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 البناء التصمیمي في اعمال الفنان عبدالرحمن النشار لتحقیق الحركة في المشغولة الخشبیة

Design Construction In The Works  of Abd El-Rahman El-
Nashar To Achieve Movement at Wood  Work  

 عبدالباسط سالمه محمد

نوعیة قسم التربیة استكماال لمتطلبات الحصول علي درجة الماجستیر في التربیة ال

  )اشغال الخشب ( الفنیة تخصص 

  رحمه عبداهللا بیسة/د    ابوأحمد علي محمد محمد / د.أ

  المعادن األشغال مدرس    الخاصة والتربیة الخشب اشغال استاذ

  المنوفیة جامعة – النوعیة التربیة كلیة  شمس عین جامعة – النوعیة التربیة كلیة

  :ملخص البحث باللغة العربیة 

دف البحث الي االفادة من البناء التصمیمي لمختارات من اعمال الفنان یه

عبدالرحمن النشار كمدخل الستحداث مشغولة خشبیة واتاحة فرص التجریب كمجال للتفكیر 

االبداعي باالعتماد علي الحركة االیهامیة والتعرف علي صیاغات تشكیلیة جدیدة من خالل 

  بیر وتحقیق البعض الثالث الحقیقي علي االسطح الخشبیة االسالیب التقنیة واتاحة فرص التع

  : ملخص البحث باللغة االنجلیزیة 

The research aims to benefit from the construction design of the 
selections from the works of artist Abdulrahman Nashar as input for the 
development of busy wooden and providing opportunities for 
experimentation as an area for reflection creative depending on the 
movement of playing and become acquainted with the formulations New 
formation through technical methods and providing opportunities for 
expression and achieve the third some real on surfaces of wood 
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  -:خلفیة البحث 

ًمما ال شك فیه أن مجال أشغال الخشب یعتمد أساسا على خامة األخشاب وتشكیلها 

سواء بالحذف أو اإلضافة أو التولیف ویتطلب تقنیات أدائیة معینة تستلزم مهارات أدائیة تمكن 

 المادة الخام"ممارسها من تطویع تلك الخامة، فالبد من سیطرة الفنان على طبیعة وخصائص 

ًویشكلها ویجعلها مطواعة ألغراضه، فیحرك جمودها وینطق صمتها تعبیرا إنسانیا یتلقاه غیره  ً

، لذلك یترتب على الفنان اإللمام بخصائص الخامة التشكیلیة )١("من البشر بالفهم والتذوق 

یة والتركیبیة حتى یتمكن من اختیار الخامات التي تالئم المشغولة الخشبیة وتحقق القیم الجمال

فاألخشاب تتمتع بصفات وخصائص تشكیلیة وظاهریة ومتعددة، هذا "والوظیفیة في آن واحد، 

ًباإلضافة إلى الخاصیة الزخرفیة التجاه األلیاف في أنواع األخشاب المختلفة التي تتنوع طبقا 

التجاه نمو األلیاف أو الختالف طریقة قطع األشجار، وألوان الخشب تتباین وتختلف في 

ل تبعا لتنوع األشجار المأخوذة منها أو حتى في األجناس المختلفة للنوع الواحد أو حتى األشكا

  )٢(."داخل الشجرة نفسها

وفى مجال أشغال الخشب یتفاعل الفنان مع الخامة وفق طبیعة التصمیم سواء كان 

ًتصمیما تلقائیا أو مسبقا ویؤكد ذلك  ً ًشب نظاما أن أشغال الخ" فیقول) سیونایدمیرى روبرتسون(ً

ًتابعا من نظم التشكیل الذي یحققه الفنان أو ممارس الفن من قیم فنیة وجمالیة تتطلب تقنیات 

بخامة لها طبیعة "حیث أن مجال أشغال الخشب یرتبط ) ٣(|أدائیة تتوائم مع طبیعة الخامة

تلفه، ًخاصة، وعلى الفنان فى هذا المجال أن یكون قادرا على الممارسة والتشكیل بخامات مخ

ًبل یكون قادرا غلى التجریب والكشف عن أسالیب التشكیل والتعبیر
) "٤(  

والباحث في هذا البحث سوف یستخدم القشرة الخشب الطبیعیة والصناعیة وذلك 

إلنتاج مشغولة خشبیة تعتمد علي الحركة االیهامیه لتحقق القیم الجمالیة مما یؤدي الي إثراء 

