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المفاهیم الفلسفیة والجمالیة لفن الطاقة كمدخل الثراء المشغولة الخشبیة 

  المعاصرة

Philosophical and aesthetic Concepts of 
Energy art  As an Study  to Enrich Contemporary 

Wood Works 
  

  

  

  

  :ملخص البحث

لفنون من خالل تطور شكاال مختلفة من اواقدمت لنا االتجاهات الفنیة المعاصرة  انماطا 

 حیث لمذاهب التشكیلیة الحدیثة  والمعاصرة ،والحركات واالفكر االبداعي المتمثل فى المدارس 

بناء العمل الفني داخل دراسة تشكیلیة جادة ، والتي شغلت نرى تطورا واضحا فى تكوین و

كیلي باعمال فنیة مساحة كبیرة من تفكیر رواد المدارس الحدیثة ، بهدف اثراء مجال الفن التش

  .تتسم بالتفرد واالصالة واالبداع 

بهدف الوصول الى ، ومجال اشغال الخشب یسعي إلي  مواكبة التقدم واالزدهار الفنى 

لمحاوالت االبتكاریة الجادة ، والكشف عن االبداعات واالصیاغات والحلول التشكیلیة المبتكرة ، 

ج الفني الكامل والتكیف مع سمات العصر لنضووالوعي وابهدف خلق اجیال تتصف بالقوة 

ن والدراسة والتكنولوجیا ، فعلینا ان نبذل المزید من الجهد  واالنجازات واالحالي عصر السرعة 

لمحاولة الجادة لتقدیم وا، تقلیدي لبعد عن كل ما هو مألوفوانستخدم احدث االسالیب التشكیلیة 

  . لعصریة واالصالة وااالبتكار صیاغات فنیة مدروسة باسالیب مستحدثة تتسم ب

وخامة الخشب من الخامات التي تمتلك مقومات وممیزات مثل سهولة التشكیل وتقبلها 

إلجراء العملیات التقنیة المختلفة ، والتي یمكن أن تساهم في تحقیق القیم الجمالیة للمشغولة 

كل عام ، حتي  یصل الخشبیة ، مما یتیح للفنان التصرف بحریة أكبر في عملیة التصمیم بش

في النهایة بعمل فني ینبض بطاقته الذاتیة ، والذي قد یكون له أثر كبیر في توجیه نظر 

ًالمشاهدین إلي تأمل تلك العالقات والتحاور معها ذهنیا وبصریا  ً.  

  حامد عباس محمود سید احمد.د
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فمن خالل دراسة بعض االعمال لفناني الطاقة ، یمكن الكشف عن القیم الجمالیة 

ر للمتعلم فرصة للتجریب والممارسة لیكشف عن القیم والمفاهیم للمشغولة الخشب مما یوف

الفلسفیة والجمالیة لفن الطاقة ، وكیفیة تناولها برؤیة مبتكرة مما یزید فاعلیة الحوار التشكیلي 

  . بین مكونات العمل الفني ، ویتیح إنتاج مشغولة خشبیة تتمیز بالمعاصرة 

ر المعطیات الجمالیة والتشكیلیة لفن الطاقة وعلي ذلك فالباحث یحاول اإلفادة من جوه

ٕ،واالبعاد الجمالیة لتناول خامة الخشب ، وابراز ذلك في إستخدانات تتفق والفكر التطبیقي في 

مجال اشغال الخشب ، حیث أن مجال اشغال الخشب معني بدراسة كل ما هو جدید في مجال 

البعاد الفلسفیة والمفاهیم التشكیلیة الفن التشكیلي لطرح مداخل جدیدة للتدریس ، من خالل ا

  .والتقنیة الحدیثة ،  للوصول إلي اعمال فنیة معاصرة في مجال اشغال الخشب 
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Abstract 
Contemporary artistic trends introduced us to different styles and 

forms of the arts through the development of creative thought 
represented in schools, movements and modern and modern plastic arts. 
We see a clear development in the composition and construction of the 
artistic work within a serious computer study, which occupied a large 
area of thinking of school leaders Modern art, with the aim of enriching 
the field of art with works of art that are unique, original and creative. 

