و )دٌمػ السابعة تنزل من حب: مثل قصة )أحالم لهونػ لومنػ(: والتً تظهر قصص ال الظلٌـــــات الغرامٌـــــة

 جبلها(. 

عار رومانسٌة، ومن أشهر هذه : وهذه القصص من أمهات الدراما الصٌنٌة، تتخللها أش الظلٌات األسطورٌة

القصص )الممالك الثالث(، ومؽامرات المرأة األفعى وتروى إحدى الحلقات فٌها سرقة العشب العجائبً الذي ٌجب 

 (. Bill, 1956, 135أن تحصل علٌه لشفاء حبٌبها. )
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عن القانون مثل : وهى التً تقوم مواضٌعها على الصراع بٌن السلطة والخارجٌن  ظلٌات مغامرات قطاع الطرق

 (.179، 1999قصص القاضً شً وقصص القاضً بنػ )سعد، 

: ومصدرها التارٌخ الصٌنً وال سٌما الحروب الخارجٌة والداخلٌة وهى ظلٌات حافلة  الظلٌات العسكرٌة

 (.172، 1999، سعد)الرٌاضٌة والبهلوانٌة حٌزا كبٌرا.  ت وتحتل فٌها الحركاتبالمعارك والمبارزا

من  كبٌرا   والعاطفٌة التً ال تتصل بمواضٌع الحرب وتضم عددا   : وهى تشمل الحكاٌات الشعبٌة المدنٌةالظلٌات 

 الدرامات التً تركز على عادات الشعب.

 الخصائص الفنٌــة لتصمٌمات خٌــال الظل الصٌنٌة: 

 الشخوص تتمثل حٌت ،(الثابتة او المتحركة اما) فئتٌن لىإ الصٌنً الظل خٌال شخوص وتنقسمالشخوص:  -1

 اي القوصرة فً فتتمثل الثابتة الشخوص اما ،(وخرافٌة حقٌقٌة) والحٌوانٌة االدمٌة، االشكال فً المتحركة

 تتمٌز ولكن. واسوار وجسور واكواخ وجبال وحدائق ومعابد وقصور منازل من المشاهد خلفٌة اي الخلفٌة

 تكون نوأ الشخوص ظالل رإٌة تعٌق ال كً الشاشة من صؽٌر جانب سوى تشؽل ال انها الإ القوصرة تلك

 .فقط الشاشة جانبً على

تتؤلؾ تصمٌمات الشخوص الظلٌة فً الصٌن من عدة أجزاء، وؼالبا  ما تبدو الشخوص البشرٌة و الوضعٌات: -2

فؽالبا  ما نجد الشخصٌات الطٌبة تبدو رءوسها  ،هر التصمٌم الفوارق بٌن الشخصٌاتفً وضع جانبً، وٌظ

فً وضع جانبً، وتظهر فٌها عٌن واحدة، وجانب من األنؾ والفم واللحٌة، وٌطلق على الرأس )نصؾ 

الوجه(، وفً أحٌان أخرى تبدو الوجوه فً وضع )ثالثة أرباع(، وفً هذا الوضع تبدو الوجوه المعبرة 

، وثالثة أرباع اللحٌة، وعادة ما ٌكون عٌنان، وكامل األنؾ، والفمظهر الكالمهرجٌن، واألشرار، وفٌها ت

، 1999ً وضع جانبً )سعد، الصدر بوضع جانبً، وٌكون الذراعان بوضع )ثالثة أرباع( والقدمان ف

191.) 

بحٌث تؤتً معبرة عن طبٌعة الشخصٌة، فعلى  ،ً هذه التصمٌمات للداللة الرمزٌةوتستخدم األلوان ف االلوان: -3

المثال، ٌرمز الوجه األسود إلى االستقامة والنزاهة، وٌرمز الوجه األحمر إلى الجرأة وإلى الشخص  سبٌل

 (.Jacques, 1977, 66السٌئ السلوك. )

 تحلٌل للخصائص الفنٌة فً دمى خٌال الظل الصٌنٌة:

 (:1)رقم نموذج تحلٌل 

ظلٌات مدرسة الشرق نسبة ل الظلى ٌنتمًوالنموذج من شخوص مقاطعة "هوباي" فً منطقة "لٌونزهو" وهو       

الى مكان نشؤتها، ونصوص هذه الظلٌات مدونتها باسم "لفائؾ الظالل". اما شخوص الظلٌات فانها تصنع من جلد 

إلى هذا المسرح  والنموذج الظلى ٌنتمًبطن الحمار ومن هنا كانت تسمٌة مسرح الظالل بمسرح جلد الحمار. 

ا عن ثمانً بوصات، وهى مقصوصة بدقة ومطلٌة بالوان براقة كما ال ٌزٌد طولهقصٌرة للؽاٌة  فٌه والشخوص

 (9انظر شكل ) انها مدهونة بالزٌت الذي ٌجعلها شفافة.

 االتجاه الجمالً الغالب فً النموذج الظلً:

" فاإلتزان لٌس موازنة  (1شكل )انظر للنموذج الظلى وحدة التصمٌم هام فى نجاح ٌعتبر اإلتزان عامل تزان: اإل

، وأٌسر الطرق لتحقٌق ذلك هو أن للتصمٌممرئى الحقل الحجم فى الفراغ بل موازنة جمٌع األجزاء الموجودة فى 

 ، وذلك لطلب وجود محور مركزى أو موضع فى الحقل تتزن حوله جمٌعفى التعارض ةواامس فٌه كمسؤلةنفكر 

القوى  الذى تتعادل فٌه راكٌة نظام اإلتزانمن هذه القاعدة اإلد ( وٌنشؤ19بدون،، سكوتالمتعارضة " ) األجزاء

ناصر ومساحات التصمٌم، فٌنقل بذلك االحساس باالستقرار واالتزان، حٌث ان عن طرٌق الترتٌب عتضادة، مال

كل للشعند رإٌة التصمٌم للحٌز الفنى تزان احد الخواص االساسٌة التً تلعب دورا  هاما  فً القبول النفسً اإل

 .الظلً
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نجد أنه ٌحقق  الظلً تجاه الحركة فً التصمٌمال بالمالحظة للحٌز الفنى الظلً: الداخلً للنموذجاالٌقاع  -1

باللؽة االنجلٌزٌة،   Zحرؾهمً على هٌئة الوتزان ما ٌعرؾ باإلل العلوي، وذلك بوجود فً ثلثً الشكتزان اإل

لى فً حٌن تتجه زاوٌة الٌد الٌسرى إلى جهة الٌمٌن إ فى النموذج الظلًحٌث ٌتجه الرٌش اعلى الرأس 

، وبذلك تعادلت القوة المتضادة عن طرٌق ذلك االتجاهٌن المتضادٌن، فنقلت االحساس باالستقرار عند الٌسار

. كما ٌتضح فً التصمٌم اتجاه الحركة بشكل عام الى جهة الٌسار المتمثلة فً الوضع الجانبً رإٌة التصمٌم

االتجاه المعاكس للٌد  واحد مخالؾ لتلك القاعدة وهو ه الوجه، ولكن لكسر تلك الحدة ٌوجد اتجاهللشخصٌة واتجا

والخطوط الداخلٌة الموضحة لهٌئته عن طرٌق النقاط  الظلً الخط الخارجً للشكل وٌتجسدالٌمنى جهة الٌمٌن. 

الكامنة كفٌلة بإثارة احاسٌس  او متناثرة، فانها بحكم طاقتها بنظام معٌنالمفرؼة على سطح الجلد مجتمعة 

 .حركة ال تشمل المكان الذي تحده فقط بل تتعداه الً ما ٌجاورها

نواع االنسٌابٌة التً توحً ا  من أن اٌقاع الخطوط الداخلٌة ٌمثل نوعنجد أ الظلً: نموذجلل التعبٌرٌة الداللة -7

لجوانب التعبٌرٌة التً تصؾ العواطؾ جزاء فً النموذج تكشؾ عن الكثٌر من ابالحركة، فالحركة الداخلٌة لأل

رسائل  رجل هى بمثابهالمح واالشارات وحركة االٌدي واألكما ان االٌماءات للوجه والم .الداخلٌة للشخصٌة

 تعبٌرٌة تحمل معنى وتستطٌع ان تقوم بوظٌفة اللؽة.

 على بنائه فً ٌعتمد الظلً ن النظام البنائً الذي قام علٌه الشكلإ :فً النموذج الظلً الجزاءا تناسب بٌنال -9

هرمً. فٌعتبر النظام البنائً من اهم عناصر التنظٌم وهو المكون  شكل على المرتكز الرأس، ٌمثل دائري شكل

ن الشكل واالرضٌة معا  ٌكمالن ه فً تصمٌمات دمى خٌال الظل نجد أللشكل واالرضٌة للدمٌة حٌث ان

 بنسبة جزاءأ ثالثة لىإ ن الدمٌة منقسمةنالحظ أ واٌضا   ٌم.بعضهما البعض وٌمثالن كال  متكامال  فً التصم

توحً بالراحة وهى الطبٌعة  فىة وهذه النسبة من النسب المنبث والساق، والجزع الرأس فً متمثلة 1:1:1:7:1

 عند رإٌة االجزاء المكونة للتصمٌم.

المعتم ٌإكد اٌضا على مفهوم وٌمكن القول بان استخدام خامة الجلد  الظلً: لنموذجا فً الخامةجمالٌة  -1

لصالبة والقوة، وعلى الرؼم من ذلك فان التقنٌة المتبعة وكثافة التفرٌػ ادت الى نوع من الشفافٌة والخفة ا

 .وبخاصة عندما تطلى بالزٌت فى نمازج مدرسة الشرق الصٌنٌة وتحوٌل الخامة من مادة ثقٌلة الى مادة خفٌفة

 الهند:خٌال الظل فً فن المبحث الثانً: 

( وتوجد له تسمٌات أخرى إقلٌمٌة Chayantakaوٌعرؾ خٌال الظل فً الهند عموما  باسم )شاٌاناتاكا        

عدٌدة، وٌمٌز بٌن هذه التسمٌات، المادة التً صنعت منها النماذج وحجمها، وال ٌقوم هذا التمٌٌز على الشكل، أو 

ال الظل الهندي، ٌعد المصدر األول لخٌال الظل فً ٌإكد عدٌد من الباحثٌن أن خٌ .Compositionالتكوٌن 

معتمدا  على أساس حضاري  ،" أول من دعا إلى هذه النظرٌةRichard Pischelالعالم، وكان "رٌتشارد بٌشل 

وذلك بالنظر لكونها مهد عدة لؽات قدٌمة، ومنبع ثروة هائلة  ،ر الهند المصدر األول لخٌال الظلٌقوم على اعتبا

 (.91 ،1999روض الدمى المتحركة. )سعد، الشعبٌة، وع من الحكاٌات

ادلى به بعض المستشرقٌن وراجعوا  ثم ٌضٌؾ رأٌا ثالث الدكتور عبد الحمٌد ٌونس ٌعرض قولٌنوٌذكر        

فٌه نشؤة خٌال الظل الى بالد الهند، واستند فً هذا على الدلٌلٌن قدمهما المستشرقون: االول وهو دلٌل مباشر 

مؤخوذ عن بعض النصوص السنٌكرٌتٌة االؼانً الراهبات وفٌه اشارة الى خٌال الظل، اما الثانً ؼٌر مباشر، 

د التً ٌتوصل بها فً اداء فن خٌال الظل بجزٌرة جاوة فان صاحب البضاعة عن فمؤخوذ من صفة تتعلق بالموا

هندٌة، ومعنى ذلك عند الباحثٌن المستشرقٌن ان الهند ال بد ان تكون االصل وخامات تلك الدٌار كان ٌستخدم مواد 

شرق شؤة خٌال الظل الالذي اشاع هذا الفن فً جمٌع االنحاء، ولكنه مع ذلك ال ٌقتدي بهذا الرأي فٌعود وٌرجع ن

 (11. 7111 ." )صالحاالقصى، وفً منطقة تشمل الهند والصٌن معا  

فً كتابه عن  "جاك بٌمبانو"ولعل اخر من اخذ بالرأي القائل باالصل الهندي لخٌال الظل فً العالم كان       

ٌكون قد اتى من الهند  ارٌس حٌث ذكر أن خٌال الظل ٌمكن أنمسرح الدمى وخٌال الظل فً الصٌن المنشور فً ب

سٌا الوسطى او عبر ابواب الساحل الجنوبً الشرقً للصٌن التً تتجاور مع الهند )سعد، إلى الصٌن عبر بورما وآ

 (.9( و)1انظر شكل ) (.91، 1999



2 
 

 )تول بافى كوتو( :  سمات منطقة

فً والٌة )كٌراال( فً الجنوب الؽربً للهند، وتعتمد الشخوص فً زخرفتها على أسلوب  دمى خٌال الظل تنتشر"

  (11. 7119 ." )شحاتةالتخرٌم الكثٌؾ للشكل، وهً شخوص جلدٌة ضخمة

 )ثولٌمبو ماالتها( :  سمات منطقة

ن، والشخوص الهند وهً من الجلد الشفاؾ الملو فً جنوب ،فً والٌة )أندرا برادش(دمى خٌال الظل وتنتشر 

 ,Bill, 1965القدٌمة كانت تلون بلونٌن فقط، هما األحمر ، واألسود. أما الشخوص الحدٌثة فهً متعددة األلوان. )

16 .) 

 الجوانب التعبــــــٌرٌة لخٌال الــــــــــظل الهنــــدي: 

المها بهارتة" )الندوي، بدون، تكاد تكون جمٌع النصوص الظلٌة الهندٌة مستقاة من ملحمتٌن أساسٌتٌن : هما: "     

( الهندٌتٌن، ومن قراءة طبٌعة التعبٌر فً هاتٌن 921(، 1(، "والراما ٌانا" )الندوي، بدون، م )291(، 1م )

 الملحمتٌن، ٌمكن مالحظة النقاط التالٌة: 

بحث أن هاتٌن الملحمتٌن فً مضمونهما بعٌدتان عن الطابع الدٌنً )الوثنً(، وهما ٌعبران عن رحلة ال -

والمعرفة الطوٌلة التً ٌقطعها البطل، الذي ٌرمز إلى اإلنسان فً عالقته بالوجود، والقضاٌا الكبرى، فهو 

 دائما ٌبحث عن عالم منشود، أكثر سعادة وعدال .

تركز هذه المالحم على البطل اإلٌجابً الذي ٌنتصر فً النهاٌة للقٌم اإلنسانٌة، وٌضحى بحٌاته فً سبٌل هذه  -

 ا أن البطل المنهزم مدان دائما ، وحتى فً لحظة تلقٌه العقاب ٌظل مصرا  على خطئه وجرائمه. المثل، كم

فهً تجرى فً أماكن متعددة. ومكان الحدث هو مزٌج  ،لملحمتٌن تتصؾ باتساع رقعة الحدثاألحداث فً ا -

 من المكان الواقعً واألسطوري. 

 الخصائص الفنٌة األساسٌة لتصمٌمات خٌال الظل الهندي: 

تبدو تصمٌمات الظلٌات الهندٌة للشخوص فً وضع جانبً، والبعض اآلخر ٌبدو فً وضع : وضعٌة الشخوص -1

المواجهة، وؼالبا  ما تكون الرءوس متصلة بالجذع بشكل مإقت؛ بحٌث ٌكون باإلمكان فصلها وإبدالها، وتتمٌز 

ؤسلوب التثقٌب بانسٌابٌة خطوطها التنقٌطٌة، وضرورٌتها فً تكوٌن المالمح األساسٌة الشخوص المنفذة ب

 للشخصٌة، من زى وزٌنة، دون أن ٌكون هناك أي خط ال مبرر له.

اما بالنسبة للحركة فٌجمع بٌن االجزاء العدٌدة التً ٌتؤلؾ منها الشخاص الظلً الهندي سلك حدٌدي،  الحركة: -7

، فٌتم بقضٌبٌن لى تعلٌقة من الخٌرزان ٌمتد حتى الرأس اما تحرٌك الذراعٌن والٌدٌنع والشخاص ٌكون مثبتا  

 وتتارجح الرجالن بحرٌة ابتداء من الركبة.

 ماعز ومنها ما هو من جلد الجاموس.ومن شخوص خٌال الظل الهندي ما هو من جلد ال الخامة: -9

بزٌت  ثم ٌثبت متصها الجلد وٌبقى شفاشفا  وتتللون شخوص خٌال الظل الهندي بالوان مائٌة بحٌث ٌ اللون: -1

بٌن الشخوص القدٌمة والشخوص الحدٌثة عن طرٌق االلوان.  لى حد ما احٌاٌنا  جوز الهند. وٌمكن التمٌٌز إ

 فالشخوص القدٌمة ملونة عادة بالونٌن فقط هما االحمر واالسود، اما الشخوص الحدٌثة فهً معتددة االلوان.

ٌرة منها جهة ٌلعرض ٌتم تثبٌت الشخوص على جانبً شاشة العرض بدبابٌس، الخوقبل بدء ا طرٌقة العرض: -1

لى ثالثة افراد هم ً، وٌقوم بالعرض عادتا  من فردٌن إالٌمٌن والشرٌرة منها جهة الٌسار وذلك راجع لمعتقد دٌن

 من ٌحركون الدمى وٌقوموا بنطق الحوار والعزؾ على االالت واحداث المإثرات المسرحٌة.
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 :هندٌةال الظل خٌال دمى فً الفنٌة للخصائص تحلٌل

 (:2)رقم نموذج تحلٌل 

ملحمة مستوحاه من مشهورة فً ظلٌة هندٌة  زوجة الملك رام "سٌتا، "ٌرجع هذا النموذج الظلى لشخصٌة      

إلى بالده ها وٌسافر بها الرماٌانا. وهى تدور حول قصة ابنة ملك قد قام باختٌار زوج لها وهو رام، فٌتزوج

حتى ٌتثنى البنها تولٌه العرش،  ا  عام اربعة عشرلزوجته الثانٌة بنفً رام  قدٌما   ن والده قد نفذ وعدا  وٌصادؾ أ

ن تتزوجه لكنه رفض، ولكً تنتقم رام احدى الملكات التى طلبت أ وبالفعل تم نفً رام واثناء النفً فً الؽابات قابل

ول رام افتنكر وقام بخطؾ سٌتا زوجة رام واسرها فً بالد بعٌدة. حمن ذلك قررت التعاون من اخٌها روان 

لمداهمة  ن مكنه من استعاد عرشه فبعث معه جٌشا  ق اتحاده مع ملك بالد ناناس بعد أارجاعها من االسر عن طرٌ

 (2انظر شكل )روان ثم ٌنقذ سٌتا زوجته الحبٌبة. 

 االتجاه الجمالً الغالب فً النموذج الظلً:

الوسٌط الذي من  ذلك فالخامة هو (2انظر شكل رقم ) دورا  هاما  فى هذا النموذج الظلًتلعب الخامة  : الخامة

الخامة فً الطبٌعة هً مادة لم تشكل، وفً نفس الوقت تقع فً إطار الوجود المستمر و خالله ٌتم تحقٌق الفكرة.

ٌصبح لها جمال خاص بها ٌساعد إلى مدى  . وما دامت لها هذه الصفة فإنهلألشٌاء ووظٌفتها والوحدة والتحدٌد

ٌنتقً مادة تكوٌنه الفنً وهو على علم بصفات  المنتج لعرائس الظاللكبٌر على إٌجاد جمال العمل الفنً، فالفنان 

وممٌزات كل خامة ومعطٌاتها المادٌة، فضال  عن ما تحمله من معطٌات جمالٌة فً اللون والملمس والشفافٌة، 

لها ما ٌمٌزها عن الخامات األخرى فً الوقت نفسه تفرض على الفنان شروطا   ٌال الظلفى فن خ ولكل خامة

 .عند عملٌة اإلبداعلتشكٌلها 

ً ٌفرض نفسه حتى قبل مرحلة انشاء العمل الفنً، أي انها تتحرك ئالمادة فً العمل لها وجود فٌزٌا حٌث ان      

بشؤن التفاصٌل االخرى التً تقود للتعبٌر عن مكنونات فكره  اوال  فً ذهنٌة الفنان فٌصوغ على ارضٌتها قراراته

من صراعات واستنتاجات، حٌث ٌكون من المستحٌل تخٌل شكل دون مادته، هكذا فوجودها ٌسبق العمل الفنً 

 .(1،  7119 طارق" )نفسه

صال بٌنهما، فهما ال تقبالن التعارض وال تقبالن االنففن خٌال الظل  فًخالصة القول إن الخامة والشكل      

تكمالن أحداهما األخرى، وال ٌمكن عٌش أحداهما فً عزلة عن األخرى، ومن الضروري أن تعد الخامة ذات 

ال  إذا فى هذا الفن،. الدمى الظلٌة، والصفات التً ٌتصؾ بها الشكل الظلًشكل خاص تفرض نفسها على صورة 

أٌضا  عن طرٌقة التنفٌذ الفنً، أي عن طرائق ووسائل ٌمكن فصل الشكل عن الخامة، كذلك ال ٌمكن فصل الشكل 

 . للشكل الظلىالتشكٌل للتكوٌن الفنً 

بشكل متزن  وتكرار األجزاء الظلً اتجاه الحركة فً التصمٌممن ٌتضح هو و الظلً: الداخلً للنموذج االٌقاع -1

منفرج الً  ثمانٌةللخطوط، وذلك على هٌئة رقم  متضادتٌنمن خالل تنصٌؾ الشكل باتجاهٌن وٌالحظ ذلك 

مع رجلها  فى الظلٌة ، حٌث ٌتجه رداء الملكةٌسمى باالتزان االٌهامً للشكل هذا النوع من االتزانو اسفل

مولدة حركة  والصدر والخصر جهة الٌمٌن العنق ًجهة الٌسار فً حٌن تتجه حلمولد حركة كامنة الٌسرا 

مما ٌعطً اٌحاء  ةٌهامٌاإل ة التى تمثل خطوطالدائرٌ األقواسركز المنطلق منه الم ، وتمثل العٌنمعاكسة

ومن  كونها ملكة فً االسر.الذى ٌإكد داللة لشخصٌة الدمٌة  الظلىبالمركزٌة والثبات والقوة فً بناء الشكل 

بانطالقه من مركز وحً ٌ نواع التكرار التصاعدي الذيٌمثل نوع من أ ٌقاع الخطوط الداخلٌةهنا نجد أن إ

 .التعبٌرى الذى ٌتوافق مع النص الظلىالشعور عطً ٌمما العٌن، 

تابع  شبه منؽلق بٌضاويالخط الخارجً للشكل أن نالحظ فى النموذج  الظلً: للنموذج التعبٌرٌة الداللة -7

وحقٌقته وٌتضح ذلك من الكتل التً تقٌد االقدام والتعبٌر هنا ٌتولد من خالل المقارنة بٌن الشكل  سرلرمزٌة األ

 .فً الواقع المرئًونظٌره 
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ساسٌة تحصر بٌنها طط العام للنموذج الى ستة محاور أتم تقسٌم المخ :الظلً فً النموذج الجزاءب بٌن التناسا -9

جزاء وهذه النسبة بٌن األ 1:1:1:1:7:1:1على الى اسفل من النسب وهً على التوالً من األ مجموعة عددٌة

 جزاء.عة التً تبث التآلؾ بٌن األتندرج تحت النسب الفاضلة بالطبٌ

وٌمكن القول بؤن إستخدام خامة شبه صلبة مثل خامة الجلد المعتم ٌإكد  الظلً: الشكل فً والتقنٌات الخامة -1

وأستخدام النقطة لتحدٌد الهٌئات والتفاصٌل الدقٌقة للزى والزٌنة ٌإكد على طبٌعة ومالمح وم على مفه ٌضا  أ

ن االسلوب المتبع فً بالرؼم من احتجازها فً األسر. باإلضافة إلى ذلك أ الشخصٌة التى تنتمى لطبقة النبالء

 من مادة صلبة الى مادة خفٌفة.اء فى هذه األجزالخامة  فى بعض مالبس الملكة ٌإكد ذلك وتتحولتنفٌذ التفرٌػ 

 خٌال الظل فً اندونسٌا:فن المبحث الثالث: 

ر بالنسبة لهم من اولى دى قلوب االندونٌسٌٌن، وٌكاد ٌعتبٌعتبر خٌال الظل من احب الوان الفنون الشعبٌة ل      

واثارة، وبما ٌقوم علٌه وسائل التسلٌة والتثقٌؾ، وذلك بما ٌقدمه من مؽامرات واستعراضات ال تخلو من طرافة 

 من تقدٌم حكمة الشرق وفلسفة االقدمٌن. اساسا  

الفن العرائسً )واٌانج( فهو ٌطلق على العرائس كما ٌطلق اٌضا على "وٌطلق على هذا الفن اسما شامال هو       

لنطق كلمة  ا  وكلمة )واٌانج( هذه قد تكون تحرٌف على التمثٌل او التشخٌص بصفة عامة. اٌضا   نفسه، كما ٌطلق

 (19بدون،  )باٌانج( ومعناها )الظل(". )السوٌفً.

ثمة تعرٌفات كثٌرة لفن الواٌانج تختلؾ باختالؾ انواع العرائس. فالواٌنج كوٌلت ضرب من خٌال هناك و      

 "الواٌانج كٌروشٌل"تقدمه عرائس خشبٌة، اما  "الواٌانج جولٌك"الظل تقدمه عرائس مصنوعة من الجلد، بٌنما 

هو اقرب ما ٌكون شبها بخٌال الظل فالستارة  "الواٌانج وونج". اما فن تقدمه عرائس مسطحة جلدٌة او خشبٌة

ن الممثلٌن االدمٌٌن المتنكرٌن االضاءة الخلفٌة عنصران ضرورٌان إال أالبٌضاء موجودة فٌه اٌضا والمناظر و

"الصورة التقلٌدٌة لمسرح و من العرائس. دال  على شكل حٌوانات وطٌور هم الذٌن ٌقومون باللعب على المسرح ب

خٌال الظل االندونٌسً تبدو فً ستارة بٌضاء من قماش خفٌؾ تتصدر المسرح ومن داخل المسرح خلؾ هذه 

الستارة مجموعة كبٌرة من الشعالت، اما العرائس فٌقوم الالعب  بتحرٌكها من اسفل بواسطة عصى الخٌرزان، 

(. هذا وتعد 111تظهر امام المتفرج كشكل من الخٌال". )السوٌفً. بدون. صتنعكس الظالل على الستارة و

ها ٌالمناظر الالزمة لتقدٌم التمثٌلٌات او العروض الظلٌة على لفافة كبٌرة من القماش نسمى الواٌانج ببر ترسم عل

العرائسً على ٌقوم التصوٌر الموسٌقً للعرض المناظر المختلفة وتفرد وتثبت خلؾ الستارة اثناء العرض. و

االالت االٌقاعٌة مثل الطبول والصنجات النحاسٌة الكبٌرة. وٌعتبر المحور الرئٌسً فً هذا الفن هو العب 

العرائس الذي ٌسمى )داالنج( وٌشترط فٌه ان ٌكون على علم واسع جدا بحكمة االقدمٌن وٌعرؾ الكثٌر من 

 واٌانج".قصص الملوك واالمراء والسٌر الشعبٌة وٌحفظ اصول فن "ال

 : الندونٌسًــــٌرٌة لخٌال الــــــــــظل االجوانب التعبــ

ٌعتبر الواٌانج وونج من اهم انواع الفنون الشعبٌة الكالسٌكٌة فً اندونٌسٌا فهو كالسٌكً فً مالبسه ومناظره      

من اساطٌر )جاوه( وحكاٌتها القدٌمة. وبعد وفود الدٌن  وحواره وموضوعاته مستمده من االصول الهندٌة واٌضا

قصص  االسالمً الى تلك الجزر بدأت العرائس اٌضا فً تقدٌم  قصص البطوالت االسالمٌة المشهورة وخصوصا  

 (.9انظر شكل ) المجاهدٌن االوائل فً سبٌل نشر الدعوة االسالمٌة.

 سٌة:انواع القصص العرائ

 لى ثالثة انواع:لتً تقدمها العرائس االندونٌسٌة إا وتنقسم المسرحٌات والعروض

 القصص التارٌخٌة واالساطٌر المحلٌة القدٌمة وتسمى )واٌانج مادٌو(. -1

 القصص واالساطٌر الواردة من المهابهارتا والرماٌانا الهندٌتٌن وتسمى )واٌانج بوروو( -7
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ٌدور حول مؽامرات بطل شعبً قصص البطولة الشعبٌة وتسمى )واٌانج جدوج(، وهذا النوع من القصص  -9

ٌسمى )بانجً(، وٌقال ان هذا البطل هو نفسه الملك )كامٌشوارا االول( الذي كان ٌحكم جزٌرة جاوه فً القرن 

 الثانً المٌالدي.

 :االندونٌسً الظل خٌال لتصمٌمات األساسٌة الفنٌة الخصائص

لدى الشعب االندونٌسً باكمله وهى تمثل نفس  معروفة القصصالشخصٌات التً تقوم بتمثٌل  الشخصٌات: -1

القٌم التً ٌقدمونها على المسرح، فالشعب االندونٌسً ٌسمون اوالدهم باسماء هذه الشخصٌات مثل االمٌر 

 .)بهٌما( رمز الشجاه واالمٌرة )سرٌكندي( رمز العفة

الجانبٌة للجبهة واالنؾ  "ٌالحظ فً رإوس الشخصٌات المنتمٌة الى طبقة النبالء ان الوضعٌة الوضعٌات: -2

شدٌدة االستقامة وان العٌنٌن بشكل حبه اللوز والفم مرسوم بدقة. اما الشٌاطٌن فلها جبهة ذات زاوٌة وانؾ 

، اما الشخصٌات المنتمٌة الى الطبقات مسطح وعٌنان كروٌتان وجسم مؽطا بالشعر ومظهرها ٌبدو مخٌفا  

 (199. 1999)سعد.  الى الطبقات الدنٌا فتبدو رإوسها منحنٌة"العالٌة تبدو رإوسها مرتفعة. اما المنتمٌة 

االسود واالحمر والذهبً واالبٌض، السائد منها  ادتا  تبدو شخوص خٌال الظل االندونٌسً ذات الوان ع االلوان: -3

فاللون االسود ٌرمز الى النضج والفضٌلة واللون االحمر ٌرمز الى العنؾ والعواطؾ الهوجاء واللون الذهبً 

 (.11انظر شكل ) ٌرمز الى الجمال والملكٌة اما اللون االبٌض فٌدل على االصل النبٌل والشباب.

 االندونٌسٌة:تحلٌل للخصائص الفنٌة فً دمى خٌال الظل 

 (:3)رقم نموذج تحلٌل 

موضوع ظلٌات ملحمتا "المهابهراته" و"الراماٌانا" التعبٌرى من هى ظلٌة من الجلد ذات بعدٌن. ومصدرها و      

صٌؽتاهما اللتان كانتا مصدر  وقد انتشرت وقائعها عند االندونسٌٌن وكانت لهماالتى ٌرجع مصدرها إلى الهند 

بالنمط تسمى هاتٌن الملحمتٌن والظلٌة هنا المستوحاة من وحً فً العدٌد من الفنون التى مارسها االندونسٌٌون، 

 (11انظر شكل ) نماط "واٌانػ كوٌلت"،ػ بوروا" وهو أحد أ"واٌان

 االتجاه الجمالً الغالب فً النموذج الظلً:

بصورة واضحة والتناسب ظهر تعملٌة التناسب ( ان 17انظر شكل رقم ) ٌتضح فى هذا النموذج الظلً : التناسب

بٌعٌة وتظهر واضحة فً الحجوم الطهم صفات التكوٌنات الطبٌعٌة، فالنسبة موجودة فً خصائص الهٌئات هو أ

اضٌة والنظم الهندسٌة فً اكتشاؾ أو وصؾ عداد الرٌسب مصطلح ٌتضمن داللة استخدام األعداد، حٌث "التناواأل

مرادؾ للتناسب ولكن فً حدود تباٌن العالقة بٌن خواص  فهىشٌاء، اما النسبة العالقات بٌن خواص عدة أ

إظهار نتائج ٌعمل عتباره اب رجع أهمٌة التناسب فى الشكل الظلًت(. و191 ،7119عنصرٌن فقط" )شوقً، 

، وإن ادراك تلك القٌمة للدمٌة الظلٌة البعض وبالنسبة للتكوٌن الكلًجزاء بالنسبة لبعضها واضحة حول قٌمة األ

 .والسمات الجمالٌة فى هذه الظلٌات سرار التوافقأعددٌا  أو هندسٌا  ٌإدي إلى استنباط 

الثانوٌة  تكرار الخطوط  ةطرٌق من الكامنة فى النموذج ٌتضح تردد الحركة الظلً: الداخلً للنموذج ٌقاعاإل -1

  وبخاصة فى المالبس والشعر كما تولد حركة األٌدى محاور رأسٌة على جانبٌى الشكل  داخل حٌز الدمٌة 

اثل الحركة فى الجزء العلوي مع لعب تمكما ٌ التقلٌدٌة تماثلٌةالة تتزان بصورٌظهر اإلوعلٌه ظمة، تبصورة من

الراحة النفسٌة و تحقق التوافقالتً والمتوازنة نواع القوى المتضادة من أ ا  نوع الجزء السفلً من الشكل الظلً

 .عند ادراك العمل

عب التجرٌد والتحرٌؾ للشكل الظلً دورا  هاما  فً تولٌد التعبٌر وفً هذا ٌل الظلً: نموذجلل التعبٌرٌة الداللة -7

شدٌد االستقامة عالوة على دقة المالمح للفم النموذج نجد ان الوضع الجانبً للرأس والمبالؽة لألزرع واالنؾ 

 .بما ٌتوافق مع النص الظلً والعٌن كل هذا ٌتٌح للعقل حرٌة التخٌل للشخصٌة

جزاء التصمٌم عند ادراك نسبتها بٌن بعضها الحظ وجود توافق بٌن أٌ :اء النموذج الظلًالتناسب بٌن اجز -9

ن تلك بؤ ، علما  المثلبنسبة  المنصؾ للشكل فقًاالالبعض، حٌث ٌنصؾ الشكل بمحور عمودي على خط 



17 
 

نسبة على الفى تقسٌمه ألجزاء الشكل  ٌعتمد التصمٌمونواع االستقرار للتصمٌم. النسبة أعطت نوع من أ

لى اسفل بنسبة الطبٌعة والتً تتضح من تناسب األعداد الرأسٌة المجزئة للشكل من أعلى إ الموجودة فً

 على التوالى. 1:7:1:1:7:1

شبه  لى اقرب ما ٌكون لخامةالجلد المعتم وتحوٌله إان استخدام خامة  الظلً: نموذجال فً الخامةجمالٌات  -1

شدٌد الدقة  الكثٌؾ المتبع فً استخدام التقنٌة المنفذة وهى التفرٌػسلوب شفافة ٌدل على مدى براعة األ

غال "الدانتٌل" شلقماكون . حٌث تحولت بذلك الخامة الصلبة إلى أقرب ما توالمهارة  .مفرَّ

 

من هو ذلك األسلوب الذي ٌنظم به عدد  داخل األشكال الظلٌة لنظام لالسمات الجمالٌة ٌمكن القول أن  وأخٌراً:

. ومن هذا المنطلق ٌمكن عضوٌةالعناصر والمفردات فً عالقات تخدم بعضها البعض بحٌث تبدو فً وحدة كلٌة 

مصمم التً ٌختارها لبناء الشكل حٌث ٌعد النظام البنائً ال الحرفًعن النظام البنائً على أنه خطة التحدث 

سواء كانت محاور رأسٌة،  للشكل الظلًالتصمٌمً علٌها النظام  تحدٌد للمحاور الرئٌسٌة التً ٌبنًللتصمٌم بمثابة 

دورا   الظلً تإدي العناصر أو المفردات الكلٌة إلى جانب وظٌفتها فً بناء الشكلوبذلك ، أفقٌة، مائلة أو منحنٌات

 السماتا من عناصر لتحقٌق جمالٌا  ٌرتبط بوضع هذه العناصر على سطح التصمٌم وعالقتها المتبادلة بما ٌجاوره

هم الخصائص الجمالٌة التً تنتشر فً العدٌد إلى أ دراسةفى ال الثالثةة. وفى إطار هذا الفهم تخلص المباحث الفنٌ

 من نماذج خٌال الظل  فً جنوب شرق آسٌا وذلك على النحو التالً:

مٌة فً عداد الرقشرق آسٌا القائمة على التناسب لألن التناسق الداخلً لبنٌة دمى خٌال الظل فً منطقة جنوب أ -1

على مستوى الشكل  والتعبٌر فً دخال جمٌع العناصر التشكٌلٌة لتعمل كوحدة الطبٌعة بٌن األجزاء ٌعمل على إ

 .شكال الظلٌةاأل

 

ثناء العرض كم فً القٌمة التعبٌرٌة للشخصٌة أن نتحأن المبالؽة والتحرٌؾ فً أجزاء الشكل الظلً ٌتٌح لنا أ -7

 .الدالالت النفسٌة والمعرفٌة التى تمزج بٌن الحقٌقة والخٌالإدي شكل الجسد للدمٌة الظلً بحٌث ٌ

 

ٌقاع ٌعبر عن وهذا اإل جزاء الشكل الظلًال الظل ٌخلق انسجام وتوافق بٌن أٌقاع الداخلً لدمى خٌن اإلأ -9

 الشخصٌة وعلٌه فهو ٌدخل نبض الحٌاة والتعبٌر من النص الى الشكل الظلً لٌتجسد بالداللة والمعنى. ةطبٌع

 

شكال عبر تقنٌات جمالٌة هذا الفن فهى كوسٌط فنً تجسد األ التعبٌر عن روحعملٌة ً خامة دورا  هام فتلعب ال -1

تولد السالب والموجب، الشكل واالرضٌة، عبر عنصر التباٌن بٌن المصمت والمفرغ المنتشر على بدن الدمى 

لى مادة أثٌرٌة ل الخامة إوٌحٌط به لتتحولى شكل مجرد ٌتخلله الضوء لٌة، وهنا ٌتحول الشكل التمثٌلً إالظ

 خفٌفة أشبه بالحس البصري للدنتٌل.

 لبحث:ساسٌة لاألنتائج الثامناً: 

تً تإثر على  الخصوصٌة الفنٌة ن الجوانب الثقافٌة والتارٌخٌة فً منطقة جنوب شرق آسٌا هى ال( : إ1)نتٌجة 

 كال الظلٌة فً تلك المنطقة.شلأل

هى التً تولد التناسق فً  الجمالٌة التً تتصؾ بها نماذج خٌال الظل فً جنوب شرق آسٌا ن السماتإ( : 7نتٌجة )

 على مستوى الشكل والتعبٌر.عضوٌة لتعمل كوحدة واحدة الظلٌة جزاء الدمى بنٌة وأ
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 "خوٌن":  رائس فن خٌال الظل الصٌنً. نقال  عندمى ع من ( نموذج1شكل رقم )

 

 

 

 

 "فاروق سعد" : دمى عرائس فن خٌال الظل الصٌنً. نقال  عن تفصٌلً من ( نموذج7شكل رقم )
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 "فاروق سعد"نقال عن :  دمٌة من مسرح الظالل الصٌنً  ،أعلى( : 9)شكل رقم   

 "  للباحثة.1للنموذج رقم "تحلٌل ( : أسفل، 1شكل رقم )                        
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 "العالمً" موقع: عن ائس فن خٌال الظل الهندي. نقال  دمى عر من نموذج : (1شكل رقم )

 

 

 "فاروق سعد": دمى عرائس فن خٌال الظل الهندي. نقال  عن  من ( نموذج9شكل رقم )
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 من مسرح الظالل الهندٌة، نقال  عن : "فاروق سعد"دمٌة : أعلى، ( 2شكل رقم )

 " للباحثة.7( : أسفل، تحلٌل للنموذج رقم "2شكل رقم )                        
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 "فاروق سعد": دمى عرائس فن خٌال الظل االندونٌسً. نقال  عن  من ( نموذج9شكل رقم )

 

 

 

 

 "ألفارٌز":  دمى عرائس فن خٌال الظل االندونٌسً. نقال  عن من ( نموذج11شكل رقم )
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 من مسرح الظالل االندونٌسً، نقال  عن : "فاروق سعد"دمٌة ظلٌة : أعلى، ( 11شكل رقم )

 للباحثة.  " 9تحلٌل لنموذج رقم " ( : أسفل،17شكل رقم )                 
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 خمفية البحث :

لعؿ مف األىمية بمكاف دراسة ك ممارسة فنكف التشكيؿ مف منظكر ينحاز الى  تصكرات العمـِ ك       
مفاىيمو ، التى قد ُتكّسع رؤية الفناف لمعالـ ك كذا ذائقة الُمتمقى ، ما قد ُيسيـ فى َخّمؽ َفيـ ُمختمؼ لما ُكنا 

ة ، فمف ُمنَطمؽ َتعُدد مصادر الفف ) العِممية، االدبية ، ...( َنعَتقُده بداىةن ِاذ ما نظرنا ِاليو بُرؤٍل عممية أك أدبي
ُيمكف تعميؽ ثقافة َتَقُبؿ االخر ك كحدة الفنكف ، ك ىك ما ُيحاكلو البحث مف خالؿ دراسة نتائج التأثيرات 

 ء لداركيف .البصرية لمُمصادفة فى التصكير باأللكاف المائية ، ك ُمَقارنتيا بِافتراضات نظرية النشكء ك ااِلرتقا

فإذ ما تتبعنا ُجُذكر نظرية النشكء ك ااِلرتقاء نجد أف : َعاِلـ التاريخ الطبيعى ك الجيكلكجى اإلنجميزل         
( ك َاثناء رحمتِو عمى سطح سفينة     ٕٛٛٔ - ٜٓٛٔ Charles Robert Darwin) تشارلز داركيف ، 

سنكات ، قد  ٘( ، لسكاحؿ َامريكا الجنكبية لمدة  HMS Beagle ) بيجؿ التابعة لمبحرية الممكية البريطانية
الَحَظ أف أشكاؿ مناقير الطيكر تختمؼ اختالفان طفيفان بِاختالؼ الُجزر التى َيَحّيكَف عمييا رغـ تجاكر تمؾ الُجزر 

اسَتنَتَج ك الذل تتناكلو تمؾ الطيكر مف جزيرة ألخرل ، كما  -الُمتكفر  –، ك َارَجَع ذلؾ اِلختالؼ نكع الطعاـ 
مع  أف الكائف الحى َيَتكيؼ مع بيئتو ك يتطكر ُبغيَة العيش ، ك بالمثؿ فإف الكائف  الذل ال يستطيع الَتَكيُّؼ

ـَ َيَتطكر، قد يككف ُعرضةن لاِلنقراض .  بيئتِو ك مف َث

في نظريتو حكؿ النشكء ك ااِلرتقاء ك نشرىا في كتابو ) أصؿ  ٜ٘ٛٔك ىك ما َبمكرُه بعد ذلؾ عاـ       
( ، ك الذل ِافتَرَض فيو أف كؿ األنكاع ك الكائنات الحية المكجكدة عمى   the origin of speciesاألنكاع ،

أف ظيرت كؿ ىذه األنكاع المختمفة مف األرض قد ِانحدرت مف كائف كاحد ، ك أنيا تطكرت عبر السنيف ِالى 
 الحيكانات ك الحشرات ك كؿ كائف حى نراه اليـك عمى ظير االرض .

عمى  -المعنية بعمـِ األحياء ابتداءن  -أما ما َشجَع الباحث عمى ) ِاختبار ( نظرية النشكء ك ااِلرتقاء       
( : ِانسحاب تمؾ النظرية عمى العديد مف المجاالت:  مجاؿ الفنكف التشكيمية ) التصكير باأللكاف المائية تحديدان 

كعمـ ااِلجتماع مثالن ، فيما ُيعرؼ بالداركنية ااِلجتماعية ، ك التى ُتعنى بدراسة سمكؾ األفراد ك صراعيـ عمى 
المكارد الطبيعية مما قد يجعميـ ذكل خصائص جسدية  ك عقمية ُمعينة ، بحيث ُتسيطر الجماعات ك األعراؽ 

بؿ ك تقضى عمى الجماعات ك األعراؽ ) اليمجية ( ، مع َتحُفظ الباحث بالطبع عمى النزعة العنصرية  األقكل
 لمداركنية ااِلجتماعية ك التى أدت الى حركب ك صراعات .

كما ظير ما ُيعرؼ ب ) الطب الداركينى ( ،  " ك الذل ُيعنى بدراسة التكُيفات أك آليات الدفاع الطبيعية       
لمكاجية  -أحد أىـ تجميات نظرية النشكء ك ااِلرتقاء  –رتيا أجساد البشر بكاسطة ااِلنتقاء الطبيعى التى طك 

( ، بؿ ك قد نشأت عمـك َبينيو تستند ِالى نظرية  ٜٔاألمراض ، ال سيما عند العيش في بيئات ُمختمفة " ) 
كؿ ظكاىر : التكرار ك الطفرات ك ِانتقاؿ النشكء ك ااِلرتقاء ، مثؿ : " ِعمـ المكرثات الُسكانية ، الذل يتنا

 . ( ٛٔالُمكّرثات عند اإلنساف حاؿ ِاستقراره أك ىجرتو " ) 



" حتى أف العمـك السياسة َتأثرت بنظرية النشكء ك ااِلرتقاء خصكصان مفيـك البقاء لألكثر َتكُيفا / األقكل       
) ىربرت سبنسر ( أكثر َمْف دافعكا عف المفيـك  ، ك َخُمصْت إلى أف الدكلة مثؿ الكائف الحى ، ك ُيعَتبر

( ، ك العديد مف المجاالت االخرل التى أفادت مف ِافتراضات نظرية النشكء ك  ٕٔ،  ٔالبيكلكجى لمدكلة " ) 
ااِلرتقاء مثؿ : ااِلقتصاد ااِلجتماعى ، ك عمـ النفس خصكصان نظرية التحميؿ النفسى ، ك عمـ الكراثة ك 

د ليا ظالالن عمى مجاؿ النقد األدبى ، حتى أنو قد تـ تفسر ظاىرتى الرقص ك المكسيقى الجينات ، بؿ نج
كصدل لظاىرة ااِلنتخاب الطبيعى لفكائدىما فى ِاجتذاب الُقرناء الجنسييف ، ... ، ك غير ذلؾ مما ال يتسع 

 المجاؿ لسرده .

شكء ك ااِلرتقاء ، ك التى تستفيد منيا ك عميو ُيمكف ِاختصار بعض ِافتراضات داركيف حكؿ نظريتو الن      
 الدراسة فى جانبيا التطبيقى حاؿ الَتَعُرْض لمتأثيرات الَصّدفية حاؿ التصكير باأللكاف المائية ، فى :

جميع األحياء ذات أصؿ كاحد نشأ في زمف سحيؽ ، ثـ ِانتاب ىذا األصؿ َتغُيير نتيجة الَتكيُيؼ مع  -
ية ، ك انتقَؿ ىذا التغيير بالكراثة مف السمؼ ِالى الخمؼ فظير فرع التغيير الحادث في بيئتو الطبيع

ُمتغيير مف األصؿ ، ثـ ما لبث ىذا الفرع ك بعد مركر فترة طكيمة مف الزمف أف ِاختَمَؼ عف األصؿ ، 
 ك أصبَح أصالن لذاتِو تتفرع منو فركع اخرل ، ... ، ك ىا كذا .

ييا ، حيث أف الحرارة ك البركدة ك الجفاؼ ك الرطكبة ، يتالءـ الكائف الحى مع بيئتو التى يعيش ف -
 ... ، فضالن عف الغذاء ، تؤدل دكران مؤثران في تعديؿ صفات ذلؾ الكائف .

ااِلنتخاب الطبيعى الذل يقضى بمبدأ البقاء لألكثر َتكُيفان / لألقكل ، فالكائنات غير القادرة عمى  -
 قرض .الَتكّيُؼ تقؿ أعدادىا تدريجيا ، إلى اف تن

ك لعمو مف األجدل أف نعرض لبعض الحقائؽ حكؿ نظرية النشكء ك ااِلرتقاء لداركف قبؿ الكلكج فى       
 مكضكع الدراسة ، مثؿ :

ُأضيفت الكثير مف التصكرات ك الُرؤل حكؿ نظرية النشكء ك ااِلرتقاء منذ اف اطمقيا داركف ك حتى  -
ِافترضُو داركف ، فيما ُاُصطِمح عميو الحقا اآلف ، حتى باتت تمؾ اإلضافات أكسع بكثير مما 

بالداركنية ، حتى ظير ما ُعرؼ بالداركينية الجديدة التى تنحاز لمُمصادفة عمى حساب مبدأ البقاء 
 لألقكل .

الداركنية كإطار عاـ يحمؿ داخمُو العديد مف االتجاىات : كالداركنية الممحدة ، ك الداركنية الربكبية  -
نظكر األدياف ، مقابؿ نظرية المصمـ الذكى ، ... ، ك بالطبع يكجد مف يرفض ، ك الداركنية مف م

 النظرية بالكمية .
ال تتناكؿ الدراسة َفرضية صحة النظرية أك عدميا فيذا مبحث ُعمماء األحياء ، ك كذا ال تََتطرؽ  -

 لمكقؼ األدياف ك العقائد منيا ، فذاؾ مبحث رجاؿ الديف .
ر فقط بعض ِافتراضات نظرية النشكء ك ااِلرتقاء ك ظكاىرىا ، ثـ  محاكلة تطبيقيا ك عميو فالبحث يختب      

 عمى ما َيْنُتج مف تأثيرات َصّدفية عند التصكير باأللكاف المائية .



 ُمشكمة البحث :

مف التقديـ السابؽ لخمفية البحث ، ك قبؿ دراسة العالقة بيف ِافتراضات نظرية النشكء ك ااِلرتقاء مف       
ناحية ، ك بيف التأثيرات البصرية الناتجة ُمصادفةن عند التصكير باأللكاف المائية مف ناحية اخرل ، قد يككف 

مثؿ :  -القائـ باألساس عمى الُصدفة المحسكبة  -مف الُمفيد أف ُنّذكر فقط ببعض بديييات عمـ االحتماالت 
أنو إذ ما رمينا قطعة نقكد معدنية في اليكاء ك تركناىا تنزؿ عمى االرض ، فإننا َنحُصؿ عمى كاحدٍة ضمف 
نتيجتيف محتممتيف ، ك كذلؾ الحاؿ عندما نرمى زىر النرد عمى الطاكلة نحصؿ عمى نتيجة كاحدة ضمف ست 

 . نتائج محتممة

أما  حاؿ يعمؿ الفناف عفكيا ، معتمدان عمى الُصدفة  قدر استطاعتو  تختمؼ النتيجة / شكؿ بقعة المكف       
ك قد تصبح  تمؾ النتائج النيائية   –حاؿ استخدامنا لأللكاف المائية ، مكضكع البحث  –ك تأثيراتيا البصرية 

تغيرات ، مثؿ : كثافة المكف ، ِشدُتو ، درجة تركيُزه ، ) شكالن ك تأثيران ( إذ ما اخذنا في ِاعتبارنا العديد مف المُ 
نسبة الماء الُمذاب فيو ، الفراجيف الُمستخدمة ك مقاساِتيا ك خامْة ك شكْؿ ُشعيراِتيا ، نكع الكرؽ الُمستخدـ 
ك كزنو ، ك مممسو ك درجة مساميتو ك نسبة خامة الُقطف المخمكط بو ، ك كذا الخامات التى قد ُيضيُفيا 

فناف لمحصكؿ عمى تأثيرات بصرية مثختمفة عند التصكير باأللكاف المائية ، مثؿ : الشمع ، شرائط المصؽ ، ال
الخؿ ، الكمكر ، الممح الخشف ، ك بالتأكيد طرائؽ الفناف األدائية ، ك كذا حركة الفرجكف بيف يده عمى كرؽ 

 الرسـ ك درجة حساسيتيا ، ... ، ك غيرىا مف العكامؿ .

في مثؿ ىذه الحاالت لمحصكؿ عمى أعماؿ  –ك لك ُجزئيا  –مالحظة تجنيب التفكير الكاعى لمفناف  مع      
تعتمد ِالى حد بعيد عمى الُمصادفة ، ك التى ُيمكف أف ُنطمؽ عمييا الُصدفة الُجزئية ، إذ ال ُيمكف الحصكؿ 

يؼ أعماؿ المصكر األمريكى بمثؿ ىذه الطريقة عمى أعماؿ صدفية خالصة ، " فعمى سبيؿ المثاؿ يتـ تصن
عمى أنيا أعماؿ عفكية تمقائية ك لعامؿ الُمصادفة دكر كبير في ِانتاجيا ، ك رغـ  –قصران  –جاكسكف بمكؾ 

تأكيد بمكؾ نفسو عمى أنو ال يككف كاعيان بالكمية اثناء ِانخراطو في العمؿ الفنى ، ِاال أف الدراسات التى قاـ بيا 
يمكر عمى أعماؿ بمكؾ َخُمَص ِالى كجكد طابع نمطي ُمتكّرر يقـك عمى بناء رياضى عالـ الفيزياء ريشارلد تا

(                                                            ٖٔتتكالد فيو األشكاؿ كفؽ معادالت ىندسّية " )  

 ك عمى ىذا فإف ُمشكمة البحث تتحدد في التساؤؿ اآلتى :

ض ِافتراضات ك ظكاىر نظرية النشكء ك ااِلرتقاء لداركيف عمى التصكير باأللكاف ىؿ ُيمكف تطبيؽ بع      
 المائية ، إعتمادان عمى مبدأ الُمصادفة ؟

 

 فرض البحث :



يفترض البحث : أنو ُيمكف تطبيؽ بعض ِافتراضات نظرية النشكء ك ااِلرتقاء لداركيف عمى نتائج       
 عمى مبدأ الُمصادفة .التصكير باأللكاف المائية ، ِاعتمادا 

 ىدؼ البحث :

عمى  –ُجزئيا  –َييُدؼ البحث إلى : فيـ ك تفسير تأثيرات التصكير باأللكاف المائية ك التى تعتمد       
 الُمصادفة ، ِاستنادا إلى بعض ِافتراضات نظرية النشكء ك ااِلرتقاء لداركيف .

 أىمية البحث :

 تفسيرىا ، مف خالؿ المداخؿ العممية . تناكؿ الظكاىر الفنية ك محاكلة فيميا ك -
ِانفتاح الفنكف عمى كالن مف العمـك ك اآلداب بما ُيعزز تكسيع رؤل الفناف ك الُمتمقى كأحد أدبيات  -

 فنكف ما بعد الحداثة . 
 حدكد البحث :

نتخاب يقتصر البحث عمى دراسة بعض ِافتراضات نظرية النشكء ك ااِلرتقاء مثؿ : األصؿ الكاحد ، االِ       
كما تقتصر جكانبيا التطبيقية عمى التأثيرات  -دكف الَتعُرض لمنظرية نفسيا  -الطبيعى ، البقاء لألكثر َتكُيفان 

 باأللكاف المائية . البصرية الناتجة عف الُمصادفة عند التصكير

 منيجية البحث : 

، ك المنيج الَتجُربى ، لتكضيح الصمة  ِاَتَبَع ىذا البحث كؿ مف : المنيج الكصفى ، ك المنيج التحميمى      
بيف ِافتراضات نظرية النشكء ك ااِلرتقاء لداركيف ك نتائج التصكير باأللكاف المائية الناتجة عف طريؽ 

 الُمصادفة .

ك ال بد أف نضع في ِاعتبارنا أنو ليس لكؿ مبدأ في نظرية النشكء ك ااِلرتقاء ما يقابمو تأثيران بصريان في       
ؿ التصكير باأللكاف المائية ، إذ غالبان ما تتداخؿ ِافتراضات نظرية النشكء ك ااِلرتقاء تظافران ك تقاطعان أعما

 في الحاالت اآلتية : -تنظيميان فقط  -لمحصكؿ عمى تأثير بصرل أك أكثر ك ُيمكُننا رصد مظاىر تمؾ الصمة 

األكثر  –مكف ذك التركيز األعمى عند تداخؿ لكنيف عمى مسطح تصكيرل مبمؿ أك رطب بالماء : فال -
ُيزيح المكف األقؿ تركيزان ك يكتسب مساحة جديدة عمى حسابو ، ك ىك ما يتكافؽ مع مبدأ    –كثافة 

( في نظرية النشكء ك ااِلرتقاء لداركيف ، فالطبيعة  Survival for the fittest) البقاء لألصمح 
تختار األصمح ك األقكل لمبقاء عمى حساب الضعفاء ، ك يتـ التكاثر بمعدالت كبيرة عند بعض 

 (. ٔالكائنات إلف الصراع مف أجؿ البقاء ىك الذل يضمف لجزء فقط مف ىذا النسؿ البقاء ، شكؿ ) 



( عمى طريقة  Survival for the fittestؽ ) البقاء لألصمح ك بالمثؿ فيمكف تطبيؽ المبدأ الساب -
ِانسياب األلكاف المائية فكؽ مسطح التصكير / الكرؽ عندما يرسـ الفناف خطان عريضان بكاسطة 
فرجكف ُمِمئ ُشعيراتُو بكمية مناسبة مف األلكاف المائية ، فإف ىذا الخط يبقى متماسكان ك ذا سماكة 

تتقمص سماكُتو ِالى أف يتحكؿ ِالى خطكط متكازية ، حتى تتقطع تمؾ الخطكط  ثابتة في البداية ، ثـ
ِالى أف تختفى تماما ، نستنتج مف ذلؾ أف المكف ك في مراحؿ ِانسيابو األكلى َيصبغ نتكءات / 
مالمس المسطح التصكيرل البارزة ك كذا يممئ فراغاتيا البينية تبعان لكمية المكف ، ثـ تتراجع قدرتو 

بغ تمؾ الفراغات لحساب مالمسيا فقط ، ك مع ِاستمرار حركة الفرجكف تتالشى تمؾ الُقدرة عمى ص
 ( . ٕتمامان مع نفاد المكف مف بيف شعيراتو ، شكؿ ) 

قطرة المياه إذا ما سقطت عمى ُبقعة لكف مائى رطب ، ِامتزجت بو ك صنعت ُبقعة تتناسب مساحتيا  -
عكسيَا مع كثافة ك تركيز المكف ، كما يحُدث َتأُثر ك تّأثير متبادؿ بيف قطرة المياه الشفافة ك تركيز 

 Gene flow ة المكف ، ك ىك ما ُيعرؼ في نظرية النشكء ك ااِلرتقاء بمبدأ ) اليجرة الجيني
Migration  فبعض المجمكعات تعيش ُمنفصمة كتمتمؾ صفات مختمفة ، كلكف عندما يياجر )

بعض األفراد مف مجمكعة ) أ ( إلى مجمكعة أخرل ) ب ( ك يحدث ِاختالط ك َتزاكج بيف أفراد 
مف  المجمكعتيف ، تبدأ الصفات المياجرة في الظيكر في المجمكعة ) ب ( ، كىك ما يمثؿ شكالن 

أشكاؿ التطكر، حيث يتـ َتكارث الصفات الجديدة لُتمثؿ جزءان مف الصفات األساسية لممجمكعة ) ب ( 
 ( .                        ٖ، شكؿ ) 

إذا ُكضعت ُبقعة مياة عمى السطح التصكيرل ك كانت كمية المياة أكبر في ناحية منيا عف الناحية  -
ائية فكؽ تمؾ الُبقعة ، فإف المكف َيُسمؾ طريقُو بِاتجاه الناحية المقابمة ، ك أسقطنا كمية مف ألكاف م

التى فييا كمية مياه أكثر ، ك ىك ما ُيطمؽ عميو في نظرية النشكء ك ااِلرتقاء ) الَتكُيؼ 
Adaptation  ( فمثالن تكيفت اسناف الحصاف بالطريقة التى ُتَمكنُو مف أكؿ العشب ، شكؿ ، )ٗ .) 

خامة تختمؼ طبيعتيا ك طبيعة الكسيط المائى حاؿ التمكيف باأللكاف المائية مثؿ عند إضافة مادة اك  -
فتككف النتيجة صراعان  –لمحصكؿ عمى تأثير بصرل غير تقميدل  –الزيت أك رغاكل الصابكف مثالن 

ك تطكران بيف كسيطيف ُمختمفا الخكاص ، فيما ُيمكف أف ُنطمؽ عميو بالرجكع الى نظرية النشكء ك 
( ، فعيكف الصقر الحادة كجناحيو القكييف قد تطكركا  Co evolutionقاء ) التطكر المتبادؿ ااِلرت

ليستطيع اإلمساؾ باألرنب عمى سبيؿ المثاؿ ، لكف األرنب بدكره َطّكر عيناه بحيث تقع عمى جانبى 
 الرأس كليس المنتصؼ ليتثنى لو رؤية أكضح بزكايا أكبر ليستطيع تفادل االفتراس .

ك  –الناحية التى ليس فييا شعر  –تـ الضغط عمى المسطح التصكيرل بمؤخرة فرجكف التمكيف اذ ما  -
تـ رسـ خطكطان غير مرئية ، ك تمكيف تمؾ الخطكط ك المساحات التى حكليا باأللكاف المائية ، فإف 

كما المكف ينحى ِالى الظيكر عمى تمؾ الخطكط المحفكرة أكثر مف المركر مف المساحات البينية ، 
أك أل أداه  –يظير أكثر دكانٍو فى تمؾ الخطكط عنو فى غيرىا ، ك ذلؾ الف المركر بظير الفرجكف 

(  Mutations يعمؿ عمى تكسير نسيج الكرقة ، ك ىك يمكف ايعازه الى )الطفرات الجينية –اخرل 



ة المحيطة بو ، في نظرية النشكء ك ااِلرتقاء ، التى تعمؿ عمى َتغُير في صفات الكائف سببيا البيئ
 ( . ٘شكؿ ) 

 ٖٓٓالى  ٕٓٔيعمؿ أغمب فنانِى األلكاف المائية عمى مسطحات مف الكرؽ السميؾ نسبيا ) مف  -
جراـ ( ، يتميز في ُمعظمو بخشكنة سطحو ، ك الذل يتخذ مالمس ك أشكاؿ عدة ) كالسطح المحبب 

ك ُيالحظ اف األلكاف المائية  في اكراؽ الكانسكف ، ك السطح المضمع في اكراؽ الفبريانك ، ... (
تتخذ سمككان يميؿ الى االنسياب مف عمى القمـ المممسية لمسطح التصكيرل لتتركز في الفراغات 
البينية لو ، ك مف ثـ يتغير ) سمكؾ ( المكف ك ُيعطى تأثيرات بصرية ُمغايرة عند ِاستبداؿ المسطح 

ائصو الفيزيائية ، ككزِف الكرؽ ك درجة التصكيرل  ) نكع الكرؽ / البيئة ( بأخر يختمؼ في خص
مساميتِو ك كمية القطف الداخؿ في تصنيعِو ك مممس سطحو إف كاف مضمعا أك محببا ، ك غيره مف 

العكامؿ ، ك يمكف تفسير ظيكر تمؾ التأثيرات البصرية الجديدة تبعان لنظرية النشكء ك ااِلرتقاء       
 ة لمتنكع ك ااِلختالؼ البيئى .( ، نتيج Speciation ) الفصائؿ الجديدة

يكاد ينعدـ  أثر التمكيف بمكف ما إذا ما استخدمناه عمى ُمسطح تصكيرل لو ذات المكف ، ك غالبان ما  -
ـَ غير ذات جدكل  يتجنب الفناف العمؿ بتمؾ الطريقة إلف المكف قد ُيصبح غير مرئى لممتمقى ك مف َث

(    Extinction ظرية النشكء ك ااِلرتقاء ) ااِلنقراضك ىك ما يمكف أف ُنطمؽ عميو باإلحالة ِالى ن
، ىذا بالنسبة لمبحثنا في التمكيف باأللكاف المائية ، أما في الطبيعة فالنتيجة عكسية تماما إذ ُتصبح 
نافعة ك ُمجدية لمعديد مف الكائنات التى قد َتَتمكف بمكف بيئتيا بغرض التخفى ك الُبعد عف اعدائيا 

 رباء مثال .الطبيعييف كالح
ُيفضؿ أغمب مصكرك األلكاف المائية عدـ ِاستخداـ المكف االبيض ألنو يعمؿ كطبقة رقيقة كطبقة  -

الجير التى قد ُتقمؿ مف شفافية ك نفاذية األلكاف المائية ، ك ِعكضان عف ذلؾ يمجأ أغمبيـ الى َتِرؾ 
لمكف األبيض ، ك ىك ما ُيشير لإليحاء با –غالبا  –مساحات غير ُممكنو ليظير لكف الكرقة األبيض 

في نظرية ااِلنتخاب الطبيعى ِالى الكائنات التى تسعى لمبقاء ُمتخذة ) لكف / شكؿ ( البيئة التى تحيا 
 ( . ٙفييا ، شكؿ ) 

تميؿ األلكاف المائية ِالى الَتَجُمع حكؿ مكاد العزؿ عمى مسطح التصكير مثؿ : أكراؽ المصؽ ،  -
كذا ُحبيبات الممح ، لُتعطى تركيزان لكنيان أعمى فيما ُيعرؼ بنظرية  ، ك Glue Gumالشمع ، مادة 

التكتر السطحى ك التى َتَتقكس فييا َأسُطح السكائؿ ألعمى ُممتصقة بحافة المادة العازلة لتقميؿ 
مساحة سطح المكف المائى ِالى أقؿ قدر ممكف تكفيران لمطاقة تحقيقان لمبدأ ) البقاء لألكثر َتكُيفان أك 

 ( . ٚ( ، شكؿ )   Survival for the fittest ألصمح ل
عمى الرغـ مف أف ذيؿ ذكر الطاككس ممكنان ك ُممفت لمحيكانات المفترسة ك ىك ما ُيشكؿ خطر عمى  -

حياتو ك بالتالى بقاء جنسو بالكامؿ ، لكف الطاككس بقى ك تـ ِاصطفاؤه طبيعيان إذ قامت إناث 
رة ك جماالن مف أجؿ التزاكج ، ك ىك ما ُيساعد عمى بقاء النكع ، الطاككس بتفضيؿ الذككر األكثر إثا

، ك بالمثؿ فإف عيف الُمتمقى  ( Sexual selectionك ىك ما سماه داركيف ) ااِلصطفاء الجنسى 
حياؿ أعماؿ التصكير الُمنفذة باأللكاف غالبان ما تصطفى األلكاف الساخنة كاألصفر ك األحمر ك 



و أقرب ك أكثر َتقدُمان مف األلكاف الباردة التى ليا صفة الَتقُمص ك ااِلنكماش ك البرتقالى ، إذ تظير ل
 ( . ٛاأللكاف المحايدة التى تتكائـ مع أغمب البيئات المكنية المجاكرة ليا ، شكؿ ) 

تتميز األلكاف المائية بالنقاء ك الشفافية العالية ، فِاذا ما كضعنا لكنان ) أ ( عمى مسطح التصكير ك  -
عد تماـ جفافو كضعنا فكقو لكنا أخر ) ب ( ، فِاف المكف الجديد الذل سكؼ نراه ىك مجمكع سمات ب

المكنيف السابقيف ) أ + ب ( ، مثاؿ : التمكيف بالمكف األصفر فكؽ األزرؽ ينتج لكنان أخضران ، أل أف 
المكنييف المككنيف لو ،  كؿ لكف قد مَرَر ) خصائصو / صفاتو الكراثية ( لَيْنُتج لكنان جديدان لو سمات

( ، ك التى أفاد منيا داركيف كثيرا في تطكير   Heredityفيما ُيعرؼ بقكانيف ) مندؿ ( ) لمكراثة
 ( . ِٜافتراضاتو حكؿ النشكء ك ااِلرتقاء ، شكؿ ) 

تتككف جميع األلكاف التى نراىا ) األلكاف المائية ك غيرىا ( مف مزج لكنيف أك أكثر مف األلكاف  -
الثالثة ) األصفر ، األحمر ، األزرؽ ( ك ىى األلكاف االساسية التى ال يمكف الحصكؿ عمييا بمزج 

ذل قامت عميو أل ألكاف ، إذ أنيا مكجكدة بذاتيا في الطبيعة ، ك ىك ما ُيعضد المبدأ الرئيس ال
، ك الذل يفترض أف  The Origin of Species ) نظرية النشكء ك ااِلرتقاء ) أصؿ األنكاع 

جميع الكائنات تشترؾ في سمؼ كاحد ُمشترؾ ، ثـ تطكرت تمؾ الكائنات بمركر الزمف حتى بات كؿ 
ف ِافتراضات تمؾ كائف نكع ُمستقؿ بذاتِو ، مثؿ أف لإلنساف ك القرد سمؼ مشترؾ ، بعكس ما ُيشاع ع

 النظرية بأف ااِلنساف اصمُو قرد .
 ُمصطمحات البحث :

 الُمصادفة :

مف معانييا " ما يحُدث عرضان دكف ِاتفاؽ أك مكعد أك قصد ، بال تكقع اك ِانتظار ، ِارتجالى ، ُفجائى ،       
لمفيـك الفمسفي لمُمصادفة كؿ : األ( ، ك لمُمصادفة بصفة عامة ، " مفيكماف : ا ٗٔدكف ِاعداد ُمَسْبؽ " ) 

كُيسمى ِاصطالحا الُمصادفة الُمطمقة ، ك الُمراد منيا أف تكجد حادثة بدكف سبب ، ك ىك شبِو ُمستحيؿ ، أما 
الثانى : فالمفيـك الِعممى لمُمصادفة كُيسمى ِاصطالحا الُمصادفة النسبية ، ... ، ك المقصكد منيا أف َيقترف 

 ( ك ىك التصكر األقرب لمكضكع البحث . ٙٔعّمية أك تسبيب " )  بدكف أف يككف بينيما شئ بشئ 

إذ أف ما نعنيو بالُمصادفة في ىذا البحث : ىى تمؾ النتائج / التأثيرات البصرية الناتجة عف االساليب       
تصكر  األدائية المختمفة ، ك التى َيَتحصؿ عمييا الفناف عند التصكير باأللكاف المائية ، دكف أف يككف لديو

ُمّسبؽ عف شكؿ أك معنى تمؾ النتائج / التأثيرات البصرية ، بحيث ال يستطيع أف ُيعيد تنفيذىا حرفيان مرة اخرل 
حاؿ تكراره ذات االساليب األدائية ، ك ىك ما يحتاج ِالى ُحرية كاممة في االداء ، ك تراخى الكعى مقابؿ 

 .أك أفكار ُمسبقة  الالكعى ، ك عدـ الشركع في العمؿ الفنى بكِجية نظر

مرىكنة جزئيان ببعِض مف ِارادة الفناف  –ك بيذه الطريقة  –ك رغـ كؿ ما سبؽ تبقى الُمصادفة في الفف       
 ، فالفناف ىك الذل يختار المكف ك نكع الفرشاة ك ِاتجاىات حركتيا ... ك ىا كذا .



 التصكير باأللكاف المائية :

يد األشكاؿ ك المعانِى بكاسطة األلكاف ك الصبغات عمى المسطحات التصكير بصفة عامة ىك : تجس      
 المختمفة ، مف خالؿ عناصره : كالخط ، المكف ، المساحة ، الُكتمة ، الفراغ ، المممس .

أما األلكاف المائية فيى : أكاسيد ممكنة طبيعية أك ُمركبة كيمائيا ُتسحؽ مع مادة رابطة ، كالصمغ       
ريف أك العسؿ ... ، ثـ ُتصب رطبة في أنابيب ، ك سائمة فى عبكات زجاجية أك بالستيكية ، العربي أك الجمس

ك جافة عمى ىيئة أقراص ، كسيُطيا الماء ، ك تتميز بالشفافية ك النقاء ، ُيرسـ بيا عمى أسُطح كرقية 
 .تختمؼ في اكزانيا ك درجة تشُبعيا ك كذا مممس أسُطحيا ، بكاسطة الفراجيف المختمفة 

ك عميو فإف التصكير باأللكاف المائية ىك : تجسيد االشكاؿ ك المعانى بكاسطة األلكاف المائية عمى       
األسطح المناسبة بكاسطة الفراجيف ، ك التقنيات التى تتناسب ك كسيُطيا المائى مثؿ : ِاضافة الكمكر ، الممح 

 ، تبعان ألسمكبية الفناف . الخشف ، أك العْزؿ بكاسطة الشمع ، الشرائط الالصقة ، ...

 نظرية النشكء ك ااِلرتقاء :

تفترض أف عكامؿ الفناء تقـك بإىالؾ الكائنات الضعيفة اليزيمة ، كاإلبقاء عمى الكائنات القكية ، ك ىك       
 ما ُيسمى بقانكف ) البقاء لألصمح ( فيبقى الكائف القكم السميـ الذم ُيكرث صفاتو القكية لذريتو ، كتتجمع

الصفات القكية مع مركر الزمف ُمككنة صفة جديدة في ىذا الكائف ، ك ىك ما أُصطمح عميو ) النشكء ( الذم 
يجعؿ الكائف يرتقي بتمؾ الصفات الناشئة إلى كائف أعمى ، كىكذا يستمر التطكر كذلؾ ىك ) ااِلرتقاء ( ، ك 

 خاللو تمرير جيناتو .ىك ما يطمؽ عميو ِاجماال ) التطكر ( ، الذل يستطيع الكائف مف 

كالبعض األخر يذىب لتعريؼ أكثر ُشمكلية فيقكؿ بأف التطكر ىك نمط كقدرة الكائف عمى تحقيؽ النجاح       
 في تمرير جيناتو بشكؿ عاـ .

 

 المراجع :

 أكالن : المراجع العربية :

، دار زىراف لمنشر ، َعّماف  عمـ السياسة ، المفاىيـ ك االُسس ، السمكؾ السياسىأحمد سميـ البرصاف :  – ٔ
 ،ٜٜٔٓ  . 

ٕ- بكؿ دككىكفيمز ، ترجمة ، حسيف صدراكل : ااِلحتماؿ ) الُصدفة ك اليقيف ( ، مدينة الممؾ عبد العزيز 
ق .  ٖٙٗٔلمعمـك ك التقنية ، الرياض ،   



المجمد األكؿ ( ،  ) نشأة ااِلنساف ك ااِلنتقاء الجنسىتشارلز داركيف : ترجمة : مجدل محمكد المميجى :  – ٖ
 .  ٕ٘ٓٓالمجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة ، 

ٗ – جايمس غميؾ ، ترجمة : أحمد مغربى : نظرية الفكضى ) عمـ الالمتكقع ( ، دار الساقى ، بالتعاكف مع 
.  ٕٛٓٓمركز البابطيف لمترجمة ، بيركت ،   

٘ – دافيد ركيؿ ، ترجمة : طاىر شاىيف ، ك ديمة شاىيف  : المُ صادفة ك الشكاش ، مف سمسمة قضايا 55
. ٕٙٓٓفمسفية الصادرة عف منشكرات كزارة الثقافة السكرية ، دمشؽ ،   

 . ٜٕٓٓ، دار الساقى ، بيركت ،  الجينة األنانيةريتشارد داككينز ، ترجمة : تانيا ناجيا :  – ٙ

ٚ – ريتشارد داككنز ، ترجمة : عناف عمى الشياكل : سحر الكاقع ، كيؼ نعرؼ حقيقة الكاقع ؟ ، دار 
.  ٖٕٔٓالتنكير، بيركت ،   

ٛ – ريتشارد دكنكنز ، ترجمة ، مصطفى إبراىيـ فيمى : الجديد في ااِلنتخاب الطبيعى ) بيكلكجيا ( ، مف 
.  ٕٕٓٓسمسمة مكتبة االسرة ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ،   

،  ٖٜٓٗٔ، جريدة الرياض ،  العدد  لذل انقذ المالييف () العفف افيد عامر األحمدل ، مقاؿ بعنكاف  - ٜ
 ـ .  ٜٕٓٓابريؿ  ٖٔ -ىػ ٖٓٗٔربيع اآلخر  ٚٔاألثنيف 

ٓٔ – محمكد أميف العاِلـ : فمسفة الُمصادفة ) بحث في الفمسفة العممية يؤكد االساس المكضكعى لمُمصادفة 
ك ُيحدد دالالتيا في الفيزياء الحديثة ( ، مف سمسمة األعماؿ الفكرية ، مكتبة االسرة ، الييئة المصرية العامة 

.  ٖٕٓٓلمكتاب ، القاىرة ،   

 

 

 

 

 ثانيان : المكاقع اإللكتركنية :

http://alnhdah.com -  (11 ) 

news.org/new/s/2163-http://arts -  (12 ) 

( 13 ) - https://ar-ar.facebook.com/notes  

( 14 ) - http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/      

http://alnhdah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A.html
http://alnhdah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A.html
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 "اختالف تناول عالقة الجزء بالكل في مختارات من الفنون التشكيلية المصرية"
 

 الشاذلى سيــد محمــود محمــد: من مقدمة بحث
 الماجستير بمرحمة الباحث

 إشـراف

 الدكتور
 محمد محمد عبدالحكيم
 مػدرس بقسـ النحت

 جامعة أسيوط –كمية الفنوف الجميمة 

  الدكتور األستاذ
 محمد محمد جالل علي

 استاذ النحت بقسـ التربية الفنية 
 ووكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث 

 جامعة أسيوط –كمية التربية النوعية 

 
 المقدمة:

فى مواجية  الحوار بيف الثقافاتوتعزيز  التنوع الثقافىيساىـ رفع مستوى الوعى بأىمية االختالؼ و 
حباط أشكاؿ التعصب، بينما يمثؿ التنوع الحياة القوة المحركة لمتنمية عمى كؿ األصعدة، ومنيا  عمميات التنميط وا 

لمتوصؿ إلى  الحوار بيف الثقافاتىو السبيؿ لخمؽ  التنوع الثقافىوالقبوؿ بمبدأ  . وممارسات اإلبداع والروحية الفكرية
المتبادؿ والمنفتح دوف  المساحة المشتركة لمحوارأف يصبح بمثابة  لمتراث الثقافىقدر مناسب مف التفاىـ. ويمكف 

  .االفتقاد لمحس النقدى
بداية  ذلؾ الفنية، وقد تميزت الفنوف المصرية بتراث فني متنوع فنجد اضية الفف والتراث مف اقدـ القضايوق

جة التنوع فالتراث عمي ىذا النحو متنوع ومتعدد الجوانب نتي .قديـ الي الفف القبطي ثـ االسالميمف الفف المصري ال
ف وثيؽ الصمو . وىذا ما أكده )جوف ديوي( بأف الف(5/ 86)"ليوية الثقافيةفي طياتو ا الثقافي، والتراث يحمؿ
بوية في المجتمع قد أصبغت في كؿ زماف ذلؾ، أف شتى الخبرات العممية واالجتماعية والتر  مىبالحضارة والدليؿ ع

 .(7: /74) ومكاف بصفو جماليو واضحة
إف محاولة االستمياـ مف فنوف التراث قد تصؿ الي مستوى التسطيح اف لـ تعتمد عمي البحث والتنقيب 

عف  حوؿ محتوى ىذه الفنوف ومدى تنوع فمسفتيا ومعرفة مضمونيا والعوامؿ التي ادت الي ظيورىا وعندما نتحدث
فنوف التراث المصري سواء الفرعوني او القبطي او االسالمي نجدىا تنتمي الي ذلؾ النوع مف الحضارات المعتمده 

  (>8 /86)دورًا ىامًا في تعدد ثقافات ىذا المجتمع". تعمي الفمسفو واالفكار العقائدية والدينية المتعدده التي لعب
ب وطرؽ التعبير الفني وتحقيؽ الربط بيف اجزاء العمؿ الفني لتحقيؽ كما ساىـ ىذا التعدد الثقافي في تنوع اسالي

متعددة في العمؿ الفني الواحد وبالتالي يتطمب ذلؾ مف  ةفنية تتطمب الجمع بيف عناصر بصريالكؿ . "فالتكوينات ال
نساف مف حاجة اإل وعمي ذلؾ نستخمص أف قواعد التكويف الفني تنشأ ،الفناف أف يتعمـ كيفية الربط بيف الجزء والكؿ

 .(54 /;7)قد تتطور أو تتيذب مع تطور الفكر والثقافة" ةلتحقيؽ رغبات أو افكار معين
إلنساف "ومنذ فنوف ما قبؿ التاريخ، وفي الوقت الذي كانت ممتزجة بالسحر والوظائؼ النفعية اكتشؼ ا

يف الجزئي والكمّي وبيف الحسي والعقمي ضاد في الفف، فحرص عمي أف يجمع في إبداعاتو بالقيمة الجمالية لوحدة األ
 .(:4 /58)وبيف الوظيفي والشكمي"

وفي أوائؿ القرف العشريف ظيرت العديد مف النظريات التي اىتمت بدراسة العالقة بيف الجزء بالكؿ وعمي 
اؾ يحدث رأسيـ نظرية الجشطمت في عمـ النفس والتي تبنت دراسة تمؾ العالقة، "حيث أف النظرية تسمـ بأف اإلدر 
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لمكؿ وأف ىذا الكؿ ىو أكثر مف مجرد مجموع أجزائو وأف الجزء يتحدد بطبيعة الكؿ، وأف األجزاء تتكامؿ في وحدات 
 .(;8 /63)كمية" 

وستتناوؿ الدراسة الحالية تحميؿ بعض األعماؿ الفنية التشكيمية التي تجمت فييا عالقة الكؿ بالجزء عمي 
نظرية الجشطالت وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمي دور عالقة الجزء بالجزء مر العصور في مصر مف خالؿ مبادئ 

الؼ والجزء بالكؿ والكؿ بالجزء في الكشؼ عف مدى التنوع واالختالؼ الثقافي في مصر ومدى تأثير ذلؾ االخت
 .عمي تناوؿ تمؾ العالقة هبدور 

 مشكمة البحث: 
ؽ بفضؿ تناسقات الجزء مع الكؿ، وجد الباحث انو مف الضروري الكشؼ عف "نوع الجماؿ الذي يتحق

وبفضؿ تآلؼ نسب األجزاء لتصبح مف نوع واحد، اضافة إلي سيادة النسب المستعممة في تماثالت العمؿ 
، حيث يتواجد في العمؿ ارتباط داخمي متشابؾ، فيي تتضامف لكي تخمؽ الكؿ الذي يصبح لو مف (>4 /58)ككؿ"

 ألجزاء.مف مجرد قيمة مجموع تمؾ اقيمة ماىو أعظـ 

ما إمكانية االفادة من دراسة  حث في االجابو عف التساؤؿ األتي:ومما سبؽ يمكف أف تتحدد مشكمة الب 
كمدخل لمكشف عن التنوع ات من الفنون التشكيمية المصرية إختالف تناول عالقة الجزء بالكل في مختار 

 واألختالف الثقافي ؟

 فروض البحث: 
 يفترض البحث الحالي انو: 

 اإلتجاىات إختالؼ عف ناتج المصرية التشكيمية الفنوف في بالكؿ الجزء عالقة تناوؿ اسموب في اختالؼ ىناؾ .1
 .والثقافية الفمسفيةالدينية و 

 .يوجد عالقة بيف مفاىيـ اإلدراؾ البصري لمدرسة الجشتالت وكال مف الفف المصري القديـ والقبطي واإلسالمي .2
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 أىداف البحث: 

 التشكيمية الفنوف مف مختارات في بالكؿ الجزء عالقة توظيؼ في المختمفة اإلتجاىاتو  األنماط عمى التعرؼ .1
 . الفني لمعمؿ والجمالي الوظيفي البناء مع يتالءـ بما دالالتيا في التحكـ وكيفيات المصرية

 .ةالفني االعماؿ تحميؿ في البصري واإلدراؾ لتاالجشط نظرية 3ومبادئ بالكؿ الجزء عالقة مف األستفادة .2
 : البحث أىمية

 يسيم البحث في: 
 .المصرية التشكيمية الفنوف تراث مف مختارات في بالكؿ الجزء عالقة تناوؿ في االختالؼ نقاط عمي الوقوؼ .1

 .الفنية التربية مجاؿ في النفس وعمـ التربية عمـو ومبادئ أسس مف األستفادة .2

  يقتصر تطبيقات البحث عمي:حدود البحث: 
 .مصر العربية ( جميورية)  حدود مكانية :
 الحضارة المصرية القديمة والقبطية واإلسالمية(.) حدود زمانية :

 تقـو ىذه الدراسة عمى المنيج التاريخي والمنيج الوصفى التحميمى.منيجية البحث: 
 مصطمحات البحث: 

 مثؿ ليا عدة ترجمات اقُترحت وقد، اإلنجميزية في دقيؽ مقابؿ ليا ليس المانية كممة: Gestaltلت االجشط -1

 والجوىر Structure    والبنية  Shape والييئة   Configurationالصياغة أو والتشكيؿ  Form  الشكؿ

Essence  الطراز أو والطريقة Manner .اإلنجميزية، في لممصطمح دقيقة ترجمة وجود عدـ مف الرغـ عمى وغيرىا 
  أنو عمى ترجمتو إلى ونحف نميؿ، المغة العربية في ستخداموإل نفسو بالنسبة األمر وحدث، كبيرة بدرجة شاع فقد
 آخر يتسـ تكويف أي أو السيكولوجي أو الفني العمؿ أو النشاط عمييا الصيغة التي يكوف تمؾ أي ،» الكمية الصيغة«

 ليس « ىو أو » األجزاء عف مجموع مختمؼ الكؿ« أف  ىي المصطمح ىذا يقدميا التي الجوىرية والفكرة .بالكمية

 مف األربعة األضالع ىذه تُنظَّـ التي الكمية الصيغة بؿ، أضالع مجرد أربعة ليس المربعف ،» لألجزاء تجميع مجرد

 .(494 /:4) لمربعة باالخاص الكمية الصفة تأخذ كي، خالليا
بدأ بالنظرة عرفو يوسؼ مراد أنو "عممية تمر بالنسبة ألغمب الناس في أطوار متتابعة، ت االدراك البصري : -2

االجمالية، ثـ عممية التحميؿ والتفسير حيث تبدأ بالكميات، وتتحوؿ إلي الجزئيات بيدؼ التحميؿ والتأمؿ تمييدًا 
 .(495 />6)إلعادة التحوؿ إلي الكميات في صورة مفيـو إدراكي تكاممي"

 الجانب النظري:
 نظرية الجشطالت واإلدراك البصرى:

ريػػػات التػػػي اىتمػػػت بظػػػاىرة اإلدراؾ البصػػػري فػػػي مجػػػاؿ الفنػػػوف ذلػػػؾ مػػػف "تعػػد نظريػػػة الجشػػػطالت مػػػف النظ
)ولفجػػػػػػانج كػػػػػػوىمر(  ،K.Koffka ومػػػػػنيـ )كيػػػػػػرت كوفكػػػػػا( 53>4خػػػػػالؿ مؤسسػػػػػػي ىػػػػػذه النظريػػػػػػة فػػػػػي المانيػػػػػػا عػػػػػػاـ 

W.Kohler، )مػػاكس فيرتيػػايمر(M.Wertheimer   النظريػػػة بػػالفنوف مػػػف خػػالؿ المحاضػػػرة وجػػػاءت بدايػػة اىتمػػاـ
. "مشػػػكالت عمػػػـػ نفػػػس الفػػػػف "وكشػػػؼ فييػػػا عػػػػف قػػػوانيف الجشػػػػطالت (;48 /:4)بعنػػػواف 73>4كػػػػا( التػػػي ألقاىػػػا )كوف

وكيػؼ يمكػػف تطبيقيػػا فػػي مجػػاؿ الفنػوف وقػػد أشػػار العػػالـ )كوفكػػا( الػػي عوامػؿ ىامػػة فػػي مجػػاؿ اإلدراؾ البصػػري مثػػؿ 
كػا( عمػػي اف العمػػؿ الفنػػي عنػػدما وقػػد اكػػد )كوف ،والتػػوتراتامػػات الجشػطالت الجيػػد، والتػػوازف، والكميػػة، والدافعيػة واالىتم

 /95)يكػػوف بمنزلػػػة الجشػػػطالت او التكػػػويف الجيػػػد فأنػػو ييسػػػر عمميػػػة انػػػدماج المتمقػػػي معػػو عمػػػي نحػػػو حقيقػػػي وعميػػػؽ"
58:). 



 (4) 

وكانػت ىػذه االفكػار لمعػالـ )كوفكػا( ىػي التػي ميػدت الطريػؽ امػاـ )أرنيػايـ( لدراسػة سػيكولوجية اإلدراؾ الفنػي 
حتػػى أصػػبحت مؤلفاتػػو فػػي مجػػاؿ االدراؾ البصػػري وفنػػوف التصػػوير والنحػػت والعمػػارة مػف منظػػور نظريػػة الجشػػطالت 

 .(9: /98) مف أىـ الدراسات في ىذا المجاؿو والسينما واألدب والموسيقى 
وقػػد أكػػػد عممػػاء الجشػػػطالت عمػػػي اف اإلدراؾ يخضػػع لقػػػوى داخميػػة نشػػػيطة مثػػػؿ المجػػاؿ المغناطيسػػػي وىػػػي 

مجمػػوع تفاصػػيمو كمػػي ومػػف ثـػ فػػئف كػؿ شػػو مرئػي يحتػػوي عمػػي أكثػر مػػف مجػرد تسػتقطب األشػػكاؿ المرئيػة فػػي إطػار 
 .(83 /65)لؾ القوى التي تضـ تمؾ األجزاء في وحدة متكاممةذوأنو فوؽ ؛ الجزئية 

وكممػػػػػا زادت القابميػػػػػة  ،أف"عمميػػػػػة اإلدراؾ البصػػػػري تسػػػػػيـ فػػػػػي تنظػػػػػيـ معرفػػػػة الفػػػػػرد Brunerويػػػػذكر برونػػػػػر
وتمػػػر  .(453 /96)مسػػػمية متطػػػورة فػػػئف ذلػػػؾ يسػػػاعد عمػػػي عمميػػػات اإلدراؾ المعقػػػدة"التنظيميػػة لػػػدى الفػػػرد بطريقػػػة تس

دراؾ  عمميػة اإلدراؾ البصػػرى بالنسػبة ألغمػػب النػػاس فػى أطػػوار متتابعػػة تبػدأ بػػالنظرة اإلجماليػػة، ثـػ بعمميػػة التحميػػؿ، وا 
ومػػف ثػػـػ فػػػئف عمميػػػة اإلدراؾ  ،العالقػػات القائمػػػة بػػػيف األجػػزاء، ثػػـػ بئعػػػادة تػػأليؼ األجػػػزاء فػػػى ىيئػػػة الكميػػة مػػػرة أخػػػرى

البصػرى مسػػتمرة تبػدأ فػػى األغمػب بالكميػػات وتتحػوؿ إلػػى الجزيئػػات بيػدؼ التحميػػؿ والتأمػؿ تمييػػدًا إلعػادة التحػػوؿ إلػػى 
 .(495 />6)الكميات فى صورة مفيـو إدراكى تكاممى

وجيػػة نظػػر عمػـػ الػػنفس  اف نػػوع االسػػتجابة االدراكيػػة وسػػرعتيا ودقتيػػا مػػف :عوامــل المــؤثرة فــي اإلدراك البصــريال
"وىػػػػي تتعمػػػؽ بالشػػػػخص المػػػػدِرؾ وال تػػػػرتبط بالمجػػػػاؿ  (العوامػػػػؿ الذاتيػػػػة)الجشػػػطالتي تتوقػػػػؼ عمػػػػى عػػػػامميف أساسػػػييف 

و  ،االدراكػػػػػي وتنقسػػػػـػ ىػػػػػذه العوامػػػػػؿ بػػػػػدورىا إلػػػػػى جػػػػػانبيف الخصػػػػػائص الفسػػػػػيولوجية لمفػػػػػرد وىػػػػػي المتعمقػػػػػة بػػػػػػالحواس
جمػػػػة االحساسػػػات الناتجػػػػة عػػػػف المثيػػػرات والتنبييػػػػات الخارجيػػػػة الخصػػػائص السػػػػيكولوجية والنفسػػػػية والتػػػي تتصػػػػؿ بتر 

 .(577 />4)وتتضمف دوافع الشخص وخبرتو السابقة  وميولو واتجاىاتو"
والتػػي رتبط بالػػذات المدركػة تػوال  رتكػز فػػي المجػاؿ االدراكػي ذاتػػوت )العوامػػؿ الموضػوعية( وىػػيوالنػوع الثػاني 

"فالعمميػػة االدراكيػة عمميػػة ديناميكيػػة تنشػأ نتيجػػة التفاعػػؿ  ،تُػػدرؾتشػتمؿ عمػػى خصػائص األشػػياء والموضػػوعات التػي 
)أي أنػػػو ذاتػػػي موضػػػوعي( وتتوقػػػؼ رؤيػػػة الطبيعػػػة وكشػػػفيا عمػػػى  (8;4 /66)بػػيف الػػػذات المدركػػػة والبيئػػػة الخارجيػػػة"
عػػف  ، حيػػث تػػؤثر الخبػػرة السػػابقة والمعمومػػات المختزنػػة بالعقػػؿ(9> -8> /63)مقػػدار مػػا عنػػد الفػػرد مػػف خبػػرة سػػابقة"

 .الشو المدرؾ في العممية االدراكية
العوامػػؿ الموضػػوعية او كمػػا اطمػػؽ عمييػػا الجشػػتالطيوف )قػػوانيف االدراؾ البصػػري أو قػػػوانيف  :العوامــل الموعــوعية

تنظػػػيـ المجػػػاؿ االدراكػػػي( "يشػػػتمؿ عمػػػى عػػػدد مػػػف العوامػػػؿ التػػػي ترسػػـػ فػػػي تحديػػػد كػػػؿ مػػػا يقػػػع فػػػي المجػػػاؿ االدراكػػػػي 
 ائية وبطريقة آلية وىذه القوانيف كما حددىا الجشطالتيوف ىي:البصري بصورة كمية تمق

 الصيغة الكمية والكل والجزء )الصفة الشكمية(:
تعرؼ الصيغة بأنيا "وحدة منظمة متماسكة لمجموعة مف األجػزاء المتفاعمػة، ومػف أبػرز خصػائص الصػيغة 

فاعمػة، يػػؤثر ليػًا، بػػؿ أف ىػذه األجػزاء متأنيػا ليسػت عبػارة عػػف مجمػوع األجػزاء مرصوصػة رصػػًا أو مجموعػة تجميعػًا آ
ا عالقػػات وتجمعيػػػا وحػػدة معينػػػة وعمػػػى ىػػذا األسػػػاس فميسػػت الصػػػيغة ىػػي مجػػػرد مجمػػػوع بعضػػيا فػػػي بعػػض، وبينيػػػ

األجػزاء بػػؿ أف لمصػػيغة صػػفات غيػػر صػفات األجػػزاء فػػالمربع اليندسػػي صػػيغة ولكػف لػػو خصػػائص ال توجػػد فػػي كػػؿ 
 .(7> /;4)خط مف خطوطو األربعة عمى حدة"

فتوجػػد مجموعػػة مػػػف العناصػػر يسػػتطيع المػػػرء أف يشػػاىدىا فػػي عالقػػػات مختمفػػة وذلػػؾ حسػػػب صػػي  تنظػػػيـ 
مختمفػػة لمكػػؿ الػػذي توجػػػد فيػػو تمػػؾ العناصػػر، "فالنػػػاظر إلػػى المربػػع مػػثاًل ال ُيػػػدِرؾ المسػػتقيمات المتسػػاوية ثػـػ األركػػػاف 

نمػا يػػدرؾ المربػع مػػرة واحػػدة ككػؿر  ، وصػػفة المربعيػة تتقػػرر تبعػػًا لممجػاؿ الكمػػي الػػذي فالزوايػا ثػـػ بعدئػذر يػػدرؾ المربػػع، وا 
 .(93 /63) "يوجد فيو المربع
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( الػػذي يمثػػؿ صػػورة فوتوغرافيػػة لمجموعػة مػػف البشػػر تػـػ ترجمتيػػا إلػػى 4فػئذا مػػا تأمػػؿ الُمشػػاىد الشػػكؿ رقـػ )
المعنػى المميػػز شػبكية مػف دوائػػر صػغيرة تتفػاوت بػػيف الصػغير والكبيػر فػػي تجمعػات تكاثفيػة معينػػة يترتػب عمييػا بقػػاء 

لمصورة بقدر مف الوضوح يػزداد إذا مػا ابتعػد الُمشػاىد عػف الصػورة، فػئذا مػا فككنػا العناصػر المكونػة لتمػؾ الصػورة مػف 
"وبيػػذا نػػرى أف مدرسػػػة الجشػػطالت أثبتػػػت أف الكػػؿ أكبػػر مػػػف مجػػرد مجمػػػوع مواقعيػػا المعينػػة فئنيػػػا تفقػػد المعنػػػى تمامًا.

سػػاوي لمجمػػوع أجػػزاءه والكػػؿ الػػذي ىػػو أكبػػر مػػف مجػػرد مجمػػوع اجػػزاءه. أو مػػا أجػػزاءه وبػػأف ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف الكػػؿ الم
 ."يطمؽ عميو الكميات التي تتسامى فوؽ مجموع االجزاء المكونة ليا

عنػػد تنظػػيـ عمميػة اإلدراؾ يقػػـو الشػػخص المػػدرؾ بتحويػؿ الكػػؿ المػػدرؾ إلػى شػػكؿ وأرضػػية حتػػى : الشــكل واألرعــية
بػػؿ أنػػو أسػػاس إلدراؾ  ،المنبيػػات لشػػكؿ وأرضػػية ىػػو أمػػر أساسػػي إلدراؾ المنبػػويػتمكف مػػف ادراكػػو بسػػيولة " فتنظػػيـ 

 .(:47 /7)و األساسي والمنبيات المحيطة بو"جميع األشياء تقريبًا. وعالقة الشكؿ باألرضية عالقة تداخؿ بيف المنب
متميػزة منفصػمة عػف "اىتـ عمماء النفس الجشطالت اىتمامًا خاصًا بالطريقة التي تَبُرز بيػا األشػكاؿ ككميػات 

األرضػػية والخمفيػػة التػػػي ُتظيػػر ىػػذه األشػػػكاؿ قبميػػا، فالصػػػورة فػػي أي إدراؾ ىػػي الشػػػكؿ وىػػي الكػػؿ الػػػذي ُيبػػَرز، أمػػػا 
 .(7> /55)الخمفية فيي األرضية غير المتمايزة التي تبرز منيا الصورة" 

االتجػاه العقمػي الكمػي العػاـ، وعممية تحويؿ الكؿ الُمػدَرؾ إلػى شػكؿ وأرضػية متوقػؼ عمػى عوامػؿ كثيػرة منيػا "
واىتمػػاـ وانتبػػاه المػػػدرؾ فػػي لحظػػػة االدراؾ، وخبرتػػو السػػػابقة عػػف الشػػػو المػػدرؾ وىػػػذه العوامػػؿ تجعمػػػو يحػػوؿ األشػػػياء 

ولكػؿ مػف الشػكؿ واألرضػية خصػائص  .(:: /63)"بطريقػة تكػاد تكػوف ميكانيكيػة إلػى أشػكاؿ وأرضػيات ليػدرؾ معناىػا
 وتتمخص ىذه الخصائص في: ينيما .ف بتحدد عالقة التمايز والتباي

األرضية أبسط مف الشكؿ "إذ تمتاز األرضية بنوع مف اإلطراد يكسبيا صفة البسػاطة بينمػا التبػايف وعػدـ اإلطػراد  .1
 .(4: /83)في الشكؿ يضفي عميو نوع مف التعقيد" 

تماسػػػكو عمػػػى يتميػػز الشػػػكؿ بمحػػيط خػػػارجي يحػػدده، أمػػػا األرضػػية فمػػػيس ليػػػا محػػيط حيػػػث تغمػػب ىيئػػػة الشػػكؿ و  .2
ميوعة األرضية "فالحدود المحيطة وىي األطراؼ المحػددة لمشػكؿ تعطيػو صػيغة. فالكتابػة عمػى ىػذه الصػفحة ىػي 

 ..(7> /55)"الشكؿ، بينما الصفحة نفسيا ىي األرضية

 "الشكؿ يبدو بارزًا عمى األرضية التي تتوارى خمفو. فتُدرؾ عمى انيا فراغ متصػؿ خمفػو. فػالرائي يستشػعر اتصػاؿ .3
األرضػية تحػت الشػػكؿ عمػى الػػرغـ أنػو ال ُيػػرى عمػى وجػػو الدقػة غيػػر أجػزاء األرضػػية الُمِظيػرة لػػو وانعػداـ الصػػيغة 

 (.595 />4) "والحدود، نفسر شعور الرائي بامتداد ىذه االرضية

إذا ظيػػر الشػػػكؿ اختفػػت األرضػػػية "بمعنػػى أف تركيػػػز الػػذات اليكػػػوف إال عمػػى الشػػػكؿ. صػػحيح اف األرضػػػية ذات  .4
 .(7> /55)موضوعي، بيد أنيا تختفي إدراكيًا في المجاؿ اإلدراكي" وجود 

الموف فػػؿ ذات الطاقػػة الخفيفػة كأرضػػية "كمػا نػػدرؾ اجػزاء المجػػاؿ ذات الطاقػػة الكثيفػة كأشػػكاؿ، بينمػػا نػدرؾ المجػػا .5
 (.595 />4) "الصارخ يكوف أبرز عمى األرضية اليادئة، والشكؿ ذو المالمس يبدو بارزًا عمى األرضية السادة

الشكؿ فئة السمبية، "لكؿ مف الشكؿ واألرضية ىيئة، ولكف ىيئة الشكؿ تمثؿ الييئة اإليجابية بينما األرضية تمثؿ اليي .6
 .(4:/83)"بعكس االرضية التي تقؿ فييا القوة بؿ تكاد تنعدـ بالييئة الشكمية بقوة ديناميكية تثير االدراؾ يذخر

تيا المػػدخؿ األساسػي التػي تبنػػى عميػو عمميػػة االدراؾ بصػفة عامػػة تعتبػر ىػذه العالقػػة بػيف األشػػكاؿ وأرضػيا
بصػػفة خاصػػة فكػػؿ عمػػؿ فنػػي فػػي حقيقػػة األمػػر مػػا ىػػو إال تنظػػيـ العديػػد مػػف  )العمػػؿ الفنػػي( وادراؾ االشػػكاؿ المرئيػػة

مػف خػػالؿ مػػدى ، وأرضػػياتيا معػايير موضػػوعية لمحكػـػ االشػكاؿ عمػػى ارضػية مػػا، وتعكػػس العالقػة بػػيف ىػػذه األشػكاؿ
 حكاـ والترابط بيف ىذه االشكاؿ مف ناحية وعالقتيا كأجزاء في إطار الكؿ العاـ )العمؿ الفني( مف ناحية أخرى.اال

عمػى الػرغـ ممػا ُذِكػَر مػف خصػائص تحػدد عالقػة التمػايز والتبػايف بػيف  ذبذبة الشكل )تبـادل الشـكل مـأل األرعـية(:
ف حيػث قػوة الظيػور ممػا يػػؤدي إلػى حػدوث تذبػذب فػػي الشػكؿ و االرضػية "قػد يحػدث أف تتسػػاوى سػمات كػاًل منيمػا مػػ

تسػػاـ المػػدَرؾ بػػػالغموض و يحػػوؿ دوف إتمػػػاـ عمميػػة اإلدراؾ بشػػػكؿ صػػحيح وعػػػدـ القػػدرة عمػػػى تحديػػد أييمػػػا  اإلدراؾ وا 
 .(595 />4) ("5يمثؿ الشكؿ وأييما يمثؿ األرضية كما في الشكؿ رقـ )
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جريبيػة لعممػػاء الجشػطالت إلػػى "تحديػد عػػدد مػف الظػػواىر توصػمت الدراسػػات الت قــوانين تجميــأل العناصــر البصــرية:
وقػد أشػارت النظريػة إلػى  ،اإلدراكيػة التػي تجيػب عػف السػؤاؿ: كيػؼ يبػدو جػزءًا مػف المنبػو فػي عالقاتػو بجػزء آخػر منػو 

"وتعػػد ىػػػذه العوامػػؿ الموضػػوعية بمثابػػػة قػػوانيف لتجميػػع العناصػػػر  .(:47 /7)ذلػػؾ بوصػػفو نموذجػػًا لمتنظػػػيـ اإلدراكػػي"
وىػي التػي تػػتحكـ فػي العالقػة البنائيػة بػػيف العناصػر فػي الشػػكؿ أو .(473 /5) "لبصػرية فػي كميػات ذات معنػػى بصػريا

إلػى شػكؿ  عمػى تحويػؿ الكػؿوتسػاعد ىػذه العوامػؿ الشػخص االشكاؿ في النظاـ التكويني في عممية االدراؾ البصػري، "
 ( بيانًا لتمؾ القوانيف.6الشكؿ رقـ )بوعي وفيـ. و  ناف ليؤدي عممووىي مف األدوات اليامة لمف .(:: /63)"وأرضية

"اف عناصػر الشػكؿ وأجػزاءه التػي تقػع مكانيػػا بػالقرب مػف بعضػيا الػبعض تبػدو جػزءًا مػػف :proximityالتقـارب  .1
فػػػي حػػػيف أف العناصػػػػر  ،الكػػػؿ وذلػػػؾ يػػػؤدي بػػػػالطبع إلػػػى تنظػػػيـ عمميػػػة اإلدراؾ فػػػػي إطػػػار سػػػياؽ أو نسػػػؽ معػػػػيف

"اف وضػػع العناصػػر وتنظيميػػا مػػف  أو بمعنػػى آخػػر .(7 /99)" ى أنيػػا وحػػدات منفصػػمةالمتباعػػدة ينظػػر إلييػػا عمػػ
الممكػػػف أف يػػػؤثر فػػػي كيفيػػػة مشػػػاىدتيا وادراكيػػػا، وفيميػػػػا فاألشػػػكاؿ المتقاربػػػة تػػػدرؾ بسػػػيولة ككػػػؿ واحػػػد متػػػػرابط 

ى يف إلػػػ( يوضػػح كيػػػؼ تميػػؿ العػػػ7الشػػكؿ رقػػـػ )ف .(8: /83)وبػػاألخص إذا كانػػػت فػػي صػػػورة متناغمػػة مترابطػػػة"
 ئلى صفوؼ مائمة. ف)ج( أما تجميع العناصر في صفوؼ أفقية  )ب( إلى )أ( و ةأعمدفي تجميع العناصر 

رؾ األشػػػياء المتشػػػابية فػػػي تميػػػؿ األجػػػزاء المتشػػػابية لتكػػػويف وحػػػدات معػػػًا، " فػػػنحف نػػػد: Similarityالتشـــابو  .2
 /55) "رالتػػي تػػربط بػػيف العناصػػػحقػػؽ الوحػػػدة . "فالتشػػابو ي(:> /;4) الحجػـػ أو المػػوف كصػػػي  مسػػتقمةأو الشػػكؿ 

 ( ندرؾ صفوفًا مف النقط وصفوفًا مف عالمات الجمع )زائد(.8. ففي الشكؿ )(;>

يميؿ االنساف إلى اف يدرؾ عناصر موضوع الرؤيػة كشػكؿ جيػد :"Good Configurationاألشكال الجيدة  .3
ذا كانػت ىػذه الصػػيغة  اإلدراكيػػةويػرتبط ىػذا العامػؿ بقػػانوف الشػكؿ واألرضػية. "ومعنػاه اف كػػؿ شػكؿ لػو صػيغتو  وا 

قويػػة ومتماسػػكة، وتنػػدمج فييػػا تفاصػػػيمو، أصػػبح ليػػذا الشػػكؿ خصػػائص جشػػػطالتية جيػػدة، أو صػػيغة كميػػة جيػػػدة 
تظيػػر بوضػػػوح عمػػػى األرضػػية وأي محاولػػػة لتعػػػديؿ ىػػذا الشػػػكؿ او البيئػػػة االدراكيػػة لػػػو سػػػوؼ تػػؤثر فػػػي سػػػيولة 

 تمرارية والمصير المشترؾ، واإلغالؽ، والتماثؿ.: اإلس. ىذا القانوف يتضمف(5:8 />4) "إدراكو
"يعتبر اإلسػتمرار أو االتصػاؿ مػف القػوانيف الموضػوعية المػؤثرة بشػكؿ مباشػر : Continuationاإلستمرارية  . أ

الو عمػػػى االدراؾ، ويتمثػػؿ االسػػتمرار فػػي ميػػؿ الفػػرد لفيػػـػ الموقػػؼ االدراكػػي المعقػػد، عمػػى أسػػاس اشػػتم عمميػػةفػػي 
ف اإلدراؾ يعتمػػد عمػػػى ميػػؿ الفػػػرد إلػػى إدراؾ التنظيمػػػات التػػي تتماسػػػؾ أجزاؤىػػا فػػػي أة أي أنمػػاط متصػػمة ومسػػػتمر 

نػػػدرؾ الشػػػكؿ )أ( عمػػػى أنػػػو خػػػػط ( 9وفػػػي الشػػػكؿ رقػػـػ ) .(3; /83)"إطػػػار أكبػػػر قػػػدر مػػػف االسػػػتمرار واإلتصػػػاؿ
أف منحنػػي يتقػػاطع مػػع خػػػط مسػػتقيـ وال ندركػػو عمػػػى أنيػػا سػػت أنصػػػاؼ دوائػػر كمػػا فػػػي الشػػكؿ )ب( وىػػذا يعنػػػي 

 .االستمرارية مف شأنيا أف تحدد كيفية اإلدراؾ بما يتفؽ وسيولة ىذا اإلدراؾ

"العناصػػر التػى تتحػػرؾ فػى نفػػس االتجػاه تميػػؿ إلػى أف تتجمػػع سػػويًا،  :Common Fateالمصــير المشــترك  . ب
المصػير المشػػترؾ يعطػى اإلحسػػاس بالعناصػػر  .(5:5 />9)وأسػاس ىػػذا التجمػع يرجػػع إلػى التشػػابو فػى الحركػػة"

لبصػرية فػػى مجموعػػة واحػدة أى أف العناصػػر البصػػرية التػػى تمػر بػػنفس التغيػػر ينظػػر إلييػا أو تػػدرؾ كمػػا كانػػت ا
( يوضػح أنػو رغـػ تشػابو األشػكاؿ )أ( مػع األشػكاؿ )ب( واألشػكاؿ )ب( تختمػؼ عػف :تشكؿ كال واحدا. وشػكؿ )

 كاؿ )ب(، )ج(.األشكاؿ )ج(، إال أف األشكاؿ )أ( تنتمى لتكويف حركة مصير مشترؾ عكس األش
بشػر لػدييـ فالاإلغػالؽ دورًا ىامػًا وفّعػااًل فػي تجميػع العناصػر المتنػاثرة فػي كميػات. " يمعػب :Closureج. اإلغـالق 

 ؛ ميػؿ طبيعػي لسػد الثغػرات الموجػػودة فػي األشػكاؿ، وخاصػة األشػكاؿ المألوفػػة ليصػبح المثيػر ذا معنػى فيتيسػر إدراكػػو
فػئذا مػا رأينػا شػكاًل ناقصػًا فسػنجد أنفسػنا   .(: /99)بنػاءًا عمػى خبرتػو السػابقة" ذلؾ ألف العقؿ يكمؿ الظػاىرة الناقصػة

نكممػو بصػريًا لنعطيػو الداللػة والمعنػػى. "فقػد بينػت التجػارب أف بعػػض المثيػرات التػي تقػع فػػي مجالنػا اإلدراكػي قػد تكػػوف 
لػى سػد الثغػرات فيمػا ناقصة فيزيائيًا في أحػد أجزاءىػا وغيػر مكتممػة، ولكننػا ننػزع تمقائيػًا إلػى تكميػ ؿ األجػزاء الناقصػة وا 
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صػػػورتيف يمكػػػػف ( ;الشػػػكؿ رقػػـػ )ف .(;59 />4)بػػػيف األجػػػزاء الموجػػػودة بحيػػػث تكتمػػػؿ الصػػػي  اإلدراكيػػػة ليػػػذا الشػػػكؿ"
 تجميع الصيغة )أ( بناءًا عمى الخبرة السابقة عمى أنو كمب، وندرؾ الصيغة )ب( عمى أنو فارس فوؽ جواده.

