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Abstract 

     This current research (structural analysis of the art works of female 
the female contemporary Arab sculptors) represents  an attempt to study 
the works of the female contemporary Arab sculptors according to these 
structural determinants and to identify the purposes originated form of 
the composition of the work. In addition, the structural analysis is a 
diagnostic process according to certain controls, that have been studied 
and diagnosed properly through dividing the sculptural work into its parts  
(elements, characteristics, features ) or isolate them  from each other 
and then to study them to reach the relationships and points of 
communication between them, so the researcher found that the study of 
this sculptural  achievement may be needed because it Is a clear 
phenomenon in the contemporary  Arab sculpture within the context of 
the artistic  scientific research, which was divided into four chapters: The 
first chapter included the methodological framework that included the 
problem of the research and the importance of the  research and its 
need, its objective and limits, and procedural definition of the important 
terms in the title. The problem of the research raised the following 
question: what are the outcomes of  the work of female contemporary 
Arab sculptors, while the objective of the research included the 
identification of structural skills of the work of the female  contemporary 
Arab sculptors through their structural analysis 

The second chapter included the theoretical framework and the previous 
studies, and consisted of three topics, the first one was the  analysis of 
meaning and concept 
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The second topic dealt with structural analysis in the sculpture while the 
third topic dealt with the nature  of  women  sculpture in the Arab world 

 Then, at the end of the second chapter the researcher summarized the 
previous studies and then the indicators that resulted from the 
theoretical framework. In the third chapter, the researcher conducted her 
research procedures specific to the community and the sample and the 
research tool according to what is appropriate for the nature of the 
research as well as the researcher was able to access it from the views 
and visual sources and meetings  and then a sample was adopted on 
purpose after isolating the identical ones which were (20) sculptural 
works that covered the research limits by adopting the analytical 
descriptive method, for the purpose of analysis according to the axes of 
the analysis tool adopted by the researcher.  

The fourth chapter included the results of the research, which included:-  

1-The structural analysis of the sculptural work within the research 
sample revealed the active role of the formal structure and its structural 
elements in the general structural form of these works, which created 
different levels of morphological images and their surface structures and 
what can be done in the deep structure of these works in the whole 
research sample. 

2- The analysis of the works included in the research sample  pluralism 
in the facets and structural qualities that led to the production of these 
works in terms of diverse formal construction between different works 
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with a clear dominance of simplification and reduction, which contributes 
to the statement and delivery of the desired wish of each work as in   

            (1 , 3, 6. 7 , 8 ,9 ,10 ,11 .12.13.14.15,16 17,18, 20) works  

Then the conclusions from which  the possibility of achieving the 
objectives of the research has been originated through the tool designed 
by the researcher, and made some recommendations and suggestions 
followed by the references and annexes 
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  االطار النظريالمؤشرات التي اسفر عنها 

  -اسفر االطار النظري عن جممة من المؤشرات وىي :

 وعزل, صفات او عناصر من اجزائو الى النحتي العمل تقسيم ىو البنائي التحميل -1
 وبين بينيا القائمة  العالقة معرفة الى لموصل واحدا واحدا دراستيا ثم بعض عن بعضيا
 .  غيرىا

تحميميا من  المراد النحتي العمل لتفاصيل التامة المعرفة تتطمب البنائي التحميل عممية -2
 تركيب,  النحتي لمعمل المضموني المحتوى,  النحتي العمل بنائية)  عمى خالل التعرف

 (  اليدف وفق النحتي العمل

 التتبع عبر النحتي العمل لمعطيات الواعي التقصي تعتمد عمى البنائي التحميل عممية -3
وىي احد الركائز  والمعنوية المادية العمل ومكونات العالقات ربط اجل من والمقارنة
 لفيم وتوضيح الصفات الموجودة في العمل النحتي.  االساسية

توضح عممية التحميل البنائي مراحل وكيفيات وخصائص ومميزات واليات ومضامين كل  -4
 عمل نحتي عن االخر . 

عمى شكل ومادة العمل النحتي التي ليا دور ميم في الظيور  التحميل البنائي يعتمد -5
  باالعتماد عمى اسموب النحات  .. االول لبنائية العمل بعد انتقالو من الفكر والتخطيط

الجمالية  والقيم البناء النحتي يقودنا الى العديد من الخصائص والمفاىيم البنائية المختمفة -6
المكونة لمعمل  الشكمية لمعناصر باختياره النحات عنيا يعبر لألعمال النحتية والتي

 النحتي .

ترابط اجزاء البناء التكويني لمعمل النحتي يجعل منو مؤثرة فيما بين بعضيا البض االخر  -7
بما يولد تأثيرات مباشرة  عمى عموم ىذا البناء وبما يحقق البعد الجمالي والتعبيري 

 المبتغى من العمل . 
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تفرز عممية  التحميل البنائي لمعمل النحتي جممة من الصفات لتمك البنائية المظيرية من  -8

اىميا ) قوة التماسك, تداخل الكتمي الفضائي , الصيغة الحركية لمعمل المنحوت , 
 البساطة واالختزال ( 

ى تتولد عبر عالقة وثيقة  بين البنية العميقة  لمعمل النحتي والمحتو  السطحية البنية -9
 المضموني اي ترتيب عناصره وتركيبو لصياغات جديدة محسوسة .

عممية التحميل البنائي تكتمل حال الوصول الى تركيب العمل النحتي عن طريق  -10
تكوين عناصر العمل وبنائو وربطو عمى شكل متكامل والتواصل الى معرفة العناصر 

 .  االساسية وطريقة تركيبيا وفق اليدف المبتغى  لمعمل النحتي

التنوع في االفكار والخامات في مواد الخام والمواضيع ذات المضامين التعبيرية  -11
المتنوعة في اعمال النحاتات العربيات جعل لكل نحاتة تميزىا الخاص بيا عد سواىا من 

 النحاتات  . 

  -:  ومناقشتها السابقة الدراسات

 , والماجستير بالدكتوراه الخاصة والرسائل األطاريح مراجعة في والبحث بالتقصي الباحثة قامت  
 بالتحميل المتعمق البحث بموضوع مباشرة عالقة ليا التي , التشكيمي تخصص في وتحديداً 
 عن الفنية بنيتيا في تختمف اساليب استخدمت التي  المتقاربة الدراسات بعض فوجدت ,  البنائي

 كل موضوع عرض عبر الدراسات ىذه الى التطرق الباحث وستحاول , الحالية الدراسة موضوع
 واىم فييا المتبعة االجراءات اىم عرض ثم ومن بيا تحددت التي والمشكمة منيا واليدف دراسة
  -: كاالتي الدراسات ىذه عرض وسيتم.  الييا توصمت التي النتائج

 الفني لمعمل والتركيب التحميل)   الموسومة دكتوراه اطروحة حيدر عبد نجم دراسة -:اوال
 تخصص التشكيمي الجميمة الفنون كمية بغداد لجامعة 1996 عام والمقدمة(  المعاصر التشكيمي

 واىميتو البحث عن مقدمة تضمن العام االطار االول الفصل فصول اربعة الدراسة تضمنت رسم
,  رالمعاص التشكيمي الفني لمعمل والتركيبية التحميمية العمميات عن الكشف الى الدراسة وىدفت

(  االغريقي)  القديم الفمسفي الفكر في الفني العمل لماىية المفسرة النظريات أثر في بحثت فقد
  القديم العصر منذ والنظريات االفكار بين  والصراعات التباينات موضحة,  والمعاصر والحديث



 

70 
.   الفني والعمل الفن بو يتميز وتركيب تحميل في مستمرة وحركة تغيير وفي,  المعاصر وحتى

 لتكوين تحميل بعد تركيبيا تم وعالقات نظم مجموع الى تستند نظرية محاولة الدراسة تعد كما
 لغيرىا ورافضة التجاىات مؤيدة النظرية تكون ان المحتم من فان,  الفني العمل لفيم نظرية فكرة
 لمكشف والدافع الياجس والتركيب التحميل فكان والتأييد الرفض اسباب مبينا,  طبيعي طريق وىو

 العالقات كل الى الدراسة وتطرقت,  ونتاجو لمفكر والتركيبية التحميمية النظرة فاعتمد,  والنقد
,  المعاصر التشكيمي الفني العمل انتاج في والتركيب التحميل فعاليات لكل الشمولية والنظرة

 فني بأسموب الفمسفية والمفاىيم االفكار جميع تركيب اعادة عبرىا يمكن التي والقواعد واالسس
 النتائج الى الدراسة وتوصمت,  وتركيبو بنائو في ساىمت التي والتأثيرات الفني العمل لتفسير

 اضافة,  وتحقيق وتنفيذ تطبيق أداة التركيبية التحميمية العمميات ان:   أىميا ومن واالستنتاجات
 المراجع قائمة  ثم, والتطوير النمو يستطيع الفن في عمل منيج فيي النظري وظاىرىا بنائيا الى

 . استخدمت التي والمصادر

 البنائي التحميل))  الموسومة دكتوراه اطروحة النمري الطعمة ذيب غسان دراسة  -:  ثانيا
 الجميمة الفنون كمية بغداد لجامعة 1999 عام والمقدمة((  االردن في الغزال عين لمنحوتات
 لتعريف المقدمة خصصت فصول اربعة الدراسة ىذه ضمت(,   نحت) التشكيمي اخصاص

 ىدف اما الغزال عين لمعمال البنيوي التحميل عمل الية في الغاية تحقيق  بغية البحث بمشكمة
 الغزال عين حضارة في الخاصة النحتية  االعمال في الكامن الفكري النسيج عن الكشف الدراسة

 المستعممة الفنية واالساليب والتقنيات النحت في المستعممة الخامات خصوصية تحديد كذلك, 
 القصدية مستويات كشف وايضا  الحضارة تمك في المميزة التعبيرية الفنية والسمات التشكيل في
 ثالثة فيو الباحث تناول االول الفصل اما.  النحتية االعمال في محاكاتو عبر الفنان وعي في

 والنظم االقتصادية والنشاطات البيئة الثاني اما,  الحضارية الغزال عين مكانة اوال مباحث
 اما,  الغزال عين في والسحرية الدينية والممارسات والطقوس العقائد الثالث اما االجتماعية

 االردن في التاريخ قبل عصور من النحتية االعمال بنية االول مبحثين من فتكون الثاني الفصل
 الوظيفة مفيومي بين التاريخ قبل عصور من النحتية لعمال االستقصاء الثاني المبحث اما

 ذلك بعد, النظري االطار من استنتجيا التي المؤشرات اىم الباحث استخرج ذلك بعد والجمال
 فييا تناول محاور اربعة وفق البحث عينة بتحميل تمثمت والتي البحث اجراءات الثالث الفصل
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 العينة وتحميل البشرية والتماثيل الجماجم وتماثيل االم االلية وتماثيل الحيوانية التماثيل الباحث
 النتائج تضمن الذي الرابع الفصل الباحث تناول ذلك بعد.  التحميمي الوصفي المنيج عمى معتمد

 .استخدميا التي والمصادر المراجع وقائمة واالستنتاجات ومناقشتيا

,  الرسم لفن السيميائي التحميل)  الموسومة الدكتوراه اطروحة جسام محمد بالسم دراسة -:  ثالثا
  وقد, رسم تخصص التشكيمي الفنون قسم بغداد لجامعة والمقدمة1999(  والتطبيقات المبادئ
 الغاية تحقيق  بغية البحث بمشكمة لتعريف المقدمة خصصت فصول اربعة الدراسة ىذه ضمت

 السيميائي النقدي المنيج تطبيق الدراسة ىدفت كما, الفنية لموحة السيميائي التحميل عمل الية في
 عن فضال,  ناقصة بالضرورة تبقى الفني العمل بنية دراسة ان من انطالقا الرسم فن تحميل في

 النظري البعد الى الدراسة استندت فقد,  ما حقل عمى تطبيقاتيا لدى لمسيماء المميزة االىمية
 في والصورة والعالمة,  لمعالمة التركيبي ءالبنا عن فضال وخصائصو ومبادئو السيميائي لممنيج

 التطبيقات الدراسة احتوت وقد,  الفن في واالنفتاح االنغالق وبعدا,  بطبيعتيا تحديدا الرسم فن
 عينة وكانت)  لمبحث كعينة العراقية الفنية االعمال دراسة في(  النظري البعد مستثمرا)  االجرائية

 الموحة تبنى:  اىميا من االستنتاجات الى الدراسة وتوصمت( ,  لوحات -9 -من متكونة بحثو
 وان.  شارحة عالمات باعتبارىا االخرى العالمات وتنتشر مييمنة(  كبرى)  ايقونية عالقة عمى
 طريق عن(  المطمق)  الوجودي الموضوع ىيمنة في يكمن موضوعاتي سمم نحو األيقونية النواة

 .  االجتماعي الموضوع زحزحة

))  الموسومة دكتوراه اطروحة العزاوي محمد الحسين عبد محسن عمياء دراسة  -: خامسا
 والمقدمة((  الحديثة النقد مناىج ضوء في(  الرسم) التشكيمي الفني العمل لتحميل ُأنموذج 

 ضمت,   وتحميل نقد/  الفنية التربية اخصاص  الجميمة الفنون كمية بغداد لجامعة 2006 عام
 ماذا  تساؤالت عدة عبر البحث بمشكمة لتعريف المقدمة خصصت فصول اربعة الدراسة ىذه

)  ؟ نحمل وكيف(  التحميل من اليدف تحديد)  ؟ نحمل ولماذا(  الفني العمل نمط تحديد) نحمل؟
 من اليدف ومتطمبات تتفق التحميل في نتبع منيج أو نظرية واية التحميل استراتيجية تحديد

 الحديثة النقدية المناىج بين التعالق تحقيق فكان الدراسة ىدف اما( , الفني االنتاج ونمط التحميل
 الفني العمل لتحميل,  تحميمي نقدي ُأنموذج وبناء( ,  والتداولية والتفكيكية والسيميائية البنيوية) 

 البحث عينة لوحات لتحميل األُنموذج وتطبيق, الحديثة النقد مناىج ضوء في(  الرسم)  التشكيمي
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 اشكالية االول المبحث تناول مباحث خمسة من فتكون النظري االطار الثاني الفصل اما, 

 الثالث اما الحديثة النقدية المناىج الثاني المبحث اما الحديث التشكيمي والنقد النقد في المنيج
 الخامس اما  والمفيوم المعنى:  التفكيكية الرابع المبحث اما والمفيوم المعنى:  السيميائية
 بعد وما الحداثة االول مبحثين الباحثة تناول الثالث الفصل اما,  والمفيوم المعنى:  التداولية
 ناقشت ذلك بعد ثم,  التشكيمي الفني العمل تحميل إشكالية والثاني  التشكيمي الفن في الحداثة

 اجراءات الرابع الفصل اما, استنتجيا التي المؤشرات اىم استخرجت وبعدىا السابقة الدراسات
 عينة لتحميل التحميمي الوصفي المنيج عمى معتمدا البحث عينة بتحميل تمثمت والتي البحث
 ثم الفني النقد لمناىج وفق البحث عينة الفنية الموحة لتحميل تحميمي نقدي انموذج بناء عبر بحثيا

 . استخدميا التي والمصادر المراجع وقائمة واالستنتاجات ومناقشتيا النتائج الخامس الفصل

 -: السابقة الدراسات مناقشة

 :  يأتي ما الى الباحثة توصمت السابقة الدراسات عرض خالل من

 :  ىي مختمفة عدة مستويات الى الدراسات ىذه في االىداف انقسمت:  االىداف:  أوال

 نجم دراسة)  المعاصر التشكيمي الفني لمعمل والتركيبية التحميمية العمميات عن الكشف -1
 (  حيدر عبد

 صيغة اظيار و اخراج في امكاناتيا و المستحدثة التراكيبية الطريقة عن الكشف:  -2
 . لمتحميل كمنيج البنيوي المفيوم اطار في الفني التعبير تجربة عن الكشف و.  المرئي الخطاب

 الغزال عين حضارة في الخاصة النحتية  االعمال في الكامن الفكري النسيج عن الكشف -3
 المستعممة الفنية واالساليب والتقنيات النحت في المستعممة الخامات خصوصية تحديد كذلك, 
 القصدية مستويات كشف وايضا  الحضارة تمك في المميزة التعبيرية الفنية والسمات التشكيل في
 (  .الطعمة ذياب غسان دراسة)   النحتية االعمال في محاكاتو عبر الفنان وعي في

 العمل بنية دراسة ان من انطالقا الرسم فن تحميل في السيميائي النقدي المنيج تطبيق -4
 (  جسام محمد بالسم دراسة) ناقصة بالضرورة تبقى الفني
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 والتفكيكية والسيميائية البنيوية)  الحديثة النقدية المناىج بين التعالق تحقيق فكان  -5

 (العزاوي محمد الحسين عبد محسن عمياء دراسة( )  والتداولية

 لمنحاتات النحتية لألعمال البنائية الكيفيات عن الكشف عبر الحالية الدراسة ىدف تحدد وقد
 0 البنائي تحميميا عبر المعاصرات  العربيات

 يراد التي الغاية وفق االخرى عن دراسة كل في البحث عينة اختمفت:  البحث عينة:  ثانيا
 . الييا الوصول

 .  المعاصرات العربيات النحاتات اعمال عينة تناولت فقد الحالية الدراسة اما 

 ىدف لتحقيق  التحميمي الوصفي المنيج اتخذت  السابقة الدراسات ان:  البحث منيجية:  ثالثا
 ىدف لتحقيق وسيمة اتخذتو التي الحالية الدراسة منيجية مع يتفق وىذا , ومتطمباتو البحث
 . ومتطمباتو البحث

 ومقاييس اختبارات السابقة الدراسات اعتمدت:  السابقة الدراسات في المعتمدة االساليب:  رابعا
 .  دراسة كل ىدف مع تناسبت ومتنوعة مختمفة وفنيات

 البحث وطريقة والعينات والمجتمع والنتائج االىداف ناحية من الحالية الدراسة اختمفت:   خامسا 
 . السابقة الدراسات عن
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 االول الفصل

 (العام  االطار) 

  -مشكمة البحث :

يعد العمل الفني التشكيمي احد منجزات الفكر البشري واحد االنشطة الحياتية التي يعبر بيا عن 

عبر فترات ومراحل النمو الحضاري . والعمل النحتي بعده  كان ام مجتمعاً  رؤية االنسان  مفرداً 

 يوصف وفق غايتو  وكيفيات تكوينو الحسية بطرحو الموضوع جمالياً  فروع الفن التشكيمياحد 

المحددات متمقي بعد ان يتم تحميمو وفق والتي ليا انعكاسيا في نفس ال يث بناءه وتشكيالتومن ح

فحاجة التحميل البنائي تنطمق من  ده المتولدة عمى اسس تنظيماتو ,البنائية والوقوف عمى مقاص

وخاصة تمك المنجزات  ياشئمنالشمولية لذلك المنجز النحتي بمختمف حيث المعرفة العامة و 

في الوطن  التشكيمي الفن شكمت عددا واضح المعالم ضمن دائرة   التيمنحاتات لالنحتية العائدة 

العربي وجوده الفني بما تنشده من طرح جمالي فيو مختمف الحاالت والمواضيع , لذا فان الباحثة  

في النحت  بارزةوجدت ان دراسة ىذا المنجز النحتي يمكن ان تكون لو حاجة بعده يشكل ظاىرة 

 ألعمال ئيالبنا التحميل: ) العربي المعاصر وضمن سياقات البحث العممي الفني تحت عنوان 

 :  ماىي يبعد ان تشكمت مشكمة البحث في التساؤل التال(  المعاصرات  العربيات النحاتات

  ؟   المعاصرات ألعمال النحاتات العربيات مخرجات التحميل البنائي
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 النحتي المنجز عمى الضوء تسميط في تبرز اىمية البحث -:  إليو والحاجة البحث أىمية -1

بعد تحميميا تحميال بنائيا ترصد فيو كيفيات تشكيالتو البنائية والتعرف عما  لمنحاتات العربيات 

وىذه المطالب تحقق فائدة ميمة في كسب المعرفة المتحققة  ,صفات تحممو تمك االعمال من 

ك الفائدة التي ينيل منيا ليذه المجموعة من النحاتات العربيات وما تحممو أعمالين , وكذل

اول  ان لفن النحت وخاصة النحت العربي النسوي كونيوالباحثون والمتذوقو  نوالميتمو  نالدارسو 

تعد مصدر ميم  افأنيدراسة متخصصة تتعرض لمنجزىن النحتي  ) حسب عمم الباحثة ( وبذلك 

 0في رفد المكتبة الفنية المتخصصة بالنحت العربي خصوصا

ات المعاصرات من نحاتات العربينائية لألعمال اللكيفيات البالكشف عن ا -:  البحث ىدف -2

  0 ابنائيخالل تحميميا 

  -:باالتي الحالي البحث يتحدد -: البحث حدود - 3

  0  2011 - 1991/   الزمانية الحدود -أ 

 الوطن العربي /  المكانية الحدود -ب 

 الحدود الموضوعية / التحميل البنائي في اعمال النحاتات العربيات المعاصرات   -ج 
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   -:وتعريفيا  المصطمحات تحديد -3

 -لغة :  التحميل :     -1

 . ( 1)منيا((  كل ووظيفة أجزائيا ُمحمِّل بيان فيو , وت ِحمَّةً  تحميالً  , يحمِّل حمَّل  )) -

 الذي(  يحمِّل - حّمل)  المزيد الثالثي الفعل من(  تفعيل)  زنة عمى قياسي مصدر ىو)) -

 . (  2)(( وفكو فتحو أي الشيء وحلّ ( .  حلَّ )  الثالثي الفعل إلى يعود

 .  ( 3)((  عناصره إلى الّشيء وردّ  أجزائو إلى الكلّ  تقسيم عممّية حمَّل   ))مصدر -

  -اصطالحا :

 عن بعضيا عزل أو خصائص, أو صفات أو عناصر من أجزائو إلى الشيء تقسيم )) -

 (  4)((غيرىا وبين بينيا القائمة العالقة معرفة إلى لموصول واحداً  واحداً  دراستيا ثم بعض,

)) عممية اجرائية تفاعمية بين تراكم المعرفة لدى االنسان المحمل وطريقة فيم المادة   -

المحممة وبسطو يتمثل بتجزئة المادة المعرفية الى مكوناتو من خالل كشف العالقات 

 . ( 5 )الرابطة بين ىذه االجزاء ((

       تحميل"  فيو ,"  أصمو إلى رده أي ,( األولية) األساسية عناصره إلى الشيء )) رد -

 .( 6)(( المكونة عناصرىا إلى لمقضايا

  -: التعريف االجرائي

                                                           
 141،ص ت ب ، بٌروت،   صادر دار ،1،ج العرب لسان ، الدٌن جمال الفضل أبو منظور، أبن -1

 . 71ص،  1111،  القاهرة،   المعارف دار،  الوسٌط المعجم قاموس،    مؤلفٌن مجموعة - 2

 17 ص، ت. ب ، بٌروت ، الكاثولٌكٌة المطبعة، والعلوم واألدب اللغة فً المنجد معلوف لوٌس ، الٌسوعً - 3
 .   117 ص، 1117،   القاهرة، األكادٌمٌة المطبوعات دار،  الفلسفً المعجم،  وهبه مراد - 4

 ، الثقافٌة الشؤون دار   ، عصفور:  ترجمة ، فوكو إلى شتراوس لٌفً من البنٌوٌة عصر ،  أدٌث وٌل،  كٌرز - 5

 11 ص ،  1171 ، بغداد،  عربٌة آفاق

ام محمد - 6  ص، 0222،  بٌروت العربً الشرق دار، الحداثٌة النقدٌة المناهج ضوء على األدبً الخطاب تحلٌل،  عزَّ

6 . 
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 .وتعتمده كتعريف اجرائي ليا  متحميلمع تعريف مراد وىبة ل الباحثة تتفق

  -لغة :   -:البنائي 

 بان   فيو , وبنايةً  وُبنياًنا بناءً  , ابنِ  , يبِني عمى بن ى/  بـ بن ى/  بن ى (فعل) ب ن ى مصدر )) -

ْبِنيّ  والمفعول ,  .  (1)(( م 

 .  (2)((معنويّ  مجموع ببناءالشيء   عالقة ذات اي تكوين : بناء(  اسم)  البنائي))  -

  تركيب, تكوين, بيت بنية: وشكمو بناء ىيئة, بناء بني, ما:  وُبنى ِبنى,:  جمعيا بناء )) -

 . (3)((المجموع ليذا مميز يعتبر ترتيب من معنوي مجموع اجزاء عميو تكون ما

  -: اصطالحا -

     الجزء ىذا يفيم ال بحيث اجزائو, عمى الكل تقدم التي الثابتة الباطنة العالقات مفيوم )) -

  .  (4) (( الكمية المنظومة داخل يشغمو الذي الوضع خارج مستقمة بصورة

 منيا كل يتوقف متماسكة وحدات او عناصر من مكّون الشكل مستوى عمى تركيب كل)) -

  .   ( 5) ((عداه بما عالقتو بفضل اال ىو ما يكون ان يمكنو وال عداىا ما عمى

 .(  6)(( المركبة األجزاء أو المكونة لمعناصر تنظيم عممية))  -

    -اجرائيا :

 تكوين داخل تنتظم التي والعالقات العناصرعممية تركيب  : ىو انو عمىبنائي ال الباحثة تعرف

 .  متماسكة وحدة شكل عمى تظيربحيث  العمل النحتي 
                                                           

 . 106 ص،  0227،  القاهرة،  المعاصرة العربٌة اللغة معجم،  عمر مختار احمد -1
 ص، 1161 ، بٌروت ، والنشر للطباعة بٌروت دار ، عربً – انكلٌزي معجم ، المصطلح.   ، حسن،  السعران - 2

114 . 
 ــ100ص،  ب ت ، بٌروت،  المشرق دار  ،المعاصرة العربٌة اللغة فً المنجد ،وآخرون نعمة انطوان  - 3
 51ص،  1112 ، القاهرة مصر، مكتبة  ،البنٌة مشكلة ابراهٌم، زكرٌا - 4
،   0227 عمان، والتوزٌع، للنشر مجدالوي دار ،الرسم انساق فً سٌمٌائٌة قراءة التشكٌلً الفن محمد، بالسم  - 5

 14ص
 115 ص، 1165 ، القاهرة ، مصر مكتبة ، ابراهٌم زكرٌا:  ترجمة ، خبرة الفن،   جون ، دٌوي - 6
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انو  عمى البحث يخدم وبما تعريفات من سبق ما اما التحميل البنائي فتعرفو الباحثة اجرائيا وفق 

عناصر العمل النحتي وعالقاتو الترابطية ونسقيتيا التعبيرية المنظمة لتمك داخل محاولة التوغل  )

 ( .  النحتي اجل فيم وتوضيح معنى العمل النحتي وبناءه  العناصر كل ذلك من
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  الثالث الفصل

 البحث إجراءات

 الوصفي المنيج من المستمدة الفني المحتوى تحميل طريقة  الباحثة تعتمدا:  البحث منيج – 1
 . البحث ىدف تحقيق إلى وصولً  ، البحث عينات تحميل في

 شممت وقد ، العربيات لمنحاتات النحتية العمال عمى البحث مجتمع ملش: البحث مجتمع  - 2
 . نحتيا عمال( *44) النحتية األعمال

 لممبررات وفقاً  ، قصدياً  اختياره تم نحتي عمل(  20)  البحث عينة تحددت:  البحث عينة-3
 : . اآلتية

 الزمانية والمكانية  البحث لحدود اتمثيمي -1
 .  البحث مجتمعتمثيميا لألعمال النحتية في  -2
ذات الحضور الفني النحتي من مختمف الجيال الفنية  العربيات منحاتاتل عائديتيا -3

 الرائدات او الشابات . 
 استبعاد العمال النحتية ذات البناء النحتي المتشابو .  -4
 ة النحتية ليذه العمال بما يساىم في عممية تحميميا بنائياالبناءات  الفني وضوح -5
المتنوعة لمخامات النحتية المنفذة بيا ألىميتيا الكبيرة في   النحتية العمال اعتماد -6

 .  التكوينية يابناءات
 اعتماد العمال ذات التوثيق المعموماتي الدقيق ووضوح صورىا .  -7

 -: البحث أداة – 4

 وفق عمى  ، النحتي عمللمصورات ال الدقيق بالتفحص  المتمثمة:  المالحظة -1
 الطار مؤشرات عمى العتماد  خالل ومن طبيعتيا توافق التي البحثية األساليب
 . وصفاتو العمل مالمح لتحديد النظري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجتمع البحث .  (1) رقم ممحق:  ينظر •
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 :  البيانات جمع -5

 : اآلتية اإلجراءات خالل من العينة في أنموذج كل بيانات بجمع الباحثةت مقا      

 .   النترنيت شبكة من العربيات بنحاتات الخاصة النحتية العمال  جمع -1

 .  النترنت شبكة طريق عن بالنحاتات التصال -2

 : يأتي كما قدميا بحسب أنموذج كل عن البيانات جميع الباحثة ترتيب -3

 . النحتي العمل أسم -1
 اسم النحاتة  .  -2
 البمد -3
 سنة النجاز.  -4
  المادة -5
  القياس -6
 المصدر -7

  -( : البحث عينة)  األعمال وتحميل وصف
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 الفصل الرابع

 النتائج واالستنتاجات

 -نتائج البحث ومناقشتها :

بعد اتمام عممية تحميل االعمال النحتية عينة البحث تحميال بنائيا تم التوصل الى جممة من    

 -ت العالقة لتحقيق ىدف البحث وىي:النتائج ذا

الفاعل لبنية العمل كشفت عممية التحميل البنائي لألعمال النحتية عينة البحث الدور  -1

الشكمية وما تحتويو من عناصر بنائية في عرض البناء التكويني العام لتمك االعمال مما 

خمق مستويات مختمفة من الصور الشكمية ومظاىرىا البنائية السطحية وما يمكن ان 

 يكون لو فعمو في البنية العميقة لتمك االعمال في عينة البحث اجمعيا .

مال عينة البحث التعددية في االوجو والكيفيات البنائية التي تكونت  افرز تحميل االع -2

من حيث البناء الشكمي المتنوع مابين عمل واخر مع ىيمنة واضحة وفقيا ىذه االعمال 

لتبسيط واالختزال والذي يسيم في بيان وايصال المبتغى المرجو من كل عمل كما في 

,  17,  16,  15,  14,  13,  12 , 11, 11,  9, 8,  7, 6,  3, 1االعمال ) 

19  ,21  . ) 

عممية التحميل البنائي لكافة االعمال عينة البحث وكيفياتيا البنائية لتمك االعمال أظيرت  -3

ومنح المتمقي مجاال واسع من التأمل لألشكال ومكوناتيا  البنائية , االمر الذي جعل من 

المتمقي جزء ميم من العمل  من حيث فيمو التأويمي النابع من ثقافتو الشخصية 

 ما بين متمقي واخر . وتنوعاتيا وتبايناتيا في
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رصدت عممية التحميل البنائي من حيث التوغل مابين عناصر العمل وكيفياتو البنائية  -4

عمى الدور الذي شغل كل عنصر وعالقتو  بروز القيم الجمالية لكل عمل والتي اعتمدت

لمكتمة النحتية بما يحقق اليدف  من  العام لشكلاحدىا عمى ا مع بقيت العناصر وىيمنة

عمل فتارة تكون الييمنة لعنصر المممس  وما يمكن لن يمنحو من فعل لعموم العمل كل 

وتارة اخرى ( ,  18, 17, 16,  15,  11,  9, 8, 7,  4,  3كما في االعمال )

 13,  6,  3,  2, 1تكون الييمنة لمفضاء وعالقتو بالكتمة المنحوتة كما في االعمال ) 

مغي دور بقية العناصر انما ليا عالقاتيا الترابطية وىذا االمر ال ي(  21,  19,  15, 

مع ىذه العناصر في تفعيل دورىا في ىذه االعمال الن العمل النحتي انما ىو كل واحد 

 موحد لو صورتو التكوينية العامة . 

 ينعمالألتعبير الو  اعممت النحاتات العربيات عمى استثمار المواضيع االنسانية ورصدى -5

( والتي  ... الخ لمعاش سواء كانت ) اجتماعية , دينية , سياسية ومن ضمن الواقع ا

ظيرت بطابع تشكيمي نحتي لو لغة منفتحة نحو االخر سواء كانت من المحيط العربي 

او غيره تبعا لكيفياتيا البنائية التي يمكن عن طريقيا التخاطب مع االخر كونيا لغة 

يا ومعرفة ما تحمل من بنى سطحية عالمية ذات اساليب واضحة , بعد تحميميا بنائ

 وعميقة . 

عينة البحث التنوعات االسموبية التي اظيرت  لألعمالتبين من خالل التحميل البنائي  -6

, التعبيرية( والتي كان لكل الصورة النيائية لتمك االعمال مابين ) التجريد , الواقعية 

منيا صياغاتو الشكمية بكيفيات بنائية تختمف عن غيرىا وتبعا لذلك اعطت نوعا من 

 صور التعبير المختمفة عن بعضيا البعض. 
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كان لمحركة المتولدة من الكيفيات البنائية لمعناصر ظيور واضح ومتميز وبصورة متعددة  -7

اضحة عمى سطوحيا من حيث الخطوط مما جعل من تمك االعمال ذات تأثيرات و 

 ,والظل والضوء والمالبس المتنوعة ) كما في االعمال النحتية  عينة البحث جميعا( 

 أنموذجا البشرية الييئة من المتخذة النحاتات ألعمال النحتية  األعمال غالبية تتسمكما 

 اخرى تارة وضمنية تارة, وصريحة نافرة حركات عمى معتمدتا , الحركية بالخاصية ليا

كما  الجسد كتمة أعضاء بين الترابطي البناء وفق , مختمفة وبإيحاءات الجسد أجزاء عبر

 ( .  17,  16,  14,  12, 11,  9, 7,  6,  5,  2في العمل رقم )

استثمرت النحاتات التنوع في خامات العمل مابين عمل واخر او في العمل الواحد مابين  -8

 حديدي ىيكل و والمرمر والخشب والنحاس وااللمنيوم  جبس ) البرونز والفايبركالس وال

( ولكل من ىذه المواد تقنياتيا والياف طبيعية ومواد صناعية  بالستيكية بأكياس مغمف

الخاصة وبما ينعكس عمى المعالجات الشكمية لمبنية السطحية لألعمال عينة البحث . 

سعا امام كل نحاتة في االختيار تبعا لما يمكن ان يخدم وىذا التنوع يجعل المجال وا

 عمميا. 

برز تمتعيا بكيفيات  عينة البحثعي معطيات كل االعمال النحتية الوابعد التقصي  -9

بنائية تعمل عمى رفد الصورة العامة بما يحممو ىذا العمل من تنوع فكري وتميزه البنائي 

,  8, 7,  5,  4, 2في العمل رقم )  فظير البعض منيا ىرمية البناء كماعن غيره 

( والدائري كما  14,  11, 3( واليرمي المقموب كما في العمل رقم )  19,  17,  16

 ( . 13) الرقم العمل في 

 نتاجاتو ضمن العربي الحرف توظيف إلى بعض  النحاتات العربيات سعت -11
 توظيف منيا المختمفة النحت تقنيات عمى اعتمدت متعددة, تنفيذ بأساليب النحتية
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 بشكل الحرف وتحقق( 11)العمل رقم  في كما مجسمة نحتية كتل بييئة العربي الحرف
 و التبسيط استخدام خالل من العربي الحرفوان لتوظيف  ,( 19) العمل في ظاىر

 عنصر و تكويني كجزء استميامو حاولت فقد تنفيذه و عرضو في التحوير و االختزال
 . المذكور اعاله العمل بنية في ميم

 التنظيمي التوازن احداث عمى النحاتات العربيات أعمال بعض فيالبناء النحتي  استند -11

 العمل أجزاء بين فيما التماثلعمى  حصوللم المنحوت العممي البنائية  عناصرال لمجموعة

 .  االعمال عينة البحث في كما الواحد

 الداخمي الفضاء من نوع يحدث بحيث , سطحال تموج عمى  البنائي التكوين تاعتمد -12

 االحساس ويساعد يظير الذي الخط خالل من وذلك , السطوح ىذه تقعر من متكون

 او انكسارىا او انحنائيا خالل من بالفضاء احساساً  تثير فالخطوط , الفضائي بالعمق

 ( .  21,  19, 18 ,14,  11 , 7 , 6 , , 2 ا ,  ) العمل رقم في كما حدتيا

 , 21, 3كما في العمل رقم )  المون مع المتبادلة بعالقاتو الفضاء ةالنحات تاستثمر  -13

 عالقة لو المون ان كما , تعبيرية دالالت من االلوان اليو وحيت لما وكذلك( ,  19

 الشكل مع المون عالقة وتوضيح والعمق بالبعد بتغير يوحي النو لمفضاء بأدراكنا

 ( .  12, 7كما في العمل رقم )  البصرية الحركةمن  يولد ما و الشكل عالقات

  -االستنتاجات :

 إلى الباحثة توصمت نتائج من عرض وما النحتية األعمال تحميل في جاء ما خالل من  

 -: اآلتية االستنتاجات

,  العالمي(  النسوي)  لمنحت البنائية الكيفيات في المعاصرات العربيات النحاتات تشترك -1

 .  اعمالين ومضامين العربي النحتي لمنجزىن الفنية اليوية جوانب من عنيا وتختمف
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 العربيات لمنحاتات مظاىر األعمال صياغة فيدورًا محوريًا  الشابة والتجربة مخبرةكان ل -2

 .  بيا يوصفن ان يمكن التي النحتية واالجيال لألدوار تبعا المعاصرات

 لدى النحاتات مما كان لوفي زيادة الوعي  شكمت المردودات التي يتمتع بيا كل بمد  -3
 .اصفي بنائية االعمال النحتية لين دور

 منح الذي االمر العربيات لمنحاتات النحتية االعمال إلخراج االداء مستويات تباين  -4
  البسيطة والمتابعة التأمل الى تدعو متنوعة بنائية كيفيات الجانب ىذا في منجزىن جممة

 -:التوصيات

  -: يأتي بما الباحثة توصي نتائج من البحث ىذا في إليو التوصل تم ما خالل من     

 وأبرز , الفنية سيرتيم يتضمن , العربيات نحاتات عن ببيوغرافيا كتاب بإصدار -1
 ونوع , الحجم بقياسات متمثمة المنحوتات تمك تخص التي البيانات توفر مع , النحتية أعماليم
 والدارسين الباحثين يفيد توثيقيا مصدرا يكون أن يمكن بحيث التنفيذ وسنة , والموقع , الخامة

 .  المجال بيذا

 لطمبة البنائي بالتحميل تختص دراسية مادة أعداد  بضرورة الباحثة توصي -2
  البكالوريوس

 النحتي البناء  تقنيات أبرز فييا تستعرض بالنحاتات خاصة معارض بإقامة االىتمام -3
 .  عمالينأل

 المقترحات

 : اآلتية الدراسات أجراء الباحثة تقترح  

 . مقارنة دراسة – والعربي العالمي النسوي النحت واقع - أ
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  -: العام المعنى .. التحميل    - المبحث االول : 

تتطمب حالة التعايش االنساني بشتى المجاالت واالمثمة واالزمنة معرفة بما يحيط الفرد مف       

موجودات متنوعة الصنوؼ لكي يعي ما تتصؼ بو ىذه الموجودات ومف ثمة يستطيع التعايش 

والتعامؿ معيا سواء كاف تقبميا او رفضيا او تجاوزىا , وىذا االمر يأتي عبر االعتماد عمى 

بما تحمميا ىذه عبر حميؿ التي تعد ركيزة اساسية لفيـ وتوضيح صفات الموجودات عممية الت

  خر تبعا لخصائص ومميزات كؿ منيا  العممية التحميمية مف مراحؿ وكيفيات مختمفة بيف مجاؿ وا

عالج الحالة المرضية بعد اف يطمب اجراء  حدديلذا نجد عمى سبيؿ المثاؿ اف الطبيب    

تحميالت معينو يمكف مف خالليا تشخيص ما يعاني منو ومف ثـ يحدد اسباب ذلؾ وعالجو 

د التحميؿ في تشخيص نوع التربة اباألدوية التي تتطمبيا تمؾ الحالة . وكذلؾ الحاؿ في اعتم

وذلؾ ما تتطمبو مف عمميات الزراعية التي يمكف اف يستفاد منيا في المحصوؿ الزراعي , 

اجرائية لتحسينيا كما ونوعا . وكذلؾ في المجاالت االخرى االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

... الخ  , مما يمكف اف نجد اىمية الدور الذي تمعبو عممية التحميؿ في التعايش مع المجاالت 

خاصة لكؿ نوع بما يخدـ اليدؼ الذي المختمفة وكيفياتيا البنائية , وىنا تتحدد االطر العامة وال

 ينشده كؿ تحميؿ عف غيره . 

