
  

 ٢٧٧ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

كمدخل لإلبداع في التصویر  (Ebru Art) الجمالیة لفن اإلبرةاألبعاد 

 المصري المعاصر 

Aesthetic dimension in the Ebru art as a gateway to creativity 
of photographic plates Egyptian contemporary  

  

  

  

  : ملخص البحث 

 (Ebru Art)والتقنیه لفن اإلبرو  الكشف عن عدد من المعالجات الفنیه تهدف الدراسة الي

لفن  تحلیل األبعاد الجمالیه االفاده منها في إثراء الثقافه الفنیه المصریه المعاصره ،في تركیا و

  . واإلفاده منها في تنمیه الجانب االبداعي لدي دارسي الفن (Ebru Art)اإلبرو 

ــــــــع األســــــــال ــــــــي تتب ــــــــي ف ــــــــة    واســــــــتخدمت الدراســــــــة المــــــــنهج الوصــــــــفي التحلیل یب اآلدائی

  .التقنیه وایضا دراسه االبعاد الجمالیه لفن االبرو و

  :ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیها الباحثة 

لتطـــــور ، حیـــــث واان فـــــن االبـــــرو مـــــن أقـــــدم الفنـــــون التركیـــــه التـــــي إتـــــسمت باالســـــتمراریه  -١

 األغلفـــــــــةخطوطـــــــــات وخلفیـــــــــات األوراق واســـــــــتخدم فـــــــــي تـــــــــزین اإلطـــــــــارات الخارجیـــــــــه للم

ــــــه للكتــــــب ، كمــــــا اســــــتخدمت فــــــي التــــــأریخ للعالداخ دیــــــد مــــــن الفنــــــون الــــــشعبیه التركیــــــة لی

   .والمعالم التاریخیة

تتنــــــوع وتتعــــــدد األنمــــــاط واألســــــالیب اآلدائیــــــه لفــــــن اإلبــــــرو بمــــــا یؤهلــــــه أن یكــــــون مــــــصدرا  -٢

 .خصبا لإلبداع 

ـــــاول الثقافـــــات الفنیـــــة المتباینـــــة وخاصـــــة فـــــن اإلبـــــرو  -٣  - قیـــــد الدراســـــه–ان المرونـــــه فـــــي تن

  .یلعب دورا هاما في استیعاب األبعاد الجمالیة والتاریخیة المتأصله فیه 

  

 

  أمل محروس عبد الغني أبو شریف

 –یة النوعیة المدرس بقسم التربیة الفنیة كلیة الترب

  جامعة المنوفیة
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Abstract: 
    The study aims to detect a number of  technical wizards and technical 
Ebru art in Turkey and  to utilization in Athere Egyptian contemporary 
artistic culture, Dimensional analysis of the aesthetic Ebru art and 
benefit from the development of the creative side I have a students art . 

The study used the descriptive and analytical approach track tactics 
performing technical and aesthetic dimensions also study the art of Ebru.   
The main findings of the researcher: 
1- The  Ebru art is the oldest Turkish Arts , Which was characterized by 
continuity and evolution ,It was used in adorning the tire of external 
scripts and background papers and wrappers of the interior wrote , As 
used in the history of many Turkish folk art historical monuments . 
2-Varied and multiple patterns and styles ,including the performing art 
of Ebru qualifies him to be a fertile source of creativity . 
3- The flexibility for dealing with technical divergent cultures ,especially 
the art of Ebru plays an important role in absorbing , dimensional 
aesthetic and historical inherent . 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  



  

 ٢٧٩ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

   :تمهید

، كما ان حجر لي التلفظ بها وتفهمها كل الشعوبان الفن التشكیلي لغه عالمیه التحتاج ا     

، یحافظ علي ثقافي مرنیجاد سیاق اجتماعي ووالمختلفه هالزاویه في استیعاب وتناول الفنون ا

* فق ثقافه فنیههویته وفي الوقت نفسه یقبل التحدیث ، ومن هنا أصبح الفن التشكیلي الیتبلور و

واحده بل أصبح یترجم وفق ثقافات فنیه متباینه تحمل مدارك اجتماعیه و ثقافیه متفاوته تجمعهم 

لغه من التبادل المشترك بین الثقافات الفنیه التى أدت الي إنصهار وتداخل األثر والتأثیر ولیس 

، مهدت له وسائل غایهذلك فحسب، بل أصبح التداخل الثقافي للفنون أمرا طبیعیا ومألوفا لل

وفي ضوء تداخل العالقه بین الفن  التكنولوجیا سبل النجاح وأصبح في تناول الجماهیر العریضه

والثقافه تعددت االدوار المجتمعیه المنوطه بهم، وأخذ الفن أبعادا أكثر اتساعا خاصه حین 

  )١("لفیات أحد أهم وسائط نقل الثقافه الفنیه الي فئات المجتمع ، ذوي الخ"أصبح 

الفكریه المتعدده ، واصبح له دور في تنمیه الفرد في مختلف النواحي العقلیه والحسیه الثقافیه و

، نیه والثقافیة من جههعرفه االنساوالوجدانیه ، بما یتضمن من عملیات إجرائیه تتخذ منحیین الم

  .ه المجتمعیة واتخاذهما كمدخل للتنمی والممارسات الفنیة والتشكیلیة من جهه أخري،

وهـــــذه الحالـــــه الفنیـــــه التـــــي ســـــادت العـــــالم لـــــم یـــــتمخض عنهـــــا طمـــــث للثقافـــــات المحلیـــــه 

