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 معاصرة خشبية مجسمات لعمل كمدخل التجريدية للمدرسة الجمالية القيم

 

 
 مقدمة البحث:

 انتاج العشرين القرن وبداية عشر الثامن القرن نياية مع العالم شيد" 
 وسياسية اجتماعية او ثقافية ىامة وتغيرات تحوالت السريع، العممي لمتطور
 ما إتجاىات الي الكالسيكية من الفنية الحركة وتطور الفن عمي إنعكست والتي
 تبعو عشر التاسع القرن نياية في لسريعا التكنولوجي التطور ومع الحداثة، بعد
 تشكيمية مفردات تكوين الي لتنطمق الفنية، والحركة المجتمع ثقافة في تغير
  (31ص  -31". )الحديث بالفكر خاصة جديدة

 ىو كما عممي بمنظور الفني الموضوع الي النظر الفنان حاول وقد
 الفن، عالم في نطالقاإل نقطة بمثابة يعتبر الذي التأثيري اإلتجاه في متمثل
 .لو التقنى واالداء الفنى واألسموب الخارجية لممظاىر الفنان رؤية وبدل

 مجال فى كثيرة تحوالت حدثت األولى العالمية الحرب نشوب ومع" 
 القيم عن أعمالو فى الفنان أوبتعد الفن عمييا يقوم التى األسس وتغيرت الفن

 يعبر لغو الفن من يجعل حيث الفن، دفى فى النظر وأعاد التقميدية، الجمالية
 جديدة فنية إتجاىات فظيرت أحداث، من يعيشو وما ومجتمعو نفسو عن بيا
 يميز ما أصبح بل سابقة، فنية قواعد أى تقتضيو بما فنو يمارس الفنان يعد فمم

 إعادة كذلك خصائيا، ودارسة واعدادىا الخامات مع التعامل ىو الفنية أعمالو
 الحس وأصبح أفكار، من بداخمو يجول وما ذاتو عن والتعبير الفنان رؤية

 يحاول الذي التجريدى األسموب الى قاده والذى الحديث الفنان يميز اإلبداعى
 بيا ليشكل الطبيعة، مظاىر عن أبتعدت والتى أشكالو يوظف أن فيو الفنان
 عن يةالجمال القيم ليظير المجرد الشكل عالقات خاللو من يحقق تشكيمى بناء
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 تكون أن دون والمالمس واألشكال والمساحات واأللوان الخطوط إيقاعات طريق
  (31ص -31) المرئى بالواقع صمة أى التشكيمية المفردات ليذه

 مبدئى بشكل مجردة جميعيا الفنون إن " :ريد ىربرت يقول ىذا وفى
 تباطياوار  العارض غطاؤىا عنيا نزع التى الجمالية التجربة تكون فماذا واال
 من ىروب الفن إن المنعزلة، لمتناغمات وعقمو اإلنسان من إستجابة سوى

 معين، مقياس يحكميا كتمو إنو باألرقام محكومة محسوبة حركة إنو الفوضى
" تجريده بعد والحسابات األرقام بمغو وتنظيمو الشكل حركو ىو ريد عنو ومايتكمم

  (15ص -31)
 لظيور الشكل عمى بخروجيا ميدت ىالت الفنية المذاىب تتبعنا واذا" 
 وموندريان كاندنسكى أمثال الفنانين من كثير أعمال فى الممثل المطمق التجريد
 تاريخ من مختمفةفترات  فى لمشكل تدريجى نمو ظاىرة أمام أنفسنا فسنجد

 الكالسيكية التقاليد عمى الخروج لمحاولة يتجو النمو ىذا بدأ فقد الحضارة
 يتغير الشكل بدأ ليذا نتيجة خالدة، مبادئ تعتبر قواعدىا انتك والتىالموروثة 

 أن إلى عشر الثامن القرن أواخر فى ظيرت التى الفنية المذاىب مفاىيم بتغير
 أن دون تركيبو واعادة لمشكل الخارجى المظير حطمت التى التكعيبية وصمت
 (35ص-31)".التجريد من نوعا يكون الحالة ىذه فى الناجح والعمل لو، تتنكر

 مجال في رء ا إلث كمدخل التجريدية المدرسة الباحث وجد ىنا ومن
 مختمفة فنية حمول الي التوصل خاللو من وجماليا يمكن فنيا الخشب اشغال
 . معاصرة خشبية مجسمات لعمل
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 البحث مشكمة
 التالي: التساؤل في البحث مشكمة تتحدد

ة التجريدية كمدخل لعمل ىل يمكن اإلستفادة من القيم الجمالية لممدرس .3
 مجسمات خشبية بصورة معاصرة؟

 البحث فروض
 بأنه:  الباحث يفترض 

توجد عالقة إيجابية بين القيم الجمالية لممدرسة التجريدية واإلفادة منيا في  .2
 عمل مجسمات خشبية معاصرة

 البحث أهداف
 الي: التالي البحث يهدف

مدرسة التجريدية إلثراء مجال الوصول الي صياغات فنية جديدة مستوحاة من ال -
 اشغال الخشب فنيًا وجماليًا.

 البحث أهمية
 إلى: البحث هذا أهمية ترجع 

الكشف عن القيم الجمالية لممدرسة التجريدية وكيفية توظيفيا لعمل مجسمات  -
 خشبية معاصرة

 البحث حدود
 عمى: البحث تقتصر إجراءات

ذاتية لعمل مجسمات خشبية يقتصر البحث عمي ما يؤديو الباحث من تطبيقات  -
 .معاصرة مستوحاه لمقيم الجمالية لممدرسة التجريدية
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 البحث منهجية
المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي وذلك من  البحث يتبع

 خالل إطارين: أواًل:دراسة وصفية وتحميمية لممدرسة التجريدية من حيث:
 والفمسفي لممدرسة التجريدية. المنيج الفكري -
 تحميل الفني لنماذج من أعمال بعض فناني المدرسة التجريدية.ال -

ثانيًا: اإلفادة من القيم الجمالية لممدرسة التجريدية في عمل مجسمات خشبية 
 معاصرة.

