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 واثره فى االشغال الفنٌة التولٌف بٌن التجرٌب والحداثة

Experimentation and synthesis between modernity and his impact on 

handicrafts 

 امانى محمود على الٌٌاسىأ.م.د/ 

 الفنٌة . كلٌة التربٌة النوعٌة . جامعة دمٌاطأستاذ مساعد االشغال 

 الملخص :

يددر ا بحث دد  لددا ل ددم ب ددر بتددال غاددالحيلة بلاددصلة بحوهيددل بحيفل,دداع ض  تدد  بح  حيددس ض ي فا ددل حيلتي ددل ض  ل  ددو   ض 

لددا   بثدداف لددا بلاددصلة بحوهيددل ض    بيددب بح لايددى ثددلح  حيس لددا بح  دد ة ثةثيفددل بلاددصلة بحوهيددل ه دد  بح ربثددل    ث ثددل

  ددددم بلاددددالحيل بل ا ددددة بحثل ثددددل بي بح  حيددددس  بح لايددددى يددددي بتددددال ااددددل   بح ربثددددل لددددا بلاددددصلة بحوهيددددل ض ايددددل بي 

راب ددل بح  حيددس لددا بلاددصلة بحوهيددل ثدديي بح لايددى  بح ربثددل يااددس بحهفددلى ثددي يلتي دد   ل  ددو    بثدداف بليلددلثا لددا 

ة ي دددل ا بحث ددد  ض تدددتب  يدددر ب ددد هرة بحثل ثدددل يدددا يدددي تهدددل لدددل  بح  ددد ة ثةثيفدددل بلادددصلة بحوهيدددل ه ددد  بحيفل,ددداع  

 بحراب ل ث ا بحيههج بح ,وا بح   ي ا ح  أار يي يرى , ل لا ض بحث    

 يدددي بتدددال ه دددل ج بحث ددد  بي ل  دددول بح  حيدددس  هة دددت يدددي بحث ددد   بح لايدددى ح  فيدددت بح ربثدددل بحوهيدددل بح دددا  فددد ال ث دددا 

يدددل ب ل دددهل بح  بلدددت ض  بح هل دددى ض  بح هددد   ض  بحث دددلةل بحاددداةهيل ض   فييدددت ي دددي ي بحدددافى بلثربثيدددل لدددا   دددرع له

ض  بحصيددد ض ض  بلثدددلاع ض  بحثفدددر ثدددي بح ف يريدددل ض حدددتب لدددلي بح  حيدددس  بح لايدددى يدددي بتدددال اادددل   بح ربثدددل لدددا بلادددصلة 

بحوهيددددل بحيفل,دددداع   ليددددي تةحدددد    فددددرر    هدددد   بحيدددد بر  بح  ددددل ة  بح فهيددددلة ض ييددددل يددددفرى ثلح ددددا اع بحددددا بح فددددرر 

  لددا بحفدديال بح ددة يل ض ي,ددل ثهل  ةدد ا   ودد ت   دددأحت لددا بحيلهددا بحيا ددا ح ياددص حل بحوهيددل  ي ددي ههل ض حدددتب  بح هدد 

لددلي بح  حيددس يثدداى بلاددصلة بحوهيددل بحيفل,دداع   ايددل بي بح ربثددل لددا بلاددصلة بحوهيددل  فدد ال ث ددا بح لايددى بحددتى ي يثددة 

  بح ربثا   ب ر بتال بحاال   بل ل يل لا ي لا بلاصلة بحوهيل ه   بح   ة

Abstract ;  

The study of astronomy is one of the most important problems of modern handicrafts, which 

is the synthesis, subject to Mahaita, its philosophy, its effect in manual works, and the reality 

of experimentation by synthesis in the transformation of the nature of manual works towards 

modernity. A study of the synthesis in manual works between experimentation and modernity 

reveals its essence, philosophy and its positive effect in the transformation of the nature of 

manual works towards modernity. From here came the research axes, and the researcher based 

the study on the analytical descriptive method to verify the validity of research hypotheses. 

One of the most important results of the research is that the philosophy of synthesis is based 

on research and experimentation to achieve modernity based on formalism and deepening the 

content of creative visions in a technical unit based on compatibility, proportionality, 

diversity, simplicity, ambiguity, excitement and distance from traditional ones. Modernism in 

contemporary handicrafts. It is a variety of materials, media and techniques, which necessarily 

leads to the diversity and diversity of surface values, accompanied by the development, 

superiority and brilliance of the visible appearance of the manual works and their content, so 

the synthesis enriches modern handicrafts. Modernity in handicrafts is also based on 

experimentation, which is one of the most important pillars of the manual work process 

towards modern transformation. 
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 : مقدمة 

ثيل ي  بلت  ةثيفل بحي صيابة بح يلهيل يدي  Modernity أحفة بلثربثلة بحوهيل بح ااي يل بحيفل,اع     حة ه   بح ربثل 

للي بح  حيس ثيي بحفرير يي بحتليلة  بحي بر ثه ت يي ض  ث ا ,فير بلاصلة بحوهيل Experimentationتةة بح لايى 

بح لايى بحفل ال ث ا بحريج بحي في ثيههل يي للهى ض  بح  بلت  ل  ول بلاصلة بحوهيل  يل     ي  يي ييال لهيل يي للهى آتداض 

بح دربثا لددا  لييفهدل ح درثة   د ل   ةد اب لدا ليلحيل هدل  ل  ددو هلض ييدل ادلي حد  ثلديال بلثدا لددا ت دت هد   يدي بح  د ة

 ةثيف هلض ييل لفة يههل ح يل لا ه يج بح ربثل بحوهيل بحيفل,اع  

بي بح  حيس تئ ح وهلي ب  صةة بحتليلة  بحي بر بحلريرع لدا بثدرب  يادص لة لهيدل  فد ال ث دا ثةيدلة  اداي يل ي د  رثل ض 

 –بلاصلة بحوهيدل  -وهيل ض  حار ث ا ا ههل   ةال بله ,لا لا بحتليلة بح ف يريل بح ا رب يل يل الهة    ترال لا بلاصلة بح

ب ر بتال بحيلدللة بحوهيدل بح دا ييادي  ة ياتدل    دريثهل ثدههج يليدب ثديي بحفديال بحوهيدل  بل دلحيى بح فهيدل  بحدافى بلثربثيدل 

فهيدلة ح وهليض ايل بي بح لايى ثلح  حيس يي للهىض  بح ة ا بح اه ح لا بحول ت يي للهى آتاض ير  لثرة ث ا ب د  رب   

  لريرع ثلية يي ر ا بحتليلة  بحي بر ض   لثرة لا  ة يفهل ثيل ي  بلت يب ةثيفل بلاصلة بحوهيل  ل  و هل

  : مشكلة البحث 

  ايي غاالحيل بحث   لا بح  لفة بح لحا :  

  بلادصلة بحوهيدل يلتيل بح  حيس ؟ض  يل يرى بثاف لا بلاصلة بحوهيل ؟ض  يل  بيب بح  حيدس  بح لايدى لدا بح  د ة ثةثيفدل

 ه   بح ربثل ؟

  : فروض البحث 

 ث ثل لا بلاالحيل بحيةا  ل  و اض بحثل ثل يل ي ا : 

   بي بح  حيس  بح لايى يي بتال اال   بح ربثل لا بحوي ث ل  ثلال   بلاصلة بحوهيل ث ل  تلص 

    واثرره االٌجرابىبي راب ل بح  حيس ثيي بح لايى  بح ربثل  بثاف لا بلاصلة بحوهيدل ياادس بحهفدلى ثدي يلتي د   ل  دو 

 لا بح   ة ثةثيفل بلاصلة بحوهيل ه   بحيفل,اع  

  : أهداف البحث وأهمٌته 

  ايي حتربل  بحث    اتحم حتيي ل لا بح , ة غحا بح لحا :  

 حيس لا بحوي ث ل  ثلال  لا بلاصلة بحوهيل ث ل  تلص   فييت بحيفالل ثيلتيل بح   

   بح  ,ة بحا بلثا بليللثا حةثيفل بح  حيس لا بلاصلة بحوهيل  يرى بح   ة ثو  و هل ه   بحيفل,اع 

  : حدود البحث 

 در ر  يلهيدل  ف ,ا  ر ر بحث   ث ا راب ل يلتيل بح  حيس ثيي بح لايى  بح ربثدل  بثداف لدا بلادصلة بحوهيدل يدي تدةة 

  اية بح فاض حهيدلت  لهيدل يدي   بتاى يالهيل ض   ه ,ا لا بحو اع يي بحه,س بحثلها يي بحفاي بحفاايي    ا بلي ض