 دراسة في يبحث اذ,  المختمفة الحياتية واالنشطة الفعاليات في اساسية اداة التحميؿ اف     

كما يمثؿ التحميؿ  ,لو المكونة االجزاء لمعرفة سعيا دقائقيا الى لموصوؿ ومكوناتو الشيء اجزاء

 التحميؿ فاف ذلؾ الى اضؼ اكثر العمميات العقمية اىمية واكثرىا فاعمية في كياف المعرفة . 

 الحاصؿ فالتطور لذا, الموضوع  وتطوير تحسيف الى  تيدؼ التي الدقيقة المعرفة وسائؿ احدى

 احدث عمى تعتمدالمعرفة عمى منصة المعقولية العممية  التي   قدمت التحميؿ طرائؽ في
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ادرؾ أي اف فكرة و , متكاممة لممنجز ووضعيا في صورة ذىنية  والميارة والتقنيات االساليب

 المادة تجزئة عمى المحمؿ تساعدوصياغاتو الفكرية الى عناصره االولية مركب توجب رده 

 فيما التفاعمية العالقات ومعرفة االجزاء ىذه بيف الرابطة العالقات وتناسب مكوناتيا الى المعرفية

, لذلؾ المراد تحميمو  المعرفة التامة في تفاصيؿ الشيء لذا فأف عممية التحميؿ تتطمب , بينيا

عمى المحمؿ اف يقـو بترتيب اجزاء المنجز ثـ تحديد صياغات كؿ وحدة او عنصر مف العناصر 

ومعرفتو  الذاتية تونظر ؿ الى نتائج  عبر و , ثـ تفكيكيا وربطيا ودراسة اجزائيا لموصلو  المكونة

وفؽ المبتغى الذي يبحث عنو وراء ىذه العممية  العممية إليضاح العالقات الكامنة بوضوح

 .   التحميمية 

 التحميؿ فينالؾ , العموـ مف عمـ كؿ وفؽ مضامينو و التحميؿ مفيوـ اشتغاؿ اليات تختمؼو      

 تدؿ التحميؿ كممة اف,  وغيرىاوالفني  واالدبي واالجتماعي والفمسفي الحركي والتحميؿ المغوي

 بعض, عف بعضيا عزؿ أو خصائص, أو صفات أو عناصر مف أجزائو إلى الشيء تقسيـ عمى

 أجزائيا بياف  أي ,غيرىا وبيف بينيا القائمة العالقة معرفة إلى لموصوؿ واحداً  واحداً  دراستيا ثـ

اسموب في البحث لوصؼ  ))يعرؼ التحميؿ في عمـ مناىج البحث بأنو  , منيا كؿ ووظيفة

يانات المحتوى  وصفا موضوعيا منتظما, ويعده المختصوف طريقة مف طرؽ جمع المعمومات والب

 ((منيا واف التحميؿ يعتمد عمى جمع المعمومات واستنباط المؤشرات ومف ثـ تحميميا وتفسيرىا ,
يتضح اف المنيج التحميمي طريقة عممية تتبع في الدراسة والتشخيص وتعتمد عمى وىنا  ( 1)

الواعي لمعطيات عبر التتبع والمقاربة الجادة مف اجؿ ربط العالقات ومكوناتيا المادية التفحص 

 .  االجزاء بيفوالمعنوية واثرىا المتغير عمى كؿ واحد منيا عبر الترابط واالتصاؿ 

                                                           
1
 كلية,  بغداد جامعة,  العلمي والبحث العالي التعليم وزارة,  1ج,  العامة األسس البحث مناهج علم, سعيد محمد طالب ابو - 

 . 249ص,  1989,  بغداد,  والتوزيع للنشر الثقافة دار الجميلة الفنون
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ميميف الستكماؿ  قسميف الى يقسـ ا مف المناىج الخاصة بالتفكير وىنامنيج يعتبر التحميؿو     

حالة التفكير الدقيؽ بأي ظاىرة او حالة كانت ولتحقؽ مف محتواىا عف طريؽ تحميميا ماديا 

)طبيعيا ( وعقميا ) منطقيا ( ومف خالؿ ىذيف القسميف يمكف تحصيؿ المعرفة الخاصة بأي 

 منيا دوره في رصد ومعرفة  مجاؿ  اشتغالو الصحيح إلدراؾ شيء كائف  بعد اف يأخذ كال

الحقائؽ كما تبدو ىي وىذا االمر يحيمنا الى ضرورة مف ضروريات ىذا التقسيـ وىي المجاؿ 

 إلى الشيء تقسيـ ىو( الطبيعي) المادي التحميؿ مفيوـ اف يتضح اذ)) التحميؿ  ألقساـاالشتعاؿ 

( المنطقي) العقمي التحميؿ  اما. الخارجي الواقع في بعض عف بعضيا عناصره عزؿ أو أجزائو

أي اف .   (1) ((الذىف في بعض عف بعضيا خصائصو أو صفاتو أو الشيء أجزاء عزؿ ىو

 في جزء كؿ لمعرفة تكوينو اجزاء الى الفني العمؿ عناصر تجزئة عمىيقوـ  المادي التحميؿ

 مف الفني العمؿ وخصائص صفات تجزئة عمى فيقوـ العقمي التحميؿ اما,  الخارج مف العمؿ

 . العقمي الجانب عبر العمؿ تكويف تـ كيؼ أي(, عقمي) ذىنيا الداخؿ

منيج لمبحث في ىذا  لي اخذ التحميؿ دوره الميـ في عدةوضمف المجاؿ الفمسفي والجما      

النطاؽ والتوصؿ الى معرفة دقيقة بالمواقؼ الفمسفية والجمالية التي تحوي االفكار الخاصة 

 لمفالسفة وآرائيـ وىذا اليمكف تحقيقو اال بممارسة تحميمية تتجو نحو الموضوع الفمسفي  والعامة

منيج التحميمي والذي اعطى الفالسفة آرائيـ فيو بمنطمؽ لممعرفة ويمكف تتبع الودراستو وفؽ ىذا 

  -ذلؾ بآراء ثالثة منيـ وعمى النحو االتي :

اعتمد عمى تجزئة  *(Immanuel Kant1271   –  1081  .   كانت إيمانويؿ ) -1

 بيف تأليؼ ىي التي النقدية فمسفتو خالؿ مفالتجربة الى عناصرىا لدراسة مكوناتو 
                                                           

1
 للطباعة االلوكة مؤسسة,  شروطه أنواعه, أهدافه, خصائصه, فوائده, أهميته, , المحتوى تحليل, حسين خالد.  عمشة أبو 

  8ص,    2007,  بيروت, والنشر
 العملي العقل نقد و الخالص العقل نقد مؤلفاته اهم( 1804 – 1724) عشر الثامن القرن من ألماني فيلسوف هو  كانت إيمانويل•

 https://ar.wikipedia.org/wiki:      ينظر للمزيد.  التحكيم على القدرة ونقد
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 فالعقؿ الصوري الفيـ بيف العقؿ ) كانت ( وضع لقد. العقمية والنزعة التجريبية النزعة

 منيجاً  ليس منيجو فكاف لذلؾ المحسوسة الظاىرة وبيف المنطقي الفيـ بيف وسطاً  تصوره

 الجمع بشرط الصحة مف شيء فيو االمريف كال ألف خالصاً  ميتافزيقياً  وال خالصاً  تجريبياً 

 عناصر الى المعطيات ىذه يحمؿ الميتافيزيقي والتحميؿ البداية نقطة تقدـ فالتجربة بينيما

 ألىـ جامعاً  وسطياً  تحمياً  نقدياً  منيج جاء لذلؾ , وحدىا بالمالحظة الييا يتوصؿ ال

 عمى تقوـ المعرفةاف  )) وىذا ما اكده بقولو. والتجربة العقؿ ىما لممعرفة مصدريف واكبر

 التجربة بداية مف,  واقعيا عيانيا تحميال وليس,  ومعطياتو لموقائع ميتافيزيقي تحميؿ وفؽ

 .   ( 1) (( لمتجربة الكمية المعطيات الى وصوال وعناصرىا

اف عممية التحميؿ  *  (Bertrand Russell 1027 - 1728  .    راسؿ )برتراند يرى -7

 مضممةالمنطقية الصحيحة بتعابير ذىنية التحميؿ التعريفي وفؽ الصورة  )) تستند عمى

 استبداؿ  طريقة التحميؿ باف ترى التي المنطقية الوضعية مع جزئي تطابؽ أي ,(2)((

 حقيقة الى لموصوؿ سعيو في االخر عف مختمفةغاية  منياوكؿ ,  اخر بمحمؿ تحمؿ

 الى  الموضوع تقسيـ أي,  اولية اكثر اجزاء مف مؤلفة منطقية تركيبات مف الخبرة بناء

 فصؿىو  )) التحميؿ ليصبح,  وجو خير عمى تحميمو الى الحاجة تدعو ما بقدر اجزاء

 تساعد مؤسسات مف انطالقا بينيا العالقة كشؼ بيدؼ ما بنية في االساسية العناصر

 أي تفترض ال الواقع ادراؾ زيادة بيدؼ وانساني فمسفي اطار دخؿ التحميؿ عمى

   . ( 3) ((ايدلوجي مضموف

                                                           
1
 . 65 ص,  1972,  القاهرة,  للكتاب المصرية الهيئة,  امين عثمان: ترجمة,  كانت فلسفة,  اميل. بورتو - 

 اجتماعي وناقد ومؤرخ ورياضي منطق وعالم فيلسوف ,Bertrand Russell ,   (1872 - 1970 ) راسل ويليام أرثر برتراند* 

:  ينظر للمزيد,  واخرى  االجتماعي البناء اعادة ومبادى العقل تحليل مؤلفاته اهم,  بريطاني

https://ar.wikipedia.org/wiki   
2
 48ص,  1960,  القاهرة,  المصرية االنجلو مكتبة,  محفوظ نجيب زكي:  ترجمة,  علمية بنظرة الفلسفة, برتراند. رسل - 
 . 81 – 80ص,  1986,  بيروت,  الطليعة دار,  للواقع ومفهومه المعاصرة العلم فلسفة, يفوت سالم - 3
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ستند ي اف التحميؿيرى  1*(George Edward Moore1023-1790 مور جورج)  -3

معرفة اتجاه واليات التحميؿ الصحيح لمفكرة او لالمقوالت الجمالية الميتافيزيقية  عمى

,   الفمسفية المشكالت حؿل محاولة في الفطري االدراؾ  عمى باالعتماد القضية وذلؾ

 المنيج ىذا استخدـ )) أنو ىما دعامتيف عمى قائـ ( مور) عند التحميمي المنيج أفو 

 جممة او مفيوـ مف االنتقاؿ اخرى ناحية ومف ابسط فكرة الى معقدة فكرة مف لالنتقاؿ

 مور عند التحميمي المنيج انصب فقد لذلؾ ,  ( 2)(( وضوحاً  اكثر اخرى الى وضوحاً  اقؿ

   -:( 3)عمى يقوـ مور عند التحميمي فالمنيج. والمفاىيـ االفكار و التصورات تحميؿ عمى

 فالجيد المشكالت تمؾ عادة فييا تصاغ التي الفمسفية المشكالت معالجة ضرورة -1

 في الفيمسوؼ بيا يضطمع التي التحميمية العممية تمؾ في وبالذات ينحصر اف اوال يجب الفمسفي

 عباراتيا في صيغت التي واالحكاـ المشكالت تمؾ نحوىا عمى وضعت التي الصيغ يفحص حيف

 اجؿ مف شاؽ لغوي جيد اماـ نفسو الفيمسوؼ يجد سوؼ االحواؿ ىذه مثؿ وفي النيائية نتائجيا

 عمى العمؿ في وقتيا اضاعة مشقة الفمسفة يجنب حتى والغموض المبس مظاىر شتى استبعاد

 ضروب الى يدري ال حيث مف الفيمسوؼ تقود اف سوى شأنيا مف يكوف لف زائفة مشكالت حؿ

 التوضيحية العممية ىذه مف الفيمسوؼ يفرغ وحيف. والمفارقة واالستحالة التناقض مف عديدة

 (. اصيمة حقبة) مشكالت انيا يظف كاف التي المشكالت تمؾ امثاؿ تماما تختفي اف البد فينالؾ

 الى االستناد اجؿ مف( الفطري الذوؽ) الى بااللتجاء الفمسفية المشكالت حؿ الى االستناد-7

 الرجؿ باف االقتناع تماـ مقتنع ومور الفمسفية المشكالت بعض حؿ في االدراؾ مف النوع ىذا

                                                           
 الفِطرة نظريات عن دافع. المعاصرين البريطانيين الفالسفة من كثير في أثر بريطاني فيلسوف:  مور إدوارد جورج •

 الفِطرة عن دفاع و االخالق وفلسفة المثالية  دحض مؤلفاته اهم للفلسفة أداة العادية اللغة دراسة على وشجع السليمة
   https://ar.wikipedia.org/wiki:  ينظر للمزيد  السليمة

 . 36 ص, 1976,  القاهرة,  الثقافة دار,  كامل فؤاد احمد:  ترجمة,  المثالية دحض,  جورج.  مور  2 -
 290ص,   2004,  دمشق,   للنشر الصفا دار,  العشرين القرن في العلم فلسفة, طريف يمني.  الخولي - 3
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 ال حيف حتى موجودوف االخريف الناس واف موجودة المنضدة اف يؤكد حيف حؽ عمى العادي

 .  الخ …. واقعي الزماف واف نالحظيـ

 يريد كاف مور نجد اف التحميمي المنيج عمييما قاـ المتيف االساسيتيف الدعامتيف وعبر ىاتيف    

 يبحث كاف إذ واشياء وقائع مف عمييا تدؿ وما والقضايا التصورات يحمؿ اف التحميمي بالمنيج

 يمـز عما بالبحث ما قضية تحميؿ او بحثو موضوع التصور معاني توضح اخرى تصورات عف

 لممواقؼ ادؽ لفيـ وسيمة كاف  فبحثو لذلؾ عنيا تمـز انيا بوضوح نعمـ نكف لـ قضايا مف عنيا

 بعض مواقؼ توضيح الى التحميمي منيجو بفضؿ مور وصؿ فقد لذلؾ تحميميا يريد التي

 جاء ذلؾ ووفؽ جديدة , بحجج اخرى مواقؼ عف الدفاع او انفسيـ قالوه مما اكثر الفالسفة

 .  (1) انواع عمى مور عند التحميؿ

 واحاوؿ فيو افكر فاني تصور احمؿ اف اردت فاذا( التصوري التحميؿ) التصور معنى تحميؿ -1

 لـ اف الفائدة قميمة القاعدة ىذه اف الواضح ومف اراه حتى عيني اماـ اضعو واف معناه, فيـ

 .  الشعور معنى الخطوة ىذه عمى مثال مور ويضرب لي مألوفاً  البحث قيد التصور يكف

 مف النوع ىذا ويفترض(: تؤلفو اخرى تصورات الى التصور تقسيـ) تقسيما بوصفو التحميؿ -7

 تصور) مور يضربيا التي االمثمة ومف بسيطاً  وليس مركباً  التصور يكوف اف التحميؿ

 .  بينيما والعالقة بو والوعي موضوعو الى االحساس ينحؿ اذ( االحساس

 او المفظ, عمييا يدؿ التي المعاني لكؿ احصاء يستمـز ما تحميؿ اف  :تمييزا بوصفو التحميؿ -3

 فييا المشتركة الخاصية التقاط ومحاولة المفظ, لذلؾ الممكنة االستخدامات لكؿ احصاء

 ميزناه فقد البحث, قيد تصورنا عف معناىا في تبعد التي التصورات كؿ استبعدنا فاذا جميعا,

 جانبو رؤية أو مادي, شيء رؤية في استخدميا كوني يرى كممة يوضح فمثال عداه, عما
                                                           

 .91ص,    1997,  بيروت,  والنشر للطباعة المعارف دار,  الفلسفي البحث مناهج,  زيدان فهمي - 1
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 الحسي االدراؾ بتصوراتمر  الرؤية فتصور ثـ ومف حسي معطى رؤيتيف او لي, المواجو

 فانو الحسي المعطي بتصور يرتبط داـ وما. الحسي المعطى او منيا اجزاء او لألشياء

  . وىكذا  الخداع بتصور يرتبط
 ويشير االحياف بعض في مضنية لجيود يحتاج التحميؿ مف النوع ىذا اف يالحظ وىنا          

 بسيولة نميز اف نستطيع بحيث الموف كممة معنى يعرؼ كمنا والحياة, الموف تصوري الى

 تنتمي خاصة بذكر الموف تعريؼ منا طمب اذا لكف والصفات, االشياء مف غيرىا عف االلواف

 ثالث ىذا االمر تـ وضع ووفؽ. صعباً  االمر جاء لونا ليس ما وتستبعد االلواف كؿ الى

 ,(1) (( والترادؼ المنطقي والتكافؤ الترجمة  ))وىي  صحيحاً  تحميالً  كونو لمتحميؿ معايير

 او لمتصور ترجمة  التحميؿ يكوف اف ويجب ,اواحد امعيار  وكأنيا جميعاً  ارتبطت ولقد

 الواقعية) الواقعية بالفمسفة االخذ مسبقاً  يفترض ىنا فالتحميؿ))   ,التحميؿ موضوع القضية

 ىذا الجديدة, الواقعية الفمسفة قامة ال كأساس المشترؾ الفيـ عمى واالعتماد ,(* الجديدة

 عف صادقاً  واقعياً  تعبيراً  المعبرة المغة ىي بوصفيا العادية المغة استخداـ عف فضال

 صورة ابسط في التحميؿ يكوف وىكذا المشترؾ, بالفيـ الييا توصؿ التي والمفاىيـ التصورات

 التحميؿ مف االساسي الغرض يكف لـ واف اليومية المغة الى والعمـ الفمسفة لغة رد محاولة ىو

 عناصرىا وضحنا أي حممناىا لو ارتباط كذلؾ. ( 2)(( المفاىيـ التصورات بؿ المغة تحميؿ ىو

 والكشؼ التوضيح الى واالتجاه الغموض ازالة منيج عبر محاولتو كانت لذا زيفيا لنا تبيف

                                                           
 .  247 -246ص, 2003,  بغداد,  للنشر الصفحة دار,  معاصرة فلسفية تيارات,   عبدالمعطي علي - 1

 بالمنطق المستمر التطور على اعتمدت مختلفة وفلسفية فكرية اتجاهات تضم فلسفية مدرسة: الجديدة الواقعية*  
 جيمس وليم اليه ذهب بما واالخذ ميتافيزيقيا مذهبا   وبالتعددية منهجا التحليل من اتخذت لذلك الفلسفة في منه واالفادة
(.  ومادة عقل كل منه يتركب) هذا من ابسط شيء بل مادية وال عقلية ليست العالم منها يتركب التي فالعناصر وتطيره
 . 245ص,  نفسه المصدر,   المعطي عبد علي:  ينظر

,  القاهرة,  والنشر للطباعة الفكر دار, زكريا فؤاد:  ترجمة,  عام مائة في االنكليزية الفلسفة, قــــــس, رودلف - 2

   93 ص,    1993
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 والفاظنا عباراتنا منيا تتكوف التي العناصر إظيار أي قبؿ مف نعرفيا نكف لـ حقائؽ عف

 .معو تتفؽ ال او المشترؾ الفيـ مع تتفؽ كانت اذا ما وبياف

 الى الوصوؿ بعممية منطقياً  ربطاً   الموضوع ربط عمى قائـ جديد كمنيج التحميؿ واف       

 عرض في  التحميؿ المنيج باعتماد التحميؿ فالسفة اشتراؾ مف الرغـ عمى  والحقيقة المعرفة

 أو اخرى دوف بمشكمة االىتماـ ضوء في مختمفة صورا اتخذ انو إال الفمسفية المشكالت ومعالجة

 . منطقياً  أخرى ناحية ومف فمسفياً  تحميال كاف التحميؿ فاف لذلؾ. غيرىا دوف اشكالية بمعالجة

 في ومداه وحدوده المنيج مع التعامؿ في التحميؿ فالسفة ؼاختال يتضح اف ذلؾوعبر      

 عمى قائـ التحميمي المنيج اف أوجدوا الفمسفي فكرىـ تطور ضوء وفي المعرفية اولوياتيـ ضوء

 المنيج لنا يقدـ لـ لذلؾ الموضوعات مع التعامؿ في العممية الروح والنقد, متخذا والتقسيـ التمييز

 العالـ حوؿ شامؿ ميتافيزيقي لمذىب خاللو مف وجود ال أي متكامال, فكريا  بناءا التحميمي

  المغالطات وازالة معالجة عمى يقتصر ال منيج ىو التحميؿ المنيجذلؾ اف  عف فضال. والمعرفة

 ليحؿ تقنعو ال التي الفمسفية والمواقؼ االجابات بعض يقصي انما تاـ بحياد اليومية أو الفمسفية

 .اخرى ومواقؼ اجابات محميا

 عادةً  الفالسفة يستخدميا ألساليب عاـ مصطمح)) ىو الفمسفي التحميؿ افايضا  يتضحو       

 أحد ىو تكوف التي. ( 1)((الفمسفية الموضوعات( تحميؿ أي) اختبار تضـ التي التحميؿ أعراؼ في

. غالًبا يختمؼ( الُمحمؿ) تحميمو سيتـ الذي فالشيء الفمسفة, في التحميؿ ألعراؼ المميزة السمات

   .  النفسية الظاىرة عمى آخروف يركز بينما , المغوية الظاىرة تحميؿ عمى يركزوف الفالسفة فبعض

                                                           
    www .ar.m.w.ikpediaموسوعة ويكيبيديا , تحليل فلسفي,  1
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 حركة سموؾ وفؽ وتشريحييا وتحميميا الحركة دراسة))  في يختص الذي الحركي التحميؿ اما    

 والعالقة االجزاء تمؾ طبيعة دراسة يتـ لكي اجزاء الى الكؿ تجزئة عممية وفؽ مساره او االنساف

 التي الشمولي اإلدراؾ إلي لموصوؿ الظاىرة وتجزئة اإلنسانية الحركػة دراسػة  الحركي التحميؿ

  .  (1)((  متكاممة وحدة في والعناصر األجزاء اشتغاؿ الية  يتضح خاللو مػف

 عمى كذلؾ,  تحميمو المرادالشيء  تفاصيؿ في التامة المعرفة تتطمب التحميؿ عممية اف      

 لتمؾ المنظمة  والعالقات لييئتيا مدركا يكوف واف,   هعناصر  داخؿ التوغؿ محاولو المحمؿ

 معينو ضوابط وفؽ تشخيصال المحمؿ عمى ذلؾ الى اضؼ , ووتوضيح وفيم اجؿ مف العناصر

 عف بعضو عزؿ أو أجزاءىا إلى ياتقسيم خالؿ مف اصحيح اتشخيص ومشخصو مدروسة

 وتوضيح بينو ما في التواصؿ ونقاط عالقات إلى لموصوؿ  بدارستيا القياـ ثـ األخر البعض

 ليكوف,  البعض بعضيا مع ووصوليا العناصر تفسير إلى يؤدي التحميؿ أف أي,  ارتباطو مدى

نما الشيء تفسر ال القسمة أف حيث  الكؿ مف جزء ىو عنصر كؿ  مفسر يكوف الذي ىو الكؿ وا 

  . شيء كؿ إلى

     -: بيا االلتزاـ لممحمؿ البد التي  العامة القواعد  بعض ولمتحميؿ      

 .طبيعتو وماىية البحث موضوع بدقة يحدد أف   -1))

 قسمة مجر التحميؿ يصبح ال لكي, التحميؿ مف والغاية الدراسة ىدؼ بدقة يحدد اف  -7

 .معيف ىدؼ او لغاية تخضع ال احتياطية

                                                           
  1998 , عمان,  والنشر للطباعة الفكر دار,  الحركي التحليل في العلمي البحث طرق,  شاكر وايمان حسن حسين - 1

 .13,ص
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 تكوف واف يستيدفيا التي العناصر عف والكشؼ التحميؿ عميو يقـو الذي المبدأ بدقة يحدد اف -3

 .وأولية وواضحة بسيطة

 وبنفس تاـ ونظاـ بوضوح تركيبيا وطريقة العناصر ترتيب بو يقوـ الذي المبدأ تحدد أف-1

  . ( 1)  (( الطريؽ

  اختصاصو مجاؿ في  معيناً  موضوعاً  يحمؿ اف يريد عندما المحمؿ عمى ينبغي وىنا    

 ىدفو تحقيؽ يستطيع ال فأنو,   الموضوع عناصر وعالقات وخصائص مكونات عمى التعرؼ

 تبعا أجزاء الى البحث مادة تقسيـأي ,  الموضوع تجزئة يحاوؿ التي الطريقة لديو تكف لـ اذا

 وعميو,  بو يستعيف الذي اليدؼ باختالؼ يختمؼ المحمؿ استخدمو الذي المبدأ وىذا معيف لمبدأ

 أف يستطيع عبرىا التي ىدفو وتحقيؽ أغراض تخدـ بصورة القسمة مبدأ واختيار استخداـ فأف

 , القسمة واختيار الموضوع مادة مراعاة مع التحميؿ الييا أدى التي االجزاء وتركيب بناء يعيد

 الفنية المعرفة التحميؿ يمثؿ وىنا. اليو التوصؿ المحمؿ يسعى الذي العممي اليدؼ يحقؽ بحيث

 فيـال اجؿ مف العناصر تجزئة في األساسية والنظرية والقواعد المعارؼ مف وغيرىا والفمسفية

 اجزاء الى الشيء المحمؿ  بتجزئة  صورة ابسط في يبنى التحميؿوعبر ىذا االمر فأف  توضيحالو 

 قابمة غير اولية عناصر ىي التجزئة طريقة عف الييا توصؿ التي االجزاء تكوف اف بشرط

 مف نوعيف تميز ويكف, لمموضوع تبعاً  مختمفة وتكوف التحميؿ اىداؼ ضمف وتقع لمتجزئة

 في متشابية اجزاء الى الموضوع مادة تجزئة وتعني -:العمودية التجزئة - أ))    -:التجزئة

 منطقية أو نحويو مقوالت الى المغة تجزئة عند غالبا ذلؾ ويحصؿ  الوظيفة نفس وليا المعنى

 .الواحد والوصؼ الوظيفة ذات
                                                           

 الجميلة الفنون كلية موقع على منشورة محاضرة ,الحديث الشكلي الفن في والتركيب التحليل,   نافع كامل ماهر - 1

.      2014 سنة, الرابعة للمرحلة الفني النقد مادة, بابل جامعة

www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx 
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 لمعيار تبعا تتدرج متمايزة مستويات الى الموضوع مادة تجزئة وتعني -:األفقية التجزئة - ب

 .  ( 1) (( (وىكذا معقد الى بسيط) معيف

 غاية ىنالؾ تكوف اف يجب بؿ ,منظمة  مدروسة التجزئة تكوف اف يجب تحميؿالعند اذف        

 عممية فأف وبالمقابؿ. التحميؿ اليو يتوصؿ اف يسعى محدد وىدؼ وثابت واضح ومبدأ واضحة

 عف البحث يعني التحميؿ اف القوؿ نستطيع وبذلؾ,  كبير وعممي منطقي بجيد تقوـ التحميؿ

مف  تعتبر التي الجوىرية المسائؿ يستيدؼ وأنو, وتجزئتيا فكيا ومحاولة األساسية العناصر

, اضؼ الى ذلؾ  جوىرية قيـ أو أفكار أو أشكاؿ ىيئة عمى األوليات ىذه تكوف وقد. األساسيات

 ونجعميا تعريفيا إلى نتوصؿ واف بعضيا مع عالقتيا حيث مف العناصر بيف بوضوح نميز اف

 تجزئتيا مف التأكيد بذلؾ ونؤكد المعرفة العناصر أو الوحدات بواسطة نعرفيا اف أو بذاتيا معرفة

 .  لوحدىا مستقمة وجعميا

 عمى البناء ليكتمؿ,  المعرفة أو مشتقة أفكار الى االولية األفكار ربط طريقة اف يتضح وىنا    

,  اليادؼ غير التحميؿ وبيف اليادؼ التحميؿ بيف نميز أف الضروري ومف متكامؿ عمؿ ىيئة

 -: ( 2) التالية االمور يعالج اليادؼ التحميؿ اف حيث

 ببعض بعضيا االولية األفكار عالقات فؾ في األساسية المبادئ معرفة الى التوصؿ -1

 .تركيبيا طريقة ومعرفة

 ذلؾ مف والقصد تحميميا المراد االولياف الصوري او الشكمي الجانب أبراز عمى العمؿ -7

 .معرفة جعميا او تعريفيا

                                                           
,  دمشق, العرب الكتاب اتحاد منشورات,  الحداثية النقدية المناهج ضوء على االدبي الخطابة تحليل, عزام محمد - 1

   17  ص,  2003
 www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx.  سابق مصدر,  نافع كامل ماهر - 2
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 المبادئ أعادة , أي الصوري الشكمي الجانب في توافرىا يجب التي الشروط عمى التعرؼ -3

 -:عدة منيا  جوانب يستيدؼ فانو الفجوات عف بعيدة سميمة بطريقة االجزاء مف االولية

 الدقة مف عالية درجة لضماف المنطقية وغير عممية الغير العناصر جميع استبعاد - أ

 .والموضوعية

بناء المواد األولية أو العناصر األساسية تبعا لقواعد عممية منطقية, وعدـ نقؿ االفكار التي  -ب

 نترجـ الخطوتاف السابقتاف بعد اجراء عمميةتؤثر أو تعرقؿ عمى بناء األفكار, ونستطيع اف 

خطوة بعد خطوة الى المعرفة  اءرتقاال ثـبأبسط األشياء وأيسرىا معرفة  وتبدءالتركيب التحميؿ و 

 .  بعض الا بعضيا ياألكثر تعقيدًا حتى بيف الموضوعات التي ال تتبع ترابطا طبيع

 -:  (1 ) األربعة المعايير لدينا تكوف عندما تجزئةال في التحميؿ مفيوـ استخداـاف     

 بعض عف بعضيا تؤلؼ التي األساسيات او االوليات استقالؿ بو ونقصد:  االستقالؿ -1

 .التركيب أو التحميؿ اجراء عند باألخرى احدىا تؤثر وال

 مقدمات الى تحتاج فال كافية األساسيات او االوليات تكوف اف بو ويقصد -: الكفاية  -7

 .عمييا لمبرىنة اخرى

 مشتقة غير واحدة بنية الى واالنتماء التناقض مف الخمو بو ويقصد -: التناقض عدـ  -3

 .اخرى بنى مف

 ألغراض تفسيرىا يمكف اىميتيا عدـ حالة وفي عنيا االستغناء عدـ أي -: الضرورية -1

  . جمالية

 -: يأتي كما وىي المحمؿ يعتمدىا التي التَّحميؿ وحدات عناصر اما      
                                                           

 . 30 ص,  سابق مصدر,  الحداثية النقدية المناهج ضوء على األدبي الخطاب تحليل,  عزام محمد  - 1
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      , المبادئ , المفاىيـ , الحقائؽ مف كؿ البنية ىذه وتشمؿ المعػػرفيػػة البنيػة -1))      

 .  وغيرىا القوانيف , النظريات , التعميمات

 (  المياري الجانب) والعممّية , العقمّية الميارات -9

 , وانفعاالت , ومشاعر , تصورات وىي(  الوجداني الجانب) والعقيدة والقيـ االّتجاىات -6

  .  ( 1) (( وأفكار

 االولية وعناصرىا مكوناتيا الى المنجر او الموضوع تجزئة عممية التحميؿ اف لنا ويتبيف    

 عناصره بيف واالختالؼ الشبو مواطف وتحديد وتنظيميا تكوينيا واسس طبيعتيا لبياف

 عممية اف ايضا اضؼ.  اجزائيا بيف فيما العامة العالقة واستنتاج البعض بعضيا وارتباطيا

 او لالشياء السموكية والمكونات والعالقات لمعناصر والتبويب واالستنتاج  والتحديد التميز

 :  ىي جوانب ثالثة عمى سبؽ مما التحميؿ ويتضمف التحميمية لمقدرة مؤشرات ليا المميزة

  العناصر تحميؿ -1

  العالقات تحميؿ -7

  .  (  2)  التنظيمية المبادئ تحميؿ   -3

 

 

 

 

                                                           
,  العالي التعليم وزارة مطابع,  العلوم تدريس وطرق المناهج في دليل التربوية المفاهيم,  شرف نور.   الراجحي - 1

 . 35 ص,  2010,  الرياض
 bohout :blogspot.com,  والتركيب التخليل مفهوم,  المدرسية البحوث موسوعة  - 2
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 مية التحميؿ  وفؽ المخطط االتي :وعبر ما تقدـ تقسـ الباحثة عم

 التحميل                                           

 

 

  كشف التنظيمات                    تجزئة العناصر             

 

 صورة هذه العناصر   تفرزها العناصر                كشف المحوالت التي 

 

 

  عضهم البعضالدالالت الناتجة عن ب                                 

 الباحثة(    ,      التحميل عممية( ,     )  1) رقم مخطط                
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 المبحث الثالث

 -: العربي الوطن في النسوي النحت واقع

 أول وكان ، العربي الوطن في الفني العمل طبيعة في دورا واضحا وفنونو الغرب ثقافة لعبت    
 انتقمت وقد العشرين، القرن بداية في الواقعي الفن ىواة من األول الرعيل الغربي بالفن تأثر من

 مروا أو العربية األقطار في أقاموا الذين المستشرقينالفنانين  طريق عن إلييم الواقعي الفن تقاليد
 أوربا في شائعا كان الذي الواقعي األسموب وفق الفن ىواية يمارسون الفنانون ىؤالء فاخذ ، بيا
 ومن الطبيعة ومناظر الشخصيات ونحت كرسم عشر، التاسع القرن وبداية عشر الثامن القرن في
 الرواد جماعات أيدي عمى العربي الوطن أقطار بعض في وينتشر يشيع الغربي الفن اخذ ثم

 الواقعي الفن تقنيات بنقل فقاموا ، أوربا في الفن لدراسة الوطنية حكوماتيم بعثتيم الذين
 ساعد وكما . آنذاك الغربية الفنون أكاديميات وضعتيا التي الجمالية ومقاييسو األكاديمي
 ، الفنية أعماليم ومشاىدة ، العربية األقطار إلى الوافدين األوربيين بالفنانين المباشر االحتكاك

 المحدثين األوربيين الفنانين أعمال تنشر التي الخاصة والنشرات والمجالت الكتب انتشار وزيادة
 فناني حذو العرب الفنانين احتذاء عمى العربية األقطار إلى المطبوعة نسخيا تواردت التي الكبار
 .( 1) الفنية أعماليم وتقميد الغرب

 فتارة فييا، ظيرت التي بالمدارس أو األوربية بالفنون االختالط حاولت قد العربية النحاتة أن     
ن التجريب، تحاول وأخرى التقميد تحاول  إن اعتبار عمى السائدة ىي التجريب محاولة وا 

 تجارب عمى واالطالع الحياة في المتسارعة والوتيرة الممزمة الشكل قيود من االنعتاق موضوعة
 التأثيرية الذاتية من ينتج ومطاوعتو الشكل إن اعتبار عمى الجرأة تمك ةحاتنال اكسب اآلخرين،

 افنراى ،اذاتي يرضي ما إلى الوصول رغبة تحقيق الطرق بشتى حاولفت المراحل بمختمف لدييا
 انزعتي تمبي شكاالً أ ومحررة الذاتية اغايتي إلى لموصول االتجاىات من الكثير مجرية حاولت

 .النحتية  الفنية اتجربتي في غيوبتت ما الى لموصول

 المعاصر العربي النحت طبيعة أظيار في بارز دور لمنحاتات يكون ان يمكن ذلك ومن   
 والتي المدارس مختمف بيا جاءت التي واالتجاىات األساليب تنوع رغم الفني، مساره وتحديد

                                                           
   95, ص 5002ر الفكر اللبنانً للنشر , لبنان . ا,د , الفن التشكٌلً نقد االبداع وابداع النقدكلود عبٌد  - 1
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 تمثل كانت أغمبيا منيم بكل خاصة وقواعد أسس وفق عمى العمل مع منيم العديد تبناىا
 العربية المفاىيم إيصال وأيضا المتمقي، مخاطبة من تتمكن كي ، الحضاري لإلرث بمرجعيتيا

 المحاكاة واقع من نيخرج أنمن  العربيات النحاتات تمكنت المنجزات تمك وعبر العالمية، إلى
 . لمواقع الحرفي النقل في يمتمكوىا التي العالية اإلمكانيات رغم التشخيصية

 عمى منصبا اىتماميم جل فأصبح ، االشتغال حقل في بالتجربة النحاتات اىتمام ازداد      
 ، جديدة خامات ظيور العشرين القرن في مثير نحت ظيور إلى أدى ومما  التكوين مشكالت
 العربي، الفني المجتمع محيط في المعة أسماء برزت وقد ، النحاتات لدى النحت مفيوم وتغير

 بمدانيا، بثقافات ممتزجة العربية والفكرية والحضارية والبيئية التراثية الخالصات أعماليا وعكست
 المستوعبة الخالصة العربية ابتجربتي تبقي من فمنين منين كل لتجربة محصمة ىناك فأصبحت

 يختمف ال إذ العالمية، والفنية الثقافية التيارات لمعظم التجأ من ومنيم العميق، الحضاري لإلرث
 أو مباشرة تأثيرات ليا وتكون والنفسي االجتماعي الواقع من تنبع التي الفكرية المقومات حيث من
 بالحياة ارتبطت وحرفية اجتماعية قيمة الشعبي لمفن كما إنو إذ ، النحاتة أسموب في مباشرة غير

 بعد وتنوعت  العربي الوطن في التشكيمية الحركة مسيرة توسعت كذلك والتقاليد، والعادات اليومية
 .وتوجياتيا اشتغاالتيا عمى والنشأة البدايات في دوره األوربي لمفن كان أن

 أغناء في واسع دور لين كان المواتي النحاتات بعض عمى الضوء تسمط أن الباحثة عمى وكان
 . تعبيرية مضامين ذات بتشكيالت العربي الفن

 -( : 6191 – 9191سموى روضة شقير )

 ،العربي العالم في التجريدي والفن النحت رواد أبرز من شقير سموىالمبنانية  الفنانة ُتعد      
 عبر الصوفية الفمسفة ومبادئ اإلسالمية والفنون الحداثي العمارة فن   من الفنية رؤيتيا ستميمتا

 امتداد عمى وزاولتيا اعتمدتيا بصرية لغة لتطوير والمنحنى، الخط   ىما أساسيين، عنصرين
 عبر شقير لسموى الفن يتمثل والتصميم ، والجداريات والنسيج والنحت الرسم في الفنية عطاءاتيا

 وىو ما امنت الشمولية لرؤيتيا كنتيجة. والمجتمعية الذاتية والتحوالت ، والمعاني مبنيةل فياااستكش
 المقاالت من مجموعة كتبت شقير. بيا واالرتقاء الشعوب لتقييم كوسيمة الفن استخدامبو عبر 

اذ  ، والتقدمية بالخصوصية يتسم لنيج البنىفييا  وضعتالتي  ،( 8491 – 8491 )عامي بين
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 لكل واالقتصادي والسياسي والبيئي االجتماعي إلطاره مالزميجب ان يكون  الفني المعنى أنترى 
 سواء التصويرية، العناصر جوىر شقير استخمصت. اليومية حياتيا مع الخاص ىدفيا حضارة
 لونية متنوعة، جذرية تحويالت إلى اخضاعيا عبر العربية، الحروف أو اليندسية األشكال

 بناء في أسموبيا بدايات ذلك شكل أشكاليا، في الكامن التوحيدي المدى يكشف بما وتجزيئية،
 التصويري إبداعو سياق ضمن. المركبة النحتية أعماليا في الحقاً  استخدمتو الذي الوحدات
 األبعاد، ثنائية عناصر ببساطة أخذت ،" خضراء وحدات من تركيبة" كما في عمميا. والجمالي

 عمى الخطوط آثار يبقي بشكل تكرارية، إنما منتظمة غير لحركات وفقاً  وجزأتيا المستطيل، مثل
 خارجو، وأيضاً  األولي المستطيل في الموجودة تمك الخطوط، تتكرر. المكشوف العنصر داخل
 في كما مختمفة بصرية ودرجات بزوايا ولكن متواصمة تبدو بصورة
 الشكل تحمل لتركيبة األساس تصبح لكي ،(  18)رقم الشكل

