
 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

DOI:  01801.01 /mjaf.2019.12523.1148                                                                                                          591 

طرٌق تجرٌد الهٌئات والحركات  عن النحتٌة الواحدةالتكامل بٌن عناصر المجموعة 

 البشرٌة

Integrity of the components in the unique abstract sculptural-group human 

bodies and movements 

 نهى محمد زٌد الشرٌف م/ 

 قسم التربٌة الفنٌة  –كلٌة التربٌة  -محاضر فً جامعة القصٌم 

Lect. Noha Mohammad Alsharif 

Lecturer at Qassim University  - Saudi Arabia 

N.alsharif@qu.edu.sa 

  :البحث ملخص

 التكامل على ذلك فً وتعتمد تشكٌلٌة، جمالٌة وقٌما تعبٌرا مجموعها فً تحقق عناصر، عدة من مكونة النحتٌة المجموعة

  .المجموعة عناصر كل بٌن

 أن اال ..... وؼٌرهاالقدٌم وكذلك فً الفن الٌونانً  المصري الفنمنذ القدم حٌث ظهرت فً  تٌةالمجموعات النح وبداٌة

متمثلة فً أعمال هنري مور من الؽرب  الحدٌثالمجموعات النحتٌة فً العصر  الىتفصٌال  أكثربشكل  ٌتطرق البحث

الذٌن اشتهروا فً عمل المجامٌع فً  النحات هنري مور من أشهر النحاتٌن ٌعتبر حٌث والنحاتة سلوى شقٌر من الشرق

 بعدة العمل وتطور م،9191النحت الؽربً. وأتضح ذلك فً تمثال المستلقٌة الذي بدأ مور عمل سلسلة منها منذ عام 

-9199 عامً فً كانت حٌث ووظٌفته؛ بشكله الذاتٌة استقاللٌته له جزء كل أصبح العمل هذا فً السبعٌنات، حتى مراحل

اتجاه النظر لكنها فً هذه  متابعة أو النهوض بمحاولة وذلك بها، ٌحٌط فٌما مشاركة عن حولها بما عالقة عن تبحث 95

المرة نشرت نفسها فً أنحاء المحٌط فأصبحت جزء أساسٌاً فٌه، وأصبح الفراغ المحٌط جزء أساسٌاً فً التكوٌن. نجد هذه 

ً قسمت أعمالها إلى عدة وحدات متعددة جزأٌن أو ثالث أجزاء، أو الفكرة أٌضاً فً أعمال النحاتة العربٌة سلوى شقٌر الت

أكثر متراكبة فوق بعض ومتكاملة لتعطً الشكل الهندسً النهابً. قد ٌكون الفراغ جزء أساسٌاً فً التكوٌن عند شقٌر مثل 

ت متعددة لكنها لم أعمال النحات مور. ومن المالحظ أن سلوى تشترك مع النحات هنري مور فً تقسٌم العمل إلى وحدا

تكن تعبر عن مجامٌعها النحتٌة بأسلوب عضوي مثل أعمال مور ولكنها عبرت باألسلوب التجرٌدي الهندسً الذي ٌعتبر 

 من أحد وسابل الربط فً تكامل المجموعة الواحدة. 

 والتعبٌر العمل اسم البحث وبٌن وخصابصها النحتٌة المجامٌع من الهدؾ تحقق التً التجارب بعض بالبحث ورد وقد 

 بعض منها كل فً تختبر التجارب وهذه......( و....و شقٌقٌن حوار) االعمال هذه ومن المستخدمة والخامة التنفٌذ وطرٌقة

 عددا تجربة كل تضم. وتجربة كل فً الواحدة، المجموعة فً العناصر بٌن التكامل تحقٌق إمكانٌة مالحظة مع المتؽٌرات،

 مجموعها فً تكّون البعض، بعضها عن منفصلة عناصر من واحدة مجموعة من ٌتكون عمل كل أن وحٌث األعمال، من

 ترتٌب باختالؾ مختلفة تنوٌعات على عمل كل من الحصول فٌمكن المطلوب؛ المضمون عن ٌعّبر الذي اإلجمالً، الشكل

 . عناصره

 النتاج العامة للبحث. استخالص جانب الى تجربة، كل من النتابج استخلصت وقد
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 النحت العمل فً التكامل ٌقوم علٌها التً العوامل اكتشاؾ الى الوصول والتطبٌقات التجارب هذه خالل من أمكن حٌث

 األشكال أو الهندسٌة األشكال دراسة خالل من وذلك متعددة، عناصر من مكونة واحدة نحتٌة مجموعة من ٌتكون الذي

 .البشرٌة والحركات الهٌبات فً المتواجدة العضوٌة

 المجموعات النحتٌة، النحت التجرٌدي، التكاملالكلمات المفتاحٌة: 

Research Abstract:  

The sculpture collection consists of several elements, achieve a total aesthetic expression and 

values, and rely on the integration of all elements of the group, And the beginning of research 

groups since ancient times appeared in ancient Egyptian art as well as in Greek art and others, 

However, the research dealt more in detail with contemporary sculptural groups, such as 

Henry Moore's work from the West and sculptor Salwa Shoqir from the East. 

Where sculptor Henry Moore is one of the most famous sculptors, who are famous for the 

work of groups in Western sculpture, this was evident in the statue of the laying down who 

appeared that Henry Moore's have worked a series of them since 1929, The development of 

work was in several stages until the seventies, in this work became Each part have its own 

personality in form and function. Where it was in years of1952 - 1953. Looking for a 

relationship about the participation in the surrounding, by trying to promote or follow the 

direction of view, but this time spread itself around the surroundings became a key part in it, 

the surrounding became an essential part of the composition. 

This idea is also found in the work of the Arab sculptor Salwa Shoqir, whose work was 

divided into several units of two or three parts, or more, overlapping above some and 

integrated to give the final geometric shape may be the emptiness is an essential part of the 

composition for Salwa Shoqir Such as the works of sculptor Henry Moore's. 

It is noteworthy that Salwa Shoqir is involved with sculptor Henry Moore in the division of 

labor into multiple units, but did not express their aggregates in an organic manner such as 

Moore's work. However, it is expressed in a geometric abstraction, which is one of the means 

of linking the integration of one group.The research included some experiments that achieve 

the objective of the sculptural groups and their characteristics and between the research of the 

name of work and the expression and the method of execution and the raw materials used and 

examples of these works such as (Dialogue between two brothers and Bali). 

These experiments test in each of them some variables, noting the possibility of integration of 

elements in one group, in each experiment. Each experiment has a number of works, and 

since each work consists of one set of elements separated from each other, which in its totality 

is the overall form, which expresses the content that required, each work can have different 

variations depending on the order of its elements. The results were extracted from each 

experiment along with the general results of the research. 

