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 ممخص:ال

 اآلتي: ثارة التساؤؿإمورت فكرة البحث الحالي مف خالؿ تب
 ما جماليات النحت التجميعي وما تمثالته في نتاجات طمبة قسم التربية الفنية؟

حت التجميعي لذلؾ ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى جماليات الحركة في الن
اعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي في ذ إ ؛وتمثالتو في نتاجات طمبة قسـ التربية الفنية

لتحقيؽ  ءمةكثر المناىج العممية مالأعتباره االبحث بجراءاتو وتحميؿ نماذج عينة إتصميـ 
ىدؼ البحث الحالي، تحدد مجتمع البحث بنتاجات طمبة قسـ التربية الفنية )المرحمة الثانية( 

ا نحتي   ( عماًل 35ت ىذه النتاجات )ذ بمغإ ؛ف مادة النحت المقررة في مرحمتيـالذيف يدرسو 
، تـ اختيار عينة قصدية مف نتاجات طمبة 4138-4136نجزت ما بيف أمتعدد الخامات 

( 5في مضمونو بمغت )توفر عنصر الحركة  أساسعمى لصؼ الثاني/ قسـ التربية الفنية ا
عدت أيا، تـ تحميميا عمى وفؽ استمارة نجزت بتنوع الخامات المستخدمة فيأنحتية  أعماؿ

 ىـ االستنتاجات ىي:أحث بليذا الغرض، وقد خرج الب

 سيـ فيأمتع بيا طالب التربية الفنية قد ف درجة الوعي الثقافي والفني التي يتإ
 و تعقيدىا.أية وقصدية عمى الرغـ مف بساطتيا رادإبناء صورة العمؿ النحتي بطريقة 

 

 

 

 

 
 ، األلواف، األشعة الضوئية.الحركة، النحتلكممات المفتاحية: ا
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Abstract: 
The current research thought was taken shape through stirring 

inquiry as following: 

What are Beauties of The Assembled Sculpture & What Its 

Representations In Productions of Students of Department of Art 

Education? 

Therefore this research aims to introduce on beauties of 

movement in assembled sculpture , its representations in the productions 

of students of department of art education. Where the research adopted 

the analytical descriptive method to design its procedures , to analyze 

models of sample of the research as regarded more than other scientific 

textbooks of appropriateness to fulfill aim of the current research. 

Community of research was determined by effects of students of 

department of art education (Second stage) who teach subject of 

sculpture as resolved within their stage. Where these results reached (13) 

actions of sculpture of multiple of raw were achieved between (2014 - 

2016).The intended sample was chosen of doings of students of second 

stage \ department of art education on the basis of available element of 

movement in implication of (3) sculpture actions were fulfilled by 

various of used crude in them. They were analyzed pursuant to form was 

arranged for this purpose. And the research was concluded with most 

important of conclusions as following: The degree of art, culture 

awareness that are interesting by student of department of art education 

has participated to build image of sculpture deed by will, intention 

method, though of its simplicity or complications. 

 

 

 

 

 

Key words: Movement, sculpture, colors, light ray. 

  



 م. م. نورا صبحي سمين       ةينة الفيربم التسقبة طم اتاجي نتالتها فمثوت جماليات الحركة في النحت التجميعي 

Forty - eighth year - Vol. 72 February 2022 311 

 
 األولالفصل 

 :مشكمة البحث

جاءت فنوف مابعد الحداثة نتيجة حتمية لمتحوالت والتغيرات التي شيدىا 
ليو العالـ مف انتكاسات وانييارات مستمرة عمى إالـ، في القرف العشريف ولما وصؿ الع

شيدىا العالـ بعد الحرب العالمية كافة المستويات االقتصادية والفكرية والسياسية التي 
، أو لى مجتمع المعرفة والمعموماتيةإالتحوؿ مف المجتمع الصناعي فضال عف  الثانية،

التي سادت  مجتمع مابعد التصنيع الذي ظيرت فيو شركات عابرة القارات والمجتمعات
العممية  لى التطبيقاتإيات والتحوؿ مف المعرفة النظرية لكترونفييا التكنولوجيا واإل

ا مف ا ممموسً بعد الحداثو التي شيدت تطورً  فنوف ماوىذا انعكس عمى  ،التكنولوجية
فكرية، فظيرت حركات حيث الشكؿ وعناصره البنائية، وكذلؾ المضموف وعناصره ال

منيا )التعبيرية التجريدية، الفف  ةوتيرة متسارعخرى بعقبت الواحدة األأفنية متعددة 
 ، والفف الحركي...(.الفف التجميعي يمي،والفف المفاى الشعبي،

فمـ يعد  ،بدت التغيرات الجريئة في المنجزات النحتية مثيرة لدرجة كبيرة ،لذا
النحت يقتصر عمى نحت الحجر، وال حتى عمى التشكيؿ بالطيف والقولبة وصب المعدف، 

ىو  نيا ما، فثمة مواد شتى محديثة محورىا الجمع والتركيبلى التقنيات الإتوجو  نماا  و 
الضوئية، والمواد  ةشعلواف، واألصبحت مف مفرداتو )األأمألوؼ دخمت النحت و  غير
صبحت أ.. وغيرىا( و .القديمة الميمشة األشياءالنفايات، و  الجاىزة، األشياءكيبية، التر 

غمبيا أساليب الفنية التي رفضت ية دور فاعؿ في ظيور الحركات واأللمتقنية الصناع
النحتية في فترات سابقة  األشكاؿ، التي سادت في وحتى الحركة الساكنةالموضوع الساكف 

ا مف العناصر التكوينية لمعمؿ النحتي الذي ي  أساسا صبحت الحركة في الشكؿ عنصرً أو 
 .ا مع المتحوالت والمتغيرات التي رافقت فنوف مابعد الحداثةا كمي  ينسجـ انسجامً 
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تعد ىذه المسألة بحد ذاتيا مشكمة في النتاج وتذوقو والحكـ الجمالي  ،لذلؾ
لى جماليات تأويمية إيياـ بصري إف تحيؿ نفسيا مف أف الحركة استطاعت إال إ عميو،

ستمرت في تأثيرىا عمى الفنوف التشكيمية حتى اصورة الفيزيائية المتداولة ليا فتخطت ال
 .الحداثة بيااتصؼ الكثير مف نتاجات تشكيؿ مابعد 

صبحت الحركة في فف النحت انطالقة جديدة لمعمؿ الفني وأخذ مفيوميا ألقد 
يختمؼ مف فف إلى آخر، فالعمؿ الفني يمثؿ بمجممو منظومة مف العالقات المترابطة 
يعمؿ كؿ عنصر فييا عمى جذب اآلخر، والعناصر تصطدـ وتمتحـ بطريقة منسجمة 

زاء بنية بصرية متمثمة بالشكؿ الذي تقترحو إو غير مشتركة أمشتركة  وتظير بحالة
ز كاف البد مف التركي ،ىمية النحت التجميعي، وألعمينا عناصر تكويف الشكؿ بمجموعيا

ارتأت الباحثة نحتية تشتمؿ عمى الحركة و  أعماؿنجاز إعمييا وتنمية قدرات الطالب في 
اجات طمبة قسـ التربية الفنية في سيس لمشكمة بحثيا مف خالؿ دراسة مسحية لنتأالت

وجدت مجموعة مف النتاجات النحتية التي  *مجاؿ النحت وبعد استشارة مدرس المادة
تحمؿ طابع الحركة في مكوناتيا مما حفزىا ذلؾ لمبحث عف جماليات ىذا العنصر في 

 نتجتو فنوف ما بعد الحداثة.أالنتاجات التي تشترؾ صورىا بما  تمؾ

 ثارة التساؤؿ اآلتي:إعف طريؽ ففي ضوء ما تقدـ تتأسس مشكمة البحث 
 ما جماليات النحت التجميعي وما تمثالته في نتاجات طمبة قسم التربية الفنية؟

