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Abstract
The field of art education is considered as one of the most important fields of plastic arts,
and it has their main tributary that link the beauty of the arts and the functions of artistic
works. Along the time, the plastic arts have changed in different aspects; and therefore, they
have varied and resulted in new artistic directions in the form and content. Thus, the arts
pursue the latest development in various fields, and resulted in a multiplicity of styles,
methods and materials that influenced the artist. This article mainly aims to highlight the
importance of studying the crafts of ornaments as a course in the contemporary art
education, and get its advantages it to attain the utilitarian functional aspect. Besides,
many other secondary objectives, including the contribution in understanding the nature of
the utilitarian functional aspects of ornaments in the field of art education. The importance
of this article is represented in finding new approaches that facilitate the field of ornaments’
crafts, and also achieve the aesthetic and artistic aspects in the ornaments pieces as well as
linking them functionally. In this paper, the author have relied on the descriptive approach,
so that some pieces of ornaments are described in ancient, medieval and contemporary age. 
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توافق الجانب النفعي والجمالي في التربية الفنية المعاصرة
( تصميم الحلى أنموذجاً)
وريده عبدهللا محمد الشركسي
الباحث ،كلية الفنون واالعالم  -جامعة مصراته ،ليبيا

الملخص
يعد مجال التربية الفنية أحد أهم مجاالت الفنون التشكيلية ،وله روافده األساسية المهمة التي تربط بين جمال الفنون بشكل
عام ووظائف األعمال الفنية ،وقد مرت الفنون التشكيلية بفترات تغيير كثيرة ،فتعددت على أثر ذلك االتجاهات الفنية في
الشكل والمضمون ،ليصبح الفن مواكبا ً للتطور في شتى المجاالت ،األمر الذي ترتب عليه تعدد األساليب والطرق والتقنيات
الفنية والخامات ال تي أثرت على الفنان .تهدف هذه الورقة العلمية إلى إبراز هدف أساسي وهو مشغوالت الحلى كتقنية
تدرس ضمن مقرر اشغال المعادن في مجال التربية الفنية المعاصرة وكيفية االستفادة من هذه التقنية الفنية لتحقيق الجانب
الوظيفي النفعي مع وجود الجانب الفني والجمالي ،وينبثق ع ن هذا الهدف عدة أهداف فرعية منها المساهمة في فهم طبيعة
الجوانب الوظيفية النفعية للحلي في مجال التربية الفنية ،وتأتي أهمية الورقة العلمية من خالل إيجاد افاق جديدة تفيد في
مجال مشغوالت الحلى وتحقيق الجوانب الجمالية والفنية في قطع الحلى وربطها وظيفيا ً ونفعيا ً .اعتمدت الورقة العلمية في
دراستها على المنهج الوصفي بحيث يتم وصف بعض قطع الحلى في العصور القديمة والوسطى والمعاصرة والقيم الفنية
التي تحملها مع تصنيف لصياغاتها وتصاميمها .
الكلمات المفتاحية :الحلى ،التربية الفنية ،الوظيفة ،المعاصرة ،التحديث المستمر.
المقدمة:
مجال التربية الفنية هو احد مج االت الفنون التشكيلية ،له روافد اساسيه تربط بين جمال الفنون ووظائف االعمال
الفنية ،فهناك عالقة إيجابية بين جماليات الشكل والوظيفة ،وتعود هذه العالقة للماضي البعيد ،فقد وضع (سقراط) الجمال
والمالئمة في مرتبة واحدة ،وأكد ذلك في مجال الفن بشكل عام ( منرو  ) munroبقولة "ان قيمة االشياء ال تنفصل عن
وظيفتها .أن الوظيفة هي األداء ،أو تحقيق الغرض من التصميم ،وتأتى مشكلة دمج الجمال بالوظيفة على أنها المهمة
الجوهرية للفنان ،وينبغي تعميم ذلك القول بأن كل اإلنتاج البشرى يخضع لمبدأ ربط الجمال بالوظيفة" (عبدالمعطي،
 ،1989صفحة  .)25ومرت الفنون التشكيليـة بفترات تغيير ،وتعددت االتجاهات الفنيـة في الشكـل والمضمون ليصبح الفن
مواكبـا ً للتطور ،مما أدى إلـى تعـدد األساليب والطــرق والخامـات ،وأتجــه الفنان إلـى المستحدثـات ســوا ًء كانت خامــةً أو
تقنيـةً ،ليصل لألبداع الفنـــي( .مصطفى ،1999 ،صفحة )7
فن الحلي يدرس من خالل مقرر اشغال المعادن بمعظم كليات الفنون باعتباره من مجاالت الفنون التشكيلية ،ومما ال
شك فيه أن الحلي مرآه ينعكس عليها المفهوم الجمالي وهي مظهر من مظاهر الذوق الفني وإحدى ظواهر تطوره فهي
دراسة لعادات المجتمع وتقا ليده كما أنها دراسة للصالت اإلنسانية بين أفراده وهذا المفهوم الجمالي سوف تكتمل خصائصه
ان تالئم مع مفاهيم وظيفية نفعية من خالل أدوات التصميم والتطبيق وبوجود شروط فنية غير تقليدية( .الشوشاني،2012 ،
صفحة )95
مشكلة الدراسة:
ممـا سبـق يمكن القــول إن مشكلة الدراسة تكمن من خالل ما تم متابعته اثناء تدريس الباحثة لبعض المقررات في
تخصص التربية الفنية على مستوى قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة مصراته ،ومنها على سبيل التخصيص مقرر
(اشغال المعادن) فقد ارتبطت هذه المقررات العملية بالجوانب النظرية بنسبة كبيرة ،بينما تكون األنشطــة التطبيقيــة بسيطة
وتقليدية وال تهتم بجانب التوظيف للقطع المنجزة ،وبالتالي ال يعطى المقرر حقه في مرحلة الدراسة ،وال يتم عادة االستفادة
من التوجه المعاصر بأن يكون المنتج الفني في ظل دروس التربية الفنية منتجا ً جماليا ً ووظيفيا ً معاً ،وإلحــداث تغيـرات في
القيــم التشكيليـة للعمـــل الفني الواحد من خالل اختيار الحلى كنموذج لتصبح قطعا ً لها جمالياتها باإلضافة الى جانبها
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الوظيفي .عليه ،تأتي الدراسة للكشف عن مشكلة عدم تحقق الجانب النفعي والوظيفي مع الجانب الجمالي ،وتم طرح األسئلة
التالية:
 هل ي مكن دمج الجوانب الجمالية والفنية لقطع الحلي مع الجانب الوظيفي النفعي في ظل التربية الفنية المعاصرة وإيجاد
مداخــل للتحديث؟
 ماهي اآلفــاق الجديـــدة والمنطلقـــات الفكــرية التي تواكب هذا التوجه والتحديث؟
إجراءات الدراسة:
اقتصرت إجراءات الدراسة على حصر البعد االقتصادي والوظيفي للتربية الفنية بشكل عام ،والعوامل التي تؤثر
على البعد الوظيفي لقطع الحلى.