"فعناصػػر الرؤيػػة التػػػي تتكػػوف مػػف أشػػكاؿ منتظمػػػة  اً عنػػي تماثػػؿ نصػػػفي الشػػو تمامػػوي :Symmetryد. التماثــل 
فقػد لػوحظ أف الفػرد يػدرؾ األشػكاؿ المتماثمػة بسػرعة أكبػر  .(5:8 />9)وبسيطة ومتوازية، ُترى وكأنيػا تنتمػي لبعضػيا"

 ِفيـ أطرافيا وحدودىا. مف تمؾ األشكاؿ الحرة غير المتماثمة التي يقتضي تنوع جزيئييما إلى فترة أطوؿ حتى يمكف
"يعػػد إدراؾ العمػػؽ ظػاىرة قديمػػة تناولتيػػا الفمسػػفة والفيزيولوجيػػا قبػػؿ  :Depth Perceptionإدراك العمــق  .4

فقػػد أدت الدراسػػات التجريبيػػة إلػػى  .(:4 /;9)"ظيػػور عمػـػ الػػنفس، الػػذي اىػػتـ بيػػا مػػؤخرًا وبحثيػػا كظػػاىرة مسػػتقمة
( تبػػيف Kopfermannبعػػض التجػارب التػػي قػػاـ بيػا )كوبفارمػػاف كشػؼ القػػوانيف التػي تػػدرؾ بيػػا المسػافة "وفػػي 

رية أو مػػػػػػػا يسػػػػػػمى بالميػػػػػػػديات أف إدراؾ البعػػػػػػد الثالػػػػػػث أو العمػػػػػػػؽ مػػػػػػرتيف بئنتظػػػػػػػاـ جشػػػػػػطالتي لممثيػػػػػػػرات البصػػػػػػ
( يوضػػػػح رسػػـػ أربػػػػع مكعبػػػات كػػػػاًل منيػػػا مرسػػػػـو مػػػف زاويػػػػة مختمفػػػة عػػػػف >والشػػػػكؿ رقػػـػ ) .(::5 />9)"ةالحسػػػي

ؾ الحجػـػ أي البعػػد الثالػػث أمػػرًا واضػػحًا فػػي الشػػكؿ )ج( و )د( أمػػا الشػػكميف )أ( و )ب( االخػػريف، ويالحػػظ أف إدرا
 فقد أصبح شاقًا نظرًا ألف الميديات الحسية قد انتظمت انتظامًا خاصًا يعوؽ إدراؾ الصيغة المكانية لممكعبات.

تػػي تختمػػؼ عػػف مبػػادئ مدرسػػة الجشػػطالت أف جػػودة الشػػكؿ بصػػفة عامػػة يكػػوف ليػػا صػػفاتيا الفريػػدة الومػف 
مجمػوع العناصػػر التػي تكػػوف الشػكؿ. وكثيػػرًا مػف مبػػادئ الجشػػطالت سػابقة الػػذكر تـػ وضػػعيا تحػت قػػانوف الجشػػطالت 

   .(5:5 />9)"الجيد "والذي يميؿ إلى االحساس بالشكؿ األكثر بساطة واألكثر ثباتًا مف جميع اإلحتماالت المتاحة
اىتمػاـ الفنػػاف بالمعرفػة والخبػرات واألفكػار التػػي يػدور حوليػا بنػػاء و  بجانػب" اىميـة البعــد اإلدراكـي فــي العمـل الفنــي:

مضػموف العمػؿ الفنػػي، يجػب االىتمػاـ بالبعػػد اإلدراكػي لممشػػاىديف المتمقػيف ليػذا العمػػؿ، كجانػب ميػـ لخبػػرة الفنػاف، وتػػزداد 
الضػروري وضػوح الرسػػالة  ىػذه االىميػة فػي مجػاؿ البحػث العممػي بوصػفو ميتمػًا بتغيػرات الرؤيػة واإلدراؾ حيػث يصػبح مػف

البصػػرية لممشػػػاىد، وتضػػػمينيا لعوامػػؿ الجػػػذب، واإلثػػػارة وال يتػػوافر ذلػػػؾ لمفنػػػاف إال مػػف خػػػالؿ التعػػػرؼ عمػػى جوانػػػب البعػػػد 
والقػػػدرة العقميػػػة والنفسػػػػية، رات الفسػػػػيولوجية ويػػػرى مصػػػطفى الػػػػرزاز"أف ىػػػذا البعػػػد تتضػػػػافر فيػػػو القػػػد .(>>/ ;8)"اإلدراكػػػي

بيئيػػة والفػػروؽ الفرديػػة، فػػػي تحديػػد موقػػؼ المتمقػػي مػػف العمػػؿ الفنػػػي بمػػا يحويػػو مػػف أسػػس وعناصػػػر، والعوامػػؿ الثقافيػػة وال
رات تبعػػًا ويتحػدد كيفيػػة إسػػتقبالو وفيمػو لمضػػموف الرسػػالة البصػرية الػػذي يحمميػػا ذلػػؾ العمػؿ وفػػؽ الفػػروؽ الفرديػة فػػي القػػد

ؿ فني يختمؼ شكاًل ومضػمونَا، ومػف ثػـ فئنػو يتحػتـ ، والطبيعية التي تميز كؿ شخص، فئف إدراؾ كؿ فرد لعملمسف والخبرة
عمى الفناف أف يضع في اعتباره تمػؾ العوامػؿ التػي يضػمف حػدًا مقبػواًل مػف وفػاء عممػو الفنػي بػالغرض الػذي أعػد مػف أجمػو. 

ليػػػة وبقػػدر وعػػي الفنػػاف بتمػػؾ القػػدرات اإلدراكيػػة يكػػوف نجاحػػو فػػػي اسػػتخداـ األسػػس والعناصػػر الفنيػػة، وفػػي الػػتحكـ فػػي فعا
  .(;8 /93)"الفكرة المرتبطة بالشكؿ والتي التدرؾ بالحواس مباشرة



 (8) 

 لفنون التشكيمية المصرية واإلدراك البصري )نظرية الجشطالت(ا
 ويتأكد عالقة مفاىيـ اإلدراؾ البصري لمدرسة الجشتالت بالفنوف التشكيمية المصرية مف خالؿ ثالثة مداخؿ ىي: 

. وذلؾ مف خالؿ المفيـو الذي تؤكده مدرسة ة والكؿ والجزء )الصفة الشكمية(الصيغة الكميالمدخؿ األوؿ:  * 
 الجشتالت والذي يشير إلى "أف معظـ الكميات تتسامى فوؽ المجموع الكمي لألجزاء المكونة ليا".

 الشكؿ واألرضية .عالقة بيف الالمدخؿ الثاني:  * 
 مصري في ضوء قوانيف مدرسة الجشتالت.المدخؿ الثالث: تفسير مختارات مف الفف التشكيمي ال * 

سػػنتعرض لمفيػـو كػػؿ منيمػا مػػع التطبيػؽ مػػف  ،ولتوضػيح ىػذه المػػداخؿ الػثالث، وعالقتيػػا بػالفنوف 
 خالؿ نماذج لألعماؿ التشكيمية المصرية في الفف المصري القديـ والقبطي حتى االسالمي .

 الفن المصري القديم واإلدراك البصري
 مقدمة:

ماؿ الفنية الضخمة التي خمفيا المصريوف القدماء عف حضاره خالدة قوية ليا سماتيا لقد كشفت األع
وخصائصيا التي ميزتيا عف باقي الحضارات االخرى، تمؾ الحضارة التي تسببت في تشكيميا اسباب كثيره انفردت 

ي طواؿ عصور الحضاره الفن بيا، ومنيا عقيدة البعث والخمود، "فمقد ظمت العقائد الدينيو تسيطر عمي االنتاج
. ومف ىذه (3: /85)نحو تطور الفنوف وتوسيع مجاالتيا" ةوسمؾ المصريوف القدماء بخطى سريع، ةالمصري

 .التي كاف ليا عظيـ األثر في صب  ىذه الحضارة بالصبغة والروح المصريةو  في مصر ةالطبيعي ةاالسباب البيئ
افات األولى، وقت أف ظيرت ضرورة تقسيـ "فقد نشأت المدينة الزراعية في مصر في عصر الثق

األراضي، ومع ىذه الضرورة، عرؼ اإلنساف المصري االنتظاـ الشكمي، وأدرؾ أىمية ترتيب الفراغ الصوري في 
ىيئة عمومية موحدة، كما تصور الفراغ المكاني عمى أنو مستوي وقابؿ لمتقسيـ، وشعر بمعنى التوازي، تمشيًا مع 

. ونالحظ التأكيد عمى (74 - 73 /59)الخطوط المتوازية، التي تنشأ عف حرث الحقؿ"الشكؿ الذي ينعكس عف 
وعمى الييئات المتوازية عموديًا  ،عنصر النظاـ اليندسي والنزعة الذىنية مع التأكيد عمى عنصر الوحدة التأليفية
سة(. وىكذا أنتج المذىب الواقعي وأفقيًا، المييمنة عمى الرسـ كمو في مقبرة الوزير "منا" في سقارة )األسرة الساد

"وقد راعى عة وثابت الشكؿ في انسجاـ رائع. المتمثؿ في حب الطبيعة والحركة المرنة والحيوية، فنًا طبيعي النز 
الفناف المصري القديـ معايير الدقة في النسب، واإلتقاف في األداء الموني، ويتبع المنيج األسموبي الذي تتحوؿ معو 

( أف رموز الفناف تبمور دوافعو ومشاعره في أنسب صورة، >7>4. ويرى "أرنيايـ" )(95 /59)وز"األشكاؿ إلى رم
 .(9>5 />4)وأف الرمز في رأيو ينتج عف دقة مالحظة الفناف وقوة الدوافع لديو، ومف عمؽ الرؤية ووضوح اليدؼ"

 المدخل األول: الصيغة الكمية والكل والجزء في الفن المصري القديم.

ف يحتوي العمؿ الفني عمى نظاـ خاص مف العالقات، وتترابط أجزاءه حتى يمكف إدراكو مف خالؿ "يجب أ
. فالبد مف إدراؾ العمؿ الفني مف (499 /9)وحدتو في نظاـ منسؽ متآلؼ تخضع معو كؿ التفاصيؿ بمنيج واحد"

كؿ جزء أو مفردة  ضيا وعالقةخالؿ النظاـ الذي يضعو الفناف محققا عالقة األجزاء أو المفردات التشكيمية ببع
، وتترابط األجزاء في العمؿ الفني خالؿ تنظيـ العالقات فيما بينيا في إطار واحد، وذلؾ ألف السموؾ تشكيمية بالكؿ

 .(63 />7)ر مف مجرد تجميع قيـ ىذه العناصرالبصري لممتمقي يدرؾ الكؿ في وحدة واحدة ليا قيمة جمالية أكب
موضوع الصيد وىو مكوف مف مجموعة مف العناصر النباتية والحيوانية ( 43فنرى في الشكؿ رقـ )

واآلدمية متفاعمة في كياف واحد يفسر النشاط الذي يربط بيف تمؾ المفردات، وتحقيؽ الجزء بالكؿ أتى مف تنظيـ 
الطيور، التي إتجاىات تمؾ القوى التي تمثميا المفردات التشكيمية، فالشخص الواقؼ يسار نبات البردي وتفاعمو مع 
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تقؼ أو تطير عمى فروع نبات البردي، وكذلؾ إرتباطو بالمركب الذي يقؼ عميو، كؿ تمؾ العالقات جعمت 
لمموضوع وحدة جمعت بيف عناصر العمؿ الفني فبرغـ التنوع الكبير واالختالؼ بيف تمؾ العناصر، تمكف الفناف مف 

 .(65 -64 />7)صياغتيا في كياف واحد عف موضوع الصيد 
والفناف المصري القديـ قد حقؽ الترابط في عممو الفني بأسموبو الفريد وَعّبر عف الطبيعة بمنطقو الخاص، "

، فكؿ جزء في الموضوع لو وجوبو ولو ، وأسب  عمييا مف الدقة واإلحكاـولـ يقدميا عمى عالتيا وصفاتيا المنظورة
زالة بعضو أو حذفو يزري بالعمؿ وينقص مف وحدتو ويفقده تكاممو، ويحوؿ بينو وبيف تحقيؽ  ضرورتو وأىميتو. وا 

. ومف ىنا نجد اف الفناف (89 /64)الترابط وشيوع العالقات الشكمية التي بدونيا تتمزؽ خيوط ىذا النسيج العضوي"
في تعريفو لكممة جشتالت: "بأنو تنظيـ عاـ تكوف  "Levenالذي أشار لو ليفيف "المصري قد حقؽ مفيـو الكؿ 

 .(49/ 54)مرتبطة ارتباطًا فعااًل بحيث إذا تغير أحد ىذه األجزاء يحدث تغير في الشكؿ الكمي العاـ"جزئياتو 
نما يقـو تعبيره عف الييئات العامة  "فالفناف المصري القديـ ال يخضع لمقتضيات التأثيرات العارضة وا 

الخارجية التي تحدد المساحات الكمية مف غير لجوء إلى إبراز مالمح تشريحية ظاىرة التفاصيؿ في الخطوط 
العضوية لمجسـ عمى بساطتيا وسيولتيا فيي تؤكد في كميتيا وترابطيا عناصر الجماؿ الحي المتألؽ الذي يمسؾ 

  .(>8 /64)بزماـ المساحات الجزئية الداخمية في تناسؽ حميـ ووحدة ضامة شاممة"
بالترابط الفكري والجوىري قبؿ ترابطيا الشكمي  تميز الفف المصري القديـ بتعدد اساليب التعبير التي تتميز

والجمالي، فبالرغـ مف تعدد وتنوع التكوينات أو المشاىد في العمؿ الفني الواحد إال أنيا مرتبطة ببعضيا البعض 
 .(54 /:7)عف طريؽ نوع مف التتابع

لحياة وكاف اليدؼ الروحي ففي الفف المصري القديـ كانت األفكار العقائدية ذات أثر كبير عمى كافة نواحي ا
ة محققة لمقصد الواعي لتمؾ األفكار العقائدية مما يتطمب تركيزًا فنيوالفكري واضحا لممصري القديـ، فكانت أعمالو ال

. كما كاف الفناف المصري القديـ مرتبط ببيئتو وكانت ىي مصدر رؤيتو الفنية، فكاف (:48 -489 /77)عمييا"
، فقد حاوؿ ترجمة إنتظاـ المجتمع في عادات وتقاليد وعقائد كانت تسود المجتمعسس التي يعكس العديد مف األ

نخراط الحيوانات المستأنسةثابتة، وصور تعاقب الدورات الزراعية بئنت  .(>47 /;7)"ظاـ وا 
، حيث يتتبع ومف ىنا نستنتج أف "الفف المصري القديـ يتميز بالتتابع في السرد أو التتابع في المشاىد

. "فالصور والنقوش المصرية قد أحكـ ترتيبيا في صفوؼ (7> /:7)مراحؿ الزراعة والصناعة والحرب وىكذا الفناف
متعاقبة، تفصميا خطوط مستقيمة متوازية، بحيث يبدو أف كؿ شكؿ إنما يقع في مكانو تمامًا، وأف أي تغيير أو 

لى تغيير تتابع  .(5: /:5)واأللواف" تبديؿ فيو إنما يفسد ما يجمع بينو وبيف غيره مف اتساؽ في الحركات سرد وا 
تنحصر في  لعمؿ الفني "فمـ تكف ميمة الفنافالبعد عف اليدؼ الرئيسي إلنتاج ا المشيد والذي يؤدي بدوره إلى

 . (94/ 59)"مشاىد المقبرة التي تكفؿ لمروح غاية الطمأنينةبد بالزخارؼ، ولكف في إنجاز كؿ تزييف المقابر والمعا
لدولػػػػػػػػة الحديثػػػػػػػة نػػػػػػػرى تكوينػػػػػػػػات منػػػػػػػاظر النقػػػػػػػوش فػػػػػػػػي تػػػػػػػؿ العمارنػػػػػػػة، قػػػػػػػػد اسػػػػػػػتبدلت فييػػػػػػػػا وفػػػػػػػي عيػػػػػػػد ا

المنػػػػػاظر المتعػػػػػددة التػػػػػي تتػػػػػألؼ مػػػػػف العناصػػػػػر الموزعػػػػػة عمػػػػػػى ىيئػػػػػة صػػػػػفوؼ، والتػػػػػي ميػػػػػزت فػػػػػف الدولػػػػػة القديمػػػػػػة، 
بمشػػػػػػػاىد تشػػػػػػػغؿ الجػػػػػػػػدار بأكممػػػػػػػو، وتؤكػػػػػػػػد عمػػػػػػػى مبػػػػػػػػدأ وحػػػػػػػدة الكػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي تناسػػػػػػػؽ، فتظيػػػػػػػػر الشخصػػػػػػػية الرئيسػػػػػػػػية 

حتػػػػى تقػػػػػع العػػػػيف عميػػػػػو أوؿ مػػػػا تقػػػػػع، فُيػػػػذكر إسػػػػػمو، وُيقػػػػدـ لػػػػػو القربػػػػاف ويتمػػػػػى الػػػػدعاء، ثػػػػـػ  ،ؤرة العمػػػػػؿمتصػػػػدرة بػػػػ
جعػػػػػػػؿ ، فػػػػػػي المعماريػػػػػػػة اتالفػػػػػػراغ أو يسػػػػػػػتفاد مػػػػػػف صػػػػػػػور الخمفيػػػػػػتػػػػػػوزع الشخصػػػػػػػيات الثانويػػػػػػة بمػػػػػػػا يتناسػػػػػػب مػػػػػػػع 

 .(446 /59)الشخصيات األساسية بارزة في صدر المشيد 
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تابات ىيروغميفية مرسومة برموز مف أشكاؿ بعض الحيوانات أو الطيور وفي الفف المصري القديـ توجد ك
واألسماؾ وغير ذلؾ وكميا تصاحب الموحة المصورة في عالقات جيدة التصميـ، وبذلؾ تصبح الموحة عف طريؽ 

 .(87 /64) ىذه الكتابة جزءًا أساسيًا مف التصميـ العاـ داخؿ الموحة ككؿ
 لشكل واألرعية( في الفن المصري القديم:المدخل الثاني: العالقة بين )ا

وضحت العالقة بيف )الشكؿ واألرضية( في الفف المصري القديـ مف خالؿ الوسائؿ التعبيرية التي عّبر  
الفناف مف خالليا عف القيـ المعنوية التي استقرت في وجداف المجتمع. "ولقد نقؿ الفناف المصري القديـ كؿ ما ىو 

دت في الصورة الفنية التي كياف ميتافيزيقي لمعالقة بيف الشكؿ واألرضية تجسروحي ومعنوي مف خالؿ 
 . (8; /74)رسميا"

"فئذا أراد الفناف رسـ أشكاؿ بشرية حدد خطوطيا الخارجية ثـ أبرزىا بتمويف الخمفية بالرمادي الضارب إلى  
باستثناء مقبرة "قف آموف" التي جعمت  الزرقة، الذي استخدـ في كؿ خمفيات أوائؿ األسرة الثامنة عشرة ومنتصفيا،

الخمفيات بيا صفراء. وفي نياية األسرة الثامنة عشرة وفي ظؿ األسرة التاسعة عشرة أصبحت الخمفية بيضاء، أما 
. (:;; /;)في عيد الرعامسة فقد ماؿ الفناف إلى استخداـ الموف األصفر، وخاصة قرب مدينة العماؿ بدير المدينة"

القديـ أنفرد بأسموب حصر المساحات الداخمية التي تحكميا ىذه الخطوط المحددة حتى ال تيتز  "والفناف المصري
فتحديد الخطوط الخارجية دائما بالموف ".  (;8 /64) تمؾ المساحات المونية عف ىذه األسوار التي يثبتيا بجدارة

ي بالغة وليونة وانسياب. وال يغالي الفناف األسود أو البني القاتـ تجعؿ األشكاؿ تبدو صريحة قوية محددة المعالـ ف
المصري القديـ في استخداـ ألوانو فيو يميؿ إلى اختصارىا ما امكف حتى يتوافر لممشاىد عصر التركيز وعدـ بمبمة 

. ونستنتج مما سبؽ اف رسومو الحائطية اقتصر فييا عمى تغير ألواف األشكاؿ بينما ترؾ (93 /64)الرؤية واىتزازىا"
ويؤكد ذلؾ )روبرت جيالـ سكوت( بقولو: أف التبايف بيف  ،ة بموف واحد مما ييسر عممية إدراؾ األشكاؿاألرضي

 .(55 /47) الشكؿ واألرضية ضروري لرؤية ىيئات األشكاؿ
والفناف المصري القديـ أىتـ بالتعبير عف البساطة والرمزية في رسومو، وانعكس ذلؾ عمى أسموب تناولو 

ناف المصري موضوعاتو طبقًا لما ىي عميو أبدا وليس مف االتجاه المنظوري "فظؿ ممتزما باستبعاد لمفراغ، فتناوؿ الف
رؤيتو الشخصية لعالـ الفراغ المحيط بالكائنات أو األشياء الموجودة التي تراىا عينو في لحظة معينة، وظؿ متمسكًا 

 .(6 /69)بالتعبير عما يتصوره مف الشكؿ الذي تكوف عميو الحقيقة الخالدة"
وقد استخدـ الفناف المصري القديـ أشكااًل مسطحة صورت العناصر األساسية لكؿ موضوع ػ "بطريقة  

 /97)توضح خصائصيا، وعف طريؽ تجنب خداع التراكب غالبًا ػ أو تصغير الحجـو الناتج عف البعد المنظوري"
 .)قميؿ العمؽ( غ الضحؿ، فاىتـ بالتسطيح والفراغ ثنائي األبعاد وأحيانا تحقيؽ الفرا(5:4

كما استخدـ النباتات كوحدة أساسية لمتصميـ العاـ لكثير مف التكوينات مف الدولة القديمة إلى الحديثة 
، حيث نجد خطوط القمح كونت خمفية مف الخطوط المتكررة المتتابعة في التصميمات (.44شكؿ رقـ ) كخمفية

كاـ تاـ وأداء مرف وفي تتابع تكراري أدى تدريجيًا إلى المنظر المختمفة وذلؾ بيدؼ تزييني، وصورىا الفناف بئح
  .(:9 -96 /84)الطبيعي دوف أف يؤثر ذلؾ عمى إدراؾ العمؿ ككؿ

"فالعمؿ الفني يحاوؿ أف يجسـ المعنوي ػ أي غير المحدود. في الكياف المادي الذي ىو جسـ العمؿ 
ف العمؿ الفني بخاصة في ال فنوف التشكيمية يشغؿ حيزًا مف المكاف. وال يمكف لفناف أف الفني، وىو كياف محدود. وا 

 ينشو عمال فنيا ما لـ يكف قد ترسب في نفسو تصور ما لفكرة المكاف أو الحيز أو ما يسمى بالفراغ )األرضية(".
فيقوؿ )لطفي محمد زكي(: " تحتاج األشكاؿ التي ُترى واضحة إلى مساحة أو فراغ حوليا لكي تخمؽ 

. فاتجو الفناف لتحقيؽ األبعاد الفراغية عمى المسطحات ذات (448 /56)ود التي ُتوضح شكمياإحساس بالحد
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عف طريؽ ترتيب وتنظيـ األشكاؿ التي حوليا فراغات عمى أرضياتيا في اتجاىات أفقية ورأسية ليضع لبنة  ،البعديف
  اإلتجاه البنائي بيف الشكؿ واألرضية كسمة واضحة مف سمات ىذا الفف.

 ل الشكل واألرعية في الفن المصري القديم:تباد
"يعد الفناف المصري القديـ مف أبرع الفنانيف في إبتكار وحداتو اليندسية التي استطاع اف يشكؿ منيا ثراء مف  

الحموؿ والتنظيمات المتجددة وقد بدأ توظيؼ الوحدات اليندسية في الحضارة المصرية القديمة منذ عصر مبكر، فمع 
الحجري الحديث ُأستخدمت الوحدات اليندسية عمى سطوح األواني الفخارية واألدوات الحجرية كئنعكاس  حموؿ العصر

ألسموب الحياة في ذلؾ العصر، وتستمر األشكاؿ اليندسية في تطورىا عمى مسار تصوير الحضارة المصرية لتتوالد 
تساعًا عمى الجدراف واألسقؼ وحوؿ األبواب عنيا أشكاؿ جديدة ذات طابع أكثر تركيبًا لتنتشر عمى مسطحات أكثر ا

 .(75 -73 /48)الوىمية واألقفاؿ لتتحدد أشكاليا وأنماطيا وتزداد ثراءًا مع حموؿ الدولة الحديثة"
"وتميزت تمؾ الزخارؼ اليندسية بالحموؿ التشكيمية الفريدة الناتجة عف توالد وتزاوج عناصر الخط والمساحة  

تبادؿ الوحدات المتماثمة فيما بيف السالب والموجب، الشكؿ واألرضية، البارز والغائر في  والموف والمممس، بما يحقؽ
وحدة تشكيمية ليس ليا حدود كاف ليا أكبر األثر عند الفناف المسمـ فيما بعد وعند الفنانيف المعاصريف أتباع الحركة 

 (45مثاؿ شكؿ رقـ ) .(75 /89))فازاريممي( "الفنية الحديثة أمثاؿ: )آيشر(، وأتباع حركة الخداع البصري أمثاؿ: 
مجموعة مختمفة مف توظيؼ وحدة الخط المنكسر، ونالحظ فييا تكرار الخط المنكسر والزوايا ( 46"ويوضح الشكؿ )

الحادة التي تشعرنا باإلستمرار الحركي والذبذبة بيف الشكؿ واألرضية الذي يؤكده تبايف درجات الفاتح والغامؽ مف 
 .(487 /;7)"ألرضية المرسومة عمييا الخطوط وا

 المدخل الثالث: تفسير الفن المصري القديم في عوء قوانين مدرسة الجشطالت واإلدراك البصري:
( وىو يمثؿ جزء مف لوحة بمقبرة )مننا( الشييرة بػ)طيبة( بمنظر الحصاد، 47يظير شكؿ رقـ ) التقارب:

كما استخدـ نفس االسموب  قانوف التقارب في رسمة لحبات العنب، ونالحظ في ىذا العمؿ اف الفناف قد استفاد مف 
 (48شكؿ رقـ )سنيفر في زخرفة سقؼ مقبرة 

 /:5)"تتميز فنوف مصر ببساطتيا ووضوحيا، وحسف ِنسبيا، وما يتجمى فييا مف اتساؽ وترتيب" التشابو:
 الفتوه ذات الشابو واالوضاع يوالجمال التشريحيو والنسب الموذيو العيوف ذات وجوىو سحنات وتشابو. "(5:

"فقد لجأ الفناف المصري القديـ إلى فكرة تنميط األشكاؿ فتوصؿ إلى النموذج الفريد والوضع  .(>46 /85)"والقوة
في الفف المصري القديـ "العنصر  فقد برز. (:8 /64)األمثؿ والنمط األوحد الذي يبعد عف الرجـ واإلحتماالت"

مف خالؿ مثؿ ىذه األساليب التبسيطية اليندسية إلى إنتاج نماذج أكثر ثباتًا، وأكثر  التبسيطي"، فتوصؿ الفناف
. ذلؾ الذي يفسر التشابة بيف عناصر ىذا الفف ويمكف تمخيص سمات وخصائص التكرار (73 /59)قابمية لمتكرار"

 المبني عمى التشابو في الفف المصري القديـ مف خالؿ نوعيف أساسييف:
لػػػػػذي إسػػػػػتخدـ فيػػػػػػو أشػػػػػكااًل ووحػػػػػدات تمثيميػػػػػة سػػػػػواءًا كانػػػػػػت تصػػػػػور اإلنسػػػػػاف أو الحيوانػػػػػات أو الطيػػػػػػور ا النـــــوع األول:

أو النباتػػػػػػػػات وذلػػػػػػػػؾ خػػػػػػػػالؿ تجسػػػػػػػػيد بػػػػػػػػارع وحساسػػػػػػػػػية مرىفػػػػػػػػة إلرتبػػػػػػػػاط خصػػػػػػػػائص الوحػػػػػػػػدات أو العناصػػػػػػػػر التركيبيػػػػػػػػػة 
البعػػػػػث والخمػػػػػود شػػػػػػكمت بػػػػػالمفيـو العقائػػػػػدي، فمػػػػػػف تعػػػػػدد وفيػػػػػر لةليػػػػػػة، وأسػػػػػاطير الخمػػػػػؽ والحيػػػػػػاة والمػػػػػوت، إلػػػػػى فكػػػػػػرة 

الوحػػػػػػدات التمثيميػػػػػػة كػػػػػػدالالت رمزيػػػػػػة فػػػػػػي ترديػػػػػػدات متشػػػػػػابية أفقيػػػػػػة أو رأسػػػػػػية تعبيػػػػػػرًا عػػػػػػف معػػػػػػاني مثػػػػػػؿ االنتظػػػػػػػاـ أو 
 .(:47 /;7) االستقرار أو الوفرة

، حيث  زي فً مقبرة راموس فً األقصرئموكب جناالذي يمثؿ جزء مف منظر ( 49يوضح لنا شكؿ )
، إال أننا نستشعر اإليقاع المتكرر القائـ عمى نقل البضائع الجنائزٌة إلى قبره فً عٌنمشٌللنالحظ ذلؾ االنتظاـ 
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التشابو، والذي يؤكده الفترات المتساوية المتتالية التي تفصؿ بيف كؿ شخص وأخرى كذلؾ بأوضاعيـ التي اصطفت 
 عمى خط أفقي وفي واتجاه حركي واحد.

في تنظيماتو البنائية الوحدات اليندسية كأشكاؿ مجردة تمؾ الوحدات ىو ذلؾ التكرار الذي وظفت  النوع الثاني:
اليندسية التي تقـو أساسًا عمى مجموعة مف التصميمات الخطية المتنوعة، التي تمتد مف الخط المستقيـ والخط 

ندسية المتعرج ذي الزوايا الحادة إلى الخط المنحني والممتوي، ليشكؿ ذلؾ عددًا ال حصر لو مف الوحدات الي
 .(;47 /;7)المتشابية

يرى بعض النقاد الجمالييف في تمؾ الوحدات اليندسية أنيا تعبر عف أشكاؿ مقصودة كبديؿ لمحقيقة 
. غير أف ما ييمنا في ىذا المجاؿ ىو تبياف ما (68 /67)ديةئية استجابة لمطالب المجتمع العقاوتجسيد لغايات رمز 

ات تركيبية وما ينبثؽ عنيا مف حيوية وتوافؽ وايقاع، وما تحدثو في نفس تتميز بو ىذه التنظيمات اليندسية مف صف
 (:4.شكؿ)(;47 /;7)المشاىد مف تأثير جمالي مبير قائـ عمى التشابو

"راعى الفناف المصري القديـ في رسمو لألشياء أف يصورىا مف أجمؿ زاوية ليا وأكثر زاوية تظير  الشكل الجيد:
. معتمدًا في (697 /86)تيح لو أكبر مساحة تظير فييا التفاصيؿ المميزة ليذه األشياء"تفاصيميا ومميزاتيا والتي ت

ذلؾ عمى مخيمة الفناف والصورة المطبوعة في ذىنو ليذه العناصر والتي تمتقطيا العيف، ولكنو لـ يعتمد عمى خيالو 
نما راعى التفاصيؿ الدقيقة التي تفرؽ بيف االنواع المختمفة مف العنص كالسمؾ مثال نجد . (98 /:5)ر الواحد"فقط وا 

 (.>4( و);4شكؿ رقـ ).. إلخ الشمباية النيمي -القراميط–بمطي الفناف يميز بيف أنواع األسماؾ الموجودة في الماء كال
ف اختيار الفناف لمصورة األمامية أو لممنظر الجانبي، في رسومو لألشخاص، يتوقؼ عمى أىمية اختياره لموضعية  "وا 

ز وتوضح الييئة بشكؿ أفضؿ، وذلؾ ما يفسر اختياره لصور األشخاص، غالبًا في ىيئة أمامية لمصدر، التي تبر 
ووضعية جانبية لمرأس. ورغـ استحالة إدراؾ مثؿ ىذه الوضعية في الواقع، إال أنيا ُتظير أقوى مالمح الشكؿ.. 

 ( 53. شكؿ رقـ )(75 /59)ويمكف إدراكيا تبعًا لقوة تأثيرىا وتميزىا"
بذلؾ كاف الفناف المصري أوؿ مف أدرؾ ما في جسـ اإلنساف مف جماؿ، فاستبعد عف قصد مف أغمب 

. (5: /:5)أعمالو الفنية عوارض المرض والضعؼ والشيخوخة، وما يكوف قد حاؽ بالجسـ مف عيب وقبح
لتي تشبو قواعد فاستطاع الفناف أف يحقؽ مفيـو الشكؿ الجيد لجسـ اإلنساف مستعينا بالتخطيطات الشبكية وا

ؽ.ـ( عمى لوحات غير منيية، وأنبعث في رسميا التخطيطات  4833التناسب فقد "عثر في مقابر طيبة )حوالي 
الشبكية التي تتقاطع فييا الخطوط األفقية مع األخرى الرأسية، لتقود الفنانيف في رسوميـ لألشكاؿ البشرية، سواء 

 .(97 /59)دقة كبيرة فوؽ األرضيةواقفة أو جالسة أو أثناء انحنائيا، وذلؾ ب
لترى تامة الوضوح ظاىرة القسمات، فئذا أراد رسـ  رسـ الحيوانات والنباتاتكما اختار الوضع المثالي عند 

 بقرة رسميا مف الجانبالجعراف أو تمساح أو سمحفاة فئف المقطة المستخدمة ليذه العناصر تكوف مف أعمى، وعندما رسـ 
 /64)عند رسـ البومة فئنيا ترسـ بوجييا مف األماـ والجسـ مف الوضع الجانبيو مف األماـ،  عمى حيف يرسـ القرنيف

93). 
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وقد استطاع الفناف في األسرة الثامنة عشر، أف يوحي في رسومو لمعازفات والراقصات، بتحديد  اإلستمرارية:
جؿ أف تشير إلى اتجاه الحركة، أما ، التي تمتد مف أ(54شكؿ رقـ ) الحركة، باستخداـ اتجاىات الخطوط المائمة

(، فدورىا أف توحي باالستمرارية والرؤية 55رقـ )الخطوط الممتوية التي كانت ترسـ المياه أو األشكاؿ النباتية شكؿ 
. وىكذا تحققت جمالية الفف الفرعوني استنادا إلى أساس عقالني، يقدر قيمة االنتظاـ في تحوير األشكاؿ، مف  الحية

 .  (;9 /59)تجيب لألنساؽ اليندسية األولية البسيطةأجؿ أف تس
أما نقوش "تؿ العمارنة" التي تصور مناظر الطيور وسط النباتات، فتعبر عف رغبة الفناف في أف يكمؿ   

بحركة الطير حركة الحيواف والنبات، مما يشيد عمى رقي مستوى األسموب التأليفي، الذي يقـو عمى مبدأ االتساؽ 
 .(443 /59)ـ، وعمى تناسؽ المجموعات المونيةالحيوي العا

: كاف الفناف المصري يعرؼ اف الحصاد عممية معقدة، حيث يقـو أشخاص مختمفيف بآداء أعماؿ المصير المشترك
متنوعة، فمف الضروري عند التعبير عنو أف نراقب المشيد بصورة متتابعة، لمتعرؼ عمى ميمات اآلداء ومراحؿ 

يؤدونيا، وبذلؾ يتتابع سرد القصة ويستمر في مجمؿ الجدارية بشكؿ عاـ، وكذلؾ تتابع العناصر العمؿ العديدة التي 
 .(56 /:5)في المشيد الواحد بحيث تشترؾ في اتجاه حركة واحد

( جزء مف جدارية في مقبرة نيفرتاري، وادي المموؾ، يتضح فييا التتابع اإلدراكي الناتج عف 56شكؿ رقـ )
 /:5)راكيـ في إتجاه حركة واحد عمى الرغـ مف اختالؼ حركات رؤوسيـ وقرونيـ وألوانيـتجاور البقرات واشت

<7). 
( مف رسـو سقؼ مقبرة أمنمحب مف الدولة الحديثة وىو مكوف مف مفردة حمزونية متبادلة 57) يبيف الشكؿ اإلغالق:

شريطيف متقطعيف أفقيًا ورأسيًا فتبدو  مع مفردة لمعيف ىندسي ويكاد ينحصر كاًل مف المفردة الحمزونية والمعيف بيف
 (52)شكل سقف مقبرة نٌفرسٌخٌرو فً األقصرونشاهد ذلك فً  .(487، ;7)كؿ مفردة وكأنيا مرسومة داخؿ مربع"

 
أكد أنصار المدرسة الفمسفية، أف البمورات ىي تجسيد لمرياضيات في الطبيعة، كما تأكد لنا أف الزخارؼ  التماثل:

. وكاف المصريوف القدماء عمى درجة عالية مف األصالة والقدرة (493 /8)مورات في الطبيعةفي الفف أشبو بالب
اإلبداعية في مجاؿ الرياضيات وىـ  أوؿ مف طوروا الفف الزخرفي حتى بم  حدًا مف الكماؿ حيف ذلؾ، مما جعؿ 

د )سير فالندرز بثري( عالـ لكؿ أشكاؿ الزخرفة التالية جذورًا وأصواًل، يمكف الرجوع إلييا حتى اآلف. "ويؤك
المصريات البريطاني أنو مف الصعب إف لـ يكف مف المستحيؿ أف نجد فنًا زخرفيًا نشأ بصورة مستقمة وال يمكف 

 .(494 /8)إرجاعو في آخر األمر إلى األشكاؿ المصرية األساسية"
قة وثيقة بيف الرياضيات "وىذا الفف الزخرفي انما ىو نوع مف الرياضيات التشكيمية. كما أف ىناؾ عال  

الحديثة و بيف الفف الزخرفي المصري القديـ، خاصة في جميع أشكاؿ التماثؿ، ولعؿ ما يثير الدىشة أف المصري 
 .(65 /89)القديـ كشؼ كافة أشكاؿ التماثؿ الموجودة في الطبيعة واستخدميا في الفف الزخرفي"

لسيمترية )التماثؿ( فييا، زاد جماليا في أعيننا. كما يقوؿ والزخارؼ كالبمورات تبدو لنا جميمة، كمما زادت ا
)فيشر( في ذلؾ. فمثاًل: إذا إلتقطنا صورًا فوتوغرافيًا لمشبكات البمورية، لما تتصؼ بو مف انتظاـ وأضفنا بعضيا إلى 

 .(65 /89)كتمؾ التي نعرفيا في الفف المصري القديـ نا عمى انماط زخرفية رائعةبعض عمى مسطح مستوي لحصم
غير أف ثمة أسباب أعمؽ تفسر ىذه المتعة وىذا الجماؿ في الفف المصري الزخرفي حيث اىتـ الفناف 

ومف الطبيعي اف يتـ استخالص .. وحدات ىندسية أو مجردة بتمخيص "الطبيعة وترجمتيا خالؿ وحدات تمثيمية أو
 . (745 /;7)ائدية أو الروحانية أو اإلجتماعية"صياغات الوحدات سواء كاف تمثيمية أو ىندسية مف خالؿ البواعث العق
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كما يرى بعض النقاد ومؤرخي الفف في التشكيالت المصرية القديمة استخدامات تشبو فف الخداع البصري 
ربما أف المصرييف القدماء قد عرفوا مبادئ وأسس لإلنشاء في الفراغ والتي اعتمدوا عمييا في حضاراتيـ المعمارية، 

اء في الفراغ، فيما بعد بأىـ خصائصو وىي : األشكاؿ اليندسية المتماثمة المعكوسة حيث عرؼ اإلنش
Geomtrecal Resemblance Forms ( يبيف 59تمؾ التي ارتكف عمييا أتباع المدرسة البصرية وشكؿ رقـ )

 خاصية األشكاؿ المعكوسة في صياغة تمثيمية
" المشيور شكؿ ) تكرار الشكؿ التمثيمي في العمؿ الفني القائـ عمى ( :5و يوضح لنا إفريز أوزات "ميدـو

أوزات ثالثة منيا تسير جية اليميف  9ؽ.ـ أنيا تمثؿ  5:33التشابو فنجد في ىذه الصورة التي يرجع تاريخيا إلى 
وثالثة أخريات تسير جية اليسار، وذلؾ خالؿ تنظيـ يعبر عف االنتظاـ واالستقرار. ويتميز تركيب االوزات الست 

تزاف الشديد الناتج عف تماثؿ وضع الثالث أوزات جية اليميف والثالث األخريات جية اليسار. وكذلؾ التشابو باال
بيف كؿ مف األوزتيف المرسومتيف في طرفي الصورة وأيضًا التشابو بيف كؿ أوزتيف مف األربع أوزات المرسومة في 

 .(;47، ;7)اختالؼ النسيج المميز لكؿ أوزة عمى حدة غير أف ىذا التماثؿ يبدو لممشاىد غير متطابؽ نتيجة الوسط.

 البصري واإلدراك القبطي الفن
 :مقدمة

 غمبت فترة في حتى ليا امتداد في القديمة لمصر الحضاري التاريخ مف ىاماً  جزءاً  القبطية الفترة آثار تمثؿ
 وبذلؾ وتمويميا مواردىا قمة مةوالفخا الضخامة إلى القبطية العمائر افتقار يعمؿ وربما أمرىا، عمى مصر فييا

 .(> /43)"الزمف عوادي مجابية عمى غيرىا مف قدرة اقؿ أصبحت
 مف تبدأ التي وىي الثالثة، المرحمة أىميا مف ست مراحؿ الي القبطي الفف العمماء بعض قسـ وقد ىذا"

 او القبطي بالعصر المراجع معظـ في المعروفة الفترة ىذه الميالدي، السابع القرف وحتى الميالدي الرابع القرف
 التأثيرات عف مظيرىا في بعيدة جديدة وبشخصية مميز بطابع الفف ىذا إنتاج فييا تـ التي الفترة وىي الذىبي،
 . التأثيرات معظـ طياتيا في تحمؿ انيا ولو. (43، 94)"الخارجية

 الفتح بعد استمر فقد ديالميال السادس القرف منذ خاص طابع لو أصبح قد القبطي الفف اف مف فبالرغـ"
 الطيور صيد مناظر مثؿ مصرية عناصر تارة فتظير االجنبية العناصر مف القبطية الزخارؼ تخمو ولـ االسالمي،
 عناصر الى باألضافة نباتية أفرع عمى تحتوي التي السالؿ مثؿ اغريقية عناصر واحيانا الموتس وزىرة واالسماؾ
 في المختمفة الثقافات تمؾ كؿ دمج في كبيراً  جيداً  بذؿ قد القبطي الفناف اف نجد ىنا ومف (657 />8)"ساسانية

 . بو خاصاً  فريداً  فناً  وابتكار واحد معيناً 
 عف تعبر إنما صورىا، بمختمؼ الفنية اإلبداعات بأف(  K.Lewin, 1991" )ليفيف كيرت" وضح وقد

 />4)"ابتكاري ىدؼ نحو يمضي الذي الجديد ظيـالتن أو( الكؿ) مظير لو يكوف الذي المتكامؿ اإلنساني النشاط
 بتغيير يكتؼ لـ الفف فيذا."المعاصر الفف بئىتمامات يمتقى الذي القبطي الفف في واضحاً  ذلؾ ويظير .(7:

 إلى توصؿ حتى المفيـو ىذا في جذرياً  إندفع إنو بؿ العامة، بالعناصر اإلحتفاظ مع الخاصة لنظرتو وفقاً  الموضوع
 يتماشى فيو ذلؾ ومع. الجديدة ظروفو بسبب ذلؾ إلى اضطر ولعمو تمامًا، الموضوع يمغي البحت رفيالزخ اإلتجاه

 .(;;47 /;5)"آلخر حيف مف يقدميا كاف التي القيمة باألعماؿ وذلؾ لو المعاصرة الفنية اإلتجاىات خير مع
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 .القبطي الفن في والجزء والكل الكمية الصيغة: األول المدخل
 البساطة في تتمخص والتي ،المميزة وسماتو ومالمح خالؿ مف القبطي الفف في الكمية لصيغةا دراسة يمكف

 .المقدسة باليالة الوجو وعالقة ،المتماثؿ والتمركز
 التي الصفة وىي التفاصيؿ، مجرد مف أكثر عموميا في وتكوف مسيطرة، كمية صفة وجود ىي والصيغة

 ىي وسمات، مالمح لألجزاء فتصبح البعض، ببعضيا األجزاء شتات -الخطية بطاقتو– يربط حيث الفناف يضيفيا
 االدراكي والتنظيـ. "(54 /;5)"الجديد الكؿ ىذا وسط التفاصيؿ ىذه اكتسبتيا التي الجديدة الحياة نتيجة

perceptual organization تكامؿ اقامة الي والميؿ الصيغة وفيـ تأويؿ عمي يساعد الذي ىو integration 
 . (487 /7)"معنى ذات أنماط عمي االدراكية عناصرال بيف

 تفسػػػػػػػير أبسػػػػػػػط يختػػػػػػػار فاالنسػػػػػػػاف الجشػػػػػػػتالت، لنظريػػػػػػػة تبعػػػػػػػاً  االدراكػػػػػػػي التنظػػػػػػػيـ قػػػػػػػوانيف أحػػػػػػػد والبسػػػػػػاطة
 االنتظػػػػػػػاـ مػػػػػػػف القصػػػػػػػوى الدرجػػػػػػػة ذات لمكوناتػػػػػػػو تبعػػػػػػػاً  ىكػػػػػػذا الشػػػػػػػكؿ ويػػػػػػػدرؾ ،نػػػػػػػراه فيمػػػػػػػا ذلػػػػػػػؾ ويػػػػػػػؤثر ،لمموقػػػػػػؼ
 .(488 /7)"والبساطة والتماثؿ

 نيجو فف القبطي والفف" .اإلبداع ىو ىذا ،بسيطا المعقد جعؿ لكف و ؛ شائع امر ىو معقدا البسيط وجعؿ
 إنطباعاتو الشعب عميو وأضفى الشعب أعماؽ مف نبع شعبي فف فيو ذلؾ في غرابة وال التيسير، وديدنو البساطة
 القبطي الفف عمييا اعتمد الذي تمخيصوال اإليجاز عممية ىي القبطي الفف مميزات اىـ فمف." (4855 />)"وتأمالتو

 بالجوىر واالىتماـ الماديات عمي بالتسامي منو إيماناً  موجزه بطريقة األدمية والرسـو الطبيعة لعناصر تناوالتو في
 (>44 /85)القبطي لمفف بالنسبة األسمى اليدؼ ىو الذي الروحي المعنى عمي الشكمي التعبير يطغى ال حتى

 ورجوع اليمينستي الفف واقعية مف تحرره تؤكد والتي القبطي الفف خصائص" دراسة خالؿ مف واضحا ذلؾ ويظير
 .(99 -98، 3:")األصيؿ الوطني فكره الي الفناف

 األشخاص فرؤوس. وبسيط واضح بشكؿ الوجو مالمح إبراز إلى ينصرؼ القبطي الفناف اىتماـ فكاف"
 المشاركة يقطع الجانبي الوضع ألفَّ  اآلخريف، اءإز  حضوره يعني وىذا مواجية مرسػومة والوجػوه ضخمة

 أسفؿ، مف بئستدارة المربعة الوجوه عمي الوداعة وسمة المصرية المسحة أضاؼ وقد. "(>>5 /4)"الشَّخصيَّة
 خطاف يرسمو واألنؼ ممتمئة، والخدود مقوسة، حواجب يعموىا واسعتيف العيوف وكانت التفاصيؿ، بأقؿ والمنفذه
 مستوى أعمى الوجو في تافممتصق واألذناف. مستقيـ خط يرسمو الذي الفـ قرب وينتيي أسفؿ مف مدبباف
 .باويط مف جداري رسـ( ;5) رقـ شكؿ مثاؿ. (447 /49)"العينيف

 يقتضي ىذا وعمى المنظر، في توسطو أي الوسط في الرئيسي الموضوع بتمركز القبطي الفف تميز كما
 متبع ىو لما قياساً  وىذا الصورة في التوازف لحفظ الرئيسية او المقصودة األشخاص خمؼ شخص رسـ أحياناً  األمر
 وجزب متكامؿ كؿ في عناصره وجمع الفني العمؿ اجزاء ربط عمي ذلؾ ساعد وقد. (447 /49)"المصري الفف في

 دير يسةكن مف األلكوستيؾ بأسموب أيقونة يوضح الذي( >5) رقـ شكؿ في ذلؾ ونالحظ الفني العمؿ لبطؿ االنتباه
 .مالكيف الخمؼ وفي القديسيف، مف اثنيف بيف الطفؿ تحمؿ العذراء تمثؿ كاتريف سانت

 لمصورة، الموضوعي المعطى داللة مف تفعؿ الييئة، بيذه العذراء السيدة صورة تجسيد نجد حيث" 
 فاعميتيا واحتكاـ لإليقونة الكمية االشتغاؿ مساحة عمى ليا البصرية الييمنة نتيجة جمالية رؤية الوقت بذات وتحدث

 والذي المتماثؿ شبو التنظيـ حقيقة تؤكد والتي التنظيمية، واالسس العناصر بيف القائمة االرتباط عمميات الى
 عمى شخصيف وجود بداللة االيسر، الجانب مع متماثؿ شبو االيمف الجانب فيكوف العذراء، السيدة صورة تتوسطو

 .(;65 />8)"اً أيض الخمؼ الى وشخصييف جية، كؿ
 ىذا ويتمثؿ أعمارىا، إختالؼ عمى المقدسة الوجوه كؿ في ىاـ أساس عمى القبطية األيقونة تحافظ كما

 يوافقاف رئيسي واحد بمركز دائرتيف عمى تقـو القداسة، ىالة مع قياسية ىندسية لعالقة وفقاً  الوجو بناء في األساس
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 في إبرازه المراد الموضوع مركز ىي األيقونات أغمب في واليالة" .والجانبي المواجة المعروفتيف الوجو وضعيتى
 البدء عند وموضعيا مساحتيا الفناف ويحدد..  اليندسية البنية في أىمية األكثر العنصر ىي لذلؾ األيقونة

 .(464 /78)"القطر نصؼ بواسطة مساحتيا وتحدد رسميا، يريد التي لأليقونة اليندسي بالتصميـ
 وتتبع اليالة، حدود الكبيرة تشكؿو  حدوده، الصغيرة تحدد واحد بمركز دائرتيف في أسالر  يستقر حيث"

 الدائرة قطر نصؼ تؤلفاف الذقف نياية مع واألنؼ مستقرتاف، فالعيناف التناسب، مقياس أيضاً  الوجو مالمح
 رسـ وعند قي،المتم مواجية في تتجو األيقونة شخصيات وجوه يظير حيث( >5) شكؿ وفي .(:;4 /:8)"الصغرى
 الوجوه حدود ترسـ والتي الصغرى الدوائر مراكز تحديد السيولة مف نجد بالشكؿ المبينة واألفقية الرأسية المحاور
 .الوجوه دوائر مراكز نفس عمى تحتوي نجدىا القداسة ىاالت دوائر وبرسـ الرأس، وغطاء بالشعر

 في ولكف واحد، وبمركز القداسة ىالة دائرة عم متداخمة دائرة في يستقر الوجو نجد الجانبي الوضع اما
. (;;4 /:8)"النظرة اتجاه محور تكويف في ىامًا، دوراً  البيضاوي الشكؿ تأخذ والتي العيف تمعب الجانبي الوضع
 (.الناسخ إبراىيـ) الفناف عمؿ مف( المعمداف يوحنا)لػ أيقونة يوضح( .. 63) رقـ وشكؿ

 في يتـ اإلدراؾ أف اي" الجشطالتية الرؤية خالؿ مف الفني تعبيره قؽح القبطي الفناف اف يتضح سبؽ ومما
 الوىمة مف ككؿ تدرؾ وحدة ىو الفني فالتعبير ولذا المستقمة، الوحدات أو األجزاء مف لمجموعة وليس كمية، صيغة
 ىذا تحقيؽ يف القبطي الفناف وعتمد. (6: />4)"مترابطة كمية وحدات في تتكامؿ األجزاء أف يعني وىذا. األولى
 بالجوىر ييتـ والتقنيات الخامات بسيط شعبي فف القبطي فالفف والتمقائية، التنفيذ في البساطة إلى الميؿ عمي الترابط
 مف الرغـ عمى الطبيعية لألشكاؿ العاـ لمخط ممخصيف األقباط ظؿ فقد. "(83 /43)الخارجي المظير عف بعيداً 

 النباتية الزخرفية الوحدات في تفصيالتيا فقدت العناصر أف ومع لمتأغرقةا بالموضوعات تمسكوا كما الخشف طرازىـ
 .(;:47 />)" والبشرية والحيوانية
 :القبطي الفن في( واألرعية الشكل) بين العالقة: الثاني المدخل

 ففالفنا الفني، عممو إنشاء عند الفناف تواجو التي العالقات أولى مف واألرضية الشكؿ بيف العالقة تعتبر
 واألرضية الشكؿ بيف العالقة وتتسـ. التكويف في لو خط أوؿ يخط أف بمجرد واألرضية الشكؿ بيف بتفاعؿ يصطدـ
تساقو وحدتو لو متكاماًل، كالً  الفني العمؿ مف يجعؿ مما والتكامؿ، بالتفاعؿ  .(5 /74)وا 

 بصيغة تتميز وىي لشكؿا وحدة: الكميات او لموحدات نمطاف ويوجد. وحدتو لو كالىما واألرضية والشكؿ
نتظاـ خارجي ومحيط  ذلؾ. (8; /:) اإلنتظاـ عديـ التحديد عديـ الصيغة عديـ استمرار فيي األرضية وحدة أما. وا 
 ُطِبؽ الجشطالت، لمدرسة نظري كمفيـو األرضية وسمبية الشكؿ بئيجابية يعني ما مفيـو ظيور إلى أدى األمر
 بيف والتفاعؿ التكامؿ عف منبثقة أو مطبقة مباشرة صمة لو تكوف أف دوف عاـ، بشكؿ البصري اإلدراؾ مفيـو عمى

 .(5 /74)واألرضية الشكؿ
 حسب منيا كؿ يتبادؿ مختمفة تنظيمات فتأخذ واألرضية الشكؿ بيف العالقات تتنوع القبطي الفف وفي

 إلى تصؿ أف لدرجة معاً  ثنيفلإل ثالثة ومرة لألرضية أخرى وتارة لمشكؿ تارة الفناف، يعطييا التي األىمية درجة
 يمثؿ والذي( 64) رقـ الشكؿ وفي .(4:6 /:8)"بالتكامؿ التصميـ يتصؼ وىكذا منيا لكؿ المميزة المعالـ إنعداـ
 مف كالُ  الفناف صور حيف في الفردوس بأشجار العمؿ خمفية الفناف زخرؼ وقد الخطيئة وبعد قبؿ وحواء آدـ قصة
 .(>: /43)"المزخرفة الخمفية عمى ليبرزوا مسطحة لونية احةوبمس بسيطة بتفاصيؿ وحواء آدـ

 والباىتة الداكنة األلواف بيف التبايف" خالؿ مف باألرضية الشكؿ عالقة إظيار في القبطي الفناف أفمح قدو 
 ما إظيار في كمو ىذا وأفمح ،النسيج وفف الفريسؾ وفف القبطية األيقونات في الشخصيات وتحديد وتظميؿ والبراقة
 .(4789 />)"القبطي الفناف نفس في يعتمج
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 :القبطي الفن في" واألرعية الشكل" بين العالقة في الموني التباين فاعمية
 ندرؾ أف استطعنا لما التبايف بدوف أنو لوجدنا التشكيمي الفف مجاؿ في التبايف مفيـو في النظر أمعنا إذا

 الفروؽ تمؾ يعني فالتبايف عميو، رسمت التي والخمفيات ألوانيا ودرجات وخطوطيا األشكاؿ بيف الفروؽ بصرياً 
 .(4:7 /:8)"ألواف ودرجات وخطوط أشكاؿ مف األشياء كافة بيف الواضحة

 إلى وماؿ البراقة االلواف استخداـ مف فأكثر" الموف، استخداـ في الفريد أسموبو لو كاف القبطي والفناف
 وبيف الخمفية لوف بيف تضاد ىناؾ فكاف. "(83 /43)"األيقونات ـبرس واىتـ الفنية الموضوعات أشكاؿ في التجريد

 ىذه في تمثيمو المراد الموضوع سيكوف ىذا وعمى لمزخرفة آخر واحد ولوف لمخمفية واحد لوف فجعؿ الموضوع، لوف
 واضحاً  وعالموض ليكوف كثيرة ألواف أستخدمت األلواف بيف تقارب ىناؾ كاف إذا أما( 65) شكؿ واضحاً  بّيناً  الحالة

 لو كاف األسموب وىذا( 66) شكؿ الموف في تماوجاً  ىناؾ أف معناه كاف المختمفة المونية المساحات توزيع أف ثـ
 .(4793 />)"المستخدمة العناصر إبراز في شأنو

 الذي والتبايف الموف، كنة في والتبايف الدرجة، في التبايف خالؿ مف الموني التبايف لفاعمية الباحث يتعرض
 .القبطي الفف في معاً  ولكنتو الموف درجة خالؿ مف بدوي

 :المون درجة في التباين
 في اختمفت ما إذا بتجاورىا فاأللواف لو، مجاور آخر لوف لدرجة بالنسبة لوف درجة تختص ظاىرة وىي"

 مساحة..  فمثالً . (;: /74)"أغمؽ يظير والغامؽ حقيقتو، في عميو ىو مما أفتح يظير منيا الفاتح فئف.  الدرجة
 الصغيرة المساحة تظير كما رمادية، أرضية عمى منيا بياضاً   أشد سوداء أرضية عمى تظير بيضاء صغيرة
 متسعة كبيرة بعيوف األشخاص القبطي الفناف صور( "67) رقـ مثاؿ..  بيضاء أرضية عمى سواداً  أشد السوداء
. (83 /43)الثاقبة الرؤية عف تعبيرا الضخمة رؤوسوال كالعيوف المالمح ىذه كانت ولربما نحيمة وأجساـ جاحظة

 .رؤيتو تحقيؽ في والوجو العيف بؤبؤ بيف الموف درجة في التبايف ساعد وقد
ذا"  درجة أف أساس عمى المجاور، الموف درجة رفع إلى يؤدي فئنو لوف أي بجوار األبيض وضع وا 
 يظير والذي( "68 رقـ شكؿ) الصعود أيقونة مف العموي الجزء في ذلؾ ويظير. (;: /74)"لمصفر مساوية األبيض

لى ذىبياً  لباساً  يرتدي كرسي عمى يجمس المسيح السيد فيو  بشريط محاط أزرؽ بيضاوي تكويف نجد صورتو خمؼ وا 
 الشريط ذلؾ أف حيف في أفتح لموف األزرؽ الموف درجة رفع األبيض الشريط ذلؾ. (663 -;65 />8)"أبيض
 ولمشكؿ لمخمفية واحد لوف استخدـ الفناف أف حيف في اليقونة، مف العموي الجزء اقيب خمفية لوف بنفس األزرؽ

.  آخر لوف إلى األبيض الشريط تغيير عند( ب 68) الشكؿ في بينيـ الموني التشابو ويظير األزرؽ، البيضاوي
 األسود أف حيث ،المجاور الموف درجة خفض إلى يؤدي ذلؾ فئف لوف، أي بجوار األسود وضع إذا أخرى جية ومف
 فيو تظير والذي" الصعود أيقونة مف السفمي الجزء في ذلؾ ويظير. (5; /:6)"الموف لدرجة األقصى الحد يمثؿ
 األيقونة تمؾ في ونجد. (663 -;65 />8)"الطفؿ المسيح حضنيا في وتضع أسودًا، ثوباً  مرتدية العذراء السيدة

 عماد منظر اما. القاتـ األسود العذراء ثوب بموف إلحاطتو ةنتيج الطفؿ ثوب لوف درجة في الواضح اإلنخفاض
 وارتفع االسود بالموف االردف نير ورسـ يديو رافعاً  المسيح السيد يظير حيث فريد منظر وىو( 69) رقـ شكؿ المسيح
 .(455 /44)"الكتفيف مستوى الي ليصؿ رأسياً  المسيح السيد خمؼ ماؤه

 درجة وخفض الغامؽ الموف درجة رفع إلى يؤدي ذلؾ فئف..  حفات لوف بجوار غامؽ لوف وضع وعند"
( :6) رقـ شكؿ و النسيج فف في منو القبطي الفناف استفاد قد" الدرجة في التبايف وىذا. (;: /74)"الفاتح الموف
 تتضح القبطية فالمالمح. "(>43 /44)"داكنة ارضية عمي بيج بموف اشخاص ثالثة تصور القباطي نسيج مف قطعو
 . (>:47 />)"أبعادىا ومالءمة القطع تمؾ إعداد لوفرة وذلؾ المرسمة، النسجيات في قوياً  وحاً وض
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 :المون كنة في التباين
 تساوت ما إذا بجواره آخر لوف لكنة بالنسبة الموف كنة بتغيير تختص التي الظاىرة بو ويقصد"

 دوف البصري مظيرىا في تغير فيحدث لمختمفة،ا األلواف تجاورت إذا الكنة في التبايف ويظير. (6; /:6)"الدرجة
 داخؿ تحدث التي المكممة الشفافة الغالالت تكويف سببو المظير في التغيير وىذا بالمزج المادي تركيبيا في تغير
 سبيؿ فعمى تدريجيًا، التالشي في يأخذ ثـ المونيف، تجاور خط عند وضوحاً  أكثر يكوف الكنة في والتغيير. العيف
 لمعاناً  يزداد ظاىرياً  األخضر نجد كما ظاىريًا، إحمرار األحمر يزداد..  األخضر مع األحمر بتجاور. . المثاؿ
 أف التبايف مف ينتج فئنو( .. بارد واآلخر ساخف أحدىما) متكامالف لوناف تجاور ما إذا أنو ذلؾ مف ونستنتج وزرقة،
 ثوب في واالزرؽ االحمر الموف بيف التبايف ذلؾ يظيرو  .(6; /:6)" برودة الثاني يزداد كما سخونة، األوؿ يزداد

 الرموز وحولو العرش عمى جالس المسيح السيد تمثؿ وىي( ";6) رقـ شكؿ العرش عمي المسيح ايقونة في المسيح
 . (:43 /44)الميالدي عشر الثامف لمقرف تعود واأليقونة األربعة
 :واحد آن في معاً  والكنة الدرجة بين الحادث المزدوج التباين

 تطرأ والتي معًا، والكنة الدرجة في التغير ظواىر كؿ يتضمف: ""شقري" يقوؿ كما التبايف مف النوع ىذا إف
 مف كؿ في مختمفيف متجاوريف لونيف رأت ما إذا العيف أف بمعنى. (:; /:6)تجاورت ما إذا المختمفة األلواف عمى

 تطرأ التي التغيراتف لمتبايف، نتيجة واضح بصري تغير عمييما رأيط بؿ كأصميما، تراىما ال يافئن..  والكنة الدرجة
 بجوار أرجوانية أكثر يصبح االحمر :كاآلتي تكوف – األخرى األلواف مع تجاوره نتيجة – األحمر الموف عمى

 .زرقةال تشوبو الذي األخضر بجوار ولمعاناً  تشبعاً  وأكثر األزرؽ بجوار لمبرتقالي ميالً  أكثر ويكوف البرتقالي،
 (33) رقم شكل(  النطرون وادى فى)  السريان بدير الفريسؾ لوحات في المونية التباينات تمؾ وتظير

 االخرى األلواف بوجود فئنو..  ذلؾ مف العكس وعمى. المجاور الموف مكمؿ إلى يميؿ األحمر أف ذلؾ مف ونخمص
 ليست) غامقة بألواف أرضيات عمى ضعيفة تظير قةالغام األلواف..  المثاؿ سبيؿ فعمى بريقًا، تزداد األحمر بجوار
 األرضيات كانت إذا مما أضعؼ تظير ليا مكممة الغير الفاتحة األرضيات عف الناتجة األلواف أف كما ،(ليا مكممة
 لوف قتامة زيادة في تتسبب الكنة نفس مف الداكنة األرضيات عمى شدة األكثر األلواف أف كما مكممة، بألواف

 مف القبطي الفناف استفاد وقد. مكمالً  لوناً  لألرضية كاف ما إذا أقوى يكوف الحالة ىذه في التبايف إف. األرضيات
 .المتنوعة الوانيا وبريؽ بنقاء تميزة التي الفنية اعمالة خمؽ في الموني لمتبايف الخصائص تمؾ

 رفيع بخط بئحاطتيا بكثير، تقوى أف يمكف( ليا مكممة ليست) الفاتحة األرضيات عمى الفاتحة األلواف وأف"
 الياالت حدد قد القبطي والفناف. (>: /74)"القاتمة األلواف مع صحيح والعكس ،(المكممة باأللواف) أو باألسود
 ىي القبطية الفنية األعماؿ أغمب في اليالةف" حمراء، او برتقالية او سوداء بخطوط الفنية اعمالو اغمب في المقدسة
 .(9;4 /:8) "اليندسية البنية في أىمية األكثر العنصر ىي لذلؾ األيقونة في برازهإ المراد الموضوع مركز

 الحديث الفف مف أعماؿ عمى ماسوف أندريو عمؽ حيث التكويف في األرضية قيمة إلى النقاد بعض أشار ولقد
 .(7 /74)بطاقات اأيض ىي مشحونة ذاتيا األشكاؿ تكوف ما بقدر بطاقات مشحونة األشكاؿ بيف المساحات أف بقولو

 بيف الصراع عمى الفني العمؿ يبنى: "بقولو الفني العمؿ مكونات كؿ تفاعؿ عمى( سميماف حسف) أكد
يقاع وحدة تكوف التي األلواف وبيف والفاتح، القاتـ وبيف والموجب السالب  سمبي فراغ بيف فرؽ ال الفني، العمؿ وا 
 .(7: /46)كوحدة الفني لمعمؿ شاممة إيجابية إيجاد عمى مؿويع يؤكد فالكؿ بوجودىا، تتحداه إيجابية وأشكاؿ
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 :البصري واإلدراك الجشطالت مدرسة قوانين عوء في القبطي الفن تفسير: الثالث المدخل
 المتمقى يرى حيث بينيا، المسافات تقاربت كمما( وحدات) في تتجمع المرسومة العناصر أف :التقارب قانون

 إلظيار التدرج قيمة القبطي الفناف واستخدـ.. " البعض لبعضيا تنتمي وكأنيا بعضيا مف القريبة التشكيمية العناصر
 فتحدث كبيرة المسافات ىذه تكوف وقد المرسومة، العناصر ىذه بيف ومسافات عالقات توجد حيث التقارب، ىذا

 فينعكس سريعاً  إيقاعاً  حدثفت قصيرة مسافات أو خاص، نفسي بتأثير المتمقي عمى وينعكس العمؿ، في بطيئاً  إيقاعاً 
 .(:48 /:8)"آخر نفسي بتأثير المتمقي عمى

 بمسافة األشكاؿ تكرار عند والعكس سريع، إيقاع بحدث صغيرة بمسافات األشكاؿ وتتدرج تتقارب فحينما
 البطيئة اإليقاعات وتقترف األشكاؿ بيف المسافات بقصر السريعة اإليقاعات تقترف أي بطو، إيقاع يحدث كبيرة
 لموضوع عشر الثالث القرف بسيناء كاتريف سانت دير كنيسة مف أيقونة يوضح( >6) رقـ وشكؿ..  المسافات بطوؿ

 مف مجموعة يصور حيث التقارب، قانوف إلظيار التدرج قيمة عمى فييا الفناف إعتمد لقدو  .لمبشر المسيح خالص
 بعض رسمت وقد األيقونة، بأعمى المسيح دي إلى لموصوؿ محاولة في متكرر، شكؿ في سمماً  يصعدوف األشخاص
 .الموقؼ ىذا يراقبوف والرىباف المالئكة مف ومجموعة األشخاص، بعض إيقاع تحاوؿ الشياطيف

 في البعض بعضيا مع تتجمع (الحجـ أو الموف أو الشكؿ) في سواء المتشابية العناصر أف وىو :التشابو قانون
 الفني، لمعمؿ اإلدراكي المبدأ ىذا عمى تصميمو يعتمد فقد الفناف احيةن مف أما -المتمقي ناحية مف ىذا وحدات،
 .الفني التصميـ في( اإليقاع) قيـ مف قيمة فيو ،(التكرار) عنصر خالؿ مف وذلؾ
 إلى الفناف يمجأ فقد الفني، العمؿ في الشكؿ توظيؼ وقيمة والتشابو الجاذبية بمعنى التكرار مفيـو يرتبط :ـرارالتكــ

 ذلؾ أو الشكؿ ذلؾ توظيؼ عمى قائمة مسمسمة، أو مجردة صي  بناء في شكؿ مف أكثر يستثمر حيث ،التكرار
 المعنى بيذا والتكرار البنائية، خصائصو الشكؿ يفقد أف دوف أي العمؿ، عف خروج دوف ترددات خالؿ األشكاؿ
 .وحةالم سطح عمى الحركة بتحقيؽ المرتبطة واإلستمرارية اإلمتداد مظاىر إلى يشير

دراؾ العناصر اتجاه التكرار ويؤكد  قد العناصر مف مجموعات مع التعامؿ إلى الفناف عادة ويمجأ حركاتيا، وا 
 ىذه فيو  الصعود أيقونة يمثؿ( 68) وشكؿ متألفة، أو متباينة لونية مجموعات أو مربعات أو أقواساً  أو خطوطاً  تكوف

 .األيقونة تشغمو الذي لممكاف الدائري شبو المحيط ضمف يـوحركات األشخاص لتوزيع واضح بصري تكثيؼ األيقونة
 برأسػػػػػػػيا وتحػػػػػػيط أسػػػػػػػود ثوبػػػػػػاً  مرتديػػػػػػػة العػػػػػػذراء السػػػػػػػيدة يظيػػػػػػر تكوينػػػػػػػاً  التكػػػػػػويف، ىػػػػػػػذا أسػػػػػػفؿ فػػػػػػػي فنجػػػػػػد"

 األشػػػػػػخاص مػػػػػػف الكثيػػػػػػر يتػػػػػػوزع فيمػػػػػا كرسػػػػػػي، عمػػػػػػى تجمػػػػػػس وىػػػػػػي الطفػػػػػؿ، المسػػػػػػيح حضػػػػػػنيا فػػػػػػي وتضػػػػػػع ىالػػػػػة،
 والمبػػػػػػاس التكػػػػػويف حيػػػػػػث مػػػػػف مػػػػػا حػػػػػػد إلػػػػػى متشػػػػػابية بييئػػػػػػات وىػػػػـػ ار،اليسػػػػػػ وعمػػػػػى اليمػػػػػيف عمػػػػػػى بيػػػػػا، المحيطػػػػػيف
 حركػػػػػػػػػة فػػػػػػػػي األشػػػػػػػػخاص وىػػػػػػػػؤالء بالحركػػػػػػػػات، يتعمػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػا أو الوقػػػػػػػػوؼ بكيفيػػػػػػػػة تتعمػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػي األخػػػػػػػػرى والتفاصػػػػػػػػيؿ

 .(663 -65 />8)"العمؽ إلى ويميناً  يساراً  تمتد منظورية
 كيذا أحداثو يتسمسؿ الموضوع تناولو عند فناف أي عمى السيؿ مف أليس ىنا المتمقي يراود الذي والسؤاؿ

 !!.  الموضوع مف جزء منيا مساحة كؿ في ويحكى ومتساوية، وثابتة منتظمة مساحات إلى العمؿ يقسـ أف العمؿ،
 مف وىو( التشابو) قانوف استيدؼ الفناف أف مف الرغـ عمى أنو وضحن أف يجب التساؤؿ، ىذا عمى ولإلجابة

 إال -السابؽ التحميؿ في أوضحناه ما وىذا– التصميـ أسس عناصر مف وىو( التكرار) صرعن مستخدماً  اإلدراؾ، قوانيف
 .العمؿ في المتمقي يشارؾ حتى التصميـ، في محددة مواضع ميز فقد مماًل، رتيباً  التصميـ يجعؿ لـ الفناف أف

 عنصري عمى هتركيز  مف الرغـ عمى عميقة، تصميمية رؤية األيقونة ىذه في لمفناف أف يتضح سبؽ ومما
 بؿ الصدفة، سبيؿ مف محددة أماكف في وتوظيفيا لألشكاؿ إختياراتو تكف فمـ التشكيمية، العناصر في والتشابو التكرار
 .الترددات تمؾ تحدثيا التي الجذب وقوى ليا، البصرية الترددات ومدى ألشكالو، الحسية بالمدركات تاـ وعي عف جاءت
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ر ولكنو المنظورة، الطَّبيعة مف أشكالو بطيالق الفف يأخذ ولـ :الجيد الشكل  وموضوعات والقدِّيسيف الشُّيداء صػوَّ
 االستقرار مف درجة عمى األشخاص صَور فييا تظير التي الُعميا الُمثؿ ذلؾ، في رائده وكاف. المقدَّس الكتاب مف

 وراعوا الوجوه، عمى ظالالً  يرسموا أالَّ  وتحاشوا فيو، سذاجة ال كبير، بوجو طفالً  المسيح رسموا أىنـ حتى والوقار،
 رسمت إذ األشخاص رسـو وفي العقيدة في تغيير حدث الثالث القرف مفو  .(633 /4)"األلواف وىدوء الّمباس بساطة

 .(;7 /43)"بالمنيا الجبؿ بتونا بيتوزيريس ومقبرة الداخمة بالواحات المزوقة المقابر في كما البروفيؿ مف بدالً  األماـ مف
 الجثماني البنياف أو القويو والمالمح التمثيميو باالوضاع يبالي ال اصبح انو القبطي الفف في نجد بينما

 قريبة تكوف حتى التعبير في وصدؽ المالمح في ووداعو ببساطو اشخاصو يرسـ اف استطاع العكس عمي بؿ القوى
 يصعب قد التي المقدسة االسرار ذات العميقو المعاني لتقريب تعميميو ووسيمة البسطاء مف الشعب عامو مف جدا

 .(76 ->6 /;6)"عقائدية ألفكار بصريو مدلوالت بمثابو االيقونو فكانت عقميو مجرده بصوره كتابياً  فيميا عمييـ
 نسيج في والمتشابكة المتضافرة الخطوط عمى تعتمد التي بالتصميمات غني القبطي النسيج وفف :االستمرارية

 ورغـ ويسارًا، يميناً  الخطوط تضافر عمى الفناف اعتمد حيث ،(73) شكؿ في كما ددةمتع باتجاىات ممتد بصري
 .واحداً  خطاً  العقؿ طريؽ عف المختفية األجزاء تدرؾ العيف أف إال التقاطعات ىذه

 إغالؽ الميـ مف فميس" كميات إلى ونكمميا نراىا التي الناقصة األشكاؿ تمؾ تتمـ العيف أف إلى يشير :االغالق
 النسيج فف مف نموذجاً  أيضاً  يمثؿ الذي( 74) شكؿ وفي .(56 /47)"شكالً  عنو ينتج لكي تاماً  إغالقاً  سطحال

 .التصميـ ىذا داخؿ المربع شكؿ تدرؾ العيف أف إال الزخرفية الوحدة في الخطوط تقاطع مف الرغـ فعمى ،القبطي
 بأف المنظر في التوازف تحقيؽ بمعنى السيمترية عف كناية وىو" القبطي الفف خصائص أبرز مف التماثؿ يعد :التماثل
. (447 /49)"أيضاً  األماـ مف تصورىـ أربعة أو بييئتيف محاط أمامية مواجية بييئة المنظر وسط في الشخص يوضع

 طريؽ عف المتعارضة، الجاذبيات في التحكـ ويعني التماثؿ لتحقيؽ القبطي الفناف وسيمة ىو :المحوري اإلتزان"
 يسمى ما أو التماثؿ مف نوعاً  يحقؽ بذلؾ وىو ،معاً  كالىما أو رأسياً  أو أفقياً  يكوف قد واضح، كزيمر  محور

(Symmetry )رقـ وشكؿ .(478 /:8)"الفني العمؿ في تحقيقاً  التماثؿ مف الناتج اإلتزاف أنواع أبسط مف يعد وىذا 
 التماثؿ عمى الفناف فييا اعتمد وقد عشر، بعالسا القرف مف المسيح بميالد لمعذراء البشارة أيقونة يوضح( 75)

 .الرأسي المحوري
 عف تعبر أشكاؿ تتواجد حيث ،جانبيف إلى األيقونة يقسـ األيقونة، منتصؼ في رأسي محور رسـ وعند

 مبنى يعموىا العذراء السيدة يمثؿ آدمي شكؿ االيمف الجانب في فنجد الجانبيف، كال في متمثمة وىي الجذب، قوى
. السحاب حركة يوضح آخر قوس كذلؾ العقد، شكؿ يمثؿ قوس نصؼ المبنى ىذا ويعمو رأسي، بشكؿ معماري

 المبنى ويعمو رأسي، بشكؿ معماري مبنى يعموه المبشر، المالؾ يمثؿ آدمي شكؿ رسـ االيسر الجانب المقابؿ وفي
 .العقد قوس عف مختمؼ اتجاه في رسـ حيث السحاب، حركة يمثؿ آخر قوس كذلؾ العقد، شكؿ يمثؿ قوس نصؼ

 وذلؾ المرسومة، األشكاؿ لتوضيح الكممات نفس نجد لـ الجانبيف في( األشكاؿ) الجذب قوى وصؼ مف والواضح
 .األشكاؿ تنظيـ في محوري اإلتزاف يتضح وبذلؾ الجانبيف، في األشكاؿ تماثؿ مدى عمى يدؿ فئنو شو عمى دؿ إف

 الشكؿ ويكوف مركزية، نقطة حوؿ بالدوراف( األشكاؿ) المتعارضة ذبياتالجا في في التحكـ يعني" :الشعاعي اإلتزان
 الذي الزخرفي النوع مف لكنيا بصرية، باىتزازية توحي  دائرية حركة ذو المركزية ليذه تنظيمية في يخضع الذي

 مف ألنواع منو جانب في يخضع الذي الزخرفي النوع مف لكنيا. الشكمية النماثالت مف ألنواع منو جانب في يخضع
 وقد متجسدة، الغير حيوانات األربعة وحولو العرش عمى المسيح أيقونة يوضح( ;6) وشكؿ. الشكمية التماثالت

 السيد شخصية وىي المركزية النقطة يصور الفناف نجد حيث .(479 /:8)"االشعاعي االتزاف عمى الفناف فييا اعتمد
 .األيقونة بأركاف أصغر دوائر داخؿ المتجسدة غير حيوانات أربع حولو ورسـ األيقونة، مركز في دائرة داخؿ المسيح،
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 البصري واإلدراك اإلسالمي الفن
 :مقدمة

 والنظـ لمعالقات الدقيؽ التأمؿ مف النابعة المجردة االشكاؿ في تمثؿ فقد خاصة، طبيعة االسالمي لمفف
 الفف اكتشؼ فقد" نباتيًا، او ىندسياً  ابعاً ط تتخذ قد اشكاؿ في الروحاني والمنظور التحوير عمي القائمة الكونية

 الفناف استعار كما وصوفية، بؿ عقائدية معاف دائماً  حمميا التي اليندسية االشكاؿ مف جديداً  عالماً  االسالمي
 ذلؾ الي مضافاً  واالنسياب الفوية الي باالضافة ودقة بعقالنية ونظميا النباتية االشكاؿ مف عناصره االسالمي
 .(93 ->8 /53)"التكرار مجاؿ في عنيا يعبر اف يمكف التي لصوفيةا المعاني

 العقيػػػػػدة مػػػػػف وانطالقػػػػػاً  وعناصػػػػػره، أجػػػػػزاؤه تػػػػػرابط بمقػػػػػدار الجمػػػػػالي التكامػػػػػؿ مػػػػػف تقتػػػػػرب أو تبتعػػػػػد الفنػػػػػي العمػػػػػؿ وقيمػػػػة"
 اوتمنحيػػػػػػ الجػػػػػػزء قيمػػػػػػة كبيػػػػػر حػػػػػػد والػػػػػػي تحػػػػػػدد التػػػػػي ىػػػػػػي الكػػػػػػؿ قيمػػػػػػة أف نالحػػػػػظ االسػػػػػػالمي لمفػػػػػػف الدينيػػػػػػة والفمسػػػػػفة

 وانسػػػػػػجاـ وتناسػػػػػؽ وحػػػػػدة مػػػػػف فيػػػػػػو بمػػػػػا الجماليػػػػػة قيمتػػػػػو يكتسػػػػػػب الفنػػػػػي فالعمػػػػػؿ. "(486 /79)"الجماليػػػػػة خصوصػػػػػيتيا
 قيمػػػػػة مجػػػػرد مػػػػػف أعظػػػػـ مػػػػػاىو قيمػػػػة مػػػػػف ليػػػػا فيصػػػػػبح الكمػػػػي بالجمػػػػػاؿ ارتباطيػػػػا ومػػػػػدى الزخرفيػػػػة العناصػػػػػر بػػػػيف قػػػػائـ

 .(73 /68)"العناصر تمؾ مجموع
 لحركة الرياضي والمنطؽ اليندسية النظـ تفيـ خالؿ مف انطمقت اإلسالمي الفف في التكوينية واألنظمة

 شكمية لوحدة اليندسي بالتجريد بيا، االكبر الجانب تميز ، ومتنوعة عديدة أنظمتو فجاءت. الطبيعة ونماء الكوف
 .(75 /89)"دقيؽ رياضي منطؽ عمى الفني التكويف خالؿ وتنتشر تتوزع

 المربعة، المثمثة، ػ الشبكيات في المتمثمة الرياضية المقاييس عمى ائوبن في يعتمد اليندسي اإلسالمي فالفف
 اليندسية األشكاؿ مفرداتو نظما كونيا عف تخرج فال ولذلؾ األشكاؿ، إقامة في اليندسية واألسس ػ السداسية،
 التماس مثؿ اليندسية العالقات خالؿ مف تنشأ التي المتوافقة العالقات نتيجة دينامياً  ارتباطاً  بعض بعضيا المرتبطة
 .(84 /6)"والتبادؿ والتضافر والتراكب
 .اإلسالمي الفن في والجزء والكل الكمية الصيغة: األول المدخل

 األشكاؿ أف كما غيرىا مف أكثر إدراكيا يسيؿ اليندسية األشكاؿ أف الي الدراسات مف العديد أشارت قد
 .اإلستاتيكية األشكاؿ مف أكبر جذب فييا وافرتت حيث إدراكيا يسيؿ أيضاً  الديناميكية القوى ذات

 مثؿ األشكاؿ بيف القائمة بالعالقات متصؿ األوؿ عامميف طريؽ عف يتـ اإلسالمية الزخرفية األشكاؿ إدراؾ اف"
 إدراؾ بعممية متصؿ والثاني وغيرىا والتداخؿ والتشابؾ واألرضية، الشكؿ بيف والتبادؿ والتماس والتضافر التراكب

 .(3; /75)"آخر إلى شكؿ مف تنتقؿ العيف أف حيث بصرياً  شكاؿاأل تمؾ
 أو الشكؿ عمى ينعكس األجزاء ىذه مف جزء عمى يطرأ تغير فأي الشكؿ أجزاء وتماسؾ لتكامؿ ونظراً "

 مف تفصيؿ أي في يحدث طفيؼ بتغير العاـ مظيرىا يتغير المرسومة فالصورة تغيرىا، إلى فيؤدي بأجمعيا الصورة
 الذي الشكمي لمبناء العاـ الكؿ أو الكمية الصيغة أو العامة الييئة صورة إلى أقرب الحالة ىذه في والشكؿ. تفاصيميا

 .جشطالت لكممة تعريفو في لذلؾ( leven) ليفيف أشار وقد. (4:8 /66)"الفف لغة في Composition التكويف ىو
 ىندسية عالقة في المربعة شبكيةال عمى موزعة ىندسية كمفردة الثمانية النجمة نجد( 76) شكؿ ففي

 الكمي، والنظاـ الشكؿ في تغير يتبعو فئنو( 77)الشكؿ في كما اليندسي، النظاـ أجزاء أحد تغير فئذا الزوايا، بتماس
 األجزاء أحد تغير إذا إنو حيث مف" ليفيف" تعريؼ يتحقؽ وبيذا النظاـ، أجزاء أحد تغير نتيجة مغاير نظاـ وينتج
 .العاـ النظاـ في رتغي يتبعو فئنو

  المكونة لألجزاء الكمي المجموع فوؽ تتسامى الكميات معظـ" أف الجشتالت مدرسة أثبتت وقد
 طريقة اإلسالمي الفف جماليات في اإليقاعية النظـ كتابة في الكريـ عبد محمد أحمد وضح وقد. (564 /45)"ليا

 نظاـ، بدوف أضالع أربعة يوجد( أ) ففي( 78) شكؿ المثاؿ ىذا خالؿ مف االسالمي الفف في االثبات ذلؾ تطبيؽ
 في لما مغايراً  جديداً  نظاماً  شكؿ كؿ في الناتج يكوف( ىػ)،(د)،(جػ)،(ب) في كما متعددة أشكاؿ في انتظمتا ما فئذا
 . الموسيقية النغمة مثؿ عنيا ومختمفاً  األولية، مفرداتو مجموع فوؽ متسامياً  ذاتو الوقت في ويكوف ،(أ) شكؿ
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 مدرسة أوردتو الذي والمفيـو اإلسالمي الفف بيف العالقة عمى التأكيد يمكف أيضاً  المنطمؽ ىذا فمف 
  .االسالمي الفف مف تصميـ وىو( 79) شكؿ في بوضوح الجشتالت

 الشبكية ػ الرياضي القانوف ونتيجة( أ) المربع ىي األساسية اليندسية المفردة أف الشكؿ ىذا في ونرى
( جػ)و المعيف( ب) المفردتيف المربعات بيف نتجت تنظيمو في المتبعة والتراكب التماس وعالقة ػ راكبةالمت السداسية

 (.ز)،(و)،(ىػ)،(د) في كما ىيئات تكوف أشكاؿ التماس عالقة في( أ) المربع تحريؾ عف انبثؽ كما سداسية نجمة
 مربع كؿ في متقابمتيف لزاويتيف تماسال عالقة عمى القائمة المربعات بيف السداسية النجمة نتجت( د) ففي . 
 مربع كؿ مف متجاورتيف زاويتيف تماس عالقة عف نتج عشر، االثنى المضمع نرى( ىػ) وفي . 
 في نراىا التي بالصورة الزوايا تماس طريؽ عف( ىػ) والشكؿ( د) الشكؿ مف كؿ بيف العالقة نشأت( ز) وفي 

 (.و) الشكؿ فانبثؽ( ز)
 (. ى) الثالثية النجمة فنتجت( ز) الشكؿ مف أشكاؿ ثالثة تراكب( ط) وفي 
 (ـ) الشكؿ فنتج( ز) الشكؿ مف أشكاؿ أربعة تراكب( ؿ) وفي  

 نجد ،(79) شكؿ في لممربعات والتراكب التماس عالقات مف عنيا نتج وما التطبيقات ىذه عرض وبعد 
 النجمي الشكؿ فنجد األشكاؿ، تماس عف ةالناتج ػ مثالً  دائري شكؿ ىيئة عمى ػ الييئات تأخذىا مسارات ىناؾ أف
 . أخرى مرة واليسار اليميف جية ومائمة مرة أفقية مسارات أخذ مثالً ( جػ)

 الشكؿ، مسطح عمى تقفز العيف نرى( 79) الشكؿ رؤية أثناء. العيف تسمكيا التي الطريقة وبمالحظة 
 النجمة أو المعيف أو المربع مثؿ بذاتو شكؿ بداية عند العيف تثبت وعندما فترات، عمى عديدة وقفات محدثة

 تمييز يمكف فئنو انتباىنا نركز أو ندقؽ أف نحاوؿ ويسارًا، يميناً  المائمة أو األفقية المسارات اتجاه في السداسية
 نركز أف نستطيع ال وقد الصفحة، وىامش. اليندسية باألشكاؿ المشغوؿ الجزء بيف المرئي المظير في التبايف
 كؿ بداية عند واحدة طريقة تسمؾ العيف إف. (:7، 47)الرؤية تركيز موضع حدود وىي ضيقة حدود يف إال البصر
 العيف استمرار عمى وتساعد إلييا، لمنظر تدعونا التي اليندسية باألشكاؿ مميء( 79) شكؿ مسطح ألف نظراً  إدراؾ
 (. األشكاؿ أي) منيا واحدة كؿ توزيع نظـ تتبع عند حركة حالة في

 عند أخذىا التي والمسارات مفرد، ىندسي كشكؿ المربعات توزيع لنظـ السابؽ العرض مف حويتض 
 فوؽ تتسامى كميات اإلسالمي الفف في اليندسية األشكاؿ أف والتراكب، التماس عالقة عف الناتجة واألشكاؿ توزيعو،
 . الجشتالت رسةلمد البصري اإلدراؾ مفاىيـ في جاء كما ليا، المكونة لألجزاء الكمي المجموع
 :اإلسالمي الفن في( واألرعية الشكل) بين العالقة: الثاني المدخل

 الخصائص يتبادالف وىما اإلدراؾ عممية تيسير في ىاما دورا اإلسالمي الفف في واألرضية الشكؿ يمعب
 أف إلى يندسيال الواحد الشكؿ يدعو مما" شكؿ كأنيا األرضية وتظير أرضية كأنو الشكؿ فيظير كثيرة احياف في

 بالتكرارات المميئة والقصور الكبيرة، اإليقاعية السيمفونية في مختمفة بأوضاع يتكرر حيف وأكبر، أوسع مغزى يكتسب
  .(545 />5)"ذلؾ عمى دليؿ لخير المشيورة، والمساجد اإلسالمية اليندسية

 اإلسالمي الفف في واألرضيات ؿاألشكا بيف القائمة العالقة إف :اإلسالمي الفن في واألرعية الشكل تبادل
 تحدثيا التي الجاذبية إلى أيضاً  يرجع وىذا. اإليقاع يحقؽ الذي يحقؽ الذي والتناغـ التنوع مف فييا اليندسي
 اإلدراؾ انتقاؿ وعند. واحدة جذب قوة ليا واألرضية الشكؿ مف كالً  ألف لممشاىد، االنتباه وقيمة اليندسية األشكاؿ
 شكؿ مثؿ اإليقاع مف وتزيد التبادؿ عممية تحدث الشكؿ إلى األرضية مف أو األرضية إلى الشكؿ مف واالنتباه

...  األرضية ىي وما والمجاؿ، الشكؿ أو واألرضية الشكؿ مف كؿ تمايز درجة تتساوى أنو" ويتضح(. ;7)،(:7)
 .(58 /87)"سالعك يحدث أخرى وتارة أرضية، أنو عمى الشكؿ ونرى شكؿ أنيا عمى األرضية نرى فتارة

 عالقة كؿ إظيار بغرض كاف اإلسالمي الفف في اليندسية األشكاؿ بيف لمعالقات السابؽ التصنيؼ أف
 بمفردىا، العالقات ىذه إحدى نجد ما نادراً  ولكف متنوعة، ونظـ جديدة وصي  أشكاؿ مف عنيا يتحقؽ وما بمفردىا،
 .الجمالية القيـ لتحقيؽ اتالعالق ىذه كؿ بيف يمزج كاف اإلسالمي العصر في فالفناف



 (23) 

 :البصري واإلدراك الجشطالت مدرسة قوانين عوء في اإلسالمي الفن تفسير: الثالث المدخل
 تمؾ خالؿ مف اليندسي اإلسالمي والفف الجشتالت مدرسة بيف العالقة تحقيؽ الدراسة تحاوؿ يمي وفيما

  (84 /6): اآلتية لقوانيفا في المتمثمة البصري لإلدراؾ الموضوعية والعوامؿ التصميمات
ذا: والتقارب التجاور قانون   أف نجد( أ) ففي( >7) شكؿ اإلسالمي الفف نماذج أحد عمى القانوف ىذا طبؽ ما وا 

 شكؿ في النجمة انتظمت فقد( ب) شكؿ في أما ومائمة، أفقية خطوط شكؿ في تنتظـ التصميـ في السداسية النجمة
 .والتقارب التجاور لقانوف تحقيقاً  مائمة طخطو  اتجاه في مسارىا فأخذت مغاير
 ففي ،(83) شكؿ في كما اليندسي اإلسالمي الفف نماذج أحد في القانوف ىذا فعاليات تتبعنا إذا :التماثل قانون

 أركانيا سداسية ىيئة لتكوف سدادس، نجمي شكؿ أيضاً  ىي نقطة حوؿ تجمعت قد السداسية األشكاؿ نرى( أ)
 يساراً  وأخرى يميناً  مرة ندركيا مائالً  مساراً  أخذت( ب) شكؿ في السداسية النجـو أف كما ستة،ال السداسية األشكاؿ

 قانوف أف يتضح اإلسالمية لمتصميمات البصرية اإلدراكات ىذه خالؿ فمف. رأسي مسار في إدراكيا يمكف كذلؾ
 . متعددة تجاىاتا في بصرياً  المتماثمة اليندسية الوحدات تجمع في الفضؿ إليو يرجع التماثؿ
 تقاطع مف الرغـ فعمى اليندسي، اإلسالمي الفف مف نموذجاً  أيضاً  يمثؿ الذي( 84) شكؿ في أما: اإلكمال قانون
 يمثؿ الذي( أ) شكؿ مثؿ التصميـ ىذا داخؿ أشكاالً  تدرؾ العيف أف إال ومتشابكة متضافرة متعددة بنظـ الخطوط
 . منيما كؿ محيط اعترضت التي الثغرات رغـ وذلؾ مستطيالً  يمثؿ الذي( ب) والشكؿ منتظمًا، سداسياً  شكالً 

 المتضافرة الخطوط عمى تعتمد التي بالتصميمات غني اليندسي اإلسالمي والفف :الجيدة الحدود قانون
 عمى( 85) شكؿ اعتمد حيث ،(86)،(85) شكؿ في كما متعددة باتجاىات ممتد بصري نسيج في والمتشابكة

 طريؽ عف المختفية األجزاء تدرؾ العيف أف إال التقاطعات ىذه ورغـ ويسارًا، يميناً  والمائمة فقيةاأل الخطوط تضافر
 يخفي التضافر أف مف الرغـ وعمى بعضيا مع السداسية األشكاؿ يغمؽ تضافراً  نرى( 86) وشكؿ واحدًا، خطاً  العقؿ
 لما وفقاً  توقؼ، بال منيما كؿ تحت ممتدة سيالسدا الشكؿ خطوط العقؿ طريؽ عف تدرؾ العيف أف إال منيا أجزاًء؛
 . الجيدة الحدود قانوف في جاء

 ولكف. متنوعة تصميمات عدة في اليندسي اإلسالمي الفف في تطبيقو نرى القانوف ىذا: المشتركة الحركة قانون
 تصميـ فيو( 87) شكؿ أما. والتشابؾ التضافر عالقة نتيجة األمثمة أفضؿ مف النجمية األطباؽ أف يرى الدارس
 حركة في تبدو والتي الخطوط بيف التضافر لعالقة ونتيجة اليندسي، اإلسالمي الفف مف النجمية األطباؽ ألحد
 مما الدائرة، مركز وىو واحد مركز مف وانطالقيـ تجمعيـ نتيجة وذلؾ أخرى، مرة الخارج إلى ومنتشرة مرة دائرية
 .النتشارا أو بالتمركز سواء مشتركة حركة عمييـ يضفي
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 :النتائج
 بناءا عمي ما جاء في االطار النظري استخمص الباحث أىم النتائج عمي النحو التالي:

التنوع الثقافي  تج عفنالقديـ ىناؾ اختالؼ واضح في تناوؿ عالقة الجزء بالكؿ في فنوف التراث المصري  .1
 اختالؼ المفاىيـ العقائدية لكؿ عصر.و 

لذي يشير إلى أف معظـ الكميات تتسامى فوؽ المجموع الكمي لألجزاء أف مفيـو مدرسة الجشتالت وا  .2
المكونة ليا، يتأكد مف خالؿ نماذج كثيرة مف الفف المصري القديـ والفف القبطي والفف اإلسالمي اليندسي، 
ويؤكد أيضًا أف الفناف في تمؾ العصور بحسو كاف واعيًا بكؿ ىذه العالقات وما ينتج عنيا مف تغيرات، 

  ـ البعد الزمني بيف إنتاج ىذه الفنوف وظيور مدرسة الجشتالت.رغ
تفصميا خطوط  ةأحكـ ترتيبيا في صفوؼ متعاقب المشاىد التي التتابع في سردلقائـ عمى أف النظاـ ا .3

الشبكيات التأسيسية في في الفف القبطي، و  المتماثؿ لتمركزفي الفف المصري القديـ، وا مستقيمة متوازية
 مي اليندسي، إذ تغير أحد أجزائو، تغير تبعًا لو النظاـ العاـ.الفف اإلسال

اقتصر التي رسومو الحائطية  مف خالؿ الفف المصري القديـ العالقة بيف )الشكؿ واألرضية( فيوضحت  .4
واستفاد مف  .فييا عمى تغير ألواف األشكاؿ بينما ترؾ األرضية بموف واحد مما ييسر عممية إدراؾ األشكاؿ

تبادؿ الوحدات بيف السالب ال اً حققميندسية الفريدة لالشكاؿ الالحموؿ التشكيمية كؿ واالرضية في ذبذبة الش
 وتحديد وتظميؿ والبراقة والباىتة الداكنة األلواف بيف التبايف"اما في الفف القبطي مف خالؿ  ،والموجب

رضيات وأرضياتيا كأشكاؿ، اما التصميمات اإلسالمية اليندسية كثيرًا ما تدرؾ أشكاليا كأ ،الشخصيات
 وذلؾ يرجع إلى عممية التبادؿ اإلدراكي المستمر لكؿ منيا.

أف المفاىيـ التي قدمتيا مدرسة الجشتالت، في محاولة التعرؼ عمى العوامؿ التي مف شأنيا العمؿ عمى  .5
بصري وتنظيـ )ُكؿ(، ليا دور أساسي في اإلدراؾ ال ياتحقيؽ اإلحساس بانتماء العناصر المتفرقة لينشأ عن

 .التشكيؿ لمفف المصري القديـ والفف القبطي والفف االسالميمفردات 

 

 التوصيات: 
 ضرورة الرجوع الي التراث المصري كمحور ترتكف عمية منيجية التدريس لمتربية الفنية. .4
ا االلتفاؼ الي اىمية اجراء سمسمة مف البحوث تستند الي معطيات العمـو العامة، وعمـو األتصاؿ، وم .5

  ؾ المعطات عمي مجاؿ الفف.تميرتبط منيا بدراسات االدراؾ بوجو خاص، وأنعكاس 
فى مواجية  الحوار بيف الثقافاتوتعزيز  التنوع الثقافىرفع مستوى الوعى بأىمية االختالؼ و ب االىتماـ .6

حباط أشكاؿ التعصب   .عمميات التنميط وا 

المتبادؿ  المساحة المشتركة لمحوار الفني بشكؿ خاص بشكؿ عاـ والتراث لتراث الثقافىا ضرورة جعؿ .7
 . والمنفتح

https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 بحث :ال اشكال
 

 
 
 
 

 
   

 (72) .واألرعية الشكل بين التذبذب يوعح( 2) رقم شكل             البشرية الوجوه من لمجموعة صورة يوعح( 1) رقم شكل       

 (132، 67). صغيرة دوائر عمى بناءىا في اعتمدت         
 
 
 
 
 

      
 
   

 (261، 24) المرئية لمعناصر التقارب قانون يوعح( 4) رقم شكل           (46، 43)البصري التجميأل لعناصر تخطيط( 3) رقم شكل    
 
 
 
 
 

 (أ)                                    
 
 

 
 (ب)                           

 
 جج

 .(272، 19)االستمرار عامل او قانون يوعح( 6) رقم شكل (                98، 22) المرئية لمعناصر التقارب قانون يوعح( 5) رقم شكل  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (ب)        (أ)                         (ج)           (ب)                    ( أ)
 (268، 19) اإلغالق قانون يوعح( 8) رقم شكل                     (276، 69) المشترك المصير قانون يوعح( 7) رقم شكل   

 

 
 

   
 
 

 (277، 69)العمق إدراك قانون يوعح( 9) رقم شكل
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 :الفن المصري القديم اشكال
 
 
 

     
 

 
 
 

 النير، فرس اصتياد مشاىد( 11) رقم شكل            (نابامون) قبر في حائط لوحة من مقتطف الصيد وعوعم( 11) رقم شكل
 (84) . م.ق 2400 سقارة، تي، طنب قبرة من              الميالد، قبل 1351 قبل عشر، الثامنة االسرة الغربية، طيبة غرب في     
 (78)" سم، 81 ارتفاع البريطاني، المتحف في االن موجود          

    

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 عشرة الثامنة االسرة ،(52T) نخت قبر سقف( 13) رقم شكل             إيبوكي، و نيبامون قبر سقف أنماط لثمانية( 12) رقم شكل         
 .(74)م.ق 1391-1411      أخناتن، – الثالث أمنحتب عيد عشر الثامنة االسرة             

 .(81)م .ق 1390-1349                         
 

 
 
 
 
 
 

 (.86) (TT96) سنيفر قبر(15) شكل   ،(52T) نخت قبر في جداري رسم(14) رقم شكل            

 (.77) م.ق 1391-1411 عشر، الثامنة لألسرة           
 

 
 
 
 
 

 

 (T178( )كنرو أيعا وتسمى)نفرينبيت قبر في السقف(17) مرق شكل    مقبرة من جنائزي لموكب جداري تصوير(16) رقم شكل        

 "األقصر في"النبالء مقابر" الخوكا مقبرة        (.  88)عشر الثامنة االسره األقصر، في "النبالء مقابر( "T55)راموس  
 (.89) مختمفة ىندسية أنماطزين السقف ب وقد .  



 (27) 

 
 
 
 

 

 ( جزء من لوحة جدارية من مقبرة نيبامون، طيبة،81شكل رقم )        في قبر )نابامون(  ( سمكه مقتطفه من لوحة حائط81شكل رقم )   
 اآلن في المتحف البريطاني، ق.م،  8511 األسرة الثامنة عشر،          قبل الميالد،  8531في غرب طيبة الغربية، االسرة الثامنة عشر، قبل 

 (.75)لندن                          (.67")سم،  18موجود االن في المتحف البريطاني، ارتفاع     
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 .(76ق م ")1411من مقبرة في طيبة،( لمراقصات  21شكل رقم )      ( يصور رمسيس الثالث في المقبرة التي تم صنعيا 21شكل رقم )
 (، في وادي كوينز QV55ألبنو األمير أمنيرخيبشف )     

 (81)ية في األقصر.عمى العفة الغرب            

 
 
 
 
 

   

 (71) ( السبأل بقرات بمقبرة نفرتاري بوادي المموك23شكل رقم )        ( في األقصر T69) البط في قبر منة( 22شكل رقم )        
 .(82)االسرة الثامنة عشرة.                  

