التعبير الفني لدى طالب الفنون التشكيلية
في ضوء الموھبة واإلبداع

مقدمة البحث
• اﻟﻣوﻫﺑﺔ ﻫﻲ اﻟرﻛﻳزة اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻹﺑداﻋﻳﺔ ،وﺑدوﻧﻬﺎ ﻳﺗﻌرض أي
ﻋﻣﻝ ﻓﻧﻲ ﻟﺗﻔﺗت واﻻﻧﻬﻳﺎر ،ﻓﺎﻟﻣوﻫﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود اﻟطﺎﻟب ﻟدراﺳﺔ اﻟﻔن
واﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻓروﻋﻪ وﻟﻳس اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻊ اﻟﻣوﻫﺑﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻘوم
اﻟﻣوﻫوب ﺑدراﺳﺔ اﻟﻔن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺻﺑﺢ أﻛﺛر اﺳﺗﻌدادا وﻧﺿﺟﺎ ،وﻳﻘدم ﺗﻌﺑﻳ ار ﻓﻧﻳﺎ
راﻗﻳﺎ ﻣﻛﺗﻣﻝ اﻟﺟواﻧب ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ﻓﻬو ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻳدﻋم ﻣوﻫﺑﺗﻪ.
• واﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺑدع ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﻋﻳن ﻧﺎﻓذة ﺗرى ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
واﻟزواﻳﺎ وﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺑدﻗﺔ ﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ ،وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻ ﺗﻠزﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗدﻳم اﻷزﻝٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗذﻫب ﺑﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﻳب واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﻧوع .ﻓﻛﻝ اﻟﻣدارس واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﺑداﻋﻳﺔ واﻟﺗﻲ
ﻛﺳرت اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔن ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﻳب واﻻﺑﺗﻛﺎر.

مشكلة البحث
• اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻔﻧﻲ أﺣد أﻋﻣدة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔﻧون
اﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ.
• اﻻﺧﺗﻼف اﻟواﺿﺢ ﺑﻳن اﻟﻣوﻫﺑﺔ واﻻﺑداع ﻟدى طﻼب اﻟﻔﻧون
اﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ.
• اﺧﺗﻼف ﺧﺻﺎﺋص اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣوﻫوﺑﻳن ﻋﻧﻬﺎ ﻟدى
أﻋﻣﺎﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺑدﻋﻳن.

أسئلة البحث
أﻓﺗرض اﻟﺑﺎﺣث ﻋدة ﻓروض ﺟﺎءت ﻛﺎﻻﺗﻲ:
• أن اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻔﻧﻲ أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺟﻳد.
• اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ إﻧﻣﺎ ﻳﻧﺟم ﻣن طﺎﻟب ﺻﺎﺣب ﻣوﻫﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻠﺣق
ﺑﻬﺎ اﺑداع راﻗﻲ.
• إن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﻟﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣوﻫﺑﺔ و اﻹﺑداع ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑﻳر ﻓﻧﻲ ﺻﺎدق
وﺟﻳد.
• أن اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ وﺻﻳﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻳﻘﺔ
ﺑﺎﻟطﺎﻟب اﻟﻣوﻫوب واﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺑدع ﻷن ﻟﻛﻝ ﻧوع ﻟﻪ اﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﻳﺧﺗﻠف
ﻋن اﻵﺧر.
• إن ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻣوﻫوب واﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺑدع ﺻﻔﺎت ﻳﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ.
• ﻫﻧﺎك ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣوﻫوﺑﻳﻳن واﻟﻣﺑدﻋﻳن
ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرى.

أھداف البحث
•

•
•
•

ﺣﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎت اﻟطﻼب اﻟﻣوﻫوﺑﻳن
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔﻧون اﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ واﻟﻔرق ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن أﻗراﻧﻬم اﻟﻣﺑدﻋﻳن ،وﻋﻼﻗﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﺗﻌرﻳف اﻟﻣوﻫﺑﺔ واﻹﺑداع ﻣن ﺧﻼﻝ اﻧﺗﺎﺟﻬم
اﻟﻔﻧﻲ.
وﺣﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣث أﻳﺿﺎً ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟطﻼب اﻟﻣوﻫوﺑﻳن وﺗﻧﻣﻳﺔ
ﻣوﻫﺑﺗﻬم وﺻوًﻻ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔﻧون اﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ وﻳﻘدم اﻟﺑﺣث وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻫﺑﺔ واﻹﺑداع وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرق
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.
دور ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ واﻛﺗﺷﺎف اﻟطﻼب
وﻳﺄﻣﻝ اﻟﺑﺎﺣث أن ﻳﻛون ﻟﻠﺑﺣث ًا
اﻟﻣوﻫوﺑﻳن واﻟﻣﺑدﻋﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔﻧون اﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ ،ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬم وﺗﻘدﻳﻣﻬم
ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﻬم وﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻔﻧﻲ.