Where through these experiments and applications can reach the discovery of the factors on 

which the integration of the work of sculpture, which consists of a single sculpture set of 

multiple elements, through the study of geometric shapes or organic forms found in human 

bodies and human movements. 

integration ,abstract sculptural ,sculpture collection: Keywords  

 المقدمة:

حٌث كانت هناك مجموعات نحتٌة فً النحت المصري القدٌم  وجدت المجموعة النحتٌة منذ أقدم عصور تارٌخ الفن،

كما ظهرت المجموعات النحتٌة أٌضاً فً بالد النهرٌن منذ عصر  االجتماعٌةاقتضتها معتقداتهم الدٌنٌة وثقافتهم وقٌمهم 

وتأخذ معابده المكان الربٌسً بها. وفً هذه  المدٌنة،السومرٌٌن، حٌث كان لدٌانتهم تأثٌر فً حٌاتهم. كان اإلله ٌعتبر سٌد 

لعصور؛ ففً المرحلة المعابد ُوجدت مجموعات نحتٌة تمثل اآللهة والمتعبدٌن معاً.  كما تطورت المجموعات عبر ا
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 ٌصكان ٌمكن تفسٌرها على أساس القص وبالتالًارتبطت المجموعات النحتٌة باألساطٌر؛  اإلؼرٌقًالكالسٌكٌة من 

 األدبٌة التً تحكٌها، وهً عادة قصٌص لها مؽزى دٌنً أخالقً.

( ولو 9-9رقم )شكلمور كما ُوجدت المجموعات فً بداٌات القرن العشرٌن كما فً أعمال النحات البرٌطانً هنري 

عرفنا التكامل هو الصلة، أو الرابطة التً تربط األفراد ببعضهم البعض؛ كترابط أفراد األسرة الواحدة بما ٌجعلها فً 

خدمة المجتمع. ومتى تحقق هذا التعاون والترابط تحقق التكامل فً المجتمع. كذلك فإن التكامل فً شخصٌة الفرد هو 

 فعالة.ة التً ٌنتج عنها شخصٌّة سوٌّة تناسق العملٌات العقلٌ

فإن التكامل هو الجمع بٌن الصناعات المختلفة لٌكمٌل بعضها البعض، وتتعاون فً الوصول إلى  االقتصادأما فً علم 

( حٌث ٌفٌد أن الشًء كمل 9005الوسٌط(. وهذا المعنى هو ٌذكره جبران مسعود )مسعود، )المعجمؼرض واحد 

 ٌاء ٌكمل بعضها البعض اآلخر. تدرٌجٌاً، أو أن األش

هذا التكامل ضروري فً العمل النحتى، سواء أكان قطعة وأحدة، أو ٌتكون من عدة عناصر ُتكون جمٌعها وحدة متكاملة 

فٌما ٌعرؾ بالمجموعة النحتٌة. تربط بٌن العناصر فً المجموعة عالقة متبادلة تحقق تعبٌرات معٌنة ال تأتً إال من خالل 

العشرٌن د تكون هذه العناصر تشخٌصٌة كما هو الحال فً معظم الفنون القدٌمة وحتى بداٌات القرن المجموعة. ق

 ، أو تكون أشكاال مجردة، كما هو الحال فً معظم النحت الحدٌث. المٌالدي

 البحث: هدف

ٌتكون من مجموعة نحتٌة واحدة مكونة  الذي النحت العمل فً التكامل ٌقوم علٌها التً العوامل اكتشاؾ الى البحث ٌهدؾ

 والحركات الهٌبات فً المتواجدة العضوٌة األشكال الهندسٌة أو األشكال دراسة خالل من وذلك ،متعددة.من عناصر 

 البشرٌة.

 البحث: أهمٌة

هذا البحث ٌساعد على اتساع الخٌال لدى الفنان من خالل معرفة الروابط والعالقات المتكاملة التً تكونها  أن -9

مجموعة نحتٌة ناتجة من خٌاله ٌجمع فٌها فلسفته وخبراته ورؤٌته  أن ٌنشافٌستطٌع بعد المعرفة  النحتٌة،المجموعة 

 الفنٌة.

ج هذا البحث عندما ٌقوم أٌهم بعمل وحدات صؽٌرة هادفة على حسب معلمو ومعلمات التربٌة الفنٌة من نتاب ٌستفٌد -9

 وهذه الدروس جمٌعها مكملة بعضها لبعض حتى تحقق الموضوع الربٌسً أو المادة العلمٌة.  والحصص،الدروس 

فً لهذا البحث أن ٌلتمس كٌفٌة وطرٌقة التحلٌل التً ٌستطٌع فٌها بعد أن ٌعتمد بها على نفسه  القارئ. فٌستطٌع  -5

ثقته فً قدرته على مناقشة أعمال النحت  التحلٌل، وتزدادالتحلٌل ... وبالتالً ٌزداد قدرة على التذوق الفنً القابم على هذا 

 من التعرؾ على قٌمة األعمال الفنٌة والتراث الزخرفً فً بالده.  لكوشرحها لآلخرٌن، كما ٌمكنه ذ

 بر من تأثٌر الوحدات الصؽٌرة المنفردة الداخلة فً تكوٌنها. الحصول على مجموعات نحتٌة ٌكون تأثٌرها أك ٌمكن -4

 تكوٌنها.ٌنتج أعماال كبٌرة فً تأثٌرها اعتمادا على تعدد الوحدات الداخلة فً  للفنان أن ٌمكن -9

 :البحث   مشكلة

 خالل من وتحدٌدا التجرٌدي، النحت فً الواحدة المجموعة عناصر بٌن التكامل ٌتحقق خاللها من التً العوامل تحدٌد

 .البشرٌة والحركات والهٌبات التجرٌدٌة األشكال
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 :البحث فروض

 فً عنصر كل حركة واتجاه نوع طرٌق عن الواحدة المجموعة منها تتكون التً الوحدات بٌن التكامل امكانٌة تحقٌق  -9

 .العناصر ببقٌة عالقته

 .والملمس الخامة، وحدة طرٌق عن وذلك الوحدات بٌن التكامل تحقٌقامكانٌة     -9

عن طرٌق مصدر اقتباس الوحدات: من األشكال الهندسٌة أو العضوٌة  وذلك الوحدات بٌن التكامل امكانٌة تحقٌق  -5

 مثال. 

 :البحث منهجٌة

  واالستنباطً الوصفً التجرٌبً النوع من البحث ٌعد

 :؟المجموعة النحتٌة ماهً

الدراسات النظرٌة وتحلٌل أعمال الفنانٌن، نجد أن الثابت فً كل تلك األعمال هو أن كال منها عبارة عن مجموعة  من 

 كل بٌن التكامل على لكوتعتمد فً ذ تشكٌلٌة،نحتٌة مكونة من عدة عناصر، تحقق فً مجموعها تعبٌرا وقٌما جمالٌة 

 .المجموعة عناصر

 أو البشرٌة والحركات الهٌبات مثالً  تكون فقد الفكرة؛ مصدر حٌث من متعددة، فهً أخرى إلى مجموعة من المتؽٌرات أما

 تجرٌداً  المجردة األشكال أو (،عنها عن طرٌق أشكال عضوٌة ؼالبا.... والتعبٌر) الفكرة مصدر هً الطبٌعٌة العناصر

ًٌ  مصدر بال تاما؛ ومن المتؽٌر أٌضا عدد  ،...(هندسً تجرٌد أو عضوي، تجرٌد إلى فٌها التجرٌد وٌنقسم) مباشر حس

العناصر فً المجموعة؛ فقد تكون ثنابٌات، أو ثالثٌات، أو أكثر من ذلك. كذلك اختلفت األسالٌب الفنٌة والمعالجات 

 التشكٌلٌة، باختالؾ المضمون الذي تعبر المجموعة عنه. 