ـــــات الفنیـــــة، وأصـــــبحت  ـــــزاوج بـــــین الخبـــــرات والثقاف ـــــل تمخـــــض عنهـــــا ت والمـــــوروث  التـــــاریخي ب

  .بین التغییر محاوله للقمع والجمودلحول بینها وواتثبیت الثقافات أمحاولة 

معاصـــــــرعن إســـــــتیعاب الثقافـــــــات المتباینـــــــه والـــــــسیر فـــــــي ولـــــــم یغفـــــــل الفـــــــن المـــــــصري ال

  .المصري ظ علي الموروث التاریخي العربي وموكب المعاصره بجانب الحفا
  

  

__________________  

هى الفعل االنسانى المقابل لفعل الطبیعه ، لذا تعبر عن الواقع االجتماعى، وهى تتضمن جمله من :الثقافه* 

دب ، العادات ، التقالید ،األعراف وغیرها، وهذه جمیعا تعبر فى كل مرحله تاریخیه ألشیاء یقع ضمنها الفن واال

عن تأثیرات البناء اإلجتماعى فى األفراد وعالقتهم به ، كما أنها تجسد بشكل مباشر أو غیر مباشر القیم ، ومن 

 واللغه دورا فریدا فى هنا نجد ان الثقافه فى مجملها تعبر عن طور نمو مجتمع معین ، ویلعب الفن واألدب

 .  تسجیل تلك الثقافه ومراحل تغیرها وتطور وانعكاس ذلك على المجتمع 
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 الذي یعني –(EbruArt)الجمالیه في فن االبرو بعادوعلیه تري الباحثه أهمیه تحلیل األ

بخلق عالم مرئي جدید من خالل سدل بعض الصبغات اللونیه علي صفحات الماء لصیاغه 

 التركي بإعتباره من أهم منابعه بجانب انه یحمل -م نقل هذا النمط علي ماده أنماط ملونه ث

مالمح تطوره واستخداماته عبر العصور ، حیث استخدم االتراك فن االیبرو في البدایه في تزین 

في تجمیل ، و) ٢( تزین أوراق الكتابه شكل ، وفي)١(اإلطار الخارجي للمخطوطات شكل 

، وبعدها استخدم في تزین لوحات الخطوط العربیه ) ٤،٣(لید الكتب شكلاألغلفه الداخلیه لتج

، ثم استخدم في شكله المعاصر في تأریخ جمالیات الفنون التركیه الشعبیه مثل ) ٦،٥(شكل

، وایضا استخدم البراز معالم المعمار التاریخي التركي ) ٧(الرقص الصوفي التركي شكل 

  ) .١٠،٩،٨(التاریخى 

دت الباحثــــــه ان فـــــــن االبــــــرو ملـــــــئ بــــــالقیم الجمالیـــــــه والتــــــشكیلیه التـــــــي وممــــــا ســــــبق وجـــــــ

تحمـــــل فـــــي طیاتهـــــا عبـــــق الثـــــراث التركـــــي االســـــالمي االصـــــیل بمـــــا یحملـــــه مـــــن ثقافـــــات فنیـــــه 

  .  تتباین وفق الحقب التاریخیه 

 

رت في تزیین   وایبرز استخدام االبر) ١(شكل 

   .االطارالخارجي لمخطوطات مكتوبه باللغه العربیة

  رت في تزیینوایبرز استخدام االبر) ٢(   شكل 

 .الكتابه  ق                أورا
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رت وفن الخط العربي ، في وایجمع بین االبر) ٥(شكل 

 .  صیاغه علي هیئه احد ي الرقصات التركیه الشعبیه 

   رت وفن الخط العربي في وایجمع بین االبر) ٦(شكل 

  .   صیاغه البسمله              

 

  

رضیه لصوفي التركي علي أیؤرخ الرقص ا) ٧(شكل 

 .رتوا بتقنیه االبرمعالجه

  

  

  

  

یؤرخ احدي معالم المعمار التاریخي التركي ) ٨(شكل 

المرسومه علي أرضیه وخلفیه تمت معالجتها بتقنیه    

 .رتوااالبر

  

  

    

  

  

  

 الورقه االخیره من كتاب مجلد في  تركیا،  ) ٣(شكل       

 .رت واباستخدام تقنیات االبر              

  

   الورقه االخیره من كتاب مجلد في تركیا ، ) ٤(شكل 

 رت وافنیا االبرباستخدام ت         
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حدي معالم المعمار التاریخي وابرج العذراء وه) ٩(شكل 

التركي المرسومه علي أرضیه وخلفیه تمت معالجتها 

 .رتوابربتقنیه اال

یؤرخ احدي معالم المعمار التاریخي التركي ) ١٠(شكل 

المرسومه علي أرضیه وخلفیه تمت معالجتها بتقنیه 

 .رتوااالبر

  :مشكلة البحث 

إیمانا بجدوي تبادل الثقافات الفنیه وأهمیه ذلك بالنسبه للثقافه الفنیه المصریه الراهنه    

فاق الثقافات الفنیه المتباینه التي تجعل الفنان لیس مجرد ٕواجتنابا لعزلتها وجمودها ولتحلق في آ

ناقال للفن بل هو حامال للثقافه ولیس ذلك فحسب ، بل وجدت الباحثه ان الطابع الجمالي 

لتنفیذ لفن اإلبرو والحركه الخطوط المتباینه التى تلزم عملیه اآلداء الفني سواء في التخطیط أ