 
 
 
 
 
 

 
 

 .( في األقصرT296( سقف في مقبرة نيفرسيخيرو)25شكل رقم )               .(149، 48( من مقبرة "خوير" الدولة  الحديثة )24شكل رقم )     
 .(83وقد زينت سقف قبر بأنماط ىندسية مختمفة)                  

 
 
 
 
 
 
 

 .(73)القاىرة( اوز ميدوم، المتحف المصري ب27شكل رقم )            ( رسم محفور يمثل لكل من االليتين ازيس، عمي التابوت26شكل رقم )
   (42، 56الحجرى لمممك توت عنخ أمون الدولة االحديثة، المتحف المصرى)   



 (28) 

 :القبطيالفن  اشكال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  أيقونة( 31) رقم شكل                 بين جالسة العذراء مريم) ايقونة( 29)شكل       باويط من جداري سمر  من مقتطف( 28) شكل  
 عمل من( المعمدان يوحنا)لـ                  (سيناء جبل كاترينا القديسة دير( )قديسيين      ،6 رقم حجرة من(: العرش ىعم جالس المسيح السيد) 

 (.92) (الناسخ إبراىيم) الفنان                (.91) .(خشب عمى تمبرا( ) 6 القرن) التاريخ      (.91) .الميالدي السادس لمقرن ترجأل          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (32) رقم شكل               وبعد قبل وحواء آدم قصة يمثل( 31) رقم شكل        
 (.94) 6 القرن من القبطي النسيج من قطعة          (.93) القبطي بالمتحف  موجودة ، الخطيئة            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (34) رقم شكل              (33) رقم شكل  
 (.96)بوال لالنبا انطونيوس االنبا زيارة ايقونة      (.95)(  النطرون وادى فى)  السريان بدير الفريسك وحات 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 فرسك المسيح السيد عماد(36) رقم شكل                             )ب(                  ( أ)
 .(122، 11)بطيالق بالمتحف باويط                        باسم فريسكو جداري رسم (35) رقم شكل     

          (90)( 7 القرن)  القبطي بالمتحف( الصعود ايقونة) 

 



 (29) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 العرش عمى جالس المسيح السيد تمثل وىي( 38) رقم شكل                      القباطي نسيج من قطعو( 37) رقم شكل        
 (117، 11)الميالدي عشر الثامن لمقرن تعود واأليقونة األربعة الرموز ووحول       .(119، 11)داكنة ارعية عمي بيج بمون اشخاص ثالثة تصور

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .(97)  الخامس القرن من القبطي النسيج من قطأل( 41) رقم شكل
 

   كاترين سانت كنيسة من ايقونة( 39) رقم شكل      
 (.157، 57) المسيح خالص لموعوع الثالث القرن   
 

                المسيح بميالد لمعذراء البشارة ايقونة( 42) رقم شكل                             القبطي  الصوف نسيج من قطعة( 41) رقم شكل           
 (145، 57) عشر السابأل القرن من                      . (98")السادس القرن من         

 :لفن االسالميا اشكال

 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

   (44شكل )                (43شكل )              
                      ( 45شكل )                               



 (31) 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             
 

 (46شكل )                                          
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ج

 

 (         )ب(49)أ(            شكل )                 ( 48شكل )                          (47شكل )               
 

 

        
 
 
 
 

 
 
 

 (51شكل )                                              )ب(               (51شكل )                )أ(               
 
 
 
 
 
 
 

 (53شكل )                                   (            )ب( 52شكل )         )أ(                     
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 المراجأل
 أوآل: المراجع العرتية:

 أ( الكتة والمؤلفات:

ٞ: اٌى١ٕغخ، ِجٕب٘ .1  .2004ب ِٚؼٕب٘ب، اٌى١ٕغخ اٌمجط١خ،اصٕبع١ٛط اٌّمبس
 .1666ٌٕفظ، ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّصش٠خ، أؽّذ فبئك: ِذخً ئٌٝ ػٍُ ا .2

ُ:أؽّذ ِؾّذ ػجذ اٌى .3  اإلػالِٟ، ٚاألٔزبط ٌٍٕشش اطٍظ داس االعالِٟ، اٌفٓ عّب١ٌبد فٟ اإل٠مبػ١خ إٌظُ ش٠
2002َ. 

 .1666أؽّذ ِؾّذ ػجذاٌخبٌك،ػجذاٌفزبػ د٠ٚذاس: ػٍُ إٌفظ أصٌٛٗ ِٚجبدئٗ، ِطجؼخ داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ،  .4

 .1692، 2ٌفٓ، ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزت، طآسٔغذ ف١شش: ضشٚسح ا .5
ً: اٌفٓ ٚاٌزص١ُّ، ص٘شاء اٌششق،  .6  .1662ئعّبػ١ً شٛلٟ ئعّبػ١

َ: ػٍُ ٔفظ اٌغشطبٌذ، رشعّخ صالػ ِخ١ّش ٚآخش .2  .1660، ِإعظ عغً اٌؼشة، اٌمب٘شح، ثٛي ع١ٛ

 .1626صشٚد ػىبشخ: اٌفٓ اٌّصشٞ اٌمذ٠ُ، اٌغضء اٌضبٟٔ، داس اٌّؼبسف، ِصش،  .9
 .1626، داس اٌّؼبسف ثّصش، 3ػىبشخ: ربس٠خ اٌفٓ اٌّصشٞ  صشٚد .6

 .2011عالي أؽّذ أثٛ ثىش: اٌفْٕٛ اٌمجط١خ، ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّصش٠خ،  .10

  .2006عّبي ٘ش١ِٕب: ِذخً ٌزأس٠خ اٌفٓ اٌمجطٟ، ١ِٕب ٌٍطجبػخ، اٌمب٘شح،  .11
ْ: ٔظش٠بد اٌزؼٍُ، .12 ٛطٕٝ ٌٍضمبفخ ٚ اٌفْٕٛ ٌّغٍظ اٌا رشعّخ د/ ػٍٝ ؽغ١ٓ ؽغبط، عٛسٚط أَ غبصدا ٚأخشٚ

 .1666، االداةٚ
ْ: و١ف رمشأ صٛسح ٌغخ اٌشىً اٌفٕٟ، ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍزأ١ٌف ٚإٌشش، اٌّىزجخ اٌضمبف١خ سلُ  .13 ؽغٓ ع١ٍّب

239 ،1620. 

سٚثشد ع١الَ عىٛد: أعظ اٌزص١ُّ، رشعّخ ِؾّذ ئثشا١ُ٘، ِؾّذ ِؾّٛد ٠ٛعف، داس ٔٙضخ ِصش،  .14
 .1690اٌمب٘شح، 

ٟ: ل١ُ اٌزى٠ٛٓ اٌضخشفٟ فٟ اٌزص٠ٛش اٌّصشٞ اٌمذ٠ُ، سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ، ص٠ٕت اٌغغ .15 ٕ١

1622. 
 .2006ع١ّؾخ ػجذ اٌش١ٙذ: أعجٛع اٌمجط١بد اٌؾبدٞ ػشش، و١ٕغخ اٌغ١ذح اٌؼزساء، سٚض اٌفشط اٌمب٘شح،  .16

ع١خ اٌززٚق اٌفٕٟ، ط -شبوش ػجذ اٌؾ١ّذ: اٌزفض١ً اٌغّبٌٟ .12 داس ػبٌُ اٌّؼشفخ، ، 2دساعخ فٟ ع١ىٌٛٛ
 .2001اٌى٠ٛذ،

ٞ: ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ، ِطجؼخ داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ،  .19  .2000ػجذاٌشؽّٓ اٌؼ١غٛ

ْ: ع١ىٌٛغ١خ اٌفٓ، ِطبثغ اٌطٛثغٝ اٌزغبس٠خ، اٌمب٘شح،  .16   .2000ػجٍخ ؽٕفٟ ػضّب
ٟ: اٌفٓ االعالِٟ، داس طالط ٌٍذساعبد ٚاٌزشعّخ ٚإٌشش،دِشك، عٛس٠ب،   .20  .1696ػف١ف اٌجٕٙغ

 .1625ػٕب٠بد ٠ٛعف: فٓ اٌخذاع اٌجصشٞ، اٌمب٘شح، ِإعغخ داس اٌزؼبْٚ ٌٍطجغ ٚإٌشش  .21

ْ ٚاٌشىً، داس ػالء اٌذ٠ٓ، دِشك،  .22 ع١خ ئدسان اٌٍٛ  .2006لبعُ ؽغ١ٓ صبٌؼ: ع١ىٌٛٛ
ن اٌفٕٟ ٚرطج١مبرٙب اٌزشث٠ٛخ، داس اٌّؼبسف، ِصش،  .23 ٟ: ٔظش٠بد فٟ اٌغٍٛ  .1666ٌطفٟ ِؾّذ صو

 .1699ُ إٌفظ، رشعّخ ع١ذ اٌطٛاة، اٌذاس اٌذ١ٌٚخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ٌٕذاي داف١ذٚف: ِذخً ػٍ .24

 .2003، 2ِؾغٓ ِؾّذ ػط١خ: اٌزؾ١ًٍ اٌغّبٌٟ ٌٍفٓ، ػبٌُ اٌىزت، ط .25
ٗ: اٌغّبي اٌخبٌذ فٟ اٌفٓ اٌّصشٞ اٌمذ٠ُ، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘شٖ،  .26  . 2001ِؾغٓ ِؾّذ ػط١

ٞ: اٌفٓ اٌّصشٞ اٌمذ٠ُ ِٕز ألذَ ػصٛسٖ ؽز .22 ٝ ٔٙب٠خ اٌذٌٚخ اٌمذ٠ّخ، ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ِؾّذ أٔٛس شىش
 .1669، اٌمب٘شح، 2ٌٍىزبة، ط

ٟ: أعشاس اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ، ػبٌُ اٌىزت ط .29  .1664، اٌمب٘شح، 2ِؾّٛد اٌجغ١ٛٔ

ٟ: اٌفٓ فٟ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ، ِٙشعبْ اٌمشاءح ٌٍغ١ّغ، ِىزجخ األعشح، ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ  .26 ِؾّٛد اٌجغ١ٛٔ
 ..2001ٌٍىزبة ، 

ٟ:اٌفٓ ٚاٌزشث١خ ِؾ .30 ع١خ ٌفُٙ اٌفٓ ٚأصٛي رذس٠غٗ، داس اٌّؼبسف، ط –ّٛد اٌجغ١ٛٔ  .1694، 3االعظ اٌغ١ىٍٛ

ِؾّٛد إٌجٛٞ اٌشبي، ِٙب ِؾّٛد إٌجٛٞ اٌشبي: اٌؾضبسح اٌف١ٕخ اٌزشى١ٍخ فٟ ِصش اٌمذ٠ّخ، ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ  .31
 .2002اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح، 

ٓ اٌزشى١ٍٟ اٌفٛرٛغشاف١ب ٚاٌغ١ّٕب أثؾبس اٌٍّزمٝ، ِىزجخ اٌمب٘شح اٌىجشٜ، ِصطفٝ اٌشصاص: اٌغضٚس اٌزشى١ٍ١خ ٌٍف .32
1666. 

ع١خ اٌزؼٍُ ، داس ِصش ٌٍطجبػخ، اٌمب٘شح،  .33 ٟ: ع١ىٌٛٛ  .1662ِصطفٝ فّٙ

٘بٚصس : اٌفٓ ٚاٌّغزّغ ػجش اٌزبس٠خ، رشعّخ د. فإاد صوش٠ب، اٌغضء األٚي، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ٌٍطجبػخ  .34
 .1666ٚإٌشش، 

 .١1669ئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، ذ: ِؼٕٝ اٌفٓ، رشعّخ عبِٟ خشجخ، اٌٙ٘شثشد س٠ .35

١ٌُٚ. ٘ـ. ٠ه: فٓ اٌشعُ ػٕذ لذِبء اٌّصش١٠ٓ، رشعّخ ِخزبس اٌغ٠ٛمٟ، ٚصاسح اٌضمبفخ، ١٘ئخ ا٢صبس اٌّصش٠خ،  .36
 .1692اٌمب٘شح، 



 (32) 

ْ، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح،  .32  .٠1626ؾ١ٝ ؽّٛدح: ٔظش٠خ اٌٍٛ
ٟ: اٌفٓ  .39 اٌمجطٟ ٚدٚسٖ اٌشائذ ث١ٓ فْٕٛ اٌؼبٌُ اٌّغ١ؾٟ، ِطجؼخ االٔجبس٠ٚظ اٌؼجبع١ٗ االٚفغذ، ٠ٛعبة اٌغش٠بٔ

 .1665اٌمب٘شح، 
 .٠1665ٛعف ِشاد: ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح،  .36

 ب( الرسائل العلمية:

اٌزشث١خ ئثزغبَ سعت ػجذ اٌغٛاد: رى٠ٛٓ اٌصٛسح فٟ اٌفٓ اٌّؼبصش، سعبٌخ ِبعغز١ش)غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ  .40
اْ،   .1664اٌف١ٕخ، عبِؼخ ؽٍٛ

ٟ: اٌؼاللخ اٌىبِٕخ ث١ٓ اٌشىً ٚاي أسض١خ فٟ اٌزص٠ٛش اٌؾذ٠ش وّذخً  .41 ئثشا١ُ٘ ػجذ اٌّغٕٟ ئثشا١ُ٘ ػف١ف

اْ،   .1663ٌجشٔبِظ رغش٠جٟ ٌزذس٠ظ اٌزص٠ٛش، سعبٌخ دوزٛساح )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ، عبِؼخ ؽٍٛ
ٟ: دس .42 اعخ ٌؼٕبصش اٌشىً فٟ اٌضخبسف اإلعال١ِخ ٚاإلفبدح ِٕٙب فٟ ر١ّٕخ ِٙبسح أعبِخ ػجذ اٌغٕٟ اٌششث١ٕ

اٌزص١ُّ ٌذٜ طالة اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌؼبَ،، سعبٌخ ِبعغز١ش )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثذ١ِبط، 
 .2009عبِؼخ إٌّصٛسح، 

ً: ػٛاًِ ارغبق اٌؼاللخ اٌزشاثط١خ ث١ٓ ا١ٌٙئبد ٚاألش .43 ؽخ اٌضخشف١خ ِزؼذدح ئعّبػ١ً شٛلٟ ئعّبػ١ ىبي فٟ اٌٍٛ

اْ،   .1662َاالعطؼ، سعبٌخ دوزٛساح )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ، عبِؼخ ؽٍٛ
ٟ: رٛظ١ف اٌطبلخ اٌىبِٕخ فٟ اٌؼٕبصش اٌشى١ٍخ ٌزؾم١ك اٌجؼذ اٌغّبٌٟ فٟ ئٔشبئ١خ اٌزص١ُّ،  .44 ئ٠ٙبة ثغّبسن اٌص١ف

اْ، اٌغضء األٚي، سعبٌخ دوزٛساٖ )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ ا  .1661ٌزشث١خ اٌف١ٕخ عبِؼخ ؽٍٛ

ع١ٙبْ غجشا٠ً ػض٠ض: األ٠مٛٔخ اٌج١ضٔط١خ ٚاأل٠مٛٔخ اٌمجط١خ فٟ اٌمش١ٔٓ اٌغبثغ ػشش ٚاٌضبِٓ ػشش، سعبٌخ  .45
اْ،   .1666ِبعغز١ش )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ، عبِؼخ ؽٍٛ

١ٍ١خ ٌٍخبِخ فٟ اٌفٓ اإلعالِٟ، سعبٌخ سشب ِؾّٛد ػجذ اٌفزبػ: عّب١ٌبد اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزص١ُّ ٚاٌخصبئص اٌزشى .46

اْ،   .2003ِبعغز١ش )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ عبِؼخ ؽٍٛ
عٛصاْ ِؾّذ ؽشاسح: رزبثغ األشىبي فٟ ِخزبساد ِٓ اٌفٓ اٌّصشٞ اٌمذ٠ُ ٚاٌفٓ اٌّؼبصش وّذخً إلصشاء  .42

اْ، رذس٠ظ أعظ اٌزص١ُّ، سعبٌخ ِبعغز١ش )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ   .2009عبِؼخ ؽٍٛ
ٟ: اٌزىشاس فٟ ِخزبساد ِٓ اٌزص٠ٛش اٌؾذ٠ش ٚاإلفبدح ِٕٙب رشث٠ٛبً، سعبٌخ  .49 ػجذاٌشؽّٓ إٌشبس ِؾّذ ٚصف

اْ،   .1629دوزٛساح )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ عبِؼخ ؽٍٛ

اْ اٌّبئ١خ، سعبٌخ ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ أؽّذ: اٌم١ُ اٌغّب١ٌخ فٟ اٌزؼجٟ ػٓ اٌج١ئخ اٌّصش٠خ فٟ أػّبي اٌزص٠ٛش ث .46 بالٌٛ
اْ،   .2006ِبعغز١ش )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ عبِؼخ ؽٍٛ

ػجذاٌىش٠ُ ِؾّٛد ِؾّذ: دساعخ ِجبدئ ٔظش٠خ اٌغشزبٌذ ٚرطج١مبرٙب فٝ رؾغ١ٓ ػ١ٕخ ِٓ ئػالٔبد اٌصؾف،  .50

اْ،   .1665سعبٌخ ِبعغز١ش )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ، عبِؼخ ؽٍٛ
شا١ُ٘ اٌؼجذ: اٌم١ُ اٌزشى١ٍ١خ فٟ اٌزص٠ٛش اٌّصشٞ اٌمذ٠ُ، سعبٌخ ِبعغز١ش )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ ػفبف خ١ًٍ ئث .51

اْ،   .1696اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ عبِؼخ ؽٍٛ
ْ: ِذاخً عذ٠ذح ٌألعزٍٙبَ ِٓ اٌزشاس اٌّصشٞ الٔزبط اػّبي رص٠ٛش٠خ رؾًّ ا٠ٌٛٙخ  .52 ػّبد ٌّؼٟ ع١ٍّب

اْ، اٌّصش٠خ فٟ ظً اٌؼب١ٌّٗ، سعبٌخ دوزٛساح )غ١ش ِ  .2002ٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ عبِؼخ ؽٍٛ
ُ ٚاإلفبدح ِٕٙب  .53 ٞ اٌمذ٠ ٓ اٌّصش ٟ اٌف ٟ رى٠ٕٛبد ِٛضٛع اٌص١ذ ف ُ اإلٔشبئ١خ ٚاٌجٕبئ١خ ف وشَ ػجذ اٌّغ١ذ دس٠ٚش: إٌظ

اْ،   .2003فٟ ئصشاء اٌزؼج١ش فٟ ِغبي اٌزص٠ٛش، سعبٌخ ِبعغز١ش )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ عبِؼخ ؽٍٛ
ً: دساعخ ِمبسٔخ ٌٍشىً ٚاٌّضّْٛ فٟ اٌزص٠ٛش اٌمذ٠ُ ٚاٌؾذ٠ش ٚاسرجبطٙب ِ .54 ؾّذ أثٛ اٌّؼبطٟ أؽّذ ؽغٓ ١٘ى

اْ،   .1622ثبٌزشث١خ، سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ عبِؼخ ؽٍٛ

ٓ: اٌذالالد اإلدسو١خ ٌٍفشاؽ فٝ األػّبي اٌف١ٕخ راد اٌجؼذ٠ٓ فٝ ِخزبساد ِٓ اٌفٓ .55  ِؾّذ ٠بع١ٓ أثٛ اٌؼ١ٕ١
اٌّؼبصش وّذخً ألصشاء اٌزص١ّّبد اٌضخشف١خ، سعبٌخ دوزٛسح، )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ، عبِؼخ 

اْ،   .2005ؽٍٛ

ٟ: اٌشؤ٠خ اٌىب١ٌذٚعىٛث١خ ٌٍزى٠ٛٓ فٟ اٌزص٠ٛش اٌّؼبصش وّذخً ٌإلثزىبس ٌذٜ داسعٟ  .56 ِٕبي عؼذ ػضة اٌش١ّ
اْ، اٌفٓ، سعبٌخ ِبعغز١ش )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌفٕ  .١2006خ عبِؼخ ؽٍٛ

ٓ: اٌم١ُ اٌزص٠ٛش٠خ ٌأل٠مٛٔخ اٌمجط١خ ٚئػبدح ئوزشبفٙب ِٓ ٚعٙخ ٔظش ِؼبصشح، سعبٌخ  .52 ١ٌٚذ ؽغ١ٓ أؽّذ عب١٘

 .2005ِبعغز١ش )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ، 
بء اٌشىً اٌّغغُ ٚاإلفبدح ِٕٙب ٚائً ئثشا١ُ٘ ِؾّذ د٠ٕب١ِى١خ اٌشؤ٠خ ِٓ خالي اعزخذاَ األعطؼ اٌؼبوغخ فٝ ثٕ .59

فٝ رذس٠ظ إٌؾذ ٌطالة اٌزشث١خ اٌف١ٕخ، سعبٌخ دوزٛساٖ )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ عبِؼخ ػ١ٓ 
 .2002شّظ، 

 ج( المقاالت العلمية:
ٟ: عّب١ٌبد اإل٠مٛٔخ فٟ اٌفٓ اٌّغ١ؾٟ، ِغٍخ ِشوض ثبثً  .56 اْ اٌمشٖ غٌٟٛ، عالَ ؽ١ّذ سش١ذ اٌؾٍ ِؾّذ ػٍٟ ػٍٛ

 .1، اٌؼذد 5ٌٍذساعبد اإلٔغب١ٔخ، اٌّغٍذ 
عٟ ألعظ اٌزص١ُّ ِٚٛلف اٌّشب٘ذ ِٕٙب، ِغٍخ دساعبد ٚثؾٛس، عبِؼخ  .60 ِصطفٝ اٌشصاص:اٌزؾ١ًٍ اٌّشٚف١ٌٛٛ

اْ، أغغطظ، اٌّغٍذ  .1694، 3، اٌؼذد2ؽٍٛ
اعبد لجط١خ، ٠ٛؽٕب ٔغ١ُ ٠ٛعف: األ٠مٛٔبد اٌمجط١خ فٟ اٌزبس٠خ ٚاألدة ٚاٌطمٛط، ِىزجخ االعىٕذس٠خ، عٍغٍخ وش .61

 .2013، 4اٌؼذد 
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انًغناطيسى وانتجاذب انتفاعهى انفن سًاث ين االفادة  

انًركبت اننسجيت االعًال ااثراء فى   

 
د/ يرفج يحًد رفعج يحًد أحًد إبراهيىا.و.  

 استاذ يساعد اننسيج بكهيت انتعهيى انصناعى 
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 لرفع كفاءة معممي التربية الفنية لممارسة فن الخزف بالتعميم العام مقترح برنامج تدريبي
 مروة عمي محمد حسين

 قسم التعبير المجسم مدرس مساعد ب
 جامعة حموان كمية التربية الفنية
 

 مقدمة:
والضدع  التنمدوي  المدادي  الضدع منهدا  ةبالمدارس الحكومية من مشكالت عدديعاني مجال التربية الفنية  

  عددم وجدود كتدام لمدادة كنشداط نندي مادة التربية الفنيةل المالي تمويلال قمة ومن امثمة الضع  المادي تجد:. لممعمم
عدداد معممدي التربيدة الفنيدة ندي إوجدود عجدز ندي لطباعتد،   ةكانيدميزانيدة جدود م لعددم و  0223التربية الفنية من سنة 

  نددي الفددن ن يدرسددها مدددرس ميددر مت  ددصأو أويتسددبم كلدد  نددي عدددم تدددريس المددادة  المرحمددة اتبتداةيددة والثانويددة
مجمدددوع تضدددا  لة لكدددون المددداد  عداديدددةالفنيدددة ندددي المرحمدددة اإ مدرسدددين التربيدددةتعيدددين وزارة التربيدددة والتعمددديم  وتحددداول
ينتددم لمددارس لية العجدز ندي تعيدين مدرسدين بدان مسدؤو  عداديةالتربية الفنية بالمرحمة اإ مدرسوقد يتحمل   الطالم
ارتفداع  يعداني منهدا التعمديم ككدل مثدل  دريأ مشدكالتيواجد، المعمدم   وت تنتهدي المشدكالت عندد  دكا نلدط ولكدن آ ري

امددا عددن  و  دد ر حجمهددا نددي بعددض المدددارس.د حجددرة تربيددة ننيددة أكثانددة عدددد الطددالم دا ددل الف ددول وعدددم وجددو 
ميددات او المعينددين مددن  ريجددي كالمشددكالت التنمويددة لممعمددم نسددتجد أن  نددا  نسددبة كبيددرة مددن معممددي التربيددة الفنيددة 

 م،.طوال نترة عمأي تدريم بتملي ن المعمم مير ممزم أي تدريم تربوي. كما   ولم يتملوا أمعا د ننية ليست تربوية
 

لمدددارس الحكوميددة بددالتعميم جرتهددا عمددر مدرسددين انددي دراسددة مسددحية أكددل تمدد  المشددكالت وجدددتها الباحثددة  
  وقدد (0207مدارس  00( حتر )0206مارس  02عدادية والثانوية بمنطلة اللا رة ني الفترة بين )لمرحمة اإالعام با
كددان  نومعرنددة أ نددي مجددال ال ددز لتربيددة الفنيددة امعمددم بحثيددة بنود ددا تهددد  الددي معرنددة  مدددي  بددرة اسددتمارة  طبلددت

وقدد طبلدت اتسدتمارة  .وكل  لبناء برنامج تدريبي يتكامدل مدا ال بدرات السدابلةالمدارس  لطالم مجال ال ز  يدرس 
ن المعمدددم  دددريج الكميدددات الفنيدددة التربويدددة يمتمددد   بدددرات كانيدددة ندددي الدراسدددة لت كدددد أجددداءت نتددداةج و  .معمدددم 050عمدددر 

ال بدرة لديد، ندي مرحمدة الحريدق والطدالء الزجداجي  و دكا يجعدل  ضدع سدط  قبدل الحريدق نلدط  و لجة الالتشكيل ومعا
عددة وحددات تدريبيدة  ليتضدمنالتددريبي ومدن  ندا جداء بنداء البرندامج ي ممارسة لفن ال ز  مير مكتممة وبال قيمدة  أ

إجراءات عن  باةي ني وحدة أ ري  ووحدةو يتعمم بناء نرن كهر  الزجاجي الحريق والطالء برة المعمم ني  نيها ينمر
 .عن مشكالت ممارسة نن ال ز  بالمدارس وجمسة نلاشيةنن ال ز    ممارسة ني الوقاية السالمة

  يعاني، مجال التربية الفنية بإيجاد تمويل ل، العجز المادي والمالي الكيالت مم عمر قد يكون من ال عم 
بداعيدددة يتدددي  نر دددة إيجددداد حمدددول إار  ومهدددارات المعمدددم بشدددكل مسدددتمر  ن تنميدددة وتطدددوير معدددتعتلدددد الباحثدددة أولكدددن 
 دور التربية الفنية بشكل أنضل.  وبالتالي يتحلق ال عوبات المادية والمالية لمواجهة

 مشكمة البحث:
ندي مجدال ال دز  و دكا قدد  ومهاراتد، و براتد، ،تعتبر اعادة ت  يدل معمدم التربيدة الفنيدة وسديمة لتحسدين معارند 

 عمر ممارسة نن ال ز  ني المدارس وتحليق دور التربية الفنية ب ورة أنضل  يساعد
 التالي:السؤال من  الل ما سبق يمكن إيجاز مشكمة البحث ني 

 عزو  معممي التربية الفنية عن ممارسة نن ال ز  بمدارس التعميم العام؟كي  يمكن إعداد برنامج تدريبي يواج، 

 :  هدف البحث
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 يبي لرنا كفاءة معمم التربية الفنية ني مجال ال ز  بهد  ممارسة نن ال ز  ني التعميم العامعداد برنامج تدر إ -

 :فروض البحث
ج مشكمة عزو  المعممدين عدن ممارسدة ندن عال ن يسهم نيالملترح يمكن أ تدريبياللبرنامج ان أتفترض الباحثة  -

 ال ز  ني التعميم العام.
 
 :همية البحثأ
 .الفنية ني مجال ال ز  رنا كفاءة معمم التربية -
 لطالم المدارس لممارسة نن ال ز .تاحة الفر ة إ -
مددن  ددالل طددرح  متعدداون بددين الكميددة و وزارة التربيددة والتعمدديم نددي تحسددين مسددتوي معمددم التربيددة الفنيددةسددبيل لبندداء  -

 .البرنامج لمتعميم
 

 حدود البحث
 التربية النوعية شعبة التربية الفنية.التربية الفنية و ن تكون الفةة المستهدنة لمتدريم من  ريجي أ -
لة استكمات لم برات الساب  )الحريق والطالء الزجاجي( عن  برات ما بعد التشكيل الطينيتدريبي  رنامجعداد بإ -

 لدي معمم التربية الفنية.
 بالمرحمتين. ج ال ز والثانوية  طبلا لمنه اإعدادية معممي المرحلالبرنامج التدريبي  يستهد  -
 

 :محات البحثمصط
  :(programبرنامج )

 0منهج موضوع أو  طَّة مرسومة ل رٍض ما
 

 : (Trainingتدريم )
 0ب رض تسهيل عممية التعمم لدي الجمهور المستهد   و أي شكل من أشكال العمميات التي ت مم

 
 (: تعري  اجراةي:Art Eucation Teacherمعمم التربية الفنية )

 وأكميدة التربيدة الفنيدة  يدريس منهج التربية الفنية بمددارس التعمديم العدام   ريجد و المعمم اللاةم بعممية ت
 .التربية النوعية شعبة التربية الفنية

                                                 
1
 http://www.almaany.com  

 .00  مجموعة النيل العربية  اللا رة  ص المرشد العممي ني ت ميم الدورات التدريبية(: 0228ة  دي نؤاد( )توني براي )ترجم 0

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC/?category=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC/?category=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
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 :  البحث يةمنهج
لليداس البحث ني المنهج التجريبي  اك سيتم ا تيار عينة البحث من مجموعدة واحددي يدتم امنهجية  كا  تحددت
 . ورة ا تبار قبمي وبعدي ، نيني

 الخطوات االجرائية لمبحث:
 اختيار عينة البحث : 

o الدراسية  هم براتة التربية النوعية وكل  لتلارم من  ريجي كمية التربية الفنية وكمي المعممينيتم ا تيار س
 .ومعالجة السط  جماليا قبل الحريقاعداد وتشكيل الطينة من حيث ني مجال ال ز  

o وكل  لكي يستفيد تالميك المدارس ألطول نترة سنة 50من  أقلن س من ولوية ا تيار المتدربينأ كونتن أ  
 من  برات المعمم المدرم قبل  روج، لممعاش.

 تي:ن يتوانر ني المكان اآلأ: يجم امكانيات بيئة التدريب 
 جراء تجارم الطالء الزجاجينرن تجارم كهرباةي إ 
  لمورش التدريبية و أرتيم الملاعد بحيث تعد لممحاضرة عادي تإقاعة ي م  معها 
 .حوض ماء قريم لضروريات ورشة الطالء الزجاجي 
 )مكان مكشو  لعمل تجارم حريق )مثل الحريق المفتوح 

 جزاء بحيث يستوني كل ألي عدي إتدريم استمارة ا تبار قبمي تلسم سو  يمحق ببرنامج ال ختبار قبمي:اعداد إ
تم بداية التدريم  وما نهاية كل وحدي تدريبية ي سةمة  ا ة بكل وحدة تدريبية  تسمم اتستمارة نيأجزء 

 مدي تطور المعمم قبل وبعد.للياس وكل   رى  أات تبار مري 
 :مجموعات  مجموعتين من  ريجي كمية التربية الفنية  ثالثلي إسو  تلسم العينة  تقسيم العينة 

 من  ريجي كمية التربية النوعية. مجموعةو 
نظرا ت تال  مدة دراسة كل عينة لفن  المطبلة عمر  ريج التربية الفنية لالةحة المجموعتين تبعاً  تلسم

 ال ز  ني المرحمة الجامعية.
 معمم. 05لي إ 02ويكون عدد كل مجموعة بين 

 :وحدات التدريب المقترحة 
ال ز  والتي  مجالالسابلة ني  المعمم  براتمن البرنامج عمر استكمال ل ولال جزء ال ميم يعتمد ت 
من ممارسة نن ال ز  ني  المعمم حد األسبام التي تمنا  وبالتالي تكون أمير مكتممة ن تكونيمكن أ
من  لثانيالجزء ابينما يعتمد  .عن الحريق والطالء الزجاجيولي األ تدريبيةال ةوحدال. وقد جاء ت ميم المدارس
حيث جاء ت ميم  مدارس الحكوميةانيات المحدودة لممكج عمر تنمية مهارات المعمم بحيث تتواءم ما اإالبرنام

عن المعمم  ومهارات ي لتنمية معار لمبرنامج تم بناؤ  الجزء الثالثما أ .ال ز نران أعن الثانية  تدريبيةال ةوحدال
ت يعرض المعمم بحث تتناسم ممارسة نن ال ز  ما طالم المدارس  و   الم اطر والوقاية ني نن ال ز 

 ممارسة ني والوقاية إجراءات السالمةالوحدة التدريبية عن   وقد جاء ت ميم ممارسةثناء الالتالميك لم اطر أ
مناقشة حمول من  الل  ني المدارس ال ز  نن لمناقشة مشكالت ممارسة الجزء الرابع  وجاء ال ز  نن

المدرم الملترحة وحمول المعممين  بهد  و ول المعمم لت ور كامل لممارسة نعمية لفن ال ز  دا ل 
 .عن مشكالت ممارسة نن ال ز  بالمدارسحملة مناقشة شكل ني لت ور ا  لكي جاء سالمدار 
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 الجانب التطبيقي لمبحث:
 الخطة الزمنية وتصميم الجمسات بالتفصيل لكل وحدة: 

 .وحدي تدريبية عن الحريق والطالء الزجاجي .0
استراتيجيت  الهذف عٌىاى الوذة زهي الوحتىي الجلست

 التذريس

الىسائل ث والخاهاث واألدوا

 التعليويت

 التقيين

ي
الٗى
غت ا

ضي
اى

 

*ؽرررررشط اىغش ررررر  ٍرررررِ 

ٗإَٔيخرررٔ خرررته حعش  رررت 

 ٗاىٖذف ٍْٔ ٗأّ٘اعٔ 

* عررررررشك ح٘مرررررريغي 

 ىي شُ ارْاء اىغش  

 ب٘اعطت فشُ اىنٖشبائي

*ؽرررررشط اىعتقرررررت بررررريِ 

اىغش رر  ّٗرر٘ط اىطيْررت  

ٗىررُ٘ صرر٘ اى ررشُ ارْرراء 

اىغش ررررررررر  اىغش ررررررررر   

اىغرررررررررري   ٗاىررررررررررشؿ 

 ٗاىخبش ذ

غي * عررررررشك ح٘مرررررري

ىي ررررشُ ارْرررراء اىغش رررر  

ىخ٘مرررريظ ىررررُ٘ اى ررررشُ 

 ٗدسصت اىغشاسة

ُ دقيقت
سبع٘

غت ٗأ
خَ
ٗ ِ

عخي
عا

 

 حشعيررررررررررررررررر  دقيقت 33

 ٗقياط 

 قيظ اىَرذس  ٍغرخ٘خ خبرشاث ٍٗعراسف 

فرري اىغش ر  ٗاىطررتء اىضصرراصي اىَعيَريِ 

 قبو بذا ت اى٘عذة

اخخبرررررراس  بطاقت بأعَاء اىَعيَيِ 

 قبيي

َيررج ٕٗررذف  ٍشاعررو  ٕأاىَعيَرريِ  ررزمش  عش   اىخضف عاعت

 .اىغش   ٗأّ٘اط

*ٍغامررررررشة ٍرررررر  

ٍغاعت ٍِ االعرليت 

 ٗ االصابت

 *بياُ عَيي

*فرررررشُ خرررررضف مٖشبرررررائي 

 فغيش

 Data*صٖررراص عرررشك 

show 

 

     ساعت ق 55

اىَعيَررريِ عيرررق اىعتقرررت بررريِ ّررر٘ط  رررزمش  عش   اىخضف دقيقت 45

اىطيْت ٗاىغش    ٗىُ٘ ص٘ اى شُ ٗدسصت 

 ررررر  اىغررررري   اىغرررررشاسة  ٍٗارررررإش اىغش

 عَييْا ٗاىشؿ ٗاىخبش ذ

*ٍغامررررررشة ٍرررررر  

ٍغاعت ٍِ االعرليت 

 ٗ االصابت.

 *بياُ عَيي

*فرررررشُ خرررررضف مٖشبرررررائي 

 فغيش

 Data*صٖررراص عرررشك 

show 

 

اىضيغرت ٍرِ خرته اعرخَاسة  َعيَريِ قيٌ اى اىضيغت حقيٌ ق 55

 حقيٌ اىضيغت ىَعشفت ٍذخ ص٘دٓ اىضيغت

*ٍغخرررررر٘خ عيَرررررري ىي٘عررررررذة  

 ٍطب٘ط
حقرررررررررررررريٌ 

ِ اىَعيَررري

 ىيضيغت 

غت اىزاّيت
ضي
اى

 

*ؽرررشط ٍإيرررت اىطرررتء 

اىضصرررررررراصي ٗإَٔيخررررررررٔ 

ٗاىٖرررذف ٍْرررٔ  أّ٘اعرررٔ 

ٍٗنّ٘احررررررررٔ ٗ هررررررررشق 

حطبيقرررررررررٔ  ٗع٘اٍرررررررررو 

 ّضاعٔ  ٗ عي٘بٔ.

*بيرررراُ عَيرررري ىطش قررررت 

غررت 
خَ
ث ٗ

عا
عررا
د 
ت
ررر

ش دقيقت
ؾ
ع

 

عرررررررررراعت 

 ّٗقف

اىطررررررررررررررررررتء 

 اىضصاصي

  أّرر٘اط  ٕررذفٗإَٔيررج ٗاىَعيَرريِ   ررزمش

ٍٗنّ٘رررراث ٗ هررررشق حطبيرررر   ٗع٘اٍررررو 

   ٗ عي٘  اىطتء اىضصاصي.ّضاط

*ٍغامررررررشة ٍرررررر  

ٍغاعت ٍِ االعرليت 

 ٗ االصابت. 

 Data*صٖررراص عرررشك 

show 

 

     ساعت ق 55

حشمي  اىطتء  5155

 اىضصاصي

اُ  َرررراسط اىَعيَرررريِ حشميرررر  اىطررررتء 

 بْ غٔ ارْاء اىضيغت اىضصاصي

 *بياُ عَيي

 ت*ٍَاسعت عَيي

 *ٍيضاُ عغاط

ىغ رر    *أمرر٘ا  بتعررخينيت

 عيْاث اىطتء اىضصاصي.
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حشميرررررررررررر  اىطررررررررررررتء 

ٍَٗاسعررررررررررت عَييررررررررررت 

 ىيَعيَيِ

اىضيغرت ٍرِ خرته اعرخَاسة  َعيَريِ قيٌ اى حقيٌ اىضيغت ق 55

 حقيٌ اىضيغت ىَعشفت ٍذخ ص٘دٓ اىضيغت

حقرررررررررررررريٌ   

اىَعيَررريِ 

 ىيضيغت

غت اىزاىزت
ضي
اى

 

*إصشاء بياُ عَيي 

ىطشق حطبي  اىطتء 

 اىضصاصي اىَخخي ت.

يَيِ حيل * َاسط اىَع

 اىطشق بؾنو عَيي.

*بياُ عَيي ىطش قت 

 سؿ اى شُ.

* َاسط اىَعيَيِ 

 هش قت اىشؿ

ث
عا
عا
د 
ت
ر

 

عاعت 

 ّٗقف

حطبي  اىطتء 

 اىضصاصي

*أُ  َاسط اىَعيَيِ عَييت حطبي  

بْ غٔ  اىطتء اىضصاصي بطشقٖا اىَخخي ت

 . ارْاء اىضيغت

 *بياُ عَيي

 *ٍَاسعت عَييت

 * فشػ ىيطتء اىضصاصي

 هاث ٗأهباق فخاس ت.*بت

*أهبرراق بتعررخينيت ىخطبيرر  

اىطرررتء اىضصررراصي بطش قرررت 

 اىخغطيظ ٗاىق .

*ادٗاث سػ اىطتء 

 اىضصاصي.

 *خاٍاث اىطتء اىضصاصي.

 

     ساعت ق 55

هش قت سؿ  عاعت

 اى شُ

 *بياُ عَيي *أُ  َاسط اىَعيَيِ عَييت سؿ اى شُ.

 *ٍَاسعت عَييت

  *فشُ مٖشبائي.

اىضيغت ٍِ خته اعخَاسة  َعيَيِ قيٌ اى حقيٌ اىضيغت ق 55

 حقيٌ اىضيغت ىَعشفت ٍذخ ص٘دٓ اىضيغت

حقرررررررررررررريٌ   

 يِاىَعيَررر

 ىيضيغت

شابعت
غت اى

ضي
اى

 

* عشك اىَذس  ّخائش 

عيْاث اىطتء اىضصاصي 

اىخي قاً بٖا اىَعيَيِ 

ٗ  غش ٗ ْاقؼ حيل 

 اىْخائش.

ُ دقيقت
سبع٘

غت ٗأ
خَ
ٗ ِ

عخي
عا

عاعت  

 ّٗقف

ػ صيغت ّقا

ىْخائش حضاس  

اىطتء 

 اىضصاصي

اىَعيَيِ ّخائش اىطتء  زمش ٗ عذد *اُ 

 ش أعبا  حيل اىْخائش. غ اىضصاصي ٗ

   *صيغت ّقاػ

اىضيغت ٍِ خته  َعيَيِأُ  قيٌ اى حقيٌ اىضيغت ق 55

اعخَاسة حقيٌ اىضيغت ىَعشفت ٍذخ ص٘دٓ 

 اىضيغت

حقيٌ   

 يِاىَعيَ

 ىيضيغت

 قيظ اىَذس  ٍذخ اىخقذً في اىخبشاث أُ  اخخباس بعذخ ق 45

 ٗاىَعاسف ٍِ خته االخخباس اىبعذخ

اخخباس   

 بعذخ

حقيٌ     قيٌ اىَعيَيِ اى٘عذة منو. حقيٌ اى٘عذة ق 55

 اى٘عذة
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 نران ال ز أ وحدة تدريبية عن .2

استراتيجيت  الهذف عٌىاى الوذة زهي الوحتىي الجلست

 التذريس

الىسائل الخاهاث واألدواث و

 لتعليويتا

 التقيين

ي
الٗى
غت ا

ضي
اى

 

*ؽررشط رفررشاُ اىخررضف 

اىَخخي ررت ٍررِ عيررذ ّرر٘ط 

اى٘قرر٘د  ّٗرر٘ط اىغش ررف 

ٗ االخرررررررررررختف فررررررررررري 

 اىخقَيٌ

* خعرررشف عَيررريِ عيرررق 

مي يررت بْرراء فررشُ ٍ خرر٘ط 

 بغيو 

*ؽشط ٍنّ٘اث االفشاُ 

 اىَخخي ت ٗاىٖذف ٍْٖا.

*ٍشاقبت عَييرت اىغش ر  

داخرررررررو فرررررررشُ بغررررررريو 

ٗاىَشاعو اىخي  َرش بٖرا 

ىغش رررر  عخررررق عررررشاسة ا

 دسصت. 733

ف
ق
ث ّٗ

عا
عا
سبعت 

ا
 

 قررررريظ اىَرررررذس  ٍغرررررخ٘خ خبرررررشاث أُ  ٍقذٍت ٗقياط. ق 33

 ٍٗعاسف اىَعيَيِ قبو بذا ت اى٘عذة.

*اخخبررررررررراس  *بطاقاث بأعَاء اىَعيَيِ. 

 قبيي.

أُ  خعشف اىَعيَريِ عيرق افرشاُ اىخرضف  أفشاُ اىخضف ق 45

 بأّ٘اعٖا.

*ٍغامررررررشة ٍرررررر  

ٍغاعت ٍِ االعرليت 

 االصابت. ٗ

  Data Show*صٖاص 

عرررررررررراعت 

ٗخَغرررررت 

ٗأسبعرُ٘ 

 دقيقت

ٍنّ٘رررررررررررررررراث 

ارفرررررررررررررررررشاُ 

 اىَخخي ت

اىَعيَيِ مي يت بْاء فشُ ٍ خ٘ط  *أُ  زمش

 بغيو عَييا.

ٍنّ٘ررراث ارفرررشاُ  *أُ  رررزمش اىَعيَررريِ 

 اىَخخي ت.

 بياُ عَيي *

*ٍغامررررررشة ٍرررررر  

ٍغاعت ٍِ االعرليت 

  ٗ االصابت.

*االدٗاث ٗاىخاٍاث ىبْراء فرشُ 

  شة بغيو.ع

 Data Show* صٖاص 

 

     ساعت ق 55

اىضيغت ٍِ خته  َعيَيِأُ  قيٌ اى حقيٌ اىضيغت ق 55

اعخَاسة حقيٌ اىضيغت ىَعشفت ٍذخ ص٘دٓ 

 اىضيغت

*اىَغخررررر٘خ اىعيَررررري ىي٘عرررررذة  

 .ٍطب٘ط

*اعررررررخَاسة 

حقرررررررررررررررررررريٌ 

 اىضيغت.

ٍشاقبررت عش رر   عاعت

 ٍ خ٘ط

بٖا  اىَشاعو اىخي  َش *أُ  زمش اىَعيَيِ

 اىغش   اىَ خ٘ط.

   *بياُ عَيي

غت اىزاّيت
ضي
اى

 

*ؽررشط ٍنّ٘رراث اى ررشُ 

اىنٖشبررائي ٍررِ عرر٘اصه 

ٍٗقرررررررررررذس هاقرررررررررررت  

ٗح٘فيتث ٗإَٔيرت مرو 

 ٍنُ٘.

*اىخعررررررررررررشف عيررررررررررررق 

حقَيَاث ٍخخي ت ىي شُ 

اىنٖشبرررررررررائي ٗمي يرررررررررت 

 حْ يزٕا

ش 
ؾرررر
ع
غرررت 

خَ
ث ٗ

عا
عرررا
سبعرررت 

ا

دقيقت
 

اىخعررشف عيررق  5145

ٍنّ٘اث اى شُ 

 اىنٖشبائي

ٍنّ٘رررررراث اى ررررررشُ  أُ  ررررررزمش اىَعيَرررررريِ

 اىنٖشبائي.

ٍغامررررررررشة ٍرررررررر  

ٍغاعت ٍِ االعرليت 

 ٗ االصابت.

  Data Show* صٖاص 

     ساعت ق 55

اىخعررشف عيررق  عاعت

حقررررررررررَيَاث 

  ٍخخي ت ٗمي يرت
 حْ يزٕا

اىخقررررَيَاث *أُ  َيررررض اىَعيَرررريِ برررريِ 

 اىَخخي ت ىي شُ اىنٖشبائي.

*أُ  قررررٌَ اىَعيَررررريِ فرررررشُ مٖشبرررررائي 

 خاؿ بٔ  ٗ غذد اىَنّ٘اث اىخي  غخاصٖا

ٍغامررررررشة ٍرررررر  *

ٍغاعت ٍِ االعرليت 

 ٗ االصابت.

 *ٍَاسعت عَييت

  Data Show* صٖاص 

     ساعت ق 55
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 قرررررً٘ اىَعيرررررٌ بعَرررررو *

  حقَيٌ ى شُ مٖشبائي 

ٗ غرررذد اىَنّ٘ررراث اىخررري 

  غخاس ىٖا.

 ررررررذ اٍررررررامِ بيرررررر  *حغذ

ٍنّ٘رراث اى ررشُ ٗأعررعاس 

 حقش بيت ىيَنّ٘اث .

اٍررررررامِ بيرررررر   ق 45

 ٍنّ٘اث اى شُ

يِ بيِ اٍامِ بي  ٍنّ٘اث اىَعيَ *  امو

 .اى شُ اىَخخي ت

  Data Show* صٖاص  ٍغامشة

أُ  قرررريٌ اىَعيَرررريِ اىضيغررررت ٍررررِ خررررته  حقيٌ اىضيغت ق 55

اعخَاسة حقريٌ اىضيغرت ىَعشفرت ٍرذخ صر٘دٓ 

 اىضيغت

*اعررررررخَاسة   

 حقيٌ اىضيغت

غت اىزاىزت
ضي
اى

 

ىخْ يز *ؽشط ٍشاعو ا

رٌ بياُ عَيي ىني يت 

حقطي  اىط٘   رٌ 

ٍَاسعت عَييت ىعَييت 

 اىخقطي 

 *حضَي  اىط٘  ٍعا.

*قـ اىق٘ف 

 اىضصاصي.

*ؽشط ىني يت ؽذ اىغيل 

ٗإَٔيت اىؾذ اىَْخاٌ 

 ٗحأريشٓ 

ف
ق
ّٗ ِ

عخي
عا

 

حقطيررر  هررر٘   عاعت

 اى شُ

حقطي  اىط٘  عَييت اىَعيٌ  أُ  َاسط

 بْ غٔ.

 *بياُ عَيي

 .*ٍَاسعت عَييت

*ٍْؾاس  ذٗخ  مَاٍت ق ضاث  

أدٗاث قياط ه٘  

 خ اف)اعَش اٗ ابيل(

 

     ساعت ق 55

 *بياُ عَيي اىَعيٌ حضَي  اىط٘  بْ غٔ  َاسط حضَي  اىط٘  ق 33

 *ٍَاسعت عَييت.

 *ق ضاث  مَاٍت

 *اعَْج عشاسخ

 

قـ اىقر٘ف  ق 55

 اىضصاصي

 *بياُ عَيي اىَعيٌ فـ اىق٘ف بْ غٔ  َاسط

 سعت عَييت.*ٍَا

 *ق ضاث  مَاٍت

 *ٍقـ

 *ف٘ف صصاصي

 

ؽررررررررذ عرررررررريل  ق 55

 اىْينو مشًٗ

 *بياُ عَيي اىَعيٌ ؽذ اىغيل بْ غٔ  َاسط

 *ٍَاسعت عَييت.

  عيل اىْينو مشًٗ.  ق ضاث*

ىَعشفت ٍذخ   أُ  قيٌ اىَعيَيِ اىضيغت حقيٌ اىضيغت ق 55

 .ص٘دٓ اىضيغت

 

 

 

 

 

 

*اعررررررخَاسة   

 تحقيٌ اىضيغ
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غت
ضي
اى

 
شابعت

اى
 

*ؽشط ٍشاعو حضَي  

اى شُ  يئ بياُ عَيي 

ىعَييت حضَي  أصضاء 

 اى شُ.

*ؽشط ىطش قت حشمي  

 اىغيل ٗبياُ عَيي.

*ؽشط ىعَييت حشمي  

 اىٖينو ٗبياُ عَيي.

*ؽشط هش قت اىخ٘فيو 

ٗبياُ عَيي ىعَييت 

 اىخ٘فيو.

ؽشط عب  اى٘فتث *

اىنٖشبائيت ٗمي يت 

 حشميبٖا.

*بياُ عَيي ىطش قت 

و اىخ٘فيتث عَ

 اىنٖشبائيت.

* بياُ عَيي ىطش قت 

حؾغيو اى شُ ٗمي يت 

عَئ  ٗاىخأمذ ٍِ عَو 

  االفشاُ.

ُ دقيقت
شٗ
ؾ
ع
ث ٗ 

عا
عا
سبعت 

ا
 

حضَي  أصضاء  عاعت

اى شُ  

ٗحشمي  

 اىع٘اصه

 *بياُ عَيي اىَعيٌ حضَي  أصضاء اى شُ بْ غٔ  َاسط

 *ٍَاسعت عَييت

اىق٘ف   ع٘ائو اى شُ

زبيج اعتك ىخ  اىغشاسخ

ق ضاث  اعَْج   اىع٘اصه

 عشاسخ

 

ادخاه اىغيل  عاعت

اىْينو 

ىيط٘   

ٗحشمي  

اىٖينو 

 اىَعذّي

اىَعيٌ ادخاه عيل اىْينو مشًٗ   َاسط

 اىي اىط٘  بْ غٔ.

اىَعيٌ حشمي  اىٖينو اىَعذّي  َاسط 

 بْ غٔ.

 *بياُ عَيي

 *ٍَاسعت عَييت

  .ق ضاث  ٍ ناث  ٗؽام٘ػ

     ساعت ق 55

عَو  عتعا

اى٘فتث 

 اىنٖشبائيت

اىَعيٌ عَو اىخ٘فيتث  َاسط 

 اىنٖشبائيت ىي شُ بْ غٔ

 *ٍغامشة 

 *بياُ عَيي

 *ٍَاسعت عَييت

 Data Showصٖاص *

*ٍ ناُ  صسث  سٗصحت  ٍ خاط 

عنيْت مٖشبائيت ىيخ٘فيو عيق 

اىخ٘اىي ٗاىخ٘اصخ  اعتك 

عشاس ت  عيل مٖشبائي  فيؾت  

 صساد خت

 

هش قت حؾغيئ بق٘سة   ؾشط اىَعيٌ  شُحؾغيو اى ق 02

 عَييت  ٗ خأمذ ٍِ عَئ

 *بياُ عَيي

 *ٍَاسعت عَييت

  ٍقذس ىيطاقت اىنٖشبائيت

ىَعشفت ٍذخ   أُ  قيٌ اىَعيَيِ اىضيغت تليم الجمسة ق 05

 .ص٘دٓ اىضيغت

اعررررررررررخَاسة   

 حقيٌ اىضيغت

أُ  قيٌ اىَعيَيِ اى٘عذة منو  ىَعشفت  حقيٌ اى٘عذة  ق 02

 ٍذخ إَٔيت مو صيغت.

اعررررررررررخَاسة   

 حقيٌ اى٘عذة

أُ  قيظ اىَذس  ٍذخ اىخقذً في اىخبشاث  اخخباس بعذخ  ق 33

 ٗاىَعاسف ٍِ خته االخخباس اىبعذخ

اخخبررررررررررررراس   

 بعذخ



 53 

 .ال ز  نن ممارسة ني الوقايةو  السالمةإجراءات وحدي تدريبية عن  .3
الىسائل الخاهاث واألدواث و يت التذريساستراتيج الهذف عٌىاى الوذة زهي الوحتىي الجلست

 التعليويت

 التقيين

ي
الٗى
غت ا

ضي
اى

 

*ؽررشط اىخاٍرراث االٍْررت 

ٗاىخطشة ٗحأريشٕا عيرق 

فررغت االّغرراُ  ٗمي يررت 

 اىخعاٍو ٍعٖا.

*ؽررررررررررشط ىرررررررررر دٗاث 

ٗاىَعررررررررذاث اىغررررررررتٍت 

اىَغرررخخذٍت فررري ٍضررراه 

  اىخضف.

* غريٌ اىَغخر٘خ اىعيَرري 

 ىي٘عذة ٍ  ّٖا ت اىضيغت

ث
عا
عا
د 
ت
ر

 

 قرررريظ اىَررررذس  ٍغررررخ٘خ خبررررشاث أُ  قياط ق 32

 ٍٗعاسف اىَعيَيِ قبو بذا ت اى٘عذة.

 اخخباس قبيي  

اىخاٍرراث االٍْررت  ساعة

 ٗاىخطشة

اىَعيررررررٌ اىخاٍرررررراث االٍْررررررت   ررررررزمشأُ 

 ٗاىخطشة  ٗمي يت اىخعاٍو ٍعٖا.

ٍغامرررشة ٍررر  ٍغررراعت *

 ٍِ االعليت ٗ االصابت.
  Data Showجهاز عرض 

     ساعت ق 05

ادٗاث ٍٗعرررذاث  ساعة

 اىغتٍت.

اىَعيررررررررٌ ادٗاث اى٘قا ررررررررت   ررررررررزمش*اُ 

 ٗاىغتٍت  ٗ غخطي  اعخخذاٍٖا.

ٍغامرررشة ٍررر  ٍغررراعت *

 ٍِ االعليت ٗ االصابت.

 *بياُ عَيي

 Data Show*جهاز عرض 
 ادوات اسالمة ال ا ة بال ز .*

 

ىَعشفت ٍذخ   أُ  قيٌ اىَعيَيِ اىضيغت حقيٌ اىضيغت ق 05

 .ص٘دٓ اىضيغت

اعخَاسة حقيٌ  *اىَغخ٘خ اىعيَي ىي٘عذة ٍطب٘ط. 

 اىضيغت

غت اىزاّيت
ضي
اى

 

*ؽرررررررررررشط ٍخررررررررررراهش 

ٗإصرررررررشاءاث اىغرررررررتٍت 

ٗاى٘قا رررت عْرررذ اعرررخخذاً 

 اى شُ اىنٖشبائي.

*بيرررررراُ عَيرررررري ىخيررررررل 

 اإلصشاءاث.

*ؽشط ىَخاهش اىغش   

اىَ خررررررر٘ط ٗإصرررررررشاءاث 

 اىغتٍت ٗاى٘قا ت.

*بيرررررراُ عَيررررررري ىخرررررررل 

  اإلصشاءاث.

غت 
خَ
ٗ ِ

عخي
عا

ُ دقيقت
سبع٘

ٗا
 

اى شُ اىنٖشبائي  عاعت

 اىغتٍت ٗاى٘قا ت

اصرررشاءاث اىغرررتٍت *اُ  رررزمش اىَعيرررٌ 

ٗاى٘قا ررت فرري اعررخخذاً اى ررشُ اىنٖشبررائي 

 عَييا.

ٍغامرررشة ٍررر  ٍغررراعت *

 ٍِ االعليت ٗ االصابت.

 *بياُ عَيي

 Data Show*جهاز عرض 
 *فشُ مٖشبائي

 

     ساعت ق 55

اىغش   اىَ خر٘ط  33

ٍت اىغرررررررررررررررررررررت

 ٗاى٘قا ت.

اصرررشاءاث اىغرررتٍت  *اُ  رررزمش اىَعيرررٌ

 ٗاى٘قا ت عْذ اعخخذاً اىغش   اىَ خ٘ط.

ٍغامرررشة ٍررر  ٍغررراعت *

 ٍِ االعليت ٗ االصابت.

 *بياُ عَيي

 Data Show*جهاز عرض 
 ٍط لت عش  .*فشُ ٍ خ٘ط  

 

ىَعشفرت ٍرذخ   أُ  قيٌ اىَعيَريِ اىضيغرت حقيٌ اىضيغت ق 55

 .ص٘دٓ اىضيغت

حقيٌ  اعخَاسة  

 اىضيغت

أُ  قيٌ اىَعيَيِ اى٘عذة منو  ىَعشفت  حقيٌ اى٘عذة ق 55

 ٍذخ إَٔيت مو صيغت.

اعخَاسة حقيٌ   

 اى٘عذة

أُ  قيظ اىَذس  ٍذخ اىخقذً في  اخخباس بعذخ ق 33

اىخبشاث ٗاىَعاسف ٍِ خته االخخباس 

 اىبعذخ

 اخخباس بعذخ  
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 بالمدارس ووضا حمول لها حملة مناقشة عن مشكالت ممارسة نن ال ز  .4
استراتيجيت  الهذف عٌىاى الوذة زهي الوحتىي الجلست

 التذريس

الىسائل الخاهاث واألدواث و

 التعليويت

 التقيين

غت
ضي
اى

 

* قغٌ اىَذس  اىَعيَيِ  

اىرري ٍضَ٘عررراث ٍنّ٘رررت 

ٍِ رتد افشاد   خٌ فيٖا 

حغذ ررذ ٗحقغرريٌ ٍؾررنتث 

ٍَاسعررررت اىخررررضف اىرررري 

ٍؾررررررررررنتث اعاعرررررررررريت 

 رررخٌ حغرررضيٖا  ٗفشعيرررت ٗ

ٗحقرررررررً٘ اىَضَ٘عررررررراث 

 بعشمٖا ٍْٗاقؾخٖا.

* رررررررخٌ االح ررررررراق بررررررريِ 

ٗاىَذس  عيرق  اىَعيَيِ

 حيل اىَؾنتث.

 عررررررررشك اىَررررررررذس  *

ٍضَ٘عرررت ٍرررِ اىغيرررر٘ه 

اىَقخشعرررررت ىغرررررو حيرررررل 

اىَؾرررنتث  ٍْٗاقؾررررخٖا 

 ٍ  اىَعيَيِ.

* نرررررررررريف ٗ عررررررررررذه 

اىَعيَررريِ عيرررق اىغيررر٘ه 

  ٍررِ اىَقخشعررت ىيَررذس 

خرررته حقغررريٌ اىَعيَررريِ 

َ٘عررررراث ٍرررررِ اىررررري ٍض

رتد افشاد ىَْاقؾت حيرل 

اىغيرررر٘ه  رررررٌ عشمررررٖا 

 باىضيغت.

ث
عا
عا
د 
ت
ر

 

حغذ رررررررررررررررررررررذ  ق 32

اىَؾرررررررررررنتث 

االعاعررررررررررررريت 

 ٗاى شعيت

أُ  غذد اىَعيرٌ اىَؾرنتث اىخري  ٘اصٖرا *

اىَعيرررٌ قبرررو ٗأرْررراء ٗبعرررذ اىََاسعرررت  أٗ 

اىَؾررنتث اىخرري قررذ  ٘اصٖٖررا  يررشٓ ٍرررِ 

 اىَعيَيِ 

*صيغررررررررت ّقرررررررراػ 

 ْٕي(ر)عقف 

  .ًٗأقتأٗساق 

ٗمرر  حقرر٘س  ق 45

ىغيرررر٘ه ىخيررررل 

 اىَؾنتث

*أُ  ضذ اىَعيٌ عي٘ه ىَؾنتحٔ ىََاسعرت 

 فِ اىخضف ٍ  حتٍيزٓ.

*صيغررررررررت ّقرررررررراػ 

 ْٕي(ر)عقف 
 .Data Showجهاز عرض *

*حقررررر٘س اىَرررررذس  اىَقخرررررشط 

 عشك حقذ َي.

 

     ساعت ق 05

خطررررت ى٘عررررذة  ق 45

دساعرررررررررررريت ٗ 

 ّؾاه.

ىْؾراه  * اُ  غخطي  اىَعيٌ ٗم  حقر٘س

اٗ ٗعذٓ دساعيت ىََاسعت فِ اىخضف ٍر  

 اىختٍيز.

 Data Show*جهاز عرض  *ٍَاسعت عَييت.
 و*اسددددددددتمارة لت ددددددددميم واحدددددددددة 

 نشاط لفن ال ز 

 

ىَعشفت ٍذخ   أُ  قيٌ اىَعيَيِ اىضيغت حقيٌ اىضيغت ق 05

 .ص٘دٓ اىضيغت

*اىَغخررررر٘خ اىعيَررررري ىي٘عرررررذة  

 ٍطب٘ط.

اعررررررررررخَاسة 

 حقيٌ اىضيغت
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 البحث: نتائج

مددن أسدداتكة منددا ج وطددرق تدددريس  المت   ددينتددم عددرض البرنددامج التدددريبي الملتددرح عمددر مجموعددة مددن المحكمددين 
المعددد مددن قبددل وقددد جدداءت نتدداةج اتسددتبيان  ت  ددص  ددز  التربيددة الفنيددة  بجانددم اسدداتكة مددن قسددم التعبيددر المجسددم

لرندا كفداءة معمدم التربيدة الفنيدة ندي  عمدر اساسدة و دولمهدد  المبندي  الملتدرحالدارسة عن  الحية البرندامج التددريبي 
 .مجال ال ز  بهد  ممارسة نن ال ز  ني التعميم العام

 
 

 توصيات البحث:
 ني مناطق م تمفة من م ر.الليام بدراسات اكاديمية موسعة عن المشكالت التي يعنيها مجال التربية الفنية  -
بحيث تتالءم  برت،  لممارسة تم  المجاتتالمعمم  لت  يلالم تمفة  ايجاد برامج تدريبية ني مجاتت التربية الفنية -

 ومهارت، ما اتمكانيات المتاحة ني البيةة التعميمية.
  بحيددث زارة التربيددة والتعمدديم  لتحليددق دور و ددد  التربيددة الفنيددة ب ددورة أنضددلايجدداد سددبيل لمتعدداون بددين الكميددة وو  -

 ينتج عن  كا التعاون:
 ة تنموية لمعمم التربية الفنيةتطبيق برامج تدريبي. 
  عمدددل معدددارض لممعمدددم والتمميدددك ب دددرض ربحدددي ألجددداد تمويدددل مناسدددم لمجدددال التربيدددة الفنيدددة

 بالمدارس.
  مجدداتت تطبيددق العمددوم الملددررة لكددل أحدددي ايجدداد رؤيددة تعاونيددة لجعددل مددنهج التربيددة الفنيددة

 مرحمة تعميمية.
كيميددداء وال د المجددداتت التطبيليدددة لعمدددوم الهندسدددةلفنيدددة احدددندددي مدددادة التربيدددة اعمدددل دراسدددة بحثيدددة لجعدددل ال دددز   -

 .الملررة ني المراحل التعميمية اوالجيولوجي
 طرح البرنامج السابق لمتطبيق وقياس مردود ت ثيري عمر ممارسة نن ال ز  ني التعميم العام. -
 
 

 :المراجع
 المراجا العربية:

 ( 0225التلرير العالمي لر د التعميم لممجتما )منظمة اتمم تعميم لمجميا: ضرورة ضمان الجودة" ال  "
 المتحدة لمتربية والتعميم والثلانة.

 (0227طارق عبد الرؤو  عامر ":)"دار البازوري العممية لمنشر والتوزيا  عمان  التربية والتعميم المستمر  
 األردن.

 ( 0995 الح السيد قادوس" : ) دار بوية والتربية البدنيةاألسس العممية لمنا ج البحث ني العموم التر  "
 المعار   اللا رة.

  (  0203كوثر حسين كوج :)"عالم الكتم  اللا رة."أ طاء شاةعة ني البحوث التربوية   



 53 

 ( 0220عمي ما ر  طام" )"توزيا مكتبة األنجمو منا ج البحث ني العموم النفسية والتربوية واتجتماعي  
 الم رية  اللا رة.

 ( 0969محمود البسيوني:) نحت اتطفال دراسة ملارنة بالنحت الشعبي والنحت اللديم والحديث تطبيلات "
   دار المعار  الم رية  اللا رة.تربوية"

 (0220" )الف ل الدراسي اتول  العامة لشؤون المطابا  لم   الثاني اتعدادي" التربية الفنية الفن ني عالمنا
 اتميرية   م ر.

 (0220" )الف ل الدراسي الثاني  الهيةة العامة لشؤون لم   الثاني اتعدادي لفن ني عالمناالتربية الفنية ا "
 المطابا اتميرية  م ر.

 
 المراجا العربية المترجمة:

 ( )مجموعة النيل العربية  المرشد العممي ني ت ميم الدورات التدريبية(: 0228توني براي )ترجمة  دي نؤاد  
  اللا رة.

 
 عممية:البحوث والرساةل ال

 ( اعداد برنامج تدريبي لمعمم التربية الفنية عمي است دام نظم  0222نشوي عبد الرحمن أحمد مرسي" ).م
 الكمبيوتر لتدريس الرسم لممرحمة اتبتداةية" رسالة دكتوراي  مير منشورة  كمية التربية الفنية جامعة حموان  

 ( إعداد برنامج لتعمي 0229دراسة مروة نتحي محمد" :).م حرنة ال ز  ل ير المت   ين" رسالة ماجسدتير  م
 مير منشورة  كمية التربية الفنية  جامعة حموان 

 ( ت ددميم برنددامج إعددداد حددرنيين مددن ال ددم والددبكم نددي اإنتدداج ال زنددي"  0202رشددا محسددن محمددد حممددي" :).م
 رسالة ماجستير  مير منشورة  كمية التربية الفنية  جامعة حموان 

 ناعميددة برنددامج تدددريبي ملتددرح لتنميددة المهددارات الفنيددة نددي مجددال م( 0202أحمددد إسددماعيل ) مددي  ددالح الدددين":
 رسالة ماجستير  مير منشورة  كمية التربية الفنية  جامعة حموان.الطباعة اليدوية لممعاقين علميا اللابمين لمتعمم" 

 ( 0202الهامي محمد أبوالن ر البحيري )الم التربية الميدانية إنتاج  ور : "الكفايات الالزمة لتدريم طم
 رسالة ماجستير  مير منشورة  كمية التربية الفنية  جامعة حموان.تعميمية ني التربية الفنية" 

 ( برنامج ملترح لمتدريم عمر مهارات اإشرا  التربوي لمعمم التربية  0200مادة عبد المنعم سيد محمد":)م
 دكتوراي  مير منشورة  كمية التربية الفنية  جامعة حموان  الفنية ني ضوء اتتجا ات الحديثة" رسالة

 ( برندددامج تددددريبي ملتدددرح إعدددداد مربدددي متحفدددي مت  دددص لمعمدددل بالمتددداح  0224عبيدددر  دددبحي ديدددام" :)م
 الم رية" رسالة دكتورة  مير منشورة  كمية التربية الفنية  جامعة حموان.

 ( نعاليدة برندامج تددري0229رشا يحيي عمي محمدود" :)بي لتنميدة كفايدات تكنولوجيدا التعمديم لددي معممدي التربيدة م
 الفنية لممعاقين علميا" رسالة دكتوراي  مير منشورة  كمية التربية الفنية  جامعة حموان.

 
 المراجا العممية اتجنبية:

 Mary Ellis(2004): ceramic for Kids: cerative clay projects to pinch, roll, coil, slam & 
twist ,Lork Book, New York. 
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 شبكة المعمومات:
 http://www.educate.ece.govt.nz/learning/exploringPractice/Literacy/UsingClayToDe

velopLearning.aspx  
 http://northstateparent.com/2012/12/the-importance-of-clay-creativity/  
 http://www.artistreevt.org/artistree-blog/2013/08/01/5-reasons-to-play-with-clay/ 
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NqG-

K6Ra2yUJ:lakesidepottery.com/Pages/The-Importance-of-Clay-in-Children's-
Development.html+&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=eg 

 http://www.almaany.com  

http://www.educate.ece.govt.nz/learning/exploringPractice/Literacy/UsingClayToDevelopLearning.aspx
http://www.educate.ece.govt.nz/learning/exploringPractice/Literacy/UsingClayToDevelopLearning.aspx
http://northstateparent.com/2012/12/the-importance-of-clay-creativity/
http://www.artistreevt.org/artistree-blog/2013/08/01/5-reasons-to-play-with-clay/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NqG-K6Ra2yUJ:lakesidepottery.com/Pages/The-Importance-of-Clay-in-Children's-Development.html+&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=eg
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NqG-K6Ra2yUJ:lakesidepottery.com/Pages/The-Importance-of-Clay-in-Children's-Development.html+&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=eg
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NqG-K6Ra2yUJ:lakesidepottery.com/Pages/The-Importance-of-Clay-in-Children's-Development.html+&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=eg
http://www.almaany.com/


 
7102 



 



2 

 

 خمفية البحث :
اإلنساانية تمكنناا مان فيام الحااارات  تعبر عن البيئة واألفراد والتي إحدى الوسائل التيىو الفن       

وتختماام ماان مجتماا  بتنااوع الثقافااات تتنااوع الفنااون ف ىتمامااا،إ أكثاار  ثقافتيااا ،وتجعاال رتيتيااا والتعماا  فااي
،ولياذا فننياا الحااارات الدالاة عماع عناصار ورماوز و زخاارا وأسااليب تما   خصائصياآلخر،وتتنوع 

 لمتعرا عمع عاداتيا وتقاليدىا ومعتقداتيا وثقافاتيا المختمفة. وسيمو
كما تتنوع فنون الحاارات اإلنساانية بالقاارة ،وتتمتا  كثيار مان مشاغولتيا الفنياة باألصاالة والفارادة      

تميزا في خصوصيتيا سواء كان ذل  في الفنون التاي تام الكشام عاانيا أو  الجغرافي ا،وقد كاان لموقعي
الغاماااة ، لمااا ليااا ماان ينااع ثقااافي ومااوروث تراثااي يظياار بخمفيااات عاادة فااي فنااون تماا  المجتمعااات . 
وتعتبر اليند من البالد اآلسيوية الغنية بالتراث والثروات الفنية والكثيار مان األسااطير والساحر والخرافاة 

عكس عمي عادات وتقاليد ىذا المجتم  ، حيث ترج  حااارة اليناد إلاي أزمناة مختمفاة وبالتاالي  التي تن
فان الفنون اليندية تعددت طرزىاا و أشكاليا.فااال عان الماتثرات الطباايعية التاي طبعات الفان بطابعياا 

اجااتماعية كاان الذي لم يقم عاند حد الطبيعة الجغرافية و العوامل الدينياة بال تعاداىا إلاي دوافا  أخاري 
 .(1)من جرائيا أن أثرت الحاارتان اإليريقية والفارسية عمي حاارة اليند 

حيااث اتساامت ىااذه الفنااون الينديااة بعاماال الدقااة واإلتقااان ممااا رفاا  ماان مكانتيااا وشاا نيا بااين الفنااون    
لاام يمناا  يناااا  تشااابيا بااين الطااراز اإليرانااي وبخاصااة الطااراز الصاافوى ، ولكاان ىااذا فالخري، والجاادير  

من ظيور شخصاية ىندياة مساتقمة اساتمدت مقوماتياا مان جاذور الفان الينادي القاديم، وتقالياد الصاناعة 
 .(2)اليندية ، بعد أن اتجيت الوجية اإلسالمية 

سعي الفنان اليندي لمتعبير عن روح مجتمعاة وثقافتاو مان خاالل كال قطعاة فنياة يقاوم بتشاكيميا مماا    
يااا بل،وقدسااية فااي بعااض األحيااان تتفاارد بيااا عاان ييرىااا ، فاارب  بااين جعاال ليااا مكاااانة وطاااب  خاااص ب

إبداعااتو الفنية من حيث الشكل والتقنية ومدلولتيا لديو من أساطير خرافية أو دينية طقوسية ف صابحت 
 أكثر تعبيرًا وجماًل.

يرىاا مماا ظيرت تم  اإلبداعات فاي مجاالت فنياة متنوعاة منياا األشاغال الياادوية ومكماالت الازى وي   
 اشتير بو المجتم  اليندي، وتعد اليند من البمدان التي اىتمت بالزاينة اىاتمامًا كبيارًا وخاصاًا ،والتاي لام
تقتصااااار عماااااي النسااااااء فقااااا  بااااال كانااااات لمرجاااااال أيااااااا،حيث كانااااات تعااااارا عااااان صااااااحبيا وطبقتاااااو 

 .(3)الجتماعية 
 أما اليند القديمة كان الول  بالجمال لحد كبير،  وحوت السجالت القديمة ستة عشر أسموبا يمكن   

                                                 
 .433، عبنى انكزت،انمبْزح،ص ربرٚخ أسٚبء انشعٕة:  1991صــــزٚـب َصــــز، --1

 .222ص،دار انًعبرف، انمبْزح،1، طانفٍ اإلطاليٙ: 1914أثٕ صبنخ األنفٙ ،  -2

 22،يٕطٕعخ ربرٚخ انفٍ، دار انشزق،انمبْزح ،ص1، ط انفٍ انُٓذ٘ فٌُٕ انشزق االلصٙ :2005صزٔد عكبشـخ ،  -3 
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والاااذي اعتماااد عماااع خطاااو   CHerbenjarأن تساااتخدميا المااارأة لمتجميااال أطمااا  عميياااا ) شاااربنجار (
ي  أو التازيين تاامنت أكاليال الزىاور ومكماالت الازى والمسااح Alankaraأساسية تسامع ) النكاارا (

وييرىا مما يوا  عمع األذرع والسيقان والجسم وتاام كتاباات قديماة تبادأ مان الاافائر حتاع أخماص 
 والتي ل تزال موجودة حتع اآلن في اليند الحديثة . (1)القدم 

إشتير اليناود بميااراتيم فاي مشاغولت مكماالت الازى، واستااعمل ىاتلء الصااناع بعاض الخاماات كمااده 
جااامود، ومااواد أخااري مساااعده كااالخرز والعاااج والزجاااج وبعااض العمااالت المعدنيااة أساسياااو كاألقمشااة وال

وييرىااا، إلظيااار العناصاار الزخرفيااة واألساااليب التقنيااة الخاصااة بكاال قطعااو ب فااال الطاار  الممكنااة، 
موروثاااتيم باال وخياار شاااىد عمااي الماا ثور الشااعبي لاادييم فيااي عمااي اخااتالا أشااكاليا وألوانيااا تمخااص 

 ية في حياتيم .طقوس وعادات يوم

كما تعاتبر مشغولت مكمالت الزى والزينة تراث متاطور عمي  مدار التاريخ  سجمت مشغولتة بخامات 
اتصفت بالثراء والتناوع، وقاد تادرجت الخاماة المصانعة منياا لتناساب مجموعاة متاانوعة مان األفاراد ،مماا 

ة فاي بعاض القطا  واساتخداماتيا فاي الحيااة زاد الرتبا  لمتاعبير عان الجواناب الدينياة العقائدياة والدنيويا
وشااااكمت ىااااذه (1)حاجااااات اجتماعيااااة عامااااة أو خاصااااة بيااااذا الشااااعب بصااااورة متمياااازة    اليوميااااة لتحقياااا

بعاض القطا  مان  ل، ول تاازا(2)المشااغولت قيماًا ثااقافية وفنياة واحتمات قساطًا كبيارًا مان ممتمكاات العائماة 
مكمالت الزى ىي المفامة في الياند سااواء باين الرجاال أو النسااء،وعمي رأسايا )السااري( والاذي يتمتا  

القمشااو التااي تمتاااز باادرجات متنوعااة ماان لاازى الميمااة والسااائدة ويصاان  ماان بكونااو ماان أحااد عناصاار ا
التاااقنيات المناساابة لكاال الشاافافية ،حيااث يوجااد كثياار ماان الصاايايات التااي تاااشكمو ويااتم انتخاااب أفااال 

 تبعا لممناسبة التي يتم ارتدائو فييا كما يوجد:( surrey)تصميم في تصنيفات الساري 
 ثالثة عشر صانفا لمسااري ليتناساب ومتطمباات الحيااة اليومياة كالمناسابات 
الدينيااة والجتماعيااة بجانااب مكمااالت الاازى ذات الطاااب  اليناادي كالعمااائم 

 ةالخاماااات كاألحجاااار الكريماااو أساليااااب التشاااكيل التاااي تاااامتاز  باااالغني فاااي 
شاتير بياا بعاض أوالرياش ، وكذل  األحذية المت ثرة بالفن اإلساالمي التاااي 

 .(3)أو األمراء Maharajah الفئااات في اليند )كالميراجا(
 ا بجانب عمائم الرجال واألوشحة واألحذية اليندية الشييرة وييرىا من الحمع المتنوعة التع تزخر بي

 ترتب  بالعديد من جوانب حياتيم الدينية والدنيوية.  ومالبس المرأة والرجل 
 .444يزجع طبثك،ص : 1991،صــزٚــب َصز  -1
غٛز يُشٕرح،كهٛخ االلزصبد انًُشنٙ  رطبنخ يبجظزٛزدراطخ ربرٚخٛخ رذهٛهٛخ يمبرَخ نألسٚبء فٙ انُٓذ، :2002دانٛب أدًذ يزرضٙ  -2

 21،ص ،جبيعّ دهٕاٌ

 .446يزجع طبثك،ص : 1991،  صــــزٚــــب َصــز -3
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  اليندي: وفيما يمي التصنيف النوعي لمكمالت الزى 
 : الساري -1
المزخاارا ويياار محاكااة ، و تسااتخدم فااي تغطيااة أساافل الجساام بشااكل ماازدوج  ىااع قطعااو ماان القماااش 

 .( 1، كما في شكل )(1)الدوتي الرجالي  ووتغطي أياا الصدر والظير ومنيا ما يشب
 العمامة:-2
عباااارة عااان قطعاااة مااان القمااااش مساااتطيمو تمااام حاااول الااارأس بطااار  وأسااااليب  وأحجاااام متنوعاااة وياااتم  

 ( .2تطعيميا باألحجار الكريمة ،كما في شكل )
 الوشاح:-3
 عبارة عن قطعة مستطيمة من القماش خفيفة ل تغطي ول تخفي أي جزء  أسفمة ويوا  عمي الارأس  

 ( وتعتبر من مكمالت الزى المنتشرة في أنحاء العالم.3في شكل )،كما (2)أو عمي األكتاا 
 األحذية:-4

 (4ىي مشغولت من الجمود أو القماش أو ييرىا ويتم زخرفتيا بطر  وأساليب متعددة ،كما في شكل )
 الحقائب:-5

 .ختمفةتصن  من خامات متعددة وتتميز بالثراء النوعي والفني وتستخدم العديد من أساليب التشكيل الم
 الحمى: -6
 الحمي المنفصمة: -وتنقسم إلي : أ  
أكثاار ماان زى وأكاااثر ماان تسااريحة  المتاازينين عمااي تعااد ماان أكثاار أنااواع الحمااي اسااتخداما  ويسااتعمميا  

 (5، كما في شكل )(3)شعر،وقائمة بذاتيا وليست مخيطة عمي الزى نفسو 
ىااي  ماان المكمااالت التااي تخااا  أو تثباات عمااي الاازى أو بعااض مفرداتااو ، وتكماال خطااو  الاازى       

 . األساسية عمي ىيئة كول أو أسورة أو أكمام أوحزام
 الحمي المتصمة: -ب

 ( 6،كما في شكل )(4)يمكن إاافتيا ب سموب النظم والترصي  والتوشية 
وتتعدد العناصر الزخرفية لمكمالت الزى اليندية من حيث طبيعتيا وأنواعيا وما ليا مان دللت رمزياة 

 وفيما يمي بعاا منيا: 
 .439يزجع طبثك، ص :1991،  ــب َصــزـصــــزٚــ -1

 .440يزجع طبثك، ص ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا-2

غٛز ، رطبنخ دكزٕراِ: انًشغٕالد انفُٛخ انمبئًخ عهٙ انخبيبد انذٕٛاَٛخ كًصذر اثزكبر٘ نألشغبل انفُٛخ ،1919 ،جزِـــت صــُــسٚ—3
 .   342يُشٕرِ،كهٛخ  انززثٛخ انفُٛخ،جبيعخ دهٕاٌ،ص

 .342،:يزجع طبثك،ص 1991، زـــ صزٚب َص-4
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 (2)عًبيخ يطعًخ ثبألدجبر انكزًٚخ يجًٕعّ يٍ انُٕٓد ٚزرذٌٔ                                              (1)يجًٕعخ يٍ نفبد انظبر٘ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 ( 4شكم)                                                                                        ( 3شكم)            

 

 (4)أدذٚخ ُْذٚخ يزُٕعخ                                                                (3) ٔشبح ُْذ٘ فٙ أَذبء انعبنى   

 

 
 

1-www. murderandmetonymy.tumblr.comer 

2-www farm4.static.flickr.com
.

 

3-www.exoticindiaart.com 

4-www. sandierpastures.com 
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 (5شكم)

 (1))دهٙ يُفصهخ( عهٙ ْٛئخ دهٙ شعز يزُٕعخ

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 (6شكم)

 (2)انذهٙ يضجزخ عهٙ يُطمّ انٕطظ

 

 

 

1-www.jewellery-indiaa.blogspot.com 
2-www. sacredspaceblog.com   
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 :(1)زخارف نباتية: ومن أىميا-1
 استخداميا في المناسبات.من الزىور التي ترمز لمحب ويكثر زىرة الياسمين: وىي  –أ 
 ب لوانيا المتعددة.. لوتجددىا و لمكماترمز إلي تجسيد لمحياة زىرة الموتس: –ب 
 زخارف تمثيمية ) أدمية ،حيوانات،طيور،حشرات( وأىميا:-2
 .ليرقص  م:  اليو الرقص وكان يحب زوجتو حتع ماتت فطاا بيا أرجاء العالShivaشيفا   -أ
  (2) : إليو الحب وكامي زوجو راتي raty kamyaراتي وكامي -ب
 زخارف ألشكال خرافية: -3
 (3)التنين:  وىو من الو القوي السماوية ويطم  عميو ) نايا (  -أ

 :   النسر الو  جينمي من أعداء الزواحم.gharodaيارودا  -ب 
 الخامات األساسية:-1
 األقمشة: -أ

حيوانياااة  وىاااي خاماااة أصاااوليا الغالباااة نباتياااة تساااتخدم فاااي صاااناعتيا نباتاااات كاااالقطن و الحريااار أ    
كالصوا والحرير ، ولكن بعد التطور التكنولوجي ظيرت أنواع عديدة كقماش البوليستر الساتان وذكار 

  .(4)أن   القمش ىو جم  الشئ من ىنا وىنا  وبابو ارب وذل  الشئ قماش، وقماش البيت متاعو 
 الجمود:-ب
 تتناااوع خصائصااايا بتناااوع تعتبااار مااان أقااادم الخاماااات الطبيعياااة العااااوية وىاااي مااان أصااال حياااواني     

 ول يوجد جمدين متشابيين لن الخواص الطبيعية تختمم ، مصادر الحصول عمييا وأساليب معالجتيا
 عبارة عن ألياا من أنسجو تمثل الطبقة الخارجية لجسم الحيوانات بعد،وىي (5) من جمد ألخر

 .والتطعيم بمواد أخري متعددةكما أنيا تتمت  بقابمية جيدة في امتصاص األلوان والحر  ا،معالجتي
 الخامات المساعدة: -2
 الخرز: -أ

  كاال جساام مشااكل ماان أي ماااده ويتخممااو  وتنوعااا كمااا يعاارا ب نااو اتعتباار ماان أكثاار الخامااات انتشااار      
 يكون من خامة طبيعية كالخشب أو األصداا أو المعادن أو مشكل وثقب أوعده ثقوب يمكن نظمو 
 يكون من خامة طبيعية كالخشب أو األصداا أو المعادن أو مشكل و ثقب أوعده ثقوب يمكن نظمو

 
 

www.al-sham.net 1- 

 23ص، : مرج  ساب   2005،صـزٔد عكـبشـخ   -2
3-  www.al-sham.net 

 .21يجًع انهغخ انعزثٛخ،انمبْزح،ص1انًعجى انٕطٛظ ،ط:  1965إثزاْٛى يصطفٙ ٔأخزٌٔ،-4

ــخ كًــذخم الطــزذذاس يشــغٕنخ فُٛخ، :   2007 ،ــــذِ ــانظٛـــــذ عجـــــذِ عجـ -5 ــبد انعزثٛ غٛــز  رطــبنخ دكزــٕراِانمــٛى انجًبنٛــخ فــٙ انكزبث

 .162يُشٕرح،كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ،جبيعخ دهٕاٌ،ص

http://www.al-sham.net4-/
http://www.al-sham.net4-/
http://www.al-sham.net4-/
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 األساااال  الخياااو  أو الشااارائ  الجمدياااة أو عااان طريااا (1)  صاااناعيا كالزجااااج أو الخااازا أو البالساااتي 
 ،كما يصنم ك شير خامات التوشية. المعدنية

 :الترتر وأشكال أوراق الشجر -ب
ياتم تثبيتياا مان خاالل ثقاب أو عادة ثقاوب باساتخدام خارزة  ،خامة صناعية متعاددة األحجاام واأللاوان   

عارا بالصافائ  ت الاذي قاديما مان المعادنيصان    كانمن نفس المون إلظياره بشاكل جماالي وذكار ب ناو
 .(2) وي خذ أشكال منيا المسط  والك سي و الوردة و أورا  الشجر وييرىا (Spangles)المعدنية

 :الخيوط -ج
ومنياااا الخياااو   ،ماااا باااين الكتاااان والصاااوا والحريااار والقطااان ىاااي مااان أىااام خاماااات التشاااكيل وتتناااوع   

 بننتاااج نااوع ماان النسااي  وقااد اشااتيرت الينااد  ن أخااري المعدنيااة التااي تصاان  ماان الااذىب والفاااة ومعاااد
فياااو األساااال   توتعاشاااقباااالخيو  المعدنياااة مااا  خياااو  الكتاااان ذات الماااون األزر  والبنفساااجي واألحمااار 

 .(3) الذىبية والفاية
 (:الخشخانة) لالكنتي -د

 ،كمااا  تظياار بااو أو ممفااوا عمااي شااكل سوسااتو رفيعااة ،ماان الخيااو  المعدنيااة عمااي شااكل حمزونااي   
 أنواعاو ومن(4)  يتم قطعو حسب التصميملين  تاميعات تعطي بريقا ولمعانا ومنو الخشن والناعم وىو 

عماي ممحاو  أنواعاو  والبورماو ولاو بريا  العادي وىاو قميال الممعاان والمبسا  وىاو ذو وجياين ولاو بريا  
 .(5)الخشخانة سطحو ويعرا ىذا النوع 

 فنظرا لمثراء الفني في مكمالت الزى اليندية وارتباطيا بالعديد من المعالجات التشكيمية المتعددة عمي 
 الخمفيات المختمفة نذكر بعاا منيا :

 النسيج المضاف)األبميك(:-1
إسااموب مسااتخدم منااذ القاادم وىو إاااافة قطاا  صااغيره ماان النسااي  لمساااحو كبيااره مختمفااة عنيااا فااي     

وتعتبار  (6)ير من األحيان في المادة وتخاا  بطار  متعاددة و يعارا أيااا باسام الرشات المون ،وفي كث
 الزخارا النباتية ىي األكثر استخداما بجانب الزىور وبة العديد من خامات مساعده ليذه التقنية.

 
رطـبنخ ٔدٔرح فـٙ يزادـم انزعهـٛى ،رطـٕرِ -اطـزعًبنّ،انخزس فٙ جًٕٓرٚـخ يصـز انعزثٛـخ ربرٚخـّ  :1972،طبيٛخ دظٛــٍ عجذ انعشٚش -1

 .2غٛز يُشٕرح،كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ،جبيعخ دهٕاٌ،ص يبجظزٛز

ـــذ  -2 غٛــز  رطــبنخ يبجظــزٛزانززكٛــت انُظــجٙ ٔرــعصٛزِ عهــٙ ثعــا األطــبنٛت انشخزفٛــخ نفــٍ انزطزٚش، : 2004ْــبنـــــّ طهًٛــــبٌ انظٛــ

 .251يُشٕرح،كهٛخ االلزصبد انًُشنٙ ،جبيعخ دهٕاٌ،ص

غٛـز يُشـٕرح،كهٛخ  رطبنخ يبجظزٛز: دراطخ أصز يكًالد انشُٚخ عهٙ األسٚبء فٙ انعصز اإلطاليٙ،1912 ،َــبدٚــخ يذًـــذ يذًـــٕد  -3

 32،صااللزصبد انًُشنٙ،جبيعخ دهٕاٌ

 .251يزجع طبثك،ص  : 2004  ،ْبنــّ طهًٛـــبٌ انظٛـــذ  -4

عهٙ اطزخذاو انخبيبد انًذْجخ فٙ يصز ٔاإلفبدح يُٓب فٙ انززثٛخ  خانًشغٕالد انفُٛخ انمبئً: 1916ردـــــــًّ عهٙ عهٙ انذٚــٍ، -5 

 .91غٛز يُشٕرح،كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ،جبيعخ دهٕاٌ،ص رطبنخ يبجظزٛزانفُٛخ،

غٛز يُشٕرح،كهٛخ انززثٛخ  رطبنخ يبجظزٛز: فٍ األثهٛك)انخًٛٛخ(فٙ يجبل انززثٛخ انفُٛخ،1999صزٚب يذًٕد عجذ انزطـــٕل، -6

 .11انفُٛخ،جبيعخ دهٕاٌ،ص
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 التضريب: -2
وكمماو  تثبيت لطبقتاين مان القمااش بينيماا حشاو باساتخدام خطاو  زخرفياو مختمفاة مان الخياو  ىو     

(quilt) أو سااااتخدم أنااااواع متنوعااااة ماااان الحشااااوات كااااالقطن ي ، و(1) بالنجميزيااااة تعنااااي الكاااايس المحشااااو
 .أو الصوا لمحصول عمي ارتفاعات مختمفة ومن أنواعو التاريب المحشو اإلسفن 

 :التجميع-3
تصميم لوني معاين  تجمي  لقصاصات القماش الممونة وتثبيتيا م  بعايا بحيث تكون  تعتبر عممية   

ويطما  عماي  ،(2 )بعايا بجانب ةيير منتظم و تستخدم أقمشة سميكة ذات ألوان زاىية وتثبت ب شكال
   .الترقي وأحيانا لطريقة في مصر الرت ىذه ا

 وىناك العديد من األبعاد التشكيمية التي تتحقق في مكمالت الزى اليندي منيا:
 الخامات األساسية و المساعدة.    تميزت مكمالت الزى بالغني والثراء الموني في اإليقاع الموني:-1
 في الخامات.مختمفة وتنوع كبير السط  األمن خالل يتبين  التعدد المممسي:-2
 من خالل اختالا الييئات الخاصة باألشكال حسب الغرض المستخدمة التنوع الشكمي:-3
 األبمي . يظير في األساليب والتقنيات المنفذة ب سموب التراكب:-4

كما يقتصر تصميم مكمالت الازى الينادي عماي ت كياد البعاد الجماالي   بال يتعاداه إلاي ارتباا  
التصااميم بالوظيفااة ،أو بااالغرض المسااتخدم ألجمااو، لموصااول إلااي أعمااي قيمااة جماليااة ونفعيااة،من خااالل 

،فتتفاعال خاواص الخاماات المتعاددة مان قايم تشاكيمية وجمالياة  منظومة متناسقة متكاممة فنيا بمفرداتياا،
 . (3)ي عوالنفإلي المزاوجة بين بعدىا الجمالي  يم  أساليب معالجتيا تقنيا وفنيا،مما يتد

حيث أن البحث الحالي يقوم عمي دراسة المعالجات التشكيمية لمكمالت الازى الينادي الرماوز 
 والعناصر الزخرفية وأنواعيا ودللتيا الرمزية و األساليب التقنية المستخدمة في تشكيميا بما ينعكس 

امن ما  الخاماات األساساية عمي تحقي  قيم تعبيرية وجمالية تمعب فييا تم  المعالجات التشكيمية بالتا
 منيا والمساعدة دورا بنائيا في لمتوصل إلي حمول متشعبة إلثراء المشغولة الفنية.

   مشكمة البحث:
 وتتا  في التساتل التالي:   

ىاااال يمكاااان الكشاااام عاااان المعالجااااات التشااااكيمية لمكمااااالت الاااازى اليناااادي ل فااااادة منيااااا فااااي اسااااتحداث 
 مشغولت فنية ؟

 
 .12: يزجع طبثك،ص 1999دظـــٍ إثزاْٛـــى ،ْذٚـــم  -1

 .12،ص يزجع طبثك ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا-2

،كهٛـخ 33،انعذديجهـخ اٜداة ٔانعهـٕو اإلَظـبَٛخ: انًمٕيبد انُجبرٛخ انزشـكٛهٛخ فـٙ يشـغٕالد انًكزيٛـخ انذذٚضخ، 1999  ،سُٚت صجــزِ  -3

 .132جبيعخ انًُٛب ، ص  اٜداة،
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 فرض البحث:
 يمكن التوصل لمكشم عن المعالجات التشكيمية لمكمالت الزى اليندي لستحداث مشغولت فنية.

 ىدف البحث:
اإلمكانات التركيبياة والتجميعياة لمخاماات واألسااليب التقنياة واإلفاادة منياا كماداخل تجريبيااة الكشم عن 

 تسيم في إيجاد صيايات جمالية إلثراء المشغولة الفنية.
 أىميو البحث:

 التعرا عمي نماذج من مكمالت الزى اليندي التراثية والمعاصرة. -1   
لزخرفيااة بمكمااالت الاازى الينديااة ومااا تحممااو ماان قاايم  إلقاااء الاااوء عمااي الرمااوز والعناصاار ا -2   

 تعبيرية وفنية ودللتيا الرمزية إلثراء المشغولة الفنية.
مكماالت   تالكشم عن األبعاد التشكيمية لمصيايات الفنياة والجمالياة التاي تتسام بياا مشاغول -3   

 الزى اليندي. 
 حدود البحث:

الت الاازى لمماارأة الينديااة ، كالساااري ، العمااائم ، يقتصاار البحااث عمااي دراسااة مختااارات ماان مكماا-1
 الحقائب، األحذية، األوشحة والشيالن .

 يتحدد البحث في دراسة المعالجات التشكيمية المستخدمة في مكمالت الزى والزينة في اليند.-2
 .اقتصر البحث عمي دراسة العناصر والوحدات الزخرفية وارتباطيا بالعديد من الدللت الرمزية-3

 منيج البحث:
 من خالل إطارين ىما: ييتب  البحث المني  التحميمي والتجرب

 أوال اإلطار النظري:
 أثر الخمفية الجغرافية والثقافية في تشكيل مكمالت الزى والزينة اليندية ومن أىميا: -1
 الدين والعقائد. -د     العادات والتقاليد.    -جالخمفية الثقافية.        -البيئة.      ب -أ
 دراسة األساطيروالدللت الرمزية لموحدات الزخرفية في مكمالت الزي والزينة  اليندية.-2
 دراسة تحميمية لمختارات من مكمالت الزي والزينة اليندية في مختمم األقاليم والوليات.-3

 ثانيا اإلطار العممي:
 .شكيمية المختصة بمكمالت الزى اليندي ممارسات استكشافية لمتعرا عمي المعالجات الت-1
بعماال تجرباة تتااامن خامااات وتقنياات وطاار  وأساااليب التشاكيل المرتبطااة بمكمااالت  تااانتقاوم الباحث-2

 الزى اليندي لالفاده منيا في تشكيل تطبيقات معاصره.

 من تطبيقات عممية تتسم باألصالة والمعاصرة. تانتصنيم وتحميل ما توصمت إلية الباحث-3
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 يتب  البحث أىم النتائ  والتوصيات.-4
 مصطمحات البحث:

 تمك أيااً،  المالبس لًتكم،الزي من مختمفة أماكن تغطي قط  ًاء  أشي ىيالمكمالت :  -1
 الممبس تصاحب قط و إاافات أو لمفرد ر الخارجياالمظي نام تنقص تزيد أً التي اإلاافات
  .(1)األناقة  إلع ًتؤدي الرئيسي

ىاي الحماول البتكارياة  التاي تتمياز األصاالة ،عان طريا  عالقاات وأفكاار التشككيمية:المعالجات  -2
 (2)المادية المختمفة وطر  التنفيذ وتوزيعات يير تقميدية عمع سط  الزى   مستحدثة لموسائ

أن تعطاي الصاورة ميماا كاناات معزولاة فياي تحمال معناي ليمكان التفتايش عنااو الكدالالت الرمزيكة:-3
 الخيالي فيكون المعني مجازي.خارج المفيوم 
 ثانيا:نتائج البحث:

 المعالجاااات التشاااكيمية لمكماااالت الااازى توصااال البحاااث مااان خاااالل الدراساااة النظرياااة التاااي تعراااات     
،واألساليب والتقنيات والخامات المستخدمة في تنفيذىا لالستفادة منيا في إنتااج مشاغولة اليندية  والزينة

لي:  -فنية وا 
إنمـبء انضـٕء عهــٙ انزيـٕس ٔانعُبصـز انشخزفٛـخ ثًكًــالد انـشٖ انُٓذٚـخ ٔيــب توصال البحاث إلاي -1 

 .رذًهّ يٍ لٛى  رعجٛزٚخ ٔفُٛخ ٔدالالرٓب انزيشٚخ إلصزاء انًشغٕنخ انفُٛخ
نتاج مشغولت فنية وظيفية.-2   الستفادة من بعض ىيئات الساري وا 

 ث مشغولت فنية مبتكرة.الستفادة من بعض األساليب التقنية لستحدا-3 

 إبراز أسموب التوليم بالخامات في التطبي  العممي مما أثري الجانب التطبيقي. -4 

 ثالثا:توصيات البحث :
 الىتمام بالفنون والثقافات المختمفة أحد المحاور األساسية لالستميام في المشغولت الفنية. -1 
 المميئة بثراء األفكار التي لم تطر  بعد. تمكمالت الزي والزينة اليندية من المواوعا-2 
 ب ىمية توجيو األنظار لمقيم الفنية في التراث الشعبي حيث يمكن أن تكون مادة لمدراسة. -3
 التي تتناول الحرا والصناعات الفنية من أجل الحفا  عمي ىذا اإلرث الثمين  تالىتمام بالدراسا-4
 
 
 رطبنخ يبجظزٛزا ،ًُٓ ًعبصرح زصًًٛبد  انجُبدرٛخ ٔاجزكبر ًٓرجبٌ فٙ انشعجٛخ انفٌُٔ ًٔكًالد : أسٛبء 2009دهًٛخ ثُذ عهٙ، -1

 .                                                                 9،جبيعخ أو انمز٘،انظعٕدٚخ،ص ،كهٛخ انفٌُٕ ٔانزصًٛى انذاخهٙ،لظى انًالثض ٔانُظٛج

 رطبنخ دكزٕراِ: انزصًًٛبد انًظجمخ كًذخم نهًعبنجبد انزشكٛهٛخ انًظزذذصخ نهًشغٕنخ انفُٛخ انًجًهّ نهشٖ، 1994 ،يذـــًٕد دمحم دمحم -2  

 .10غٛز يُشٕرح،كهٛخ  انززثٛخ انفُٛخ،جبيعخ دهٕاٌ،ص
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 عكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالمراج
  أواًل:المؤلفات العربية:

 ،دار انًعبرف، انمبْزح.1، طانفٍ اإلطاليٙ : 1914أثٕ صبنخ األنفٙ ، -1

 ، يكزجخ األطزح،انٓٛئخ انًصزٚخ انعبيخ نهكزبة، انمبْزح.األطبطٛز :   2002أدًذ كًبل سكٙ-2

 ،انجشء انضبنش،ثذٌٔ دار َشز.انُٓذ انمذًٚخ  أر.ص.د.د ، ة.ٌ: -3

 .،ثٛزٔد ،ثذٌٔ دار َشزفٗ األططٕرح ٔيعبَٛٓب  2009االرذبد جزٚذح ٕٚيٛخ ،-4

 ، ثٛزٔد.،دار اإلَزشبر انعزث1ٙ،ط انًالثض ٔانشُٚخ فٙ اإلطالو :.1999انخطٛت انعذَـــبَٙ ،-5

انكزهخ اإلطاليٛخ ثٍٛ انكزهزٍٛ انذًٚمزاطٛخ انغزثٛخ ٔانشٕٛعٛخ    رٕفٛك عجذ انمبدر ،ة.ٌ: -6

 ،دار انجبيعخ،انمبْزح،. 1، طانشزلٛخ

،يٕطٕعخ ربرٚخ انفٍ، 1، ط ٘ فٌُٕ انشزق االلصٙانفٍ انُٓذ : 2005صزٔد عكبشـخ ،  -7

 دار  انشزق،انمبْزح .

  .، عبنى انكزت ،انمبْزح ربرٚخ األسٚبء : 1996صزٚب طٛذ ٔأخز٘،  -1

 ، عبنى انكزت،انمبْزح. ربرٚخ أسٚبء انشعٕة  1991صــــزٚـب َصــــز، -9

 : 1999سُٚت صجــزِ ،   -10

 

يجهخ فٙ يشغٕالد انًكزيٛخ انذذٚضخ،انًمٕيبد انُجبرٛخ انزشكٛهٛخ 

 ،كهٛخ اٜداة، جبيعخ انًُٛب س 33،انعذداٜداة ٔانعهٕو اإلَظبَٛخ

 ثانيًا: الرسائل العممية:
يشغٕنخ  انمٛى انجًبنٛخ فٙ انكزبثبد انعزثٛخ كًذخم الطزذذاس    2007، انظٛـــذ عجـــذِ -1

 ،جبيعخ دهٕاٌ،.غٛز يُشٕرح،كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ رطبنخ دكزٕراِفُٛخ،
 : 2002دانٛب أدًذ  -2
 

غٛز  رطبنخ يبجظزٛزدراطخ ربرٚخٛخ رذهٛهٛخ يمبرَخ نألسٚبء فٙ انُٓذ،
 يُشٕرح،كهٛخ االلزصبد انًُشنٙ ،جبيعّ دهٕاٌ .

غٛز  رطبنخ يبجظزٛزفٍ األثهٛك)انخًٛٛخ(فٙ يجبل انززثٛخ انفُٛخ، : 1999صزٚبيذًٕد، -3
 يُشٕرح،كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ،جبيعخ دهٕاٌ.

 :                                                                 2009دهًٛخ ثُذ عهٙ، -4
 
 

انجُبدرٛخ ٔاجزكبر   ًٓرجبٌ فٙ انشعجٛخ انفٌُٔ ًٔكًالد أسٛبء
،كهٛخ انفٌُٕ ٔانزصًٛى  رطبنخ يبجظزٛزا ،ًُٓ ًعبصرح زصًًٛبد

 انذاخهٙ،لظى انًالثض ٔانُظٛج ،جبيعخ أو انمز٘،انظعٕدٚخ.
 :1916ــــًّ عهٙ ، ردـ-5
 

عهٙ اطزخذاو انخبيبد انًذْجخ فٙ يصز  خانًشغٕالد انفُٛخ انمبئً
غٛز يُشٕرح،كهٛخ  رطبنخ يبجظزٛزٔاإلفبدح يُٓب فٙ انززثٛخ انفُٛخ،

 91انززثٛخ انفُٛخ،جبيعخ دهٕاٌ،ص
 : 1919سُٚت صجزِ  -6
 

انًشغٕالد انفُٛخ انمبئًخ عهٙ انخبيبد انذٕٛاَٛخ كًصذر اثزكبر٘ 
غٛز يُشٕرِ،كهٛخ  انززثٛخ  رطبنخ دكزٕراِنألشغبل انفُٛخ ،

 انفُٛخ،جبيعخ دهٕاٌ.                  
 رطٕرِ ٔدٔرح-انخزس فٙ جًٕٓرٚخ يصز انعزثٛخ ربرٚخّ ،اطزعًبنّ : 1972طبيٛخ دظٛــٍ،-7

غٛز يُشٕرح،كهٛخ انززثٛخ  رطبنخ يبجظزٛزفٙ يزادم انزعهٛى ،
 .2انفُٛخ،جبيعخ دهٕاٌ،ص

  :1999ْذٚـــم دظـــٍ  -1

 
 

فٍ انزشكٛم ثبأللًشخ كًذخم نجُبء ثزَبيج نألشغبل انفُٛخ نطالة 
غٛز يُشٕرح،كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ،جبيعخ  رطبنخ دكزٕراِانززثٛخ انفُٛخ،

 .12دهٕاٌ،ص 

انززكٛت انُظجٙ ٔرعصٛزِ عهٙ ثعا األطبنٛت انشخزفٛخ نفٍ  : 2004ْبنّ طهًٛبٌ انظٛذ -9
 .،كهٛخ اإللزصبد انًُشنٙ ، جبيعخ دهٕاٌرطبنّ يبجظزٛزانزطزٚش، 
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 :المراجع األجنبية:ثالثاً 
Mary Gostelow : la brodrie des sain et tolra- 1- 

2-Talcott Parsons, 1957 : The Social System, Glencoe, New York  

3-Press Declaration of telugu and Kannada as classical languages 

informationBureau Ministry of tourisum and culture , Government of India . 

2008 

 :مواقع االنترنت: رايعاً 
 

 
1-www.ar.wikipedia.org 
2-www.el7ad.com  
3-www. exoticindiaart.com 
4-www. elhyaah.com 
5-www. i25.photobucket.com 
6-www. .beauty4arb.blogspot.com 
7-www. theblondebohemian.blogspot.com 
8-www.el7ad.com  
9-www.utsavsarees.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ى وجيو السيد دمحم الدراو  منعى ، مريم وجيو السيد دمحم الدراو  : اسم الباحثتان
 ةاليندية كمدخل الستحداث مشغوالت فني والزينة المعالجات التشكيمية لمكمالت الزى اسم البحث: 

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.el7ad.com/smf/index.php?topic=53408:0
http://www.utsavsarees.com/
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 مستخمص البحث
ييااادا البحااااث إلااااي تناااااول المعالجاااات التشااااكيمية لمكمااااالت الاااازى والزيناااة الينديااااة كماااادخل لسااااتحداث 

اليندياااة فاااي مختمااام األقااااليم  مشاااغولت فنياااة ، فتنااااول البحاااث دراساااة لمختمااام مكماااالت الااازى والزيناااة
 والوليات بتعددىا العقائدي.

