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  التولیف كمدخل الثراء المشغولة الفنیة
  

  

  ..مقدمة البحث 

  تهدف التربیة الفنیة على تنمیة شخصیة الطالب ككل عن طریق الفن ، حیث أن الفن 

ال یختلف عن العلم فى أنه البد له من التفكیر بل والتفكیر االبداعى النابع من احساس الفرد 

  حبه بالرضا والشعور بالبهجة عند رؤیته لعمله وشعوره الذاتى ، األمر الذى یعود على صا

  .الفنى مكتمال 

فمنذ بدایة القرن العشرین وحتى وقتنا الحالى تزایدت وتعددت االتجاهات الفنیة بصورة "

ًتفوق ما جاء فى العصور السابقة ، فهى تعطینا دروسا فى التحرر من الخامات التقلیدیة 

  ٢"١والعمل بخامات جدیدة مستحدثه

د ارتبط تدریس مجال االشغال الفنیة فى التربیة الفنیة على مستوى التعلیم الجامعى ولق

باألنشطة التطبیقیة والتجریب فى الفن من خالل الخامات الفنیة المتعددة من اجل فتح آفاق 

  .جدیدة ومتنوعة ومنطلقات فكریة تواكب العصر ، واستخدام صیاغات تشكیلیة بحلول ابتكاریة 

منطلق اتجه الباحث إلى ایجاد مدخال فنیا الثراء المشغولة الفنیة من خالل ومن هذا ال

  .التولیف بین الخامات الفنیة المختلفة 

فلم یعد هناك فواصل بین مجاالت الفن المختلفة من نحت وتصویر وتصمیم وطباعة 

 وأشغال فنیة ، كما أنه لم تعد هناك خامات قاصرة على مجال فنى دون اآلخر ، بل أن

التقنیات ذاتها لم تعد تستخدم فى مجال منفرد ، فقد تغیرت النظرة لتناول العمل الفنى سواء من 

 مدرك بصرى یعكس احاسیس واال هتلقى ، فالعمل الفنى فى النهایة ماوالخالل الممارسة أ

یسعى الى ذلك الفنان بكل ما لدیة من امكانیات وافكارة ومشاعرة ، ویخاطبها فى المتلقى و

       یدیه بما تحملة من خصائص شكلیة ًارات فنیة موظفا ایها للخامات التى بین مهو

  . سمات تشكیلیةو

  :مشكلة البحث 

الحظ الباحث أن معظم البحوث الفنیة المتعلقة بمجال األشغال الفنیة فى مجال التربیة 

 الطالب على استخدامها الفنیة قائمة على المداخل التجریبیة لما یتعلق بالقیم الفنیة والتى اعتاد

  " التضفیر ، التدكیك ، الحدف واالضافة ، النسج ، الحرق ، التفریغ ، الضغط"مثل 

  أشرف أحمد العیسوى / د.م.أ

 -أستاذ األشغال  الفنیة المساعد بكلیة التربیة النوعیة 

  جامعة المنوفیة
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لذلك حاول الباحث إیجاد مدخال جدیدا الثراء المشغولة  الفنیة من خالل التولیف بین 

 . ة الفنیةمعظم الخامات الفنیة المختلفة التى یمكن أن تتعایش مع بعضها البعض على سطح المشغول

  :حیث یمكن تلخیص مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتیه 
 هل یمكن االتجاه الى التولیف بین الخامات الفنیة كمدخل الثراء المشغولة الفنیة  -١

 إلى أى مدى یمكن اثراء المشغولة الفنیة من خالل التولیف بین الخامات الفنیة المختلفة  -٢

  : فروض البحث 

 تولیف مجموعة من الخامات الفنیة المختلفة على سطح المشغولة الفنیة یفترض الباحث أنه یمكن  - ١

یفترض الباحث أن هناك عالقة ایجابیة بین التولیف للخامات الفنیة على سطح المشغولة  -٢

