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ملخ�س البحث
ا�صتطاع الباحث يف تنقيبه عن ال�صكل الكروي ان يجد من تكوينات الكرة وبناءها ما اخذ 
حيزاً مهماً يف البحث والتحليل والتاأويل ، حتى اأن البع�ض من هذه الدرا�صات اأرجع هذا 
التكوي���ن اإىل نظ���م بايولوجية ترتبط ب�صريورة احلياة للكائنات احلية ، والمر مرتبط 
بال�ص���كل الك���روي وم�صبهات���ه الكروية لبيو����ض الكائنات احلي���ة اأجمعه���ا، اإذ اإن احلقيقة 
البايولوجية تعلن اأن )99%( من اأ�صكال هذه البيو�ض كروية بحتة اأو م�صابهات التكوين 
الك���روي ن�صميه���ا بالت���داول العلم���ي بالبوي�ص���ة ال�ص���كل با�صتطالت خمتلف���ة ، والبع�ض 
الخ���ر ارج���ع املوقف اإىل علم الفلك يف البحث يف اأ�صكال الكواكب امل�صرية املكت�صفة وغري 

املكت�صفة، وما اأت�صح ح�صب علم الباحث، اأن اجمعها ذات تكوين كروي بحت .
وجن���د ان البح���ث املقارن بني فنانني عراقي���ني يو�صح لنا م�صرية مهمة من بنيه وتطور 

جماليات فن اخلزف العراقي املعا�صر .
ه���ذا اذا م���ا ات�ص���ح م���ن اأن البح���ث يف هذا املج���ال ويف خ�صو�صي���ة احالة النظ���م ال�صكلية 
املتداول���ة اإىل نظ���م فكرية ايحائي���ة ا�صتثمرها يف الت�صكيل على نح���و وا�صع ، اأت�صح قدرة 
هذه البحاث اأو حتى اأنعدامها . مما يجعل ال�صرورة العلمية توؤكد البحث فيها وتنقيب 

عن عالقاتها .
اإن الباح���ث يع���د عل���ى ه���ذا التع���رف عل���ى العالق���ات اليحائية املعلن���ة وامل�صتثم���رة على 

م�صتوى واحد .
وعلي���ه �صيك���ون البحث يف الف�ص���ل الأول منطلقا من م�صكلة البح���ث واهميته ، وهدفه ، 
وهدف البحث وحدود البحث وحتديد م�صطلحات. كما اأجنز يف الف�صل الثاين املخت�ض 

بالطار املعريف الفكري النظري وهو متكون من املباحث الآتية : 
اأ-املبحث الول اجلمالية ومفاهيمها يف الفن .

ب- املبحث الثاين التكوينات الكروية ومرجعياتها.
ج- املبحث الثالث ال�صكل والتكوين الكروي للخزف العراقي املعا�صر.

جماليات التكوين الكروي 
في الخزف العراقي المعاصر

عبري جميد عبد النبي �سالح

البحوث التشكيلية

) ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي اأمنوذجا(
درا�صة مقارنة
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The Summary

ماهر ال�صامرائي ، ورعد الدليمي وا�صتثمار التكوين الكروي  .
وبعد التو�صل اإىل موؤ�ص�صات ميكن ا�صتثمارها يف الطار املعريف النظري . 

الف�ص���ل الثال���ث اخلا�ض باج���راءات البحث التي حت���وي جمتمع البحث ، وعين���ة البحث ومربرات 
اختيار العينة وحتليل العينات . ثم الف�صل الرابع الذي ميثل نتائج البحث وال�صكال وامل�صادر.

اإن البح���ث يف نتاج���ات اخلزاف���ني ماه���ر ال�صامرائ���ي ورعد الدليم���ي تعّد من النتاج���ات املهمة كما 
ونوع���ا اإذ كان���ت لها ب�صمات وا�صحة على م�صتوى فن اخل���زف يف العراق ف�صال عن ان البحث يعد 
بحث���ا م�صتم���را اخل���زف العراقي املعا�ص���ر ، وللمكتبة البحثية املخت�صة بهذا الف���ن وع�صى اأن يكون 

الباحث قد وفق يف ذلك بتوجيه ا�صاتذته الذي كان له الدعم والدافع اليجابي لهذا الجناز .

