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 (دراسة حتهيهية موازنة )بنية انشكم يف اعمال اخلسافني سعد شاكر وطارق ابراهيم

                                                                    َبٍم يصطفى يحًذ  

يهخص انبحث 

٣قؼغ اُشٌَ ك٢ اُلٕ٘ٞ اُزش٤ِ٤ٌخ ُِلهاٍخ ٝاُجؾش ًٞٗٚ ٖٓ أُٞػٞػبد أُٜٔخ 

ٖٓ فالٍ رؾ٤َِ ػ٘بطو اُؼَٔ اُل٢٘ ك٢ ث٤٘خ ٛنا اُ٘ظبّ اُز٢ رٌٔ٘٘ب ٖٓ ٓؼوكخ كٝه 

كهاٍخ ٤ًل٤خ اشزـبٍ ػ٘بطواُؼَٔ ك٢ ث٤٘خ اُ٘ظبّ االػٔبٍ اُل٤٘خ، ٝهل رؼٖٔ اُجؾش 

 ك٢ فيك٤بد اُل٘ب٤ٖٗ  ٍؼل شبًو ٝ ؽبهم اثوا٤ْٛ ُلٝهٛٔب ك٢ هكل اُقيف اُش٢ٌِ

 ٝكْٜ أُ٘بؿ اُؼبّ ُِقيف ٝ ،اُؼواه٢ أُؼبطو ثقيك٤بد ػجود ػٖ هٝػ اُؼظو

ُزؾل٣ل ؽوًخ ، اٌُشق ػٖ اُج٠٘ اُؼ٤ٔوخ ٝرٞػ٤ؼ ٓب اٍ ا٤ُٚ ٖٓ ؽبعبد ٓزغلكح 

آب ؽلٝكٙ ك٢ٜ اػٔبٍ اُؼ٘بطو ك٢ أٗظٔخ اُشٌَ، ٝاٝعخ اُزشبثٚ ٝ االفزالف ، 

 (. 2002-1980)ٝ أُ٘غيح ُِٔلح ٖٓاُقيف اُ٘ؾز٢ ُِقياك٤ٖ 

رؾل٣ل ٓئشواد اإلؽبه اُ٘ظو١ اُز٢ اكوىرٜب ٓلب٤ْٛ اُج٤٘خ ك٢ اُلٖ ٝاُشٌَ       رْ 

. ٝاُ٘ظو٣خ اُش٤ٌِخ ٝاُز٣ٌٖٞ

 ، رْ ػٔالً ٝهل ؽلكد ػٖٔ ؽلٝك اُجؾش (72)رؼٖٔ ٓغزٔغ اُجؾش ٓب ٣وبهة  

ث٘بء ػ٠ِ ٓبعبء ك٢ ٓئشواد االؽبه اُ٘ظو١ ٝاػزٔبكاً ػ٠ِ افز٤به ػ٤٘خ اُجؾش 

ٓالؽظخ ؽوًخ اُؼ٘بطو ٝ رؾل٣ل أٝعٚ اُزشبثٚ ٝ االفزالف ك٤ٜب ٝٓب هاكوٜب ٖٓ 

،اػزٔل اُجبؽش ؽو٣وخ أُالؽظخ أػٔبٍ  (8)رؾٞالد ٝ أصوٛب ػ٠ِ ٗظبّ اُشٌَ ُزٌٕٞ 

ك٢ اُٞطق ٝاُزؾ٤َِ َٓزؼ٤٘بً ثٔظٞهاد األػٔبٍ اُل٤٘خ، ٝ رْ رؾ٤َِ االػٔبٍ ٝ 

ٓٞاىٗخ ٗزبئظ اُزؾ٤َِ اُز٢  اكوىد  رشبثٚ ث٤ٖ أػٔبٍ ٝٓ٘بهشزٜب ٌَُ ٖٓ اُل٘ب٤ٖٗ 

اُقياك٤ٖ ٖٓ ؽ٤ش اُزـو٣ت ٖٓ فالٍ ًَو اُٞاهغ ، ٝ اُزو٤ًج٢ اُٜ٘ل٢ٍ ٤ًٜٖٔٔ 

ٍطؾ٢ ، ٝ ػلّ ٝ االٍزوواه اُوِن ٤ًٜٖٔٔ ُِج٤٘خ اُؼ٤ٔوخ ،ٖٓ فالٍ هٍبُخ عٔب٤ُخ ، 

ٓٞظلبً اُط٤٘خ أُؾوٝهخ ٝ أُيعغخ ًو٘بح ارظبٍ ػٖٔ ٤ٍبم ٛ٘ل٢ٍ اٍِٞث٢ ٓؼ٤ٖ ، 

ث٤٘ٔب افزِلب ٖٓ ؽ٤ش ث٘بئ٤خ األشٌبٍ  ٝ ؽج٤ؼخ  اَُطٞػ ٝ األُٞإ ٝ اُؼالهبد ث٤ٖ 

 .  اُؼ٘بطو ٝ أٌُِٔ

Abstract 

     Form Structure in plastic art able to study and search because 

it is one of the important themes which make us know the roles 

of elements in this structure of this system by analyses the artistic 

works, The research included a study about the working of 

elements in the structure of  form system in the pottery of (Saad 

Shaker and Tark  Ibraheem)  ,the limits are the pottery of the 
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artists which done between (1980-2002) we determine the 

indicators of theoretical frame which appear from terms of 

structure in art , form, forming theory and constituting . The 

research community contain about (72) works which represented 

limits of research. We select a sample according to indicators of 

theoretical frame and depending on the observation of elements 

motion and determined the similarities, difference, 

transformation and effectiveness on form system. The researcher 

depends on observation to describe and analyses using artistic 

images. We analyses works and discussed it and compared the 

analyses results. The conclusions of research show similarity 

between the works of both artists in strangeness by breaking 

reality.  Most of works have geometric shapes, worrying and 

instability and he offered beauty message by using burning clay 

and glazing as contact channel. while they differ in nature of 

surfaces, controlling colors , forms structure and the relationship 

between elements and touch .      

  

: يشكهت انبحث

نفهى انًُاخ انعاو نهخشف انًعاصز و حىضٍح يا أل أنٍه يٍ حاجاث يخجذدة و يا حممه يٍ 

أصبح يٍ , ححىالث فً انشكم و انجىهز و انًادة و انكشف عٍ انبُى انعًٍمت الَجاساث انخشافٍٍ

انضزوري دراست بٍُت انشكم فً انعًم انخشفً نزؤٌت انٍت حزكت انعُاصز فً أَظًت انشكم وأوجه 

نىجىد  (طارق ئبزاهٍى   )و  (سعذ شاكز)انخشابه و االخخالف, ولذ حى اخخٍار أعًال  انخشافٍٍ 

: حشابه فً اعًانهًا وعهٍه فاٌ يشكهت انبحث هً 

. كهاٍخ ا٤ُبد ك٢ ث٤٘خ اُ٘ظبّ اُش٢ٌِ ك٢ فيك٤بد ٍؼل شبًو ٝ ؽبهم اثوا٤ْٛ

:  أهذاف انبحث
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:       حكًٍ أهذاف انبحث فًٍا ٌأحً 

.  اُزؼوف ػ٠ِ ا٤ُبد اُج٘بء ك٢ اٗظٔخ اُشٌَ اُقيك٢ ك٢ أػٔبٍ اُقياك٤ٖ - 1         

. رؾل٣ل أٝعٚ رشبثٚ اُج٠٘ اُش٤ٌِخ ك٢ أػٔبٍ اُقياك٤ٖ ٝ افزالكٜب- 2         

:  حذود انبحث

 : ؽلٝك ٓٞػٞػ٤خ  .1

 .                     كهاٍخ ث٤٘خ اُشٌَ ك٢ فيك٤بد ٍؼل شبًو ٝ ؽبهم اثوا٤ْٛ 

 : ؽلٝك ٌٓب٤ٗخ  .2

 .                     االػٔبٍ اُقيك٤خ أُ٘غيح ك٢ اُؼوام 

 : ؽلٝك ىٓب٤ٗخ  .3

  (  . 2003 - 1980)               اػٔبٍ اُقيف اُ٘ؾز٢  ُِقياك٤ٖ أُ٘غيح ُِٔلح ٖٓ 

االطار انُظزي 

: يفهىو انبٍُت فً انفٍ - 1

٢ٛ طٞهح اُش٢ء ، اُج٤٘خ ٗظبّ ٝاَٗبم ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ اٍزوالٍ مار٢ ٣شٌَ ًالً ٓٞؽل 

، ٝٝؽلرٚ أُبك٣خ أٝ اُزظ٤ْٔ ا٢ٌُِ اُن١ ٣وثؾ األعياء ٝ ٣لَو ر٣ٌٖٞ اُش٢ء، ٤ٌِٛٝٚ

ٝ أُْٜ اُٞطٍٞ ا٠ُ اكهاى اُؼالهبد أُبك٣خ اُظبٛو٣خ اُز٢ رؾون اُزواثؾ ث٤ٖ ػ٘بطو 

ٝ رؼوف اُج٤٘خ ا٣ؼبً ثبٜٗب ًَ رو٤ًت ،( 28ص، 1990،اثوا٤ْٛ  )أُغٔٞػخ اُٞاؽلح 

ػ٠ِ َٓزٟٞ اُشٌَ ٌٕٓٞ ٖٓ ػ٘بطو أٝ ٝؽلاد ٓزٔبٌٍخ ٣زٞهق ًَ ٜٓ٘ب ػ٠ِ ٓب 

ػلاٛب ٝ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓب ٛٞ االثلؼَ ػالهزٚ ثٔب ػلاٙ ، ٝ ٢ٛ ٗظبّ رؾ٢ِ٣ٞ 