 ٌقً التكاملوتحق البشرٌة والحركات الهٌات دراسة على بالتجربةعنً هذا البحث  وقد 

 :البحث خطة ثانٌا: 

 )أ(: الجانب النظري 

والتً استخدم فٌها االشكال  النحاتٌن،باتباع المنهج الوصفً والتحلٌلً فً تحلٌل بعض المجموعات النحتٌة لبعض  وذلك

  العضوٌة.والمجسمات الهندسٌة واألشكال 

 عن مواضٌع األسرة للفنان هنري مور:   العضوٌة: تعبر األشكال

ابتدأ هنري مور بإنتاج هذه فً أواسط األربعٌنٌات، فقد كلؾ حٌنها بتؽطٌة فنٌة لفترة الحرب العالمٌة الثانٌة وتصوٌر  

 ( 9-9 رقم شكلمعاناة المجتمع البرٌطانً )

المكثؾ والمستمر على  الجويهنري مور على المخابا والمالجا التً شؽلها سكان لندن خالل ساعات القصؾ  ركز

البرٌطانٌة، وسجل ما شاهده بشكل تشكٌلً وثابقً. من هنا بدأت فكرة مواضٌع الشخصٌات العابلٌة الثالثٌة  العاصمة

 كانتتظهر فً أعماله، ففً تلك األماكن حٌث ٌتجمع أفراد العابلة وٌلتصق بعضهم ببعض. لفتات من الحنان والحماٌة   

رجل وامرأة وطفل صؽٌر ٌصل بٌنهما. من  أشخاص:ٌتكون من ثالث  (9-9رقم  )شكلمخٌلة الفنان.  العمل  احتلتقد 

الواضح أنها أسرة. كما أنجبت زوجة الفنان هنري مور طفلتهما الوحٌدة ماري التً هٌا جزء من حٌاة الفنان مما جعله 

ٌث أصبح ٌلتجا إلى تصوٌر تلك المشاهد الحساسة التً تدل على قوة العالقة األسرٌة فً تلك الظروؾ الصعب، ح
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 هذه بناء إلى ٌلجاجعله هذا  (9-9رقم  شكل) الشاؼل هشؽل والحبموضوع األمومة والطفولة والعالقات األسرٌة 

  .العابلٌة المجموعة ومنها أعماله فً البرونز خامة مور أستخدم األربعٌنات نهاٌة فً الفترة هذه وفً المجموعة،

أرد النحات التعبٌر عن األسرة جعل العالقة التً تجمع بٌن األب واألم واالبن عالقة متشابكة مترابطة؛ فجلوس  عندما

الطرفٌن والحب  بٌن مااألسرة فً مقعد واحد كبٌر ٌجمع بٌن أفراد األسرة ٌدل على معنى الترابط القوي المتبادل 

ً األبوٌن فً اتجاه حركة األب نحو ابنه وفً اتجاه حركة رأس والعطؾ والحنان الذي ٌقدمانه البنهما. إن مالمح وجه

 األبوٌن تجاه ابنهما ةاألم إلى األمام وابنهما فً حضنهما ٌعبران عن معنى الحب والحنان وإنسانٌ

 مضطجع،بدأ هنري مور فً تنفٌذ سلسلة مواضٌع فنٌة حٌث الجسم ٌبدو متكبا، أو شبه  الماضً،فً ثالثٌنٌات القرن 

 ٌة األجسام أنثوٌة. وؼالب

بشكل مختلؾ  مرة ٌصورهألننا نراه فً كل  األنثوي،قد ٌعتبر الموضوع األساسً الذي ٌجمع منحوتات مور هو القوام 

معبرا فٌه عن مظاهر الحٌاة فمثالً ٌصورها فً وضع الجلوس وهً تحمل طفلها، وقد تكرر هذا الموضوع عدة مرات، 

ً تمسك طفلها فً وضع مستلقً متقابلة معه، ومرة تجلسه فً حجرها وتضع ٌدها ففً أحد األعمال ٌعبر عن األم وه

 علٌه لتعبر عن 

 
 1941،المنظور المأوى أنبوب مور، هنً ،1-1رقم  شكل

 
 49-1945سم 1226،ز، بروناألسرة مجموعةمور،  ي، هنر2-1 رقم شكل
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عن معنى األمومة، وقد ٌعبر مور عن المرأة المستلقٌة وٌبالػ فً بعض األجزاء لٌؤكد على  كلذلمسات الحنان، لٌعبر 

المقصود والهدؾ من هذه التماثٌل أن  الوقوؾ، وكأنأمومتها ومظاهر حملها، وفً البعض منها ٌعبر عن المرأة فً وضع 

عنا أن نقدم التقدٌر لهذه الخواص المتمثلة فً ٌستثٌر الهٌبة والوقار للمرأة ألنه ٌكررها فً كل مرة بشكل مختلؾ، وٌدف

 دور المرأة فً أي حضارة مهما كان الدور بسٌطاً أو بدابٌاً.

م. ٌبدو العمل هنا أكثر 9149استخدم هنري مور الخشب فً التعامل مع موضوع المستلقٌة عام  (9-5)الشكل  فً

وإن بدا العمل كقطعة واحدة إال أن األجزاء فٌه  السابق.رٌالً تماسكاَ، فتأكٌد الكتل وترابطها معا ٌختلؾ عنه فً العمل الس

الخشب، مع  تجازٌعٌؤكد هذا االختالؾ الواضح فً اتجاهات  األمومة.تبدو مؤكدة وتحمل معنى االحتواء وكأنه معبر عن 

اول موضوع استمر النحات مور فً تن 53-9199 عام فً واحدة.الوحدة التامة التً ٌحققها النحت من قطعة خشبٌة 

م ظل النحات مشؽوال بموضوع امرأة مضطجعة، ولكن 9199حتى عام  الموضوع.المستلقٌة ونحت عدة قطع فً هذا 

بطرٌقة وأسلوب مختلؾ. أختلؾ من حٌث التكوٌن الذي تجزأ الجسم فٌه إلى عدة أجزاء، ومن حٌث الخامة من المالحظ 

   .plasterمن الجص  بدالً  bronzeرونزبالب بأن الفنان لجأ إلى 

 كل أن حٌن فً المتكاملة، الوحدة وهو المضطجعة، المرأة جسد من أجزاء جمٌعا هذه أن الرأي عن ٌؽٌب ال العمل هذا فً

. ٌمكننا تصور التطور الذي مرت به الفكرة فً كل أعمال ووظٌفته بشكله ذاتٌة استقاللٌة له أصبح األجزاء هذه من جزء

عن مشاركة  حولها،تبحث عن عالقة بما  95-99ال91تلك المرأة المجزأة؛ فلقد كانت المرآة فً عام المرأة السابقة إلى 

اتجاه النظر لكنها فً هذه المرة نشرت نفسها فً أنحاء الفراغ المحٌط بها  ومتابعةوذلك بمحاولة النهوض  بها،فٌما ٌحٌط 

فً التكوٌن، لكن أجزاءها لم تتبعثر هباء، بل بقٌت _رؼم فأصبحت جزءا أساسٌا فٌه وأصبح الفراغ المحٌط جزءا أساسٌا 

كما أتاحت أٌضا فرصة لمعالجة جمالٌة لكل شكل من  المعنى،تفرقها_ متكاملة فً جسم واحد. حققت التجزبة للجسم هذا 

 أشكال الجسم على حدة.  

