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تم االستعانة فى توصيف وتحليل االبواب المصفحة بدراسة 1
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من الخشب  م , ويتكون الباب من مصراعين متساويين فى المساحة484/1285انشئ هذا المسجد بتاريخ 

سم ويوجد نمطين من المفردات الزخرفية على الباب  182سم وعرضة  282المصفح بالكامل بالنحاس طوله 
 -المصفح وهى :

المصفح بايوان الباب  1شكل 

 القبلة بمسجد السلطان حسن

أحد الكندات البارزه فى الباب  2شكل 

وعليها زخارف نباتية منفذة  بأسلوب 

 السباكة والتفريغ والحفر

الترس االوسط فى النجمه  3شكل 

وعليه زخارف نباتية منفذة  بأسلوب 

 السباكة والتفريغ والحفر
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حيث جاءت االطباق النجمية الثمانية االضالع كمفردات اساسية على مسطح هذا المستطيل  -الزخارف الهندسية:
االطار الخارجى لهذة االطباق النجمية بواسطة أفاريز بارزه أما  الذى يشمل أغلب المساحة الكلية للباب حيث حدد

الحشوات فهى أقل بروزا. أما باقى المساحة الكلية لهذا الباب فنجدة فى شريط بعرض ثابت يلتف حول هذا 
المستطيل من جهة الخارج, وقد عولج مسطحه بوحدات زخرفية بارزة نجمية الشكل وزعت بصورة تكرارية 

حيث تظهر المفردات النباتية كوحدات تشكيلية مفرغة لحشوات  -زخارف نباتية: -طول الشريط.  منتظمة على
االطباق النجمية, ومن المالحظ ان تلك الوحدات تختلف فى شكلها وفقا لشكل الحشوة, أما طريقة التثبيت فهى 

 د رقيق من النحاس.بواسطة مسامير حديدية ذات رؤوس نصف دائرية صغيرة وتم تثبيت الحشوات على مها

 -التحليل الجمالى للباب المصفح: 

اعتمد البناء التشكيلى للوحدات النجمية على توزيع مفردة الطبق النجمى فى أوضاع متداخلة مع بعضها البعض 
حيث يتداخل جزء من الطبق النجمى مع جزء من الطبق النجمى المجاور له, وهذا التداخل أعطى البناء التشكيلى 

متماسكا فى بناء تصميمى يعطينا احساسا بالنمو والصعود ويزيد االحساس بالحركة, كما استخدم فى هذا الباب كال 
أفاريز بارزه أعطت التنوع فى المستويات بينها وبين حشوات االطباق النجمية مما يحقق نوعا من التباين البصرى 

ذى يلتف حول المستطيل نجد ان الزخارف الهندسية بين مكونات هذا العمل, وعند النظر الى االطار الخارجى ال
التى استخدمت مخالفة لمفردات االطباق النجمية فى محاولة للخروج عن المألوف الى التنوع وحرية التشكيل 
ليحقق الوحدة والتنوع فى ان واحد. كما اعتمد هذا العمل على اظهار الشكل النباتى فى اطار من الشكل الهندسى 

 ع وحيوية داخل العمل الفنى فيزيدة ثراءا وجماال.مما يعطى تنو

 

 

 
الباب المصفح احد مصراعى  3شكل 

 قالوون بمسجد السلطان

الزخارف الهندسية  4شكل 

والنباتية على جوانب الباب 

الزخارف الهندسية  5شكل  منفذه بالطرق والسباكة

 والنباتية على مسطح الباب
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ويتكون الباب من مصراعين 

سم ويوجد ثالث انماط  195سم وعرضة  312متساويين فى المساحة من الخشب المصفح جزئيا بالنحاس طوله 
-وهى :من المفردات الزخرفية على الباب المصفح 

وتتمثل فى الصره المركزية باالضافة الى االركان الزخرفية االربعة التى تحيط بها , ومن  -زخارف نباتية:
 -زخارف هندسية: -الخارج يوجد اطار من المفردات النباتية يلتف حول مسطح الباب من الخارج بعرض ثابت. 

وهى عبارة عن شريط بعرض ثابت من المفردات الهندسية تلتف بجانب الشريط النباتى, ويالحظ أنه فصل بينهما 
وهى موجودة فى ثالث مناطق على مسطح الباب  -زخارف كتابية: -بشريط من النحاس الخالى من الزخرفة,  

. كذلك  حيث نجدها فى وسط الصرة المركزية

فى المستطيلين العلوى والسفلى, واستخدمت تقنية التفريغ مع الحفر لعمل هذة الحشوات المعدنية والتى تثبت 
 بواسطة مسامير حديدية ذات رؤوس زخرفية.

 -التحليل الجمالى للباب المصفح:
لورقة النخيلية المحوره لتشكيل الوحدات الزخرفية اعتمد التشكيل على مسطح هذا الباب على مفردة اساسية وهى ا

التى تعتمد على نظام التماثل, ومن المالحظ فى الشريط الكتابى الذى يتخلل الصرة المركزية انة عولج فنيا من 
خالل التراكب والتشابك لحروفة بحيث يصبح جزءا ال ينفصل عن باقى الوحدات الموجودة داخل اطار الصره مما 

ما وتجانسا بين المفردات النباتية الكتابية, ولعل وجود هذا الشريط الكتابى داخل الصرة يعطى نوعا من يعطى تالح
الترابط البصرى بين االجزاء العلوية والسفلية للتكوين الفنى بصفة عامة كما انة ال يعوق فى الرؤية الكلية للصرة 

ة الترابط البصرى عندما استطاع أن ينقل المشاهد بكونها المركز البصرى االساسى, وقد ابدع الفنان فى عملي
بصريا من االطار الخارجى للشريط ذو الخطوط المستقيمة الى االطار الخارجى للصرة ذات االطار المنحنى 
وذلك من خالل وضع نصفى دائرة فى مركز الصرة مالصق لالطار الخارجى حيث شكل سطحهما بشريط من 

بقى بمفردات نباتية, وهى محاولة للجمع بين ايقاعات الخط الهندسى المستقيم الكتابات العربية والجزء المت
وايقاعات الخط العضوى ذو االنحناءات المتعددة فى قالب فنى متالف حيث أحدث هذا التباين ثراء فنى للتكوين 

نباتية المستخدمة العام. كما يمكن مالحظة عنصر التنوع فى استخدام االشرطة النباتية, حيث تختلف المفردات ال
حول المستطيلين العلوى والسفلى عن الشريط ذو المفردات النباتية الذى يلتف حول مسطح الباب من جهة الخارج, 
ومن مميزات هذا الباب وجود الشريط ذو المفردات الهندسية حول المستطيل االوسط والمستطيلين العلوى 

ى الملمس فى تأكيد وتدعيم القيم الفنية للتكوين حيث نرى المساحة والسفلى. كما استطاع الصانع ان يستغل التباين ف
فى الناشئة عن تشابك المفردات النباتية تعطى احساسا بالملمس بينها وبين خامة الخشب الملساء, وهذا التباين 

 االسطح اثرى القيم الفنية داخل هذا التكوين.

 

 

 

 

 
مدرسة أحد مصراعى الباب المصفح ل 6شكل 

 ومسجد السلطان االشرف برسباى بالقاهرة

 

الزخارف النباتية على أحد اركان  7شكل 

 الباب منفذه بالسباكة والتفريغ

 

الزخارف الكتابية والنباتية على صرة  8شكل 

 الباب منفذة بالسباكة والتفريغ
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( يوضح 11شكل )

المضلعات المدببة 

 )اللوزة(

( يوضح النجمة 11شكل )

على  المركزية )الترس(

 نفس الباب

ضح النجمة ( يو9شكل )

السته عشرية على باب 

 المؤيد شيخ مسجد

( يوضح 12شكل )

الحشوات المضلعة 

 )الكنده(
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(CAD)Computer Aided Design

AutocadCorelDrawElestrator
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EnventureSolidwordsCatia3dmax
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plasma cutting Laser cutting

 Water jet cutting 
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AutoCAD 
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stereo lithography Apparatus (SLS) selective laser sintering 

 (FDM) fused deposition modeling

ويلقى البحث الضوء على احد اهم اساليب القطع التى يمكن استخدامها فى تنفيذ وانتاج منتجات الحديد المعمارى 

 على الطراز االسالمى وهى تقنية القطع بقوس البالزما.

(PAC) Plasma Arc cutting

(Plasma Torch)

DC

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Drilling)

(Punching) 
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 -النتائج والتوصيات:

بالتنوع فى ارتفاعات االسطح على الرغم من كونها مسطح واحد, وهو من تميزت االبواب المصفحة  -1
 االساليب التشكيلة التى يمكن تطبيقها فى تصميم منتجات الحديد المعمارى الضافة ابعاد جمالية وبصريه.

الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية لم تنفصل عن بعضها فى االبواب المصفحة ولكنها متفاعلة فى  -2
 واحد يتسم بالتكامل واالنسجام بين مساحات العمل الواحد. نسيج

ظهرت االيقاعات البصرية على اسطح االبواب المصفحة من خالل التنوع وعدم الرتابة فى تكرار  -3
 الوحدات الزخرفية ومن خالل تشابك وتداخل المفردات مع بعضها.

طرق والحفر والتخريم فى تشكيل المفردات التنوع فى استخدام التقنيات وأساليب التنفيذ مثل السباكة وال -4
الزخرفية لسطح المشغولة الواحدة, مما اعطى قيم تشكيلية كبيرة للعمل وهو من الوسائل التى يمكن 

 االقتداء بها فى تصميم وتنفيذ منتجات الحديد المعمارى المعاصرة
كقيمة تشكيلية وزخرفية  ظهر فى االبواب المصفحة فن الحروفية وهو استخدام الخط والحروف العربية -5

مع امتزاجة بالزخارف النباتية وهو من االساليب التى تغيب كثيرا فى تصميم منتجات الحديد المعمارى 
 الحديثة.

تحقق فى تصميم االبواب المصفحة النسبة والتناسب الجمالى فى توزيع المساحات الكلية والجزئية  -4
 جماليات الشكل العام لالبواب من حيث التناسق . للزخرفة على مسطح العمل الواحد مما انعكس على

ظهر فى تصميم االبواب المصفحة الكثير من القيم الجمالية التى يمكن االقتداء بها فى التصميم المعاصر  -7
لمنتجات الحديد المعمارى, مثل الوحدة والتنوع البصرى, التبادل بين الشكل واالرضية, الخداع البصرى 

نوع فى مالمس السطوح, التباين المرئى فى الظل والنور على مسطح العمل التكرار والعمق االيهامى, الت
 النمطى والمتنوع, التواصل البصرى فى التصميم, االبهار العددى للمفردات الزخرفية.  

استخدام البرامج الهندسية فى تصميم منتجات الحديد المعمارى على الطراز االسالمى يحقق الكثير من  -8
افة للعمل مثل الدقة واالتقان وسرعة االنجاز والجودة وسهولة التعديل والتطوير, باالضافة القيم المض

مما يختصر الكثير من الوقت  CAD CAMالى التكامل بين منظومة التصميم ومنظومة االنتاج الرقمية 

 والجهد والمال.
ون والتكامل بين القائمين مفهوم فريق العمل الجماعى ظهر فى تصميم االبواب المصفحة من خالل التعا -9

على تصميم وتنفيذ العمل الواحد مثل اعمال النجارة واعمال المعادن مثل الطرق والسباكة والحفر 
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والتشطيب وخالفة, وهذا النهج من اهم مقومات نجاح االعمال فى مجال تصميم وتشكيل منتجات الحديد 
 المعمارى.

طى قيم جمالية كبيرة  للتصميم وهو ما تحقق الى حد كبير المزج بين خامة الخشب والمعادن المختلفة يع  -12
 فى تصميم االبواب المصفحة ويؤكد على اهمية التنوع فى الخامات عند تصميم منتجات الحديد المعمارى

 
 -التوصيات:

ضرورة دراسة التراث المعمارى االسالمى وخاصة االبواب المصفحة لما لها من قيم جمالية وتشكيلية  -1
 ألنها لم تأت وليدة المصادفة بل استغرقت فى تطورها وقتا طويال عبر مراحل وعصور مختلفة.كبيرة, 

ضرورة االقتداء بقيم ومبادئ وأصول التصميم والتنفيذ فى التراث المعمارى االسالمى مثل الدقة  -2
تاج واالتقان والمهارة واالخالص لتحقيق جودة العمل الى ابعد مدى, وذلك عند ممارسة تصميم وان

 العناصر المعمارية الحديثة وخاصة منتجات الحديد المعمارى.
البد ان تمثل العمارة والتراث االسالمى مصدرا مهما لالستلهام واالبداع فى تصميم عناصر العمارة  -3

 الحديثة من اجل الحفاظ على الهوية البصرية للعمارة ومنتجات الحديد المعمارى فى مصر.
ارى االسالمى حيزا كافيا من الوقت والدراسة عند تدريس التصميم المعمارى يجب أن يأخذ التراث المعم -4

بشكل عام وخاصة تدريس تصميم وتشكيل منتجات الحديد المعمارى وهو ماتفتقدة المناهج واتجاهات 
 التدريس فى االكاديميات المتخصصه. 
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ألمهات عينة  لتعديل االجتاهات السلبية اإلرشاد املعريف السلوكي بالفن
  ثره على حتسني األداء الوظيفي هلممتالزمة داين يأفطفا  وي  األمن 

Art Behavioral Cognitive Guidance to Improve negative 

trends for the Mothers of Down Syndrome Sample and 

its Impact on Improving Their Children Function 

Performance 

 غادة أمحد مبارز حسني
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بني اخلزاف واملشاهد بتوظيف امكانات  االختالف الفعال دعم ثقافة 
 احلركةالفعلية فى التكوينات اخلزفية احلديثة

 

 

 

              

 نـــدم مــــقـــمـ ـثـــحـــبـ

 

 ـاســـــــــبـــة عــــمــاطــد / ف0ا
 بالطـائف جامعة الطائف ليـة التصاميم واالقتصاد المنزلىذ الخزف  بـك ااسـت

          

  



 



 2 

 :   اهمية البحث 
جتماع  اهميـة هـذا البحـث مـن الحاجة الماسة الى دعم ثقافة االختالف الفعاا  باين رفا اد الم    تنبـع                   

وماان م الخاازاف والم اااهد وذلاا  بتانيااف امكا اااع الح ىااة الفعليااة فااى احجاااد ت ااكيالع خزفيااة  دح ااة تاادفع          

بالم اهد الى ان حتحا  من مج د م اهد للتكاحناع الخزفية الاى متفاعام مع اا ومخاالف للخازاف فات اايا ت ا        

قام الخزاف بت كيل ا وذل  مان خاال     بصيا اع متعددة، ومبتك  لتكاحناع خزفية جدحدة من خال  المف داع التى

تانيف امكا اع الح ىة الفعلية فى التكاحناع الخزفية الحدح ة مماا حمكان الم ااهد مان اعاادة الصايا ة فلام حعاد         

من المالئم مع وجااد المفااهيم الجدحادة ل قافاة االخاتالف الفعاا  ان تكام االخاكا  الخزفياة اخاكاال ثابتاة التكااحن             

 ا مج د الم اهدة دون ان تتاح له الف اة للم ارىة فت اعادة ايا ت ا ومن هنا حمكنناا  حكان دور الم اهد في

تغيي  دور الم اهد من مج د م اهد حقام بدور المساتقبم فقاا الاى م اارت حختلاف اختالفاا فعااال  عان الخازاف          

من خال  اعادة اايا ته  وح ارىه عملية ابتكار االخكا  الخزفية وحقام باعادة ايا ت ا وابتكار تكاحناع جدحدة 

للمف داع القابلة للف  والت ىيب التى خكل ا الخزاف والتغييا  فاى   ىت اا واتجاه اا ولاان اللاا  الاذ  حنبعاث         

 من داخل ا  مما حؤد  الى تغيي  تكاحنات ا واحجاد العدحد والعدحد من  التكاحناع المبتك ة لل كم الخزفى الحدحث     

 :  م كلة البحث
ختالف الفعا  بين الخزاف والم اهد بتانياف امكا ااع الح ىاة الفعلياة فاى احجااد ت اكيالع خزفياة         دعم ثقافة اال

 دح ة تدفع بالم اهد الى ان حتحا  من مج د م اهد للتكاحناع الخزفية الى متفاعم مع ا وم ارت للخزاف فات  

ناااع جدحاادة ماان خااال   ااايا ت ا بصاايا اع متعااددة تختلااف عاان ااايا ة الخاازاف  باام وتجعاام منااه مبتكاا ا لتكاح  

 0المف داع التى قام الخزاف بت كيل ا لدعم احجابية الم اهد فت اختالفه الفعا  عن الخزاف ىفنان ت كيلى

   رهداف البحث  : 
ت دف البا  ة الى تانيف الح ىة الفعلية الحجاد تكاحناع خزفية جدحادة تتايل للم ااهد اايا ت ا                        

   0تك ة بغ ض دعم ثقافة و فاعلية اختالفه الفعا  عن الخزاف    بصيا اع متعددة  ومب

 : ف وض البحث  
تفت ض البا  اة امكاان تفعيام ثقافاة االخاتالف الفعاا  باين الخازاف والم ااهد بزحاادة فاعلياة                                    

الم اهد ودعم اختالفه الفعا  عن الخزاف من خال  تانيف الح ىة الفعلية فى الخازف الحادحث الحجااد تكاحنااع     

ا بصايا اع متعاددة  ومبتكا ة فيتحاا  الم ااهد مان       خزفية جدحدة قابلة للفا  والت ىياب  تتايل للم ااهد اايا ت      

   0مج د م اهد الى م ارت فعا  خال  اختالفه عن الخزاف   

 :  اج ا اع البحث
 تقـام البا  ة بالتالى :        

 استع اض لبعض المدارس الفنية التى عنت بالم اهد خااة فت فنان الحداثة وما بعد الحداثة  

  0اهد على م  التارحخ فى ضا  ثقافة االختالف الفعا   استع اض لتحاالع دور الم  

إ تااام مجماعااة ماان التكاحناااع الخزفيااة الحدح ااة  القابلااة للفاا  والت ىيااب التااى تاام في ااا تانيااف       

 0امكا اع الح ىة الفعلية 

عاا ض تلاا  التكاحناااع علااى مجماعااة ماان الم اااهدحن م ااجعة احاااهم علااى الم ااارىة فااى اعااادة    

 ايا ت ا من جدحد 

د مااد   تفاعاام الم اااهدحن مااع التكاحناااع الخزفيااة ومااد  ابتكااارهم لتكاحناااع جدحاادة لاانف     رااا 

المف داع من خال  مال كت ا للم اهدحن وسلاى م وتفاعل م مع االخكا  الخزفية وايا ت ا بصايا اع مختلفاة    

 0اف والم اهد مما حم م مد  اختالف م عن  الخزافة بالمف ام الحدحث ل قافة االختالف الفعا  بين الخز

 ادواع البحث  :

تقام البا  ة باعداد بطاقة مال كة ب دف التع ف على مد  تااثي  الت اكيالع الخزفياة التاى تام        :المال كة   

 0في ا تانيف الح ىة على احجابية الم اهدحن وتفاعل م والذ  حاضل مد  اختالف م الفعا  عن الخزافة 

  دود البحـث  :  
 اقتص  التج حب فى البحث على:         

 0تانيف الح ىة الفعلية دون  ي ها من ا ااع الح ىة   -

تانيف ا فى التكاحناع الخزفية القابلة للف  والت ىيب دون  ي ها من تكاحناع  تى  حتااح للم ااهد     -

   0اعادة ايا ت ا

                       0تانيف ا فى التكاحناع المسطحة والمجسمة   -

  0حقتص  التج حب على تفعيم ثقافة االختالف الفعا   بين الخزاف والم اهدحن  -

 

 

 :    تع حف المصطلحاع
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 تم تع حف عدة مصطلحاع اهم ا:     

 :cultureال قافة  -

 :فاات اللغااة الع بيااة   إن اااام ىلمااة ثقافااة هااا: ل ذ ف، ول ااذا االااام معنيااان رئيساايان متباحنااان        " -

 وب اذا المعناى  .وُرثِقْفُتُه: ُقيَِّض لت.رخذه رو نف  به روردرىه ربادي: َثَقفه: ري اادفه رواألو : َثَقَف: قا  الفي وز 

 }خلف اااااااام فإمااااااااا ت قفاااااااان م فاااااااات الحاااااااا   ف اااااااا د ب اااااااام ماااااااان     :{جااااااااا  قالااااااااه تعااااااااالى 

:ومناه .ــفًا فطـــــــــنًا اذقًا خفيـــ وال ا ت: َثِقَف ح َقف، وَثُقَف ح ُقــــــف، َثْقـــــفًا وَثَقـــفًا وثقــــــــافة: اــــــــار

  

وثاقفاه م اقفاًة:  الباه    .وعّلماه  بس عة وَثقََّف ال مَل: قّامه وسّااه وثقَّف الالاد: هّذباه   َثِقَف الكالم:  ذقه وف مه

لسان العا   رن معناى َثَقاَف: جاّدد وساّا ، وحا با باين الت قياف والحاذذ           وحبين ابن منكار فت.فغلبه فت الحذذ

هاذا فات    المعجم الاسيا ال قافة بأ  ا )العلام والمعارف والفنان التت حطلاب في االحاذذ   وحع ف .وس عة التعليم

تتا جم إلاى الع بياة علاى ر  اا ال قافاة والت اذحب         التات  culture اللغة الع بياة، رماا فات اللغاة اي كليزحاة، فكلماة      

 : عباادة ودحان، ومان م اتقات ا    ومعناهاا  cult الحلارة، هذه الكلمة ااال ا  والح اثة وقد حعطا  ا ر يا ًا معنى

cultivation ومعناها:   اثة، تع د، ت ذحب، رعاحة، و cultural ،مستالد ومعناها ثقافت.  

ر اه حلايف مف اماا  خا  مان مفاهيم اا        و ال ظ رن معناها فت اي كليزحة ال حخا م عان معناهاا فات الع بياة  يا       

لكنه ب كم ماا حا با مف اام ال قافاة بالادحن والعباادة،        والتاليد، وها   اثة األرض، ورعاحة الزرع، واالستنباع

حزا  المنباع   فالدحن ىان المنبع األو  إن لم  قم الا يد لل قافة قدحمًا. ورنن ر ه  تى اآلن ال ف ما من اام وا د،

  ".األساست والم تكز األهم لل قافة

 : cultureوال قافة  -

وهذه األخي ة م تقة بدورها مان ىلماة    culturaىلت  ا   الالتينيةهت ىلمة م تقة من الكلمة                   

قاام ىاال مان    ، والتت تعنى "حزرع األرض"  وها مصطلل مختلاف المعاا ى.فعلى سابيم الم اا ،،     colereىالي   

بعمم قائمة مؤلفة  2591ت عام ف Clyde Kluckhohnوىالحد ىلاى ن  roeberAlfred Kرلف حد ى وبي  

وماع ذلا ، فإ اه      : م اجعة  قدحة للمفاهيم والتعارحف. ال قافةتع حف لكلمة "ثقافة" فت ىتا  بعناان  261من 

 حمكن استخدام ىلمة "ثقافة" قت التعبي  عن ر د المعا ى ال الثة األساسية التالية:

  . التذوذ المتميز للفنان الجميلة والعلام اي سا ية، وها ما حع ف رحلا بال قافة عالية المستا 

        ما متكامم من المع فة الب  حة، واالعتقاد، والسلات الذي حعتماد علاى القادرة علاى التفكيا  ال مازي 

 والتعلم االجتماعت. 

 رسااع التات تمياز مؤسساة رو منكماة رو      مجماعة من االتجاهاع الم ت ىة, والقيم, واألهداف، والمما

 : جماعة ما. رن التع حفاع المعاا ة لل قافة تندرم تحت ثالثة ا تماالع رو مزحج من ال الثة ا تماالع التالية

 "عملية تنمية للناا ى الفك حة وال و ية والجمالية "  .2

 "ط حقة معينة فت  ياة، خعب من ال عا ، رو فت ة من الفت اع رو مجماعة من المجماعاع".  .1

" جميااع األعمااا  والممارساااع الخااااة بالن اااا الفكاا ي والفناات بصاافة خااااة".  ىمااا ارتبطاات هااذه   .3

الكلماة   الممارساع بأ ماا الحياة البدوحة، فإن ىلمة "ثقافة" اتسمت بكم ما تعنيه ىلمة " لارة" )م اتقة مان  

 ( 2، بمعنى مدحنة( ) civitasالالتينية سيفيتاس 

 مف ام ال قافة :

" باللغاة األلما يااة  bildungوحعتبا  مف ااام "ال قافاة" ق حااب ال ابه ماان مف اام "بيلاادا ج" "                         

ى رفلام ماا تام    :"... ال قافة هت ما ت دف بدورها إلى تحقيق  احة الكما  عن ط حق التع ف علا  والذي حعنى رن

  0الااا  إليه فك ا وقاال قت ىم ما ح منا بصارة رساسية على مستا  العالم ىله 

ىما  ستخدمه الياام ح جاع الاى ع اد  ادحث  سابيا ر ام ان اللغاة الع بياة واللغااع           Culture ان ااطالح ثقافة 

دا اال على احاد  علماا  االجتمااع    االوربية قد ع فت اللفظ منذ ع د بعيد ن ولكن اللفظ ال قافة لم حتخذ معنى محد

المع وفين  اال   وبالاجيين ، او ال قافيين الذحن استبعدوا  ى ي ا من معا ى هذا اللفاظ االخا   ، وباجاه خاا      

الاخ وراابحاا حساتعملا ه للداللاة علاى ماا        0000000ىمعناى الت قياف والت اذحب ن والت بياة النباتياة والازرع       

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1_Alfred_Kroeber&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1_Alfred_Kroeber&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1_Alfred_Kroeber&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D9%83%D9%84%D9%88%D9%83%D9%87%D9%86_Clyde_Kluckhohn&action=edit&redlink=1
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ده لنفسه مان  كام اجتماعياة ساائدة وردواع ، واسالا  للتعبيا  ، باختصاار        انعه ا  خعب من ال عا  ، وروج

  0ىم ما انعه اال سان احنما وجد مما حطلق عليه علم اال   وبالاجياااطال ه هذا 

فال قافة من وج ة النك  اال   وبالاجيا هى مجمم الت ال االجتماعى ، او هى اسالا   يااة المجتماع ،وعلاى        

االرض ثقافة ، بمعناى ان ا مااا معيناة مان السالات ن والتنكايم الادخلى لحياتاه ن والتفكيا ،          ذل  فلكم خعب فت 

ااطلحت علي اا الجماعاة فات  يات اا ، والتاى  تتناقل اا االجياا  المتعاقباة عان ط حاق االتصاا              والمعامالع التى

لم ئياة والمسااماعة  والتفاعام  االجتمااعى ، وعان ط حاق االتصااا  اللغاا  ، وعان ط حاق ىاام وساائم االتصاا  ا         

 (33 - 1والملماسة وعن ط حق الخب ة ب ئان الحياة ) 

 :  را  الق ن الع  حن  ا  مف مام ىلمة ثقافة
 : ح   ماىج و بأ ه حمكننا النك  إلى ال قافة باعتبارها منكامة. وقد روضل ستة خطااع لتل  المنكامة

 البد من وجاد اىتسا  سلات من  اع جدحد ,رو على األقم تعدحم لسلات ىان ماجادا مسبقا.  .2

 البد ل ذا الكائن الذي اىتسب سلاىا جدحدا رن حنقله إلى  ي ه من بنى جنسه.  .1

حتسم السلات الجدحد بالت ابا فت  د ذاته وفيما بين الكائناع المكتسابة لاه بعلا م الابعض، قات ضاا         .3

 اىية المتعارف علي ا.  الخصائص السل

حجااب رن حتساام الساالات المكتسااب باالسااتم ار لكااى حقااام بممارسااة رثاا ه رطااا  فتاا ة ممكنااة بعااد فتاا ة     .1

 ايستجابة. 

حجب رن حنت   هذا السلات قت خكم و داع اجتماعية.قاد تكاان هاذه الا اداع االجتماعياة علاى خاكم         .9

 عائالع ,ع ائ ، قبائم، رو رقار . 

  هذا السلات عب  عدة رجيا ورخي ا، حجب رن حستم .6
 
( ولكت  فعم ثقافة االختالف الفعا  فالباد مان    2) 

 ان ححدل اتصا  بين الخزاف والم اهد فما ها مف ام االتصا   :

 : Communicationـ االتصا  

ري م ات ت رو عاام    Commonومعناهاا   Communisحعاد رام ىلمة اتصاا  " إلاى الكلماة الالتينياة             

وبالتالت فأن االتصاا  ىعملياة حتلامن الم اارىة رو التفااهم  اا  خات  رو فكا ة رو إ سااس رو اتجااه رو فعام .            

فاالتصا  هت العملية التت حقام خالل ا القائم باالتصا   بمنب اع لكت حعاد  سالات اآلخا حن " الجم اار " وحاتم      

 ذل  خال  وسائم االتصـــا  الم ئيــــة  

 ( 263ـ  1( ، )   22ـ   3)  

حع ف االتصا  بأ ه الناقم للمعلامة من خخص إلى خخص  خ  وح امم ذلا  ر كماة النقام ال ئيساية ، قاد تكاان        

معلاماع رو ىتاباع رو رسام او  حت او خزف اوا   اع من ا ااع الفان ، او  يا ه وذلا  مان مكاان إلاى مكاان        

 ( .19 – 5    خ    )

إلااى رن ىلماة االتصااا  تسااتخدم للتعبيا  عاان التفاعاام    G . Lindndergح اي  جااارم ليناد يب م        

بااسطة العالمااع وال مااز ، وتكاان ال مااز عباارة عان   ىااع رو ااار رو لغاة رو خات   خا  وتعمام ىمنباه              

 ( . 92ـ  6للسلات ) 

تت حقدم خالل ا القاائم باالتصاا    " االتصا  بأ ه العملية ال Carl Hovland –حع ف " ىار  هافال د  

 ( . 509ـ  3منب ـــاع) عادة رماز ( لكت حعد  سلات األف اد اآلخ حن ) مستقبلت ال سالة (  ) 

ح ي سمي   ساين رن االتصاا  حم ام الن ااا الاذي حسات دف تحقياق العمامياة رو اال ت اار رو ال اياع            

مااع رو األفكاار مان خاخص إلاى جماعاة باسااتخدام       لفكا ة رو ماضااع رو قلاية ، ذلا  عان ط حاق ا تقااا  المعلا      

 ( . 18ـ   8رماز ورخكا  ذاع معنى وا د ومف ام بنف  الدرجة لد  الط فين  )

"رن االتصاااا  هاااا العملياااة األولاااى األساساااية يتماااام العالقااااع  خلياااممحمااااد ر ماااد  تؤىاااد سااايدة 

ة إ مائيااة ساايكالاجية و احت ااا هاات  االجتماعيااة بااين الب اا  وتحقيااق التفاعاام بااين بعلاا م الاابعض . ف ااا عملياا  

 صا  الف د والجماعاع على المعلاماع والمعارف وايلمام بتجار  األف اد والجماعااع وىاذل  تااايم اآلرا     

وت   البا  ة الحالية ان هذا التفاعم هاا ماا    -واألفكار والتجار  لآلخ حن مما حخلق تفاعال بين رف اد الجماعاع

ا بأن ىلمة تااام لغاحاا علاى وزن تفاعام ىماا تا   ان التاااام هاا ا اد ا اااع          حطلق عليه مسمى تااام علم

االتصا  وان هنات اتصا  سلبى و خ  احجابى واالتصا  السلبى حكان فيه المسقبم مج د متلقى  ي  متفاعم اماا  

ع ماان االتصااا  االحجااابى فيتساام بدحمامااة التفاعاام والتااااام المسااتم حن بااين الم ساام والمسااتقبم وهااذا النااا      
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(الط حقة   2. وحاضل ال سم التاضيحت ) خكم  -االتصا  االحجابى ها ما حطلق عليه مسمى تااام ىما اسلفنا

 التت تنقم ب ا رسالة لألف اد .

إن ال دف من االتصا  ها إ دال تجار  بين طا فين وتحقياق قادر مان الم اارىة سااا  ىا ات عقلياة          

رو ىا اات وجدا يااة حتبااادالن في ااا الم اااع  والقاايم واالتجاهاااع .      حتباااد  الط فااان في ااا المعلاماااع والمعااارف     

( وهناات عالقااة  19   - 5فاالتصاا  حجعام الم سام والمساتقبم علااى ماجاة وا ادة فات مااج ااة رساالة معيناة )          

 وثيقة بين التصا  وال قافة فال ثقافة بدون اتصا   لذا : 

جيا المعلامااع ، فقاد ارتقاى مان ىا اه عنصا ًا       "  حتعانم دور عنص  االتصاالع داخم منكامة تكنالا    

مكماًل إلى دور ال ا ح  الكامام ، وقاد  التاه خابكة اال ت  ات ، وط حاق معلامات اا الفاائق السا عة ، مان مجا د             

 (   81ـ   8وسيلة لالتصا  إلى وسيلة لنقم منتجاع اناعة ال قافة " ) 

ي رعتباا ه الاابعض خاا طا ماان خاا وا بقااا  الكااائن      حقااام المجتمااع اي سااا ت علااى  كااام االتصااا  الااذ                

( مساار التاااام اي ساا ت فات الماضات والحاضا  والمساتقبم ،         1الب   .وحاضل ال سم التاضايحت ) خاكم    

زمنيا ومكا يا .وحمكن تتبع وسائم االتصا  من خال  التارحخ الذي ح  د بأن االتصاا  ىاان دوماا ورا  ىام وفااذ      

ساادع وساائم ايعاالم ايلكت و ياة الحدح اة وثقافاة الاساائا المتعاددة التات تم ام           وا اع . وفى العص  الحادحث  

 ( .  313ـ    8رىيزة االتصا  فت عص  المعلاماع  ) 

                

( ح سم رساالته    S( حاضل هذا ال سم التاضيحت الط حقة التت تنقم ب ا رسالة معينة : فالمصدر )  2ـ خكم ) 

(   A( وحتسلم بعض رفا اد الجم اار)     E( عن ط حق وسيلة اتصا  ليتحكم في ا )  Cبمع فة القائم باالتصا  ) 

اخ  ، والابعض  يا  منتباه إلي اا ، ىماا تحادل       ال سالة ب كم مباخ  ، بينما حتسلم ا البعض األخ  ب كم  ي  مب

 (    16 – 5( ، )  13ـ   20تفاعالع رجع الصد  بطا  المسار االتصالت ) 
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اي ساا ت فات الماضات والمساتقبم والحاضا  ، عبا  المكاان        ( رسام تاضايحت حم ام مساار التاااام        1ـ خكم ) 

 ( 13  – 5( . )  361ـ   8والزمان ) 

 

 ( .   319،  311ـ   8:)  وهنات عاامم رساسية لتطار عملياع االتصـا  وهى

      : العامم التقنت 

، خااااة فيمااا حتعلااق  تكنالاجيااا االتصاااالع  –الب مجياااع  -حتم اام فاات تكنالاجيااا الكمبيااات  ) عتاااد الكمبيااات    

باألقمار الصناعية (  يث ا دمجت هذه العناا  التكنالاجية التت رفا زع خابكة اال ت  ات التات راابحت وسايطا       

 إعالميا حطا  بداخلة جميع وسائا االتصا  األخ   ، المسماعة والم ئية والجماهي حة .

 لعامم االقتصادي :ا 

تتم اام عالمااة االقتصاااد فاات ساا عة تاادفق المعلاماااع . بمعنااى رن عالمااة  كاام ايعااالم واالتصااا  هاات    

 وسيلة القا  االقتصادحة لعالمة األسااذ وتنمية النزعاع االست الىية ، ووسيلة تازحع سلع اناعة ال قافة.  

  العامم السياست 

واالتصاا  مان قبام القاا  السياساية ب ادف       حتم م ذل  العامم فات االساتخدام المتزاحاد لاساائم ايعاالم       

 إ كام قبلت ا على سي  األمار.

تااتم عمليااة االتصااا  ماان خااال  خماا  عناااا  رساسااية مت ااابكة ومكا ااة مااا حساامى باالتصااا                  

 الجماهي ي

 ( .  22( وهى : ـ )  3) خكم  

 الم سم 

 الم سم ها اا ع ال سائم رو الف د الذي حقام بإرسا  ال سالة   

  سالة :ـ  ال 

هت الاثيقة رو المعلامة التت تتح ت من الم سم عب  البعد المكا ت لتصام إلاى المساتقبم بفلام تكنالاجياا            

 ( 18 – 5االتصاالع . ) 

 

 

  
التغذية  
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 ( 15 – 5( رسم تاضيحت حاضل عناا  االتصا  الجماهي ي . )  3ـ خكم )                       

 

  الاسيلة:ـ 

 هت الناقم رو الاسيا الذي حقام بتحاحم ال سالة من الم سم إلى المستقبم ) األج زة التكنالاجية (        

 المتلقت:ـ 

 ها الف د الذي حقام باستقبا  ال سالة . 

  ال اجعة :ـالتغذحة 

 حقصد ب ا راد ردود األفعا  للمتلقت وتحليل ا وف ما والتجاو  مع ا حعنى ذل  الحاار بين األط اف      

 لتق حب وج اع النك  او االختالف الفعا  فت وج اع النك                 

الحداثاة .  ياث تحاا      وحعد االتصا  الجماهي ي ر د رهم ر اااع االتصااالع التات ساعت إلي اا فناان ماا بعاد               

 الفن إلى ناه ة اجتماعية عملت على ت كيم الاعت لد  جم ار ع حض ل با الفن بالعلم والتكنالاجيا  

تؤىد الدارسة رن االتصا  الجماهي ي حتلمن فك ه التااام ، ري إقامة عالقة مع خخص ما رو خات    

لالتصا  رو لنقم المعلاماع فقاد اعتماد فناا ت ماا     ما ، ىما ر ه ح ي  إلى فعم التاايم وحد  على رن هنات وسيلة 

بعد الحداثة على فك ه االتصا  . فت األعما  الفنية وم ارىة الجماهي  و   م على التفاعم مع العا وض الفنياة     

  0( 30   – 5وتااال م مع الفنان خال  االختالف الفعا  ) 

لكنه اتصا  احجاابى حكاان فياه المساتقبم لاي       تع فه البا  ة بأ ه  : ها ا د ا ااع االتصا  والتااام:  -

  0مج د متلق سلبى لكنه حكان مستقبم احجابى متفاعم مع الم سم فقد حتفق معه او حختلف   

الخازاف ىم سام    ها ىم ما ح كم من الطين وحح ذ وها فت هذا البحث ال سالة التى ح سل االخزف :  -

الخازاف والم ااهد وتساعت البا  اة فات هاذا البحاث الات         الى الم اهد ىمساتقبم وهاا ا اد وساائم التاااام باين       

   0تاثيق ثقافة االختالف الفعا  بين الخزاف والم اهد 

   ها من ح كم وحبتك  الخزفالخزاف: -

وها  سب التع حفاع ال ائعة المستقبم ولكنه فت البحث الحاالى هاا المتاااام والم اارت     الم اهد :   -

    وسيأتى تع حفه مفصال فت متن البحث ف  سب تع حف البا  ة لهوالمتفاعم المتفق او المختلف عن الخزا

هى ا تقا  الجسم من مكان لمكاان بحياث حقطاع مساافة معيناة فات زمان معاين واتجااه           الح ىة الفعلية: -

 0معين 

: تاا ي البا  ااة ان االخااتالف ناااه ة اااحية فلاااال االخااتالف لمااا تقاادمت االماام ولاااال اخااتالف  االخااتالف -

االرا  واختالف االتجاهاع لما ن  ع النك حاع العلمياة واالىت اافاع التكنالاجياة الحدح اة  التات ادع الات تقادم        

لبارع السلع فااالختالف مان اهام     االمم و ماها فقد قا  رسالنا الك حم الت اهلل عليه وسلم لاال اختالف االذواذ

اسبا  النما االقتصادي والتقدم العلمت وها ا د اسبا  سن القاا ين ولاال االختالف لما ىا ت هناات مخت عااع   

فلا ىا ت اراؤ ا متماثلاة وتاج اتناا متطابقاة لماا ىاان هناات جدحاد ولسااد الملام والتق قا  مجتمعاتناا واالخاتالف             

خااتالف حاادفع بنااا الاات ان  سااتمع بماضاااعية للاا اي االخاا ي و حت مااه و لااعه فاات    الفعااا  ناااه ة احجابيااة واال

وخاتان باين ماا تعنياه عباارة حختلاف عان وماا تعنياه حختلاف ماع فالباد لناا              0االعتبار   تت ولا ىنا  ختلف معه  

جميعا وطبيعت ان  ختلف عن بعلنا البعض ولكن لي  من الطبيعت ان  ختلف مع بعلنا الابعض ف اذا ملايعة    

 للاقت والج د والما      

تاا ي البا  ااة ان الخااالف ناااه ة ساالبية عدائيااة فاضاااحة  تعناات التعصااب للاا اي ومحاولااة       الخااالف : -

الت بث باج اع  ك  اا والتحيزل اا باال ماضااعية وباال اعتباار للا اي االخا  وهات محاولاة الثبااع الاذاع علات              

   وحؤدي الت تاخ  االمم وا  زام ا   سا  االخ حن والخالف حؤدي الت ضياع الاقت والج د والما

 الدراساع الم تبطة :

     دراسة محماد عبد العاطى بعناان: تحاالع دور الم اهد للفنان الت كيلية 
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 ت دف هذه الدراسة الى التاام الى االجابة عن عدة اسئلة دارع  ال ا الدراسة هى : 

  هم مع التحاالع فى الفن وفى دور الفنان تحا  احلا دور الم اهد ؟ 

     وان ىااان دور الم اااهد قااد تحااا  فمااا هااى تحاالتااه ؟ وىيفياااع تالزم ااا مااع تحاااالع دور

 الفنان وتحاالع الفن ؟

  ان ىان دور الم اهد لم حتحا  فما هى الكيفياع التى جابه ب ا تحاالع الفن ؟ 

       (29 – 9 ) 

   فإن هذه الدراسة ت تم ب ااد ماا هاا واقاع مان تحااالع دور الم ااهد فاى الفان          وىما   

الت كيلى بصفة عامة بينما الدراسة الحالية فت تم بتفعيم دور الم ااهد واحجابيتاه وتااااله ماع الخازاف  خاال        

   0  المف ام الحدحث ل قافة االختالف الفعا  بين الخزاف والم اهد

  بعناان:دراسااة تج بيااة لالفااادة ماان قاااا ين الح ىااة فااى الخاازف   دراسااة فاطمااة عباااس

  الحدحث
 ت دف هذه الدراسة الى :              

 ا الفادة من قاا ين الح ىة الضافة امكا اع جدحدة لل كم المجسم فى الخزف الحدحث 

احجاد فن   ىى خزفى حكتسب قيما جدحادة مان خاال  تحليام البا  اة للقااا ين والانكم التاى          

   0(   6 -19كم الح ىة الفعلية فت الخزف الحدحث ) تح

وتفيد البا  ة الحالية  من امكا اع الح ىاة فات ال اكم الخزفاى الحادحث فات هاذه الدراساة فاى تج باة                         

البحااث الحااالى التااى تحااا  امكا اااع متعااددة للح ىااة فااى االخااكا  الخزفيااة الحدح ااة ممااا قااد حتاايل للم اااهد لتلاا    

لخزفية الم ىبة ف اة اعادة ف  وت ىيب تل  االخكا  المكا ة من اى   من جز  والتى تحا  اى   مان  االخكا  ا

امكا ية للح ىة مما قد حد  على مد   االختالف الفعاا  باين الم ااهد و الخازاف خاال  اايا ة الم ااهد الجازا          

    0ال كم الخزفت الذي ا جزه الخزاف 

 والح ىة فى البالطة الخزفية الحدح ةدراسة فاطمة عباس  بعناان: الدحكا   
 ت دف هذه الدراسة الى  : 

تطباق   )DECAL استحدال تصميماع جدحدة تصلل الن تكاان مطباعااع خزفياة) دحكاا      -

على سطل البالطة الخزفية الحدح ة التاى حمكان تح حا  بعاض اجزائ اا بسا عاع مختلفاة وفاى اتجاهااع مختلفاة           

ب دف التغيي  فى تكاحن ا ، ولتحقيق ذل  فقد قامت البا  ة بتانيف قاا ان  يااتن للح ىاة : حبقاى الجسام سااىنا       

مة ال ؤحاة، ومفادهاا ثبااع ال اكم علاى خابكية        تى حأتى ما حح ىه او حغي  فت اتجاهه او س عته و ك حة استدا

، ىما ت دف الات  تفعيام دور الم ااهد فاى الم اارىة فاى اعاادة اايا ة          العين لمدة وا د على ع  ة من ال ا ية

تصميم الادحكاالع الخاااة بالبالطاة الخزفياة الحدح اة واحجااد العدحاد مان التغييا اع  فاى اللاان ودرجاة ال افافية              

التحكم فى   ىة الجز  القابم للح ىة وس عته واتجاهه عن ط حق  ج از الاتحكم عان   وخكم العنص عن ط حق 

وم ااارىته فااى تغيياا  تصااميم    ، وحتم اام دور الم اااهد  remote controlبعااد والمساامى ال حماااع ىنتاا و    

فاى البحاث الحاالى     ( و لكان البا  اة   1 – 16الدحكاالع من خال  ت غيله لج از التحكم عن بعد وال حتجاوزهاا  )  

تساات دف تفعياام دور الم اااهد وتاااااله مع ااا ىخزافااة بتح حاا  الت ااكيالع الخزفيااة ساااا  المجساامة من ااا او      

المسااطحة بتقنيااة رورى اا  ماان تقنياااع تح حاا  تلاا  االخااكا  ،واعااادة ااايا ت ا بصاايا اع متعااددة تتلاامن فاا ادة   

    0م تقنية من ا بالتفصيم فى متن البحثالم اهد واختالف ايا ته عن ايا ة الخزافة و سيتم التع ض لك

-  

  ( بعناااان: فاان النحاات مااا بعااد الحداثااة فاات إطااار     خلياام سـااـيدة محماااد ر مااد  دراسااة

 تكنالاجيا االتصاالع والمعلاماع الم ئية :    
 ت دف هذه الدراسة الى : 

 ما بعد الحداثة وتقاحم ا فت    دراسة اي جازاع ايبداعية فت الفن الت كيلت فى م  لة  -                      

 مجا  النحت بكلية الت بية الفنية.                         

ىماااا ت ااادف الااات بحاااث إمكا ياااة التعبيااا  عااان المجتماااع المصااا ي باساااتخدام تكنالاجياااا       -

   ( 20 – 5)االتصـــاالع والمعلاماع الم ئية     

الحداثة فى الفن بصفة عاماة وفاى فان النحات بصافة      و تستع ض هذه الدراسة فى مجمل ا ا لب مدارس ما بعد 

خااة والتى ح تم ا لب ا بالم ااهد ودوره فاى العملياة االبتكارحاة ولام تتعا ض سايدة محمااد  للم ااهد وتفعيام           

   0دوره فت اختالفه عن الخزاف بالمف ام الحدحث ل قافة االختالف وها مات دف اليه الدراسة الحالية 

 : ية التى تعنى بتااام الم اهد مع الفنان ماذم من المدارس الفن
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رثما ع تكنالاجياا المعلامااع فات عالقات اا باين الحااسااب واالتصااالع عان مجماعاة مان الفناان التاات            

( هاذه  13-5باسائم االتصا  وهت ما حطلق عليه فنان عص  المعلامااع رو فناان العصا  االلكت و ات)    ارتبطت 

الفنان ح تم ا لب ا بالم اهد بم وحست دف تفاعلاه ماع الفناان ىماا حسات دف تفعيام دور الم ااهد واحجابيتاه فات          

اما عليناا فات هاذا البحاث ان  تعا ض      العملية الفنية التى  هى عملية ثقافية تااالية بالدرجة االولى ، لذا ىان لز

 لبعض من هذه المدارس الفنية 

 تستع ض البا  ة فت هذا الجز  من البحث بعلا من المدارس الفنية التى عنت بتااام الم اهد مع الفنان   

 وهت :ـ   

   الفنان المفاهيميةConceptual Art   

    الفن التفاعلت Interactive Art 

   الفن االتصالىTelecommunicate Art 

   الفن السيب ا تCybernetic Art 

   فن الفيدحاVideo Art 

    فن الكمبياتComputer Art 

   فن الست . ديC D . Art  

   فن الليزر وال الاج افياLaser Holographic Art 

    فن االتصا  المباخOn-Line Art  

وفت هذه الفنان ح تبا الفنان بالجماهي  لكت حؤازرها فت مااج ة عص  المعلاماع و ححث هذه الجمااهي  علات   

( وىان ذل  من السماع ال امة لفناان ماا بعاد     113،  111ـ   38رن تتخلص من سلبيت ا تجاه األعما  الفنية ) 

 الحداثة . 

 : Video Sculptureـ  حت الفيدحا 

ح دف  حت الفيدحاالى احجابية الم اهد وتحاحله من مج د متلقى سلبى الى متااام ومتفاعم وم اارت احجاابى    

 : Video Sculptureو حت الفيدحا 

هااا األعمااا  الفنيااة المجساامة التاات تسااتخدم في ااا رج اازة الفياادحا مااع عناااا  فنيااة رخاا   بااسااطة فنااا ت           

اسااطة رج اازة التليفزحااان مااع خاخاااع للعاا ض داخاام المنحاتاااع رو  الاسااائا ، وتااتم عمليااة عاا ض الصااارة با

الحج اع المكلمة ب ؤ   ي  تقليدحة  يث ايمكا ياع الال  ائية يعادة تنكيم وت كيم الصارة والتت تسمل بأن 

 ( .    85  – 76حتخلى الم اهد عن ماقفه السلبت ىمتلقت ) 

 : مدرسة فن التدمي  الذاتت 
حتلاال ماان بيا اااع تلاا  المدرسااة رن فاان التاادمي  الااذاتت هااا فاان التعبياا  والح ىااة                                         

والنما ، ومن رهدافاه االساتعا ة باالكمبيات  عان ط حاق ب مجاة   ىااع العمام الفنات وح امم ماا حسامت التنكايم              

فات العمام عان ط حاق     الذاتت ، وتحدل عملية االتصا  مع الجماهي  عن ط حق تادخم الم ااهد بصاارة مباخا ة     

 االلكت و ية وهذا ها جاه  التااام  الم اهد والفنان  األج زة 

 : جماعة البحث عن الفن الم ئت GRAVبيان  -

Groupe Derecherc He D'artvisuel Manifesto (1966 )  

ح تبا بإ تام األعماا  الفنياة التات     2556الصادر عام  GRAVتؤىد الدارسة رن البيان األو  لجماعة            

تعطت خكال مختلفا ومتناعا . فال دف األساست ل ذه الجماعة لي  استخدام اللا  رو الح ىة رو ا تاا  العمم 

علت مبدر التحا  ، رو م ارىة الفنان من خال  رؤحته للعمم
 

 . ولكن ال دف حكمن فت خطاتين وهما :

 (121 -5) خال  العمم الفنت . إثارة الجم ار من  - ر

إ تام العمم الفنت فت اارة قد ال تكان عمال فنيا ولكن ا تؤدي دور الم ي  االجتماعت ، الاذي ح يا  وححا ر     -  

الم اهد من مج د الت ىيز علت رؤحة العمم الفنت إلت رن حصبل الم اهد الذ  حستطيع التعبي  عن  اجاتاه باد    

 (  113 - 5عمم . ) من االمتالت والمتعة لم اهدة ال
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و يث ان البحث الحالى حست دف دور الم اهد وتفعيم ثقافاة االخاتالف الفعاا   بيناه وباين الخازاف وجاب عليناا         

فى هذا الجز  من البحث  تقدحم تع حف للم اهد ثم اساتع اض  التحااالع التاى ما  ب اا الم ااهد للفان الت اكيلى         

  والمسمياع التى اطلقت عليه على م  التارحخ :

 تع حف الم اهد :

تناولت ى ي  من دراساع الجمالياع ، وسيكلاجية التذوذ الفنت ، وجماليااع التلقات ماضااع الم ااهد مان عادة       

( رن الم اهد للعمم الفنت حنقسام  32:  61-21زواحا ، خال  تع حفاع تفصيلية متماحزة ، في ي مص ي  نارة )

 إلت ثالثة ر ااع، 

 حمارس ال ؤحة العاب ة: الناع األو  وها ال ائت الذي 

تل  ال ؤحة التت تم م  اعا من التلقت االست الىت للعمم الفنت، الم تبا بأ فعاالع الف د وتفلايالته الذاتياة دون   

 0رعما  العقم وتحكيم المكتسباع ال قافية ال فيعة لتقاحم ما حتلقاه 

 ابة تقاحمياة ، تحمام طاابع    ىاستج والناع ال ا ت : ها الم اهد الذي حمارس عملية التذوذ الفنت

  0المتعة الجمالية والتت تم  خال  مكتسباع ثقافية تم م مستاي محدد من مااافاع الجادة فت الفن 

            والناااع ال الااث : وهااا الم اااهد الناقااد الااذي حمااارس عملياااع التااذوذ ماان الناااع ال ااا ت

م خصائصاه الذاتياة فات    بايضافة إلت قدرته علت تقاحم العمم الفنت والحكم عليه ، دون رن حادخ 

( بااين الم اااهد العااادي والمتااذوذ وحاا ي رن الم اااهد  28،  26 -23وحفاا ذ  اثااان  ااابل  ) : عمليااة التقاااحم

حتحا  إلات متاذوذ  ينماا تكاان لدحاه ال  باة فات رن حتخاذ مان العمام الفنات ماضااعا قيماا، ري حتقبلاه بااافه                

(  مجااااالع البحاااث الم تبطاااة 21-291)Perlyneمساااعت عقال ااات جااااد لفناااان عقال ااات جااااد ، وححااادد بااا لين  

 بالمتذوذ ، فيؤىد رن ىلمة متذوذ ت ي  إلت المتلقت باجه عام ، عندما حتع ض لعمم فنت .

ومن المال ظ رن معكم الفنا ين  ينما حتحدثان عن المتلقت ألعمال م الفنية، فاإ  م دائماا حذى و اه )بالم ااهد (     

دة،  وعليه فإن الدراساة الحالياة سااف تت ىاز  اا  تع حاف الم ااهد        دون التحدل عن  اعياع رو تماحزاع محد

ىما  دده ب لين فت تع حفه السابق، بال  م من األلمام بال  و اع والتفصيالع  ا  المتاذوذ ، رو المتلقات، رو   

 المستقبم رحا ىان تع حف اا ، ذلا  ألن الادخا  فات تفصايالع مان هاذا النااع قاد حادفع الدراساة إلات مناا ت تعااذ              

 تحقيق رهداف ا .

 تحاالع دور الم اهد :

خال  البحث والتقصت والتحليم لتحاالع الفان ، وتحااالع دور الفناان ، وماا اساتتبع ذلا  مان تحااالع فات دور          

الم اااهد لألعمااا  الفنيااة ، فااإن حمكاان تقساايم هااذه التحاااالع الاات رربعااة ر ااااع رساسااية ، متماااحزة ،  تناول ااا         

 :بالدراسة والبحث فيما حلت 

 

 

  الم اهد المتلقت : .2

فالم ااهد هنااا متلقاات حقتفاات خطااااع المباادع، وحتقصااى قاايم وا ساااذ جماليااة محااددة                                    

ومجسدة سلفًا ف اا وإن ىاان حما  بحااالع  فساية م ااب ة لماا حما  باه الفناان المبادع، إال ر اه حباذ  ج ادًا ذهنياًا                

حتلقاى العمام دفعاة وا ادة وححااو  رن حفاتب فات ربعااده وحمحاص عنااا ه،            فحسب عند تلقيه للعمم، ىذل  ف ا

 وحقف على دالالته، لكنه ال حمل  ىما حمل  المبدع رن حلغي ا رو حليف إلي ا.

 

  الم اهد المتفاعم : .1

ولعاام ماان رهاام النك حاااع التاات فساا ع التحااا  الحاساام فاات دور الم اااهد، ماان  الااة                                       

الم اهد المتلقت ألعما  ما قبم الحداثة، إلت دور الم اهد المتفاعم مع الفان الحاداثت، هات  ك حاة عاالم الانف        

، وال ماز ال قمياة فات الفان ، وهات  ك حاة تعتماد        ا  ال ماز التنان حة p. Vitzاألم حكت المعاا  با  فيتز 

علاات النتااائج الحدح ااة  ااا  ونااائف المااخ الب اا ي، وقااد  اااو  ماان خالل ااا رن حفساا  التطاااراع التاات جاا ع فاات   

الفنان الت كيلية وفت النقد وفت مجاالع رخ   وتقام هذه النك حة علت فكا ة وجااد  كاامين معا فيين للت افي       
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(  23 -21)  و كاام الت افي  ال قمات     Analogous Gode كاام الت افي  التناان ي     رو ت ميز المعلاماع هما

Digital        يااث رن المااخ الب اا ي لااه  صاافان: النصااف األحساا ، حقااام بالم ااام األساسااية الخااااة بالمعلاماااع 

لمتتابعاة ،  اللفكية : التحليلية ، االستداللية الماضااعية، التارحخياة ، الصا ححة الم تبطاة بالاذىا  ، المنفصالة ا      

المتسلساالة ، التج حدحااة، ال قميااة األى اا  دقااة واألقاام  ماضااا. بينمااا النصااف األحماان حخااتص بصااارة خااااة         

بالمعلاماااع: المكا يااة، الت ىيبيااة، الخياليااة ، الذاتيااة،  ياا  المحااددة زمنيااا ، اللاامنية، الحدسااية، المسااتم ة،       

، فاإن دور    fitzeورى    ماضا ، ومان خاال   ك حاة فيتاز    المتزامنة، المتاازحة، العيا ية، والتنان حة األقم دقة 

الم اهد للفنان الت كيلية ، قد استلزم تحاال جاه حا ، تابعاا ومتزامناا ماع تحااالع الحيااة والفان الحاداثت، مان         

النكام التنان ي إلت النكام ال قمت، وعليه فقد تطلبت عملياع استقبا  الم اهد ألعما  فنان الحداثة وما بعادها  

ماع   –باست نا  الفن ايساالمت   –، إعما  وتفعيم دور الجا ب األحس  من المخ، الذي لم حتعامم علت م  التارحخ 

إباداعاع الفاان ، بم اام هااذه الك افااة التاات  اادثت مااع فناان الحداثااة ومااا بعاادها ، خااال  عملياااع فساايالاجية  ياا     

ث جاد، ي سان جاد،  ي  قاا  علات عمليااع   مسباقة، فقد رابل علت الم اهد رن حتعامم مع الفن باعتباره بح

الخيا ، والحدس والتاازي، واللمنية، بم حعتمد بالدرجة األولت علت االستدال  والتتابع ، والتسلسم، والتحليم 

، والماضاعية، والتج حد، وال قمية ، وىل ا عملياع  ي  مسباقة فت تلقت الم اهد ألعما  الفن. مان العا ض   

امم األساسية التت ردع إلت تحاحم دور الم اهد مان التلقات إلات التفاعام وح تكاز ذلا  علات        السابق تتك ف العا

عاملين رساسيين ، رول ما : الصايغة النك حاة الفك حاة اللفكياة لفناان الحداثاة والتات روجبات علات الم ااهد ىات            

ب اا فناان ماا قبام الحداثاة،      حتلقت رعما  الفن، رن تكان لدحه  صيلة ىافية من ال قافة الفنية المتخصصة لام تتطل 

وثا ي ما رن تلقت رعما  الحداثة وما بعدها قد تطلب   اطا فسيالاجيا  يا  مساباذ فات مجاا  التلقات تم ام فات        

 (   23 -29إعال  دور الجا ب األحس  من المخ لدي الم اهد ) 

 الم اهد الم ارت : .3

، المسااتحدثة فاات بنيت ااا وت اىيب ااا،    ااا  منتصااف القاا ن الع اا حن تلقاات الم اااهد ساايال ماان األعمااا  الفنيااة       

است دفته فت   المقام األو ، للتأثي  المباخ  علت  ااسه ، وقدراتاه العقلياة والمع فياة، والنفساية، والم ارحاة،      

وقد اتلل من ا رن الم اهد ، ري م اهد ، ها المعنت بتل  األعما ، ف ت ماج ة للجم ار باجه عاام ، وىا ات   

تلا  الفناان التات اتخاذع      Kinetic Artوالفن الح ىات   Op Artفن الخداع البص ي  رهم تل  الفنان ، رعما 

ماان النك حاااع العلميااة خااااة  ك حاااع ايدرات ، وىااذل  ماان التطبيقاااع التكنالاجيااة الفائقااة ، رساسااا لبنائ ااا        

التجاهااع ىات   وإ  ائ ا، وىان دفع الم اهد إلى القيام حالم ارىة فت الع ض الفنات هاا المادخم ال ئيسات لتلا  ا     

 تحقق رهداف ا.

وب دف جعم الم ااهد خا حكا فات العا ض وايباداع الفنات ا خا ا ى يا  مان الفناا ين سااا  ىاا اا فا ادي رو فات               

مجماعاااع فنيااة فاات إ تااام ى ياا  ماان األعمااا  التاات تحقااق هااذا الغاا ض م اام )جماعااة البحااث فاات الفاان الم ئاات     

Grouppe De Recherche d'Art Visuel   وىاان مان رهام رهاداف ا     2560فات باارح     ( التات تكا ات ،

( التات تكا ات عاام     New Tandencyاالهتمام واالستحااذ علت الم اهد  فسيا ىذل  )جماعة االتجااه الجدحاد   

ووضعت رولاحة لالىت اف ال خصت من قبم الم اهد وإخ اىه فت إىما  العمم الفنات ، ورحلاا جماعاة     2562

وبيناات  G.Ueckerوىااان مان رعلااائ ا جاا ت  روىاا     2593عااام ( التاات تكا ات فاات دسالدورف   Zero)ااف   

Piene وهاحنزمات ،H. Mack  ورحلا )جماعة(Group N  ورعلاائ ا  2561فت مدحنة بادوا بإحطاليا عام ،

وت ىاازع رهااداف ا  ااا  اعتبااار الم اااهد الم ااارت هاادفا      Landi، وال اادي  Costa، وىاسااتا  Biasiبياساات 

، و )جماعاة  2561( فات إحطالياا عاام     Group T اب النفساية لاه، و)جماعاة ع     رئيسايا، وذلا  بم اعااة الجاا   

، 2561( فات  ياحاارت عاام    Experiments in Art And Technologyالتج حب فت الفان والتكنالاجياا   

والتاات  ااددع دور الم اااهد ى اا ح  فاات العاا ض الفناات، وماان الفنااا ين الااذحن عملاااا فاات هااذا االتجاااه خااارم          

، وفيكتاار   K. Peahlerوىاار  بي لا     A. Luther، ورودلاف لااث     T. Linkالجماعاع الفنية تاماس لن  

 (.68-19: 74()102-18:  178( )23( )7-16:  8و ي هم ) V. Vasarelyفاسارحلت 

وقاد تجسادع رعمااا  هاؤال  الفناا ين فاات اايت واتجاهااع مختلفااة م ام : فان الخااداع البصا ي، والفان الح ىاات،           

والفن السب ا ت وفن الفيدحا، والفن االتصالت ... و ي ها ىماا سابق الاذى  ، وقاد ردع تلا  األعماا  إلات التحاا          

 - 29) باداع الفنات مان خاال  طا حقتين رساسايتين للم اارىة       الجدحد لدور الم اهد بجعله خ حكا فت العا ض واي 

 وهما :  (   21

 الم ارىة االجبارحة : - ر

هنااا حجااد الم اااهد  فسااه م ااارىا فاات العاا ض الفناات، بمجاا د وقافااه وتطلعااه لفاايض ماان                                

لدي الم ااهد، وذلا  رن مكا ااع    األعما  الفنية م م : فن الخداع البص ي، الذي حعتمد علت خداع  اسة البص  

تل  األعما ، ت تمم علت ر ماا ور ساذ بص حة ، من الخطاا، واأللاان المسطحة المتقاربة فت القيماة البعدحاة   
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(، والاتقلص ،  223-25، والتت حتحقق من خال  ايا ت ا ض و  من االلتماع، والتمام، والتاهج. والتاداخم) 

تباحناااع متزامنااة، ومتتاليااة، و تيجااة للماازم البصاا ي، واللااب  ال ااامم    وايمتااداد، ومااا حنااتج عاان تقابل ااا ماان   

والتقلب الدائم فت ايدرات ، ىم هذا ححدل ت يجا فت خبكية عين الم اهد، فيدرت ال ابات متح ىاا ، وحادرت القلاة     

حاة  ى  ة ، وح ي الق حب بعيدا ، ثام حتحاا  إلات العكا ، ىام ذلا  ححادل فات خابكية عاين الم ااهد بط حقاة إجبار            

قساا حة، بمجاا د تطلعااه ألي ماان تلاا  األعمااا ، وهنااا حك اا  "  اااع ماان العالقااة الجدليااة بااين رؤحااة ماضاااعية،   

(. وتم اااااام رعمااااااا  فيكتااااااار  34-18ورؤحااااااة ذاتيااااااة، بااااااين نااااااااه  فساااااايالاجية، ورخاااااا    فسااااااية " )   

ة العاماة، رن  رهم األعما  التت تحقق هذا النااع مان الم اارىة وفات ذلا  حقاا : " الفكا         v.vasarelliفازارحلت

الصارة التت تعيب بااسطة اآلثار البص حة الخادعاة ، تاجاد جاه حاا فات العاين، والعقام مان الم ااهد، ولاي           

 (.223-10فقا علت الحائا، ف ت تكتمم فقا عند النك  إلي ا )

 Changinوماان األعمااا  التاات تااؤدي إلاات الم ااارىة ايجبارحااة ماان قباام الم اااهد ، التكاحناااع المتغياا ة            

Compositions (21-50  ،وهت رعما  فنية تتكان فت تصميم ا األساست من مجماعة من األسطل ال ابتاة )

المتعددة الزواحا واالتجاهاع ، وم سام علي ا ت اىيب لا ية، وبتح ت الم اهد رمام ا فإن ح اهد عدة تكاحناع، 

سااارا رو فاات  سااب تاافااق زاوحااة ال ؤحااة ، وزواحااا األسااطل المكا ااة للعماام، وىلمااا تحاا ت الم اااهد حمينااا رو ح     

المااج ة، فإ ه ححصم مع ىم   ىة علت تكاحن مختلف، ومان الطبيعات رن الم ااهد  ينماا حنكا  إلات م ام تلا          

األعمااا  فإ ااه حكااان خاا حكا مجباا ا ، ألن ري   ىااة منااه تالااد  سااقا بصاا حا جدحاادا داخاام العماام ، وحعااد الفنااان        

قادماا التكاحنااع المتغيا ة ، وىاذل  الفناان       مان رهام الفناا ين الاذحن     Y.Agamاألم حكت المعاا  حااىاف  جاام   

الذي جمع فت رعماله باين تقنياة فان الخاداع البصا ي وتقنياة التكاحنااع         J. R. Sotoالفنزوحلت رؤفائيم ساتا 

المتغيا ة، ورمااام رعمالااه حتجلاات مف ااام الم اااهد الم ااارت إجبارحااا،  يااث رن األ ماااا البصاا حة الخادعااة للبصاا   

هد ، وتحدل تأثي ها فسايالاجيا ، فتتالاد ماجااع جدحادة مان الن ااا البصا ي بصاارة         ت اجم خبكية عين الم ا

 تلقائية ورحلا فإن   ىة الم اهد رمام العمم تالد تكاحناع متعددة .

( وهات  21-37) Moire Effectsوهنات رحلا األعما  التت تعتماد فات بنائ اا علات تقنياة التاأثي اع المتماجاة        

خاافافة وم سااام علي مااا ر ماااا بصاا حة    –وهاات المااج ااة للم اااهد   – ااداهما رعمااا  تتكااان ماان خاا ححتين إ  

مت اب ة بم ر يا ا متطابقة ، وال  ححتين م بتتين بحيث حفصم بين ماا بلاعة سانتيمت اع وماع   ىاة الم ااهد       

  اا  رمام العمم، فإ ه ح اهد تماجاع بص حة متح ىة ، ومتاالدة  مع استم ار التح ت ، ومن خأن تل  األعما  ر

تجعم الم اهد خ حكا مجب ا ألن خبكية عينة وقدراته ايدراىية تعمم فسيالاجيا بصاارة تلقائياة يىماا  العمام،     

 وفزحقيا  تيجة   ىته الجسمية.

وحجد الم اهد  فسه خ حكا مجب ا فت الع ض الفنت بمج د رن تطأ قدميه قاعة الع ض وتقع عينياة علات بعاض    

 Environmentalجاد الم اهد رمام ا ، م م بعض رعما  فن البيئة المصاناعة  األعما  التت ال تكتمم إال با

Art    وهت رعما  تحتاي الم اهد بداخل ا م م الغ ف ومج زة بمجماع من األج زة ايليكت و ياة والميكا يكياة

لكااال  فائقاة الدقاة ، والتات تتاأث  بح ىاة الم ااهد ، واألاااااع الناجماة عان وقاع قدمياه، رو ذباذباع اااته، وا            

الناخئة عن  جب جسمه لبعض مصاادر اللاا ، إن هاذه األعماا  تساتجيب للماؤث اع الساابقة ، وتحال اا إلات          

رخكا  ، و  ىاع  ورضاا  وماسيقت، تتاالد وتمتد ، وتتاقف ، ىلما رستمع الم اهد ااتا ، رو ر دل   ىة ، 

، واألم حكات وحان حانج    k.r.sotoسااتا رو  جب ضا ا، ومن رهم رواد هذه التقنية الفنزوحلت خاسايه روفائيام   

 Wen Ying Tsai .   (29-  26  )تساي 

فت   احاة الخمسايناع  ياث قادم سلسالة مان اللا ااع         robert rachenbergوهنات رعما  روب ع راخنب م 

البيلا  الخالية ، وىا ت الصارة الا يدة الكاه ة هت خياا  الم ااهد علات اللا اة والتات ال تكتمام إال باجااده        

ايحطاالت الاذي ثبات ااارا فاتا  افياة خافافة علاى         Mikel Postolitoىذل  رعماا  ماحكام ر جلاا بساتاليتا    و

اسطل الم احا التت ح   في ا الم اهد اارته ماع الصاار الفاتا  افياة  وب اذا حكتمام العمام الفنات وىاذل  فات          

لابعض رعمالاه التات تت ىاب      تتلاعف م اارىة الم ااهد إجبارحاا عنادما حنكا       J. Leparcرعما  جالياليبارت 

من عناا  خبكية م بعة علت خ ححة من األلمنيام خدحدة الصقم ومتعددة األوجه، إ  ا تتيل للم ااهد رن حا ي   

 (.368-11()56: 51 -10 فسه و  ىاته، فت اار متعددة تبعا لمختلف اتجاهاع اوجه ال  ححة )

وايباداع الفنات ىا ات  تيجاة تلقائياة ألعماا  حاأتت        مما سبق حتلل رن الم ارىة ايجبارحة للم اهد فات العا ض   

تأثي ها بصارة فسيالاجية تلقائية ال حمل  الم اهد عزل اا رو تحييادها ، وىاذا األعماا  التات لادح ا القادرة علات         

 عك  المجا  الخارجت والذي ح مم الم اهد بداخله بصارة تلقائية طبيعية .

 الم ارىة االختيارحة : - 

ارحة هت  اع من التعامم مع رعما  فنية ال حكتمام بنائ اا رو تاؤدي رساالت ا إال إذا قاام الم ااهد       الم ارىة االختي

بإعاادة اايا ة مكا ات اا ، رو ت اغيم  كام اا الح ىات، رو التعامام اليادوي مع اا ، رو التفكيا  مع اا وم اارىت ا             
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( الم ااهد ، إال رن   23 –21دة)مغام ت ا الخااة ، وبال  م من رن الم ارىة هنا تكان اختيارحاة وبمحاض إرا  

تلا  األعماا  مصاممة ، ومنفاذة بط حقاة قاادرة علات اساتدعا  م اارىة الم ااهد، ف ات رعماا  تبادو فات اااارة               

رلعا  بعل ا بسايا ، وبعلا ا معقاد جادا، رو ممارسااع تتحادي ذىاا  الم ااهد وقدراتاه العقلياة والمع فياة، رو            

ة وىل اا تاؤدي فات الن احاة إلات جعام الم ااهد خا حكا فات العا ض           تم م  اعا من الم ارىة االجتماعية المب جيا 

 ( 23 – 29وايبداع الفنت . ) 

، والتاات تساامل T.Driverومان األعمااا  التات تحقااق األفكااار الساابقة، رعمااا  الفناان الب حطااا ت تيماااثت درحفا      

للم اااهد بالم ااارىة فاات إعااادة ااايا ة وتنكاايم وت تيااب مكا ات ااا بأقصاات درجاااع الح حااة ،  يااث تتكااان تلاا      

األعما  من مجماعة مان ال ا ائل ال ندساية البسايطة المنفصالة عان بعلا ا، وملا اة باألاان مختلفاة، وحقاام            

لخلاا ا  فاات الحاادائق، وحاادعا   الفنااان باضااع ا علاات ررضااية  جاا ة العاا ض، رو علاات مسااطحاع الح ااائب ا     

الم اهد للم ارىة فت إعادة ايا ت ا بح حة تاماة، وتكاان العالقاة الناجماة باين الم ااهد والعمام الفنات عالقاة          

المسامت )اا ع ررباا  السالطة(     J . leparkخخصية حاتحكم في اا إلات  اد بعياد ، وىاذل  عمام جالاحاليباارت         

رحب علااات المالىماااة ، ملصاااق علي اااا ااااار لااابعض  (والاااذي حتكاااان مااان مجماعاااة مااان رىيااااس التاااد 11-11)

ال خصياع التت تم م  اعياع مختلفة من السلطة فت عص  ا الحدحث، وهذه األىياس م بته فات األرض، بحياث   

تتماحام وال تسااقا ، وحقادم الفنااان دعااة للم اااهد بلا   ومالىمااة رماز الساالطة الاذي حقااع علياه اختياااره ىااذل         

( وهت رعما  تانف في اا وساائم تكنالاجياة المعلامااع     23-103)ArtSystms رعما  فن النكم التكنالاجية 

ورج زة الكمبيات  فات با امج خادحدة التعقياد ،  ياث حبادو العمام الفنات وىأ اه  ااع مان رج ازة االتصاا ، وهاذه               

،  األعما  تتطلب م ارىة وتفاعم الم اهد ، الذي حتع ض فت تعامله مع ا ل كم من رخكا  التعدحالع السالاىية 

م لما ححدل له رثنا  تعامله مع الاسائم التات تساتخدم فات معامام اللغااع، والتات رعادع لتعادحم الم اارة العقلياة           

للمستقبم وقد اممت معكم رعما  فن النكم التكنالاجية للتعامم مع بعاض قادراع الم ااهد م ام : القادرة علات       

، التاات تتكااان ماان مسااطل عليااه     G.grefenetchالتنبااؤ والتاقااع ، ىمااا فاات رعمااا  ج هاااردفان جاا حفينتب      

مجماعة من األق ا ، رو ال  ائل الصغي ة تتح ت علات وجاه المساطل فات  كاام رتياب، ثام فجاأة تعاد  إ اد            

األق ا  رو ال  ائل ، مكا  ا ، تستم  هذه الحالة فت ب  امج خدحد التعقيد حمكان تتبعاه ، والم ااهد هناا ح ااد      

لت، فات م ام هاذه الحالاة تكاان الم اارىة اختيارحاة مان قبام الم ااهد، ولكان            العمم، وحتاقع التعدحم الفجائت التا

 الم اهد ال حستطيع تجاوز م م ذل  العمم أل ه حم م  اع من اللعب الذهنت الم ي  والجذا  .