٣شزَٔ ػ٠ِ هٞا٤ٖٗ ٝ ٣ـز٢٘ ػجو ُؼجخ رؾٞالرٚ ٗلَٜب ٖٓ كٕٝ إ رغبٝى ٛنٙ اُزؾٞالد   

ٝ ثل ٌَُ ث٤٘خ إ   ( 14، ص 2008ٓؾٔل ،  ).ؽلٝكٙ أٝ رِغؤ ا٠ُ ػ٘بطو فبهع٤خ 

أٓب ا٤ٌُِخ ك٢ٜ إ اُج٤٘خ رزٌٕٞ ٖٓ ػ٘بطو ، رزَْ ثب٤ٌُِخ ٝ اُزؾٞالد ٝ اُز٘ظ٤ْ اُنار٢ 

كاف٤ِخ فبػؼخ ُِوٞا٤ٖٗ ا٤ُٔٔيح َُِ٘ن رؼل٢ ػ٠ِ اٌَُ فٞاص أُغٔٞػخ ًَٔبد 

اُزؤ٤ُق  )ٓزٔب٣يح ػٖ فظبئض اُؼ٘بطو كبُْٜٔ اُؼالهبد اُوبئٔخ ث٤ٖ اُؼ٘بطو 

هبٕٗٞ ٛنٙ اُؼالهبد ٛٞ اَُ٘ن اٝ ) كبٌَُ ٗز٤غخ اُؼالهبد ٝ اُزؤ٤ُق (أٝاُز٣ٌٖٞ

أٓب اُزؾٞالد ك٢ٜ ٍَِِخ اُزـ٤واد اُز٢ رؾلس كافَ اَُ٘ن أٝ  (أُ٘ظٞٓخ ٗلَٜب
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كبُج٤٘خ ال رظَ ك٢ ؽبُخ ٌٍٕٞ ثَ روجَ  )أُ٘ظٞٓخ فبػؼخ ُوٞا٤ٖٗ اُج٤٘خ اُلاف٤ِخ

ث٤٘ٔب ٣ؼ٢٘ اُز٘ظ٤ْ ،اُزـ٤واد ثٔب ٣زلن ٓغ اُؾبعخ أُؾلكح ٖٓ هجَ ػالهبد اَُ٘ن 

، اُنار٢ هلهح اُج٘بء ػ٠ِ ر٘ظ٤ْ ٗلَٚ ث٘لَٚ ثٔب ٣ؾلع ٝؽلارٚ ٝ ٣ؾون ُٚ االٗـالم اُنار٢

 (                31ص ،1990، اثوا٤ْٛ  ).كبُج٤٘بد ُٜب هٞا٤ٜٗ٘ب اُز٢ رغؼِٜب ٓزواثطخ 

:   فً انفٍ انُظزٌت انشكهٍت و يفهىو انشكم-2

   روٍٞ  اُلهاٍبد اُلَِل٤خ ٝاُؼ٤ِٔخ ٝاُل٤٘خ إ اُشٌَ ٛٞ اُظ٤بؿخ األٍب٤ٍخ ُِغَْ أٝ 

كبُشٌَ ٣ٔضَ ٗلَٚ ٝال ٣ٌٖٔ أل١ ػَٔ ، أُبكح ث٤٘ٔب ا٤ُٜئخ ٢ٛ أُلّٜٞ اُؼبّ ُِشٌَ 

ك٢٘ إٔ ٣جوى ٓب ُْ رٌٖ ٓالٓؼ ٝرلبط٤َ رشو٣ؾ٤خ هبئٔخ ُِشٌَ، كبُشٌَ ٝاٍطخ ٗوَ أٝ 

 (.198، ص 1982ػجٞ، )  .ارظبٍ

٣٘زظ اُل٘بٕ أشٌبال ثؤؽغبّ ٤ٛٝئبد ٓز٘ٞػخ ك٢ ٓغٔٞػخ ٓزشبثٌخ اٝ ٓ٘ؼيُخ 

ثلؼبءاد ٓقزِلخ رئصو ك٢ ٗٞػ٤خ األشٌبٍ ٝػلكٛب ٝرور٤جٜب ٢ٛٝ األٍبً ك٢ أػطبء 

اُظٞهح اُٜ٘بئ٤خ ُِشٌَ، َٓزؼ٤ٖ ثؼ٘بطو اُزش٤ٌَ أٌُٞٗخ ُِؼَٔ اُل٢٘ ػ٠ِ ٝكن 

ػالهبد اإل٣وبع ٝ اُزٞاىٕ  ٝاُزؼبكٍ  اُز٢ رؾون اُزٞاكن ٝ اُٞؽلح ث٤ٖ اُشٌَ 

اُ٘وطخٝاُقؾ ٝاالرغبٙ ٝأَُبؽخ ٝاُلواؽ ٝإُِٞ ٝ اُظَ ٝ : ٝٓؼٔٞٗٚ اُز٢ رؼْ

ثزغٔؼٜب ٝ ػالهبرٜب ٓغ ثؼؼٜب رؾون ،اُـ ، ٌَُٝ ٜٓ٘ب رؼج٤و.. ،اُؼٞء ٝ أٌُِٔ 

ٝأكؼِٜب ٓب اٍزطبع إٔ ٣شل ، اُشٌَ ، ٝ رزلبٝد اإلشٌبٍ ٖٓ ؽ٤ش هلهرٜب ػ٠ِ اُزؼج٤و

افن ،ُول هلٓذ اُطج٤ؼخ طٞه أطجؾذ هٞا٤ٖٗ رزؾٌْ ك٢ األشٌبٍ َٝٗجٜب . أُزِو٢ ا٤ُٚ

ٝ إ ، كز٘بؿٔٚ ُزئًل إٔ ال ػجض٤خ ك٢ اُشٌَ ، ٝ أػبف ُٜب رغوثزٚ اُل٤٘خ ،ٜٓ٘ب اُل٘بٕ 

أٓب ، اُغٔبٍ اَٗغبّ ه٣بػ٢ أصبه اٗلؼبٍ اهرجؾ ثؼَٔ ٖٓ األػٔبٍ اُل٤٘خ ك٢ اُطج٤ؼخ 

رغو٣ل اُشٌَ ك٤ٌشق عٞٛو اُؼَٔ اُل٢٘، ٝ ٣ؼزٔل اثلاع اُشٌَ ػ٠ِ ٝظ٤لخ اإلكهاى ٝ 

إ عٔبٍ األشٌبٍ ٤ٌُ ًٔب ٗظٖ اٗٚ عٔبٍ األعَبّ  )ك٤وٍٞ أكالؽٕٞ، فبط٤خ اُزق٤َ 

،  (ثَ ٛٞ أ٣ؼب عٔبٍ اُقطٞؽ أَُزو٤ٔخ ٝ اُلٝائو ٍٝبئو األشٌبٍ ، اُؾ٤خ ٝ اُظٞه 

اٗٚ ٤ٌُ اُزلظ٤الد  (ٝرطٞه ث٤ُٞٞع٢ ، اُشٌَ كبػ٤ِخ ٝٗشبؽ  )ث٤٘ٔب ٣وٍٞ أهٍطٞ 

كبُل٘بٕ ٣ٌٕٞ ك٘بٗبً ػ٘لٓب ٣ٌٕٞ هبكهاً ، ثَ ٛٞ عٞٛو اٌُبئٖ، اُغيئ٤خ اُؼبُوخ ثبٌُبئٖ 

ٝ اُؾٌٔخ ك٢ اُؾ٤ٌْ ، ًبُشغبػخ ك٢ اُشغبع ، ػ٠ِ اثواى فظبئض اُ٘ٞع ك٢ اُلوك 

(. 34ص،1982، شِن .)
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رؼج٤و ػٖ اُؼالهخ اُجبؽ٤٘خ ٝ ٜٓ٘ظ اُز٘ظ٤ْ ٝ رلبػَ ػ٘بطو  (اُشٌَ )    كَِل٤ب ً

أٓب اُزؾٍٞ ٖٓ ؽبُخ ٤ًل٤خ ، ٝ ث٤ٜ٘ب ٝ ث٤ٖ اُج٤ئخ، اُظبٛوح ٝ ػ٤ِٔبرٜب ث٤ٜ٘ب ٝ ث٤ٖ ٗلَٜب 

