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اخلصائص واملعايري التشكيلية يف اجملسمات )الديى رامات( 
 لتصميم املىاقع االثارية يف العراق )كهف الطار امنىذجًا(

 وعد عدنان محمودالمدرس 
 جامعة بغداد – مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي

waadadnan1969@gmail.com 

 :الممخص
يقـو البحث الحالي عمى الكشؼ عف الخصائص والمعايير التشكيمية في فف المجسمات 

( وتـ عرض مشكمة البحث في استثمار المواد والخامات الطار كيؼلتصميـ المواقع االثارية )
لصناعة المجسمات ضمف حيز فراغي لممتاحؼ وصاالتي العرض بصيغة بصرية تسمح بالرؤية، ثـ 
قدـ الباحث الفصؿ الثاني وتـ تقسيمو إلى مبحثيف ىما الخصائص الوظيفية والجمالية لفف المجسمات 

امات في تصميـ المواقع االثارية بشكؿ مجسمات، وتتبع فيو بينما المبحث الثاني تعدد المواد والخ
تجارب عالمية في صناعة المجسمات ومف مواد مختمفة وبطرائؽ وتعدد العروض البصرية في 
القاعات والمتاحؼ واالستعماؿ الشخصي ضمف صاالت عرض خاصة ثـ الفصؿ الثالث وقدـ تحميؿ 

يحاكي الشكؿ والمظير العاـ لمبيئة المفترض وذج( وتـ عمؿ مجسـ )نم)كيؼ الطار( وعينو تطبيقيو 
بصريًا ضمف حيز المتحؼ ثـ الفصؿ الرابع توصؿ النتائج والتوصيات ومنيا اف الخصائص حضورىا 

والمعايير التشكيمية لفف المجسمات يستمـز تنامي العالقة بيف الوظيفة والشكؿ البصري وقيـ الجماؿ 
ت لمعرفة لخواصيا وفاعميتيا في توصيؿ الفكرة، بشكؿ مجسـ واالختبار والتجريب لممواد والخاما

نموذج مصغر وصيغة بصرية بيف ما ىو مادي ممموس والجانب التقني في الفصؿ )كيؼ الطار( 
اإلبداعي وبما يحقؽ حالة االنسجاـ بيف المواد والخامات فالمجسمات )الديورامات( حقؿ ثقافي وتقني 

حيز فراغي ثـ وجودة بعناية تامة ضمف صيغة العرض المتحفي، غايتو تطويع الشكؿ والكتمة ضمف 
 بعدىا عرض الباحث التوصيات والمقترحات.

 .(خصائص، مجسمات، آثارية، ديورامات، كيوؼ الطار): الكممات المفتاحية
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Characteristics and plastic standards in stereoscopic (dio-

ramat) for the design of archaeological sites in Iraq 

(Al-Tar Cave as a model) 

Waad Addnan Mahmoud 

Iraq Natural History Research Center and Museum  - 

University of Baghdad 

Abstract: 

The current research is based on the detection  of the properties  and  

plastic standards in the art of models for the design of archaeological sites, 

(Al-Tar Caves), and the research problem was presented in the investment of 

materials, raw materials for the manufacture of the figures within a space of  

museums and galleries in a visual format that allows for vision. Then the 

researcher presented chapter  two  and it was divided into two topics: 

functional   and aesthetic characteristics of the art of sculptures, while topic  

two  deals with the multiplicity of materials and raw materials in the design 

of archaeological sites in the form of models , and   followed  global 

experiences in the manufacture of models of different materials and   multi 

methods and multiplicity of visual presentations in halls and museums and 

personal use in private galleries, then chapter  three  presented an analysis 

and an applied sample of (Al-Tar Caves ). An model  ( sample)in a way that 

simulates the shape and general appearance of the environment that is 

supposed to be visually present within the museum space, then chapter  four  

arrived to  the results and recommendations, including that the characteristics 

and plastic standards of  the  art  of  models require the growth of the 

relationship between the function and the visual form and the values of 

beauty, testing and experimentation of materials and raw materials to know 

their properties and   its effectiveness in conveying the idea, and ( Al Tar 

cave )  model is  a miniature model and a visual formula between what is 

tangible and the technical aspect in the creative act in order to achieve a state 

of harmony between materials and raw materials within a space and then 

carefully exist within the museum presentation formula, then the researcher 

presented recommendations and proposals. 

Keywords: characteristics, models, archaeology, dioramas, Tar Caves. 
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 مشكمة البحث
اف وظيفة تصميـ المواقع االثارية عبر اشكاؿ متنوعة مف المجسمات 
)الديورامات( والخرائط ؟ او الورقية بتمثالت مجسمة فوؽ السطح انما غايتيا جمالية 

ؿ بيف اجناس وابالغية عف النماذج االثارية بتنوع بيئاتيا حجرية او معمارية او ليا تداخ
النحت والعمارة والموف مف خالؿ حركة النموذج االثاري )التصميـ( وعالقتو بالفراغ 
لالعالف عف فكرتو بالتواصؿ المرئي مع المتمقي واظيار قيمة العمؿ االثاري الجمالية 
في المكاف لتحويؿ ؟ الى مدرؾ بصري فاعؿ مف خالؿ اختيار العناصر والتكوينات 

 لمعطى الوظيفي والجمالي. التي تتناسب مع ا
تتبع اىمية البحث في اعادة تمثيؿ المواقع االثارية بشكؿ مجسمات اهمية البحث: 

تحاكي النموذج وتتفاعؿ معو، وبحيث تكوف نتيجة مطابقة ؟ اعادة انتاجيا ألغراض 
 ثقافية وسياحية ووسيمة لنشرالثقافة اليامة باالثار العراقية في مسيرة االنسانية. 

