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ن الحركة التقديرية في الفن المعاصر كمدخل إلثراء تكوين تصميم تباي "

 " اللوحة الزخرفية

 

 

 

 

 مقدم من    

 
 د/ أحمد مصطفي محمد عبد الكريم عابد     

 مدرس أساسيات التصميم ـ قسم التربية الفنية

 كلية التربية النوعية ـ جامعة الفيوم

 

 

 

 

 
 -  م  6102إبريل  -

 

  



073 
(AmeSea Database – me –Jan-April 2016- 00132) 

 

 تمهيد:

 

بنا بإعتبارها المصدر الذي يحوي إن جذور الفن متأصلة في أعماق الطبيعة المحيطة          

في  والفنان في كل عصر , تلك العناصر التي تنتظمعناصر ومفردات تشكل فكر وإلهام المصمم 

من مجموعة الوسائط اإلستاطيقية الخاصة به حيث يكون الفن ثمرة  عالم خاص يخلقة الفنان

فجسد الفن عبر التاريخ اإلنساني أنواع من الحضارات والثقافات , األمتزاج بين تلك الوسائط 

التي تعكس فكر وحس الفنان المعاصر مؤثرا ومتأثرَا بكل مافي الكون من مخلوقات وأشكال 

ة منتهيَا إلي صياغة هذه الرؤي علي أسس وقوانين إنشائية مرئية وغير مرئيوعناصر طبيعية 

 للحركة التقديرية لتلك المفردات تحكمها وتقننها الطبيعة.

 

الحركة ظاهرة عامة في الطبيعة فكل موجود طبيعي مرئي وغير مرئي علي وجة          

من مقدار إلي أكثر  أومتحرك إما بالنقل من مكان إلي مكان , أو من حال إلي حال أخر  البسيطة 

فهي ظاهرة رئيسية تحمل في ,  منه , وبالعكس فالحركة اإليقاعية ظاهرية عامة في الطبيعة

غلية من مؤثرات لتدفق وسريان دوراتها ثناياها معني الكون وتمثل إيقاع الحياة بكل ماتنطوي 

المجاور له ليحل  وقد وصف ديكارت الحركة بقولة " أن الجسم المتحرك يطرد الجسم المتعاقبة ,

فالمادة متحركة حركة متصلة حركها  مكانة وهكذا إلي ماال نهاية فالحركة هي العامل الدائرى ,

 اهلل منذ الخلق وشرع للحركة قوانين وكان من فعل الحركة في المادة علي مقتضي القوانين أن

والضوء والمادة والسيارات والمذنبات والشمس والنجوم الثوابت تكونت السماء واألرض 

, تكونت كلها بمحض فاعلية  والجسام اإلنسانيةالجبال والمعادن والنباتات والحيوانات والهواء و

 .[م  0191–يوسف كرم [" الحركة

 

إن مايميز الحركة التقديرية للمفردات التشكيلية في تصميم التكوين الفني للوحة            

الزخرفية عنصرين أساسيين هما " المكان والزمان "وهما شيئان السبيل إلي تفريقهما "فكل 

وقتية تصنع في نفس اللحظة  مظهر حركي منعزل في الزمان يعرض علينا ناحية استثنائية و

ومستمر ينشاء علي الفور في الزمان  رر فيها لكي يكون جزء في كل متواصلالتي تتك

 .] 16ص  -م  0101  - هربرت ريد["والمكان

 

فالحركة التقديرية في الفن التشكيلي ظاهرة ديناميكية وليست إستاتيكية تمثل حيوية           

وطاقة منتشرة للمفردات لإلمتداد في الزمن بصورة منتظمة أو غير منتظمة تجمع بين الوحدة 

أو عنصر وهذا التكرار ,والتغير حيث يمكن تحديد الحركة التقديرية علي أنها تكرار منتظم لنغمة 

واإلرتفاع واإلنخفاض ,بالغلظة والرفع ,بالطول والقصر ,في تنوعة باإلتساع والضيق يتميز 

مؤثرة في كيان المشاهد والتي تجعلة بدورة يتجاوب مع تسلسل تلك ال ليحدث الحركة المعبرة

الحركة, ويمكن إرجاع هذه اإلختالفات إلي اختالف طبيعة المادة المكونة للشكل وطبيعة القوي 

  .العمل الفني  تصميم تكوينتنوعها بالتي أسهمت في والخارجية الظاهرة والباطنة الداخلية و
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ولذا فالحركة التقديرية من شأنها أن تشيع في أعمال الفن المعاصر حيوية وطاقة ألنها             

رديدات وت , وتراكب ,ويتردد في اللوحة من خالل تجاور ,يتكرر إنشائي  فني عبارة عن نمط 

في بعض بعينها , والتي قد تتشابة  والتأكيد علي خطوط وألوان,  العناصر ذات النوع الواحد

أنها في الغالب يصعب تماثلها وتطابقها  العناصر أو تتباين تبايننَا واضحَا في عناصر أخري إال

 في تصميم  تكوين اللوحة الزخرفية ثنائية األبعاد.

 

 مشكلة البحث:

ومفردات وعالقات شكلية يعد بداية جديدة  ,إن التدريب علي أنتقاء وإنتخاب عناصر         

وأكتساب المهارات اإلنشائية  لتدريب العقل علي التصور اإلبداعي للقيم الجمالية من جانب ,

للتكوين والتي تحقق التوافق بين العين واليد لتنمية الرؤية البصرية من جانب أخر وعلي هذا  

ناقش كيفية إثراء تكوين تصميم اللوحة الزخرفية من خالل الحركة التقديرية للمفردات فالبحث ي

وذلك خالل الفحص الدقيق لمظاهر اإلختالف والتغيير واإلنتقال من جزء إلي أخر  الشكلية ؟

وكيفية أتصال األجزاء بعضها ببعض لتحديد خصائص الكل في التكوين خالل التتابع المتساوي 

 , او المتدرج لألجزاء وأئتالفها وفق أنظمة رياضية. أو المتباين
 

 

 أهمية البحث:

 

يعد البحث مدخاًل إلثراء التكوين الشكلي خالل معالجات الحركة التقديرية بأنواعها           

 للمفردات الشكلية عند تصميم اللوحة الزخرفية.
  

  أهداف البحث :

 

البحث التعريف بأنواع الحركة التقديرية المختلفة وكيفية التمييز بينها واإلستفادة  يتناول -

 منها في إثراء التكوين الشكلي للوحة الزخرفية.

قائمة علي إدراك القيم اإلنشائية لتصميم التكوين الشكلي تقديم معالجات تشكيلية متنوعة  -

 للوحة الزخرفية.

  فروض البحث:

  
إيجابية بين تباين الحركة التقديرية للعناصر والمفردات الشكلية وبين إثراء  عالقةهناك           

 تكوين تصميم اللوحة الزخرفية في الفن المعاصر.
 

 حدود البحث : 

 النظرية علي يقتصر البحث في دراستة
 

 .يرية وتبايناتها علي سطح اللوحة ثنائية األبعاد دراسة أنواع الحركة التقد -

 التكوينية في تصميم اللوحة الزخرفية.دراسة القيم اإلنشائية وتبايناتها  -
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 اإلطار النظري للبحث:
 

 ؟ ماهية الحركة التقديرية -

 .أنواع الحركة -

 .الحركة التقديرية والنظام -

 .عالقة التصميم بالتكوين  -

 .بصريةالحركة التقديرية في الفنون ال -

 .اإليقاع الحركي تباينات -

 ؟الحركة التقديرية في اللوحة الزخرفيةكيفية تحقيق  -

 .البصري في ضوء اإلدراكحركة التقديرية ال -

 .تصميم اللوحة الزخرفية ثراء إل إلنشائية والجماليةا نظمال -

 نتائج وتوصيات البحث. -
 

 ماهية الحركة التقديرية ؟
 

 

مفهوم التغيير, الظواهر التي تعكس الحركة ظاهرة كونية طبيعية بإعتبارها من أهم            

ا أنه اليمكن تصورمادة بال حركة وهي شكل وجود المادة  وصفتها الجوهرية المالزمة لها ,كم

 وفي الفنون التشكيلية هي امتداد للزمان داخل الحيز المكاني للوحة.
 

و تعرفها الموسوعة في العلوم الطبيعية بأنها " علم دراسة القوي المسببة والعالقات         

 .[ 26ص –م 0129 –] إدوار غالب نية والمكانية " الزما
 

باألجسام تعرف الحركة في قاموس الفلسفة وعلم النفس بأنها " تغيرات الوضع الخاصة كما        

كما تحدثها القوي المؤثرة فيها , وأن علم الحركة التقديرية هو العلم الذي يتضمن التعامل مع 

مع قياس المسافة من خالل الوقت الذي يستغرقة جسم ما  متغيري المسافة والزمن ,حيث يتعامل

 .[02ص - م0122 –] فرانك بوير  في إنتقالة من منطقة إلي أخري داخل الحيز المكاني "
         

بسيوني " أي صورة من ناحية المظهر تبدو أستاتيكية , وال حركة في ثنايا ويقول            

عن  بالحركة البد أن ينبع من الخداع الذي يخترعة الفنان وذلكأجزاءها , لذلك فإن أي إحساس 

طريق تعظيم األجزاء , فالصورة المرئية يمكن أن تقرأ من عدة أتجاهات وهذه بدورها ينظمها 

الفنان لربط العناصر بعضها ببعض بطريقة إيقاعية ,مقروءة ومرئية منطقيا ,وتلعب الحركة 

فة بمعني أنه ال توجد بقعة ميتة, وهذا الهدف يتحقق بتوجية دورَا في جعل كل أجزاء الصورة مكث

األشكال والخطوط نحو بعضها البعض بطريق غير مكشوف حتي أن المشاهد يغرق في حل 

بطريقة الشعورية , والحركة يجب أن تجدد نفسها ملفتة للنظر العالقات الرئيسية و الثانوية 

