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 خلفية البحث : 

التركٌز علً  الحلً الشعبٌة وما تتمٌز به من سمات اإلهتمام بعادات وتقالٌد األمم من خبلل  ٌلقً البحث الضوء علً  

تعبر عن  األصالة التً تعبر عن شخصٌة األمة المتمثلة فً االمفردات التشكٌلٌة لقطعة الحلً  ، حٌث تعد أداة من أدوات 

 لسمات اإلٌجابٌة التً تإكد علً طبٌعة ونوعٌة المجتمع  .الثقافة الهامة والمإثرة فً المجتمع فهً وسٌلة للتؤكٌد علً ا

بعادات وتقالٌد المجتمع حٌث ٌمكن من خبللها التؤثٌر ؼٌر فنون المعادن والحلً ٌلقً البحث الضوء علً مدي ارتباط 

وبٌن الحلً  المباشر علً المجتمع فً تنمٌة الوعً الثقافً لؤلفراد فً خصوصٌة تجمع بٌن العناصر الجمالٌة لفنون

استحداث أسالٌب السلوك البٌئً لؤلفراد وما تحتوٌه من عادات وتقالٌد وثقافات حضارٌة ٌجب الحفاظ علٌها . بهدؾ 

 بطرق تتناسب مع تطورات العصر .فً مجال المعلقات المعدنٌة  تشكٌلٌه حدٌثة

وكٌفٌة اإلستفادة منها فً تصمٌمات حدٌثة للحلً  كما تكمن أهمٌة البحث فً اظهار القٌم الجمالٌة للفنون الشعبٌة التراثٌة  

تتبلءم مع متطلبات العصر وتعمل علً تنمٌة الوعً الثقافً ألفراد المجتمع و  تساعد علً تنمٌة روح اإلنتماء للمجتمع 

 بشكل دائم من أجل الحفاظ علً الهوٌة القومٌة المتوارثة لئلنسان 

لفنون المعادن والحلً التً تتمٌز بطابع أدبى ودٌنى وفلكولورى قٌم الجمالٌة لذلك جاءت فكرة البحث لتتناول أهم ال    

و انتشار وسائل االتصاالت واالنترنت بصورة التطورات التكنولوجٌة ٌعبر عن سمات المجتمع و الحضارات ، فً ظل 

وتوصل كٌد على هوٌه األمه.كبٌرة كادت ان تصطبػ الشعوب بثقافه واحدة ومنها برزت الحاجة إلعادة إحٌاء التراث للتا

البحث الً العدٌد من النتائج منها إمكانٌة تحقٌق التكامل بٌن العدٌد من التخصصات المختلفة والترابط بٌنهما من خبلل 

 العدٌد من التطبٌقات التً تعتمد علً التؤكٌد علً التراث وأهمٌته فً التؤثٌر علً الفنان بشكل خاص والمجتمع بشكل عام .

 المعلقات الجدارٌة  –القٌم الجمالٌة  –الحلً  -الوعً الثقافً–التراث   المفتاحية :  الكلمات

Abstract: 
The research highlights the interest in the customs and traditions of the nations 

through  focusing  on folk ornaments and their distinguished features that express the 

originality that reflect the nation's character represented in the fine arts items of ornaments as 

it is considered a tool of public culture affecting society, also it is a way to confirm positive 

traits that emphasize the nature and quality of society. 

The research sheds light on the extent to which the arts of metals and ornaments relate to the 

customs and traditions of society,through which the indirect influence on the society exerted 

to  develop the  cultural awareness of individuals in a unique combination of the aesthetic 

elements of the art of jewellery and the environmental behaviour of individuals,within 
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included customs, traditions and civilized culture that must be preserved in order to develop 

modern formative techniques in the field of metal pendants through methods suit modern 

developments . 

The importance of research lies in showing the aesthetic values of traditional folk art and how 

to use them in modern designs of jewellery that fit the requirements of the times.It also 

develops the cultural awareness of the members of society and helps to develop the spirit of 

community permanently, for the sake of the  preservation of the national identity of 

man.Therefore, the idea of research deals with the most important aesthetic values of metal 

arts and ornaments that are characterized by literary, religious and folkloric character that 

reflects  the characteristics of society and civilizations in light of these technological 

developments and the widespread of communications and the Internet in a very large way , 

peoples were almost colored by one culture,Including the need to revive the heritage to 

confirm the identity of the nation. 

 The research reached many results, including the possibility of integration between many 

different specialties   and their interrelationships,through many applications that depend on 

the emphasis on heritage and its importance in influencing the artist in particular and society 

in general 

key words: Heritage - cultural awareness- Metal ornaments 

 تقديم :

ٌعتبر اإلهتمام بعادات وتقالٌد األمم من الضرورٌات حٌث تعتبر هً المرآة الحقٌقٌة للشعوب والتً تمٌز كل أمة وهً التً 

تسجل التارٌخ وٌعبر عن ذلك من خبلل الفن الذي ٌتفاعل مع المجتمع فً عبلقة تبادلٌة ٌتؤثر وٌإثر فً األفراد ، لٌكون 

جل كل متؽٌر ٌطرأ علً المجتمع وٌإكد علً شخصٌة األمم ، حٌث ٌعتبر الفن جزءا أساسٌا فً تراث الشعوب الذي ٌس

 وسٌلة للتعبٌر عن األفكار والمعتقدات وهو األكثر وضوحا للتعبٌر عن الطبٌعة اإلنسانٌة 

ثر و منذ أن وجد اإلنسان وجد العمران فهو من أهم مظاهر الوجود اإلنسانً  وهو فً عبلقة متبادلة مع اإلنسان ٌإ    

فٌها وتإثر فٌه ، وما نعتبره تراث الٌوم فً الماضً كان جزء الٌتجزء من الحٌاة الٌومٌة .  التراث االنسانً من أكثر 

الفنون التً تتمٌز باألصالة إلرتباطه بالتارٌخ والحضارات حٌث أنه فن له صلة مباشرة بالوظائؾ النفعٌة والجمالٌة ، 

ه وثقافاته البٌئٌة لما ٌتمٌز به من تنوع فً البٌئات سواء من بٌئات زراعٌة وٌتمٌز المجتمع العربً بتنوع حضارات

 وصناعٌة وساحلٌة وكل بٌئة من هذه البٌئات تتمٌز بتراث معٌن له قٌمته التارٌخٌة .