(Ebru Art)قیم جمالیه تنبعث من الحركه التى یطیعها الفنان للخطوط وفق  ، بإمكانها ان تخرج 

رغباته ونزعاته الفنیه ، وصبغاته اللونیه التى یسدلها علي صفحات الماء لیخرج من خاللها 

ة توصله الي حاله من الروحانیه الممیزه له التي یستمدها من الالشعور وفق طاقات لونی

  .ابداعات تصویریه الرضي بتجسیدها في شكل االسترخاء و

  :ومن هنا تتلخص مشكلة البحث في 

 كمدخل لإلبداع في (Ebru Art)كیف یمكن اإلستفاده من تحلیل األبعاد الجمالیه لفن اإلبرو  -١

  التصویر المصري المعاصر ؟

  :أهداف البحث 

  -:تتحدد أهداف البحث فى النقاط التالیة  

االفاده  في تركیا و(Ebru Art)ن اإلبرو الكشف عن عدد من المعالجات الفنیه والتقنیه لف -١

  . منها في إثراء الثقافه الفنیه المصریه المعاصره 

 واإلفاده منها في تنمیه الجانب االبداعي  (Ebru Art)لفن اإلبرو تحلیل األبعاد الجمالیه  -٢

   .لدي دارسي الفن 
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  -: أن تفترض الباحثة :فروض البحث

 یمكن ان یكون مدخال إلبداع لوحات (Ebru Art)برو الكشف عن األسالیب اآلدائیه لفن اإل -١

  .تصویریه مصریه معاصره 

رت واتحلیل األبعادالجمالیه في عدد من اللوحات التصویریه التي عولجت باسلوب االبر -٢

  .یمكن ان یكون منطلقا لإلبداع لدي دارسي الفن 

  -:تكمن أهمیة البحث فیما یلى : أهمیـة البـحث

الثقافیه والفنیه لدي دارسي الفن باإلطالع علي الفنون والثقافات المختلفه  توسیع المدارك -١

   .(Ebru Art)ومراحل تطورها كفن اإلبرو

  .تجنب العزله والجمود في الفن المصري المعاصر وذلك بالتعرف علي الثقافات الفنیه المتباینه- ٢

ویر إلبداع لوحات  ایجاد منطلقات فنیه معاصره تفتح المجال في تدریس ماده التص-٢

   .ةرتصویریة مصریه معاص

ربط التكوین بتقنیه التنفیذ وبالتالي ایجاد عالقه جوهریه بین الشكل واالرضیه من خالل  -٣

  .للون مع الشكل وااإلنسجام والتوافق بین اتجاهات حركه الخطوط 

باینه لفن تنمیة القدرات اإلبداعیة لدي دارسي الفن من خالل اإلطالع علي التقنیات المت -٤

   .(Ebru Art)االبرو 

   - :حـدود البـحث 

  . لتركي واتقتصر الدراسه علي تناول فن االیبر -١

تقتصر الدراسة علي تحلیل األبعاد الجمالیه في أربعه لوحات تصویریه صیغه بأنماط  -٢

  .(Ebru Art)رت وااالبر

  : منهـجیة البـحث

   :فروضه ، یتضمن ن أهدافه و، وللتحقق مالمنهج الوصفي التحلیلي یتبع البحث   

  -: ویشتمل على  :اإلطار النظري

  .الدراسات المرتبطة بموضوع البحث -١

   . (Ebru Art)رتواتحلیل األبعادالجمالیه في عدد من اللوحات تصویریه التي صیغه بأنماط االبر - ٢

  .التوصیات  النتائج و -٣
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  :مصطلحات البـحث

لسحاب ، وباللغة التركیة تعني واسیة تعني الغیوم أكلمة فار" األبرو : (Ebru Art)فن االبرو

لورق والقماش الملون بألوان مختلفة بشكل مموج یشبه حاجب العین، واالورق الملون والمجزع، أ

لقماش الملون الذي یستخدم في تغلیف الكتب واكما تجيء في التركیة مرادفا لمعنى الورق أ

  ) ٢(عروفة والدفاتر، وهو واحد من أجمل الفنون الم

في تركیا وینتشر حالیا في الكثیر من البلدان ، یعتمد على الرسم على الماء المخلوط 

بمواد معینة لجعله كثیفا ویستخدم له ألوان خاصة یتم تشكیلها على سطح الماء ومن ثم یأخذ 

  .ذلك الرسم على ورق سمیك لتحمل الماء

" ، أما في أوروبا ) بالرسم على الماء (في اللغه العربیة (Ebru Art)   ویعرف فن االبرو 

  )٣()".الترخیم فن   ، وتعني في اللغه العربیه marbling Art( یطلق علیه 

ً اجتماعیا،  جدید ، مفید وأصیل ومقبولعقليبأنه إنتاج "ً یعرف إجرائیا :(Creativity)إبداع 

 أفكار أو طرق ووسائل غایة في  تنحو إلیجادبشریة عقلیة،وهو حالة ًویحل مشكلة ما منطقیا 

الجدة والتفرد، بحیث تشكل إضافة حقیقیة لمجموع النتاج اإلنساني؛ كما تكون ذات فائدة حقیقیة 

ًن یشكل تعبیرا جدیدا وأسلوبا واعلى أرض الواقع إذا كان الموضوع یرتبط بموضوع تطبیقي أ ً ً

