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 المعاصر  النحت  فن تطور على وأثره والتكنولوجى العلمى التقدم
 progress technological and Scientific 

sculpture contemporary of development the on impact its and  
 

 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون  بكلية  النحت  بقسم  مدرس                                      خميس بدر  محمود رحاب
 

 : البحث  ملخص
إن التقدم العلمى وتعدد الوسائط التكنولوجية قد أثر  ىرى تررور تقنيرات الت ركيف ىرى ىر، النحرتة باإل راىة إلرى رترائ  التج ير       

ىررى إسررت دام ال امررات التررى تتسررم ب اررائو لال ررفاضية وال فررة واليررو  ولمكاريررة تلوين ررا والرردم  إلين رراة ممررا أتررا  الف  ررة ل إلرردا  
وأسرالي  جددردت تقروم  لرى التععير   ر، مفراةيم ىنيرة م تؤررة بال ييرة الت ركيلية للعمرف النحترى إلرى جارر  واإلإلتكار ولستحداث ط ق  

إسررت دام ال امررات التقليداررة لاواجررار واوا رراو بنسررالي  وتقنيررات مترررورا أا رر ت جماليررات ال امررات أ  رر  مرر،  رركل ا التقليررد  
 لاآ لكنة إإلدا آ احتاج إلى وسائط دتجسد م، االل ا المحتو  التععي  .ىالف، الت كيلى ليس إإلدا آ تععي يآ ااوب يية معا  اة  

وقرررد إسرررت دىت الدراسرررة تحليرررف اوطررر  النا يرررة والعلميرررة والترعيقرررات العمليرررة الترررى قامرررت  لي رررا أسرررالي  وتقنيرررات ىررر، النحرررت      
المعا   بما ا تملة م، اودوات التكنولوجية والميكاريكيرة والعقروا اإلليكت وريرةة ىرلن التكامرف إلري،  ردت  قروا مفكر ت ىنيرة و ندسرية 

كارآ إإلداعية ىى الفنون واا ة ى، النحت المجسم مما اجعف الفنان أ    وعيآ ولدرا آ ب عر ات متنو رة ممرا و لمية تتالقى لتكون أى
 امكنة م، إست دام لاىة العالقات ما إلي، التقنية والمواد وال امات واآلالت.

ىراق المع ىرةة وىرى ارف ترعيرل ورقرف وقد تو لت الدراسة إلى رتيجة  امة و ى أن إلدون التكنولوجيا ال دتقدم العلم وال تتسر  آ     
العلم للف، ااؤح وا حآ را ت الفنان المستقعلية لتروي  م اراتة اإلإلداعية ىى ى، النحت المعا  ة ىلن لف تقدم  لمى اارف إليرة 

 اإلرسان إرما  و ىى الواق  ل دمة المجتم  ىى جمي  المجاالت.
 ال امات. اتكنولوجي - التقنية - المعا    النحت :  مفتاحية  كلمات

 
- Abstract : 
      The scientific progress and the technological multimodality have influenced the development 
of techniques of modulation in sculpture, in addition to the results of experimentation in the use of 
raw materials characterized by transparency, lightness and light and the possibility of coloration 
and integration, which provided the opportunity for creativity and innovation and the development 
of new ways and methods based on the expression of related technical concepts with the visual 
vision of sculptural work, besides the use of traditional raw materials such as stones and wood 
with sophisticated methods and techniques that showed the aesthetics of raw materials better than 
their traditional form and in contemporary vision. Fine art is not  just pure creativity, it is a 
creativity that needs means through it shapes the content of expression.  

  
     The study aimed at analyzing the theoretical and scientific frameworks and practical 
applications on which the methods and techniques of contemporary sculpture were based, 
including the technological and mechanical tools and the electronic minds. The integration 
between several technical, engineering and scientific minds which comes together to form creative 
ideas in arts especially in 3D sculpture which makes the artist have more knowledge and 
understanding of various experiences, which enables the use of all relationships between 
technology, materials, and machinery.  

  
     The study has reached an important conclusion: without technology, science does not advance 
and the horizons of knowledge does not widen. With the application and transfer of science to art, 
the future artist's vision becomes clear for the development of his creative skills in contemporary 
sculpture. Every scientific progress man has achieved is actually to serve the society in all fields. 

 
- Abstract keywords: Contemporary sculpture - Technical - Materials Technology. 

 
 

 : تمهيد -
ة ولررم تقتارر  تلرر  رحررو الجددررد وتتؤررار  الرردوا ضيمررا إلين ررا لل يررادت ىررى مجرراالت التكنولوجيررا إن العررالم المعا رر  ا رررو مسرر  آ     

ىرر، قتارراد والعلرروم واي  ررا مرر، آالت الحرر و والسررلم ولكن ررا  ررملت لررف مجرراالت الحيررات والفرر،ة وت ررو الؤاا ررة المناىسررات ىررى اإل
النحت ىلم اك، بعيدآ  ،  ذا التناىس بما أرة لان منذ اوزا ا رار  العرالم تسرجيف ايراراتة ولرجازاترةة والنحرت المعا ر  ا ررو 

  دالال اواداث تارت وأا   اعيد  يااة المو رو ات القدامرة إلر ي  اروات س يعة ومتالاقة مما اعكس رو  العا  و و إلذل
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مرر، اررالا رو  العارر  والعولمررة  ررذا اعيررد إسررت دام ال امررات القدامررةة و أو اقرروم بالتج يرر  ولسررت دام ال امررات الحدد ررة  أوجددرردت 
 لغات.الو  ات قاىالجنسيات و الوتساإلل اواداث بعي ا الؤعض وتعدد الممارسات الفنية رام إاتالف  

 ة لمير  ت راىاتلو  ات ا راتإ مر،والواارد والع ر ي،ة  الع ر ي، القر ري، ارالا ىوالتقنر ىالعلمر التررور مر، الك ير  تحقرل  قردل     
 درا اإل جارر  ىلرإ ىالمع ىر درا اإل ودورة ال يير مجراا تسر لو  ىالتكنولروج الفكر  إل رذا ىالت ركيل إلردا اإل ترنث  وقردة ةوسريكولوجي

ال رورت العلميرة ال ائلرة  معا   ىى العالم ب كف  ام ىى ارف موا ؤرةإلى ترور النحت ال   إلدوراأد ذل و  للفنانة   والؤا   ىالحس
 ةالتقليدار اير ة التكنولوجير الوسرائط  وبفيرفوالتحوا ىى ال قاىرات الفنيرة والمف روم الجمرالى وثرورت التقنيرات المسرتحدثة وال امراتة 

 ىوالتكنولروج ىالعلمر التقردم ى  ر ات جددرد ةت ركيلي قريم ةول راى ةالفنير المفراةيم وترروي  ىالنحتر ىإلردا اإل الفكر  ى لر ث تأ ىالت
 ة.بح ي إلتكاروالتج ي اإلىي  ى  تة للفنان أ دت