 تية:النقاط اآل ىمية البحث فيأتتجمى همية البحث: أ

 إلقاء الضوء عمى جماليات الحركة في النحت التجميعي. -3

الحركة في النحت التجميعي كونيا مف المفاىيـ التي يضاح آليات اشتغاؿ إ -4
تجعؿ مف العالقات بيف العناصر البنائية لمعمؿ الفني حياة ديناميكية خاصة 
بو وبما تحممو مف صفات ترتبط بالذات اإلنسانية والمشاعر وىي تمثؿ قيمة 

 .تغناء عنيا في حقؿ الفف التشكيميمعرفية وجمالية ال يمكف االس
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محاولة في ميداف  ة الماسة لموضوع البحث كونو يمثؿتبرز الحاج -5
 .دارسيف والمتذوقيف لمفف التشكيميف يفيد الأاالختصاص يمكف 

 ييدؼ البحث الحالي إلى: -البحث اهدف

 .التعرؼ عمى جماليات الحركة في النحت التجميعي -3

طمبة نتاجات التعرؼ عمى تمثالت جماليات الحركة في النحت التجميعي ب -4
 التربية الفنية.قسـ 

 يتحدد البحث الحالي بما يأتي: -حدود البحث

عواـ الدراسية ية النحتية لممرحمة )الثانية( لألنتاجات طمبة قسـ التربية الفن -3
 .، كمية الفنوف الجميمة، جامعة بغداد4136-4138

 النحت التجميعي. أسموب -4

 تحديد مصطمحات البحث:

 بأنها: اإجرائي  عرفتها الباحثة  -الجماليات-1

العممية الناتجة عف العالقات بيف العناصر الفنية ووسائؿ تنظيميا لنستشعر 
النحتية المنجزة مف قبؿ طمبة قسـ  عماؿالفنية في األ األشكاؿ مف خالليا متعة حركة

 التربية الفنية عمى وفؽ اتجاه النحت التجميعي لما بعد الحداثة.
 بأنها: اإجرائي  عرفتها الباحثة  -الحركة -2

 عماؿمف األعممية تفعيؿ العناصر الفنية لنتاج طمبة قسـ التربية الفنية 
 النحتي ووسائؿ تنظيميا إلحداث تغير في مفاىيـ لجذب انتباه المتمقي.
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 بأنها: اإجرائي  عرفتها الباحثة  -جماليات الحركة-3

العممية الناتجة مف تفعيؿ عناصر العمؿ النحتي بعد تنظيميا وترتيبيا مف قبؿ 
حداث تغيير ديـ نتاجات فنية في مجاؿ النحت إلطمبة قسـ التربية الفنية الذيف يقوموف بتق

 في سموكيات المتمقي وجذب انتباىو نحو تمؾ النتاجات التي تتميز بعنصر الحركة.
 بأنه: اإجرائي  عرفته الباحثة  -النحت التجميعي -4

شكاؿ أالجاىزة وتوظيفيا في  األشياءة و فف يعنى بتجميع المخمفات الصناعي
لى إالجاىزة مف الميمش  األشياءاصر تكويف الشكؿ الفني وتحويؿ فنيو تحقؽ عن

 نحتية مف قبؿ طمبة قسـ التربية الفنية. أعماؿنتاج إذ يمكف تمثيميا في إ ؛النفيس
 بأنها: اإجرائي  عرفتها الباحثة  -التمثالت-5

قدرة المعنى عمى التجسد في الشكؿ النحتي البصري ليعطي دالالت ورموز 
 تحقؽ التواصؿ بيف المتمقي والشكؿ النحتي.

 الثاني الفصل

 السابقة طار النظري والدراسةاإل

 جمالية الحركة في النحت التجميعي:

جود الحياة دوف حركة ذ ال يمكف تصور و إ ،حدى مظاىر الحياةإالحركة تعد 
حد عناصر الحياة وىو أحيو وحيوية، فيذا يعني أف يحتوي ف لمفف رو أوعند القوؿ 

 ف كانتا  ظاىرية حتى و  ةف تحتوي عمى حركأالفنية التشكيمية يجب  عماؿفاأل الحركة،
        عف قوى دينامية تخمؽ الفضاء". ةألنو عبار " ؛بالحقيقة ىي صور ساكنة

 (5;: ;9;3)اليوت، 

دؽ الشكؿ أو بمعنى أف لمحركة الظاىرية أ( Hauserذ يشير )ىاوزرإ
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وسيمة التعبير الظاىري أىمية كبيرة منذ القدـ، لذلؾ يعد )الشكؿ الظاىري( لغة الفكر و 
في  النحتية عماؿمنذ رسوـ الكيوؼ واأل اويظير ذلؾ جمي   ة،عف المضموف والفكر 

قدـ مظاىر النشاط الفني ىو الفف المبني عمى أف إ"خرى حتى قيؿ الحضارات األ
 (35: 3:;3)ىاوزر،                                              مبادئ شكمية". 

الفنية البد مف فيـ  عماؿالظاىرية في األ األشكاؿمعرفة حركة جؿ ألذلؾ مف 
مف خالؿ  اا حركي  عً لى عممو الفني ليخمؽ فييا طابإقوى المحركة التي يضيفيا الفناف ال

ال تنظيـ لعناصر تتألؼ منيا إف العمؿ الفني ما ىو أل ،صياغة العناصر الفنية ذلؾ
مؿ بداعيو تحرؾ الساكف في العمؿ، فالعإ ةشكمو الظاىرية التي تصدر عف ميار حركة 

ال إف يمتمؾ خواص حركية في الشكؿ أا غير متحرؾ ال يمكنو النحتي باعتباره جسمً 
فيناؾ حقيقة  الحركة الشكمية في المنجز النحتي، ةيياميدراؾ المتمقي إلإمف خالؿ 

فيزيائية ألبعاد الشكؿ في الفنوف التشكيمية )الطوؿ والعرض( بامتداد المساحة، فالعمؽ 
، ومف جية أخرى ىناؾ افتراض وجود األبعادالمجسمة ثالثية  عماؿمتحقؽ في األ
لبصري الناتج بفعؿ أساليب تشكيؿ الموضوع وىو العمؽ عبر اإليياـ ا ،البعد الثالث

الماثؿ لمعياف كونيا تمثؿ معالجات تقنية تمنح العمؿ النحتي أو التشكيمي حركة نحو 
 الداخؿ أو الخارج، لما يحتويو مف إيياـ بصري يوحي بالعمؽ.

لمحركة واتجاىيا في فف النحت فعؿ تغيير  ذاإ
مكاني وتعبير عف الزمف، فالحركة فعؿ ينطوي عمى تغيير 

ف الحدث الذي ينتج مف فعؿ حركة إذ إ ؛حدثويترتب عميو 
في التكويف الفني، فالسير  امكاني   ااألشخاص يمثؿ تغييرً 

يدؿ عمى تغير مكاني ويعبر عف زمف يسمى بػ )البعد  مثاًل 
( فمفعؿ 511)رياض،د ت، في الفنوف التشكيمية الرابع(

السير لحظات وىي ما أطمقنا عمييا اآلنات الماضية 
والحاضرة والمستقبمية، لحظة ماضية وتتمثؿ في الجسـ قبؿ الشروع بالسير، ولحظة 
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نتيجة  اذىني  حاضرة يؤشرىا الجسـ في حالة السير، ولحظة مستقبمية، التي ندركيا 
(، الذي يمثؿ القديس يوحنا المعمداف، 3) وضعية السير. والشكؿة المستمرة لالحرك
إذ إف "الفرد  (، خير مثاؿ عمى ذلؾ.Auguste-Rene Rodin،وغست رودافأ) لمفناف