یة للدارسین والباحثین فى مجال الفنون عامة ومجال اشغال الرؤى البصریة والثقافیة الفن

الخشب خاصه مع التأكید علي عنصر الحركة في العمل الفني لمسایرة االتجاهات الحدیثة 

  . والعصریة والبعد عن التقلید في الفن 
  

  

  

  

  

   وهي احدي نماذج فنون الحركة الفعلیة٢٠٠٢احدي اعمال الفنان هواردر سنه 
www.bamhartart.com 
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 مع خاماته وهدفه الرئیسى ویبدأ الفنان عن طریق أسالیب التشكیل المختلفة فى التعامل

تطویعها فى عمله بحیث یستطیع بواستطها أن یجسد ما بداخله، وهذا یتوقف على الفنان 

ٕواختیاره لخاماته، حیث یختلف أسلوب التناول والمعالجات التشكیلیة لتلك الخامة من فنان 

دات التى آلخر، وبالتالى یختلف شكل الخامة بعد صیاغتها حتى تصبح الخامة إحدى المفر

ًنراها فى العمل الفنى، بمعنى أن الخامة حینما یتناولها الفنان ویشكلها، تصبح شیئا یمكن 

فإن الخامة تتحول إلى فكرة ولیست مجرد مادة والفنان ینظر لهذا العالم من حوله "ًتقییمه فنیا، 

  )٥(".یبحث وینشد خامات جدیدة

التقنیة المستخدمة فى العمل الفنى ومن هنا تأتى أهمیة إبراز دور الخامة من خالل 

فالخامة والتقنیة هما وجهان لعملة واحدة، تساعدا الفنان فى خلق عالمه الفنى من خالل 

حیث أن التقنیة ال تقل أهمیة عن أى عنصر من عناصر بناء العمل الفنى بل . اعماله الفنیة

حیان من خالل قدرته أن البعض یؤكد على أن إمكانات الفنان قد یحكم علیها فى بعض األ

أنه مثلما " على تناول الخامة والتغلب على مشكالت معالجتها، وهذا ما یؤكده هربرت رید

   )٢( شكل رقم 
احد اعمال الفنان لویس توماسیلو نماذج فنون الحركة الفعلیة التي تتكون من عدة مستویات وتختلف 

 www.nmazca.comرؤیة العمل نتیجة تغییر زاویة المشاهد

احد اعمال الفنان لویس توماسیلو نماذج فنون الحركة الفعلیة التي تتكون من عدة 
 www.nmazca.comمستویات وتختلف رؤیة العمل نتیجة تغییر زاویة المشاھد
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  ، الرحمن النشارعبد: للفنان
العمل الفني تقوم بنائیات علي استالم العناصر الشكلیة و النظم البنائیة لفنون 

 – الفن االسالمي – الفن القبطي –الفن المصري القدیم (التراث المحلي 
  ١٩٩٧:السنة ) الفن الشعبي 

  م،س ١٢٢ ١٢٢X:االبعاد 
 زیت على توال یثبت على خشب: الخامة

نحكم على شخصیة إنسان ما بواسطة خطه، فإننا عن طریق تمكن الفنان من التقنیة تستطیع 

  )٦(.أن نحكم على قدراته الالنهائیة على التشكیل

وتشمل "ة والمعرفیة عن الخامة والالزمة إلبداع عمل فني، فالتقنیة هى المهارات التطبیقی

جمیع القدرات المكتسبة المؤثرة فى تنفیذ العمل الفنى وما یتضمنه من قیم تشكیلیة وتعبیریة 

ٕوابداعیة وجمالیة ووظیفیة، وعلى ذلك فالفنان هو صاحب القرار فى نوع وعدد التنوعات 

ًني منفرد، تبعا ألسلوبه الشخصي وغایته الجمالیة التقنیة والواجب إستعمالها فى أى عمل ف

  )٧(."والتعبیریة 

ویرى الباحث من خالل تخصص أشغال الخشب ومما یتمتع به من ممیزات خاصة 

بالخامة وطبیعتها، وبما یتمیز به من تقنیات وأسالیب تشكیلیه متعددة، وخامات تتمیز بسهوله 