 . [ 62ص –م 0112 –] محمود البسيوني  .بإطراء من الخلف إلي الشكل العام "
 

فالحركة التقديرية هي" تعبير عن حاالت التغيير الظاهري التي تطرأ علي تصميم            

الوحة الزخرفية كنتيجة إلستيعاب المصمم وتوظيفة لفاعليات العالقة بين تمايز الخواص 

المتبادلة بينها في ضوء المتغيرات  وتنوع كيفيات إنتظام العالقات اإلنشائية للعناصر الشكلية ,
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وفي ضوء األسس الجمالية  البنائية المساعدة علي تحقيق حاالت التغير داخل النظام التصميمي ,

للتصميم والقيم الناتجة عنها لتحقيق نظم حركية متعددة األنماط متغيرة المعدل,يستجيب لها 

ية لتلك العناصر وللنظام التصميمي ككل تشعرة بالفاعليات الحركالمشاهد إستجابة عقلية بصرية 

 .[ 06ص –م 0119 –]حاتم عبد الحميد  رغم وجودهما في حالة من الثبات الفعلي"

 

 أنواع الحركة:
 

 يلي: الحركة هي أمتداد في الزمان وقد ميز بين نوعين من الحركة كما        

 مغزي عقلي وجداني إراديةذات و تسمي " حركة درامية "  : حركة مرئيةالنوع األول       

الحظها في أشياء م يمكننا ,أوغير إرادية والتي تأخذ في عقولنا مغزي بعينة عند تفسيرها ونحن

, فالسحاب في السماء يتحرك , والكواكب ومنها القمر يتحرك حول الشمس ,  كثيرة في الطبيعة

  والماء في البحر يتحرك , والطفل يتحرك ,وأغصان األشجار تتحرك .

وهي حركة ,:حركة المحض وتسمي " الحركة التقديرية " أو اإلفتراضية النوع الثاني      

ذات المدلول المحدد, وإنما هي الحركة المجردة من األشياء أي التي الترتبط باألشياء المادية 

التستند إلي أي مدلول موضوعي لألشياء أومتعارف علية بين النا س, وقد طبقت في الفن 

,حيث يتجزء الموضوع بكيانة الشكلي فال يظهر إال مجرد خطوط وأشكال وألوان علي  المعاصر

سلوب منسق ومنظم ,هذه الخطوط واأللوان واألشكال تعد أحد عناصر التصميم والتي تعتبر أ

طاقات فيزيائية تتضمن إمكانات وفاعليات متباينة للتأثير اإلدراكي وتوظيفها في تصميم تكوين 

 ية. اللوحة الزخرف

  

" إن الزمن ليس كيانَا ماديَا له حدود والطول أوعرض  وقد أثبتت العلوم الطبيعية الحديثة          

وفيها يحدث عدد اليحصي من األشياء , وهذا الفهم الحديث  والماضي أو حاضر أو مستقبل ,

النظر في للزمن هو مايجعل مشكلة الزمن بالنسبة للفن المعاصر مشكلة جوهرية فقد أعيد 

-]عز الدين إسماعيل  مثلت في األعمال الفنية في الماضي "قة التقليدية لتصوير الحركة كما الطري

وهكذا نجد أن الفن التشكيلي أقتنع بفكرة اإليهام بالحركة الممتدة في الزمن ,  [ 666ص –م 0106

واألدوات والتقنيات التي والتي ترجع إلي طبيعة المادة الخام  ,داخل الحيز المكاني للعمل الفني

  واإليقاع الفني,فهناك عالقة تجمع بين ظاهرة الحركة التقديرية  ,ولذا يستخدمها الفنان التشكيلي

في عمل ما سواء كان  حيث يمكن للحركة التقديرية إحداث تباينات متنوعة من اإليقاع الفني

دور فعال في رديدها الحركي بت مسطح ذو بعدين أو مجسم ذو ثالث أبعاد, وأن لعناصرالتصميم

 ذلك اإليقاع. تحقيق 

 الحركة التقديرية والنظام : 

يتم إدراك الحركة التقديرية  من خالل النظام ومعناه فقد أشار " ارنست فيشر " إلى أن " 

أي أن هنتاك مفتردات شتكلية      [096ص -م0111 -]أرنستت فيشتر   النظام تعدد مرتب داخل كيان موحد "

 في شكل تكرار بسيط منظم فالتكرار أبسط أشكال النظام ولكن ليس كل نظام تكرار . 
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أن النظام كيان عام تترابط عناصره ومكوناته على نحو يجعلته يتفاعتل    أتفق على " حيث

مفهتوم يوضتح   وهذا ال [ 69ص -م0110-إسماعيل صبري مقلد ] ويتبلور في شكل مميز ووحدة متكاملة "

أن النظام عبارة عن مستويات متعددة من التنظم , ولتيس التكترار المنتتظم فقتط هتو النظتام . بينمتا         

"  مفهوما أخر للنظام حيث يشير إلى أن " الفوضتى متا هتي إال نظتام لتم       Bevlinيعرض "بفلين 

, أي أن النظتتام لتتيس كتتل متتا هتتو مرتتتب ومنستتق فقتتط ,       [02ص –م Bevlin – 0101] يتتدرك بعتتد " 

فأحيانا االتجاه الواحتد لحركتة مجموعتة متن األشتكال الغيتر منتظمتة الشتكل ينتتج عنهتا نظتام مثتل             

 حركة أمواج البحر وحركة السحب في السماء . 

أما " على الستلمي "   فقتد أوضتح فتي صتورة أخترى معنتى النظتام " فالنظتام هتو الكيتان            

التتذي يتكتتون متتن أجتتزاء وعناصتتر متداخلتتة تقتتوم بينهمتتا عالقتتات تبادليتتة متتن أجتتل أداء    المتكامتتل 

 – الستتلمي علتتى] وظتتائف وأنشتتطة تكتتون محصتتلتها النهائيتتة بمثابتتة النتتاتج التتذي يحققتته النظتتام كلتته "  

, إلمكان تطبيقه على  ةنحن بصددذى ال بحثوهذا التعريف يتفق مع مضمون ال, [ 02ص –م 0116

الفنان التشكيلي من تكوينات ومن عالقات شكلية متبادلة ذات وحدات متناسقة يتحقتق  كل ما أنتجه 

 من خاللها اإلحساس بإيقاعات الحركة التقديرية .

نظم الحركتتة التقديريتتة " هتتي عالقتتة تبادليتتة بتتين المفتتردات التشتتكيلية فتتي التصتتميمات  فتت  

متايحقق نظمتا إيقاعيتة تتنتوع بتنتوع تلتك       الزخرفية , ينتج عتن هتذه العالقتة حركتة تقديريتة للعتين       

علي أن اإليقاع هو قانون الحركتة   كثيرونالويجمع  [ 69ص –م 0119 –] أحمد عبد الكتريم   المفردات "

الطبيعية , كما يربط المفكرون في مختلتف العصتور بتين اإليقتاع والحركتة , وأنته ال إيقتاع بتدون         

ستاس النمتو العضتوي فتي جميتع الكائنتات الحيتة        حركة وال حركتة بتدون إيقتاع , ويعتبتر اإليقتاع أ     

بصورة تكرار منتظم لإليقاع فتحدث االستمرارية التتي ال تتوقتف والتتي تتربط الوجتود ككتل بكتل        

 . مظاهر اإلبداع والسمو والجالل

ن المفردات الشكلية في حقيقتها مادة ثابتة علتى مستطح العمتل الفنتى ولكتن نتيجتة النظتام        إ

نها تخدع العين وتوحى بحركة مرئية , يقال أنها ليست بحركة فعليتة ولكنهتا   الذي يحكم عالقتها فأ

 وانتقال من مكتان إلتى مكتان    ,طالما أن هناك حركة أذن هناك امتداد في الزمان" حركة تقديرية و

, والمكان في اللوحتة الزخرفيتة معنتاه أن العتين تنتقتل متن        [611ص -م0106-]عز الدين إسماعيل  أخر"

ل وهنا يكون اإليقاع نتيجة لكل من النظام وما يحدثته متن حركتة إيقاعيتة فتي اللوحتة       شكل إلى شك

كمن بداخلة الكثير من النظم اإلنشتائية  تنجد أن الحركة التقديرية في الفن المعاصر  , لذا الزخرفية

, , والتي تنشأ نتيجة مفردات تشكيلية هذه المفردات توجد بينها عالقات مثتل التمتاس , والتراكتب    

والتضافر, والتبتاين ,والتكترار , كتل هتذه العالقتات تتتم ختالل إيقاعتات حركيتة منتظمتة ,أو غيتر            

منتظمة  فإذا متا تناولنتا التكترار متثال كأبستط أشتكال النظتام , ستوف نجتد أنته يعكتس أبستط أنتواع              

 اإليقاع أيضا , إذا أن هناك عالقة بين النظام ونوع اإليقاع المنعكس منه .
 