يستجيب لمبيئة ال كما ىي عميو في الواقع بؿ كما يدركيا؛ كما تبدو لو، وبحسب ما 
 (37 :4118 )صالح،  يضفي عمييا مف معنى وأىمية"

 تي:عبر اآلف المتمقي يدرؾ مفيـو الحركة في المنجز النحتي إ
يقونية التي الواقعية األ األشكاؿالمشخصة كما موجود في  األشكاؿىو حركة  :األول

صؿ ويكوف ىنا بيف المنجز واأل ةقي قياس التشابيتسمى بالمحاكاة، وىنا يستطيع المتم
 .مفيـو حركة الشكؿ واضح معمف

غير المشخصة والتي تكوف أغمبيا تعبيرية أو تجريدية  األشكاؿىو حركة  :أما الثاني
دراؾ المتمقي والتي تكوف متواجدة في إوف مستوى قياس حركتيا حسب مستوى ويك

 (;38: :411)نصراهلل،           .الحداثة وما بعد الحداثة أعماؿ

النحت تكمف في جرأة الطرح الفني الجديد والكيفية  أعماؿف القيمة الجمالية في ا  و 
ا وىي نظرة تنسجـ تماما مع القيـ الجمالية في ا وغريب  التي يحقؽ فييا المنجز ليكوف متفردً 
اتجاىات جديدة شكاؿ و أتي خاصة لتتخذ ا والتشكيؿ النحالحداثة وما بعدىا في الفف عمومً 

التحوؿ في مفاىيـ الجماؿ  وىذا ،التفرد والغرابةساليبيا وتقنياتيا نحو أتوجو كؿ مواردىا و 
لى كسر الجمود إسكنت روح النحات ووجدانو دفعتو  فقد تكوف شعمة ،مف جذور لـ تخؿ  

وتحرير كتمة منحوتتو ويمكف الشعور بنظرة النحاتيف 
و نقؿ حدث ما أبتعدت عف المحاكاة والتشبيو المعاصريف ا

تؤكد التنظيـ صبحت منحوتات مجردة أبؿ  ،و روايةأ
وتاتيـ مف القاعدة الشكمي وتتجاوز الثبات وتحرير منح

رض مباشرة كما فعؿ )ىنري وعرضيا عمى األ
(2)شكل  
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 (4135:384( في نتاجو )المضطجعة()العبيدي،Henry Moore،مور

ختمفة باعتماده عمى استميامات ا بروحية ما نحتي  ف ينتج تكوينً أقد استطاع الفناف ل
لى إيمة مف المواد الطبيعية وتحويمو شجار المستمغصاف األأليحائية الصورية اإل األشكاؿ

ىيكمي خطي سميؾ يتـ  أساسذ نجد تكوينو النحتي قائـ عمى إ ؛بداعيةإعمؿ فني بطريقة 
ىات مختمفة يتغير سمكو مف مف خالؿ تعديؿ الشكؿ العاـ عف طريؽ انتقاؿ الخط باتجا

طار تحديد الشخصية إولكنيا تتحرؾ ضمف  ،منتظمة خرى بشكؿ انسيابي غيرألى إمنطقة 
جمالية عمى  الممثمة، فخمؽ فضاءات داخمية )تجاويؼ( ليا دور ميـ في إضفاء مسحة

 عطت العمؿ قيمة جمالية.ألى خمؽ مساحات ظميو بسيطة إالعمؿ ىذا باإلضافة 

حدى المنطمقات إف أىنا تجد )الباحثة( 
مامو ىي أميمة التي وضعيا الفناف المعاصر ال

تحطيـ سكوف التمثاؿ كوسيمة لبموغ الجماؿ بقيـ 
فقد  ،يحاء بياو اإلأوذلؾ بتاكيد الحركة  ،جديدة

دواتو التي استميا سمة أوظؼ النحات الحركة كأحد 
نحت بشكؿ عاـ ويعدىا ىي جمالية مف سمات ال

المترجمة تي الجديد تمؾ الحركة لمتكويف النح ساساأل
ف الموجود في فكار النحات المعاصر الذي دفعو ميمو نحو القضاء السكو أدائيا عف أب

عمى يحائية إفجاءت النتيجة بصورة حركة  ،لى التجربة والبحثإالتكوينات النحتية 
(  مثؿ Umberto Boccioni،)امبرتو بتشيوني أعماؿالرغـ مف سكونيا كما جاء في 

 (5)تركيب دينامية االنساف( )شكؿ  ةمنجز 

صمتيا تكوف حركة لذا البد مف تشخيص عناصر العمؿ النحتي التي في مح
ف لكؿ عمؿ نحتي عناصر وخصائص ومضمونات منيا الرمزية إذ إالشكؿ الظاىري، 

عناصر التكويف النحتي ىي الخطوط والمساحات  أبسطفنجد أف مف  ،ومنيا التعبيرية
والكتؿ وكذلؾ الفضاء والموف والضوء والظؿ ونوع الخامات ومممسيا التي في النتيجة 
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وقد ركز النحات عمى  رغـ تعدد تمؾ العناصر، اتكوف وحدة الشكؿ الذي يبدو متماسكً 
لى نوع إ إلضافةاو موضوع منجزه النحتي بألما يخدـ الفكرة  اخر وفقً عنصر دوف اآل

 .التقنية التي يستخدميا النحات
 :وفن مابعد الحداثة النحت التجميعي

اتسمت فنوف الحداثو ومابعدىا بطابع التقدـ العممي والتكنموجي ومعطيات الثورة 
الصناعية واعتمدت التجربة بوصفيا نشأت مف خيرات الفناف الذي لـ يعد يقنع بالتحرؾ 

خر آمف ماضيو فقط وال يتوالد مف فف  ف "الفف لـ يعد يولدأل ؛فقط داخؿ مفاىيـ تقميدية
                                             ."األشياءلمتواصؿ الى  ةجديد ةلى العالـ ومف طريقإ ةجديد ةنو يتوالد مف نظر أبؿ 

 (494، 4135)جناف، 

تحرر النحات مف الخامات ذ إ ؛داءوجو التغيير في األأفظيرت بعض 
 ةوقع تحت يده مف مواد صناعي كؿ ما واستخدـ ة،و النحتيأعمالنتاج إفي  ةالتقميدي
دخاؿ ا  و  األلومنيوـمف تجميع الحديد و  ةومواد جديد ةوالخرد مف الميمؿ مألوفةغير 

كواـ أمف  ةصور  النحتيةنجازات الفناف إلنأخذ  الميممة العتيقة األشياءحتى النفايات و 
عف قناعتو بالتحوؿ ومسايرة الواقع  ليعبرتـ تجميعيا بشكؿ عشوائي  ميمشة نحتية

ليعبر عف  المحددةو  المقدسةا عف القيـ الجديد والتطور الصناعي والتكنموجي بعيدً 
يرى  وانتقاء ما البيئةبتجميع معطيات  المعاصرة اليوميةفمسفة االستيالؾ في الحياة 

نتاجيا مع االحتفاظ بتقييدىا كمواد إعادة ا  و  رمزيةناصر ومفردات ذات دالالت فيو كع
ا يثبت الفناف مف خاللو وجية نظره ثـ تحويميا لتصبح عمال فني   سابقةلوسائط 
ضفاء طابع إيا ىو استخداممف  الغاية، كأنما بتركيبو وجمعو لتمؾ العناصر الخاصة