فرضية الدراسة:
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها" :وجود امكانية كبيرة لتحقيق دمج بين الجانب الجمالي والوظيفي لقطع الحلى
المنجزة بمقرر اشغال المعادن على مستوى تخصص التربية الفنية ،في ضوء مفاهيم معاصرة للتربية الفنية".
تساؤالت الدراسة:
 ما هي االبعاد المجتمعية واالقتصادية للتربية الفنية؟
 ما مدى تطور القيم الفنية والجمالية كمفهوم معاصر والذى يشمل كافة فروع الفنون المختلفة؟
 ماهي االبعاد الوظيفية عند تصميم الحلى وما مدى توافقها مع الجانب الجمالي في ضوء المفهوم المعاصر للتربية الفنية؟
هدف الدراسة:
تنطلق الدراسة من هدف أساسي وهو شكل وتصميم قطع الحلى المنجزة بمقرر اشغال المعادن في التربية الفنية
المعاصرة واالستفادة منها لتحقيق الجانب الوظيفي النفعي ،وينبثق عن هذا الهدف األهداف الفرعية التالية.
 .1القاء الضوء علي دور التربية الفنية المعاصرة وابعادها االقتصادية والوظيفية.
 .2الوقوف على العالقة بين العناصر الفنية المتنوعة المرتبطة بالحلى في العصور القديمة والحديثة وتطورها من مرحلة
إلي أخرى.
 .3التعرف علي طرق تصميم وبناء الحلى كعمل فني يحمل قيم تشكيلية ويرتبط بالتربية الفنية المعاصرة.
 .4المساهمة في فهم طبيعة الجوانب الوظيفية النفعية للحلى في مجال التربية الفنية.
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة من خالل ايجاد مداخل وافاق جديدة تفيد في تصميم الحلى .ومن محاولة تحقيق الجوانب الجمالية
والفنية في قطع الحلى وربطها بالجانب الوظيفي والنفعي في ضوء مفاهيم معاصرة للفنون عامة والتربية الفنية بشكل
خاص.
حدود الدراسة:
سلم به في كل دراسة أن تكون ذات حدودا ً محددة وذلك لضبط موضوع الدراسة من الناحية العلمية وتأتي هذه
من ال ُم َ
ً
الدراسة ملتزمة بحدود الزمان .من خالل أنها ستتابع الخطوط العامة لمسيرة الحلى تاريخيا ومراحل وصولها الى
المعاصرة.
منهج الدراسة:
إن دراسة التوافقات بين الجوانب الجمالية والنفعية في مجال التربية الفنية يمكن تناوله بأكثر من زاوية ،لذا فقد
اعت مدت الباحثة على المنهج الوصفي بحيث يتم وصف بعض قطع الحلى في العصور القديمة والمتوسطة والمعاصرة
وانتقالها من رمز الى منتج صناعي.
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التعريفات اإلجرائية:
في صدد مفاهيم هذه الدراسة تجدر اإلشارة إلى أن المقصود بمصطلح الحلى Jewelry :بأنه كل ما يمكن التزين
والتحلي به من مصنوعات وهي قطع تصاغ بأدوات وتقنيات مختلفة وتشكل لغرض الزينة .وهي " تلك الوسائل المنتجة
لغرض إضافة جمالية لزينة االنسان ويطلق على كل ما يصاغ من المعادن النفيسة واألحجار والزجاج والسيراميك وغيرها
من الخامات”( .منظور)1999 ،
وتعرفها الباحثة ،انها ما يتم التحلي به من وحدات تصمم من عدة خامات قد تكون على جسمه أو ملبسه وتستخدمها
باألخص المرأة للزينة ( كالعقد  ،الخاتم ،السوار الخ).
التربية الفنية :هي حدوث نوع من النمو للفرد من خالل ممارسة الفن وتذوقه ،وهو نمو في الرؤية الفنية واالبداع
التشكيلي وتذوقه الجمالي ،وفى التعبير بلغة تعكس الطابع المميز لشخصية المعبر( .البسيوني ،1985 ،صفحة )225
وتعرفها الباحثة ،أنها ممارسة تؤدى الى تنمية الوجدان الفني والرقي بالحس البصري لتغيير سلوك الفرد وتكوينه
فنيا ً وتربوياً.
