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عمال نحتية معاصرهاغات التشكيمية لمرخويات كمدخل ألالصي   
د العظيمأسماء جالل أحمد عب  

جامعة الفيوم–كمية التربية النوعية  -تخصص نحت -قسم التربية الفنيةمعيده ب  
 

 ممخص البحث
ومنيا يستمد الفنان عناصره وكيفيات بناءىا  ,الطبيعة ىي المعمم االول لإلنسان

ومن خالل تفاعمو معيا ينمو ادراكو العقمي وتنمو افكاره ومفاىيمو,والفنان جزء 
مستمر متأمال في نظم تشكيميا  يعة ومن ثم فيو تفاعلال يتجزأ من الطب

 والقدرة عمى تأمل ىذه األنساق ,حركية في محاولة دائمة لترجمتياساقيا الوان
يستخمص منيا بنائيا وتركيبيا, و  يا والتعرف عمى جوىرةواستخالص نظم

 الفنان ما يشاء ليحقق ما يريد التعبير عنو برؤيتو الخاصة وبوسائمو االدائية
احدى مجاالت التعبير  المختمفة وترجمتيا  الى اعمال نحتية, فيعد النحت من

تزخر يا الذى احسو االنسان منذ تواجده عمى االرض ,تتميز الحياه البحرية بأن
وتتميز الكائنات البحرية الحية  بأنواع كثيرة ال تعد وال تحصى من الكائنات

ستميم العديد من النحاتين بأنيا تتمتع بصفات وخصائص فريدة من نوعيا وا
بأحدي الكائنات البحرية  متأثراً  ل اعمال نحتيةالمعاصرين اسموب تشكي
ومن ثم تغيرت الصياغات ,تغير لمفيوم الشكل النحتيالمختمفة كالرخويات في 

, التشكيمية وكذلك الخامات وااللوان  مما اعطي فكر جديد ومنظور مختمف
ر من االشكال  من حيث البناء  خيمكن من خالليا الكشف عن عالم آ

الخارجي واتجاىات الحركة من حيث االستدارة واالنحناءات واالمتدات 
كحمول لبناء مجسمات  االنسيابية المتعرجة فيمكن االستفادة من تشكيالتيا

ئنات اعماليم الفنية من كا استمدوانحتية عن طريق تحميل بعض الفنانين 
ك لرؤية فنية وتشكيمية جديدة من خالل تم فاقبحرية, يمكن من خالليا فتح آ

 ت بكرنجوان أحمد رفع
 تحصص نحت -قسم التربية الفنية

 جامعة الفيوم -كمية التربية النوعية

 يوسف بياض يسنغادة  
عة تخصص طبا -قسم التربية الفنية

 الفيوم جامعة -كمية التربية النوعية المنسوجات
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الصياغات  التعرف عمىت الباحثة ومن ثم لجأالقيم التشكيمية لتمك الكائنات,
 التشكيمية المتنوعة في نحت الرخويات البحرية في النحت المعاصر.

 
 مقدمة

ومنيا يستمد الفنان عناصره وكيفيات بناءىا  ,لإلنسانالمعمم االول  الطبيعةىي"
من تمك و الل تفاعمو معيا ينمو ادراكو العقمي وتنمو افكاره ومفاىيمو ومن خ
 عوامل مؤثرة فيما يتسرب الى المتغيرةومظاىرىا  الطبيعةتصبح طاقات  الزاوية

بيا  فتتضح ال شعوريوتمتزج بطريقو  ,من خبرات وميولو داخل عقمو ونفسو 
و بطرق تمقائية أ ينتجيا التيعكسيا عمى ابتكاراتو وفنونو يرؤيتو لمجمال و 

ال ,جماليا الطبيعةالفنان الستكشاف  ويندفع(  1),"و تجمع بينيمادة أمقصو 
وانفعاالتو وبوسائط  وسلواقع قائم بذاتو وانما يستعين بأحاسي ألياً  بوضعيا ترديداً 

 لمدركات الممتقي وذكائو ووعيو. مخاطباً  الفنيليضع عممو  ستنتاجواألالتفكير 
نظم  فيمتأمالً تفاعل مستمر  فيومن ثم فيو  الطبيعةجزأ من لفنان جزء ال يت"فا

عمى تأمل ىذه  والقدرةمحاولة دائمة لترجمتيا,  فيحركية ال ونساقياتشكيميا 
تدرك  التيبنائيا وتركيبيا  نظميا والتعرف عمى جوىرة واستخالصاألنساق

فنان الثقافية لم لممحصمةتعكسيا أمر يخضع  التيخالليا العالقات الجمالية 
ينشأ عنيا أسموبًا أو فكرًا في معالجتيا بمفيوم  والتيمكان وزمان معين  في

حيث يعتمد ىذه االنساق عمى التركيب  ,العميقة بالرؤيةفمسفى معاصر يتسم 
يظير  مكونة شكاًل جمالياً المتألف والمكون من مجموعة اجزاء وعناصر 