 .ةمف بحيث تولد مف الموت حياة جديدتمفو الز أ الحياة عمى ما

قاد نقاد الفف لمتأكيد بأف  االستيالكيةالذي استيدؼ توظيؼ الوسائؿ ىذا التحوؿ 
وسبب ذلؾ   ؛لى الفنوف الحديثةإالفف التقميدي فف التجميع يمثؿ حالة االنتقاؿ مف مرحمة 
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عمى التأليؼ التجميعي لصور  الخاصةبعدىا ليا قدرتيا  ف الفنوف الحداثو وماإيكمف في "
تحمؿ خصائص ثقافة  ةعالمي ةساليب فنيأشكاؿ و ألى إحالتيا ا  ا و سابقً  ةفكار موجودأو 
تراكمات  وتحميؿ األشياءعادة تدوير إمف ىنا انشغمت الثقافو اليـو ب ة،الجديد ةلمنطقا

( 496، 4135وتجميعيا في عمؿ فني " )جناف،  ةالمستخدم ةالمواد والوسائط الجديد
رىاصاتو إالشعبي وتعود والفف  ةوالسريالي ةفناني الداداني أعماؿوالنحت التجميعي بدأ مف 

)مارسيؿ  أعماؿالذي جاء مع  الجاىزة األشكاؿ استخداـادا و ى مع فناني الداألول
مخمفات  استخداـفي  ةساليب جديدأا و حيث قدـ طرقً  ،(Marcel Duchamp،دوشامب

بيدؼ فتبنى دوشامب ىذا المفيـو )بداع والتجديد اعو لصياغة قوالب فنيو تميزت باإلالصن
منو لميجـو عمى  محاولةفي حركة الفف التشكيمي في  ةالتمرد عمى المفاىيـ السائد

لى إا يرتقي ا ميمً ا نحتي  ثرً أوتوظيفيا بوصفيا  النيضةمف عصر  الموروثةالجماليات 
 تقميديةات وبخام تقميدية نحتيةىا عمى وفؽ تقنيات إظيار التي يتـ  النحتية عماؿمستوى األ

حد أؿ حيث قا ،نجازىاؿ الفناف الجيد والوقت الطوليف إلف يبذأكالحجر والبرونز بعد 
 ."(األفاعيالنقاد "لقد فتح دوشامب الصندوؽ الذي خرجت منو كؿ 

 (:5، 4138)زاير،                                                        

وا لدى دوشامب وبقية فناني الحداثو الذيف انطمق ةلكف ىذه الممارسات التجريبي
اني مابعد الحرب سيمت بتحفيز فنأ الجاىزة األشياءلممارسة فف توظيؼ الكوالج و 

ؿ التي ذاتية العم فكرةعادة النظر في مفاىيـ عمـ الجماؿ، رافضيف إل ةالعالميو الثاني
دوشامب لممصنوعات  استخداـف أل ؛في الوقت نفسو ةوقيم غايةك األصالةتكسبو 
تطوير الكوالج فسعوا ل ،ةي لذوؽ الجميور ومعاييره الجماليكاف بمثابة تحد الجاىزة

تتجمى  ةيأساس ةفكر لى "نحت التجميع" الذي ينطمؽ مف إ ةوالمصنوعات الجاىز 
ف تصبح أتصنيعيا  ولـ يكف اليدؼ مف اماد عمى عناصر ومواد مصنعو سابقً باالعت
عادة قيمتيا في المنجز لممألوؼ إل ةليات وتقنيات مغاير آات استخدامو  ةجديد ةفني ةماد

 ...لنزعاتو وتطمعاتو وحاجتو.النحتي



 2222 فبراير –السبعون الثاني و  العدد             واألربعون   الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 322 

ة واالبتكارات المذىم عماؿما األأ
ا تنوعً كثر ( تبقى األPablo Ruiz Picasso،)لبيكاسو

ذ " لـ إ ؛عمى الجيؿ الجديد مف الفنانيف اثرً أبعد واأل
نما ا  و  ،ثابتةيتحدد نشاط بيكاسو عمى نتاجات نحتية 

ع في نتاجات ابدا  عف الجديد و  دائمةبحث في عمميات 
التكنولوجية  ةرى غير اتجاىو نحو استغالؿ الخردخأ

، وىذا ماجاء في منحوتات ذات االتجاه الجديد " مجردةليخمؽ تكوينات 
ا منو لمرتابة وىذا ية وذلؾ تجاوزً سموب( كما تميز بتنوعاتو األ364، 4135)العبيدي،

نموذج أمف تجميع  ة( المصنوع6مانممسو في عممو )كأس االبسنت( كما في الشكؿ)
 .حقيقية ممعقةتزاف إشمعي وضعت عمية ب

لى إينتمي نو يجسد قيمو جمالية موضوعية و أنجد  ،فعند دراسة العمؿ
المشخصة مف خالؿ العنواف والشكؿ الظاىري الذي تكوف مف عنصر الكتمة  عماؿاأل

اسو تدوير ىذه النفايات الخالية مف الفضاءات والتجاويؼ الداخمية، فقد استطاع بيك
 ا في ذىنية المتمقي.لى عمؿ فني ينبض بالحياة ومازاؿ حاظرً إ الميممة

بؿ ومخترع اتجاه في مريكي المميز في النحت األ سموبمف النحاتيف ذوي األ
جياؿ مف أثر كبير في أ( الذي كاف لو David Smith،النحت ىو النحات )ديفيد سمث

عف الجماؿ  امعالجة الخامة باحثً  أسموببر العالـ في طريقة نظره لمشكؿ و النحاتيف ع
 في الكتمة النحتية مف خالؿ دمج الفضاء المحيط بيا وتفاعمو مع الفضاء الداخمي فييا،

لى نوع مف غرابة الشكؿ التي إجؿ الوصوؿ أطريقة لحاـ القطع الحديدية مف  اـاستخدو 
 مف التقنيات اإلفادةمف خالؿ  ةوض، وكذلؾ اتسـ عممو بالالتقميديتحتوي عمى الغم

 ىو التوىج الخاـ لممعدف. اا خشنً وحرية العمؿ كما منح عممو مممسً 

 (473، 4133)القره غولي،                                                 
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نجزىا في أالتي  تجسد ذلؾ في عممو )سمسمة مكعبات(
نيا ذلؾ أل ؛لمفناف ةتو، والتي تجسد قيمو جمالية ذاتيواخر حياأ

كونيا تركيبات عمودية غير المشخصة  األشكاؿتنتمي لحركة 
تجريدية مصنوعة مف خامة الفوالذ الممحوـ بعضو ببعض وليا 

ومتوازنة بثبات عمى نقطة واحدة ومشدودة وحدة شكمية متقنة 
شكاؿ أوي عمى فضاءات داخمية )تجاويؼ( و بالقاعدة، وتحت

  (.7كما في شكؿ) .سطوانية تجسدت في المكعب والمستطيؿ واألىندسي

قنية مواد مختمفة مف البيئة بخبرة فنية وت استخداـكما قاـ نحاتو التجميع ب
حوتو، خرى في المنكعنصر متحد ومنسجـ مع المواد األ دخالياإجديده لتطويعيا قبؿ 

طويع مخمفات البيئة بمساعدة ورشة فنية لت عماؿوليذا فأنيـ ينجزوف بعض األ
نوع مف ، )وقد ارتبط ىذا النحتية أعماؿالصناعية في 

، كما في عمؿ ةالنحت باالبتكارات الساخر 
( )الفراش( في الشكؿ Robert Rauschenberg،روشنبرغ)
ف أا ذ اكتشؼ يومً إ ؛( الذي يجسد قيمة جمالية ذاتية8)

حيث قاـ تجميع  ،افني   ف يكوف عماًل أغطاء سريره يصمح 
عاد أقية استمدىا مف العالـ الواقعي و حقي ةمتنوع األشياء

صياغتيا وثبتيا عمى سطح لوح خشبي مكسو بأغطية 
 كثيفةالصبغات لونية  ولحاؼ ممطخ بقطرات ورذاذ مف
سفؿ كما ىو كجزء مف عمى سطحو العموي وترؾ نصفو األ

