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 مقدمة البحث
إلى القول بأن  المصورينبعض  ىالتصوير بل قد وصل األمر لد ىإن المون ىو البطل األساسى عند فنان

المون فقط ىو الشكل والموضوع، ولمون إمكانيات تشكيمية وطاقة تعبيرية قوية، خاصة عندما تنساب األلوان معا 
أو من خالل عوامل وقوى ى فتنطمق دون تحكم خارج فى تتداخل سواء كان ذلك ناتج عن طبيعتيا اإلستاتيكية

أخرى، مثل كثافة المون وميل السطح أو قوة دفع خارجية وغيرىا من العوامل التى توثر عمى حركو وتتداخل 
 المون مما ينتج عنيا حركو ديناميكية لمون تؤدى إلى تتداخالت لونية ثرية وىو ما يعرف بالترخيم المونى.

 ىليحدث تحول جذر  العصر الحديث ىف ىقد ظير الفن التجريدف ،المدرسة التجريدية ىىاما فويأخذ المون دورا 
من كل العالقات  ىالفن بشكل عام، فخمص العمل الفنو  خاصةالتصوير ى مفيوم المون والموضوع ف ىف

مضمون الواقع من العمل  استبعاد إلى التجريد ىفنان سعىو اتصال بالواقع،  ىعنو أ ىوالصفات التشخيصية ونف
 أساس" روح الفن التجريدى عمى ىالفنى، ويوضح فاسيمى كاندنسكي وبيت موندريان وىما من رواد الفن التجريد

 (341-5)"واألفكار واألحاسيسانو الفن الذى يعبر فيو الفنان بالعالقات الخطية والمونية عن العواطف 

تتمتع بإمكانيات تشكيميو كبيرة، وحيث أنيا خامة شفافة فإن مداىا واسع  ىوخامة البوليستر من الخامات الت
إلحتواء المواد والموالئ باإلضافة إلى الممونات التى يمكن خمطيا معيا لمحصول عمى ألوان معتمة وشفافة عمى 

ل التى األعما ىوخاصة ف عامالمجال الفنى بشكل  ىلالستخدام ف اتؤىمي ىالت األسبابوىذا من  ،حد سواء
، لذا فانو يمكن االستفادة منيا فى ترخيمات لونية متنوعو تعتمد عمى المون كناحية جمالية مثل مجال التصوير

 .إلثراء التصوير التجريدى
 مشكمو البحث 

 فى استخداميايمكن تتمتع بالعديد من اإلمكانيات التشكيمية، مما مما سبق يتضح لنا أن خامة البوليستر خامة 
مشكمة  لذلك يمكن أن نطرح، المختمفة التشكيميةبالعالقات عمل ترخيمات لونية غنية  مجال التصوير من خالل

 -التساؤالت اآلتية: البحث فى
  ؟خامة البوليستر باستخدامإلى أى مدى يمكن التحكم فى األساليب األدائية لمترخيم المونى  
  ؟أعمال تجريديو معاصره ىف ىالترخيم المون جالعالقات التشكيمية ناتمن كيف يمكن االستفادة 

 أىداف البحث
 من خالل التحكم فى األساليب األدائية لمتشكيل بخامة البوليستر. ىنواتج الترخيم المون ىالتنوع ف 
  االستفادة من خواص خامو البوليستر )المعتم، الشفاف( .إثراء الترخيم المونى من خالل 
  تجريدية  لوحات فى خامو البوليسترالترخيم المونى باالستفادة من. 

 أىمية البحث
 الترخيم المونى. ىإلقاء الضوء عمى اإلمكانيات التشكيمية لخامة البوليستر ف 
  مجال التصويرفى الكشف عن أىمية التجريب بالخامات غير التقميدية. 

 فروض البحث
 -يفترض فى البحث الحالى:

  خالل خامة البوليستر .يمكن أن يتم ثراءه من أن الترخيم المونى 
  لوحات التجريد المعاصر. إثراءفى عناصر تشكيل تسيم  ىعم ىيحتو الترخيم بخامة البوليستر 

                                                                 

 يرهز الرقن األول لرقن الورجع، الرقن الثانى لرقن الصفحت. 
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 حدود  البحث
   -: اآلتىيقتصر البحث الحالى عمى 

 من حيث الخامات : خامة البوليستر والمصمب والمشيل .الخاص بيا 
  ،أكاسيد معدنية، بالستيك مموناتمن حيث الممونات : ألوان زيت. 
 .من حيث التجريب : تجربو ذاتيو 

 مصطمحات البحث
 Marblingالترخيم 

" أول مثاال لاو كاان يشابو ىو تداخل بين األلوان بطريقو ينتج عنيا تأثيرات محددة تشبو الرخاام، حياث كاان 
، وىااو " التصااويرسااتخدم التاارخيم فااى العديااد ماان مجاااالت الفاان مثاال أو  (35-2)حجاار الرخااام بتأثيراتااو وتجزيعاتااو"

 .(308-4)الخزف لتقميد الرخام بتجزيعاتو المثيرة الطبيعية" ىالطرق المستخدمة ف ىأحد
   Polyesterالبوليستر