  (1) .األصمي

 أن تستطيع الفني الشكل في مبادئ تجسيد إلى شقير سعت    
 في ومعينة آنية وقائع ذاتو، الوقت فيوتمثل  شاممة، تفاعالت تولد

 معادالتوفق  الذاتي التعبير عبر عنصر. الفورية المشاىد تجربة
 تدعو أن يمكنيا مساحاتعمى  يانحتب عممت لونية، ـ ىندسية
 شقير منحوتات)) اذ ان  نيائية، ال إمكانات اختبار إلى المشاىد

 تشعر أن تستطيع بعين إلييا ُينظر عندما الحركة نحو تثب بصرية ـ فكرية بتمارين" الالىوتية"
 تحمل أن يمكنيا كما ،(العمل أساس تشكل التي البصرية الخوارزميات) لمعمل األصمية بالحالة
 أو النسب، في والتحوالت الحجم، في التغييرات مالحظة خالل من كيانو تركيب وتعيد ذىنياً 

 تتراكم أو تتفكك عدة قطع من المركبة بمنحوتاتيا عتمدت الشقيرا (2)(( الشد عن الناتج الضغط
 عن حياتيا طول دافعت كما ،العربية القصيدة أبيات تتراكم أو تتفكك مثمما الالنياية، حتى

 مسارات أربعة ضمن شقير تجربة تتوز ع. الكممة عماده الشعر كما الشكل عماده فن خصوصية
 التجريد قيمة إعالء عمى المسارات تمك تجتمع. والثنائيات واألقواس، والقصائد، الخط،: أساسية

                                                           
ٌّز: شقٌر روضة سلوى, سمٌر.  الصاٌغ - 1  وزارة عن تصدر شهرٌة مجلة العربً مجلة رؤٌة, وفرادة أسلوب تم

 . 82- 85. ص ,5002 ٌولٌو/ ـتموز 52 العدد , الكوٌت الثقافة
 وزارة عن تصدر شهرٌة مجلة,  الحٌاة مجلة,  شقٌر روضة سلوى النحاتة رٌادة تتّوج عام مئة,  سمٌر.  الصاٌغ - 2

 .  52 ص,  ٥١٠٢ حزٌران/ ٌونٌو  فً ٥٢  العدد,   اللبنانٌة الثقافة

 50 رقم شكل
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 حين في ،الفضاء مع والعالقة الشكل معنى في البحث إلى المستند
 تمتاز كما تعبيرية، وظيفة ذات حجوم إنتاج عبر الفضاء تحديد يمي ز

حساس وبالحجم بالسطوح الحس ي بالوعياعماليا   وجاذبية بثقل عال   وا 
 ىنا من .ووزنيا الكتمة مظير بين التوافق آخر، بمعنى أي، الكتمة،
 ويمكن( 11)  الشكل في كما النحاتة اختارتيا التي الفضاء لغة تحق ق
 المون باستخدام األفكار، إنتاج إلى أقرب كانت  تجربتيا إن القول

  .(1)والفضاء والضوء والكتمة

 (  6112-9199) المفتي دالل

 امنتجي ابراز عمى اعتمدت التي العراقيات النحاتات ابرز من المفتي دالل العراقية النحاتة تعد
 تكوينات ذات اعمال لتكون اخرى ومواد السيراميك لمادة مزجيا عبر جديد بأسموب النحتي
 تكتنفو الذي الشكل في التعبيرية الطاقات اعتمد متنوعة جمالية
 الى الفكر بيا يحيل وسيمة اليجاد المتوازنو االيقاعات ذات الحركة
 اذ يمثل امومة اكما في عممي الحاضر في اجواءه ويعيش الماضي

 من اقترابيا في اسموبيا حققت دالل وقد طفميا تحتضن امرأة
 عن فضالً  فيو، البسيطة االختزاالت بعض مع الواقعي الشكل

 جاءت وان مممسية تباينات ايجاده في المممس بعنصر االىتمام
 ناحية ومن. واىميتو االمومة موضوع مع تتناسب بسيطة بصورة

 اغمب في موظفة كميا والتقوس والتموجات فاالنحناءات المنحني، بالخط اىتماميا تؤكد اخرى
 تعكس التي االنساني بالشكل تتسم اعماليا لنا ان تؤكد وبذلك( ، 13كما في الشكل )  اعماليا
 .  (2) فييا الجمالية العناصر لتوظيف عديدة معالجات وقدمت وشخوصيا، العراقية البيئة

 
                                                           

, لبنان,  المرأة مؤسسة عن تصدر شهرٌة مجلة المرأة صوت مجلة الفنٌة, واللوحة الجمال. شقٌر روضة سلوى  - 1

 .52 ـ 52  ص, ,0925 ٌولٌو/ تموز 7 8 العدد
  .   02ص, 9995: العدد ,20/07/5002 فً ُنشر  لبنان,  العرب صحٌفة.  عربٌات فنانات,  ٌوسف فاروق - 2
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 (    - 9121)  السعودي منى

اتةال من ابرز نحاتات الوطن العربي   بالمنحوتات اشتيرتالتي  السعودي منى األردنية نح 
 العالمي المستوى عمى معروفة نحاتة وىي. عمان في ميادين عدة زينت التي الضخمة الحجرية
 عام منحوتاتيا أولى السعودي أنجزت،  الكبرى العواصم شتى في لمنحوتاتيا معارض وأقامت
 ،النون  حرف عمى تنويعات وأسمتيا أمتار ثالثة يقارب بارتفاع 8499
 والحاضر، الماضي، مجمميا في تشكل قطع ثالث من المنحوتة وتكونت

: ومنيا ذلك، بعد الكبيرة منحوتاتيا توالت ثم .عمودي بناء في والمستقبل،
 جسد جعمت اإلزميل ضربات وعبر .”الروح وىندسة ”السبعة األيام دائرة“

 مآسي واكبت ثم. العربية الحضارة منحوتات يشبو بما خشنا المنحوتة

 الذي الموضوع وىو ،(األرض أمومة) فكرة فجس دت ونحتا، رسما الحروب
 األضمع متماسكة تكوينات في الستينات، أواسط منذ عميو تركز بدأت

 مجموعة عمى العمل السعودي واصمت ،(19) رقم الشكل في كما , (1)األصابع ومتشابكة
 مستوحاة وجميعيا متنوعة، تشكيل بإمكانيات نفسيا العناصر فييا تتكرر أشكاال تتخذ منحوتات

 أحيانا ويأخذ والتاريخ، اإلنسان يت حد حيث متنوعة، أشكاال منحوتاتيا في يأخذ الذي الماء من
لى. المصرية المنحوتات في كما جسد خط    العمل أن السعودي ترى النحت، في تجربتيا جانب وا 
 المنحوتات من عدد عمى اشتملقدمت معرضا  إذ ، لو وامتداد لمشعر تجسيد ىو النحتي الفني
 . والمون الشعري النص بين مزجت لوحات وعمى والطبيعة، واألمومة اإلنسان جمالية قدمت التي

 بين التضاد من عالقة وبناء تجريدي، بأسموب الحجر مع تعامميا كيفيو منحوتاتيا وكشفت
 .  (2) أخرى جية من واالنسيابية والميونة والشاعرية جية، من والقوة والقسوة الصالبة

 

 

                                                           
 عن تصدر شهرٌة مجلة  الفنون مجلة,  المعنى جوهر.  الشكل جوهر عن البحث السعودي منى,  نشوان حسٌن - 1

 . 55 -09ص,  5002, 22العدد, االردن, الثقافٌة الشؤون دار
 العدد,  السورٌة الثقافة وزارة عن تصدر شهرٌة مجلة الموقف مجلة,  العربً الوطن من نحاتات,  سعٌد خالدة - 2
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  (     - 9121  )  فاطمة جمعة مدكور

 فاطمة المصرية النحاتةفرز النحت المصري المعاصر حضورا لمعنصر النسوي كما ىو حضور 
 ومن ، القديم المصري التاريخ منابع عمى والتي اعتمدت مدكور
 اإلبداعية النظرة تأصيل عمى وقدرتيا ورؤيتيا طريقتيا شعبيا حياة
( 19كما في الشكل رقم )و  وفضاء كتمة النحتي المنجز معالجة في
 المواد مختمفت استثمر  قدلو  والحداثة، التراثبين  (فاطمة)جمع ت ،

 مضمار في المتقدمة البصرية الرؤية عبر النحتية ااعمالي أنتاج في

  الخارجية الجمالية منظومة عمى عممت يااي ان ، المصري النحت
 وثراء االشكال، جمال المعاني، رصانة من ذلك اليو يوحي ما عبر

 بالبيئة والتأثر التاريخي المرجع حضور بين ما تتأرجح اعماليا فكانت االشكال داللةل المشيد
 ةالنحات تيااستعار  تأريخية مرجعيات الى تحيلالتي  واضحةال رمزيةال دالالتعبر ال المصرية
 والتي يااعمال في تبرز التي والتجريد التشبيو نزعة ان،   النحتي منجزىا في موجودة رموز لتكون

 .  (1) متميز جمالي تكوين ذات عماليا من جعمت تاريخية مرجعيتياتكونت وفق 

 (    - 9111)  حبيب سميرة

ابرز ليا حضورا مميزا بين  حبيب سميرة النحاتة اخذت
اعماليا النحتية بين  العراقيات التي تنوعت النحاتات
 استخدام عمى يافي ركزتو  ،  والواقعية التعبيريةو  التجريدية
 ،النحتية االعمال في ولمتغيير  مللأل كبادرة الفاتحة االلوان
  أو كجداريات، البارز النحت بين ما تياشتغاالا تتنوعكما 

 يتسم نتاجاً   تقدميا عبر،   الخشب عمى المدور النحت
 ان جاىدة تحاول التي الرمزية، وأبعادىا الكتل بين بالموازنة
 لتكون الفنية، نتاجاتيا ضمن مطاوعتيا ومحاولة، متنوعة وخامات مواد عمى بانسيابية تبرزىا
 وتجتيد( ،  19) رقم الشكل في كما أماميا يقف عندما المتمقي في مؤثرة مرئية مشاىد بالتالي

                                                           
,   0979نٌسان ,522العدد الكوٌت, الكوٌتٌة, األعالم وزارة , العربً, مجلة ,قصة لها لوحة,  ,صبحً الشارونً - 1
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 كما أعماليا، عمى متميزة وبصمة خاص اسموب ليا لجعل الفني، التقني الجانب في  النحاتة
 الجوانب بعض ابراز من الرغم عمى التجريدي العرض صيغ من يتدانى تصميمي بأسموب عممت

 الذي بالوقت لالنتباه الفت نحو عمى وتوليفا تحريكيا ثم ومن مثال البشرية كالوحدات المشخصة
 لموصول وكذلك اضافية طاقة التعبيرات عمى لتضفي لونية طالءات الفنية اعماليا فيو سبتتاك
 بالكتمة( الفضاء) عالقة عمى اعتمدت ايضا المتباينة االشكال ببناء خاصة تصميمية نتائج الى

 الفايبركالس عمى ااعمالي تنفيذ في  استخدمت كما لمنظر، ومريحة منسابة بطريقة معيا ويتداخل
وبحجام مختمفة االرتفاعات وبحركات  والحديد والثرمستون الزجاج ومادة والخشب لمنيومالا ومعدن

   (1).وانحناءات خطية جعمت من الكتمة المنحوتة ميدان لمحركة المستمرة 

 (     -  9111)      عمار عمي نازك

 النحاتة تجربةوتنضوي تحت مظمة النحت العربي المعاصر وضمن واقعو النسوي      

 ،عبر منجزىا النحتي  الفمسطينية ممعاناةلبتناوليا  المتميزة (.عمار عمي نازك) الفمسطينية

التي يعيشيا  لممعاناة األنسانية  الرمزيو  التعبيري جعل اعماليا تحمل الطابع  التقني فأسموبيا

ليذا  اليومية الحياة واقع صميم منلشعب الفمسطيني فكونت اعماال ا

 ومميزة عامة وتقنية فنية كسمة رمزيةال ىابصور  ذلك مجسدة ،الشعب

 بالكتمة ، النحتية منجزاتيا تموذ حيث،  النحاتة ىذه أسموب في

 متخذة ، المحيط الفضاء إيقاع وسط ، وتجاويفيا سطوحيال األساسية

 فيي المقاومة وشيداء المخيمات شخوص من الشكمية ىيئتيا

 في كما وسموىم شموخيم عن معبرة كصور ، النحتية منجزاتيا في والمرأة الرجل تستحضر

 ومحتواىا الفكري مدلوليا في إنسانيا دراميا حسيا طابعا تأخذ فأعماليا لذا ، (  17) رقم الشكل

الشكل  منبعد ان اتخذت  ، النحتية منجزاتيا في واضحة مكانة لمتشخيص ونجد ، البصري
                                                           

 العراق,  االسبوعٌة اٌالفالر صحٌفة,  النسوي النحتً الفن تارٌخ فً متفردة حبٌب سمٌرة,  عبدالجبار, العتابً - 1
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 التشكيل فضاء في ناغمتوال رشاقةالتميزت اعماليا النحتية ب، و  النحتية  اساس اعماليا البشري 

 مكنوناتيا في لتحمل ،بيا  المحيط الفضائي ىاوحيز  النحتية الكتمة بين ما البصري والتآلف

مواد مختمفة في تكوين المنجز  استخداميااضف الى  ، واحد آن في وفكرية جمالية دالالت

 تارة جمالية قيمو إلضفاء المون استخدمت كماوغيرىا من المواد ، والجبس الخشبالنحتي ك

 .   (1) اخرى تارة العمل مضمون وليخدم

 (        - 9111)   مكي نجاة

 اعماليا في التجريدي االسموب اعتمدتالتي  االماراتي النحت رائدة مكي نجاة النحاتة تعتبر    
 الكتمة في الفضاء عن البحث كذلك،  والصحراء البحر بينذات مواضيع زاوجت فييا  النحتية
عادة  األشكال في كما المجسم النحت او البارز النحت عبر جديدا شكال ليظير اتشكيمي وا 
 البحر بين المونية العالقة لجدلية اضف ايضا تناوليا،  المرأة جسد مع تنساب التي األنثوية

(  عازفةال)  إعماليا اىم ومن،  اعماليا في المكان وروح بنية من المتخمقة واألطياف والصحراء
  (العود)  موسيقية آلة يدييا في تحمل جالسة أمرآه يمثل البرونز مادة من مجسم نحتي عمل وىو

المرتفعة وبطابع تعبيري عن  رأسيا وحركة بالعزف وتقوم
حالة من االندماج والتفاعل في الوضع الموسيقي الذي ىي 

 (2)والتعبيري الواقعي الجانب العمل ىذا يحمل حيث ،فيو 
 بالتناسق تميز النحتي العمل شكل أن   ،( 11) شكل كما
 العامة النسب في االختالف من نوًعا يظير لكن أجزائو   بين

 الضخامة من ونوع الجسم في االستطالة حيث من لمجسم
 الفضاء ولده داخمياً  عمقاً  النحاتة وأظيرت القدمين في

 مميزاً  النحتي لوناً  العمل منحت البرونز مـــــادة أن   الداخمي

                                                           
 . 025ص , 0982 , لبنان , بٌروت , العربً الرائد دار , العربٌة البالد فً الحدٌث الفن رواد,  بهنسً عفٌف - 1
 موقع على , مساء  السادسة ,الساعة 5007/  2/ 02 ,بتارٌخ ,اإلمارات مكً نجاة النحاتة مع مباشر اتصال - 2

 بوك الفٌس االجتماعً التواصل
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 وكان المونية الدرجات في العمق لمعمل أعطت التي والظل الضوء من متفاوتة درجات اظير
 جانب إلى ، واالنسجام  التفاعل عمى يدل مفيوم ذات الحركة من نوع واليدين الرأس لحركة
 ىذه مع النحات وتعامل تفاعل ومدى البرونز مادة استخدام من النحتي العمل عمى أثره المممس
  .النحتي العمل سطح عمى الصقيمة واألماكن الخشنة األماكن بعض حيث من التباين في المادة

 (     - 9111)  القباج إكرام

 إكرامالمغربية  النحاتة حضور ىو كما النسوي لمعنصر حضورا المعاصر المغربي النحت فرز
 في الفن بدور منيا وعيا المفتوحة العامة الفضاءات في أعماليا عرض إلى سعت والتي القباج
 الخام، الحديدك المواد من مختمفة وأشكال أنواععدة  عمى اشتغميا اضف الى .الحضاري السمو

قدمت العديد من االعمال اىميا  .وغيرىا  الحجر المرمر، الخشب، س،الفايبركال التيراكوتا،
 بأسراب تيمنا" السوانح" اسم  عمميا عمى أطمقت" و  السوانح"

وان العمل  الخير، بشائر حاممة ويسرة يمنة تحمق التي الطيور
 وعرضيا أمتار ثالثة طوليا ويبمغ اإلينوكس مادة من مصنوع
 البعد عمىفي اعماليا اكرام ، كما ركزت متر ونصف مترين
  النحتي العمل في جداً  ميمالعناصر الباعتباره من   الثالث

 كما (1)والفضاءات المتنوعة والتي تجعل من العمل ذو قيمة جمالية 
 . (  14) رقم الشكل في

  (     - 9116)  دهال هبريح جانات

 النحاتة المعاصر العربي المغرب  النحاتات ابرز ومن 
 المحمول التقني بأسموبيا تميزت والتي دىال جانات الجزائرية

 ومالمحيا اإلنسانية الوجوه عبر والرمزية التعبيرية باالتجاىات
 مع والمتجانسة والمنحنيات السطوح تنويعات فوق المتداعية
 حدود رسم عمى القادرة وُمخيمتيا لمنحاتة الذاتي الوعي مساحة

                                                           
 الٌومٌة العرب صحٌفة,  أصٌلة مهرجان فً والسالم بالحرٌة تشدو' السوانح' منحوتة,  هللا كرٌم الزهراء فاطمة - 1

 . 52ص ,00229: العدد ,5006/07/09 فً ُنشر,   المغربٌة
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الواقع  من لتأخذ فييا، اإلنسان ومكانة االجتماعية الحياة لدورة الموضوعية والتصورات المعاني
 تتسم انو كما( ،  30) رقم الشكل في كما النحتي منجزىا وتجميات رموزىا من بعضا االجتماعي

 موضوعيا وتربطيا تحورىا وكانت القديمة الفنون أثار اعمالو في تناولت حيث العمل بزخرفية
 تعبيري وبأسموب رائع بأداء  يا لمواد مختمفةاستخدام  مميزاتيا اىم ومناضف ايضا ، بالواقع

 . (1) تجريدي 

 (       - 9111)  ديب عروبة

ال يخفى ما لسوريا من مكانة في دائرة النحت العربي وتقوم ىذه 
 ابرز منالتي تعد   ديب عروبة منحاتةل المكانة بالحضور النسوي كما

 في متنقمة النحتية التجربة غمار خاضت التي السوريات النحاتات
 تنوع نتاجيا فان ىنا ومن،  اخرى مادة الى مادة من النحتي انتاجو

 والخشب البرونز مادة عمى األعمال من الكثير فميا ومواده بمواضيعو
 افكاره معظم فان ااسموبي حداثة رغم ،ومواضيعيا والجبس والحجر
 والصدق بالبساطة تمتاز فيي،  عاشتو الذي الواقع من مستمدة

 وىذا، (38)رقم الشكل في كما واالصالة لمتراث واحتراميا واالخالص
 من مفردات اواستثمارى ميارتيا عبر النحتية اعماليا في عكستو ما

 الى حولتيا قد البسيطة الخامات ىذه فنرى  المستخدمة الخامات بساطةكذلك و  والبيئة التراث
   (2)الكتمةمكونات  بين العالقة وفي مخطل حضورال ضمن فضاءات تتشكيال في تنطمق  اعمال

 (      - 8491قدادي ) الممياسة 

 وفق  النحتي بأسموبيا عرفت التي ، العراقيات النحاتات من( المقدادي مياسة) العراقية النحاتة
 لتوظفو القديم،  الرافديني التراث من مستميمة الخصب التاريخي ارثيا عمى مستندة فمسفية رؤية

يي تعتمد عمى الخامة ف ، أعماليا في رئيسة كخامة البرونز معتمدة عمى جديدة حداثوية بصيغة
 وطابع وأسموب خصوصية انجازىا الى تقنيةب لموصول اليد طواعية مع تتفاعلو  لدييا االولية

                                                           
 فً نشر,  الجزائرٌة الثقافة وزارة عن تصدر,  الٌومٌة النصر صحٌفة,  دهال هبرٌح جانات النحاتة,  رحمة كمال - 1
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كما في  داللي طابع ذات جمالية أبعادا محققة بو تميزت يتجريد
 الشكل في جريديةالت البعادمياسة عمى ا عتمدوت( 31الشكل  رقم )

 مع حوار لغة اليجاد االتجاىات المختمفة ذات الحركة تكتنفو الذي
 وسيمة او عالقة ايجاد او التفاعل لتحقيق تراثياً  مرجعاً  ليكون المتمقي
 مسار عبر ،الحاضر في اجواءه ويعيش الماضي الى الفكر بيا يحيل
 الواقع فيو يتداخل استعاري نظام وفق تعتمده الذي التقني االداء قوة تسنده الذي العالمي البناء

 توقدم وشخوصيا، العراقية البيئة تعكس التي االعمال من الكثير ت مياسةقدم كما، والخيال
 اميااىتم،و  االنسانية االشكال والسيما اشكالو في الجمالية العناصر لتوظيف عديدة معالجات

 المتواصمة النغمية والترديدات واالستمرارية، ،كاإليقاع حركتو جراء الرابط وسائلو  المنحني بالخط
 (1)عمييا المشتغل الفكرة بمورة في مجتمعة وتسيم لسمطتو، تخضع

 (    - 9196فرهام )   جيد ريمم

 في نحت صورةفرىام من ابرز النحاتات  جيد تعد النحاتة المصرية  مريم 
 األممس والوجو ، الطويمة الرقبة حيث ، مميزا طابعا تحمل لمرأةا

    رقم الشكل في كما  ألخناتون القديمة الفرعونية المدرسة من المستوحى
 الخطوط حيث ، مرسومة  وكأنيا المنحوتة الوجوه تمك تبدو كما ،( 33)

 ومعالجاتيا اعماليا اغمب في ، شديدة ببراعة الوجوه تحدد التي الرفيعة
 الخارجية الخطوط انسيابية اعماليا في تراعي اذ ، وتناغميا والكتل والخطوط واألسطح لمجسد
 أن، منحوتاتيا جميع في األطراف عن استغنت كما ، العين حركة تستوعبيا أن يجب التي لمكتمة
 باإلسالمي الفرعوني التراث فييا أمتزج نحاسية أو حجرية منحوتة عبر برموزىا تبدو مريم أعمال
 القريب أسموبيا أن والضوء، بالظل تتحكم تجويفات ذات كتل أو مسطحات ذات حديث بأسموب

 تمتزج وواقعية المشدودة أعماليا شخوص عبر المتدفق واإلحساس باإلنسانية ينبض الواقعية من
 وأن. والدينية المثالية تصوراتنا بعض ومن االنفعالي، وجداننا من تقربيا خالصة برومانسية
 . (2) الواضحة الفرعونية المصرية بالبصمات لممشاىد توحي كميا أعماليا
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 (        - 8473)   الرسول حسب أميمة

 في المعاصرة النحتية التجارب أميز من الرسول حسب أميمة السودانية النحاتة أعمال تعد  
 االفكار وتحريك الجمود استثارة إلى اميمة سعت أفريقيا، شمال منطقة خصوصا العربي، العالم

 من والعبور القمق نحو وتحريكو المتمقي مكامن استفزاز إلى النحتية أعماليا عبر وعمدت
 بالغة خامة الكتمة من جعمت إنيا النحاتة أعمال يميز وما. مادتين بين التفاعل إلى االنفعال
 الذي اإلحساس ىو ىذا القساوة، بالغة الفكرة ومن الطراوة،
 أو الخشب أو الصخر في كانت إن أعماليا تتأمل حينما  يالزمك

 اضف الى ذلك  .الفكرة وأىميا تستخدميا التي الخامات من إي
 الصراع تجعلالتي  اإليحاء ولغة التشريح بين المتراحمة العالقة
 نياية في تعبر متكاممة عالقة والفكرة الخام الكتمة بين القائم
 المعنى نستشف مجسم بل واقعي، خيال عن اإلبداعي العمل

 عبر بيا تنادي ومدروسة مؤسسة رؤية وفق .حل أينما لو الجمالي
 المرأة عن المدافعة أعماليا في واضحا يبدو ما وىذا أعماليا
 بتناول اكما تميزت اعمالي ،(  39كما في الشكل رقم ) وحقوقيا
 لقيم إرساء الجمالية ومشاريعيا خصبة حياتية يومية وىموم وقضايا وموضوعات وأفكار شخوص
 . (1) واألسطورية الفمسفية أبعادىا ليا ولمضامين الجمالي الفعل في جديدة

 (           - 9191) سعيد الرحمن عبد جيهان
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 النحاتات من سعيد، الرحمن عبد جييان السورية النحاتة تعتبر
 في موغمة حكاية  منحوتاتيا من منحوتة لكل تكون التي

 فيي والفنية واإلنسانية والروحية والذىنية، البصرية ذاكرتيا
 شكميا من الخام الكتمة تحول كيف ادركت التقنية، بخبرتيا
 تنطق متوىجة حاالت الى ربما ، بصرية مشاىد إلى العفوي

 الخشب مادة باستخدام النحتية أعماليا تميزت كما،  بالموجود
 بمثابة المرأة موضوعة تناولت ااعمالي اكثر ان ايضا اضف،

ترى جييان .  الحياة ىذه في الطبيعي مكانيا لتحتل قدراتيا وترجمة ذاتيا عن لمبحث لممرأة دعوة
 ومضمونو، شكمو بين أو ومادتو فكرتو مع تتناسب تشكيمية حمول إلى يحتاج نحتي عمل كلان 
 تعبيرية ومواد بصيغ عنيا لمتعبير البد األحاسيس من وعجيبة متباينة حاالت يعيش النحات وألن

 وفييا( 39)  رقم الشكل في كما خشبية بإطارات متنوعة منحوتات جييان قدمت. مختمفة
 والمرأة، الرجل بين التكاممية لمحالة تجسيدا عن يعبر الذي( رولييفا) عمل في كما تمفو المنحوتة

 ما أحداً  وكأن حديد من وبسالسل موحدة بمقاسات سقف في متدلية جعمتيا التي األنثوية كما
 تجعل أن ارادت اذ قد متيا التي أعماليا في تجسيده حاولت ما وىو والتنفس، التحميق من يمنعيا
 من الخروج في رغبتيا فكرة إيصال في منيا رغبة اإلطارات، من يخرجن نسائيا من بعضاً 

 .  (1)ليا ُحددت التي المساحة

  (         -   9191) الخزرجي عاتكة

 ويفرز الواقع النسوي في النحت العربي المعاصر النحاتة العراقية 
 والخشب كالحجر مختمفة خاماتالتي تستخدم   الخزرجي عاتكة

 ليف من ابتداءً  الخشن ومممسيا بتشابكيا األشجار وألياف والبرونز
 الطيور اعماليا في تبرز،  الطبيعية األلياف نسيج الى النخيل
 الغرائبية وتكويناتيا الطيور بين مزجيا عبر وانسيابيتيا بجماليا

 خامة عن الدائم بحثيا ان( ، 39)  الشكل في كما الكونية واالشكال
 لتجسيد في الكبير االثر لو كان  النحتية اعمالو في  جديدة
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 عبر منحوتاتيا مع الفنية رويتيا تحقق ان عاتكة استطاعت فقد،  لمعمل الفكري المضمون
 فالرشاقة التعبيرية، وطاقاتيا الخامة عبر والمعاصرة الحداثة حدود في تفاعمية عالقات

 التعبيرية الجمالية غاياتو ابعاد لتحقق اسموبيا عمى طغت التي الثابتة المعالجات ىي واالستطالة
 تختزل بذلك وىي. التكوين حدود في العام لمشكل المكونة والعناصر الرموز عبر لمنحوتاتيا
 نتاجاتيا  في الفنية اىم الخصائص فأن لذا. الفكري ادراكو عبر المعنى الى المؤدية االشكال

 التجربة ىذه يحرك الذي الذىني واالداء  الفكري االدراك عمى الفنية تجربتيا في الولوج عمى تقوم
 لموصول تحويرات وىي موضوعاتيا عبر يختزل الذي التقني واالداء الموضوعية جانب الى

 دمجيا حيث والمتعددة المختمفة لمخامات والتنوع التقنية المعالجات عبر وتعبيري جمالي لمفيوم
 موجة مع تناسب والتي الجمالية القيم لتحقيق كوسيمة الواحد العمل ضمن خامة من ألكثر
 .   (1) الفن في الحداثة

 (       - 9199) طالب آل مهدية

 ميدية النحاتة الممكة العربية السعودية عمى الرجال من النحاتين بل نجدوال يقتصر النحت في 
 كالحجارة، صمبةال موادال عمى تعمل  التي السعوديات النحاتات ابرز منواحدة  طالب ال

 لمظمم وتحديو اإلنسان لمعاناةمن خالليا  المجسدةو  الحديد استخدام إلى إضافة والخشب،
تارة اخرى  اقعيةالو و تارة   رمزيةتتسم ب يا أعمال كانتف الشكمية معالجاتو  ساليبا وفق والعبودية

 جمالية بممسات ومكنوناتو بثقافتو الخاص عالميا جس دت، 
 ومعنى شكالً  العمل لتعطي البسيطة أدواتيا في خصبة وخياالت

 معظم، خاماتيا مع تعامميا ضمن، اإلنساني محتواه إطار في
 ىي البرونز او الحجر مادة من مشغولة تشكميا التي المنحوتات

 سمسة تعبيرية بطريقة ليا بصياغتيا تأتي الحجم صغيرة ثنائيات
 بساطة من بو تتمتع لما نظراً  التجريد، عن بيا مبتعدة وواقعية

 فالجسد تكمف دون باليا في تجول التي الفكرة مالمسة عمى وقدرة
 تنحى وىي،  ( 37) رقم الشكل في كما تقدميا التي األعمال في األساسي العماد ىو اإلنساني

                                                           
 التواصل موقع , مساء الثامنة ,الساعة 5007/  2/ 05 ,بتارٌخ العراق , الخزرجً عاتكة النحاتة مع مباشر اتصال - 1
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 كانت كذلك. تريد الذي التعبيري عالميا تالمس جمالية صيغ في لتوظِّفو بساطة أكثر بطريقة بو
 قدراتيا وترجمة ذاتيا عن لمبحث لممرأة دعوة بمثابة أعماليا فجاءت ، المطمقة بطمتيا المرأة
 بحمول األنثى لمشاعر تصويرية لقطات في فجس دتيا الحياة ىذه في الطبيعي مكانيا لتحتل
 المعبرة الرشيقة بحركاتيا عميو تدل وما األنثى عالم مكونات تجاه والعاطفة بالحس مميئة بصرية

 .  (1)بدقة متناىية وفق تعامميا مع عناصر اعمل النحتي ،

 (         - 9191)   حافظ عائشة

 الخاص حضورىا لــيا ، البحرين فــي المتميزات النحاتات إحـــدى فيي حافظ عائشة النحاتة أم ا
 األشجار بقايا تستخدم بدايتيا كانت، ف الخامات من كثيراً  استعممت العربي النحتواقع  في

 تميل بكونيا عائشة النحاتة تميزت لقد ، تجميعي نحتي بعمل بتوظيفيا وتقوم ألميدمة والسفن
 ارتباط ىو النحتي العمل مع الموسيقى تناغم إن وترى الموسيقى إلى

 النحت ومارست الحجر عمى العمل إلى  ذلك بعد انتقمت ، روحي
 النحات لدى داخمي نتاج ىو الحجر عـــــــمى العمل أن   ترى حيث عميو
 وتجد ، والطيور السمك مثل الً اَأشك مكونة الحجر عمى بتوظيفو يقوم
 مشاعر بتحفيز ويقوم بالمجتمع مباشرة يرتبط النحت فن أن  

عبر  السالم فكرة عمى ىاتركز ، اصف ايضا  والمتتبعين المشاىدين
 الرؤية أعماليا يميز ما وان، والمعاصرة التجديد تعكسالتي  أعماليا

 عبر أعماليا في بو البوح تريد ما ايصال في لدييا الواضحة

 عمى يدل ما ، (31)  شكل في كما والفكرة مختمفة خامات استخداميا
 الشكل حيث من النحتي المنجز تكوين في الواضحة الرؤية ووجود الفنية أدواتيا من تمكنيا
 متجدد، خيالي نسق في الحياة مع اإلنساني الفعل تفاعل  منحوتاتيا في يظير كما،  والمادة
 من قدر بأكبر معاً  والخيال الواقع مع متفاعمة بدت الرؤى فإن ثم ومن ممحوظ، داللي وتنوع

 في المتحركة األفكار، من حزمة عن عبرت لعمالو الحسية المضامين ان كما واإليحاء، التكثيف
 ظيرت لذا الخام، المادة عمى الرؤى انسياب تكبل قد التي القيود، من والمتحررة اتجاه، من أكثر
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 وبياض السالم، بياض)  النحتية أعماليا في النحاتة وعمدت، مميز فني سياق في اعماليا
عمى تقنية فنية استخدمت فييا الحجر كمادة خام، ومن ثم  (، وغيرىاالحمام، ووجوه نسائية

 ( الموسيقى ويظير في عمميا )كما .االستفادة من بياضو لمتركيز عمى رؤيتيا أو ابراز فكرتيا
الخشب لتكوين مجاميع إنسانية تعزف الموسيقى، إلى جانب  عبر سياق جمالي متنوع الدالالت

، ثم (  احتضان، والعاشقان، وجدارية طويمة وغيرىا)تطويع الخشب في أعمال حممت عناوين 
كما ، ( غني يا عصفورةعمميا )حفرت وزخرفت الخشب لمتعبير عن جمال المعنى، وذلك في 

 السالم وحمامة نسائية وجوه  مثل لجماليةا األعمال من الكثيرالبرونز في  عائشةاستخدمت 
تؤكد عائشة انسجام عطائيا التشكيمي مع تنوع االتجاىات، ، وعبر ما تقدم  (1)وغيرىا وكرسي

دور التجريب وتنوع عطائيا باستيعابيا لتحوالت وأساليب الفن المعاصر، والغوص في أغوار ال
عن انفعاالتيا وأحاسيسيا الوجدانية، بخامات التعبيري الذي تمارسو الوسائط وقدرتيا عمى التعبير 

ووسائط طبيعية، خصوصا خامة الخشب الطبيعي الذي اتخذتو وسيطا بارزا ألعماليا، لما يتميز 
بو الخشب من قوة في التعبير والصفاء والتباين الموني ودرجة صالبتو ومالمس سطوحو وكذلك 

 .   و التي يفيض عطاؤىا إحساسًا بالجمالتجاوبو مع عمميات النشر والحفر والتشكيل، وأللياف

 (     - 9191)  الحربي مرشد بنت منال

 الى جانب كل ما تقدم يفرز الواقع النسوي في النحت العربي
 اي ترى والتي السعوديات النحاتات بين من الحربي منال النحاتة
 ألىمية كما. النيائي المنحوتة شكل عمى معنى لو انفعال أو تعبير
 كما ، النحتي الشكل عمى جمالياً  وتأثيره المجسم عرض مكان
 يمتمك ان النحات وعمى ، اعمالو في  المكاني الحيز عنصر ميزت
 في األنسانية واليموم واآلم المشاعر عن التعبير عمى عالية قدرة

 والفضاء لمكتمة اىمية اعطت كما(  ،  34) الشكل في كما اعمالو
 عناصر عمى اعماليا شمول إلى باإلضافة ، الفضاء عمى الكتمة عنصر وطغيان اعماليا في

 ما ايضا اضف،  التركيب فن باسم يعرف الذي والصوت الضوء كعنصري التشكيل في أخرى
 وبمجرد النحتية أعماليا في ذلك مجسدة منال فكر في األول الياجس ومعاناتو اإلنسان شكمو
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 المعالجة ىذه جاءت وقد ، فاعل بفعل المخترقة أو المثقوبة الكتمة نالحظ ألعماليا االولى النظرة
 النحتية، أعماليا في جمالياً  بعداً  عبرىا لتحقق وكذلك النحتي العمل فكرة لصالح لتصب

 يكون ان ارادت التي( تحدي) عمميا في الحال ىو كما النحتية أعماليا تخمت التي فالفضاءات
 . ( 1) النحتي تكوينيا عبر مكان كل في اإلنسان معاناة عن حقيقياً  معبراً 

 (        - 9112)  الشعيبي خمود

 النحتية التجارب ابرز من الشعيبي خمود العمانية النحاتة أعمال تعد
 الجمود استثارة إلىخمود  سعتاذ  ، سمطنة عمان في المعاصرة
 ،في اعماليا  والتعبيرية التجريدية أسموبيا عبر األفكار وتحريك
 قدمتاذ  ، المتمقي مكامن استفزاز إلى النحتية أعماليا عبر وعمدت

 المتر ونصف متر طوليا رخامية منحوتةمجموعة من االعمال اىميا 
 ورؤيتيا فمسفتيا عبرىا تعكس( 90شكل رقم )  "احتواء" ياتاسم

 بالمرونة العمل وتميز مواطنيو، يحتوي والوطن أبناءىا تحتوي فاألم والوطن، األم بين لمتشابو
 كتمة وجود مع األخرى الجية من واتزان جية من خفيف ميالن جانب إلى معاً  آن في والحدة

 وخطوط اإلنشائية المحاور جميع فييا وظفت كما، طفمو ليطعم ىبط طائر بأنيا توحي منفصمة
 فيو الموجودة والعروق والتأثيرات مونال ناحية من الرخام عمى العمل في بأسموبو تميزت،  الحياة

(2)   . 