 ي,ا  ثفض ر ة بحفلحال  

  : منهجٌة البحث 

 ث ا بحيهلتج بحث ثيل بحف ييل بح لحيل :  حةللثل ث ا بح  لفة بحيةا ح لا غاالحيل بحراب ل ض لإي بحراب ل  ف ير لا يههلي هل

   بحيههج بح ,وا بح   ي ا 

  بحيههج بح لايثا يي تةة ييلال بحثل ثل ث فريال هي تليي يي به للهل ض  يف يلي ث ا بح  حيس يي تليدلة  يد بر    دل ة

 ي ه ثل ةثيفيل  ,هلثيل  
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  : محاور البحث 

 يف ال بحث   ث ا بحي ل ا بح لحيل : 

 : ل بح  حيس لا بحوي  يلتي اوال 

 : بح  حيس لا بلاصلة بحوهيل   ثانٌا 

 : بح  حيس   بح لايى  بح ربثل لا بلاصلة بحوهيل    ثالثا 

 : بحه ل ج  بح  ,يلة ض بحيابلب   رابعا 

 

  اوال : ماهٌة التولٌف فى الفنWhat Is The Syntesis In Art : 

بح دددلاي  ض  ثتل,دددل بحوهدددلي تحدددم لي تهدددلم ثةيدددل  ثلرحيدددل ثددديي بله دددلي بي ح ةثيفدددل بثاتدددل بحولثدددة ث ددد  بله دددلي ثثدددا 

 بحثي ددل بحي يةددل ثدد  ض لودد  اددة ث,ددا يددي بحف,دد ا الهددة تهددلم تليددلة ثريددرع يددلال ث  حيوهددل بحوهددلي لييددل ثيههددل له ددل  

 دددد  بثيددددلة لهيددددل ية يددددل ح بيددددب ث,دددداف   ي ددددب ثلحليلحيددددل  بحهوفيددددل لاددددابض ثريددددرف ي دددد صة  ةثيفددددل بحتليددددلة بح

ي ددد تريهل ثليلدددلر بح فهيدددلة بح دددا ي ددد ةيب ثهدددل  ة يفهدددل يدددي للهدددى ض  بح ددد  ييادددي يدددي تةحهدددل به دددل  بثيدددلة    دددال 

ثلحريدددل يدددي للهدددى حتدددا ض  يدددي ب دددلحيى بح  حيدددس بح ددد  ب ددد ترية ثثدددا بحف,ددد ا بح ةفددديال   بح ةايددد    بادددصلة بحتدددا  

ترال ثددددلاابض ثريددددرع ض  اددددتحم بحياددددص لة   بحتيلييددددل   ,ددددهلثل بحفدددداب ل ثلاددددالحهل بحيت  وددددل   بح دددد  الهددددة   دددد 

 بحل ريل  بحيفرهيل للح  حيس ي,ل ى ح وهلي ثثا بحف, ا 

بي بح  حيدددس ب  دددة يالهدددل اثيددداع لدددا بحوهددد ي بحيفل,ددداع ض ايدددل بهددد   با دددثة  ثلح لايدددى  ثلح ربثدددل  يدددل ثفدددرتل      ددد ة 

لل دددر    ددد لة لدددا ةثيفدددل ب دددد تربال يدددي ا هددد  لدددلتاع غحدددا  بيددددب ت  به دددلت يصدددلياع ح يودددلتيال بحوهيدددل بح ف يريددددل ض 

بحتليدددلة  بحيددد بر  بح فهيدددلةض ثيدددل ي  بلدددت  ةثيفددد  بحفيدددة بحوهدددا  ل  دددو   ض لدددلح  حيس يت دددت يا يدددلة لريدددرع ييادددي 

غراباهدددل   ددديل ض لهددد  ي,دددرا تدددلال ه ددد  بح  دددري  لدددا بحوهددد ي بح اددداي يل ثفليدددل  بلادددصلة بحوهيدددل ثتل,دددل ض لهددد  تةددد ع 

لهددد ي بحي ددد فثةض بهددد  هددد   يدددي بحددد ثا  بح لايدددى بحدددتى ي دددلثر بحوهدددلي لدددا ةددداح  ه ددد  بهتدددابة بلادددصلة بحوهيدددل لدددا

  افى بثربثيل   ي ب ثلحلرع  بحفيت  بحفييل ض     بلت يب بحف,ا  

ثةثيفدددل بح دددلة لدددلي بحدددافى بلثربثيدددل   ددد ى لدددا ل تاتدددل بح ربثدددل ض   دددأ ا بح ربثدددل ثلح لريدددر  ل يدددأ ا بح لريدددر بل 

بح  حيدددس ي دددلثر لدددا بح ,ددد ة ث دددا يفةيدددلة بثربثيدددل لريدددرع يدددي تدددةة بحتليدددلة  ثلح لايدددى ض  لدددا بحوهددد ي لدددلي

 بحيددد بر بحي ه ثدددل ض  بح دددا ييادددي بي يددد ال   ليوهدددل ثهددد   يدددي بح  بلدددت بحوهدددا ض  ثدددههج يدددي بح لايدددى ض لدددلي ةثيفدددل 

بح  حيددددس  هة ددددت يددددي ل  ددددول بحث دددد  ثددددي بحلريددددر  بح  دددداا يددددي بح ف يددددرى ض  بح  دددد ة ه دددد  بح لايددددى ثةدددداح افى 

ربثيددل لهيددل  فدد ال ث ددا بحيدد   ثدديي بحففددة  بح لددربي يددي تددةة بحثهددل  بحاددا ا ح تليددلة  بحيدد بر  بحفهل,دداض   ةدداح بث

  ي ي ي لها ي فت بثربثلة لهيل  ليلحي  هل لل يي بح ابثة   بح هلاال ثيي ثهل,ا بحفية 

 ف يريل    ثف  ثلح دا اع   د لة لدا بي بح  حيس ب,ثح ااي ع ب ل يل لا بحوه ي بحيفل,اع تبة به لت يصلياع ح يولتيال بح

ةثيفل ب  تربال بحي بر  بحتليلة  بل دلحيى بح فهيدل ض ح  ,د ة بحدا يا يدلة ييادي غراباهدل   ديل  ض بت بهد  هد   يدي بحث د  

بح لايثا بحفل ال ث ا بحلرع  بحفييل ض للح ه   لا بح  حيدس برى ثلح دا اع بحدا ثداب  بحفيدة بحوهدا ض لههدلم   حيدس ثلحتليدلة 

حةثيفيل يثة  ,هيفهل ض  بتا ثفر  ,هيفهل ض ايل بي تهلم بح  حيس ثلحتليلة بحي,هفل ب  يل ية ت ث يهل ثلحي ت فل يي ي بر ب

بحيااثلة بحف  يل بحيت فل ايييل يل ض  بي ل بحي,هفل يي بحيت فدل ض بل بي هلدلح بحفيدة بحوهدا بحفدل ال ث دا بح  حيدس ي  يدس 

حوهلي بلثربثيل ض  بحتليلة بح ا ي لوهل حث  اع بلادلاف ض  بح فهيدلة بح دا  ل در ل  دول ث ا بحي   بحي   ى حاة يي افيل ب

بحوهلي بحاليهل لا ثهيل بحفية  تي    بحاا يل ض للي بث الا ثةيلة  ااي يل  اايثيل ي  بلفل يدي بحفهل,دا  بكادالة بحيت  ودل 

بحوها ث ل  ثلال ض  هلدر تدتب ثهدر بحفريدر يدي بحوهدلهيي لف دا لا بحةثيفل  بح لال  بح  ي   فر يي ب ل يلة بح  حيس لا بحفية 

  ثية بحيثلة بحوهلهيي :
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2017ً .اىخزاد اسخيهاً (1)ضنو رقٌ عبداىسالً عُد :   

( واألوراق واىنزحىُ اىحباه) حىىُف ٍِ خاٍاث   

 

2013ً.  اىيىُ احادَت(  2)  رقٌ ضنو: هاٍىّد هارٍىّدي  

(ووسائظ اخزي واىجيد  اىحباه) حىىُف ٍِ خاٍاث    

 ب دددر بحوهدددلهيي بحدددتيي  ةايددد ب ح   حيدددس لدددا بحودددي ثدددههج يدددي بح لايدددى م 1443عبرررد السررر م عٌرررد  بحوهدددلي بحي,ددداى :