 ن :التصميم بالتكويعالقة 

تتحدد  الرؤية البصرية للشكل  من خالل عالقتة باألشكال األخري , فوجود الجزء               

أو في كل أخر أذ أن  الجزء يرتبط بعالقات  في الكل هو شيئ يختلف عن هذا الجزء منفردًا ,



073 
(AmeSea Database – me –Jan-April 2016- 00132) 

 

وهو عبارة عن تنظيم العالقة بين  "بالتكوين" هذا يعرفو م ونسقها الخاصة بالكل,اإلنتظا

لذلك فاإليقاع  األشكال والفراغات في نسق يؤدي إلي إظهار نمط الحركة التقديرية في التصميم ,

ق الصلة بالحركة ويتأثر بكافة العوامل التي تؤدي إلي إدراك الحركة التقديرية في العناصر يوث

  ها في التصميم.مثل خصائص األشكال , ونسب األشكال وأماكنها وأوضاع

( وله عناصر تحتاج إلي ترتيب   form(  يكون شكاًل )  composition)  والتكوين"          

وتنسيق ليكون أداة للتعبير البصري الذي يفسر معاني يرغب المصمم في توصيلها للغير عن 

 وهو يعني  com )( تتكون من مقطعين أولهما  )  composition) طريق العمل الفني , وكلمة 

Together )  ( والثاني ,) ( أي ) معًاposition  ( أي) وضع ( ودراسة ال (composition  )

 .[ 2ص -م 0106 -] عبد الفتاح رياض تعني بذلك أسس وضع األجزاء معًا ليتكون منها  كاًل "

وعلي هذا فالتكوين هو ترتيب عناصر ومفردات الشكل لكي يكون هذا الشكل معبرًا             

عن معني الرؤية البصرية الخاصة بالفنان , مثلما تعبر الكلمة المنطوقة عن معني ما بطريقة 

فالبد وأن تكون عناصر ومفردات الشكل منظمة ومرتبة بطريقة خاصة أسوة بترتيب  , سمعية

ت لتكون جملة مفيدة لمعني معين , فالفنان المعاصر يستعمل دائما كلمة تكوين                 الكلما

 (composition  ويقصد منها ترتيب أجزاء الصورة في شكل جذاب ال يسمح للتحريف بأن )

يتخللها كما أن كلمة تصميم أكبر من التكوين فالتصميم يشتمل التكوين وتحريفات للصيغ البصرية 

 الطبيعة ,فالتصميم يمتد إلي أبعد من مجرد ترتيب العناصر. من

كما في حيث أن التعبيران مترادفان   ن والتصميموعلي هذا فهناك عالقة بين التكوي                

ع العناصر والمفردات وتنسيقها وتنظيمها وفق نظم يجمم لفالتكوين هو تصمي ,( [0)شكل  ]

ومعدة برؤية بصرية خاصة للمصمم ليتكون منها الشكل داخل للوحة  ,حركية إيهامية محددة 

 الزخرفية ثنائة األبعاد.

 

 

 

 

 

 (0شكل )
 بإستخدام  تكوينات تصميميات زخرفية   -عبد الكريم مصطفي أحمد                                

  الملمس ( –المساحة  –الخط  –النقطة  عناصر التصميم )                                

 الحركة التقديرية في الفنون البصرية: 

هتو أحتد أستاليب التنظتيم الشتكلى كمتا أنته يعتبتر          بصترية فتي الفنتون ال   الحركة التقديريتة 

والتغيتتر  ,ترديتتد الحركتتة بصتتورة منتظمتتة تجمتتع بتتين الوحتتدة      ن ختتاللاإليقتتاع متت  مجتتال لتحقيتتق 

اإليقاع يخضع لعاملين رئيسيين وهما الحركة والتغير اللذان يمتثالن الستمة األساستية التتي تحكتم      ف
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وهذا يتفق متع المفهتوم العلمتي     , ون البصرية ي مجال الفنفانتظام ,وإطراد العالقات واألشكال , 

يها وإن للحركة حيث تعرف بأنها " تغيرات الوضع الخاصة باألجسام كما تحدثها القوى المؤثرة ف

علم الحركة هو ذلك العلم الذي يتضمن التعامل متع متغيترى المستافة والتزمن , حيتث نتعامتل متع        

قياس المسافة من خالل الوقت الذي يستغرقه جسم ما في أنتقالتة متن منطقتة ألخترى داختل الحيتز       

 .[ 02ص–م 0122-فرانك بوير ]المكانى ".

 قتتوم علتتى تكتترار ت لبصتتريةي الفنتتون افتتحركتتة التقديريتتة  ومتتن هتتذا المفهتتوم نجتتد أن ال  

الكتل أو المساحات مكونة " وحدات " قد تكتون متماثلتة تمامتا أو مختلفتة , متقاربتة       المفردات, أو

ويقع بين كل وحتدة وأخترى مستافات تعترف " بتالفترات " ,       , أو متباعدة وهى العنصر اإليجابى

] عبتد  وهى العنصر السلبى  وبدون هذان العنصران ال يمكتن أن نتخيتل اإليقتاع فتي العمتل الفنتى"       

النستتب المكانيتتة تكستتب قيمتتة زمانيتتة حتتين تعمتتل بعتتض المستتاحات ف .[ 19ص –م 0106 -الفتتاح ريتتاض 

وبذلك يكون في اللوحة الفنية نتوع متن الحركتة     ألخر ,على اجتذاب العين مدة أطول من بعضها ا

أو ستتكون تتخلتل هتذه الحركتتة    التقديريتة والتتي ال يمكتتن أن تحتدث إال عنتدما توجتتد فتترات راحتة       

محققة بذلك توازن للمساحات يتحقق عن طريق النقالت والوقفات , كما أنه يتضمن عدة إنتقاالت 

وإذا كتان اإليقتاع يعترف بأنته حركتة , أال أنته لتيس لكتل         ,ديناميكيا داختل اللوحتة   تؤدى إلى حركة 

اإليقاع في الفن نعنى به طريقتا ستهال   , فحركة طابع اإليقاع فأحيانا قد تبعث الحركة على التشتت 

متصل الحلقات تستطيع العين أن تدركه من خالل انتقالها عبر أى تنظتيم متن الخطتوط واألشتكال     

 . التقديرية دث الحركةعندها تحالتي واأللوان والمالمس و

 

يتضح في تنظيم الفواصل الموجودة بين وحدات العمل  الحركة التقديرية ن جمال إيقاعإ

الفنى , كما أن اإليقاع يقوم على تحديد العالقات بين توزيع األضواء والظالل واأللوان والخطوط 

والموجتب وبتين القتاتم    والمالمس وتغير المساحات  فالعمل الفنى يبنى على الصتراع بتين الستالب    

ال فترق بتين فترال ستلبي      ,والفاتح وبين األلتوان والمالمتس التتي تكتون وحتدة إيقتاع العمتل الفنتى         

وأشتتكال إيجابيتتة الكتتل يكمتتل األختتر , فالكتتل يؤكتتد األختتر علتتى إيجتتاد إيجابيتتة شتتاملة للعمتتل الفنتتى   

إلتتى نقطتتة أختترى ترصتتدها أعيننتتا التتتي تتحتترك علتتى ستتطح العمتتل الفنتتى بحريتتة تامتتة متتن نقطتتة   

ويتحتترك بصتتريا عبتتر المستتاحة جيئتتة وذهابتتا , حاصتترا الصتتورة ومحتتددا جماليتهتتا المعقتتدة أو        

ليضفى الحيوية والديناميكية على عمله الفنى  يلجأ  حركةوعندما يحاول الفنان تحقيق ال, البسيطة 

إلتتى تنظتتيم العالقتتات والعناصتتر علتتى أستتاس متتن الوحتتدة والتنتتوع وجماليتتات النستتبة القائمتتة علتتى  

متنوعتتة تتصتتف باالنتظتتام أو شتتبة   حركيتتةالتتتوازن داختتل نظتتام التصتتميم بمتتا قتتد يحتتوى متتن قتتيم   

كب إلى حد ما بين كال متن التتوالى والتبتادل بتين     االنتظام والتي تتحقق من خالل تنظيم وتنغيم مر

فالتبتتادل بتتين وحتتدتين أو أكثتتر يكتتون ناجحتتا متتن تكتترار الوحتتدة     ,وحتتدات وفتتترات العمتتل الفنتتى  

الواحدة والتوالى في المساحات والخطوط واأللوان والمالمتس والفواصتل يحققتان معتا تنغيمتا فتي       

لزخرفية للفن اإلسالمي أو بالتبتادل بتين الشتكل    الزخرفة سواء كان بالتشعب الموجود في الوحدة ا

أو الشتتكل فراغتتا وهتتذه المنظومتتة هتتى التتتي  , فقتتد يكتتون الفتترال شتتكال  ( [6)شتتكل  واألرضتتية  ]

توضح القانون العام الذي يستخدمه الفنان في الربط بين وحدات العمل الفنى وتنظيمها إما بطريقة 

الفنتى متترابط األجتزاء متن ختالل تنستيق لجزئيتات        تكرارية أو شبة تكرارية بحيتث يظهتر العمتل    

     ة.الشكلية داخل إطار اللوحة الفني ووحدات المفردات
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 ( 6شكل ) 
 أشكال مختلفة توضح العالقة التبادلية بين الشكل واألرضية –إشر 

 أبيض وأسودحفر  –والسالب والموجب 

 
 اإليقاع الحركي :  تباينات

 
مما سبق يتضح أن إليقاعات الحركة التقديريتة عنصترين أساستيين يتبتادالن أحتدهما بعتد       

 وهما :  .[ 12 - 19ص –م 0106 -] عبد الفتاح رياضاألخر على دفعات تتكرر

 اواَل: " الوحدات " : وهى العنصر اإليجابى .

 ثانيَا: " الفترات " : وهى العنصر السلبى . 