 .الفنیة واثراء الجانب الجمالى لها 

   :أهداف البحث

  :یهدف البحث إلى 

ة من خالل تولیف مجموعة من الخامات فتح آفاق جدیدة لالبداع الفنى فى المشغولة الفنی -١

 .الفنیة المختلفة مع بعضها البعض 

 اثراء المشغولة الفنیة جمالیا من خالل التولیف بین العدید من الخامات الفنیة المختلفة  -٢

  :أهمیة البحث 

ًتكمن أهمیة هذا البحث فى كونه یعطى مدخال تدریسیا یمكن االعتماد علیه الثراء  -١ ً

 بالقیمة الجمالیة المتنوعة من خالل التولیف بین الخامات الفنیة المتنوعة المشغولة الفنیة 

یؤكد البحث على أهمیة إزالة الفواصل بین مجاالت الفن المختلفة ، واالفادة من امكانیات  -٢

الخامات الفنیة المتنوعة لتحقیق الشكل الجمالى ، حیث أن العمل الفنى یتم تلقیه فى النهایة 

   .كها المتلقىكصوره بصریة یدر

  :حدود البحث 

  : یقتصر البحث على 

 .المشغولة الفنیة ثنائیة االبعاد ، ثالثیة االبعاد -

 . جامعة المنوفیة–لتربیة النوعیةلتجریب من خالل عینة عشوائیة من طالب الفرقة األولى كلیة ا - 

  :مصطلحات البحث 

  : التولیف 

الحى لكلمة التولیف نجد أنها تعنى  عن المعنى االصط٣/٤بالبحث فى المعاجم العربیة" 

وتسمى هذه الكلمة فى اللغة / تجمیعه / تنظیمه / وصل الشئ بعضه ببعض / مكملة 

  ٥"جموعة مؤلفه كما تعنى توحید أو ضموم بمعنى اتحاد اCombinationاالنجلیزیة 
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 فى دراسة له أن استخدام مجموعة من الخامات الفنیة ٦ویرى سلیمان محمود حسن

عة معا فى عمل فنى واحد والتولیف بینها یجب أن تقوم على أساس ادراك كامل لخیوط المتنو

حیث تأكد وجودها . االتصال بین هذه الخامات فى اطار من االنسجام التام من الناحیة الفنیة 

  .تبعا لذلك فى وحدة عضویة شاملة وجامعة للعمل الفنى ككل 

   "Busy artistic " المشغولة الفنیة

بتكار ذاتى لتغیرات جمالیة قوامها استغالل الخامات الطبیعیة والیة المنتج أهى عم

والمصنعة والمتوفرة للفرد ، حیث یقوم بالتعبیر من خالل هذه الخامات فیعید تشكیلها أو یقوم 

بالتولیف بینها مستخدما فى ذلك الخبرات والمعلومات والمهارات المختلفة ، فاالشغال الفنیة 

مسطحة ذات البعد والالیات متعددة منها االشكال المجسمة ذات الثالثیة األبعاد أتتمثل فى فع

ًبعدین ، وأحیانا تأخذ صورا جمالیا أو تغطیة أوالالواحد أ شكال تحقق مجرد الرغبة األصلیة فى واً

  )٧(التعبیر بالخامات 

یقوم به الباحث مجموعة التطبیقات الفنیة التى "ویقصد بالمشغولة الفنیة فى البحث الحالى 

، والتى تعتمد فى تكوینها على التولیف بین أنواع مختلفة من الخامات الفنیة لتحمل صیاغات 

جدیدة المستحدثة ًجدیدة لمشغولة فنیة معاصرة ذات طابع فنى مبتكر استنادا إلى الصیاغات ال

   .نواعهأمن التراث بشتى 

  -:منهجیة البحث 

  .اهمیتها فى مجال التدریسلى ماهیة تقنیة االشغال الفنیة ومل عیشتو : االطار النظرى: ًاوال    

 .لالشغال الفنیة ومفهوم الخامة ودورها فى عملیة االبداع التشكیلىدراسة المفهوم المعاصر  -

