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 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ف��ى إث��راء  دراس��ة تحليلي��ة لمخت��ارات م��ن النص��ب التذكاري��ة المعاص��رة واإلف��ادة منه��ا      
 المشغولة الخشبية

 

 تحليلية لمختارات من النصب التذكارية المعاصرة دراسة 
  إثراء المشغولة الخشبية منها فىواإلفادة

 صر ، وائل حمدى القاضى ، رويس رزق عيسىأشرف األع

 :ملخص

أن الحياة أعطت لنا مليارات السنين من اإلبداع الفن�ى بط�رق ووس�ائل مختلف�ة، ف�أن فنونن�ا ل�م         
ثا فنيًا كبير يحمل فى ثناياه األصالة والمعاصرة فإن الغاية من تأتى من ال شى ونحن نحمل ار     

 مختلف��ة ومنه��ا النص��ب  فني��ةالحي��اة ه��ى أن ننق��ل لألخ��رين م��ا تعلمن��اه بنق��ل الخب��رات بأس��اليب 
الت��ذكارى وق��د تن��اول البح��ث ه��ذا الموض��وع بالدراس��ة والتحلي��ل نظ��رًا إلرتباط��ه بالماض��ي       

وفني�ًا وتقني��ًا به�دف إيج�اد م�داخل جدي�دة إلث�راء مج��ال        جمالي�ًا  لث�راءه و، والحاض�ر والمس�تقبل  
 .فنون أشغال الخشب كما أكد على الدور الثقافى للنصب التذكارية إلى جانب دورها الجمالى

 النصب التذكارية ، المشغولة الخشبية :الكلمات الدالة 

 

  :المقدمة

 هدفب، العلمى والفنى التقدم ومواكبة نحو الرقى يتجه العالم كلهفي 

 عن االبداعات والكشف التشكيلية، والحلول المعالجات إلى الوصول

 والوعى الفني بالقوة تتصف اجيال خلق بهدف الجادة االبتكارية والمحاوالت

 والتكنولوجيا، واإلنجازات السرعة عصر الحالى العصر سمات مع للتكيف

 ساليباأل أحدث نستخدم أن و البحث والدراسة من المزيد نبذل أن فعلينا

 لتقديم الجادة والمحاولة مألوف وتقليدى هو ما كل عن والبعد التشكيلية

  .واألصالة باالبتكار تتسم مستحدثة باساليب مدروسة فنية معالجات

األعمال الفنيـة    "ى وتتبعها ف  ىكما أن الدراسة التاريخية للتراث الفن     

ة ودينية عنـد    العظيمة التي أنتجت قديما، وإن كانت قد ارتبطت بأمور نفعي         

تنفيذها، إال أن الكثير منها كالعمارة الدينية والمدنية والعسكرية والجنائزية في 
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شكل تماثيل أو جداريات كانت لتخليد ذكرى أو تحقيق فعل مرتبط بالعقيـدة،         

فإنها اليوم تبدو لنا أعماال فنية وحسب، ألن الغرض واألفكار التي أقيمت من            

 )١(."أجلها صارت لها قيم مختلفة

 هو الرسالة التي اليمكن أيصالها إال بلغة التشكيل،         ىالنصب التذكار 

بما يحمله من ذاكرة تاريخية، لقدرته علي تسجيل التاريخ والفـن والـذاكرة             

ـ       ىالمكانية والزمنية فالعمل النصب     والحاضـر   ى حلقة وصـل بـين الماض

عمـل علـي    والمستقبل لما يحمله مضمونه من قيم إنسانية وفنية وتشكيلية ت         

 فيها  ى والتي تحمل رموزاً يمكن أن يتالق      ىاستمرارية فاعلية النصب التذكار   

 آن واحد، فهو عالقة مباشرة مع الجمهور        ى والحاضر والمستقبل ف   ىالماض

 .ىبر لغة التواصل البصرتعي الفراغ وى فىوتعبير عن الفن الجماع

 ى اإلنسان الفنون التشكيلية عن غيرها من مجاالت النشاط امتازتوقد  

، وذلك مـن     للفنان بحرية التعامل مع المدركات البصرية والقدرات المهارية      

ـ            المسـتحدثات   ىخالل إتاحة سبل ممارسة الفن بطرق جديدة  والتعرف عل

المختلفة من وسائط التعبير من الخامات والتقنيات وتطويعهـا مـن خـالل             

ختيار الحلول الجمالية التجريب المستمر إلكتشاف اإلمكانيات التشكيلية لها، وا

 .ىالمتعددة لمشكالت اإلبداع الفن

ـ    ى ف ى وأساس ى موضوع حيو  ىويتطرق البحث إل   ى  حياتنا متمثآل ف

 المعاصرة إلثراء المشـغولة      النصب التذكارية  دراسة تحليلية لمختارات من   

 ترسيخ المثل العليـا     ى ف قوم به العمل النصبي   ي لذي، والدور الفعال ا   الخشبية

 تشـعها   ى الت ى المعان ىطويل الديمومة مجسداً ف    ة اإلنسانية، كرمز   الذاكر ىف
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 عبر التاريخ ات وموروث  وقيم جمالية  األشكال الفنية من خالل مضامين فكرية     

 .ىاإلنسان

 :مشكلة البحث 

تتنوع أشكال وأحجام النصب التذكارية ولها مدلوالت رمزية وفنيـة          

ية فى مجتمعنا المصرى حديثاً،     للمجتمع المقام فيه، وتقل هذه النصب التذكار      

على الرغم من وجود المصادر والمقومات التي تساعد الفنان علي اسـتلهام            

 ى الباحث أن الحياة أعطت لنا مليارات السنين من اإلبداع الفن          ى وير الرموز

 األن وما سيصل لما بعـدنا       ى ما وصلنا إليه حت    ىبطرق ووسائل مختلفة وه   

 ونحـن   ى من ال ش   ى فأن فنوننا لم تأت    ،قة فنية كنوع من تتابع للمعرفة بطري    

 ثناياه األصالة والمعاصرة فإن الغاية من الحياة ىنحمل ارثا فنياً كبير يحمل ف

مختلفـة ومنهـا   فنية   أن ننقل لألخرين ما تعلمناه بنقل الخبرات بأساليب          ىه

 نظراً إلرتباطه بالماضي والحاضـر والمسـتقبل، يعتبـر          ىالنصب التذكار 

 األعمال الفنية مـن حيـث شـمولية         ى ف ىهو المتمم للجانب الجمال   التراث  

 بحيث يكون التراث هو النواه لألنطالق نحو التقدم         ىاألعمال للتراث اإلنسان  

 حلقة الوصـل التـي تـربط        ىوخلق عناصر تراث جديدة فإن العمل النصب      

 بالحاضر والمستقل، وسوف تمنحنا دراسة أنواع مختلفة من النصب          ىالماض

مختلفة والتعرف علي كيف كانت حياتهـا        عرفة بثقافات وعصور  مذكارية  الت

 ىالدينية واألجتماعية واألقتصادية والفنية من خالل األعمال الفنية المتمثلة ف         

النصب التذكارية والغرض المقام من أجله كلغة فنية رمزية للتواصل عبـر            

حويه من قـيم    العصور فان ما يتضمنه من اعمال فنية ونصب تذكارية بما ت          
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 انطلقنـا   ىهمية معرفة القواعد واألسس الت    أ ىروحية ومعنوية، ومن هنا تأت    

