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 الفكر التجريبي في فن النحت البارز المعاصر بين التمرد واإلبداع

 يوسف محمود إبراهيمد/ 

 جامعة جنوب الوادي –كلية الفنون الجميلة باألقصر  -تخصص نحت بارز وميدالية – النحتقسم  –مدرس 
 ملخص البحث:

 تآلف في وتبدو منها، الخيالي حتى اإلحساسات، وتبلور األفكار تجسد التي الفنية التجربة صميم هو" التجريبي الفكر" يعتبر

 ترتبط التشكيلية والعناصر واألفكار المفاهيم تلك توافر أن ويعتقد المستحدثة والعالقات الجديدة التشكيلية المفاهيم فتظهر متكامل

 معينة دالالت له الفني بالمعنى فالتجريب لذلك متجددة، فنية ورؤى ومعلومات ثقافات من به تزخر وما المتنوعة الفردية بالخبرات

 .المعاصر البارز النحت فن أعمال من العديد في ونستوضحها عنها نبحث وفلسفية ثقافية

 للتقدم نظرا   كبيرا   تطورا   شهد أنه إال خاصة، النحت فن وفي عامة، الفنون مجال في العصور مر على دائما   موجود فالتجريب

 مجاالته وتطورت تجددت حيث العصر بفلسفة الرتباطه وذلك الحديث عصرنا في واضح بشكل ظهر الذي والتقني العلمي

 التجريبي المنهج وأساليب طرق باستخدام تميزت التي الفنون من عامة بصفة النحت فن بأن القول ونستطيع المتعددة، وطرقه

 ومن خاصة، بصفة البارز النحت مجال في عليها متعارف غير وتقنيات خامات وباستخدام الفنانين تجارب خالله من تعددت حيث

 وعليه اإلبداعية، الفنان لتجربة صميم هو الذي التجريبي المنهج إلثراء مجاال   أصبح البارز النحت فن بأن القول يمكن ذلك خالل

 .جديدة ومفاهيم ونظريات أفكار استحداث إلى ويسعى النظرية تحجر مواجهة في دائما   يقف التجريب أن القول يمكننا

 والوصول خاصة، بصفة البارز النحت فن مجال وفي عامة بصورة التجريب مفهوم إبراز البحث يحاول سوف سبق ما كل من

 وتقنيات جديدة ورؤى أفكار تحقيق من تمكننا التي المستحدثة والطرق واألساليب والتشكيلية الجمالية القيم تأكيد إلى خالله من

 .مبتكرة

Experimentalism in the Contemporary Relief Sculpture between Rebellion and Creation 

Abstract: 

The Experimental thought is regarded the core of the artistic experiment that personifies the thoughts and 

crystalizes feelings, even the imaginary, and appears to be in integration to emerge the new formative 

concepts and the new relations. It is thought that the availability of these concepts, thoughts and formative 

items is related to the individual different experiences and their contents of cultures, information and 

renewable artistic visions. So that, the artistic meaning of the experiment carries specific cultural and 

philosophical significances to be searched and clarified in many works of the contemporary relief sculpture. 

Experiment is found all over ages in all fields of art generally, and in the sculpture in particularly, but it 

witnessed eventually great development because of the scientific and technique progress that emerged in our 

modern age because of its relation to the philosophy of recent age as its fields and different ways renewed 

and developed. One can say that, the art of sculpture, in general, of the arts that characterized by using the 

ways and styles of the experimental approach that multiplied throughout the experiments of artists and by 

using unknown materials and techniques in the field of sculptural art, in particular. Thus, it could be argued 

that, experiment resists always the solidity of theory and seeks for finding new thoughts, theories and 

concepts                                                                                                                            . 

From the above, this research is a try to highlight the experimental concept in general, and in the art of 

sculptural relief particularly and to emphasis on the aesthetic and formative values, the styles and the new 

ways to achieve new thoughts, innovative visions and creative techniques 
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 المقدمة:
الحديثة ا لقد كان التطور الهائل الذي حدث في كافة المجاالت العلمية واإلنسانية واألدبية وسيطرة اإلنسان على عمليات التكنولوجي

لشكل عميق األثر في ظهور مفهوم جديد للتجريب مبني على أساس من التفكير العلمي، األمر الذي أدى بالْمثَّال إلى الخروج عن ا
ادفات إلى فن يعتمد على التفكير التجريبي حيث جدد من المر  ةالمألوف لفن النحت البارز على غير ما عهدنا من فن له قواعد ثابت

ع  ادة صياغتها بحثًا عن دالالت جديدة تتعايش ورح العصر.التشكيلية وا 
ف متكامل التي تجسد األفكار وتبلور اإلحساسات، حتى الخيالي منها، وتبدو في تآلالتجريبي" هو صميم التجربة الفنية  الفكريعتبر "
تبط بالخبرات األفكار والعناصر التشكيلية تر المفاهيم التشكيلية الجديدة والعالقات المستحدثة ويعتقد أن توافر تلك المفاهيم و  رفتظه

افية وفلسفية الفردية المتنوعة وما تزخر به من ثقافات ومعلومات ورؤى فنية متجددة، لذلك فالتجريب بالمعنى الفني له دالالت معينة ثق
 نبحث عنها ونستوضحها في العديد من أعمال فن النحت البارز المعاصر.

