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 ...أمي الشهيدة  روح  إلى
إلــــى مـن كـاَن وُجـودهـا 

 قـَوتـيسَنـهي وِسـَر  
َرَحــلـْتِ َوعيـــنـــاكِ 
 َظـــــّلـْت ُقـــربـــــي

 َحـنــيـِــــنـَــة داِفـَئــــة 
  تَحــــُرسُـــنــــي

 إلـــــــــــى َعيـنــِيـــــكِ 
ـرْت اْن اَلـتــي ُأجِبـ
إلـــــى  تـُفـــاِرُقـنــي

  روُحـــكِ الحـَبــيـــَبـــةُ 
َو   َقـلــْبي أُهـهيـكِ 

 ُجــهـْهي
 ألــُف رحـمــٍة إليــكِ 

 
    الباحثة

 
 شكر وتقهير

    

خيراً لالصالة لالسالم على سيو المرسلين ألالً لأالدمو لالر ر ل رب العالمين    

تتقوم البادثة بالر ر لالتقوير الى .. ه لصدبه اجمعينلآمدمو بن عبوهللا لعلى 
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ررافه عليه لتلاصله إاالستاذ الفاضل الو تلر سالم جبار جياو  لتبنيه هذا البدث ل

تقوم بجزيل الر ر لاالمتنان لعماوة  لية الفنلن الجميلة ت ما  ,الوائم مع البادثة

ي  متمثلة باألستاذ لفيض الر ر لالمدبة لرئاسة قسم التر يل ,برخص عميوها

 ما اتلجه بالر ر الى اساتذة قسم الفنلن التر يلية لعلى , مأملن سلمان. الفاضل و

 ,مدمو ال ناني. بالسم مدمو جسام لو.  ل  لمة نصح د يمة لاخص بالذ ر و

. و,عبو الردمن أمينو عياض ,هاوي نفل . و, سعو الطائي.و, زهير صادب.لو

ايالف سعو .لو.لاستاذ دسامجبارمدملو دسين  .لو ,نجم ديور.و ,لسام مرقص

 , ما تر ر البادثة مالك م تبة  لية الفنلن الجميلة .ميسر القاضلي .لو,البصري 

قوملا لي ب ل ما م نهم من مصاور لمعللمات لالمتابعة ل ل زمالء الوراسة الذين 

, تيخألاخلاني ل, بيإبالر ر الى لاتلجه  .بالسؤال لالترجيع لملاصلة البدث

لممن فاتني ذ ر  لالمهنوس جالل الرالي لعلي الرالي, ا رام الرالي.و, السيمال

كانوا خير  الذينكافة  هلياجزة عن ابلغ مقدار امتناني الى إكما أقف ع ,أسمائهم

خدمة لى و فاتني   خص بالشكر كل من قدمأعون جزاهم هللا عني خير جزاء وأخيرا 

 .ذكر اسمه

 ومن هللا  التوفيق          000                        

                                               

                                                           

 الباحثة
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 ملخص البحث

 فيه�ا  معاص�رة والت�ي س�اهمتالبح�ث عل�ى ق�راءة ف�ي المنظوم�ات التقني�ة ال يينبن      

أو الفع��ل ف��ي انت��اج الف��ن س��واء ف��ي طرائ��ق الع��رض المعماري��ة  وادالم��ال��ى ح��د كبي��ر 

 .الجمالي

فازاح�ت نظمة وم�واد ل�م تك�ن معروف�ة ألقد تبدل الفن وغادر تاريخه عندما دخلت      

ب��المحيط المعم��اري وم��واده  هت��أثرل وذل��ك  . ال��داللي لص��الح وج��وده المك��اني نزوع��ه 

 ,بات الجدران في بنيتها التركيبي�ةقارم تقف على  الفنية  حتى صارت االعمال ,التقنية

لتح�والت البنيوي�ة الكبي�رة والوق�وف عل�ى اق�د عن�ى بدراس�ة ه�ذه  الح�الي البح�ث ف لذا 