  .مفهوم التولیف و تفسیر مدلوالتة فى ضوء الفن الحدیث -

  - :االطار التطبیقى : ًتانیا 

على طالب الفرقة االولى شعبة التربیة الفنیة بكلیة تشمل على اجراء تجربة تطبیقیة و 

ذلك للتحقق من صحة فروض البحث من خالل نتائج و.  جامعة المنوفیة –یة النوعیة الترب

  .التجربة البحثة 

  :االطار النظرى 

متداخلة تسمح بالحذف  متعددة وان التجریب فى العمل الفنى یخضع لعملیات فكریة

تسمح بتقدیم خطوة على اخرى بحیث تنشأ المتعلقات دة الخطوات ود تكون محدوقاالضافة او

  )٨(.التشكیلیة الجدیدة 

نجد ان فنانى العصر الحدیث استخدموا العدید من التقنیات الفنیة المختلفة فى اخراج و" 

فقد حاول الفنان . العمل الفنى فى صورة فنیة رائعة تكتمل مفرداتها لتثیر فى الرائى الدهشة
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ًصیاغات فنیة مبتكرة محاوال البحث عن اشكال من التعبیر الجدیدة ، حیث ارتبط ذلك ایجاد 

یقول فكتور ور مدارس عدیدة اتسمت بالتجریب وبمظاهر التحدیث التى ساعدت فى ظه

هكذا اصبحت  و)٩(فازاریللى ان المبدع الیوم باستخدام ادوات جدیدة سوف یبتكر تقنیات جدیدة 

نظور الى جانب ابداع تكوینات جدیدة لم تكن ومًدیدا من الصورة كفكر ًالخامات تمثل بعدا ج

ال یفوتنا اال ان نذكر ان استخدام الخامات قد ن قبل نجحت فى جذب نظر المشاهد ومألوفة م

  .االنسبثة یجعلنا نعید تقدیمها لالفضل وتنوع من عصر الخر والنظر الیها كخامة تقلیدیة او خامة حدی

جید فاعادة الصیاغات التشكیلیة ن ذلك اال ان لیس كل جدید على الرغم مو" 

من ان تتبع ًوریا فى وجود الخامات الحدیثة وان ااالفضلیة البد وًاالستخدامات اصبح امرا ضرو

  )١٠(مكانیات كل خامة و كیفیة استخدامها و تناولها بشكل مبتكر ومستحدث واممیزات كال منهم 

ًتبط ارتباطا ًفى العمل الفنى قائما على التجریب الذى یریعد تحقیق صیاغات فنیة جدیدة و

للقیم وتعدد االبداع حیث یتخلله محاوالت متعددة من جانب الفنان للوصول ًوثیقا باالبتكار و

  .المعالجات التشكیلیة التى یرید تحقیقها االفكار المختلفة و

  -:التقنیة و دورها فى مجال االشغال الفنیة 

اساسى فى صیاغة و تشكیل المشغولة الفنیة فهى تمثل خبرة الفنان وللتقنیة دور هام 

لتقنیة بین ظهار عملة الفنى الى حیز الوجود و تجمع اوادرته على تنفیذ افكارة و تجسیدها وق

  .اهمهاالعدید من المهارات و

 بدقة سیطرة علیها فى تنفیذ العمل الفنى والالقدرة على استخدام االدوات المستخدمة المهارة و -

كشف عن امكاناتها والعداد واالالمهارة فى التعامل مع الخامات من حیث التحضیر  -

 .تعبیریة والجمالیة والالتشكیلیة 

 المهارة فى اخراج العمل الفنى بصورة محكمة  -

  :أسالیب تشكیل الجلود وأدواتها 

 من الصمت الى یعد استخدام الفنان لالسالیب التشكیلیة المختلفة لمعالجة الخامة وتحویلها

المطلق الى الحیاه بدرجة عالیة من الكفاءة بمثابة المفاتیح التى تؤدى بنا الى معرفة التوقعات 