ا٠ُ أفوٟ ك٤زْ ثبُوؼبء ػ٠ِ اُشٌَ اُول٣ْ أٝ ثزـ٤٤وٙ ٖٓ فالٍ اػلاك ٓزطِجبد ٝ 

ػ٘بطو رـ٤٤وٙ ا٠ُ شٌَ اكؼَ ، ٝ ال ٣زْ ك٤ٜب اٍزجؼبك اُشٌَ اُول٣ْ رٔبٓب أٝ ػ٠ِ ٗؾٞ 

ؽ٤ش ٣ؼٖٔ ، ٓطِن ، ٝال ٣َٞك اُشٌَ اُغل٣ل ككؼخ ٝاؽلح كائٔب ثَ ٣جلأ رله٣غ٤ب 

اٍزجؼبك اُشٌَ  )ٝٛنٙ أَُخ  ، اُشٌَ اُول٣ْ اُزطٞه ثلهعخ أ٠ُٝ ٖٓ اُشٌَ اُغل٣ل 

أ١ اٍزؼبكح اُشٌَ اُول٣ْ ٣ٝجلا علٍ أُؼٕٔٞ ، رقِن أٌٓب٤ٗخ اُزطٞه اُوعؼ٢  (اُول٣ْ 

، 1985، هٝىٗزبٍ  ). ٝ اُشٌَ ك٢ اُزغلك ٝ اُزطٞه أُظطوك اُلائ٤ٖٔ ُِٔغزٔغ 

( .  263ص

ٝ ال ، ال ٣وكك اُؾ٤بح ، رؼوف اُ٘ظو٣خ اُش٤ٌِخ اُلٖ ػ٠ِ اٗٚ ػبُْ هبئْ ثنارٚ َٓزوَ   

كبُلٖ اُظؾ٤ؼ ٓ٘لظَ رٔبٓب ػٖ األكؼبٍ ٝ أُٞػٞػبد اُز٢ رزؤُق ٜٓ٘ب ، ٣وزجٌ ٜٓ٘ب

ٝ إ ه٤ْ اُلٖ ال ٣ٌٖٔ إ رٞعل ك٢ اٟ ٓغبٍ أفو ٖٓ ٓغبالد ، اُزغوثخ اُؾ٤بر٤خ 

اُزغوثخ اُجشو٣خ  ، أٓب ٤ٍيإ اُن١ ثلؼِٚ افن ُلع اُشٌَ ٌٓبٗخ عل٣لح ٝ أطجؼ 

إ ه٤ٔخ اُؼَٔ اُل٢٘ رزٔضَ ك٢ اُز٘ظ٤ْ )األطَ ك٢ ر٤َٔخ اُ٘ظو٣خ اُش٤ٌِخ  ك٤وٍٞ 

ؽون ٛنٙ اُو٤ٔخ اُش٤ٌِخ ثزؾو٣ق ، اُش٢ٌِ ُِؼ٘بطو ٖٓ فؾ ٝ ًزِخ َٝٓبؽخ ٝ ُٕٞ 

ٝفط٠ ، كزق٠ِ اُل٘بٕ ػٖ أُؾبًبح، ِٓؾٞظ ُٔؼط٤بد اُطج٤ؼخ رِج٤خ ُؾبعبد اُؼَٔ 

، ٍز٤ُ٘ٞزي )(ٌٝٛنا اهٍٞا كػبئْ ُالٍزوالٍ اُنار٢ ُِلٖ،ٗؾٞ رو٤َِ أ٤ٔٛخ أُٞػٞع

(  198ص ،1974،ع٤وّٝ

٣ٝوٍٞ ،    ُول اٍزـَ اُل٘بٕٗٞ ه٤ْ اُزش٤ٌَ ٖٓ فالٍ رؾوه اُؼَٔ ٖٓ ٓشبثٜخ اُٞاهغ 

إ اُل٘بٕ ٣ؾوه ٗلَٚ ٖٓ أُٞػٞع اُن١ ٣ؾٍٞ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اُزؼج٤و ػٖ  )،ًبٗل٢ٌَٗ

ُول ىاك اُج٘بء اُش٢ٌِ أ٤ٔٛخ ُزؾو٤ن ر٣ٌٖٞ ٣زؤُق ٖٓ ،  (ٗلَٚ ثبٍُٞبئَ اُقبُظخ ٝؽلٛب

، ريكاك ثبُزله٣ظ أص٘بء رطٞهٛب رغو٣لا ٝ اٗزياع ُِوٞاّ اإلَٗب٢ٗ ،٤ٛئخ ش٤ٌِخ فبُظخ 

ك٢ٜ رؾَِ ا٠ُ رظب٤ْٓ َُِطٞػ رجبُؾ ك٢ االثزؼبك ػٖ اُٞاهغ ُؾل ال َٗزط٤غ إ ٗؼوف 

ؽز٠ رق٠ِ ػٖ ، ٝ أُْٜ فِن رظ٤ٔٔبً ٣غنة اُؼ٤ٖ ، األٗٔٞمط اال ػٖ ؽو٣ن اُؼ٘ٞإ 

كبُؼَٔ ، (اُلٖ اال ٓٞػٞػ٢ )أ١ ػالهخ ثبُٞاهغ ًٔب ك٢ أػٔبٍ ًبٗل٢ٌَٗ ٝٓٞٗله٣بٕ 

اُل٢٘ رش٤ٌَ ٖٓ اُقطٞؽ ٝاألهٞاً ٝ ؿ٤وٛب ٖٓ األشٌبٍ أُِٞٗخ ال رٔضَ ش٤ئبً، ٝاُلٖ 

، ٍز٤ُ٘ٞزي).  اُغ٤َٔ ٛٞ ر٘ظ٤ْ ػ٘بطو اُؼَٔ اُل٢٘ ك٢ أٗٔٞمط ش٢ٌِ م١ ه٤ٔخ عٔب٤ُخ

(  196ص ،1974،ع٤وّٝ
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   إ اُؼ٘ظو أُْٜ ك٢ اُ٘ول اُش٢ٌِ ٛٞ اُز٘ظ٤ْ اُجظو١ ٝ اُؼالهبد اُجظو٣خ ث٤ٖ 

ٝٓب ٣ؼغت اُ٘بهل اُش٢ٌِ ك٢ أػٔبٍ اُل٘ب٤ٖٗ ٛٞ رؾو٤ن االَٗغبّ ، ػ٘بطو اُؼَٔ اُل٢٘ 

كٌبٗذ ، ٝ رغ٘ت اُزؤص٤واد اُؼوػ٤خ ، ث٤ٖ األشٌبٍ ُزٞػ٤ؼ ٛلف اُل٘بٕ رو٤٘ب ٝعٔب٤ُب 

كؼالً ػٖ ، اُجواػخ اُش٤ٌِخ ك٢ اُز٘ظ٤ْ اُش٢ٌِ ُِؼَٔ اُل٢٘ ُزؾو٤ن االٍزٔزبع ثٚ 

كبُٔؼ٤به ، اُزؤص٤و اُزو٢٘ ٝ االٍزقلاّ أُ٘طو٢ ٝ االهزظبك١ ُالكاح ٝ اُقبٓبد  

. األٍب٢ٍ ٛٞ رؾو٤ن ٓجلا اُٞؽلح ٝ اُز٘بؿْ اٟ اشؼبه أُشبٛل ثبُوٝػخ ٝ اُجٜغخ  

( 109-107، ص1896ٍبٗز٤بٗب، )

٣زغ٘ت اُ٘ول اُش٢ٌِ اُو٤ْ ؿ٤و اُغٔب٤ُخ ٝ االعزٔبػ٤خ ٝ اُزبه٣ق٤خ ٝ األثؼبك األكث٤خ 

ام ، ٝ اُؼبؽل٤خ  ٝ ؿب٣زٚ ري٣ٝل أُشبٛل ثزلظ٤الد أٍبٍٜب االٍزٔزبع ثغٔبٍ اُشٌَ 

ٝ ػٖ اُ٘ول اُزبه٣ق٢ أٝ ، ٝ ٣زق٠ِ ػٖ ٓجلأ االهرجبؽ ، ٣ٜزْ  اُ٘بهل  ثناد اُؼَٔ اُل٢٘ 

ٝ ، ٤ٍوح اُل٘بٕ أٝ ػِْ اُ٘لٌ اُزؾ٢ِ٤ِ أٝ ػِْ االعزٔبع  ُلْٜ اُؼَٔ اُل٢٘ ٝرو٤٤ٔٚ 

إ اُلٖ ك٢ اُ٘ول اُش٢ٌِ ٣قزض .اُٜلف اٍزغالء اُؼَٔ اُل٢٘ ك٢ مارٚ ٝ اُزؼٔن ثٚ 

 ( 157ص،2001،ػط٤خ )ثبُشٌَ 

: يفهىو انخكىٌٍ فً انحمم انبصزي - 3

ٛٞ رور٤ت ػ٘بطو اُشٌَ ٤ٌُٕٞ أكاح ،    اُز٣ٌٖٞ أٍبً اُزؼج٤و اُجظو١ ك٢ اُلٖ

رقزِق ٛنٙ ، ُِزؼج٤و اُجظو١ ػٖ أُؼب٢ٗ اُز٢ ٣وؿت اُل٘بٕ ك٢ ا٣ظبُٜب ا٠ُ أُزِو٢ 

 ( 6ص ، 1973، ه٣بع )أُؼب٢ٗ اما افزِق رور٤ت ٛنٙ اُٞؽلاد أُوئ٤خ            

ٓٔضِخ ك٢ عَْ اإلَٗبٕ أٝ كٝهإ األهع أٝ ، ُول ٝػؼذ اُطج٤ؼخ هٞا٤ٖٗ اُز٣ٌٖٞ

ٓؼٜب ال ٣قش٠ اُل٘بٕ إٔ ٣ٌوه ط٤بؿخ ، ك٢ٜ ٓظله اإلُٜبّ اُل٢٘ ، اُشؼت أُوعب٤ٗخ 

كٜٞ ٣َؼ٠ ا٠ُ رؾو٤ن ، ك٤٘خ ٍجوٚ ا٤ُٜب ك٘بٕ أفو اٝ إ ٣ٌوه ٓبٍجن إ كؼِٚ ٛٞ ٗلَٚ 

، ًبُزؾو٤ن اُزٞاىٕ ، هؿجبرٚ اُز٢ هل رزطٞه اٝ رزٜنة ٓغ رطٞه اُلٌو ٝ اُضوبكخ

ٝ ر٘ظ٤ْ ، ٝاالَٗغبّ ، ٝ اُز٣ٞ٘غ ، ٝ اُزله٣ظ ،ٝ اَُ٘جخ ٝ اُز٘بٍت ،ٝ اُزٔبصَ ،ٝاإل٣وبع 