ض للثيلحددد  بح لايريدددل  بح دددا  صددد ص لدددا يدددل  اب  بحاددداة  

بح  حيددس  بحيددد    ليلحيددلة بح  دد ة ثلحيدددلرع ض  فدد ال ث دددا 

ثدددديي بحفريددددر يددددي بحفهل,دددداض ب  ثددددلل اى ثددددلح  حيس ثدددديي 

بلددد ب  بحفيدددة ض   وفيدددة بحفةيدددل بح  هيدددل ثيههدددلض  بح وددد ت 

 يددد   بحاددا ا ض  بح هدددلاال لدددا ثهيدددل  تي دددل بحفيدددة بحا يدددل ض

ي دددددد ترال  بح ثددددددلة  بحادددددداب يي  بك ابت  اياتددددددل يددددددي 

يه لددددلة بحثي ددددل بح دددد  ي,دددد اتل  ليثددددر  بح ادددد يي بحا دددد  

ل يدددب تب ددد   يث يدددل حي بح دددييلة بح اددداي يل   ةيدددا  يه دددلي 

   لدددل ا حدددرى بحوهدددلي   ي ددد   لددد  ث  فدددل  ب دددرع    دددب 

ددددل  ايددددل لددددا ثي دددد     ح  ,دددد يا  بحه ددددة  بحادددد ل  يف 

 (    1ب   هلال بح اب    ااة ايال ) 

 

 

 

 

 هررارمونى هامونررد  بحوهلهدد  بليايايددلHarmony 

Hammond 1444 بح ا  هلر بح  حيدس ثلح لايدى  :

ثهرتل  ب ح ثدة ب تت د  ب د  ثل لهيدل لثيلحهدل ض ايدل لدا 

( ض  بحدتى   ي فدة  2ثي هل  ب لريل بح  ي   ااة ايال ) 

 بله دددللال ليددد  بحيددد بر  بحتليدددلة ث لحدددل يدددي بح  بلدددت 

 بلهو,لة ثي بح ف يريل ض ل  ففة بحلرع بحوهيل يي للهدى 

ض  بح دد ب ي بحوهددا بحي  بلددت لددا   ددرع بحفيددة يددي للهددى 

آتددا ض لفددر ب دد ترية بحوهلهددل بح  حيددس  بح لايددى ح ث دد  

ثددي   فيددت بح ربثددل ثافي هددل بحوهيددل بحصيددا  ف يريددل بحفل يددل 

فةيددل ث ددا  أايددر بحيفهددا بحايدد ى  بحادداةهيل  ثيددت بح

  بحاليه  لا ثهيل بحفية بحوها  

 

  جررررران تٌنجٌلرررررً  بحوهدددددلي بح  ي ددددداJean 

Tinguely1425  :1441 :  حفدددددر ب ددددد ترال بحوهدددددلي

بح  حيدددس حتليدددلة   هل دددى يدددب ثف دددهل بحدددثفض   يددد  

  اليدددة لييدددل ثيههدددل لثددداب    دددرع بحفيدددة   ابثةددد    ث يددد   فيدددة تدددتف بحتليدددلة يل يفدددل لددد   ددد حس   اليدددة بحفيدددة 

 بحددتى ثيدددة ليدد  ث ددا    يدددر بحتليددلة لدد  ثهيدددل ,  ( 3  ادداة ايددال )  15بحوهدد  ايددل لددا ثي ددد    ابريدد   هيددا هدددا   

ليدددل  ثدددليا بحتليدددلة بحي ددد تريل لدددا لهيدددل  ب دددرع  ض يل يدددل ث دددا بح  بلدددت  بله دددللال ثددديي تددد بص  ةثيفيدددل ادددة ت
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 حىىُف) 1962ً.  15.ّز وُّز رادَى(  3)  رقٌ ضنو:  حُْجُيٍ جاُ

اىنخزوُّه دوائز,سَاعاث,  سجاج,  مابو, ٍىحىر ٍخْىعت خاٍاث ٍِ ) 

 

م  2013 النار، فً النوم( .  4)  رقم شكل:   دٌن جٌم

 متنوعة معادن,  س سل متنوعة خامات من تولٌف)

( حجارة,  ب ستٌك,  االشكال  

 

حي بح لايدددى ثهدددر  يهلي دددا ي فدددر يدددي بح ددديلة  لدددا ثهيدددل بحفيدددة ض بحفيدددة ض ح   فدددت بح  دددرع  بح دددابثة  بكه دددللال بحليدددلح 

  بحل تايل لا بثيلح  ح ث   ثي بح ربثل  

  جرررٌم دٌرررن بحوهدددلي بكيايادددا JIM DINE1453: ف دددهل ب ددد ترال بحوهدددلي بح  حيدددس ثددديي تليدددلة ي  بلفددد  يدددب ث

بحدددددثفض ثل ثدددددل ثدددددي ت دددددت  لحدددددل يدددددي بح دددددابثة 

 بله ددددللال ثدددديي ثهل,ددددا بحفيددددة بحوهدددد  ايددددل لددددا 

( ض لفددددر  4ثي دددد   بحهدددد ال لددددا بحهددددلا  ادددداة ايددددال ) 

 لددددس بحفريدددددر يدددددي بحتليدددددلة بحلدددددلت ع بح,دددددهب ض 

 بح دددا حادددر ليهدددل ث دددا ب ددد تربال بح لييدددب  بح  حيدددس 

حتليددلة يت  وددل يددفرى ثلح ددا اع غحددا غه ددل  ثيددة 

يددددرى ض لفددددر ب دددد ترال بحوهددددلي بح  حيددددس لهددددا ايددددا  ف 

 بح لييددددب  بح لايددددى ثل ثددددل ثددددي   فيددددت بح ربثددددل 

   بحااةهيل لا تي ل بحفية بحوها 

  انٌرررت مسررراجر بحوهلهدددل بحواه ددديلAnnette 

Messager 1943  ب دددددددددددددددد ترية بحوهلهددددددددددددددددل

بح  حيددددس ثلليياددددل  بحتيدددد ة  بحويثددددا ح  ادددد  لددددا 

ثهيددددل لهيددددل ادددداةهيل ي هلايددددل ض ايددددل لددددا ثي هددددل   

( ض لفدددر  لودددة بحوهلهدددل بحتليدددلة ثاددداة  دددربثا لتددداب  تي دددل  اددداي يل يث اددداع ثيددد بر  5ثدددر ي ثهددد بي   اددداة ايدددال ) 

   تليلة ث يةل  

  دٌرررروان هانسررررونبحوهددددلي بلياياددددا DUANE HANSON 1925-1996  : ب دددد ترال بحوهددددلي بح  حيددددس

  حر بة هلللدددل لدددا ثهيدددل لهيدددل  -اب هلدددلة بحث حي ددد ا  بكحيدددلس بح للليدددل  -ثا هددد  ي فدددرر بكحددد بي     دددل ة يي  لدددل 

 بيفيدددل  ي هلايدددل ض ايدددل لدددا ثي ددد     دددل  يي   

ة ( ض لفددددر  لدددس بحوهدددلي بحتليددددل 6اددداة ايدددال ) 

ثاددداة لدددل ت بل فدددلي لتددداب  ثيدددة لهدددا  بيفدددا 

يددددي بحفريددددر يددددي بح  ددددل ة بحيي  لددددل ض للحفيددددة 

ي ادددال لدددا بح فهيدددل حرالدددل بهددد  يادددث  بح فيفدددل غحدددا 

 ددددر اثيددددا   بي بح  حيدددددس بحليددددر ثدددديي بحتليدددددلة 

بحيت  وددددددل بحي دددددد تريل   هلايهددددددل    بلهددددددل برى 

ثلح دددددا اع بحدددددا بتددددداب  ثيدددددة لهدددددا ي دددددابثة 

  حيددددس ثدددديي بحفريددددر يددددي ي اددددال بحثهددددل  ي بيدددد  بح

بحتليددددلة  بحيدددد بر بحي ه ثددددل  بحي فددددررع بكحدددد بي 

 بل ددددددددد تربال   ح ادددددددددية   دددددددددل ة يي  لدددددددددل 

اب هلدددددددلة بحث حي ددددددد ا  بكحيدددددددلس بح للليدددددددل   

  يةثلض اهة ض الييابة ض ب تيل 
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1988.  ،سائحُِ( 6)  رقٌ ضنو: هاّسىُ دَىاُ  

 األىىاُة وٍخعددة ٍخعددخاٍاث وٍىاد ) حىىُف ٍِ  

 واألىُاف اىبىىُسخز احْجاثر ٍَشوجت وسائظ ،

(, ضْظ , ماٍُزاث , احذَت ٍالبس ،اىشجاجُت   

 

 

 

(5) رقٌ ضنو:  ٍساجز اُّج  

2000ً بدوُ عْىاُ ,  

(, فُبز  خُىط ، أقَطت) حىىُف ٍِ   

 