                                                           
 المملكة,  االسبوعٌة الخلٌج فنون صحٌفة,  نحتا   والتصورات األفكار تجسٌد  الحربً منال, اسماء,  العبودي - 1

 . 07  ص, 5000 جول 50, االربعاء,  السعودٌة العربٌة
 98722 العدد,  عمان الٌومٌة الخلٌج جرٌدة,  الشعٌبً خلود الشابة للعمانٌة طٌر شموخ,  راشد بن محمد (0) - 2

 .   52 ص 07/02/5002 فً

 20 رقم شكل
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  -التحميل البنائي في النحت : المبحث الثاني :

 عػػػػػالقتيادراسة و  النحتي الػػػػػػػعمؿ عناصر داخؿ متوغؿل محاولو البنائي التحميؿ يعد      

 الى اضؼ.  العمؿ وتوضيح فيـ اجؿ مف العناصر لتمؾ المنظمة التعبيرية تيايقونس الترابطية

 اصحيح اتشخيص ومشخصو مدروسة معينو ضوابط وفؽ تشخيص عممية البنائي التحميؿ اف ذلؾ

 عف بعضيا عزؿ أو(  خصائص ، صفات ، عناصر)  أجزاءه إلى النحتي العمؿ تقسيـ عبر

 وتوضيحيا بينيا ما في التواصؿ ونقاط عالقات إلى لموصوؿ  بدارستيا القياـ ثـ األخر البعض

            . ارتباطيا ومدى

لكؿ فاف   لمعمؿ، يضعنا في البدء أماـ عممية اإلدراؾ الجماليتحميؿ العمؿ النحتي اف       

موضوعا حسيا يتصؼ بالتماسؾ واالنسجاـ مف ناحية ،  ووحدتو المادية التي تجعؿ من عمؿ))

اسموبو في تكويف عف  ي الذي يشير إلى موضوع خاص ويعبركما إف لو مدلولو الباطن

بنية ) مكانية ( تعد بمثابة المظير الحسي الذي يتجمى )) ال بد مف ، اضؼ الى ذلؾ  (1)((العمؿ

) زمانية (  تعبر عف حركتو الباطنية  ة، كما انو البد أيضا مف بنيماليعمى نحوه الموضوع الج

يحتوي  نتاجو الذيى تسميط الضوء عمى ييدُؼ إل ،(2)((عمال إنسانيا  ولو الروحي بوصفومدلو 

التي تساعُد يمة ىو الوسالنحتي بناء العمؿ واف عمى مجموعٍة ِمف التفاصيؿ التي ُتوّضُح طبيعتو، 

 نحتيت التي ترتبُط بطبيعة العمؿ الاستخداـِ مجموعٍة مف األدوا عبرإنشاء عممو في  نحاتال

إلى عناصر  لمعمؿتحويؿ البنى التشكيمية المكونة ))أي  هجز نمتحميؿ وخصائص بنائو عبر 

 الشكمية العناصر عف البحث طريؽ  عف وذلؾ جماليتيا، وأسسيا جزئية بغية إظيار إبداعات

 لمعمؿ الشكمي لمتكويف والمنظمة المركبة العناصر عف والبحث الكشؼ عممية أي، الظاىرة

                                                           
 lt shkeely. Brin hster.net,  االثر ووالدة الخامات حوار,  احمد الحاج بن رياض - 1

 uobabylon. Edu.ig,  الفني والعمل الفن مفهوم عن محاضرة,  رشيد عبداالمير حيدر - 2
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لة البحث و البنى التشكيمية مف المعاني الجافة ومحا غفر يلذلؾ عمى المحمؿ اف  ، (1)(( النحتي

وعناصرىا   ؿ النحتيملمكونات العثقافة تشكيمية  المحمؿ اف تكوف لديو الذي يقتضي عمىو عنيا 

 ( المخزوف المعرفي)

 وضمف التحميؿ البنائي لمعمؿ النحتي البد لنا مف التعرؼ عمى    

 ) البنية السطحية ( .  النحتيعمؿ البنائية   -1

 المحتوى المضموني لمعمؿ النحتي  ) البنية العميقة ( .   -2

 تركيب العمؿ النحتي وفؽ اليدؼ .    -3

 -: النحتي ) البنية السطحية  (  العمل بنائية -1

مف انيا تعتمد عمى مرتكزيف أساسييف ىي العناصر البنائية والعالقات  بنائية العمؿ النحتيميز تت

ا يكمف دور النحات في بياف شكمو المنحوت وفقيما معا ، او األسس الرابطة ليذه العناصر وىن

تحتوي عمى عدد مف العناصر )الخط و التي عبارة عف تناسؽ وتنظيـ بيف الكتؿ ليكوف بعد ذلؾ 

المممس والسطح والموف ...الخ( يصوغيا النحات في أنتاج فني وفؽ أسس التنظيـ الجمالي ، 

ر إف العمؿ الفني ذو ثالثة إبعاد ينظر إليو مف ويتوجب عمى النحات أف يأخذ بنظر االعتبا

فكؿ العناصر وعالقاتيا تختمؼ فيما بينيا بما ، جميع الجوانب ، وعمى النحات أف يصنع التوازف 

يمتاز بو عف سواه، وبمعنى  باسـيطمؽ عمييا مف مسميات، لذا يرمز لكؿ عنصر مف العناصر 

 التي تنقسـ  ؿ النحتية المولدة لمبنيةالبنائية لألعماأف جميع العناصر تتكيؼ مع العممية )) أدؽ 

                                                           
 ـjamahir.alwehda.gov.sy,  التشكيمية الموحة في الظاهرة التشكيمية العناصر عن البحث,  عبداالمير حيدر  - 1
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ىما العناصر أواًل و األسس ثانيًا، أي أف و بذلؾ عمى قسميف في المراحؿ البنائية ألي عمؿ نحتي 

 .    (1)((العناصر تعد كػ)المكونات(، أما األسس فتعد كػ)عالقات( تربط تمؾ العناصر

عمى تمؾ التباينات واالختالفات التي تظير عمى الصفات  وتختمؼ االشكاؿ النحتية بناء     

 يذه العناصر وعالقاتيا مما ينتج عف ذلؾ اختالفات تعـ االعماؿ النحتية واساليب لالمظيرية 

الذي يمعبو النحات في صياغتو تمؾ العناصر تشكيميا . االمر الذي تتولد مف خاللو اىمية الدور 

 .الذي ينوي طرحو الى المتمقي بما يتناسب مع الطابع التعبيري 

تشكؿ مف مادة الوجود والتي ليا دور ميـ في الظيور االوؿ لبنائية تفبنائية أي عمؿ نحتي      

العمؿ بعد انتقالو مف الفكرة والتخطيط ومف ثـ الييا ، تعتمد عمييا شكمية العمؿ التي يكوف بعدىا 

تيا شكؿ المنحوت والتي تتحرؾ وفؽ بنيلم متمـ لألخر بعد االرتكاز عمى تمؾ العناصر المكونة

يا فعميا في شكمية السطوح نتيجة التي تنطمؽ مف الخطوط ونوعيتيا وحركتيا االتجاىية التي ل

 وتعرؼ، عداىا ما عمى منيا كؿ يتوقؼ متماسكة وحدات عف تعبر العناصر أفأي  .  انتقائتيا

 تجمعيا واف ،(المممس الفضاء، والضوء، الظؿ الشكؿ،الموف ،  الخط، المادة،)بػ العناصر ىذه

تضفي  وما العناصر ىذه انتقاء بعممية النحات يقوـ وىنا ، النحتي العمؿ يكّوف معيف أطار في

 . النحتي لمعمؿ الكمية الوحدة عمى جمالي واثر تعبير مف

ليا دورىا في الكشؼ النحتي والمرتبطة بالمادة  لممنجزأف أىمية الرجوع لمصيغ التأسيسية      

الشكؿ والمادة يعتمد كؿ منيا عمى األخر، حيث ارتكزت المادة عمى  اذ نجد اء العمؿ ، بنعف 

اف المادة بدالالتيا التعبيرية وقيمتيا الجمالية  ايمتوالدة فيما بيف اجزائيا، العالقات النسقية ال

ظيمية لإلدراؾ الجمالي الذي وكؿ ما تحتويو مف خصائص تكوينية وفيزيائية ، تصبح وسيمًة تن
                                                           

 . 1 ص.  6441,  القاهرة,  العربية النهضة دار,  التشكيمية الفنون في التكوين,  رياض عبدالفتاح -  1
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يتـ تحديد العالقة البنائية المتبادلة ما بيف المادة والمضموف  عبرهيقود لإلبداع الفني والذي 

تأثير المادة توجيو مجرى النشاط اإلبداعي واف المادة عمى  ))الشكمي لمعمؿ النحتي، فتعمؿ 

دالالت تعبيرية تتوافؽ مع دالالت عبر ما تحتويو مف  ف يزيد مف تأثير أي شكؿ أو صورةيمكف أ

وعف أي اف لكؿ مادة تعبيراتيا فالبرونز يختمؼ عف الحجر . (1)(( العمؿ التعبيرية وفكرتو الفنية

مف المواد المستخدمة في النحت ، كذلؾ اف لكؿ مادة  طبيعتيا المونية الخشب والى غير ذلؾ 

ينبغي . اضؼ ايضا اف لكؿ مادة تقنية والتي يمكف اف يتدخؿ فييا النحات بتغيرىا وفؽ ما 

نجز ويتدخؿ في انجاز خاصة بيا او اف لممادة الواحدة قد تكوف اكثر مف تقنية تبعا لمعمؿ الم

االدوات المستخدمة ايضا ،  كما اف لكؿ مادة مممس طبيعي خاص بيا يمكف اف ذلؾ طبيعة 

بمممس اخر يمكف اف يغيره مف العمؿ بحيث يعتمده و يتعامؿ معو النحات كيفما يحقؽ ىدفو 

في طبيعتيا تمثؿ فكرة  دة العمؿلما  اء النحتيأف  البنو . يضيفو النحات لسطوح تمؾ المادة  

الواقع  مرتبطة بسمسمة مف األفكار المتجسدة بالتفاصيؿ الداخمية والخارجية المشتركة مع

 الخطوط التي تعدويمكف فرز االشكاؿ عف بعضيا البعض بواسطة  المحسوس المتمثؿ بالشكؿ

 الؿ حركة النقطة عمى السطح مف أقدـ الوسائؿ المستخدمة في التعبير الفني، ويتجسد مف خ

 تحديد كتمة الييكؿ العاـ بالخطوطباتجاىات معينة، حيث أف مجموعة الخطوط تشترؾ ببناء و 

اء الشكمي، أو الخارجية لمعمؿ النحتي التي يعمد الييا النحات ويوظفيا في تفاصيؿ معينة في البن

يبمور مف خالليا فكرة عممة األساسية نتيجة ما يستخدمو مف أي نوع مف الخطوط عمى الرغـ مف 

ظياره النحتي العمؿ بناء بعممية تساعد حركتيا في مختمفةما تحممو مف تكوينات   يرشد بشكؿ وا 

النحتي، وكذلؾ يتحقؽ  العمؿ داخؿ موحد بشكؿ وجمعيا العناصر بكؿ اإلحساس إلى العيف

                                                           
 مجمة, البصرة فنون مجمة,  المعاصر العراقي النحت فن في لممادة التعبيرية الدالالت,  مجيد عبدالحسين بهاء - 1

 . 603ص,  6001 لسنة(  4) العدد,   البصرة جامعة الجميمة الفنون كمية عن تصدر محكمة عممية
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الخط مف خالؿ الفصؿ بيف سطحيف أو يتكوف مف حافات األشكاؿ النحتية مع الفضاء وىناؾ 

تقسيمات لمخطوط منيا ذات القوانيف اليندسية ومعادالت رياضية تبنى عمى اشكاؿ )مستقيمة، 

العمؿ النحتي كما  ةمى الكتمة السطحية لمبنيمثمثة، دائرية، اسطوانية( تعتمد عمى الدقة والتنظيـ ع

(  - Rachel Beach 1975)راشيؿ بيتش لمنحاتة (  الطوطمية) (1) رقـ  شكؿالموضح في 

 التقائيا عند والتيالخطوط المستقيمة  خالؿتتولد السطوح المستوية في بنائية الشكؿ مف حيث 

  القوية الضمية القطوع ظيور الى بدورىا تؤدي والتي الزوايا تنتج المستوية السطوح مف بغيرىا

 

 (1شكل رقم )
التي تنتج بعضيا  السطوح المحدبة او المعقرة  ناتج عبر الخطوط المائمة ىو كما تتبايف والتي

 مف أخر نوع وىناؾمف السطوح تتولد الضالؿ التدريجية . وىنا نتيجة التقائيا مع نظيراتيا 

 عمى( منحنية، واضحة  مرنة،) خطوط مكونة يدوية بميارات تبنى الخطوط

 باربرااالنكميزية )  النحاتة بعمؿ نالحظو ما وىذا النحتي العمؿ بنية سطح

كما في ( متراصة) (  Barbara Hepworth – 1993 -1975ىيبورث

 فمثالً  ، النحتي التكويف مع البنائية بتراكيبو الخط يرتبطاذ  (2)رقـ  شكؿال

 احركتيعبر وحي تبصريو  امتدادات فيحدث األلواف، مع الخط يشترؾ

 لمنحاتة ( 3االنسيابية عمى سطح العمؿ النحتي كما في الشكؿ )

(  Louise Bourgeois   - 1911 – 2919 بورجوا لويز ) الفرنسية

 2شكل رقم  

 3شكل رقم 
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عمييا مف قبؿ النحات  لمكتمة والموف لمضاؼ الطبيعية األلواف تقارب نتيجة الخط يتكوف وىنا

أف  ))و الحركة لمخطوط داخؿ العمؿ يابيةاأللواف تضاعفت انس النحتي وكمما زادتلمعمؿ 

بيذه  طريقة معينة وأشكاؿ وعالقات خاصةالتي تترّكب ب النحتي ىي الخطوط الجمالية في العمؿ

 سقوط مف الناتج الخط استغالؿ أيضاً  ويمكف .(1)األشكاؿ، وىي التي تثير عواطفنا الجمالية((

  األضواء وقوع كيفية مف ينتقؿ الخط أف حيث النحتية، األعماؿ سطوح عمى والضوء الظؿ

 ميارات مف يممكو وما النحات لوف مف المنفذ النحتي العمؿ في البنية سطح عمى وسطوعيا

 وارتفاعات انخفاضات شكؿ عمى يطرحيا فنية بأطر متسمة

 بالقيـ محممو( مستقيمة متعرجة، منحنية،) خطوط عبرىا تصدر

 التبايف مف تحدث التي الظالؿ نوعية بالتالي منيا ينجـ الجمالية،

 سطوح عمى تنوع الخط يعمؿ لؾ، كذ والظؿ الضوء بيف ما

 بينيا فيما متداخمة متباينة ومفردات معاني ليكوف النحتية األعماؿ

 تمثاؿ (  4) رقـ الشكؿ في كما ،في كما النحتي البناء عمى منصبة

 أف السيؿ فمفVinnie Ream (1847  - 1914  ) - ريـ فيني) لمنحاتة لنكولف ابراىاـ

 الخطوط عف االختالؼ كؿ مختمفة المتموجة الخطوط اف حيث بالمممس، الخط يتالعب

المالمس المختمفة عمى  تعطي عددًا مف صياغاتيا بتعدد فالخطوط المممس، تكويف في المستقيمة

ارجي لتنفيذ عممو بوضع أنواع مف الخطوط عمى السطح الخ لمنحوتة، لذا يسعى النحاتسطح ا

لتكويف  ،ي العناصر معالجاتو الفنية التي يجرييا عمييا ليربطيا مع باق عبرلبنيتو النحتية وذلؾ 

 الجمالية البناء النحتي لمعمؿ وفؽ رؤية النحات ، كما خط خاصيتو اذ اف لكؿ شكؿ متكامؿ ، 

                                                           
 رسالة,  القديمتين ومصر العراق حضارتي في النحتية الفخارية االعمال جمالية,  كريم عبودي حازم.  العبيدي  -1
 .3ص,  6002,  بابل جامعة,  الخرف  الجميمة الفنون كمية(  مشورة غير)

 4شكل رقم 
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تساعد  ، (  Anne Meese    - 1918 -1985 ميسا نّ آلمنحاتة   (5موضح في الشكؿ )

عمى انعكاس الضوء أو امتصاصو لتضفي ىذه الخطوط 

باألخير القيمة الجمالية الخاصة في شكؿ العمؿ النحتي 

لخمؽ عواطؼ ا دمت الخطوط الخشنة ذوات الزواي))حيث استخ

 أف الخطوط المستقيمةمثيرة لمقمؽ ونقميا إلى المشاىد... وكما 

 فأنيا قد استخدمت أيضًا لخمؽ اضطراب  ،المتشابكة

 مرتكزة الخط يمتمكيا التي الصفة أف.  (1)عاطفي في المشاىد((

 المالمح و الخارجي ؿكالش بنية إظيار اجؿ مف وتااستقام و الشكؿ وتقوسات انحناء عمى

 معكوسة أصبحت الصفة ىذه اف حيث النحتي، العمؿ بنائية في أثرىا المترتب لمحركة التعبيرية

 والمعاصرة، القديمة النحتية األعماؿ مف الكثير عمى

 بمثابة احياناً  يكوف الخط  اف يتضح تقدـ ما وعبر

 بيا، يحيط الذي والفضاء المنحوتة مابيف الفاصؿ

 النحتي الموضوع فكرة يدرس اف النحات عمى فيتوجب

مع  مثالً  الفنية بصورتو الخط إدخاؿ فعند إتقاف، بكؿ

عنصر الفضاء فأنو يتفاعؿ معو وكأنو جزٌء ال يتجزأ منو كما 

 – Caroline Shawk Brooks   1876  كاروليف شوؾ بروكس )ة( لمنحات6في الشكؿ )

الشكمية أف الفضاء عنصر أساسي في تحديد الخطوط الخارجية لسطوح البنية   ،(  1948

براز قيميا الجمالية  لكنيا تحتفظ بخاصياتيا  ،ـ األشكاؿعمى تنظي  الفضاء تنظيـ يطغىقد ف ))وا 

                                                           
 دار,  الواسطي سممان مراجعة,  الطائي هادي: ترجمة,  التكوين عناصر,  نتذوقه كيف الرسم,  فريدرك,  مالنز - 1

 .   46ص,  6441,  بغداد,  الثقافية الشؤون

 5شكل رقم 

 6 شكل رقم
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 مفردات مف ةىام دةر مفب وأخرى بطريقة النحتية وترتبط معظـ األعماؿ،  (1)الخطية األساسية(( 

 التي األرضية عمى الحركية وتغيراتيا الخطوط تواشج مف المتكوف الشكؿ وىو أال البنائية التكويف

 عبر يفرضيا التي بييمنتو النحتي العمؿ بنائية يبرز فالشكؿ  منو، أىمية تقؿ ال والتي تحتويو

 وعمى النحتية، األعماؿ تكويف عناصر تنتظـ أسس وفؽ ، الموحد إطاره ضمف الداخمية عالقاتيا

 ألدراؾ المباشرة بصورتيا تنتقؿ التي لمعمؿ المكونة البنائية العناصر كؿ اف يتضح األساس  ىذا

 .  الشكؿ طريؽ عف المتمقي

 النحتية، لألعماؿ المختمفة البنائية والمفاىيـ الخصائص مف العديد إلى النحتي البناء ويقودنا     

 النحات عنيا يعبر التي الجمالية والقيـ األفكار يمثؿ الذي الداخمي المعنى عف التعبير نفسو فيو

 عما بأسموبو يختمؼ نحات فكؿ، بينيا فيما العالقات طبيعة خالؿ مف الشكمية لمعناصر باختياره

 نتناوؿ أف يعني ال وىذا. نفسيا الفنية المدرسة جمعتيـ واف حتى النحتي عممو أخراج في سواه

 ناء التكوينيعالقاتيا في تحديد البالجانب المادي لمشكؿ الذي يضـ الييئة المناسبة لمعناصر و 

نتعامؿ مع الجانب التعبيري و إظياره بكيفية األشكاؿ المنتجة ، بؿ يتوجب عمينا أف اتلممنحوت

 بأسموبفاألشكاؿ ال يمكف ابتكارىا  ))ماـ المتمقيأالمتغيرة المطروحة حسب طبيعتيا الثابتة و 

 عمى ةقائم النحتي  الشكؿ بنائية فأو .  (2)((اخراجيا عند معيناً  دوراً  تؤديحر، بؿ يجب اف 

 حيث خاللو، مف المتمقي عمييا يستدؿ والتي ليا الجامعة البوتقة  فيو لمعناصر العالئقي الترابط

 الشكمي البناء معنى سيغير عميو يطرأ داللي تغير وأي معناه، في تكمف لمعمؿ الداللية القيمة أف

 النحات يمتمكيا التي الفنية والرؤية المادة بيف ما مختمط مزيج مف ظير فالعمؿ النحتية، لألعماؿ

                                                           
,  والنشر لمترجمة المأمون دار,  جبرا ابراهيم جبرا:  مراجعة,  خميل فخري:  ترجمة,  الرؤية حوار,  ناثان, نوبمر - 1

 .   641ص,  6432,  بغداد
2 -  l Interior Design And Introduction To ArchitecturaFreedman, Arnold, And Others, 

Interiors, American Elsevier Publishing Co. Inc., New York, 1976 , p 32 
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 عمى الداللية اإلشارات يولد ما كثير الشكؿف عممو، أتماـ في

 الموف، الخط، المممس،) طريؽ عف الخارجي سطحو

 مباشرة، و متميزة بصورة عميو تظير والتي( الحركة الفضاء،

 لألعماؿ المكونة الشكؿ لمادة خارجي كمظير ينشأ فالمممس

 العمؿ معطيات عبر الواقعي تأثيره ذلؾ في ويصحب النحتية،

 فف في المممس تنظيـ عممية واف العاـ، الشكؿ بمظير واختالؼ تبايف مف يحدثو وما التقنية

 الذي والصقؿ  الخشونة مف لمعمؿ المظيرية الصورة عبره نميز حيث األىمية بالغ أمر النحت

 Mary  آف ماري) لمنحاتة( 7) شكؿ في النظر أمعنا ولو ، عممو في ويظيره النحات اليو يعمد

Ann ،( 1775 – 1857 - ناتاليا الدوقة  )لممنحوتة الصقيؿ المممسي المظير اف فنجد 

  عكس ما يتحقؽ لنا مف رؤيا تصورية عند النظر إلى تمثاؿ )المرأة(عمى  بصقؿ الدقيؽ يتصؼ

 Louis Minnehaha – 1848     مينيياىا لويس )ةلمنحات

( المتسـ بالخشونة عمى 8) رقـ شكؿكما في ال(   1919 -

وىذا أف دؿ فإنما يدؿ عف التعبير  الخارجي لمعمؿ، السطح

يا تعكسمف انفعاالت داخمية  ةالنفسي المتولد لدى النحات

طريؽ إيصاؿ رسالة  النحتي ويتـ عف ابطريقة فنية عمى عممي

أف  معينة الى المتمقي ككؿ متشكؿ بوحدة متكاممة البناء، اذ ))

، و يصور لنا عالمًا مف المواضيعألن اعتباره حصيمة الوسائؿ الفنيةيمكف أف يدرس بالشكؿ ال 

اذ يبرز عمى المظير ،  (1)نظر إلى العمؿ الفني النحتي باعتباره كاًل متكاماًل(( ، بؿ ي ...

معمؿ النحتي التنوعات التي تعكسيا اوال طبيعة المادة وثانيا الخطوط وتأثيرات البنائي لالسطحي 

                                                           

 -
 .    65 ص، 1991، الكويت( ،  111) عدد المعرفة عالـ سمسمة محمد، عصفور:  ترجمة نقدية، مفاىيـ رينية، ويميؾ، 1

 7 رقم شكل

 8شكل رقم 
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 عبر فييا النحات فعؿ يكوف والتي خشونة او صقؿ مف العمؿ سطح بوكؿ منيا عمى ما يتسـ 

تمؾ المواد باالعتماد عمى نوعيتيا ومطاوعتيا لميد او االداة التي يستخدمو  بو يعالج اف يمكف ما

 مظيرىا يعطي النحاتسواء كانت لينة او صمبة او تمؾ التي تنتج عف طريؽ القولبة ، فنجد 

 ذلؾ تعبيرية طريؽ عف المتمقي في وقعيا ليا يكوف اف يمكف بما صفات المممسي طحيالس

 . المممس

 تربط التي العالقات تمؾ عمى النحتي العمؿ بنائية وتعتمد   

 اف يمكف وما الخارجي الفضائي بمحيطيا  المنحوتة الكتمة

 النحات عمى توجب والتي داخمي فضاء مف ثناياىا بيف يتداخؿ

اف يجعؿ موازنة  واضحة في ما بينيـ بما ال يؤثر عمى ظيورىا 

تكويف  في تنوعاً  يعطي فالفضاء ،ضمف محيط العمؿ المنحوت 

 Harriet يتني ىارييت)  لمنحاتة( 9) الشكؿ في  كماالعمؿ 

Whitney  -  1992 -  1976  )، ( اذ  ) الكرمةا في عممي

كوف اذ يتالمتشكؿ مف جراء ىذه العالقات،  التوازف والتناسبنجد 

 الشكؿ )) بيف فيما تداخؿ الشكمي التنوع ىذا مف يخمؽمختمفة والذي   الشكؿ بصوربناء 

والتعقيد بحيث يكوف مف المحاؿ الفصؿ بيف الشكؿ  الترابط مف قدر عمى يصبح قد والفضاء

المقومات  مع اعتماد التوازف والتناسب المذاف يعداف مف ،  (1)والفضاء كوحدات مستقمة(( 

الجمالية لبنائية العمؿ وليما دور فاعؿ في تركيب العناصر وعالقاتيا  مع بعضيا فيحدث 

 كافؤ واف التوازف مف جراء تعادؿ القوى والتضادات في العمؿ وبما يسمح بتحقيؽ نوعا مف الت

                                                           
 . 32 ص.   سابق مصدر,  الرؤية حوار  , ناثان, نوبمر - 1

 9 رقم شكل
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 ىذه اف بؿ والعناصر االجزاء بقية دور يمغي ال فيذا عنصر او لجزء الييمنة مف نوع حدث

 الذي التعبيري البعد في دورىا ليا يكوف اف يمكف لمعمؿ جديدة صفحة نشوء في تساعد قد الحالة

 وكذلؾ الحاؿ مع الجانب التناسبي في الحجـ والتالعبالعنصر في العمؿ ،  او الجزء ىذا يمعبو

في  امما يعد بأىمية الدور الذي يبرز نوعا جديدبو والذي يكوف فيو تفضيؿ لجزء عمى االخر 

ويحدث بنائية ذلؾ الشكؿ المنحوت وفؽ سمات جمالية عف طريقيا يتحقؽ تأثيرىا في المتمقي. 

 ذلؾ فيولدبر العناصر مع بعضيا تارة وعبر العمؿ المنحوت مع المحيط الذي يشغمو . ذلؾ ع

 ضمف ينطوي النحت فف في التعبير ىذا أف ويتضح كما،   بػالتناسب عميو يطمؽ تزاوج مف نوع

 العرض، الطوؿ، كػالحجـ، النحتي العمؿ أجزاء بيف فيما ومقارنتيا النسب تحديد عمى القياس آلية

 التي والمتنوعة المتناسقة التكوينية التنظيمات مف تخمو ال الناجحة النحتية األعماؿ كافة إف لذا

 الدور يمعب التناسب أف حيث وأخر، نحتي عمؿ بيف ما وقياساتيا توازناتيا باختالؼ تختمؼ

 ،  زواياه جميع مف الشكؿ أجزاء كافة لمشاىدة أيضاً  انتباىو وشد لممتمقي البصرية الرؤية األمثؿ

 أنيا، الكؿ، إلى األجزاء بيف فيما بالحجـ الخاصة العالقة أو العالقة حجـ إلى)) يشير فالتناسب

 أو المضموف عف العالقة ىذه وتعبر الكمي، العمؿ وحجـ األجزاء حجـ بيف العالقة باختصار،

 وفؽ العالقات ىذه طبيعة عف النحات يعبر وقد. عنو التعبير النحات يريد الذي المحتوى عف

واف ىذا  .(1)(( الفنية ألىدافو عمييا والحفاظ ألييا الوصوؿ يحاوؿ وقد أيضاً  رمزية أىداؼ

 بتعاممو يشترؾ الفضاء نرى ما وكثير ،الجمعي فيما بيف الكتمة وما يحيط بيا مف فضاء التعامؿ 

 )الخارجي و  ويمكف تصنيفو الى نوعيفالنحتية مف الداخؿ ويسيطر عمييا مف الخارج،  الكتمة مع

                                                           
1 -  Venturi, Robert, Complexity And Contradiction In Architecture , The Museum Of Modern Art, 

New York, 1977 , p 31 . 
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 الداخمي الفضاء فأما مباشرة، بصوره النحتية األعماؿ جميع عمييما ترتكز والذي(  الداخمي

 جمالية بقيـ محممو فنية أفكار عف يعبر انو حيث قصديو بصفة النحات فيضعو النحتي بالعمؿ

 الداخمي الفضاء في الخط فحركة األخرى، الفضاءات بيف فيما وانسجاـ تناغـ مف تحققو ما عبر

 يتفاعؿ أيضا وىو الداخمي، بالمحيط وفاعمية مرونة الخطوط تكسب  ألعماؿ  النحتية الكتمة في

 الييئة في والحادة القوية لمظالؿ متميزاً  تعبيراً  فيعطي العمؿ عمى الساقط والظؿ الضوء مع

 عميو جرى وما  المممسي التبايف لمعرفة المتمقي الداخمي الفضاء يقود وكذلؾ لممنحوتة، الداخمية

 مع يتفاعؿ فإنو الخارجي الفضاء وأما ،(،المنظور المادة والظؿ، الضوء،الخط ) بفعؿ تأثير مف

 في كما الجمالي التعبير عمى القدرة ويمنحو الخارج مف النحتي البناء

( wool Mora  1916 – 1996 مورا وؿ )  لمنحاتة  (19) الشكؿ

لمفضاءات ، ونفيـ  اأخراجي  كيفية و ةالنحات قصديو فيو نمحظ الذي

مف ذلؾ أف الفضاء يشترؾ تمقائيًا مع أدراؾ المتمقي، فالفضاء ))ىو 

الحيز الذي يحيط بالشكؿ النحتي ويكوف مالصقا لو ومتداخال بيف 

 درؾ الشكؿ ما لـ يوجد ذلؾ الحيز الفضاءأجزاءه، وليس بوسعنا أف ن

اؾ األشكاؿ وعممية إدراؾ الفضاء تتـ المتكوف بداخمو الشكؿ المنحوت المراد إدراكو ىو مجاؿ إدر 

مف خالؿ عدة عناصر تجمع مف اجؿ تكويف حيز يشد الناظر اليو ويصبح ناتجًا أساسيا في 

 10 رقم شكل
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 عناصر احد وىو،  (1)النحتي(( نجاح العمؿ الفني 

  و الدالالت الى يشير انو حيث ، النحتي لمعمؿ البناء

 ىذه تناسؽ فعند النحتية، لمبنية التكوينية المضاميف

 بالقيـ المتمقي تشعر بالتالي فأنيا الفضاء مع األشكاؿ

 العناصر في المتواجدة التشكيمية والجمالية التعبيرية

 آف ) ة النحات تعامؿ فنالحظ النحتي، لمعمؿ البنائية

 اعممي عبر الفضاء مع ،(  Ann Seymour Damer  - 1932  - 1999 دامرا سيمور

ما بيف ىذه األشكاؿ المختمفة  التوازف فيو نجد الذي  (11) شكؿكما في ( كوريوالنوس) النحتي

، حيث أف ))القرارات عمؿالعناصر وتضافرىا في بناء منيا الفضاء المتداخؿ مع وحدة  ليحقؽ

التي يتخذىا النحات والتي تؤثر في نوعية األشكاؿ وعددىا وترتيبيا ىي األساس في اعطاء 

( 2)(( التحكـ فيو دوف اإلحساس بالفضاءالنحت الصورة النيائية. لكف الشكؿ، مع ذلؾ، ال يمكف 

 أف تفترض النحتي العمؿ وحدة الى جانب ذلؾ فاف تحقيؽ

 الميـ الفاعؿ ىو التوازف يصبح وىنا ونتأممو، توازنو نميز

 العمؿ بناء في المتعاكسة القوى بيف فيما التعادؿ أيجاد في

 بيف ما التكافؤ مف نوعاً  التوازف يشكؿ لذلؾ النحتي،

 التكافؤ وىذا الشكمية بالنظـ المرتبطة وعالقاتيا العناصر

 – بوتناـ بريندا)  االمريكية ةلمنحات( 12) رقـ الشكؿ في كما التماثؿ أو المحور مف ينتج أما

                                                           
 كمية( منشورة غير) ماجستير رسالة ,الترك فتاح اسماعيل النحات ألسموب الفنية الخصائص حَسـين, عمي محسـن - 1

 . 61 ص. 6006بغداد, جامعة نحت,/  الجميمة الفنون
 . 32ص.   سابق مصدر,  الرؤية حوار  , ناثان نوبمر - 2

 11 رقم شكل

 12 رقم شكل
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Brenda Putnam  -  1899 – 1975  )، الذىني لدى  والصفاء االستقرار عبر ولد الذي

 تقيـ في االساسية الخصائص مف))   ىو التوازف أذف اليو، والنظر لعممو استقبالوالمتمقي عند 

ثارة النحتي العمؿ  يتكوف ال النحتي التكويف أفو . (1)(( إليو النظر حيف نفسية براحة اإلحساس وا 

 بعض في لكف ككؿ، وعالقاتيا العناصر بيف ما القائـ التجمع مف يتكوف بؿ ، عشوائية بصورة

 ربما أو( الفضاء الخط، المممس،)كػ لمشكؿ المنتجة العناصر بقية عف عنصر يتميز األحياف

 مركزا مشكال او االجزاء، بقية عمى يغمب بشكؿ العمؿ لبناء المييمنة الصفة عمى عنصراف يسود

 في المتمقي نظر لتوحيد التعبير اي،  وتماسكوِ  الفني العمؿ وحدة عمى الحفاظ مع النظر لجذب

 العناصر بيف فيما الجاري التنافس وجود مف تنطمؽ والتي النحتي العمؿ لجوىر  األساسية النقطة

 فتبدأ النحتي، لعممو األولى البنائية بتكويناتو النحات شروع عند

  برمتيا العناصر تعبر ىنا ومف العناصر بيف ما تصارع عممية

 ىو النحات فكر ولعؿ ،األخر عمى منيما كؿ بسيطرة لمرفض

 بناء في وموحده متكافئة بصيغ العناصر بتوظيؼ يتالعب الذي

 فنرى عممو، باكتماؿ عمييا النيائية لمستو ويضع النحتي عممو

  - ، Beverly Longo -لونغو  بيفرلي)مانية لاال ةالنحات عمؿ

 أظيار في البارز العنصر فيو المممس مف اً تمتخذ ( متراصة) (13) شكؿ  كما في (   – 1969

 يأتي السيادة مركز عمى ولمتعرؼ. الباقية العمؿ أجزاء حولو تبنى التي النواة )) يعد والذي عممو

 أو الحجمي أو الموني التبايف طريؽ عف السيادة، لمبصر المرشدة الخطوط ىي وسائؿ خالؿ مف

  أو المممس في االختالؼ أو  األخرى األجزاء احد انفراد أو القرب طريؽ عف السيادة

                                                           
 . 634ص,  سابق مصدر,  التشكيمية الفنون في التكوين,  رياض عبدالفتاح - 1

 13 رقم شكل
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 الفكرية طاقاتو مجمؿ توزيع عمى النحات يعمؿ وىنا،   (1) ((والسكوف الحركة طريؽ عف

بنائية  في واالنسجاـ التوافؽ حاالت مف الكثير عف الدائـ بحثو في مستمر بشكؿ والجسدية

 أف ،(لوف اتجاه، خط، شكؿ،) مف النحتي عممو

 الفنية الوحدات عمى تدؿ صفو( االنسجاـ)

 بالعمؿ متنافرة أـ متشابية كانت سواء المتوافقة

 وحدة عمى يساعد فاالنسجاـ الواحد، النحتي

 داخؿ أشكالو تجميع عند النحتي العمؿ اتزاف

( 14)رقـ الشكمية، كما موضح في شكؿ بنيتو 

وبالتالي أف ىذه (  Harriet Hosmer  - 1839 – 1998ىوسمر ىارييت) لمنحاتة

 فيما بالحيوية المفعمة العالقات مف النابعة يةالجمال التكوينات الوحدات المتجانسة تدؿ عمى

في داخمو اإلحساسات الجمالية النابعة مف ر تثي المختمفة والتي )) النحتي العمؿ أجزاء بيف

(( داخمو اإلحساسات تنظيـتناسؽ الشكؿ و اليارمونية التي تمنحو راحة نفسية ناتجة عف 
 إلى نظرنا ولو يجسدىا، شكؿ أو صورة أو ىيئة مف تتكوف األشياء كؿ أف الطبيعي مف. (2)

 ياتقيم عبر فييا المتنوعة اإليقاعات بادراؾ تقوـ البصر حاسة لوجدنا النحتية األعماؿ بنية

اي  األخرى، البنائية والعالقات والخطوط والكتؿ الفضاءات عمى المرتكزة والجمالية التعبيرية

 اإليقاعات تحتوي وقد النحتي، العمؿ لبناء  تتكوف بصورة سمسة داخؿ االطار التكويني العاـ

                                                           
 .    640 ص,  سابق مصدر,  التشكيمية الفنون في التكوين,  رياض عبدالفتاح - 1
 .                     64 ص,   6444 ,  القاهرة مصر, مكتبة ,الفني النقد راغب, نبيل  - 2

 14 رقم شكل
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 التواصؿ في تسيـ تواترية طاقات ذات فواصؿ عمى

 والفضاءات المقطوعة الخطوط بيف فيما المستمر

 الكتمية االتجاىات وحركة التشكيمية القيـ و الداخمية

 العمؿ في واألرجؿ األيدي كػانسيابية العمؿ مف الممتدة

 نوع إلى عممو بإخضاع يقـو النحات نرى لذا النحتي،

 مف بو يسعى والذي اإليقاعي والتناسؽ االنسجاـ مف

 عممو ليكسب معيف إيقاع ضمف لمعناصر صيره خالؿ

 شكؿ في موضح كما، والجمالية والتعبيرية الفكرية القيـ

 Bessie بوتر بيسي)  االمريكية  لمنحاتة( 15) رقـ

Potter   - 1872 – 1955  )فمنيا النحتية األعماؿ في إليقاعات تتعدد ما وكثير 

 التعدد ىذا بعد ومف(  الحرة البسيطة، المركبة، المتناسقة، غير المتناسقة،) اإليقاعات

 بالترتيب بالتالي فأنو والجمود الرتابة مف النحتية األعماؿ يزيح الذي المتنوع اإليقاعي

 التواتر أنو عمى لإليقاع ينظر))  لذا وعالقاتيا، العناصر بيف فيما واالنسجاـ والتنظيـ

بيف الجزء والجزء األخر، وبيف  العالقة يمثؿ وىو والوحدات، الفترات حالتي بيف المتتابع

النحات عف صفة التنوع التي ىي مف ويبحث  (1)الجزء وكؿ األجزاء األخرى لألثر الفني(( 

لنحات يقـو عممو النحتي، ونالحظ أف ا ئيةمراعاتيا عند قياـ النحات ببنا أىـ األسس الواجب

عمى عممو كاختالؼ )الخطوط، المالمس، األلواف، األحجاـ( واف  بنائيةببعض التغيرات ال

وحدة  احد خصائصُيعد الذي  األعماؿ النحتية تندرج تحت مسمى التنوعىذه االختالفات في 

  فكرة أف نجد ما فكثير جماليتو، مف ويزيد العمؿ

                                                           
 . 61 ص,  6003 بغداد, العامة, الثقافية الشؤون دار , الخطية التكوينات في االيقاع بنية جواد, الزيدي, - 1

 15 رقم شكل
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 تنوعو خالؿ مف فيو ينتج والتنويع ثابتة النحتي الموضوع 

 إيما) االمريكية  لمنحاتة(، 16) الشكؿ في مبيف كما الشكمي

 ) (  Emma Stoudard - 1873  - 1959 ستودارد،

 الى  دفعو النحتية لألشكاؿ التنوع ىذا(  وترزر  مالؾ

 األشياء مظاىر عف البحث مجرد مف النحات الفناف تحوؿ)) 

 والمعاني الصفات عف يعبر الذي الجوىري الشكؿ عف البحث إلى السطحية، وأشكاليا

 قابمة لألشياء الظاىرة الحقيقة باف النحات مف أيماناً  الخارجي، الشكؿ وراء الكامنة والمضاميف

.   (1)(( دائماً  وأزلية أبداً  خالدة فيي المطمقة الحقيقة أما. والتغير لمزواؿ وعرضو دائمًا، لمتحوؿ

 بمسؤولية تتحدد النحتية لألشكاؿ البنائية الوحدات بيف فيما التوافقات عممية ألدراؾ السعي أف أي

 الفني أثرىا لتوجد ترتيب إلى تحتاج العناصر فحركة باألخير، العمؿ عميو يكوف ما و المنتج

 عدـ حالة وفي الذاتية، ألنظمتيا بذلؾ العناصر فتخضع الجمالية وحدتيا أنظمة عف يكشؼ الذي

 متقاربة جميعيا كانت لو كما ويجعميا عمييا ويسيطر بينيا يؤلؼ أف النحات عمى يتوجب توافقيا

 النحتي لمعمؿ التعبيري المحتوى عمى العيف تؤكد،   الشكمية لمبنية العاـ اإلطار داخؿ حركتيا في

 تدؿ الكممة فيذه بػالتضاد برمتيا العممية ىذه تسمى لذا واحد اف في والخصوصية االثارة محققو

 النحتية، الفنية األعماؿ داخؿ وتعاكسيا العالقات بيف فيما التوافؽ عدـ عمى الظاىري معناىا مف

 الرابطة العالقات في بدورىا توثر التي والمتناقضة المتصارعة العناصر بيف تفاعؿ عممية وىي

 التبايف فيذا متباينة، عالقات ذات ثنائيات عف بذلؾ تعبر ونجدىا األشكاؿ، عمى وليس بينيا

سطح العمؿ النحتي والمتعة لدى المتمقي بتميزه لمعناصر التكوينية التي تقع عمى  اإلثارة مف يزيد
                                                           

 لمدراسات الجامعية المؤسسة مجد ,والشعر التشكيمي الفن بين العالقة جدلية في الصورة جمالية عبيد, كمود - 1
 . 13 ص,  6066 بيروت, والتوزيع, والنشر

 16 رقم شكل
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 (1) ينةمالالضوء الساطع أو المظمـ، الحافات الحادة أو  الصقيؿالمممس الخشف أو بعد اكتمالو كػ

فالبد لمنحات أف ينسؽ مابيف ىذه الثنائيات المختمفة ويوازنيا، ليستدؿ مف خالليا المتمقي اذف  ،

عمى قراءة فنية تؤىمو لمعرفة أسموب النحات وبالتالي يصبح العمؿ النحتي في ىذه الحالة وكأنو 