شكیلیة إلنتاج مشغولة خشبیة تظهر فیها في التشكیل، ومن ثم یمكن استحداث صیاغات ت

الجانب الجمالي والفنى، من خالل االستفادة من القشره الطبیعیة والصناعیة النتاج مشغولة 

  . خشبیة معاصر هو ربطها بفنان مصري معاصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفنیة مخزون ثقافي وتراثي، تكشف عنه قیم " النشار " ویكمن في أعمال الفنان

 األشكال وعمقها، وقوة موجاتها الصادرة منها، كحلقات التتابع الصوتي اللون، وحركة

والضوئي، وقد أدى ذلك إلى استخالص مالمح الشخصیة، والبعد الفلسفي لها، وبعدها 

ًالدرامي العمیق، وأیضا البعد البنائي النافذ بین األشكال الهندسیة وبین التولیفات العضویة 

بأعماق متعددة، حیث یتكامل النسیج المرئي القائم على المجسمة، والتي تخترق السطح 



  

 ٥٠٧ 

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

  ،  الرحمن النشارعبد: للفنان
  ٢٢ المربع السحري رقم :اسم العمل

  ١٩٩٩:ةسم، السن ١٢٢ ١٢٢X:االبعاد 

  زیت على توال یثبت على خشب: الخامة

 

  عالقة عضویة ھندسیة: :اسم العمل
  ١٩٨٠:سم، السنة١٠٠X١٠٠:االبعاد 
  زیت على توال یثبت على خشب: الخامة

  مقتنیات قصر المؤتمرات بالقاھرة:  المصدر

  

  عالقة عضویة ھندسیة: :اسم العمل

  ١٩٨٩:، السنة سم  ٨٠ Xسم٨٠: االبعاد 

  زیت على توال یثبت على خشب: ةالخام

التي تتألق بتمیز " النشار " مفردات وأشكال متناقضة، ومن هنا تظهر قیمة إبداعات الفنان 

  .وتفرد 

  

  

  

  

ًوالبناء اإلنشائي في أعمال الفنان یمتد من أعماق الفكرة محمال باألحاسیس 

ًوصوال إلى مستویات عظمى للبناء الجمالي، وهذا ًوالمشاعر، ومختلطا بالمواد واألدوات، 

ًوتتمیز أیضا أعمال الفنان بمنظور كوني ریاضى حركى، . یذكرنا بالطاقة الكامنة في األشیاء

ٕفالمفردات التشكیلیة وانطالقاتها، وتمددها وانشطارها، وانجازاتها، واتحادها، وتباینها، وتكاملها،  ٕ
ة ومرئیة تتكامل فیها األبعاد الجمالیة الكونیة للعمل تتحرك من خالل منظومة ریاضیة محكم

  )٨(.الفني

  

 
 

تناول التراث فى أعماقه بأبعاد جدیدة، لیس بإعتبارها مفردات " النشار " فالفنان 

ٕومقتطفات من العناصر المتحفیة واعادة صیاغتها أوتحریفها، بل على وعى باألساس البنائى 
متد البناء التصمیمى فى أعمال النشار فى أعماق الفكرة لفنون الحضارات العربیة، لذلك إ

ًمحمال باألحاسیس والمشاعر، مختلطا بالمواد واألدوات، وصوال لمستویات عظمى للبناء  ً ً

  . الجمالي
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ٕیسهم هذا البحث في التوصل لرؤى تشكیلیة مستحدثة في مجال أشغال الخشب واثراء 
ب في مجال أشغال الخشب واإلفادة من المداخل العملیة التعلیمیة والتربویة لدى الطال

عند إنجازه ألعماله الفنیة خالل مراحلها المختلفة، " النشار"التصمیمیة التى إستند إلیها  

ًواإلفادة من البناء التصمیمى  ونموه فى أعماله قربا أو بعدا من الطبیعة ومن التراث وذلك  ً

اج مشغولة خشبیة تظهر فیها الفكر كمدخل إلستحداث صیاغات تشكیلیة معاصرة إلنت

  .المعاصر والحدیث 

 :مشكلة البحث

  :تتمثل مشكلة البحث في محاولة للإلجابة عن التساؤل الرئیس التالي

البناء التصمیمي في اعمال الفنان عبدالرحمن النشار لتحقیق كیف یمكن االستفادة من 

  ؟الحركة في المشغولة الخشبیة 

  :فروض البحث

صل إلى مشغولة خشبیة یعتمد فى تشكیلها على البناء التصمیمى لمختارات من یمكن التو-١

 أعمال الفنان عبد الرحمن النشار لتحقیق الحركة 

هناك امكانیة لالستفادة من البناء التصمیمى فى مختارات من أعمال الفنان عبد الرحمن -٢