 .منها نحو المعاصرة

ه  الموضـوع ودراسـت     هـذا  لىإالباحث التطرق   من  مما استدعى    

بالبحث والتحليل كحلقة وصل مكملة للدراسات والبحوث السابقة والتـى قـد    

بكليـات  مقرر أشغال الخشـب     ريس  لتد جديداً ومعاصراً جمالياً  تضيف بعداً   

 .النوعيةالتربية 

 :د مشكلة البحث فى التساؤل التالى على هذا تتحدو

مـن النصـب التذكاريـة        من تناول مختارات    يمكن االستفادة  كيف

 المعاصرة بالدراسة والتحليل إلثراء المشغولة الخشبية؟

 :أهداف البحث 

رية المعاصره للكشف   دراسة تحليلية فنية لمختارات من النصب التذكا       -

عن القيم الجمالية والتشكيلية للنصب التذكارية واالفادة منها فى إثراء          

 .المشغولة الخشبية

 : فروض البحث 

 العالمية والمحلية   النصب التذكارية يفترض الباحث أن دراسة وتحليل       -

 . المشغوالت الخشبيةجديدة إلثراء تساعد على إيجاد مداخل 
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 :أهمية البحث 

 من خالل التعرف علـي     المشغوالت الخشبية سهم البحث فى إثراء      ي -١

 العالميـة   القيم الجمالية والتشكيلية لمختارات من النصـب التذكاريـة        

 .والمحلية

أستحداث مصادر لرؤية تشكيلية البتكار نصب تذكارية فنيـة غيـر            -٢

 . إلثراء المشغوالت الخشبيةتقليدية

    :حدود البحث 

 المعاصـرة    لمختارات من النصب التذكاريـة      الفني تحليلوال الوصف -

الستخالص أهم الخامات المستخدمة والمكملة والمعالجات التشـكيلية        

 .والتقنية والفنية إلثراء المشغولة الخشبية

النماذج المختارة من األعمال الفنية النصبية  مـن األعمـال الفنيـة              -

 .العالمية والمحلية

 األعمال الفنية النصبية التي تعتمد ترتكز الدراسة التحليلية للباحث على     -

أساسا على العناصر الهندسية والتي تسهم في بناء المشغوالت الخشبية          

 .برؤية معاصرة

 :مصطلحات البحث 

  :Memorial  ىالنصب التذكار

 شـئ عزيـز، وال     ى لقصد نفع وإنما لتخليد ذكر     ىهو صرح ال يبن   "

، أو  ى العصر البدائ  ىة ف يتطلب الدخول فيه، قد يكون علي شكل احجار طويل        
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وإذا سلمنا بـأن المسـالت      ... تمثال ضخم بإبعاده الثالثة، أو كواجهة معبد        

 بمثابة انصاب تذكارية ضخمة يغلـب       ىوواجهات المعابد واقواس النصر ه    

 هامـة   ى، فإنه يجب علينا أن نضيف اليها أشياء اخر        ىعليها الطابع المعمار  

ني الدينيـة، واالعمـدة الرومانيـة       تعتبر انصاب تذكارية مثل بعض المبـا      

 )٢(." رمزاً لشئ ماىواالغريقية ، وقد يكون النصب التذكار

  :Sculpture Sarhi ىالنحت الصرح

هو ذلك النوع من النحت الذى له أثر مادي على المشاهد من خالل             "

ضخامته أو االيحاء بها، واالحساس بالضخامة أو الشموخ فـي الفـن تلـك            

م النحاتين ألنها أعمق أثرا واقدر على التاثير في النـاس           الصفة ينشدها معظ  

ألجيال متتالية وإطالق هذه الصفة على بعض اعمال فن النحت هو استعارة            

 )٣(."ىأو وصف العمال تتضمن صفات معمارية في التشكيل النحت

 :Contemporaryالمعاصرة 

 ى والـذ  )عاصر( أنها مصدر للفعل     ى اللغة عل  ىالمعاصرة تعرف ف  "

كما هو  " )٤(." الزمن أو الدهر   ى عصر واحد، والعصر يعن    ى المعايشة ف  ىيعن

االرتباط بالبيئة والمضمون المعاصر لحياتنا اليومية واألحداث االجتماعيـة         

 )٥(."ىوالتقدم التكنولوج

 cut wooden Contemporary-مجسمات خشـبية معاصـرة   

outs: 

 او  الثـة ابعـاد    ذات ث  يقصد بها الباحث اعمال فنية خشبية مجسمة      

 قيم جمالية واسـاليب تقنيـة مرتبطـة         ى عل ىتكوينات تشكيلية خشبية تحتو   
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بالخامة ومعاصرة لتواكب التغيرات الفنية الحديثة لتحقق هدف ورؤية فنيـة           

 .(*)جديدة 

 :تعريف اجرائي للنصب التذكارى

 له تركيبتـه البنائيـة       تخليد ذكري شئ أو موضوع      الباحث هيقصد ب 

 ، ذات ثالثـة ابعـاد      خشبية مجسمة  مشغوالت  من خالل  اسيةوعناصره األس 

وتكوينات تشكيلية خشبية تحتوي علي قيم جمالية واساليب تقنيـة مرتبطـة            

بالخامة ومعاصرة لتواكب التغيرات الفنية الحديثة لتحقق هدف ورؤية فنيـة           

 .(*)  تخدم موضوع النصبجديدة

 :منهجية البحث 

ويظهر ذلك جلياً في البحث من       يلىيتبع البحث المنهج الوصفى التحل    

 . تثري المشغولة الخشبية ىخالل رصد وتحليل لبعض النصب التذكارية والت

 :الدراسات السابقة المرتبطة

 )٦( .٢٠١٢" محمد عبد الباسط محمد " دراسة 

 استحداث تشكيالت خشبية مجسـمة مـن خـالل          :عنوان الدراسة 

 .إلفادة من برمجيات الكمبيوترصياغة المفردات  المعمارية اإلسالمية با

 المعماريـة  المفـردات  صـياغة  من اإلستفادة يمكن كيف :لةالمشك

 اسـتحداث  فـى  الكمبيوتر برمجيات باستخدام تجريدية بصورة اإلسالمية

 المشـغوالت  من مجموعة لتشكيل الكمبيوتر برمجيات باستخدام تصميمات

 ؟المجسمة الخشبية
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 المعمارية المفردات بعض تحليل بين إيجابية عالقة هناك :رضالف