 أوال : حركة اإليقاع الرتيب 

وهو ذلك الذي تتشابه فيه كل من " الوحدات " و"الفترات" تشابها          

باستتتثناء اللتتون إذ    –تامتتا فتتي جميتتع األوجتته كالشتتكل والحجتتم والموقتتع       

تختلتتف فيتته األلتتوان , فقتتد تكتتون الوحتتدات ستتواء متتثال الفتتترات بيضتتاء أو 

 ([ .  2رمادية كما فى ]شكل )

                                   

 رتيب الثانيا : حركة اإليقاع غير 

  وهو ذلك الذي تتشتابه فيته جميتع " الوحتدات " متع بعضتها ,                 

كما تتشابه فيه جميع " " الفترات " متع بعضتها أيضتا ,ولكتن تختلتف      

فيتته " الوحتتدات " عتتن "الفتتترات " شتتكال أو حجمتتا أو لونتتا كمتتا فتتى     

 [(6شكل )]

 ثالثا : حركة اإليقاع الحر 

ضها اختالفتا تامتا ,   هو الذي فيه يختلف شكل " الوحدات " عن بع       

كما تختلف فيه " الفترات " عن بعضها اختالفا تاما أيضتا وقتد يقتع هتذا     

 في أى من المرتبتين التاليتين : النوع من الحركة 

 يحكمة إدراك عقلى ثقافى فنى : حر  حركة إيقاع  –أ 

وتكون كال من " الوحدات " و"الفترات " مرتبة بشكل مقبتول  

,وفي هذه الفصيلة تقع الكثير من األعمال الفنية التتي ينتجهتا ذو الثقافتة    

 [.(9شكل )]الفنية العالية 

 

 أ

 

 ب

 ( 6شكل )

 
 ( 2شكل )

 ( 9شكل )
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 حركة إيقاع حر عشوائى : -ب

وفيه يكون ترتيب كل من " الفترات " أو " الوحتدات " ترتيبتا   

 .                      [(2شكل )] كما في  دراسةعشوائيا دون ربط أو 

 

 

 متناقص : الرابعا : حركة اإليقاع 

 

إذا تناقص حجم " الوحدات " تناقصتا تتدريجيا متع ثبتات حجتم       

"الفترات" أو تناقص حجم " الفترات " تناقصا تدريجيا مع ثبتات حجتم   

" الوحتتتدات " ,أو تنتتتاقص حجتتتم كتتتال متتتن " الفتتتترات" و"الوحتتتدات "  

بأنتتتتته "  هتتتتتذه الحركتتتتتةعبتتتتتر عتتتتتن نتناقضتتتتتا تتتتتتدريجيا معتتتتتا فعندئتتتتتذ 

 .                    [(0شكل )]متناقص"

                     

  :متزايدالخامسا : حركة اإليقاع 

إذا تزايد حجم " الوحدات " تزايدا تتدريجيا متع ثبتات حجتم     

" الفترات " ,أو تزايتد حجتم " الفتترات " تزايتدا تتدريجيا متع ثبتات        

عبتر  نحجم الوحدات ,أو تزايد حجم كل منهما تدريجيا معتا , فعندئتذ   

  .[(1شكل ) ]بأنه " متزايد "  هذه الحركةعن 

                                                                                                             

وإذا نظرنا قليال إلى تعريف كل من نوعى اإليقاع السابقين وهمتا "  

المتنتتاقص و"المتزايتتد "لوجتتدنا أن أيتتا منهمتتا قتتد يكتتون متترة إيقاعتتا    

متتر أو ذاك علتتى  متزايتتد وأختترى إيقاعتتا متنتتاقض ويتوقتتف هتتذا األ    

الجانب الذي ينظر منه الرائى , فلو أنه نظر إلتى الجانتب التذي تبتدأ     

منه " الوحدات " الصغيرة فسوف نسمية إيقاعتا متزايتدا ,ولتو نظتر     

من الجانب األخر الذي تبدأ منه " الوحدات " الكبيرة فسوف نعتبره 

 إيقاعا " متناقصا "

 

  :شعمالسا : حركة اإليقاع ساد

يكون خروج كاَل من " الوحدات" أو " الفترات" متن  وفيه  

نقطتتة واحتتدة وهتتي  نقطتتة المركتتز محدثتتة بتتذلك إنتتدفاع وإنتشتتارفي    

جميتتتتتع اإلتجاهتتتتتات األفقيتتتتتة والرأستتتتتية ,  متتتتتع ثبتتتتتات حجتتتتتم "       

 ([1الوحدات"وتباين حجم "الفترات"] شكل )

 

 

 ( 2شكل )

 ( 1شكل )

 ( 0شكل )

 (1شكل )
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 كيفية تحقيق الحركة التقديرية في اللوحة الزخرفية:

الحركة التقديرية تتصف في الفن بمميزات هى االستمرارية, والتكرار "  فكل مظهر 

حركى منعزل في الزمان يعرض علينا ناحية انفعالية استثنائية ووقتية تصنع في نفس اللحظة 

التي تتكرر فيها لكي تكون جزء في كل متواصل تنشأ عل الفور في الزمان والمكان وذلك أن 

 –] هربرت ريد  شيئان ال سبيل إلى تفريقهما " "المكان والزمان " عنصرى اإليقاع األساسين وهما 

والتي هى بمثابة التنظيمات  الفني , وهذا ما تبرزه العوامل المحققة لإليقاع[16ص –م 0101

المتصالن دائما وهما االمتداد والزمان  يهاعنصربالتي تحقق الحركة التقديرية  تخطيطاتوال

  -وهذه العوامل هى :
 

 خالل التكرار : الحركة التقديرية

يؤكتتد التكتترار علتتى اتجتتاه العناصتتر وإدراك حركتهتتا وعتتادة يلجتتأ الفنتتان والمصتتمم إلتتى   

التعامتتل متتع مجموعتتات متتن العناصتتر قتتد تكتتون خطوطتتا أو أقواستتا ,أو مثلثتتات ,أو مربعتتات , أو  

وفي أى متن هتذه الحتاالت يلجتأ المصتمم       الخ , …لمسية ,أو لونية متباينة أو متدرجة مجموعات م

إلتتى التكتترار التتذي هتتو " إستتتثمار ألكثتتر متتن شتتكل فتتي بنتتاء صتتيغ مجتتردة أو تمثيليتتة قائمتتة علتتى    

توظيتف ذلتك الشتتكل أو تلتك األشتتكال األخترى ختالل ترديتتدات دون ختروج ظتتاهر عتن األصتتل ,        

والتكتترار بهتتذا   ,[669 ص–م 0111 –]إستتماعيل شتتوقي   بمعنتتى أال يفقتتد الشتتكل خصائصتته البنائيتتة "     

التقديرية ,كما ير تبط  المعني يشير إلي مظاهر االمتداد واالستمرارية المرتبطة بتحقيق الحركـــة 

 [(01) شكل. ]بمعني الجاذبية , والتشابه , وقيمة االنتباه علي مسطح التصميــم ذي البعدين 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (01شكل ) 
 خطة االستعانة باألسهم لوضعلبيان كيفية تخطيطي  شكل توصيفي 

 اللوحة الزخرفية. صميمتالتكرار داخل الحركة التقديرية خالل  

 

 

 خالل التدرج :  الحركة التقديرية

علي تنظيم الفواصل من خالل عنصران هامان , هما "الفترات" تعمل الحركة التقديرية  

حركة أو بطئ ,و "الوحدات أو األشكال " وتتدرج هذه الفترات في اتساعها مما يؤدي إلي سرعة 

ستتريع حركتتي  , " فحينمتتا تتتتدرج الفتتترات واألشتتكال بمستتافات صتتغيرة , يحتتدث إيقتتاع     ع اإليقتتا

بطتئ , أي تقتترن    حركتي   مستافات كبيترة يحتدث إيقتاع    والعكس عند تكترار األشتكال و الفتترات ب   
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اإليقاعات السريعة بقصر الفترات بين األشتكال وتقتترن اإليقاعتات البطيئتة بطتول المستافات بتين        

, ويتوقف ذلتك علتي حركتة العتين بتين العناصتر علتي         [669ص –م 0111 –]إسماعيل شوقي  األشكال"

واستتع المتدى يبعتث اإلحستتاس بالراحتة والهتتدوء    فالتتدرج الستريع ال   ,مستطح التصتميم ذي البعتتدين  

, وذلتتك يعكتتس التبتتاين أو التتتدرج الستتريع المتنوعتتة للمفتتردات كثافتتات التضتتاؤل أو ازديتتاد ختتالل 

 .[(00شكل )]الذي ينقل العين سريعا من حالة إلي حالة أخرى مضادة لها 

 

 
 

 
 

 

 

 
                                                                         

 (00شكل )                                                           
 من خالل تباين تدرج كثافات تقديريةأشكال توضح الحركة ال                       

 وعالقتها  بأتساع  ,اوضيق الفترات. الوحدات                                                

 

 خالل التنوع : الحركة التقديرية

التنوع مبدأ تشكيلي أساسي له أهمية بالغة في العمتل الفنتي فالبتد أن يعتمتد كتل عمتل فنتي        

العمل وحدتته أي يقتوم هتذا التنتوع علتي نتوع       والتنغيم اإليقاعي بحيث ال يفقد , علي تحقيق التغير 

متن التنظتيم للحفتال علتي الوحتتدة فكلمتا جتاء التنتوع بتين عناصتتر العمتل الفنتي بشترط تتوفير نظتتم             

واضتتحة لوحتتدتها كلمتتا عبتتر هتتذا العمتتل عتتن الديناميكيتتة والفاعليتتة  فتتالتكرار والتنتتوع صتتفتان          

الفني " أال تطغي وحدته علي تنوعه وأال  والمهم في العمل متالزمتان في بناء العمل الفني المعبر

]إستماعيل شتوقي    " تطغي تنوعه علي وحدته بل يقهر تنوعه وحدته علي االعتراف بأنها وحدة تنوع

وتقدم الطبيعتة العديتد متن القتيم القائمتة علتي تنتوع حركتة المفتردة إلتي جانتب              [622ص –م 0111 –

متع الحفتال علتي النظتام الستائد لتتتابع المفتردة         تنوعها شكال وحجما واتجاها , ويتحقق هذا التنوع

إلخ, …المكونة لقيم السطح , وقد جمع الفن الحديث بين المعالجات المختلفة للشكل والخامة واللون

المتنوعتة التتي قتد تشتكل الطتابع العتام للعمتل الفنتي كمتا فتي أعمتال " متارك              جمالية ليحقق القيم ال

مع باقي عناصر العمل الفني كمتا فتي أعمتال " كاندنستكي     توني"," جاكسون بلوك ", أو تتضافر 

 ثير القوي الدينامية المتنوعة التي تبرز الفكرة وتؤكدها . والتي ت" و" جوان ميرو " , 

 

 خالل االستمرارية :  الحركة التقديرية

وتحقق الترابط القائم علي  الحركة التقديرية التواصل أو االستمرارية صفة أساسية تميز ا