المعاصرة :تعنى (التحديث) المستمر ،واالنطالق نحو كشف الجديد بروح العصر من خالل احتضــان فكرة
التجريب التي يقوم بها الفنان لتجديد المفهوم واألسلوب والخامة والتقنية المرتبطـة باإلبـداع الفني ،أو أحياء فلسفات قديمــة
وإعـادة صياغتهـا وتحديثهـــا( .الغندور ،1998 ،صفحة )15
وتعرفها الباحثة ،أنها التأثر بسمات وظروف العصر الزمانية والمكانية وهى ليست حكرا ً على زمن معين فلكل
زمن معاصره.
التربية الفنية المعاصرة وعالقتها بتنمية المجتمع:
الهدف التربوي هو متغيرات تحدث في شخصية الطالب نتيجة تزويده بخبرات تعليمية تؤدى الى تعديل سلوكه نحو
االفضل كعضو له تطلعاته وأفكاره ،حيث أن التربية الفنية جزء مهم من التربية العامة ،وكل مفهوم تصاغ في ضوئه
التربية العامة ،يعود وينعكس في ممارسته على التربية الفنية وتتأثر به فالتربية الفنية لها دور ايجابي وفعال في بناء
الشخصية المتكاملة للطالب من كافة النواحي المهارية والوجدانية بصورة متوازنة متكاملة بما يجعله قادرا ً على التكيف مع
الحياة المحيطة به بكل ما فيها من تحوالت وتطورات( .البسيونى ،1984 ،صفحة )11
التربية الفنية والجانب االقتصادي:
ت تأثر المنظومة التعليمية بالتغير االقتصادي ،والتربية الفنية ترتبط بهذا التغير وتواكب استراتيجية التعليم في أي
مجتمع له اهداف عامه تتعلق بسياسة التعليم ونظامه كما ترتبط باقتصاده ،واهداف التربية الفنية ال تخرج عن ذلك ،ومرت
التربية الفنية بمراحل متعددة ،عن طريق االهتمام بتعليم القواعد والمهارات الفنية ،ثم بالتعبير الحر المباشر لترسيخ مبدأ
التربية من خالل الفن ،حيث كان الهدف ان يعبر الطالب ويرفع طاقاته االنفعالية والوجدانية في موضوعات تعبيرية،
وبمجرد انتهاء المتعة المصاحبة للنشاط الفني تنتهى وظيفة التربية الفنية( .الخير ،2007 ،صفحة )14
والحداثة والمعاصرة والتكنولوجيا دخلت على كافة االصعدة ومنها مجال التربية الفنية اال انها لم تحد من حرية
االبداع والتألق الفني ،بل اصبح لها ابعاد اقتصادية حينما ركزت على مقومات العمل الفني الجيد من حيث االساس االنشائي
والقيمة الفن ية التشكيلية والتعبيرية والوظيفية من خالل توظيف كل امكانيات المعاصرة وادوات العمل الحديثة بما يخدم
تطلعات الفنان المبدع لتحقيق رؤيته فنيا ً ووظيفياً( .هاني ،1995 ،صفحة )259
بهذا فقد دعت الحاجة الى ان يصبح للتربية الفنية استراتيجية جديدة تربطها بالمتطلبات االجتماعية واالقتصادية
وتوثق عالقتها بقضايا التنمية المجتمعية ،في ظل مفاهيم التطور واذا كانت القيم الجمالية بمفاهيمها المختلفة متطلبا َ اساسيا ً
في االطوار السابقة للتربية الفنية ،فأنها في ضوء المفهوم المعاصر لها مطلب اساسي في ظل رؤية اجتماعية واقتصادية
ووظيفية( .الخير ،2007 ،صفحة )15
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التربية الفنية والبعد الوظيفي للمنتج الفني:
كانت غاية التربية الفنية فيما مضى على كافة المستويات التعليمية اتاحة الفرصة للطالب للتعبير الفني المتجرد من
القيود ومقتضيات الوظيفة النفعية فال يأخذها المعلم والمتعلم في اعتبارهما عند تصميم المنتج وتنفيذه .لكن المتغيرات توجب
ضرورة التالحم بين المجتمع والمؤسسات التعليمية للمساهمة في خدمة المجتمع ،وفى ظل هذه المتغيرات تفتح التربية الفنية
المعاصرة ابوابها لتضيف الى اهدافها هدفا ً جديدا ً وهو تقديم المنتج الفني الذى يحمل الجانب التعبيري واالبتكاري والذى
يلبي ويسد حاجه اجتماعية حقيقية عن طريق تأدية وظيفته االستخدامية باعتباراتها ومقوماتها النفعية والجمالية معاً ،ومن
هنا دعت الحاجه الى دراسة المقومات واالعتبارات التي يجب ان يعيها مصمم الحلى حتى يأتي بالمنتج الفني منتجا ً حقيقا ً
يؤدى وظيفته النفعية والواقعية الى جانب كونه شكالَ جميالً ،ذلك ان الفنان يتجه بأفكاره وابداعاته إلشباع الرغبة االنسانية
لإلحساس بالجمال وتحقيق احتياجات الفرد النفعية وذلك على حد تعبير (بول سوريو) بقوله " أن الجمال هو عباره عن
التكيف الكامل للموضوع مع وظيفته ،أي انه يعبر عن تكافؤ الصورة مع غاياتها"( .ابراهيم ،1967 ،صفحة )14
الوظيفية كمفهوم:
هي "منتج يصنع ألغراض عملية وله فوائد نفعية ،ويحدد الغرض المقصود من شكل الشيء المصنوع ويجب ان
يكون مالئما ً للوظائف وناتجا ً منها"  .ولعل جذور هذا المفهوم تمتد الى عصور االنسان االول الذى صنع لنفسه معداته