، امم رحلا ىت ح ارت في ا الم اهد بإرادتاه ، وبعلا ا حبادو     Happening Artإن بعض رعما  فن الحدل 

المسامت، عياد ربايض، والاذي      Paco Rabanneجتماعت م ي ، م م عمم الفنان باىا رحباين  ىا تفا  وطق  ا

علات خااطب بحيا ة فات منطقاة في دحا ون بف  ساا ، وتكاان هاذا           2530 دل فت السابع والع ا حن مان حا ياا    

الحدل من تقدمه من الزهار البيلا ، ثم إطالذ رس ا  من الحمام األبايض فات الساما ، ورسا ا  مان البجاع ،       

وفت الن احة إخت ت مجماعة من المنكمين مع الم ااهدحن   فت ما  البحي ة، ثم تقدحم وجبة بيلا  للم اهدحن ،

   (.89-24فت تقدحم إحقاعاع   ىية ارتجالية علت ر غام الماسيقت )
إن الفنان الاذي حقادم عماال فنياا حسات دف م اارىة الم ااهد فات العا ض الفنات، حتنااز  عان قادر مان إ طالقاه ،                

ا تمااالع م اارىة الم ااهد وبالتاالت فالم ااهد راابل       وعفاحته فت عملية ايبداع ، مقابم وضاع تصاميم حقبام ب   

عنص ا مؤث ا واساسيا، لي  فقا فت عملية االستقبا  ، ولكن رحلا فت التاأثي  علات بنائياة العمام الفنات ذاتاه ،       

ورابل العمم الفنت قائما علات مبادر التاااام و التبااد  وا يا اا االخاتالف  باين الفناان وخا حكة الم ااهد ، لماا            

ألو  لل ا ت من مادة بنائية ، بص حة،   ىية، معلاماتية تب ز مااهبة، وتأخذه إلت  فاذ جدحادة ماع الفان    حقدمه ا

ورحلاا بعااض رعماا  فاان الاانكم التكنالاجياة القائمااة علاات التقنيااع السااب ا ية ،والمعلاماتيااة خادحدة الدقااة التااى      

وفي ا حتا د مكان الم ااهد   Insattalion Artتجسدع فى اعما  البيئة المصناعة  ، رو العمم الفنت الم ىب 

مع مكان الفن ، فإن ذل  حؤىد علت وجاد الة جدحادة ماع الم ااهد ، هاذه الصالة لام تعاد تأملياة فقاا ، بام تازم            

بالم اهد رن حكان عنص ا فاعال، خال  تااجده الجسدي، و  حة اختياار هاذا التااجاد داخام العمام الفنات، وهات        

تؤىاد علات التاداخم، باين الجا اب الفيزحاائت، والجا اب النفسات بفلام الب مجيااع،            تؤدي إلت تكاحن بيئاع فنية،

وم ارىة الم اهد ، وتصبل جمالية م م تلا  األعماا ،  الاة خاااة لالتجاهااع التاااالية لادي الم ااهد ، ىماا          

ائت بااين ر  اا ط  اات مسااائم جدحاادة، تم لاات فاات " تحااا  ال ؤحاة الفنيااة إزا  العالقاااع القائمااة فاات الماادي الفلاا  

)ال ت  المنكار( بدال من )العمم الفنت ( و )المب مج( بادال مان )الفناان( ، و )الم اارت( بادال مان )الم ااهد("        

(13-339.) 

ساااا  ىا اات هااذه الم ااارىة  –إن رعمااا  الفاان التاات تتطلااب ماان الم اااهد ، رن حكااان خاا حكا فاات العاا ض الفناات  

ليست خيئا منفصال ومغلقا، بم هت رخيا  تجعام الم ااهد رى ا      ت ي  إلت رن تل  األعما  –إجبارحة رو اختيارحة 

وعيااا وتفاااعال مااع بيئتااه و فسااه، أل  ااا قللاات ماان اهتمام ااا بالمااادة المحساسااة للعماام الفناات بمعناااه الزخ فاات     

التزحينت، وتحالت إلت عامم حح ت سلسلة من التغي اع العلاحة والنفسية داخم الم اهد ن وبالتاالت فاإن م ام    



 14 

عما  قد  الات دور الم ااهد المتلقات، رو المتفاعام ، إلات دور الم ااهد المتاااام الم اارت الفاعام فات           تل  األ

الع ض وايبداع الفنات ، وال تكتمام تلا  األعماا  وتأخاذ وضاعيت ا فات ساياذ التجلات الفنات إال بتلا  الم اارىة.             

(29 -  28  ) 

 _المبدع المساعد :0 1

ع المساااعد ، هااا تحااا  فاات طااار التكاااحن، ولاام حصاام بعااد إلاات  اادوده     إن تحااا  دور الم اااهد إلاات دور المبااد 

القصا  التت تط ح هذا التحا  علت النحا الذي ررحناه فت دور الم ااهد المتلقات، رو دور الم ااهد المتفاعام ،     

نه رو الم اهد الم ارت ذل  رن دور المبدع المساعد ها  اع من االمتداد والتطار لدور الم اهد الم ارت ، ولك

بدر رخي ا حأخذ مالمحة الخاااة وتمااحزه ، مان خاال  الاسايا ايلكت و ات ، الاذي فاتل طيفاا واساعا مان عالقااع             

المبدع بالمتلقت، والمتلقت بالعمم ايبداعت ،  يث رن تكنالاجيا المعلاماع تقف ب دة بجا ب الم اهد ، وتااف   

تك ياف خاعاره بالمتعاة، سااعية مان ورا  ذلا  إلات        له العدحد من الاسائم التت تمكناه مان التفاعام ماع الفان ، و     

تحاحم المتلقت، من مستقبم سلبت، إلت مبدع إحجابت باساتطاعته النفااذ إلات رعمااذ الفان، وايسا ام فات اانعة         

  0(  25 – 29ومداومة تجدحده  تيجة االختالف الفعا  بينه وبين الفنان  ) 

لاسيا ايلكت و ت ، ف اة التحكم فت العمم ايبداعت ، ىان لقد رعطت تكنالاجيا المعلاماع للم اهد من خال  ا

حغي  باليته األلاان ، رو حعد  فت  سب األخكا ، وال ماز ، والعالماع، وحغي  من مااضع ا فت العمم الفنى ، رو 

 تعدحم  سب الكتم والف ا اع فت العمم النحتت، وىذات القادرة علات مازم ر سااذ الفناان المختلفاة ، مان التا ال        

الفنت ، وعب  ال قافاع، والحلاراع، وقد وام األم  إلت " سعت  كاام الاذىا  ايااطناعت إلات محاىااة ااميم       

محااوالع الساتخال  خصاائص رسالا  الفناان الت اكيلت مان         –علت سابيم الم اا     –عملية ايبداع ذات ا ، ف نا

-18رخ   ، تحاىت األسلا   فساه  )  قلب لا اته ، ثم ب مجة هذا األسلا  ، بحيث حمكن إ تام رعما  ت كيلية

911) 

 virtualوماان رهاام اآلفاااذ التاات  الاات دور الم اااهد إلاات دور المباادع المساااعد رساالا  )الااقااع الخااائلت          

Reality       التت قدمته  دح ا جدا، تكنالاجيا المعلاماع، خال   كام معقاد ، حتكاان مان : ب  اامج خاا  لتغذحاة )

قفاز ، و لة ىاملة، حلبس م الم اهد ، وىل م مج ازحن إليكت و ياا،  ومتصالين    الكمبيات ، وقلنساة ب ا  كارة، و

بج از الكمبيات  ، ومع ت غيم هذا النكام ، وليكن الب  امج جالة فت متحف، فإن الم اهد حجد  فسه داخم ذلا   

سا ا بيدحاه ،   المتحف ، حتجا  فيه، وحنز  رو حصعد الدرم ، من طابق ، لطاابق رخا ، وحنكا  إلات األعماا ، وحلم     

ومن ى  ة التجا  ح ع  بالتعب، وحست حل، ثم حعاود التجا ، باختصار حعيب عالم ححاىت الااقع إلات  اد ىبيا ،    

ىما رن الم اهد رحلا حستطيع ب ذا النكام رن حدخم فت عالم لا ة ) سا  رفنيان( ما ال ، وحتجاا  باين  ساائ ا ،     

ا النكااام  اعااا جدحاادا ماان تكنالاجيااا المعلاماااع حساامت  وحعااد  ماان روضاااع ن ، ورلاااان رجسااادهن ، وحم اام هااذ 

والذي حجمع بين : العلم ، والفن ، والتكنالاجيا، مستغلة خاداع الحاااس، مان      Imagineringهندسة الخيا  

( إن تطبيقااع رسالا  الااقاع الخاائلت فات الفان ،       209:  203-18رجم إقامة عاالم وهمية من اانع ال مااز )  

إمكا اع فنية طيعة تتسم بم و ة هائلة لصيا ة ، الفا ا  ، واأللااان، والخطااا، ومااضاع     حاف  للم اهد بيئه و

اللا  والكم، وحتيل له رؤحة العاالم بعياان مختلفاة، وتلاعه فات مكاان الفناان،  ياث تحا ره مان رسا  منكاار             

حسامل لاه   عص  الن لة، القائم علت رساس النك  إلت األخيا  من ماضع ثابات و ياد، وعلات العكا  مان ذلا        

 ب ؤحة األخيا  من وج اع  ك  مختلفة، ومتعددة ، ومتغي ة، فت الاقت  فسه .

إن دور المبدع المساعد ، ساف حكم م تبطا ومحصارا فت قدراع البا امج التات حساتخدم ا مان خاال  الاسايا       

تكام واقعاة تحات     ايليكت و ت ، وىل ا ماضاعه مسبقا ، ول ا  دود ال تتعداها ، وبالتالت فإن إبداعاتاه ، سااف  

سقف القادراع التقنياة المعطااة لاه ، وباذل  فلان حصام إبادا إلات رفاق الفناان ااا ب المخيلاة ايبداعياة الطليقاة،                

والحدس المستقبلت الذي حست  ف  فااذ الازمن اآلتاين و فااذ الانف  اي ساا ية والمجا   باال  ادود، والخاالق           

 لعاالم جدحدة هت تسبق اآللة دائما وتتفاذ علي ا .

و  ي بالذى ، ر ه فت عملية تصنيف تحاالع دور الم اهد راعيناا ماا تحقاق بالفعام مان تحااالع، وماا هاا فات          

ساابيم التحقااق والت ااكم، خاا ا رن حكااان قااد قطااع خاااطا ملماسااا وواضااحا  حااا ذلاا  وقااد رهملنااا خااطا خباا ا    

خااال  اسااتخدام الاساايا  وبااا  ت ومنكاا ي تكنالاجيااا المعلاماااع ،فاات جعل اام الم اااهد مباادعا بااالمعنت الكاماام    

ايليكت و ت فقا ، واستعلنا عنه بمف ام المبدع الم ارت ، وذل  أل ه  ينما حتحا  الم   إلت ) طااذ المبادع(   

 فإ ه بالمنطق والل ورة حخ م من ) طاذ الم اهد(.

 خالاة :

وتحااالع   من خال  عمليااع الاااف، والتحليام ، واالساتنباا ن التات جا ع فات ساياذ تقصات نااه ة الم ااهد           

دورة فت الدراسة الحالية،  جد رن : تحاالع الفان ، ىا ات تسابق ا دائماا ، تحااالع رؤي الفناان وتاج اتاه ، ثام         
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حتبع ا تحاالع الفن ، فتحااالع دور الم ااهد ، وبالتاالت فاإن تحااالع دور الم ااهد تعتبا  متغيا  تاابع ، وعلات           

ة، و  ىااة المجتمااع ، وحعااد الم اااهد األساااس فاات هااذه الاا  م ماان رن الفنااان ، حست ااع  تغياا اع العصاا  وال قافاا

المتغي اع التت تاؤث  فات است اعاره ، إال رن است اعار الفناان  الباا ماا حكاان مساتقبليا، ساابقا لتحااالع ال قافاة             

  والعص ، ور يا ا ما حكان قائدا ومب  ا بتل  التحاالع

وماان الدراسااة فااإن تحاااالع دور الم اااهد تجلاات واضااحة ، ومتماااحزة،  يااث اسااتخ جت الدراسااة رربعااة ردوار    

 رئيسة فت تحاالع دور الم اهد هت : 

 . الم اهد المتلــقــت 

 . الم اهد المتفاعـم 

 . الم اهد الم ارت 

  ( .11:  12 – 29المبدع المســــــاعد ) 

 حجدر بنا ان  قام بتصنيف  وبعد ان استع ضنا تحاالع دور الم اهد للفنان الت كيلية على م  التارحخ 

لم ا م تطار الت كيالع الخزفية لتااىب تطار ثقافة االختالف الفعا  بمف ام ا الجدحد: ومن ثم  ستع ض 

اف والم اهد بتانيف امكا اع بين الخز االختالف الفعا  دعم ثقافة تج بة البحث الحالى والتى تست دف 

 الح ىةالفعلية فى التكاحناع الخزفية الحدح ة

 مااىبة الخزف لتطار مف ام ثقافة االختالف الفعا                           

تطار مف ام ثقافة االختالف الفعا   مع تطار األزمان وتغي  مف ام االختالف  وىان هدف التكنالاجيا على م  

تااام بين الب   لذا فقد ىان التااام قدحمًا حعتمد على المباخ ة فت ذل  التااام فكان الناس العصار دعم ال

حتااالان عن ط حق الحدحث المباخ  بين م وبين بعل م البعض ثم ن  ع وسائم وتقنياع  دح ة تيس  ل م 

ائم ايعالم المختلفة، ثم التااام عن بعد م م ال ااتف األرضية وايذاعة والتليفزحان والكتب والك ي  من وس

ازداد تطار مف ام ثقافة التااام ون  ع وسائم وتقنياع ر دل للتااام بين الب   لتزحد من اوقاع ومسا ة 

التااام بين الب   وتاف  ل م الاقت والج د خال  ذل  التااام  ، فك  ع ال ااتف المحمالة واي ت  ت 

 ن الب   فت ىم ر حا  العالم.والستاالحت لتزحد من مسا ة وزمن التااام بي

وتطار الخزف ىأ د الفنان التت ت دف إلى تطاح  ثقافة االختالف الفعا  بين الخزاف والم اهد بم إ ه من رى   

إن لم حكن رى   الفنان على ايطالذ تااااًل مع الم اهد فالخزاف من خال  منتجاته وت كيالته الخزفية 

وقاع  ياته وحتااام معه فت ىم مكان حتااجد فيه فالخزف مصا ب لكم حتااام مع الم اهد فت ىم وقت من ر

الم اهدحن فت ىم مكان حتااجدون فيه حتفاعم مع م وحتفاعلان معه ف ا مع م فت بيات م وفت مكاتب م وفت 

 مدارس م وفت  ل م وت  ال م.

فعا  بينه وبين الم اهدحن مما رد  وىان لزامًا على الخزاف رن حقابم التغي  ال ائم فت مف ام ثقافة االختالف ال

إلى تطار رخكا  ومفاهيم الت كيالع الخزفية، وقد م ع تل  الت كيالع بم ا م مختلفة من التطار تصنف ا 

 البا  ة فيما حلت:

* تصنيف م ا م تطار الت كيالع الخزفية لتااىب تطار ثقافة االختالف الفعا  بمف ام ا 

 الحدحث:

 وال حمكن للم اهد التغيي  فت تصميم ا .:  مكا ة من جز  وا درخكا  خزفية ثابتة   .2

ليس م  رخكا  خزفية ثابتة قابلة للتح ح  بااسطة الم اهد مكا ة من رى   من جز  : -1

  0إعادة ايا ت ا حدوحا بصيا اع متعددة من قبم الم اهد فت ضا  اختالفه عن الخزاف

:  بااسطة المح ىاع ايلكت و ية رخكا  خزفية مكا ة من رى   من جز  قابلة للح ىة -3

وحكان إس ام الم اهد فت تغيي  تصميمات ا عن ط حق قيامه باللغا على رزرار الكت و ية مما حؤدي  إلى دفع 

المح ىاع ايلكت و ية لبعض رو ىم رجزا  ال كم الخزفت مما حؤدي إلى التغيي  فت تكاحنه وإحجاد تكاحناع 
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دفع المح ىاع ايلكت و ية ألجزا  ذل  ال كم الخزفت مما حؤدي الت احجاد  جدحدة ال   ائية تستم  باستم ار

  0تكاحناع خزفية تختلف فت ايا ت ا عما اا ه الخزاف   

رخكا  خزفية مكا ة من رى   من جز  قابلة للح ىة بااسطة المح ىاع ايلكت و ية  -1

 .وهذه لن  تع ض ل ا فى هذا البحث:  ورج زة التحكم عن بعد

اخكا  خزفية تحا  امكان المزم بين تح ح  رجزا  ال كم الخزفت بااسطة المح ىاع   -9

  ايلكت و ية وبين تح ح  الم اهد لبعض رجزا  ذل  ال كم.

رخكا  خزفية مكا ة من رى   من جز  قابلة للح ىة بااسطة المح ىاع ايلكت و ية مع  -6

الصادر :  المب مج بااسطة الكمبيات المزم بين الح ىة بااسطة تل  المح ىاع و  ىة اللا  

عن األخكا  الخزفية والذي حمكن للم اهد التبدحم بين النكم اللائية المتعددة له يحجاد تغيي اع وايا اع 

 جدحدة لمف داع تل  األخكا  الخزفية الحدح ة.   

اخكا  خزفية تحا  امكان المزم بين تح ح  رجزائ ا بااسطة المح ىاع االلكت و ية  -3

ين   ىة اللا  المب مج بااسطة الكمبيات  والصادر عن األخكا  الخزفية وبين تح ح  وب

 لبعض رجزا  تل  األخكا  الخزفية الحدح ة.    الم اهد

 ايطار الفك ي لتج بة البحث:

 اتخذع البا  ة من تصنيف ا لم ا م تطار الت كيالع الخزفية التت ع ضت ا                                  

سالفًا إطارًا فك حًا بنت على رساسه تج بة هذا البحث وقامت بت كيم العدحد من األخكا  الخزفية الحدح ة 

ضمنت ا تقنياع متعددة للح ىة تتيل الف اة لزحادة مد  تااام الم اهد مع ا ىخزافة من خال  إمكان إس امه 

 ة خال  مع ض خا  راادة مد  إحجابيته فت إعادة ايا ة األخكا  الخزفية الحدح ة التت ع ضت ا له البا 

وتفاعله وتاااله مع ا خال  اختالفه عن ا اختالفا فعاال ، وبعد ان تقام البا  ة بتحليم وتاايف تج بة البحث 

تستع ض  فت   احة هذا الجز  من البحث األخكا  الخزفية التت تم م تل  التج بة ، ومد  إحجابية الم اهدحن 

يا ة تل  األخكا  الخزفية وإحجاد تصميماع جدحدة ألجزا  تل  األخكا  الخزفية المتا ة وإس ام م فت إعادة ا

 ل م من قبم الخزافة وها ما حم م مد  اختالف م عن ا اختالفا فعاال.

 تحليم وتاايف تج بة البحث:

 ذل  فت التالت:دارع تج بة هذا البحث  ا  عدة محاورىم محار حم له مجماعة من االعما   وقد تم م          

 

 المحار األو  ) المجماعة االولى  ( العينة اللابطة:

رخكا  خزفية ثابتة مكا ة من جز  وا د وال حمكن للم اهد التغيي  فت تصميم ا ىما فت ال كم 

 التالى:

 ( : 2خـــكــــم ) 
وال حمكن للم اهد التغيي   حم م هذا ال كم العينة اللابطة  وها خكم ثابت مكان من جز  وا د                  

                 0فى ايا ته او تكاحنه وال حمكنه التغيي  فى تصميمه بأ   ىيفية 

 سم 20×  19×  39      األبــعــــــاد:

 طين رساا ت + طال  زجاجت له مك   الب حق المعد ت.      الخاماع المستخدمـة :

بت كيم ال كم الخزفت المجسم وت ىته ليجف ، ثم قامت قامت البا  ة   اساليب االدا  والتقنياع 

درجة ، وت ىته ليب د ،  تى تساوع درجة  2000بح قه فت درجة   ارة 
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  ارته مع درجة   ارة الجا ، ثم قامت بطالئه بطال  زجاجت معتم و  قته فت 

درجة مئاحة ، ثم خفلت درجة   ارته إلى درجة  590درجة   ارة 

ة وقامت بعملية اختزا  ليعطى الطال  الزجاجت مك   درجة مئاح 690  ارة

 الب حق المعد ت.

 

تااااااااااااايف وتحليااااااااااام 

العمــــااااااااااـم  وراااااااااااد 

اساااااااااتجابة الم ااااااااااهد  

واختالفااااه الفعااااا  عاااان    

 الخـزافـــــــة:

ال كم عبارة عن خكم خزفت مجسم االطار الخارجى له علاي حكسا  

تكان  تيجة تك ار  سطحه ملمسين إ دهما  اعم واآلخ  خ ن ، والملم  الخ ن

دائ ة اخ   ت اىبًا جزائًيا على تل   226دائ ة  ائ ة وتك ار وت اىب  226

 الدوائ .

ف ا ور م قيمته الجمالية الم تفعة إال  وهذا ال كم حعتب  عينة ضابطة 

ر ه خكم ثابت مكان من جز  وا د وال حمكن تح ح  رجزائه ، إذ ر ه لي  له 

رجزا  ، لذا ال حمكن للم اهد إعادة ايا ة هذا ال كم وال حمكنه ربًدا التغيي  فت 

تصميمه، وال حمكن للم اهد رن حكان له دور إال تلقت هذا ال كم بمج د النك  

يه ، وهذا ال كم حتلمن المف ام القدحم ل قافة اختالف الم اهد عن الخزاف ، إل

ىما حتلمن الدور التقليدي القدحم للم اهد فت ىا ه مج د متلقت سلبت ولي  

 م ارىا احجابيا .

وقد ع ضت البا  ة هذا ال كم ىعينة ضابطة ليتلل الف ذ بين هذا ال كم  

لبا  ة والتت تتيل للم اهد ف اة ىبي ة  لم ارىته وبين األخكا  الحدح ة التت اا ت ا ا

للخزاف وقيامه بدور إحجابت فت عملية اعادة ايا ة اجزا  ال كم الخزفت بالمف ام 

 .الحدحث ل قافة االختالف الفعا   بين الخزاف والم اهد

رخكا  خزفية ثابتة مكا ة من  اى   من جز  حمكن  المحار ال ا ى ) المجماعة ال ا ية (:

 للم اهد تح ح  اجزائ ا للتغيي  فت تصميم ا ىما فت األخكا  التالية:

 ( :  3خـــكــــم )  
 سم20×10×10 األبــــــعــاد:

 طينة بيلا  + طال اع زجاجية ملا ة خفافة ومعتمة.       الخاماع المستخدمـة :

( 2قامت البا  ة بت كيم و  ذ وطال  ال كم الخزفت ىما تم فت خكم )  ياع اساليب االدا  والتقن

 ، وال كم حمكن تح ح  رجزائه بااسطة الم اهد.

تاااايف وتحلياام العماام    

وراد استجابة الم اهد 

واختالفااااه الفعااااا  عاااان    

 الخزافة:

ال كم عبارة عن ىتلة خزفية تتكان فت تصميم ا األساست من متاازي  

م بع وهذا الم بع حعلاه خ ححة منفصلة دائ حة ، وفت هذا  مستطيالع حعلاه

( وها ما حم م ىتلة هذا 1ال كم قام الم اهد بالمزم بين جزئياع من خكم)

( وها ما تم له ال  ححة الدائ حة التت تعلا 21ال كم وبين جزئياع من خكم )

(  3ىتلة ال كم الخزفت ، ورمكن للم اهد التح ح  فت ىتلتت ال كم الخزفت)

الم ىب من جزئياع ال كلين السابق ذى هما ليكان تصميًما جدحًدا حختلف عن 

 التصميمين السابقين.

 

 س( : - 1:  1االخـــكـــا   من )  

 سم 20×10×10 األبــــــعــــاد:

 طين ابيض + طال اع ملا ة خفافة ومعتمة الخاماع المستخـدمـة :

( وال كم الخزفت حمكن تح حكه 1ال كم ىما  دل فت خكم )تم ا جاز   اساليب االدا  والتقنياع :

 وإعادة ايا ته بااسطة الم اهد.

تاايف وتحليم العمم  وراد 

اسااااتجابة الم اااااهد واختالفااااه 

 الفعا  عن  الخزافة:

حتكان هذا ال كم الخزفت من ىتلتين على هيئة متاازي مستطيالع  

حعلاهما م بع وحعلا ىم ىتلة من ما خ ححة خزفية دائ حة ال كم قام الم اهد 

 بإعادة ايا ة رجزا  ال كم الخزفت بعدة ايا اع تم لت فت التالت : 

  ر (: -1خـــكــــم )

ئ حة رفقية مما  ي  قام الم اهد بتح ح  جزحئاع ال كم معا   ىة دا 
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 فى تصميمه.

قام الم اهد بتح ح  جزحئاع ال كم الخزفت   ىة ا زالقية رفقية     (: -1وفت خـــكـم )

فدفع الكتلة اليمنى لل كم للخلف مع التماس فت خا بين الكتلتين مما رد  إلى 

 .التغيي  فت تصميم ال كم 

قام الم اهد بتح ح  ىتلتت ال كم بحيث ححدل  اعا من تباد  األلاان   جـ (: – 1وفت خـكــم )

  0بين الكتلتين. ىما ا دل  اعا من التجاور بين ما 

قام الم اهد بحذف إ د  الكتلتين ووضع الكتلة األخ   فت اتجاه   د(: -1وفت خــكـــم )

 ررست.

ىة رفقية دائ حة مع   ىة قام الم اهد بتح ح  الكتلة اليمنى     ز(: -1وفت خــكـــم )

ا زالقية فت الكتلة الزرقا  من الخلف إلى ايمام مع رلتماس فت سطل بين 

 الكتلتين.

 ر( و ذف الكتلة اليس    – 1الم اهد الكتلة اليمنى فت ) ذف   س(: -1ر( وخكم) -1خكم)

 س(. –1فت )

ىم ما سبق حاضل مد  اختالف الم اهد عن الخزافة ) البا  ة(   

والذي حتلل جليا فت التصميماع المختلفة التت قام الم اهدون بإحجادها من 

 خال  إعادة ايا ت م لجزحئاع ال كم الخزفت الذي ر جزته الخزافة.

 

 س  ( : -22: 22خـــكــــم  ) 

ال حمكن تحدحد ربعاد معينة لل كم فكم ايا ة حقام ب ا الم اهد تغي  فت  األبــــــعــــــاد:

 ربعاده وتأتت بأبعاد جدحدة. 

 ال  زجاجت ملان معتم وخفاف .طين ابيض + ط        الخــامـاع المستخـدمـة :

( وال كم حمكن 1تم تنفيذ ال كم من قبم الخزافة ىما بال كم )  اساليب االدا  والتقنـــياع :

د( رما األخكا   -22( إلى )22للم اهد تح ح  رجزائه فت األخكا  من )

س( فيتم في ا المزم بين   ىة رجزا  ال كم -22ر( الى ) – 22من )

 الخزفت بااسطة الم اهد و  ىت ا بااسطة المح ىاع االليكت و ية .

تاااايف وتحلياام العماام وراااد    

اساااااتجابة الم ااااااهد واختالفاااااه   

 الخـــــــــزافة:الفعا  عن  

ال كم حتكان من ثالل من المعيناع الخزفية الملا ة وهت  

عبارة عن خ ائل خزفية منفصلة ،بحيث حتاح للم اهد ف اة إعادة 

 ايا ت ا إلى جا ب متاازي مستطيالع.

وحتم م تااام الم اهد مع الخزافة فت االستجاباع التالية :   

 قيامه بالتالت :

 (:22فت ال كم )

 

الم اهد بإ دال  اع من التجاور بين ال  ائل مع قام  

 التاازي بين األضالع المتجاورة التت تأخذ خكم المعيناع .

 

 ر(: –22فت خكم )

 

قام الم اهد بتح ح  ال  ححة اليمنى والتت تجاورها   ىة  

 دائ حة رفقية مع ت بيت ال  ححة اليس  .

 

  (: –22و فت خكم )

 

رماىن ال  ائل ال الل فقام بتح حك ا قام الم اهد بالتبدحم بين  

   ىة دائ حة رفقية.

 

قام الم اهد بتح ح  الجزحئاع المسطحة لل كم ور دل بين ا   جـ(: –22وفت خكم )

 اعا من التجاور والتاازي بين األضالع المتجاورة ، لكن ايا ة هذا 

( ر م رن االثنين ب ما 22ال كم تختلف عن ايا ته فت خكم رقم )

 مع التاازي لكن التصميم فت ىم من ما مختلف عن اآلخ .تجاور 

 

ا دل الم اهد  اعا من الت اىب الجزئت بين ال  ائل ال الل   د(: –22وفت خكم )

 المكا ة لل كم الخزفت المجسم.
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قام الم اهد  بالتاليف بين ال  ائل المسطحة وبين الكتلة   ر(: –22وفت خكم )

 المجسمة. 

 

 

 قام الم اهد بحذف بعض ال  ائل الخزفية.  ز ( -22وفت خكم )

 

 س(: 22وفت خكم )

 

فقد ونف الم اهد ىم الجزحئاع المسطحة مع الكتلة المجسمة  

 ر(. -22ولكن بصيا ة جدحدة لل كم الخزفت تختلف عما فت خكم )

ىم ماا سابق وفات ىام ما ة حقاام الم ااهد بإعاادة اايا ة رجازا  ال اكم            

المجساام حنااتج تصااميما جدحاادا وهااذا حاضاال الخزفاات ساااا  المسااطل ر م 

 بجال  مد  تااام الم ـــاهـــد مـع الخــزافــ ) البا  ة ( ومد 

 0احجابيته خال  اختالفه الفعا  عن الخزاف 

 

 س( : -23:  23خـــكــــم )  

 سم 10×  10×  21 األبــــــعـــــــاد:

 طينة بيلا  + طال  زجاجت ملان معتم وخفاف   الخــامــاع المستخـدمـة :

 وحمكن تح ح  اجزا   (.1تمت ىما تم تاضيحه فت خكم رقم )     اساليب االدا  والتقنيــــاع :

 هذا  العمم الخزفى بااسطة الم اهد   

 

تاايف وتحليم العمــــاـم  ورااد   

استجابة الم ااهد واختالفاه الفعاا     

 عن  الخـزافـــــة:

ال كم عبارة عن خ ححتين خزفيتين ملا تين بألاان باردة  

وساخنة وحمكن تح ح  ىم من ال  ححتين بااسطة الم اهد الذي 

تم م تاااله مع الخزافة )البا  ة(فت االستجاباع التالية فت االخكا  

  : 

قام الم اهد بإ دال  اع من التماس بين ال  ححتين مما   (:23خكم) 

من التجاور بين األلاان الساخنة والباردة رد  إلى إ دال  اع 

 بال  ححتين.

 

قام الم اهد بتح ح  ال  ححة اليس     ىة دائ حة رفقية   ر(: –23خكم )

مع إ دال  اع من التماس بين ال  ححتين ولم حح ت ال  ححة 

 اليمنى فت هذا ال كم.

 

ال  ححة قام الم اهد بت بيت ال  ححة اليس   مح ىا    (:  – 23خكم )

اليمنى فت اتجاه رفقت دائ ي من اليمين لليسار ثم ا دل  اعا من 

 التماس فت خا بين ال  ححتين.

 

قام الم اهد بتح ح  ىم من ال  ححتين اليمنى واليس   فت   جـ(:  – 23خكم )

اتجاه دائ ي رفقت وتح ىت ال  ححة اليمنى من اليسار لليمين بينما 

تح ىت ال  ححة اليس   من اليمين لليسار مما رد  إلى ميم 

 ال  ححتين عن محارهما ال رست. 

 

تجاه رفقت قام الم اهد بتح ح  ىم من ال  ححتين فت ا  د(:  – 23خكم ) 

دائ ي ثم ا دل  اعا من التماس فت  قطة بين ال  ححتين مع ميم 

 ال  ححة اليس   عن محارها ال رست.

 

ثبت الم اهد ال  ححة اليس   و  ت ال  ححة اليمنى من اليمين  ر (:  – 23خكم ) 

 لليسار وا دل  اعا من التماس الجزئت فت خا بين ال  ححتين.

 س(: -23ز(،)-23خكم )

 

 

قام الم اهد بإ دال  اع من الت اىب الجزئت بين  

ال  ححتين المكا تين لل كم لكن مع التباد  فت روضاع الت اىب ففت 

 خكم 
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ز( تت اىب ال  ححة اليس   على ال  ححة اليمنى بينما فت  -23)

س( فتت اىب ال  ححة اليمنى على ال  ححة اليس   مما  –23خكم )

 ية فت ىم من ال  ححتين مما روجد حؤدي إلى تغيي  العالقاع اللا

العدحد من التصميماع الناتجة عن اعادة ايا ة تلكم ال  ائل 

 الخزفية الملا ة  . 

 

 ( : 21خـــكــــم ) 

 األبعاد متغي ة بتغيي  ايا ة الم اهد لل كم.      األبــــــعـــــــاد:

 طينة بيلا  + طال اع خزفية ملا ة خفافة ومعتمة .      الخــامــاع المستخـدمـة :

( وال كم حمكن تح ح  رجزائه 1تمت ىما سبق ذى ه فت خكم)  اساليب االدا  والتقنــــياع :

 بااسطة الم اهد.

تااااايف وتحليااام العماااـم ورااااد    

استجابة الم ااهد واختالفاه الفعاا     

 عن  الخزافـة:

طحتين على هيئة دائ تين ال كم عبارة عن خ ححتين خزفيتين مس 

 تم طالؤهما بطال  زجاجت ملان خفاف.

حتلل االختالف الفعا  للم اهد عن الخزافة ) البا  ة( من  

 االستجاباع التالية التت قام ب ا وهت تتلل فى االخكا  : 

ا دل الم اهد  اعا من التجاور بين ال  ححتين المكا تين   (:21خـــكــــــــم )

 للمسطل الخزفت.

قام الم اهد بتح ح  ال  ححتين   ىة دائ حة رفقية من اليسار   ر(: –21خـــكــــــم )

 لليمين مما رد  إلى تغي  العالقاع اللا ية الحاىمة لل  ححتين.

قام الم اهد بتح ح  ال  ححة اليس     ىة دائ حة رفقية من    (:  –21خــكـــــــم )

 اليسار لليمين. 

قام الم اهد بإ دال  اع من الت اىب الجزئت بين ال  ححتين بعد   جـ(: –21خـــكــــم )

رن قام بتح ح  ال  ححة اليمنى   ىة دائ حة رفقية من اليسار لليمين 

وبتح ح  ال  ححة اليس   فت  ف  االتجاه ولكن مد  التح ح  فت 

 ال  ححة اليس   ىان ضئيال.

 د( -21األخــــكــا  من )

 س(: -21إلـــــــــى )

 

قام الم اهد بتح ح  ال  ححتين   ىة رفقية فقد   ت إ د   

ال  ائل من اليسار لليمين و  ت  ال  ححة رالخ   من اليمين لليسار مما 

رد  إلى إحجاد العدحد من التصميماع الجدحدة ، مما حؤىد على مد  اختالف 

 ايا ة  الم اهد عن ايا ة الخزافة  وحؤىد احة ف ض البحث.

 ( : 29  خـــكــــم )

 تختلف ربعاد ال كم  سب ايا ة الم اهد ألجزائه . األبــــــعـــــــاد:

 طين رساا ت + بطا اع  + طال اع زجاجية. الخــامــاع المستخـدمـة :

ثم طالئه بطال   قامت البا  ة بت كيم ال كم وتجفيفه ثم   قه  اساليب االدا  والتقنياع :

 زجاجت ما ثم   قه م ه رخ  .

تااااايف وتحليااام العمااام  ورااااد   

استجابة الم ااهد واختالفاه الفعاا     

 عن  الخــــــــــزافـة:

ال كم مكان من عدة اجزا  تتيل للم اهد امكا ية اعادة ايا ت ا بصايا اع  

وهاحتكاااان مااان ثماااان مااان ا صااااف الكاااارو ىااا تين ىااااملتين و    0مختلفاااة  

  الكاار بالبطا ااع   اسطاا ة خزفية وقد تم طال  ا صاف الكارالخزفياة وا اد  

الخلااا ا  المتدرجاااة اللاااان وحااادخم فاااى ت ىيب اااا اىسااايد الكااا وم  ،ورىسااايد   

المنجنياز  ، وتاام طااال  الكاا ة الخزفيااة األخياا ة واالسااطاا ة الخزفيااة بااالطال   

الزجاااجى المعااتم لكاان الكاا ة التااى  تعلااا االسااطاا ة الخزفيااة طالؤهااا حأخااذ         

ية فمطلياة بطاال  زجااجى اسااد     مك  الب حق المعد ى بينما االساطاا ة السافل  

                                            0معتم 

وقد تم م اختالف الم اهدعن الخزافة فى هذا ال كم فاى عادة اساتجاباع قاام      مك   تااام الم اهد:

ب ا الم اهد ن  ع جلية فى قياماه بإعاادة اايا ة ال اكم بصايا اع متعاددة       

 ىالتالى  

ا دل الم اهد  اعا من التجاور بين  صف الك ة االمامى ج ة   (:29خكم )

اليمين وما حجاوره من ر صاف ى ة تتم م فت ثالل من ر صاف الكار 
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المت اىبة ت اىبا جزحئا والتى تحيا بنصف ى ة ىبي  مت اىب ت اىبا جزئيا مع 

 صف ى ة اخ  حتجاور مع ى ة ل ا مك   الب حق المعد ت مت اىبة ت اىبا ىليا 

مع اسطاا ة سادا  تتجاور مع  صف ى ه ىبي  مت اىب ت اىبا جزئيا مع 

  صف ى ه ااغ  حجاورهما ى ة متاسطة الحجم. 

 قام الم اهد بحذف عدة رجزا  من ال كم. ر(: –29قت ال كم )

  ذف عدة رجزا  من ال كم ورضاف رجزا  رخ  .   (: –29فت ال كم )

( 29رجزا  من ا جز حن من مكا اع ال كم) رضاف الم اهد سبع  جـ(: –29فت ال كم )

حتم الن فت الك ة ذاع الب حق المعد ت واالسطاا اع السادا  ىما رضاف 

 0(  21لل كم خم  اسطاا اع اغي ة من مكا اع ال كم الخزفت رقم )

وقد قام الم اهد فت هذا ال كم الخزفت بتح ح  جزحئاته   ىة  

حئاع ال كم الخزفت األساست ىما حدوحة وقام بعملياع الحذف وايضافة لجز

( لياجد العدحد والعدحد 21( بأجزا  من خكم)29قام بمزم رجزا  من خكم)

من الصيا اع التت ردع إلى إحجاد الك ي  من التصميماع الجدحدة لنف  

رجزا  ال كم مما حتلل من خالله اختالف ايا ة الم اهدحن عن ايا ة 

 الخزافة  .

 ( : 26خـــكــــم )  

 تختلف ربعاد ال كم  سب ايا ة الم اهد ألجزائه األبــــــعــــــــــاد:

 طين رساا ت + طال  زجاجت معتم وخفاف ما. الخــاماع المــستخــدمــة :

اســاليب االدا  والتقنيــــاع 

: 

ثم طالئه بطال  زجاجت ما ثم  قامت البا  ة بت كيم ال كم وتجفيفه ثم   قه 

   قه م ه رخ  .

تااااايف وتحليااام العمــــاااـم   

وراااااد اسااااتجابة الم اااااهد  

واختالفااااه الفعــــــااااـا  عاااان   

 الخــزافة:

حتكان هاذا ال اكم مان ررباع مجساماع ىام من اا عباارة عان قطاع  ااقص فات اساطاا ة              

خزفيااة، واألجاازا  األربااع تكااان خااكال خزفيااا وا اادًا، حمكاان للم اااهد إعااادة ااايا ته      

الم اهد مع الخزافة فت قيامه بإعاادة اايا ة رجازا     بصيا اع متعددة، وتم م تااام 

ال كم الخزفت ،وإحجاد تصميماع جدحدة لنف  األجازا  حتلال  ذلا  فات قياام الم ااهد       

 فت التالت  :

إحجاد  اع من التك ار مع التتابع والتماس فت خا بين بعض رجزا  هذا   (:26خكم )

 د.ال كم الخزفت المجسم القابم للح ىة بااسطة الم اه

( ولكن الم اهد رضاف إليه 26نم ال كم الخزفت على ما ها عليه فت خكم)  ر(: –26خكم )

رسطاا ة خزفية سادا  حتجه إلي ا األربع قطع الناقصة لألسطاا ة لذا ت كم تل  

االسطاا اع السادا  م ىز السيادة فت ال كم الخزفت وقد قام الم اهد بإ دال التك ار 

ا ة على هيئة خا رفقت منحن بينما رخذع االسطاا ة فت القطع الناقص لألسطا

 السادا  اتجاها ررسيًا. 

قام الم اهد بإعادة ايا ة ال كم بأن جعم القطعين الناقصاين األساادحن فات       (: –26خكم )

 اتجاه ررست بينما الجز حن اآلخ حن فت وضع رفقت. 

والقطعااين ىمااا ا اادل  اعااا ماان الت اىااب الجزئاات بااين القطعااين األسااادحن         

 اآلخ حن.

 ىما ا دل  اًعا من التجاور الجزئت بين القطعين باللان البنت الفاتل.     

قام الم اهد بتح ح  رجزا  ال كم الخزفت فت اتجاه مائم بحيث تت عب تل    جـ(: –26خكم )

 االجزا  الخزفية من خا .

حت اىب ىما ا دل  اعا من الت اىب الجزئت بين األجزا  األربع فكم جز   

 جزئيا مع الجز  الذي حليه .

وقد تم م اختالف ايا ة الم اهد فت هذا ال كم عن ايا ة الخزافة  فت  

 قيامه بتغيي  اتجاه رجزا  ال كم الخزفت األربع من اتجاه مائم إلى اتجاه ررست

مزم الم اهد فت هذا ال كم بين االتجاه المائم واألفقت واالتجاه ال رست   د(: –26خكم )

لجز حن األحمنين اتخذ ر دهما اتجاها مائال واتخذ اآلخ  اتجاًها رفقًيا ، بينما الجز حن فا

األحس حن فاتخذا اتجاها ررسيا مع قيام الم اهد بإ دال  اًع من الت اىب بين الجز حن 

 األحمنين وها ت اىب جزئت.

من ال كم الخزفى قام الم اهد بإ دال  اًع من الت اىب الم ىب وجعم جز ا   ز(: -26خكم )

فت اتجاه مائم وجز حن فت اتجاه ررست ىما جعم جز ا من ال كم الخزفت فت اتجاه 
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 مائم.

قام الم اهد بالتغيي  فت اتجاه األجزا  المكا ة لل كم الخزفت فجعم ثالل   ر(: -26خكم )

رجزا  منه فت اتجاه ررست بينما جعم جز ا وا دا فت اتجاه رفقت وقام بالتغيي  فت 

 ا ة رجزا  ال كم والتغيي  فت العالقاع الحاىمة لتل  األجزا .اي

قام الم اهد بايبقا  على اتجاه رجزا  ال كم الخزفت التت تأخذ االتجاه   س(: -26خكم )

األفقت وال رست ،و ي  فت اتجاه جز حن فحال ما من االتجاه ال رست إلى االتجاه 

اه ت اىبا جزئيا م ىبا مع الجز  الذي حأخذ المائم مع ت اىب ر د األجزا  المائلة االتج

 االتجاه المائم ومع الجز  اآلخ  الذي حأخذ االتجاه ال رست.

بينما ت اىب الجز  المائم اآلخ  فت هذا ال كم الخزفت ت اىًبا جزئًيا مع  

 الجز  الذي حأخذ االتجاه األفقت. 

الخزفت المقدم له مان قبام الخزافاة )البا  اة(     قام الم اهد بإعادة ايا ة رجزا  ال كم  ش(: -26خكم )

فغي  فت اتجاه رجزا  ال كم الخزفت وجعل ا ىل ا تأخذ االتجاه األفقت ولكن ماع التلااد   

 فت اتجاه األجزا  البنية والسادا .

ر دل الم اهد فت هذا ال كم  اًعا من التك ار فت الت اىب الجزئات باين رجازا  ال اكم       (: -26خكم ) 

 ع إ دال  اع من الح ىة الحلزو ية ايححائية لتل  االجزا .الخزفت م

ىم ما سبق من ايا اع ألجزا  ال كم الخزفت بصيا اع متعددة ومتغي ة تحمم 

وج ة  ك  الم اهد وف داته وإحجاده لتصميماع جدحدة متعددة لنف  رجزا  ال كم 

وفعاليته  الخزفت الحدحث الذي ا جزته البا  ة  حاضل مد  احجابيته وتاااله

وابتكاره ، وحاضل مد  اختالف ايا ته عن ايا ة الخزاف فى اطار تغي  مف ام 

 ثقافة االختالف  بين الخزاف والم اهد.

رخكا  خزفية تتح ت بااسطة مح ت الكت و ى  المحار ال الث ) المجماعة ال ال ة (:

ا المح ت ىما فت مكا ة من  اى   من جز  حمكن للم اهد التغيي  فت تصميم ا بااسطة هذ

 األخكا  التالية:

 ( : 3خـــكــــم ) 

سم  + بعد رابع حنتج عن   ىة رجزا  ال كم  20×10×10 األبــــــعـــــــاد:

 الخزفت.

 طينة بيلا  + طال اع زجاجية ملا ة معتمة وخفافة. الخــامــاع المستخـدمـة :

من هذا ال كم الخزفت  حمكن للم اهد تح ح  رجزا  - اساليب االدا  والتقنياع :

بااسطة مح ىاع الكت و ية تؤدي إلى   ىة الكتلة العلاحة له   ىة 

 فعلية دائ حة رفقية.

تاايف وتحليم العمــــاـم  ورااد   

استجابة الم ااهد واختالفاه الفعاا     

 عن  الخــــــزافة:

ال كم مكان من ىتلتين خزفيتين تعلا ىم ىتلة علاحة خ ححة  -

باللغا على ا د االزرار التى تؤد  الى  خزفية حقام الم اهد

تاايم التيار الك  بائى الى المح ت االلكت و ى الذ  حقام بدوره 

بتح ح  اجزا  ال كم الخزفى مؤدحا الى ا دال تغي اع فى تكاحنه ىما 

 حتلل فى االخكا  :

اتلل تااام الم اهد مع البا  ة من خال  قيامه بإعادة  - (:3خـــــكـــــم )

رجزا  هذا ال كم، فقام بتح ح  الكتلة العلاحة لل كم بااسطة  ايا ة

 المح ت االليكت و ت   ىة فعلية دائ حة رفقية.

 ش(: 3( إلى )3األخكا  من )

 

األخكا  تاضل بعض التغي اع فت تصميم ال كم الناتجة عن  -

استم ار تح ح  الم اهد الجزا  ال كم الخزفى بااسطة ذل  المح ت 

 ش(.3( إلى )3خكا  من )االليكت و ت األ

رخكا  خزفية تم في ا المزم بين إمكان تح ح   المحار ال ابع ) المجماعة ال ابعة (:

رجزائ ا بااسطة الم اهد وبين تح ح  تل  األجزا  بااسطة مح ت الكت و ى وهى مكا ة من  

 اى   من جز  حمكن للم اهد التغيي  فت تصميم ا ىما حتلل فت األخكا  التالية :
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 :ز( -1و)(   د –1خـــكــــم )
بعد رابع تاجده   ىه األجزا  القابلة للح ىة فت  -سم   20×10×10 األبعـــــــــــاد:

 ال كم.

 طينة بيلا  + طال اع خزفية ملا ة خفافة ومعتمة. الخاماع المستخـدمـة :

  قة ثا ية ىما تم ت كيم ال كم وتجفيفه و  قه وطالئه و  قه  - اساليب االدا  والتقنياع :

(، وهذا ال كم تتح ت رجزاؤه بتقنيتين للح ىة 1سبق ذى ه فت خكم)

إ داهما إمكان تح حك ا بااسطة الم اهد واألخ   تح حك ا بااسطة 

 المح ىاع االلكت و ية.

تااااااايف وتحليااااام العمــــاااااـم  

ورااااااد اسااااااتجابة الم اااااااهد  

واختالفاااااااااه الفعاااااااااا  عااااااااان    

 الخـــزافـة:

الناتجة عن قيام الم اهد باللغا على ا د االزرار التى تتلل التغي اع 

تاام التيار الك  بائى الى المح ت االلكت و ى الذ  حقام بتح ح  اجزا  

ال كم الخزفى مؤدحا الى تغي اع ال   ائية فى تصميم ال كم الخزفى 

 تستم  باستم ار تح ت اجزائه تك   هذه التغي اع   فى  األخكا  :

ام الم اهد بت بيت ىتلتت ال كم الخزفت وقام باللغا على ر د األزرار ق - د(: -1خكم )

لت غيم المح ىاع االليكت و ية التت قامت بدورها بتح ح  ال  ححة 

الخزفية التت تعلا ىم من الكتلتين الخزفيتين مما رد  إلى تغيي  العالقاع 

متغي ة الحاىمة أللاان هذا ال كم الخزفت ورد  ذل  الى  احجاد تصميماع 

 له .

قااام الم اااهد فاات هااذا ال ااكم بتح حاا  ىتلتاات ال ااكم الخزفاات فجعل مااا        - ز(:–1خكم )

متاازحين وذل   تيجاة لتح حكاه ل ماا   ىاة رفقياة دائ حاة ىماا قاام بت اغيم          

المح ىااااع االليكت و ياااة مماااا رد  إلاااى دوران ال ااا ححتين اللتاااين تعلااااان 

 ا ححتين الخازفيتين تساتم     الكتلتين الخزفيتين وباستم ار دوران هاتين ال

تغي  العالقاع بين الكتلتين وال  ححتين مما حؤدي إلى اساتم ار التغيا  فات    

 العالقاع اللا ية التت تحكم ال كم الخزفت المجسم.

 ( : 3خـــكــــم )  

 تختلف ربعاد ال كم  سب ايا ة الم اهد ألجزا هذا ال كم الخزفى األبـعــــــــاد:

 طينة بيلا  + طال اع خزفية ملا ة خفافة ومعتمة. المستخدمـة :الخاماع 

تم ت كيم ال كم وتجفيفه و  قه وطالئه و  قه   قه ثا ياة ىماا سابق ذىا ه      اساليب االدا  والتقنياع :

(، وهااذا ال اكم تتحاا ت رجازاؤه بتقنيتاين للح ىااة إ اداهما إمكااان     1فات خاكم)  

بااسطة المح ىااع االلكت و ياة   تح حك ا بااسطة الم اهد واألخ   تح حك ا 

ىما ان الم اهد قد قام فى هذا ال كم بالحذف واالضافة والتاليف بين اجازا   

 اى   من خكم خزفى الحجاد خكم جدحد.

تااااايف وتحليااام العمــــاااـم   

وراااااد اسااااتجابة الم اااااهد  

واختالفااااااااه الفعااااااااا  عاااااااان  

 الخــــــــــزافة:

–1يتين المكا تين ل كم )قام الم اهد بتغي  اتجاه الكتلتين الخزف -

ز( ولكن بعد رن ىا ت الكتلتين متاازحتين فت اتجاه رفقت رابحتا متاازحتين 

 ولكن فت اتجاه مائم.

( 1وقام الم اهد بحذف ال  ححتين اللتين ىا تا تعلاان ىتلتت خكم) -

( وبين ال  ححتين اللتين ىا تا 1وقام بالتاليف بين الكتلتين من خكم )

( ف نا قام الم اهد بعملية تح ح  وتغي  اتجاه و ذف 1) تعلاان ىتلتت خكم

( بااسطة المح ت 1وإضافة ثم قام بتح ح  ال  ححة التت رضيفت من خكم )

االلكت و ت مما رد  إلى إحجاد تصميماع متعددة ومتغي ه ومبتك ه لنف  

 رجزا  ال كم الخزفت الذي رتا ته له البا  ة.

 ( :21خـــكــــم )

تتغي  ربعاد ال كم الخزفت تبعا لتغيي  الم اهد لصيا ته وحك ا  ماا حسامى بالبعاد      األبــــعــــاد:

 ال ابع الذي حنتج عن   ىة رجزا  ال كم الخزفت   ىة فعلية.

 طين رساا ت + بطا اع. الخاماع المستخدمـة :

زئيا  تى وام إلى تم ت كيم هذا ال كم الخزفت وتجفيفه جفافا ج - اساليب االدا  والتقنياع

 م  لة التجليد وهت م  لة ما بين الجفاف التام والبلم التام.

وححاي هذا ال كم إمكان تح حكه بتقنيتين ر داهما تح ح  الم اهد  -

 لبعض رجزائه واألخ   تح ح  االسطاا ة الكب   بااسطة المح ت االلكت و ت
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تاااايف وتحلياام العماام    

وراد استجابة الم اهد 

الفعااااا  عاااان   واختالفااااه 

 الخزافة:

تم م اختالف ايا ة  الم اهد الجزا  ال كم الخزفت عن ايا ة  -

فت االستجاباع المتعددة التت قام ب ا  -فى ضا  ثقافة االختالف الفعا  -الخزافة 

 والتت تك   فت االخكا  التالية :

 

حتكان هذا ال كم فت تصميمه األساست من اسطاا ة ىبي ة ححيا ب ا  - (:21خكم )

 رربع اسطاا اع اغ   وحعلاها إ د  تل  االسطاا اع الصغي ة.

وقام الم اهد فت هذا ال كم بإ دال عدة ايا اع تم م إ داها فت  -

 التالت ا دل الم اهد:

 ت اىبا ىامال بين إ د  االسطاا اع الصغ   وبين االسطاا ة الكب  . -

 تجاورا بين االسطاا اع الصغ   بعل ا البعض. -

 من االسطاا اع الصغ   واالسطاا اع الكب  . تجاورا بين ثالل -

قام الم اهد بتح ح  االسطاا ة الصغ   التت تعلا االسطاا ة الكب     ىة  - ر(:–21خكم )

 ررسية مستقيمة ثم وضع ا فت وضع مجاور لتل  االسطاا ة الكب   .

 وا دل  اعا من التجاور بين االسطاا اع الصغ   واالسطاا ة الكب  . -

هد االسطاا ة الكب   باالسطاا اع الصغ   ورخذع خكم دائ ة ر اا الم ا -

  اقصة.

قام الم اهد بتح ح  االسطاا ة الكب     ىة دائ حة رفقية بااسطة  -

ضغطه على زر ت غيم المح ت االلكت و ت مما رد  إلى تغي  العالقاع اللا ية 

لان الحاىمة لتل  االسطاا ة فأختفت اللان األساد ولم حبق إال درجاع ال

 األخل .

قام الم اهد بتح ح  االسطاا ة الكب   بااسطة المح ت االلكت و ت فأابحت  -  (:–21خكم )

 درجاع اللان األخل  فت اليمين واللان األساد فت اليسار.

وقام بتح ح  االسطاا اع الصغ   لتصنع قاسا ححيا بجز  من االسطاا ة  -

 الكب  .

الصغ    ا  االسطاا ة الكب   و  ت األخي ة ثبت الم اهد االسطاا اع  - جـ(:–21خكم )

  ىة رفقية دائ حة بااسطة المح ت االلكت و ت مما رد  إلى تغي  العالقاع 

اللا ية الحاىمة لتل  االسطاا ة فأابل اللان األساد فت اليمين بينما درجاع 

 اللان األخل  فت اليسار.

ااسطة المح ت االلكت و ت فك  ع قام الم اهد بتح ح  االسطاا ة الكب   ب - د(:–21خكم )

تدرجاع اللان األخل  بحيث رابحت افتل درجاع اللان األخل  فت وسا 

االسطاا ة والدرجاع القاتمة فاالقتم حمين وحسار رفتل درجة إلى جا ب رن 

الم اهد قام بإعادة ايا ة وتنسيق االسطاا اع الصغ   بحيث رابحت 

جدًا وحتماس اثنان من ا مع  تصطف على هيئة خا متع م تع جا طفيفًا

 االسطاا ة الكب   بينما حتجاور مع ا االسطاا اع ال الل األخ حاع.

استم  الم اهد فت تح ح  االسطاا ة الكب   بااسطة المح ت  - ر(:–21خكم )

االلكت و ت فأابحت افتل درجة من درجاع اللان األخل  تنحا  ا ية اليمين 

ناه ة من قبم ج ة اليسار فت  ين قام بينما ن  ع درجاع ر قتم لم تكن 

الم اهد بإعادة ايا ة االسطاا اع الخم  الصغي ة فأابحت اسطاا تان 

اغي تان تقعان خلف االسطاا ة الكب   على خا رفقت واسطاا ة تقع مجاورة 

 ل ا واسطاا تان تقعان رمام ا على خا مستقيم مائم عن االسطاا ة الكب  .

 ز(:–21خكم )

 

 الم اهد فت هذا ال كم الخزفت بعملية  ذف وإضافة.قام  -

 تم م فت  ذفه لالسطاا اع الخزفية الخم  الصغي ة. الحذف: -

( وهااا عبااارة عاان  1تم لاات فاات إضااافته لجااز  ماان خااكم)   وايضااافة : -

 صااف ىاا ة خزفيااة وضااع ا الم اااهد رعلااى االسااطاا ة الكباا   هااذا إلااى جا ااب       

اساطة المحا ت االلكت و ات ممااا رد     اساتم اره فات تح حا  االساطاا ة الكبا   با     

إلى وجاد  اع من التلاد فت اللان فأابل اللان األسااد علاى حماين االساطاا ة     

حتماس معه افتل درجة مان درجااع اللاان األخلا  حتبع اا درجااع اقاتم مان ذلا           

اللااان ور اادل  اعااا ماان التماااس بااين  صااف الكاا ة وبااين االسااطاا ة الكباا            

 الخزفيتين.
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حم م هذا ال كم ا د اار إعادة ايا ة الم اهد ألجزا  ال كم الخزفت  - س(:–21خكم )

الحدحث فقد استم  الم اهد فت تح ح  االسطاا ة الكب   بااسطة المح ت 

االلكت و ت مما رد  إلى ن ار افتل درجة فت اللان األخل  تك   على السطل 

ن ن  ع على األحمن لالسطاا ة الخزفية الكب   بينما رقتم درجة من ذل  اللا

حسار سطل االسطاا ة بينما ا دل الم اهد  اعا من التجاور بين االسطاا ة 

 الكب   و صف الك ة الخزفيتين .

رخكا  خزفية تم في ا المزم بين امكان تح ح   المحار الخام  ) المجماعة الخامسة (:

اجزائ ا  بااسطة المح ىاع األلكت و ية واللا  المب مج بااسطة الكمبيات مما حؤد  الى 

 إمكان التغيي  فت تصميم ا ىما حتلل فت األخكا  التالية :

 ( : 9خـــكــــم )  

 سم.10×10×19 األبــــــعـــــــــــــــــــــــاد:

 طين ابيض + طال اع زجاجية + خ ائل زجاجية  ي  ملا ة.  الخــامــاع المستخـدمـة :

تم ت كيم الجز  السفلت من هذا ال كم الخزفت الحدحث ىما تم فت  - اساليب االدا  والتقنياع :

( وقامت البا  ة بح قه بعد تجفيفه ثم طالئه بطال  زجاجت خفاف وتم 1خكم)

من ال  ائل الزجاجية ال فافة  ي  الملا ة  التاليف بينه وبين مجماعة

وحمكن للم اهد التغيي  فت تصميم هذا ال كم عن ط حق تح ح  الكتلة 

الزجاجية   ىة دائ حة رفقية بااسطة المح ىاع االلكت و ية ىما حمكن تلاحن 

مجماع ال  ائل الزجاجية التت تكان الكتلة العلاحة من هذا ال كم الخزفت 

غا الم اهد على ا د رزرار الت غيم مما حؤدي إلى ادور الحدحث بااسطة ض

 ضا  من داخم الكتلة السفلية هذا اللا  حعمم وفق ب  امج ىمبيات .

 

تاايف وتحليام العمــــاـم    

وراااد اسااتجابة الم اااهد   

واختالفااااااه الفعااااااا  عاااااان   

 الخــــــــــزافــــــــــــــــة:

الخزافة فات م اارىته فات إعاادة     حتلل اختالف ايا ة الم اهد عن ايا ة  -

وقاد   -الاذي ا جزتاه الخزافاة واتا تاه للم ااهد       -اايا ة رجازا  ال اكم الخزفات    

تم لاات تلاا  الم ااارىة ماان خااال  قيامااه بتح حاا  الكتلااة العلاحااة لل ااكم الخزفاات    

بااسطة المح ىاع االلكت و ية مما رد  إلى تغي  العالقة الحاىمة لكتلتت ال اكم  

 تغيي  فت تصميمه.الخزفت وبالتالت ال

ىما قام الم اهد بالتغيي  الال  ائت فت لان الكتلة الزجاجية العلاحة مما رد  

إلى وجاد ا عكاساع ضائية متعددة وال  ائية من الكتلة العلاحة على الكتلة 

السفلية مما رد  الت التغيي  فت لان تل  الكتلة ، ىم ذل  قام به الم اهد من 

رار التت ردع إلى ت غيم اللا  المب مج بااسطة خال  ضغطه على ا د األز

 الكمبيات 

ت اد بعض التغي اع اللائية الال  ائية التت حليق المقام عن   س(: 9:  9األخكا  )من

 رادها جميعا.

 ( : 6خـــكــــم )  

المكا ة من  سم  + بعد رابع  اتج عن   ىة الكتلة العلاحة 10×10×19 األبــــــعـــــــــــــــــــــــاد:

 مجماعة من ال  ائل الخزفية.

  0طين  ابيض مح وذ + ضا  ملان  الخــامــاع المستخـدمـة :

ولم حتم طالؤه بأ   قامت البا  ة بت كيم ال كم وتجفيفه ثم   قه  اساليب االدا  والتقنياع :

 0طال  زجاجت  

تاايف وتحليام العمــــاـم    

وراااد اسااتجابة الم اااهد   

الفعااااااا  عاااااان  واختالفااااااه 

 الخــــــــــزافــــــــــــــــة:

حتكان التصميم األساست ل ذا ال كم الخزفت الحدحث من ىتلتاين ىتلاة    -

سفلية ثابتة وىتلة علاحة عبارة عن مجماعة مان ال ا ائل الخزفياة المح وقاة     

والغي  مطلية بأي طاال  زجااجت وهاذه الكتلاة األخيا ة حمكان تح حك اا بااساطة         

اليكت و ت وحمكان تغييا  لاان الجادار الاداخلت والاذي حم ام الفا ا  الاذي          مح ت 

حتاسا هذه الكتلة وتم م اختالف ايا ة  الم اهد الجازا  ال اكم الخزفات عان     

 ايا ة  الخزافة فت قيامه بعدة استجاباع تم لت فت التالت:

-تح حاا  الم اااهد للكتلااة العلاحااة المكا ااة ماان عاادة خاا ائل خزفيااة        -

علاا ا الاابعض ت اىبااا جزئيااًا وححاا ت رجزاؤهااا   ىااة  لزو يااة     ت اىباات فاااذ ب 
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إححائيااة ،فقااد  اا ت الم اااهد هااذه الكتلااة   ىااة دائ حااة افقيااة بااسااطة المحاا ت  

 االلكت و ى.

مع قيامه باللغا على زر ت غيم اللا  المب مج بااسطة الكمبياات    -

الخزفيااة ممااا رد  إلااى تغياا اع ال  ائيااة فاات لااان اللااا  الصااادر عاان الكتلااة       

 السفلية.

 

( إلى خاكم  6األخكا  من )

 س(:–6)

 

تاضل بعض التغي اع اللا ية الناتجة عن اللا  الملان المب مج  

بااسطة الكمبيات  وهت تغي اع ال  ائية حليق المقام عن ع ض ا ىل ا  ك ًا 

 لك  ت ا ال دحدة.

 ( : 8خـــكــــم ) 

 بعد رابع حنتج عن   ىة ال  ححة العلاحة لل كم.× سم  10×19×19 األبــــــعـــــــــــــــــــــــاد:

 طين رساا ت + طال اع زجاجية ملا ة + ضا  ملان. الخــامــاع المستخـدمـة :

تم ت كيم هذا ال كم وتجفيفه و  قه وطالؤه طال ا زجاجيا ملا ا ثم   قه  - اساليب االدا  والتقنياع :

 (.1  قة ثا ية ىما تم فت خكم )

وهذا ال كم حمكن تح ح  ال  ححة الخزفية العلاحة له بااسطة مح ت 

اليكت و ت ، ىما حمكن التغيي  فت العالقاع اللا ية الحاىمة له بااسطة اللا  

 الملان المب مج بالكمبيات 

تاايف وتحليام العمــــاـم    

وراااد اسااتجابة الم اااهد   

واختالفااااااه الفعااااااا  عاااااان   

 ـــة:الخــــــــــزافـــــــــــــ

اتلحت احجابية الم اهد فت قيامه بإعادة ايا ة األجزا  المكان من ا هذا  -

 ال كم الخزفت الحدحث وذل  من خال  :

قيامه بتح ح  ال  ححة الخزفية العلاحة من ال كم بااسطة المح ت  -

االليكت و ت مما رد  إلى تغي  العالقة الحاىمة للمجماعة اللا ية المكا ة 

 لمجماعة اللا ية المكا ة لتصميم الكتلة السفلية .لتصميم ال  ححة ول

قيامه بت غيم الب  امج اللائت لل كم مما رد  إلى التغي  فت اللان رسفم  -

سطل ال  ححة العلاحة وا عكاس اللا  من علت السطل السفلت لل  ححة 

العلاحة على السطل العلاي للكتلة السفلية مما رد  إلى وجاد و دة بين رجزا  

الخزفت ىما رد  إلى تغي اع ال  ائية فت لان سطل الكتلة الخزفية ال كم 

 السفلية.

 

 تاضل بعض هذه التغي اع اللائية التت حليق المقام عن ع ض ا جميعًا.  ر(:–8( إلى)8األخكا  )

 ( : 5خـــكــــم )  

 سم . 19×10×10 األبــــــعـــــــــــــــــــــــاد:

طين ابيض + طال اع زجاجية ملا ة خفافة ومعتمة + بالستي  خفاف  ي   :الخــامــاع المستخـدمـة 

 ملان + م احا.

تم ت كيم وتجفيف و  ذ وطال  هذا ال كم الخزفت الحدحث ىما تم فت  - اساليب االدا  والتقنياع :

 (.1خكم)

 حمكن تح ح  بعض رجزا  هذا ال كم بااسطة مح ت الكت و ت. -

 ه وفق ب  امج ضائت تم ب مجته بااسطة ىما حعمم هذا ال كم وحتغي  لا -

 الكمبيات .

تاايف وتحليام العمــــاـم    

وراااد اسااتجابة الم اااهد   

واختالفااااااه الفعااااااا  عاااااان   

 الخــــــــــزافــــــــــــــــة:

هذا ال كم عبارة عن ىتلة خزفية تعلاها ىتلة بالستيكية خفافة  ي  ملا ة  -

 رسفل ا م احا دائ حة ال كم.

االختالف الفعا   عن الخزافة من خال  قيامه بعدة استجاباع  امكن للم اهد -

 تتم م فت التالت:

قيامه بتح ح  الكتلة العلاحة التت تتماس مع ا خ ححة خزفية ملا ة  -

قام الم اهد بتح ح  تل  الكتلة وال  ححة عن ط حق ضغطه على ا د رزار 

الكتلة الخزفية مما الت غيم مما رد  إلى عمم المح ت االليكت و ت القابع داخم 

رد  إلى تح حك ما   ىة دائ حة رفقية رد  إلى تغي  العالقاع الحاىمة للان بين 

ال  ححة والكتلة فأد  ذل  إلى إحجاد تصميماع جدحدة تاضح ا األخكا  من 
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 س(. –5( إلى )5)

ىما قام الم اهد باللغا على زر ت غيم الب  امج اللائت فأد  إلى  -

ة للان الكتلة البالستيكية وللم احا التت تت اىب علي ا تل   دول تغي اع ال  ائي

الكتلة ، ىما رن اللا  الصادر عن ىتلة ال كم الخزفت تسقا على السطل 

السفلت لل  ححة العلاحة وتنعك  من ا على السطل العلاي للكتلة الااقعة 

 س(.-5( إلى )5رسفل ا مما حتلل فت األخكا  من )

رخكا  خزفية تم في ا المزم بين امكان تح ح   اعة السادسة (:المحار السادس ) المجم

اجزائ ا  بااسطة الم اهدوالمح ىاع األلكت و ية واللا  المب مج بااسطة الكمبيات ،مما 

 حؤد  الى إمكان التغيي  فت تصميم ا ىما حتلل فت األخكا  التالية :

 ( : 20خـــكــــم )  

 بعد رابع حنتج عن تح ح  رجزا  ال كم الخزفت.× سم 10×10×19 األبــــــعـــــــــــــــــــــــاد:

 طين رساا ت + طال اع زجاجية ملا ة + خ ائل زجاجية. ي  ملا ة الخــامــاع المستخـدمـة :

 

البا  ة بالتاليف بين ( ثم قامت 1تم ت كيم ال كم الخزفت ىما تم فت خكم) - اساليب االدا  والتقنياع :

 هذا ال كم الخزفت وبين ال  ائل الزجاجية الغي  ملا ة.

حمكن للم اهد التغيي  فت تصميم هذا ال كم بااسطة تقنياع متعددة تتم م  -

فت تح ح  الم اهد ألجزا  ال كم بنفسه ،وتح ح  رجزائه  بالمح ىاع 

 بالكمبيات األلكت و ية ، مع التغي  فت لا ه بااسطة اللا  المب مج  

. 

تاايف وتحليام العمــــاـم    

وراااد اسااتجابة الم اااهد   

واختالفااااااه الفعااااااا  عاااااان   

 الخــــــــــزافــــــــــــــــة:

 حتكان هذا ال كم فت تصميمه األساسى من ىتلتين : -

عبارة عن ىتلة خزفية مطلية بطال  زجاجت ملان  الكتلة السفلية: -

عبارة عن مجماعة من الخطاا والتصميم الماجاد على سطل تل  الكتلة 

 والمسا اع اللا ية المت عبة من  قطة.

عبارة عن مجماعة من ال  ائل الزجاجية ال فافة  :الكتلة العلاحة -

الغي  ملا ة عددها سبع خ ائل وهت خ ائل منفصلة  تى حتاح للم اهد 

ف اة إعادة ايا ت ا بصيا اع متعددة من خال  تح حكه ل ا بنكم وفت 

 تلفة ىما سيتلل فت الجز  التالت من البحث :اتجاهاع مخ

قام الم اهد لتغيي  تصميم هذا ال كم بعدة استجاباع تم لت فت  -

 التالت:

قيامه بتح ح  الكتلة العلاحة لل كم بااسطة المح ت االلكت و ت من  -

خال  ضغطه على زر الت غيم مما ردي لح ىة الكتلة العلاحة فت اتجاه رفقت 

العالقة بين الكتلة العلاحة والكتلة السفلية ىما حتلل فت دائ ي و ردي لتغي  

 س(.-20( إلى )20األخكا  من )

قيامه بالتغيي  فت لان ال كم الخزفت من خال  ضغطه على زر  -

ت غيم اللا  المب مج بااسطة الكمبيات  مما رد  لحدول تغي اع ال  ائية فت 

ة السفلية وحؤد  الى لان الكتلة الزجاجية ومما حنعك  على الكتلة الخزفي

 س(.–20( إلى )20تغي اع فت لا  ا ىما حتلل فت األخكا  من )

قيامه بتح ح  ال  ائل الخزفية   ىة حدوحة مما رد  لاجاد تغي اع  -

 عدحدة فت خكم الكتلة الزجاجية تم لت فت التالت:

 الت اىب الكلت بين ال  ائل الزجاجية. -

 زو ية .  ىة ال  ائل الزجاجية   ىة إححائية  ل -

  ىة ال  ائل الزجاجية المم لة للكتلة العلاحة لل كم   ىة إححائية  -

 إ زالقية .

الحذف عدد من ال  ائل المكا ة للكتلة الزجاجية وت ت خ ححة  -

 وا دة.
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       قامت البا  ة  ب اد استجاباع الم اهدحن والدالة على  اخاتالف اايا ت م عان اايا ة

 الخزافة  وتغي  مف ام ثقافة االختالف الفعا  بين م وبين ا .

           تم لت ايمكا اع التت رتا ت اا الخزافاة للم ااهدحن لتزحاد مان  اخاتالف م  الفعاا  عن اا فات

 التالت:

ت اااكيل ا لمجماعاااة مااان األخاااكا  الخزفياااة الحدح اااة التااات تتااايل الف ااااة للم ااااهدحن     -

 للم ارىة فت إعادة ايا ت ا لكا  ا مكا ة من رى   من جز . 

 السماح للم اهد بم و  ه وت جيعه على اعادة ايا ة  األخكا  الخزفية الحدح ة  . -

للم اااهد علااى اخااتالف     تانيااف الخزافة)البا  ااة( للتكنالاجيااا الحدح ااة لتكااان دافعاااً       -

 ايا اته عن ايا ت ا ىخزافة .

 

وتتلل احجابية الم اهدحن وتفاعل م واختالف ايا ت م لالخكا  الخزفية عان اايا ة    -

 الخزافة من خال  الجدو  التالى :
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وتم لت استجاباته تم م اختالف ايا ةالم اهدعن ايا ة الخزافة)البا  ة( فت قيامة بالتغيي فت تصميم األخكا  الخزفية وإعادة ايا ته ألجزا  تل  األخكا  

 فت التالت:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  ـــ  من تل  العنااــــ  من عنصـــن رى ــزم بيـــة  او المـــابقـــ  الســـن ىم العنااــزم بيــالم

 الخزافة نعالفعا   بعض استجاباع الم اهدحن واختالف م حاضل  جـدو    

تح حاااا  رجاااازا  ال ااااكم الخزفاااات  

 حدوحًا وإعادة ايا ت ا

تانيااااااااااااف المح ىاااااااااااااع 

االلكت و ياااااة للتغييااااا  فااااات 

 تصميم ال كم الخزفت

تانيف اللا  الملان المب مج 

 بااسطة الكمبيات 

التاليف بين رجزا  رى    الحذف

 فت خكم خزفت 

 ايضافة
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 ردواع البحث:

 :المال كة                    

 -قامت البا  ة بإعداد بطاقة مال كة ب دف التع ف على مد  تأثي  األعما                                         

على تفاعم الم اهد مع تل  األعما  ومد  م ارىته فت  –لح ىة فت الخزف الحدحث ا تانيفالتت تم في ا 

بصيا اع جدحدة مختلف عما اا ته الخزافة  فت ضا  ثقافة االختالف ة المف داع المكا ة ل ا إعادة ايا 

 .0الفعا  

  تكان و ددع ل ا مجماعة من البناد  تى حمكن ا تسجيم المال كاع بصارة اس ع ، و تى

 0المال كة ماضاعية ، و تى حمكن ا تصنيف البيا اع تصنيفا ما دا 

 وقد قسمت البطاقة إلى قسمين : 

والقسم اآلخ  لتسجيم استجاباع الم اهد تجاه  -قسم حختص بتسجيم بيا اع خااة بالم اهد   - ر

وح مم ذل  القسم عدة االبتكار لدحه . التااام ورعما  تج بة البحث. ومد  تأثي  تل  األعما  على است ارة 

 بناد على هيئة رسئلة وقد ايغت األسئلة بحيث حتم ايجابة علي ا بكلمة  عم رو ال .

 وقد نظمت 0 في قاعة عرض  –التي أنتجتها خالل تجربة البحث  خزفيةوقامت بعرض األعمال ال

فى لحركة ا تقنياتتقنية من مجموعات ، يتم في كل مجموعة االستناد إلى  لخمسالمعروضات بحيث تنقسم 

 . قابلة للحركة بالوسائل السابق ذكرها في تجربة البحث خمس، والمجموعات الالخزف

 لح ىة وال في ا الى ا  تقنية من تقنياع الم حتم االستناد  الخزفية ىما ع ضت مجماعة من رعمال ا

فت الخزف الحدحث على ع تقنيات مم ا  مكا اع قابلة للح ىة  تى حتم التع ف على اث  ايفادة من تل  ال

ايا ة تختلف عن ايا ت ا  األخكا  الخزفية – بالم ارىة فت إعادة ايا ة مع ا ىخزافة استجابة الم اهد 

 وحتم بالتالت التع ف على مد  تحقيق ال دف الت باي من البحث. هت ىخزافة

  ، ف دا  90من م وقامت بتسجيم مال كات ا على عينة تتكان من مائة ف د . من م اهدي المع ض

من  ي  المتخصصين ، وتتفاوع رعمار رف اد العينة فمن م  90من المتخصصين فت مجا  الفن الت كيلت ، و 

عاما ، ىما  10رف اد رى   من  20عاما و  10 – 30تقع رعمارهم ما بين  12عاما ،  30ف دا اقم من  15

ف دا  29ف دا  صلاا على مؤهم عا  ،  80فمن م حختلف رف اد العينة فت الم ا م التعليمية التت اجتازوها ، 

 80رف اد  االين على مؤهم دون المتاسا بايضافة رن العينة ت تمم على  9 صلاا على مؤهم متاسا ، 

 من اي ال. 10من الذىار ، 

 المعالجة اي صائية للبيا اع :

 تمت المعالجة اي صائية للبيا اع وفق الخطااع التالية :

 (2المئاحة الستجاباع العينة لكم سؤا  على  ده ىما حتلل فت جدو  رقم ) سا  النسبة  -
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( النسبة المئاحة الستجاباع المفحااين ب أن األعما  الفنية المع وضة ) ن = 2جدو  رقم )

200 ) 

 

 

 مسلسم

 

 

 البنـــــــــــــــــــــــــــــــــاد

 

النسبة المئاحة 

 لإلجابة بنعم

 

النسبة المئاحة 

 لإلجابة بال

 اف  %200 م ارىة الم اهد فت إعادة ايا ة األعما  القابلة للح ىة 2

 %1 %58 تعدد محاوالع تح ح  الم اهد لألعما  القابلة للح ىة 1

 %6 %51 المفاضلة بين التكاحناع الناتجة عن العمم الاا د 3

 %21 %86 إحجاد تكاحناع جدحدة لألعما  من خال  تح ح  رجزائ ا. 1

ال عار باالستمتاع رثنا  م ارىته فت إعادة ايا ة األعما  القابلة  9

 للح ىة.