 لدددا بحةددداح بح دددلثت بي   دددب هيدددلت  ي فدددررع يدددي بلثيدددلة بحوهيدددل بح دددا  فددد ال ث دددا بح  حيدددس لدددا  حاولرررت الباحثرررة

بح ,ددد يا  بحه دددة  بلادددصلة بحوهيدددل  بح اايدددى  بح لييدددب ح   دددح ر ا بح  حيدددس لدددا بحودددي بحيفل,دددا ض  يدددرى بثددداف 

 فادددر ث دددا   6 بحدددا  اددداة 1بحدددتى  ص صدددة لدددا اددد ا يلدددللة بحوهددد ي بح اددداي يل ض لدددلي بلثيدددلة بح دددلثفل يدددي اددداة 

 بح لحا : 

 

 

 ض حا هدد   لحدددل يددي بحث ددد  ثددي بح ربثدددل ثددلحي   ثددديي ي فددر بي دددربر يهةفددا ح  ةددد ا لددا بحوهددد ي بح ادداي يل ان التولٌررف

بحيدد بر  بحتليددلة ض     يددرتل لددا   ددرع لهيددل ي ابثةددل ض يددب بح أايددر ث ددا بحث ددلةل لددا بحادداة ض  بح لريددر لددا بح فهيددل 

  ض  ايا هيةيل  تبة يص ى  فثياى   , ل لثربثلة لهيل ي   رثل 

 يف يدددر ث دددا بح أايدددر ث دددا بحاددداة  بح ددد ي  بح لدددال لدددا ت دددت ثةيدددلة  اددداي يل ي ايدددل بحثهدددل  ض  ثدددرال  ان التولٌرررف

بح فيددر ثيدد بر  تليددلة ي ددررع ض ثددة بل دد صةة حاددة يددل تدد  ي ددلح يددي يدد بر ةثيفيددل ح  ,ددهلثيل لددا غه ددل  بحفيددة بحوهددا 

هيدددل تبة ثةيدددل تتهيدددل ايدددا ض بحدددا للهدددى تدددتب بح أايدددر ث دددا ب ددد تربال   دددل ة  يثيدددابة ي ددد  رثل ض حت دددت ,ددد ا ل

   ف يريل ثل   رب  ح   ى  فها ي  بلت  ةثيفل اة يلرع ي  تريل لا بحفية  

 : مما سبق ٌمكن لنا ان نستخلص االتى  

 ايدددي لدددا ا هددد  ثي يدددل ليدددب  بهدددريل  ض ب  ثدددلل اى ثي يدددل    يدددر ح فريدددر يدددي  ان ماهٌرررة التولٌرررف فرررى الفرررن 

بح  بلدددت  بله دددللال يدددب تددد بص  ةثيفيدددل ادددة  -بحيددد بر  بحتليدددلة  -بحيددد بر  بحتليدددلة لددد  ثيدددة لهددد   ب دددر ض ي بيهدددل 

حتليدددلة ثصيدددل يههدددل حىتددداى ض ح   فدددت بح  دددرع  بح دددابثة  لدددا بحفيدددة بحوهددد  ض  بكه دددللال بحليدددلح   بحددد ليو  ح يددد بر  ب

   فيت بحافيل بلثربثيل ح وهلي  
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. 2017.  االسعافاث(  7)  رقٌ ضنو.  االوه اىعَو:  بارمز اََا

 – ضاش - خُىط –اىقطِ اىصىف، اىنخاُ، اقَطت) حىىُف ٍِ 

(خطب –ابز ٍعدُّت   

  بي ل  ددددول بح  حيددددس  هة ددددت يددددي بحث دددد   بح لايددددى ح  فيددددت بح ربثددددل بحوهيددددل بح ددددا  فدددد ال ث ددددا بحادددداةهيل   فييددددت

ي دددي ي بحدددافى بلثربثيدددل لدددا   دددرع لهيدددل ب ل دددهل بح  بلدددتض  بح هل دددىض  بح هددد  ض  بحث دددلةلض  بحصيددد ضض  بلثدددلاع 

 ض بحثفر ثي بح ف يريل   

  بحوهلي بلثربثيل  بحثها بحواايدل بحليلحيدل يدي للهدى ض  بح  د لة لدا بحيدلرع بي بل ل بحثهل يل ح   حيس  ف ال ث ا افيل

 بح فهيل   بحهلال بح اه ح ليدل بح ريثدل يدي للهدى بتدا ض  تحدم ح أ,دية   درع بحفيدة بحوهدا  بح  بلدت  بله دللال ثديي ةثيفدل 

 بحيلرع ض  يييل بحااة  ليلحيل   ض  ثيت ي ي ي بحفية  

 

 غال الفنٌة  ثانٌا : التولٌف فى االشSyntesis In Handcrafts :  

ي فدددر بح  حيدددس يدددي بتدددال بحاادددل   بحثهل يدددل حةادددصلة بحوهيدددل ض بت ي  دددلثر ث دددا بثدددرب  يادددص لة لهيدددل تبة افى بثربثيدددل 

 ربثيددددل ض بت بي بح هدددد    بح فددددرر  بح ثددددليي لددددا بحيدددد بر  بحتليددددلة  بحيايددددةة  ةثيفددددل اددددة يههددددل ض يددددفثا ثلح ددددا اع 

ة بحوهيدددل ض ايدددل بي  هدد     فدددرر بل دددلحيى بح فهيددل حادددة يددلرع  دددرتة لدددا بحياددص حل بحوهيدددل ثت ب,دددهل ث ددا ةثيفدددل بلاددصل

بح  دديل  بح اايثيددل  ددفثا بي ددل ث ددا ةثيفددل بلاددصلة بحوهيددل ض ايددل بههددل  فيددت   ددر هل   ثددا  يددرى لددر هل  لابر هددل ض 

  يرى ثيت ي ي ههل بح فثياى   

هيدددل ض  بثددداف لدددا بح  ددد ة ثو  دددو هل ه ددد  بحيفل,ددداع ض  ح   ددديح حثفدددلر   دددم  ث ثدددل لدددا ةثيفدددل بح  حيدددس لدددا بلادددصلة بحو

بلادددالحيل ه فددداض ح   يدددة بحدددثفض يدددي بحهيدددلت  بح دددا ادددلي بح  حيدددس تددد  ي ددد ا ثهي هدددل ض  بح دددا  ف يدددر ث دددا بحللتثيدددل 

اددصلة بحوهيددل لددا يلهدداف بحيا ددا ثهي  هددل بحا يددل ض  يددرى بح  بلددت لييددل ثدديي  فددرر   هدد   بحيدد بر  بح فهيددلة   ةثيفددل بل

  بحوايرع 

 لييدددل ي دددا ةددداح    ي دددا حدددثفض بحيادددص لة بحوهيدددل بح دددا ب  دددة بح  حيدددس بح,دددرباع ليهدددل ض  تحدددم ح  يددد س ث دددا يدددرى 

بثدددداف لددددا بلاددددصلة بحوهيددددل ض   بيددددب بح لايددددى لددددا بح  دددد ة 

 ه   بح ربثل   -بلاصلة بحوهيل  -ثةثيف هل 

 

 : (   7ااة ايال )  العمل االول 

 Emma بلهل ي يدددددل بييدددددل ثدددددلااا  اسرررررم الفنررررران :•

Parker  

 بل فلللة   اسم العمل :•

   2117 تارٌخ اإلنتاج :•

  ال  66×   ال 111 أبعاد العمل :•

بييادددل يدددي بحا دددلي  بح,ددد س   بحفةدددي  المرررواد المسرررتخدمة :•

 تاى   –بثا يفرهيل تي ة  –الش  -

يادددص حل لهيدددل ي بيهدددل بح  حيدددس ت  رللة توصرررٌف العمرررل : •

اي يدددل ه دددل  بحيددد بر  بح  دددل ة بح دددا ادددا ة تي دددل بحيادددص حل ض 

للحوهلهدددددل ب ددددد ص ة ةثيفدددددل  تددددد بص ادددددة تليدددددل لدددددا  لايدددددر 

 ثة   ر هل  ليلحيلة بحياص حل   اب
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. بزَدَت بطاقت(.  8)  رقٌ ضنو.  اىثاًّ اىعَو: بىجىُ ضاروُ

 – خطب – خُىط - خزس –خُص - اقَطت ٍِ حىىُف. ) 2006

 (صبغاث

: غي بحفيدددة يفددد ال ث دددا بح  حيدددس ثددديي بحيددد بر  بحتليدددلة ثةثيف هدددل لدددا ةددداح افيدددل  فثيايدددل  التولٌرررف فرررى العمرررل•    