وادواته لتقوم بوظائفه اوالً قبل أي اعتبار اخر ،حيث ادرك االنسان البدائي بفطرته ان ما يصنعه يجب ان يكون صالحا ً
لالستعمال مالئما ً في شكله للوظائف المطلوب تأديتها ،فعنصر المنفعة شرط اساسي يجب استيفاؤه في كل مصنوعات
االنسان ،وفى مالءمة الشكل للوظيفة مما يوحى بالثقة واالطمئنان الى صالحية الشيء المصنوع( .زقزوق ،1981 ،صفحة
)145
هذه النظرية الوظيفية اصبحت أهم النظريات في التصميم المعاصر ،وبدأت في اول االمر على يد المعماريين في
القرن التاسع عشر واصبح لها روادها وعلى رأسهم ( لوكوربوزييه) بعد ذلك حيث اعلن في ثالثينات القرن العشرين مبدأ"
الشكل يتبع الوظيفة  "Form Follows Functionالذى اصبح فيما بعد مكونا ً ألحرف الهجاء التي ترمز الى العمارة
الحديثة (  .)F-F-Fولقد تشدد الوظيفيون في ذلك مؤكدين ان الوظيفة أوالً ثم يتبعها الشكل وان العمل الفني يجب ان يفي
بأغراضه الوظيفية ثم هيئته الجمالية .وكان طبيعيا ً ان يأخذ اصحاب هذا النظرية فكرهم من فلسفات علماء الجمال مثل
ارسطو وسقراط الذين رأوا "أن فروض تواجد الشكل أن يتبع وظيفته ،وان صالحية الشكل في أي منتج تتوقف على
التكامل بين الوظيفة الجمالية والوظيفة النفعية وان "جمال الشكل يتحقق عندما يكون مظهر الشيء سببا ً في منفعته"
(سوليتر ،بدون سنة نشر ،صفحة )61
ولقد ظلت النظرية الوظيفية اساس لكل التصميمات ال تملى على المصمم ما يفعله وإنما تكون المعيار والقياس
الختبار جودة التصميم ،وهذه النظرية لم تستطع تحديد الحل التصميمي الواحد الصحيح ،لكنها تستطيع ان تكشف الحل
الرديء ،ولقد وجه الكثير من النقد للنظرية الوظيفية ،حيث اثبتت تجارب الواقع العملي إمكانية تحقيقها في أسوأ التصميمات
كما تتحقق في احسنها ،وان لكل مشكلة تصميمة عدة حلول وان اعيننا تنجذب الى واحد من االشكال التي لها نفس الوظيفة
والفائدة .ومن هنا فقد قامت على الجانب المقابل آراء أخرى تعلن ان الشكل والوظيفة كيان عضوي واحد ال ينفصل وال
يتجزأ ،وان الجمال ال ينفصل عن الوظيفة ،وتأخذ هذه الدعوى الجديدة في اعتبارها عوامل كالذوق الشخصي والحالة
النفسية ومؤثرات الثقافة العامة وغيرها من العوامل االنسانية( .العابدين ،1981 ،صفحة )352
الحلى قديماً:
يرجع ألكثر من سبعة آالف عام،
إن الوثائق وسجالت الحلى المحفوظة في المتاحف تؤكد أن تاريخ صناعة الحلى ٌ
لكنها لم تستخدم في المجتمعات البدائية األولى لغرض جمالي أو تزييني بل كان استخدامها كتمائم لدفع االرواح الشريرة
واستجالب الخير ،وعندما استقرت الجماعات وظهرت ديانات ومعتقدات اختصت كل جماعة برمز أللهتها صاغها االنسان
في هيئة تعاويذ يلبسونها لتحقق لهم ما يرتبط بعقائدهم التي يمثل بعضها البعث والخلود ،فصاغ حليه بأشكال هندسية
وطبيعية وتجريدية وخيالية من الخرز واالسالك المعدنية والقطع الخزفية والحجرية ،وصارت الحلى ترتدى كتميمة ذات
عناصر زخرفية( .عبدالعظيم ،بدون سنة نشر ،صفحة )5
أما في العصور االغريقية والرومانية فقد تركزت الحلى في اشكال العمالت المعدنية المتضمنة للزخارف الدقيقة
مما أعطاها طابع ملمسي مميز وبروز تفاصيلها بشكل كبير ،ثم اعتمدت الحلى بعد ذلك في العصور الوسطى على البساطة
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وتحوير العناصر النباتية ،ثم انتقلت الى التجريد في العصور االسالمية وتميزت بالثراء الزخرفي والمعالجة السطحية
بالكتابات والزخارف النباتية والهندسية بمهارة تثري الشكل فنيا ً وبما يتماشى مع الفلسفة والعقيدة االسالمية .وفي عصر
النهضة وما بعده اتجهت الحلى من حيث التصميم الى الواقعية ومحاكاة الموضوعات الطبيعية وزادت المهارات األدائية
واالساليب التقنية واصبحت صياغة الحلى حرفة ذات اختصاص وزاد االهتمام بالخصائص المظهرية للمواد بشكل كبير مع
االرتباط بالموضوعات العاطفية وتشخيص العناصر الطبيعية في التصميم( .عبدالعال ،2011 ،صفحة )109
الحلى كرمز ومنتج صناعي:
فطر االنسان على حب الجمال وعشقه للتزيين وحرص في حضاراته األولى على االستعانة بما منحته له الطبيعة
من أصباغ ليلون بها جسمه ومن حيوانات ليتزين بأنيابها ويصنع منها قالئد يحيط بها عنقه ،وقد استعلمت الحلى كرمز للقوة
والغلبة ،من خالل تحلي الرجل بأسنان الذئاب وانياب الفيلة للداللة على سيطرته .ثم بدأت األنثى في محاكاته واالقتداء به
في التزين واستخدام الحلى للتجمل وكرمز لتدفع عنها األرواح الشريرة ،وتنوعت المواد والخامات التي صنعت منها حليها
كالحجر والزجاج والخزف ،ثم النحاس والفضة.