أھمية البحث
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑﺣث وﺧﺎﺻﺔ:
• اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻔﻧﻲ ﻛدﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻳﻬﺎ
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺟﻳد.
• إدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟدﻟﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣوﻫﺑﺔ و اﻹﺑداع ودورﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺎج
ﺗﻌﺑﻳر ﻓﻧﻲ راق ﻟدى طﻼب اﻟﻔﻧون اﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ.
• ﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻوﻝ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ واﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻟطﻼب اﻟﻔﻧون
اﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟطﻼب اﻟﻣوﻫوﺑﻳن واﻟﻣﺑدﻋﻳن.
• ﻗراءة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻔرداﺗﻪ وﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺻﻧﻳف
ﻣﺑدﻋﺎ.
ﻣوﻫوﺑﺎ أو
ﺻﺎﺣﺑﻪ إﻣﺎ ﻛﺎن
ً
ً

المفردات التشكيلية للموھوبين طالب العينة )أ(
• "ﻫﻲ اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻛﻲ اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ اي
اﻧﻬﺎ اﻟﺻورة اﻟﻣﻘﻠدة ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ ،ﻛﺗﻠك اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ
طﻼب اﻟﻌﻳﻧﺔ ) أ (.
• وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺑﻌض اﻟطﻼب ﻗد اﺑﺗﻛروا أﺷﻛﺎﻻً ﺟدﻳدة
ﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻣﺗﺧﻳﻠﺔ إﻻ أﻧﻬم اﺳﺗﻣدوا ﻣﻔرداﺗﻬم ﻣن اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،وﻣﺎ
ﺷﺎﻫدﺗﻪ أﺑﺻﺎرﻫم .

المفردات التشكيلية للموھوبين طالب العينة )أ(
• وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻓﻲ أﺷﻛﺎﻝ ) (3، 2 ،1ﺣﻳث اﺧﺗﺎر طﻼب
اﻟﻌﻳﻧﺔ )أ( ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﻣﻧﺎظر اﻟﺧﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﻳد ﻣﺻر ﺗﻣﻛﻧوا
ﺑﻣﻬﺎرة ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟطﺑﻳﻌﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﺣرﻓﻲ ﺑﻣوﻫﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ
دون أي إﺿﺎﻓﺎت أو ﺗﻌدﻳﻝ ،وظﻬرت ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرة واﻟﻣوﻫﺑﺔ ﻓﻲ
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻣن ﺣﻳث ﺷﻛﻝ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وأﻟواﻧﻬﺎ ،واﻟظﻝ واﻟﻧور
اﻟﻣوﺟود ﺑﻬﺎ.

