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 المعاصر الحركي النحت في تشكيمي كعنصر الخط
 سماء عامر محمدأ
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 د/ أمــيـره عبداهلل مقمد                        / نجوان أحمد رفعت.دأ  

 تخصص أشغاؿ خشب– قسـ التربية الفنية  تخصص نحت -قسـ التربية الفنية
 جامة الفيـو – كمية التربية النوعية       جامعة الفيوـ – كمية التربية النوعية

 ممخص البحث

، وبالتالي االنسافدراسة الفنوف بالطبيعة والجماؿ منذ نشأه قد إرتبطت ل       
القوي الحركية  سيطرةتحت  تقعو إرتبطت بالنظريات العممية المتنوعة التي 

وتبعا لنوع ىذه القوي  ، المختمفة الطبيعية منيا الميكانيكية الخارجية والداخمية
المحركة وخصائصيا مف حيث المقدار واالتجاه ونقطة التأثر والوقت المستغرؽ 
تمتمؾ العناصر صفاتيا التشكيمية والتعبيرية التي تنمو تبعا لمتطور والتقدـ 

شيد الخط تطورا جديدا في فف النحت الحركي المعاصر ، حيث التكنولوجي ، 
أف يكشؼ عف أبعاده النحات فاستطاع  ،ميكعنصر تشكي ووتكونت مفاىيم

، مستثمرا الديناميكيةالمختمفة وامكاناتو وانواعة المتعدده التي أكدت طاقاتو 
مستحدثة ، في فتح تشكيؿ  العمـ والتكنولوجيا مف مواد مختمفة ووسائؿ خرجاتم

الذي النحات  مصدر الياـ الفنافي كلخطاأفؽ جديده لئلبداع في مجاؿ التشكيؿ 
د أحد تمؾ المحظات ويترجميا في عممو النحتي برؤي فنية إبداعية .ومف يرص

، المعاصر الحركي مف اعماؿ النحت مجموعو ودراستيا لخبلؿ إطبلع الباحثة 
 تعبيريةيكوف محمبل بقيـ تشكيمية و النحتي المتحرؾ الحظت الباحثة أف العمؿ 

ا يمكف تحديد ومف ىن نتيجة توظيؼ النحات لمقوي الحركية لعنصر الخط ،
 مشكمو البحث في التساؤؿ اآلتي :     

 ما ىو أثر الخط كعنصر تشكيمي في النحت الحركي المعاصر ؟ - 
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كيؼ يمكف الكشؼ عما تقدمو الرؤي التشكيمية لمفيوـ الخط كعنصر  -  
إلي الكشؼ  ولقد ىدفت ىذه الدراسة يمي في فف النحت الحركي المعاصرتشك
   ،النحت الحركي المعاصره فف كعنصر تشكيمي في مخطل الدور المحوري عف

توظيؼ  نحتية معاصره قائمة عميأعماؿ  مجموعة  حيث تناولت الباحثة
 المعاصر .   الحركي لخط في النحت ا لعنصر النحاتيف

 مقدمة 
استخدـ فناف النحت الحركي المعاصر الخطوط جنبا إلي جنب مع بقية    

عمؿ عمي توظيفيا طبقا لرؤيتة و عناصر التكويف الفني لتحقيؽ فكرتو ، 
، لبعث الطاقة الكامنة في نفس الفناف ليتبع في ذلؾ طرازا وشخصيتة الفنية 

بلت في ونسقا فنيا خاص بو وبانتماءاتو، حيث تعددت الخطوط وتنوعت التشكي
حظيت أعماليـ  التيالنحت الحركي المعاصر مف خبلؿ أعماؿ رواد ىذا الفف ، 

مكانيات وتقنيات مختمفة تمؾ التي تمكف تطويعيا تبعا التجاه الخط وديناميكية إب
الحركة لما تؤدية الخطوط مف دور جوىري في بنائيا وفي عبلقتيا بعناصر 

 التكويف الخطي .
إلبداعات امنذ بداية القرف العشريف أحد أوجو ولقد اصبح فف النحت الحركي 

 لحركة الخط وأنواعو وأبعاده والنحتية وتوظيفيا طبقا لرؤية الفناف وتعدد مفاىيم
ستخداـ األساليب الديناميكية واإلتجاىات في بناء إالتشكيمية في العمؿ النحتي ب

 ياوأمكاناتالحركة شؼ عف أبعاد كال نحاتفاستطاع ال ة،الخطي التشكيبلت
مستثمرا الوسائؿ التكنولوجية لتحقيؽ اتجاىات فنية  ،تعبيرية ال بقيميامتعدده ال

في الفف عامة وفي مجاؿ معاصره ليا أكبر األثر في تطور مفيوـ الحركة 
مفيوـ الحركة في مجاؿ النحت مف اإلييامية إلي بخاصة ،وانتقؿ النحت 

كممة مشتقة مف " في االعماؿ الفنية .والحركة الديناميكية "التقديرية إلي الحركة 
" وتعني القوه أو الطاقة وىي فرع مف عمـ  Dynamikosالكممة اليونانية "

ف سكوف أو إالميكانيكا الذي يبحث في تأثير القوي عمي األجساـ المتحركة . 
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بالخبره السابقة حركة الشكؿ تنشأ عف نوعية اإلسقاط الحسي لئلنساف ، والمرتبط 
نساف الديناميكية بالجاذبية األرضية " والمتمثمو في ىيئو الشكؿ وكذلؾ عبلقة اإل

لفنوف التشكيمية بمختمؼ العناصر التشكيمية في ا برزيعتبر الخط مف او  (1)
والتي تساعد عمي إثراء العمؿ الفني نتيجة استخداـ مختمؼ األساليب مجاالتيا ، 
أثيرىا الجمالي لمعاصره التي تتميز بديناميكية الحركة وتوالتقنيات االتشكيمية 

أف " التكنولوجيا اليوـ أصبحت جزء ىاـ مف الخبره اإلنسانية . عمي العمؿ الفني
بيئتة فالفف والعمـ والتكنولوجيا حيث تمثؿ نتاج التفاعؿ العضوي بيف اإلنساف و 

مجرد أجزاء مف العالـ الخاص بكؿ جوانبو الصناعية واإلجتماعية والبيولوجية 
 .( 2)والسيكولوجية إلي العوامؿ النفسية " 

لقد ساعد تطور التكنولوجيا والوسائط التعبيرية المعاصره في المجاالت العممية و  
األشكاؿ ىتماـ والوعي بوجود ديناميكية الحركة ، وقيمتيا اإلبداعية في عمي اإل

النحتية الحركية ، حيث ىو انعكاس حقيقي لتفاعؿ الماده مع الحركة الخطية 
والتبادؿ بينيما مف حيث سمؾ الخط واتجاه ووظائفة التشكيمية ،بيدؼ تشكيمة 

،وتصبح الماده وسيمة لحصر تمؾ  شكيؿ النحتي ليصبح عنصرا ىاما في الت
 األشكاؿ الخطية . 

ف أىمية الحركة في مجاالت الفف بقولة " إف محمود بسيوني ع ولقد عبر   
الحركة صفة رئيسية لعب عمييا ليمثؿ الحيوية والطاقة واإليقاع المنتشر الذي 

مثؿ فف  ومف ىنا ظيرت اإلتجاىات الفنية المعاصره (3)يعكس الحياه ذاتيا " 
،وفف التجييز في الفراغ ،وفف البيئة ،والفف  )فف الخداع البصري (أوب أرت

كما أتاحت  ، الديناميكي وتأثيره عمي العمؿ الفني،التي ظير فييا الدور كي الحر 
 الصياغةحيث  الفرصو أماـ النحاتيف لتقديـ فكرىـ بصوره إنشائية جديده مف

                                                           
لفنية ، كلية الرتبية ا رسالة ماجستًنأسعد سعيد فرحات : احلركة الفعلية يف النحت احلديث واإلفاده منها يف تدريس التشكيل اجملسم ، (1)

 .4م ،ص1443، جامعو حلوان ، 
)2) Krisztina Passuth : Moholy Nagy , thames and Hudson , London , 1985 , P.357 . 

 . 124م ، ص1431، عامل الكتب ، القاىره ،  " أصول الرتبية الفنية"  -زلمود بسيوين :  (3)
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، فضبل  النحتيبنائي داخؿ التكويف الوظيفي و الدور العمي  ، ممايؤكد التشكيمية
بصريا متحركا  ارلمعيف مج يأىبعما يحققو مف أثر نفسي لدي المتمقي حيث 

تـ ي ما يميوفي .خطية تتنتقؿ أثره العيف مف نقطة إلي أخري في إحداث تشكيبل
 المعاصر، كعنصر تشكيمي في النحت الحركيمخط الدور الجوىري ل توضيح

وأىمية دراستيا لمنحات وىؿ يمكف استكشاؼ ما تقدمو الرؤي التشكيمية لمفيـو 
الخط كعنصر تشكيمي في النحت الحركي المعاصر ؟ يجد فييا المشاىد مدخبل 
جديدا غير مألوؼ لو ليحدث نقمو في النحت الحركي لتتداخؿ فية ممكنات 

دمج ويمتزج ويتباعد وبواعث الييئات النحتية المعاصره  لتتخذ نظاما خطيا ين
ويتقارب مع التكامبلت الحركية ليعطي صوره ذىنية تبيف العبلقة بيف الحركة 
الفعمية والخط كعنصر تشكيمي إلحداث التغير الييئي لمشكؿ النابع مف تغير 

 الخط وحركتة الفعمية داخؿ العمؿ النحتي 
 :مشكمو البحث

 يةالنحت تتشكيبلمف ال مجموعةمف خبلؿ دراستيا لالحظت الباحثة        
التي وظؼ الفناف فييا الخط كعنصر تشكيمي في فف النحت الحركي  لمعاصرها

،كما أنيا  بمختمؼ أنواعة وأشكالو وما نتج عنو مف تكوينات نحتية حركية فعمية 
المعاصر ، مما يستدعي دراستيا مف  الحركي لفف النحتمتميزة أحد المداخؿ ال

ط وصياغتيا التشكيمية وذلؾ لتكويف رؤية فنية جديده خبلؿ الحركة الفعمية لمخ
ومنظور مختمؼ لمعمؿ النحتي ،وبناءا عميو يمكف تحديد مشكمة البحث في 

 التساؤؿ اآلتي : 
 ما ىو دور الخط كعنصر تشكيمي عمي التكوين النحتى الحركي المعاصره ؟ -
كعنصر كيف يمكن الكشف عما تقدمو الرؤي التشكيمية لمفيوم الخط  -

 تشكيمي في فن النحت الحركي المعاصر ؟
 فروض البحث 

 المعاصر.  الحركيالتشكيؿ النحتي  في الخط لعنصر جوىرييوجد دور  -1
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فف النحت ب مية لمفيـو الخط كعنصر تشكيميما تقدمو الرؤي التشكيكشؼ  -2
 .الحركي المعاصر

تصنيؼ األعماؿ النحتية المعاصره وفقا لمخط كعنصر تشكيمي في النحت  -3
  الحركي المعاصر .