And the field of woodworking seeks to keep abreast of the progress 
and prosperity of art, in order to access the formulations and innovative 
plastic solutions, and the discovery of innovations and creative 
endeavors seriously, in order to create generations of strength and 
awareness and full technical maturity and adapt to the features of the 
current era era of speed and achievements and technology, We need to 
make more effort and study, use the latest plastic styles and keep away 
from everything that is familiar, traditional, and serious attempt to 
provide artistic formulations with innovative methods, innovative, 
original and modern. 

And wood raw materials that have the characteristics and features 
such as ease of formation and acceptance of the various technical 
processes, which can contribute to achieve the aesthetic values of 
woodworking, allowing the artist to act more freely in the design process 
in general, Which may have a significant impact in directing viewers to 
the contemplation of these relations and dialogue with them mentally 
and visually. 

Through the study of some works of energy artists, the aesthetic 
values of woodworking can be revealed, thus providing the learner with 
an opportunity for experimentation and practice to reveal the 
philosophical and aesthetic values and concepts of the art of energy, and 
how to deal with an innovative vision which increases the effectiveness 
of the plastic dialogue between the components of the work.  

Therefore, the researcher tries to benefit from the essence of the 
aesthetic and formative data of the art of energy, and the aesthetic 
dimensions of the wood material, and to highlight it in the uses 
consistent with applied thought in the field of woodwork, as the field of 
woodwork is interested in studying everything new in the field of art to 
introduce new approaches to teaching , Through the philosophical 
dimensions and concepts of plastic and modern technology, to access the 
work of contemporary art in the field of woodwork 
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 :خلفیة البحث

شكاال مختلفة من الفنون من خالل تطور واقدمت لنا االتجاهات الفنیة المعاصرة  انماطا 

 حیث لمذاهب التشكیلیة الحدیثة  والمعاصرة ،والحركات واالفكر االبداعي المتمثل فى المدارس 

 شغلت بناء العمل الفني داخل دراسة تشكیلیة جادة ، والتينرى تطورا واضحا فى تكوین و

مساحة كبیرة من تفكیر رواد المدارس الحدیثة ، بهدف اثراء مجال الفن التشكیلي باعمال فنیة 

 .تتسم بالتفرد واالصالة واالبداع 

بهدف الوصول الى ، ومجال اشغال الخشب یسعي إلي  مواكبة التقدم واالزدهار الفنى 

، والمحاوالت االبتكاریة الجادةات لكشف عن االبداعواالصیاغات والحلول التشكیلیة المبتكرة ، 

لنضوج الفني الكامل والتكیف مع سمات العصر والوعي  وابهدف خلق اجیال تتصف بالقوة 

ن واالدراسة لینا ان نبذل المزید من الجهد  ولتكنولوجیا ، فعواالنجازات واالحالي عصر السرعة 

المحاولة الجادة لتقدیم  تقلیدي و ما هو مألوف،لبعد عن كلوانستخدم احدث االسالیب التشكیلیة 

 . المعاصرة حدثة تتسم باالبتكار واالصالة وصیاغات فنیة مدروسة باسالیب مست

فعملیة معالجة االشكال الفنیة بهدف الخروج بها من واقعها المرئي یحتاج بالضرورة الي 

 جدیدة بكیفیة اللتقنیة المستحدثة لتقوم بدور الوسیط للحصول علي اشكوابعض االسالیب الفنیة 

توفر لنا التكنولوجیا الحدیثة تحت اطار مفهوم الفكر التجریبي العدید من مغایرة للواقع ، و

لتعبیر والتي تقوم بدور اثراء جوانب الرؤیة وانمطیة الغیر السالیب التقنیة والخامات وا االدوات 

 تكون هناك لغة جدیدة حتي فلغة الفن القدیمة لم تعد مناسبة للوعي االنساني ویجب أن( معا ، 

یصبح الفن مرة أخري ضرورة أجتماعیة وفردیة فعندما تنتفي الحاجه أو یتولد االشباع والرتابة 

علي وضع صیغ جدیدة یمكن أن تعطي “ المبدعون “ في توجه فني معین ، ینبري الفنانون 

) ًدیمومة وزخما لمجري الفن 
)١ (

في سبات أو قطیعة مع وال یعني ذلك أمكانیة أن یدخل الفن 

سج تخیالتهم علي سطح المجتمع ، ولكن الحاجه المستمرة من قبل الفنانین علي تقدیم الجدید ون

وكذلك رغبة المجتمع إلي التحدیث ، یمثالن النافذة التي تمنح الفن تلك الجمالیة ، العمل الفني