 (2)". عمى عمميات بسيطة وأخرى مركبةبأوضاع متغيرة يعتمد 
ضارات "فالطبيعة بما تحتويو من النظم الجمالية مصدرًا لإلليام لمختمف الح

القديم تميزت األشكال المستوحاة من الطبيعة  ففي الفن المصرى ,االنسانية
فظير  اإلسالمىأما الفن  ,أسية واألفقيةباالنتظام من خالل الخطوط الر 

تتابع وتشابك وفقًا  التجريد لمختمف عناصر الطبيعة لتوظيف الشكل في

                                                           
ة والنشر, القاىرة (",الكاتب ادلصري للطباعاالسس اجلمالية واالنشائية للتصميم )فعاليات العناصر الشكلية( ايهاب بسمارك : "(1

 21,21,ص2991,
2
(2)Dhilogical society: (1961)The oxford English dictionary ,New  york ,p738,964 
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اتخذت من الطبيعة  وفي العصر الحديث ظيرت مذاىب فنيولقوانين الطبيعة 
.محورًا ألبداعيا"

(1) 

من  النيائية ذخيرهلما تحتويو من المصدر االساسي لمفنان  ىيبيعة فتعد الط 
الكثبان , الصخورات, النبات,سماكاأل,الحشرات,الحيوانات ,العناصر فالطيور

البمورات المعدنية والنظام , الشعب المرجانية, القواقع, صدافاأل, الرممية
الذي وضعو الخالق  الطبيعيكل ذلك وغيره يحكمو القانون  ,ممكواكبالكوني

كما ,وتعالي في النمو مما يصعب عمى األنسان حصر ىذا القانونسبحانو 
ما يريد يستخمص منو الفنان ما يشاء ليحقق يضا نظاما مرئيًا متكاماًل يعكس أ

وبوسائمو االدائية المختمفة اذ أن العين المبدعة برؤيتو الخاصة  التعبير عنو
بيرة عمى درجة كوع اليائل لألشكال والييئات التن الطبيعة فيتستطيع أن تري 

الذي يعد مجاال من مجاالت  ,من النظام والدقة وترجمتيا الى أعمال نحتية
 فيمفنان دور لعمى األرض واصبح  التعبير الذى أحسو األنسان منذ تواجده

وتتميز الكائنات البحرية بأنيا  ,تناول مظاىر الطبيعة المختمفة برؤيتو الفنية
تتمتع بصفات وخصائص فريدة من نوعيا تجعميا قادرة عمى التأقمم مع 

نيار قيعان البحار والمحيطات واأل فيا تعيش فيي التيمختمف الظروف 
درجة مموحة مياىيا ودرجة  فيتتنوع وتختمف والمحيطات خصوصا أن البحار 

ير تغ وبالتاليخصائصيا  الختالفا وخصائص الحياة فييا مما يؤدى حرارتي
 يعيش فييا. التيلمبيئة  ليا تبعاً اشكأ في

تشكيل اعماليم النحتية عمى  فيوأستميم العديد من النحاتين المعاصرين 
يات في تغير لمفيوم الشكل و كالرخ المختمفةاالستميام من الكائنات البحرية 

"فتتميز اسطح الرخويات بالعديد من النظم الجمالية من خطوط والنقط   ,النحتي
غات التشكيمية وكذلك ومن ثم تغيرت الصيا(2)تكسب شكاًل مميزًا  لمعمل النحتى "

 .النحتيةعطي فكر جديد ومنظور مختمف لمرؤية الخامات واأللوان مما أ
 مشكمو البحث:

تدريس مادة النحت بكمية التربية  فيمن خالل المشاركة  ةلدارساالحظت 
دراسة  ىالنوعية ان مجال دراسة الطبيعة وخاصة في مادة النحت ينحصر عم

                                                           
 .99ص2991", دار ادلعارف ,القاىرة  ,:" تربيو الذوق اجلمايلزلمود البسيوين  ((1
 .219ص,1001لعمرانية القاىرة ,, الطبعة الثانية, مطبعة ا"مدخل اىل الرتبية الفنية( امساعيل شوقي:" (2
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ك الكائنات الحركة المباشرة الكائنات الحية البرية وأن الطالب يستمدون من تم
يم ينحصر عمى , اي محاكاة الواقع وبالتالي كان معيار التقيوترجمة ذلك فنياً 

ع الدارسة الى مما دف لتقميد المباشر دون التجريدنقل واالعمى  القدرةدرجة 
يمكن من خالليا الكشف  التيخري وتحديدا "الرخويات " المجوء الى مصادر أ

خارجي واتجاىات الحركة من من حيث البناء  الخر من األشكال ن عالم آع
ة فيمكن االستفادة من لمتعرجاالنسيابية او  واالنحناءات االستدارةحيث 