 ,لالرمل ,دجرال   وقع على خامات جديدة ناصرها وتفكيك شفراتها الداللية عندما ع

ي وه�  ,لتربرلف ,زجاجلال   السالفايبرل, معونلال,لالخرب ,الجصل, لاالسمنت

: لذا كانت تساؤالت البح�ث ح�ول  ,ضورا في الفن المعاصرخامات مجاورة وجدت ح

بي�ة يث�م دراس�ة الوح�دات الترك ,مك�ن للف�ن م�ن اس�تثمار طاقاته�ا المادي�ةأالكيفيات التي 

 .م مع صيغة الفن الجديد ءواالستعارية التي تتوا

ي�ات تلظي�ف ال ر�ف ع�ن  يف(:قادت هذه التساؤالت إل�ى وض�ع ه�دف البح�ثقد و     

العم��ارة ووه��ي دراس��ة منظوم��ة الف��ن  .)المعاص��ر التر�� يل الخام��ات المعماري��ة ف��ي

والتقابل بينهما عل�ى مس�توى الم�واد والتب�ادل المعرف�ي والنظ�ري ال�ذي يعم�ل كمرج�ع 

وبالحرك��ات والنزع��ات الفني��ة الت��ي ظه��رت ف��ي الحقب��ة وق��د تح��دد البح��ث  ,للح��التين

 :النظري مايأتيالبحث في اطاره  ىنوقد تب 2012عام  ولغاية 1942الممتدة من عام 

 ف��ي ماهي��ة الخام��اتنب��ذة  تاريخي��ة ع��ن المنظوم��ة المادي��ة وتب��دالتها  :األولالمبح��ث  

الفض�اء  اس�تثمارال�ى انسان الكهوف وص�والً  من فن ابدءً المعمارية وكيفيات توظيفها 

 العم��ل الفن��ي اً لبن��اء عن��دما  ش��كلت الخام��ة المعماري��ة مرتك��زاً اساس��ي) رضف��ن األ(و

   .ووظيفية  جماليةبنية بوصفها 

  .بعاد المكانية في الرسم المعاصرتناول  تمثيل اال : المبحث الثاني

 .الباوهاوس استثمار الخامات المعمارية في مدرسةتناول  :المبحث الثالث 

 .المعمارية المواد  انواع  تناول :المبحث الرابع 



 

 

 و 

الت�ي اف�ادت ف�ي تحلي�ل  والدراس�ات الس�ابقة  م�ن المؤش�راتلى جمل�ة إوانتهى الفصل 

  .البحث عينة

اما الفصل الثال�ث فق�د احت�وى عل�ى اج�راءات البح�ث ، وتض�من ، مجتم�ع البح�ث      

 .عينة ) 19(البالغة  ةالعينووصف واختيار العينة واداة البحث ، وتحليل 

تنتاجات والتوص���يات عل���ى ع���دد م���ن النت���ائج واالس��� فيق���وم الفص���ل الراب���ع  ام���ا    

 :والمقترحات ، وقد كانت أهم النتائج هي 

ضافة الخامات المعمارية متع�ددة لتمكينه�ا م�ن المخاطب�ة  بلغ�ة معاص�رة للف�ن إتم  _1

والتواصل مع ماهو جديد محاولة للتولي�ف بينه�ا بكس�ر الح�واجز ب�ين المج�االت الفني�ة 

رى لس�طح اللوح�ة النس�يجي أو س�تخدامها بش�كل مباش�ر أو متداخل�ة م�ع أخ�االمختلفة و

الخش���بي أو المع���دني أو الخل���ط ألكث���ر م���ن ن���وع مع���ا وتوظي���ف الم���واد المعماري���ة 

ويمك���ن حص���ر أب���رز الخام���ات  .ف���ي العم���ل الفن���ي نح���تن الرس���م والوالمزاوج���ة ب���ي