 مصطمحـات البحـث
 Wood third dimensionsالمجسمات الخشبية -

ىي تجميع أو تشكيل لعناصر خشبية بيدف إخراجيا في شكل مجسم 
 بعاد يتسم بالوحدة مع مراعاة أسس وعناصر التصميم. ثالثي األ
 Abstractionالتجريد -

ىو الحالة التي يمغي فييا الفنان الشكل من صورتو األساسية حيث يمغي 
 كافة تفاصيل الشكل ويبرز الوحدة التي تتميز بيا األشكال.

 أواًل: دراسة وصفية تحميمية لممدرسة التجريدية:
 التجريديةالمنهج الفكري لممدرسة  -

صفة التجريد ىي صفة أساسية في أي اسموب فني، إذ أن التجريد بصفة 
عامة ىو أحد خصائص الفن، وال يخمو أي عمل فني خالل تاريخ الفن كمو من 
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ىذه الخاصية المميزة، وعممية التجريد تختمف من اسموب فنيالي أخر حسب 
 اليدف التعبيري الذي يراد تحقيقو.

 ":The New Callinsورد في قاموس "ويعرف التجريد كما 
"عمي أنو ذلك الشكل الذي ال يرتبط بالموضوعات الممموسة، حيث أنيال 
يتصل بشئ بعينو، وىو قد يتصف بالصياغة اليندسية من جيةأو الصياغات الال 
تمثيمية من جية أخري، وليست لو داللة بظواىر معينة فيو بمثابة الممخص 

 (1ص-31لألشياء".)
ون ديوي: "التجريد عمي أنو ذلك التكامل والشمولمن خالل القيم ويعرف ج

التشكيمية والتعبيرية كأساس دون أن يكون اإلىتمام األوليو تمثيل المرئيات، فإذا 
كانت القيم التشكيمية ىي تناسب النقطة والخط والشكل والمساحة والفراغ، وكانت القيم 

يم الذات لمعمل الفني، فإن التجريد ىذه القيم التعبيرية ىي الحرية والبساطة والقوة وتسم
عندما تتداخل بفعل تفكير شامل ومتكامل يمخص عصر الفنان وتجاربو وحياتو 

 (313ص-2الباطنة والظاىرة".)

 Abstration Schoolالمدرسة التجريدية -
تطمق لفظة التجريد في الفن عمي طراز ابتعد فيو الفنان عن تمثيل الطبيعة 

قد عرفت عممية التجريد في الفنون منذ فجر التاريخ حيث ظير التجريد في اشكالو، ول
في الفن المصري القديم وبعض فنون العالم القديم والتجريدية من الوجية الفنية قد 
يكون بتعرية األشكال من صورتيا الطبيعية والعضوية، بحيث يكون التجريد كاماًل،او 
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لطبيعية، وبذلك يكون التجريد جزئيًا بالحد من عضوية ىذه األشكال وواقعيتيا ا
ونسبيًا، وبيذا يمكن لمصورة الجوىرية او الفكرية المعنوية، أن تأخذ مكانيا محل 

ن بدت غامضة.  الصورة الطبيعية او العضوية، وا 
إن الطراز التجريدي إنما "ىو الفن الرمزي الذي يعمل عمي تصوير   

تقل بالموضوع من نطاق الجزئيات المطمق، وذلك من حيث أن الشكل التجريدي ين
ائصو الفردية الي الي حيز الكميات، كما يعمل عمي التحول بالشئ من خص

 (211ص-3".)التعميم المطمق
ولفظة التجريد في الفن التشكيمي المعاصر "ىي صفة لعممية 

 (372ص-9إستخالص الجوىر من الشكل الطبيعي وعرضو في شكل جديد".)
ره أساسو التجريد، ويعني أساس الفن ىذا "إحكام والفن ميما إختمفت مظاى

العالقات التشكيمية بين األجزاء والكل، او بين التفاصيل والصيغة، بحيث 
دة مخموق ينصير كل شئ في بوتقة العممية اإلبداعية التي تأذن بوال

 (219ص5جديد".)
ة وقد أدي التطور التحرري لمفنون التشكيمية الي بزوغ التيارات التجريدي"

واألستخدامات البارعة لمخامات ومحاوالت اإلستقالل عن العالم الواقعي عمي 
 (31ص-1إعتبار أنو مصدر لمموضوعات واألفكار".)
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والمذىب التجريدي في الفن التشكيمي المعاصر ىو إخراج العمل 
الفنيمن إطاره التقميدي وتحويمو الي عالقات محكمة ليا مدلوليا البصري كما 

 من كل أثار الواقع واإلرتباط بو.تعني التخمص 
فبالرغم  "ويعتبر التجريد واحدًا من اإلمكانيات الفعالة في الوقت الحاضر

من أنو ال ييدف الي نسخ مظاىر الطبيعة فيو ليس فنًا ىروبيًاوال زخرفيًا، بل 
يمكن أن يكون أكثر تعمقًا داخل الطبيعة والواقع، وأكثر تعبيرًا عن ظواىر 

نان بإتباعو أسموب التجريد يمكن أن يحقق المحتوي النفسي لإلنسان الحياة، فالف
 (95ص-31بقوة وتكيف أكبر".)

"وكانت الحركات الفنية الحديثة في القرن العشرين تتقدم بخطوات ثابتة 
نحو التجريد منذ مطمع القرن ولقد بدأ ذلك التغيير منذ عيد سيزان، ثم أكمل 

األشكال الطبيعية ليعيدوا صياغتيا ثانيةفي التجربة التكعيبيون الذين فككوا 
 (372ص-9اسموب ىندسي جديد ".)

والتجريدية صارت في خطوات ثابتة وسريعة ابتعدت فييا عن المظير 
الواقعي لألشكال والعناصر، حيث أن الفنان التجريدي يبتدع ألوانًا وأشكااًل ليس ليا 

يدي إنما يمثل مستودعًا لألشكال أي إرتباط بالواقع، والواقع بالنسبة لمفنان التجر 
 واأللوان التي يقوم بإعادة صياغتيا وتقديميا برؤية تشكيمية مبتكرة.