بداع علً و اإلنسان دائما ٌإثر وٌتؤثر بالبٌئة وعندما ٌفهم طبٌعتها وٌمتلك امكانٌاتها ٌبدأ فً اإلبداع وال ٌقتصر هذا اإل

اتجاه واحد بل ٌتعدد فً الرإي واإلنتاج حتً ٌجعل منها نسٌج واحد مترابط ٌكمل أجزائه البعض و ٌزٌد جمال كل منهما 

 اآلخر عاكساً لثقافة المجتمع و ثقافة أفراده و نابعاً من عاداتهم و أعرافهم و طبٌعة حٌاتهم .

ت واالنترنت بصورة كبٌرة كادت ان تصطبػ الشعوب بثقافه واحدة و انتشار وسائل االتصاالومع التطورات التكنولوجٌة 

ومن هنا جاءت مشكلة البحث فً  الحاجة إلعادة إحٌاء التراث للتؤكٌد على هوٌه األمه ومن أبرز الفنون التى تعكس 

بر عن سمات عادات وتقالٌد ومفاهٌم الشعوب هى فنون المعادن والحلً التً تتمٌز بطابع أدبى ودٌنى وفلكولورى  ٌع

ومن هنا نجد ضرورة إٌجاد حلقات متواصلة بٌن الجهات التً تهتم بالحفاظ علً التراث  المجتمع او الحضارات . 

األجٌال المتعاقبة علً والمراكز الثقافٌة التً تهتم بالتراث اإلنسانً من أجل التمسك بهوٌتنا والحفاظ علً التراث لتتوارثه 

 . مر العصور

 



 يناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

623 

 أهداف البحث : يهدف البحث الي : 

 بطرق تتناسب مع تطورات العصر .فً مجال المعلقات المعدنٌة  استحداث أسالٌب تشكٌلٌه حدٌثة -1

 .لً للوصول الً المنافسة العالمٌةالقاء الضوء علً القٌم الجمالٌة فً الفنون الشعبٌة  التً تحمل الطابع المح -2

 ٌتنا العربٌة واستحداث تصمٌمات جدٌدة للمعلقات الجدارٌة .الموائمة بٌن الحفاظ علً هوٌتنا وقوم -3

 أهمية البحث : يهتم البحث بما يلي :

 دراسة الزخارؾ والحلً الشعبٌة التراثٌة  من الجانب التشكٌلً و التقنً و الوجدانً. -1

 التشكٌلٌة .بٌن مختلؾ التخصصات فً مجال الفنون  Interdisciplinary)التؤكٌد علً التعاون والتكامل ) -2

 .منها فً تصمٌم المعلقات الجدارٌةالتعرؾ علً القٌم الجمالٌة والتشكٌلٌة للحلً المعدنٌة فً الفنون الشعبٌة واإلستفادة  -3

 منهجية البحث :

كما ٌتبع المنهج التجرٌبً فً عمل ، ٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً فً وصؾ وتحلٌل العدٌد من النماذج التراثٌة   

 تجارب تصمٌمٌة للحلً مستمدة من التراث 

 حدود البحث 

 ٌقتصر حدود البحث علً الحلً المعدنٌة التراثٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة . حدود مكانية :  

 تنحصر حدود البحث الزمانٌة فً فً الفترة من أوائل القرن التاسع عشر . حدود زمانية :

 مصطلحات البحث:

ٌقصد بالدراسات البٌنٌة دمج مجموعة من التخصصات المختلفة إلٌجاد مجال   Interdisciplinaryالدراسات البٌنٌة :

 جدٌد لحل مشاكل معٌنة بؽرض التطوٌر فً المناهج التجرٌبٌة ، للمساهمة فً تبادل الخبرات إلٌجاد حلول قابلة للتنفٌذ . 

اس العمل الفنً التً تعمل علً التكامل بٌن العناصر الفنٌة المكونة للتكوٌن الكلً ، فالمفردات تعتبر الوحدة هً أس:الوحدة

 البصرٌة متنوعة ولكن ٌمكن عمل  وحدة فً التنوع ووحدة فً الهٌمنة ووحدة فً التكرار

او الزمن وابسط انواعه  :  هو عبارة عن  تكرار مجموعة من العناصر المرئٌة التً تكون العمل الفنً فً الفراغ االيقاع

 هو تكرار عناصر متشابهة تفصلها فترات ؼٌر متساوٌة لٌعطً تنوع فً التكرار .

 هو استخبلص المبادئ االساسٌة لؤلشكال و مفهوم معانٌها للوصول إلى تشكٌبلت جدٌدة و مبتكرة.اإلستلهام: 

 ممٌزة ومإثر الً وقتنا الحالً ، له أسسه الجمالٌة.ٌقصد باألصالة هنا كل ما ٌنتمً الً التراث وله شخصٌة  األصالة :

المعاصرة تعنى مواكبة العصر أى التجاوب والتؤثر بسماته وظروفه الزمانٌة والمكانٌة ....والمعاصرة لٌست المعاصرة : 

 حكرا لزمن ...فلكل زمن معاصرة..