 :سلوى شقٌر النحاتةاألشكال الهندسٌة فً مجموعات 

م قضت معظم حٌاتها تمارس الفن بجمٌع أنواعه؛ الرسم 9191سلوى روضة شقٌر فنانة لبنانٌة. ولدت فً بٌروت عام 

والنحت، وكانت تصنع الكثٌر من السجاد تقول عنها ابنتها هال أنها كانت تصنع لها العدٌد نت األلعاب والمجوهرات 

كان قٌر الكثٌر من الفنون. لكنها وجدت نفسها فً فن النحت. سلوى ش النوم. مارستواألحزمة وحقابب الٌد وفرش ؼرفة 

أحبت الفنانة كتب وقد  والمنحنى.كما كان فً الرسم والسجاد وؼٌرها من الفنون ٌعبر عن قٌمة الخط  النحت،أسلوبها فً 

ت أشكااًل نحتٌة الفٌزٌاء التً كانت تتمٌز بالمعادالت، ألن المعادالت تؤثر على فكرها، فهً ترى من عناصر المعادال

ومعرفتها  المعادالت،هندسٌة متراكبة، وكانت تنظر إلى هذه العناصر والمركبات برؤٌة فنٌة. من خالل تعلم سلوى لهذه 

  التركٌب.أحبت أن تكون أعمالها تشبه المعادالت الفٌزٌابٌة من حٌث طرٌقة  بها،العلمٌة 
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 46-1945 خشب، سم، 190،5،مستلقٌة امرأة، 3-1رقم  شكل

 

 
 م1975سم،446برونز، ،قطعمستلقً بثالث  شخص، 4-1)  رقم شكل

 

أثر تركٌب هذه المعادالت الفٌزٌابٌة علٌها أصبحت أعمالها النحتٌة عبارة عن مجموعة من األجزاء تتكون من جزأٌن  من

فوق بعضها، وكل جزء منها ٌعتبر عنصراً منفرداً، لكن جمٌع هذه العناصر تتكامل مع  كتراكبه أكثر،أو ثالثة أجزاء أو 

بعضها البعض لتعطً فً اآلخر الشكل النهابً المتكامل، وهو الشكل المنحوت. كان هذا مثل المعادالت الفٌزٌابٌة التً 

طً النتٌجة النهابٌة للمعادلة الفٌزٌابٌة، ، تتكامل جمٌعها مع بعضها البعض لتعوالمركباتتتكون من مجموعة من العناصر 

. فالمعادالت تعتبر من (9-9أو أن تكون معادلة صعبة ؼٌر متناهٌة فتعبر عنها بأشكال ؼٌر متناهٌة، كما فً الشكل )

 العوامل التً جعلت فنها ٌتكون من أجزاء. 

 فً كالتفعٌلة إٌقاع لها أعمالهافأرادت أن تكون الشعر العربً وتأثرت به. أحبت معانٌه وكلماته وأبٌاته  الفنانةأحبت  كما

 أنواع بجمٌع العربٌة القصابد معنى عن أشكالها فً تعبر وأن. الشعر كتوازن وقافٌة وزن لها أعمالها تكون وأن الشعر،

فً هذه المجموعة التجرٌدٌة لم تكن جمٌع العناصر متساوٌة  (9-1)البالؼة فً الشعر العربً. ٌبدو هذا كما فً الشكل 

وإنما اختلفت، ربما ٌكون االختالؾ هنا كاختالؾ شطر األبٌات فً القصابد، واختالؾ حجم الفراغ كاختالؾ الكلمات فً 

ثرات هامة مؤ ثالثالشعر وعدد العناصر كعدد األبٌات فً الشعر ٌتبٌن من هذا أن سلوى شقٌر قد استمدت رؤٌتها من 

أحبت البنٌة المعمارٌة، والزخارؾ الهندسٌة وفً عام  مصر:فً  اإلسالمٌةم عند تأملها للعمارة 9145كالتالً: فً عام 
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أعجبتها تركٌباتها. وعندما أحبت الشعر العربً وتأثرت فم عندما كانت تستعٌر الكتٌبات من معلمة الفٌزٌاء 9199

  وتفعٌالته. عاتهاتشربت إٌق بالقصابد:

التقنٌات  واختلفتنُوعت الفنانة سلوى شقٌر فً استخدام الخامة فً جمٌع منحوتاتها؛ فلم تكتِؾ باستخدام خامة وأحدة؛ 

 شكل(( واأللمنٌوم )9-9 )شكلالخشب  استخدمتهاباختالؾ الخامات وإن ظلت برؤٌة فنٌة واحدة. من الخامات التً 

تفاعلت الفنانة مع الخامة كما تفاعل الفنان التصوٌري فً الحركة التجرٌدٌة، عندما كان ٌتفاعل مع   والنحاس فً شكل 

األلوان، وٌصنع منها لوحات عدٌدة متنوعة، ٌعبر فٌها عن قٌمة وجمال اللون، من ؼٌر أن ٌكون هناك موضوًع، كما 

. جمٌع أعمال سلوى ةالتجرٌدٌعالقات الخطوط  فعلت سلوى فً استخدام الخامات المتنوعة التً تعبر فٌها عن جمال

كل جزء من أجزاء العمل ٌعتبر كامال إذا فُصل عن باقً أجزاء  –شقٌر متشابهة، من حٌث أنها عبارة عن أجزاء متفرقة 

تتكامل جمٌعها مع بعض بحٌث ٌمكن أن تتراكب فوق بعضها ثم تصبح شكالً فنٌا متكامال. كان هذا منهجها  –الشكل 

فً البعض من أعمالها تنقسم الكتلة إلى  اً فً جمٌع أعمالها التً تتألؾ من أجزاء لكً تحقق فً النهاٌة معنى التكامل.تقرٌب

عن خطوط الشكل الخارجً، كما فً  متنوعة ومختلفةجزأٌن. عندما ٌحدث االنشطار تظهر من جوفها خطوط ومنحنٌات 

ٌمثالن  وتداخلهما. كل من الشكلٌن عبارة عن جزبٌن مكمالن لبعضهما؛ حٌث التصاقهما وتعانقهما (9-9)( 9-1)الشكلٌن 