 ىدف البحث 
  الكشؼ عف الدور المحوري لمخط كعنصر تشكيمي في فف النحت الحركي

 المعاصر .
  استخبلص الحركة الفعمية لمخط كعنصر تشكيمي في النحت الحركي

  .ألعماؿ نحتية معاصره
  أىمية البحث

إبراز القيـ الجمالية والتشكيمية لمخط وارتباطاتو التعبيرية في فف النحت   -1
 الحركي المعاصر.

لتوظيؼ الخط كعنصر تشكيمي في النحت الحركي  تشكيمية تقديـ رؤية  -2
 المعاصر . 

  لطرؽ التشكيؿ المباشر .إبراز أساليب لمحركة الفعمية لمخط   -3
 إلقاء الضوء عمي ماىيو الخط وأىميتة ووظائفة وأرتباطة بالتكويف الحركي    -4

 يقتصر  البحث عمي  :    حدود البحث
  الحركي دراسة مفيوـ الحركة الفعمية لمخط كعنصر تشكيمي في النحت

 المعاصر .
  في النصؼ الثاني دراسة وتحميؿ مختارات مف أعماؿ النحاتيف المعاصريف

تناولوا الخط كعنصر تشكيمي في الذيف ف العشريف وحتى اآلمف القرف 
 .النحت الحركي المعاصر

 : أوروبا ، حدود زمانية :النصؼ الثاني مف القرف دوؿ  حدود مكانية
 . العشريف وحتي اآلف
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 مصطمحات البحث 
يعرؼ الخط بأنو " األثر الناتج لتحريؾ نقطة أو جسـ في " Line" الخط  -1

اتجاه ما بقوه حركية تؤثر عمي النظاـ اإليقاعي لحركة الخط الناتج وىو نظاـ 
أساسو التنوع في الخواص الطبيعية لمخط )أبعاده ، أنواعو ، إتجاىاتو التي تحدد 

 . (1)الشكؿ النيائي لمخط المرئي " 
 " " Line in Fine Artالخط في الفن التشكيمي

" الخط ىو كؿ نقطة متحركة تحصر شكبل أو المحيط الخارجي لجسـ معيف ، 
 (2)أو أقؿ تخطيط مف ناحية السمؾ يصؼ كيانا خاصا أو شكبل بيا معاف " 

"ىو ذلؾ العمـ الذي يبحث في حركة األجساـ كما تحدثيا القوي المؤثره فييا 
فقياس المسافة بالوقت الذي يستغرقة   ،والحركة تتضمف عموـ المسافة والزمف

 . (13)جسـ  ما في تحركو مف جزء مف الحيز إلي جزء آخر " 
 " Real Movementالحركة الفعمية   "  -2

ىي الحركة الفعمية في العمؿ الفني الواضح " في العمؿ مثؿ دفع اليواء 
ستخداـ إأو السوائؿ المعتمده عمي تحريؾ بعض أو كؿ مكونات العمؿ الفني ب

األجزاء المحركة أو الكيربائية أو الميكانيكية أو الطبيعية مثؿ المغناطيسية حيث 
اـ الفناف لمعناصر التكنولوجية تنتج امتزاج الفف بالتطوارت العممية ، حيث استخد

" (4). 
  التعريف اإلجرائي 

تعرؼ الحركة في سياؽ ىذا البحث بأنيا : الفف الذي يبحث في حركة األجساـ  
بالمعني المحسوس لرؤية لـ تعد قاصره عمي تحريؾ جزء مف العمؿ النحتي بؿ 

                                                           
 . 31م ، ص 1444، اذليئو العامو لقصور الثقافة ، القاىره ، " ادلفاىيم األساسية" أمحد عبد الغين زلمد : (1)

 . 3م ، ص1441، دار قابس ، لبنان ، الطبعة األويل ، " لتحكم يف الفراغ"ا احلرستان :ربيع  (2)

 . 13، القاىره ، بدون تاريخ ، ص 23، رسالو اليونسكو ، العدد "قاموس الفلسفة وعلم النفس"جيمس مارك بوبدين :  ( 3) 
(4)

،  ، رللة حبوث الرتبيو النوعية "احلداثة وأثرىا علي التصميم الزخريفمجاليات احلركة يف فنون ما بعد " الرؤوف:مروه السيد زلمد عبد  
 .  94  م ، ص 2111جامعة ادلنصوره ، العدد السابع عشر ، مايو 
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امتدت لتشمؿ تغير الحركة في حد ذاتيا والحركة ضد السكوف وىي الخروج مف 
 القوه إلي الفعؿ المباشر .

 "    Kinetic Sculpture Artالفن الحركي  " -3
رتبط ىذا ا لقدالظاىره و الحركة الفعمية أو " يعني الفف الذي يشمؿ عمي      

الفف بالعديد مف الظواىر منيا الحركة السينمائية ، وأشكاؿ الرسوـ المتحركة 
وتطبؽ الحركة الفعمية في النحت خاصة مف خبلؿ محركات كيربائية وبواسطو 

الحركي يعطي  الففCalder " (1 )تيارات اليواء مثؿ أعماؿ الفناف كالدر 
تصنيفات لمنظور العمؿ فيناؾ أعماؿ تتحرؾ أو تتغير عمي الرغـ مف سكونيا 
في الواقع تكوف ببعديف أو ثبلثة وىناؾ األشياء التي تتحرؾ عمي ىواىا دوف 

تتحرؾ وتدور بصوره ديناميكية ضوابط مف قوة ميكانيكية وىناؾ األعماؿ التي 
 . أو ماء أحيانا  بفعؿ اليواء الطبيعي أو بفعؿ محرؾ آلي

 منيجية البحث 
 : ةاآلتي المحاور المنيج الوصفي التحميمي في دراسة ةحثاالب اتبعت   
 معمؿ النحتي .لالعبلقات الشكمية الخط في ضوء مفيـو أوال :   
 . وانواعيا  الحركية الكامنو في الخطوط يقو الثانيا :   
كعنصر تشكيمي في النحت دراسو وتحميؿ لبعض العبلقات الخطية ثالثا :   

 الحركي المعاصر .
 مفيوم الخط في ضوء العالقات الشكمية لمعمل النحتي أوال :   

رئيسي في بناء العمؿ الفني ، حيث ال ـ و يدور م يعد الخط عنصرا ذا        
ف كاف ذلؾ بدرجات متفاوتة ،  يكاد أي عمؿ تصميمي يخمو مف عنصر الخط وا 

فني عف اآلخر بناءا عمي العبلقات التنظيمية لييئة ختبلؼ كؿ عمؿ إتختمؼ ب
الشكؿ ، بحيث يتيح لو أوضاع وأشكاؿ متداخمة ومتجاوره ومتراكبة وغيرىا 

 لتحقيؽ قيـ ومعاني تشكيمية تحدد مدي نجاح العمؿ الفني وتميزه .

                                                           
 .9ص  ،) ماجستًن رسالة )سابقمرجع  فرحات:أسعد سعيد  ((1
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 طبيعو الخط -1
منذ القدـ ليجسد أفكاره وأحاسيسة تجاه  الخط  ستخدـ األنسافإلقد        

فالخط لو أمكانيات غير محدوده وأوضاع متعدده وأنواع  الظواىر التي يشاىدىا
مختمفة ويوجد في الطبيعة بصور وأشكاؿ متنوعو يحيط بمساحو معينة أو شكؿ 

(ويحدد الحركة واتجاىيا وامتدادىا الفراغي   Out Lineما فيكوف أداه التحديد )
وقد تكوف حركة  ة الخط ىو نقؿ الحركة مف نقطة إلي أخري بشكؿ مباشرفطبيع

خطيو مستقيمة أو منحنية أو منفصمو أو ممتده أو مقوسو ويتجو شكؿ الخط تبعا 
ف " المتأمؿ لمطبيعة يجدىا كؿ و  لمعيف إلي أعمي أو أسفؿ أو إلي اتجاه آخر . ا 
التركيب ، وتدرؾ العموـ جانبا ر غزيواحد ومتنوع ولكنو متحد النسؽ ، وىونسؽ 
 تضحتانبا آخر ولو اتحد الجانبيف لمف حكمو ىذا النسؽ وتدرؾ الفنوف ج

مجاالت ال حدود ليا أماـ الفناف المعاصر لرؤية الطبيعة في أساليبيا وأنظمتيا 
فيو وسيط تشكيمي لدي النحاتيف لمتعبير ، مما لو عبلقو مباشره .( 1)المختمفة " 