 مر، و نار  ىالفنر للعمرف  مرادت اليرو   تقنيرات ماسرت دإ مر، ارالا دتيرحة الفنيرة الح لرات ىىر ىالتكنولروج الترنثي إن      
وأايرآ إسرت دام الواقر   ةللعمرف النفسرية القريم إإلر از ىىر والدراميرة اإلرفعاليرة ةتنثي ات ا لل  ى  الفنان إلي ا دلجن ىالت التععي   نا  

 ىر، ولران ةالحردث إلعرررت المحيررة اوبعراد ىىربلسرت دام إلر ام  الحاسروو وملحقات را ثالثيرة اوبعراد  اإلىت ا ى لتحقيل ري  إإلداعيرة
والفيرددو واإلسرقاطات السرينوا اضية  اليرو  ىر، إلتقنيرات النحرت ىر، ستعانإ ىقد ىالجمال التععي  لعررت الم كلة باوبعاد م تمآ النحت
ة اللمرس  ر، اإلد راموبتكنولوجيرة الواقر  اإلىت ا رى ب اللرون   ر، ىاليروئ برالريف واإلسرتعارة المادارة  تلتة م، الت فيف ىإلسعيآ 

إتج ت الؤاا ة إلرى دراسرة إتجا رات النحرت ة بف، النحت وتعدد إتجا اتةة وقد اوسالي  والمفاةيم ال ا   وقد سا م  ذا ىى ترور
 وال امات وىك  الفنان اإلإلدا ى.ناميكية العالقة إلي، التكنولوجيا المعا   ومد  دد

 المعا  . النحت ى،  ترور  لى وأث ا والتكنولوجى العلمى التقدم  : البحث  موضوع
   : البحث  مشكلة

 العلمى والتكنولوجى  لى ترور او ماا النحتية المعا  ا.أث  التقدم  -
 إست دام التكنولوجيا لعنا  مسا د ىى أ ماا النحت المعا  .مد  اإلستفادا م،  -
 سلوو الفنى.التقنيات المعا  ا واإل يفية الموائمة إلي،  -

  : البحث أهداف
  ى، النحت المعا  .ىى التاميمية والتنفيذاة  إست دام التقنيات التكنولوجية ىى العملية أ مية إلقا  اليو   لى  -
 ى، النحت.مجاا ىى والتو ف إلى مفاةيم جدددت   المعا  االتقنيات    ترعيل الؤعد الجمالى والتععي   النات   ،  -
ىررى  والمعا رر ا الحدد ررة اآلالت واودواتإسررت دام التكنولوجيررا و ليفيررة أ مرراا النحررت المعا رر  والتررر ق إلررى ؤعض مرر، لررتحليررف  -

 .اتنفيذ 

  :  البحث أهمية
 اس م  ذا الؤحث ىى إث ا  مجاا ى، النحت والت كيف المجسم م، االا إست دام مستحدثات العلم  -
  ا ىى إلنا  وت كيف منحوتات معا  ا.وتوايف والتكنولوجيا  
 إسلوبة الفنى وثقاىتة الحياريةة ولإل ازوتتفل م  تتناس  م  ىك  الفنان   إاجاد مفاةيم ىنية جدددت -
 أ ميت ا ت كيليآ ورمزيآ ىى  و  ترور اإلتجا ات الفنية والتكنولوجية للت كيف النحتى.   

  : البحث حدود
 .المسا دا ىى إرتاجة التقنيات التكنولوجيةو تحليف العالقة الددناميكية إلي، العمف النحتى دراسة و  لى   الؤحثقتا   ا -
 .وأم يكا  ىى أوروبا الفناري،ادود الؤحث المكارية : التجارو المعا  ا لؤعض م،  -
 الوااد والع  ي،.الؤحث الزمارية : الق ن ادود  -

  : البحث روضف
تفت ض الؤاا ة أرة م، االا ما قدمرة العلرم والتكنولوجيرا الحدد رة والمعا ر ا مر، آالت وأدوات تعتعر  وسرائط للتععير   ر، مفراةيم  -

 جدددت ت    مجاا الت كيف المجسم.
تفت ض الؤاا ة أن الترور اإلإلدا ى دلزمة التج ير  وموا ؤرة التقردم التكنولروجى لل امرات واودوات المعا ر ا ممرا اسر م ىرى إثر ا   -

 ى، النحت  ، ط يل الحلوا الت كيلية الجدددت.
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  : البحث  يةمنهج
 ويمك، التن د م، الف وض المو و ة ل ذا الؤحث م، االا المحاور التالية :اعتمد الؤحث  لى المن   الو فى التحليلى   -
 ترور مف وم التقنية ىى ى، النحت المعا  . -
 .المعا   ى، النحت  ىىالمست دمة اوسالي  اودائية التكنولوجية  -
 الؤعد الجمالى والتععي   لايااات تكنولوجيا ى، النحت. -

  :  البحث  محاور
 فن النحت المعاصر  ىتطور مفهوم التقنية فالمحور األول: 

إن مف وم التقنية ىى النحت قد ترور م، مج د اودا  الح ىى إلى إ تؤارا  نا آ  امآ لتحقيل القيم التععي ية للعمف الفنى        
إرتؤاط وثيل بالقدرت    تالتقنية ذا  وبذل  ىلن  ةل رجازات الفنية المتنو ة  المتؤعةمجمو ة اإلج ا ات العلمية والتنايمية    م، االا

 دورآ  امآ ىى إاتيار العددد م، اوسالي  الفنية المعا  ا.  ى ى تمتل اإلإلداعية ولإلتكار  نا   ا وتوايف ا 

جماليرة للعنا رر  المكورررة للعمررف إن التررور التقنررى أمررد الفنران إلوسررائف مترررورت أتااررت لرة الف  ررة للتج يرر  ولسررتحداث ري        
الفنى تجسد المفاةيم م، االا الكم الغزير  مر، المعلومرات العلميرة المسرتحدثةة لرذل  ىرلن اومر  بالنسرؤة للفنران المعا ر  م تلر  
تمامآ  ما لان احدث م، قعرفة ايرث أ رؤح م تمرآ بالؤحرث  ر، الروا ىنيرة للعددرد مر، اوىكرار الترى ت ركف بالنسرؤة لرة مفراةيم لرم 
تك، ت غلة ىى الما ىة ىال يية ال ارجية والداالية لل كف المجسرم وليفيرة تح ير  الكترف المجسرمة وترنثي ات اليرو  واللرون ايرث 
لم تعد  ذا العنا   اارجة  ، الفك  إلف  ارت تم رف وسريرآ ت ركيليآ مر، ارالا إسرتغالا اوج رزت الحدد رة والمعا ر ا الترى مر، 