  (  20ص  ، 1973، ه٣بع ). ٝ اُظواع ، ٝ اُٞؽلح ٝ ا٤َُبكح ، اُؼ٘بطو

ِٚ ٝأٍب٤ُجٚ ٝٓل٣برٚ  ِٚ ٝرؾلك ارغبٛبر ٣٘زظْ اُؼَٔ اُل٢٘ ك٢ أٌٍ رظ٘ق أٗٔبؽ

ِٚ ا١ إ ػ٤ِٔخ اُز٘ظ٤ْ ٢ٛ أؽلاس اُٞؽلح ٝاُزٌبَٓ . اُز٤٘٣ٌٞخ  ٖٓ ؽ٤ش ٗظْ ث٘بء ػالهبر

. ث٤ٖ اُؼ٘بطو أُقزِلخ ٖٓ فالٍ ػ٤ِٔبد اُز٘ظ٤ْ ٝاػبكح اُز٘ظ٤ْ ٝاُزؾ٤َِ ٝاُزو٤ًت 

أُؾٌٞٓخ ثبٗؼجبؽ ؽوًخ ًَ عيء ك٤ٜب ٓغ اُؾوًخ . ك٢ ٓغَٔ اُؼالهبد اُز٤٘٣ٌٞخ

إ ك٣٘ب٤ٓبد اُز٣ٌٖٞ ٍٞف رٌٕٞ "ؽ٤ش ٣وٍٞ  (أه٤ْٜٗ)ا٤ٌُِخ ُِز٣ٌٖٞ ٝٛنا ٓب ٣ئًلٙ 

ٗبعؾخ كوؾ ػ٘لٓب رٌٕٞ ؽوًخ ًَ عيء ك٤ٜب ٓز٘بٍجخ ٓغ اُؾوًخ ا٤ٌُِخ ُِز٣ٌٖٞ ، 
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كبُؼَٔ اُل٢٘ ٣ٌٕٞ ٓ٘ظٔبً ؽٍٞ ٓٞػٞع ك٣٘ب٢ٓ ٍبئل ٝٓ٘ٚ رشغ اُؾوًخ ا٠ُ اُ٘طبم 

 (. 146 ، ص1987ػجل اُؾ٤ٔل  ، )" ا٢ٌُِ ُِؼَٔ

ام روٞك ؽوًخ ٛنٙ اُوٞا٤ٖٗ ٓؼوكخ رؾ٤ِ٤ِخ شبِٓخ ٌَُ ٝؽلاد اُج٘بء ٝٓؼوكخ 

رو٤ًج٤خ ٗزبئظ اُزؾ٤َِ ٖٓ فالٍ رظٞه ٓب٤ٛخ اُ٘زبط اُن١ ٣زؾون ػجو ٍٝبئؾ اٗزوب٤ُخ ، 

رزلفَ ثٜب طٞه اُشٌَ ٖٓ ٗظبّ ا٠ُ آفو ثلؼَ األٍبً اُزغو٣ج٢ ٝاألٍِٞث٢ ُِل٘بٕ 

ٝ  (ُٔٞٗله٣بٕ)٣زلن ٓغ أُؾبٝالد اُج٘بئ٤خ . ٝاإلٗغبى اُن١ ثش٤ُٞٔزٚ اُج٘بئ٤خ 

ك٢ ًشلْٜ ُِ٘ظْ اُز٢ ٣زؾٍٞ ثٜب اُشٌَ ػجو اٍُٞبئؾ أُبك٣خ ٝاُلٌو٣خ أ١  (ًبٗل٢ٌَٗ)

اُزؾٞالد اُج٘بئ٤خ ُٔلّٜٞ اُشٌَ ثبكزواع اُظٞهح اُن٤٘ٛخ أُئٍَخ ػ٠ِ أٌٍ كٌو٣خ 

.  أٍبٍٜب اُزواًْ ٝاُزوارت ٝاُز٤ٌق اُغٔب٢ُ 

: ٢ٛ  (هٌٍٖ)ٖٝٓ أْٛ أُجبكئ ٝ اُوٞا٤ٖٗ اُز٢ أشبه 

ٝٛٞ ٤ٍبكح ٝؽلٙ ٓوًي٣ٚ رزٔؾٞه ؽُٜٞب اُٞؽلاد : هبٕٗٞ األٍب٤ٍخ ٝ األ٤ٔٛخ  .1

اُج٘بئ٤خ األفوٟ ثؾ٤ش رزؾون اُٞؽلح أُوًي٣خ ٝكؼَ اُٞؽلاد اُز٢ ٖٓ ؽُٜٞب 

. ٢ٛٝ أ١ اُٞؽلاد اُج٘بئ٤خ رزؾون ثلؼَ رٔؾٞهٛب ؽٍٞ اُٞؽلح أُوًي٣خ 

ؽ٤ش رٌٕٞ ث٤٘خ اُؼَٔ ٓج٤٘خ ػ٠ِ أٍبً اُزواثؾ ٝاُزٞاطَ ٖٓ : هبٕٗٞ اُزٌواه  .2

فالٍ عؼَ ٛنٙ  أٌُٞٗبد طلٟ أٝ رٌواه أهَ أ٤ٔٛٚ ٌُٔٞٗبد أفوٟ ٣زْ اُزؤ٤ًل 

. ػ٤ِٜب 

٣ٝزْ ٖٓ فالٍ اػطبء ثؼغ اُززبثغ ٝاالٍزٔواه أُ٘ظْ ُؼلك : هبٕٗٞ االٍزٔواه  .3

٣ٌٕٝٞ أًضو اثلاػبً ٝاصبهح ػ٘لٓب ٣ورجؾ . ٖٓ اُز٣ٌٞ٘بد األًضو ٝاألهَ رشبثٜب 

ثزؾٍٞ رله٣غ٢ ك٢ ؽج٤ؼخ أُٞػٞع ، ٣ٝئًل ٛنا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ كٌوح اُؾو٣خ 

اُلوك٣خ ٌُِٔٞٗبد ٣ٝٞؽ٢ ثولهرٜب ػ٠ِ اإلكالد ٖٓ اُوٞاػل ، ٌُ٘خ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ 

أ١ رزٌٕٞ اُج٤٘خ ٖٓ . مُي ٣زلن ا٠ُ ؽل ًج٤و ٓغ اُزظٞه أُؼوٝف ػٖ أُ٘ظٞه 

. هٞا٤ٖٗ ر٘بظو٣خ ًٔب ك٢ اُلٖ اُجظو١ 

أ١ إٔ األشٌبٍ ك٢ اُِٞؽخ ػبكح ٓب رقؼغ ُ٘ٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ : هبٕٗٞ اُزو٢ٍٞ  .4

أُ٘ؾ٤٘بد ٝاألهٞاً اُز٢ ٣ٌٖٔ هٍٜٔب ُزٞػ٤ؼ األشٌبٍ اُجبهىح ك٤ٜب ٣ٝوٟ 

. هٌٍٖ إ ٛنا اُوبٕٗٞ ٤ٖٛٔ ػ٠ِ ػظو اُجبهٝى ٝٗزبعُٚ اُل٢٘ 
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٣ٝؼ٢٘ اُز٘بظو ثبفزالف ه٤ْ أُزوبثالد ٖٓ ؽ٤ش ارلبهٜب أٝ : هبٕٗٞ اُزؼبك ٝاُزوبثَ  .5