تكتترار األشتتكال داختتل التصتتميم , وتعتتد صتتفة االستتتمرارية قاستتم مشتتترك يكستتب الوحتتدة تنوعهتتا   

يحقتق الفنتان    أن  ويكسب التتدرج انتظامته ويعطتي للعمتل ككتل صتفة التترابط بتين أجزائته فتيمكن          

األشتكال وتنتتج    التوحد في صورته المعقدة , التي تتضمن عناصر تشغل درجات متفاوتة في نمتو 

عناصر ذات قيم متنوعة وفراغات ذات قوي مختلفة عن طريتق مايتكشتفة فيمتا بينهمتا متن أنتواع       

المتنوعتة  الحركيتة  يقاعتات  اإلمن االستمرارية  وتتضح أهمية صتفة االستتمرارية فتي التربط بتين      

رية تتتدعو وتحقيتتق النظتتام الستتائد للمفتتردات والوحتتدات ذات التكتترارات المتنوعتتة وهتتذه االستتتمرا 

إلبتكار معني التحول من توالد تناسخ وتطور إلي أشكال سهلة اإلدراك مقبولتة التوقتع ويعتمتد فتن     
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الخداع البصري علي سبيل المثال علي إحداث نتوع متن التعاقتب أو التواصتل المستتمر فتي رؤيتة        

ور متنوعتتة تعتمتتد علتتي تبتتادل ظهتت  حركيتتة إيقاعيتتة األشتتكال واأللتتوان علتتي شتتبكيات تختلتتق نظتتم 

األشكال واألرضيات بنوع من التوهج واالنطفاء أو التذبذب وعدم االستقرار الناتج عتن استتمرار   

و تتتدرجها وتباعتتدها علتتي  التواصتتل بتتين العناصتتر وانقطاعهتتا , وقتتد يحقتتق استتتمرار تتتتابع القتتيم  

طبيعتة خاصتة تختلتف بتاختالف      عناصتر والمفتردات التشتكيلية   مستطح العمتل الفنتي إلتي إكستاب ال     

فصتتفة االستتتمرارية لضتتربات ولمستتات    مفتتردات جاهتتات مستتارات المفتتردات المكونتتة لهتتذه ال    ات

الفرشتتتاة عنتتتد التتتتأثيرين هتتتي التتتتي تعطتتتي للعمتتتل الطتتتابع المميتتتز التتتذي يوجهنتتتا إلتتتي اإلحستتتاس   

باالستمرارية في الرؤية من المركز إلي األطراف , وبالعكس , كما نستطيع من خالل هذا الطابع 

 ات فرشاة "فان جوخ "ولمسات "سوار" علي سبيل المثال . أن نفرق بين ضرب

 

  البصري : في ضوء اإلدراكحركة التقديرية ال

إن عملية اإلدراك تنطوي علي قدرات فسيولوجية تتعلتق بوظتائف األعضتاء , وتتتحكم فتي              

القتتتدرات آليتتتات اإلدراك البصتتتري , كمتتتا تتعلتتتق بالقتتتدرات العقليتتتة والنفستتتية التتتتي تتضتتتافر متتتع  

ة داخل العمتل  يالفسيولوجية وتتشكل من منظور الفروق الفردية التي تعكس العوامل الثقافية والبيئ

من دون ازدهار التعبير البصرى ال تستطيع أي ثقافة أن تنشط علتى نحتو إبتداعى وعلتى     , فالفني 

ي المجتتال هتتذا النحتتو يتعامتتل الفنتتان المصتتمم متتع العمليتتات والظتتواهر والعوامتتل التتتي تتتتحكم فتت       

األدراكى بإعتبارها مدخال أساسيا للوعى بطبيعة الرسالة الجمالية ومدى فعالياتهتا فتي التتأثير فتي     

وبقدر وعتى الفنتان المصتمم بتلتك القتدرات اإلدراكيتة يكتون نجاحته فتي استتخدام أستس             المشاهد ,

ر متتن وفتتي التتتحكم فتتي إمكانيتتة ربتتط العناصتتر البصتترية وتحقيتتق أكبتتر قتتد     وعناصتتر التصتتميم ,

 تساق بين الهيئات واألشكال في أعمال التصميمات المسطحة ذات البعدين. اإل

فهو عمليتة عقليتة تتتم     اإلدراك هو الوسيلة التي يتصل بها اإلنسان مع بيئته المحيطة ,ف             

بها معرفة اإلنسان للعالم الخارجى عن طريق التنبيهتات الحستية أى تتتم متن ختالل اتحتاد كتل متن         

" عملية تفسير المثيرات الواردة للعقل حيث تكون المفاهيم  فهيوالجانب الحسى  الجانب العقلى ,

ويتوقتف ذلتك علتى البيئتة الستيكولوجية       وما يرتبط بها من تصورات عن العالم المحيط لإلنستان , 

ايير وبخاصة االستعداد العام والخبرة السابقة ,ويترتب على ذلك عدم إخضاع عمليتة اإلدراك لمعت  

 –م 0116-] علتي الستلمي    "موضوعية بحتتة ,ولكتن يخضتع اإلدراك لطبيعتة التنظتيم الفكترى المتغيتر       

وقد أشار " رودلف أرنهايم "  إلى دور العقل فتي رؤيتة األشتكال فقتال أن " الشتكل هيئتة       .  [10ص

منفصتال  بصرية لمحتوى يدرك بالعين ,وله ترتيتب ذو نظتام يعيته العقتل ويمكتن أن يكتون الشتكل        

عن المساحة التي يتوزع عليها , ولكن في أى حال يكون اإلدراك الكلى في وحتدة تتمثتل فتي شتئ     

وهى تفهم كتصور ناتج متن التتألف العقلتى لإلنستان  وهتذا التتألف يستتند إلتى الخبترة الستابقة            ما ,

متتات إعمتتال عمليتتة اإلدراك , حيتتث أن خبتترة الفتترد الستتابقة ,ومتتا يختزنتتة متتن معلو   فتتي ودورهتتا 

وتصتتورات فتتي ذاكرتتته عتتن ماهيتتات األشتتياء تعطتتى لتته الفرصتتة لتفستتير وتصتتنيف المرئيتتات          

 .  [ Arnheim R – 1954 –p96  ] "] والخبرات الجديدة التي يمر بها

مفهتوم  و عتن حقيقتة اإلدراك وكيفيتة حتدوث االستبصتار ,     تبحتث  ن نظرية الجشطالت إ             

كل إدراك هو تفكير  ورودلف أرنهيم " " أن العقل دائما ككل ,السلوك البصرى وعن هذا يقول " 

 , [ Arnheim R – 1954 –p260  ]وكل استدالل هو أيضتا استبصتار ,وكتل مالحظتة هتى أيضتا إبتكتار "        

لبحوث التي قدمتها نظرية الجشطالت , لتم تعتد مجترد عمليتة محاكتاة وتستجيل       بعد اممارسة الفن ف

بحت عمليتتة إبداعيتتة تجتتذب الفنتتان إلتتى اكتشتتاف الواقتتع وفهتتم  للعناصتتر الحستتية فحستتب , بتتل أصتت 
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أسراره من ختالل عمليتات المالحظتة واالستبصتار ,واالبتكتار وعمليتة التتذوق والتنظتيم ,وإعتادة          

 التنظيم وغيرها من العمليات التي تفسر سيكولوجية النشاط الفنى اإلنسانى .

" عمليتة عقليتة , تجترى بنتاءا علتى استتقبال        اإلدراك البصري في مفهومة العام هوكما أن         

للتعترف علتى المرئيتات الموجتودة فتي المجتال البصترى         –عن طريق العتين   –المثيرات البصرية 

عمليتة اإلدراك  , ف [ 22ص -م0119 –] أحمد عبد الكريم  ,واكتشاف النظم التي تتضمنها هذه المرئيات "

البصتتري تتوقتتف علتتى الفاعليتتة بتتين اإلنستتان المتتدرك والشتتيء المتتدرك وفقتتا لنوعيتتة المثيتترات         

 .يحدث نوع من التفاعل الذهني لالموجودة في العالم الخارجى للذات المدركة 

لذا فعملية اإلدراك البصتري مثلهتا كمثتل عمليتات اإلدراك األخترى , حيتث تعتمتد علتى                     

وال يقتصتر اإلدراك البصتري علتى مجترد      ل فتي تفستير المتدركات , أو المرئيتات البصترية ,     العق

وإنمتا البتد أن تمتتد إلتى أكبتر متن ذلتك وهتو قتدرة           , البصرية التي تصل إلتى جهتاز العتين    حاسةال

 , بناءا علتى الخبترات الحستية الستابقة     البصرية سيساحألالعقل على تفسير وترجمة وتأويل هذه ا

 ت نظرية الجشطالت القوانين والمفاهيم األساسية المرتبطة  بتإدراك ماهيتات األشتكال ,   وقد وضع

  -: وقسمتها إلي وحددت األطوار التي يتم من خاللها عملية اإلدراك البصرى 

  . نظرة إجمالية كلية عامةSyadylical Perception . 