     البحث: حدود
 0202الزمانية: 

 المكانية: عينة تطبيقية لنموذج كيوؼ الطار
 تعريؼ المصطمحات: 

: الخصائص لغة: قاؿ صاحب القاموس: خصو بالشيء خصًا وخصوصًا الخصائص
مو ) (. وقاؿ ابف منظور: خّصو بالشيء يُخّصو َخّصًا وُخصوصًا 2وخصوصية: فضَّ

(. وفي المعجـ الوسيط: 0والفتح أفصح: أفرده بو دوف غيره ) وَخصوصّية وُخصوصّية
)مصطفى، "الخصيصة: الصفة التي تميز الشيء وتحدده , والجمع: خصائص"

-https://al (.032/ 2( المعجـ الوسيط )3(. ... )3)( 032والنجار، ص
maktaba.org/book/7028/240 
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بالقاىرة )إبراىيـ مصطفى / أحمد كتاب: المعجـ الوسيط المؤلؼ: مجمع المغة العربية )
 (الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( الناشر: دار الدعوة

 
: ىو اسـ ومعيار جمع معاير وُيقصد بمفيوـ المعايير مجموعة مف المقاييس المعايير 

والقواعد الُمنِظمة لمقياـ باألشياء، وىي الخطوط العامة التي يرجع إلييا أصحاب القرار 
اختالؼ موضوع عمميا، حيث ُيعتبر ىذا المفيوـ العريض شاماًل لمناحي الحياة، عمى 

تعريؼ و معنى معايير  ،( 936)الزيات، والنجار، ص فنجد معايير لممناىج التعميمية
 معجـ عربي عربي -في معجـ المعاني الجامع 

 
ىي جزء ىي أشكاؿ ثالثية األبعاد, لكؿ منيا طوؿ و عرض و ارتفاع. أي : المجسمات

مف الفضاء ذو ثالثة أبعاد محصور بشكؿ مغمؽ وىو مجسـ ثالثي األبعاد طولو = 
عرضو = ارتفاعو و كؿ وجو مف أوجيو مربع و المربعات فيو متطابقة و ليا نفس 

 ( مجسمhttps://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar) المساحة.
الفف يعتمد عمى بعض  ىو أحد أشكاؿ الفنوف التشكيمية، وىذا النوع مف :التصميم

عناصر العمؿ الفني وليس كميا، ومف المعروؼ أنو يعيد صياغة األفكار وتنقيحيا 
-https://mqaall.com/definition-design) لجعميا واقعية ومطبقة.

types/) 
والعناصر األخرى ذات الشكؿ الممموس ضمف شكؿ يتضمف انتظاًما معيًنا وتوازًنا 

كذلؾ ىو عممية التكويف  التعبير عف األفكار بطريقة جمالية ووظيفيةدقيًقا، لتتمكف مف 
واالبتكار ,أي جمع عناصر مف البيئة ووضعيا في تكويف معيف إلعطاء شئ لو وظيفة 
أو مدلوؿ والبعض يفرؽ بيف التكويف والتصميـ عمى أف التكويف جزء مف عممية 
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)عبد الحميد،  .برات الشخصيةالتصميـ ألف التصميـ يتدخؿ فيو الفكر اإلنساني والخ
0202) 

 
 :المبحث االول: الخصائص الوظيفية والجمالية لفن المجسمات )الديورامات(

يوصؼ مف المجسمات بأنو شكؿ جمالي لو غايات وظيفية يقوـ بتمثيؿ البيئات  
والموضوعات مف خالؿ استثمار وتوظيؼ الخامات والمواد مثؿ القش او الخشب او 
بقايا المواد المستيمكة واعادة انتاجيا بشكؿ جمالي فاعؿ وتنوع البيئات في المجسمات 

يحاكي معادلة رياضية او درس تعميمي  في موضوعات تاريخية او عممية او نموذج
 .(0 ( لسيولة االدراؾ والفيـ )شكؿ2 )شكؿ

 
 (ماكيت مصغر مف القصر )قصر السكاكيني (:1الشكل )

المصرية لمميندسة  المشيدة عمى الطراز اإليطالي
 .وئاـ عصاـ كمية اليندسة بجامعة حمواف
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مجسـ مف عمؿ طمبة المرحمة الخامسة في قسـ  (:2الشكل )

اليندسة المعمارية مشاريعيـ النيائية لمادة 
التصميـ الحضري, بأشراؼ اساتذة القسـ د. سحر 

 .ىالؿ الدجيمي و المدرس المساعد مصعب سامي
ويقدـ مف المجسمات حالة مف ادراؾ التنوع في تقنيات االظيار لممواد والخامات  