" تعتباار راتنجااات البوليسااتر خامااات بالسااتيكية سااائمة ذات لزوجاااة وىااو قمااوى مسااتقر حراريااا وغياار مشااابع 
( التاى تضااف إلاى الاراتنج الساائل الاذى Catalystsوالبوليستر يحتاج إلاى العوامال المسااعدة ) ،يذوب في السترين

 .(33-3" )حالة السائمة إلى الحالة الصمبةمن ال تغيرهينتج عنة حرارة كيميائية تنضج الراتنج و 
 Abstractionism التجريدية

األفكااار وتشاكميا ماان  ختازالاو  ،باو ياارتبطماا الااتخم ص مان كال   ثااار الواقاع و  ىتعناحادى مااذاىب الفان و إىاى 
وبمااام قمتاااو فاااى بداياااة الخمساااينات، القااارن العشااارين  ىىاااو فاااٌن ظيااار فااا ىلفااان التجريااادوا خاااالل الخطاااوط واأللاااوان،

 مستمر حتى األن كاتجاه فنى مميز.ومازال 
 منيج البحث

 أواًل: اإلطار النظرى
 -من خالل النقاط التالية: ىيتبع البحث المنيج الوصف -

 الترخيم المونى .. وطرق تطبيقو فى مجال الفن. -3
 نطاق الترخيم المونى. ىف ىالتجريب خامة البوليستر .. ومجاليا -2
 .التجريدية .. وخصائصيا الفنية -1

 ثانياً: اإلطار التطبيقي

 من خالل: ىيتبع البحث المنيج التجُرب
 ترخيم البوليستر. ىلتحديد األساليب المؤثرة ف تجارب -3
 ترخيم بالبوليستر.باستخدام التنفيذ لوحات تجريدية  -2

 اإلطار النظرى 
 الترخيم المونى .. وطرق تطبيقو فى مجال الفن.أواًل: 

 
 

                                                                 

 .عوليه التصلب إلتوامضاف إلى راتنج البوليستر بنسبت هحدودة هادة ت 
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 الترخيم المونى
قولااااو  ى( فااا Charlus Wolnof"أول مااان عااارف التااارخيم بشااااكل موضاااوعى وقياساااى ىاااو )تشااااارلز ويمناااوف 

ولقاااد رجاااع اساااتخدام كمماااة تااارخيم إلااااى  (35-2)التااارخيم ىاااو الفااان الاااذى يخاااتص بإنتااااج زخاااارف وتاااأثيرات معيناااو"
يكاون شاابييا باالمظير الخااص بالرخاام، ولام يقتصاار  ىتظيار عمياة الخامااة بعاد تشاكيميا والاذ ىالاذ ىالمظيار المرئا

نما اتسع ليشمل عممية ا  لتداخالت المونية بصفة عامة.الترخيم عمي النواتج الخاصة بالرخام وا 
الطينااات والعجااائن يااتم عاان طريااق  ىالطينااات والعجااائن أو األلااوان السااائمة فوجاد إنااو فاا ىوالتارخيم يمكاان أن يااتم فاا

إتجاااه واحااد أو  ىأو عشاوائى ولفيااا فا ىمجموعااو مان الشاارائح فاوق بعضاايا والضاغط عمييااا بشاكل متساااو  اساتخدام
 من المقاطع الناتجة والترخيم داخميا. لالستفادةإتجاىات، ثم يتم تشكيميا بالشكل المطموب أو تقطيعيا  عدة

ن كااان أشاايرىا إحااداث التاارخيم فاا األلااوان التاااى  ىأمااا التاارخيم فااي األلااوان السااائمة فيناااك العديااد مااان الطاارق، وا 
ثاام نقاال ىااذا التااأثير عمااى ساااطح ورق أو  تطفااوا عمااى سااطح الماااء باسااتخدام أداه سااحب لمااتحكم فاااى تااداخل المااون،

شااكل  ىىااذا األساموب "اإلباارو"، وأىام مااا يمياز ىااذا األساموب ىااو الاتحكم فاا ىقمااش أو حتااى ساطح صاامب، ويسام
 الترخيم وأيضا نجاح نقل الترخيم المنفذ عمى الماء عمى السطح المستقبل دون فقد أو تمف لمترخيم الناتج.

بادع الفناانين أوقاد الفنياة،  أعمااليم ىمتارخيم فال التشاكيمةالساتفادة مان العالقاات وىذا ما دفع العديد من الفناانين ل
 Mark) ماارك تشاادويك المصاريين وغيار المصااريين فاى تنفيااذ لوحاات تارخيم بأساااليب فنياة مختمفااة مثال الفنااان

Chadwick) شاااكل ، والااذى أعتماااد عمااى التااارخيم كأسااموب ساااكب لمحصااول عماااى تااأثيرات وعالقاااات لونيااو متعااادة
(3). 