 إتجاهات الفن التجريدي: -
الفن التجريدي ليس وليد السنوات الحالية التي تشيد ثورتو العالمية التحررية، 
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ذا تتبعنا المذاىب الفنية التي ميدت بخروجيا عمي الشكل لظيور ال تجريد المطمق وا 
الممثل في أعمال كثير من الفنانين أمثال كاندينسكي وموندريان فسنجد أنفسنا أمام 
ظاىرة نمو تدريجي لمشكل في فترات مختمفة  من التاريخ والحضارات،" وبالرجوع الي 
الفنون القديمة، والبدائية،وفن النيجرو وفن االركيك االغريقي، سنشاىد مداخل تجريدية، 

ن لم ي كن المقصود منيا التجريد الواعي في ذاتو، كما اتجو اليو ىنري مورو وا 
موندريانفي العصر الحديث، فثقافة العصر الحديث بحثت عن التجريد كقمة واعية، أما 

 (231ص-5الفنون القديمة فكان البحث تمقائيًا ومتكاماًل مع الحضارة".)
ر بمقومات تجريدية ويظير التجريد واضحًا في "التراث االسالمي الذي يزخ

متنوعة، سبقت المدارس التجريدية الحديثة بأجيال كثيرة، بل وأثرت عمي فيميا ففي 
األشكال اليندسية اإلسالمية المتكررة عالقات تجريدية، وبالتكرار يمينًا ويسارًا، وأعمي 
وأسفل، تتولد أشكال أخري عمي أسس رياضية، تكمل الوحدة فييا الوحدة األولي، 

الشكل مع االرضية دورًا ىامًا بل ويتبادالن الخصائص، مما يدعو الشكل الواحد ويمعب 
اليندسي الي أن يكتسب مغزي أوسع وأكبر، حين يتكرر بأوضاع مختمفة في السمفونية 
اإلقاعية الكبيرة، والقصور المميئة بالتكرارات اليندسية اإلسالمية،كقصر غرناطة، والتاج 

 (232ص-5)محل، والمساجد المشيورة".
"وترجع جذور الفن التجريدي في العصر الحديث الي السنوات القميمة 

بالذات عندما 3931التي سبقت إندالع الحرب العالمية األولي، وفي عام 
 (31ص-1بزغت أول لوحة بألوان الماء لمفنان الروسي كاندينسكي".)
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حيث ظيرت لوحات مصورة وأعمال نحتية ال تعتمد عمي الواقع 
ي إنما تيدف الي الحصول عمي نتائج فنية عن طريق الشكل والخط الطبيع

والمون  لذلك نجد أن النقاد ورجال الفن داوموا البحث عن بديل وصفي لكممة 
تجريد "فتوصموا الي لفظ بدون أشكال، بدون تمثيل، او غير طبيعي، لذلك 

مي عمي الفن الذي ال يعتمد عمي الطبيعةع NonObjectiveتعبيرال موضوعي
إننا يمكن أن نستخمص أن التسميتين، الفن التجريدي او الفن االموضوعي 

 (372ص-9تؤديان الي نفس المعني".)
 ينقسم الفن التجريدي الي قسمين:

وتزعميا كاندينسكي في  AbstractExpressionismالتعبيرية التجريدية
تش في روسيا وموندريان وتزعميا ماليفي Geometric Abstractionأوربا،والتجريدية اليندسية 

 -3931في ىولندا، "مر الفن التجريدي في مرحمتين تاريخيتين، فترة إبتدائية أستغرقت الفترة )
( اليولندية وأستمرت De Stijl( بحركة )دي ستيل 3937(، وفترة تالية بدأت عام )  3931

لذلك فضل بعض  حتي األن ويظير التحوير في تمك الحركة خالصًا ال يمت بصمة الي الطبيعة
مؤرخي الفنون إطالق اسم الفن التجريدي عمي النوع األول والفن الالموضوعي عمي النوع 
الثاني، ومما يثير الدىشةأن الخطوات التقدمية التي ظيرت في ميدان الفن التجريدي لم تكن من 

عمي يد  نصيب باريس مثل أغمب حركات القرن العشرين، إنما نالحظ انيا أحرزت نجاحًا سريعاً 
 (371ص-9فنانين من أبناء روسيا وىولندا وألمانيا ".)
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 مذاهب المدرسة التجريدية وأهم فنانيها:
 :اآلتيةوتنقسم مذاىب المدرسة التجريدية الي المذاىب     

 التجريدية العضوية )الطبيعية( : -أ
يا من "يرتبط مصطمح التجريدية العضوية إرتباطًا وثيقًا بالطبيعة بما ينطوي عمي

مظاىر مختمفة، وقيم جمالية وفنية، فالطبيعة مورد الفنان الذي ال ينضب وىي 
تمثل مصدرًا ىامًا من مصادر إليام الفنان، ومنبع الرؤية الجمالية والتشكيمية، 
نسجاميا ودراسة ىذه الظواىر  والجمال في الطبيعة ناتج عن تناسج الظواىر وا 

القيم الجمالية والنظم البنائية المجردة فييا والتعمق فييا ينتج عنيا التعرف عمي 
 (15ص-31مما كان لو عظيم األثر في أعمال كثير من الفنانين".)

وقد عرفناىا بأسم التجريدية الطبيعية ألنيا تستمد معانييا من الطبيعة 
ذاتيا، لكنيا تتطور بيا في محاولة مستمرة أو محاوالت من الحذف والتأكيد 

رئيسية وتأكيد الكيان الرئيسي تدريجيًا، الي أن تصل الي حذف العناصر غير ال
 خالصة الشكل ممثاًل في رمز تقريبًا يوحي بالطبيعة وال يطابقيا.