أساس ديناميكي  نو ))عمى أكف النظر اليو التضاد يمو متواتر مابيف فكر النحات والمتمقي، 

يشكؿ أىمية كبيرة، بحيث   النحتية لموجود وأمر طبيعي فيو، واف وجوده في جميع األعماؿ الفنية

  فأف ،يستطيع النحات مف خالؿ االختالؼ في الوحدات أف يجمب االىتماـ واإلثارة والنشاط

  الفناف بمزاج مرتبطاً  فيكوف االختالؼ ىذا مقدار أما. طبيعي أمر ىو النحتي العمؿ تصميـ

 .(2)(( وحساسيتو

 نحتي عمؿ ولكؿ العمؿ بنية تكويف في بينيا الرابطة والعالقات العناصر كؿ تشترؾ        

 الكتؿ مف ينجز فيما الشكمية لمبنية والتعبيري الجمالي الجانب تظير التي وىي التكوينية بنيتو

  -: منيا المظيرية البنائية لتمؾ صفات عدة نحدد اف بمقدورنا لذلؾ المختمفة بتكويناتيا النحتية

تاف يمكف اف يتحققاف في التكوينات الشكمية التي ير مظيالقوة والتماسؾ وىما صفتاف   -1

تكوف خالية مف التجويفات الداخمية مع تقارب اجزائيا واطرافيا مف المحور الوسطي 

وكذلؾ تنتج القوة عبر ارتكازىا عمى قاعدة العمؿ بوضع ثابت  ،الرئيسي لمعمؿ النحتي 

 وخاصة في التكوينات البنائية اليرمية كما في وضعيات القرفصاء كذلؾ ، ويمكف اف 

                                                           
 . 611ص, 6003 القاهرة, األسرة, مكتبة ,اإلدراك وعبقرية البصرية الفنون الحميد, عبد شاكر - 1
 .  10-14 ص,  سابق مصدر,  مجيد الحسين عبد بهاء - 2



 39 

 نجد ىذا االمر واضحا في عمؿ النحاتة االلمانية 

 -  Kathe Kollwitz    1867-يتاك كولويتز)

  . (17)رقـ  شكؿكما في ال(  1945

 -التداخؿ الكتمي الفضائي : -2

ة في البناءات النحتية التي يكوف تبرز ىذه الصف    

الفضاء عنصر متداخؿ بيف ثنايا الجزيئات النحتية كاألطراؼ وتباعداتيا عف وسط 

العمؿ ، فتترؾ مجاال واضح فيما بيف بعضيا البعض الى جانب ذلؾ الفضاء الخارجي 

المتالمس لسطوح العمؿ الخارجية وىذه الصفة تبرز في 

ما في البرونز الذي يمنح االعماؿ التي تعتمد القولبة ك

النحات حرية في بياف حركة العمؿ واطرافو وتمثيمة 

الحركي،  أي اف لممادة دور مميز ليذه الحالة كما في 

 زبورجو  لويز )الفرنسية النحاتة (  18الشكؿ رقـ ) 

Louise Bourgois -1911-2919)،   حيث تتبيف تمؾ التداخالت الكتمية والفضائية

 بشكؿ واضح بيذا البياف النحتي . ي الذي ساىـمع الطابع الحرك

 -الصفة الحركية لمعمؿ النحتي : -3

وىي صفة تتحقؽ بمختمؼ التكوينات النحتية وبوصفياتيا المختمفة حتى ينظر الييا      

و نشاط يحدث عبر التغير في الكياف الفعمي البنائي لمكتؿ المنحوتة  عمى اعتبارىا فعالً 

تبدو وكأنيا متحركة عمى الرغـ مف سكونيا ومف خالؿ تمؾ ، فحتى الساكنة منيا 

 التأثيرات الخارجية منيا او الداخمية في مابيف العناصر لتتضح عبرىا عممية سير

 17 رقم شكل

 18 رقم شكل
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مف عالقات تعبيرية وجمالية الحركية وما تولده االيقاعات 

تتجسد اماـ المتمقي لتشد نظره باألخير إلييا، وبالتالي ال ينبغي 

النحتية المنتجة أف تعتمد المصادفة في تنوعيا عمى األشكاؿ 

الحركي، وىذا ما يبحث عنو النحات ويعمؿ عميو جاىدًا ليضع 

والتي بدورىا في كؿ أعمالو النحتية نوعًا مف الحركات المختمفة 

الشكمية الحركية  تبعد أعمالو مف الرتابة والسكوف، ، فالبنية

و بالحركة جزء فييا بشكؿ متناسب و منطقي مع ارتباطيعتمد نجاحيا عمى حركة كؿ 

.. فمعمو األفكار وما فيو مف مالمح قاسية.))ففف النحت يعبر عف  الكمية لمتكويف العاـ

 إليزابيت) االنكميزية كما في عمؿ النحاتة. (1)عف الفعؿ والحركة((  ىو األنسب لمتعبير

 . 19الشكؿ رقـ كما في  ( ماكبث يديال) ( Elizabeth Nay ، 1995 –1998 ناي

  -البساطة واالختزاؿ : -4

التبسيط واالختزاؿ مف الصفات التي يتجو ليا النحاتوف لمتعبير عف مضاميف      

 ال)) اعماليـ المنحوتة بأشكاؿ تكوف ذات منحى تقريبي لممتمقي الى حد الرمزية فالفف

 لمظاىر اإلخالص حدود أقصى إلى يصؿ حيف إال تصويرياً  نقالً  الكائنات نقؿ إلى يمجأ

 حدود نتعدى باف يسمح الذي الوحيد الشيء ىو لممظاىر واإلخالص الكائنات ىذه

  التشكيميةالحركة  أف حيث.  (2)(( حقيقتو عمى الواقع إلى نصؿ وباف نفسيا، المظاىر

                                                           
 والخدمات والنشر لمدراسات كنعان دار , حرفوش سممان: ترجمة ة,الجميم الفنون منظومة اميل, االن, شارتيية - 1

 616ص, 6003 دمشق, االعالمية,
 . 626 ص,  سابق مصدر,  الرؤية حوار , ناثان نوبمر- 2

 19 رقم شكل
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 التحرر الفنية، المدارس مختمؼ عميو أكدت ما وىذا التحرر طريؽ إلى الفف قادت المعاصرة

 أعمالو بتنفيذ ويختزليا الشكمية بنيتو عناصر الختيار بحرية  التحرؾ عمى النحات ساعد الذي

 أكثر تفسيرية صفات ذات تعبيرية أشكاالً  بذلؾ لتصبح النحتية

 ابرز ومف النحتي، الموضوع بيدؼ وتصب واقعية ماىية مف

 نحاتةال عمؿ النحتية األعماؿ في االختزالية البنية عمى االمثمة

 – Beverly Pepper Longo لونغو الفمفؿ بيفرلي)  االلمانية

 األمثمة مف يعد الذي,  (29كما في الشكؿ)  ( - 1954

 ختزاؿالبا النحاتة قامت حيث االختزالية، الشكمية لمبنية الواضحة

 فالبساطة ، األولية بصورتو الشكؿ عف يختمؼ جديداً  رمزاً  التبسيط ىذا مف ويصنع ليبسط ابعممي

 والبساطة ومتناسقاً  بسيطاً  يكوف وقد متنافرًا، أو بسيطاً  يكوف قد الفني العمؿ أف))  بيا نعني ال

 القائمة البساطة ليستولكنيا  الفف جوىر ىي فالبساطة ، االختزاؿ أو التبسيط دائماً  معناىا ليس

 لمخصائص الموجز اإلجمالي والتخمص العميؽ اإلدراؾ أساس عمى بؿ التبسيط، أساسعمى 

  .   (1)((والعالقات واألشياء لممواقؼ الجوىرية

  -المحتوى المضموني لمعمل النحتي ) البنية العميقة ( :-2

 مفاىيـ مف بيا يّتصؿ وما الّداللة فيو تتكّوف الذي العمؽ مستوى تعكس العميقة البنيةاف        

 قيـ لتولد نفسيا، البنائية العناصر بيف تربط التي العالقات مف تتكوف أي ، ذاتيا و،  وأفكار

  في معنى تحمؿ داخميا في التي العناصر يجعؿ مما الثابتة العالقات مف جممة البنية تشكؿ

  العناصر إفأي  البنية داخؿ العالقات ىذه قياـ حقيقة في معنى لنا تجسد وجمالية تعبيرية

                                                           
 . 646ص, 6440, الكويت( , 621) رقم عدد المعرفة عالم سمسمة الجمالي, التفضيل الحميد, عبد شاكر - 1

 20 رقم شكل
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 المغاير البناء عمى كمية سمات وتضفي تجمعيا، التي العالقات بناء في تتحكـ لقوانيف تخضع)) 

 .  (1(( )بعضيا عف استقالليا حالة في العناصر لسمات

 عمى الذاتي بتفعيؿ دوره العنصر يتخذ اذ البنية في الجزئي إلى الكمي مبدأ مف وانطالقاً        

 العنصر سبيك ، مما وبالعكس الخارج الى الداخؿ مف البنية عناصر تشكيؿأي  ،الموضوعي

 لمنسؽ المستمرة بالعودة المرتبط الجمالي والتعبير الفكر الى تستند التي البنية داخؿ خاصة طبيعة

خراج وبنائيا تركيبيا في حبكة ذي بأسموب العناصر يقود الذي  النيائية بصورتيا البنية وا 

 أي العناصر، بيف العالقات بؿ الكؿ، أو العنصر البنية في الميـ ليس )) البناء بصفة المتصفة

 ىو العالقات تمؾ قانوف إف عمى التأكيد مع العالقات ناتج ىو فالكؿ  والتكويف التأليؼ عممية

فو (. 2(( ) ذاتيا المنظومة أو النسؽ قانوف  ووحدة التعبير وحدة بيف متبادلة عالقة تشكيؿ ا 

 تظير سمسمة صيغة في ترتيبيا يمكف التعديالت مف متعاقبة حمقات في تمر التي المحتوى

 لنجدىا الجزء، بمعنى كؿل و الكؿ بمعنى الجزء عالقة حسب العناصر مع متالزمة بعالقات

 بكافة لتحيط عناصرىا بترابط البنيو فتعمؿ  نسقي تعبيري نظاـ داخؿ ترابطية بعالئؽ تتمازج

 سواء حد عمى والجوىرية الظاىرية أجزائيا بيف ما والمتماسؾ الوثيؽ الترابط بمظاىر جوانبيا

 لتصبح والتعبيري الجمالي تشكيميا ومنطمؽ بدايتيا ذاتية تسجؿ التي العناصر أي بنائية، بعممية

 مكاف في المشدودة الجوىرية الوحدة مف طويمة لسمسمة توحيداً  لتكشؼ ومتقنو، منظمو البنيو

 متماسكة، ظواىر مف المؤلؼ ، المجموع معنى تحمؿ أصميا في))  فالبنية ومتماسؾ، محدد

 .  ( 3)(( عداه بما عالقتو خالؿ مف ويتحدد عداه، ما عمى منيا كؿ يتوقؼ

                                                           
 .   61ص, 6060دمشق, والتوزيع, والنشر لمطباعة رند , البنيوية , حسين عباس مؤيد - 1
 .610ص, 6001والتوزيع,عمان, لمنشر مجدالوي دار ,القديم العراق في التعبير بنيه سعدون, انغام العذاري,  - 2
 .   64ص,   6440 القاهرة, مصر, مكتبة الناشر ,البنية مشكمة ابراهيم, زكريا - 3
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 وصور وظيفية بأداءات نحتي عمؿ وخمؽ إنشاء مف لمبنية الجوىرية الفكرة تكمف حيث      

 العالقات نتيجة القائـ والتطور باألداء المرتبطة الذىنية لمصورة بذلؾ تسند يجعميا مما مختمفة،

 يجمع نظاـ وجود مف البد أي تطورىا، في متراكـ بشكؿ مختمطة أصبحت التي العناصر بيف

 تحديد في األجزاء بيف القائمة العالقة تشكيؿ في يشترط البنية فيدؼ البنية، ثنايا داخؿ العناصر

 مختمفة، ومضاميف ودالالت معافٍ  مف تحممو بما عالقاتيا وفؽ عمى ومفرداتيا العناصر قيمة

 مف سمسمة مف يتشكؿ بكياف ترتبط سمبيو أو ايجابية تكوف إف أما معينو أشكاالً  البنية توفر وىكذا

 بمثابة البنية فعناصر )) لمبنية المنظـ التركيب يتبع الذي ىو العنصر إف نجد وبيذا العناصر،

 العالئقية اليوية فكرة المفيوـ بيذا ويتصؿ اآلنية النسقية العالقات مف لشبكة وظيفية التقاء نقاط

 بيف قائـ تناسب فيناؾ، ( 1) ((لمبنية اآلنية العالقات داخؿ بوظيفتيا الوحدات معيا تحدد التي

 لتنظيـ الوصوؿ فأف وعميو بينيا، فيما متشابية ليجعميا بينيما والتنافر التجاور عبر العناصر

 مف موحد مستوى لتحقيؽ أجزائيا بيف المتآزرة العالقات مف يتضح فاعميتيا ومدى العناصر

 تصبح نفسيا البنية اف أي، لمتنظيـ المتولدة وفكرتو اليدؼ إدراؾ نحو لمعناصر الكمي األداء

 بأسموب تتركب قواعد وجود مف البد فمذلؾ ،(الكمية البنية) يدعى منطقي بييكؿ لترتبط عنصراً 

 مف عنصر كؿ يتحدد))  اذ شيء، كؿ تغطي التي الشاممة الكمية الحقيقة يمثؿ وتعبيري بنائي

 كعنصر بوظيفتيا نفسيا البنية تقوـ كما األخرى، العناصر عف واختالفو بتقابمو البنية عناصر

 تماما مختمفتيف بنيتيف لنا تحدد التي التشابو قيـ عمى تعتمد أف أو اشمؿ كؿ في مندمج جزئي

 .   (2)(( والشكمي المعرفي مظيرىما في تماما متفقاف ولكنيما مضمونيما في

                                                           
 .   401ص,  6441 ,الكويت, الصباح سعاد دار الناشر عصفور, جابر: ترجمة ,البنيوية عصر اديث, كريزول, - 1
 636ص,  ,  6430القاهرة, المصرية, االنجمو مكتبة,  االدبي النقد في البنائية نظرية فضل, صالح  - 2
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 البنائية الوحدات بيف تشكؿ التي البناء عناصر مف منظومة عمى تعتمد بعمقيا ىنا فالبنية     

 القدرة ليا أي ، وظاىرىا البنية عمؽ معرفة أجؿ مف ، المختمفة البنائية باألنساؽ المتمثمة

 بيف الحاصؿ باالنسجاـ محتواىا عف لمتعبير تيدؼ حركو في عناصرىا جميع باسترساؿ

 موقفيا عمى معناىا يتوقؼ بؿ. بعض عف بعضيا المنعزلة لألجزاء معنى ال حيث، عناصرىا

 . ألجزائو الكمي المحتوى انتظاـ كيفية وعمى األجزاء سائر مف

 البنية في العناصر حركةمف  ؽالمنبث الحسي اإلدراؾ عف كشؼت النحتي البناء عممية أفو       

 مرتبط قانوف عمى بالتالي تحتوي وحسية وذاتية مرئية ماديات عبر موضوعي اكتشاؼ طريؽ عف

 وقدرتيا العناصر الجتماع باألخير يعود سببيا فكرية مضاميف تحمؿ لمعناصر مؤسسة بعالقات

 المدركة الباطنة العالقات مف نسؽ بأنيا تتصؼ البنية أف ))اذ ممتمقيل إيصاليا و التعبير عمى

 يتصؼ نسؽ ىو حيث مف الخاصة قوانينو لو األجزاء عمى لمكؿ المطمقة األولوية لمبدأ وفقا

 النسؽ تغيير إلى العالقػات في تغيير إي فيو يفضي نحو عمى الذاتي واالنتظاـ الداخمية بالوحدة

 يندرج البنية، نظاـ أفو  (1)((. القائمة لمعالقات الكػمي المجموع معو ينطػػوي نحو وعمى نفسو

 ليكوف ارتقائياً  ينتقييا الذي بالنحات المرتبطة الداخمية عالقتيا في العناصر وجود خاصية ضمف

 القائمة االنفعاالت عف الناتجة الذىنية بالصورة مرتبطة العممية ىذه مجمؿ حيث ليا، العاـ النتاج

 بيف فيما التحرؾ فعممية البنية، اشتغاؿ آلية صياغة تنظيـ في المحسوسة التكوينات لمنظـ

 إيصاؿ ىو المشترؾ القاسـ إف إال متوازية، بانفعاالت جميعيا مرتبطة الذىنية والصورة العناصر

ف المتمقي، إدراؾ إلى واعية بطريقة البنية  القيود مختمؼ مف أشكاليا تحرير عمى البنية قياـ وا 

 مفترضة قوانيف تمثؿ بنية ألي البنائي التحميؿ عممية إفنجد  تقدـ ومما،  التعبيرية واإلمكانيات

 تولد العمميات ىذه مف تجعؿ وبالتالي الجوىرية، أسسيا عف بذلؾ وتبحث الواحدة البنية نظاـ في

                                                           
 . 461ص,  سابق مصدر, البنيوية عصر اديث, كريزول,  - 1
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 مف الناتجة البنية ماىية في عمؽ مف يكشفو بما المتمقي لدى والتأثر التأثير مف حالة بدورىا

 بنية وحدة في الكؿ مع تفاعميا ومقدار لألجزاء تفسيره عممية مف بعناصرىا عالقاتيا امتزاج حالة

 بنائية تسعى اذ عناصرىا بيف فيما امتزاج مف المتكونة العالقات ىذه مف المتبمورة النحتي العمؿ

 وراء تكوف التي المنطقية الجوىرية واألسس العميقة البنيات عف الكشؼ إلى))  النحتي العمؿ

 وىي المباشر، الداللي بطابعيا واألفكار األشياء بيف تتميز البنية صمةف ،(1)(( وكميتو الفني العمؿ

 العميؽ المستوى إلى بذلؾ فتنتقؿ تجربة تنتج كونيا في ومظيرىا البنية جوىر يتضح المعنى بيذا

 ذات النحتي لمعمؿ العميقة فالبنية ذاتيا، البنية قوانيف تحكميا تحوالت مجموعة مف المتألؼ

 الذي جوىرىا معنى عف تعبر المتشابكة البنية فعناصر ، المضموف بالمحتوى أوثؽ عالقة

 جديدة بصياغات وتركيبيا عناصرىا ترتيب بذلؾ تعني اي الخارج، مف باألشياء يمتصؽ

 ما أي بينيا فيما بالتفاعؿ يبدأ الحاصؿ التجسيد ىذا واف السطحية، البنية عبرىا تتولد محسوسة

 الصورة معنى بتكويف فتبدأ الداخمية وحدتيا لدعـ متبادلة انعكاس عممية تنتج والكؿ الجزء بيف

 البنية ترتبط)) لذا المنطقية، المعايير وفؽ بالجوىر صمتيا عبر النحتي العمؿ لبنية الخارجية

 مف عناصرىا تضميف يفترض العميقة البنية عف نبحث وعندما بتحوالتيا، والعميقة السطحية

 البنية في التحوالت الف المعنى تغير ال القواعد ىذه إف وبذلؾ عنيا بعيدا وليس السطحية البنية

 وتحوؿ العالقات أو الفني التشكيؿ مضاميف وليست الشكمي التغير إلى تؤدي والعميقة السطحية

 فتحوؿ التفكير، في العادية وطرقنا المكتسبة اآلراء لكؿ تحديد مع عميؽ فيـ إلى يحتاج البنية

 النحتي فالعمؿ ، أشكاليا بيف الربط أو التشابو عمى قائمة إيماءات إلى يقود والعناصر العالقات

 يكشؼ أف أيضاً  البد انو كما المكانية البنية عف يكشؼ الذي الحسي المظير عف يكشؼ

                                                           
 . 41ص,  سابق مصدر القديم, العراق في التعبير بنيه سعدون, انغام العذاري,  - 1
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 البنيو خالؿ مف متكوناً  إنسانياً  عمالً  بوصفو ومدلوليا الباطنية الحركة عف،  (1)(( الجوىرية

 ما ىذا والمجتمعات الثقافات وتبايف والزماف بالمكاف الجارية باالختالفات اىتماـ دوف الباطنية،

 الكشؼ إلى تيدؼ التي بالبنية المتغيرة المجريات ىذه فيـ عمى تساعد نماذج بتكويف ضرورة يولد

 المنتج النحات بممكة المرتبط بالوعي المتمثؿ اإلنساني الفكر وراء تكمف التي الكمية الصيغ عف

 يتعامؿ الذي البنية منظـ عبرىا يتقدـ التي لمحدود واإلدراؾ بالذاكرة يتمثؿ فالوعي النحتي، لمعمؿ

 التصرؼ لممنظـ يتيح مما الفنية، لمغتيا الكامؿ الوعي وجود مع واحدة دفعةً  عناصرىا كؿ مع

 البحث في اشراكو و المتمقي إلى أرساليا منيا ييدؼ بطريقة العناصر وتحريؾ العميقة بالعالقات

 مف المعنى عمى واالستدالؿ الفنية حياتو مف المستمدة خبرتو طريؽ عف المنحوت األثر عف

 ،المنحوت العمؿ بوحدة المرىونة العناصر و بالعالقات المرتبطة التعبير وسائؿ المضاميف خالؿ

 عف المتمقي إلى افكاره إيصاؿ يحاوؿ الذي النحات عمى يعتمد النحتي العمؿ بنية نظاـ وأف

 المعاني تركيب عمى يدؿ المعنى وىذا معنى الفنية المادة ليذه يكوف أف والبد الفنية، مادتو طريؽ

 النحات بيف القائمة فالعالقة بالمجتمع، المرتبط الجمعي بالوعي متأثراً  النحات يكوف وبذلؾ

 فيو تنتظـ الذي النسيج ىي البنية أف )) المجتمع داخؿ ورواجو النحتي بالعمؿ تكمف والمجتمع

 تمؾ وتنبني داللياً  تركيبياً  ومؤولة ومنسجمة منظمة تشابكية عالقات في الفني األثر مكونات

 استخداـ كيفية في الفناف وأسموب االجتماعي المجاؿ بيف فيما مندمج أطار في العناصر

 وما الفني األثر بنية في نسخ عممية يشكؿ كمو ىذا واف العمؿ، في وتوظيفيا البنائية العناصر

 .(2)(( داللياً  تركيباً  الفني األثر ذلؾ جمالية يحدد وبالتالي وأخر اثر بيف الفوارؽ يؤشر

  -: الهدف وفق النحتي العمل تركيب-3
                                                           

 .633 -632ص,   نفسه المصدر سعدون, انغام العذاري, - 1
 كمية محكمة عممية فصمية مجمة البصرة فنون ,المعاصر المصري لمنحت التكوينية البنية حسين, عمي محسن - 2

 .26ص,  6001 ,( 1) العدد,   البصرة جامعة, الجميمة الفنون
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 فكاف،  معرفية وانساؽ  بأنماط الفف في واالساليب المدارس وتنوعت واالفكار الرؤى تعددت    

 وتفسير عالقاتو نظـ وادراؾ العمؿ معرفة في واالصداء والمتناقضات والحوار والجدؿ الصراع

 ميمة يستوفي ال الفني العمؿ لبنية الكامؿ التحميؿ )) فاف،  وعالماتو ورموزه عناصره وتحميؿ

 افو ،  (1)( ( جوىرىا سيشتمؿ  بؿ البنية تحت ينضوي ال القيـ مف كؿّ  الفني فالعمؿ،  البحث

 ىيئة عمى بنائيا و النحتي العمؿ عناصر تكويف طريؽ عف تتكوف  النحتي العمؿ تركيب عممية

 بعضيا في تكويف العمؿ النحتي وربطيا األساسية العناصر معرفة مف خالؿ متكامؿ فني عمؿ

 بناء عبر وذلؾ الصوري او الشكمي الجانب أبراز ذلؾ الى اضؼ، تركيبيا طريقة ومعرفة ببعض

 .حسية  منطقية عممية لقواعد تبعا األساسية العناصر

 والعمميات"  بالتركيب وثيقا ارتباطا مرتبط وىو،  منطقيا عمميا منيجا ومازاؿ التحميؿ فكاف     

 تقابؿ التركيبية والعمميات،  متميزة بأشكاؿ تراكميا تنظيما لتأخذ،  تتابعيا االجزاء تّفصؿ التحميمية

 مركب العالـ واف الواقع الى تردنا اخبارية قضايا انيا )) كانط  يعدىا كما،  التحميمية العمميات

 قضايا الى تركيب كؿ ونرد نوحدىا اف لفيميا مضطريف انفسنا نجد متنافرة جزئية وقائع مف

 والعممية،  (1) (( العمـ فمسفة ميمة ىو التحميؿ ىذا او الرد وىذا حسية وقائع تقابؿ جزئية

 اذىاف تصور حيف في،  وكنييا االشياء جوىر ضبطيا واالجزاء التفاصيؿ في تركز التحميمية

 وىي،  والعالقات والصور باألشكاؿ وعينا فيتحقؽ،  التركيبي الطابع تقسـ ومميزات صفات

 والنتاجات واالشياء باألشكاؿ الوعي ىذا تحقيؽ في والمتباينة المتعددة لالتجاىات خاضعة بالتالي

                                                           
 . 12 ص,  السابق المصدر,  نقدية مفاهيم,  ويميك رينيه  - 1
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 تأخذ المقاـ ىذا تصور ومع، بالتحميؿ القياـ حالة المقاـ تصور الضروري مف فانو )) الفنية

 .    (1) (( التركيبية حركتيا في متمايزة اشكاال الصياغة

 ماىية عف لمكشؼ محاوالت في وتنظيراتيا بالياتيا والمذاىب والنظريات االفكار وتتبايف      
 لمبحث المتجدد الفكر بمعطيات مؤسسة تحميمية رؤية وتعييف خاص نحو عمى النحتي العمؿ

 يرتبط فالتنظيـ ))،  ومنيجيا تنظيما،  وفمسفة العمـ وبمعطيات،    المعرفة ىذه عف والكشؼ
 وىو ذاتيا لممعرفة النمو طرؽ احدى يكوف حيث المعرفي لمبناء التطوري االفؽ وبرؤية بالعصر
 .  (2) ((والتركيب البناء طريؽ في المتراكـ التسمسؿعبر  االفكار نقؿ في الحاسـ العنصر

 ذلؾ عف فضال،  الفنية نتاجاتو في الفنوف مف غيرىا عف التراكمية بخصوصيتو يتميز فالنحت   

 خزيف ىي،  وابتكار وابداع وخياؿ تأمؿ ىي،  النحات وقصدية بوعي فكرية بنتاجات يتميز

 واسموب متميز بنيج والتركيب التحميؿ بفعؿ فتتـ،  ومستقبميا وحاضرىا ماضييا في،  الذاكرة

 وتنفيذ تطبيؽ اداة التركيبية التحميمية لمعمميات يكوف وىنا)) اخر عف النحات بو يميز متجدد

 ويكوف ويتطور ينمو،  الفف في عمؿ منيج فيي النظري وظاىرىا بنائيا الى اضافة وتحقيؽ

 .   (3) (( وتطورىا الفنية والثقافة المعرفة نمو عمى ليساعد الفنية الجمالية الخبرة اساس

 متسمسمة خطوات وتنظيـ، والتركيب التحميؿ عمميات بفعؿ،  والتجربة لممالحظة اذف فالبد    

وصوال الى تحقيؽ المنيجية العممية المنطقية  الية عممومنطقية عممية توضح وتفسر  كأداةتعمؿ 

وذلؾ الرتباط الفف بمعطياتو المادية المدركة والتي تعتمد عمى ) )،  النحتيفي تحميؿ العمؿ 

وانتخاب يرتبط ببنية التخصص الفني ، وال يتـ ذلؾ اال  ءالمالحظة والتجربة ، البد ليا مف انتقا

                                                           
,  القاهرة,  لمنشر العالمية المصرية الشركة, القديم العربي النقد في والتركيب االفراد جدلية,  عبدالمطمب محمد - 1

 . 602 ص,  6441
 6006,  بغداد,  والطباعة لمنشر ايكال دار,  الفن بنية في دراسات,  محمد وبالسم حيدر ونجم صاحب زهير   - 2
 . 602 ص,
 660ص,  السابق المصدر,  المعرفة وبنية الفن,  حيدر عبد نجم  - 3
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     (1) ((باألسموببفعؿ تحميؿ الموجودات واعادة تركيبيا بمنيجية الفناف االدائية ... والتي نسمييا 

معيف وبخطوات تتكوف مف وحي الفكر وىي عممية عممية منطقية تحقؽ  بأسموبفيو اذف تنظيـ 

،   معيف بنسؽ تركيبيا وطريقة اجزائيا معرفة عمى النحتي العمؿ تحميؿ يتمثؿ و والتفسيرالفيـ 

 اف اتقدـ ما عبر ويتضح .لمعمؿ والتركيب التحميؿ عمى يرتكز  خطوات مف يتكوف  تنظيـ وفؽ

 عمى وترتيبيا بصياغتيا يقوـ التي التكوينية العناصر مف مجموعة عبر يتشكؿ النحتي العمؿ

 التي الطريقة تقرر التي التنظيـ وخطة النحتي العمؿ بناء في وأسسيا اإلنشائية العالقة نظـ وفؽ

 مخطط تقدـ الباحثة فأف تقدـ ما وعبر النحتي العمؿ بنائية لمعرفة العناصر جمع عبرىا مف

 -:  النحتي لمعمؿ البنائية العناصر توضيحي

 تجانس مطمؽ                             العناصر البنائية لمعمؿ النحتي 

 اشكاؿ   وحدات بنائية  المادة                

         المتمقي رؤية        قيـ جمالية       ترتبط بالموضوع  

 اتجاه       حركة                      

                           شكؿ       عالقة النحات + المادة         الخط   

 انواعو مستقيـ متعرج ...... الخ  

 داخمي      

                                                           
   614 ــ 631 ص,  السابق المصدر,  المعاصر التشكيمي الفني لمعمل والتركيب التحميل,  حيدر عبد نجم - 1



 50 

 خط  حالة توازف  قوة بصرية  الفضاء     

 خارجي  

           

 متنوع                     

 خشف   المممس  

  صقيؿ 

  وادراؾ عالقات            والضوء الظؿ 

   الوضوح طريؽ عف  مباشرة                     

                                                                                   الباطف                           العقؿ طريؽ عف  مباشر غير الحركة 
 انسجاـ                    القوة        

 وزف  وايقاع                                            

 (2) رقـ مخطط                             

  النحتي( لمعمؿ البنائية )العناصر 

  لمباحثة
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 -( مجتمع البحث :1ملحق رقم )

 جالل غادة

  

 

 

 

 

 

 فاطمة جمعة مدكور  

 

 

 

 

 مرٌم جٌد فرهام

 

 

 وفٌة احمد 
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 مٌاسة المقدادي 

 

 

 

 

 سوزان العبود 

 

 

 

 

  السعودي منى

 

 

 

 

 زك  علً عمار نا
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 هٌفاء األطرش 

 

 

 

 

 

 بٌر حسن البشراويع

. 

 

 

 

 

 

 نجاة مكًالنحاتة  

 

 النحاتة : عائشة حافظ
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 عبدالرحمن سعٌد  جٌهان النحاتة

         

  حبٌب سمٌرة النحاتة

 

 

 

 

 

 الخزرجً   النحاتة عاتكة

                

  شقٌر النحاتة روضة
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 عروبة دٌب  

  

 

                     

  

             الرسول حسب أمٌمة                                         طالب آل مهدٌة

  

 

 

 

                          الشعٌبً خلود

 

 

  

 

 

 

           دهال هبرٌح جانات
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 القباج إكرام

 

 

 

  الحربً مرشد بنت منال 

 

     

 

 

 

 

  عٌسى حسٌن نداءالنحاتة 

      

        

  

 

 مرٌم هنٌدي النحاتة 

 



   أ  

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 وعهدا   وفاءا   000والدي لى ا    
 ناوعرف حبا  000الى والدتي     
 وتقديرا   اكراما   000يالى زوج    

 واعتزازا خواتي روان . رونق .... محبةأالى 
                                         كثر . مستقبل أ امير 0ريان0الى اديان 

  00000أشراقا
 الى الذين سقوا البذرة .......حتى انبتت

 هدي بحثي هذاأ
                                   

 الباحثة                                    



 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 

 ((  عليــم علـم   ذي كل فـــوق و))  
 

 

 

 صدق اهلل العظيم   
 (  67سورة يوسف اآلية )      
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 االعمال عينة البحث  تحليل 

 ( 1)  نموذجل ا

 المصدر القياس المادة االنجاز سنة البمد النحاتة اسـ العمؿ اسـ

اتصاؿ بالنحاتة عف طريؽ  سـ(  20×60) برونز 1995   مصر  جالؿ* غادة امرأة
    2017\ 7\8يـو بوؾ الفيس

 الشكؿ حدود امرأة فيالنحتي راس يمثؿ المنجز       
 ضيؽ يظيرو  كما ، ةيالخارج مالمحو خالؿ مف التبسيطي 

 والرقبة واألنؼ الجبيف وانتفاخ الرأس أعمىواختزاؿ  الجبية
والشعر المنحني  مع انفتاح محجر العينيف تقريبا االسطوانية

  ذو الخصمتيف . 

عف  مبتعدعمى اختزاؿ الشكؿ وتسطيحو العمؿ  عتمدي     
في إظيار التفاصيؿ مما جعمنا لمجسـ  التشريح األكاديمي 

 ، اضؼ الىالشعر الوجو وخصالتشكؿ عبر نعرفيا امرأة 
 ،منفصمة كوف القاعدة جزء مف العمؿ فضاًل عف عدـ وجود قاعدة  عمى تسطيح  عتمادالا ذلؾ
يتبيف أف النموذج بشكمو الطولي أي امتداده الطولي يتكوف مف كتمة ذات اتجاه حيوي كما 

 التنوع عمى العمؿ اشتمؿبمنحى اختزالي مع الفضاء الكتمة  داعتمبا مجردلشكؿ اللنظاـ ا هءنتمااو 
 مادةجزء مف  كؿ بنائية اختالؼ عمى والخشف الصقيؿ المممس بيف التبايف جاء فقد بالمممس

 سالرأ صالبة ليؤكد أجزائو عمى الغالب بالمممس العمؿ سطوح جاءت فقد،  النحتي لعمؿا
التي  االنوثة عف التعبير في الوضوح شديدةال الخطوط انسيابية الذي تسوده بنائو وأسموب ومادتو
  .انسجاـ بنائية الشكؿ المنجز مع نوع المادة مف خالؿ تحقؽ ارتقاء الكتمة بالفضاء  عف عبرت

 مازالت التي  القديمة  المصرية الحضارة بالجذور متأثراً  النحتي العمؿ اسموب وجاء       

عطاء الشموخ عمى لمتأكيد  الرقبة استطالة مبدأ يتضح كما،   ىذا وقتنا الى مستمرة   مف نوع وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ( الخاص بسيرة النحاتات المنجزات لألعمال عينة البحث .  2الملحق رقم) راجع 
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 واف القديـ، الموروث مف استمياميا وبثبات القوة عف ولتعبير الشكؿ بيذا لممرأة والوقار الييبة
 حداثة االسموب مع القديـالمصري  الحضاري لحالة الدمج مابيف الموروث الواضحة الصورة

 العاـ الشكؿ بناء في ةالمنحني الخطية التداخالت أيضاً  أثرتو ،  ة جمالية لمعمؿ اعطى قيم
وذلؾ الذي بيف الخصمة والرقبة بعد اف تـ  الراس في المتواجد الضمني الفضاءلمعمؿ عبر 

 اذ الجمالي جانبولتبيف  والموضوع والشكؿ الخامة مع تفاعمو وكيفية الموف عنصر عمىالتأكيد 
لمعمؿ اذ  الفضائي الكتمي التداخؿ، ويبرز   لمعمؿ محاورتو عند المتمقي في مؤثراً  عنصراً  جعؿ
 لسطوح المتالمس الخارجي الفضاءفي  النحتية الجزيئات ثنايا بيف متداخؿ عنصر الفضاءكوف 
 التناظرية الوحدةعبر بنائية   المختمفة عناصره في الوحدة العمؿ عمى ويترتب ،  الخارجية العمؿ
 مع  وترتيبيا العناصر تمؾ تنظيـ في دورىا عممت والتي والمممس والسطوح الخطوط بيف فيما

كما كاف لمفضاء الداخمي الموجود في تجويؼ العينيف االثر عمى   العمؿ لكتمة الشاقولية الموازنة
  . اظيار العمؿ بشكؿ جمالي معبر  

وتبسيط الشكؿ عبر   عتمد عمى االستطالة في بناءه اف المحتوى المضموني لمعمؿ النحتي او     
لمعناصر البنائية  الواعي التقصي وافالمالمح التبسيطية  التي تأثرت بالفف المصري القديـ ، 

 العمؿ في الموجودة الصفات وتوضيح لفيـ العمؿ ومكونات العالقات ربط عبر النحتيلمعمؿ 
 البعدلتحقيؽ  في تركيبو العاـ مؤثرة منو جعؿ النحتي لمعمؿ التكويني البناء اجزاء ترابط،  النحتي
التكويف البنائي لمعمؿ النحتي بصفات مظيرية تميز  مع  العمؿ مف المبتغى والتعبيري الجمالي
العيوف وخصؿ  لشكؿ الفضائي الكتمي تداخؿال فضال عف التكويف العاـوصالبة  تماسؾاىميا 

 البنية بيف وثيقةوالتي كونت عالقة  عمؿفي بنائية ال واالختزاؿالشعر ، اضؼ الى البساطة 
 جديدة لصياغات وتركيبو اعناصرى ترتيبعبر  المضموني والمحتوى النحتي لمعمؿ  العميقة

 .  السطحية البنيةكونت  محسوسة
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 (    2)   نموذجل ا

 اسـ
 العمؿ

 سنة البمد  النحاتة اسـ
 االنجاز

 المصدر  القياس المادة

 فايبر 1996 االمارات *مكي نجاة القيثارة
 كالس

(60  ×30 
 ( سـ 50× 

http://wwwnajatmakka 
artist.com  

يمثؿ  كالسالفايبر  عمؿ نحتي مجسـ مف مادة      
 ماسكة آلة العود بيدىا وتعزؼ جالسة امرأتاف إحداىما

حدى و  مثنية إلى الداخؿ واألخرى ممتدة إلى  رجميياا 
 يوضح االخارج حيث تمثؿ نصؼ انثناء ترتدي ثوب

نيا تقوـ بالعزؼ ويظير مف  حركة إنيا في مناسبة وا 
فيي  أّما االخرى رأسيا نوع مف التفاعؿ مع العزؼ

مقدمة جسدىا واقفة رافعة الرأس تضـ يدييا إلى 
 . عزؼمندمجة مع االولى في التفاعؿ الحركي مع ال

 التعبيري مف التمثيؿ يفالجانب النحتي ىذا العمؿ يجمع
تميز بالتناسؽ بيف المالظاىر لمعمؿ ،  الشكؿ في 
مف  ونوع الجذعاالختالؼ في النسب العامة لمجسـ مف حيث االستطالة في  مع بعض ئوأجزا

يحاكي مادة  اً مميز  اً لونالعمؿ  منحت  التي كالسالفايبر مادة  باعتماد،  الضخامة بالقدميف 
التي ظير درجات مف الضوء والظؿ أعطت لمعمؿ العمؽ في الدرجات المونية أالبرونز والذي 

يدؿ عمى التفاعؿ  وبما واليديف رأسالحركة  زادت مف وضوح التباينات الكتمية، الى جانب
كذلؾ الدور الذي لعبتو مادة العمؿ في اظيار التباينات المممسية  ،ووحدة الموضوع واالنسجاـ 

 مواطف مع بتناسبيا وبما صقيمة في مممس اخرىخشنة و بعض األماكف لسطوح العمؿ فظيرت 
    التكويف حجـ عبر لمعمؿ الشكميةالمعالجة  اضؼ الىالنحتي ،  العمؿفي  وغيرىا والجسد القماش
 انطباعاً  أضاؼ كما العاـ الشكؿ اظيار في والتحكـ السيطرة مف نوعاً  اعطى اذ لمعمؿ البنائي

 . العمؿ لعموـ الشكمي التنظيـ إلى جمالياً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الخاص بسيرة النحاتات المنجزات لألعمال عينة البحث .  2راجع الملحق رقم)   •
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 كتؿ الى السطوح ارجاع عبر الموسيقية وااللة المرأة لييئة العاـلممنجز  يالتكوينالنظاـ  بني     

