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 : البحث ملخص

إن فن النحت البارز أحد أكثر الفنون أهمية و تأثرا بفكر و فلسفة الحضارات على مر العصور المختلفة , و 

يها الفنان في تسجيل تاريخة و رسخ به فكرة العقائدي وفقا لمتطلبات المجتمع و ظروفه أحد الركائز التي أعتمد عل

االقتصادية و السياسية , و رغم إختالف الحضارات و العقائد إال انها كانت كلها تقوم على اسس فنية و قيم جمالية 

عن طريق النحت البارز  حوائط *لأصيلة , و من أبرز ما تركت لنا الحضارات في هذا المجال الفني هو معالجة ا

القائم في تصميمة على التكرار , و مع التطور الصناعي و التكنولجي السريع الذي يشهده العصر الحالي ظهرت 

العديد من االتجاهات الفلسفية المتنوعة و المختلفة في آن واحد مصحوبة بحرية كبيرة في التعبير . كانت لتلك 

ة في الفترات األخيرة العديد من المميزات , و لكنها أيضا أسفرت عن إشكاليات منها التطورات السريعة المتعاقب

, إذ و هي التشتت الفني و تجاهل بعض القيم و األسس الفنية في التصميم أثناء محاوالت الفنان  مشكلة البحث

راسة اسس التشكيل و إمكانية د يفترض البحثالمعاصر في تطوير فنه في نطاق واسع من الحرية و التنوع . و 

التصميم في النحت البارز و اإلدراك البصري للفنون التشكيلية لإلستفادة منها و قيام هذا التطوير المعاصر الحر في 

 يهدف البحثالفن مرتبطا بالقيم الجمالية خاصة في معالجة الجدران باستخدام النظم اإليقاعية القائمة على التكرار , و 

في الحفاظ على  أهمية البحثفي عملية تطوير الفنون بشكل معاصر , و ترجع فني ذات أساس إلى العمل بمنهجية 

القيم الجمالية للعمل الفني و تجنب التشتت في العملية التصميمية او تجاهل األسس الفنية في ظل األنفتاح الثقافي 

نية و القيم الجمالية في تصميمات النحت على المنهج الوصفي و دراسة تلك األسس الف منهجية البحثالحالي , و تقوم 

 البارز التكراري .

إلى وضع منهجية و أساس نستطيع من خالله تطوير الشكل و التصميم بأسلوب معاصر و  نتوصلمن خالل البحث 

صة في بما يتناسب  مع الميول الفكرية المختلفة للفنان دون الخلل بالقيم الجمالية أو األسس التصميمية للعمل الفني خا

 مجال معالجة الجدران باستخدام بالطات النحت التكراري .
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بحيث يحدث  ,رار بارز ذات تصميم مرتبط بمحاور تك)*( بالطات النحت البارز التكرارية : يقصد بها بالطة من النحت ال
 لبالطة علىخ من اترابط تصميمي لوحدات التشكيل مابين نسخ البالطات المتجاورة و تكوين عالقات فنية عندما يتم تكرار نس

 محاور التكرار المحددة للتصميم .

 مشكلة البحث : 

ي دة منها فالستفااستخالص القيم الجمالية و األسس الفنية للتصميمات التكرارية بالنحت البارز و ا هل يمكن -

 تطوير التصميمات بشكل معاصر يتماشى مع اإلنفتاح الثقافي الحالي  ؟

 

 أهداف البحث :

 . للنحت البارزدراسة األسس الفنية للتصميمات التكرارية و الحفاظ على القيم الجمالية  -

 لعمل بمنهجية ذات أساس فني في عملية تطوير الفنون بشكل معاصرا  -

 

 أهمية البحث :

 الوحدات التكرارية للنحت البارز في معالجة الجدران  . اسس تصميمإلقاء الضوء على   -

ل لألسس تجاه الحفاظ على القيم الجمالية للعمل الفني و تجنب التشتت في العملية التصميمية و عدم حدوث -

 الفنية.

 فروض البحث :

يام قة منها و ستفادإمكانية دراسة اسس التشكيل و التصميم في النحت البارز و اإلدراك البصري للفنون التشكيلية لإل

إليقاعية لنظم ااهذا التطوير المعاصر الحر في الفن مرتبطا بالقيم الجمالية خاصة في معالجة الجدران باستخدام 

 القائمة على التكرار .

 حث : حدود الب

القبطية و  -ية يتحدد دراسة البحث في مجال النحت البارز التكراري من بعض الحضارات المصرية القديمة )الفرعون

 االسالمية ( . 