Able, a researcher at Tnguibh for doubt to football and the ball to find that the 
spherical shape and configurations ball and built to take an important place in re-
search, analysis and interpretation, even though some of these studies attributed 
this configuration systems a biological related Besirorh life of living on earth, and it 
is linked to form spherical and Mhbhatth ball of eggs organisms collect them, as the 
truth biological declare that (99%) of the forms of these eggs are spherical purely or 
similarities configuration ball we call the circulation of scientific egg shape Basttalat 
different, and some attributed the situation to the astronomy research in the forms 
of planets march discovered and undiscovered , and it became clear to the knowl-
edge of the researcher, that the entirety of a purely spherical configuration.
We find that the comparative research between the Iraqi artists show us the task of 
the march of the structure and evolution of contemporary Iraqi art of ceramics. 
If this turns out that research in this area and in the privacy of formal referral sys-
tems to current systems of thought invested in the formation suggestive widely, it 
became clear the ability of the research or even non-existent. Making the necessary 
scientific research and emphasizes exploration relations. 
That the researcher is on the detection and revealed relations suggestive declared 
and invested on one level. 
And it will be a research platform in the first chapter of the research problem and 
the importance of research and the goal of research and research and determine 
the limits of search terms. Also completed in the second quarter competent intel-
lectual cognitive theoretical framework is composed of a detective following: 
A - the first part, and aesthetic concepts in art. 
B - Section II football formations and their references. 
C - third part spherical shape and configuration of the Iraqi contemporary ceram-
ics. 
Maher al-Samarrai and Raad al-Dulaimi and investment spherical configuration 
(2000-2008). 
After reaching to the institutions that can be used in the theoretical framework of 
knowledge. Goal of the researcher. 
Chapter III contains the procedures the research community research and the re-
search sample and justification for the sampling and analysis of samples. Then 
the fourth quarter, which represents the results of the research and shapes and 
sources. 
That the search in the products of potters Maher al-Samarrai and Raad al-Dulaimi, 
and have important date and how great of ceramics also have a clear imprint on the 
level of this art in Iraq is in search of a productive art ceramics contemporary Iraqi 
and library research relevant to this art and it may be a researcher in accordance 
to the guidance of his professors, who was his support and positive motivation for 
this achievement. 
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الف�سل االأول

م�سكلة البحث :
ان املقارن���ة ت�صتدع���ي التواجد يف طريف التقارن ثم و�صفا وحتلي���ًا ثم الك�صف عن املرجعيات 
واملوؤث���رات و�ص���ورة الت�صابه واالختاف والن الفنانني ) ماه���ر ال�صامرائي ورعد الدليمي ( مل 
يبحث���ا على م�صت���وى تعالقهما نحو البحث املقارن ، وتت�صح لن���ا م�صكلة البحث يف هذا الك�صف 

والتحليل .
ويف املقاب���ل جن���د ان للكرة وتكوينها عندما يحال اىل عمل فني ال تكون متقطعة وا�صرية ذاتها 
الهند�صي���ة بل هي تعتمد موؤ�ص�صات فكرية واجتماعي���ة وتاريخية كما جنده يف تاريخ الفن على 
نحو وا�صع، والفن العربي االإ�صامي ا�صتثمر التكوين الكروي يف العمارة كما  يف عمارة القباب 

والتقو�صات التي متثل اأن�صاف الكرات . 
وعن���د قراءتنا للفن املعا�صر وف���ن الت�صكيل عامًة وت�صكيل اخلزف خا�ص���ًة ،  جند ان ا�صتثمار 
التكوي���ن الكروي اخذ ماأخذا مهما ووا�صعا عن���د الكثري من اخلزافني ومنهم العراقيني )�صعد 
�صاكر ، وحممد العريبي ، وتركي ح�صني ، و�صنيار عبد  اهلل ، وانغام �صعدون،  ونربا�س احمد ، 
وطارق ابراهيم ، وعبد الكاظم غامن ، وجواد الزبيدي ، و�صاجدة امل�صايخي ...الخ ( ، وميكن 
اأن ن�صف الفنانني العراقيني )ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي ( باأنهما اأكرث من  ا�صتثمر هذا 
التكوي���ن ب�ص���كل وا�صع مبختلف البني ال�صكلية التكوينية ، مما ح���دا بالباحث اأن يحاول درا�صة 
ه���ذه العاقة االإبداعية التقنية اجلمالي���ة وم�صبباتها ومرجعيتها ، فوجدها جديرة بالدرا�صة، 
حمققا اإىل تعرفا على م�صتوى البحث التنقيبي للخزف العراقي املعا�صر . ومما تقدم ميكن اأن 
يكون ال�صوؤال اأو اال�صتف�صار عن م�صببات ا�صتدعاء وا�صتثمار جماليات التكوين الكروي ، وكيفية 

توظيفها جماليا على نحو مقارن عند ) ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي  بالذات ؟ 
اإذ ميك���ن اأن يك���ون مف�ص���رًا مل�صكلة البح���ث التي تتمثل ب�ص���رورة البحث املق���ارن على م�صتوى 
اأكادمي���ي دقيق بني اأ�صب���اب ا�صتدعاء جمالي���ات التكوين الكروي على نح���و وا�صع عند خزايف 

العراق املعا�صرين .  ) ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي( اأمنوذجًا.