51% 8% 

 %2 %55 التعليق على األعما  القابلة للح ىة. 6

 %1 %58 عدم التعليق على األعما  ال ابتة. 3

 %1 %58 عدم اقت اح تكاحناع جدحدة لألعما  ال ابتة. 8

 اف % %200 األعما  المتح ىة.استغ اذ وقت رطا  فت م اهدة  5

 %2 %55 هم تختلف ايا ت  الجزا  ال كم الخزفت عن ايا ة الخزافة 20

ة رجزا  األعما  القابلة للح ىة فت  ( رن جميع رف اد العينة قد قاماا بتح ح  وإعادة ايا2حتلل من جدو  )

تح ح  المجماعة  حاولاا ولم ح الحدحث ،من تقنياع الح ىة فى الخزف المجماعة ال ا ية التت تم في ا ايفادة 

مما حد  على رن رعما  التج بة قد رتيل من خالل ا للم اهد إمكا ية  تقنياع ،التت لم حتم في ا ايفادة من تل  ال

باسائم التح ح  المختلفة الااردة فت تج بة البحث وان ا لب  اط حق تح حك  باعادة ايا ت ا عنالقيام 

اا الك ف عن تكاحناع جدحدة من خال  تح ح  رجزا  العمم ، وقد خلع هذا الك ف الم اهدحن قد استطاع

واال تقا  بم رن ا لب الم اهدحن قد عب وا عن خعارهم باالستمتاع رثنا  الم ارىة فت إعادة  –ضلة اللمف

ة ولم حعلق ايا ة األعما  الخزفية القابلة للح ىة وان ا لب الم اهدحن قد علق على األعما  القابلة للح ى

على األعما  ال ابتة ولم حقت ح ل ا تكاحناع جدحدة مما حد  على رن األعما  القابلة للح ىة رى   جذبا ال تباه 

فت اعادة ايا ته الجزا  ال كم الخزفت القابلة  الخزافة الى اختالفه عن الم اهد ورى   رثاره له مما حؤد  به

 0، ومما حؤىد احة ف وض البحث للح ىة
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 : بطاقة المال كة

احجابية وم ارىة الم اهد فت إعادة ايا ة و اختالف تتم مال كة البا  ة لمد                                

 وتح ح  مجماعتين رساسيتين من األعما  الخزفية المجسمة الناتجة عن تج بة البحث وتتم الن فت :

 . الفعلية  حتم في ا تانيف ا  تقنية من تقنياع الح ىة ثابتة لم  مجماعة رعما  - أ

مجماعاع ف عية فت ىم  خم متح ىة حمكن تح ح  مف دات ا وهت تنقسم ل مجماعة رعما  - ب

 .رو اى   من تقنية  تانيف تقنية من تقنياع الح ىةمجماعة تم 

 بيا اع خااة بالم اهد : -روال 

 االســـم :

 الســــن :

 المؤهم :

 الانيفة :

 الجـن  :                    ذى  / ر  ى

 البناد الم اد مال كت ا : –ثا يا 

 ال  عم      البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد مسلسم

 هم خارت الم اهد فت إعادة ايا ة األعما  القابلة  2

 للح ىة.

  

هم تعددع محاوالع تح ح  الم اهد لألعما  القابلة  1

 للح ىة.

  

هم قام الم اهد بالمفاضلة بين التكاحناع الناتجة عن العمم  3

 الاا د.

  

    جدحدة لألعما  من خال  تح ح  رجزائ ا. هم اوجد تكاحناع 1

هم خع  باالستمتاع رثنا  م ارىته فت إعادة ايا ة  9

وهم ىلنت الصيا اع مختلفة عن  األعما  القابلة للح ىة

 ايا ة الخزافة 

  

   بالتعليق على األعما  القابلة للح ىة.هم قام  6

   هم لم حعلق على األعما  ال ابتة. 3

   هم لم حقت ح تكاحناع جدحدة لألعما  ال ابتة. 8

   هم استغ ذ وقتا رطا  فت م اهدة األعما  المتح ىة. 5
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هم تختلف ايا ت  الجزا  ال كم الخزفت عن ايا ة  20

 الخزافة

  

  تائج البحث : 

بين الم اهد  االختالف م اهد بالمف ام الحدبث ل قافة ال اختالف البحث فى فعالية واحجابية تم لت  تائج هذا

 :الخزافة وتم م ذل  فى و

  تمُكن الم اهدحن من  احجاد ايا اع جدحدة ومتناعة للتكاحناع الخزفية التى تم في ا تانيف امكا اع

 لة للف  والت ىيب التى خكلت ا البا  ة ساا  المسطل من ا او المجسمالح ىة الفعلية فت االخكا  الخزفية القاب

 خملت تل  الصيا اع: ايا اع تختلف عن ايا ة الخزافة 

  :التغيي  فى العالقاع الت كيلية الحاىمة لكم من المتغي اع التالية 

  0الخطاا  -المسا اع –الكتم  -االلاان   -

   0و اتجاه ىم من ا   -الملان الصادر عن التكاحناع الخزفية اختيار النكم اللائية التى تحكم  اللا 

 %200  للح ىة بنسبة                 م ارىة الم اهد فت إعادة ايا ة األعما  القابلة               -2

  %58  قابلة للح ىة بنســــــبـة   تعدد محاوالع تح ح  الم اهد لألعما  ال               -1

             %51     مفاضلة الم اهد بين التكاحناع الناتجة عن العمم الاا د بنســبـة                               -3

  %86 إحجاده لتكاحناع جدحدة لألعما  من خال  تح ح  رجزائ ا بنســـبـة                     -1

 %51 ىة  بنسبةحعما  القابلة للاألال عار باالستمتاع رثنا  م ارىته فت إعادة ايا ة            -- 9

  %55  بــنــســـــــــبـــــة    التعليق على األعما  القابلة للحـــ ىــــة.              -6

  %58 عدم التعليــق علـى األعمـــا  ال ــابــتــة. بــنــســـــــــــبـــة    -3

  %58 عدم اقتــ اح تـكــاحـنــاع جدحدة لألعما  ال ابتـة بـنســـبــة    -8

                    %200استغ اذ وقت رطا  فت م اهدة األعما  المتح ىة. بنسبة                            -5

لالخكا    ة ( الخزافة ) البا وايا ة الم اهد  بين ايا ة االختالف ثبت من خال  ماسبق من  تائج مد 

ف ض مما حؤىد احة بين الخزاف والم اهد  االختالف الفعا  بالمف ام الحدحث ل قافة  احجابيا الخزفية اختالفا

اختالفه  بين الخزاف والم اهد بزحادة فاعلية الم اهد ودعم ثقافة االختالف الفعا البحث فى امكان تفعيم 

 ية فى التكاحناع الخزفية الحدح ة واحجاد تكاحناع خزفيةالخزاف من خال  تانيف الح ىة الفعلعن  الفعا 

 ومختلفة عن ايا ة الخزاف  جدحدة قابلة للف  والت ىيب تتيل للم اهد ايا ت ا بصيا اع متعددة  ومبتك ة

  0 الخزاف اختالفه عن الى م ارت  فعا  خال   سلبت ومما ح بت تحا  الم اهد من مج د م اهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 



 35 



 36 



 37 



 38 



 39 



 41 



 41 

 
  



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر    ( للبا  ة مجماعة خااة - 20خكم )  د   ( للبا  ة مجماعة خااة - 20خكم ) 

س   ( للبا  ة مجماعة  - 20خكم )  ز    ( للبا  ة مجماعة خااة -20خكم ) 

 خااة

 ( للبا  ة مجماعة خااة 20)  خكم 

جـ   ( للبا  ة مجماعة  – 20خكم )       ( للبا  ة مجماعة خااة – 20خكم )

 خااة

 ر   ( للبا  ة مجماعة خااة - 20خكم )
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     ( للبا  ة مجماعة خااة -22خكم ) 
 جـ ( للبا  ة مجماعة خااة –22خكم )  

 د   ( للبا  ة مجماعة خااة - 22خكم ) 

 ز  ( للبا  ة مجماعة خااة - 22خكم )   س ( للبا  ة مجماعة خااة - 22خكم )  

 مجماعة خااةر ( لال  ة  - 22خكم ) 

 ( للبا  ة مجماعة خااة  22خكم )   ر  ( للبا  ة مجماعة خااة - 22خكم )  
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 ( للبا  ة مجماعة خااة 21خكم )  

 

 د   ( للبا  ة مجماعة خااة -21خكم ) 

 

    ( للبا  ة مجماعة خااة -21خكم )  

 

 ر ( للبا  ة مجماعة خااة  -21خكم )

 

 جـ  ( للبا  ة مجماعة خااة – 21خكم ) 

 

 ر  ( للبا  ة مجماعة خااة - 21خكم )  

 

 ز   ( للبا  ة مجماعة خااة -21خكم ) 

 

 س   ( للبا  ة مجماعة خااة -21خكم ) 
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 ( للبا  ة مجماعة خااة  23خكم ) 

 

 ر ( للبا  ة مجماعة خااة -23خكم ) 

 

   ( للبا  ة مجماعة خااة - 23خكم )

 

 جـ  ( للبا  ة مجماعة خااة  – 23خكم )

 مجماعة خااةد  ( للبا  ة  -23خكم ) 

 
 ر   ( للبا  ة مجماعة خااة -23خكم ) 

 

 س  ( للبا  ة مجماعة خااة -خكم ) 

 
 ز  ( للبا  ة مجماعة خااة -23خكم )  
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 ( للبا  ة مجماعة خااةز    -21خكم )  

 
 ( للبا  ة مجماعة خااة س  - 21خكم ) 

 

 د   ( للبا  ة مجماعة خااة - 21خكم ) 

 
 ر   ( للبا  ة مجماعة خااة - 21خكم ) 

 

      ( للبا  ة مجماعة خااة - 21خكم ) 

 

 خاصة جـ   ( للبا  ة مجماعة –21خكم ) 

 

 ( للبا  ة مجماعة خااة 21خكم )  

 
 ( للبا  ة مجماعة خااة  ا  – 21خكم )  
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     ( للبا  ة مجماعة خااة -26خكم ) 

 

 جـ   ( للبا  ة مجماعة خااة -29خكم )      ( للبا  ة مجماعة خااة -29) خكم 

 

 ( للبا  ة مجماعة خااة 29خكم )   

 

 ا  ( للبا  ة مجماعة خااة -29خكم )  

 ا   ( للبا  ة مجماعة خااة -26خكم ) 

 

 د   ( للبا  ة مجماعة خااة -29خكم ) 

 

     )    ( لل ا  ة    و ة خاصة 

 
 ( للبا  ة مجماعة خااة  26خكم ) 
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 ( للبا  ة مجماعة خااة ش - 26خكم ) 

 

 س   ( للبا  ة مجماعة خااة -26خكم ) 

 

 د  ( للبا  ة مجماعة خااة -26خكم )  

 
 ( للبا  ة مجماعة خااة   جـ -26خكم ) 

 

 ر    ( للبا  ة مجماعة خااة - 26خكم ) 

 

 ز   ( للبا  ة مجماعة خااة -26خكم ) 

 

 ( للبا  ة مجماعة خااة     -26خكم ) 

 

 مجماعة خااة( للبا  ة  ض  - 26خكم ) 

 



 49 

 الم اجع م تبة  سب ورودها فت متن البحث : 
.nabdh.alm3ani.net2010WWW 1 

 

 

, Thames  Science And Technology In Art Today

And Hudson, London, 1972.

Jonathan Benthall : 5 

http://www. amforum.com/page /u-masearhtml   

: 
11 

0 2589، دار المعارف، القاه ةسيكلاجية التذوذ الفنت مص    نارة :

 ابل ،  اثان:
، ت جمااة : فخاا ي خلياام ، المؤسسااة الع بيااة للدرساااع والن اا ،     اااار ال ؤحااة 

 2551بي وع. 

عفــــــاف فـــ ام 
 2555، مكتبة األ جلا المص حة، القاه ة . سيكلاجية التذوذ الفنت  

محماد عبد العاطى

Compton, Michael : 1974, Optical And Kinetic Art, Tat Gallery, London16 

Storck, Gerhard, 1975, Uecker zeitung5, Dusseldarf17 

Popper, Frnk : 1968 Kinetic Art, Studio Vista, London . 18 

Rickey, George : 1967, constructivism, studio vista, London19 

لاست سميث، إدوارد:
، ت جمااة : رخاا ف رفيااق عفيفاات، المجلاا  األعلاات   2519الح ىاااع الفنيااة منااذ  

 0 2553لل قافة ، القاه ة . 

Tovey, John : 1971, the technique of kinetic art, B.T. Batsfo21 

التياراع الكب   فت فن ال سم المعاا  ، مجلة رسالة اليا سكا، العدد   رودرحجي  سافيدرا، ىارلاس 11

http://www/


 51 

 2581، الطبعة الع بية، القاه ة . 138

pitman, London , plastics for kinetic art,Roukes, Nicholas : 1974 23 

 OxfordSmith Edward : 1980, in the Seventies, Phaidon,  –Lucie  
24 

 : فاطمة عباس
رسالة دىتاراة  0لإلفادة من قاا ين الح ىة فى الخزف الحدحث  دراسة تج بية

 0 2550جامعة  لاان  0ىلية الت بية الفنية  0 ي  من ارة 

 :فاطمة عباس  16
،  بحث من ار  الخـزفيـة الحدح ـة والحـ ىـة فى البالطـة  DECAL الدحكـا    

 .   1009،اتيليه القاه ة للفنا ين والكتا   ، القاه ة ،  0بازارة ال قافة

 رم ز  محماد :

 

، خااا ىة المطباعااااع للتازحاااع والن ااا  ، بيااا وع    التيااااراع الفنياااة المعااااا ة  

2556. 

 علت ،  بيم : 18
المجلااا  ، 169، عاااالم المع فاااة ، العااادد  ال قافاااة الع بياااة وعصااا  المعلامااااع  

 1002الاطنت لل قافة والفنان واآلدا ، الكاحت. 

 

 

 

 

 

 

 

 



التسويق اإلليكرتوني واملستودعات الرقمية املؤسسية للفنون 
 ()رؤية مستقبلية

 أ.م.د/ فاطمة عبد الرمحن بدوي



 



1 

 

Digital Repositories

                                      

 



2 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  



3 

 

                                      

1  Digital Library Federation A working Definition of Digital Library, April 21-Au. Volunteer 

Translators, Retrieved to November 2009. 



4 

 



5 

 

 

 

                                      

 

 

 

4  http://www.wesu.edu/library/odlis.htm.  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

1  http://libariansinmenofia.blogspot.com/2008/03/blog-post_4620.html.  

 

 



7 

 

OALS

XML

OAL-PMH

239,50

SRW/ SRU

Sparc

                                      

1  Clevel and Gary (2008): Digital Libraries, Definitions, Issues and Challenges - UDT Occasional 

Paper- March. 

  



8 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

  

  



9 

 

  

  

 

 

  

  

  

 Dspace

 

 Eprints

 

 

ES Chdar ship

 

 

 

 UtrechtDisputeUtrecht

 

                                      

1  http://www.sun.com/Products-n-solutions/edu/whitepapers/pdf/digital-trends.pdf.  

2  http://ar.wikipedia.org/wik. 



11 

 

 

 

 

 

 

(Sila)

- Israel Scholar Works 

- Wisdosn Archive 

DAR 

ARLIS

(DR-

MDLIS)

                                                                                                          

  

 



11 

 

 

 

o 

 

o  

o Science Direct

 

o 

 

o 

(DAR)

                                      

1 http://www.sohag-univ.edu.eg/faccom/?p=2937  

2  http://drepository.asu.edu.eg/xmlui  

http://www.sohag-univ.edu.eg/faccom/?p=2937
http://www.sohag-univ.edu.eg/faccom/?p=2937
http://drepository.asu.edu.eg/xmlui/


12 

 

                                      

1  http://dar.biblalex.org/webpages/about.dar.jsf  



13 

 

 

 

 

  



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

1  http://www.namaalt.com/blog/emarketing/%D9. 



15 

 

E-Commerce

"Timmers"

"Chesher, Kuara"

 Business to Business(B2B)

 

 Business to Consumer(B2C)

                                      

 

2  http://www.ijoudent.com/learn-seo-what-isthemarkiting/  

 

 http://ar.wikipedia.org/wiki%D8 

5  https://ar.wikipedia.org_282_business.2g 

https://ar.wikipedia.org_282_business.2g/


16 

 

 

                                      

 

 



17 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

 

2  http://informaticsjournal.net/articles.phd?artid=50/  

 



18 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                                      

1  https://www.ijoudnet.com/learnthemarkiting.  

 

https://www.ijoudnet.com/learnthemarkiting


19 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                      

1  Blythe, Jim (2000): Markiting Communications, London: Pearson Education Limited, p.41. 

 



21 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



21 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 



22 

 

(PDF)

PDF

                                      

 



32 

 

     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 -*
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  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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 كمدخل لتعليم فن النحت االفرتاضيتقنيات الواقع 
Virtual reality techniques as an introduction to the art of sculpture 
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جامعة حلوان- كلیة التربیة الفنیة 

 
أستاذ النقد والتذوق الفني 

جامعة حلوان- كلیة التربیة الفنیة 



١

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



٤

: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 



٥

 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.



٦

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



٧

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 (

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 (

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
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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

١٢
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، والذي تضمن عناصر تراثیة من الحروفیة العربیة، )٥–شكل (العمل الفني ویظهر هذا المضمون التعبیري في 
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.المنمنماتالضوء على فنمضمونها من التراث ومزجه بهدف تسلیط

أنه یخوض تحدیًا من خالل الرسم باألبیض واألسود، ألن التعامل معهما " محمد الفارسي"ویرى الفنان 
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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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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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المراجع:
 ًالمراجع العربیة:أوال:

:الكتب العربیة)١
.الشعبي العربي، عالم المعرفة، القاهرة، التصویر ١٩٩٥: أكرم قانصو)١
، تقالید وقراءات في الثقافة والفنون التقلیدیـة الكویتیـة، الطبعـة األولـى، ٢٠٠٠: ألطاف سالم العلي الصباح)٢

.جمعیة السدو، الكویت
خلیل أحمد خلیل، الطبعـة األولـى، عویـدات : ، موسوعة أندریه الالند الفلسفیة، ترجمة٢٠٠١: أندریه الالند)٣

.للنشر والطباعة، بیروت
.نسیم إبراهیم یوسف، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة: ، الرمزیة، ترجمة١٩٩٢: شارلز شادویك)٤
.، التحلیل الجمالي للفن، عالم الكتب، القاهرة٢٠٠٣: محسن محمد عطیه)٥
، دار "اإلحســاسرؤیــة لتنمیــة التــذوق وتنمیــة "، جمالیــات الزخــارف الشــعبیة ٢٠٠٣: یوســف خلیفــة غــراب)٦

.الفكر العربي، القاهرة
:الرسائل العلمیة واألبحاث المنشورة)٢

، 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

 ًالمراجع األجنبیة:ثانیا:
12)Susanne K. Langer: 1957, Problems of art: Ten Philosophical Lectures, Holiday

House.

 ًمواقع اإلنترنت:ثالثا:
13) http://www.alriyadh.com/alyamamah/article/971101
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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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 الفنية أساسيات ومبادئ ريادة األعمال

1 

الفنية ريادة األعمال . 

الفنية مزايا وفوائد ريادة األعمال. 

 المخاطر والتحديات التى يمكن أن

 .الفنية يواجهها رائد األعمال

 كمسؤلية الفنية  ريادة األعمال

 .وفنية إجتماعية

 منتجةفنية األبداع وتحويل األفكار إلى مشاريع 

2 

 سمات المبدع الفنى . 

االفكار االبداعية الفنية. 

 التحديات التى تواجه رواد األعمال

 .للفنانين المبدعين

 مصادر األفكار الفنية األبداعية. 

جات فنية تحويل األفكار الفنية لمنت

 مبتكرة.

 التخطيط إلنشاء المشروع الريادى الفنى

3 

تقييم ودراسة جدوى الفكرة الفنية. 

 دراسة السوق وتحديد جدوى

 .روع الفنىالمش

استراتيجيات الدخول الى االسواق. 

. مصادر التمويل 

.بناء الخطة التسويقية 

 

 بناء فريق العمل الفنى

4 

.إعداد الخطة العمل 

التعريف بخطة العمل. 

.متطلبات وضع خطة العمل 

.كتابة خطة العمل 

.عناصر خطة العمل 

.معايير خطة العمل الجيد 

 تمويل المشروع الريادى الفنى

9 

 تقييم الوضع المالى لرائد االعمال

 الفني.

 المفاضلة بين التمويل بالملكية

 أوالتمويل بالقروض.

 عوامل اختيار مصادر التمويل

 المناسبة .

 متطلبات جهات العمل لدعم المشروع

 الريادى الفنى.

 التحول من طلب التمويل لبناء

 متطلبات الجهات المانحة.

 إدارة المشروع الريادى الفنى

1 

 

.تكوين فريق العمل 

.تخطيط الموارد البشرية 

شرية فى كيف تدير وتستثمر الموارد الب

 المشروع الريادى الفنى.
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 البقاء والنمو للمشروع الريادى )سوق مشروعك(

2 

 تقييم الوضع المالى لرائد االعمال

 الفني.

 المفاضلة بين التمويل بالملكية

 أوالتمويل بالقروض.

 عوامل اختيار مصادر التمويل

 المناسبة .

 متطلبات جهات العمل لدعم

 المشروع الريادى الفنى.

 التحول من طلب التمويل لبناء

 متطلبات الجهات المانحة.

 البدء فى تنفيذ المشروع الريادى الفنى

3 

 

 خطوات وضع األهداف التشغيلية

 للمشروع.

 الفنى.البدء فى تنفيد المشروع 

.مهام يومية أساسية فى المشروع الفنى 

.مراقبة الخطة 

وضع المدة الزمنية لتنفيذ الخطة 

 للمشروع الريادى الفنى.

 

  الفنية الجهات الداعمة لريادة األعمال

 

 

 الداعمة  فنيًا لرواد الجهات

 األعمال.

 الجهات الداعمة ماليًا لرواد

 األعمال.
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 :النتائج والتوصيات 

المعنية بالنشاط األقتصادى والشركات والهيئات  ضرورة العمل التنسيقى بين المؤسسات .1

وفرص العمل على تبنى وإحتضان المبادرات بمشروعات الريادية الفنية  والتمكين الداعم 

 لتفعيلها.

الرواد(وبين تأسيس وتطوير المشروعات  -الربط بين تنمية الموارد البشرية )المبادرين .2

 .ة األعمال الفنية ريخ رياددة من تأوالعمل على االستفا  الفنية ، الصغرى والريادية

العمل على تأسيس موقع الكترونى مرجعى للمبادرين والرواد الفنين والجهات ذات عالقة  .3

 بالفن.

 ضل المبادرات  الفنية  واألعمال الريادية الفنية.االعالن عن جائزة تشجيعية ألف .4

 المراجع:

 

 .1239،ليدن،الخراج فى القرن الثالث الميالدى الى القرن التاسع الميالدى" ابن آدم القرشى يحي،" .1
،الجزء الخاص بمصر،مطبعة جامعة السفر الرابع من كتاب المغرب فى حلى المغرب"ابن سعيد االندلسى، " .2

 .1323القاهرة،
 .1342الجزء األول،القاهرة ،ظهر االسالم "،أحمد االمين ،" .3
 .1391االسكندرية ،مصر االقتصادى فى القرن التاسع عشر"،تاريخ أحمد محمد الحتة، " .4
،مكتبة االنجلو المصرية،القاهرة تاريخ مصر األقتصادى والمالى فى العصر الحديث  "أمين عفيفى ،مصطفى عبداهلل،" .2

،1322. 

شر ترجمة لطيف فرج،دار الفكر للدراسات للنالمدن العربية الكبرى فى العصر العثمانى ،أندريه ريمون ،" .9
 .1334والتوزيع،القاهرة ،

 . 2112 األردن، ،1 ط الطباعة، و التوزيع و للنشر المسيرة دار ،األعمال" منظمات إدارة و "الريادة السكارنة، خلف بالل .1
 .1323،"1323-1212تطوراألتجاهات الفكرية للتربية الفنية وتطويراعداد معلم التربية الفنية ف مصرجمال أبو الخير،" .2
 .1342مجلة كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،المجلد السادس،القاهرة،مايوكافور االخشيدى"،ابراهيم حسن"حسن  .3

 .1342مجلة كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،المجلد السادس،القاهرة،مايوكافور االخشيدى"،حسن ابراهيم حسن" .11
 "،مكتبة االنجلو المصرية.مصر فى عصر الطولونيينحسن أحمد محمود،" .11

 .1324، القاهرة ،تطورالصناعات فى مصر"الرفاعى ،"حسن  .12
 .2112، 1ط للنشر، وائل دار ("، للريادة أبعاد  (الصغيرة األعمال إدارة "، برنوطي نائف سعاد .13

دارعين الدراسات والبحوث االنسانية الحرف والصناعات فى عهد محمد على "صالح أحمد هريدى  ،" .14
 .2113واالجتماعية،

م،عين للدراسات 2113" ،طبعة ،" الحرف والصناعات فى عهد محمدعلىلى ،عمرعبد العزيزصالح أحمد هريدى ع .12
 والبحوث االنسانية واالجتماعية.

 ،الطبعه االولى،بالمطبعة الحسينية بمصر.11الجزءتاريخ االمموالملوك"،الطبرى )ابوجعفر محمد بن جرير(،" .19
 "،التعدين و الصناعية للتنمية العربية المنظمة التكنولوجي، اإلبداع لتشجيع عربية و عالمية تجارب" الشبراوي، عاطف .11

 .2112،مارس الرباط،

 .1332دار الزهراء ،القاهرة،العالقات المصرية  العثمانىة"،عبد الرازق الطنطاوى القرموط،" .12
 .3، جعجائب اآلثار فى التراجم واآلخبار "عبد الرحمن الجبرتى،" .13
 م.1314-1212الحرف فى مصر ،طوائف عبد السالم عبد الحليم عامر " .21
 .1329،القاهرة مذكرات فى تطور مصر االقتصادى والمالى فى العصر الحديث"عبد المنعم فوزى ،" .21
 .2،ج1331"،دار النهضة المصرية ،القاهرة ،تاريخ الحركة القومية وتطوير نظام الحكم فى مصرعبدالرحمن الرافعى ،" .22
 .1321طبعه دار عين للنشر والتوزيع ،التاريخ الصناعة فى مصر "،على الجريتلى " .23
 .1313مكتبة الخانجى،القاهرة،دراسات فى تاريخ مؤريخى مصروالشام إبان الحكم العثمانى"،ليلى عبد اللطيف أحمد،" .24
 .2،القاهرة ،جالمجتمع االسالمى والغرب"هاملتون رجب ،هارولد بوون،" .22

26. A.Raymond;Artisanset commercantsou ,caire,auxileSiecle,T.I.P.208. 

 

 

 

 



 

 

أثر أختالف الفلسفات على تنوع وإثراء االنتاج الفنى للمشغوالت 

 لطالب كلية الرتبيه الفنيهاخلشبيه 
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 قسم علوم التربيه الفنيه                         قسم االشغال الفنيه والتراث الشعبى        

 

7102 



 



1 
 



2 
 



3 
 

 

 

 



4 
 

 

 



5 
 

 

 

 



6 
 

 ,

 



7 
 

 

 

 



8 
 

  
control me

mdf



9 
 

danil razin

 



11 
 

 

                                                           

 



11 
 

90 

92 

100 10000% 

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

تستطيع ان تربط بين 
فكر الفسلفه الليبراليه  

وتطبيقها في فنون مابعد 
 الحداثه                 

تفضل ان  تكون  
مشغوالتك الخشبيه لها 

سمة الحريه في 
التصميم والشكل وعدم 
التقيد بقوانيين وقواعد 

 فنيه

تستطيع تناول التراث  
تناول فنى معاصر يعمل  

على إعادة صياغتها  
وإخضاعها لمحاوالت  

 تشكيليه جديده  

هل تفضل االنتقال  
بمشغوالتك الخشبيه الى  
الفراغ البيئ المفتوح  

واالقتراب من المتذوق  
 وااللتحام بالبيئه

 الفلسفه الليبراليه

 الفلسفه الليبراليه



12 
 

70 

0 

100 100 100 

0

20

40

60

80

100

120

تفضل ان  تكون  
مشغوالتك الخشبيه  

 لها سمة النفعيه

ترى ان الخبره  
الفنيه السابقه لك 
تساعدك في اعداد  
تصميمات واشكال 
وتقنيات مشغوالتك 

 الخشبيه                                                

تؤمن بإن االعتماد    
على القدره  

االبتكاريه النتاج  
مشغوالتك الخشبيه  

 مهم

التجريب الذى  
يقوم به العقل  

والتفكير مهم في 
حل المشكالت  

 الفنيه التى تواجهها

 الفلسفه البرجماتيه 

 الفلسفه البرجماتيه 
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ترى في الزخارف   
الهندسيه سيادة محاكاة  

 الجمال المطلق

تستطيع تحقيق  
الفضائل الخمسه  من 

خالل إنتاجك  
لمشغوالت خشبيه  
منبعها فكر فلسفى  

 مثالى

تعتبر الفلسفه المثاليه  
وتعليمها في الفن  

طريقه تقليديه وغير  
 مثيره لالبتكار  

تتقبل سيادة محاكاة 
الجمال المطلق في 
تصميم واشكال  

 مشغوالتك                                                   

 الفلسفه المثاليه 

 الفلسفه المثاليه 
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من الممكن ان 
تستوحى  تصميمات  
واشكال مشغوالتك  
الخشبيه من أنعكاس  

 الفلسفه  

تعتبر الفلسفه   
وتعليمها في الفن  
طريقه  مثيره  

 لالبتكار

اعادة شرح الفلسفه     
فتح لك إفاق جديده  
لتصميمات واشكال  
 .مشغوالت الخشبيه

تعتقد ان هناك افادة  
من داسة الفلسفه  في  

انتاج مشغوالتك  
 الخشبيه

 ليبراليه

 برجماتيه

 مثاليه
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 في تعلبم الفنمن الممكن ان تستوحى  تصميمات واشكال مشغوالتك الخشبيه من أنعكاس الفلسفه المثاليه -1

 نعم                       الى حد ما                  ال                              

 الفسلفه المثاليه وتطبيقها في تعليم الفن ستطيع ان تربط بين فكر-2

 نعم                       الى حد ما                  ال                                        
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 هل ترى في الزخارف الهندسيه سيادة محاكاة الجمال المطلق-3

 الى حد ما                   ال نعم                                                            

 تستطيع ان تلمس قيمتى الخير والجمال النابعتان من الفلسفه المثاليه وتظهرهما في مشغوالتك الخشبيه-4

 نعم                       الى حد ما                  ال                                         

 كون في شكل نماذج تجريبيه ليس فيها تجديدا او ابتكارتؤمن بالتربيه العقليه  التى ت-5

 نعم                       الى حد ما                  ال                                      

تستطيع تحقيق الفضائل الخمسه )الحق ,الخير,الجمال,الفضيله ,االخالق(من خالل إنتاجك لمشغوالت خشبيه -6

 فى مثالىمنبعها فكر فلس

 نعم                       الى حد ما                  ال                                  

 هل تتقبل سيادة محاكاة الجمال المطلق في تصميم واشكال مشغوالتك -7

 نعم                       الى حد ما                  ال                                   

 تعتبر الفلسفه المثاليه وتعليمها في الفن طريقه تقليديه وغير مثيره لالبتكار  -8

 نعم                       الى حد ما                  ال                                  

 هل اعادة شرح الفلسفه المثاليه فتح لك إفاق جديده لتصميمات واشغال مشغوالت الخشبيه -9

 نعم                       الى حد ما                  ال                                  

 هل تعتقد ان هناك افادة من داسة الفلسفه المثاليه في انتاج مشغوالتك الخشبيه-11

 نعم                       الى حد ما                  ال                                 

 واذا كانت االجابه بنعم ما اوجه االفاده     

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 فن االعالن

 
: فوليو مجلد  صفحة من كتاب كلس

 Tunc dicit .، نص مزركش114
illis 

 

كما هو مبين في هذه النقوش 
من المنتزهات القومية  المستوحاة

  األميركية

  

 

 0991عراقى معاصر نحت 
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في  البرجماتيه النفعيهمن الممكن ان تستوحى  تصميمات واشكال مشغوالتك الخشبيه من أنعكاس الفلسفه -0

 تعلبم الفن

 نعم                       الى حد ما                  ال                              

 وتطبيقها في تعليم الفن البرجماتيهستطيع ان تربط بين فكر الفسلفه -7

 نعم                       الى حد ما                  ال                                        

 تكون مشغوالتك الخشبيه لها سمة النفعيه  هل تفضل ان-3

 نعم                       الى حد ما                  ال                                      

 ترى ان الخبره الفنيه السابقه لك تساعدك في اعداد تصميمات واشكال وتقنيات مشغوالتك الخشبيه -1

 حد ما                  النعم                       الى                                          

 بإن االعتماد على القدره االبتكاريه النتاج مشغوالتك الخشبيه مهم تؤمن -5

 نعم                       الى حد ما                  ال                                      

 ينتوافق على ان الذكاء والتفكير العملى هو جوهر الحق كمايرى النفعي -6

 نعم                       الى حد ما                  ال                                  

 التجريب الذى يقوم به العقل والتفكير مهم في حل المشكالت الفنيه التى تواجهها  -2

 ال    نعم                       الى حد ما                                                 

 وتعليمها في الفن طريقه  مثيره لالبتكار النفعيه تعتبر الفلسفه  -8

 نعم                       الى حد ما                  ال                                  

 فتح لك إفاق جديده لتصميمات واشغال مشغوالت الخشبيه النفعيههل اعادة شرح الفلسفه  -9

 نعم                       الى حد ما                  ال                                  

 في انتاج مشغوالتك الخشبيه البرجماتيههل تعتقد ان هناك افادة من داسة الفلسفه -01

 نعم                       الى حد ما                  ال                                 

 كانت االجابه بنعم ما اوجه االفادهواذا      

- 

- 
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 الفلسفه الليبراليه

الفلسفه الليبراليه في تعليم الفن

 الفنـان.M.. K . III:  اللوحة عنوان

 مختلفة مواد.:  1964. تانغلي جان:
 هستون/ آرت نڤا في الفن متحف: 

 عنوان اللوحة : الخدع البصرية.الفن التركيبى
 الفنـان : فكتور فازريلي.

 . 1972التاريـخ : 
 سم. 86×سم 86األبـعاد: 

 المـواد :أكرلك على كنفاس.

فن البوبالجسدفن الفن المفاهيمى
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 في تعلبم الفن الليبراليهمن الممكن ان تستوحى  تصميمات واشكال مشغوالتك الخشبيه من أنعكاس الفلسفه -0

 نعم                       الى حد ما                  ال                              

 فنون مابعد الجداثهوتطبيقها في  الليبراليهستطيع ان تربط بين فكر الفسلفه -7

 نعم                       الى حد ما                  ال                                        

الحريه في التصميم والشكل وعدم التقيد بقوانيين وقواعد هل تفضل ان  تكون مشغوالتك الخشبيه لها سمة -3

 فنيه

 نعم                       الى حد ما                  ال                                      

 هل تفضل التعدديه الثقافيه واالتجاه نحو العالميه واالنفتاح الكونى في انتاج مشغوالتك الخشبية.   -1

 ال   نعم                       الى حد ما                                                        

  تستطيع تناول التراث تناول فنى معاصر يعمل على إعادة صياغتها وإخضاعها لمحاوالت تشكيليه جديده -5

 نعم                       الى حد ما                  ال                                      

 وح واالقتراب من المتذوق وااللتحام بالبيئههل تفضل االنتقال بمشغوالتك الخشبيه الى الفراغ البيئ المفت  -6

 نعم                       الى حد ما                  ال                                  

تفضل استخدام االشكال والوسائط التقليديه وعناصر البيئه والعناصر االسطوريه واالعمال المركبه لخلق    -2

 التهكمى ابداع جديد من خالل المزج

 نعم                       الى حد ما                  ال                                   

 وتعليمها في الفن طريقه  مثيره لالبتكار  الليبراليهتعتبر الفلسفه  -8

 نعم                       الى حد ما                  ال                                  

 فتح لك إفاق جديده لتصميمات واشغال مشغوالت الخشبيه الليبراليههل اعادة شرح الفلسفه  -9

 ال      نعم                       الى حد ما                                              

 في انتاج مشغوالتك الخشبيه الليبراليههل تعتقد ان هناك افادة من داسة الفلسفه -01

 نعم                       الى حد ما                  ال                                 

 واذا كانت االجابه بنعم ما اوجه االفاده     

- 

- 

- 

- 
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فعالية دراسة اجلدوى االقتصاديه لتكامل مقرر أصول الرتبيه الفنيه مع املقررات  

 العمليه كمدخل العداد رائد االعمال الفنيه
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تحديد االفكار والفرص 
 المتاحه

 هل النتائج فى صالح المشروع

القيام بدراسة الجدوى التمهيديه -نعم 
 للمشروع

هل نتائج دراسة الجدوى التمهيديه فى صالح 
 المشروع؟

نعم عمل دراسة الجدوى االقتصاديه التفصيليه للمشروع الفنى  التوقف عن  إقامة المشروع-ال
 الصغير

 دراسة الجدوى الفنيه

 دراسة الجدوى التسويقيه

 دراسة الجدوى الماليه

مدى الحاجه الى 
 المشروع

التوقف عن  إقامة -ال
 المشروع

أهمية  
 المشروع
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استعداد وخصائص 
 ومهارات شخصيه 

لديه رؤيه كليه مدعومه بالعديد  
من االفكار القويه الفريده  لتفاصيل  

 سير العمل فى المشروع الفنى

لديه قدره على التكيف مع ظروف بيئة  
المحيطه والتغير االيجاب لصالح نمو 

 ونجاح المشروع الفنى 

يدرك ان النمو المخطط والمتعمد يتطلب 
تغيير جزرى في أولوياته والعمليات التى 

يقوم بها ممايتطلب معارف ومهارات 
 .جديده

ان يدرك بإن هذا التغير ينصب على 
إجراء تغيرات جذريه في البناء 

 .التنظيمى لمشروعه الفنى 

ان يدرك ان هذه التغيرات هى عمليه 
مستمره فكل انتقال من مرحلة نمو الى 

 .اخرى يتطلب تغيرات جديده

قادر على جذب جمهور من مقتنى  
االنتاج الفنى لمشروعه والمحافظه 

 عليهم وتحقيق رغباتهم

لديه  استراتيجيه محدده وواضحه لتحويل 
فكرة مشروعه الفنى الى واقع ناجح وقدره 

 ولديه هدف طموح,على العمل فى فريق 

الثقه الشديده بالنفس  والقدره  
على اتخاذ القرارت لصالح  نجاح  

 المشروع الفنى

 معارف إداريه

هى مجموعة معارف تتعلق بما ييسر  
عمليات )سير مشروعه الصغير من

 (وانتاج وتسويق وماليه واداره

يتبع أساليب اداريه وطرق غير 
تقليدىه ومبتكره ولديه قدر من  

 المخاطره المحسوبه
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 مهارات المشروع الفنى الصغير الناجح

 مشروع لمنتج فنى ناجح الينمو

أختيار موفق لنوع المنتج الفنى الذى يحتاجه 
 الجمهور من المستهلكين

يحتاج الى بناء تنظيمى حرفى بسيط  
 ودرجه قليله من البيروقراطيه,.

ينفرد صاحب المشروع الصغيربقررات 
 ادارة مشروعه 

صاحب المشروع الفنى هو المؤدى لجميع 
 المهام 

يظل المشروع فى حدود ونطاق ضيق 
 ويطلق عليه مشروع فنى صغير

 مهارات المشروع الفنى الريادى

 مشروع لمنتج فنى ناجح ينمو

اأختيار موفق لنوع المنتج الفنى الذى *
 يحتاجه الجمهور من المستهلكين

يحتاج الى بناء تنظيمى  ريادى محكم واداره 
 لنمو ذلك المشروع الفنى

يمنح المشروع الريادى االستقالليه عن 
شخص صاحبه بتفويض آخرين ومنحهم  

 سلطات كافيه التخاذ القرارات

صاحب المشروع الفنى الريادى  يخطط 
 ويراقب أداء العاملين معه فى المشروع الفنى

يصبح المشروع من صغير الى متوسط   
الحجم عن طريق المخاطره المحسوبه ويتسع  

 نطاقه لدرجة تسويق المنتج خارج البالد

انشاء اسواق جديد للمنتج الفنى وفقا للمفهوم  
 الحديث للسوق

لديه مصادر جديده ومتنوعه للموارد سواء 
 كانت ماليه او بشريه او طبيعيه  

خلق فرص عمل حديده لفنانيين شبان 
 وخريجين جدد
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 *اد/ليلى حنى أستاذ مناهج وطرق تدريس التربيه الفنيه

 الطالباد/غاده مصطفى إسماعيل استاذ اصول التربيه الفنيه ووكيل الكليه لشؤن 
 أستاذ أصول التربيه الفنيه ورئيس قسم علوم التربيه الفنيه سابقا فكرى جورج/اد

 أستاذ أصول التربيه الفنيه اد/صالح قراقيش
 أستاذ أصول التربيه الفنيه اد/هدى علوان

 أستاذ أصول التربيه الفنيه المساعد ا م د/انصار عوض اهلل
 التربيه الفنيه المساعدأستاذ أصول  ا م د/فاطمه عبد الرحمن بدوى

 ستاذ أصول التربيه الفنيه المساعدأ ا م د/امانى سمير داوود

مرحلة -1
الوالدة والتكوين 

 والتأسيس

 مرحلة البلوغ-2

مرحلة -3
 التوهج

مرحلة -4
االنحدار 
 والشيخوخه

 مرحلة التجدد-5
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 اد/ليلى حنى أستاذ مناهج وطرق تدريس التربيه الفنيه 2

 اد/غاده مصطفى إسماعيل استاذ اصول التربيه الفنيه ووكيل الكليه لشؤن الطالب
 أستاذ أصول التربيه الفنيه ورئيس قسم علوم التربيه الفنيه سابقا فكرى جورج/اد

 أستاذ أصول التربيه الفنيه اد/صالح قراقيش
 أستاذ أصول التربيه الفنيه اد/هدى علوان

 أستاذ أصول التربيه الفنيه المساعد ا م د/انصار عوض اهلل
 المساعدأستاذ أصول التربيه الفنيه  ا م د/فاطمه عبد الرحمن بدوى

 أستاذ أصول التربيه الفنيه المساعد ا م د/امانى سمير داوود
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 معدل اإلنتاج �

  بورتريه في الشهر. 41أشهر بمعدل  3بورتريه في  121تقوم خطة المشروع على رسم�

�اعات العمل:عدد س �

  : ساعة (. 611ساعات ) إجمالي  5معدل اللوحة الواحدة�

 11   خمس أيام في األسبوع. “ / أي لوحتين”ساعات في اليوم�

�المساحة و الموقع : �

 متر 5*  5غرفة مجهزة في المنزل  �

 التجهيزات: �

 رف أدوات�

 ترابيزة�

 كرسي�

 حاسب آلي�

 مصباح�

�المطلوبة:تحديد العمالة                   

المشروع قائم على عمل فردي                

 رف أدوات  متاح

 ترابيزة متاح

 كرسي متاح

/الشهر(011) 0011 حاسب آلي )إيجار (    

 مصباح متاح

 التكلفة النهائية  00011

Craft
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I. الدعاية واإلعالن 

السياسة المتخذة هي طلب المستهلك للمنتج و حيث أنها ليست سلعة أساسية يبحث  •
الذي تتوافر لديه الرغبه في طلب  عنها العديد من الناس يجب الوصول للمستهلك

�البورتريه بشكل صحيح و بالصورة المناسبة للعصر.

II. قنوات التسويق�

�مواقع التواصل اإلجتماعي •

 Word Ofإنتشار السمعة و هي الوسيلة األقوي و األوسع انتشاًرا و األقل للتكلفة  ) •
Mouth Marketing)�

�.بورتريه هدية لمشاهير لفئات مختلفة 5الترويج :  •
III. نقل المنتج الفني�

يتم التسليم في يومي اإلثنين و الخميس من كل أسبوع بعد الساعة الخامسة باإلتفاق  •
�مع العميل علي مكان التسليم.

لذا  121و حتي ال  91( و يبدأ الربح من بيع ال180111بورتريه ) 91التكاليف عند بيع يتم تغطية جميع  �
 أساسي لتحقيق الربح. 121شهور و تحقيق الهدف الرقمي  3إكتمال مدة ال 

ل حتى هناك جدوى من تنفيذ هذا المشروع حيث أنه يقدم قيمة و جودة مناسبة بسعر مناسب و يحقق أرباح و يتم دراسة باقي التفاصي

نتمكن من تنفيذة بداية من العام الجديد
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 "تحلٌلٌة دراسة – آسٌا شرق جنوب بمنطقة الظل خٌال دمى نماذج فً الفنٌة السمات"

"The Artistic Characteristics in Some Models of Shadow Puppets  

in Southern East Asia – An Analytic Study" 
 
 
 

 اعداد
 * ماهيتاب يحيى حسانين حسنالباحثة:  

                            
 
 
 

 
 

 تحت إشراؾ 

 أ.د. رضا شحاتة أبو المجد 
أستاذ األشؽال الفنٌة المتفرغ بقسم 

كلٌة  –أألشؽال الفنٌة والتراث الشعبى 
 جامعة حلوان  –التربٌة الفنٌة 

 أ.د. دٌنا كمال الطنطاوى 
أستاذ األشؽال الفنٌة المتفرغ بقسم 

كلٌة  –أألشؽال الفنٌة والتراث الشعبى 
 جامعة حلوان –التربٌة الفنٌة 

 

 

 

 

7112  

 

 ، كلٌة التربٌة الفنٌة جامعة حلوان، مصريالمدرس المساعد بقسم األشغال الفنية والتراث الشعب* 
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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
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 )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 
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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 )                        



12 
 

 

 

 "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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 المراجع والمصادر العلمٌة:تاسعاً: 

 الكتب العربٌة: - أ

 والطباعة للتؤلٌؾ العامة المإسسة القاهرة، دانٌال، ابن وتمثٌلٌات الظل خٌال:  (1991) ـمإبراهٌ.ادةحمـــ -1

 .والنشر

 .والترجمة للتؤلٌؾ المصرٌة الدار القاهرة، الظل، خٌال : (1991) دالحمٌدعب.ٌونس -7

 القاهرة، المؽازي، أحمد ترجمة العرب، عند والسٌنما المسرح فً دراسات:  (1927) قوبــــــعٌ.لنداو -9

 .للكتاب العامة المصرٌة الهٌئة

 .للنشر افةالثق العصور، طهران،  دار عبر المسرح :  تارٌخ (7111ٌد )ــمجح.ــــصال -1

 .رة، مكتبة زهراء الشرقسسه في الفن التشكيلي، القاهالتصميم عناصره وأ : (6002ل )ماعيشوقي.اس -5

 .لمصريةا(، القاهرة، وزارة الثقافة 5)الجزء  : المهابهارته. موسوعة تراث اإلنسانية، (د.ت مد )ــــحالندوى. م -6

 الدار القومٌة. ،القاهرة، : الوان من النشاط المسرحً فً العالم  (د.ت ـار )السوٌفً.مخت -7

 والتوزٌع. والنشر للدراسات الجامعٌة بٌروت، المإسسة، والتجدٌد التراث( : 1997حنفً.حســــن ) -8

 .والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة بٌروت، العربً، الظل خٌال:  (1999) اروقف.ــدسعــ -9

 .سس التصمٌم، القاهرة، دار نهضة مصرأ ( :1992جٌالم )سكوت.  -11

 

 :الدورٌات واألبحاث العربٌة - ب

 العربى الظل خٌال فن تصمٌمات فً الحضاري االمتزاج" بعنوان ( :   بحث7119ــا   )شحاتة. رضـ 11

مإتمر إسهام علماء المسلمٌن فً الحضارة العالمٌة كلٌة دار  "والثقافٌة الجمالٌة المبادالت فً رإٌة بمصر

 العلوم جامعة المنٌا.

 :العربٌة الرسائل العلمٌة -ج

 بالشاشة الطباعة فً وتطبٌقاتها الظل خٌال لتصمٌمات الفنٌة السمات":  (1999)ـــر حســن.عبٌ -17

 .حلوان جامعة الفنٌة التربٌة كلٌة منشورة، ؼٌر دكتوراه، رسالة" الحرٌرٌة

 الكتب االجنبٌة: -د

13- Jacob. George (1925)  Geschichte des Schatten – Theaters im Morgen und 

Abendland. Hanover 

14- Bill – Baird (1965) : L'art des Marionettes, trad, Jeanne Fournier – Pargoire 

Hachette, Paris. 

15- Jacqucs – Pimpancau (1977) : Des Poupêes â lombre, Universitê de Paris 7 ê, 

Centre de Publication Asie orientale. 

 المواقع االلكترونٌة: -هـ     

 العامة المصرٌة الهٌئة، القاهرة ،"الشعبٌة الفنون مجلة" بدورٌة مقالة، الظل خٌال( : 7119) أشرؾ. لـــــهٌك -19

 :  موقع عن 7112 أؼسطس 11 بتارٌخ االطالع.  للكتاب
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 جامعة ُحمكاف    

 كمية التربية الفنية   

 قسـ الرسـ ك التصكير

 

 بحث

 الُمصادفة في أعماؿ التصكير باأللكاف المائية مف خالؿ نظرية النشكء ك ااِلرتقاء  

 

 

 ُمقدـ ِالى المؤتمر العممى السابع لكمية التربية الفنية تحت عنكاف ) الفنكف ك ثقافة ااِلختالؼ (

 ٕٚٔٓديسمبر  ٜٔالى  ٚٔفي الفترة مف 

 

 

 المِحكر األكؿ : ) جدلية العالقة بيف التنكع الثقافى لمفنكف ك ااِلبداع الفنى (

 كحدة الفنكف ك التنكع الثقافى

 

 تقديـ  

 ُمحمد حمدِل حامد أحمد 

 ااُلستاذ الُمساعد بقسـ الرسـ ك التصكير ، ُكمية التربية الفنية ، جامعة ُحمكاف

 

 



 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
http://arts-news.org/new/s/2163
http://arts-news.org/new/s/2163
https://ar-ar.facebook.com/notes
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/


 ( 15 ) -  http://www.marefa.org/index.php  

) 16  - ( https://www.kitabat.com/ar/page/28/04/2016  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1 -  (17 ) 

 ( 18 ) - https://ar.wikipedia.org/wiki 

sciences.com-http://real  -  (19 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 ( ، نفاذ المون من الفرجون يحول من مساحة ِالى خطوط ثم فراغ2األحمر األقل تركيزًا )( ، المون األزرق األكثر تركيزًا ازاح المون 1)

   

http://www.marefa.org/index.php15
https://www.kitabat.com/ar/page/28/04/2016
https://www.kitabat.com/ar/page/28/04/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://real-sciences.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7/
http://real-sciences.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7/


 ( ، ينساب المون تجاه كمية الماء األكبر عمى مسطح التصوير .4( ، تأثير قطرة الماء عمى المون .                          )3)

   

 . ( ، ترك لون الورقة الطبيعى لإليحاء بالمون األبيض6)      ن .بأداة كظهر الفرجو  ( ، تأثير الضغط عمى الورق5)

   

 ( ، تظهر األلوان الساخنة أكثر قربَا لممتمقى عنها من الباردة .                                          8( ، تميل األلوان الى التجمع حول مواد العزل .             )7)

                       

 . ( ، مزج لونيين أساسيين لمحصول عمى لون ثانوى9)                               
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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 

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=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
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


 (2) 

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



 (3) 

 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: 
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 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:). 
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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
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 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



 (19) 

 :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(                     



 (31) 

 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
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 إعادة تصميم الشعار بني املوضة واحلداثة
Redesigning logos between (Fashionably and timeless)

 حممد حممود كمال الدين جالل الدين موسى



 



 

 متي تكون الشعارات في حاجة إلى إعادة التصميم؟ -
 هل هناك فارق في منهجية تصميم شعار جديد وإعادة تصميم شعار قديم؟ -
 للموضة أو الحداثة؟ما هي المعايير التي ينبغي تحقيقها في كال من مواكبة تصميم الشعارات  -

  



 
 

 

 

   (Jack Gernsheimer, 2008; Per Moller 
Up,1998)

 Distinctive

 



 SBUX 

 
 

 

 

 Simple

 
 

 

 Recognized

 

UPS 

 
 

 UPS

 

 Relevant
Symbols

Logotype
 

   

 Clear 
Visit Card

Billboard
 

 

 



 Likeable

 

Symmetry 
 

asymmetry 

 Legible(Font Face & 
Style)

 

 
 

 

 Memorable

 

 
 

 

 Timeless

 

 

 

 Fashionable 



 

 

 

 

Revolutionary

Evolutionary
(www.brandglue.co.uk/refreshing-your-logo/) 

2002)  (Al Ries& Laura Ries   
 

(Edward H. Bowman and Bruce M. Kogut, 1995,P 183 -188) 



 

(Blue Ribbon Sports)

asics onitsuka tiger
لصناعة األحذية الرياضية إلى التصنيع المحلي ألحذية 

 األمريكية Nikeرياضية باسم شركة 

 

Drink)
(Pepsi Cola) 

 

Lucky Gold Star
LG

 

 

 

 

Marufuku Nintendo
Nintendo 

 

(Radio 
corporation Of America)

(RCA) 

 

 www.coca-cola.co.uk 



:

 

 

 

 

 

 

 

 

(Celia Lury, 2004. P:213-14) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National 
Broadcasting Company

 

 



 

 

Jack In The Box
1980

 

 

 

 

يبدو كما لو كان حالة من حاالت 
لفقر الشعار القديم ألي  التغيير نظرًا
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 رؤية مختلفة للعمارة الداخليةكالصناعي ...  الداخلي اتجاه التصميم

 سماعيلإحمد محمد أد/ محمود 

 شعبة العمارة الداخلية –قسم الديكور  –جامعة المنيا  –مدرس بكلية الفنون الجميلة 

 : تمهيد

في صياغة وتشكيل النتاج المعماري والتصميم الداخلي، وأصبحت حركة  وسريعا   شديدا   شهد القرن العشرين تغيرا  
شكال المعمارية السائدة قبل القرن ألشكاال ونتاجات معمارية مخالفة ومعاكسة لألنماط وااالتطور المتالحقة تنتج 

والذي يختلف  العشرين، ومن ضمن هذه االتجاهات الحديثة في العمارة الداخلية اتجاه التصميم الداخلي الصناعي
تصميم  ، ويهدف إلىالتصميم الصناعي هو علم يجمع بين الوظيفة والجمال، فالتصميم الصناعي مجال عن

 وجدهي   تطوير العمليات االنتاجية، وهو تصميم ابتكاري جل تحسين المبيعات و أج الكمي من المنتجات ذات االنتا
وليضيف  ،المنفعة واألدائية لألشياء والتقنية والبدنية ليضيفمدركاتها الحسية والفنية بالعلوم الهندسية و  ا  المصمم متأثر 

حبب اإلنسان ويقربه إلى المنتجات التي يستعملها في حياته اليومية، فضال عن لي  و  ،جمالية على التصميم قيما  
 العمل بعلم اإلرجونوميكس في التصميم االبتكاري .

واخر القرن العشرين وبدأت فكرته في تحويل المستودعات أظهر في  فقد الصناعي الداخلي اتجاه التصميمأما 
لمن يرغب  مساكن تقليدية هذه المصانع كن فيها، حيث وفرتوالمصانع القديمة والمهجورة إلى مساحات للعيش والس
ن عشاق البساطة وما لبث أن استهوى هذا الطراز الكثير م ؛العيش في مساحات كبيرة ومفتوحة وبأسعار معقولة

لداخلية عليه في العمارة اعتمد وما زال ي  ، ين والكتاب والمصممين في آن واحدوالحداثة والعديد من الفنانين والموسيقي
 .بشكل كبير حتى وقتنا هذا

لى طبيعة المواد التي تستخدم في صياغته حيث إيعود هذا الشعور وربما للوهلة األولى باردا  وقاسيا ، وقد يبدو 
حجار الكلسية  ألشكل المعادن مثل الحديد والزنك والصلب والصفائح المعدنية والخرسانة وجدران الطوب وات

إالا المتكسرة نسبة كبيرة، وذلك فضال عن مواد مثل االخشاب والمخلفات الصناعية من الورش والمصانع القديمة، 
صول ومعايير تصميمية ألى إن تخضع أيجب  ن ذلك ال يعني استعمال هذه المواد والخامات بطريقة فجة ولكنأ
 .ة التصميمية التي يفترضها المصممعادة اصالحها وترميمها لكي تالئم المنظومإ و 

في مجتمعاتنا العربية في الفترة  تالتي انتشر  ،حد االتجاهات الحديثة في التصميمأ الصناعي الداخلي التصميمويعدا 
بين مؤيد  ن له، والذين يختلفون حوله ما ييوالمتلقين بين المصمماالتجاه حول هذا واسع جدال  ، وهناكالحالية

  ومتحمس له وآخر ومعارض له.
 أهمية البحث : 

من حيث العمارة الداخلية  يلقي الضوء بشكل واضح على هذا االتجاه في تصميما البحث كونه هذ وتكمن أهمية
والمواد  ،االلوان الخاصة بهضاءة و إو  ،رضياتأو  ،سقفأو  ،وحلول حائطية ،ثاثأمن  ومفرداتهفلسفته التصميمية 

وذلك هم السمات التي يتسم بها، أ و  ،المستخدمة  ...الخ من عناصر التصميم الداخلي، وكذلك بداية ظهوره عالميا  
هذا االتجاه كما يهدف البحث إلى اإلجابة على التساؤالت حول ، التي توضح هذه السمات على الصور عتماداا 

  .انتشارنمو و في أنه م أ والتراجع نحسارالليتعرض وهل  ،التصميمي
 ثرها في اتجاه التصميم الداخلي الصناعي: أاالتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي و 
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نسانية ويمثل أفضل تعبير بصري عن إلا حتياجاتالاله معنى يتعلق بمجموعة  ءالتصميم هو عملية خلق شي
ينبغي أن يشتق من العوامل الالشكلية،  –في الفراغ الداخلي  –( " الشكل H.Haring، ويذكر )ءجوهر الشي

كالعوامل السياسية واالجتماعية والتكنولوجية" إذ أن الشكل في الفراغ الداخلي هو استجابة لعوامل معقدة ومتعددة 
 ن الواقع الحياتي بالفراغ.عاطفية وعقالنية وعلى المصمم أالا يفرض الشكل في الفراغ الداخلي بل يستنتجه م

نسانية، نتيجة للمتغيرات التي إلولقد شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تحوالت على مستوى االحتياجات ا
 التحوالتطرأت على الحياة في جوانبها العديدة )الثقافية، االجتماعية، السياسية، والوظيفية(. ولقد أوجدت هذه 

نسانية المستجدة، وهو ما نتج عنه إلمفاهيما  جديدة وأنماطا  مختلفة للمباني لتتجاوب مع تلك الوظائف والنشاطات ا
نشائية التي شهدتها تلك المرحلة في إلمجموعة من الهيئات الفراغية الداخلية تفي بتلك المتطلبات التكنولوجية وا

م  1989) عبد الجواد،  خلي أن يبحث عن حلول مناسبة لتك المتطلباتمختلف المجاالت، وكان البد على المعماري الدا

 :99)  . 
فالمتغيرات التي شهدتها العمارة في القرن العشرين نتيجة للتطورات السريعة التي حدثت في أواخر القرن التاسع 

اإلنشاء وتشكيل نشائية جديدة، وتقدم العلم واآللة، وتطور أساليب إعشر من التقدم الصناعي، وظهور مواد 
الفراغات الداخلية، أدت جميعها إلى شعور عام بأن النتاج المعماري السابق لهذه المرحلة )القرن التاسع عشر( 
أصبح غير مالئم والبد من التغيير الذي نتج عنه ظهور عدة توجهات ومدارس معمارية، صنفت فيما بعد ضمن 

الحداثة. وقد ظهرت األخيرة كردة فعل على ظهور الحداثة التي تيارين رئيسيين اطلق عليهما: الحداثة وما بعد 
 . (213م :  2007، 1 رأفت)  بدورها ظهرت كثورة على ما كان سائدا  في القرن التاسع عشر من طرز معمارية

إن عمارة الحداثة انفصلت نهائيا عن لغة العمارة التاريخية برفضها التعامل مع الماضي في استعارة السمات 
عاء بأن الطرز السابقة هي طرز  الشكلية أو محاكاتها، فكان من أهم مظاهرها التمرد على سيطرة الماضي، واالداِّ
ل غياب األصول التقليدية والتغيرات الحاصلة  ميتة، ويجب التخلي عن كل التقليد ألي من الطرز السابقة، كما شكا

نتاج إلوكان لالستخدام ا ؛الدين والسياسة أبرز سمات الحداثةفي العالقات االجتماعية واإلنسانية، وتغير النظرة في 
الكمي بصورة متزايدة أثره في دفع معماري الحداثة إلى البحث عن طرق وأساليب جديدة في تصميم فراغات داخلية 

حت وظيفية، واقتراح معايير جمالية جديدة، وغيرها من التوجهات المشابهة مما أدى إلى تأكيد أساليب محددة من
الفراغات الداخلية والخارجية للمباني سمات متشابهة من استخدام أشكال هندسية بسيطة خالية من التعقيد، وعدم 
استخدام الزخرفة وكافة عناصر التزيين. كما كان للتكنولوجيا أثر كبير في تحديد الشكل؛ وقد اعتمدت عمارة الحداثة 

ل نقطة تحول في العملية التصميمية في  على مجموعة من المفاهيم من ضمنها مفهوم الفراغ الداخلي، الذي شكا
مباني عمارة الحداثة، وهذا ما نلمسه في مفاهيم ونظريات الكثير من رواد الحداثة سواء في كتابتهم أو أعمالهم 

 .(178م :  2007، 2 رأفت)  المعمارية
صور عمارة الحداثة في التجاوب مع وفي الستينات من القرن العشرين ظهرت عمارة ما بعد الحداثة نتيجة لق

االحتياجات الروحانية واإلنسانية واالجتماعية، والتي أدت إلى إيجاد أزمة بين المجتمع والعمارة، فالطراز الدولي 
الذي نشأ في الثالثينات من القرن العشرين ضمن إطار الحركة الحديثة، والذي دعا إلى الوحدة بدال من التنوع، 

مع في وقت الحق؛ بسبب ازدياد معدالت الجرائم وعدم االهتمام بالجانب االجتماعي، نتج عنه وعانى منه المجت
العديد من المباني تجسد مبادئ ومفاهيم الحركة الحديثة. ولقد أدى هذا إلى توجه العديد من المعماريين للبحث عن 

االهتمام بالجوانب اإلنسانية والرمزية مفاهيم جديدة للعمارة من خالل الجمع بين األصالة والخصوصية، فقد أصبح 
بالعمارة يحظى بمساحة أكبر في العملية التصميمية إضافة إلى استخدام مصطلح االستعارة من الطرز التاريخية 
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لتشكيل فراغات مباني تميزت بنوع من الغموض، كما ركزت على الرمزية والشكل باإلضافة إلى تركيزها على 
 . (54م :  1994، روز)  والطرق  الفردية وتعددية األساليب

وقد ركزت عمارة ما بعد الحداثة على الشكل أكثر من االهتمام بالوظيفة على عكس عمارة الحداثة، وأكدت على 
وقد  ؛أهمية التوافق بين االنسان والعمارة، نتج عنها مجموعة من المفاهيم الجديدة في التعامل مع الشكل والفراغ

أتسمت االشكال بالبساطة وخروجها عن النظام التكعيبي واستعمال عناصر تقليدية لتكون مرجع تاريخي باإلضافة 
لى استخدام االلوان المتناقضة؛ فلقد عبرت ما بعد الحداثة عن تعددية فكرية للعديد من االتجاهات في العمارة إ

جردة، فظهر مجموعة من المعماريين المختلفين في اتجاهاتهم والتصميم الداخلي وجاءت مناقضة ألفكار الحداثة الم
ن تشمل الكثير من االتجاهات التي تحمل أالمعمارية، وسيطر عليهم الخروج من الفكر الحداثي، وأن العمارة يمكن 

ت بداخلها بداخلها المبادئ االساسية لفكر ما بعد الحداثة وتم تقسيم عمارة ما بعد الحداثة إلى اتجاهات رئيسية حمل
 .(Frampton  ، 2007 :113) وعبرت عن التعددية الفكرية ةفكر ما بعد الحداث

( Coding- Doubleإلى أن فلسفة ما بعد الحداثة تكمن في تحقيق مبدأ الشفرة المزدوجة )  Jencksوأشار 
الحداثة عن لغة ثرية والذي أضاف قيمة جديدة إلى الشفرة األحادية للحداثة، وأسفرت الشفرة المزدوجة لما بعد 

متعددة المستويات لتنجح في الخروج بالتصميم من إطاره المادي، فظهر فكر ما بعد الحداثة ليقابل سلبيات ما 
احدثته الحداثة، واتفقت هذه االتجاهات في تضمينها للشفرة المزدوجة المميزة لنتاج ما بعد الحداثة، والتي استهدفت 

ا ألحادية الحداثة وهي إضفاء المحلية وإحياء الطرز القديمة لمخاطبة وجدان تضمين قيمة جديدة يمكن اضافته
 .(Jencks 1   ، 1990 :125) المتلقي، أو مشاركته في صنع قرار العملية التصميمية

( هذه االتجاهات اعتمادا على تطور الهدف الذي تخدمه هذه الشفرة المزدوجة إلى مجموعتين؛ Jencksوصنف )
،  Historicism( وهي االتجاه التاريخي 1980 – 1960المجموعة األولى وهي ما بعد الحداثة في الفترة ما بين )

ى االتجاه المحلي المستحدث، وينقسم إلvernacular ، االتجاه المحلي Straight- Revivalismاالحياء الصريح
، واتجاه االستعاري Ad-holism or Conceptualismواالتجاه المحلي البيئي، واتجاه االهتمام بالمضمون 

 1980. أما المجموعة الثانية وهي ما بعد الحداثة في الفترة ما بعد Metaphor And Metaphysicsالميتافيزيقي
ميم من أزمة الحداثة الى التعبير عن المحلية والقومية ومناهضة العولمة ، فلقد استكملت محاوالت الخروج بالتص

، والثاني االتجاه االقليمي Post-Modern Classicismوصنفهم إلى اتجاهيين رئيسيين االول االتجاه الكالسيكي 
Post-Modern Regionalismألوف،  ؛ ومن االتجاهات التي ظهرت في ما بعد الحداثة، اتجاه الخروج عن الم

يظهر هذا االتجاه دائما في فترة االنتقاالت من نظرية الى أخرى وهو يرجع لتشتت وانطالق الخيال حيث ال تكون و 
ويتميز هذا االتجاه بلجوء المعماري والمصمم الداخلي إلى السبل، التي  ؛افكار المعماريين قد تبلورت في اتجاه محدد

واالبهار، كما أن توافر المواد والخامات، وتكنولوجيا االنشاءات الحديثة،  لم يألفها المتلقي إليجاد نوع من التميز
تساعده على هذا الخيال، وغالبا يحاول المصمم التفرد بصورة خاصة له فيعتمد على قدرته الذاتية في التصميم، 

  Jencks 2) التجاه جديدتجاه وارد في جميع االتجاهات المعمارية الحديثة في محاولة إلرساء وتمهيد ويعتبر هذا اال

 ، 1987 :210). 
وبعد االستعراض لالتجاهات الفكرية للعمارة والتصميم الداخلي، يرى الباحث أن اتجاه التصميم الداخلي الصناعي 
موضوع البحث ينتمي الى فترة ما بعد الحداثة، وخاصة االتجاه المحلي، فمن أهم مبادئه أنه يعبر بصدق عن 

صميم الفراغ لروح المكان وماضيه، فمن أهم سماته المجتمع وعن البيئة المحلية فهو يؤكد على واقعية وانتماء ت
المزج بين الماضي والمواد المستخدمة في الفراغ الداخلي ووجود العناصر البيئية مع التقدم التكنولوجي للمبنى 
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، ولكي نفرق بين اتجاه التصميم الداخلي ليظهر نتاج فني يحمل بعض المفردات التراثية التي تعبر عن روح المكان
 .    يعرض البحث نبذه عن مجال التصميم الصناعي اعي ومجال التصميم الصناعيالصن

 : التصميم الصناعي
اتجاه التصميم الداخلي الصناعي ومجال التصميم الصناعي،  بين تتعلق بالتفرقة المتخصصين هناك اشكالية عند 

يبتدع المصممون حيث  ،واألنظمةعملية تخطيط وتطوير المنتجات هو  Industrial design الصناعيصميم تالف
استخدامها مأمون ا وموثوق ا به، و  ويجب أن تكون هذه المنتجات جذابة ،الصناعيون المنتجات لتؤدي وظائف محددة

وعلى المصممين الصناعيين أن يجمعوا  ،وأن تكون سهلة الحفظ، كما يجب أن يكون تصنيعها سهال  وغير مكلف
 ومعرفة الكلفة والمواد وعمليات التصنيع وظروف التسويق. ،الهندسيةوالمعرفة  ،بين المقدرة الفنية

دم مصطلح وتاريخيا  وقبل  ،عندما زاد تقسيم العملالقرن السابع عشر الميالدي  م ألول مرة في أواخرمصماستخ 
وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأ المصنعون إنتاج  .صمم المنتج أثناء صناعتهيفي حر كان العامل الالتاريخ هذا 

وفي تلك األيام اعتاد الناس شراء اآلالت الستخدامها  ،ستخدم في المنازلتاألدوات الكهربائية وغيرها من اآلالت ل
عند  تيحت لجمهور المشترين فرصة االختيارأ القرن العشرينوبحلول أوائل  ؛في القيام بأعمالهم ولم يكترثوا بمظهرها

وأدرك  ،بذات المستوى، فإنهم يختارون أكثرهما جاذبيةن وإذا وجد الزبائن جهازي ومنتجاتهم، تهمشراء أجهز 
وتطورت مهنة التصميم الصناعي لسد  ،المصنعون الحاجة إلى التصميم الجيد للحفاظ على ارتفاع مستوى المبيعات

 .(25م :  2004، عمر) وللمصممين الصناعيين اليوم أثر كبير في تحديد المنتجات التي تقدم للمستهلكين ،هذه الحاجة

صممين الصناعيين البتداع منتجات تصلح لالستخدام في يعمل بعض المف منتجات التصميم الصناعيوتتعدد 
وتشمل مثل هذه المنتجات: السيارات وآالت التصوير الضوئي والحواسيب واألدوات التي ت ستخدم  ،المنازل والمكاتب

 ويعمل مصممون آخرون في مشاريع خاصة، مثل التغليف،، التلفاز وأجهزة ثباأليدي وأدوات تثبيت اإلضاءة واألثا
كما يعمل عدد من المصممين  ،والعالمات التجارية الخاصة بالمنتجات، والتصميمات الداخلية في المباني
يعمل بعض المصممين الصناعيين و  ؛الصناعيين في مجال مشاريع مكافحة تلوث البيئة وتطوير المراكب الفضائية

وقد يعملون بوصفهم مجموعة استشارية  ،تجاتويمتلك آخرون شركات استشارية تضم الكثير من المن، لحساب شركة واحدة
للعميل أو يقدمون خبراتهم لمساعدة فريق المصممين الخاص بالعميل. وقد تستخدم شركة استشارات كبيرة عدة مئات من 

 .(78م :  2004، عمر) الموظفين، بما في ذلك المهندسون المعماريون والفنانون والمهندسون وخبراء التسويق والفنيون 

فيجب ان يتميز  على المصممين الصناعيين أن يجعلوا منتجاتهم جذابة بالنسبة لوجهات نظر عديدة ويجب
وفوق كل هذا يجب أن يكون  ويتالءم مع الذوق الفردي الطاقة أن يكون اقتصادي ا في استهالكو  جيدالمظهر بال

ثلة المتعلقة درسون التقارير واألموي ،ويقوم المصممون بقدر كبير من األبحاث حول منتجاتهم؛ إنتاجه غير مكلف
ثم بإيداع عدد من التصميمات للمنتجات التي يريدون  ،المستهلكون  ما يفضلهمعرفة بويقومون  ،بالمنتجات المنافسة

 وتجري مناقشة هذه التصميمات األولية مع المديرين والمهندسين وخبراء التسويق، وبعد المراجعات يقبل ،ابتكارها
دُّ المصممون نماذج منالمسؤولون في ال ت صنع نماذج  للمنتجات، وفيما بعد الصلصال شركة هذه التصميمات ، وي عِّ

  .م( 2017، التصميم الصناعي) الحقيقية التي ست ستخدم في صناعتها، ثم يجري اختبارها من المنتجات بالمواد
 :نبذة تاريخية عن التصميم الداخلي الصناعي

 ،التقدم التكنولوجي وسائللى غياب إوالتي كانت تفتقد  ،القرن السابع عشر واخرشيدت المباني الصناعية في أ
بالطريقة والتقنيات الحديثة في مثيلتها من المباني الحالية، فهذه المباني ذات النوافذ الكبيرة والمشيدة  ،الكهرباء :مثل

https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
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من والسالمة الهيكلية والتي لم يراَع فيها عوامل األ
وفي بداية القرن  .تعرضت للعديد من الحرائق والحوادث

العشرين بدأ االهتمام بهذه المباني من حيث طريقة 
والخامات المستخدمة فيها بدخول خامات بناءها 

ناء بالهياكل المعدنية الخرسانة وتطور الب :مثل ،حديثة
وفي  .حمر مما ساعد على زيادة مساحتهاوالطوب األ

منتصف القرن العشرين دخلت صناعات جديدة مثل 
 ،كبر حجما  وغيرها من المنتجات األالسيارات  صناعة
صبحت ت هذه المباني بمباني أكبر وأوسع، فأواستبدل

، المباني القديمة للمصانع والورش غير مأهولة وموحشة
هدفا لمبدعي اتجاه التصميم الداخلي ومن ثما صارت 

 The Roots of ) الصناعي وباتت المباني االكثر ابداعا

Industrial Chic, 2017 ). 
اتجاه التصميم الصناعي في الظهور في فترة  أولقد بد

نيويورك الستينات من القرن الماضي في مدينتي 
السكن في هذه المدن،  سعارالرتفاع أومنهاتن، ونظرا 

العديد من الورش التي تم  مثل هو تحويلكان الحل األ
لى الضواحي وكذلك المستودعات والحظائر نقلها إ

والكنائس القديمة والمصانع المهجورة الى اماكن للسكن، 
وظهرت في هذه الفترة ما سمي بشقق الدور العلوي 

 Loft)ا مصطلح للمباني الهيكلية والتي اطلق عليه
Design)1 ( Beautifully Designed Industrial Loft,2017 ) 

 ،فتحول الطابق العلوي لهذه الفرغات لإلقامة والسكن ؛
واستهوت العديد من الشباب وخاصة الفنانين التشكيلين 

والمبدعين والمهندسين المعماريين في هذه  نوالموسيقيي
عادة استخدام في إ  لهام المصممينز ذلك إالفترة، وعزا 

هذه الفراغات المفتوحة لخلق تصميمات جمالية يتم 
ا معالجتها بما يتناسب مع هؤالء الشباب، فاستلهمو 

 التصميمية ناقة بسبب جرأتهافراغات غاية في األ
بسبب  كثر دفئا  فتحولت من المباني الباردة الى أماكن أ

 تجاهالتوازن المثالي في التصميم؛ مع العلم بأن هذا اال
النجاح المطلوب ولكن سرعان  في بدايات ظهوره لم يالقِّ 

  . (Misha de Potestad & Patrice Pascal ، 2014 :45 ) ما انتشر وخاصة في الفترة الحالية
 

                                                           
1
 يطلق على الشقة السكنية التي تحتوي على طابق علوي ، ونطلق عليها ميزانين او سندرة او سدة .  هو (Loft Design)مصطلح  

ي قبل اعادة تصميمها، وتوضح الحالة عليها المبانالصورة التي تظهر 
 التي تبدو عليها من محددات الفراغ

وهو تصميم الشقة ذات الطابق  (Loft Design)الصور توضح  
 العلوي وهو البداية لظهور اتجاه التصميم الداخلي الصناعي 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Misha+de+Potestad&search-alias=books-uk&field-author=Misha+de+Potestad&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Patrice+Pascal&search-alias=books-uk&field-author=Patrice+Pascal&sort=relevancerank
https://www.decoist.com/2012-05-19/how-to-make-an-industrial-loft-feel-like-home/modern-industrial-loft-design-idea/
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 :فلسفة التصميم الداخلي الصناعي
عة الشجايمكن وصف التصميم الداخلي الصناعي ب

مكتملة لألشياء، فهو الغير والجرأة في التصميم والرؤية 
في معالجة الفراغ والذي يحمل حلوال غير الحاد االسلوب 

ويتعامل مع البيئة المحيطة بطبيعتها وال يتقيد  ،تقليدية
سس اتجاهات أبضوابط محددة او نابعة من معايير و 

التصميم المتعارف عليها فعلى الرغم من ظهور هذا 
االتجاه في نهايات القرن الماضي الستحضار روح الثورة 

في الوقت  كثر انتشارا  إنه من االتجاهات األال إالصناعية 
 الراهن.