. ر٘بكوٛب 

كؤ١ رـ٤و ك٢ ؽوًخ أٝ . ٝٛٞ اهرجبؽ أُلوكح ثؾوًخ اٌَُ : هبٕٗٞ اُزـ٤و أُزجبكٍ  .6

. شٌَ أؽل أٌُٞٗبد ٣ظؾجُٚ ثبُؼوٝهح رـ٤و ك٢ أٌُٞٗبد األفوٟ 

ٝٛٞ أرَبم اٌَُ ثَ٘ن ٝاؽل ثـغ اُ٘ظو ػٖ اُزجب٣ٖ ٝاالفزالف : هبٕٗٞ االرَبم  .7

. ك٢ أٌُٞٗبد أٝ األهَبّ اُلوػ٤خ اُز٢ ٣غت إٔ رظٜو ٤ٓالً ٝاػؾبً ُِزغٔغ أَُ٘ن

ٝٛٞ ر٘بؿْ ٝارظبٍ اُٞؽلاد اُج٘بئ٤خ ػ٠ِ ٝكن ػوٝهاد اُؼَٔ : هبٕٗٞ اُز٘بؿْ  .8

. اُل٢٘ ؽ٤ش رجلٝ أًضو اَٗغبٓبً ٝرآُلبً 

ٝٛٞ ػ٤ِٔخ رغ٤ٔغ اُقطٞؽ ٝارغبٛبرٜب ُز٣ٌٖٞ ٓغٔٞػبد فبطخ : هبٕٗٞ اإلشؼبع  .9

٣ٝٔضَ . ٓ٘غيح ٜٓ٘ب ٝمُي ٖٓ فالٍ ػالهبد ث٤َطخ أؽ٤بٗب ٝٓؼولح أؽ٤بٗب أفوٟ

ػجل اُؾ٤ٔل   ).ٛنا اُوبٕٗٞ ؽوًخ األشٌبٍ ٖٓ عيء ٓؼ٤ٖ ُِٞؽخ ا٠ُ أعياء أفوٟ

( 148– 147 ، ص1987، 

كول هَْ اُز٣ٌٞ٘بد ك٢ اُلٕ٘ٞ اُزش٤ِ٤ٌخ ا٠ُ أٗٔبؽ ٖٓ فالٍ  (هٝكهٝف)أٓب 

: ػ٤ِٔخ ث٘بء اُشٌَ ٝرغٔغ األشٌبٍ ثظ٤ـخ ٓؼ٤٘خ رئٌٍ اُ٘ٔؾ ٢ٛٝ 

ٝك٤ٜب رٌٕٞ اُٞؽلاد ٓٞىػخ ػ٠ِ اَُطؼ اُزظ٣ٞو١ : اُز٣ٌٞ٘بد االٗزشبه٣خ  .1

. ثطو٣وخ ٓزغبَٗخ ٝٓ٘زظٔخ كٕٝ ٓوًي اإلشؼبع أٝ ٗوبؽ اُزو٤ًي 

٣ٝوظل ثٜب ٝعٞك ا٣وبع كواؿ٢ أٝ ا٣وبع َٗج٢ ك٢ رٞى٣غ : اُز٣ٌٞ٘بد اإل٣وبػ٤خ  .2

:  أَُبؽبد ٣ٝوَْ ػ٠ِ 

ر٘ظ٤ْ اُٞؽلاد ٖٓ فالٍ ٓؾٞه ٓوًي١ فبص ثبُشٌَ : اُز٣ٌٞ٘بد أُؾٞه٣خ  .أ 

.  اُوئ٤ٌ أٝ ٓغٔٞػخ األشٌبٍ أُوًي٣خ اُز٢ رزوًي ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٓؾبٝه 

اٗطالم ؽو٢ً ُلؼَ اُز٣ٌٞ٘بد ٖٓ ٓظله أٝ ٓوًي ثش : اُز٣ٌٞ٘بد أُوًي٣خ  .ة 

رزؼِن ث٘وطخ ٓوًي٣خ ُِغبمث٤خ  

ػجل ).اهرجبؽ ٝؽلاد اُز٣ٌٖٞ ثبُزوبثَ ثؼالهخ ك٣٘ب٤ٌ٤ٓخ: اُز٣ٌٞ٘بد اُوطج٤خ  .ط 

 ( 149،ص1987اُؾ٤ٔل،

ال ٣زؾوى ٌٛنا كٕٝ هٞا٤ٖٗ ٝأٗظٔخ ر٤٘٣ٌٞخ رؾلك  (اإلٗغبى اُل٢٘ )إ ػَٔ اُل٘بٕ 

َٓبه اإلٗغبى ػ٠ِ ٝكن االرغبٛبد اُز٢ ٣زؾون ٖٓ فالُٜب ، أٍبٍٜب رغو٣ج٢ ، 

ثٔؼ٠٘ إ . رٞعٚ كؼَ اُز٣ٌٖٞ ٝاػبكح اُز٣ٌٖٞ . ٝهٞا٤ٖٗ ٝأٗظٔخ ٓؼوك٤خ أٍبٍٜب ػو٢ِ 



 

 (دراست ححهٍهٍت يىاسَت )بٍُت انشكم فً اعًال انخشافٍٍ سعذ شاكز وطارق ابزاهٍى

ٗج٤َ ٓظطل٠ ٓؾٔل                                                                      

 
 

139 
 2011 لسنة 61العدد 

 
 

اُل٘بٕ ٣ؼَٔ ٣ٝلٌو ػٖٔ أٌٍ ٓؼوك٤خ ؿب٣خ ك٢ اُز٘ظ٤ْ ٝهٞا٤ٖٗ ر٤٘٣ٌٞخ رَجؾ ػ٠ِ 

ػِٔٚ طلخ االٍزوواه ٝاُزٔبٍي ٝٛنا ثبُ٘ز٤غخ ال ٣ز٘بهغ ثبُطجغ ٓغ ًٕٞ اُؼ٤ِٔخ اُل٤٘خ 

اإلثلاػ٤خ رؾلس ثشٌَ ٣زغبٝى أؽ٤بٗبً ًَ األٗظٔخ ٝاُوٞا٤ٖٗ أُٞػٞػ٤خ ثَ ػل ٛنا 

ِٚ اُقبطخ        اُزغبٝى ٝاُوكغ أٍبً اُؼ٤ِٔخ اإلثلاػ٤خ ك٢ اُلٖ ٖٓ فالٍ ث٘بء هٞا٤ٗ٘

 ( 136-131، ص2004اٌُ٘ب٢ٗ ،  )

: انسٍزة انذاحٍت 

: انفُاٌ سعذ شاكز - 1

ثـلاك ، صْ أُلهٍخ أُوًي٣خ /        ُٝل ك٢ ثـلاك ، كهً ك٢ ٓؼٜل اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ 

اٌِٗزوا ٝكهً ك٤ٜب ثؼل رقوعٚ ،صْ  ك٢ ٤ًِخ ٛبهٝ ، ػَٔ  ك٢ ٤ًِخ / ُِلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ 

ثـلاك ، هلّ اػٔبٍ فيك٤خ ؽبٍٝ ٖٓ فالُٜب رـ٤٤و ؽو٣وز٘ب ك٢ اُوإ٣خ / اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ 

ٝ ؽوًخ اُؼ٤ٕٞ ٝ االؽَبً ثبُٔٞاىٗخ  ، ؽ٤ش ًَو اُٞاهغ ثوطغ اٍزوعبػبد اُظٞه 

اُن٤٘ٛخ ُالشٌبٍ ًٝزشق ه٤ْ ك٤٘خ ٝ عٔب٤ُخ رؼزٔل ػ٠ِ اُجؾش ػٖ االشٌبٍ  ٝؽ٤برٜب 

. اُلاف٤ِخ ، ٓٞظق إُِٞ ٝ أٌُِٔ ٝ اُشٌَ ٤ُؼجو ػٖ اٍِٞة اُل٘بٕ أُز٤ٔي 

:  انفُاٌ طارق ابزاهٍى - 2   

صْ أُؼٜل أُوًي١ ُِلٕ٘ٞ ،         ُٝل ك٢ ثـلاك ، كهً ك٢ ٓؼٜل اُِلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ 

اُزطج٤و٤خ ك٢ اُظ٤ٖ ، هلّ اُل٘بٕ اػٔبٍ فيك٤خ ر٘وَ ث٤ٖ اُٞاهغ ٝ اُزغو٣ل ثج٠٘ ٛ٘ل٤ٍخ 

رو٤ًج٤خ ٍٝطٞػ ٤ُٗٞخ ػجود ػٖ رٞعٜبد اُل٘بٕ ك٢ رِي أُوؽِخ ؽز٠ اٗٚ اػزٔل 

اشٌبٍ ٖٓ اُٞاهغ فوط ثٜب ٗؾٞ اُزـو٣ت ثٌَو اُٞاهغ ٝافوٟ ٝاهؼ٤خ ثزب٣َٝ ٓـِن 

ٝافوٟ رغو٣ل٣خ ثؼ٤لح ًَ اُجؼل ػٖ اُٞاهغ ، ٝظق أٌُِٔ ٝ إُِٞ ك٢ ا٣ظبٍ ؽبهزٚ 

.   اُزؼج٤و٣خ ُِٔزِو٢ 

 

 

: يإشزاث االطار انُظزي

هل ٣ِزو٠ اُل٘بٗبٕ ك٢ أُوعؼ٤بد اُل٤٘خ اُز٢ اٍزٔلا ٜٓ٘ب رطٞهٛٔب ، ك٢ اُغٞاٗت -1

. اُش٤ٌِخ ٝ اُزو٤٘خ ٝ اُج٘بئ٤خ 
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٤ٜٖٓٔ  )ٌَُ ك٘بٕ فظٞط٤زٚ، اُز٢ رزشبثٚ اؽ٤بٗب ٖٓ ؽ٤ش اُشٌَ ٝاُزؼج٤و اُل٢٘- 2

. (اُج٤٘خ اُؼ٤ٔوخ  

رؼلكد أُٞاٜٗب ٣ؼزٔل إُِٞ ُزؾو٤ن ٣ٞٛخ اُؼَٔ اُل٢٘ ٝؿب٣برٚ اُزؼج٤و٣خ ثلؼَ فبٓخ  - 3