 منهجية البحث :

 كراري .رز التيتبع البحث المنهج الوصفي و دراسة تلك األسس الفنية و القيم الجمالية في تصميمات النحت البا

 

 :المقدمة

لفن اكل عصر طابع خاص و فلسفة مميزة تقوم على أساسها الفنون بشكل عامة و التي ظهرت في كان ل

ل كقائد في و رغم إختالف المؤثرات بين العصور و العالنحت البارز بشكل واضح جدا , التشكيلي و باألخص في 

من  ما سبقلوير و اإلضافة حضارة , إال أن كل الحضارات إشتركت في منهجية البناء الحضاري القائم على التط

له  إلضافةحضارات , فكانت كل حضارة تسلم ما يليها من حضارات لتقوم بدورها في تطوير ما سبق من فنون و ا

و دة , ارة الجديك الحضدون تجاهل القيم الجمالية و األسس الفنية و لكن بما يتماشى و يلبي مفهوم و عقيدة و فلسفة تل

 و هي : * ربع نقاط هامة لدراسة بالطات النحت البارز التكرارية أل جازبإي من هنا سيتطرق البحث

  لتكرار و النظم االيقاعيةا -2                       مفهوم النحت البارز و انواعه -1

 اصر في التصميم التكراريفلسفة تشكيل و استخدام العن -4                عملية األدراك البصري للعمل الفني -3
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بحيث يحدث  ,رار بارز ذات تصميم مرتبط بمحاور تك)*( بالطات النحت البارز التكرارية : يقصد بها بالطة من النحت ال
 لبالطة علىخ من اترابط تصميمي لوحدات التشكيل مابين نسخ البالطات المتجاورة و تكوين عالقات فنية عندما يتم تكرار نس

 محاور التكرار المحددة للتصميم .

The aestheticism of processing walls by using repetitive sculpture slab 

 

Research Abstract :  

The art of sculpture is one of the most important arts and effected by the ideas and 

philosophy of different civilizations, and a main tool that the artist considers in writing 

his history and consolidate his ideological thoughts according to the society requirements, 

political and economic conditions 

And despite the civilizations and ideologies differences but it is all built on artistic 

basis and original beauty standards. 

From the famous lifted from the past civilizations in this artistic field is wall 

processing trough repetitive sculpture slab and with industrial and technological rapid 

evolution that witnessed this era, a lot of different philosophical paths appeared that 

different in the same time with a lot of expressions. 

For this rapid developments in the last periods a lot of advantages, but it is also 

occurred some problems like the research problem, that is artistic dispersion and ignoring 

some values and beauty artistic basics in design through the trials of the contemporary 

artist in developing his art in wide range of freedom and diversity. 

And the research assumes the possibility of studding the basics of formation and 

design in sculpture slab and the visual awareness in the fine art to make use of it and 

make this contemporary free development in art connected with beauty morals specially 

in of processing walls by using repetitive sculpture slab. 

And this research aims to work with basics in the process of development arts with 

contemporary rules, and the importance of this research is to keep the aesthetic values for 

the art work and avoid distraction in designing process or ignoring the aesthetic values in 

the open culture world . 

And the research methodology is descriptive method and studying this aesthetic 

values and beauty basics in of processing walls by using repetitive sculpture slab. 

And through this research we achieve to have a methodology and basic that we can 

develop the form and design with contemporary style and to be suitable with different 

thinking ways to the artist without defecting aesthetic values or design basics for the art 

work specially in the field of processing walls by using repetitive sculpture slab 

Key words: 

Wall processing, rhythm, aesthetic values, design basics , repetitive unit .  
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 :مفهوم النحت البارز و انواعه -1

 مفهوم النحت البارز

ن اللغة هو باألساس مشتق م " Relief "تكلم الكثيرون عن مفهوم النحت البارز , فنجد أن أصل كلمة 

لمنحوتة التي هي مصطلح يختص باألعمال ا " Relief "بمعنى " يرفع " , و كلمة  " Rilievore "اإليطالية و هي 

 . (1)ال و التصميمات عن األسطح المنبسطة او المنحنية و غيرها ترتفع فيها االشك

عن  ينفصل و يجب اإلشارة أن النحت البارز ال يعتبر شيئا منفردا أو مستقال , بل هو جزءا جوهريا ال

ة قد لك الخلفي, و ت االرضية "الخلفية" و التي تصبح له كالقاعدة  التي يستند عليها أو كيان يبرز و يظهر من خالله

 ولبارزة . شكال اتكون مساحة سطحية ما أو منطقة فراغية محددة , كالمواد المختلفة في الصالبة أو حيز يدعم الأل

ين فن بينه و ألن النحت البارز يرتبط رباطا قويا مع الخلفيات فنجد أنه توجد العديد من الخصائص المشتركة ب

ائص و ك الخصريات المنظور الهندسي و هناك تشابه آخر في تلالتصوير, كاإليهام بالمساحة عن طريق الضوء و نظ

نستنتج أن من  . و من هنا (2)هو ان كليهما يتكون من وحدات و أشكال مركبه في حيز إطار تحكمه الخلفية و الشكل 

 . (3)يريد ممارسة فن النحت البارز يجب أن يجمع ما بين صفات النحات و الرسام معا 

 :أنواع النحت البارز 

 يتبع في النحت البارز اسلوبين اساسيين هما :  -

 النحت الغائر في سطح الخلفية . -أ

ض لعل البع ل , وو يتم نحت االشكال فيه بحيث تكون غائرة داخل الخلفية مع الحفاظ على الخلفية أعلى من الشك

ح السط و لكن داخليفسر تصنيف النحت الغائر كنوع من النحت البارز بأن األشكال تكون منحوتة بشكل بارز 

 "الخلفية" . 