عادة صياغتها بحثًا عن دالالت جديدة وارتباطات تشكيلية  لتجريببي يجدد من المرادفاتومما ال شك فيه أن الفكر ا التشكيلية وا 
للموضوع الواحد، بمعنى أنه فكر قادر على التنويع والتأليف بين العناصر التشكيلية بما يتضمن حلواًل جديدة ابتكارية وغير مألوفة 

( و)الجشتالط (كر اإلبداعي والفكر العلمي وفكر بعض المذاهب الفلسفية )كالبراجماتيةلبديالت الفكر الواحد، كما أن له عالقة بالف
أما الفنان المجرب فهو شخصية فنية تالحظ فتسجل، وتبحث فتجد، وترى فتألف، وتمارس فتنتج، ثم تعرض وجهات نظرها فيما 

 سجلته ووجدته وألفته وأنتجته.
دم العلمي ه شهد تطورًا كبيرًا نظرًا للتقعامة، وفي فن النحت خاصة، إال أنفالتجريب موجود دائمًا على مر العصور في مجال الفنون 

بشكل واضح في عصرنا الحديث وذلك الرتباطه بفلسفة العصر حيث تجددت وتطورت مجاالته وطرقه المتعددة،  روالتقني الذي ظه
ه نحت بصفة عامة من الفنون التي تميزت باستخدام طرق وأساليب المنهج التجريبي حيث تعددت من خاللونستطيع القول بأن فن ال

تجارب الفنانين وباستخدام خامات وتقنيات غير متعارف عليها في مجال النحت البارز بصفة خاصة، ومن خالل ذلك يمكن القول 
ن التجريب أي الذي هو صميم لتجربة الفنان اإلبداعية، وعليه يمكننا القول بأن فن النحت البارز أصبح مجااًل إلثراء المنهج التجريب

 ونظريات ومفاهيم جديدة.يقف دائمًا في مواجهة تحجر النظرية ويسعى إلى استحداث أفكار 
ن من كل ما سبق سوف يحاول البحث إبراز مفهوم التجريب بصورة عامة وفي مجال فن النحت البارز بصفة خاصة، والوصول م

 ات مبتكرة.خالله إلى تأكيد القيم الجمالية والتشكيلية واألساليب والطرق المستحدثة التي تمكننا من تحقيق أفكار ورؤى جديدة وتقني
 مشكلة البحث:

 تتلخص مشكلة البحث في التساؤالت التالية:
 ؟استفاد فن النحت البارز المعاصر من فلسفة الفكر التجريبيهل  .1
التشكيل في فن النحت البارز المعاصر نظرًا الستخدام طرق وأساليب المنهج التجريبي وهل أثر اختلفت أدوات هل  .2

 ؟ذلك على الشكل
على  رز أثرى القيم الجمالية والتشكيلية أم جاء بصورة عكسيةاهل استخدام فلسفة الفكر التجريبي في مجال النحت الب .3

 الشكل في هذا المجال؟
 
 
 

                                                           
 ( براجماتيةPragmatism :) كمشتق من الكلمة اليونانية  9141-1839مصطلح أوجده األمريكي تشارلز بيرسPragmatos  ،ومعناها الفعل أو العمل

 .W. James 1842 – 1910 جيمسية تحليلية تميل دائما  إلى القسمة والتجزئة، كما استعملها أيضا  األمريكي وليم وهي فلسفة عملية تجريب
  :الجشتالط( معناها باأللمانية الشكلFormوقد ظهرت كمدرسة للتعبير عن موجة جديدة من االمتزاج بين فلسفة الطبيعة وال )في ألمانيا. رومانتيكية 
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 أهداف البحث:
 أسس المنهج التجريبي الذي نهجه فناني النحت البارز.الكشف عن محاولة  .1
الكشف عن أساليب ونماذج من المنهج التجريبي في مجال فن النحت البارز في محاولة للكشف عن طرق التجريب  .2

 المختلفة وما ينتج عنها من تقنيات ومعالجات مبتكرة للخامات المستحدثة في هذا المجال.
 حدود البحث:

ل من القرن العشرين حتى اآلن مع دراسة نماذج مختلفة من بعض دو الثاني يقوم البحث بدراسة ألعمال النحت البارز منذ النصف 
 العالم.

 فروض البحث:
 :أنيفترض الباحث 

 .فن النحت البارز المعاصر من المجاالت التي استفادت من فلسفة المنهج التجريبي .1
من خالل استخدام أساليب وطرق المنهج  رمستحدثة في مجال فن النحت البارز المعاص ظهرت أدوات تشكيلية وطرق .2

 .التجريبي
ير أثرى الفكر التجريبي القيم الجمالية والتشكيلية في فن النحت البارز المعاصر من خالل استحداث رؤى وأساليب غ .3

 .تقليدية كما جاءت بعض التجارب مخيبة لآلمال
 البحث: أهمية

 من خالل: حثة البتبرز أهمي
ق واألساليب والخامات ر مدى االستفادة من المنهج التجريبي في أعمال فن النحت البارز المعاصر والتأكيد على الط .1

 المستحدثة إلثراء هذا الفن.
 إلقاء الضوء على بعض المحاوالت التجريبية في مجال فن النحت البارز المعاصر. .2

 :تعريف المصطلح اللغوي للتجريب
مور في المعجم الوجيز تعريفًا للتجريب بأنه )جربه( تجريبًا وتجربة: اختبره مرة بعد أخرى. ويقال رجل مجرب: جرب في األورد 

 وعرف ما عنده.
ض ر اد مالحظتها مالحظة دقيقة ومنهجية للكشف عن نتيجة ما، أو تحقيق غر والتجربة في العلم هي اختبار منظم لظاهرة أو ظواهر ي