) حج�رال()األس�منت() الرم�ل:(المعمارية التي تم تركيبها في الرسم المعاص�ر ك�اآلتي 

) م��واد مختلف��ة) (غ��راء) (وت��ر ب��روف) (س��يراميكال) (زج��اج ال)  (المع��دن()الخش��ب(

  .)الكوالج(

لعم��ارة والنح��ت والتص��ميم ف��ي العم��ل الفن��ي ا و لرس��مل تت��داخل االنظم��ة البنائي��ة_2

التركي��ب , ق��ل البص��ري باس��تخدام تقني��ات الجم��عللتركي��ب المعم��اري للخام��ات ف��ي الح

 .ندسيسلوب التصميمي الهاألمع المساحات اللونية في ) الكوالج( اللصق, التوليف

التباين في سمك السطلح المترا بة الم لنة للعمل الفن�ي يعط�ي االدس�اس لظف _ 3

دي��ث يظه��ر الج��زء االعل��ى لس��طح الللد��ة الرس��م ل أن��ه يد��لم ف��لق  الم��اويب��العمق 

السطح اآلخر لذلك لتباين م لنات العمل فالسطح يملج بالنتلءات لالدج�لم الب�ارزة 

 .لق بعضها ال المستليات ف

ستخوام ملاو  مسامير اللدام لالس ا ين لال تر لالمالج لفررات الوهان ال بي�رة ا_4

لقطع االسفنج لاآلالت ال هربائي�ة لالمي اني ي�ة لالمزالج�ة ب�ين اليولي�ة لالمي اني ي�ة 

 .لالطاقة الطبيعية



 

 

 ز 

 ي المعاص�رمارية لبناء العمل الفنمن الملاو لالخامات المع هالفنان مايناسبإختيار _5

ص�ل الدض�ارات ب�الرغم أل�ى إضافة بعوا فنيا لجماليا لبمثاب�ة الرج�لع لوى تنفيذه إل

 .من التطلر الت نللجي

 :فيما  انت أهم االستنتاجات هي 

ث��ارة الخي��ال لبقاي��ا الم��لاو إالق��ورة عل��ى التخي��ل لدف��زت الخام��ات المعماري��ة  -1

م�ن مراد�ل العملي�ة  بت اري لالمتن�امي لال�ذي يع�و مردل�ةاللتوعيم األسللب ا

بواعية دي�ث يب�وأ الفن�ان ب�بعض العناص�ر لتنم�ل الف �رة لتتلال�و م�ن خ�الل اإل

 .ستخوام أم انيات الخامة في العمل الفني ا

ين��تج عن��ه مم��ا الم��اوة المس��تخومة لالتقني��ات ف��ي تر�� يل العم��ل الفن��ي  تنلع��ت -2

ي�ة أل ل جمالتنلع ف�ي ال�والالت الملمس�ية للس�طح التص�ليري  قيم�ة تعبيري�ة أ

 .المزالجة بينهما معا

ال�ى ولن الداج�ة  م�ن باألم ان لض�ع العم�ل الفن�ي ف�ي أي م �ان عل�ى قاع�وة -3

 . مسنو ألالتعليق على الدائط 

 

 : التوصيات

لضع منهج وراسي ثابت لطلبة  لية الفنلن تعنى بوراسة الخامات _1

  .المعاصر في التر يلالمتنلعة المعمارية 

 .فن المعاصر في مناهج الوراسيةسس التقنية للتلظيف األ_2

 

 المقترحات 

 .ملمس الخامات المعمارية في الرسم المعاصروراسة _ 1

 .وراسة  يفيات تأثيث للدة الرسم المعاصر بالخامات المعمارية_2



 

ABSTRACT 

 

Research adopted on readings of  modern technical systems and that 
architecture materials contributed  in large amount for art  production 
whether in show means or the beauty  action   . 