 ليخمؽو  ومتنوعة مختمفة سطحية ومستويات وزوايا فضاءات خمؽ ليتـ االبعاد ثالثية ىندسية
 خالؿ ومف  والفضاء الكتمة عنصري تجسيد والية  النحتي لمعمؿ التركيبية البنية مابيف نظاماً 
 ما ىو الى النظر حرية اعطى مماو والضوء،  ظالؿتدريج ال تكوف شديدة سطوح لنا تظير ذلؾ
 ، الكتمة حجـ مف يقمؿ وكذلؾ الخارجي الفضاء مع يتناغـ داخمي فضاء ويكوف العمؿ وراء

 في مؤثر دور لمحركة ،كذلؾ التكويف في الشكمي التوازف ليحقؽ الكتمة شكؿ في التنوع عف فضالً 
 وبيف بينيا فضاءات لتحصر اليمنى اليد ارتفاع في نالحظو ما وىذا الفضاءات وتنوع خمؽ

 في المجسمة االشكاؿ الستشعار بإحساسو تجسد الفضاءات مف انواع خمؽواف  العازفة والمرأة 
 العمؿ لكتمة الفضائية المعالجات ضمف النحتي العمؿ ىذا بناء في االساس ىو طبيعية تكوينات

 اجزاءه في وتتداخؿ تتفاعؿ التي الشكؿ بيذا وخروجيا تياوصالب الكتمة ثقؿ مف قممت والتي ،
 . البعض بعضيا بيف فيما الفضاء متخمالً  البنائية

 فيو وأسقط العمؿ موضوع منو نيؿ فكرياً  منيالً  كاف الخميجي بالفمكموري تأثرال اف يتضح     
 شكمي تنظيـ في بالتعبير يتسـ فني بأسموب رهأظي َأف بعد المعاصر واالجتماعي الفكري البعد
كما  ، الموروث الفكري البعد محاكاة إلى يخرج الذي األنثوي الشكؿ في اوجدت حركية بنية ذي
 البعد محاكاة إلى يخرج الذي األنثوي بالشكؿ نفذ وفكره ومضمونو النحتي العمؿ أسموب افو 

 طرح في ليا مرجعاً  متخذا األوربية بالفنوف المتمثمة الفنية مرجعيتيا عف فضالً  ، الموروث الفكري
 التفاعؿوبنية  الداخمي الفضاء عبر يةجمال قيمة لظيار أجزاءه بيف التناسؽعبر  مضموف
 .  المادة مع تفاعمو ومدى مممسفي ال واالنسجاـ
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 ومختمفة  متالحمة قطعثالثة  مف اتجريدي بناء يمثؿ العمؿ      

مف يمثؿ تكويف لشكؿ متموج  العمؿ مف االعمى فالجزء ، البناء في
شكؿ شبو دائري ذو  وىوبالجزء الوسطي  الوسطمثبت مف الجانبيف 

 لممكعباما الجزء الثالث تكوف مف شكؿ قريب  ،ثقب في وسطو 
 مف،  ذو حز في وسطو يستقر في الجزء الثانيوىو قاعدة العمؿ 

 حركياايحاء  يعطي ، بينيـ متموج خط وتكويف الكتؿ مزج خالؿ
 ممتزجة فالكتؿ التكويف، لبنية الداخمي النسؽ وتشكيؿ الرتابة لكسر

 . بنائيا االخرى مع الواحدة ومتماثمة

في انسيابية الخطوط واستدارة  التكويفحقؽ انزياحا لمرؤية مف خالؿ خمخمة  اف بناء الكتؿ    
مدروسة لمييئة والخطوط والتكويف والتركيب المممسي لمعمؿ. ال لمبناءالزوايا التي عممت وفقا 

مركز السيادة المييمنة داخؿ البناء العاـ، بمعنى يرتكز عميو النص اضؼ ايضا اف الكتمة كونت 
 .الؿ التعييف والتجريد والصياغة مف خ العمؿ البصري محققا شدا لمرؤية التي تسعى لبث خطاب

 التمثيؿ مفيوـ تغييرعبر  التجريدي البحث الى البصرية تجربتو في العمؿ ىذا يسعى     
الشكؿ  ختزاؿاواف ،  الواقع مف منسوخة ليست بناء العمؿ  بدوي لذلؾ االنسانية، لمييئة المعتاد
عادةالعاـ    كذلؾ،  التكويف التجريدي لمشكؿ  عبر بصريا حال الشكؿ أوجد صياغة تركيب وا 
 نحس إننا إال البصرية واالستعارات المفردات خالؿ مف لمبناء المكونة الكتؿ في وتنوع تعدد ىناؾ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص( 2) رقم الملحق راجع •
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 تضـ التي الزوايا بناء في واضحة تبدو التنوع داخؿ وحدة ىناؾ أي العاـ البناء وتناغـ بوحدة
 جسـ وبيف حجما األصغر القاعدة بيف الكتؿ في تنوعا ىناؾ إف نجد باإلضافة، العمؿ شكؿ
 العاـ البناء، كما يظير  أخرى جية مف والمممسي الخطي البناء وبيف جية مف األعمى في العمؿ
الفضي والذىبي عمى ابراز العمؿ واعطاه  قيمة  يفونموف اذ عمؿ المال صقيؿ مع تميز بمممس
  تخرجو مف تمؾ االلواف المعتادة لمواد النحت التقميدية .  جمالية

 الداخمي والمحتوى االكبر لمتشكيؿ الخارجي لمخط بروز خالؿ مفتكوف  الشكميالبناء ف     
 العمؿ وىيئة والمممس والموف الشكمية البنية مع انسجاما حقؽ والذي الداخمية العالقات وبنية

 في وسط العمؿ  عبر الفضاء الداخمي الداخمية العالقات نظـ عبر تنوالتي تكو النحتي 
 بيا، المرتبطة الفكرية والمضاميف البنائي التشكيؿ عناصر بيف المزاوجة، كذلؾ  والخارجية

 المييمنيف يفالمون االوؿ فالمستوى ، وشكمية ولونية خطية مستويات ثالثة عمى العمؿ وينبني
 وىيمنة الصقيؿ المممسي .  اليندسي التشكيؿ بنية الثاني والمستوى التشكيؿ مجمؿ عمى

 الشكمية العالقات نظـ بيف والترابط الكتمتيف بيف فضائيا تداخال اعطى الذي المنحني والخط    
 كونت  القاعدةاما   ، والموف والبناء الحجـ في التشكيؿ وتنوع وحدة عبر رمزية داللة اعطى قد

 . الكتمية التكوينات باقي منيا وتنبثؽ العاـ البناء عمييا يتأسس مركزية بؤرة

 عبر بنائية القطع المكونة لمعمؿ  البنائي التكويف عناصر في إيقاع خمؽاضؼ ايضا الى     
 أجزاء في انتظاـ محقؽ مختزلة مجردة بصورةوالخارجية  الداخمية والفضاءات االنحناءات كذلؾ 

 واضح بدى الذي والمضموف الشكؿ بيف جدا واضحة عالقة فيناؾ متوازف بشكؿ وأظيرىاالمنجز 
 كبير دور لو  فالخط البنائي  التكويف عناصر استخداـف فيتضح م( االيقاع) تسميتو خالؿ مف
 المحيط الفضاء مع تفاعمت التي الكتمة تمثيؿ عف فضال ىندسية بصورة المنجز داخؿ في

 انعكاسات محدثة الضوء مع تفاعؿ فانو الموف أمااجزاء العمؿ  داخؿ حدث الذي وكذلؾ بالمنجز
 تحقيؽ بيدؼ  التوازف حققت والتي النحتي لممنجز حركة أعطتالتي  خالؿ الظؿ والضوء مف

 . النحتي العمؿ في الجمالية
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 (   4) رقم   النموذج    

 سنة البمد النحاتة اسـ العمؿ اسـ
 االنجاز

 المصدر  القياس المادة
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تمثاؿ نصفي مف مادة الجبس     
لشييد الثورة الفمسطينية )باجس أبو 

دًا لمشييد ، وضع عمى نفذ تخميعطواف( 
الشكؿ مف نفس مادة  قاعدة مكعبة

 لوف وقدمقعرة العمؿ ذات مممس خشف 
 مع االحمرار الى المائؿ البرونزي بالموف
 الطويمة الرقبة الشكؿ وعمى  القاعدة
 . القوية بتفاصيمو العاري والجسد

في  وانتظمتنية تناسقت فإف بنية ىذا العمؿ النحتي تتكوف مف مجموعة عناصر وخصائص     
التي ظيرت عمى كافة ىيئة العمؿ النحتي مع  يةوحدة المونداخؿ منظومتو العامة ، ومف ال

الى طبيعة لونية  الجبسذات قيمة جمالية ، أحالت الخامة القاعدة التي شكمت معيا وحدة لونية 
النخفاضات لزيادة في حالة ااماكف االرتفاعات و  مع مراعاةال تشير الى مادة تمؾ الخامة 

ز والتي ساىمت في ابرا، التباينات الكتمية مف جانب وكذلؾ الظمية والضوئية مف جانب اخر 
 وضوح مع ، واألكتاؼ الصدر وكذلؾ والرقبة الوجو تقاسيـ في والعظمي العضمي التشريح
 الصقيؿ الوجو ومممس والقاعدة الشعر خشونة بيف ميز فقد، واخر جزء بيف المممس في التباينات

 الشخصية عمى التعبيري فعميا لعبت بتضاريس(  األكتاؼ ، الصدر ، الرقبة) الجسد وتقعرات

 بيف فيما المبالغة مابيف التفاوت عمييا يطغي جسمانية بنسب المنتصب النحتي التكويف بيذا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص( 2) رقم الملحق راجع  •
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 العينيف حيث مف الواقع الى ومطابقة متقاربة نجدىا الوجو نسب الحظنا فإذا ، البعض بعضيا

وتناسبيا في الوجو ، وكذلؾ الفـ واألنؼ وتناسبيا ومسافتيا المتحققة في الوجو ، أما التعبير عمى 
لييئة التمثاؿ ، فالييئة النحتية تبدو في وضع  تالوجو فيو خالي مف أي انفعاالت أو إيماءا

غت في طوؿ الرقبة السكوف  خالية مف أي تعبير ،أما نسب الرقبة والصدر فاف النحاتة قد بال
العمؿ النحتي قيمة لكنيا لـ تتركيا بدوف تشريح وأنيا أعطتيا عناية في التشريح العضمي لتمنح 

اال اف الحركة ، ليا مدلوالتيا الشكمية التعبيرية والتي تمثؿ القوة والثبات رغـ سكوف العمؿ جمالية 
 .      فيما بينيا  الداخمية لعناصره البنائية خمقت حالة مف التباينات الحركية

أما مف ناحية التشريح فقد أوضحت النحاتة بعض تشريح لمقفص الصدري والسيما في ابراز    
وأعطى أىمية لعضالت الكتؼ منيا بعض عظامو مف االماـ مع ابراز عظمي الترقوة بوضوح ، 

العضمة الدالية (  ولعميا بتمؾ التفاصيؿ التشريحية ،سواء عمى صعيد العضالت او العظاـ )
 بذلؾ البروز. 

عمى قوة الشييد ، كما إف المبالغة في طوؿ الرقبة إنما دلت عمى  بيافوبيذا العمؿ النحتي     
 فيو عمى الشموخ والكبرياء لمشييد الذي ضحى مف اجؿ وطنو ، وبأسموب واقعي تعبيري أضفت

 عالية المعنى وغنية في التجسيد. العمؿ النحتي بنية فنية جمالية 

كوف بناء واقعي تعبيري  عمى اعتمد النحتي لمعمؿ المضموني المحتوى افاضؼ ايضا     
لبراز دور الشييد  القاعدة مع االحمرار الى المائؿ البرونزي بالموفالعمؿ ، اما لوف  تجسيد الشييد
 ومكونات العالقات ربط عبر النحتي لمعمؿ البنائية لمعناصر الواعي التقصيوعبر ، وتضحياتو 

 الطويمة الرقبة شكؿ  استطالة عبر النحتي العمؿ في الموجودة الصفات وتوضيح لفيـ العمؿ
 التكويني البناء اجزاء ترابط واف كما،  اعطى العمؿ قيمة جمالية القوية بتفاصيمو العاري والجسد
  العمؿ مف المبتغى والتعبيري الجمالي البعد لتحقيؽ العاـ تركيبو في مؤثرة منو جعؿ النحتي لمعمؿ

 العمؿ تكويف وصالبة تماسؾ اىميا مظيرية بصفات النحتي لمعمؿ البنائي التكويف تميزكما    
 التشريح الدقيؽ لتفاصيؿ الجسد  الى اضؼ،  المنجز لشكؿ الفضائي الكتمي التداخؿ عف فضال
 عناصرىا ترتيب عبر المضموني والمحتوى النحتي لمعمؿ  العميقة البنية بيف وثيقة عالقة كونت

 لمعمؿ .  السطحية البنية كونت محسوسة جديدة صياغاتلبناء  وتركيبو
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يمثؿ امرأة جالسة، متكئة عمى عصا  بارزعمؿ      
سيا ترتدي بيدىا ييا االثنتيف قريبتاف مف رأتمسكيا بيد

حوؿ يدىا اليسرى   افمتفمع سواريف ي اليمنى مسبحة 
مف خالؿ  الشيخوخةوتبدو عمييا  الزي الشعبي وترتدي

مالمح وجييا ويدييا ، والى الخمؼ منيا قطعة قماش تـ 
خياطتيا الى جانب بعضيا البعض مع وضوح التمزؽ في 

 .  بعضيا 

العمؿ  بنائية العمؿ عمى الخامة المتكوف منيا ارتكزت    
فيو التفاصيؿ التشريحية بعناية واىتماـ بعنصر الحركة العاـ  يعرو والذي بني بأسموب واقعي 

عبرت فيو عف  العمؿ النحتي سطحًا مممسيًا متباينا ، كما اف الخامة أضفت عمىلمبناء التكويني 
المرأة السودانية ، فنرى مممس الجسد الصقيؿ يختمؼ عف المممس  تعيشيا الحزف و المعاناة التي

عف ىذه السطوح الصقيمة الغالبة والخشنة القميمة قيمة جمالية  الخشف في الشعر ، وقد نتج
 وبنسب  والمتعرجة المنحنيةأضفت عمى ىيئة المنجز فعؿ تعبيري رسمتو الخطوط الخارجية  

 ببعض المرأة بجسد االىتماـ مع ، عمييا المتعارؼ النسبة عمى قائمة صحيحة  جسمانية
 واضحاً  اىتماماً  نرى كما،  سنيا كبر وبياف الوجو في التي الشحوب إلظيار والفروقات التفاصيؿ

 لميد والعظمية العضمية بالتقاطيع دقيؽ واىتماـ الذراع منطقة في التشريحية التفاصيؿ بعض في
 العمؿ اجزاء في كثيراً  الدقيقة بالتفاصيؿ واضح واعتناء، العصا عمى والمتكئة الرأس تسند التي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص( 2) رقم الملحق راجع •
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 عالقة عبرىا تتولد التي السطحية وبالبنية، والحركي الفضائي الكتمي التداخؿ عمى اعتمد فقد

ترتيب العناصر  خالؿ مف وذلؾ المضموني والمحتوى النحتي لمعمؿ  العميقة البنية بيف  وثيقة
التي اعتمدت  البنائية جد اف العممية، وىنا نمحسوسة جديدة لصياغات وتركيبو البنائية لمعمؿ 

 متكامؿ بشكؿ وربطو وبنائو العمؿ عناصر تكويف طريؽ عف النحتي العمؿ عبر تركيب ىنا
 . ىذا النحتي لمعمؿ  المبتغى لموصوؿ الى اليدؼ

 وحدة بوضوح اذ تبرز  الشكمية القراءة في مؤثرة كمغةدورىا  المونية الصفة وقد لعبت      
 انسجاما يشّكؿ ظاىر، لوني تنّوع في األجزاء بيف المونّية الدرجة باقتراب المتمثمة المونّية العالقات
 محسوس تضاد لخمؽ محاولو ىو الّموف وجود أّسسو الذي فالتدرج، بصري لوني بتداخؿ واضحا
 االحمر الموف كتمة بروز مع  التكويف في يظير ما وىو خاص وتعبير حركة لمشكؿ يعطي

 في المتدرج الموف انسيابية مع اتوازن اعطاء جمالية عمى الشكؿ النحتي وتعمؿ واالصفر في
اضافة خمفية توحي الى بؤس الواقع االجتماعي لممرأة عبر  ما ظير مف اف  التكويف، اسفؿ

 لمعمؿ والتي مف اىميا قوة المظيرية البنائية الصفات ظيارإلاظيار رقعة مف القماش الممزقة  
 العديد الى يقودنا النحتي البناء ، اف لمعمؿ الحركية الصيغةو الفضائي  الكتمي تداخؿ التماسؾ و

عبر  جمالية ةقيمعبر تركيب شكؿ العمؿ الذي اعطى العمؿ  البنائية والمفاىيـ الخصائص مف
 يحقؽاف  منو جعؿ النحتي لمعمؿ التكويني البناء اجزاء ترابط فيلو ،  المكونة الشكمية عناصرال

  .  العمؿ مف المبتغى والتعبيري الجمالي البعد
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 المصدر  القياس المادة  االنجاز سنة البمد النحاتة اسـ العمؿ اسـ

مريـ        مقاءال
   *يىنيد

 اتصاؿ سـ( 80)ع  جبس 2000 ليبا
 عف بالنحاتة
 الفيس طريؽ
 7\15 يـو بوؾ

\2017    
 الجبس ومادة ب شكؿ تجريدي يمثؿ نحتي عمؿ   

 ف مف جيةرجؿ ومرأة معانقاف بعض ممتصقايوحي الى 
 ، تـ بناء العمؿعامة ييئةوب الراس واليديف والقدميف

كما ،  فضاءات متدرجةعمى  اعتمد بشكؿ اختزالي
 مف العمؿ كتمة مابيف التوافؽفي  ساىمت مادة الجبس

 والفضاءات  الصقيؿ والمممس المنحنية الخطوط حيث
  واالنحناءات تداخؿ مف الناتجة ، والخارجية الداخمية
 ،  العمؿ أجزاء  بعض المصقولة والحافات والسطوح
 شكؿ  اختزؿ وقد ، الفضاءات في التكرارية عف فضالً 
 رؤية وبانفتاح الواقعية عف فيو مبتعداً  بيضوي ىندسي بشكؿ إليو ارامز  تجريدي بشكؿ يفالرأس

.ىذه الصياغات  الشكمية والمعالجات التقنية  عبر المتمقي إلىالعمؿ  فكرة إيصاؿ تحقؽل بنائية  

 عبري ما معباالنسجاـ  اإلحساس يعطي العمؿ أخراج فياتخذ  الذي الصقيؿ المممس وظير     
  .لعمؿا لبنائية  الجمالي المضموفعبر  الحياة استمرار الى يرمز ما وعمى،  عاطفة مف عنو

 مكتمةل البنائية عناصرال عمى االعتماد عبر المنجز ىذا في النحتي التكويف جمالية تحققت   
 ظيرت التي والتموجات خطوطو في كبيرة ليونة مع كبيراً  دوراً  الموف ولعب وحركتيا وحيويتيا

 تدرج الفضاءات الثالثة  مع  مف المتكونة الداخمية الفضاءات حركة عف فضال السطوح عمى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .   البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص( 2) رقم الملحق راجع  •
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 جماليا طابعا العمؿ َمَنح ما وىذا لمعمؿ المكونة الكتمتيف بيف الرابط والعناؽ االلتواءات حركة   
 .   العاـ شكمو في االختزاؿ رغـ

 جمالية بصورةوظفت  (  والكتمة والفضاء والمممس والموف الخط)مف العناصر البنائية  إف        
 العمؿ تركيب عبر المضموني المحتوى إلظيار التكويف عناصر مابيف الترابط عمى معتمدة
 ممفت بشكؿ التنفيذية كما امتاز البناء العاـ  بطريقة  .البناء النحتي جماليات ىدؼ وفؽ النحتي
 والحس الفكر إلى تيدؼ بحيث اختزالي بشكؿ والتمثيؿ الواقعية عف دابتعالخالؿ امف  لمنظر

 في جمالية قيمة حقؽ مما متميزة خصائص حمؿ الذي الموف في السيادة عف فضال الجمالي
 عمى تعتمدالتي ا النحتي البناء جمالية المنجز عناصر في تحققت ذلؾ ضوء وفي، التكويف
 مف الجماليةالقيمة  تحقيؽ في اىتمامو جؿ ومركزاً  جاداً  النحتي العمؿ لمعطيات الواعي التقصي
التي  المظيرية البنائية الصفاتاضف الى   ، العمؿ فيوالتوازف  والسيادة والفضاء الكتمة خالؿ

 والتعبيري الجمالي البعد يحقؽ مام ضعالب بعضو بيف مؤثر النحتي البناء اجزاء ترابطجعمت 
 البساطةو  لمعمؿ الحركية الصيغةو  الفضائي الكتمي تداخؿو  التماسؾ قوةعبر   العمؿ مف المبتغى

 .  .  واالختزاؿ

 تبدو والتي عمؿال حركة في والتوافؽ التوازف خالؿ مف ترتبت أساسيات عمى العمؿ وظؼ     
 وسيرىا المرنة الطويمة الخطوط قوة مع يفالجسد حركة شممت جمالية بإيجابية استثمرت انيا

 .لمعمؿ الشكمي البناءعبر  الشخصيف بيف التقابؿ ظيارلإل العمؿ سطح عمى بعفوية

 بحركة المتمثمة الشكمية البنية خالؿ مف كاممة بحرية عنيا التعبير تـ العمؿ موضوع اما     
 والفكر فالعاطفة لمموضوع، الفكري الجانب مع وانسجاميا المرنة االيدي التقاء وعممية الجسد
 مف يحممو وما( المقاء) النحتي الموضوع باسـ التي ارتبطت  العمؿ  وحدة عف يعبراف كالىما
 .االنسانية الحياة في مختمفة داللة

 داخؿ بانتظاـ المتراكبة النحتية البنى بيف فيما التظافر مف نوعاً  الشكمية البنية عززت لذا     
 البنائية عناصره تالحـ و العمؿ شكؿ تصوير في واالختزاؿ البساطة طريؽ عف وذلؾ العمؿ،
 بنى حيثياتو في العمؿ فاكتسب لممتمقي، الفكري المضموف يصاؿإل انتقائي بأسموب وظفت التي

 أضفت التي( الفضائية االختزالية، الحركية،) الصفات المظيرية  بيف فيما توازناً  خمقت متالحمة
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 مف الجمالية بالقيـ ازدواجية حققت انيا كما الشكؿ، وحدة في والثبات االستقرار صفة العمؿ عمى
 .لممتمقي اخراجو وبساطة الموضوع تأمؿ خالؿ

 ( 7)النموذج 

 اسـ
 العمؿ

 المصدر القياس المادة االنجاز سنة البمد النحاتة اسـ

 سوزاف الحب
 *العبود

جبس  2002 سوريا
 ومرمر

(54×8 )
 سـ

اتصاؿ بالنحاتة عف طريؽ الفيس 
 2017 \7\9بوؾ في يـو 

 متراصيف شكميف  العمؿ يجمع       
متصالف  وأمرأه رجال يمثؿ مجسميف
 بعضيـ عمى سييمارأ واضعتاف والكتمتاف
متصميف مف جميع اجزاء العمؿ و  البعض

ماعدا منطقو الوجو حيث كاف الشكالف 
شكؿ احتوى مجرديف مف مالمح الوجو 

تجويؼ النؼ و اعمى بروز الرجؿ والمرأة 
الشكؿ عمى  كما يحتوي تدؿ عمى االنوثةلوالرقبة  الصدر منطقولمرجؿ والمرأة وبروز  واحدةعيف 

 .المرتكزيف عمى قاعدة مف المرمر ي بيف الشكميف فضاء داخم

 حيث مف جنس كؿ بو يتمتع وما العمؿ ىذا في بجنسيو االنساني العنصر استخدـ      
 عمى ىيمنتو اإلنساني الموضوع اخذكما  ، الشكؿ تفاصيؿ في التبسيط واعتماد الشكمية التباينات
 لما ، والمرأة الرجؿ ىما الحياة في مكونيف أىـ عمى تأكيدال يظير حيث ، النحتي العمؿ مجمؿ
 فبانتقاؿ ، رمزي بتجريد العمؿ خرج إذ ، بينيما العالقة عمؽ عمى تدؿ رمزية صورة مف يكوناف
 يمثؿ محدب جزء خالؿ مف المرأة لجسد الرمزي التعبير يظير العمؿ ىذا أجزاء بيف البصر
 وسط في كنتوء منيا اقؿ تفاصيؿ وبإظيار المرأة شكؿ بموازاة نفذ فقد الرجؿ شكؿ أما ، صدرىا
  ومدى العالقة تمؾ عمؽ لتوضح الرمزية الصور بعض العمؿ بنائية وظيرت كما،  الجسـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص( 2) رقم الملحق راجع  •
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 انطباعاً   والمرأة الرجؿ لمفردتي الجزئي التماس مف المتكوف الداخمي الفضاء  ويعطي ، توطيدىا

 الخطوط حيث مف العمؿ كتمتي مابيف التوافؽ العمؿ أوضح وقد،  الحياة عنصري تزاوج عمى
  واالنحناءات والكتفيفبعض الشيء  الرأس كتمتي تشابو عف فضالً  الصقيؿ والمممس المنحنية
 فيو مبتعداً  بيضوي ىندسي بشكؿ البشري الرأس شكؿ اختزؿ وقد ، المصقولة والحافات والسطوح

 .الواقعية عف

 وطراوة بيدوء اإلحساس يعطي  النحتي العمؿ أخراج في  اتخذ الذي الصقيؿ المممس إف     
االبيض الرامز الى  فو مبال اصطبغت والتي عاطفة مف عنو تعبر ما مع تنسجـ التي األجساـ

عبر بنائية العمؿ  ايضاح الكتمتيفمف التصاؽ  يظيركما المحبة والعاطفة واالحساس ، 
 بالخط االستعانة بعد الظاىرية التباينات عمى العمؿفي  خطوطال كيّػؼَ  وقدوالبساطة ،  ختزاليػةاال

 خمؽ في الواضح دورىا ليا كاف التي التباينات تمؾ،  المرأةو  الرجؿ جسـ في والمنحني المتموج
 مف تضاريسية المتموج الخط عف فنتج السطوح ىو آخر تكوينػي عنصر في أخرى تباينات

 في بدورىما ليؤثراف السطح مع الخط وألتحـالعمؿ ،  شكؿ سطح في واالنخفاضات االرتفاعات
 كميػة عمى انعكست قد أعاله التبايناتعمى  عتمادمع اال،  العمؿ مممس بيف فيما تباينات ايجاد

 . بظالؿ متدرجة الجزئييف بيف وتنوعيا الظالؿ

 عمى التوازف حالة وفؽ عمى التنظيـ الى االنتباه اوجب الشكؿ بيذا الكتمتيف استخداـ وأف     
الكتمة و الفضاء والموف ) البنائيةعناصر المنجز عمى التناسؽ بيف الفي   اعتمدكما ،  القاعدة

بيف الكتؿ  ةوازنالم مة لمعمؿ النحتي ونالحظوالمممس والخط ( لتحقيؽ عالقات جمالية داع
اضؼ الى  الصقيؿ ، عمى المممسىا واعتمدبعض الشيء فالجزء األيمف مساٍو لمجزء اآلخر 

 وضعية أما ، سيف الراوالفضاء الداخمي الموجود بيف   عمؿبيف الفضاء الذي يحيط بال تناسؽ ال
 ورعاية حماية فكرة وليؤكد المرأة رأس فوؽ المتكئ الرجؿ رأس بعمو واضحة فتبدو الرأسيف كال

 الناحية حيث مف عميو متعارؼ ىو كما  بينيـ التي والمودة الحب واظيار لممرأة الرجؿ
 . المنجز ىذا عبر المتمقي إلى الفكرة ىذه إليصاؿ والدينية االجتماعية
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 ( 8)   نموذجألا

 سنة البمد النحاتة اسـ العمؿ اسـ
 االنجاز

 المصدر  القياس المادة

×  17×  53) مرمر اسود 2003 االردف *السعودي منى النيؿ مسمة
 سـ( 12

www.art-
agenda.com 
/shows/Mon
a-Saudi-at 

-lawrie-
shabib 

 
يتكوف بناء العمؿ النحتي مف كتمة مرمرية سوداء الموف    

حز يبدو عمى سطح احد جوانبو المستوية و تنتصب شاقوليا 
متعرج  مف االعمى الى االسفؿ فيما يعمو سطح الجبية 
المقابمة لو نحت بارز لكتمة متعرجة بينما يظير مف جانبيا 

 اد اتساعا بتجاه اطراؼ القاعدة الثالث كتمة شاقولية بارزة تزد

يرتكز العمؿ عمى بناء تجريدي مبني عمى اساس البنى     
التكوينية الكتمية عبر االختزاؿ والبساطة في تكويف العمؿ ، 

مف  اً ءالتكويني لمعمؿ بد ف جراء البناءوما يمكف اف يتحقؽ م
فمت عمييا مف موضوع  بشكؿ مسمة لنير النيؿ ، و خامة العمؿ الطبيعية وما اشتم  البناء ا 

 بييبة اإلحساس لممتمقي يتيح الشكمي فالتكويف ، مراحؿ عدة مف يتكوف العمؿ ليذا التكويني
عمى جميع سطوح عنصر بنائي لو ىيمنتو كالموف االسود لوف الخامة الطبيعي  عبر  العمؿ 
 عبركما يتضح اف الخط المستقيـ  والمنحني كاف ليما قيمة  جمالية عمى شكؿ العمؿ  ، العمؿ

 عناصر واف ، المنجز في ذاتيا وضوء ظال خمؽالعمؿ الذي  شكؿ سطح عمى يالمون تناغـال
 مابيف الترابط عمى معتمدة جمالية صورةكونت (  والكتمة والفضاء والمممس والموف الخط) البناء

  مؤثرة صورة ظيرا استخدـ الذي الخط أف فنالحظ النحتي التكويف جمالية إلظيار البناء عناصر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص( 2) رقم الملحق راجع  •
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 النير تكويف اظيار في روحية أعطتو العمؿ ألجزاء والمستقيـ المتموج الخط فحركة،  العمؿ عمى

 واضحة بدت المضموف عميو أكد التي فالتأثيرات العمؿ بيذا السيادة فمثمت الكتمة أما، ورمزيتو
مادة  ظيرت حيث النحتي المنجز عمى جمالية أضفى الذي السطح عف فضال،  الكتمة عبر

بناء  لطبيعة تباعاً  مستوية بصورة ومرة متعرجاً  يظير مرة جزء كؿ في مختمؼ بسطوح المرمر
 في والضوء الؿالظ مف درجة خمقت التي واإلضاءة المممس مع تفاعؿ الموف، واف  شكؿ العمؿ

 شكؿ النير وتعرجاتو، إلظيارخدـ است الذي الفضاء عف فضالً  النحتي المنجز أجزاء جميع
 ذلؾ ضوء وفي، المنجز ليذا البناء النحتي  جمالية يظير الخارجي الفضاء مع العمؿ وبتفاعؿ
 فيوالتوازف   والسيادة والفضاء الكتمة خالؿ مف جماليةالنحتي  القيمة ال المنجز عناصر حققت
 في الشكؿ يتوضح إذ الشكمية صياغتو عبر النحتي العمؿ بنائية تشكمت  ، كما النحتي العمؿ

 حيوية وأخرى مرة مستقيمة خطوط ذات ىندسية برؤية وتتمظير تفاصيمو تصوغ التي خطوطو
 . ومتعرجة

 الشكؿ وتبسيط العمؿ بناء في االستطالة عمى اعتمد النحتي لمعمؿ المضموني المحتوى افو     
 البنائية لمعناصر الواعي التقصي واف،  اظيرت تشكيؿ النير التي  التبسيطية المالمح  عبر
 لتحقيؽ العاـ تركيبو في مؤثرة امني تجعم ( والسطح )الخط والمممس والمادة والموف عبر لمعمؿ
 اىميا مظيرية بصفات النحتي لمعمؿ البنائي التكويف تميزكما ،  معمؿل والتعبيري الجمالي البعد

،  تموج شكؿ النير عبر لشكؿ الفضائي الكتمي التداخؿ عف فضال العمؿ بناء وصالبة تماسؾ
  العميقة البنية بيف وثيقة عالقة كونت والتي المنجز بنائية في واالختزاؿ البساطة الى اضؼ
 محسوسة جديدة لصياغات وتركيبو عناصرىا ترتيب عبر المضموني والمحتوى النحتي لمعمؿ
 .لمعمؿ   السطحية البنية كونت
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 (9)  نموذجألا

 المصدر  القياس المادة االنجاز سنة البمد النحاتة اسـ العمؿ اسـ
تكويف 

 لشخص 
 ىبريو جاناتد

        *دىاؿ
 

ىيكؿ حديدي  2004 الجزائر
مغمؼ بأكياس 

 بالستيكية

،  رحمة كماؿ سـ( 70)
 جانات النحاتة
،  دىاؿ ىبريح

 النصر صحيفة
 عف تصدر،  اليومية
 الجزائرية الثقافة وزارة
 \ 9 \4 في نشر، 

 العدد  2016
 18ص،  10674

. 
 

  مجرد يتشخيصتكويف نحتي  يمثؿ  العاـ الشكمي البناء     
 الرفض لبياف ويدي ىاحد ورافع واقؼ لشخص  الشكؿ يوحي
 معالـ أي مف مجردة العمؿ صورة تظير إذ، االجتماعي لمواقع

الخامة الرئيسة الظاىرة  داللة عمى ابتوظيفي ؤكدلت ، عضوية
ىي اكياس بالستؾ مطمية بالوف البرونزي،  يستند العمؿ عمى 

 لممواد استعارتو عمىالعمؿ  ؤكدي قاعدة سداسية الشكؿ
 االجتماعية لمعالقات المشابو مبدأ منيا ستمدلي  المستيمكة

 الحروب فعؿ أثر اليشاشة روابطيا أصابت التي الحالية
 تدوير اعادةالمادة عمى  تاعتمد لذلؾ،  البالد عمى المتتالية

 رافي اظي المونية العالقات وظفت كما رمزية داللة ذو تجريدي شكؿ لبناء الخامات ىذه
  .  وتأويؿ تفسير مف ألكثر خاضعة وتكوف والموضوع المعنى متعددة مستويات

 تفعيؿ في دورا  ليا  أف باعتبار  المنجز في لتوظفيا  المختمفة المواد  خامة  استثمرت لقد    
 الخطوط ذات  العمؿ  سطح  عمى الظاىرة المعالجات خالؿ مف تظير والتي  الجمالي الخطاب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 وبذلؾ عميو المسمط الضوء انعكاسات أثر الشكؿ في متبايف لوني تناغـ تكّوف إذ ،المتنوعة 

 المتحوؿ فالشكؿ ، واالنفعالي  الفكري موقفيا عف لتعبر مرئية بصورة  المعاني تجسيد في أسيـ
  مخيمتيا حفزت والتي اإلبداعية خبرتيا مع النحاتة انفعاالت تفاعؿ أثر المتخيمة مالمحو ارتسـ

 ماىي بغير النحتي العمؿ في لتتجسد الذىف في المتراكـ امخزوني مف الذاكرة صورة تستنبط لكي
  اسيـ واقعيتو مف الشكؿ تُػجرد افو . المختمفة  اخاماتي في التقني التوظيؼ خالؿ مف عميو

 لمعمؿ الجمالية القيمة تظيرول  الشكؿ بخطاب لألفكار تكثيؼ ىناؾ ليكوف المألوؼ  عف بإزاحتو
 قوة  اىمياالتي كونت العمؿ والتي  المظيرية البنائية الصفاتاف  ،  الشكؿ جوىر خالؿ مف

 معالعالقات الوثيقة  ليا مف،  النحتي لعمؿا مف واالختزاؿ الحركية الصيغةو ، العمؿ  تماسؾ
 لصياغات وتركيبو عناصر البناء النحتي  ترتيب التي كونت عبر النحتي لمعمؿ  العميقة البنية
.السطحية البنية محسوسة جديدة  

(10) نموذجألا  

 اسـ
 العمؿ

النحاتة اسـ  سنة البمد 
 االنجاز

 المصدر  القياس المادة

 بنت مناؿ حروؼ
 مرشد
*الحربي  

البرونز 2005 السعودية
 +
 المرمر

( 50 ×
سـ( 40  

، اسماء ، العبودي 
 تجسيد  الحربي مناؿ

،  نحتاً  والتصورات األفكار
 الخميج فنوف صحيفة

 العربية المممكة،  االسبوعية
 20، االربعاء،  السعودية
17  ص، 2010 جوؿ  . 

 
 العربية األحرؼ عمىلمعمؿ اعتمدت  الشكمية اف البنية

  تتوزع ،إذ اإلبعاد ثالثية كتمة وفؽ المنجز عبر توظيؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 البناء طبيعة يتوافؽ، كما  الحر العربي الخط عبر الجاللة لفظ كونت كتمة عمى الحروفية مفرداتو
 ويستند الخامة لكتمة العاـ والشكؿ الموظفة الشكمية البنيات بيف واالنسجاـ التوافؽ ليحقؽ الخطي
 . ف اسود ذات لو ة يمرمر قاعدة  عمى العمؿ

 ال مبتكراً  شكالً  المكتوبة الحروؼ أشكاؿ يصبح. الحروفي الكتابي التشكّيؿ عمى العمؿ ُبنيَ    
 المرجع ىيمنة مبعثيا مفيومة داللّية تراكيب تضمف التي الكرافيكّية السمة عف يكشؼ محاكاتياً 

 النحتي تشكيؿال الحروؼ ىيمنة حققت، و جمالّية بإبعاد العمؿ إغناء منيا والقصد الديني العقائدي
 لموف التدرجات ذات الكتابة شكمت التي ىندستو خالؿ مف التشكيؿ محور فكاف لو خاصة قيمة

 . تنوعو وحققت التكويف وحدة مف جزء ىي الواحد

 دور ولمخط ،العمؿ في الداخمّية والفضاءات العالقات كؿ ويحوي ُيحيط كإطار المّوف يعمؿو     
 مف خالؿ بعض عف بعضيا وعزؿ لمعمؿ المكّونة الخارجّية الخطوط تحديد خالؿ مف فاعؿ
 العربي لمحرؼ استثمارعبر  يتحقؽ األسموب وىذا ،لمعمؿ  الشكمّية البنّية في والتداخؿ الترابط

 إيياماً  تمنح التي والمونّية المممسّية والتقاطعات التصميـ وفؽ وتركيبو النحتّية نتاجاتو وتوظيفو
 .القيمة الجمالية لمعمؿ  إلظيار والكتؿ بالخط

 إذ ، بالمعنى التقني خالليا مف يدمج وجمالي روحي داللي مستوييف وفؽ الحروؼ توظف    
 حركة ، اضؼ الى اف  الكتمة رتابة مف يكسر حركي إيقاع ديلتول الشكمي البناء آلية جاءت

 دور ليا كاف التي والتنوعات التباينات مف جممة عمى العاـ بنائو في تعتمدا المنحنية الخطوط
 الخط لعب يلتالبرونزية ا الكتمة بيف الخطية التنوعات مقدمتيا وفيالنحتي   البناء في وتأثير

 عمى تارتكز  الكتمة  بنائية نجد اخر جانب مفعمى العمؿ ،  واضحة وىيمنة دورا المنحني
 ذاتالعمؿ  جعؿ مما والخارجية الداخمية الفضاءات مع برونزيةال الكتمة بيف فيما التبادلية العالقة
يخرج عف طابعو التقميدي المألوؼ نحو ىيمنة التجسيـ بدال عف التسطيح وما ينتابو  بنائي طابع

 مف حاالت البنية السطحية وتأثيراتيا عمى عمؽ العمؿ . 
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 المصدر  القياس المادة االنجاز سنة البمد  النحاتة اسـ العمؿ اسـ
 www سـ( 80 )ع    الخشب 2006 فمسطيف *االطرش ىيفاء القدس

Thaqafa
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 بنائو واحدة كتمة مف النحتي العمؿ يتألؼ      
مف الخشب  يحمؿ  رأس بشري منفذلييئة  الشكؿ

دس حيث يتوضح اشكاؿ عمرانية تجسد مدينة الق
ويجاوره برج لكنيسة  فيو شكؿ لقبة الصخرة

 مجموعة يتوضح في قمتيا الصميب فضال عف
اشكاؿ مف األبنية التراثية القديمة بما فييا مف 
شكؿ لقمعة وبوابات وشبابيؾ ذات طراز معمار 

   فمسطيني في إشارة إلى مدينة القدس . 