ويف ميما اختمؼ عناصره وتنوعت أشكالو كما لو وظيفة سحرية في وأساسية بالتك
 .ؿ فيو خالؽ لممجسمات والفراغات خمؽ شئ ليس لو وجود مف قب

 حركة الخط  -2
ف الخط سمسمو متتابعة ومتبلحقة مف النقاط تحدد بعدا واتجاه ، فيتحرؾ إ      

الحركية التي تتجو لتجمع الخط ليكوف أنواع مختمفة مف الخطوط المحممو بالقوه 
ناشئ ولكؿ نوع مف انواع ىذه الخطوط في مسار يحدد اتجاه حركة الخط ال

الحركة تتغير وتتنوع بالرغـ مف سكونيا في الواقع قد تكوف ىذه األعماؿ ببعديف 
أو ثبلثو بينما ىناؾ األشياء التي تتحرؾ عمي ىواىا ، دوف ضوابط مف قوة 

 الخط النحات قدره عمي"تحديد الحركة وامتداد الفراغ ويمنحميكانيكيةو كيربائية 
وأف طبيعة الخط ىو نقؿ الحركة مباشرة كما نتتبعيا ، فقد تكوف مستقيما أو 

                                                           
، كلية الرتبية  رسالة ماجستًن غًن منشورهىنري مور " ،  "  الرؤية الفنية للعناصر الطبيعية يف أعمال النحات" الغين:مًنفت أمحد عبد  ((1

 . 2م ، ص2111الفنية ، جامعو حلوان ، 
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منحنيا وكؿ نوع يعطي تأثيرا انفعاليا معينابطاقة حركية يحددىا اتجاه ، سمكو  ، 
المفيـو  لتتجمع ىذه الخطوط في مسار يحدد اتجاه حركة الخط الناشئ في ضوء

يعتبر الشكؿ الحركي لمخط ىو المظير الذي يوصؼ بو نوعو و   ( 1) " التشكيمي
متعرج ... الخ( ويتحدد مف خبلؿ حركتو  -منكسر –منحني  –مف )مستقيـ 

( فالخط لو طوال وسمكا أي أف 1واتجاىو وسمؾ الخط الواحد كما في شكؿ )
ه عمي دحينما يطغي امتداالخط كعنصر تشكيمي يبدو شكبًل، والشكؿ يبدو خطًا 

عرضو بحيث ال يعطي ىذا العرض احساسا بالمساحة، ويتغير سمؾ الخط 
وشكمو مف رفيع وسميؾ تبعا لمتغير الديناميكي وآليو العمؿ داخؿ العمؿ الفني 

 الذي يتسـ بديناميكية حركة الخط.
 
 
 
 

 

 
 يوضح مجموعو مف انواع الخطوط ومساراتو الديناميكية*( 1)  شكؿ 

 

 نواع الخط أ -3
الخط ىو الوسيمة األولية لبلتصاؿ البصري بوصفو أساسا لمتعبير في 
الفف التشكيمي لمعمؿ الفني فالخطوط أحيانا تكوف متحركة أو ساكنة أو منقطعة 
أو متشابية أو مركبة أو بسيطة لبناء وتحقيؽ اتجاىات مختمفة لمتأكيد عمي 

مو ف ف تقسيمات ىندسية أو عضويةحدثة مالحركة وما تخمقة مف فراغات وما ت
                                                           

كلية الفنون اجلميلة  بغداد ،، جامعو  رسالة ماجستًن غًن منشوره، "  حكمتاألعمال الفنية للنحات زلمد غىن "أمحد:كرمية حسن  ((1
   . 33ص،  م1441، 

 (*) https://smddecoration.com/(Browsing Date8/9/.2019) 
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تأممنا فكره الخط في الطبيعة " نجدىا زاىره غنية بقيمة وتنوعاتو التي الحصر 
في قمـ  (2كما في شكؿ )المتمثمة المقوسةليا ويصعب تقنينيا ، فيناؾ الخطوط 

ره الجباؿ أو السحب أو الكثباف الرممية والجسد البشري تركيب وريقات الزى
المتمثمة في سيقاف األشجار (3الخطوط المستقيمة كما في شكؿ )وغيرىا وىناؾ 
في تجاعيد الجسـ البشري عند الكبد أو الشراييف وأورده األنساف وزعؼ النخيؿ 

افة أو جاألشجار ال ةعافزر كذلؾ في شراييف النباتات وأوراؽ األشجار أيضا 
 ( 1 ) " ألنواع الخطوط في الطبيعة جذور األشجار والنباتات كميا نماذج

 

 
 
 
              

     
    

       حركة الخطوط المستقيمة المتمثمو ل **(3)شكؿ                   حركو الخطوط المقوسة واتجاه ل *(2شكؿ ) 

 في الطبيعة                                            مسارىا الحركي 

مف خبلؿ أشكاؿ الخط وتنوعاتو أصبح لدينا مجموعة مف الخطوط تعطي معني 
تشكيميا مف خبلؿ اختبلفات ومدلوال لمتشكيؿ الفني وسمات جوىرية تكوف لحنا 

 وتنوعات الخطوط بأشكاليا المختمفة مف خطوط بسيطة إلي مركبة .
 
 
 

                                                           
، كلية الرتبية الفنية  رسالة ماجستًن، "العالقات اخلطية واألفاده منها يف اثراء القيم التشكيلية يف رلال الرسم  " زلمد محدي حامد : ( (1

  34م ، ص2111، جامعة حلوان ، 
 (*) https://www.intrappolashop.it/prodotto/spitfire-swirl-slipmat/ 
(**) https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/ 
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 حركو الخطوط واتجاىاتيا التشكيميو في العمؿ الفني . انواعيوضح اشكاؿ و  ( 4شكؿ )     

 وانواعيا ثانيا : القوي الحركية الكامنو في الخطوط    
نتيجو إنطبلقو مف نقطة بطاقة حركية تأخذ مسارىا في اتجاه  الخطينشأ 

ال الخط البسيط فخاص وفقا لما تقتضية الصياغات التشكيمية لمعمؿ الفني . "
لكنو معبئا يعدو أف يكوف سمسمو مف النقط المتبلصقة يحدد بعدا ، واتجاىا 

الخط  بطاقة وقوي حركية كامنة تجري في ىذا األتجاه ، وتتجمع في نيايتي
سواء كاف مستقيما أو منحنيا أو مموجا ويمكف أف نتخيؿ الخط البسيط وقد نتج 
عف نقطة قد تحركت في اتجاه ما ، فالخط بذلؾ يكوف مرتبطا بحركة ولف تكوف 

وال يمكف رؤية  . ( 1) حركتة إال نتاجا لطاقة حيف تبدأ فإنيا تميؿ إلي اإلستمرار "
رىا عمي الشكؿ فالطاقة يمف خبلؿ كيفية تأثنفسيا ولكف يمكف ادراكيا القوي 

الناتجو مف القوه تتجو حسب مسار الشكؿ والفراغ البيني ليا فإذا كاف " لكؿ خط 
طاقة تتجو في اتجاه الخط ، فإف الذي ال شؾ فيو انو إذا كاف التكويف شامبل 
لعدد مف الخطوط المتعارضة االتجاه ، فبلبد وأف تتفاعؿ ىذه الطاقات أو 

رع ، فكؿ منيا يوجو طاقتة في اتجاه يختمؼ عف اآلخر ، األمر الذي يثير تتصا
التي تولد القوه وىي كؿ فعؿ ميكانيكي لو القدره  ( 2)أحاسيس حركية شديده " 

                                                           
)( https://publicdelivery.org/jesus-rafael-soto-penetrables  

، قبول ثقافة اآلخر "التشكيلية دلفهوم التكوينات اخلطية يف النحت ادلعاصر كمدخل لالرؤي : "صالح الدين عبد القادر زلمد ((1
   .  9م ، ص 2112كلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان ،   ادلؤمترالعلمي الدويل السابع ،

   .111م ، ص 1449النهضة ادلصرية ، القاىره ،  دار  "،التكوين يف الفنون التشكيلية": عبد الفتاح رياض ((2
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القوي التي عمي تغيير سرعة الجسـ في حالتو الحركية أو تغيير شكمو فتتنوع 
ثر شكؿ الجسـ بنوع تمؾ تمارس عمي األجساـ بيف قوي خارجية وداخمية ، ويتأ

اع بيف الفعؿ وىي واتجاىا  ، األجساـ دائما في حالو مف الصر القوي ومقدارىا 
 القوي الخارجية

لبعض العالقات الخطية كعنصر تشكيمي في النحت  ثالثا : دراسو وتصنيف
 الحركي المعاصر

تػػربط العبلقػػات اإلنشػػائية لمخػػط إحػػدي أسػػس بنػػاء العمػػؿ الفنػػي التػػي  تعػػد      
بػػيف عناصػػر العمػػؿ ومػػدي تػػأثره بالعناصػػر المحيطػػو بػػو ، لتحقيػػؽ أبعػػاد جماليػػة 

 وتػػرتبط التشػػكيبلت الخطيػػة الفنيػػة المعاصػػره،وفنيػػة ،وفكريػػو فػػي العمػػؿ النحتػػي ،
ذات الحركة الفعميػة بعبلقػات متبادلػة مػابيف عبلقػات خطيػة متجػاوره ، متداخمػو ، 

لفناف النحػات مراعاتيػا فػي اعمالػو النحتيػة والتي ينبغي عمي امتراكبو ، تكرارية ، 
  -ذات الصياغات الحركية لعنصر الخط كآلتي :

 (     Adjacentعالقات التجاور ) -1
إف عبلقات التجاور ىي حالو وضع عنصريف أو اكثر بالقرب مف بعضيا بنسب 
بينية محسوبو تؤثر عمي االدراؾ الكمي لمعمؿ الفنػي كوحػده متكاممػو ويبػدو معنػي 

االولػػي اال اف البحػػث فػػػي خصػػائص العناصػػر المتجػػػاوره  التجػػاور بسػػيطا لموىمػػػو
ومدي تألفيا وحساب تأثير المسافات لممػدرؾ الشػكمي ، يوضػح أف التجاوربطريقػة 

فالتجػػػاور عمميػػػة  ( 1)مػػػا يػػػؤدي إلػػػي فاعميػػػات جديػػػده لمطاقػػػات الكامنػػػو لمعناصػػػر .
اكتر دوف االحتكاؾ أحدىما  اجرائية يمجأ الييا عندما نحاوؿ توظيؼ عنصريف او

 باالخر بشكؿ يناسب العمؿ النحتي .
 