 . المتجددة بأستمرار

 تم اطالق هذا االتجاه في وقت مبكر من وفن الطاقة یعتبر من اكثر الفنون حداثة حیث

 من قبل خمس فنانیین كان في طلیعتهم الفنان جورجیو فاسیلي والذي یعتبر من ٢٠٠٨مایو 

م ظهور قیادات ٢٠٠٩اوائل الداعیین إلي هذا االتجاه الفني كما شهد شهر ینایر من عام 

لي هذا واما أخرون انضمبین “  Adman scoot millerأدم سكوت “ جدیدة لهذا االتجاه مثل 

للمساعدة علي توسیع نطاق " مسئولي االنترنت "“  Networkers“ االتجاه الجدید كمساعدین 

لفریق فناني ” Diogenes Lamarcheدوجین المار“كما انضم ( هذا اإلتجاه الفني الجدید ،

 Energy On)ًیضا الراعي لصالون فن الطاقة الدولي واوه ٢٠٠٩الطاقة في  في سبتمبر

Salon 2010)مع جورجیو فاسیلي  (
)2( 
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وفن الطاقة هو تصویر للطاقة باستخدام االلوان واالشكال والتكوینات النشاء أعمال مبتكرة 

،  فبعض اللوحات قد یهتز مع الطاقةومعبرة یتردد صداها مع االثر الذي یتركه علي الشعور

انیین السابقین لظهور هذا االتجاه وفن الطاقة یمكن أن یكون قد ظهر اثره في اعمل بعض الفن

بوتشیني “ حاولوا التقاط الضوء والمستقبلین امثال “  Monetمونیه “ الفني ، فاالنطباعیین مثل 

Boccioni  “لحركة والسرعة والتعبیریین امثال واصور“vangogh  “فهذه لمشاعرا ونقل ،

فالطاقة هي واحدة من  . هي تعبیرات عن الطاقة” المشاعر-السرعة -الضوء“ الصفات وهي 

فقد یشعر ، اكثر الصفات التي یتم تصویرها سریعة الزوال وقد ال یمكن تعریفها بصورة محددة 

، البعض یراها سطوع أو حرارة الشمسالبعض بالطاقة عندما یتحدث مع شخص أخر، و

حیاة فلدینا وأخرون ینظرون إلیها علي أنها قوة مدمرة ، في حین یراها أخرون علي أنها نشأة ال

 . ًجمیعا شعور فطري لتأثیر لطاقة 

علي ارضیة “  التطور - التنوع -الجودة “وفن الطاقة یعتمد علي ثالثة قیم اساسیة هي 

واسعة من الطاقة والحیویة ، ففناني الطاقة یسعون إلي تعزیز ابداعاتهم بالطاقة سواء كان ذلك 

 لمواكبة التطور الحادث في الفنون التشكیلیة ًلموضوع ، كما انهم یسعون دائماوافي التكوین أ

 . لرقمیة واوذلك باستخدام الوسائط التقلیدیة أ

لقد وضع فناني الطاقة خمسة معاییر أساسیة لالعمال الفنیة التي تنتمي لهذا االتجاه و

كما ان أي زیادة في واحد من هذه ”  التعبیر- االبتكار -التكوین -الشكل-اللون “وهي 

یؤدي إلي زیادة الرضأ البصري الننا نكون قادرین علي استیعاب هذه الزیادة الدینامیة المعاییر 

     نجد أن ) ١( لوحة رقم   “ Ladi Fricova“البصریة ، فإذا نظرنا إلي أحد أعمال الفنانة 

كثر ، فالفنانة تتناول في اللوحة االشكال البصریة وااللوحة هي مزیج من دیالوج بین ثقافتین أ( 

لتلك الثقافات ، فاالللون تشع من لوحتها معبرة عن حیاة خاصة بها ، وكل ضربة للفرشاة  بها 

طاقة متناغمة كما توجد باللوحة تفاصیل زخرفیة مثل معبد قدیم أومخطط هندسي ، فالعمل 

یتوافق مع ما هو شائع عند فناني الشرق االقصي كما نجد أن العفویة اتخذت طریقها إلي 

ي فاالشكال تحولت إلي تكوینات رمزیة متناثرة بما یتوافق مع طقوس اهل التبت في العمل الفن

