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  :ملخص البحث

عدة عناصر، تحقق فً مجموعها تعبٌرا وقٌما جمالٌة تشكٌلٌة، وتعتمد فً ذلك على التكامل المجموعة النحتٌة مكونة من 

  بٌن كل عناصر المجموعة.

اال أن  وبداٌة المجموعات النحتٌة منذ القدم حٌث ظهرت فً الفن المصري القدٌم وكذلك فً الفن الٌونانً وغٌرها .....

المجموعات النحتٌة فً العصر الحدٌث متمثلة فً أعمال هنري مور من الغرب البحث ٌتطرق بشكل أكثر تفصٌال الى 

ٌعتبر النحات هنري مور من أشهر النحاتٌن الذٌن اشتهروا فً عمل المجامٌع فً  حٌث والنحاتة سلوى شقٌر من الشرق

، وتطور العمل بعدة م9191النحت الغربً. وأتضح ذلك فً تمثال المستلقٌة الذي بدأ مور عمل سلسلة منها منذ عام 

-9199مراحل حتى السبعٌنات، فً هذا العمل أصبح كل جزء له استقاللٌته الذاتٌة بشكله ووظٌفته؛ حٌث كانت فً عامً 

تبحث عن عالقة بما حولها عن مشاركة فٌما ٌحٌط بها، وذلك بمحاولة النهوض أو متابعة اتجاه النظر لكنها فً هذه  95

المحٌط فأصبحت جزء أساسٌاً فٌه، وأصبح الفراغ المحٌط جزء أساسٌاً فً التكوٌن. نجد هذه  المرة نشرت نفسها فً أنحاء

الفكرة أٌضاً فً أعمال النحاتة العربٌة سلوى شقٌر التً قسمت أعمالها إلى عدة وحدات متعددة جزأٌن أو ثالث أجزاء، أو 

ٌكون الفراغ جزء أساسٌاً فً التكوٌن عند شقٌر مثل  أكثر متراكبة فوق بعض ومتكاملة لتعطً الشكل الهندسً النهائً. قد

أعمال النحات مور. ومن المالحظ أن سلوى تشترك مع النحات هنري مور فً تقسٌم العمل إلى وحدات متعددة لكنها لم 

 تكن تعبر عن مجامٌعها النحتٌة بأسلوب عضوي مثل أعمال مور ولكنها عبرت باألسلوب التجرٌدي الهندسً الذي ٌعتبر

 من أحد وسائل الربط فً تكامل المجموعة الواحدة. 

وقد ورد بالبحث بعض التجارب التً تحقق الهدف من المجامٌع النحتٌة وخصائصها وبٌن البحث اسم العمل والتعبٌر  

بعض  وطرٌقة التنفٌذ والخامة المستخدمة ومن هذه االعمال )حوار شقٌقٌن و....و......( وهذه التجارب تختبر فً كل منها

المتغٌرات، مع مالحظة إمكانٌة تحقٌق التكامل بٌن العناصر فً المجموعة الواحدة، فً كل تجربة. وتضم كل تجربة عددا 

من األعمال، وحٌث أن كل عمل ٌتكون من مجموعة واحدة من عناصر منفصلة عن بعضها البعض، تكّون فً مجموعها 

؛ فٌمكن الحصول من كل عمل على تنوٌعات مختلفة باختالف ترتٌب الشكل اإلجمالً، الذي ٌعّبر عن المضمون المطلوب

 عناصره. 

 وقد استخلصت النتائج من كل تجربة، الى جانب استخالص النتاج العامة للبحث.

حٌث أمكن من خالل هذه التجارب والتطبٌقات الوصول الى اكتشاف العوامل التً علٌها ٌقوم التكامل فً العمل النحت 

مجموعة نحتٌة واحدة مكونة من عناصر متعددة، وذلك من خالل دراسة األشكال الهندسٌة أو األشكال  الذي ٌتكون من

 العضوٌة المتواجدة فً الهٌئات والحركات البشرٌة.

 المجموعات النحتٌة، النحت التجرٌدي، التكاملالكلمات المفتاحية: 
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