 اإلنساف بيف لعالقة قراءة العمؿ ىذا يعطينا
 بكؿ المدينة شكؿ يحمؿ الذي الرأس عبر والمدينة
عبر  والعمراني االجتماعي وتنوعيا أطيافيا

بنائية العمؿ  اظيرتياتجسيدىا لمجموعة تفاصيؿ في عمؿ واحد تخص القضية الفمسطينية  ، 
 مع الشكمية وقد جردت المالمح لممنجز النحتي ،  الشكمية عبر التكوينات والتماسؾ القوةذات 
 سطحو عمى انسيابيو التواءات وذات ومكسر خشف سطحل لمشكؿ، العامة النسب واختزاؿ تبسيط
 العمؿ اعتمد ذلؾ بتباينات وارتفاعات وتداخالت كتمو، اضؼ الى لمعمؿ، جمالية صفو منحت
 عمى لمعمؿ الشكمي البناء بعد اف دؿ  ،  والموضوع الشكؿ بيف قائمة بنائية عالقات عمى النحتي
  نفسو يجد ربما الذي بالمتمقي، مرتبطة ذىنية تصورات مف المنطمقة الفنية القراءة عبر المعاناة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 متسمسؿ العمؿ ىذا ليبقى العمؿ مفردة بمكاف نفسو يجسد او النحتي العمؿ بناء في مشتركاً 
 مف الكتمة ووازنت العمؿ اجزاء احاطت التي الخطوط حركة فنالحظ ومضمونو، بشكمو الحدث
 الشكؿ عموـو ،  متزف خطي نتاج بمثابة ىو النحتي الشكؿ نرى جعمتنا مما عمييا، حركتيا خالؿ
 بالقيـ التبايف مف نوع لذي خمؽمابيف الخشف والصقيؿ وا  المتنوع المممس عميو ساد النحتي

التي اخرجتو مف رتابة النوع الواحد  النحتي لمعمؿ الجمالية بالقيمة فاعؿ تأثير واضفاء المممسية
 زيادة في أسيـ الذي العمؿ ىذا في المتحقؽالى جانب المحافظة عمى لوف الخشب الطبيعي 

مف حيث  مالية العمؿج إلظيار سطح عمى المتولد الضوئي التبايف طريؽ عف الجمالي المستوى
 .   تمؾ الكتؿ مع المحافظة عمى التشققات والضربات الطبيعية التي ظيرت عمى سطح العمؿ 

 تبدو والتي العمؿ حركة في والتوافؽ التوازف خالؿ مف ترتبت أساسيات عمى العمؿوبني      
لممتمقي  العمؿ فكرة وايصاؿ المجرد االنساني بالشكؿ الىتماـعبر ا جمالية بإيجابية استثمرت انيا

 داخؿ بانتظاـ المتراكبة النحتية البنى بيف فيما التظافر مف نوعاً  الشكمية البنية عززت ، لذا
 البنائية عناصره تالحـ و العمؿ شكؿ تصوير في واالختزاؿ البساطة طريؽ عف وذلؾ العمؿ،
 حيثياتو في العمؿ فاكتسب لممتمقي، الفكري المضموف ايصاؿ في ةانتقائي بطريقة وظفت التي
 عمى أضفت التي( الكتمية االختزالية، الحركية،) الشكمية البنى بيف فيما توازناً  خمقت متالحمة بنى

 مف الجمالية بالقيـ ازدواجية حققت انيا كما الشكؿ، وحدة في والثبات االستقرار صفة العمؿ
 .لممتمقي اخراجو وبساطة الموضوع تأمؿ خالؿ

التي حممتيا مالمح الرمزية و التعبيرية  بالدالالت المحم تقنيا طابعاكما نجد في ىذا المنجز     
تجوب معالـ ل،  ىذا العمؿ فياعتمدت  والحداثة الحضاري الموروث بيف مدينة القدس مزيج

القادرة ما يختزنو في المخيمة و  لممتمقيجانس مع مساحة الوعي الذاتي الت الفكري عبر االنفتاح
مكانة اإلنساف عبر االجتماعية  تأكيد أبعادهل  مى رسـ حدود المعاني والتصورات الموضوعيةع

وعدـ انتياء معاناة  دورة األحزاف الفمسطينيةونجد في ىذا المنجز مفيومية تشير إلى  فييا.
تجميات مف بعضَا مف رموزىا و  الذي يحمؿ عمى رأسو  بمجمؿ طوائفو واديانو الشعب الفمسطيني

اضؼ الى الخصوصية التي اضافيا البناء  ، بالتعبيرات المحزونة والمتفائمة بآف معا ارىاأسر 
تعبر عف موصوؿ إلى حموؿ شكمية تعبيرية مناسبة النحتي عبر التكويف الكتمي في محاولة ل
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واالختزاؿ مشبعة بروح البساطة لألشكاؿ توصيفات تقنية مف خالؿ  الواقع االجتماعي الفمسطيني 
 . إلظيار القيمة الجمالية لمعمؿ 

 ( 12رقـ ) النموذج 

 المصدر  القياس المادة االنجاز سنة البمد النحاتة اسـ العمؿ اسـ
 جيياف مرأة

 عبدالرحمف
 *سعيد

 خشب+ جبس 2007 سوريا
 الصاج

 .www سـ( 80× 50)
Jihan 
Abdel 

Rahman
.com    

           
        

 
مف  النحتي لمعمؿ  البناء يتألؼ     

ستدؿ عمييا مف خالؿ  شكؿ أمراه ي
جسدىا وبروز صدرىا  داخؿ اطار 

تجمس ثانية رجمييا الى الخمؼ  خشبي 
وتمسؾ بيدىا اليمنى اعمى االطار 

ؾ بيا اسفؿ سالخشبي واليد اليسرى تم
ما القاعدة فيي مف ضمف ااالطار 
 العمؿ .

 بوصفيا التكوينية بالبنية ىتماـاف اال   
 عبر  الشكؿ عمى الواضح االثر ليا

 اعطاء اجؿ خاصة مف معالجة وفؽ العناصر بتداخؿ التكويف صياغة في اانفعاالتي اسقاط
 اف اذ ، منو المرجو اليدؼ الى لموصوؿ ترابطية عالقات مف يتولد وما البنائية الخصوصية

  ىيمنة تؤكدالتي  الحسية المدركاتعبر  االفكار مف مجموعة يستعرض البنائي لمعمؿ  التكويف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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في  ةمكمم وجعميا الداخمي الفضاء استثمار في الواعي القصد ابراز عبر ، الموضوع عمى الذات
 بالفضاءات وعالقتيا الداخمية الفضاءات توزيع ذلؾ الى اضؼالنحتي ، لمعمؿ  التكويف البناء

 الذات مشكالت عف الكشؼ بغية ، الشكمي واالنسجاـ  االتزاف حالة عمى حفاظ  الخارجية
 . التجريد الى االقرب التعبيرية الى الشكؿ انتماء ليتحقؽ االنسانية

 مف السطوح تركيب طريقة عمى معتمداً  بوحدتو لمعمؿ البنائي التكويف اظيار بوضوح ويتجمى   
    تكويف شفرات اثار ابقاء الخشف فالمممس الفضائي بالعمؽ ايحاء لتعطي متراكبة صغيرة كتؿ

 ومتناغـ متدرج بشكؿ والظؿ الضوء ايقاعية تتداخؿ كي لمتعرجات اكبر مساحة ليعطيواضحة 
 اتجاهب فكرية حالة عف تعبيراً  ليعطي السطوح صقؿ عف االبتعادعف  فضالً  الشكؿ عمـو عمى

 حفاظاً  متباينة بأشكاؿ ضاءاتالف توزيع عبر  لكتمةا معالجات ، كما اعتمدت النحتي موضوعو
 راظيا عمى النحتية الكتؿ داخؿ الفضاءبناء  عمؿ اذ ، الجمالية العمؿوقيمة   صورة عمى

  النحتية لمكتمة المعالجات الى اف  ةفاضباإلالمختمفة،  وفضاءاتيا الكتمة ليذه المتحركة االيقاعات
 الشكمي لمعمؿ  البناءليحقؽ  الشكؿ ثنايا في  ةالموزع اتالفضاء بيف مترابطة عالقة اعطت
 و .من المبتغى والتعبيري الجمالي البعد

 الفضائي الكتمي تداخؿوال التماسؾ قوةالمتمثمة بالنحتي  لعمؿا لمظيرية البنائية الصفاتواف      
 البصرية الدالالت تكريس عتمد عمى العمؿ يالتي جعمت  واالختزاؿ البساطةو  الحركية الصيغةو 

 اعطى فضائياً  انتشاراً  خمقت لمكتمة المعالجة ىذهكما اف   ، جمالي خطاب الى الموضوع ليحيؿ
جالسة عمى االطار  امرأة مف التكويف ،كما تشكؿ النحتي التكويف مشاىدة عند استقراراً  الشكؿ

 متساوية بصورة الفضاء في الكتمة تحاور كسر الحاجز او التخمص منو بيدىا ، كما وزعت
 المتمثمة والكتمة االطار مف المكونة والخطوط الكتمة بيف مشترؾ لنظاـ النحتي تكوينيا لتؤسس
 المرأة بيف التماس خالؿ مف متعالؽ بنسؽ ، منيا االكبر الجزء الفضاء يحتؿ الذي بالمرأة 
 في النسجاـا رااظي اف ونجد متوازية بصورة الفضاء في والخطوط الكتؿ توزيع فيظير ، والمربع
 المساحة مع حجميا يتناسب والتي باالطار المحصورة المساحة خالؿ مف وذلؾ النحتي التكويف
 .  والمرأة واالطار

  المستقيمة الخطوط عبر  فضاء و بػكتمة القاعدة مف ابتداءً  بنائية العمؿ النحتي قسمت وقد   
 المتمثمة الكتمة بموازاة االعمى في الييكمي االطار اف مالحظة ونستطيع الكتؿ توزيع دقة لتبيف
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 مما القاعدة الى شاقولي بخط ليصؿ االعمى في االطار مف االيسر الجانب وكذلؾ المرأة  بساؽ
 . الفضاء في متساوية بنسب االحجاـ توزيع في قدرةال عمى يؤكد

 مف ليعكس النحتية الكتمة مف قممت قد الجسد حركة خالؿ مف المتكونة الفضاءات افو     
 واف بنائية الشكؿ عممت عمى .  الفضاءات ىذه مف المتولدة والتعبيرية الجمالية القيمة خالليا
كما ويظير في  لمعمؿ المتكوف لمفضاء السيادة ليعطي بإطار بغمقو الوسط مف العمؿ حصر
 محاوالً  بنافذة اشبو االطار في ما جسده وىذا اخر الى وضع مف االنساف لخروج محاولة العمؿ
 ايجاد يتضح اف بنية العمؿ تسعى الى ، لالمرأة واستقراراً  حرية يعطي وضع الى الخروج منو
 قراءة لممتمقي يمكف اذ ، والخارجية الداخمية الفضاءات خالؿ مف لمكتمة معالجتو في تعبيرية رؤيا

 عف لمكشؼ حيزاً  اخذ قد ، وىنا شكؿ العمؿ طرح في التعبيري المبدأ لنقؿ الفضاء بييئة العمؿ
 المساحات في المطمؽ واستنطاؽ المرأة بجسد الشكمية بالحركةالتالعب  في وخبرة امكانية

 بيف مشتركاً  ليكوف النحتي التكويف بناء في متفرداً  خطاباً  الشكؿ عمييا يشتغؿ التي الفضائية
 راظيعبر ا  سيادتو في مميزاً  دوراً  الفضاء بإعطاء لكتمةا اف معالجاتوالفضاءات، كما  الكتؿ

 حجمية صورة لمعمؿ اعطت التي عبر استطالتيا االيدي حركة مف المتكونة الداخمية الفضاءات
 اف محاولة ىي اختزاؿ الراس وخروج الساقيف مف االطار  مف المتكوف الفضاء وكذلؾ.  لمكتمة
 . والفضاء الكتمة بيف الترابط يظير

 االطار مف المتكوف الداخمية الفضاء يصور الترابط بيف اجزاء المنجز عبرالعمؿ  ىدؼ  واف    
البنائي  التكويف معالجة عف والكشؼ  الموضوع فكرة المؤثر إليصاؿ ودوره لمفضاء سيادة ليعطي
 لغرض الفضائي الكتمي تداخؿعبر  وايقاعية جمالية صيغة، ولضافة  الداخمي الفضاء ضمف
 قوامولبناء العمؿ والذي  شكميال تنسيؽواف ل ، العمؿ المتمقي و بيف الصورية العالقة ايجاد
 ظيرلي عمييا الساقط الضوء و الظؿ تدرج مع في حركة المرأة انسيابية عمىعمؿ  الفنية الوحدة
 بالعالقات يدفع ما وىذا الحركة مف بمزيد تتحكـ اف منو القصدو  ،البنائي لمعمؿ النحتي   التكويف
 قيمتيا تستمد ، متكاممة وحدة النيائي سياقيا شكمية بنائية في فنياً  وتتشكؿ تتداخؿ اف الشكمية
 بنائية طرحت سمات تولدت ىذا ومف ، واالنفتاح المطمؽ الى يرتقي حركي تماثؿ مف الفنية
 . الشكمي المستوى عمى فنية بصياغة تبمورت فضائية معالجات عبر نفسيا
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شكؿ ىندسي  دائري يمثؿ  مف النحتي العمؿ يتكوف     

البرونز  تبدو مادة مف  ،وجو ال مالمحبشري جردت  رأس
مالمح وجيو بأنو ممتحي وبعيوف ممتدة بشكؿ بيضوي 

تـ  كالشعر القصير ،تمثؿ وفي أعمى الرأس حزوز  ة مفتوح
يستند الرأس الدائري عمى قضيبيف  تكميـ الفـ ، كما و

حديدييف متوازييف ، يرتبطاف بو عند الفؾ األسفؿ في منطقة 
في قاعدة الرقبة مف جانب ومف الجانب اآلخر ينغرساف 

  .ىرمية الشكؿ

 يشكؿ خمقية مكونات مف يحتويو بما الفعاؿ الجسد ومحور التعبيرية الحواس مركز الرأس يعد    
 ينوي ما مثؿ وشكميا وحركتيا سحرىا عمى استحوذ ما اذا ، ديناميكياً  وجدانياً  محركاً  منيا كؿ

ظيرت  التي التقنية المعالجات إف نجد المنجز إلى بالنظر،  التعبيرية قدراتيا تفجير في ويبغي
 في ىي التي والحزف األلـعميو اثار  اظيرتبعد اف  ، التجريدي التشخيص مع توافقت عمييا
 المنفردة المعاناة عف لمبوح قابمة رمزية كمفردة بالرأس  استعانة وىنا،  وضوحيا درجات أقصى
 وتعبيراتو اإلنساني بالرأس المتمثمة النحتية الكتمة عبرىا ابرزت خاصة تقنية استخدمت حيث

،  المكمـ والفـ المنتفختيف كالعينيف تعبيرية سمات ذات مكوناتو بجعؿ وذلؾ واالنفعالية الوجدانية
 ،  متكامؿ إنساف وقضية موضوع عف ريتعب فيو اإلنسانية الذات إلى الشكمي البناء قتربي وىنا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص( 2) رقم الملحق راجع  •
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 الرغـ عمى متميزة أدائية وقدرة تعبيرية قيمة فيو تظير الذي  الجسـ مف الحيوي الجزء بفاعمية 

 فيو محاولة قصدي وبتصرؼ ، والواقعية المألوؼ حدود عف وخروجيا الوجو بنسب التالعب مف
 كداللة قميالً  مفتوحتاف عيناف حمؿ المستدير فالوجو ، الكؿ عف المعبر الجزء خواص أظيار
 بقصديو يوحي ىندسي شكؿ مجرد يعد ال دائري شكؿ خالؿ مف ، واأللـ الموت لتداعيات رمزية

 عمؿ أماـ نكوف وبيذا،  لمذات مقارباً  عمؿال جعؿ فقد ، المنغمقة الرؤية لنافذة رمزاً  يكوف قد ،
 االجتماعي الواقع بمؤثرات محممة تجريدية وبرؤى التعبيرية الرمزية نحو تشكيمو في تجنا نحتي
المحتوى المضموني   إف ،  اإلنساني الوجو ضمف تجسد والمعاناة المأساة مف خموي ال الذي

 إلغاء الرقبة وتثبيت الرأس بالقاعدة البرونزية ، التي تبدو كجزء مكمؿ لممنجز النحتي لمعمؿ عبر
لمتقميؿ مف ثقؿ  قضباف حديدية وذلؾ لخمؽ فضاء يضيؼ مسحة جمالية  لو ، ورشاقة  عبر

وما استخداـ شكؿ الدائرة ، إال ليضيؼ ،  تتناسب مع الشكؿ الدائري اليندسيالكتمة عمى المتمقي 
داللة الديمومة ، والخمود والالنيائية  لممعنى المبتغى مف خالؿ ىذا المنجز ، ليثبتيا عمى الشكؿ 

 مي الذي لو دالالت الثبات والقوة. الير 

 لمعمؿ، الشكمي البناء في مادةمل التركيبية الخواص عبر تاستثمر  الظؿ والضوءواف تأثيرات    
 اما ، تدرج لوني لشكؿ العمؿ  عمى الحصوؿ فيالمائؿ لمسواد مف لوف البرونز  باالستفادة
 التوازف مبدأ التقني التوليؼجعمت مف  تحزيزي بشكؿ الوجو اجزاء فصمت التي الخطوط
 العمؿ مفردات بيف الشكمي االرتباط خالؿ مف العمؿ وحدة ،وحقؽ العمؿ جزئي بيف واالنسجاـ

 . كمية بصورة العمؿ وتمقي البنائية الوحدة لتحقيؽو  والجمالية التعبيرية القيمة لتحقيؽ كغاية

 

 

 

 

 

 



 102 
 ( 14) نموذج اال

 المصدر  القياس المادة االنجاز سنة البمد النحاتة اسـ العمؿ اسـ
 عائشة مرأة ورجؿ

 *حافظ
( 25×  35) نحاس 2009 البحريف

 سـ
http://w

ww 

Bahrain 
artist.co

m 
ممتفاف  مف قضيبيف يتكوف تجريدي مجسـ عمؿ     

عمى بعضيـ  البعض  يمثالف رجؿ وامرأة ، 
 .مادة الجبس مف قاعدة عمى مرتكزتاف والقضيباف

 التفاؼ القضيبيف النحتي اعتمد عمىاف البناء     
 الفضاء عمى معتمدا عمؿ انشاء خمؽ في سبيالً 

 وحصرت ، عمؿمل كمركزية بينيما فيما الداخمي
 ، فيما التفاؼ القضيبيف مع بعضيما العمؿ موضوع

 لمتفاصيؿ واضح الختزاليااف الية بناء الشكؿ  نجد
 باالعتماداال  اىتماميا تبدو ولـ الجزئييف بيف الدقيقة
 . لتكويف العمؿ  الفكري المنظور تخدـ والتي الوصفية الرموز عمى

 المنحني بالخط االستعانة بعد الظاىرية التباينات وفؽ عمى بجزئية العمؿ خطوط  كيػَّفت     
 تكوينػي عنصر في أخرى تباينات خمؽ في الواضح دورىا ليا كاف التي التباينات لتكوينيا تمؾ

 سطح في واالنخفاضات االرتفاعات مف المنحني تضاريسية الخط عف فنتج السطوح ىو آخر
في المرأة عبر استنادىا عمى الرجؿ  السطح ذلؾ في المنحني الخط كاف حيف في الرجؿ شكؿ
 الصقيؿ وأف العمؿ مممس عبر فييما تباينات ايجاد في بدورىما ليؤثراف السطح مع الخط وألتحـ

 القطوع القوية بيف فيما الجزئييف بيف وتنوعيا الظالؿ كميػة عمى انعكست قد أعاله التباينات
 . التظميؿ والمتدرجة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص( 2) رقم الملحق راجع  •
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 في التوازف حالة وفؽ عمى تنظيميا الى االنتباه اوجب الشكؿ بيذا القضيبيف استخداـ وأف     

  االجزاء بعض تضخيـ اف اال المجسميف بيف فيما  التنوع  عف فضال،  الطولية المستويات

 بيا استعانة التي التحويرات تمؾ ، كما انطمقت مفعبر التكوينات الشكمية لمعمؿ  الرجؿ جسـ في
 في النحتي ، واف البناء لتحقيؽ القيمة الجمالية مف المنجزَ  البناء الشكمي عناصر طريؽ عف

 بيف الموجود الفضاء واستغالؿ الشكؿ في المتمثمةً  البناء  عناصر عبر جمالياتو  حقؽ  النموذج
 .  متعددة باتجاىات طالخ حركة اتجاه طريؽ عف وخمؽ حالة مف التوازف القضباف

 يحيؿ إذ ، والمرأة الرجؿ بيف العالقة ثنائية وجود خالؿ مف تحقؽ قد  البنائي التكويف أفو    
 حيث مف الرجؿ شكؿ يحيؿ بينما ، األفؽ عبر ممتدة رؤيا إلى تشير دالالت إلى المرأة شكؿ
 اجتماعي ترابط الى يحيؿ موضوع منيا يتولد ، إيحائية دالالت لتكويف عمى الرجؿ المرأة استناد
 مف البشري  لمشكؿ مادياً  وجوداً  افرز  بنائو خالؿ مف العمؿ ىذا ، واف والمرأة لمرجؿ عاطفي
 يستحضر المنجز ىذا ،و التجريد خالؿ مف المعنى ليحقؽ التشخيص يبعد  فكري بناء خالؿ
لغاء ، لمشكؿ االيقوني التمثيؿ عف يبتعد فيو ، البناء النحتي في جديدة قيماً   الوجو في المالمح وا 
 يستطيع التي المالمح مكنونات عف يعبر انو إال ، والتبسيط االختزاؿ عمميات خالؿ مف ،

 . الصورة المتخيمة  تقتضيو ما وحسب ، خيالو مف يضيفيا اف المتمقي

المستند عمى معمؿ المكونة ل القضيبيفبعض االنحناءات والتجاويؼ غير النافذة في  تاظير     
الشكؿ تحقؽ عف  في البناءجمالية  قيمة جمالية لمعمؿ ، اضؼ الى اف  مكعبة الشكؿ قاعدة 
واستغؿ الفضاء لمشكؿ الخارجي والداخمي بحيث تحقؽ التوازف مف خالؿ اتجاه  القضيبيفطريؽ 
اـ مف ومف ثـ الحصوؿ عمى القيمة الجمالية لمتكويف لما لموحدة في الشكؿ الع القضيبيفحركة 

 أثر كبير يتجمى في اتفاؽ مضموف العمؿ مع السيادة في األسموب والدقة في التنفيذ  . 

  واالختزاؿ البساطة و الحركيةو  التماسؾ قوةب  التي تمثمت المظيرية البنائية الصفاتاف و    
ثنائية ال البناء مف خالؿالتي نفذ بيا المنجز النحتي البنائي  إيقاع في عناصر التكويف  تخمق
االنحناءات والفضاءات كذلؾ اظيار القيمة الجمالية لمعمؿ عبر لممنجز  القضيبيف المكونيفمف 

 . والخارجية المكونة لمعمؿ  الداخمية
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 استعارة النحتي العمؿ ىذا  في جاء     
 حي شيء يمثؿ أحدىما  لشيئيف شكمية
 شيء واآلخر تكوينات بمجموعة متمثمة
 ىندسي شكمي بتكويف متمثؿ حي غير

مكعبة  القاعدة عمى ثباتو يأخذ تجريدي ،
 أشكاؿ بتبسيط  وتسيـ. الشكؿ 
 كؿ مف تجريدىا خالؿ مف التكوينات
 سمات انتزعت ،إذ الواقعية تفاصيميا

  ليبقييا أخرى وانتقاء عنيا لتتخمى معينة
 . العمؿ مضموف يخدـ بما واعية

 .مف مجموعة تكوينات تجريدية مثبتة عمى قاعدة خشبية مكعبة الشكؿ   النحتي البناء يتألؼ    
وعة ممج خالؿ  مف كوفي عبر التكويف الكتمي الذي وانسجاميا النحتي البناء عناصر تحريؾ اف
  ، تعقيد أي مف تخمو مبسطة  بييأة التكويف بنائية لتكوينات المجردة مف جميع اجزائيا لتظيرا

 ،  بطبيعتو اليندسي لمعمؿ العاـ الشكمي البناء سمةتمثؿ  ىندسي بشكؿ الرؤوس تظير حيث
  بمجموعة متمثالً  المتحوؿ الشكؿ بإظيار التجريد خالؿ مف لمشكؿ البنائي التحوير أسيـ  كما

  خامة كما وظفت ، الشكؿ بخطاب األفكار تكثؼ  أنيا أي ، واقعيا عف لتنزاح ، التكوينات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص(  2)رقم الملحق راجع  •
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الوف  نقاء عبر الجمالي الجانب لتحقيؽ النحتي العمؿ يخدـ بما التقني توظيفيا ضمف مف الجبس
  رمزاً  ليكوف الكتؿ تكوينات مىع المسمطة الضوئية  المساقط بسبب متناغما  جاء الذي  االبيض

 مف العديد ليمثؿ  مفتوحال الشكؿاستوحت عبر  عديدة اعتبارات مف لو لما ، معبرة داللة ذا
  لمعمؿ والمكونة المتشابو والمفردات األشياء بيف ما الجديدة البنائية العالقات خالؿ مف المعاني
اطواؿ التكوينات   في التكرارية طريؽ عف واالنسجاـ الترابط لتحقؽ لبعض بعضيا تنتمي والتي

 أو الداللي المجاؿ في المشابية خالؿ مف التناقض فترفع الشكمية ،  البنيات تمؾ المختمفة مابيف
ىندسية  اشكاؿ إقحاـ خالؿ مف  العمؿ ىذا  ضمف مف  العالقات تمؾ مثؿ ويتجمى.  المجازي
 مرجعيتيا عمى باالعتماد والتفسير  التأويؿ في  جديدة ودالالت معاني العالقات تمؾ لتعطي

 .موضوعية مف عميو تمميو ما أو ليا المؤسسة

كما موف ، لالمنجز مف خالؿ وحدة ا في   المتكاممة الوحدة حققت االشكاؿ اليندسية  أفو     
في اكساب العمؿ قيمو جمالية تمد بالحياة عبر تفاعمو مع  ابارز  احقؽ المممس الصقيؿ دور 

  الخارجي  .الفضاء 

حيث ارتبطت العناصر البنائية مع بعضيا دوف تشتت عبر التكويف الشكمي لمكتؿ وتوزيعو     
عمى القاعة  ليعطي لمعمؿ قيمة جمالية ،  وكانت حركو الكتؿ مع بعضيا  البعض منحت 

 . الشكؿ اتزاف 

ىي التداخؿ الكتمي الفضائي والصفة  عمى العمؿ تمف اىـ الصفات البنائية التي ظير  واف     
الحركية لمعمؿ والبساطة واالختزاؿ ، اذ ترتبت العناصر بصياغات جديده محسوسة عبر 

عمى  الفضاءات الخارجية التي تحيط العمؿ ، اضؼ الى اف جميع الكتؿ مرفوعة الراس تدؿ
كمغة بصرية يستطيع المتمقي قراءتيا   دـ البناء التكويف  الشكمي البسيطالسمو والشموخ  كما استخ

مف خالؿ االختزاؿ بالتعبير عف العالقات القائمة مابيف ىذه التكوينات المختزلة انيا تكتفي  اي، 
 في الوقت نفسو عمى الفكرة ومحققو الغاية الجمالية .  ديد لمتفاصيؿ مؤكدةالش
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 ( 16)  االنموذج 

 سنة البمد النحاتة اسـ العمؿ اسـ
 االنجاز

 المصدر  القياس المادة

عاتكة  زحؿطائر 
 *الخزرجي

مواد  2011 العراؽ 
 مختمفة

 عف بالنحاتة اتصاؿ سـ( 140)ع 
 يوـ بوؾالفيس طريؽ

8\7 \2017    
عدة تكوينات مكوف مف  غرائبي شكؿمف  يتكوف بناء العمؿ      

متصؿ بشكؿ غريب لمطائر حامؿ  (كوكب زحؿ)تبدء بتكويف 
تجريدي بعدىا شكؿ قريب مف ىيئة طائر ثـ  الكوكب ثـ تكويف

 وىو قاعدة العمؿ.يشبو االرجؿ  تكويف 

خمؽ عالـ  الفضيموف لااللياؼ النباتية وصبغتيا بااف استخدـ و     
تخيمي يتشارؾ فيو المتمقي عبر الرموز التي تمثؿ دالالت فكرية 

ات السماوية التي امسؾ بيا الطير قد اتى بيا الى وانسانية فالموجود
يرة التي كانت عامال ميما في البناء االرض عبر االرجؿ الكب

        التكويني النحتي . 

تشكيؿ في  مواد عمى عدة عبر اعتمادىا بنائية العمؿامتازت و      
 خصائصيا ليا مادة لكؿ ، واف النحتي العمؿ خدمة في مادة كؿ خصائص العمؿ مستثمراً 

 اجؿ مف وضفت اخرى وخصائص الخصائص وىذه  والخط والفضاء والصالبة والموف سمكالم
 التالـؤ  عمى قائماً  تشكيمياً  جمالياً  بعداً العمؿ  منحولي العمؿ فكرة خدمة في تصب تأويالت خمؽ
 خيالي واسموب شكؿ في المتآلفة والمتنوعة المتعددة المواد ىذه توظيؼ واف،  المواد ىذه بيف

 فيو واحد اف في ىدفيف ليحقؽ والتفرد بالغرابة ويمتاز الفني التشكيؿ في حداثة فيو اسطوري
او  عراقية نحاتة سبقيات لـ الذي الشكؿ بيذا المواد ليذه استثمارىا عبرمتميز  لموقؼ يؤسس
  حققتيا التي الثانية والحصيمة ،)حسب عمـ الباحثة ( السياؽ ىذا ضمف العمؿ في آخر عربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص( 2) رقم الملحق راجع  •
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 ىذه كؿ حّممتيا والتي الموضوع فكرة عف وفاعؿ مؤثر بشكؿ التعبير ىو وتآلفيا المواد ىذه عبر

 .التي حممتيا قيـ ومضاميف جمالية   والغرابة والتأويالت الرموز

 التمثاؿ ف منحمتري بارتفاع فالحجـ العمؿ ىذا في واضحاً  اثراً  لو كاف الحجـ اما عنصر     
 . والدىشة األثارة ومنحتو العمؿ ىذا جمالية عمى انعكستا واضحتيف ورشاقةً  استطالة

 الشكؿ الشكؿ النحتي وتقويض صورة تجريد خالؿ مف اخر نمط الى التعبير لغة اف تغيرو      
 في اوسع منطقة الى الداللة وانفتاح نفسو الفني التشكيؿ ضمف داللي تحوؿ عممية وىي االيقوني

 نظاـ عمى يقوـ العمؿ في البصري الداؿ يكوف ، وبيذا الصورية المتمقي عبر االستعارة ذىف
 .  تعبيري شكؿ بيف اشاري

،  الجائرة األنظمة قيد مف واالنعتاؽ التحرر الى تقود حدسية دالالت يعطي العمؿ اف ىذا    
مف خالؿ اعتماده عمى عناصر  نحتيالتكويف الفي جمالية  العمؿ حقؽ يتضح مف خالؿ ذلؾ اف
المتكونة مف حركة والخارجية فضال عف حركة الفضاءات الداخمية  ، الكتمة وحيويتيا وحركتيا

االلتواء وااللتفاؼ الرابط بيف الكتؿ المكونة لمعمؿ وىذا ما َمَنح العمؿ قدرة تعبيرية رغـ االختزاؿ 
عبر امتازت بطريقة التنفيذ بشكؿ ممفت لمنظر  البناء النحتيإف عناصر ، في شكمو العاـ 

األسموب التجريدي في الصياغة الشكمية لممنجز ويقترب  فيو  ذي استخدـالعناصر بناء العمؿ  
 . ضمف بنية الظاىرة   النحتينظاـ الشكؿ عمى وفؽ تحقيقو لجمالية التكويف 
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 ( 17نموذج )اال

 المصدر  القياس المادة االنجاز سنة البمد النحاتة اسـ العمؿ اسـ
( 100×   150) البرونز 2012 سوريا *بعروبة دي رجؿ

 سـ
www.esyri

a.sy 

عمى قاعدة  جالس لرجؿ مجسـ مف العمؿ يتكوف بناء    
 يظير يمسكيا بيديو ، ولـ ةيرتدي عباء  متوازي المستطيالت

يداه ماسكة فييا العباءة ،   فقط الرجؿ جسـ لمعالـ وضوح أي
 حيف في ، تذكر  مالمح دوف كوف فقد الرأس الى بالنسبة اما
 فضاء بواسطة البعض بعضيما عف الساقيف بفصؿ قاـ

 .  ممحوظ

 في منطمقا  التعبيري  االسموبعمى  العمؿ اعتمد بناء    
شكؿ الرجؿ مف  طريؽ عف الفكري عممو مضموف تدوف

 في تاعتمدالمختزؿ،  كما  الوجو طريؽ عف االنسانية الحاالت بعض عف المعبرة المالمح
 التكويف بجمالية ايضا ومستعينا المتمقي الى افكرتي ايصاؿ في واسعة حرية عمىصياغة العمؿ 

 . التشبييية العالمات او الدقيقة متفاصيؿل والمختزؿ المنتظـ البنائي

 الفضاء استغؿ العمؿ لشكمي الصياغي التنوع خالؿ مف تحددت لمعمؿ الفضائية المعالجة واف   
  والوجوه واالشارات االشكاؿ ببعض مألت منتظمة حقوؿ الى بتجزئتو قاـ اف بعد بالشكؿ المحدد
 كتمة في الفضائية المعالجة مف اخر بنوع  مغايرتيا نجد المعالجة تمؾ جانب والى،  المختمفة
 وتكويف  االرجؿ بيف مف العمؿ اجزاء بيف تداخؿ خارجي فضاء خالؿ مف تحددت والتي الرجؿ
 عمى جزء كؿ رؤية حيث مف وىذا لمعمػؿ داخميا فضاءاً  خمؽ مما وتجويفاىا وطياتيا العباءة
 في المزدوجة الفضائية المعالجة تمؾ في جمالية خاصية خمؽ واحدا تكويناً  العمؿ اال اف انفراد
 المعالجات مف جممة حققت أنو ،أي عممو بيا المنفذ المادة ذات عمى الصياغة تمؾ تحقيؽ

 . العمؿ بذات واحد مادي نوع في الصياغية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص( 2) رقم الملحق راجع  •
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 العباءة ومستخدما بعباءتو متمفؼ لرجؿ عبر تجسيده الجمالية القيمةحمؿ بناء العمؿ عمى       
 والتي االرجؿ ويداه وأقداـ وجو إظػيار عمى ركز جمالي وبشكؿ باليواء تصطدـ عندما وطياتيا

مف  ناجحة بصرية رؤية ترسيخل البناء، المتماسكة الكتمة داخؿ جسدىا مف غيرىما يظير ال
 طياتيا في تحمؿ والتي البسيطة االجتماعية الحياة مف لصور الحاممة التكويف معطيات خالؿ
 الصورة لمشيدية والتركيبي التحميمي الفعؿ الى خاللو مف ينفذ ، معاصر المحمية وبأسموب صفة

  . محميتو بحدود انساني طابع ذات اجتماعية رؤية عف أثمرت فػالعباءة ،

 توزيع حيث مف البنائي النحت مستوى عمى التوازف مف نوع خمؽاف بناء العمؿ اعتمد عمى     
 حركة مع ومتوازف تقني بأسموب نفذت  فػالعباءة لمجسد، الييئة بنية مساحة عموـ عمى الكتؿ
 والواضحة بينيا فيما المتصمة الجسـ ألجزاء العضمية التشريحية التفاصيؿ أوضحت كما ، الجسد
 الخارجية لمييئة والنحتي الشكمي البناء تنفيذ في وحديتو الخط قوة عمى مشددا العباءة خالؿ مف

 . لمتمثاؿ

 الصقيؿ المممس كذلؾ واالنسيابية الميونة بيف منوعة خطوط ذات واحدة كتمة بنية العمؿ عمى    
 جمالياً  بعداً  العمؿ مانحاً  الضوء وانعكاس العمؿ بريؽ مف ليزيد  البرونز مادة عمى خمؽ الذي

 عنصراً  جعمو الطبيعية لمعوامؿ ومقاومتو تشكيمو وسيولة البرونز مادة صالبة اف كما ،واضحاً 
 والحركة والموف والمممس المادة و الحجـك االخرىالوحدات  أما العمؿ ىذا نجاح في أساسياً 
اختزلي  بأسموبمثؿ  التنظيـ الشكمي لمعمؿ النحتي الذيفي  فاعميتيا في تباينت فقد والخط

كاممة لمعاناة  صورة الشكؿ إلى الحركات تمؾ أعطت اليديف وحركة األقداـ حركة حركي عبر
  اإليقاع عمى باالعتماد عمميا مفردات جميع رتبت النحتي اضؼ ايضا اف العمؿ،  المجتمع 
 ظير الذي كالمممس البنائي التكويف عناصر عمى معتمداً  االرتفاع خالؿ مف متدرجة بصورة
 في تنوع ىناؾ أي متعرجاً  أخرى أحياف وفي صقيالً  األحياف بعض في فظير متعددة بصورة
 .  بالمنجز المممس

عبر التكويف الشكؿ متوازي المستطيالت دة التي يجمس عمييا الرجؿ التمثيؿ البنائي لمقاعواف     
 وىي والمتمقي النحتي المنجز بيف تربط وجدانيو إنسانية حالة اف بنائية العمؿ اظيرتاليندسي، و 

 البناء النحتي عناصر عمى اعتمد المنجز ىذا في البنائيالتكويف  ، واف معاناة المجتمع مف الفقر
 العمؿ أكده الذي المضموف مع منسجماً  العمؿ إخراجعبر  والفضاء والخط والموف والمممس الكتمة
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يظير انعكاس الظؿ  لوف وىو العمؿ روحية عف لمتعبير استخدـ الذي لموف  كانت فالسيادة
 العمؿ إلخراج واضحاً  دوره ظير الذي الخط بواسطة تحركت حيوية لمصورة فأعطى والضوء
 . بالعمؿ اإلنساف مالمح في والحدة االلتواء أحدثت التي النتيجة فيو المضموف مع تماشياً 

 (  18نموذج  )اال

 سنة البمد النحاتة اسـ العمؿ اسـ
 االنجاز

 المصدر  القياس المادة

( 90×   140) حجر 2013 عماف *الشعيبي خمود تكويف
 سـ

 راشد بف محمد
 طير شموخ، 

 الشابة لمعمانية
 الشعيبي خمود
 الخميج جريدة، 

،  عماف اليومية
 98754 العدد
 في
17/04/

 ص 2015
25   . 