اعتمد التصميم الداخلي الصناعي في بداية ظهوره على 
والمصانع  ،ن القديمةالمخاز  :مثل ،تحويل الفراغات الكبيرة

، والكنائس إلى فراغات المهجورة والحظائر والمستودعات
في تحويلها إلى محالت و  ،قامةيمكن استخدامها في اإل
وصاالت زفاف وأماكن قابلة  ي  تجارية، ومطاعم، ومقاه

إلقامة األنشطة المتعددة، وهو األمر الذي انعكس على 
هذا النوع من تحويل الفرغات الحديثة إلى في التفكير 

 Get ) لحالي لمحاكاة المباني القديمةالوقت االمباني في 

the best Industrial design, 2017 ). 
ه في إبقاء الفراغات تجاتتجلى الفلسفة التصميمية لهذا االو 

سقف كما هي دون أية معالجات معمارية داخلية، فنجد األ
شكال من أ العالية بعوارضها المعدنية تظهر عارية تماما  

المعلقة بهياكلها المعدنية واالبقاء على جميع االسقف 
 ،وصالت التجهيزات الفنية للمبنى من وصالت التكييف

مواسير الصرف الصحي و  ،الكهربائية توخطوط الكابال

والتجهيزات السقف مثل مواسير جرأة االتجاه في معالجة الفراغ في تعامله مع البيئة الطبيعية للمكان وظهور الخامات الطبيعية الصور توضح  
 وامكانية استغالل الفراغ في انشطة متتعددة مثل السكن والمطاعم والمحالت وقاعات الزفافالصرف والتكييف، 

http://www.impressiveinteriordesign.com/modern-industrial-interior-design-definition-ideas/modern-industrial-interior-design-definition-and-ideas-to-follow-7/
http://decoholic.org/wp-content/uploads/2013/09/den-industrial-loft-11.jpg
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الممكن تلوينها  و اخفاءها بل مندون تجديدها أ
من درجات اللون الرمادي  بمجموعات لونية حيادية

 : Modern Industrial Interior Design )  . واالسود
Definition & home Décor,2017 )  
نها الو ة تظل الجدران بأواستكماال لهذه المؤثرات الفراغي

 ،حمر والحجر، الخرسانية والطوب األوخامتها القديمة
لى التأثيرات الزمنية دون ترميم أو مع التأكيد ع

رضيات التي يفضل تجديد، ولم تختلف عن ذلك األ
لونية والخامات السابقة نفس المجموعات الاستخدام 

وللمبنى أبواب معدنية كبيرة وشبابيك عالية بمساحات 
التصميم الداخلي  سماتومن أهم   ؛ واسعة

االعتماد على الفرغات المفتوحة وعدم الصناعي، 
وجود جدران فاصلة وخاصة في الفرغات السكنية 

فراغ  فنجد المطبخ والصالة الرئيسية وغرفة الطعام في
؛ ويمكن خرحد وغرفة النوم والمكتب في فراغ آوا

ثاث للفصل بين الفرغات ذلك للتأكيد على استغالل األ
 Creative 11 ) ع والرحابة في التصميمالشعور باالتسا

ways to pull off The Industrial look at home ,2017 ). 
ة بالمتلقي الى الحقب ويحرص المصممون على العود

الزمنية السابقة واستلهام الماضي أو إحاطته ودمجه 
بحالة من أجواء الحياة الصناعية بتفصيلها الدقيقة 
وذلك بظهور التأثيرات الزمنية على مفردات التصميم، 
وقد يظن البعض سهولة تصميم الفراغات بهذا 
االتجاه، وذلك بالمغاالة في استخدام الخامات 

رات البالية والمبالغة في عشوائية العناصر وعدم والتأثي
ترابطها بشكل متوازن مما قد يؤدي إلى االكتئاب 
والفوضى في التصميم، فالغاية من اللغة التشكيلية 
لمفردات التصميم هو تحقيق حالة درامية متكاملة 
بعناصر الفراغ واالضاءة ومفردات ومكمالت التصميم 

   . ( Loft interior design style,2017)  الداخلي
ويتميز هذا االتجاه التصميمي بإعادة التدوير 
للمنتجات القديمة باالستفادة من النفايات الصناعية 

المؤثرات المستخدمة في الجدران من الطوب االحمر والخرسانة ودرجات االلوان الرمادية، واالحساس باالتساع في الفراغات السكنية الصور توضح  
 ، واعادة التدوير التي يعتمد عليها في الحلول الحائطية، كل هذه المفردات يعتمد عليها المصمم للرجوع الى الماضي.  

http://vintageindustrialstyle.com/wp-content/uploads/2016/04/4d0b0c80f2c145877e42bc951032ed77.jpg
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والمحافظة على البيئة فهو يتبع مبدأ التنمية المستدامة 
صديقة البيئة في تقليل االستخدام من المواد الخام بل 

عادة على إ  تصميم لوحدات االثاث معتمدةيمكن عمل 
تدويرها وذلك بإلقاء الضوء على الجمال فيها ووضعها 
في المكان المناسب؛ وينعكس ذلك على التكلفة المادية 
لمكونات الفراغ فال يعتمد على المواد والخامات باهظة 

استخدام الجدران  ويتم ،سقف معلقةأ، فال توجد الثمن
والخامات المستخدمة بشكلها الطبيعي دون معالجات 
مكلفة ووحدات االضاءة ومكمالت الفراغ الداخلي 

قيمة البساطة ل محققا  و القديمة مما يقلل من تكلفة العمل 
 Misha de Potestad & Patrice ) والحداثة في التصميم

Pascal ، 2014 :78). 
الكثير من المصممين أن يتعرض هذا توقع  ولقد

فترة من الزمن، ولكن على  لى االنحسار بعداالتجاه إ
في الوقت الراهن في  كثر انتشارا  العكس أصبح أ

المطاعم والمقاهي لما يتميز به من الجرأة في التصميم 
 الموضوع وخاصة والشجاعة والخطوط الحادة وحداثة

   .جمهوره من الشباب لدى 
داخلي الصناعي محددات الفراغ في التصميم ال

 :  والخامات المستخدمة
محددات الفراغ هي العالقات الوظيفية والجمالية 

وكيفية ترابطهم في  ،رضياتن وااللألسقف والجدرا
التي واختيار الخامات  ،منظومة تصميمية متكاملة
التصميم المناسب، وإلعطاء يمكن أن تستخدم لتحقيق 

االنطباع الصناعي لهذه العناصر يجب على المصمم 
مراعاة المحددات الخاصة لكل عنصر؛ فاألسقف 

ن ، ومن الممكن أن تتميز باالرتفاعات العاليةيفضل أ
بنى، وفي فر ذلك في المفتحات زجاجية إذا تو  للهايتخ

حالة االسقف الحديدية فإن ظهور الهياكل المعدنية 
سقف الخرسانية فتظهر للسقف أمر ضروري، أما األ

ويفضل ظهور  قصارتهاتأثيرات الخرسانة كما هي دون 
الخشبية لها، ويجب ظهور جميع  تاثار الشدا آ

الخامات المستخدمة في مفردات التصميم ، الجدران الصور توضح  التمديدات والتجهيزات الفنية لمواسير الصرف الصحي 
 واالسقف واالرضيات  

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Misha+de+Potestad&search-alias=books-uk&field-author=Misha+de+Potestad&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Patrice+Pascal&search-alias=books-uk&field-author=Patrice+Pascal&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Patrice+Pascal&search-alias=books-uk&field-author=Patrice+Pascal&sort=relevancerank
http://www.impressiveinteriordesign.com/modern-industrial-interior-design-definition-ideas/modern-industrial-interior-design-definition-and-ideas-to-follow-5/
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بل يجب على  ،وتغذية المياه والتكييف والكهرباء
دة كوضعها ت محدالمصمم مراعاة ظهورها وذلك بآليا

ويمكن دهانها باأللوان ، بشكال منتظم او عشوائي
انها لو الرمادية أو اللون االسود أو االبقاء على أ

 ( Key Traits of Industrial Interior Design,2017 )  الفضية

أما الجدران فتظهر بشكلها الطبيعي، ومن الخامات 
بين  عراميساالساسية الطوب االحمر المميز بال

 االثار الزمنية العتيقةالمداميك ومن الممكن إظهار 
لرؤية عمدة بالطوب حسب اعليه، ويمكن تكسيه األ

و التصميمية، ومن الخامات األخرى الجدران األسمنتية أ

الخرسانية بألوانها وتأثيراتها المميزة، كما يمكن استخدام 
أو الطبيعية  الدافئة خامة الحجر بأشكاله وألوانه

أيضا في الجدران تجاليد ويمكن أن تستخدم ادية، مالر 
و الطبيعية دون تشكيالت زخرفية ألواح االخشاب باأل

لواح يمكن تصفيح الجدران بالصفائح واألفنية، كما 
المعدنية التي تظهر فيها البراغي والمسامير، وتستخدم 

، والتي تنحصر في األلوان الرمادية الدهانات المختلفة
سود بالتأثيرات العتيقة، كل هذه ض واألمع درجات األبي

االختيارات هي المرادفات التي يتعامل معها المصمم 
ار لخلق الحالة التي يريد تحقيقها باستلهام واستحض

 Key Elements For ) البيئة الصناعية داخل التصميم
Achieving Industrial Interior Design ,2017 )  

والتي ال  تتأتي األرضياواستكماال لمنظومة الفراغ  
 تستخدمتختلف كثيرا عن المواد السابقة فغالبا 

الخرسانية والخشبية والحجرية غير الالمعة، رضيات األ
العيوب والبقع ولكن و  آثار الخشونةإظهار بل يفضل 

غات السكنية بشكل غير مبالغ فيه، وفي بعض الفر 
تتوافق الذي يتم اختياره بعناية يمكن استخدام السجاد، 

 Interesting Industrial Interior Design 50 ) مع التصميم
Ideas,2017)   

االثاث والمكمالت التصميمية  في التصميم 
 الداخلي الصناعي: 

التفاصيل، يتميز االثاث بالوضوح وعدم االغراق في 
 عادة حاد وقوي، ويعتمد على إ  فالخط التصميمي لألثاث

الخامات المستخدمة في مفردات التصميم ، الجدران الصور توضح  
 واالسقف واالرضيات  

 

http://cdn.home-designing.com/wp-content/uploads/2016/06/unique-industrial-kitchen-design.jpg
http://vintageindustrialstyle.com/wp-content/uploads/2016/04/25a7e93761307fa9b6694c9db280fd34.jpg
http://decoholic.org/wp-content/uploads/2013/09/den-industrial-loft-4.jpg
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تدوير المعادن واالخشاب والجلود وهي المواد االساسية 
المستخدمة في تصنيع االثاث الصناعي، كما يمكن 

مكاتب المعدنية القديمة وتصنع استخدام الخزائن وال
تكون  ثاث من مخلفات الورش والمصانع وغالبا  األ

ظهر وتتميز بالبساطة في التصميم؛ وقد  الكراسي بدون 
ثاث يتميز لوحظ أن بعض المصممين يستخدمون أ

بالفخامة ومصنع من نفس الخامات السابقة والمجموعة 
اللونية والهدف من وضع اثاث فخم هو حدوث التوازن 

 10) في التصميم بين الجدران العتيقة واالثاث الحديث
Ways to Transform your Interiors with Industrial Style 

Details,2017 ) 
هم سمات هذا االتجاه هو اختيار المكمالت ومن أ 

التصميمية، فلكل اتجاه فني مجموعته الخاصة التي 
استكمال الصورة التشكيلية بلغة فنية تؤكد  تهدف الى

على الهوية البصرية الخاصة به، ونجد مكمالت 
التصميم تعتمد على المخلفات المعاد تدويرها بشكل 
اساسي وكالمعتاد تعتمد على خامات المعادن بأنواعها 
واالخشاب والجلود والزجاج، ونجد المعادن مثل 

عدنية بكافة لسيارات والتروس الممحركات وعجالت ا
ويمكن عمل تكوينات تشكيلية منها،  ،نواعهاأشكالها وأ

وقطع االسلحة  ،دانات المدافع :مثل ،والمعدات الحربية
بالمواسير القديمة، ويمكن االعتماد على التشكيل 

المعدنية في عمل األرفف ووحدات اإلضاءة وحاويات 
ثاث كاملة حسب التصميم المقترح، النباتات وقطع أ

القديمة التي كانت تعلق في محطات الساعات  وكذلك
والمصانع والساعات المنفصلة ذات  السكك الحديدية

الصناديق الخشبية والمنبهات القديمة، وللدراجات 
العادية والبخارية دور كبير في التشكيالت والتكوينات 

لفراغ الصناعي حيث يمكن تعليقها أو الفنية في ا
غات، واألبواب المعدنية وضعها في أركان وزوايا الفرا 

واب المقصية )االوكرديون المعدني( بالقديمة واأل
دنية والخشبية ثيراتها القديمة، وكذلك البراميل المعبتأ

و وضعها منها االثاث ا و المصنعالمعلقة في السقف ا

االثاث المصنوع من المعادن واالخشاب وكذلك الصور توضح  لحاويات النباتبات، وللزجاجات الفارغة دور في عمل 
 مكمالت التصميم الواضح فيها اعادة التدوير

http://www.w-dd.net/design_ask/wp-content/uploads/2016/05/Screen-Shot-2016-05-02-at-2.27.16-PM.png
http://www.w-dd.net/design_ask/wp-content/uploads/2016/05/Screen-Shot-2016-05-02-at-2.27.16-PM.png
https://www.shelterness.com/35-interesting-industrial-interior-design-ideas/pictures/13185/
http://blog.froy.com/wp-content/uploads/2016/03/Industrial-Furniture-3.jpg
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فراغات تشكيالت جمالية فيمكن عمل قواطع بين ال
الزجاجات او تعليقها في االسقف المختلفة من هذه 

لوانها المختلفة واستخدامها في تأثيرات االضاءة، بأ
ويأتي دور استخدام مخلفات االخشاب كالصناديق 

و أ للجدرانالقديمة في عمل تجاليد  الخاصة بالمنتجات
قواطع تفصل بين الفراغات وتصنيع وحدات االثاث 

واحواض الزهور والنباتات، ووحدات االضاءة 
الى ذلك جميع االجهزة القديمة مثل الهواتف  باإلضافة

السوداء واجهزة الراديو والتلفاز ومشغل االسطوانات 
لكاتبة ...كل هذه المكمالت ومكينات الحياكة واآلالت ا

كسسوارات يمكن وضعها بمعادلة تصميمية بشكل واإل
 Ways To Create A Modern 12 متوازن في التصميم

Industrial Interior at Home,2017) ( 
ومن المفردات الهامة التي يستخدمها المصمم اللوحات 
واالعمال الفنية على الجدران والتي تتضمن الملصقات 
القديمة واعالنات الشوارع وعالمات المرور وارقام 
واسماء الشوارع واعالنات االفالم القديمة والمنتجات 

الجدران  ماضي، ويمكن الرسم علىالشهيرة في ال
و االسمنت باأللوان الجيرية الخشنة والتي من الطوب أ

البيضاء لرموز واحرف وكلمات من الماضي ويمكن 
تعليق اعالنات الجرائد الممزقة على الجدران، كل هذه 
المفردات يمكن التنسيق بينها مع الحفاظ على هوية 

 Industrial ) التصميم الصناعي في التصميم الداخلي
Decor Ideas & Design Guide,2017) 

 
 

 
وتوضح استخدام  االثاث المصنوع من المعادن واالخشاب وكذلك مكمالت التصميم الواضح فيها اعادة التدويرالصور توضح   

 االخشاب في عمل قواطع واستخدامات البرميل في االسقف وتجاليد الجدران وتعليق االعالنات القديمة والصناديق الخشبية 

http://cdn.onekindesign.com/wp-content/uploads/2016/05/Industrial-Loft-MARTIN-Architects-07-1-Kindesign.jpg
http://cdn.onekindesign.com/wp-content/uploads/2016/05/Industrial-Loft-MARTIN-Architects-14-1-Kindesign.jpg
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 االلوان في التصميم الداخلي الصناعي:  
م، يفضل استخدام مجموعتين لونيتين في التصمي

وهي حايدة لوان المالمجموعة االولى هي مجموعة األ
بيض الى االسود وخاصة الدرجات اللونية من األ

شكال أالمجموعة الرمادية؛ والتي تظهر تأثيراتها في 
نابيب والمواسير المعدنية : األمثل ،متعددة في الفراغ

لتجهيزات الصرف الصحي والتكييف، وكذلك الجدران 
. الخرسانية واالسمنتية ذات التأثيرات والظالل المميزة

عة أثر اإلحساس بالبرودة في التصميم، ولهذه المجمو 
، لوان الدافئةالمجموعة الثانية وهي مجموعة األ ماأ

صفر والبيج والتي تتضمن األلوان الطبيعية لدرجات األ
واالحمر والبني؛ والتي لها الدور الرئيسي في عملية 

، ضاءة والخاماتعادل اللوني وتظهر في تأثيرات اإلالت
لوانها : االخشاب بأمثل ،لشرنا اليها من قبالتي أ

عطاءها اللمعان المبالغ ، بتأثيرها المطفئ دون إ الطبيعية
قصارته مع فيه؛ وكذلك جدران الطوب االحمر دون 

لوان الجلود الطبيعية ظهور العراميس، وتظهر أ
بتأثيراتها الدافئة، وللون االخضر دور هام في هذا 

بيعية في والذي يظهر في النباتات الط ،التوازن اللوني

راغ؛ وقد ال يعتمد المصمم على األلوان زوايا الف
و الصريحة الخارجة عن نطاق الخامات الصارخة أ

 :Industrial Décor )الطبيعية في التصميم الصناعي 
What It Is and How It’s Done In Industrial Interior 

Design,2017) 
ولقد تطور التناول اللوني في بعض التجارب الحديثة 
لهذا االتجاه، فنجد استخدام نفس مفردات التصميم 
ولكن تم تلوينه بمجموعات لونية مغايرة عن النمط 

الخاصة بالتصميم الداخلي المتبع في االلوان 
 .الصناعي

 
 
 
 
 
 
 

المجموعتين اللونيتين في التصميم الصور توضح  
مجموعة االلوان الباردة ومجموعة الداخلي الصناعي، 

االلوان الدافئة ، والخامات المستخدمة واثرها على اللون 
، وتوضح التجارب الحديثة بمجموعات لونية مغايرة عن 

 المتبع في التصميم 
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 االضاءة في التصميم الداخلي الصناعي:  
في هذا االتجاه التصميمي،  هاما   تلعب االضاءة دورا  

 فاالنطباع العام للمكان هو االحساس الدرامي باإلضاءة
براقة ذات اللون االصفر المعبر عن الغير الخافتة 

الورش القديمة والمصانع البالية دون توهج، وفي بعض 
المناطق يمكن عمل اضاءة متوهجة حسب الحاجة 

قة من . واالضاءة المعلالوظيفية والتصميمية للفراغ
دران ذات االضاءة المباشرة و المثبتة في الجالسقف أ

ءة ضا، فال توجد إفضل لهذه المنظومة التصميمةهي األ
سقف المستعارة؛ فعلى غير مباشرة التي تستخدم في األ

ع الى الماضي في انتقاء وحدات المصمم الرجو 
فمصباح اديسون )مصباح التنجستين( هو ضاءة، اإل

شكل العام لإلضاءة مع العلم بتوفير فضل للاالختيار األ
التي تحاكي المصابيح   LEDهذه التقنية في لمبات

كما يمكن استخدام الفوانيس والهياكل الزجاجية  .القديمة
للمبات ووحدات االضاءة ذات الحجم الكبير التي كانت 

ضاءة ذات إلووحدات ا .تستخدم في المصانع والورش
ائط التي يمكن جلبها األذرع المقصية المثبتة على الح

القديمة، كما يمكن عمل تشكيالت  من تجار المعادن
و عمل مج السالسل المعدنية مع االخشاب، أضاءة بدإ

 Misha de ) هيكل معدني لتثبيت لمبات االضاءة فيه

Potestad & Patrice Pascal ، 2014 :112). 
وظهرت بعض التجارب والحلول المبتكرة لشكل 
االضاءة مؤخرا تختلف عن اسلوب االضاءة في 
التصميم الصناعي وكان لإلضاءة دور كبير في هذه 

 التجارب.
 

 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Misha+de+Potestad&search-alias=books-uk&field-author=Misha+de+Potestad&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Misha+de+Potestad&search-alias=books-uk&field-author=Misha+de+Potestad&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Patrice+Pascal&search-alias=books-uk&field-author=Patrice+Pascal&sort=relevancerank
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 النتائج والتوصيات:  
 ومفرداتهبداية ظهوره،  :ألقى البحث الضوء على االتجاه التصميمي في العمارة الداخلية من حيث 

والفروق بين التصميم  التصميمية من الجدران واالسقف واالرضيات ومكمالت التصميم واالضاءة واللون 
الصناعي، الذي له دور كبير في العمارة والتصميم  الداخلي الصناعي كاتجاه تصميمي ومجال التصميم

 الداخلي.
  يعتبر اتجاه التصميم الداخلي الصناعي من االساليب التي لم تذكر كثيرا  في المجاالت البحثية، التي

تخص االتجاهات الفكرية في التصميم الداخلي، ولذلك ال يوجد مسمى محدد له، ما بين اسلوب، أو 
 رؤية تصميمية، ويرى الباحث تسميته بالـ " اتجاه التصميم الداخلي الصناعي " .اتجاه، أو طراز، أو 

  وحتى اآلن ظهرت العديد من االتجاهات واألساليب التي  1980أكد البحث أنه خالل الفترة من عام
تحمل لغات تشكيلية متعددة، والتي تنتمي لفكر مرحلة ما بعد الحداثة، وأن موضوع البحث ينتمي لهذه 

وخاصة االتجاه المحلي، الذي يعبر عن المجتمع والبيئة المحلية، وانتماء تصميم الفراغ لروح مرحلة ال
المكان وماضيه، وأن مرحلة ما بعد الحداثة جاءت نتيجة إلخفاق نظرية الحداثة، وهي الوظيفية المطلقة، 

ولو كان بالحنين الى  وأن االنسان كما يحتاج الى الوظيفة يحتاج أيضا  الى العاطفة والجمال حتى
 الماضي أو أن يجد الجمال في القديم والعتيق واسترجاع روح الماضي.

  يرى الباحث أن هذا االتجاه ينمو وينتشر عالميا  ومحليا  عكس ما توقع العديد من المتخصصين في
المعمارية مثل: انحساره، كما أنه قابل للتطور والتجديد وقد وضح الباحث أنه يصلح للعديد من الفرغات 

الفراغ السكني والتجاري، كما أنه يتميز في المطاعم والمقاهي وخاصة  تلك المخصصة للشباب لما يحمله 
 من جرأة في اللغة التشكيلية، ويتناسب مع ايقاع العصر وأنه يستهوي الفنانين والمبدعين.

 لعمارة الداخلية للقرن الواحد يوصي الباحث باالهتمام باالتجاهات التي تحمل التعددية الفكرية في ا
والعشرين وخاصة موضوع البحث، الذي يحتاج الى المزيد من الدراسة لما فيه ثراء لمفردات التصميم 

 الداخلي وتعدد المجاالت الوظيفية المختلفة.  
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 مقدمـة
طيثةةة  الطبيعةةةى اةةةم الاةةة يمك الةةةرج ييلةةةل ال ف عةةةق اليةةةا لفطعةةة ا وحةةةم اةةةي  ا  ةةةل   مطبيعط ةةة  م يميط ةةة     

الطبيعةةى مطيييةة  الففةة ل العيةةه اةةم الةةرج ييحةةل الاةةه   وحةةم ط يةة  م الطبيعةةى يرةةه ا ا يةة  يةةل يرةة ه  ال ةيةةى البرةة يى 
 يماطل العي    ي    يث اف   يفبةق اا اةم لحففة ل ف   لثية ا يةل الففة فيل  بةهوما اوية   ياةطم    يةل اباةط وف رة 

مط خةة  الطبي ةةى بةة للثي  يةةل العف رةة  يف ةة  ا فاةة ل مالفبةة   مالطيةةم    ( 1)ف  ل ةة الطبيعةةى  م اليظةة ا  الي ئيةةى  البيئةةى
 ب لطعهي   م الط يي  .ا فا ل يه ي  رفعطا يه الخ لق مل  ييطه الي     مالطبيعى ف ام ل  مال يماف   

مافيةة  اةةم ماةةيحى ياةة وه   ةةم ويحيةةى الل ةةا العهيةةه    وفةةه طعحةة  الفةةل لياةة  ي يةةى  ةةم  ةةه راط ةة ف مالطبيعةةى 
 (2)بة   ف مالطبيعى طم م ب  ل    الرج ي طبط ب خريى الفف ل مبط ا ه الخ ص مبي  ي يه  ل يمض ا بح ةى ط ةليحيى يع

ف طفييةةى الاةةه   وحةةم الط يةة  اليارةةمه لا اةة ك ب وعةة   الخةة لق  ييةة    ةةم ويحيةةى ا بةةهاع ميةةل ااييةةى طاةةهي  الطبيعةةى
ابهوا   مطفييىالاه   وحم الط لي   م ها ئق ا  ي ء يةل خةا  ط حية  الطبيعةى   مطفييةى الاةه   وحةم ا فطية ء مال ة  

    الخيةة   ماه ال العااةة   ث يط ةة    مطفييةةى الاةةه   ا بهاويةةى يةةل خةةا  ااةةطلحبيئةةى الي يطةةى بةةا مالي   ظةةى وحي ةة  م و
ف افةا ابة  البةهء  ياةم  الطبيعةى يعحةق بيل اةم وةل م ةم اةرا ا ية   (3)ميا ظط    م اليعة   الطبيعةم الي ةيط بةا ف 

عق الم ي اةيا وحةم  م وي  لم  طا افي  يرا  الم ا ض ل الطبيعى ييطص ي  ب   يل المال  طم يف ي    يفي  ي  
 (4)لم طا ف 

ب ل ك الففم يفطع   الف ه ياطعيف  ب هما   فام  وي   ططيي  م   فيى ي  م  مياطخه  الفف ل الطبيعى  بهاع 
يف ابى  خض ع الخ ي   اليط  ى  ا لي  الطع ي    مطعلك يف اي  ما ل    ةج الفف ل بط ق ييلل اه ال   

ف ( 5)ليه وحم الاييى المظيفيى   يففم الاييى العي ليى ب  يهوي   ب ل  لبي  ف ب ل ماك  مط ج الب  ثى ال الط 
  (6)  أل ي ء الطم طفطج ويحي  ميلمل ل   ففق  م ال ي   طهوم الم وه  معمه ام  بيل الاييى العي ليى مالمظيفيى ف 

 ةم طلميف ة  وحةم يايةك   لي  م   الففيى ل ج وي   فم ف  به مال يطرا ب ل يم  مالطل ي   يث طعطيةه 
الاطمح اليخطحفى موحم ا يا ع الرج يفطج  م الطف اق بيل يخطحا العف ر  الطم ططف و   م رةم   ي ةلا   فيةى ف 

ويةة   فةةك يطل يةة  ططفةةمع  يةةا يةة  بةةيل الياةةطو ثفةة ئك األبعةة ه  م ثاثةةك األبعةة ه مالطعاةةي  الخفيةةا ف مب لطةة لم   ةةم  (7)
ف اويةة    فيةةى يبطلةة   را   يميةةى يطل يحةةى يفطع ةة      لي ةة م   الففيةةى اةةم ماليعاةة    يحيةةا ف   يطعةةهه الياةةطمي    

األفا ل ياطعيف  ب هما  يف ابى  خض ع بعض الخ ية   اليخطة    ماليطةم    لح ةخص اليفةطج ل ة  بعةه الطعة ا وحي ة  

                                                 

 .  22  يطبعى العي افيى   العي     ص  الفل مالطريي   .  1999ااي وي   مام :  .1
 اة لى ي عاةطي    . ال ةيى الففيى الط حيحيى لعف ر  الطبيعى ليهخ  لطه يك الطرمي      2113ي م  ملم الهيل ي يه :  .2

 .  3حيى الط بيى الففيى   ع يعى  حمال   الا ا     ص   ل يي  يف م  
 .  138  ها  اللط   الع يعم   الا ا     ص  الطرمق الففم  م الطبيعى  .  1994  طيى  بم الفما ج :  .3
   133  ص  الي عق الا بق  طيى  بم الفما ج :  .4
 اة لى ليهخ   ثة اء يعة   األ ة    الففيةى   . الاي  العي ليى  م الرهي ج وب  الط اث الير ج  1999ي    ال ي ج :  .5

 . 22  ص   لحيى الط بيى الففيى   ع يعى  حمال   الا ا   ي عاطي  يي  يف م  
 . 111لحطب وى   الا ا     ص  SL  ها   يهخ  األ     الففيىث ي  ي يمه وبه ال ام  ؛ بهمل ط  يخ .  .6
 اةة لى ي عاةةطي  ى الا ئيةةى وحةةم طمليةةا الخ يةة    ةةم اةةيف ء   . الي ةة م   الففيةة 1985 اةةفم   يةةه ي يةةه الةةهي ها  :  .7

 . 368  لحيى الط بيى الففيى   ع يعى  حمال   الا ا     ص  يي  يف م  
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رج ع ربيةى ططيطةق    يطعة فكمالطع ي  ب   ليط اق  م الف  يى وي   فم امايا ل ى الط لي  بعف ر ا  ماااة    ةم لة
  (1)ف ب لعه  ماألر لى ط ي  بريى الفف ل اليبهع لا 

 خمفية البحث ومشكمته
حلثيةة  يةةل  معةةا الطفةة اض  ةةك ل يثيةة  خحةةمقيما ةةها يةةل العف رةة  الطيثيحيةةى  ةةم الطبيعةةى   ةةم  البةةم طةة ئ  ه عةةي

فا ب فا يخحمق  لي   ميا فمفا يق يعبمهط    اه ل ل ل ل اليمف فيُّمل الاهي ء َيرفم الي ثم  ال عبك وحم ي  العرم  
ف ثيف ف  بى ال ليى لهي    ميعطب مه ع لًب  لح ظ الاعيه ولك اللثي  يةل الفة ك الةريل يل امفةا مَي بهطمفةا باةمء  ظ  ة  

يففةر بخ ية   يخطحفةى ط ةمج اللثية  يةل وفه العهيه يل ال ةعم  لث  ااطخهايا  م الي ثم ا  ال عبيى   مط ئ  البم  
 . لاي  الففيى ما ا لي  الطافيى الطم ييلل ا اطف ه  يف    م ااطخاص  حم  ط ليحيى طث ج يع   ا      الففيىا

 ةةظ ب اطيةة   البةة  ثيل بةة ل ي  يةةل ااييطةةا الارةةمج طلةة   ماةةره ال ةيةةى  ةةم الط ةةلي  مالطعبيةة  ليةةهخ  عيةة لم 
ي ية    ةلاب  اطية   ب وطبة  ه طة ئ  البةم  ي ةظ ي  لة    لماليامي   العي ليى الرج ياطفه الي   مب ل ي  يل ل  رلل 

 . ايي   فيى ماا لي  طافيى ييلل ا اطف ه  يف    م ااطخاص  حم  ط ليحيى طفيه  م اث اء يع   ا      الففيى

 ومن هنا يمكن تحديد مشكمة البحث فى التساؤل التالى :
ال ةعبم وحةم ية   وبة  الطة اثمطف ملا ط ةليحي  م  بلعي لي   الطبيعى ل ل  ط ئ  االليا ييلل ا اطف ه  يل 

 ؟ حي  ملى الففيىالاي  الط ليحيى ل م اث اء  العرم  برى و يى م وي   الفف فيل برفى خ رى

 ض البحثفر
 يفط ض الب  ث  ل 

 .  ث اء الي  ملى الففيىا ي  يهخا يعه ط ليحي  معي لي  م في    م الط اث ال عبمط ئ  البميى ه ااى  .1
ييلةةل  ل يفةةطج اويةة    فيةةى ييلةةل  ل يظ ةة   ي ةة  خطع اةة    فيةةى يخطحفةةى طافيةةى مطع يهيةةى مطعبي يةةى مافهاةةيى  .2

 . مطبيعيى الم اخ ه يل اا لي  الطعبي 

 أهداف البحث
 ةم  اا اةطف ه  يفةم  ي ها الب ث الم ه ااى ط  يخيى ط حيحيى لط ئ  البم   م الط اث ال عبم وب  العرم  .1

 . ى طث ج يع   ا      الففيىايع ه  حم  ط ليحي
ططخةر يةل  ةل   طففير ي  ملى  فيى را  اا لي   خ  يى مطافيى ب ةيى يع ر    ثة اء يعة   ا  ة    الففيةى .2

 ط ئ  البم  يفطحا  لحط لي  .

 حدود البحث
ط حية  لةبعض   ةل   مفية رج يةل طة ئ  البةم  وبة  الطة اث ال ةعبم اليمعةمه طاطر  اله ااى وحةم مرةا م  .1

 حا الثا     م طم اوي   الفف فيل الير ييل ما ع ف   م العر  ال هيث . م يخط
ي ة م     بطلة  وحم طا  الف اى الخ ياى بلحيى الط بيى الففيى ع يعةى  حةمال يام  الب  ث بإع اء طع بى  .2

 مرلل وب  وهه   بق ي  ض ا ا ئيى وحم الطياطم    يل ط ئ  البم    فيى

                                                 

 اةة لى . ي ةة م   اللاةةم  ال ةة يفى ليرةةه   بطلةة     ةة     فيةةى  هيثةةى    1982وماطةةا  ةةطو ام ي يةةه الي رةةفم :  .1
 . 7فيى   ع يعى  حمال   الا ا     ص   لحيى الط بيى الف هلطم ا  يي  يف م  



 3 

 ط ل الطمليا بيل خ يى العحه الطبيعم مي  يط اءج لحوحم  حي  ملى الففيى ا ئيىويحيى الط لي  مالري يى ل .3
ميي اةةة  يةةةل يةةةل خ يةةة   يليحةةةى  خةةة ج طثةةة ج ويحيةةةى الطمليةةةا ل لف ةةة ك   الفرةةةمص   الخةةة     الخيةةةمط 

 . يل خا  ا اطف ه  يل ا يل ف   الط ليحيى لل  خ يى الخ ي  

 أهمية البحث
 يث اخطي   ليع   األ     الففيى يل يمضمع ط ئ  البميى لل  ل يضيفا طط ل   اييى الب ث  م  ي  يي .1

 .اليمضمع مي  ملى الطعبي  وفا بخ يى العحه مالخ ي   اليليحى ا خ ج 
ط ايةةةق رةةةي ي    ةةةلحيى يبطلةةة   لحي ةةة ملى الففيةةةى يعطيةةةه  وحةةةم الط ةةةلي  ب لخ يةةة   ليمضةةةمع طةةة ئ  البةةةم   .2

 عبي يى يخطحفى  م الي  ملى الففيى .طعطم ابع ها ط ياطم م يل الط اث ال عبم
الاةة ء الي يةةه يةةةل الضةةمء وحةةم ه ااةةةى الاةةي  الففيةةةى مالعي ليةةى لعفرةة  طةةة ئ  البةةم   ةةم بعةةةض افةةماع الطةةة اث  .3

ل  ةةه اليرةة ه  الطةةم اةةه طاةة    ةةم اثةة    ا فاةة فم اليطيثةة   ةةم الطبيعةةى ليةة  ل ةة  يةةل اةةي  يف ايييةةى مطعبي يةةى 
  .   يف    ث اء يع   ا      الففيىم فيى ييلل ا اطح  الخي   البر ج 

 منهجية البحث
 .الططبيا   الطع يبيى  ع اء بم يالطع  م الط  يخم  م الع ف  الفظ ج   يطبق الب  ث اليف عيل  .1
 : ط  طااي  الب ث الم ي م يل اا اييل اي  وحم الف م الط لم .2

 ما ا طي  الرج ا طبط با وحم ي   م اليم مث ا فا فم ه ااى ط  يخيى لط ئ  البم  :  المحور األول
 العرم  .

 : ـــانى الع فةةة  العيحةةةم مييثةةة  طةةة ئ  البميةةةى  ةةةم اثةةة اء ط ةةةلي  الي ةةة ملى الففيةةةى ) ويحيةةةى  المحـــور الث
 ةم  طمريا مط حي  بعض الي  م   الففيى الطم اوطيه  وحم  ل  طة ئ  البةم ميط   يا  الطع ي  (

 طع بى الب ث .

 مصطمحات البحث 
 ةــــــــــالبوم

يرل  اليعع  المايط  ل ف البميى ط ئ  يلث  ظ م ه ب لحي  يالل الخ ا  ميضة   بةا اليثة   ةم ال ةة  ماةبو 
 (1)ف  الرم   مالرم  مياطمج  يا اليرل  ماليةفث   معيع   بم    معيق عيع    بما 

لااية  لحةرل  م  البةم  مالبميةى معيع ة   بةما  افةا طة ئ  ياةلل الخة ا ف اليفعه  م الح ى  ل يرل  لي  
اةةلل وحةةم األخةةص ال  بةة   ط طاطةة ئ  يةةل عةةما ح الحيةة  م رةةيح اةةمم  ما فثةةم ميضةة   بةةا اليثةة   ةةم ال ةةة 

 (2) فاللب ج  م ام مب  
ب لف    لضعا ب ر طا ي   الم ه   ي يط الي يط  ي ي  الم البم  مالبميى ب فا ف ط ئ    يب  ا يمك  ي  

 (3) ث   م ال ة  مابو الرم   مالرم  لااي  لحرل  ماألفثمفميالل الخ ا  ميط  ء  با ميض   با الي

                                                 

 اليعع  المايط . يعيق الح ى الع بيى .  .1
 . ها  الي  ق   بي م    الطبعى الط اعى مالع  مل . 1987اليفعه  م الح ى :   .2
 . اليعح  بط ك الباط فم   يلطبى لبف ل   بي م  1998ي يط الي يط :  .3
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 به عمى مر العصور . تى ارتبطتطائر البوم فى الموروث االنسانى واالساطير ال:  لمبحث المحور األول
الط اث ال عبم ف ام اما  ال ي   ال عبيى مال ريحى الل يحى لحثا  ى ا فا فيى   ميعفم يرةطحو )  ةعبم (  ةم 

بملمعي  و يى الف ك الةريل ي ةط لمل  ةم  رةيه  ا اةم يةل الطة اث الاةهي  مي طبطةمل بخرة ئص ي ةط لى   لية  ا فث  
ياره ب ل عبم فمع خ ص ب لاط ع الطبام األهفم الرج ي طفظ ب لع ها  مالطا ليه الاهييى   مياة   اليعطاةها  ال ةعبيى 

Folklore   يطع   يفا  يا    اص  ةعبم  اج خر ئص ل  األ ي ء الخ رى ب ل ع  مطلمل ع ءاFolk danse 
ماةم بعةض عمافة  الطة اث الةرج يطف احةا الفة ك   (1)ف  Folk talesمارةص  ةعبيى  Folk rangsماية فم  ةعبيى  

 عيا بعه عي  .

الفل ال عبم ف  ل وفمج طحا ئم فة بق يةل  وية ق اليعطيعة   ال يفيةى  م الرة  اميى     ةم  ةل باةيط الطلةميل 
 ةةم اليرةةفمو   اليهميةةى   Folk artاةةم يةة طبط ب لبيئةةى الطةةم يرةةه  يف ةة    ميطضةةو الفةةل ال ةةعبم   طعايةةه  يةةا م 

مال خةة  ا الطةةم يفطع ةة  ا ةة اه ال ةةع  الةةريل لةة  ي رةةحما وحةةم طةةه ي   فةةم  اةةيم اةة بق   مللةةف   يطبعةةمل طا ليةةه  ةةم 
 (2)  فا احم  مالرفى   ماه يلمل لحاط   م اليفطاى  ل  عبم خ ص ب   

 عبم ف ام رلل ا فط ج اليطعهه ماليطفمع  م خ ي طا مااة ليبا ميظة ا ه  ةع ا لة ل ا  اهبة  ا  يفة ءا ا  مالفل ال
 ارة  ا  طرةمي ا ا  لةة ل  فة  ططبيايةة  ففعية    ام  ةةل ية طبط ب ليعطاةةها  الةم ييةة  رلةل   ماةةم  ةل يعبةة  وةل  خرةةيى 

  (3)العي وى   الف ه ف 

  W.J.Tomasبمااةطى العة ل  ا فعحية ج ملةي  عةمل طمية ك  فألم  ية     Folkloreماةه ااةطخه  يرةطحو 
بيعفةم الفة ك ويمية  م ةم الطع يةا ال ةهيث طاةطخه  بيعفةم  ةعبم   اية  الياطةق  Folkمام لحيى ي لبى طط لا يةل 

  ةةم بيعفةم يع  ةةى يلطاةبى  م طاحيهيةةى مبرةةفى خ رةى اليم مثةةى وةل الي ضةةم ميرةطحو  مللحةةم  يطحةةق  loreالثة فم 
  لفمللحم  يةه  وحةم ف ية  يرةه  وةل ال ةع  يةل ابةهاع    م    (4)ف   يطحق وحم الط اث ال عبم راطا وحم العح  لي

  (5)بعب     خ ج يه  وحم الي ه  ال عبيى الطم ارب   يمضمو  لعح  ا ئ  ب  اا مام وح  الفمللحم  ف 

ماةم طة ئ ج عة  حج َيفَ ةطو برةم  س  ئياةيىس لةيًا. ماةم ياةطعيلو ب  اةىه   Strigiformes  ب لاطيفيةى البةم ياةيم 
اه الامِيةةىه مويفيةةاه اللبيةة طيله الحطةةيله طةةم  اله  ةيةةًى ليحيةةًى عيةةهً    ةةك ارةةطي هه الفئةة اله ماأل افةة ه  ميي اةة  يةةل ال يمافةة   اةةيعه

 . ( 4(  طم رم    ا  )  1رم    ا  )  الر ي   ماف  فع ض في رج يل   ل   ط ئ  البميى يل الطبيعيى

 ليرةة ا الاةةهي  ااةةط  بةة لطيم  يفةةر ورةة    ماةةه  ظةةك البةةم  ب اطيةة   بةة لقس  ةةك يوعطاةةها  ال ضةة  ا  الاهييةةى
ضةةةيل لط ب طةةةا ال ي ميحيفيةةةى   فعةةةه طةةة ئ  الاةةةي ل ي يةةة   ي ابةةة  األاةةة ا     يةةةث اطخةةةر يف ةةة   يةةةم ًا مه    ل ميةةةى

الطيةةم    ماةةه  ب  ةةل  ل ةة افم فطةة ئ  البةةم  ل ةة ا ف ف  مطةة ئ  الرةةا  ل ةة ا ثفةة ئك الفطةةق فحف  مييةة ه يةةل  يةةم  
ل فةة  البميةةى ضةةيل الطيةةم  الطةةك ط ظةةم ب ةة ا الط فةةيط مرلةةل  وطاةة ه اليرةة ا ب  طب ط ةة  بةة ل مح الف هيةةى الا بحةةى 

                                                 

  ها  اللطة   اليرة ج    ا فاة فيى مالففةمل العييحةى مالط ةليحيىيععة  يرةطح    اله ااة   .  1991ا يه  لم بهمج :  .1
 216الا ا     طبعى  ملم   ص 

 146  ص  الي عق الا بقا يه  لم بهمج :  .2
 . 12  ها  الل ط  الع بم لحطب وى مالف     الا ا     ص  و ماى اليمله.  1967وبه ال فم ال    :  .3
 . 21ا  اليع  ا   الا ا     الطبعى الث فيى   ص   ه وح  الفمللحم .  1977ي يه العما ج :  .4
 . 29  ها  اليع  ا   الا ا     ص  ه  ع ول الفمللحم .  1972وبه ال ييه يمفك :  .5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ةةل ايئةة   اليعبةةمها  ماتله ةةى وحةةم لث ط ةة  مطفمُّو ةة   ةةك ال ضةة    لحطعاةةيه مبةة  ل ي   فةةا لةة  يةةط ي َطيثيحو ةة   ةةك  ا ايئةةى يه
ب اييةى لبية   ” ماةه  ظية  ط مملة    الير يى الاهييى   اه يوث   ب ألبعهيى ال ي ميحيفيى  ة ا اليةي  وحةم ايئةى بميةى

ط يي  اليا ييك   ب ل ي  يل  ل البميى ل فة  طة ئ   اليفضة  لحف اوفى خ   ل   هثى ع   ل يايك الث فك طابب   ك 
مياةةةيمف     خ   ف ةةة   ةةةك يةةةم  ضةةة بطا بعف  ي ةةة  وحةةةم مع ةةةا مااط بةةة  يةةةل  اةةة  ويفةةةا  ط ةةةم   بةةةا ل ةةة  ل ضةةة  مفاةةة  

 الير ييل ا ل    اميق ملمف   بفك يفاط .

  اةةه  ظيةة  البميةةى باهااةةى خ رةةىيةةً   يةة  وفةةه اقي يةةق الاةةهي ء  ةة ه  ي ةة  البةةم   مج طاةةهي ه بمرةةفا طةة ئ ًا  ي  
ل ف  ط ي  لحطعا  مالرل ء م ف    بى ال ليى ميل افة  ل فة   ثيفة  هائية  ط ية  وحةم يةها  الطم ل ى  ثيف     طب ط   بة 

بميى يعبمهط   الياهاى الهالى وحم ال ليى مط  طيثيح   وحم اللثي  يل العيا  اقي يايى الاهييةى  ماألمافةك الخ  يةى 
 ف فيىاليم 

ميهل ثَة ي رة    البميةى مال ليةى   يماف  طمطيي  ا ه ا وحم عح  ال ظ ال ال ل  البميى ماوطب  خي يق  ثيف  
مع ةة ل لعيحةةى ما ةةه   مطةة ي َطيثيح ةة  وحةةم اللثيةة  يةةل العيةةا  اقي يايةةى الاهييةةى ماضةة   ويحةةى  ثيفةة   ةة ه  رةةم   

ماألمافةك الخ  يةى اليمف فيةى  بة  ماوطب اة  خي يةق  ثيفة   يماًفة   البميى وحم   ه مع ي ة  مالع فة  اتخة  رةم   اتل ةى  
 . ل ل عفمه اليمف ل يطخرمل البميى  ي ا لحفر لي  طمطييًّ ف ا هً ا وحم َعح ه ال ظ  ال اله ل   "

 فعةه  مااةط ال ةع  ظحةما وحةم اوطاة ها  بة ل "ييفي  ة " بة ليعبمه  البميةى ا طبة طيةل   ي ب ل  ك  مي  الاهييى م 
 ةيةى البميةى. مطاةم   اةطم    بعه مي لم  ل يم  يمليمك اير  ط  الطفبة با   لبميى يخحمق   ي   م  ي  لحيم ا

ال مية ل ماقي يةق يعطاةهمل  ل الاة    ييلةل  ل   ماه ل ل   مي فيى  ل الا    ط ملما خلم بم  ييص هي ء األطف  
 يط م  خلم بميى 

م ةك  م مبة     ةك  ةيل رةم ا  وخة مل  ية ًا ل ب طةى العة    حعفة ه ية   ةك  م مبة   اةه رةم ا  بعضة    ية ًا ل
      يث طيعه ا ا طي  اليمف فيى البميى مط يط يل  مل   ا لى يل ال ليى م ي يل   يض  ي ي  ب لبميى خلم ال ليى

ب ل ي يةةةى   يةةةابط طةةة  مااأليةةة يلطيل الاةةةهييطيل ماا  يايةةة   ةةةم هخةةة  البةةةم   ةةةك لثيةةة  يةةةل اليعطاةةةها  الهيفيةةةى البهائيةةةى  اةةةهم  
  مظَ    ك العهيه يهل الطاةمك ما  طفة    العف ئ يةى وحةم ايئةى معةمه  افعةى م ةمك رةملع ف     ماةه  الطمطيييى

 . اوطاه  الاب ئ  األي يليى األرحيى ميف   ابيحى هالمط  ايهاطا  ال البم  ام وب    ول ا ماح الي   بيل الاهايم

  يايى   طيطيع  البميى ب ي يى الط ئ  ال ة يك؛  يةث اة ه اوطاة ه  فةا وفةه  ي  وفه بعض الاب ئ  اتايميى ماق
  لية      ةإل اةرا اةَيط وه األ ماح ال ة ي   الطةك طواةب   األية اض ا  طف ظ بط ئ  بميى بع فة  اة ي  الطفة  الية يض

ق  هيثك الم ه   م طةري  ل ل اف ل   .  اطم   وايميى   ي   َط لك  ل البم  ي ل  ال ضي

وفه الي ب فييل طعح  ال ظ مطم   ال ي يةى يةل اليع فة   لية  ط ية  لةرلل خلةم ال ليةى مالعحة    مالاةب   البميىم 
  مييلةةل  Fukurou م اء خوطاة ه الي بة فييل ل ةرا ييلةل   يةا يةل خةا  اقاة  الي بة فك لحبميةى    ةم يفطةق  ملةم م

مطعفةك فال ي يةى  不苦労  الط ياةى الث فيةى اةك  ية مطعفةم فعحة  ال ةظف 福来郎 لط بطةا بطة ياطيل الط ياةى األملةم
 .يل الي اىف 

لمل  ففا   خلم بم   ك الحي   م ك ابيحى  بف ييبية  يوعطاَةه  "ب لم ا" م ك  ع اء يل فيعي ي  يوعطَاه  ل الا    يو م 
 .ي  ك ليفي    طعطاه  ل ظ م  البميى يطبعا يم   خص  "ليلمي "  ل  ضم  البميى يعح  الي ض   ي  ابيحى
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وفةةه اةةل ل  اةةط الي  األرةةحييل ب لفاةةبى لةةبعض الثا  ةة    ةةإل البميةةى طةة ئ  ياةةهك  ماةةرا اقوطاةة ه يمعةةمه  ايةة  
 يةةث يعطبةة مل  ل البةةم  اةةم   ماح الفةة ك اليطةةم ييل   م  يفب ةةك  ل يةةط  خيةةراء طةة ئ  البةةم  ألفةةا خرا طةة  خيةةراء ام اطةة  

يةةه ا   م  طفة   مالفة ك طعاةه الةا ال ة  الةرج ياطة  امب لطة لم   ةم ط ئ  البميى  إل اره ال مح يط  اطح    م خيراءا  
 .   الرا ي ل  األطف   مياط  الف ك"يمم م " البم   ك ايئطا ال  ي   هم  خلا ال  

 يةة ا لح ليةى مالياة فه  مالفبةةم  مللف ة  ط يةة    ةم العرةم  الماةةطم م رةب    يةة ا  البميةىل فةة   ةم ال فةه  م 
ليةة  ط يةة  البميةةى لحيةةم  لةةها    ال فةةه  ها  بيةةه اتل ةةى طةةفاض يةةل  وحةةم الاةةي ءيةةى  ةةم البم لحيةةم  ماةةه رةةم    ةةك 

 ةك خفعحطة ا م  اقفعحي  ميةيفمل  ل طعحيق بميى ييطةى مطثبيط ة  بياة يي  وحةم ماع ةى بة   البية  يبعةه اليةم  وةل  احةا
 . ل فما ي  بمل  ي ه بيض البم  اليط ك لح رم  وحم اه طا البر يى

   ية   ةك  اةلطحفها م طةم ماطفة  الة اال  م ي يل مورف  البميى ب ل ليى الطك يطيف ا  ل  ال عة  م ك و ه الفيلط
م ةةك بعةةض الثا  ةة   األخةة ج طلةةمل البميةةى وبةة    وةةل ي اةة     طواةةطخه  البميةةى  ةةك ا طفةة    الةة ماج برةةم    ي يةةى

يم  م  اطية  ياطة  خ  مطخة ج يةل يل  ا طي  الع    خفا ليك يل يي  ي  م  لحا     م ط ر  يل خاط ا  ا     ي 
 .   اا بميى

فية رج يةل األوية   الطةم ظ ة    ماه ظ   طة ئ  البةم   ةم الطة اث ال ةعبم وحةم ية  العرةم  مفعة ض يف ة 
(    7م    اة  ) ةرة مة ياةةيل ا ة(   الفة 6م    اة  ) ةةةم رةاةل األ  يةالف  (  5  رم    ا  ) ةل الير ج الاهية م الف

رةم   الرةيفم الفةل    ( 11اليلاةيلم رةم    اة  )  ل(   لية  ظ ة   ةم الفة 9رةم    اة  )   مي فمل( مالفل ا 8) 
ال  لة   ماليةها ك الففيةى الطةم خوطيةه  وحةم طة ئ  البةم    ميةل  ( 12( م م الفل الي ب فم رم    ا  )  11 ا  ) 

يه اى ا    هيلم رم   م   (  14 يه اى الخهاع البر ج رم    ا  )  (  13 م  وي ل    ل الهاها رم    ا  ) 
 . ( 16 ا  ) م  ( 15 ا  ) 

ماةةه اوطيةةه بعةةض الففةة فيل اليرةة ييل  ةةم افطةة ج  ويةة ل   وحةةم طةة ئ  البةةم  يةةف   وحةةم اةةبي  اليثةة   ملةةيك 
الففةة ل رةةاح وبةةه م (  18( الففةة ل اه   فةةيل رةةم    اةة  )  17ال رةة  الففةة ل وبةةه الةة  يل الب عةةم رةةم    اةة  ) 

طةة ئ  البةةم  ااةةطخهيما ل الففةة فيل األع فةة  الةةريل يةة  مب ليثةة    فةة ل العهيةةه  ( 21 اةة  ) م (  19  ) اللةة ي  رةةم    اةة
 Radek اهيةةل  ماماةةةلك  الففةةة ل (   21رةةةم    اةة  )  Piet Mondrian الففةةة ل يمفةةه ي ل ةةةم  ويةة ل    يضةة  

Ossowski   (  الففة ل بة بحم بيل اةم  22رم    اة   )Pablo Picasso  (  23رةم    اة )  خفةه   ية ل  الففة ل
Kate Endle  (  24رم    ا ) . 

 طائر البوم فى الموروث الشعبى كمنطمق لمتشكيل والتعبير . : لمبحث المحور الثانى
اق ةةة    الففيةةةى ويحيةةةى خحةةةق  م ابطلةةة   راطةةةك لطعبيةةة ا  عي ليةةةى اماي ةةة  ااةةةط ا  الخ يةةة   الطبيعيةةةى 

عبي  يةل خةا  اةره الخ ية      يعيةه ط ةليح    م ياةم  بة لطمليا ماليرفعى اليطم      يةث ياةم  الففة ل ف بة لط
بيف ةة    ياةةطخهي   ةةك رلةةل الخبةة ا  ماليعحميةة   مالي ةة  ا  اليخطحفةةى لططميةةق اةةره الخ يةة   بيةة  يطف اةة  يةةق 
ياطضي   الطريي  مالمظيفى     ةم ططيثة   ةك يع لعة   يطعةهه  يف ة  األ ةل   اليعاةيى را  الةثاث خبعة ه 
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را  البعةهيل  م  ي فةة  ط خةر رةةم   يفطعة   ف  عةةى    م   ةل   ط اةةق يعة ه ال يبةةى  ةك الطعبيةة   م الياةط ى 
  (1) ب لخ ي  ف

مام  يض  يع   لحطعبي  الففك  يث يام  اليي  ك يةل خال ة  ف بط ةلي  خ ية   يفموةى طثية ه ليعبة  
هه مللفةا ي ةهه بطافية   طة طبط ب   ول يف م  خ ص  فط عا الففم   ارا ا فط ج لا ابع ه ط ليحيى يي  ي ةهم 

بفمويى الخ ي   الياطعيحى اف   ويحيى خحق مابطل    يث يط  خا  اره العيحيةى طعةهي  ا ففعة   األم  الةرج 
ااطث  طا الي ه  األرحيى فظ ا  فا ارةبو ا ل ية طبط بية ه  عهيةه  ماةره ال اياةى افية  اةم هلية  فاةططيق  ةم 

 (1)ف  ضمئا     طبيعى ا ففع   العي لم

طف مل ة  يةل طة  م طةطمريا مط حي  ا وية   ال خا  يلم  م ا ط   الططبيام لحب ث   الطاميام  
خةةا  اله ااةةةى الفظ يةةى يفطحاةةة  لحطع يةةة  لطففيةةر ي ةةة م    فيةةةى ياةةط هثى ا ئيةةةى وحةةةم ا اةةطف ه  يةةةل الطةةة اث 

طففيةةر ي ةة م   را  اةةي   فيةةى اليطيثةة   ةةم الي ةة م   الففيةةى اةة باى الةةرل  مايعةة ه  حةةم  ط ةةليحيى طفيةةه  ةةم 
 ع اء طع بةى وحةم طحبةى الف اةى الخ ياةى بلحيةى الط بيةى الففيةى ع يعةى  حةمال ب ةها الط اةق بةمعي ليى ممظيفيى 

 . يل ر ى الف ض الرج ياطفه اليا الب ث مال ل  وحيا ليع  ى ياءيى الفط ئج ألاهاا الب ث م  ضا

 أهداف التجريب 
 وحم الطافيى .  ره ويحي   الط لي  الا ئيى .1
  ره ويحي   الط لي  الا ئيى وحم الطعبي  . .2
  ره ويحي   الط لي  الا ئيى وحم الطع يه . .3

 أهمية التجريب بالخامات
ا   الب  ث بطع يا الطا  ب اييى الطع ي  يل خةا  الخ ية    ةك يعة   األ ة    الففيةى  م اييطةا لاةحمل 

 حم  لحي لا  الففيى الطك طا بح     لطع ي  ف ي طبط ا طب ط  مثيا  مف  ط  فك ييلل  ل يطمرحمل يل خالا  يع ه 
بيع   اق     الففيى ميعطب   ا  اليهاخ  الطعحيييى ال ئيايى ب      يث ططيو لحط ل  الطع ي  يةق الخ ية   اليطعةهه  

ا الطةةةا  العهيةةةه يةةةل ليةةة  افةةةا يعةةة   يلطاةةة   يةةة (2) فى ماألهما  مطةةة مهه بخبةةة ا  مي ةةة  ا  طافيةةةى مي ةةة  ا  ابطل  يةةة
 . الخب ا  الففيى ميطمارحمل يل خالا راطي  خلك ال حم  اقبهاويى العهيه 

 ويتم االطار التطبيقـى لمبحـث ويمثـل طـائر البومـة فـى اثـراء تشـكيل المشـغولة الفنيـة ) عمميـة التجريـب (
 عمى النحو التالى :

                                                 

 43ص  ط عيى ي يه خحيفى ب ل   الا ا   يةااى اع  الع  ا      الففيى مالثا  ى اليع ر  .1964:ايمف يه يها  مب طامل .1
 . 129  ط عيى  ل ي  اب ااي  ماخ يل   ها  الف ضى   الا ا     ص  خب  الفل .  1963عمل هيمج :  .1
. اليةطي  الهملم الث فم  ةما  عفةم  / عفةم    الففةمل الط ةليحيى بةيل الاةي  الي هيةى مالاةي   2111ي عه  ع عك  فيل :  .2

   ب ةةث ييةة  يف ةةم    ال م يةةى   الطع يةة  ليةةهخ  ل ةة  ا  ةةل لي   الففيةةى لحطةةا  العةةهه  ةةم يعةة   الط بيةةى الففيةةى
 ع يعى اايمط . ير 
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 : ف in put فمدخالت أوال : ال
يةةةل اليةةةم مث طيثيحيةةةى لفيةةة رج خطرةةة   وةةةل   ةةة    العحةةةمه   ليةةة  اةةةه   ةةة ح ماا اةةة   الب  ةةةث بطاةةةهي  فبةةةر  ي .1

طةة ئ  البةم   ةةم الطة ث ال ةةعبم وحةم يةة  العرةم  لطع يةةا بعةض العمافةة  ال ي طييةى لةةا   ططةةمُّ ه   ل ا فاة فم
معةمهه   ط ليبا الفايملمعيى   مو هاطا ال رائيى   لي    ح ا ًها لاا طا   م فماوا   موهه ل  فمع م ية لل 

   مف اه  الط  يخ الثا  ك لط ئ  البميى   مهخملا  ك اللثية  يةل  ل ية   الية ثم  ال ةعبك ماألاة طي  الاهييةى
ةة   مليفييةةى طمظيةةا اقي ةة ءا  الطةةك يويث ح ةة   لية  بةةي ل  ي يطةةا وفةةه ال ةةعم  البهائيةةى الاهييةةى  ماليطيه فةةى اليوط ض 

؛ مرلةل  ةك الفطة ج األهبةك مال ةع ا للثية  يةل الة مائييل مال ةع اء " الييثملمعية" ارا الطة ئ   يية  يخةصُّ وحةم 
 . مالفف فيل

ا   الب  ث بطاةهي  ط حية   فةم لفية رج يةل الي ة م   لطة ئ  البةم   ةم اليةم مث الاةهي  مال ةهيث يمضةو  .2
 فير. ي  لاي  الط ليحيى لعيحيى الري يى  م اط   وااى ال ل  ب ليضيمل مب لطافي   الياطخهيى  م الطف

 دواتاالخامات و ال

 :يقوم الباحث باعداد 
 مالرج يطفمع  ك  لمافا مافماوا ميايك ااط ا لخ ي   اا ايى يى لييى يل ار ر   العحمه الطبيع .1

يطفةمع  ةك ال ةل  اه ط ط ع   الطع بى يث  العحمه الرف ويى   الخيمط   الخة    خ ي   يليحى  خ ج .2
    اية  الةم اخة ه ا رف  ماأل ي    الفرمص ال الف  ك   الايط ل   اامال ع  مالحمل مالخ يى 
  الطم اه ط ط ع   الي  ملى الففيى . يل الخ ي   اليا وهه

 . ميي  رلل خ ايى   لط    ياص    ب  خي طا   هب بيكا هما  الطم اه ط ط ع   العيحيى الطع ي  ميف    .3

 التقنيات المستخدمة
ل لضة ط   ال ة ق  مالطم طف ا  ل  خ يةى  طافي   اليخطحفىالب اطخها  يام  الطا  بعي  ي  م    .1

الةخ مية  يطة اءج للة   ....   الطحميل   الطهليل   الطف يق   الطضةفي    ا ضة  ى   ال ةرا   مالطعاةي 
 .(  31 ( الم ) 25 فظ  األ ل   يل ) خ ج األيليحى الخ ي   طافي   طف ا  الط ل  يل 

 حدود التجربة
خ يى العحمه الطبيعيى مالطك فةص ياة   ا  ة    لحف اةى الخ ياةى ب للحيةى باألا ايى  يط  ط هيه الخ يى .1

مبةرلل ييلففة  يةل ط ايةق اةها ااطرة ها  وحك ااطخهاي   مالطم ييلل ال رةم  وحي ة  ب ثية ل  ايةه 
 . بطعميه الطا  وي  ي  م    فيى يل اباط الخ ي   مب ا  الطل ليا

 : " process " التطبيقية عمميات: ال ثانيا
طبةةةيل طعةةةهه ال حةةةم  وةةة ض رةةةم  لحعهيةةةه يةةةل الي ةةة م   اليففةةةر  لطةةة ئ  البةةةم  وبةةة  الطةةة اث ال ةةةعبم  .1

( ب  ضةة  ى خلةةةم     طةةةم  ب  اةةةطع فى بع ةة   وةةة ض هاطةة   ةةم مع ةةة   الليبيةةمط  )  ةةي   الط ةةليحيى
 اللط  مالي اعق اليطخررى  ك ارا اليع   .
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يل ف ط ة  الط ةليحيى ب  ضة  ى الطعة ا وحةم و ض يمع  ول العحمه لحطع ا وحةم  اة  خر  .2 ئرة   ماا
 الخ ي   اليا وه  الطك ييلل طمليف   يعا .

وةة ض بعةةض الطافيةة   مالي ةة م   الطةةك اةةبق طففيةةرا  بخ يةةى العحةةه الطبيعةةم  طةةك يطعةة ا الطةةا   .3
 ( . 31 – 25وحم ط ق الطففير ماألا لي  الطك ط مي   ) رم  

عةةةض الي ةةة  ا  مالطافيةةة   مطةةة ق الطففيةةةر األا اةةةيى الي طبطةةةى  اةةةط  الب  ةةةث بطةةةه ي  الطةةةا  وحةةةم ب .4
 ب      العحه الطك يل خال   ييلل  ل يام  الطا  بعي  طع    يطفموى . 

بطفةة م  الخ يةة   ب لطع يةة  لةة  يةةف   بيفةة هه مالب ةةث وةةل رةةي ي   الط لةة   ةةم ي  حةةى الطففيةةر  ياةةم  .5
 لي  مالطافي   مط ق الطففير الطك طي فما وحي ة   ط ليحيى م حم  مبهائ  طافيى   مي  ملى ااطثي   األا

 ةةك ي ةة م   لحمرةةم  خلةةم ط ايةةق بعةةض الاةةةي  الففيةةى مالعي ليةةى مالعااةة   الط ةةليحيى بةةيل وف رةةة  
ع اء ي  م ط   الففيى  .   مطرمق مطف   يعف ا  ماا

 : " out puts " مخرجاتال ثالثا :
اة   الب  ةث ب خطية   يعيموةى الطم ا   ب ة  الطحبةى  ء ي ا   الطع ي  افط يل خا  الب ث ماله ااى الفظ يى مالعيحيى م 

  يل الي  م   الففيى الطك ا   الطا  بطففيرا   ك اليي  ا   الطع يبيى مطرفيف    ك ثاث يعيمو  

 يعيموى طيي  خلم اطع ه طافم ي ط   يا ب لطافي   الث  يل ال ل  . -1

 واا   افهاةةيى موضميةةةى .يعيموةةةى طيي  خلم اطع ه طع يها ط اق  -2

 يعيموى طيي  خلم اطع ه طعبي ا ط ط   يا ب ل ك الطعبي ج  م الي  ملى . -3

 مياه  الب  ث  يي  يحك الاي  الففيى  ك ل  يعيموى وحم  هه مرم  الي  م   الففيى الطك ا   الطا  بطففيرا 

 ( ميظ    ي   : 35 - 31ي  م   عحهيى طيي  خلم اطع ه طافم ) رم   : المجموعة األولى

 طفمع ال حم  الطافيى مالري ي   الط ليحيى اث ج الي  ملى الففيى 
 .  ظ م  طافي   طععيه مل ل ى العحه  ك بعض العف ر   ضفك اييً  يحيايى ييي 
 . هخم  اليليا  يث  الخ   اليحمل ب فماوا  ضفك ط ثي ا  عي ليى خ رى 
 لعااى بيل الب    مال  ئ  الطعاي  الخفيا  ك بعض العف ر   اق ا 
 .   طمليا العهيه يل  فماع الخ ي    اق الطفمع ال لحك ماث ا الي  م 
  ال افطا ء ماخطي   العحمه بي  ط ميا يل طفمع لمفم ميحيام  اق اييً  يحيايى م خ  يى يطعهه  . 

 ظ    ي   :( مي 41 - 36) رم  طيي  خلم اطع ه طعبي ا عحهيى ي  م   :  المجموعة الثانية

 .  اق ا ك بام  الطعبي   مط ايق الاي  الطعبي يى  ك الي  م 
 . ط ثي  اليهخ  اليمضموك  ك يي  الطا  خلم الط خيص 
 .  ططضو اي  عي ليى مطعبي يى يطفموى  ك يايو المعمه ماطع ا ط 

  الطعاي  الخفيا  له الع ف  الطعبي ا م اق واا    ك الظ  مالفم. 
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 ميظ    ي   : ( 45 - 41طيي  خلم اطع ه طع يها ) رم  عحهيى ي  م   :  لثةالمجموعة الثا

  ي ما   ل   افهايى موضميى مط اق واا    فيى 
  ااطخها  ا  ل   ال فهايى يق طه ج  ك اليا  ى مالحمل يق ط ال  بيل الم ها  العضميى

 مال فهايى. 
 ظ وحم الطف ي  ما فاع    ك العاا   ط ايق الاي ه  لحعفر  ال فهاك  ك الطرييي   يق ال ف 

 ال لحيى
 .ط هيه ال ل  ال فهاك مط  يلا  ك اطع ا   ي ههه ميمع ا  اق الطف ي  اقيا وك ال لحك 
 .ا  ا ك بفا  اليا     مي او   فا  اليفظم  ب لبعه مالا    ك الطلميل 
 الطفمع ما ط ال  ك طم يق وف ر  الطريي  يق الم ه  م بلى الطلميل. 

 النتائج األساسية لمبحث :
 ييطحةةل طةة ئ  البةةم   ةةم اليةةم مث الففةةم ال ةةعبم بفيةةى ا بحةةى لحط ةةم  الةةم  ةيةةى يطاهيةةى  ةةم ا بةةهاع يةةل  يةةث .1

 ال ل  مالطعبي  مالطافيى ييلل ال طث ج الري ي   الففيى لحي  ملى اليع ر   .

ططخةر يةل طة ئ  البةم   ةم اليةم مث  ( ي  ملى  فيى 15افطع  اله ااى  م اط   العيحي   الططبيايى وهه )  .2
 الطاحيهج مال هيث يفطحا  لحط لي  .

 اليخ ع   الط ليحيى لحططبيا    م الب ث  يلل طرفيف   الم ثاثى اطع ا    ئيايى مام : .3
 . ي  م   ي ح  وحي   ا طع ه الطافم  م الري يى الففيى 
 . ي  م   ي ح  وحي   ا طع ه الطعبي ج  م الري يى الففيى 
 . ي  م   ي ح  وحي   ا طع ه الطع يهج  م الري يى الففيى 

 مييلل ال طيث  اره ا طع ا   الثاثى يهخا ا ي   ث اء ويحيى الط لي   م  ا  األ     الففيى .

 التوصيات :
 يوصي الباحث بما يمي :

   مي ة م    فيةى طمعيا الب ةمث ب  اةطف ه  يةل با ية  الخ ية   الطبيعيةى مالياةط حل    ةك خبةهاع اوية .1
 . ط اياً  لحع ف  ا اطر ها

ض م   ا اطي   به ااى الط اث ال ةعبم  م ير  مالع ل  ليفطحق خبةهاوم  فةم قثة اء يعة   األة ةة     .2
 الففيى .

ض م   ا اطي   به ااى الط اث ال عبم  م اوي   الفف فيل الير ييل ما ع ف  ليثي  بر ج قث اء  .3
 يع   األ     الففيى .