  ، )٤(" أدبیةجتماعیة أو وا أثقافیةًجدیدا عن حالة 

ابتكار ینم عن أصاله ، وأصاله تنم عن عبقریه، وعبقریه تكشف "    وأیضا یعرف بأنه 

  . )٥("ان وجدته عن عظمه الفن

     الیخرج عن كونه ثمره لدرب من اإللهام "  فعرفه أفالطون بانه االبداع الفني   اما 

ال إنسان موهوب خصه االله بنعمه الوحى وااللهام ، ثم والوحي االلهي ، مقررا ان الفنان ماهواأ

الفنان مخلوق غیر  الجدیده وأقرت هي األخري بالنظره الصوفیه للفن وان ةجاءت االفالطونی

 اهللا بملكه االبداع الفني الذي یكسب كل ما یلمسه الفنان طابع السحر والجمال ةعادي حبا

إدراك بصري ینتج عنه حدوث عملیات من التجریدات العقلیه لتنظیم "وأیضا یعرف بانه )٦("

 )٧("واعاده صیاغه المجال االدراكي منذ بدایه 

  .ن العقل لفهم واستیعاب نظام االشكال المرئیه موقف الرؤیه ، كمحاوله تلقائیه م

هو مجموعة من اإلتجاهات الفنیة ظهرت بعد الحرب : ) Contemporary Art(الفن المعاصر 

العالمیة األولي وتتقارب وتتابعت في األسس والمبادئ وأصبح یطلق الفن المعاصر علي 

   .ر األعمال الفنیة التي تلقي إعجاب وتقدیر المتذوق في كل عص

    :الدراسات المرتبطة 

رتباط بموضوع البحث واقامت الباحثه باإلطالع على العدید من الدراسات التى لها صله 

  -:الحالى ، وصنفتها إلي محورین 
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  . في الفن التشكیلي (Ebru Art)دراسات مرتبطة بفن اإلبرو  -١

  . ة  في العلوم المختلف(Ebru Art)دراسات مرتبطة باستخدامات فن اإلبرو  -٢

 -: في الفن التشكیلي  )Ebru Art(دراسات مرتبطة بفن اإلیبرو : أوال

  )٨( م ٢٠١٠) Goktas, O.,Toker, H(إتش , توكیر.,أوو, دراسة جوكتس-١

 الذي یعتبر احد الفنون التركیه (Ebru Art)تهدف هذه الدراسه الى تحدید ثأثیر فن اإلبرو 

   .   (Marbling Art)التقلیدیة  التى تشبه فن الترخیم 

 علي العدید من العینات مثل (Ebru Art)وقد تناولت هذه الدراسة معالجات فن اإلبرو 

خشب الزان التركي وبعض األلیاف متوسطه الكثافه ، طرق التنفیذ باستخدام الصنوبر وأنواع 

صبغات الخشب ومن ثم تجفیفها وتخطیطها بمختلف أنواع الطالءات مثل طالء السلیلوز 

لطالءات القاعدیه والطالءات المائیه ،حسب قدرتهم علي اإللتصاق والصالبه واوجینى النیتر

  :وقد توصلت نتائج هذه الدراسة الى ان  .واللمعان علي األنواع المختلفه من الخامات 

 التركي یمكن استخدامه علي األخشاب واألسطح المصنوعه من (Ebru Art) فن اإلبرو -

  .فن التشكیلي الخشب كنوع من أنواع ال

 ، ویختلف البحث (Ebru Art)یلتقي البحث الحالي مع هذه الدراسه في تناوله فن اإلبرو   

  . في مجال الرسم والتصویر(Ebru Art)الحالي في تناول فن اإلبرو 

   في العلوم المختلفة )Ebru Art(دراسات مرتبطة باستخدامات فن اإلیبرو : ثانیا 

  )٩( م ٢٠١١(Osaka,T) دراسة أوسكا،تي -٢

تهدف هذه الدراسه الي خلق عالم مرئي جدید عن طریق طفیان بعض الصبغات 

حیث یري العلماء ان . أواألحبار علي سطح الماء ، واإلفاده من ذلك في علوم الفضاء  

الالفقاریات االولي عندما زحفت خارج البحار كانت الجاذبیه األرضیه هي العائق األول علي 

 ان عوده الكائنات الي (Jacques Yves Cousteau) واعتقد جاكیز یفیس كویستي خالف الثدییات

 ةمنطقه منعدمة الجاذبیة ال تعني العوده للمحیط ولكن تعني العوده للفضاء الخارجي ، وان الحیا

علي سطح االرض استغرقت وقتا طویال لتنبعث من المحیطات حیث كانت فقاعات الهواء 

 ةنات الحیه داخل المحیط تطفو علي سطح الماء وبالتالى فان طفیان كتلالناتجه عن تنفس الكائ

   .ة جدیدةلم لخارجها،وكذلك یمثل ثورمن الماء في الفضاء منعدم الجاذبیة یشبه تماما قلب باطن العا

وقد تناولت هذه الدراسه التجارب التى قام بها عدد من أعضاء محطه الفضاء العالمیه آى  

 م باستخدام الماء ٢٠١١ م حتى ٢٠٠٨منذ عام (”Enternational Space Station “ISS) إس إس 

  واستخدام هؤالء الخبراء Ebru Art)فن اإلبرو، (والضوء عن طریق الرسم علي كرات الماء

   .بعض أنواع الحبر الیاباني من اجل هذا الغرض
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ة في الفضاء بواسطوقد توصلت نتائج هذه الدراسه الي خلق العدید من األشكال المتداخله 