 

                                                           
)1( مين عمر مصطفي عبد القادر  : "الرؤية اجملهرية كمدخل الستحداث صياغات حنتية معاصره لدي طالب كلية الرتبية الفنية" ، رسالو 

 ماجستًن ، كليو الرتبيو النوعية ، جامعو حلوان ، 2113 م ،ص 131.
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  :عمال فنية مجسمة اعتمدت عمي توظيف العالقات الخطية المتجاورةأأوال : 

 "  Loris Cecchiniلوريس سيتشيني  "  النحات الفنان -1
ـ بإيطاليػػا 1973" عػػاـ   Loris Cecchiniولػػد " لػػوريس سيتشػػيني  "       

بتكػػػػار لغتػػػػو األبداعيػػػػة حػػػػوؿ أدخػػػػاؿ مفيػػػػـو العنصػػػػر إ،فنػػػػاف معاصػػػػر اشػػػػتير ب
العضوي ،الستكشاؼ فكره الكػائف الحػي والطاقػة الماديػة والجزيئػات العضػوية فػي 
تحقيػػػؽ العبلقػػػات اإلنسػػػانية مػػػع الفضػػػاء لتسػػػبح لػػػو وحداتػػػو التػػػي بػػػدأت بدراسػػػات 

تمثػؿ أعمالػو اسػياما و ة العناصر الطبيعيػة . ثبلثية األبعاد تتحرؾ نحو خصوصي
بالتعبير عف الحركة الخطية ،وتوضيح العبلقػة بػيف الحركػة الخطيػة وقػوانيف قػوي 
الطبيعة في تطورىا لتحقيؽ جماليػات عضػوية تتميػز بالحركػة الحسػية والتركيبػات 

قاعػات المكانية في الفضاء المتنوع ،نتيجة حركتيا االىتزازية المستمره لتمثيػؿ اإلي
حػػػوؿ البحػػػث فكػػػره "لػػوريس"  تتضػػمفو  الخطيػػة المرتبطػػػة بالطبيعػػة والكػػػائف الحػػػي

جزيئػػات الكػػائف الحػػي والتشػػوىات العضػػوية يتخممػػو اإلحسػػاس بالشػػكؿ ومػػا انتجػػو 
مف سمسمو الجزيئات الخطية والتركيبات الفراغية أثر انتقػاؿ الحركػة بشػكؿ حركػي 

 Lorisف " لػوريس سيتشػيني  " مكوف مف أنسجو وخبليا عضوية .اسػتوحي الفنػا
Cecchini   مف الصور المجيرية ليشاشة العظاـ فكػره عممػو المسػمي "عربػات "

 ذات ( وىػػو عبػػاره عػػف وحػػدات 5"كمػػا فػػي شػػكؿ  )    Water Bonesالمػػاء 
مػػػف الفػػػوالذ المقػػػاـو لمصػػػدأممحومو مػػػع بعضػػػيا مػػػف أطػػػراؼ كػػػؿ المثمثػػػي  الشػػػكؿ 

اوره معمقػػة عمػػي جػػدار الحػػائط بخيػػوط قطعػػة لتشػػكؿ ىيئػػات خطيػػة سداسػػية متجػػ
شفافة إلي اعمي مما ينشأ حركة فعميػة بأقػؿ تيػار ىػواء ، تتعػدد الييئػات المتنوعػة 
لمخطػػػػوط مػػػػابيف ىندسػػػػية أو عضػػػػوية لتعطػػػػي ديناميكيػػػػة بتحريػػػػر مػػػػف الجاذبيػػػػة 

الػدور الػذي يمعبػو التجػاور  يوضػح العمػؿاألرضية عف طريؽ التركبيات الخطيػة .
مفيػػػػـو الحركػػػػة الفعميػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ تعميػػػػؽ عناصػػػػر الشػػػػكؿ  الخطػػػػي فػػػػي تحقيػػػػؽ

 المتحركو والتي تعمؿ عمي إحداث ديناميكية الشكؿ .
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 .  Water Bonesعربات الماء   -"   Loris Cecchiniلوريس سيتشيني  "  *( 5 شكؿ    )

 إيطاليا .  -  فوالذ مقاـو لمصدأ. -ـ  2116

 : " Matthew Harding"  ماثيو ىاردينغالنحات  الفنان -2

" الحركية إسػياما  Matthew Hardingتعتبر أعماؿ "ماثيو ىاردينغ  " 
المعاصػػر بػػالتعبير عػػف الحركػػة وقػػوانيف القػػوي الطبيعيػػة فػػي  الحركػػي فػػي النحػػت

تطورىػػا لتحقيػػؽ عبلقػػات جماليػػة نتيجػػة حركتيػػا الخطيػػة المسػػتمره لتمثيػػؿ المبػػادئ 
) ماثيو ىاردينغ ( نحات القرف العشريف تميزت  اإليقاعية المرتبطة بالطبيعة .يعد

نيػػة والتشػػكيمية فػػي مجػػاؿ فػػف أعمالػػو النحتيػػة بتنػػوع وتعػػدد أسػػاليبيا واتجاىاتيػػا الف
المعاصػػر وتكشػػؼ أعمالػػو عػػف واسػػعو فػػي التعامػػؿ مػػع الخامػػات النحػػت الحركػػي 

 النحتيػػة المعاصػػره ، لتظيرأعمالػػو جيػػدا إبػػداعيا فػػي فيػػـ طبيعػػة الخامػػة فػػي بنػػاء
أسػػموب تشػػكيمي يعتمػػد عمػػي تحقيػػؽ فكػػره تنمػػو بتشػػكيبلت خطيػػة منظمػػة إلدراؾ 

 الفراغ والتفاعؿ معو .

مبدعا فػي اعمالػو الصػرحية الضػخمة  انجد  "ماثيو ىاردينغ " فنانا ونحات
التػػػػي أكػػػػدت بػػػػدوره كحرفػػػػي ومبتكػػػػر فػػػػي بنيػػػػة أعمالػػػػو الخطيػػػػة ونتيجػػػػة لمعرفتػػػػة 
ومياراتػػػػو المكتسػػػػبو فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع الخامػػػػات المتعػػػػدده مثػػػػؿ الخشػػػػب والبرونػػػػز 
والصػػمب والفػػوالذ المقػػاـو لمصػػدأ وبيػػذه المػػواد قػػد نقػػؿ العمػػؿ النحتػػي لحركػػة فعميػػة 

 د بتفاعمية التشكيبلت الخطية المتعدده األبعاد . يشعر بيا المشاى

                                                           
 )*( https://www.artsy.net/show/galleria-continua-loris-cecchini-the-ineffable-

gardener(Browsing Date8/9/.2019) 
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الػذي تػـ تشػكيمة  ( 6كمػا فػي شػكؿ )( Bondi) بوندي في عممو  يبلحظ
مف الفوالذ المقاوـ لمصدأ بتشكيؿ أسبلؾ خطية ممحومة ذات حركة محورية مائمة 
عمػػي المسػػتوي األفقػػي والرأسػػي مػػف ابعػػاد خطيػػة متجػػاوره والفنػػاف جعػػؿ مػػف البيئػػو 

طػػػة جػػػزء مػػػف الفػػػراغ لمعمػػػؿ النحتػػػي لتصػػػبح الطبيعػػػة ضػػػمف حػػػدود العمػػػؿ المحي
لتحقيػػؽ أبعػػاد جديػػده لفكػػره التشػػكيبلت الخطيػػة وقػػدرتيا عمػػي التعامػػؿ مػػع الفػػراغ 

جػاه خطػي فنتج تركيب خطي ثبلثي األبعاد متفاعػؿ مػع الفػراغ بػأكثر مػف بعػد وات
تج عػػػف تػػػأثير يوضػػػح العمػػػؿ  تحقيػػػؽ التشػػػكيبلت الخطيػػػة المتجػػػاوره النػػػامتغيػػػر 

 الحركة الفعمية  في تغير ىيئو الشكؿ في الفراغ المحيط . 

 
 

 

  
أسبلؾ الفوالذ المقاـو  -ـ  Bondi – 2111بوندي   -" Matthew Hardingماثيو ىاردينغ " *( 6 شكؿ  )
 لمصدأ .

 (   Tangleعالقات التداخل )  -2

ىو حالو مف الحاالت المحدثة لمتنوع ، فمف خبلؿ التداخؿ تنشأ عناصػر 
شكمية جديده تتوقؼ عمي طريقة التداخؿ بيف عنصريف وعمي خصائصيا البنائية 
،حالو مف التراكب تبقي فييا خصائص العنصريف واضحو التاثيره دوف تخبئو أي 

ي حػػػاالت جػػػزء خمػػػؼ اآلخػػػر ، وىػػػي تختمػػػؼ عػػػف حالػػػو الشػػػفافية فيػػػي تحػػػدث فػػػ

                                                           
(*) http://matthewharding.com.au/work(Browsing Date10/9/.2019) 
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اسػػػتخداـ عناصػػػػر خطيػػػة متداخمػػػػو ، كمػػػا تحػػػػدث فػػػي الحػػػػاالت التػػػي تبػػػػدو فييػػػػا 
 (1)العناصر متقاطعو مع بعضيا أو مخترقة بعضيا .