"وتجريد النماذج الطبيعية المتبع في اسموب التجريد العضوي أو الطبيعي 
ىو تجريد يستيدف إبراز جوىر الطبيعة، والحيوية الكامنة داخل أشكال الطبيعة، 

يث أن الفنان يجعل  نفسو أكثر ألفة بأساليب الطبيعة وعمي وجو الخصوص ح
أساليب النمو، التي تكون من الخصائص الحيوية البارزة في األشكال الطبيعية، 
ومن خالل ىذه األلفة تتكون عنده خبرة عميقة بالطبيعة وبذلك الجانب الروحي 
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شكال نموذجية ليا كل اإليقاع الخفي، وبناء عمي ىذه الخبرة يمكن أن يبتكر عدة أ
والتركيب الحيوي في األشكال الطبيعيةوبذلك يتخمص من كل عرض ثانوي في 

 (313ص-33الطبيعة، ويبقي ما يكون ىامًا وخالدا".)

ونري التجريد العضوي في أعمال الفنانين مثل ىنري مور، باربارا 
 (. 2(،شكل رقم ) 3ىيبورث، وجان أرب شكل رقم)

 
 (3شكل رقم)

 اسم الفنان: جان أرب
 اسم العمل: جذع إنسان        

 (3913رخام، )   
 
 

 (2شكل رقم)
 اسم الفنان: باربارا ىيبورث

 اسم العمل: أشكال مجردة         
 (3951خشب ممون، )
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 التجريدية الهندسية : -ب
" ظير الطراز التجريدي اليندسي منذ القدم في عصور ماقبل التاريخ العصور 

قة بصفة عامة، وفي فنون حوض البحر المتوسط بصفة خاصة، حيث السحي
 (211ص-1عبر الفنان عن الطبيعة حولو باألسموب اليندسي".)

وعمي الرغم من قدم الفن التجريدي اليندسي ومثولو في الكثير من فنون 
الماضي إال أن ىناك فارقًا كبيرًا بين الفن التجريدي اليندسي في الماضي والتجريدي 

يندسي في فنون العصر الحديث، حيث أن األول كان نتاجًا الشعوريًا ال يمتثل ال
لألسس والقواعد الفنية اليندسية، فقد كان إستجابة لمدوافع الروحية لمفنان في حين أن 
التجريد اليندسي في الفنون الحديثة ىو نابع من الفكر المرتبط باألسس والقواعد 

 ن العنصر الجمالي.اليندسية، واليعني ىذا خموىا م
"ويتناول البسيوني التجريد اليندسي عمي أنيمذىب يعتمد عمي اليندسة أي يشمل 
الخطوط الرأسية واألفقية، واألشكال المستطيمة والمربعة والدائرية وفي المذىب التجريدي 
اليندسي قد يتحول المنزل الي مستطيل، وورقة الشجر الي بيضاوي، والكرة الي دائرة، 

ل الواحد وىو مجرد قد يوحي بأشكال متعددة فحينما يجرد الشكل يحمل تأويالت والشك
مختمفة، وتحمل لعين الرائي إحتماالت متنوعة ومتعددة، وفي التجريدية اليندسية نقوم 
بحذف كل التفاصيل التي ليس ليا عالقة بالجوىر، وتأكيد الجوىر ذاتو، في خطوط 

غة، وفي ىذا المذىب يعتمد إنتاج العمل الفني عمي ومساحات وكتل، تحمل البساطة والبال
 (222ص-5إستخدام األدوات اليندسية، المسطرة، والمثمث، والفرجار".)
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وقد شايع ىذه الحركة اليندسية كل من ماىولي ناجي، باربارا 
 (.1ىيبورثناعوم جابو، وديفيد سميث شكل رقم )

 
 (1شكل رقم) 

 اسم الفنان :ديفيد سميث
 :مكعبات اسم العمل 
 (3911فوالذ، ) -نيويورك -معرض مارلبورو 
 

واإلتجاه اليندسي التجريدي أنقسم الي حركتين أساسيتين الحركة التجريدية 
 اليندسية في روسيا، والحركة التجريدية اليندسية في ىولندا.

 (9191-9191الحركة التجريدية الهندسية في روسيا)  -
بين الفنانين الروس إال بعدأن اكتشف " لم ينتشر التجريد اليندسي الخالص 

أحد الرواد الروس المجددين ) الشكل المربع (، وكان ىو المصور ماليفتش 
 (371ص-9الذي تزعم شعبة ) سوبر يماتيزم ( أي التفوقية ".)

 (9191- 9191الحركة التجريدية الهندسية في هولندا )  -
إسموب جديدفي الفن ييدف الي البحث عن  3937" ظير إتجاه في ىولندا عام 

في روسيا، حيث أكتشفت -البنائي-التجريدي في الفترة التي ظير فييا الفن التركيبي
جماعة من الفنانين في ىولندا أن الجمال المثالي يكمن في الشكل اليندسي البحت 
وضمت ىذه المجموعة مصورين ومثالين ومعماريين ومزخرفين، عمي أن أبرز رواد ىذه 
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لمصوران فان ديسبورج وموندريان المذان أعتمدا عمي الخطوط العمودية المجموعة ىما ا
واألفقية لتي تتجمع لتكون زوايا قائمة، أطمق عمي ىذه الحركة اليولندية اسم دي ستيل 
وكان ديسبورج ىو عصب ىذه الجماعة بالرغم من أن االسم كان أكثر إرتباطًا 

ط الحركة الي ألمانيا عندما أتصل ( أنتقل نشا 3923بالمصور موندريان وفي عام ) 
ديسبورج بالفنان والتر جروبيوس مدير الباوىاوس وقد أختمف الفنان في طريقة نظريتيما 

 (377ص-9( ".)3921اليندسية مما جعل موندريان يستقيل من الجماعة عام ) 

 التجريدية التعبيرية:  -ج
بالموضوعات ذات تعتبر فكرة التعبير في التجريد أعم وأشمل من أن ترتبط 

المدلوالت البصرية حيث أنو يمكن أن يكون لألشكال المجردة تعبيرات ومعاني 
 خاصة غير تمك المحدودة المرتبطة بالمرئيات.