Already art change and leave history when entered  rules and materials 
  were non known  for huge extent to depart it's indicated   influence 
for interest of location existence  , as their influence with 
environmental   architecture and technical materials until it become to 
pull out  for board lines in their constructional combination therefore 
research meant in study of such  large constructional attempts and to 
stand to  on their elements  and reassembling their indicated codes  
and it fell down for new raw  as wood and stone and sand and cement 
and plaster  tree roof  glass and metal and fiberglass  and it's adjacent 
raw were found  presence in modern art  so  research laid many of 
questions   about modes that enable art for investment their abilities  
then study the combination units and borrowing power  that harmonic 
with  new art formulas . 

 These questions leads to  locate research goal : (  discloser on modes 
of employment architectures raw  in modern paint board  ). 

 And it's study of art architecture  system  and matching between them 
 on material level of acknowledgment mutation  and theory that work 
as reference  for two cases  and research was limited with art drawing 
and movements and arts tendencies  for age extended from the year of 
( 1942 - 2012 )  and research adopted theoretical frame  as follow :   

historical  resume for material system and their : UFirst research U

mutations about architecture raw and their employment in plastic 
achievement  starting from  human  cave until space setting and ( earth 
art )  adding to the architecture raw the value and  basic pivot for 
optical surface  as description of   importance pivot  of beauty values . 

in  location dimensional representation  : got of   UresearchSecond U 
modern draw . 

in school of  got (architecture raw  investment  : UThird research U

Albahouse ). 



for  s architecture material adding  kinds ofthe : got  Fourth research 
optical surface  and it was ended by  some of  previous signs  and 
studies that benefited  in analysis the  research sample and upon 
chapter three  was contained  research procedure and research 
community  and sample selection  and research instrument  and 
analysis and  sample description that amount (19 ) of samples  and fine 
 all  fourth chapter comes with  many of results and conclusions and 
recommendations and suggestions  .  and the most of results they  
were as :  1- Adding  multi  architecture   materials  to enable it for 
speech in  modern language of art  and continuity  with  it's new try 
between them by breaking boundaries of different arts fields  and  the 
use it indirect    or intervene  manner  with of tissue board surface   or 
wooden  or metal  or mixing by more than type  and engaged between 
draw and relief in article work  and we could restrict the  emerging 
architecture materials were in modern draw as follow : sand ,cement, 
stone, wood ,metal ,glass ,ceramic waterproof ,glue and different 
materials . 

2-Interfering of constructional systems for draw and architecture and 
sculpture  and design in technical work for raw and architecture 
combination  in optical field by using technologies gathering  and 
combination  and blending   , adhesives (collage ) with colored spaces 
of engineering  style  design  . 

3-  Contrast in thickness of accumulated surfaces    that consists of 
technical work  give sense of  material deepness  wherein show the 
upper part for paint surface draw as rotate over  another surface by 
contracts of work so by waving the surface  protrusions  and size or 
levels over each other . 

 4- The use of welding bolts  and knifes and  biggest brushes and cutter 
 and sponges pieces and electrical tools and mechanical and natural 
power . 

5 – Artist selection with appropriate  of architecture materials  to build 
the modern art when the execution for addition artistic dimension and 
beauty this represented as reference for the origin of civilization   in 
spite of developments technology . 

 

 



Conclusions : 

1-  Motivated  of  Architecture  raw  ability  for imagination and fantasy 
of creative and progressive  the residual supporting material that 
consider as inventive stage  wherein artist was started from  with some 
of elements  and the idea growing up through the use of raw 
capabilities in artistic work   

2-  Versatile  the use of  material and technologies   forming the artistic 
work  that lead to diversity of touch  signs of pictorial  surface  as 
expressional  value  or beauty or  the gathering between them  . 

 3- It's ability put the artistic work any were on the base without  need 
of stand or hanging on the wall . 

  

Recommendation : 

1-  put fixed curriculum study for students Art College consider as study 
of versatile raw in modern draw . 

 2- Employment of basic technologies for modern art in studying 
curriculum  . 

 Suggestions : 

1-  Study of architecture material touch in modern draw . 

2- Study the mode of furnished the modern draw by architecture raw . 
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