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 :خلفية البحث

 العلماء تهم فهً لذا التطبٌمٌة، العلوم ألؼلب أساسٌا ً وركنا ً الهامة التصمٌم مبادئ من الحركة تعد

 الركٌزة وتعتبر ، والفنون العلوم من الكثٌر دراسة فً تساهم حٌث تخصصاتهم، اختالؾ على والباحثٌن

 .التشكٌلٌة والفنون الهندسهو الفضاء بحوث مثل الهامة التطبٌمٌة البحوث من عدٌدة لمجاالت األساسٌة

 

 بها تؤثر التً والطرق االجسام حركة دراسة على تموم والتً الدٌنامٌكٌة هو" بمعناه الحركة وعلم

 تتبعه الذي المسار إلى تشٌر التصمٌم فً فالحركة ،(11صً 1)" االجسام هذه حركة فً المستخدمة الموى

 التصمٌمات لجمٌع أساسٌة وركٌزة الفنً للعمل بالنسبة جوهري جزء فهً التصمٌم، إدران عند األعٌن

 صٌاؼته اعاده ثم وشكله العنصر حركة من مفاهٌمها تستمً التً التجرٌدٌة المدرسة فً ٌظهر كما المرئٌة،

ً.النسبٌة النظرٌة على تعتمد  جدٌدة تجرٌدٌة برؤٌة

ً

 هذا ٌستؽرله الذى بالزمن تتصل واألخرى بالتؽٌر تتصل إحداهما: فكرتٌن الحركة تتضمن ولد

 وٌسمى معا ، كلٌهما أو اإلدران عملٌة فى ذهنٌا ً أو المرئً المجال فً موضوعٌا ً التؽٌر ٌحدث ولد التؽٌر،

ًاالٌهامٌةً. والحركة التمدٌرٌة بالحركة ذلن

 لدى تنمو التً البصرٌة الثمافة فً األول المرجع انها حٌث ،الطبٌعه من تكونت أساسا ً والحركة

 المعنى هذا عن( 252ص 2)  - John Dewey دٌوي جون -وٌعبر لها، تأمله عند تلمائٌة بصورة الفنان

ًكماً،" الممرٌة التؽٌرات دورة وً،والجزر المد ذلن على األمثلة من ولعل لها الحصر نماذج الطبٌعة فً أن"

  . (2،)(1ًرلمً)ًٌتضحًفًًصور

 

 

 

 

 

 

   المدًوالجزرً-1ً-ًصورة

 

 

 

 

 التغيزاث القمزيتدورة  - 2- صىرة 

(3صورًللمدًوالجزرًودورةًالتؽٌراتًالممرٌةً،ً)ً  
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 عضوٌة وظائؾ من جسمه به ٌموم بما وذلن ؼٌره، عن تمٌزه التً حركاته حً كائن لكل أن كما

اساسٌةًفًًنموهً بعوامل تتأثر مختلفة حركات له "الخصوص وجه على والنبات فعال، حٌوي نشاط ذات

وعلىًذلنًسٌتمًفًً (ً،4)ً"(العواملًالحٌوٌةًً–التربةًونوعًالبٌئةًً–شكلًسطحًاألرضًً–وهًً)ًالمناخً

ًالبحثًهذ ًالا ًلعلم ًالتطرق ًمورفولوجٌا ً)فً Plant morphologyًالنبات ًو( ًالبنٌةً" ًتركٌب ًعلم هو

ًالنباتٌة ًمنتشر(ً، ًأو ً)لائم ًنموه ًالنباتًوطبٌعة ًارتفاع ًٌشمل ًللنباتًبما ًالخارجً ًبالشكل ًالعلم ًهذا ٌعنى

،ًكماًأنًالشكلًالخارجًًللنبتةًهوًالذيًٌدلًعلىًً(5ً"ً)األوراق،ًالساق،ًواألزهاركومواصفاتًأعضائهً