ن التاسع عشر أو حتى الستٌنات أو أوائل مصطلح عام استخدم للداللة على االنتاج الفنى منذ أواخر القرالحداثة : 

السبعٌنات من القرن العشرٌن فظهرت العدٌد من المدارس الفنٌة المختلفة مثل االنطباعٌة , الوحشٌة , التعبٌرٌة , 

 السٌرٌالٌة , الفن البصرى والفن الحركى و التجرٌد .
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 مفهوم المعلقة الجدارية :

ن نتطرق الً مفهوم الجدار فكلمه جدار مشتقه مباشره من كلمه حائط اى ارتباط عندما نتعرض للمعلقة الجدارٌة البد أ

عضوىبالعماره وقد اطلق اسم لوحه جدارٌة على هذا النوع من الفنون نظرا الرتباطه كجزء مكمل لهذا الجدار سواء كان 

لى خامات متنوعه ثم تثبت على هذا الجدار خارجى او داخلى وهى تصمٌمات ٌمكن ان تنفذ ذات بعدٌن او ثبلثه ابعاد ع

الجدران كما ٌمكن ان تنفذ مباشره على الجدران ، وٌجب على الفنان المصمم مراعاه الشروط التى ٌفرضها المكان ، 

ولكن المعلقة الجدارٌة لٌست ملتصقة بالجدار ولكن لها حرٌة االنتقال من حائط الً آخر مع مراعاة وظٌفة الجدار ومدي 

 . ارتباطه بالمكان

وفً دراستنا هذه نتناول المعلقات التً ٌتم فٌها استخدام العدٌد من المعادن المختلفة و ٌتم تصمٌماتها من دراسة الزخارؾ 

فً الفنون الشعبٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة بشكل خاص من الحلً المعدنٌة إلستخبلص القٌم الجمالٌة والتشكٌلٌة 

بطرق فً مجال المعلقات المعدنٌة  الشعبٌة لتكون مصدر الستحداث أسالٌب تشكٌلٌه حدٌثةللحلً المعدنٌة فً الفنون 

الستحداث عبلقات خطٌه و تركٌبٌه عن طرٌق الدمج تتناسب مع تطورات العصر من منطلق مفهوم الدراسات البٌنٌة ، 

رق تتناسب مع تطورات العصر و ذلك بٌن اللوحات التشكٌلٌة ) المعلقة ( والمعادن كخامة ٌمكن التشكٌل من خبللها بط

من خبلل التعاون و التكامل بٌن التخصصات المختلفه الٌجاد عمل متكامل أساسه الدراسات البٌنٌة فً التحلٌل والتشكٌل 

 والبناء التنفٌذي إلٌجاد عمل متكامل قائم علً األسس العلمٌة والفنٌة فً التنفٌذ .

ربٌة السعودٌة بالعدٌد من العادات والتقالٌد مما جعلها تهتم بالتراث من خبلل و تشتهر العدٌد من مناطق المملكة الع 

اإلهتمام بالمتاحؾ التراثٌة التً تضم العدٌد من القطع التارٌخٌة األثرٌة وٌعد مجال الحلً والمعادن من المجاالت التً لها 

عه وحضارات المجتمعات الماضٌة لزٌادة حٌز كبٌر فً تلك األثار وهً خٌر راوي للماضً ٌمكن التعرؾ منه علً طبٌ

الثقافة والوعً بتارٌخ وحضارة المملكة . والعدٌد من هذه المتاحؾ ٌشتمل علً العدٌد من النماذج النحاسٌة والفضٌة 

القدٌمة وكذلك مجموعه كبٌرة من القبلئد والمصوؼات النسائٌة ، كما فً متحؾ الراقدي ومتحؾ الشفا ومتحؾ الشهري 

 المتاحؾ فً جمٌع أنحاء المملكة . وؼٌرها من

 وسوف نستعرض بعض النماذج من هذه المصوغات :

 
 ( دالية معدنية 1شكل رقم ) 
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ٌعتمد المشؽولة فً تصمٌمها  علً التشكٌل الزخرفً للمثلث من خبلل تكرار الوحدة الدائرٌة بشكل متراص مع التنوع   

فً أحجام الدوائر لٌعطً شًء من الحٌوٌة والمرونة ، والتؤكٌد علً ذلك من خبلل الضوء والظبلل من خبلل الؽائر 

بؤطوال متراصة وأحجام ثبلثٌةاألبعاد بشكل تجرٌدي مبسط مع ترابط والبارز ، مع استخدام الدالٌات فً قاعدة المثلث 

العناصر الفنٌة المكونة للعمل من خبلل شكل المثلث الؽالب علً التكوٌن مما أعطً إٌقاعا ٌعطً احساس بالحركة 

مالٌة لدرجة اللون الدٌنامٌكٌة ، واستخدام الدائرة الحمراء بشكل صؽٌر متناقض مع حجم المثلث األصلً لٌوضح القٌمة الج

 األحمر

 
 ( أسورة من المنطقة الغربية بالسعودية 2شكل رقم ) 

اعتمد تشكٌل المشؽولة علً الدائرة مع التنوع فً أحجامها والتؤكٌد علً حركة الضوء من خبلل التنوع فً اإلرتفاعات 

باإلستقرار الناشًء من توازي الخطوط المختلفة للدائرة والتناقض فً حجمها من خبلل التكرار الصفً المنتظم لئلحساس 

 األفقٌة فً المشؽولة ، مع التنوع فً اللون فً منتصؾ السوار

 
 (خلخال من المنطقة الغربية بنجد 3شكل رقم ) 

اعتمد تصمٌم المشؽولة المعدنٌة علً البناء الصفً األفقً إلعطاء حركة تكاملٌة بٌن المفردات الزخرفٌة مما أعطً 

ن اإلتزان ، وحٌث تنوعت األشكال الهندسٌة من الخطوط المستقٌمة والدائرٌة تنوعت اٌضا فً الحجم المشؽولة نوع م

تحقق اإلٌقاع فنً قائم علً التكرار المنتظم بٌن المفردات الزخرفٌة والتؤكٌد علً التكرار التقنً المتباٌن بٌن األشكال 