 النحت البارز المرتفع عن سطح الخلفية . -ب

فنجد ان النحت البارز هو تشكيل يرتفع فيه األشكال على سطح مستو ما , حيث تصبح األشكال البارزه فيه 

لبارزة ملتصقة بسطح الخلفية , و بتعريف آخر هو حذف المساحات حول الشكل من سطح ما فال يبقى سوى األشكال ا

مرتفع "شديد  –متوسط البروز  –و ينقسم إلى ثالثة أنواع ) رقيق "قليل البروز"  .(4)مرتفعة عما يحيطها من أسطح 

 البروز" ( 

 الجمع بين النحت البارز و الغائر :

ي دامه فستخكثر ا وإستخدم الفنان المصري القديم في الحضارة الفرعونية هذا االسلوب منذ أوائل األسرة الخامسة , 

طح , ويات األسلف مستعهد اخناتون  , فأظهر فيه الكثير من البراعة و الدقة الواضحة في التناغم و اإلنتقال بين مخت

لفة مختقات الالعال وو جمال التأثيرات الناتجه عن واقع اإلضاءة عليه و ما تظهر من ظالل ما بين التدرج و التباين 

 بين األشكال و المسطحات .

 : و النظم اإليقاعية التكرار -2

 : التكرار
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(290 . ) 

 ك األشكالأو تل التكرار هو " إستثمار ألكثر من شكل في بناء صيغ مجردة أو تمثيلية قائمة على توظيف ذلك الشكل

 .   (1)األخرى خالل ترديدات دون خروج ظاهر عن األصل , بمعنى أال يفقد  الشكل خصائصه البنائية " 

ي الفن " فيقاع أو الفنان بنظم محددة ينتج عنها ما يعرف بااليقاع ؛ حيث ان اإل و ذلك التكرار يستخدمة المصمم

ة نفعالييتصف بمميزات هي اإلستمرارية و التكرار , فكل مظهر حركي منعزل في الزمان يعرض علينا ناحية إ

ي الزمان فلفور اعلى  إستثنائية و وقتية تصنع في نفس اللحظة التي تتكرر فيها لكي تكون جزء في كل متواصلة ينشأ

 . (2)هما " و المكان و ذلك أن عنصري اإليقاع األساسين و هما المكان و الزمان , شيئان ال سبيل إلى تفريق

 النظم اإليقاعية :

 : ات كاآلتيلتعريفاإن مفهوم النظم اإليقاعية ينقسم لشقين , االول هو النظام و الثاني هو اإليقاع , و نرصد بعض 

 النظام :

ا عالقات بينهم ستطيع تعريف مفهوم النظام أنه " الكيان المتكامل الذي يتكون من أجزاء و عناصر متداخلة تقومن

 (3)له " كتبادلية من أجل أداء وظائف و أنشطة تكون محصلتها النهائية بمثابة الناتج الذي يحققه النظام 

 اإليقاع : 

  (4)وية " نة متساااليقاع هو ما أنتظم من حركات متساوية في ازمطبقا لما فسرته الموسوعة العربية الميسرة أن " 

 ئص والنسبالخصا االيقاع له صلة وثيقة بالحركة ويتأثر بكافة العوامل التي تؤدي إلدراك الحركة في العناصر مثل

وأن  يابية أو ناميةنساالتصميم وان التكوينات اإليقاعية إما تكرارية أو تبادلية أو  المختلفة لألشكال وأماكنها  في

 اوية .اإليقاع عملية ال تأتي عشوائية بل هي مصممة مسبقا ومحسوبة بدقة في ازمنة متساوية أو غير متس
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 ( يوضح اإليقاع الرتيب1شكل )

 

 

 

 

 

 ( يوضح اإليقاع الغير رتيب2شكل )       

 أنواع اإليقاع :

 بوضع تقسيم ألنواع االيقاع ( كاآلتي : (1)) قام " عبد الفتاح رياض" 

 أوال: إيقاع رتيب

لموقع , حجم وا"الفترات" تشابها تاما في جميع األوجه كالشكل والوهو ذلك الذي تتشابه فيه كل من "الوحدات" و

 ( 1باستسثناء اللون إذ تختلف فيه األلوان , كما في الشكل ) 

 ثانيا: ايقاع غير رتيب

ولكن  ،أيضا  وهو ذلك الذي تتشابه فيه جميع "الوحدات" مع بعضها , كما تتشابه فيه جميع "الفترات" مع بعضها

 ( 2حدات" عن "الفترات"شكال أو حجما أو لونا كما في الشكل ) تختلف فيه "الو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا:اإليقاع الحر

ختالفا عضها اهو الذي فيه يختلف شكل "الوحدات" عن بعضها اختالفا تاما ، كما تختلف فيه "الفترات"عن ب

 تاما أيضا , وقد يقع هذا االيقاع في اي من المرتبتين التالتين :

 

 إيقاع حر يحكمه ادراك عقلي ثقافي فني :  -أ

الفنية  العمالاوتكون كال من"الوحدات" و "الفترات" مرتبة بشكل مقبول ، وفي هذه الفصيلة تقع الكثير من 

 ( 3التي ينتجها ذو الثقافة الفنية العالية كما في شكل ) 
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( يوضح اإليقاع الحر ذو إدراك 3شكل )

 عقلي

 

 

 

 

 

 

( يوضح اإليقاع الحر 4شكل )  