كما سیكون علیه شكل العمل الفنى وهنا سیصبح الفنان الممارس خبیر فى معرفة مدى مالئمة 

عبیر عن معطیاتها درة وامكانیة كل خامة فى التشكیل والتوقتلك األسالیب الفنیة لهذه الخامة 

  .التشكیلیة 
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فتعد خامة الجلود الطبیعیة من أكثر الخامات تنویعا وتمییزا بتعدد واختالف أنواعها 

  .وأسالیبها التشكیلیة مما تعطى ثراء وقیمة لتشكیل الجلود ومن أهم هذه األسالیب التشكیلیة 

   " البطانیة– السلسلة – المركب -المتقاطع البسیط "الجدل بالسیور  

  "بالتبادل الثنائى والثالثى والرباعى : "التدكیك 

  " سداسیة موصولة أو سالبة– الخماسى – الرباعى –الثالثى : "التضفیر 

  "بماكینة الحرق والزخرفة بواسطة سنون  الماكینة المختلفة األشكال "-:الحرق 

  " المتصلة والغیر متصلة والخرشوفیة: "الشرابیة 

  " . المنحنى– المنكسر – المبرد –دائرى  ال–العادى : "النسیج 

  "خرامة والذنبة اوالباستخدام المقاطع ا: "التفریغ 

ملموس الذى یبرز القیم والومما الشك فیه ان الخامة تعد الوسیط المادى المحسوس 

تعبیریة فى العمل الفنى فالخامات تكسب الصبغة الفنیة بعد ان تكون ید الفنان قد والالتشكیلیة ا

  ١١جمالى الذى اكسبها محسوس جمالى والفكر الفنى والها لفعل المهارة الفنیة شكلت

حیث ، اى بما یتسم باالبتكاریة ، فكار مختلفة عن ما هو تقلیدى وافتناول الخامة بروئ "

او جمالیات العمل ، مدخل الهام الثراء جمالیات تلك الخامة والیكون اسلوب التشكیل فیها ه

فاختیار التقنیة ال یقل اهمیة ، تولیف البراز جمالیتها والطریق التجمیع االفنى نفسه سواء عن 

فالشكل ما ، سالیب التشكیل االدائیة وافكال یبرز جمالیات العمل الفنى ، عن اختیار الخامة 

  ١٢" ً العالقة التشكیلیة بین العناصر التى تثیر االنفعاالت جمالیاوااله

خدمة فى معظم االعمال الفنیة امر جوهرى فى الفن فالعالقة بین الشكل والخامة المست

قد یكشف عن ، كما ان استلهام االعمال الكبیرة فى العدید من مجاالت الفنون المختلفة ، عامة 

فتناول الخامات بمختلف  ،القة الى استخدام جدید للخاماتستجابة الخواالالحساسیة الواضحة 

ن خالل ومفلسفات معاصرة ل المشغولة الفنیة من خالل فكر وصیاغتها داخیئاتها ووهاشكالها 

صیاغات مناسبة او عن طریق قیمتها عن طریق صیاغات تشكیلیة ومداخل تجریبیة واعیة ب

یئة تكون تلك الخامة یكون بمثابة منطلقات فكریة وهكمالت اخرى تتناسب ومتولیفها مع خامات 

  .غیر تقلیدیة 

ذا ال یتضح اال من خالل وهًا لما تعنیة جمالیات استخدام الخامة بمختلف هیئاتها نظرو

هیئة مع ًوان تتناسب شكال وتى البد والتولیف بین بعض الخامات الفنیة االخرى والالجمع 

   -:بعضها فى بناء العمل الفنى فقد وجد الباحث ان 
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للمحاولة الى الخروج عن ما هو تولیف یحتاج الى نوع من التجریب و ذلك والهذا الجمع 

تجاه فنى حدیث بمثابة واتقلیدى فى اسلوب تناول الخامة حیث یكون اسلوب التجریب مذهب 

ًمدخال الى تنفیذ اعماال فنیة جدیدة تتسم بطبع الحداثة  ً.  