 الزخرفٌة للمشؽولة الفنٌة . 
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 ( 4شكل رقم ) 

 ق عليها اسم المرتعشة من المنطقة الغربية بالسعوديةقالدة يطل

اعتمد تصمٌم المشؽولة الفنٌة علً تقسٌم المساحة الً محموعة متساوٌة من المستطٌبلت والتنوع فً زخرفة المستطٌل 

لً من خبلل التقسٌمات الداخلٌة وربط هذا التنوع بشرٌط خارجً عبارة عن مجموعة من المعٌنات والدوائر للتؤكٌد ع

التكامل والترابط بٌن المفردات الزخرفٌة المكونة للمشؽولة الفنٌة ، كما أكد علً التنوع بٌن أجزاء المشؽولة من خبلل 

الصفوؾ الرأسٌة للمشؽولة والمستطٌل اآلخر الذي تم تقسٌمه الً مجموعة من المثلثات ، مما أعطً تكرار تقنً فً 

 الهٌئة الشكلٌة للمشؽولة .

 
 (أحد القالدات بمنطقة نجران 5شكل رقم ) 

اعتمد تصمٌم المشؽولة علً علً الحركة التكاملٌة بٌن عناصرها من خبلل تكرار نفس الوحدة مع التنوع فً دسامة 

المساحة من خبلل الؽامق والفاتح عن طرٌق التنوع فً األسلوب التقنً للتنفٌذ والتنوع مابٌن التكرار األفقً والرأسً مما 

 إلستقرار من خبلل التكرار المنتظم .أعطً احساس با

 الخامات المعدنية:

للخامات دور كبٌر فً مساعدة الفنان علً توالد ونمو أفكاره، فالخامة والشكل فقط ال ٌمثبلن عمبل فنٌا ذو قٌمة نافعة ما لم 

والبد من مراعاة اختبلؾ ٌتضمنان قٌما تعبٌرٌة وتشكٌلٌة، فالخامة قبل التشكٌل ما هً إال مساحة مسطحة ببل قٌمة، 

أشكالها وخصائصها الفٌزٌقٌة، وبعد التعامل مع أسطحها، وسرعان ما تتؽٌر بعد التشكٌل التقنً لها فٌكون لها قٌمة 

 تشكٌلٌة وأبعاد جمالٌة، كل هذه المراحل البد أن تؤتً تدرٌجٌا ومن ثم تكون جاهزة لبناء مشؽولة معدنٌة.

تاتلٌن( أحد رواد االتجاه البنائً فً الفن الحدٌث "أن المادة هً فً حد ذاتها مصدر وٌذكر )هربرت رٌد( عن رأي )   

( ، ولكل خامة تشكٌلها خصائصها المختلفة التً تمٌزها عن ؼٌرها وللفنان حدود أٌضا 9(ص)iمن مصادر تجدٌد الفن")
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ئٌة  وتشكٌلٌة خاصة بها  ، من حٌث فً التشكٌل بما ٌتبلءم مع فكرة بناء المشؽولة  فالخامات لها صفات وخصائص بنا

 اللون والمبلمس والوزن ....الخ . 

والخامات المعدنٌة تتمٌز "بمجموعة من الخواص الفٌزٌقٌة مثل )التصلد، اللدونة، والتمدد، واالنصهار( والعدٌد من    

ر( فإنها لها أٌضا العدٌد من الخواص اإلمكانٌات التشكٌلٌة مثل القابلٌة إلً )الشق،الثنً، الحنً، الطً، والتصفٌح، والتضفٌ

التشكٌلٌة كالبرٌق، والصقل المعدنً، وتعدد ألوانها بٌن األحمر واألصفر واألبٌض، بخبلؾ األلوان الناتجة من عملٌات 

األكسدة والتلوٌن، أو الطبلء والترسٌب الكهربائً بدرجات مختلفة إلً جانب تصنٌعها فً شكل مسطحات وأسبلك 

ر مفرؼة بؤقطار وأشكال مختلفة وأخرى ؼٌر مصمته )الشبكات( بؤحجام وأطوال متنوعة تمٌز كل خامة وشرائح ومواسٌ

 عن األخري . 

وهناك العدٌد من الخامات المعدنٌة التً تستخدم فً التشكٌل المعدنً نظرا لخصائصها الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة التً   

 لتعامل معها تقنٌا، ومن هذه الخامات:تكسبها خصائصها السطحٌة تسمح بسهولة تشكٌلها وا

 النحاس: -أ 

، وقد اتخذ النحاس اسمه من (CU)ومنه جاء الرمز الكٌمٌائً  (Cuprum)ٌعرؾ النحاس فً اللؽة البلتٌنٌة باسم كوبرم

 اسم جزٌرة قبرص حٌث اشتهرت بمناجم النحاس منذ العصور القدٌمة.

م، وهو طري °2310م وٌؽلً عند °1083هر عند درجة ، وٌنص3جم/سم 8.92"والنحاس فلز أصفر محمر كثافته 

ٌمكن تحوٌله إلً صفائح ورقائق أو أسبلك وهو جٌد التوصٌل للكهرباء والحرارة خاصة إذا كان نقٌا، الن الشوائب تقلل 

من قدرته علً التوصٌل، وهو ٌلً الفضة مباشرة فً قدرته علً توصٌل الحرارة والكهرباء، وإذا تعرض النحاس إلً 

لهواء فانه ٌتحول إلً اللون البنً نتٌجة تكون طبقة من أكسٌد النحاس علً السطح، وإذا تعرضت مدة طوٌلة للهواء ا

الرطب تكونت علً سطحه طبقة خضراء اللون من كربونات النحاس تعرؾ باسم )جلخ أو زنجار( النحاس، وهً مادة 

 .187ص(iiسامة" )

  -الحديد: -ب

المعادن الضرورٌة لئلنسان، إذ هو أساس الصناعة الحدٌثة وٌدخل فً جمٌع ما ٌلزمنا من ٌعتبر الحدٌد من أهم 