ي قادر عمى االثارة وزيادة الوعي بتشكيؿ حالة مافي الذىف سواء وتقديـ عرض بصر 
اكانت غايتيا معرفية او التأثير في المتمقي واالفكار( كوف اف الممارسة الفنية ترتبط 
بالميارة والخياؿ واالبتكار لذلؾ فاالبداع في عمؿ المجسمات بتنوع موضوعاتيا 

ات وخبرات ومعطيات جمالية مبتكرة وتقنياتيا وطرائؽ العرض انما ىي انتاج موضوع
تنبع مصادرىا اساسا في وعي الفناف بالظاىرة اي التعبير الحسي المرىؼ الذي يمتمكو 
منتج العمؿ الفني )المجسمات( فالغاية االساسية ىو خمؽ حساسية جمالية بغايات 

خمؽ وظيفية وتوليد الشعور بالجماؿ مف خالؿ النموذج، اذ يقـو الفف عمى االبداع وي
في الذات االحساس بالسرور كونو معرفة خالصة ومستقمة عف سائر الممارسات 

وتخضع الخصائص  (9)الحاتي، ص العممية، فالميارة والخياؿ شرطاف لالبداع الفني
الشكمية في بناء النموذج لتصميـ الديورامات الى بناء جمالي ووظيفي يقدـ صورة 
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ويتعامؿ معيا بحس واعي نقدي الىمية  ممموسة الحداث وبيئات مف الواقع المرئي
( البصرية 3 المظير العاـ مف مممس ولوف وخط وىيئة عامة تسمح بالرؤية )شكؿ

حيث دخؿ فف المجسمات الى مجاالت وحقوؿ متعددة مف )اليندسة المعمارية الى 
خزانات متاحؼ التاريخ الطبيعي الى المتاحؼ العالمية وافالـ الدمى ومناىج التعميـ 
والمدف السياحية وتصميـ نماذج مصغرة لمشاريع االنشاء والعمارة، كوف اف فف 
المجسمات ىو بناء ادوات ووسائؿ مجسمة ثنائية او ثالثية االبعاد وتؤدي اغراضًا 
وظيفية متعددة اوليا تحقيؽ المتعة والتسمية وتنمية القدرات الجسمية والعقمية والجانب 

  (032، ص0226)محمود، دراؾ لمجوانب العمميةالمعرفي وفي زيادة الفيـ واال

 
استثمار المخمفات البيئة لمعمؿ مدف وقرى بمجسـ  (:3الشكل )

 .ووفؽ ضوابط المنظور والتصميـ
وكوف اف فف المجسمات ييتـ ببناء مشيد في بيئة محدودة المساحة تعبر عف منظر 

يكوف حاضرا في مخيمة  مف مدينة او طرائؽ االداء او استعماؿ الخامات البصرية اذ
اذ اف التصميـ الناتج لفف الديورامات  قيمة العمؿ الجمالية الرائي ويتضمف اظيار

)المجسـ( يعتمد باالبتكارلتشكيؿ وخمؽ االشياء الجميمة والممتعة والنافعة في عممية 
االتصاؿ البصري مع المتمقي كونيا عممية تخطيط شكؿ شي ما وانشائو بطريقة تتبع 
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الجانب الوظيفي اشباع حاجة االنساف نفعيًا وجماليًا حيث يعتمد التصميـ الناتج عمى 
قدرة المصمـ االبتكارية واستمعاؿ ثقافتو ومخيمتو االبداعية لتحقيؽ الغرض والوظيفة 

  (2، ص0222)غيث، والكرابمية،  اجمياالتي وقع مف 
صمي عبر مشاىد متخيمة تحقؽ في فف الديورامات يتبع الجانب التوا التقنياتاف تنوع 

)المدرؾ البصري لمنموذج سواء كاف تصميـ اثاري او عممي او مصغرات في متاحؼ 
التاريخ الطبيعي او يتـ استعماؿ الحيوانات المحنطة مع بيئة لمكانيا وباستعماؿ 

 ،(032، ص0226)محمود،  االضاءة والصوت لمتعبير عف واقعيا ونقؿ صورة ليا(
تتبع اىداؼ تبقي تحقيقيا مف خالؿ استعماؿ العناصر ومكونات  كوف اف المجسمات

التكويف الفني بحرفة عالية في االبتكار ومعرفة بالموف وقيمتو وبالخط والمساحات 
واالشكاؿ وموضوع التصميـ ويتطمب ذلؾ اختيار الخامات والوسائؿ االدائية التي تسيـ 

اذ أف صنع  (12ص ،0226 )عبد اليادي، والدرايسة، في نجاح شكؿ التصميـ(
المجسمات يمر عبر مراحؿ مختمفة اوليا تكويف صورة متخيمة عف الموضوع باالطالع 
عمى الصور او الخرائط او مصادر عف المشيد المراد اظياره في حيز الواقع وبحجـ 

وىناؾ مجسمات تكوف داخؿ صندوؽ لمحفاظ عمييا مف التمؼ وترتبط المفردات  محدد
وثيقة تقـو عمى االحساس بالمشيد سواء كاف بشكؿ مجسـ ثنائي  واالشكاؿ بعالقة