ا ر  الترى تا ر  اوىكرار المعا ر ا ىرى مجراا ىر، النحرتة إسرتنادآ إلرى معردأ التررور ىرلن رترائ  االل ا امك، التحكم ىى لاىة العن
الؤحث العلمى وترور را المسرتم  تررث  إلردور ا  لرى ال عر ت اإلرسرارية وترنعكس ب ركف مؤا ر   لرى اوىكرار اإلإلداعيرةة لرذل  دالار  

 ررف  ررذا التقنيررات الاررناعية لاللحررام وسررؤا ة المعررادن ومنتجرررات ىررى او مرراا الفنيررة المعا رر ا أن الفنرراري، قررد إ تمرروا بلسررت دام م
اللدائ، والعالستيكات والزجاج وأج زت الكمعيوت  وأ عة الليزر واي  اة ورتيجة لذل  ىقرد أ رؤح مر، المرنلوف أن اسرت دم الفنران ىرى 

أ مراا رحتيرة معا ر ا تتسرم بالتجددرد لمرا  العا  الحالى اوسالي  والر ق العلمية والتكنولوجية المترورت وقد أد   ذا إلى إإلتكرار
قد أتا  للفنان إج ا  العددد م، التجرارو  لرى ررراق واسر  وذلر  أد  إلرى تعردد القردرات اإلإلداعيرة والتحليليرة و رو جرز  مر، رييترة 

 .1الفنية الذاتية التى تجعلة دتكيف م  التقنية أو اغي  ويعدا ىي ا ويكت   إمكاريات لترعيق ا

إن المزج إلي، الف، والتقنية أتا  تقدمآ  ائآل ىرى التنو رات الت ركيلية الترى تتحر   وتاردر أ رواتآ وتؤعرث أ روا  إلرى اولروان      
والعنا رر  اإلليكت وريررةة لررذل  أ ررؤح النحررات المعا رر  ا ضيررآ مررا  آ اسررتري  معالجررة ال امررات بررالم  وط اآللررى ويررتق،  االمتعرردد

حامات ولست دام المرواد الكيميائيرة وجميع را م رتقة مر، مجراا الارنا ةة وي جر  ذلر  إلرى مرا دتمتر  برة  مليات سؤا ة المعادن والل
النحات م، قدرات إإلداعية ىى تعاملة م  التقنيات الحدد ة ىى معالجة ولست دام ال امرات لتحقيرل أىكرارا الفنيرة وبالترالى ىرلن م سرم 

واوج ررزت الارناعية الحدد ررة ممرا أترا  لررة معالجرة ال امررات وترويع را باقررف  النحرات تحروا إلررى مارن  متعرردد اإلمكاريرات المتررورت
ج د ممك،ة ورتيجة للترور ىى إسرت دام المعردات لروا  أن الفتر ت مرا بعرد الحر و العالميرة ال اريرة قرد إ تمرد الفر، ىي را  لرى التقنيرة 

 رية.ىى التعامف المؤا   م  ال امات م، أجزا  جا زت الان  م ف الم لفات المعد
وىررى اررف ترعيررل وللتررزام رتررائ  العلررم ىررى جميرر  المجرراالتة لرران مرر، الرعيعررى أن اكت رر  الفنرران إمكاريررة إسررت دام العمليررات      

التكنولوجية ورتائج ا ىى أ ماا ثالثية اوبعاد بلست دام الوسائط والتقنيات اإلليكت ورية إل دف الو وا إلرى ررو  مر، العمرف الفكر   
أىكرررارا اإلإلداعيرررةة ولقرررد إسرررت دمت الوسرررائط واوج رررزت اإللكت وريرررة الحدد رررة م رررف أج رررزت الفيرررددو والكرررامي ات  لتوايرررف الفررر، وتحقيرررل 

الت يليرة وذلر   اأن دوجرد ىي را رو رآ مر، التكيرف والتفا رف لتحقيرل أىكرار  انو ا ات الع ض مق ورة باو ماا الفنيةة ىلسرترا  الفنر
 ا المجاا. بمعاورة ال ع ا  والم ندسي، والفنيي، ىى  ذ

لقررد أ ررؤح مف رروم التقنيررة ذا إرتؤرراط وثيررل بالقرردرت اإلإلداعيررة ولإلتكررار  نا رر  ا وتوايف ررا وبررذل  أ ررؤح للتقنيررة دورآ  امررآ ىررى      
 إاتيار العددد م، اوسالي  الفنية المعا  اة وم، إلي، الفناري، الذد، إست دموا التقنية لتحقيل القيمة التععي ية ىى النحت:

 :Alexander Calder )*(  كالدر"ألكساندر  الفنان " •
 اا رى او مرة ىرة الح لرإل از قيمإوتقوم  لى ة رف واووزان المتعادلرإست دم تقنية المفا وقد      

 
 .119ةص 2017دلتورااةجامعة اوسكندريةة رااو محمود إلدرةالعيوية وال ندسية وتنثي  ا  لى الجار  التقنى ىى ى، النحت المعا  ةرسالة  -1
كالدر"-*( ) الفناري،  لان م، أوا   1976  -  1898( رحات أم يكى  Alexander Calder:  باإلرجليزية " )الكسندر  رالوا    ت  الميةة ووااًدا م، أإل ز  ئف الذد، 

ال وائيةة ولان النحاتون  اوم يكيي، ىي الق ن الع  ي،ة  ف لالدر بمنحوتاتة المتح لةة وقد سميت أ مالة إل ذا اإلسم ور ا تتح   ىعاًل  ندما تدىع ا التيارات  
أو آليات السا ةة ومنحوتات لالدر المتح لة ت كيالت تج يداة مدالا إلدقة ومكورة م، أجزا  م،   الذد، سؤقوا امنحون الح لة للمنحوتات بلستعماا الموتورات

 . الافائح المعدرية واوسال .ويكيعيداا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 المفتو  إلتوازرات مدروسة     لى التيارات ال وائيةة والفيا  الؤا   الفنية ال الثية اوبعاد معتمدآ
وز ررة مرر، ايررث الرروزن والمسررااة جررزا  المالمنسررجم مرر  لاىررة او  رررة بالتاررميماقاعيررةة الم تؤالؤارر ية اإل لررة اتياجررات الحإ ىتلعرر

ت رردم الفكرر ت وتسررا د  لررى  ىبقيمررة الفرر، المعا رر  ودالالتررة الترر ىوالفنرر ىترروازن اسررتحل التحليررف العلمرر ىتجعل ررا ىرروالتررى والفرر ا ة 
 (.1)  كف ما ىى ة  1تروي  ا

 :التقنية ل ذا تو يح ىيددو -
                - https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=A5J6Qb11UHE 

 :George Rickey(  *)"جورج ريكىالفنان " •
وذلرر  مرر، اررالا المعريررات الفيزيائيررة ال ا ررة بررالزم، باإل رراىة إلررى ال امررات لسررت دم تقنيررة المحرراور والترروازن المتعررادا قررام ب    