  .Ebru Art)فن اإلبرو، (

ــــن االبــــرو  ــــي تناولهــــا ف ــــف (Ebru Art)تلتقــــي هــــذه الدراســــه مــــع البحــــث الحــــالي ف  وتختل

      . هذه الدراسه عن الدراسه الحالیه في تناول فن االبرو في علوم الفضاء الخارجي 

  )١٠(م  ٢٠١٠(.Turkoguz,S.,Yayla, Z)، یایاال، زد. دراسه توركوجیز، إس-٣

تهدف هذه الدراسه الي تحلیل آراء أساتذه العلوم تجاه تدریس المعتقدات الكمیائیة في 

   .)  (Marblingأوفن الترخیم(Ebru Art)العلوم التكنولوجیة من خالل فن االبرو 

 في (Izmir) وذلك في أزمیر(Ebru Art)وقد تناولت هذه الدراسه ورش عمل عن فن االبرو 

 م ، وتم تجمیع المعلومات و تحلیلها بطریقه التحلیل الكیفیه و بلغ ٢٠٠٨ام  ع(Turkey)تركیا 

  . فرد ٢٢عدد المشاركین من هیئه العلماء 

وقد توصلت نتائج هذه الدراسه الى انه من الممكن دمج العلم مع الفن وذلك من خالل 

   .(Ebru Art)تدریس المعتقدات الكمیائیة في العلوم التكنولوجیة من خالل فن االبرو 

 ، وتختلف هذه (Ebru Art)تلتقي هذه الدراسه مع البحث الحالي في تناولها فن االبرو   

  .الدراسه عن الدراسه الحالیه في تناول فن االبرو كوسیله تعلیمیه في العلوم التكنولوجیه 

دراسه الي تهدف هذه ال )١١( م ٢٠٠٩ (.Yigit,N.,Bulbul,M.S) دراسه یجیت ،إن ، بیلبیل، إم، إس-٤

لترخیم من حیز الفن المجرد الى حیز الفیزیاء خاصة في واوالفن وذلك بنقل فن اإلبراوالربط بین العلم 

  .نطاق تكون المجرات 

وقد تناولت هذه الدراسه عدد من موضوعات الفیزیاء الفلكیة التى یمكن تجریبها ودراستها 

 تكونت المجرات والثقوب السوداء ، فن  ، وذلك لمعرفه كیف(Ebru Art)من خالل فن اإلبرو 

واستخداماتها لتزین  "  on the waterعلي الماء "لترخیم ، أنواع الفنون التى تسمي واوااإلبر

ٕ ، فن اإلبرو واعتباره مرادفا لفن الترخیم في المجتمع (Ottoman)األوراق في بعض الفنون مثل 

ختلفه باستخدام الصبغات اللونیه علي أسطح االوروبي ، استخدام فن الترخیم لصیاغه أشكال م

مائیه محضره خصیصا لهذا الغرض كأسلوب من أسالیب الفنون المرئیه ، استخداماته في 

 .بعض أنواع العالج لما له من خصائص مفیده للوصول الي حاله اإلسترخاء 

  :وقد توصلت نتائج هذه الدراسه الي ان 

  .لمجتمع االوروبي فن اإلبرو هو مرادف لفن الترخیم في ا -

ــــن االبر - ــــة مــــع ف ــــاء الفلكی ــــم الفیزی ــــواوادمــــج عل ــــي كیفی ــــزه للتفكیــــر ف ــــرخیم ركی  تكــــوین ةلت

 .لثقوب السوداء وانفجار النجوم في الفضاء واالمجرات 
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ـــــه ، أنـــــواع  ـــــرو ومرادفات ـــــن اإلب ـــــي تناولهـــــا ف ـــــستفید البحـــــث الحـــــالي مـــــن هـــــذه الدراســـــه ف ی

ــــسمي  ــــى ت ــــون الت ــــى المــــاء"الفن ــــصریه واســــتخ" عل ــــون الب ــــي الفن ــــف هــــذه الدراســــ. دامها ف  ةوتختل

 .عن البحث الحالي في تناولها العالقه بین الفیزیاء الفلكیه وفن االبرو 

  O’Malley,Brian   (Gardiner,Bridget,جاردینر، بریدجت، أومالي، بریان دراسه -٥

لهندسة باألغراض و فن الترخیم بعلم اواتهدف هذه الدراسه الي ربط فن اإلبر )١٢(:م١٩٩٥

وقد تناولت الدراسه آراء إثنین من الباحثین في تصمیم الموضه عن استخدام األلوان . التجاریة

  . الطاقیه في فن الترخیم خالل المؤتمر القومي للهندسة في استرالیا 

ــــي ان حرفــــه فــــن التــــرخیم القدیمــــة یمكــــن اســــتخدامها  وقــــد توصــــلت نتــــائج هــــذه الدراســــه ال

 .العصر الحدیث وفي الوقت نفسه تخدم األغراض التجاریة بأسالیب تناسب 

إلبـــــرو بأســـــالیب واویلتقـــــي البحـــــث الحـــــالي مـــــع هـــــذه الدراســـــه فـــــي تنـــــاول فـــــن التـــــرخیم أ

 البحــــــــــــــــــــــث الحــــــــــــــــــــــالي فــــــــــــــــــــــي تنــــــــــــــــــــــاول فــــــــــــــــــــــن الترخــــــــــــــــــــــيویختلــــــــــــــــــــــف . معاصــــــــــــــــــــــره 