اوثالثي االبعاد اذ تحدد )طبيعة المواد والخامات وطرؽ استعماليا المصمـ لممجسمات 
في بناء الشكؿ كما تؤثرفي قدرتو عمى االبتكار كما اتسعت معرفتو بأمكانيات الخامة 

، 0222غيث، والكرابمية، ) خيمية(وطرؽ معالجتيا ادى ذلؾ الى ازدياد افكاره الت
وقدرتو عمى الخمؽ وتسيطر الخامة وطرؽ معالجتيا االشكاؿ التي تنتج منيا، ( 26ص

الف كؿ خامة ليا حدودىا وامكانيتيا، لذلؾ يستمـز مف الفناف أف يخطط التصميـ 
 الوظيفي بما يتناسب والشكؿ العاـ ومواصفات الخامة الداخمة في الفعؿ االبداعي.
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 :تعدد المواد والخامات في تصميم ديورامات االثار)تجارة عالمية ومحمية(: المبحث الثاني
اف مف المجسمات )الديورامات( يتفاعؿ مع المواد المتنوعة مف عمب واغمفة 
منتجات وبقايا السمع وقطع الزجاج والخشب واالقمشة التالفة ويعمؿ عمى توظيفيا في 

خامة، حيث اف ارضيات فف المجسمات االثارية تتنوع البناء الشكمي او ضمف نسيج ال
تقنيًا بفعؿ اختالؼ البيئات كوف التنوع بيف الخامات يتـ عبر تنظيـ حسي مدرؾ لمشكؿ 

 (1 )شكؿ

 

 
إيػػواف المػػدائف كمػػا يعػػرؼ محميػػًا، ىػػو األثػػر البػػاقي مػػف أحػػد قصػػور  (:4الشكككل )

، يقػػع جنػػوب مدينػػة بغػػداد فػػي موقػػع مدينػػة طيسػػفوف كسػػرى أنوشػػرواف
الواقعػػػة فػػػي منطقػػػة المػػػدائف التابعػػػة إداريػػػًا إلػػػى محافظػػػة بغػػػداد عمػػػؿ 

 لممصمـ صادؽ السعدي )متحؼ القشمة(
 (https://www.holamon.cat/ar/aywan-almdayn) 
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وبيذا فأف فف المجسمات يخضع لطبيعة المواد في المعطى البيئي)بوصؼ  
البيئة مكونات الوسط الذي يتفاعؿ معو االنساف مؤثرًا ومتأثرًا بشكؿ يكوف معو العيش 

ولذلؾ  (221، ص0229)اآللوسي،  مريحًا وبيئة مكونات طبيعية او اخرى مصنعة(
ثاري لمناطؽ ماعمى معطيات البيئة يعتمد فف المجسمات وىو يتفاعؿ مع التصميـ اال

مف مواد وخامات ويتـ ادخاليا ضمف بيئة التصميـ العمؿ الفني )المجسمات( اف مادة 
العمؿ الفني تتالؼ مف العناصر الحسية التي تكوف بصرية وسمعية وتوظيؼ خصائص 

 الشكؿ والتعبير لالبالغ عف االفكار المباشرة او الرمزية 

مى االدوات والعدة والخامة تمكف مف االفصاح عف فكمما سيطر الفناف ع 
الموضوع بشكؿ اكثر فاعمية حيث يندمج الفناف مع جماليات مالمس المواد والخامة 
عبر خصائصيا التي يقدميا لمتعبير عف المعاني، اذ اف الفناف وىو يعمؿ المجسمات 

المكاني لتتـ لموضوع مايتبع استثمار التشكؿ في الفراغ ووضع االشكاؿ ضمف الحيز 
الرؤية بشكؿ اكثر فعالية )وماينتج عف ذلؾ شبكات ىندسية جديدة متحركة في الفراغ 
الثراء تصميـ شكؿ المجسـ يتحقؽ عنصر االيقاع مف خالؿ فعؿ الحركة والموف 
واستثمارالخط والكتمة وبتنوع الحجـ والشكؿ مف خالؿ تناغـ شكمي وفراغي وتنوع حركة 

(  119، ص0221)األطرش،  يتحقؽ ىيئة فراغية متناغمة(السطح وتقاطع الشكؿ ل
يرتبط المعطى الشكمي والجمالي في تصميمو المجسمات االثارية بقدرتيا عمى االبالغ 
عمى عف الفترة الزمنية وتوثيؽ المرحمة التاريخية بحيث يتـ توظيؼ المفردات وصياغة 

الى تمثؿ بصري مف خالؿ العناصر بما يحقؽ نقؿ الصورة التخيمية عف نموذج اثاري 
توافؽ وتآلؼ العناصر واالشكاؿ مع المحتوى العممي وبما يحقؽ فاعمية الوحدة والتنوع 
والعالقة بيف الشكؿ والوظيفة عبر جعؿ الوظيفة ممكنة بحيث تنسجـ مع النتائج المادية 
الممموسة التي تجيز طريقًا الى الشكؿ ويتـ وضع نماذج المجسمات في المتاحؼ مف 
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الؿ خزانات تسمح برؤيتيا لمباحثيف او جميور الزائريف، حيث اف طرائؽ العرض خ
( وليذا وجب في 5 المتنوعة لممتاحؼ وطابعو وحجـ الفضاءات فيو وامتداده )شكؿ