 ).3()محاولة منها لتصویر الطاقة الداخلیة للنفس البشریة 

أننا جزء ال یتجزأ من بحر الطاقة غیر المرئي ( “ Helene Kippert“ وتذكر الفنانة 

وفة بصریة تزید إحساسنا لالتصال للعین البشریة ، وفن الطاقة بالنسبة إلیها یصنع مصف

فركتالیة “ باألخرین والعالم الطبیعي من حولنا ، كما انها تصنف نفسها علي أنها فنانة كسوریة 

، كما لتفاعل بین الشكل والطاقة والضوءتعمل بصورة اساسیة مع الوسائط الرقمیة الستكشاف ا“ 

، وسیلة لكسر الشعور المألوف للشكلتعتمد علي استخدام الملمس واللون والنمط المتكرر ، ك

شعر أنني قد وصلت لنقطة ًفاحیانا أبدأ الرسم بإضافة عدد من الطبقات الرقمیة حتي ا
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موسس هذا االتجاه “ لجورجي فاسیلي “ ، وفي سؤال ) ٢ (كما في لوحة رقم ). 4)(االنتهاء

أن تكون ( ت إجابته الفني عن ما هو هدف هذا االتجاه في مخطط عالم الفن التشكیلي ؟ فكان

حركة ثوریة ولكن غیر جذریة ، مسموعة والكن لیس ذات صوت مزعج ، مؤثرة ولكن لیست 

 . ) ٥()تصاعدیة ، واضحة ولكن لیست عمیقة 

فالعمل الفني بالنسبة لفناني الطاقة هو كالم من القلب ، وجسر من االلوان والطاقة یعبر 

 البصریة بما تحتویه من تقنیات مختلفة تعكس نقطة علیه االخرون بارواحهم لیفهمو تلك اللغة

 .االتصال بین المادیة والقیم الروحیة والتصورات المجردة 

   وفن الطاقة ال یقتصر علي اسلوب محدد ولكنه یشتمل علي العدید من الحركات 

 Engereticواالنطباعیة الطاقیة “  “ Engeretic Relasiالواقعیة الطاقیة  “ الفرعیة ومنها 

Impressionism  “ ،“ والسریالیة الطاقیةEngeretic Ssrrealism “، “ والتعبیریة

 Engeretic Abstractionismالطاقیة  والتجریدیة“،“ Engeretic Eperessionismالطاقیة

ولكن مع التزام الفنان بالقیم االساسیة لفن الطاقة  وبناء اعماله علي ارضیة واسعة من تدفق “ 

الطاقة یكون التركیز علي تدفق الحیویة في العمل الفني فتفسیر الفنان للطاقة یوفر الطاقة فمعا 

ًصورا أكبر للواقع ، كما أن التكنولوجیا ساعدت الفنان علي العبور خارج نطاق حواسه  

 .والشعور بالمجال المغناطیسي  ، والكهرومغناطیسیة ، والجاذبیة 

وهي من فناني الطاقة السریالیین ، وتتبع “  Patricia Ariel“ فإذا نظرنا إلي عمل الفنانة 

َمنهجا صوفیا روحانیا تخیلیا في أعمالها ً ً  ، وفي شرحها العمالها تقول  ) ٣(كما في لوحة رقم  ً

لهامات للفن فإنها ال تكون في الحیاة وافي الوقت الذي ابحث عن اجوبة لمعني الحیاة أ( 

العالم اال محدود ، حیث نري في هذا العالم االماكن الدنیویة العادیة ولكني ابحث عنها في 

الغامضة ، كما ان الناس في هذا العالم یملكون قصصهم  وحكمتهم الخاصة وأنا مجرد رآوي 

لهذه القصص ، فانا اعتقد أن أعمالي هي حدیث القلب ، وجسر من األلوان والطاقة ، ومرآة 

)ًفهم النفسهم وملجا لهم حیث یمكن ألرواح أخري أن تري إنعكاس لصورتهم و
)6( 

أنها اختارت أن تعبر عن الطاقة من خالل الجسم البشري ولغة (ً وتذكر الفنانة ایضا 

الجسد ،من خالل االوضاع المسرحیة المعبرة ، وعناصر معینة مثل الوجوه واالقنعة ، ، كما أن 

وثة فقط والكنها رمز ًشخصیة المرأه عادتا ما تكون مركز العمل الفني ، فهي لیست رمز لألن