 .بعضلبعضهما ٌكمالن ، وال ٌمكن االستؽناء بجزء عن الجزء اآلخر؛ ألن الجزأٌن عند التصاقهما شكالً فنٌاً واحداً 

( الذي كان مستطٌالً وفً كل الحالتٌن 9-9)ٌا، وشكل ( الذي كان دابر9-9)هندسٌاً متكامال، كما فً الشكل  ٌكمالن شكالً 

الهندسً،  ًاإلطار الخارجعلى الشكل الهندسً من الداخل فكان الشكل عبارة عن خطوط متعرجة، وبقً  االنشطارمثلت 

 الخشب.( استخدمت 9-9)استخدمت النحاس، وفً الشكل رقم  (1-9وفً الشكلٌن تنوعت الخامة المستخدمة؛ ففً الشكل )

لكن الطٌن ٌعتبر الخامة األساسٌة لجمٌع أعمالها. تقول عنها ابنتها " كانت أمً ٌدها مؽطٌتان دابما بالطٌن، العنصر 

 من أعمالها الفنٌة" ٌداألساسً للعد

 

 
 سم19×55)، ألمنٌوم، قصٌد شقٌر، سلوى( 1-6) رقم شكل

( سلوى 1-5شكل رقم )
منزلق خشب،  شقٌر بناء

 سم(41×14×9)
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 سم( 8×2×5) نحاس، ثنائٌة، شقٌر، سلوى( 1-7رقم )شكل 

 

  عملٌة:تطبٌقات  ثانٌا:

 والحركات البشرٌة  لهٌئات ا(1) التجربة

الهٌبات البشرٌة تأتً معبرة عن عالقات البشر، بتقلٌد الحركات، سواء بمحاكاة الجسم البشرى أقرب ما ٌكون إلى شكله 

أو بهٌات مجردة، وهو اهتمام هذا البحث، فهل ٌمكن المحافظة على التعبٌر، بالرؼم من الطبٌعً، كما فً الفنون القدٌمة، 

درجة التجرٌد؟ وكٌؾ تبقى العناصر مترابطة فً المجموعة الواحدة؟ هذا تستطلعه هذه التجربة بمجموعة من التجارب 

 تختلؾ فٌها الحركة باختالؾ المحاور بٌن كل حركة عنصر وآخر.

    
 (سم525×29×7) الخزف،طٌنة  ، التفاف،1-2رقم شكل

    
                    لوضعٌة أخرى التفاف 2-1-2               التفاف لوضعٌه بصورة مختلفة                 العمل 1-1-                  2
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 سم(9،9×91×9: )األبعاد     الخزؾ طٌنة: الخامة      التفاؾ العمل: اسم

 ٌنظر شخصلؾ التفا: حركة الفكرة

 فً ٌكتمل بنقطة ٌنتهً خط كل أفقٌة، قسمة  مجردة التركٌبٌة العناصر من أربعة من( 9-9العمل شكل )  ٌتكون: الوصؾ

 كل فً التجرٌد أسلوب. كامالً  الشكل ٌنتهً أن إلى وتلتؾ وأخرى مرة كل فً الخطوط تتؽٌر بحٌث ٌلٌه الذي العنصر

 مرة كل فً الشكل زاوٌة تكون بحٌث تلٌها التً للقطعة مكملة تعتبر قطعة كل زواٌا أن حٌث وأحد األرب القطع من قطعة

 .التفاؾ بحركة كامال الشكل ٌظهر أن إلى تلٌها التً القطعة وتكملها مابلة

المجموعة بقطع جزء من الطٌن وتشكٌله ككتلة واحدة مكعبة، ثم ٌتم استخدام السلك لفصل الكتلة  نفذت :التنفٌذ خطوات

توازن العمل  ةمراعامن أجل  وذألكأفقٌاً إلى أربعة عناصر بحٌث ٌكون الجزء السفلً أكبر حجماً من الجزء العلوي 

 وإعداده للحرٌق لٌصبح خزفاً  وعدم سقوط القطعة العلوٌة، وفً النهاٌة ٌتم تشطٌب العمل ثم تجفٌفه

العمل عن عالقة القطع األربع ببعض فهً عناصر تركٌبٌة تجمع فوق بعض بحٌث تعبر عن شخص ٌنظر  ٌُعبر: التعبٌر

إلى الٌمٌن وكأنه ٌنظر إلى ُبعد ٌنتظر أحداً ما ملتؾ بعباءة، وقد اختلؾ التعبٌر عن العمل أثناء اختالؾ وتؽٌر مكان 

تلؾ فً كل مره مع اختالؾ أوضاع العمل فتعّبر مرةٌ عن شخصٌن متقابلٌن وكأن بٌنهما حوار كما العناصر، نجدها تخ

 ( 9-9-9)المرة األخرى وكأن سٌدة وبجوارها طفالها كما فً الشكل  وفً (9-9-9) فبالشكل

صر المتقطعة ومن وحدة الحركة فً العنا فًإلى عوامل الربط التً فً العمل قد تكون  إضافة :العناصر بٌن التكامل

األسلوب الفنً التجرٌدي ومن طرٌقة المعالجة شق الكتلة الواحدة باستخدام السلك أفقٌاً. فإن الحركة تظهر فً العناصر 

 الشكل بحركةبزاوٌة مختلفة بحٌث ٌظهر الشكل مابالً ثم ٌستقٌم ثم ٌمٌل مرة أخره وفً هذه الحركة المتنوعة ٌظهر 

 كة وزواٌا الخطوط الجانبٌة لكل عنصر.التفاؾ، فبالتالً تنوعت حر

 
 سم(11×82×77) باللدائن، الرخام تأثٌرن، شقٌقتٌحوار  ،2-2 شكل
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 سم( 99×29×99): ألبعاد       : تأثٌر الرخام باللدابن الخامة      حوار شقٌقتٌن  العمل: اسم

 عن التوافق فً التعبٌر رؼم اختالؾ األحجام  التعبٌر الفكرة:

العمل من عنصرٌن، لهما نفس الشكل والهٌبة لكن ٌبدو أن أحدهما ترتفع عن األخرى فً الطول مقسمة  ٌتكون :الوصؾ

الٌمٌن واتجاه حركة الرأس نحو الٌمٌن بٌنما األخرى أقل ارتفاعاً مقسمة إلى ثالثة  نحويفلٌالً  تمٌلأفقٌاً إلى أربعة أقسام 

  الموضوع.مسافة وفراغ لعب دوراً مهماً فً توضٌح  بٌنهماد أسلوب التجرٌد فً العنصرٌن واح أفقٌة،أقسام 

فكلما كانت المسافة والفراغ بٌن العنصرٌن قرٌبه  بٌنهم؛العمل عن عالقة العنصرٌن ببعض والمسافة التً  ٌعبر: التعبٌر

بٌنهما فقد ٌكون دل ذلك على أهمٌة الحدٌث المدار فً المجموعة وكلما بعد العنصرٌن عن بعضهما دل على قلة الكالم 