تصميـ مساحات العرض لممجسمات داخؿ فضاء العرض البصري لممتاحؼ توفير 
ضاءة منعكسة او اضاءة عنصر االضاءة سواء كانت طبيعية تعتمد ضوء الشمس وا

صناعية وضمف وسائؿ عرض مختمفة تبدأ مف عرض حائطي وىي عبارة عف خزانة 
تعمؽ عمى الحائط وتوضع بيا المجسمات والعرض االخر توضع خزانة العرض في 
المنتصؼ بحيث تكوف الرؤية البصرية مف عدة جيات ويجب توفرالبطاقة الشارحة 

 المعمومات وسجالت متنوعة تعتمد االختزاؿ( لممجسمات  كونيا عنصر ىاـ لقراءة
   (01، ص0229)اماؿ، 

 
 مجسـ بيئة االىوار لمفناف وعد عدناف  متحؼ التاريخ الطبيعي: (5الشكل )

اف الفناف يستثمر في فف المجسمات عنصرالتفاعؿ والتجاوب مع )االفرازات 
مف نقؿ تصوراتو عبر ؟ الصناعية مما يساىـ بتنامي حواسو وقدرتو االدائية ليتمكف 

بصري مف خالؿ الخامة في التصميـ االثاري لتتجاوز الخامات والمواد في نسيج الييئة 
، اذ (2، ص0222)محمود،  المادية لمجسـ حدودىا المادية وتتحوؿ الى وحي ؟(

تشكؿ البيئة )بموادىا وخاماتيا المختمفة مصدرًا خصبًا لمصمـ المجسمات مف خالؿ 
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كمية النيائية ذات ثراء وتنوع الحدود ليا فيما تزخر بالكثير مف نظـ وعالقات ش
 (132، ص0221األطرش،  المتغيرات البصرية(

 المواقع االثارية الخرائط والمجسمات 
أف تصميـ المجسمات مف خالؿ تمثيؿ موضوع االثار يتـ بأستثمار المزيد مف 

عنصر استعادة المواد والخامات التقنيات والسطوح والمالمس الناعمة والخشنة ولتحقؽ 
مف المحيط البيئي لتقدـ صورة العمؿ المجسـ منظومة بصرية تخاطب العيف والعقؿ 
معًا كونيا حقؿ ثقافي متغيريتفاعؿ مع البيئات سواء اكانت اثار رومانية او مصرية 

 (.2)شكؿ  ( 9 لتمثيميا ضمف حيز مكاني محدد )شكؿ

 
حػػػؼ الحضػػػارة الرومانيػػػة ىػػػو تحفػػػة فنيػػػة ابتكرىػػػا عػػػالـ اآلثػػػار إيتػػػالو (: نمػػػوذج الجػػػبس فػػػي مت9الشػػػكؿ )

جيسػػػموندي ، الػػػذي عمػػػؿ عمػػػى القطعػػػة طػػػواؿ حياتػػػو. تػػػـ االنتيػػػاء مػػػف المػػػب األولػػػي لنمػػػوذج 
التػػػي رسػػػميا رودولفػػػو  Forma Urbisالمقيػػػاس ، والػػػذي كػػػاف يعتمػػػد جزئًيػػػا عمػػػى خريطػػػة 

  2622النسياني عاـ 
(https://web.facebook.com/permalink.php?id=114334908970669&story_f
bid=936531226751029&_rdc=1&_rdr) 
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(: حوض بقارب مف مقبرة توت عنخ آموف ومتحؼ توت عنخ آموف 2الشكؿ )

-https://thabyan.com/2021/01/16/8 )مشروعات مصر القديمة.
 (قصر_النيل_وسط_البمد_ش

 
التصميـ لممواقع االثارية وىويدخؿ حيز ؟ البصري لمجسـ يجب اف وبيذا فأف 

يراعي تالؼ العناصر واالشكاؿ والتركيبات البصرية و)قواعد توجو تنظيـ الفضاء 
واالتصاؿ وترتبط بصفات تعبيرية وتنظيـ مكاني فضاًل عف الفعاليات واالحداث 

ـ مف خالؿ نتاج الحاصمة في حيز فضاء المتحؼ او المكاف الموضوع فيو الجس
 (32، ص0223)حميد،  لتفاعؿ الخصائص الشكمية والفنية مع التكوينات المجاورة لو(

ولذلؾ فأف تصميـ المجسمات االثارية يخضع الى اثرالتموث وتوزيع )التبايف في التكويف 
مف خالؿ توزيع التالؼ بيف المساحات المختمفة مف الموف عمى السطح البصري وبما 

العامة المكونة تتسـ الوحدة واالنسجاـ مف خالؿ عوامؿ الحركة واالتزاف ؟ تكوف الييئة 
يكسب قيمة التدرج الخاص الذي تظيره  اما شكؿ او  (222)جيالـ، ص وتآلؼ لوني

ارضية كوف النظاـ االنشائي لممجسمات يقـو عمى اساس ترابط وعالقات فاعمة بيف 
 العناصر والمفردات.
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 الفصل الثالث  
 التقنيات في تنفيذ مجسم كهوف الطارتنوع 