بعض  ال عمالكحمول لبناء مجسمات نحتية عن طريق تحميل تشكيالتيا 
مكن من خالليا فتح من كائنات بحرية, ي الفنيةعماليم أ استمدواالفنانين الذين 

 الكائنات. لتمك الجماليةمن خالل القيم فاق لرؤية فنية وتشكيمية جديدة أ
 االتي فيالبحث ىذا يتم تحديد مشكمة  وعمى
  ؟النحت المجسم في البحرية لمرخويات الصياغات التشكيمية ىيما 

 فرض البحث:
من خالل االستفادة من  جديده ومتنوعة أوجد النحات صياغات تشكيمية .1

 .النحت المجسم في البحريةلرخويات ا شكل
 ىداف البحث:أ

في  البحريةلرخويات في ا المتنوعة الصياغات التشكيمية التعرف عمى .1
 . النحت المجسم

 فيتضيف رؤي جديدة  التيلمكائنات البحرية  الجماليةلقيم الكشف عن ا .2
 مجال النحت المجسم.

 ىميو البحث:أ
 القاتالقاء الضوء عمى مصدر من مصادر الطبيعة وما تتضمنيا من ع .1

 استحداث.المجسم تفيد مجال النحت شكمية ولونية وقيم تشكيمية وجمالية
 .مجسمة تصميمات نحتية البتكارجديدة  مصادر لرؤية فنية

 .البحريةمن خالل تناول الرخويات  غير تقميدية طرح صياغات تشكيمية .2
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 حدود البحث :
 يقتصر البحث عمى :

 لمفنانين. نحتية كأعمال البحريةالرخويات  دراسة .1
 فيلمرخويات  الممثمة المجسمةمختارات من االعمال النحتية  دراسة .2

 .النحت المجسم
 :صطمحات البحثم
يعتبر مصطمح صياغات تشكيمية من المصطمحات الصياغات التشكيمية: -1

تجمع بين مفيومين كال من مفيوم الصياغة ومفيوم  التي المركبة
غة ىو صناعة االبتكار, اى بمعني ايعني مفيوم الصي التشكيل, حيث

 (1)"عادة وترتيب وتجميل العناصر لتواكب العصر.إ
, الثني,المي,ألضافوالنحت, مجال النحت عمميات  في التشكيل يقصد بو"

,المستخدمة التشكيميةات التعامل مع المفردة كيفي تتطمبالتحميل والتركيب, وما 
 (2)."في بناء  المجسم

صل من أMolluscs الرخويات  "اشتق اسم :Molluscs:البحريةالرخويات -2
من الرخويات  العديد االختالفعني ذات االجسام الرخوة وبسبب ي التيني

 فيوتتوحد الرخويات " ,موحد لمقبيمة مورو فولوجيويصعب تحديد تعريف 
 فياغمب اشكاليا  فيوالتشريحية  المورفولوجيةكونيا متشابية من الناحية 

 (3)0شواىد الحفريات عبر التاريخ" في الجيني, كذلكالطور 

 منيجيو البحث
 :تياال عرض  فيالتحميمي  الوصفييتبع البحث المنيج 

 مفيوم ادراك الرخوياتاوال:
                                                           

, رللو الفنون والعلوم حبث منشور (حنان مسري عبد العظيم:" صياغة معاصرة للرموز الشعبية العربية يف رلال الرسم االلكرتوين",(1
 .3التطبيقية, جامعو دمياط,ص

"رسالو  لفنية عن طريق قدره التخيل البصريدراسة جتريبيو لتنميو التشكيل اجملسم طالب كليو  الرتبية ا"(عبد الوىاب ابو زيد: (2
 .20,ص2990, غري منشور, كليو الرتبية الفنية ,جامعو حلوان ,دكتوراه

(ادلوروفولوجي)morphology ىو احد فروع علم احليوان الذي خيتص بشكل وتركيب احليوان وىو يتضمن عدد من االفرع ىي :
االعضاء, وعلم البيئة, علم حفريات احليوان, علم جغرافيا احليوان, علم التصنيف التشريح ,علم اخللية, وعلم األجنة, علم وظائف 

 ,وكيمياء االنسجة مث علم الوراثة.

, غري منشوره, كليو تربية رساذلدكتوراه ريهام زلمد العريب: "االبعاد اجلمالية للرخويات كمصدر استلهام مشغوالت فنية مبتكره",( 3) 
 .1ص,1023فنيو ,جامعو حلوان ,
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تعتبر الرخويات من اكبر المجموعات الحيوانية من حيث عدد االنواع التابعة 
الف نوع حي واسميا يدل عمى اىم صفة تميزىا  100ليا والتي" تبمغ حوالى 

ساسي في الصفات ألمن التشابو ا وىي الجسم الرخوي المين ,وبالرغم
التشريحية بين انواعيا, اال ان ىناك تبايناً كبيرًا في اشكاليا المختمفة كما في 