"والتعبير كصفة من صفات الفن التشكيمي يعني عممية التبميغ التي تحدث 
احم والتدفق من خالل األشكال الفنية التي تصاغ لتولد المعاني التشكيمية، فالتز 

والوفرة واإلنفراج والميوعة والصالبة والعضوية كميا مغازي تستثيرىا بعض األعمال 
 (319ص7ان يربطيا بمدلول بصري معين".) التجريدية ويستجيب ليا اإلنسان دون

يدي التعبيري في اوربا منذ عام "وظيرت طالئع المذىب التجر 
لوحاتو التجريدية بعنوان  أولي ( عندما عرض كاندنيسكي في ألمانيا3931)

( عمي أن ىذا النوع من التصوير كان ينتمي الي التجريد التعبيري الذي )تجريد
 (371ص-9يستمد فيو الفنان ابتكاراتو من شتي دوافعيا ".)
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ومن الفنانين أصحاب األعمال الفنية التعبيرية كاندينسكي، األمريكي 
، وألبرتو لفرنسي أوسيب رادكينت أرميتاج، اىيربرت فيرير، اإلنجميزي كينيث

 (.1جياكوميتي، شكل رقم )
 
 (1شكل رقم)

 اسم الفنان: ألبرتو جياكوميتي
 (3919اسم العمل: رجل يسير  )

 
 التجريدية الرمزية: -د

" الرمزية ىي ذلك النوع من التجريد الذييستمد معانيو من الطبيعة ذاتيا    
والت من الحذف والتأكيد أي لكنيا تطور بيا في محاوالت مستمرة، او محا

حذف العناصر الغير رئيسية وتأكيد الكيان الرئيسي تدريجيًا الي أن تصل الي 
يوحي بالطبيعة وال  خالصة الشكل ممثاًل في ) رمز ( تقريباً 

 (317ص7يطابقيا".)
ذا بحثنا في الفنون القديمة بصفة عامة، والفن البدائي وفن ما قبل  وا 
األسرات بصفة خاصة، نجد محاوالت عديدة لتمخيص التجربة التشكيمية في 

 كيان رمزي مجرد مبتعدًا عن النقل المباشر لألشكال.
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"وبذلك نري أن مدخل التجريد في الفن الحديث من االصول الطبيعية 
الطفل الذي يعتبر تجريدًا السابقة: البدائية والشعبية وفن جذوره في الفنون 

 (319ص-7".)رمزياً 
كل من بيكاسو الذي يبدأفي ونري التجريد الرمزي واضحًا في أعمال 

أعمالو بتصوير شخصين فتكون نتيجة العمل في النياية رمزين محمالن 
طين قسطن بنبضيما أكثر من كونيما تصويرًا ليما، كما تظير في أعمال

(، الذي جرد فيو شكل المرأة حتي تحول الي رمز 1رقم ) برانكوزي شكل
 اليطابق الشكل اإلنساني.

 (1شكل رقم)
 اسم الفنان: قسطنطين برانكوزي      
 (3931اسم العمل: األنسة بوغاني )      
 متحف فالديمفيا لمفنون      

 
 التجريدية الحركية :  -ه

كال الساكنة فحسب، ولكن في أثار األشكال "والفكرة فييا ليس تجريد األش
المتحركة والدائمة التحرك، وما تحدثو من أشكال جانبية بفعل الظالل وتحركيا 

-5( بمعمقاتو التجريدية المختمفة".)3971-3595وقادىا الكزاندر كالدر)
 (237ص



                        
 

 
                   

033 
 

 

 
 معاصرة خشبية مجسمات لعمل كمدخل التجريدية للمدرسة الجمالية القيم

 

 

وتكون نابعو من أثار األشكال المتحركو والدائمو التحرك وما تحدثو من 
نبية بنقل الظالل وتحركيا ىذا باإلضافة إلى االشكال الساكنو، وعمى أشكال جا

سبيل المثال أن ىذا النوع من التجريد يشاىد فى ظالل ألوراق الشجر عمى 
األرض وال تظير األوراق بمغزاىا الطبيعى حينما تكون كمساحات متكررة 

سندر كالدر إيقاعات تحدىا فراغات ضوئيو فاتحو،وقائد التجريدية الحركية الك
المكونة من عوارض من السمك السميك الذى تتدلى منو خيوط معمق  بمعمقاتة

 بيا قطع األلمونيوم ذات مساحات متنوعة، أو من الصاج أو الصفيح أو
الكرتون الممون وعندما يعمق تمك التركيبات فى سقف تبدأ الحركة بتاثير تيارات 

ظالل عمى الجدران وأرضية  اليواء، وبفعل الضوء المسمط عمييا يكون ليا
 (.1الحجرة تتغير أشكاليا وأوضاعيا مع تغير الحركة.شكل رقم )

 
 

 (1شكل رقم )
 اسم الفنان: الكسندر كالدر
 اسم العمل: الطاوس االسود

(3911) 
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 التجريدية النقائية: -و
بغرض الوصول إلى القوانين التى تحكم " وىي مستوحاة من النزعة التكعيبية،   
وأرادت أن تصل بيا الي ما يسمي النقاء الخالص أي الي القوانين التي  شياء،األ

أى القوانين البنائية التى يمكن أن تشع تحكم األشياء من الناحية التشكيمية،
المعنى الجمالى بعمق أكبر وقد استخدم فنانوا ىذا اإلتجاه الزجاجات والكؤس 

فييا إلى تقميد الطبيعة بل  وعناصر الطبيعة الصامتة كمصدر لحمول اليسعون
 النزعة إميديأوزونفاتوتزعم ىذه إلى تاكيد العالقات التشكيميو وأسس التصميم، 

 (7شكل رقم )(235ص-5(.)3911-3557) ولو كوربيزية(، 3551-3911)
 

 ( 7شكل رقم )     
 اسم الفنان:ل.كوبيزييو

 اسم العمل: طبيعو صامتو  
           (3922) 