لمحصااول  المختمفااةأسااموب التارخيم باسااتخدام راتاانج البوليسااتر المضااف إليااو الممونااات  ىويتنااول البحااث الحااال
ساطح مسااتو، أو مان خاالل صااب  ىعماى بوليساتر مماون يااتم التارخيم باو مان خااالل خمطاو داخال إنااء ثاام صابو عما

حداث التداخالت بأكثر من طريقة.  البوليستر الممون عمى السطح وا 

 
 (8)(3شكل )

 (Mark Chadwickمارك تشادويك)
 2036، كريميك عمى قماشأ

 التجريدية .. وخصائصيا الفنية.: ثانياً 
 التصوير  ىالتجريد ف

العصار الحااديث واسااتمرت  ىواساعا فاا نتشاااراً إانتشارت  ىىام الماادارس الفنياة التااأن الماذىب التجرياادى يعاد ماان إ
 بدايااة ىالتجريااد عما أن يقصاار مبادأ، وال يمكان بارغم التطااورات الفنياة المتعاقبااة ىوقتناا الحااال إلااىالفان  ىمييمناة عماا

نماااالمدرسااة التجريدياااة  ن أكماااا الفااان المصااري القاااديم ،  ىالفناااون مناااذ فجاار التااااري  فاا ىعرفااات عمميااو التجرياااد فاا وا 
 . اإلسالميالفن ىم مميزات أمن يعد التجريد 
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اسااتخالص الجاوىر مان الشاكل الطبيعاى وعرضاو بشاكل جديااد،  ىعما أساساايعتماد  ىالفان التشاكيم ىوالتجرياد فا
 خاالىنساق  ىمان خاالل الشاكل والخاط والماون فا داخمياا الخبارات الفنياة لمفناان، ىماوجزة تحمال فا مان خاالل أشاكال

نماااباالواقع،  رتباااطاالمان  ن المثاال أ ذإ، والمونياة الخالصااة دون غيرىاا الشااكمية" االلتاازام باالقيم  ىيقاوم التجريااد عما وا 
 (21-3)الخالص البحت" اإلبداعىذا الفن ىو  ينشده ىالذ األعمى
 :التجريدية أنواع

يعتمد ىذا االتجاه عمى البحث العقمى المرتبط بالنظم :  Geometric Abstraction ىندسية تجريدية .3
 جعل ىالذ ) درياننمو  ( فى ىذا االتجاه الفنان أبدعالرياضية فى شكل العالقات بين األشكال، وقد 

 . التصوير أو النحت أو العمارة ىف سواء لمتصميم أساس المربع و المستطيل
 ىذا أبد قد و ،مؤسسو ىو ىكاندنسك ىالروس يعتبر : Abstract Expressionism تعبيرية تجريدية .2

، ويعتمد عمى إيجاد حمول وتحويرات لألشكال يصيم بيا الفنان أشكالو من خالل ألمانيا ىف االتجاه
لدرامية الخطوط،  ((الطاقة الذاتية))نظرية عن  ((كاندنسيكى))لا "و  صميا الواقعى،أخاماتو مبتعدا عن 

المكانية، عندما  –ويتطمع من خالل ىذه النظرية إلى نوع من الجمال منعزل عن الطبيعة الزمانية 
جل التواصل إلى التعبير عن حقيقة الوجود الظاىرى لعناصر أيتجاوز الفنان التعبير عن المشاعر من 
 (342،341-5)الفن في حد ذاتيا، وفى نقائيا التجريدى."

 :باآلتي االتجاه التجريدى مميزات خيصتم ويمكن
 .الموضوع عن االستغناء -1
 .ال تمثل الطبيعةفيو  األشكالف ،عن تمثيل الطبيعة بكل محتوياتيا االبتعاد -2
 .بكل قواعده الواقعى الخروج عن االطار -3
 .وعالقات تشكيمية خطوط مساحات، إلى الصورة تحويل -4
   وتوظيف مضمونيا كموضوع العمل. اليندسية األشكالو  العناصراالستفادة من  -5

 خامة البوليستر .. ومجاليا التجريبى فى نطاق الترخيم المونى.ثالثاً: 
 خامة البوليستر - أ

إحادى أناواع المادائن المتصامبة باالحرارة" وتعتبار راتنجاات البوليساتر خاماات بالسااتيكية  ىإن خاماة البوليساتر ىا
مساااااتقر حراريااااااًا وغيااااار مشااااابع ياااااذوب فاااااي السااااااترين، والبوليساااااتر يحتااااااج إلاااااي العواماااااال  ىذات لزوجاااااة وىاااااو قماااااو 

يناتج عناو حارارة كيميائياة تنضاج الاراتنج وتغياره مان  ىالاراتنج الساائل الاذ ى( التاي تضااف إلاCatalystsالمسااعدة)
 .(399-1)الحالة الصمبة" ىالحالة السائمة إل

لمون األصاافر الفااتح الشاافاف أو الشافاف تماماا مثاال درجاو نقاااء شااكمو التجاارى باا ىويتاوافر راتانج البوليسااتر فا
الحالااة الساااائمة إى قباال عممياااة التصاامب أو بعاااد  ىالماااء، وىااو راتااانج قاباال لمتماااوين بمختمااف األلاااوان سااواء وىااو فااا

عممياو التصاامب، كمااا إنااو خامااة يمكاان زيااادة حجميااا باسااتخدام المااوالئ، وكااذلك زيااادة صااالبتيا وتحمميااا بإضااافة 
 تكون خامة تشكيمية ناجحة. ىتؤىميا لك ىياف الزجاجية ليا، لذا فيو خامة تتمتع بالعديد من المقومات التاألل