(Marbling)البروواأ)(EbruArt  ١. في الرسم والتصویر    

 )١١(شكل ) ١(عمل رقم 

  : ل توصیف العم

هو عباره عن لوحه مستطیله الشكل قائمه على ضلعها األكبر ، تجسد جزء من الحضاره 

یقع "  الذي یعتبر من أهم المعالم األثریه في تركیا -العثمانیه ، المثمثل في متحف آیا صوفیا 

 م ، وحینئذ كان بمثابة الكنیسه المركزیه لألرثوذوكس ، ثم ٣٥٩في اسطنبول ، شید في سنه 

 الي مسجد أثناء الحكم العثماني ، وظل هكذا الي ان حولته الجمهوریه التركیه إلي متحف حول

 الذي ظهر أقصي یمین العمل ، كما أبرز العمل -)١٣("م وحتى اآلن١٩٣٤وأثر تاریخي منذ 

یقع علي جزیره صخریه صغیره عند ملتقي " حد المعالم التركیه الممیزه حیث وا وه–برج العذراء 

الذي -)١٤("لبوسفور مع بحر مرمره ، لیقطن بالقرب من الجانب األسیوي من إسطنبول مضیق ا

رت واوصیغت هذه  اآلثار علي صفحات الماء لیبعثها االبر. تمركز في الثلث األیسر للعمل 

 .بتقنیاته علي صحائف الفن المعاصر 

  : تحلیل األبعاد الجمالیة والتشكیلیة داخل العمل 

ــــــشكیلیه ،حیــــــث تحققــــــت الوحــــــده مــــــن أبــــــرز العمــــــل مجم  ــــــه والت ــــــیم الجمالی وعــــــه مــــــن الق

ــــة الرخــــام المتــــضخم  ــــي هیئ ــــذي ظهــــر ف ــــوني داخــــل العمــــل ال ــــائي والل ــــسیج البن ــــرابط الن خــــالل ت

ـــــه ممـــــا أدي واالتـــــي صـــــاغتها تقنیـــــه االبـــــر ـــــنفس المجموعـــــه اللونی رت فـــــي األرضـــــیه والخلفیـــــه ب

االتــــــزان مــــــن خــــــالل إتــــــزان محــــــاور وتحقــــــق . للــــــوني داخــــــل العمــــــل واالــــــي إضــــــفاء وحــــــده للج

العمــــل المتمثلــــه فــــي كتلــــه متحــــف آیــــا صــــوفیا فــــي مقابلــــه كتلــــه بــــرج العــــذراء ومــــن خلفــــه هیئــــه 
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وتحقــــق اإلیقــــاع مــــن خــــالل تكــــرار الخطــــوط . شــــاطئ البوســــفور بمــــا یحمــــل عبــــق الحــــضارات 

المنحنیــــه والمــــستقیمه التــــي صــــاغت القبــــاب والمــــآذن التــــي علــــت فــــي الــــسماء لتــــشكل معمــــار 

ــــي نبــــضات تقنیــــه االبــــر ــــي واآیاصــــوفیا ، وأیــــضا ظهــــر اإلیقــــاع الحركــــي ف رت التــــي تناغمــــت ف

 .  حجومها 

 ) ١٢(شكل ) ٢(عمل رقم 

  : توصیف العمل 

هو عباره عن لوحه مستطیله الشكل قائمه علي ضلعها األصغر ، یتصدرها الترام وفي 

في التركي وهم في هیئه لوضع مقابله زهرة اللوتس وفي مواجهته إثنین من مؤدون الرقص الصو

 .الحركه 

  :تحلیل األبعاد الجمالیه والتشكیلیه داخل العمل 

أبرز العمل مجموعه من القیم الجمالیه والتشكیلیه ، المتمثله فى تحقیق الوحده داخل 

التكوین وذلك من خالل تآلف كل جزء من أجزاء التكوین باآلخر، حیث جسد اللون األحمر 

ده في لون زهره اللوتس ، وظهر اللون األخضر في أوراق ساق الزهره وتم تردیده الترام وتم تردی

ألرضیه التي وافي لون الزجاج األمامي للترام ، كما ظهرت الوحده في الترابط بین الشكل 

تحققت من خالل صیاغه خطوط مؤدون الرقص الصوفي التركي كجزء الیتجزء من النسیج 

وتحقق اإلیقاع داخل العمل من خالل التردید . لمعالجه للعمل وابرالبنائي واللوني لتقنیه اال

المتواصل لنظام التكرار األحادي لهیئه و حركه  الشخوص المؤدون للرقص الصوفي التركي ، 

وأیضا في تكرار أوراق زهره اللوتس التى إنطوت على تناغمات خطیه أكدت اإلیقاع الحركي 

لرئسیه التى وایض ، وأیضا في تكرار الخطوط األفقیه للخطوط المنحنیه التى صیغت باألب

لتى تغلغلت واصاغة هیئه الترام ، كما تحقق اإلیقاع الحركي غیر المنتظم في تقنیه اإلبر

  .وأصبحت جزء ال یتجزء من نسیج العمل 

  ) ١٣( شكل ) ٣(عمل رقم 

   :توصیف العمل 

كبر ، یظهر في الثلث األیمن هو عباره عن لوحه مستطیله الشكل قائمة علي ضلعها األ

" وهو من أهم األماكن في تركیا حیث )  Turk press–ترك برس(من العمل جسرالبوسفور 

  )١٥( اما اآلن فهو یقع-كان یصنف رابع أطول الجسور المعلقه في العالم

ٕ م ، لتسهیل حركه وانتقال الناس من الجانب ١٩٧٣ اكتمل بناءه –في المركز السادس عشر 
وي الى األوروبي والعكس ، ویقطع العمل من الیمین الي الیسار مساحه قاتمه تشیر الى األسی