 
 مدرسة التجريدية:فناني ال  -
 Wassily Kandinsky(3511-3911 :)فاسيمي كاندينسكي  -أ

كان ظيور أول عمل تجريدي لموحة صورىا كاندينسكي بدون ىدفاو إرتباط 
باألشكال الطبييعية نتيجة تجارب جديدة مر بيا الفنان الروسي كان كاندينسكي 
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ال الطبيعية عندما كان يقيم في ألمانيا، وتكشف لو إمكانية األستغناء عن األشك
يتأمل في يوم من األيام االلوان الموزعة عمي ثوب إمرأة  ويذكر كاندينسكي أن 
الفكرة قويت لديو في إحدي األمسيات عندما دخل الي مرسمو ولم يتمكن من 
التعرف عمي موضوع إحدي لوحاتو التي تصور منظرًا طبيعيًا ألنيا كانت 

بدأ يفكرفي تجريد األشكال ونشر مع أول  موضوعة مقموبة، ومن تمك المحظة
مؤلفيالذي يبحث عن العالقة بين الفن والصوفية  3932معرض أقيم لو عام 

 الطبيعية.
"مرت أعمال كاندينسكي التجريدية بعدة مراحل يمكن تقسيميا الي ثالث 
فترات: الفترة األولي أثناء إقامتو في ألمانيا، وتميزت بتصميمات تجريدية ألشكالو 
التعبيرية، وتقع ىذه األعمال في نطاق جماعة الفارس االزرق بميونخ، والفترة 
الثانية أبتعد فييا عن المرحمة التعبيرية السابقة، وأتخذت تجريديتو طابعًا ىندسيًا، 
وأعتمد عمي التصميم المحكم ولم يعتمد عمي األلوان وتميزت لوحاتو بتصميمات 

الخطوط المستقيمة واألقواس، ويتضح ذلك  ىندسية موزونة متكاممة، سادت فييا
في لوحة دائرة متعدة الدروب، والمرحمة الثالثة كانت نتيجة تجاربو السابقة، 

(، وتتميز بأسموب  3911 -3911وتنحصر في الفترة التي أمضاىافي باريس ) 
الموضوعي يتصف بحبكة التصميم وبالخطوط المنغمة، ويوضح ذلك لوحة حركة 

 (. 5( شكل رقم ) 371ص-9متزنة.)
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 (5شكل) 
 اسم الفنان: كاندنسكي      

 اسم العمل: عمي األبيض       
 زيت عمي قماش                  

                 (3921) 
 
 
 Piet Mondrian (9711-9111:)بيت موندريان  -ب

م "يرجع الي ىذا الفنان اليولندي فكرة الدعوة الي التجريد اليندسي في ىولندا ث
 3933فرنسا وأمريكا، بدأ دراسة الفن في أمستردام ثم ذىب الي باريس عام 

، وتأثر في ىذه الفترة بالفن التكعيبي الذي كان 3931وأقام فييا حتي عام 
مزدىرًا في تمك الفترة عمي يد بيكاسو وبراكفي فترة التحميميةوبدأ يرسم لوحات 

دية وأفقية، مائمة او منحنية تجريدية مشتقة من الطبيعة تعتمد عمي خطوط عمو 
متقابمة لتكون تصميمات ىندسية، ويوضح أسموبو المبكر في لوحتو شجرة 

 (377ص-9.)3932التفاح المزىرة
" ورغم أن موندريان قد رسم يومأ ما باسموب التكعيبية حينما رافق 

في باريس، إال أنو سرعان ما أنشق عنيما  3933بيكاسو وبراك منذ عام
في أن التكعيبية قد فشمت في التعبير عن نقاء الوجود المادي،  وأصبح يعتقد
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عمي إعتبار أن ذلك كان النتيجة المنطقية إلكتشافاتيا، وذلك ألن التشكيل 
 (311ص-1الخالص ال يتفق مع األحاسيس الموضوعة وال مع االدراك".)

الي ىولندا إنضم الي ديسبورج وبعض الفنانين  رجع موندريان"وعندما 
تنطق بأفكارىم  3937لنديين في تكوين حركة دي ستيل وأصدروا مجمة عام اليو 

ينشئ أسموبًا تجريديًا وأتخذ موندريان نقطة البداية من الفن التكعيبي ل
 (231ص3خاصًا".)

ويرجع الفضل في وجود مدرسة دي ستيل، الي الفنان موندريان، الذي     
لندا وفرنسا حيث يقوم ىذا يعتبر حجر الزاوية لمفن التجريدي في كل من ىو 

الفن عمي قاعدة من التشكيل المجرد لمذىب التشكيمية الحديثة الذي إبتكره 
موندريان عمي أساس من الفن المعماري، حيث يتحدد إستعمالو في طريقة 
األداء بإستخدام الزاوية القائمة في خطوط ذات أوضاع أفقية وعمودية، كما أن 

في مسطحاتو الي  إستعمال األلوان األساسية اسموب التموين فيو يقوم عمي
 جانب إستخدام كل من األسود والرمادي واألبيضفي بعض المسطحات.

"وفي إختزال المصور موندريان لموضوعات لوحاتو حتي بدت صورىا 
يقاعات، كانت تستيدف إبتداع عالم خاص مستقل  مجرد إشارات، من خطوط وا 

ن أي إشارات الي الطبيعة وقد وضح خمت لوحاتو م 3931بذاتو، ومنذ عام 
قائاًل  أنو وراء أشكال  3937أسباب نزوعو ىذه في مجمة دي ستيل عام 

الطبيعة المتغيرة، ىنالك تكمن حقيقة نقية وثابتة، وليا قوة تعبيرية وحتي عام 
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كانت أعمال الفنان تظير عبارة عن تقسيمات محددة بخطوط أفقية  3912
االلوان عمي األحمر واألصفر واألزرق، واألسود  ورأسية وأقتصر التنوع في

أحيانًا، كألوان أولية دون مزج، إضافة الي األبيضومن ىذه النوعية لوحات 
عبارة عن سطح قسم الي خطين او ثالثة خطوط سوداء تجسد معني الزىد 
بشكل خالص، وتعكس إحساسًا بالوقار، وبالعالقات الشمولية والمتوازنة بشكل 

كان لفن موندريان الذي تميز بالعقالنية والسكونية لمعناصر  مثالي، وقد
اليندسية الخالصة، تأثيره عمي الفنانين الذين إعتنقوا ذلك اإلسموب التجريدي، 
والمذىب الالتشخيصي في الفن، وقد دعا موندريان الي الطريقة التي يمكن بيا 

الطبيعية الي إبتداع واقع خالص تشكيمي، وذلك بتحويل األلوان واألشكال 
 (311ص-1عناصر ثابتة لمشكل، والي األلوان األساسية".)