)للقوة وسبب الحیاة 
)7 ( ،

 هي الجسم البشري والمرأه علي وجه “ Patricia Ariel “فالطاقة عند 

 .الخصوص 

الطاقة من خالل الحیاة والتعبیر عنها باأللوان المهتزه “  Dan Bunea“ بینما یري الفنان 

ویعلق الفنان  ) ٤(بالطاقة صورة رقم والحركة التي لها تأثیر علي المشاهد ، فهي تستفزه وتملئه 
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ًأرید للمشاهد أن یستمتع وأن یرتبط عاطفیا مع اللوحة ویقتحم عالمها الملون ، ( علي اعماله 

)وأن ینتقل إلیه االحساس باألمل 
)8( 

      وجدت الطاقة في األلوان المشعة  ) ٥(لوحة رقم “   Ladi Fricova“ بینما  الفنانة 

 تعبر عن طاقة تشع بأنسجام في لوحاتها علي شكل تجریدات هندسیة  من فكل ضربة فرشاة( 

معبد قدیم متأثر بثقافة التبت وفن المانداال الشائع في منطقة الشرق االقصي حیث التلقائیة 

 .9)والرموز الخاصة 

فالباحث من خالل هذا االتجاه الفني المعاصر قد یعطي الفرصة للطالقة والمرونة 

تشكیل المشغولة الخشبیة ،  فالقیم الجمالیة التي یتم تحقیقها من خالل الفن ما التشكیلیة في 

ًهي إال محاوالت تجریبیة یقوم بها الفنانین كال في مجال تخصصه ، لكشف قوانین الطبیعة 

ًومحاولة إعادة صیاغتها فنیا ممتزجة بخبرة الفنان عن الموضوع المراد التعبیر عنه ، فالفنان 

لألبتكار من خالل مدركاته الذهنیة والبصریة وممارسته التجریبیة ، لذا اصبح یسعي دائما 

ًالفنان ملزما أن یكون عالما في مجاله وملم ومطلع علي كل ما یدور حوله ، فالعمل الفني  ً

 . ًاصبح حقال للتجریب واالبتكار 

فالفنان المعاصر یبحث عما یوجد خلف المظهر الخارجي لالشیاء لكى یقوم ببناء  

 اته الذاتیة ورؤیته الموضوعیةلتركیبات الفنیة الجدیدة على اساس خبرواوتكوین االشكال 

         االهتمام بالمالحظة التجریبي یتضمن االبداع من خالللفكر وا، وتصوراته االبداعیة

   و أمالحظات التى یترتب علیها فكر یغیر من مدلول االشكال المألوفةالتسجیل لتلك الو

 . لمعانى التقلیدیة ا

وخامة الخشب من الخامات التي تتمیز بسهولة التشكیل وتقبلها إلجراء العملیات التقنیة 

 المختلفة ، والتي یمكن أن تساهم في تحقیق القیم الجمالیة للمشغولة الخشبیة ، مما یتیح للفنان

التصرف بحریة أكبر في عملیة التصمیم بشكل عام ، حتي  یصل في النهایة بعمل فني ینبض 

بطاقته الذاتیة ، والذي قد یكون له أثر كبیر في توجیه نظر المشاهدین إلي تأمل تلك العالقات 

ًوالتحاور معها ذهنیا وبصریا  ً.  

ن القیم الجمالیة للمشغولة ، یمكن الكشف عراسة بعض االعمال لفناني الطاقةفمن خالل د

الخشب مما یوفر للمتعلم فرصة للتجریب والممارسة لیكشف عن القیم والمفاهیم الفلسفیة 

والجمالیة لفن الطاقة ، وكیفیة تناولها برؤیة مبتكرة مما یزید فاعلیة الحوار التشكیلي بین 

   .مكونات العمل الفني ، ویتیح إنتاج مشغولة خشبیة تتمیز بالمعاصرة 

 ، الجمالیة والتشكیلیة لفن الطاقةوعلي ذلك فالباحث یحاول اإلفادة من جوهر المعطیات

ات تتفق والفكر التطبیقي في مٕمة الخشب ، وابراز ذلك في إستخداواالبعاد الجمالیة لتناول خا

مجال اشغال الخشب ، حیث أن مجال اشغال الخشب معني بدراسة كل ما هو جدید في مجال 

لي لطرح مداخل جدیدة للتدریس ، من خالل االبعاد الفلسفیة والمفاهیم التشكیلیة الفن التشكی