 وىي الكتمة، عمى المبني مركزه عمى العمؿىذا  يقوـ    
 بيف العالقة في خاص نوع مف بيئة الى تحيؿ التي

 لعبة الوقت ذات في ويتبادالف. العمؿ وقاعدة النحت
ما ، ا البناء الشكمي في الكثير تفّعؿ التيو  الحجوـ
 الثابتة الكتمة تحمؿ متوازي المستطيالت القاعدة

 يميز بالسند، الشعور اف القوؿ يمكف حتى والمستندة،
 .النحتي العمؿ ىذا

 مف ىندسية كتمة مف الوصؼ حيث مف العمؿ يتكوف   
  فتشكؿ ، العمؿ وسط الى اليسار مف فتحت وقد المرمر،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 .الفتحة وفضاء العمؿ صالدة بيف اخر تبايناً     

 العمؿ يبنى اذ، لممنجز مميزة نحتية خصائص قواميا جديدة وعالقات نظـ لخمؽ السعي افو     
 العمؿ ميزتيكما  ،مف التكويف الشكمي والمستندة الثابتة الكتمة أساسيا منتظمة ىندسية قاعدة عمى

 الشكؿ ويضعنا. لممنجز الخالؽ التقني بالتنوع احساسنا يثير مما يمةصقال اسطوحي عبر النحتي
 جديدة جمالية ايجاد في أكبر بفاعمية ليعمؿ التقميدية األشكاؿ فيو متجاوزا تجريدي منظار اماـ
 ليؤشر ومادتو الشكؿ بيف ما موازنة عممية ىناؾ يجعؿ بما جديدة، وتقنية معرفية سياقات وفؽ

 . مميزة  نحتية خصائصا

 لغاية لموصوؿ خالص تعبير فييا ممادةول وتأويالتيا، اليندسية التجريدية الى ينقمنا الشكؿ اف   
 مميزة خصائص وفؽ إياه محررة الشكؿ داخؿ في ةكامن النحتي فالتعبير التجريب، بفعؿ جمالية
 مف لوني انسجاـ إيجاد عمى القائـ الموف في وحدةال تحقؽ  والتي  الشكمية العالقة بناء عمى قائمة
 داخمية فضاءات، كذلؾ تميزت ال النحتي المنجز كتمة أغمب شمؿ الذي االبيض الموف خالؿ
 بإيجاد المنجز امتاز وكذلؾ الجمالية، القيمة يحقؽ بما اتكويني يناسب ما وفؽ استثمارىا عبر

 بيف ما وتناسب نسبة ىناؾ اف يعني بما والخارجي، الداخمي الفضاء بيف ما موازنة عممية
 الى أدى الذي وتناظرىا الحركة تمقائية يخدـ بما جاء. لو الخارجي والفضاء الداخمي الفضاء
  صقيمة بصورة المنجز كتمة في المممس عنصر تحقيؽ عف فضال المنجز، تكويف في تاـ انسجاـ

 التكويف حركة ،كما تميزت ارتكازه الى نسبة مركزياً  نظاماً اعتمدت  العمؿ بنائية  اف    
 الفضاءات وبيف بينيا والتوازف االنسجاـ مف نوعاً  تحدث موجبة داخمية فضاءاتلم المتموجة
 الداخمي الفضاء مزاوجة عف فضالً  الفضاءات خالؿ مف حجمية صورة التكويف لتعطي الخارجية

 .الخارجي الفضاء مع

 مبيناً  حركتو في الخارجي الخط خالؿ مف الشكؿ حركةعمى  كما تميز بناء العمؿ ايضا    
 والشد االثارة مف نوعاً  ليعطي شكميا في متعددة سطوحاً  مكوناً  مساره في واالرتفاع االنحناء
 الشكؿ لييئة المكونة العمؿ حركة عمى والتركيز ، العمؿ الى النظر عندالمتمقي  لدى البصري

  العمؿ في الخطية التكوينات خالؿ مف المتحقؽ االيقاع عف فضالً  وثباتاً  اتزاناً  اعطت التي
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 العناصر بعض بظيور العمؿ ميزت بنائية وبأسس شكمت النحتي العمؿ بنائية مجمؿ اف   

 كأحد انطباعاً  ليعطي النحتية الكتمة تحديد في االنسيابية حركتو في تميز الذي الخط ومنيا
 والفضاء الخط بيف االنسجاـ طريؽ عف تحققت والوحدة ، العمؿ بيا تميز التي التعبيرية االدوات
 مف نوعاً  لتعطيو العمؿ بنائية في المستخدمة الخامة مف المتولد المممس عف فضالً  ، المتكوف

 .   التكويف اظيار في والرصانة القوة

 لمشكؿ تعبيرية حالة اعطت التي المرمر خامة واستخداـ النحتي لمتكويف البنائي التركيبف   
 في التموج اثر مف ظمية نقالت ظيرت التي المستوي السطح عمى الضوء سقوط عمى مؤكداً 
 مؤكداً  النحتي التكويف في الفضاءات مف نوع ظيور عمى ساعدت ، العمؿ حافات في الحركة

 في تعبيرية حالة لتعطي النحتية الكتمة في  المعالجات وفؽ العمؿ جسد الذي بالمممس االحساس
 .  االنتظار خالؿ مف اال حميا يصعب مغمقة دوائر في وقوعو و االنساف ىموـ اظيار

 الفضائية المعالجة واشتغاالت اليات وفؽ تكوف قد النحتي العمؿ ليذا البنائي النمطو      
 ىذا انجاز في البنائية الفكرة براز ال االساسي العنصر الخامة عمى معتمداً  التكويف في وتوظيفيا

 .  النحتي العمؿ

. التأمؿ مف مناخاً  تشكؿ انيا اال محدد شيء الى االولى الوىمة في شيري ال التجريد اف ورغـ    
 انفتاح اف والطبيعية، االنسانية بالذاكرة دائماً  المرتبطة لمتجريد الخاصة البيئة حدود ترسـ وكذلؾ

 قابمة المفيومية التحوالت اف يعني وىو كثيرة، واحاالت عديدة مقاربات الى بنا يؤدي لعمؿا
 .   مختمفة داللية تنويعات ليعطينا اخرى او معينة، بيئة في العمؿ وضع يمكف اذ لالنفتاح
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 (11 ) النموذج

 اسـ العمؿ اسـ
 النحاتة

 المصدر  القياس المادة االنجاز سنة البمد

سميرة  حروفيات 
 *حبيب

 حديد قضيبيف+ جبس 2014 العراؽ
 صاج خشبية وقاعدة

(45  ×30 )
 سـ

اتصاؿ 
بالنحاتة عف 

طريؽ 
الفيسبوؾ 

في يـو 
9\7\2017 

مف االحرؼ  عمؿ نحتي متكوف مف تركيب بعدد   
 وارتكزبصورة تجريدية مف الجبس لوف بالموف االحمر 

حديديف عمى قاعدة خشبية ذات  ضيبيفبواسطة ق
 بالموف االسود .  مستوييف لونت مع القضيبيف 

يعتمد العمؿ في بنائو العاـ عمى جممة مف و     
ىذا  كاف ليا دور وتأثير فيالتباينات والتنوعات التي 

البناء وفي مقدمتيا التنوعات الخطية بيف الكتمة الجبسية الت لعب الخط المنحني دورا وىيمنة 
عمى تمؾ االغناءات مف تعقرات وتحدبات لتصوير الحالة التي ظيرت واضحة عكست تأثيرىا 

لمقاعدة التي كاف وضوح  عمييا الحروؼ وظالليا المتدرجة ،االمر الذي يتبايف مع الجزء السفمي
 في فعؿ الخط المستقيـ عمييا مما خمؽ تمؾ السطوح المستوية وقطوعاتيا الظمية الحادة .

مف جانب اخر نجد بنائية  الكتمة العميا قد ارتكز عمى العالقة التبادلية فيما بيف الكتمة     
قوامو الحركة المنفتحة مف الجبسية مع الفضاءات الداخمية والخارجية مما جعؿ ذات طابع بنائي 

 الجانب االيمف لممتمقي واالعمى واالنفالؽ في انشائية العمؿ في االتجاىات االخرى .

 معيا تجتمع التي العميا لمكتمة كمرتكز القاعدة وكتمية سكوف مع الشكمي الطابع ىذا وتعاكس    
 االحمر بيف فيما الموني االختالؼ ذات العمؿ سطوح عمى الصقؿ وىيمنة المممسية الوحدة في

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص(  2)رقم الملحق راجع  •
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 القاعدة الى العمؿ اعمى مف ىرمي شكؿ تحدد اف يمكف وبصورة الثاني عمى االوؿ وعمو واالسود

وىو مف االنواع التي تمنح البناء التكويني صفة الثبات واالستقرار ضمف سياقات االنشاء 
 ،لعناصره والعالقات الرابطة ليا

الشكؿ يجعميا تبتعد الواقعية معتمدًا  ةتجريديالمنجز النحتي عبارة عف قطعة نحتية واف    
حيط بو . المالفني والفضاء   عمؿكتمة الالموف في خمؽ تضاد لونٍي بيف عمى بالدرجة األولى 

وتعويضو لذلؾ الفضاء الداخمي لموازنة المنجز وخمؽ مف خالؿ الخامة تضادًا لونيًا نتيجة 
 . قيؽ قدرة تعبيريةتمؾ المادة الصمبة لتح الجبسلممممس المتحققة عمى مادة 

في النموذج مف خالؿ ما حققو مف جماليات عمى وفؽ عناصر التكويف  نحتيال البناءتجّسَد    
 افي تشكيمي ةبو النحات تحيث انفرد بيف القضباف متمثمًة في الشكؿ واستغالؿ الفضاء الموجود

ات متعددة عف طريؽ اتجاه حركة الخط باتجاى محققا حالة مف التوازفوالقضيباف  بواسطة الكتمة 
قد تحقؽ مف   لبناء العاـا أف ، طابعا جماليا  كسب الشكؿي بما مع استخداـ المممس الذي وضع

حساس لما ليا مف داللو تساىـ  إلظيارىاالتكويف التجريدي لمحروؼ خالؿ  عف طريؽ فكرة وا 
 ة معو مما اكسببعالقة لمناظر مع المضموف أما الفضاء فقد استقؿ واوجد عالقة لمناظر مرتبط

 األحرؼ عمى الشكمية اتيايبن تكويف في  النموذج مظيرًا مف خالؿ شعورنا بطبيعة المادة المنفذة
 الخط أنواع مف اف االنتقاؿ ، اإلبعاد ثالثية كتمة وفؽ منجزه في وتوظيفيا كاستعارة العربية
 ، لمشكؿ الدائري الخارجي الخط مع الخطي تكوينيا طبيعة يتوافؽ التي المنحنية الخطوط العربي

  توظف،  الخامة لكتمة العاـ والشكؿ الموظفة الشكمية البنيات بيف واالنسجاـ التوافؽ يحقؽ مما
اي تكويف عالقة  بالمعنى التقني خالليا مف يدمج وجمالي روحي داللي مستوييف وفؽ الحروؼ

بيف البنية العميقة والمحتوى المضموني وفؽ ترتيب عناصرىا وتركيبيا بسياقات جديدة محسوسة 
 يكسر حركي إيقاع لتولد تكرارالبناء النحتي اعتمدت ال آلية فإذ ،تتولد عبرىا البنية السطحية 

   .   المتشابية الشكمية البنياتالمنجز عبر  رتابة مف
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 ( 20نموذج )اال 

 اسـ
 العمؿ

 سنة البمد النحاتة اسـ
 االنجاز

 المصدر  القياس المادة

 إكراـ   السوانح
 *القباج

  (2,5×    3)  الفوالذ+  حديد 2015 المغرب
 ـ

 كريـ الزىراء فاطمة
 السوانح' منحوتة،  اهلل
 والسالـ بالحرية تشدو'

،  أصيمة ميرجاف في
 اليومية العرب صحيفة
 في ُنشر،   المغربية
2016/07/19، 
 ،10339: العدد
 24ص

يمثؿ طير يحمؽ مثبت  نصب      
عبارة عف نافورة   دائريةعمى قاعدة 

 مخروط مقطوعـ بعدىا شكؿ ث
 بأسراب تيمنا بالسوانح  وسميت 
 اراً ويس يناً يم تحمؽ التي الطيور
 .       الخير بشائر حاممة

 تحقيؽل استخدـ الشكؿ البنائي     
 المادة بيف العالقة في ومتوائـ وثيؽ ارتباط عف تفصح جمالية وقيمة تشكيمية وبعناصر الموضوع
 والحرية  السالـ االبيض لرمز  وفملا استثمر اف  يالحظ، كما المنجز والشكؿ التنفيذ في المختارة

 في واضح جمالي عنصر خمؽول لمصالبةرمز يلم فاستثمر وبشائر الخير اما الموف االسود 
 ؽيحقلتخارجية الداخمية و ال فضاءاتال و الكتمة وحدةاعتمد البناء النحتي عمى  كذلؾ، العمؿ

 الحركة بفعؿ االنسيابية والخطوط والكتمة الموف منيا كثيرة عناصر خالؿ مف الجمالي العنصر
  ليزيد الصقيؿ المممس اعتمد فقد المممس أما،  تجريدي بشكؿ الطيور سرابالتي جاءت لمحاكاة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   البحث عينة لألعمال المنجزات النحاتات بسيرة الخاص( 2) رقم الملحق راجع  •
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 الفضاء عنصر عمى العمؿ تميز كما مفتوح، فضاء في معروض وانو سيما ال العمؿ بريؽ مف

 بو تمتاز لما فاعالً  كاف فقد الديمومة عنصر أما جمالي وتأثير وقوة رصانة عطاءإل والفجوات
 مفتوح فضاء في عرضو ومكاف الموضوع فكرة مع تتناسب عالية صالبة مف اإلينوكس مادة
 عبر تحقؽ وليذا

 فضاءاتبال النحتي العمؿكما تميز   .واضح بنجاح المغرب نيضة فكرة الصمبة المادة ىذه     
 العمؿ مف اماكف ارتفاع حيث مف المادة سطح ضاريسبت تالعبالبو النصب  كتمة تخترقالتي ا

 النصب أجزاء بعض فنرى والضوء الظؿ في حاداً  تضاداً  خمؽ مما اماكف اخرى  وانخفاض
عمى  العمؿ أبتعدكما  ركة،والح الحيوية مف ودفقاً  جمالياً  بعداً  لتعطي بالضوء تسبح البارزة
 باإلضافة جماليا، عمقاً  لمعمؿ أضاؼ ما وىذا يتعبير جوىر الموضوع ال تحقيؽ اجؿ مف التجريد

 والمعمار الخياؿ مف مزيج ىو الذي  العمؿ ىذا مادة عمىت شكم التي الجمالية العناصر الى
 .الحديث النحتي العمؿ ىذا انجاز في ومقدره بخبره صيغت التي والتقنية والحداثة

 في وأساسي فاعؿ بشكؿوالموف   والكتمة والخط المممس صرعنعمى  بناء العمؿ  اعتمد كما     
 العمؿ كتمة في واضحاً  واالستقرار االتزاف يبدو وكما ،  العمؿ ىذا في وشكمية جمالية قيـ إيجاد

 تعبيرية جمالية قيمة النحتي لمعمؿ أعطت التيالنافورة وشكميا الدائري  السفمي جزئيا في المتمثمة
 ليا لما  مادةال  توظف كما.  الطيراف بحركة اإلحساسب لممتمقي ايحاء المركب الشكؿ جعؿ لقد ،

 اطرتبكما واف ا ، لمشكؿ المناسبة المالمس إظيار ألجؿ تستثمر أف يمكف خواص مف
  منو وانطمقت أساسو عمى بنيت الذي الفكري المرتكز بطبيعة ،العمؿ ىذا في البنائية الخصائص

 التعبيري اليدؼ ؽيحقلت لطيورا األساسية الطبيعة لعناصر التمثيؿ عبر سراب الطيور فكرة وىي
 ذات والرؤية  الفكري المرجع حضور النحتي المنجز شكؿ مف يتضح . جمالية صياغات وفؽ

 بيذه اانجازى الى ادفعتي بصورة ةالنحات معو تفاعؿ الذي ، المنجز لموضوع الفكرية األبعاد
 ليا أخرى لمواضيع ابعد باتجاىات التأويؿ إمكانيات النحتي المنجز ىذا ليمنح ، الرمزية الصيغة

 .  بو مباشرة غير أو مباشرة ارتباطات
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 عينة البحث االعمال النحتية  ثبت

رقم 
 االنموذج

 الصفحة المصــدر القياس الخامة السنة  النحاتة اسم العمل اسم

1 
 امرأة

 
 
   

 جالل غادة

5881 
( سم  06×06) برونز  

 بالنحاتة عن اتصال  
0607\ 7\8 ٌوم بوكالفٌس طرٌق     

67 

2 
 
  
  القٌثارة

 

 مكً نجاة

5887 
فاٌبركالس
  

(06 ×06 ×06 )
 سم 

http://wwwnajatmakka 
artist.com 

67 

+  االلمنٌوم 5887 شقٌر روضة االٌقاع 3
 النحاس

(22×13×16 )

 سم
WWW.eneyclpediamathaf.

og.ja 
78 

4 
 نصفً تمثال

 باجس)للشهٌد
(عطوان أبو  

علً نازك ( سم  195) الجبس 1997   http://www. Palestine ع 
artist.com 

82 

 حسٌن نداء معاناة 5
 عٌسى

 سم( 00× 80) البولٌستر 5887
http://www.sudanartist

s.org/sculpture.htm 
74 

 سم(  86ع ) جبس 0888 يمريم هنيد للقاءا 6
 الفٌس طرٌق عن بالنحاتة اتصال

    0607\ 7\00 ٌوم بوك
77 

7 
 سوزان الحب   

 العبود
 الفٌس طرٌق عن بالنحاتة اتصال سم(  80×05) ومرمر جبس 0880

 0607 \7\9 ٌوم فً بوك
77 

8 
 منى النيل مسلة

 السعودي
×  07×  00) اسود مرمر 0882

 سم( 00
www.art-agenda.com 
/shows/Mona-Saudi-at -
lawrie-shabib 

88 

9 

 جانات تكوٌن لشخص 
 دهال هبرٌح

حدٌدي +  هٌكل 0884
 اكٌاس بالستٌكٌة

 هبرٌح جانات النحاتة,  رحمة كمال سم( 76)ع  
,  الٌومٌة النصر صحٌفة,  دهال
 الجزائرٌة الثقافة وزارة عن تصدر
 العدد  0600 \ 9 \5 فً نشر, 

08ص,  06075  . 

80 

12 

 بنت منال حروف
 مرشد
 الحربً

+  البرونز 0881
 المرمر

  الحربً منال, اسماء,  العبودي سم( 56× 06) 
,  نحتا   والتصورات األفكار تجسٌد
,  االسبوعٌة الخلٌج فنون صحٌفة

,  السعودٌة العربٌة المملكة
  ص, 0606 جول 06, االربعاء

07 

82 

 هٌفاء القدس 11
 االطرش

  www Thaqafa.org.com سم( 86) ع  الخشب 0887
. 

81 

12 
 جٌهان مرأةا

 عبدالرحمن
 سعٌد

 خشب+ جبس 0886
 الصاج

 www. Jihan Abdel سم( 86× 06)
Rahman.com                       

86 

 مٌاسة مرأةا 13
 المقدادي

http://www.iraqiartist.c سم( 06)ع  البرونز 0887
om 

588 

 http://www Bahrain سم( 00×  00) نحاس 0888 حافظ عائشة ورجل مرأة 14
artist.com 

580 

 تكوٌنات 15
 مجردة

 حسن عبٌر
 البشراوي

+  الجبس 2212
 الخشب

 الفٌس طرٌق عن بالنحاتة اتصال سم( 80×  00)
0607\ 7\9 ٌوم     

584 

 عاتكة  زحلطائر  16
 الخزرجً

 الفٌس طرٌق عن بالنحاتة اتصال سم( 056)ع  مختلفة مواد 2211
0607\ 7\8 ٌوم     

587 



 د

 د
 

( 066×   006) البرونز 0850 دٌاب عروبة رجل 17
 سم

 الفٌس طرٌق عن بالنحاتة اتصال
0607\ 7\9 ٌوم     

587  

18 

 خلود تكوٌن
 الشعٌبً

( 96×   056) حجر 0852
 سم

 طٌر شموخ,  راشد بن محمد
,  الشعٌبً خلود الشابة للعمانٌة

 العدد,  عمان الٌومٌة الخلٌج جرٌدة
 ص 07/65/0600 فً 98705

00 

558 

19 
 قضٌبٌن+ جبس 0854 حبٌب سمٌرة  حروفٌات

 وقاعدة حدٌد
 صاج خشبٌة

 سم( 06×   50) 
 الفيس طريق عن بالنحاتة اتصال

0607\7\9 يوم في  

552 

22 

 منحوتة,  هللا كرٌم الزهراء فاطمة م(  0,0×    0)  حدٌد  0851 القباج إكرام السوائح
 والسالم بالحرٌة تشدو' السوانح'

 صحٌفة,  أصٌلة مهرجان فً
 فً ُنشر,   المغربٌة الٌومٌة العرب
 ,06009: العدد ,0600/67/09

05ص  

551 

 



 ب

 تقديرشـكر و 

بتوفيق من العزيز القدير جلَّ وعال تم إنجاز ىذا البحث ، وال يسع      
شكرىا وتقديرىا إلى االستاذ المساعد محسن عمي بتقدم تالباحثة إال أن 

باحثة من حيث لما قدمو من العون والمساعدة لم ،المشرف عمى البحث 
 والجاد في فترة إنجاز البحث . يدالمتابعة والتوجيو السد

 تتقدم الباحثة بالشكر والتقدير إلى أساتذة قسـم الفنـون التشـكيمية ،و      
في المدرس الدكتور وعد الياجري لما قدمو لي من توجييات كما اشكر 

 .البحث 

النحاتة سميرة حبيب كما تتقدم الباحثة بالشكر والتقدير إلى كل من       
النحاتة غادة جالل والتدريسية النحاتة عاتكة الخزرجي والنحاتة والدكتورة 

 لما قدموه لي من معمومات افادت  يسوزان العبود والنحاتة مريم ىنيد
 . البحث 

 البصرةجامعة شـكر وتقـدير لمعامميـن في مكتبة كمية الفنون الجميمة /    
. 

 

 ةالباحث                                                              

 

 

 



 ت

 حتويـاتثبت الم

 الصفحة الموضوع

 أ اإلهداء

 ب وتقديرشكر 

 ث -ت  المحتويات ثبت

 ح -ج  شكال االطار النظرياثبت 

 د - خ عينة البحثاشكال  ثبت

 ر -ذ ممخص البحث

 6 -1 اإلطار المنهجي للبحثالفصل األول : 

  2 البحث مشكمة 

 3 والحاجة إليه ةأهمي 

 3 هدف البحث 

 3 حدود البحث 

 6-4 وتعريفها تحديد المصطمحات 

 74-7 اإلطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني : 

 20 -7 التحميل المعنى والمفهوم . المبحث األول : 

 50 -21 التحميل البنائي في النحت .المبحث الثاني : 

 67 -51 . واقع النحت النسوي في الوطن العربي  :المبحث الثالث 

  69- 68 نه االطار النظريما أسفر ع - 



  ث

  73 -69 الدراسات السابقة ومناقشتها -

 116-74 . الفصل الثالث : إجراءات البحث

 74 .منهج البحث -      

 74 .مجتمع البحث -      

 75 .عينة البحث -      

 75 أداة البحث . -      

 116 -76 . عينة البحث نحتيةتحميل األعمال ال -      

 121- 117 واالستنتاجاتالفصل الرابع : النتائج 

 120-117 .ومناقشتها النتائجأواًل:        

 121-120 االستنتاجات .ثانيًا:        

 121 .المقترحاتو التوصيات   ثالثًا:       

 129-122 . المصادر والمراجع -

 140-130 . المالحق -

 A - B . ممخص البحث بالمغة اإلنجميزية -
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 والمراجع المصادر

  -:الكتب

 . الكريم القرآن -
 ب ، بيروت،   صادر دار ،1،ج العرب لسان ، الدين جمال الفضل أبو منظور، أبن -

 . ت
 العالي التعميم وزارة،  1ج،  العامة األسس البحث مناىج عمم، سعيد محمد طالب ابو -

 بغداد،  والتوزيع لمنشر الثقافة دار الجميمة الفنون كمية،  بغداد جامعة،  العممي والبحث
 ،1989 

 أنواعو، أىدافو، خصائصو، فوائده، أىميتو، ، المحتوى تحميل، حسين خالد.  عمشة أبو -
    2007،  بيروت، والنشر لمطباعة االلوكة مؤسسة،  شروطو

 .   2008،  القاىرة،  المعاصرة العربية المغة معجم،  عمر مختار احمد -
 لمنشر مجدالوي دار الرسم، انساق في سيميائية قراءة التشكيمي الفن محمد، بالسم -

 .  2008 عمان، والتوزيع،
،  القاىرة،  لمكتاب المصرية الييئة،  امين عثمان: ترجمة،  كانت فمسفة،  اميل. بورتو -

1972 . 
 الفكر دار،  الحركي التحميل في العممي البحث طرق،  شاكر وايمان حسن حسين -

 .   1998 ، عمان،  والنشر لمطباعة
،  دمشق،   لمنشر الصفا دار،  العشرين القرن في العمم فمسفة، طريف يمني.  الخولي -

2004 . 
 1963 ، القاىرة ، مصر مكتبة ، ابراىيم زكريا:  ترجمة ، خبرة الفن،   جون ، ديوي  -

 . 
 االنجمو مكتبة،  محفوظ نجيب زكي:  ترجمة،  عممية بنضرة الفمسفة، برتراند. رسل -

 . 1960،  القاىرة،  المصرية
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  لسنة 9 العدد،  دمشق،  روزاليوسف مجمة،  فرىام جيد مريم النحاتة،   محمود رىام -

2009  . 
 الفكر دار، زكريا فؤاد:  ترجمة،  عام مائة في االنكميزية الفمسفة، قــــــس، رودلف -

 .    1993،  القاىرة،  والنشر لمطباعة
 . 1990 ، القاىرة مصر، مكتبة  البنية، مشكمة ابراىيم، زكريا  -
 لمنشر ايكال دار،  الفن بنية في دراسات،  محمد وبالسم حيدر ونجم صاحب زىير -

 .  2002،  بغداد،  والطباعة
 بغداد، العامة، الثقافية الشؤون دار ، الخطية التكوينات في االيقاع بنية جواد، الزيدي، -

2008. 
 . 1986،  بيروت،  الطميعة دار،  لمواقع ومفيومو المعاصرة العمم فمسفة، يفوت سالم -
 كنعان دار ، حرفوش سممان: ترجمة الجميمة، الفنون منظومة اميل، االن، شارتيية -

 . 2008 دمشق، االعالمية، والخدمات والنشر لمدراسات
 ، والنشر لمطباعة بيروت دار ، عربي – انكميزي معجم ، المصطمح.  حسن.  السعران -

 .1967 ، بيروت
 الكويت( ، 276) رقم عدد المعرفة عالم سمسمة الجمالي، التفضيل الحميد، عبد شاكر -

،1990  . 
 .  2008 القاىرة، األسرة، مكتبة اإلدراك، وعبقرية البصرية الفنون ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -
 المصرية، االنجمو مكتبة،  االدبي النقد في البنائية نظرية فضل، صالح -

 . 1980القاىرة،
،  القاىرة،  العربية النيضة دار،  التشكيمية الفنون في التكوين،  رياض عبدالفتاح -

1996 . 
 لمنشر مجدالوي دار القديم، العراق في التعبير بنيو سعدون، انغام العذاري، -

 .2005والتوزيع،عمان،
 ، بيروت ، العربي الرائد دار ، العربية البالد في الحديث الفن رواد:  بينسي عفيف -

 .1985 ، لبنان
  .  2003،  بغداد،  لمنشر الصفحة دار،  معاصرة فمسفية تيارات،   عبدالمعطي عمي -
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،  بيروت،  والنشر لمطباعة المعارف دار،  الفمسفي البحث مناىج،  زيدان فيمي -

1997   
 الصباح سعاد دار الناشر عصفور، جابر: ترجمة البنيوية، عصر اديث، كريزول، -

 .  1993 ،الكويت،
 المؤسسة مجد والشعر، التشكيمي الفن بين العالقة جدلية في الصورة جمالية عبيد، كمود -

 . 2011 بيروت، والتوزيع، والنشر لمدراسات الجامعية
.  لبنان،  لمنشر المبناني الفكر دار ، النقد وابداع االبداع نقد التشكيمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . -

2005 
   ، عصفور:  ترجمة ، فوكو إلى شتراوس ليفي من البنيوية عصر ،  أديث ويل.  كيرز -

 .   1985 ، بغداد،  عربية آفاق ، الثقافية الشؤون دار
،  الطائي ىادي: ترجمة،  التكوين عناصر،  نتذوقو كيف الرسم،  فريدرك،  مالنز -

 .1993،  بغداد،  الثقافية الشؤون دار،  الواسطي سممان مراجعة
 .1997،  القاىرة،   المعارف دار،  الوسيط المعجم قاموس،    مؤلفين مجموعة -
 الميسرة دار ، العربي الوطن في المعاصرة التشكيمية الحركة،   جودي حسين محمد -

 . 2007 ، عمان ، والتوزيع لمنشر
 المصرية الشركة، القديم العربي النقد في والتركيب االفراد جدلية،  عبدالمطمب محمد -

 . 1995،  القاىرة،  لمنشر العالمية
 الشرق دار، الحداثية النقدية المناىج ضوء عمى األدبي الخطاب تحميل،  عزَّام محمد -

 . 2000 بيروت العربي
 ، والتوزيع لمنشر الصباح سعاد دار ، العربي التشكيمي الفن،   حميدة ميدي محمد -

 . 2008،   الكويت
 .  1998،   القاىرة، األكاديمية المطبوعات دار،  الفمسفي المعجم،  وىبو مراد -
،  القاىرة،  الثقافة دار،  كامل فؤاد احمد:  ترجمة،  المثالية دحض،  جورج.  مور -

1976  . 
 . 2010دمشق، والتوزيع، والنشر لمطباعة رند ، البنيوية ، حسين عباس مؤيد -
 .   1994 ،  القاىرة مصر، مكتبة الفني، النقد راغب، نبيل -
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 دار،  جبرا ابراىيم جبرا:  مراجعة،  خميل فخري:  ترجمة،  الرؤية حوار،  ناثان، نوبمر  -

 . 1987،  بغداد،  والنشر لمترجمة المأمون
( 110) عدد المعرفة عالم سمسمة محمد، عصفور:  ترجمة نقدية، مفاىيم رينية، ويميك، -

 . 1990، الكويت،  
 ، الكاثوليكية المطبعة ، والعموم واألدب المغة في المنجد.  معموف لويس ، اليسوعي  -

 .  ت. ب ، بيروت

 

  -األطاريــــح:

 التصميم في الرمزية وابعادىا لألبواب التشكيمية البنية،  كاظم الدين عالء.  االمام -
 التصميم ،  الجميمة الفنون كمية(  مشورة غير) رسالة،  بغداد  كميات لمعادات الداخمي

 . 2002، بغداد جامعة، 
 العراق حضارتي في النحتية الفخارية االعمال جمالية،  كريم عبودي حازم.  العبيدي -

،  بابل جامعة،  الخرف  الجميمة الفنون كمية(  مشورة غير) رسالة،  القديمتين ومصر
2007 . 

،  الحديث العربي النحت حركة في البشري الرأس دالالت،  عبود عبداهلل عمي،  الكناني -

،  الجميمة الفنون كمية، (منشورة غير) نحت - تشكيمية فنون فمسفة دكتوراه اطروحة

   . بابل جامعة

 رسالة الترك، فتاح اسماعيل النحات ألسموب الفنية الخصائص حَسـين، عمي محسـن -

 .2001بغداد، جامعة نحت،/  الجميمة الفنون كمية( منشورة غير) ماجستير

  -: الدوريات

 المعاصرة، السورية التشكيمية الحركة ، والجدل التنوع من عاماً  ،سبعون،  اهلل عبد راشد ابو -
 ، 4/12/2002الكويت، دولة واآلداب، والفنون لمثقافة الوطني المجمس الفنون، جريدة
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 مجمة،  المعاصر العراقي النحت فن في لممادة التعبيرية الدالالت،  مجيد عبدالحسين بياء -

(  4) العدد،   البصرة جامعة الجميمة الفنون كمية عن تصدر محكمة عممية مجمة، البصرة فنون
 .   2006 لسنة

 ،جريدة  الخميجيين النحاتين اعمال في الحركي النحت،   الحج بن مطر ، اىدبي جياد -
 م2013، ،اإلمارات 818 ،العدد اليومية االتحاد

 مجمة  الفنون مجمة،  المعنى جوىر.  الشكل جوىر عن البحث السعودي منى،  نشوان حسين -
 .2014، 43العدد، االردن، الثقافية الشؤون دار عن تصدر شيرية

 الثقافة وزارة عن تصدر شيرية مجمة الموقف مجمة،  العربي الوطن من نحاتات،  سعيد خالدة -
  1994 يناير 1،   74-73 العدد،  السورية

 عن تصدر شيرية مجمة المرأة صوت مجمة الفنية، والموحة الجمال. شقير روضة سموى -
 .1952 يوليو/ تموز 7 8 العدد، لبنان،  المرأة مؤسسة

 الكويت، الكويتية، األعالم وزارة ، العربي، مجمة قصة، ليا لوحة،  ،صبحي الشاروني -
   .1979نيسان ،245العدد

 شيرية مجمة،  الحياة مجمة،  شقير روضة سموى النحاتة ريادة تتّوج عام مئة سمير،  الصايغ -
 .  ٥١٠٢ حزيران/ يونيو  في ٥٢  العدد،   المبنانية الثقافة وزارة عن تصدر

 تصدر شيرية مجمة العربي مجمة رؤية، وفرادة أسموب تمّيز: شقير روضة سموى،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .2013 يوليو/ ـتموز 25 العدد ، الكويت الثقافة وزارة عن

،  السائد وتغيير المرأة أجل من بالنحت تناضل الرسول حسب أميمة،  أرباب العظيم عبد -
 10081 العدد 2006 يوليو 5 االربعـاء في نشرت،   السعودية اليومية االوسط الشرق جريدة

 الخميج فنون صحيفة،  نحتاً  والتصورات األفكار تجسيد  الحربي منال، اسماء،  العبودي -
 .2010 جول 20، االربعاء،  السعودية العربية المممكة،  االسبوعية
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 ايالفالر صحيفة،  النسوي النحتي الفن تاريخ في متفردة حبيب سميرة،  عبدالجبار، العتابي - 

  .  2014 حزيران \25 الخميس( ،  كردستان) العراق،  االسبوعية

: العدد ،30/07/2015 في ُنشر  لبنان،  العرب صحيفة.  عربيات فنانات،  يوسف فاروق -
9992 . 

،  أصيمة ميرجان في والسالم بالحرية تشدو' السوانح' منحوتة،  اهلل كريم الزىراء فاطمة -
 .10339: العدد ،2016/07/19 في ُنشر،   المغربية اليومية العرب صحيفة

 الثقافة وزارة عن تصدر،  اليومية النصر صحيفة،  دىال ىبريح جانات النحاتة،  رحمة كمال -
 . 10674 العدد  2016 \ 9 \4 في نشر،  الجزائرية

 فصمية مجمة البصرة فنون المعاصر، المصري لمنحت التكوينية البنية حسين، عمي محسن -
 . 2005 ،( 3) العدد،   البصرة جامعة، الجميمة الفنون كمية محكمة عممية

 العدد،  عمان اليومية الخميج جريدة،  الشعيبي خمود الشابة لمعمانية طير شموخ،  راشد بن محمد
 .  17/04/2015 في 98754

 -مقابالت :

  التاسعة الساعة 2017\7\9 يوم في الفيسبوك طريق حبيب سميرة بالنحاتة اتصال -
 .مساء

 الساعة 2017 \7\9 يوم في الفيسبوك طريق عن العبود سوزان بالنحاتة اتصال -
 . مساء  التاسعة

 الساعة   2017\ 7\8 يوم الفيسبوك طريق عن الخزرجي عاتكة  بالنحاتة اتصال -
 .  مساء الثامنة

 ،الساعة 2017/  5/ 12 يوم  الفيسبوك طريق عن الخزرجي عاتكة بالنحاتة اتصال -
 . مساء الثامنة

 الساعة   2017\ 7\9 يوم الفيسبوك طريق عن البشراوي حسن عبير بالنحاتة اتصال -
 .مساء  السادسة



 128 
 الثامنة الساعة   2017\ 7\9 يوم الفيسبوك طريق عن دياب عروبة  بالنحاتة اتصال -

 .  مساء
  التاسعة الساعة    2017\ 7\8 يوم الفيسبوك طريق عن جالل غادة  بالنحاتة اتصال -

 . مساء
  التاسعة الساعة  2017\ 7\15 يوم الفيسبوك طريق عن يىنيد مريم بالنحاتة اتصال -

 .مساء
 ،الساعة 2017/  5/ 13 يوم  الفيسبوك طريق عن ، مكي نجاة بالنحاتة اتصال -

 . مساء  السادسة
 -األجنبية:  المراجع -

-Freedman, Arnold, And Others, Interior Design And Introduction To 
Architectural Interiors, American Elsevier Publishing Co. Inc., New York, 
1976 .  

-Venturi, Robert, Complexity And Contradiction In Architecture , The 
Museum Of Modern Art, New York, 1977.  

 -شبكة االنترنت :

www. ar.wikipedia.org/wiki- 

www.art-agenda.com /shows/Mona-Saudi-at -lawrie-shabib- 

www. Bahrain artist.com- 

WWW.eneyclpediamathaf.og.ja -  

www. Palestine artist.com- 

www.iraqiartist.com -  

www.sudanartists.org/sculpture.htm- 
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www.sudanartists.org/sculpture.htm- 

www .najatmakka artist.com-  

www.Thaqafa.org.com- 

الفني والعمل الفن مفيوم عن محاضرة،  رشيد عبداالمير حيدر - -   
, uobabylon. Edu.ig 

التشكيمية الموحة في الظاىرة التشكيمية العناصر عن البحث،  عبداالمير حيدر  -  
jamahir.alwehda.gov.syـ  

   -  االثر ووالدة الخامات حوار،  احمد الحاج بن رياض-

 , lt shkeely. Brin hster.net  
 عمى منشورة محاضرة، الحديث الشكمي الفن في والتركيب التحميل،   نافع كامل ماىر-  -

2014 سنة، الرابعة لممرحمة الفني النقد مادة، بابل جامعة الجميمة الفنون كمية موقع  
www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx- . 

- 



  ما اسفر عنه االطار النظري 

 وعزل, صفات او عناصر من اجزائو الى النحتي العمل تقسيم ىو البنائي التحميل -1
 وبين بينيا القائمة  العالقة معرفة الى لموصل واحدا واحدا دراستيا ثم بعض عن بعضيا
 .  غيرىا

تحميميا من  المراد النحتي العمل لتفاصيل التامة المعرفة تتطمب البنائي التحميل عممية -2
 تركيب,  النحتي لمعمل المضموني المحتوى,  النحتي العمل بنائية)  عمى التعرفخالل 
 (  اليدف وفق النحتي العمل

 التتبع عبر النحتي العمل لمعطيات الواعي التقصي عمىتعتمد  البنائي التحميل عممية -3
حد الركائز اوىي  والمعنوية المادية العمل ومكونات العالقات ربط اجل من والمقارنة

  .النحتي الصفات الموجودة في العملفيم وتوضيح ل ساسيةاال
مراحل وكيفيات وخصائص ومميزات واليات ومضامين كل  عممية التحميل البنائي توضح -4

 عمل نحتي عن االخر . 
والعالقات  المحمل محاولة التوغل داخل عناصر العمل , وان يكون مدرك لييئتوعمى  -5

 . المنظمة لتمك العناصر من اجل فيمو وتوضيحو 
التي ليا دور ميم في الظيور  العمل النحتيومادة شكل عمى يعتمد التحميل البنائي  -6

  . باالعتماد عمى اسموب النحات . االول لبنائية العمل بعد انتقالو من الفكر والتخطيط
 الجمالية القيمو  والمفاىيم البنائية المختمفةالى العديد من الخصائص يقودنا البناء النحتي  -7

المكونة لمعمل  الشكمية لمعناصر باختياره النحات عنيا يعبر التيو النحتية  لألعمال
 النحتي .

مؤثرة فيما بين بعضيا البض االخر  منو مل النحتي يجعلترابط اجزاء البناء التكويني لمع -8
عمى عموم ىذا البناء وبما يحقق البعد الجمالي والتعبيري  بما يولد تأثيرات مباشرة 

 . المبتغى من العمل 
لمعمل النحتي جممة من الصفات لتمك البنائية المظيرية من  البنائي تفرز عممية  التحميل -9

اىميا ) قوة التماسك, تداخل الكتمي الفضائي , الصيغة الحركية لمعمل المنحوت , 
 البساطة واالختزال ( 



لمحتوى او لمعمل النحتي  البنية العميقة تتولد عبر عالقة وثيقة  بين  السطحية يةالبن -11
 . جديدة محسوسةلصياغات  المضموني اي ترتيب عناصره وتركيبو

تركيب العمل النحتي عن طريق حال الوصول الى تكتمل لتحميل البنائي عممية ا -11
الى معرفة العناصر  التواصلو تكوين عناصر العمل وبنائو وربطو عمى شكل متكامل 

  .لمعمل النحتي  ى وطريقة تركيبيا وفق اليدف المبتغ االساسية
 وفقضمن نطاق فن النحت العربي المعاصر  يمكن رصد التجارب النحتية النسوية  -12

 اقطار اغمب شممتألعمال النحاتات  العربيات االساليب والتكوينات الفنية النحتية 
 .  العربي الوطن

الخامات في مواد الخام والمواضيع ذات المضامين التعبيرية االفكار و التنوع في  -13
عد سواىا من  اص بياتميزىا الخاعمال النحاتات العربيات جعل لكل نحاتة المتنوعة في 

 .  النحاتات 