  تحليل الموقف وإدراك العالقات القائمة بين أجزاءAnadylical Perception  

 . إعادة تأليف هذه األجزاء والعودة إلى النظرة اإلجمالية مرة أخرى Syadylical Perception  

بالنظرة اإلجمالية ,  أيتضح أن اإلدراك البصري بالنسبة ألغلب الناس يبد قسيم ومن خالل هذا الت

ف األجزاء في هيئة كليتة مترة   ثم بعملية تحليل وإدراك العالقات القائمة بين األجزاء  ثم إعادة تألي

أختتترى ,أى أن عمليتتتة اإلدراك البصتتتري " مستتتتمرة تبتتتداء فتتتي األغلتتتب بالكليتتتات وتتحتتتول إلتتتى  

 .الجزئيات بهدف التحليل والتأمل تمهيدا إلعادة التحول إلى الكليات في صورة مفهوم إدراكى

 

 تصميم اللوحة الزخرفية :ثراء إل إلنشائية والجماليةا نظمال

والتنتاقض فهتو ال يصتدر فقتط      أنه يحمل في أعماقه التوتر , معاصرصفات الفن الإن من 

وترتيتب لمفرداتته وأدواتته     وتنظتيم ,  عن معاناة قوية للواقع بل البد له أيضتا متن عمليتة تركيتب ,    

واللوحة الزخرفية هي عمل فنى لها موضتوعها الجمتالى    لتكسب العمل الفنى شكله الموضوعي ,

الذي يعكس صور الكون المختلفة ممتزجة بخيال الفنان ورؤيته الخاصة الناتجة ووجودها المادى 

و االختزان وغيرها من العمليات التي تدخل فتي مراحتل متن     واالستبصار , عن عمليات التأمل ,

  .الجهد والتنظيم حتى يصبح للوحة الزخرفية وجودها المادى

اع الحستتى أو علتتى تعلتتى االستتتم و"الموقتتف الجمتتالي داختتل اللوحتتة الزخرفيتتة ال يقتصتتر 

وفهمتا للعالقتات الماثلتة فتي      نفعال والتجاوب العاطفي فقط بل هو موقف يتضمن إدراكا عقليتا , اإل

التتدافع الختتارجى ويتضتتمن استتتنباطا وتختتيال لمظتتاهر التغيتتر الستتابقة والالحقتتة بالنستتبة للواقعتتة        

نة لدى الفرد ,والتصورات العقلية المشاهدة في وضعها الراهن , موقف تثار فيه الخبرات المخزو

لتثرى الموقف الخارجى وتكسبه معتان جديتدة , موقتف ال يكتفتي بالعالقتات الموجتودة فتي المثيتر         

 –م  0111 -]إيهتاب بستمارك    الماثل أمام المشاهد , بل يمتد ليثير فتي التذهن عالقتات وأحتداث جديتدة"     

 . [20ص

سيطة لتنظيم وترتيتب عناصتر الفتن المرئيتة     والتصميم  في مفهومة العام  وسيلة إنشائية ب

فتتي سلستتلة متتن الحلتتول   ,والظتتل والنتتور  ,والفتترال الملمس كتتالخط والشتتكل والمستتاحة واللتتون و  
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واإليقاع , بهدف تحقيق رسالة بصترية , أو فكريتة ,    واالتزان ,, اإلبتكارية بشرط توافر الوحدة 

 .أو بهدف الحصول على منتج له وظائف نوعية محددة 

ولذا فتصميم اللوحة الزخرفية هو الصيغة البصرية لها , أو هو التنظيم الخاص للخطتوط  

والمستاحات ,والمالمتتس ,وغيرهتا متن مكونتتات للعناصتر اإلنشتائية فتتي نمتط تعبيتتري        ,,واأللتوان 

خاص يستعين بها المصمم لخلق عمله الفنى وينتتج عتن توظيتف هتذه العناصتر وانتظامهتا تحقيتق        

,وغيرها من القيم الفنية والعالقات الجمالية التي تحقق الهدف الجمالى أو النفعي  يةحركالديناميا ال

في التصميم أى أن ذلك التنظيم الشكلى هو الذي يعطى اللوحة اكتمالها وحضورها الخاص والذى 

 يعطى بدوره إحساسا بصريا خاصا للقيم الجمالية الداخلة في طيات اللوحة الزخرفية .

لعمل الفنى ذى البعدين ,والذى يتميز ببعدين فقط وهمتا الطتول والعترض    ويعتبر مسطح ا

في مجتال تصتميم اللوحتة الزخرفيتة  هتو المجتال التذي تتحترك فيته العناصتر والمفتردات الشتكلية             

حركاتها التقديرية اإليقاعية ,ولهذا فالعناصر الشكلية بمختلف أشكالها وأنواعهتا فتي إطتار اللوحتة     

مستترح اللوحتتة ,ولتتديها حريتتة االنتقتتال متتن مكتتان ألختتر وتتبتتادل بينهتتا       الزخرفيتتة تتجتتول داختتل 

المواقف واألدوار لتبرز الصراع المتبادل القائم على اتجتاهين وهمتا " التنتافر الحتادث بتين اتجتاه       

جزئيات المادة إلى االبتعاد متجهتة إلتى الالنهايتة بسترعة ثابتتة أى االتجتاه إلتى التبختر واالنحتالل          

تجاه أخر نحتو الوحتدة والتماستك وهتو التجتاذب وهتو االتجتاه إلتى التترابط واالتحتاد           ,ويقابل ذلك ا

,وهتذان االتجاهتان يوضتحان     [021ص -0111 –]إرنست فيشتر   ,وتشكيل مجموعات وتجمع طاقات "

كيفية التكوين اإلنشائي المصمم الذي يحتوى على عدد من المفردات الشكلية التي تنتظم على نحو 

الكامنة داختل هتذه العناصتر تتفاعتل بصتورة متا لتثيتر أحاستيس بالحيويتة وتستبب            ما فإن الطاقات

ويختلف هذا اإلحساس تبعا لتباين قوة العملية التنظيمية للنظام البنائى  ة وتقديرهالحركااإلحساس ب

ومتتا يتترتبط بينهتتا متتن عالقتتات التمتتاس , أو  التتتي يتبعهتتا المصتتمم لتركيتتب عناصتتره فتتي الفتترال , 

الخ حيث تمثل هتذه العالقتات متغيترات بنائيتة      ……التجاور ,أو الحذف واإلضافة ,أو  التراكب أو

 يتبعها المصمم لتحقيق الطابع المميز لتصميم اللوحة الزخرفية .

والفنتتان المصتتمم عنتتد تصتتميمه للوحتتة الزخرفيتتة فإنتته يمتتر بعمليتتتين أساستتيتين  أحتتدهما     

افتتة ومتتزاج وقتتدرات فستتيولوجية وبيولوجيتتة     داخليتتة تتصتتل بقدراتتته اإلدراكيتتة بمتتا فيهتتا متتن ثق      

واألخرى خارجة تتمثل في عالقته بالطبيعة المحيطة به حيث تعتمد عملية التصتميم علتى التنظتيم    

تقديريتة  البصري لعناصر ومفردات التشكيل الفنى والتتي تعتد الطاقتات الفاعلتة المحققتة للحركتة ال      

 باتجاهاتها المختلفة داخل إطار العمل الفنى .

وقد رأى الباحث ضرورة أن يلقى الضتوء علتى التنظم البنائيتة فتي مجتال تصتميم اللوحتة         

الزخرفية والتي يتعامل معها المصمم في ضوء الضتوابط اإلنشتائية والقتيم الجماليتة , التتي تركتز       

علتتتى كيفيتتتات اإلدراك الفنتتتى والممارستتتة العمليتتتة للعالقتتتات الجماليتتتة البصتتترية المنظمتتتة للعمتتتل  

 .المصمم

 أوال : المفردات الشكلية :

هى مفردات لغة الشكل التي يستمد الفنان والمصمم أصولها التعبيرية من المتغيرات التي 

تمر به من التجارب والمواقف الجمالية مع الطبيعة وخالل تأملها وفحصها وتحليلهتا ومعالجتهتا ,   

الفترال   –الملمتس   –) الشتكل (   المساحة –الخط  –فالعناصر األولية المرئية للتصميم هى ) النقطة 

واللون ( وهى في جوهرهتا مثيترات فيزيائيتة لحاستة اإلبصتار تنشتأ عتن تفاعتل الضتوء متع متادة            

واللتون , كمتا أن لكتل متن هتذه العناصتر البستيطة         والظتل , , الشكل لتعكس قيما مختلفة من النور 

 داخل هذه العناصر . المجردة , سعة إدراكية وتعبيرية ترتبط بالقوى الحركية الكامنة 
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وسميت بعناصر التشكيل نستبة إلتى إمكانياتهتا المرنتة فتي اتختاذ أى هيئتة مرنتة وقابليتهتا          

لالندماج ,والتألف والتوحد بعضها مع بعض لتكون شكال كليتا ,وبتالرغم متن كتون هتذه العناصتر       

متن تغيترات ,   ثابتة ال تتحرك حركة فعليتة فتي حتد ذاتهتا إال أن كتل متا يحتدث داختل العمتل الفنتى           

يتوقف على وضع إتجاه وحجم أى من هذه العناصر وقوة تأثيرها في اإلحساس واإلدراك للحركة  

 ,و الثبات أو العمق أو الكثافة أو التسطيح . يةالتقدير

 ثانيا: األسس اإلنشائية : 

عند تصميم أي عمل فني , أو تصتميمي متن الضتروري أن يبتدأ المصتمم بتحديتد تصتور        

م الكلي للتصميم تجعله ينظم ويجمع , ويوزع عناصره ومفرداته الشكلية علي مسطح مسبق للنظا

(. وتعتمتد هتذه العمليتة    ووحتدة  العمل الفنى ليحقق القتيم الجماليتة متن ) إيقتاع , واتتزان , وستيادة ,      

التنظيمية في أساسها علي فاعليات الطاقة الداخلية لهذه العناصر والمفتردات الشتكلية , ممتا ييستر     

دراكهتتا كوحتتدة متصتتلة علتتي مستتطح العمتتل التصتتميمي , هتتذه العالقتتة تتتدعي باألستتس اإلنشتتائية    إ

للتصميم وهي تشتير إلتي " مجمتوع العمليتات الفكريتة واألدائيتة التتي تتضتمنها الممارستة العمليتة           

 للتصميم , وهي عمليات تنبع بالضرورة من طبيعتة األهتداف الوظيفيتة والجماليتة   للعمتل الفنتي"      

 .   [091ص –م  0111 -ب بسمارك ]إيها

إن طبيعتتة التصتتميم ال تتوقتتف علتتى األشتتكال , وهيئتهتتا ومتتا تحدثتته متتن تتتأثير فتتي الحيتتز    

المكاني فحسب , بل يرتبط مظهرها المرئي أيضا باألسلوب اإلنشائي الذي تنظم به هذه العناصر 

اإلجرائيتتة لتحقيقهتتا وهتتي  والمفتتردات الشتتكلية , ولتتذا فاألستتس اإلنشتتائية تتركتتز حتتول الكيفيتتات      

كيفيتتات تتترتبط بضتترورة التتوعي بعمليتتات اإلدراك البصتتري متتن جانتتب وبالممارستتة العمليتتة فتتي   

إنشتتاء العالقتتات متتن جانتتب أختتر , وهتتذه األستتس تتتتحكم فتتي صتتور العالقتتة القائمتتة بتتين مفتتردات     

نشتائية فتي   التصميم الشكلية لتحقيق اإلحساس بوحتدة التصتميم وترابطته , وتتمثتل تلتك األستس اإل      

وتغيرات اإلتجاه المكتاني ,  وعمليتات الحتذف واإلضتافة , وعالقتات التجتاور,        تغيرات الوضع ,

والتماس , والتراكب , والتداخل بين العناصر , والتقاطع وعمليات التصتغير والتكبيتر وغيرهتا ,    

طح العمتتل متتن األستتاليب األدائيتته التتتي يلجتتأ إليهتتا المصتتمم إلحكتتام العالقتتات الشتتكلية علتتي مستت        

 التصميمي . 