"وتتضح نتيجة تجاربو ليذه النظرية اليندسية في لوحات رسميا في الفترة 
وأستقر في باريس  3921بعدما أختمف مع دوسبرج في عام  3912 -3929

ت ويوضح أسموبو الجديد مجموعة من الموحات تتكون كل منيا من مربعات ذا
مساحات ونسب مختمفة تكونت من خطوط سوداء، ويوضح ذلك لوحة تكوين 

أصفر، وعندما شعر موندريان بإقتراب الحرب العالمية الثانية ىاجر -أحمر-أزرق
، وتعرف عمي الفنانين العصريين نيكولسن وىيبورث 3915الي بريطانيا عام

عندما نسفت  3911وجابو، إال أنو إضطر الي الذىاب الي أمريكا في أخر عام 
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قنبمة مرسمو، وفي فترة إقامتو في الواليات المتحدة صغرت مساحة المربعات وزاد 
 ( 9( شكل رقم ) 375ص-9عددىا، كما تنوعت وكثرت األلوان بيا".)

 (9شكل) 
 اسم الفنان: موندريان

 اسم العمل: تكوين مع األحمر         
 واألزرق واألصفر                     

                     (3911) 
 
 
 K.Malevich (9717- 9191:)كازيمير ماليفتش -ج
" بمغ الفن التجريدي اليندسي قمة جمالو الخالص عمي يد الفنان الروسي    

يأتخذ  ماليفيتش، ويعتبر ىو وموندريان وكاندينسكي أعظم رواد الفن التجريد
وصول الي التجريدية وكانت ماليفيتش التكعيبية نقطة البداية مثل موندريان في ال

 3931ىذه المرحمة ىي السبب في تحولو فجأة الي إسموب التجريد الكامل عام 
حيث عرض في موسكو لوحة بيا مربع أسود عمي خمفية بيضاء أثارت ضجة 

عن األلوان ورسم المربع  في األوساط الفنية، حيث أستغني فييا ماليفتش كمية
و الجديد سوبر ماتيزم، وكان ىذا المربع بالقمم الرصاص، وأطمق عمي مذىب

األسود أولي دعائم المذىب الجديد وألحق بو بعد ذلك الدائرة والصميب، والمثمث 
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وفي السنين التالية تقدم بمذىبو خطوة الي األمام وذلك برسم عدد من التكوينات 
 البسيطة تشمل عمي عدد أكبر من االشكال اليندسية كموحة تكوين سوبر ماتيزم،
وأستخدم فييا ألوانًا صافية عمي أرضية بيضاء وتوصل الي قمة البساطة 
والتنسيق في مذىبو في لوحتو الشييرة أبيض عمي أبيض التي رسم فييا مربعًا 
أبيض داخل مربع أخر أكبر بمون أبيض مختمف وعندما ذاعت شيرتو وعين 

افي تغير في أستاذًا في مدرسة الفنون التطبيقية بموسكو إال أن الجو الثق
 (. 31( شكل رقم ) 371ص-9العاصمة بعد بضع سنوات فنقل الي ليننجراد".)

 

 (31شكل)      
 اسم الفنان: ماليفيتش        

 اسم العمل: تكوين سوبر        
 (3931ماتيزم )                  

 
 
 Magnelli (9777-9119:)مانييممي  -د

مقطعة تقطيعًا دقيقًا التي تتجمعفي ترتيب "فنان إيطالي ال يقرأ إال األشكال ال
، إذا كان قد حاد عنيا بعد 3931دقيق تمامًا، فقد إستيوتو التجريدية منذ عام 

، عندما أستقر بو المقام في باريس، 3911بضع سنوات، فقد عاد إلييا عام 
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ليس من ريب في ىندسيتو تجمع اإلبتكار والصرامة معًاوفنو متميز عن فن 
تعقده وديناميكيتو، كما أنو ينأي عن فن كاندينسكي، فميما كانت موندريان ب

أشكالو منبسطة يظل فييا شئ من الكثافة بقدر سمك صفيحة من الحديد او 
نصل من الفوالذ، سواء أكانت ىذه األشكال مستقيمة او منحنية متصمبة او 

ا لو أن متموية، فيي ال تخمو أبدًا من القسوة، يحيطيا نطاق أسود او ممون كم
المصور أراد أن يجمع طاقتيا ويبرز تميزىاومن جية أخري فإن التأليف أكثر 
ن لم يكن أكثر كثافة مما ىو األمر في لوحات كاندينسكي، كما أن  تراصًا وا 
المون أكثر دكنة، اكثر ألوانو ىي األسود، األبيض واألزرق البارد التي تمتد 

اما المادة التي يستعمميا فيي  جميعًا بشكل مساحات عريضة من لون منفرد،
بعيدة عن كل قوة إغراء إن ىذا الفن المتين الذي اليعرف إال التأكيدات الحازمة 
الذي ينتج التوازن فيو عن مالعبة قوي متضادة، ىذا الفن الذي يذكرنا بالمصور 

ظري، أقل توترًا وأكثر ليجييإال ان ليجيو أقل إىتمامًا بالبحث الن
 (. 33كل رقم ) (ش293ص1حرارة".)
 (33شكل)

 اسم الفنان: مانييممي
 (3915اسم العمل: حصن )
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 Vasarely (9191-9111:)فاساريمي  -ه
وأعاد إتصالة بمذىب  3911"ولد فاساريمي في ىنغاريا، قدم الي باريس عام 

مدرسة الباوىاوس، وقد مارس قصدًا فن المختبر، راح يقوم بتجارب متنوعة 
من أثر، وىو ال يرصف إال أشكااًل بسيطة ومسطحة، ويحسب ما لكل منيا 