واسعًا بين حجوميا حين تتراوح  وكما ان ىناك تبايناً  )أ,ب,ج( 1شكل رقم
احجاميا من أنواع مجيرية دقيقو يبمغ طوليا حوالى نصف ميمميمتر الى انواع 

من خمسة عشرة مترا حيث تعتبر اكبر  عمالقة يصل طوليا الى أكثر
الالفقاريات حجما بصفة عامة" فالرخويات ىي كائنات بحرية تحتوي جميعيا 
عمى أجسام طرية فيي الحمة تتميز بالتوائيا بدرجات مختمفة وذلك لمرونة 

"وتستطيع أن تتحكم في درجة االلتواء  (,ب,ج)أ 2اجسادىا كما في شكل رقم 
عداء  , الرخويات تحتوي عادة عمى منطقة "رأس" و لكي تخفي نفسيا من األ

"قدم", وغالبًا ما يتم تغطية أجسادىم بواسطة الييكل الخارجي الصمب , كما 
 (1)ىو الحال في قواقع القواقع والمحار".

                                                           
https://www.chinadaily.com.cn/travel/2012-07/18/content_15597533_7.htm(  ) 

 ()https://wallpapersafari.com/sea-anemone-wallpaper/ 

https://www.nourlik.com/img/1+a/starfish-facts_437_1_1517127887.html() 
(1)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%A7

%D8%AA 

 أ(-1شكل)
 

 ()ب(-1شكل )
 

 ()ج(-1شكل)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 ()ج(-2)شكل1                     ()ب(-2)شكل                  ( )أ(-2)شكل          

عالم , وىي عناصر من كل األنظمة البيئية تقريًبا في ال اً لرخويات جزءتعتبر ا
العديد من المجتمعات البيئية وىي تتوزع في توزيعيا من قمم ميمة لمغاية في 

وتوجد الرياح الباردة في أعماق البحار الجبال األرضية إلى الفتحات الساخنة و 
 كائز في الشواطئة ومتنوعة من الر الرخويات البحرية في مجموعة كبير 

الصخرية والشعاب المرجانية وشقق الطين والشواطئ الرممية , واوجدت  
 اكثر منحيث يوجد   الرخويات تعيش في مجموعات متنوعة ان الدارسات
 منطقو واحدة في الشعاب المرجانية.  في المجموعةداخل  فصيمة
 في النحت المعاصر. البحريةالجمالية لمرخويات  لرؤيو ثانيا:

نواعيا وفصائميا والتنوع البحرية بتعدد اشكاليا وثراء أ الرخويةتتسم الكائنات 
واحدة ,وىي ذات شعب كثيره  فيدراسةعمينا حصرىا  يتعذرفي احجاميا مما 

شعبة الجمد شوكيات ,قدمياتالبطن,لجوفمعوياتا الشعب شعبة ىذهومن بين 
 تشابويا وبالرغم من البحث بدراست ييتم ىيالتيالرخويات وىذه الشعب  وشعبة

في تقديم ذلك  الطبيعةمما يظير فطره   ال انيا تختمف ظاىرياً إخصائصيا 
 عن غيره مما دعم يميزهخاص بو  لو شكالً  حين كل كائن التنوع لنا ونجد أ

الرخويات البحرية لتعدد أشكاليا وتنوع أحجاميا ونظميا التي يمكن من اختيار 
 نحت المعاصر.خالليا استثمار جمالياتيا في ال

                                                           
https://www.pinterest.com/pin/178314466476107370/ ( ) 

https://www.pinterest.dk/pin/810507264179637326/ (  ) 

)https://www.anupghosal.com/14-doubts-about-cool-jellyfish-pictures-you-

should-clarify-cool-jellyfish-pictures/10-extraordinary-jellyfish-species-mnn-

mother-nature/ 
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 من حيث الشكل : -1
تتنوع الكائنات الرخوية في الشكل الخارجي مع وجود عدة فصائل ولكن تختمف 

ت الكائنات البحرية داخل الفصيمة الواحدة في شكميا الخارجي, تختمف الكائنا
يعيش بيا  فتختمف  التيخر مع طبيعية البيئة الرخوية في شكميا من كائن الي آ

القاعية مع طرق معيشتيا وحياتيا  ومن ثم تختمف أشكاليا كائنات السطح عن 
البنائية, "التنوع االحيائي يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة 

, والتنوع يشمل جميع المصادر, بما فييا من األحياء المائية والمركبات االيدولوجية
( 1)وفطريات وكائنات مجيرية"األرض بما فييا من نبات وحيوان  اشكال الحياة عمى

ات ىيئو فمنيا ما ىو ذ, الخارجية الشكمية الييئةفي  البحريةتتنوع الرخويات 
وىذ النوع من الرخويات نجدة في نجم  شعةأ تماثميو األطراف عمى ىيئة

منيا ما ىو ذات شكل وشقائق النعمان وايضاً  الزىريةت الحيوانا,الييدرا , البحر
 , وتتميز تمك االنواعاتذلك في الرخويات البطنقدمي ويظير خارجيانتشاري 