صالحه"و لتالفي النقص في شيء معين وما يعمل   (1)ا 
وفنه على بدائيته حتى هذه اللحظة، فالتجربة في الفن هي أساس تطور الفنون فلوال التجربة ما حدث أي تطور للفنون ولظل اإلنسان 

االختالف في  التجريب الذي يتميز باألداء الجديد والفكر اإلبداعي، سواء كان في مجال الفن أو العلم يكون مصدره واحد، ويبدوو 
 (2)أساليب تنفيذ تلك التجريبات وتطبيق نتائجها، "والفنان المبدع كالعالم المبدع يؤثر كاًل منهما في مظهر الحياة وشكلها"

 ومن هنا نستطيع القول بأن "لفظ التجريب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدة عناصر أهمها:
ن لم يكن كذلك فهو يدخل في نطاق التلقائية والعشوائية. تبط بهدف معينر التطور والتغير.. فالتجريب البد أن ي .1  وا 
 (3)التجريب يتضمن نوعًا من الصراع. وهذا الصراع قد ينشأ لدوافع وأسباب مختلفة"  .2

ر االختبار واإلكثار منه ويدل على هذا أن التفعيل هو مبالغة اتكر بمعنى ( هو في األصل لفظ علمي  Experimentalو"التجريب" )
 .(4) والتكرار هو أيضًا منهج علمي يقوم على االستخدام المنظم للتجربة"

                                                           
 89ص: – 1990طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم  –القاهرة  –المعجم الوجيز  1

2 Stephen Bann – Experimental painting – Studio Vista – London 1970 – P: 10. 
 24ص:  2002القاهرة  –الهيئة العامة للكتاب  –دور المخرج في تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري  –أشرف حسن زكي  3
 90ص:  -1979الطبعة الثالثة  –دار الثقافة الجديدة  –المعجم الفلسفي  –مراد وهبة  4
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والتجريب  يعد أسلوبًا في األداء الفني، كما أنه نشاط إبداعي تبدو لنا في مجموعة التخطيطات التي تسبق انجاز العمل الفني بحثًا 
في إظهار الرؤى الجمالية المختلفة للموضوع مما يهيء  عن جوانب مختلفة أو متعلقات تشكيلية جديدة نتيجة رؤية الشكل وقد يكون

ما نتيجة لمرور العقل والحس لممارسة العملية اإلبداعية بحثًا عن حلول متعددة ومختلفة، إما في إطار خبرة الفنان الحاضرة ،  وا 
ة لتكويناته الفنية المعاصرة. وليس من وترتيبات مستحدث ى وأفكار مبتكرة ألعماله الجديدة،الفنان في خبرات سابقة فيقدم مفاهيم ورؤ 

يب في مجال الفنون وخاصة فن النحت البارز موضوع هذا البحث والدليل على ذلك ما قدمته ر الصعب أو الالمعقول أن تجد التج
تنعكس المدارس واالتجاهات الفنية المعاصرة من معطيات وأشكال جديدة لهذا الفن، وطرق أداء خاصة برؤى جمالية مستحدثة قد 

على المجاالت المختلفة في حياتنا وتؤثر على أشكالها والفنان بطبيعة الحال مجربًا. ويسعى دائمًا أن يقدم كل ما هو جديد ويؤكد 
السمات الجوهرية للفنان أن يولد مجربًا، وبدون هذه السمة أو الخاصية  "منم بقوله J. Dewey 1895-1952على ذلك جون ديوي 

ذا كان الفنان ملزمًا بأن يكون   (1)مجربًا، فذلك ألن عليه أن يعبر عن خبرة ذات طابع فردي عميق"يصبح الفنان مجرد أكاديمي، وا 

 في القرن الثالث عشر وفرانسيس باكون  conRoger Baومن أهم رواد المنهج التجريبي والعلوم التجريبية هم روجر باكون
Francis Bacon وجاليلو Galileo Galilei  في القرن السادس عشر، أما التجريب في مجال الفن  واألدب فهو ظاهرة حديثة

 .(2)" بدأت مع بدايات القرن العشرين متأثرة بالعلوم التجريبية
 واألهم من الوصول إلى مفهوم محدد للتجريب، هو ،التاريخية المتعاقبة والحقبومفهوم التجريب مفهوم مرن متغير مع العصور 

الوصول إلى خصائص وشروط ومعايير عامة لعملية التجريب البد أن تتوافر في العمل الفني حتى نستطيع القول أننا أمام عمل 
 تجريبي وهي:

  التعمد أو القصدية  )التحرر من القديم )التمرد 

 الحس التراثي  تاريخي والحضاريالحس ال 

 )الكشف عن الجديد )االبتكار  االرتباط بالظرف االجتماعي واإلنساني 

 أن يعتمد على االنفتاح الثقافي على العالم 

 أن يعيش في مناخ معملي من البحث واالكتشاف 

 (3)أن يرتبط بهدف سواء على مستوى الشكل أو المضمون 

 

                                                           
 243ص  – 1963القاهرة  –دار النهضة المصرية  –ترجمة زكريا إبراهيم  –الفن خبرة   -جون ديوي  1
  روجر باكونRoger Bacon (1214- 2941 ا باسم  Doctor( من أبرز مفكري العصور الوسطى ورائد العلم التجريبي الحديث ويعرف أيض 

Mirabilis لفترة بسبب آرائه حوالي  أي المعلم المذهل بالالتينية، كان فيلسوف انجليزي وراهبا  فرانسيسكيا  وهو الذي وضع التأكيد على التجربة وسجن