 تجريدية تصميمات استحداث وبين الكمبيوتر برمجيات باستخدام اإلسالمية

 مجسمة خشبية لتشكيالت

استحداث تشكيالت خشبية مجسمة قائمة على تحليل بعـض          :هدفال

مفردات العمارة اإلسالمية وإعادة صياغاتها بأسـلوب تجريـدي باسـتخدام           

 برمجيات الكمبيوتر

 والتحليـل  الدراسة فى اإلسالمى الفنى التراث أهمية إبراز :يةهماأل

 الحديث العصر وسائل باستخدام جديدة أفكار   وصياغة

 إن استخدام الكمبيوتر قد وفر الكثير من الوقت والجهـد           :أهم النتائج 

ويعطى فرصة لالختيارات سواء فى الخامة أو فى المفردات وتخيل المنـتج            

 .ة قبل التنفيذالخشبى بصورة نهائي

في محاولة إيجـاد حلـول       وقد اتفقت هذه الدراسة مع البحث الحالي      

ابتكارية جديدة إلثراء المشغولة الخشبية واالبتعاد عـن األسـاليب التقليـد            

 . ومعالجاتها من خالل برمجيات الكمبيوترالنمطية المتبعة

فى أنهـا قائمـة علـى       وقد اختلفت هذه الدراسة مع البحث الحالي        

مفردات المعمارية للفن اإلسالمي فقط أنما البحث الحالى يقـوم علـي            ال

معالجات تشكيلية وتقنية للنصب التذكاري الخشبي كنماذج لنصب تذكارية         

 .برؤية جديده ومعاصرة

ويستفيد البحث الحالي من هذه الدراسة من خـالل إتبـاع المـنهج             

 السـتخالص   ريةالنصب التذكا الوصفي التحليلي لدراسة نماذج مختارة من       
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المعالجات التشكيلية لهذه األعمال واإلفادة منها في المنهج التجريبـي لبنـاء            

 .  إلثراء المشغولة الخشبيةنصب تذكارية برؤية معاصرة

 )٧( .٢٠٠٥" حازم عبد الخالق عبد الباري "دراسة 

الخواص الفيزيائية لخامة الخشـب وآثارهـا        :عنوان الدراسة 

  .للتمثالالتشكيلية والتعبيرية 

الخواص الفيزيائية لخامة الخشب يمكـن أن        معرفة هل :لةالمشك

 ؟تساعد في عمل صياغات تشكيلية لمنحوتات معاصرة

 الخواص الفيزيائية للخامة دور واضح فـي        معرفة أن :رضالف

 .إضافة الجديد إلي مضمون العمل النحتي لدي الفنان الناشئ

زيائية لخامـة الخشـب      الخواص الفي   االستفادة من دراسة   :هدفال

كتقنية تساعد الفنان علـي اسـتحداث حلـول، وصـياغات تشـكيلية             

 .وتعبيرية

التي ترتكز عليها خامـة       الخواص الفيزيائية  استخالص :يةاألهم

 .الخشب والتعرف علي خواص ومميزات كل نوع من األخشاب

 أن االستفادة من دراسة الخواص الفيزيائيـة لخامـة          :أهم النتائج 

تقنية تساعد دارس الفـن التشـكيلي علـي اسـتحداث حلـول             الخشب ك 

 .وصياغات تشكيلية وتعبيرية لمنحوتاته الخشبية

وقد اتفقت هذه الدراسة مع البحث الحالي في الجانب النظـري مـن             

تأثير الخامة علي التشكيل ودورها الفعال في التأثير علي التماثيل والتعـرف            



 

 

  رو رزق  من/ ا
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 للنصـب التـذكاري      تشـكيل خامة  علي الخواص الفيزيائية لخامة الخشب ك     

 . موضوع البحث

قد اختلفت هذه الدراسة مع البحث الحالي فى عدم تطـرق الدراسـة       

لموضوع البحث وأقتصارها علي دور الخامة وخواصها في تشكيل األعمال          

 .الفنية

التعـرف علـي بعـض      في  ويستفيد البحث الحالي من هذه الدراسة       

ا للتنفيذ في األعمال الفنية النصـبية       خواص األخشاب التي تصلح الستخدامه    

، للفراغ الخارجي أو الداخلي وعدم تأثرها بالعوامل الجوية بعـد معالجاتهـا           

 .وبعض التقنيات وتحليل بعض النصب التذكارية

 :  النظرى للبحث اإلطار

تحليلية لمختارات من النصب التذكارية ورؤيـة الباحـث         الدراسة  ال

  :الفنية لتلك األمثلة

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٠٩  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ف��ى إث��راء  دراس��ة تحليلي��ة لمخت��ارات م��ن النص��ب التذكاري��ة المعاص��رة واإلف��ادة منه��ا      
 المشغولة الخشبية

 

 :على المستوى العالمى  - أ

 : ول األىتحليل النصب التذكار -

 نصب تمثال الحرية:  اسم العمل

 فريدريك بارتولدى:  اسم الفنان

أل�����واح نحاس�����ية ذات هيك�����ل :  خامة العمل
 حديدى

  م٩٣:  ارتفاع العمل

  نيويورك –جزيرة الحرية :  مكان العمل

 تمث��ال الت��ذكاريالنص��ب )٧(ش��كل م١٨٨٦:  تاريخ اإلنشاء 
 )٨( .الحرية

 :لمحة تاريخية  -

 اعـالن   ىتمثال الحرية هدية من فرنسا للواليات المتحدة في ذكـر         

وهو تعبراً عن الصداقة الفرنسية األمريكية ويعتبر رمزا عالميا          االستقالل،

للحرية ومنذ ذلك الحين استقر التمثال بموقعه بوالية نيويـورك األمريكيـة            

ال كل زائري البالد سواء كانوا سائحين أو مهـاجرين قـام    استقبىليكون ف 

 غوستاف إيفل تـم     ىبتصميمه فريدريك بارتولدي بينما صمم هيكله اإلنشائ      

، وتـم   ١٨٨٦ من أكتوبر عام     ٢٨إهداء تمثال الحرية للواليات المتحدة في       

، ويرمز إلى سيدة تحررت ١٩٢٤ في عام ى وطنىتخصيصه كنصب تذكار

 ريتشـارد مـوريس هنـت       ى األميريك ىوقام المعمار . ادمن قيود االستبد  

ـ ) Richard Morris Hunt: باإلنجليزية(  ىبتصميم القاعدة وانتهى منها ف
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 الخامس مـن هـذا      ى ليتم وضع حجر األساس ف     ١٨٨٥أغسطس من العام    

 .نفس الشهر

  :نصب التذكارىللاألساليب التقنية والتشكيلية  -

 التي أستخدم فيهـا الفنـان       يتكون العمل من مجموعة من العناصر     

مجموعة من التقنيات للتشكيل ومنها الحذف واألضـافة والتفريـغ والبـرد            

 .باألضافة للتطعيم والتجميع

 :نصب التذكارىل لالتوصيف والفكرة التشكيلية -

هو يمثل ويرمز إلى سيدة تحررت من قيود االستبداد على رأسـها            

 البحار السبع أو القارات السبع       أسنة تمثل أشعة ترمز إلى     ٧تاجاً مكوناً من    

 يدها اليمنى ِمشعالً يرمـز إلـى        ى العالم وتمسك هذه السيدة ف     ىالموجودة ف 