حجاميا ونظميا البنائي يرجع ذلك الى طبيعتيا بثراء أشكاليا والتنوع في أ
 الشكميةالبناءات عن  يرتبط بالبيئة وطريقو  تكيفو معيا, فضالً  حيككائن 

 المتدادات, االستداريات, باالنحناءاتتتسم  التي البحريةت لتمك الرخويا
يياميورجة تحوز طاقة ايحائية المتع االنسيابيةو   .وا 

 :الحركةمن حيث  -2
بحركة التواءات جزئيو حيث أنيا تزحف عمى  الرخويةتتميز تمك الكائنات 

الكائن يقوم  وعندما يزحف مخاطيوجسميا رخو  األعشابالبحريةمختمف أنواع 
ئنات كا حداث حركة موجية عن طريق انقباضات العضالت, ويوجد ايضاً "بإ

جسميا و غير منتظمة فنقباضات منتظمة أاال تعتمد عمى فجائيةذات حركة 

                                                           
البيئة , سلسلو "التنوع األحيائي يف البيئات الساحلية والبحرية ,ادلنظمة االقليمية حلماية البيئة البحرية" زلمد عبد القادر الفقى :( (1

 .1,ص1021, 1البحرية  اجلزء
http://www.ropme.org/Uploads/Books/Protection_of_Marine_Biodiversity-

ENV_DAY_2016.pdf 
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ا العضالت الموجودة ضات تؤدييباو الجرس وىذه االنقأ المظمة الذي يشبو
.مثل الحبار,االخطبوط وقنديل البحر" بجسم الحيوان

 (1) 
 من حيث المممس: -3

لتمك  الداخميةنية الب لطبيعةنظرًا بتعدد المالمس  الرخويةتتميز الكائنات 
وتباينيا  يميزىا عن غيرىا من مظاىر مممسية الكائنات وذلك لتنوعيا الذي
 التيمسية فتقدم لنا العديد من انماط النظم المم ,حسب النظام االنشائي ليا
تساعدنا في الكشف عن جماليات السطح  والتيتنشئيا مالمس سطوحيا 

و حسب الرؤية أختالف زاوية ال آلخروتختمف المالمس من كائن  ,الخارجي
لبعض العوامل  لتعرضونتيجة  الطبيعيوقد يتغير المممس  اتجاه العنصر

يختمف عن شكمو االصمي نتيجة لما  مممسياً  تكسبو مظيراً  التيوالمؤثرات 
بنظاميا  الرخويةيحدث من "اطوار النمو المختمفة البيولوجية وتتميز الكائنات 

ىيئة  باستمرارفيتتصاعد  قطةباالنبساق من ن االشعاعي المممس الذي يتميز
و اتجاىات إشعاعية سواء كانت نقط أ فيالشكل من الداخل إلى الخارج 

 يضاً ويتغير او متعرجة,اتجاىات مستقيمة أو منحنية أ فيط أو مساحات خطو 
لنظام البيئة  تبعاً  يتغير ايضاً  بو, كمالمعمميات والبيئة المحيطة  تبعاً 

 (2)".الداخمية
في اعمال  البحريةلمرخويات  التشكيميةلبعض الصياغات  تحميمو دراسةثالثا:

 النحت المعاصر. فيبعض النحاتين 
 ertoiaHarry Bىاري برتويا -1

 أعمالوعمى الطبيعة حيث قام ببناء Harry Bertoiaاعتمد الفنان ىاري برتويا 
اشكال  مالوأع وتأخذشكال العضوية واىتم بدراسة الطبيعة البحرية ,من األ

تمك االشكال المتشعبة من نقطة واحدة  فيمتشعبة فانة يبحث عن سر الحياه 
 التي عمي الكائنات البحرية فيأعمالوواعتمد الفنان (أ,ب)3رقمكما في شكل 

 (ىاري برتويا)يم الفنان شكاليا المختمفة كمااستمأ فيتتميز بالتشعب والتنوع 
                                                           

( حنان زلمود طنطاوي: "استثمار مجاليات دلختارات من الكائنات البحرية يف مطبوعات جديدة للقطعة الواحدة ألزياء السيدات (1
 .39,ص1001,كليو الرتبية الفنية جامعو حلوان., رسالة دكتوراه ,منشورهالة", بطريقة الطباعة باإلز 

 .221,210زلمود طنطاوي ,ادلرجع السابق,ص( حنان (2
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ذو الطابع البيولوجي حيث صمم  يالطبيعحياء البحرية  الحس من عمم األ
حساس ادت الي  اإلالوان معظم اعمالو من الفوالذ والمعادن  واضاف ليا 

يبرزىا  ,واحدة من نقطة المتشعبةحركة الخطوط  والفراغات البينية  الطبيعيفي
عمالو من الكائنات أ  مداً المون الذي يربط العمل من الداخل والخارج مست