اأهمية البحث واحلاجة اإليه : 
تنطل���ق اأهمية البحث من ا�صتثمار التكوين الكروي وتاأويل���ه اجلمايل يف بنية اخلزف العراقي 
املعا�ص���ر ف�صًا عم���ا ميثل هذا اال�صتثمار من بناء ابداعي يف ف���ن اخلزف العراقي الثنني من 

اخلزافني العراقيني )ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي( .

اأهداف البحث :
التعرف على جماليات التكوين الكروي يف خزفيات )ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي(.
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حدود البحث :
- احلد الزمني : -)2008-2000(

-احلد املكاين  :- بغداد
احل���د املو�صوع���ي : -  البحث املق���ارن لل�صكل الك���روي يف خزفيات )ماه���ر ال�صامرائي ورعد 

الدليمي(.

تعريف امل�سطلحات :
1-اجلمالية 2-التكوين 3-املعا�صرة

اجلمالية : 
ج���اء يف خمتار ال�صح���اح للرازي ) اجلمال ( هو احل�صن وقد ) جم���ل( الرجل ) جماال( فهو 

جميل واملراأة ) جميلة ( و )جماء ( بالفتح واملد )1(.  
نزع���ة مثالي���ة ، تبحث يف اخللفيات الت�صكيلية ، لانتاج االدبي والفني ، وتختزل جميع عنا�صر 

العمل يف جمالياته )2( . 
وتعرف اجلمالية على انها » الدرا�صات النظرية المناط الفنون على اختاف انواعها ، وللفعاليات 

النف�صية املت�صلة بها . ولقد مت تناولها على انها فرع من فروع الفل�صفة وعلومها)3(. 
وميك���ن عّد اجلمالية من الوجهة النظري���ة املنهجية » علما و�صفيا من املقام االول ، حيث انها 

تركز اهتماماتها يف الك�صف عن احلقائق اخلا�صة بالفنون والعمل على تعميمها » )4(.
اجلمال ا�صطاحا : » هو علم نظريات املعرفة احل�صية » )5(.

اجلمال ) فنيا( : » هو وحدة العاقات ال�صكلية بني اال�صياء التي تدركها حوا�صنا » )6(.
واجلم���ال ) فل�صفيا ( : » جملة ال�صم���ات امل�صرتكة التي تتاقى يف ادراك كل اال�صياء التي تثري 

االنفعال اجلمايل التي ينطبق عليها هذا التو�صيف بالذات » )7(.
التعريف االجرائي : يلتزم الباحث تعريف هربرت ريد ال�صابق اجراءيا .

التكوين :
ي���رى ) �صك���وت ( يف تعريفه للتكوي���ن بانه » كيان ع�صوي ، متكام���ل يف ذاته ، النه يحتوي على 

نظام خا�س من العاقات املغلقة التي تنتج ما ي�صمى )بالوحدة( » )8(.
التكوين فهو » القالب الذي يوؤ�ص�صه ذلك العمل يف متام كيانه ... وي�صتطيع اأن ي�صم هذه الكرثة 

1  - الرازي ، حممد بن ابي بكر عبد القادر ، خمتار ال�صحاح ، دار الكتاب العربي ، 1981 ، �س111.
2  - �صعيد ، علو�س ، معجم امل�صطلحات االدبية املعا�صرة ، من�صورات املكتبة اجلامعية ، الدار البي�صاء ، 1984 ، �س36 .

3  - اجلمالية ، املو�صوعة ال�صغرية ، ترجمة ثامر مهدي ، دار ال�صوؤون الثقافية العامة ، 2000 ، �س5.
4  - اجلمالية ، املو�صوعة ال�صغرية ، امل�صدر ال�صابق ، �س8.

5 - عبد ، كمال : جماليات الفنون ، دار اجلاحظ للن�صر ، بغداد ، 1980 ، �س19.
6 - ابو حطب فوؤاد ، القدرات العقلية ، مكتبة االجنلو امل�صرية ، ط3 ، 1980 ، �س8.

7 - ري���د ، هرب���رت ، معن���ى الفن ، ترجمة �صام���ي خ�صبة ، مراجعة م�صطفى جنيب ، دار ال�صوؤون الثقافي���ة العامة ، وزارة الثقافة واالعام ، 
بغداد ، 1986 ، �س132.

8 - �صك���وت ، روب���رت جيام ، اأ�ص�س الت�صميم ، ترجمة حممد حممود يو�صف وعبد الباقي حممد ابراهيم ، مرجعة عبد العزيز حممد فهيم 
، تقدمي عبد املنعم هيكل ، دار النه�صة ، م�صر للطباعة والن�صر ، د.ت، �س38.
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يف وح���دة الكل، واأن يدخل يف اأجزائها ليجعل من مو�ص���وع الفن ج�صدا منتظما وجمموعة من 
روابط داخلية .. وجمموعة كاملة تخ�صع لقوانينها اخلا�صة ، وتكفي نف�صها بنف�صها » )9(.