 العشوائي

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح اإليقاع المتزايد5شكل )  

 إيقاع حر عشوائي -ب

 (4شكل )باً عشوائيا دون ربط أو دراسة كما في اليكون ترتيب كل من "الفترات" أو "الوحدات" ترتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا : اإليقاع المتناقص و المتزايد 

ص ( حجم يتناق اذا ) تزايد او يتناقص ( حجم "الوحدات" تدريجيا مع ثبات حجم "الفترات" ، او ) تزايد او

 نعفعندئذ يعبر ،ناقص( حجم كل منهما تدريجيا معا "الفترات" تدريجيا مع ثبات حجم "الوحدات" ، او ) تزايد او ت

 ( 5هذا اإليقاع بأنه " متزايد او متناقص " شكل) 
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  )*( www.mcescher.com/gallary/switzerland-belgium/sky-and-water-i , (29-10-2016) . 

 

 

 

 

 

 

 

 األرضية ( دراسة الشكل و6ل  )شك

Sky and water (*) 

 M.C.Escherللفنان  

 

ما ن أيا منهأوجدنا لواذا نظرنا قليال التعريف كل من نوعى اإليقاع السابقين وهما "المتناقص" و "المتزايد " 

 ه الشخص ،نظر منذا األمر أو ذاك على الجانب الذي يقد يكون مرة ايقاعا متزايدا وأخرى إيقاعا متناقص ويتوقف ه

نب األخر ن الجامفلو نظر إلى الجانب الذي تبدأ منه "الوحدات" الصغيرة فسوف نسمية ايقاعا متزايدا , و إن نظر 

 الذي تبدا منه "الوحدات" الكبيرة فسوف نعتبره إيقاعا " متناقصا" .

 : عملية األدراك البصري للعمل الفني -3

خ , سمع .. الس و الد عملية اإلدراك للتصميم الفني على القدرات الفسيولوجية * للمتلقي كاإلبصار و اللمتعتم

لك , و ت و يختص االدراك البصري بحاسة النظر او االبصار حيث انه يعتمد بشكل اساسي على العين و الرؤية

 البصري و لمخزوننفسية , و التي تعكس مقدار االقدرات الفسيولوجية ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرات العقلية و ال

تلف فردية تخ عوامل المعرفي في الشق الالواعي لعقل اإلنسان و كذلك المهارات التحليلية للشق الواعي للعقل , و هي

 طبقا إلختالف الثقافات و البيئة المحيطة .

 مستويات اإلدراك البصري:  

 ادراك الشكل و الخلفية :  -أ

و االرضية اخذت اهتماما ملحوظا لدراسة ظاهرة الشكل 

االدراك , فغالبا ما يحتاج االنسان لتباين او اختالف ما بين الشكل 

و االرضية إلدراكة , و من االشكال مايدرك بارزا على المسطح و 

بعضها يدرك غائرا حتى و ان كان رسم على سطح ثنائي االبعاد , 

بين القاتم و الفاتح لالسطح و غالبا ما يتحكم في ذلك درجه اللون ما 

ثنائية االبعاد , او مستوى و توزيع االضاءة على السطح ثالثية 

االبعاد , و كذلك القواعد الفيزيائية الراسخة في العقل مثل االرضية 

 و مستوى ارتفاع الشكل و حجمه و نسب االشكال ...الخ .

http://www.mcescher.com/gallary/switzerland-belgium/sky-and-water-i
http://www.mcescher.com/gallary/switzerland-belgium/sky-and-water-i
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(*) https://en.wikipedia.org/wiki/rubin_vase , (29-10-2016) . 

 

 

 

 

 

 

 

 األرضية ( دراسة الشكل و6شكل  )

Rubin vase (*) 
Edgar Rubin   

  Edgar Rubinوضعة عالم النفس  الدنمركي (  يوضح تأثير الشكل على الخلفية عن طريق رسم 6شكل ) 

, حيث انه يظهر الشكل كانه اناء ابيض  1915( عام   synsoplevede Figurer( , في كتابه ) 1951 -1886)

 على خلفية سوداء و لكن عند تأمل الخلفية نجد وجهين لشخصين متقابلين  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدراك اللون : -ب

و ما شابه الغير مصابة بقصور مثل عمى األلوان ا –لسهل إدراكها بصريا بالعين السليمة اللون من العناصر ا

 ولة و السنتبدأ عمليات إدراك اللون بشكل أولي بسيط لأللوان المتباينة و المختلفة مثل في مرحلة الطف و –

لية ة تبدأ عملعقلياالقدرات  الصغير مثل مراحل الدراسة التمهيدية في مدارس األطفال . و مع التقدم في السن و

خاصة  –ل دقيق بة بشكإدراك " الدرجات اللونية " , و يؤخذ باإلعتبار أن التمييز بين الدرجات اللونية المتقار

 ي عملية تحتاج للممارسة و التدريب .ه –في درجات األلوان المركبة 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/rubin_vase
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(1) William N. Dember & James J. Jenkins : General psychology , Prentice-Hall , 1970 , P. (224 ) 

(2) http://www.verywell.com/gestalt-laws-of-perceptual-organization-2795835  , (17-11-2016) 

 

 

 

 