المفردات التشكيلية للموھوبين طالب العينة )أ(

شكل ) -(1الطالب أحمد صابر
حفر وطباعة ملون – 50×35سم 2008

شكل ) -(2الطالب محمد عبد الرحيم
حفر وطباعة – 50×35سم 2008

المفردات التشكيلية للموھوبين طالب العينة )أ(

شكل ) -(1الطالب أحمد صابر
حفر وطباعة ملون – 50×35سم 2008

المفردات التشكيلية للموھوبين طالب العينة )أ(
• وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻛرر أﻳﺿﺎً ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ) (7 ،6 ،5 ،4وﻟﻛن ﺟﺎءت
ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﺑﺷﻛﻝ آﺧر ،ﻣن ﺧﻼﻝ رﺳم "اﻟﻣودﻳﻝ
واﻟﺑورﺗرﻳﻪ" ،ﻓﻣن ﺧﻼﻝ ﻣوﻫﺑﺔ اﻟطﺎﻟب )أ.ص( أظﻬر ﻣﻬﺎرة
ﻓﺎﺋﻘﺔ وﻣوﻫﺑﺔ ﻣﻣﺗﺎزة ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻣودﻳﻝ واﻟﺑورﺗرﻳﻪ ﺑﺛﻘﻝ ﺣرﻓﻲ
دون ﺗدﺧﻝ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺷﻛﻝ اﺳﺗﻛﻔﻰ اﻟطﺎﻟب ﻫﻧﺎ
ﻣﺳﺗﻔﻳدا ﻣن ﻣوﻫﺑﺗﻪ اﻟﻔطرﻳﺔ
ﺑﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﺟﺳم اﻟﺑﺷري واﻟﺑورﺗرﻳﻪ،
ً
أﻳﺿﺎﻋﻧد اﻟطﺎﻟب )أ .م(
اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺛﻘﻠﻬﺎ ،وﺗﻛرر ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ً
ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ) (9 ،8ﻋﻧدﻣﺎ ذﻫب ﻟﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟطﺑﻳﻌﺔ واﻟﻧﻬﻝ ﻣن
ﻣﻔرداﺗﻬﺎ دون ﺗدﺧﻝ ﻣﻧﻪ أو ﺗﺣوﻳر ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔذاً ذﻟك
ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﺟراﻓﻳك )ﺣﻔر وطﺑﺎﻋﺔ ﻣن ﺳطﺢ ﺑﺎرز(.

المفردات التشكيلية للموھوبين طالب العينة )أ(

شكل ) -(4الطالب أحمد صابر
رسم )فحم  +ألوان جواش( – 70×50سم 2008

شكل ) -(5الطالب أحمد صابر
رسم )فحم  +ألوان جواش( – 70×50سم 2008

المفردات التشكيلية للموھوبين طالب العينة )أ(

شكل ) -(6الطالب أحمد صابر
رسم )فحم  +ألوان جواش( – 50×40سم 2008

شكل ) -(7الطالب أحمد مصطفى
حفر وطباعة ملون – 35×50سم 2009

المفردات التشكيلية للموھوبين طالب العينة )أ(

شكل ) -(8أحمد مصطفى
حفر وطباعة – 35×50سم 2009

شكل ) -(9أحمد مصطفى
حفر وطباعة – 35×50سم 2009

المفردات التشكيلية للطالب المبدعين طالب العينة )ب(
• ﻫﻲ اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ اﺑﺗدﻋﺗﻬﺎ ﻣﺧﻳﻠﺔ اﻟطﻼب دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻳﻌﺔ
وﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﻳرﺗﺑط ﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄي ﺷﻲء ﻣﻧظور ،ﻓﻬﻲ ﺗُﺷﻛﻝ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻛﺗﻠك
اﻟﺧطوط واﻷﻟوان اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺗدﻋﻬﺎ ﻣﺧﻳﻠﺔ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻧﺳق ﻣﺛﻳر ﻳﺻدر ﻋن
ﺑﺻﻳرﺗﻪ ،وﻣﺎ ﻳﻔﻳض ﺑﻪ وﺟداﻧﻪ ،وﻫو ﻣﺎ ﻧراﻩ ﺟﻠﻳﺎً ﺑﺗﻠك اﻟﺻﻳﻎ اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻓﻲ
اﻟزﺧﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وأﻳﺿﺎً ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟرﻳدﻳﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟﻌدد ﻣن طﻼب
اﻟﻌﻳﻧﺔ )ب( اﻟذﻳن ﺻﺑﻐت اﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﺻﺑﻐﺔ اﻻﺑداﻋﻳﺔ.
• وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﻳﺟﺳدﻫﺎ اﻟطﺎﻟب ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم
ﻣﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﺎس ﺑﻧﺎﺋﻲ ﻣﻌﻳن ﻣن ﻧوع ﺛﺎﺑت ﻣﺛﻝ
"اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻬرﻣﻲ" ﻣﺛﻼ.
• وﻫﻧﺎك ﻧوع ﺛﺎن ﻳﻘﺎﺑﻝ ﻫذا اﻟﺗرﻛﻳب اﻟﻣﻐﻠق ،وﻳﺷﻛﻝ ﺗرﻛﻳﺑﺎً ﻣﻔﺗوﺣﺎً وﻫو ﺗرﻛﻳب
ﺣﻳوي ﻣﺗﺻﺎﻋد اﻟﺑﻧﺎء ،ﺗﻛون اﻟﻠوﺣﺔ ﻓﻳﻪ دون أﺑﻌﺎد ﻣﺣددة ،إذ إن اﻟﻛﺗﻝ
ﺗﺗوزع ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗوة طﺎردة ،ﺗﺗﺣرك
اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻳﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺑؤرة واﺣدة ،ﺑﻝ ّ
ﻣن داﺧﻝ اﻟﻠوﺣﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎ وﻣﺣﻳطﻬﺎ.