 (6) "النبات أجزاء بعض بها تموم التً االنحناء حركة هو النباتات، فً التماٌل" أن حٌث،ًحركتهاًالظاهرةً

ًوالتي  ًفً ًهذستتمثل ًالبحث ًعن غيزها من بقيت األجزاء واألوراق في الزهزة والساق ا ًتلنً، وتتم

 لـلمحفزات اتجاهٌة ؼٌر استجابات وهً( Gymnastics) الجٌمناستٌكٌة الحركات" بواسطةًاإلنحناءاتً

ًً(.7)"الضوء وإشعاع والرطوبة الحرارة درجة مثل

ًف على بدوره احتوى لد المتعددة وأنواعه بصوره والنبات ًكثٌرة ًحركٌه ًالؽاٌةًأنظمة ًٌحمك ٌما

ًالبحث النظامًالحركًًاألشعاعًًفًًنباتًوالصبارً،كالنظامًالحركًًالكرويًفًًنباتً،ًالمنشودةًمنًهذا

ًالشمس ًالحلزونًعباد ًمتسلمة ًنبات ًفً ًالحلزونً ًالحركً ًصورً،والنظام ًفً ًتتضح رلمًًوالتً

ً(1مرجع)ً-(5(،)4(،)3)

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًالبحثوفًًهذهً التشكٌلٌةً، الفنون مختلؾ على تطبٌمها فً ساهم وتعددًأنظمةًالحركةًفًًالنباتً

ًكأساس ًالحركٌة ًبعضًتلنًاألنظمة ًاتخاذ ًفًً الصباؼة بأسلوب وتطبٌمها الفنً التصمٌم فً سٌتم الٌدوٌة

ً. تنفٌذًاللوحاتًالفنٌةًداخلًتطبٌماتًالبحثً

 نظامًحركًًكرويًفًًنباتًالصبارً-5صورةً نظامًحركًًاشعاعًًفًًنباتًعبادًالشمسً-4ًًصورةً نظامًحركًًحلزونًًفًًنباتًمتسلمةًالحلزونً-3صورةً
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 تطورت ولد العالم، بلدان من كثٌر فً واسع انتشارها لدٌمة، وصناعة عرٌك فن الصباؼة وتعتبرً

 .الحضاري النمو مع بها االهتمام وتزاٌد والصناعً العلمً للتمدم تبعا ً الصناعة هذه

 األؼذٌة، الشعر، الفرو، الجلود، المنسوجات، صباؼة منها متعددة، مجاالت فً األصباغ وتستخدمً    

 تعدد كان بذلن أنواعها، بجمٌع واألوراق الطالء، مواد الزٌوت، ،(البالستٌن) اللدائن األخشاب، المشروبات،

،ً المختلفة األسطح مع ٌتناسب بما(  الباتٌن وصباؼة والربط العمد وصباؼة الحرة الصباؼة) الصباؼة طرق

ًالبحث فً الباتٌن طرٌمة تناول ٌتم وسوؾ  المنسوجات لزخرفة المتمٌزة الطرق من تعتبر حٌث ،هذا

 المراد السطح من معٌنة أجزاء تؽطٌة عن عباره وهً العصور، عبر اأسالٌبه وتعددت ازدهرت المصبوؼة،

 (6ً.ًكماًٌتضحًفًًصورةًرلمً)(9)السطحً مسام داخل إلى الصبؽة تسرب تمنع شمعٌة بطبمة صباؼته

ً

 

 

ً

 

 

 تحدٌد فً الباحثون إختلؾ حٌث العالم، من ومتفرلة كثٌرة أماكن فً الباتٌن صباؼة نُفذت ولد

 ومصر الؽربٌة وافرٌمٌا الشرلٌة، الهند وجزر آسٌا لارة بٌن اآلراء فتعددت الفن، لهذا األولى المصادر