ثم تطورت صناعة الحلى ،واحتلت موقعها على مر العصور والحضارات ،واصبحت مجاالً مهما ً من مجاالت
الفنون التشكيلية من حيث كونها فنا ً قائما ً بذاته يحمل خصوصية وله فنانوه ومصمموه .وتحولت الى منتج صناعي" ،والشك
ان ازدهار صناعة الحلى وفنونها في مجتمع ما يتأثر الى حد كبير بمستوى الحياة االقتصادية والرقي الصناعي والنشاط
التجاري فهي مرآ ة ينعكس عليها المفهوم الجمالي ،ومن مظاهر الذوق الفني والعادات والتقاليد ألى مجتمع وتعكس الحلى
اذواق الناس وميولهم الروحية وامكاناتهم المادية "( .زكى ع ،1965 ،.الصفحات )8-9
الحلى الحديثة والمعاصرة:
كان للعصر الحديث تطورات في شتى المجاالت وكل جوانب الحياة من فنون وصناعة ،وقد تأثرت الحلى بذلك
التطور بصفتها أحد اشكال الفن من حيث نوعية التصميم وخامات التشكيل وتقنيات التنفيذ ،وكان ذلك بفضل التجاوب
الواعي لمصممي وصناع الحلى مع مبادئ ومفاهيم االتجاهات الفنية الحديثة وكذلك مشاركة كبار فناني المجاالت الفنية
األخرى في تصميم مشغوالت الحلى ومنهم على سبيل المثال النحات (إلكسندر كالدر) صورة  ،1واسطورة الحلى المصمم
(رينيه الليك) صورة  ،2والفنان (سلفادور دالي ) صورة .3

(صورة  )1حلى للنحات إلكسندر كالدر
المصدر :مجلة  Robb Reportالعربية
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(صورة  )2حلى للمصمم رينية الليك
المصدرhttps://ar.delachieve.com/ :
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(صورة  )3حلى معاصره للسريالي سلفادور دالي
المصدر :صحيفة البيان اإلمارات اإللكترونية  -مؤسسة دبي لإلعالم

وتأثر تصميم الحلى باالتجاهات والمدارس الفنية المعاصرة والقائمة على المفاهيم والفلسفات الجمالية ،وتأثرت
صياغاتها بالمبادئ الفينة والشكلية والمفاهيم الجمالية للتكعيبية والسريالية والخداع البصري ،وكذلك كان التأثر بالنظريات
العلمية والفلسفية كنظرية الجشطالت وبحوثها في التكوين السيكوفيزيائى للشكل ،وتغير شكل الحلى بنا ًء على االتجاهات
التصميمة للعمارة الحديثة التي تبنت أفكار المدرسة البنائية الروسية.
وفى القرن العشرين تخطت اشكال الحلي الحدود الفكرية التي اختزنت في اشكال الحلى القديمة واكدت ارتباطها
بالفكر الذى وعى بقيمة الزمن ،ولذلك جاءت أشكالها المعاصرة متسمة باإلثارة السريعة ومتميزة بالتكوين المعبر.
(عبدالعال ،1983 ،:صفحة )45
القيم الفنية في مشغوالت الحلى:
مجال الحلى له عالقة مباشرة بفنون التشكيل البص ري بما تتضمنه من قيم فنية تشكيلية وتعبيرية وجمالية وهذه القيم
هي الشروط التي يؤدى تكاملها في التصميم الى تحقق المتعة الجمالية ،وتتضمن أشكال الحلى قيما ً قد تبدو واضحة او
مخفية وتتعلق بالعالقات التي تكون مفردات التشكيل الفني وقد ال يدركها المقتنى أو المستخدم العادي للحلى بل تدركها
العين الفنية المدربة التي تتمتع بالحس الجمالي والفني ،وتعتبر القيم الفينة في مشغوالت الحلى كشكل هي القيم التي تنتج من
عالقات عناصر التصميم ببعضها ،ومن هذه العناصر التشكيلية اللون وتأثيره نفسيا ً وبصريا ً حيث تتحقق هذه التأثيرات من
خال ل الخامات اللونية المستخدمة مهما اختلفت مادتها ودرجاتها وتوزيعاتها وصفاتها الحسية والفيزيائية وأثر سقوط الضوء
عليها ،وهنا يتأكد دور اللون واهميته في بناء الشكل الذى ال يمكن ادراكه اال باعتباره لونا ً وال يمكن الفصل بين ما نراه
كشكل وما نراه كلون( .محمود ،1982 ،صفحة )128
و كعنصر تشكيلي تتحقق في الحلى جمالية الخطوط وعالقاتها مع بعضها من حيث نوعها هندسية أو عضوية،
مستقيمة او منكسرة ،واتجاهاتها متقاطعة او متشابكة ،وتتحقق هذه العالقات التشكيلية والتأثيرات الجمالية للخطوط في
مشغولة الحلى من تنوع خامات ا لتشكيل المستخدمة والتقنيات واساليب التنفيذ ،كذلك تتحقق القيم والعالقات الملمسيه
وايقاعاتها المتنوعة من نعومة وخشونة ونتوء او بروز سوا ًء كانت المالمس حقيقية او أيهاميه ،وفى الحلى يرتبط عنصر
الحركة بتقنيات األداء ونوع الخامة وخصوصيتها ،ونوع الحركة حقيقية كاملة أو جزئية وبها مؤثر خارجي ،او أيهاميه
ناتجة من طبيعة التصميم وصياغة المفردات التشكيلية من نقاط ووحدات زخرفية ومالمس توحى بصريا ً باإلحساس
بالحركة ،وأنماط الحركة تتنوع في تصميمات الحلى من حيث الحركة الفراغية في االقراط المتدلية ،والحركة المستوية في
القالئد ومشابك زينة الصدر ،والحركة االنتقالية في االتجاهات الفراغية في رؤوس الخواتم واالساور ،كما يلعب عنصر