  . النشار كمداخل اكادیمیة للعملیة التعلیمیة 

  : یسهم البحث فيسوف : هدف البحث

اإلفادة من البناء التصمیمى فى مختارات من أعمال الفنان عبد الرحمن النشار كمدخل  .١

  .إلستحداثمشغولة خشبیة معاصرة تعتمد علي الحركة

إتاحة فرص التجریب كمجال للتفكیر اإلبداعى من وجهات نظر متعددة تعطى فرصة  .٢

  . أسطح المشغوالت الخشبیةةمعالجللتعبیر الحر الیجاد ابداعات فكریة مستحدثه فى 

التعرف على صیاغات تشكیلیة جدیدة من خالل األسالیب التقنیة إلتاحه فرص التعبیر  .٣

  .وتحقیق البعد الثالث الحقیقي على األسطح الخشبیة

  :أهمیة البحث

الكشف عن القیم الفنیة والخصائص التشكیلیة التى تضمنتها أعمال الفنان عبد الرحمن  .١

  .توصل لصیاغات تشكیلیة معاصره للمشغولة الخشبیةالنشاء وال

ٕیسهم هذا البحث فى التوصل لرؤى تشكیلیة مستحدثة فى مجال أشغال الخشب واثراء  .٢
  .العملیة التعلیمیة والتربویة لدى الصالب فى مجال أشغال الخشب

ومجال  إثراء الرؤى البصریة والثقافیة الفنیة للدارسین والباحثین فى مجال الفنون عامة  .٣

 .اشغال الخشب خاصه
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تحقیق مبدأ التجریب فى مجال أشغال الخشب، كأحد المداخل الهامة للوصول إلى  .٤

 .عالقات تبادلیة وقیم جمالیة تساعد على إیجاد حلول وصیاغات مبتكرة

العمل على إثراء الخبرات الفنیة لدى الطالب فى مجال أشغال الخشب من خالل البناء  .٥

ان عبد الرحمن النشار فى الوصول إلى صیاغات تشكیلیة التصمیمى ألعمال الفن

 . معاصره للمشغولة الخشبیة

  :حدود البحث

یقتصر هذا البحث على البناء التصمیمى فى مختارات من أعمال الفنان عبد الرحمن  .١

  .النشار وتوجهاته الفنیة والمعاصرة

 .لخشبیة االستفادة من الحركیة االیهامیة في البناء التصمیمي للمشغولة ا .٢

 .استخدام القشرة الطبیعیة و الصناعیة بكل انواعها  .٣

  .تطبیق تجربة علي طالب الفرقة الثانیة قسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة  .٤

  :منهج واجراءات البحث 

داء یتبع البحث المنهج الوصفىالتحلیلى فى الدراسة الفنیة النظریة والمنهج التجریبى أل     

  : التطبیق العملى  وذلك من خالل الخطوات التالیة 

  :أوال اإلطار النظري 

مصادر اإللهام والتأثر عند عبد الرحمن النشار والمراحل التى تطور خاللها البناء 

  .التصمیمى فى أعماله 

   :للبحثثانیا اإلطار العملى 

  : یقوم بما یلى ًإعتمادا لما توصل إلیه الباحث من نتائج فى اإلطار النظرى 

إجراء بعض الممارسات والتطبیقات التجریبیة للكشف عن جمالیات البناء التصمیمى فى  .١

، إلستخالص بعض الصیاغات "عبد الرحمن النشار"مختارات من أعمال الفنان 

التشكیلیة والتقنیة المعاصره لمشغولة الخشبیة، حیث تعتبر هذه التطبیقات بمثابة 

تقنیة تثرى المجال العملى التجریبى داخل مجال أشغال الخشب، منطلقات فكریة وحلول 

ًلتحقیق قیما فنیة غیر تقلیدیة على سطح المشغولة الخشبیة وتوظیفها من الناحیة 

 .الجمالیة والنفعیة

دراسة أسالیب المعاجات الفنیة لسطح المشغولة الخشبیة عامة وأسالیب المعالجات الفنیة  .٢