 (.2)  كفلما ىى   ة2إدااا الزم، لؤعد راب  ىقدمت ا مجسماتة ى ىتجسيد الح لة الفعلية الت دداة الت ىالمتنو ة ى
 - https://vimeo.com/275147732 :                                       تقنيةال ال ذ تو يح ىيددو -
 :Jean Tinguely  ()**"لىغ ينجين تالفنان " •

مما جعلة دتجة للنحت الح لى الميكاريكى م  إ راىة بعرض المررث ات الاروتية إست دم التجمي  والت لي  والمح   الك  بائى      
 (.3)  كف ى ما ى

  :             العمف ل ذا تو يح ىيددو -
- https://www.youtube.com/watch?v=SrOA_GkRsNU 

م أ مراا ثالثيرة يارمت ىىر إست دم التقنيرات الميكاريكيرة والمحر   الك  برائى    : Moholy Nagy (**)*"ماهولى ناجىالفنان " •
اليو  إلى الافة  تح   إلتناام م   القات متتالية م،تة و وزجاجاوبعاد م، اامات م تلفة لالعالستي  والك وم و فائح معدرية 

رعكاسرات ا بارالا متفاوترة لا ت و للعمرفة وتناريم اإل ر ىالردوران المتترالأايرآ ة و ور اليرو  ارالا العالسرتي رتجت مر، مر  وال فاضية  
 (.4)  كفلما ىى  ة  3نيآ مميزآى جوآ ىعر ت
 -:               العمف ل ذا تو يح ىيددو -

 https://www.youtube.com/watch?v=nVnF9A3azSA   
 :Nicolas Schoffer  (*)"نيكوالس شوفرالفنان " •

  .4(5)  كفلما ىى إست دم الوسائط اإلليكت ورية والراقة الك  بائية إلاداث اليو  والاوت والح لة     
   - https://www.youtube.com/watch?v=gJD27tJLoaQ              : عمفال ال ذ تو يح ىيددو -
 : Baldaccini  Cesar  *(*)"بالداكينى  الفنان " سيزار •

إ تم بلست دام تقنية اليغط ال يدروليكى لأل كاا سابقة التج يرز للتن يرد  لرى الؤعرد التععير   لل ركف ىرى االترة الجددردت لعمرف     
 (.6)  كفلما ىى  رحتى معتك   

 
وت   الؤاا ة إن اإلرتؤاط إلي، الف، والعلم قد أث   لى ى، النحت ايث أادث متغي ات ىى المفاةيم الترى أدت إلرى تررور الفر،      

ىررى ال رركف والميررمونة لمررا لرران للنا يررات العلميررة واإل ت رراىات الحدد ررة أث  ررا الوا ررح ىررى إ ررفا  مفرراةيم ادد ررة للنحررت اتررى 
احتويرة مرر، مكورررات  لميررة وتكنولوجيررة ىن ررؤحت او مراا الفنيررة بعيرردت  رر، م لررز ال ؤررات امكن را التععيرر   رر، طعيعررة العارر  بمررا 

وتعتعررد  رر، جاذإليررة اورض لترفررو أو تتررراد  ىررى الفرر ا  لمررا أ ررؤحت ت اطرر  الم ررا د إللغررة لررم تكرر، منلوىررة مرر، قعررف وأ ررؤحت 
لاررررت  رررذا و ليرررد الكالسررريكية واو اداميرررةة جميع رررا تتواىرررل مررر  العاررر  المعا ررر  الرررذ  وجرررد النحررراتون ضيرررة ملجرررن للتحررر ر مررر، التقا

اإلتجا ررات الفنيررة بم ابررة رد ىعررف لكاىررة التغيرر ات اإلجتماعيررة التررى ارردثت ىررى المجتمرر  العررالمى ىررى ىترر ت مررا بعررد الحرر و العالميررة 
لوجيرا الحدد ررة ال اريرة وسرتينات  ررذا القر ن الترى أدت إلررى تنرو  وت رع  أسررالي  النحرت الجددردتة وقررد سرا د  لرى  ررذا التررور التكنو 

ولست دام الراقة الرعيعية والميكاريكية ولستغالا الراقة الك  بائية والمغناطيسية التى إسترا  الفنان إست دام ا ىى أ مالة النحتيرة 
 نسررالي  تقنيررة تمكنررة مرر، تحقيررل مررا لررم اكرر، محققررآ مرر، قعررف لمررا أ ررؤح  نررا  ترردااف مررا إلرري، العلررم وىرر، النحررت وم تلرر  الفنررون 

 تى لم اعد مارلح ىى النحت دتواىل م  المارلح التقليد  إلف دتالئم م  الترور العلمى.اوا   ا
 

1- Cubism And Abstract Art,The Museum Of Modern Art ,New York,1936,p.197. 
 . ويكيبيديا  . 2002 -  1907( نحات أمريكى  George Rickey: باإلنجليزية" )جورج ريكى " -(*)
 . 67.ص 2017نحت فى السودان،رسالة دكتوراه،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، إنعكاس اإلتجاهات الفنية الحديثة على فن الفتح الرحمن الزبير،  -2
 . ويكيبيديا ، وقد كان معروف بفن النحت الحركى.1991 -  1925  سويسريآ( نحات  Jean Tinguely: باإلنجليزية" )جين تينغلى " -(**)
كان رسامآ ومصورآ ونحاتآ مجريآ وقد تأثر بتكامل الصناعة والتكنولوجيا مع الفنون.   5189  -  4619(   Moholy Nagy:باإلنجليزية" )ماهولى ناجى"-(***)

 ويكيبيديا. 
3- https://www.harvardartmuseums.org/art/299819 

 ويكيبيديا. كان نحاتآ مجريآ وقد أهتم في أعماله بالنحت الميكانيكى الحركى.  9121 - 9219(  Nicolas Schoffer:باإلنجليزية" )نيكوالس شوفر " -(*)
4- http://cyberneticzoo.com/cyberneticanimals/1956-cysp-1-nicolas-schoffer-hungarianfrench/ 

 ويكيبيديا. نحات فرنسى.  9211 - 9819(  Baldaccini Cesar:باإلنجليزية" )سيزار بالداكينى"-(**)

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhxqFQoTCLOpz9HU-8gCFca1FAodDGkBzA&url=http%3A%2F%2Fwww.natalieseroussi.com%2Fen%2Fartistes%2Foeuvres%2F43%2Fjean-tinguely&bvm=bv.106923889,d.d24&psig=AFQjCNGQ2rJg3FLZrrrfQSWyNJFuaeJZdw&ust=1446894582274545
https://www.youtube.com/watch?v=nVnF9A3azSA
https://www.youtube.com/watch?v=gJD27tJLoaQ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.harvardartmuseums.org/art/299819
https://www.harvardartmuseums.org/art/299819
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 )أشكال المحور األول ( 
 