المفردات التشكيلية للطالب المبدعين طالب العينة )ب(
• وﻧﻌود ﻟﻧﻔس اﻟطﺎﻟب )أ.ص( ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ
ﻗﺎم ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣوﻫﺑﺗﻪ وأﺻﺑﺣت ﺗﺣﻣﻝ ﺻﻔﺎت اﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ ﻗﺎم
ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻪ ﺷﻛﻝ) (10اﻟﻣﻧﻔذ ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟرﺳم ﺑﺎﻟﻘﻠم اﻟرﺻﺎص
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻔردات اﺑﺗداﻋﻳﺔ اﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺧﻳﺎﻟﻪ
اﻟﺧﺻب ﺑﺻﻳﺎﻏﺔ ﺣدﻳﺛﺔ ﺗﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺗﻘﻠﻳد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة .وﻧﻔس
اﻟﺷﻲء ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻌﻣﻝ ﺗﺻﻣﻳﻣﺎت أﺧرى ﻗﺎم ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ
اﻟﺣﻔر واﻟطﺑﺎﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ) .(11،12وﻣن
ﻫﻧﺎ ﻧدرك أن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻣﻳزت ﺑﺎﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺣدﻳد واﻟﺧﻳﺎﻝ
ذات ﻣﻔردات وﻋﻧﺎﺻر اﺑﺗداﻋﻳﺔ ﻏﻳر ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣﺻﺎﻏﺔ ﺑﻣوﻫﺑﺔ
ﺣرﻓﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ.

المفردات التشكيلية للطالب المبدعين طالب العينة )ب(

شكل ) -(10الطالب أحمد صابر
رسم بالقلم الرصاص – 70×100سم 2008

شكل ) -(11الطالب أحمد صابر
حفر وطباعة – 70×50سم 2008

المفردات التشكيلية للطالب المبدعين طالب العينة )ب(

شكل ) -(12الطالب أحمد صابر
حفر وطباعة – 50×35سم 2008

المفردات التشكيلية للطالب المبدعين طالب العينة )ب(
• أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻟب )م.ع( ﻋﻧدﻣﺎ أراد ﺗﻘﻠﻳد اﻟﻣﻔردات واﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻗﺎم ﺑﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺟدﻳدة ﻣن
دﻣﺎ
ﺣﻳث اﻟﺷﻛﻝ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻔردة وﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﺻﻣﻳم ﻛﻛﻝ ﻣﺳﺗﺧ ً
ﻋﻧﺎﺻر وﻣﻔردات ﺧﺎﺻﻪ ﺑﻪ ﻣن ﻣﺧﻳﻠﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،وﻗﺎم ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ
ﺑﺣرﻓﻳﺔ وﻣوﻫﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻹﺑداع اﻷوﻟﻰ ،وﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻪ
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻗﺎم ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﺷﻛﻝ )(15،16 ،14 ،13
وﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﻳﺎﻏﺎت وﺗﺣوﻳرات ﻟﻠﻣودﻳﻝ أو اﻟﺟﺳم
اﻟﺑﺷري وﻟﻛﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ وﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺗﻛر وﺑﺻﻳﺎﻏﺔ
ﺗﺟرﻳدﻳﺔ وﺳﻳرﻳﺎﻟﻳﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔًﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺷرﻳﺣﻳﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﺟﺳم
اﻟﺑﺷري ،وﺑذﻟك ﻗﺎم ﺑﺈﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ ﺟدﻳدة ﻟﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣودﻳﻝ ﻏﻳر
اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد وﺑﻣﻔردات اﺑﺗداﻋﻳﺔ وﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﺣرﻓﻳﺔ
وﻣﺗﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺧدام اﻷدوات واﻟﺧﺎﻣﺎت.