الضرورٌات فً الحٌاة العامة، وٌصنع الحدٌد علً هٌئات مختلفة منها المواسٌر والخوص مختلفة األقطار واأللواح 

األرضٌة علً هٌئة أكاسٌد مختلفة.  الصاج، ، وٌوجد خام الحدٌد فً الطبٌعة مختلطا بالصخور األخرى المكونة للقشرة

 ومن األشكال التجارٌة للحدٌد:

وهو أحد األشكال التجارٌة للحدٌد الذي ٌكثر استخدامه فً أشؽال المعادن، حٌث ال تلزم عملٌة تشكٌله مجهود الصاج: 

 كبٌر وٌسهل تشكٌله ٌدوٌا بطرق مبسطة دون تعقٌد باستخدام العدد واألدوات الٌدوٌة البسٌطة

 االلومنيوم: -ج

شهد القرن الثامن عشر تطور عظٌما فً علوم الكٌمٌاء والمعادن حٌث اكتشؾ االلومنٌوم فً هذا القرن، وااللومنٌوم فلز 

أبٌض خفٌؾ الوزن، وهو معدن قابل للطرق والتشكٌل وجٌد التوصٌل للكهرباء، و ٌستخدم فً العدٌد من األؼراض 

المنازل وصناعة العدٌد من السبائك الخفٌفة الوزن والشدٌدة الصبلبة والتً  الصناعٌة مثل صنع أدوات المطبخ وأثاث

تستخدم فً صنع أجسام الطائرات وهٌاكل السٌارات وقد استخدمه العدٌد من الفنانٌن أٌضاً فً تنفٌذ مشؽوالتهم الفنٌة لما 

 له خواص متعددة.
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 المنتجات المعدنية النصف مصنعة والسابقة التجهيز:  

ٌتمٌز اإلنتاج الصناعً بالكثٌر من المنتجات النصؾ مصنعة واألخرى سابقة التجهٌز التً تستخدم فً الصناعات المختلفة 

مثل المسامٌر والصوامٌل والورد والمواسٌر والمفصبلت والمقابض ... ألخ " والتً تستخدم لتكمٌل صناعة المنتجات 

أو تكمٌلها ... وتصنٌع هذه المنتجات )النصؾ المصنعة( حسب المركبة من أجزاء متعددة، وذلك لربط األجزاء 

االحتٌاجات من المنتجات الصناعٌة المختلفة ففً صناعة األسبلك مثبل تحدد أقطار األسبلك التً تقوم هذه الصناعة 

 بإنتاجه، والتً ٌمكن تشٌلها وتحدٌد أقطارها )بالسحب أما علً البارد أو الساخن(. 

 ائعة االستخدام فً بناء وتشكٌل المعلقة المعدنٌة:األسالٌب التقنٌة ش

أتخذت التقنٌة مفاهٌم مختلفة لم تكن معروفة من قبل فالفن الحدٌث ٌربط بٌن التقنٌة واإلبداع حٌث لكل فن تقنٌاته وأسالٌبه 

 وتختلؾ طرق اإلخراج كبل تبع الخامة التً ٌستخدمها الفنان .

ة التً تتبلءم مع تنفٌذ العمل الفنً بما ٌتبلءم مع تفكٌره وشخصٌته واتجاهاته الفنٌة وكل فنان مبدع ٌستطٌع أن ٌكٌؾ التقنٌ

 ، فالفن بمعناه الحقٌقً ال ٌمكن أن ٌكون نوعا من الصنعة فقط ، بل هو نوعا من التعبٌر بدقة األداء .

ة، وهو ما ٌإكد أهمٌة التقنٌة إلبراز وهناك بعض الفنانٌن الذٌن أحرزوا اإلتقان فً العمل مع قدرة ضئٌلة من البراعة الفنٌ

الفكرة الفنٌة عند بعض الفنانٌن فهإالء الفئة من الفنانٌن وجدوا الوسٌلة المناسبة والبلزمة للتعبٌر عن أفكارهم من خبلل 

 التقنٌة علً الرؼم من قلة براعتهم الفنٌة.

الفن التشكٌلً ، فالتقنٌة تحتاج إلً وفرة فً وقد شهدت السنوات األخٌرة االنحٌاز بشكل كبٌر إلً التقنٌة فً مجال 

اإلمكانٌات والقدرات والوسائل واألسالٌب والطرق فالتقنٌة لم تتؽلؽل للفن التشكٌلً فقط بل أصبحت شًء هاما فً 

مجاالت عدٌدة فً حٌاتنا الٌومٌة وخاصة فً مجال أشؽال المعادن لما لها من أهمٌة فً إظهار العمل الفنً سواء فً 

 ؽولة المعدنٌة المجسمة أو كلوحات فنٌة معلقة علً الجدار ، وقد تعددت األسالٌب التقنٌة ومنها :المش

 التشكيل بالحني:

وٌقصد بالحنً هو حالة الجسم إذا ثبت من طرؾ وأدٌر طرفه اآلخر بزاوٌة ما، وقد تتناقص زاوٌة الحنً  حتً ٌتراكب 

ا كلٌاً أو جزئٌاً وهو ما ٌسمً بالطً ، والحنً كطرٌقة تشكٌلٌة الجزء المنحى علً المسطح األصلً فٌبلمسه تبلمس

لمعالجة األسطح الفٌزٌائٌة للمعادن ٌرتبط أساساً ببعض الخواص الفٌزٌقٌة للمعادن من حٌث قابلٌتها للحنً أو الثنً 

لوب الطرق أو الضؽط ومرونتها وقابلٌتها للطرق أو الضؽط وبرٌقها وصبلبتها  وٌتم التشكٌل بالحنً إما باستخدام ٍأس

خبلل استخدام قوة خارجٌة تإثر علً مقاومة جسم المعدن سواء كان شرٌحة أو أسبلك أو مسطحات وؼٌرها وهذا ٌتوقؾ  

علً سمك أو قطر الخامة المعدنٌة المستخدمة فً التشكٌل ودرجة صبلبتها ومرونة ولٌونة المعدن ، وبالتالً فٌمكن تحدٌد 

البارد أو علً الساخن فكلما ازداد قطر أو سمك المعدن كلما احتاج األمر إلً التشكٌل علً إذا ما كان التشكٌل علً 

 الساخن بجانب استخدام أسلوب الطرق .