 ث يةل حار هل بحوهلهل يي تةة بح لحا : 

  بلت يدددددلال ثدددددلثاب  بحفددددديال بح دددددة يل حادددددة يدددددلرع ربتدددددة بحفيدددددة يدددددي تدددددةة ةثيفدددددل بلييادددددل  بحتيددددد ة   بح ددددد ي

    بحيفلحللة بح فهيل

   يل   ي   بحياص حل يي ي ي ي  فثياى   بح أاير ث ا بحااة بحوها  ليلحيلة بحيلرع 

  ث ددلةل بح فهيددلة   فددرر يةيددل بح ددةح   ه ثهددل  يددل    يدد  يددي  اددايةة لهيددل   اليددة يددب ثف ددهل بحددثفض لددا

   فيت   رع بحفية يي تةة بح هلاال  بح  بلت ثيي يواربة بحفية  

 ليلحيل   ي ب ثلحوابرع  بح ه    بحث لةل لا بحااة بحوها ض ايل بي بح لايى  بح ث ية ض  بح  يض تبة   رع  ان المشغولة

 بح ه   لا بح فهيل لييفهل برة بحدا ب درب   لحدل يدي بل د فابا لدا ثهيدل  تي دل بحيادص حلض ييدل  دلثر ث دا ث د اع ل  دوهل 

 ثي بح , ة ح  ربثل    ةثيف هل بحفل يل ث ا بح لايى  بح لاير يي تةة بح  حيس ث ثل

  بي بح  حيدددس  لدددا بحيادددص حل بحوهيدددل يفادددر ث دددا بلت يدددلال ث فدددرر بحيددد بر  بح  دددل ة بحي ددد تريل لدددا غثددداب  بحللهدددى

بح فثيددداى لدددا بحيادددص حل ث  ليوهدددل ثلحاددداة بكيثدددة  ثيدددل ي  بلدددت يدددب بح فهيدددل بحية يدددل حتريدددل بح ,دددييال ض ايدددل ي دددلثر 

بحيادددص حل بحوهيدددل  بح دددا    دددح بلي دددل   بليهدددلال بحدددتى يفادددر يصددد ى لدددا بثدددرب  يودددلتيال  ,دددييييل ي ددد  رثل  لدددا 

 بحياص حل بحوهيل  

 

  (   8ااة ايال )  :العمل الثانى 

 : شررررررررارون بوجررررررررون  ل دددددددد ابحيلا اسررررررررم الفنرررررررران

Sharon Boggon . 

 : ثةليل ثايريل   اسم العمل 

 : 2116 تارٌخ اإلنتاج   

 : ال   81×   ال 121 أبعاد العمل  

 : تدددددا   –تددددديش  -بييادددددل  المرررررواد المسرررررتخدمة- 

 ,ثصلة   –تاى  –تي ة 

 : يادددددص حل لهيدددددل ي بيهدددددل بح  حيدددددس  توصرررررٌف العمرررررل

بحي هدددددلاال ثددددديي بحيددددد بر  بح  دددددل ة بح دددددا ادددددا ة تي دددددل 

بحيادددص حل ض  بث يدددلر بحوهلهددد  ث دددا ةثيفدددل  تددد بص ادددة 

تليددددل لددددا  لايددددر ليلحيددددلة بحياددددص حل   ددددابثة   ددددر هل 

 ثتل,دددل بحتدددا   به بثددد   بحتددديش  بلييادددهل  بح بههدددل 

  بح ه   لا بح فهيل  

 : يدددة يفددد ال ث دددا بح  حيدددس غي بحف التولٌرررف فرررى العمرررل

ثدديي بحتليددلة لددا تي ددل  ادداي يل هلثيددل حاددر هل بحوهلهددل لددا 

 لحددددل يددددي بح هددددلاال ثدددديي ثهل,ددددا بحياددددص حل يددددي تددددةة 

 بح لحا : 
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. 2014.  اىَخىحزة اىجذور( .  9)  رقٌ ضنو.  اىثاىذ اىعَو:  أّاحسىٌ إه

 –اسالك ّحاسُت  – اىىٍُْىً  – بالسخُل –سجاج  – اقَطت) حىىُف ٍِ 
(  وخُىط  

  بح أايددر ث ددا بثدداب  ليلحيددلة بحيلهددا بحيا ددا حاددة يددلرع ربتددة بحياددص حل يددي تددةة بحتددا    ددأحت بح بهدد   بحدد بي

   الي هل لييفل لا   رع لهيل ي ابثةل  بلييال  بحتي ة  ,ثصلة با ي هل 

  اادددال بي بحيفلحلدددلة بح فهيدددل ث ددديةل  بل بههدددل ت ودددة بيفدددل  ايدددا يهددد لال برى بحدددا لدددتى بله ثدددلف ه ددد  بحيادددص حل بت

بي يةيدددل بح دددةح   ه ثهدددل  يدددل    يددد  يدددي  ادددايةة لهيدددل  الي دددة يدددب ثف دددهل بحدددثفض لدددا   فيدددت   دددرع بحفيدددة 

 ثيي يواربة بحفية  لا  لحل يي بح هلاال  بح  بلت 

 ي دب ث لحددل يدي بح ددأحت لدا يلهاتدل بحيا ددا ض  ب ادلال حة ددل بحليلحيدل بحةي هدللتيل بح ففيددر بح دا ث دد اع  ان المشرغولة  

ثهل,دا بحيادص حل  تي  هدل بحا يدل ض بههدل تبة   درع ليلحيدل يهيل دال  فد ال  بح و ت بحاا ا بحفل ال ث ا بح هلاال  بح هل ى ثديي

 ابا لا ثهي هل بحفل يل ث ا بح  حيس  بح ربثل  ث ا بح ه    بل  ف

  بي بح  حيس يفثا لا بحياص حل بحوهيل حا ه   لثر بحوهلي ث ا  تةا بح فير ثلح ف يرى يي يد بر    دل ة ض  بلهو دلح ث دا

ااع بح ا  ايي اة يل ت  ي لح يي ي بر ةثيفيل ح  ,هلثيل لا غه ل  بحياص حل  بلح  لال ثلحثي ل بحي يةل يب بح أاير ث ا بحو

 لا بحياص حل بحوهيل ض   يابثلع بلت يلال ثلح فهيل  بحريل لا  ااية بحياص حل بحوهيل  ل تاتل   

 

  (   9ااة ايال )  :العمل الثالث 

 : إل أناتسرررروي بحصددددلها  اسررررم الفنرررران EL 

ANATSUI 1444 . 

 : بحلت ا بحي   اع اسم العمل . 

 : 2114 تارٌخ اإلنتاج . 

 : ال   191×  ال 213 أبعاد العمل  

 : لددددددددل   –بييادددددددل  المرررررررواد المسررررررررتخدمة – 

تيددد ة  –ب دددةم  ه ل ددديل  –بح يهيددد ال   –ثة ددد يم 

  

 : يف فددددددل   –ثيددددددة لهددددددا  توصررررررٌف العمررررررل-  

ي بيهددددددل بح  حيددددددس بحوددددددل ت بحريددددددل  ثدددددديي بحتليددددددلة 

بحيت  ودددل بح دددا ادددا ة تي دددل بحفيدددة ض  بث يدددلر بحوهدددلي 

ث دددا بثددداب  ليلحيدددلة  ةثيفدددل  تددد بص ادددة تليدددل  

اي ددددد ا للثدددددة لدددددا ث ددددد اع ليلحيدددددلة بحيادددددص حل ض 

   ثه,ا  ا اى لا با يلحهل   ابثةهل 

 

 : غي بحفيدددة يفددد ال ث دددا بح  حيدددس ثددديي بحفريدددر يدددي بحتليدددلة بحي ه ثدددل تبة بحتددد بص بحيت  ودددل   التولٌرررف فرررى العمرررل

ض بل بي بحهي دددل بحا يدددل ح فيدددة  لدددل ة ايف  لدددل ي  ددديفيل حيدددل لدددا بحفيدددة يدددي  هدددلاال    بلدددت ي ادددال ثددديي ثهل,ددداف 

 بح ااي يل ض  تحم ثلح أاير ث ا بح لحا : 

  بح أاير ث ا بح اال لا بحفية  بثاب  بحليلحيلة  بح هلاال لا تي ل بحياص حل 

  بح اليددددة بحي  دددد ى ثفهليددددل ثدددديي ثهل,ددددا بحياددددص حل   ابثةهددددل يددددب بح أايددددر ث ددددا بثدددداب  يييددددل بحودددداب  افه,ددددا

  ي  اى لا بحياص حل 
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 اىصعبت اىحقُقت( . 10)  رقٌ ضنو.  اىزابع اىعَو:  سىرَو سىساُ