 يوضح قانون التجاور و التقارب( 7شكل  )

 إدراك الفراغ و العمق : -1

لقدرات ايس من ن طريق الدراسه او التحليل العقلي للمشاهد فهو لإدراك الفراغ و العمق يحتاج ألكتسابه ع

ذ النسان منال عمر الفطرية لألنسان . و لكنه يبدأ بالتطور بمرور الوقت و تقدم القدرات العقلية و التحليلية خال

في  ز الفراغيالحي واالسنوات األولى لحياته , حيث ان ادراك الفراغ و العمق ال يقتصر فقط على ادراك البعد الثالث 

بعدت  ا كلماالشكل , بل انه يتخطى ذلك لمراحل فهم المنظور من حيث احجام االشكال و الخطوط و مقدار تناقصه

اء تلك وايا التقززيه و المسافة عن المشاهد , و كذلك بهتان اللون البعيد او نقاط زوال الرؤيه و تقارب الخطوط المتوا

 إلخ  الخطوط منظوريا في العمق ...

 

 الترتيب و التجميع : -2

يعتمد هذا المستوى من اإلدراك على تحليل العقل لألشكال المركبة إلى عناصر بسيطة أو تركيب العناصر 

البسيطة لتكوين شكل مركب نتيجة العالقات بين األجزاء او العناصر البسيطة . فقد قام مجموعة من علماء النفس 

  gestaltوك عقل اإلنسان في تحليل مايراه و وضعوا نظرية تسمى الجشطالت " األلمان بدراسة تنظيم األشكال و سل

"  و بالعربية تعني " الشكل" و المقصود بها  Form" هي كلمة المانية تعني باالنجليزية "   gestalt , و كلمة " (1)" 

في بيرلين في  1886ي ولد عام " الذ  kurt koffkaالصيغة الكلية للشكل . و كان من ابرز هؤالء العلماء العالم "

 principles of gestaltفي الواليات المتحدة االمريكية و كانت من ابرز كتبه كتاب )  1941المانيا  و توفي عام 

psychology   1935(عام  ( و كتابThe growth of the mind   عام )و كذلك العالم "  1924 ,wolfgang 

kohler  في الواليات المتحدة االمريكية و كانت من ابرز كتبه  1967ستونيا و توفي عام في ا 1887" الذي ولد عام

 .  1940( عام  dynamics in psychologyو كتاب )  1947( عام  Gestalt psychologyكتاب ) 

 

 (2)و قد وضع العلماء بعض القوانين التي تتحكم في تفسير تلك النظرية نذكر منها ما يلي : 

 و التقارب :قانون التجاور  (أ

كلما قلت المسافات بين األشكال خاصة األشكال المتشابهة كلما قام العقل بالربط بينهم و تجميعهم في كيان كلي 

 خاص بهم . 

 

 

( نجد ان الدوائر تشكل مجموعتين 7كما في الشكل )

احداهما مصفوفة رأسيا و األخرى أفقية نتيجة 

 اختالف التقارب و المسافات بينهم .

http://www.verywell.com/gestalt-laws-of-perceptual-organization-2795835
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 يوضح قانون اإلستمرارية( 8شكل  )

 

 

 

 

 يوضح قانون التشابه( 10) شكل 

 

 

 

 

 يوضح قانون اإلنغالق( 9شكل  )

 نون اإلستمرارية :قا (ب

عند النظر لألشكال المركبة يقوم العقل بتحليل عناصره و 

تقوم العين بالحركة مع العناصر المتشابهة في خواصها و 

األكثر تقارب فتستمر حركة العين بالربط ما بين األقرب و 

 األبسط .

 

 

 

 

 

 قانون اإلنغالق : (ج

أو تكوين يقوم العقل بإغالق أو استكمال األجزاء الناقصة 

أقرب شكل مفهوم للعقل . حيث أن طبيعة العقل البشري يميل 

 ألستكمال أي شء ناقص .

( هو ثالث زوايا و ثالث دوائر متباعدين و لكن 9الشكل )

العين تقوم بالربط بينهم فترى كما لو كان يوجد مثلث ابيض 

 فوق مثلث معكوس مكون نجمة داوود .

 

 

 

 

 قانون المصير المشترك :  (د

و كيان وحدة أكختص اكثر باألشكال التي تتحرك ؛ حيث يجمع العقل العناصر التي تتحرك في نفس اإلتجاه و ي

 مجمع , كالمياة المتساقطة من الشالالت أو حركة سير السيارات ... إلخ

 

 

 

 قانون التشابه :  (ه

دائما ما يقوم العقل بتجميع األشكال المتشابهة في خواصها سواء 

أو الملمس .. إلخ , فيقوم بتحويلها من وحدات  الشكل او اللون

منفصلة إلى منظومة يتم إدراكها بشكل كلي مهما كانت المسافات 

 البينية . 