 )التصمب( راتنج البوليستر إلحداث التفاعل ىالمواد المضافة إل - ب
سارعو عممياة البممارة  ىمواد كيميائياة ياتم إضاافتيا إلاى راتانج البوليساتر لماتحكم فا ىوى (المواد المساعدة)تسمى 

إضااافة ىااذه الماواد تفاعاال ينااتج عناو حاارارة تااؤدى إلاى تحااول الااراتنج مان الحالااة السااائمة  عقابوالاربط وبالتااالى يااتم 
 -إلي الحالة الجيالتينية ثم الحالة الصمبة، وىذه المواد نوعان:
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 Hardener (Catalysts)المصمب أو الحفاز  -1
تعجيال البممارة التسااىمية باين البوليساتر الغيار  ىيعمال عما ىو محددة " لكيتم إضافتو إلى راتنج البوليستر بنسب

 (321-6)ىيئو معجون أو بودرة أو صورة سائمة" ىمشبع والمونومر المختمط بو وغالبا ما توجد ىذه المواد عم
 المعجل أو المشيل  -2

 .وتمام تصمب السطح، وقت عمميو التصمب ىيضاف إلى راتنج البوليستر بنسبة محدودة من أجل التحكم ف
 مجال الفن ىخواص خامة البوليستر ف - ج

  سيولة التشكيل قبل وبعد التصمب.و تنوع 
 .تمتعيا بالشفافية العالية 
 .قابميتيا لمتموين بالممونات المختمفة 
 .يمكن زيادة قوتيا وتحمميا وصالبتيا 

 عوامل األمان لمعمل مع خامة البوليستر - د
 مكان جيد التيوية. ىيجب العمل ف 
  قفازات اليد. استعماليجب 
 .عدم خمط المواد المساعدة معا بشكل مباشر 
  االشتعالإبعاد الراتنج والمواد المساعدة عن مصادر. 

 اإلطار التطبيقي
 تجارب لتحديد األساليب المؤثرة فى ترخيم البوليستر.أواًل: 

عمااااي الجااااانبين )المعااااتم،  حيااااث تقااااوم الباحثااااة بتحديااااد مجموعااااة ماااان العواماااال التااااى تااااؤثر فااااى عمميااااو التاااارخيم
 :  ىالنحو التال ىالشفاف(، وتحديد أثرىا وذلك من خالل بعض التجارب عم

 عوامل مؤثرة فى راتنج البوليستر أواًل:
 زيادة كميو المصمب  -1
 التحكم فى سيولة الراتنج -2
 التحكم فى درجة الحرارة -3

 ثانياً: عوامل مؤثره فى طريقو الترخيم
 وجود مؤثر خارجى -1

 تأثير اليواء -ب                                  أداه تحريك - أ
 التحكم في السطح المستقبل  -2
 التحكم في أسموب الخمط -3

 خمط عمى سطح العمل -ب                        خمط داخل وعاء الخمط - أ
 :  التالي ى الجدولفوقد تم تثبيت بعض المتغيرات لتفادى أثرىا عمى العوامل السابقة 

  ساام 30X30 المساحة 
  ممممتر 30 راتنج البوليستر 

 ما لم يتم تغير ذلك تبعا لمتجربة نقاط 4 المصمب
 ما لم يتم تغير ذلك تبعا لمتجربة نقاط 4 المشيل
 ألوان زيت ، أكاسيد معدنية الممونات

                                                                 

 هن خالل الباحثت للبحث الحالي. اهنسب الجدول تن تحديد - 
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 عوامل مؤثره في راتنج البوليستر أواًل:
 زيادة كميو المصمب  -1

 ىقمااة التااداخل الماااون ىنقاااط(، فتزيااد ساارعو تصاامب البوليسااتر، مماااا يااؤدى إلاا 8ىنااا يااتم مضاااعفو كميااو المصاامب )
 (.4( ، )1شكل ) ىفتقل الدرجات المونية وتكثر التأثيرات الخطية، كما ف

                
 (4شكل )                             (                       1شكل )

 البوليستر المعتم (               تأثير زيادة المصمب ) البوليستر الشفاف (تأثير زيادة المصمب ) 
 التحكم في سيولو الراتنج -2

( لاراتنج البوليساتر قبال إجاراء التجرباة بياوم ماع وضاع ةنقطا 32يتم إضافة كمية كبيرة من المشايل تصال إلاى )
الاااراتنج  انسااياب، ممااا يااؤدى إلااى قمااة حركااة الااراتنج فااى مكااان دافاائ، لزيااادة لزوجااة الااراتنج مااع االحتفااااظ بشاافافيتو

 (.6(،)5الممون، كما في شكل )

 (6(                                                شكل )5شكل )                   
 تأثير زيادة المصمب ) البوليستر المعتم (              تأثير زيادة المصمب ) البوليستر الشفاف (

 التحكم في درجو الحرارة -3
محادده قبال األخارى،  أمااكن ىسارعو تصامب الاراتنج فا ى(، لمعمال عماHeat gunياتم إساتخدام مسادس حاراري )

 (.8(، )7التحكم فى مدى تداخل األلوان ونواتجيا، شكل ) إلىمما يؤدى 
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 (8شكل )                                          (            7شكل )                                              
 (درجو الحرارة ) البوليستر الشفافالتحكم في          البوليستر المعتم (      التحكم في درجو الحرارة )