 خزس – بالسخُل – سجاج – اقَطت ٍِ حىىُف) 2005. األحالً عِ

خُىط –  اسالك -  ) 

 حا لتى بله ثلف ح ياص حل  بح ه   لا بحيفلحللة بح فهيل تبة بحفيال بح ة يل بحيت  ول ثليفل  ي هلاال برى ب 

  أ,دددية   دددرع بحيادددص حل يدددي تدددةة بح هل دددت  بح  بلدددت  بله دددللال ثددديي بحتليدددلة بح دددا ه ودددت ة يههدددل بحيادددص حل ض 

  يييل بحااة  ليلحيل    ي ي ي بحفية 

 لحدددل ليلحيدددل ي الي دددل   اددداة افيدددل يولتيييدددل يدددي بح  بلدددت ثددديي بح لايدددى  بح ربثدددل ض    ثيدددا بح ثدددليي  ان المشرررغولة 

لددددا برابم ل  ددددو هل ض  ييي هددددل  رلل هددددل بح فثيايددددل ض حيددددل   ي ددددب ثدددد  يددددي ثيددددت ض بههددددل تبة   ددددرع ليلحيددددل يهيل ددددال 

 ح ل ر  لايرى ي   ر     

 ربال   دل ة  يثيدابة ي د  رثل حت دت ,د ا لهيدل تبة ثةيدل تتهيدل ايدا بي بح  حيس لا بحياص حل بحوهيل بار ث ا ب  ت

  ف يريل  بح فثيا ثي ليلحيلة بحوي ثااة يث ة يي تةة بح اايى  بح لييب حى   حيس ثي بر    ل ة ي فررع  

 

 : ( 11ااة ايال ) العمل الرابع 

 بليايايدددل  دد  بي  ددد اية  اسررم الفنرران :SuSan 

SoRrELL 

 ل بح,فثل ثي بك ةال  : بح فيف اسم العمل 

 2115:  تارٌخ اإلنتاج   

  : ال 81×  81حثفلر بحفية  

 تدا   –ثة  يم  – لل   –: بييال  المواد المستخدمة

 تي ة   –ب ةم   -

 : ياددص حل لهيددل ي بيهددل بح  حيددس بحوددل ت  توصررٌف العمررل

بحريل ثيي بحتليلة بحي ه ثل بح ا ادا ة تي  هدل ض   يدل يايدي 

  اب  بحااة يي رللة  فثيايل اي يل  

 

 غي بحفية يف ال ث ا بح  حيس ثيي بحفرير يي بحتليلة بحيت  ول ض للحهي ل بحا يل ح فية   التولٌف فى العمل : 

 لل ة ي ي ل ثلح  بلت  بح للهل لا بح هليال بحربت ا ح فيللة ض     ر   بحي هلايل تبة بح و ت بحاا ا ض   

 بح هلاال ثيي بحهي ل بحا يل ح فية  ثيت بحي ي ي  ي    ض  تحم يي تةة بح لحا : 

    بح أاير ث ا بثاب  بحليلحيلة  بح هلاال ثيي ثهل,ا بحياص حل    أحت بح بههل 

 بحي   ى ثفهليل ثيي ثهل,ا بحياص حل ض  بح ه   لا بح فهيلة تبة بحفيال بح ة يل بحيت  ول  بح الية 

  بح أاير ث ا  ابثة    رع بحفية  لتى بله ثلف يي تةة بثاب  ليلحيلة  ةثيفدل  تد بص ادة تليدل   بله دللال لييدل

 ثيههل   

 ف ال ث ا بح هلاال  بح  بلت بحي ادال ثديي ثهل,داتل بح اداي يل ض  يدل  ةا دل يدي رللة  فثيايدل  لايريد   ان المشغولة 

بحوهلهل بح  حيس حتليدلة   هل دى يدب ثف دهل بحدثفض   ل فر ب  ترية  ي بيهل  أحت بحااة ض بههل تبة   رع ليلحيل  فثيايل  

  ث ي   فية تتف بحتليلة يل يفل ث ا  الية بحفية  ب  فاباف  

 

 



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                      مجلة العمارة والفنون                                                   

105 

 

 

 2011. اىغضب(  11)  رقٌ ضنو.  اخاٍس اىعَو: جزاو جىسُب

(خطب – خُىط – احباه –– اقَطت ٍِ حىىُف)  ً  

 : ( 11ااة ايال )  العمل الخامس 

 Josepجوسررررٌب جررررراو  بل ددددثله اسررررم الفنرررران : •

Grau 1424  :2011   

 : بحص ى   اسم العمل 

  2011تارٌخ اإلنتاج : •

  ال 115/81× ال 181أبعاد العمل :•

 –تيدددددد ة  –ب ثددددددلة    -بيياددددددل المررررررواد المسررررررتخدمة : •

 تاى 

: يادددص حل لهيدددل ي بيهدددل بح  حيدددس    يدددة توصرررٌف العمرررل •

  لايريل  افيل بثربثيل تبة رللة  فثيايل 

غي بحفيدددة يفددد ال ث دددا بح  حيدددس ثددديي التولٌرررف فرررى العمرررل : •

بحتليلة ض ااال بي بحتليل بحصلحثل بلييال  بحتي ة بل بي تتب 

برى بحا   فيت بح هلاال ثيي ثهل,ا بحفيللة ض  ت ت  لحدل يدي 

 بحلتى ض  تحم يي تةة بح لحا :

 

  ثهل,ا بحفية  بحيد بر  بح فهيدلة ض ييدل  دلثر لدا   فيدت ي دي ي بح أاير ث ا يييل بحواب  ثت ت  لحل يي بح  بلت ثيي

  فثياى  لايرى ي,  ى ث و ت لا يلها بحفية بحيا ا  

  بح أاير ث ا  لل   بح ف يرى  بحث   ثي بحتلا  ثي بحيأح س  بحواير لا  فهيلة بحفية بحي   ثل ثفهليل يب بح ه   ليهل

 ض ييل برى بحا له ا ييال  ة يل ايا  ف يريل ييل بثاب  ليلحيلة  ةثيفل  ت بص اة تليل   

 ا ي  بحاداة  بحوداب  ض  بح دا بثداة ثلح دا اع بحفية ي ي ب ثل  فةحي  لهيل لايدرع   ثدليي  ب دح يدلثيي بح اادل  بح د

 ث ا ي ي ه  بح فثياى بح لايرى  

  يدددة افيدددل بحوهدددلي بلثربثيدددل ض  بح دددا  ففهدددل يدددي تدددةة بح  حيدددس بحثلثددد  ث دددا بح هدددلاال  بح  بلدددت ان المشرررغولة  

ربتدددة  ثددديي ثهل,ابحيادددص حل ض غههدددل   فدددر  اددد يي  اايثدددا يفثدددا ثدددي ي دددي ههل ثاددداة ليدددر يدددي تدددةة لددداب  ي  بلدددت

 تي  هل ض ييل ثلال رلل هل  بح فثيايل بح لايري  ض للحياص حل  لحل يي بح  حيس  بح   ثيي بح لايى  بح ربثل   

 : من الطرح التحلٌلى ل عمال الفنٌة السابقة ٌمكن لنا ان نستخلص االتى 

بر  بح  دددل ة  بح فهيدددلة ض بي بح  حيدددس يدددي بتدددال اادددل   بلادددصلة بحوهيدددل بحيفل,ددداع ض ليدددي تةحددد    فدددرر    هددد   بحيددد 

ييددل يددفرى بحددا بح فددرر  بح هدد   لددا بحفدديال بح ددة يل ض ي,ددل ثهل ثلح ددا اع  ةدد ا   ودد ت   ددأحت لددا بحيلهددا بحيا ددا 

ح يادددص حل بحوهيدددل  ي دددي ههل ض لدددإي بح  ددد ح  بح فهيدددل بحفلحيدددل  غ ادددلال بحثهدددل  بح ,ددديييا   ددد بلا بحفريدددر يدددي بحفددديال 

تبة بحدددرللة بح فثيايدددل تدددا بح دددا   ادددال يفدددرابة بكيددد ا لدددا بحيادددص حل بحوهيدددل  بحوهيدددل  بحليلحيدددل  بحيددد بر  بح  دددل ة

  بحفل يل ث ا بح  حيس ض به  ثلث   فيفا ح  ربثل ض حتب للي بح  حيس يثاى بلاصلة بحوهيل بحيفل,اع  
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,   خُىط و واحباه ، ٍخْىعت اقَطت.  اىقَز. ( 13ضنو رقٌ )

خُص , خطب , ٍعدُ , جيد , ضاش , اسرار  

 