لنحتى وىو عبارة عن شكل شبة كروي فراغي نتيجة يوضح العمل االبحرية.
التحام مجموعة من األسالك الفوالذية  المقاومة لمصدأ متالحمة مع بعضيا 
البعض في نقطة واحدة لمحفاظ عمى اتزان العمل النحتى, من خالل التنوع في 

التالحم بين  أحجام األسالك واالسطوانات تعطي شعورًا متغيرًا بالظالل نتيجة
راغات المتغيرة مما يعمل عمى إثراء وحدة الرؤية الفنية من خالل تجميع الف

الخامة المتمثمة في األسالك واألنابيب, مع الفراغ النافذ لمعمل وظيور الظالل 
الساقطة عمى اسطح الخامات الالمعة والتي تتغير بتغير زاوية الضوء 

ومن ثم يظير   المحيط, وسقوطيا عمى العمل وأثر تمك الظالل عمى الفراغ
 الشعور بالمتعة البصرية مما يميز اعمال الفنان ويجعميا اكثر طبيعية وجمال.
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 rossman   Bathsheba Gباسشيبا جروسمان -2
بعاد, تمك ا عمى البرامج الرقمية ثالثية األعماليصممت أ أمريكية فنانة ىي

تتميز بالتعقيد البالغ حيث أنيا تستوحى تمك التصميمات من  التيالتصميمات 
, كما تقوم بتنفيذ تمك األعمال اليندسيةذات النظم  البحرية ويةالرخشكال األ

, وتتميز بطابعتيا أشكال ثالثية 3dprinterباستخدامعن طريق طباعتيا 
, واستوحت النحاتة جروسمان الصمب والبرونز الغير قابل لمصدأ بعاد مناأل

 حيث(أ,ب)4رقم شكل فيمن شكل نجم البحر عمميا النحتى بدون عنوان كما 
من  حداث فراغ داخمي بدالً عمل النحتى من وحدات متشابكة مع أيتكون ال
نفاذ  , واستخدام خاصيةالرخويةكائنات تتميز بيا ال التي الخارجيةالمالمس 

                                                           
 

)( https://www.interior.ru/design/904-garri-bertojya-mebel-kak-skulptura.html 

https://www.resmianaokullari.com( /) 

 
 
 
 
 

 
 2(**)ب ( -3) شكل1                   ()أ ( -3)  شكل      

 اسم العمل : بدون عنوان                         كائن رخوي      
  Harry Bertoiaالفنان: ىاري برتويا اسم  

 سم(. 41.9×  41.9االبعاد: )    
 1970السنو:     
 الخامة: فوالذ     
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الضوء من خالل الفراغ الداخمي بالعمل بحسابات رياضية دقيقة 
 عمى الجمع بين الفراغ والضوء اعطى احساس النحاتةومحسوبة,واعتماد 

التكوين  فيكدت عمى اثر الطاقة الداخمية أ والتيالعمل النحتى  فيبالحركة 
الشكل  عمل تؤثر عمىوجعل الفراغات المتكررة بحركة ايقاعية في ال ,ككل

يقاع المتكرر المستمر من خالل اإل وتعبيرياً  تشكيمياً  حدث توافقاً الخارجي مما أ
ساس أ ىيتمك الفراغات  يتخمميا الضوء وأعتبر الفنان التي,من الفراغات

 .تتصف بالبساطة التيالعمل 

 erramLuke Jلوك جيرام-3
مجموعة  من االعمال النحتية الزجاجية لبعض الكائنات  لوك جيرام ابتكر

وبالتالى استخدم الفنان الخامات الشفافة فى  الحية  منيا الرخويات البحرية
عمل سمسة من  منحوتاتو و فتح الفنان حوارا بين جمال الطبيعة المتمثمة في 

نان لوك برع الف, الكائنات البحرية وجمال الخامة المستخدمة من رؤيتة الفنية
جيرام في استخدام خامة الزجاج من خالل الشفافيات المتكررة وكانت فكرة 
استخدام خامة الزجاج مناسبة لطبيعة الفكرة المراد تجسيدىا وىي الكائنات 

                                                           
)) https://cloudflare-

ipfs.com/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wik

i/List_of_mathematical_artists.html  

https://quecome.org/estrellas-mar() 

 
 ()ب(-4شكل رقم)                  ()أ ( -4شكل رقم )          
 نجم البحر          عنوان اسم العمل: بدون 

 Bathsheba Grossman باسشيبا جروسماناسم الفنان: 
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الرخوية وقد استوحي الفنان عممة من شكل البنائي  لقنديل البحر الذي يتضح 
 (أ,ب)5رقمفي شكل 

 
 2(**)ب(-5شكل )                ((*)1أ ( -5شكل )          

 اسم العمل :بدون عنوان    قنديل البحر المضئ )كائن رخوي(
 Luke Jerramالفنان:لوك جيرم اسم 