  أو سالماً أو نداء فالمسافة لها دور كبٌر فً توضٌح المضمون، ومن خالل الشكل قد ٌكون التوافق بٌن العنصرٌن. سؤاال

التكامل فً العنصرٌن من خالل فكرة الموضوع والحوار المدار بٌن الشقٌقتٌن، تربطهم رابطة  ٌبدوبٌن العناصر:  التكامل

تكاملٌة من خالل وحدة الشكل والخطوط األفقٌة المكعبة، وحركة المحاور الرأسٌة فً الجسم والمابلة فً الرأس، والمسافة 

والخامة الرخامٌة  المتبع،سلوب الفنً التجرٌدي بٌن العنصرٌن قد تكون وحدة ربط فً معرفة الموضوع، إلى جانب األ

 كرابطة بٌن العنصرٌن 

 
 فً دبً Christie’s كرٌستٌزتم عرضه فً مزاد  باللدائن،الرخام  تأثٌر، جماعة ،3-2 شكل

 

 x 19¾ x 1in. (50 x 50 x 3cm.) ¾19: األبعاد  جماعة     أسم العمل: 

 باللدابن الرخام تأثٌر: الخامة   السوداء العباٌة ارتداً : مقتبسة من صالة النساء بالحرم المكً الفكرة

لكل عنصر من  بأن ٌبدو االختالؾلكن واللون نفس الملمس والشكل  لهما العناصر منالشكل مجموعة  ٌصؾ: الوصؾ

مستقٌمة كصفوؾ النساء فً  فوؾص على ٌقفن ،صفات مختلفة قد تكون بالطول والسمك والحركةهذه العناصر 

 الصلوات. 

وذلك على هٌبة نساء ٌرتدٌن العباءة السوداء  شخاصاالعناصر ٌعبرون عن  من مجموعة من الشكل نالتعبٌر: ٌتكو

محددة شبه مربع على الصالة. فمن المالحظ أن جمٌع العناصر ٌقفن على صفوؾ متراصٌن فً منطقة  الىإلى  استعدادا

صحن الحرم المكً وهذه فً  لبعض كوقوؾ النساءبجانب بعضهما رخامة بٌضاء وهً أحد رخام الحرم المكً ٌقفن 

 لالنتماءهذه التجربة  باحثةال نفذت وقد للمشاهد على شكل بقعه سوداءتشكل مشهد التً حددت للنساء  ؽٌرةالمساحة الص

 فٌها.  نشاءة التً المنطقة هذه الى ذاتًال

 ترابطٌة معانً عدة له فالموضوع الصالة وهو الموضوع فكرة خالل من العناصر فً التكامل ٌبدوبٌن العناصر:  التكامل

 صفوؾ على المستقٌمة المحاور وحركة واللون، ملمستربطهم رابطة تكاملٌة من خالل وحدة الشكل وال الخشوع،مثل 

 .اصربٌن العن رابطةفً القاعدة أٌضاً الخامة الرخامٌة  للشكل،ن وحدة ربط قد تكو العناصر بٌن والمسافة مختلفة،
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 بالصٌن. شنقاهً بمتحف عرضقطعة فً  ألفمن  مكونة لمجموعة( 3-2) رقم للشكل أخرىصورة  4-2 شكل

 
 باللدائن، الرخام تأثٌر( الخشوع والصالة، 2-5) رقم شكل

 

 باللدابن الرخام تأثٌر: الخامة           : مقتبسة من الصالة فً وضع الجلوس الفكرة

وأخرى توجد  قطعة كلواحد بٌن  ولونعناصر مختلفة االحجام تجمع بٌنهم خامة واحدة  أربعالشكل  ٌصؾ: الوصؾ

ومستقٌمة قد ٌكون توزٌع الخطوط  مكعبة الشكل خطوط جمٌع األخرى، العناصر جمٌع فً مكررة متساوٌةمسافة 

 واالنحناءة فً جمٌع االشكال متشابهة. 

اللون األسود فً جمٌع  الصالة، ٌمثل مراحلالجلوس وهً أحد  فً وضعالشكل عن الصالة والخشوع  ٌعبر: التعبٌر

والعفاؾ التً أتصفت  رستاللباس المتعارؾ علٌه فً الؽطاء كأحد وسابل ال هو أوالمجسمات األربعة لباس العباءة السوداء 

 بها المرأة 

 وحدة خالل من تكاملٌة رابطة تربطهم ،بٌن العناصر: من خالل فكرة الموضوع الذي ٌمثل الصالة والخشوع التكامل

 بٌن والمسافة الرأس، فًإلى األمام  والمنحنٌة الجسم فً الرأسٌة المحاور وحركة المكعبة، األفقٌة والخطوط الشكل

جانب األسلوب الفنً  إلىاألشكال ألن المسافة وزعت بالتساوي فٌما بٌنهم  بٌنتكون وحدة ربط  قدوالفراغ  العناصر

   .المتبعالتعبٌري  التجرٌدي
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 سم(12×92×101)الخشوع والصالة،  7-2شكل رقم              بكامٌرة الباحثة  تتصوٌر فوتوغرافً التقط 6-2شكل رقم              

 
 سم(99×19×909)األبعاد  باللدابن،الرخام  تأثٌروالصالة  الخشوع

 .مختلفة وأطوال بأحجامالشكل االتً موضوع الصالة والخشوع فً وضع الوقوؾ  ٌمثل: الفكرة

وسابل الربط التً تعتبر جزءاً  دٌتمثل الفراغ فٌما بٌنهم أح ٌةعناصر بٌنهما مساحات متساو أربعالعمل  ؾالوصؾ: ٌص

العناصر على حركة الرأس  جمٌع تعتبر الجلوس، وضع فً الخشوع (9-9ذكر فً الصورة رقم ) كماأساسٌاً فً العمل 

 مستقٌمة   شبه وانحناءةكما أن جمٌع العناصر تعبر عن خطوط تكعٌبٌة  المحنٌة،

أطوال  فًمن الشخصٌات  ألربع باحثةقبل ال الصورة من التقطت( حٌث 9-1): اقتبس الشكل من الصورة رقم التعبٌر

 عنبر لٌع األسفل الى الرأسٌمثلن جمٌعهم حركة وأحدة وهً حركة إنحناء  السوداء، العباءة لباس ٌرتدٌنمختلفة 

 األربع فً مصور هو كما األربعة النحتٌة المجسمات فًاألطوال واألحجام  تختلؾ الرب.والتذلل بٌن  الخشوع موضوع

 بالصورة.  الشخصٌات

الصالة والخشوع فً وضع فً مثل تً تتمن خالل فكرة الموضوع ال اصرالعن بٌن التكامل ظهر :العناصر بٌن التكامل

، وحركة المحاور الرأسٌة فً الجسم لمكعبةتربطهم رابطة تكاملٌة من خالل وحدة الشكل والخطوط األفقٌة ا ،الوقوؾ

شكل والذي ٌتخلل بٌن كل قطعة وأخرى لل الخارج المحٌط فًالفراغ الذي ٌتمثل  ٌعتبروالمنحنٌة إلى األمام فً الرأس، 