جزاء ليضعيا في شكؿ واحد وىيأه جديدة( العمؿ الفني، فيو يقوـ بتجميع األ
 (.;59: 4133)الحسيني، 
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، األبعادو لنتاجات واقعيو ثالثية استخدامفب
مع بعضيا البعض تصبح  األشياءوبجمع تمؾ 

بذاتو ،تثير لدى المتمقي انفعاال بقيمة  اا قائمً موضوعً 
 ةواحد كتمةتشكيميا وتركيبيا ضمف  وكيفية الخامة

المشخصو  األشكاؿلى إذات شكؿ ىندسي وتنتمي 
في  ةالمستخدم الجاىزةلعنواف والمواد مف خالؿ ا

التراكيب اليندسية  و النحتيةأعمالفي  استخدـ روشنبرغ المنجز النحتي، وكذلؾ
جمالية  ( تركيب اورايؿ والذي يجسد قيمة9)الفراغات( كما في عممو شكؿ )والفضاءات 

 ،المستخدمو فيو الجاىزةالمشخصة مف خالؿ المواد  األشكاؿموضوعية وينتمي لحركة 
 ةفغمبت تأثيرات السريالي شاركو في ىذا العمؿ الميندسيف بيمي كموفر وىارولد ىودجز

عمؿ نحاتو التجميع والتي تميزت  أسموبوالدادائية عمى 
مر .. واست.اا واسعً التي القت جميورً  الساخرةالفنية بالجرأه 

ولو  وهمشجعو  وهولو فنان ،لى يومنا ىذاإىذا النوع مف النحت 
 .حضوره في المعارض الفنية

 Johnمف نحاتي التجميع )جوف شامبرليف 

Chamberlainمف  ةو مواد الخرداستخدام( الذي اشتير ب
و تحوؿ نحو ترابط أعمالخامة الحديد وغيره ونالحظ في 

فقد استخدـ بصورة عشوائية بقايا  ،وتناسؽ فني كبير
 العامة التركيبةالسيارات المسحوقو مستغال خاصية الموف و 

يات لمسيارات كواـ النفاأبيئتو، حيث  إلىلمشكؿ، ثـ تحوؿ 
جراء إبعد نيوـ المغموف و لرقائؽ األ إلىالقديمة. ثـ انتقؿ 

ضفاء رقو عمى صالبة خامة البالستؾ الشفاؼ إل استخداـبعض المعالجات عمييا ب
 (.;- :) األشكاؿكما في  (5:1 :4133الحسيني، المعدف )
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 كتمةواعتمدت ال ةغير المشخص األشكاؿحركة  إلىنيا تنتمي أالتي نجد فييا 
خالية مف الفضاءات ييف مف عناصر التكويف النحتي، وكذلؾ أساسوالموف كعنصريف 
 إلىخرى ف تدوير خامة الحديد والخامات األذ استطاع الفناف مإ ؛والتجاويؼ الداخمية

التي  ةوممتويو لمحصوؿ عمى الحرك ةيقو وغريبشكاؿ جمالية تركيبية فييا طيات عمأ
المعدنية  ةا في تطويع الخاميضً أجزاء ىياكؿ السيارات القديمة و أرادىا بالضغط عمى أ

تحوؿ مف مجرد عمؿ والتي قد  ةلتركيبتو الجديد متنوعةفي مالمس لتشكيؿ تجعيدات 
 .ةسمة مفاىيميعمؿ لو  إلىتركيبي تجريدي 

 ،ية والمفضمة لدى النحات )شامبرليفساساأل ةالخامف المعدف ىو أنجد  ،وعمي
John Chamberlain ا ا كبيرً )بقايا السيارات( التي لعبت دورً  المعدنية( بسبب النفايات

 و.أعمالغمب أفي 

( حبو لمتجريب بمواد John Chamberlain شامبرليف)ىـ سمات الفنافأومف 
 Pablo Ruiz ، وىذا ما يؤكده )بيكاسوالخردةقطع غيار السيارات  إلىضافة إجديدة 

Picasso" الغزيزةتستطيع  مالكف ىو  ،ف الفف ليس تطبيؽ قانوف لمجماؿإ( حيف يقوؿ 
 (;31: 4113)شاكر،  ف يدركاه بطريقة مستقمة عف القانوف"أوالعقؿ 

( التجميع بمفيـو Louise Nevelsonمريكية )لويز نيفمسوفكذلؾ تناولت األ
كبرى ليا شكؿ الجدراف  ةبيئي أعماؿ( في ةالقديم األشياءجديد، مستخدمو المقى )

، وقد المنزلية األثاثاتمف  المأخوذة األشياءمف عمب ممئت بمختمؼ  ةالمبني ةالخشبي
شكاليا أبتمثيؿ  ةفيي لـ تكف مرتبط ،دائيا البصريأا لتنوع ا كبيرً اىتمامً  الفنانةعطت أ

نشاء، وقد لتقـو بعممية اإل ةدسيالين األشكاؿ إلىنما كانت تمجأ ا  و  ،كما ىي في الواقع
 األشياءيا ىو تبدؿ العالقة بيف أعمال ، وما يمفت االنتباه فييا كالجدرافأعمالتبدو 

 .ةة الوصؿ بيف العالقات الالعقالنيلغة تشكؿ صم إلىوتحوليا 

 (448، 4134)الحطاب ،
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ف خامات خشبيو أخذت مف يا مأعمالذ تتألؼ إ
بيض و األأسود لونت بالموف األ ، ثـةو متيدمأ ةبيوت قديم

ا انعكاسً  ةناقتيا الزائمأا مف و الذىبي، بحيث اكتسبت شيئً أ
مف جماؿ قديـ. وكذلؾ استخدمت صناديؽ  ولما كانت عمي

جزاء أبراج و وحاويات النفايات ومسامير واأل اصقفأو 
 ،عمى المتمقي اا قوي  يا امتمكت تأثيرً أعمالف ا  .. و .الساللـ

بيا فعند دراسة حركة  خاصة ،ةوامتمكت فضاءات رحب
عاله ألمكونو لو في العمميف المذكوريف الشكؿ والعناصر ا

 إلى( ينتمي 31الشكؿ) (ؿ )معبر زواجف العمأنجد 
ع مف خامة )التعبيرية( مصنو  ةغير المشخص األشكاؿ

تحتوي  كتمةبيض ويتكوف مف الخشب ومموف بالموف األ
ضوء يضاؼ ليا عمى تجاويؼ داخمية حققت الظؿ وال

 ةقصير  مستقيمةئرة وخطوط شكاؿ ىندسية مثؿ الداأ
والعناصر المكونو لو ، وكذلؾ نجد حركة الشكؿ ةومنحني

حركة  إلى( ينتمي 33ة( الشكؿ)آخر )ظؿ مر في العمؿ اآل
الخشب ا مف خامة يضً أومصنوع  ةغير المشخص األشكاؿ

شكاؿ ىندسية جعمت مف أيحتوي عمى فضاءات داخمية و 
 كثر مف مفيـو عند المتمقي.أة الخشب تعطي خام

 الخامةف خامة الخشب ىي أنجد  ،عميو
ما أيا، أعمالغمب أفي  ةالتي استخدمتيا الفنان األساسية

" قد اكتسب شيرة عالية  Armand Fernandezرماف فرنانديزآ (الفناف الفرنسي
ايات يكدسيا دوات ونفأة عمى الجمع الشائع والمبتذؿ مف بفضؿ تراكماتو القائم
رماف أ( 34صطناعي )البميكسيغالس( شكؿ )مف الزجاج اال ،ويحبسيا داخؿ كتؿ
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 " داللةا، فيكسبيا قيما تعبيرية خاصة وحضور ذا حيانً أفرنانديز 

 (693: 8;;3ميز، أ)         