 1(1شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 2(2شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3( 3شكل )                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 4(4شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander-artworks.htm#pnt_3 

2- http://www.georgerickey.org/works.html 
3-https://www.tate.org.uk/art/artworks/tinguely-debricollage-t03822 
4-https://www.harvardartmuseums.org/art/299819 

 ألكسندر كالدر  اسم الفنان 
 A Universeالكون  إسم العمل 

 أسالك من الحديد الملون وقاعدة من الخشب مع موتور للحركة الخامة 
 المفاصل واألوزان المتعادلة تقنية  التقنية 

 سم  76.2×  102.9 أبعاد العمل 
 متحف الفن الحديث بنيويورك  مكان العمل 
 م1934 سنة اإلنتاج 

 جورج ريكى اسم الفنان 

 Crucifera III إسم العمل 

 إستانلس إستيل  الخامة 

 تقنية المحاور والتوازن المتعادل التقنية 

 سنتيمتر  60,9 ×172,72 ×63,5 أبعاد العمل 

 متحف الفن بفلوريدا مكان العمل 
 م1964 سنة اإلنتاج 

 لى غ ن يجين ت  اسم الفنان 

 Débricollage إسم العمل 

معادن مختلفة وخشب وبالستيك ومحرك   الخامة 
 كهربائى

 النحت الحركى الميكانيكى  التقنية 

 سنتيمتر   46 ×51 ×70 أبعاد العمل 

 م1970 سنة اإلنتاج 

 موهولى ناجى  اسم الفنان 
 Light Space المتغير الفضاء ضوءأ إسم العمل 

Modulator 
الخامة هياكل معدنية وزجاج على  الخامة 

، بالستيك، خشب، محرك  قرص دوار
 كهربائى

 النحت الحركى الميكانيكى  التقنية 

 برلين  مكان العمل 
 م1930 اإلنتاج سنة 

https://www.harvardartmuseums.org/art/299819
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 1(5شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  2(6شكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 فى فن النحت المعاصر المستخدمة المحور الثانى: األساليب األدائية التكنولوجية 

ا اوسررالي  اودائيررة التكنولوجيررة المتؤعررة لفرر، مرردنرردرج تحت  إسررلوبي،ترر   الؤاا ررة أرررة  نررا        
 :و ما النحت المعا  

 3D Scannerالمسرح اليروئى ثالثرى اوبعراد ) م رفم، االا تقنيات أج رزت  نفيذاويتم ت :تطبيقىالالتكنولوجى سلوب اإل أوآل: -
 .(CNC Water Machine تقنية النحت بالما  -

 - Video Sculptureفيررددو ال رحررت) م ررفويررتم ترعيقررة مرر، اررالا تقنيررات أج ررزت  :اإلفتراضآآىالتكنولآآوجى سآآلوب اإل ثانيآآ : -
 (.Hologramال ولوج ام 

 تطبيقىالالتكنولوجى سلوب اإلأوآل: 
 :3D Scannerتقنية المسح الضوئى ثالثى األبعاد  -

إن الرؤا ة ثالثية اوبعراد  رى التقنيرة الترى درتم مر، االل را إلنرا  مجسرم ملمروس مر، رمروذج رقمرى ثالثرى اوبعرادة ايرث امكر،     
سرت دام أارد إلر ام  لة أو مر، ارالا تارميمة ب Scanner 3D الحاوا  لى  ذا المجسم م، االا ماسح  وئى ثالثى اوبعراد

ويرتم ت ركيف  رذا النمروذج  ر، ط يرل  (3D Max , Google Sketchup) اوبعراد م رف ىبالتارميم ثالثر ال ا رة الحاسروو
و رو مرا اعر ف إلنارام التارني   ىطؤا ة مجمو ة م، الرؤقات المتتالية بعي ا ىوق اآلا  اترى درتم الحاروا  لرى ال ركف الن رائ

% مرر، 90للرذد، دعرددان أ  ر  مر، حرت اى القولؤرة والنوي تلر   رذا النارام  رر، رارامة (Additive Manufacturing) الميراف
   .نفيذالت ىالمادت المست دمة ى

 
القررر ري، التاسررر    ررر   ارررالاالترررى لاررررت ال رررورت الارررناعية ال ال رررةة بعرررد الميكنرررة والتجميررر  تعرررد إن الرؤا رررة ثالثيرررة اوبعررراد      

أر ررا مكنررت اوىرر اد مرر، طؤا ررة النمرراذج ة لمررا نفيررذللت اة المرر ادمررا إرترراج أ   رركف وم مررا لارررت الاآلن والع رر ي،ة ايررث أرررة امكرر، 
امكر، مر، ارالا  رذا التقنيرة  مرف رمراذج لمرا  ة3" رنع ا إلنفسر إالحاجرة للمارار  تحرت مرا اسرمى و "  ال ا ة إل م بنرفس م دون 

مرر، او مرراا المع وىررة لررد  ايررارات واقرر  زمنيررة م تلفررة وبنسرر  ماررغ ت  رر، اجم ررا ىررى الواقرر  وبدقررة  اليررة الجررودت لمررا ىررى 
 - https://www.youtube.com/watch?v=TTCiOoedUco :           التقنية ل ذا تو يح ىيددو -.(7 كف )

 

 
1- http://cyberneticzoo.com/cyberneticanimals/1956-cysp-1-nicolas-schoffer-hungarianfrench/ 
2- http://cesarbaldaccini.blogspot.com.eg/p/demarche.html 
3-https://ar.wikipedia.org 

 نيكوالس شوفر  اسم الفنان 

 1Cyspe إسم العمل 
 هياكل وألواح معدنية  الخامة 
 الضوء والصوت والحركة  التقنية 

 فرنسا  مكان العمل 

 م1956 سنة اإلنتاج 

 سيزار بالداكينى  اسم الفنان 

 Compressionسيارات مضغوطة   إسم العمل 
dirigée automobile 

 معادن مختلفة  الخامة 

 تقنية الضغط الهيدروليكى التقنية 

 سنتيمتر 65×  73× 153األبعاد  أبعاد العمل 
 متحف الفن الحديث بباريس مكان العمل 

سنة  
 اإلنتاج

 م1962
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 :Sculpture With Waterتقنية النحت بالماء   -
   CNC Water Machine  ةررآل  الا ر، ا رم وتقوم  ت  ر، النح رى  ىر  ا التى تست دم ى رالمعا   د النحت بالما  م، التقنيات راع     
 وتقوم  لى والت كيف النحتى ىى اواجارة    اذى االتى د يد النحات    لتف يغ اوجزا لعي ت الحجم تعمف إلواسرة الما     ما ينةو ى  

ا الما ينة وس  ت ا وقوت  قوت  اإل تؤار  رناذ بعي،  الما  ب دا مما اجعلنا   ليغط و ى تعمف إلواسرة ج از تحكم دو ح غط 
يس ف  لية النحت اآللى و ذا و مما ا دم النحات  م، االا إل ام   لى الحاس  اآللى متالة باآللة    اذى ااوما ، المرلوو  