  .فى البحث خاصة 

  . حلیل تجارب األعمال الفنیة، كل عمل على حده توصیف وت .٣

  



  

 ٥١٠ 

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

   :البحث مصطلحات

  "wooden work"المشغولة الخشبیة 

المنتج المصنع من األخشاب الطبیعیة أو األخشاب الصناعیة أو االثنان معا "هي 

لتلبیه  احتیاجات ومتطلبات الحیاة الیومیة لإلنسان وتختلف المشغوالت ....علي حد سواء

ي هیئتها واحجامها ومكوناتها بما یتالءم مع وظیفتها والمكان الذي ستوضع فیه الخشبیة ف

  )٩(" .ها وعالقتها بمحتویات مكان وجود

  "plastic formulation"الصیاغات التشكیلیة 

فهي عملیة إلحكام العالقات المناسبة ، محاولة إلیجاد الهیئة المناسبة للفكرة"هي 

  )١٠( "قات یتطلب التحرك بعناصر التكوین ألنسب  وضعٕلهذه الفكرة واحكام هذه العال

  "construction"البناء  

  )١١( . "تركیب جزیئات مركبة من جزیئات مبسطة"المعني اللغوي للبناء هو 

ترجمة الفكرة الي شكل فني عن طریق البناء بالمواد مثل "أما البناء في الفن یقصد به 

( ."الخشب أو الحجر أو المعدن أو الطین
١٢

(  

الطریفة التي تجتمع بها المواد و األجزاء من أجل أنشاء الشيء المحدد " أي أن البناء هو

 )١٣( .الذي یؤدي وظیفة محددة 
فهو النظام العام لفكرة أو عدة أفكار مرتبطة ببعضها ببعض 

  )١٤( "علي حسب العناصر المكونة له 

  "structure"البنیه 

الذي یعني البناء أو الطریقة التي یقام بها "  stuere"من األصل الالتیني تشتق كلمه بنیة 

   البنیة K.L.Straussهذا البناء ویعرف عالم االنثروبولوجیا االجتماعیة كلود لیفي شتراوس 

وفي الفن  )١٥( "ٕالبناء الذي ال یوجد علي السطح الخارجي للظواهر وانما یكتشف عقلیا "بأنها 

   اء بالكلأمتد مفهوم الكلمة لیشمل عالقة األجز

  "constructivion"البنائیة 

 ،Vladimirtatlinفالدیمیر تاتلین(هي حركة فنیة نشأت في روسیا مع أعمال الفنانین 

  )١٦( . )nauwmgabo،و ناعومجابوalexrodchenkoوالكسندر رود شكو  ،lissitzky ولیستزكي

عیبیة والمستقبلیة، ومع بدایة القرن العشرین تكونت مجامیع هذه الحركة البنائیة من التك

لوناألساسیة،وتسعي للربط بین الفن وهي تمیل الي استخدام رمزیة األشكال الهندسیة واأل

  )١٧(.والحیاة، وتنادي بقبول العصر العلمي كأساس لعالم المدركات



  

 ٥١١ 

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

  "design construction"البناء التصمیمي 

عملیة "یث هو ومن خالل عرض ما سبق عن مفهوم البناء نأتي لما یخص التصمیم ح

  وبذلك  )١٨(" امنطقیة منظمة لحل المشكلة، الهدف األساسي له هو تقدیم تصور جدید لشيء م

  .یمثل البناء التصمیمي تلك السمات التي یستند إلیها العمل الفني أو العمل التصمیمي

   :Acutal Movementالحركة الفعلیة 

ها فعلیا باستخدام األجهزة المحركة وتتمل الحركة في األعمال الفنیة التي تتحرك مكونات

ذات الطاقة الكهربائیة او المیكانیكیة او الطاقة الطبیعیة مثل المغناطیسیة او الجاذبیة 

وذلك من خالل " الفن الحركي " األرضیة واالهتمام بتحقیق الحركة الفعلیة عرف باسم 

 الي تحقیق الحركة الفعلیة في األعمال الفنیة القابلة للحركة في الفراغ وقد سعي فناني الحركة

  :)١٩( األعمال الفنیة عن طریق اآلتي

 توظیف الطاقة الطبیعیة مثل الهواء و الضوء و الماء في تحریك العمل 

 توظیف الطاقة الكهربائیة والمغناطیسیة واستخدام الموتورات في العمل 

 لعمل الفنيتوظیف الطاقة االنسانیة كمصدر للحركة آي مشاركة المشاهد في تحریك ا. 