 

اقَطت اىخىىُف ٍِ (. بدوُ عْىاُ .اىعَو قىاٍه 12ضنو رقٌ )

خُىط  و اسرار. و ٍخْىعت ٍِ اىقطِ,اىنخاُ,اىحزَز، واحباه  

   ثالثا : التولٌف والتجرٌب والحداثة فى االشغال الفنٌةSynthesis , Experimentation 

Modernity In HandcraftsAnd :  

ثدددديي بح لايددددى  بح ربثددددل يهة ددددت بلثددددرب  ض للح لايددددى يفددددر 

ي دددددد ا بح ربثددددددل لددددددا بحوددددددي بحيفل,ددددددا ض بت يثفدددددد  ث ددددددا 

ب ددددد  رب   بث ادددددلا ,ددددديلالة  اددددداي يل لريدددددرع ثدددددلح  حيس 

 بح اايددددى  بح لييددددب ب  بلت دددد بة ب بح لايددددر ض  حيددددل الهددددة 

 يل بح دددا  ث ددد  بلادددصلة بحوهيدددل ب دددر يلدددللة بحوهددد ي بح اددداي

رب يدددل ثدددي بح ربثدددل ثدددي ةايدددت بثدددرب  افى  اددداي يل تلالدددل 

ثددددي بحيددددأح س ض حددددتب للح لايددددى ي فددددر اايدددد ع ب ل دددديل ه دددد  

ب دد  رب  يفلحلدددلة  فهيددل ايدددا  ف يريدددل لددا بلادددصلة بحوهيدددل ض 

  ف يدددر ث دددا بح هددد   لدددا ثهي هدددل له دددل  افى بثربثيدددل ايدددا 

بك دددلحيى  يأح لدددل ض حاددد ي بح لايدددى يهدددرى بحدددا بح هددد   لددد 

بحوهيددددددل يددددددي للهددددددى    يددددددل ي ي دددددد  يددددددي  افى ل  ددددددويل 

 غيري ح ليددددل يددددي للهددددى بتددددا   للح لايددددى يوهدددد ال  حدددديل 

 فهيدددل ثفدددرا يدددل تددد   فثيدددا ثدددي افى بثربثيدددل  ل  دددويل هلثفدددل 

يدددددي  يدددددار بحوهدددددلي  ث ثددددد  ثدددددي بل,دددددلحل بحوهيدددددل  بح ودددددار 

  بلثربثا 

  حيدددل الهدددة بلادددصلة بحوهيدددل بحيفل,ددداع  ف يدددر ث دددا بح  حيدددس لدددا بح دددابثة  بح ادددلثم  بح دددربتة  ثددديي ثهل,دددا بحفيدددة 

بحوهددا  ثف ددهل بحددثفض يددي تددةة يدد بر    ددل ة يت  وددل ض 

 ثل دددددلحيى  فهيدددددل ي ددددد  رثل ض ث ثدددددل ثدددددي ت دددددت بح  دددددرع 

 بح ددد ب ي لدددا تي دددل بحفيدددة ثلح لايدددى ب بح ادددابا ب  غثدددلرع 

كرٌسررررتا ثيددددل ح  بلت دددد بة ايددددل لددددا ثيددددة بح,دددديلال بح اباي

ض  ثيدددددة  بررررردون عنررررروان(  12)*( اددددداة ايدددددال )  فرررررارمر

( 13)**( ادددداة ايددددال )  االمرٌكٌررررة لٌررررزا جورٌسررررتبحوهلهددددل 

لفدددر  ي فدددل بحفي ددديي ثلح  دددرع   -ث دددا  دددثية بحيثدددلة  - القمرررر

 بح دددابثة  بح ددد ب ي  بح هدددلاال ثددديي بحفهل,دددا ض ليدددي تدددةة 

بح  حيددددددس بحفددددددل ال ث ددددددا بح لايددددددى ثلحتليددددددلة  بحيدددددد بر ض 

 بحيفلحلدددلة بح فهيدددل يدددب  ه ثهدددل   فدددررتل   ااباتدددل ض ادددة 

تدددتب برى بحدددا   فيدددت افيدددل لهيدددل يث اددداع ض  ثهيدددل  لهيدددل لدددا 

 اددداي يل ي  ايدددل بحثهدددل  ض يثيددداع حةه ثدددلف ثلدددرع  ايدددلي تي دددل

يلهاتدددددل بحيا دددددا   ربث ددددد  ض لدددددلح  حيس ثلح لايدددددى يدددددفثا 

    ثلح ا اع ث ا بلاصلة بحوهيل  ي  حهل ه   بح ربثل  
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قَاش,احجار,  ,طبُعُتجيىد .عْىاُبدوُ .(15ضنو رقٌ )

خزس,سراَز  

 ٍِ اىخىىُف قىاٍه فًْ عَو.  ٍارىُِ( .  14)  رقٌ ضنو

واألسرار ، األطفاه وىعب اىشجاجاث واغطُت ، اىبالسخُل . 

  الهدددة بح ربثدددل لددد  بحودددي بح اددداي    ث ددد  ثدددي  حيدددل

بحلدددرع لدددا بح فثيدددا  لدددا بحيفلحلدددلة بح فهيدددل ثيدددل ي  بلدددت 

يدددددب ي صيدددددابة بحف,دددددا   حدددددتب لدددددلي بلادددددصلة بحوهيدددددل 

بحيفل,دددداع هدددد   يددددي بح لايددددى  بحيدددد   ثدددديي ةددددات 

 ح دددلحيى  فهيددددل لريددددرع  ي ه ثدددل يددددي للهددددى    يدددد بر 

 تليددددددلة  ثددددددرب ة لريددددددرع  ي ه ثددددددل  يت  وددددددل لددددددا 

بص يدددي للهدددى ثدددلها ض  حهيدددلة  فثيايدددل يت  ودددل بحتددد 

  لددددل   بحيددددأح س   ث دددد  لددددا بحي دددد فثة يددددي للهددددى 

آتددا ض بههددل غثددرب  لهددا ي  ددااب يددي بح ف يددرى ض ايددل لددا 

)***( األمرٌكٌرررررررة كٌرك نرررررررد سرررررررمٌث بحوهلهدددددددل  ثيدددددددة

( بحفيدددددة ي بيددددد   14اددددداة ايدددددال ) مرررررارلٌن ثفهددددد بي 

 بح  حيدددددس يدددددي بحثة ددددد يم    باةيدددددل بح لللدددددلة  حفدددددى

 بكةولة    بك ابا    يف ير ث ا   فيت بح  رع ثلح ربتة  ثيي ثهل,ا بحفية بحوها ثلح اابا  بح ه     

 

( ياددددص حل لهيددددل ثددددر ي ثهدددد بي يددددي  15بي بحادددداة ايددددال ) 

به دددل  بحثل ثدددل ض    فددد ال ث دددا بح  حيدددس  يدددي ثدددرع تليدددلة 

ل ددد ر بحةثيفيدددل ض بحفيدددلشض بل لدددلا يدددي بح يت  ودددل  ي ه ثدددل

ض  ابيدددددداض تددددددا  ض للحياددددددص حل  ي بيهددددددل بح  حيددددددس ثدددددديي 

ثهل,دددا بحفيدددة ثلح لايدددى  بح لايدددر حهي دددل لهيدددل ي ددد   لف 

بي   ددددال   ايددددل  81× ددددال  81يددددي ادددداة بحواباددددل يفددددلل 

( يادددص حل لهيدددل ثدددر ي ثهددد بي يدددي به دددل   16بحاددداة ايدددال ) 

 دديلا ض بحثددليث    بحثل ثددل يف يددر ث ددا بح  حيددس ثدديي  هثددلة بح

تادددى ض تيددد ة ض للحيادددص حل ي بيهدددل بح  حيدددس بحفدددل ال ث دددا 

بح  دددرع ثددديي ثهل,دددا بحيادددص حل ثلح لايدددى  بح لايدددر حهي دددل 

  ال  121× ال 121يفلل  لهيل ح ل  
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  مرن هنرا فران التولٌرف والتجرٌرب ٌرلدر بال رررورة

   الى تطوٌر االشغال الفنٌة والتحول بها نحو الحداثة 

 حيل الي بح  د ة بح دربثا لدا بحوهد ي يفد ال ث دا بحفريدر 

 يي بل ل بح ا   ااة ةثيف هل  بح ا  ايي لا بح لحا : 