الحددث والمعا   للنحت   ة وم،  نا دتيح أن التاريخضيما ا دم العملية اإلإلداعية  تاآلالترور  دليف  لى مد  تقدم الانا ة و 
إرتؤط  م    قد  وىنية  ثقاضية وايارية  متغي ات  بة م،  وما  المجتم   ليرلد ا لة  والتكنولوجية  العلمية  بالمنجزات  مؤا  آ  إرتؤاطآ 

 (. 8)محاوالت جادت ل بط العلم بالف،  كفىى إلنا  المجسمات النحتية ىى  والتقنيات الم تلفةإست دام ال امات 
 - https://www.youtube.com/watch?v=acU9Bw4uMCc          :التقنية  ل ذا  تو يح ىيددو -

 اإلفتراضى  التكنولوجىثاني  : اإلسلوب 
 : Video Sculptureنحت الفيديو    -

التقنية        الع وض   لى  تقوم  ذا  م،  ىى  دد  الفيددو  رحت  لع ض  لوسائط  والكمعيوت   الفيددو  لامي ات  إلواسرة  توايف 
الفنان  للت ريط ول ا إل رام  و عة  ىيددو اا عة  أو  ، ط يل   ائط  التليفزيون ىى   ض مؤا    الع ض وأج زت   ا ات 

اإلل العمليات  ط يل  بالفك ت  ،  الجم ور  والاورتيإلثارت  للاوت  الاادرت  الفناري،   ةكت ورية  م،  إتجاا  التقنية  تكون  ذا  وقد 
لما إت ذ الؤعض م، الكمعيوت  م، االا إل ام  مت ااة وسيرآ إل دار أ كاا إلست دام اوج زت الحدد ة إلتقدام رحت الفيددو 

ال امات المقت اة لأل ماا ول را  الوا متعددا ترلد ة باإل اىة إلى إل ام  أا   لتحددد  1مجسمة متعددا اوبعاد  ع  الف ا 
 (. 9 كف )  )*(ة لما إست دم ا الفنان ال وسى "أرست خ  ي ري يف"2الترور اإلإلدا ى للفناري، ىى  ذا المجاا 

 - https://vimeo.com/110937131                           :           العمف ل ذا تو يح ىيددو -
 .(10)  كف 3)*( ن ماا الفنان "داف  ارالن"لوأايآ  
 - https://vimeo.com/30108920               :                         العمف ل ذا تو يح ىيددو -
 الهولوجرام والنحت الضوئى ) الليزر(:  -

(Laser)  Sculpture Photosynthetic&Hologram      
وقد إست دم ضية الفنان رتائ  التقدم التكنولوجى ىى مجاا الفيزيا  للتاوي  اليوئى ولست دم أ عة الليزر ىى إرتاج أ كاا      

الزجا أو  ال قيل  المعدرى  السرح  دتحوا  للمجسمات ايث  الحقيقية  اوبعاد  لة  فة  ليس  اوبعادة وبعي ا  الماور ثالثية  جى 
العمل   ذات  الليزر  أ عة  " لمحيط    ىداالالبلست دام  الفيزيائى  أ ماا  م ف  ا لتة  أثنا   اإلستدارت  لامف  ااؤح  اتى  ال كفة 

الم زرة    4*( *)جاإلور" إرت ار مك   لمحتويات الاورت  الحعيؤات م، االا  المكارى ل سوم  لى   يحة رقيقة  التسجيف  إلمكارية 
المنقولة  ، ط يل إست دام ج از الليزر والكامي ا ىى تاوي ا وت عيت أبعاد متعددت ال كف  لى السرح الحساسة و ذا او كاا 

 ذا    ىت  قد  ، االا وسيط  وئى وط ق تكنولوجية م لؤة ىى  ملية التاوي  و ل ا مقومات العمف المجسم ىى الف ا ة ولك، م
ة وىى أ ماا أا   قدم النحاتون ج از الليزر إل دار أ عة  وئية لاور منحوتات أث ية مجسمة 5)***( "ال ولوج ام"بلسم  التقنية  

منحوتات  وئية ويتم التنايم والتحكم ىى ا لتة  م، ىوق المؤارى ىى السما ة لت كف أ كاآل  وئية متح لة ىى الف ا  الحقيقى ل
اإل المى   اإلاااا  القدرت  لى  لة  ضيكون  السما   ىى  مستقيمة  مسارات  ىى  محاور  ليمتد  لى  الكمعيوت   ج از  ط يل   ، 

 ام وقد رحت ىى  يؤة    ية دااف واد  باميان ىى   1500تم اا إلوذا " الذ  تجاوز م ا  الجما ي  ة وم اا  لى  ذا "  
اليورسكو" أاذت  لى  اتق ا إايا  التماثيف  منامة "م، قعف جما ات إر اإليةة ولك،    2001ىى  ام  دمي ا  ط أىغارستانة وتم توس

اوث ية التى تم تدمي  ا ىو عت واد  باميان لموق  للت اث العالمىة وتم رقف أج زت  ولوج ام إلى موق  التم اا الذ  تم تدمي ا  

 
 .91.ص2014جوليان ستاالبراس،ترجمة: مروة عبد الفتاح شحاته، الفن المعاصر،الطبعة األولى،  -1
 .  11، ص 2006امعة حلوان ،  عرفه شاكر حسن ، النحت المعاصر بين الفن والعلم فى أوروبا وأمريكا ، رسالة دكتوراه ، ج -2

، تخرج من جامعة الفنون بموسكو 1968فنان روسى معاصر ولد فى اإلتحاد السوفيتى فى عام     Aristarkh Chernyshev":  أرسترخ شيرنيشيف" -)*(
د  إلى اآلن أنتج العديد من األعمال النحتية التفاعلية وكان يدير مختبر وسائل اإلعالم فى المركز الوطنى للفنون المعاصره فى موسكو، وق  1996، ومنذ  1991

 . ويكيبيديا  وهو اآلن يعيش ويعمل فى موسكو. 2004هرجانات فى كل من روسيا ودوليا، شارك فى العديد من المعارض والم
فنان أمريكى معاصر، ولد فى والية أريزونا فى والية كاليفورنيا ويعيش ويعمل حاليا فى نيويورك، يستخدم تقنية إسقاط    Dev Harlan":  ديف هارالن "  -(*)

 .ويكيبيديا الضوء والفيديو على منحوتاته.
هو مهندس بريطانى مجرى فى مجال الهندسة الكهربية ومخترع معرروف بخختراعره للتصروير ثالثرى األبعراد والرذى  Dennis Gabor ":دنيس جاابور"-(*)*