وٌعطً لنا التشكٌل بالحنً أو الطً مظهرا ً مرئٌا مؽاٌراً عن ؼٌره من الطرق التشكٌلٌة، وٌرجع ذلك علً أن األسطح    

ز باالرتفاع واالنخفاض بجانب التنوع فً االتجاهات وفقا لتنوع زاوٌة الحنً واتجاه الطً الناتجة عن هذا التشكٌل تتمٌ

للسطح المشكل ٌمٌناً أو ٌساراً أو ألعلً أو ألسفل فٌإثر ذلك علً إبراز القٌم الجمالٌة لؤلسطح المتراكبة أو المتداخلة 

ئً لتراكب األسطح الناتجة عن الحنً أو الطً باختبلؾ والمتشابكة فٌما بٌنهما، كما تختلؾ القٌم الجمالٌة للمظهر المر

 شكل الخامة المعدنٌة المستخدمة فً التشكٌل وطرٌقة تنظٌم وتوزٌع هذه األسطح .
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 التشكيل بالطرق: 

التشكٌل بالطرق ٌتم من خبلل استخدام مطارق كقوة خارجٌة تإثر علً هٌئة الخامة المعدنٌة وتؽٌر من مظهرها المرئً 

هذا الطرق علً الساخن أو البارد وٌرجع ذلك إلً سمك أو قطر المعدن المستخدم فكلما كان السمك أو القطر وقد ٌكون 

 كبٌراً نسبٌا كلما احتاج األمر إلً الطرق علً الساخن .

 أي التسخٌن إلً درجة االحمرار وتركه لٌبرد مما ٌإدي ذلك فً إعادة -التخمٌر  -وأحٌانا ٌحتاج التشكٌل بالطرق إلً

جزئٌات المعدن إلً ترتبٌها وهذا بالتالً  ٌعمل علً عودة المعدن إلً مرونته وإمكانٌة استمراره  للتشكٌل . وقد ٌحتاج 

 األمر أثناء التشكٌل بالطرق إلً التخمٌر أكثر من مرة وفقاً لطبٌعة الخامة المستخدمة فً التشكٌل .

 التشكيل بالنشر: 

وٌقصد به " عملٌة فصل أجزاء من المسطح المعدنً الكلً وهذه األجزاء تكون ؼالباً مشكلة فنٌاً علً هٌئة أجزاء من    

التصمٌم المعد مسبقاً، وقد قامت الباحثة باستخدام هذا األسلوب فً إحداث التنوع المطلوب فً المعطٌات، "وتعتمد عملٌة 

ذ مع مراعاة سٌر سبلح المنشار فً مستوي ثابت والضؽط علً السبلح أثناء النشر الٌدوي علً القوة العضلٌة للمنف

 .168ص (.iiiالحركة األمامٌة له، حٌث تقوم  أسنان المنشار بإزالة المعدن علً هٌئة راٌش")

 التشكيل بالقطع: 

ٌلٌة التً تعتمد ٌقصد بالقطع فصل جزء عن الكل فصبًل كامبًل مهما كان شكل الجزء المفصول، ولهذا فإن الطرق التشك

على القطع تتضمن التشكٌل بالتفرٌػ، التشكٌل بالثقب، التشكٌل بالحفر، التشكٌل بال ؟، وقد ٌتشابه بعضها مع البعض 

األخر من حٌث الفكرة العامة التً تدور حول عملٌات القطع. وانطبلًقا من كون أن هذا المفهوم ٌشمل على العدٌد من 

عن التراكب سواء كان ذلك باستخدام األسبلك أو الشرائح أو المواسٌر أو المسطحات الطرق التً تتناسب والتعبٌر 

المعدنٌة، فنجد أن لكل هٌئة من هذه الهٌئات طرقها التشكٌلٌة التً تتناسب مع طبٌعتها باإلضافة إلى العدد واألدوات 

 البلزمة للتشكٌل بها.

ٌستخدم أسلوب القطع الكلً عن طرٌق القصؾ بالقصافة، أما فً فعلى وجه المثال فً حالة التشكٌل باألسبلك المعدنٌة 

حالة التشكٌل بالشرائح المعدنٌة فٌستخدم القص بالمقص، وفً المواسٌر ٌستخدم أسلوب القطع بالمنشار األركت سواء كان 

ا أو شًقا أو إزالة جزء من سطح الماسورة. ًٌ  هذا القطع قطًعا كل

نا استخدام العدٌد من طرق التشكٌل بالقطع سواء كان ذلك باستخدام المقص الٌدوي أو وفً المسطحات المعدنٌة فإنه ٌمكن

الكهربً أو بالمنشار األركت للفصل الجزئً أو الكلً أو إلحداث شق، هذا باإلضافة إلى أنه ٌمكننا استخدام أسلوب البرد 

 وذلك وفًقا للتصمٌم المقترح للتنفٌذ من قبل الممارس للفن .

ا متباًٌنا، كما أنه لكل  ولكل طرٌقة ًٌ من طرق التشكٌل بالقطع أهمٌتها فً إعطاء سطح المشؽولة المعدنٌة مظهًرا جمال

 طرٌقة من هذه الطرق أدواتها الخاصة بها وفًقا لشكل الخامة المستخدمة.