قامو سنة أ،"النصب الصرحي الذي ىذا المجاؿفي  ،ليوإبرز ما توصؿ أو 
مف  كتمةحد ضواحي باريس وىو عبارة عف أفي  4:;3

وضـ حوالي ستيف   امترً  يفبناء ضخـ بمغ ارتفاعو عشر 
سمنت" كما تثبت داخؿ ىيكؿ مف األ ،لوافسيارة زاىية األ

 (694: 8;;3( )اميز، 35في الشكؿ )

الفناف مف الشعور،  أعماؿف تجرد أترى الباحثة 
مف العاطفة  متجردةعطاء صورة صماء إشارؾ في 

متغير بما ىو صناعي  البيئةوالمشاعر وتمثؿ التعبير عف 
بيف الفف وبيف  ةلغاء المسافلو بديال عنو، إلحالؿ اآلا  قصاء شعور الفناف و إمف خالؿ 

وحطاـ  ميمشةمات مف خا ايحيط بو ويتعامؿ معو يومي   ما استخداـىو يومي في  ما
قنيات ماىو ميمؿ بت إلىعادة الحياة إوالمخمفات الصناعية... بغية  ةالسيارات والخرد

 ماىو نفعي ومادي )براجماتي(. إلىي تحوؿ مف الجانب الروحي أليات جديدة، آو 

 :طار النظريمؤشرات اإل
ناف،العمؿ الفني،المتمقي( بغياب ركاف )الفأ ةتعتمد العممية الجمالية عمى ثالث -3

 .تتحقؽ العممية الجمالية ركاف الحد ىذه األأ
تحقؽ حركة في ف يتحقؽ بدوف مبادئ شكمية أي منجز نحتي يمكف أل ال -4

 الشكؿ الساكف.
نيا إف ،في الواقع ةشياء موجودومحاكاة أل ةيقونيأواقعية  األشكاؿذا كانت إ -5

 المشخصة. األشكاؿتنتمي لحركة 
بعيدة عف  ةز )النحتي التجميعي( تكوف تعبيريفي المنج األشكاؿغمب حركة أ -6
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 (.انموذجً أبب صالبة خامات التجميع )الحديد الواقعية بس
دراؾ المتمقي لطبيعة إال مف خالؿ إدراؾ حركة الشكؿ الساكف إيمكف ال -7

 العالقات المتحققو في المنجز النحتي.
 إلىنفيس والنفايات  إلىف يحوؿ الميمش أيمكف لفف التجميع في النحت  -8

 فنية ذات قيمو جمالية. أعماؿ
فف  أعماؿغمب ا ألـ ىي التقنيو المعتمده تقريبً تعد المعادف وطريقة المحا -9

 جميع النحتي.الت
وذلؾ  ؛إكساب الخامات المختمفة طبيعة تشكيمية مخالفة لطبيعتيا العضوية -:

 ثارة فضوؿ المتذوؽ لتأكيد استمتاعو وتفاعمو.إل
عادة تركيب بنائي فني.يدعـ فف التجميع االتجاه الفكري التجريبي مف تج -;  زء فكري وا 

 السابقة: الدراسة

 (:2216(1)ممخص دراسة )زاير

نجزت خالؿ النصؼ أالتجارب النحتية التجميعية التي تعتمد الدراسة عمى 
ىداؼ الدراسة في أوقد تحددت  ،الثاني مف القرف العشريف وما تاله في فتره المعاصرة

 ىدفيف وىما:
 داء في النحت المعاصر.األ كشؼ ظاىرة تنوع :وًل أ

 .متعددةكشؼ ظاىرة التجريب في النحت التجميعي لخامات  ا:ثانيً 
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 الفصل الثالث

 جراءاتها  منهجية البحث و 

 منهج البحث:

ءاتيا وتحميؿ نماذج جراإلمنيج الوصفي التحميمي في تصميـ اعتمدت الباحثة ا
 كثر المناىج العممية مالئمة لتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي.أعتباره اعينة البحث ب

 مجتمع البحث:

الفنية )المرحمة الثانية( الذيف تحدد مجتمع البحث بنتاجات طمبة قسـ التربية 
ا نحتي   ( عماًل 35ت ىذه النتاجات )ذ بمغإ ؛ف مادة النحت المقررة في مرحمتيـيدرسو 

 .4138-4136نجزت ما بيف أمتعدد الخامات 

 عينة البحث:

 لثاني/ قسـ التربية الفنيةتـ اختيار عينة قصدية مف نتاجات طمبة الصؼ ا
نجزت بتنوع أنحتية  أعماؿ( 5ت )توفر عنصر الحركة في مضمونو بمغ أساسعمى 

 الخامات المستخدمة فييا.

 البحث: أداة

لصؼ الثاني / عداد استمارة تحميؿ محتوى النتاجات الفنية لطمبة اإقامت الباحثة ب
ف تـ أوفؽ عنصر الحركة في النحت، وبعد ذ تـ صياغتيا عمى إ ؛قسـ التربية الفنية

ية تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء االختصاص األولنجاز ىذه االستمارة بصيغتيا إ
شير ذ تـ تأإ ؛جؿ قياسوحيتيا في قياس اليدؼ الذي وضعت أللمتعرؼ عمى مدى صال

فنالت رضا  خرىأخذت الباحثة بيا ثـ عرضتيا مرة أبعض المالحظات عمى فقراتيا، 
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 جؿ قياسو.اليدؼ الذي وضعت أل حت تصمح لقياسصبأمجموعة الخبراء بحيث 

 البحث: أداةثبات 

ف حصمت االستمارة عمى موافقة الخبراء قامت الباحثة بتطبيقيا عمى أبعد 
نموذج مف عينة البحث وبمساعدة اثنيف مف المحمميف في مجاؿ التخصص لغرض 

 (.4التعرؼ عمى معامؿ الثبات ليذه االستمارة، وكما موضح في الجدوؿ )

 (2جدول )

 لستخراج معامل التفاق بين المحممين
 

 العمل الفني
 

 المعدل (2( )1المالحظ ) الباحثة مع
 (2م ) (1م )

2992 2989 2989 2989 

( وىو يعد ;:18الثبات بمغ )ف معامؿ أ( يظير 4الجدوؿ ) إلىمف خالؿ النظر 
 لصالحية استمارة التحميؿ. اا جيدً مؤشرً 

 تحميل العينات:

 (1نموذج )

 اسم العمل: الموسيقيون

 سم62×  122قياس العمل: 

( 5تي )فرقة موسيقية( تتكوف مف )تمثؿ فكرة ىذا العمؿ النح
 إلىبحركات متنوعة لينتمي ىذا العمؿ يتميزوف شخاص أ

اتجاه فنوف ما بعد الحداثة في مجاؿ )فف النحت الحركي 
 Alexanderوالفف التجميعي(، الذي اشتير فيو الفناف )كالدر

Calder ،)ف الحركة عنصر مف عناصر التعبير في العمؿ إ
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رية الفني امتدت في الزماف مثمما امتدت في المكاف، فيي توضح القدرة عمى التعبير بح
الثالثة والفف  األبعادبعاد جديدة. وبالفف الحركي تظير أعند توزيع عناصر التشكيؿ في 
لنحت مع الموسيقى مع الصور فاندمج التصوير مع ا االحركي مزج بعض الفنوف معً 

فني وكذلؾ ظيرت في ىذا العمؿ صورة واضحة لعناصر العمؿ ال ،الثابتة والمتحركة
عف  ية فيو، فضاًل ساسالمستقيمة التي شكمت الركائز األ وأ المتمثمة بالخطوط المنحنية

 نواعأحد أ إلىا ليرمز كؿ شكؿ تجريدي   خذت شكاًل أ)الموسيقيوف(  األشكاؿف إف ،ذلؾ
 تيا الموسيقية.الآالموسيقى و 