اوجد النحػات فػي تشػكيبلت الخطػوط مػع بعضػيا الػبعض وتجمػيعيـ معػا 
في مكاف معػيف فػي الفػراغ ابعػاد خطيػة ودالالت ادراكيػة احػدثت حركػو فعميػة فػي 

العبلقػػات المتفاعمػػة داخػػؿ بنيػػة العمػػؿ النحتػػي المتشػػابكة والمتماسػػكة فػػي منظومػػو 
 ه تشكيمية متداخمة لمعمؿ النحتي.وحده واحده لتخمؽ وحد

 أعمال فنيو مجسمة إعتمدت عمي توظيف العالقات الخطية المتداخمة   تانيا:
 "  John Paiجون باي "  النحات الفنان  -1 

ـ ،انتقػؿ 1937"  في سػيوؿ بكوريػا عػاـ   John Paiولد "جوف باي "  
ـ ، كػاف والػده ناشػط اسػتقبلؿ ضػد الحكومػة 1949إلي الواليات المتحدة في عػاـ 

األسػػتعمارية ،درس التصػػميـ والنحػػػت فػػي معيػػػد بػػرات فػػي نيويػػػورؾ ، تخػػرج مػػػف 
 معيد برات وعيف أستاذا بو .

 "  مفيػػـو العنصػػر العضػػوي مػػف  John Paiادخػػؿ جػػوف بػػاي "  ولقػػد 
ىيكؿ الكائنات كعنصر أساسي في عممو ،ويأتي في إطار استكشاؼ فكره الكائف 
والطاقة الماديػة الكامنػو بػو . اثبػت أف المدينػة ىػي البيئػة المثاليػة التػي يمكػف مػف 
خبلليػا تعمػـ واسػتيعاب كػؿ شػػئ عنػد اختيػاره فػي خمػػؽ تكػويف خطػي فػي الفػػراغ . 

راسػة أساسػيات فػي التصػميـ ثبلثػي بد " " جػوف بػاي وتعتبر أعماؿ الفناف النحات
األبعاد نحو خصوصية العناصر الطبيعية ، التي تأسسػت عمػي مبػادئ باوىػاوس 

 .مشكؿ والييكؿ لوركزت عمي التجريد والتحميؿ البصري 
"جػػوف بػػاي "  ىػػي بدايػػة الحركػػة البنائيػػة  الفنػػاف النحػػات تعتبػػر أعمػػاؿو  

فيي االتجاه األكثر بروزا في عمػؿ "بػاي" كمػا لعبػت دورا ميمػا فػي تػدريب الفنػاف 
                                                           

للطباعة  ، دار الكاتب ادلصري األسس اجلماليو واالنشائية للتصميم "فاعليات  العناصر التشكيلية "": إيهاب بسمارك الصيفي ((1
 . 131م ،ص 1442والنشر ، القاىره ، 
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وقدرتػػو عمػػي العمػػؿ مػػع مفػػاىيـ مجػػػرده مػػف منظػػور البحػػث لفيػػـ العػػالـ الػػػداخمي 
المحدود لمػذات مػف خػبلؿ األشػياء الييكميػو "لجػوف بػاي " التػي تتكػوف مػف اشػكاؿ 

باسػػػتخداـ الخامػػػات الصػػػناعية نحػػػو حركػػػات خطيػػػة ، ولعػػػؿ اتفاقػػػة مػػػع " مجػػػرده 
ناعوـ جابو " " في ىدؼ واحد ورؤية واحده وىػي خمػؽ وتكػويف حقيقػة فػي الفػراغ 
،فقػػػد كانػػػت الفكػػػره االساسػػػية مجػػػرد مخػػػرج ليػػػذا اليػػػدؼ أو الغػػػرض فػػػي التكػػػويف 

ف وتتمثؿ في األصمي لمفكره االساسية كما كاف ىدفيـ ىو التعبير عف شعور معي
جذب انتباه المشاىد مف حيث تنسيؽ وتنظيـ وترتيب وتشابؾ المستويات المحدده 

.تتميػز أعمػاؿ "بػاي " بالطاقػة وحيويػة درامػا ( 1)بدقة وتنظيـ ذلؾ كمو في الفراغ " 
الموسػػػيقي البػػػاخ التػػػي تميػػػزت بأسػػػتخداـ المكثػػػؼ باألسػػػبلؾ المعدنيػػػة مػػػف خػػػبلؿ 

لشػعور اإليقػاعي لكيفيػو بنػاء الشػكؿ الخطػي فػي حركات خطية متداخمة ، نتيجة ا
توازف معماري وتكامؿ ىندسي يتخذ وحدات صغيره مف المستطيبلت وشبو الدائره 

وفػي العمػؿ المسػمي " فقػد فػي فػراغ إيقاعية خطية ديناميكيػة محسػوبو  في حركة 
( المشػػكؿ مػػف  7"كمػػا فػػي شػػكؿ )       Lostin AFinite Spaceمحػػدد

الممحومة ليكوف شكؿ شبو دائػري وبػداخميا شػكؿ بيضػاوي مػف  االسبلؾ النحاسية
تػػػػداخؿ الخطػػػػوط المتشػػػػابكة والمتداخمػػػػو مػػػػع بعضػػػػيا الػػػػبعض والممحومػػػػو لتتخمػػػػؿ 

حقػؽ الفنػاف  لقػدو  ،ديناميكيػة الخػط داخػؿ البنيػة لرؤيػة الشػكؿ البيضػاوي الػداخمي
قػػػػات خطيػػػػة متداخمػػػػو مػػػػف خػػػػبلؿ حركػػػػة ناتجػػػػة عػػػػف تػػػػداخؿ فػػػػي ىػػػػذا العمػػػػؿ عبل

 سبلؾ الخطية المتشابكة الممحومةاأل

 

                                                           
، كلية  ، رسالو ماجستًنعادل علي عبد العزيز شعت : "القيم التعبًنيو يف ادلدرسة البنائية واإلفاده منها يف رلال النحت بالرتبية الفنية  (1)

 .  31، ص 33م ، ص 2112الرتبيو الفنية ، جامعو حلوان ، 
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 "     Lost in A Finite Spaceفقد في فراغ محدد   -  John Paiجوف باي "    *(   7شكؿ )  

 "   Gallery Hyundaiجاليري ىيونداي " -أسبلؾ نحاسية ممحومو . -ـ   2111

 "    Tomas Saracenoتوماس ساراسينو  "النحات الفنان  -2
ـ بػاألرجنتيف ، فيػو فنػاف 1973"  عػاـ    Saracenoولد ساراسػينو  " 

معاصػػر اشػػتير بتركيباتػػو التفاعميػػة الواسػػعة النطػػاؽ والمنحوتػػات العائمػػة ومنيجػػة 
متعػػػدد التخصصػػػات فػػػي الفػػػف ليكشػػػؼ طرقػػػا جديػػػده ومسػػػتدامو الستشػػػعار البيئػػػو 
المحيطػػة اسػػتمد مػػف انجازاتػػو العمميػػة فػػي الفيزيػػاء الكونيػػة وعمػػـ األحيػػاء والعمػػـو 

عػاده بنػاء  نحػاتة إلي خمفيتو اليندسية . يعد " ساراسػينو "أوؿ الفمكي قػاـ بمسػح وا 
تخيػػػػؿ موائػػػػؿ العنكبػػػػػوت المنسػػػػوجو المكانيػػػػػة المعمقػػػػة ليمتمػػػػػؾ مجموعػػػػة شػػػػػبكات 
عنكبوتيػػو ثبلثيػػة االبعػػاد بػػدمج الفيزيػػاء واليندسػػة وعمػػـ الطيػػراف فػػي بنياتػػو الفنيػػة 

جاد ىياكؿ خطية بديمة تقترح طرقػا التفاعمية والعصرية باستخداـ عمـ العناكب الي
لمحياه واستخدـ شبكات خطية ثبلثية االبعاد لفيػـ أفضػؿ كيفيػة لبنػاء عممػو الفريػد 

 مف نوعو في رسـ أشكاؿ نسجية لمعناكب .
فػػي إطػػارات خطيػػة عمػػي شػػكؿ دائػػره ومكعػػب يػػدور  تتميػػز اعمالػػو بأنيػػا تنطمػػؽو 

مػؿ لتغيػر المنػاخ العػاـ فػػي عمػي فتػرات زمنيػة مختمفػة إلدخػاؿ عناصػػر الحريػة لمع
" مف الشبكة    Tomas Saracenoالبيئو المحيطة .استفاد توماس ساراسينو  "

                                                           
 (*) https://www.ajunews.com/view/20130329000158 (Browsing Date20/12/.2019) 
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لتحقيػػػؽ اشػػػكاؿ نحتيػػػة متداخمػػػة تشػػػكؿ (  8كمػػػا فػػػي شػػػكؿ ) الخطيػػػة لمعنكبػػػوت 
بػػالخيوط اشػػكاؿ كرويػػة او مكعبػػو معمقػػو فػػي الفػػراغ لتخػػرج منيػػا خطػػوط متعػػدده 

لمعمػػػؿ فيسػػػتطيع المشػػػاىد الػػػدخوؿ داخػػػؿ العمػػػؿ لتجسػػػد الحركػػػة الخطيػػػة والفعميػػػة 
والتحرؾ بيف تمؾ الخطوط لرؤية ابعاد مختمفة داخؿ العمؿ النحتػي ،ممػا اسػتطاع  