الحرية، بينما تحمل في يدها اليسرى كتاباً نقش عليه بأحرف رومانية جملة            

ويبلـغ ارتفـاع    ى  ، وهو تاريخ إعالن االستقالل األمريك     "١٧٧٦ يوليو   ٤"

 بينمـا يبلـغ   متر،٤٧ والقاعدة    متر، ٤٦ى المشعل   التمثال من القدم إلى أعل    

وتتكون خامة التمثال من ألـواح نحاسـية          متراً ٩٣ بالقاعدة   ىاالرتفاع الكل 

 طـن، وأن    ١٢٥، ويزن إجماليـاً     ى مم مثبتة إلى الهيكل الحديد     ٢,٥بسمك  

 للفنان  ى والفكر ى هذا المشهد يؤكد البعد الجمال     ىالتعبير عن وقوف المرأة ف    

 .نصبير عن الموضوع والهدف الذي شيد من اجله ال التعبىف

 

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢١١  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ف��ى إث��راء  دراس��ة تحليلي��ة لمخت��ارات م��ن النص��ب التذكاري��ة المعاص��رة واإلف��ادة منه��ا      
 المشغولة الخشبية

 

نصب ل ل  واستخالص القيم الجمالية واألنشائية    ىالتحليل الفن  -

 :التذكارى

ـ  ىالنصب ينتمي للنصب التشخيصية حيث نر       ى في العمل السياده ف

 من حيث   ى اتزان العمل الفن   ى ممسكاً بالشعلة، ونر   ىأستخدام العنصر األدم  

 ترددها والتأكيد علـي     ى واأليقاع ف  ىذات الشكل الهندس  نسبة الشكل للقاعدة    

 تمكن الفنان من تطويعه للخامة من خالل تشكيله للخطوط          ىكتلتها، كما نر  

في محاولة إلظهار التباين الواضح بين الخطـوط العضـوية والهندسـية،            

 .وتحقيق الترابط بين توزيع األلوان ونسبة الشكل للفراغ المحيط

 : ثانى الىارتحليل النصب التذك

 األم الوطن:  اسم العمل

 يفجينى فوتشيتيتش:  اسم الفنان

 األسمنت المسلح المعالج :  خامة العمل

  م٥٢:  ارتفاع العمل

 مدينة فولجاجراد:  مكان العمل

 
نص����ب ال����وطن  ) ٨(ش����كل م١٩٦٧:  تاريخ اإلنشاء 

 )٩( .األم
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 : لمحة تاريخية  -

ـ     "ييف نصب ماما "أو  " ألمالوطن ا "يطلق عليه اسم      ىهو تمثـال ف

 هضبة ماماييف كورغان التي تطل على مدينة فولغوغراد        ىهضبة مرتفعة ه  

وقد تم بناءه تخليدا لضحايا معركة ستالينغراد وتكريما لهم والتي جرت بـين    

 وأستغرق بنـاء    ١٩٤٣-١٩٤٢االتحاد السوفييتي وألمانيا النازية بين عامي       

 .م١٩٦٧م تدشين النصب في العام  وت١٩٦٠العمل من عام 

 :نصب التذكارىلاألساليب التقنية والتشكيلية ل -

أستخدم الفنان بعض التقنيات للتشكيل ومنهـا الحـذف واألضـافة           

دراية النحات بطبيعة الخامة    والوصل والتجميع والشطف والصقل، كما نرى       

معالجات التقنية األستفادة من عمل الى  يتم تنفيذ العمل بها كان له األثر فىالت

 تـأثير   ى معالجة السطح ونر   ى ثنايا القماش وتحقيق المالمس وتنوعها ف      ىف

 . عالقات قوية بين األسطحى السطوح فنصل إلىالضوء والظل عل

 :نصب التذكارىلالتوصيف والفكرة التشكيلية ل -

وهو أعتمد هذا النصب على األعتماد علي الشكل األدمي في تكوينه           

  هذا النصب الهائل تظهـر     ىمرأة تقف علي سفح تل وف     عبارة عن تمثال ال   

ترفع السيف وفمها مفتـوح كأنهـا       ) األم( شخصية المرأة    الحركة من خالل  

وتتجه يدها األخرى وكأنها تحث على االندفاع        تصرخ علي أوالدها األبطال   

بوقفتهـا الشـامخة    تأكيداً علي اتزانها    أو التحرك، وتمثل شخصية التمثال      

 مشهداً مهيباً للناظر، ومالمح وجه المرأة تبدو فيها الشجاعة،   وحركة جسدها 

 . صرخة النصريعبر عنوفمها المفتوح 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢١٣  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ف��ى إث��راء  دراس��ة تحليلي��ة لمخت��ارات م��ن النص��ب التذكاري��ة المعاص��رة واإلف��ادة منه��ا      
 المشغولة الخشبية

 

نصب لالتحليل الفني واستخالص القيم الجمالية واألنشائية ل       -

 :التذكارى 

 التعبير وقـد اختـار الجسـم        ى ف ى العنصر اإلنسان  فنانأستخدم ال 

ر السيف للتعبير عن الـوطن      كما أستخدم عنص    للتعبير عن الوطن   ىاألنثو

 تحمل الحماسة والنصرة كمـا أسـتخدم حركـة          ى المرأة الت  ىالذي يتمثل ف  

 أوضاع مختلفة لألشارة التجاه حركة األبنـاء للـدفاع عـن            ىالذراعين ف 

 ى هذا المشهد يؤكد البعد الجمـال      ىوأن التعبير عن وقوف المرأة ف     ،  الوطن

جلـه  أ شـيد مـن      ىالهدف الذ  التعبير عن الموضوع و    ى للفنان ف  ىوالفكر

 .لنصبا

 دقـة   نصب التـذكارى   أختياره لعناصر ال   ىكما أن لرؤية الفنان ف    

 الوطن،  ىعنصر المرأة للرمز إل   أكدت على سيادة العمل الفنى فى       وبراعة  

 الجهاد والنضال ىوأيضاً استخدام عنصر السيف المرتفع كرمز لألستمرار ف    

ـ      المستمر بالكفاح لنصرة الـوطن بـالحرب أ         ىو األنجـاز والتقـدم العلم

 للتأكيد علي    وضع الوقوف  ىتناول النحات ذلك التمثال ف    ى، كما   والتكنولوج

 األمام، كما أن حركة     ى مع وجود نوع من الحركة واندفاع المرأة إل        األتزان

 الهواء  ىلشعر والمالبس ف  لالجذع تؤكد روح الحماسة واألندفاع واألنطالق       

 الفنان تحقيق األتزان من     ىوقد راع  واأليقاع الحركى،     الحركة ىللتأكيد عل 

 واستفاد من عنصر الفراغ بتوزيع الكتلة       ى العمل الفن  ىخالل توزيع الكتلة ف   

 تمثال الوطن األم ىونجد ف،  ويظهر حركتهى العمل الفنىوالفراغ بشكل يثر 

قد عبر الفنان عن النظم التشكيلية الهندسية من خـالل المحـاور لتكـوين              

، وخلـق الحـوار     ى، كمعالجة تشكيلية للنصـب التـذكار      ىعنصر األدام ال
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 من خالل إتجاه نظرة      ودعوتهم للنهوض   بين التمثال وأبناء الوطن    ىالبصر