 م 1278عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/روجر_باكون  
  فرانسيس باكونFrancis Bacon (1561 – 1626 فيلسوف ورجل دولة وكاتب انجليزي معروف بقيادته للثورة العلمية )ته الجديدة عن طريق فلسفم

 القائمة على المالحظة والتجريب.

http://ar.wikipedia.org/wiki/فرانسيس_باكون  
  جاليليو جاليليGalileo Galilei (1564 – 1642عالم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي نشر نظرية كوبرنيكوس ودافع عنها بقو )ة على أسس فيزيائية م

 أ نظرية أرسطو حول الحركة وقام بذلك عن طريق المالحظة والتجربة.فقام أوال  بإثبات خط
http://ar.wikipedia.org/wiki/غاليليوغاليلي  

 .6ص  8عدد  1989القاهرة  –نشرة مهرجان القاهة الدولي للمسرح التجريبي  –ما هو التجريب  –منى أبو سنة  2
 .37مرجع سبق ذكره ص  –دور المخرج في تأسيس حركة التجريب  –أشرف حسن زكي  3

http://ar.wikipedia.org/wiki/روجر_باكون
http://ar.wikipedia.org/wiki/فرانسيس_باكون
http://ar.wikipedia.org/wiki/غاليليوغاليلي
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 Creationاإلبداع 
"الجمع بين رأي الحكيمين" أن العالم إنما يتكون من إبداع الباري جل جالله، دفعه إلى زمان وعن حركته حدث قال الفارابي في كتابه 

 .(1)الزمان"
وفي اللغة يعرف اإلبداع على أنه إحداث شيء على غير مثال سابق أي دون تمثيل أو تقييد، كما يعرف أيضًا على أنه "قدرة العقل 

 .(2)جل تغيير الواقع"على تكوين عالقات جديدة من أ
"ويتمثل جوهر اإلبداع في نشاط اإلنسان الحسي الذي يتصف باالبتكار والتجديد والصدق وهو يمثل النشاط الذي يقف على عكس 

 .(3)من االتباع والتقليد"
 rebellionالتمرد 

ته الشوائب المحيط به غير كامل، أو تشوب سيرور التمرد في الفن بمثابة إعاد تشكيل للوسط المحيط بالفنان، فالمبدع يعتبر أن العالم 
والقبح، لذلك يحاول أن يسعى إلعادة صياغته بإضافة بعض النواقص، وأحيانًا يحطم ما هو باٍل، أو يرمي ما هو مكرر وممل، 

ئم وأفكاره منه ما يتال ويقدم ما هو صادم ومدهش للوهلة األولى، وكأنه يجادل الواقع وال يدير له ظهره، يحاوره وال يتحاشاه، يستقي
 المتجددة.

 التجريب في فن النحت البارز:
التعبير عن بورفضها لوظيفة التقليد األعمى للطبيعة، وبدأ الفنان قد  أعلنت الحداثة وما بعد الحداثة في الفن التشكيلي عن تمردها ل

 عصر.وشاهد عيان لمعطيات هذا النعكاسًا حقيقيًا نتج الفني حيث أصبح الفن التشكيلي إمذاته بأسلوب خاص وطرق معالجة جديدة لل
وينتقل الفنان من مكان إلى آخر بحثًا عن أدوات جديدة تكشف للفنان قبل المشاهد الهوية التي ينتمي إليها، حيث يحاول الفنان عبر 

الحياة المعاصرة، وبذلك استطاع  عملية االنتقال إيجاد نماذج جديدة تخدم فكرته، وتعبرعن مفهوم الحركة والسرعة كتعبير عن أسلوب
 الفنان أن يعمق مفهوم الواقع ويكشف للمشاهد عن مالمح جديدة لهذا الواقع ويؤكد هذا الكالم تجربة الفنان بالداتسيني سيزار

Baldaccini Cesar لفرنسي وكما يقول الدكتور فاروق وهبة: "بعد وفاة أغلب العمالقة الكبار في الفن التشكيلي يأتي النحات ا
سيزار كآخر العمالقة، ذلك الذي أنهى حياته بتجسيد فهمه الكبيرلروح العصر، ورغبة اإلنسان المعاصر في تحطيم المظاهر التي 

وكانت مقابر السيارات داللة قوية ومنبعًا مثيرًا لتجربة سيزار ينهل منها أعماله الفنية ، (4)طغت على روحه فابتعدت به عن طبيعته" 
وم الحياة المعاصرة ووسائلها التي تهدم اإلنسان وتتخلص من حياته عن طريق حوادث المرور، وتتلخص فكرة العمل إلظهار مفه

(. "وهو بهذا 1قائم بذاته شكل )الفني عند سيزار بوضع مجموعة من حطام السيارات تحت المكبس وتوضع كما هي كعمل نحتي 
هزمه ومن ثم يسعى ألن يقهرها ويتحكم في شكلها بتصويرها سجينة اإلطار الذي يؤكد كراهية اإلنسان المعاصر لشكل اآللة التي ت

 .(5) حدده لها"

                                                           
 10ص 1998القاهرة  –دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  –الطبعة الرابعة  –مراد وهبة ، المعجم الفلسفي  1
 13نفس المرجع ص 2
 7ص  1980القاهرة  –لمعارف دار ا –اإلبداع  –عبد الحليم محمود السيد  3
  بالداتسيني سيزارBaldaccini Cesar  ة والسيارات في مدينة مرسيليا وقد اشتهر باستخدامه لخامات الحديد الخرد 1921فنان فرنسي ولد عام