 ثانياً: عوامل مؤثره في طريقو الترخيم
  ىاستخدام مؤثر خارج -1

 أداه تحريك - أ
البوليساتر المماون بعاد صاابو وقبال تصامبو، باساتخدام أداة لتحرياك البوليستر)عصاا رفيعاة(، ممااا  ىياتم الاتحكم فا

 (.  30(، )9يسيل التحكم فى التداخل المونى بشكل موجو، كما في شكل )

                  
 (30(                                               شكل )9شكل )

 إستخدام أداه لتحريك البوليستر )الشفاف(                 إستخدام أداه لتحريك البوليستر )المعتم(   
 تأثير اليواء - ب

ياتم ىناا أيضاا الاتحكم فاى البوليساتر المماون بعاد صاابو وقبال تصامبو، ولكان باساتخدام مسادس لادفع الياواء، ممااا 
 (.  32( ، )33زياده التداخالت المونية، شكل )ل ؤدىيدفع البوليستر الممون بقوه فى إتجاه خروج اليواء، في

                     
 (32شكل )                                      (            33شكل )

 إستخدام دفع اليواء لتحريك البوليستر )المعتم(            إستخدام دفع اليواء لتحريك البوليستر )الشفاف(
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 السطح المستقبلالتحكم في  -2
السااطح الااذى تااام صااب الاااراتنج الممااون عميااو وذلاااك قباال تصااامب الااراتنج، ويااتم ىاااذا ماان خاااالل  ىيااتم الااتحكم فااا

 (.34(، )31، كما بشكل )األلوانتداخل  إحداث، مما أدى إلى تاتجاىاتحريك السطح وميمو فى عدة 

                   
 (34شكل )                                        (          31شكل )

 التحكم بالسطح )البوليستر المعتم(                        التحكم بالسطح )البوليستر الشفاف(
 التحكم في أسموب الخمط -3

 خمط داخل وعاء  - أ
عماااى ساااطح يااتم تجيياااز البوليساااتر بااألوان مختمفاااة وتوضاااع كميااا معاااا فاااى إنااااء واحااد، ثااام يصاااب ىااذا الخمااايط 

 (.  36(، )35شكل ) ىمستوى، فيؤدى سقوط األلوان معا إلى زيادة تداخميا وتدريجيا، كما ف

                   
 (36(                                                  شكل )35شكل )      

 خمط البوليستر داخل الوعاء )البوليستر المعتم(            خمط البوليستر داخل الوعاء )البوليستر الشفاف(  
 الموحةسطح  ىخمط عم - ب

جزيئاات  انسايابياتم صاب البوليساتر المماون عماى الساطح مباشارة كااًل عماى حادا، وياتم تاداخميم معاًا مان خاالل 
قمااة المساااحات التااى تتااداخل بيااا األلااوان بفعاال تااأثير قااوه  ىإلاا ىالمااون بفعاال الحركااة الديناميكيااة لمموائااع، ممااا يااؤد

 (.38(،)37شكل ) ىالجاذبية التى تقمل من حركة جزيئات األلوان، كما ف
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 (38شكل )        (                                          37شكل )

 السطح )البوليستر الشفاف( مىخمط البوليستر عمي السطح )البوليستر المعتم(                خمط البوليستر ع

 النتائج المترتبة عمى العوامل المؤثرة فى أساليب أداء الترخيم المونى

 تى:اآل ىالتحكم ف ر يمكنانجد انو فى الترخيم المونى بالبوليستالسابقة بتحميل نواتج التجارب 

 المون وتداخمو. انسيابمدى التداخالت المونية المرتبط بطول مده  (3
 نواتج عممية الترخيم المونى عن طريق توجيو عممية الترخيم نفسيا بشكل مقصود. (2
 .الدرجات المونية الوسيطة الناتجة عن دمج األلوان األساسية فى عممية الترخيم  (1
 كثافتيا.زيادة التأثيرات الخطية وتنوع  (4

 (تنفيذ لوحات تجريدية باستخدام الترخيم بالبوليسترلثانياً: تجربة )

ناواتج التجاارب مان خاالل االساتفادة مان لبوليساتر التارخيم باباساتخدام الموحات التجريدياة يتم تنفيذ مجموعة من 
 ، وأساليب األداء المؤثر فى عمميات الترخيم.السابقة
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 بخامة البوليستر الفنية ناتج الترخيم المونى األعمال
 (.  تماما معتمو) تجريديو لوحات -1أوال : 

 ( 39، شكل )العمل األول

 

 اندفاع: اسم العمل
 .مس 40× 40: أبعاد العمل

 راتنج بوليستر، الوان زيت.: الخامات
دفااااع الياااواء الساااااخن، والااااتحكم فااااى : التقنيااااات
 المصمب.