الرخامٌة  المتبع، والخامةالفنً التجرٌدي  األسلوب بٌنهم، فٌم بالتساوي وزعت المسافة ألنأحد وسابل الربط التكاملٌة 

   الربط. وسابل أحد تعتبر اٌضاً 
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 (15×92×130)، ، حجاب8-2شكل رقم 

 

 الحجاب  فكرة عنالقماش مع المجسمات النحتٌة حتى ٌعبر استخدام الفكرة:                           حجاب العمل: اسم

بٌن كل قطعة وأخرى لكن ٌبدو الصفات  واألطوالعلى شكل عامودي، تختلؾ األحجام عناصر من ال مجموعة: الوصؾ

لهم نفس  إنماووجه تحدد أوجه االختالؾ بٌن كل قطعة وأخرى،  مالمحال ٌحملون ا، جمٌع العناصر تشابهم ،الخارجٌة

 قلٌالً، الشكل من أطول األسؾ إلىالحجاب وقد تتدلى العباٌة القماش األسود  ٌرتدٌنجمٌع القطع  ،اللون والملمس والخامة

 عناصر الربط  الثلث كأحدخط  استخدام فًوألوان الطباعة  الشبلونة استخدام وٌتم

من العناصر تعبر عن النساء ٌرتدٌن الحجاب األسود، وقد تتدلى العباٌة إلى األسفل  مجموعةالشكل عن  ٌعبر التعبٌر:

 والتً( علٌهن )ٌدنٌنسورة األحزاب  91طباعة اآلٌة ). تم واالحتشام الستر معنى عن لٌعبر المجسمأطول من  وتظهر

أختلؾ كثٌر  الحجاب،ولبس  بالستر النبً علٌه الصالة والسالم نساء وأمرهللا تعالى  خطاب فًتعبر عن معنى الحجاب 

عن  فعبرت ودٌنٌاً  اجتماعٌاالموضوع  أهمٌةلذلك ترى الباحثة  األرىمن العلماء فً مسألة الؽطاء وفتح الوجه وتنوعت 

   االختالؾ. قضٌة

 فرض الذي الحجاب موضوع فً تتمثل التً الموضوع فكرة خالل من العناصر بٌن التكامل ظهربٌن العناصر:  التكامل

المجسمات التً  جمٌعالتكوٌن فً  وحدة. ببعضهنرابطه دٌنٌة تربط جمٌع النساء  تعتبر هًعلى جمٌع نساء المسلمٌن و

الكلمات المكررة  ببعضها، العناصرالعباءة السوداء أحد وسابل ربط  تعتبر كما والشكل،تربط بٌنهم روابط الخامة واللون 

   .ربط المجموعةوسابل  أحدالقرآنٌة كتبت علٌها اآلٌات  والتًعلى العباءة 
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 سم(20×27×39)  رخام، المالمس، تنوع، 3-2 شكل

 
 العمل: تنوع الملمس  اسم

 رخام: الخامة

 .الناعم والملمس الخشن الصخري الملمس بٌن العالقة: الفكرة

 عبارة ألنه الٌسار جهة فً العنصر مع ٌكتمل قوس شكل على الٌمٌن جهة من العنصر عناصر، ثالث عن عبارة: الوصؾ

 خشنة بخطوط دابري تجوٌؾ ٌخترقها مكتملة وحدة المجموعة من المنتصؾ فً نصفٌن إلى شطرها تم واحدة كتلة عن

 حجري خشن ملمس الخارج من الشكل ٌؽطً دابري، نصؾ شكل على العنصرٌن فً أٌضاً  تتواجد الخشنة الخطوط هذه

 .المجموعة عناصر لكل

صخرتٌن من الطبٌعة مشابهتٌن فً الشكل تم شطر إحداهما إلى نصفٌن  اختٌارالمجموعة عند  نفذتالتنفٌذ:  خطوات

باستخدام الصاروخ الكهربابً مع اختراق الجزأٌن فً المنتصؾ بخطوط خشنة بحٌث ٌحدث تنوع فً الملمس بٌنما فً 

 خدام الصنفرة وتلمٌع العمل وتشطٌبه. الوحدة الؽٌر مشطورة تم اختراق الكتلة فً المنتصؾ بفراغ دابري ثم تم است

 من الطبٌعً الخشن الملمس وبٌن العنصرٌن انشطار مع ظهر الذي الناعم الملمس عالقة عن العمل ٌعبر :التعبٌر

 من الوحدتٌن فً دابري النصؾ التجوٌؾ مع المكتملة الوحدة فً المكتمل الدابري التجوٌؾ عالقة إلى باإلضافة الصخرة،

 .والٌسار الٌمٌن جهة

التكامل فً المجموعة من خالل عالقة الملمس الناعم بالخشن باإلضافة إلى شق الكتلة  ٌبدوبٌن العناصر:  التكامل

الرخامٌة الى نصفٌن كما أن التنوع فً اللون بٌن الطبقة الكٌسٌة الخارجٌة للشكل ولون الرخام الطبٌعً فً جمٌع العناصر 

  الربط.وسابل  أحدأعتبر من 

 ( تكوٌنات ترابطٌة مجرة 9) التجربة

لتحقق ترابطاً بٌن العناصر وهً عبارة عن شرابح رفٌعة  Moduleفً هذه التجربة وحدة معٌار تساوي وحدة  استخدم

متداخلة مع بعضها البعض تستخدمها الباحثة فً عمل عنصرٌن أو أكثر وفً كل مرة ٌتم تؽٌر الشكل بحٌث ٌعطً عدة 

كل تكوٌن تختلؾ حركة عناصر العمل الواحد سواء  تجرٌدي، وفًتج للشكل الواحد أكثر من تكوٌن تكوٌنات متعددة وٌن

  البعض.مع بعضهما  لٌنكان الشكل عبارة عن عنصرٌن منفصلٌن عن بعض أو متداخ

لً مختلؾ هذه التجربة دراسة األشكال التجرٌدٌة المنحنٌة فً المجموعات النحتٌة ورؤٌتها فً كل مرة باتجاه تشكٌ وفً

 واستخدام عنصر الحركة فً هذه المجموعات كوسٌلة ربط تربط العناصر بعضها البعض. 
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 ٌعبر  ترابطً ازدواجً تكوٌن 1-4-2شكل                                    الخزف، طٌنة ،ترابطً ازدواجً تكوٌن، 4-2 شكل       

 عن شرٌحتٌن بوضعٌه أخرى                                                           سم(11×13×11)                    

          
 ٌعبر وضعٌة أخرى ترابطً ازدواجً تكوٌن 1-4-2شكل                         ٌعبر ترابطً ازدواجً تكوٌن 2-4-2شكل               

 عن شرٌحتٌن بوضعٌه أخرى                    

 

 طٌنة الخزؾ الخامة:        تكوٌن ترابطً ازدواجً  العمل: اسم

 سم( 99×95×99): األبعاد

 : مقتبسة من تشبٌه العالقات وترابطها مع بعضها قد تكون مثالً مثل عقدة الحبال معقدة ومترابطة مع بعض. الفكرة

عن شرٌحتٌن كما فً الشكل لهما نفس السمك والشكل واإلنحناء الدابري تم تصمٌمهما مع بعضهما  عبارة: الوصؾ

 اإلزدواجً،معنى واحد فً جمٌع األشكال وهو الترابط ووضعهما بطرٌقة مختلفة بحٌث ٌنظر إلٌهما برؤٌة مختلفة لكن ال

أسلوب التجرٌد واحد  النواحً،ٌنحصر بٌن الشرٌحتٌن الفراغ فلم ٌكن محصوراً فقد بٌن الشرٌحتٌن ٌتخلل العمل من جمٌع 

 فً الشرٌحتٌن. 