  :االطار التطبیقى 

 جامعة –وعیة  تم اختیار العینة من طالب الفرقة االولى بكلیة التربیة الن- :اختیار العینة  - أ

د تم اختیار الفرقة االولى لتناول مادة االشغال وقالبة وط طالب ٢٠وام العینة وقالمنوفیة 

كتساب وا، تعددة تثرى مجال االشغال الفنیة ومالفنیة بما تضمنة من خامات فنیة مختلفة ا

 .مات الفنیة المتنوعة تشكیل من خالل هذه الخاوالالعدید من المهارات المالئمة لتنفیذ المشغولة الفنیة 

ً تم اختیار الموضوع نظرا لتنوع الخامات الفنیة المختلفة التى تتضمن -:اختیار الموضوع   - ب

وضوع یستوجب استخدام العدید وممنهج االشغال الفنیة و ذلك الظهار الجانب المهارى فه

 .ض تنوع فى طرق ادائها و تعایشها مع بعضها البعوالمن اسالیب التشكیل المختلفة 

   -:سالیب التشكیل وادوات واالالخامات   - ت

 الجلود الطبیعیة بانواعها، الخرز، الخیوط، االسالك -:دوات االشغال الفنیة واخامات 

  .المعدنیة، خرامة الجلد، المقاطع، ماكینة الحرق، الخشب، اقالم الرابیدو، جلود طبیعیة ملونة 

الكرمشة ، التدكیك ، التقطیع ، الحذف  التخریم ، -:اسالیب التشكیل فى االشغال الفنیة 

  .ضافة ، التضفیر ، التطریز واال

   -:الوسائل التعلیمیة   - ث

 .حدافنیة مع الشرح لكل تقنیة على عرض لبعض التقنیات الخاصة بمجال االشغال ال

 لتوضیح اعمل الفنانین الذین استخدموا over head projectorاستخدام جهاز العرض 

 .دمج بین اكثر من مجال فنى باكثر من تقنیةوالمختلفة ، الخامات البیئیة ال

 .عربیة والاالضطالع على الكتب االجنبیة  -

   - :خطوات تنفیذ التجربة 

ًتم تنفیذ التجربة من خالل ثمانیة مقابالت كل مقابلة بواقع ثالثة ساعات اسبوعیا لمدة 

  -: كاالتى ٢٠١٤/٢٠١٥ثمانیة اسابیع فى الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

ف الخاصة بمجال االشغال معاروالتم فیها تقدیم المفاهیم  و- :ثانیةوالالمقابلة االولى 

  .سالیب االداء المتنوعة واتقنیاتها المختلفة الفنیة و
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 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

   -:المقابلة الثالثة 

تناولها من خالل استحداث نوان المشغولة الفنیة المعاصرة وعرض موضوع البحث بع -

 .تقنیات المالئمة لها والمن خالل الجمع بین الخامات الفنیة صیاغات جدیدة 

سالیب التقنیة المستخدمة فى واالتحدید الخامات عمل اسكتشات االزمة للموضوع و -

 .البة وطمجال االشغال الفنیة لتنفیذ العمل الفنى الخاص بكل طالب 

  -:المقابلة الرابعة 

خامات والتخدام التقنیات الفنیة المالئمة سواالبدء فى العمل الفنى و توجیه الطالب نح -

خامات المساعدة والمتنوعة مع تناول الحلول التشكیلیة المتنوعة للجلود الطبیعیة والالمناسبة 

یجاد الحلول التقنیة الجدیدة من خالل التولیف فى العمل الفنى سواء عن والتحقیق االبتكار 

 .نیة تجسیم على سطح المشغولة الفوالطریق التسطیح ا

للمشغولة الفنیة الخاصة به من خالل و، تقنیات التشكیل المناسبة لهم اختیار الطالب ل -

دمج الخامات الفنیة المختلفة داخل العمل الفنى حیث تأخذ كل خامة مكانها المناسب داخل 

نسیج الفنى الذى یعطى تجانس داخل العمل الفنى والالعمل الفنى لتحقق فى النهایة التوائم 

ًتبر مدخال جدیدا فیع ً. 