  بحث   ثي يهة فدلة بثربثيدل لريدرع ح   د ة ثو  دول

 بحوي ه   بحي  فثة  

  بحث   ثي ب  االس     ليس ليلحيلة   ت بص

 بحي بر بح  يل   بح اايثيل لا بلثيلة بحوهيل   

  بحث   ثي ب  االس يفلحللة  فهيل    ليس بحهلال

بح اه ح ليددددل بح ريثدددددل لددددا ثهيدددددل بحوهدددد ي بحيفل,ددددداع 

  يللل هل بحيت  ول   

  بحث    بح أاير ث دا بح  بلدت  بل د بي   بح دأحت لدا

 يل ح يادددص حل ث  فيدددت بح  دددرع  بل ددد فابا بحهي ددد  بحادددا

 بح هددد   لدددا بليفدددل   بح ددد ي ييدددل ي فدددت بحريهلييايدددل 

  بلثلاع  لتى بله ثلف  

  بحث   ثي بحل بتا بحوهيل  بحي   ثلة بحليلحيل بح ا    بلت  ةثيفل بحافيل بحوهيل  بحليلحيل حةاصلة بحوهيل يي للهى

    بح ة ا بحوها بحي  فث ا يي للهى بتا 

هررررذه تاعررررد اساسررررٌات التجرٌررررب فررررى االشررررغال الفنٌررررة , والررررذر ال تكتمررررل بنٌترررره اال مررررن خرررر ل مررررادة ٌتحررررول كٌانهررررا 

التشررركٌلى الرررى هٌةرررة فنٌرررة مبتكررررة ماحكمرررة البنررراء وفاةقرررة الترررالق فرررى م هرهرررا المرةرررى , ومتوافقرررة وطبٌعرررة االشرررغال 

   الفنٌة وفلسفتها , فالتجرٌب اساس الحداثة

 

ٌاعد الركٌزة االساسٌة لبلورة الفكر الحداثى فى االشغال الفنٌة, وذلك ل تى :    ان التولٌف 

  بي بح  حيس يفثا لا بلاصلة بحوهيل بت يفار ث ا بلت يلال ث فرر بحي بر  بح  ل ة بحي  تريل لا غثاب  بحللهى بح فثيداى

هيدل بحية يدل حتريدل بح ,دييال ض ايدل ي دلثر لدا بثدرب  يودلتيال لا بحياص حل ث  ليوهدل ثلحاداة بحي ادال ض  ثيدل ي  بلدت يدب بح ف

  ,ييييل ي   رثل  لا بحياص حل بحوهيل  بح ا    ح بلي ل   بليهلال بحتى يفار يص ى بحياص حل بحوهيل  

 ح ث دا بي بح  حيس يفثا لا بلاصلة بحوهيل حا ه  ي لثر بحوهلي ث ا  تةا بح فير ثلح ف يرى يدي يد بر    دل ة ض  بلهو دل

اة يل ت  ي لح يي ي بر ةثيفيل ح  ,هلثيل لا غه ل  بحياص حل  بلح  لال ثلحثي ل بحي يةل يب بح أاير ث ا بحوااع بح ا  ايي 

 لا بحياص حل بحوهيل ض   يابثلع بلت يلال ثلح فهيل  بحريل لا  ااية بحياص حل بحوهيل  ل تاتل   

  ث دا ب د تربال   دل ة  يثيدابة ي د  رثل حت دت ,د ا لهيدل تبة ثةيدل بي بح  حيس يدفثا لدا بحيادص حل بحوهيدل ثلح أايدر

تتهيددل ايددا  ف يريددل ثل دد  رب  ح دد  ى  فهددا غت حي بكاددصلة بحوهيددل   ددل ة اثةهددل ثددلح بيب بكيددري ح لا ح يل يددب  بل  اددلم 

 ثلحليه ا    بح فثيا ثي ليلحيلة بحوي ثااة يث ة يي تةة بح اايى

 ل ة ي فررع   بح لييب حى   حيس ثي بر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ّباث اىسَار , اىباٍبى . خطب , خُىط . بدوُ عْىاُ. ( 66ضنو رقٌ )  

 



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                      مجلة العمارة والفنون                                                   

109 

 مما تقدم نجد أن التولٌف قد أ اف إلى االشغال الفنٌة بعداً فنٌا وجمالٌا وفلسفٌاً جدٌداً أثر فى بنٌتها التشكٌلٌة

المعاصررررة بشررركل إٌجرررابى خررر ق , فقرررد اعتمرررد علرررى كرررل مرررن التجرٌرررب , والتنرررو  فرررى المرررواد والخامرررات والمعالجرررات 

 ل الفنٌة .التقنٌه كمدخل للحداثة قى بنٌة االشغا

 

  رابعا : النتاةج , المراجع 

 Conclusions , Recommendation And Reference : 

 النتــاةــج : 

  بي ل  ول بح  حيس  هة ت يدي بحث د   بح لايدى ض ح  فيدت بح ربثدل بحوهيدل بح دا  فد ال ث دا بحاداةهيل ض   فييدت ي دي ي

 بح هل دى ض  بح هدد   ض  بحث ددلةل ض  بحصيد ض ض  بلثددلاع ض  بحثفددر ثددي بحدافى بلثربثيددل لددا   درع لهيددل ب ل ددهل بح  بلددت ض 

بي بح ربثل لا بلاصلة بحوهيدل بت  بح ف يريل ض حتب للي بح  حيس  بح لايى يي بتال اال   بح ربثل لا بلاصلة بحوهيل بحيفل,اع  

   )   فت بحواض بل ة ( ف ال ث ا بح لايى بحتى ي يثة ب ر بتال بلاالي بل ل يل لا ي لا بحوي بحيفل,ا 

  بي بح  حيس يي بتال اال   بلاصلة بحوهيل بحيفل,اع ض ليي تةح    فرر    ه   بحي بر  بح  دل ة  بح فهيدلة ض ييدل يدفرى

بحددا بح فددرر  بح هدد   لددا بحفدديال بح ددة يل ض ي,ددل ثهل ثلح ددا اع  ةدد ا   ودد ت   ددأحت لددا بحيلهددا بحيا ددا ح ياددص حل بحوهيددل 

 حيس  بح لايى يفرى ثلح ا اع بحا  ة يا بلادصلة بحوهيدل  بح  د ة ثهدل ه د  بح ربثدل  بحيفل,داع    ي ي ههل ض للي بح 

  )   فت بحواض بحثلها (   حتب للي بح  حيس  بح لايى يثاى بلاصلة بحوهيل بحيفل,اع  

 

 : المراجع 
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  : الحواشى 

:  حدرة ثيريهدل ي ا دل  ثلح ليدلة بحي  درع بليايايدل ض  تالدة يدي لليفدل  Christa Farmer)*( الفنانة االمرٌكٌة 

   فددر يددي لهددلها يلثفددر بح ربثددل بح ددا بت يددة ثددلح  حيس   دد يي لدد ح    بح ليددلة بحي  ددرع  ت,,ددة لددا  ,ددييال بحه دديج ض

 ثلحيه  للة  

:  حرة ثلح ليلة بحي  رع بليايايل ض   تالة يي لليفل اد حيج   Lisa Juristالفنانة االمرٌكٌة لٌزا جورٌست )**( 

ثددلام   يلاي هددر   بح ليددلة بحي  ددرع ض ي ت,,ددل  لددا باددصلة بحيه دد للة  بلثيددلة بحوهيددل بحفل يددل ث ددا بح  حيددس ثدديي 

 بحتليلة بحفرييل  لي بحه ديج  بحي  دل  بح داب   بحيفل,داع    بحيه  للة بحفرييل  بحتاى بحفريال  بح ات  لييب بحي بر

    فر يي لهلها يلثفر بح ربثل  

 حرة ل  يريهل  الاح   ي ل   ليل الا ليهدل :  Kirkland Smith)***( الفنانة االمرٌكٌة كٌرك ند توماس سمٌث 

ي ل يددي لليفددل الا حيهددل بحله ثيددل لدد  بحوهدد ي    ,دد ة ث ددا رالددل بحثاددلح ا-بحله ثيددل لدد  بح ليددلة بحي  ددرع بكيايايددل 

  ثددرحة  يل هددل بحوهيددل ثفددر بح تددا    يددب بح اايدد  لدد  بحيفددلال بك ة ث ددا حثيددلة بحه ددة  بح ,دد يا   ثددال  ددللاة ح  ددرايى 

ب لهدة  ايااةهدر  ه د  ب د تربال  2118ل  لاه ل    ي  را ة بحا ال ض  ل  ثدلال  Escalierبحاة يا  ل  ب   ري  

 ثفر بل  تربال   ثل  تربال بكل لال بحيهي ل  غثلرع بل  تربال  غثلرع بح ر يا      فر يي لهلها يلثفر بح ربثل  بحي بر يل 

 