المفردات التشكيلية للطالب المبدعين طالب العينة )ب(

شكل ) -(13الطالب محمد عبد الرحيم
حفر وطباعة ملونة– 70×50سم 2009

شكل ) -(14الطالب محمد عبد الرحيم
حفر وطباعة – 70×50سم 2009

المفردات التشكيلية للطالب المبدعين طالب العينة )ب(

شكل ) -(15الطالب محمد عبد الرحيم
حفر وطباعة – 70×50سم 2009

شكل ) -(16الطالب محمد عبد الرحيم
حفر وطباعة – 70×50سم 2009

المفردات التشكيلية للطالب المبدعين طالب العينة )ب(
• وﻋﻧدﻣﺎ اﻗﺗرب اﻟطﺎﻟب )م.ع( ﻣن اﻟطﺑﻳﻌﺔ وﻣﻔردات اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ
ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ ) (17اﺧﺗﺎر زاوﻳﺔ رؤﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻟﻳﺻﻳﻎ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظر اﻟﻣﺄﺧوذ ﻣن
أﻋﻣدة ﻣﻌﺑد اﻷﻗﺻر ﻓﺟﺎءت اﻷﻋﻣدة ﻣﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻬﺎ
ﻣﺳﺗﻔﻳدا ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺑﻳض واﻷﺳود واﻟظﻝ واﻟﻧور اﻟﻣﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟواﺿﺣﺔ
ً
اﻷرض.
• وﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ ) (18وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑورﺗرﻳﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻓﺟﺎءت ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ
ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟدرﺟﺗﻳن ظﻠﻳﺗﻳن
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺧﺗﻠف ﻏﻳر ﺗﻘﻠﻳدي
ً
واﺿﺣﺗﻳن ﻳﺗﺧﻠﻠﻪ ﺗﻧﻘﻳط ﺧﻔﻳف ظﻬر ﺑﺎﻟدرﺟﺎت اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ﻟﻳرط ﺑﻬﺎ اﻟدرﺟﺎت
اﻟظﻠﻳﺔ وﻳﺧﻠق ﺑﻬﺎ اﻧﺳﺟﺎم ظﻠﻠﻲ .وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ ﻋﻧد
اﻟطﺎﻟب ﻛﺎن ﻟﻪ ﺣﺿور ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻷن اﻟﻣوﻫﺑﺔ ﻟدﻳﻪ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺄﺟﺟﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺣت اﻟرﻛﻳزة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ اﻹﺑداع ﻟدﻳﻪ.

المفردات التشكيلية للطالب المبدعين طالب العينة )ب(

شكل ) -(18الطالب محمد عبد الرحيم
حفر وطباعة – 50×35سم 2009

شكل ) -(17الطالب محمد عبد الرحيم
حفر وطباعة – 70×50سم 2009

التوصيات
ﻳوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﺗﻲ:
• ﻧﺷر اﻟﻣطﺑوﻋﺎت واﻷﺑﺣﺎث واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺷﺋون
اﻟﻣوﻫوﺑﻳن و اﻟﻣﺑدﻋﻳن.
• إﻧﺷﺎء ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻓﻧﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ودوﻟﻳﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣوﻫوﺑﻳن
واﻟﻣﺑدﻋﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔن اﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻲ ﻋﻧد اﻟطﻼب.
• ﺗوﻓﻳر ﻣﻧﺢ دراﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣوﻫوﺑﻳن واﻟﻣﺑدﻋﻳن ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﻳم ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﻣوﻫﺑﺗﻬم واطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧرى.