اُط٤٘خ ًو٘بح االرظبٍ رظَ ثبُوٍبُخ ا٠ُ  )اػزٔبكا ػ٠ِ َٗت ٝٗٞع أُٞاك أُؼبكخ

   .(أُزِو٢ 

٣ٞظق اُل٘بٕ هلهرٚ اُل٤٘خ ك٢ اٗزبط ث٤ُ٘خ عل٣لح ثقبٓبد ٓقزِلخ ٝ كٕٝ إ ٣ؾ٤ل ػٖ - 4

. (٣ؾٌْ ا٤َُبم ث٘بئ٤خ اُؼَٔ اُل٢٘ ٝ إ افزِلذ اُقبٓخ ).  ؽج٤ؼخ رش٤ٌَ اُؼَٔ اُل٢٘

صجبد )رٔبصَ ٝصجبد ا٤ُٜٔٔ٘بد اُؼبؿطخ ٣٘زظ ٝرٔبصَ ٝرشبثٚ ٝرٌواه اإلػٔبٍ -  5

ث٤٘ٔب  افزالف ٓؼط٤بد اُج٤ئخ ٣ئك١ ا٠ُ  (اُؼبؿؾ  ٣ٞك١ ا٠ُ ٤ٍبم ػَٔ صبثذ

 .افزالف اُوٓٞى اُلبػِخ ك٢ اإلثالؽ

 اُطج٤ؼخ ٝ اُقجوح روكل اُل٘بٕ الٗزبط اشٌبٍ رغو٣ل٣خ ٣ٌشق ٖٓ فالُٜب عٞاٛواالش٤بء -6

اُزغو٣ل ًَو ُِٞاهغ ُزؾو٤ن ث٠٘ ش٤ٌِخ ماد رؤ٣َٝ  )ٓئًلاً إ الػجض٤خ ك٢ االشٌبٍ

   .(ٍؼ٤ب ٗؾٞ رؾو٤ن اُزـو٣ت، ٓلزٞػ 

أ١ اػبكح  )ٖٝٓ أٌُٖٔ إ  ٣ؾلس رطٞه هعؼ٢ ، ٣َٞك اُشٌَ اُغل٣ل ثبُزله٣ظ - 7

كؼالً ػٖ إ رطٞه ث٤ئخ اُل٘بٕ ،ٗبرظ ٖٓ طواع اُشٌَ ٝ أُؼٕٔٞ (اُشٌَ اُول٣ْ

 .٣ظبؽجٜب رؾٍٞ 

 
 

إجراءات البحث 
:  مجتمع البحث 
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طارق  )و        (سعد شاكر)تضمن مجتمع البحث اعمال الخزف النحتي لمفنانين 
  .( عمل 72) ، حيث بمغ عدد االعمال التي تمثل المجتمع  (ابراىيم

  عينة البحث 
اختيار عينة ،        يقتضي رصد كيفية اشتغال العناصر في بنية النظام الشكمي 

البحث اعتمادا عمى  مالحظة حركة العناصرو تحديدىا و تحديد اوجو التشابو و 
وما رافقيا من  تحوالت، واثرىا عمى نظام الشكل في ، االختالف في ىذه الحركة 

( 8)االعمال ، و قد تم اختيار عينة البحث و التي تمثل مجتمع البحث   لتكون 
.   اعمال 

 منهجية البحث 
. اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي الموازن 

 أداة البحث 
  حددت أداة البحث بناء عمى ما جاء في مؤاشرات اإلطار النظري و المالحظة 

  .(بمصورات األعمال الفنية )مستعين 
 

: التحميل 
أعمال الفنان سعد شاكر   - 1
:  مجوعتين اعتمادا عمى سني أنتاج األعمال  وكما يأتي   قسمت عمى         

عدد االعمال المجموعة  ت 
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 1993: سنة االنجاز 
خزف نحتي : النوع 

لون ابيض : الزجاج 
بناء كتلة : طريقة التشكيل 

 سم 45×57:ا البعاد  

 1999: سنة االنجاز 
خزف نحتي : النوع 
ابيض برتقالي : الزجاج 

بناء كتلة : طريقة التشكيل 
  سم75×50:ا البعاد  

 
 
 
. األعمال التي انجزت في فترة التسعينيات. أ

شٌَ ٌٓؼت ،ىٝا٣بٙ ٓوٍٞخ ، عيئٚ االػ٠ِ   : (1)انعًم  

شو٣ؾ ٓزٔٞط ثشٌَ ػٔٞك١ ؿ٤و ٓ٘زظْ ٍٝطٚ ؽجوبد 

ٓزالطوخ ماد أؽٞاٍ ٝ ٍٔي ٝ ػوع ؿ٤و ٓزَب٣ٝخ ، رٔزل 

ٝ ُألٍلَ كافَ اُؼَٔ ، ُألػ٠ِ ُزورلغ ػٖ ؽلٝك أٌُؼت  

ػٖٔ كواؽ ما ٜٗب٣خ ٓوٍٞخ اؽبؽخ ثٚ ٓ٘طوخ ٓ٘قلؼخ رٔزل 

ثبرغبٙ األٍلَ ، ٣ورٌي اُؼَٔ ػ٠ِ هبػلح ٌٓؼجخ ؿط٠ 

عٞاٗجٚ  ٓزٔٞعٚ ثشٌَ ؿ٤و ٓ٘زظْ ، ىعظ اُؼَٔ ٝ اُوبػلح  

 . ثبُِٕٞ اُج٤غ 

 

شٌَ اُؼَٔ ٓزٞاى١ َٓزط٤الد ثيٝا٣ب ٓ٘ؾ٤٘خ   ( :2)انعًم   

،  ٍٝؾ اُؼَٔ كواؽ ،ٌٕٓٞ شٌالً ٛ٘ل٤ٍبً ٓٞاى٣بً َُِطؼ 

اُقبهع٢ ثبهًبٕ ٓ٘ؾ٤٘خ ، ٍطؼ اُؼَٔ اُؼ١ِٞ َٓز١ٞ 

٣زٍٞطٚ ر٣ٌٖٞ ٓؼل٢ٗ ٗزظ ٖٓ رؼبُن هؼجبٕ ٓؼل٤ٗخ هك٤ؼخ 

ثقطٞؽ َٓزو٤ٔخ ػٔٞك٣خ ٝأكو٤خ ٓزوبؽؼخ ٝ ٓ٘ؾ٤٘خ ، ثؼغ 

٣ٔزل ٖٓ اَُطؼ اُؼ١ِٞ ، ٜٗب٣برٜب ى٣٘ذ ثٌواد ٓيعغخ 

اُلاف٢ِ ر٣ٌٖٞ فيك٢ ثجوٝىاد َٓزو٤ٔخ ٝ ٓ٘ؾ٤٘خ رزغٚ ا٠ُ 

٣َزوو اُؼَٔ ػ٠ِ هبػلح ٌٓؼجخ اطـو ٖٓ ، كافَ اُلواؽ 

ػوع اُؼَٔ ،ىعظ اُؼَٔ ثبُِٕٞ األٍٞك، ٝ ًنُي اُوبػلح ٝ 

.  أػ٤ق ُٜب فؾ مٛج٢ ػ٘ل اُؾبكخ اُؼ٤ِب  

 2األعمال المنجزة خالل فترة  التسعينيات  1

 2األعمال المنجزة خالل ما بعد  االلفين   2
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 2001: سنة االنجاز 
خزف نحتي : النوع 
ابيض برتقالي : الزجاج 

 بناء كتلة: طريقة التشكيل 

  سم45×57:ا البعاد  

 2001: سنة االنجاز 
خزف نحتي : النوع 
. ابيض، برتقالي : الزجاج 

بناء كتلة              : طريقة التشكيل 

  سم63×41:ا البعاد  

: األعمال التي انجزت مابعد االلفين. ب

شكل متوازي مستطيالت مضغوطة ،  زاويتاه العمويتان قائمتان ، بينما   :(1)العمل 
 هزاويتاه  السفميتان ذات نيايتان منحنيتين ، يغطي قمتو باتجا

األسفل ولمساحة تزيد عن ربع العمل منطقة بسطح غير منتظم 
بييئة قماش يرتفع مستواه عن مستوى سطح العمل ، ثم تضيق 

لتنتشر كعمود بتأثير السطح نفسو الى عمق سطح العمل ليحيط 
بيا من الجانبين منطقة اقل ارتفاع عنيا وذات سطح مستوى 

منتظم خالي من أي تأثيرات  ، زجج العمل من قمتو و المنطقة 
المكممة ليا بالمون البرتقالي و بتدرج لوني متغير ، بينما زجج 

. باقي السطح بالمون األبيض 
شكل العمل متوازي مستطيالت بزوايا  (  : 2)العمل    

منحنية بييأة امرأة ،  ترك العمل فراغًا وسطيًا ،مكون شكاًل 
ىندسيًا موازيًا لمسطح الخارجي باركان منحنية سطحو الداخمي 

، سطح العمل  (صدر المرأة )السفمي فيو موجتين منتظمتين 
العموي مستوي يتوسطو تكوين نتج من تالصق مستويات 

 منطقة التجويف ، همستطيمة عدة امتدت لتقطع السطح باتجا
، اثنين في الوسط   (شعر المرأة  )فقد توازت من األسفل و تفارقت من األعمى 

 اليسار  ه اليمين و اثنين في اليسار ماال باتجاه األعمى ، اثنين يمينا ماال باتجاهباتجا
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، استقر العمل عمى قاعدة متوازي مستطيالت اصغر من العمل  ، زجج العمل 
.  باألبيض ، بينما زجج التكوين الوسطي بالمون البرتقالي ، و القاعدة بالمون األبيض 

 :   (الفنان سعد شاكر  )اعمال تحميل

 جميع األعمال التي قدميا الفنان خارج حدود الواقع ،  أراد بيا خمق واقعًا جديدًا     
، ىذه الكتل اليندسية بنية عمى  (وىو جزء من التغريب المتحقق في اإلعمال  )

حتى  ( مرة وبزوايا حادة أخرى  ةباألركان الدائري )متوازي مستطيالت أو مكعبات  
ان الكعب لم يكتمل في بعض أركانو ، بل أضيف لو و حذف منو ، اغمبيا استندت 