   البحث تجربة
  

  

  

  

  

  للبحث االول التطبیق

 الماهوجني الطبیعیة القشرة جانب الي والموسكي الماهوجني الطبیعیة باألخشاب منفذ

 العضویة والمساحات الخطوط علي اعتماده التطبیق هذا من ویتضح والسیكامور والقرو

 في یساهم اللوني والتباین جاهاتاالت واالختالف المستویات تعدد ان یالحظ كما والهندسیة

  الخشبیة االشغال مجال في جدیدة بصریة منظومه  تحقیق

  

  
  



  

 ٥١٢ 

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

  

  

  

  

 للبحث الثاني التطبیق

 ویتضح والسوید الماهوجني الطبیعیة والقشرة والموسكي الماهوجني الطبیعیة باألخشاب منفذ

 مما متنوعه حركیة یقاعاتا في وااللوان والمساحات للخطوط التكراریة التتابعات التطبیق بهذا

  . بصریا نسقا تحقق

  

  

  

  

  للبحث الثالث التطبیق

 الحقیقي الثالث البعد وتحقیق الطبیعیة القشرة خالل من والشفافیة اللوني التباین فیه ویتضح

  الفني العمل یثري مما وتعددها الخشابیة االسطح تنوع في

  

  

  

  

  للبحث الرابع التطبیق



  

 ٥١٣ 

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

 التغیر منتظم الغیر الحركي واالیقاع والفاتح الغامق بین ونيالل التباین فیه ویتضح

 نسق تحقیق الي یؤدي مما النسب واالختالف المستویات واالختالف االتجاهات والتعدد

   .المدیول علي فیه تعتمد جدید بصري

  

  

  

  للبحث الخامس التطبیق

 الطبیعیة شرةالق مستخدما والفاتح الغامق بین وتنوعه المساحات التقسیم فیه ویتضح 

 شفافیة تحقیق خالل من البصریة بالرؤیة الفني العمل ثراء ال ادي مما والموسكي الماهوجني

   .الفني العمل

  

  

  

  

  للبحث السادس التطبیق

 وذلك والبلوط والسوید الماهوجني الطبیعیة القشرة من المتنوعة المجموعة علي فیه اعتماده

      في االیهامیة الحركة وتحقیق الحقیقي الثالث البعد وتحقیق واختالفها المساحات لتعدد

  .الفني العمل

  :الدراسات المرتبطة 

       تستند الدراسة  إلى بعض الدراسات المرتبطة المختلفة التىتفیدها وتدعم أهدافها وتتنوع 

  :اتجاهات ومداخل تلك الدراسات على النحو التالى 

 والتطعیم فى مجال أشغال الخشب ومن دراسات اهتمت بالتقنیة واألخشاب المحلیة: أوال 

  : أهم هذه الدراسات

المعالجات الفنیة لمختارات من المشغوالت الخشبیة فى الفن المصرى  : دراسة بعنوان -١

)٢٠( .القدیم كمدخل إلثراء المشغولة الخشبیة المعاصرة
تناول الدارس فى هذه الدراسة دراسة  

 فى عصر الدولة الحدیثة دراسة تفصیلیة تحلیلیة مختارات من المشغوالت الخشبیة المنفذة



  

 ٥١٤ 

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

إلدراك الجانبان الفنىوالتقنى فیها من حیث التصمیم والشكل واالسالیب الفنیة لتشكیل ومعالجة 

االسطح والتراكیب الصناعیة والخامات والعناصر الزخرفیة واإلفاده منها فى إثراء القیم الفنیة 

ل انتاج مشغوالت خشبیة معاصرة تحمل سمات الفن والجمالیة للمشغوالت الخشبیة من خال

  .المصرى القدیم 
وتستفید  الدراسة الحالیة من هذه الدراسة كونها تطرقت إلى الجوانب الفنیة والتقنیة  من 

حیث التصمیم والشكل واالسالیب الفنیة لتشكیل ومعالجة أسطح المشغولة الخشبیة المنفذة فى 

ن من خاللها إثراء الثقافة الفنیة لدارس الفن والتربیة الفنیة عصر الدولة الحدیثة والتى یمك