ملخص البحث
•

•
•
•

•

•

•

اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻔﻧﻲ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗداوﻻً ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔﻧون اﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ  ،وأﻛﺛرﻫﺎ ﺗﻌﻘﻳداً  ،وﻣن اﻟﺻﻌب أن ﻳوﺻف ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت،
أو ﻳﻘدم ﻟﻪ ﺗﺻو اًر دﻗﻳﻘﺎً  ،ﻷﻧﻪ ﻟﻳس ﻋﻼﻣﺔً أو أﻣﺎرﻩ ﻳﺗرﻛﻬﺎ اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ُﻣﻧﺟزﻩ اﻟﻔﻧﻲ ،ﺑﻝ ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
اﻟذى ﻳﻛﻣن ﻓﻲ ﺻﻣﻳم اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ.
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻔﻧﻲ ﻫو ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟذات ﺗﻘوم ﺑﺗﻔﺎﻋﻝ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﻊ اﻷﻓﻛﺎر واﻷﺣﺎﺳﻳس ،وﻣﻧﻬﺎ
ُﻳﺟﺳد ﻓﻲ وﺳط ﻣﺎدى ﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ.
وﻳﺄﺧذ اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻔﻧﻲ ﺷﻛﻠﻳن أﺣدﻫﻣﺎ إﺑداﻋﻲ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺣداﺛﺔ ،واﻟﺷﻛﻝ اﻵﺧر ﺗﻘﻠﻳدي ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
اﻟﻣوﻫﺑﺔ اﻟﻔطرﻳﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳط أر ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺟدﻳد.
وﻓﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻷوﻝ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر ﻳﻛون اﻟطﺎﻟب ُﻣﺑدﻋﺎً ُﻣﺑﺗﻛ اًر ُﻣﺗﺟدداً ﻳﺗﺧذ ﻣن اﻟواﻗﻊ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻪ وﻳﻌﻠو ﺑﺧﻳﺎﻟﻪ ﻟﻌﻧﺎن اﻟﺳﻣﺎءُ ،ﻟﻳﺑدع
ﺻو اًر ﺟدﻳدة وﺣﻠوﻻً اﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻔﻧﻳﺔ  ،ﻣن ﺣﻳث ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣوﺿوﻋﺎت  ،أﻣﺎ اﻟﺷﻛ ُﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر ﻳﻌﺗﻣد
ﻓﻳﻪ اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻣوﻫﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﻝ اﻟﺣرﻓﻲ اﻵﻟﻲ ﻟﻠواﻗﻊ دون إﺿﺎﻓﺎت أو إﺑداع ﺣﻘﻳﻘﻲ.
اﻟﻣﺑدع ﻫو طﺎﻟب ﻣوﻫوب ﻓﻲ اﻷﺳﺎس
وﻳرى اﻟﺑﺎﺣث  :إن اﻹﺑداع ﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗطورة ﻟﻠﻣوﻫﺑﺔ  ،وارﺗﻘﺎء واﻋﺗﻼء ﻟﻬﺎ ،ﻓﺎﻟطﺎﻟب ُ
ﻷن اﻟﻣوﻫﺑﺔ أﻣدﺗﻪ ﺑطراﺋق اﻹﺑداع اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ  ،وﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﺣﻳن اﻟطﺎﻟب اﻟﻣوﻫوب ﻻ ﻳﺷﺗرط أن ﻳﻛون ﻣﺑدﻋﺎً ﻷن اﻟﻣوﻫﺑﺔ إن
اﺳﺗﻘرت ﻋﻠﻰ ﻓطرﻳﺗﻬﺎ دون ﺗطوﻳر وﺗﺣدﻳث ﻛررت أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ دون إﺿﺎﻓﺔ  ،وﻫذا ﻻ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ اﻹﺑداع .
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺟﻳد ﻳﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻫﺑﺔ ﻣﺗﺧذاً ﻣﻧﻬﺎ رﻛﻳزﺗﺎً أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻪ ،وﻫذا
وﻣ ِ
ﺟرب ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﻣﻠك ﻳدﻳﻪ ﻣن وﺳﺎﺋط وأدوات ﻣﺳﺗﻔﻳداً ﻣن اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز
ﻳﺣﺗﺎج ﻟطﺎﻟب و ٍ
اع ذو ﻓﻛر ﻣﺗﺟدد ُ
ﻋﻣﻠﻪ اﻹﺑداﻋﻲ  ،ﻟﻳواﻛب ﻣﺟرﻳﺎت اﻟﻌﺻر وﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺣداﺛﺔ.
اﻟﻣﻌﻠم  ،ﻓﻌﻠﻳﻪ أن ُﻳﺑﻌد طﻼﺑﻪ ﻋن أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺣﻔظ واﻟﺗﻠﻘﻳن واﻟﻧﺳﺦ  ،وﻳﺗﺟﻪ ﺑﻬم ﻧﺣو اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻲ
وﺑﻬذا ﻳظﻬر دور ُ
واﻟﺗﺟرﻳب وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺣداﺛﺔ وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ  ،واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻳب وﺗﻘﻧﻳﺎت وﻣدارس ﺟدﻳدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻧون
اﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ  ،ﻟﻳﻧﻣﻲ ﻗدراﺗﻬم اﻹﺑداﻋﻳﺔ .