تاام الاتحكم فااى اتجااه التااداخالت  :تحميال العماال
فاااى  نقطاااةالمونياااة وتشاااكمت وكأنياااا تخااارج مااان 

العماااااال، وتنتشاااااار فاااااى بااااااقى العمااااال  منتصاااااف
عمااااى  لونيااااة متنوعاااة عمااالمجموعاااة  اماساااتخدو 

ظياور العديااد ماان التاداخالت المونيااة ممااا حقااق 
 المالمس االتزان المونى، كما ظير عدد من

ثاارى الجاناااب المممساااى، والعمااال ككااال أنااااتج التاااداخل الماااونى وناااتج اساااتخدام مسااادس الحااارارة، مماااا  اإليياميااة
 .معا من خالل عالقات خطية وتأثيرات مممسيو متنوعو األلوان اندفاع وانفعاليظير فيو 

 (20، شكل )العمل الثانى

 

 انسياب: اسم العمل
 .مس 40× مس 40: أبعاد العمل

 بوليستر، أكاسيد معدنية.راتنج : الخامات
تحرياااك السااطح، والاااتحكم فااى كثافاااو : التقنيااات
 المون.

اعتمد فى العمل عمى كثافة  :تحميل العمل
المون الذى أدى إلى تداخالت تنساب من 
يمين العمل إلى يساره محدثة مسارات خطية 

 ،ترابطوعممت عمى  همنتشرة فى جميع انحناء
واستخدام مجموعة لونية ىادئة بث إحساس 

 قمة الدرجات المونية من الراحة يؤكد عمية

العمال  رتابتاومماا كسار مان اليدوء فى بعض األماكن مسااحات قميمياو مان األساود  اىذ أثر عمىالوسيطة وقد 
العمال مان خااالل الكثافاات المختمفاة لمخطاوط ممااا أعطاى إحسااس بالحركااة بالمممااس ظيار و ، وأدى إلاى توازناو 

، والتااااى تعكااااس إيحااااءات بصااااريو بحركاااة ىادئااااة لممجموعااااات المونياااة، تحاااارك مشاااااعر العمااال فااااىاإلييامياااة 
المشاااىد فاااى كاال عالقاااة مااان عالقااات التااارخيم فتكشاااف عاان نقااااء المااون تاااارة وتاااأثيرات مممساايو تاااارة أخااارى، 

 .ود فى سالسة ليتحرك فى جميع أنحاء العمل دون ممل أو رتابةويجذبك المون األس
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 (23، شكل )الثالثالعمل 

 

 انسجام: سم العملأ
 .مس 70× 15: أبعاد العمل

 .ممون: راتنج بوليستر، الخامات
 .السطح : تحريكالتقنيات

يجمع ىذا العمل  :تحميل العمل
 الترخيم الخطى  تأثيربين بين 

بوضوح فى يمين العمل ترخيم ذات مساحة كبيرة يتخمميا ويمتف حوليا والمساحات المونية، حيث يظير 
، ويالحظ أن العمل يغمب عمية األلوان التى تثرى الجانب المممسىمجموعة من التأثيرات الخطية والنقطية 

ترخيمات خطية تتحرك من اعمى  الساخنة فى أسفمو بينما ينتشر فى أعاله األلوان الباردة وعمل الربط بينيم
 و.  تالعمل ووحد تربطفالعمل ألسفمو ومن يمينة إلى يساره 

 (22، شكل )الرابعالعمل 

 

 الدوامة: سم العملأ
 .مس 70× 15: أبعاد العمل

أكاسيد : راتنج بوليستر، الخامات
 .معدنية

، الخمط داخل وعاء: التقنيات
 كثافو المون. وزيادة 

مسارات دائرية ومنحنية  ىمجموعة من التأثيرات الخطية التى تمتف ف فى العمليظير  :تحميل العمل
منتشرة بشكل عشوائى فى مجمل مساحة العمل، ورغم أن العمل ال يتجاوز لونين األحمر والذىبى إال أن 

ثيرات استخدام األكسيد الذىبى مع البوليستر الشفاف أدى إلى ظيور تأثيرات عاكسة فى بعض األماكن وتأ
معتمة فى أماكن أخرى فاثرى الجانب المونى، وظير الثراء المممسى من خالل التنوع فى التأثيرات الخطية 

أعطى إيحاء بصرى بالغائر والبارز فأضاف  مما والحركة االلتفافية ليا بنسب متدرجة من األكبر لألصغر
 لمعمل.اإلييامى بعد العمق 

 (23شكل )، الخامسالعمل 

 

 انفجار: العملسم أ
 .مسااااا 70× 15: أبعااااااد العمااااال

 : بوليستر، الوان زيت.الخامات
، ، التحرياااااااااك: النثااااااااارالتقنياااااااااات

 الضغط بسطح اممس.
 : نجد ىنا وكانتحميل العمل 

 أثرتاأللوان قد تناثرت من نقطة اسفل منتصف العمل عمى ىيئة خطوط ونقاط وتداخالت متنوعو 
ومن خالل المممس، فى حين ظير قوة األلوان من خالل التباين بين الوان العناصر وخمفية العمل السوداء، 

 .توحى بقوة االنفجار إيياميوظيرت حركة اندفاع األلوان وانتشارىا فى مساحة العمل 
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 بنيتاعتمد العمل عمى مجموعة من التداخالت المونية  :تحميل العمل (24) شكل ،السادسالعمل 
المالمس الحقيقة بالسطح، فمن خالل استخدام سطح  أساسيا عمى

 أدىمرن تم عمل مجموعة من المالمس قبل تصمب البوليستر، مما 
ترخيم المع  أكدتظيور العديد من الظالل عمى العمل والتى  إلى