الفراغ دورا ً بصريا ً مهما ً كقيمة تشكيلية في تصميم الحلى بحيث تتحقق التأثيرات الجمالية له بسبب الفراغات النافذة وغير
النافذة في الشكل وتوزيعاتها االيقاعية أثناء صياغة الخامة وتشكيلها .أما االسس الجمالية التي تتضمنها مشغوالت الحلى
كقيم فنية فتتمثل في الوحدة الفنية وترابط أجزاء ومكونات التصميم ،وفي االيقاع وترديد عناصر التصميم بطريقة سليمة،
واالتزان فى توزيع العناصر وآخر هذه االسس بتحقيق النسب الجمالية والتناسب بين أجزاء التصميم ومفرداته( .محمود،
 ،1982صفحة )128
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تصنيف صياغات وتصاميم الحلى في التربية الفنية:
تتنوع صياغات الحلى بالتربية الفنية بتعدد طرق التشكيل الفني حسب المفاهيم التشكيلية والجمالية والوسائط
والخامات ،وتمارس األنشطة االبداعية في مجال اشغال الحلى في مراحل التعليم التخصصي الجامعي الن لها دوراً في
اعداد معلم التربية الفنية والفنان والمصمم لسوق العمل ،وتتم هذه الممارسات من خالل الدروس العملية والمعارض الفنية
وغيرها ،ويتم تقسيم أعمال وتصاميم الحلى في التربية الفنية وفقا ً لخامات ووسائط تشكيلها ومجاالتها التخصصية الى-:
الحلى الخزفية :وتشكل بالخامات الطينية مع استخدام البطانات والطالءات الزجاجية قبل وبعد الحريق إلعطائها
األلوان المتعددة والشفافة والعمل على تقنيات التشكيل الخزفي للمعالجات السطحية بالتفريغ والرسم والتخريم وقد يتم
استخدام المكمالت كالسالسل والفصوص وغيرها .صورة ( )4بشقيها (أ) و (ب)

(صورة  )4حلى من الخزف
مصدرالصورة (أ) :الموقع www.pinterest.com
مصدرالصورة (ب) :الموقعwww.komoli.com

حلى المنظومات والملضومات :وهى التي تصمم وتصنع من الخرز بمختلف انواعه الخزفي والخشبي والزجاجي
أو اللدائن ،وتتكون وحداتها من حبيبات وكرات صغيرة مفرغة ومتفاوتة االحجام واالشكال وااللوان ويتم ربطها بخيوط
متينة معدنية أو بالستيكية في نظام هندسي وتكوينات زخرفية يلعب اللون والحجم وطريقة النظم دوره التشكيلي والجمالي
في تصميمها .صورة ()5

(صورة  )5حلى من الملظومات
المصدر :الموقع www.pinterest.com
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الحلى المعدنية :وهى تصنع وتشكل من الخامات المعدنية كالنحاس بصوره المتعددة من مسطحات واسالك وشرائح
بلونيها االحمر واالصفر واالسالك المعالجة لونيا ً والفضة وااللمونيوم ،مع استخدام تقنيات الطالءات المعدنية بالترسيب
والمينا الحرارية وتجميلها بعمليات الترصيع بالفصوص واالحجار الصناعية ،وتشكل بتقنيات التشكيل المعدني من قطع
ووصل ولحام وتثقيب وبرد وصهر وغيرها .صورة ()6

(صورة  )6حلى من المعادن
المصدر :الموقع www.pinterest.com

حلى العجائن واللدائن :تستخدم لها العجائن الخاصة بالتشكيل ومنها الجاهزة باألسواق أو التي يتم تركبيها معمليا ً
من عناصر ومواد طبيعية أو كيمائية بنسب معينة ،ويتم التشكيل المباشر يدويا ً او بالقوالب ،كما تستخدم اللدائن الصناعية
المستحدثة مثل البالستيك والبولي استر من خالل عمليات الصب في القوالب .صورة ()7

(صورة  )7حلى من العجائن واللدائن
المصدر :موقع ليالينا (أحد مواقع مجموعة حاوي اإلعالمية)

حلى الخامات المؤلفة :ويتم تشكيلها من خالل الجمع بين خامات مختلفة ،وتوليفها بما يحقق االنسجام والتكامل في
قطعة فنية ،ومن ذلك الخامات الطبيعية النباتية والحيوانية كالجلود واألحجار واالصداف والزجاج والخرز والخامات
المصنعة ونصف المصنعة والمخلفات الصناعة والمستهلكات واألقمشة واألخشاب كمكمالت أو قطع حلى كاملة ،بحيث
تتحقق المطالب الجمالية والتشكيلية للتصميم .صورة ()8
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(صورة  )8حلى من الخامات المؤلفة
المصدر :الموقع www.pinterest.com

حلى الخامات النسجية :وهى التي تشكل باستخدام الخامات النسيجية مثل االقمشة بمختلف تراكبيها النسجية والوانها
وزخرفتها او يتم تشكيلها بالنسيج اليدوي المباشر على انوال صغيرة ،يتم تصميمها من خالل استخدام الخيوط الملونة
والمزخرفة ،ويجري معالجتها بعد التشكيل بمواد حافظة وشفافة حسب االستخدام .صورة ()9

(صورة  )9حلى من النسيج
المصدر :الموقع www.pinterest.com

العوامل التي تؤثر في تشكيل الحلى:
تتكون صيغة الهيئة الشكلية ألى عمل فني سوا ًء كان جماليا ً او منتجا ً نفعيا ً -من ثالثة مقومات رئيسية هي:
التصميم والخامة والتقنية ،وهذه العوامل تتحكم في إخراج الشكل ،وتمثل المؤثرات الرئيسية في صيغته وصفاته
الجمالية وانعكاس هذه الجماليات إيجابا ً أو سلبا ً على الوظيفة النفعية للمنتج.