 شائعة الوسٌلة تلن كانت حٌث الفن،  هذا استخدام فً األوائل من كانت الصٌن" أن به المسلم ومن المدٌمة،

 خالل جدٌدة ادوات فظهرت أدواته، معه تطورت الرفٌع الفن هذا تطور ومع ،( 22)" المالكة سراألًُ فً

 . الجمالً الفن هذا مستوى على الحفاظ إلى أدت عشر السابع المرن

 بشكل وطوروه األسلوب هذا بدراسة لاموا الذٌن الفنانٌن بعض المعاصرعلى الباتٌن التصر ولد

 التفرٌػ، النمش، الفنان ٌستخدم لد:  المثال سبٌل على الرسمٌة، وؼٌر التملٌدٌة األسالٌب عن ملحوظ

 مثل العمل فً مختلفة لٌمة تعطً عدٌدة أسطح على تطبٌمة تم كما الشمع، الزاله مختلفة وأدوات اإلستنسل،

 .والسٌرامٌن الخشب لوالب  حتى أو الورق، الجلود، الصوؾ، المطن، الحرٌر،

 (10)ًًطرٌمةًالباتٌنً-ً 6صورةً
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 مما الولت مرور مع تمنٌاته اتسعت حٌث األخرى، األسالٌب من تعبٌرا ً األكثر تارٌخٌا ً الباتٌن ٌعتبر وبذلن

 العصر هذا فنانً تناول ولد ، ومتمٌزة مرنة بطرٌمة نوعها من فرٌدة أعمال إلكتشاؾ الفرصة للفنان اتاح

 .  متعددة تصمٌمات على لائم حر فنً كأسلوب الباتٌن

 

ًباتٌنًعلىًاأللمنٌومً(1ًوصورةًرلمً)،(ًباتٌنًتمًنمشهًعلىًسجادًمنًالنسٌج7ًرلمً)ًةكماًٌتضحًفًًصور

(ًتوضحًلالبًخشبًًٌستعملًفًًصباؼةًالباتٌنًٌحتويًعلىًكثٌرًمنًالتفاصٌلًالخطٌة9ًوصورةًرلمً)

 .تزٌٌنهاًبتمنٌةًالحفر(ًفهًًعبارةًعنًباتٌنًعلىًلطعةًمنًالسٌرامٌنًتم10ًأماًصورةًرلمً)ً،والملمسٌة

ً(12مرجعً).

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

ً

 

 

 

 

 

 

 

 خشبًًللباتٌنلالبً- -10ًصورة

 ًالسجادًعلىًالباتٌنً-ً-1ًصورة األلمنٌومًعلىًباتٌن - 7ًصورة

 باتٌنًعلىًلطعةًمنًالسرامٌن - 9ًصورة



6 
 

 

 :البحث مشكلة

 ذكرها وتم  التشكٌلً، الفن فً الحركة تناولت والبحوث الدراسات من العدٌد أن تبٌن سبك مماً

 المساحة، أو الخط أو باللون الفنً العمل فً ربطها تم ما وؼالبا ً التشكٌلٌة، الفنون جمٌع فً أساسً كعنصر

ًالدراسة ًلهذه ًومختارةً أشكال فً وتمدٌري اٌهامً بشكل الحركة تلن دراسة فسوؾًٌتم وبالنسبة مختلفة

 . الباتٌن صباؼة بطرٌمة تنفٌذها ٌتم فنٌة انتاجًلوحات فً منها واالستفادة للنبات

 

 :التالً التساؤل على اإلجابة فً البحث مشكلة تتحدد ذكره تم ما على وبناءً 

 ؟ الباتٌن بطرٌمة لوحاتًفنٌةًصباؼٌةتنفيذ ل النباث مىرفىلىجيا في الحركً النظام استخدام امكانٌة ما

 

 :البحث فرض

 : أن الدارسة تفترض

ً.الباتٌن بطرٌمة لوحاتًفنٌةًصباؼٌةًمورفولوجٌاًالنباتًلتنفٌذفًً الحركً النظام من االستفادة ٌمكن

 

 : البحث أهداف

 

 الصباؼٌة الفنٌة األعمال فً النبات فًًمورفولوجٌاالحركًً البناء من االستفادة كٌفٌة . 