 الكممات االفتتاحية :

 البميى 
 الط اث ال عبم 
 الي  ملى الففيى 
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 نماذج من أشكال طائر البومة من الطبيعية
 

 (  1صورة رقم ) 
 

 (  2صورة رقم ) 
 

 (  3صورة رقم ) 
 

 (  4صورة رقم ) 
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 نماذج من أعمال من التراث إعتمدت على طائر البوم

 

 (  5صورة رقم ) 
 الفن المصرى القديم

 (  6صورة رقم ) 
 الفن األفريقى

 (  7صورة رقم ) 
 الفن اإلغريقى

 ( 8صورة رقم ) 
 الفن اإلغريقى
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 نماذج من أعمال من التراث إعتمدت عمى طائر البوم
 

  ( 9صورة رقم ) 
 الفن الرومانى

 

  ( 01صورة رقم ) 
 مكسيكىالفن 

 
 

 ( 00صورة رقم ) 
 الفن اليابانى

 ( 01صورة رقم ) 
 الفن الصينى
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 نماذج من أعمال بعض المدارس الفنية التى إعتمدت عمى طائر البوم فى أعمالهم
 

 ( 31صورة رقم ) 
 فن الدادا

 ( 31صورة رقم ) 
 مدرسة الخداع البصرى

 ( 31صورة رقم ) 
 مدرسة االرت ديك

 ( 31صورة رقم ) 
 مدرسة االرت ديكو
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 نماذج من أعمال بعض الفنانين المصريين الذين إعتمدوا عمى طائر البوم فى أعمالهم
 

 ( 71صورة رقم ) 
 الفنان عبد الرحمن البرجى

 ( 71صورة رقم ) 
 الفنان ادم حنين

 ( 71صورة رقم ) 
 الفنان صالح عبد الكريم

 ( 02صورة رقم ) 
 الفنان صالح عبد الكريم
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 نماذج من أعمال بعض الفنانين الذين إعتمدوا عمى طائر البوم فى أعمالهم
 

 ( 12صورة رقم ) 
 الفنان موندريان 

 ( 11صورة رقم ) 
 راديك أوسوسكي

 الفنان(  12صورة رقم ) 
 الفنان بابمو بيكاسو 

 ( 13صورة رقم ) 
 كيت إندلالفنان 
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 العمليةالبحث بعض التقنيات المستخدمة فى تجربة 
 

 ( 52صورة رقم ) 
 

 ( 52صورة رقم ) 
 

 ( 52صورة رقم ) 
 

 ( 52صورة رقم )  ( 03صورة رقم ) 
 

 ( 52صورة رقم ) 
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 نماذج من أعمال طالب الفرقة الخامسة مستوحاة من طائر البوم من التراث الشعبى
 المجموعة األولى ) االتجاه التقنى (

 ( 13صورة رقم ) 
 نانسي سامح عبد الباري الدسوقي من أعمال الطالبة /

 

 (  13صورة رقم ) 
 منو اهلل عادل احمد منصورعبد الفتاح من أعمال الطالبة /

 

 (  11صورة رقم ) 
 نور اليدي عبد المحسن صالح الدين  من أعمال الطالبة /

 (  13صورة رقم ) 
 ىبو اهلل عاطف أحمد ورد من أعمال الطالبة /
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 مستوحاة من طائر البوم من التراث الشعبى من أعمال طالب الفرقة الخامسةنموذج 

 : طائر البوم موضوع العمل الفني . 
 : 52 مقاس العمل x 12  سم. 
  االتجاه السائد و األسموب: 

 . ( المجموعة األولى) االتجاه التقنى 
 : الخامات المستخدمة 

  . ور وشمواه وكوارى وخيوط وشرائح وسمك نحاسحطبيعية  جمود
 : التقنيات المستخدمة 

 . االصافة والنسيج والجدل وعمل شرابات
 التكوين الفني والقيم الجمالية وصف : 

ولم تمعب التقنيات  ، جةهذات الوان مب من الجمود مختمفةانواع  عدةاستخدمت الطالبة فى هذه المشغولة 
ر اهتمت بتنوع التقنيات كالنسج والجدل واالضافة والتضفيحيث  واضحا اياساس ابل لعبت دور  فى التشكيلدورا اليا 

 مالمسعددت و استخدمت العديد من التقنيات كما تقنية الخياطة قامت بتثبيت العيون بو ، والخياطة وغيرها 
وقد اظهرت تقنيات الجمد تأثيرا مشابها لشكل الريش  ، اثرى المشغولة الفنية  مماخاماتها  ونبمت اهتمو  سطوحها

المشغولة اثراء مما ادى الى فى الذيل  الجمد والتى تشابهت مع شكل ريش الطائر الحقيقى تشريطتقنية  تاستخدمف
  .نية الف

 ( 53صورة رقم ) 
 منو اهلل وحيد محمد أنور/ الطالبة 
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 نماذج من أعمال طالب الفرقة الخامسة مستوحاة من طائر البوم من التراث الشعبى
 ( عبيرى) االتجاه الت ثانيةالمجموعة ال

 (  63صورة رقم ) 
 نور أحمد السيد أحمد من أعمال الطالبة /

 (  63صورة رقم ) 
 ندي جمال فوزي قرني من أعمال الطالبة /

 (  63صورة رقم ) 
 محمد أبو المجد عبد القادر محمد  / من أعمال الطالب

 (  63صورة رقم ) 
 نهي وائل سليمان سليمان علي من أعمال الطالبة /
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 ىمستوحاة من طائر البوم من التراث الشعبى من أعمال طالب الفرقة الخامسةنموذج 

 : طائر البوم . موضوع العمل الفني 
 : 03 مقاس العمل x 81 . سم 
  االتجاه السائدو األسموب :  

 . ( ثانيةالمجموعة ال)  تعبيرىاالتجاه ال
 : الخامات المستخدمة 

  .ور وشمواه وكوارى حبيعية جمود ط
 : التقنيات المستخدمة 

 . وعمل شرابات ضفائراصافة والنسيج و حذف و 
 التكوين الفني والقيم الجمالية وصف : 

بالعيون الواسعة  افعبرت عنيم اكدت الطالبة فى التجربة عمى الجزء اليام فى طائر البوم اال وىو العينان
ظير ففى التشكيل ىاما  ادور التقنيات لعبت و الضافة الى الجسم الممتمىء ، التى تعد مصدر وتركيز وقوة لمشكل با

تعدد المالمس فى المشغولة الذى اظير الجانب التعبيرى وقواه بين عالقة بناء العمل الفنى ودالالتو الشكمية ، 
تقنية قمب الشرائط الجمد والتى تشابيت  تاستخدمو وظيرت تقنيات مثل النسيج فى البطن مما اعطى بروزا لمجسم ، 

، اكد عمى العالقة بين التشكيل بالتقنيات والمظير الحقيقى لشكل الطائر ، كما مع شكل ريش الطائر الحقيقى 
عكس ما ىو متعارف فى االغمبية عن  باستخداميا جمود ذات الوان مبيجةالطالبة فى ىذه المشغولة  وايضا عبرت
 لوانة الكئيبة رمزا لمتشاؤم . طائر البوم با

 ( 04صورة رقم ) 
 ميرنا محمد سيد ابراهيم الطالبة : 
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 نماذج من أعمال طالب الفرقة الخامسة مستوحاة من طائر البوم من التراث الشعبى
 ( جريدى) االتجاه الت لثالثةالمجموعة ا

 (  14صورة رقم ) 
 آيو محمد فؤاد عبد الحميد من أعمال الطالبة /

 (  14صورة رقم ) 
 يسرا ىشام عطيو محمد من أعمال الطالبة /

 (  14صورة رقم ) 
 مريم حسين سليمان ابو الفضل من أعمال الطالبة /

 (  11صورة رقم ) 
 ليلي أحمد خليل إبراىيم من أعمال الطالبة /
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 مستوحاة من طائر البوم من التراث الشعبى من أعمال طالب الفرقة الخامسةموذج ن

 : طائر البوم  موضوع العمل الفني 
 : 71 مقاس العمل x 71 . سم 
  االتجاه السائد و األسموب: 

 ( ثالثةالمجموعة ال)  تجريدىاالتجاه ال
 : الخامات المستخدمة 

  وخرز واكسسوارات جاىزة الصنع . كوارى وشرائح نحاسو ور ح جمود طبيعية
 : التقنيات المستخدمة 

 الحذف واالصافة والنسيج وعمل شرابات وتثبيت الخرز بالخيوط .
 التكوين الفني والقيم الجمالية وصف : 

لو  سيمترى كشكل تماثمىالى اشكال ىندسية  اوتم تحويميطائر البوم ىيئة قامت الطالبة بالتاكيد عمى تجريد 
وتفاوتت الرؤية بين النقطتان المتجاورتان وىما العينان المتان  خط منتصف يقسم الشكل الى جزئين متماثمين

، وقامت بتحوير شكل طائر راكز لمرؤية عبارة عن دوائر متداخمة كمفيى العيون ، اما يما الى شكل مثمثات تحول
لتحويل شكل الجسم الى ىيئة بيضاوية نفذتيا بطريقة نسج مجموعة من السيور وتجميعيا فى بؤرة الشكل  البوم

  . غولةشومركز المشغولة والذى اعطى تشكيال جماليا لصدر البومة ونياية لشكل الم

 (  54صورة رقم ) 
 الطالبة : غاده مدحت عبد المنعم حامد
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 المراجــع
 أوال : المراجع العربية :

،كزاتكاس  ددل ككمعجددمكملددت حلدكاسزتااددلدكاة اددل ونك اسم دد نكاسجمو ددنك اس  دد و ون.كك1991احمددزكى ددوك ددز  ك ك .1
ك.اسملت ك،كاسقلهتةك،كت عنكأ سوك

 ك.،كمت عنكاسعمتا ونك،كاسجوىةككاسمنك اس لموممك.كك1999ااملعولك  قوك ك .2
ك.س ت لعنك،كاسقلهتةككSL،كزاتككمزخلكاأل غللكاسم وننك لتوخك.كثتولكمحم زكع زكاستا لك؛ك ز ك .1
ك،كزاتكاس ل  كاسعت وكس ت لعنك اس  تك،كاسقلهتةك.كعت انكاسم سز.كك1967ع زكاسغ وكاس للك ك .2
ك،كزاتكاسمعلتفك،كاسقلهتةك.كزفلعكعنكاسم س   ت.كك1972ع زكاسحموزكو  سك ك .3
ككك.،كزاتكاس  ل كاسجلمعوك،كاسقلهتةككوكاست وعناس ذ قكاسم وكفمك.كك1994فلتمنكأ  كاس  اتجك ك .4
ك. ،كزاتكاسمعلتفك،كاسقلهتة ،كاست عنكاسثل ونكع مكاسم س   ت.كك1977محمزكاسج هت ك ك .5

 ثانيا : الكنب المترجمة :
ك،ك تجمنكى تولكا تاهومك اختونك،كزاتكاس هضنك،كاسقلهتةك.كاسمنكخ تة.كك1963ج نكزو  ك ك .6
،ك تجمددنكمحمددزكخ ومددنك ت ددلدك،ككاة ددغللكاسم وددنك اسثقلفددنكاسمعللددتة كك1964اددو  لوزكوددزبكت  ت ادد نك .7

ك.اسقلهتةك،كمؤاانكاجلكاسعت ك
 ثالثا : الرسائل العممية :

.كاسم غ ةدكاسم ونكاسقلئمنكع وك  سوفكاسخلمدلدكفدوكادو ل ك،كك1985حا وكأحمزكمحمزكاسزمتزاشك ك .8
ك.عنكح  انك،كاسقلهتةك،ك  ونكاس ت ونكاسم ونك،كجلمكتالسنكملجا وتكغوتكم   تة

.كم غ ةدكاس اد ةكاس دتومنك ملدزتكة   دلتكأ دغللكف ودنكك1982ع اتفكف حكاهللكمحمزكاسمتلموك ك .9
ك. ،ك  ونكاس ت ونكاسم ونك،كجلمعنكح  انك،كاسقلهتةكتالسنكز   تاةكغوتكم   تةحزوثنك،ك

اسقددومكاسجملسوددنكفددوكاسلددزوت كع ددتكاس ددتاخكاسملددت ك مددزخلكةثددتا كمجددللك.كك1999متفدددكاسغمددت ك ك .11
ك.ك،ك  ونكاس ت ونكاسم ونك،كجلمعنكح  انك،كاسقلهتةكتالسنكملجا وتكغوتكم   تةاأل غللكاسم ونك،ك

مك.كاستؤوددددنكاسم وددددنكاس ح و وددددنكسع للددددتكاست وعددددنك مددددزخلكس ددددزتوسكك2113مددددت ةك سددددوكاسددددزونكمحمددددزك ك .11
ك،ك  ونكاس ت ونكاسم ونك،كجلمعنكح  انك،كاسقلهتةك.كك وتكغوتكم   تةتالسنكملجااس ل وتكك،ك

 : : المعاجم المغوية والقواميس رابعا
كاسمعجمكاس اوتك.كمجمعكاس غنكاسعت ونك. .12
ك.كزاتكاسم تقك،ك وت دك،كاست عنكاس لاعنك اسع ت نك.ك1987اسم جزكفوكاس غنك كك .13
ك.   نكس  لنك،ك وت د.كاسمع مك تتسكاس ا ل وك،كم ك1998محوتكاسمحوتك ك .14

 خامسا : البحوث غير المنشورة :
.كاسمؤ متكاسز سوكاسثل وكح اتكج   ك/كج   ك،كاسم د نكاس  د و ونك دونكك2111ملجزةكجتجسكح ونك ك .15

اسقومكاسملزونك اسقومكاست حونك،كاس جتو ك مزخلكسحلكاة  لسولدكاسم ونكس تال كاسجززكفوكمجللكاس ت ونك
 . ملتك،،كجلمعنكااو تكك حخكغوتكم   تاسم ونك،ك



 

 
 ممخص البحث
 ممشغولة الفنيةل التشكيل طائر البوم فى التراث الشعبى كمصدر إلثراء

حيهث اهاو الباحهث  ممشهوولة الفنيهةل طائر البوو عبر التراث الشعبى وكيفية اإلفادة منهو فهى راهرال التشهكيه يتناوه البحث موضوع
 .المشوولة الفنية الفى الشعبى و  لمفيووايضا ا تعرض كم، فى العمه الفنى ومصادرىا واستخداماتيا بالتعرض لموضوع الطبيعة 

 . فى التراث الشعبىكارة استخدامو لاختيار موضوع البومة وسبب خمفية البحث ومشكمتة ل الباحث عرضت

واد ااتصر البحث عمى وصف وتحميه لبعض اشكاه ونماذج مى طائر البوو عبر التراث الشعبى وفهى مختمهف الافافهات 
عمههى طههلب الفراههة الخامسههة فههى ال انههب العممههى بههر رال ت ربههة  الباحههثاههاو  كمهها نههانيى المصههرييى واب انههب ،وحتههى اعمههاه الف

بيهدف التحفهم مهى صهحة الفههرض الهذ  يسهتند اليهو البحهث والحكهو عميههو بالكميهة ببتكهار مشهووبت فنيهة مسهتوحاة مهى طههائر البهوو 
 . لمعرفة مللمة النتائج ألىداف البحث وفرضو

لنتائج عمى اى طهائر البهوو يمتمهن بنيهة اابمهة لمتحهوه الهى رديهة متفدمهة فهى اببهداع مهى حيهث الشهكه والتعبيهر والتفنيهة واسفرت ا
انت هت الدراسهة فهى اطهار العمميهات التطبيفيههة ، كمها فهى المهوروث الفنهى الشهعبى يمكهى اى تاهر  الصهيانات الفنيهة لممشههوولة المعاصهرة 

 طائر البوو منطمفا لمتشكيه أمكى تصنيفيا الى الاة ات اىات رئيسية وىى :( مشوولة فنية تتخذ مى  51عدد ) 

 . مشووبت يومب عمييا ابت اه التفنى فى الصيانة الفنية 
 . مشووبت يومب عمييا ابت اه التعبير  فى الصيانة الفنية 
 . مشووبت يومب عمييا ابت اه الت ريد  فى الصيانة الفنية 

Research Title 
Owl in the folk heritage as a source for enriching the formation of artistic works 

The research deals with the subject of the Owl through the folk heritage and how to benefit from it 
in enriching the composition of the artistic preoccupation. The researcher exposed the subject of nature 
and its sources and uses in the artistic work, as well as the concept of folk art and artistic works . 

The researcher presents the background of the research, its problem and the reason for choosing 
the Owl theme for its extensive use in folklore . 

The research was limited to the description and analysis of some forms and models of Owl 
through folklore and in different cultures and even the work of Egyptian and foreign artists, and the 
researcher in the practical side to experiment with the students of the fifth year of the College to create 
art inspired by the Owl to verify the validity of the Research is based on and judged to determine the 
appropriateness of the results and their imposition . 

The results show that the Owl possesses a structure that can be transformed into an advanced 
vision in creativity in terms of form, expression and technique in the folk art heritage. It can also enrich 
the artistic formulations of the contemporary occupation. The study also produced (15) Formation can be 
classified into three main directions: 

• Crafts dominated by technical direction in technical drafting. 
• Works dominated by the expressive trend in technical drafting. 
• Works dominated by the abstract trend in the technical formulation.  
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 برنامج تدريبي مقترح لرفع كفاءة معممي التربية الفنية لممارسة فن الخزف بالتعميم العام
 

A Suggested Training Program for Raising the Efficiency of Teachers 

of Art Education to Practicing Ceramic Art in General Education 

 
 
 

 بحث ُهقَذَّم هي الباحثت
 مروة عمي محمد حسين

 مدرس مساعد بقسم التعبير المجسم 
 كمية التربية الفنية جامعة حموان

 
 

 إشراف

 

 أ.م.د/ هي عبذ الوٌعن ًىر أ.د /أهيٌت هحوىد كوال عبيذ
 الوتفرغ بقسن التعبيرأستار الخسف 

 –كالوجسن وعويذ كليت التربيت الفٌيت الساب

 جاهعت حلىاى 

وطرق تذريس التربيت  الوٌاهجأستار 

 -كليت التربيت الفٌيت  -الفٌيت الوساعذ

 جاهعت حلىاى
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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 



 5 

 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   
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 ( 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/
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 كمية التربية الفنية           
 

 

 

 

 

 

 

ستحداث مشغوالت المعالجات التشكيمية لمكمالت الزى والزينة اليندية كمدخل إل
 فنية

Plastic processors supplements for the Indian dress and 
adornment as input for the development of artworks 

 
 
 الباحثتانبحث مقدم 

 مريم وجيو السيد دمحم الدراوي 
 وزارة التربية والتعميم-معمم أول تربية فنية–باحث دكتوراه           

 وجيو السيد دمحم الدراوي  منى
 وزارة التربية والتعميم-معمم أول تربية فنية–باحث دكتوراه           

 

 
 إشــــــراف

 
 

 

 

 
 
 

 أ . د/ زينب عبد الفتاح صبره
 أستاذ األشغال الفنية ورئيس قسم

 والتراث الشعبي سابقا األشغال الفنية
 الفنية جامعة حموانبكمية التربية 

 

 د / داليا فوزي عبد هللا  أ.
 األشغال الفنية  دكتور أستاذ

 بقسم األشغال الفنية والتراث الشعبي
 بكمية التربية الفنية جامعة حموان
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 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-/


1 

 

 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 



1      

 مساعد البحيـري .د                 العمل الطباعي إلثراءالخط الكوفي المربع بالتصميم الحركي  عالقةتقنيات طباعة الريليف ودورها في تحقيق 

 
 
 
 
 
 

الخط  عالقةتقنيات طباعة الريليف ودورها في تحقيق 

 العمل الطباعي إلثراءالكوفي المربع بالتصميم الحركي 

 

 اعداد
 
 

 جاسم معراج.أ                              ري ـمساعد محـمد البحي.د  
 مشرف مركز الكويت للفنون اإلسالمية                           طباعة وتصميم -استاذ مساعد     

 الكويت -مسجد الدولة الكبير                            لية التربية األساسيةك -قسم التربية الفنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2      

 مساعد البحيـري .د                 العمل الطباعي إلثراءالخط الكوفي المربع بالتصميم الحركي  عالقةتقنيات طباعة الريليف ودورها في تحقيق 

ثراء ل  الحركي الخط الكوفي المربع بالتصميم ةتقنيات طباعة الريليف ودورها في تحقيق عالق
 العمل الطباعي

 
 مقدمة
الوحدة التعبيرية عن االنسان ،فالحرف كيان له صوت وصوره لها ابعادها الرمزية  بأنهتميز الحرف العربي      

يهدف هذا البحث اظهار جماليات هذا الحرف عبر استخدام خط الكوفي المربع وتنفيذ تصاميم تعبر عن . والوظيفية 
طباعة الريليف والتي تعتبر من اشهر انواع الطباعه على مر التاريخ والتي تعتمد على تقنية  الفنان الممارس من خالل

تباين السطح الطباعي بين الغائر والبارز ، ايضا بساطة التقنية من حيث استخدام سطح الالينو وحفره من قبل طلبة 
 .قسم التربية الفنية

اقرا وربك االكرم : ) استجابة لقوله الكريم , تمام بالقراءة والكتابة شيئا مهما بعد نزول الوحي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص صار االه
األمر الذي اضفى بعدًا ( يسطرون  ما ن والقلم و: ) والقسم العظيم في الحرف وأداته قال تعالى ..( الذي علم بالقلم 

.له قواعد وأصولحتى صار فنًا  وإتقانهقدسيًا على الحرف وجعل الخطاطين يعكفون على تجويده   
المتأمل في مسيرة هذا الفن  يجد أنه تطور من البسيط الذي غلب عليه اليبوسة الى أنواع خطوط ذات مميزات جمالية 

هذا الثراء يرجع الى  .اءهنتيجة الى توسع رقعة االسالم واستخدام الشعوب للحرف العربي ومساهمتهم في اثر , عديدة 
واتساع توظيف فن الخط  لدى الدولة االسالمية في , عوب التي تداولت الحرف العربي التنوع  الثقافي والجغرافي للش

.من عمارة وتدوين وغيرها  1أغلب جوانب الحياة ومظاهرها   
الماضية شاهدنا تطور كبير بدخول الخط الكوفي المربع بشكل خاص والخط العربي بشكل عام  األخيرةوفي السنوات 

إلى الجداريات الفنية في العالم ، حيث ان الفن الغربي بدأ يتأثر في الحركة الديناميكية للخط العربي داخل لوحات 
ن هذا المنطلق بدأت فكرة الخط العربي ، فمالفنانين العربي المغتربين وهذا ما ساهم في نشر الوعي الفني المتعلق ب

البحث بالتعامل مع الخط الكوفي المربع كعمل طباعي وليس تصويري أو خط تقليدي إلبتكار بتصميمات طباعية من 
 .قبل طلبة التربية الفنية في كلية التربية األساسية بالكويت

 :مشكلة البحث
قسم التربية الفنية في كلية اتربية األساسية بدولة الكويت ، الحظ من خالل تدريس الباحث لمقرر التصميم والطباعة ب

الباحث ان تعريف الطلبة بخبرة الطباعة سهل ومرن جدا ولكن عند البدء بعمل تصاميم لهذه الخبره تكون العملية بطيئة 
له  معضلةيشكل  عواإلطالالنقص بالثقافة الفنية  وأيضالك لتشتت الفكر لدى الطالب ، وصعبة بالسبة للطالبة وذ

بمرحلة التنفيذ ، ولحل تلك المشكلة اتى الباحث بموضوع العالقة بين الخط الكوفي المربع مع هوية الطالب والمقصود 
هل يمثل اسمه ، أم اسم عائلته ، أم فقط الحرف الذي  للطالبهي الهوية الوجدانية ، ماذا يمثل الخط الكوفي المربع 

قد يشكل له تصميما يبرز جمالية الحرف وعملية تكرار ذلك الحرف قد يلهمه ببناء تصميم مبني على الحرف  باسمهيبدأ 
 . والمعنى الفني معا

                                                           
1

 .121-119ص,  1991, دار المنهج ,  1ط, فن الخط في الوثائق العثمانية , ادهام حنش 

 :ودخول فن الخط جوانب عديدة , الدولة العثمانية حيث صار اتقان فن الخط رتبة ادارية في الدولة لها سلطاتها : ومثال على ذلك -

 .التاريخية–واالعالمية , الدينية –والعلمية , الجمالية -والفنية , االجتماعية -واالقتصادية , الرسمية  -والسياسية, اللغوية 
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 :البحث يةفرض

 هل يمكن الحصول على تصميمات طباعيه معاصرة مبنية على حركة الخط الكوفي المربع في الطباعة؟
 

 :هدف البحث
البكالوريوس للخط الكوفي  مبنية على فهم طلبة التربية الفنية لمرحلةإمكانية الحصول علي تصميمات طباعيه معاصرة 

 .، والذي يبرز من خالله العالقة الخطية الطباعية إلبراز الهوية الوجدانية للطالبة المربع
 :حدود البحث

 .من الخط الكوفي المربع المكونةيقتصر البحث على التصميمات  -1
 .فقط (الالينو)طباعة الريليف  نتائج البحث تكون على -2
 .التنفيذ من قبل طلبة كلية التربية االساسية قسم التربية الفنية خالل فصل دراسي واحد -3
 .يكون التنفيذ فقط باللون االسود على الورق الملون  -4

 : منهج البحث 
 يعتمد البحث على المنهج الوصفي تحليلي

الفكره في استخدام الخط الكوفي المربع هي ان الخط الكوفي المربع يقرأ حتى لو كان معكوس وبما ان  -
الخط الكوفي المربع لكي تكون  بإدخالالطباعه من الممكن ان تكون بأكثر من اتجاه ، فكر الباحث ان يكون 

 .دة التصميمان ينظر لها بأكثر من اتجاه مع الحفاظ على جمالية وحنتيجة العمل ممكن 
 

:للبحث الجانب النظري   
( :النشأة والوظيفة)الخط الكوفي المربع   

التي لم تعنى بالدراسة الوافرة من الناحية الفنية الجمالية , هو أحد نتاجات هذا التنوع يعتبر خط الكوفي المربع      
يرجع ابتكار وغيرها ، و  واألزياءبالرغم من تعدد استخدامات هذا الخط في السابق في العمارة وعلى االثاث  والتطبيقية ،

حيث كان نتيجة استخدام القرميد في , خط الكوفي التربيعي الى وظيفته في تزيين العمائر واستخدام القرميد أو الطوب 
القرميدات بأشكالها الموحدة لتتنتج تكوينات الكوفي التربيعي النظامية حيث كان من الطبيعي صف , العمارة االسالمية 

قد انتشر استخدام الخط الكوفي كعنصر مهم في تزيين االبنية االسالمية في قبة الصخرة بأمر الخليفة عبدالملك بن . 2
طوط بالقرميد واالجر شكل الخأما في مناطق العراق وايران فقد نفذت . عبر تقنية الفسيفساء  3م  292هـ  22مروان 
1,3,2. 
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 .2112أكتوبر –العدد الثالث عشر السنة الرابعة –مقال منشور في مجلة حروف عربية , مباديء الخط الكوفي التربيعي , مأمون لطفي صقال  

 
3

 .19ص, بحث غير منشور , تصميم اللوحات الخطية , بهاء الدين جرار  
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 .علي , دمحم , مخطوط عليها لفظ الجاللة هللا , سقف مدرسة كاسه كران في منطقة اصفهان  1شكل 

 

إال أن انتشار استخدام الكوفي التربيعي في القرن الخامس عشر الميالدي كان العامل الذي أدى إلى تغطية مبان كاملة 
ولكن . ، وهذه خاصية تميزت بها العمارة اإلسالمية عن عمارة باقي الحضارات  1 بالتصميمات والزخارف الكتابية شكل

. لم يستمر ذلك طوياًل ، إذ فضل الصفويين استخدام هذا الخط بشكل محدود منذ القرن السادس عشر الميالدي 
وفي التربيعي مرغوبًا بالحماس نفسه بحلول القرن الثامن وسرعان ما بدأت التصميمات بالضعف والتحريف ولم يعد الك

عشر الميالدي ، وظل استخدامه في اضمحالل منذ ذلك الوقت حتى وقتنا هذا حيث عاد االهتمام به في العمارة 
.4ومجاالت التصميم الفني األخرى   

يا الوسطي ، بعكس المناطق المجاورة لقد استخدم الخط الكوفي التربيعي بشكل واسع في العراق وإيران وأفغانستان وآس
. كالهند اإلسالمية في الشرق وسوريا ومصر وشمال أفريقيا في العرب حيث اقتصر استخدامه على حاالت قليلة ونادرة 

وإذا كان ابتكار الكوفي التربيعي مرتبطًا أصاًل باألبنية المعمارية إال أنه استخدام بشكل محدود في مجاالت الفنون 
.    5ة والتطبيقية األخرى مثل األقمشة والسجاد واللوحات الكتابيةالتشكيلي  

                                                           
4

 .المصدر السابق 
5

 .مرجع سابق : صقال  



5      

 مساعد البحيـري .د                 العمل الطباعي إلثراءالخط الكوفي المربع بالتصميم الحركي  عالقةتقنيات طباعة الريليف ودورها في تحقيق 

 
 .نص بخط الكوفي المربع في جامع الزيتونة منفذ على الخشب كمشربية 2شكل 

 
  :مصطلح الخط الكوفي المربع

في ( الليونة )على ( اليبوسة)وبخاصة ناشئة من االعتقاد بغلية,  (الخط الكوفي )هناك اشكالية داللية في مفهوم      
 .6(بخط الكوفي )و تغليب تسمية هذا الشكل اليابس ,شكل الخط العربي  االول 

على الكثير من االساليب التي تتصف باليبوسة أو الخطوط ( الخط الكوفي )وعلى هذا االساس تم اطالق مصطلح 
ولم تكن تعرف بهذه التسمية ولم يكن للكوفة دور في تطورها , التي سادت في القرون االولى   المستقيمة والزوايا القائمة

.  7ترجع أصل هذه الخطوط اليابسة الى قلم الجليل الشامي. حيث أن منطقة الكوفة لم تنشأ بعد ولم يكن لها حاضرة , 
حسينه كان قد جرى في الكوفة ، وتطور فيها ، التأنق في الخط واإلجادة فيه وت" ولعل سبب تسمية الكوفي ترجع الى 

وانتشر منها إلى المدن اإلسالمية األخرى ، الشامية والمصرية ، حتى توجهت العناية في بغداد إلى تجويد الخط الكوفي 
 . 8" مع بقاء تسميته بالخط الكوفي.. 
 

 :الكوفي المربع ومسمياته
تعددت المسميات لكن , و التكوين   الوحدة االساسية في بناء االحرف الى الشكل المربع الذي يعتبرترجع تسميته      

 :هذا الخط التي ترجع غالبا الى جانبين  
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 .6ص, بحث غير منشور , تصميم اللوحات الخطية , بهاء الدين جرار  
7

 .02ص,  4102 اإلسالمي، للرتاث الفرقان مؤسسة :لندن سيد، فؤاد أمين :حتقيق  ، الفهرست, الندمي 

8
 .69ص,  1ط,  2111,روافد , الخط العربي وحدود المصطلح الفني , ادهام حنش  
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, الكوفي البنائي ) وذلك الرتباط استخدام هذا الخط في العمارة والبناء قد اطلق عليه مسميات مثل  :الوظيفي  - 
 (المعماري , المعقلي 

, الهندسي , الكوفي التربيعي ) ويرجع الى صفة الخط وطريقة توزيع الكتلة والفراغ الذي في تكويناته  مثل  :الشكلي -
 (الحشوي , المتعامد , المسطر

واذا كان أي تغيير يحدثه الخطاط خارج القواعد التقليدية , كل هذه التسميات هي عبارة عن صفات لهذا الخط ولتكويناته 
لذلك . 9االمر الذي سيشكل تشويشًا المبرر له , أسمًا فإنه سيصبح للكوفي المربع أنواعًا كثيرة  لهذا الخط نبتدع له

 .تسميته بالكوفي المربع او التربيعي هو االقرب للصحة 

 

 
 .مشهد –جدارية بخط الكوفي المربع مع حشوات زخرفية متماشية مع نسق الخط في الصحن العباسي  3شكل 

 

( :البنية والميزات)الخط الكوفي المربع   
ووحدة لقياس احرفه من الطول والعرض وتقسيم الكتلة  ,يعتمد هذا الخط على المربع الذي يعتبر الوحدة البنائية له      

األبنية وكان من الطبيعي أن يظهر على جدران , كما أنه خط مرسوم وليس خطًا مكتوبًا بالقلم أو القصب . والفراغ 
االسالمية حيث يتم تنفيذ الكتابة بالقصب أو القطع أو الحفر على مواد البناء الصلبة بداًل من الكتابة على الورق أو 

.10الجلد أو الرق   
                                                           

9
 .2ص, العدد الثالث والعشرون , مجلة حروف عربية , في الخط الكوفي المربع التنوعات الفنية , روضان بهية  
10

أكتوبر –العدد الثالث عشر السنة الرابعة –مقال منشور في مجلة حروف عربية , مباديء الخط الكوفي التربيعي , مأمون لطفي صقال  

2112. 
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:بالتالي  11يتميز هذا الخط عن باقي الخطوط الكوفية االخرى   
.جميع خطوطه مستقيمة دون أية انحناءات-  
.زوايا قائمةجميع الزوايا بين الخطوط هي -  
.سمك الخط مساوي لعرض الفراغ بين الخطوط-  
كما تنتظم االحرف . يعتبر تعامد الخطوط أصل  لكتابة أي حرف حيث اليوجد في نسقه أي خط مائل أو منحني  

فعلى سبيل , باطوالها على اساس طول االف وهو خمس مربعات ويزيد الى  سبعة حسب التركيب والحاجة التصميمية 
والنون نصف طول االلف تقريبا , 4حرف الباء نفس طول االلف وارتفاع الجيم كذلك اذا تم استخدام النقط شكل  المثال

.5انظر الى االبجدية كاملة شكل .بقدر ثالثة مربعات   
 

 
خ, ح, يوضح شكلين لحرف ج  4شكل   

 
 .ابجدية الكوفي المربع يظهر فيها نسق السطر والمسافات بين االحرف بمقدار مربع واحد 4شكل 

                                                           
11

كما ان , دائريا ممكن يصيب الكلمة شي من االنحناء واذا كان مثلثا تغيرت تعامد خطوطه هذه الميزات الثالث تتغير احيانا حسب التكوين فاذا 

 . عرض الفراغ يتضاءل حسب االسلوب 
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 , بقراءتهااالصل ان تكتب الحروف على القاعدة المعروفة أللى تقع في المحذور مثل تشابه الحروف وبالتالي الخطأ 

.بالتوازن بين الكتلة والفراغ والخالل  

اخذنا حرف الميم كمثال سنجد أنه عبارة عن راس ثابت  فإذالكل حرف بنية خاصة تحوي عدة أجزاء ثابتة ومتغيرة 
بين اجزاء الحرف أو باقي  هذا التغير يكون عبارة عن امتداد أو سعة أو العالقة, وجسم متغير حسب تصميم الفنان 

حيث سنذكر , التفاعل والتأقلم مع المساحة المراد تزيينها هذا التغير يعطي مرونة لخط الكوفي المربع في . الحروف
:12أهمها كالتالي   

  2شكل .مد أو تقليص الحروف دون المبالغة في ذلك وبالمقدار الذي يحافظ قراءته -
 .9جعل بعض الحروف مشتركة بين كلمتين أو أكثر كما في الشكل  -
 8شكل .أو عموديا في ضوء المتاح والمالئم تكييف أوضاع بعض الحروف أو الكلمات في التركيب أو افقيا -
 .فضال عن الحركات التي يخلو منها هذا الخط تماما, الخطاط أو المصمم االستغناء عن النقاط  بإمكان -

أخذنا مثال على  فإذا,  الفهم والحس لما تم ذكره من مميزات تعطي افقا واسعا في التعبير الفني لدى الفنان
تعطي  ضفائروارتباطها ببعض على شكل , تعطي احساس على التواصل العلوي  2 امتداد االلفات شكل

.2 احساس  بقوة االرتباط والبنيان المتراص شكل  
 

 
 تركيب نصه الشهادتين يتضح فيه امتداد االلفات 5شكل 
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االمر الذي تم ,  اضافة الى ذلك سنتطرق الى أحد أهم أسس التصميم المستخدمة في تزيين العمارة اال وهي التكرار
حيث ان التعامل مع الكلمة أو الحرف المفرد أسهل بكثير ويتيح مساحة أكبر , في المجال التدريبي للطلبة  تطبيقه
يوضح تعدد اتجاه وعالقة االحرف  8على سبيل المثال اذا  ان الشكل ( دمحم )ولتوضيح ذلك أكثر سنأخذ كلمة ,  لإلبداع

 .9 كما نالحظه في الشكل13حيث ان لكل تصميم يحقق نظاما تكراريا خاصا به , فيما بينها 

 

 

 

 
 

 عليه السالم بعدة اشكال واتجاهات(دمحم )كلمة  6شكل 

 

 

 

 

 
 عليه السالم( دمحم)تراكيب مختلفة تعتمد على التكرار والتناظر لكلمة  7شكل 

 
كما أننا نستطيع بتطبيق عمليات التناظر األساسية أن نكرر كلمات معينة للحصول على تكوينات زخرفية ، وهذه هي 

. 14ابسط الطرق لعمل  تصميمات الكوفي التربيعي  
أما عمليات التناظر األساسية فهي اإلزاحة والتدوير واالنعكاس اإلزاحة واالنعكاس معا في آن واحد ونالحظ أن التكرار 

  1في هذه العمليات باتجاه واحد يعطي أشرطة زخرفية وأن التكرار باتجاهين يؤدي إلى تغطيه السطح بكامله شكل
لتربيعي ألنها تنتج بشكل طبيعي عند كتابة عدد من الكلمات ألنها وتعتبر األشرطة الكتابية من أهم أشكال الكوفي ا

األساس الذي يستخدم في عملية التصميمات ذات الشكل المربع ويوضح الشكل مراحل عملية التصميم التي تبدا بشريط 
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روف حتى مبسط ، ثم توضع النقاط على الحروف عند الحاجه إلى وضوح الكلمات وعدم التباسها ثم تعدل أشكال الح
يصبح الشريط منتظمًا ومتناسقًا ثم تقسم الكلمات على أطراف المربع الخارجية ويتم استنباط أشكال زخرفية مالئمة في 

مع بعضها بعضا ولتؤكد العالقات البصرية التي تنتج عن كتابة الحروف  2مركز المربع لتربط نهايات الحروف شكل 
 .15ة والكلمات في االتجاهات األربعة المتعامد

 
 :الطباعة

عن طريق صنع اصل لها ومن ثم نسخها ألكثر من بواسطة الطباعة الطباعة هي عملية صنع األعمال الفنية      
الطباعة عادة ما تغطي فقط عملية إنشاء المطبوعات . سطح وبأكثر من لون ، وتنفذ غالبا على سطح الورق والقماش

 Griffiths ,1996 ,9)) .بدال من مجرد أن يكون االستنساخ الفوتوغرافي للرسم ، التي لها عنصر من األصالة
المطبوعات . األصلفقط ويكون هو ، يتم إنشاء المطبوعات من سطح واحد  تعتبر الطباعة وسيلة إلنتاج صور متعددة

، وبالتالي  تسمح هذه الميزات بطباعة المطبوعات عبر األوقات واألقاليم بسهولة. سهلة النقل و العرض ، هي متعددة
 .وقد لعبت الطباعة دورا هاما في نشر المعرفة والثقافة منذ اختراعها. تكون فرصة عرض المطبوعات اكبر للجمهور

لطباعة منها طباعة الريليف ، انتاليو ، طباعة اليثوغراف هناك انواع مختلفة من ا. الطباعة مهمة بسبب تقنياتها الفريدة
 .ايضا هناك وسائل حديثة بالطباعة والتي تعتمد  دائما على الكمبيوتر واآلالت االلكترونية السيروغرافي ، و/ 

 ديبدأت في حوالي القرن الرابع الميال. تساعد الطباعة بخلق أشكال وعناصر مختلفة لتكوين موضوع فني او تصميمي
، وهذا الشكل الفني للطباعة تجدد مع الوقت بأكثر من طريقة وتقنية ، والتي تعطي اإلنسان الرغبة في التجربة 

ولكن اليوم هناك اختالف وتنوع بالشكل والنمط بعملية الطباعة ، وهناك . واالستمرار بإنتاج االعمال الفنية الى يومنا هذا
الطرق التقليدية بالطباعة سواء كان من جانب التقني أو الفني المتعلق بموضوع  الكثير من الفنانين اللذين يبتعدون عن

 .العمل
 

من المهم جدا أن نعرف أن كل . وقد وجد الكثير من الفنانين الجدد والموهوبين مكانتهم المتخصصة في الطباعة
وتلك العملية تجعل الفنانين . ستنسلالكتابات على الجدران والشارع هي في الواقع شكل من أشكال الطباعة باستخدام اإل

 .يريدون التعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بإنتاجه الفني
هناك العديد من الفنانين الذين يستخدمون أساليب وتقنيات غير تقليدية عندما يتعلق األمر بالطباعة مثال من القطع 

وبما أن طريقة االنتاج الفني قد تم تبسيطها ، وهي . طباعة السلك سكرين ، النقش ، المعدن ، اإلستنسل و الخشبية
متاحة للجميع ، فإن العديد من الفنانين يسعون إلى إيجاد وسائل بديلة لعملهم ، لذلك تعتبر الطباعة هي الوسيلة االمثل 

 .للحصول على االلهام في عملهم الفني

سطح سواء كان خشب أو نحاس أو حجر وغيرها من األسطح التي  الطباعة ببساطة اساسها رسم ينتجه الفنان على
تعطي الفنان الفرصة بإنتاج نسخ عديدة من العمل الذي انتجه ، ودائما ما ترتفع القيم الجمالية في العمل الطباعي 
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وح ودقة لوجود العفوية في عملية الطباعة ودائما ما يكون للطباعة دور كبير في تثقيف عن مشاهد العمل وذلك لوض
 .االنطباع الفني الذي يعكسه العمل كخط وتباين

أنواع الطباعة أو نسخ  لفن الذين يعرفون الفرق مثال بينالقليل من الناس ومن ضمنهم الفنانين والمتخصصين في تاريخ ا
السبب هو الوعي ، وبرأي الباحث  Griffiths ,1996 ,9))الطباعة كإعادة اصدار الطبعة أو الطبعة األصلية 

بالطباعة كتقنية وخامة قد تخدم موضوع العمل الفني وقد تقلل من تفاصيله ولوجود عنصر التقنية المباشر وهي عدم 
التعديل على الطبعة نفسها كنتيجة وهذا ما يميز تقنية الطباعة وهي حفظ القيمة الفنية للعمل وميزة اعادة انتاجها بنسخ 

 .متعددة

 :طباعة الريليف
ومن ؛ ابراز جزء من السطح الطباعي عن طريق ازالة جزء منه وعادة ما تكون بالحفر هي عملية  الريليفطباعة      

 (البارزة)ومساحات مغطاة بالحبر ( غائرة)خالل مرور حبر الطباعة على السطح يتكون لدينا مساحة خالية من الحبر 
تكون عن طريق اتصال السطح الطباعي مع الورقة سيطة نسبيا ولذلك فإن طباعة الصورة مسألة ب.  11كما في الشكل 

الجزء الخلفي من ورقة باليد مع أداة  يضغط ، يمكن أن مكبس للطباعة قد ال تكون هناك حاجة إلى . مع الضغط
 Schmidt ,2010 ,25)).مسطحهبسيطة 

 

 
 يبين حفر الغائر والبارز على سطح الالينو 01شكل 

 
عديدة ويتميز كل سطح بقيمة فنية مختلفة بالطباعة كنتيجة ، فهناك  طباعيهاسطح  لها اقسام و تقنيات طباعة الريليف

اسطح قديمة جدا استخدمت على مر التاريخ مثل الخشب و الحجر وطوب البناء واستخدمت في مصر قديما والصين 
وهناك العديد من االسطح لطباعة . 11كما في الشكل كأقدم الحضارات وهي الحضارات االكثر تقديما في ذلك الزمن ، 

اطرى من الخشب وسهل  ألنهالريليف كالمعدن و الالينو ، ويعتبر الالينو هو االنسب للعمل به لطالب الكليات وذلك 
 .الحفر عليه ، وحاليا في السنوات األخيرة تطور الالينو حيث ان سطح الالينو بدا كأنه مطاط خفيف
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للعمل به لطالب الكليات الالينو ، ويعتبر الالينو هو االنسب  و االسطح لطباعة الريليف كالمعدن منوهناك العديد 
اطرى من الخشب وسهل الحفر عليه ، وحاليا في السنوات األخيرة تطور الالينو حيث ان سطح الالينو بدا  ألنهوذلك 

 .كأنه مطاط خفيف

 
 المتحف البريطاني - ، طباعة ريليف على خشب868من الصين سنة  مخطوطه طباعية Diamond Sutra 11شكل 

 
للطباعة ، ولكن للحضارة  المتعددةاكتشافات االسطح  وأيضاللحضارة الصينية الفضل في استخدام طباعة الريليف      

وكانت معظم تلك المطبوعات  ، االسالمية الفضل االكبر في نشر طباعة الريليف ونقلها الى الحضارات الغربية االخرى 
ريليف اكتشفت في اوروبا كانت الاول طباعة  ، Griffiths ,1996 ,16)) .لمخطوطات بالخط العربي وزخارف اسالمية

وكان معظمها ريليف قبل ذلك في اوروبا ، الفي القرن الرابع عشر ميالدية في ايطاليا و المانيا وليس هناك اي طباعة 
 .ورسوم متعلقة بالديانة المسيحيةمتعلق بتصاميم لنقوش 

 
 :الخط العربي وطباعة الريليف

في الفقره السابقة ذكر الباحث ان طباعة الريليف انتقلت من الحضارة الصينية إلى الحضارة االسالمية ومنها      
وهذه المعلومة هي االكثر انتشارا في جانب طباعة الريليف ونشأته في العالم ، ولكن عند  للحضارات الغربية األخرى ،

البحث بذلك الشأن اتضح للباحث ان هناك رأي آخر بما يخص نشأت طباعة الريليف في الحضارة اإلسالمية ، حيث 
انه من المعروف ان الحضارة في كتابه والذي يتحدث به عن تاريخ الكتاب في الشرق األوسط ، يقول جيفري روبر 

الصينية بدأت تقنية الطباعة في العالم وانتقلت بعد ذالك إلى الحضارة االسالمية ، ولكن عند النظر إلى اقدم 
التابعة لمقتنيات المدينة وهي ملك لشركة ارامكو السعودية ، توضح تلك مطبوعة  12المطبوعات اإلسالمية في شكل 

ه تماما للتقنية الصينية وهذا يثبت ان الحضارة اإلسالمية جاءت بتقنية خاصة ومبتكره ، وبعد الريليف نفذت بتقنية مخالف
 Roper ,2016 ,197). )انتقالها للغرب تم تطويرها الى ان وصلت لما هي عليه اآلن
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مطبوعة من الريليف تعود للحضارة االسالمية من المدينة المنوره وهي من مقتنيات المدينة في نيويورك  12شكل 

 .سم x 7.5سم  35,5قياسها 
 :الجانب العملي للبحث

يعتمد الجانب العملي على تصميم وتنفيذ مجموعة من االعمال الفنية الطباعية المتعقلة بتصاميم الطلبة للخط      
في المربع ، وتكون على مرحلتين المرحلة االولى تكون النتيجة من خالل عمل تصميم عن طريق اختيار حرف الكو 

، والمرحلة الثانية متعلقة بعمل تصميم تركيبي يتكون من تشكيالت الحرف  A3واحد بمختلف حاالته على مساحة 
 .A2على مساحة  الواحد بجانب اضافة عنصر الكلمة

 
 :الكوفي المربع للطلبةثقافة الخط 

، األول  نفي بداية الجانب العمل تم عمل ورشة تعريفية بالخط الكوفي المربع للطالب تكون الورشه على جزئي     
منهم نظري تثقيفي والثاني تطبيقي ليكون الطالب المعلومة كاملة عن الخط الكوفي المربع قبل عملية التصميم ، كانت 

جاسم .وعشرون طالب جميعهم ليس لديهم خبره بالطباعة وال بالخط الكوفي المربع ، قام أالمجموعة مكونة من واحد 
 .5،  4بعمل الورشة وشرح مبادئ عمل الخط الكوفي المربع كما في الشكل السابق رقم معراج 

 
 : المرحلة األولى

 :A3على مساحة  الخط الكوفي المربعحروفيات  -
يبدأ الطلبة بعد مرحلة تصميم الحروفيات الخاصة بهم حيث أن كل طالب بختار حرف قريب منه وجدانية سواء      

وتكون مساحة  13كان مرتبط باسمه أو بشخص آخر ، ينقله على سطح الالينو ويبدأ مرحلة الحفر كما في شكل 
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حيث ان تلك المساحه تساعد الطالب بوزن التصميم ككتله  A3التصميم مركبة بما يناسب مساحة سطح الورقه وهي 
 .وخط وتباين

 
 المرحلة األولى بعد التصميم وهي نقل وحفر التصميم على سطح الالينو 13شكل 

 
 :A3بمساحة  طباعة العمل األول على الورق الملون  -

واختار الباحث  ، 15و شكل  14الورق الملون كما في الشكل  A3يبدأ الطالب بطباعة العمل األول على مساحة      
الورق الملون لكي يتعدد شكل العمل ويثبت هوية التصميم باللون األسود حيث أن عملية الطباعة تتم فقط باللون 

حده من األلوان األخرى حيث يكون التباين هو سيد  واألكثردائما ما يكون اللون األسود بالطباعة هو األفضل . األسود
 Schmidt ,2010 ,84). )الجمال في العمل الطباعي

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طباعة السطح على الورق الملون  41شكل   نقل اللون على سطح الالينو 41شكل 
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 :نتائج المرحلة األولى -
في تصاميم الطلبة وذلك للقناعة التامة بأنه عندما تقل القيود على الطالب  لم يتدخل الباحث في تركيبة الحروفيات     

في المرحلة التطبيقية ترتفع نسبة االبداع واالبتكار لدية حيث ان النتائج اغلبها وصلت للغرض المطلوب وهي طباعة 
يل للنتائج بتلك ونرى أن كوصف وتحل. 12و  12بأسلوب حديث كما في الشكل لحروفيات الخط الكوفي المربع 

 12وحرف العين بالشكل  12األشكال اخذت التصميم الرأسي حيث شكلوا الطلبة الحرف الواحد كحرف الميم بالشكل 
حرف الميم بجميع اشكاله المعكوس والمقلوب االكبر منهم  12حيث نرى بشكل بأسلوب وطريقة مختلفة عن اآلخر 

زن وقوي وحده واحده اساسها حرف الميم بصوره مبتكره وتتواصل شكل قلب التصميم حيث يجمع الحروفيات بشكل مت
نرى ان الطالب استخدم حرف العين باسلوب ابتكاري  12أما بالشكل . معه اشكال حرف الميم باالطراف بشكل متوازن 

والفراغ  اخر حيث ان التصميم مقسم إلى وحدتين منفصلين بالتركيبة ولكن متوازنين بشكل الحرف والتناسب بين الكتله
بين الوحدتين ، وفي كال التصميمين نرى ان خطوط األرضية بالطباعة اثرت المطبوعة حيث توازن حركة الحروفيات 

 .داخل التصميم
 

               
 من نتائج الطلبة بتصميم حرف العين 16شكل ف الميم                   من نتائج الطلبة بتصميم حر  16شكل   
 

 : المرحلة الثانية
 :A2التصميم التركيبي لحروفيات الخط الكوفي المربع على مساحة  -

من في المرحلة الثانية والعمل الثانية من الطبيعي يكون الطالب أكثر حرفية ألنه اكتسب الخبره في المرحلة األولى      
فر والطباعة ، وذلك يعجله اكثر مرونه ودقه جانب تعامله مع الخط الكوفي المربع وعمل تصميمات فيه وايضا خبرة الح

 .بالمرحلة الثانية
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 :A2طباعة العمل الثاني على الورق الملون بمساحة  -

رؤية الباحث بهذه المرحلة هي جعل من الطالب متفتح اكثر من جانب التصميم حيث ترتكز هذه المرحلة على      
لحروفيات الكوفي المربع التي انجزها بالمرحلة األولى حيث يقوم يقوم الطالب باستخدام تصميمه عنصر التركيب ، 

وتكون الكلمه عباره عن اسمه و اسم عائلته ، ويرى الباحث انه عندما ،  18كما في الشكل بتركيبها مع عنصر الكلمة 
نيا بهوية يكون العمل عباره عن حرف الطالب واسمه واسم عائلته يكزن التصميم اكثر صالبة وذلك إلتصاله وجدا

، ذلك ما يميز هذه  الطالب حيث يتميز كل عمل باسلوب مبتكر ال يراه إال الطالب نفسه ولم يبتكره إلى الطالب نفسه
 .التجربه

 

 
 A2المرحلة الثانية وتركيب الحروفيات مع عنصر الكلمة على مساحة  11شكل 

 
 :نتائج المرحلة الثانية -

تؤكد رؤية الباحث في هذه التجربة أن تقليل القيود التصميمية لحروفيات الخط الكوفي المربع ترفع من مستوى      
أن  19وفكر الطالب وتجعله ينتج بأكثر حربة بحسب ما كسبه من خبره فنية بمادة الطباعة والتصميم ويبين لنا شكل 

صر الحروفيات والكلمة مما ادى الى نتيجة مبنية على الطالب عمل على تركيب التصميم بعدم ترك مساحات بين عنا
احداهما معكوسه ولكن القصد بذلك " محسن"و " الهزاع"التكرار المتزن حول عنصر الكلمة وهي عبارة عن كلمتين 

التصميم أن بإمكاننا ان نرى التصيم بأكثر من وضعية واكثر من جانب حيث ان التصميم بجوانبه األربعه يعتبر الخط 
 .مقروء به
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 نتيجة طباعة في المرحلة الثانية تتكون من حرف الميم واسم الطالب محسن الهزاع 11شكل 

 
نرى ان اكثر من طالب كان اكثر حرية من ناحية توازن المساحية وعدم االلتزام  22،  21،  21أما في االشكال 

 .ولكن غالبة الطالبه اتفقوا على ان يكون عنصر الكلمة في وسط التصميم باستقامة طباعة الحروفات
 

 
 حامد بوشهري واسم الطالب  حاءنتيجة طباعة في المرحلة الثانية تتكون من حرف ال 22شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

نتيجة طباعة في المرحلة الثانية تتكون من حرف الميم  21شكل 
 واسم الطالب محمـد هاشم
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 محمـد حميد عليواسم الطالب  عيننتيجة طباعة في المرحلة الثانية تتكون من حرف ال 22شكل 

 
 :أهمية البحث

 :ترتكز أهمية تجربة البحث على عدة جوانب وهي     
 .الفنان بالخط العربي بشكل عام وبالخط الكوفي المربع بشكل خاص/اطالع وثقافة الطالب -
 .رف العربيدمج هوية الطالب الوجدانية مع الح -
 .خبرة طباعة الريليف وباألخص سطح الالينو ومعرفة مميزات الطباعة وخصائصها -
 .الفنان عن طريق فتح مداركه الحسيه ألن الحرف العربي له لون وشكل وصوت/رفع مستوى الفكر عند الطالب -
 
لذلك اهتم الباحثين على ضرورة وضوح الفكره للطالب من بداية التجربة للوصول لهدف البحث والذي يصب في رفع  

في مجال التصميم وذلك بسبب الفنان بالخط الكوفي المربع لما له من أهمية كبيره /الوعي الثقافي والفني عند الطالب
 .مرونة الخط مع ثبات هويته الهندسية

 
 :توصيات البحث

يوصي الباحث باستكمال التجربة على منهجيه مختلفة تعتمد بناء وحدة الحرف في الخط الكوفي المربع عن طريق      
تكرار وحركة احرف متشابها داخل المساحه مربعه ، وايضا التشكل باالحرف المختلفة داخل المساحه المربعه ، حيث 

توصيه للدراسات القادمة على المساحه المربعه والتعامل معها ككتله أن نتائج هذا البحث تعتبر اكثر حرية بالتصميم وال
 .بنائيه لها قيم فنيه وخطيه ومعمارية
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 ملخص البحث

 
يتميز الحرف العربي بأنه الوحدة التعبيرية عن االنسان ،فالحرف كيان له صوت وصوره لها ابعادها الرمزية      

يهدف هذا البحث اظهار جماليات هذا الحرف عبر استخدام خط الكوفي المربع وتنفيذ تصاميم تعبر عن . والوظيفية 
من خالل أعمال طلبة التربية الفنية بكلية التربية ( الالينو)طباعة الريليف  الفنان الممارس من خالل  تقنية/الطالب

يعتبر خط الكوفي المربع من الخطوط التي لم تعنى بالدراسة الوافرة من الناحية الفنية . األساسية في دولة الكويت
 .وعلى االثاث واألزياءالجمالية والتطبيقية ، بالرغم من تعدد استخدامات هذا الخط في السابق في العمارة 

يعتمد الخط الكوفي على  الرسم الهندسي حيث ارتبطت نشأته بالعمارة اإلسالمية من مساجد وأضرحة والقالع      
و يعتبر الشكل المربع هو  .وغيرها ، فقد لعب الدور التزيني بكساء الواجهات عبر تلوين الطوب و حفرها بالحجر احيانا

كما تتميز احرف الكوفي المربع . االحرف  و التكوين مما يسهل عملية تنفيذه على عدة خامات الوحدة االساسية في بناء
وكل هذه الميزات  زخرفيهبتنوعها حسب موضعها في التصميم ، اضافة الى قابليتها على االمتداد والتظفير بأشكال 

 .ريق طباعة الريليفستتيح تنوع في التصاميم وسهولة في التطبيق من خالل التطبيق العملي عن ط
يقرأ حتى لو كان معكوس ممكن أن في استخدام الخط الكوفي المربع هي ان الخط الكوفي المربع  فكرة الباحث     

ينظر لها بأكثر من الطباعي تكون نتيجة العمل ممكن أن وبما ان الطباعه من الممكن ان تكون بأكثر من اتجاه ، 
 .التصميماتجاه مع الحفاظ على جمالية وحدة 

 -:وقد استخدم الباحث خالل الدراسة المنهج الوصفي التحليلي على النحو التالي -
 -:الجانب النظري : أوال  -
 .دراسة قوانين وقاعدة الخط الكوفي المربع -
 .تحليل امكانية تحريك مسار الحرف و الكلمة بالخط الكوفي المربع -
 .عمل الطباعي وتأثيره على الصيغة الجمالية خطيًا ولونياً للخط الكوفي المربع بال ةالعالقة التاريخي -
 
 :الجانب العملي: ثانيا -
 .تدريب الطلبة على قاعدة الخط الكوفي المربع لعمل تصميم خطي متوازن يكون جاهز لعملية الطباعة -
طباعتها مره اخرى  ، تحليل مخرجات الطباعة لعمل التعديالت عليها وإعادة A3 عمل المشروع األول على مساحة  -

 .واختيار النتيجة األفضل التي تبرز الخط الكوفي المربع من خالل جماليات االسلوب الطباعي
عمل المشروع الثاني بمساحة  - A2   عن طريق دمج المشروعين األول والثاني معا لتحقيق شمولية التصميم الحركي ،

.بعمن خالل الحروفيات ودمجها بالكلمة بالخط الكوفي المر   
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Research abstract 
 

The role of relief printing techniques in achieving the relation of the square Kufic 
calligraphy in the dynamic design to enhance the printmaking outcome 

 
By: Dr Musaed M. Albehairi  and  Jassim Meraj 
 
The Arabic Letter is characterized by the expressive unity of human. The Letter is an 
entity whose voice and image have its symbolic and functional dimensions. This research 
aims to represent the aesthetics of  this letter through the use of square Kufic calligraphy 
and the implementation of designs expressing the student's practice through the technique 
of relief printing (Linoleum) through the work of students in art education department at 
the College of Basic Education in Kuwait. There are not many studies on the square Kufic 
calligraphy related to the artistic and aesthetic side in printmaking, despite the many uses 
of this line in the past in architecture, furniture and fashion. 
The square Kufic is based on the geometric structure, whose origin was associated with 
the Islamic architecture of mosques, shrines, castles..est. The decorative role was played 
in the surface of the façade through the coloring the bricks and sometimes carving the 
stone. The square shape is the basic unit in the construction of letter and composition, 
which facilitates the process of implementation on several materials. Also, the  square 
Kufic letter vary according to their position in the design, in addition to its ability to extend 
and zigzag in decorative forms and all these features will allow a variety of designs, and 
the use of letter structure in relief printing. 
The idea of the researchers in the use of the square Kufic calligraphy is that the letters of 
square Kufic can be read even if it is inverse. Since printing can be in more than one 
direction, the result of print can be seen in more than one direction while preserving the 
aesthetics of its design unit. 
The researchers used the analytical descriptive methods as follows; 
Firstly, the theoretical part, studying principles of Square Kufic calligraphy, analyze the 
possibility of moving the structure of square Kufic letter and word form, going through the 
historical connections of square Kufic calligraphy and printmaking and its impact 
aesthetically as colors and lines. 

https://www.google.com.kw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYqpv8nr_XAhUnEpoKHSDbAcIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F311707144_Principles_of_Square_Kufic_Calligraphy&usg=AOvVaw17S8-sEVvdbgDjDkIXtjoR
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Secondly, the practical part, explains the principles of Square Kufic calligraphy to the 
students, to produce a square Kufic balanced design ready for print, starting the first 
project on A3 size papers, then  analyze the print editions to make adjustments and 
reprint it again and choose the best version that represent the strong the square Kufic 
forms. Then starts the second project on A2 size papers, combine the first and the 
second projects together to achieve the universality of the dynamic design through the 
square Kufic letters and words composition. 

 

https://www.google.com.kw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYqpv8nr_XAhUnEpoKHSDbAcIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F311707144_Principles_of_Square_Kufic_Calligraphy&usg=AOvVaw17S8-sEVvdbgDjDkIXtjoR


  

 الفن والثقافات التكاملية لعالج االضطرابات واملشكالت
 "نفس جسمانية"السيكوماتية .العالقة للذات املفكرة

 
 
 

 د. مصطفى شلبى
 
 



 



  

 

                ةـــــقص.   تنمية .    نشوة.   ذةــــل.    حلم.    ةــعاطف.  رواية  .  ةلفالسفا آراء   
ثحد ب    توتر      فعل.رؤية     عاصفة     علم     انفعال   غض      العلماء          

 

 

 



  

ويل هييييييص الشخصيييييي    = د الالسيييييييت   صول الن سي ييييييي ص    صيييييي ل     نيييييي          لشخصيييييي      ا       
اضيييي سايصش  صمييييد   ييييي  ييييصصاش  –العييييلس النيييلي     – و  5002 جلييي  اايصييييصي ي الي نييي  ي ييييييصيس    11،11صيييي جنييي    

 عسفيييي  الاشييييسل   -//-ش  يييي د  يص ديييي  و ييييلي  صش  يييي د   و مييييصسل  صمييييد   ييييي  ييييلي  صش  س نيييي   و ييييصصا   
الحصل ييي  وال حل يييال  يييي ييييل  الس ييي  ياسيييي  عسفييي  سلييي   يييي ييييل  ال ي ييي    لييي    ييي   جسي ييي  د   سيييي             
 يييلي    لل ع  يييس الحيييس  يييي الاشيييسلش و  ييي  العيييلس النيييلي    عسفييي  ا   عيييص ش والاشيييسلش ا يييصل   نييي    

 ض   ي  سيق ال عل   د ال سص ف   ايه يس نب النليك  النيى  و الاس – جسي   
 ال عل   الشس   ي نس  خصوفص الشصسهد 

و ي  ج   اإلق سان الشس    يس نب  – ع  س  ب ااحداث يسين   ث س   ل س ًص  و  صيلًص للاث س غ س مس   
       خ  ف الخيف واا  عص  والحزن  الشس   ال صق   ل  ا  شصلل ا  جصي  مس     و غ س مس    دد سالاث 
 السلبدددد والن سيصلا صد! ولع   ااصوالد! – جسي  ال أل  – يعصصه يصل دليب  ل  الاصصصل الان    و –
ال عل   الشس    ل  السل=    ال  ال // الصغ س وال أل واحداث صيش د الصغ س وا ييصء الصغ س / ا ل ب /  –

 ع وجيص الاث س ث   سسال ث  ايعصص  السلب واللسص  و  الاعسف  الاسا    ث  صيش غ س  أليف ين ب الخيف
 الصيش وا صصل ايسى يص   مئ  ع صص   صصي  لاعسف  الشخص    ي جا ع ا  جصهصشد

( و القةةةوأ( اأ اليةةةلتي  ال ةةة   نقاااالضعف ااا  ضلمعرفةةةة الشةصةةةية عةةةت اميةةةت اوتوا ةةةا) ح ةةة  وصةةةول الةةة        -

وتااا وتضوتن. ااا اض.ااتعتااااااضضضوتحويلهةةةةا واعلهةةةا تةةة رة ارت ةةةةا     ونقاااالضعفن اااااشضصااا ضعف   ااا  ضضضضفةةة  الشةصةةةية  

 اول للشةصةةةية نقتةةةة تحةةةول نهايةةةة اثلةةةم وتدايةةةة ااتةةةا) النوةةةا   ل ةةةل حالةةة  نمةةة   ةةةا  تةةة (.        ألناااااضكتتواااا ض

" المعيتةةةةةا) التصةةةةةرية"   ت هةةةةةر  -: :ضكدتعكضعف ساااااسضعف ساااااسض ااااا و ض عتااااا ضعفقاااااانوعضعفل اااااا ضفت و تااااا  051صةةةةةـ

: وكةةةل حركةةةة عحليةةةة  ع .اااعض اااا ض. ناصااااضعف  ااات وعف. ل اااالضعفف.سااا  ضضtectileعفف.سااا ضاثعةةةت  ةةةالل ععنا ةةةا 

  ت هةةةةر ا علةةةة   لفيةةةةة لودةةةةت كلةةةة  وكةةةةل حةةةةدث ايةةةةم    ي هةةةةر سةةةةوأ علةةةة   لفيةةةةة  ا) ععنةةةة . حركةةةةة   

.. عشةةةا دة ا ركةةةاع اثرتةةةت .    ع ااااضع ع.ااا ضا صةةةاتت . لمةةة  اليةةةد .. قرصةةةة التعودةةةة .. ا  را  التصةةةرأ ..      

 قراءة ك اب وحدوث حدث . – عف ضعألف عف   ضدرب(.  – ق  -..  لم   قائدضعفس اتة

 - يييي  :د  سي ييييت  ييييي  لا يييي ي     ت ت اااا ضع  اااالتع الضعفساااا وو.ات  ض  PSYCHO    جنيييياSAMATIC  

، ويصيييي   يصصيييي  الانييييصهاصش الي نيييي   اا  عصل يييي  ل ضيييي سايصش   العلييييال والجنيييي امييييصلل اليييي  العلقيييي  ييييي ي  

و  صقاهيييص  ن اإل نيييصن ح ثايييأ ي عيييسض لاياقيييف  ح يييص    نييي   و ج اص  ييي         ن ااااةضعفس ووساااو.ات ضالجنيييا  د 

  يايييس يهيييص د وسلييي    يييس ا  شييي      يييي حصلييي  ا ح يييص  ال ييي  ا  عص  يييت الا يليييدل   سيييي  فص ييييص  يييساه قيييصصلا  لييي   

،فص يييييص  فا اااالتع الضعفس ووسااااو.ات  الل   يييي ،  وال د  يييي  ،  و ح يييي   ليييي   نيييي يى ال خ ييييال د   ييييص يصلينيييي     

 جيييد ان قييييياش ال  سيييي  قيييد  يييدش ا يييص  الشيييخغ يايييص   ينيييا  ليييت ي  سيييي  ا  عص  يييت   يييس  هييي ه اللييييياش           
العال يييي  ييييصل  ع  ليييي  الانييي يى ال مييييعيلى د    العصصيييي  د ويييي     سيغهييييص   يييس   تييييصء الجنييي ، و يييي   هييي ه     

يهييص ال ييسص دي عييد  ييي الشييعيل   ييص يشييسال  ليي          ال يي  ياييس  كنل ااا لض. ااا   ضفف.وقاا ضعف ااا ل ضضضفييصلللق  و  ى 

 و يشيييسال جز،ييي  ، وسلييي   يييي  سييييق ف سيييص  ز ، الس يييع و ايييص هيييي  عيييسوف فيييصن  ع ييي  ال يييي ساش ا   عصل ييي          
  فيييصن  ع اهيييص يييي     سيغيييت  يييي   سييييق ا  تيييصء الحشييييي        يييدول فييي  الجهيييصا العصييي   اليييللاصى د ولييي ل    

 ايييص ا هيييص  لقييي   سصيييي  يييي ي      جلييي  الصيييح  الي نييي   د     552 -1991   يييص     يييد الالصييييص   ال ييي  يغييي يهص هييي ا الجهيييصا    
 احداث الح صل التصغ   ا  ساض الن سي ص   د

 يا يييت ، و  نييي س  عيصهيييص ،  :دا صلاك هيييي قيييدلل ال يييسص  لييي  اصلاك ال  دييي   يييي  سييييق ح    دتعكعاااض ااالتع الع

 فيييصلاث ساش الايجييييصل فييي  ال  دييي   ث يييس الحييييا  ال ييي   يليييال ا حنيييص   الييي  الاسا زالخصصييي  يهيييص فييي  الاييي         
ويتييي س ا صلاك    جييي  وقيييي  الشخصييي      ح ييي  ش فنييي س حنيييب الاعيييي  الايييس  ل يهيييص الخ يييساش النيييصيل  د       

 ليييغ  و   ييييب فييي    تييييصء    ليجيييييص  ييي ص=  يييي صى الييي   يييييء   نييي س الاث ييييساش الحنييي      جييي         فسينييي 
  150ص او لغ او   ب ف  وظص، هص د  الح  سا هص

 -واضيييي سا=  – اضيييي سايصش ا صلاك الييييي     هييييس اضيييي سيصش اليييي  ه  فيييي  مييييسال    ع اااالتع الضعفااااتلاسضض

 د الصح  الي ن   / حص د اهسان و حاد ل  ب  ديال العلي  النلي  ت 150ص اصلاك  تاين الشعيل 



  

 -ويصصييي     ينييي   ع الايييسين فهييي    نيييت صايل يييص    حصلييي  اضييي سا= ال صييي سل  فييي ع ااالتع الضعف  ااا تةضض

 ف اص ي علق ياسضت و شسل ت ا ج اص    و نديل ص تدددال دالاصه      لع يصلس الياقع د
عةةة ارا) ع نوعةةةة  وييةةة دع  واهةةةة ن ةةةر الةةة  الذاتيةةةة الم تا لةةةة   ع ةةةاع( ث   عةةةت( .حةةةدف ةةةرة  -. ناا ضعفااا علض

فيوةةةب  (الزعةةةاع  والم ةةةاعفةةة  نقتةةةة  واحةةةدة  عةةةت     حةةةت  الةةةذا) المف ةةةرة ةةةت  فةةة   لهةةةا يم.تاع تار ةةةا عل ةةة (

. او الةةة  عةةةداوة المحةةةي  ا سةةة نتتاع فةةة  عوةةةال  العةةةالم ال عةةةرل علةةة  الف ةةةرة الحقيقيةةةة  ا ةةةل الموقةةة  العةةةو ة   

 عت المعرفة تاكيد  عل  الن ام اللغوأ الم زاعت اعاع  عت  الل الماد  . 

و اصةةةةة ي علةةةةا تمردةةةة  او عشةةةة الت  ا ا ماعيةةةةة       يت فهةةةةم نفيةةةة   ا ليةةةةا   :  ييةةةة ت  ادةةةةتراتا) التصةةةةيرة 

 وعيئولي ها.

 -ض

فيةةية وةةعورية ت ضةةمت اةةالث ع ةةا ر   ظةةا ر ن -: .وونااالضعف اا وتض –

طةةةةرق التةةةةاب  ا را ( . تةةةةطع  نةةةةا  عةةةةت يتةةةةرق التةةةةاب        – والنةةةةزو  –الواةةةةداع  –ا  را   - ةةةة  : للشةةةةعور

الواةةو  فةة    واةةداع( تالرغتةةة فةة  ععرف ةة  (  ونةةزو ( الةة  القيةةام تفةة ا التةةاب  سةة قتال التةةارق . ع ةةال ا ةةر             

كةةةةذلي   يواةةةةد واةةةةداع او نةةةةزو    صةةةةتا  ( نةةةةزو ال ةةةةالم "واةةةةداع" الةةةةةول  ا را (  المةةةةةاطر( ادةةةةاءة ع 

والفنةةةةانوع يغلةةةةب    ↔ الواةةةةداع  فالعلمةةةةاء الفالسةةةةفة  ةةةةم الةةةةذيت يغلةةةةب علةةةةيهم ا  را .      اث را ( ةةةةال  عةةةةت  

المةةةةديروع والم قةةةةا وع والعةةةةاعلوع تقةةةةدراتهم العضةةةةلية يغلةةةةب     ↔ النةةةةزو  -علةةةةيهم الواةةةةداع " الفضةةةةول"   

  ((  ا را–واداع–عليهم النزو  ال الاة   النزو 

ا  فةةة  طريةةةا ال حليةةةل النفيةةة  المع مةةةد علةةة  ال ةةةداع        الآلوةةةعور .  اأ ا رااةةةة الةةة  تيةةةار الشةةةعور(    021صةةةـ

( تةةةل ت ةةةل قا مةةةة فةةة    والرغتةةةا) المت وتةةةة   تمةةةو)المعةةةان  او اث  تةةةارا) ا سةةةقاطية . ول ةةةت  ةةةذ  الحةةةوا ث  

وتةةة ار علةةة   ل حياتةةة  . الآلوةةةعور تعتةةةر عةةةت نفيةةةها تتريقةةةة وةةةا ة ت هةةةر فةةة  سةةةلو  الفةةةر  الشةصةةة  طةةةوا       

 ( .0111 – 0551.  كش  العالم النفيان  ستوموندفرويد تف يرة وعملة وعالق   تمت عع 

ض*ضكت   ضن.ا جضكساس  ضففت ف سضكسسضعف اجضعفسفوويا

 .ن اااالضتساات  تضضضت ااد  ضعف.ن اااالضعفقد .اا ض*ضن.ااو جضعت ااتتعلضعفواساا وي:ض تواا ضعفاا ضضض

ضاسفوكض د د

تادع .الضصايضتر اتضقاوةضعتسات ا  ضضضضضضض تو ضعف ض.ن االضت.    عئي:ض*ضن.و جضعت تتعلضعت ت

ضاعوعقبضعفسفوكسا ق ضتر تض. ا تض.عض

،ضوعاادةضصايض.وعقا ضت ادهضص اااضضضضضضض. اا  تضسا أضكعض اددصاضفنلسا ضضضض*ضن.و جضعفتنظ سضعفا عتي:ضض

 ا تععالضقو  
 . وعسل ضك  اص  ا ظضكدعئ  طريا المالح ة* نمو ج ال علم عت 

ا .  ضتعف اقالضعف س(  عتست ا  ضعف..ون    ( ففوائع عف اف ضعف  وفو    م(  عف.ن االضعفسا ق  – ع ونا) ال حليل

+ضت د  ضسفوويضغسض+ضكض+ضسض+ض ض+ض 31:  13  غ(  عف اق     ( عت تعل  

                                                 



  

Can, 1959

 نلس ساا.  . االف  0505عةةام  Heinroth ص  ااتوع كلفااأ

Psychasomatic عت العواعل النفيية وقد ات  ر  ذا المصتلا ليشير الة    عل  ا دتراتا) الويمانية الناوئة

وا انة   (  وقت  ضعف. دة( ال هاب القولوع المق ر  (ول ت سرعاع عااتيت  ل المصتلا ليشمل  Insomniaا رق 

والذتحةةة (  ال هةةاب المفاصةةل الروعيةةاتويدأ  ( و وعأل .اا ضعف اا    ض(  وصةةدا  ال ةةوتر (  وعف ااتعاضعفن اال ض(  عشةةر

. ويم ةت تتتيةا  ةذ      اعراض تدنية واو  استاب نفيية وراءوتشير تلي ال يمية ال   ( .... ( ....... الصدرية

 عحمةو   الموموعة ال شةصية عل  اأ حالة ايمانية تعةزأ الة  عواعةل نفيةية ت يةتب فة  تةدء الحالةة او تفاقمهةا          

اأ   تواةد قاعةدة اساسةية او     الة  وراء  الة  او  صةو) وراء  صةو)  يواةد   -: تعرية   يةدار   ( .312:  0111امو ة 

 عتنساان  ض عفو ود ا ضتيةمية  ةص اعل  عل  اساسةها او يع مةد عليهةا ل حقيةا عمةا      طاقة او ستب او كينونة يقيم الش

. ولةي   نةا       اتضقا ا ضفف. تصا ضو. ادكضضضضغير ععةرول   صاف.ستق  اأ المةاطرة تالفعل  وع دمانا).    القفزة((

                                                 



  

ا فة   اثفعةال تةلةا القةيم وتشةيعه    وي وع الشةةص عيةئول  ةت  ةذا الفعةل وعةت كةل وة  ا ةر "          تديل غير الفعل . 

عالقةةا)  ا) كفةةاءة تةةيت اثوةةةا  واث ةةريت  . والةالصةةة اع الواو يةةة اونيةةانية " تنةةاقة اع انيةةة قيةةام   العةةالم

 .                                                                                             " افعال الشةص " قصدية" –. اع الشةص "حر"  المودوعا)وعالم 
 essentialism المط ويةةةةة -نفهةةةةم الواو يةةةةة ي عةةةةيت عقارن هةةةةا تضةةةةد ا : -: .لاااااص سضكساسااا  ضففو ود اااا ض 015ـصةةة 

ين ةةةر فةةة  اأ عفهةةةوم او وةةة  فأنةةة  يغلةةةب اع    لواااتضعف.ااات فةةةيحت  ( 0311صةةةـ21  015 عل يةةةة ال حليةةةل النفيةةة  

يعةةةرل تهةةةا  اأ عوموعةةةة عةةةت الةصةةةا ص المحةةةد ة . وغيةةةاب  ةةةذ  الةصةةةا ص ال ةةة        الما يةةةةفةةة  اطةةةار   اليةةة 
المهنةةةدس المعمةةةارأ . عقلةةة  . فةةة  تف يةةةر الشةةة ل   ع ةةةالعودةةةو  او حةةةدث توصةةةف  وةةةيئا عة لفةةةا ي ةةةوع عا يةةةة  

 راسةةةا) . 015صةةةـ Bوالرسةةةم وال صةةةميم او التنةةةاء .  وفةةة  الف ةةةر الواةةةو أ اونيةةةان  ( فةةةاع  ةةةذ  الن ريةةةة       

 ن ريةةةةةة عفيةةةةةر  ل دةةةةةتراتا) (ع  ااااالت الضعفس ووساااااو.ات ) 30صةةةةةـ 2115نفيةةةةةية ينةةةةةاير 

تعريةةة  ا عةةةا ل   تعريةةة  .   30صــةةةـ"اةةةزء  ةةةام اةةةدا"   05صةةةـ نمةةةو ج سةةةلوك  الم عةةةرض( اليي وسةةةوعاتية  
اثدةةةةةتراب الم قةةةةةم او الةةةةةدا م فيعةةةةةان   قةةةةةد ي فاعةةةةةل الويةةةةةد عةةةةةت الضةةةةةغو  فيصةةةةةيت  –(1  – 2111 صةةةةةا ق

اونيةةةاع عةةةت اعةةةراض عة لفةةةة قةةةد تيةةة مر وةةةهور  وع اع يعةةةرل لهةةةا سةةةتب  كةةةالق  والغ يةةةاع الدو ةةةة واثم         
الةةةةتتت او ال هةةةةر والصةةةةدا  وقةةةةد يصةةةةاب تط عةةةةة حةةةةا ة ا كالذتحةةةةة الصةةةةدرية او الولتةةةةة او احةةةةدأ الشةةةةراييت    
القلةةةب او المةةةا" او اليةةة ر او ت يةةةم الغةةةدة الدرقيةةةة او انقتةةةا  التمةةةل  يراةةةت ل عةةةرض حةةةدث دةةةاغ   لحةةةد          

 ك .اااادضعوا اااا  ت ت اااا  . اثاهةةةةا  لةةةةم ت حملةةةة  الةةةةنف  والويةةةةم . ونفةةةة  المولةةةة   راسةةةةا) نفيةةةةي 

( كمةةةةا ركةةةةز علةةةة  ال فرقةةةةة   يركةةةةز علةةةة   ور العاعةةةةل ا نفعةةةةال  كميةةةةتب ل دةةةةتراتا) اليي وسةةةةوعاتية   (1  
تةةةيت اثعةةةراض اليةةةي وعاتية وتةةةيت اعةةةراض الهيةةة يريا ال حويليةةةة( حيةةةل عرفهةةةا تطنهةةةا ادةةةترتا) عضةةةوية           

العصةةةت  يلعةةةب فيهةةةا العاعةةةل ا نفعةةةال   ورا عهمةةةا قويةةةا واساسةةةيا ( وعةةةا   عةةةا ي ةةةوع  لةةةي عةةةت  ةةةالل الوهةةةا       
الةةةةالارا أ وتة لةةةة  ا عةةةةراض اليةةةةي وعاتية عةةةةت ا عةةةةراض ال حويليةةةةة الهيةةةة يرية فةةةة  اع اث يةةةةرة عتةةةةارة     
عةةةت تحةةةول القلةةةا الةةة  اعةةةراض وعالعةةةا) تشةةةمل الوهةةةا  الحركةةة  الحيةةة  الةةةالارا أ ( ولهةةةا ععنا ةةةا الرعةةةزأ    

عحمةةةو  اتوالليةةةل   ا ميةةةة الالوةةةعورية  00صةةةـ وتعريةةة  فةةةرج طةةة  و عال ةةة     فةةة  الحيةةةاة ال وةةةعورية للفةةةر  .    