 . اليدىاألم نحو مدينة فولجاراد وحركة ف

 : ثالث الىتحليل النصب التذكار -

نص����������ب النهض����������ة :  اسم العمل
 األفريقية

 بيير جوديا باى:  اسم الفنان

 البرونز:  خامة العمل

  م٥٣:  ارتفاع العمل
  السنغال-  داكار: مكان العمل

 
 )١٠( .نصب الوطن األم) ٩(شكل  م٢٠١٠:  تاريخ اإلنشاء 

 :لمحة تاريخية  -

 هضـبة  ى أعلىقام بتصميم النصب الفنان بيير جوديا وقام بتنفيذه ف    

نة حتي يحقق أكبـر      العاصمة السنغالية داكار بالقرب من شواطئ المدي       ىف

 ى ف ىعدد من الرؤية البصرية والتي يحققها عالقة التكامل بين العمل النصب          

وتم اإلنتهاء من تنفيذ النصب فـي عـام         .  والوسط المحيط  ىشكله الظاهر 

 وذلك للتعبير عن االحتفال بأستقالل بعض الـدول الفريقيـة عـن             ٢٠١٠

حر ما يقـرب مـن       سطح الب  ى ويرتفع النصب عن مستو    ىاألحتالل الفرنس 

 متر١٠٠

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢١٥  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ف��ى إث��راء  دراس��ة تحليلي��ة لمخت��ارات م��ن النص��ب التذكاري��ة المعاص��رة واإلف��ادة منه��ا      
 المشغولة الخشبية

 

 :نصب التذكارى لاألساليب التقنية والتشكيلية ل -

 الحـذف   مـن خـالل   معالجة التكوين بمعالجات تشكيلية وتقنية      تم  

واألضافة والحفر والوصل والتجميع والشطف والفراغ والصقل والتحزيـز         

تصورات الفنـان  و وبعض المعالجات الملمسية المتنوعة بين الخشن والناعم 

لتعبير عما استلهمه من عناصر وما خزنته ذاكرته البصرية من صور            ا ىف

 والمشاهد للعمل يمكن أن يالحظ ارتكاز       ،ومشاهد تبرز خصوصيات منطقته   

، إذ يترائ جليـا     ى تكوين البناء الفن   ىالفنان على عنصري الشكل والمادة ف     

صويرية  الفنان بينهما ليصيغ رؤاه التجمعالتحام العنصرين فيما بينهما حيث 

 أشكال هندسية استمدت وجودها من خالل حركاته النحتيـة التركيبيـة            ىف

 . به من صالبة وقساوةىوتطويع المادة رغم ما توح

  :نصب التذكارىلالتوصيف والفكرة التشكيلية ل -

ويمثل تصميمه وحدة متكاملة بين ثالث عناصره إنسـانية ليمثـل           

 يمثل رجال مكتمل    ىالتذكارالوسط المحيط، فالنصب    مع   متكامل   ىتكوين فن 

 ى تظهر بوضوح من خالل العضالت لشاب ف   ى الجسدية والشباب والت   ىالقو

 الكتف األيسر للرجـل  ى طفل يجلس عل ى يده اليسر  ىمقتبل العمر ويحمل ف   

 بكل ثقه   ى يده اليمن  ى حنية ويحتضن زوجته ف    ىمشيراً للبحر ويحمله األب ف    

كامل لترتبط بـدورها بثقافـة       مرتبط في عالقة ت     النصب  وموضوع ،وآمان

المشاهد فكريا وبصريا وتأثر فيه وجدانيا، ليضمن بذلك العمـل انتصـابه            

 . الفراغى منظم فىكنصب تذكار"
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 تصميم أستخدم فيه الفنان الطبيعة الجبليـة  ىيشمل العمل النصب  كما  

 عالقة توافق وانسجام بـين الشـكل ومضـامينه فاللغـة         ىكشكل للقاعدة ف  

للعمل النصبي الذي يتوحد فيه المضمون مع الشكل بما يتناسب مع      التشكيلية  

 .فكر ورؤية الفنان للتعبير عن العمل الفني

نصب لالتحليل الفني واستخالص القيم الجمالية واألنشائية ل       -

 :التذكارى 

 ىاستخدم الفنان النظم الهندسية البنائية في تصميمه وبنائه العمل الفن         

 والفراغ المحيط وتناسبه مع الكتلة وتوزيع الكتل        األسس األنشائية من خالل   

توزيعـه  ب تخـدم الموضـوع      ىبشكل يعطي األتزان بتوزيعه للعناصر والت     

 حركة النمو والتقدم واألستقالل بما يتماشي مع ىللعنصر اإلنساني للتأكيد عل

ـ     ىكما أكد عل  ،  مستقبلالالحياة الجديدة و    اسـتخدامه   ى ذلك أيضاً بالتنوع ف

 للكتل فقد استخدم الشكل الهرمي      ىستخداما فنياً فنجد التوزيع الهندس    الكتلة ا 

 أيضاً ويخرج منها الرجل     ىلتوزيع عناصره وتمثل كتلة القاعدة شكل هرم      

 . االرتباط بالوطن والجذورىكما ترمز إل

 اختياره للمواد األكثر صالبة من جهة لتحقيـق         ىوعمد هنا الفنان ف   

 ىاول أن يستعمل مواد من البيئة المحلية ف       ديمومة العمل ومن جهة أخرى ح     

 فالمادة  ،عالقة بموضوع عمله وهو التعريف بخصوصيات المنطقة المحلية       

 عـين االعتبـار   ىالمختارة في العمل النحتي تفرض على قارئه أن يضع ف    

صفاتها وخصوصياتها التركيبية التي اكتشف فيها خاصية عطاء فسـخرها          

 بين عناصر   ى التنوع الحرك  ى أسلوبه ف  ىنان ف تميز الف ى، وقد   في عمله الفن  

 األب واألم واألبن ككيـان      ى المتمثل ف  ىالعمل فقد أستخدم العنصر اإلنسان    



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢١٧  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ف��ى إث��راء  دراس��ة تحليلي��ة لمخت��ارات م��ن النص��ب التذكاري��ة المعاص��رة واإلف��ادة منه��ا      
 المشغولة الخشبية

 