مية لمكماالت الازى والزيناة اليندياة واثار البيئاة بتناول القيم الفنية والمعالجات التشكي تانكما قامت الباحث
والخمفيااااة الثقافيااااة و العااااادات والتقاليااااد فااااي تشااااكيل ىااااايئاتيا،و الخامااااات والاااادللت الرمزيااااة والتعبيريااااة 
األسطورية في تناول مكمالت الزى والزيناة ،وأجارت الباحثاة عادة ممارساات تجريبياة لتحقا  مان صاد  

 تفادة منيا في مجال التربية الفنية . وفاعميو الفروض وتطبيقيا والس
 الكممات المفتاحية :
 ةكمدخل لستحداث مشغولت فني - اليندية والزينة مكمالت الزى  -المعالجات التشكيمية 

Name of Research: Plastic processors supplements for the Indian 
dress and adornment as input for the development of artworks  

The summary of the research 
The research aims to processors fine supplement uniforms and decorations 
of India for the work of a group of artifacts which dealt with the 
Researcher's study supplements uniforms and decorations of India and a 
group influences the geographical , cultural, ideological and ornamental 
motifs and elemants,elemants drived from it and connotations is of such 
decoration and tools to the sari and scarves and blankets to the turbans 
,bsgs,shoes and a set of raw materials and processors and dimensions of 
fine different  the Researcher's conducted several experimental practices to 
verify the validity and effectiveness of the assumptions and their application 
and make use of it in works of art. 
Keywords 
Fine treatments - Supplements uniforms and decorations of India –Entrance 
to the development technical artifacts 
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 لمقدمة:ا
وضرورة قصوى لمحفاظ عمى التوازن الوجداني لدى  ،في التكوين البشري اً ميم اً يعد الفن كسموك إنساني جزء

وقدرة  ،من مشاعر وأحاسيس وانفعاالت دفينة التعبير عما يجول في خاطرهلما لو من قدرة خارقة عمى  ؛اإلنسان
اء أكان فنان يحمل ولذلك ال يمكن الفصل بين الفن واإلنسان سو  عمى الحفاظ عمى حياتو من الفناء أو االنقراض،

 (045، ص0202)الفضمي،  .جميور يتمقى رسالة رسالة معينة أم
ينبض بالحياة ويكشف عن  الحياة الشخصية والنفسية وسموك ذاتي مظاىرمظير من فالفن بمفيومو العام ىو 

ليصبح مفردة لغوية ال ؛ إحساس الفرد ومشاعره الداخمية في منتج إبداعي يجمع ما بين دقة التفكير وجمال التعبير
 ليا نتعرفمرآة الشعوب التي من خالو  ،فالفن صورة حية تعكس حياة الناس ،تحتاج إلى شرح أو تفسير بين البشر

عمى تاريخيم وحضارتيم بكل ما فييا من كنوز المعرفة وخالصات التجارب اإلنسانية في كافة مجاالت الحياة 
ضرورة حياتية ذات ترتيب  وتذوقو ولذلك يعد الفن ،أو القضايا االجتماعية والثقافية والسياسية المعاشة ،اليومية

 .وتوازن المجتمع واستقراره وتطوره ،بالحياة اإلنسانية والرقيأداة من أدوات التمدن و  ،أساسي بين األولويات
 (67، ص0200)الياسري، 

يعتبر الفن التشكيمي ىو أحد األدوات البصرية، التي تيتم بنمو الحواس من خالل المعرفة التي تدعم الفكر كذلك 
وذلك من خالل الفعاليات واألنشطة الفنية التشكيمية العامة  ،وتيذب الوجدان عن طريق التجارب الحسية لإلنسان

والتي تشمل المحاضرات والندوات، وورش العمل والدورات، وحمقات لمنقاش والحوار، والمعارض والمسابقات الفنية، 
 ،يوذلك حسب أىداف كل نشاط فن ،تنمي الحس الجمالي والتشكيميوالتي  ؛والمتاحف والمؤتمرات ووسائل اإلعالم

لما ليا من األثر والدور الكبير واليام في تنمية  ؛وتعمق وتأصل الثقافة الفنية لدى الحاضرين أو المشاركين فييا
شخصية الفرد من النواحي العقمية في تدعيم عالم الخيال والنواحي النفسية والجمالية واالجتماعية والوجدانية. 

 (3، ص0204)البالدي، 
 االفن وما تحدثي ناول طبيعة دورتسة دور الفن في المجتمع فإن الدراسة الحالية تعمى ما سبق من درا وبناءً 

ألنشطة الفنية التشكيمية المختمفة من مؤثرات قد يكون ليا مفعول إيجابي في البيئة التي يعيش فييا المجتمع من 
القضايا البيئية، أو تحقيق الشعور تجاه التي قد تساىم في رفع الوعي المجتمعي  عمال الفنية التشكيميةخالل األ

مدركًا ألىمية دوره في المجتمع ومؤثرًا فيو من  تجعمو وكفرد ،باالنتماء لميوية الوطنية والجذور التاريخية والحضارية
ثراء الرؤية البصرية  خالل مشاركتو فيما يقام بو من أنشطة فنية تشكيمية تسعى لتحسين وتجميل البيئة الفمسطينية وا 

ثراء الثقافة الفنية لمفرد والمجتمع ككل.و  إنماء التذوق الجمالي لمن خال  ا 
 مشكمة الدراسة:

ثراء و  يالعامة في تنمية الذوق الفن األنشطة الفنية التشكيمية قياس مدى تأثيرتتمخص مشكمة الدراسة في  الثقافة ا 
المجتمع، ومساعدة الحاضرين أو المشاركين عمى إدراك  عامة أفراد حاضرين أو المشاركين فييا منلدى ال الفنية

وفيم الفن، وتعميق الخبرة الفنية وجعميا باقية األثر من خالل التجربة الفنية، واكتساب بعض المفاىيم والميارات 
 المجتمع. عامة أفراد حاضرين أو المشاركين فييا منالفنية الجديدة، وتنمية الحس الجمالي والتشكيمي لدى ال

 ية:ة في اإلجابة عمى التساؤالت اآلتوتتحدد مشكمة الدراس
كين فييا التذوق الفني لدى الحاضرين أو المشار  الفنية التشكيمية العامة في إنماءما درجة تأثير األنشطة  -2

 ؟من أفراد عامة المجتمع
كين فييا من أفراد ار الثقافة الفنية لدى الحاضرين أو المش ر األنشطة الفنية العامة في إنماءما درجة تأثي -1

 ؟عامة المجتمع
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لدى الحاضرين أو المشاركين في األنشطة الفنية  ية إحصائية في مقياس التذوق الفنىل توجد فروق ذات دالل -3
 تبعًا لمتغير الجنس: )ذكر، أنثى( ؟ التشكيمية العامة

في األنشطة  أو المشاركينالثقافة الفنية لدى الحاضرين  إثراء ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مقياس -4
 تعزى إلى متغير الجنس )ذكر، وأنثى( الفنية التشكيمية العامة

 ىل توجد عالقة بين التذوق الفني ومستوى الثقافة الفنية لدى أفراد العينة؟ -5
 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى:
ثراء والفني و  في تنمية الذوق الجمالي العامة األنشطة الفنية التشكيميةالتعرف عمى مدى تأثير -0 لدى  الثقافة الفنيةا 

 المجتمع. عامة الحاضرين أو المشاركين من أفراد
 األنشطة الفنية التشكيمية العالقة بين التذوق الفني والثقافة الفنية لدى الحاضرين أو المشاركين فيالتعرف عمى -0

 .المجتمع عامة من أفراد
 أهمية الدراسة:

 ية:أهمية الدراسة في النقاط اآلتمن تك
 األنشطة الفنية التشكيمية العامة بأىميتيا واالىتمام بيا.حث القائمين عمى -0
 األنشطة الفنية التشكيمية العامة.رتقاء بمستوى اال-0
 االرتقاء بالتذوق الفني والحس الجمالي لممجتمع.-3
 ندرة الدراسة الحالية عمى حد عمم الباحث.-4

 اسة:حدود الدر 
العمل الفنية والدورات  المعارض الفنية والمسابقات الفنية وورش : تقتصر الدراسة الحالية عمىوعيةالحدود الموض

)الثقافة والفكر  حكوميةالغير لتشكيمية العامة لعمل الجمعيات ضمن األنشطة الفنية ا المحاضرات والندواتالفنية و 
 .الحر، القطان، أجيال، التقاء شبابيك(

 مجاالً  فعالة في حكوميةغير  جود جمعياتغزة وخان يونس لو طبيق الدراسة في مدينة : تم تالحدود المكانية
 ألنشطة الفنية التشكيمية المختمفة.

 م.32/8/0207م إلى 0/6/0207: تطبيق الدراسة الميدانية خالل الفترة الزمنية الحدود الزمانية
 مصطمحات الدراسة: 

 األنشطة الفنية:
بأنيا ىي كل األنشطة التي تساىم في تقريب مفيوم الفن لممتمقي العادي أو المتخصص في الفن،  يعرفيا الباحث

وتطوير مياراتو الفنية وقدراتو التذوقية من خالل ممارسة الفرد ألوجو النشاطات المتعددة في مجال من المجاالت 
 الفنية.

 ي:التذوق الفن
إلحساس بالتناسق والتناغم والتنظيم في الموضوع الجمالي من خالل مرور الفرد القدرة عمى ا يعرفو الباحث بأنو

 بتجربة ال تخمو من أبعاد عقمية كعممية فكرية ونفسية وتحميمية متداخمة ومتفاعمة.
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 الثقافة الفنية:
والمقارنة بين األساليب ىي مستوى الخبرة باألعمال الفنية الخاصة بالفنون التشكيمية من حيث التدريب عمى التمييز 

ين عمى تذوق األعمال الفنية عمى تنفيذ المختمفة وخصائصيا التي تعالفنية المختمفة، وتحميل العمل الفني، وطرق ال
 (059، ص0223بن جمعة، اأسس فنية سميمة. )

 أهمية الدراسة
 :يمن أهمية الدراسة الحالية فيما يأتتك
 األهمية النظرية: -0
من الدراسات األولى التي تعالج متغيرات ىذا الموضوع في حدود عمم الباحث. كما  الدراسة في كونياية تكمن أىم 

يمكن أن تشكل ىذه الدراسة ونتائجيا إضافة لألدب السيكولوجي واألطر النظرية ، باإلضافة إلى إمكانية االستفادة 
 في الدراسة. نيالمستخدم نيمن المقياس

 :األهمية التطبيقية -0
أثر األنشطة الفنية التشكيمية  يعد ىذا البحث تطبيقيًا عمميًا من أجل توظيف أدوات القياس الحالية لتقصي واقع

لدى  التذوق الفني، والثقافة الفنية،، والكشف عن العالقة القائمة بين فني والثقافة الفنيةالتذوق ال العامة عمى
 المجتمع. عامة من أفرادمية األنشطة الفنية التشكيالحاضرين أو المشاركين في 

 اإلطار النظري:
 األنشطة الفنية التشكيمية العامة:

ىي األنشطة التي تساىم في تقريب الفن لمممتقي العادي أو المتخصص في الفن، وكذلك تطوير مياراتو الفنية 
ثراء التذوق الفني و  ارىا أحد الروافد الميمة في إنماءوقدراتو التذوقية باعتب الفنية لممجتمع، واألنشطة الفنية الثقافة ا 

التشكيمية متنوعة ومتعددة مثل المحاضرات والندوات، وورش العمل والدورات، وحمقات لمنقاش والحوار، والمعارض 
 والمسابقات الفنية، والمؤتمرات والمتاحف ووسائل اإلعالم.

 مفهوم األنشطة الفنية التشكيمية العامة:
ن الناحية العقمية والحسية والعاطفية، وتكوينو الفني اىم في بناء الفرد وتكوينو مىي كل األنشطة الفنية التي تس

والجمالي، واألنشطة الفنية ىي ممارسة الفرد ألوجو النشاطات المتعددة في مجال من المجاالت الفنية بأساليب 
والقيم التي تساعده عمى  بسيطة تساعد عمى اكتساب خبرات مباشرة تتمثل في بعض الميارات واالتجاىات والعادات

النمو المتكامل، سواء استخدمت األنشطة الفنية بطريقة فردية فتحقق لدى الفرد االستقالل الذاتي واالعتماد عمى 
قات امن الصد اً استخدمت بطريقة جماعية فتدعم الروابط االجتماعية وتخمق نوع النفس مؤكدًا عمى مفيوم األنا، أم

فتالزم األنا والنحن والمواءمة بينيما ضروري حتى يتم التوافق بين ؤكدًا عمى مفيوم النحن، التي يحتاج إلييا الفرد م
 (90-64، ص0220الفرد والجماعة. )الصايغ، 
 ثرائي:أهداف النشاط الفني اإل 

 تسعى األنشطة الفنية التشكيمية إلى تحقيق العديد من األىداف وىي:
 النشاط الفني من خالل األعمال الفردية.ممارسة إلشباع والتكامل الذاتي با تحقيق -0
 التعرف عمى كيفية تعاطي الفنانين مع القيم التشكيمية في التعبير عن مشاعرىم وأحاسيسيم.    -0
 ن.ير العممية اإلبداعية لدى الفنانيمعرفة س -3
 تحقيق التوافق والمواءمة بين أفراد المجتمع. -4
بداع العناصر والرموز الفنية ا -5  لتشكيمية في المجتمع.معرفة آلية خمق وا 
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 التشكيمي واألنشطة األخرى في المجتمع.المواءمة بين النشاط الفني  -6
 معرفة آلية تناول الفنانين لقضايا المجتمع وكيفية استخدام القيم التشكيمية في التعبير عنيا. -7
 (005، ص0223)بباوي،  وكيفية. تدريب الحواس كمستقبالت حسية -8

 التشكيمية العامة:أنواع األنشطة الفنية 
تتعدد األنشطة الفنية التشكيمية العامة لتشمل عدة أنواع منيا المعارض والمتاحف الفنية، والدورات وورش العمل 
الفنية، والمحاضرات والندوات الفنية، والمؤتمرات الفنية، وحمقات النقاش والحوار الفني، والمسابقات الفنية ووسائل 

الدورات الفنية و فنية التشكيمية المقصودة في ىذه الدراسة الحالية ىي المعارض الفنية، اإلعالم، بينما األنشطة ال
 ي:يجاز كما يأتلمسابقات الفنية ويمكن تناوليا بإوورش العمل الفني، وا
 أواًل: المعارض الفنية:

مية تنتج فرصًا كبيرة ، فالمعارض التشكيىي مكان عام تعرض نماذج من المنتجات الفنية بكافة مجاالتيا واتجاىاتيا
وتعد المعارض الفنية التشكيمية  حيث تكون ثقافة راسخة موثقة لممتمقي، ،لجميورلمتذوق الجمالي والفني لدى ا

 (7، ص0228)الدخيل، الوعي والثقافة لمبمد والمجتمع.  ىواجية حضارية لألمم والشعوب تقيس بذلك مستو 
 ثانيًا: الدورات الفنية:

برنامج تعميمي تثقيفي مكثف ييدف إلى تزويد األفراد بالمعمومات والمفاىيم والمعارف والميارات ىي عبارة عن 
فالدورات الفنية ليا إسيامات ميمة في  والخبرات الفنية المختمفة التي تفيد في إثراء وتنمية الثقافة الفنية لدييم،

قل الميارات الفنية المختمفة وتعميقيا من خالل التثقيف وتنمية المعارف الفنية ألفراد المجتمع، وفي تنمية وص
 ،ومدتيا الزمنية قد تطول أو تقتصر ممارسة الفن، واالرتقاء بالذوق الجمالي والتذوق الفني في شتى مجاالت الحياة،

 (062، ص0202الحداد، وذلك حسب إعداد القائمين عمييا.)
 ثالثًا: ورش العمل الفني:

ثراء الثقافة الفنية مياريًا ولغويًا وفكريًا لدى المشاركين ورش العمل الفني من إحدى تعد  الوسائل الميمة في نشر وا 
فييا، حيث يتسنى ليم المناقشات وتبادل اآلراء واألفكار والحمول لممواقف والمشكالت الفنية التي تواجييم أثناء 

ة وتبادل النظر وبالتطبيق العممي ، فيي حمقة دراسية حرة تتميز بحرية المناقشممارسة العمل الفني في الورشة
 (067، ص0202خميل،  لمختمف الطرائق والبراعات. )

 رابعًا: المسابقات الفنية:
مصطمح مشتق من السبق والتقدم وقد تعددت مجاالتيا وتنوعت أغراضيا واستخدمت في العصر الحاضر بشكل 

أىمية خاصة  لكثيرة، وتعد المسابقات الفنية ذاتواسع الداللة عمى التنافس الشريف في مجال من مجاالت الحياة ا
نية وزيادة الثقة توياتو الفمسمية القدرات اإلبداعية والرقي بتن المشارك فييا عمى ألنيا تساعد ،في المجاالت التربوية

عطائو مما  ؛الفرصة الختيار ما يوافق قدراتو ويشبع ميولو، ويوسع من مداركو واستعداده الشخصي بالنفس، وا 
 (800، ص0200)الغامدي،  ساعد عمى بروز مواىبو ومياراتو العقمية والعممية.ي

 ي:التذوق الفن
 ي:مفهوم التذوق الفن

(  تجارب Fechner) "فخنر"( أجرى العالم 0879ي ففي عام )نفس في تفسير عممية التذوق الفناىتم عمماء ال
التعرف عمى خصائص الجمال وطبيعة الخبرة النفسية التي يمر بيا اإلنسان عند تأممو  ي محاوالً حول التذوق الفن

فقد تكون فسيولوجية )زيادة ضربات القمب( أو استجابة  ،لمجمال، حيث تختمف استجابة المتذوقين لمموضوع الجمالي
االستجابة الجمالية، وقد تكون  عقمية، أو استجابة عصبية كأحاسيس التوتر التي تنشأ مصاحبة لالنفعال الذي تولده
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ي عممية فطرية طبيعية وجدانية تختمف باختالف ميول األفراد وخبراتيم ذوق الفنتبة لفظية أو حركية، فالاستجا
 (06ص، 0222وظروف البيئة المحيطة بيم. )حنقي،  ،ودرجة تأمميم لمموضوع الجمالي ،وثقافتيم

وأن ىذه القدرة مرتبطة بسالمة  ،أينما كانابة لمجمال عمى االستج ي ىو قدرة الفردأن التذوق الفن يرى الباحثو 
ا اهلل سبحانو لإلنسان )كالسمع، البصر، الممس، التذوق، الشم( ليتذوق كل ما يحيط بنا من خمقو يالحواس الذي وىب
 -نفسية ماعية،والتي تثير فينا إحساسات ومعاني وانفعاالت ذات داللة )روحية، أخالقية، اجت ،وجمالو الالنيائي

( يقول اهلل تعالى "واهلل أخرجكم من بطون أمياتكم ال تعممون شيئًا وجعل لكم 78ية )تربوية( ففي سورة النحل آ
السمع واألبصار واألفئدة لعمكم تشكرون" وىذا إشارة عمى مكانة حاستي السمع والبصر في تذوق الجمال أو النفور 

 والرفض لو.
 أهداف التذوق الفني:

التذوق الفني إلى تنمية المدركات الفنية والجمالية، واكتساب المعرفة بالمفاىيم والقيم الجمالية التي تستخدم ييدف 
في مجاالت الفن، وكذلك ييدف إلى تنمية الميارات النقدية واكتساب السموك الجمالي ومواكبة التقدم الحضاري في 

 كافة ميادين الحياة.
 أهمية التذوق الفني:

 ة التذوق الفني في:تكمن أىمي
ثراء قدرات الفرد وخبراتو الجمالية.-0  تنمية وا 
 التعرف عمى القيم الجمالية في الفن والحياة.-0
 زيادة إيمان اإلنسان بخالقو من خالل تذوق وتأمل إبداعات الخالق عز وجل لمخموقات الكون.-3
 الفجوة الثقافية بينيما. مما يقمل من ،المساىمة في إيجاد ثقافة مشتركة بين شعوب العالم-4
 ..الخ. اكتساب الفرد مظاىر السموك الجمالي والحضاري في كافة مجاالت حياتو اليومية من ممبس ومسكن-5

 (59، ص0225)الخوالدة، والترتوري، 
 الثقافة الفنية:

 مفهوم الثقافة الفنية:
من الثقافة العامة ألي المجتمع عمى اعتبار أن الثقافة تمثل عدة جوانب منيا ما ىو  اً تعتبر الثقافة الفنية جزء

بداعي. وقد عرفيا "تا ( بأنيا ذلك الكل المركب الذي يتضمن Taylorيمور" )معرفي، وجمالي، وتذوقي، ومياري، وا 
نسان حيث ىو عضو في ومات التي يكتسبيا اإلمقالمعرفة والعقائد والفن واألخالق والقانون والعرف وكل ال

 (07، ص0229الجماعة. )طمب، 
 مكونات الثقافة:

 ،وىويتو الثقافية الكبرى العامة ،تتكون الثقافة من جميع الجوانب الفكرية والنفسية والسموكية المكونة لشخصية الفرد
وتتمثل ىذه الجوانب ن بو داخل المجتمع، و الصغرى المميزة لو بين المحيطيوالتي تميزه عن األمم األخرى، وىويت

في أنماط السموك وعادات الناس وآماليم واألفكار والمعتقدات والقيم وأدوات اإلنتاج ولغة التفاىم ووسائل االتصال 
 (003، ص0202بين أفراد الجماعة.)الفضمي، 

 مكونات الثقافة الفنية:
فمن خالل  ،عمى مر العصور كثر ثباتاً والعنصر األ ،تعد الفنون جزءًا ميمًا ال يتجزأ من مكونات الثقافة العامة

وليذا يمكن القول بأن الثقافة الفنية  ،الفنون نتعرف عمى منجزات الحضارات والمستوى الثقافي الذي وصمت إليو
 تستمد مصادرىا ومكوناتيا من:
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 التراث والموروث عبر األجيال.-
 التراكمات الفكرية والفنية.-
 عاشة.المتغيرات العالمية والمحمية الم-
 (73، ص0999حركة الثقافة العالمية المتحركة. )عزام، -
 رصيد الحضارات وبخاصة الحضارة المعاصرة.-
 الذاتية الخصوصية لممجتمع أو األمة.-
 حركة الفكر واألدب والفن.-
، 0202الثقافات الوافدة وبخاصة في مجال الفنون والتي تعود إلى فتح آفاق جديدة من الرؤية. )الفضمي، -

 (35ص
والتي تتضمن المعارض الفنية، وورش  ،ويضيف الباحث إلى مصادر الثقافة الفنية، األنشطة الفنية التشكيمية العامة

ت الفنية، والندوات الفنية، والمحاضرات الفنية، وحمقات النقاش والحوارات ، المسابقات الفنية، والدوراالفني العمل
 الفنية، ووسائل اإلعالم.الفنية، المتاحف الفنية، والمؤتمرات 

 أهمية الثقافة الفنية:
 تكمن أىمية الثقافة الفنية في:

 تنمية الذوق العام ألفراد المجتمع.-0
 بناء الشخصية السوية لألفراد واالرتقاء بيا من جميع جوانبيا الروحية والعقمية والوجدانية واالجتماعية.-0
ودراسة تاريخ الفنون لدييا ومفاىيمو وأسسو ومجاالتو. )الفضمي،  ،االطالع عمى ثقافة وحضارات األمم والشعوب-3

 (35، ص0202
 الدراسات السابقة:

بعنوان "الفعاليات الفنية التشكيمية العامة ودورىا في إثراء الثقافة الفنية لدى  (:1024منة محمد البالدي )دراسة آ
 عينة من أفراد المجتمع غير المتخصصين".

التعرف عمى مدى تأثير وأىمية الفعاليات الفنية التشكيمية العامة في إثراء الثقافة الفنية لدى ىدفت الدراسة إلى 
( فردًا، 98تكونت عينة الدراسة من ) و الحاضرين أو المشاركين فييا من عامة أفراد المجتمع غير المتخصصين،

نية التشكيمية العامة درجة تأثير وأىمية عالية ( أنثى، وقد دلت نتائج الدراسة عمى أن لمفعاليات الف56( ذكرًا، و)40)
في إثراء الثقافة الفنية لدى الحاضرين أو المشاركين فييا من عامة أفراد المجتمع غير المتخصصين في الفن، 

.،.( في آراء عينة الدراسة حول درجة تأثير 0وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 التشكيمية العامة لمحاضرين أو المشاركين فييا تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور. الفعاليات الفنية

 بعنوان "ثقافة الصورة ودورىا في إثراء التذوق الفني لدى المتمقي".(:  1020دراسة سعدية محسن الفضمي )
مات الصورة وقيمتيا ىدفت إلى دراسة ثقافة الصورة ودورىا في إثراء التذوق الفني لدى المتمقي وتوضيح مقو   

ثراء التذوق الفني لدى المتمقي، وأنيا أداة وأظيرت النتائج أن لمصورة دورًا إالتعبيرية والجمالية.  يجابيًا في تنمية وا 
يجابيًا يساعد عمى تنمية الحس إ اتصال فاعمة وعالية التأثير المعرفي والثقافي والجمالي والعاطفي، كما تمعب دوراً 

 المتمقي.الجمالي لدى 
بعنوان "تطوير برنامج لمتذوق الفني لتنمية الثقافة البصرية  (:1006دراسة وليد يوسف محمد، ووائل أحمد سعيد )

 .جامعة حموان -ربيةوفق متطمبات إعداد طالب شعبة تكنولوجية التعميم بكمية الت
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يد ميارات الثقافة وتحد، فة البصريةرات الثقاىدفت الدراسة إلى تحديد األسس المنيجية التي تساعد في تنمية ميا
وقد توصمت نتائج  مة لمتطمبات إعداد طالب شعبة تكنولوجية التعميم من خالل مساق التذوق الفني،البصرية المالئ

وميارات الثقافة  ،وفي معيار الثقافة البصرية ،المعرفي فروق ذات داللة إحصائية في الجانبالدراسة إلى وجود 
عالقة  واختبار التذوق الفني ومعيار التعبير البصري لصالح التطبيق البعدي، وكذلك وجود ،لالبصرية بشكل مستق

 رتباطية بين ميارات الثقافة البصرية وميارات التعبير البصري.ا
"بعنوان دور المعارض المدرسية في إنماء التذوق الفني في مراحل (:1005دراسة محمد بن غرم اهلل الزهراني )

 العام )المرحمة المتوسطة(".التعميم 
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أىداف المعارض المدرسية في إنماء التذوق الفني كيدف من أىداف مادة التربية 
الفنية وما مدى مساىمة المعارض المدرسية في تحقيق ىذا اليدف لدى تالميذ المرحمة المتوسطة من التعميم العام، 

( فرد، وقد 022كافة المعممين والمشرفين في مجال تدريس مادة التربية الفنية وعددىم ) وقد تكونت عينة الدراسة من
توصمت نتائج الدراسة أن المعارض المدرسية ليا دور فعال في إنماء التذوق الفني، وكذلك عدم اىتمام المجتمع 

 المحيط بالتمميذ في تثقيفو فنيًا من خالل مشاركتو بالمعارض المدرسية.
بعنوان "تنمية الثقافة البصرية لغير المتخصصين في الفن من خالل (: 1000ادية سميمان منصور )دراسة ن

 التربية الفنية".
ىدفت الدراسة إلى بمورة تصور خاص بالتنمية البصرية في الفن التشكيمي لغير المتخصصين في الفن من خالل 

لتصور المقترح لمثقافة البصرية في الفن التشكيمي بمادة مادة التربية الفنية، وقد توصمت نتائج الدراسة إلى نجاح ا
 التربية الفنية.

بعنوان "دور النقد والتذوق الفني في إنماء الثقافة الفنية ضمن دروس (: 2999دراسة أحمد بن محمد الغامدي )
 التربية الفنية في مدارس التعميم العام )في المرحمة المتوسطة(".

مى أىمية إنماء الثقافة الفنية لطالب المرحمة المتوسطة في ضوء التأكيد عمى بعض ىدفت الدراسة إلى التعرف ع
العموم الفنية كعمم الجمال وتاريخ الفن والنقد والتذوق الفني في مناىج التربية الفنية المعاصرة، وقد توصمت نتائج 

فة الفنية لدى طالب المرحمة الدراسة عمى عدم وجود دور ممحوظ لمجال النقد والتذوق الفني في إنماء الثقا
دارة المدرسة  المتوسطة وذلك راجع لعدة أسباب منيا: قدم محتوى منيج التربية الفنية، عدم اىتمام األسرة والمجتمع وا 
بمادة التربية الفنية، عدم اىتمام معمم التربية الفنية بالتجديد واالبتكار في الوحدات الدراسية، عدم وجود وسائل 

 المعمم عمى تثقيف التمميذ فنيًا.إيضاح تساعد 
 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

من خالل البحث والتقصي دراسات تتناول متغيرات الدراسة مجتمعة، و رغم تناول العديد من  لم يجد الباحث
األمر  ، وكذلكت فيما بينيا في نتائجيانيا اختمففإ الدراسات السابقة التي تم استعراضيا لمتغيرات األنشطة الفنية

ثراء فيما يتعمق بمتغيرات التذوق الفني، و  األنشطة الفنية  الثقافة الفنية، وتيتم الدراسة الحالية ببحث العالقة بينا 
 .أفراد عامة المجتمع عينة من لدى ()الجنس متغيرالتذوق الفني والثقافة الفنية في ضوء و  التشكيمية العامة

 إجراءات الدراسة:
متو لموضوع وأىداف الدراسة، ءية المنيج الوصفي التحميمي، لمالالباحث في الدراسة الحالاتبع  :منهج الدراسة

حث في حيث يتناول دراسة أحداث وظواىر وممارسات قائمة موجودة متاحة لمدراسة والقياس كما ىي دون تدخل البا
 . ن يتفاعل معيا ويحمميامجرياتيا، ويستطيع الباحث أ
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 مجتمع الدراسة وعينتها:
، وقد اختار الباحث عينة تشمل مجتمع أفراد عامة المجتمع في قطاع غزة بفمسطينتكون مجتمع الدراسة من 

 الدراسة الكمي.
ًا من فئة عمرية ما بين فرد ( 88تكونت من )  : قام الباحث باختيار العينة بالطريقة المسح الشاملعينة الدراسة

 ( يوضح خصائص عينة الدراسة:0والجدول رقم ) اإلناث،( من 40( من الذكور، و)46، )( سنة02-42)
 (2جدول )

 التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب الجنس.
 النسبة التكرار الجنس

 %50،05 46 ذكر
 %47،75 40 أنى

 %022 88 المجموع
 التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب العمر.

02-32 54 60،36% 
30-42 30 36،36% 
 %0،08 0 سنة فأكثر 40

 التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب األنشطة الفنية التشكيمية العامة التي حضروها أو شاركوا فيها.
 

 %022 88 المعارض والمسابقات الفنية التشكيمية.
 %02،00 9 الدورات الفنية التشكيمية.

 %6،80 6 ورش العمل الفنية التشكيمية.
 %022 88 والحوارات الفنية التشكيمية.حمقات النقاش 

 :أدوات الدراسة
ثراء التذوق الفني و  مة في إنماءلمتعرف عمى مدى تأثير األنشطة الفنية التشكيمية العا نيقام الباحث ببناء مقياس ا 

وىما مقياس التذوق الفني ومقياس الثقافة  ،الثقافة الفنية لدى الحاضرين أو المشاركين فييا من عامة أفراد المجتمع
 الفنية.

 إعداد المقياسين:
من كتب ورسائل جامعية وأبحاث متخصصة،  والثقافة الفنية يالتي تناولت التذوق الفنطالع عمى األدبيات االبعد 

دراسة البالدي  واالستفادة منيا ومن أدوات بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية مثل
باإلضافة إلى االسترشاد ببعض المظاىر التي (، 0999ودراسة الغامدي ) (،0202ودراسة الفضمي ) (،0204)

ن يومن ثم تم إعداد المقياس ،( لالستجابة الجماليةgravesيعتد بيا في قياس االستجابة الجمالية، كمقياس كرافس )
 وىما:

ويقيس درجة تأثير األنشطة الفنية التشكيمية العامة في إنماء التذوق الفني لدى  :مقياس التذوق الفني -2
عناصر ( لوحة في صورتين تتوافر في أحداىما واحد أو أكثر من ال32يتضمن)و  الحاضرين أو المشاركين فييا،

التأكيد، التدرج( وىي ما يجعل  تزان، الوحدة، السيادة، اإليقاع، التناسب، التكرار، التباين،البنائية لمعمل الفني، )اال
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الشكل يبدو أكثر جمااًل بوصفو من غيره، ويطمب من المستجيب أن يختار أحدىما بوصفو األفضل جماليًا من 
اآلخر، حسب ذوقو ومن ثم تصحيح إجابات الطالبات عمى فقرات المقياس في ضوء مفتاح التصحيح المرفق 

 .ة لكل اختيار صحيحبالمقياس إذ يحصل المستجيب عمى درجة واحد
 أوال: التحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس:

 ق من صدق المقياس بالطرق اآلتية:_ صدق المقياس: تم التحق
لصحة النفسية ( من أساتذة عمم النفس وا9تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى )_ صدق المحكمين: 2

ما يرونو مناسبًا عمى بنود المقياس، إما بالحذف أو اإلضافة أو مجال الفن التشكيمي، وذلك لتعديل والمتخصصين ب
%( مما يعني أن المقياس صالح 83ال تقل عن ) فقة المحكمين عمى فقرات المقياسالتعديل، وقد كانت نسبة موا
 لمتطبيق عمى عينة الدراسة.

 _ صدق البناء وذلك باستخدام طريقة االتساق الداخمي:1
 يجاد معامالت االرتباط لكل لوحة( فردًا، وذلك بإ32ياس عمى عينة استطالعية عددىا )حيث تم تطبيق المق    

 :(0)، كما في الجدول وبين الدرجة الكمية لممقياس ككل
 (1جدول )

 يبين معامالت الصدق لكل لوحة مع الدرجة الكمية لمقياس التذوق الفني
م.  الرقم م.الداللة م. الصدق الرقم م.الداللة م. الصدق الرقم م.الداللة م. الصدق الرقم

 الصدق
م. 
 الداللة

2 0.389 0.05 9 0.384 0.05 07 0.391 0.05 05 0.376 0.05 
1 0.580 0.05 02 0.367 0.05 08 0.394 0.05 26 0.377 0.05 
3 0.368 0.05 00 0.388 0.05 09 0.391 0.05 27 0.386 0.05 
4 0.377 0.05 00 0.397 0.01 02 0.384 0.05 28 0.391 0.01 
5 0.387 0.05 03 0.375 0.05 00 0.379 0.05 29 0.371 0.05 
6 0.369 0.05 04 0.394 0.05 00 0.374 0.05 30 0.392 0.05 
7 0.389 0.05 05 0.389 0.05 03 0.376 0.05    
8 0.384 0.05 06 0.378 0.05 04 0.392 0.05    

وبذلك يكون الباحث قد تحقق من أن المقياس يتسم بدرجة عالية من  ،الصدقونالحظ من الجدول ارتفاع درجات 
 الصدق. 

( 2-0يستجيب المفحوص عمى الموحات )إيجابي ، سمبي(، ويقابميا عمى التوالي الدرجات ) ثانيًا_ تصحيح المقياس:
(درجة وأدنى 32ياس )( درجة، وعميو تكون أعمى درجة عمى المق 32 –وتتراوح الدرجة عمى المقياس بين ) صفر 

 درجة ىي )صفر(.
 ثبات المقياس:  
 ية:قام الباحث باستخدام الطرق اآلت لمتأكد من ثبات المقياس  
طريقة التجزئة النصفية: وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين نتائج الموحات الفردية والموحات الزوجية،  -0

 (.3)وحصل عمى معامالت الثبات التي يوضحيا الجدول رقم 
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 (3جدول رقم )
 يالفنيبين معامل ثبات مقياس التذوق 

عدد  المقياس م
 الموحات

معامل االرتباط قبل 
 التعديل

معامل االرتباط بعد 
 التعديل

مستوى 
 الداللة

1 
التذوق 

 30 يفنال
0.259 0.406 0.05 

مرتفعة، وأن معامل الثبات  جميعيا كانتالثبات بطريقة التجزئة النصفية  ( أن معامالت6يتضح من الجدول رقم )
 ( مما يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.0.406الكمي كان )

الت ثبات مقياس ( يوضح معام4)رقم والجدول  ،ستبانة تم استخدام معادلة ألفا كرونباخمتأكد من ثبات االل -0
 التذوق الجمالي.

 (4جدول رقم )
 لمقياس التذوق الجمالييبين معامالت ثبات ألفا كرونباخ 

معامل ثبات ألفا  المقياس م
 كرنوباخ

 0.928 يلفنالتذوق ا 2
مكانية االعتماد عمى نتائجيا والوثوق بيا. ،تشير معامل الثبات إلى صالحية االستبانة لمتطبيق  وا 

 _ مقياس الثقافة الفنية:1
العامة في إثراء الثقافة الفنية لدى الحاضرين أو والمحور الثاني يقيس درجة تأثير األنشطة الفنية التشكيمية 

إدراك وفيم عبارة ويقيس  (00( أبعاد البعد األول ويتكون من )4( عبارة مقسمة إلى )32، ويتضمن )لمشاركين فيياا
تربية الذوق العام  ( عبارات ويقيس7الجديدة، والبعد الثاني ويتكون من ) والميارات واكتساب بعض المفاىيم ،الفن

يتكون من ، والبعد الرابع و تنمية الحس الجمالي والتشكيمي ( عبارات ويقيس6يتكون من )الثالث و  دواالرتقاء بو، والبع
 ( يوضح ذلك.5لخبرة الفنية وجعميا باقية األثر، وجدول رقم )تعميق ا ( عبارات ويقيس6)

مقياس ليكرت خماسي التدرج لتحديد مدى موافقة أفراد عينة الدراسة عمى العبارات المحدد  وقد استخدم الباحث
 ي:وذلك بناء عمى مفتاح تصحيح كاآلتباالستبانة 

 (0-0-3-54-) موافق جدًا ، موافق ، محايد ، غير موافق، غير موافق بشدة(، ويقابميا عمى التوالي الدرجات )
 (5جدول رقم )

 الفقرات العدد البعد 
 والمهارات إدراك وفهم الفن واكتساب بعض المفاهيم 2

 الجديدة
22 2،3،4،6،9،22،21،25،29،13،14 

 1،5،23،26،27،11،30 7 تربية الذوق العام واالرتقاء به 1
 7،8،20،24،15،19 6 تنمية الحس الجمالي والتشكيمي 3
 28،10،12،16،17،18 6 تعميق الخبرة الفنية وجعمها باقية األثر 4
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 أوال: التحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس:
 _ صدق المقياس: تم التحقق من صدق المقياس بالطرق اآلتية:

لصحة النفسية ( من أساتذة عمم النفس وا9تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى )_ صدق المحكمين: 2
ما بالحذف أو اإلضافة أو ، إياسعمى بنود المق ما يرونو مناسباً  مجال الفن التشكيمي، وذلك لتعديلوالمتخصصين ب

%( مما يعني أن المقياس صالح 85ال تقل عن ) ياس، وقد كانت نسبة موافقة المحكمين عمى فقرات المقالتعديل
 لمتطبيق عمى عينة الدراسة.

 _ الصدق البنائي )صدق االتساق الداخمي(:1
يجاد معامالت االرتباط لكل فقرة ًا، وذلك بإفرد( 32نة استطالعية عددىا )حيث تم تطبيق المقياس عمى عي    

 :(6)وبين الدرجة الكمية لممقياس ككل ، كما في الجدول 
 (6جدول )

 الثقافة الفنية: إثراء يبين معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكمية لمقياس
دور األنشطة الفنية 
التشكيمية العامة عمى 

الفن إدراك وفهم 
واكتساب بعض المفاهيم 

 والمهارات الجديدة

دور األنشطة الفنية 
التشكيمية العامة في تربية 
 الذوق العام واالرتقاء به

دور األنشطة الفنية 
التشكيمية العامة في 
تنمية الحس الجمالي 

 والتشكيمي

دور األنشطة الفنية 
التشكيمية العامة في تعميق 
الخبرة الفنية وجعمها باقية 

 ثراأل 

م.  الرقم
 الصدق

 م.الداللة
 الرقم

م. 
 الصدق

م.  الرقم م.الداللة
 الصدق

م.الدالل
 ة

م.  الرقم
 الصدق

 م.الداللة

2 0.390 0.05 1 0.416 0.05 7 0.384 0.05 18 0.380 0.05 
3 0.680 0.01 5 0.394 0.05 8 0.385 0.05 20 0.375 0.05 
4 0.567 0.01 23 0.397 0.05 20 0.417 0.05 21 0.373 0.05 
6 0.387 0.05 26 0.507 0.01 24 0.369 0.05 26 0.452 0.01 
9 0.633 0.01 27 0.403 0.05 15 0.382 0.05 27 0.516 0.01 
22 0.378 0.05 11 0.616 0.01 19 0.447 0.05 28 0.386 0.05 
21 0.591 0.01 30 0.647 0.01       
25 0.614 0.01          
29 0.399 0.05          
13 0.392 0.05          
14 0.631 0.01          

ونالحظ من الجدول ارتفاع درجات الصدق وبذلك يكون الباحث قد تحقق من أن المقياس يتسم بدرجة عالية من 
 الصدق. 

، جيب المفحوص عمى كل فقرة حسب سمم خماسي يتكون من البدائل: ) موافق جدًا يثانيًا_ تصحيح المقياس: 
، وتتراوح الدرجة (0-0-3-54-موافق ، محايد ، غير موافق، غير موافق بشدة(، ويقابميا عمى التوالي الدرجات )
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( درجة وأدنى درجة ىي 052( درجة، وعميو تكون أعمى درجة عمى المقياس )052– 32عمى المقياس بين ) 
(32). 
 ثبات المقياس:  

 ية:دام الطرق اآلتقام الباحث باستخ لمتأكد من ثبات المقياس 
الزوجية،  معامل االرتباط بين نتائج األسئمة الفردية واألسئمةطريقة التجزئة النصفية: وذلك عن طريق حساب  -0

 (.7وحصل عمى معامالت الثبات التي يوضحيا الجدول رقم )
 (7جدول رقم )
 الثقافة الفنيةإثراء يبين معامل ثبات مقياس 

عدد  المقياس م
 العبارات

معامل االرتباط قبل 
 التعديل

معامل االرتباط بعد 
 التعديل

مستوى 
 الداللة

 0.05 0.572 0.213 30 الثقافة الفنية 1
( أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية جميعيا كانت مرتفعة، وأن معامل الثبات 02يتضح من الجدول رقم )

 بدرجة عالية من الثبات.( مما يدل عمى أن المقياس يتمتع 0.572الكمي كان )
( يوضح معامالت ثبات مقياس التذوق 8ستبانة تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ والجدول )لتأكد من ثبات اال -0

 الجمالي.
 (8جدول رقم )

 ثقافة الفنيةال إثراء يبين معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمقياس
معامل ثبات  المجال م

 ألفا كرنوباخ
 0.977 واكتساب بعض المفاهيم الجديدة إدراك وفهم الفن 2
 0.926 تربية الذوق العام واالرتقاء به 1
 0.992 تنمية الحس الجمالي والتشكيمي 3
 0.994 تعميق الخبرة الفنية وجعمها باقية األثر 4

مكانية االعتماد عمى نتائجيا والوثوق بيا.  تشير معامل الثبات إلى صالحية االستبانة لمتطبيق وا 
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 نتائج السؤال األول ومناقشتها، والذي ينص عمى:
 التذوق الفني لدى الحاضرين أو المشاركين فييا من أفراد إنماءالفنية التشكيمية العامة في تأثير األنشطة  ما درجة

 ؟عامة المجتمع
ىذا السؤال، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس التذوق الفني، ويتضح  ولإلجابة عن

 (.9ذلك في الجدول )
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 (9جدول رقم )
 يالتذوق الفن التأثير في مستوىو  ي واالنحراف المعياريالحساب النسب المئوية والمتوسطيبين 

المتوسط  المقياس م
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  النسبة المئوية المعياري

 التأثير
 عالي %83 0،794 0،8452 مقياس التذوق الفني 

أن ىذه  ، ويرى الباحث%(، وىي درجة عالية جداً 83مستوى التذوق الجمالي بمغ )أن  (00)يتضح من الجدول
ن حيث إ ،اإلنسانية التكوين الحضاري لدى المجتمعاتي يعد من أىم مفردات ألن التذوق الفن ،النتيجة منطقية

من خالل األنشطة  ىاية التي تسعى المجتمعات المتمدنة إلى تنميتيا لدى أفرادي يعتبر المادة األساسالتذوق الفن
يجابي وفعال في إنماء وزيادة مستوى أثر إ من وباألخص األنشطة الفنية العامة لما ليا ،العامة لمؤسسات المجتمع

 .(0225 ،)الزىرانيوىذه النتيجة تتفق مع دراسة  يا.التذوق الفني لدى المشاركين في
 ومناقشتها والذي ينص عمى: نتائج السؤال الثاني

عامة كين فييا من أفراد لدى الحاضرين أو المشار  الثقافة الفنية ر األنشطة الفنية العامة في إثراءتأثي ما درجة
 ؟المجتمع

الثقافة  إثراء الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياسىذا السؤال، فقد تم حساب المتوسطات ولإلجابة عمى 
والذي يتكون من أربعة أبعاد، ومن ثم ترتيب ىذه األبعاد تنازليًا حسب المتوسط الحسابي لكل بعد منيا،  ،الفنية

 (.03ويتضح ذلك في الجدول )
 (23جدول رقم )

 مقياس الثقافة الفنية وترتيبها تنازليًا.بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد 

المتوسط  المتغيرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرات

مستوى 
 التأثير

 عالية 1 0،829 3،97 البعد الثاني: تربية الذوق العام واالرتقاء به 2
 عالية 2 0،998 3،47 البعد الثالث: تنمية الحس الجمالي والتشكيمي 1
 متوسطة 3 0،948 3،42 الرابع: تعميق الخبرة الفنية وجعمها باقية األثرالبعد  3
البعد األول: إدراك وفهم الفن واكتساب بعض  4

 المفاهيم والمهارات الجديدة
3،36 2،062 

4 
 متوسطة

 تأثير األنشطة الفنية التشكيمية العامة المجموع الكمي لدرجة
 لدى الحاضرين أو المشاركين فيها في مستوى الثقافة الفنية

3،55 0،814 
-- 

 عالية

الثقافة الفنية  الفنية التشكيمية العامة في مستوىالمتوسط العام لدرجة تأثير األنشطة  أن (03يتضح من الجدول )
وىو يدل عمى درجة تأثير عالية من وجية  ،(3،55لدى الحاضرين أو المشاركين فييا من عامة أفراد المجتمع بمغ )

،.( وىي 804الثقافة الفنية )إثراء نظر أفراد عينة الدراسة، وبمغ االنحراف المعياري اإلجمالي ألبعاد مقياس 
ع ، وىذا يرجالثقافة الفنيةإثراء مما يدل عمى تجانس إجابات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد مقياس  ،منخفضة نسبياً 

والتي تسعى المجتمعات اإلنسانية إلى إثرائيا من خالل االىتمام  ،يات الثقافة العامةالثقافة الفنية من أساسإلى أن 
وحث أفراد المجتمع عمى المشاركة فييا لزيادة الحس الجمالي والتذوق الفني لدييم  ،الزائد باألنشطة الفنية العامة
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(، ودراسة 0999 ،)الغامدي وىذه النتيجة تتفق مع دراسة ل.حياة أفضقي المجتمعات اإلنسانية والسعي لكأساس لر 
 .(0204 ،بالديال) (، ودراسة0226 ،سعيد)محمد، و 

 نتائج السؤال الثالث ومناقشتها والذي ينص عمى:
لدى الحاضرين أو المشاركين في األنشطة الفنية  ياس التذوق الفنىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مقي

 ؟(أنثى، ذكر: )تبعًا لمتغير الجنس التشكيمية العامة
 (:04تم استخدام اختبار "ت"  كما يظير في الجدول رقم ) ىذا التساؤل إجابةى ولمتعرف عم

 (24جدول رقم )
الحاضرين أو المشاركين في األنشطة الفنية عن الفروق في مقياس التذوق الفني لدى نتائج اختبار )ت(  يبين

 التشكيمية العامة تعزى إلى متغير الجنس )ذكر، وأنثى(

 المتوسط العدد لجنسا المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة ت المعياري

 يالتذوق الفن
 0،861 3،92 46 ذكر

4،729 0،002 
 0،931 3،05 41 أنثى

 (0،02(              **دال إحصائيًا عند )0،05)*دال إحصائيًا عند 
.،.( في آراء عينة الدراسة حول 0( أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )04يتبين من الجدول )

لدى الحاضرين أو المشاركين تعزى لمتغير  التذوق الفني زيادة مستوىتأثير األنشطة الفنية التشكيمية العامة في 
.،.( 0.،.( وىو دال إحصائيًا عند مستوى داللة )0( عند مستوى داللة )4،709الجنس، حيث جاءت قيمة )ت( )

 (.0204،بالديال) وىذه الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من الذكور، وىذه النتيجة تتفق مع دراسة
 والذي ينص عمى: نتائج السؤال الرابع ومناقشتها،

في األنشطة الفنية  لدى الحاضرين أو المشاركين الثقافة الفنيةإثراء ذات داللة إحصائية في مقياس  ىل توجد فروق
 تعزى إلى متغير الجنس )ذكر، وأنثى( التشكيمية العامة

 (:05ولمتعرف عمى إجابة ىذا التساؤل تم استخدام اختبار "ت"  كما يظير في الجدول رقم )
 (25جدول )

األنشطة الفنية  مقياس الثقافة الفنية لدى الحاضرين أو المشاركين في فيعن الفروق نتائج اختبار )ت(  يبين
 )ذكر، وأنثى( والتي تعزى لمتغير الجنس تشكيمية العامةال

المتوسط  العدد الجنس العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 داللةمستوى ال ت

إدراك وفهم البعد األول:  2
الفن واكتساب بعض 

 المفاهيم والمهارات الجديدة

 0،942 3،92 46 ذكر

5،694 

0،002** 
 0،720 3،90 41 أنثى

تربية الذوق البعد الثاني:  1
 العام واالرتقاء به

 2،087 3،80 46 ذكر
4،322 

0،002** 
 0،890 1،97 41 أنثى

تنمية الحس البعد الثالث:  3
 والتشكيميالجمالي 

 0،827 4،08 46 ذكر
2،528 

0،002** 
 0،891 3،73 41 أنثى
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المتوسط  العدد الجنس العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 داللةمستوى ال ت

تعميق الخبرة البعد الرابع:  4
 الفنية وجعمها باقية األثر

 0،867 3،92 46 ذكر
4،712 

0،002** 
 0،934 3،98 41 أنثى

المجموع الكمي لمستوى تأثير 
األنشطة الفنية التشكيمية العامة 
لدى الحاضرين أو المشاركين فيها 

 الثقافة الفنيةفي إثراء 

 0،813 3،91  ذكر

3،992 

0،002** 
 2،730 3،64  أنثى

 (0،02(              **دال إحصائيًا عند )0،05*دال إحصائيًا عند )
حول تأثير األنشطة الفنية  .،.(0اللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د( أنو 05يتبين من الجدول )

الثقافة الفنية لدى الحاضرين أو المشاركين تعزى لمتغير الجنس، حيث جاءت  مستوى العامة في إثراء التشكيمية
.،.( وىو دال إحصائيًا عند مستوى داللة 0( عند مستوى داللة )3،990قيمة )ت( لممجموع الكمي ألبعاد المقياس )

 (.0204بالدي" )لا.،.( وىذه الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من الذكور، وىذه النتيجة تتفق مع دراسة "0)
 

 ومناقشتها ، والذي ينص عمى:لخامس نتائج السؤال ا
 لدى أفراد العينة؟ ومستوى الثقافة الفنية يىل توجد عالقة بين التذوق الفن

يجابية دالة ، عمى وجود عالقة ارتباط إبيرسون ارتباط م معاملااستخدب الدراسة التي تم توصل إلييا ظيرت نتائجأ
.،.( وىي عالقة معنوية قوية، كما يتضح من خالل 0التذوق الفني والثقافة الفنية عند مستوى الداللة )إحصائيًا بين 

 (. 06الجدول )
 (26جدول )

 لمعالقة بين التذوق الفني والثقافة الفنية يبين معامالت االرتباط
 الداللة معامل االرتباط الثقافة الفنية التذوق الفني

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 0,3 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3,71 0,52 3,15 0,13 
اس التذوق الفني مع مقياس الثقافة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين مقي يتضح من الجدول السابق عمى

 ة.مرتفعوىي عالقة  الفنية
 التوصيات:

 توصي الدراسة الحالية باآلتي:
إجراء المزيد من الدراسات التي تظير أىمية األنشطة الفنية التشكيمية العامة والتعمق في توظيفيا  ضرورة -0

 في تنمية جوانب متعددة كالجوانب االجتماعية والفكرية والنفسية.
كساب ميارات قراءة العمل الفني لتحقيق التأثيرات وا   ،وضع معيار بصري تشكيمي لتذوق األعمال الفنية -0

 لدى الجميور. اإليجابية
 كساب ميارات تذوق األعمال الفنية.ات التي تتعمق باألنشطة الفنية وا  ضرورة إجراء المزيد من الدراس -3
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رساء دعائم المثل العميا اإلنسانية فيو. -4  االىتمام باألنشطة الفنية كمدخل أساسي لتنمية المجتمع وا 
ألنشطة الفنية وأنواعيا المختمفة وأثرىا عمى زيادة االىتمام بوسائل اإلعالم وما تحتويو من مضامين عمى ا -5

 تنمية التذوق الفني والثقافة الفنية في المجتمعات اإلنسانية.
 اقتراحات:
 إصدار مجمة عممية متخصصة في مجاالت الفن التشكيمي والتذوق الفني والثقافة الفنية عمومًا. -0
بمجاالت الفن التشكيمي وفي الرقي بالجميور دعوة القنوات الفضائية العربية والمحمية إلى االىتمام  -0

 العربي ذوقيًا وأخالقيًا وفكريًا وثقافيًا.
 .عمى حدة في عدة نواح   كل إجراء دراسات عن كل األنشطة الفنية التشكيمية العامة -3

 قائمة المراجع:
يجابية لدى الفنية لتنمية بعض االتجاىات اإل (: أنشطة إثرائية ال صفية في التربية0223بباوي، مراد حكيم، )-

تالميذ المرحمة االبتدائية نحو التذوق الجمالي لمعالجة بعض المشكالت البيئية، مجمة القراءة والمعرفة، مصر، 
 (.07العدد)

عينة من (: الفعاليات الفنية التشكيمية العامة ودورىا في إثراء الثقافة الفنية لدى 0204البالدي، أمنة خضير، ) -
أفراد المجتمع غير المتخصصين، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التربية الفنية، كمية التربية، جامعة أم القرى، 

 مكة.
(: التذوق الجمالي والنقد الفني كمحتوى معرفي لتنمية السموك الجمالي في 0223بن جمعة، جاسم عبد القادر، )ا -

 .068-053(، 09(، العدد )9مصر، مجمد ) -العربية مجال التربية الفنية، مستقبل التربية
(: تصميم برنامج تعميمي لتفعيل دور المتاحف في تنمية التذوق الجمالي لدى 0202الحداد، عبد اهلل عيسى، )-

 (.66(، العدد)07دارس الفن والتربية الفنية، مستقبل التربية العربية، بحوث ومقاالت، مصر، المجمد)
 : سيكولوجية الفن، مطابع الطوبجي.(0222حنفي، عبمة )-
(، مكتبة األنجمو المصرية، 0(: أساسيات التثقيف المجتمعي بالفن التشكيمي، )ط0202خميل، سمية حسين، )-

 القاىرة.
عمم نفس الجمال، دار الشروق،  -(: التربية الجمالية0226الخوالدة، محمود عبد اهلل، ومحمد، عوض الترتوري، )-

 عمان.
(: معارض الفن التشكيمي بين اإلعداد األكاديمي والتطبيق العممي، 0228بنت عبد اهلل، )الدخيل، أسماء -

 ماجستير غير منشورة، قسم التربية الفنية، كمية التربية، جامعة الممك سعود.
التعميم العام (:دور المعارض المدرسية في إنماء التذوق الفني في مراحل 0225الزىراني، محمد بن غرام اهلل، )-

 )المرحمة المتوسطة(، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التربية الفنية، كمية التربية، جامعة أم القرى.
(: فاعمية األنشطة الفنية في تخفيض حدة السموك العدواني لدى األطفال الصم في 0220الصايغ، فالنتينا وديع، )-

دكتوراه غير منشورة، قسم عموم التربية الفنية، كمية التربية الفنية،  ( عام، رسالة00-9مرحمة الطفولة المتأخرة من )
 جامعة حموان، مصر.

(: البرامج التعميمية والثقافية باإلذاعة والتمفزيون، الدار العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، 0229طمب، محمد نبيل، )-
 مصر.

(، دار المفردات لمنشر والتوزيع 0في الفنون التشكيمية )ط(: التذوق والنقد الفني 0999عزام، أبو العباس محمود، )-
 والدراسات، الرياض.
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(: واقع برامج الدورات والمحاضرات والمعارض العممية الحرة في مدارس مدينة 0200الغامدي، حامد جماح، )-
-799(، 4عدد)(، ال5الطائف من وجية نظر مشرفي جماعة العموم، دراسات عربية في التربية وعمم النفس، مجمد)

804. 
(: دور النقد والتذوق الفني في إنماء الثقافة الفنية ضمن دروس التربية الفنية 0999الغامدي، أحمد بن محمد، )-

في مدارس التعميم العام )المرحمة المتوسطة(، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التربية الفنية، كمية التربية، جامعة 
 أم القرى، مكة.

(: ثقافة الصورة ودورىا في إثراء التذوق الفني لدى المتمقي، رسالة ماجستير 0202سعدية محسن، )الفضمي، -
 .مية التربية، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعوديةغير منشورة، ك

(: تطوير برنامج لمتذوق الفني لتنمية الثقافة البصرية وفق 0226محمد، وليد يوسف، وسعيد، وائل أحمد، )-
متطمبات إعداد طالب شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية، جامعة حموان، وقياس فاعميتو، المؤتمر العممي الثاني 

 .878-840(، 0)المعموماتية ومنظومة التعميم(، بحوث المؤتمر، المجمد) لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية
ة لغير المتخصصين في الفن من خالل التربية الفنية، (: تنمية الثقافة البصري0222منصور، نادي سميمان، )-

 .402-420(، 3عدد)(، وال02تكنولوجيا التعميم، المجمد)
مكانية التفعيل في المجتمعات العربية، مركز 0200الياسري، صبا قيس، )- (: الفن ودوره االجتماعي والتربوي وا 

 (.00دراسات الكوفة، العدد)
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(2) Murray, H.J. R. (1978) "G: Race – Games". A History of Board – Games other than chess. 

Hacker Art Books. New York. 1978. 

(3) Harry Golombek: "Richard Reti's Best Games, Batsford Chess, 1997. 
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(Esward H. Adelson)

(A)

(B)

Checker Shadow 

                                                 
(1) Adelson, Edward H. (2005) "Checker Shadow illusion 
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(1) Gregory,Sculptural ceramics ,A,C Black,London,1992,p44. 
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   لدى دارسي الفف كمنطمؽ لإلبداع الفنى التعبيرية لمفانتازيا األبعاد

The expressive dimensions of fantasy as a starting point for 
artistic creativity students art 

 مقدـ مف الباحثه
 أمؿ محروس عبد الغني أبو شريؼ

 جامعة المنوفية –المدرس بقسـ التربية الفنية كمية التربية النوعية 

 : تمهيد
اف تشػػكيؿ الربػػراف الفنيػػه لػػدي دارسػػي الفػػف تبػػدأ بتكثيػػؼ وعػػيهـ البمػػري إ او المجػػاؿ المر ػػي مػػف حػػولهـ      

فهناؾ العديد مف العوالـ التي ينضج بدارمها الفناف لتفػيض منػابأ أفكػارف  فالطبيعػه لػي الػرحـ اذوؿ الػ ي يرعػاف 
حضػػاراف ليشػػكؿ بقممػػه وفرشػػاته عبػػؽ التػػاريا وفنػػوف اذنسػػانيه بمفاليمهػػا بمعجػػزاف رالقػػه فيولػػد فػػي أحضػػاف ال

العقا ديه والثقافيه واذجتماعيه وبواعثها الروحيه التي أطمقف عناف الحداثه وما بعدلا في الفنوف التشكيميه لتفي 
زنه الالشعور مػف ردود بإحتياجاف الفناف الالشعوريه التي أقر عمماو النفس أنها " عمميه تنفيس انفعالي لما يرت

  وأيضا لتفي باحتياجػاف مجتمعػه بمػا تحويػه مػف قػيـ جماليػه ووظيفيػه تالشػف (1)أفعاؿ تجاف األحداث الرارجيه "
التقميديػه لمفػف التشػكيمي   ومهػدف الطريػؽ ربتكػار أسػاليت فنيػه تتبػايف وفػؽ مػدي ادراؾ الفنػاف  امامها المفاليـ

لممجػػاؿ البمػػري والبي ػػي والمجتمعػػي مػػف حولػػه ولػػيس  لػػؾ فحسػػت  بػػؿ واسػػتجابته اليػػه   وترجمتػػه لػػ لؾ  وفػػؽ 
عـ نتا جهػا بالمرونػه الفكريػه عوامؿ سيكموجيه وفسيولوجيه تنطمؽ منها ردود اذفعاؿ الالشعوريه التى ذبد اف تػد

 رستيعات مفرداف الفف المتباينه وتطويعها رسترالص الربرف  وتقديـ إستبماراف ورؤي فنيه جديدف . 

نتازيا تعتمد عمػى ااذرتكاز فى تدريس الفف عمى منطمؽ لالبداع   ووجدف اف الفومف لنا تري الباحثه ألميه     
 األمػرنطباعاتها سواو بالرفض اوالقبوؿ لمواقأ الحياتي مف رؤية غيػر مللوفػه  تناوؿ مكنوناف النفس اذنسانية وا

 منبعا تشكيميا يحفز اذبداع لدى دارسي الفف .تكوف يؤلمها اف  ال ى

 مشكمة البحث :
 اف مقػرر جامعػه المنوفيػة -النوعيػة في قسـ التربيػة الفنيػة كميػة التربيػة  ذحظف الباحثة مف رالؿ تدريسها    

قػأ المر ػي عمػى محاكػاا الوا األكػاديمي ألسػس الرسػـ التػي ترتكػز ذيرػر  عػف دراسػه ارطػار الرسـ لمفرقة األولػي
 اربداع .الواقأ الممموس ويتردي بدارمه  طارالطالت يتقولت في إال ى جعؿ   األمر

 البحث في :ومف لنا تتمرص مشكمة

لرسـ لدي طالت الفرقػة األولػي كمنطمؽ لإلبداع في ا االتعبيرية لمفانتازي كيؼ يمكف اذستفادف مف األبعاد -1
  ـ ؟4112-ـ4112التربيه الفنيه كميه التربيه النوعية جامعة المنوفية لعاـ قسـ 

_________________ 

 .3"   مطبعه نمر اذسالـ   القالرف   ص حوار الطبيعه في الفف التشكيميـ : " 1991محمد دسوقي  -1
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 -الي : يهدؼ البحث : لدؼ البحث
التعبيريه لمفانتازيا في تنمية اربداع الفني في الرسـ لدى طالت الفرقػة األولػي  ثير األبعاداالكشؼ عف ت -1

 ـ .4112-ـ4112جامعه المنوفية لعاـ  -قسـ التربية الفنية كمية التربية النوعية 
 -تفترض الباحثة اف::  فرض البحث

الفرقػة األولػي قسػـ التربيػة يمكف اف تكػوف منطمقػا لإلبػداع الفنػي لػدى طػالت  التعبيرية لمفانتازيا األبعاد -1
 ـ .4112-ـ4112جامعه المنوفية لعاـ  -الفنية كمية التربية النوعية 

 ألمية البحث :
 الموروث الفنى . عمي ضرورا التجديد بجانت الحفاظ عمي األمالة الفكرية و التلكيد -1
 مف رالؿ الفانتازيا. فتح آفاؽ جديدا لتدريس مادا الرسـ -4
 يهػتـ برمػد الواقػأ المػادي لمجسػاـ الموازنه بيف دراسة ارطار التقميدى المللوؼ فى مجاؿ الرسـ ال ى  -3

 وفؽ منهجيه وسماف الفانتازيا فى الفف التشكيمي .إزاو الجانت غير المر ي 
المرونػه فػى  و الفكريػةالطالقػه  مػف رػالؿ تحفيػزالتعبيرية لدى دارسي الفػف  و تنمية القدراف اربداعية -2

 الرمومية الفنية بلسموت يواكت الفف المعامر. و تناوؿ مفرداف الفف لموموؿ الى التفرد
 حدودالبحث :

 الـ ممونه.أققمـ ابيض    اـ أقالـ الفحـ  الرسـ باسترد -1
 سـ . 111x01الرسـ عمى كانسوف مموف بمقياس  -4
جامعػه  -الفرقة األولي قسـ التربية الفنية كمية التربية النوعيػة التجريت عمي عينة عشوا يه مف طالت  -3

 .( طالت وطالبة12)بقواـ  –ـ 4112-ـ4112المنوفية لعاـ 
 منهجية البحث : 

 يتبأ البحث المنهج التحميمي التجريبي   ولمتحقؽ مف ألدافه وفروضه يتضمف :
 -أوذ : ارطارالنظري : ويشتمؿ عمي :

 ضوع البحث . و دراساف مرتبطة بم -1
  -ثانيا: ارطار العممي : ويشتمؿ عمي :

جامعػه المنوفيػة  -الفرقة األولػي قسػـ التربيػة الفنيػة كميػة التربيػة النوعيػة عينة مف طالت  التجربة عمي-1
  ـ .4112-ـ4112لعاـ 

 عينة البحث . مف أعماؿ الطالتوعرض رمسة قطأ فنية  ثالثة األبعاد التعبيريه فىتحميؿ  -4
 النتا ج والتومياف . -3

 ممطمحاف البحث :
تناوؿ الواقأ الحياتي مف رؤيػة غيػر مللوفػة   مػايعني اف لنػاؾ شػؾ فػي عػالـ "لي ( :Fantasyالفانتازيا )     

الرؤية اف كاف يؤمف بالواقأ او يرفضة . ولػو معالجػه ابداعيػة رارجػه عػف المػللوؼ لمواقػأ المعػاش . ولػو جػزو 
 (4)." )الفانتازيا   الرياؿ   السحر ( ينشطر الىمف الرياؿ التلممى ال ي 

__________________ 
2-http:Wikipedia.org 
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 (3)"في إدرا  العنامر الريالية دارؿ إطارمتماسؾ . "تتمرص فسماف الفانتازيا: اما     

اسـ   في الموسيقى تعني تػلليؼ موسػيقي دوف "الفانتازيا فى المغه العربية : عرفهامعجـ المعاني الجامأ :لي   
تعنػػي رمػػيط مػػف أحػػداث دراميػػة تجمػػأ بػػيف امػػا فػػي الفنػػوف و الثقافػػة  .أسػػموت   اي يؤلػػؼ وفػػؽ ريػػاؿ المؤلػػؼ 

 (2)."الفكاله والتراجيديا أو العاطفة وما الى  لؾ

 وعميه ترى الباحثة اف الفانتازيا لى الرياؿ المنوط بحبكه درامية .   

جديػد  مفيػد وأمػيؿ ومقبػوؿ اجتماعيػًا  ويحػؿ مشػكمة  عقميإنتا  ": يعرؼ إجرا يًا بلنه(Creativity)اربداع     
يػث تشػكؿ تنحػو ريجػاد أفكػار أو طػرؽ ووسػا ؿ غايػة فػي الجػدا والتفػرد  بح بشػرية عقميػة ولو حالة ما منطقيًا 

إضافة حقيقية لمجموع النتا  ارنساني؛ كما تكوف  اف فا دا حقيقية عمػى أرض الواقػأ إ ا كػاف الموضػوع يػرتبط 
  وأيضػػا (2)" أدبيػػةأو اجتماعيػػة أو  ثقافيػػةبموضػػوع تطبيقػػي أو أف يشػػكؿ تعبيػػرًا جديػػدًا وأسػػموبًا جديػػدًا عػػف حالػػة 

 . (6)يعرؼ بلنه " ابتكار ينـ عف أماله   وأماله تنـ عف عبقريه  وعبقريه تكشؼ عف عظمه الفناف وجدته "

ا اف ف ارلهاـ أو الػوحي اذلهػي   مقػر أفالطوف بانه " ذيرر  عف كونه ثمرف لدرت ماما اذبداع الفني فعرفه      
الفنػاف مػػالو اذ إنسػاف مولػػوت رمػػه اذلػه بنعمػػه الػوحى واذلهػػاـ   ثػػـ جػاوف اذفالطونيػػه الجديػدف وأقػػرف لػػي 

نػي الػ ي يكسػت كػؿ مػا األرري بالنظرف الموفيه لمفف واف الفنػاف مرمػوؽ غيػر عػادي حبػاف اك بممكػه اذبػداع الف
 (0)يممسه الفناف طابأ السحر والجماؿ "

وأيضػػا يعػػرؼ بانػػه "إدراؾ بمػػري ينػػتج عنػػه حػػدوث عمميػػاف مػػف التجريػػداف العقميػػه لتنظػػيـ واعػػادف مػػياغه      
 .(8)المجاؿ اذدراكي من  بدايه موقؼ الرؤيه   كمحاوله تمقا يه مف العقؿ لفهـ واستيعات نظاـ اذشكاؿ المر يه "

 -: اوذ : ارطار النظري
 الدراساف المرتبطة :

 : ارتباط بموضوع البحث و قامف الباحثة بارطالع عمى العديد مف الدراساف واألبحاث التي لها ممة   
 (9): ـ 4118دراسه أحمد محمد السيد اماـ  -1
يهدؼ البحث الى ابراز قيمة الرياؿ اذسطورى المستمهـ مف التراث فى التموير العربػي المعامػر والكشػؼ       

عػػف اذتجالػػاف التعبيريػػة و الفمسػػفية لمفنػػانيف العػػرت التػػى يمكػػف مػػف راللهػػا التمييػػز بػػيف اسػػموت فنػػاف وارػػر   
 المموريف العرت ال يف تناولوا الرياؿ تمنيؼ الحموؿ و األنماط والمعالجاف التشكيمية المعامرف فى اعماؿ 

__________________ 

3-http:Wikipedia.org  

4-www.almaany.com 
http://ar.wikipedia.org -5 

 . 60  دارالمعرفه الجامعيه   اذسكندريه  ص  جمالياف الففـ :  1992عمى عبدالمعطي محمد -6
 . 03ص  نفسه  مرجأ ال -0
 . 134  مطبعه نمر اذسالـ   القالرف   صحوار الطبيعه في الفف التشكيمي ـ :  1991محمد دسوقي  -8
الرياؿ األسطورى كممدر لإلستمهاـ فى التموير العربي المعامر وأبعادف التعبيرية "ـ :  4118أحمد محمد السيد اماـ -9

   غير منشورف   كمية التربية الفنية   جامعة حمواف .  دكتوراف رسالة " والفمسفية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/
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األسطوري فى أعمالهـ لموموؿ الى فهـ العممياف الفنية المرتبطة باربداع الفنى لمرياؿ األسطورى   دراسة 
اعماؿ الفنانيف العرت المعامريف المتضمنه الرياؿ األسطورى المستمهـ مف التراث فى نطاؽ الحركة التشكيمية 

امرف لرمد ألـ اذتجالاف التعبيرية والفمسفية فى اعمالهـ   انتا  اعماؿ فنية  اتية معامرف تثري مجاؿ المع
 التموير نابعة مف دراسة و تحميؿ األعماؿ التمويرية المرتارف المتضمنة الرياؿ األسطورى . 

األسطورى فى الفف القبطى  وقد تناولف ل ف الدراسة الرياؿ األسطورى فى الفف الممرى القديـ   الرياؿ    
وأبعادف التعبيرية و الفمسفية   الرياؿ األسطورى فى الفف ارسالمى   الرياؿ األسطوري فى الفف الشعبيى   

 الرياؿ األسطورى فى التموير العربى المعامر .
 وقد توممف نتا ج ل ف الدراسة الى :

انيف   ولناؾ حموؿ ابداعية ينبغى إدراكها وت وقها اف لناؾ تنوعا فى طرؽ تناوؿ الرياؿ األسطورى لدى الفن -
 والوعى بها . 

الرياؿ اذسطورى الحديث لـ ينفمؿ عف فكر و مفهـو الرياؿ اذسطورى القديـ   وظهر  لؾ مف رالؿ  -
 سماتهـ المشتركه.

 الرياؿ اذسطورى يعتبر ممدرا لاما مف ممادر اربداع  لدى الفنانيف ودارسى الفف . -
يستفيد البحث الحالى مف ل ف الدراسة فى اثراو الثقافة الفنية و البمرية لمالو مرتبط بموضوع البحث         

 ويرتمؼ البحث الحالى في نتاولة الفانتازيا الفكريه التى ترتكز عمى رياؿ دارسى الفف )عينه الدراسة( .
 (11)ـ : 4118دراسة نجوى عبدالحميد محمد  -4

يهدؼ ل ا البحث الى دراسة تاريا وفمسفة عقيدا الشمس فى الفف الممري القديـ   تحميؿ قيـ التعدد     
الشكمى لمشمس فى الفف الممري القديـ مف رالؿ إرتباطهما بالعنامر الحيوانية و النباتية و ارنسانية و 

مشمس   تمميـ قمة ريالية لمطفؿ الكونية فى الديانة الممرية القديمة   تبسيط وتمريص األشكاؿ الممثمة ل
 مستوحاف مف التراث الممري القديـ . 

وقد تناولف ل ف الدراسة المضاميف العقا دية التى أثرف فى تطور الرؤية البمرية رلة الشمس فى الفف     
الممري القديـ   األساطير المرتبطة بالشمس كلسطورا نشلا الكوف وبزوغ الشمس   المضموف العقا دى لفكرا 

د الشكمى لمشمس   فمسفة تعدداألشكاؿ نسبية الزمف والرموداألبدى وعالقتة بالشمس  المضموف العقا دى لمتعد
واألسماو و الوظا ؼ وعالقتها بالشمس  تطور قمص األطفاؿ و ألميتها مف الناحية التربوية و النفسية و 

 الجمالية .
 وقد توممف نتا ج الدراسة الى :

 تمنيؼ تمميمى يوضح التعدد الشكمى لمشمس عمى لي ة الحيواف . -
 يعد مؤشرا مهما لتقدـ الدوؿ ورقيها وعامال جولريا فى بناو مستقبمها . اف ارلتماـ بقمص األطفاؿ -
 لعت الرياؿ دورا لاما فى تشكيؿ قمه ) اذلهى دواف( فى العالـ اآلرر . -

يستفيد البحث الحالى مف ل ف الدراسة فى اثراو الثقافة الفنية و البمرية لمالو مرتبط بموضوع البحث       
 في نتاولة الفانتازيا الفكريه التى ترتكز عمى رياؿ دارسى الفف )عينه الدراسة( . ويرتمؼ البحث الحالى

____________________ 
ـ : " تفعيؿ دور السماف الممرية و الرياؿ فى تمميـ شرمياف الرسـو التوضيحية  4118نجوى عبدالحميد محمد -11

    غيرمنشورف   كمية التربية الفنية   جامعة حمواف . دكتورافرسالة فى الكتت التعميمية لممرحمة اربتدا ية "  
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 (11)ـ : 4113دراسه منار حساف ممطفى  -3

عالوالعوامؿ الفكرية لدى مممـ المممؽ ارعالنى .      تهدؼ الدراسة الى تفعيؿ دور الرياؿ وا 

العنامر الشكمية لممممؽ وقد تناولف ل ف الدراسة الرياؿ فى الفكر الفمسفى وفى تمميـ المممؽ   تطور      
 و تلثرلا ببعض المدارس الفنية فى القرف العشريف   السماف الريالية لعنمر الشكؿ فى تمميـ المممؽ .

 وقد توممف نتا ج ل ف الدراسة الى :   

 اف دراسة الواقأ واستيعابه وفهـ قوانينه ونظمة يجعمنا نعبر عف فكر الرياؿ بسهولة ويسر . -

ورما ص التمميـ الريالى و الفنتازى ال ى مف شلنه اف ينمى الجانت اذبداعى و اربتكارى  اذلماـ بسماف -
 لدى المممـ.

تتيح برامج الكمبيوتر بدا ؿ عديدف لمفرداف العمؿ الفنى   مما يؤدى الى تطور فكرا التمميـ واكتشاؼ أفكار  -
 أررى .

التحوؿ و  –ها السماف الريالية لعنمر الشكؿ )التهجيف وتستفيد الدراسة الحالية مف ل ا البحث فى تناول      
التحريؼ ( . وترتمؼ الدراسة  –المبالغة  –اذرتراؽ  –المكاشفة  –اذرفاو  –الفمؿ و العزؿ  –اذستبداؿ 

 الحالية فى تناولها األبعاد التعبيرية لمفانتازيا . 

 -: ثانيا:ارطارالعممي

 :  مف أعماؿ الطالت )عينه البحث( ثالث أعماؿ فنيهفى وسماف الفانتازيا التعبيرية األبعاد تحميؿ     

 (:1( شكؿ)1عمؿ رقـ )

ارتكز العمؿ عمى فكرف الغػرات المعمػـ المسػتوحاف مػف التػراث الػديني لقمػة قابيػؿ ولابيػؿ   عنػدما لقػف الغػرات     
المعمػػـ درسػػا لمبشػػرية   ومػػف لنػػا انطمقػػف فانتازيػػا العمػػؿ حيػػث ظهػػر المػػراع بػػيف الريػػر والشػػر الػػ ى جسػػد فػػي 

ر التػى جسػدف فػى لي ػة امػراوف  اف مالمػح مشهداذنساف السجيف والوجه العابس الحزيف وفى مقابمػه قػوى الشػ
قاسية اشبه لهي ة الساحرف التى رسرتها فى ا لاننا اذساطير   ولنا تظهر الغرباف فى مشهد را أ    حيػث ظهػر 
اثنيف مف الغرباف فى محاوله ذنقا  السجيف كما لو كانوا ينمحوف بعػدـ المػمود و مواجهػة قػوى الشػر   و آرػر 

يه محاوذ انقا  اليػد المغمولػه   وفػى لػ ف المحظػه انطمػؽ الريػر وجسػد فػى مشػهد إنػدفاع ظهر ولو يرفرؼ بجناح
احد الغرباف مف دماغ الوجه العابس لينقض عمى قػوي الشػر المتمثمػه فػى ل يػة السػاحرف   ولنػا انطمقػف الغربػاف 

 فى فرحه تحمؽ فى اذفؽ لتشر الى انتمار الرير .

إرتراؽ اليػد و لػؾ بػاررتػراؽ )و تازيا فػى التهجػيف ) بػيف الوجػه و الغػرات (   وفى ل ا العمؿ تظهر سماف الفان   
 الشريرف ( .المرأا   اررفاو ) وظهر  لؾ فى إرفاو أجزاو مف لمرض وتفتيتها ( 

___________________ 

   ماجسػػتيررسػالة    "دور الريػػاؿ كمػدرؿ تجريبػػي فػى تمػػميـ المممػؽ المعامػػر"ـ :  4113منػار حسػػاف ممػطفى -11
    كمية التربية الفنية   جامعه حمواف .غير منشورف 
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 (:4( شكؿ رقـ )4عمؿ رقـ )

لنا تدور فانتازيا العمؿ حوؿ الواقأ و الملموؿ   حيث ظهرف مجموعة مف العنامر تجسد استيطاف اليلس    
نه غير مقيد اذ انه فى جموع مف البشر   و لؾ  في مشهد شرص ممموت تسيؿ مف فوقه الدماو وبالرغـ مف ا

تقولت فى لي ته وليس  لؾ فحست بؿ وامتدف أطرافه السفمية لتمبح شراينا تبعث اليلس واذستسالـ فى  
مجموعه مف الشروص ظهرف أوجههـ مكممة األفواف محجوبف الرؤية وبالرغـ مف اف أيديهـ ليسف مكبمة إذ 

- ورؤسهـ وأفوالهـ لتوحي بإستلناس ارستسالـ والرمودأنهـ لـ يمتفتوا الى  لؾ بؿ قطنف أيديهـ عمى وجولهـ 
تداعبها الرياح  -لتجسد الحياف -يه . وفى المقابؿ ظهر مشهد رمراف جميمة تدير لهـ وجهها وتقبؿ عميهـ ف

الحراؾ لتوحى بتسرير القوي الكونية لتمهيد الطريؽ لممستقبؿ   ومف حولها يتطاير الحماـ لتشير الى بدأ 
  والسعى واألمؿ فى حياف قادمة أفضؿ .

واألوعيه الدمويه فوؽ  وفى ل ا العمؿ تظهر سماف الفانتازيا فى المكاشفة )التى برزف فى ظهور الشراييف    
  اررفاوو التحوؿ) واتضح فى أطراؼ الشرص الممموت  حيث تـ إرفاو قدمه وتحويمها الى سطح الجمد

 شراييف وأوعيه دمويه ( .

 ( :3( شكؿ رقـ )3عمؿ رقـ )

تناوؿ العمؿ فكرا نهوض األوطاف   وجسدلا فى مشهد ررو  الممباح ومراعة ليرترؽ و يمعد مف عتمة    
ه ف عف المستقبؿ ب ولنا عبر المشهدباطف األرض   محافظا عمى ما بدارمه   حيث تقطف به فتاا مغيرف   

تمدعف األرض مف حوله لتوحى بشدف المعوبه و كثرف  وعبر عف النهضه بممباح   وقدمغيرف   الفتاا ال
العراقيؿ التى تواجه ل ا النهوض   وأيضا جسد المشهد بدايه النهضة و لؾ بسطوع ضوو الممباح ليمحى عتمة 

وفى ل ا العمؿ تظهر سماف الفانتازيا فى التهجيف   المكاف كمما معد ألعمى ولو مضيل لمرض مف حوله .
   .  ( حجـ الممباح تضارـ فى) وظهرف   وأيضا المبالغه (باح والفتاا المغيرف بيف المم)وظهر  لؾ 
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 .سـ 111x01مساحة العمؿ  ه آية ممطفى فتحى ب(   عمؿ الطالالغرباف(  العمؿ بعنواف )1( شكؿ)1عمؿ رقـ )
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 سـ.  111x01(   عمؿ الطالت أحمدعتيـ  مساحة العمؿ والملموؿ الواقأ(  العمؿ بعنواف )4( شكؿ)4عمؿ رقـ )
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 سـ. 111x01(   عمؿ الطالت عبدالتوات سعيد  مساحة العمؿ نبراس(  العمؿ بعنواف )3( شكؿ)3عمؿ رقـ )
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 سـ 111x01القاضي  مساحة العمؿ (  العمؿ بعنواف )الدنيا(   عمؿ الطاليه آية 2( شكؿ)2عمؿ رقـ )
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 سـ. 111x01(  العمؿ بعنواف )أبيض وأسود(   عمؿ الطاليه إسراو الحمفاوي  مساحةالعمؿ 2( شكؿ)2عمؿ رقـ )
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 النتا ج والتومياف :
 -: توممف الباحثة إلي النتا ج التالية مف رالؿ البحث الحالي   النتا ج : : أوذ

 تعبيريػػػه و مػػػف ألػػػـ منػػػابأ اذبػػػداع الفنػػػى لػػػدى دارسػػػي الفػػػف بمػػػا تحفػػػزف مػػػف طالقػػػة نتازيػػػااالف تعػػػد -1
 ( .تشكيميةالجمالية و القيـ ال ) وفؽفكريه تبمور الرياؿ وتنسجة فى تشكيؿ منظـ

سػػػػواو المنطقػػػػى او فػػػػي التشػػػػكيؿ مػػػػف أنمػػػػاط الفػػػػف التػػػػى ترتكػػػػز عمػػػػى التحػػػػرر الفكػػػػري  نتازيػػػػااالف -4
  ال ى بموجبة يدفأ لالبداع .  الالمنطقى 

 -ترتمػػػػػؼ عػػػػػف الشػػػػػا أ بػػػػػلنهـ وجهػػػػػى لعممػػػػػه واحػػػػػدف -الريػػػػػاؿ و نتازيػػػػػاايوجػػػػػد عالقػػػػػه بػػػػػيف الف -3
 نتازيا لى الحبكه الدراميه التى تدر  العنامر الريالية دارؿ اطار متماسؾ .االف

 نتازيا تثقؿ سماف التفرد لدى دارسي الفف .االف -2

: فػػػػي ضػػػػوونتا ج البحػػػػث السػػػػابقة  تتقػػػػدـ الباحثػػػػة بعػػػػددمف التومػػػػياف و المقترحػػػػاف عمػػػػى  ثانيا:التومػػػػياف
 -النحو التالي :

 أنماط تشكيمية تحفز اذبداع لدي دارسي الفف .اف تشتمؿ مقرارف الرسـ والتموير عمى  -1
 نتازي . امف رالؿ التشكيؿ الففى ممارساته الفنيه تدريت دارسي الفف عمى التحرر الفكري  -4
يكػػػػوف لكػػػػؿ دارس فػػػػف منطمقػػػػة الفكػػػػري   النػػػػابأ مػػػػف  اتػػػػه المومػػػػوؿ الػػػػى الرمومػػػػيه والتفػػػػرد  اف -3

 الفنى بلسموت يواكت الفف المعامر .
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 المراجأ :

 أوذ :المراجأ العربية 

 كتت عربيه:
 . 60  دارالمعرفه الجامعيه   اذسكندريه  ص  جمالياف الففـ :  1992عمى عبدالمعطي محمد  -1

  .03_________________  ص-4

 .3"   مطبعه نمر اذسالـ   القالرف   ص حوار الطبيعه في الفف التشكيميـ : " 1991محمد دسوقي  -3

 . 134__________________  ص-2  

 رسا ؿ عممية:
ـ : "الريػػاؿ األسػػطورى كممػػدر لإلسػػتمهاـ فػػى التمػػوير العربػػي المعامػػر  4118أحمػػد محمػػد السػػيد امػػاـ -2

   غير منشورف   كمية التربية الفنية   جامعة حمواف .  دكتوراف وأبعادف التعبيرية والفمسفية " 

ـ : " تفعيػؿ دور السػماف الممػرية و الريػاؿ فػى تمػميـ شرمػياف الرسػوـ  4118نجوى عبدالحميد محمػد -6
 ية التربية الفنية   جامعة حمواف .   غيرمنشورف   كم دكتورافالتوضيحية فى الكتت التعميمية لممرحمة اربتدا ية "  

   ماجستيرـ : "دور الرياؿ كمدرؿ تجريبي فى تمميـ المممؽ المعامر"    4113منار حساف ممطفى  -0
 غير منشورف   كمية التربية الفنية   جامعه حمواف .

 ثانيا : مواقأ ارنترنف :
8-http:Wikipedia.org 

http://ar.wikipedia.org -9  
 10-www.almaany.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/
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  جون موريس ألعمال الفنانالسمات التشكيلية والتقنية 
أشغال اخلشبفنون إلثراء جمال 

Plastic and Technical Features for Artist 

 John Morris Work's to Enrich the Field of Art's Wood Work's  

 

 
 عبداهلل سيد أمحد مقلد ةمريأد. 
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John Morris

  Figures

 Winged Figures

 Heads and Faces

 Birds and Animals

 Drawing and Painting 

and Collage 
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John Morris

 

                                                 
(1) Ingo. F. Walter: Art of The 20 th Century, Taschen, N.Inc, New York, 2000, P.428.   

التشكيلية والتعبيرية في المشغولة الخشبية، رسالة الهامي صباح أمين: االفادة من المعطيات الجمالية لألخشاب المحلية إلبراز القيم  (2)

 .11، ص2001غير منشورة، كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ه دكتورا
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 John Morris 
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Plastic and Technical Features

 

 

 

 

 

John Morris

John Morris

                                                 
(1)  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B3%D9%85%D8%A9/ 

العالمي األول للعمارة والفنون المؤتمر ، ها على أعمال خزفية عالمية معاصرسمات الخزف اإلسالمي وأثرتركستاني:  ناهد محمد (2)

 .433، ص2002 -مصر –رابطة الجامعات اإلسالمية  -والمستقبل  اإلسالمية الماضي والحاضر

(3) https://www.artpeoplegallery.com/john-morris-sculpture/     ترجمة عن موقع     

https://www.artpeoplegallery.com/john-morris-sculpture/
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)

"

)

                                                 
(1) http://johnmorris.awardspace.info/birdsanimals.html#               ترجمة عن موقع 

(2)  http://www.lilavert.com/blog_lilavert/john-morris-sculptures/  ترجمة عن موقع 

(3)  http://johnmorris.awardspace.info/birdsanimals.html# ترجمة عن موقع                

http://johnmorris.awardspace.info/birdsanimals.html
https://www.artpeoplegallery.com/john-morris-sculpture/
http://www.lilavert.com/blog_lilavert/john-morris-sculptures/
https://www.artpeoplegallery.com/john-morris-sculpture/
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Peppermint wood
 

Marri wood
   

Mountain, Ash wood
 

Jarrah wood
   

Silvertop, Ash wood
 

Karri wood
   

 Victorian, Ash wood

 

Maple, Queensland 

   
 wood 

 

White Mahogany
   

Brush, Box wood 
 

Philippine Red Mahogany

   
Myrtle, Beech  wood

 

John stone River  wood

 " 
Balsa wood

 

Red Mahogany wood 
   

New Black butt  wood
 

Southern Mahogany
  

Brown barrel wood
 

Messmate wood
  

Black wood 

 

Tasmanian Oak

   
Coast Grey Box wood

 

Red Blood wood 
   

Black butt, Western Australian 

 

Rose wood

 

خشب

   

Black butt wood 

 

Ramin wood 

  
Grey Box wood

 

Brown Stringybark 
   

Red Cedar wood
 

Black Stringy barkdown 

   
Coach wood 

 

Silvertop Stringybark 
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  Figures  

 Winged Figures 

 Heads and Faces 

 Birds and Animals 

 Drawing , Painting and 

Collage  

Candle bark wood 
 

Red Stringybark
   

Manna Gum wood

 

White Stringybark

  المن 
Mountain Gum

 

Turpentine wood
   

Sugar Gum
 

Walnut, Queensland 
   

Yellow Gum
 

Woolly butt wood
  

Grey Gum

 

Walnut Yellow wood 

   
Rose Gum

 

Southern Blue Gum 
   

Shining Gum
 

Red Ironbark wood
   

Sydney Blue Gum  
 

Grey Ironbark wood
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  Figures 

 األول: فنيالعمل ال

 Reach Commission" 
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 "بعنوان "الوصول للقمة -عمل فني ثالثي األبعاد  (1رقم )العمل الفني  صور

 

 :الثاني العمل الفني

 Unicycle 

 

                                                 
 

(1)
 http://www.lethbridgegallery.com/collection.php?aid=23&gal=nc 

http://www.lethbridgegallery.com/gallery_images/full_size_1_20170804140917.png
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 " دراجة بعجلة واحدة بعنوان " -معلقة خشبية  (2رقم )العمل الفني صور 

 

 

                                                 
(1)

 https://www.pinterest.com/pin/469289223655560478/?lp=true 

http://www.lethbridgegallery.com/gallery_images/full_size_1_20150724115544.png
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 الثالث: العمل الفني

 High Tide
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 ""بعنوان  -عمل فني ثالثي األبعاد  العمل الفني 

 Winged Figures 

 
 الرابع: العمل الفني

 Landing

                                                 
(1)
 https://www.juxtapoz.com/news/sculpture/chimerical-sculptures-by-john-morris/ 
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 "الهبوط بعنوان " -عمل فني ثالثي األبعاد  العمل الفني 

 

 
 

                                                 
(1)

 https://www.oddman.ca/archives/121029 
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 الخامس: العمل الفني
 

 Crouching Angel
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 "المالك الجالس بعنوان " -عمل فني ثالثي األبعاد  (5رقم )العمل الفني  صور

 :السادس العمل الفني

 Butterfly Effect"  

 

                                                 
(1)

 http://ego-alterego.com/sculpture-john-morris/ 
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 " ةتأثير الفراش بعنوان " -عمل فني ثالثي األبعاد  (6رقم )العمل الفني  صور

                                                 
(1)

 https://www.artpeoplegallery.com/john-morris-sculpture/ 
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 Heads and Faces 

 

 السابع: العمل الفني

 "Head 2016" 

 
 

 



19 

 

 

 "2116رأس  بعنوان " - األبعادعمل فني ثالثي  (7رقم )العمل الفني  صور

 

 الثامن: العمل الفني

 Head 2012" 

  

                                                 
(1)

 http://ego-alterego.com/sculpture-john-morris/ 
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 "2112رأس  بعنوان " - األبعادعمل فني ثالثي  ( 8رقم )العمل الفني  صور
  

                                                 
(1)

 https://www.pinterest.com/fineart2000/john-morris-sculpture/?lp=true 
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 التاسع: العمل الفني

Oliver" 

 

 Oliver
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 "أوليفر بعنوان " - األبعادعمل فني ثالثي  (9رقم ) العمل الفني صور

 Birds and Animals 

 

 العاشر: العمل الفني

 "Cassowary" 

 . 

: 

 

                                                 
(1)

 https://www.facebook.com/JohnMorrisSculptor/photos/?tab=album&album_id=1505447246206426 
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 1رقم ) العمل الفني صورة

 "طائر الشابنام بعنوان " - األبعادعمل فني ثالثي  (1

 الحادي عشر: العمل الفني

Cat

                                                 
(1)

 http://johnmorris.awardspace.info/birdsanimals.html# 
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 "قطة  بعنوان " - األبعادعمل فني ثالثي  (11رقم ) العمل الفني صورة

 العمل الفني الثاني عشر:

Dog

                                                 
(1)

 https://diasp.org/posts/7425050 
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 " كلب بعنوان " - األبعادعمل فني ثالثي  (12رقم )العمل الفني  صورة

 Drawing and Painting and Collage  

 

 الثالث عشر: العمل الفني

Metamorphosis

Chiyogami Paper

                                                 
(1)

 http://www.flickriver.com/photos/lalobamfw/20038068209/ 
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 " التحول بعنوان " - األبعادعمل فني ثالثي  (11رقم )العمل الفني  صورة

 الرابع عشر: العمل الفني

 "Reveal

 

Chiyogami Paper

                                                 
(1)

 https://www.axs.com/news/a-conversation-with-artist-and-sculptor-john-morris-75395 
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 "الظهور والكشفبعنوان " - معلقة خشبية (11رقم )العمل الفني  صورة

 

 

 

                                                 
(1)

 https://www.pinterest.com/fineart2000/john-morris-sculpture/ 
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 الخامس عشر: العمل الفني

"Private Eye"
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"العين السرية بعنوان " - معلقة خشبية (15رقم )العمل الفني  صور

 

 

 

                                                 
(1)

 http://www.lethbridgegallery.com/aishah.php 
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3) Ingo. F. Walter: Art of The 20 th Century, Taschen, N.Inc, New York, 2000.   

4) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B3%D9%85%D8%A9/ 

5) https://www.artpeoplegallery.com/john-morris-sculpture/ 

6) http://johnmorris.awardspace.info/birdsanimals.html# 

7)  http://www.lilavert.com/blog_lilavert/john-morris-sculptures/ 

8) http://www.lethbridgegallery.com/collection.php?aid=23&gal=nc 

9) https://www.pinterest.com/pin/469289223655560478/?lp=true 

10) https://www.juxtapoz.com/news/sculpture/chimerical-sculptures-by-john-morris/ 

11) https://www.oddman.ca/archives/121029 

12) http://ego-alterego.com/sculpture-john-morris/ 

13)  https://www.pinterest.com/fineart2000/john-morris-sculpture/?lp=true 

14) https://www.facebook.com/JohnMorrisSculptor/photos/?tab=album&album_id=150

5447246206426 

15)  https://diasp.org/posts/7425050 

16)  http://www.flickriver.com/photos/lalobamfw/20038068209/ 

17)   https://www.axs.com/news/a-conversation-with-artist-and-sculptor-john-morris-

75395 

18)  https://www.pinterest.com/fineart2000/john-morris-sculpture/ 

19)  http://www.lethbridgegallery.com/aishah.php 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B3%D9%85%D8%A9/
https://www.artpeoplegallery.com/john-morris-sculpture/
http://johnmorris.awardspace.info/birdsanimals.html
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 أ.م.د/ أنصار حممد عوض اهلل رفاعي
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Entrepreneurship

(Cambridge Business Dictionary, 2017) 

(Oxford Dictionary) 

(Cambridge Business Dictionary, 2017) 

mawdoo3.com

M. FreedmanP. B. Tregoe

(Mike Freedman & Benjamin B. Trego, 2006) 
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House & Mitchell, 1974

(house R. & Mitchell, 1974: 92-94)
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GreanUhl-
Bien

Grean & Uhl-Bien

 Grean & Uhl-Bien
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Marx
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(Sherri Hartzell, 
2013: 32) 

 

(Controlling: Business Dectionary)
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) http://unesdoc.unesco.org/images/0018100183317e( 

(http://www.enterprisesurveys.org/;http://www.oecd.org/edu/oecd-skills-outlook-
2015-9789264234178-en.htm)  

Wise

Economy Knowledge 

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0018100183317e
http://www.enterprisesurveys.org/;http:/www.oecd.org/edu/oecd-skills-outlook-2015-9789264234178-en.htm
http://www.enterprisesurveys.org/;http:/www.oecd.org/edu/oecd-skills-outlook-2015-9789264234178-en.htm
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 استحداث مشغوالت نسجية مستوحاه من حلاء األشجار

Development of Textile Objects Inspired from Bark of Trees  
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تعلب حاسة البصر دورًا عظيما في حياة اإلنسان، وهى تنفرد دون غيرها من الحواس بنقل بعض جوانب العالم 
واحداث ومعلومات، وصور االجتماعي ومعالم الواقع البيئى لالنسان إلى العقل وذلك بما يشمالن عليه من وقائع 

صائصها، وأوضاعها المكانية في الفراغ، ومن ثم وتفصيالتها وخ ومثيرات حاسية بصرية تتعلق بالهيئات واألشكال.
اإلحساس بها وتشكيل المدركات والمفاهيم البصرية التي تسهم بدورها في إرساء أساس قوي للنمو العقلي المعرفي لدى 

 (1)الفرد، وفي تحقيق التفاعل بينه وبيئته التي يعيش فيها بمكوناتها المادية الطبيعية والمصنوعة وغير المادية.

فيما يتعلق بحاسة البصر ويبدأ  دراكية للفرد ويصبح ادراكه ناقصاً ر يؤثر بشكل كبير على الكفاءة اإلوفقد حاسة البص
االعتماد على الحواس االخرى التي يكون لها أهمية كبرى في تزويده بالمعلومات والمفاهيم التي يحتاجها إلكتساب  فى

 الخبرات والمعارف .

: وهو ذلك الشخص الذي ينطبق عليه الشخص المعاق إعاقة بصرية كلية إلى)المكفوفين(  ف اإلعاقة البصريةو تصن
: وهوذلك الشخص الشخص المعاق إعاقة بصرية جزئيةوالتعريف التربوي والوظيفي أي الذي فقد بصره كليًا)الكفيف(، 

ية، أو أي وسيلة تكبير، أي الشخص الذي يستطيع أن يقرأ الكلمات المكتوبة بحروف كبيرة، أو باستخدام النظارات الطب
 (2)ضعيف البصر.

حيث تعتبر التدريب على التعرف والتنقل  (3) أن الحاجات التربوية تتمثل فى يشير تيسير مفلح كواحفة وآخرون كما 
مشكلة اإلنتقال من مكان إلى آخر من أهم المشكالت التكيفية التي تواجه المكفوفين لذلك فإن أي برنامج تربوي مقدم 
للمكفوفين يجب أن يركز على إتقان المعاق بصريا لمهارة التعرف والتنقل، حيث إن الكفيف يعتمد على حاسة اللمس في 

ف مهاراته في االنتقال فإنه سيعتمد بصورة كبيرة على اآلخرون، وسيجد ذلك من معرفة اإلتجاه، وإذا لم يطور الكفي
وتتلخص طريقة برايل بكتابة الحروف  التدريب على مهارة القراءة والكتابة بطريقة برايلحركته واستكشافه لبيئته، 

ى ورق خاص سميك، األبجدية بشكل بارز على صورة نقط، حيث تتكون خلية برايل من ست نقاط يتم طباعتها عل
وسميت بطريقة برايل نسبة إلى العالم الفرنسي برايل الذي ابتكر هذا النظام، ويقوم المكفوف بقراءة حروف برايل عن 
طريق اللمس، وبالرغم من استخدامه لهذه الطريقة في تعلم القراءة والكتابة فهو يحتاج إلى لمس مايقرأه حرفًا بحرف ومن 

لتعويض الحرمان البصري الذي تقوية وتدريب الحواس األخرى هجيئتها في كلمة واحدة. ثم تجميع هذه الحروف وت

                                                           

 .347، صــ2005، دار الفكر العربى، الطبعه األولى، القاهره، سيكولوجيه ذوى االحتياجات الخاصه وتربيتهمعبدالمطلب أمين القريطى: -1 
، المؤتمر الدولي تعلم الطلبة المعاقين بصريًا بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةواقع توظيف تكنولوجيا المعلومات فى هناء خميس أبودية:  -2

 .10صــــ، 2013للعلوم التطبيقية، الكلية الجامعية، فلسطين،

 :2003، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مقدمة في التربية الخاصةتيسير مفلح كواحفه وآخرون. 
، مرجع سابق، واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات فى تعلم الطلبة المعاقين بصريًا بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةهناء خميس أبودية:  -3 

 .10صــــ
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يعاني منه, البد من تدريبهم على تقوية حاستي السمع واللمس إلى جانب الحواس األخرى في التفاعل والتواصل مع 
على مهارتي تمييز األصوات البيئة المحيطة، وهذا التدريب يكون موجهًا ومنظمًا حيث يتم تدريب الكفيف سمعيًا 

الحاجة إلى وسائل تعليمية خاصة تتناسب مع طبيعة اإلعاقة واألخطاء, وكذلك تنمية مهارة التمييز اللمسي عنده. 
فمن الطبيعي القول أن الوسائل التعليمية المستخدمة في التعليم تعتمد على حاسة البصر ولما كان المكفوفون  البصرية 

الحسية علي السمع واللمس بشكل أساسي، فإن الوسائل التعليمية المستخدمة في تعليمهم يجب أن يعتمدون في خبراتهم 
ترتكز على هاتين الحاستين وتقديم المدخالت والمعلومات من خاللهما، ومن جهه أخرى يعتبر المكفوفون أكثر حاجة 

 شكل تخيلي ملموس لها.من أقرانهم المبصرين في الوسائل التعليمية الحية الملموسة والمسموعة ب

 خلفية البحث:

لقد أدركت بعض المجتمعات المتقدمة أهمية حاسة اللمس بالنسبة للكفيف واستحدثت نوًعا من التدريب اللمسي أطلقت 
عليه التربية اللمسية أو التعليم باللمس لتزويد المكفوفين بالمعلومات والخبرات الفنية والجمالية والتاريخية والجغرافية 
واالجتماعية وذلك بإنشاء متاحف ومعارض يراعى فيها طبيعة الحركة والتنقل لدى المكفوفين لعرض التراث الثقافي 
والفني والتاريخي لتلك المجتمعات بطريقة تمكنهم من الحصول على المعلومات والخبرات عن طريق لمس المعروضات 

البارزة الموضوعة على كل قطعة معروضة كنماذج الطائرات واحتوائها بجانب معرفة المعلومات عنها بواسطة الكتابة 
والقطارات والسفن والمنازل القديمة وأدوات الحرب وأدوات الزراعة والحيوانات واآلالت الموسيقية وغيرها من األشياء التي 

الذي اشرنا له يمكن أن تكون بعيدة عن إدراك الكفيف أو تخضع لتصوره وتقديره وهو ما أطلق عليه اإلدراك اللمسي 
 (1)سابًقا.

وتعتبر المتاحف من المؤسسات التي تلعب دورًا هامًا وتواصاًل إبداعيًا للحضارات على مر العصور بإختالف آثرها  
وهذا ما وضح في الفلسفة العامة للمتاحف لما وضع لها من أسس علمية وتقنية لكل نوعية منها حسب طبيعة 

اآلثري والعلمي والقومي والتاريخي والفني فهى تساعد في افساح المجال للباحثين معروضتها وتطورها الحضاري فمنها 
والدارسين لإلستفادة منها وعلى الجانب اآلخر تثقيف الزوار بمختلف مراحلهم العمرية وذلك لكونها مراكز أساسية تحقق 

ة التي ال يمكن اإلستغناء عنها في وقتنا التواصل ونشر الوعى والفكر وإثراء الوجدان بارفع المضامين الثقافية والعلمي
 الحضار.

ولعل الفكرة إنشاء متحف جوال متخصص للمكفوفين يرجع نتيجه لمجموعة من الدراسات واالبحاث العلمية التي   
تناولت ضرورة اإلهتمام بذوي القدرات الخاصة وتنمية الوعي اآلثري والحضاري لهم، قائم على األسس الفنية والفلسفية 

                                                           

من فاعلية برنامج قائم على االتصال من خالل اللمس لتنمية التذوق الفني للمآذن اإلسالمية بمصر لدى عينة والء بكر محمد نوارة:  -1 
 .96، صـــ2011، رسالة ماجستير، كلية التربية  الفتية، جامعة حلوان، المكفوفين بصرياً 
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ومحتويات المتحف( ، باالضافة إلى لوحات  – على الملمس""اعتمادا التى تتناسب مع تلك الفئة )التصميم المجسم
إرشادية ومسارات سير خاصة يستطيعوا التجول من خاللها للمتحف بطريقة آمنه، وذلك لكون المتاحف في مصر تفتقر 

إلى  اإلمكانيات التي تساعد الزائرين المكفوفين على ارتيادها سواء من ناحية التصميم الذي ال يسمح بسهولة التجول
جانب المعروضات التي الُيسمح بلمسها وتكدسها داخل المتحف، والمعروضة داخل الخزانات الزجاجية فيصعب لمسها، 
وعلى الجانب اآلخر قد تكون اإلضاءة غير كافية فتعوق وضوح الرؤية بالنسبة للمكفوفين جزئيًا وضعاف البصر. 

لتصميم المتحف الجوال والسمات  ن اإلستناد إلى األسس الفنيةد مولتحقيق الفكرة والوصول بها إلي أرض الواقع  الب
 والخصائص العقلية واإلدراكية للمكفوفين.

والمتاحف بإختالف أنواعها، وتباين أحجامها، مهما بلغ اتساعها ال يرتادها إال جمهور بسيط من المكان، لذا يلجأ   
لى تحديد مهامهم ومسئولياتهم داخل مباني متاحفهم للوصول الكثير من المربين المتحفين في معظم المتاحف العالمية إ

إلى جمهور أكبر، فنجدهم ينتقلون إلى الجمهور وبخاصة في المناطق واألقاليم البعيدة عن العاصمة لنقل محتويات 
حف المتحف إلى مختلف فئات السكان في المناطق البعيدة عن المتحف، وليطلعوا على آراء الجمهور حول برامج المت

الثقافية والفنية والتعليمية، وليشجعوا مجموعات السكان على تحصيل المعرفة والمشاركة في الدور التعليمي التثقيفي 
 ويتم ذلك بطريقتين:  (1)للمتحف.