  الخامة : زجاج             
من سمسمة اعمالو الفنية تم  في عممة الممثل لقنديل البحر والذي يعد واحداً 

ستخدام خامة وفق الفنان في احول العالم حيث  عرضيا في عدة متاحف
شفاف في شكل بيضاوي يخرج منيا عدة خطوط التى تمثل الزجاج  االبيض ال
و اىداب  الكائن )قنديل البحر( التى تساعد في الحركة داخال حركة مجسات أ

اعماق البحار وىذة االىداب من الزجاج االبيض الشفاف ,ويرتكز العمل 
قاعدة مباشرة مما دعم العمل في  ىعمييا مما جعل العمل غير مثبت عم

التنوع والتناغم بين اجذاء العمل وتفاعمة مع الفراغ الخارجى,ومن احد طرق 
 ة فى حالة من الشفافيةالتكيف مع البيئة المحيطة وجود اجسام الكائنات الرخوي

العمل باعتمادة عمى مع جسم ىالمى متحرك  وىو ما استميمو الفنان في ذلك 
 في العمل الفنى . المستخدمة شفافية الخامة

 
                                                           

1
 

https://mymodernmet.com/luke-jerram-glass-microbiology () 

https://imgur.com/gallery/tyIVU (**) 
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 Jasmin Rowlandsonياسمين روالندسون-4
المصنوع من الخزف ثم طالئيا  باإلعمالتميزت النحاتة ياسمين روالندسون 

, المرجانيةبماء الذىب, حيث استوحت اعماليا من الرخويات البحرية والشعب 
لذي يعبر وا (أ,ب)6رقم وقامت بعمل مجموعات نحتية متعددة ومنيا شكل 

تكوين  فيالمتشابكة مع بعضيا البعض,  العضويةشكال عن مجموعة من األ
اتجاه افقي  فيبشكل عشوائي  االطوال واالشكال,تتراكب معاً  فيافقي يتباين 

 الفنيفيليوضح حركة اتجاه العمل لمصعود الى اعمى, كما يتنوع العمل 
م بحذف بعض التكتالت قا بو, كمااالحجام مما يؤثر عمى التكتالت المختمفة 

لتشابو مع طبيعة الكائن االحساس با الفنيميعطياماكن مختمفة بالعمل  في
 الرخوي .

 
 (**)2ب(-6شكل )1                       (*)أ ( -6)شكل               

 رتيبةكائن رخوي من طائفو البطنقدميات من   عنوان         العمل: بدوناسم 
 .الريشيةالخياشيم وتسمي بزاقو البحر عاريات روالندسون اسم الفنان: ياسمين 

Jasmin Rowlandson 
 
 
 
 

                                                           
http://earthporm.com/sea-slugs( /) 

)/https://www.flickr.com/photos/mademoisellepoirot/6237380549) 
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 Mary Button Durellماري بوتون دوريل -5
قد ابدعت ماري في أعماليا عمى صنع حركة من خامو ىشة مما أدى ألي 
أبداع أشكال  فريدة من مواده الستكشاف الفروق الدقيقة والمعقدة في خامة 

صل ماري تجربتيا بوسيط قدرتيا البصرية عمى التحول من الفراغ الورق, وتوا
والضوء الساقط عمى خامتيا المستخدمة في أعماليا النحتية , قدمت ماري 
أعماليا بتنسيقات من الطبقات المختمفة. من خالل العمل بمواد محدودة سعيًا 
وراء خواص الضوء والشفافية ,التي تبرز األشكال الغالبة في شكل 

لبيومورفولوجية والطبقات واألنماط التي تستمدىا من األقمشة العضوية ا
الالنيائية التي تشكل العالم الطبيعي", حيث أن الفنانة تحاول" التعبير عن  
النمط الطبيعي وبمعنى أن ىناك الكثير من الفنانين يقومون باستخدام خامات 

كر يعمل عمى خمق فن مختمفة متناقضة مع طبيعة العمل واالبداع في ىذا الف
الخامة أو طبيعة العمل فتجمع الفنانة ىنا بين ما ىو نفسي  فيجديد سواء 

وفسيولوجي  فيي تعبر عن موضوعات لقوي متناقضة من خالل الجمع بين 
, استميمت الفنانة ماري من (1)اليشاشة, القوة, التعتيم, الشفافية, الثقل والخفة"

ية بتنفيذ أشكاليا من خامة الورق واضافو الكائنات البحرية اعماليا النحت
طبقات اضافية من الورق لقوه تعزيز بناء العمل الفني الذي يعمل عمى إيجاد 

قد )أ, ب(  7بنية تشبو شكل بنية الكائنات الرخوية كما موضوح بشكل رقم
استوحت الفنانة من الكائنات الرخوية البحرية عمميا النحتى 