 التشكيل بالشق: 

األصلً، وهذه الطرٌقة تعد من وٌقصد به إحداث قطع فً المعدن لمسافة ما دون أن ٌنفصل الجزء المقطوع عن السطح 

ا متباًٌنا، هذا باإلضافة إلى أن عملٌة الشق ٌمكن أن  ًٌ أهم الطرق التً ٌمكننا من خبللها إعطاء سطح المشؽولة مظهًرا مرئ

 تكون أحد وسائل التعبٌر عن بعض حاالت التراكب أو مفاهٌمه المرتبطة به .
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 االفراد: 

اإلفراد هو "أسلوب ٌستخدم فً عملٌات المجسمات الهندسٌة ذات األضبلع حٌث ٌتم تمثٌل مجموعة من األسطح    

المكونة للجسم المعدنً، وذلك برسمها علً سطح واحد وهو الذي ٌنفذ منه المجسم وتعرؾ عملٌة فتح )اإلفراد( طٌات 

 ..65ص (ivاألسطح المكونة للمجسم باسم عملٌة اإلفراد")

 -أساليب معالجة السطح:

 تتعدد أسالٌب معالجة األسطح المعدنٌة ،للمشؽولة المعدنٌة ومن أهم األسالٌب المستخدمة لمعالجة السطح المعدنى:

 -* التفريغ:

وهً طرٌقة من طرق زخرفة سطح المعدن وتتم تنفٌذ الزخرفة بالتفرٌػ من على سطح المعدن بواسطة أقبلم اآلجن 

منشار التفرٌػ "األركت" بعد ثقب ثقوب فً المعدن المستهلك وإمرار سبلح المنشار فٌه وبعد إتمام  "أجنات" كما ٌستخدم

عملٌة التفرٌػ تستخدم المبارد للتشطٌب، ومن خبلل استخدام هذه الطرٌقة التشكٌلٌة ٌمكننا إعطاء شكل المشؽولة المعدنٌة 

 المنفذه مظهرا فنٌا متباٌنا فً االضاءات واالشكال .

 -لثقب:* ا

هً أحدي عملٌات القطع التً ال تحتاج إلً مجهود فً ممارستها "وٌستخدم فً تنفٌذها المثقاب الٌدوي أو اآللً، حٌث 

 ٌثبت بنطه فً ظرؾ المثقاب ثم بإدارته فً المعدن قطع ٌكون ثقبا اسطوانٌا .

ؽولة المعدنٌة، وٌمكن ترتٌب وتكرار وٌعتبر أسلوب الثقب من أسلوب التقنٌة التً تعطٌنا بعدا جمالٌة علً سطح المش

الثقب والحصول علً عدد ال نهائً من التصمٌمات المنفذة بهذا األسلوب سواء كان توزٌع تلك الثقوب عشوائٌا أو علً 

اشكال منتظمة أفقٌة أو رأسٌة أو مائلة، مع اختبلؾ احجام الثقوب إلٌجاد التنوع ، وكسر الرتابه ،كما أن تؤثٌر البنطة علً 

طح المعدن ٌنتج عنه ثقوب دائرٌة إذا تقاربت فً اتجاهات معٌنه تعطً اتجاهات معٌنه تقدر بالخط الوهمً الواصل س

بٌنها، وهذا ٌعطً بعدا جمالٌا خاصا بتلك التقنٌة، وإذا تكاثرت علً السطح فؤنها كفٌلة بإثارة أحاسٌس حركة حسب 

 وضعها علً السطح.

 -* التخويش:

دي أسالٌب المعالجة السطحٌة للمعادن والتً تإدي دورا هاما فً بناء العمل الفنً، وتسهم مع ٌعتبر التخوٌش من إح

ؼٌرها من عناصر التشكٌل األخرى فً تكوٌن معالمه،وٌقصد به إحداث إزالة جزئٌة لجزء من سطح المعدن باستخدام بنط 

 المثقاب ذات األقطار المختلفة.

ٌش تإدي دورا هاما فً بناء العمل الفنً وتسهم مع ؼٌرها من عناصر التشكٌل " فمبلمس السطوح الناتجة عن التخو   

األخرى فً تكوٌن معالمه، ولعل الوعً بإمكانٌاتها التشكٌلٌة وطرق تحقٌقها من الوجهة األدائٌة ٌساعدا كثٌرا فً التوصل 

 (vإلً منطلقات متنوعة لتوظٌفها فً العمل الفنً بشكل مثمر وفعال". )

 وصل باللحام:عمليات ال

إن عملٌات الوصل ضرورٌة، حٌث ٌمكن بواسطتها تجمٌع أجزاء المشؽولة ووصل بعض مفردات التشكٌل وٌمكن    

 ومن طرق اللحام:viاستخدام عملٌات الوصل بشكل زخرفً كما هو الحال فً البرشام بؤشكال مختلفة وتوزٌعات متنوعة. 
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 لحام القصدير:  -

لحام المشؽوالت التً ال تتحمل ضؽط وقوة كبٌرة،وتتكون سبٌكة اللحام من قصدٌر ورصاص ٌستخدم لحام القصدٌر فً 

بنسبة مختلفة حسب طبٌعة اللحام وٌلزم عملٌة اللحام مساعد صهر كلورٌد الزنك التً تعمل على إزالة أي أكسدة من على 

 السطح فتعوق انسٌاب السبٌكة.

  

 لحام الفضة: -

القصدٌر حٌث البد للمشؽولة كلها أن تبلػ درجة االحمرار حتى ٌمكن أن تندمج سبٌكة الفضة بٌن ٌختلؾ لحام الفضة عن 

 طرفً اللحام.

وسبٌكة لحام الفضة عادة ما تكون علً هٌئة أسبلك رقٌقة أو شرائح صؽٌرة تسمً برٌكة لحام وٌستخدم معها البوركس 

 كمساعد صهر.