تتكوف كيؼ الطارمف سمسمة مف التكوينات المركبة ومجموعة الوصف الشكمي:  - أ
محاطة بعدة كيوؼ بفتحات صغيرة اليتجاوز حجميا المتر ونصؼ وعرضيا 
نصؼ متر، ولذلؾ عمؿ نموذج المجسمات )الديورامات( لكيوؼ الطار عمى 

مواد في عمؿ ىيكؿ الكيوؼ عبر اسالؾ لبناء تمثيميا بصريًا مف خالؿ تعدد ال
الييكؿ العاـ والبراز التنوع في الحجوـ والكتمة العامة الموحدة لمشكؿ العاـ اف مف 
المجسمات يعتمد عمى تصغير النموذج ليكوف  سيؿ الحمؿ واالنتقاؿ بو الى مكاف 

دة مف اخرحيث تيتـ المتاحؼ بتصميـ النماذج اما لعرضيا لمبيع كونيا نسخ مقم
االصؿ وبحجـ يسيؿ حمميا او دراستيا بالنسبة لمباحث ولذلؾ عمؿ الفناف عمى 

 (2الشكؿ )تمثيؿ كيوؼ الطار بمواد وزنيا يسمح بالتداوؿ والحمؿ. 

 
ىي كيوؼ أثرية تاريخية تقع عمى يميف الطريؽ المؤدي  (: كيوؼ الطار كيوؼ الطار2الشكؿ )

إلى عيف تمر، غرب محافظة كربالء جنوب العراؽ. تقع الكيوؼ عمى مسافة تقدر 
كـ إلى الشماؿ الشرقي مف حصف  25كمـ جنوب غرب كربالء. و 15بحوالي 

 كـ. 22االخيضر. كما أنيا تقع غرب العاصمة القديمة بابؿ مسافة 
(https://ar.wikipedia.org/wiki/كهوف_الطار) 
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اعتمد الفناف في عمؿ مجسـ كيوؼ الطارعمى مادة الجبس وتشكيؿ  تقنيات االظهار: - ب
السطح البصري بتنوع الفتحات لمكيوؼ واظيار بعد الجيولوجي لمسطح وعامؿ 
التعرية وتنوع المالمس مف اليش الى الصمد ومف النعومة الى الخشونة، حيث تـ 

في معالجة السطوح واستعماؿ المواد الالصقة كالغراء او اسالؾ استعماؿ تنوع 
لربط الكيوؼ ببعضيا البعض حيث عمؿ الفناف عمى الية اشتغاؿ اجزاء مف الييئة 
المكانية لمكيوؼ ومف ثـ ربطيا بمواد الصقة مع اجراء تعديالت سمحت بتآلؼ 

 (6الشكؿ )النسيج العاـ لمشكؿ. 

 
 الطارعمى مادة الجبس.(: مجسـ كيوؼ 6الشكؿ )
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 مراحؿ عمؿ المجسـ الييكؿ الخشبي (:11الشكل )

 
 طرق العرض البصري لمجسم -3

تـ عرض نموذج ومجسـ كيوؼ الطار ضمف خزانة عرض في متحؼ التاريخ 
الطبيعي وبأبعاد بيف )( سـ وضمف حيز فراغي يسمح بالرؤية البصرية لمنموذج واسيـ 
عامؿ االضاءة المسمط مف الجية اليمنى عمى ابراز ظالؿ يبيف الحجـ وكأنو يحاكي 

عو بتمثؿ اجزاء مختمفة في البيئة النموذج )كيوؼ الطار( اف الجسـ ىنا تـ التعامؿ م
مثؿ مواد مستيمكة كالفميف او قطع القماش وتكوف ىيكؿ اولي لمشكؿ بعدىا تـ التعامؿ 
بمادة الجبس وطريقة وضعيا فوؽ )الكتمة( وباالعتماد عمى االنسجاـ والتوافؽ بيف 

ف العناصر الشكمية والمونية والمالمس والخطوط التي تفصؿ االحجار تخمؼ حالة م
تمثيؿ بصري لممشيد ضمف حيزمادي وواقعي بحيث اف تقارب النموذج مع االصؿ 
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يظير تنوع تقني في استعماؿ السطح لبث صورة ذىنية متخيمة عف الكيوؼ وكأنيا 
حاضرة في الحيز المكاني )المتحؼ( كوف المجسمات حقؿ ثقافي يتفاعؿ ويتواصؿ مع 

شتغاؿ نماذج مصغرة منيا تكوف وسيمة حقوؿ مجاورة منيا تصميـ المواقع االثارية وا
ابالغية وعممية تخضع لمدرس كونيا تخاطب العيف والذىف معًا وبيذا فأف المحوالت 
الفكرية في كيوؼ الطار )المجسـ( اعتمدت عمى تراكـ الخبرة في التعامؿ مع المواد 

باحث والخامات لخمؽ شعور بمتعة بصرية ليحدث االنسجاـ بيف المجسـ والمكاف قاـ ال
في تمثالت )كيوؼ الطار( وتحويميا الى مجسـ )ديوراما( بصرية اىتـ بالضوء وبحيز 
الفراغي لمعرضواختار ليا مكاف يتـ مشاىدتيا مف زوايا نظر مختمفة حيث تـ تمثيؿ 
النموذج بحالة ثالثية االبعاد، وكاف لمضوء وىويسقط عمى سطح مجسـ )كيوؼ الطار( 