ولكن يستطيع بواسطتيا أن يوحي بوجود مستويات، تجاويف وبروزات، فيو 
يخمق ما يخدع النظر فعاًل، كما أنو يثير إنعكاسات براقة وحركات، بفضل 

 (.32(شكل رقم )291ص-1تغيير الشكل وتغيير ترتيب المساحات الممونة".)
 (32شكل)
 م الفنان: فاساريمياس   
 ( 3911اسم العمل: أشكال )   

 لندن -متحف تيت      
 
 

 deyrolle(9199-9111:)ديرول -و
"تتميز أشكالو بأنيا ذات طابع ىندسي أكثر مما ىي ىندسية فعاًل ىو يصور 
مستويات عدة ويبرز تنوعيا بتموين يتراوح ما بين الحار وبين األصم، ما بين 

، وىو يخالف جميع أتباع ىذا األتجاه تقريبًا، فال يخفي المشبع وبين الشفاف
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أثر يده ويجعل مادتو جامده بل جافة ليدل عمي انو ال يريد ان تكون مغفمة 
 (.31(شكل رقم )291ص-1اليوية".)

 (31شكل) 
 اسم الفنان: ديرول    
 اسم العمل: بدون عنوان    

 (3917زيت عمي قماش )              
 

فادة من القيم الجمالية لممدرسة التجريدية في عمل مجسمات خشبية ثانيًا: اإل
 معاصرة:

قام الباحث بأستثمار القيم الجمالية لممدرسة التجريدية في عمل 
مجسمات خشبية معاصرة طارح نموذجين كمثال.وذلك لموقوف عمي إمكانية 

 تحقيق اليدف من البحث.وقد كان توصيف كالتالي:
 (.91( ،)91) النموذج االول: شكل -

 مجسم نحتي ) وحدة ديكور ( الوظيفة:
 سم.11×11×51أبعاد العمل:

خشب زان، خشب ماىوجني، خشب بموط، شرائح نحاس،  الخامة المستخدمة:
 اسياخ نحاس، شرائح اوبال.
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أساليب التشكيل: بيد تفصيل االشكال عمي منشار الشريط ومسحيا عمي  
كوايل والحفر عمييا باالزاميل لتركيب الرابوه يتم تعشيق االشكال بواسطة ال

 شرائح النحاس واالوبال
 وصف العمل:

سم وبداخمو كرة قطرىا 31يتكون العمل من ىرم رباعي الشكل يتخممو ثقب 
سم ويمثل اليرم قاعدة الشكل، يرتكز عمي اليرم من جانبيو امتداد لمنشور 1

عمي جانبي رباعي بشكل خطوط منكسرة يتوسط الفراغ بينيما مكعب مثبت 
 االضالع بأسياخ من النحاس .

 
 
 
 
 
 
 

 ب( -31شكل )                       أ(  -31شكل )          
 من اعمال الباحث           من اعمال الباحث                           
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 التحميل الفني لمعمل:
يتسم يتسم العمل بوجود انسجام بين الخطوط، وترديد لمكتل والخطوط، كما 

 بوجود تباين لوني بين األخشاب والخامات المطعم بيا.
 (.91( ،)91النموذج الثاني:شكل )

 مجسم نحتي ) وحدة ديكور (الوظيفة: 
 سم.21×11×91أبعاد العمل:

خشب زان، خشب ماىوجني، خشب بموط، شرائح نحاس،  الخامة المستخدمة:
 اسياخ نحاس، شرائح اوبال.

ل االشكال عمي منشار الشريط ومسحيا عمي بيد تفصي أساليب التشكيل: 
الرابوه يتم تعشيق االشكال بواسطة الكوايل والحفر عمييا باالزاميل لتركيب 

 شرائح النحاس واالوبال
 وصف العمل: 

يتكون العمل من منشور رباعي يتوسطو من االعمي منشور رباعي اصغر 
االيسر يتوسطو شكل مثموث متساوي االضالع مثبت عمية من الجانب 

سم مثبتو 1منشوران ممتدان االعمي من خشب البموط يتخمميما كرة قطرىا 
بأسيمخ من النحاس ويعموىا مكعب من الخشب الماىوجني مثبت عمييما بكوايل 
خشب واسياخ نحاس ،  اويرتكز عمي الجانب االيمت منشور رباعي من خشب 

مكعب من البموط الماىوجني ممتد العمي قطع من جانبو شكل مثمث ثبت عميو 
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سم بأسياخ 1سم ثبت داخمو كرة قطرىا 5باسياخ نحاس ويعموه ثقب قطره 
 نحاس.  

 
 
 
 
 
 

 ب( -37أ(                       شكل ) -31شكل )              
 من اعمال الباحث         ن اعمال الباحث                 م            

 التحميل الفني لمعمل:
وجود انسجام بين الخطوط، وترديد لمكتل والخطوط، كما يتسم يتسم العمل ب

 بوجود تباين لوني بين األخشاب والخامات المطعم بيا.

 النتائج والتوصيات
 أواًل النتائج:

 توصل الباحث الي النتائج التالية:
دراسة التحميل الفني لبعض اعمال فناني المدرسة التجريدية التي تثري  -3

 دارسي اشغال الخشب. االبداع الفني لدي
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استخدام اساليب متنوعو في توظيف الخامة كقيمة جمالية لمعمل الفني  -2
 بما يتماشي مع المفاىيم الفنية لمعصر الحديث.

 ثانيا التوصيات:
االىتمام بدراسة اعمال فناني المدرسة التجريدية لما لذلك من اىمية  -3

 مجال اشغال الخشب.فنية متعددة الجوانب يمكن االستفادة منيا في 
االىتمام بدراسة وتحميل االعمال الفنية لفناني المدرسة التجريدية حتي  -2

تكسب مجال اشغال الخشب بعدًا جديدًا في إبداع وتنفيذ مشغوالت خشبية 
 مستوحاة من ىذه القيم الجمالية لممدرسة التجريدية.
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