: والتي يمكن التحرك بها إلى أماكن تواجد األطفال في المدارس والنوادي والمكتبات... إلخ. الحقيبة المتحفية -
وهى عبارة عن صندوق صغير أو حقيبة ذات مواصفات خاصة تحتوي على لوحات للشرح، وشرائح ضوئية،  

مستنسخات من وأفالم فيديو وكراسات عمل ومطبوعات تعليمية وتعريفية بمحتويات المتحف، ونماذج صغيرة و 
بعض القطع الهامة في المتحف، ويحملها المربي المتحفي ويذهب بها إلى المدارس والنوادي ومراكز الشباب 

 (2)والجامعات، وذلك لتعريف الجمهور بمحتويات ورسالة المتحف وحثهم على زيارته.
ع وصور وأفالم تسجيلية هى عبارة عن حافلة كبيرة متنقلة ومحملة بقطالسيارة المتحف: )المتحف الجوال(  -

ومطبوعات خاصة بالمتحف، يسافر على متنها عدد من المربيين المتحفيين إلى المناطق النائية والريفية 
البعيدة عن نطاق المتحف، بهدف رفع الوعي التاريخي والثقافي بين أفراد هذه المناطق المحرومة من وسائل 

  (3)االتصال بالثقافة المختلفة.
يارة المتحف أو المتحف المتنقل)الجوال( مناسبة تماما لبلد مثل مصر وذلك لنقص األجهزة األساسية لنشر فإن فكرة الس

الثقافة في القرى والمدن الصغيرة، فإنه من خالل المتحف المتنقل يمكن إيجاد إمكانية إرسال المتحف إلى الريف والقرى، 
                                                           

،دكتوراة، كلية التربية الفنية،جامعة برنامج تدريبي مقترح إلعداد مربي متحفي متخصص للعمل بالمتاحف المصريةعبير صبحي دياب:  -1 
 .42م، صـ2004حلوان، 

 .44، مرجع سابق، صــريبي مقترح إلعداد مربي متحفي متخصص للعمل بالمتاحف المصريةبرنامج تدعبير صبحي دياب:  -2 
 .42،مرجع سابق، صبرنامج تدريبي مقترح إلعداد مربي متحفي متخصص للعمل بالمتاحف المصريةعبير صبحي دياب:  -3 
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ال نستطيع إقامة متحف في كل قرية ومدينة، وإذا ما قارَنا بين وذلك دون أن تكون هناك تكلفة مادية كبيرة حيث أننا 
تكلفة إقامة متحف وشراء وتجهيز سيارة متحف، فإن فرق التكلفة كبير جدًا. وبتجهيز السيارة بكل المواد الضرورية 

إليه. وعلى للعرض مصحوبًا بثالثة أو أربعة مربين متحفين يمكن للسيارة أن تقوم بنشاط كبير في كل مكان تتحرك 
الرغم من المستوى الراقي والمتطور للجهاز التعليمي والثقافي في دول أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واألنشطة العديدة 
التي تبذلها المتاحف في هذه الدول لتثقيف شعوبها وكذلك اإلقبال الشديد فيها على زيارة المتاحف إال أن المتحف 

 (1)حًا كبيرًا. المتنقل يالقي إهتمامًا ونجا

 

   

 

  

 ( يوضح نماذج متنوعة من سيارة المتحف"المتحف الجوال"1شكل)

الذي هو واحًدا من المشروعات الثقافية والفنية التي تتبناها  المشروع القومي للمتحف الجوال بالقاهرة  وقد طبقت فكرة
وزارة الثقافة والتي تعبر عن انتهاجها أليدلوجية مختلفة ولفكر جديد يصل بذخيرة مصر من مقتنات متاحفها خارج 

المتحف وتقوم إدارة ( 2)مجتمعات النخبة ليخرج من جدران القاعات ومخازن األقبة إلى طبقات وشرائح حرمت منه.
الجوال باإلشتراك مع إدارة المستنسخات الفنية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بالنزول إلى شرائح وتجمعات 
شعبية في محاولة لالرتقاء بالذوق العام لتلك الشرائح والتجمعات من خالل التواجد بينها ومحاولة إذابة هذه الفوارق 

كما تعد تجربة المتحف الجوال واحدة من التجارب الجادة والطموحة الغير مقبولة والتي  (3)افية.التعليمية والفكرية والثق
تحمل مميزات التطوير واالستحداث والتكيف بطرحها الخادم لفكرة الثقافة الفنية والتشكيلية بشكل عام، وتقوم فلسفة 

النزول إلى بسطاء المجتمع والعامة على  المشروع القومي للمتحف الجوال من المد اإلصالحي للدولة المصرية ومحاولة
اختالف شرائحهم ومستوياتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية وفئاتهم العمرية للتواصل معهم ومنهم بعض 
 الحقوق الفنية والثقافية والترفيهية والعمل على الوصول إلى محافظاتهم، وأماكن دراستهم وعملهم وكذلك أماكن الترفيه

 (4)المحببة لهم واستغالل المناسبات العامة للوصول إلى هؤالء الفئات. 

 

  

                                                           

 .92، صــ1993، دار الشروق، القاهرة،متاحف األطفال لمصروفاء الصديق:  -1 
 بر عصفور ، وزير الثقافة سابقًا.جا -2 
 أحمد عبد الغني ، رئيس قطاع الفنون التشكيلية سابقًا. -3 
 ياسر جاد، مدير إدارة المتحف الجوال بقطاع الفنون النشكيلية. -4 

        http://www.idea.org/blog/2011/04/27/mobile-museums-on-a-truck-history-and-science-delivered نقال عن /  
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 ( يوضح تصور للمتحف الجوال بالقاهرة وإحدى قاعات العرض المتحركة2شكل)

التى المعارض الفنية ونظرًا لطبيعة البحث الحالي التى تهتم بفئة المكفوفين فقد تطرقت الباحثة إلي بعض المتاحف و
ورش  of Art Metropolitan Museum Theمتحف المتروبوليتان بنيويورك فيقدم  خدماتها لتلك الفئة,قدمت 

 Seeing " وآخرى بعنوان "رؤية من خالل الرسم  This Pictureللمكفوفين منها ورشة بعنوان "صور هذا 
Drawing Through معروضات المتحف " تقوم على حاسة اللمس وشرح مفصل وفيها يتم اختيار مجموعة من

كمصدر لاللهام لتعلم الرسم. إلى جانب جوالت إرشادية باللمس وفيها يستكشف الزائر المكفوف بعض األعمال من الفن 
لمنحوتات رومانية ومصرية قديمة داخل صاالت عرض المتحف, إلى جانب كتاب مصمم لألطفال يشاركه مع العائلة 

األساسية من معروضات المتحف من خالل عدة طرق مثل طريقة برايل  واألصدقاء والمعلمين فيقدم الكتاب القطع
 (1)والصور الملموسة.

 

 

 

 

 

 

 

صدر حاسة اللمس لمعروضات من المتحف كم( يوضح زوار مكفوفين بمتحف المتروبوليتان يستخدمون 3شكل)
.للرسم  

                                                           
1 - The Metropolitan Museum of Art: For Visitors Who Are Blind, Fall 2015–Winter 2016. 
(http://www.metmuseum.org/events/programs/met-access/visitors-who-are-blind-or-partially-sighted) 

 " _مدرسة اللغة االنجليزية والتي فقدت بصرها منذ الصف الثالث.Kathy Nimmer"كاثي نمر  -*

http://www.metmuseum.org/events/programs/met-access/visitors-who-are-blind-or-partially-sightedkr :نقال عن 
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" _مديرة متحف الفن الحديث بنيويورك_ أنها عندما بدأت Francesca Rosenbergوتقول "فرانسيسكا روزنبرغ 
عامًا كان من النادر أن يكون المتحف مجهز ومنسق إلستقبال الزوار المكفوفين ولكن  20العمل في هذا المجال منذ 

هو أول من قدم برامج للزائرين المكفوفين وذلك منذ عام  Museum of Modern Artفن الحديث يعتبر متحف ال
" _مدرسة اللغة االنجليزية والتي فقدت بصرها منذ Kathy Nimmer *، وهناك مثال آخر حيث تقول "كاثي نمر1972

برامج للزائرين المكفوفين وفي الصف الثالث_ عن تجربتها داخل المتاحف حيث سمعت أن متحف الفن األمريكى يقدم 
ساعة قضتها داخل المتحف أرتدت القفازات ولمست ثالثة تماثيل وتقول كاثى "هذه المرة األولى التي شعرت فيها 

  (1)بإتصال مباشر مع الفن مثل زمالئها المبصرين " .

يقدم متحف "ديل برادو كما  ،وفينوعلى خالف متحف الفن اإلمريكى الذى قدم نماذج أصلية يقوم بلمسها الزائرين المكف
بأسبانيا مجموعة مستنسخات من أعمال رواد الفن بتقنية الريليف مع إضافة  Museo Nacional Del Prado"الوطنى

 ( 2)الملمس إلى جانب شرح سمعى يزود الزائر المكفوف بمعلومات مفصلة عن اللوحات المعروضة.

 

 

           

 

 

    

 

 

 

 ( يوضح أحد االعمال الفنية بتقنية الريليف بمتحف ديل برادو الوطنى بأسبانيا.4شكل ) 

 

                                                           
1 -Menachem Wecker : At some museums, blind visitors can touch the art, July 10, 2015. 
(https://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/at-some-museums-blind-visitors-can-touch-
the-art/2015/07/09/df4a5bba-fd6d-11e4-833c-a2de05b6b2a4_story.html) 
2-http://www.abc.net.au/news/2015-07-17/spanish-museums-invite-blind-to-touch-
masterpieces/6628648 

http://www.abc.net.au/news/2015-07-17/spain-invites-blind-visitors-to-touch-paintings.jpg/6628752 :نقالعن 



8 
 

 ف جوال:تحم ومن العرض السابق يمكن أن نحدد بعض المعايير التصميمة والوظيفية لتصميم

الفرد الكفيف( ) يجب أن يكون العرض بسيط على شكل دائري او شبه دائري حتي يناسب الفئة المستهدفة -
وفيه يتناول الزائر رحلة العرض بناءًا على التسلسل حيث تتابع فيه الحركة بمساحات منتظمة بشكل دائري 

 التاريخي للمعرض أو على حسب نوعية العرض.
 ساللم داخل العرض.االبتعاد عن وجود  -
او  –واحجامها يجب ان تناسب المساحة والفراغ الذي يتم العرض فيه )داخل سيارة المتحف عدد المعروضات  -

 المكان التي تذهب اليه السيارة للعرض(.
 تنظيم المعروضات وفقًا للهدف منها. -
 تجهيز المعروضات لتناسب حاسة اللمس وتكون آمنة. -
 معروضة بدقة ووضوح بطريقة برايل. تكتب البايانات الخاصة بكل -
ة الخاصة بالعرض تكون على شكل جهاز يحملة الزائر اثناء جولته ويكون مسجل عليها التسجيالت الصوتي -

جميع المعلومات الخاصة بكل معروضة وبالترتيب ويمكن ان يصاحبها موسيقى تصويرية تعبر عن العصر 
 او نوع العرض والمعروضات.

المتحف لتناسب الفئة وذلك بوضع عالمات بارزه على االرضية مثل اسهم او خط سير يمكن تجهيز ارضية  -
 وذلك اعتمادا على المالمس التي يستطيع االحساس بها اثناء السير بقدميه. لتحديد اتجاه الحركة.

 شكلة البحث:م

للتعامل مع بعض المترددين من خالل تواجد الباحثة فى مدرسة المتحف المصري بالمتحف المصري،  تعرضت الباحثة 
على المتحف من ذوي القدرات الخاصة وباألخص فئة المكفوفين، وعند االحتكاك المباشر بهم أدركت شغفهم لمعرفة 
الحضارة المصرية وتاريخها رغم الصعوبات التى تقابلهم . ومنها َعلمت بوجود فريق يعرف بأسم "فريق مدرسة الوعي 

لمصري" وقد قامت الباحثة بعمل لقاء بهم لمعرفة أهدافه حيث وضح قائدهم أن الفريق يعمل االثري للمكفوفين بالمتحف ا
على عاتقه مسئولية نشر الوعي األثري لتلك الفئة "المكفوفين" إلتاحة الفرصة المالئمة لهم في كسر طوق العزلة 

، وبالرغم من ذلك إال أن  متحفيةال والوصول بهم لطموحات كبيرة في مجاالت أوسع من خالل مشاركتهم في األنشطة
الفريق أوضح بقصور كبير في الخدمات التي تتاح لهم, فلديهم عدد ضئيل من المستنسخات المسموح بلمسها لبعض 
القطع الموجودة بالمتحف ، ومن ثم ال تتاح لهم الفرصه للتعرف على مجموعه متنوعة من المقنيات للعصور المختلفة 

كما ال يوجد متاحف فنية تسمح لهم بلمس االسالمى(  -القبطى  -ة )المصري القديم للحضارة المصرية القديم
يوفر لهم إتاحة سب وبذلك وجدت الباحثة ضرورة إتاخذ خطوة جديدة لتوفير مصدر منامعروضات مثل) اللوحات( 

 استخدام حاسة اللمس للتعرف على الحضارات والفنون التشكيلة.
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وجود العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت تقديم خدمات لذوي القدرات وترى الباحثة أنه بالرغم من 
إال أنه مازالت هناك ندرة في البحوث والدراسات التي توفر  فنية الخاصة)المكفوفين( وأخرى تختص بالخدمات المتحفية

تاحف خاصة لتلك الفئة لفئة المكفوفين وإزاء هذا الموقف فإن هناك حاجة ماسة إلى إعداد م فنية خدمات متحفية
 )المكفوفين( وذلك محاولة لسد جزء من هذا القصور في هذا الجانب .

وبناءًا على ماسبق عرضه واحتكاك الباحثة مع تلك الفئة من ذوي القدرات الخاصة )المكفوفين( و نظرًا لعدم وجود 
بسمات وخصائص هذا النوع من متحف خاص بذوي القدرات الخاصة "المكفوفين" ولعدم وجود اإلمكانات الخاصة 

 :التساؤل التاليالمتاحف وإحتياجتها التي تقدم خدمة ثقافية هامة لهذه الفئة فقد وجد البحث أن المشكلة تكمن في 

تصميم متحف جوال متخصص لذوي القدرات الخاصة "المكفوفين"  ل تحديد معاير تصميمة ووظيفية إلى أي مدى يمكن
 ؟ التى تتناسب مع هذه الفئة والتصميمةقائم على األسس الفنية و 

 أهداف البحث:

 تصميم متحف جوال متخصص للمكفوفين  . معاييرالكشف عن  -1
متحف اإلهتمام بذوي القدرات الخاصة " المكفوفين" وإمداداهم بمعلومات ثقافية ولمسية خاصة بمعروضات ال -2

 بأسلوب وبطريقة تتناسب مع هذه الفئة. )فني او تاريحي( 
متحف متخصص لذوي القدرات الخاصة "المكفوفين" تتيح لهم المشاركة وتفتح أمامهم المجال معايير تقديم  -3

 الكتساب خبرات جمالية وفنية جديدة . 

 أهمية البحث:

توضيح اإلمكانات التي يمكن أن يتيحها المتحف الجوال المتخصص لذوى القدرات الخاصة "المكفوفين" في  -1
 إرتباطهم بالمجتمع.

مرتبطة بتطور المعرفة لدى المكفوفين وفتح المجال أمامهم إلكتساب  وفنية مداخل جديدة أثرية وثقافيةطرح  -2
 خبرات جديدة.

 فرض البحث:

تصميم متحف جوال متخصص لذوي القدرات الخاصة "المكفوفين" يستند إلى  حديد معايير تيفترض البحث أنه يمكن 
 عقلية والمعرفية واألكاديمية واللغوية والحركية لهذه الفئة.دراسة السمات اإلنفعالية واالجتماعية وال
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 حدود البحث:

تصميم متحف جوال متخصص لذوي القدرات الخاصة ل إمكانية تحديد معايير تصميمة ووظيفيةعلى يقتصر البحث 
 "المكفوفين" يمكن الحصول منه على خبرات فنية وحسية وعلمية وسمعية.

 مصطلحات البحث:

 البصرية:اإلعاقة 

وهناك أكثر من تعريف لإلعاقة البصرية فهناك التعريف اللغوي،والتعريف القانوني، والتعريف الوظيفي، والتعريف 
 التربوي:

مصطلح عام يشير إلى درجات متفاوته من الفقدان البصري، تتراوح بين  visually handicappedالمعوقون بصريًا 
ال يملكون اإلحساس واليرون شئ على اإلطالق، ويتعين عليهم االعتماد كليًا  ممن totally blindحاالت العمى الكلي 

التي  partially sightedعلى حواسهم االخرى تمامًا في حياتهم اليومية وتعلمهم، وحاالت اإلعاقة أو اإلبصار الجزئي 
قايا بصرهم مهما كانت درجاتها فى تتفاوت مقدرات أصحابها على التميز البصري لألشياء المرئيه، ويكمنهم اإلفاده من ب

وتعرف اإلعاقة البصرية على  (1)التوجة والحركة وعمليات التعلم المدرسي سواء باستخدام المعينات البصرية أم بدونها.
اشروفت أنها حالة يفقد الفرد فيها المقدرة على استخدام حاسه البصر بفاعلية مما يؤثر سلبًا فى ادائه ونموه. ويعرف 

أو اإلعاقة البصرية على أنها حالة عجز أو ضعف في الجهاز البصري تعيق  (Ashroft & Zambone)ون ووزامب
 )2(.تغير أنماط النمو عند اإلنسان

 وردت ألفاظ كثيرة في اللغة العربية للتعرف على الشخص الذي فقد بصره منها: التعريف اللغوى:

والعماء هو الضاللة، والعمى يقال فى فقد البصر أصاًل، األعمى: وهى مأخوذة من أصل مادتها وهى العماء،  -
 وفقد البصر مجازا.

 األكمة: وهى مأخوذة من الكمه، والكمه هو العمى قبل الميالد. -
 الضرير: فهى بمعنى األعمى، ألن الضرارة هى العمى، والرجل الضرير هو الرجل الفاقد لبصره. -
 العاجز: فتطلق على المكفوف. -
 ن الكف ومعناها المنع.الكفيف: فأصلها م -

                                                           

 .350، مرجع سابق، صــسيكولوجيه ذوى االحتياجات الخاصه وتربيتهمعبدالمطلب أمين القريطى:  -1 
 .41، صــ1998، دار الفكر ، الطبعة األولى ، األردن ، مقدمة في اإلعاقة البصريةمنى صبحى الحديدي:  -2 
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 (1)المكفوف: هو الضرير وجمعها المكافيف. -

 التعريف القانوني:

أو أقل في العين األقوى بعد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة  20/200: هو شخص لدية حدة بصر تبلغ المكفوف
 درجة. 20أو لدية حقل إبصار محدود اليزيد عن 

في العين األقوى بعد إجراء التصحيح  20/70شخص لدية حدة بصر أحسن من : هو ضعيف البصر )المبصر جزئيا(
 (2)الالزم.

 التعريف الوظيفي:

وذلك التعريف يوضح بأن الكفيف هو الشخص الذي تبلغ إعاقته البصرية درجة من الحدة تحتم عليه القراءة بطريقة 
 (3)برايل.

 التعريف التربوي:

الكفيف هو: الشخص الذى ال يستطيع القراءة والكتابة إال باستخدام طريقة يشير التعريف التربوي إلى أن الشخص 
 (4)برايل، وذلك بسبب القصور البصري الحاد.

 تعريف منظمة الصحة العالمية لإلعاقة البصرية:

 : حالة يؤدي الشخص فيها الوظائف البصرية على مستوى محدود.اإلعاقة البصرية الشديدة

 : حالة يجد فيها اإلنسان صعوبة بالغة في تأدية الوظائف البصرية األساسية.جداً اإلعاقة البصرية الشديدة 

 : حالة اضطراب بصري ال يعتمد فيها على البصر.شبه العمى

  (5): فقدان القدرات البصرية.العمى

                                                           

، مرجع سابق ذكره، طلبة المعاقين بصريًا بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةواقع توظيف تكنولوجيا المعلومات فى تعلم الهناء خميس أبودية:  -1 
 .9صــــ

 44، مرجع سابق، صــ: مقدمة في اإلعاقة البصريةمنى صبحى الحديدي -2 
ة، مرجع سابق، طبيقيواقع توظيف تكنولوجيا المعلومات فى تعلم الطلبة المعاقين بصريًا بالكلية الجامعية للعلوم التهناء خميس أبودية:  -3 

 .10صــــ
 .179، مرجع سابق،صــسيكولوجية ذوى الحاجات الخاصة وتربيتهمعبد المطاب القريطي:  -4 
 .44، مرجع سابق، صــمقدمة في اإلعاقة البصريةمنى صبحى الحديدي:  -5 
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على الرغم من المجهود المبذولة فى مجال المتاحف لمحاولة استعاب الفئات المختلفة من الجمهور الزائر إال أن هناك 
نوعا من القصور فى اإلهتمام بذوى القدرات الخاصة عامة والمكفوفين خاصة فى مساعدتهم للمشاركة اإلجابية لزيارة 

 واإلمكانيات المالئمة الخاصة بهذه الفئة إلتاحة الفرصة لهم .   المتاحف المختلفة وذلك نظرا لعدم توافر الظروف

  Visual Experienceالخبرة البصرية:

أشارة سميرة أبو زيد أن الخبرة البصرية هي محصلة المرئيات التي يكتسبها الشخص خالل حياته. وبالنسبة للشخص 
قبل كف اإلبصار، فهناك اعداد من الرجال المكفوفين  الكفيف في مرحلة متأخرة فهى خبراته وذكرياته التي حصل عليها

 (1)ذكروا أنهم ال زالوا قادرين على استرجاع الذكريات القديمة بعد كف البصر وينعكس ذلك في اإلنتاج الفنى واألدبى.

  Taetual Experienceالخبرة اللمسية:

والتي تتم يوميًافي الحياة اليومية العادية أحيانًا هي الحركات العادية والوظائف المختلفة لليد البشرية وأعضاء الجسم 
تحت التحكم البصري وأحيانًا أخرى بدون معاومنة البصر، والكفيف مضطر إلى تنمية هذه الخبرة اللمسية وإثراؤها من 

 (2).خالل التريب المستمر

 Texture :الملمس

خالل الضوء و الظل كما قد يكون خشنًا أو  هو خاصية سطح المادة المستخدمة و يمكن أن يكون طبيعيًا يدرك من
 . (3)ناعمًا أو يكون مسطحًا يوحي و كأن به تأثيرات إيهامية بوجود الملمس

 :ُمتحف
"( المتحف بأنه معبد German Bazainلقد تعددت التعريفات حول معني " الُمتحف " فقد عرف  )"جرمان بازين" "

 The Museums  Association in the Unitedالبريطانية للمتاحفتوقف فية الزمن, كما عرفت الجمعية 
kingdom    الٌمتحف بأنه "مؤسسة لتجميع وتسجيل وعرض وتخزين وصيانة المقتنيات المتعلقة بالفن والعلوم والتاريخ

 ICOM  ( )International Theأما منظمة المتاحف العالمية ) (4)اإلنساني بشكل يتالءم مع إهتمامات الجمهور".

                                                           

التلميذات الكفيفات بالفصول اإلعدادية لمدرسة النور أثر الخبرة البصرية في التعبيرات الفنية لمجموعة غير منتخبة من سميرة أبو زيد:  -1 
 .7، مرجع سابق، صــواألمل

فاعلية برنامج قائم على االتصالمن خالل اللمس لتنمية التذوق الفني للمأذن اإلسالمية بمصر لدى عينة من والء بكر محمد نوارة:  -2 
 .17، مرجع سابق، صـالمكفوفين بصرياً 

 .65،صــم٢٠٠١، الطبعة الثانية، التصميم عناصره وأسسه في الفن التشكيليإسماعيل شوقي إسماعيل:  - 3
 .13م, صــ2004, القليوبية, مطابع األهرام, الطبعة األولي, المتاحف المصرية كنوز من التراث اإلنسانيصالح أحمد البهنسي:  -4 
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Council of Museum  فتعرف الُمتحف على أنه معهد دائم يعمل على جمع وحفظ وعرض التراث اإلنساني )
 (1)والطبيعي والعلمي بغرض الدراسة والتعلم والمتعة.

يقصد بالمتحف في العصر الحاضر: تلك األماكن المخصصة لعرض التحف والمواد الفنية ذات القيمة الثقافية أو 
 (2)حضارية أو الصناعية.ال

عبارة عن حافلة كبيرة متنقلة ومحملة بقطع وصور وأفالم تسجيلية ومطبوعات خاصة بالمتحف، يسافر  :المتحف الجوال
على متنها عدد من المربيين المتحفيين إلى المناطق النائية والريفية البعيدة عن نطاق المتحف، بهدف رفع الوعي 

 (3)اد هذه المناطق المحرومة من وسائل االتصال بالثقافة المختلفة.التاريخي والثقافي بين أفر 

  تعريف إجرائى للمتحف الجوال المتخصص للمكفوفين:

هو المنطق التفاعلي الذى يحول مقتنيات المتحف وموضوعاته إلى حقيقة ملموسة قادرة على مخاطبة المكفوفين ومحركًا 
 واإلبداعية.ومحفزًا لقدراته العقلية والذهنية 

 النتائج والتوصيات:

 :النتائج 
 الوصول الي بعض المعايير الفنية والتصميمه التصميم متحف جوال خاص بالمكفوفين. -
التأثير االيجابي على المكفوفين فكريا ومعرفيا وفنيا وثقافية من خالل معروضات المتحف الجوال الخاص  -

 بيهم.
 :التوصيات 
حاجات المكفوفين فكريا ومعرفيا وثقافيا وخياليا من خالل تطوير المتاحف بافكار مبتكره تناسب تلك اشباع  -

 الفئة لتخلق صور ذهنية ايجابية لديهم. 
 ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي تسد احتياجات تلك الفئة  داخل المتاحف . -

  

 

 

                                                           

 .  3م, صـ2005, القاهرة, دار الكتب المصرية , المصريةجماليات عمارة المتاخف أيمن نبيه سعد هللا:  -1 
 .3م, صـــ2004, دار الكتاب الوطنية, الموسوعة المعمارية " المتاحف " الجزء األول ,طرابلسأحمد أيمن خلوصي, محمد ماجد خلوصي:  -2 
 .42، مرجع سابق، صلمصريةبرنامج تدريبي مقترح إلعداد مربي متحفي متخصص للعمل بالمتاحف اعبير صبحي دياب:  -3 
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 المراجع:

 الكتب العربية:

, دار الموسوعة المعمارية " المتاحف " الجزء األول ,طرابلسأحمد أيمن خلوصي, محمد ماجد خلوصي:  -1
 .م2004الكتاب الوطنية, 

 .م2005, القاهرة, دار الكتب المصرية , جماليات عمارة المتاخف المصريةأيمن نبيه سعد هللا:  -2
 .2003المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، دار  ،مقدمة في التربية الخاصةتيسير مفلح كواحفه وآخرون:  -3

, القليوبية, مطابع األهرام, الطبعة األولي, المتاحف المصرية كنوز من التراث اإلنسانيصالح أحمد البهنسي:  -4
 م.2004

، دار الفكر العربى، الطبعه األولى، سيكولوجيه ذوى االحتياجات الخاصه وتربيتهمعبدالمطلب أمين القريطى:  -5
 .2005ره، القاه

 .1998، دار الفكر ، الطبعة األولى ، األردن ، مقدمة في اإلعاقة البصريةمنى صبحى الحديدي:  -6
 .1993، دار الشروق، القاهرة،متاحف األطفال لمصروفاء الصديق:  -7

 الرسائل العلمية:

الفني للمآذن فاعلية برنامج قائم على االتصال من خالل اللمس لتنمية التذوق والء بكر محمد نوارة:  -8

، رسالة ماجستير، كلية التربية  الفتية، جامعة حلوان، اإلسالمية بمصر لدى عينة من المكفوفين بصريا  

2011. 

،دكتوراة، برنامج تدريبي مقترح إلعداد مربي متحفي متخصص للعمل بالمتاحف المصريةعبير صبحي دياب:  -9
 .م2004كلية التربية الفنية،جامعة حلوان، 

أثر الخبرة البصرية في التعبيرات الفنية لمجموعة غير منتخبة من التلميذات الكفيفات زيد: سميرة أبو  -10
 .2011ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان،، بالفصول اإلعدادية لمدرسة النور واألمل

 
 المؤتمرات:

بصريًا بالكلية  واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات فى تعلم الطلبة المعاقينهناء خميس أبودية:  -11
 .2013المؤتمر الدولي للعلوم التطبيقية، الكلية الجامعية، فلسطين،، الجامعية للعلوم التطبيقية

 مواقع االنترنت:
12- The Metropolitan Museum of Art: For Visitors Who Are Blind, Fall 2015–

Winter 2016. (http://www.metmuseum.org/events/programs/met-access/visitors-
who-are-blind-or-partially-sighted) 
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13- Menachem Wecker : At some museums, blind visitors can touch the art, 
July 10, 2015. 

(https://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/at-some-museums-blind-
visitors-can-touch-the-art/2015/07/09/df4a5bba-fd6d-11e4-833c-
a2de05b6b2a4_story.html) 
14- http://www.abc.net.au/news/2015-07-17/spanish-museums-invite-blind-

to-touch-masterpieces/6628648 
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 مجاليات فن املانداال يف استحداث تصميمات زخرفية مبتكرة 
The aesthetics of mandala in the development of innovative 

decorative designs 
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 مقدمة :   
ورئيسًيا حاني دوًرا هاًمأ الرو  حيث يلعب الفكر ،إن الوعى بظاهرة الروحانية هو البداية الحقيقية إلدراكها والتعرف عليها  

المنظور البصري لنا أن نقوم بدراسة  في الفن البد ونتعرف على الفكر الروحانيفهم كى نالفن التـشكيلي، ولمجا  في 
 :   السؤالين التاليين نقوم باإلجابة علىأن  ، ولكن أواًل البد لناالروحي في الـشرق والمنظور البصري في الارب

 الروحانية ؟هي  ماس: 
"تتعلق بالروح وليس بالطبيعة أو المادة المادية غير الملموسة، وعالوة على  روحًيا يمكن تعريفها على النحو التالي      

يعترف كيف يمكن أن يكون من الصعب  "الروحية في القرن العـشرينبـشأن ")مايك كينج( لـــ الفن والعلوم عن ةذلك في مقال
الروحانية تعني خاصية ما هو روحي، أي مستقل عن المادة، "ف ،((Edmondson,2010, 15 "  وحانيةتحديد الر 

" بوصفها Matiere" يطلق على مبدأ التفكير والعقل في اإلنسان وذلك في مقابل المادة "Espritوالمصطلح في الفرنسية "
رؤية للعالم تقف  تـشكليها، ولذلك فالروحانية مبدأ الحركة الطبيعية العضوية التى تفسر جميع الظواهر بالجوانب المادية ف

أما الرؤية  (.152، 1989)الجابري، . لحياة" لMaterialismعلى طرفي نقيض من رؤية أخرى تقوم على المادية "
األخرى الذي يتحدث عنها الجابري فى تعريفه للروحانية هي الرؤية الباطنية المـشرقية للروح المرتبطة بالفكر الروحاني 

 الاربي المعتمد على المادة بـشكل أساسي، ومن هنا جاء التساؤ  الثانى :  
 ما هو الفرق بين الروحانية في الشرق والغرب؟س : 

ـشرق والارب مرتبطة تماًما بظاهرة المنظور، والـشك أن هناك فرق بين المنظور البصري في الارب، إن الروحانية في ال
عن هذا السؤا  البد لنا من عمل دراسة مقارنة نتعرف  ولإلجابة  -اإلسالم والهند  –والمنظور البصري الروحي في الـشرق 

المنظور البصري الروحي في الـشرق والمنظور البصري في من خال  دراسة  من خاللها على الروحانية في الـشرق والارب
 .في المـشاوالت الفنية الارب

 أواًل : مشكلة البحث :
حن بحاجة فن، اإن مفهوم الروحانية في مجا  الفن التـشكيلي مازا  مطروحًا للمناقـشة والجد  لتحديد مفهومه      

من وذلك  ،به على الفنون التقليديةأوجه األختالف الخاصه لـشرق والارب ومعرفة وتأثيره فى ا الى فهم الفكر الروحاني
ت مـشكلة ومن هنا ظهر خاصة في المـشاوالت الفنية، و الروحي فى األعما  الفنية  البصري  لمنظورل مقارنة دراسة خال 

   :البحث في التساؤ  التالي
 المنظور البصرى الروحانىفي الـشرق ومفهوم  البصرى الروحانيالمنظور ما هو الفرق الجوهري بين مفهوم   س :     

 ؟في الارب
 فروض البحث :ثانيًا : 
 يفترض البحث أن:      
 من الممكن التوصل إلى الفارق بين مفهوم الروحانية في الـشرق وبين مفهوم الروحانية في الارب. .1
 إلىبين المنظور البصري الروحاني في الـشرق وبين المنظور البصري في الارب تمكننا من التوصل  المقارنة .2

 .للمـشاوالت الفنية بين الـشرق والاربخصائص الروحانية 
 أهداف البحث ::  ثالثاً 

 .في الفنون التقليدية الروحانية في الـشرق والروحانية في الارب مفهوم بين أوجه اإلختالف رصد .1
إلى توضيح لمفهوم الروحانية في الـشرق والارب من خال  رصد ظاهرة المنظور البصري الروحي في  صلالتو  .2

 .في فنون الحرفية التقليدية الـشرق والمنظور البصري في الارب



 
2 

 

 حدود البحث :رابعًا : 
الفنون ة التي أنتجت مفهوم الروحانية في الـشرق والارب في يالفلسف األتجاهات دراسةيقتصر البحث على  .1

  .التقليدية
كمنطلق موضوعي يحدد الفارق في الروحانية بين الـشرق يقتصر البحث على دراسة المنظور البصري الروحي  .2

 والارب.
 الرؤية المنهجية للبحث :خامسًا : 

 منهجية البحث : .1
 والارب.يستخدم البحث المنهج التاريخي في رصد ظاهرة الروحانية في المـشاوالت الفنية بين الـشرق  .أ

 يستخدم البحث المنهج التحليلي كدراسة مقارنة بين الروحانية في الـشرق والارب. .ب
 محاور البحث األساسية : .2

 يتكون البحث من محورين أساسيين هما :
 .المؤثرة على ـشكل الفضاء والمكان في الفنون التقليدية : فلسفة الروحانية المحور األول .أ

 ي فيالارب الخطيالمنظور بين المنظور البصري الروحي في الـشرق و  بين مقارنةالمحور الثاني :  .ب
 .الفنون التقليدية                 

 مصطلحات البحث :سادسًا : 
وفى كتاب إحياء علوم الروحانية تعني خاصية ما هو روحي، أي مستقل عن المادة، (Spiritualism) :  الروحانية 

)أبو حامد الازالى( يذكر فى ترتيبه لألرواح النورانية "أن هناك الروح الفكري وهو الذي يأخذ العلوم العقلية المحضة ـ الدين ل
 (.22، ت)الازالى، د.فيوقع بينها تآلفات وازدواجات ويستنتج منها معارف الزمة عنها". 

 
 : في الفنون التقليديةفلسفة الروحانية المؤثرة على شكل الفضاء والمكان  : المحور األول 

ال ـشك أن الفكر الروحاني في الـشرق والارب يعتمد علي فلسفة هامة أدت إلى ظهوره، لذلك البد لنا من توضيح       
 .الـشرق والارب كل من فلسفة الفكر الروحاني في

 : المؤثرة على الفنون التقليديةى اإلسالمفلسفة الروحانية في الشرق  .1
لقد كان الفن العربي يترجم الفن دائمًا بإستخدام الطابع الروحي للدين، والذي يحدد إطارًا أساسيًا لـشخصية هذا الفن،        

نما هو طريقة من طرق التعامل مع الواقع وصياغته بـشكل غير مادي، لذلك  فالفن ليس غايته تعريفًا بالدين اإلسالمي، وا 
ع الروحي في الفن وعدم إنكاره، فال يمكن لنا النظر الى الفن العربي بـشكل مادي الن ذلك البد لنا من التأكيد على الواق

زخرفة بل فالتـشكيل الرائع للفن العربي اإلسالمي الذى نا  إعجاب البـشر عبر التاريخ لم يكن مجرد   يجعله مجرد زخرفه.
كالمثلث والمربع والـشكل الخماسي صياًا رياضية بل  يه فنية تعبر عن العبادة واإلبداع، "فلم تكن األـشكا  الهندسيةهو آ

كانت أـشكا  تجريدية لجميع ما على األرض، فالفنان العربي لم يلجأ إلى الحجوم األساسية وذلك ألن كل حجم هو وعاء 
نان ، لقد كان الفلروح، واإلنسان أعجز من أن ينفخها في هذا الوعاء. وهنا يتجلى معنى اإلطالق في التجريد العربي

العربي يصور رمز األـشياء الذي تحو  فيما بعد رمزًا للقيم الكبرى ومنها القيمة المطلقة هللا تعالى. والرمزية في الفن هو 
، 1998.)البهنسي، "إصطالح استعمله المستـشرقين لتفسير اإلنتقا  الذي حدث في الفن العربي من التـشبيه إلى التجريد.

يصبح أساسًا رد في اإلسالم يطهر كل الحياة. وبذلك "وحي في العالقة بين هللا والفتحقيق الجانب الر  فكان (.85، 79
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للفعل القويم ومرـشدًا للحياة على الطريق المقدس لألستسالم هلل، فكل فعل بـشري ذو بعد أخالقي وروحي، فكل ـشيء في 
يلتقي  نجده التأمل الذاتي عند العرب إلىفإذا نظرنا  ،(326كولر، ،)النهاية ديني، ألن كل ـشيء آت من هللا وراجع إليه" 

بالحدس الخارجي، لذلك نظرتهم إلى العالم الخارجي تتركب من اختالط الجزء والكل، العرضي والجوهر، المادة والروح، 
فإن الفن العربي كان يقوم على الحدس، فعن طريقه يمكن إدراك  وبناء على ذلك" لكى تكـشف عن الوجود الحقيقي.

فاإلنسان  (1أنظر ـشكل ) الجوهر الخالد، فالفنان العربي لم يقم وزنًا للمحسوسات بل أهتم بالجوهر واندفع وراء المطلق.
سعها أن تكون أى المادي والروحي عند العرب مندمجًا في روح العالم لكي يصبح جزءًا من مصدر اإلمكانات التي بو 

ومتأثرًا بالقيم  (.6 ،1998 بهنسي،)ال"، فالفن العربي كان قائمًا على المعرفة الحدسيةـشيء من األـشياء المألوفة والعرضية
"فقد كان  المقدسة ويبتعد عن تصوير األـشياء بذاتها وتصويرها وفق منظور بصري روحي مختلف عن المنظور الاربي

ينقل بإعتدا  ما يستـشرفه من المعاني اإللهية في حاالت الوجد الدائب الذي ربط منذ القدم بروحانية راسخة دفعته للبحث 
. فالوحي هو الحدس المتفوق على الحس والتعقل. اما العمل نفسه بشر فارس(عن )النهائية المالذ األجل( حسب تعبير )

    .(75، 1998 بهنسي،)الارتسامًا واعيًا محسوسًا". فهو ارتسام التجلي أو التعالي 
 المؤثرة على الفنون التقليدية : الهندوسى بالهند شرق الفلسفة الروحانية في  .2
قبل ثالثمائة عام كان حكماء "فـتـشتهر الهند باألحترام الكبير الذي تكنه لمن ينـشد الحكمة وبإجاللها وتوقيرها للحكماء،       

طبيعة الذات وطبيعة الواقع المطلق. وقد وصل فالسفة األوبانيـشاد في متابعتهم لهاتين المسألتين إلى إدراك أننا في الهند يتأملون 
أعمق أغوار وجودنا متحدون مع الطبيعة المطلقة للواقع.وتمحورت المـشكالت النظرية التي أثارها هذا اإلكتـشاف حو  صعوبة ربط 

ؤية اليوبانيـشادية لوحدة الوجود كله، وكان من الصعب التيقن من الكيفية التي يمكن بها معرفة هذا تعددية الواقع المعايش وتنوعه بالر 
الواقع المطلق. ولهذه المـشكلة أساس مـشترك يتمثل في السؤا  العملي : )كيف يمكننا أن نحقق الماهية الروحية التي هي طبيعتنا 

   (.21،20)كولر،،  الحقة؟(".
الفلسفة الهندية معنية في المقام األو  بمعاناة الموجودات البـشرية فإن الذات اإلنسانية لها أهمية تفوق كانت ولقد       

، "وتوصف الذات المطلقة في الكتابات الفلسفية بأنها ذات نقية، او ذات ال الموضوعات التي تأتي في إطار تجربة الذات
والتجربة الكيفية للذات هي التي تحظى باالهتمام األساسي في  يمكن أن تصبح موضوعًا قط "الواحد الذي ال ثاني له"

الفكر الهندي. وتهتم الفلسفة الهندية قبل كل ـشيء بالبحث عن طرق لتحرير النفس من التقيد بأنماط هي ـشذرات محدودة 
ه، والطاقة الروحية من الوجود، وهي عبودية تسبب المعاناة. وبحسب األوبانيـشاد فإن القوة العظمى التي تنح الكون طاقت

وباإلضافة إلى سمات الفلسفة الهندية هذه التي تنبع من توجهها  .(28كولر، )". للذات هما ـشيء واحد في نهاية المطاف
إجماع واسع اإلنتـشار في الفكر الفلسفي الهندي "بصدد )الالتعلق( فالمعاناة تنـشأ من تعلق المرء بما ال العملي فهناك 

يملك، بل وحتى بما ال يمكنه أن يملك، فتصبح تلك األـشياء سببًا للمعاناة، ومن هنا فإنه إذا ما أمكن غرس روح 
ء عليها. وهكذا فإن )الالتعلق( يتم إقراره كوسيلة جوهرية )الالتعلق( بموضوعات المعاناة، فإن هذه األخيرة يمكن القضا

. وبسبب تلك السمات الخاصة بالفكر الهندي السابق ذكرها نتأكد من أن الـشعب (29كولر، )لتحقيق الحياة الخيرة". 
لتقليدية، أنظر ر الفلسفة أسمى معرفة وأرفع حكمة، وأنعكس ذلك في مـشاوالته االهندي يقدر الفالسفة أسمى تقدير كما يعتب

ومن الصعب تحديد الفلسفة الهندية من حيث تتابعها الزمني فيما يتعلق باألسماء والتواريخ واألماكن، ومع ذلك  ،(2ـشكل )
فمن الممكن رؤية التايرات في التفكير الفلسفي أي أنه من الممكن إدراك السابقين والالحقين، فيما يتعلق بالمـشكالت 

ذا نظرنا إلى مرحلة عصر النهضة كمثا  نجد أنه " نتيجة للمؤثرات الخارجية السيما والحلو  الفلسفية المخت لفة، وا 
االحتكاك بالارب، بدأ الفالسفة الهنود في إعادة تمحيص تراثهم الفلسفي، ففي القرن التاسع عـشر اذدهر هذا التجديد للتراث 

 ن بين مفكري النهضة األكثر تأثيرا في فلسفة الهند.القديم في القرن الماضي، ويعد غاندي، وطاغور، وراما كرـشنا، م
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 فلسفة الروحانية في الغرب األوروبي المؤثرة على الفنون التقليدية : .3
كانت بقايا الحياة الفكرية التي مزقتها األزمات وغزوات البرابرة منذ القرن الخامس للمسيح وحتى أيام ـشارلمان، كامنة      

في أحضان الجامعات المسيحية وفي األديرة. وكانت الحياة الدينية تضم، ماديًا وروحيًا حاضر الفلسفة بأكمله ومستقبلها 
أحست في أعماقها بحاجتها إليجاد توفيق بين الاريزة الدينية والاريزة الفلسفية، وقد  بأكمله، "ولم تلبث القرون الوسطى ان

كان التحالف القائم بين العقل والعالم الماورائي يرتكز على إطار األحكام واألمثا ، فأضحت الفلسفة اذ ذاك بحثًا عن 
أفكار الذين كانوا فى ذلك الحين يتعمقون في مذهب انساني. فقد ـشوش أزدهار العقل منذ نهاية القرن الحادي عـشر على 

دراسة المثل األعلى أى المثل الذي تعتنقه األديرة، ثم تحو  الفكر الذي أعتاد أن يفكر الى اللذة في التفكير وليس لفهم 
 ( وأدى ذلك إلى تجاوزات وخروج على تعاليم المسيحية مما دعاها ألن تدافع عن73، 72، 1983دوكاسيه، )ايمانه. 

، ولكن كان قوة هذا الفكر الذى دعى الى "التحالف الطبيعي بين اإللهي واإلنساني وبين وحدتها الروحية والسياسية
وتبين بعد  (.1983،75دوكاسيه، )التصوف والعقل، هيأ قبل األوان لعقلية النهضة الفلسفية في أحضان القرون الوسطى"  

العقل واإليمان ال يمكن ان يتنازعا وال أن يتحدا أتحادًا كليًا كما كان يعتقد أن "ذلك ومع مرور الزمن، بـشكل أكثر وضوحًا 
  (.1983،79دوكاسيه، ".  )القرن الماضي ولذا وجب التوفيق بينهما. وهذا التوفيق كان هم المذاهب الفلسفية الكبرى 

"تالال المذهب األرسطي بزخم اليقاوم وبالرغم من هذا الصراع العنيف والموانع التي فرضتها السلطات الكنسية فقد      
اإلنسجام  في قلب اتباع الكنيسة ألنه كان يحمل معه علمًا كاماًل اساسه المنطق الدقيق وصورة عن العالم كاملة 

كل هذا أدى الى خسوف السلطات القديمة،  (.3وأنعكس ذلك في الحرف التقليدية أنظر ـشكل ) .(1983،81دوكاسيه، )
تعد الروحانية عنصر هامـشي بل فلم مادي علماني ينفصل فيه الفكر الروحاني عن الدين والكنيسة. "والدعوة إلى فكر 

أصبحت في الواقع مصطلح أساسي نفهم من خالله فترة الحداثة، ، فمن الضروري بالطبع التفكير في طبيعة هذا المفهوم. 
"الدين" أو "المعتقد" أو مصطلح " العلمانية"، كما أـشار "ومن المؤكد أن لديه نفس الصعوبات المفاهيمية مثل مصطلح 

( في دراسة له إلى انه ال توجد إمكانية للحصو  على فهم كامل للروحانية الاربية دون المـشاركة المباـشرة مع جون )
 .((Weer, 2006, 5 الـشرقيةالروحانية 

 :  الروحانية في فترة الفن الحديث
نوضح ذلك البد لنا من  "الروحانية" في الارب يرتبط أرتباطًا وثيقًا بالتفاعالت مع الـشرق. ولكيلقد أصبح مصطلح        

تحديد األصو  المباـشرة للفن التجريدي من أجل أن نرى ما ذهب في أذهان الرواد الرئيسيين في ذلك الوقت الذي كانوا 
والحقيقة المفاجئة تأتي بعد " ما كتبوه في ذلك الوقت. يمرون فيه من مرحلة التـشكيل إلى التجريد. من خال  إعادة قراءة

يبدو وكأن حدس الفنانين و للقيم الروحية.  اإلحتياج الـشديدمعظمهم إلى التجريد يستند إلى  لجوءذلك إلى النور، وهو أن 
إنسانية جديدة،  بعد ذلك ظهرت ،لمراكز الروحيةلتوجيه البعد قرن من الفلسفة المادية ـشدد على الحاجة الملحة إلعادة 

     الداخلية. كانت مختلفة جدا عن عصر النهضة، والتي بلات في هذه الحالة نوعا من النزعة اإلنسانية
هو واحد من رواد الفن  (كاندنسكي)الفن التجريدي هو واحد من العالمات األكثر تميزًا للحداثة األوروبية، و و        

 . ألو  كتاب له (كاندينسكي) أطلقه لقبوهو ، (الروحانية في الفنوفي ) التجريبي، الذي يربط التجريد بالروحانية،
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وكما  في ختامه أعلن عهد جديد من الروح، وهي فترة من الروحانية المكثفة التي وجدت لتعبيرها المباـشر من خال  الفن.
"إنها الحياة الداخلية وقوتها والفرح الذي  تصف الروحانية بـــ غير المنـشورة عبارة (موندريان)في كتب  وجدأـشار الكاتب انه 

"الفن ليس له معنى إال بقدر ما يعبر عن ما هو غير مادي، ألن هذا هو  أ أنفي صفحة أخرى قر و يحدد الـشكل في الفن". 
    .(Abstract,2017,p1 ) الذي يمكن اإلنسان من تجاوز كائنه".

يتفق ويتأثر بـشكل كبير بالفكر الروحاني في الـشرق في الفن العربي اإلسالمي الذي يدعو إلي  اإلتجاه في الفنوهذا     
التي تتفق مع الفكر الروحاني  (كاندنسكيوبالنظر الى فلسفة ) .عن البعد اإلنساني المفقودوالبحث البعد عن ماهو مادي 

أنه في كل ـشخص  (كاندينسكي)يعتقد حيث  في الـشرق وهو فكر الضرورة الداخلية عنده في المرحلة التجريدية في أعماله.
وتتكون الحاجة الداخلية من ثالثة عناصر باطنية، عنصر من الـشخصية، عنصر من "هناك حاجة و ضرورة داخلية، 

ر آخر فني. هذه العناصر الباطنية التي ال مفر منها للتعبير عن الـشعور الداخلي، فهي إلهام النمط أو األسلوب، وعنص
من ـشعور قوي بالمعارضة  (كاندينسكي) ت تلك الحاجة عندوقد نـشأ ((Abstract,2012,p1. "عميق ضروري للفنان

صالح الخسارة الروحية التي تساعد على إ لعالم من ـشأنها أنل دينيةعرض وجهة نظر ل ،للروحانية واألحتياج الـشديدللعالم 
  الثقافة المادية.ت من تولد

هي الضوء  فى أعماله الوسيلة األساسيةف  (جيمس توريل)لفنان األمريكي نرى ذلك فى أعما  ا" وكمثا  آخر ال الحصر
يؤثر على العين والجسم يتحدث للمـشاهدين من دون كلمات، مما الفن الذي  ينتجال  مزيج من االثنين، من خف. لفراغوا

 .(Edmondson,2010, 25)  "والعقل، مع قوة الصحوة الروحية
الفنون شرق وبين المنظور الخطي الغربي فى مقارنة بين المنظور البصري الروحي في ال :المحور الثاني 

 : التقليدية
الفن في الارب منذ العصر االغريقي  يعتمد" هناك أنواع مختلفة للمنظور البصري في كاًل من الـشرق والارب حيث     

الكالسيكي على المنظور الخطي في أعمالهم الفنية، بينما يعتمد الفن الهندي على المنظور الطبيعي، أما العرب 
                 (.38، 1997".)البهنسى، والمسلمون خاصة فقد قامت اعمالهم الفنية على المنظور الروحي

 : بالمشغولة الفنية اإلسالميةفي الشرق  البصري الروحي المنظور .1
 :في الشرق  الدين و الروحانية مدخل :
هم من خال  توضيح التمييز بين لذلك من الواجب علينا فن اإلسالم المقدس والفن اإلسالمي التقليدي.هناك فرق بين       

يرتبط الفن المقدس مباـشرة بالممارسات المركزية للدين وممارسة الحياة الروحية، ويـشمل فنون مثل " حيث هذا اإلختالف
من الفنون البصرية والسونورالية من  القرآنية. إال أن الفن اإلسالمي التقليدي يحتضن كل أـشكالهوالكتابات الخط والعمارة ، 

المناظر الطبيعية إلى الـشعر، وكلها تقليدية تعكس أيضا مبادئ الوحي اإلسالمي والروحانية اإلسالمية ولكن بطريقة أكثر 
الفن المقدس هو قلب الفن التقليدي، مما يعكس بطريقة مباـشرة المبادئ والقواعد التي تنعكس بطريقة  أنمباـشرة. بمعنى 

، المقصود به إلى األتجاه الصوفي وبالنظر أيضاً  (.13، 1987)نصر،  ."مجا  كامل من الفن التقليدي علىثر مباـشرة أك
أنتقا  المعاني المقدسة اإلسالمية إلى عالم اإلـشارة والمحسوسات، أى من خال  صيغ جمالية دنيوية ورمزية. نجد انه 

هندسية في أعماله كلاة للعقل وطريق للتفسير الروحاني الذي يمكن للفرد ظهر من خال  تناو  الفنان اإلسالمي لألـشكا  ال
 من خاللها أن ينتقل من الملموس إلى المحسوس. 
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ولقد أستخدم الفنان العربي اإلسالمي األسلوب التجريدي المتمثل في األـشكا  الهندسية لكي يعبر من خالله في     
وفقًا لتصورات العقيدة الدينية. فيصبح بذلك هذا األسلوب التجريدي لألـشكا   مـشاوالته الفنية حيث يتفق وداللته الروحية

 الهندسية ذات مضمون ثابت تعتمد علي العقل الممزوج بالحدس لديه.
يختلف المنظور البصرى الروحي في الفن العربي اإلسالمي عن المنظور البصري في الارب، حيث يقوم المنظور و       

(. فهناك 42، 1997غير رياضية وغير ضوئية، ولكنها مبادئ روحية تصاعدية" )البهنسى اإلسالمي "على مبادئ
خصائص بارزة تميز المنظور الروحي اإلسالمي حيث "يحدد النظور الروحي مرتسم األـشياء على مسطح، أو هو يؤو  

هذا كانت مهمة الفنان العربي إلى رسم ـشريحة األـشياء والمواضيع، وقد تكـشفت فيها جميع الخصائص الـشكلية لألـشياء. ل
التعبير عن الرسم بذاته، وثمة أمر هام في المنظور الروحي وهو أن "األـشياء والمـشاهد ترى من خال  عين هللا المطلقة 

(. ومثا  على ذلك للتوضيح ، الـشمس كمصدر ضوئي ـشامل 43، 1997التي ال تحدها زاوية بصر ضيقة". )البهنسى، 
دد، فمن المعروف أن الـشمس ليس لها زاوية ضوئية على العكس من ذلك الـشمعة، أما إذا والـشمعة كمصدر ضوئي مح

كانت اـشعة الـشمس أسطوانية وأـشعة الـشمعة مخروطية فإن لألـشعتين مصدرًا ضوئيًا ثابتًا ال يسقط على األـشياء إال من 
 ية فهي اـشعاعية لـشمولها وضخامتها، فهىجانب واحد، أى أن الرؤية في الحالتين تكون من جانب واحد. أما الرؤية اإلله

"وألن الفن عاجز عن  (4ـشكل ) رؤية من جميع الجوانب النها صادرة عن نقاط الحد لها وغير ثابتة ألن هللا يمأل الوجود.
أن يرسم بـشكل مجسم جميع وجوه األـشياء الموجودة بالفعل وبالنسبة هلل، فإنه يقوم بتجميع اسقاطات الرؤية اإللهية من 

ومن هنا يمكننا القو  ان المنظور الروحي ال يرى  .(.44، 1997)البهنسى،  جوانبها المختلفة ورصفها على سطح واحد.
من خال  عين اإلنسان بل من خال  عين هللا في حين تبقى المواضيع الخاضعة للمنظور البصري تابعة لـشروط الناظر 

ورغم ذلك "فإن ( 5وانعكس ذلك في مـشاوالته التقليدية أنظر ـشكل )الذي يضع مفاهيمه وقوانينه المكتسبة على الفن. 
المنظور الروحي ال يتنكر للواقع وال يهمل دور الناظر فالمصور الروحي يأخذ من الواقع عناصره الفنية ويرسمها ثم 

المنمنمات الموجودة  يرصفها على سطح واحد" لتندمج في العمل الفني لكى يبدو ما فيها من جما  فني. وهذا ما ألفناه في
 في المخطوطات. وبذلك يبقى المنظور فى العمل الفني اإلسالمي حرًا ال يتقيد بقواعد المنظور.

إن المنظور الروحي لم يتخل عن ابراز البعد الثالث أو تحقيق العمق في أعماله الفنية بل عمل على تحقيق ذلك       
ـشياء نظرة محددة بل هي تنتقل من بؤرة الصورة إلى حواـشيها بحركة متصلة ولكن بصورة مختلفة، "فالعين ال تنظر إلى األ

( Papadopouio)بابا دوبولو لولبية، ويمر خط النظر من أهم النقاط القائمة على األـشكا  وهى العين أو اليد. ولقد قام 
من بينها ما يخرج عن هذه  في كتابه جمالية الفن اإلسالمي بإثبات هذه الطريقة، فاستعرض مئات المنمنمات فلم ير

 (. 47، 1997".)البهنسىالقاعدة
 : ةاإلسالمي المشغوالت الفنيةالمنظور اللولبي في 

على المنمنمات في المخطوطات اإلسالمية فنجد أن "الفنان لفارسي أراد أن )بابا دوبولو( كما ذكرنا من قبل عن تجربة 
يستعيض عن المنظور الخطي الذي قام عليه األعما  الفنية في الارب، بمنظور لولبي يوحي على األقل باختراق البعد 

)بابا لكـشف الذي قدمه هذا ا(. إن 49، 1997الثالث فهو عالمة اإلنتقا  من العالم الخارجي إلى األرض".)البهنسى،
يؤكد الطابع الروحي فى المنمنمات الفارسية حيث أكد على الروحية في الفن بهذا الخط اللولبي الذي  في تجربتهدوبولو( 

، ومن هنا نستنتج أن الفن العربي عماًل يـشترك في إنتاجه العقل إلى األرض بحركة دورانية مستمرة يبدأ من السماء وينتهي
في الفن اإلسالمي  المفهوم الروحانى للمنظور وبالتالي نجد أن أن يستقل احد منهم عن األخر في أنفعاله. مع العاطفة أن

  (6ـشكل )كما تم ذكره في السابق نجده يتماـشى مع المنظور اللولبي. كما هو موضح في 
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 المنظور البصري في الشرق في المشغوالت الفنية الهندية  : .2
   : في الشرق الدين والروحانية مدخل : 

فقد كان ثمة تفاعل متباد  بين المسلمين والهندوس، فالكثير منهم تحولوا إلى "أما في ـشرق آسيا بالتحديد في الهند      
اإلسالم وتأثروا بالصوفية، حتي من لم يتبع منهم اإلسالم تأثر أيضًا بالصوفية، "فالعديد من األولياء المسلمين المؤثرين 

اإلقتداء بأفضل ما هو موجود في كال الديانتين العظيمتين، ورؤية المـشتركات الروحية والبعد عن التأكيد دعوا أتباعهم على 
    (.337)كولر،  على االختالفات السطحية الخارجية لإليمان".

ح وسوف نستعرض عالقة الدين والروحانية في الهند من خال  فكر أثنبن من أبرز المسلمين المؤثرين المعترفين بصال
 الهندوسية وهم :
( كاًل من األفكار والممارسات اإلسالمية َكبيرولقد قبل ). (Guru Nanak َنَنك ُغرو(، و )Kabir ")َكبير

والهندوسية، ساعيًا للتوفيق بين الدنيانتين على أساس اعترافه بوحدتهما األعمق. وكان أكثر أنتقاده حدة ضد 
الرافضة لألعتراف بصواب وروحانية أى فكرة أو ممارسة ما لم تكن ُحددت اإلسالم ُوجهت للـشكالنية المتصلبة 

( أن الـشكالنية والُمطلقية تخنقان الحياة الروحية داخل األغلفة َكبيروُقبلت من مرجعية إسالمية سابقة. رأى )
ية الهندوسية الخارجية لما هو مطلوب من معتقدات، وقوانين. ومن جانب آخر كان رافضًا للنظام الطبقي والوثن

عما هو روحي حقًا، وتعدد اآللهة أعتبرها منتقصة من تعبد وخدمة اإلله ها ُتوجه طاقات المتعبدين بعيدًا الن
     (.340)كولر،  األسمى".

( حيث أكد على ضرورة السعى لتخطي االختالفات َكبير( نجد أنه يتبع بـشكل كبير فكر )ُغرو َنَنكوبالنظر إلى فكر )     
فقد أصر على فردانية هللا لم يكن "بين الهندوسية واإلسالم موحدًا إياهما على أساس الحقائق الروحية المـشتركة للديانتين، 

فكر السيخة وهو قائم على النزعة اإلسالمية بل على الهندية القديمة القائلة بإـشتما  كل األـشياء في وحدة أكبر. وهذا هو 
يكمن في العثور على الخالص عبر اإلتحاد مع هللا بواسطة إدراك ـشخص هللا المقيم في الداخل ألنه هو الااية النهائية، 

الى الهندوسية نجدها أـشبه بعائلة واسعة من الممارسات  فإذا نظرنا (.341)كولر،  "وبمعز  عن هللا ليس للحياة معنى
و زعيم فيها. فما دام األعضاء يعيـشون تحت سقف واحد أو على التربة ذاتها يتقبلون بعض والمعتقدات التى السلطة أ

كأعضاء في عائلة واحدة رغم األختالفات بينهم، وقد أنطبق ذلك على المسلمين الذين عاـشوا على تربة الهند كُسعاه 
حركة "قيرهم كقديسين. ومن خال  ذلك لم تكن روحيين حقيقيين وأـشخاص أتقياء وتم قبولهم كجزء من العائلة الدينية وتم تو 

التأثير الديني فقط من المسلميين بإتجاه الهندوسية بل باالتجاه المعاكس أيضًا. والعديد من الهندوس المتحولين الى اإلسالم 
هذا (. 344لر، . )كو والمتاثرين بالموقف المتنوع ثقافيًا لم يروا أى تنافر بين كونهم مسلمين وبين ممارستهم الهندوسية"

       بالرغم من أن ذلك أمر صادم لألصولية اإلسالمية.
الى المنظور الهندي نجد أنه "يتعلق بالمنظور الاربي بسبب التأثيرات التي تلقتها الهند عن أوروبا تبًعا  التأملبو      

ولكن عوًضا أن يحوي الخط  لقد أخذ من المنظور الاربي خط األفق كأساس، لنفوذها السياسي والحضاري على الهند.
نقطة هروب واحدة، فإنه أصبح يحوي عددًا من هذه النقاط، بل إن خط األفق نفسه يتعدد في كثير من األحيان في المـشهد 

الـشاملة هي نتيجة للعقيدة البوذية، ان هذه الرؤية  الواحد فتبدو األـشياء بوقت معًا مرئية من جوانبها المجابهة والمخفية.
وم على مبدأ وحدة الوجود وتناسخ األرواح، وهللا والمخلوق في هذه العقيدة واحد والروح سرمدية. )البهنسى، والتي تق
(. وهناك وجه للـشبه واإلختالف بين المنظور الروحي العربي والهندي البد لنا من اإلـشارة إليه، "فهما 40،41، 1997

عين في المنظور الروحي تبقى مطلقة الحركة بدون قيود، ولكنها متـشابهان في عدم أستقرار عين الناظر للمـشهد، ولكن ال
في المنظور الهندي تتحرك ضمن تعدد خطوط األفق عنده، أو ضمن تعدد نقاط الهروب على خط األفق الواحد. كما هو 

منظور الاربي". (، ولكنهما مختلفان تمامًا في جميع األمور التي يبقى المنظور الهندي متـشابهًا فيها لل7موضح في ـشكل )
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(. ومما سبق، ومن خال  نظرة تأمليه للمنظور الروحي في الـشرق البد لنا أن نتطرق لتأثير الدين 46، 1997)البهنسى ،
 الفنية  بالفن العربي اإلسالمي، وتأثير الدين اإلسالمي المباـشر في توجيه الفنون اإلسالمية. والروحانية على األعما 

 المشغوالت الفنية التقليدية :بالغرب  المنظور البصري الخطي في .3
    مدخل : الدين والروحانية في الغرب :

 "إن الدين في الارب هو ـشيء لنا أن نسأ  : هل هناك فرق بين "الدين" و"الروحانية" في الارب؟في البداية البد       
من الناحية الـشخصية والفردية، فهم تعتقده وتعيـشه مع اآلخرين، في حين أن الروحانية هي ـشيء يؤمنون به ويطبقونه 

يتحدثون عن الروحانية في المفاهيم الطبيعية دون هللا أو كائن العليا. فروحانيتهم ال ترتبط بأي صورة أو مـشاركة دينية 
أدى ظهور الروحانية إلى تقديم بدياًل للدين،  فقد ، Boehme, 2015, 28,29)) ، الروحانية لديهم تقع في الذات"منظمة

فلقد أنفصلت عن الدين وأصبحت كيانًا غير واضح ياطي جميع أنواع الظواهر، حيث ـشكلت الروحانية بدياًل عن المسيحية 
ية لم " فالروحانية والعلوم العلمانالكنسية، لتصبح جنبًا إلى جنب مع ما يسمى العلمانية للعقل في القرن التاسع عـشر، 

سه من التكهنات ينظر إليهما على خالف مع بعضهما البعض فمن وجهة النظر المـشتركة لتاريخ العلم هو أن العلم ينقي نف
( الروحية ينظر إليها عمومًا على أنها انحراف من العلم الذي طهر واالسفإن تجارب )" غير المبررة، وبناء على ذلك

ها السعي العلماني للحقيقة ومعارضة للظالم الديني وكان هذا هو البحث عن نفسه، فكان ينظر إلى الروحانية على أن
( Jhonجون ) ما أـشار إليهوهذا  الحقيقة التي أعاقت كل من الدولة والكنيسة والتي كانت في انجلترا مؤسستين متـشابكتين

 مهددًا كمركز للحياة األوروبية. في دراسته، ان موقف الدين أصبح صعبًا فقد أصبح
 ,Weer,2009) وفي هذه المرحلة نحصل على أستخدام جديد لمصطلح "الروحانية" فلقد أصبح خارج الدين الراسخ".    

 تطور علم المنظور لقدو  .المنظور ومن هنا أستقل الواقع والمكان عن المفهوم الايبي وهذا األمر مهد لتطور علم ،(1101
حتى ارتبط بالعلوم الرياضية وأصبح أساسًا يطبق في األعما  الفنية، وعيبه األساسي في سيطرته على الفنان  للفراغ

على المنظور الخطي منذ عهد األغريق الكالسيكي. والذي نراه في  الفن الاربي أعتمدو   .والتحكم في رؤيته لألـشياء
يين من عصر النهضة تقديم لنا أسسًا علمية للمنظور البصري األعما  الفنية القديمة، ولقد حاو  أـشهر علماء ومعمار 

مازلت قائمة إلى اآلن، استطاعوا من خاللها أن يحددوا نظرية البعد الثالث، "والمنظور الخطى يعتمد على مبدأ أساسي هو 
ط سطحها األو  أن المـشاهد يقف ازاء خط يقع بمستوى بصره، وهو خط األفق، وأن األـشياء أيا كان موقعها ترتبط نقا

المـشاوالت التقليدية كما في ـشكل وأنعكس ذلك في ، بنقطة هروب تقع على خط األفق وذلك على ـشكل أـشعة متجمعة
       (.40، 1997بهنسى،ال)."(8)

من نقطة نظر  يمكن رؤيتهاألـشكا  مـشابهة لوضعها في الواقع، ولكن ترتيب ل ةيحقق لنا المنظور الخطي إعاد وبذلك    
وبذلك يصبح المنظور  (،9ـشكل)كما هو موضح في  من أجل ابراز البعد الثالث أو العمق بأسلوب رياضي، بدقة. ةمحدد

. القانون ، مما دفع الفنان المعاصر إلى الثورة على هذا الخطي قانون يفرض نفسه على الفنان وأساسًا لتقييم نجاح عمله
( و) جوجان Van Gogh)فان جوخ و( Cezanneسيزان ) لذين قاوموا خضوع الفن للعلماومن أوائل الفنانين "

Gaugin )ماتيس ) فناني الفن الحديث مثل متأثرين بذلك بالفن الياباني والفن المصري، أماMatisse ( و) بول كلي
P.Klee ( و )بيكاسوPicasso )أصبحوا أكثر رفضًا لمفهوم المنظور الخطي، بعد أن زاروا البالد العربية  وغيرهم، فلقد

وقد كان للدين والروحانية تأثير على  (.40، 1997بهنسى،الوأتجهوا إلى التعمق في أسرار المنظور العربي الروحي". )
وفي نهاية األمر نجد هناك فارق جوهري بين مفهوم  .نتيجة للتفاعالت مع الـشرق  األعما  الفنية بداية في فنون الحداثة

 المنظور البصري للفراغ في كل من الفنون التقليدية من المـشاوالت الحرفية بين الـشرق والارب.
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 :فى الدراسة نتائج المقارنة للمنظور الروحي بين الشرق والغرب 
التقليدي في تمثيل الفراغ منظور البصري الروحي هناك قواسم مـشتركة من الخصائص والسمات الفنية في تمثيل ال      

والعمق بالمـشاوالت الفنية التراثية إلى اآلن أهم الفروق الجوهرية بين المنظور البصري في الـشرق ونظيره في الارب والتي 
 أمكن رصدها من المقارنة يمكن توضيحها من خال  اآلتي : 

 :المنظور البصري الروحي في المشغوالت اإلسالمية  .1
المرئية، فالمنظور الروحي اليرى من  ينطلق من فكرة اإلنتماء الكامل لفكرة المحاكاة أو التطابق مع الطبيعة

ال ينكر الواقع، فالفنان يأخذ من الواقع عناصره  خال  عن اإلنسان ولكن من خال  القيمة الـشاملة للخالق وهو
ل الفني لكي يبدو ما فيها من جما  وبذلك يبقى الفنية ويرسمها ثم يرصفها على سطح واحد لتندمج في العم
 المنظور في المـشاولة اإلسالمية حرًا ال يتقيد بقواعد المنظور.

 المنظور الروحي بمنطقة جنوب شرق أسيا : .2
المنظور في تلك المـشاوالت الفنية ينطلق من فكرة وحدة الوجود والتناسخ الروحي والتوحد مع الكل، ولذلك يتخذ 

المتعدد كأساس لـشال الحيز وبذلك تتعدد نقاط الهروب في المنظور فتبدو األـشياء في وقت واحد من خط األفق 
 معًا مرئية من جوانبها المجابهة والمخفية وتبقى الحركة حرة ضمن تعدد خطوط األفق.

حاجة إلى وفى نهاية هذه البحث .. يمكن القو  إن دراسة مفهوم الروحانية فى المـشاوالت الفنية التقليدية فى 
 مزيد من البحث والتقصى والجهد العلمى التطبيقى فى هذا المجا  المعرفى.

 المنظور الخطي الغربي الروحي : .3
يعد فصل الدين عن الواقع في عصر النهضة ينطلق من الجوانب الميتافيزيقية المرتبطة بالمادة بعيدًا عن عالم 

قعية ويعتمد على مبدأ أساسي هو أن المـشاهد يقف إزاء خط الايب ولذلك فالمنظور الاربي ينطلق من الرؤية الوا
يقع في مستوى البصر وهو خط األفق وأن األـشياء في الحيز الفني أيًا كان موقعها ترتبط نقاط سطحها بنقاط 
هروب تقع على خط األفق وذلك على هيئة أـشعة مجمعة وبهذا يحقق لنا المنظور الخطي إعادة ترتيب األـشكا  

 ضعها في الواقع من أجل إبراز البعد الثالث أو العمق بأسلوب رياضي.مـشابهة لو 
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ـــ* ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ                                                                                   ـت                                                           ـ

                                                             

 ( ، رسم عليه بالحبر والذهب.16( :  قميص تاليسمانيك، القرن )1أعلى ـشكل )
 (.                           (metmuseum,2017,p1نقاًل عن:                         

 رسم ملون.  ( :  لوحة "رادها كاليـشنا" من الفن التقليدي الهندي2ـشكل ) يسار لأسف
 (.Radha Krishna, 2017, p1)نقاًل عن :                        

 .المـشاوالت التقليدية في الارب، توضح تأثير فلسفة الروحانية في زجاج ملون لنافذة، ، بكنيسة إدينبورغ( :  3ـشكل ) يمين أسفل
                       (.Lawrence OP,2012, p1نقاًل عن : )                       

 
 

https://www.flickr.com/photos/paullew/
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في    ( : إن بعد مصدر الرؤية الكلية المطلقة لألـشكا  في الجمالية العربية يجعل الحزم الضوئية متوازية ال تلتقي 4أعلى ـشكل )
 (.145، 1997نقطة هروب، فينعدم المنظور الخطي ويظهر المنظور الكوني الروحي. نقاًل عن : )البهنسي، 

توضح المنظور الروحي فى المـشاوالت   15الدولة المملوكية مصر القرن  حـشوات من الرخام الملون، ( :5أسفل يمين ـشكل )
 اإلسالمية التقليدية، نقاًل عن : )متحف المتروبوليتان للفنون, نيويورك(

( : دراسة للمنظور اللولبى الروحى للوح من مخطوطة مقامات الحريري وفيها يتضح أبو زيد يعظ الناس، المكتبة 6أسفل يسار ـشكل )
 (.  183م نقاًل عن : )ـشحاته رضا , 1222 -1223ية باريس، المصدر الموصل الوطن
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(، أصباغ ملونة وأحبار على جلد الرق، الخيزران، خيوط 20دمية خيا  ظل توغالو غومبيتا )أوائل القرن ( : 7أعلى يمين ـشكل )
 (.Carol Cains, 2015, p3عن : )القطن، معرض فيكتوريا الوطني، ملبورن، توضح المنظور البصري  الهندي، نقاًل 

، توضح المنظور البصري في المـشاولة الاربية. نقاًل عن : 14( : حلية من العاج، ترجع الى القرن 8أعلى يسار ـشكل )
( Metropolitan Museum of Art, 2000, p1.) 

( وقد تحو  إلى سطح منظوري ABCD( : المسطح االقليدي هو المسطح غير المحدد المعبر عنه في الـشكل بالمربع )9أسفل ـشكل )
A,B,C,D)( المعلق أو المحدد بواسطة )O , 182( نقطة الالنهائي، دراسة " لبولى" نقاًل عن : )ـشحاته رضا.) 

https://www.ngv.vic.gov.au/author/ccains/
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 : األساسية نتائج البحثثامنًا : 
 الى نتيجتين أساسيتين يحققا فروض الدراسة وهما على النحو التالي :توصلت الدراسة 

هناك فروق جوهرية في تنظيم الفضاء والعمق في المـشاوالت الفنية التقليدية بين المنظور البصري الروحاني  : (1نتيجة )
 بين الـشرق والارب مرتبط بمفهوم الروحانية في الموروث الحضاري.

نية يمكن أن يكون منبعًا لتوليد رؤية إدراكية فروحي في تمثيل الفراغ والعمق في المـشاوالت الالمنظور ال ( :2نتيجة )
 جديدة تثري مجا  التـشكيل باألـشاا  الفنية.

في الـشرق إال أن الفارق  الهندى هناك تـشابه وقواسم مـشتركة بين المنظور األسالمي والمنظور الهندوسي ( :3نتيجة )
الجوهري بينهما ينبع من أتجاه الرؤية لالـشياء فالمنظور اإلسالمي يتجه من الظاهر إلى الباطن والعكس من ذلك في 

 المنظور الهندي في الـشرق.
 

 : البحث األساسيةمراجع : تاسعاً 
 المراجع العربية :  .أ

 ( : "الجمالية اإلسالمية في الفن الحديث"، القاهرة، دار الكتاب العربي.1998)    يفيالبهنسي. عف .1
ـــ .2 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   للثقافة  (:  "جماليات الفن العربي"، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني1978)  ـ

 .والفنون واآلداب                               
 (:  "إـشكالية الفكر العربي المعاصر"، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية.1989)الجابري. محمد عابد .3
 عويدات،.بيروت، دار منـشورات ، ترجمة يونس. جورج، 3ط(:  "الفلسفات الكبرى"، 1983)     يه. بيير ـدوكاس .4
 (: "المنظور الروحى فى التراث الفنى العربى اإلسالمى كمدخل لتنظيم الحيز المكانى2006)  ـشحاته . رضا     .5

 ". المؤتمر العلمى العربى األو , كليةفى المـشاولة الفنية عند الكفيف بصرياً                                         
 هاج .سو جامعة ,  التربية                                        

 (: "مـشكاة األنوار"، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنـشر.1964)الازالي. أبو حامد   .6
 (:  "الفكر الـشرقي القديم"، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة1978) ر. جون       كول .7
ــ .8 ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  )      (ــ  .المنظمة العربية للترجمةترجمة فلّيح. نصير،  بيروت، "الفلسفات اآلسيوية"،:  ــ
  (:  "جمالية الرسم االسالمي، ترجمة على اللواتي، تونس، مؤسسات عبد الكريم بن1979بابا دوبولو. ألكسندر) .9

 عبدهللا.                                
 (:  "تـشارلز داروين ارتقائي أم مذهبي، ترجمة نجوى حسن، دورية الثقافة العالمية،1998)  باولي. دونودي    .10

                                 (، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. 90العدد )                                    
  المراجع األجنبية :

11. Armand J. Boehme  (2015): Spirituality and Religion-The Shift From East to West and   
                                      Beyond, Lutheran Society for Missiology. 

12. Natasha Edmondson (2010): Initial Abstract Theorier and their Relevance in    
                                         Contemporary Art, Waterford. 

13. Peter Van Der Veer  (2006): Spirituality East and West, Utrecht, The Netherlands.  
14. Peter van der Veer (2009): Spirituality in Modern Society, Utrecht, The  Netherlands.  
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 لخص البحثم
                                                                                                          

 "بعنوان : "المنظور الروحي في المشغولة الفنية بين الشرق والغرب "دراسة مقارنة
 *يقسلمى مجدي أحمد محمد توفالباحثة : 

 الملخص :
عقالنية هيمنت ال الروحاني دورًا هاًما ورئيسًيا فى حقل الفن التشكيلي، وتتضح اهمية ذلك اآلن وبخاصة حينمايلعب الفكر      

 يرالمادية على الحياة في الغرب فأصبحت مصدر نهائي للحقيقة وأسلوب حياة يعظم المنفعة ويهيمن على الرؤية ومناهج التفك
بير كالتي تمثل لدينا تراث حى نعيشه ونتمسك بروحانيته، والشك أن هناك فرق  ، وكان لذلك تأثير كبير على حضارتناالجمالية

غير  بروح الطبيعةتتعلق مابين الفكر الروحاني الغربي المعتمد على المادة بشكل أساسي، والروحانية في الشرق التي 
ح الفرق بين الدين توض  التي نستعرض في هذا البحث بعض النقاط األساسية والهامة لذلك ،كشيء مقدس ،الملموسة

من خالل وذلك ،  الفراغ والمنظور بين الشرق والغرب فى المشغولة الفنية والروحانية من أجل التوصل لدراسة مقارنة بين
ل منذ بدايتها في الغرب في القرن التاسع عشر التي تدل على أصول الروحانية بمفهومها الجديد بعض الدراساتاإلشارة ل ى وا 

 تيتحليل لبعض النماذج الفنية لديهم وال من خاللوذلك  اإلسالم والهندوسيىدراسة الروحانية في الشرق  ما نتناولك اآلن.
. وفي نهاية األمر خلص البحث الى مجموعة من النتائج  تندرج تحت مجال األشغال الفنية ترصد ظاهرة المنظور البصرى و

 كان من أهمها :
ي بين هناك فروق جوهرية في تنظيم الفضاء والعمق في المشغوالت الفنية التقليدية بين المنظور البصري الروحان : (1نتيجة )

 الشرق والغرب مرتبط بمفهوم الروحانية في الموروث الحضاري.
جديدة  رؤية إدراكيةالمنظور الروحي في تمثيل الفراغ والعمق في المشغوالت الفنية يمكن أن يكون منبعًا لتوليد  ( :2نتيجة )

 تثري مجال التشكيل باألشغال الفنية.
انى، الضرورة المنظور البصر الروح ،المشغولة الفنية التقليدية، الروحانية في الشرق ، الروحانية في الغرب الكلمات المفتاحية:

 الداخلية.

 

 

                                                           
 المدرس المساعد بقسم األشــغال الفــنية والتراث الشــعبي، كلية التربية الفنية، جامعة حلــوان،  مصــر. *

 



 
Research Summary 
 
                                                                                                          
Entitled: "The Spiritual Perspective in Artifact  between East and West"A comparative 
                   Study”. 
Researcher: Salma Magdy Ahmed Mohamed Tawfiq* 
Summary : 
     Spiritual thought plays an important and major role in the field of plastic art, and this is 
especially important now that material rationality has dominated the life of the West. It has 
become a definitive source of truth and a way of life that maximizes utility and dominates vision 
and aesthetic thinking. We live and embrace the spirituality, and there is no doubt that there is a 
big difference between Western spiritual thought based on the material basically, And spirituality 
in the East, which relates to the spirit of intangible nature, as sacred, so we review in this 
research some of the main points and important, which shows the difference between religion 
and spirituality in order to achieve a comparative study between the vacuum and the perspective 
between East and West in the occupied art, Shows the origins of spirituality in its new concept 
from its inception in the West in the nineteenth century to the present. We also discuss the study 
of spirituality in the East, Islam and Hinduism, through an analysis of some of their technical 
models, which monitor the phenomenon of visual perspective and fall under the field of works of 
art. 
In the end, the research concluded a series of results, the most important of which were: 
Result (1): There are fundamental differences in the organization of space and depth in the 
traditional works of art between the visual and spiritual perspective between East and West 
linked to the concept of spirituality in the cultural heritage. 
Result (2): The spiritual perspective in the representation of the vacuum and depth in the artistic 
works can be a source for the creation of a new cognitive vision enriches the field of formation 
of works of art. 
Keywords: Spirituality in the West, Spirituality in the East, Traditional Artwork, Spiritual Sight, 
Internal Necessity. 
 

                                                             
* Assistant Professor, Department of Artistic Works and Folklore, Faculty of Art Education, Helwan University,  
    Egypt. 
 



 األورجيامي كمدخل إلنتاج أعمال خزفية وظيفية شعبية مصرية
Origami as an entrance to produce popular Egyptian 

functional ceramic 

 م.م/مسر حممد عبد الصادق إبراهيم هالل
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1) Richard J Malak: "Origami-inspired active structures: a synthesis and review", Smart Materials and 
Structures, Vol 23,2014. 

2) Naglaa A. Megahed:"Origami Folding and its Potential for Architecture Students", The Design Journal, 
Vol 20 , 2017 . 

http://iopscience.iop.org/journal/0964-1726
http://iopscience.iop.org/journal/0964-1726
http://iopscience.iop.org/volume/0964-1726/23
http://www.tandfonline.com/author/Megahed%2C+Naglaa+A
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 رموز الفن الشعبي من ابتكار فنان يميل إلى الفطرة، فهي تمتلك بعض الخصائص هي:
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http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/598305.aspx 
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1  http://www.ceramicstoday.com/articles/homecooking.htm 
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 السابع لكمية التربية الفنيةالمؤتمر الدولي 
 الفنون وثقافة االختالف

 بحث بعنوان
 
 
 

التحوالت المفاهيمية الستخدام الوسائط التشكيمية المتعددة في 
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 سهام عبد العزيز حامد  أ.م.د/

 حموانجامعة  –-الفنية كمية التربية -الرسم والتصويرأستاذ مساعد بقسم 
 
 
 
 
 
 

7102 



 
 كميةالتربية الفنية       

 المؤتمر الدولي السابع لكمية التربية الفنية
 الفنون وثقافة االختالؼ

 بحث بعنواف
 التحوالت المفاهيمية الستخدام الوسائط التشكيمية المتعددة في التصوير المعاصر

 سهام عبد العزيز حامد                        أ.م.د/
 جامعة حموان –-كمية التربية الفنية -والتصوير أستاذ مساعد بقسم الرسم

 
التطور العممي والتكنولوجي والفمسفي المتالحؽ في عالمنا المعاصر أدي الي تغير مفاىيمي أف             

والتعبير الفني مف أبرز تمؾ المفاىيـ التي تأثرت بتممؾ التغيرات مفيـو أستخداـ وتقني في أتجاىات التصوير 
 الي،  Mixed mediaشكيمية المتعددة والذي تطور عبر مراحؿ عدة مف أستخداـ الخامات المتعددة الوسائط الت

" واحد وسط مف أكثر"الي أستخداـ  ببساطة يرمز االنتشار واسع مصطمح وىوMultimedia   المتعددة الوسائط
 والتطبيقات الفيديو،و  والحركة الرسـو واألصوات والصورو النصوص مف مزيج استخداـ ىي أخرى وبعبارة

 .سعي لمتعبير عنياوغيرىا بما يتسؽ وفكر الفناف اوالمفاىيـ التي ي التفاعمية
 العناصر متعددة متجددة مستمرة عممية باعتبارىا والتطورات المتغيرات مف بمجموعة العممية الحركة مّرت لقد

 والبرمجيات الكمبيوتر صناعة في الضخـ التطور فييا أسيـ التي المرحمة ىذه الي وصمنا حتى والمدخالت
 والحدود االجتماعية الفروؽ امتحدي المتمقية لو واسعة االنتشارات المجتمع وبيف العمؿ الفني  لتواصؿلتفعيؿ ا
 التقنية تكنولوجيا في المتسارعة القفزات كما أدت تمؾ. اإلنسانية المجتمعات بيف االقتصادي والتفاوت المكانية
 ممارسةتنوع ال نيائي في أساليب االداء مع قدرة عالية عمي االنتشار والتاثير مما يتطمب  لتحقيؽ مميدا سبيال

وغيرىا مف  والسمعية البصرية المؤثرات ةضافأ يقدمة مف مضموف فكري خاصة بعد  ما تجاه األخالقية مسؤوليتو
 .معموماتاالفكار وال عرض في المتعددة الوسائط تقنيات استخداـخالؿ 

 :ؼ البحث اهدأ
 . multiple plastic media  "المتعددة التشكيمية الوسائط" مفيـو دراسة -
 مف مختارات تحميؿ المعاصرة مف خالؿ الكشؼ عف المداخؿ الفمسفية والتقنية لمتعبيرعف المفاىيـ -

 .متعددة تشكيمية وسائط أستخداـ عمي أعتمدت التي الفنية األعماؿ
 .المعاصر التصوير في المتعددة التشكيمية الوسائط الستخداـ المفاىيمية التحوالت عف لمكشؼ -

 : فرض اليحث
 وتحميؿ دراسة خالؿ مف المتعددة التشكيمية الوسائط الستخداـ المفاىيمية التحوالت عف الكشؼ يمكف  -

 ،  تتسؽ وىذا االتجاه التي المعاصرة الفنية األعماؿ مف مختارات
وخاصة المفاىيـ الخاصة بأستخداـ  المفاىيـ الفنية تطورأثرت عمي  عوامؿ عدةىناؾ : مشكمة البحث 

ليتطور ىذا االتجاه نحو أستخداـ  الوسائط التشكيمية المتعددة في العمؿ الفني بداية مف تنوع الخامات والتقنيات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9


لمتغيرات الثقافية ذلؾ التوجو الذي يؤثر ويتأثر با، ووسائؿ الميديا الجديدة  أمكانات برامج الكمبيوترواألندرويد
والسياسية واالقتصادية لممجتمع المعاصر والذي يعد مف الضروري مواكبتة واالفادة مف معطياتو  ، لذا تتحدد 

 الوسائط الستخداـ المفاىيمية التحوالتمف خالؿ دراسة  مشكمة البحث في أمكانية الكشؼ عف تمؾ التغيرات 
 .تتسؽ وىذا االتجاه التي المعاصرة الفنية األعماؿ مف مختارات في المتعددة التشكيمية

  .يتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي منهج البحث :
  multiple plastic media  "المتعددة التشكيمية "الوسائط مفهوم -

 والذي Mixed media المتعددة وأساليب التشكيؿ الخامات أستخداـيشمؿ ىذا المفيـو مدخميف أساسياف     
والتي تجمع بيف الخامات التشكيمية غير Multimedia   المتعددة الوسائط استخداـ  ، الي عدة مراحؿ عبر تطور

 وىما يمثالف أتجاىاف متداخميف في التعبير الفني المعاصر . التقميدية والوسائط المتعددة
 Mixed media المتعددة المختمطة وأساليب التشكيل الخاماتأوال :

تذاكر  -قطع الخشب -الورؽ -الفنانيف لمتعامؿ مع الخامات الغير تقميدية كاألجزاء المعدنيةاىتـ العديد مف 
خردة وأسالؾ واستخدميا في تجييز أعماليـ التصويرية فيذه الخامات تحمؿ في طياتيا دالالت  –األتوبيس 

لي جانب دمج تمؾ التقنيات ا مفاىيمية و إمكانيات تعبيرية ليا بعد فمسفي خاص عند الفناف و المجتمع المتمقي
 . بوسائط تكنولوجيا كأستخداـ الكمبيوير واالشعة وتقنيات الطباعة و ...غيرىا 

ىناؾ عالقة بيف الشكؿ المادي لمخامة والصورة الذىنية المرتبطة بيا في ثقافة الفناف المبدع لمعمؿ 
، اف استخداـ الخامات كوسيط لمتعبير يمثؿ  الفني والمجتمع المتمقي وىو ما يمثؿ العالقة بيف و الداؿ والمدلوؿ 

توظيؼ الطاقة التعبيرية والتشكيمية كامنة بالخامات الثراء العمؿ الفني وتاكيد دالالت الجمالية والفمسفية التي 
 ييدؼ الييا الفناف 

 متعددة تشكيمية وسائط أستخدام عمي أعتمدت التي الفنية األعمال من مختارات 

اة يػلػذي يعكػس مفيػـو مػرتبط بماديػة الح. وا مدحت نصر عمػي فناف لم (1شكؿ رقـ )   "تكويفعمي سبيؿ المثاؿ" 
المعاصػػرة ، فنجػػد تعامػػؿ الفنػػاف مػػع فكػػرة توليػػؼ الخامػػات فػػي عممػػو باسػػتخداـ الرمػػز المػػادي لتسػػعير المنتجػػات 

وطباعػة الفوتػو سػمؾ سػكريف واظيار حالة ديناميكية ترتبط والمضموف التعبيري لمعمؿ  مف خالؿ الصور الجػاىزة 
. 

نجد اختيار الفناف لمخامات وفؽ المدلوؿ الثقافي  ليا في الذاكرة  عادل ثروتفناف  لم(  2العمؿ شكؿ رقـ )
عالقة قائمة وممتدة بيف الرموز التي استدعاىا الفناف مف ذات   الشعبية، بحيث تطرح تمؾ الخامات مدلوالت

عمؽ التاريخ والموروث الشعبي القديـ، وبيف ماىو موجود وقائـ اآلف بالفعؿ، خصوصا في األحياء الشعبية التي 
 تجد المعتقدات واألساطير مناخا مناسبا الحياءىا و تداوليا كما في حيث استخدـ الفناف التمساح المحنط كوسيط
عضوي لو داللة في الموروث الشعبي لمحماية مف االرواح الشريرة واشكاؿ التعاويز المستوحاة مف التراث 

 والمعتقدات الشعبية لمحماية مف الحسد واالرواح الشريرة  
 



  

خامات متعددة و فوتو سمؾ تكويف ،  ( ، مدحت نصر، 1قـ )شكؿ ر 
 1997.   سكريف

قماش ووسائط عضوبة وورؽ مقوي ( ،عادؿ ثروت ، 2شكؿ رقـ ) 
 2111سـ  121x181وصبغات لونية 

بيف صحائؼ األشعة الطبية  الفنافالتي يمزج فييا  (3شكؿ رقـ )  3002أحمد ماطر «  , إضاءات»سمسمة 
مع  ياوأدمجكطبيب  الذاتية وفي ىذا العمؿ تجربت الفناف استخدـحيث   الكتابات والرسومات التراثية واإلسالمية،و 

 /http://vanoos.com/art ))الثقافي لو متمثال في البعد األسالمي والعربي .الموروث 

 
 ، مقتنيات  المتحؼ البريطاني 2113، ” أشعػة ” ( احمد ماطر  3شكؿ رقـ ) 

 

http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/Untitled-1.jpg


    
 

 

   
 

 2113أحمد ماطر «  ، إضاءات»سمسمة ( ،  4شكؿ رقـ )

والتي   تجمع  بيف أستخداـ   3002 سهام عبد العزيز لمفنانه  والتزييؼبيف التزييف  "مالمح حقيقية سمسمة "
والتي تعبر  (6( ، )  5األشكاؿ  رقـ )  الوسائط التشكيمية المتعددة و التراث الثقافي والفمسفي لممجتمع العربي:

تجمع تمؾ األعماؿ   الناصرصالح الديف " بيف التزييف والتزييؼ "  فكرة الفارس في الثقافة العربية مف خالؿ   عف
،  photo shop ,iiiestratorبيف وسائط تشكيمية متعددة ،أستخداـ برامج معالجة الصور والرسـو بالكمبيوتر   

ؾ وزخارؼ أسالمية وكتابات عربية وكرتوف وقشرة خشب وعجائف لونية والواف أكريمصورفوتوغرافية طالسـ قديمة 
صالح الديف القائد العربي وما لو مف تاريخ راسخ بالثقافة العربية وعمميات التزييف  عف الناصر ،يعبر ىذا العمؿ

 التي تحولة الي أسطورة خيالية  و محاوالت التزييؼ المعاصرة والتي قد تيدؼ الي طمس الحقائؽ وتشوية الرموز 

 
 خامات متعددة عمي تواؿ ’  2117 ، الديف " بيف التزييف والتزييؼالناصرصالح " ، سياـ عبد العزيز ،( 5شكل ) 

 

http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/Mihrab-i.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/mihrab-ii-small.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/illumination-aarnout.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/Illumination-headon-rudy.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/talisman1.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/illimun-west.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/Untitled-1.jpg
http://vanoos.com/wp-content/uploads/2011/12/illumination-karin.jpg


 

 خامات متعددة عمي تواؿ ’  2117"الناصرصالح الديف " بيف التزييف والتزييؼ ، سياـ عبد العزيز ( ، 6شكؿ ) 

( تجمع تمؾ األعماؿ  بيف وسائط تشكيمية متعددة 8( ، )  7األشكاؿ  رقـ )"أسد الصحراء" الحقيقة واالداء 
وكتابات ، صورفوتوغرافية  photo shop ,iiiestrator،أستخداـ برامج معالجة الصور والرسـو بالكمبيوتر   

عمر عف عربية متنوعة مف الخط الكوفي والثمث والنسخ وكرتوف وعجائف لونية والواف أكريمؾ ، يعبر ىذا العمؿ 
ذالؾ المقاتؿ العربي الشريؼ بما لو مف مكانة بالثقافة والتاريخ العربي ويقدـ العمؿ مفارقة بيف  الفارس المختار

الصورة الحقيقية لشخص عمر المختار وكمماتو المأثورة وأنعكاسيا مف خالؿ أداء تمثيمي لشخص أنتوني كويف 
المحروقة البالية والمالمس المتباينة الممثؿ الغربي متضمنا نصوص وكتابات تاريخية والتاثيرالتعبيري لالوراؽ 

 لمعجائف المونية
 

 
 ، خامات متعددة عمي التواؿ 2117، عمر المختار ، سياـ عبد العزيز ( ،  8( ، شكؿ رقـ)7شكؿ رقـ )            



 أكثر"أستخداـ الي  ببساطة يرمز االنتشار واسع مصطمح وىوMultimedia   المتعددة الوسائطثانيا : 
 والحركة واألصواتو الخامات الرسـو  والصورو النصوص مف مزيج استخداـ ىي أخرى وبعبارة" واحد وسط مف
 .وغيرىا بما يتسؽ وفكر الفناف اوالمفاىيـ التي يسعي لمتعبير عنيا التفاعمية والتطبيقات الفيديو،و 

 عرضو أفتتاحفي  غولدشتايف بوب والفناف المغني قبؿ مف" Multimedia"المتعددة الوسائط مصطمح وقد ظير
 وكاف. آيالند لونغ ساوثمبتوف، في"L'Oursin في LightWorks" (9شكؿ رقـ ) (1966) عاـ الموسيقي
 بػ وصفو الفف جديد فف انشاء ناقشا قد الذياف ىيغنز، ديؾ يدعى بريطاني فناف مع عالقة عمى غولدشتايف

 ".إنترميديا"

 
 1966.المتعددة وسائط أداء     Lasershow( ،  9شكؿ رقـ ) 

". الصوت مسار مع المتزامف الشرائح عروض" مف تتكوف التي العروض إلى يشير المصطمحفكاف بذلؾ  ا
 ىيؿ ماكجرو كتاب مف األولى الطبعة في. الحالي معناىا' المتعددة الوسائط' اتخذت 1991 عاـ وفي،
 والصوت، الرسـ، فف النص، مف مزيج أي ىي المتعددة الوسائط" اف فوغاف تاي اعمنت"  المتعددة الوسائط"

 ( (abdullah258.wordpress.com/2016 الكمبيوتر عمى التي والفيديو المتحركة، والرسـو
 المعمومات لحمؿ مختمفة إعالـ أجيزة عدة استعماؿ إلى والذي يشير Multimedia: المتعددة الوسائط

 الوسائط وقدُعرِّفت    (.التفاعمية والتطبيقات الفيديو، المتحركة، الصور الرسومات، الصوت، النص،) مثؿ
 وسيمة أو وسيط وتعني Mediaو متعدد، وتعني  Multi  العربية لترجمةا حسب كممتيف مف المكونة المتعددة
 تتضمف متنوعة بأشكاؿ المعمومات تخزيف يمكنيا اآللي الحاسب تطبيقات مف طائفة: بأنيا عرِّفت إعالمية،
 وفقا    Interactiveتفاعمية بطريقة عرضيا ثـ واألصوات، المتحركة والرسـو الساكنة والصور النصوص
 التعميمية والوسائؿ بالحاسو  بيف دمج عف عبارة ىي المتعددة الوسائط أف يتضح ىذا وعمى. المستخدـ لمسارات
 مف تشعبي بشكؿ بينيا فيما ترتبط والفيديو والصورة الصوت برمجيات عمى تحتوي تفاعمية تشعبية بيئة إلنتاج
 . البرامج في المستخدمة الرسوميات خالؿ

 وأيضا التفاعؿ تتيح قد المسجمو العروض، مباشرة أو مسجمة تكوف اف ممكف المتعددة الوسائط عروض. 
 والتدريب االلكترونية األلعاب مثؿ •المشاركيف أو المحاضر مع التواصؿ عبر التفاعؿ تتيح قد المباشرة العروض
 ذلؾ  عمى االمثمو مف" Hypermedia"الػ تعتبر و الحاسوب عمى الذاتي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Classical_spectacular_laser_effects.jpg


 الصوت( • Animation)  الحركة( • Image)  الصورة( . •  Text)  النص:  المتعددة التطبيقات عناصر   
 (Sound • )الفيديو  (Video • )مثؿ ، اإلبداعية التأليؼ برامج  :Director ، Authorware  •برامج 

 . البرمجة لغات بعض•  البيانات إنتاج وبرامج المحاكاة

 :التحوالت المفاهيمية الستخدام الوسائط التشكيمية المتعددة في التصوير المعاصر
ما األولى والثانية، و  عالميةالحرب ال خاصة في فترة ما بعد أثرت عمي تغير المفاىيـ الفنية  عوامؿ عدةىناؾ 

تطور عممي وتكنولوجي، وكذلؾ التأثر بالحركات الفنية الحديثة التي ظيرت في القرف العشريف مثؿ تبعيما مف 
  Futurismالمدرسة المستقبمية  فمع ظيور السريالية، والتعبيرية التجريدية، ، والحركة الدادية الجديدة، 

( في إيطاليا، تـ ربط الفف والحياة اإلنسانية بالتطور التكنولوجي. والمستقبمية اتجاه في فف 1919-1921)
بميالنو/ إيطاليا، ويعد امتدادا لمتكعيبية ويقـو عمى فكرة السرعة والحركة  1911التصوير ظير حوالي عاـ 

والتكنولوجيا. تزعـ ىذا االتجاه الفني كؿ مف امبرتو بوتشيوني وكارا وباال  واألفكار التي ينتجيا عصر اآللة
رث الماضي عبر مناداتيـ بيدـ المدف األثرية  وغيرىـ مف الفنانيف الذيف كانوا يسعوف إلى محاربة التقاليد وا 

جالء آثار التاريخ. ومف أبرز شعارات ىذه المدرسة الفنية:  وتدمير المتحؼ وا 
 التعبير عف الحياة المعاصرة، ورفض المواضيع الكالسيكية. االىتداء إلى -
 جعؿ الفف الجيد مرآة تعكس الدينامية العصرية الشاممة. -
 ضرورة الوصوؿ إلى تحطيـ مادية األجساـ عف طريؽ الحركة والضوء. -

البعد ورغـ أف الحركة المشتقبمية لـ تدـ وقتا طويال إال أنيا استطاعت أف تتصؿ بالسريالية عف طريؽ 
، وظيرت مجموعة مف االتجاىات الفنية Giorgio( 1888-1978جورجيو دي شيريكو ) الميتافيزيقي الذي تواله

الحديثة ذات األبعاد البصرية والسياكولوجية، والتي ظيرت عمى خمفية التصدي لمتجريد الالشكمي أبرزىا تجربة 
التي  GRAV( Group de Recherché' Art Visualجماعة البحث لمفف المرئي المعروفة اختصارا بغراؼ )

نجؿ رائد الفف البصري  Yvaral Victor Vasarellyويوجد مف بيف أعضاىا إيفاراؿ  1959تأسست عاـ 
Bridget Riley (1971 )الحديث فيكتور فاساريممي، وضمف ىذا التيار الفني البصري األمريكية بريدجيت ريمي 

( صاحب "األنسجة العنكبوتية الكروية" 1926) F.Morelletوا موريميو ، ىذا إلى جانب تجربة الفرنسي فرانس
مبدع "مرايا" و"كرات متدحرجة" والحائز عمى  Julio Le Parc( 1968-2117واألرجينتيني خوليو لي بارؾ )

 Naum 1977 – 1891( وأيضا النحات الروسي نعـو غابو )1966الجائزة الكبرى في بيينالي البندقية لعاـ )
Gabo ( صاحب المنحوتات المستقبمية )الحداثية( القائمة عمى الحركة والدينامية البصرية والبناءات اليندسية
 الدقيقة.

 
ووظفت الوسائط التي استفادت من التطور التكنولوجي, المعاصرةالتشكيمية  االتجاهات

 :ةالتشكيمية المتعدد
، المختمفةالتشكيمية  الممارسات، وىو توجو فني شمؿ الرسـ والنحت و  Conceptual Artالفن المفاهيمي  

التعبير عف ويعطي األولوية لمفكرة والمفيـو عمى حساب األسموب والتكنيؾ يسمى أيضا بالفف الذىني ويركز عمى 
األفكار مف خالؿ رسائؿ عديدة كالنصوص المكتوبة وأفالـ الفيديو واأليقونات والصور الفوتوغرافية، وكذلؾ عف 

 طريؽ الجسد واألداء الحركي الفعمي. 



أف النماذج األولى لمفف ،  التعبير عف المفاىييـ بمختمؼ الوسائط التشكيمية وسعى ىذا الفف إلى "
حيث برزت الكثير مف األعماؿ والقطع الفنية ،  (2119:483)أميز،" (1966ػ1965المفيومي( ظيرت حوالي مابيف )

)في شكؿ تنصيبات وتجييزات في الفراغ( التي اتخذت الكرسي كمكوف إبداعي محوري. في ىذا اإلطار  قدـ 
 1965عممو المعروؼ "كرسي واحد وثالثة كراسي" عاـ  Joseph Kosuth( 1945الفناف جوزيؼ كوزوت )

. فيذا العمؿ بتضمف كرسيا خشبيا حقيقيا قابال لمطي ( 11شكؿ رقـ ) كولونيا( -)معروض بغاليري بوؿ ماينز
Pliable وصورة مرسومو لنفس الكرسي ونسخة ضوئية تضـ نصا يحدد معنى كممة كرسي كما وردت في ،

وضع في زمف واحد وفي مكاف واحد نماج مختمفة تمثؿ  -وزوت حيف أنجز ىذا العمؿالقاموس المغوي. والفناف ك
إنما أراد أف يبرىف عمى أف النماذج والعناصر التعبيرية تتطابؽ مع تفسيراتيا تاركا في اآلف نفسو  -شيئا واحدا

تصفو ونص لفظي لممتمقي ثالث خيارات لتحديد معنى الشيء. وىذه الخيارات ىي الشيء ذاتو، صورة مرسومة 
  ) art-plato .stanford.edu/entries/conceptual( يشرحو

 

 

 ، لمفناف  1965واحد وثالثة كراسي" ، "جوزيؼ كوسوت" (  11شكؿ رقـ )"

 

 
 

 
 

 يؤكد مف خاللو أف العمؿ الفني معني"قاعة المعمومات" لمفناف جوزؼ كوست ( ،11شكؿ رقـ ) 
 .بمختمؼ الوسائط بتقديـ المعمومات 

 

 
 

في  1969. أف التيارات الفنية الجديدة تمثمت " لممرة األولى عمى نطاؽ واسع في المعرض الذي أقيـ سنة 
 conception"(2119:482.)، وأطمؽ عميو اسـ مفيـو 1969( في ألمانيا عاـ Leverkusenمتحؼ ليفركوزف )

وتال ذلؾ تنظيـ معارض أخرى في عدد مف المدف األوروبية، واألمريكية " شارؾ فييا فنانوف مف مختمؼ أنحاء 
 ومف رواد المراحؿ المبكرة لمفف المفاىيمي العالـ يمثموف تيارا فنيا طميعيا كاف قد ميد لو مارسيؿ دوشامب".

http://plato.stanford.edu/entries/conceptual-art
http://2.bp.blogspot.com/-Qw3bFt97N5g/TslHVZ_PlDI/AAAAAAAAAIw/-EYpITOL2cI/s1600/PIC-266-1309728903.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-jNqL2VXZlTQ/TslHc9kCdaI/AAAAAAAAAI4/P20HptqU2so/s1600/Joseph+Kozot.jpg


 ، جوزيؼ بويس Robert Morris  روبرت موريس،    Joseph Kosuth األكثر شيرة : جوزؼ كوست
Joseph Beuys  ورامسدف ميؿ       (Schellekens ,2007)  Mel Ramsden       

أف الفف المفاىيمي يتضمف العديد مف الممارسات واالتجاىات الفنية مثؿ" فف األساليب أواالتجاهات المفاهيمية : 
 البيئى ..وغيرىا مف االساليب التي أعتمدت عمي االفكار والمفاىيـ كأساس لمعمؿ الفني الجسد، فف األرض، الفف 

نعكس الفف المفاىيمي عمى بعض األنشطة التي يحتؿ فييا التوثيؽ دورًا كبيرًا، وتوظؼ فيو فػن األرض : ا -
مفيـو الفف بصفتو شيئا الصور الفوتوغرافية، وشرائط الفيديو، وغيرىا مف الوسائؿ التي تساىـ في تحويؿ " 

مجسدًا مادّيا إلى مفيـو يجعؿ الفف وسيمة استعالـ فيزوؿ العمؿ الفني، وال يبقى منو سوى الذكرى، ويحؿ 
( حيث Land Art. وقد امتد تأثير ىذا االتجاه عمى ما يعرؼ بفف األرض)(2119:488)أميز،االتصاؿ محؿ الممكية"

نفسيا، كما اقتصر النشاط الفني لبعض الفنانيف عمى التجوؿ بيف بات فف النحت يمارس مباشرة في الطبيعة 
أحضاف الطبيعة، وتأمميا، والتقاط الصور الفوتوغرافية. وىكذا تخطى العمؿ الفني قاعة العرض، و" لـ يعد 
 يرتبط، أو يتمثؿ بأي أثر تزييني، أو نظاـ معماري، بات تساؤاًل ذا أبعاد فكرية، ونفسانية جديدة عمى عالقة

بالتجربة المباشرة، وأصبح فف األرض يعبر عف" التداخؿ مع الطبيعة بعد أف تجدد مفيـو الفناف ليا. غير أف 
 توجياتو الخاصة نحو الطبيعةالفناف انتقؿ بعد ذلؾ لمواجية الطبيعة لمتعبير مف خالؿ العمؿ عف 

( " فكرة الحياة التي تتحوؿ إلى عمؿ فني"، وترافؽ ظيور ىذا الفف Body Artيؤكد فف الجسد) فن الجسػد: -
إبداعيا بالجسد وجعمو مكونا  لمتعبير"مع ظيور مجموعة مف التوجيات التشكيمية التي قدمت الفف كفكرة،كمحاولة 

محور"اىتمامات . حيث شكؿ الجسد مادة العمؿ الفني األساسية، و (2111:342)آؿ وادي، والحسيني،تكميميا لمعمؿ الفني"
 مي.يىاالفناف المف

بمجاؿ" النحت الحركي الذي يحتوي عمى أجزاء متحركة مطعمة بمحركات الفف الحركي ارتبط  الفن الحركي: -
تشتغؿ باليواء، أو بطريقة يدوية، ويعود أصؿ الفف الحركي إلى عجمة لمدراجة لمارسيؿ دوشامب، باإلضافة إلى 

. اتجو الفف الحركي ػ ػ نحو" نمطيف مف التعبير تربط بينيما منيجية واحدة:  (. 1997،سميثأدواردلويث )"ألكسندر كالدر
ىما البنية المبرمجة، والصورة المتبدلة حركياأف  تعدد التقنيات المستخدمة، واختالؼ اآلليات المتبعة في نتاجات 

تحوؿ في مفاىيـ اإلنساف، وعالقتو وما رافقو مف  الفف الحركي جاء نتيجة الرغبة في مواكبة التطور العاـ،
 بالعالـ، ومفيومو لمكوف، والسرعة، والزمف.