 .1998المضغوطة في أعمال نحتية توفي في باريس 
 .108ص  2007القاهرة مايو  –الهيئة العامة لقصور الثقافة  – 23سلسلة آفاق الفن التشكيلي  العدد  –حورارات في لغة الشكل  –فاروق وهبة  4
 .109نفس المرجع السابق ص  5
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 (1شكل )

 الفنان بالداتسيني سيزار 
 سم 160×180

تشكيل معدني باستخدام  – 1988
حطام سيارات مضغوطة تحت 

 المكبس
حيث استفاد من التطور الصناعي للخامات  وطوع أدواته وتفوق سيزار كفنان قوي صاحب تجارب رائدة يتحدى بها متغيرات العصر 

( وهي تقنية اللحام لقطع الحديد ونفايات السيارات، 2إلنتاجه الفني حيث استخدم نفس الخامات واألدوات ولكن بتقنية مختلفة شكل )
وأحيانًا ضمن فكر العمل المركب، "وسيزار الذي تماشى مع تطلعات الحداثة وصل إلى أن تكون أعماله في نطاق النحت الحديث تارة 

النحتي من أن يتخذ قرارًا في الوقوف بالنحت وسط التطلعات الحديثة ليشارك فيها مشاركة تعد إسهامًا قويًا في  ولم يمنعه شبق العمل
عيًا، سهل المنال وسهل إبراز قيم النحت الحديثة، فهو قد جدد مفهوم النحت وجدد فكره وأبعده عن الحرفيات لكي يكون فكرًا طلعيًا واق

 .(1)التحكم فيه وسهل التفكير من خالل أدواته"
 
 
 
 (2شكل )

 الفنان بالداتسيني سيزار 
تشكيل معدني لبقايا  – 1976  سم 150×150

 سيارات باستخدام خاصية اللحام الكهربي

 

مناخًا خصبًا للتجريب نظرًا لتعدد الخامات  ين للتجريب في مجال الفنون وخاصة فن النحت الذي يعدر نو القرن العشومع اتجاه فنا
والمواد المستخدمة فيه ظهر مفهوم جديد للنحت البارز، حيث استخدم كأداه للتعبير على أغلفة الكتب، وشق طريقه في مجرى التطور 

 –شكيلية )النحت " يجمع بين أفرع الفنون التBook binding artحتى أصبح هناك فنًا مستقاًل بذاته يسمى فن تجليد الكتب "
 Philip Smith (1928 )الجرافيك( لخدمة هذا النوع من الفن، ومن رواد فن تجليد الكتب الفنان اإلنجليزي فيليب سميث –التصوير 

واستخدم في هذا  Jaycem Jones Fakeللمؤلف جاسم جونس فاك  Chapel( "وهو غالف قصة بعنوان 3ومن أعماله شكل )
غطيته بمعجون اإليبوكسي يكسوه في النهاية بطبقة من الجلد الطبيعي، كما استخدم جلد التمساح، وطعم النحت الخشب الذي تم ت

 .(2)العيون باألصداف"

                                                           
 110المرجع السابق ص  1
  فيليب سميثPhilip Smith ن رواد فن تجليد ما  يعد واحد 1954تخرج من الكلية الملكية للفنون بلندن عام  1881: فنان إنجليزي ولد في لندن عام

 الكتب وله العديد من المؤلفات في هذا المجال.
2 Roy Harrley Luis, Fin Book Binding in the Twentieth Century – David and Charles – London. 1984. P 84. 
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 (3شكل )
 الفنان فيليب سميث

جلد + خشب +  –غالف كتاب 
 إيبوكسي + صدف 

 سم 6.5×5.5×29
1981 

 الفنان لتلك الشخصية التي تحاول أن تستيقظ  من مرقدها، وقد انغمسوموضوع هذا العمل يعبر عن "الموت والبعث" حيث صياغة 
 ،أسجزء كبير منها في التراب، كما دبت الحياة في أجزاء من ذلك الهيكل مع بروز عضالت الرقبة والذي أعطى احساسًا بحركة الر 

ل سي والذي يشبه إلى حد كبير خلية النحكما استطاع فيليب سميث شغل باقي مساحة الغالف بقطعة من جلد التمساح بملمسه الهند
 مع إضافة المحار إلى العيون اليقظة، وبذلك جمع الفنان مجموعة من الخامات في توليفة غاية في الروعة.

وهناك أعمال تعتمد على التمرد فقط دون االهتمام بالجوانب الجمالية واإلبداعية وعدم االهتمام بالشكل "حيث يقوم الالشكل على 
ضة األنماط والقوالب الفنية الرجعية معارضة النقيض للنقيض، وقد اختلفت حدود الرؤية للفنان المعاصر، إذ تم قياسها بمعايير  رمعا

عليها، حيث أنه لم ير الطبيعة والحياة والمجتمع بمنظار متفائل سوي، يتحد فيه جمال الطبيعة خاليًا من تعمق الرؤية المتعارف 
الرؤية محاواًل الغور داخل األشياء باحثًا عن الحقيقة، خاليًا من قصد التمثيل ومحاكاة الواقع ولكن معبرًا عن حجم محنة اإلنسان 

حيث استخدم   John Angus Chamberlain 1927 – 2011ن جون أنجوس تشامبرلين( للفنا4المعاصر ومثال لذلك شكل )
 في هذا العمل قصاصات الورق الملون مع بعض قطع معدنية المعة بصورة عشوائية.