الةةةةوع   -0ت ت اااا ض  تفاااا ض ضع  ساااااسضعفتفقااااائ ض 211  . عولةةةةة الصةةةةح  النفيةةةةي (. 02 

الةةةوع  تالحالةةة  التد يةةةة وفةةة   ةةةذا الميةةة وأ قةةةد       -2تالحالةةة  ا نفعاليةةةة ف شةةةعر تةةةالحزع او الفةةةر  او الحةةةب      
تمةةةا و فةةة  التيئةةة     الةةةوع  -1تشةةةعر تةةةال وتر والشةةةد وال ةةةنف  وعةةةدم الراحةةةة التدنيةةةة او ا حياسةةةا) تاللةةةذ        

يشةةةةت  تقةةةةدر اكتةةةةر ال حليةةةةل     العةةةةالج الواةةةةو أ -يةةةةرأ كمتلةةةةر : ـةةةة . 011ا012 تاسةةةة ةدام حواسةةةةنا الةمةةةة    

عفساااااا وودتع.اض.اااااا ضالنفيةةةةةة  ال قليةةةةةةدأ فةةةةةة  العقةةةةةةل وي  فةةةةةة  ت غيةةةةةةر اثسةةةةةةماء وال ةةةةةةواريا ت فةةةةةةا 
. " عيةةةةاعدة النةةةةاس علةةةة  ال ةفةةةة  عةةةةت اسةةةةقاطاتهم توصةةةةف   تةةةةو  اولةةةة  . الوشةةةة ال يت       عف  اااا افت 

( ية زالةةةةوع اليةةةةلوكيتيعتةةةةر لعةةةةب اث وار ادةةةةافة قيمةةةةة عمليةةةةة العةةةةالج . ول نةةةة    يع تةةةةر طريقةةةةة للعةةةةالج       
اونيةةةةاع الةةةة   تةةةةرا) وتشةةةةات  اثنيةةةةاع اهلةةةة .   ال فيةةةةير عاعةةةةل  ةةةةام اشةةةة ال   المةةةةري  يفهةةةةم  اتةةةة (             

ايضةةةةا يةةةة ار يةةةة ار فيمةةةةا تشةةةةعرت  عةةةةا   –ا نفعةةةةال   – الةتةةةةرة العقالنةةةة  تلاااااعف ض–عفت ف اااا ضعف  ااااتض

 .   تصريا او حركيا

 اأ واهةةةةةةة  اااااا تةضعف اااااا وتض،ضوو ااااااوشضعفااااااوع ضضض -: ت ت اااااا ض.اااااا فلعض.اااااااتوسضضضضض

ا سةةةة تتانية( اا اسةةةة عدا  تركيةةةةزأ علةةةة  كيفيةةةةة ععينةةةة  عةةةةت عةةةةدم ا ل فةةةةا) لل نتهةةةةا) الحيةةةةية اث ةةةةرأ ااا       

ال ةةةا ت اونيةةةاع عوموعةةةة عةةةت ا سةةة عدا ) الحركيةةةة ال ةةة  تيةةةم  تالواهةةةا) الحركيةةةة ال ةةة  ي ميةةةز اسةةة واتة        

ا ن تةةةا  اسةةة عدا   ةةةا   ا ةةةل الفةةةر       ( 3891سضاضاضن اااات ض) الحةةة  ااا ا ن تةةةا  تركيةةةز فةةة  ان فةةةاء او ا  يةةةار     

    ع ال طالب ااناء عحادرة ا. عحاسب يومت و (يواهة نحو الش  الذأ ين ت  الي  ل   يدرك  

Perceived



  

 

يةةرأ ( ل ةةت يةةدر   ونزيةةد عةةت ال قافةةا) المة لفةةة فويةةم   اونيةةاع عةةا ة ( والمةةا ة   تةةدر (   العقةةل     المعرفةةة  -
وت ةويت  والغةد  الصةماء   الوها  العصت  المركزأ الر يية   ف و ترا) تنمية الحواس.وعقصو  تالحواس وعفا يم 

او إاةةارة او انفعةةا ) ودةةرب وحةةزع وت ةةاء  ..عشةةا د حةةب ..ي فاعةةل تةةالحواس( فم ةةل عنةةد عشةةا دة عتةةاراةالتاقةةة 
لشةصةية  وفروق فر يةة ل  فاعل الوها  العصت  حيب قدرا) اعام عيني  فياو حدث  ريا  راعا ع عد ة( او واقت ح

حافز وكيفية تنمية قدراتي واهةا   المنةاع  عةت  ةالل      ..رغتةعةزوع وعورأ والالوعورأ..  .. افت ..عت حااة
. ال فاعليةةةة. الةتراويةةةةة..  المعنويةةةة. والن ريةةةا) العلميةةةةة والعالاية.. د  الصةةةماء واسةةةة ةدام اليةةةي ولوايا)   غةةة ال

تحديةةد تةة رة المشةة لة او الحةةدث او ا  عةةا)   .صااد ضعفدتعساا ضعفتا  اا ضفف  ااهض.. الوشةة ال ية.الواو يةةة.. 

وا دةةتراتا)  الةةآل م الالعر يةةة والمر يةةة( "وةصةةية( سةةلوكية او نفيةةية او واةةدانيا)  ا ليةةة او  ارايةةة او       
ميةةاعدة والم يةةرة  عةة ارا) تيئيةةة وعةةا ا) وعقا ةةد واقافةةا)  اطئةةة . وععرفةةة العناصةةر  المةة ارة والميةةتتة وال        

. تاسة ةدام   وع ت ادعلضفف اجضعفسافوو ضوتعديل  المفا يم وال واي   وو ل  ضتن.  ضع دتعوالو وافعها 

ا   تةةارا) ا سةةقاطية تالرسةةم والتنةةو  الم عةةد ة والم نوعةةة ل حديةةد وتحقيةةا الهةةدل لحةةل اث عةةا) والمشةة ال)         
 واودتراتا).

 –و ال  ص لت صل  يصل اش الا سسل  ي  يصصس صايل   ويصلج   للشخص    عسف  اا  ص= والدوافع والا ثساش   
و ال  ص هي  صلق يصلاشسلش وااض سايصش العصلل  يصل اش الا سسلد        عسف     صيهص والعيصصسد لا ثسا هص 

اش والدافع الشعيلي واللمعيليد  ع ال    ق العال  والي سيد والا ثساش الحن   الخا  و لقص هص يصل 
  ث صش ا   عص شدا  جصهد غ  سا  جصهوالا صه   والالصيص وال عل   الخص د  يصلعلص،دد

 

 
د النيييلي    عف   ااا  وجييييص فيييسو  صالييي  فييي  الاشيييسلش او ا ا يييصش او الحيييدث او ا ضييي سايصش        د5

ميييسوص  يييال مخصييي       وال  دييي  الخص دييي   يييع ايييي لف     وعف قاصاااالوا فسيييصل   عف قائااادض، الي نييي      و 

ويصص،صيييت ال سسيييي  وال هي ييي    و  اتااا   الثلصف ييي  و. تصتااا وفسيييسه   د ااا ولنييييء  يييلي هص حنيييب    

 و  صه ات الخص دت يت د

  للس يييييي  وا ييييي خدا  و    يييييق  الي سييييييصش واللييييييا  ي  ي  يييييع ال حييييي  الاييييييهي اليصييييي   وال حل لييييي

و يييال  يييص ياسيييي ا ييي خدا ت  ل حل يييق    جييي  العصييي    اللغييييي     والعال ييي  الا يي ييي    وال س   العلميةةة 

او الايييي ثسل او   وعف نا ااااتضعف.ساااااعدةضو عسفيييي  ا  يييي ص=     ليييي   نيييي    صييييدق   لدلا يييي  ال حيييي     

ض–   ااا  ضلاعسفييي  ا ضييي سايصش     وعفاااتك ضع  اااتضواليييس ى  وتر اااتضع ت اااا ضو    ييي  ال يج يييت   عف.  اااتة

و    ييي  ال عص يييال   عهيييص     ص،يييد وافسيييصل يص دييي     وجيييدا  صش و ييي ثساش ي د ييي  و ل   نلسااا  ض–سااافوو  ض

 وال غلب  ل هص  اديال و لس  لي   د فسسيد وجنديد و  ن د
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 الماد  

 ععنــــ  
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وعةا تعةد ا ال ةداع      H.T.Pعلي ةة  تةا  " ترامةة لةوي      –ا  يةار " اةوع   . ال اتعة للتحل للدراسة

ا" المقرتةةةة ا ولةةة   للمفحةةةو   رسةةةم" عنةةةزل . وةةةورة . وةةةةص " الشةصةةةية "  P.D.Iوالواقعيةةةة والضةةةغو  

   ا) الفحةو   ا ةل ا سةرة الم حركةة (.     والشةصية "ب" ع   الشةصية ا ول  وعقرتة للمفحو  . ا  تةار 

ع ت ات)ض علضعف.ل وصضو. و ضعوض. اس ةدام لوع واحد فق  و ور اليي لوايا) في تطاير اثلواع

سي ولواية إ ارة ا  عةا) "عصةرأ   (اضضعفست  ضعفتا. ضضفا ت اتعل دهض اصض  ض(ض. ض)ض

 ت اااااتعلض)وعساااات دعسضع  -عساااات دعسضعفت اااااتبضع دتعو اااا ض افتسااااسض"  حنصةةةةورة

تحديةةد الةاعةةا) كمةةا  ةةو ع تةةت فةة  التحةةل ورق اتةةي  وا  تةةارا) وا لةةواع لل عتيةةر وال نفةةي     عتدتعو اا (اض

وال فريةةو وال تهيةةر ا نفعةةال  وال ةةداع  الحةةر تةةال عتيرعت المشةة ال) او الحةةدث او ا  عةةا) وا دةةتراتا) ليةةوء    

اليةةرية ال اعةةة راتا) العالقةةة تالةةذ اع عةةت سةةلو  الشةصةةية و  ةةاع اليةةموم تاليي وسةةوعاتية وا ك ئةةاب وا دةةت  

 . للحا )

الس يييي   -: ا  ييييلص  و لاء  لاييييصء الييييي   وال حل ييييال الي نيييي  وال ييييب الي نيييي  د       ع لاااااتضعفنظاااات ض -

 عسييييييف ا ضييييي سايصش الشخصييييي   لاسضييييي      -ا صلا يييييصش  والحييييييا  والاييييي ثساش د    -و ييييي ل  ي يييييلص    د 

 ا نل ااااااا لضوعفنظت ااااااالضعف. فو.ااااااالضعف ا اااااا ض نظت اااااا اليييييي هصن الن سي ييييييي ص   د 

فيييي  ا ضيييي سايصش  عتع ضعف ف.ااااا ضضعفاااانلسوالعال يييي  الا يي يييي  الا علليييي  يصلشخصيييي   د   عف ف. اااا 

الشخص    الن سي ي ص   د ال هصن  د

   قييل  يدلك جا يع العلقيصش والا صيييصشد يليدل يصلاك اإل نيصن ا  نيب والعل،يق يي ي السص،ييصش ال ي                عف ق

يل ه ا اإلصلاكد يسا  صن العلال حصصًا س  ًص   يقدًا يخ س  وي د   صن فسي  ييساي    ل  ق  يصل  للتحيلت  سين 

ألعضعفقت   اضوقثد ي صف اإل نصن ينع  العلال و  يسين   صف يصللسيح  يسا  ال  يهاص يا صا  ي اآليس 

 ددعئ.اًضن ل ض راف ضص اف ضو د 

  و صل  –فعصلي    – اللسيح    مغصل   ييي السوح  عصلج  سهي   و ع  فهاص  ي   عللصش عف ق ضوعفلت  ا ض 

 د1921ص/  حاد   د النل  ، امساف يي ف  ساص   صيلل يخلف العلال ولي   نعًصد 

  دوالز صن والحس   ال  يالاا  يليج :    ع ت 

   الال،ي  والاييصفس  و اللي ل واالي  ينيا  يص حنص يصش       –الجص ب اليجدا  : فهي الشعيل يصلنصل والاسدال يلص 
  دالعتي الحن  –الاس ب الي نجنا  ال ص ي     و الحشيي د  

 الحسيي  العلليي  التيياي    عيي  ثاييسل   –ال خ ييال  –ال يي  س  –: ا حنص ييصش الساهييي  عفتنظاا سضعفنلساال  ائي

 د211الجسجص   ص –  ي ييهيل   ص   فلن     –جا ل  

  صش السييال و ييي سليي    ييص   : فسييال جييزء  ييي  جزا،ييت   ا ييع ياجاييي  يصيصيي الايي    جييص   ال س  ييب –لاي 
لاي غ س   جص   ال س  ب للا  وظيص،ف  ي  ي  صا  ي صيف  ص ي  يجايع ال عيال        192ال عيين اليظ    ص

 الخصص فعال يصص لسال جزء  ي  جزاء الا  يجاع يه ه ااجزاء فعال  ش سكد

 الحيدث  – اعوعف.واض الز صن: فلن. و  اع الجش صلع: السال الجزءد  : الشسال  ل  الاتايند نتتو وفو  اع 

د  أ  د  ل  الشسال والعلق  :  ص ق ال اللمعيلفس ووصس وفو يع د الشعيل واللمعيلعفس وو.تت   –



  

 ثال الا ا سل وحيدوث حيدث ا  جيصل واا  ليص   يي        يا   اإلصلا   – ال عال الايعس  والشس   –الس صن  ل  
 داليشص  العلل  – س  ز يل   يس 

  سي صش ال دل ال ل عديال والعلسد –الي سيصش  –لحصش ال عسي صش والاص  –ا ض سايصش  

   ا   جصيصش  عف.تر تضعف  وفو يض) دودضعفلاق ضعف  وفو   (ا    الاي ه  الاث سل للحداث  و النصيل د  ك    

    العصق ي     يص= لييي      عف اقالضعفتا .  ض.  ض)عسفوبضعفتات (االااسي   ي الثيا= والعلص= ال ي  سد  ا  

  نظت الضعف وع. ضعفلائل  ست     ل 

  دللللق الاث سل اافسصل ياال   يصصس  خ   ن       غ      

  د  سي  العيا ال ال ص،    ال سييي العلل 

 غ  العص ييال العييص         يا ييال  ص،  يي   ا ييز يعيين الصيي صش وغ سهييص    ن  العص ييال     عفن ااالضعف قفااي  :

العيا ييال الدايل يي  ال يي   يي ثس  ليي  ال ييسص    –الخ ييأ  –   ح   ص ييال الصييدفالخييصص اليييي   ليشييص  العلليي     
  الحصل  الجناص    د

 عف افا ضعف  وفو  ا ضضض:     ا حيداث الاي هي  النيصيل     ك     .وونالضعفت ف  ضفت اد  ضعف ااجضعفسافوويضضض

       العصق  د عف اقالضعفتا .  ضع  تعل        ا   جصيصش الااسي     ل   ففوائع

  داصلاك  لا  جنا  ل م صء والعصل  –ا جصه  لا   –س فلن    : فسكنلوفو  ا  

       صايضعف.ا اايض/ ح يص       لي  اج ايص  الايقييف في     عفلن.وفاو يض ا ييدا  يغ يس وي غ يس الاس،ي  والل س،يي – 

ا  يل ل  ي  ال  –و سي   ا ج اص    –/ ال ي   نب يل ت  وعف نس/ وا  اص،  العسق  /  و.انتيو  سا   / 

 ه اد

 يسا  ص ييع  صه يي  الييي   ف اثييص  فيي   نيي صن   و يضيي   الاعييي  الا ييص ي للنييليك   عسااتت اا/  اعع ساات ل

 و جعال  ي الااسي  أ   اام صءد ظياهسه الخصص 

   لقي  يي ي الي هي ال سيسي      جسيي  الصييدو  و    ي  ل يي   يي ا  جصهيصشد       –  ت يسين حصضيس   وياسي للي 
 دوالس ي  وال  س س

  اال  يص  الي هي  وال سيسي ي يسيغ ويسيين في         –لح  يهب  يد ص ييشغال العلال اإلحنص د ا –  صن اإل نصن
 د ل ال عد  ييت ييصليي   و    –ينعد الللب  –الهيصء  –حصل  ال شي  والج =  ايس ال حس ف   الاد  والج =  

    ص=د   ن  صش د –فيقهص  –   ص=  –ال هص=د وي ال الللب ف  غ لت 

   الاث س و نص دهد –الي   الجند  –ن  د  لما دا    سي  صيل الج ال سيق النل ص 

 نص دل   نت  ل  ال س ف  ثال ال  ال السض ع ين   ع  ن يسضع   نت ي  صءد        

   ال سييق النيل ص      –وال سسي  د الاي ثساش  صيدقصء  يصصيس  ييسى  ث يسل       الدواء د الغ اء د اافسصل ال هي  
 عسفيي  اا يي ص= والانيي  صش والعيصصييس  –ا  سمييصص والعييلس  - العييلس ليي   فلييل الييدواءالا هييي  والالصيييص 

الا ثسل لليقصي  وحصيل   ل  ال صس و عسف  ي لل اال  و    ي   ياجهي   اليقصيي  ي يس  يي العيلس   حصيي        
 يصلاعسف  والعل  والخ ساش و  صه   حن    ل ا د

 د  اللدلل  ل  اإلحنص  يصل اشد  الح صل  – العصص= اليجيصي  

 الع ي د –صافع  ليك  التيء  –ين ج ب للاث س  –غ س يلاصي  – ايعس ال عال ال 

 ل   ليك الج صن ف   ياجه  صيل    ي سا   ييص   ي ًلد – عسف   –قب  – الللق   

  الشيخغ   يعي  مي دًص فليل ولسييت يسيين  يتيًص وا  يًص يشي ء ييصي ت            –ل نع  ص يي  ف  حجس  – اللصدي
  12 اافعص     ص= صم دًصد 

 ال ي    وال  ه س وال  سي   اا  عصل د –  ل   العيصن  لا   ل   حنص   يح ص ت  الدافع  –  دا   الحسال 

 فصقد ا    صصلد   يدلك حصل ت و ص ال و  ل د –:   دا   الخصص يصلي   السجي  للاصض  اا    صن 

 =سدحدوث ضيء الي   حتيل ال معيل وا  د صء الس صن اليجدان يشُع – ا   ل ص 

 يدلك الحصل  د فه  ال اشد     - اا   صصل 

  حن ًص  اال  صفعد –   لصصًا  – يجصي ًص  –العلدل ال  سي   – العتي اليها 

 الا ساث ال  سي يشغال ف هص ال سص م ء  ييس يع يد  يي     – اايدا  –صسف ال صق  الح يي  العزيزل  – ا  لء
 د عديال الغسا،ز  ي  سيق اإلصلاكالغسا،زد 

 الاحنيي  صاييال اإلحنيص      ن ج ب لجزء  ع ي  يي الجني   ثيال العي ي والتييء الشيديد  و        الايعس  ال عال
 د19 حل ال الالصل   ص دالاث س



  

  وينيهال   –  ي   ص و صسا  لييد  –ياسي  ن ييلث وي ثس  ل  غ سه  صالض الخصوي   الاص  والاندي  ال ص دل
 واا   لا خ   صلج ص  د لسي العل  والا صصئ والل   - ل ت ي هب ف   هب السي  

   ل نيع لهيص  عيي  ي     د الحيسوف الهجص، ي    اا نصن ييجد  وً  –  شس ال  صه  ت – لت  يعصصاإل نصن  –اليجيصي
 ديعد  سيييهص

 دلل صق  العدوا   لسنس حصجب ااح ص  ح       حي   الصساح  والانص دل 

   ص ل د  لى يع ي  و   ه     ب سل  يجنا دالع س    –اليجيصي   –الل  صيلي     ص و  ع  الخ ساوي 

  ل  ثلي  صف  د ل ي    حع اوايص  خ ل  د –معيل  -ا  خساس جعال ال معيل   

 الح صل  ن س و ن اس ييجيصي  و  د  وجيصيد اإل نصن حص ال ل فسصل ول   جزء  ي العصل د 

 ال معيليد الاخسجصش ال   ع     س س معيلي  لل  د  شغ ال الاعلي صش و شغ ال لعلال 

ال ةةةةة  كونةةةةةم حيةةةةةاة الفةةةةةر  نمةةةةة  الشةصةةةةةية . اةةةةةو ر   اليةةةةةما) الفتريةةةةة  او الويةةةةةمية-: نظت ااااا ضعألن.اااااال

نمةةة  اليةةةو  اوأ   -3نمةةة  صةةةفراوأ   -1نمةةة  التلغمةةة  .   -2 عةةةوأ المةةةزاج"   –نمةةة   عةةةوأ   -0     الشةةةةص

ركيةةةب ا نمةةة   نمةةة  غيةةةر عنةةة  م . راأ وةةةلدوع " نمةةة   ا لةةة  ت    –الةةةنم  التةةةديت . نمةةة  النحيةةةل نمةةة  ريادةةة     

ا نتيةةةاط  . نشةةة  اا مةةةاع  يميةةةل للمشةةةارك  ا انتيةةةاط      تع ض اااون ع وسةةة  تركيةةةب ا نمةةة   ةةةارا  تركيةةةب .   

 تف يرأ ا الوادان ا الحي  ا اثلم  ا نم  اثنتوان  .

. اثنةةةا ااتةةةةم   ع  يةةةةتة او ن ريةةة   ا ا ا ماعيةةةة  ا ا نفعاليةةة   ا العقليةةةة  ا الويةةةمية  الصةةةةف  -: عفسااا.الضضنظت ااا ض

عفسااااو ضاضعفت ااااتصالض)ا و ةةةةا أ( ال تةةةةا) ا نفعةةةةال   قةةةةوة ا نةةةةا( عةةةةدم اتةةةةا) او دةةةةع  اثنةةةةا ( .    انفعاليةةةة
  ا(عفنا   ضل     (ضعفاسو ض)  تض.افو ض وع 

( عناقشةةةة عمليةةةة المةةةا ال ةةة  ييةةة ند  furnean فيرنةةةو   راسةةةة عةةةالم الةةةنف  الفرنيةةة  "( 746 – نظت ااا ضك  ناااك)

( furnean فيرنةةةو عةةةر  يتةةةدا المةةةا فةةة  عمليةةةة ت ةةةاتت عنةةة  م  اليهةةةا فةةة  حةةةل المشةةة ل  فعنةةةدعا تةةةدر  المشةةة ل   

ول ةةةةت تع تةةةةر كةةةةل للوقةةةةا ت ينةةةة ل عنهةةةةا سليةةةةلة عةةةةت عحاو لةةةةة (  يلةةةةزم تالضةةةةرورة اع ت ةةةةوع وةةةةعورية عةةةةا    

  131تاتت نف  المرات  توزء عا عت ال ن يم ال ل (  عحاول  فيها اسلوتا  اصا لل ن يم الةا 

عف.وونااا ضعفتااا ضت. ااا ض . ااا ضعف ااالالضوت اااتتكضض-3تةةةاتت الشةصةةةية    -: و ااا ضنظاااتض  اااتلضصااا ضعفتواااو عضعف قفااا ض

     ص ااض .  اضا

 تيئ   صفا).اثلم الحزاع وعشاعر(      –عنا ا  – عقا د ف ري  -تلي ال   تميز تع  الصفا) : -2

    تفكضعفت ضت.  ضعف ل ضعف.  ن ضعفت ضت.  ضعف ل ضعف.  ن ضعفتيضو  ضعأل ت اتضفق اسااضاض-1

 تلي الصف  المعين ( كما قييم تحم الشرو  الةاص  ال   قييم فيها .   -3

 . اساليب النشا  العقل الذأ يش ر  ف  اميت  عف ا. ضعف اس –

 .    الش ل او المودو طا ف  ععين  ف  اساليب ا  اء الم قف  فيما تينها ف   عفلائل  عف ا.  –

 .   تا   يارا) ا  رأ تار فحيب و وي ل  الذأ ية ص تهذا ا  عف ا. ضعف اصضعفنوع ض –

تحةةم وةةةرو  ععينةةة  ت ةةةطار تحالةةة الفةةةر  المفحةةةو  المزاايةةة     او الةتةةةط عا.اا ضعف ااادص ضالعاعةةل الةةةذأ تيةةةيم    –

عف ا.اااا ض+  العاعةةةةل التةةةةا ف +  العاعةةةةل العةةةةام( وحال ةةةة  الويةةةةمي  . اأ ا ن ةةةةاج ال لةةةة  للفةةةةر  ا ن ةةةةاج ال لةةةة     

 " عف دصا " ف وعبعالعاعل الةتط او +  عفنوع 

  531  2111اك وتر 1عول  الصح  النفيي  .  خ + ع +   +     ال ل  اثن ــــاج

يقةةةةوم ا توةةةةا  الحةةةةديل فةةةة  القيةةةةاس النفيةةةة  علةةةة  عةةةةا ييةةةةم  تن ريةةةةة       -: للمفةةةةر   ا سةةةة وات  ن ريةةةةة -●

.  عف.تر اااتعلضو اااودضع ااادعضكوضكو اااتض.اااعضضاثسةةة واتة للمفةةةر ة تن ريةةةة اليةةةما) ال اعنةةة  وتق ةةةرض  ةةةذ  الن ريةةة       

اليةةةةما) اثساسةةةةي  ال ةةةة  تحةةةةد  اسةةةة واتا) الفةةةةر  المالح ةةةة  " تةةةةوا) انحداريةةةةة غيةةةةر  تيةةةةة تم ةةةةل فيهةةةةا      

 -0. نمةةةو ج عةةةام      عف.تر اااتضعف.ساااتق  والقةةةدرة او اليةةةمة ال اعنةةةة   – عف.لاااتدةضعف.تر اااتضعفتاااا  ض عفااا  عفدت ااا 

 العاعل ال ةمين .  -1 ععاعل الصعوتة            -2القدرة ال ميزية للمفر ة           

 الةترويةةةة اثسةةةاليب ال فاعليةةةة العقالنيةةةة  و ةةة  ن ريةةةة ت كةةةد علةةة    -( :عف  تو ااا ض–نظت ااا ضعفااا علضعف. تص ااا ضضض -●

فةةة  ععالوةةةة المعلوعةةةا) و ةةةو ييةةةوق اث لةةة  علةةة  اع النةةةاس يفهمةةةوع الواقةةةت تتةةةريق يت عة لف ةةةيت اساسةةةا ...      

  ( غيرلف ةةةةة  ( قصصةةةةة  ( دةةةةةرورأ(  ويوصةةةةة  تطنةةةةة  احةةةةةدس( آلةةةةة  ( طتيعةةةةة   النيةةةةةا الةتةةةةةروأ  كوفا.اااااا

 ةةةةو النيةةةةا العقالنةةةة  يوصةةةة  تطنةةةة  تحليلةةةة  ( اقصةةةةدأ ( لف ةةةة  وعقالنةةةة  ( وييةةةة عيت        وعف ااااان  تةةةةرو ... 



  

تاااا  تضعلةةة  ال ف يةةةر (  فيهةةةا تةةةطاير ا نفعةةةا )تشةةةوا د عديةةةدة  ف. اف ااا ضعف. فو.اااال نظاااا. علل ةةدليل علةةة  واةةةو   

الوا تيةةةة  التتيعيةةةة  (  تالمةةةةةاول الالعقالنيةةةةةلقصصةةةة  ( اا تيةةةة  وتةةةةطاير اليةةةةر  ا  عفتلو ااااتضعفاااا ضع نل ااااا ل

( .... الةةةةةا  ويم ةةةةةد الةةةةة  عحةةةةةاو ) ك يةةةةةرة فةةةةة  الن ريةةةةةة      الواةةةةةو  الةةةةةدين  (  ال ف يةةةةةر الةرافةةةةة  (  للصةةةةةور

عةةةت اع ةةةال  ةةةو وي ز .    ال حليليلةةةوعاليةةةي ولواين  المعةةةروفيت   –فرويةةةد  –سةةةقرا   – ارسةةةتو  عفسااا ووفو   

وتةةةةةولفينل(  –روش  –لتةةةةةر   –اونيةةةةةوع  –اندرسةةةةةوع  –تةةةةةافيو  –  تةةةةةافلون  الةةةةةنف  ال ورتيتةةةةةوعوعلمةةةةةاء 

تةةةةالفروض  –ركةةةةاتال)  – تياحيةةةة (( فياللةةةةز  ع تتقااااائ  عفااااسضعفاااانلسوكةةةةذلي ييةةةة عيت إتيةةةةنيت تفةةةةروض عةةةةت  

وكانيمةةةةاع( فةةةةا  يوور انةةةةا وغيةةةةر عةةةةت المعالوةةةة  القصصةةةةي  والمعالوةةةة        والمعرفيةةةةة انفترسةةةة   ا ا ماعيةةةةة 

 .   0111  والمنهل اثنياني ف  لوي  علي   ال حليل النفي 013 ال حليلي . 

.  ةةو الويةةم( ويفيةةر عةةت طريةةا الن ةةر الةة         واثوةةعورية فةة  اطةةار الن ريةة  الةترويةةة    .  صاا ضعف اااجضعفنلساا ضض

الشةةةةةص الحةةةة    يوصةةةةف  عح ويةةةةا) واف ةةةةار ورغتةةةةا) وحااةةةةا) ( ول ةةةةت توصةةةةف  عمليةةةةة  تةةةةر  ععقةةةةدة           

ص . ايةةةةم  واا مةةةةاع  وسةةةةي ولوا  . تةةةةا  فةةةة   الشةةةةة 011ا012 عحيوسةةةة  ايةةةةميا وع صةةةةور  قتليةةةةا .   

. وتم ةةةةل الفيةةةةيولوايا واليوسةةةةيولواي  . عيةةةة ويا) عة لفةةةة       اقيةةةةام ول ةةةةت فةةةة  كةةةةل لح ةةةةة  تةةةةرة     االاةةةةة 

 لل حليل عت الةتط الفعل تينهما.

اع الشةةة ل علةةة  الةلفيةةة   ةةةو اك ةةةر      -: عفنظت ااا ضعف  اااتافت  ض 135  -: عفنظت اااالضعف ف. ااا ضوكنوععاااااضوكص.ت اااااضضض

احةةةةدأ الةصةةةةا ص المح ملةةةةة لةةةة  را  الحيةةةة  الفعلةةةة  ال ةةةة   الحيةةةةي  تيةةةةاط  فةةةةاع  ةةةةذا   يشةةةة ل المعتيةةةةا) 

 ا ةةةل تحليةةل ع ةةةال  . ويم ةةل  ةةةذ  تعريفةةا لل ةةةا رة ا  راكيةةة الةةةذأ       ت ركنةةا احةةرار فةةة  إ  ةةال ف ةةةر  ا نتتةةا      

 ييةةةة تيت تدونةةةة  وصةةةة  ال ةةةةا رة تطنهةةةةا ا را  حيةةةة  ( فالشةةةةي  المةةةةدر  يواةةةةد  ا مةةةةا . وسةةةة  وةةةةي  ا ةةةةر       

ويشةةةة ل  ا مةةةةا اةةةةزءا عةةةةةت "عوةةةةال" اع تنيةةةةة ا  را  الحيةةةة  الفعةةةةةال تيةةةة تيت وحةةةةد ا اع تعلمنةةةةا عةةةةةا و          

   ا  را (( .

ين ةةةر الةةة  اليةةةلو  اونيةةةان  علةةة  انةةة  قةةةدرا  كتيةةةرا  عنةةة  يواةةةة الةةة  تحديةةةد      251 – تلااااعف ض–عفت ف ااا ضعف  اااتض

ل وايةةةة   ةةةةذ  ال تنيةةةة  . ن ريةةةةة  تنيةةةةة الوقةةةةم تتريقةةةةة عيةةةةلي  او ع يةةةةرة او لليةةةةع  وراء قيةةةةا ة عةةةةت اث ةةةةريت

الةةةدراعا . والم لةةةةل الةةةدراع  . ين ةةةةر الةةة  نقةةةةص ا سةةةة غالل الةةةذات  فةةةة  اليةةةلو  اونيةةةةان  علةةة  انةةةة  يةةةةرتت        

 . عل  عدأ الحياةتطنشغال كل وةص ف  "نص" 

او نةةةص عضةةةا  عتةةةديل ل حديةةةد نةةةو  المشةةةاعر والتواتةةةت : ليحةةةدث ارتتةةةا  وتمهيةةةد "ال يةةةليا)" والتقةةةوس"       

واس شةةةارة  احةةةداث ع يةةةرة     ةةةدفها ا قةةةالل عةةةت وقةةةو    ال يةةةليا)"  عناسةةةتا) .   –و  ة  –افةةةرا   ع ةةةل عةةةا ا)  

: تةةةوفير ا س شةةةةارة وا نفعةةةا ) عةةةةت طريةةةا اثنةةةةةرا  فةةة  العةةةةاب عةةةت اث ةةةةرييت ع ةةةل اللياقةةةةة .        ا نفعةةةا ) 

وتتعةةةد   إحةةةدأ المحلةةةال) لييةةةم لتةةةاس التحةةةر تعةةةد عةةةدة اليةةةا)     255 اثناقةةةة . الريادةةةة . اثاةةةارة الوا تةةةة   

نةةةص  – "عف  ااااة ناااصعةةةت اثاةةةارة . تعتةةةارة قا لةةةة . الراةةةال يريةةةدوع فقةةة  وةةةيئا واحةةةد عةةةت المةةةراة " . " "         

ع ةةةل " عةةةت الةةةذأ يحةةةد  الحااةةةة الةةة  ع ةةةل     –.اث  تةةةار الةةةذات  اسةةةئلة   251 عضةةةا  " عالح ةةةة تقةةةارب تةةةدن   

 ر  للعواعةةةل ال اعنةةةة  وفهةةةم عشةةة  عةةةا   النصةةةو  اليةةةلوكية الوديةةةدة واث ةةةدال الوديةةةدة       ةةةذ  ال غيةةةرا)    

عشةةةةةاركة المعلوعةةةةةا) فاعتا ةةةةة  الفرصةةةةةة  ك شةةةةةال اثفضةةةةةل سةةةةةلو  اديةةةةةدعل        –وراء اليةةةةةي وتاتولواية 

 وتيم  عملي  " اعتاء اث ع " –القديم 

 ا ميةةةةة ااتةةةةا) الةةةةذا) والعمةةةةل والنوةةةةا  والهويةةةةة وال ميةةةةز       153العةةةةالج النفيةةةة     -: نظت اااا ضعف اااااجضعفنلساااا ضض

" الفاوةةةةل يوةةةةد غاي ةةةة  صةةةةعوتة فةةةة  عوااهةةةةة العةةةةالم  نظت اااا ضعف   اااا  " 151(  153صةةةةـوااتةةةةا) الةةةةذا) والميةةةةئولية 

 .153(  51صـ الواقع 

و اا عضفل ا ضوع ادضضضضعةت ا  را  الويةمي   ن رية صورة الويةم: ال غلةب علة  ا  را  الحيةي الةةاراي      

تا كةل  الة  اع تصة   ال مييز تيت اليلتي وا يواتي والمر ي والالعر يويوب  و.تعد ض. ا تض سيض س.ي

فئةةا) ال قليديةةةة غيةةر عحةةةد ة و نةةا  ت ةةةافريت المةةدر  والمةةةدر  وت ةةاعال حيةةةا تينهمةةا ع ةةةا ر وا  را  الحةةةاس       

 والمحيوس واللم  والملموس ا الرا   ا المر   ا الياعت ا والميمو  ا الوع  الويدأ ا ارومير  . 

 تعد قول سنترا)  155(  153صـ 0113ك اتة ا عالقة الفليفة تالعلوم اونيانية  .اعال عصتف   ار ال قافة 

 الفاول يود غالب صعوتة ف  عوااهة العالم الواقع  .   ن رية الشةصية "

تعن  كلمة المعن  " المش ال)  ا) التتيعية الروحية والفليفية ترتت  تمعن   "عاجض. نو ض عففو وض  تع   223صـ

صاتعغضضاضض ع سااسض اافا. ن ضضض" ينة ل   نظااسضصتعنوا ضضفة     ع ساساض عفادعص ضا الحبا عف. انا ا العملا  عف.ولالحياةا 
وتر اتضضعة كما لو كنم تعية للمرة ال انية وكما فعلم ف  المرة اثول   تط انم عل  ووةي اع تفعةل اثع    و ود 

 الشريرة . ا  مام تفهم تنية الواو  اونيان .  عألت اصالضوستض فق ضعف ت



  

يولةةةد ال ةةةا ت الحةةة  و ةةةو  -الفةةةروض ا ساسةةةية لهةةةذ  الن ريةةةة : اااا ت  تآ  ت ت ااا :. نظت ااا ضعفل ااا ضعف.ااان وس

 و   الية لي  لالنياع ارا ة فيها. صلت  ض .وعضعست اتتااضع عضو دضعف.  تضعف.ناسب عزو  تر و  افعال

د  ييصيييال ال  يييصل العصييي   الييييص ي الييي   تيييلت  و غيييدل  ثييي   يص ييي ل ص  الحييييا  للاث يييس  ع ص اااا ضعف.ن وسااا يييي   

النيييليك الاعليييد هيييي   –  يييي  سييييق  ايييدص العتيييلت  و اييييصصل اافيييساااش الغيييدل    للاث يييس ف ليييي  ييييصلسص الايص يييب 
 جيييزش هييي ه الي سيييي   يييي   نييي س النيييليك الاعليييد      – جاي ييي   يييي لصوص ا فعيييص  ال نييي      لييي   الي سيييي     

صااااف  عض.اا اضو ااادصاضصاا ضعفتااا ضتسااات  بضضضفصل عييال الاييييعس   يييصصل  يييص  يشيياال جيييزء فليييل  حيييدوص  ييي الجنييي  د    

صون غ سهيييص  يييي اجيييزاء الجنييي    يييص النيييليك ال علييي  الحل لييي  الشيييص ال لل يييسص فيييل         دضعف.لاااا  فف اااو ضعف ااادض

ولسيييي هييييصك صوافيييع   نييي    ع ييييت   ياسيييي لصه ييييأى حيييص   يييي ااحييييا  الييي   جاي ييي   يييي اافعيييص  الايعسنييي      

  سييي  الغسا،ييز ح يي  ا هيي  يليلييين  ن      ساا ت ضعفاا  هضعنااااض.ظااات ضك ااتض.ااعض.ظاااصتضضضضض د ييدفع النييليك و حس ييت  

  عن ا   عص ش ف سي  غ س  ن عال  دال

تةدعيم "الشةصةية اثولة " "الشةصةية الناتغةة" للنوةا         الوعي الويد  اروميد .عنصر ع ير وعياعد

" الةة م ت E" التعةة  " Rالعواعةةل المشةة ركة "العالقةةة " ساسةةا  ب(+   ا(اك ةةر تقةةدم ا وةةتا  والحةةافز والةةدافت 

"M" ال نييب او العزو "A" 
 –انةةةةا ا علةةةة   –الهةةةةو  –انةةةةا وانةةةةم  ال ةةةةداعي الحةةةةر( ا نةةةةا   –" REMAعةةةةالج  القت صةةةةورية" عي انيزعةةةةا) ال

 .ءعالا تدال ا اث –ا س تصار وا س قتاب 

 عفت و ااا ضع   اااا  ضالمةةةري  يفضةةةل ويحةةةب الةتةةةرا) اليةةةاتقة تحليةةةل سةةةلو  المةةةري  فةةة  عوقةةة  ال حويةةةل "       

   راا) حب(" 

.انمةةةةا  سةةةةلوكية   ت و اااا ضعف  ااااابضع وف نواااا ضضل المةةةةة ل  "    راةةةةا) عةةةةدوان  (". وال حويةةةة   ت و اااا ضسااااف  ض

 عصاتية  

 230   ال حويةةةل  ةةةو العنصةةةر النهةةةا   للنصةةةر   تع ضصتو اااد. تحويلةةة  الةةة    عصةةةاب ال حويةةةل (   ااابضوواااتة 

 نف  المرات الياتا(

وآراء علمةةةاء .  Emctions Lnfomation theory of *(  . نظت اا ضعف. فو.ااالضعف ا اا ض ا نل ااا لضضضض

إع ال قيةةيم الةةذات  يشةة ل فةة  عع ةةم الحةةا ) انع اسةةا سةةليما إلةة  حةةد          عردةة  الةةذ اع اليةة وعاتية.  ف  فةة  الةةن

عةةةةا لالح مةةةةال المودةةةةوع (  ثنةةةة  لةةةةو   لةةةةي لفقةةةةد) ا نفعةةةةا ) عغرا ةةةةا ال  يفةةةة  وتمقةةةةدور التشةةةةر اع ينتةةةة ا  

(وتولةةةد ت  اثعلةةة  الةةةواع  وغيةةةر الةةةواع  للنشةةةا  العصةةةتاح مةةةال ال وصةةةل  إلةةة  الهةةةدل علةةة  كةةةال الميةةة وييت  

تينمةةةا تةةة  أ قلةةةة ا ح مةةةال  انفعةةة إجي بي  يةةة   يةةةا ة اح مةةةال ال وصةةةل إلةةة  الهةةةدل توصةةةول ععلوعةةةا) اديةةةدة (   

" تتةةةور ساا .ونوعض  اصااا ال ةةة  قةةةدعها "  ونظت اا ضعف. فو.اااالضعف ا ااا ض ا نل اااا لضإلةةة  اسةةة واب انفعاليةةةة سةةةلتية 

عفن.اااوضعفاااد نا. ضضعنةةةدعا   ي فةةةا"  فعةةةا ) (  ف ةةةرة" إيفةةةاع تةةةافلوع" عةةةت تنشةةةي  آليةةةا) المةةةا الةاصةةةة تا ن       

واسةةة نا ا الةةة    عف.تر ااات،  عفااان.لضعفاااد نا. ضعألوفااا ضعف اااات  ضضض" الةةةذأ تشةةة ل قتةةةل  لةةةي عةةةت "      عألوفااا ضعفااادع ف ض

ن ريةةةةة المعلوعةةةةا) الةاصةةةةة  تا نفعةةةةا )  حلةةةةل( علمةةةةاء ( الةةةةنف  عقوعةةةةا) وآليةةةةا) ا اهةةةةا  ا نفعةةةةال  فةةةة     

ا.ل تتةةةةةدو اهةةةةةا   فةةةةة  تشةةةةة يل ا دةةةةةتراتا) العصتية.النفيية.الويةةةةةدية:  التشةةةةةر والحيوانةةةةةا) العليةةةةةا( و ور او

 .55(  0111( 0في   ( م.ج يلرو نفي   ( ععوم علم النف  المعاصر (   ار العالم الوديد (   

 ان  الاعيييييص   يييييي  الاعيييييي يعيييييد  سجا يييييت الييييي    ا حنيييييص  :د يليييييي  العلايييييصء   عااااا دتعكضعف سااااا ض  

     ال يييي    نيييي    وا ييييت  لاييييص يسييييين وحييييدل  ييييي  جييييصل= اإل نييييصن   ااحنييييص   ال يييي  ف زيل يييي  فنيييي يليج 
وا صلاك الحنيييي   احنص ييييصش   عييييدصل لاهييييي  ويلصيييييص حنيييي        ال ييييصل  وااصلاك الحنيييي  احنص ييييصش   عييييدصل    

 د  صض  
 .0135حاعد عتد القا ر ا عحمد عتي  ا تراش علم النف  الوزء ال ان  عتتعة عيي  الحلت  

 لية عقلية ا مانية  تحدث اااتة لداع  الم ارا) الةاراية للحواس المة لفة  :. يعد عم ا  را  الحي 

  ن ا صلاك ل م صء الخصلج     يقف  ل   ي  ي  ي العيا ال هاصد -
 ي سيق الحيا  وا صص= الحن  د ا ثصل الخصلج   ال    صال ال  الا  -  
هيي يي ليي  يسييي هيييصك  تييص ي ييي ي      العيا ييال الي نيي   ال يي  يهييص   حييي  هيي ه ا ثصلالاصصييي  اليي   عييصند فييصن          - =

 – يييييييصء  – الخ يييييص   –العيييييص ل ي  يييييصن ا صلاك الحنييييي   صقصيييييًص واسا فليييييدال يافق حيييييدث الييييييه   و الخ يييييص    
 ال خ ال  و اليه  يدء ال ي س د –و ل    ي د  يصل سس واإللهص  

صء  و ا ييي ح  يييي الي يييس ياسيييي  الخ يييصء يصلتيييا س يييي  –الحجيييص  والسنييييفييييأ    يييي ا  ييي ح صء  ع  سااااس -

الحييييا  ووظص، هيييص   ال صيييس / النييياع / الشييي  / الاييي ا  /   يتييي ف      - لاييي   و  يقيييف اولفييين ميييئ ي يييأ  



  

ال صحييي   عيييص   الايييدل صش لليجيييدان والس يييصن وا   عيييص ش يص يا هيييص وال  س سيص يا يييت والغسا،يييز يص يا هيييصد  /         
 حاييييدى يايييي    ليييي  الييييي   صال  وظ  يييي  حلليييي    صييييص  ييييي ي ال ييييسص وال  دييييت الخصلج يييي  و نييييا  ا صلاك الحنيييي  د    

 د1955الاعصلف   

 عودوعية عواعل –  اتية عواعل:. وحد  عملية ا  را  عدة  ع دتعكضعف س 

 -  الا ي  النص،دلد      -1الحصل  الازاج  د      –5الل جصه العلل  ال هي  د     -1:د     عوع. ض عت 

 الحصجصش الاعصلض  او الدا،ا -5اا   صه                 -2الخ سلالنصيل             -1                     
 -   دل   الجش صلع    هلس د   سي: جزء   ا  للعيا ال ال ا      عوع. ض.و وع  

الجيييزء ي غ يييس وظ   ييي     -5   ثيييص  اليجيييت وق عييي   ي ييي ل د     الي يييسل ال حل ل ييي   الي يييسل الجاصل ييي   نييي ق   -1
  ي  ليع  ضل دحنب السال    الي س للاسيع  يصصس  سي   

تالتيةةةاطة ع ةةةل ا الشةةة ل  ا الشةةة ل يم ةةةا   تال عقيةةةد ا ردةةةية   ع ةةةال النوةةةوم فةةة  اليةةةماء  – الشةةة ل وا ردةةةية-1

                تشةةةةات   -•تقةةةةارب                 -•تةةةةار  وادةةةةا اثردةةةةية  عواعةةةةل عودةةةةوعية تيةةةةاعد  ظهةةةةار الشةةةة ل.         
 ا غالق  ظهار الش ل. -•ال ماال               -•مول              الش -•                       ا تصال  -•

 عاعةةةةل.  ول ةةةةت امةةةةل  اةةةةم ي ةةةةدرج  للحةةةةرول الهوا يةةةةةتعلةةةةيم اللغةةةةة لييةةةةم حةةةةرول . اا عف  ااااتافلتل  اااأضضضضض

وسةةةةا ل  .لل ف يةةةر  وا ت  ةةةةار . الشةةة ل وا ردةةةةية  ك اتةةةةة قصةةةة او عشةةةة لة وت ةةةر   ناقصةةةةة  ل ةةةة  ي  مهةةةا  فيعةةةةو      ا غةةةالق 

 يضا .إ
   تح م عل  ال لميذ "عا عت  صفة او اك ر قدر تدركها في . تل يوب اع  تح م علي  ك ل وتالنيتة للتيئة    - •

" ع ةل    والموا  الشعورية. الم يرا) الحشوية الحيية. الم ير الةارا اف ار المري  ت طار تطرتعة ع غيرا)ااا  -•

 الحااة.الرغتة.الدافت لذاتي.ع يضي  الف ر المةزوع والآلوعور المح ت (.عا يريد وعا  يريد اع يقول  والتاحل والفنا
الحيةةةةاة والمةةةةو)   ا) التتيعةةةةة الروحيةةةةة والفليةةةةفية لمشةةةة ال)  "عف اااااجضضعف. نااااو  ضعففو ااااو  تع  ض  ةةةةام 223  -

فةةةةراغ " ينةةةة ل عةةةةت احيةةةةاس تةةةةالالععن  تطنةةةة "     وعفاااادعص ضع ساساااا ض ضصتعنواااا ضضالحةةةةب  –والعمةةةةل  والمعانةةةةاة  

و  ةةةةذا عةةةةة كمةةةةا لةةةةو كنةةةةم تعةةةةية للمةةةةرة   225  " عتةةةةارة  تصةةةةا م تةةةةيت  المتةةةةا م الةلقيةةةةة.ا م " واةةةةو أ
اعةةةةا ة التنةةةةاء ال ةةةةارية    اع تفعلةةةة  اثع".  وو.اااااضص فاااالضصاااا ضعف.اااات ضع وفاااا ض لاااااضكناااالضعفاااا ضو ااااكضضضضض:  ال انيةةةةة

 وعمةةةت ت ةةةوافر  لةةةديهم القةةةدرة   لةةةل فةةة  ا اء وظا فةةة  اليوعيةةة  يعةةةان  عةةةت   اثنيةةةاعصاااد  - لشةصةةةية الحااةةةة

 (0353  021  عفاااا  ض تلف اااا ضعف.اااانا علةةةة  ال طعةةةةل  فةةةة   واتهةةةةم تحيةةةةل ي ونةةةةوع ع قتليةةةةيت للفحةةةةص الةةةةذات  . 

اي  شةةةة   223 . المفةةةةا يم الواو يةةةة  للعةةةةالج.  "  فهةةةةم تنيةةةةة الواةةةةو  اونيةةةةان   عففو ااااو  تع  نتةةةةاق قاتليةةةة   

اتوةةةةا  نحةةةةو العةةةةالم"  كمةةةةا اع الرا ةةةةي الواةةةةو أ" لةةةةي  ن اعةةةةا للعةةةةالج ول ةةةةت     – صاااا  –المةةةةري   – و ااااود

 العالج اأ فهم تنية الواو " اونيان  .

ت  يض  ا ات ضف ست  دضال ي تتلب عن  اع  المو مت ع ارا) مة عريضة لل ورة دد  عف  تافتي ض عف اج: تيرلز

 وعف ي ضعف.س أضفف ق ض).ف وظ (ض–عف. ت. ض .لاف  ضعفال     ض

العاال  ع  يا   الهيايصش والا ي  الثلصف    –س العل(. )ياصض ت – حصضسلعلى ) يع اد العلس الخ سوي  -
وا ض سايصش الشخص    –( ا   عص  –الخسف  –ال ي س  –الللق يعني الخبرة لمواجهة )  ال يين   ع الحصضس
س بضعفتوشض) – ا ه صل الشخص   –   دهضعنل ات –  ال ي س ا   عصل   –. )الوجوديين( الا ثسل  ل  الي  

. يجيًا   ي يصل   ي ااحسص  اايلق   واللي  والعلص= – ال ي    – عفتلا ت) –  ع الي   شج –( ع نل اف  

خاصة باآلنا  –والتنبيه  –والمفهوم  –كالمقصود  –رؤيتي تحت زوايا مختلف   نس حلل  الشس  ال   ال حي ل )
ضعف.وانيضعف.) –كيف تعمل اية( بنية األفق  –ما تراه(  هوذات المفحوص )كل واحد منها  – عف.نظوتضض–نظوت

 –كذلك بالنسبة  –كما هو مرئي  –( مثال )رؤية منزل من نقطة معينة وزمن مثل الصندوق واتجاهاته عف .اني

 عجوز(. –البنت  –الطفل 

ضع نا  –    حدث  ي جنا   - ض وعسل  ضكت  يصلاحني  لسي  – و العصل   الاسصن و  يصلز صنو  اه    فوع

 يد ص  الشعيل الاسيين عفدع فيعف ن تضع  تضعف.ونوعض – يصل اش الا سسل الخصص  يصا ص  صلقو ص هي  الدايل 

ضعف سسيسا  ص وضعيص صايال  ص،ال فإ ت ي  ليلد   واف ففوتة   يش للي  يخسس يع  س   ض وتة   ا صلاك نظت  

ال ا سل  – وا عف العيصس  يس   –  ي  الا جدص وهي جنا  الح   – وعتدتعكضعف س.ي – الحن  الخصلج 

عف سسض –قص ين فعص  ل حي  ت  – عف افسض نتظسضك.ا.ي – فسصل ف  العصل   – عدتعكضعف تو ضف عت  –   لس  الح ظ 

  يهص   ثص   ديدلد . ناصاضعفف.س – ع  صش يصسي   –  عت    و 

  تعليم ال ونب(.  (   سلو  ايزاء الذا) (  عل ي  252 ال فييرا) اليلوكي  الدافعية  -: عف اجضعفسفوو  



  

فردةةةةية  1ا رتقا يةةةةة  11 –الفردةةةةي   1 1 1وا وةةةةرا  ال ونتةةةة ( .: اسةةةة واتة النمتيةةةةة(  – ال نتةةةة  ال قيةةةةدأ 

 ( . عصدع ض  ضعف. وف ض.عضق  ضعف. وف ضعف. تص ضعف  ن    المدعم المشرو  تالمنية الالتميزأ . 

أ ن ريةةةة فةةة  الشةةةةص او فةةة  العةةةالج اوفةةة    ( فةةةال يم ةةةت   التشةةةر يواةةةدوع او   ةةةو اع  فااابضعف ااااجضعفو اااود ض

  يوةةةب اتةةةدا اع يح ةةةل المركةةةز  المي شةةةف  او فةةة  العيةةةا ةنشةةةطة المردةةة  اع تيةةةتا اونيةةةاع . سةةةواء كةةةاع فةةة   

ال ةةةةان  فةةةة  ن ريةةةة  او فةةةة  اأ تصةةةةور سةةةةتا الالوةةةةةا  وتيةةةة ويب المةةةةا ة العلميةةةةة فةةةة  اع تار ةةةةا لليةةةة ال    

افت تةاصةةةية الواقةةةت . اأ تعليةةةا الواقةةةت او وصةةةف     اثساسةةة  عمةةةا  ةةةو حقيقةةة  فعةةةال عةةةت طريةةةا تقةةةوي  الةةةد     

 تيت قوسيت.

اأ اع اونيةةةاع يواةةةد او  ( اةةةم يتةةةدا فةةة  اميةةةت الحقةةةا ا ال ةةة  تشةةة ل "عا ي ةةة  " ولةةةذا كةةةاع واةةةو   عوةةةر        

عشةةةةةرو    ي  مةةةةةل إ  ا ا عةةةةةا)  ةةةةةذا  اعةةةةةر عتةةةةةرو  ا لع او فةةةةة  الميةةةةة قتل ( ... و ةةةةةو  Projectعشةةةةةرو  

الف ةةةرة الدينيةةةة ال ةةة  كانةةةم فةةة  اسةةةتقية الواةةةو  علةةة  الما يةةة   ةةة  تا  صةةةار ع ةةة   ةالفةةر    وف ةةةرة الواو يةةة 

يحةةةد  وةصةةةي    وعا ي ةةة ( قتةةةل اع يولةةةد "وعاعليةةة  طةةةوال حياتةةة  ( سةةةوأ تنفيةةةذ     تةةةرأ اع ل ةةةل عنةةةا  ك اتةةةال( . 

وعزقةةم  ةةةذا ال  ةةاب وطرح ةةة  اعاعةة  علةةة  طريةةةا     سةةة    تنةةو   ةةةذا ال  ةةاب . واةةةاء) الواو يةةة   سةةةيما عنةةد     

التتعةةة  ال انيةةة    عالح ةةة    0111  ا .   . اعةةةام عتةةةدالف ا ( .  اتصةةةال وةصةةة ( عل يةةةة ال حليةةةل    تةةة  ليومعةةة  وي ةةةوع عنةةة  عا ي ةةة     حيا

 تعليا التاحل((  

و ةةو يحةةدث فةة  انشةةتة الحيةةا  ( فةةالفر   ةةو عةةا يفعلةة  ( و ةةو الةة  حةةد كتيةةر عةةا يةة علم           -: صاا ضعف اااجضعفااوعق  ضضضض

عةةةل كةةةل اليةةةلو  المةةة علم وغيةةةر المةةة علم عمليةةةة العةةةالج النفيةةة  عةةةت  ةةةالل اع يفعلةةة  . وتصةةةتا الهوايةةةة  ةةة  ت ا

. ي ةةةوع تتا لهةةةةا لف يةةةا تةةةةيت المعةةةالل والحالةةةةة ... ويشةةةمل كةةةةل      ن اااالضفلظ ااااضالةةةواقع  . ويم ةةةت ودةةةةع  تطنةةة     

وييةةةو  الوليةةةة فةةةر   سااااتة ك  ااااتييةةةمت  عفتف لاااوعالووانةةةب المحتتةةة  ويةتةةةر  انةةة  يم ةةةت ال حةةةدث اليةةة   ةةةالل  

. يحةةة  المةةةري    عي انيزعةةةا) العةةةالج النفيةةة  سةةة ما  الةةة  حلةةةم ا ا قةةةدر اع  لةةةي اعةةةر  ةةةام .     ودةةةحي . او ا 

انةةة  فةةة  عرحلةةةة عت ةةةرة للعةةةالج واع تحةةة  عمةةةا  ةةةو عليةةة  فةةة  حادةةةر "المرحلةةة  اثولةةة " عةةةت العةةةالج اع             

ويعنةةة  المعةةةالل ي نةةةاول عةةةا يةةةدور فةةة  الحادةةةر ويركةةةز عليةةة  اليةةةلو  وانةةة  ينيةةةب المشةةةاعر الةةة  اليةةةلو  .         

 .  الذا) ف  العالج النفي  الواقع  تزايد ا  مام المري الوع  ت

(   تو ااا  اسةةة واتا) ا   يةةةار تنةةةدر اشةةة الم( . اسةةة ةدام عهةةةارا) اثنةةةا  غيةةةر لف يةةة  (        .ف وظااا  -5511    

 تصري  ا راكي (.         

ال حليةةةةل النفيةةةة   210   0111العةةةةالج . الوشةةةة الم الةتةةةةروأ ال ةةةةل والوةةةةزء   .  تنميةةةةة الف ةةةةر الواةةةةو أالتةةةةدايا) :.

تغيةةةر الوشةةة الم  تغيةةةر الةةةوع  تةةةرا) اونيةةةاع " انةةةم عةةةري  وليةةةم انةةةا" وكمتلةةةر تيةةةو سةةةيزر" تيرلةةةز  عل يةةة 

 الذا) "  –الحادر   المحد  

 .  وكيفية ت الق  تا اتا) كنم  اعوز عت فهم وظيفة الويم الح  ك  الضعفو اعكيفية  -

 0113لةوي  علي ة     32ا  13 ل ل عةديل وعةالج اليةلوكي اثحةداث     ع ونا) ال حلي -0: العالج اليلوكي وتعديل اليلو 
ال ةطايرا)   –اوسة واتا)   – "حةدو  التاقةة"  الحالة التيولواية  –اثحداث الياتقة  –ع ونا) ال حليل  – التتعة ال انية
 . س +  + غ( القانوع م +   + طرق وا وا) امت التيانا) في ال حليل اليلوكي  –. العالقا) ال ال عية اليلوكية

 .( تند03اليلوكي وتعديل اليلو   العناصر المش ركة في العالج 
 عادعلضعف. وتةضوعفسفوكضعف. ا بضوعفقفأضوعفت دهض افلاظض فل  ا -1
 تعليم عهارا) ال عاعل عت التيئة او تعلم اليلو  غير المناسب. -5
 اباعفااوسض.  ضكصواتضعتوتئض–عتست تع ضض–عفسفوكضعف و ض عفلقوسضعفقات  ض -1
 .عفتدت بضعف ضتاو دضعف عل –الرقص  عف لالعي ع ل الع ال عميل يعاني عت القلا وكتم إا م -1

 عصت.اسضعف وجض اف اد. ضكو تض.عضعف و  ضكوضعتعت.ادضعف ااا -2
 اثعاكت المرتفعة عرض " او انوليا". -5
 إست دع.الض.ااتعلض د دةضتنظ سضعف علا -7

 الصراعا) اونفعالية ( غير  لي. -8

" تطع الفشةل  ةو تحمةل الميةئولية اث القيةة قتةل اه ةريت        العالج المعنو " وفران ل "العالج الواقعي"اليير    

والآلوعور اليي و  يناعي  عفتوا. ض  عضعفآل  وتضعف. تصي ( 051ا  052   و اليتب الر ييي في ععاناة اونياع. 

الآلوةعور   –ية  يةرتت  الآلوةعور المعرفةي     العةالج النفيةي ك   53  –( الةترويةة  –ة الةذا) المعرفيةة   ن ةر في إطار 

عف. تصيضض–عفسفوويضض–عتست  اتض.نا ض) العالج النفسي مليك 053 عف  تو  ض–نظت  ضعف علضعف. تص  ضالفرويد  

ف .ف  ضضت وتضصتو د – عقالني – ترو   –العالج الوش ال ي  (051  – 055 تاتت علي   اازاء  اعة   (ض.  عف  تو  ض–

إساات دع ضضالفةةرق اثولوصةة  فرويةةد نيةةا الةتةةرو  طةةريق يت لحةةل  ةةذ      عفنسااأضعف قاناايضعفت ااوت ضض انو اا ض.اا ض

.اعضعفت. ا الضعفتايضضضضضعألناوعاضعف فل ا ضضوإ  الضكعضص عضعأل  تض .وعضكعض لساتضضالةترو  (  قعفآل  وتضعفلتو د ض افنس



  

ت الضظاتو ضع ا ضق ات ضضضضضةتةرو  ال و لااض.ظاصتضف اف ضتدصوتضففنسأالذ انيةوصيضعف ا لضعأل استت.  ضصيض

 .  ئي

عفتنس أضعف  تو ضو.ااضضإل  عا يم ت ورح  عل  احيت وا  طتقا  ثس   الآلوعورية عف. اف  : تقييم عوال عف اني

ض .وعض ت  ضعف ضو  ضل قاًضألسسضعف .ف  ضعألوف  ا

 الةةةةذأ ييةةةةيتر علةةةة  اميةةةةت الوهةةةةا  العصةةةةت  المركةةةةزأ  ةةةةو الوهةةةةا  -: "عف اااااا ضعف  اااا  ضعف.تواااا  ض●

الحركةةةا) اثرا يةةةة فةةة  الويةةةم و المحةةةر  الر ييةةة  للع ةةةام والعضةةةال) او اريةةةة ( وتوقفةةة  از يةةةا او كليةةةا (            

 -Brain         2 عف.اااا  -0ييةةةةتب الشةةةةلل الوز ةةةة  او ال اعةةةةل للويةةةةم . وي ةةةةطل  عةةةةت اةةةةز يت عهمةةةةيت  ةةةةم        

عف ا ااااضعمةةةل عليةةةارا)  ولةةةو  العمةةةل ال ةةةام للمةةةا عةةةت حيةةةل اليةةةيترة علةةة         . Spinal Cord عفن اااااضعف اااوو ض

فةةة  الويةةةم لمةةةا اع ةةةت القيةةةام تةةةطأ عمةةةل ول عةةةذر ال ف يةةةر ( فميةةةلي الفةةةر  نةةةاام عةةةت تفيةةةير المةةةا            عف  ااا   

لوميةةةةت ثوةةةةارا) العصةةةةتية الةةةةوار ة . وفةةةة  ا ع ةةةةاع إ مةةةةا   ةةةةذ  الةةةةدوافت او تقوي هةةةةا او تشةةةةويهها تمةةةةوا         

علةةةة  اثوةةةةياء الهاعةةةةة ال ةةةة  تيةةةةاعد كيميا يةةةةة عةةةةت دةةةةمنها المةةةةةدرا) والمةةةةوا  النفيةةةةية. يم ةةةةت اسةةةة عراض 

تةةةاتت عولةةة  الةةةو ارء . الةةةدليل للتةةةب .     ع افحةةةة اث عةةةاع   * عصةةةدر المعلوعةةةا) عةةةت ك ةةةاب الةةةدليل   . تنميةةةة اث را  وتصةةةحيا المفةةةا يم 

 . اعة  11:  01المصدر  يئة التحوث الونا ية . عق تفا) عت صـ 0111العالج عت ا  عاع  .  ا عا ل صا ق 

و يضيييييي صش  – صواش ال حييييي  والدلا ييييي    –الع يييييي   –:   يهج ييييي  ال حييييي  والدلا ييييي     يفاااااع لااااااتضعف . -

 والدلا   والاعصلج  ا حصص،    د  -ا جساءاش ال    ل   لل ح   –ال ح  والدلا   يص  خدا  الس   
  صييي لحصش الدلا ييي  ال صيعييي  لل حييي  د ييييي    صييي لحصش ال حييي  والدلا ييي   يييع اضيييصفصش اييييسى ل يييد              -

  يهج   الدلا   وال ح د

Hedonic
PleasurePleasureSweet

(Berridge 
& Kringelbach, 2015, 646)

(Uanden Bos, 2015, 487)
(Esch & Stefano, 2004, 236)

(Taylor & Creese, 2002)
Projection

Ego
(ID)

Pituitary GlandHypophysis 

                                                 



  

(Universal Energy)

Electromagnetic Waves
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 :  ب ول ص،ال  لا  
    ال  ع  الثص     – ل   ال سي     ي ما   – ل  الي   ال سييي وال يافق ا ج اص    دص/   د الحا د ييساه

 د1981 –
      د1971 –ا  جلي  – دصد   د ي س اهلل  –ديال العلي  النلي 
    د1927 –صال الاعصلف  – دص/ يي ف  ساص  –  صصيي  ل  الي   الي سي  و ال    ق ال صيع للشخص 
     د ي س اهلل  – مسف و ليي   – دص/  حاد ل  ب  –واض سايصش الشخص    –الاديال ف  العلي  النلي  – 

 د1971 – س    اا جلي – سي   الايصيلل  –ال  ع  ااول 
   د1995 – ل ست ال حل ال الي ن   –ا صص  مخص   – دص/   ص    د ال  صح  –ال سسل الديي     صه  ت 
     صال الثلصف  لليشس – دص/  ل  ص     يل –صلا   ف  فلن    سلييي ي   – لق  ال لن    يصلعلي  اإل نص– 

 د1991
  س    صال اليهت  – ساجع  و ي ح   –ال  ع  الثصلث   شس  – دص/  حاد س   صصل   – ل  الي   ال سييي 

 د1979لعص  
 ساص وه ت   حلق  يي ف  ساص والا هب ال سص ل   ل  الي   ال سص ل د  
   ساجع  صيل د – ل ص  الشخص    –اي  صلاش النليك ا   عصل  
    لعص  اليهت   1951 – 1921 د ودصدي الش    سجا  صدسد   د الحا – شسلش  ل  الي    أل ف ايز

  جل  صلا صش   ن  د –العسي   
   و يتًص قص،ا   يل ال  – 5002   جل  صلا صش   ن   ييصيس 1جدو    –اللدلاش ال لي    يهدف اليشص  العلل

اهلل مع صن جص=  –ال س ف ال ن يليج   – ص ز صل   –فسويد  ول س صيس  –الجديدل  عسيف  حايص  يي الل ال 
 د1991لعص  

    صيع   فسصل الاسين  -د  وحدل  ال   ااصلاك 1995 –صال الاعصلف  – دص/ حادي يا    – ل  الي 
  د1955 – ص يسيد و ص   يسيد  ن يليلت  –  أثس 

      صجن  س فلن   جص ع  اللصهسل  – دص/   د السسي  الع اصن  – مسس   س    الاعهد العصل  للدلا صش اإل ل 
 د1951 – يد الانلا ي الن د   –صلا صش الي ن    يد الانلا ي  الغزال    –
  حني  –   سي  و ال     - نديل صش العال صش العلل   والاعسف    –ال سيل  ا  ل ي س    –ل صل  ص  يلال 

 د1921 –امساف يي ف  ساص  –  د النل   حاد 
  د1975 –ل صل   صجن  س  –الس   يص   صله و  ل   ي ن    –  ل  حي    ثاصن 
    ي ما د – دص/   د الاج د   د السح    – ل  الي   ال سييي وال يافق ا ج اص   
  د1991 –ا  جلي  –ال  ع  الثص     – دص/ ليي   ل ست  –العلس النلي   و عديال النليك 
   د1971 – صا=   ي ما   – دص/   ص    د ال  صح  –  ص=  حصضساش ف  فلن   اايل 
  جص ع  ا  سيدلي  و ق س  –ا ثسوييليج ص  –فصلو  ا اص  ال  –جص ع  اللصهسل  –اج اص   – حايص السسصي– 

 امساف   د اهلل الس  ن د –جص ع   ي ص وق س  –اج اص   –حني   د 
  صلا صش   دا    ل عص   الاياص الا ثسل ف  اا صص= ي ي ال ل= الثص يي  – ص     ييف وفسيق  اال

 د1992 –اللصهسل  –الاس ز اللي   لل حيث ا ج اص    والجيص،    –الاجلد النصيع  –ش والجص عص
  ا  جلي الاصسي   –وثلي= ف  التا س   سل  ل   حياليص  –ال ب الي ن  الاعصصس ا  ل ي س   – حاد  سصمت

 د1991:  1988 –
    د1992 –اليهت  العسي    –ا ي  صلاش ا  لص     –هدى يساصل  –  د غي 
  س     ل   ال سي   ال ي    –العلس يصل ي  ديال   ن  و يايي لعلس ال  ال الا خلف  لل ًص  – صيدل   د الحا د 

 د1990 –
    ل صل   –فص ل   ا  خدا  الس   ا  لص   ف  السشف  ي صييص  صش الشخص    – ص     حاد صصيس   د الي

 د1998 –ق جص ع  الزقصاي – ل   ال سي   ي يهص  –ص  يلال 
  الاعصلف  – سجا  يي ف  ساص و يسون  – يصهي ال ح  ف   ل  الي   الجزء الثص    –شد سد   دلوا– 

 د1958
   د1981 –اله د  الاصسي  للس ص=  – سجا   عد جل   –لويسش هصليسش ال حل ال الي ن  والعلس الي ن 
    د1992 –صلف الاع – ديال يل    سيليج   ل ي  ال  ص   –  د الا لب اللسي 
  د1997 –جص ع    ي ما   – جل  ال ب الي ن   –فصلو  ل  ف 
    يصص،غ ل ي   د ي  الاخدلاش و ع  سا هص ال ي   و لق هص يصلجيا ب  –ل صل   صجن  س  – ص    مل

  د5001 –جص ع  حليان – س     ل   ال سي   ال ي   –الي ن   
  د يسو سي  ص  يلال للض سايصش 1991 –ال جصل   –اااهس جص ع   –ال ب الي ن  و  ساله  – حايص حايصل

 الن سي ص    د –وال لا  الل س،   العصلل  يصل اش الا سسل  ال هص    
  د1980 –ا  جلي  – حصضسل ف  ا   دص= الي ن   – ص    اييل 
    د1981 –اللصهسل  – صل  الس ب  –ال سي   ال ي   وال حل ال الي ن   – حايص ين ي 
 د1995 –العصل  الجديد  – عج   ل  الي   الاعصصس  – د حد يصلوم نس   –ف ي سوفنس    د 
  حاد يي  ي  يسس   د  – خ صل الصحصح  –  50س  – 10    –اللص ي  الاح ل  جد الديي ال  سوا  يصصي 

 د1975 –الاعصلف  – ي  ي سي  ت  حايص يص س  –اللصصل السااي 
   د5001 –جص ع  حليان  – عصج 
 



 

 حلروف اهلريوغليفية كمدخل لعمل للرموز وا"القيم التشكيلية 
 مناذج جملسمات حنتية ميدانية"

 منى سامي سعيد بدير 



 



 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  



 

 (3D studio Max)(Adope photoshop)
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Street square sculpture 

 Memorial sculpture  

 Garden's sculpture  

 Children Garden's sculpture  

 Building courtyard sculpture  

 Fountain's sculpture 

  

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

3D Studio Max Adope photoshop

3D Studio MaxAdope photoshop

3D Studio Max

(Adope Photoshop)
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15- htt://www.marefa.org/indexphp/%D9%86%D8.  

16- https://ar.m.wikipedia.org.. 

17- https://www.pinterest.es/pin/608830443345803826 

18- http://jodisalmon.weebly.com/seeker-of-knowledge.html. 

19- http://www.rainbowresource.com/proddtl. 

20- www.study.4uae.com 
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 مكانية التحوير فى الشكل اخلزفى التقليدى واإلفادة منهاإ

 فى إثراء أعمال طالب الرتبية الفنية

The possibility of modifying in the traditional ceramic form 

and its benefits for enriching student work. 

 

 د/ نرمني ممتاز حممد
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R. El Boodabky 1993, p. 493 )

Encyclopedia Britanica vol. 1. P. 379)) 



3 

 

 71ص ،  7991هربرت ريد، ) 

 



4 

 

https:// www.art.org.uk/t10936-2.html 

https://www.images/undefined/images/search?view=detailV2

https://www.images/undefined/images/search?view=detailV2
https://www.images/undefined/images/search?view=detailV2


5 

 



6 

 



7 

 

hyers 1969 p.382



8 

 

 



9 

 

The constrictive bases 

The an aesthetic bases 



10 

 



11 

 

MellefioreNeriageMarblingLnlay



12 

 



13 

 



14 

 

 



15 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

1- Hyers , B          : (Dictionary of Art) Mcgrow – Hill Book vompany , England , 1969 ,  
                                   volume 7 , p. 382  
2- R. El Boodabky : El Mawred, 5th edition, Beirut 1993, p. 493 . Encyclopedia  
                                  Britanica vol. 1. P. 379 . 
3- https:// www.art.gov.sa/t10936-2.html 
4- https://www.images/undefined/images/search?view=detailV2 

https://www.bing.com/images/undefined/images
https://www.images/undefined/images/search?view=detailV2


 
 
 

في إنماء التذوق  ودورها حكوميةالغير لدى الجمعيات  التشكيمية العامة األنشطة الفنية 
ثراء الفني و   .الثقافة الفنية في المجتمع الفمسطينيا 

The General Fine arts in non-governmental societies and its 
role in developing the artistic taste and enriching the artistic 

culture in the Palestinian society  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدم من
 د. نمر صبح القيق

Dr. Nemir Al-Qeeq 
Dr.nemiralqeeq@hotmail.com 

 كمية الفنون الجميمةوعميد أستاذ سيكولوجية الفن المشارك 
 غزة -فمسطين -جامعة األقصى

 
 
 
 
 م1027
 

 
 
 
 



1 
 

 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، )-
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 جمالية التلقى للوسائط الحية والعضوية فى أعمال الفن المفاهيمى

 

 نهى حامد نافع

 المدرس المساعد بقسم النقد والتذوق الفنى

 جامعة حلوان –التربية الفنية  كلية

 مقدمة البحث:

إن تقدم العلوم فى المجاالت التكنولوجية والبيولوجية، أدى بدوره الى ظهور اإلتجاهات الفنية التى عليها ان 
التقنيات التى تعالج إستخدام الوسائط الحية والمعملية، تستجيب لتلك المتغيرات وتعبر عنها، وادى ذلك الى تعدد 

والوسائط العضوية والطبيعية داخل العمل الفنى، ونتج عن ذلك إستحداث للعديد من المفاهيم والمعانى والدالالت 
د اوالثنائيات، والتى نشأت باألخص على أثر إستخدام تلك الوسائط الحية والعضوية داخل العمل الفنى، هذه األبع

المفاهيمية لم تكن لتنشأ من دون اإلعتماد على العنصر الحيوى والتفاعلى فى الوسائط المستخدمة والتى اعتمدت على 
 عنصر الزمن كشكل أساسى لوصف مفهوم العملية الحيوية نفسها أكثر من المنتج النهائى.

 مشكلة البحث:

ن للكيفية التى يتم من خاللها تلقى أعمال الف يةحتم بناء على كل هذه التغيرات ان تكون هناك دراسات نقديت 
المفاهيمى التى تعتمد باألخص على الوسائط الحية والعضوية فى تشكيل بناءها. لما لهذه األعمال من دور معاصر 
واهمية فى محاكاة الواقع اإلجتماعى والسياسي، فى ظل التقدم العلمى المعلوماتى والبيوتكنولوجى. وكذلك لما باتت 

يه هذه األعمال فى حالة من الغموض والدهشة قد تصل بالمتلقى فى بعض األحيان الى حالة من عدم الفهم او عل
التفاعل السلبى فى إتجاه معاكس مع العمل الفنى. ويتم ذلك من خالل المفاهيم اإلجرائية لجمالية التلقى لدراسة كيفية 

 تفاعل المتلقى مع العمل الفنى.

  تساؤل البحث:

 إمكانية الكشف عن جمالية تلقى أعمال الفن المفاهيمى المستخدمة للوسائط الحية والعضوية ؟ما  -

 هدف البحث: 

الكشف عن الكيفية التى يتم من خاللها تلقى أعمال الفن المفاهيمى التى تعتمد على إستخدام الوسائط الحية  -
 والعضوية فى تشكيل بناءها.

 فرض البحث:

عن جمالية التلقى إلستخدام الوسائط الحية والعضوية  المفاهيم اإلجرائيةالتوقع كأحد أفق من خالل الكشف يمكن  -
 فى أعمال الفن المفاهيمى. 