  .رت واوتمت معالجه العمل بتقنیه االبر. شاطئ البوسفور 

  :لتشكیلیة داخل العمل واتحلیل األبعاد الجمالیه 



  

 ٢٨٩ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

قق من خالل تتبلور القیم الجمالیه والتشكیلیه داخل العمل في إتزان النظام البنائي الذي تح

) Turk press–ترك برس ( الخطوط التي صاغت جسر البوسفور-**  قاعده االثالث الذهبیه–

  .الذي احتل بؤرة العمل ، وتقاطعه مع خط االرض الممثل لشاطي البوسفور

ــــــه بــــــین اللــــــون  ــــــوازن الطاقــــــات اللونی ــــــزان مــــــع الوحــــــده مــــــن خــــــالل ت ــــــضا تحقــــــق االت وأی

لي فــــي الــــسماء واللـــــون البــــارد المتمثــــل فــــي اللـــــون األزرق الــــساخن المتمثــــل فــــي اللـــــون البرتقــــا

فـــــــي میـــــــاه البوســـــــفور،وتردید اللـــــــون البرتقـــــــالي فـــــــي المیـــــــاه وأیـــــــضا تردیـــــــد اللـــــــون األزرق فـــــــي 

وتحقــــــق اإلیقـــــاع داخــــــل العمـــــل مــــــن خـــــالل تكــــــرار . للـــــونيواالـــــسماء ممــــــا أضـــــفي وحــــــده  للج

رت واســـــتخدام تقنیـــــات االبـــــرحركـــــه الخطـــــوط المنحنیـــــه فـــــي الخلفیـــــه واالرضـــــیه التـــــى صـــــیغه با

  .، وظهر االیقاع االحادي في الخطوط التي صاغة جانبي جسر البوسفور 

  ) ١٤(شكل ) ٤(عمل رقم 

  :توصیف العمل 

هــــو عبــــاره عــــن لوحــــه مــــستطیله الــــشكل قائمــــه علــــى ضــــلعها األكبــــر ، تظهــــر مجموعــــه مــــن 

ــــــة شــــــاطئ البوســــــفور بمــــــا  ــــــي تــــــصیغ هیئ ــــــه الت ــــــه واللونی ــــــار التناغمــــــات الحركی یحمــــــل مــــــن آث

ومعــــالم شــــكلتها الحــــضارات التــــى قطنــــت علــــي شــــاطئ البوســــفور منهــــا جــــامع الــــسلطان أحمــــد 

ــــــین عــــــامي "الــــــذي بنــــــي    م حــــــسب النقوشــــــات علــــــي أحــــــد١٦٠٩:١٦١٦/ ه١٠٢٠ :١٠١٨ب

أبوابـــــه ، وقـــــد أراد الـــــسلطان أحمـــــد ان یكـــــون مـــــسجده األكبـــــر واألعظـــــم فـــــي الـــــبالد ، فجعلـــــه 

ــــي البوســــفور فــــوق إحــــدي ــــل معمــــار آیاصــــوفیا ، مطــــال عل ــــي مقاب ــــالل اســــطنبول المرتفعــــه ف  ت

وهــــــو مــــــن أشــــــهر المعمــــــاریین األتــــــراك الــــــذین " محمــــــد آغــــــا"وصــــــمم هــــــذا المــــــسجد المهنــــــدس 

ـــــد المهنـــــدس المعمـــــاري  ـــــي ی ، ویعـــــرف هـــــذا المـــــسجد باســـــم المـــــسجد " ســـــنان باشـــــا"تتلمـــــذوا عل

ـــــــأكثر مـــــــن ـــــــه ب ـــــــه الداخلی ـــــــساء جدران ـــــــالط وســـــــیر٠٠٠,٢٠األزرق إلكت امیك منقوشـــــــه  قطعـــــــه ب

  . یدویا باللون األزرق 

  :لتشكیلیه داخل العمل واتحلیل األبعاد الجمالیه 

ـــــان واحـــــد الیمكـــــن  ـــــث ظهـــــر العمـــــل فـــــي كی أبـــــرز العمـــــل وحـــــده فـــــي النـــــسق البنـــــائي حی

 المتمثــــل فـــــي هیئـــــه شــــاطئ البوســـــفور بمــــا یتـــــصدره مـــــن –تجزئتــــه ، وذلـــــك بإنــــصهار الـــــشكل 

 التــــــــى تــــــــوحي بمیــــــــاه – ، مــــــــع األرضــــــــیه – مــــــــسجد الــــــــسلطان أحمــــــــد ومتحــــــــف آیاصــــــــوفیا

ــــه –الفوســــفور  ــــاب ، كمــــا ظهــــرت – ، والخلفی ــــسماء بمــــا یعانقهــــا مــــن مــــآذن وقب ــــل ال ــــي تمث  الت

  . لبارده واللوني من خالل التردید المنسجم لأللوان الدافئه واوحده في الج

ــــــــت مــــــــن التكــــــــرارات المنتظمــــــــه وغیرالمنتظمــــــــه  ــــــــه إنبثق وأظهــــــــر العمــــــــل إیقاعــــــــات حركی