خػػػبلؿ تتبػػػع حركػػػة الخطػػػوط وتػػػػداخميا مػػػف الػػػزمف  " ساراسػػػينو " تحقيػػػؽ عنصػػػر
وانتقاليا خبلؿ الفراغات البينية لمخطوط وايقاعتيا المختمفة لتحقيؽ الحركة الفعمية 

نظػػرا لعػػالـ الفػػف والعمػػـو الطبيعيػػة واليندسػػية تميػػزت ، الخطيػػة فػػي الفػػراغ المحػػيط 
ئػػو منحوتاتػػو العائمػػو والتركيبػػات التفاعميػػة طػػرؽ جديػػده ومسػػتدامو لمعػػيش فػػي البي
مػػع لبنيػػو نمػػاذج جذابػػو تػػدعو المشػػاىد إلػػي تصػػور طػػرؽ مبتكػػره لمحيػػاه والتفاعػػؿ 

تحقػػػؽ شػػػبكو العنكبػػػوت عبلقػػػة  ويوضػػػح العمػػػؿبعضػػػيا ومػػػع الفػػػراغ المحػػػيط ليػػػا 
 ـالعنكبوتية المتشابكو بشكؿ منظخطية متداخمة نتيجو تداخؿ االسبلؾ 

 
 

 

 

 

 
 . ."Web lines " شبكو الخطوط العنكبوتية  - "   Tomas Saracenoتوماس ساراسينو"*( 8شكؿ )

 ؾ المونيـو ، ببلستيؾ شفاؼمس -ـ 2119

  Repetition ) عالقات التكرار ) -3
اف التكػػػرار عمميػػػة إجرائيػػػة تيػػػدؼ إلػػػي تحقيػػػؽ وفػػػره فػػػي عناصػػػر العمػػػؿ 
الفنػػػي وتعنػػػي "اسػػػتخداـ نفػػػس العنصػػػر باعػػػداد مختمفػػػة حسػػػب الحاجػػػو إلييػػػا دوف 
المجوء إلي تغيرات في النسب أو الخصائص البنائيػة لبلجػزاء المتكػرره فػي العمػؿ 

                                                           
 (*) https://universes.art/en/venice-biennale/2009/tour/making-worlds/tomas-saraceno 

(Browsing Date22/12/.2019) 
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عنصػػر وتحديػػد مسػػاره والتكػرار كعمميػػة تػػؤدي إلػي التأكيػػد عمػػي الحركػػة التقديريػو لم
كما يعطي االحساس باالستمرارية واالمتداد وبالتالي تصػبح العبلقػات متغيػره بػيف 
االشكاؿ المتكرره والفراغ ، نتيجو االحساس بقوه الشد الفراغي الناتج مف تضاغط 
أو تخمخػػؿ تمػػؾ االشػػكاؿ المتكػػرره . االختبلفػػات بػػيف طاقػػات العناصػػر وفاعميتيػػا 

 (1)و ما يمد الدراؾ متغيرات جديده في العمؿ النحتي ".باالدراؾ البصري وى
التكرار عبلقة ترابطية لتنظيـ العناصر بنفس المسػافات أو باختبلفيػا فػي 
مساحات معينة مف حيث العػدد والقيمػة والنوعيػة باسػتخداـ الشػكؿ والحجػـ والمػوف 

التكػويف والمممس تشػير المتػداد مسػتمر مػرتبط بتحقيػؽ الحركػة بتكػرار الشػكؿ فػي 
 وتتـ الحركة عف طريؽ االسراع او االبطاء لتخمؽ وحده تكرارية الشكؿ .

 أعمال فنيو مجسمة إعتمدت عمي توظيف العالقات الخطية التكرارية  ثالثا:
 "   Julio Le pareخوليولوبارك  "النحات  الفنان  -1

" مػػف اوائػػؿ فنػػانيف الحركػػة    Julio Le pareيعػػد " خوليولوبػػارؾ  "
الفعميػػة لرؤيتػػو المتألقػػة لمفػػف مػػف خػػبلؿ خداعػػة المػػدىش فػػي النظػػاـ الفنػػي لمعمػػؿ 
المتحرؾ لتكسير الحدود وادخاؿ الضوء والمػوف والخػط والحركػة فػي اعمالػو لجعػؿ 
األشػػػػكاؿ الصػػػػمبو تتحػػػػرؾ بتحويميػػػػا إلػػػػي مػػػػاده متحركػػػػة فعميػػػػا .ولػػػػد خوليولوبػػػػارؾ  

"Julio Le pare    التحػؽ بمدرسػة و ـ فػي مينػذوراف بػاالرجنتيف ، 1928" عػاـ
 الفنوف الجميمة في بوينس آيرس .

" احػػد مؤسسػػيف جماعػػة    Julio Le pareيعتبػػر خوليولوبػػارؾ  "و 
( تمثػؿ   Groupe De Becherche Art Visualالبحػث عػف الفػف البصػري )

حركػػة الفعميػػة اعمالػػو حركػػات ايقاعيػػة تجػػذب المشػػاىد ويتفاعػػؿ معيػػا ،اصػػبحت ال
 الخطية جزءا مف تجربتو الفنية باستخداـ المحركات والضوء واالسبلؾ الخطية 

تشكؿ اعمالػو نتاجػو اختراقػا لمػا كػاف سػائدا فػي عػالـ الفػف عبػر العصػور 
وذلػػػؾ لكػػػوف خوليػػػو لوبػػػارؾ مػػػف رواد التجريػػػب فػػػي مجػػػاؿ خمػػػط الفػػػف بػػػالعمـ مػػػف 

                                                           
  .131، صإيهاب بسمارك الصيفي: مرجع سابق ((1
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لمفػػػف وتحولػػػو النتػػػاج اعمػػػاؿ تعتمػػػد فيزيػػػاء وضػػػوء ، لتجػػػاوزه لمجماليػػػات التقميديػػػة 
عمػػي الديناميكيػػو وفيزيػػاء الطاقػػة التػػي تكتسػػبيا االجسػػاـ اثنػػاء حركتيػػا وتسػػارع او 

 ( . kineticتباطؤ تمؾ الحركة )
اىػػتـ لوبػػارؾ فػػي التوسػػع فػػي انتػػاج ودراسػػو تكوينػػات خطيػػة متحركػػة تيػػدؼ ولقػػد 

يػر مفيػـو وظيفػة الفػف إلحداث تحػوؿ فػي العبلقػة بػيف المتمقػي والعمػؿ الفنػي بتفج
وتحويمػػو لديناميكيػػة ولػػيس مجػػرد كتمػػو سػػاكنو ، ىػػي سمسػػمو منيجيػػة لمخػػط يخػػرج 
العمؿ مف سطح جذري يعمؿ عمي توسيع اىتمامػو بطػوع خاماتػو وتقنياتػو وافكػاره 
لتحقيػػػػؽ التنػػػػاغـ الحركػػػػي واالىتمػػػػاـ بالتجريػػػػد المممػػػػوس مػػػػف خػػػػبلؿ دمػػػػج حركػػػػة 

ذب العػػيف والػػنفس االنسػػانيو .تميػػز النحػػات االعمػػاؿ لتثيػػر الحػػواس البصػػريو وتجػػ
لوبػػػارؾ بالبحػػػث عػػػف السػػػموؾ الحركػػػي فػػػي اعمالػػػو ليػػػتحكـ فييػػػا ، بحريػػػة وبػػػإتزاف 
متعػػادؿ فػػي توزيػػع االسػػبلؾ النحاسػػية الصػػمبو التػػي تنقػػؿ الحركػػة بشػػكؿ مسػػتمر 
ومتنػػػوع وتفاعمػػػو بتػػػأثير الضػػػوء والخػػػط والفػػػراغ الػػػذي يطػػػرح قيمػػػا جديػػػده متنوعػػػة 

 اعمػػػاؿوتعتبػػػر  ي العمػػػؿ الفنػػػي مرتبطػػػة بفكػػػره التشػػػكيبلت الخطيػػػة .ومتغيػػػره عمػػػ
"الخطيػػة فػػي عممػػو المسػػمي ب   Julio Le pare" خوليولوبػػارؾ  " النحػػات 

( قػدره الفنػاف عمػي الجمػع المتكػرر بػيف  9 كما فػي شػكؿ ) "  Torsionااللتواء "
القضػػػػباف الحديديةالمصػػػػنوعو مػػػػف الصػػػػمب والمثبتػػػػو عمػػػػي قاعػػػػده قابمػػػػو لمحركػػػػة 
والتفاعؿ مػع الفػراع نجػد قػدره ىػذا التشػكيؿ أو التركيػب الخطػي لمخامػة يخػرج مػف 
قاعده سطح العمؿ فػي شػكؿ نبػات جػذري متسػمؽ يأخػذ شػكؿ النبػات فػي اسػتقامو 

تمايػػػؿ لتحقيػػػؽ التنػػػاغـ الحركػػػي بتطويػػػع الخامػػػة بشػػػكؿ مػػػنظـ عموديػػػة واطرافػػػة ت
يوضػػػػح العمػػػػؿ خػػػػروج ومتغيػػػػر كأنيػػػػا تنمػػػػو  وتتفاعػػػػؿ مػػػػع الطبيعػػػػة المحيطػػػػة . 