 أهمية البحث: 

  التعرف على أهمية تفاعل الفنون والعلوم ودورها فى تقديم مفاهيم مستحدثة للفن والمجتمع. -
 بالغموض والدهشة وتأويل دالالتها.الكشف عن جمالية تلقى لألبعاد المفاهيمية التى تتسم  -
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 :Conceptual Artالفن المفاهيمى 

انتقل الفن المعاصر الى مرحلة اراد فيها الفنانون إعادة النظر بمفهوم العمل الفنى وبالحدود والقيم الفنية، فقد 
الوجدانية لفكرية وتغيرت األسس الجوهرية للعمل الفنى من حيث كونه إنطباع بصرى ملموس يستجيب الى الحاجات ا

لط تم الخ بناء على ذلكوليس العمل فى حد ذاته، و التى أفق توقع المتلقى،مفهوم الوافكرة اللإلنسان، واصبح المهم هو 
حتى بلغ األمر إلى إستخدام الوسائط الحية والعضوية  الوسائط سريعة الزوالألنواع من وإستخدام بين عدة أنظمة فنية 

ثل الكائنات الحية الحقيقية والكائنات الحية الدقيقة وكذلك المواد العضوية السائلة والغازية داخل التجهيز الفنى م
 يا بصرو ا ياسمعيثير مخزون الحواس المختلفة للمتلقى سواء كان ، ليتحول العمل الفنى إلى إستعراض والغذائية

 . التذوقانه فى بعض األحيان هناك أعماالً فنية تدعوه للشم او يا او وحركا

، من أجل صدم المشاهد، وتحطيم (1)إستغنى الفن المفاهيمى عن التجربة الجمالية بأكملها، وعن الفن ذاته"حيث 
، مادة مرئية تختصر وراءها افكار ومفاهيم ليست مرئية يتحدى الفهم المباشر للمتلقى ويعرض له. فهو  فكرة اإلنسجام

لك الصور العقلية والذهنية التى تستفذ المتلقى، وتدفعه الى فك رموزها األخيرة هى التى يقصدها الفنان، فيخلق بذ
ممارسة الفنية داخل عقل المشاهد، لذلك فعليه ان وتفهم معانيها ثم تأويلها، وكأن الفنان فى المفاهيمية يسعى الى ال

ة عال المتضمنه فى اإلستجابيتخطى مرحلة الرؤية المباشرة للعمل الفنى، من أجل العبور لرؤية ماوراءه وما هى األف
 لفكرة العمل الفنى.

 المستحدثة:وإستخدام آلياتها وتقنياتها بالتغيرات العلمية  الفنمفاهيم إرتباط 

ان عالقة الفنون بالعلوم ليست بظاهرة مستحدثة، فقد ارتقت العالقة بين الفنون والعلوم منذ فنون الحضارات 
والفلك والطب ليصبح الفن شاهداً على كل ما توصلت إليه هذه المجتمعات من القديمة التى ارتبطت بعلوم الرياضيات 

 عقائد وأفكار وفلسفات اعتنقتها وعاشت من أجلها.

وبمرور الزمن وفى ضوء التطورات العلمية السريعة والتغيرات التى ضربت المجتمعات منذ القرن التاسع 
إكتشافات وإختراعات العلم فى مجاالت مختلفة، وأدى ذلك الى  عشر والقرن العشرين، زادت العالقة بين الفنون وبين

فى الفن  Impressionismنشأة وتطور اإلتجاهات والمدارس الفنية، فعلى سبيل المثال، ظهرت المدرسة اإلنطباعية 

لنظرية تحلل ضوء  Isaac Newton التشكيلى على أثر إختراع آلة التصوير الشمسى، ومن قبلها إكتشاف نيوتن 

نظرية و Surrealism المدرسة السريالية  تالقت أفكار كال منالشمس بعد مروره عبر المنشور الزجاجى. كذلك 

والتى كشفت عن مراكز الشعور والالشعور فى العقل   Sigmund Freudالتحليل النفسى للعالم سيجموند فرويد 

الالشعور. حتى أن فنانوا التجريدية الهندسية البشرى، واإليمان بفكرة ان اربع أخماس الحقيقة البصرية تكمن فى 
اتخذوا من قانون ال نهائية البناء العضوى فى الطبيعة كأساس ألعمالهم، فالكون يبدأ بوحدة الجزئ وينتهى باألشكال 

 المرئية الكاملة النسق.

إكس  ف اشعةحقق الغرب فى هذين القرنين العديد من اإلنجازات العلمية والتطورات التكنولوجية، كإكتشا

X ray  الكهرومغناطيسية، ومادة البنسلينPenicillin   والخوض فى أعماق الالشعورUnconscious والسينيما ،

والهاتف والراديو والتلفاز والحاسب، ومن ثم الصواريخ وتحقيق حلم الصعود الى الفضاء والوقوف على سطح القمر، 
وماتى، لوسائل اإلعالم واإلتصال المرئية والمسموعة، والذى أدى والمعل و كل ماله صله بفكرة التطور اإللكترونى

 بدوره الى نشأة فكرة العولمة او الكوكبية التى ارتبطت بالتكنولوجيا خاطفة السرعة. 

ر أساليب يكان البد له من تغيالذى لديه مثيرات الفن ومفهوم القيمة و تغير" تمع معايشة الفنان للتغيرات و
 التي ال ستحدثةمالعبيرية التسائط والوحجم التطور الذي يتخطاه العلم وابتكار مع بما يتناسب  ،نيوطرق التعبير الف

 .د النظر في مفهوم العمل الفني  وحدود األداء وتعدد األساليب وتداخل المعاييريعيحدود لها في االستخدام الفني ، ف
جيب يست ،حيث كونه انطباع  سمعي أو بصري ملموستغير األسس الجوهرية للعمل الفني  من على هذا األساس تو

 .(2)"تحول إلي منشط ثقافي وفعل ناقد داخل المجتمعللحاجات فكرية ووجدانية لإلنسان، 

                                                           
 .202، ص 2010األسكندرية(، ، )منشأة المعارف، "نقد الفنون من الكالسيكية إلى مابعد الحداثة"محسن محمد عطية :   1 

بحث منشور فى مجلة  ،المفاهيم الجمالية للفنون الرقمية في ضوء متغيرات عصر الحداثة وما بعد الحداثة" "أمل مصطفى إبراهيم:  2 

 . 2015اإلمسيا، العدد األول، مصر، 
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وعلى أثر ذلك التقدم العلمى والتكنولوجى الهائل الذى تحدى آفاق كل ما طمح اليه االنسان، جائت إتجاهات  
قة التكاملية بين الفن والتقدم العلمى. وعلى الرغم من تباين األساس النظرى لكالً فى فنون ما بعد الحداثة تمثل العال

ً كانت هناك نقاط للتالقى، هذا التالقى هو ما أستفاد منه الفنان فى الدمج بين الخامات  من الفن والعلم، إال ان دائما
الجتها وإعادة صياغتها، ليقدمها فى شكل والوسائط واألدوات واألفكار التى توصلت إليها العلوم والتكنولوجيا ومع

أعمال فنية تحاكى ما توصلت إليه ثقافة هذا العصر بشكل مستتر وراء المفهوم الكلى للعمل الفنى. " فدائماً ما يتطلب 
 مكالً من الفن والعلم نوعاً من التحدى، ألن كال منهما يقوم بمواجهة الطرق السائدة فى التفكير، فأكثر الفنون والعلو

 . (1)عمقاً كانت تواجه بمقاومة شديدة ومعارضة هجومية، إلى حد وضع المعوقات احياناً للعلماء والفنانين المجددين"

الفن فى آفاق القرن الواحد والعشرين ونشوب الثورة العلمية الرابعة، التى تتمثل فى "التكنولوجيا اما عن    

ات العلم البحته بل سرعان ما ذهب ليغوص فى أغوار العلم امام تحدي الفن ، لم يقفBiotechnologyالحيوية 

موعة مج جينى، او معدل وراثياً، كما تضمن ،والتجارب المعملية، وأُدخلت مصطلحات جديدة الى عالم الفن مثل حيوي
ثنائيات مثل )طبيعى وغير طبيعى(، )حى وشبه حى(، )بشرى، مهجن(، وإندرجت كل هذه المسميات تحت عنوان  من

بحيث اصبح البعد المفاهيمى إلستخدام المواد الحية فى العمل الفنى، "يعتمد بشكل كبير على  Bio Artفن الحيوى ال

 .(2)العملية الحيوية نفسها أكثر من المنتج النهائى"

     إستخدام الوسائط الحية والعضوية فى أعمال الفن المفاهيمى:

األعمال الفنية الحقيقية ليست أشياء مادية يقوم الفنان حيث ان  ;بأنه فن ما بعد الشئ فن المفهوم أطلق على 

، وعلى هذا تصبح األعمال الفنية المادية التى تعرض على الجمهور، (3)بإنتاجها، ولكنها تتكون من مفاهيم او افكار"
المفهوم هو تجاوز الشئ، بإعتبار ان الفن اليكمن فى الشئ  اهم أهداف فناصبح ، وليست أكثر من وسيلة نقل أفكار

 نفسه، ولكن فى الفكرة، والتى تعد أهم جانب من جوانب العمل الفنى.

وعلى الرغم من ذلك فقد توجه فنانى المفهوم الى اإلستعانة بالوسائط شديدة الغرابة التى تكاد ان تكون ضد الفن، 
فى أعمال خص وباأل، ويتضح ذلك جليا الفنى ى بناء الفلسفة التى يقوم عليها العمللما لهذه الوسائط من أهمية كبيرة ف

الفكرة  والمتلقى فنانال كال من الفن المفاهيمى التى تعتمد على الوسائط الحية والعضوية فى تشكيل بنائها، فأحيانا يستمد
 لحيوىا وباألخص حالة التغيير والتفاعل ،مهاالوسائط التى يستخدطبيعة او المفهوم الذى يقدمه العمل الفنى من خالل 

سواء ان ينشأ هذا التفاعل من عالقة العناصر الحية مع بعضها البعض داخل العمل الفنى، الوسائط هذه التى تنشأ عن 
 تفاعل المتلقى مع العمل الفنى. خالل  نم ،خارجهاو ان هذا التفاعل ينشأ 

 الذى *Vanitas"(4)فانيتس ، من أسلوب Jana Sterbakستيرباك  الفنانة جانا ستمدتإومثاالً على ذلك فقد 

 ً أستحضرت ، حيث (5)الموت" للحياة وحتمية العابرة للتعبيرعن الطبيعةلرسم لوحات باأللوان الزيتية أستخدم قديما
الفنانة شرائح اللحوم النيئة، كوسيط عضوي تنمو عليه مجموعة من الوسائط الحية مثل البكتيريا والفطريات، والتى 

ن متؤدى بدورها إلى التعفن وبعث الروائح الكريهة والخاصة برائحة اللحم بعد الموت، قصدت الفنانة بعداً مفاهيمياً 

 ".Flesh Dressأثناء العرض الفنى، ونفذت أشهر أعمالها "فستان اللحم النيئ " نعلى المتلقيي الرائحة إنبعاث هذهأثر 

على حاسة اإلبصار او حاسة السمع دون حيث إعتمدت الفنانة على إثارة الحواس المختلفة للمتلقين دون اإلعتماد 
من ذاكرته البصرية صدمة المشاهد لما يراه ويستشعرة ويسترجعه من ذاتيته ووالذى يؤدى بدوره إلى  غيرهما،

 والشمية ليتفاعل مع العمل الفنى ويتسنى له تأويله. 

                                                           
1 Sean Caulfield & Timothy Caulfield: “Imagining Science-Art, science, and social change”, (The University of 
Albert Press, Canada), p 50. 

بحث منشور فى المؤتمر الخامس لكلية التربية الفنية، جامعة حلوان،  ،"تغير مفهوم الصورة الشخصية فى الفن الحيوى": هبة العزيز أسعد 2 

 . 3ص
3 Harold Osborne: “The Oxford Companion to Twentieth Century Art”, (Oxford University Press, New York, 
1981), P.122.  

 ساكنةال الهولندية الحياة لوصف تركيبات أستخدم المصطلح هو فئة من اللوحات الفنية الرمزية، -1650 إلى Vanitas: -1620س فانيت *4 

 الغرور بوروضرورة ع الموت دينية عن حتمية رسالةفالندرز، أنتشرت فيها اللوحات التى تقدم  في عشر والسابع عشر السادس فى القرنين
 حضللوفيات، حتى ت رمزية وأشياءوالشموع  والهياكل العظمية   المتعفنة اللحوم وذلك من خالل تصوير الدنيوية، والملذات اإلنجازات من

 (.http://www.dictionary.com/browse/vanitas) والحس على التوبة. الوفيات في للنظر المشاهد
5 https://vimeo.com/79121837 

https://vimeo.com/79121837
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عبرت ستيرباك فى هذا العمل من خالل التفاعل الناتج بين الوسائط الحية والعضوية فى شرائح اللحم النيئ، عن 
 وأ المجتمع، في النساء تستهلك او مايسمى بالشيخوخة، وكيف (1)مفهومى التباين بين الغرور واإلضمحالل الجسدى"

، حيث مثلت الفنانة الغرور وملذات الحياة فى شكل وموديل الفستان ذو التصميم "اللحم من قطعة" مثل يعاملونانهم 
الجذاب والتنفيذ المحكم، وعبرت عن حقيقة الموت ومراحل الفناء الجسدى من خالل الخامة المنفذ منها الفستان. فهو 

اسه التى تقدمها الفنانة للمتلقى تستدرك بها حوالحية عن ثنائية الحياة والموت، رسالة ليس مجرد رداء، بل هو أشبه بال
 ليتفاعل مع التحوالت والتغيرات فى الشكل والرائحة.

                         
رطل من شرائح اللحم النيئ، خيوط جراحية، إمرأء او  50"، الوسائط المستخدمة )Vanitas: Flesh Dress For An Albino ستيرباك: " جانا

 Barbara، الصورة األولى  جاليرى رينيه بلوين، مونتلاير،  المتحف الوطنى، كندا، الصورة الثانية جاليرى cm 20 × 26.5مانيكان للعرض( 
Gross ،2006-1987، ميونخ. 

 دوالراً  260 من أكثر بسبب مضيعة ؛من قبل منظمى بنك الغذاء رض العمل الفنى تمت مهاجمتهوبعد ان عُ 

 أبنية من مقر المتحف الوطنى. وأعتبر على انه بضعة بعد على والجائعين المشردين وهناك الكثير من الغذاء، من
وعلى  .ذلك على احتجاجا الكندي الوطني المتحف إلى غذائية قصاصات بإرسال شخص مائتي للفقراء"، ثم قام إهانة"

فستان اللحم النيئ أثناء إحتفالها بالحصول على جائزة  Lady Gagaنحٍو أخر فقد أرتدت المطربة األمريكية الشهيرة 

واه بين ابحق المس أفعال الجيش األمريكى ومناداةً دموية رداً منها على  وكان ذلك  Music Awardsالموسيقى 

على الرغم من الهدف النبيل الذى  نادت به الفنانة متخذه من شهرتها ومن قيمة الجائزة التى حصلت لكن و .الشعوب
الحيوان إلهدار  لحقوق الخيرية الجدل بين الجمعيات إال ان ذلك أثار ،عليها رسالة فجة موجهة للجيش األمريكى

وهكذا تتغير المعانى والدالالت لمفهوم العمل الفنى بتعدد طرق تقديمه للجمهور  .2"لحومها بطرق غير مشروعة
. ففلسفة فنون ما بعد الحداثة وباألخص أعمال الفنى المفاهيمى التى تحمل أفكاراً مخفية وكذلك بعدد مرات قرأته وتلقيه
ال نهائية الداللة، او عدم وجود نهاية لعملية التدليل والتأويل للعناصر التى يقدمها العمل وراء مضمونها الشكلى. هى 

  الفنى، فالمعنى دائماً ما يذهب بعيداً كلما حاولنا تأويله وإثباته. 

 خاصةوالكشف عن الكيفية التى يتم من خاللها تلقى أعمال الفن المفاهيمى تنطلق مهمة البحث الحالى فى ومن هنا 
 دى تتعدالدالالت والمعانى وبالتال دحيث تتعد التى تعتمد على إستخدام الوسائط الحية والعضوية فى تشكيل بناءها.

صبح إلستخدام الوسائط الحية والعضوية أبعاداً مفاهيمية متعددة تتأرجح بين الغموض والوضوح أكيف . والتأويالت
فى إختالف نوع  يتمثل، هذا اإلستقبال من قبل المتلقى وليس إلختالف صياغتها من قبل الفنان طبقاً إلختالف إستقبالها

 مع تعدد مرات تذوقه للعمل وتأويل مفاهيمه. ،المتلقى او فى إختالف الحالة الشعورية لذات المتلقى

 الفنان: إقصاءوالمتلقى  إعالء

منذ ان بدأ ظهوره فى ، فى فكر ما بعد الحداثة إعالء ذات المتلقى وموت المؤلف او الفنان مفهوم انتشر
موت  اهرةت ظحيث كان ،الفلسفتينكال من على الرغم من إختالف المفهوم فى  ، إلى التفكيكية.البنيوية وما بعدها

                                                           
، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، رسالة ماجستير غير منشورة"المثيرات الشمية فى التصوير المعاصر"،  -2014-ميادة جمال سيد:  1 

 .  131ص 
2 http://www.dazeddigital.com/fashion/article/26217/1/if-you-like-lady-gaga-s-meat-dress-you-

ll-like-jana-sterbak 

https://www.artsy.net/barbara-gross
https://www.artsy.net/barbara-gross
https://www.artsy.net/barbara-gross
http://www.dazeddigital.com/tag/lady-gaga
http://www.dazeddigital.com/fashion/article/26217/1/if-you-like-lady-gaga-s-meat-dress-you-ll-like-jana-sterbak
http://www.dazeddigital.com/fashion/article/26217/1/if-you-like-lady-gaga-s-meat-dress-you-ll-like-jana-sterbak
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 ،لقائم بذاتهذلك البناء ا ،المغلق الفنى العملإال فكرة مناهضة لفكرة  ما هى ،فة البنيويين والنقاد الجددالفنان فى فلس
عة العمل ااما فى فلسفة التفكيك فقد تحدد دور الفنان فى كونه أداه لصن يحتاج الى عناصر خارجية لتفسيره. والذى ال

 ربطه بمدلول نهائى ثابت ال يعنى فرض محدودية بعينه،وليس مبدعاً لها. اى ان إعطاء العمل الفنى مبدعاً  ،الفنى
ولكن آمنت التفكيكية بتعدد القراءات حسب المتلقيين حتى يمكن القول إن كل قراءة للعمل  من قصدية الفنان. نابعيتغير 

 .(1)الفنى تختلف عن سابقتها"

لعمل الفنى. من أجل ذات العمل الفنى، المبدع األول ل ذلك .حيث تخلصت فنون ما بعد الحداثة من ذات الفنان
تتواجد فى العمل الفنى ذاته، بل تتواجد داخل ذات المتلقى. كما أكد سارتر بأن "العمل الفنى ال وجود له التى هى لم و

 تداعيات،، وكل ما تحمله من مرجعياتهى المسئولة عن صناعة المعنى ب ىإال حين النظر إليه" فقد اصبحت ذات المتلق
 عقل المتلقى أثناء وقوفه امام العمل الفنى.داخل  تدعاؤهاإس ، كلها يتموخبرات سابقة ،ومجازات إستعارية ،وتشبيهات

قوالب التى التمحور او التقيد بالنابعة من المتلقى، دون ال ، هىلعمل الفنىللعملية اإلبداعية الحقيقية بذلك ا تأصبحف
 فرضها ذات الفنان.ت

ديدة فتوح يجب قراءته مرات عفأصبح من المسلم به فى فكر ما بعد الحداثة ان العمل الفنى هو مثل النص الم
للحصول على تأويالت مختلفة. تسليماً بأن النص دائما يتضمن نصاً آخر فى محتواه. وأن كل تأويل هو عملية خلق 

إذاً ماذا إن وجد المتلقى، الذى اعلت فنون ما بعد الحداثة من سلطتة فى إعادة إبداع العمل الفنى  ثانية للعمل الفنى.
يف كأويل الدالالت وتحديد قيمته الجمالية.  فماذا ان وجد نفسه عاجزاً عن فهم العمل الفنى؟ ووصناعة المعنى وت

( المتلقى –العمل الفنى  –وماذا لو إكتملت ثالثية التلقى )الفنان  (2)نتحدث عن الداللة بمعزل عن الذوات المدركة؟"
ولم يتواجد فعل الفهم؟ إذن ما هى الكيفية التى من خاللها يعبر المتلقى مراحل الغموض ليصل إلى حالة اإلدراك 

 والفهم؟    

 التلقى: اتجمالي

ألدب والنقد الفنى،  فى ا يستعين البحث الحالى بالنتائج التى توصل إليها اهم المنظرين األساسين لنظرية التلقى 

وهى ما عرفت بجماليات التلقى حيث تم  Wolfgang Iserوفولفجانج ايزر  H.R.jaussس روبرت ياوس أمثال هان

اإلنتقال من التركيز على مبدع العمل الفنى إلى التركيز على إعالء سلطة المتلقي. وذلك من خالل اإلستعانة بتطبيق 
عتمدت فى تشكيلها على الوسائط الحية والعضوية اأعمال الفن المفاهيمى التى  عينة منمفاهيمها اإلجرائية على  احد

الذى ربط بين العملية  ،أعمال إتجاه الفن الحيويوباألخص  ،نظراً لما اتسمت به بعض هذه األعمال من الغموض
 التى يعجز المتلقى العادى على إدراكهاوالتى أصبحت بمثابة اللغة المبهمة  .اإلبداعية والتقنيات المعملية المعقدة

 . يلهاتأوو

اج معناه؛ لتفجير دالالته وإنت ،سعت نظرية التلقى إلى جعل المتلقى كامل األهلية فى تفاعله مع العمل الفنى 
إدخال لقى بالمتحيث يقوم . ألن العمل الفنى ينشأ من أجله، فوجود العمل الفنى يتطلب متلقيه بقدر ما يتطلب مبدعه

تتعدل هذه التوقعات التى يفترضها و .الفنى من أجل إنتاج المعنى الى العملفهمه المسبق ومجموعة من التوقعات 
بالتحرك  حيث يبدأ إدراك المتلقى العمل الفنى وهو ما اطلق عليه )الدوائر الهيرمنيوطيقية( كلما دخل أكثر لعالمالمتلقى 

اإلستدالل وهو ما يعرف  مرحلة اإلستقراء اوالى ان يصل المتلقى ل .ورجوعاً الى الجزء وهكذا ،من الجزء الى الكل
 . (3)بالحكم على الكل بما يوجد فى مجموع اجزائه ومن هنا يصل المتلقى الى حالة الفهم والتأويل"

 قطبان اساسيان تنشأ على دربهما قيمة العمل الفنى: الىفولفانج أيزر جمالية التلقى  مقس

ويتمثل فى العمل الفنى كما أبدعه الفنان. حيث يرى أيزر ان هناك فجوات او فراغات يتركها  القطب الفنى: -
المبدع فارغة لكى يثير أفق توقع المتلقى ويبدأ فى إستحضار الفرضيات التى على أساسها يتفاعل مع العمل الفنى 

هذه  لعمل الفنى مرة اخرى من خالل ملئويبدأ فى سد تلك الفراغات التى تركها الفنان؛ لكي يعيد المتلقى إبداع ا
 الفجوات بأفق توقعه الخاص المحمل بخبراته ومرجعياته وإهتمامته.

                                                           
دد ، )مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها، ع"نظرية التلقى فى ضوء األدب والفن المقارن"رقادرى، حسين كيانى: سيد فضل هللا مي 1 

 .8( ص2011، 18

، )رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، "فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا نظرية التأويل من أفالطون غلى جادمر"عادل مصطفى:  2 

 . 50ص(، 2007
3 Terry Eagleton: “Literary Theory: An Introduction”, (Oxford, Basil Blackwell, England, 1983), p. 72. 
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وهو يتمثل فى المتلقى، فلم يهتم أيزر بما هو متكون فى العمل الفنى بل بما يمكن ان يتكون فى القطب الجمالى:  -
ل بغى البحث عن المعنى المخبوء فى العمل الفنى بعقل المتلقى نتيجة تفاعله مع العمل الفنى، وهذا يعنى ال ين

 ينبعى إستطالع ما يحدث فى ذات المتلقى للعمل الفنى. 

 :الفهم مستويات

ل تفاصيل من خال ،ألعمال الفن المفاهيمى هى إستنباط المقصود بالعمل ومحاولة فك شفرته تتمثل عملية الفهم
كرين طبقاً لما فسره مجموعة من المف .المتلقى ليصل الى فعل الفهم كلالعمل ذاته. وقد تختلف الطريقة التى ينتهجها 

 بنى على أساسها معنى العمل الفنى.والفالسفة عن عملية التأويل والكيفية التى يُ 

 الفهم الى مستويين: Dilthey Wilhelm  فلهلم دلتاي قسم الفيلسوف

والمقصود بها هو الفهم الذى يتم عن طريق تفسير تعبير معين بوصفه معبراً عن واقعة  الصور األولية للفهم: -
 عقلية بدون اية محاولة لرؤية هذه الواقعة العقلية فى عالقة بالحياة الكلية لذات العمل الفنى.

لتعبيرات موعة من ابل مجوهى عبارة عن تلك الصور التى ال يأخذ فيها المتلقى تعبيرا واحدا  الصور العليا للفهم: -
 وفى رأى دلتاى ان هذه الصور العليا للفهم تتحقق وتفسر هذه التعبيرات بوصفها تصدر عن عملية ذهنية مركبة.

 .(1)عندما يصل المتلقى إلى حالة إندماج وجدانى تامة مع ما يقصده الفنان"

فى تطوير وجهة نظر دلتاى عن الفهم. حيث  Martin Heidegger مارتن هيدجر األلمانى اسهم المفكر

 .إذ جعله العنصر المؤسس لهذا الوجود ،جعل الفهم احد أشكال الوجود اإلنسانى فى العالم. بل ذهب الى ابعد من ذلك
بما يوجد فيه من تحيزات وإفتراضات، وهذا  ،بوجودنا فى هذا العالم الذى نحياهعملية الفهم إمكانية ترتبط بحيث 

، وبناء على رأى هيدجر فأنه ال يوجد فهماً خالياً ما يفسر تعدد تأويالت العمل الفنى طبقاً للعالم الخاص بكل مؤول
ية او يفتح نفسه على العمل الفنى بصورة سلبمن اإلفتراضات المسبقة للشئ المعروض على المتلقى، ويجب عليه ان 

  .(2)"فسه للعمل الفنى الذى يتلقاه حتى يتيح له ان يستنطقهيخضع ن

تبنت آراء فلسفة أستاذه هيدجر، فقد التى Hans-Georg Gadamer جادمر  جورج هانزثم جائت أراء  

 ألنه يرى ان فعل الفهم هو جوهر وجودنا فى هذا العالم. ؛اهتم بشرح عملية الفهم فى ذاتها بدون إسنادها لعلم بعينه
 من الفهم: مستويينوعلى هذا األساس ميز جادمر بين 

 ر واضحاً اثناء التلقى. هويعنى فهم محتوى الحقيقة، الذى يظ :الفهم الجوهرى -
    اى فهم ما يقصده المبدع صانع العمل الفنى وما الغرض من ذلك اإلبداع. :الفهم القصدى -

ً لما أشار له جادمر، على المتلقى ان يبدأ فى  فإذا أخفق فى إدراك حقيقة  .عملية الفهم بالفهم الجوهرىوطبقا
. ذلك (3)فعلية ان يلجأ الى الفهم القصدى وكأنه يسأل نفسه: ماذا كان يقصد الفنان فى هذا العمل؟" .ومعنى العمل الفنى

ر الفنى د من األثفى تمكين المتلقى من إستيعاب األعمال الفنية، والمقص األثر الفنىالى جانب ما أقره جادمر عن دور 
ن هنا . ومالداخلة فى تشكيل معنى العمل الفنى متعددة األبعاد هو المقاصد واألطر الفردية واإلجتماعية والتاريخية

بل  ؛ىهذه الحالة ال يقف فى موقف المتفرج من األثر الفنفى تنشأء عالقة الشراكة بين المتلقى واألثر الفنى، فالمتلقى 
ن عوهذا ما يكسبه دوره الحقيقى فى الوجود وفى سلطته المعيارية من حيث الكشف  .ثريشارك فى إنتاج هذا األ

 .(4)"مما يؤكد على وجود حلقة شرطية بين األثر الفنى والمتلقى هو؛يعيها  كماالحقيقة 

ى العمل تلق . حيث ان عمليةتأويل قبلى، وقبل التأويل هناك فهم قبلى أشار جادمر إلى ان قبل الفهم هناككذلك        
بل تنشأ بناء على ما يحتويه أفق المتلقى من فهم وتأويل قبلى نشأَء قبل الفهم والتأويل  بذاتها، الفنى لن تنشأء مستقلة

                                                           
 .98(، ص1997)دار الشروق، عمان، األردن، الطبعة األولى،  ،"األصول المعرفية لنظرية التلقى"ناظم عودة خضر:  1 

2 Terry Eagleton: “Literary Theory: An Introduction”, p. 64. 
. بتصرف من 37(، ص2002الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -، )المركز الثقافى العربي، بيروت"تأويالت وتفكيكات"محمد شوقى الزين:  3 

 الباحثة.

(، ص 2015د الثانى، ، العد44، )عالم الفكر، المجلد "النظريات الموجهة الى القارئ فى الخطاب النقدى الحديث"معتز سالمة احمد:  4 

 . بتصرف من الباحثة.112
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فاصل بين أفق الماضى وأفق الحاضر، فمستوى الفهم القبلى هو احد ال يوجد خط فاآلنى للدالالت والرموز المختلفة. 
 لقيين.والذى ينتج عنه التغير المستمر فى عملية الفهم طبقاً لتغير آفاق المت .لتأويلى الجادمرىالعناصر الفعالة فى الفكر ا

فكالً منهما يدخل  ،وبين فلسفة الفن المفاهيمى ،الفهم يةعملشتركة بين هذه الفلسفات فى تفسيروهناك عالقة م 
لرأى الى فعل الفهم. وكذلك كال منهما يشتركان ا إلى عقل المتلقى، وكال منهما يستهدف الكيفية التى يصل بها المتلقى

وعلى أساس ذلك تتضارب  .بأنه ال يوجد خط فاصل بين افق الماضى وافق الحاضر فى إدراك مفهوم العمل الفنى
شأت بين ن لعالقة التكاملية التىا فقد نمت أما فى اآلونة األخيرة .الواحد المفاهيم وتتنوع التأويالت حول العمل الفنى

على الرغم من اإلختالف النظرى والجوهري لكال منهما؛ إال انها ابتكرت صياغات فنية البيولوجية العلوم ولفنون ا
فنية واإلبداعية  وبين الممارسة ال البحتةالعلمى المقيد بالثوابت واألطر والتقنيات العلمية التجريب  بينجديدة فيها مزيج 

    .    اصبحت تتحدى آفق ذهن المتلقى من المفاهيم والمعانىالتى اضافت العديد . واألفكار المتحررة

 إشكالية تلقى اعمال الفن الحيوى: 

ً  المفاهيم الجديدة التى غموضعلى الرغم من  ى مثلما هو الحال ف ،المستحدثة تقدمها التقنيات العلمية دائما
ان هذا  إالوإدخال وسائل اإلعالم المختلفة فى الخلق الفنى.  ،ألعمال الفنية التى ارتبطت بتكنولوجيا المعلوماتا

أما  تأويلها.و هذه األعمال على المتلقى المدخل النقدى لفهم نى للنظريات النقدية ان تيسرحتى يتسلم يستمر الغموض 
األعمال  بعض بلغ الغموض فىفقد  الفن المفاهيمى، الصياغات المستحدثة منوالذى يعد احد  فى أعمال الفن الحيوى

  يزعزع من مكانة واولوية المتلقى فى عملية التأويل.

او أن تلقى مثل هذه األعمال بناء على اشكالها الظاهرة والشغف للكشف عن تقنياتها قد يعود بها الى الفكر 
دمة فى تشكيل مستخفكلما كان المتلقى على دراية بالخامات والتقنيات الحيوية ال ؛او انها تعود لفكرة النخبةالشكالنى، 
ة من فهى بذلك تتطلب نخبة معين .على فهم مضمون العمل الفنى وتأويل دالالته القدرة ت لديهكان . كلماالعمل الفنى

عتمد ياعمال الفن الحيوي  الذى تقدمهوذلك ألن المفهوم العملية الحيوية،  خطواتفك شفرة  القادرين علىالمتلقيين 
  ، إذا ماذا عن المتلقى العادى؟.ية نفسها أكثر من المنتج النهائىبشكل كبير على العملية الحيو

يتسم هذا العمل بكل سمات  *GENESIS"(1)لفنان إدواردو كاك، بعنوان "األصل لعمل فى  ،فعلى سبيل المثال

، ولكن (2)"للغة المكتوبة او المضمون اللغوىالعمل الفنى، وا المتضمنة وراءالفن المفاهيمى من حيث الرسائل السرية 
من الكتاب نص  أخذ من خاللإستخدام اللغة المكتوبة فى ذلك العمل كان من أحد خطوات العملية الحيوية. وذلك 

الكمبيوتر، ثم بعد ذلك ب Codingمن خالل إستخدام خاصية التشفير  Morse Codeترجمة إلى شفرة المقدس، و

عبر البريد اإللكترونى وبعد أسبوعين تلقى   DNAأرسل الفنان هذه الشفرة إلى المؤسسة المتخصصة للحمض النووى 

 قنينة من الحمض النووى ذو نفس تركيب الشفرة التى أرسلها.

 
  DNAإلى بصمة حمض نووى شكل يوضح النص المأخوذ من الكتاب المقدس وإنتقالة الى مرحلة التشفير ثم تحوله 

 ليسعى فى األرض" الحية األشياء وعلى الهواء طير وعلى البحر أسماك على يسيطر اإلنسان "دع  ترجمة النص

                                                           
 1 *GENESIS:  المعنى فى القاموس أصل تكوين الشيء، والمقطع األول من المصطلحGenes  يعنى الوحدة الوراثية اوعلم الجينات

 )الباحثة(.
2 Riva Cost leman: “Prints of the 20th Century & History”, (New York, 1988), p. 204. 
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او خارج الجسم الكائن الحى بشكل  او هوية حقيقية خارج الجسم البشرى DNAوبعد ان استطاع الفنان الحصول على 

انتقل الفنان من مرحلة ثم  والحروف. مجموعة من الكلمات إصطناعية من مجردحيث أصبح لديه بصمة وراثية  عام.

إلتمام المرحلة الثانية من العمل الفنى، وهى  cloning of the synthetic geneاالصطناعية  الجينات استنساخ

 UVبنفسجية  فوقه شعاع من األشعة الفوق اً مسلط  Petri Dishزجاجى المعملى الطبق الزراعة هذه الجينات فى 

والبكتيريا التى نتجت  *(1)("ECFP، حتى نشأ بروتين حيوي جديد من هذه الجينات المصنعة نتج عنه )(نانومتر 302)

تم تكوين نوع من البكتيريا  EYFPمع  ECFP، وبإتحاد *(2)("EYFPعن ذلك البروتين وإتحدت مع جزيئاته نتج عنها )

 كالتالى: *(3)("GFPالخضراء المعدلة وراثيا )

      

"، )أطباق معملية، جينات إصطناعية، اشعة فوق بنفسجية، بكتيريا فلورسنتية حية، بروتين مخلق، أجهزة بروجكتور، GENESIS إدواردو كاك: "

، لينز، النمسا،  ARS Electronica 99جهاز كمبيوتر مزود باإلنترنت يسمح للجمهور متابعة مراحل العمل عن بعد، فراغ مغلق(، مهرجان إلكترونيكا 

1999. 

بل ان هذا التغير الجينى أدى إلى تغير محتوى النص الرئيسى الذى كان فى بداية  ؛ولم ينتهى العمل إلى هذه النتيجة
العمل فقد أرسل الفنان نتائج الحمض النووى المعدل، مرة أخرى للمعمل وجائته النتيجة بالتغيير فى محتوى النص 

 المقدس.

 

بير ، والتى لم يمكن التعوالمتزامنة المتعددة والمراحل من هذه العملية الحيوية ذات الخطوات ان الفنان قصدالحقيقة و
 مونفقد هيئ الفنان فى هذا العمل المجال ل ة،ويالحيوالتقنيات أخرى غير الوسائط او تقنيات عنها من خالل اى وسائط 

ود الفاصلة بين ما هو حى وما هو غير حى وما هو بيولوجى وما "يتخطى الحد كائن حى من مجرد حروف. حيث
هو تكنولوجى، من خالل إنتاج مخلوقات جديدة بها حالة من المزج والتداخل، ويفسر ذلك الفنان بأن اإلنسان على مر 

هذا الشكل ليعبر ب المتداخلة صور فى خياله شكل اآللهة، ودمج األشكال الجروتسكية ،التاريخ وفى مختلف الحضارات
التكنولوجيا  واناألسطورى عن سد حاجته الدائمة لهذا المخلوق المهجن، والذى يَُمْكنه من تحقيق كل طموحاته، 

كل السبل لخلق هذا المخلوق الخرافى الخارق، فال يجب على اإلنسان المعاصر لهذه التكنولوجيا ان قد اتاحت الحيوية 
 .(4)يكتفى بالتخيل بل عليه ان يخلق وينتج"

وما هى الكيفية التى من خاللها  ؟من األعمال الفنية الشكلوتتسائل الباحثة ما هو دور المتلقى فى مثل هذا 
التى لم  ؟دةلم وأحكام التقنية العلمية المعقالشراكة بين الفنان والعايستطيع المتلقى فهم أعمال الفن الحيوى القائمة على 

فكرة من لان يثبر اغوارها بمفرده بل إستعان بالعالم ليساعده فى تنفيذ ا ،الفنىلعمل وهو المبدع االول ليتسنى للفنان 
                                                           
1* ECFP: Enhanced Cyan Fluorescent Protein تعزيز البروتين الفلورسنتى األزرق  
2* EYFP: Enhanced Yellow Fluorescent Protein تعزيز البروتين الفلورسنتى األصفر 
3* GFP: Green Fluorescent Protein البروتين الفلورسنتى األخضر 
4 Eduardo Kac: “What if art could truly create biological life?” TEDx talk, Vienna, Published on 1 Dec 2015. 
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او من وجهة أخرى أتخذ العالم مكان الفنان وهرب من قيود القواعد العلمية الثابتة الى الممارسة  خالل التقنيات المعملية.
ستعانة يلجاء البحث الحالى اإل لذلك .عينةبدون ثوابت وبدون قواعد وبدون إستهداف مسبق لنتائج م ،الفنية المتحررة

يفية تلقى ككأحد الوسائل التى يمكن من خاللها الكشف عن  .لجمالية التلقىالمفاهيم اإلجرائية بمفهوم أفق التوقع كأحد 
ن ومن أهمها أعمال الف أعمال الفن المفاهيمى التى تعتمد على إستخدام الوسائط الحية والعضوية فى تشكيل بناءها

 لحيوى.ا

 مفهوم أفق التوقع: 

شكل ب تمكن المتلقى من الوصول الى فهم أعمال الفن المفاهيمىيعد مفهوم أفق التوقع أحد أهم الطرق التى 
هيؤاً ناتجاً ت تهيؤ المتلقى للعمل الفنىهو رأى ياوس كما أفق التوقع ب هناوالمقصود  .عام والفن الحيوي بشكل خاص

مياً، يجب عمال مفاهي معن توقعات مرجعها الى الثقافة او الى طبيعة العمل الفنى نفسه. حيث ان المتلقى عندما يقف اما
عليه ان يهيئ ذهنه الى مجموعة من التوقعات واإلفتراضات المسبقة التى تضعه على طريق الفهم للفكرة التى يتضمنها 

كر من قبل هو عنصر أساسى فى اى عملية تأويلية ألنه بمثابة النقطة التى يقف عليها المتلقى العمل الفنى. فاألفق كما ذ
ً بتحيزاته  ً وثيقا نه إزاء التى تظهر ملترسم له حدود الرؤية، هذه النقطة يتحرك إليها وتتحرك معه وترتبط إرتباطا

ياً إيجاب لعمل الفنى سواء كان هذا التفاعلمع ا، كما انها هى المحرك األساسي لتفاعل المتلقى (1)موقف من المواقف"
 او سلبياً.

يوى. وفى تلقى أعمال الفن الح ،كذلك هناك نقاط تالقى بين إستخدام مفهوم أفق التوقع فى المالحظة العلمية
ً  فالمالحظة العلمية ً او إفتراضا ً  هى أساس كل المكتشفات العلمية والتى تنشأ دائما على أساس توقعا كما ان  .معينا

والتى يقوم عليها عملية البحث واإلستكشاف  ،مرحلة فرض الفروض من اهم المراحل األساسية فى البحث العلمى
مع اعمال الفن المفاهيمى التى تستخدم الوسائط الحية والعضوية والتى تستوجب من المتلقى كامال، كذلك هو الحال 

مر ألن المالحظة نفسها من شأنها ان ت .مل الفنىتلقى الع دء فىالمسبق قبل البلتوقع او اإلفتراض شكل من اشكال ا
 من دون إلتفات إليها لوال أفق التوقع الذى يعطيها ما يعطيها من معنى.

القضايا السياسية واإلجتماعية الهامة،  واحدة منتناقش  التىية المفاهيمحيوى ال الفنل اعمأحد ا وبالنظر الى

 Oronللفنان اورون كاتس " The Semi-Living Worry Dolls الحية شبهدمى القلق "بعنوان  مشترك وهو عمل
Catts  ايونات زور الحية زراعة اإلنسجة هندسة والباحثة فى مجالIonat Zurr. 

 .امام مزيج من المفاهيم والتقنيات والمعالجات الفنية والمعملية الغريبة ،يجد المتلقى لهذا العمل الفنى نفسه
 ترقد فيه شفاف وبداخلها سائل ،وما تراه عيناه مجرد مجموعة من القنينات المعملية الزجاجية الصغيرةكل ذلك 

 ى الصغيرة. ممجموعة من األشكال المطاطية الصغيرة اشبه بشكل العرائس او الد

         

، زراعة أنسجة ونحت فنى،)بوليمرات قابلة للتحلل، خيوط جراحة، خاليا The Semi-Living Worry Dollsأورون كاتس ، ايونات زور، جى بن: 

 .2000، لينز، النمسا،  ARS Electronicaحية، مفاعل حيوي(، مهرجان إلكترونيكا 

                                                           
 .124، مرجع سابق، ص "النظريات الموجهة الى القارئ فى الخطاب النقدى الحديث"معتز سالمة احمد:  1 
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ناقش هذا العمل قضية الفقر والجوع الذى يواجهها أطفال جواتيماال؛ تلك البلدة التى تقع فى منتصف امريكا ي
مفهوم تناول الفنان اورون كاتس هذا الحيث لها الى بيع أطفالهم والمقايضة بهم بسبب الفقر الشديد، الالتينة ويلجأ اه

من اجل معالجة حاالت الجروح والحروق الجلدية  ؛من خالل تقنية زراعة األنسجة التى تمارسها الباحثة ايونات زور
تخدمت ايونات زور تقنية زراعة الخاليا الحية حيث إس ستعادة حياتهم الطبيعية مرة اخرى.ومساعدة اصحابها فى إ

 ، ثم تبدأكما هو بالصورة وتشكيلها على شكل الدمية الجراحة وخيوط( P4HBو PGA) للتحلل القابلة البوليمراتعلى 

ألن  لحيةا ا الدمى شبهشئ فشئ اثناء تحلل البوليمرات، لذلك اطلق عليه العملية الحيوية من خالل نمو الخاليا الحية
 حيويتها التزال تكتمل وتطلب إلى مدة زمنية لنمو هذه األنسجة على الشكل المنحوت من البوليمار المتحلل.

وكأن هذه العملية الحيوية والحاالت التى تتبدل عليها المادة من العدم الى نصف الحياه، ثم الى ان تصبح  
 (1)موم والمخاوف لألطفال فى جواتيماال"تشبيه بهمس اله مية مكونة من خاليا حية حقيقية هىهذه الد

ويبقى السؤال هنا كيف يدرك المتلقى المفاهيم المرتبطة بهذا الخلق الفنى؟ فى البداية على المتلقى ان يعلم 
ن عملية التلقى االولى للعمل الفنى ليست ذاتية الطابع او عملية متعسفة وجامدة؛ بل هى عملية إنجاز تعليمات معينة بأ

إدراك موجه من قبل الفنان للمتلقى وهذه التعليمات التى هى التى تمكن المتلقى من فهم البواعث التى تكمن  من خالل
، وهى سمة من أهم سمات فنون ما بعد الحداثة حيث يستعين الفنان بكافة الطرق (2)"وراءها واإلشارات التى تحركها

ى فى بعض األعمال ذات المضامين المفاهيمية لييسر عل للنجاح فى توصيل فكرته للمتلقى حتى وانه استعان باللغة
 المتلقى عملية التفسير والتأويل.

بالطبع ليست ممثلة لجميع األشكال التى يطرحها الفن الحيوى  التى ،كعينة من أعمال الفن الحيوى ويعد هذا العمل 
تعين تسو ما يهتم به البحث الحالى.، وهو هى تعد أحد اعمال الفن الحيوى المفاهيميةولكن  .على الساحة الفنية

ك تعاون ن هناآراءه بأتؤيد  وتطبيقها على هذا النوع من الطرح الفنى. حيثالباحثة بأراء المفكر فولفانج ايزر 
 ،بداعيةللمتلقى بعض األدوار داخله حتى تتم العملية اإل هترك، وقبلى من الطريقة التى يصيغ بها الفنان العمل الفنى

الذى يكتبه الفنان ليوضح  manifestoالبيان  فى رأى ايزر. فمثالكما الفجوات او الفراغات  لها مثلهى مثوالتى 

ل هذه الحيل ك المشاركة الفعلية للمتلقى فى العمل الفنى والدخول الى عالمه.بقصد الفنان  او ،به فلسفة العمل الفنى
إستحضار هى بمثابة مرحلة أولية إلستثارة ذهن المتلقى و التى يلجأ بها الفنان ليضع المتلقى على رأس ثالثية التلقى

 أفق توقعه.

ة زراع هندسة فى هذا العمل الفنى ليس من الطبيعى ان المتلقى العادى يكون لديه معرفة مسبقة عناما 
لسفة إستخدام فربط العمل الفنى وهذا ه فى ة او كل المصطلحات المبهمة التى تواجهاالنسجة او البوليمارات المتحلل

 يثيرافق توقعه فى مثل هذه الحالة؟ إذا ماذا يفعل المتلقى ليجد ما قضية األطفال فى جواتيماال.بهذه التقنية 

 : (3)"فى حالة ان العمل الفنى لم يثير أفق توقع المتلقى او لم يستطيع المتلقى تحديد معالمه بشكل واضحيقترح ياوس 

 .الجمالية العلنية لطبيعة هذه األعمال الفنيةإستخدام المعايير أوالً:  -

والتى من الممكن ان تكون خاصة بأسلوب الفنان فعلى سبيل المثال عندما يذهب المتلقى لرؤية عمل جديد للفنان  
إدواردو كاك الذى سبق ذكره فإنه بالتأكيد يحمل لديه أفق توقع او إفتراض لإلرتباطات التى تحوم حول هذا العمل 

 .هذا الفنان فى المعالجة الفنية الفنى حتى ومن قبل رؤيته لمجرد معرفته بفلسفة وأسلوب

 .اللجوء الى العالقات الضمنية التى من الممكن ان تربط العمل الفنى بغيره من األعمال المعروفةثانياً:  -

  Genomic Portrait جينومىالبورتريه عن ال Marc Quinn فعلى سبيل المثال هناك عمل للفنان مارك كوين 

ضرب إلى اقصى درجات الغموض واإلبهام فال يستطيع المتلقى إدراكه بالرؤية وى التى توهو من أعمال الفن الحي
المباشرة وال حتى بعد معرفة التقنية المستخدمة ولكن المدخل الوحيد لهذا العمل هو فلسفة العرض الخاصة به إذا 

                                                           
1 http://www.symbiotica.uwa.edu.au/activities/exhibitions/luminous-night-print-restrospective 

، ترجمة حسن ناظم وعلى صالح، )دار الكتاب الجديد المتحدة، "القارئ فى النص مقاالت فى الجمهور والتأويل"سوزان روبين سليمان:  2 

 .51(، ص2007ى، بيروت، لبنان، الطبعة األول
3 Hans Robert Jauss: “Literary History as a challenge to literary theory: in Twentieth century”, (Macmillan, 
London, 1989), P. 223.  

http://www.symbiotica.uwa.edu.au/activities/exhibitions/luminous-night-print-restrospective
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ثة هر كرسى وثالضنا ان هناك عالقة ضمنية بين طريقة عرض البورتريه الجينومى لمارك كوين والعمل األشإفتر
 كراسى للفنان جوزيف كوسث. 

تم تكليفه من قبل معرض  فقدكوسيط حيوى داخل العمل الفنى،  DNAعلى إستخدام  مارك كوين أعتمدحيث 

 نوبل جائزة على الحائز Sir John Sulston  البورترية الوطنى لعمل صورة شخصية للسير جون سولستون

 الواقع وفي آخر، شخص كل مع جينومنا من ٪99.9 نشارك تت نتائجه أنناالبشري الذى أثب الجينوم )تسلسل عن

فأدى ذلك إلى التعاون بين الفنان وبين جون  .والنباتات( الحيوانات من كل األرض، كوكب على حي شيء كل مع

من خالل تقنية اإلستنساخ للحمض النووى البشرى للسير وزوجته   Genomic Portraitلتنفيذ بورتريه جينومى 

 .  (1)نوع من النبات وزراعتهم على مستعمرات من البكتيريا" 57مع مجموعة تضم عدد 

        

، هالم أجار polycarbonate، بولى كربونات bacteria colonies،)وسائط حية، مستعمرات بكتيريا  "DNA Gardenمارك كوين: "

agar jelly ،77  187.5حمض نووى بشرى، إطار من اإلستانلس(،  2حمض نووى نبات و 57طبق بهمh x 320w x 11.2d cm الصورة الثانية ،

  .  2001بورترية جينومى للسير جون سولستون، المعرض الوطنى للبورتريه، لندن، 

ورته عرض مارك كوين صف كوسث للفنان جوزيومثله مثل فلسفة العمل المفاهيمى "كرسى وثالثة كراسى" 
الشخصية وصورة السير جون، وبجانب كالً منهما نص التعريف بهوية الفنان وهوية العالم، فى مقدمة العرض ومن 

 بعدها عرض الهوية الجينية كما هو موضح فى الصور السابقة. 

                   

 Sir John Sulston  سير جون سولستون                                            Marc Quinnمارك كوين           

الخاص بمارك كوين والعمل الى العالقات الضمنية التى من الممكن ان تربط العمل  فمن خالل اللجوء
ة الحقيقية مفهوم تجسيد الهوي بأن تدور فكرة العمل حوليستطيع المتلقى ان يبنى أفق توقعه الخاص بجوزيف كوسث 

 لكالهما. على الرغم من إختالف الخامات والتقنيات للشئ.

الفريدة لإلنسان، بعيداً عن مكونات البورتريه يمثل الهوية  DNAثم يبدأ بالتأويل للعمل األصلى ان إستخدام ال 

ان البورترية كالتقليدية التى تتشارك فيها جميع الوجوه مثل العين واألنف والفم. ومع إختالف الشكل تختلف الغاية، فإذا 
المصور او المنحوت يحتفظ بالشكل بمرور الزمن، فإن البورتريه الجينومى يحتفظ بمادة الحياة لإلنسان حتى بعد 

 والتغير بإختالف طبيعة المتلقيين.هذا كأحد التأويالت القابلة للتبدل  الفناء.

                                                           
1 http://marcquinn.com/artworks/single/dna-garden  

http://marcquinn.com/artworks/single/dna-garden
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واقعى والخيالى او ماهو منطقى وما هو إستخدام المقارنات والتعارضات لما يقدمه العمل الفنى بين الثالثاً:  -
 .ليس منطقى حيث أن التضاد من شأنه توضيح المعنى وتأكيده فى ذهن المتلقى

هى أن على الرغم من ان العمل الفنى يبدو جديداً او غريباً يثير دهشة المتلقى. إال انه  والقصد من هذه الطريقة
المتلقى على اى عالمة ظاهرة او خفية او  بل يجب ان يبحث .علوماتشيئاً جديداً تماما فى فراغ من المال يقدم نفسه 

طرف الخيط الذى يبدأ من   ،اى مميزات مألوفة او اى تلمحيات ضمنية لتستدعى دالالتها فى ذهن وذاكرة المتلقى
بهدف إدراك  المتلقىالعمل الفنى فى آلثار ف خالله تلقى العمل الفنى، ففى هذه الحالة يعد أفق التوقع هو بمثابة وص

 او مقارنة المفاهيم بعكسها.مقارنة بين الدال والمدلول اليبدأ المتلقى  حين دالالته.

 النتائج:

دعت بان اعمال الفن المفاهيمى وباألخص التى إستخدمت الوسائط الحية والعضوية فى تشكيل بنائها هى أعمال أُ  -
هم واإلدراك الحرية الكاملة فى صناعة المعنى وإعادة الخلق لتتحدى ذهن المتلقى وتعطى من لديه القدره على الف

 .الفنى
إستطاع وا ،عاطفته سواء بالقبول او بالرفض مثلما إجتهد الفنان فى إبداع عمل فنى يخطف عقل المتلقى ويثير -

دالالته وفقاً لأويل توالان يجتهد فى الوصول الى فعل الفهم ك خياله وافق توقعاته فإنه على المتلقى فى المقابل يحرت
  ى يقدمه الفنان.اإلكتفاء بالوصول الى المفهوم الذالخاصة بالمتلقى وليس 

ان فى اعمال الفن الحيوى قد ال يلجأ المتلقى لكل هذه الطرق إذا كانت لديه الخبرة بالتقنيات وبالعمليات الحيوية  -
ترجع وهذا يس الى مراحل قبلية لبناء هذا األفق دون الحاجة ع الخاص بهقوالتى من شأنها ان تكون لديه افق التو

   .إشكالية فن النخبة
على الرغم من ان مفهوم افق التوقع لم ينشأ لرؤية األعمال الفنية بل أنه فتح مجال كأحد الحلول إلشكالية تلقى  -

 اعمال الفن الحيوى الفائقة فى الغموض.
ات العلمية ما هى إال مجرد وسائل مستحدثة يستخدمها الفنان إن إرتباط أعمال الفن المفاهيمى بالتقنيات والمكتشف -

بع من النظر ى وقيمته الجمالية تننفى الخلق الفنى بينما تظل القيمة الفنية كامنه فى المفهوم الذى يقدمه العمل الف
   اليه وتلقيه. 

 التوصيات:

دام المفاهيمى التى تعتمد على إستخ أعمال الفن تلقى توصى الباحثة بالكشف عن أساليب أخرى يمكن من خاللها -
 الوسائط الحية والعضوية فى تشكيل بناءها.

القية، مثل األبعاد األخأعمال الفن الحيوى األبعاد المختلفة التى تتناولها  عنلبحث عمل دراسات نقدية معاصرة ل -
 ال التربية الفنية.والكشف عن أهمية دخولها إلى مج التربوية، السياسية، اإلجتماعية، الصحية وغيرها..

دراسة حدود الدور الذى يمثله الفنانين فى المجتمعات العربية فى إستخدام الوسائط الحية والعضوية فى اإلبداع  -
 الفنى. 

 المراجع:

 المراجع العربية:

بحث  ،المفاهيم الجمالية للفنون الرقمية في ضوء متغيرات عصر الحداثة وما بعد الحداثة" "أمل مصطفى إبراهيم:  -
 .2015منشور فى مجلة اإلمسيا، العدد األول، مصر، 

، ترجمة حسن ناظم وعلى صالح، )دار "القارئ فى النص مقاالت فى الجمهور والتأويل"سوزان روبين سليمان:  -
 (.2007الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

ة للغة ، )مجلة الجمعية اإليرانيفى ضوء األدب والفن المقارن""نظرية التلقى سيد فضل هللا ميرقادرى، حسين كيانى:  -
 (2011، 18العربية وآدابها، عدد 

، )رؤية للنشر والتوزيع، "فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا نظرية التأويل من أفالطون غلى جادمر"عادل مصطفى:  -
 (،2007الطبعة األولى، 

 .2010، )منشأة المعارف، األسكندرية(، ة إلى مابعد الحداثة""نقد الفنون من الكالسيكيمحسن محمد عطية :  -

 (.2002الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -، )المركز الثقافى العربي، بيروت"تأويالت وتفكيكات"محمد شوقى الزين:  -
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، العدد 44، )عالم الفكر، المجلد "النظريات الموجهة الى القارئ فى الخطاب النقدى الحديث"معتز سالمة احمد:  -

 (.2015الثانى، 

"المثيرات الشمية فى التصوير المعاصر"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية  -2014-ميادة جمال سيد:  -

 الفنية، جامعة حلوان.
 (.1997ناظم عودة خضر: "األصول المعرفية لنظرية التلقى"، )دار الشروق، عمان، األردن، الطبعة األولى،  -

: "تغير مفهوم الصورة الشخصية فى الفن الحيوى"، بحث منشور فى المؤتمر الخامس لكلية التربية هبة العزيز أسعد -
 الفنية، جامعة حلوان.

 المراجع األجنبية

- Eduardo Kac: “What if art could truly create biological life?” TEDx talk, Vienna, Published 
on 1 Dec 2015. 

- Hans Robert Jauss: “Literary History as a challenge to literary theory: in Twentieth 
century”, (Macmillan, London, 1989). 

- Harold Osborne: “The Oxford Companion to Twentieth Century Art”, (Oxford University 
Press, New York, 1981  .(  

- Riva Cost leman: “Prints of the 20th Century & History”, (New York, 1988). 

- Sean Caulfield & Timothy Caulfield: “Imagining Science-Art, science, and social change”, 
(The University of Albert Press, Canada). 

- Terry Eagleton: “Literary Theory: An Introduction”, (Oxford, Basil Blackwell, England, 
1983). 

لمراجع اإللكترونيةا  

- https://vimeo.com/79121837 
- http://www.dazeddigital.com/fashion/article/26217/1/if-you-like-lady-gaga-s-meat-

dress-you-ll-like-jana-sterbak 
- http://www.symbiotica.uwa.edu.au/activities/exhibitions/luminous-night-print-restrospective 

- http://marcquinn.com/artworks/single/dna-garden 
 

  

https://vimeo.com/79121837
http://www.dazeddigital.com/fashion/article/26217/1/if-you-like-lady-gaga-s-meat-dress-you-ll-like-jana-sterbak
http://www.dazeddigital.com/fashion/article/26217/1/if-you-like-lady-gaga-s-meat-dress-you-ll-like-jana-sterbak
http://www.symbiotica.uwa.edu.au/activities/exhibitions/luminous-night-print-restrospective
http://marcquinn.com/artworks/single/dna-garden
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 فى أعمال الفن المفاهيمى جمالية التلقى للوسائط الحية والعضوية

 الملخص:

المفاهيم ن م المفاهيمية إلستخدام الوسائط شديدة الغرابة، التى تكاد ان تكون ضد الفن، حيث أثارت العديدسعت الفنون 
ى فى صناعة المعنى وتأويل المفاهيم الت عقل المتلقى هو قبلتها األولى، والتى بات والمعانى والدالالت والثنائيات

ية تقدم العلوم فى المجاالت التكنولوجومع  المتلقى والعمل الفنى.التفاعل الحيوي بين تطرحها هذه األعمال، من خالل 
عليها ان تستجيب لتلك المتغيرات  تحتم ،فنيةوخامات وتقنيات إتجاهات  إستحداثوالبيولوجية، أدى بدوره الى 

تى يتعين ح ،لان تكون هناك دراسات نقدية  تتناول هذه األعمال بالنقد والتحلييجب  هذا التغيير وفى ضوءوتضاهيها. 
ى يتم من للكيفية التالى الدراسة النقدية ويسعى هذا البحث  .بل وفهم مثل هذه األعمال وتأويل داللتهاعلى المتلقى تق

خاللها تلقى أعمال الفن المفاهيمى التى تعتمد باألخص على الوسائط الحية والعضوية فى تشكيل بناءها. لما لهذه 
ى محاكاة الواقع اإلجتماعى والسياسى  فى ظل التقدم العلمى المعلوماتى األعمال من دور معاصر واهمية ف

والبيوتكنولوجى. وكذلك لما باتت عليه هذه األعمال الفنية فى حالة من الدهشة والغموض قد تصل بالمتلقى فى بعض 
الية لك من خالل مفاهيم جماألحيان إلى حالة من عدم الفهم او التفاعل السلبى فى إتجاه معاكس مع العمل الفنى، ويتم ذ

تناسب مع أهداف نية بشكل يالف التلقى لدراسة كيفية تفاعل المتلقى مع العمل الفنى. من أجل التوصل إلى تحديد قيمته
 الشكلية او اإلستطيقية. على أبعادهالمفاهيمية وليس اإلقتصار فقط  أبعاده. بناء على صياغته

 الفن المفاهيمى. –المتلقى –عضوية الوسائط الحية والالكلمات المفتاحية: 

The aesthetic of reception for live and organic media in 
conceptual art works 

Summary: 

The conceptual art works are always seeking use very strange media. That supposed to 
be an Anti-Art, which raised many of concepts, meanings, indications and duality. In 
addition, the mind of recipient is became the first priority in creating the meaning and 
interpreting the put up concepts, through the dynamic interaction between the recipient 
and the art work. Moreover, the science advances in technological and biological fields, it 
led to developing trends in raw materials and artistic techniques. So it should be respond 
all those variables and adapt with them. According to this change, there must be create 
criticism studies to deal with this kind of art works in criticism ways and analysis, for 
helping the recipient to accept and understand these style of art. On the top of that, the 
current research is seeking to criticize how the recipient can be able to receive the 
conceptual art works, specially which they use live and organic media to form its 
construction. Because of the important contemporary role in simulating the social and 
political status according to the science information progress and biotechnology, also 
because the state of surprise and ambiguity, which the recipient faces during receiving 
this kind of art, and sometimes it leads the recipient to misunderstand or negative 
interaction. So in this research we will use the procedural concepts for aesthetic of 
receiving to realis the real values of using live and organic media in conceptual art works.     
          

Keywords: live and organic media- recipient- conceptual art. 
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 : "الفن والتصميم"، مطبعة العمرانية لالوفست ، القاهرة. 1111اسماعيل شوقي  (1)
: "المتغيرات التشكيلية في االعمال الفننية النسجية المصرية المعاصرة"،  2016سمية عبد المجيد ، منال عبد العال  (2)

 .250أكتوبر ، ابيسكو ، العدد الخامس ، ص 6منشور، مؤتمر االمسيا الدولى، جامعة بحث 
: "التعبير عن الوجه االنساني في التصوير المعاصر، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  2014احالم يحيى فكرى  (3)
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، "للتراكيب النسجية لتحقيق التكامل الشكلييمات الطباعية المناسبة مص: "أسس اختيار الت 2000يوسف يس  غادة (1)

 .122رسالة ماجستير ، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، ص



8 
 

ArpilleraMaureen Sawyer

 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 



1 
 

- 

 
-  
- 

 
- 

 
- 

 

 



10 
 

 
                                           

  
 

 
  



11 
 

  
 

 
  
  
  

 

 



12 
 

- 

 

 



13 
 

 



14 
 

 



15 
 

 

 



16 
 

 



17 
 

- 

 

 



18 
 

 

 



11 
 

 

 



20 
 

 

 



21 
 

                  

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 



22 
 

- 

 
- 

 
-  
- 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7102 



 



-1- 

 

 فى ضوء فلسفة ما بعد الحداثةالمصرى المتغيرات الفكرية والتشكيلية لفن الخزف 
 

 د هبة عبد المحسن ناجى.م.أ                       د محمد حامد السيد البذره                        .م.أ
 أستاذ مساعد النقد والتذوق الفنى                                            أستاذ مساعد الخزف                            

 كلية التربية الفنية جامعة حلوان                                        كلية التربية الفنية جامعة حلوان                     
 

 :خلفية البحث
ارتبط الفن منذ قديم األزل بالبيئة وبثقافة المجتمع، حيث أن لكل بيئة سماتها ومتغيراتها التى تؤثر فى 

تجاهاتهم الفكرية وتنعكس بالتالى على  صفاتثقافتها، عاداتها وتقاليدها، وتحدد  فنهم الذى هو مرآه أفرادها وا 
ذلك التغير الفكرى الذى ارتبط بتغير المفاهيم، وقد سعى الفنانون فى كافة العصور لمسايرة . المجتمعلهذا 

طبيعة الذوق متغيرة وتتغير مع تغير مفهوم الجمال ومعاييره فى كل "الفلسفات والنظريات الجمالية، ذلك ألن 
التى أثرت بشكل مباشر فى  ى فنون الحداثة وما بعد الحداثة،من فنون الحضارات القديمة حت بدءا   (1)"عصر

كان كل من عصر الحداثة وما بعد "الجمالى ونمط الذوق السائد ومفهوم القيمة الفنية حيث تغيير المعيار 
التى طرحت مصطلحات ومفاهيم فنية ... الحداثة مليئا  باألحداث والمتغيرات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية 

، ذلك ( )"شامل فى الفكر الفنىمخالفه لما هو معروف فى اللغة الجمالية المتداولة والتى أدت إلى التغير ال
التغيير الذى انعكس على الممارسة الفنية، والهدف من إنتاج العمل الفنى، وما يتصف به من أبعاد مفاهيمية 

 .وبنيات شكلية وأسلوبية
فبينما كان اهتمام الفنان الحداثى منصبا  على تحقيق الفرادة الشكلية واللونية وقيم التكامل والتناسق من 

كالخط واللون، تأكيدا  على مفهوم األصالة إستخدام الطرق التقليدية فى صياغة عناصر الفن المعتاده خالل 
اتجه فنانو ما بعد الحداثة إلى الجماعية مع شيوع فكرة ممارسة العمل الفنى فى الطبيعة ذاتها، . ومبدأ الفردية

يرية، حيث إنهار التصنيف الفنى وأزيلت بل أصبح من الممكن تداخل وسائط وتقنيات الفنون البصرية والتعب
الحواجز بين مختلف المجاالت الفنية والعلمية أيضا ، وساد التعاون بين الفنانين من أجل إنتاج أعمال فنية 

 .جماعية مع اإلهتمام بالفكرة فى مقابل الشكل
وبالتجزئ والتفتيت، حيث  كما تميز فن ما بعد الحداثة بالتركيبات المفتوحة وبالجمع بين األشكال المتنافرة

تكونت بعض األعمال من العديد من القطع واألجزاء والشذرات وامتدت فى جميع الفراغات داخل قاعات العرض 
وأصبح مقبوال  إعادة صياغة عمل لفنان آخر أو إقتباسه، كنوع من المحاكاة الساخرة أو التنويع عليه، " وخارجها

على أساس فكرة مختلفة أى إعادة إنجاز ما تم إنجازه إنطالقا  من معايير جمالية معاصرة مثل التوليف 
 .والمفاهيمية ( )"والبيئية

مجاالت الفنون المختلفة بالمتغيرات الفكرية لفنون ما بعد  وقد تأثر فن الخزف والشكل الخزفى كغيره من
فمن المتعارف عليه فى . الحداثة، والتى انتقلت به من حيز الشكل والجمال الوظيفى إلى ما هو أبعد من ذلك

فنية مجال التشكيل الخزفى اإلهتمام بشكل كبير بالتقنية الفنية حيث يترتب عليها العديد من المتغيرات الشكلية وال

                                                           
 .48، عالم الكتب، القاهره، ص"مفاهيم فى الفن والجمال"،5002: عطيه محسن( 1)
، بحث "متغيرات القيمة كمعادل جمالى لتغيرات المجتمع فى فنون الحداثة وما بعد الحداثة"، 5002: أمل مصطفى( 5)

 .22، ص14منشور، مجلة بحوث فى التربية الفنية والفنون، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ع 
، ندوة علمية، المؤتمر الدولى السادس تعليم الفنون "مستقبل الجماليات فى تعليم الفنون"، 5012: محسن عطيه( 3)

 .ومتطلبات التغيير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان
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إلنتاج القطعة الخزفية، والتى جعلت هناك قيودا  كبيرة على الفنان الخزاف وخاصة إذا كان إنتاجه الفنى معتمدا  
على الناحية الوظيفية إال أن المتغيرات الجمالية والفنية والتى كان بعضها نتاجا  للتطور التكنولوجى، قد ساعدت 

إلى أبعاد جمالية وتشكيلية فتحت المجال للفنان للخروج بعمله  الخزاف على الخروج من قيود التقنية الفنية
 . الخزفى بروئ فنية جمالية تساير فلسفة ما بعد الحداثة

ومن ثم يتجه هذا البحث إلى دراسة المتغيرات الفكرية والجمالية التى صاحبت مرحلة ما بعد الحداثة وكيف 
وهو ما يمكن اإلستفادة منه فى  ،كبه المفاهيم المعاصرةساهمت فى تغير الرؤية الفنية للتشكيل الخزفى لموا

مجال التدريس بكليات الفنون والتربية الفنية بوجه عام ومجال الخزف بوجه خاص، وذلك للحد من جدوى 
الطرق التقليدية فى فهم وخلق وتعليم الفن، حيث تقوم عمليات التدريس على الطرق واألساليب الفنية 

لى مفاهيم الحداثة حيث التقيد بحدود الشكل والتقنية ومهارة الصنعة وهو ما يخالف والجماليات القائمة ع
 . المفاهيم الجمالية المعاصرة وفكر ما بعد الحداثة

 :ومن ثم يتجه هذا البحث إلى اإلجابة على التساؤل اآلتى
 ؟الحداثةفى ضوء فلسفة ما بعد المصرى  لفن الخزفما هى المتغيرات الفكرية والتشكيلية  -1
 :ض البحثو فر 
 .المصرى لفن الخزفساهمت مبادئ ما بعد الحداثة فى إحداث تغيرات فكرية وتشكيلية  -1
وذلك  ،لمبادئ ما بعد الحداثة وفقا  المصرى  لفن الخزفية والتشكيلية إمكانية التوصل إلى المتغيرات الفكر  - 

 .من خالل دراسة وتحليل مختارات من أعمال الخزف المصرى المعاصر
 :هدف البحث

المعاصر فى ضوء المفاهيم والمتغيرات الجمالية المصرى دراسة التغير الحادث فى مجال التشكيل الخزفى  -1
 .والفكرية لعصر ما بعد الحداثة

 .السمات العامة للخزف المصرى المعاصر الكشف عن - 
 :أهمية البحث

 .إبراز دور المتغيرات الفكرية لمرحلة ما بعد الحداثة فى تغير مفهوم التشكيل الخزفى المصرى المعاصر -1
تناول الخزف المصرى المعاصر بالدراسة والتحليل وهو ما يفيد الباحثين والدراسين فى مجال التربية الفنية  - 

 .بوجه عام ومجال الخزف بوجه خاص
 .خل جديدة لتعليم وتدريس الفنون فى ضوء مبادئ ما بعد الحداثةإيجاد مدا - 

 :حدود البحث
 يقتصر البحث على دراسة المتغيرات الفكرية لمرحلة ما بعد الحداثة وتأثيرها على مجال التشكيل الخزفى

حتى عام  212 من خالل دراسة وتحليل مختارات من أعمال فنانى الخزف المصرى المعاصر منذ عام  المصرى
 212. 