  .رت واكة الخطوط الموجیه التى صیغة باإلبرلحر

وتحقـــــق االتـــــزان داخـــــل العمـــــل مـــــن خـــــالل تـــــوازن الطاقـــــات الحركیـــــه والـــــساكنه ، حیـــــث ظهـــــرت 

دینامیكیــــــه فــــــي حركــــــه االیقاعــــــات اللونیــــــه ، فــــــي مقابلهــــــا إســــــتاتیكیه مــــــشهد الــــــشاطئ بمایحملــــــه مــــــن 

  .قباب ومآذن تحمل عبق تاریخه 



  

 ٢٩٠ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

_____________  

: ١(یقسم العمل الى ثالث أبعاد لیست متساویه تماما بل هي علي قدر : الث الذهبیه قاعده األث**

ووقف هذا التقسیم یتم تحدید بؤره العمل ، بحیث یكون العنصر األهم موجود علي أحد ) ١ :,٦١٨

  .التقاطعات للخطوط األربعه ، وهذه التقاطعات تسمي النقاط الذهبیه أو نقاط القوه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.رت وامتحف آیاصوفیا وبرج العذراء علي صفحات االبر) ١١(شكل ) ١(م عمل رق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.رت واالرقص الصوفي التركي ، بمعالجه اإلبر) ١٢(شكل ) ٢(عمل رقم   

 

 



  

 ٢٩١ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )١٣(شكل ) ٣(رقم عمل 

  .رتوا، باستخدام تقنیات اإلبر) Turk press -ترك برس (جسر البوسفور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.رت واشاطئ البوسفور ، باستخدام التناغمات الحركیه واللونیه لالبر) ١٤(شكل ) ٤(عمل رقم   

  

  

  

  



  

 ٢٩٢ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :التوصیات النتائج و

مـــــــن خـــــــالل الدراســـــــة النظریـــــــة  للبحـــــــث الحـــــــالي ، توصـــــــلت الباحثـــــــة إلـــــــي : النتـــــــائج : أوال 

   -:النتائج التالیة 

لتطـــــور وا إتـــــسمت باالســـــتمراریه مـــــن أقـــــدم الفنـــــون التركیـــــه التـــــي) Ebruart(ان فـــــن االبـــــرو  -١

ــــــــزین اإلطــــــــارات الخار ــــــــي ت ــــــــات األوراق ، حیــــــــث اســــــــتخدمت ف ــــــــه للمخطوطــــــــات وخلفی جی

دیــــــد مــــــن الفنــــــون الــــــشعبیه األغلفــــــه الداخلیــــــه للكتــــــب ، كمــــــا اســــــتخدمت فــــــي التــــــأریخ للعو

 .المعالم التاریخیه   التركیه و

ؤهلــــــه أن یكــــــون مــــــصدرا تتنــــــوع وتتعــــــدد األنمــــــاط واألســــــالیب اآلدائیــــــه لفــــــن اإلبــــــرو بمــــــا ی -٢

 .خصبا لإلبداع 

ـــــاول الثقافـــــات الفنیـــــه المتباینـــــه وخاصـــــة فـــــن اإلبـــــرو  -٣  - قیـــــد الدراســـــه–ان المرونـــــه فـــــي تن

 .یلعب دورا هاما في استیعاب األبعاد الجمالیه والتاریخیه المتأصله فیه 

 كلمــــا تــــزود دارس الفــــن بقــــدر وافــــر مــــن المعرفــــه بالثقافــــات الفنیــــه المختلفــــه كلمــــا أصــــبح -٤

 .  ٕفنه أكثر وعیا وابداعاته أكثر تقدمیه ومسایره للعالم من حوله 

ــــذخر تركــــي مــــن الفنــــون الجــــدیره بالبحــــث ولوا یعــــد فــــن اإلبر -٥ ــــه ی ــــل ، حیــــث ان ــــد التحلی بالعدی

  .ةمن األبعاد الجمالیه التي تحمل في طیاتها عبق الحضاره االسالمیه التركی

   الثقــــــــافي لــــــــدي ري المخــــــــزون البــــــــصري واإلطـــــــالع علــــــــي الثقافــــــــات الفنیــــــــه المتباینــــــــه یثــــــــ -٦

 .دارس الفن 

فـــــي ضـــــوء نتـــــائج البحـــــث الـــــسابقة ، تتقـــــدم الباحثـــــة بـــــبعض التوصـــــیات : التوصـــــیات : ثانیـــــا 

  -:لتالي والمقترحات علي النحاو

ضــــــروره اإلنفتــــــاح علــــــي الثقافــــــات الفنیــــــه المتباینــــــه مــــــع الحفــــــاظ علــــــي الثقافــــــه المــــــصریه  -١

  . والعربیه المعاصره 

لمراجــــــع الخاصــــــة بفــــــن االبــــــرو ، لنــــــدره المراجــــــع العربیــــــة التــــــي واعریــــــب الكتــــــب ان یــــــتم ت -٢

 .تتناول هذا النوع من الفنون 

ــــد مــــن الدراســــات  -٣ ــــتم عمــــل العدی ــــن االبــــرو فــــي واان ی ــــي تطبیقــــات ف ألبحــــاث األكادیمیــــة ف

 .لدیكور وما الي ذلكوامجاالت الفن المختلفه كاالشغال الفنیه 

 .لمراجع التي تتناول فن االبروواصة الكتب ان تتضمن المكتبات المتخص -٤

  



  

 ٢٩٣ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  : المراجع 

  :المراجع العربیة : أوال
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