س السطح وخشونتو ونعومتو والتعرجات في الصخور عنصر اثارة بصرية سمحت بتمم
واختالؼ حجوميا وتدرجيا الموني كوف اف لمضوء دور في اظيار التعدد التقني 
واختالؼ المواد وخامات وتعزيز دور الكتمة ضمف حيز لنقؿ صورة مدركة وممموسة 

 الى المتمقي نتيجة التفاعؿ بيف الضوء والشكؿ العاـ لممجسـ.
وىي تخضع الى تكويف مجسمات في حالة تكسب السطح  اف كيوؼ الطار

البصري اختالؼ وتنوع في طرائؽ االشتغاؿ واحداث مظاىر صورية تعزز المفيـو 
العاـ لمشكؿ، ىذا المعطى الوظيفي والجمالي انما ىو ادراؾ الوحدة بيف االجزاء 

قدـ فاعمية )الكيوؼ بتنوع حجوميا( والتوازف بيف الفجوات والفتحات لمكيوؼ، وبما ت
االبالغ عف محاكاة النموذج وافراز طاقة حيوية معبر عف دىشة الفعؿ التقني وتناسب 
بيف الشكؿ وصورتو في العالـ المادي )المتحؼ( وبما يمنح االجزاء والمفردات فعؿ 
ديناميكي وايقاع وتوازف في المظير الشكمي لمجسـ، ىذا التنوع بيف الخصائص 

مات انما ىو اكتساب قيمة جمالية وبمعطيات وظيفية محركة والمعايير الشكمية لممجس
وضاغطة عمى فعؿ االنجاز الحدسي لمصورة الفوتوغرافية او المرئية وتخمؽ مداخؿ 
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متجددة لمتجريب في مالمس السطوح )الكيؼ والحجارة والفتحات(، اف غاية المجسمات 
والمفردات في بناء  )الديورامات( اظيارخصائص ومميزات السطوح عبر تجمع العناصر

جمالي بدوافع وظيفية توافؽ الشكؿ والمضاميف ومف خالؿ وحدة وانسجاـ وتنوع وايقاع 
 لموصوؿ الى مدرؾ بصري فاعؿ في التمقي.

 
 النتائج واالستنتاجات 

 النتائج:
اف تصميـ النماذج االثارية ومنيا كيؼ الطار يخضع الى عممية تنظيـ في التوازف  .2

يفية والجمالية وبما يحقؽ حالة االنسجاـ بيف المواد والخامات، بيف المعطيات الوظ
فالمجسمات )الديورامات( ىي حقؿ ثقافي وتقني غايتو تطويع الشكؿ والكتمة 
ووجودىا ضمف الحيزالفراغي لممتحؼ او اي مكاف اخر مف اجؿ اف يقدـ تنوع في 

 المالمس والحجوـ والمفردات.
لفف المجسمات تستمـز تنامي العالقة والمؤثرات اف الخصائص والمعايير التشكيمية  .0

بيف المواد والخامات ومفردات واجزاء تصميـ النموذج االثاري ويعتمد عمى حالة 
مف التجريب واالختيار المستمر لخواص المواد والخامات في نسيج السطح البصري 
وبما يشكؿ افراز جمالي وخصوصية لكؿ متحؼ عف اخر، اف استعماؿ فف 

ات االثارية لمنماذج في المتاحؼ تمثؿ اغناء لمدىشة في المكاف وجانب المجسم
 عممي ووظيفي في التداوؿ.

اف الخصائص الشكمية والجمالية لتوزيع الخامات والمواد في سطح النموذج  .3
)المجسمات( االثارية يقدـ تنوع المالمس في الخشونة والنعومة الصالبة واليشاشة 

 طح البصري.في المظير العاـ لنسيج الس
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تتنوع المجسمات لتصميـ المواقع االثارية مف الشكؿ الثنائي االبعاد الى ثالثي  .1
االبعاد وباستخداـ تقنيات وطرؽ اشتغاؿ مختمفة مثؿ الكوالـ والتجميع والشكؿ 

 الجاىز.
يمثؿ فف المجسمات والديورامات توثيؽ ذاكرة بصرية وعالمات ثقافية مف ازمنة  .5

مكاف لحفظ المعمومات والنماذج الفنية وتوثيؽ مراحؿ واماكف مختمفة كونيا 
 االنجاز.

لشكؿ الجسـ )كيوؼ الطار( وتمثيميا البصري في نموذج مصغر صيغة بصرية  .9
بيف ماىو مادي وممموس والجانب التقني في العمؿ االبداعي مف خالؿ تنوع 

 طرائؽ العرض البصرية نحو فضاءات مكانية مختمفة.
اف فف المجسمات وىو يتفاعؿ مع النماذج االثارية غايتو تقديـ معرفة يصعب  .2

استيعابيا فيو يقدـ نماذج مجسمة مف اجؿ اثارة فعؿ التالمس البصري والمتمقي 
وىو يشاىد نموذج اثاري يحاكي صورة ؟ وتقديـ معرفة حسية تجريبية مع المفاىيـ 

 والمعارؼ.    
 