التعبير عن األسس األنشائية والفراغ المحيط      و متكامل يمثل الوحدة األفريقية   

  . األتزانىيعط وتناسبه مع الكتلة وتوزيع الكتل بشكل

القيم الجمالية للعمل تكمـن فـي كيفيـة         تجدر اإلشارة هنا إلى أن      

ـ     ىصياغة الفنان أفكاره وتجسيد موضوعها ف       ى مواده المختارة ومحاولته ف

ـ          الإبراز    عمليـة   ىقيمه الجمالية من خالل إعادة إحيائها بعد التخلي عنها ف

 .ىبنائه التشكيل

 :على المستوى المحلى  - ب

 :ألول اىتحليل النصب التذكار

كارى النصب الت�ذ  :  اسم العمل
 للجندى المجهول

 سامي رافع:  اسم الفنان

خام���������������ة 
 العمل

  خرسانة مسلحة :

ارتف������������اع 
 العمل

   م ٣١،٦٤ :

مك���������������ان 
 العمل

 مدينة نصر: 

 
ت�������������اريخ  

 اإلنشاء 
النص��������ب الت��������ذكاري للجن��������دي   ) ١٠(ش��������كل م١٩٧٥: 

 )١١(.المجهول

 :لمحة تاريخية  -

ر مـن أشـهر      المجهول بمدينة نص   ى للجند ىيعتبر النصب التذكار  

 شكل الهـرم    ى ف  والتراث النصب المصرية، والذي يجمع بين فكرة التاريخ      

 أكتـوبر، وقـد قـام       ٦وبين التمجيد لتضحية شهداء الوطن شهداء حرب        



 

 

  رو رزق  من/ ا

)  ٢١٨  ( 
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 للجندي  ى مسابقة لتشييد نصب تذكار    ىبتصميمه الفنان سامي رافع كفائز ف     

ـ          ىالمجهول وهو ف   رة  مجمله تشكيل جميل يجمع بـين األصـالة والمعاص

متر ٣١،٦٤ بناءه خامة الخرسانه المسلحة ويبلغ أرتفاعه        ىوأستخدم الفنان ف  

 . متر٥١،٨٥ متر ويبلغ طول الضلع عند القاعدة ١،٤منها القاعدة 

 :نصب التذكارى لاألساليب التقنية والتشكيلية ل -

الحذف واألضافة والتفريغ والصب والمعالجة اللونيـة والملمسـية         

 .والصقل

  :نصب التذكارىلرة التشكيلية لالتوصيف والفك -

اختار مصمم النصب الشكل الهرمي متأثراً بالتراث المصري ألنشاء   

نوع من الحوار مع المشاهد والعمل وما للهرم من رمز للخلـود فاكتسـب              

البناء صفة القداسة وال يبدو الطابع القومي في الشكل الهرمي فحسب، بـل             

 أسماء الشهداء فالخط الكوفي يشعرنا      أيضاً في الطريقة التي سجل بها الفنان      

باألحساس بالمضمون التي تحتويه الزخـارف اإلسـالمية وخاصـة فـن            

األسماء تشمل جميع الطوائف للشعب ممزوجة بأسماء        األرابيسك وقد جإت  

... تنتمي إلي المحافظات مثل الطنطاوي والفيومي والمنياوي والسويسـي          

 اسـما   ٧١ل جسم النصب التذكارى   ويحم ىوغيرها كنوع من األلتحام الشعب    

 . ورمزا وهكذا بعث الهرم من جديد ليكون رمزاً للحياة واألمل ال مقبرة

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢١٩  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ف��ى إث��راء  دراس��ة تحليلي��ة لمخت��ارات م��ن النص��ب التذكاري��ة المعاص��رة واإلف��ادة منه��ا      
 المشغولة الخشبية

 

نصب لالتحليل الفنى واستخالص القيم الجمالية واألنشائية ل       -

 :التذكارى

 الفنان نصب تذكارية    ىلم يكن بناء الهرم بهذا الشكل بالصدفة فقد رأ        

 يضع الفنـان هـذه      ى التراث ولك  ىها عل  ومعتمدة في تشكيل   ى بلدان أخر  ىف

 ى واإلسـالم  ىالفكرة حيز التنفيذ قام بدراسة تحليلية وأنشائية للفن الفرعـون         

أكتوبر، بمـا   ٦ مصر واستلهم من ذلك كله صرحاً يليق بملحمة          ىوالحديث ف 

 وأتخذ الفكرة من شكل الهرم أكبر مقبرة        يتناسب مع حضارة هذا البلد العريق     

نه من األشكال ذات الطابع الهندسى وقد تحقق فـى هـذا             حيث أ  التاريخى  ف

 .الشكل األتزان، كما نرى وحدة النصب وسيادته فى شكل الهرم

 ناشئة أثناء ىالمعالجة األنشائية لسطح النصب من خالل األسماء وه    

 أن الحائط واألسماء قطعـة واحـدة وقـد    ىعملية صب الخرسانة للحائط أ   

 ىتشكيل الكتابة أثناء صب الخرسانة كما نر       ىف) ستريوبور(أستعملت مادة   

متر فقد عالج الشـكل     ١٢،٨٢ علي أرتفاع    ىأن مركز تقاطع األضالع تتالق    

 . بنسب هندسية تسمح للشكل باألتزانىالهرم

كما استخدم الخط الكوفي كمعالجة تشكيلية وملمسية ألسطح النصب         

، أمـا طـابع     ىجاء معبر عن نقطة اللقاء بين الفن وجوهر الدين اإلسـالم          

المعاصرة فيتضح من التجريد وبالغة التعبير ومالئمة الشكل للخامـة وقـد       

 .متكاملمتزن وجمع الفنان التراث واألصالة والمعاصرة في تشكيل 

 

 



 

 

  رو رزق  من/ ا

)  ٢٢٠  ( 
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 : لثاني اىتحليل النصب التذكار

نص�����ب الص�����داقة المص�����رية   :  اسم العمل
 السوفيتية

 المهندس يورى أوميليتشنكو:  اسم الفنان

 خرس������انة وحج������ر ص������ناعى : مة العملخا
 وخامات مختلفة 

   م ٧٢ : ارتفاع العمل
 أسوان:  مكان العمل

 
ت�������������������اريخ 

 اإلنشاء 
 )١٢( .نصب الصداقة) ١١(شكل م١٩٦٧ :