 
 
 (4شكل )

 الفنان جون أنجوس تشامبرلين
 صاصات معدنية ق –ورق ملون 

 سم 80×80
2008 

 

( استخدم شامليون أجزاء بقايا هياكل سيارات بألوان مختلفة مندمجة مع بعضها البعض بشكل عفوي معبرة عن ذلك 5وفي شكل )
التأثير النفسي الذي تعكسه األحداث المتولدة من طبيعة العصر، لكن ضروريًا أن تنعكس أيضًا في مخيلته ما أحدثه العالم من تفتيت 

وجوه سكان "هيروشيما" و"ناجازاكي" كمثير حقيقي وغني للتعبير، وال غرور أن تنطبع في مخيلة الفنان،  للذرة، ثم تفتيت اإلنسان،
 (1) خاليًا من قصد التمثيل ومحاكاة الواقع، ولكن معبرًا عن حجم محنة اإلنسان المعاصر."

                                                           
  جون أنجوس تشامبرلين John Angus Chamberlain 1927 – 2011 س النحت فنان أمريكي ولد في جزية مآوي بنيويورك كما أقام وعمل بها، در

 في معهد الفنون بكلية الجبل األسود.
 .64ص  2001القاهرة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –سلسلة مكتبة األسرة  –ظاهرة االغتراب في فن التصوير المعاصر  –فاروق وهبة  1
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صار الواقعية الجديدة حيث ذكر بيير ( والذي يعتبر واحدًا من أبرز أن1928)  Arman"وتأتي تجارب الفنان الفرنسي آرمان
قيقة االجتماعية دون أي هدف حقيقي" ويعتمد آرمان في أعماله على أن الواقعية الجديدة تسجل الح  stanyRe Pierreريستاني

 .(1)تكرار عشوائي ألشياء جاهزة من نوع واحد"
( منشار يدوي في أوضاع حركية موحية بالحركة 105( استخدم آرمان في تجربته تكرار عنصر المنشار مستخدماً عدد )6وفي شكل )

من اليمين إلى الشمال حيث جعل اتجاهات رأس المنشار جميعها جهة اليمين أما سالح المنشار في جهة اليسار، وتشمل أعمال 
الشبيه بأسلوب اإلستيكرز "وكان آرمان صادقًا مع  Rubber – Stampزة تلصق بأسلوب آرمان تكدسات وتراكمات ألشياء جاه

نفسه وصريحًا عند قوله: بأنه لم ينجز شيئًا جديدًا ، بل كانت أعماله تحمل القليل من الواقع خالل رؤيته المتسعة لجميع فنون 
 .(2)العصور القديمة والحديثة"

  
 
 (5شكل )

 تشامبرلينالفنان جون أنجوس 
 سم 260×105

تشكيل معدني باستخدام حطام  2006
 السيارات

   
 
 

 (6شكل )
 الفنان أرمان

تشكيل   2000سم   200×120
باستخدام عنصر جاهز )المنشار 

 اليدوي(

 

 
( حين يقدم لنا مجموعة من التجارب في مجال 1973)  Henrique Oliveiraوننتقل إلى أعمال الفنان البرازيلي هنريك أوليفيرا

النحت البارز تعبر عن انفجارات جدارية بأحجام ضخمة واستخدم في تجربته الخشب األبالكاج وقشرة الخشب بأشكال عفوية شكل 
ي الكثافة السكانية ( تخرج من الجداربعناصر رخوية متدلية يعكس فلسفة هذا العصر من االنفجارات الكونية التي حدثت سواء ف7)

بمساحات فراغ تعطي ارتياحية للمشاهد وقد مزج "هنريك و ( ولكن بأسلوب مبسط 8أو التطورات التكنولوجية، ومثال آخر شكل )
( حيث أحدث مزجًا بين 9أوليفيرا" بين فني النحت والعمارة من خالل استخدام تلك المنحوتات في الواجهات المعمارية كما في شكل )

                                                           
 مان رفرنانديز آdies ArmanFernan  لجنسيى احتى حصل على  1963، فنان فرنسي درس الفن في باريس ثم رحل إلى أمريكا عام 1928ولد عام

 .1972األمريكية عام 
 يستاني بيير رPierre Restany  ودس في  9491قضى طفولته في الدار البيضاء، ثم عاد إلى فرنسا عام  1930ناقد فني وفيلسوف فرنسي ولد عام

 .2003فرنسا وإيطاليا وأيرلندا وتوفي عام جامعات 
1 Bernard Lamarche – Arman – Edition Dale Difference – Paris 1992. P57. 

 264ص  – 2001القاهرة  –المجلس األعلى للثقافة  –البوب )فن الجماهير(  –محمد حمزة  2
  هنريك أوليفيراHenrique Oliveira (1973درس الفنون الجميلة في جامعة ساوباولو، يعيش ويعمل في مدينة ساوباولو البرازيل ) .ية 
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 رائعوالمعاصرة باستخدام بعض الحليات الكالسيكية المستخدمة في العمارة القديمة مع تلك المعالجات المعاصرة في توافق  األصالة
مع عدم االهتمام بالموضوع أو مطابقة الواقع، وكما يقول "فيرناند ليجيه" إن السؤال: ما الذي يمثله هذا؟ هو سؤال ال معنى له والمهم 