نب المممسى ما بين مممس ، وقد تنوع الجالمونا ثراءعمى  المونى
خطية عضوية وىندسية  تأثيراتإحداث  ظير من خاللحقيقى 
، والتنوع ما بين تج من الترخيم المونى فى العملن إييامىومممس 
فاعل المونى الذى يتنوع بين التالساخنة والباردة خمق نوع من  األلوان

االنسياب واالندماج، فتظير التداخالت ممتدة داخل مساحة العمل 
 .  بشكل طبيعى وممتع لعين المشاىد 

 الطبيعة: سم العملأ
 .مس 75× 15: أبعاد العمل

أكاسااايد : راتاانج بوليسااتر، الخامااات
 .معدنية

سااكب، التجسااايم بساااطح : التقنياااات
 .مرن

  

              (25) شكل ،السابعالعمل 

 زىور: سم العملأ
 2×مس (45× 25(أبعاد العمل

: راتنج بوليستر، الخامات
 .ممونات بالستيك

نثر المون عمى : التقنيات
  وتحريكو بشكل قوى.، السطح

ا  :تحميل العمل جاء العمل ىن
متكاممين جمع بينيم  نجزئييفى 

والترخيم  األلواناستخدام نفس 
 اختمفا فى توزيع ىذهالمونى وان 

التأثيرات داخل كل عمل، وظير المون مميز من خالل استخدام الوان مبيجة زاد من ثرائيا تباينيا مع 
الخمفية السوداء، والترخيم ىنا جاء من خالل تأثيرات متقطعة تم التحكم فييا وىو ما ساعد عمى تنفيذ 

   .روح من البيجة التى تراىا عند رؤية الزىور المتفتحة، وازدىار األلوان و تنوعيا أضاف مترابطين نجزئيي
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 (شفاف ممون بوليستر) تجريديو لوحات -2ثانيا: 
 العمل بخمفية مضيئة العمل بدون إضاءة

  

ا ىو االستفادة من خاصية الشفافية : تحميل العمل (27، شكل )العمل التاسع أساس فكرة العمل ىن
التى يتمتع بيا البوليستر، فاصبح العمل لو تأثير ترخيم يختمف عن تأثيره 
ا يتداخل بو الوان األبيض  عند وضع خمفية مضيئة وراءه، فنجد العمل ىن

ضيئة قد أضافت الوان جديدة ، بينما نجد أن الخمفية الموالزيتىوالبرتقالى 
ثرى الجانب المونى بإضافة األصفر واألخضر وتتزيد قوة األلوان لمعمل 

واألبيض، ىذا باإلضافة إلى تأكيد إحساس الشفافية المونية والتى تظير 
 حالة غياب اإلضاءة. ىاأللوان بشكل يختمف عنيا ف

 اندثار : سم العملأ
 .مس 40× 40: أبعاد العمل

: راتنج بوليستر، الخامات
 .الوان زيت
صااااااب البوليساااااااتر : التقنياااااااات

 .عمى السطح بشكل منفصل

   

بنى العمل ىنا فى ثالثة أجزاء فنجد الترخيم بالجزء : تحميل العمل (26شكل )، العمل الثامن
ويمتد ىذا  تتحرك فى مسار دائرى األوسط تظير وكأنيا تداخالت

المسار إلى الجزئيين األخرين، مما ربط أجزاء العمل الثالث، وجاء 
استخدام المون األخضر بدرجاتو المنتشرة بقوة فى أجزاء العمل مثل 

انتشار المون األخضر فى بداية الربيع، فببعث روح من البيجة 
  متنوع اكد عمى التوازن المونى.   فى ترخيم وتداخمو مع األحمر

 الربيع: العمل سمأ
 1× م( س40× 25(: أبعاد العمل

 .أكاسيد: راتنج بوليستر، الخامات
: تحريااااك الساااطح، والااااتحكم التقنياااات

 .طريقة الصبفى 
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 العمل بخمفية مضيئة العمل بدون إضاءة

  

ىذا العمل وكانو يثور عمى باقى فى  يظير المون األصفر: تحميل العمل (28، شكل )العمل العاشر
يظير العمل الوان الموحة فيندفع منتشرا بقوة فى مساحة العمل بينما 

لألصفر المون األخضر والذى طغى عمى  نضمأبخمفيتو المضيئة وقد 
بينما ظيرت باقى الوان العمل لتصبح لو السيادة عمى كل الوان العمل، 

قوة ونقاء المونين األخضر التداخالت األخرى بدرجات غامقة مؤكدة 
 . زاد ىذا التباين من قوة التأثير المونى لمعملالمممس و  فأثرت واألصفر،

 : ثورةسم العملأ
 .مس 40× 40: أبعاد العمل

: راتنج بوليستر، الخامات
 .بالستيك ممون

 .استخدام دفع ىواء: التقنيات
 

 العمل بخمفية مضيئة العمل بدون إضاءة

  
فكرة العمل ىنا المزج بين الترخيم المعتم والشفاف، فجاء : تحميل العمل (29، شكل )الحادى عشرالعمل 

الترخيم المعتم فى تداخالت لونية متنوعة يتداخل معيا األسود بشكل 
واضح جدا فى ىيئة مسارات منحنية تتجو من يمين العمل ليسارة، ومع 