 

 الوصل بالبرشام:  -

فً ربط أو وصل األجزاء المعدنٌة بعضها ببعض والتً ٌقتضً تصمٌمها وتنفٌذها أن تكون متصلة وتستخدم هذه الطرٌقة 

بصفة مستمرة وؼٌر قابلة للفك وعملٌة البرشام تلك تتم باستخدام ماكٌنة البرشام الٌدوٌة وٌتحدد شكل مسمار البرشام من 

 .كحٌث طولة أو قطرة وشكل الرأس حسب الؽرض المطلوب منه وكذلك السم

 الجانب التطبيقي للبحث:

ٌتناول الجانب التطبٌقً للبحث محاوالت لوضع مجموعة من التصورات التصمٌمٌة لمشؽوالت معدنٌة عبارة عن معلقات 

صممت من خبلل برنامج الفوتوشوب، وظفت فٌها مفردات مجمعة من مجموعة من الحلً الشعبٌة التراثٌة السعودٌة، 

هندسٌة وعضوٌة ، وعلى العدٌد من التقنٌات التً وضعت فى االعتبار أثناء التصمٌم ، وفٌما والتً تحتوي على مفردات 

 (8( و)7( و )6ٌلً نموذجٌن من تلك التصمٌمات :  شكل )

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 7شكل رقم )                                        (                  6شكل رقم )                                       
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 ( 8شكل رقم ) 

وقد تمٌزت المعلقات  بالبساطة من حٌث الشكل، وطرق التشكٌل والخامات المستخدمة فً بنائها، فالفكرة فً مجملها 

لتحقق التآلؾ  اعتمدت على الخامات التً تم تجمٌعها ، وكٌفٌة اختٌار كل قطعة لتناسب أحد أجزاء العمل وأسلوب تجمٌعها

 مع باقً األجزاء وبالتالً تبادلٌة العبلقات الجمالٌة داخل العمل .

كما روعً فً التصمٌمات السابقة أن تحمل روح التراث السعودي واصالته مع محاولة إضفاء اللمسة العصرٌة    

ت اسس التصمٌم الجٌد من إلكساب المعلقات طابع جمالً ممٌز ٌجمع بٌن األصالة والمعاصرة ، فتحققت فى التصمٌما

 خبلل البناء التصمٌمً المحكم الذي تتحقق فٌه العدٌد من السمات وأبرزها:

الوحدة مع التنوع فً أجزاء المشؽولة التً شملت مفردات هندسٌة متعددة األشكال واألحجام، وذلك من خبلل وحدة  

 الخامات المستخدمة )كخامات معدنٌة( مع تنوعهاو تنوع طرق تجمٌعها.

 تنوع القٌم الملمسٌة واللونٌة الناتجة عن تنوع الخامات وألوانها ومبلمسها. 

 اإلٌقاعات الناتجة من تكرار بعض الوحدات فً اكثر من جزء بالعمل الفنً . 

 االتزان المتماثل والؽٌر المتماثل الذي ٌإكد ثبات التصمٌم ورسوخه .. 

 ى االتجاهات األفقٌة والرأسٌة والمائلة.الحركة الناتجة عن تنوع اتجاهات الخطوط واألشكال ف 

 

 ومن حيث طرق التشكيل المقترحة:

تم اقتراح مجموعة من التقنٌات التً تناسب الصٌػ الشكلٌة المتنوعة والتى تعتمد على التداخل بٌن الخامات والعناصر 

 المسطحة والمجسمة أحٌاناً، وتضمنت طرق التشكٌل المقترحة:

 البرشام( -اللحام –الثقب  – الثنى -الخشدق –) القطع 

تمٌز التشكٌل بالتنوع فٌاالرتفاع واالنخفاض بجانب التنوع فً االتجاهات وفقا لتنوع زاوٌة الحنً ( 8وفً شكل رقم )

واتجاه الطً للسطح المشكل ٌمٌناً أو ٌساراً أو ألعلً أو ألسفل فؤثر ذلك علً إبراز القٌم الجمالٌة لؤلسطح المتراكبة و 

ة والمتشابكة ، كما تنوعت القٌم الجمالٌة للرإٌة البصرٌة للعمل منتراكب األسطح الناتجة عن الحنً أو الطً المتداخل

 باختبلؾ شكل ودرجة لون الخامة المعدنٌة المستخدمة فً التشكٌل وطرٌقة تنظٌم وتوزٌع هذه األسطح.



 يناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

663 

 نتائج وتوصيات البحث 

 ها وقد توصل البحث الي الي العديد من النتائج من

 من خبلل دراسة الزخارؾ والحلً الشعبٌة التراثٌة  ٌمكن الوصول الً أفكار تصمٌمٌة جدٌدة . -1

الزخارؾ والحلً الشعبٌة التراثٌة  ملٌئة بالقٌم الجمالٌة والتشكٌلٌة حٌث ٌمكن استخدام المعادن بؤسالٌب جدٌدة تعبر  -2

 الفنً . عن روح العصر ملٌئة بالقٌم التعبٌرٌة والدٌنامٌكٌة فً العمل

المعادن ٌمكن استعادة استخدامها بطرق متعددة فهً تحمل صفة اإلستدامة والمتانة والطواعٌة فً نفس الوقت وٌمكن  -3

 التعبٌر من خبللها عن العدٌد من التعبٌرات اإلنفعالٌة للفنان .

 توصيات البحث : توصل البحث الي العديد من التوصيات منها 

 بٌن مختلؾ التخصصات فً مجال الفنون التشكٌلٌة . Interdisciplinary)والتكامل )ضرورة التؤكٌد علً الدمج  -1

 ضرورة الحفاظ علً هوٌتنا وقومٌتنا العربٌة من خبلل دراسة التراث واستحداث تصمٌمات جدٌدة للمعلقات الجدارٌة . -2

 التشكٌل . ضرورة االهتمام بخامة المعدن فً الكلٌات الفنٌة مع استحداث لآلالت المستخدمة فً -3
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