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لحوائط , كعمليات معالجة الحوائط : المقصود بها المعالجات الفنية و ما يتم من عمليات التشطيب للسطح الخارجي ل)*( 
سبيل المثال  علىق ..إلخ ,  و ذلك بالنقوشات الجبسية او الزجاج المعشتكسية الحوائط باألخشاب او 

 و ليس الحصر . 

 القيم الجمالية لمعالجة الحوائط باستخدام بالطات النحت البارز التكرارية

 

 محمد السيد السيد العالويأ د /

 حلوان جامعة -الجميلة  الفنون كلية  - النحت بقسم أستاذ متفرغ

 مايسة احمد علي الفارد/ 

 دمياط جامعة - التطبيقية الفنون كلية -النحت و التشكيل المعماري و الترميم  بقسم مدرس

 طه محمود محمد السعيدم / 
 دمياط جامعة - التطبيقية الفنون كلية -النحت و التشكيل المعماري و الترميم  بقسم معيد

 : البحث ملخص

إن فن النحت البارز أحد أكثر الفنون أهمية و تأثرا بفكر و فلسفة الحضارات على مر العصور المختلفة , و أحد 

يها الفنان في تسجيل تاريخة و رسخ به فكرة العقائدي وفقا لمتطلبات المجتمع و ظروفه االقتصادية الركائز التي أعتمد عل

و السياسية , و رغم إختالف الحضارات و العقائد إال انها كانت كلها تقوم على اسس فنية و قيم جمالية أصيلة , و من 

عن طريق النحت البارز القائم في تصميمة  حوائط *لأبرز ما تركت لنا الحضارات في هذا المجال الفني هو معالجة ا

على التكرار , و مع التطور الصناعي و التكنولجي السريع الذي يشهده العصر الحالي ظهرت العديد من االتجاهات 

ة الفلسفية المتنوعة و المختلفة في آن واحد مصحوبة بحرية كبيرة في التعبير . كانت لتلك التطورات السريعة المتعاقب

, إذ و هي التشتت  مشكلة البحثفي الفترات األخيرة العديد من المميزات , و لكنها أيضا أسفرت عن إشكاليات منها 

الفني و تجاهل بعض القيم و األسس الفنية في التصميم أثناء محاوالت الفنان المعاصر في تطوير فنه في نطاق واسع 

راسة اسس التشكيل و التصميم في النحت البارز و اإلدراك البصري إمكانية د يفترض البحثمن الحرية و التنوع . و 

للفنون التشكيلية لإلستفادة منها و قيام هذا التطوير المعاصر الحر في الفن مرتبطا بالقيم الجمالية خاصة في معالجة 

في عملية فني ذات أساس إلى العمل بمنهجية  يهدف البحثالجدران باستخدام النظم اإليقاعية القائمة على التكرار , و 

في الحفاظ على القيم الجمالية للعمل الفني و تجنب التشتت في  أهمية البحثتطوير الفنون بشكل معاصر , و ترجع 

على المنهج الوصفي  منهجية البحثالعملية التصميمية او تجاهل األسس الفنية في ظل األنفتاح الثقافي الحالي , و تقوم 

 نية و القيم الجمالية في تصميمات النحت البارز التكراري .و دراسة تلك األسس الف

إلى وضع منهجية و أساس نستطيع من خالله تطوير الشكل و التصميم بأسلوب معاصر و بما  نتوصلمن خالل البحث 

صة في مجال يتناسب  مع الميول الفكرية المختلفة للفنان دون الخلل بالقيم الجمالية أو األسس التصميمية للعمل الفني خا

 معالجة الجدران باستخدام بالطات النحت التكراري .
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 الكلمات اإلفتتاحية :

 معالجة الحوائط –وحدات تكرارية   –األسس الفنية  –القيم الجمالية  –النظم اإليقاعية  –النحت البارز 
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 مشكلة البحث : 

استخالص القيم الجمالية و األسس الفنية للتصميمات التكرارية بالنحت البارز و االستفادة منها في  هل يمكن -

 تطوير التصميمات بشكل معاصر يتماشى مع اإلنفتاح الثقافي الحالي  ؟

 

 أهداف البحث :

 . للنحت البارزدراسة األسس الفنية للتصميمات التكرارية و الحفاظ على القيم الجمالية  -

 لعمل بمنهجية ذات أساس فني في عملية تطوير الفنون بشكل معاصرا  -

 

 أهمية البحث :

 الوحدات التكرارية للنحت البارز في معالجة الجدران  . اسس تصميمإلقاء الضوء على   -

الحفاظ على القيم الجمالية للعمل الفني و تجنب التشتت في العملية التصميمية و عدم حدوث تجاهل لألسس  -

 الفنية.

 فروض البحث :

إمكانية دراسة اسس التشكيل و التصميم في النحت البارز و اإلدراك البصري للفنون التشكيلية لإلستفادة منها و قيام هذا 

التطوير المعاصر الحر في الفن مرتبطا بالقيم الجمالية خاصة في معالجة الجدران باستخدام النظم اإليقاعية القائمة على 

 التكرار .

 حث : حدود الب

القبطية و  -يتحدد دراسة البحث في مجال النحت البارز التكراري من بعض الحضارات المصرية القديمة )الفرعونية 

 االسالمية ( . 

 منهجية البحث :

 يتبع البحث المنهج الوصفي و دراسة تلك األسس الفنية و القيم الجمالية في تصميمات النحت البارز التكراري .
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