الخطوط بتشكيبلت متساوية في الطوؿ بشكؿ سػطحي جػذري تعمػؿ عمػي إحػداث 
ي والمجػػػػاؿ الفراغػػػػي المحػػػػػيط تغيػػػػرات مسػػػػتمره لتحقيػػػػػؽ التنػػػػاغـ الحركػػػػي والخطػػػػػ

 .بالعمؿ
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 "  Torsion" االلتواء  -"    Julio Le pare"خوليولوبارؾ  " *(  9شكؿ  )  

 سـ(114×  114×  228)  - اسبلؾ نحاسية صمبة  -  ـ2114

 "   Eubio Sempereأوزيبيو سيمبري " النحات الفنان -2

ـ فػي اونبػؿ 1923" عػاـ    Eubio Sempereولػد أوزيبيػو سػيمبري "
،أليكػػػانتي بإسػػػبانيا بػػػدأ دراسػػػتو فػػػي اكاديميػػػة الفنػػػوف الجميمػػػو فػػػي سػػػانت تشػػػارلز 
الممكيو لمفنوف الجميمو فالنسيا . اشتير باعمالو التصويرية والنحتيػة باسػبانيا التػي 

لمفػػف  " Victo Vasarely جعمتػػو يتػػأثر بنظريػػات الخػػداع البصػػري لفػػازاريمي
في منحوتاتو الخامات المختمفة مػف االسػبلؾ والحديػد والصػمب  الحركي ، استخدـ

والببلسػػتيؾ فػػػي توليػػد تمقػػػائي لمنمػػاذج بأبتكػػػار أعمػػاال حركيػػػة التجريػػد لعناصػػػر ، 
التكػػػرار اليندسػػػي والخطػػػي لؤلعمػػػاؿ كميػػػا تطػػػور إلػػػي توليفػػػة لفػػػف الحركػػػة والبنػػػاء 

في تطوير الفف "    Eubio Sempereساىـ " أوزيبيو سيمبري " مقدف  النحتي .
الحركي وخاصة التشكيبلت الخطية المتكرره فػي سمسػمو مػف االنشػاءات اليندسػية 
المجػػرده التػػي توضػػح االثػػار الحسػػية لؤلىتػػزازات الحركيػػة ، ليمعػػب الخػػط والفػػراغ 

 دورا ىاما في أعماؿ الفنية .

                                                           
 (*) https://www.artsy.net/artwork/pablo-reinoso-simple-talk(Browsing Date8/1/.2020) 
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تتضمف اعماؿ " اوزيبوسيمبري " منيجا ىندسيا في تنظيـ العبلقات بيف و 
والمكػػاف والخامػػو فػػي اسػػتخداـ االشػػكاؿ التجريديػػو اليندسػػية بشػػكؿ متزايػػد  الزمػػاف

،وقػػد طػػور اشػػكالو عمػػي ىػػذا الػػنيج بتبسػػيط افكػػاره باسػػتخداـ قضػػباف الصػػمب فػػي 
امتػػػدادات خطيػػػة افقيػػػة او راسػػػيو ومتعامػػػده لتكػػػويف حركػػػة نسػػػجية فػػػي اتجاىػػػات 

خطػي امػاـ الفػراغ الػذي تموجية مختمفػة ،تشػير الػي البلنيائيػة والبلماديػو لمجسػـ ال
يحتوييا .فقد اتخذ مف االسبلؾ الصمبو وسيطا لتكونا شكبل خطيػا يتمتػع بالحركػو 
والرشاقة والتحررمف ثقؿ وكثافػو المػاده امػاـ الفػراغ البلنيػائي ، الػذي اصػبح جػزءا 
منػو ، التحػررمف مفيػػوـ النحػت ككتػؿ فػػي الفػراغ  حققػت الخامػػة كبنػاء خطػي فػػي 

 Movil"سيمبري " بإحبلؿ العبلقات الخطية المتكرر فػي عممػو )لقد قاـ   الفراغ .
( في طرح رؤيػو خاصػو وجديػده فػي قػدره الخطػوط المتكتمػو 11( كما في شكؿ  )

فػػػي اف تعبػػػر الكتمػػػو لعػػػده خطػػػوط متجمعػػػو مكونػػػو مسػػػاحات متسػػػاوية لتظيػػػر مػػػا 
خمفيػػػا لتتضػػػح الشػػػفافية حيػػػث يظيػػػر الجػػػزء الخمفػػػي مػػػف الشػػػكؿ نتيجػػػو لتراكػػػب 

طوط واحداث تجاور بالكتمو الخطية المكونو مف مجموعو خطوط مجسمو مف الخ
شػػأنيا إثػػراء الشػػكؿ بتػػأثيرات موجيػػو متحركػػة تغيػػر مسػػارات واتجػػاه الخطػػوط مػػف 
حيث كونيا راسيو أو أفقيو أو مائمو لتمثؿ الحركة في عبلقات خطيػة متبادلػو فػي 

رارية التي تعمػؿ عمػي تحقيؽ الحركة في عبلقات خطية تكيوضح العمؿ  الفراغ .
 إحداث تغيرات إنشائية خطية متموجو تتفاعؿ مع الفراغ المحيط بالعمؿ

 
 

 
 Movilالتميفوف المحموؿ  -"    Eubio Sempere" أوزيبيو سيمبري " *(  11شكؿ  )  

 متحؼ النحت المفتوح في مدريد) بإسبانيا( . -أسبلؾ صمب مقاوـ لمصدأ  -سـ 21×  311× 311 -ـ  21

                                                           
 (* ) https://respirandoairecastellana41.wordpress.com/2017/05/02/9-movil-eusebio-

sempere/(Browsing Date8/1/.2020) 
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 (  Overlayعالقات التراكب ) -4
" لقد تعددت مظاىر التراكب في فف النحت ويقصػد بالتراكػب إخفػاء جػزء 
أو عػػده أجػػزاء مػػف العمػػػؿ الفنػػي بواسػػطة جػػزء آخػػػر أمامػػو ويتكػػوف التراكػػب بػػػيف 
عنصػػػػريف أو اكثػػػػر نتيجػػػػو لئلمكانػػػػات التشػػػػكيمية المسػػػػتخدمة أو طػػػػرؽ صػػػػياغتيا 

والتجاوروالتػػداخؿ فينػػتج بػػذلؾ تراكبػػا جزئيػػا أو كميػػا أو كعمميػػات التكػػرار والتمػػاس 
شػػػبو كمػػػي لتحقيػػػؽ عبلقػػػو تميزىػػػا بقػػػوه العمػػػؽ واالحسػػػاس بالتماسػػػؾ بػػػيف الخامػػػة 

 الخطية وىيئتو  الفراغية المتراكبو .
التراكب مف الحاالت القوية لبلرتباط بيف عنصريف يبدو فييا  عبلقوعتبر وت

حيث يتراكب كؿ جػزء عمػي االخريعمػؿ عمػي احد العناصر فوؽ االخر او امامو ب
مػػػػا يثيػػػػر االحسػػػػاس بػػػػالعمؽ تبػػػػايف اتجػػػػاه الخطػػػػوط التػػػػي تمثػػػػؿ التكػػػػويف العػػػػاـ م

  .الفراغي
فالكوف بنظامو بو مػف العبلقػات الخطيػة والتراكيػب والػنظـ المتنوعػو التػي 
تتفاعؿ مع بعضيا البعض لتشكؿ خطػوط متراكبػة ذات ايقاعػات متنوعػة ومتغيػره  

 كة متميزه وواضحو .لتنشأحر 
 اعمال فنية مجسمة أعتمدت عمي توظيف العالقات الخطية المتراكبة   رابعا:

 "  Aiweiweiآي ويوي "   النحات الفنان  -1
ـ وىػو فنػاف صػيني معاصػر 1957" عػاـ   Aiweiweiولد آي ويوي "  

متعػػدد المجػػاالت ، نحػػات ومصػػمـ معمػػاري ، مصػػور سػػينمائي ، ناقػػد اجتمػػاعي 
فػي اعمالػو عمػي خامػة الحديػد المتمثمػة  يعتمػد " آي ويػوي "  و وثقػافي وسياسػي .

بالصػرحيو والضػخامو واالسػتقبللية  وتمتاز اعمالو في إطار العجبلت واالسبلؾ ، 
فػػي وجودىػػا ، كمػػا تعتمػػد عمػػي قػػدرتيا عمػػي التفاعػػؿ مػػع الفػػراغ الػػواقعي والمحػػيط 
،كمػػا اعتمػػد  عمػػي عنصػػر التركيػػب كاتجػػاه جمػػالي فػػي تجميػػع اطػػارات العجػػبلت 
الدائريػػو ولحػػاـ مجسػػماتو المشػػكمو منيػػا لتكػػوف مفػػردات تشػػكيميو لتكػػوف رمػػزا نابعػػا 

كيمي الػػذي يميزىػػا فقػػػد جعػػؿ مػػف الكتمػػو النحتيػػو المصػػنوعة مػػػف مػػف نظامػػو التشػػ
الصمب ، فضاء ديناميكي في بناء االسػطح والحجػوـ بأسػموب تجريػدي تعبيػري . 
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يتمثؿ تطوره في عدد مف سبلسؿ التركيبات المعدنية ألطار العجبلت تمثؿ أجزاء 
نيػػات ديناميكيػػة اضػػفت عمييػػا أسػػموب تجريػػدي وتعبيػػري فػػي اسػػتخداـ بعػػض التق

والمػػداخؿ التػػي منحػػت لػػو التعامػػؿ مػػع الخامػػو مػػف خػػبلؿ تشػػكيبلت خطيػػو دائريػػو 
 ليا القدره عمي التعامؿ المباشر مع الفراغ الحقيقي . 