شفاف مضيفا تأثيرات وجود الخمفية المضيئة يظير الترخيم المونى ال
مضيئة لمعمل تسير مع مسارات التداخالت المعتمة، ولكنيا تضيف 

تتكامل مع باقى الترخيم المعتم  مجموعة من األلوان الساخنة التى 
 .  مضيفة جانب لونى  خر لمعمل

 مغاره: سم العملأ
 .مس 40× 40: أبعاد العمل

: راتنج بوليستر، الخامات
 .أكاسيد معدنية

: الااااتحكم فااااى لزوجااااو التقنيااااات
 .المون
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 العمل بخمفية مضيئة العمل بدون إضاءة

    

حاممو فى العمل بدون إضاءة جاءت المساحات الشفافة : تحميل العمل (33، شكل )الثانى عشرالعمل 
تداخمت عمى مساحة العمل والتى  الجواىر المتناثر تأثير لونى كقطع

تحتوى ىذه الجواىر، وعند وكأنيا أرضية من الرمال  بيا األلوان المعتمة
 واألخضراستخدام الخمفية المضيئة يظير الترخيم الشفاف بمونة األزرق 

مضيفا ليا تأثير لونى جديد، لوانو عمى باقى المساحات المعتمة، أعاكسا 
التنوع فى المساحات الشفافة وانتشارىا فى  من خاللالمممس ظير تنوع و 

 .بشكل عشوائىجميع العمل 

 المؤلؤ: سم العملأ
 .مس 40× 40: أبعاد العمل

 : راتنج بوليستر،الخامات
 ممون.

: الترخيم داخل سطح التقنيات
 تم تشكيمو.

 نتائج البحث

 .متنوع ىشكيميا والتحكم فييا لعمل ترخيم لونخامة البوليستر خامة يسيل تإن  .3
ميزه عن غيرة من الترخيم ت التى التشكيميةغنى بالعالقات الممون  الترخيم بخامات البوليستر .2

 .، لذا فانو يمكن االستفادة منيا فى مجال الفن التجريدى  باأللوان األخرى
 داخل العمل الواحد.بين الترخيم المعتم والشفاف  الدمجلخامة البوليستر إمكانات تشكيمية تسيل  .1
 يمكن االستفادة من الترخيم بالبوليستر الممون الشفاف إلثراء مجال التصوير.  .4

 التوصيات
 توصي الباحثة باآلتى:

 مجال التصوير. ىأىمية التجريب بالخامات غير التقميدية ف 
  مجاالت الفن بصفة عامةخامة البوليستر فى  إمكاناتضرورة االستفادة من. 
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 ممخص البحث
إن لماااون إمكانياااات تشااااكيمية وطاقاااة تعبيريااااة قوياااة، خاصاااة عناااادما تتاااداخل األلااااوان معاااا ويناااتج عنيااااا العدياااد ماااان 

تتمتع بإمكانياات تشاكيمية كبيارة، باإلضاافة إلاى أنياا خاماة  ىالعالقات التشكيمية، وخامة البوليستر من الخامات الت
التااارخيم الماااونى لماااا يمكااان أن تنتجاااو مااان عالقاااات تشاااكيمية تعاااد مااادخال إلثاااراء  ىشااافافة، لاااذا يمكااان اساااتخداميا فااا

 -يمكن أن تتمخص مشكمو البحث في التساؤالت اآلتية:ومن ىنا  التصوير التجريدى.
 اليب األدائية لمترخيم المونى باستخدام خامة البوليستر؟ إلى أى مدى يمكن التحكم فى األس -
 أعمال تجريديو معاصره؟ ىف ىكيف يمكن االستفادة من العالقات التشكيمية ناتج الترخيم المون -

 :في اإلطار النظرى وقد تناول البحث النقاط التالية
 الترخيم المونى .. وطرق تطبيقو فى مجال الفن. -3
 ومجاليا التجريبي في نطاق الترخيم الموني.خامة البوليستر..  -2
 التجريدية .. وخصائصيا الفنية. -1

 في اإلطار التطبيقيو 
 تجارب لتحديد األساليب المؤثرة في ترخيم البوليستر. .3
 تنفيذ لوحات تجريدية باستخدام الترخيم بالبوليستر. .2

 .ثم ذكرت الباحثة  النتائج التى خمص إلييا البحث وتوصياتو
Research Summary 

Colors has plastic abilities and expressive energy. Especially when colors interfere 
with each other, resulting in many plastic relationships,  Polyester is one of the 
materials that have great plastic abilities besides being transparent. So It can be 
used in marbling because it leads to Plastic relationships, that are the starting point 
towards to enrich abstract painting, Therefore, the problem of research can be 
summarized in the following questions: 
 To what extent can the functional methods of color marbling be controlled using 
polyester material? 
 How can we benefit from the plastic relations of marbling output in contemporary 
abstract paintings? 
Theoretical Framework to The research: 

1- Marbling.. And ways of applying it in art.    
2- Polyester.. and its experimental usage in color marbling technique. 
3- Abstractionism.. And their artistic properties 

  B-Practical Framework: 
1.  Experiments to determine the techniques of performance affecting the color 

marbling using the polyester. 
2.  Implementation of abstract paintings using polyester marbling. 
Finally, researcher reported the findings of the research and the 
recommendations. 



 