سم، ثم ٌتم 9ن السمك التكوٌن من خالل فرد شرٌحتٌن من الطٌن فً حالتهما الجلدٌة بحٌث ٌكو نفذالتنفٌذ:  خطوات

 تحرٌكها بحٌث إعطابها منحنٌات دابرٌة، ثم ٌتم تجفٌفها وإعدادها للحرٌق لتصبح خزفاً. 

التكامل فً المجموعة من خالل حركة الخطوط المتداخلة ومن تكرار الحركة فً العنصرٌن  ٌبدوالعناصر: بٌن  التكامل

 وب الفنً التجرٌدي فً العنصرٌن ( واألسلاإلزدواجًإضافة إلى فكرة الموضوع )الترابط 
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 :القصٌم جامعة - الفنٌة التربٌة قسم -التربٌه كلٌة السادس فً المستوى طالبات مع التجارب تطبٌق

 الجبس خامة الطلٌحً، ابتهالالطالبة  عمل    

 باقً عن حجماً  أكبرٌعتبر  كبٌر، مكعباألسود فً منصؾ المساحة ٌوجد  باللونمربع  مساحة عنالطالبة  عبرحٌث ت

 العناصر باقً عن تعبر بٌنمافً لوناً أبٌض،  مشرفةالكعبة ال عن الطالبة تعبر أن الواضح من المتواجدة، العناصر

ترتٌب العناصر  ر ٌظهر التكامل فً العمل من خاللوأخ عنصر كل ببٌن متساوٌة، وبمساحات دابرٌة صفوؾ فًى األخر

عن  الموضوع معبراً ٌعتبر  الصؽٌرة.المكعب الكبٌر والمكعبات  بٌن اتالمكعباحجام  واختالؾ السوداء المساحة فً

 .العناصر جمٌعوحدة ربط بٌن واللون  الخامة تعتبر، كما القبلةو المسلمٌن ٌنالعالقة التكاملٌة ب

        

 من الجبس، وهً واحدة خامة باستخدامنفذت الطالب عدة وحدات مكررة  ثحٌ الجبس، خامة باستخدامبناء الشكل  تم

حٌث توجد نقطة بداٌة ونهاٌة  الصؽٌر، الحجم الى تدرجتفً التكوٌن من الحجم الكبٌر ومن ثم  تنوعت بأنها الواضح

 ٌعتبر الورد، حدالالٌد  التً تمثل شكل الورد والنهاٌة قد تكون فً مسك الكبٌرةللشكل فالبداٌة هً الثالث الوحدات 

الخامة والملمس أحد  وحدةكما أن األحجام من الكبٌر إلى الصؽٌر وحدة ربط تكاملٌة بٌن العناصر  واختالؾ التكوٌن

   .وسابل الربط

  النتائج العامة المستخلصة: ثالثا:

او من عدة  عناصر،المجموعات النحتٌة وعناصرها سواء كانت المجموعة مكونه من مجموعة  فً التكامل ٌتحقق - أ

 ما ٌلً:الواحد عن طرٌق  نصرأجزاء للع

 والفكرة الموضوع وحدة   -9

 .الوحدات من ؼٌره او الهندسٌة والوحدات الفكرة اقتباس مصدر   -9

 الخامة وحدة   -5
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 ترابطه أو اللون وحدة   -4

 المالمس وتناؼم ترابط   -9

 الحركة وتواصل تناؼم   -1

 والفراغ الكتلة تكامل   -9

 للفكرة وتحقٌقها المستوٌات تواصل   -2

 المجموعة.القٌم الجمالٌة المرجوة من  لتحقٌقالظل والنور للمجموعة النحتٌة  تكامل   -1

 .البحث هذا فً المستنتجة العناصر باستخدام التكاملٌة الفنٌة االعمال توصٌؾ امكانٌة -_ب

 .التكاملٌةكمقٌاس لنقد االعمال الفنٌة  المستنتجة،استخدام العناصر  -ج

 الفنون.استخدام العناصر المستنتجة كمرشد للتعلٌم فً كلٌات  – د

 

 والمراجع: المصادر

 و4102 ،انُٓضخدار  انقبْزح، يصز،، ربريخ انفٍ انعبو صبنح،أثٕ  االنفي، -1

Alalfi, 'abu salih, tarikh alfini aleami, misr, alqahrt, dar alnahdat ,2014. 

 0992دار انفبرس نهُشز،  ،األردٌ ،0ط ججزا، أثزاْيى ججز خهيم، فخزي رزجًخ ،انحذيث ٔرثيانفٍ األ اآلٌ، ثبَٔيس، -4

Bawnis, Alan, alfina al'uwrbiu alhadith, tarjamatan fakhriun khalil, jbr 'abrahim jabraan, al 

tabaa al oula, al’urdunu, dar alfaris lilnashr, 1994 

 و0992 انكزت،عبنى  ،انقبْزح ،4ط، انزشكيهيانفٍ  ارأسز يحًٕد، انجسيَٕي، -3

Albisyuniu, Mahmud, 'asrar alfin altashkiliu, al tabaa althaanih, alqahra, ealam alkutub, 1994 

  و0998 انفكزي نألثذاع برقخانش ،انشبرقخ ،انحذيثانفٍ  يحًٕد، انجسيَٕي، -2

Albisyuniu, Mahmud, alfina alhadith, alshshariqat, alshshariqat lil'abdae alfikrii, 1998 

 و 4114 األسزح،يكزجخ  نهكزبة،انٓيئخ انًصزيخ انعبيخ  ،نقبْزحا ،انفٍ في انقزٌ انعشزيٍيحًٕد،  انجسيَٕي، -5

 lilkittab, aleamat almisriat alhayyat alqahrt, aleishrin, alqarn fi alfina mahmud, ,Albisyuniu

 2002 al’usrat, maktabat 

0244ِو،4114، 0ط، ٔانزٕسيعْال نهُشز  ،انقبْزح ،َزذٔقّفٍ انُحذ انحذيث ٔكيف  ،يحًذ جالل،  6-   

Jalal, muhamad, fin alnaht alhadith w natadhawaquh, alqahrt, hlaan lilnashr waltawzie, al 

tabaa el oula, 2002, 1422.   

 . 4115، 0ط ٔانُشز،نهذراسبد  انعزثيخانًؤسسخ  ثيزٔد، ،أعالو انفٍ انحذيث فخزي، خهيم، -7
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