الى قاعدة ىندسية منتظمة، أوأضاف ليا بعض الحركة ؛ لتحقق تعالق مع باقي أجزاء 
العمل ، بينما استقر بعضيا عمى سطوحيا المستوية ،تكرر في األعمال ألوان األسود 
و األبيض و األحمر في الغالب تظير معيا ىنا وىناك الشذري و الذىبي و البرتقالي 
و األصفر ، حققت األلوان تواجد ممحوظ في أماكن العرض من خالل أحاديتيا عمى 
سطح العمل و تعالقيا مع ألوان تحقق تباين يخدم العمل ، التي احتمت سطح العمل 
بدرجة لونيو واحدة  ركبت أالشكال لتحقق متناقضات بين المممس الخشن والناعم ، 

مستوي عالي واطئ ، سطح مستوي و بروزات ترتفع عنو ، حتى المون وصفو ليخدم 
التباين و التناقض و التناظر ،لقد أعيد  تركيب كل شيء بصيغة تجريدية المكعب و 
المتوازي حتى الكرة فقدت واقعيتيا ضمن نظام العمل واستحالة الى شكل جديد تغيرت 

معيا قدرتيا عمى الحركة و ان وجدت عمى سطح مائل ، فيي قمقة تشعرنا بوجود 
خمل في التوازن، و شعور بالقمق ،  حتى انو وظف المعدن لتحقيق عالقات بنائية 
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 1980:سنة االنجاز 
خزف نحتي :   النوع 
بني، تبني :  الزجاج 

مظفأ 
دوالب  : طريقة التشكيل 

  سم  45×57:االبعاد 

جمالية ،المييمن السطحي ىندسي تركيبي، أما مييمن البنية العميقة  فيو مفيوم القمق 
و عدم االستقرار ، قدم  رسالة جمالية من خالل انحرافو عن الواقع ،وظف  خامة 

ضمن  (توصل الرسالة الى المتمقي )الطين المحروق المزجج والممون كقناة اتصال 
وشفرة لونية متميزة و جمالية لصالح إحساسنا  بالقمق عمى حساب ،سياق ىندسي  

.  التوازن الشكمي  
  
: اعمال الفنان طارق ابراهيم - 2
:    قسمت عمى مجموعتين اعتمادًا عمى سنين االنجاز وكما ياتي  

  

   

    

   االعمال المنجزة خالل فترة الثمانينيات -        أ

شكل جرة كروي (  :  1)العمل       
مفتوحة نفذ ،  بعنق و عروة لمحمل 

بداخميا منظرًا طبيعيًا ، فتحت الجرة 
بشكل غير منتظم ، بحافات متعرجة 

الجرة مستقرة عمى قاعدة مكعبة زججت ، حادة ، امتدت من اعمى  الجرة الى منتصفيا
بينما زججت الجرة بالمون بني لم يغطي كل الجرة بل الجزء الداخمي ، بالمون التبني 

عدد االعمال المجموعة  ت 

 2االعمال المنجزة خالل فترة الثمانينيات   1

 2االعمال المنجزة خالل فترة التسعينيات    2
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 1999:سنة االنجاز 
خزف نحتي : النوع 

شذري  ،زجاج برتقالي : الزجاج 
بناء قطع  : طريقة التشكيل 

    سم45×57:االرتفاع 

 19987:سنة االنجاز 
خزف نحتي :  النوع 

بني،احمر، برتقالي  :  الزجاج 
بناء : طريقة التشكيل 

  سم  25×37:االبعاد 

فضاًل عن تزجيج المنظر ، من عنقيا و االجزاء السفمى من السطح الخارجي 
. الطبيعي 

  ( : 2)العمل 
شكل العمل متوازي مستطيالت ، سطوحو غير منتظمو 
حذف منيا بما يخدم العمل ،  قطعت السطوح خطوط 

عمودية و افقية و مائمة بطريقة الحزوز، فضاًلعن اشكال 
ىندسية و مثمث و دائرة و مستطيل و نصف دائرة واشكال 
ىندسية غير منتظمة ، نفذ العمل بسطوح ذات مستويات 

زجج العمل بالوان عدة بين البرتقالي و االحمر   ، مختمفة 
و االخصر و التبني و االصفر و بمساحات لونية متداخمة 

 .   بتدرج لوني و توزيع غير منتظم غمب عمييا الون البني الغامق
   
 . االعمال المنجزة في فترة التسعينيات -ب

الشكل بيضوي مضغوطة الجوانب ،استقر :(1)العمل  
أعمى السطح في الجانب األيمن شكل 

كروي ،السطح العموي لمتكوين 
مستوي قطعو تقعرين األول صغير 
منخفض قميال يرتفع الى أالعمى و 

الثاني بيضوي اكبر من االول  ، استقر التكوين عمى اسطوانة نصف قطرىا اصغر 
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 1990:سنة االنجاز 
خزف نحتي : النوع 

زجاج برتقالي شذري : الزجاج 
بناء قطع  : طريقة التشكيل 

    سم45×65:االرتفاع 

من قطر التكوين  ، زجج الشكل البيضوي بالمون البرتقالي ، بينما زججت االسطوانة 
.  بالمون الشذري ، اما الكرة فزججت بالمون الشذري الغامق 

  فالشكل سداسي مقطوع ، استقرت عمى ( :2)العمل 
متوازي مستطيالت منتظم ، سطحو العموي توسطو تقعر 

ىندسي ، ارتفع جانباه ، استقرت كرة كبيرة في مركز منطقة 
التقعر ، زججت الكرة بالمون 

األخضر الغامق ، بينما زجج باقي 
.          العمل بالمون البرتقالي 

 :  (الفنان  طارق ابراهيم )تحميل اعمال 
:   االعمال المنجزة خالل فترة الثمانينيات-       أ

زجج بألون اقرب الى البيئة ،بين البني و ،ذو شكل واقعي  (الجرة )      العمل 
التبني و تدرجاتيا حين و لون صريح احادي حين اخر ، وظف المممس الخشن مرة و 

الناعم اخرى ليغطي سطح العمل باكممو و جمع بينيما في عمل ، تخمل السطوح 
بعض الخطوط المونية غير المنتظمة لمتعبير عن احساس اراد اثارتو في المتمقي ، 

بالمون الشذري و االخضر بتدرجات مختمفة عمى السطح نفسو ، حاول الفنان الخروج 
بكسر اجزاء من جدرانيا  غير منتظمة  الشكل  (كسر الواقع  )الى منطقة التغريب  

و المساحات ، وعاد لمواقع بالمشاىد الطبيعية المزججة بالوان البيئة معبر عن تناقض 
بين االثنين، أما  تكورات الشكل فقد عبرت عن  القمق وعدم االستقرار عمى السطح 
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الذي دعم فكرة التغريب ،  ظيرت قاعدة ىندسية   (مييمن البنية العميقة)االفقي 
، مزجج بألوان حقق مع جسم  (المييمن السطحي ىندسي )بشكل متوازي مستطيالت 

أصبحت جزءًا من نظام العمل ، ىيئة العمل ، العمل عالقة لونية ، تباين و تناغم 
اعتمدت عمى القوس و الخط االفقي او العمودي ،فضاًل عن السطوح التي فقدت 

اجزاء غير منتظمة من جدرانيا ، العمل عبر عن رسالة جمالية ضمن نسق ىندسي، 
، واقعي من حيث الشكل و الموضوع ،فبعد ان سعى الفنان في (بيوت  )اما العمل 

اعمالو السابقة  لتحقيق التغريب  بتكسير جدران الجرار ، و القمق من تكورات جدرانيا 
، عاد الى الشكل التركيبي  بتعالق الخطوط األفقية و العمودية لحقق ىياكل البيوت 

 باحجام مختمفة و تالتي ىي اقرب الى البيوت البغدادية التراثية  ، بتركيب  مستطيال
قاعدة لم تنفصل عن العمل بعد ، األلوان من البيئة المحمية  ، بسطوح مزججة ذات 

الوان متدرجة، بييمنة سطحية  ىندسية  ،وبنية عميقة مغمقة التأويل، ذات رسالة 
.  جمالية عمل المون كقناة اتصال   

: االعمال المنجزة في فترة التسعينيات - ب
، حقق الفنان (القوس و الخط األفقي والعمودي و الكرة )    اعتمدت شكل عناصر 

التغريب  في العمل من خالل القمق المتحقق من شكل القوس الذي تستقر عميو 
األعمال ، اما من حيث الييأة ، فان األشكال غير واقعية  ، وىي تمثل جزءًا من ىذه 

  ةالظاىرة  ، ساد فييا المون البرتقالي األحادي ،  فقد انتشر ليغطي المساحة السطحي
بأكمميا ، حقق عالقات لونية مع قاعدة العمل مرة و مع الكرة التي ظيرت عمى 

السطح مرة  أخرى ، في نفس الوقت حقق عالقات لونية بين الكرة و القاعدة  االتي 
زججت بالمون مناسب لتحقيق ذلك ، خدمت القاعدة الجانب الوظيفي  اعتمادا عمى 
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شكل كتمة العمل ، ليكون شكميا اسطواني ، بينما خمى العمل الثاني من قاعدة 
منفصمة بالون مغايرلمعمل  ،غمب عمى سطح العممين البريق و النعومة ، انتشرت 