صميم هندسي يتميز في صميمه بأنه يجذب العين ويأثرها، وأخيرًا تم التخلي حتى عن أي عالقة واهية بالواقع في األمر هو إبداع ت
ال يوجد موضوع للتصوير على اإلطالق بالمعنى الصحيح  Mondrianففي الفن الذي يهتم بالشكل مثل فن كاندينسكي وموندريان 

ونة واألقواس وغيرها من األشكال، وهي ال تعني بتصوير األشخاص بشكل لكلمة موضوع، فاللوحة إنما تشكيل من الخطوط المل
 (1)واضح كما هي متمثلة في الطبيعة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .51ص  2001القاهرة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –سلسلة مكتبة األسرة  –ظاهرة االغتراب في فن التصوير المعاصر  –فاروق وهبة  1

 
 
 (7شكل )

 الفنان هنريك أوليفيرا
 سم 540×300

 خشب أبلكاج + قشرة خشب 2012

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 (8شكل )

 الفنان هنريك أوليفيرا
 سم 250×250

 خشب أبلكاج + قشرة خشب 2012

 
 (9)شكل 

 الفنان هنريك أوليفيرا
 أمتار 9×6

 مواد أسمنتية + خشب + قشرة خشب 2010
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( وتعد تلك 10( مزج فن النحت البارز بالتصوير شكل )1956)  Fouada Dahdouhوفي جداريات الفنان السوري فؤاد دحدوح
األعمال خطوة مميزة في تجربته الفنية حيث تمرد على شكل النحت البارز المتعارف عليه بصياغة مفعمة بألوان الشرق حيث استعاد 

يل متعارف عليها حيث أعاد الفنان هاجس التجريب الحيوي مصطحبًا معه مجموعة شخوصه والسيما المرأة وبعض مفردات وتفاص
ابتعد فيه الفنان عن التعقيد، وبلمسات تحوير جزئية أسبغ عليها سمات اإلنسان الفطري البسيط فتحولت تكوينها وبناءها الفني بشكل 

 شكل.لوحاته إلى فضاءات مفتوحة على احتماالت الرؤية البصرية المقننة التي اعتمدت على التقشف في اللون مع االختزال في ال
وطه التي كما لم يقتصر الفنان "دحدوح" في لوحاته على مساحة الرؤية الجمالية بل أغناها بحالة تأملية تشد عين المتلقي أكدتها خط

لى إتشتد وتهدأ حسب موقعها وأهميتها من حيث الداللة والقصد، أو من خالل اللون الذي يظهر بعض الشكل في المقدمة أو يتراجع 
 (.11ورته شكل )الخلفية حسب ضر 

  
 
 (10شكل )

 الفنان فؤاد دحدوح
 سم 125×200

2015 
نحت بارز  –تقنية مختلطة 

)خفيف البروز( + تصوير 
 ك(يل)أكر 

  
  

 
 
 (11شكل )

 الفنان فؤاد دحدوح
 سم 180×100

2015 
نحت بارز )خفيف البروز( +  –تقنية مختلطة 

 ك(لير تصوير )أك
 

التي بدأها مع مطلع الثمانينيات والتي انتقل بها إلى مرحلة جديدة أكد بها على عمق  أحمد شيحةالمصري كما تأتي تجارب الفنان 
تجربته الفنية والتى امتزجت بحداثة األداء وأصالة المعنى بحداثة التشكيل وقوة التعبير في لوحات تألقت بالتلوين والتجسيم أوالنحت 

                                                           
  ل النحت البارز ، حصل على الدكتوراه في مجا1981ثم تخرج من كلية الفنون الجميلة بدمشق عام  1956ولد في دمشق عام  –الفنان فؤاد دحدوح

 ، يقوم بتدريس النحت بكلية الفنون الجميلة بدمشق.1993والميدالية من بولونيا عام 
  اليات المتحدة األمريكية، التشكيلي في فرنسا والو، ثم انتقل للعيش في اإلسكندرية، درس الفن 1942أحمد ذو الفقار شيحة: ولد في كفر الشيخ في عام

 يتميز أسلوبه بالخصوصية الشديدة والذي يجمع فيها بين فني النحت والتصوير.
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 هحيث تتسم أعمال"( 13( ، )12شكل ) " أم هي "نحت تصويري"صوير مجسميصعب تسميتها هل هي "ت والتصوير في وقت واحد
 ، يتسم بالسكون الجليل والصمت البليغبع أخر تتعدد فيه األزمنةبالمعالجات الرصينة التي تخرج من الطابع البصري العابر إلى طا

كال وأطياف إنسانية وانكسارات غائرة وكائنات وأعماله في مجملها مليئة بما يوحي بحروف وأش ،مثلما هو مفعم بالحركة والحيوية
بارزة حيث تفسر العالقة بين األصالة والحداثة وتستلهم التراث بلمسة جديدة شديدة الخصوصية يستخدم فيها لدائن وعجائن ومواد 

 .1 "مختلطة يلصقها على سطح لوحاته تمنح العمل صفة النحت بإبعادها الثالثية
 

 (12شكل )                             
الفنان أحمد  توحد                                

 م2012 –سم  100×100 شيحة
 

 

ي مياهه لالرض المصرية فيها البني الداكن من طمي النيل، وفيها االزرق الذي يرق ف وألوان الفنان في اعماله عموما تمثل تجسيداً 
لتي وال تخفى الروح الملحمية التي تسود االعمال من تلك الكتل البشرية ا مع لمسات من االحمر واالخضر بلون الزروع والنخيل،