 .ويكيبيديا.1971حصل على أثرة جائزة نوبل فى الفيزياء سنة  
بأبعادها الثالثرة فرى الفضراء ، ترتم تلرك   تمتلك خاصية فريدة تمكنها من إعادة تكوين صورة األجسامهو الصور التجسيمية و   Hologram  "الهولوجرام":-)***(

 .ويكيبيديا.الليزرالعملية بخستخدام أشعة  

https://www.youtube.com/watch?v=acU9Bw4uMCc
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
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قدم لما   175لتم اا  ، ط يل إسقاط  ورت ثالثية اوبعاد لة ىى رفس المكان او لى ولان بلرتفا   بم ابة والدت جدددت ل  ىكان
 - https://www.youtube.com/watch?v=5CkeDuKLWd              :التقنية ل ذا تو يح ىيددو -.1(12ىى  كف )

 )أشكال المحور الثانى ( 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 مجموعة من األعمال المنفذه 2(7شكل )
 3D Scannerالمسح الضوئى ثالثى األبعاد بتقنية  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 3(8شكل )
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 4 (9شكل )

 
 
 
 

 

 
1-http://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3124580/Chinese-millionaires-create-amazing-175-foot-3-D-hologram-Afghan-

Buddha-statue-destroyed-Taliban-bomb-blast.html 
2- https://mymodernmet.com/free-3d-models-scan-the-world/ 
3- https://fabshopmachines.blogspot.com/2012/12/breton-contourfive-nc-700-cnc-machining.html 
4- http://www.fubiz.net/en/2014/11/12/video-sculpture/ 

المفكر للفنان أوجست رودان  إسم العمل 
 م  1880

 طباعة ثالثية األبعاد  التقنية 

 م  .ق1340رأس نفرتيتى  إسم العمل 

 طباعة ثالثية األبعاد  التقنية 

 م  .ق 101للفنان ألكسندروس أنطيوك فينوس دى ميلو  إسم العمل 
 طباعة ثالثية األبعاد  التقنية 

إسم  
 العمل 

 رأس األسكندر من الرخام األبيض 

 CNC Water Machineإستخدام ماكينة  التقنية 

 أرسترخ شيرنيشيف اسم الفنان 

 Userpic إسم العمل 
 أنش LED 8شاشة   الخامة 
عرض صور للوحات عالمية   التقنية 

 بتقنية الفيديو 
 موسكو  مكان العمل 

 م2014 سنة اإلنتاج 
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شكل  

(10)1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 2( 11شكل )

 تمثال بوذا إسم العمل 

 ثالثية األبعاد بتقنية الهولوجرامإسقاط صوره  التقنية 

مكان  
 العمل 

 وادى باميان بأفغانستان 

 قدم 175إرتفاع  أبعاد العمل 

 

 البعد الجمالى والتعبيرى لصياغات تكنولوجيا فن النحت المحور الثالث: 
مجررراا ىررر، النحرررت  ىى  ررر ا التقررردم العلمرررى والتكنولررروجى قرررد أترررا  للتفكيررر  اإلإلررردا ى ىررر ىإن المعريرررات الفك يرررة والمع ضيرررة التررر     

 ر، الفنران إرتؤررت بنبعراد وري  جماليرة وتععي يرة ذات دالالت ومعرارى مر، ارالا تععير   ىمجمو ة م، المفاةيم الفنية الجدددت الت
إاتلفت اس  المرث ات المحيرة والوسائف  ىاو ماا ذا م جعية  لمية ولة مدلولة المنرقى والت  ىالجمالى ىة ىن ؤح الؤعد  اأىكار 

ىلسررتحدثت قيمررآ وأبعررادآ جماليررة ة ليفيررة الارريااة والتععيرر   رر، تلرر  المررداالت ىأثرر ت بالفنرران ودىعتررة للتفكيرر  ىرر ىالتكنولوجيررة الترر
مرر، قعررف م ررف الارروت واليررو  والليررزر والوسررائط اإلليكت وريررة لررالكمعيوت  والكررامي ا وتععي يررة جددرردت معا رر ا لررم تكرر، متااررة للفنرران 

والتررى ايرر ت إتجرراا الفنرران رحررو أسررالي   Router Machineمجرراا الحفرر  بررآالت وما ينرات ال اوترر   ىال قميرة والفيررددوة وأايررآ ىرر
إليرة ىرى المحروريي، السرابقي، ىيتيرح لنرا أن ىر، النحرت ولران ذلر  مرا تر قنرا  ؤحت تل  التقنيات أدات للتععير ة نالتفكي  والتععي  ى

بالعددد م، التقنيات وال امات الم تلفةة بما ىي ا التكنولوجيا التى  ةم، اإلتجا ات الفنية محمل ةالمعا   قد امف ىى طياتة لولؤ
 أ ؤحت لوسيط ىنى ىى أدا  العملية اإلإلداعية ىى العددد م، اإلتجا ات الفنية المعا  ا.

 كف تقنيات و ريااات جددردت أمر آ ىى إن التععي   ، مستحدثات التفكي  العلمى م، تكنولوجيا ولات ا ات ومعارف وقواري،      
تتناسر  مر  المعريرات  ىليس بالس ف  لرى الفنران إلرف احتراج إلرى إاجراد  مليرة مر، التفكير  اإلإلردا ى ولاجراد الحلروا اإلإلتكاريرة التر

 .1اات وتقنيات تكون معع ا ودالة  لى ما ل فت  نة تل  التكنولوجياالتكنولوجية للو وا إلى  يا

 
1-https://sofiliumm.wordpress.com/2011/10/23/parmenides-i-light-sculpture-by-dev-harlan/ 
2- http://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3124580/Chinese-millionaires-create-amazing-175-foot-3-D-hologram-Afghan-

Buddha-statue-destroyed-Taliban-bomb-blast.html 

 ديف هارالن اسم الفنان 

 Parmenides   بارمنيدس إسم العمل 
 جبس  -خشب  -فوم  الخامة 
 عرض فيديو التقنية 

 نيويورك  مكان العمل 

 م2011 اإلنتاج سنة 
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لرف ميرادد، المع ىرةة ولرف ذلر  سرا د الفنران  لرى  ىوبذل  اكون الفنان متنث آ بمعريات التكنولوجيا وموا ؤآ للترور العلمى ىر     
مفاةيمررة الفنيررة آاررذآ بنسررؤاو  ررذا الترررور التكنولرروجىة ىن ررؤحت  وتنررو  ل امررةوتعرردد اياراتررة وماررادر إ ىتنميررة ىكرر ا ولإلدا ررة الفنرر

مجرراا اإلإلرردا  رفسررةة وأ ررؤح مجرراا التععيرر   رر، تلرر  المعريررات  رردىآ  ىالوسرريلة والوسررائط التععي يررة إلررف  رر ى ررتقنيررات التكنولوجيررا 
 التنرراوا والارريااة  لررىت رركيليآ وتيررمنت او مرراا الفنيررة أبعررادآ جماليررة وقيمررآ ىلسررفية ذات مرردلوالت تععي يررة تررنم  رر، قرردرت الفنرران 