( نجد صفوف رأسية من الدوائر و اخري من 10في الشكل )

المربعات , و يكاد يكون من المستحيل ادراكها صفوف افقيه او 

 غير ذلك .
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 ( .24-23).ت , صدنجيب ميخائيل ابراهيم : محيط الفنون , الفنون التشكيلية , الجزء األول , دار المعارف , القاهرة ,  (1)

 . 26ص –م 2001 -االسكندرية   –عزت زكي حامد قادوس : تاريخ عام الفنون  (2)

 اك البصري : العوامل المؤثرة على اإلدر

 الفسيولوجية . القدرات و االنسانية الطبيعة  -1

 الشخصية و الجانب السيكولوجي . -2

 االجتماعي و البيئة المحيطة . التكوين -3

 الثقافة . -4

 :  لسفة تشكيل و استخدام العناصر في التصميم التكراريف -4

كان النحت البارز أحد أهم العوامل منذ مهد الحضارات كان للنحت البارز العديد من األستخدامات الهامة , و 

التي سجلت تاريخ الحضارات لعصور بعيدة , لنتعرف منها على الكثير من فلسفة الشعوب على مر الزمان , و كذلك 

استخدم في وظائف نفعية و غيرها جمالية فنية , و كلها تدل على العديد من ثقافات و فكر و عقائد المجتمعات السابقة , 

األستخدامات كانت كسوة و تزيين الجدران و الحوائط بأستخدام النحت البارز بإيقاع و نظم تعتمد  و من ضمن تلك

 على التكرار للوحدة الزخرفية المصممة بناء على الفكر الخاص بكل حضارة و عصر . 

ضيف تو نجد أن الحضارات على أرض مصر كانت تطور كل واحدة منها ما تركته الحضارة السابقة لها و 

 وفكرها ,  وائدها عليها حتى تأتي الحضارة التالية لتأخذ نصيبها من التراث الذي تقوم بتطويره بما يتناسب مع عق

ي فستخدمة , فنجد أن العناصر المدهارها كذلك استخدام كل الحضارات لعناصر من البيئة المحيطة في مكان از

كانتس راق األمشتركة بقدر كبير جدا كأزهار اللوتس و سعف النخل و العنب و أومعالجة الجدران بتصميم تكراري 

ل عصر و قيدة كع.. إلخ , و لكن إختلف الشكل و طريقة التحوير في الوحدة و كذلك أسلوب التصميم بما يتناسب مع 

 رسيخ تلك العقائد بالعقول بشكل غير مباشر .بما يساعد في ت

ا يرتبط ة و مو على الرغم من ذلك إال ان كل الحضارات كانت تتبع األسس الفنية للتصميم و القيم الجمالي 

لف ة على مختب مميزبالنسب الذهبية و غيره من النظريات التصميمية , و التي قاموا بتنفيذها بمهارة عاليه و اسالي

 الخامات . 

 في الحضارة الفرعونية : لنحت البارز التكراري التصميم لفلسفة 

كل حتى مالية للشاع الجتميز الفن المصري القديم بإلتزام الفنان بالعديد من القواعد التى كان من أهمها اختيار األوض

تقاليد لراعاة مرسم ولقد لجأ المصريون القدماء الي طريقتهم التقليدية في ال,  يبدو العمل ككل فى صورة مثالية

 تزموه ، ولم يل التزموها بدليل بعض النماذج التى تشير إلى ممارستهم رسم المنظور وإجادته فى بعض األعمال وإن

ة لحقيقيإنصرفوا عن رسم المنظور عن قصد ال عن جهل ، ذلك لتصوير ما يقدم للمعبودات كما يبدو بصورته ا

الم ته فى العوفائد فالفن التصويرى هو فن يريده الميت فى مقبرته لمصلحته وليست علي الصورة التي تتقبلها العين ،

 (1)االخر . 

واستبدل الفنان المصري القديم المنظور البصري في فن التصوير بترتيب االشخاص و وضعها فوق بعضها حيث 

 (2)تزداد األحجام بتزايد مكانة اصحابها . 
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 –القاهرة  –ة مكتبة األسر –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –العام القديم  –: قصة الفن التشكيلي  محمد عزت مصطفى (1)

 . 30ص –م 1996

 . 292م , ص 1990, الهيئة العامة للكتاب ,  1د. ثروت عكاشة : الفن المصري القديم جـ  (2)

كبار ولملوك اور في الوضع الجانبي بكامل أجزاء الجسم، وذلك لينفرد أما عامة الناس فكان يتحتم ظهورهم بالص

  (1)الشخصيات بتمثيلهم فى هيئة أكثر جماال ووقارا. 

هذا ما  فناء . و هم إلىف)فالفنون كانت بمثابة رابطة توحد بين البشر ( الفن باق ما دامت الحياة باقية , أما األحياء 

  (2)ود . و الخل , فعرفوا خلود الفن تصوره حركات و رموز و إشارات تحمل البقاءأدركه المصري القديم و بلغ سره 

 للكمال ط وصوالو نستطيع القول أن الفنان المصري القديم في العصور الفرعونية كان يقوم بتعديل الشكل و الخطو

لخلود و افكرة بن , متأثرا قدر المستطاع و كذلك وصوال لهيئة تصميمية تحافظ على الشكل و الوحدة ألطول وقت ممك

 من وسائل ى آخرهالبعث من جديد و التي سيطرت على كل اركان حياتة و ثقافتة و دفعته للتحنيط و النحت الكتلي ال

ا كان نة بقدر مظة معيالحفاظ على المادة من التلف و عوامل التعرية , فلم يكن معنيا بتصوير احساساته الوقتية في لح

لوم داث و العه لألحاه من الحقائق و ما يراة جديرا باإلستمرار الى األبد , هذا الى جانب تسجيليهتم بإبراز ما ير

 المختلفة بشكل وثائقي يميل الى الهيبة و ينأى عن المشاعر و العواطف .