  .والتقنیة الحدیثة ،  للوصول إلي اعمال فنیة معاصرة في مجال اشغال الخشب 
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من هنا فالباحث یحاول تقدیم دراسة تهتم بعرض الحلول الفنیة للصیاغات التشكیلیة و

 معاصرة من خالل دراسة و تحلیل اعمال تشكیلیة مختارة والبنائیة المنفذة باالخشاب  برؤیة

لفناني الطاقة في محاولة من الباحث  أن یستفید من الصور المختلفة للطاقة في مجال اشغال 

الخشب لیعطي حلول اكثر مرونه للمشغولة الخشبیة  في صورة بعیده عن التقلیدیة للوصول 

 اعمال فنیة تعكس تأثر الفنان بمستویات بالمشغولة الخشبیة كحقل تجارب وبحث البتكار

  .مختلفة من الطاقة 

   :مشكلة البحث

تتأثر العملیات اإلبتكاریة أثناء أنتاج المشغولة الخشبیة بعوامل عدیدة ، كالعوامل التقنیة 

واسلوب تناول الخامة ، واالتجاهات والفلسفات التي یعتنقها الفنان ، ویتأثر بها أثناء تصمیم 

شغولة الخشبیة ، وقد إتجهت معظم الفنون ، والمجاالت التطبیقیة المختلفة إلي وتنفیذ الم

االستفادة من االتجاهات الفنیة الحدیثة والمعاصرة ، لذا یتجه هذا البحث للتعمق في واحد من 

لإلستفادة من حلولها التشكیلیة ، واسسها البنائیة “ فن الطاقة “ هذه االتجاهات الفنیة المعاصرة 

ناول الشكل ، وابعادها الجمالیة في تناول الخامة ، في ضوء المعاییر الجمالیة التي تحكم في ت

،  في الوصول لحلول تشكیلیة مبتكرةصیاغتها ، واالستفادة منها في طرح مداخل جدیدة تسهم

تتسم بالفرادة والجدة والحداثة ، تثري مجال اشغال الخشب ، وعلي ذلك تتحدد مشكلة البحث في 

  : اؤل التالي التس

إلي اي مدي یمكن االستفادة من االسس البنائیة والحلول التشكیلیة واالبعاد الجمالیة لفن 

الطاقة في إیجاد مداخل تجریبیة جدیدة  تثري الجوانب البنائیة والقیم التشكیلیة للمشغولة الخشبیة  

  .المعاصرة ؟ 

  : فروض البحث 

  :    یفترض الباحث أن 

تجریبیة إلثراء مجال اشغال الخشب باإلستفادة من الحلول التشكیلیة یمكن طرح مداخل  -

  . واألسس البنائیة  لفن الطاقة 

یمكن إضافة مداخل تجریبیة جدیدة لمجال اشغال الخشب باإلفادة من المفاهیم الجمالیة  -

   .الطاقة  والفلسفیة لفن

تشكیلیة مبتكرة   فنیة وقوانین فن الطاقة في إیجاد صیاغاتیمكن االستفادة من مفاهیم و -

  .تثرى مجال اشغال الخشب 

   : أهمیة البحث

  :  ترجع أهمیة البحث إلي 

محاولة اكتشاف مداخل تجریبیة جدیدة لتطویر العملیة التدریسیة بمجال أشغال الخشب بما  -

  .یتفق والتطورات الفكریة والفنیة المعاصرة 

  .خل إلثراء الجانب اإلبداعي  إضافة اتجاه فني جدید إلي مجال اشغال الخشب كمد -
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  .ألمكانات التتشكیلیة لفن الطاقة قد تفید في إثراء التفكیر البصري ، بما یثري مجال اشغال الخشب ا - 

تعمیق مجال الرؤیة الفنیة من خالل دراسة بعض اعمال فناني الطاقة الستخالص أنسب  -

  .الحلول التشكیلیة إلثراء مجال اشغال الخشب برؤیة معاصرة 

   :هداف البحثأ

  :   یهدف البحث إلي 

  .ًإثراء مجال اشغال الخشب جمالیا من خالل دراسة المفاهیم الفلسفیة والجمالیة لفن الطاقة  -

ایجاد صیاغات وحلول تشكیلیة مبتكرة تضیف قیم جمالیة للمشغولة الخشبیة بما یتیح القدرة  -