ويمكن اعتبار العالقات اإلنشائية السابق ذكرها " بمثابة حالة نحاول من خاللهتا توظيتف   

األشتتكال للتعبيتتر عتتن التغيتتر , ونحتتاول أن نصتتل منهتتا إلتتي كيفيتتات تقويتتة أو إضتتعاف فاعليتتات       

فتلتك    [091ص –م  0111 -]إيهتاب بستمارك   األشكال وتحديد وظائفها اإلدراكية في البناء التصتميمي "  

الممارسات العملية ال تنعزل عن بعضها البعض , وانما ترتد في مجموعها إلي قيمة جوهرية هي 

الطاقة , والتي تنتج من ختالل عتاملين هتامين يتؤثران علتي إدراكنتا للهيئتة العامتة للتصتميم وهمتا           

وظيفتتة واألهميتتة معتتا فتتي حيتتث يتواجتتدان ويتبتتادالن ال[ والتشتتابه الفراغتتي ( , –الجاذبيتتة ) الشتتد ]

 عالقات العناصر علي مسطح التصميم. 
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  الفراغي ( :     –الجاذبية ) الشد 

الجاذبية هي قوة الشد المباشر الناتج عن طاقة ناشئة أما 

عن مجال طاقة طبيعية , وإما عن موضوع فيه تبتاين قتوي بتين    

أشياء مرئية فإذا تصورنا عنصتران علتي مستطح التصتميم فإننتا      

نشعر بوجود قتوة جتذب , أو شتحنه ديناميكيتة متفاوتتة التدرجات       

ف حجتم العنصتر   تربط بين العنصرين وتختلف درجتهما بتاختال 

ومدي القترب , أو البعتد بينته وبتين العنصتر األختر ويستمي هتذا         

التتتأثير بقتتوة الشتتد الفراغتتي , ويمكتتن أن نشتتبهها بقتتوي المجتتال     

, حيتتث نجتتد أن " التتربط بتتين القتتوي  [(06) لشتتك]المغناطيستتي 

الكامنة في هذه العناصر المنفصلة ما تعمل على الجمع بينها معا  

وإدراكهتتا كمجموعتتة واحتتدة , كمتتا أن فتتي زيتتادة البعتتد بينهتتا متتا    

يعمل علي إظهارها كوحدتين منفصلتين تتصارعان فتي الستيادة   

-ض ]عبتتد الفتتتاح ريتتا   "داختتل المستتاحة المحتتددة  للعمتتل التصتتميمي   

 .   [002ص -م0106

لذا فإن إحساسنا بقوة الشد الفراغي علي مسطح التصميم هي عملية إدراكية حيتث تترتبط   

" بعوامل أخري سيكولوجية تتصل بإدراكنا الختاص , فعقولنتا دائمتا مهيتأة ألن تحتاول باستتمرار       

أي أنه كلما  [20ص –م 0111 –] روبرت جيالم سكوت  "تجميع عدد من العناصر في شكل وحدات أكبر

تجمع عدد من العناصر مكونة شكال واحدا تقوي ظاهرة الشد الفراغي ومن ثم يسهل إدراكها عن 

طريق الربط بينها في مجموعة واحدة وعندما تتعدد العناصر علتى مستطح التصتميم فأننتا نحتاول      

اغية دورا ربط كل مجموعة منها على حدة بما يسمح به قوى الشد بينها , كما يكون للفواصل الفر

أساسيا في تحديد نوع العالقة التي ندركها بمعنتى أنته فتي حالته وجتود جاذبيتة قويتة بتين العناصتر          

يكون الفاصل الفراغى صغير لتظل العناصتر مترابطتة متع بعضتها التبعض , وعلتى العكتس فتإذا         

صتر  كانت الجاذبية ضعيفة بين العناصر , يجب أن يكون الفاصتل الفراغتي كبيتر ممتا يظهتر العنا     

بشكل مفكك ومتباعد تماما , وهذه الظاهرة تمكننا من إدراك المفردات الشكلية المكونتة للتتأثيرات   

 الملمسية وما يربط بينها من عالقات تشكيلية على سطح اللوحة الزخرفية. 

 

  : التشابه 

إذا تواجد حالة من حاالت التشابه بين عناصتر التصتميم بمعنتى أن يشتترك عنصتران      أما 

فأن هذا التشتابه يشتعرنا بوجتود عالقتة بينهمتا , ممتا       ,  الخ  …في شكلهما , أو حجمهما أو لونهما 

فتأن تتوفر حالته متن      شتكلية ومن ثم إذا تعددت المفتردات ال , يؤثر على إدراكنا لهيئة التصميم ككل 

 والنظام المتمثل فيه .الحركة التقديرية لتشابه بينهم يسهل إدراكنا لطبيعة حاالت ا

التشتابه ( لهمتا دور كبيتر وأساستي فتي       –ومن هنا نجد أن كال من عاملي ) الشد الفراغي 

إدراك العالقة اإلنشائية بين العناصتر والمفتردات الشتكلية المكونتة للعمتل التصتميمي , ممتا ييستر         

 ف محددة . تحقيق أهداف ووظائ

 ثالثا: األسس الجمالية :

العملية التصميمية تبدأ دائما بالكروكيات التخطيطية , وتنتهي نهاية تامة االتفاق متضتمنة            

هذا الهدف ال يتحقتق إال عتن طريتق تنظتيم جمتالي      , الفن على وعي بهدفه فالتكوين العام للعمل , 

 (06 )شكل
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ونقصد بها تلتك القتيم التتي تنتتج عتن تنظتيم العالقتات بتين         هذا التنظيم نطلق عليه األسس الجمالية 

ووحدة , وتناستب ( والتتي تظهتر متضتافرة ,      العناصر والمفردات الشكلية من ) إيقاع , واتزان ,

لحركتة بصتورة منتظمتة تجمتع     لترديتد  كقيمتة هتو   اإليقاع ف ,ومتحدة على مسطح العمل التصميمي

رتبط ارتباطتتا وثيقتتا بمعنتتى تتتالتته متتن حتتاالت التغيتتر حهتتا فتتي جوهرفهتتي والتغييتتر ,  بتتين الوحتتدة

هتو " لتيس موازنتة جستم فتي الفترال بتل موازنتة جميتع األجتزاء           فاالتتزان  التقديريتة , أمتا    الحركة

الموجودة في حقل مرئي معين , وهو يتطلتب وجتود محتور مركتزي أو موضتع فتي الحقتل تتتزن         

عمليتة تصتارع   وهتو بتذلك    [96ص –م 0111 –] روبرت جتيالم ستكوت    حوله جميع القوى المتعارضة "

لقوى المتضادة في العمل الفني مما يكستب عناصتر التصتميم الثابتتة نوعتا متن القتوى الديناميكيتة         ل

الوحدة في جميع مدلوالتها لفظ يستخدم للتعبير عن الوحدانية واالنسجام وتألف كتل  , أما والحيوية

عمتل فنتي حيتث يجتب أن يتميتز العمتل الفنتي         هي من المتطلبات الرئيسية إلنجتاح أي ففي واحد , 

بالوحدة والتألف بتين أجزائته عتن طريتق تنظتيم العالقتات الشتكلية لجميتع العناصتر وفاعليتهتا فتي            

تمثتل الهتدف الجمتالي    ذه القتيم الفنيتة   فهت , التصميم وحتى ال يظهر العمل بصورة عشتوائية مفككتة   

 لي والتوظيفي متن العمتل المصتمم محمتالَ     الذي يسعى الفنان لتحقيقه بصورة تعكس الغرض الجمتا 

ليتتة التتي تصتتورها اللوحتتة  بذاتيتة الفنتتان وفرديتتته التعبيريتة , فتتي توصتتيل الرستالة الفكريتتة والجما   

 [.( 02,)( 09( ,)06( ,)02زخرفية كما في] شكل )ال

 

 

 (02شكل )

 الحركة والتي يتضح فيهاثنائية األبعاد تصميمات للوحة الزخرفية 

 .والمتدرجة  المتراكبة تكوينات من للمفردات والعناصرلالتقديرية المشعة 
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 (06شكل )

 والتي يتضح فيهاثنائية األبعاد تصميمات للوحة الزخرفية 

 لمفردات والعناصراتكوينات من لالحركة التقديرية الغير منتظمة والحرة 

 (09شكل )

 والتي يتضح فيهاثنائية األبعاد تكوينات من تصميمات للوحة الزخرفية 

 المتباينة فتراتالحركة التقديرية المتذايدة والمتناقصة للمفردات وال
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 (02شكل )