   -:سابعة والسادسة والالمقابلة الخامسة 

مناسبة لمراحل الخطوات والاالستمرار فى تنفیذ العمل الفنى مع اعطاء التوجیهات االزمة 

  .تأكید على مفهوم التولیف بین الخامات الفنیة المتنوعة والالتنفیذیة 

  -:المقابلة الثامنة 

 .ورة فنیة نهائیة توضح الشكل فى اجمل صورة له یتم عمل اخراج للعمل الفنى بص -

صصین فى مجال االشغال عرض نتائج التجربة على مجموعة من المحكمین المتخ -

دى مالئمتها لطالب كلیة ومذلك من حیث الموضوع ، اهداف البحث ، المفاهیم ، الفنیة ، و

 .التربیة النوعیة جامعة المنوفیة 

-  

-  

-  

-  
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 نتائج التجربة العملیة -
      )١تب عمل یك
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  :التعلیق على نتائج البحث 

سالك ، واالمعدن ، والخشب والاستخدم الطالب خامة الجلود الطبیعیة و جلد الحور ، 

ابع شعبى على سطح وطتعایش بین الخامات الفنیة بشكل منسجم ذوالًمحققین نوعا من التولیف 

  .المشغولة الفنیة 

  : من حیث التقنیات 

حشو والضافة واالحذف والتضفیر والاستخدم الطالب التقنیات بتناغم فرید فالتدكیك 

  .ًحرق اظهرو رونقا واضح على سطح المشغولة الفنیة بتناغم فرید وال

ضافة على اسطح واالكما تناول الطالب العدید من التقنیات الفنیة المالئمة منها التفریغ 

دمة باالعمال الفنیة اضافة الى وجود خامات فنیة مساعده تضیف الى العمل االخشاب المستخ

بعاد المختلفة داخل واالًالفنى جماال و دقة عالیة فى التنفیذ لتضفى علیها اسلوب التجسیم 

  .العمل الفنى 

سالك واالكذلك استخدم الطالب العدید من االعمال الفنیة المختلفة مثل رقائق النحاس 

تطریز والتحدید للنحاس والشرة الخشب و تقنیة التأبیب وقصفر واالنها االحمر المعدنیة م

  .ضافة انواع مختلفة و عدیدة من الخرز الملون على اسطح المشغولة الفنیة وا

  -:نتائج البحث 

ًجمع الطالب بین االسالیب التقنیة المتنوعة لمجال االشغال الفنیة محققین قدرا من  -١

رق التشكیل وطلفنیة على سطح المشغولة الفنیة بین الخامات الفنیة المتنوعة التعایش للخامات ا

 .الخاصة بها 

خامات الفنیة االخرى ادى الى استحداث والالجمع بین تقنیات االشغال الفنیة  -٢

 .صیاغات جدیدة للعمل الفنى 

ن اهم ومسالیب الفنیة للتقنیات فى مجال االشغال الفنیة هواالان تنوع الخامات  -٣

 .االسس القائم علیها التجریب فى العملیة التعلیمیة بمجال االشغال الفنیة 

   -:توصیات البحث 

ان الجمع بین اكثر من مجال فنى و خامات فنیة مختلفة یتیح الفرصة للطالب  -١

 .هارة حل المشكالت ومتفكیر االبتكارى والللتجریب 

یشرف علیها اساتذه متخصصین فى اقامة ورش عمل للطالب فى الفترة الصیفیة  -٢

دمج بین الخامات الفنیة المختلفة یؤدى الى صیاغات تشكیلیة جدیدة والجمع والمجاالت الفن 

  .للعمل الفنى 
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  -:المراجع 
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