الذي أحدثو استخداـ المادة في النحت المعاصر، و   العمؿ المركب أو التجميعي العمؿفن التجهيز في الفراغ : -
الخامات  مع استخداـ األشكاؿ الجاىزة الذي جاء مع أعماؿ مارسيؿ دوشامب،... وفيو تحرر النحات مف

التقميدية، حيث استخدـ طرقا، وأساليب جديدة في استخداـ مخمفات الصناعة لصياغة قوالب فنية تميزت 
 مادي طبيعي أو مصنوع  استخداـ أي شيءعف االفكار والمفاىيـ بمتعبير الفناف ل تحوؿ حيث باإلبداع، والتجديد

ستخداـ المستيمؾ، والمستعمؿ مف النفايات، عف صيغة مبتكرة في امف خالؿ و تعبير أيمكف أف يحقؽ ذاتية،
 التي تتفؽ والرؤية التي يطرحيا الفناف مف خالؿ عممو الفني  والمواد اليومية
أمثمة فف الوسائط الحديثة  أنتشارا حيث عكست  تقنياتو كؿ ىذه التطورات  والذي يعد مف أكثرفف الفيديو : 

كعدسة توثيقية ترصد كؿ ما لو تأثير إيجابي  تـ أستخداموالذي والتي تركت تأثيرات في المجتمع: فف الفيديو، و 
أو سمبي في الفف والفناف، والتي صارت تعرض تمامًا كما يفعؿ جياز التمفاز، وما لو مف دور في التاثير عمي 

  ثقافة المجتمع تقنيف سطوة ثقافة اإلعالـ المركزية
 



، والتخمص مف اشكاؿ الفف و الموروث اساليب االداء الفني تذىب إلى قطع الصمة مع تمؾ االتجاىات  وجميع  
التقميدية، وطرؽ استيالكو، مع"إبراز الواقع كما ىو كقيمة جمالية. وقد سعت ىذه االتجاىات إلى االبتعاد عف 

وشممت العمؿ الفني التقميدي، واستبدؿ الفناف الموحة والتمثاؿ "باألفكار والمفاىيـ والمعمومات التي تمس الفف. 
أدوات ىذا الفف" المقترحات المكتوبة، والصور الفوتوغرافية، والوثائؽ، والخرائط، والرسـو البيانية، والفيمـ، 

والفيديو، وأجساـ الفنانيف أنفسيـ، واستخراج المغة نفسيا". وأصبح الفناف"يتمتع بفضاء واسع مف الحرية جراء 
يتجو كما بدأ العمؿ الفني ء ىي مف نتاج الحياة اليومية المعاصرةالتعبير بأشكاؿ ومواد يبتكرىا لنفسو تمثؿ أشيا

 التكنولوجية المعاصرةتقنيات ال لالعتماد عمي 
 

 .متعددة تشكيمية وسائط أستخدام عمي أعتمدت التي الفنية األعمال من مختارات
المعرض  فيتـ عرضو والذي  شادي النشوقاتي لمفنان "Colonyيحمل عنوان "ُمستعَمرة  فنيمشروع 

الفناف المصري شادي  وفي والذي يعبر، 2115 القاىرة Gypsumفي غاليري جيبسوـ  ذي أقيـال
تتالقى ىذه البقاع في كونيا  بقعة مف العالـ ليرفع عممو فوقيا. 15ُمستعِمر يخطط لغزو  عف النشوقاتي 

نماط ألدراسة متضمف متشابية مع نموذج يستقر عمى جمد الفناف، الذي أسس مشروعو االستعمري، 
 ، المتشابية مع شامتو.ىذا التحرؾ االستعماري جاء ضمف "المستعمرات "الحياة في ىذه المواقع

عمى داكنة عممية بحث فنية عف أراض مف الكرة األرضية تتشابو مع عالمة  يمثؿ ، في ىذا العمؿ الفني 
 لذا يتضمف العمؿ وراثية ولدت معو.  . فيتتبع شادي في ىذا المشروع عالمة(12شكؿ رقـ )  جمد الفناف

، Google Mapsخرائط غوغؿ  وصورة فوتوغرافية ليد الفناف تكشؼ عف عالمة داكنة عمى جمده، 
  .الموجودة عمي جمد الفناف تتشابو في حدودىا مع حدود ىذه العالمة

 
 .2115( ، شادي النشوقاتي ، أجزاء مف المشروع الفني  " مستعمرة ، 12شكؿ رقـ ) 

شكؿ رقـ مجسـ مف الثمج لكونو مادة خالية مف الحياة. يبدو مثؿ مخ بشري عمالؽ، كما يتضمف العمؿ
يستقر المجسـ عمى ،  ىذا المجسـ يتغير حجمو مع أياـ العرض، لينمو أماـ جميور "مستعمرة" (12)

 تعمرة عبر الفف.طاولة بيضاء، مف خالؿ ىذا المجسـ يقدـ الفناف تصوره الخاص عف كيفية تأسيس مس

تستقر أماـ المستعمرة شاشة تعرض عماًل مصورًا. عمى سطح ىذه الشاشة يشاىد زائر المعرض جانبًا مف 
في المكسيؾ، سوريا، اليند، وثالثة  عده عممية البحث، إذ تتوالى صور وأشكاؿ تكوينات، ، مف أماكف

محافظة الدقيمية وسط الدلتا المصرية،  مواقع في مصر. فتتشابو الشامة مع خريطة لقرية "الجمالية" في
المراجع و وسط ىذا الكـ مف الرسوـ والتكوينات المستوحاة مف خريطة الجمد،  وموقعيف في مدينة دمياط.

يمية مرسومة ، وىي خريطة تخأنيار وجباؿ العالـالمطبوع الفنية والطبوغرافية ليذا المشروع، منيا العمؿ 
 (13شكؿ رقـ ) ، Cowperthwaiteلػ

http://www.mapsofantiquity.com/store/Reproductions_-_Non_Maps/Other/Lengths_of_Principal_Rivers_in_the_World._Heights_of_Principal_Mountains_in_the_World./inventory.pl?id=REP136BP#.ViYJxH6rTIU
https://raseef22.com/wp-content/uploads/2015/10/12029692_10153140260396641_2722649515635349390_o.jpg


 
 2115( شادي النشوقاتي ، أجزاء مف المشروع الفني  " مستعمرة ، 13شكؿ رقـ ) 

سطح قاعة العرض يمثؿ مجسـ آخر، لكنو ثابت ال يتغير، يستقر في صالة أخرى مف  كما يتضمف العمؿ
مواد خالية مف ك الثمج واألسمنت أستخدـ الفناف مف الخرسانة يذكر بصورة الوحمة عمى جمد الفناف. 

 (raseef22.com/culture/ -al-noushoukat)iلتسيـ في ايصاؿ رؤيتة لمنزعات االستعمارية  الحياة

 

 2114, أحمد ماطر «  جاذبية مغناطيسية»الكعبة مشروع فني بعنوان 
 التشكيؿ فكار وأساليباأل  بالتنوع مف حيثأتسمت أعمالو الفناف التشكيمي السعودي أحمد ماطر العسيري، 

المختمفة، المرتبطة بيوّيتو اإلسالمّية وثقافتو العربية. ىذا العمؿ  يعبرعف الروحانية التي يعيشيا أي إنساف في 
المشروع فيزيائي،مغناطيس وبرادة »وبشكؿ أعـ ىي عف نقطة الخالص في األدياف. حيث يمثؿ    الطواؼ،

  .حركة الطواؼ حوؿ الكعبة تمثؿنافر في الوقت نفسو وىي حديد، قوة تجاذب وت

  
 2114، أحمد ماطر «  جاذبية مغناطيسية»الكعبة مشروع فني بعنواف ( ، 14شكؿ رقـ )  

 

 
 2114 ، أحمد ماطر عمؿ المركب«  جاذبية مغناطيسية»الكعبة مشروع فني بعنواف ( ، 15شكؿ رقـ ) 

https://raseef22.com/wp-content/uploads/2015/10/12109766_10153124445716641_4705701786466901774_o.jpg


ماطر  الفناف عمؽ   مفيـو الطواؼ حوؿ الكعبة وفؽ عقيدة الفناف ، تعكس كما تضمف العمؿ رسـو ومجسمات 
وأدمجت فييا الموروث الديني المتمثؿ في الكعبة،  استخدمت في ىذا العمؿ تجربتي الذاتية»بقولو:  عمموعمى 

 .(www.asir.me/showthread)لمطواؼ وىي تحتوي عمى تعبير بسيط ذاتي مستوحى مف المشيد اليومي
 

 لمفنانة أمل قناوي ,3002مشروع فني بعنوان دراما عمارة كوخ الصياد في البحرين
والذي تعبر مف خاللة الفنانة عف رؤيتيا لمتحوؿ  2111والتي حصمت عمى الجائزة الذىبية في بينالي فينسيا  

الذي طرأ عمي بالدىا حيث أصبحت البحريف دولة نفطية، وتحولت قرية الصياديف والطواشيف )تجار المؤلؤ( 
منفط ينتظر سفنيا عالـ غربي رغبة في والنواخذة )الغواصيف( والقالفيف )صناع المراكب( إلى مدينة مصدرة ل

الذىب األسود. مف أىـ التحوالت الحضارية والثقافية، في تمؾ الحقبة تمؾ التي شيدتيا العالقة شبو المقدسة بيف 
اإلنساف والمكاف )أىؿ البحريف والخميج( حيث تحولت إلى عالقة ىامشية فمـ يعد الصيد عمال في مكاف ينتج 

ميو أرباح طائمة ولـ تصبح مخاطرة الغوص مف أجؿ البحث عف واستخراج المؤلؤ عمال ويبيع النفط وتتدفؽ ع
مجديا وخاصة مع ظيور المؤلؤ المزروع صناعيا في الياباف. ولذا كاف طبيعيا أف تتحوؿ كؿ أكواخ الصياديف 

ختفى تماما بسبب وممحقاتيا وأرصفتيا العائمة فوؽ مياه الخميج إلى كيانات مبعثرة ميممة تداعى معظميا ثـ ا
 شدة االىماؿ وفقد االحتياج الوظيفي. 

 

 
 

   

 .   2117( أمؿ قناوي،  دراما عمارة كوخ الصياد في البحريف ، 16شكؿ رقـ )
 

 

الفنانة التفاعمية التي اعتمدت أعماليا عمى الوسائط المتعددة الجديدة، تعمؿ  Jen Lewinجين ليوين 
كذلؾ عمى المنشآت واسعة النطاؽ بحيث تستخدـ األضواء والصوت في تقديـ أعماليا التفاعمي باستخداـ 

اف أعماليا تعتمد عمى المعب، والتفاعؿ مع المجتمع،  نجد  والتكنولوجية المتقدمة. LEDالبرمجة وأضواء 
دعوة لمجماىير لمراقبة عمميا في كفي اليديف  Luminosity (2014)وتوظيؼ التكنولوجيو ، ففي ىذا العمؿ 

 ( .17مفتوحة الخاصة ليا عف طريؽ اإلسقاطات مصغرة لمضوء عمي الجسـ مع أدائيا الحركي . شكؿ رقـ )  

http://www.asir.me/showthread


 
 2114 ، اكروف أوىايو. Luminosity الثريا فموكس األسقاطات الضوئية ، تصوير أداء مف قبؿ جيسيكا دوتي تحتليويفجيف ( 17شكؿ ) 

 

 2116،  حدائؽ ديسكانسو ، لوس انجموس ،  ضوء، الغابة مسحور مف ال جيف ليويف أ  (18شكؿ ) 

       
،  حدائؽ ديسكانسو ، لوس انجموس ،  "ضوءالغابة مسحور مف ال عرض لمراحؿ االداء التفاعمي " ، جيف ليويفب   (  18شكؿ )
2116  

 

ىو فناف الوسائط المتعددة الجديدة ومقرىا تورونتو حيث  Jeremy Baileyجيريمي بيمي 
استكشؼ برامج مخصصة في سياؽ األدائي العمؿ لمربط بيف حركة الجسـ وبعض األشكاؿ ثالثية األبعاد عمى 

 (. 19كما في الشكؿ رقـ )  2112الكمبيوتر 



  
  2112 ارت ، كمبيوتر ،، حركة الجسـ وبعض األشكاؿ ثالثية األبعاد  جيريمي بيمي (، 19شكؿ رقـ )  

 نستخمص ما يمي : أف يمكف وعمي ما سبؽ 
: فف التكنولوجيا وفف الميديا، وفف قسم إلى فئتيننيأن أستخدام الوسائط التشكيمية المتعددة 

، ” فف الكمبيوتر”و” فف الديجتاؿ“التكنولوجيا يشمؿ كؿ الممارسات التي استخدمت اإللكترونيات كفف، مثاؿ ذلؾ 
التكنولوجيا بشكؿ واضح بغض النظر عف دورىا كوسيمة أو عنصر تستخدـ الجينات كفف، فيذه الفئة واستخداـ 

، في حيف أف فف الميديا الجديدة أو فف الوسائط الي جانب عناصر أخري تقميدية أو مستحدثة  في العمؿ الفني
الحديثة، تشتمؿ فف الفيديو، واألفالـ التجريبية، وأشكاؿ الفف المختمفة التي تتعاوف مع التكنولوجيا الحديثة بصفتيا 

 . لمتعبير والتوثيؽ والنشر وسيطًا، 
تتضمف  الوسائط الجديدة غالبًا ما يعمموف بشكؿ جماعي في مجموعات متعاونة، تخصصية  افنانو         

 وفمشاريع فن في، وغيرىا ، وخاصة فنانيف ومصوريف ومتخصصي أضاءة وصوتيات وبرمجة وعماؿ ....
المثاؿ تشارؾ  المعقد والتي تتطمب مجموعة كبيرة مف الميارات التقنية والفنية ليتـ إنتاجيا، فعمى سبيؿالميديا 

ىؤالء الفنانوف مع العديد مف المبرمجيف في جماعات والتـز الفناف بالمشاركة في بناء أساسيات تمؾ المشاريع، 
ومع ذلؾ كاف أغمب ىذا التعاوف فنيًا أكثر منو عمميًا، فبالتالي فف الميديا الجديدة بمثابة تحد لفكرة الفناف 

ه لفاعؿ في أنشطة ذات بعد ثقافي أجتماعي ، سياسي  نقدي دور تحوؿ ا  و الباحث عف الذات ..الرومانسي الحالـ 
 .، أقتصادي وغيرىا       

ر رعاه جدد و ظيساىـ في اإلبداعات الفنية التي تأثرت بالميديا الرقمية وبسطوتيا،  اف التحوؿ الذي طرأ عمي.. 
عمى العالـ، وفرضت بالتالي  أصبحت مييمنة اقتصاديا وسياسيا لتمؾ التوجيات ممثمة في ىيئات ومؤسسات

منتجاتيا عمى البشر ودفعتيا أوؿ ما دفعتيا إلى الفنانيف في مجاالت الصور المتحركة، فاختفت التقنيات 
التشكيمية التقميدية في إنتاج الموحة والتمثاؿ والمطبوعة إلى ىذه التقنيات الحديثة التي ترعاىا وتدعميا مؤسسات 

ىذه الوسائط الحديثة وبدا جيؿ جديد يمارسيا مباشرة دوف أستخداـ مف المبدعيف إلى د وتوجو عدالميديا العالمية، 
أف يكتسب أية ميارات في مجاالت اإلبداع التقميدي.. ، فبعد أف كاف العمؿ الفني لوحة عمى سبيؿ المثاؿ، 

أصبح العمؿ الفني يجمع أكثر مف رسـ وتصوير وتصميـ وتجسيـ وخامات متعددة وحركة وكيرباء. وامتد فيما 
يوظؼ التكنولوجيا لصالحو،  الفناف، صار بحيثلى امتزاج أكثر مف فف وأداء في العمؿ الفني، بعد األمر إ

لصالح حاجياتو وأغراضو وضروراتو ، وأضاؼ عمييا تحسينات جعمت كؿ األدوات والتجييزات التي صنعيا 
 ابتكرىا تجمع بيف الوظيفة النفعية والوظيفة الجمالية. مف ىذه الوجية، 

 
 
 
 



 
 - : النتائج

 وعمميات اإلنترنت التوسع في أستخداـ الوسائط التشكيمية المتعددة مواكبا لتطور وساتؿ االتصاؿ خاصة -
مكان البحوث  الفنانيف مّكنت فنية أنتشار أداة اإلنترنت أف الفنانوف وجد حيث ، آخر إلى مكاف مف التنقؿ يةوا 

 .المجتمع وثقافة التكنولوجيا بيف العالقات في المتبادؿ الثأثير استكشاؼ مف
 أف يمكف وما بيئية، سياسية، ثقافية، مضاميف تحمؿ ،فنية مشروعات خمؽ في الحديثة التكنولوجيا استخدـ -

 واألنتشار التأثير عمي قادر فنياً  وسيطاً  بصفتيا مقترحة احتماالت مف تطرحو
تتنوع مداخؿ التعبير مف خالؿ الوسائط التشكيمية المتعددة سواء مداخؿ تقنية أو فمسفية أو تعبيرية اال أنيا  -

 .تتفؽ في التعبير عف المفاىيـ واالفكار كأساس لمعمؿ الفني 
 التوصيات :

  المجتمع خدمة في لمفف والتربوي الثقافي الدور لترسيخ الفني التعبير في المتعددة التشكيمية الوسائط الستخداـ التوجو أىمية -
لتفعيؿ التقارب بيف  لما ليا مف تأثير وقدرة عمي االنتشار التوسع في أستخداـ الوسائط التشكيمية المتعددةضرورة  -

 الشعوب ومواجية الفكر المتطرؼ والتمييز العنصري .
 

 المراجع  : 
 المراجع العربية : 

،ترجمة أشرؼ رفيؽ عفيفي ، المجمس االعمي لمثقافة ،    1945( ، الحركات الفنية منذ 1997إدوارد لويس سميث)  (1
 القاىرة المشروع القومي لمترجمة .

 .والتوزيع لمنشر المطبوعات شركة:بيروت. المعاصرة الفنية التيارات(: 2119)محمود أميز، (2
 .لمنشر صفاء دار:عّماف.الحداثة بعد ما فف في الميمش استطيقا(:2111)خضير وأخروف  رحاب وادي ، آؿ (3
 .لمنشر صفاء دار:عّماف. الحداثة بعد ما فف في البيئي التعبير(: 2111) والحسيني .وأخروف وادي ، آؿ  (4
 دار الكتاب العربي’ ( ، مف الحداثة الي ما بعد الحداثة في الفف 1997عفيؼ البينسي ، ) (5

 المراجع االجنبية : 
1. Schellekens, Elisabeth(2007):Conceptual Art, Stanford Encyclopedia of Fhilosophy 
2. "Media Art Net - Vostell, Wolf: Television Décollage". medienkunstnetz.de. 
3. "Nouveaux Media - New Media - Neue Medien". www.newmedia-art.org. 
4. Moulon, Dominique (2013). Contemporary new media art. Nouvelles éditions Scala. 
5. https://abdullah258.wordpress.com/2016/04/0 
6. http://www.asir.me/showthread. 
7. https://raseef22.com/culture/2015/10/24/chady-al-noushoukati 
8. http://vanoos.com/art/ 
9. http:// plato .stanford.edu/entries/conceptual-art 

http://www.medienkunstnetz.de/works/television-decollage/
https://abdullah258.wordpress.com/2016/04/0
http://www.asir.me/showthread
https://raseef22.com/culture/2015/10/24/chady-al-noushoukati
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 وسائل اإلعالم والفن التشكيلي في الداللي والرمزي لثقافة التشويش التفسير

 مقارنة  دراسة نقدية

 قافةوزارة الث –قطاع الفنون التشكيلية  –أخصائي فنون تشكيلية  –إعداد / د. سوزان عبد الواحد محمد محمد 

   البحث:البحث:خلفية خلفية 
بحا  بحلا  العديد من اأالعديلد ملن اأ  أكد أكلد وقد وقلد ، ، تتخطى حدود الشرح التاريخي أو التحلي  الققد  تتخطى حدود الشرح التاريخي أو التحليل  الققلد    والمجتمع والمجتمع   الحقيقة أن قضايا الفنالحقيقة أن قضايا الفن

مها ا الفق، وفسلر  الملها ا الفقعلى إمكاقية دراسة اإلرتباطا  المتبادلة بين اأشكا  اججتماعية واأشكا  الجمالية على إمكاقية دراسة اإلرتباطا  المتبادلة بين اأشلكا  اججتماعيلة واأشلكا  الجماليلة  ية على يلة عللى ، وفسر  ال
 أقها اقعكاس لقظم اجتماعية ولعادا  العصر وللحالة العامة للتفكير. أقها اقعكاس لقظم اجتماعية ولعادا  العصر وللحالة العامة للتفكير. 

شوي ثقافللة التشلللوي " " عدعللدوتوت     فة الت شكا أشللكا   منملللن  شك شللك   ثقا شا القشلللا   أ ماعياججتمللاعي  الق من شلللير إلللى عمليلللة الللتهكم أو المحاكلللا  السللاخر  ملللن تت  ،،اججت ساخر   كا  ال لتهكم أو المحا ية ا لى عمل شير إ
سية والتجاريةالدعايلللة السياسلللية والتجاريلللة ية السيا ع مهلللدل إللللى مقاوملللة القصلللب الللله  تقلللوم بللل  وسلللا   اإلعللل متت، و ، و الدعا ب  وسا   اإل قوم  له  ت صب ا لى مقاومة الق جهر  ملللن أجللل  تذييلللر جلللهر    هدل إ ير  ج  تذي من أ

قىمعقللى  لخل لخللل ، ،   لرسا لهملرسللا لهم يدجديللد  مع م للعملل   اأصليةاأصلللية  كر كللر للفللف  مضادمضللاد  جد ق  وكاقلل    ،،اإلع مياإلع مللي  للع حدواحللد  اإلقترق اإلقترقلل   شبكةشللبكةوكا   الوسا  الوسللا    منمللن    وا
ستخدمةالمسللتخدمة ب قبلل   منمللن  الم شوي ثقافللة التشللوي   ق فة الت يركبيللر  تيثيرتلليثير  حدا حللدا إلإل  ثقا سر أسللر و و   كب هورعلللى الجمهللور  أ لى الجم لىعلللىو و ، ، ع لر مالللر م  ع هوم مفهللوم   أنأن  منمللن  ا فة ثقافللة مف ثقا
ي إليل   يقظريقظلر  أنأن  يجايجلا  ما،ملا،  حدحلد  إلىإلى  جديدجديد  التشوي التشوي    أكثرأكثلر  بشك بشلك   أوأو  والسياسةوالسياسلة  الثقافةالثقافلة  بينبلين  للع قةللع قلة  تطور  تطلور    مقظورمقظلور  ضمنضلمن  إل
يداتحديللدا فنالفللن  بينبللين  تحد هوفهللو  اججتماعيةاججتماعيللة  والصراعا والصللراعا   ال سم يسللم   ف مواطنللمللواطن  ي ش القاشلل / /   لل حد وتحللد   معارضت معارضللت   عنعللن  بالتعبيربللالتعبير  القا با الخطابللا   وت   الخطا
لاللمن قب  العديد من الحركا  الفقية الطليعية، مث  ملن قبل  العديلد ملن الحركلا  الفقيلة الطليعيلة، مثل    ثقافة التشوي    ثقافلة التشلوي  قد تيثر قد تيثر و و . .   المجتمعالمجتمع  فيفي  المهيمقةالمهيمقة ، ،   Dadaداداداداا

سرياليةوالسلللللريالية ية المفا يميللللللة   ،،Surrealism  وال ضعيةوالوضلللللعية، ، Conceptualismالمفا يم عاد  أصللللللب  مقبلللللوج  إعللللللاد  و و   ،،Situationism  ""((1))  والو بوج  إ صب  مق أ
فة ، أ  صلليا ة عملل  لفقللان  خللر أو اقتباسلل  كقللو  مللن المحاكللا  السللاخر  أو التقويللع عليلل  ، علللى أسللاس فكللر  مختلفللة ، أ   كر  مختل ساس ف ي  ، على أ ساخر  أو التقويع عل كا  ال من المحا س  كقو   خر أو اقتبا قان   صيا ة عم  لف

ي ي جججور جوور مث  مثل    المعاصرين المعاصلرين   و قا  العديد من الفقاقينو قلا  العديلد ملن الفقلاقين  ..قط قا  من معايير جمالية معاصر قط قلا  ملن معلايير جماليلة معاصلر إعاد  إقجاز ماتم اقجازإ إإعاد  إقجاز ملاتم اقجلازإ إ
يرادا رودريجيووز جيوورادا  يز ج هار  مللن مسسسللي اأكثللر مهللار    واحدواحللد  و وو للو  Jorge Rodriguez Geradaرودريج بللدا  و و من مسسسي اأكثر م بدا  ا  شوي لثقافللة التشللوي ا  فة الت ، ،   لثقا

ها قفس التوجها لهلا قفلس التوجهلا التى التلى     Kalle Lasnكالي السن كالي السن   وتدير اوتلدير ا  هاهاتملكتملكالتى التى   adbusters  أدبوستيرسأدبوستيرس  مسسسةمسسسةو و  ، الفقان ، الفقلان ل
يري شيبارد فيوري ، ،   بتقو  اأسلوابتقو  اأسلواالتى تتميز التى تتميز   أعمال أعمال و و   Ron-English رون إنجليشرون إنجليش لوزيز رافائيول لووزيز   ،،Shepard Faireyشيبارد ف يل  رافائ

Rafael López ، ،بارزرا كروجربوارزرا كروجور  Barbara Kruger،،  فينشويري ليفوين ظهر ظهلر تت  التىالتلىو ير م و يلر م ....... ....... Sherrie Levineشيري لي
 ..إجتماعيإجتماعي  كققدكققد  على قطاق واسععلى قطاق واسعالفقية الفقية   ممإبداعاتهإبداعاته

عافكار علن المشلا د الحيلة ، و يتعامل  ملع العلاالفقان المعاصر يترجم اأالفقان المعاصر يترجم اأفف     ما يتعام  مع الفنلم والحيلا  مثلملا يتعامل  ملع الفلنفكار عن المشا د الحية ، و يتعام  مع ال ، " ليعبر ، " ليعبلر لم والحيا  مثل
عن أفكار ر يسية و ير تقليدية عن الحيا  ، ويعرض شي ا حقيقيا لم يكتشب من قب  في مجا  الفن يدعو لله و  ، عن أفكار ر يسية و ير تقليدية عن الحيا  ، ويعرض شي ا حقيقيا لم يكتشب من قب  في مجلا  الفلن يلدعو للله و  ، 

فة الشا عة و كلها يتحللو  مجللا  الفللن إلللي قللو  مللن الثقافللة الشلا عة  لي قو  من الثقا فن إ سهلة " السللهلة "   -و كها يتحو  مجا  ال فن اإلبداعي ومللن  للها المقطللل  ترفللع فللي الفللن اإلبللداعي   ،،((2))ال ومن  ها المقطل  ترفع في ال
مام الصور واأشكا  من أج  أن تتخالحلواجز أمللام الصللور واأشلكا  مللن أجلل  أن تتخ لزمن الحاضر والمستقب  ، طللى الماضلي ، فتحظللى بلحظللا  ملن الللزمن الحاضللر والمسللتقب  ، الحواجز أ طى الماضي ، فتحظى بلحظا  من ا

، فهي السبي  إلي خل  ، فهلي السلبي  إللي خلل  استخدام أساليا اإلستعار  والرمزاسلتخدام أسلاليا اإلسلتعار  والرملزأمام مبادئ الحرية والط قة في أساليا التشكي  الفقي وبأمام مبادئ الحرية والط قلة فلي أسلاليا التشلكي  الفقلي وب
  ومعها تتحدد معاقي اأصالة والتفرد والقزعة اإلبداعية المتمايز  . ومعها تتحدد معاقي اأصالة والتفرد والقزعة اإلبداعية المتمايز  . الفن الفن 

                                                             

(1) Klein, Naomi. 2000. No logo: 10th Anniversary Edition with a New Introduction by the Author. 
London: Fourth Estate. p.282:284. 
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، وحو  التاريخ والشك  والتصميم ، كارخصبا  للمعلوما  حو  القيم الثقافية واأف مصدرا كها تعتبر أعما  الفن "  
. وسول تتوسع التفسيرا  وتتقو  ، وللتعرل علي  أكثرعالم المر يمما يجع  ممارسة الققد مجاج  لإلستمتا  بتيم  ال

اإلقتقا  بالتفسير إلي المستوى الدجلي  ، وتصب  أكثر عمقا  بالقدر اله  يسا م في تعمي  الحيا  هاتها... ويمكن
 ير  (1، التشبي  وقفي التشبي  ، كحقيقة جمالية " )اللوحة العقصران المتقاقضان معا  جتمع في إاأكثر عمقا  حي  

أق   البا  ما تكون أعما  الفن مشحوقة باأفكار ويطم  الققد للتوص  إليها ، ليققلها إلي الجمهور مع تفسير تيثير 
 ستعراض قيمتها الحسية . ا  اأشكا  ، و 

 تاريخ الفن ووسا   اإلع م في  ثقافة التشوي  فقاقيأعما  من  مختارا حلي  ت ومن ثم يهدل البح  إلي  
 –لدجلي إلي المستوى )ا ( المعرفي –الوصفي )قتقاج  من المستوى مقارقة إ وهل  من خ   دراسة ققديةالتشكيلي 
 .في وسا   اإلع م والفن التشكيلي لثقافة التشوي التفسير الدجلي والرمز   عن للكشب( الرمز  

 ويمكن تحديد مشكلة البحث فى التساؤل اآلتى:ويمكن تحديد مشكلة البحث فى التساؤل اآلتى:
 ؟  في وسا   اإلع م والفن التشكيلي لثقافة التشوي ما و التفسير الدجلي والرمز   -

 فرض البحث:فرض البحث:
ية الكشب عن إمكاقيللة الكشللب عللن  - لدجلي والرمز  التفسللير الللدجلي والرمللز  إمكاق سير ا فة لثقافللة التف شوي التشللوي لثقا شكيليفللي وسللا   اإلعلل م والفللن التشللكيلي  الت فن الت سة دراسللة ""  في وسا   اإلع م وال درا

 . . ""مقارقةمقارقة  ةةققديققدي
 هدف البحث:هدف البحث:  

   ""رقةرقةمقامقا  دراسة ققديةدراسة ققدية""  في وسا   اإلع م والفن التشكيليفي وسا   اإلع م والفن التشكيلي  لثقافة التشوي لثقافة التشوي التفسير الدجلي والرمز  التفسير الدجلي والرمز  الكشب عن الكشب عن    -
 . . حركة ترجمة الفقون المعاصر  وتعمي  الثقافا  المجتمعية حركة ترجمة الفقون المعاصر  وتعمي  الثقافا  المجتمعية للم م  التحو  م م  التحو    عكسعكس   -

 لبحث:لبحث:ااأهمية أهمية 
 . .   في وسا   اإلع م والفن التشكيليفي وسا   اإلع م والفن التشكيلي  لثقافة التشوي لثقافة التشوي التفسير الدجلي والرمز  التفسير الدجلي والرمز  توضي  توضي   -1
 ية. ية. ع م والثقافا  المجتمعع م والثقافا  المجتمعة مرتبطة بالفن واإلة مرتبطة بالفن واإلققديققدي  قضاياقضاياطرح طرح  -2

 
 . مصطلحات البحثأوال  : 
 :   CULTURE JAMMING التشويش ةثقاف
  القشا القشلا   أشكا أشلكا   منملن  شك شلك   و وو لو  ،،  اإلع ماإلعل م  وسا  وسلا    تخرياتخريا  عم عم    و و  " " 20022002  الحضر  الحضر    قاموسقاموس  قب قب   منمن  التشوي التشوي   ثقافةثقافة

  ..((2))""التجار التجار   ضدضد  اجتماعيةاجتماعية  حركةحركة  بمثابةبمثابة  يكون يكون   ماما  وعاد وعاد   اججتماعي،اججتماعي،

 CULTURE JAMMING التشويش ةثقاف No Logo  رشعا ج كتاب  فيNaomi Klein نعومي كالين عرل "
من  1284وقد اختر   ها المصطل  في عام .  من أج  تذيير جهر  لرسا لهم ساخر  لإلع قا  محاكا بيق   و 
التي اعتقد  أن إعاد  صيا ة لوحة تجع  المشا دين يضعون في  San Franciscoسان فرانسيسكو قب  فرقة 

ا آلجل ورفض  فكر  أن القاس لم يعطوا خيارا سوى أن يتعرضو ، ستراتيجية الشركة اأصلية وراء اإلع نإعتبار م إ 
حي  كاق  اإلع قا  تستحوه على المزيد والمزيد من اأماكن العامة، و قشطاء ثقافة  يوم إع قا  الشركا  ك 

                                                             

   ..4242: :   4141، عالم الكتا ، ص ، عالم الكتا ، ص   التجربة الققدية في الفقون التشكيليةالتجربة الققدية في الفقون التشكيلية، ،   20112011( محسن عطي  : ( محسن عطي  : 1))  

(2( http://lc102.blogspot.com.eg/2010/08/week-5-tutespark.html  

http://lc102.blogspot.com.eg/2010/08/week-5-tutespark.html
http://lc102.blogspot.com.eg/2010/08/week-5-tutespark.html
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أعربوا عن اعتقاد م بين الجميع يجا ( كما "1)التشوي  يعتقدون أن الوق  قد حان ل ستي ء على تل  المسافا " 
المعلقين للشركا  باستخدام أ  وسيلة ضد كبار ... أن تتاح لهم الفرصة إلبداء رأيهم والرد على اإلع قا 

المعلقة  برامج الكمبيوتر من أج  تعدي  الرسا   من خ  الصور  اأصلية بمهار  على  ا تذيير جراء ا  .. و .متاحة
مكافحة الشركا ، ومكافحة المستهل ، ومكافحة المادية وأخيرا وليس  خرا لرسا    توجي ريد ت ثقافة التشوي ف ...

 .( 2" )ا  مكافحة اإلع ق

"مجهود مقظم للقاشطين اججتماعيين يهدل إلى مقاومة القصب  Culture jamming التشويش ةثقافمصطل  "    
 (. 3)" اله  تقوم ب  وسا   اإلع م لقشر ثقافة اجسته  

من الدعاية شير إلى عملية التهكم أو المحاكا  الساخر  ي Subvertising إفساد الدعايةأق  شك  من أشكا  "    
ستخدام بعض الصور، أوالرموز، أو اللوجو ا ، أوالتصريحا ، إويتم لهها الذرض في الذالا  ،السياسية والتجارية

تظهر بعض الجواقا أو للمقتجا  أو خطابا  تعبر عن الثقافة اجسته كية، مع القيام بعم  تعدي   عليها 
وهل  من أج  تحد  الفكر  اإليجابية  ،الخطاا الدعا ي المكثبالمشاك  التي يتم إخفاس ا أو التشوي  عليها وس  

" what's coolالتي يتم الترويج لها للثقافة اجسته كية، وتذيير المفهوم اله  يتم تعميم  لما  و طريب أو جيد 
(4 . ) 

قرصنة الميم  "  ما ثقافة التشوي  قا  مصطلحين مرتبطين قد يستخدمان أحياق ا بشك  تبادلي مع مصطل    
Meme hack  ، إعادة التوجيهDétournement  يراإ البعض بشك  ما جين ثقافي، وحد  معلوما  ثقافية. . اأو

قتق  إلى عدد من إعالم البيولوجيا، لكق  بعد هل   Richard Dawkins ريتشارد داوكنزستخدم اللفظ  و إأو  من 
يقظر للميم على أق  وحد  معلومة مكثفة تقتق  من عق  لعق  بشك  واسع، وتقشر قفسها ، و الققاد الثقافيين

 الميم. بمعقى  خر كالفيروس، أو كما تقتق  الجيقا  أثقاء تطور الكا قا  الحية من جي  لجي  أو من كا ن لكا ن 
Meme   ية ما على أقها مجموعة من قد يكون فكر ، مفهوم، أ قية، رمز، موضة، يتم القظر إلى ثقافة ما أو قظر

إعاد  صيا ة لعم  أو صور   فهو Détournementإعادة التوجيه  الثاقي أما الميما  أو الجيقا  الثقافية المكوقة. 
الصور  اأصلية جبد أن تكون ميلوفة ،معروفة، بحي  تكون الصور  المعاد إقتاجها معادية ومضاد  للصور  اأصلية

 . (5)" يتواص  مع الصور  المعاد إقتاجهاوشا عة للمتلقي، بحي  

 

                                                             

(1) Klein, Naomi. 2000. No logo: 10th Anniversary Edition with a New Introduction by the Author. 
London: Fourth Estate. p.280:281. 

(2) Wordpress. “Culture jamming” (visited on August 8, 2010) (http://jamming.wordpress.com/culture-
jammingwhat-is-it/)    
(3(Handelman, J.M. and Kozinets, R.V. 2004 Proposed Encyclopedia of Sociology entry on‘Culture 
Jamming’. Unpublished manuscript. 

(4((https://ahmed-elhadary.blogspot.com.eg/2012/05/culture-jamming.html  
(5)  https://ahmed-elhadary.blogspot.com.eg/2012/05/culture-jamming.html   

http://jamming.wordpress.com/culture-jammingwhat-is-it/
http://jamming.wordpress.com/culture-jammingwhat-is-it/
https://ahmed-elhadary.blogspot.com.eg/2012/05/culture-jamming.html
https://ahmed-elhadary.blogspot.com.eg/2012/05/culture-jamming.html
https://ahmed-elhadary.blogspot.com.eg/2012/05/culture-jamming.html
https://ahmed-elhadary.blogspot.com.eg/2012/05/culture-jamming.html
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 .ثقافة التشويشثقافة التشويشحركة حركة : : ثاقيا  ثاقيا  

" من المستحي  تماما تحديد جهور ثقافة التشوي ، وهل  أن  No Logo  ج شعارفي كتاب   Kleinكالينيهكر  
ثقافة ن العديد من المفا يم وراء إ ...أساس الممارسة قفسها  ي خلي  من الكتابة على الجدران، والفن الحدي  

  Noam Chomsky با ديكيان وسا   اإلع م مث  "قعوم تشومسكي مقظر   تتيثر إلى حد كبير من قب التشوي  
 Robert ، روبر  ماكشيسقي,Mark Crispin Miller ، مار  كريسبين ميلرEdward Herman ، إدوارد  يرمان
McChesney ،  بن باجديكانوBen Bagdikian   أفكارا حو  مراقبة الشركا  لتدفقا  المعلوما  وااستكشف، حي. 

  Dadaمن قب  العديد من الحركا  الفقية الطليعية، مث  دادا  قد تيثر ثقافة التشوي   شيء  خر معين  و أن
الحركا ، التي تقات  . مبادئ  هإ  Situationism والوضعية Conceptualismالمفا يمية  ،Surrealis  والسريالية

 (.  1)" (ثقافة التشوي  ) ستخدام الصور المر ية للسماح بسما  صوت ،  ي مماثلة لتل  التيارا  ضد المعيار و 

بلدا  و و من مسسسي اأكثر مهار  ملن مسسسلي اأكثلر مهلار    واحدواحد  باعتبارإباعتبارإعلى قطاق واسع على قطاق واسع   ب ب معترل معترل  Gerada جيراداجيرادا  أنأنKlein كالين كالين   هكرهكريي   بدا  ا  ا 
شوي ثقافللة التشللوي لل فة الت ساخر  لإلع قا فللي الممارسللة السللاخر  لإلع قللا   )adbusters  ""((2  أدبوستيرسأدبوسووتيرس  ... وكهل  مسسسة... وكللهل  مسسسللةثقا ير مللن أجلل  تذييللر   في الممارسة ال من أج  تذي

   ..  جهر  لرسا لهمجهر  لرسا لهم

 

 

 

 
 
 
 
 والتسوي  اإلع ن" أن يعتقد   Jorge Rodriguez  Geradaي رودريجيز جيرادا ججور  اأمريكي الكوبي لفقانا

 تشوي  مع مر  أو  بدأ ..".اجسته   خ   من خارجية أ دافا والقجاح السعاد  صب حي  ت مفرطة حقيقة يخل 

                                                             

(1) Klein, Naomi. 2000. No logo: 10th Anniversary Edition with a New Introduction by the Author. 
London: Fourth Estate. p.282:284. 

(2( https://gerada-studio.com/project/culture-jamming/  

يويور  ق -  New Jerseyقيو جيرسي - Baby sign قاء طف   
Newark - 1996 

 Rebel without a lung -  1994دون الر ة   الثا ر
  

 studio.com/project/culture-https://gerada-قق  عن -  Jorge Rodriguez Gerada ي رودريجيز جيراداججور  (1شك  ) 
/jamming 

 
   

 

https://gerada-studio.com/project/culture-jamming/
https://gerada-studio.com/project/culture-jamming/
https://gerada-studio.com/project/culture-jamming/
https://gerada-studio.com/project/culture-jamming/
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 القجاح ومفا يم بيعال قيم تتحدى للتفكير مثير  أعما  خل (، 1)شك   تغيير عالمات الشوارع ، اإلع قا  لوحة
 (. 1)" الطبيعية والحيا  والحا والقيمة
معرول عالميا بيعمال  الفقية المبتكر  لتعدد التققيا  التي معرول عالميا بيعمال  الفقية المبتكر  لتعدد التققيلا  التلي    Jorge Rodriguez Geradaي رودريجيز جيرادا ي رودريجيز جيرادا جججور جور 

كا  الساخر  في صقاعة اإلع ن ... في أوا   التسلعيقيا  المحاكلا  السلاخر  فلي صلقاعة اإلعل ن ... ستخدم ستخدم إإ، ، يطبقها في إقتاج  الذزيريطبقها في إقتاج  الذزير أصب  مسسس أصلب  مسسلس " " في أوا   التسعيقيا  المحا
إه أدركوا أن وسا   اإلع م مهتمة جدا إه أدركوا أن وسا   اإلع م مهتملة جلدا   ،،group Artfluxمجموعة أر  فلوكسمجموعة أر  فلوكسفي قيويور  مع في قيويور  مع ثقافة التشوي  ثقافة التشوي  حركة حركة 

ها من  ثار وقلاموا بتعلدي   لهإ اإلع قلا  لملا لهلا ملن  ثلار   ،،بما يقومون ب ، فقد قرروا التركيز على إع قا  المقتجا  الضار بما يقومون ب ، فقلد قلرروا التركيلز عللى إع قلا  المقتجلا  الضلار  ما ل وقاموا بتعدي   هإ اإلع قا  ل
في فلي ، ووضعها ، ووضلعها والصور الملتقطةوالصلور الملتقطلةباستخدام الرموز قفسها التي يستخدمها المعلقون مث  الحجم والرسية باستخدام الرموز قفسها التلي يسلتخدمها المعلقلون مثل  الحجلم والرسيلة " "   ((2))" "   سلبيةسلبية
كيدا  للوعي كليدا  لللوعي   ستخدام فق سلتخدام فقل ا  ا  على الجدران والشوار  و على الجدران والشلوار  و ... ...  فاق  الفقية  فاق  الفقية     توسعتوسع، ، يصب  تحديا شخصيا يصب  تحديا شخصيا لل  ستراتيجيةستراتيجيةإإأماكن أماكن 

   ..  ((3))" " اججتماعياججتماعي

  تصوير اتصلوير ا  إلىإللى  ويحتا ويحتلا   الفضاء،الفضلاء،  منملن  مر يامر يلا  عادية،عاديلة،   ير يلر  كبير كبيلر   جداو جلداو   فيفلي  إقشاس اإقشاس ا  تمتم   Gerada جيراداجيرادا  لللل   قا  أعما  قا  أعما 
 ..الصقاعيةالصقاعية  اأقماراأقمار  قب قب   منمن  حتىحتى  السماء،السماء،  منمن

 

  سلسلةسلسللةل ل للل ي واحد  من الرموز  ي واحد  من الرملوز . . ( ( 22شك  شك    ))  Barcelonaبرشلونة برشلونة   -  Expectation  20022002التوقعات التوقعات   العم  الفقيالعم  الفقي
   الخاصة بالفقان. الخاصة بالفقان.    TERRESTRIAL SERIES  أرضيأرضي

 ..  Barack Obama’sأوباماأوباما  باراكباراك  لر يسلر يساا    -فدانفدان    2.22.2رملية رملية   لوحةلوحة  المعرفي(المعرفي(  –المستوى )الوصفي المستوى )الوصفي 

لداللي المسوتوى )الوداللي  ما المصقوعوجلود صلور  بلارا  أوبامللا المصلقوع" "   -  الرمزي (الرمووزي (  –المستوى )ا قداج ماقللداج الالمن الرما  والحصى مث  صقع ملن الرملا  والحصللى مثل  صلقع ة ة وجود صور  بارا  أوبا ما
 ..  ((4))""ت شى مث  الرم ت شى مث  الرم ييى كيب يمكن أن ك  اأم  يمكن أن ى كيب يمكن أن ك  اأم  يمكن أن إلإل  في العم  الفقيفي العم  الفقي  الفقانالفقانلم  لم  ي  ي      ،،العم قة للص   العم قة للص   

ماأوباملا  بارا بلارا   أقصارأقصلار  ب بل   يشعريشلعر  اله الله   باأم باأم   الها  الها    الشعورالشعورالفقان الفقان   يجسديجسد" "  - ن قتلا ج  تقصيب ،تقصليب ،  بعدبعلد  أوبا ن قتا جوا    منملن  اجقتخابا اجقتخابلا   وا 
  مث مثل   المعقد ،المعقلد ،  اججتماعيةاججتماعيلة  الفقان القضاياالفقلان القضلايا  ويقاق ويقلاق   جو ر أ ميت ،جلو ر أ ميتل ،   و لو  الفقيالفقلي  العم العمل   عدعلدب  ب    إنإن  ..........العالمالعالم  تذيرتذير  أنأن  شيقهاشيقها
 ( . ( . 5،... و ير ا " )،... و ير ا " )  اإلقساناإلقسان  حقوق حقوق   أوأو  الهويةالهوية

 ..البصر  اليدو  / دقة التوثي  الفوتو رافي لصور  الر يس البصر  اليدو  / دقة التوثي  الفوتو رافي لصور  الر يس المعاد  البصر  للفكر  الثقا ية: مهار  اأداء المعاد  البصر  للفكر  الثقا ية: مهار  اأداء  -

 

 

 

                                                             

(1( https://sites.psu.edu/comm411spring2015/2015/02/17/culture-jamming-4/  
(2( Klein, Naomi. 2000. No logo: 10th Anniversary Edition with a New Introduction by the Author. 
London: Fourth Estate. p.284 

(3((  http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview   
(4((  http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview   
(5)https://gerada-studio.com/about/  

https://sites.psu.edu/comm411spring2015/2015/02/17/culture-jamming-4/
https://sites.psu.edu/comm411spring2015/2015/02/17/culture-jamming-4/
http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview
http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview
http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview
http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview
https://gerada-studio.com/about/
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  .( 3  شك  (  DAVID BUENOS AIRES – 2012 ديفيد بينوس إيرس عم   خر بعقوان 
على جدارية مبقى مدرست   عاما 11العمر من البالغ  DAVID ديفيدالطف  صور   المعرفي( –المستوى )الوصفي 
يدرس في مركز التعليم في أحد المقاط  الطف  اله  يجسد  العم  الفقي  "  - الرمزي ( –المستوى )الداللي 

، حي  ما تي اأطفا  والشباا الهين يعيشون في الشوار  أو في خطر  BUENOS AIRESالتابعة لبويقس  يرس 
وقد  دد   هإ المسسسة بالهدم المحتم  لبقاء أثر حافلة المترو التي ستمر عبر  من أن يصبحوا ب  ميوى ... 

فالمبقى اله  ج يزا  يخدم الشباا في وضع  امشي، وج تقوم الدولة بمهام الصياقة بسبا التخطي   ،المقطقة
 ،مشاك   هإ المدرسة هإ الجدارية للمساعد  في تصور في  التعبير عن الموقب اأخ قي –  (1")الحضر  الجديد

 الفن والصرا  اججتماعي تحد  للخطابا  المهيمقة في المجتمع   - لمقع المزيد من اأطفا  أن يكوقوا في الشوار 

                                                             
1((   https://gerada-studio.com/project/david-painted-mural  // 

 Jorge Rodriguez ي رودريجيز جيراداججور ( 2 شك  (
 Gerada          -   التوقعا- Expectation        

 Barcelona  - 2002برشلوقة   

 
 

 

  jamming-studio.com/project/culture-https://gerada/قق  عن

 

https://gerada-studio.com/project/david-painted-mural/
https://gerada-studio.com/project/david-painted-mural/
https://gerada-studio.com/project/culture-jamming/
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 ( . ( . 44شك  شك     org.350 (  برعايةبرعاية    ..Gal.la  مشرو مشرو   الفقيالفقي    العم العم       

 

 

 

 

 

 

 

  .Gal.laسمهاإفتا  صذير  يصور  " EARTh األرضجزء من معرض "العم   (المعرفي –المستوى )الوصفي  -

https://gerada-studio.com/project/david-painted-mural/  قق  عن  

 Jorge ي رودريجيز جيراداججور ( 3شك  ) 
Rodriguez Gerada - ديفيد بيقوس إيرس 

DAVID BUENOS AIRES - 2012 

   

 

 Jorge رودريجيز جيراداي ججور ( 4شك (
Rodriguez Gerada   مشرو Gal.la –62 

x 30 (x2) -  مدريدMadrid - 2006 

http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interviewقق  عن  

 

https://gerada-studio.com/project/david-painted-mural/
http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview
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الشمس التي ج يمكن الهروا مر  أخرى  أشعةقطعة لجها اجقتباإ إلى مشكلة  قدملي والقور الظ  الفقان ماستخد" 
كرمز  Ebro Deltaعي  في دلتا إيبروت التيفتا  ال تياراخ، وتم  ازا  اجحتباس الحرار   إلى الفضاء بسبا

متا ة لإلشار  إلى ب الفتا صور  التعبير عن  – على العم  اليوم هاسول تضطر لدفع الثمن لعدم قدرت لألجيا  التي
ت شى ال لتجسيد فكر  الفحم إستخدام خامة  - الرمزي( –المستوى )الداللي  -(1" )مثابر  الروح البشرية إليجاد ح 

 الفتا ر يصو ت - أ م جزء من  هإ العملية  و اله  أو التدمير المفاجئ للجدار  المطر الرياح، بفع  رى هكصب  يو 
جمال األسطح  - اواحدشي ا   تصب  لالهاكر  ، و مكانالو سكد أ مية الهوية، لي ت شى في الجدار مع مرور الوق ت

 .جدار وكيف أنه مزيج مع الصورالقديمة جدا لل

 قطوقيوأ سان في الدولي العام الفن مسابقة في ب  الفقان يفوز( . 2شك  ("  Plethoraورا بيليثعم  قحتي بعقوان 
San Antonio تكساس بوجيةTexas ،  ةالسقوي بالهكرى  ل حتفا  ودولي محلي مدخ  100 بين منإ اختيار وقد تم 

 جزءا يشك  اله  San Pedro بيدرو سان في 2018 مايو بقاس ا سيتم، San Antonio’s أقطوقيو سان 300
 قهر  ي ة قب  من وتدار وشركاإ  Muñozموقيوز صممها التي بيدرو سان تحسيقا  مشرو  من اأولى المرحلة من
 المهقدسين من الفقان مع مجموعة استوديو بين تعاوقي جهد  ها العم   و  .  San Antonio أقطوقيو سان

  . العالم في الملهمة المباقي أكثر من بعض عن المسسولين المشهورين العالميين

لعم  ا ستخدم فيإ - المرأ  لوج  الومقيوم قح قدم،  60  تهكار  ارتفاع  قصا  (المعرفي –المستوى )الوصفي 
  .المتقدمة الرقمية التصقيع تققيا  القحتي

 تاريخ مع تتواف  التي المتعدد  الهامة الرواب  من مزيجيجسد القصا التهكار   - الرمزي( –المستوى )الداللي 
من   و حالة Plethora بليثورا. لألجيا  الثقافية الهوية في لىجتت التي والعقاصر San Antonio أقطوقيو سان

يص   -العم  الفقي يمتد في الزمان مثلما يمتد في المكان –(  2لألجيا ") الثقافي والترا  تاريخلل واإلبدا  اجبتكار
 اإلدار  الكوقي للفراغ .  -العم  الفقي بين العالم الباطقى لإلقسان والعالم الخارجي المتمث  في البي ة والجمهور

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(1((  http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview   

(2(  https://gerada-studio.com/project/plethora/  

http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview
http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview
https://gerada-studio.com/project/plethora/
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أدبوستيرس   مسسسة وسا   اإلع م" مث  جو ر ما العديد من الع ما  التجاريةتالتشوي  ثقافة  نوأ  
Adbusters Media Foundation (AMF    )كالي السن وتدير ا هاتملك Kalle Lasn،  تصب أقفسهم وأ دافهم 

أعما  الهين ير بون في إط ق الحركة  شبكة عالمية من الفقاقين والكتاا والط ا والمعلمين ورجاجبيقها 
أن  م و حشد المقاومة ضد أول   الهين من شيقه ها دف" و ،(1)" عصرالمعلوما القاشطة اججتماعية الجديد  من 

ققا  القاس من إ ، ومحاولةيتجسد في  اجقتصاد والبي ة في التوازن  ويريدون عالما   العقو  ،البي ة ، تلو   وايدمر 
 .تصب  القاس على معرفة  حو  تضلي  الشركا  لالمتفر  للمشار  في  ها المسعى،  

                                                             

(1) Adbusters. “About” (visited on August 12, 2010) (https://www.adbusters.org/about/adbusters ) 

 Jorge   ي رودريجيز جيراداججور   (2شك  (
Rodriguez Gerada -  بيليثوراPlethora  

   

 

https://gerada-studio.com/project/plethora/    قق  عن  

https://www.adbusters.org/about/adbusters
https://gerada-studio.com/project/plethora/
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(AMF) تقشر مجلة" Adbusters  فصليةwww.adbusters.org  على شبكة اإلقترق ، فض  عن تقديم خدماتها
 حملة لمكافحة ثقافة التشوي  أسلوا أدبوستيرس  و، Powershift "(1) من خ   وكالة اإلع ن باورشيف 

 (11، 10، 2،  8،  7، 6شك  (.  خفض اجسته   والع ما  التجارية، 

 

 

 

 

 

                                                             
(1) http://www.anthrobase.com/Txt/N/Nome_D_01.htm  

   Brand  - 2005( ماركا  عالمية  7) شك   

 

 

 Absolut impotence- 2009 - اآلثار الضار  من الكحو  يقاق الفودكا مقتج  ( 6شك  )

 

 
 

 craze-http://www.adbusters.org/spoofads/absolutقق  عن 

 lasn.html/05http://www.satyamag.com/mayقق  عن 

http://www.adbusters.org/
http://www.anthrobase.com/Txt/N/Nome_D_01.htm
http://www.anthrobase.com/Txt/N/Nome_D_01.htm
http://www.adbusters.org/spoofads/absolut-craze
http://www.satyamag.com/may05/lasn.html
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 Joe Chemo  - 1996( أضرار التبغ   8شك    (

 http://adbusters.org/spoofads/tobacco/قق  عن 

   Anti consumerism flag ( علم مكافحة اجسته كية 2شك    (

 crackdown-http://www.adbusters.org/spoofads/corporate/قق  عن  

  ماركة عالمية  NIkE (10شك   (

   

 

 

 http://www.adbusters.org/spoofads/unswooshing/قق  عن 

http://adbusters.org/spoofads/tobacco/
http://www.adbusters.org/spoofads/corporate-crackdown/
http://www.adbusters.org/spoofads/unswooshing/
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 أن حين في واضحة،تكون  الفقاقين من العديد عم  وراء واججتماعية والسياسية الثقافية الرسا   تكون  ما  البا" 
 ببساطة تهدلالتى ، قوايا م أو الفقاقين معتقدا  حو  المعلوما  من المزيد تتطلا قد اأخرى  الثقافية اجختقاقا 

 للبي ة لحظة تقظر أن للقاس يمكن بحي  التجارية الثقافة وراء فيها المشكو  السياسية اجفتراضا  عن الكشب إلى
 . (1)" فيها يعيشون  التي التجارية الع مة ها 

 what'sبارد  و ما فكر  لتحد  المقتجا  وصور اأزياء، وبياقا  الشعارا ، تكوين إلى الثقافية اجختقاقا  وتسد 
cool، على ( التعلي 12)شك  ويوض  .سته  لإل الشخصية الحريا  حو  فتراضا اإل مع جقا إلى جقبا 

 .   Coca-Colaكوال كوكا الذازية المشروبا  لشركة المفترسة الطبيعة

                                                             

(1( http://peopleshistoryarchive.org/exhibit/appropriation-and-culture-jamming 
   

 ماركة عالمية   BIG MAC - (11 شك  (

 

 

 

 

  attack-mac-http://www.adbusters.org/spoofads/big/قق  عن

http://peopleshistoryarchive.org/exhibit/appropriation-and-culture-jamming
http://peopleshistoryarchive.org/exhibit/appropriation-and-culture-jamming
http://www.adbusters.org/spoofads/big-mac-attack/
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 عالسل تشارلمفهوم إق واضحة رسية"  Cocacolonizationكوكا كولونيزاتيون " المعرفي( –المستوى )الوصفي 
 كتاب   فرضية لتجسيد 1224 عام  Reinhold Wagnleitner's  وا قليتقر رايقهولد"  كتاا قشر مع سته كيةاإل

 اجستعاقة خ   ، وأيضا  من America attempted cultural imperialismالثقافي  اجستعمار حو  أمريكا
  ""  Marlon Brando's براقدو ومارلون  Rock and roll رو  اقد رو  ،Levi jeans  بالرموز الثقافية ليفي جيقز

لللل   Cola-Coca كوال كوكا المعرول واأبيض اأحمر الشعار قص تعدي  - (1)الرمزي(  –المستوى )الداللي 
،وتحم  قفس للشركة  مضاد  لرسا   اعتراضا " اإلع ن يشير -Colanization-Coca ("2 )كوالنيزاتيون  كوكا

 القيم تذيير   من أج مقصودال خ ل على صارخة رسالة إلرسا مع تذيير في القص  اجتصا  طريقةالشعار 
 . السلوكيا و 

ستعاد  اأستلهام التهكم و ا  ساس العق قي والهاتي للحداثة ، و توظيب التقاقض كقو  من الققد لإل  - ية عاد الرمز با 
 متعدد  المعاقي . ال

 

 

 

 

عالمي  لو فقلان أمريكلي معاصلر قصلب المشلهد العلالمي " "  Ron-English إنجليشإنجلويشرون رون   الفقانالفقلان ظهر  أعمال  في ك  ظهلر  أعمالل  فلي كل    ،، و فقان أمريكي معاصر قصب المشهد ال
والتلفزيون وعلى شبكة اإلقترق ، وحتى في مح   السوبر والتلفزيون وعلى شلبكة اإلقترقل ، وحتلى فلي محل   السلوبر   ،،والكتاوالكتا  اأف م ،اأف م ،المتاحب، و المتاحب، و ، في الشار ، و ، في الشار ، و تقريباتقريبامكان مكان 
لثقافلة التشلوي   لي جاقلا واحلد ملن أعمالل  " تعد" تعد  ..  مارك مارك  ت  تل  تققيتققي  ،،واإلع قا واإلع قلا   التجاريةالتجاريلة  الع مةالع ملة  صورصلور  يستكشبيستكشلب  ،   ، ثقافة التشوي   ي جاقا واحد من أعما

عالم إلجبللر المسللتهلكين فللي العللالم إلتت في ال ستهلكين  متخللاه قظللر  أكثللر صللعوبة فللي المجتمللجبر الم في المجت ثر صعوبة  ظر  أك خاه ق تي ع التللي ت يهلليمن عليللتتع ال شركا الشللركا     هيمن عل ل فتظهللر أعماللل   ، ، ال   فتظهر أعما
اللوحا  اللوحلا  عن طري  تذيير علن طريل  تذييلر   ، والشخصيا  المثار  للمستهل  في الكشب عن الحقيقة وراء المقتج، والشخصيا  المثار  للمستهل  في الكشلب علن الحقيقلة وراء المقلتجوالهجوميةوالهجومية  ،،المبالذةالمبالذةبب

                                                             

(1((    file:///C:/Users/DELL/Downloads/Cocacolonization.pdf   
(2( http://peopleshistoryarchive.org/exhibit/appropriation-and-culture-jamming 

     colonization Cocaإع ن  (12شك  )

 file:///C:/Users/DELL/Downloads/Cocacolonization.pdf  قق  عن 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/Cocacolonization.pdf
file:///C:/Users/DELL/Downloads/Cocacolonization.pdf
http://peopleshistoryarchive.org/exhibit/appropriation-and-culture-jamming
http://peopleshistoryarchive.org/exhibit/appropriation-and-culture-jamming
file:///C:/Users/DELL/Downloads/Cocacolonization.pdf
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سية اإلع قيللة بتذييللر الكلمللا  الر يسللية  ما  الر ي ير الكل ية بتذي ير تذييللر ج  الجلل  الأأمن مللن اإلع ق شركا رسللالة مضللاد  للشللركا ... ... جهر  للرسالة جللهر  للرسللالة الالتذي شم  اأ دال تشللم  اأ للدال   رسالة مضاد  لل ت
 ..( ( 1))" " ساخرساخر  بيانبيان  فق فق   معظممعظمفف  ،،التطورالتطور  منمن  بصريةبصرية  لذةلذة  لخل لخل   أعمال أعمال المتكرر  المتكرر  

ندلبوباغانوداا""أسلوب  أسلوب   Ron-English رون انجلشرون انجلشوصب وصب  مزيج من مح  الثقافا  العالية ملزيج ملن محل  الثقافلا  العاليلة    و لو  اله الله   ""POPaganda  لبوباغا
ساطير والمقخفضللة ملللن اأسلللاطير  من اأ ضة  فنخارقلللة إللللى الطلللواطم ملللن تللاريخ الفلللنالالوالمقخف تاريخ ال من  طواطم  لى ال قىبمعقلللى  ،،خارقة إ ت ع متللل أن أن   بمع ها فيهلللا   مجملللجد  د    التجاريةالتجاريلللة  ع م طا أبطلللا   في   أب

صيا الشخصللليا  ما  التجارية المعروفة وشخصللليا  الع ملللا  التجاريلللة المعروفلللة   يةيلللةالكرتوقالكرتوق  الشخ صيا  الع  يةاأيقوقيلللة  فنفلللن  معملللعوشخ يةالتاريخيلللة  اأيقوق ل  لوهلللل  ل  التاريخ عدي تعلللدي وه   صورصلللور  ت
قداالبوبا اقلدا  حركةحركلة  أص أصل    و لواله  الله    هم،هم،بسخريتبسلخريت  للتقديدللتقديد  الحديثةالحديثة  والرأسماليةوالرأسمالية  اجسته كياجسته كي  المجتمعالمجتمع   مبكرمبكلر  وق وقل   فيفليو و   ((......))  البوبا ا

ت حياتلل   فيفللي يةالمهقيللة  حيا لاالذالللا  فيفللي  ron-englishs اقجل  اقجللل    رون رون   وضعوضللع  المهق فةثقافللة  رموزرمللوز  الذا بواالبللوا  ثقا يةاأمريكيللة  ال ل ،عمللل ،  مركزمركللز  فيفللي  اأمريك   عم
  يستخدميسلتخدم  التقليديةالتقليديلة  اإلع ماإلعل م  وسا  وسلا    رأسرأس  علىعللى... و ... و المر  الملر    منملن  اآلخراآلخلر  الجاقاالجاقلا  علىعللى  يحد يحلد   ماملا  فيفلي  والتفكيروالتفكير  الوعيالوعي  لتعزيزلتعزيز
 ..((2")"). . جاقباجاقبا  شي اشي ا  يتر يتر   جج  ،،الجديد الجديد   اإلع ماإلع م  ووسا  ووسا    اججتماعيةاججتماعية  اإلع ماإلع م  وسا  وسا    تقدمهاتقدمها  فرصةفرصة  ك ك   رون رون 

 McDonald’s ماكدونالدز, و( 13شك )  التبغ تسوي  في عم قال Joe Camel ليجو كام من أعمال  اإلع قية
  celebratedدوجر اأا المخاد  من البوا واشتهر بلقا ( ،3( ،..... و ير ا " )14شك  ) في الوجبا  السريعة

prankster father of dollar-pop .تكساس في لإلع قا  المضاد  حم ت  رون  أقشي وقد Texas  وقيويور 
New York وقيوجيرسي New Jersey. 

 

                                                             

(1(  http://www.widewalls.ch/ron-english-interview-2016/ 

 (2) http://2017.muralfestival.com/en/tag/popaganda / 

(3 ) http://myartistslist.com/ron-english-pop-artist-illustrator/ APRIL 4, BY JCROMAN IN VISUAL 
ARTS 2015.  

 التبغ -  Joe Camelجو كام   ron-englishs( رون اقجل  13)شك   

  https://www.graffiti.org/ron_english/billbord.htmlقق  عن

http://www.widewalls.ch/ron-english-interview-2016/
http://www.widewalls.ch/ron-english-interview-2016/
http://2017.muralfestival.com/en/tag/popaganda/
http://2017.muralfestival.com/en/tag/popaganda/
http://2017.muralfestival.com/en/tag/popaganda/
http://myartistslist.com/ron-english-pop-artist-illustrator/
http://myartistslist.com/author/jcroman/
http://myartistslist.com/author/jcroman/
http://myartistslist.com/category/visual-arts/
http://myartistslist.com/category/visual-arts/
https://www.graffiti.org/ron_english/billbord.html
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طف  (مث   التبغ تسوي  في عم قال Joe Camel ليجو كامإع ن  تعدي  قص( المعرفي –المستوى )الوصفي 
حيا  أفض  من خ   الكمياء (مث  في الوجبا  السريعة  McDonald’s ماكدونالدزو ،) cancer kidالسرطان 

better living through chemistry (. 

عة المعادلة تجسيد فكر  الوجبا  السري – التعبير عن الصراعا  اإلقساقية رمزيا  -  الرمزي( –المستوى )الداللي 
لبصر  ارسم المعاد   - اجسته كية والوجود مضموقهارسم المعاد  الصور  لفكر  عن الحيا   - لفكر  اجبتها 

و  ح  إيماق مستوحا  مناإلستعاقة برموز من اأسماء التجارية والمقتجا   –ققاه/ اإلسته   للثقا ية المتقاقضة اإل
 . متيازا  الوجبا  السريعة وس س  المطاعم في الثقافة اأمريكيةإتيثير 

وهل   جديد  قطع ساخر  لخل  كمحاكا  طفيفةال تعدي  التى أجرى عليها بعض ال الشهير  التجارية الع ما  منو 
 السوبر مح   رفول علىالعالية  حراريةال سعرا وال ،الد ون التى تحتو  على  التخريبية المقتجا  سقا إل

 .(16، 12، والتي يجا تقليلها بمعدج  مقاسبة لصحة اإلقسان )شك مارك 

 Duncan عالية دنكان إلى  Duncan Hines هينس دنكان تحو  اسم مقتج( المعرفي –المستوى )الوصفي  
High، الفطائر وزوب Pop Tarts  الفطائر وعاء أصبح Pot Tarts ( "1 . ) 

ية الع قة بين جها التجسليد الفقلان لجدليلة الع قلة بلين جلها ال  –كقو  من الققد كقلو  ملن الققلد  توظيب التقاقضتوظيب التقلاقض  –  الرمزي(الرمزي(  –المستوى )الداللي المستوى )الداللي  مقتج مقلتج تجسيد الفقان لجدل
سقاطة ليفاجئ الجمهور بما وراء سقاطة ليفاجئ الجمهور بما وراءوا   اإلسته كية الضار  . اإلسته كية الضار  .   وا 

                                                             

(1  ) https://massappeal.com/ron-english-opens-up-a-weed-bodega-in-nyc  // BY BUCKY TURCO 
OCTOBER 27, 2016 

 McDonald’s لوجبا  السريعة ماكدوقالدزا ron-englishs( رون اقجل  14 )شك

 https://www.graffiti.org/ron_english/billbord.html قق  عن

https://massappeal.com/ron-english-opens-up-a-weed-bodega-in-nyc/
https://massappeal.com/ron-english-opens-up-a-weed-bodega-in-nyc/
https://massappeal.com/author/bucky/
https://www.graffiti.org/ron_english/billbord.html
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قان الفقللان     ستخدمسللتخدمويوي كا التكتيكللا   منمللن  اأقوا اأقللوا    هإ للهإالف يرلتذييللر  التكتي همجعلهللم  عنعللن  فض فضلل   المستهلكين،المسللتهلكين،  سلو سلللو   لتذي يةدرايللة  علىعلللى  جعل ثار ثللار  ومعرفةومعرفللة  درا    
عادا  الذها ية لعلادا  الذها يلة من املن امشكلة مشلكلة ككمرتفع مرتفلع الالالسكر السلكر   يعالجيعلالج" " ..يوميوم  ك ك   يشتروقهايشتروقها  التيالتي  والشركا والشركا   التجاريةالتجارية  الع ما الع ما   منمن  العديدالعديد ل
يقتقد الفقان يقتقلد الفقلان حي  حي    البوا،البوا،  فنفن  مستوحى منمستوحى من  ron-englishالعم  واحد من القضايا الدا مة التي تقاولها العم  واحد من القضايا الدا مة التي تقاولها  ها  ها ، و ، و السي ةالسي ة

ذها ي لتعليم الذلها ي ( ل( ل......))بشد  القزعة اجسته كيةبشد  القزعة اجسته كية الفن يمكن أن الفلن يمكلن أن  و يرى  لو يلرى و و ج يزا  قضية كبير  وأصبح  عالمية، ج يلزا  قضلية كبيلر  وأصلبح  عالميلة، اله  الله  لتعليم ال

https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-

Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1 قق  عن 

  Duncan High الصور  في اأيسر تذيير أسم المقتج   -  Duncan Hinesالمقتج اأصليالصور  في اأيمن  englishs-ron( رون اقجل  12شك  )

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cluttermagazine.com/news/2013/02/duncan-high-

hash-brownies-downloadable-packaging   قق  عنقق  عن 

 Pot Tarts يسر تذيير أسم المقتج  الصور  في اأ -  Pop Tartsلصور  في اأيمن المقتج اأصليا englishs-ronرون اقجل  ( 16شك  )

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.co.uk  قق  عن 

 

https://www.dailymarijuanaobserver.com قق  عن 

 

https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
https://www.cluttermagazine.com/news/2013/02/duncan-high-hash-brownies-downloadable-packaging
https://www.cluttermagazine.com/news/2013/02/duncan-high-hash-brownies-downloadable-packaging
https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
https://www.amazon.co.uk/Kelloggs-Frosted-Smores-Tarts-416g/dp/B00032C7C4/ref=pd_sim_325_2/258-9747952-4527067?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=EJ1853XPDZ49C6HTKB99
https://www.dailymarijuanaobserver.com/single-post/2016/11/04/Ron-English-x-High-Times-Popaganja-Pop-Up-Shop-Photos-Added-To-Media-%20نقلا%20عن%20Gallery?%3Butm_medium=email&%3Butm_source=D.M.O.%2BNewsletter&%3Butm_term=0_75e1ee9d7e-9260fbee8e-59659415&utm_campaign=9260fbee8e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_06
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في وسا   اإلع ميسللتخدم لإلعلل ن عللن الطعللام  يللر الصللحي،  قللا  قللزوح بللين مللا قيكللل  وكيللب يللتم تمثيللل  فللي وسللا   اإلعلل م ل   يتم تمثي ل  وكيب  ما قيك بين  قزوح  قا   ستخدم لإلع ن عن الطعام  ير الصحي،     ((1" )" )ي
   ( .  ( .  1717)شك )شك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكهل  دراسة المهيمن لواقعية الصور  المتطرفة، بتقو  اأسلوا   Ron English  رون إنجلش أعما  ميز" تت
ما يعيد تشذي   كثيرا   ،ستكشال القضايا العالميةستخدام الصور التاريخية كقموه  إلإ، المعاقي الداكقة وراء الصور

 كالتالي :  (2)" العشاء اأخير، ليلة مرصعة بالقجوم، و رقيكا بيكاسو  أعما  فقية مث 

 جوخ فان فنسنت رسمها التي شهر  اأكثر اللوحا  من واحد   ي( 18)شك  Starry Nightبالنجوم  ليلة مرصعة

Vincent van Gogh  ،ريمي سانت ت بلد يظهر Saint-Remy  ويتقاو  " اجلفاظ وكيقها ألحاقا  موسيقية وبقعا
ا قويا لفنان رون انجلش ابيقما رسية  ،(3")  لوقية، وأفص  الفقان باللون عما يمكن أن يفص  عق  الكمان، إفصاح 

EnglishRon  مديقة  قافهت  منMcStarry  ( ، 4" )تعكس الطابع اجسته كي من اإلع قا  التى تتجم  بها 

 

                                                             

 (1( http://www.widewalls.ch/ron-english-exhibition-dorothy-circus-gallery/ 
(2) Ron English – Pop Artist Illustrator, APRIL 4, 2015 BY JCROMAN IN VISUAL ARTS" 
http://myartistslist.com/ron-english-pop-artist-illustrator/  

   ..  1414، عالم الكتا ، ص ، عالم الكتا ، ص   التجربة الققدية في الفقون التشكيليةالتجربة الققدية في الفقون التشكيلية، ، 20112011محسن عطي  :محسن عطي  :  )  3))

(4 ( https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-
powerpoint  

 Cereal killer- 2014قات  الحبوا   -Fat Tony Diamond سمقة توقي دايموقد    Ron English  ( رون إقجل 17)شك  

 

 

 http://www.widewalls.ch/ron-english-exhibition-dorothy-circus-gallery/ قق  عن 

  

 

http://www.widewalls.ch/ron-english-exhibition-dorothy-circus-gallery/
http://myartistslist.com/ron-english-pop-artist-illustrator/
http://myartistslist.com/author/jcroman/
http://myartistslist.com/category/visual-arts/
http://myartistslist.com/ron-english-pop-artist-illustrator
https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-powerpoint
https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-powerpoint
https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-powerpoint
http://www.widewalls.ch/ron-english-exhibition-dorothy-circus-gallery/
http://www.widewalls.ch/ron-english-exhibition-dorothy-circus-gallery/
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صفي المسوووتوى )الوصوووفي  ستوى )الو فيالمعرفوووي  –الم قةيظهلللر مديقلللة  ((المعر هر مدي ت قافهتللل   منملللن  ما ملللا   يظ هاوكيقهلللا  قافه بالقجوم مرصلللعة بلللالقجوم   وكيق حربحلللر، و ، و   McStarryمرصعة    منملللن  ب
 ..Ron Englishرون انجلش رون انجلش للفقان للفقان   اإلع قا اإلع قا 

ا  الثقا ية ا  الثقا يلة فكر  الع قفكلر  الع قل  يجسديجسلد  -قطباعا  من خ   إشارا  ورموزقطباعا  من خ   إشارا  ورملوزا  ا  ستثار  أفكار و ستثار  أفكار و إإ  -   الرمزي(الرمزي(  –المستوى )الداللي المستوى )الداللي 
   ..الفن / السلعة الفن / السلعة   -القزعة اجسته كية القزعة اجسته كية المتقاقضة لمفهوم الوجبا  السريعة مث  الجمي /المتقاقضة لمفهوم الوجبا  السريعة مث  الجمي /

 لللللللللللللل القحاس لوحة على الطباعة أشكا  من شك  و و ، daguerreotype داجيروتيا إقشاء تم 1863 عام في
 يأقش ،2008عام في ، بيقمافي الجاقا اأيمن للقارئ  الصورإحدى   هإ، و  Abraham Lincoln لينكولن إبراهام
 واحد  أصبح  الحين هل  ومقه ،الر يسين وجوإ من مد   خلي  و و أوباما أبرا ام Ron English إنجليش رون 
 . (19شك  ( في الجاقا اأيسر للقارئ  شهر  اأكثر السياسية صورإ من

 

 

 

 

 

 

 

 Mc starry ما  مرصع بالقجوم Ron English  رون اقجل  في اأيسر   Starry Nightبالقجوم  مرصعةليلة   van Gogh جوخ في اأيمن فان( 18شك  )  
Starry Gogh Starry  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-powerpoint  قق  عن 

https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-powerpointنقلا
https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-powerpointنقلا
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صفي المسووتوى )الوصوووفي  ستوى )الو كون تتكللون   يةيلللةجدار جدار ( ( المعرفيالمعرفوووي  –الم مع اإللوحللة مكلللرر  ملللع اإل  1414من ملللن تت كرر   لون خللت ل فلللي تركيبللا  الللللون لوحة م با  ال في تركي صور  صلللور  للخت ل 
ماإبراهام أوباموا" "   مدمجةمدمجة  شخصية شخصية  دمج الر يسين اأمريكيين السادس عشر والرابع واأربعين، دملج الر يسلين اأملريكيين السلادس عشلر والرابلع واأربعلين، Abraham Obama   إبراهام أوبا

  ،،20082008قتخابا  عام قتخابلا  علام إإبشك  مباشر على بشلك  مباشلر عللى     ثر ثر مس ملس سع في وسا   اإلع م باعتبار ا سع في وسلا   اإلعل م باعتبار لا و ي صور  قوقش  على قطاق واو ي صور  قوقش  على قطاق وا
لوحة زيتية، تم لوحلة زيتيلة، تلم   ، والعم  الفقي، والعم  الفقلي  Abraham Lincoln  وابراهام لينكولنوابراهام لينكولن   Barack   Obamaأوباماأوباما  باراكباراكللر يسين للر يسين 

ما " في سلسلة أبرا لام أوباملا " فلي سلسللة   لللللمطبوعة للمطبوعلة لل  200200بيعها لجمع اأموا  من أج  حملة أوباما وتعزيز ا. تم إقشاء بيعها لجمع اأموا  من أج  حملة أوباما وتعزيز ا. تم إقشلاء تها و تها و طباعطباع أبرا ام أوبا
في بوسطن مللن جللداريا  الشللار  المثبتللة فللي بوسللطن  تة  شار  المثب سكو، سللان فراقسيسللكوBostonمن جداريا  ال سان فراقسي  ، San Franciscoلوس اقجليس، لللوس اقجللليس  ، Los 

Angeles سيات ، سليات ، Seattle    ودقفر ودقفلرDenver     وظهر  الصور  على شاشا  التلفزيون وفي الصحب والمج   .. وظهلر  الصلور  عللى شاشلا  التلفزيلون وفلي الصلحب والمجل ..
يرانPoland ، بولقدا، بولقداFrance ، فرقسا، فرقساBritain ، بريطاقيا، بريطاقياBrazil, البرازي  , البرازي   Argentina في بلدان مث  اأرجقتينفي بلدان مث  اأرجقتين يران، وا   ، وا 

Iran  ("("1. ). ) 

اصر اصلر جدج حو  الشك   ير الوصفي للفن اله  يجمع بين عقجدج حلو  الشلك   يلر الوصلفي للفلن الله  يجملع بلين عق  يثير الفن كمفهوميثير الفن كمفهوم  -   الرمزي(الرمزي(  –المستوى )الداللي المستوى )الداللي 
ر  ر  تتحو  الصو تتحلو  الصلو   –  تجسيد الع قة بين الفكر  والتعبير في العم  الفقيتجسيد الع قلة بلين الفكلر  والتعبيلر فلي العمل  الفقلي  –متقاقضة ويقوم على أساس مبدأ اجستقساخ متقاقضة ويقوم على أساس مبدأ اجستقساخ 
 ..محسوس للفكر  الثقا ية : الفن / الحقيقة محسوس للفكر  الثقا ية : الفن / الحقيقة المعاد  الالمعاد  ال  -  بتكرار ا بتققية الطباعة إلي جزء من ك  بتكرار ا بتققية الطباعة إلي جزء من ك  

                                                             

(1) Ron English – Pop Artist Illustrator, APRIL 4, 2015 BY JCROMAN IN VISUAL ARTS" 
http://myartistslist.com/ron-english-pop-artist-illustrator/  

  

 

 

  Abraham Obamaأوباماأبرا ام   Ron English رون اقجل  ( 19)شك   

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-powerpoint   قق  عن 

http://myartistslist.com/ron-english-pop-artist-illustrator/
http://myartistslist.com/author/jcroman/
http://myartistslist.com/category/visual-arts/
http://myartistslist.com/ron-english-pop-artist-illustrator
https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-powerpoint
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قصب مديقة الجورقيكا الصذير  التي تقع في تصور  ،Pablo Picasso بيكاسو بابلو - Guernica الجورنيكا
خ    أ لهاستياء العقيب قساقية المتمثلة فى المعاقا  واإلتجسيد معقى الكارثة اإلفيها و "  إقليم الباس  اأسباقي،

الحرا اأ لية اأسباقية، التعبير عن المكبو   و السبي  للتحرر من القل  بتمثي  ماج تستطيع اللذة التعبير عق  
 (1")بالصراخ أو البكاء ، ويتذلذ  الفقان في ج هور اإلقساقية فيتخطى اقفعال  ور بات  الهاتية 

من اللعا ملن اللعلا   طبيعة العقبطبيعلة العقلبيجسد يجسلد   Guernica Go-Round  لوحةلوحلة  Ron English   إنجليشإنجلويش  رون رون بيقما رسية بيقملا رسيلة 
 ((2020)شك  )شك    ..المدرسي إلى المهبحة العالميةالمدرسي إلى المهبحة العالمية

 

 

  ييففل  ،،الحيواقا الحيواقلا   بهابها  وتحي وتحي   اأصلي،اأصلي،  كماكما  المروعةالمروعة  اأوضا اأوضا   قفسقفس  فيفي  طفا طفا تمثي  اأتمثي  اأ  ((المعرفيالمعرفي  –المستوى )الوصفي المستوى )الوصفي 
الشئ من جها  مختلفة يجمعها الشلئ ملن جهلا  مختلفلة يجمعهلا الفقان الفقلان يرسم يرسلم   ،،  لعبةلعبلة  طا ر طلا ر   منملن  الققاب الققابل   قطرا قطلرا   وس وسل   فيفلي  صذيرصلذير  صبيصلبي  يظهريظهر  حينحين

    يتجاوز بين مظا ر الشئ المتعدد  على قفس السطيتجلاوز بلين مظلا ر الشلئ المتعلدد  عللى قفلس السلطاله  اله  في تراكا كما اللوحة اأصلية لبيكاسو بطريقت  المعقد  في تراكا كما اللوحة اأصلية لبيكاسو بطريقت  المعقد  
 وفي قفس الوق . وفي قفس الوق . 

                                                             

 .  180، عالم الكتا ، ص  التفسير الدجلي للفن ،  2007محسن عطي  : ( 1) 

   Round-Guernica Go رون اقجل  أسف في ا  -  Guernica الجورقيكا - Picasso Pablo بيكاسو بابلو اأعلى( في 20)شك    

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-powerpoint قق  عن   

https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-powerpoint
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بالفكر  عق قية ستعار  سكوقية و إ – رسية بصرية ايمث  الرسم فكر  أكثر من كوقه -  الرمزي( –المستوى )الداللي 
 -اقية رمزيا  التعبير عن الصراعا  اإلقس –رسية ققدية تعطي العالم معقاإ  –الماورا ية في عملية إعاد  خل  الواقع 

      .الذياا / الحضور  –المر ي / ال مر ي  –تجسيد الفكر  الثقا ية الفن / الواقع 

القرن القلرن   فيفيفي في   يكاسويكاسوبببابلو بابلو   Guernicaرنيكا رنيكا جو جو ثماقية عشر لوحة  ي سرد لرسم ثماقية عشر لوحة  ي سرد لرسم   ron-englishرون إنجلش رون إنجلش قدم قدم 
شرينالحللاد  والعشللرين حاد  والع قة قيويور معللرض ألللو  مديقللة قيويللور ، ب، بال لو  مدي عرض أ هة ، ممللا أجبللر المشللا د علللى مواجهللة   NYC  Gallery  Allouche  م لى مواج شا د ع بر الم ما أج ، م

 ( .( .2121)شك )شك . . والرعا والذزووالرعا والذزوالتحيزا  الثقافية، التي تكمن في وعيقا، وتعقيدا  القفايا  والتدمير التحيزا  الثقافية، التي تكمن في وعيقا، وتعقيدا  القفايا  والتدمير 
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ليشرون إنجلوويشأعما   أعمللا   " "  له  كشللب عللن المعللايير الثقافيللة  يللر المعلقللة وتحليلهللا.  للها  للو الفللن اللله  تت  English Ron  رون إنج فن ا ها.  ها  و ال قة وتحليل ية  ير المعل كشب عن المعايير الثقاف
كون سلتجواا يطاللا الحلوار ملع المشلا د عللى ملا يعقيل  أن يكللون إإيعالج الحواسيا البصرية للثقافة الحديثة في صو  يعلالج الحواسليا البصلرية للثقافلة الحديثلة فلي صلو   ستجواا يطالا الحوار مع المشا د على ما يعقي  أن ي

حاليعلللى قيللد الحيللا  فللي الوقلل  الحللالي في الوق  ال يا   يد الح ع جعلل ( ف( ف1" )" )على ق فرد،الفللرد،  سلو سلللو   ج قتجأوالمقللتج  ال م قملل   أوالم يا الحيللا   ق عد القاعللد   الح يد الجديللد   القا كا  "جعلل  المحاكللا  ..  الجد "جع  المحا
ومعرول ومعلرول ( " ( " 2")")كما تبين حقا مدى تكريس  لألخ ق التي يسمن بهاكملا تبلين حقلا ملدى تكريسل  لألخل ق التلي يلسمن بهلا  ((......))الساخر  واقع الحيا  على أساس الشعارا الساخر  واقع الحيا  على أساس الشعارا 

مع قضايا الهوية )الشركا  والشخصية( والع قة مع قضايا الهوية )الشركا  والشخصلية( والع قلة     تعاملتعاملو و   ،،الع ما  التجارية الع ما  التجارية بب تمام  في اإلقتا  الضخم،  تمام  في اإلقتا  الضخم، بالفع  إلبالفع  إل
 ((3" )" )بين الفن والثقافة الشعبيةبين الفن والثقافة الشعبية

                                                             
(1(https://kingydesignhistory2012.wordpress.com/author/paulalaki/ 

(2(http://www.widewalls.ch/ron-english-artist-of-the-week-february /  

(3(http://www.widewalls.ch/ron-english-exhibition-dorothy-circus-gallery/  

  NYC Gallery Allouche معرض ألو  مديقة قيويور  -  Guernicaرقيكا جو  - english-ronرون إقجل   (21شك   )  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://untappedcities.com/2016/09/26/picassos-guernica-brought-back-to-life-by-artist-ron-english-at-allouche-gallery-nycقق  عن  

 

 

https://kingydesignhistory2012.wordpress.com/author/paulalaki/
https://kingydesignhistory2012.wordpress.com/author/paulalaki/
http://www.widewalls.ch/ron-english-artist-of-the-week-february/
http://www.widewalls.ch/ron-english-artist-of-the-week-february/
http://www.widewalls.ch/ron-english-artist-of-the-week-february/
http://www.widewalls.ch/ron-english-exhibition-dorothy-circus-gallery/
http://www.widewalls.ch/ron-english-exhibition-dorothy-circus-gallery/
https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
http://untappedcities.com/2016/09/26/picassos-guernica-brought-back-to-life-by-artist-ron-english-at-allouche-gallery-nyc
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صرخةالصورخة فاردإدفوارد   The Screamال " تسكد اللوحة  قدر  الفن على قق  الحاج  " تسكلد اللوحلة  قلدر  الفلن عللى ققل  الحلاج    Edvard Munch’s     1893مونشموونش  إد
هاالقفسللية ، فهللى تعبللر عللن القللل  مللن خلل   التشللويها  ، واألللوان المتقللافر  ، والحللاد  فللي قوتهللا قافر  ، والحاد  في قوت شويها  ، واألوان المت هى تعبر عن القل  من خ   الت سية ، ف شا د تفللاجئ المشللا د   )......(القف فاجئ الم ت

عن ال، لتعبللر عللن البصرختها المفزعةبصللرختها المفزعللة بر  عاج  القويةقللل  اإلقسللاقي واإلقفعللاج  القويللة، لتع ساقي واإلقف ل  اإلق لهاتي ، وتتعللرل علللى العللالم مللن خلل   الشللعور الللهاتي ق شعور ا خ   ال من  عالم  لى ال عرل ع ، وتت
 ( ( 2222)شك  )شك  ..((1والمعاقا   )والمعاقا   )

 

 

  معملع  تمشياتمشليا  قلي قللي   مختلبمختلب   و وو و   متقاس ،متقاس ،  صراخصراخ  ،،   Ron Englishإنجلشإنجلش  رون رون   قسخةقسخة  ((المعرفيالمعرفي  –المستوى )الوصفي المستوى )الوصفي 
 ..""POPaganda  البوبا اقدالبوبا اقد""فريق  فريق    أعضاءأعضاء  اأرج اأرج   علىعلى   ي ي  اللوحةاللوحة  فيفيأشخاص أشخاص واوا  المعتاد،المعتاد،  أسلوب أسلوب 

لداللي المسووتوى )الووداللي  ستوى )ا عالمرسيللة ققديللة تعطللي العللالم  -  الرمزي(الرمووزي(  –الم ية تعطي ال قاإمعقللاإ  رسية ققد يييخللل  اللللون شللعور باليللي  -  مع شعور بال لون  يرعبيللرتتفي فللي و و   سسيخل  ال الوج  الوجلل    عب
     ..اإلربا  / الفهم  اإلربا  / الفهم    –قع قع مص  مص  الال  //الطبيعي الطبيعي   المتكاملة المتكاملة   وتوحد الثقا يا  المتقاقضةوتوحد الثقا يا  المتقاقضةتجسيد للمعاقا  اإلقساقية تجسيد للمعاقا  اإلقساقية 

جداري التصوير الجوداري  يراألخيور  العشاءالعشواءالتصوير ال نانللفنوان  The Last Supper األخ   أواخرأواخلر، ، Leonardo da Vinci فينشيفينشوي  دادا  ليوناردوليونواردو  للف
في مركز الصور   الة من قور، فلي مركلز الصلور   اللة ملن قلور،   " يحي  ب " يحلي  بل   المسي المسي   صورصورتت  العالم،العالم،  فيفي  شهر شهر   اأكثراأكثر  اللوحا اللوحا   منمن  واحدواحد  يي    ،،14001400

( يظهر العم  الفقي القواعد المثالية ( يظهلر العمل  الفقلي القواعلد المثاليلة 2مضطربة " )مضطربة " )وحول  أثقى عشر  حواريا يجلسون حو  ما د  مستطيلة في حركة وحول  أثقى عشر  حواريا يجلسون حو  ما د  مستطيلة في حركة 
ئ  العشاء الرائو     Ron Englisرون إنجلش رون إنجلش للفقان للفقان وفقا لوفقا لو و لعصر القهضة . لعصر القهضة .  يقاق  الفقان قضايا يقلاق  الفقلان قضلايا   Super Supper    العشاء الرا

لى الذ  الذلهاء الصللحي. الموقلب المركللز  فللي الصلور  يقتمللي إلللى الذل   مي إ ذهاء الصحي. الموقب المركز  في الصور  يقت ش ة من عللى العللادا  الذها يللة السللبية القاشلل ة مللن   للوقولللوقللولال ية السلبية القا عادا  الذها  على ال
 ( . ( . 2323)شك )شك   الوجيا  المتحد  اأمريكيةالوجيا  المتحد  اأمريكية

                                                             

 . . 3434، ص، ص  مقشي  المعارل باإلسكقدريةمقشي  المعارل باإلسكقدرية، ، ققد الفقون من الك سيكية إلي عصر مابعد الحداثة ققد الفقون من الك سيكية إلي عصر مابعد الحداثة ، ،   20112011::محسن عطي  محسن عطي  ( ( 1))  

 ..  134134ص ص ، ،   مرجع ساب  هكرإمرجع ساب  هكرإ، ،   التفسير الدجلي للفن التفسير الدجلي للفن ، ،   20072007محسن عطي  : محسن عطي  : ( ( 2))

   english-ronرون إقجل  في اأيسر  - The Scream  الصرخة - s’Edvard Munch يمن إدفارد موق في اأ (22) شك    

  

 

 

 

 

 

 

 

http://untappedcities.com/2016/09/26/picassos-guernica-brought-back-to-life-by-artist-ron-english-at-allouche-gallery-nycقق  عن  

 

 

https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
http://untappedcities.com/2016/09/26/picassos-guernica-brought-back-to-life-by-artist-ron-english-at-allouche-gallery-nyc
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لة فيالمتمثلللة فليللوجبا  السريعة للوجبلا  السلريعة عن اإلع ن علن اإلعلل ن الفقي الفقلي   يكشب العم يكشلب العملل   ((المعرفيالمعرفووي  –المستوى )الوصفي المسوتوى )الوصوفي  لد لللد روقالد ماكدوقاروقاللد ماكدوقا  المتمث
 . . ةةتحي  بها مجموعة من الشخصيا  الكرتوقية اأسطوريتحي  بها مجموعة من الشخصيا  الكرتوقية اأسطوري

و  و  تقاتقا    -زية زية ستعاد  اأبعاد الرمستعاد  اأبعاد الرما  ا  ستلهام التهكم و ستلهام التهكم و ا  ا  توظيب التقاقض كقو  من الققد و توظيب التقاقض كقو  من الققد و    -  الرمزي(الرمزي(  –المستوى )الداللي المستوى )الداللي 
عاد  رسيت  بشئ من الريبةأسلوا فقان عصر القهضة وا علاد  رسيتل  بشلئ ملن الريبلة لفقي لفقلي العم  االعمل  ا  السريعة فيالسلريعة فليالوجبا  الوجبلا  أضرار أضلرار تجسيد فكر  تجسليد فكلر    -  أسلوا فقان عصر القهضة وا 

 . . واأشكا  والتصميما واأشكا  والتصميما عتبارإ مصدرا  للمعلوما  والقيم واأفكار عتبارإ مصدرا  للمعلوما  والقيم واأفكار إإبب

 

   Super Supper العشاء الرا ع  Ron Englisرون اقجل   في اأسف    Leonardo da Vinciاأخيرالعشاء The Last Supper  ليوقاردو دا فيقشي ( في اأعلى23)شك   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-powerpointkrgh   قق  عن 

https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-street-art-powerpoint
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 . .   APPROPRIATION & CULTURE JAMMING  عتمادات وثقافة التشويشعتمادات وثقافة التشويشاإلاإلثالثا  : ثالثا  : 

 و اإلقتراض المتعمد والقسخ والتعدي  من الصور واأشياء الموجود  مسبقا. و ي  Appropriationاالعتماد  " 
، ولكقها أخه  ها  أ مية جديد  في أمريكا الوسطى وبريطاقيا في مقتصب من قب  ستخدمها الفقاقون إستراتيجية إ

الشعبية من خ   وسا   اإلع م الجما ير  من  قتشار الصورا  زدياد القزعة اجسته كية و إالقرن العشرين مع 
ي التشويش الثقافو APPROPRIATION اإلعتمادوبالتالي فهقا  مصطلحان .  (1)" المج   إلى التلفزيون 

CULTURE JAMMING   وكان من  الداديةمث   فقاقيها من قب  العديد من الحركا  الفقية الطليعيةتيثروا
من  هإ الحركة عتبارإ واحد إ )...( ويمكن  Marcel Duchampمارسيل دوشامب الشخصيا  الر يسية في الحركة 

اد ، المبته  إبداعا  فقية الع readymadeعتماد( ، لقد جع  من الجا ز الصقع ستي ء )اإللما قسمي  اآلن اإل
وترتكز قو  القطعة الفقية في أقها ( 2" )لشعور بالسخرية والفكا ة والذموض اختيارإ تعكس إ )...( وكاق  معايير

في بيقما قرا ا وليس صفة كامقة في اأشياء .  يتجعلقا قدر  أن البعد الجمالي لألشياء قد يكون في الدجلة الت
 ، كليسRobert Rauschenberg روسشنبرغ روزرت مث  البوا فقاقو ستخدمإالستيقيا  من القرن العشرين 

 ، وروي Tom Wesselman ويسلمان ، وتوم Andy Warhol وارهول وأندي ، Claes Oldenburgأولدنبورغ
 والتفاع   لألفكار كمر   عم ت الشعبية، الثقافة من متكرر  يومية صور ستقساخإب  Roy Lichtensteinليختنشتاين

 شخص أ  بها سيعترل التي بالصور قاموا البوا فقاقو " العصر، في الثقافية لعقاصرل والر با  حتياجا واإل
 للفقاقين الشا عة والممارسة الصور، على ستي ءاإل فإن اليوم أما (...)  زلية مقطوعا  في الشار  في يسير

" فقاقا تكون  أن يعقي  ما حدود واختبار لألصالة التقليدية مفا يملل تحد ت تزا  ج ستراتيجيا إتعد ، واأداء ،واإلع م
، وبارزرا كروجر  Sherrie Levineمثل شيري ليفينعتمادا  إلى اأو  في الثماقيقيا ، مع فقاقين وصل  اإل، (3)

Barbara Kruger  وريتشارد برينس ،Richard Prince ،   مفهوم اأصالة الفقية تماما من خ   التيكيد لتحد
 .على فع  اقتراض الصور الموجود  قفسها

والقص العدواقي في ، تمادا  قسوية ، تستخدم صور وسا   اإلع م إع ي فقاقة "  Barbara Kruger بارزرا كروجر
 .اأمريكيفي ثقافة المجتمع  سته كية، والقوالا القمطيةواإل، )المرأ  والرج ( أعمالها الفقية، والتحديا  الجقسية

التصوير الفوتو رافي  ها فيأعمال ،أسلوبها في الع ما  التجاريةKruger  كروجر طور  السبعيقا  في أواخرو 
تركا كت   )...( تجمعها بطرق  ير متوقعة، ثم القصوص الثقافية المجهولة الهويةواسعة القطاق ت  م الصور و 

يعم   اههفاإلع قا   حاكا  مظهرعلى الر م من مو  ،من القص على الصور باأبيض واأسود في إطارا  حمراء
تقريبا ك  تصريحا  كروجر تستخدم محرل  على تقديم رسالة مختلفة ، وتعزيز اأفكار بدج من المقتجا  )...(

 ( . 4" )لذير ا من الفقاقين  ويعد فقها مختلف ا ،فوتشرا بولد ما   -واحد

فقها،  ي  في والكلما ختيار الصور المقاسبة إالتي ساعدتها على  Kruger كروجر للالتيثيرا  الر يسية  تعد
مما  (..).تشك  قدر  وسا   اإلع م القوية على التواص  في الواقعالتى  المج  الصحب و التلفزيون و المستمد  من 

 يجعلها تحتفظ بييقوقاتها وشعاراتها التى تجعلها مختلفة عن فقاقين عصر ا. 
                                                             

(1) http://libguides.mhs.vic.edu.au/c.php?g=174538&p=1150085 
(2  )  http://www.widewalls.ch/authorship-in-art-the-victim-of-appropriation-feature-october-2014  // 
(3)  https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art/appropriation   

(4) http://arh481sp09.wikifoundry.com/page/Barbara+Kruger  

https://wmuphoto.wordpress.com/2017/01/10/appropriation-culture-jamming-2/
https://wmuphoto.wordpress.com/2017/01/10/appropriation-culture-jamming-2/
http://libguides.mhs.vic.edu.au/c.php?g=174538&p=1150085
http://libguides.mhs.vic.edu.au/c.php?g=174538&p=1150085
http://www.widewalls.ch/authorship-in-art-the-victim-of-appropriation-feature-october-2014/
http://www.widewalls.ch/authorship-in-art-the-victim-of-appropriation-feature-october-2014/
http://www.widewalls.ch/authorship-in-art-the-victim-of-appropriation-feature-october-2014/
https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art/appropriation
http://arh481sp09.wikifoundry.com/page/Barbara+Kruger
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 الزا فة  مفهوم  Krugerكروجرلل أحد مكوقا  ما بعد الحداثة تلعا دورا كبيرا في ممارسا  الفن "   
simulacrum  ، تمثي   ير واقعي أو باأحيان  كثيروسا   اإلع م شي ا في لقا وييتي  ها المفهوم عقدما تقدم

ختيار على فهم أفض  لدوافعها إليساعد اله   metanarrative السرديا  الكبرى   مفهوموكهل   (،1" )سطحي
ج للطرق القمطية حديا فعا  تشك  بكروجر تخل  رسا لها  ،ستخدمت  في تجاور مع صور ا المخصصةإالقص التي 
وسا   اإلع م على مفا يم المجتمع حو  أدوار الجقسين والع قا  اججتماعية والقضايا السياسية  ب التي تسثر 

و ( أق  ) ، وتثير معارضة بين الضما ر تهاميةإالعبارا  عاد  ما تكون تعبيرية أو  هإ (،  )مسسسة الفن العريض
هدل إلى أن يشعر جمهور ا بعدم ت أقها  في الواقع، و (الرجا  و القساء )ساخر إلىبشك  التي تشير ( قحن)
بتوقعا  المجتمع بدج من تعل  رتياح، ثم يستخدمون  ها الشعور كعام  حفاز لهم للتساس  عن رسالتها فيما ياإل
في تحد  جمهور ا للبدء في  فهي (، الجه )لد  بمرور الوق  عتماد على المهكرا  المقبولة بشك  عام والتي و  اإل

عطيهم فرصة لتحرير أقفسهم من الرضا على قطاق واسع في لتالخاصة بهم،  personal micronarrativesبقاء 
قو  اأيقوقية الثقافية والصور  إقها إعاد  تعيين Kate Linker كي  ليقكر" عمالها أ كتا عن  المجتمع المعاصر.

  (.2)"،  ي فقاقة ما بعد الحداثة الجو ريةالتجارية وا عطا ها للجمهور في شك  المعرفة

الخطو  الفاصلة بين الفن  عملها كان يصقع موجا  مقه أوا   الثماقيقيا  من القرن الماضي، مما يحد من"
الجرافيكي، و البا ما يحتو  على بياقا  اجتماعية سياسية با تة أو  والتصوير الفوتو رافي والتصميم المفا يمي

والملصقا ،  والمعارض على اللوحا  اإلع قية، وبطاقا  الحاف  ،، فقية في المتاحبال هاتظهر أعمال )3(" خفية
اأخرى مما يجع  عملها  والحدا   و ير ا من اأماكن العامة

 .متقاو  الجميع )ليس فق  فن الفن الشعبي(في 

 "You are not yourself أنت لست نفسك" ويعكس العم  
بالقل  من الكشب عن المث  اججتماعية  عور اش( 24)شك 

 ي التي  ،التي قحملها حو  الجما ، والهوية الهاتية والوعي
  simulacrum ( "4) شئ زا ب مجرد

مرأ  في مر   مكسور  صور   (المعرفي –المستوى )الوصفي 
 You are not yourself ”"  أنت لست نفسكمع عبار  "

الصور  تعكس التحو   -الرمزي(  –المستوى )الداللي 
ج ع قة لها بالحيا   شي زا بلمفهوم الهوية الهاتية إلى 

للصور  مع  التعبيريةو ستعاد  اأبعاد الرمزية إ - الحقيقية
( بشك  قحن )و( أق  ) معارضة بين الضما رتثير و  القص
المعاد  المحسوس للفكر  الثقا ية الفن / الحيا   –ساخر

 . الحقيقية 

                                                             

(1) http://arh481sp09.wikifoundry.com/page/Barbara+Kruger 
(2( http://www.wdog.com/rider/writings/real_kruger.htm  
(3( http://typo-graphical.com/i-shop-therefore-i-am/  
(4(http://www.wdog.com/rider/writings/real_kruger.htm  

 You are not yourself  أق  لس  قفس   Krugerكروجر (24)شك 

   journeydowntheaisle.wordpress.com قق  عن

 

http://arh481sp09.wikifoundry.com/page/Barbara+Kruger
http://arh481sp09.wikifoundry.com/page/Barbara+Kruger
http://www.wdog.com/rider/writings/real_kruger.htm
http://www.wdog.com/rider/writings/real_kruger.htm
http://typo-graphical.com/i-shop-therefore-i-am/
http://typo-graphical.com/i-shop-therefore-i-am/
http://www.wdog.com/rider/writings/real_kruger.htm
http://www.wdog.com/rider/writings/real_kruger.htm
https://journeydowntheaisle.wordpress.com/2011/06/23/barbara-kruger/
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أقا سول تذير حيات  "، و"  Buy me شراء ليمث  "السلع ع ما  " في   Kruger كروجريضا  توجها  أتظهر 
I'll change your life "تسوق لذلك أناأ"أنا و I shop therefore I am  "  اأعما  التى ( 26، )شك ( 22)شك

مقتجا  في  ليس  لكقها ،تقو  حقا  هإ العبارا  اإلع قا ف العالم الحقيقيمن سيقاريو ا    يكروجر تقدمها 
 Signs for Sale عالمات البي والسيطر  عليها. يهاوالقصد من هل   و اإلشار  إلزا فة )...(   أقهاالعالم الحقيقي 

  .(1) اجسته كية التي تحدد الها ؟القزعة تقاق    Kruger كروجروف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1( https://theageofbaggage.wordpress.com/2011/10/03/barbara-kruger-signs-for-sale/  

https://theageofbaggage.wordpress.com/2011/10/03/bar

bara-kruger-signs-for-sale/   نقال عننقال عن   

 Signs for Saleع ما  البيع  - Kruger( كروجر  25)شك  

-https://antoninamerkulova.wordpress.com/2015/10/19/cts 
  first-things-first/   نقال عن 

 

https://theageofbaggage.wordpress.com/2011/10/03/barbara-kruger-signs-for-sale/
https://theageofbaggage.wordpress.com/2011/10/03/barbara-kruger-signs-for-sale/
https://theageofbaggage.wordpress.com/2011/10/03/barbara-kruger-signs-for-sale/
https://theageofbaggage.wordpress.com/2011/10/03/barbara-kruger-signs-for-sale/
https://antoninamerkulova.wordpress.com/2015/10/19/cts-first-things-first/
https://antoninamerkulova.wordpress.com/2015/10/19/cts-first-things-first/
https://antoninamerkulova.wordpress.com/2015/10/19/cts-first-things-first/
https://antoninamerkulova.wordpress.com/2015/10/19/cts-first-things-first/
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مساحة المعرض بشك  حرفي  Kruger كروجرتستخدم  Installations تركيا(  المعرفي –المستوى )الوصفي 
لوان اأحمر عرول في تركيا العم  الفقي من األلت عا بالعمار  والصور  والقصوص، ويظهر أسلوبها الم

التقاقض في أبس  أشكال  في    ستخدمإ القصي المحتوى  - مع الكلما  والصور جقبا إلى جقا واأسود واأبيض
 all violence is the ان مع المحتوى القصييصرخ لطف نصور كبير   يظهرولكن خار  قو  األوان والقص ، 

illustration of pathetic stereotype   مرأ  عارية ترتد  ققا  الذاز المدعومة على إ، وفي يسار العم
وفي يمين العم  طف  يمتص على زجاجة ،  it’s our pleasure to disgust you مع المحتوى القصي الصليا
  . who will write the history of tearsمع المحتوى القصي  من الحلياكبير  

الجمع بين الواقعية الفوتو رافية والتجريد  -لتقاقض كقو  من الققد اتوظيب  – الرمزي( –المستوى )الداللي 
  للحقيقة من خ  رسية المشا دلتص  باأشكا  من صور المج   واإلع قا  والشعارا  إستعار   –والتلصي  

 .  السخرية والتوجي 

 

 We Don't نحن ال نحتاج إلى بطل آخر هاعملي ف عالج صو  المرأ  الصام تن أKruger كروجرتحاو   
Need Another Hero ،وكان ، فمن المتوقع أن صو  الهكور يحاو  إسكا  صو  اأقثى عقدما يصب  صخبا

عاد  تقييم ا  و الهدل الر يسي  و إعطاء المرأ  صوتا وقو  ومعرفة تحتاجها لتكون قادر  على الوقول على قفسها، 
 (27)شك  يمقة الرجا  عليها من خ   قشر أعمالها الفقية. 