 الحركة التقديرية تصميمات للوحة الزخرفية ثنائية األبعاد والتي يتضح فيها

من المفردات المتدرجة و المستمرةلتكوينات المتذايدة والمتناقصة 

:وتوصيات البحثنتائج   

 

  -نتائج البحث :

كشف البحث من خالل اإلطار النظري عن أهمية الحركة التقديرية في إثتراء تصتميم اللوحتة     -

الزخرفية بصياغات تشكيلية وإبتكارية جديدة خالل دراسة وتصنيف أنتواع إيقاعتات الحركتة    

التقديرية والمعالجات الشكلية للوحدات والفتترات علتي الستطح ثنتائي األبعتاد لتصتميم اللوحتة        

 لتي يمكن أن يكون لها دورا تعليميا وتربويا في مادة التصميم . الزخرفية و ا

إن إدراك وتحليتتل التتنظم الشتتكلية لمختتتارات متتن العناصتتر الطبيعيتتة يمكتتن أن يمثتتل كتتل منهتتا    -

محورا للمتغيرات التجريبية .التي تنمى القدرة اإلبداعية , والتفكير المتشتعب القتائم علتى فهتم     

 اينة في الطبيعة وكيفيات التعامل معها في مجال التصميم. واستيعاب وتذوق الحلول المتب

األساليب التي تدرك بها العناصر والمفردات الشكلية في الطبيعتة وفتي نمتاذج الفتن المعاصتر       -

هى أساليب تتعلق بطريقة اإلدراك الحستى والبصتري متن جانتب وطريقتة الفهتم واالستتيعاب        

التوعى بهتذه األستاليب ومحتاوالت استتثمارها      والتفسير العقلى من جانب أختر , ومتن ثتم فتإن     

 على مسطح اللوحة الزخرفية يضيف بعدا جديدا في دراسة مجال التصميم .

إن الدراستتة الشتتكلية للمفتتردات تتتتدعم مفهتتوم أستتس الوحتتتدة والتتتوازن, واإليقتتاع والتناستتتب         -

ائم علتى  باعتبارها أستس بنتاء تصتميم اللوحتة الزخرفيتة ممتا يستهم فتي فتتح أفتاق االبتكتار القت            

 الوعى بطبيعة صور الحركة التقديرية في الطبيعة .
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  -: توصيات البحث

يوصي الباحث بضرورة تعميق النظر في رؤية العناصر الطبيعية وتذوقها للكشف عن النظم  -

الجمالية الكامنة لها من حيث تراكيبها والنظم البنائية لهتا لتيس بهتدف المحاكتاة والتقليتد ولكتن       

 ترديدات حركية جديدة تثرى تصميم اللوحة الزخرفية فنيا وجماليا .إلستخالص 

يوصي الباحث حث طالب الفن على المالحظة الفاحصة والمشاهدة الدقيقة لكل ما يحتيط بهتم    -

من مظاهرومتغيرات ودفعهم لتكشف تباينات الحركتة التقديريتة المميتزة لهتا ومتن ثتم يتنعكس        

 ذلك على أوجه أنشطتهم الفنية .

 المزيتد متن زيتادة الخبترة وتنميتهتا     الباحث باالهتمام بالتجريب العلمي الذي يؤدى إلى  يوصي -

وضرورة إجراء البحوث والدراسات التي تقوم على التجريب في الفتن متن ختالل المعالجتات     

 التشكيلية المتنوعة لتوفير رصيد وخلفية نظرية وتطبيقية للباحثين في مجال التربية الفنية .

بتواصل البحوث التي تؤكد على توطيد العالقة بتين الطبيعتة والفتن متن ختالل       يوصي الباحث -

 الكشف عن جمالياتها واستثمارها في مجال التصميم .   
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 ملخص بحث بعنوان :

" تباين الحركة التقديرية في الفن المعاصر كمدخل إلثراء تكوين تصميم اللوحة 

 الزخرفية "

خطي الفنان  في العصر الحديث بخطوات واسعة نحو البحث عن طرق جديدة للتعرف على  لقد

النظم الجمالية في الطبيعة من خالل مراحل التجريب المختلفة والتي تفصح عن نظرة بنائية  

تحليلية للمفردات الطبيعية واإلفادة منها في إنتاجه الفنى , " فالتجريب ليس وضع مخطط ثابت ال 

)أثناء الممارسة الفنية , وانما الوعي بكل تشكيل العمل الفنى وإدراك متعلقاته الجديدة " يتغير 
0

و ( 

لذا فالتجريب في التصميم هو إخضاع العمليات الفكرية لنشاط عقلي وتقني , وتخيلي في منظومة 

والتصغير , متداخلة لمفردات الحركة التقديرية المستنبطة " بالحذف , أو اإلضافة , أو التكبير 

أو التكرار"  لتنشأ عنها العديد من المتغيرات التشكيلية الجديدة , كما أنه أسلوب في األداء الفنى 

ونشاط إبداعي يكون مجموعة التخطيطات التي تسبق العمل بحثا عن جوانب متعددة  وقد يكون 

ة اإلبداعية بحثا عن في إطار العمل  الفنى ذاته , فذلك يهيئ العقل , والحس للممارسة التشكيلي

حلول متعددة , ومتنوعة إما في إطار خبرة الفنان , وإما لمرور الفنان في خبرات فنية سابقة 

 وتشكيالت, وترتيبات مستحدثة .   فيقدم متغيرات جديدة ,

فالحركة التقديرية  صفة رئيسية من شأنها أن تشيع في أعمال الفن حيوية وطاقة ودينامية ألنها 

نمط فني يتكرر ويتردد في العمل من خالل تجاور وتراكب وترديدات العناصر ذات عبارة عن 

النوع الواحد, والتأكيد علي خطوط وألوان بعينها , والتي قد تتشابه  في بعض العناصر , وقد 

تتباين تباينا واضحا في عناصر أخري إال أنها في الغالب يصعب تماثلها وتطابقها في التكوين 

 ح  اللوحة الزخرفية  ثنائية األبعاد. التصميمي لسط

تصميم اللوحة الزخرفية من خالل تباين الحركة التقديرية  البحث كيفية إثراء تكوين ويناقش

للمفردات الشكلية ؟إن التدريب علي إنتقاء وإنتخاب عناصر ومفردات وعالقات شكلية من 

للقيم الجمالية من جانب , وأكتساب  الطبيعة يعد بداية جديدة لتدريب العقل علي التصور اإلبداعي

المهارات اإلنشائية للتكوين والتي تحقق التوافق بين العين واليد لتنمية " الروية البصرية" من 

جانب أخر, خالل الفحص الدقيق لمظاهر اإلختالف والتغير واإلنتقال من جزء إلي أخر وكيفية 

لتتابع المتساوي أو المتباين أو المتدرج أتصال األجزاء ببعضها لتحديد خصائص الكل من خالل ا

لألجزاء  وأئتالفها وفق أنظمة رياضية  , وذلك من خالاللتعريف بأنواع الحركة التقديرية 

المختلفة وكيفة التميز والتفريق بينها واإلستفادة منها في تقديم معالجات شكلية جديدة قائمة علي 

لشكلية , وكذلك القيم اإلنشائية للتكوين التشكيلي إدراك الحركة التقديرية للعناصر والمفردات ا

 لتصميم اللوحة الزخرفية.
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Summary  research titled : 

" Variation of estimated motion in modern art as input to enrich the 

composition design of decorative painting " 
I've written the artist in the modern era and strides towards the search for new ways to 

get to know the aesthetic systems in nature through various experimentation phases, which 

discloses a look structural analysis of natural vocabulary and benefit from the production of 

technical, "Valtjerib not put a fixed scheme does not change during the artistic practice, but 

aware of all the formation of technical work and the realization of new belongings " (1) and so 

Valtjerib in design is subjected to the intellectual processes of the activity of mind and Jhary 

and technical, and imaginative in overlapping system of the items of the estimated motion 

derived" deletion, or addition, or zoom in and out, or repetition "to give rise to many from the 

new Fine variables, as that method in technical performance and creative activity have charts 

that precedes the action in search of multiple aspects of the group may be in the framework of 

technical itself, it prepares the mind, and the sense of exercising creative Fine in search of 

multiple solutions, and a variety of either in the context of the artist experience , or for the 

passage of the artist in a previous expertise it provides new variables, configurations, and 

innovative arrangements. 

 

The movement discretionary major recipe that will common in the work of the 

vitality of art and energy and dynamic because it is a technical pattern is repeated and 

reluctant to work through the juxtaposition and superposition and Trdadat single-type 

elements, and to emphasize the lines and colors specific, and that may be similar in some of 

the elements, and vary clear in other elements, but they are often difficult similarity and 

compatibility in the design configuration of the surface of the bi-dimensional decorative 

painting. 

 

The paper discusses how Atratquintsamam decorative painting through the estimated 

movement vocabulary morphological variation? The training to pick and election elements 

and vocabulary of form and relations of nature is a new beginning for the training of the mind 

to the perception creative aesthetic values of the side, and the acquisition of construction 

skills of composition and that achieve compatibility between the eye and the hand to the 

development of " visual Ruwayyah "On the other hand, through careful examination of the 

manifestations of difference and change and move from one part to another and how to 

contact the parts together to determine the characteristics of all through relay equal or 

differential or progressive parts and coalition according to mathematical systems, and so 

Khalalaltarev different types of discretionary movement and Kiffa excellence and 

differentiate themselves and using them to provide new cosmetic treatments based on the 

estimated realization of the elements and the formal vocabulary of movement, as well as the 

values of the structural composition of plastic to design decorative painting.   
_________________________________________ 

- Huda Ahmed Zaki: "experimental method in modern photography, and component innovative methods, and educational", unpublished PhD thesis, Faculty of Art 

Education, Helwan University, Cairo 0.1979, p. 255. 
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