 :المتغيرات الفكرية والفنية لما بعد الحداثة: أوال

 :نشأة ما بعد الحداثة -1
نقدية تباينت آراء المؤرخين والنقاد حول تاريخ نشأة مصطلح ما بعد الحداثة، واستخدامه فى الكتابات ال

 Federico De Onisففى حين يشير الناقد إيهاب حسن إلى إستخدام الكاتب فيديريكو دى أونيس . واألدبية
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م، ليتوالى بعدها 1 13لمسمى ما بعد الحداثة فى كتابه مختارات من الشعر اإلسبانى واإلسبانى األمريكى عام 
م وتشارلز أولسون 1311عام  A.Toynbeeإستخدام المصطلح من قبل كتاب آخرين مثل أرنولد توينبى 

Charles Olson  يرفينج هوى يؤكد نقاد آخرين أن ظهور . Harry Levinوهارى ليفين  Irving Howeوا 
 John Barthبأواخر ستينيات القرن العشرين ليشير إلى روايات جون بارث  "مصطلح ما بعد الحداثة ارتبط 

انتشار واسع النطاق مع صدور كتاب تشارلز  لاء أووج Merce Cumninghamورقص ميرك كومننجام 
ثم  (1)"م1321عام Charles Jencks (The Language of post modern archicture )جينكس 

الذى يعتبره البعض البيان "م، 1323كتاب جان فرانسوا ليوتار أحوال ما بعد الحداثة الذى نشر فى فرنسا عام 
 -دريدا -ليوتار -دولوز-فوكو)نيات يستمر اإلنتاج الفكرى لمنظرى التيار النظرى األول للحركة وفى الثماني

غير أن المصطلح سيظهر بقوة أكثر فى ميدان علم اإلجتماع فى فرنسا مع جان بودريار وفى ( إيهاب حسن
 .( )"فى علم اجتماع ما بعد الحداثة S.Lashبريطانيا لدى سكوت الش 

والثمانينيات هى البداية الحقيقية لمرحلة ما بعد الحداثة حيث تجلت مما يجعل فترة السبعينيات ذلك 
مالمحها فى مختلف نواحى الحياة والثقافة، فى مجاالت الفن التشكيلى، الموسيقى، الرقص، األدب، الفلسفة، 

والنظم السينما، والعلوم اإلجتماعية، مرتبطة بظهور خصائص شكلية جديدة فى الثقافة ونمط الحياة اإلجتماعية 
ظهرت المنظمات الضخمة والشركات عابرة القارات والمجتمعات التى سادت فيها "اإلقتصادية العالمية، حيث 

التكنولوجيا واإللكترونيات والتحول من المعرفة النظرية إلى التطبيقات العلمية للتكنولوجيا أو ما يطلق عليه 
الحتمية إلى قرية كوكبية وظهور المذهب اإلستهالكى الحتمية التكنولوجية الذى تحول فيه العالم بفضل تلك 

 .( )"وتكتالت اإلتصاالت متعددة الجنسيات

 :مفهوم ما بعد الحداثة - 
تعددت تعريفات الكتاب والفالسفة لمفهوم ما بعد الحداثة واتخذت مناح مختلفة ومتشابكة، اعتمد الكثير 

 -العقل)أن تعتبر مجموع قيم الحداثة "عد الحداثة منها على رفض أسس ومبادئ عصر الحداثة حيث ترفض ما ب
وتسعى فى المقابل إلى تحطيم الثوابت ونقد المركزية والسلطة الفكرية  .(1)"بمثابة خير مطلق( الفردانية-الدهرنة

غيرت ما بعد الحداثة من القوالب الجاهزة وبعثرت القواعد والقوانين واألنظمة التى تبنى الخطابات "المهيمنه فلقد 
الت والرؤى الفكرية وتداخلها من أجل اإلتجاه نحو التعددية الثقافية وتنوع الدال. (1)"الفكرية والفنية والعلمية أيضا  

معارضة األساليب القديمة أو "وتناقضها فى بعض األحيان، وتمازج الخطابات وغزارة اإلنتقائية، كما أصبحت 
وسيلة ما بعد الحداثة للتعاطى مع الماضى   pasticheالمزج بين األساليب واألنواع المختلفة أو الباستيشية

مظاهر، المشبع مثيل لمجتمع ما بعد الحداثة الفوضوى المتعدد األجناس، والإلجالله أو للسخرية منه أنها ت
                                                           

المركز ، ترجمة وجيه سمعان عبد المسيح، "دليل ما بعد الحداثة تاريخها وسياقها الثقافى"، 5011: ستيوارت سيم( 1)
 .35القومى للترجمة، القاهرة، ص

 .32، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ص"حالة ما بعد الحداثة الفلسفة والفن"، 5013: بدر الدين مصطفى( 5)
 .124-121، بدون دار نشر، القاهرة، ص"علم الجمال فلسفة الفن التشكيلى"، 5018: أمل مصطفى إبراهيم( 3)
مختارة، دار  ، دفاتر فلسفية نصوص"1تحديدات -ةما بعد الحداث"، 5001: وعبد السالم بنعبد العالىمحمد سبيال ( 8)

 .83توبقال، المغرب، ص
، ترجمة السعيد لبيب، المركز "نصوص فى الفلسفة والفن-فى معنى ما بعد الحداثة"، 5012: جان فرانسوا ليوتار( 2)

 .4الثقافى العربى، الدار البيضاء، المغرب، ص
 لفظ يرجع إلى الكلمة الفرنسية :  الباستيشيةpastiche   واإليطاليةpasticcio   بمعنى الشئ المخلوط، ويشير

المصطلح إلى الكتابات األدبية الما بعد حداثية التي تدمج مجموعة متنوعة من األساليب واألنواع، وأجزاء القصص إلنتاج 
 .أعمال أخرى جديدة

https://en.wiktionary.org/wiki/pastiche#French
https://en.wiktionary.org/wiki/pasticcio#Italian
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فلم يعد للمجتمع "حيث اإلختالف والتنوع والتشظى والتفتت فى مقابل الوحدة والتكامل  .(1)"تخامبالمعلومات حد اإل 
ذن ليس ألى شخص أو فئة إجتماعية أو لخطاب أن يحتكر المعنى األمر الذى يقود إلى تعددية ثقافية . وحدة وا 

 .( )"تدافع عنها الكثير من األعمال
زالةالمحاكاه الساخرة أو التهكمية و من مبدأ ويوضح الناقد محسن عطيه أن ما بعد الحداثة تتض الحدود  ا 

إذا كانت أعمال الفن الحديث تدعم فكرة العمل الفنى كوحدة متماسكة لها معنى، فإن ف". الفاصلة بين الفنون
، والتفكيك، مع التركيز على مضمون ( )"العمل الفنى بمفهوم ما بعد الحداثة يركز على فكرة التجزئه أو التنافر

 .وفكرة العمل الفنى، ونهاية المبدأ االستطيقى المسيطر على تميز العمل الفنى وتفرده

 :المتغيرات الفكرية والتشكيلية لمرحلة ما بعد الحداثة - 

 : Eclecticism التوليفية -أ

 Combinationيسود العديد من الدراسات والبحوث النظرية الخلط بين مصطلح التوليف باإلنجليزية 
استخدام وتعايش خامات ذات طبيعة شكلية، لونية، فيزيائية أو كيميائية مختلفة مع بعضها البعض فى بمعنى 

بمعنى اإلنتقاء والمزج بين  Eclecticism، ومنه التوليفية Eclecticعمل فنى واحد، وبين مصطلح التوليف 
بمعنى  Eklektikosحيث يرجع أصله إلى الكلمة اليونانية القديمة . الطرز واألساليب فى مقابل مبدأ نقاء النمط

وقد استخدم المصطلح ألول مرة فى القرن . Chosing the bestأو اإلختيار األفضل   Selectiveاإلنتقاء 
دونيوس ث أطلق على مجموعة من فالسفة اليونان القدماء من أمثال بوسيم ، حي.ق112األول قبل الميالد عام 

Posidonius  وكارنيادسCarneades  وفيلوالريسا الذين قاموا بالجمع بين العديد من المعتقدات واآلراء
 .الفلسفية من أجل بناء نظام جديد قائم على محاولة التوفيق بين النظم أو الجمع بينها

نهج مفاهيمى "مصطلح التوليفية بأنها  New world encyclopediaلم الحديثة العاوتعرف موسوعة 
ال يدعم نموذج واحد أو مجموعة من اإلفتراضات ولكن بدال  من ذلك يعتمد على نظريات أو أساليب أو أفكار 

يع لمذاهب فالتوليفية أو اإلنتقائية هى ممارسة اختيار وتجم. متعددة للحصول على رؤية تكاملية حول الموضوع
من مختلف نظم الفكر دون اإلعتماد على النظام األم بأكمله وال يسعى إلى محاولة التوفيق بين النظم من خالل 

فهى تسعى إلى اإلقتراب من الحقيقة المطلقة من خالل اإلختيار بين المذاهب . (1)"حل التناقضات بينها
والنظريات المختلفة حيث خلصت بأن كل منها يحتوى على جزء من الحقيقة ولكن أيا منها ال يمتلك الحقيقة 

لى عن إمكانية أصبحت العلوم الطبيعية أكثر تعقيدا  بدأ الفالسفة فى التخ"وفى العصر الحديث وعندما . برمتها
هى القاعدة بدال  من ( اإلنتقائية)وجود نظام فلسفى واحد يمكن أن يفسر الحقيقة كلها وأصبحت التوليفية 

وخالل القرن التاسع عشر أطلق المصطلح بشكل خاص على مجموعة من الفالسفة الفرنسيين ... اإلستثناء 
 .Pierre paul royer"(1)منهم بيير بول روير 
تاريخ الفن وعلم الجمال فقد استخدم مصطلح التوليفية ألول مرة فى القرن الثامن عشر  أما فى مجال

م 1312عام  Art and theoryفى كتابه الفن والنظرية   Denis Mahonحيث يذكر الكاتب دينيس ماهون 

                                                           
والتوزيع، ، دار نينوى للدراسات والنشر "أفق يتباعد من الحداثة إلى بعد ما بعد الحداثة"، 5018: أمانى أبو رحمه( 1)

 .11دمشق، سوريا، ص
 .582، ترجمة أنور مغيث، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ص"نقد الحداثة"، 1991: آالن تورين( 5)
 .181، صة، عالم الكتب، القاهر"التجربة النقدية فى الفنون التشكيلية"، 5015:محسن عطيه( 3)

(4) http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Eclecticism  

(5) ) http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Eclecticism 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Eclecticism
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Eclecticism
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فى قد استخدم المصطلح  Johann Joachim winckelmannبأن المؤرخ األلمانى يوهان يواكيم وينكلمان 
للداللة على مقلدى الفن " The beautiful in artم بعنوان الجميل فى الفن  121مقال صغير له عام 

 .(1)"الكالسيكى
ثيرات أو العناصر أو أثم استخدم المصطلح للداللة على كل عمل فنى يمزج مجموعة متنوعة من الت

ين عدة عناصر مثلما كانت عليه الحركة التى الخلط والمزج ب"األنماط التاريخية المختلفة حيث تعنى التوليفية 
 غيرت من توجهات المعمار الغربى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، ويعد اإليمان بالتقدم العلمى

س هذه النزعة الفنية محدثه اوالحاجة إلى معمار تمثيلى للبورجوازية الصناعية الناشئة والسلطات السياسية أس
اديمى عبر تطويع حر للعناصر المرجعية أو إعادة الربط بين العناصر لصالح وظيفة قطيعة مع التوجه األك

للثقافة  Internationalismجديدة بإرتباط مع الثقافات الوطنية وفى تناقض مع التعبيرات ذات النزعة العالمية 
بتصميم  Lefuel ليفويلو  Visconti فيسكونتى الكالسيكية الجديدة وقد كان اشهر رواد التوليفية فى فرنسا

 .( )"معهد اللوفر الذى غدا نموذجا لهذا الجنس الفنى
وفى فن التصوير أطلق مصطلح التوليفية على مجموعة من الرسامين من عائلة الفنان كاراتشى 

Annibale Carracci   ،دمجوا عناصر من عنصر النهضة والتقاليد الكالسيكية فى أعمال باروكية األسلوب
بلغ فن التصوير من إبداعات كاراتشى تطورا  أكثر تعقيدا  فقد أصبح تعليم الفن فى ذلك الوقت يقوم على "حيث 

يث سادت الروح الفردية ولم يكتفى بتلقين الحرفة المباشرة من خالل األستاذ حأساس الدراسات النظرية والعملية 
سلوب أوتعددت األساليب فى إطار الطراز الواحد وظهرت محاوالت التجريب واإلكتشاف على أساس علمى فاستند 

 .( )"كاراتشى إلى مالحظة العالم الطبيعى من خالل التزاوج بين ألوان تيتسيان ورسم مايكل أنجلو
سمات الفنون البصرية فى ذلك العصر، حيث قام  صبحت التوليفية أحدأومع قدوم عصر ما بعد الحداثة 

الفنانون بإستخدام أساليب التجميع واإلستنساخ والمونتاج وشاعت التركيبات التوليفية من طرز وأنماط فنية 
فالتلصيق والتوليف يعبر عن ثقافة العصر حيث أصبح العمل الفنى إنسانى متعدد ويسمح بتوليف "متعددة، 

رأه متحديا  األعراف التقليدية إذ أن المتناقض يستحق كذلك المشاهدة والتأمل وقد تميزت العناصر المتناقضة بج
 .(1)"بالتحرر واستوعبت البدائى والمعاصر فى آن واحد ومن المؤكد أن فى ذلك روعة

وبذلك ترتبط التوليفية بقيم التعددية واإلختالف وثقافة قبول اآلخر من خالل رفض الرؤية الكلية، وأيضا  
تجميع منتظم من عدد من اللوحات السابقة فى عمل " تكون بمثابةمفاهيم مثل التناص بإعتباره عملية مونتاج 

 .(1)"فنى جديد يحيل إليها
الذى تبنى  عطيه أحد أبرز النقاد المعاصرين المصرية يعد الفنان محسنوبالنظر إلى تاريخ الحركة الفنية 

دراجها فى مجال تعليم الفنون وذلك من خالل مقاالته األدبية وندواته  الدعوة إلى ممارسة أساليب التوليف وا 
جماعة وأيضا  أعماله الفنية التى بزغ أسلوبها المميز منذ فترة السبعينيات من خالل مشاركاته فى معارض 

الدعوة لآلخر فى أتيليه القاهرة، حيث كانت منطلقا  لتدعيم أساليب المزج والدمج بين الطرز واألساليب الفنية 

                                                           
(1) Christine Bolus Reichert:2009, "The age of Eclecticism: literature and culture in Britain 
1815-1885", The Ohio State university press, Columbus, p19.  

 . 81-80ص ، مرجع سابق، "نصوص فى الفلسفة والفن-فى معنى ما بعد الحداثة"، 5012: جان فرانسوا ليوتار( 5)
 .129، ص ة، عالم الكتب، القاهر"الفن والجمال فى عصر النهضة"، 5000: عطيهمحسن ( 3)
 .81 ، عالم الكتب، القاهرة، ص"التفسير الداللى للفن"، 5001: ـــــــــــــــــــ ( 8)
، ترجمة باسل المسالمة، دار التكوين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، "نظرية التناص"، 5011: جراهام أالن( 2)

 .9سوريا، ص
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إلستخدام المتنوع للخامات والجمع بينها فى إطار واحد مستغنيا  عن أساليب التصوير التقليدية واألدائية وا
أسلوب الكوالج فى  التعبيرية والرمزية كما استخدم الفنان والشائع من التقنيات والخامات من أجل إثراء القيم

والندم  ، الحسرة 22 ، إقتحام مفاجئ 221  ، إنتظار قلق1331العديد من أعماله ومنها لوحة آالت الخضرة 
 .سلوب فنى فريدأ، مازجا  فيها بين التقليدى والالتقليدى ب 22 
تآلف الطابع التصويرى ذو المسحه التزينية الممثله ( 1)م شكل  22 عام  تنويعات أرابيسكيةففى لوحة  

فى الخطوط الداخلية لألوراق النباتية مع الجرآه فى استخدام المسطحات اللونية المدهشة المفعمه بأجواء خيالية 
الكوالجية ذات  لشرقى عكستها بعض القصاصاتوباللوحة مسحة من الجو ا ،عكست العالم الداخلى للفنان

تارة برسوم الورديات واألزهار واألفرع ذات األوراق النباتية المبهجة تذكرنا لألربيسكية النباتية التوريقات ا
والمصورة على فنون الخزف والمنسوجات وغيرها من الفنون التى خلفتها لنا الحضارة اإلسالمية فى كافة 

بالتقاليد األكاديمية فى تصوير ، وتارة أخرى بلوحات الفنان هنرى ماتيس من حيث عدم تقيده ( )شكل  عصورها
وتلقائيته بوجه  وبساطة التعبيرالحالمة ، وبجمال األلوان بوجه عام وتلوين العناصر، ومشابهتها بالشكل الطبيعى

 .( )شكل خاص 
 

 

 

 

 

 

 
 

 (1)شكل 
محسن عطيه، تنويعات أربيسكية، كوالج، 

رموز "،221 :نقال  عن محسن عطيه ،م 22 
 نشر، القاهرة ، بدون دار"وألوان

 ( )شكل 
العصر إناء من الخزف اإلسالمى، 

متحف حلب الوطنى، سوريا، نقال  عن األيوبى،  
Marilyn Jenkins-Madina: 2006, " 

Raqqa Revisited: Ceramics of Ayyubid 
Syria", The Metropolitan Museum of 

Art, New York, p112 

 ( )شكل 
م،  131هنرى ماتيس، السمكة الذهبية، 

متحف بوشكين، موسكو، روسيا، نقال  عن 
https://www.wikiart.org/en/henri-

matisse/goldfish-1911 

 

أما بالنسبة للثالوث المميز من جيل الشباب فى فترة التسعينات الفنان أيمن السمرى، عماد أبو زيد، عادل 
ثروت، فقد جسدت أعمالهم مفاهيم التوليفية واإلنتقائية حيث امتزجت فيها األشكال، الرموز، األساليب واألنماط 

ر الجمعى للثقافة واإلرث الفنى المصرى فى تناغم المستقاه من مرجعيات ثقافية متنوعة يرجع أغلبها إلى الحضو 
 . مع الصياغات التشكيلية الحديثة والمعاصرة

الذى أقيم بقاعة الباب بدار  211 ( الزار-من وحى ذاكرة حى شعبى)ففى معرض الفنان عادل ثروت 
الشعبى، بقيم الثبات األوبرا، امتزجت فى األعمال الرموز والدالالت البصرية المتعلقة بقيم وجماليات الفن 
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والرسوخ واإلنساق الهندسية والشكلية المميزه لمشاهد اإلحتفاالت والوالئم فى مصر القديمة التى تتكدس فيها 
، ذلك باإلضافة إلى (1،1)شكل رسوم الراقصات، المغنيات، والعازفات على أنغام اإليقاعات واأللحان الموسيقية

ن اتجاهات الخطوط، المساحات اللونية وخربشات النصوص الكتابية استخدام أساليب التداخل والتراكب بي
التلقائية فى فراغ اللوحات ليوحى ذلك للمتلقى بمعانى اإلنبعاث والطاقة والتجدد ويحاكى أيضا  قيم التجريد 

 .الهندسى والتعبيرى

أنها تمثل تحاورا   وعلى الرغم من الطابع المصرى المميز لبنية المفردة اآلدمية فى لوحات المعرض إال 
 فيها بعض األجزاء وتختزل أجزاء   الفنان الحداثى هنرى مور بمنحوتاته العضوية التى تتضخم أعمالوتفاعال  مع 

، أما بالنسبة لظهور (1،2)شكل  حيث هيمنة التجريد واإليحاءات الصورية للمواد والمصادر الطبيعيةأخرى 
جذورها المباشرة تتعلق بمشاهد الرعى وقطعان الماشيه والثيران  ن كانتا  صورة الثور فى بعض لوحات المعرض و 

المصورة على جداريات الفن المصرى القديم إال أنها تحمل فى طياتها تعبيرات تمتد إلى تخطيطات واسكتشات 
نسجام قواه وحري"، وبذلك عبرت أعمال المعرض عن (9،3) الفنان اإلسبانى بابلو بيكاسو ة إتزان طاقة الفنان وا 

عادة الترتيب والتشكيل وحمل طاقة  ممارسة الفن بمنطق التفتيت والتوليف وقبول جميع اإلختالفات الممكنة وا 
إبداعية يوظف فيها مبدأ التناقض لتتخذ األعمال بعدا  ثقافيا  فى إطار الحقائق المطلقة على إعتبار أنها منتج 

 .(1)"ثقافى محمل باألفكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1)شكل 

 ، م211 ثروت، معرض من ذاكرة حى شعبى، عادل 
 نقال  عن كتالوج المعرض

 (1)شكل 
 نقش جدارى لعازفات وراقصين، سقارة، المتحف المصرى بالقاهرة

-https://www.pinterest.com/thehegab/musicنقال  عن 
of-ancient-egypt/ 

 

                                                           
، كتالوج معرض من ذاكرة "عادل ثروت بين مفهوم قيمة التراث والرسالة فى العمل الفنى"، 5018: أمل مصطفى( 1)

 .حى شعبى، قطاع الفنون التشكيلية، وزارة الثقافة، القاهرة
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 (1)شكل 

 عادل ثروت، معرض من ذاكرة حى شعبى،
 نقال  عن كتالوج المعرض، م211  

 (2)شكل 
، نيويورك م1392األصل ،( الزوايا) شكل مستلقىهنرى مور،نسخة من تمثال 

 http://www.pbase.com/hjsteed/image/101333889نقال  عن 

 

 

 

 

 

 
 

 (9)شكل 
 ،م211 شعبى، عادل ثروت، معرض من ذاكرة حى 

 نقال  عن كتالوج المعرض 

 

 (3)شكل 
نقال  عن م، 1311اسكتشات للثور، ، بيكاسو

https://assets.fastcompany.com/image/upload/w_596,c_limit,
q_auto:best,f_auto,fl_lossy/fc/3034240-inline-

tumblrlvicm7zgdk1r2izabo11280.jpg 

 :Conceptualism( مفاهيمى) المفاهيمية -ب
بمعنى  Conceptualisإلى األصل الالتينى القديم لكلمة  Conceptualيرجع مصطلح مفاهيمى 

يتعلق بالمفاهيم واألفكار أو تشكيل "م، وهو 1111 -1111تصور، ويعود تاريخ اللفظ إلى الفترة من 
أما فى اللغة العربية فيرجع مصطلح مفاهيمى إلى كلمة مفهوم  .سواء الذهنية أو الفلسفية أو غيرها (1)"المفاهيم

، ويمثل ( )"وفهمت الشئ أى عقلته وعرفته، فهما  وفهامه أى علمه فهم"وجمعها مفاهيم ومصدرها االسم 

                                                           
(1) https://en.oxforddictionaries.com/definition/conceptual  
(2) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 

http://www.pbase.com/hjsteed/image/101333889
https://assets.fastcompany.com/image/upload/w_596,c_limit,q_auto:best,f_auto,fl_lossy/fc/3034240-inline-tumblrlvicm7zgdk1r2izabo11280.jpg
https://assets.fastcompany.com/image/upload/w_596,c_limit,q_auto:best,f_auto,fl_lossy/fc/3034240-inline-tumblrlvicm7zgdk1r2izabo11280.jpg
https://assets.fastcompany.com/image/upload/w_596,c_limit,q_auto:best,f_auto,fl_lossy/fc/3034240-inline-tumblrlvicm7zgdk1r2izabo11280.jpg
https://en.oxforddictionaries.com/definition/conceptual
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المفهوم فى المعجم الوسيط مجموع الصفات والخصائص الموضحه لمعنى كلى وهو أيضا  مدلول ومغزى، 
صطالحيا  المفهوم هو   .(1)"وحدة يمكننا إدراكها خارج اللغة بشكل ذهنى خالص"وا 

رية فى الستينيات والسبعينيات فى وقد صار استخدام مصطلح مفاهيمى شائعا  فى مجال الفنون البص
القرن العشرين عندما اقترن بإتجاه الفن المفاهيمى بشكل خاص، الذى القى إنتشارا  واسعا  فى ذلك الوقت، 

وسعى الفنانون إلى "متحديا  األشكال والتصنيفات التقليدية مقدما  فكرة ومفهوم العمل الفنى على أى شئ آخر 
أشكال الفن التقليدى ومعانى مثل األصالة، األسلوب، التعبير، الحرفة، الديمومة،  تجاوز الجوانب المعتادة من

زالة الغموض عن اإلنتاج الفنى، ويتميز  الزخرفة، العرض، واستخدم الفنانون اللغة والنص لنشر األفكار مباشرة وا 
األداء، الوثائق  الفن المفاهيمى بإستخدامه للنصوص، جواهز الصنع، التصوير الفوتوغرافى، الفيديو،

هز ه لجاوترجع المفاهيمية فى أصولها لفنان الدادية الشهير مارسيل دوشامب من حيث استخدام .( )"واألفالم
  .الصنع وتحديه لألعراف والمعايير الجمالية واألكاديمية القائمة فى ذلك الوقت

ألفكار والمعانى مع التحول التشكيلية بل بافالمفاهيمية ال تتعلق باألشكال أو التقنيات أو المواد أو الوسائط 
بتحقيق أى جوانب نفعية ووظيفية مرتبطة بالعمل الفنى مع التخلى عن معايير الحكم على  بعيدا  عن اإلهتمام

المذاهب المفاهيمية تصبح الفكرة هى البديل عن "هل هو جميل؟، ففى : جودة العمل الفنى من خالل التساؤل
فنى ليحل اإلبتهاج بالمفاهيم واألفكار محل اإلستمتاع لكرة هى اآللة التى تصنع العمل االتحديد البصرى، فالف

 .( )"بثقافة المجتمع الجديد هو يعكس المجازات المتعلقةف... التقليدى بالشكل المحسوس 
م، متضمنا  أعمال نخبة من فنانى مصر 212 وقد جسد معرض نور الشكل الذى أقيم بقصر الفنون عام 

ببنائه ( 12،11)اصرين، النهج المفاهيمى فى الكثير من معروضاته ومنها عمل الفنان أيمن السمرى شكل المع
إلنسان، والقوة لتعلق بالطاقة الداخلية والروحية التى تطرح مفاهيم وأفكار ت المجهز فى الفراغ وتركيباته التوليفية

المفتوح، الفن /الصناعى، المغلق/الفائقة ذات المظهر الهائل لإلنبعاث الضوئى، وأيضا  ثنائيات مثل الطبيعى
 .المضئ/ التكنولوجيا، المظلم/

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12)شكل 
 ، قصر الفنون بدار األوبرا، تصوير الباحثةم212 أيمن السمرى، معرض نور الشكل، 

 (11)شكل 
 تفصيل من العمل السابق للفنان أيمن السمرى

                                                           
  بحث منشور،" الحداثة بعد ما فنون ىف الخامـات استخدام"بدون تاريخ، : رشيد محمد الدين غياث( 1)

www.uobabylon.edu.iq/publications/humanities_edition15/humanities_ed15_7.doc  

(2) Mick Wilson:2009," what is conceptual art", Education and Community 
Programmes, Irish Museum of Modern Art, IMMA, p5. 

 .9، مرجع سابق، ص"التفسير الداللى للفن"، 5001 :محسن عطيه( 3)

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/humanities_edition15/humanities_ed15_7.doc
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فقد كان تحديا  لألعراف (  1)شكل أما بالنسبة لعمل الفنان عمر طوسون فى نفس المعرض أيضا  
فى مقابل ( العشاء األخير) لموضوع تناول الدينىالوالمبادئ الفنية الخاصة بكل ما هو مقدس ومألوف فى 

اإلعالء من قيمة الفكرة المقترنه بالعديد من الدالالت البصرية، الرمزية واللغوية مصحوبا  بنصوص مكتوبة، 
 .وعلى الرغم من التناول الغير شائع لموضوع العمل إال أنه يترك فى نفس المشاهد تأثيرا  سحريا  مدهشا  

 ( 1)شكل 
 ، تصوير الباحثةبدار األوبرا ، معرض نور الشكر، قصر الفنونم212 خير، عمر طوسون، العشاء األ

 :البنيات المفتوحة -ج
 Structure، ومنها اشتق مسمى Structuraيرجع أصل مصطلح البنية لغويا  إلى الكلمة الالتينية 

نسق يتحدد "وتعرف البنية إصطالحيا  بأنها . باإلنجليزية والفرنسية التى تعنى ينشئ، ينظم، وتركيب وتشييد وبناء
ختالفات  .(1)"العنصر ضمنه بوضعيات وا 

وفى اللغة العربية البنية هى اسم وجمعه ِبنى، ُبنى، وبنيات وتعنى تركيب، هيكل، بناء، نظم وبنية الكلمة 
 .( )"صفة دالة على الهيئة التى تنتظم وفقها العناصر والمواد داخل البناء"والبنية هى أى صيغتها 

نسق من العالقات الباطنة له قوانينه الخاصة من حيث أنه "ويعرف محسن عطيه البنية فى الفن بأنها 
تغيير النسق نفسه  نسق يتصف بالوحدة الداخلية واإلنتظام الذاتى على نحو يؤدى فيه أى تغير فى العالقات إلى

 .( )"والبنية هى ما نعقله فى صياغة منطقية من عالقات األشياء ال األشياء ذاتها... 
 :وقد حدد يوسف وغليسى نقال  عن جون بياجى خصائص البنية فى ثالث نقاط هى كالتالى

 .التى تحيل على التماسك الداخلى للعناصر التى ينتظمها النسق: La Totaliteالكلية  -
التى تفيد أن البنية نظام من التحوالت ال يعرف الثبات فهى : Les Transformationsالتحوالت  -

 .دائمة التحول والتغير وليست شكال  جامدا  
الذى يتكفل بوقاية البنية وحفظها ذاتيا  وينطلق من خالل البنية : L´Autoreglageالضبط الذاتى  -

 .ذاتها ال من خارج حدودها
وبالنظر إلى بنية العمل الفنى فى عصر ما بعد الحداثة نجد أنها قد تجاوزت اإلطار التقليدى للعمل أو فكرة 

نحو الجماعية والخروج عن نطاق المتحف والمعرض فظهرت اللوحة ذات اإلطار مستجيبه لدواعى التحول 
فن التجهيز فى الفراغ ، و Enviromental Artإتجاهات فنية اتسمت ببنيتها المفتوحة كفن البيئة 

Installation فأصبحت  الذى أقيمت بعض عروضه فى أماكن مفتوحة فى الطبيعة وخارج قاعات العرض

                                                           
(1) Rey debove:1979, "Léxique Sémiotique", Puf, Paris, p40. 

، بحث منشور، مجلة "العربيةالبنية والبنيوية فى المعاجم والدراسات األدبية واللسانية "، 5010: يوسف وغليسى( 5)
 .511الدراسات اللغوية، جامعة منتورى، قسنطينة،الجزائر،  ص

 .511، منشأه المعارف، اإلسكندرية، ص"نقد الفنون،"، 5005: محسن عطيه( 3)



-11- 

 

كما أصبح العمل الفنى  .(1)"المقابلة الجمالية بين العمل الفنى والمشاهد خارج اإلطار التأويلى للوحة ذات اإلطار"
عادة التركيب والبناء ولعمليات اإلستنساخ والتفكيك حيث  قابال  لإلحتماالت الممكنة ولعمليات الحذف واإلضافة وا 
تفتت وتقطعت أجزائه، وأحيانا  أخرى اتصفت بنيات بعض األعمال الفنية بالالنهاية حيث أتيح للجمهور إعادة 

العمل وأجزائه، ومن ثم تعددت وتنوعت الهيئات والرؤى الفنية لألعمال، ذلك ترتيب أو تجميع األشكال وعناصر 
فالفن المعاصر معقد "فضال  عن التنوع الهائل فى الوسائط التعبيرية المستخدمة فى تشكيل بنيات األعمال 

. طبعومتنوع على نحو يتعذر فهمه، إن تنوع األنماط واألساليب والموضوعات المعاصرة فى الفن محير بال
فالوسائط التقليدية للرسم والنحت والطباعة زاد عليها فن التجهيز فى الفراغ والوسائط الجديدة التى يمكن ان 
تشتمل على أى شئ بدءا  من فن اإلنترنت إلى البيئات الصوتية حاسوبية التحكم، كما أصبحت إهتمامات الفن 

والثقافة الجماهيرية والتسوق والصدمة ويمكن أن وية متنوعة أيضا  فتتطرق إلى الحركة النسائية وسياسيات اله
 .( )"تنطوى تلك المفاهيم المتجسدة فى صور مرئية على التناقض

 :الحركة الخزفية المصرية المعاصرة: ثانيا

 :تطور الحركة الخزفية فى مصر -1
وباألخص نشأ فن الخزف فى مصر منذ عصور سحيقة يرجع أقدمها إلى عصر ما قبل األسرات المصرية 

فى حضارة البدارى ونقاده األولى والثانية، وقد استمر ذلك الفن متميزا  بأساليبه المختلفة وتقنياته المتعددة فى 
وعلى . مختلف العصور والفترات التاريخية المتالحقة بدءا  من الحضارة المصرية القديمة فالقبطية واإلسالمية

يلية والتقنية لتلك األعمال الخزفية إال أنها ارتبطت بقيم الوظيفية الرغم من جمالية المعالجات اللونية والتشك
فلقد كان فن الخزف وليد إلحتياج اإلنسان "والمنفعة حيث كان مبدأ النفع هو المقياس الحقيقى للقطعة الخزفية 

واع السوائل ، وحفظ الحبوب واألطعمة وكافة أن( )"فى صورة أوانى خزفية وفخارية إلحتواء الماء والحفاظ عليه
 .األخرى

ومع حركة التطور السريع فى حياة البشر وتعدد إحتياجات اإلنسان تطورت خبراته ومعلوماته لمواكبه سد 
حاجاته، فتطورت معرفته بالعلوم المختلفة وكان من أهمها الكيمياء والتى ساعدته فى شتى المجاالت وخصوصا  

فى مجال الخزف دورا  هاما  فى تطور مجال الخزف فى العصر مجال الخزف، حيث كان لمعرفته بعلوم الكيمياء 
حيث تفرعت كيمياء الخزف فروعا  أخرى عديدة صارت لها تخصصاتها، حيث أصبحت صناعة الخزف "الحديث، 

من أهم الصناعات الحيوية فى تاريخ األمم والشعوب المتقدمه عالوة على أن كثيرا  من الخزافيين قد لجأوا إلى 
 .(1)"لفنى بخامة الخزف، وأصبحت لها مجالها فى التعبير الحرالتعبير ا

ووضعه فى قالب ومن هنا نجد أن فن الخزف قد انتقل من مجرد وسيلة لسد احتياجات اإلنسان األساسية 
حيث سيطرت النهضة "الحاجة النفعية اإلستخدامية إلى مدى أوسع فى كونه فنا  ووسيلة لتعبير الفنان، 

ما فى ولكن بعد فترة وجيزه تنبه الفنانون إلى  ،عامةتها وأهدافها على اإلنتاج الفنى ة بكل تقنياالصناعية الحديث

                                                           
، ة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهر"العمل الفنى المركب وفن التجهيز فى الفراغ"، 5018: عادل ثروت( 1)

 .153ص
، ترجمة مروة عبد الفتاح شحاته، مؤسسة هنداوى للتعليم والثقافة، "، الفن المعاصر5015: جوليان ستاال براس( 5)

 .101القاهرة، ص
الجزء األول،  ،"5000-1930الحركة الخزفية من : ، الموسوعة الفنية التشكيلية المعاصرة5004: صالح رضا( 3)

 .9-4ص هرة،المصرية العامة للكتاب، القا الهيئة
 .9 ، نفس المرجع، ص5004: ـــــــــــــــ ( 8)
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وخلل وحرمانهم من إثبات فردياتهم وتعبيراتهم ومنهم الخزافون الذين رأوا فى الخامات التى  ذلك من نقص
وبداية القرن العشرين، حتى ظهر ما نسميه  13يستخدمونها مجاال  ووسيلة التعبير الحر وذلك منذ أواخر القرن 

 .(1)("بخزف االستديو)
أسهم ين، قام بعض الخزافيين المصريين وعلى ر ومع نشأة الفن المصرى الحديث فى أوائل القرن العشر 

ستعاده مكانته مرة كان له الفضل األكبر فى تدعيمه وا  و (  1)شكل حياء فن الخزف الفنان الرائد سعيد الصدر بإ
كفاح ونضال األفراد والكليات الفنية "اإلضافة إلى ذلك ب. أخرى فى مصر بعد اضمحاللها بنهاية العصر المملوكى

والتى ساعدت على انتشار فن  الفنية لتدريس الخزف بكليتى الفنون التطبيقية وكلية التربية لوضع منهجية
على يد أساتذه عظام منهم الفنان عبد الغنى الشال، كمال ( 11)شكل  .( )"الخزف على مدى القرن السابق

 .عبيد
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ( 1)شكل 
نقال  عن سعيد الصدر، إناء خزفى، 

http://www.fineart.gov.eg/Arb/Cv/Works.asp
?Ids=96&whichpage=1&pagesize=12 

 (11)شكل 
معرض الفنان بكلية التربية م، 221 طبق خزفى،  عبد الغنى الشال،

 من تصوير الباحث ،الفنية
 

 

 :إلى ثالث فترات أو أجيال كالتالى ويقسم صالح رضا تاريخ الحركة الخزفية المصرية
يمثل جيل الرواد الذى تحمل العبء األول فى تأسيس وترسيخ قواعد وتقاليد فن الخزف : الجيل األول -

الحديث فى مصر يمثلهم الفنان سعيد الصدر الرائد األول لفن الخزف والذى تتلمذ على يد الفنان 
وخاض جهودا  كبيرة من أجل التوصل إلى التركيبات الكيميائية لتقنية  Bernard برنارد إلنجليزىا

 .البريق المعدنى ويضم هذا الجيل أيضا  الفنان كمال عبيد، عبد الغنى الشال، محمد الشعراوى
بين  وهو جيل الوسط الذى حمل لواء التغيير وقام بمهمة الوصل والربط التاريخى: الجيل الثانى -

الماضى والحاضر والسعى نحو إخراج فن الخزف من نطاق األيقونة التقليدية إلى أشكال أرحب وأوسع 
الصدر ومنهم رمزى مصطفى،  فى أفكارها وكان أغلب فنانى هذا الجيل من أبناء وتالميذ الرائد سعيد

 .حسين، صالح رضا محمد طه

                                                           
 .53، مطبعة جامعة حلوان، ص"فن الخزف"، 1992: عبد الغنى النبوى الشال(1)
 .11، مرجع سابق، ص5004: صالح رضا( 5)

http://www.fineart.gov.eg/Arb/Cv/Works.asp?Ids=96&whichpage=1&pagesize=12
http://www.fineart.gov.eg/Arb/Cv/Works.asp?Ids=96&whichpage=1&pagesize=12
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وض بالحركة الخزفية ويضم فنانين معاصرين وهو الجيل األخير الذى ساهم فى النه: الجيل الثالث -
مثل محى الدين حسين، مرفت السويفى، أمينة كمال عبيد، تهانى العادلى، زينب سالم، زينات عبد 

 .الجواد
ضافة جيل رابع يمثل فنانى الخزف من عارضى صالون الشباب منذ تأسيسه عام إويجدر اإلشارة بأهمية 

رص التعرف ار والخزف المصرى المعاصر، حيث توفر لجيل من الشباب فم، وبينالى الخزف وملتقى الفخ1393
لإلتجاهات الفنية المعاصرة المتنوعة والمتتابعة دورا   "ة حيث كان الحداثبعد  ماواإلطالع على إتجاهات فنون 

تقنية  فى تغير مفهوم الخزف وظهوره الجديد فهذا التطور الذى طرأ على الشكل الخزفى تبعته تطوراتأساسيا  
وعلمية خاصة بالطينات وأنواعها وتركيبها، وكذلك الطالءات الزجاجية والمكونات، وأيضا  تبعتها األساليب الفنية 
للعمل وما أتاحه التجريب العلمى على الخامات وكذلك التغيرات فى أساليب العمل أو التشكيل مما أظهر مفاهيم 

كل الخزفى بإطراد ليجعل الشكل الخزفى فى مواكبه الفن جديدة أصبحت منطلقا  ساعد على تطور مفهوم الش
 .(1)"المعاصر إن لم يكن فى صفوفه األولى

 :لية للخزف المصرى المعاصريوالتشكالفكرية المتغيرات  - 
عند تتبع الحركة الفنية للخزف المصرى المعاصر، وعلى وجه الخصوص أعمال صالون الشباب الذى يعقد 

الشباب من الخزافيين المصريين،  العديد من األفكار المعاصرة التى طرحها جيل ، نجدالخزفسنويا ، وبيناليات 
حيث اتجهوا بفكرهم نحو الخروج عن تقليدية الشكل الخزفى الذى  ،تضمنت أعمالهم رؤى فنية غير تقليديةالذين 

ة إلى اإلنطالق نحو استثمار يعتمد على البناء التشكيلى وما يرتبط بها من جماليات وتقنيات وصياغات تعبيري
فكرة العمل و حيث اإلتجاه نحو التركيز على المفهوم من فكر ما بعد الحداثة وترجمته بصياغات فنية متباينة 

كما شاعت بجانب ما يحمله من جوانب جمالية وتشيكلية،  التى أصبحت األساس فى الحكم على قيمتهالفنى 
واألخرى المعلقه أو المتناثرة فى صور شبه  ،(11)شكل  هزة فى الفراغالهيئات الشكلية الخزفية المجسمه والمج

دورات صالون الشباب المنعقده فى العقد الثانى من القرن الحادى والمتأمل ألعمال فنانى الخزف فى  .مجسمة
أو فى  والعشرين، نجدها وقد اتخذت من العناصر والهيئات الشكلية المعتاد رؤيتها فى الحياة اليومية لإلنسان

 .الطبيعة منطلقا  فكريا  ومفاهيميا  لصياغات خزفية أعلت من قيمة الفكرة فى مقابل قيود التقنية والصنعة الفنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (11)شكل 

 م، معرض فردى بقاعة سعد زغلول، نقال  عن الصفحة الشخصية للفنانة212 ، أمانى فوزى، عمل خزفى مجهز فى الفراغ
                                                           

، بحث منشور، مجلة بحوث فى التربية الفنية والفنون، جامعة "الصور الجديدة للخزف"، 5002: مرفت السويفى (1)
 .94حلوان، كلية التربية الفنية، ص
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الحائز على جائزة و م 211 عام ( 1 )الفنانة هدى أحمد هاشم فى صالون الشباب فنالحظ فى عمل 
إتجاها  فكريا  يركز على المفهوم دونا  عن اإلهتمام بأساليب التشكيل ( 11)شكل ، الصالون فى مجال الخزف

بعضها الخزفى ووظائفه المعتادة، حيث يتكون العمل من مجموعة من السكاكين الخزفية المتراصه بجانب 
ورفع نصلها إلى األعلى، ويلقى العمل الضوء عن أداة من األدوات الضرورية  بضهااالبعض وقد ثبتت على مق

المستخدمه فى حياتنا اليومية والتى اعتدنا رؤيتها بشكل يومى متكرر حيث تتعدد استخداماتها، وعلى الرغم من 
يصاحب العمل نص لغوى يستعرض مفهوم السكين وظيفة القطع، و هى  األكثر شيوعا   وظيفتهاتعددها إال أن 

 ونصلها المتعددمن المعادن  وصناعة السكاكينالذى يمثلها كأداة للقطع وأيضا  للقتال والدفاع عن النفس، 
كما يتضمن النص بعض المفردات اللغوية المرتبطة بأداه  ،أو متعرجا  أو مدببا   شكال فقد يكون مستقيما  األ

وتمثل فكرة هذا العمل تناصا  مع العمل المفاهيمى األكثر شيوعا  . وغيرها سالح، ساطور، جزارطعن، كالالسكين 
عندما عرض صورة الكرسى، وتعريفه من المعجم  ،على اإلطالق للفنان جوزيف كويز كرسى واحد وثالثة كراسى

دية الفنان والمغزى من لقى حول قصحدث إرتباكا  لدى المتأاللغوى والكرسى الحقيقى بحضوره المادى، مما 
أصبح العمل الفنى مثل الفلسفة يقبل الجدل ووضع التساؤالت وأصبح الفنان "، فمع عصر ما بعد الحداثة العمل

الجمع بين اللغة أيضا كما شاع  .(1)"مثل الفيلسوف يطرح قضايا هامة حول وظيفة الفن وعالقته بالمشاهد
 .الفنية البصريةالمكتوبة أو المقروءة والمسموعة واألعمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11)شكل 
 ، من تصوير الباحث(1 ) صالون الشبابم، 211 هدى أحمد هاشم، السكين، 

 
تقنية من التقنيات الحديثة فى مجال الخزف وهى أسلوب الطباعة على فى تنفيذ عملها استخدمت الفنانة و 

مها على أسطح أشكالها استخدإسطح الطين بطريقة التصوير والطباعة الفوتوغرافية، وهى تقنية اعتادت الفنانة 
مادة حساسة للضوء لطباعة الصور ونقلها على السطح الخزفى، وقد ساعد الطين  استعمالالخزفية من خالل 

سجيل األفكار واألحداث بشكل األبيض الفنانة فى تشكيل القطع الخزفية لكى يكون بمثابة سطح قابل للكتابة وت
واضح، والتعبير عن دالالت رمزية متعددة، وبذلك فقد تداخلت الوسائط التشكيلية الخزفية مع غيرها من الوسائط 

مكانيات متعددة لم تكن متاحة من  للفنانين قدمتالتعبيرية األخرى وبخاصة التكنولوجية التى  بدائل وخيارات وا 
فكرة على  ةما بعد الحداثة القائم حد سماتل العمل أليذلك باإلضافة لتمث .قبل فى عصر الحداثة وماقبلها

                                                           
 .118، مرجع سابق، ص"علم الجمال فلسفة الفن التشكيلى"، 5018: أمل مصطفى( 1)
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حيث تجاوز عدد السكاكين الممثله فى العمل وتعددية األجزاء المكونة للعمل الفنى الواحد، التفتيت والتجزئ 
 .تحمل ذات اللون والهيئة بإختالف الصور المطبوعة عليها عشرون سكينا  

( 12)م، حاز أيضا  على جائزة الصالون، شكل 212 عام ( 2 )وفى عمل آخر عرض بصالون الشباب 
مروة على، هدى أحمد، صفاء عطيه، سمر محمد، )وهو عمل جماعى لمجموعة من فنانى الخزف الشباب وهم 

ويعد هذا العمل من األكثر األعمال الفنية تمثيال  لمبادئ وأفكار ، (ذكريات/فاكرين)يحمل عنوان ( إيمان الشقيرى
الفنان  لطبيعةزعة الفردية المتعالية الممثله الجماعية بعيدا  عن النمبدأ ما بعد الحداثة حيث اإلعتماد على 

أو  العالمية وأالمحلية سواء الحداثى، والرجوع إلى ما هو مادى وملموس فى الحياة والثقافة اإلنسانية بأجمعها 
التعبير العمل على تأكيد العالقة بين الماضى والحاضر سواء بقصد السخرية والتهكم أو بدافع مع  ،الجمع بينهما

وهو  ،كه الذهنى والحسى والوجدانىاعبر جوانب إدر معا  محددة يتشارك فيها الفنان والمتلقى  أفكار وأاهيم عن مف
قيقه فى عملهم المعبر عن فكرة الحنين للماضى من خالل التوغل فى عمق حما استطاع مجموعة الفنانين ت

األكثر حميمية فى مرحلة الحياتية  الذاكرة الصورية لإلنسان المصرى إلستحضار الماضى واستعادة الذكريات
لتمثيل وذلك وذلك من خالل تشكيل مجموعة من العناصر الخزفية فى صور هى أقرب ما تكون للواقع الطفولة، 

كالعروسة، القطار، الحصان،  فى التاريخ المصرى المعتادة فى فترات زمنية سابقة الشعبية أشكال األلعاب
ويجسد هذا العمل بعناصره المتجزئه والمتكاملة فى . وغيرها ورة، المزمار البوص، السبالصفارة، القراطيس الورقية

العناصر األخرى وذلك  ذات الوقت فكرة اإلستمرارية والالنهاية من خالل بنيته المفتوحة التى ربما تقبل العديد من
 متلقىكل ب ذكريات الخاصةللالذى تفاعل معه رواد المعرض بشكل كبير وفقا   ،العمل الفنى بفكرة دون اإلخالل

حساسه فضال  الزجاجية المعتمة والشفافة أيضا ، الطالءات و وقد استخدمت الفنانات الطينات البيضاء . الذاتى وا 
عن ألوان فوق الطالء الزجاجى وذلك للوصول إلى أقرب صورة مادية ملموسة لتلك األلعاب، جعلتها تبدو حقيقة 

 .وان البراقة لتلك الطالءاتلاأل  بشكل مدهش ذلك باإلضافة إلى جمال
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12)شكل 
 ، نقال  عن الصفحة الشخصية للفنانة مروة على(2 )م، صالون الشباب 212 فاكرين، /عمل جماعى لمجموعة من الفنانات، الذكريات
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شكل  باللينتحت مسمى  (1 )وة على الذى عرض فى صالون الشباب عمل الفنانة مر المشاهد لويدفع 
عادة النظر فى ماهية العمل الخزفى، حيث ، (19) يتكون من مجموعة كبيرة من البالونات فى إلى التفكير وا 

وتارة أخرى يثقل  ،بعضها فى السماء علوتارة يفالمنفجرة،  وأالفارغة  وأأوضاع وحاالت مختلفة فمنها الممتلئه 
عن كافة األساليب التقليدية للتشكيل  ويالحظ فى العمل ابتعاد الفنانة. األرض نحووزنها فتنخفض وتندفع 

الخزفى والخروج الصادم للمشاهد عن قيود التقنية حيث غاب عن أذهان الكثيرين أن العمل مشكل من الطينات 
 .الخزفية

عمدت إلى  حيث ،نةعلى تعبير الفنا لبالون هى الهدف المسيطرلعنصر ا ىوقد كانت فكرة التشكيل الواقع
فى  تفوقت أيضا  الملون بشئ من القوة لتحقيق الحس المطلوب، كما و استخدام ألوان الطالء الزجاجى المعتم 

عن تسجيلها لكافة  ، فضال  ابالون وفقا  لحالة ووضعية كال منهكل لسطح  المميزعملية إظهار التأثير الشكلى 
للمشاهد بصدق التعبير وبراعته، وفى نفس الوقت تحقيق ثنائية لتفاصيل الدقيقة المكونة للعناصر مما أوحى ا

األلفة من شكل البالون مع الغرابة والدهشة من خالل إثارة التساؤل حول كيفية تحول خامة ثقيلة الوزن مثل 
ثل إثارة أفكار ودالالت تتعلق بمتناقضات تموأيضا  ، الطين إلى خامة خفيفة قابله للطيران والتحليق فى الفضاء

 .الوظيفة/الصناعى، الجمال/الحياة، الطبيعى/الفن
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (19)شكل 
 (1 )صالون الشباب  ،م211 ، باللينمروة على، 

 تصوير الباحث  

 (13)شكل 
 (1 )صالون الشباب ، م211  صفاء عطيه، الصفارة،

 نقال  عن الصفحة الشخصية للفنانة
 

عبارة عن ( 13)شكل م 211 ، عام (1 )وفى عمل آخر للفنانة صفاء عطيه عرض فى صالون الشباب 
مجموعة من الصفارات مختلفة األحجام وضعت متصله بأشرطة طينية، وتعتبر هذه الصفارات محور العمل الفنى 

تاد فى حياتنا اليومية الذى اتخذ طابعا  مفاهيميا  حيث عمدت الفنانة إلى تكبير هذا العنصر بشكل غير مع
، مما حقق حسا  بصريا  تنبيهيا  عوضا  عن التنبيه الصوتى لبصرية لشكل وحجم الصفارة الحقيقىورؤيتنا ا

الوظيفى للصفارة وذلك بمعنى الحضور والغياب، ويؤكد على ذلك مجموعة من العبارات اللغوية المكتوبة على 
لممثله لمجموعة من الكرات الصغيرة الموضوعه بجانب كل صفارة سطح كل صفارة فى العمل والتفاصيل الدقيقة ا

فالعمل . والتى تقوم بوظيفة توزيع خروج الهواء منها والمعتاد وجودها داخل جسم الصفارة وليس خارجها
يحاول تفسير الفكرة إلى أقصى مدى ليجعل المشاهد يتصور الشئ بأكمله دون التقيد بحضوره "المفاهيمى 
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ادى بشرط أن يبقى العمل الفنى على الخصائص الجوهرية للشئ، وما على المشاهد فى هذه الحالة الم -الواقعى
 .(1)"إال أن يركز انتباهه على الفكرة

وقد استخدمت الفنانة الطين الخزفى فى تشكيل تلك الصفارات واعتمدت على المعالجات اللونية بإستعمال 
 .والمعتمه بما يتماشى مع هيئة ومضمون العملالبطانات والطالءات الزجاجية الشفافة 

كما ظهر خارج إطار صالون الشباب، مجموعة من فنانى الخزف الذين خاضوا تجارب عدة بعيدا  عن 
تقليدية التشكيل الخزفى، محطمين قيود األعراف والتقاليد المعتادة لهذا المجال الفنى، بحثا  عن الفكرة 

، 212 ففى معرضه األخير بقاعة سعد زغلول عام ( عادل هارون)الفنان ومن هؤالء الفنانين، . والمضمون
نجد إن اإلطار الفكرى والمفاهيمى للمعرض ككل قد قام على العديد من المتغيرات الفكرية لعصر ما بعد الحداثة 

إلى مبدأ الجمع  وبخاصة مبدأ التوليف والمزج بين الطرز واألساليب والتقنيات، وأيضا  التعددية الثقافية باإلضافة
المعاصرة، مع إعادة قراءة الموروث الفنى بما يتضمنه من معان، /الحديث، األصالة/ بين المتناقضات كالقديم

 .( )"تأكيد العالقة بين الماضى والحاضر من خالل تقييم األفكار الموروثة فى تاريخ الفنو "رموز، 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2 )شكل 
 ، تصوير الباحثخاص بقاعة سعد زغلول م ، معرض212 ، عادل هارون

 
( 2 )حيث جمعت الزخارف الممثله على األشكال الخزفية بالمعرض بين العديد من المشاهد المصورة شكل 

واألكثر تمييزا  لرسوم الفن المصرى القديم كمشاهد الصيد، واألفاريز المزينه بأزهار اللوتس البهيجة رمز البعث، 
كال السفن وصيد التماسيح فى عصر ما قبل األسرات بمصر، وأيضا  التوريقات والطقوس اإلحتفالية وأش

اإلرابيسكية النباتية رمز النعيم والجنة، وزخارف الحيوانات والطيور فى الفنون اإلسالمية بألوانها المشرقة 
قية ورموز أيقونية البيضاء والزرقاء، باإلضافة إلى بعض المشاهد األخرى المستوحاه من الفنون القبطية واإلغري

ارتبطت بالثقافة اإلستهالكية للمجتمع المصرى، ومنها مشهد ظهر على سطح أحد األوانى الخزفية األكثر تميزا  

                                                           
 .91سابق، ص، مرجع "التفسير الداللى للفن"، 5001 :محسن عطيه( 1)
 .111، مرجع سابق، ص"علم الجمال فلسفة الفن التشكيلى"، 5018: أمل مصطفى (5)
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ثقافة العصر الحديث، مز فى الحضارة المصرية القديمة و ، صور عليه مفردة الثعبان كر (1 )شكل  بالمعرض
ير من التعرجات والثنيات ممثال  للثعبان أبوفيس فى مصر حيث ظهر الثعبان وهو ملتف وملتوى تتخلله الكث

القديمة كعدو إلله الشمس رع، ومرتبطا  بمعانى الشر والدهاء الممثله لإلله ست عدو أوزيريس األزلى، حيث 
الظلمات الذى يهدد دائما  أبدا  النور والضياء وفى كل مساء يقوم القط األعظم ابن "رمز بوجه خاص إلى مبدأ 

 .(1)"هة باستت باإلطاحة برأس الثعبان أبوفيس حتى تتمكن مركب رع من مواصله طريقها منتصرة ظافرةاإلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1 )شكل 
 م ، معرض خاص بقاعة سعد زغلول، تصوير الباحث212 ، عادل هارون

 
الداللية المتناقضة التى وقد ارتبط الثعبان كرمز أو دال فى مصر القديمة بالعديد من المعانى والتفسيرات 

لدورات اتية، لذا اعتبره المصريين رمزا  ارتبطت به ككائن يمر بالعديد من التحوالت واإلنسالخات طوال دورته الحي
ثناء أأبوفيس قوة مدمرة إلله الشمس رع ولرحلة المتوفى  نتحوالت الروح البشرية وعلى الرغم من اعتبار الثعبا

كان على رع فى تمام الساعة الثانية عشر برحلته الليلية "إال أنه فى نفس الوقت  (  )شكل  عبوره للعالم اآلخر
ا  ونظر . ( )"متر 2 2قدرها  ذراع أى ما يعادل مسافة 22 1ه عن أن يقطع نفقا  على شكل ثعبان ال يقل طول

عام، فإن ملوك مصر كانوا يرتدون تيجانا  تحمل شكل ثعبان الكوبرا األنثى من  للطبيعة الهجومية للثعبان بوجه
وقد استمر هذا الحضور المقدس لرمز الثعبان فى الوعى الجمعى . أجل تنفيث النيران على أعداء الملك

ية كن بإختالف دالالتها التى ارتبطت فى العصر الحديث بصورة الثعبان كأيقونة شعبل، للشخصية المصرية

                                                           
، ترجمة فاطمة عبد هللا محمود، المجلس األعلى "موسوعة األساطير والرموز الفرعونية"، 5008: روبير جاك تيبو( 1)

 .18للثقافة، القاهرة، ص 
 .103، ص"رجعنفس الم"، 5008: ـــــــــــــــــــــــ ( 5)
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كأحد األلعاب التى تربى عليها أجياال  من المصريين، على الرغم ( السلم والثعبان)وثيقة الصلة بلعبة مقدسة و 
 .(  )شكل  ية القديمةدرها يرجع إلى أصل الثقافة الهندمن أن مص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  )شكل 
 تصوير جدارى، يمثل القط يقتل الثعبان أبوفيس عدو إله الشمس رع، 

نقال عن عصر رمسيس الرابع، الدولة الحديثة ،  ة،يبخا بط-إنهرمقبرة 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apep_2.jpg 

 

 (  )شكل 
الطريق  ىأ برامابادا سوبانام لعبة السلم والثعبان، نشأت فى الهند باسم

 المتحدة األمريكية،، ثم انتفلت إلى إنجلترا والواليات نحو الخالص
 نقال عن ، م 131عام 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Snakes_and_Ladders.jpg 
 

ختالف مصادرها  وعلى الرغم من هذا التنوع الهائل فى الصور البصرية الممثله فى أعمال المعرض وا 
نسجام بديع ومدهش وباإلنتقال إلى الحديث عن . وتناقضها فى بعض األحيان، إال أنها قد تآلفت فى تناغم وا 

ا تبدو للوهلة األولى بنيات خزفية البنية التشيكلية لمجموعة األوانى المقدمه بالمعرض، نجد على الرغم من أنه
تقليدية إال أنها قد حملت فى طياتها تجربة اتسمت بالجرأه الشديدة فى مجال التشكيل الخزفى وهى فكرة تجزئ 

 حيث. السابق ذكرها الزخارف موضوعاتى جزئيات كال منها يصور مشهد من تفتيته إل ووربما تحطيمه أالشكل 
ا  فى التشكيل الخزفى معتمدا  فى البداية على البناء التقليدى على الدوالب الخزفى ثم استخدم الفنان أسلوبا  مبتكر 

حرقه حريقا  أوليا ، ليقوم بعدها بكسر الشكل وتحطيمه إلى قطع منها ما يعطى أشكاال  عشوائية، ومنها ما يحاول 
ذلك بتجميع األجزاء وترقيمها،  بعدالفنان تحطيمه فى صورة أجزاء مقصودة الحجم والمساحة واإلطار، ثم يقوم 

وضع تصميم للمعالجات اللونية والشكلية للعناصر المرسومة متماشيه مع أشكال القطع المكسورة، ويلى ذلك و 
يرى أبيض إضافة الطالء الزجاجى بتأثيرات ومعالجات خزفية مختلفة فمنها ما هو مرسوم على طالء زجاجى قصد

ما تم تعريضه لجو كربونى مما أوحى بالقدم وغيرها من التقنيات اللونية الخزفية، وبعد  بأسلوب الماجوليكا، ومنه
ذلك مما قد يثير لدى . ذلك يقوم الفنان بتجميع كل القطع وترميمها بشكل دقيق ومتقن اتسم بالوحدة والتكامل

يات التشكيل الخزفى من جميع المعانى المرتبطة بعملالنظر فى  تعيدالمتلقى أو المشاهد للمعرض تساؤالت 
الفناء، التلف، والتحطيم وما يتبعهم من مشاعر الخوف والقلق والحرص الشديد أثناء عمل الخزاف أو  الهدم،

 .طالب الفن أو ممارسه

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Snakes_and_Ladders.jpg
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، تجاوز أفق التوقع المعتاد لمتذوقى فن (1 )شكل  للفنانة أمانى فوزى بعد حداثى وفى عمل آخر ما
فراغ ابتعدت هيئته عن جميع البنيات التشكيلية المعهوده لألعمال الخزفية، فهو الخزف، فهو عمل مجهز فى ال

ليس إناءا  أو جداريات خزفية، ولكنه مومياء مستلقاه على األرض، كل ما تبقى منها مرتبطا  بالتشكيل أو 
ألحجار أو هو الوجه والقدم فقط، فى حين تغطى ا -خامة الطين –التقنيات أو الخامات الخزفية األساسية 

بقية أجزاء الجسد األخرى، مما يسبب الشعور بالدهشة والغرابة الشديدة لمشاهدى العمل، ويثير لديهم الصخور 
التساؤل حول ماهية العمل الخزفى الذى بات محطما  لجميع قيود القيم الوظيفية السالفة، وعلى الرغم من ذلك 

درا  من األلفة حيث يحاكى أشكال المومياوات المصرية القديمة الشعور بالدهشة واإلستغراب، إال أن العمل يحمل ق
 .األكثر شهرة على اإلطالق، بكل ما ارتبط بها من دالالت ومعانى رمزية خاصة بالموت،الحياة، التجدد والبعث

وقد استطاعت الفنانة إزالة الحواجز الفاصلة بين مجاالت الفنون المختلفة، مع التحرر من قيود النموذج 
التقليدى للشكل الخزفى، باإلضافة إلى المزج بين كل ما هو قديم ومعاصر فى ذات الوقت، حيث أن التناقض 

 .سمة ما بعد الحداثة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (1 )شكل 
  م، معرض خاص بمركز محمود سعيد باإلسكندرية، نقال  عن الصفحة الشخصية للفنانة211  ،داخل الصندوقأمانى فوزى، 

 

 
مختارات من أعمال فنانى الخزف المصرى المعاصر منذ عام خالل الدراسة التحليلية والنقدية السابقة لمن و 
مميزة لألعمال الخزفية المتغيرات الفكرية والتشكيلية ال ، يمكن استخالص مجموعة منم212 حتى عام  212 

 :المصرية المعاصرة بوجه عام كالتالى
 
 
 



- 1- 

 

 المصرى المعاصر فن الخزف المتغير
طرحت أعمال الخزف المصرى المعاصر مضامين ومفاهيم مغايرة عن كافة التصورات  مضمون العمل

التقليدية المعتادة عن ماهية الشكل الخزفى ووظائفه التطبيقية المعهودة فى العصور 
 السابقة، وذلك فى مقابل اإلهتمام بفكره العمل الفنى ومعناه، وقد ارتبط المضمون فى
بعض األعمال بقضايا أو ظواهر إجتماعية كالحنين إلى الماضى، أو إعادة صياغة 

 .الموروث الفنى فى ضوء قضية الجمع بين األصالة والمعاصرة
اعتمدت أساليب التشكيل فى الخزف المصرى المعاصر على كل ما هو مرتبط  أساليب التشكيل

ا بعد الحداثة وبخاصة فن باألفكار الفلسفية والجمالية لبعض إتجاهات فنون م
التجهيز فى الفراغ، حيث ظهرت أعمال خزفية متعددة ومتناثرة األجزاء وقد أقيمت فى 
قاعات عرض مفتوحة أو مغلقة تناثرت فيها األشكال على األرض أو علقت على 
الجدران وربما تدلت من أسقف القاعات، وقد اعتمد تشكيلها على استخدام طرق 

والدمج بين مختلف الخامات واألساليب التشكيلية الخزفية وغير  التوليف والمونتاج
 .الخزفية

تعددت التقنيات الفنية المستخدمه فى أعمال الخزف المصرى المعاصر وفقا  للتطور  التقنياتو المعالجات 
فى أعمالهم ن، حيث وظف الفنانون لوجى المميز للقرن الحادى والعشريالتكنو 

كأساليب الطباعة الرقمية، الحفر، التفتيت ثم إعادة  دثةتقنيات تكنولوجية مستح
 .التجميع والترميم

المرتبطة بكيمياء و كما ساهمت الطفرة العلمية المصاحبة لتكنولوجيا الخامات الخزفية 
وجودتها، وانتشار األفران وطرق الحريق الطالءات الزجاجية وتعددية أنواعها 
وتعبيرية مدهشة وغير مألوفة أخرجته عن  المختلفة فى منح العمل الخزفى قيم لونية

 . وتارة أخرى خشبيا  أو كريستاليا   طبيعته وشكله المعهود فتارة يبدو بالستيكيا  
وجودة الصنع هى لم يعد الجمع بين الجمال والوظيفة والتأكيد على القيم النفعية  القيم الجمالية

عاصر، ففى مقابل ذلك كان األساس فى الحكم على جمالية العمل الخزفى المصرى الم
إهتمام الفنان منصبا  على فكرة عمله بإعتبارها مصدر القيمة الجمالية، مع التأكيد 
 .على جماليات أخرى ارتبطت بمفاهيم التوليفية والتعددية والجماعية والتجزئ والتفتيت
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 :نتائج البحث
الحقيقية لمرحلة ما بعد الحداثة حيث تجلت مالمحها فى تعتبر فترة السبعينيات والثمانينيات هى البداية  -1

مختلف نواحى الحياة والثقافة، مرتبطة بظهور خصائص شكلية جديدة فى الثقافة ونمط الحياة اإلجتماعية 
 .والنظم اإلقتصادية العالمية

، اعتمد الكثير تعددت تعريفات الكتاب والفالسفة لمفهوم ما بعد الحداثة واتخذت مناح مختلفة ومتشابكة - 
والسعى نحو تحطيم الثوابت ونقد المركزية والسلطة الفكرية . منها على رفض أسس ومبادئ عصر الحداثة

 .معارضة األساليب القديمة أو المزج بين األساليب واألنواع المختلفةو، المهيمنه
الفنانون بإستخدام أساليب  تعتبر التوليفية أحد سمات الفنون البصرية فى عصر ما بعد الحداثة، حيث قام - 

  .التجميع واإلستنساخ والمونتاج وشاعت التركيبات التوليفية من طرز وأنماط فنية متعددة
أصبحت المفاهيمية طابعا  مميزا  لفنون ما بعد الحداثة،  فالمفاهيمية ال تتعلق باألشكال أو التقنيات أو المواد  -1

انى مع التحول بعيدا  عن اإلهتمام بتحقيق أى جوانب نفعية ووظيفية أو الوسائط التشكيلية بل باألفكار والمع
 .مرتبطة بالعمل الفنى

تجاوزت بنية العمل الفنى فى عصر ما بعد الحداثة اإلطار التقليدى للعمل أو فكرة اللوحة ذات اإلطار  -1
أعمال فنية اتسمت مستجيبه لدواعى التحول نحو الجماعية والخروج عن نطاق المتحف والمعرض فظهرت 
 .ببنيتها المفتوحة باإلضافة إلى التنوع الهائل فى الوسائط التعبيرية المستخدمة فى تشكيلها
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األعمال رؤى فنية غير تقليدية، اتجهت نحو الخروج عن تقليدية الشكل الخزفى الذى يعتمد على البناء 
التشكيلى والوظيفى المعتاد وما يرتبط به من جماليات وتقنيات وصياغات تعبيرية، والسعى نحو التركيز على 

ساس فى الحكم على قيمته، وشاعت الهيئات الشكلية الخزفية المفهوم وفكرة العمل الفنى التى أصبحت األ
والمفتته، واستخدمت تقنيات مستحدثة ارتبطت  والمجزأهالمجسمه والمجهزة فى الفراغ والبنيات المفتوحة 
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جال الخزف بوجه خاص فى تعديل المناهج التدريسية بكليات الفنون والتربية الفنية بوجه عام، وفى م - 
إلتجاهات والجمالية مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بشكل مواكب للمتغيرات الفكرية والمفاهيمية 

 .الفنون المعاصرة
وتكنولوجية  فنيةاإلهتمام بمتابعة التطورات المعاصرة فى مجال الفنون التشكيلية وما يرتبط بها من متغيرات  - 

ى العالمى، مما يمكن اإلستفادة منه فى مجال الحركة الفنية المصرية والعربية وعلمية على المستو 
 .المعاصرة
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 المصرى  لفن الخزفالمتغيرات الفكرية والتشكيلية 
 فى ضوء فلسفة ما بعد الحداثة

 
 ملخص البحث

ات التغير ارتبط الفن منذ قديم األزل بالبيئة وبثقافة المجتمع، وقد سعى الفنانون فى كافة العصور لمسايرة 
من فنون الحضارات القديمة  ا  بدء، بتغير المفاهيم، الفلسفات والنظريات الجمالية تارتبط التى الفكرية والفنية

حتى فنون الحداثة وما بعد الحداثة، التى أثرت بشكل مباشر فى تغيير المعيار الجمالى ونمط الذوق السائد 
 .ومفهوم القيمة الفنية

، واللونية وقيم التكامل والتناسق ن الحداثى منصبا  على تحقيق الفرادة الشكليةفبينما كان اهتمام الفنا
اتجه فنانو ما بعد الحداثة إلى الجماعية مع شيوع فكرة ممارسة العمل . تأكيدا  على مفهوم األصالة ومبدأ الفردية

إنهار التصنيف الفنى وأزيلت الحواجز بين مختلف المجاالت الفنية والعلمية أيضا ، وقد الفنى فى الطبيعة ذاتها، 
كما تميز اإلهتمام بالفكرة فى مقابل الشكل، وساد التعاون بين الفنانين من أجل إنتاج أعمال فنية جماعية مع 

 .والتفتيتفن ما بعد الحداثة بالتركيبات المفتوحة وبالجمع بين األشكال المتنافرة وبالتجزئ 
وقد تأثر فن الخزف والشكل الخزفى كغيره من مجاالت الفنون المختلفة بالمتغيرات الفكرية لفنون ما بعد  

ساعدت الخزاف على  حيث، الوظيفى إلى ما هو أبعد من ذلك الحداثة، والتى انتقلت به من حيز الشكل والجمال
 . يلية تساير فلسفة ما بعد الحداثةالخروج من قيود التقنية الفنية إلى أبعاد جمالية وتشك

ومن ثم يتجه هذا البحث إلى دراسة المتغيرات الفكرية والجمالية التى صاحبت مرحلة ما بعد الحداثة وكيف 
لمواكبه المفاهيم المعاصرة، وهو ما يمكن اإلستفادة منه المصرى ساهمت فى تغير الرؤية الفنية للتشكيل الخزفى 

الفنون والتربية الفنية بوجه عام ومجال الخزف بوجه خاص، وذلك للحد من جدوى  فى مجال التدريس بكليات
 .قليدية فى فهم وخلق وتعليم الفنالطرق الت
 

 .ما بعد الحداثة -فلسفة -المصرى فن الخزف -المتغيرات الفكرية والتشكيلية: الكلمات المفتاحية
 

The intellectual and plastical variables of Egyptian ceramic art in the 
light of postmodernism philosophy 

Research summary 

Since ancient times, art has been associated with the environment and 
culture of society. Throughout the ages, artists have sought to keep pace with 
the intellectual and artistic changes associated with changing concepts, 
philosophies and aesthetic theories, beginning from the arts of ancient 
civilizations to the arts of modernity and postmodernism, which directly 
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influenced in changing the aesthetics standards, taste pattern prevailing and the 
concept of technical value. 

While the modernity artist's interest was focused on achieving the 
individuality of formality and color, and the values of integration and harmony, 
emphasizing the concept of originality and the principle of individuality, 
postmodernism artists went to the collectivity with the widespread idea of 
artistic work in nature itself. The artistic classification has collapsed, and the 
barriers between different artistic and scientific fields were also removed, and 
there was cooperation between artists in order to produce collective works of art 
with interest in the idea versus form. Postmodernism art has been characterized 
with open structures and the combination of heterogeneous forms, 
fragmentation and breakdown. 

The art of ceramics and the ceramic form, has been influenced, like other 
different art fields, by the intellectual changes of postmodernism arts, which 
moved it from the range of form and functional beauty to beyond, where they 
have helped the potter to move out from the limitations of artistic technique to 
aesthetic and structural dimensions keeping up with the postmodernism 
philosophy.  

Hence, this research aims to study the intellectual and aesthetic variables 
that accompanied the postmodernism stage, and how it contributed to the 
change of the artistic vision of the egyptian ceramic formation to keep up with 
contemporary concepts. This can be used in the field of teaching in the faculties 
of arts and art education in general and field of ceramics in particular. That is to 
limit of the feasibility of traditional methods of understanding, creating and 
teaching art. 
 
Keywords: intellectual and plastical variables- Egyptian ceramic art- 
philosophy- postmodernism 

 
 

 
 
  

 

 



 

االستفادة من التصميمات املستوحاة من اخلاليا احلية حتت اجملهر يف صياغات  "
 "نسجية مبتكرة

"Take Advantage of Designs inspired by living cells under the 
microscope in innovative textile formulations" 

"Making use of Designs inspired by living cells under the 
microscope in innovative textile formulations" 
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  .4منشور،المؤتمر العلمي األول التفكير االبداعى وطموحات الواقع المصري، كلية التربية النوعية جامعة عين الشمس، ص
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 دار اإلسالم للطباعة و النشر –(: األسس العلمية في علم التراكيب النسجية 7117محمد عبدا هلل الجمل) - 

 .6،ص الطبعة العاشرة -بالمنصورة
National libaray of medicine 15-11-2016. 4 

 5- [yasser selim] 2014; Effect of Time Distillation on Chemical Constituents and Anti-Diabetic 
Activity of the Essential Oil from Dark Green Parts of Egyptian Allium ampeloprasum L. 
 ,Journal of Essential Oil Bearing Plants p;844. 
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 1- 2014 Beijing Puhua International Hospital. All Rights Reserved.
2-  NAGLAA F. ABD EL-AAL et al. 2017: IMMUNOPROTECTION OF SOLUBLE EGG 
ANTIGENS AND PRAZIQUANTEL IN CHALLENGED MURINE SCHISTOSOMIASIS MANSONI. 
Journal of the Egyptian Society of Parasitology, Vol.47, N.1.  
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http://www.egynews.net/category/health_science/
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تقنيات طباعة الصور الفوتوغرافية املستخدمة علي األسطح اخلزفية  "
 " من خالل دراسة أعمال الفنانني اخلزافيني املعاصرين

The printing techniques of the photographic photos that used on the 
ceramic surface throwout studying the works of the contemporary 

ceramic artists 
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اكتشف قد ( ق م22)

(φ phi) فاي النسبة


(Golden Ratio)



                                                 
(1) Carpo, Mario. “Drawing With Numbers: Geometry & Numeracy in Early Modern 

Architectural Design“. Journal of Society of Architectural Historians, Vol.62, (2003), 

Pp. 448. 
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(2) Hambidge, Jay:  Ibid , p18. 

       في مطلعه فيبوناتشي .المراد به القرن الثالث عشر الميالدي الذي عاش 

     وهيو مصيور إيطيالي تيأثر بأسيتاذ        ،م ( 1223 – 1448)  نسبة إلى مدينة بيروجيا، واسمه الحقيقي بيترو فانوشيي

. عين : بسيامة سيمير نوفيل ،      يدييه ميع دافنشيي، كميا تيأثر بيييا ببيييرو دي ال فرانشيسيكا         على  ذفيروشيو الذي تتلم
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Cornelia Hesse Honegger

 

2102 -الجامعة األمريكية  –قسم الفنون  –تصوير فوتوغرافى  –سكون  –عبد الرحمن عرابى  2 شكل

Juxtaposition 

 0 شكل
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Hannah Hoch 

Raoul Haussmann

Tenmouya Hisashi

Hip Hop 

Culture 

Graffiti  

 Lou Brothers 

Enrique Chagoya

superimposition 

 

أكريليك على خشب  –تنمويا هيساشى  3 شكل

- 2110 



2 

 

 

2102 -الجامعة األمريكية  –فى الفراغ  تجهيز-تصوير فوتوغرافى  –زينب الحداد  2 شكل

Projection

 Parker JenningsSteve 

Lambert

 –تصميم كمبيوتر  -ستيف المبرت 5 شكل

 -كروت بوستال من المستقبل الباهر 

2112 
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Alexis Rockman 

 

0111 -زيت و اكريليك على خشب  –تطور الفأر  -أليكسس روكمان  6 شكل

Reformatting 

 (Lakoff & Johnson 1980) 

Las Meninas

Velázquez
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 (Elkins 1999)

 Cartography

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

2102 -الجامعة األمريكية  –حبر على ورق  –خريطة الجسد العقل المكان  –اصر نورين عبد الن 7 شكل
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Naturalia

On Tropical 

Nature

سلسلة  –سامى كوتشر و أنطونى عزيز  – 2 شكل

 2111 -طباعة على ورق  –"الطبيعيات" 

 -عينات طبيعية  -عن الطبيعة االستوائية -مارك ديون 1 شكل

0110 
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Metaphor 

(Black 

81; Lakoff & Johnson 1980)

Pawel Kuczynski

Francis Baker

Everyday 

Garden

 

كاريكاتر  –باول كوجنسكى  -01 شكل

 سياسى

 –الحديقة اليومية  –فرانسيس بيكر  00 شكل

  -تجهيز فى الفراغ  -3الدفن رقم 
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Brainstorming

Mind map 

Mimicry 

Botanists



13 

 

Mark Dion 

 

Tate Thames Dig

Performance Art 
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 المؤتمر العممى الدولى السابع

 الفـــــــــــــــتــة االخـــافــــــــــــــــقــون وثــــــــــــــنـالف
 

( الفن وتنمية الوعى الجمالى بالثقافات المختمفة)  المحور الثانى  

 

 
 بحث بعنوان

 ممشغولة الفنيةل التشكيل طائر البوم فى التراث الشعبى كمصدر إلثراء

Owl in the folk heritage as a source for enriching the formation 
of artistic works 

 

 
 مرقص فارس بسطوروس

 المدرس بقســـــم األشــــغال الفنيـــــة والتــــراث الشـــــعبى
 جامعة حموان –كمية التربية الفنية 



عنوان  حث   :ملخص 

ة ة الفن ة الحس الجمالى لد طالب التر ة المعاصرة على تنم ة فى المعلقة النسج ة واللون م الملمس   أثر استخدام الق
  رجب السید سالمة حسن/ د .م.أ : إعداد

ة أستاذ  ة والشعب ة "نسیج"األشغال الفن ة الفن قسم التر ة الترـ  المساعد  ل ة ة  ة النصرفر النوع   المنصورةـ جامعة ع من

ا إن ا وترو ة فى الوقت الحاضر ، حیث تلعب دورا فن ة الفن ة الهامة فى مجال التر ة المعاصرة أحد األنشطة الفن ً المعلقة النسج ً ً
ة الحس الجمالى  ا، فى تنم م تناما لها من دور فعال فى ح ة ، لما تحمله من ق ة ملمس ة المتنوعةللخامات واألسا" ولون ذات " لیب النسج

ة لطالبدالالت تعبیرة تؤثر بدورها فى ا ة والحس ة الجمال ةلرؤ ة الفن   . التر
م وتعتبر ة ةالملمـس القـ م المعلقـة النـسج ة وتـصم ال داخـل إنـشائ اغة األشـ ـة طرقـة بنـاء وصـ حقـالمعاصـرة ،  واللون   لهـامـا 

ال الهدف  بـرز المـضمو ًش ح  فالمعالجـة  ،والجمـالىوة اإلبـداع الفنـى صل إلـى ذرتـلنو ـة متنوعـة تتـ اسـتخدام خامـات وأدوات وأسـالیب تقن
بیرة للتجرب للطالب  اغلوان األلمالمس ولومشاهدة البدائل ، فرصة  ل مبتكرتهاوص ش ة إلحداث نوع من تن،   ة والجمال ة الحواس الفن م

  .هملدى
ــة فــى د حث ــرة ال ــه نــشأت الف نــاءا عل م الملمــسراســة اثــر اســتخدام اًو ةةلقــ ــة فــى المعلقــة النــسج علــى نــول البــرواز بــرؤ   واللون

ة متعددةمعاصرة ـات الحـذف واإلضـافة والتـداخل والتراكـب والمـزج للطـالبمع ترك العنـان   فى تناول خامات وأسالیب نسج  فـى تنفیـذ عمل
أسالیب متنوعة ، وذل ة  ات النسج ع للخامات والتقن ة الحس الجمالى لدیهموالتطو ح مد أثرها على تنم   .ك لتوض

ـة  ة الفن ـة الحـس الجمـالى بـذلك فالتر ـساعد الطـالب علـى تنم یلى ، والـذ  ـة المعمـل الترـو التجربـى فـى الفـن التـش مثا تعـد 
ة ، التى تمنحه القدرة  م الترو الق جـربعلىبرؤ ابتكاره تتحلى  مـارس و وظـف  ، أن یختـار و ا ،  و ة مـا یـراه مناسـ یل ًمـن البـدائل التـش

ل ذلكو ة بین  إلیجاد عالقة ًمتفاعال مع  الحس الجمالى تكامل ة المعاصرة،  االرتقاء  ة من خالل المعلقة النسج ة واللون م الملمس   .والق

A research summary entitled: 

The effect of the use of concrete and color values in contemporary textile hanging on the 

development of aesthetic sense among students of art education 

The contemporary textile hangover is one of the important artistic activities in the field of art 

education at present, where it plays an artistic and educational role in the development of aesthetic sense, 

which has an effective role in our life, because it carries tangible and colorful values of various materials 
and textile methods. In turn in the aesthetic and sensory vision of students of art education. 

The material and color values are the method of building and shaping forms within the 

construction and design of the contemporary textile hangover, in order to achieve the goal in form and 

highlight the content to reach the peak of artistic and aesthetic creativity. The treatment using various 

materials and technical methods provides students with a great opportunity for experimentation, To create 

a kind of development of their aesthetic and aesthetic senses. 

The research idea was based on the study of the effect of the use of concrete and color values in 

the textile hanging on the loom of the canvas with contemporary vision in the handling of multiple textile 

materials and methods, while allowing the students to perform the deletions, additions, overlapping, 

overlapping, mixing and adaptation of materials and textile techniques in a variety of ways. Develop their 
aesthetic sense. 

The technical education in this way is a laboratory of experimental education in fine art, which 

helps students to develop the aesthetic sense of innovative visions that have educational values, which 

gives him the ability to choose, practice and experiment, and employ the plastic alternatives as he sees fit, 

and interacting with all this to find a complementary relationship between To promote aesthetic 

sensibility, tangible values and color through the contemporary textile commentator 
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