ا ا خشنً تحمؿ مادة الحديد قد كونت مممسً  ف خامات العمؿ المستخدمة فيو والتيإ
مع الفضاء المحيط بيا الذي سود( لتتعالؽ لواف صناعية )األأكاؿ ىذا العمؿ بشأتميزت 
عمى خامة  ساسشكيؿ ىذا العمؿ اعتمد بالدرجة األف تإ)الفضاء المفتوح(،  إلىيتجو 

ما ما أه التي اتسمت بميارات )المحاـ(، إظيار مما ميز ذلؾ تقنيات  ،المعدف )الحديد(
لتي شكمت يتعمؽ بجماليات ىذا العمؿ الذي يتجو نحو فف التجميع بحركاتو المتنوعة ا

البيئة  إلىجعيات الضاغطة ليذا العمؿ تستند ف المر أسمة متحركة مشخصة بحيث 
 مع عمؿ )كالدر(. اجزء مف حياة المجتمع وتشكؿ تناص  ف الموسيقى أاالجتماعية باعتبار 

تشكيمي الحركة في العمؿ الفني ال استخداـف إ
ف نقؿ الحركة إفكار معينة كما أتجذب االنتباه وتشدد عمى 

ييامي المنظوري مع المجاؿ اإل إلىمف المجاؿ الواقعي 
يضعوا  فأذ حاولوا إ ؛حموؿ القرف العشريف عند التكعيبييف

ثارت أومف المشكالت التي  ،المشكمة ويجدوف الحؿ ليا
االىتماـ حينيا ىي مشكمة الحركة وكيفية خمقيا في الفنوف 

مف زوايا نظر متعددة كما  األشياءفكانوا يرسموف  ،التشكيمية
حركتو، ثـ المستقبمية الذي ركزوا عمى  إلىشارة إماـ المشاىد أف الشكؿ يدور ألو 

 الحركة والسرعة كدليؿ عمى ديناميكية الحياة الحديثة.
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 (2نموذج )
 اسم العمل: المتأمل

 سم52×  92قياس العمل: 

استخدـ منفذ العمؿ مجموعة مف الخامات التقميدية )الميمشة( 
ظيارصياغة فكرتو و ل خدـ خامة نو استإذ إ ؛الشكؿ النحتي ا 

حديدي تـ معالجتو بطريقة فنية نبوب أالحديد المتمثمة بقطعة 
عمى كرسي يثني ساقو ليعطي  يحاء بوجود شخص يجمسلإل

فالكرسي صنع مف صفائح  ،ف ىذا الشخص في حالة تأمؿ وتفكيرأا ببصري   اايحاءً 
 .س الشخص صامولة كبيرةأرجؿ، بينما شكؿ ر أربع أ إلىويستند  ،حديدية

تعاد عف الشكؿ التقميدي لمشكؿ حاوؿ منفذ العمؿ في ىذه المنحوتة االبلقد 
 Albertoذ جاء الشكؿ أكثر استطالة ونحافة كأشكاؿ النحات )جايكومتيإ ؛نسانياإل

Giacometti( مف جية وأشكاؿ النحات )مايكؿ انجموMichelangelo.) 

ي بحيث عناصر العمؿ الفن إلىفي ىذا العمؿ تستند  يات الحركةف جمالإ
يتمظير بشكؿ واضح مالمح ىذه العناصر خاصة ما يتعمؽ بالخط الذي استعاف بو 

لشخص الجالس عمى الكرسي، منفذ العمؿ بالشكؿ المنحني الذي يتمظير في حركة ا
عناصر تجريدي يتبيف مف خالؿ عممية التجميع ل أسموبفتمثؿ ب ،ما عنصر الشكؿأ

طبيعة الشخص لتعطي داللة بصرية يحائية عف إميمشة شكمت بمجموعيا حركة 
بفكرة التأمؿ فيما جسد العمؿ مكوناتو بمممس خشف يظير مف خالؿ الخامة المستعممة 

نما تـ ا  لموف كعنصر في تكويف ىذا العمؿ و في عممية التكويف، بينما جاء لـ يظير ا
فضاء  إلىذ يستند ىذا العمؿ إ ؛يةساسا لموف الخامة األبالموف الرصاصي تفاديً  ؤهطال

عطاه أكثر حداثو أنحتية لفنوف ما بعد الحداثة مما ال عماؿمفتوح استميـ فكرتو مف األ
 وأكثر جمالية في الشكؿ والخامة والمضموف كذلؾ.
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 استخداـب األبعادثالثية  أعماؿلتجميعي بكونو يعتمد تقنية بناء يتمتع الفف ا
و أالعناصر المدىونة  استخداـاف مع حيويحدث ذلؾ في بعض األ ،عناصر مركبة

و المواد الصمبة عمى أنفايات المدف  استخداـنو أا يضً أالمشكمة بواسطة الفناف ويعرؼ 
وف العمؿ الفني، و تماثيؿ حرة االرتكاز والتي تعتمد عمى تجسيد مضمأصورة نقوش 

 األشياءمجموعة مف  استخداـية عف طريؽ عادة تشكيؿ لمنتجات فنإويعني ىذا الفف 
 استخداـمتنوعة منيا ما يظير في تشكيؿ خامات ىذا العمؿ ب إظيارة وبتقنيات الحقيقي

مشخصة تدؿ طريقة المحاـ بحيث شكمت الخطوط المنحنية والمستقيمة لمعمؿ حركة 
 الضاغطة المؤسسة ليذا العمؿ تتجو نحو العبثية. ما المرجعياتأعمى فكرة العمؿ 

 (3نموذج )

 اسم العمل: القراءة

 سم52×  82العمل: قياس 

ديد في تشكيؿ خامة الح استخداـنالحظ  ،في ىذه العمؿ
بجموس شخص عمى  ابصري   يحاءً إمفرداتو التي تعطي 

في حالة الثني كرسي يضع ساقو عمى الساؽ الثانية 
ف ىذا الشخص مستغرؽ أذ نالحظ إ ؛ا ليعطي فكرة القراءةا مفتوحً ويمسؾ بيديو كتابً 

 مف الجمالية. انوعً  ئوجزاأشكمت حركة  ي عممية القراءة بحيثف

 اا مدروسً ا ىندسي  دات بطريقة شكمت مف خالليا مجسمً تـ تجميع ىذه المفر 
 لمحصوؿ عمى بنائية نحتية جديدة تتجو لفنوف ما بعد الحداثة التي تعتمد في

 المكونة لمعمؿ. األشكاؿو أبراز الكتؿ صيرورتيا عمى الخامات الميمشة إل

متكوف مف خامة الحديد التي تشكمت عمى وفؽ عناصر العمؿ فالعمؿ برمتو 
و في شكؿ الشخص أقيمة التي تبرز في قاعدة الكرسي فنجد الخطوط المست ،الفني

و أالجالس، كذلؾ نجد شكؿ المستطيؿ يتمظير بشكؿ واضح مف خالؿ صورة الكتاب 
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ف ىذه الخطوط استفاد منيا منفذ العمؿ في صياغة الخطوط إمسند الكرسي وقاعدتو، 
ما طبيعة المفردات منيا شكؿ أمة والخطوط المنحنية والمنكسرة، المستقيو أالعامودية 

الخامة المستخدمة نساف والكتاب والكرسي كانت تنحو باتجاه التجريد، بينما شكمت اإل
جراء ترتيب إمف خالليا منفذ العمؿ ب ، استطاعبحسب طبيعة الخامة اا خشنً )الحديد( مممسً 

 .امفتوحً  لتعطي بتجميعيا فضاءً  االشكؿ معً بتشكيؿ ال يخمو مف الحس الجمالي لمخامة و 

فقد  ،مفردات ىذا التشكيؿ إظيارما التقنيات التي اعتمدىا منفذ العمؿ في أ
لمحركة التي ا بصري   يحاءً إعطى أجزاء، مما عممية المحاـ والربط بيف األ إلىاستند 