 :لمحة تاريخية  -

 وأقيم عقب    أسوان ى للصداقة المصرية السوفيتية ف    ىالنصب التذكار 

ـ    ىرلمهندس يو اه   وقام بتصميم  ىبناء السد العال    مـارس   ى أوميليتشـنكو ف

ـ        ١٩٦٧  ى وأقيم النصب كرمز للتعاون والصداقة وتتويجاً للعالقات القوية الت

رمز الصداقة على هيئـة     ، والنصب   ىوالسوفيتى  تربط بين الشعبين المصر   

 ورقات، ونفذته شركة مصر لألسـمنت       ٥زهرة اللوتس المفتوحة مكونه من      

 .المسلح المصرية

 :نصب التذكارى لكيلية لاألساليب التقنية والتش -

لنصب التذكارى بالمعالجات التقنية والتشكيلية وخاصـة       معالجة ا تم  

والحذف من خالل الحفر وعمل المالمس علـى        تقنية الصب للكتل والتفريغ     

 .سطح النصب من الداخل والخارج والتى تتناسب مع خامة النصب

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٢١  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ف��ى إث��راء  دراس��ة تحليلي��ة لمخت��ارات م��ن النص��ب التذكاري��ة المعاص��رة واإلف��ادة منه��ا      
 المشغولة الخشبية

 

  :نصب التذكارىلالتوصيف والفكرة التشكيلية ل -

لما لها من قدسية لـدى      كرمز  زهرة اللوتس   النصب  مم  اختار مص 

المصريين القدماء، والتى تمثل فى صعودها فوق سطح المياه فاتحة أوراقها           

الخمس عند شروق الشمس، وتغلقها عند الغروب وتغطس فى الميـاه مـرة    

 شكل زهرة اللوتس بأوراقها الخمس يعلوهـا        ىأخرى وقد صمم النصب عل    

 كل ورقة من    ىتجريداً للنجمة الثمانية اإلسالمية وعل     جاء   ىترس العمل الذ  

أوراق زهرة اللوتس نقش الفنان جدارية اسـتلهمها مـن النحـت البـارز              

 الجداريات الخمـس قصـة كفـاح الشـعب          ى القديم، بحيث ترو   ىللمصر

 القديم هذا النهر العظيم وحتي بنـاء  ى مع النيل منذ روض المصر    ىالمصر

 .لىالسد العا

نصب لنى واستخالص القيم الجمالية واألنشائية ل     التحليل الف  -

 :التذكارى

 يضع المهندس هذه الفكرة حيز التنفيذ قـام بدراسـة تحليليـة             ىولك

 مصر واستلهم من ذلك كله      ى والحديث ف  ى واإلسالم ىوأنشائية للفن الفرعون  

صرحاً يليق بملحمة بناء السد وصرحيته، بما يتناسب مع حضارة هذا البلـد             

 .العريق

وعمد على تحقيق    البسيط   ىستخدام زهرة اللوتس باألسلوب الهندس    ا

األيقاع اللونى والخطى والحركى من خالل تكرار ورقة زهرة اللوتس كمـا            

أكد على األتزان كقيمة فنية حيث يتماثل عناصر العمل فى تكوين كل عنصر   

ويختلف من حيث النحت البارز على كل عنصر فقد أعتمـد الشـكل علـى               



 

 

  رو رزق  من/ ا

)  ٢٢٢  ( 
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وجسد فيها المصمم إمكانية تجسيد العلـم       لتكرار المحورى لوحداته    أسلوب ا 

السوفيتى والمكون من النجمة الخماسية والمنجل الزراعى والمطرقة وبحيرة         

صناعية، المنجل دليل على الزراعة، والمطرقة على الصـناعة والبحيـرة           

 ونرى الترس فى منتصف الشكل كنوع من الحركـة          الصناعية على الصيد  

 .ط الموضوع ووحدته كما نجد تناسب األشكال مع بعضها البعضوتراب

 تصميمه للنصب نوع من الترابط بين التاريخ        ىجسد المهندس ف  كما  

المصرى القديم والسد العالى ويمثل الفترة المعاصرة ليعكس قدرة المصـرى        

 .على بناء الحضارة قديما وقدرته على صنع المعجزات فى كل العصور

 : لثالث اىلتذكارتحليل النصب ا

النص������ب الت������ذكارى  :  اسم العمل
لض����������حايا الط����������ائرة  

 الفرنسية بشرم الشيخ
 محمود شكرى:  اسم الفنان

النح��اس مطل��ى بم��ادة  :  خامة العمل
 النيكل 

 م٧:  ارتفاع العمل
 شرم الشيخ:  مكان العمل

 
ت������������������اريخ 

 اإلنشاء 
  نص�ب ش�هداء الط�ائرة الفرنس�ية        )١٢(شكل م٢٠٠٦: 

)١٣( 

 :لمحة تاريخية  -

ـ    ىمن النصب التذكارية الحديثة الت     ، ٢٠٠٦ ينـاير    ى تم افتتاحها ف

 شارك فيها كالً مـن الفنـان        ى في هذه الساحة من األعمال الت      ىوالعمل الفن 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٢٣  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ف��ى إث��راء  دراس��ة تحليلي��ة لمخت��ارات م��ن النص��ب التذكاري��ة المعاص��رة واإلف��ادة منه��ا      
 المشغولة الخشبية

 

 وكـان التنفيـذ     ى تصميم العمل الفن   ى والفنان خالد محرز ف    ىمحمود شكر 

 .ىللفنان محمود شكر

 :نصب التذكارىلاألساليب التقنية والتشكيلية ل -

يتكون العمل من مجموعة من العناصر التى أستخدم فيهـا الفنـان            

 للتشكيل ومنها الحذف واألضافة والوصل والتجميع والشطف        التقنياتبعض  

وطواعيتهـا فـى    دراية النحات بطبيعة الخامة     والصقل والتفريغ، كما نرى     

 عمل المعالجـات     األستفادة من  ى كان له األثر ف    التشكيل بالتقنيات المختلفة  

ـ    ى تأثير الضوء والظل عل    ىنركما    والتشكيلية التقنية  ى السطوح فنصـل إل

 عالقات قوية بين األسطح

  :نصب التذكارىلالتوصيف والفكرة التشكيلية ل -

 وكأنه ى للتعامل مع النصب التذكار ىتهدفت الفكرة العامة للعمل الفن    

ل وإدراكـه بسـهولة      مع العم  ى من طبيعة المكان بمشاركة المتلق     ىجزء ح 

 أن تطبـع    ىوخلق حالة شعرية تتعاطف معها وجدان واحاسيس العامة، عل        

 نفوس المشاهدين أينما كانوا وتعلو هذه المشاعر كلمـا          ىهذه الحالة ذاتها ف   

 إختيـار الفنـان لعنصـر       ىأقتربوا من العمل وتفاعلوا معه، ويظهر ذلك ف       

 ميدان فسيح تطلب أن    ىع ف  يق ىالحمام واألعمدة المصرية، والنصب التذكار    

 تميزت بإرتفاع مستو األرضـية بعـدة        ىتكون القاعدة مستديرة الشكل والت    

 ثالث مـداخل، يواجـه      ى تقسم الدائرة إل   ىدرجات عن الموقع المحيط والت    

، ويفصل المـداخل وبعضـها الـبعض        ى منها العمل الفن   ىالمدخل الرئيس 

 .مجموعة من النباتات الزهرية



 

 

  رو رزق  من/ ا

)  ٢٢٤  ( 
 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (8) N (28) October 2020 