 .1التصميم :يعتمد في تكوينه على الخطوط واالشكال وااللوان ،والفنون تختلف وفقا ً الختالف الكيفيات الحسية والوسائط
المادية الناقلة للتعبير الفني والتي تحول االشكال من دائرة الرؤية الخيالية والفكرة بعد صياغتها ونقلها الى عالم المحسوس،
والتصميم ال يقف عند حد العالقات الجمالية للخطوط وااللوان واالشكال ولكن يوظف المصمم هذه العالقات لتحقيق هدف
يلبي احتياجات ضرورية لإلنسان كتصميم االقمشة والسجاد والحلى والعمارة وغيرها من الفنون التطبيقية ويعتمد التصميم
في مجال الحلي على اشكال الطبيعة وعناصرها او المفردات التشكيلية التراثية واالشكال المجردة ،ومهما كان المصدر
فعلى مصمم الحلي ان يضع في اعتباره مجموعة عوامل منها عامل االحتياج وما يرتبط به من البعد النفسي والمزاجي
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للمستخدم ،ومالئمة الشكل لهذه العوامل ،وكذلك العمل على صياغة الشكل في عالقة متوازنة جماليا ً ووظيفياً ،ثم
االعتبارات الخاصة بالوسائط التشكيلية من خامات وتقنيات وتطابقها مع العوامل االخرى( .زكى م ،1996 ،.صفحة )3
 .2الخامة :الخامة في مجال الفن التشكيلي تعنى " أن لكل عمل فنـي وجود فيزيائي حيث إن الفنان يجسد مادة أو واسطة
معينة ينقل بها العمل لآلخرين ،وهي الواسطة الماديـة المتنـوعة التي قد تكون حجرا ً أو معدنا ً أو خشباً ،وبها تتكون
مفـردات اللغــة التـي يتعامــل بها الفنــان مع جمهـوره ،وبقدر نجاح الفنان في اختيار الخامة التي تتألف وتتوافق مع أسلوبه
وأدائه والتعبير عن الموضوع المراد تشكيله في إيجاد عالقات بنائية وقيم تعبيريـة تحقـق نجـاح العمـل الفني ككل وتحقق
هدف الفنان( .مطر ،1979 ،صفحة  )32والخامة في مجال الحلى لها خواص ميكانيكية تتوقف عليها إمكانيات التشكيل،
وخواص فيزيائية تتعلق بها مظهر السطوح ويتم من خاللها تصنيف الخامة ضوئيا ً ولكل خامة طريقة تشكيل وفقا ً للحالة
الموجودة بها من سيولة ولزوجه.
تعرف التقنية بأنها "قدرة الفنان على تشغيل الوسيط بشكل مناسب للوصول لتأثير تعبيري من خالل القدرة على
 .3التقنيةّ :
استخدام الوسائط بشكل يحقق الغرض منها" ولكل تقنية نتائجها المظهرية على تشكيل العمل وصياغته وتحديد هيئته
وتفاصيل سطوحه وتترك ادوات الشكل بصمته ا على الصفات المرئية لقطعة الحلى وجمالياتها كما لها تأثيرها على تحقيق
العامل الوظيفي للمنتج الفني( .عودات ،2008 ،صفحة )54
الجانب الوظيفي لتصميم الحلى في التربية الفنية:
يتم في مجاالت التشكيل الفني بتخصصات التربية الفنية بإنتاج االعمال الفنية الجمالية التعبيرية بدرجة اولى
والمنتجات الفنية الوظيفية قد تتحقق بدرجة ما ،ويظهر هذا االتجاه في فنون الخزف والنسيج والطباعة واشغال الخشب
والمعادن واالشغال الفنية ،ولكن عند عرضنا لنماذج المشغوالت والمنتجات الفنية ذات البعد الوظيفي في تلك المجاالت
نالحظ ان كالً من المع لم والمتعلم عند تصميم وتنفيذ هذه االعمال الفنية يصرفان النظر عن الناحية الوظيفية ويكون االهتمام
بالناحية الشكلية والجمالية وما يحققها من نواحي التصميم والتقنية وتشكيل الخامات والناتج البصري والجمالي لها ،وتكون
وظيفة المنتج وظيفة اعتبارية افتراضية وليست حقيقية مما يأخذ به الى جوانب بعيدة عن الظروف الواقعية لالستخدام وبهذا
تغيب قيمته الوظيفية والنفعية.