 الفنٌة اللوحة تنفٌذ فً وأهمٌتها المختلفة وتمنٌاته الباتٌن طرٌمة على التعرؾ. 

 المختلفة االسطح على تأثٌرها ومدى الصبؽاتًالطبٌعٌةًوالصناعٌة من االستفادة كٌفٌة . 

 

 :البحث أهمية

 ًًالتشكٌلٌةً الفنون مجال فً الحدٌثة االتجاهات فً الفنٌة لألعمال البنائٌة الحركة نظام تعزٌز. 

 ًًالٌدوٌة الصباؼة فً جدٌدة فنٌة لحلول التوصل. 
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 ًًومورفولوجٌاًالنباتاتًبشكلًخاصًفًً عام بشكل الطبٌعة فً النباتات حركات على الضوء إلماء

 . علٌها لائمة فنٌة تصمٌمات استحداث

 

 

 : البحث حدود

 

 .(التكسٌرً– المباشرة الصباؼة – الحفر) المختلفة بتمنٌاته الباتٌن صباؼة طرٌمة استخدام -

 .كونٌاً(ًبمراحلًنموهاًالمختلفةًالهٌلًٌ-كوبراًال)ًًالتصرًالبحثًعلىًنبات -

 .الفنٌة وًاللوحات التجارب تنفٌذ فً المطنً لمماشا استخدام -

 .المطنٌة باأللمشة خاصة صبؽات استخدام -

 .طرٌمةًالتنفٌذ فً البرافٌن وشمع اإلسكندرانً الشمع استخدام -

 .المتنوعة الباتٌن بتمنٌات الخاصة األدوات استخدام -

 

 : البحث منهجية

 

 : على البحث ٌعتمد

ًوذلنًمنًخاللً:ًالعملً االطار فً التجربً والمنهج النظري، اإلطار فً والوصفً التحلٌلً المنهج

 دراسة وصفية تحميمية::  النظري اإلطار:  أوال ً

 - دائرٌة - مستمٌمة) الناشئة الحركة ونوع الطبٌعة فً الحركة مصادرو وأنواعها الحركة تعرٌؾ

 الفن فً ودورها وأنواعها الصباؼة مفهوم، التشكٌلً الفن فً ومفهومها الحركة تعرٌؾ ثم ومن ،(حلزونٌة

ً الباتٌن بصباؼة التعرٌؾو التشكٌلً،  االسطح على تطبٌمها وكٌفٌة وأسالٌبه وأدواته تارٌخه وعرض،

ًًالمتنوعة الشمع بأنواع المختلفة ًًالنباتاتًفًًالحركةًدراسة، ًالتطرقًلدراسة ًثم مورفولوجٌاًبشكلًعام

ًتصمٌماتًبناءًفًًتحوٌرهاًامكانٌةً-ًعلٌهاًالمائمةًوالحركةً-ًابمراحلًنموهًالبحثالنباتاتًالمختارهًفًً

ً.ًمعاصرةًفنٌةًللوحات
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ً(13ً)ًالهٌلٌكونٌاكوبراًً،ًومراحلًنموًنباتًالًنباتكماًفًًالجدولًالتالًًوالذيًٌوضحًمراحلًنموً

ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المرحلةًاثانٌةًً–كوبرانباتًال14ًًصورة

 المرحلةًاألولىً-ًكوبرانباتًالً-16صورةً

 المزحلت الثانيت  -نباتًالهلٌكونٌا13ًًصورة

 خٌرةالمرحلةًاالً-نباتًالهلٌكونٌا-11ًصورةً المرحلهًاألخٌرهًً-ًكوبراالًنباتً- 12صورةً