 

 

http://typo-graphical.com/i-shop-therefore-i-am/    نقال عن  

 Signs for Sale- I shop therefore I amع ما  البيع  - Kruger( كروجر 26)شك  

http://typo-graphical.com/i-shop-therefore-i-am/
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 ي لوحة We Don't Need Another Hero  نحن ال نحتاج إلى بطل آخر (  المعرفي –الوصفي  المستوى )
. والعم  يتحدى أفكار المشا د 1287يرلقدا في عام ا  مستقسخة، ظهر  في جميع أقحاء بريطاقيا العظمى و 

ي   ن روكو بتساسج  حو  القو  بين الهكور واإلقا  وقو  الجقس )اأداء( . "قحن ج قحتا  لبط   خر"، صور  قورما
Norman Rockwell فتا  تعجا بعضلة الصبي من خ   التبا ي بشك  صارخ  يضم امرأ  أو. 

 الجقس لقو   لعم  القوالا القمطيةيتقاو  لصو  المرأ   عقى الرمز  تجسيد الم – (الرمزي  –المستوى )الداللي 
 .  تمام جمهور ا حو  أدوار الجقسين والمساوا إ ر  إلثا المجتمعستخدام كروجر شعارا  من إ -)المرأ  / الرج  ( 

 وحة )الخل (للإعاد  صيا ة السياق ، منها   appropriationsعتماد جاقا من أعمالها يظهر اإلستي ء او اإل في 
 ( 28شك  ) Michelangelo  مايكل أنجلو للفقان

 – تمام على لحظة الخل  تركيز اإل (  المعرفي –المستوى )الوصفي 
 بطريقة تحجا رسيت  .  العم  الفقييتم وضع القص فوق ،  لمسة

محاكا  صور  رمزية تحولها الفقاقة ل - الرمزي( –المستوى )الداللي 
 - المثاليوالجما  ، للقو  الروحية تثير السخريةبطريقة تهكمية 

 - invest "اجستثمار يا  الصذرى في العم  الفقيالسردستخدام إ
رسى متقاقضة  نللجمع بي masterpiece تحفة -  divinityاألو ية 
 ومختلفة .

  
  Michelangelo  قب  مايك  أقجلو عم  مستقسخ – Krugerكروجر(  28)شك 

 http://slideplayer.com/slide/3039932/  قق  عن

http://arh481sp09.wikifoundry.com/page/Barbara+Kruger  قق  عن  

 Norman Rockwellقورمان روكوي   صور   سراأيWe Don't Need Another Hero  قحن ج قحتا  إلى بط   خر  Krugerكروجر  ( اأيمن 27)شك 

http://slideplayer.com/slide/3039932/  قق  عن  

http://slideplayer.com/slide/3039932/
http://arh481sp09.wikifoundry.com/page/Barbara+Kruger
http://slideplayer.com/slide/3039932/
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 تعد"  (المعرفي –المستوى )الوصفي (. 29)شك  Rafael Lópezرافائيل لوزيز  - Shepard Faireyشيبارد فيري 
 Shepardشيبارد فيري الصور  التي صممها 

Fairey   للوجيا  المتحد  44لر يس الشخصيت 
ق والبيج،  ي الصور  بارا  أوباما في اأحمر واأزر 

بإصدارإ على الموافقة الملص  حص  ، و اأكثر شهر 
العم  اأيقوقي  أيضاو  حملة أوباما الرسمية،  في

اله  تم  Nuestra Voz اآلخر بعقوان قيسترا فوز
 Rafaelرافائيل لوزيز  إقشاسإ من قب  الفقان المكسيكي

López  (1" )2008في عام.  

 أوباما ملص يمث   الرمزي( –المستوى )الداللي 
 . رمز ا كثقافة شعبيةو أيقوقة 

 

أثاروا الجد ، على الر م من أقها بالتيكيد ليس   " واحد  من الهين  Sherrie Levineشيري ليفينووكر ايفاقز
 ،After Walker Evan قتج  سلسلة من الصور بعقوان "بعد ووكر ايفاقزأ 1979في  .شهر  اأخير  أو اأكثر 

 والمبدعةالتاريخ اأميركي بصورت  المسثر   واحدا من أكثر المصورين الحداثيين شهر  في Evans إيفاقزكان  حي  
لى أق  يمكن ما بعد الحداثة ع وتسكد" ،معرض "اأو  واأخيركتالو   (30شك  ) )2) ااجكت ا للعصر الذربي من

أصالة  ويقتقد مفهوم الحداثة لألصالة على الر م من أق  يخل  ،ويخل  شي ا جديدا، صور   للمرء أن يعيد تصوير
ستقساخ إلى من اإل ستكشب الع قةإاله   Walter Benjamin والتر بقيامين وقد هكر .ما بعد الحداثة البديلة 

مت   مث  إأول   الهين ج يستطيعون  مساعد وجعلها الماد  للموضو  ، اجستقساخ حطم وبالتاليالفقية،  اأصالة
وعلى الجاقا اآلخر   . هإ اأشياء

اجستقساخ أكثر   Levine ليفينجعل  
قام  بقسخ  2001في عام  )...( قدسية

كيب قيتي  دفها و لتسهي  قشر ا الصور 
المعلوما  في  ها العصر  إلى معرفة

، وليس في كتاا قصي، الرقمي المزد ر
تحول  أدوا  إقتا  الصور إلى معها و 

 ( 3)"اإلع م الرقميةوسا   

 

                                                             

(1(http://www.widewalls.ch/obama-art  

(2( https://jenniferlsmart.com/2013/01/11/the-complicated-world-of-appropriation-art-and-sherri-levine/  

(3 ( http://www.afterwalkerevans.com/statement2.html  

 Rafael Lópezرافا ي  لوبيز  اجيسر - Shepard Faireyشيبارد فير  (  اجيمن 29)شك 

    art-http://www.widewalls.ch/obamaقق  عن

 1981صور  فوتو رافيةقسخ   Sherrie Levineشير  ليفيناجيسر  – 1236صور  فوتو رافية  Walker Evans ووكر ايفاقزاأيمن  (30)شك 
   

   art-contemporary-in-http://www.inquiriesjournal.com/articles/1661/appropriation  قق  عن 

http://www.widewalls.ch/obama-art
http://www.widewalls.ch/obama-art
https://jenniferlsmart.com/2013/01/11/the-complicated-world-of-appropriation-art-and-sherri-levine/
https://jenniferlsmart.com/2013/01/11/the-complicated-world-of-appropriation-art-and-sherri-levine/
http://www.afterwalkerevans.com/statement2.html
http://www.afterwalkerevans.com/statement2.html
http://www.widewalls.ch/obama-art
http://www.inquiriesjournal.com/articles/1661/appropriation-in-contemporary-art
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 هإ أحدىو فوتو رافية المعروفة من الكتا والكتالوجا ، الصور الإعاد  التقا  (  المعرفي –المستوى )الوصفي 
 . 1236من عام  Walker Evanووكر إيفانز أعما  المصور 

قي فقموه   يمتقد - يصب  تجربة أصيلة الميكاقيكي ستقساخإلاتعدد الصور و  فكر  –الرمزي(  –المستوى )الداللي 
الفن    القيم فياتهإق -من خ   العصر الرقمي  تصوير الفوتو رافي لزياد  وعيقا من الصور الموجود  بالفع لل

مار استث كيب يتمو بمفا يم العبقرية الفقية  الفقية والجمالية للفنالقيم كيفية لف   إثار   تساسج  حو  – اأصالة مث 
 . هإ القيمة بعد هل  على أساس التفرد والقدر  في سوق الفن

تعريف  من  تسكد أن التيليب يتمو ج يمكن تمييز ا تقريبا عن عم  اآلخرين،  المستقسخة Levine ليفينأعما  " 
وبههإ الطريقة تعبر عن ، بطبيعت  أو فريد من قوع  الفرد  وأق  ج يوجد شيءستخدام بدج من اإلبدا  خ   اإل

محورية لقظرية ما بعد  اله  أصبح  قصوص   Roland Barthesروالند بارثسالمقظرين الفرقسيين مث   أفكار
 الفقي لعم ا،  LevineSherrie من قب  شير  ليفينوشهر   التالية  ي اأكثر أ مية اأعما  الفقيةو  . (1)" ة الحداث
قظر إلي الفن على أق  يتحق  بواسطة المشا د حي  " ) 31)شك   Duchampدوشامب للفقان   Fountain نافورة

، وليس بفض  الصفا  التى يتضمقها العم  الفقي هات  ،  كها إققلا دوشاما )...( على تفاسلية الفن الحدي  ، 
 ) 2(بتجميع قفايا  البي ة ، وبقبه مبادئ الفن التقليدية ، فقدم اأشياء الجا ز  و ير المتوقعة على أقها أعماج  فقية " 

شك  في  Duchampدوشامب أعاد  عم  "  Levine ليفينأما بالقسبة ، هوق وللمعايير الجماليةللقو  من تحد  ك
(. 3" )للحداثة  المثالية والبا سةقهيار الجواقا إحاو  تفهي فالعم  الفقي مصقو  من البروقز ال مع  ،بتذيير طفي

   )4)"ضافة مفهوم المشا يرا  لجي  جديد و  Duchampدوشامب قها تقوم بتحدي  أفكار أ Levineليفين  هكر و 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

(1( http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie.htm  

 . 173، عالم الكتا ، ص  إتجا ا  في الفن الحدي  والمعاصر، 2011محسن عطي  : )2)

(3 (http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1  

(4( https://jenniferlsmart.com/2013/01/11/the-complicated-world-of-appropriation-art-and-sherri-
levine/  

 Sherrie Levine 1221 شير  ليفين  في اأيسر  - Fountain "قافور   - Duchamp1217دوشاما  في اأيمن(  31) شك    

  

 

 

 

 

 

 

 

https://jenniferlsmart.com/2013/01/11/the-complicated-world-of-appropriation-art-and-sherri-levine/قق  عن   

http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie.htm
http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie.htm
http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1
http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1
https://jenniferlsmart.com/2013/01/11/the-complicated-world-of-appropriation-art-and-sherri-levine/
https://jenniferlsmart.com/2013/01/11/the-complicated-world-of-appropriation-art-and-sherri-levine/
https://jenniferlsmart.com/2013/01/11/the-complicated-world-of-appropriation-art-and-sherri-levine/
https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
https://jenniferlsmart.com/2013/01/11/the-complicated-world-of-appropriation-art-and-sherri-levine/
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    Sherrie Levineليفين شيري للفقاقة  After Duchamp  ( المعرفي –المستوى )الوصفي 

 .  الة جديد ، وبالتالي معقى جديدا أو مجموعة من المعاقي، لصور  ميلوفةحخل   - الرمزي( –المستوى )الداللي 

كرا  البلياردو ل في وضع  للمشا ديخل  شعور  ريا "  Man Rayمان راى   للفقان La Fortune العم  الفقي
المقاظر  في -طفو تأو ربما  -من زاوية فردية لها يقظر التى طاولة البلياردو المتضخم  حي  بعقاية،وزوايها 

 (.32)شك الطبيعية مث  الصحراء مع الذيوم متعدد  األوان 

 

 

 Manمان راى في لوحة  إعاد تقج  في  Levine ليفين،  After Man Ray  ( المعرفي –المستوى )الوصفي 
Ray يخه طريقة ا حي  تy ستي ء فيy اأبعاد من صور  ثقا ية  ةاأص  ث ثي تجاإ جديد، وخل  قسخة طب

اله  قا  أن "اأشياء التي يقظر إليها في   Andre Breton أندريه بريتون  اأبعاد، ربما بعد قصيحة السريالي
متماثلة بالحجم الطبيعي ووضعتها في  رفة، وتحو   أربعة قسخوبالتالي جاء عملها في " تصقع اأح م يجا أن

Whitney (1) .إلى قاعة تجمع 

در  تبعاد إلي ث ثي اأبعاد كحقيقة معرفية وتجربة ه قية فكر  الثقا ي اإلد تجسي - الرمزي( –المستوى )الداللي 
 ق ا الكليقساقي  قا  و اإلقاإلصب  الفكر  في الفن المفا يمي  ي الهدل والمدو  لتمبدأ تباد  اأفكار  –بالفن 

 على الع قة بين الفكر  والتعبير في العم  الفقي .

 

أصدرتها في ، Levine2000 - ليفينللفنانة ( 33)شك   Red and Grayاألحمر والرمادي   " وفي العم  الفقي
 Carl Andre'sكارل أندري القحا   بيعما  قاتهكر ، مما يشير إلى وجود كا ن زخرفي متجدد سلسلة من ستة أعمد ، 

 Piet موندريان بيتو Kazimir Malevich ماليفيتشكازيمير قب  الفقاقين مث   من وأيضا  أعما ( 34 شك  (، 
Mondrian( "2 .) 

                                                             
(1( http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1  
(2( http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1(   

 Sherrie Levine 1220 شير  ليفين  في اأيسر -  Man Ray - La Fortune -1238 مان راى  في اأيمن( 32) شك    

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1 قق  عن  

http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1
http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1
http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1
http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1
https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1
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من لوقة ا   قدسية مع ق على Levine ليفينللفقاقة  يشتم  تكوين العم  الفقي (  المعرفي –المستوى )الوصفي 
 فياجختيار أن  و  ختيار موضو  العم إولع   ترا عملها الفقي من لعبة الشطرقج ،يقد  ، و مر والرماحاأ

في  هاشككت يقجم عن،التى ليفين دا ماتساسج  و قا تكمن يشير إلى تهديد مل  ال عا اآلخر تحري  قطع اللعبة 
 .التسلس  الهرمي للجقس في تاريخ الفن والثقافة بشك  أوسع

 

مرتبطة بالواقع وصوج إلي المعقى الشام    قة لحقيقةالتعبير عن المزخرل كع – الرمزي( –المستوى )الداللي 
اعر على مش شب القيم الشكلية والحسية من خ   التيوي  متفقة مع تيثير اتتك–للعم  الفقي وتحديد م ءمت  للحيا  

عمود  املة : الالمتك –عن فكر  الثقا ية المتقاقضة التعبير  –وهكاء المشا د فتتوحد قيم العم  الفقي في وحد  إدراكية 
 . يمث  الذموض جاقبا من اللذز الكلي للوجود والفن  –اأفقي  /

 Red and Gray - 2000اأحمر والرماد    - Sherrie Levine شير  ليفين ( 33) شك    

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1 قق  عن  

 Carl Andre'sالقحا  كار  أقدر   ( 34) شك    

   http://www.dreamideamachine.com/en/?p=18786  قق  عن  

https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1
https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
http://www.dreamideamachine.com/en/?p=18786%20نقلا
http://www.dreamideamachine.com/en/?p=18786
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شر ع ىيضم إثق (32شك )  2010 –زجا  مصبوا  Crystal Skull الجمجمة الكريستاليةالعم  الفقي في  ها 
 م في  ها الع Levineليفين  ج تتو ،كريستا  زجا  بكثير من قسبة اإلقسان من خ   خامة جماجم بشرية أصذر

لتى ا Burnsترجع إلي مصادر قديمة للل بيرقز  صور من  مجا  تاريخ الفن لكقها ج تزا  في، في مرجعهابعيدا  
في  Andreas Vesalius’s أندرياس فيزاليوسيصب فيها عالم التشري  الفلمقكي   memento moriهكر  باسم 

أن  Burns بيرنز، وقد هكر تعطي مظهر التيم  في المو  رسوما  دقيقة علمية للهياك  العظمية  1243عام 
العلمية  كبيرا فى المعرفة الطبية فى العالم، باإلضافة إلى التجارا سهاما  إقدم و  ،كان طبيبا   Vesalius’s فيزاليوس
ا حمن أج  بعقوان  Damien's Hirst's دامينز هيرستس للفقانومقها إلي الجمجمة الماسية (  36شك )  والتشري 

ز في الجمجمة البشرية ج تزا  واحد  من أ م واأكثر تكرارا الرمو (. 37شك  ) 2007عام  the Love of God هللا
 . readymadeتاريخ الفن البصر  ، في حين أن الجمجمة الكريستا  تهكرقا بجا ز الصقع 

 

 

 

 

 

 
 

 

 levine-sherrie-dogana/06-della-destinations/venice/museums/punta-https://universes.art/art/نقال عن 

 Crystal Skull– 2010الجمجمة الكريستالية  - Sherrie Levineشير  ليفين ( 32) شك    

 education-https://theamateursguide.com/category/death/ قق  عن

 Andreas Vesalius’s- 1243 عالم التشري  الفلمقكي أقدرياس فيزاليوس( 36)شك 

 
 hirst-http://uk.arken.dk/collection/damien/ قق  عن

من أج  حا هللا  - Damien's Hirst's داميقز  يرستس لفقان( ا37)شك  
the Love of God - 2007 

 

https://universes.art/art-destinations/venice/museums/punta-della-dogana/06-sherrie-levine/
https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
https://theamateursguide.com/category/death-education/
http://uk.arken.dk/collection/damien-hirst/
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ماجم جعشر ى إثقالعم  الفقي يضم  - Crystal Skull الجمجمة الكريستالية(  المعرفي –المستوى )الوصفي 
 . كريستا  بكثير من قسبة اإلقسان من خ   خامة زجا  بشرية أصذر

 المعاد  البصر  للثقا يا  –البع  الجمالية الجديد   بتدا  شك  تعبير  لفكر إ – الرمزي( –)الداللي المستوى 
 الماد  / الروحي .  –الذامض / المد    –المتقاقضة / المتكاملة : الطبيعي / المصطقع 

 

اإلع ن إلى سج   قتراض صور يمكن التعرل عليها من مصادر مختلفة، من عتمادا  واإلفي حين أن اإل" 
الفقاقون  .( 1" )لديها تاريخ طوي  في الفن الحدي  والمعاصر فإن –ستخدامها لخل  عم  فقي جديد ا  تاريخ الفن، و 

حقبة كاق   السبعيقا  والثماقيقا في الذالا بقي  حياتهم المهقية في  م ن أعلى الرسوم البياقية مبيعا اأ م الهين 
  .العديد من القطع الفقية والعديد من الفقاقين هاستخدم فيا  طريقة فقية شرعية و بعتماد رسميا أصب  فيها اإل

اأو   و التيكيد على التيثير القو  لصور    دف كان  رسام ومصور أمريكي" Richard Prince ريتشارد برينس 
وا الب خل  أسلوالب   قتهىإقهاية الالجما ير  في تشكي  ثقافة المستهل  المعاصر ، ولكن في  وسا   اإلع م

" و و جامع متعط  للفن والكتا والمخطوطا ، واأشياء الذريبة المختلفة)...( سلسلة قوية ، وتعد أعمال   الخاص
(2.) 

، و ي مجموعة 1222إلى  1280في البداية من   Cowboysرعاة البقرسم إمعروفة ب إسطوريةسلسلة  أقشئ
  Marlboroمارلبورو سجا رهإ القطع إلى إع قا  وتستقد   ،rephotographsإعاد  الصورالفقان اأكثر شهر  من 

 cigarettes ، الرجا  في الم بس  ررعا  البقر تصو  للهكور  اأمريكية. رج  مارلبورو اله  كان رمزا  وفيها تجسيد
 حي  يتم تسجيلها .وحب  لصيد الحيواقا قموهجية، مث  اأحهية والقبعا  جقبا إلى جقا مع الخيو ، الاأمريكية 

الطبيعية القاحلة والحجر مع  المقاظر هاعقوالمعرول ، United Statesفي الجزء الذربي من الوجيا  المتحد  
  تمام الشديد بالتفاصي ع قا  مارلبورو مع اأإ تقفيه  تم عشاا الضار ،واأالقباتا  الصحراوية، مث  الصبار 

مفهوم اأصالة الفقية تماما من خ   التيكيد على لتحد  و "التى اعجا بها الفقان اله  كان واحدا من اأسباا 
 مارلبورو سجا ر صلي لمقتج مع مقارقتها باإلع ن اأ (23، 38شك   ((3" )الصور الموجود  قفسهاقتراض إفع  

 Marlboro cigarettes   (. 40)شك 

يعرض الفقان في يعلرض الفقلان فلي  وو  المشا د، مستشهدا بيلفة رعا  البقر والفولكلور اأمريكيالمشا د، مستشهدا بيلفة رعا  البقر والفولكلور اأمريكي" فالتو ج المقبع  من قلا العم  يثير " فالتو ج المقبع  من قلا العم  يثير 
كان مكللان  فقفللراد  فللي ققطللة محوريللة للعملل ، ويسللل  الضللوء علللى الطبيعللة المتقاقضللة للمللاد ، فللإإم ماد ،  عة المتقاقضة لل سل  الضوء على الطبي م ، وي طة محورية للع في قق فراد   سد إن الرمللز الريفللي يجسللد ق في يج إن الرمز الري

لها ، و و ما يتقاقض تماما مع ثقافة المدن الحضريةعتماد عللى اللها ، و لو ملا يتقلاقض تماملا ملع ثقافلة الملدن الحضلريةالعزلة واإلالعزلة واإل ه يتعلل  . . عتماد على ا ه يتعل  وا  اأمر بطبيعة اأصالة، اأملر بطبيعلة اأصلالة، وا 
يا المجتمعفقد ت شى التمييز بين الر با  الهاتية والوثا   الموضوعية مملا يخلل  بقايلا المجتملع ويسكد الفقان القو  المثير  من ويسكلد الفقلان القلو  المثيلر  ملن   .فقد ت شى التمييز بين الر با  الهاتية والوثا   الموضوعية مما يخل  بقا

 ""  جتماعيجتماعي'الخيا  العلمي اإل'الخيا  العلمي اإل  للللللللللويقوض الطبيعة الزا فة والمشا د المفرطة ويقوض الطبيعة الزا فة والمشا د المفرطة   ،، Marlboroمارلبورومارلبوروالصور إلع ن الصور إلع ن 

 

                                                             
(1( http://www.artspace.com/magazine/art_101/art_market/art_101_appropriation_art-5550#  
(2( https://www.widewalls.ch/artist/richard-prince/  

(3( http://www.artspace.com/richard_prince  

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlboro_(cigarette)
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlboro_(cigarette)
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlboro_(cigarette)
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlboro_(cigarette)
http://www.artspace.com/magazine/art_101/art_market/art_101_appropriation_art-5550
http://www.artspace.com/magazine/art_101/art_market/art_101_appropriation_art-5550
https://www.widewalls.ch/artist/richard-prince/
https://www.widewalls.ch/artist/richard-prince/
http://www.artspace.com/richard_prince
http://www.artspace.com/richard_prince
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 Cowboy - 1982 رعاة البقر  - Richard Princeريتشارد بريقس   ( 38) شك   

  
        series-cowboy-s-prince-richard-commercialism-contextualizing-https://www.phillips.com/article/13963582/re قق  عن  

 New York ، قيويور  Metropolitan Museumمتحب المتروبوليتان  –  Cowboy -1282 رعا  البقر - Richard Princeريتشارد بريقس   ( 32) شك    

      series-cowboy-s-prince-richard-commercialism-contextualizing-https://www.phillips.com/article/13963582/re قق  عن 

 

https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince
https://www.phillips.com/article/13963582/re-contextualizing-commercialism-richard-prince-s-cowboy-series
https://www.phillips.com/article/13963582/re-contextualizing-commercialism-richard-prince-s-cowboy-series
https://www.amazon.com/Duncan-Hines-Brownie-Chewy-Fudge/dp/B0028BAAJU?th=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince
https://www.phillips.com/article/13963582/re-contextualizing-commercialism-richard-prince-s-cowboy-series
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 Marlboro   cigarettesمارلبورو سجا رإع قا   ،rephotographإعاد  تصوير( المعرفي –)الوصفي المستوى 
 . 

لداللي المسوووتوى )الوووداللي  ستوى )ا مزي(الرموووزي(  –الم ضايعلللالج قضلللا  -  الر عالج ق حديا يا اأصلللالة والهويلللة والتللليليب تحلللديا ي تيليب ت ية وال صالة والهو فة قلللة بلللين المسلللتهل  والثقافلللة ع ع لللليا اأ ستهل  والثقا بين الم قة 
شعبيالشللعبي قافيالرمللز الثقللافيتجسيد تجسلليد   -ال ق  ققلل  بب  الرمز الث سهو  المترامية اجطرال فيالمشللا د إلللى السللهو  المتراميللة اجطللرال فلليق لى ال كيالذللرا اأمريكللي  المشا د إ ذرا اأمري ثار مللن خلل   إثللار   ال     من خ   إ

 . .   إلى شيء ساميإلى شيء سامياأمريكي الجو ر  اأمريكي الجو ر    الرمزالرمز  يحو يحو   -الدلء واألفةالدلء واألفة

ج يزا  مشهورا  اله ،  Darrell Winfieldداريل وينفيلد الراح    بيسمكاق  مرتبطة "  جا رالسوعن إع قا  
 ماركو سا  التى تم جمعها من قب   المطبوعة اإلع قا  من التاريخية بعض المختارا ، و هإ اليومحتى عالميا 

Marco Saal ( "1 لمقارقتها مع أعما  الفقان ) ريتشارد برينس Richard Prince . 

 

 

 

 باتريك كاريومن المصور  في سياق مختلب عادتهاا  أعما  أخرى و  أقتج  Richard Princeريتشارد برينس  
Patrick CARIOU  التخرجعم  " مث Graduation   ريتشارد برينس  لم يفع  و  ،اأصلي واض  جدا. والعم
Richard Prince جسم عيون والفم، ولص  صور  للذيتار على المعيقا  زرقاء على  سوى القلي  من ط ء

  ( . 14)شك   (2" )الشخص

 

                                                             
(1( http://www.horizont.net/marketing/charts/Darrell-Winfield-Die-besten-Werbemotive-mit-dem-
Marlboro-Mann-132361  

(2( https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/2013_Cariou.pdf  

 

 على قفس ترتيا  1283 -1280 – 1247المرتبطة باإلع ن أعوام  Marco Saal ماركو سا وشخصية  Marlboro cigarettesمارلبورو( سجا ر 40) شك 

http://www.horizont.net/marketing/charts/Darrell-Winfield-Die-besten-Werbemotive-mit-dem-Marlboro- 
Mann-132361قق  عن   

 

 

   

https://en.wikipedia.org/wiki/Marlboro_(cigarette)
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlboro_(cigarette)
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlboro_(cigarette)
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince
http://www.horizont.net/marketing/charts/Darrell-Winfield-Die-besten-Werbemotive-mit-dem-Marlboro-Mann-132361
http://www.horizont.net/marketing/charts/Darrell-Winfield-Die-besten-Werbemotive-mit-dem-Marlboro-Mann-132361
http://www.horizont.net/marketing/charts/Darrell-Winfield-Die-besten-Werbemotive-mit-dem-Marlboro-Mann-132361
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/2013_Cariou.pdf
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/2013_Cariou.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlboro_(cigarette)
http://www.horizont.net/marketing/charts/Darrell-Winfield-Die-besten-Werbemotive-mit-dem-Marlboro-%20Mann-132361
http://www.horizont.net/marketing/charts/Darrell-Winfield-Die-besten-Werbemotive-mit-dem-Marlboro-%20Mann-132361
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 .. Patrick CARIOU باتريك كاريوباتريك كاريوإعاد  عم  المصور إعاد  عم  المصور   ((المعرفيالمعرفي  –)الوصفي )الوصفي المستوى المستوى 

 مفهوم جدج حو  الشك   ير الوصفي للفن اله  يجمع بين عقاصرمفهوم جدج حلو  الشلك   يلر الوصلفي للفلن الله  يجملع بلين عقاصلريثير الفن كيثير الفن ك  –  الرمزي(الرمزي(  –المستوى )الداللي المستوى )الداللي 
     لمعاد  الملموس للثقا يا  المتقاقضة / المتكاملة: اإلربا  / الفهملمعاد  الملموس للثقا يا  المتقاقضة / المتكاملة: اإلربا  / الفهماا    -متقاقضة ويقوم على أساس مبدأ اجستقساخ متقاقضة ويقوم على أساس مبدأ اجستقساخ 

 

عرض "يعكللس معللرض " كس م برينسريتشووارد بووورينسيع شارد  قوان بعقللوان     Richard  Prince  ريت سومتحللب بيكاسلللو  فيفللي  "، "، Prince/Picasso““  بع حب بيكا   Museoمت
Picasso    20122012 ، ، بيرنسبيرنس  أسهمأسهم  حي حي  Prince   ((2244)شك )شك    ((1))" "   ستخدام تكقي  الفقانستخدام تكقي  الفقانإإت ظهر ت ظهر لبيكاسو لبيكاسو   بلوحا بلوحا .. 

الجما ير إلعاد  الجملا ير إلعلاد    ، وخل  المسافة التي تدفع، وخل  المسافة التلي تلدفعللمشا دللمشا دبيكاسو لتشجيع اإلحساس بالحير  بيكاسو لتشجيع اإلحساس بالحير    عم عم   Princeسسييبرنبرنيستخدم يستخدم 
التي التلي أعما  بيكاسو أعملا  بيكاسلو   في ممارست في ممارسلت      Princeرنسرنسييبب"  دل "  دل فكر  المعرض فكر  المعرض تفاقيا  حو  تفاقيا  حو  اإلاإلتقييم التصورا  السا د  و تقييم التصورا  السا د  و 
كون المرجعياأسللاطير اأيقوقيلة أو الكللون المرجعلي  تمث  من وجهة قظرإتمثل  ملن وجهللة قظلرإ فنوضلع سللياق يشلم   للهين الجلاقبين فللي علالم الفللن و  للو   اأساطير اأيقوقية أو ال   وضع سياق يشم   هين الجاقبين في عالم ال

 ( . ( . 2اأساطير / اإلعتماد( " )اأساطير / اإلعتماد( " )))

                                                             

(1( http://www.richardprince.com/publications/richard-prince-prince-picasso  

( 2(http://www.museopicassomalaga.org/en/press/prince-/-picasso  

 Richard Prince - 2008ريتشارد بريقس  اأيسر  Patrick CARIO -باتري  كاريو( اأيمن  41شك  )

https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/2013_Cariou.pdf   قق  عن  

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince
http://www.richardprince.com/publications/richard-prince-prince-picasso
http://www.richardprince.com/publications/richard-prince-prince-picasso
http://www.museopicassomalaga.org/en/press/prince-/-picasso
http://www.museopicassomalaga.org/en/press/prince-/-picasso
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/2013_Cariou.pdf
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تشك  مجرد أطرال ، أو أقول وعيون، أو وجوإ إن العقصر اإلقساقي في أعما  بيكاسو يبدو وقد وبالمقارقة فقجد 
 Mariماري تريز " وق حظ في الصور  الشخصية لل )برسسها متلفتة من جاقا إلي  خر، و ي تتر  مصور 

Therese    ج  وعلى الر م من أن أن وضع العيقين في جاقا واحد من الو  1237( التي رسمها بيكاسو عام
أقها تشب  ، إج عارض مع مفهوم التصوير الك سيكي، حي  تتة  ير مالوفة، أو محرفةوأو  و ل الصور  تبدو

ها إلي مثا  للرقة والحقان بيقاقة وفخامة ... حي  أقموه  الحي للمرأ  )مار  تريز(، وقد صاغ الفقان صور  حولا

 picasso-http://www.richardprince.com/exhibitions/prince /- نقال عن 

 Prince/Picasso" - 2012“ من معرض Richard Princeريتشارد بريقس( بعض اجعما  الفقية للفقان 42)شك 

http://www.richardprince.com/exhibitions/prince-picasso%20/-
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince


40 
 

حدى العيقين وردية ، والثاقية زرقاء ، كما ظهر  قظر  العين من اأمام تقريبا، ر م أن ا  رسم الشعر أخضر ، و 
راء  هإ القوعية من الصور الشخصية تكمن ك  العقاصر التشكيلية الوج  مرسوم في وضعية ث ثة أربا  . وأن و 

،  ير أقها مطور  ، لتمث  تيم   جديد  تستخلص حقيقة الثابتة في الفن الك سيكي الذربي لعصر القهضة 
 ستخدم الفقان في تلويقها األوانإسيكولوجية تختل  فيها الفكا ة بالحزن ، وبهجة الحيا  . وصور  مار  تريز 

ا أن يجسد صور  إليها األوان الزرقاء والصفراء ، فإن الفقان قصد به أضالالفضية التى تمي  إلي البرود ، و 
( واله  Maya with dollمايا والدومية العم  الفقي )كهل  و ( 34  )شك (1)، وطهار  القفس" للعهوبة والبراء 

 ( . 44اأشكا  وتداخلها وكسر زوايا القظر إليها )شك لمكوقا  اشتم  على قو  من اإلختزا  وا عاد  التركيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . .   108108: :   107107ص ص ، ،   مرجع ساب  هكرإمرجع ساب  هكرإ، ، إتجا ا  في الفن الحدي  إتجا ا  في الفن الحدي  ، ،   20022002::محسن عطي  محسن عطي  ( ( 1))

 Richard Prince  -2012ريتشارد بريقس اأيسر   -Mari Therese 1937 مار  تريز - pablo Picassoبابلو بيكاسو( اأيمن  43)شك 

https://www.pinterest.com/leaveyourname/richard-prince/- http://www.pablo-ruiz-picasso.net/work-158.php قق  عن 

 Richard Prince - 2012ريتشارد بريقس اأيسر  - Maya with doll 1238مايا والدومية  - pablo Picassoبابلو بيكاسواأيمن  )44 )شك  

  قق  عن  Richard Prince -  https://www.pinterest.com/pin/443675000765329110/ - https://www.pablopicasso.org/maya-with-her-doll.jspريتشارد بريقس اأيسر 

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince
https://www.pinterest.com/leaveyourname/richard-prince/
http://www.pablo-ruiz-picasso.net/work-158.php
http://www.pablo-ruiz-picasso.net/work-158.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince
https://www.pinterest.com/pin/443675000765329110/
https://www.pablopicasso.org/maya-with-her-doll.jsp
https://www.pablopicasso.org/maya-with-her-doll.jsp
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سوبوابلو بيكاسووالفقان الفقلان   إعاد  عم إعلاد  عمل   ((المعرفيالمعرفوي  –)الوصفي )الوصوفي المستوى المستوى  و و      Mari Thereseماري تريزمواري تريوز  Pablo Picassoبابلو بيكا

 . . ، والتصوير الفوتو رافي ، والكوج  ، والتصوير الفوتو رافي ، والكوج  يجمع بين التصويريجمع بين التصوير  بيسلوابيسلوا  Maya with dollمايا والدومية مايا والدومية 

الحقيقة ال ميلوفة بالتشو ا  التحريفية مصبو ة بفكر و دل الحقيقلة ال ميلوفلة بالتشلو ا  التحريفيلة مصلبو ة بفكلر و لدل   الفقيالفقلي  تمثي  العم تمثيل  العمل   –  الرمزي(الرموزي(  –المستوى )الداللي المستوى )الداللي 
 لبديلة تثير الد شة كلذز محير ممتز  بقدر من الفكا ة . لبديلة تثير الد شة كلذز محير ممتز  بقدر من الفكا ة . اأشياء ااأشياء ا  -  )تمثي  الشئ كفكر ( )تمثي  الشئ كفكر ( الفقان الفقان 

فيها بوضوح المعالم الر يسية فيهلا بوضلوح المعلالم الر يسلية   ا بإدراج  في ممارست  الفقية التي درسا بإدراج  في ممارست  الفقية التلي درسا ثابت  ا ثابت   تمام   تمام  إ إ   الفقانالفقانالمهقية، أبدى االمهقية، أبدى ا  طوا  حيات طوا  حيات   ""
س  كوق لتلاريخ الفللن الحللدي  بيقمللا فللي الوقلل  قفسلل  كوقل  ما في الوق  قف فن الحدي  بيق تاريخ ال كرا  )مبتكللرا  )  ل يةالرمللوز الشللعبية الثقافيللة( ( ......مبت شعبية الثقاف يا  الفكا ة واإلع ميللة ، و ليللا  الفكا للة   الرموز ال واإلع مية ، و ل

وقو  التصوير وقلو  التصلوير   وبي ا  العم  اأمريكية، وثقافة السيقما،وبي ا  العمل  اأمريكيلة، وثقافلة السليقما،، ، لقساء في البي ا  الريفيةلقساء في البي ا  الريفيةلل  والكاريكاتير، والتصورا  الشا عةوالكاريكاتير، والتصورا  الشا عة
قامة ع قا  معقد  وخل  دوا ر قصير  بين العقاصر قامة ع قا  معقلد  وخلل  دوا لر قصلير  بلين العقاصلر إإريتشارد بريقس يجع  التكهقا  من خ   ريتشارد بريقس يجع  التكهقا  من خ    ..في الحيا  اليوميةفي الحيا  اليومية

 ( ( 1))" " ةةالميخوه  من عوالم الصور  والكلمالميخوه  من عوالم الصور  والكلم

 جتماعي . جتماعي . إإالفنان كناقد الفنان كناقد : : رابعا  رابعا  

إن  قا  أ مية إلتصا  عق  الفقان بعقو  من يحيطون ب  ، والصفة الهاتية التى تميز أعما  الفن ج تتعارض مع " 
، ومهما كان الفن مقعزج  فإن لدية ر بة في التعبير عن مشاعرإ فقيا ، أق  لفقان لعمل  سبي   لتحقي  شهرت إعتبار ا

توصي  تجربت  إلي اآلخرين يبح  دا ما عن سبي  لتحقي  هل  من والفقان اله  يشعر بضرور  . عدد من الجمهور
ولما كان الفن يشك  )...(  خ   لوحات  أو تماثيل  أو شعرإ ، ويبه  قصارى جهدإ من أج  اإلتصا  بالجمهور

باإلضافة  ، فهو من  هإ الوجهة يقدم معلوما  عن العالم الواقعي وعن التاريخ ، من الثقافة والحيا  اإلجتماعيةجزءا  
الفقي  و فهم معاقي ، إه أن الهدل اأو  للققد ير أن الققد الفقي ج يكتفي بهل إلي السير الهاتية عن الفقاقين،  

، باإلضافة إلي تحقي  المتعة التى تقشي عن اكتشال فقي، والخصا ص التى تثب  جود  العم  الموضوعا  الفن
ومع هل  فليس البح  )...(  دم  هل  العم  من إشباعا  جماليةقيمت  وخصا ص  القوعية التى تقب وراء ما يق

عن المعقى واإلستمتا  بإكتشاف   و الوظيفة الوحيد  للققد الفقي ، فهقا  دافع إجتماعي، إه أن المتهوق يستمتع 
ص كهل  بمشاركة اأخرين فيما قد عثر علي ،أق  من الصعا اإلستمتا  بي  شئ دون التفكير في ردود فع  شخ

 . (2)"  خر قحوإ 

، فالعم  ، فالعمل  تققسم اللذة لدا  ومدلو ، وبيقهما قسبة أتفاقتققسلم اللذلة للدا  وملدلو ، وبيقهملا قسلبة أتفلاق  " والعم  الفقي  و أدا  اإلتصا  الحاملة للذة الفن ، وبيقما" والعم  الفقي  و أدا  اإلتصلا  الحامللة للذلة الفلن ، وبيقملا
قا مالفقي يحو  الدا  عبلر مفرداتل  البصلرية والملدلو  عبلر الفكلر القلا م مدلو  عبر الفكر ال ت  البصرية وال ما القسكخلفيلة لهلهإ المفلردا  ، أملا القسل  الفقي يحو  الدا  عبر مفردا ههإ المفردا  ، أ بة فهي مقدار بة فهلي مقلدار كخلفية ل

 ( ( 3))" " لدجلة القا مة وراء العم  الفقيلدجلة القا مة وراء العم  الفقيإتصا  المتهوق باإتصا  المتهوق با

فة التشوي ثقافللة التشلوي وييتي مصطل  ويليتي مصلطل   ماد أو اجستي ءواإلعتمللاد أو اجسلتي ء    CULTURE JAMMING  ثقا كون ليكللون   APPROPRIATION واإلعت لي
 ي أن يعكس ثقافة مجتمع ، وأن يعكس أفكار القاس من  ي أن يعكس ثقافلة مجتمعل ، وأن يعكلس أفكلار القلاس ملن دور الفقان كقاقد سواء من خ   الفن أو وسا   اإلع م دور الفقان كقاقد سواء من خ   الفن أو وسا   اإلع م 

فةخلل    للهإ الثقافللة قد وفيهللا تكمللن أ ميللة التجربللة كوسلليلة إلشللرا  المجتمللع ويصللب  الققللد   ،،خ    هإ الثقا مع ويصب  الق ية التجربة كوسيلة إلشرا  المجت ها تكمن أ م تهوق مللدخ   للتللهوق وفي يوج  يوجلل  ""، حي  ، حيلل  مدخ   لل

                                                             
(1( http://www.museopicassomalaga.org/en/press/prince-/-picasso  

 . .   1818::  1111، ص ، ص   مرجع ساب  هكرإمرجع ساب  هكرإ، ،     ققد الفقون من الك سيكية إلي عصر ما بعد الحداثةققد الفقون من الك سيكية إلي عصر ما بعد الحداثة، ،   20022002محسن عطي  : محسن عطي  :   ((2))

 . .   171171مكتبة االنجلو المصرية ، ص مكتبة االنجلو المصرية ، ص   والموضوعية " ،والموضوعية " ،لغة الفن بين الذاتية لغة الفن بين الذاتية ، ،   20082008( غادة مصطفى أحمد : ( غادة مصطفى أحمد : 3))  

http://www.museopicassomalaga.org/en/press/prince-/-picasso
http://www.museopicassomalaga.org/en/press/prince-/-picasso
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الحدي  الققد  لجمهور المشا دين فيهدل إلي مساعدتهم على اكتشال ما يستح  اإل تمام، والتوص  إلي تحديد الحدي  الققد  لجمهور المشا دين فيهلدل إللي مسلاعدتهم عللى اكتشلال ملا يسلتح  اإل تملام، والتوصل  إللي تحديلد 
 ( .( .1قيمت  ، وتصب  التوضيحا  بمثابة شك  من أشكا  التثقيب الجمالي" )قيمت  ، وتصب  التوضيحا  بمثابة شك  من أشكا  التثقيب الجمالي" )

 

 نتائج البحث : :  خامسا  

  بشك بشلك و و   والسياسةوالسياسلة  الثقافةالثقافلة  بينبلين  للع قةللع قلة  تطور  تطلور    مقظورمقظلور  و وو لو  اججتماعياججتملاعي  القشا القشلا   أشكا أشلكا   منملن  شك شلك   ثقافة التشوي ثقافة التشوي  -1
 اججتماعية.اججتماعية.  والصراعا والصراعا   الفنالفن  بينبين  تحديداتحديدا  أكثرأكثر

 ..يياإلجتماعاإلجتماعمن أج  التذيير من أج  التذيير خل  معقى جديد خل  معقى جديد و و رسية ققدية للحقا   رسية ققدية للحقا     فيفيع م  يوظب المحاكا  التهكمية ع م  يوظب المحاكا  التهكمية واإلواإلالفن الفن  -2
القق  عن أعما  الذير جيققص من قدر اأصالة في الققل  علن أعملا  الذيلر جيلققص ملن قلدر اأصلالة فلي فف  ،،على شرعيت  الفقية والجمالية عللى شلرعيت  الفقيلة والجماليلة اإلستقساخ اإلستقسلاخ يحص  مبدأ يحص  مبلدأ  -3

 . . خاص خاص الال  أسلوب  وفكرإ أسلوب  وفكرإ أن يضيب إلي ما يققل  أن يضيب إلي ما يققل  على على الفقان الفقان   قدر قدر طالما طالما   ،،الفن الفن 
رل جلت  بالتعد، وبالتالي يمكن تحديد المعاقي الكامقة  وراء العم  المقدم  إلي شيري التفسير الدجلي والرمز   -4

يتوقب و  ،، هل  أن العم  يتجاوز المستويا  المعرفية والجماليةعلى اآلخر أو بإكتشال الذا ا اله  يشير إلي  
بو  ء ، فقمعقى الرمز على باقي العقاصر الرمزية المحيطة ب  والتى يتعام  معها ، وليس بالعق  وحدإ تعل  اأشيا

 .وقتيا بقدر تمثي  الرمز لتركيا ثقافي تاريخيالمعقى يظ  
بة بلة وتكمن أ مية التجر وتكملن أ ميلة التجر يصب  ممارسة الققد مجاج  لإلستمتا  من خ   عقد المقارقا  بين فترا  زمقية مختلفة يصب  ممارسة الققلد مجلاج  لإلسلتمتا  ملن خل   عقلد المقارقلا  بلين فتلرا  زمقيلة مختلفلة  -5

 في كوقها وسيلة إلشرا  المجتمع. في كوقها وسيلة إلشرا  المجتمع. 

 

 البحث :توصيات :  سادسا  

 . . إجراء المزيد من البحو  عن اإلع م والفن في مواجهة التطرل الثقافي في المجتمع إجراء المزيد من البحو  عن اإلع م والفن في مواجهة التطرل الثقافي في المجتمع    -1
   ..الثقافي والفقي الثقافي والفقي لقشر الوعي لقشر الوعي   الققدية الققدية   قضاياقضاياا  وور  عم  حو  الا  وور  عم  حو  الإقامة قدو إقامة قدو  -2
 إعداد برامج لتعليم الفقون وخدمة المجتمع .إعداد برامج لتعليم الفقون وخدمة المجتمع .   -3

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . . 3131، ص ، ص   مرجع ساب  هكرإمرجع ساب  هكرإ، ،     ققد الفقون من الك سيكية إلي عصر ما بعد الحداثةققد الفقون من الك سيكية إلي عصر ما بعد الحداثة، ،   20022002محسن عطي  : محسن عطي  : ( ( 1))
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 مراج  البحث : 

 أوال : المراج  العرزية : 

 .مكتبة اجقجلو المصرية  لذة الفن بين الهاتية والموضوعية " ،،  2008 اد  مصطفى أحمد :  -1
، مقشي  المعارل  ققد الفقون من الك سيكية إلي عصر ما بعد الحداثة ،  2002محسن عطي  :  -2

 .باإلسكقدرية
  .م الكتا، عال التفسير الدجلي للفن ،  2007:  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -3
 .، عالم الكتا  التشكيلية التجربة الققدية في الفقون ،  2011:  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -4
    .الكتا ، عالم  اصرإتجا ا  في الفن الحدي  والمع، 2011: للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -5
 ار المعارل بمصر .د، إتجا ا  في الفن الحدي  ، 2002: للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -6

 جقبية : جقبية : المراجع اإلالمراجع اإلثاقيا  : ثاقيا  : 
1-  Klein, Naomi. 2000. No logo: 10th Anniversary Edition with a New Introduction by 
the Author. London: Fourth Estate. 
2- Handelman, J.M. and Kozinets, R.V. 2004 Proposed Encyclopedia of Sociology 
entry on‘Culture Jamming’. Unpublished manuscript. 

 ثالثا: شبكا  المعلوما  واأقترق  :ثالثا: شبكا  المعلوما  واأقترق  :
1- http://lc102.blogspot.com.eg/2010/08/week-5-tutespark.html  
2-  (http://jamming.wordpress.com/culture-jammingwhat-is-it/     
3- https://ahmed-elhadary.blogspot.com.eg/2012/05/culture-jamming.html  
4- https://gerada-studio.com/project/culture-jamming/  
5- https://sites.psu.edu/comm411spring2015/2015/02/17/culture-jamming-4/  
6- http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-

interview   
7- http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-

interview   
8- https://gerada-studio.com/about/  

9-  https://gerada-studio.com/project/david-painted-mural  // 
10- https://gerada-studio.com/project/plethora/  
11- https://www.adbusters.org/about/adbusters  
12-  http://www.anthrobase.com/Txt/N/Nome_D_01.htm  
13- http://peopleshistoryarchive.org/exhibit/appropriation-and-culture-jamming  
14- file:///C:/Users/DELL/Downloads/Cocacolonization.pdf   
15- http://www.widewalls.ch/ron-english-interview-2016/ 
16- http://2017.muralfestival.com/en/tag/popaganda / 

http://lc102.blogspot.com.eg/2010/08/week-5-tutespark.html
http://jamming.wordpress.com/culture-jammingwhat-is-it/
https://ahmed-elhadary.blogspot.com.eg/2012/05/culture-jamming.html
https://gerada-studio.com/project/culture-jamming/
https://sites.psu.edu/comm411spring2015/2015/02/17/culture-jamming-4/
http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview
http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview
http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview
http://m.fecalface.com/SF/features-mainmenu-102/2953-jorge-rodriguez-gerada-interview
https://gerada-studio.com/about/
https://gerada-studio.com/project/david-painted-mural/
https://gerada-studio.com/project/david-painted-mural/
https://gerada-studio.com/project/plethora/
https://www.adbusters.org/about/adbusters
http://www.anthrobase.com/Txt/N/Nome_D_01.htm
http://www.anthrobase.com/Txt/N/Nome_D_01.htm
http://peopleshistoryarchive.org/exhibit/appropriation-and-culture-jamming
file:///C:/Users/DELL/Downloads/Cocacolonization.pdf
http://www.widewalls.ch/ron-english-interview-2016/
http://2017.muralfestival.com/en/tag/popaganda/
http://2017.muralfestival.com/en/tag/popaganda/
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17- http://myartistslist.com/ron-english-pop-artist-illustrator/  
18- https://massappeal.com/ron-english-opens-up-a-weed-bodega-in-nyc /  
19- http://www.widewalls.ch/ron-english-exhibition-dorothy-circus-gallery/ 
20- http://myartistslist.com/ron-english-pop-artist-illustrator  
21- https://www.slideshare.net/yaryalitsa/the-popaganda-of-ron-english-the-godfather-of-
street-art-powerpoint  
22- https://kingydesignhistory2012.wordpress.com/author/paulalaki/ 
23- http://www.widewalls.ch/ron-english-artist-of-the-week-february /  
24-  http://www.widewalls.ch/ron-english-exhibition-dorothy-circus-gallery/  
25-  http://libguides.mhs.vic.edu.au/c.php?g=174538&p=1150085 
26- http://www.widewalls.ch/authorship-in-art-the-victim-of-appropriation-feature-october-
2014 / 
27-   https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art/appropriation   
28- http://arh481sp09.wikifoundry.com/page/Barbara+Kruger 
29- http://www.wdog.com/rider/writings/real_kruger.htm  
30- http://typo-graphical.com/i-shop-therefore-i-am/  
31- http://www.wdog.com/rider/writings/real_kruger.htm  
32-  https://theageofbaggage.wordpress.com/2011/10/03/barbara-kruger-signs-for-sale/  
33- http://www.widewalls.ch/obama-art  
34- https://jenniferlsmart.com/2013/01/11/the-complicated-world-of-appropriation-art-and-
sherri-levine/  
35- http://www.afterwalkerevans.com/statement2.html  
36-  http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie.htm  
37- http://www.theartstory.org/artist-levine-sherrie-artworks.htm#pnt_1  
38- https://jenniferlsmart.com/2013/01/11/the-complicated-world-of-appropriation-art-and-
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 ملخص البحث 

 "قارنة " دراسة نقدية م  في وسائل اإلعالم والفن التشكيليلثقافة التشويش التفسير الداللي والرمزي 

شير إلى عملية التهكم أو المحاكا  الساخر  من الدعاية ت ،اججتماعي القشا  أشكا  من شك  ثقافة التشوي د تع
،  من أج  تذيير جهر  لرسا لهم هدل إلى مقاومة القصب اله  تقوم ب  وسا   اإلع م، وتالسياسية والتجارية

 من المستخدمة الوسا   اإلقترق  واحد  من وكاق  شبكة اإلع مي، للعم  اأصلية مضاد للفكر  جديد معقى لخل 
من الحركا  من قب  العديد   ثقافة التشوي  قد تيثر و  على الجمهور.وأسر   كبير تيثير إلحدا  ثقافة التشوي  قب 

 والوضعية، Conceptualism، المفا يمية Surrealism والسريالية، Dadaدادا الفقية الطليعية، مث 
Situationism،  وأصب  مقبوج  إعاد  صيا ة عم  لفقان  خر أو اقتباس  كقو  من المحاكا  الساخر  أو التقويع

علي ، على أساس فكر  مختلفة، أ  إعاد  إقجاز ماتم اقجازإ إقط قا  من معايير جمالية معاصر  . و قا  العديد من 
 رون إقجلي ، الفقان   Jorge Rodriguez  Geradaجيرادا  جورخي رودريجيزمث   الفقاقين المعاصرين 

Ron-English  ،  شيبارد فيرShepard Fairey،  رافا ي  لوبيزRafael López ،باربرا كروجر Barbara 
Kruger، شير  ليفينSherrie Levine كققد على قطاق واسع....... و ير م، التى تظهر إبداعاتهم الفقية 
أفكار م عن المشا د الحية ، و يتعاملوا مع العالم والحيا  مثلما يتعاملوا مع الفن  ليعبروا عن  ، يترجموا إجتماعي 

أفكار ر يسية و ير تقليدية عن الحيا  ، ويعرضوا شي ا حقيقيا في مجا  الفن يدعو لله و  ، و كها يتحو  مجا  
ع في الفن اإلبداعي الحواجز أمام الصور السهلة ، ومن  ها المقطل  ترف -الفن إلي قو  من الثقافة الشا عة 

واأشكا  من أج  أن تتخطى الماضي ، فتحظى بلحظا  من الزمن الحاضر والمستقب  ، أمام مبادئ الحرية 
والط قة في أساليا التشكي  الفقي وباستخدام أساليا اإلستعار  والرمز، فهي السبي  إلي خل  الفن ومعها تتحدد 

 مختارا  من أعما  فقاقي ومن ثم يهدل البح  إلي تحلي  والقزعة اإلبداعية المتمايز  . معاقي اأصالة والتفرد
قتقاج  من المستوى إتاريخ الفن التشكيلي وهل  من خ   دراسة ققدية مقارقة  في وسا   اإلع م و ثقافة التشوي 

في  لثقافة التشوي للكشب عن التفسير الدجلي والرمز    ( الرمز   –المعرفي(  إلي المستوى )الدجلي  –)الوصفي 
 وسا   اإلع م والفن التشكيلي .  

Semantic and symbolic interpretation of the Culture  Jamming in media and Fine arts 

Comparative critical study 

Culture Jamming is a form of social activity that refers to sarcasm or sarcastic imitation 
from the political and commercial propaganda. It aims at confronting the strikes of 
media for drastic change of their messages, to create new meaning opposite to the 
original idea of media work. Internet was one of the means used by Culture Jamming 
to create considerable effect rapidly on the audience. Culture Jamming was affected by 
many vanguard art movements such as Dada, Surrealism, conceptualism and 
siutiationism. It has become acceptance to re-form the work of another arts or cite it 
as a type of sarcastic imitation or diversification of same, based on different idea; that 
is, re-achievement of what was achieved based on contemporary aesthetic standards. 
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There are many modern artists such as Jorge Rodriguez Gerada, Ron English, 
Shepard Lopez, Sherrie Levine…etc. whose art creativities appear on broad range as 
social criticism, and translate their ideas on the live scenes, and deal with the world 
and like as much as they deal with art to express main and unconventional ideas 
about life. They display real thing in the field of art that calls for excitement. This 
transfers the field of art to type of common – easy culture. From this point of view, in  
the art  of creativity, the barriers to images and shapes are raised in order to 
transcend the past and become moments of the present and future, the principles of 
freedom and fluency in the methods of technical formation using metaphor and 
symbolism. is the meanings of originality originality, uniqueness and creative 
differentiated. Therefore, this research aims at analyzing selections of the works of 
Culture Jamming artists in mass media and the history of Fine arts through 
comparative critical study to move from the (descriptive-cognitive) level to the 
(semantic-symbolic) level to explore the semantic and symbolic interpretation of 
Culture Jamming in media and Fine arts. 
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فاعلية التعليم اجلوال يف مقرر الرتبية العملية لطالب الرتبية الفنية يف 

 هخلرجيي كليات الرتبية النوعي هاملرجعي هضوء املعايري األكادميي
 

The effectiveness of mobile education in the course of practical education for 
students of art education in light of the academic standards of reference graduates 

of faculties of specific education 

 

 أ.م.د/ شيماء أمحد إبراهيم حممد
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هناك العديد من الجامعات والشركات والمنشآت الحكومية والمؤسسات األكاديمية التي تعتمد دمج التعليم اإللكتروني 

 كية مختلفة مثل:ال باستخدام تقنيات السلجولتطبيق التعلم ال، في جميع أنحاء العالم،  mLearningمع 

ويعرض هذا المشروع «. الجومن التعلم اإللكتروني إلى التعلم ال».مشروع ليوناردو دافينشى لالتحاد األوروبي: 1

تصميم بيئة تعلم للتقنيات الالسلكية وكذلك يقدم نماذج لهذه البيئة، تعتمد في إداراتها على أن نظام التعليم عبر الجوال 

إدارة العملية التعليمية والمحتوى التعليمي في التعليم اإللكتروني وذلك من خالل نظام يعمل  يوفر نظاما مشابها لنظام

 Tracking and MDTS، )باإلنجليزية: «تسليم وتتبع المادة التعليمية عبر الجوال»على شبكة الواب ،يسمى نظام 

Mobile Delivery System يمية والتدريبية معرفة األشخاص الذين ( يسمح هذا النظام للمشرفين على العملية التعل

يطلعون على المادة التدريبية ومعرفة نتائج التمارين ونقاط القوة والضعف لكل طالب كما يبين النظام بعض البيانات 

اإلحصائية كالوقت المستنفد في دراسة مساق تدريبي معين، كما يمكن إضافة كلمة مرور لكل طالب وإدارة الطالب 

مى وتعيين المساقات التعليمية الخاصة بكل مجموعة وغيرها من البيانات التي تعمل على إدارة هذه العملية الجدد والقدا

 التعليمية بشكل كفؤ.

، ويحاول هذا المشروع جعل التعلم المتنقل حقيقة ممكنة Palm Power Enterprise.مشروع القوى اليدوية 2

الشخصي الرقمي متضمنا الحركة والصوت ذا الجودة العالية والتصفح  حيث يتم تقديم محتوى المقرر باستخدام المساعد

هو عبارة عن برنامج يسمح بنشر أي  Learning Mobile Authorفي الجهاز اعتمادا على الناشر عبر الجوال 

أجهزة  محتوى تعليمي وتفاعلي بالصوت والصورة والنص إلى أنظمة الجوال المختلفة. يتم تطوير المادة التعليمية على

الحاسب الشخصي ومن ثم يتم نشرها على شبكة الواب أو من خالل شبكة السلكية.... ويمكن قراءة الملفات الصادرة 

من الناشر عبر الجوال بشكل مستقل دون استخدام شبكة الواب، وال يلزم الجهاز الجوال أي برنامج لقراءة الملف 

 عمل عمل لغة اآللة لجهاز الجوال المستخدم.الصادر عن الناشر عبر الجوال، حيث إن الملفات ت

- Mobile learning for mathematics.مشروع  التعليم الخلوى من أجل الرياضيات في جنوب إفريقيا 3

project in South Africa يؤكد على إمكانية استخدام التكنولوجيا المتنقلة في تعليم الرياضيات، حيث إنه هناك :
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الميذ في المهارات الرياضية وجنوب إفريقيا، ولما كان الهاتف الجوال يستخدم بين الطالب حاجة لتحسين مستوى الت

 . بصورة مرتفعة جًدا لتعزيز أغراض تعلم الرياضيات في التعليم النظامي على نطاق واسع

 Kreutzer)تينو « وجاءت نتائج تقييم هذا المشروع الستخدام الهاتف النقال في مدرسة بلدة جنوب إفريقيا

UCT التي تم تطبيق المشروع عليها تؤكد أن  أنماط استخدام الهاتف النقال من المراهقين في سامورا ماشيل، وهي )

 مستوطنة غير رسمية في كيب تاون كالتالي:

٪ من المتعلمين يلعبون مباريات على 68، ٪ من المتعلمين من خالل الهاتف الخاص بهم  52٪ من  22يشارك 

٪  26، ٪ من المتعلمين تسجيل أشرطة الفيديو86يمكن أن يلعب  ،ن المتعلمين يمكنهم التقاط الصور٪ م85، هواتفهم

٪  من أفراد  66استخدم ،  ٪ المدفوعة مسبًقا68يستخدم ،  يمكن الوصول إلى اإلنترنت )مع الهواتف الخاصة بهم(

لمحمول للوصول إلى اإلنترنت )االستخدام ٪ من أفراد العينة الهاتف ا 65استخدم ،  العينة خدمة التراسل الفوري

multiphone.) 

MathMobile

SMSMMS
GPS
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 في ضوء الخيال التأملي للمشغولة الفنية رؤية تشكيلية معاصرة
  القديمة  العربية ةالقصص الشعبي لتصوير 

 

 
Contemporary plastic vision for handicraft in the glance of the 

speculative fiction of painting ancient Arab folk stories 
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 " الفنون وثقافة االختالف" 
 

 

 المحور الثالث:
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 البحث:خلفية 
 

ن الحضــارة شن ــا ينــا ين ــا اليــايد الحــة وليــدة محنلــة بجنيــل مــفاشفا والابعفــا الننيــ   وفــة  ــ ل مرا ــ  إ 
نـون فواال ت فـات بـيد  إظفـار الفـوارق و الفـد علـ   ال ُينحـ الـي   أثرهـاوشتـر    ف ـيا اننوها شظفر شخصيتفا شـياا  

ــة فــة مــني   الفــوة فــةالحضــارات النختلفــة يبــون بــالو وف علــ   النو ــو والرة ــة والوصــد وهــة أمــور باالنيــة ما ل
 ال  رية.الط يعة 

 ي نــاجفــة عــال  الوا ــل متنــ     للخيــال أنفــا  ــال مــد بنــاج الننــو   النن ــوم)وفــة  ــال شعريــا الحضــارة علــ   
فة ما له فة عالنه  يامنةبيد  يال وانفعاالت الفنان الننتنة لحضارة ما والفيه ينبد الن    التنظينات فير  متودم

الـي  يصـ ا الفـد لتظفـر أشـبال التنـول الحضـار   النحيطـة بـهلو  مـل الط يعـة الخارجـة ـــــــــالننتج مد الع  ات والس
  .(1) فاشه النختلفة(ــــــــــــــبص

 فـــــــــــــــالفد لـــــــــــــــيت شـــــــــــــــياا  جامـــــــــــــــدا  ثابتـــــــــــــــا   ولينـــــــــــــــه يتغيـــــــــــــــر مـــــــــــــــل شغيـــــــــــــــر العصـــــــــــــــر الـــــــــــــــي  نعـــــــــــــــي    
يوــوم  فيــه  ويــرش و بــروا ال وافــة العامــة لــه باشــبال شعبــت ثوافــة الفنــان و ثوافتــه  ففــو أماة اشصــال وم ــارية وجدانيــة

 بدور جوهر  فة شطور الحضارة ال  رية بنختلو عصورها. 
رى شـو   ؟ ياليـة وفة هيا السياق ينبد الرا شساؤل  د يفسر لنا ماهية الفد هـ  هـو  ويوـة مويـوعية أم  اشيـة 
 د ال ـمون النويول  النتاملة ان الحويوة الفنية  اشية مويوعية فة آن وا د ألن الفد لو ا تصر عل  اليات ةال ا  

النـاس  ن رسالة الفنان البد وان شنتو  فـة سـيا ات يـدريفا يث أ النوجفة الرسالة  إمرا يستطيل النتلوة أو الن اهد 
 ة الفنـوشن   بيد الجنيل أريية م ترية. وأيضا  ليت بالضرورة استخدام النظرة النويوعية مون الياشيـة فـة العنـ  

 وإننا الح  يبند فة انصفار الياشية مل النويوعية. االبدال إن  لك يعنة النو  الحرفة الخالة مد 
   فاألعنـالللفد والنتلوةإل  ان هيه النعاملة النتوازنة شفسر الع  ة الصحية بيد الن دل  ةيهب ال ا  شوعليه  

 أشــبال النويــوعية مــدالفنيــة شــنجد بوــدر مــا شــرثر وشســت ير م ــاعر الجنفــور  وهــيا ال يــت  إال بــالجنل بــيد الحويوــة 
ة فـومعـانة مفينـة  ومـور أ اسـيت مـدو اشيتـه  للفنان الخيال التاملةومفرمات شطالفا جيور األمالة والتراث  وبيد 

      ووجدان الفنان يصوةفا فة ع  ات جنالية ورؤى ش بيلية شواكب مستجدات العصر. عو 
شـغال ألاوإ ا يان الفد هو النيدان األو د فة  ضارشنا الي  ال ي ال يحتفظ بطابل الوـدرة النطلوـة للفيـر  فـ ن       
ــا هار  شــدفل إلــ  إثــراج هــيه الوــدرة باإلفــامة مــد إنتــا  التــراث الحضــار  الــي  يعــد أمــ الفنيــة يحلوــة  ا ينبــد أن نجعلــهم 

ة مومـلة للفــدف الــي  يســع  الفنـان النعامــر إليــه  يــث يجـد فــة الننــتج التراثــة مـد الوــي  واألســاليب الت ــبيلية التــ
 .لفنيةايستفيد منفا فة شحويق مياةات معامرة ومني ة للن غوالت 

شســـتند معطياشفـــا وأسســـفا الفنيـــة معامـــرة للن ـــغولة  ش ـــبيلية شوـــدي  رؤيـــة أن ةال ا  ـــ شـــرى ومـــد هـــيا الننطلـــق  
مــد  يالــه  الفنــان النعامــر أ ــداثفا ورموزهــا ومــفات أبطالفــا الوصــا ال ــع ية الودينــة ينــا مــور اإلن ــايية مــد

ينبــد أن   األزمنــةإل فــاج الحــدوم بــيد  ومبوناشفــا بــيد عنامــرها االنــدما   يــث  الخــا  الرمــ    التــاملة باســلوبه
 ع  ة بيد الودي  والنعامر.ال يرم 
شع يـر مويــوعة وا عـة ةيــر  فـانجــد أنالودينـة  الوصــا ال ـع ية فـةوشــام    وبنظـرة بعيـدة النــدى وأك ـر عنوـا   

فــة وشتحــدم أهــ  عنامــرها  جــد  فــة وا ــل شــاريخة فعلــة وبطــابل  أ ــداثفا منوطــل عــد ال مــان والنبــان  إ  شجـــر  
وي و  النعرفة بنفار ات الحياة الوا عية  واالرش اط بفا  وإعامة ش خيا النوا و التة  دثت فيفـا مد أج  النخيلة 

                                                 
 .259مار النفضة النصرية  الواهرة     إبراهي زيريا   شرجنة الفد   رة ):1988(( جون ميو  1)
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الحوــايق النجفولــة وةرابــة الوا ــل الحســة النــالوف  ونوـــد ســـل يات النجتنــل  بفــدف إمــ  ه  وااليــط ل بوظيفــة 
 ال ع ة.  الوصصة للحفاظ عل  التراث بيد الجناعـات ال ع ية وشدافل عنفاشعلينية شرسخ الوي  األميلة 

 العربـة للوصـا ال ـع ةأن الرفة ثنايية الو دة والتنول ينـ  ن بالنسـ ة  " ين غة التاكيد عل هيا السياق  فةو  
ما ــ  الــوالد الوا ــد ع ــر أ الينــه النختلفــة  وفــة األمــة الوا ــدة النتعــدمة  الحبــةوجفــيد لعنلــة وا ــدة.  لــك أن شنــول 

الــوالد واألمــة معــا  علــ  وجــه ال يوــدر بــ ند. الســينا وأن يــ  مــد  شــراثاأل طــاري ينــتج عنــه ي يــر مــد ال ــراج ليــ  
  .(1)"الساعية إل  التطوير واإليافة والتني  األهدافالوومية والنحلية شتيام ن فة 

 مــا أكدشــه افيفــا  وهــيال جــدال  اف   وأهــداال  ا وأشــبار   وشطــو ال  و ــدة التــراث ال ــع ة العربــة أمــو  ا  ــة أن وشــرى ال 
و دة التراث ال ع ة فة الوالد العربة  ويوة ظاهرة فة ي  فنونفـا  وأن أ   )أن  فة  ولفا  "كريستينا سبارجينيسبا"

ا   ــإنسـان مســافر إلــ  األ طــار العربيــة النختلفــة إن أعطيــت لــه إمبانيــات شوربــه مــد األهــالة علــ  شــرط أن يبــون مرا 
التـــة شتفــق فـــة  ا  ي  ــظ  لـــك وشظفــر الصـــفات الن ــترية أو الوري ـــة فــة فــرول ي يـــرة مــد الفنـــون ال ــع يةي  مويــوع

 .(2) ( مفاشفا الن ديية األساسية مفنا ا تلفت فة التفامي  الصغيرة
 أمـالة التـراثو و ـدة ا مد النجاالت الفنية األك ر ثراج و ـدرة فـة الحفـاظ علـ  د  يعد وا ومجال األشغال الفنية  
الو ــت  ا للخ ــرة اإلنســانية فــة مجــاالت العلــوم والفنــون النختلفــة فــة نفــتب  العــام أك ــر اســتيعا هنففومــف ال ــع ة الفنــة 
تنفيــي وبنوومــات النجــال ينلتوــة للفنــون بنــا يحتويــه مــد إبداعيــة التصــني  ومفــارات ال  لفنــانا بياشيــةحــتفظ فيــه يالــي  

 ام .الخامات النوجومة ل ناج م غوالت فنية شتصو بال نول والتيمد يافة  االستفامة والودرة عل 
األشـغال الفنيـة شـدفل إلـ  إالـ ق العنـان لخيـال أ  فنـان ليـة يتطـور ويطـور أعنالـه ففـة شسـاعد علـ  كنا أن  

ل حـث ومد هيا الننطلق شسع  ال ا  ة مـد  ـ ل ا. مد   ل التجريب والتوليو إثراج الودرة النطلوة للفير اإلبداعة
مـد  عامـر والفيـر الجديـد والـرق التنـاول  و لـكال ب  النإيجام مدا   جديدة لتدريت النجال مد  يث  الحالة إل 

الفنــــانيد  لــــ ع  باالســــتفامة مــــد األعنــــال التصــــويرية شط يوــــات شجري يــــة علــــ  الــــ   التربيــــة الفنيــــة إجــــراج  ــــ ل
لة منــه بخيــالف  التـــام اســتلفنواالــييد شــاثروا بــالنخ ون ال وــافة ال ــر  للوصــا ال ــع ة العربــة الوــدي  و  النعامــريد

ـــا وأســـلوب ا منيـــ  ا ينبـــد شوظيفـــه بوـــدر مـــد النرونـــة فـــة انتـــا مفـــرماشف  الت ـــبيلية مـــياةة ـــا  ام    منـــا أكســـ ف  الابع 
   .وشتناش  وروا العصر م غوالت فنية بالجلوم شجنل بيد الطابل الجنالة والنواجمة الوظيفية

 مشـكلة البحث:
 افظــة فيريــة ةنيــة  الوــدي  ين ــ  عربــةالال ــع ة  مــد  ــ ل الســياق الســالو الــيير شــرى ال ا  ــة أن الوصــا 
 ل سـتلفام مـد منـا يجعلنـا بحاجـةفة عصـر مضـطر   سـريل الخطـوات والوفـ ات   نعي  ي ونحد اليوممضت لحو ة
ة يالوصـا ال ـع  أن ثـ  فوـد وجـدت ال ا  ـة ومـد جديـدة.  فـة  والـب فنيـة للحفاظ عل  الفوية العربية العربة التراث

نبد أن يأو ةير الن اشر عل  الخيال التاملة ل ع  الفنانيد النعامريد فة انتا  أعنالف  الودينة بتاثيرها الن اشر 
الياشفـا  يبون مد    شجري ي ا  ص  ا لت بي  الن غوالت الفنية برؤية معامرة شريد و دة الفنون الت ـبيلية وشحنـ  بـيد

 أمالة شراثنا العربة الودي .

 اإلجابة على التساؤل اآلتي:وبناًء عليه تتحدد مشكلة البحث في 
اإلفامة مد الخيال التـاملة لتصـوير الوصـا بينبد شودي  رؤية ش بيلية معامرة للن غولة الفنية  إل  أ  مدى 
 ؟الودينةالعربية  ال ع ية

                                                 
ـــلة النــاثورات ـــــــــمج  ارن ـــــــــــع ة النوــــــــــاألم  ال   ):1986(يــونت الحنيــدع ــد ( 1) ـــــــــــــــــــة  ــــــة  الدو ـــــــــ  العــدم ال انـع يةال ـــــــــــــــ

 . 12إبري     

  ال ــع ة التــراثمجلــة العربيــة  مــد   شــاريخة للو ــدة  -العربــة و ــدة التــراث ال ــع ة  ):1980 (يريســتينا سبارجينيســبا( 2)
  .31العدم الحام  ع ر  بغدام    
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 فروض البحث:

 :يفترض البحث أنه   
  ة معامرة شودي  رؤية ش بيليفة  العربية الودينة ةالوصا ال ع يينبد اإلفامة مد الخيال التاملة لتصوير

 .للن غولة الفنية

 أهـداف البحث:
 يهدف البحث إلي:   

 ةالوصـا ال ـع يباالستفامة مد الخيال التاملة لتصـوير للن غولة الفنية  معامرةمياةات ش بيلية  شودي  -1
 .العربية الودينة

بتوظيـــو بعـــ  أعنـــال النصـــوريد النعامـــريد الـــرا مـــدا   شجري يـــة جديـــدة فـــة مجـــال األشـــغال الفنيـــة  -2
 لصياةة الن غولة الفنية. العربية الودينة ةالوصا ال ع يالنستو اة مد 

 أهميـة البحث:
 ترجع أهمية البحث إلي:    

الوصصـة ال ـع ة العربـة النساهنة فة شوجيه نظـر الطـ   لل حـث والتعـرف علـ  الـدور الرييسـة للتـراث  -3
 لل وافة الفنية. كا د النصامر النعلوماشية

 فة شراثنا العربة الودي . لفا أمول شاريخية للن غولة الفنيةإيجام  لول ومياةات ش بيلية معامرة  -4

ظ التاكيـد علــ  و ـدة الفنــون الت ـبيلية النعامــرة واسـتفامة النجــاالت الفنيـة مــد بعضـفا الــ ع  مـل اال تفــا -5
 بخصومية ي  مجال.

 رؤى ش ــبيلي ا بــ لتوظيفـه مــد  ــ ل إشا ـة فــر شـراثف  ال ــع ة الوـدي  ربـو الــ   التربيـة الفنيــة بنجــتنعف  و  -6
 . معامرة

 حدود البحـث:

 يقتصر البحث علي:   
 

 فنية ثنايية األبعام للتوظيو الجنالة. شنفيي م غوالت -1

 .النفعةاألبعام للتوظيو  ث ثيةشنفيي م غوالت فنية  -2
 ــرز   يــوط ) امــات مــناعية م ــ   (   ــب يعيــة م ــ  )الجلــوم الط يعيــة اســتخدام بعــ  الخامــات الط   -3

 ....( .اسفنج   ورق مووى أس   نحاسية    وأزرار

العربـة الوـدي  م ـ  )أبـو زيـد الف لـة  ألـو ليلـة  لوصـا ال ـع ةل ع  ااالستفامة مد التصوير النعامر  -4
 لصياةة الن غوالت الفنية.  وليلة  عنترة بد شدام ......(

 –عية ( مــد الــ   الفر ــة ال انيــة شــع ة التربيــة الفنيــة ببليــة التـــربية النـــو 25)  التط يــق العنلــة لل حــث علــ -5
جامعة الفيوم مد   ل ع ر مواب ت مدة ي  موابلة ست ساعات   ل الفص  الدراسة ال انة مد العـام 

 .2016-2015الجامعة 

جامعــة  –و ــد شــ  ا تيــار العينــة مــد الفر ــة ال انيــة نظــرا ألن مــنفج مــامة األشــغال الفنيــة ببليــة التربيــة النوعيــة       
 .)*( الفيوم يتضند الت بي  الفنة بالجلد الط يعة مد   ل عنليات التجريب والتوليو

                                                 

ل يحة يلية التربية النوعية   (. 2167بالورار الوزار  ر   ) 30/12/2002جامعة الفيوم الصامرة فة  –)*( وفوا  
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 :مصطلحات البحث
 

 plastic visionالتشكيلية  الرؤية -1

ـا باالَولبـبا النظـرة  وشعنـة  والجنـل رؤى  َرأىمصـدر الفعـ  ) النعجـ  الوسـيو ينا جاجت فة  رؤيةكلنة  أو إمَّ
 .(1)(باالَعيبدا َوإامَّا  العو 

ــا يلنــة ش ــبي  بانفــا )مصــدر الفعــ  بغيــَة  ة شــةج مــاعالجــ  وشعنــة مشــبَّ َ  و ــد عــرف النعجــ  الوســيو أيض 
 .(2) (معّيد شب    هإعطاج

إ بـام للع  ـات النناسـ ة  مـد  ـ لالفياة النناس ة للفيـرة  الت بيلية بانفا) الرؤيةويعرف محنوم ال سيونة 
 . (3) وإ بام هيه الع  ات يتطلب التحر  بعنامر التيويد ألنسب األويال(  لفيه الفيرة

التــة غوالت الفنيـة الننفـية للن ــالنظـرة ال ـنولية العامـة الت ــبيلية فـة ال حـث الحـالة بانفــا)  بالرؤيـة ويقصد 
يــل النفــرمات ومعالجتفــا شطو  مــد  ــ ل للحفــاظ علــ  التــراث ال ــع ة والفويــة العربيــة وأفيــار ا ج  شحنــ  فــة الياشفــا آرا

  باالســتفامة مــد شصــوير الوصــا ال ــع ة  الجلوم وشوليففــا مــل بعــ  الخامــات األ ــرى بــا فــة  لــول متنوعــة ش ــبيلي  
ا و ين ا جناليةفة مياةات  العربة الودي    .)*( (معامرة لتحويق أبعام 

 

  Handicraftالمشغولة الفنية  -2

كنا يعرففا أشرف العيسو  بانفا ) شن   أعناال  فنية منفية بعدة  امات مرست وجربت مد     لتنـتج عنـ   
سـفولة التونيــات فنـة متجــانت ومتيامـ   وشتــيد للفنـان اإليــافة والتجديـد مــد  يـث جناليــات التصـني  أو وظايفــه أو 

 .(4)وش سيطفا  بحيث شساه  فة بناج أشباله وشحويق رة اشه وأفياره(
فــة نطــاق هــيا ال حــث بانفــا "إ ــدى نظــ  الت ــبي  الفنــة  يعتنــد فــة أساســه علــ  الجلــوم  وتعرفهــا الباحثــة 

الط يعيــة و بعــ  الخامــات النتــوفرة فــة ال ياــة   و لــك بــالتجنيل والتوليــو فينــا بينفــا  ويتطلــب  لــك شونيــات أماييــة 
مستو اة مـد التصـوير النعامـر  متعدمة  بعنليات متياملة شجنل بيد األست الجنالية والتونية إلنتا  م غوالت فنية

 .(**) "للوصا ال ع ة العربة الودي  
 Speculative Fiction الخيال التأملي -3

ــ َ مصــدر للفعـــ   ة  التامــ  لغــ)   الــة  هنيَّــة واعيـــة يبــون فيفــا الفيـــر    ففــوباـــالفايبرا  ســتغراقاالعنــة   وش َشَامَّ
 . (5) (مستسلن ا لييريات ومور ُم فنة

إ ـــدى  ـــوى العوـــ  التـــة ُيتخّيـــ  بفـــا األشـــياج أثنـــاج ينـــا جـــاجت فـــة النعجـــ  الوســـيو شعنـــة )ويلنـــة الخيـــال 
 .  (6) (لفايوشن  األشياجوشصور  ّوة باالنّية  امرة عل  االبتيار  ففو ةيابفا 

                                                 

 .193    5  الواهرة  ط  مار ال روق الدولية للط اعة والن ــــــــــرالنعج  الوســـــــــــــــــــيو (: 2011( مجنل اللغة العربية )1)
 .491: نفت النرجل السابق                     (2)
 .68  عال  اليتب, الواهرة    أسرار الفد الت بيلة(: 1980( محنوم ال سيونة )3)

 ( شعريا إجراية لل ا  ة.*)

لة رسـا(: الع  ة بيد الخامة والتصـني  فـة النظريـة ال ناييـة ينـد   لتـدريت األشـغال الفنيـة  2004ف ا ند العيسو  )( أشر 4)
 .25  يلية التربية النوعية  جامعة الواهرة   ميتوراه ةير من ورة

 ( شعريا إجراية لل ا  ة.**)

 .80    سابق النرجل ال(: 2011( مجنل اللغة العربية )5)
 .266    نفت النرجل السابق :                     ( 6)
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ــة م نيَّــة علــ   فنــةنــول أمبــّة أو )إل  ي ــير الخيــال التــ مليمصــطلد و   التامليَّــة و األفيــارشيــون فيــه الوصَّ
 إلـ االسـتنام ب  امـةو إعـدامات و شخصـيات شتنيـ  بصـفات  رعنامـ شتضـند بحيـثلتغّيـرات ال ياّيـة وفو ا لالخيالّية 

 .(1)  (التخي  ال  ر  أو  الحياة الوا عية
 

 Folk stories القصص الشعبي -4

ـــة مون و أ ـــداث وا عيـــة  ويويـــة أل   اســـيا"وال ـــام  ال ـــع ة بنعناهـــا الواســـل  االوصـــيعت ـــر مففـــوم    يالي
  ـــداث األمــد  يـــث الطريوــة التــة شســـرم بفــا  أل ــرو الحبـــة شختلــو مــد فـــرم أمعـــيد فــة الوــا  باســلو  االلتــ ام

فــة  الــب فنــة  هايصــور فالن ــدل ال ــع ة ة ش ــبلت فــة مخيلــ التــةواألفعــال واأل ــوال   ــار مــد األ شتضــند مجنوعــةو 
 .(2) للنتلوة" والت ويقيفاج نول مد النتعة  باية إل

 

 History painting التصوير القصصي -6

   مــد األســلو  الفنــة النســتعن ال  يفــت  بنويــول العنــ  الفنــة بــد  هــو الــيو الرســ  التــاريخة   عليــه يطلــق)
معينــة مــد  صــة ســـرمية بــدال مــد م ــفد محــدم وســـاكد الــي  ين لــه الرســ  ال خصــة أو الط يعـــة.  ويصــو لحظــة

 .(3) (رأو أسااليلحبايات رم ية  عل  شخصيات عديدة حتو  شالوصصة  التصويرأعنال أك رية و 

 

 :منهجية البحـث
 لــك و والنــنفج التجربــة ألماج التط يــق العنلــة  النظريــة يّت ــل هــيا ال حــث النــنفج الومــفة التحليلــة فــة الدراســة     

 عل  النحو التالة:
 أوال: اإلطار النظري:

 الدراسة النظرية شووم عل  محوريد رييسييد وهنا يالتالة:   
  بين وحدة الفنون وأصالة التراث المعاصرة الفنية المشغولة األول:المحور. 

 

 :المعاصرة المشغولة الفنية -أ

لتـة اشعت ر الن غولة الفنية إ دى أشبال التع ير فة مجال الفنون الت بيلية  ففة مورة للتع يـر بالخامـات 
 شتضند إشا ة الفرمة للتوليو بيد أك ر مد  امة لي  منفا  صايا وشونيات وإمبانات ش بيلية  امة. 

ال م تيــرة  ات  يويــة أنتجتفــا و ــد عــرف ســيونايد ميــر  الن ــغولة الفنيــة مــد النا يــة الوظيفيــة بانفــا )أعنــ
الــيات اإلنســانية النتياملــة مســتعينة بــاألموات النناســ ة , ففــة عنليــة ابتيــار  اشــة لتغيــرات جناليــة  وامفــا اســتغ ل 
الخامــات الط يعيــة أو النصــنعة النتــوفرة للفــرم  يــث يوــوم بــالتع ير مــد  ــ ل هــيه الخامــات فيعيــد ش ــبيلفا أو يوــوم 

 موتضــياتدما فــة  لــك الخ ــرات والنعلومــات النختلفــة لتطويــل شلــك الخامــات بنــا يتناســب مــل بــالتوليو بينفــا مســتخ
 . (4)التصني  والوظيفة وشا ي مورة لننتجات جنالية نفعية(

                                                 

Internet Column from Science Fiction Age( :1998) Cory Doctorow (1 ) 

 .540الواهرة       عال  اليتب  األولالنجلد    معج  اللغة العربية النعامرة(: 2008) عنر ا ند مختار( 2)
., Trafalgar Square, London, P.105 History Painting :(2017)The National Gallery (3 ) 

     شرجنة محند  ليفة بريات  مرسسـة سـج  العـر ةاألشغال الفنية وال وافة النعامر (: 1994( سيونايد مير  , روبرستون )4)
                                                                                                                                   .                                                                       43الواهرة    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://craphound.com/nonfic/16.html
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/glossary/history-painting
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ويــرى  ســنة الــدمرمال أن الن ــغوالت الفنيــة يــا  عنــ  "البــد وأن شتصــو بال ــنول والتيامــ  مــد  يــث 
سطوا النختلفة وعلـ  اإليوـال الـي  ينـتج مـد التناسـق بـيد مختلـو العنامـر كونفا شعتند فة شيوينفا عل  م مت ال
 .(1) التة شتفاع  فة مورة م ب ت فنية"

 ـدرا   مد اهتنام الفنـانيد علـ  مـر العصـور  يـث أولوهـا ار  واف اوشرى ال ا  ة أن الن غوالت الفنية نالت  ظ  
ت ال يو  عد م ي شفا مد الننتجات األ ـرى فـة النجـاالك يرا  مد أفياره  بفدف الومول إل  مستوى شونة وجنالة 

جــت الفنيــة النختلفــة )كالتصــوير والنحــت والتصــني ( ويعنــة هــيا أن الن ــغوالت الفنيــة شتــاثر بط يعــة العصــر الــي  أنت
 فيه.

نـان ا الفبالتينولوجيا الحدي ة مد  يث شناول الخامة والتونية  منا معـ النعامرة فود شاثرت الن غوالت الفنية
طلوـا  لتطوير أمواشه ووساي  شناوله لتلـك الخامـات منـا أيـف  علـ  النجـال ي يـرا  مـد الصـفات االبتياريـة التـة شعـد من

 .للتجريب الستحداث مياةات ش بيلية معامرة
 :المعاصرة لمشغولة الفنيةا وأصالة التشكيليةوحدة الفنون  -ب

 

ـــان لل حـــث فـــة النـــدر  اليلـــ   " ـــه ليعـــيد الفن ـــك  (Conception)جـــاج الفـــد النعامـــر ببافـــة شدا  شـــه وشطوراش لتل
التدا  ت  يث االعتنام عل  التصور الياشة لنا شيـون عليـه النرييـات مـد  ـ ل ش امليـة الع  ـات بـيد مجاالشـه النختلفـة فـة 

 (Perception)بداعيـــة محـــ  التســـجي  النصـــا ب لـــ مرا  الحســـة إالـــار اشضـــاا الفيـــرة والنففـــوم و ســـد التع يـــر فحلـــت اإل
للنرييـات  والتـة يانـت عنليـة ســايدة عنـد يـ  الفنـانيد ليصــ د العنـ  الفنـة منـ   للعـال  النويــوعة   تـ  يتحوـق للفـد ةاياشــه 

 .(2) نحو التعدي  والتغير"
الفـــروق بـــيد الفنـــون  تـــ  أن  طـــوط )فوـــد أ ا   لـــك التطـــور الـــي  شـــن  مجـــاالت الفنـــون الت ـــبيلية ب ـــب  عـــام  

التنــاس التـــة يانــت  اينـــة بـــيد بعــ  النجـــاالت الفنيـــة  ــد بـــدأت شت شـــ  شحــت شـــاثير شـــدا   الخامــات والتونيـــات النســـتخدمة 
والنوظفة فة شلك النجاالت فـيابت التصـنيفات التوليديـة للفنـون مـد نحـت ورسـ  وشصـوير و فـر وال اعـة .... وانصـفر الجنيـل 

عـة و صومـية بط ي مون النسـاسو لـك  شطـورا  دة يرثر ي  منف  فة األ ـر ويوتـ ت منـه مـا يتناسـب معـه ليـ مام فة بوشوة وا 
 . (3) النتعدمة(مد التآلو والن اوجة بيد مجاالت الفنون الت بيلية  ك  مجال فينا يعد نوع ا

ات االهتنــام بال نــاج التريي ــة لل ــب  الفنــة الــي  يضــند شحويــق النضــنون الفيــر  والتع يــر  للنتغيــر  أيــو إلــ   لــك
ة أن هنـــا  العديـــد مـــد النجـــاالت الفنيـــة  ـــد اســـتفامت بصـــورة م اشـــر  الت ـــبيلية نجـــدالنعامـــرة  وفـــة ظـــ  مففـــوم و ـــدة الفنـــون 

ت نجــااللاالعديــد مــد را  مــد األســاليب والنفــاهي  النرش طــة بالــي  اســتفام ي يــالفنيــة  لاألشــغا مجــالبنجــاالت أ ــرى وعلــ  رأســفا 
 .الفنية

بعـ  النصـوريد أعنـال باالسـتفامة مـد  وإبـراز و ـدة الفنـون  إل  شاكيـد  لـك األمـر ة  اوفة ال حث الحالة شسع  ال 
 م ــغوالتنتــا  إل الوصــة النعامــريد فــة رســ  وشصــوير ننــا   مــد الوصــا العربــة الوــدي  وفوــا لــرؤيتف  ومعــالجتف  أل ــداث

اكت ــاف أبعــام جناليــة جديــدة  ــد شســف  فــة  بفــدف الخامــات األ ــرى مــل  والتوليــو بــالجلومالتجريــب  مــد  ــ ل متنوعــة فنيــة

                                                 

رسـالة ماجسـتير ةيـر (: الن ـغوالت الفنيـة الواينـة علـ  شوليـو الخامـات فـة سـيناج  1989(  سنة ا ند محنـد الـدمرمال )1)
 .368  يلية التربية الفنية  جامعة  لوان   من ورة

 .28للن ر  الواهرة    س   ور الفد الت بيلة الحديث فة العال  ةبني(: 2002)النليجة  ة( عل2)

شجري يــة إلثــراج مجــال االشــغال الفنيــة فــة يــوج االشجاهــات الفنيــة الحدي ــة    (: مــدا 1998 امــد محنــد مــالد )محنــوم ( 3)
 .18  يلية التربية الفنية  جامعة  لوان   رسالة ميتوراه ةير من ورة
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 علـ التاكيـد و  وشطـويره  التـراث ال ـع ة أمـالةالحفـاظ علـ   مـلل رشواج بنستوى األماج  للط   التفيير االبتيار   وإثراج ريشطو 
 .يرالخصب للفنان فة و تنا الحا التاملة  يث الخيال معامرةفة مياةات  الفوية العربية

  :الخيال الت ملي وتصوير القصص الشعبي العربي القديمالمحور الثاني. 
 :وتاريخ نش ته القصص الشعبي -أ

الفنــون الووليــة التــة أبــدعتفا جناعــة شــع ية  وشنا ــ  أبناؤهــا أشــباله عــد الريــق  )كــ ّ ال ع ـــة بانــه  الوصــاُيعــرف 
ـــجّ    راشفـــا وإنجا ـــه جـــ جا هـــام مـــد شـــراث األمـــ  و اكرشفـــا  وسا زاشفـــا  و صـــيلة  بنتفـــا الروايـــة ال ـــفوية جـــي   بعـــد جيـــ   وبان

 .(1) (وإبداعاشفا
ة إالار زمـانة ومبـانة معـيدي ففـة ع ـارة عـد سـرم مجنوعة األ داث التة شجر  فكنا يعرففا سال  النعول بانفا )

وا عـة أو و ــايل  ويوّيــة أو  يالّيــة ال يلــ م فيفــا الحـاكة  واعــد الفــد الّد يوــة  بــ  يرســ  اليـ م ينــا يواشيــه ال عــه وةال ــا مــا شتضــّند 
 .(2) (الناسالحبايات النوامر  وشيون فة األةلب منوولة عد أفواه 

هـة و  العـال  ال ع ة مد الحبايـات النرويـة التـة شتوارثفـا األجيـال النتعا  ـة ففـة مـد أعـرق الحبايـات فـة  والوصا
د إلـ  أمـ الوصـة ال ـع يةأ  يرجـل ظفـور  ث التـة مـرت علـ  ال ـعو  و ـد مـرت بتطـورات عديـدة ل  ـدا  فاألةل النن ل األول 

 دات وعامات ال عو  فة األزمنة ال عيدة. بعيد بس ب شنا لفا مد جي  إل  آ ر  يث يانت وليدة معتو
مفنـا يـان   صـاال ع ية مو ل األسـ وية بسـ ب شنا لفـا مـد جيـ  إلـ  آ ـر وال يوجـد شـعب مون  الوصةا تلت و د 

ة شـراث فـشوارثفـا النـاس وأمـ حت الجـ ج النفـ   التـةال ع ة  الوصالوجوم فة أةلب األ يان الزم بداييا  ب  أن ال دايية شرط 
  ا.هي ت  يومنا  ال  رالتة ش زم  الصفاتالخلوم بس ب شلك  الابل و د اكتس ت ال عو  

ال ــع ية منــي فجــر شاريخفــا وظــ  هــيا ال ــب  مــ زم لتطــور النجتنعــات  الوصــاعرفــت النجتنعــات اإلنســانية و ــد )
نــة إليــه أو وشطــورت وأ ــيت أشــباال  عديــدة  ســب األمــ  الــي  شنت الوصــاوــد ظفــرت ف الحايــر بــ  شو ــو  تــ  الو ــت 

 .(3) فيرة أو األ داث التة شدور  ولفا(األسلو  أو ال
 اســ ق ظفــور اإلســ م إلــ  األزمنــة الحايــرة ومــ الــي العصــر  يع ــر عصــوره النتتابعــة منــ العربــة أمبنــا وال ريــب أن

 : ومنفا شراثنا ال ع ة ةاألملية ف الوصابينفنا   دم مامة  ص ة مد 
 م ـ   صـة ال سـينا شلـك التـة شتضـّند الحبايـات السـحرية  و بايـات الجـان :أو األسـطورية الخرافية القصة -

 .ع ج الديد والنص اا السحر  
 وهة معتودات شرش و بالووى الخار ة  يالخالق ع َّ وجّ . المعتقدات: قصة -
 م   ألو ليلة وليلة. وهة الحبايات النستندة مد  ياة الناس التجارب اليومية: قصص -
بـد  م    صة عنترة وهة التة شحبة أ داثا  شاريخية  و عت فة زمد أجدامنا :أو المالحم التاريخية القصص -

 .شدام أبو زيد الف لة
وهــو  صــا رمــ    يوصــد بــه الي ــو عــد عيــو  اإلنســان  مــد  ــ ل  ــديث الحيــوان أو  قصــص الحيــوان: -

 .م    صة يليلة وممنة الطير

                                                 

 .25   الواهرة   نصريةالمبت ة األنجلو    األم  ال ع ـة العربة مففومه ومضنونه(: 1992) محنوم  هنة( 1)

  ـــــــــر  بيـروت  مار النفضـة العربيـة للط ــــــــــــاعة والن ــــــ ننـا   ونصـو  -األم  العربة الحـديث(: 2011)سال  النعول ( 2)
 325. 

  مجلــة جامعــة بابــ  للعلــوم اإلنســانية  الحبايــة ال ــع ية فــة نصــو  مســرا الطفــ (: 2014) أســناج شــاكر و نعنــة   يــب( 3)
 .105العدم األول   باب   العراق  
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 .م    بايات جحا وشفدف إل  إشاعة روا النيتة والفياهة  وشا ي أ يانا  الابل النود الهزلية: القصص -
 وهة الوصا ال ابتة فة الورآن اليري   و صا الصحابة والتابعيد واألولياج. القصص الديني: -
 

 :للتربية الفنية لقصص الشعبيا أهمية –ب 
ة ةنة وشواليده والحياة ب ت  مورها ش ب  عنق موسوعشعد الوصة ال ع ية النرآة العاكسة لعامات النجتنل  -

ال إليص محف ة للفير بب  النعارف والفنون ينا أنفا مورة للتاريخ إ  ينبد اعت ارها وسيلة شربوية شعلينية
 م تيرة. فة مياةة األ داث وسرمها  شصوير مد   لالنعن  والفدف 

فة  هاما   إ  شرم  مورا   ة عامة واألشغال الفنية  امة شساه  فة شحويق أهداف التربية الفني ةالوصا ال ع ي -
السحر و الي ير مد الخيال  منارس الفدعليفا  ةضفالتة ي بالع ر والوي  ةزا ر  شاميد   رات  ياشية مختلفة

 والجا بية.
غـرس ل  وشننيـة اإل سـاس بالجنـال  وأماة جيـدة الرؤيـة الت ـبيليةوسـيلة فعالـة فـة إثـراج  ةالوصا ال ع يشعدُّ   -

ع ة التــراث ال ــالوــي  ال وافيــة النناســ ة وشرســيخفا  وشامــي  الع  ــات االجتناعيــة اإليجابيــة  والنحافظــة علــ  
 وشاكيد الفوية. 

ـا منـا يعـد شويـدمون ياملـة  بحريـةالنـتعل  للتع يـر  أمام الفرمة شتيد ةالوصا ال ع ي -  هاشـ  ر السـترجال  منطلو 
 التعلينة. لنتطل ات النو و وفو ا ومدرياشه ال صرية

ــا شلعــبان  ينبــد ةالوصــا ال ــع ي  -  مــد التــة وشصــوراشه اليهنيــة التخيليــة الطالــب  ــدراتشننيــة  فــة مور ا مفن 
 ر.اـالبشكا ةـعملي ةـف يسف الي   التفيير   التن ي  إل  الومول ينبد   لفا

لتربيـة الفنيـة ب ـب  عـام واألشـغال الفنيـة ب ـب   ـا  أهـداف افني ـا فـة شحويـق  ةيسف  شنـاول الوصـا ال ـع ي -
ــب ـــشفرمامفـ ـــعل التــة شحتــو   اـ ـــشعليمي   ــرات  ـ ـــعومشن ةـ ـــش  شيــويدفــة  شســاعد ةـ ـــهؤبناو النــتعل  ميةـ ـــب اـ  لشكـ
 بنا يتوافق وبياته النحيطة. ــوازن مش
 

 الخيال الت ملي وتصوير القصص الشعبي العربي القديم: – ج
الـــي  يتحـــرر مـــد  يـــوم الننطـــق وال ـــب   الفنـــةاألثـــر  الخيـــال التـــاملة للوصـــا ال ـــع ة العربـــة الوـــدي  يعنـــة  لـــك

متخيــ   يخضــل   ــدي   صصــة شوــل أ داثــه فــة عــال لتصــوير ســرم الفيــر واإل  ــار  ويعتنــد اعتنــاما  يليــا  علــ  إالــ ق ســراا 
ـا العنـانمحضـة  ةو  ياليـأنيد شختلو عد العال  الي  نعي  فيـه  ويتنـاول شخومـا  وا عيـة لووا النصـورة  اإليحاييـةطا تـه ل مطلو 

 .ةشلك الصور مد أبعام شع يرية ورم يالجنالية الفعالة فة مخيلة النتلوة  ويغريفا بالتطلل إل  ما وراج  الوي  ات 
 علـ الفيـر   األثـرأهنيتفـا مـد  يـث  ولفـا  الفنون التة شرثر بالنتلوة عد الريـق السـنل أ د الوصا ال ع ةويعد 

وــة أن شيــون الري األولــ : لتحويــق اإلثــارة بطــريوتيد أساســيتيد ال ــع ةالســرم الوصصــة  يتنيــ  فــدو  اإلنســان الي يــر والصــغير 
 يـة نـولوال ان للنتلوـة علـ  عنليـة ال ـد الـيهنة  للوارئ أو الوـا  منتعـة وم ـو ة باسـلو  شن يلـة  منـا يسـاعد واإللواجالومو 

  الفنان.لدى  التاملة   ننطية هيا الفد وأثره فة التخي يحلينبننا شومد هيا الو ي   شودم اللغة والوصة التة 
بنــول مــد الترييــب الصــور  فــة جــ ج معــيد منــه  وهــيه الط يعــة شختلــو مــد  شتنتــلال يعــة الــدماب ال  ــر   ينــا أن" 

أك ــر  فظــا للــياكرة وأ ــداث الوا ــل يــان أك ــر إيجابيــة فــة التلوــة  الفنــانش عــا للعنــر وللخ ــرة والــيياج  ويلنــا يــان  آل ــرإنســان 
 .(1) "والتخي 

                                                 

ـــد( 1) ـــة ل الفـــال(: 2013) مـــروان عنـــران ع ـــد النجي ـــة الوـــدرات اليهني ـــة اآلما  والعلـــوم  أثـــر الننارســـة الفنيـــة فـــة شنني  مجل
 .118  جامعة السلطان  ابوس  العدم الرابل     االجتناعية
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فـة   هنيـةإلـ  مـورة  للوصـا ال ـع ة عنليـة شفعيـ  هـيا التخيـ  ش ـدأ فـة شحويـ  الحـدث الروايـةشرى ال ا  ة أن و  
ــا فــة وا ــل شصــوير  محســوس يع ــر عــد مــدى  درشــه علــ  شخيــ  األ ــداث واألشــخا   يــال  الفنــان يســع  إلــ  شرجنتفــا فعلي 

الفنيـة  و درشـه علـ   وُيظفـر شخصـيتهوالرموز فـة مـياةات عـدة يسـتو  منفـا مـا يست ـعر  ينتـه ليتخـيه أسـلوب ا ش ـبيلي ا ينيـ ه  
ــا لخيالـه الر ـب وعالنـه الخــا  الـي  يونـه مـد  ــ ل سـناعة لوصـة مــااسـتلفام مفرماشـه مـد التــراث الوـدي  برؤيـة معامـرة و   فو 

ا ألبطالفا.  متفاع   مل أ داثفا  ومعاي  
ا موصـوما ب ـهرو  التـاملة للفنـان عت ـار االرشيـاز علـ  الخيـالا    ال ينبـدالوـدي  العربـة وفـة شصـوير الوصـا ال ـع ة

الوا ــل   لــك ثا عــد فضــاجات شنــند بر ابتفــا إمبانيــة جعــ   ويوــةبحــولينــه   واالنفصــال عنــه  وا ــل الســرم الوصصــةمــد مايــرة 
علــ  اســتيعا   ومعامــرة  ــامرة ابتيــار أشــبال وأننــاط جديــدة ينــارس التجريــب محــاوال   والفنــانا. ي ــمستســاةة وأك ــر ويــو ا وشجل

 فة محاولة منه للحفاظ عل  التراث وشطويره. مد      دي  ل  يره ه عد عال شصوراش
ــال ا  ــة أن فيــرة ال حــث الحــالة  الننطلــق وجــدت ومــد هــيا نــا الوســاي  التــة شســاعد علــ  شطــوير شراث د وا ــدة مــدُشَع
  بال ــب  الــي  يتناســب مــل مســتويات الطــ  األشــغال الفنيــةوشضــنينه فــة  بصــياةات مســتحدثة هعريــ العربــة مــد  ــ ل

سيتســ ب فــة إهــداره ويــياعه  بــ  علــ  العبــتي فــ ن  لــكو ــدراشف  اإلمراكيــة  فعــرا التــراث بــالطرق الجامــدة لــد يخدمــه أبــدا   
 لصالد ال وافات األ رى.

 

 ثانيًا: اإلطار التطبيقي:

إلنتــا  م ــغوالت فنيــة  ات بعــد يتحــدم اإلالــار التط يوــة مــد  ــ ل منارســات شط يويــة يوــوم بفــا الطــ   
باســتخدام وظيفــة يالوســامة  و وي ــة اليــد  وم ــغوالت فنيــة  ات بعــد جنــالة يالنعلوــات الحايطيــة والتابلوهــات  و لــك 

 األساليب التونية النتنوعة ل شغال الفنية )الت بي  بالجلوم الط يعية( مد   ل النواب ت التالية:
األعنـــال ناولتـــا مــا شـــ  عريــه ســـالفا  فــة اإلالـــار النظــر  مصـــحوبا بعــرا لـــ ع  وش المقابلــة األولـــى والثانيـــة: -

عليفـا  ويـيلك ال حـث فيفـا  والتعليـقشـر فا التة شـ   التصويرية النعامرة لننا   مد الوصا ال ع ة العربة الودي 
 وشجنيل شصوراشفا مد     الط   ين اط من لة مصا ب للدراسة النظرية فة هاشيد النوابلتيد. 