ن م، وأخرى وجلة متألمة خائفة تسترجع لحظات من الماضي، تتالقى وتتوحد وتلتحم في روح واحدة. وجوه صارخة تفيض بقوة الثورة
 .الظالم الذي كان قبلها

  
 
 

 (13شكل )                          
 ملحمة تشكيلية                      
 أحمد شيحةالفنان 

 م2012 – سم100×100
 

الغراء و توليفة إبداعية رائعة باستخدام خامات الرمل  وفي تجربة الفنان المصري "أحمد صقر"مزج الفنان بين التقنيات المختلفة في
جربة األبيض واإلكريلك لعمل مجسمات بارزة تحت عنوان "جداريات من األقصر، وكما يذكر الفنان "أحمد صقر" بأنه إستوحى تلك الت

رجت خة فاختمرت في مخيلته حتى من الجداريات المصرية القديمة التي شاهدها في معابد األقصرأثناء زيارته لتلك المدينة العريق
( وهي عبارة عن ثمانية شخوص بارزة بأوضاع 14إلى النور في صورة أعمال جدارية بارزة تجمع بين األصالة والمعاصرة شكل )

 راقصة تسبح وسط مجموعة من الرموز التي صاغها الفنان بأسلوبه الخاص في ثلث اللوحة األعلى أما باقي اللوحة هي عبارة عن
سلة ال وعة من التشكيالت الرمزية التي يراها المشاهد  للوهلة األولى عبارة عن حروف هيروغليفية أما في حقيقة األمر فهي سلمجم

 نهائية من رموز خاصة بالفنان تسبح في لون اإلكريلك األزرق الذي يذكرنا بزرقة النيل .

                                                           
 .est.online.com-www.midleصالح بيصار،  1
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 (14شكل )

 الفنان أحمد صقر
 سم 100×  100

 أكريلك ومواد الصقة رمل وألوان 2016
( تجربة أخرى للفنان "صقر" عبارة عن شكل يتوسط اللوحة  ذو مرجعية تاريخية تعود بالمتلقي إلى مسالت المصري 15في شكل )و 

القديم ورموزه الهيروغليفية بلون األحجار العتيقة وسط عناصر تجريدية ورموز خاصة بالفنان صاغها بأسلوب غاية في البساطة من 
لتشكيل مع بساطة اللون حيث اإلكتفاء باللون األبيض ودرجاته التي أحدثتها ظالل العناصر البارزة والغائرة  في العمل الفني حيث ا

 الذي جمع فيه الفنان "صقر " بين أصالة الفكرة وحداثة التشكيل .
 

 
 الفنان أحمد صقر (15شكل )

رمل وألوان أكريلك ومواد  2016 -سم 60× 100
 الصقة

 
 نتائج البحث:

 من خالل الدراسة لموضوع البحث وهو "الفكر التجريبي في فن النحت البارز المعاصر بين التمرد واإلبداع" يمكن استخالص النتائج اآلتية:

 كية للفنان في االبتكار والتجريب.ر لقد أعطى التنوع الوفير للخامات المتواجدة في حقل الصناعة الح .1
فعال من خالل استحداث للغة الشكل في فن النحت البارز لها مفردات أخرى تختلف عن المتعارف عليها في للفكر التجريبي دور  .2

 الماضي وأدى هذا إلى تطلب متلقي واعي ذو دراية وثقافة.
قعه فبحث عن ظهر تأثير ضغط الواقع المعاصر على الفنان في اختياراته التقنية والفنية فاتجه الفنان إلى االغتراب عن نفسه وعن وا .3

 خامات غير مألوفة تلبي رغباته كموقف يؤكد الصدمة والدهشة وكرأي حاد وصارخ للثورة على الواقع واالعتراض عليه.

 المراجع

 .1990القاهرة  –طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، المطابع األميرية  –القاهرة  –المعجم الوجيز  .1
 .2002القاهرة  –الهيئة العامة للكتاب  –حركة التجريب في المسرح المصري دور المخرج في تأسيس  –أشرف حسن زكي  .2
 .1979الطبعة الثالثة  –دار الثقافة الجديدة  –المعجم الفلسفي  –مراد وهبة  .3
 .1963القاهرة  –دار النهضة المصرية  –ترجمة زكريا إبراهيم  –الفن خبرة  –جون ديوي  .4
 (.8عدد ) – 1989القاهرة  –مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي نشرة  –ما هو التجريب  –منى أبو سنة  .5
العدد  – 2007القاهرة مايو  –الهيئة العامة لقصور الثقافة  –سلسة آفاق الفن التشكيلي  –حوارات في لغة الشكل  – فاروق وهبة .6

(23.) 
القاهرة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –ة سلسلة مكتبة األسر  –ظاهرة االغتراب في فن التصوير المعاصر  –فاروق وهبة  .7

2001. 
 .2001القاهرة  –المجلس األعلى للثقافة  –البوب )فن الجماهير(  –محمد حمزة  .8
 .1980القاهرة  –دار المعارف  –اإلبداع  –عبد الحليم محمود السيد  .9
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 المراجع األجنبية:

1. Stephen Bann – Experimental Painting – Studio Vista – London 1970. 
2. Roy Herely Luis – Fin Book Binding in the Twentieth Century – David and Charles – London 1984. 
3. Bernard Lamarche – Arman – Edition Dela – Defference Paris 1992. 

 المواقع اإللكترونية:

1. http://ar.wikipidia.org/wiki/غاليليوغاليلي 
2. http://ar.wikipidia.org/wiki/FrancisBacon  
3.  www.midle-est.online.com. صالح بيصار 
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