 ألولىالمرحلةًاً-نباتًالهلٌكونٌاً-15صورةً
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 اإلطار التطبيقي: ثانيا:

 تجربة البحث )تجربة الباحثة الذاتية( وتتضمن:

 .البتكار تصميمات معاصرة ألنظمة الحركة في نبات الكوبرا ونبات الهيميكونيا دراسة تحميمية-9

 .عمل تجارب متنوعة عمى خامة القماش بأسموب الباتيك-4 

 لنبتتي الكوبرا والهيميكونيا . والمورفولوجيا مستفادة من األنظمة الحركيةالباتيك  بأسموب تنفيذ لوحات فنية-3

 مصطلحات البحث:

 الدراسة:مصطلحات 

 (:movementالحركة ) -2

 ،"عرف عبد الفتاح رياض الحركة بأنها" إثارة اإلحساس بالتغير المكاني لمشيء مع االستمرارية لهذا التغير

الحركة التقديرية بأنها" توظيف إنشائي لألنماط الشكمية وفق  Nicolas Rocksوقد وصف نيوكالس روكس 

 (93) "نظم وتراكيب تدركها حاسة البصر مما يشعر المشاهد بحركية العمل الفني رغم ثبات الشكل

 (: Batikصباغة الباتيك ) -7

عبارة عن تغطية أجزاء معينة من سطوح نسيج مشدود، ورسمها بطبقة تمنع تسرب الصبغة إلى 

  ل مسام النسيج، وتحافظ عمي لونه األصمي فيما تتمون األجزاء الغير مغطاة بالشمعداخ
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  من أعمال الباحثة: البحث صور لتطبيقات

 
 
 
 
 
 
 

  (9رقم ) ةفني لوحة

 

 
 (7رقم ) ةفني لوحة

 
 
 
 
 
 

 (4رقم ) ةفني لوحة

 
 
 
 
 
 

 (3رقم ) ةفني لوحة
 
 
 
 
 
 
 

 (5رقم ) ةفني لوحة

 
 
 
 
 
 
 

 (6رقم ) ةفني لوحة
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تنفيذ الموحات الفنية بطريقة الباتيك عمى األقمشة القطنية البيضاء، واسُتخدم تم :  تحليل اللوحات الفنية

من تقنيات )الحفر، الصباغة المباشرة، التكسير(، لتحقيق أنظمة حركية متنوعة، وذلك من خالل االستفادة 

وقد تم دمج ، وبناء تصميمات حركية منها  ونبات الهيميكونيا،نبات الكوبرا  رفولوجيالمو  المستوحاة الخطوط

 األلوان الباردة والدافئة في الموحة الفنية الواحدة بهدف تحقيق حركة إيهامية تتميز بإيقاع لوني معاصر .

 :النتائج

 التطبيقات العممية تم التوصل الى النتائج التالية:من خالل الدراسة و 

 ًالفنٌة االعمال فً الحركً البناء فً جدٌدة رؤٌة تحمٌك . 

 حدٌثة فنٌة أعمال استحداث على الفنانٌن تُلهم واسعة آفاق النبات لعلوم . 

 ًااللوان تبدو حٌث واخر، لون بٌن التداخل خالل من واضحة تظهر اللون حركةالتوصلًإلىًأن 

 االلوان هذه توحً هذا ومن الخلؾ الى ترتد الباردة وااللوان االمام الى تتمدم وكانها ةنالساخ

 .االيهاميت  بالحركة

 :لتوصياتا

 مجال فً مختلفة رؤى تعطً متنوعة عناصر على باحتوائها الطبٌعة من االستفادة ضرورة 

 .الصباؼة

 فنٌه لوحاتًتنفٌذ فً ٌساهم أنه حٌثحركةًالكائناتً مجال فً البصرٌة الثمافة بتنمٌة االهتمام. 