عامة وأشغال الخشب خاصة لما تتضمنه تلك األعمال الفنیة من أصول حرفیة وتقنیة 

وأسالیب فنیة مختلفة تعبر عن أصالة هذا التراث الذى اتسم بالفكر والتعبیر عن قیم ومعانى 

بیة فى تأدیة دورها الوظیفىوالجمالىالفنى فى الحیاة جمالیة ومدى صالحیة هذه المشغوالت الخش

  .الیومیة والمجتمع 

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالیة فى انها تناولت البناء التصمیمى فى مختارات من 

  .تشكیلیة معاصرة للمشغولة الخشبیةأعمال الفنان عبد الرحمن النشار وذلك للتوصل إلى صیاغات 

الجمع بین الحزف واإلضافة كمدخل إلثراء القیم الجمالیة على  : دراسة بعنوان - ٢ 

)٢١(أسطح المشغوالت الخشبیة
تهدف هذه الدراسة إلى إیجاد صیاغات وحلول تشكیلیة : 

مستحدثة إلبراز قیم جمالیة على أسطح المشغوالت الخشبیة من من خالل الجمع بین أسلوبى 

سالیب األدائیة لكل من الحذف واإلضافه الحذف واإلضافة وتتضمن تلك الدراسة عرض لأل

المستحدثة فى معالجة األسطح فى المشغولة الخشبیة ثم عرض لألسطح الخشبیة المنفذة 

بأسلوبى الحذف واإلضافة عبر العصور اإلسالمیة للوقوف على سمات هذا الجمع والخامات 

  .والعناصر الزخرفیة التى استفاد بها الفنان المسلم 
راسة مع الدراسة الحالیة فى إمكانیة معالجة أسطح المشغوالت الخشبیة وتتفق هذه الد

بالتقنیات المختلفة مثل الحذف واإلضافة مما یؤدى إلى إثراء العملیة التعلیمیة فى مجال 

األشغال الخشبیة هذا باإلضافة إلى التعرف على األسالیب والصیاغات التشكیلیة التى تساهم 

  .ید من المشكالت فى العمل الفنى بدورها الفعال فى حل العد

وتختلف هذه الدراسة الحالیة عن هذه الدراسة فى كونها تناولت البناء التصمیمى فى 

أعمال الفنان عبد الرحمن النشار وذلك للتوصل إلى استحداث صیاغات تشكیلیة معاصرة 

ضافة الى كونها تساعد فى انتاج مشغوالت خشبیة تتسم بالثراء الفني والتقني والمعاصرة باإل

 مشغولة تؤدى دورها الوظیفي والجمالي

  :ثانیا دراسات تناولت فنانین أجانب 

 )٢٢.(E R(j.I)١٩٧٤ :  مؤلف -١
" إیشر"تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أعمال الفنان : 

وعالمه الخاص منذ بدایاته وحتى مراحله الفنیة المتطورة والتى یعرض من خاللها مصادر 

.واألسالیب الفنیة المختلفة التى أثرت فى أعماله الفنیة موضوعاته 
  



  

 ٥١٥ 

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

 وقد أفادت هذه الدراسة البحث الحالى فى التعرف على بعض مختارات ألعمال الفنان 

الفنیة التى نتعرف من خاللها على نظم بنائه للعمل الفنى ومصادره التصمیمیة " إیشر"

نائیات أعماله فى ضوء النظریات العلمیة والمؤثرات العلمیة والفسیولوجیة التى أثرت على ب

  . وقوانین علم النفس 

) إیشر(مما أفادت البحث الحالى فى كیفیة تحلیل نظم البناء التصمیمى فى أعمال الفنان 

  .واإلفادة منها فى تناول  وتحلیل نظم البناء التصمیمى فى أعمال الفنان عبد الرحمن النشار 

وع الدراسة والفنان موضوع التناول وبالتالى طریقة ویختلف عن البحث الحالى فى موض

  .التناول وخطوات البحث اإلجرائیة 

)٢٣(.١٩٧٦ y(Marcel):  مؤلف -٢
" فازاریللى"تهدف الدراسة إلى التعرف على الفنان : 