شبو بيضاوية تميل إلى االستطالة رة عن كتمو " وىى عباasteroidاسترواد"
مكونة من أشكال دائرية ذات تجويف داخمي مركبة مع بعضيا البعض, عن 
طريق تكثيف تممك الطبقات بشكل متجاور ومتنوع في أحجاميا  من خالل 
الورق فتقوم الفنانة بتشكيل الطبقات خارجًا بشكل منفرد  ثم تثبيت تمك االجزاء 

ض في الجزء الرئيسي لمعمل  واتجيت الفنانة في ىذا العمل مع بعضيا البع
 الى التعبير عن البنية الفراغية لمعمل عن طريق تعدد السطوح 
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واختالف المستويات فيي تحاول بناء الشكل متعدد األبعاد, بدمج طاقة الفراغ 
المحيطة بالعمل بالطاقة الداخمية لمعمل النحتى من خالل تسميط االضاءة 

لعمل عمى العمل من أعمى لتظير طبقات الورق والشفافية وكذلك وضعية ا
نو في وضعية توحي بالحركة  فجعمت  تعطي احساس بالحركة الداخمية وا 

 الشكل يفقد كتمتو.
 نتائج البحث:

 : االتيمن خالل العرض السابق نستنتج من البحث 
 يمكن  يعة والتشكيل النحتي وماىناك عالقة ايجابيو بين الفنان والطب

 من البيئة  استميامو
 أعمالو النحتية بعض  فيأللوان وا وظف النحات المالمس والخطوط

 بالبيئة البحرية. متأثراً 

                                                           
1
https://www.listal.com/viewimage/9756861*() 

https://artadia.org/artist/mary-button-durell(**) 
 

 
 2(**)ب(-7شكل )             1(*)ا(-7شكل رقم )         

 اسم العمل: استرواد                             كائن رخوي    
 اسم الفنان: ماري دورويل  

Mary Button Durell 
 1999سم 48× 108الخامة: ورق  معالج      

https://www.listal.com/viewimage/9756861(*
https://www.listal.com/viewimage/9756861(*
https://artadia.org/artist/mary-button-durell(**
https://artadia.org/artist/mary-button-durell(**
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  اغات من البيئة البحرية تعطي تنوع في الصي المستوحاةالقيم التشكيمية
 عمى لمتأكيدت المختمفة الخاما استخداموىذا ساعد النحات في تنوع  

مكاناتيا وطرق   .استخدامياخواصيا وا 
  التقميديةن الموضوعات ملمتحرر  البحريةاستعان النحات بالرخويات 

 .عمال نحتية مجسمةفي تشكيل أ
 وامكانية البحريةت شكال الرخوياادراك العالقات بين عناصر وأ 

 .مجال النحت فيتفيد  شكال نحتيةتحويميا إلى أ
 التوصيات :

  المستوحاةالنحتية  لألعمالبدراسة الصيغ التشكيمية  االىتمامضرورة 
 .المجسم اء مجال النحتثر من البيئة البحرية كمدخل إل

  من الكائنات البحرية  المستوحاةدراسة وتحميل بعض اعمال الفنانين
 المعاصر . التشكيميالبناء  فيىمية لما ليا من أ

 الرؤيةل عمى وما وراءىا بشكل يشتم البحرية الطبيعة بدراسة االىتمام 
 .المجسم مجال النحت في منيا لالستفادةالبصرية المجردة 
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Abstract     

Nature is considered the first teacher to humans, from which 
the artist derives his elements and modalities to build them. Through 
his interaction with them, his mental perception, thoughts, and 
concepts grow. The artist is an integral part of nature and hence he 
constantly interacts with the systems of its formation and kinetic 
consistency, in a permanent attempt to translate them, Nature is the 
primary source of the artist because of its infinite number of 
elements. Birds, animals, insects, fish, plants and so on from which 
the artist derives what he wants to achieve what he wants to 
express his own vision with various means of performance. The 
creative eye can see in nature and the vast diversity of shapes and 
bodies that have a large degree of order and accuracy and translate 
them into sculptural work, Sculpture is one of the areas of 
expression that has been felt by man since his presence on earth. 
Marine life is characterized by the abundance of countless kinds of 
living beings, whether marine plants or animals which are 
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represented by fish, molluscs, crustaceans, mammals and plankton. 
Marine organisms have unique qualities and characteristics. 

 Many contemporary sculptors were inspired by the style of 
the formation of sculptures influenced by one of the different marine 
organisms such as molluscs in the change of the concept of 
sculptural form. Then the formulations, materials and colors 
changed, which gave a new thought and a different perspective, 
through which one can reveal another world of forms in terms of 
external construction and trends of movement in terms of rotation 
and curves and curvature of the smooth winding, Their formations 
can be utilized as solutions for building sculptural models by the 
artists' analyses, who derive their works from marine creatures, 
through which they can open up new artistic and visual perspectives 
through those artistic values of those organisms. Thus, the 
researcher seeks to identify the various formulations in the sculpture 
of marine mollusks in the contemporary sculpture.  

 