نصب لاستخالص القيم الجمالية واألنشائية ل    التحليل الفني و   -

 :التذكارى 

 ى بمجموعة من الحمائم الوادعة والت     ىالعمل الفن تناول النحات   وقد  

 متجهة نحو خالقهـا     ى الفضاء الكون  ىتنهض من مرقدها حيث الثرا لتسبح ف      

 كما أكد على التنوع فى أحجامهـا وسـيادة          للتعبير عن الحركة واألنطالق،   

على التكوين ووحدتها واأليقاع الذى يظهر جلياً من خـالل          عنصر الحمام   

 ىويحتضنها عل انطالق السرب وتردد هذا العنصر بأوضاع وأحجام مختلفة         

 هؤالء الشهداء، وأختيرت الحمـائم رمـزاً        ىالجانب األخر جدار منيع يحم    

 السـماء،   ى حالة مالئكية تهفو ف    ىللشهداء وكأنهم مرقوا زواتهم البشرية إل     

ود هنا رمزاً آخر للتنقل، ونجد الجدار عبارة عـن مجموعـة مـن              والصع

 تدعم الطابع وتحقـق     ىاألعمدة المصرية القوية ذات األشكال الهندسية والت      

ـ ى يعد أيضاً أشارة رمزية أخر    ىالهوية والذ   تظلـل  ى لمصر الحضارة وه

 . رفاتهمى هؤالء الشهداء األبرار وتحمىبجناحيها عل

   :نتائج البحث

 لى ما سبق عرضه يتم استخالص النتائجبناء ع

ـ         -١  عمـل   ىاالستفادة من األساليب التشكيلية لألعمال الفنية النصبية ف

مشغوالت خشبية معاصرة تحمل صفة األصالة والمعاصرة، كنمـاذج         

 .لنصب تذكارية معاصرة

من عملية التحليل والتوصيف لمختارات من النصب التذكارية هناك          -٢

فنية وتشكيلية  إيجاد مداخل    ىهيئات للنصب ف  امكانية ألستثمار بعض ال   

 . المشغولة الخشبية المعاصرةإلثراء



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٢٥  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ف��ى إث��راء  دراس��ة تحليلي��ة لمخت��ارات م��ن النص��ب التذكاري��ة المعاص��رة واإلف��ادة منه��ا      
 المشغولة الخشبية

 

 للون والخامة األثر فى نجاح النصب التذكاري واثراءه جمالياً وفنياً           -٣

 .جديدة إلثراء المشغولة الخشبيةإيجاد مداخل وتقنياً بهدف 

ادراك العالقات بين عناصر وأشكال النصب التذكاريـة وإمكانيـة           -٤

تخالصها واإلفادة منها بإدراجها فى أعمال فنية معاصـرة تثـري           اس

 .المشغولة الخشبية

 :التوصيات 

التأكيد على أهمية النصب التذكارى فى اثراء أسـطح المشـغوالت            -١

 .الخشبية تقنياً وفنياً وجمالياً

القاء الضوء على أهمية تناول النصب التذكارى المحلـى والعـالمى      -٢

 .راء المشغوالت الخشبيةبالوصف والتحليل على اث

دراسة وتحليل بعض أعمال الفنانين للنصب التذكارية الشهيرة لما لها  -٣

 ككـل بشـكل عـام واثـراء          المعاصر ى البناء التشكيل  ىمن أهمية ف  

 .المشغولة بشكل خاص

ضرورة إيجاد مداخل تشكيلية وتقنية مبتكرة وحديثة تتيح آفاق جديدة           -٤

تثـري المشـغولة    ريبية متنوعـة    لعملية التدريس وإليجاد مداخل تج    

 . الخشبية

 

 

 



 

 

  رو رزق  من/ ا

)  ٢٢٦  ( 
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 :المراجع 

أيديولوجية المجتمع وأثرها في مفه�وم النح�ت        : ٢٠٠٩وائل عبد العظيم عبد الجواد       .١
، رس�الة دكت�وراه، غي�ر    المعاصر، دراسة مقارنة بين الفكر االش�تراكي والرأس�مالي    

 .٢منشورة، كليه التربية الفنية، جامعة حلوان، ص 
األنصاب التذكارية ووظيفتها األجتماعية : ١٩٧٣د عبد الجواد  حسن خليفه سي .٢

 ،رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الفنون وتطورها  التشكيلي عبر التاريخ
 .٢٠،١٩الجميلة ، جامعة القاهرة  ، ص 

النحت الصرحي والتماثيل الصغيرة في الفن المصري : "صبحي إسحق قليني  .٣
غير منشورة، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان ،  ، رسالة دكتوراه، "الحديث

 .٥٢ ، ٥٥ص
، الهيئة العامة لمطابع الشئون المعجم الوجيزم ، ١٩٩٣:مجمع اللغة العربية .٤

االميرية، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، جمهورية مصر العربية ، 
  .٤٢١ص

رف ، القاهرة ، الطبعة  م أسس التربية الفنية ، دار المعا١٩٩٢: محمود البسيوني  .٥
  .٣٣األولى ، ص 

م استحداث تشكيالت خشبية مجسمة ٢٠١٢: محمد عبد الباسط محمد درويش .٦
من خالل صياغة المفردات  المعمارية األسالمية باألفادة من برمجيات 

 .، كلية التربية النوعية ، جامعة عين شمسرسالة دكتوراةالكمبيوتر، 
الخواص الفيزيائية لخامة الخشب : ٠٠٥٢ عبد الخالق عبد الباري حازم .٧

كلية التربية الفنية، ، رسالة ماجستير ، وآثارها التشكيلية والتعبيرية للتمثال
 .جامعة حلوان

8. https://www.thaqafnafsak.com/2012/05/blog-post_8233.html  
9. https://lite.almasryalyoum.com/lists/45130/  
10. https://lite.almasryalyoum.com/lists/45130/  

 
، الهيئة العامة ماهيريالفنان سامي رافع والفن الج: ٢٠١٥مها فاروق عبد الرحمن      .١١

سلس�لة ش�هرية، الطبع�ة األول�ي، الق�اهرة،      ) ٣٢(لقصور الثقافة، آفاق الف�ن التش�كيلي   
 .٢٢٩ص

، الهيئ����ة جمالي���ات الص����رحية والج���الل  : ٢٠١٤) هيئ���ة التحري����ر (دار المنظوم���ة   .١٢
 .٦ع، األصدار الثاني، ص٢٦المصرية العامة للكتاب بمصر، المجلد 

، رسالة  التشكيلية للنحت الميداني في مصرالقيم: ٢٠٠٧مروة محمد مصطفي  .١٣
 .٢٥٣ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ص

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٢٧  ( 
 

 ٢٠٢٠ أكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ف��ى إث��راء  دراس��ة تحليلي��ة لمخت��ارات م��ن النص��ب التذكاري��ة المعاص��رة واإلف��ادة منه��ا      
 المشغولة الخشبية

 

 