طػػػار العجػػػبلت فػػػي تركيباتػػػو المعدنيػػػو عمػػػي فكػػػره نجػػػد خبلليػػػا تناولػػػو إل
و تفتيت الكتمو مف خبلؿ عبلقات خطيو متمثمو في إطار العجبلت بوسائؿ تشكيمي

متداخمػػو لتكػػويف صػػور تشػػكيميو جديػػده داخػػؿ الفػػراغ المحػػيط سػػاعدت فػػي انجػػاز 
اعمػػاؿ فنيػػو ليػػا جماليػػات فراغيػػة وتشػػكيبلت خطيػػو تشػػكميا وتتفاعػػؿ معيػػا .ففػػي 
العمػػؿ المسػػمي " الجديػػد إلػػي االبػػد " المشػػكؿ مػػف دراجػػات مػػف االسػػتانمس اسػػتيؿ 

راغػات نافػذه مػف العمػؿ بتكرار عنصر الدراجػة فػي تػداخؿ وتكثيػؼ ليشػكؿ بػذلؾ ف
مػػف  العمػػؿ تػػـ تحقيػػؽ الحركػػة فيػػو،يوضػػح النحتػػي لتحقػػؽ تكوينػػات خطيػػو متكرره

 خبلؿ استخداـ اطار العجبلت وتراكبيا المستمر في الفراغ .

 
 "  New Foreverالجديد إلي االبد  " -"  Aiweiweiآي ويوي "   *( 11 شكؿ   )

 الصيف . -دراجو ( مف استانمس استيؿ  1211 دراجات معدنية ) -ـ 2115

 

                                                           
 (*) https://source.wustl.edu/2019/04/kemper-art-museum-to-present-ai-weiwei-bare-

life/(Browsing Date10/1/.2020) 

https://source.wustl.edu/2019/04/kemper-art-museum-to-present-ai-weiwei-bare-life/
https://source.wustl.edu/2019/04/kemper-art-museum-to-present-ai-weiwei-bare-life/
https://source.wustl.edu/2019/04/kemper-art-museum-to-present-ai-weiwei-bare-life/
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 " Jesus Rafael Sotoيسوع رافائيل سوتو "  النحات  الفنان  -2  
في فنػزويبل بػدا عبلقتػو مػع التجريػد ـ 1923" عاـ   " Sotoولد " سوتو         

اليندسي والفف الحركي وضروره تجسيد مفيومػة لمعػالـ كواقػع ممػئ بحيويػو الطاقػو 
فقػػد دمػػج الوقػػت والحركػػو الحقيقيػػو مػػف خػػبلؿ معالجاتػػو لمفػػراغ والفضػػاء  والفػػراغ .

المحيط باعمالو الحركية وتأثيراتو االىتزازية الناتجو مف التشكيبلت الخطيو وحالو 
كثافتػػو الماديػػو امػػاـ الفػػراغ الػػذي يكػػوف مسػػاحات خطيػػو متراكبػػة ومتنوعػػو الشػػكؿ 

و الحركيػػو ومنشػػػلتو الكبيػػػره بتماثيمػػػ"Soto "سػػػوتووعرؼ تؤكػػد حركتػػػو ورشػػاقتو .
فتتفاعػػػؿ اعمالػػػػو " George Rickey"وجػػػورج ريكػػػي "امثػػػاؿ الكسػػػاندر كالػػػدر

الغػبلؼ الجػوي يتضػح الحساسو والمتجاوبو مع المحفزات الخارجيو والتغيػرات فػي 
نجػػػد قػػػدره الفنػػػاف عمػػػي الجمػػػع خيػػػوط الببلسػػػتيؾ ( .12شػػػكؿ) فػػػي عممػػػو كمػػػا فػػػي

لمحركو والتفاعؿ مع الفػراغ الػدائـ والمسػتمر عنػد  الشفافو والمثبتو في محاور قابمو
يكػػػوف لػػػديؾ احسػػػاس بأنػػػؾ فػػػي دوامػػػو خفيفػػػة و دخػػوؿ أو اختػػػراؽ العمػػػؿ النحتػػػي 

لينػػتج عػػدد ىائػػؿ مػػف االىتػػزازات الخطيػػو الػػذي جعػػؿ المشػػاىد يتحػػرؾ مػػع العمػػؿ 
بشكؿ متراكب ومتجاوربصوره حيويو وتشويؽ الثاره المشػاىد بالشػعور بػاالختبلؼ 

"بشػػكؿ خػػاص  Soto" سػػوتو  اشػػتير  مػػف خػػبلؿ التخمػػؿ داخػػؿ العمػػؿ .تشػػتير 
لبلختػػراؽ والتػػي يسػػتطيع المشػػاىد التفاعػػؿ معػػو نحػػو استكشػػاؼ بمنحوتاتػػو القابمػػو 

الفضاء والكوف والحقائؽ البلنيائية التي تحيط بنا مف خػبلؿ مػرور المشػاىد عبػر 
بأشػػػكاؿ مختمفػػػة ممػػػا  النحتػػػي ىػػػذه الخطػػػوط تنػػػتج حركػػػة تبلمػػػس يتحػػػرؾ العمػػػؿ

مػع  تضفي بعػدا جماليػا وتشػكيميا يمكػف االسػتفاده منػو كصػوره مػف صػور التعامػؿ
استمراريو التتابع ويوضح العمؿ التشكيبلت الخطية وتكوينتيا الفراغية بوجو عاـ .

الخطػػي لمخطػػوط المسػػتقيمو مػػف خػػبلؿ تػػأثيرات اىتزازيػػو نتيجػػو الحركػػو التفاعميػػو 
 .لمعمؿ النحتي 
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 Legendary قابؿ لبلختراؽ - "  Jesus Rafael Sotoيسوع رافائيؿ سوتو "  *(12 شكؿ   )

 خيوط شفاؼ ممونو  -ـ 1991

 نتائج البحث 
الرؤي التشكيمية لمفيوـ الخط كعنصر تشكيمي وما تقدمو  عف تـ الكشؼ -1 

 . في فف النحت الحركي المعاصر
ظيرت أىميو الخط في التكويف النحتي الحركي المعاصر ، وذلؾ لما يقـو  -2

 . بو مف دور بنائي في العمؿ النحتى
مف حيث تواجد الفراغ البيني بشكؿ فعاؿ ومؤثر إيجابية الحركة الخطية   -3

 مقابؿ لمكتمة .
في إفراز صياغات  توظيؼ الفناف لمخط كعنصر تشكيمي ساعدتأف   -4

تشكيمية حركية جديدة بعيدا عف التقميد والمحاكاه ، حيث يخرج المنتج الفني أكثر 
 حركة وعمقا وتعبيرا وتطويرا .

التشكيبلت الخطية ليا أثر كبير في إحداث تفاعؿ مباشر وحقيقي مع الفراغ  -5
 .الواقعي 

                                                           
 )*( https://publicdelivery.org/jesus-rafael-soto-penetrables/(Browsing Date10/1/.2020) 

 

https://publicdelivery.org/jesus-rafael-soto-penetrables/
https://publicdelivery.org/jesus-rafael-soto-penetrables/
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 فيو مدخؿ تشكيمي وتعبيري يعبر الفناف النحاتالتشكيبلت الخطية الحركية  -6
عف وجيو نظره سواء كانت فمسفية او فكره ناتجو عف تأثره بمنجزات العمـ 

 عناصر الطبيعية المحيطة بو .والتكنولوجيا المعاصره أو تفاعبل مع ال
فاده مف التجارب والدراسات العممية المعاصره في األعماؿ النحتية ذات اإل -7

 الحركة الفعمية لتحقيؽ إبداعات فنية مستحدثة .
في التشكيؿ النحتي  كعنصر تشكيميالخطيةالعبلقات دراسة وتصنيؼ بعض -8

 المعاصر .الخطي الحركي 
 توصيات البحث 

 الخطي والتركيز عميو في مجاؿ الفنوف التشكيمية ضروره توظيؼ اإليقاع   -1
ستخداـ مخرجات إبصفو عامة والنحت بصفة خاصة تأسيسا عمي تفعيؿ الحركة ب

 العمـ والتكنولوجيا .
ستفاده مف الحموؿ العممية والعممية والفنية كمنطمؽ تشكيمي ضروره اإل -2

 جاؿ النحت المجسـ .لمالتشكيمية وتعبيري يمكف أف تضيؼ لمجاؿ الفنوف 
إدراج المفاىيـ المرتبطة بالمتغيرات الشكمية لمعمؿ المجسـ حيث أنيا ذات  – 3

 أثر كبير عمي الفكر اإلبداعي لفف النحت المعاصر .
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Abstract  
          The study of arts has been associated with nature and beauty 

since its inception, and consequently has been linked to the various 

scientific theories that have fallen under the control of the various 

kinetic forces, both natural and external, and internal mechanical , and 

depending on the type of these driving forces and their properties in 

terms of amount, direction, point of impact and time spent, elements 

possess their formative and expressive characteristics that grow 

according to technological development and progress, as the line 

witnessed a new development in the art of contemporary kinetic 

sculpture, and its concepts formed as a formative element, the sculptor 

was able to reveal its various dimensions, potentials, and multiple 

types, which confirmed its dynamic energies, Investing science and 

technology outputs from various materials and innovative modulation 

tools, in opening a new horizon for creativity in the field of linear 

formation as a source of inspiration for the sculptor, who monitors one 

of those moments and translates them in his sculptural work with 

creative artistic visions and By informing the researcher and studying it 

for a sample of contemporary sculpting works, The researcher noted 

that the sculptural moving work is loaded with formative and 

expressive values as a result of the sculptor employing the kinetic 

forces of the line element, From here, the research problem can be 

identified in the following question :    
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   - What is the effect of calligraphy as a formative element in 

contemporary kinetic sculpture?             

 -How to reveal what the plastic visions offer to the concept of 

calligraphy as a formative element in contemporary kinetic 

sculpture? 

This study aimed to reveal the pivotal role of calligraphy as a formative 

element in contemporary kinetic sculpture, where the researcher dealt 

with a group of contemporary sculptural works based on the sculptors' 

use of the calligraphy component in contemporary kinetic sculpture. 