األقواس داخل كتمة العمل  وتكررت في عمل واحد احيانا تأكيد القمق ،بينما استقررت 
وحدد ليا  (2)تجدىا توسطت المكان في العمل  (1)الكرة الى اليمين ، في العمل 

االتجاه لمحركة حتى الحجم والمون جاء بما يناسب توازن المفردات  ، لقد اختمفت 
حقق الفنان  قمقًا ،  مختمفة و بتكرار تالسطوح لتتموج حين و تظير مكورة باتجاىا

شكميًا جديدًا ،  ىيمن الشكل اليندسي سطحيا ، اما مييمن البنية العميقة فيو مفيوم 
القمق وعدم االستقرار ،وقد وظفت خامة الطين المحروق  و الزجاج الممون كقناة 

اتصال ربطت بين أجزاء المنجز الفني الخزفي بما يؤدي الى ىيئة كاممة  
 
  

 
 نتائج التحميل

 

 أعًال انفُاٌ سعذ شاكز  -1

 

انخغزٌب ث 
هًٍُت 

سطحٍت 

هًٍُج انبٍُت 

انعًٍمت 
انسٍاق لُاة االحصال انزسانت 

األعًال انًُجشة فً انخسعٍٍُاث انى 

يابعذ انفٍٍ وثالثت  

كسز 

انىالع 

هُذسٍت 

حزكٍبً 

انمهك و عذو 

انخىاسٌ 

طٍٍ يحزوق جًانٍت 

 يشجج يهىٌ

هُذسً 
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 : عزض انُخائج

اللون السطوح عناصر التكوين الشكل 
طبيعة 

الضوء 

طبيعة 

الزجاج 
العالقات 

الملمس 

بالنظر 

متوازي 

مكعب / مستطيالت

بحافات مكورة 

كرة،  قوس 

، خطوط افقية 

خطوط عمودية 

/ منتظمة

غير 

منتظمة 

لون يقترب من 

برتقالي /األحادي 

، احمر، اسود 

مناطق 

ظل و 

ضوء 

سطوح 

مزججة 

تتباين ، 

تعاليق مع 

معدن 

ناعمة 

 

 

أعًال انفُاٌ طارق ئبزاهٍى   -2

السياق قناة االتصال الرسالة هيمنت البنية العميقة هيمنة سطحية التغريب ت 

األعمال المنجزة في 

الثمانينيات 

كسر 

الواقع 

هندسية 

تركيبي 

 

القلق ، عدم 

االستقرار 

جمالية 

 

طين محروق مزجج 

ملون 

 

هندسي 

 

تأويل مغلق  

األعمال المنجزة في 

التسعينيات 

القلق ، عدم 

االستقرار 

: عزض انُخائج 

اللون السطوح العناصر الشكل 
طبيعة 

الضوء 

طبيعة 

الزجاج 
العالقات 

الملمس 

بالنظر 

/ جرة / كرة 

متوازي مستطيالت 

اسطوانة / 

كرة قوس خطوط 

خطوط ، افقية 

عمودية 

منتظمة 

برتقالي ، /لون أحادي - 

احمر، شذري اخضر ، 

تدرج لوني -  جوزي  

مناطق ظل 

و ضوء 

سطوح 

مزججة 

تباين ، 

تناظر، قلق 

ناعم في 

الغالب 
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-  ا:   مقارنة النتائج 

السياق قناة االتصال الرسالة هيمنت البنية العميقة هيمنة سطحية التغريب ت 

اعمال الفنان سعد شاكر  

هندسية تركيبي كسر الواقع 

القلق و عدم التوازن 

هندسي  مزجج ملونطين محروق جمالية 
أعمال الفنان طارق 

إبراهيم 

تأويل مغلق / القلق ، عدم االستقرار 

                 

- ب                  

اللون السطوح عناصر التكوين الشكل ت 

طبيعة  

الضوء 

طبيعة 

العالقات الزجاج 

الملمس 

بالنظر 

سعد 

شاكر 

/ متوازي مستطيالت

مكعب بحافات مكورة 
كرة،  قوس خطوط 

خطوط ، افقية 

عمودية 

/ منتظمة

غير منتظمة 

برتقالي ، احمر، /لون احادي 

اسود 

مناطق ظل 

و ضوء 

سطوح 

مزججة 

تتباين ، 

تعاليق مع 

معدن 

ناعمة 

 

طارق 

إبراهيم 

متوازي / جرة / كرة 

اسطوانة / مستطيالت 
منتظمة 

برتقالي ، احمر، /لون أحادي 

-  شذري اخضر ، جوزي  

تدرج لوني 

تباين ، 

تناظر، قلق 

ناعم في 

الغالب 

 
: مناقشة النتائج

 :أعًال سعذ شاكز  -1

، أٗزظ اُل٘بٕ أػٔبٍ ًَو ثٜب اُٞاهغ  :  (اُزَؼ٤٘٤بد ا٠ُ ٓبثؼل االُل٤ٖ ٝ صالصخ   )اُلزوح 

ث٤٘ذ ٖٓ أُوثغ ٝ أَُزط٤َ ثبهًبٕ كائو٣خ ثؾنف ٝ اػبكخ أعياء ٜٓ٘ب ٝ ا٤ُٜب 
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،اٍز٘لد ا٠ُ اُوبػلح ك٢ اُـبُت ، ٝظق أُٞإ األؽٔو ٝ األٍٞك ٝ األث٤غ ، ٓغ 

شنه١ ٝ مٛج٢ ٝ ثوروب٢ُ ٝ األطلو ، ؿطذ اَُطؼ ، ؽووذ رجب٣ٖ ك٢ ثؼغ االػٔبٍ  

ٝٓز٘بهؼبد ك٢ إُِٞ ٝ أٌُِٔ ك٢ افوٟ ، ٤ٖٛٔ اُزو٤ًت اُٜ٘ل٢ٍ ػ٠ِ اَُطؼ 

ث٤٘ٔب ٤ٖٛٔ اُوِن ًٔلّٜٞ ٤ٜٖٓٔ ث٤٘خ ػ٤ٔوخ ك٢ األػٔبٍ ، اكفَ أُؼلٕ ك٢ ث٘بء أػٔبُٚ 

ًٔلوكح ُٜب ٌٓبٜٗب ك٢ اُج٘بء ، اُوٍبُخ اُز٢ هلٜٓب اُل٘بٕ هٍبُخ عٔب٤ُخ ثو٘بح ارظبٍ ٢ٛ 

اُوِن  اُط٤٘خ أُؾوٝهخ ٝ أُيعغخ ثبُِٕٞ ، ٝظق إُِٞ ًشلوح ُظبُؼ اؽَبً

  .ٓؼٕٔٞ اُؼَٔ

 أعمال طارق إبراهيم- 2

ظيرت تكوينات ذات مرجعيات واقعية الشكل و المون ، حقق : فترة الثمانينيات  - 1
 القوس و الخط األفقي قالتغريب في كسر جدران األعمال ، ركبت األشكال من تعال

و العمودي و القاعدة المنتظمة ذات الغاية الوظيفية التي نفذت بما يتناسب و كتمة 
العمل ، لتحقق بنية تركيبية تحاول إقصاء الواقع ، ضمن رسالة جمالية قناة االتصال 

فييا الطين المحروق المزجج بألوان تميل الى الواقعية ضمن سياق ىندسي أصبح 
اما مييمن البنية العميقة ، الحقًا فاقدًا لمتنظيم  ، المييمن السطحي فييا ىندسي 

. مفيوم القمق الفيزياوي
بعيد عن  التغريب و القمق و  )عاد فيما بعد الى الواقعية :اواخر الثمانينيات - 2

، موظفًا المستطيل و الخطوط األفقية و العمودية في تحقيق شكل واقعي  (األقواس 
تجسد في ايقونة البيت البغدادي التراثي ، تتعالق خطوط ىندسية افقية و عمودية و 
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اشكال مستطيالت مختمفة األحجام بال قاعدة ، بييمنة ىندسية سطحية ،و ىيمنة بنية 
عميقة مغمقة التأويل ، ذات رسالة جمالية ، وظف فييا الطين المحروق المزجج بألوان 

. تميل الى الواقعية كقناة اتصال أيضا  ، ضمن سياق ىندسي تركيبي
أنتج الفنان أعمال أقصى فييا المرجع الواقعي و أقصى المون : فترة التسعينيات -   3

حتى القاعدة فأنيا ظيرت ألغراض وظيفية وبما يتناسب مع العمل و كتمتو ، بنيت 
 مع العناصر قالييئة من قوس و كرة و مستطيل  ، غيرت الكرة موقعيا لتحقق تعالي

لذا تنقمت  الكرة عمى قمة  (كالتوازن الوني بين لون الكرة  لون القاعدة  )األخرى ، 
اما  التغريب ، العمل التحقق عالقة مدروس نوعت اشكال التكوينات و اختمفت نسبيا 

فنتج  من القمق الذي حققو تكور العمل ،المييمن    السطحية ىندسية ،اما ىيمنة 
البنية العميقة فتعبر عن القمق ، ذات رسالة جمالية ، وضف الطين المحروق المزجج 

. بألوان  كقناة اتصال أيضا  ، ضمن سياق ىندسي تركيبي
 
 

 :االستنتاج 
 

  تحركت العناصرفي انظمة الشكل ضمن سياق ىندسي في اعمال الفنانين
 .لتحققُ بناًء شكمية جديدة ذات  بنى عميقة محممة برسالة جمالية 
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