ومع االستراتيجية الجديدة للتربية الفنية المعاصرة والسعي ألن تكون كافة التخصصات في خدمة المجتمع ،مع
التأكيد على البعد االقتصادي والتنموي كأحد أهداف التربية الفنية بمفهومها المستقبلي ،كان لزاما ً لفت النظر الى االهتمام
بتأكيد البعد الوظيفي للمنتج الفني والعمل على تحقيق العالقة المتعادلة بين جماليات العمل الفني وجانبه الوظيفي .وليتحقق
التوليف الوظيفي للمنتج الفني بشكل عام ولمشغوالت الحلى بصفة خاصه توجد اعتبارات يجب االهتمام بها من خالل شكل
المنتج وما يتحكم فيه من تصميم وخامة وتقنية ،وترى الباحثة ان اعتبارات هذا التوافق او التوليف الوظيفي والجمالي
لمشغولة الحلى تتركز فيما يلي-:
 .1مراعاة الصفات العضوية والتشريحية للجسم اإلنساني :تنقسم مصنفات الحلى الى نوعين منها ما يرتبط
بملحقات الجسم والزى مثل مشابك الزينة والصدر ،ومنها ما يرتبط استخدامه بالجسم نفسه مثل الخاتم في االصبع والقرط
في األذن والسوار في المعصم والقالدة بالرقبة ولها شكلها الخاص وتحتوى على فراغ دائري مناسب لألبعاد الخارجية
للعضو المراد تزيينه ومتوافق مع الحر كة ،ووجب على المصمم أن يأخذ في اعتباره توافق شكل الحلى للمظهر المستخدم
من الجسم كالوجه والرقبة ،فهناك الوجه المستدير والمستطيل والرقبة القصيرة والطويلة وما يتناسب من الحلى مع هذا ال
يتناسب حسب التكوين الجسماني مع ذاك ،فالحلى تبرز جمال العضو ويمكن لها اخفاء العيوب والتشوهات الخلقية ،ومن
ذلك يتحقق التكامل بين الجانب الجمالي والجانب الوظيفي للحلى( .محمود ،1982 ،صفحة )117
 .2خفة الوزن وسهولة الحركة :على المصمم مراعاة اختيار خامات بوزن خفيف ،حتى ال تكون ثقيلة على عضو
الجسم المستخدم كاألذن والرقبة نتيجة تدلى االقراط والسالسل ،وحتى ال يكون الثقل عائقا لحركة الجسم او مسببا ً لأللم
عندما تكون الحلى ضاغطة ومعوقه.
 .3االستخدام اآلمن للنفس والغير :يجب ان تؤخذ العوامل االنسانية في االعتبار عند تصميم الحلى وان تكون متعة
استخدامها مقرونة بأمان هذا االستخدام ،من خالل تحاشى للخطوط واالشكال ذات النهايات الحادة والمدببة والحواف
المسننة المسببة للخدوش أو إتالف الزي والقطع الملمسية عند اشتباكها مع أي سطح نسجي.
 .4الخامة والتقنية واالستخدام الواقعي :من خالل استخدام خامات لها متانة وقوة تحمل لمواجهة ظرف االستخدام،
فال يمكن ان تتشكل من خامات رقيقة كالورق او الزجاج او الخيوط الرفيعة جدا ً او االسالك الدقيقة التي تكون عرضة
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لاللتواء والتقصف والقطع ،وال يجب االكثار من استخدام التقنيات التي تضعف الشكل كالتفريغ والتثقيب ،وتجنب المبالغة
في النتوءات والتفاصيل الشديدة البروز حتى ال تكون عرضة لتراكم االتربة واالوسا..
 .5المحافظة على طبيعة الشكل لقطعة الحلى :من طبيعة الحلى خاصية التدلي واالنسيابية خاصة ما يستخدم لتزيين
االذن والرقبة ،من هنا وجب على المصمم استخدام الخامات والتقنيات المحققة لهذه الطبيعة الشكلية وتجنب ظواهر
االنكماش وااللتواء وااللتفاف الشديد التي تظهر نتيجة استخدام خامات وتقنيات النسيج والخرز والملضومات ،وان يقوم
الفنان بمعالجات سطحية بمواد التثبيت والتقوية حتى يتحقق لها واقعية الجانب الوظيفي .من خالل هذه المعايير التصميمية
تتحقق المعادلة الجامعة بين جماليات الشكل والتوافق الوظيفي والنفعي ،وتواكب التربية الفنية المعاصرة متطلبات التنمية
المجتمعية واالقتصادية ويكون المنتج الفني في ظل دروس التربية الفنية منتجا ً جماليا ً ووظيفيا ً معاً ،ألن المتعة بالجمال
والفن والرضا باالستعمال تعتبر من اساسيات القبول واالقبال من طرف المستهلك للحلى او المتلقي للفن بالعموم.
الخاتمة
بعد التحليل والسرد الذي جاء بالدراسة فإنه يمكن استخالص بعض النتائج المحددة من أبرزها:
 ان للتربية الفنية المعاصرة ابعاد تتعلق بالتنمية المجتمعية سوا ُء كانت فنية أو اقتصادية أو وظيفية.
 أن االعمال الفنية المختلفة (تصميم الحلى نموذجاً) يجب ان ترتبط بالتربية الفنية المعاصرة من خالل توافق
الجانب النفعي الوظيفي مع الجانب الفني الجمالي.
ومن خالل هذه النتائج نقدم مجموعة من التوصيات من أبرزها:
 عمل دراسات وأبحاث حديثة للتنقيب عن الجوانب الوظيفية في مجال الفنون في ضوء متغيرات فنية ومفاهيم
معاصرة.
 فتح افاق جديدة تفيد في مجال مشغوالت الحلى ،للوصول الى صناعات صغرى مستحدثة.
 اعطاء اهتمام واسع بالجوانب النفعية لألعمال الفنية في مجال التربية الفنية لما لها من ابعاد وظيفية واقتصادية.
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