  .علي تنفیذ المشغولة الخشبیة برؤیة فنیة معاصرة 

  .لیل الصیاغات الجمالیة واالسس البنائیة لفن الطاقة كشف وتح -

طرح مداخل تجریبیة جدیدة لمجال أشغال الخشب باإلفادة من المفاهیم الجمالیة والفلسفیة  -

  .لفن الطاقة 

   : حدود البحث

  :   یقتصر البحث علي 

م دراسة مجموعة مختارة من اعمال فناني الطاقة حیث یقوم الباحث برصدها وتصنیفها ث -

  .القیام بتوصیفها وتحلیلها وفق ثراءها الفني وداللتها التعبیریة والتشكیلیة 

استخدام تقنیات وأسالیب التشكیل المختلفة في اشغال الخشب وكذلك االخشاب بأنواعها  -

  وأشكالها المختلفة 

یقوم الباحث بإجراء تطبیقات مع طالب كلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة توضح مدي  -

ستفادة من هذه الدراسة في إنتاج مشغوالت خشبیة معاصرة كمدخل جدید في مجال اإل

  .أشغال الخشب 

   :منهجیة البحث

  .یتبع البحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التجربي من خالل

  :ًاوال اإلطار النظري 

لمفاهیم الفلسفیة دراسة تحلیلیة لمختارات من أعمال فناني الطاقة وذلك إلستخالص ا -

  .والجمالیة التي قامت علیها 

التجریبي لفناني الطاقة  عالجات والحلول التشكیلیة واالثربیان مدي االستفادة من الم -

  .كمنطلقات تفید االطار التطبیقي للبحث 

  :  العملي راإلطاًثانیا 

  ویتبع فیه الباحث المنهج التجربي من خالل 

 االسالیب االدائیة والحلول التقنیة المناسبة لتنفیذ التصمیمات تنفیذ تجارب استكشافیة لتحلیل -

  . المعتمدة علي فكر فن الطاقة بخامة الخشب 
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یقوم الباحث بإجراء تجربة مع طالب الفرقة الرابعة بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة  -

تهدف إلي انتاج تستلهم منطلقاتها من نتائج الدراسة النظریة العمال فناني الطاقة والتي 

  .مشغوالت خشبیة بروئ معاصرة 

  : النتائج والتوصیات 

   : ً أوال النتائج

دراسة المفاهیم الجمالیة والفلسفیة لفن الطاقة بالتحلیل والتجریب كان له أثر واضح في إثراء  -

  .المشغولة الخشبیة المعاصرة 

من المفاهیم الجمالیة أمكن إضافة مداخل تجریبیة جدیدة لمجال اشغال الخشب باإلفادة  -

  والفلسفیة لفن الطاقة    

تفید دراسة فن الطاقة إلي اتاحة المجال للخروج بالمشغولة الخشبیة من نطاق التصمیمات  -

  واالفكار التقلیدیة إلي تصمیمات ثریة وجدیدة لم یتم التطرك الیها من قبل 

ت األعمال الفنیة وهي أصبح الفنان یخلق عالما ذاتیا من نظام خاص في التكوین ، فظهر -

  .في حالة تحوییر وتحریف قصدي 

لتضاد اللوني والملمس اا واصبح باالمكان النظر لعناصر العمل الفني مثل اللون ا -

السقاطات الهندسیة في المشغولة الخشبیة علي أنها المحور االساسي الرمزي والسبیل واا

  .للتعبیر عن المشاعر الذاتیة للفنان  

   : ًثانیا التوصیات

ضرورة تبصیر ممارس الفن في مجال اشغال الخشب عن المفاهیم واالسالیب التقنیة التي  -

، لتوظیفها في المجال ، بما یتیح إنتاج “ فن الطاقة “أفرزتها مفاهیم الفنون المعاصرة 

مشغوالت خشبیة غیر تقلیدیة تكسر المألوف من حیث الشكل والموضوع والبعد الجمالي 

  .والتعبیري

 تضمن المناهج الدراسیة أسالیب التشكیل التي تجمع بین المجاالت المختلفة في ضرورة -

إطار من وحدة وتكاملیة الفنون في بنیة تشكیلیة واحدة مع الحفاظ علي البنیة األساسیة لكل 

  .مجال ، والتي تمیزه عن غیره من المجاالت األخري 

لتحلیلیة ، والنقدیة الواعیة ألسالیب تحتاج األبحاث الفنیة الحدیثة إلي مزید من الدراسة ا -