 صور توضح فلسفة التصميم للنحت البارز التكراري في الحضارة الفرعونية :  -

 

 

 

 

 

 

 

 اللوتس و الباردي   تكرار  نحت بارز من( 12) شكل   فل احد جدران معبد سوبكاس( نحت بارز 11) شكل 
 أسوان -  سوبك في كوم امبومعبد  وانـأس –كوم امبو  

 تصوير الباحـث تصوير الباحـث  

 

 في الفن القبطي : لنحت البارز التكراري التصميم لفلسفة 

, ثم اإلحتالل البيزنطي , ثم اقتصر شيئا فشيئا بعد الفتح العربي فالفن القبطي فن محلي ولد في ظل اإلحتالل الروماني 

على المجتمع المسيحي , وال يزال حتى اليوم حيا , و اطلق هذا المصطلح على الفن الذي انتج بواسطة األقباط في 

ر مميزات األشكال وادي النيل فقط , فابتعد عن محاكاة الطبيعة و تقليدها , فكانت المنحوتات محورة و رمزية , و تظه

المنحوته فقط , و غطى الفن القبطي مجاال واسعا تماما , و قد جعلت منه المسيحية التي غرست في البالد منذ القرن 

األول , فناً وطنيا ً بصورة شرعية رسمية , و مع ظهور الرهبنة تطور الفن القبطي تطورا سريعا حتى بلغ قمته , و 

م السياسي , و أصبح فن شعبي ينتجه فنان مبدع خاضع للعقيدة المسيحية أومع تغير مسار الفن عن االهتما
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القاهرة ,  صرية ,بوي للفنون , مكتبة األنجلو المغادة مصطفى , أنصار محمد عوض , لمياء محمود يوسف : تطور الفكر التر (1)

 ( . 103م , ص )2011سنة 

 ( . 166م , ص )1983محمد النبوي الشال : التذوق و تاريخ الفن , دار العالم العربي , القاهرة , سنة  (2)

 والمجتمع  عبر عنممحاكي لها في محتواه الفكري و البصري , فإهتم بعناصر من البيئة اإلجتماعية فكان فن تلقائي  

 ( 1)العقيدة باسلوب بعيد عن القواعد الكالسيكية . 

ت اسلوب اعة ذابيا محليا ألن الحكومة لم تتعهده , و قد شجع على ظهورة جمو الفن القبطي يمكن اعتباره فنا شع

رأعليها طو ما  عقائدي روحاني , إجتماعي , قوامه الروحي الدين , و قوامه المادي عادات و تقاليد مصرية أصيلة

األديرة  ونائس بالك ي المحتوياتمن مؤثرات إغريقية , و هو يحتفظ بالكثير من خصائص الفن المصري القديم نراه ف

ريقته ية على طقد جنح الفنان القبطي إلى اسلوب الرمزية و التورية التي حملته على البحث في القيم الروحو . 

صرها و لتي عااالخاصة متجنبا كل عوامل البذخ , فاقتبس الكثير من العناصر التي إشتقها من الحضارات السابقة 

زه فنية ممي بمسحه يتفق مع عقيدته و مثاليته و أضفى على فنونه ما جعلها تتسم اختلط بها مضيفا إليها فكرا جديدا

  (2)لطبيعته . 

 :  قبطيال فنصور توضح فلسفة التصميم للنحت البارز التكراري في ال -
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 تصوير الباحث
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 ( . 61)م , ص 1978, 
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 ( . 249م , ص )2013(ميالدي , رسالة ماجستير , كلية الفنون الجميلة , جامعة اإلسكندرية , سنة 1250/1517)

 
 

 
 
 

 

مسجد السلطان المنصور   -( زخارف نباتية 15) شكل

القاهرة شارع المعز بدين هللا  -قالوون    
 تصوير الباحث 

 
 

 
 
 

 

مسجد السلطان المنصور   -( زخارف هندسية  16) شكل

القاهرة شارع المعز بدين هللا  -قالوون    
 تصوير الباحث 

 في الفن اإلسالمي : لنحت البارز التكراري فلسفة التصميم ل 

اية فتميز بالعن الديني , لتعليمالفن اإلسالمي رغم نسبه إلى اإلسالم لم يكن فناً دينياً بمعنى أنه لم يستخدم في اإلرشاد و ا

مختلفة " أفرعه ال اً بينبفنون النفع المباشر و التي عرفت ) بالفنون التطبيقية ( بحيث إحتلت هذه الفنون مركزاً أساسي
ة , و وحيد األمتتها , , فنجد أنه "في التجربة الحضارية اإلسالمية , كان الدين هو الطاقة التي أثمرت , ضمن ثمرا (1)

للتفتح على  فعاكما كان الد ميادين العلوم و الفنون و اآلداب , شرعية و عقلية و تجريبة , قيام الدولة , و اإلبداع في كل