 .محققآ ري  ىنية معا  ا
 م ااررفب مرر  قررد اآلن واتررى الع رر ي، القرر ن  مرر، ال ررارى النارر  نررذم والتكنولرروجى العلمررى التقرردم إن القرروا نرراامكن: البحآآآث نتآآائ 

 م، ذل  ادث وقد ةالنحت ى،  لى المرث ت الفنية ستعاراتاإل طعيعة ىى وا ح أث  م، لة لان  ابم   ائلة  مع ضية  قفزاتو   متسار ة
 : التالية اومور  االا

مسررتمدت مرر، اإل ت رراىات العلميررة م ررف ال رردا   لفرر، النحررت: قررد إلرر زت مفرراةيم ورييررة ميررمورية جددرردت  مآآن حيآآث المضآآمون  -1
  القة الح لة بالكتلةة و القة الح لة بالزم،ة والقوت المغناطيسية.والحدس الكومعيوت  ة و الؤا  ة  

 .أ عة الليزرة و  لوج املالم ت  ات العلمية م ف الما ينةة وا  بعضفادت م، ستاإلتم  : ايث  من حيث اإلسلوب  -2
 .واق  إىت ا يآميكاريكيآ أو ىى الغال   ىالفن عمف: أ ؤح  كف ال  من حيث النات  -3

  ت:والتوصيا  النتائ 
 النتائ  :   أهم   :أوالا 
مرر،  والتكنولرروجىرتؤرررت المتغيرر ات ال رركلية ىررى النحررت المعا رر  بمتغيرر ات المجتمرر  اإلرسررارى المتم لررة ىررى التقرردم العلمررى إ -1

 .إرتاج العمف الفنى ىة ى ماالا اوج زت والتقنيات المسا
 تتم إلواسرة التج ي  وموا ؤة التقدم التكنولوجى لل امات واودوات. ىإث ا  ى، النحت م، االا الحلوا الت كيلية الجدددت الت -2
لتررروي  م اراتررة رحررو طرر   مرردااف ومنرلقررات جددرردت ىررى اررف ترعيررل ورقررف العلررم للفرر، أ ررؤح وا ررحآ رارر ت الفنرران المسررتقعلية  -3

 اإلإلداعية ىى ى، النحت المعا  .
 توجد  القة ددناميكية إلي، العمف النحتى والتقنيات التكنولوجية ىى ى، النحت المعا  . -4

 :  اتالتو ي :  اثاري
 رحو ط ق تناوا الوسائط التكنولوجية الم تلفة التى تسا م ىى مجاا ى، النحت إلث ا  تج بة الفنان.التوجة الفك     -1
 لل امات.  اوا النمرى أو التقليدتنمجاا ى، النحت لل  وج م، ال ىى  تمام بالتوايف التكنولوجىاإل -2
اوبعراد الت ركيلية والجماليرة الناتجرة  ر، إسرت دام ا  مف ورش تج يعية للتعامف م  اوج رزت التكنولوجيرة المتاارة للك ر   ر،  -3

 ىى ى، النحت.

 :  المراجع
 :   أوآل : المراجع العلمية العربية والمترجمة -
 .2014الرؤعة اوولىة م وت  عد الفتا   حاتةة الف، المعا  ةت جمة:    جوليان ستاالإل اسة -1
الجارررر  التقنرررى ىرررى ىررر، النحرررت المعا ررر ة رسرررالة دلترررورااة جامعرررة راررراو محمرررود إلررردرة العيررروية وال ندسرررية وتنثي  رررا  لرررى  -2

 .2017اوسكندريةة  
 .2006ة ا ة رسالة دلتوراا ة جامعة الوان  ىة  ا   اس، ة النحت المعا   إلي، الف، والعلم ىى أوروبا وأم يك -3
لتورااةجامعرررة السرررودان للعلررروم ىررتح الررر ام، الزبي ةإرعكررراس اإلتجا رررات الفنيرررة الحدد رررة  لرررى ىرر، النحرررت ىرررى السودانةرسرررالة د -4

 .2017والتكنولوجياة

 

- Second : Foreign References : 

1- Aranson,H.H:A history of Modern Art-PAINTING, Sculpture, Architecture, Thames and 
Hudson, London, 1969. 

2- Cubism And Abstract Art,The Museum Of Modern Art ,New York,1936. 

 
1- Aranson,H.H:A history of Modern Art-PAINTING, Sculpture, Architecture, Thames and Hudson, London, 1969,p.86. 
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- Third  : Internet Sites : 

1- https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=A5J6Qb11UHE 
2- https://vimeo.com/275147732 
3- https://www.youtube.com/watch?v=SrOA_GkRsNU 
4- https://www.youtube.com/watch?v=nVnF9A3azSA 
5- https://www.harvardartmuseums.org/art/299819 
6- https://www.youtube.com/watch?v=gJD27tJLoaQ 
7- http://cyberneticzoo.com/cyberneticanimals/1956-cysp-1-nicolas-schoffer-hungarianfrench/ 
8- http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander-artworks.htm#pnt_3 
9- http://www.georgerickey.org/works.html 
10- https://www.tate.org.uk/art/artworks/tinguely-debricollage-t03822 
11- https://www.harvardartmuseums.org/art/299819 
12- http://cyberneticzoo.com/cyberneticanimals/1956-cysp-1-nicolas-schoffer-

hungarianfrench/ 
13- http://cesarbaldaccini.blogspot.com.eg/p/demarche.html 
14- https://www.youtube.com/watch?v=TTCiOoedUco 
15- https://ar.wikipedia.org 
16- https://www.youtube.com/watch?v=acU9Bw4uMCc 
17- https://vimeo.com/110937131 
18- https://vimeo.com/30108920 
19- https://www.youtube.com/watch?v=5CkeDuKLWdA 
20- http://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3124580/Chinese-millionaires-create-

amazing-175-foot-3-D-hologram-Afghan-Buddha-statue-destroyed-Taliban-bomb-
blast.html 

21- https://mymodernmet.com/free-3d-models-scan-the-world/ 
22- https://fabshopmachines.blogspot.com/2012/12/breton-contourfive-nc-700-cnc-

machining.html 
23- http://www.fubiz.net/en/2014/11/12/video-sculpture/ 
24- https://sofiliumm.wordpress.com/2011/10/23/parmenides-i-light-sculpture-by-dev-harlan/ 
25- http://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3124580/Chinese-millionaires-create-

amazing-175-foot-3-D-hologram-Afghan-Buddha-statue-destroyed-Taliban-bomb-
blast.html 
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http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander-artworks.htm#pnt_3
http://www.georgerickey.org/works.html
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http://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3124580/Chinese-millionaires-create-amazing-175-foot-3-D-hologram-Afghan-Buddha-statue-destroyed-Taliban-bomb-blast.html