ًاكتساب الخبرة وتفعیل أدوارها بهدف االستفادة منها بشكل یحقق بعدا جدیدا للتربیة الفنیة ،  ً

 .واسلوب تدریسها خاصة في مجال اشغال الخشب 
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  Ladi Fricova ‘ )١(لوحة رقم 

www.Energyartmovement.org 

  Helene Kippert  ) ٢(لوحة رقم 

fineartamerica.com 



  

 ٣٥٦ 

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

 “ Patricia Ariel “) ٣(لوحة رقم 

http://art.patricia-ariel.com 

  
 “ Dan Bunea “)٤(لوحة رقم 

https://www.pinterest.com 
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 “ Ladi Fricova “)٥(لوحة رقم

Energy Art Movement's most recent Flickr photos   

 

 
 الفرقة الرابعة -عمل الطالب محمد سمیر 
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  عمل الطالبة رانیا عبد العزیز الفرقة الرابعة

  
   الفرقة الرابعة- عمل الطالب محمد عبد السید عبد الوارث

 

 
  من تجارب الباحث
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  :مصادر البحث

  :جع العربیةالكتب والمرا: أوال 

التصمیم االبتكاري لعروض التعبیر الحركي ،مكتبة : ٢٠٠٧صفیة أحمد محي الدین  - ١

  لمصري،  القاهرةوااالنجل

المجلس - ”الحداثة وما بعد الحداثة“الفراغ في الفنون التشكیلیة  : ٢٠٠٧صبري محمد عبد الغني  - ٢

  االعلي للثقافة ، القاهرة

 دائرة الثقافة واإلعالم - في الفلسفة والنظریة والتطبیق فن التصمیم : ٢٠٠٨إیاد حسین عبد اهللا  - ٣

  . االمارات–الشارقة 

  .القاهرة-  دار حورس للطباعة والنشر - بنیة الفن التشكیلي الحدیث في العالم  : ٢٠٠٢علي الملیجي  - ٤

 - منشأة المعارف-نقد الفنون من الكالسیكیة إلي عصر ما بعد الحداثة  : ٢٠٠٢محسن عطیة  - ٥

   .االسكندریة

  .االمارات - الشارقة -دائرة الثقافة واإلعالم-شكل الذاكرة : ١٩٩٧مصطفي الرزاز  - ٦

  البحوث والرسائل العلمیة : ًثانیا 

السبیرانیة كمدخل لتحول مفهوم التصویر إلي فن ما بعد الحداثة للقرن : ٢٠٠٠أحمد عبد الغني  - ٧

  .جامعة حلوان - الفنیة  كلیة التربیة-  رسالة دكتوراة غیر منشورة - الحادي والعشرین 

رسالة ماجستیر غیر -جمالیة الرمز في فنون الحداثة وما بعد الحداثة : ٢٠٠٤امنیة محمد علي  - ٨

  . جامعة حلوان -كلیة التربیة الفنیة -منشورة 

فن التجهیز في الفراغ كمدخل الستحداث صیاغات تشكیلیة : ٢٠٠٦نجوان انیس عبد العزیز  - ٩

  .جامعة حلوان- كلیة التربیة الفنیة - منشورةرسالة دكتوراة غیر -نسجیة 

  :المراجع االجنبیة والنترنت :ًثالثا
10- William Blake 2011 : "Energy is eternal delight." Essence of Balance -

Berkeley,unv.of California press,p19 
11- Giorgio Vaselli (EAM Organizer) 2011 - The Energy Spectrum 2011 by 

the Energy Art Movement Curated - Kate Cherry (MMA Director), 
Joe MacGown (EAM Representative  -  

12- Helene Kippert - 2007 : Fractal worlds: Energy art for the New Earth -ltd- 
West Australian p36 

13- patricia .ariel2007 :“Myth, Magic & Lore -http://art.patricia-ariel.com  
14- Patricia Ariel 2008:Myth, Magic and Lore” at Bash Contemporary- Mc 

Craw Hill,new york-p9 
15- Dan Bunea - 2008  :Energy art for the New Earth - www.danbunea.com 

dan.bunea@gmail.com  
16- Ladi Fricova 2009 :Energy Art Movement -higher education new york ,p 48 

17- Mary .Stewart 2012 :Launching the Imagination ,higter education , New york  ،  
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