ويـيلك شحديـد فيـرة  الجلـوم شدري ات عنلية عل  األساليب التونية والفنيـة لت ـبي   وشناولتا والرابعة:المقابلة الثالثة  -
 مــل ليــ  شصــني   الن يــ   وشحديــد العنــ  التصــوير  م ــغولة الن ــغوالت وال ــدج فــة رســ  التصــنينات الخامــة ببــ  
ـــا لفيـــرة علـــ الســـناا ب مبانيـــة التعـــدي  أو إيـــافة بعـــ  اللنســـات أن شيـــون  الن ـــغولة  علـــ   اللو ـــات الننتوـــاة وفو 

 وا د.األفيار لفا  ينة نفعية وجنالية فة آن 
ال ــدج فــة شنفيــي الن ــغوالت مــل شوجيــه الطــ   ال تيــار األســاليب الفنيــة  المقــابالت مــن الخامســة وحتــى الثامنــة: -

 والتونيات النستخدمة.  والتونية الن ينة لي  م غولة مل التاكيد عل  شجويد النفارات
وةريــفا الريوــة عريــفا االنتفــاج مــد الن ــغوالت وإ راجفــا بصــورة جناليــة شــ جم  المقابلــة التاســعة والعاشــرة: -

 .الوظيفة
ــا مواســات شحديــد شــر  مســا ة مــد الحريــة فــة و ــد ا تر ــت ال ا  ــة فــة اإلالــار التط يوــة   الن ــغوالت وفو 

 الطـ    وفـة نفـت الو ـت تاألسـاليب التونيـة الن ينـة يـة شطلـق العنـان إلبـداعاا تيار وييلك   لط يعة استخدامفا
يــون شينــا ا تر ــت أن  اآل ــريد شتحــدم األســاليب فــة إالــار متســاو بــيد جنيــل الطــ   وليوــي  يــ  مــنف   اشــه وســو 

التومـ  إلـ  بفـدف اللو ات الننتوـاة مـد التصـوير النعامـر للوصـا ال ـع ة العربـة الوـدي  لفنـانيد عـر  وأجانـب 
 ابتراثنـا  وثوافتنـا وهويتنـا العربيـة وشحنـ  بـيد الياشفـا رو رؤية ش بيلية مستحدثة للن غولة الفنيـة شـرش و ب ـب  م اشـر 

 العصر. 
ال نـة   التضـفير والصـ اةة و د ا تر ت ال ا  ة مد   ل  لك استخدام األسـاليب التونيـة التاليـة: )التلـويد 

سـاعية فـة  لـك  م ـغولة الحرق( و لك وفوـا  للتصـني  ومتطل ـات يـ    فة والتوليواإليا  التدييك النسج  والضغو 
 إل  شحويق األهداف التالية:
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   التيويد.الجلوم مل التاكيد عل  الفيرة وبساالة بعن  شصنينات لن غوالت فنية مستحدثة ينبد شنفييها  -1
النستطال فة ع  ة ش املية جناليـة ش ـرز التاكيد عل  جناليات األساليب التونية النستخدمة وش سيطفا  در  -2

 النضنون الفنة للن غولة.

 التاكيد عل  اإل را  الجيد والنتود للن غولة. -3

 وييلك إمبانية شوليففا وش اوجفا مل الجلوم. الن غولة إمبانية استخدام  امات متنوعة فة بنية  -4

شفــا بفــدف شننيــة الفيــر االبتيــار  شويــي  األعنــال ب ــب  جنــاعة يتــيد الفرمــة للطالــب للو ــوف علــ  جناليا -5
والتاكيد عل  جناليات الفياات والصياةات الت بيلية مل ال عد عد التوليديـة والننطيـة مون إهنـال ل مـول 

  الفنية والتونية النتعارف عليفا فة مجال األشغال الفنية.

     

 النتائــج:

 التالية:منا س ق شوم  ال ا ث إل  النتايج   
لوصا ال ـع ية اتصوير ل الخيال التاملة للن غولة الفنية باالستفامة مد معامرةش بيلية  يةرؤ  شودي  أمبد -1

 العربية الودينة.
أمبد شودي  مدا   شجري ية جديدة فة مجـال األشـغال الفنيـة بتوظيـو بعـ  أعنـال النصـوريد النعامـريد  -2

 لصياةة الن غولة الفنية. العربية الودينة النستو اة مد الوصا ال ع ية

 ثوــافة وعــةمراســة الوصــا ال ــع ية العربيــة الودينــة برؤيــة معامــرة أثــرت مجــال األشــغال الفنيــة و ــدمت  -3
  وابدال ال   التربية الفنية.  خيالوم لت مد    شحفي ي ا لوشربو  بتراثنا وهويتنا العربية  

ـــالعنام بعـــ  هناك -4 ـــاملوالوواســـ   رـ ـــب كةرششـ ـــا   بيةرالع ال ـــع ية الوصـــا نيـ ـــراث أمتن بنـــا يريـــد و ـــدة ش
  وأمالة هويتنا.

 

 لتوصيـات:ا

 فة يوج ما شوملت إليه ال ا  ة مد نتايج فانفا شتودم ب ع  التوميات والنوتر ات عل  النحو التالة:  
ربطفـــا ة إلـــ  م يـــد مـــد الدراســـة التحليليـــة الواعيـــة ألعنـــال التـــراث األمبـــة و شحتـــا  األبحـــاث الفنيـــة الحدي ـــ  -1

لتـدريت التربيـة الفنيـة عامـة  واألشـغال الفنيـة  ستفامة منفا ب ب  يحوق بعدا  جديـدا  ل بنجاالت الفنون الت بيلية
   امة.

يرورة شضـند الننـاهج الدراسـية أسـاليب الت ـبي  التـة شجنـل بـيد النجـاالت النختلفـة فـة إالـار مـد و ـدة  -2
الحفاظ عل  ال نية األساسـية ليـ  مجـال  والتـة شنيـ ه عـد ةيـر مـد وشياملية الفنون فة بنية ش بيلية وا دة مل 

 النجاالت األ رى.

العنــ  علــ  إكســا  الطــ   الخ ــرات والنفــارات ال زمــة لت نــة أفيــار عنليــة شســاه  فــة شحويــق النو ــاشف   -3
 باالستفامة مد التراث الودي  يخطوة ل نط ق واالبدال. يرا ومستو  ا 
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 المصادر العلمية للبحث:
 

                                                                                                      مار النعارف  الواهرة.                                                                                                      2    معج  لسان العر : شاريخ(ابد منظور )بدون   .1

   الصندوق االجتناعة للتننية  الواهرة.شعنيق فير العن  الحر(: 2011أ ند السيد يرم  )   .2

(: الع  ــة بــيد الخامــة والتصــني  فــة النظريــة ال ناييــة ينــد   لتــدريت األشــغال 2004أشــرف ا نــد العيســو  )  .3
   يلية التربية النوعية  جامعة الواهرة.رسالة ميتوراه ةير من ورةالفنية  

رســالة ميتــوراه   النجســنة(: اســتحداث مــياةات ش ــبيلية للن ــغولة الفنيــة 2003إينــان ع ــد الــوموم مصــطف  )  .4
 يلية التربية الفنية  جامعة  لوان.  من ورة ةير 

   شرجنة زيريا إبراهي   مار النفضة العربية  الواهرة.الفد الخ رة(: 1963جون ميو  )  .5

رســـالة ســـيناج   الن ـــغوالت الفنيـــة الواينـــة علـــ  شوليـــو الخامـــات فـــة(: 1989 ســـنة ا نـــد محنـــد الـــدمرمال )  .6
   يلية التربية الفنية  جامعة  لوان.ماجستير ةير من ورة

 الواهرة .  عال  اليتب  األولالنجلد    معج  اللغة العربية النعامرة(: 2008) عنر ا ند مختار  .7
مار عـــ ج الـــديد    الني ولوجيـــا والـــديانات ال ـــر يةمراســـات فـــة  -األســـطورة والنعنـــ  (: 2001) فـــراس الســـواا  .8

 مم ق . للن ر والتوزيل 
  شرجنــة محنــد  ليفــة بريــات  مرسســة األشــغال الفنيــة وال وافــة النعامــرة(: 1994روبرســتون )  ســيونايد ميــر    .9

 سج  العر   الواهرة.

رســـالة (: الن ـــغوالت الفنيـــة الواينـــة علـــ  شوليـــو الخامـــات فـــة ســـيناج  1989 ســـنة ا نـــد محنـــد الـــدمرمال )  .10
   يلية التربية الفنية  جامعة  لوان.ماجستير ةير من ورة

 للن ر  الواهرة. س   ور الفد الت بيلة الحديث فة العال  ةبني(: 2002)النليجة  ةعل  .11

شجري يــة إلثــراج مجــال االشــغال الفنيــة فــة يــوج االشجاهــات الفنيــة   مــدا (: 1998محنــوم  امــد محنــد مــالد )  .12
   يلية التربية الفنية  جامعة  لوان.رسالة ميتوراه ةير من ورةالحدي ة  

   الواهرة. نصريةالمبت ة األنجلو    األم  ال ع ـة العربة مففومه ومضنونه(: 1992) محنوم  هنة  .13

  مار النفضة العربية للط ـــــــــــاعة والن ــــــــــــــر   ننا   ونصو  -العربة الحديثاألم  (: 2011)سال  النعول   .14
 بيروت.

مجلــة جامعــة بابــ  للعلــوم   الحبايــة ال ــع ية فــة نصــو  مســرا الطفــ (: 2014) أســناج شــاكر و نعنــة   يــب  .15
   باب   العراق  العدم األول.اإلنسانية

مجلـــة اآلما    أثـــر الننارســة الفنيـــة فــة شننيـــة الوــدرات اليهنيـــة ل الفــال(: 2013) مــروان عنــران ع ـــد النجيــد  .16
 الرابل.  جامعة السلطان  ابوس  العدم االجتناعية والعلوم

 
.Internet Column from Science Fiction Age( :1998) Cory Doctorow  17. 

., Trafalgar Square, London History Painting :(2017)The National Gallery 18. 

 

 

 

 

 

 

 

http://craphound.com/nonfic/16.html
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/glossary/history-painting
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 وفيما يلي تعرض الباحثة تطبيقات البحث:

 -أوال: المشغوالت ذات الوظيفة الجمالية: 
 

 ( شهرزاد، ألف ليلة وليلة.2مشغولة رقم ) ، ألف ليلة وليلة.الحّمال مع البنات (1مشغولة رقم )

 بلقيس.( 4مشغولة رقم ) ( دليلة المحتالة .3مشغولة رقم )

 شهرزاد، ألف ليلة وليلة.( 6مشغولة رقم ) ( تودد الجارية، من قصص ألف ليلة وليلة.5مشغولة رقم )
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  صة األميرة  ات الفنة.( 8م غولة ر   ) شفريار وشفرزام  ألو ليلة. وليلة. (7م غولة ر   )

 (  يت وليل .10م غولة ر   ) ( شفريار وشفرزام  ألو ليلة وليلة.9م غولة ر   )

 مستو اة مد  صة عنترة بد شدام. ( عنترة وع لة 11م غولة ر   )
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ع لة مد  صة عنترة بد شدام. ( 12م غولة ر   ) (  يت وليل .13م غولة ر   )   

( شفرزام  ألو ليلة وليلة.15م غولة ر   ) ( أبو زيد الف لة  السيرة الف لية.14م غولة ر   )   

( شفرزام  ألو ليلة وليلة.16م غولة ر   ) مد  صة عنترة بد شدام. ( عنترة وع لة 17م غولة ر   )   
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 -ثانيا: المشغوالت ذات الوظيفة النفعية: 

 

 

 
 

 

 

الجوار . الجوار   ( السيدة الحرة مد  صة منلية18م غولة ر   ) ( مد  صا ألو ليلة وليلة.19م غولة ر   )   

(  وي ة يد  شفرزام  ألو ليلة وليلة. 20م غولة ر   )  
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( شفرزام  ألو ليلة وليلة.21ر   )م غولة  ( شفرزام  ألو ليلة وليلة.22م غولة ر   )   

  وسامة  مد  صة بلويت.( 23م غولة ر   )

( وسامة  شفرزام  ألو ليلة وليلة.24م غولة ر   ) ( و دة إياجة  شفرزام.25م غولة ر   )   
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 ملخـــص البـــحث
 

 

 عنوان البحث:
 

 تشكيلية معاصرة للمشغولة الفنية في ضوء الخيال الت ملي رؤية
 العربية القديمة ةلتصوير القصص الشعبي

 

 
  )*(د/ شيماء صابر سيد طلبه                                                                                         

                                                                                                                  

ـــدة  ـــة إيجـــام منطلوـــات جدي ـــدريت شوـــوم فيـــرة ال حـــث علـــ  محاول ـــة مـــد  يـــث ال ـــب  لت مجـــال األشـــغال الفني
   و لـــكبـــالجلوم والخامـــات النتنوعـــة غوالت فنيـــةصـــياةة م ـــلت ـــبي  الالنعامـــر والفيـــر الجديـــد والـــرق التنـــاول فـــة 

ـا و رموزهـا  هابع  الفنانيد النعامريد الييد شناولوا الوصا ال ع ية العربيـة الودينـة ومـور مد أعنال  االستفامةب فو 
  بامــالته العربــة ال ــع ة فــة محاولــة للحفــاظ علــ  التــراث   و لــكشلــك الوصــا وأبطالفــا أل ــداث التــاملةخيــالف  ل

نـون والسـينا األجانـب مـنف  للو ـوف علـ  أهنيتـه فـة الفيـر اإلبـداعة   إلثـراج مجـاالت الف فنانة العصـرعل   وشاثيره
  النحلية مل العالنية. ال وافاتن   بيد والالتفاع   الت بيلية عامة   واألشغال الفنية  امة فة إالار مد

 

 

 مشـكلة البحث:
 افظــة فيريــة ةنيــة  ين ــ  الوــدي  العربــةال ــع ة  لوصــاأن امــد  ــ ل الســياق الســالو الــيير شــرى ال ا  ــة 

 ل سـتلفام مـد منـا يجعلنـا بحاجـةفة عصـر مضـطر   سـريل الخطـوات والوفـ ات   نعي  ي ونحد اليوممضت حو ةل
نـة ة الوديالوصـا ال ـع ي أن ال ا  ـة ثـ  فوـد وجـدت ومـد .جديـدة  فة  والب فنيـة للحفاظ عل  الفوية العربيةالتراث 
بـون يعل  الخيال التاملة ل ع  الفنـانيد النعامـريد فـة انتـا  أعنـالف  ينبـد أن  لن اشر أو ةير الن اشربتاثيرها ا

ـــا  صـــ  ا ـــون لت ـــبي  الن ـــغوالت الفنيـــة برؤيـــة معامـــرة  علـــ  الـــ   التربيـــة الفنيـــة  مـــد    شجري ي   شريـــد و ـــدة الفن
 الودي . العربة حن  بيد الياشفا أمالة شراثناالت بيلية وش

 وبناًء عليه تتحدد مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤل اآلتي:
صا اإلفامة مد الخيال التاملة لتصوير الوبينبد شودي  رؤية ش بيلية معامرة للن غولة الفنية  إل  أ  مدى

 ؟العربية الودينةة ال ع ي
 

 الكلمات المفتاحية:
 

 .العربيةالمشغولة الفنية، الخيال التأملي، القصص الشعبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 جامعة الفيوم. –يلية التربية النوعية  -)*( مدرس األشغال الفنية 
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Research Summary 
 
 

 

:Title research 

 

 
Contemporary plastic vision for handicraft in the glance of 

 the speculative fiction of painting ancient Arab folk stories 
 
 

 

Dr / Shaimaa Saber Sayed Tolba )*( 

                                                              

The idea of the research is to try to find new starting points to teach the 

field of handicrafts in terms of contemporary form, new thought and methods 

of dealing in the formation and drafting of handicrafts in various leather and 

raw materials, by taking advantage of the work of some contemporary artists 

who dealt with the old Arab folk stories and painted their symbols in a 

distinctive style according to their own vision and imagination symbolic of the 

events of these stories and heroes, in an attempt to preserve the heritage of the 

Arab popular authenticity, and its impact on contemporary artists, especially 

foreigners, to find out the importance in enriching creative thought and 

contemplative imagination, to enrich the art areas general plastic arts, artistic 

works and special within the framework of interaction and blending of cultures 

and mechanisms of local melting with global. 

 

:Research problem 
 

Through the above context, the researcher believes that the Arab folklore 

represents an intellectual portfolio rich in the achievements of an era ago. Today 

we are in a turbulent, fast-paced and demanding era, demanding the inspiration 

and inspiration of the heritage. Thus, the researcher found that the old folk 

stories with their direct or indirect impact on the contemplative imagination of 

some contemporary artists in producing their works could be a fertile 

experimental entrance to the formation of handicrafts with a contemporary 

vision that bears the originality of our ancient heritage. 
 

Accordingly, the research problem is determined by answering the 

following question: 
 

To what extent can a contemporary plastic vision be presented to handicraft 

benefit from the speculative fiction of painting ancient Arab folk stories? 
 

:Key words 
 

Handicraft, Speculative fiction, Arab folk stories. 
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 الرؤى التشكيمية لمفهوـ التكوينات الخطية فى النحت المعاصر

 كمدخؿ لقبوؿ ثقافة اآلخر )المحور األوؿ(
 د. وائؿ عبد العظيـ عبد الجواد مغاورى      عبد القادر محمد           أ.د. صالح الديف 

 جامعة بنها. –كمية التربية النوعية  -النحت  مدرس       جامعة بنها.   –كمية التربية النوعية  –أستاذ عمـ النفس 
 مقدمة الدراسة 

مازاؿ نقطة جدلية بيف الحضارات إلي يومنا هذا مف حيث القبوؿ، وذلؾ نظرًا لتعػدد وظائفػ  كاف النحت و 
يػة، فى الثقافػات المختمفػة، فكثيػرًا مػا تػـ تسػخيري لترسػيظ أو تعظػيـ المفػاهيـ العقائديػة أو المذهبيػة أو ا يديولوج

فالنحت كاف يمثؿ تسجياًل لوقائع الحضارات بصيغة تمتمؾ األبدية أو الخمود، إلى أف صار مفهـو  النحت فى ظػؿ 
 و أن  قيمة فى ذات  و ذات صانع .  ،التنوير أسموب حياة

مػػف ثػػـ فػػةف قػػدرة النحػػت عمػػى بػػث رسػػائؿ ا نتمػػال إلػػى الطبيعػػة أو الصػػناعة او اإلرث الفنػػى الهائػػؿ و 
الفنيػػة يعتمػػد فػػى المقػػاـ األوؿ عمػػى الػػد  ت و المحاكػػاة و اإلثػػارة و بعػػث البػػواطف الكامنػػة فػػى نفػػس  باتجاهاتػػ 

 الفناف ليتبع فى ذلؾ طرازًا و نسقًا فنيًا خاص ب  و بانتمالات . 
بتعدد الرؤي الفمسفية لمفف، فةف الدراسة الحالية تنطمؽ مف تناوؿ الفف كونػ  لغػة، متفقػة فػى ذلػؾ مػع و 

( لهػذا يػرى الباحثػاف أف الفػف 2009وائؿ عبػد العظػيـ )و  1* (1968لستوى و أرنست كاسير )أميرة مطر،طرح تو 
أداة مػػف أدوات التواصػػؿ ا نسػػانى ليػػر المفظػػى و لكنػػ  محمػػؿ بػػد  ت لمتواصػػؿ تتخطػػى فػػى معناهػػا كػػؿ مػػا هػػو 

 لفظى. 
، أف يعبر عف ذات  بتمقائية ليػر حتى لممتذوؽلفنية الحديثة أتاحت لمفناف بؿ و مف ثـ فةف ا تجاهات او 

مف ثـ وصؿ الفف الى نقطة بػدل كػاف قػد تركهػا فػى مسػيرت  ذلػؾ مذهبية أو ايدلوجية و مقيدة بتكبيالت عقدية أو 
الطػػرح ا فالطػػوني مػػف كػػوف الفػػف ينبغػػى أف يكػػوف محاكػػاة لمجمػػاؿ المطمػػؽ و أداة لالرتقػػال بالطبيعػػة ا نسػػانية 

 خر كما يراي الباحثاف. خر عمى أرضية قبوؿ اآلآلا لتقال باالتواصؿ و وهذا عيف  ،(1968)أميرة مطر،
فالدراسػػة الحاليػػة تطػػرح التواصػػؿ مػػع اآلخػػر مػػف حيػػث كونػػ  تواصػػاًل انسػػانيًا خالًصػػًا متحػػررا مػػف القيػػود 
ا العقائديػػة و المذهبيػػة و ا يدولوجيػػة ممتحمػػًا مػػع العمػػؿ الفنػػى فػػى تصػػال  قػػائـ عمػػى التوافػػؽ الػػواعى مسػػتخدم

فى اآللة و الثالجة و السيارة و الطػائرة، متجػاوزا التوافػؽ مػف أجػؿ  Formمصا حات  السابقة مف تقبؿ االشكؿ  
 المصمحة و صوً  الى التوافؽ مف أجؿ القيمة أ  وهى قبوؿ اآلخر. 

 مشكمة الدراسة 
ؿ فى طياتها قيما عقائدية يري الباحثاف أف األعماؿ الفنية التى تنتمى الى المدارس الفنية التقميدية تحم

أو مذهبية أو ايديولوجية تفص  عنها عالنية أو ضمنيًا، و مف ثـ فةف تمؾ القيـ  )كرمػوز تنتمػى الػى الماركسػية 
أو الميبراليػػة أو اليهوديػػة أو المسػػيحية او ا سػػالـ أو أى عقائػػد أو مػػذاهب أخػػرى( تصػػطدـ بالهويػػات الثقافيػػة 

فنى، و مف ثـ تتعثر عممية التواصؿ مع تمؾ األعماؿ الفنية نتيجة تمػؾ ا نتمػالت لآلخريف اثنال عممية التذوؽ ال
، مـ يخمؽ حالة مف الرفض و عدـ القبوؿ بثقافة اآلخر مف الناحيػة الماديػة ثػـ سػرعاف مػا يمتػد هػذا الػرفض أو 

ف ا فصػاح عػف رمػوز عدـ القبوؿ لمناحية ا نسانية، مـ يمثؿ رفض هذا اآلخر نظػرا لحالػة ا لتبػاس المتولػدة عػ
 لها د لة أو قدسية تصطدـ مع هوياتهـ الثقافية. 

                                                 

 (ABA* سوؼ تتبع الدراسة الحالية التوثيؽ وفؽ نظاـ ) 
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مػػع ظهػػور الداديػػة ثػػـ التكعيبيػػة والسػػريالية والتجريديػػة  لهػػذا فػػةف النقمػػة )الثػػورة( الفنيػػة التػػى تفجػػرتو 
المرتبطػة فنوف ما بعد ما بعد الحداثة قد أثرت بشكؿ كبير فى تحطيـ قػيـ الفػف التقميػدى، تمػؾ القػيـ والمستقبمية و 

المذهبيات و ا يديولوجيات، و مف ثـ أحدثت نقمة أو ثورة فى المنػت  الفنػى )الصػورة البصػرية( بالعقائد و  عضوياً 
و مػػف ثػػـ ليػػرت مػػف قػػيـ التػػذوؽ الفنػػى، و عميػػ  أصػػبحت الهويػػة الثقافيػػة ألفػػراد مجتمػػع مػػا محممػػة بحالػػة تقيػػؿ 

مػػف هنػػا كانػػت حالػػة تقبػػؿ و ا يػػديولوجى، و ئػػدى و المػػذهبى جديػػدة لآلخػػر تتحػػرؾ بعيػػدًا عػػف حالػػة ا رتبػػاط العقا
 أعماؿ بيكاسو و سمفادور دالى و الرواد اآلخريف. 

   : التاليعمي  تتبمور مشكمة الدراسة فى التساؤؿ و 
ما احتمالية أف يتواصؿ أفراد مجتمع ما مع أفراد مجتمع آخر مف خالؿ الفػف، و ذلػؾ عنػدما يػتـ تػذوؽ هػذا الفػف 

 قة متحررًا مف ا نتمالات العقائدية أو المذهبية أو ا يديولوجية؟ وذلؾ مف خالؿ. كقيمة مطم
 التكوينات الخطية؟ الذات ا نسانية و تحرر ف العالقة بيف ما الصورة الذهنية التى تبي 
  ما الصورة الذهنية لوجود تشاب  عالمى فى الد  ت يسم  بمساحة لمتفاهـ التعبيرى لدى األفراد؟ 
 : لدراسةهدؼ ا

  ي :لإاسة تهدؼ الدر 
  استكشػػػاؼ مػػػا يمكػػػف أف تقدمػػػ  الػػػرؤى التشػػػكيمية لمفهػػػوـ التكوينػػػات الخطيػػػة فػػػى النحػػػت المعاصػػػر

باسػػتخداماتها و د  تهػػا المتعػػددة فػػى الثقافػػات المختمفػػة كنقطػػة تجمػػع تصػػم  أف تكػػوف مػػدخاًل لقبػػوؿ 
 ثقافة اآلخر. 

 مفة يرقى إلى أف يكوف مدخاًل لثقافة اآلخر. أو أف تصب  رمزًا تجميعيًا لمثقافات المخت 
 : أهمية الدراسة

 ي :تتبمور أهمية الدراسة فى التال 
  .)تقديـ رؤية لتوظيؼ الفف فى فهـ و تقبؿ ثقافة اآلخر؟ )أهمية نظرية 
  هيئػػػة شػػػكمية كطحػػػد الطػػػرؽ  أليتحميػػؿ مجموعػػػة مػػػف األعمػػػاؿ الفنيػػػة و ذلػػػؾ لمتتبػػع الخطػػػى البصػػػرى

 ة الشكؿ )أهمية تطبيقية(. المناسبة لقرال
 التطبيقية. راسة مف الناحيتيف النظرية و المكتبة العربية بموضوع الد إثرال 

 : منه  الدراسة
 المنه  الوصفى التحميمى.  ،المنه  المالئـ لهذي الدراسة

 :   حدود الدراسة
 تقتصر الدراسة عمى الموضوعيف التالييف. 

 حت المعاصر. دراسة مفهوـ التكوينات الخطية فى الن 
  المتغيرات الفنية. ية الثقافية وتطثير المستحدثات و قبوؿ ثقافة اآلخرمف خالؿ دينامية الهو 

 : مصطمحات الدراسة
 : الرؤي التشكيمية -

الحػػوارات واألطروحػػػات المتبادلػػػة بػػيف الفنػػػاف وعممػػػ  الفنػػػي  ةتعنػػى الػػػرؤي التشػػػكيمية فػػى هػػػذي الدراسػػػ
ؿ أسموبية أدائية تظهر مع التجريب والخبرة الفنية أو يكشػفها المنػت  الفنػي ووسائط  وهي تنبعث مف خالؿ رسائ

 ودائمًا تخضع لممتغيرات الفكرية والفمسفية والفنية. )الباحثاف(.
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 : التكوينات الخطية -
أف أيػًا و  ،يرى رسكف أف مفهـو التكويف عبارة عف وضع عدة أشيال معًا بحيث تكوف النهاية شيئًا واحػداً 

العناصر تسهـ بشػكؿ عػاـ و فعػاؿ فػى تحقيػؽ العمػؿ النهػائي ليػؤدى الػدور المطمػوب مػف خػالؿ عالقتػ  مف هذي 
(. فالتكويف هو النظاـ الكمى شاماًل الشكؿ و األرضية بالنسبة ألى تصػميـ 1986بالمكونات األخرى )هربرت ريد، 

فيػػ  مركػػز أيضػػًا )ادور لوسػػي بػػؿ لهػػا  ،و اجػػزال الهيئػػات لػػيس لهػػا فقػػط شػػكؿ و حجػػـ ،فكػػؿ الهيئػػات الفرديػػة
 (. 1995شميت،

التعريػػؼ ا جرائػػى لمتكوينػػات الخطيػػة كمػػا يراهػػا الباحثػػاف" هػػى عصػػبة متجمعػػة مػػف الخطػػوط المطمقػػة 
تسػػتمد هيئتهػػا مػػف و  ،هػػى التػػى تقػػيـ الكتمػػة فػػي المجسػػماتو  ،المنتظمػػة والعشػػوائية تتخػػذ نسػػقًا ومسػػارات خاصػػة

وينشػط مػف خاللهػا  ،التػرابط لمموضػوعإلػى وحػدة البنػال و  تند فػى صػيالتهاتسػلموجودات الطبيعية أو الصػناعية و ا
  الفراغ". المسطحات والمالمس و 

 : قبوؿ اآلخر -
تقبػؿ األعمػاؿ الفنيػة التػى تنتجهػا ؿ اآلخػر " قػدرة الفػرد عمػى تػذوؽ و تعنى هػذي الدراسػة بمصػطم  قبػوو 
الػرؤى التشػكيمية التػى تطرحهػا تمػؾ تػ  الثقافيػة و هوي وذلؾ عندما تكوف هناؾ نقاط تمػاس بػيف مقومػات ،ثقافة ما

 .  األعماؿ" )الباحثاف(. و سوؼ تتبنى الدراسة هذا المفهـو
 المعرفى لمدراسة  اإلطار

 أوً . التكوينات الخطية. 
كونػ  هػو أبسػط وحػدة ينشػط  Lineتبدأ هذي الدراسة فى عرضها لمتكوينات الخطية بتنػاوؿ تعريػؼ الخػط 

فالخط هو انطالؽ طاقة وعف طريق  يستطيع الفناف التعبيػر عػف  ،و سمسمة مف النقط المتصمةعنها التكويف " فه
(، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ حركػػة الخػػط وهػػذي الحركػػة إمػػا أف تكػػوف فػػى اتجػػاي  2014المسػػاحات وا حجػػاـ )نهمػػة عػػزت، 

مػػا أف تكػػوف فػػى اتجػػاي منحنػػى ومػػف ا تجػػاي األوؿ تتكػػوف الخطػػوط المسػػتقيمة، ومػػف ا تجػػاي الثػػانى  مسػػتقيـ، واا
 (. 1997تتكػػػػػوف الخطػػػػػوط المنحنيػػػػػة ، وينقسػػػػػـ كػػػػػؿ مػػػػػف النػػػػػوعيف إلػػػػػى فػػػػػروع أخػػػػػرى )اسػػػػػماعيؿ شػػػػػوقى، 

والخػػط هػػو أحػػد عناصػػر التصػػميـ وأكثرهػػا أهميػػة ، ألنػػ  قػػد يػػؤثر بدرجػػة كبيػػرة عمػػى اسػػتخداـ وترتيػػب العناصػػر 
رة الرئيسػػية وأسػػاس التصػػميـ فػػى تقسػػيـ األخػػرى،والخط يتضػػمف إيحػػالات باإليقػػاع والوحػػدة والتػػوازف ، وهػػو الفكػػ

المساحة ، أو فصؿ األشكاؿ أو بداية ونهاية األشكاؿ الناتجة وبتكاثر الخطوط تتضػ  العالقػات ويػتـ عػف طريقهػا 
التبسيط أو التعقيد فى وصؼ اإليقاعات عند بنال التصػميـ ، بطريقػة تنويعهػا واتجاهاتهػا وسػمكها ، ومػا تحصػري 

أف إنشػغالي بالنحػت لػيس مػع  Mario Dal Fabrrow، ويضػيؼ (2009سػر سػهيؿ، مػف مسػاحات أو كتػؿ )يا
دوف  لمبروفايػػؿ الحجػػـ والكتمػػة فػػي حػػد ذاتهػػا، ولكػػف مػػع الخطػػوط التػػي تحػػدد الهيئػػة وهػػدفى هػػو التمثيػػؿ المكػػاني

عػػػػػػػػادة ترتيبهػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الفضػػػػػػػػال  ووضػػػػػػػػع نفسػػػػػػػػها بػػػػػػػػيف الفضػػػػػػػػال والشػػػػػػػػكؿ تعقيػػػػػػػػب ألبعػػػػػػػػاد األشػػػػػػػػكاؿ واا
 (vision.lancia.it./en/articlewww.trend)المحسوس.

  .وظائؼ الخط 
نشال المساحات المختمفة وقد تكوف أشكاؿ تمثيمية أو تجريدية. -  تحديد واا
لمخطوط د لة تعبيرية فى حد ذاتهػا فػالخطوط المسػتقيمة المائمػة تػوحى بالحركػة وا نػدفاع والخطػوط  -

 قرار.المستقيمة الراسية توحي بالصرحية و األفقية توحي باإلست
 يحدد اتجاهات العمؽ أو البعد الثالث التقديرى فى التصميـ. -
 (.  1990يحدد اتجاهات الحركة ويربط مساحات التصميـ بعضها ببعض" )محمد دسوقى،  -
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 : الوظائؼ التشكيمية لمخطوط فى الهيئات المجسمة 

 تعرؼ هيئات األشكاؿ وتحددها.        -
  مف خاللها يبنى هيكؿ الشكؿ.     -
 تحقؽ وحدة التكويف. -
 حصر الفراغ بيف خطيف أو أكثر.  -
 . ةوالسطحي ةإحداث القيـ المممسي -
 تحقيؽ بنائية  األشكاؿ وتقاطعها.  -
 الفصؿ بيف المساحات المونية.  -
 إحداث التبايف فى المسطحات. -
 إلالؽ الفراغ أو فتح .  -
 ( 1990مد دسوقي، مف خاللها تنشط الزوايا ) الباحثاف بتصرؼ مف مح -

 : القوى الحركية الكامنة فى الخطوط 
"الخػػط البسػػيط   يعػػدو أف يكػػوف سمسػػمة مػػف الػػنقط المتالصػػقة يحػػدد بعػػدا ، واتجاهػػا لكنػػ  معبػػط بطاقػػة 
وقوى حركية كامنة تجرى فى هذا ا تجاي ، وتتجمع فى نهايتى الخػط سػوال كػاف مسػتقيما أو منحنيػا أو متموجػا، 

لخط البسيط وقد نت  عف نقطة قد تحركػت فػى اتجػاي مػا ، فػالخط بػذلؾ يكػوف مرتبطػا بحركػة : ويمكف أف نتخيؿ ا
 (.114،  1995ولف تكوف حركت  إ  نتاجا لطاقة حيف تبدأ فةنها تميؿ إلى ا ستمرار" )عبد الفتاح رياض،

ف شاماًل لعدد مف فةذا كاف "بكؿ خط طاقة تتج  فى اتجاي الخط ، فةف الذى  شؾ في  أن  إذا كاف التكوي
الخطػػوط المتعارضػػة ا تجػػاي ، فالبػػد وأف تتفاعػػؿ هػػذي الطاقػػات أو تتصػػارع ، فكػػؿ منهػػا يوجػػ  طاقتػػ  فػػي اتجػػاي 

 (116، 1995يختمؼ عف اآلخر ، األمر الذى يثير أحاسيس حركية شديدة )عبد الفتاح رياض، 
  فية. المذهبية لمخط ومدى ارتباطها بالهوية الثقاالد  ت العقائدية و 

لممعتقدات الدينية والمثؿ العميا وانعكاس لمتقاليػد فهنػاؾ عالقػة بػيف الرمػز والعاطفػة  انعكاسالرموز هى 
و فطرية أسة هى عالقة رمزية وليست طبيعية الدينية والمجتمع واوض  )دور كايـ( اف العالقة بيف ا شيال المقد

 . واف المشاعر الدينية تقوى بالرموز )محسف محمد عطية، (
ويري الباحثاف أف هناؾ كثرة مف الرموز فى التراث الفنػي التػى اسػتخدمت كخػط و تحمػؿ د لػة عقائديػة 

 ثػػـ ،نجمػػة داوود إلػػىابتػػداًل مػػف مفتػػاح الحيػػاة عنػػد الفنػػاف المصػػري القػػديـ انتقػػاً   ،أو مذهبيػػة أو ايديولوجيػػة
عػػدد مػػف الػػديانات و  ،بوذيػػة و الكونفشيسػػةثػػـ رمػػوز ال ،ثػػـ الهػػالؿ عنػػد المسػػمميف ،الصػػميب عنػػد الفنػػاف القبطػػى

 الشعمة كرمز لميبرالية. و  ،المطرقة فى ا شتراكيةوصوً  إلي المنجؿ و  ،الوضعية
 نتمػال إلػى تنطمؽ الدراسة الحالية فى رؤيتها لمتكوينات الخطية مف أف قدرة النحػت عمػى بػث رسػائؿ او 

األوؿ عمػػى الػػد  ت و المحاكػػاة الفنيػػة يعتمػػد فػػى المقػػاـ  و اإلرث الفنػػى الهائػػؿ باتجاهاتػػ أالطبيعػػة أو الصػػناعة 
 بعث البواطف الكامنة فى نفس الفناف ليتبع فى ذلؾ طرازًا و نسقًا فنيًا خاص ب  و بانتمالات . واإلثارة و 

القواعد واألسس  إلىالمستمر  استناديو  ةمف ثـ فةف ولوج الفناف الي تراكيب أسموب  لمتكوينات الخطيو 
لعػالـ  جديػداً  تخمي عنها فقد يعطينػا خطػاً  مف العالـ الواقعي أو ةاينت أو تعددت فيها المضاميف المستوحاسوال تب

  ةومستحدثاتها  واتجاهاتها الجمالي ةالهيئات الشكمي
التعبيػري والشػكمي بمػا يتػي  التفػاهـ الفكػري و  لمغػةعطػي مسػاح  ف مناخ التشاب  العالمي في الد  ت يإ

تجديػد الػد لي داخػؿ الصػور ؿ، فهػؿ هػذا التشػاب  يعطػي بمػا يسػمي بالممػؿ الفنػي ؟ وهػؿ يحتمػؿ الا تفاؽ والقبو
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 ةينمػػوا مػػا يسػػمي بالشػػفرات الخطيػػ ةعمػػي هػػذا التجديػػد لمصػػور الذهنيػػ التجديػػد التػػوافقي الجديػػد وبنػػالاً  ةالذهنيػػ
 .ةثمستحدالخطية ال ةرها توافؽ عالمي لقبوؿ وفؾ الشفر التشكيمية التي تحتاج بدو 

يغنيهػا بػػالمعني الػذي يثيػػر  منطمقػػا ةوالذهنيػ ةإجػػرال ْيِبٍقػٍي مػػف وحػدتها الصػػوريالتػػي تمثػؿ  ةف التػداخالت الخطيػإ
 تعنػي بخمػؽ العمػؿ الفنػي جماليػاً  لراضاً أالخطوط التي تؤدي  ةلحسية ومنظومفي الترابط بيف الموجودات ا ةالرلب

، ةوؽ الفف كػ )ا جتماعية، السياسػيخري التي تسقبؿ الوقائع األ افؽوهي بذلؾ تمثؿ الواقع الفني المتو  أو وظيفياً 
 (. ةا قتصادي

فيػ  ممكنػات بواعػث التشكيمي لمتكوينات الخطيػة فػطف مفهػوـ التجديػد تتػداخؿ فمف حيث البنال الشكمي و 
فػي العقػؿ  شػفراً م يتخػذ نظامػاً  ةف الحقؿ الد لى لمتكوينػات الخطيػلي أإفالمعني يشير  ةالمستحدث ةالهيئات النحتي

والتػي فػي طريقهػا إلػي  ةوالمتقبمػ ةالمتوافق ةارب مع القواعد وا تجاهات الفنيالباطف ويندم  ويمتزج ويتباعد ويتق
   .التقبؿ

 ةتبػيف العالقػ ةذهنيػ ةيعطي صور  ةقها بوحداتها في صنع مفهـو الهيئإف تكامؿ الخطوط وتراكيبها وتعان
 إحػػداثعمػػي  ةإلػػي تضػػاعؼ القػػدرات الفنيػػ ويتعػػدىبػػؿ  األشػػياللطبيعػػة  ةخطيػػوالتكوينػػات ال ةاإلنسػػانيبػػيف الػػذات 

  .التغير الهيئي لمشكؿ النابع مف تغير عصب  الخطوط
لقػرالة الشػكؿ ولػيس هػذا التتبػع  ةحػد الطػرؽ المناسػبأهػي  ةشػكمي ةإف التتبع الخطي البصري ألي هيئػ

ورال الشػكؿ ومضػمون  الجمػالي والػوظيفي فهنػاؾ ومػا  ةالخطي ةؿ عف فؾ الشفر ئوالخطي البصري هو وحدي المس
يسػمي المسػطحات  تصػنع مػا ةتْنشػ  فيمػا بينهػا خطوطػا وهميػ  متكػرر  ةالشػكمي ةلمهيئػ ةعدد مف الخطوط الممثمػ

 يسمي لحـ ولحف الشكؿ.   و ماأ(  ةمنها والمقعر  ةالمحدبو  ةالغائر و  ة)البارز 
لػػي إـ أة الخطػػوط لػػي الهيكػػؿ الممثػػؿ لمجموعػػإ ة ليػػلدوا ةالبصػػري ةلػػي مػػف تنسػػب البطولػػإؿ الباحثػػاف الويتسػػ

  ةالخطي ةلفؾ شفرة العصب ةالثقافي ةـ عمي القدر أقؿ تفصيال ثـ األ ةطوط ثـ الثانويبيف الخ ةالمسطحات الناشئ
العػاـ  باعتبػارـ الخػاص أالعػاـ  إلػىمف تنسب هذي التفسػيرات  لمػد  ت البصػرية  إليؿ الباحثاف اؤتس ويزداد    
يف ذات بػػ ةلمشػػكؿ بينمػػا يكػػوف الخػػاص هػػو المسػػطحات الناشػػئ ةالهيكػػؿ الممثػػؿ لمجموعػػ  الخطػػوط المكونػػ هػػو

 ةالخطيػ ةوتفسير العاـ والخاص لشفري العصػبخر لفؾ لآل ةالثقافي ةالقدر  ىلإـ تنسب أالخطوط ) تفاصيؿ الشكؿ ( 
 لقبولها. ةكخطوة بصري

 ثانيًا. قبوؿ اآلخر.  
أف أفضػػؿ ممثػػؿ و ْمعبػػر عػػف هػػذا اآلخػػر هػػو ر يقتضػػى فهػػـ هػػذا اآلخػػر، و آلخػػيػػرى الباحثػػاف أف قبػػوؿ ا

مف ثـ فهى مف حيث البنية ليست أحادية و  ينسانالْمعبر الحقيقى عف الوجود اإل  هيمف حيث أف الهوية  ،هويت 
الؽ ألخػػاعػػرؽ والمغػػة والػػديف والثقافػػة و ( ، بػػؿ هػػى عميػػة شػػبكية يتػػداخؿ فيهػػا ال1998البنيػػة )محمػػود العػػالـ، 

محصػمة تفاعػؿ كػؿ هػذي العناصػر مجتمعػة )محمػود العػالـ،  يذا فهػإوالوجدانيات والخبرة الذاتية والعممية لؤلفػراد، 
 ، وكيفيػة تمػايزي عػف اآلخػريف، شػعب مػا لذاتػ إدراؾكذلؾ هى مفهـو اجتماعى نفسػى يشػير إلػى كيفيػة ( و 1998

سياسػية واقتصػادية لممجتمػع )محمػد ة اجتماعيػة و خيػًا بقيمػهى تسػتند إلػى مسػممات ثقافيػة عامػة، مرتبطػة تاريو 
مػف النػاس ( و فى ذات السياؽ هى مجموعة مػف السػمات الثقافيػة التػى تتصػؼ بهػا جماعػة 2001ابراهيـ عيد، 

( ومػف ثػـ  1999لشعب معيف )اسماعيؿ الفقػى، با نتمالالتى تولد اإلحساس لدى األفراد فى فترة زمنية معينة، و 
الكميػػة لمهويػػة متمثمػػة فػػى عناصػػرها التجزيئيػػة مػػف هويػػة ذاتيػػة و اجتماعيػػة و ثقافيػػة و  يػػرى الباحثػػاف الوحػػدة

فى بنية لها معالمها المميػزة.   و مػف هنػا  األجزالتكامؿ  هي)كسر( بؿ  أجزالوطنية. ولكنها ليست حاصؿ جمع 
الثقافيػة نتػاج تػراكـ تػاريخى اسػتمرارها. ذلػؾ ألف الهويػة هػى حجػر الزاويػة فػى تكػويف األمػـ و فةف الهوية الثقافيػة 
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يمتد بجذوري الى أعماؽ الوجود ا نسانى، يعززها التراث و الثقافة بمعناها العريض، و يرى الباحثاف أف الفف يعػد 
 أحد أدوات التعبير عف الهوية الثقافية. 

وً  و قبػؿ فمفهـو الهوية الثقافية كما دشنت  منظمة اليونسكو، يػنص عمػى أف " الهويػة الثقافيػة تعنػى أ
كػؿ شػػىل أننػػا أفػػراد ننتمػػى إلػى جماعػػة لغويػػة محميػػة أو اقميميػػة او وطنيػػة، بمػا لهػػا مػػف قػػيـ أخالقيػػة و جماليػػة 

دها و عاداتهػػا و أسػػموب حياتهػػا، تميزهػػا، و يتضػػمف ذلػػؾ األسػػموب الػػذى تسػػتوعب بػػ  تػػاريظ الجماعػػة و تقاليػػ
رؾ من ، و نعنى الطريقة التى تظهر فيها أنفسػنا فػى حساسنا بالخضوع ل  و المشاركة في ، أو تشكيؿ قدر مشتاا و 

ذات كمية، وفؽ بالمسبة لكؿ واحد منا نوعًا مف المعادلة األساسية التػى تقػرر بطريقػة ايجابيػة أو سػمبية الطريقػة 
 ( 164، 2004التى ننتسب بها إلى جماعتنا و العالـ بصفة عامة ) نقاًل عف حمدى المحروقى، 

ة الثقافيػػة كمػػا طرحتػػ  المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة و الثقافػػة و العمػػـو أنهػػا "النػػواة الحسػػيو كػػذلؾ مفهػػوـ الهويػػة 
فػػاظ اإلبػػداع، مػػع ا حتلػػذى يسػػم  لؤلمػػة بمتابعػػة التطػػور و العنصػػر المحػػرؾ المشخصػػية الفرديػػة والجماعيػػة، و 

لمغػة القوميػة والسػيكولوجية لتػاريظ الطويػؿ وابفعػؿ ا ثبمكوناتها الثقافية الخاصة وميزاتها ا جتماعيػة، التػى تحػد
 ( 21طموح الغد )المنظمة العربية لمتربية و الثقافة و العموـ ، د.ت. المشتركة و 

صػػيالة تعبيػػر " إف التحػػاـ الهويػػة الثقافيػػة بالهويػػة  إلػػى( 2001هػػذا مػػا دفػػع هػػادى نعمػػاف الهيتػػى )
ؿ الهويػة الثقافيػة و كطنهػا تتحػدث عػف الوطنية هػو التحػاـ المحمػة بالسػداة. و لػذا فػةف كثيػر مػف الدراسػات تتنػاو

لواحػد عمػوانى، فػى الهوية الوطنية مثؿ )بساـ الطيبى، بولالى، الهيتى، قدرى حفنى، عبد الػرحمف الغريػب، عبػد ا
 ( 2001التنمية،مجمة الطفولة و 

   Fredric Bathفريػدريؾ بػاث  ،Roger Bastide(1970)وعميػ  يتفػؽ الباحثػاف مػع روجيػ  باسػتيد  
( مػف أف الهويػة الثقافيػة بػذاتها ليسػت معطػًا نهائيػًا مكتمػؿ الصػورة و   2001وهادى نعماف الهيتى ) ،(1995)

متناقضة، بؿ هػى كثيػرة التشػابؾ والتعقيػد،  هو مفهـو محدد تمامًا، بؿ هى تنطوى عمى عناصر متفاعمة و أحياناً 
 (. 2001ف الهيتى، مع هذا فهى وج  يمكف التعرؼ عمي  مف قسمات  األولى ) هادى نعماو 

الى الحديث عف حدود الهوية، حيػث يػرى روجيػ  باسػتيد Roger Bastideوهذا ما دفع روجي  باستيد  
أف األهـ فى عممية اكتساب الهوية هو ارادة وضع حد بيف "هـ" و "نحف" و الحفاظ عمي ، و المقصػود بالحػد هنػا 

 2007ثقافية حتى داخؿ الثقافة الواحدة )دنػيس كػوش،هو الحد ا جتماعى الرمزى، وهو ما يسم  بوجود تعددية 
إقامػة عالقػات  إلػىروجيػ  باسػتيد يهػدفاف  آرال( و مف هنا فةف الباحثػاف فػى هػذي الدراسػة و باإلتفػاؽ مػع 110،

بيف المجموعات ا نسانية تدـو لفترات طويمة و   تؤدى بالضرورة إلػى اإللغػال المتػدرج لالختالفػات الثقافيػة، بػؿ 
ة الػػى انتظػػاـ هػػذي العالقػػات بشػػكؿ يحػػافظ عمػػى ا ختالفػػات الثقافيػػة، مػػع الػػوعى الػػدائـ بةمكانيػػة تبػػدؿ تمػػؾ الػػدعو 

( ويرى الباحثاف أف ذلؾ يرجػع لمطبيعػة الديناميػة 111، 2007الحدود بيف الفترات الزمنية المختمفة )دنيس كوش،
مية، و ذلؾ نظرًا ألف العمميػة الفنيػة عمميػة صػراع لمهوية الثقافية، و مف ثـ يكوف الفف هو أكبر ممثؿ لتمؾ الدينا

 بيف عدة عناصر . 
روجيػػ  باسػػتيد مػػف أف الحػػد يشػػكؿ فػػرزًا اجتماعيػػًا يمكػػف تجديػػدي  إليػػ يتفػػؽ الباحثػػاف مػػع مػػا يػػذهب و 

باستمرار مف خالؿ التباد ت، وكؿ تغيػر يصػيب الحالػة ا قتصػادية أو السياسػية مػف شػطن  التسػبب فػى انزيحػات 
بالتالى فةف تحميؿ الهويػة   يمكػف أف ة لفهـ و تفسير تنوعات الهوية، و ، و دراسة هذي ا نزيحات ضروريالحدود

  .(112، 2007يكتفى بمقاربة تزامنية، بؿ عمي  أيضًا أف يخضع لمقاربة تطورية )دنيس كوش،
افيػة بػذاتها باتفاؽ مع فريدريؾ بػاث  و روجيػ  دنػيس لػيس هنػاؾ هويػة ثقومف ثـ وفى طرح لمباحثيف و 

لها تعريفًا ثابتًا، بمعنى أف الهوية الثقافيػة ليسػت جػرد مجمػوع سػماتها المميػزة )بصػورة متحفيػة(، بػؿ أف نرصػد، 
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يحافظوا عمي ، بػؿ هػى مقاربػات ثقافيػة تسػم  جموعة ليثبتوا تمايزًا ثقافيًا و مف بينها، تمؾ التى يستعممها أفراد الم
مػػف هنػػا تكػػوف أهميػػة معرفػػة د لػػة المجػػول إلػػى اكتسػػاب الهويػػة رمػػوز وفػػؽ السػػياؽ ا نسػػانى فقػػط، و بتبػػد ت لم

 بواسطة مف، وفى زمف ما، و فى سياؽ معيف. 
تجمعهمػا عالقػة جدليػة، خرية متصمتاف الواحدة باألخرى، و فالهوية دائمًا عالقة باآلخر، بؿ الهوية و اآل

مػػاي )تطػػابؽ( فػػى مػػايز، إذا مػػا اعتبرنػػا أف الهويػػة دومػػا محصػػمة صػػيرورة تإف التمػػاهى )التطػػابؽ( يتػػوازى مػػع الت
  .(154، 2007قابمة لمتطور )دنيس كوش،وضعية عالئقية، وأنها نسبية، و 

وهذا ا ستنتاج هو ما دفػع الباحثػاف لتحريػر األعمػاؿ الفنيػة مػف إرثهػا العقائػدى أو المػذهبى أو ا يػديولوجى كػى 
 خاللها إلى تقبؿ اآلخر.  يسهؿ تقبمها و الولوج مف

 :نتائ  الدراسة 
 الرؤى التشكيمية لطبيعة وانواع وخواص وامكانات التكوينات الخطية. 

  مسػتقيمة  –مائمة( و تطخػذ مسػارات )دائريػة  -أفقية  –تكوينات خطية ذات أبعاد و اتجاهات )رأسية- 
 الموجه . متالشية( و تنتظـ إما بالتكرار أو العشوائية  –متوجة  –منكسرة 

   .)تكوينات خطية ذات أبعاد صيالات )هندسية أو عضوية أو متزاوجة مف األثنيف 
 )تكوينات خطية مفردة تتشكؿ باألمتالل و النحافة .)برانكوزى(.)جاف ارب 
  تكوينػات خطيػة تشػكؿ المسػطحات )المقعػرة أو المحدبػة( فيمػا بينهػا و تظهػر فػي األعمػاؿ ذات الطبيعػػة

 المصمتة.
  خطية تشكؿ البطول  لممفرالات فيما بينها.  تكوينات 

 ومف ذلؾ فهناؾ نوعيف مف الرؤي التشكيمية لمهيئة البنوية  المشكم  بالتكوينات الخطية. 
 فمف خاللهاالتكوينات الخطية لؤلعماؿ ذات البنية المصمتة.  : أوً . 

 تنشط المسطحات المصمتة )المقعرة أو المحدبة( بيف خطيف أو أكثر. -
تظهػػر الخطػػوط المحيطػػة المكونػػة لمهيئػػة الشػػكمية و عميهػػا الخطػػوط الداخميػػة المؤكػػدة لتفاصػػيؿ الشػػكؿ.)الخط  -

 المحيط والداخمى(
 يؤكد الضول مسارات الخطوط و نوعية المسطحات الناشئة عنها. -

 . التكوينات الخطية لؤلعماؿ ذات البنية الفرالية.  )الهياكؿ( .ثانياً 
 صرية المفرلة بيف خطيف أو أكثر. تنشط المسطحات الب -
 تظهر الشفافية و العمؽ و ا ختراؽ البصري داخؿ الشكؿ )النفاذ البصرى الثالثى مف زاوية واحدة(  -
 يتخمؿ الضول جميع ارجال الهيئة الكمية لمشكؿ -

 الرؤي التشكيمية لمفهوـ التكوينات الخطية في النحت المعاصر وتتفرع إلي :
 ة ذات البنية المفرلة األعماؿ الفني -أ
 األعماؿ الفنية ذات البنية المصمتة  -ب

 

 
 
 

 وفيما يمي يتـ عرض األعماؿ الفنية التي تـ اختيارها مف قبؿ الباحثيف لمتدليؿ عمي رؤيتهما التشكيمية :
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 األعماؿ الفنية ذات البنية المفرلة  -أ

 
  Memorial Structure( أ -1شكل )

 Herbert Bayer)  ) 

Bronze – 22  ×53  ×53 cm – 1961 

https://www.pinterest.com/pin/ 

 
 ةخطيػػ اتتكوينػػلأ ( نصػػب تػػذكاري  -1  مػػف شػػكؿ) تونسػػتن -

مائمػػػػة ( وتطخػػػػذ  -أفقيػػػػة  - ةتخػػػػذ اتجاهػػػػات) رأسػػػػيت ةتقيممسػػػػ
لمجمػوع الخطػوط فػي   نتظـ بتكػرار موجػتمسارات ) مستقيمة ( و 

 ]البنائية[. .ثالث اتجاهات

 

 
 Gibbs Farmأ(  -2شكؿ )

Bernar Venet 
metal- steel      - 88.5 Arc x8- 2012 

Garden Sculpture 

https://www.pinterest.com/biker1000/bernar-

venet/?lp=true 

 
 ةمنحنيػة( مكػرر  -أ ( تكوينات ) خطية  - 2ونستنت  مف شكؿ) 

يضػػاوية وتنػػتظـ بػػالتكرارات مػػف المواسػػير تتخػػذ مسػػارات نصػػؼ ب
 ]البنائية[. .ةالرأسي ةاإليقاعي

    

 
 goes around comes aroundأ( -3شكؿ )

JERRY EHRLICH'S 

Rebar – 60   ×30 ×65 cm  - د.ت 
www.rimonthly.com/view-jerry-ehrlichs-structural-

sculptures 

 
 نصػػفية منتظمػػػةأ ( تكوينػػػات خطيػػة  - 3ونسػػتنت  مػػف شػػكؿ) 

طخػػػػذ تو  (منكسػػػػرة –منحنيػػػػة تتخػػػػذ اتجاهات)و  وتتكػػػػرر بالتماثػػػػؿ
 ]البنائية[. .(صاعدة -مسارات )هابطة 

 

 
 أ( -4شكؿ )

ISABEL MIRAMONTES 

Bronze  

https://www.pinterest.com/pin 
 

 اً ويف خطػػػي منحنػػػي يتخػػػذ مسػػػار أ( تكػػػ -4ونسػػػتن  مػػػف شػػػكؿ ) 
تتضػػػ  فػػػي نهايػػػة دميػػػة آكؿ هيئػػػة شػػػويمثػػػؿ ال اً رأسػػػي حمزونيػػػاً 

 ة[. عضويال ةتجريدي]ال .األطراؼ والقدميف
 

https://www.1stdibs.com/art/sculptures/material/bronze/
https://www.1stdibs.com/art/sculptures/material/bronze/
https://www.pinterest.com/pin/721772277752106045/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/721772277752106045/?lp=true
https://en.wikipedia.org/wiki/Gibbs_Farm
https://www.pinterest.com/biker1000/bernar-venet/?lp=true
https://www.pinterest.com/biker1000/bernar-venet/?lp=true
https://www.1stdibs.com/art/sculptures/material/bronze/
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  أ(-5شكؿ )

Stringed Figure (Curlew) (Version I),  
Barbara Hepworth 

Brass with strings - 1956 
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/ 

1956/stringed-figure-curlew-version/ 

 
أ ( شكؿ مشػدود لتكػويف خطػي ليػر  -5ونستنت  مف شكؿ )  -

وينػػػػتظـ  (مسػػػػتقيمة منحنيػػػػة -دائريػػػػة )ارات منػػػػتظـ يتخػػػػذ مسػػػػ
. % مػػػػف كتمػػػػة العمػػػػؿ55ة ويمثػػػػؿ الفػػػػراغ وجهػػػػبالعشػػػػوائية الم

 [.عضويةالهندسية التجريدية ]ال

 

 
أ( -6شكؿ )  

Meridian, Sculpture for State House 
Barbara Hepworth 

Bronze - 1958 

http://barbarahepworth.org.uk/sculptures 

/1960/meridian-sculpture-for-state-h/ 
 
أ ( تكػػويف خطػػي ليػػر منػػتظـ ويتخػػذ  - 6  مػػف شػػكؿ ) تونسػػتن -

منحػػػرؼ( والشػػػكؿ عمػػػي هيئػػػة   عمػػػي شػػػكؿ ) شػػػب اً هندسػػػي اً مسػػػار 
 الهندسية العضوية[. . ]بورتري

 
 

  

 
 أ(-7شكؿ )

Signed and dated  

Tom Bennett. 

Bronze - Mounted on a solid 6" cube marble base 

 د.ت 

https://www.1stdibs.com/furniture/decorative-

objects/sculptures/bronze-sculpture-tom-bennett/id-

f_1710082 

 
أ ( تكويف خطي ليػر منػتظـ مغمػؽ  - 7ونستنت  مف شكؿ )  -

 ةتجريديػػػػػ]ال  .موجػػػػػ اً عشػػػػػوائي اً حمزونيػػػػػ اً بصػػػػػري اً يتخػػػػػذ مسػػػػػار 
 .ة[عضويال
 

 

 
 أ(-8شكؿ )

United 

Deborah Kay Butterfield 

 Cast bronze - 55.9   ×  67   ×  34.5 cm – 1997 

www.artnet.com/artists/deborah-butterfield/united-a-

gcko0hrissqbfw20qpyd0a2 

 
أ ( تكػػويف خطػػي ليػػر منػػتظـ ويتخػػذ  - 8ونسػػتنت  مػػف شػػكؿ )  -

 . ]البنائية العضوية[.لهيئة الحصاف ةمسارات مختمفة موجه

 

http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1956/stringed-figure-curlew-version/
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1956/stringed-figure-curlew-version/
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1956/stringed-figure-curlew-version/
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1960/meridian-sculpture-for-state-h/
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures
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 أ(-9شكؿ )

The Fourth Sign 

anthony Smith 

Cast bronze, black patina- 

57x141x96cm- 1974 

www.printerest.com 

 
 ويف خطػي مفتػوح ليػر منػتظـأ ( تك - 9تنت  مف شكؿ ) ونس -

ويطخػػذ  (مائمػػة -أفقيػػة -رأسػػية )بطبعػػاد مختمفػػة ويتخػػذ اتجاهػػات 
 ة الهندسية[.تجريدي]ال .ي بالحركةحيو  هاً موج اً عشوائي مساراً 

 

 
 (أ-15شكؿ )

Modulation de l’espace 

Eduardo Chillida 

Iron - I, fer, 54,6 x 69,8 x 40 cm,  

Londres (1963). 

http://www.tate.org.uk/art/artists/eduardo-chillida-

901 

 
تػػوح أ ( تكػػويف خطػػي منحنػػي مف -15ونسػػتنت  مػػف شػػكؿ )  -

طخػػذ مسػػارات خطيػػة مػػابيف الدائريػػة يليػػر منػػتظـ بطبعػػاد ثابتػػة و 
وضػيؽ  لممسػارات الخطيػة المزاوجػةة والمستقيمة مؤكدًا والمنحني

 .[الهندسية ةالتجريدي]الفرالات يوحى باإلحساس بالكتمة.
   

 
 أ(-11شكؿ )

 " العقدة "
 الفناف صالح عبد الكريـ

 مواسير حديد
 1985 –( سـ  125×55) 

http://pintreset.com 

 

أ ( تكوينػػات خطيػػة مػػف المواسػػير  -11  مػػف شػػكؿ ) ونسػػتنت -
يمة مسػتق)طخػذ مسػارات تو  (مائمة –أفقية  -رأسية)هات اتتخذ اتج

ويتجػػػػ  العمػػػػؿ فػػػػي ا تجػػػػاي  (حمزونيػػػػة –دائريػػػػة  -منحنيػػػػة  -
 .ة[عضويال ةتجريدي]ال .الرأسي

  

 
 

 لمصمتةاألعماؿ الفنية ذات البنية ا -ب

http://www.tate.org.uk/art/artists/eduardo-chillida-901
http://www.tate.org.uk/art/artists/eduardo-chillida-901
http://pintreset.com/
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 ب(-1شكؿ )

The meaning of thing 

Mario Dal Fabrro 
Wood –  د.ت 

http://trendvisions.lancia.it/en/article/ 

mario-dal-fabbro-s-wooden-sculptures 

 

ة هػب ( تكوينػات خطيػة منحنيػة موج -1نستنت  مػف شػكؿ )  -
وتظهػػر الخطػػوط الخارجيػػة مؤكػػدة  (مقعػػرة ومحدبػػة)ذات أسػػط  

يؿ مؤكػدة لمسػمي لهيئة الشػكؿ والخطػوط الداخميػة لتطكيػد التفاصػ
 . ]التجريدية العضوية[.العمؿ

 

 
ب(-2شكل )  

1 توازن ايجاد محاولة  
 عبد الهادى الوشاحى

 92x25x55cm  -  خشب - 1191 

http://gate.ahram.org.eg/News/389250.aspx 

 
رأسػية وأفقيػة )ت خطيػة ب ( تكوينػا - 2ونستنت  مف شكؿ )  -

يمػػػثال الفخػػػذيف  مجسػػػميف فرتكػػػز العمػػػؿ عمػػػي خطػػػييو  (ومائمػػػة
ويمتػػد منهػػا خػػط أفقػػي مائػػؿ  (مقعػػرة ومحدبػػة) شػػكمية بمعالجػػات

يمػػػثال مغمقػػػيف فػػػي نهايتػػػ  خطػػػيف  وينشػػػط دمػػػىيمثػػػؿ الجػػػذع اآل
 العمؿ با تجػاي األفقػي يتج و  ،ما خط الرقبة والرأسهالذراعيف بين

 ةتجريديػػػ]ال شػػػكؿ بمحاولػػػة ا سػػػتقرار وا تػػػزاف.المائػػػؿ ويتميػػػز ال
 .  ة[عضويال

   

 
 ب(-3شكؿ )

"Constructed Head No. 2"  

Naum Gabo 

Stainless - (1916) 

https://www.pinterest.com/theartistudio/gabo/ 

 
ب ( تكوينات خطية تتخػذ اتجاهػات  - 3ونستنت  مف شكؿ )  -
دائريػػػػة ومنحنيػػػػة )مسػػػػارات طخػػػػذ تو  (مائمػػػػة –أفقيػػػػة  -رأسػػػػية )

مػف الخطػػوط  ىدمػي نصػفآوالعمػؿ الفنػي يمثػؿ شػكؿ  (ومسػتقيمة
ة والبػارزة ويعتمػد فيهػا الفنػاف عمػي ر ئغػاالمسطحات ال تنش التي 

 ]بنائية[. التقوسات وا نحنالات. مفـ الناشئة ائفكرة الدع

 

 
 ب(-4شكؿ )

Triptych II 

Gill Brown 

61 x 30.5 cm  ×12 bronze, Green patina-  

http://www.jrobertsonfineart.com/fine-paintings/d/-

triptych-three-geese/298398 

 

ب ( تكوينػات خطيػة مفتوحػة تتخػذ  - 4ونستنت  مف شػكؿ )  -
 -طخػػػذ مسػػػارات )منحنيػػػة تو  (يػػػة ومائمػػػةرأسػػػية وأفق)اتجاهػػػات 

ؿ عمػػويتخػػذ ال (مقعػرة ومحدبػػة)مسػتقيمة( وتنشػػط منهػػا مسػػطحات 
 ة[.عضويال ةتجريدي]ال .التشكيؿ فيالرأسي  يتجااإل 

http://gate.ahram.org.eg/News/389250.aspx
http://www.jrobertsonfineart.com/fine-paintings/d/-triptych-three-geese/298398
http://www.jrobertsonfineart.com/fine-paintings/d/-triptych-three-geese/298398
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 ب(-5شكؿ )

Sitting Forms 

lynn chadwick 

  - Bronzeد.ت

www.traveladventures.org 

 

ة وهػي عبػارة عػف أمػر اا رجػؿ و تكػوينيف لب(  - 5ونستن  مػف شػكؿ ) 
هػات )رأسػػية اتكوينػات خطيػة منفصػمة لهيئػة الرجػػؿ والمػرأة تتخػذ اتج

مسػػػػتقيمة ومائمػػػػة ومتالشػػػػية )طخػػػػذ مسػػػػارات تمائمػػػػة( و  -أفقيػػػػة  -
ة التشػػػػكيميالخطػػػػوط ود  تهػػػػا دميػػػػة و لشػػػػكؿ الهيئػػػػة اآل  (ومنكسػػػػرة

]الهندسػػػية  عضػػػوي.والهندسػػػي ال ة بػػػيفمزاوجػػػتتضػػػ  فػػػي الشػػػكؿ 
 العضوية[.

 

 
 ب(-6شكؿ )

Bird in Space 

Constantin Brancusi 

Marble - 1923 

 (144.1 x 16.5 cm) 

https://www.metmuseum.org/art/ 

collection/search/486757 
 

 
ألبعػاد ب ( تكويف خطي مفرد ثالثي ا - 6نستنت  في شكؿ )  -

 تعبيريػػػػةالشػػػػكؿ بالنحافػػػػة وا مػػػػتالل مؤكػػػػدًا الصػػػػفات يْ بسػػػػيط 
 -مائػػؿ  -رأسػػي )فػػي مسػػار الشػػكؿ  يتجػػ لمطػػائر و  والتشػػكيمية

 ية[.عضو ال ةتجريدي]ال (.منحني

   

 
 ب(-7شكؿ )

Richard Stainthorp 
https://www.stainthorp-sculpture.com/gallery/ 

 
 ةموجهػػ نسػػجيةب ( تكوينػػات خطيػػة  - 7ونسػػتنت  مػػف شػػكؿ )  -

الشػكؿ عمػػى أربػع نقػاط فػػي اتجػاي أفقػػي  لتجسػيد هيئػة المػػرأة ويرتكػز
 ة[.عضويال ةواقعي]ال يدؿ عمى استقرار واسترخال الهيئة الشكمية.

 

 
 ب(-8شكؿ )

Recling Figure 

Henry Mor 

Bronze - 1969 
http://eye-likey.blogspot.com.eg/2013/01/visit-with-

icon-henry-moore-england-b.html  
 

 

ب( تكوينػػات خطيػػة ليػػر منتظمػػة ذات -8نسػػتنت  مػػف شػػكؿ ) -
أبعػػػاد مختمفػػػة وتتخػػػذ اتجاهػػػات )رأسػػػية وأفقيػػػة ومائمػػػة( وتطخػػػذ 

مسػػػػتقيمة( لتكػػػػوف فيمػػػػا بينهػػػػا  -ممتويػػػػة  -مسػػػػارات )دائريػػػػة 
موجهػػة لتطكيػػد المضػػموف التعبيػػري  مسػػطحات )مقعػػرة ومحدبػػة(

والتشكيمي لهيئة المرأة ويتخذ التمثاؿ ا تجاي األفقػي. ]التجريديػة 
 العضوية[.  

 
 

https://www.metmuseum.org/art/%20collection/search/486757
https://www.metmuseum.org/art/%20collection/search/486757
https://www.stainthorp-sculpture.com/gallery/
http://eye-likey.blogspot.com.eg/2013/01/visit-with-icon-henry-moore-england-b.html
http://eye-likey.blogspot.com.eg/2013/01/visit-with-icon-henry-moore-england-b.html
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 مناقشة نتائ  الدراسة
 قد توصمت الدراسة لمنتائ  التالية. ل     
 وـ فالفنػػاف يقػػ –إف مجمػوع الخطػػوط تمثػؿ برمتهػػا هيئػػة العمػؿ الفنػػى )المجسػـ( لتصػػنع هيئػػة المضػموف

عمػى هيئػة مضػموف فتصػب  تعبيػرا  The lines Reconstructionبةعادة بنال )صيالة( لمخطػوط  
 ينسب إلى أحد الفنانيف فالتعامؿ هنا مع استخدامات و د  ت الخط. 

  تقبػػؿ الفػػرد لمفهػػوـ الخػػطConcept of line    بتنويعاتػػVarieties  المائػػؿ ،سػػىأالر  ،)األفقػػى، 
ويعات  فػى تعبيػرات أخػرى استيعاب مفهـو الخط بتنعمت  قادرًا عمى امتصاص و مطمؽ ج المتعرج( كمفهـو

مػف هنػا فػةف تقبػؿ الفػرد لهػذا المفهػوـ كمفهػوـ مطمػؽ فػى ثقافتػ  الذاتيػة أو الجمعيػة جعمتػ  مجسمة. و 
، ويتضػ  ذلػؾ يػرات أخػرى مجسػمة مػف ثقافػات أخػرىقادرًا عمى امتصاص مفهـو الخط بتنويعات  فى تعب

أ( التػػي -4)شػػكؿ  Isabel Miramontesأ( وأعمػػاؿ -1شػػكؿ ) Herbert Bayerمػػف أعمػػاؿ 
 انتقمت مف أسبانيا إلي بمجيكا ويتض  ذلؾ في أعمالها. 

  مجموع قيـ التذوؽ الفنى لثقافػة مػا تجعػؿ المنتمػيف لهػا عمػى اسػتعداد لتقبػؿ قػيـ التػذوؽ الفنػى لمثقافػة
فتقبػؿ مفهػـو وجػود خػط وهمػى بػيف  ،القػيـ األخرى طالما هى فى تماس معهػا فػى بعػض أو معظػـ هػذي

أو  هػػرمييف متقػػابميف يػػتـ قبولهػػا بشػػكؿ مطمػػؽ دوف النظػػر إلػػى هويػػة صػػانعها سػػوال أكػػاف هنػػرى مػػور
لػ  هويػة  فػالخط ،أو ا سالمى أو ا شػتراكى أو الرأسػمالى المسيحيالوشاحى، دوف أف اربط ذلؾ بالفف 

ب( و -7شػػكؿ ) Richard Stainthorpعمػػاؿ ويتضػػ  ذلػػؾ مػػف خػػالؿ أ الخػػط دوف التػػزاـ عقائػػدى
Henry Mor ( حيث ارتبػاط الموضػوع لمعالجػة الشػكؿ اآلدمػي والتقابػؿ فػي نقػاط ا تػزاف -8شكؿ )ب

ف كاف العمؿ )  Richardب( أو ما يسمي بالحديػد المنسػوج اعتمػد فيػ  الفنػاف -7وفكرة ا سترخال واا

Stainthorp  نثػػوي، بينمػػا عمػػي الحرفيػػة فػػي تجسػػيد معػػالـ الجسػػـ األHenry Mor ( 8شػػكؿ- )ب
   اعتمد عمي الموضوع وا تجاي الفنى التجريدي العضوى الهندسى. 

إف فكرة ارتحاؿ الفناف مف موطن  األصمى إلى أماكف أخرى أكثر جاذبيػة أو سػحر مػف عالمػ  المحمػى هػى عمميػة 
ة( تضاؼ الى رصيد ثقافػة الفنػاف قافيامتصاص ثقافة جديدة )هوية ثياتها قدرة متفردة عمى استمهاـ و تحمؿ فى ط

وتمػػؾ  ،الهويػػات المسػػتدخمة دونمػػا تنػػافر بينهػػاا متػػزاج بػػيف الثقافػػات و  هويتػػ ، ثػػـ تقػػديـ عمػػؿ فنػػى نتػػاج عمميػػةو 
أ( والذي ذهب إلي اليابػاف ونقػؿ -3شكؿ ) Jerry Ehrlich، ويتض  ذلؾ مف أعماؿ أضخـ عممية لتقبؿ اآلخر

يرزاف في كؿ شيل ابتدالًا مف حفؿ الشاي إلػي السػقا ت لممبػاني الشػاهقة، فصػنع عف ثقافتها فكرة استخداـ الخ
مف ذلؾ أعماً  بحديد التسمي  متماثمة وتطخذ نسقًا هندسيًا في تكويناتها الخطية دوف أف نشعر بطي تنافر والفكػرة 

البريطانية التي تنقمت  Barbara Hepworthتستند أساسًا إلي انتظامية الخيرزاف، باإلضافة إلي تميز أعماؿ 
أ( لتجسػػيد فكػػرة الشػػراع  لتقػػال الػػدوؿ الػػثالث -5بػػيف إيطاليػػا واليونػػاف وانعكػػس ذلػػؾ عمػػي نتاجهػػا الفنػػي شػػكؿ )

فػي اسػتخدام  لمخيػوط، وايضػًا يجسػد نفػس الفكػرة أعمػاؿ  Naum Gapoبالبحر، باإلضػافة إلػي تطثرهػا بالفنػاف 
اؿ والذي تغطي أعمال  النحتيػة معػارض بكػؿ مػف الو يػات المتحػدة واسع الثقافة والترح Bernar Venetالفناف 

األمريكية، الياباف، النمسػا، سويسػرا، ألمانيػا، نيوزيمنػدا، ممػا سػبرهف عمػي تقبػؿ ثقافػة اآلخػر مػف خػالؿ األعمػاؿ 
كػرة أعمػاؿ الفنية واستمهاـ ابداعات واشراقات فنية جديدة دوف تناقض أو تنافر لمقيـ الفنية، وتؤكد عمػي نفػس الف

Gill Brown ( وأعماؿ الفناف -4شكؿ )بMario Dal Fabrro  ا يطالي المولػد والػذي عػاش فػي الو يػات
لػد الرومػاني المو  Constantin Brancusiالمتحدة األمريكيػة وتػطثر بػالقيـ الميبراليػة األمريكيػة، وكػذلؾ أعمػاؿ 

    ب(.-6ولكن  عاش في فرنسا شكؿ )
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تمت مف خالؿ امتصاص و اسػتيعاب مفػردات و رمػوز فػف   Processقافة اآلخر كعممية ٌجماع القوؿ أف تقبؿ ث 
 اآلخر. ) فى نتائ  الدراسة (

  وتشػػير هػػذي الدراسػػة إلػػي أنهػػا قػػد اسػػتمهمت مادتهػػا العمميػػة مػػف بعػػض المختػػارات الفنيػػة التػػي ارتػػطت
ت األعماؿ الفنية التي تحقؽ أف هناؾ مئاالدراسة أنها تستطيع أف تحقؽ ما تصبو إلي  مع التطكيد عمي 

 القػدرة المضموف الذي ذهبت إلي  الدراسة ولكف ضيؽ المساحة المتاحة لمبحث العممي   تعطى الدراسة
 عمي ا سترساؿ وتقديـ كؿ ا مكانات التشكيمية والتعبيرية كرؤي تشكيمية جديدة.

 
 المراجع
  ( ادراؾ طالب الجامعة لمفهـو العو 1999اسماعيؿ الفقى .)دراسػة  -لمة و عالقتػ  بالهويػة و ا نتمػال

 أمبيريقية، المؤتمر القومى السنوى الحادى عشر، القاهرة. 
  ( الفف و 1997اسماعيؿ شوقى .).التصميـ، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، القاهرة 
  ( فمسفة الجماؿ، دار القمـ، القاهرة.1968أميرة مطر .) 
 ( الهويػػة والعنػػؼ 2008أمارتيػػا صػػف .) (، 352هػػـ المصػػير الحتمػػى، سمسػػمة عػػالـ المعرفػػة، العػػدد )و

 اآلداب، الكويت. لمجمس الوطنى لمثقافة و الفنوف و ا
 العمػـو )د.ت(. الخطػة الشػاممة لمثقافػة العربيػة، الطبعػة الثانيػة، ادارة نظمة العربيػة لمتربيػة والثقافػة و الم

 الثقافة، تونس.
 ( دو 2004حمدى حسف عبد الحميػد المحروقػى .) ر التربيػة قػي مواجهػة تػداعيات العولمػة عمػي الهويػة

(، مركػػز تطػػوير التعمػػيـ الجػػامعى، جامعػػة عػػيف 2الثقافيػػة، مجمػػة دراسػػات فػػي التعمػػيـ الجػػامعي، العػػدد )
 شمس، القاهرة. 

 ( مفهـو الثقافة فػى العمػـو ا جتماعيػة، ترجمػة منيػر السػعيدانى، مراجعػة الطػاهر 2007دنيس كوش .)
 سات الوحدة العربية، بيروت. لبيب، مركز درا

 ( الهويػػة مفهػػوـ فػػ1998محمػػود أمػػيف العػػالـ .) الهويػػة الثقافيػػة"، ي طػػور التشػػكيؿ، مػػؤتمر "العولمػػة و
 (، المجمس األعمى لمثقافة، القاهرة. 7سمسمة أبحاث المؤتمرات، العدد )

 ( النظػػاـ ال2014نهمػػة عػػزت مصػػطفى .) لػػذاتى كمصػػدر التشػػكيؿ ابنػػائي لمشػػكؿ األمثػػؿ فػػي الطبيعػػة و
 ، كمية التربية الفنية، جامعة حمواف. ية دكتورالتدريس التصميمات الزخرفية، رسال

 ( 2008وائػؿ عبػد العظػيـ .) أيديولوجيػة المجتمػع وأثرهػػا فػي مفهػوـ النحػت المعاصر"دراسػة مقارنػة بػػيف
  ، كمية التربية الفنية، جامعة حمواف.يدكتورارسالة ، الفكر ا شتراكى والرأسمالي"

 ( التصميـ فى مجا ت الفنوف التطبيقية والعمارة، دار الكتاب الحديث، القاهرة. 2009ياسر سهيؿ .) 
 

 مصادر البحث مف مواقع ا نترنت 
 https://www.pinterest.com/pin/ 

 https://www.pinterest.com/biker1000/bernar-venet/?lp=true 

 www.rimonthly.com/view-jerry-ehrlichs-structural-sculptures 

 https://www.pinterest.com/pin 

 http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1956/stringed-figure-curlew-

version/ 

https://www.pinterest.com/pin/721772277752106045/?lp=true
https://www.pinterest.com/biker1000/bernar-venet/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1956/stringed-figure-curlew-version/
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1956/stringed-figure-curlew-version/
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 http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1960/meridian-sculpture-for-

state-h/ 
 https://www.1stdibs.com/furniture/decorative-objects/sculptures/bronze-

sculpture-tom-bennett/id-f_1710082 

 www.artnet.com/artists/deborah-butterfield/united-a-

gcko0hrissqbfw20qpyd0a2 

 www.printerest.com 

 http://www.tate.org.uk/art/artists/eduardo-chillida-901 

 http://trendvisions.lancia.it/en/article/ 

 mario-dal-fabbro-s-wooden-sculptures 

 http://gate.ahram.org.eg/News/389250.aspx 

 https://www.pinterest.com/theartistudio/gabo/ 

 http://www.jrobertsonfineart.com/fine-paintings/d/-triptych-three-

geese/298398 

 www.traveladventures.org 

 https://www.metmuseum.org/art/ collection/search/486757 
 https://www.stainthorp-sculpture.com/gallery/ 
 http://eye-likey.blogspot.com.eg/2013/01/visit-with-icon-henry-moore-

england-b.html  
 

 
 
 
 

http://barbarahepworth.org.uk/sculptures
http://www.tate.org.uk/art/artists/eduardo-chillida-901
http://gate.ahram.org.eg/News/389250.aspx
http://www.jrobertsonfineart.com/fine-paintings/d/-triptych-three-geese/298398
http://www.jrobertsonfineart.com/fine-paintings/d/-triptych-three-geese/298398
https://www.metmuseum.org/art/%20collection/search/486757
https://www.stainthorp-sculpture.com/gallery/
http://eye-likey.blogspot.com.eg/2013/01/visit-with-icon-henry-moore-england-b.html
http://eye-likey.blogspot.com.eg/2013/01/visit-with-icon-henry-moore-england-b.html
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يعتبر الذكاء من أىم الموضوعات التي اىتم بيا المشتغمون بالتربية وعمم النفس 
في مجال الدراسات الخاصة بالفروق الفردية؛ باعتباره أحد مظاىر ىذه الحياة العقمية 

 السموكية التي يمكن مالحظتيا، وقياسيا قياًسا عممًيا موضوعًيا.
وتداوًًل بين الناس، وىو المرادف لما ويعتبر لفظ الذكاء من أكثر األلفاظ شيوًعا 

يدور في أذىان الناس لمنباىة، والفطنة، والفراسة، كما أنو مرادف لمميارة في معاممة 
الناس، ويعتبر الذكاء من أقدم الموضوعات التي حظيت باًلىتمام، والدراسة من جانب 

حيث ذاع صيت الفالسفة القدامى، وبخاصة الفالسفة العرب خالل القرن الثاني عشر؛ 
اإلمام فخر الدين الرازي من خالل كتابو المشيور )الفراسة(؛ إذ يحمل فيو العالقة بين 

التقييم العضوي، والشخصية كمسببات لمسموك اإلنساني، ويقسم األفعال إلى: أفعال نفسية 
داخمية، كالذاكرة، والفراسة، وأخرى أفعال حيوية، كالشجاعة، والجبن، والتريث، 

 . (1)والتيور
 

 ثاويا : أهمية الذكاء بالىسبة للفرد: 

 يمكن إيجاز أىمية الذكاء في األمور التالية:
يعتبر الذكاء عاماًل ىاًما في تكيف الكائن الحي مع بيئتو، فبواسطتو يستطيع فيم  (أ)

األحداث التي يواجييا، والمقارنة بينيما، وبواسطتو يستطيع التنبؤ بما قد سيقع من 
 .(2)تعد لمواجيتيا، وحل لما يعترضو من مشكالت، وعقباتاألحداث؛ فيس

الذكاء يساعد الفرد بواسطة األفعال السيكولوجية التي يمارسيا عمى إشباع رغباتو،  (ب)
 وحاجاتو بأقل قدر ممكن من المخاطرة.

يمعب الذكاء دوًرا ىاًما في التحصيل الدراسي لمتالميذ؛ إذ يتعثر المتخمفون عقمًيا في  (ج)
 دراساتيم، بينما األذكياء، والعباقرة، ومتوسطو الذكاء ًل يجدون نفس الصعوبات.

لمذكاء دور ىام في الحياة المينية لألفراد، وعمى ىذا فإن من ًل يصمح لمينة معينة  (د)
، وقدراتو قد يصمح لمينة أخرى؛ ولذلك ظير التوجيو الميني الذي بحكم مستوى ذكائو

 ييدف إلى مساعدة الفرد عمى اختيار المينة التي تتناسب مع مستوى ذكائو وقدراتو. 
 تعريف الذكاء : ثالثًا : 

                                                                 

 ، دار الفكااااااااااااار العربي،القااااااااااااااىرة  4، طسييييييييييييييكموجية اليييييييييييييتعمم( : 2212جاااااااااااااابر عباااااااااااااد الحمياااااااااااااد جاااااااااااااابر)( 1)
 43ص  

 33، ص 4، دار الفكر العربي،القاىرة  طالتعمم دراسة نفسية( : 2225غريب)رمزية ال(2)
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التعريفات التي سوف نستعرضيا تعريفات عممية، توصمت إلييا نظريات النماذج 
 .(3)العقمية من خالل الدراسات المتعددة ليذا المفيوم العقمية، أو نماذج البنية

يعتبر تعريف الذكاء أمًرا بالغ األىمية؛ ألنو يساعد عمى تبين نتيجة عالقتو بغيرة 
من الظواىر النفسية، سواء كان التحصيل أو التفكير أو اًلبتكار واإلبداع والنقد، وغيره 

  اًلنفعالية.من أنواع التفكير المختمفة، أو الظواىر 
وتحديد نوع الفروق الفردية ودرجتيا، كما أن تعريف الذكاء يساعدنا عمى وضع 

واختيار أنسب األدوات لقياسو، كما أنو يساعد عمى وضع البرامج الالزمة لتنميتو 
واًلرتقاء بو. والجدير بالذكر ىنا أن القياس النفسي نشأ وتطور أوًًل في ميدان الذكاء، 

 صل العمماء إلى تعريف موحد متفق عميو لمفيومو.ومع ذلك لم يتو 
: يعتمد ىذا المفيوم عمى مالحظة الفرد لنفسو من خالل المفهوم الفمسفي لمذكاء

التفكير، والتأمل، والنشاط العقمي؛ ولذا سميت ىذه الطريقة: بأسموب التأمل الباطني، أو 
صل إلى نتائج البحث الذاتي. ومن ثم، فإن ىذه الطريقة قاصرة، أو عاجزة عن التو 

 العممي الذي يتبع مناىج أخرى دقيقة.
وفي ىذا التعريف نجد أفالطون الفيمسوف اليوناني قام بتقسيم النفس البشرية إلى 
ثالثة أقسام رئيسية، ىي: العقل، والشيوة، والغضب. وتمك األقسام تقابل في عمم النفس 

 الحديث اإلدراك، اًلنفعال والوجدان، النزوع.
: أن اإلدراك يؤكد الناحية المعرفية لنشاط الفرد والوجدان، واًلنفعال يؤكد نى آخروبمع

 العاطفة، أما النزوع: فيؤكد القيام بالفعل أو الحدث.
كما شبو أفالطون قوى العقل بتشبيو طريف، وىو عبارة عن عربة يقودىا سائق 

 .(4)متمرس ىو العقل، ويجرىا جوادان ىما: اإلدراك، والرغبة
ا أرسطو الفيمسوف اليوناني كذلك: فقد قابل العالقة بين النشاط العقمي، والنشاط أم

 الفعمي الممموس بتقسيم العقل إلى قسمين: قوى عقمية معرفية، وقوى انفعالية مزاجية. 
: فإن الفمسفة اليونانية القديمة أكدت عمى أىمية الناحية اإلدراكية ومجمل القول

 ، والمعرفية.ألىمية البالغة لمحياة العقميةوافي نشاط الفرد العقمي، 

                                                                 

المكرماااة. ، مكاااة تقناااين اختبااار رسااام الرجااال عمااى البيئاااة السااعودية. المنطقاااة الغربيااة(. 2225( فااؤاد أباااو حطااب )3)
 22،  ص 4جامعة الممك عبد العزيز. مطبوعات مركز البحوث التربوية والنفسية. ط

 . 23، دار الثقافة ، القاىرة ، ص  األطفالالذكاء ورسوم ( : 1992صفوت فرج )( 4)
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ننتقل إلى المفيوم الثاني لمذكاء، وىو: المفيوم البيولوجي: فقد حاول بعض 
العمماء الربط بين الذكاء، والتقويم العضوي لمكائن الحي، وكمما زادت عقمية الكائن الحي، 

وبوجو خاص تعقيد جيازه العصبي زادت قدرتو عمى التكيف مع البيئة، وتعمم أعمال 
 .(5)جديدة 

 ه عالم النفس المشيور: "سورانيت" في تفسير الذكاء، ويمثل ىذا اًلتجا
ويرى أصحاب ىذا اًلتجاه أن الذكاء يوجد بدرجات متفاوتة بين أعضاء السمسمة 
الحيوانية، ومعنى ىذا: أن الذكاء موروث، وليس مكتسًبا؛ إذ إنو يتحدد أساًسا بخصائص 

ياز العصبي زاد الذكاء، ومن ثم النوع الذي ينتمي إليو الكائن؛ حيث إنو كمما زاد تعقد الج
 يعتبر اإلنسان أذكى الكائنات الحية؛ لتعقد جيازه العصبي.

: ىو المفيوم اًلجتماعي: لما كان لمذكاء عالقة المفهوم الثالث من مفاهيم الذكاء
أساسية بمدى نجاح الفرد في حياتو اًلجتماعية؛ حيث إنو يعيش في مجتمع يؤثر فيو 

عض عمماء النفس إلى الربط بين الذكاء وبعض العوامل التي تعتبر ويتأثر بو؛ فقد لجأ ب
نتيجة لمتفاعل اًلجتماعي، فالفرد الذكي ىو الذي يستطيع أن يستخدم عناصر الثقافة 
بنجاح، مثل: القدرة عمى استخدام المغة، والقوانين، والواجبات اًلجتماعية. وعمى ىذا، 

 الثقافية اًلجتماعية، والقدرة عمى اًلستفادة منيا.يعتبر الذكاء نتاًجا، أو محصمة لمعوامل 
مما سبق يتضح: أن النشاط اًلجتماعي الذي يمارسو الفرد في إقامة العديد من 

العالقات اًلجتماعية الناجحة مع من حولو يعكس لنا لوًنا متميًزا من األداء العقمي، وىذا 
 ما أسماه "سورانيت": بالذكاء اًلجتماعي.

: ىو تعريفات نفسية: نذكرىا مثمما: حاول كثير من عمماء مسالتعريف الخا
النفس عند تعريفيم لمفيوم الذكاء ربطو بمجال، أو أكثر من مجاًلت النشاط اإلنساني، 

 ومثل ىذه التعريفات:
: يعرف "جودإنث" عمى أن الذكاء ىو القدرة عمى التكيف مع البيئة المحيطة -1

بقة مع المواقف الالحقة، كما يعرف: أنو القدرة اًلستفادة من خبرات التوافق السا
 عمى التكيف بنجاح مع كل ما يستجد من الحياة من عالقات جديدة. 

: يعرفو "تيرمان": بأن القدرة عمى التفكير العالقة بين الذكاء والقدرة عمى التفكير -2
 المجرد أي: أن الذكاء ىو القدرة عمى التفكير المجرد، والتعامل مع الرموز

باستخدام المغة في التواصل. ويعرفو "بينيو" صاحب المقياس المشيور "ستانفورد 
بينيو" : إن الذكاء عممية تفكير يقوم بيا الفرد لحل المشكالت التي تواجيو. ويعرفو 

                                                                 

 61، 62، ص 6. القاىرة: دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، ط الذكاء(. 2222( فؤاد السيد البيي،. )5)
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"إسبيرمان": بأنو القدرة عمى إدراك العالقات، وخاصة العالقات الصعبة، أو غير 
 المرئية. 

: العالقة بين الذكاء، واألنشطة العقمية التي فسية لمذكاء هيمن التعريفات الن -3
تتطمب بذل الجيد أي: أن ىذا التعريف يبين العالقة بين الذكاء، واألنشطة العقمية؛ 

حيث يعرف الذكاء: بأنو قدرة الفرد عمى القيام بنشاط عقمي، يتميز بالصعوبة، 
 .(6)القيمة اًلجتماعية، واًلبتكاروالتعقيد، والتجربة، واًلقتصاد، والتكيف اليادف، و 

 : خصائص الذكاء: رابعًا 
لمذكاء خصائص، أو ما نسميو: بالقدرة العقمية العامة، كما ىو في التعريف 

الشامل، أو التعريف العام الذي سبق قولو، ىذه القدرة تتميز بمجموعة من الخصائص 
 ىي:
جميع األنشطة المعرفية التي يقوم  أن الذكاء ىو الطاقة العقمية العامة التي تدخل في -1

القدرة العقمية  بيا الفرد بنسب متفاوتة، وبعبارة أخرى يمكن تسميتو: بالذكاء العام أو
 العامة.

يعتبر الذكاء فطرًيا، أي: يولد اإلنسان، وىو مزود بو، وًل تأثير لمبيئة، أو التدريب  -2
ف عن العوامل الخاصة التي عاًما. ومن ثم يختم 18عميو، وينمو تمقائًيا حتى سن 

 تتأثر بالبيئة، والتعميم والتدريب.
يظير الذكاء من خالل المواقف التي تتطمب قدًرا من إدراك العالقات، والمتعمقات،  -3

 وحل المشكالت، وتنظيم الخبرات، واًلستفادة منيا في مواقف جديدة. 
حظتو بصورة مباشرة، الذكاء تكوين فرضي، نفترض وجوده فرًضا؛ حيث ًل يمكن مال -

نما قمما نراه في السموك.  وا 
يمكن قياس الذكاء عن طريق اختبارات الذكاء؛ حيث إن الذكاء ليس شيًئا محسوًسا  -5

 أو ممموًسا؛ ولذا ًل يمكن قياسو مباشرة.
ينمو الذكاء، ويزداد بزيادة العمر، ويكون نموه سريًعا في السنوات الخمس األولى من  -6

 ثم يبطؤ تدريجًيا بعد ذلك.حياة الطفل، 
توجد فروق فردية بين األفراد في نمو الذكاء لدييم؛ حيث إن نمو الذكاء لدى  -7

الموىوبين أسرع من نموه لدى متوسطي الذكاء، بينما يكون نمو الذكاء لدى 
 األغبياء، وضعاف العقول أبطأ من متوسطي الذكاء.

                                                                 

. القااااىرة: دار قباااء لمطباعاااة والنشاار والتوزياااع، أصيييول عميييم الييينفس الحيييديث(. 2211طااو عبااد القاااادر فاارج ) (6)
 79-77ص
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درجة القرابة بين الزوجين زاد تأثير العوامل  يتأثر الذكاء بعامل الوراثة: كمما ازدادت -9
  (7) الوراثية، وزاد التشابو في درجات الذكاء

 :: المىهىبيه ثالثاً 

الخاصة المنظمة إن مراجعة شاممة لمتعريفات التي ظيرت منذ وجدت البرامج 
تشير إلى إمكانية تصنيف التعريفات الواردة في خمس مجموعات عمى  لتعميم الموىوبين

 :أساس الخمفية النظرية أو السمة البارزة لكل منيا
 :التعريفات السيكومترية/ الكميية -

                                                                 

 . القاىرة: دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع. أصول عمم النفس الحديث(. 2211( فرج عبد القادر طو. )7)
 82-79ص
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وىي التعريفات التي تعتمد أساسا كمايا بدًللة الذكاء أو التوزيع النسبي لمقدرة  
الطبيعي ، كأن نقول مثال: الطالب الموىوب ىو العقمية حسب منحنى التوزيع اًلعتدالي 

فأكثر، أو ىو كل  132بينيو لمذكاء  -كل من كانت نسبة ذكائو مقاسا بمقياس ستانفورد
% من مجتمع المدرسة أو المنطقة التعميمية أو القطر عمى محك 5من يقع ضمن أعمى 

 .(8) معين لمقياس أو اًلختيار
في دراستو المعروفة التي اتخذ  اًلتجاهوقد كان تايرمان أول من وضع أسس ىذا 

لمموىبة  والعبقرية، وسار عمى  Cut-Off Pointحدا فاصال  142فييا نسبة الذكاء 
نيجو عدد من الباحثين والمربين في دراسات وبرامج كثيرة مع الفارق في نقطة القطع 

كية مثال، يوغير الموىوب. وفي الموسوعة األمير التي وضعوىا كحد فاصل بين الموىوب 
 نقرأ التعريف التالي لمموىوب : 

ى أنيا الحد الفاصل ت تعريف الموىوب تبعا لدرجة الموىبة التي تؤخذ عمو يتفا
ذا اعتمدت نسبة الذكاء كمحك، فإن النقاط الفاصمة بين الموىوب  وغير الموىوب. وا 

-115إلى أخرى وتمتد بين نسب الذكاء من المقترحة تختمف بصورة واسعة من سمطة 
 .(9) 135و 125، لكن معظم النقاط الفاصمة المستخدمة فعميا تقع بين 182

ويتعرض تعريف الموىبة  الذي يعتمد عمى نسبة الذكاء كمعيار وحيد لنقد شديد بالنظر 
 إلى تقدم المعرفة في مجال البناء العقمي والتفكير اإلبداعي الذي أظير أن ىذا
اًلتجاه ربما يكون مفرطا في تبسيط مكونات القدرة العقمية. وربما يقود اعتماد 

غير قميل من األطفال  دضحيتيا عدنسبة الذكاء بمفردىا إلى أخطاء كثيرة يذىب 
 .(12) الموىوبين بالفعل

 
 :Intelligence and Giftednessالذكاء والموهبة 

الذكاء مفيوم عممي وشعبي مثير لمجدل في الدوائر العممية وأوساط العامة عمى   
حد سواء، وىو كالموىبة مفيوم مجرد يتضمن عدداً من العمميات العقمية التي أشار إلييا 

                                                                 

، مجمااة كميااة التربياة باادمياط، جامعااة المنصااورة، ميين يعمييم الطفييل الموهييو (: 1999( السايد سااالمو الخمسااي )8)
 .4، ص 1999( الجزء األول، يوليو 32العدد )

،  4، عماااان: دار الفكااار لمطباعاااة والنشااار.( ط  (. أسيييالي  الكعيييف عييين الموهيييوبين2215( فتحااي جاااروان )9)
 .44ص

،  مجماة كمياة التربياة بادمياط، جامعاة المنصااورة، مين يعميم الطفيل الموهيو (: 1999( السايد ساالمو الخمساي )12)
 (.5- 3، ص ) 1999( الجزء األول، يوليو 32العدد )
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الباحثون وورد بعضيا في اختبارات الذكاء: اإلدراك، الذاكرة، المحاكمة المفظية، الطالقة 
يل، التصنيف، إكمال المسمسالت، التصور المكاني، المحاكمة المفظية، قياس التمث

العددية أو الرياضية، المحاكمة المجردة وغيرىا. ومن بين العناصر الميمة التي اشتممت 
عمييا تعريفات الذكاء: القدرة عمى التفكير المجرد؛ القدرة عمى التعمم؛ القدرة عمى التكيف 

 .(11)مع متطمبات الموقف أو الظرف
 ور المعمم في تنمية الذكاء لدى لألطفال الموهوبين: د -

% من تعداد أي مجتمع يصنفون في عداد النوابغ، وما  1جدير بالذكر أن حوالي 
% يعتبرون في إطار الموىوبين. ،وعمى الجانب اآلخر تظير  15% إلى  12يقرب من 

عيناً من التميز أو يمتمك قدرًا م -كائناً من كان -نتائج إحدى الدراسات أن كل إنسان 
موىبة في مجال من مجاًلت األنشطة اإلنسانية يمكن أن تتبمور وتثقل من خالل التعميم 

والتدريب والتمرين،وعمى الرغم من أن الموىبة من األمور التي يسعى أي مجتمع إلى 
اكتشافيا مبكرًا فإن التعرف عمييا وتعريفيا والتعامل معيا يكتنفو العديد من الصعوبات 

والغموض، وكان ينظر إلى وقت قريب إلى الموىبة في ضوء درجات الذكاء 
 . (12) العالية،واستخدمت اختبارات الذكاء التقميدية كمحك نيائي لمتعرف عمى الموىوبين

وليس ىناك شك في أن الطفل كان ومازال محور اىتمام الدراسات التربوية بصفة 
ولي المجتمعات المتحضرة الطفل أولوية عامة والدراسات النفسية بصفة خاصة ، حيث ت

في خططيا باعتباره محور التنمية البشرية التي تعد خير استثمار لممستقبل ، وتقع 
كسابو جوانب السموك القويم عمى عاتق مؤسسات  مسئولية التنمية الشاممة لمطفل وا 

وعمماء النفس المجتمع المختمفة ، ولكن المسئولية األكبر ًلبد وأن يضطمع بيا التربويون 
لدراسة كيفية تنمية ما لدى الطفل من قدرات واستعدادات وقابميات تساعد عمى التوافق مع 
ذاتو ومع اآلخرين، وتمكنو من التقدم في حياتو مستقباًل ، وفي إطار ىذه المسئولية بدأت 

الدراسات النفسية ًل تقتصر فقط عمى مجرد تنمية الجوانب العقمية لمطفل فحسب بل 
ت تتناول بالدراسة ما لدى الطفل من ) قابميات وجدانية ( بقصد الكشف عنيا وعن بدأ

 .(13)مدى امتالك الطفل منيا كمنطمق لتنميتيا 

                                                                 

الطمبية الموهيوبين فيي التعمييم العيام بيدول الخمييي العربيي وأسيالي  ، (1992( عبد العزيز السيد الشاخص:. )11)
 ، مكتب التربية العربي لدول الخميج السعودية ا الرياض.ايتهم اكتعافهم وسبل رع

مجمييية كميييية التربييييةي جامعييية عيييين ( دينامياااات شخصاااية الطفاال الموىاااوب، 1998( نيااى يوساااف المحااامي )12)
 87( الناشر: مكتبة زىراء الشرق، القاىرة.ص 121ا 87(،ص)3( الجزء)22، المجمد)عمس

 ،ينتربية الموهوبين في الوطن العربي في برامي تكوين المعمم، (1994،.) بن محمد الجغيمان ( عبد اهلل13)
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والتعميم ىو اآللية المرشحة دون غيرىا لمقيام بيذه المسئولية ، ويجئ اًلىتمام 
ية ، فالموىبة التي بالموىبة والقدرات الفردية الخاصة متسقًا ومتجاوباً مع ىذه المسئول

يمتمكيا الطفل الصغير اآلن يمكن أن ترتقي إمكاناتيا وتتعاظم معطياتيا إذا ما اكتشفت 
وتعيدتيا وسائط التربية الرسمية وغير الرسمية بالرعاية والتنمية في ظل مناخ تربوي 

ى رأس تعميمي دافع لالبتكار والتميز ، يؤدي إلى تفتح مجمل قابمياتيا ، ويأتي المعمم عم
المقومات الحاسمة في رعاية وتربية الموىوبين،ولن يتحقق ذلك إًل إذا كان معممًا متميزًا 
فعندئذ سيكون بمقدوره الكشف عن اإلمكانات اإلبداعية لدى تالميذه ، وتقدير أىميتيا 

 .(14)والعمل عمى استدعائيا من بين تالميذه وتبنييا وتعيدىا بالرعاية والتربية 
ونحن نؤدي األعمال والميام التي نكمف بيا بصورة أفضل عندما نعمم أننا محل 

 تقدير واحترام من قبل اآلخرين خاصة ذوي األىمية والمكانة في حياتنا. 
وتنطبق ىذه الحقيقة عمى األطفال أيضًا،وتعد عالقات التفاعل اًلجتماعي السوية 

مفتاح النمو النفسي السوي لدى األطفال،  بين األطفال والراشدين أو الكبار المحيطين بيم
فعندما يشعر األطفال أن الكبار والمحيطين بيم يقدرونيم ويحترمونيم يستجيبون بصورة 
إيجابية سوية، وعندما يشعرون بالتقبل من قبل اآلخرين يتعممون أكثر، ويميل األطفال 

 . (15) حياتيم اليومية لربط كل ما يتعممونو باًلنفعاًلت واألفعال التي تشكل جزءًا من
 

 اليدف : وجود عالقة بين كل من الذكاء و الموىبة 
 الفرض : الكشف عن عالقة بين كل من الذكاء و الموىبة 

 
 

                                                                 

، ، مطبعاة الروضااة الحديثاة، نااابمس،ط سيييكولوجية الموهييو  وتربيتيي ( : 2225( أحماد جبار، وحماازة حجاازي)14)
 55،  ص 2

تمياء الييوطني رعايية الموهيوبين قيادييياو وتيوجيههم لمموائمية بيين ا ن( 2222( ساحر السايد عباد العزياز ساالم )15)
، دراساااة مقدمااااة لمماااؤتمر القاااومي لمموىااااوبين فاااي ورشاااة العمااال التحضاااايرية لمماااؤتمر، القااااىرة، أبرياااال والعالميييية

 18. ص 2222
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“Rhythmic systems in the work of contemporary artists 
as an entrance to enrich the teaching of painting  for 
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. فاإليقاع هو "تنظيم للفواصل الموجودة بين وحدات(1)

(2). 
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Ahmad Nawar Objects Assemblage
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Farghali Abd al-Hafiz

Object Assemblage
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Sabah Mostafa Naim

Paper WorkCollage
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ثانيًا: المراجع األجنبية:

13. Johen Willey& SWonc: "Design for you" prited in the U.S.A with out date 

p.47.&Helen Marie Evans: " Man the Designer" the  malimhhan co- Ny, 

1973,. 

14. Runes (D.D) Schrikel (H.G): "Encyclopedia of the arts" Philsophical 

libararys. Ny. 1946. 
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Research Summary 
The constant search for the new and the innovative to reveal the 

relationships and systems and new innovations is the goal that each artist seeks 
through the formulation of his art and construction, not his artistic work, so that it is 
a creative work characterized by creativity and innovation and includes a set of 
artistic values by adopting a particular style or doctrine or thought, The sources of 
vision upon which the contemporary artist relied in building his works of art.

 This study has tried to contribute to the provision of one of the creative and 
innovative solutions to contribute to the teaching of photography to students of art 
education through the study of the analysis of the concept of rhythmic systems in 
some works of graphic artists to provide a creative and aesthetic input that enriches 
the teaching of photography for students by combining careful vision and accurate 
functions The aesthetic of rhythmic systems offers solutions on the possibility of 
plasticity can be invested in the field of production of graphic works.

The study was able to identify a lot of rhythmic systems and also carried out 
applications to a group of students of art education to invest these rhythmic systems 
in teaching the course of photography. The results of applications revealed the 
possibility of achieving this and validating the hypothesis of research. 



0 
 

 

 

 التفسري الداللي لرمز الطائر يف الفن املصري القديم 

 "دراسة نقدية "

 

 عال طلعت حسني عطا اهلل

 



 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  8، ص 1001محسن محمد عطية : الجمال الخالد في الفن المصري القديم ، عالم الكتب ،  1



2 
 



3 
 

 

 

  

                                                           

 



4 
 

                                                           
1
 1111عبد اهلل النجومي واخرين : " الطيور المصرية " الطبعة الثانية ، القاهرة ،  



5 
 

nrt

                                                           
1
 11ص 1002التفسير الداللي للفن ، عالم الكتب ، القاهرة ،  :محسن محمد عطية  



6 
 

Hibi

Ahai Akh

the Great cackler

Geb

                                                           

 
2   



7 
 

1

                                                           
  10، ص 1002محسن محمد عطيه : التحليل الجمالي للفن ، عالم الكتب ،  1



8 
 

HIPI

Akh

 

 



9 
 

 

  

  

  

 

 

  

 



10 
 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

1-  Houlihan : The Birds of ancient Egypt . The American university in Cairo press .  

2- Richard Hwilkinson : Reading Egyptian art thamas and Hvdson LTD , London , 1992 

  



11 
 

http:// www.idss.cov.eg/pharaonicGod 

Hovlihanp.f , The Birds of Ancient Egypt  



12 
 

Food : the cife of osirts  

 



13 
 

nekhbetnrt

 

 

 

http://masr-bitna.blogspot.com.eg/2014/09/blog-post.html  


	2017
	New Microsoft Word Document
	د. أمل محروس عبد الغني أبو شريف
	Doc1
	د. سهام عبد العزيز
	2017
	2017
	2017
	2017
	Doc1
	2017
	2017
	د. محمد محمود سيد الشاذلى
	2017
	2017
	2017
	2017
	2017
	2017
	د. سوزان عبد الواحد محمد
	2017