 االستنتاجات 
اد والخامات في فف المجسمات )الديورامات( وبما يتفاعؿ ويتواصؿ يقدـ تنوع المو  .2

مع حالة االختالؼ في البيئات المكانية والمالمس المتنوعة الخشونة والنعومة 
والصمد واليش كوف اف  السطح البصري لممجسمات وسيط يشترؾ في بناء المظير 

 لمواد والخامات(.العاـ الذي يسمح بتآلؼ االجزاء لتكويف السمع )توافؽ بيف ا
يتعامؿ فف المجسمات بتقديـ معطى بصري بغايات وظيفية دافعيا تقديـ المعرفة  .0

 بشكؿ جمالي فاعؿ في عممية التواصؿ.
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اف فف المجسمات يتفاعؿ مع المعطيات والمعايير التشكيمية وضمنيا نظـ التكويف  .3
حجـ ضمف حيز والعناصر المؤلفة لمصورة البصرية بما فييا الخط الموف الكتمة ال

 مكاني وبتنوع االشكاؿ المعمارية لممفردات.
يسيـ فف المجسمات بتنمية الحس المياري والتجريبي لدى الفناف مف خالؿ تعاممو  .1

المستمر مع المواد والخامات وبما يكسبو حالة مف التجريب واالختيار لخواص 
 ومميزات الخامات سطوحيا حالتيا ومالمسيا.

وع موضوعاتو مف عممي الى فني او اثاري فيو وسيمة يتصؼ فف المجسمات بتن .5
 فاعمة في زيادة الفيـ وادراؾ المتعة البصرية.

اف نماذج المجسمات تعمؿ عمى محاكاة النموذج المراد تمثيمو بصريًا وتقدـ حالة  .9
مف االنسجاـ مع مكاف العرض الواجب اف ييتـ بالتواصؿ البصرية والسماح 

 بالرؤية التامة لمشكؿ.
ر فف المجسمات تنوع تقني وشكمي وجمالي والسيما في مجسمات الجانب يظي .2

التعميمي باختالؼ الفئات العمرية التي يتعامؿ معيا مصمـ النموذج وضمف حيز 
 مكاني لمعرض.     

 
 التوصيات والمقترحات:

يوصي الباحث بأعادة تمثيؿ اعماؿ الحضارة الرافدينية بنماذج مجسمات 
س التاريخ لممراحؿ العمرية في التعميـ لزيادة الفيـ واالدراؾ لطالب، واستعماليا في درو 

انشاء ورش لعمؿ مجسمات عف مفردات مؤثرة في التاريخ االنساني مثؿ الثور المجنح 
 او بوابة عشتار او تماثيؿ مف حضارة العراؽ المتنوعة وبحجوـ صغيرة مناسبة. 
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 المصادر:
دور المتحؼ في تشكيؿ اليوية الثقافية، رسالة ماجستير غيرمنشورة، اماؿ العبيدي ،  

،ص 0229كمية العموـ االجتماعية واالنسانية قسـ عمـ االجتماع، الجزائ، 
01. 

 .9بدر الحاتي،  في فمسفة الفف وعمـ الجماؿ، دائرة الثقافة الشارقة ص
مكتبة المجتمع العربي خمود بدر غيث ومعتصـ عزمي الكرابمية، مبادئ التصميـ الفني، 

 .2، ص0222لمنشر والتوزيع، ط االردف 
 26عزمي الكرابمية، مصدرسابؽ، صخمود بدرغيث معتصـ 

روبرت جيالـ، اسس التصميـ ترجمة عبد الباقي محمدابراىيـ  ومحمد محمود يوسؼ 
 .222دار النيضة مصر لمطباعة والنشر، ص

الداخمي لمقاىي بغداد، رسالة  سداد ىشاـ حميد، التراث والمعاصرة في التصميـ
ماجستير غير منشورة كمية الفنوف الجميمة قسـ التصميـ بغداد، 

 .32،ص0223
صفا لطفي االلوسي الفف البيئي: تعريفو وتطوره وعناصره، مكتبة طريؽ العمـ، ط، 

0229 ،221. 
بي عدلي محمدعبد اليادي ومحمد عبداهلل الدرايسة مبادئ لتصميـ مكتبة المجتمع العر 

 .12، ص0226لمنشر والتوزيع االردف 
عمرو احمد السيد االطرش، التصميمات التشكيمية  المعاصرة في المدارس الفنية 
كمصدرالثراء التصميمات الزخرفية، مجمة كمية التربية جامعة بورسعيد، 

 .119، ص0221( يناير25العدد)
 .132عمرواحمد السيد االطرش، مصدرسبؽ ذكره، ص
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ود، التنوع التقني في النموذج العممي )قاعات العرض لمتحؼ التاريخ وعد عدناف محم
 .2، ص0222( العراؽ 29الطبيعي، مجمة االكاديمي العدد)

د، التنوع التقني في فف المجسمات العممية  متحؼ التاريخ الطبيعي وعد عدناف محمو 
 . 332، 0226(05( المجمد )225نموذجًا مجمة كمية التربية االساسية، العدد)

 .336وعد عدناف محمود، التنوع التقني في فف المجسمات العممية ، مصدر سابؽ ص