هام , و إستل إلسالماالمواريث القديمة و الحديثة للحضارات األخرى , و إحيائها , و غربلتها , و عرضها على معايير 

ا ا إال انها بشريإلسالمية , التي كانت إبداعالمتسق منها مع هذه المعايير , لتصبح جزءا من نسيج هذه الحضارة ا

ع شمل ن إبداماصطبغت بصبغة اإلسالم الدين ... تلك هي العروة الوثقى بين اإلسالم و بين حضارته , بما فيها 

 .(2)مختلف الميادين " 

م تكن لن أجل ذلك م, و ء و قد اتجه الفنان المسلم للنظر إلى المطلق و إلى المجرد , و لم يهتم إصالقا بمحاكاة األشيا 

ذا هلتي تحكم اضية اوظيفة الفن اإلسالمي نقل المرئي , بل إظهار ما هو غير مرئي و محاولة اإلحساس بالقوانين الري

 . (3)الوجود , و تأكيداً لهذا اإلتجاه إتجه الفن اإلسالمي إلى الهندسة " 

ية دة الزخرفن الوحاهم المقاومات التي اثرت في تكوي و اهتم الفن األسالمي بالتكرار اهتماما كبيرا ؛ حيث انه من

و  د تجميلهاالمرا اإلسالمية , و كان " التكرار في الفنون اإلسالمية لحل مشكلة ملء الفراغ على األسطح المختلفة

 ن وحيمهامها التكرار إما بسيط أو متبادل للوحدات أو متماثيل . إن فكرة التكرار في الفن اإلسالمي قد إستل

   (4)التوجيهات اإلسالمية , و لذلك التكرار في الدين اإلسالمي يعني التأكيد على المعنى و الفعل .

 :  قبطيال فنصور توضح فلسفة التصميم للنحت البارز التكراري في ال -
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 سمات العصر الحالي 

 تي بدورهان و الالمختلفة في الفنو مع مرور العصور بدأ ظهور الكثير من التطورات و المدارس الفنية و األساليب

لعديد او انتاج  صناعيةأثرت على النحت البارز تأثيرا قويا ملحوظا , خاصة ما بعد ظهور األالت و الميكنة و الثورة ال

 يش فيه فيلذي نعمن المواد المصنعه التي اوجدت حلوال و افكار جديدة للفنان , صوال لألنفتاح الثقافي الواسع ا

 .ختلفة حالي نتيجة تطور تكنولوجيا المعلومات و التواصل الثقافي و اإلجتماعي بين الشعوب المعصرنا ال

د قد فرد الواحأن ال وفنجد أن المجتمع اليوم يتكون من مختلف الفئات المختلفة في العقائد و األفكار و الميول , بل 

جتمعات و ن المحيث أ ات الداخلية و الخارجية ,يمتلك العديد من األفكار المختلفة , كذلك يتعرض لمختلف المؤثر

لطابع و ول أن او من هنا نستطيع ان الق الشعوب المختلفة اصبحت تتأثر ببعضها البعض حتى مع إختالف العقائد , 

ة في فكر رغبسواء في الشكل أو المختلف  جديد و السمه المسيطرة هي التنوع و التغيير و الميل إلى كل ما هو

القيم و بتجديد كذلك حبا في التميز و لألسف بدأ التسارع نحو التجديد دون دراسة حتى إن أخل هذا ال المعرفة و

بي قد يء سلشو هو  , األسس حيث يعيش مجتمع بحرية فكر مطلقة دون قاعدة ثابتة فيصبح الخلل في حد ذاته تجديد

  .الفن تماما  انهياريؤدي مع الوقت إلى 

 : قبطيال فنللنحت البارز التكراري في ال صور توضح فلسفة التصميم -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نحت بارز من العصر الحالي18شكل ) (*)( بالطات نحت بارز من العصر الحالي17شكل )    

 جامعة دمياط –كلية الفنون التطبيقية  

 تصوير الباحث 

 

 

http://archiexpo.com/
http://archiexpo.com/


 لعدد التاسعا                                                                         مجلة العمارة والفنون                                    
 

 

 نتائج البحث : 

العقائد او مختلف  مع منهاة يمكن اإلستفادة قيم جمالي اسس والتكراري لتصميم النحت البارز اثبت أن  -

 . , و هي اسس الترتبط بفكر محدد و انما بالقيمة الجمالية و الفنية  الميول الفكرية

 رصد بعض من األسس الفنية الهامة في عملية التصميم في النحت البارز . -

بعض  ظهور, ولكن  الكبير للمجتمع الحالي العديد من الجوانب الفكرية و باإلضافة للموروث الحضاري -

 . نتيجة األنفتاح القوي للشعوب التشتت في العملية التصميمية

 توصيات البحث :

بشكل معاصر , حيث تطوير الفنون الخطوات المتخذة أثناء محاوالت االستفادة من األسس الفنية و دراسة  -

 أنها ال تتعارض مع مختلف األفكار و العقائد .

 ارية بالتطوير و األضافة و التجديد , و اإلستفادة منها و عدم التجاهل لها  .التعامل مع الفنون الحض -

النحت البارز التكراري أحد األساليب الفنية الهامة في معالجة الحوائط على مر العصور و يجب عدم  -

 إهمالها . 
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