وعلى حیاته الفنیة من خالل التعرض لمختارات من أعماله الفنیة فى فترات فنیة مختلفة 

ا من الطبیعة والتراث وذلك فى ضوء النظریات العلمیة المختلفة، والرجوع إلى مصادره

  " .فازاریللى"والتعرف على كیفیة تناول بنائیات أعمال الفنان 

" النشار"وقد افادت هذه الدراسة البحث الحالى فى كیفیة تناول نظم بنائیات أعمال 

  .وضرورة الرجوع إلى المصدر

 فى تناول البحث موضوع الدراسة للفنان وتختلف هذه الدراسة عن البحث الحالى

واستخالص وتحلیل القیم الفنیة والجمالیة للبناء التصمیمى التى میزت أعماله " النشار"

المسطحه والمجسمه واستحداث صیاغات تشكیلیة معاصره للمشغولة الخشبیة معتمده على 

  .تقنیات وأسالیب المعالجة المناسبة لسطح المشغولة الخشبیة 

  : دراسات تناولت البناء التصمیمى ثالثا

٢٤. م ٢٠٠٣شلبى  ریهام حلمى:  دراسة -١
استهدفت الدراسة البناء التصمیمى فى :  

بعض األعمال الفنیة وخاصة التى عبرت موضوعاتها عن األحداث الجتماعیةوالتى 

شغلت الرأى العم حین ذلك، كما تناولت الباحثة فى هذه الدراسة بالوصف والتحلیل 

ض األعمال الفنیة المختارة لعدد من الفنانین المصریین المعاصرین، حیث یتبین فى لبع

هذه الدراسة القیم التصمیمیة لبعض أعمال الفنانین المصریین المعاصرین، وتتناول البناء 

التصمیمى والنظم التصمیمیة لهذه األعمال، والتعرف على بعض أسالیب الفنانین 

  . ألحداث اإلجتماعیة المصریین المعاصرین تجاه ا



  

 ٥١٦ 

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

" عبد الرحمن النشار"وقد تفید هذه الدراسة البحث الحالى فى الوقوف على أسالیب الفنان 

  .التشكیلیة وكیفیة تناوله للبناء التصمیمى فى أعماله الفنیة، والتحلیل البنائى لها 

اء وجاء اإلختالف فى هذه الدراسة عن البحث الحالى من حیث تناول هذا البحث للبن

التصمیمى فى مختارات من أعمال الفنان عبد الرحمن النشاروالوصول بها  إلى صیاغات 

  .تشكیلیة معاصرة للمشغولة الخشبیة 

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة المداخل التصمیمیة  : )٢٥(.م ٢٠٠٣ دراسة سحر جمیل -٢

عند إنجازه ألعماله " ارعبد الرحمن النش"التىإستند إلیها أحد فنانى جماعة المحور وهو الفنان 

ٕالفنیة خالل مراحلها المختلفة والقاء الضوء على العناصر التى أسهمت فى إنشاء البنیة 

التصمیمیة ألعمال سواء فى إتجاه دراسة األشكال او األلوان أو المستویات، ومتابعة نمو 

تراث، كما تعرضت قربا او بعدا من ال" عبد الرحمن النشار"البناء التصمیمى فى أعمال الفنان 

سواء مصادر محلیة تراثیة أومصادر " النشار"الدراسة إلى مصادر اإللهام والتأثر عند الفنان 

      عالمیة ومراحل تطور بناءه التصمیمى فى أعماله الفنیة من خالل تناولها بالتحلیل 

  .لبنائها التصمیمى 

والتأثر عند الفنان وقد أفادت هذه الدراسة البحث الحالى فى التعرف مصادر اإللهام 

سواء مصادر محلیة تراثیة أومصادر عالمیة ومراحل تطور بناءه التصمیمى فى " النشار"

أعماله الفنیة من خالل تناولها بالتحلیل لبنائها التصمیمى وقد إختلفت هذه الدراسة عن 

موضوع البحث الحالى فى طبیعة الهدف حیث تناولت البناء التصمیمى فى مختارات من 

  .إلستحداث صیاغات تشكیلیة معاصرة للمشغولة الخشبیة" عبد الرحمن النشار " مال الفنان أع

  

  

  

  

  

  
   المراجع



  

 ٥١٧ 

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

  : الرسائل العلمیة

الجمع بین الحذف واإلضافة كمدخل إلثراء القیم ) : ٢٠٠٠(أحمد عبد العزیز على السید  - ١
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