وضوع يستند في مرجعياتو وىذا الم ،الفف التجميعي إلىيستند  اا جمالي  شكمت موضوعً 
 لمكتاب. انساف صديقً لة االجتماعية التي يكوف فييا اإلالحا إلىالضاغطة 

 
 الفصل الرابع 

 النتائج ومناقشتها

البحث  أداةالباحثة لنماذج العينة عمى وفؽ  جرتوأبناًء عمى التحميؿ الذي 
 طار النظري تقوـ بعرض النتائج التي استشفتيا مف ىذا التحميؿ وىي:ومؤشرات اإل

ظيرت الحركة كعنصر مف عناصر التعبير الفني في جميع نماذج العينة -3
وضحت قدرة منفذ العمؿ أاف مثمما امتدت في المكاف والتي امتدت في الزم
 بعاد جديدة.أرية عند توزيعو لعناصر التشكيؿ بعمى التعبير بح

خامة الحديد وتطويعيا  استخداـ( عمى 5، 4، 3اعتمدت نماذج العينة )-4
التجريدية التي رمزت  األشكاؿية ومستقيمة تمظيرت مف خالليا بخطوط منحن

 فكرة العمؿ النحتي. إلى

التي  ظيارية لتقنيات اإلأساسالعينة عمى طريقة المحاـ كركيزة اعتمد نماذج -5
 في عممو النحتي. األشكاؿ ظيارالعمؿ في تطويع خامة الحديد إلفذ اعتمدىا من
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ثارة وجذب االنتباه في نماذج العينة تحقؽ مف خالؿ طبيعة ف عنصر اإلإ-6
تجميع الخامات المستخدمة بحركات متنوعة الذي يتجو لفف التجميع مما 

 شكمت سمة متحركة ولدت جمالية العمؿ.

حوؿ البيئة  مرجعيات ضاغطة تمحورت إلىف جميع العينات استندت إ-7
 –التي ظيرت في النماذج )الموسيقيوف  األشكاؿف جميع أاالجتماعية باعتبار 

 القارئ( تعد مف الواقع االجتماعي. –الجالس 

( تمظير 5، 4، 3الخطاب الجمالي لمتشكيؿ البصري لنماذج العينة ) إف-8
التجريب التقني الذي يتميز يجاد عالقات جمالية تعتمد إبشكؿ متنوع قائـ عمى 

 بالجرأة والتمقائية بما ينسجـ مع الثقافة السائدة في عالمنا المعاصر.
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 :الستنتاجات

 تي:لييا الباحثة تستنتج اآلإتوصمت  بناًء عمى النتائج التي

بنيت عمى وفؽ منطؽ عقمي ناتج عف ( 5، 4، 3ف جميع نماذج العينة )إ-3
 نجاز.تسبؽ فعؿ اإلميمية ترتيبية منظمة ليات تحآ

بناء  سيـ فيأمتع بيا طالب التربية الفنية قد ف درجة الوعي الثقافي والفني التي يتإ-4
 و تعقيدىا.أية وقصدية عمى الرغـ مف بساطتيا رادإصورة العمؿ النحتي بطريقة 

عمؿ طالب التربية الفنية )منفذ العمؿ( عمى كسر القوانيف التقميدية لمفف -5
منيا )الفف التجميعي( لتصويرىا النحتي واالتجاه نحو فنوف ما بعد الحداثة 

 جديد يعتمد التجريد والرمز. أسموبب

لخطوط والمالمس التي شكمت يعتمد التشكيؿ النحتي لنماذج العينة عمى ا-6
جذب انتباه  ثارتأالنحتية بصورة مجردة  األشكاؿ إظيارية في أساسركائز 

 يثير استجابة المتمقي. اا جمالي  المتمقي وولدت خطابً 

 :التوصيات

 تي:لييا الباحثة توصي باآلإاًء عمى االستنتاجات التي توصمت بن

تضميف مفردات مادة النحت المقررة في قسـ التربية الفنية موضوعات عف -3
 الحداثة والمعاصرة في مجاؿ فف النحت. فنوف ما بعد

لميمشة )الطبيعية عطاء الحرية لطالب التربية الفنية في توظيؼ الخامات اإ-4
 و النحتية ليتماشى مع تطور الفكر المعاصر.أعمالنجاز إوالصناعية( في 

  



 م. م. نورا صبحي سمين       ةينة الفيربم التسقبة طم اتاجي نتالتها فمثوت جماليات الحركة في النحت التجميعي 

Forty - eighth year - Vol. 72 February 2022 335 

 الهوامش
خ يالتربية الفنية بتار استشارت الباحثة األستاذ المساعد د. صالح الـز مدرس مادة النحت في قسـ *

:/31/4139. 
 رسالة ماجستير )غير منشورة( وجداف رحيـ زاير: تنوع األداء والتجريب في النحت التجميعي، (3)

 .4138جامعة بغداد، –نحت،مقدمة إلى مجمس كمية الفنوف الجميمة –في الفنوف التشكيمية 

 المصادر والمراجع
، 3بوعات لمتوزيع والنشر، طشركة المط ،الفنية المعاصرة : التياراتمحمود ميز،أ -3

 .8;;3،بيروت
فنوف تشكيؿ مابعد الحداثة، مكتبة الفنوف  نائية: االبستيمولوجيا المعاصرة وبأحمدجناف محمد  -4

 .4135داب، منشورات ضفاؼ ، واآل
ر ، داد الحداثةالتعبير البيئي في فف مابع :وادير عبد الرضا، وعمي شناوة العام الحسيني، -5

 .4133،، عماف3نشر والتوزيع، طصفاء لم
 .4134في فمسفة الجماؿ والفف، مكتبة ومطبعة الرحمف، بغداد،  :الحطاب، قاسـ -6
 ، د ت، القاىرة.3ط ،ف التشكيمية، دار النيضة العربيةعبد الفتاح: التكويف في الفنو  ،رياض -7
نشورة( )غير م ماجستير داء والتجريب في النحت التجميعي، رسالةزاير، وجداف رحيـ: تنوع األ -8

 .4138جامعة بغداد ،  -مجمس كمية الفنوف الجميمة إلى ة، مقدمنحت -في الفنوف التشكيمية
لتذوؽ الفني، سمسمة عالـ : التفضيؿ الجمالي، دراسة في سايكولوجية اشاكر عبد الحميد -9

 .4113، ، الكويت، مطابع الرسالةالمعرفة
الجمالي في التشكيؿ المعاصر، دار ضفاؼ لمطباعة محمود: القيمة والمعيار  ، جبارالعبيدي -:

 .4135، بغداد ، 3والنشر والتوزيع ، ط
 .4133، مطبعة الدار العربية، العراؽ، مد عمي عمواف: تاريخ الفف الحديث، محالقره غولي -;

 إلىوالتشكيؿ في النحت الحديث، رسالة ماجستير مقدمة  الخامة: أحمدنصراهلل، بو رزاف  -31
 .:411، نوف، جامعة السميمانيةس كمية الفمجم

العربية  ، ت: فؤاد زكريا، المؤسسة4، ط3ج ،التاريخ : الفف والمجتمع عبررنولدأىاوزر،  -33
 .3:;3، لمدراسات والنشر، بيروت

 .;9;3، 3فاؽ الفف، المؤسسة العربية، ترجمة: جبرا ابراىيـ جبرا، طآاليوت، الكسندر:  -34



 2222 فبراير –السبعون الثاني و  العدد             واألربعون   الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 336 

 

 





Issn: 2536-9504

Online Issn :(2735-5233)

Vol. 72 February 2022

Forty-eighth year - Founded in 1974

Refereed Scientific Journal ( Accredited ) Monthly
Issued by Middle East Research Center