 تحتويًعلىًالكثٌرًمنًالتمنٌاتًالتًًٌمكنًًطرٌمةًفنٌه أنه حٌث الباتٌن طرٌمة ممارسة على الحث

  أنًتفٌدًالبحثًالعلمًًوالفنانٌنًالتشكٌلٌٌنًالمهتمٌنًبمجالًالصباؼةًالٌدوٌةً.
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 ملخص البحث

 –في نوعين من النبات هما ) الكوبرا  والمورفولوجيا لألنظمة الحركيةتناول البحث دراسة   

ويهدف ، الصباغة التي يمكن أن تثري مجال الخطية اعتبارها مصدرًا غنيًا لمتصميمات ب، الهيميكونيا ( 

وًً، الصباؼٌة الفنٌة األعمال فً للنباتات والمورفولوجًالحركًً البناء من االستفادة كٌفٌةالبحث إلى 

قد اتبع و ،  بأسموب صباغة الباتيك معاصرة صباغية لوحاتفي تنفيذ  الحركة اتجاهاتاالستفادة من 

فنية  لوحات تنفيذ تطبيقات البحثبي، كما تناولت لوصفي التحميمي والمنهج التجر البحث المنهج ا

، وقد كان فرض التكسير ( –الصباغة المباشرة  –المختمفة ) الحفر  الباتيك وبطرقه بأسموب صباغية

 بطريقة صباغية فنية لوحات لتنفيذ النبات مورفولوجيا في الحركي النظام من االستفادة يمكن البحث

 لعموم وأن ، الفنية االعمال في الحركي البناء في جديدة رؤية تحقيق في  تمخصت أهم النتائج، و الباتيك

 المون  حركة أن إلى التوصل تم كما ، حديثة فنية أعمال استحداث عمى الفنانين ُتمهم واسعة آفاق النبات

 االمام الى تتقدم وكانها الساخنة االلوان تبدو حيث واخر، لون  بين التداخل خالل من واضحة تظهر

في أهم التوصيات بالبحث ، وتمخصت ، وبذلك تظهر الحركة االيهامية الخمف الى ترتد الباردة وااللوان

الصباغة ،  مجال في مختمفة رؤى  تعطي متنوعة عناصر عمى باحتوائها الطبيعة من االستفادة ضرورة

معاصرة  فنيه لوحات تنفيذ في يساهم أنه حيث الكائنات حركة مجال في البصرية الثقافة بتنمية االهتمامو 

 التي التقنيات من الكثير عمى تحتوي  فنية طريقة أنه حيث الباتيك طريقة ممارسة عمى الحث، كما أن 

 .  اليدوية الصباغة بمجال المهتمين التشكيميين والفنانين العممي البحث تفيد أن يمكن
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Research Summary 

        The study investigates the kinetic systems and the morphology of two types 
of plants (cobra-heliconia) as a rich source of linear designs that can enrich the 
field of dyeing, The research aims to benefit from the kinetic and morphology of 
plants in art works, The research has followed the analytical descriptive method 
and the experimental method. The research applications also applied the 
implementation of paintings in the style of batik and different methods (drilling - 
direct dyeing - cracking). For the system of motility in the morphology of plant to 
produce paintings pigment implemented in batik, and summarized the most 
important results in the realization of a new vision in the dynamic construction in 
the works of art, and that the science of plant wide horizons inspire artists to 
develop modern art work, it was concluded that the movement of color appear 
clear through overlap, the warm colors in forward and cold colors in behind  and 
this suggests these colors of the movement of inspiration, and summarized the 
most important recommendations to research the need to benefit from nature by 
containing various elements give different visions in the area of dyeing, The 
development of visual culture in the field of movement of objects as it contributes 
to the production of contemporary art paintings, and the urge to practice the 
method of batik as it is a technical method that contains many techniques that 
can benefit scientific research and the artists interested in the field of hand 

dyeing.                                                                                           