التعري���ف اللغ���وي هو : اخ���راج ملعدوم من الع���دم اىل الوجود ، ) جمع( تكوي���ن تكاوين وتعني 
ال�ص���ورة والهياأة ، وتاأتي اأي�صًا مبعنى ان�صاء )م�صدر( من الفعل اأن�صاأ ، واأن�صاأ ال�صيء : اأحدثه 

واأن�صاأ اهلل لل�صيء : خلقه )10(.
التعريف االجرائي : يعتمد الباحث تعريف املنجد اذ يجده �صاما فاعا .

الف�سل الثاين
االطار النظري والدرا�سات ال�سابقة

املبحث االول : اجلمالية ومفاهيمها يف الفن : 
اإن اجلم���ال واجلمالي���ة اأرتبطت بفكرة اأو وعي التاأ�صي�صي اجلم���ايل يف بنية اال�صياء والظواهر 
الطبيعي���ة واالجتماعية وبنتيجته جن���د ) ان اجلمال ا�صقاط من الفكر على االأ�صياء والظواهر 

التي نطلق عليه باجلميلة ()11( .
وال���راأي يف اعاه ال يكون على م�صتوى االنتماء اخلال�س نحو �صيغة البحث والتجريب بل يكون 
عل���ى �صيغة املث���ايل والهياأة الت���ي قدمها كانت على وف���ق نظريته يف البحث اجلم���ايل)12( .اإن 
الباحث يجد اأن اجلمال هو وعي واح�صا�س واجلمالية تعيني وانتماء نظام معريف يعتمد الفهم 
والو�ص���ف والتحلي���ل . ويف ابعد حاالته انتماء ذو مرجعيات خمتلف���ة بع�صها اجتماعي وبع�صها 
االخر ميثيولوجي تتاأ�ص�س باالن�صان يف دائرة الاوعي اجلمعي والفردي ، وهذا الوعي ابتدائي 
يتمظه���ر لنا على �صيغة م�صاع���ر وانفعاالت . اأما ما حت�صى هذه امل�صاعر واالنفعاالت فهو وعي 
ق�ص���دي يعتمد الفكر وينمو بتنامي وبناًء ، عل���ى ذلك ميكن اأن تاأ�ص�س الفكرة واجلمالية اأو ما 

نطلق عليها باجلمالية مبجموعها الكلي .
والأن الف���ن مرتب���ط باجلم���ال على نحو رائ���ع جند ترحيل الكث���ري من االأف���كار يف التحليل من 
النظرية اجلمالية اإال النظريات الفنية ولو ا�صتعر�صنا االجتاهات واحلركات الفنية وعلى نحو 
دقيق حركات احلداثة وما بعدها جند اأن الفن واجلمال مو�صوعه متقاربة ومتفاعلة ، اإن فهم 

الفن والعمل الفني ما هو اإال فهم جمايل بحت.
مبداأ اجلمال : 

تتباي���ن االراء يف ماهي���ة اجلمال ... هل هو املثل االعلى ؟ اأم هو احلقيقة امل�صتنبطة من جمال 
اخلا�س والعام .؟ اأم هو اندماج وتناف�س بني مبداأ املوجود يف املثال وال�صورة .

هل هو املحاكاة جل�صم االن�صان بالت�صامي واالختيار ؟ هل هو الطبيعة اأم اال�صافة اإىل الطبيعة 
؟ كم���ا تراه���ا ال�صخ�صية )ذاتية االح�صا�س ( ؟ عموما اأن اجلم���ال �صقيق اخلري – الأنه يدخل 

9  - برمتلي ، جان ، بحث يف علم اجلمال ، ترجمة انور عبد العزيز ، مراجعة نظمي لوقا ، دار نه�صة م�صر ، القاهرة ، 1970 ، �س412.
10- املنجد يف اللغة واالعام ، دار امل�صرق ، ط25 ، بريوت ، د.ت، 1986 ، �س398 .

11 -عمانوئيل ، كانت : نقد العقل العملي ، ترجمة احمد العيا�س ، القاهرة ، دار النه�صة للطباعة والن�صر،  با ، �س412.
12 -حممد علي ، ابو ريان ، نظريات اجلمال واجلميل ، القاهرة ، دار املعز للن�صر والتوزيع ، 1996 ، �س311 .
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يف التكي���ف باخلري وب�صفته اعدادا لعلم االخاق ، اي ان ال�صيء اجلميل �صيء نافع . وي�صعب 
الو�صول اإىل تعريف نهائي وم�صتقر للجمال ، ويف ذلك يقول )كانت ( يف ال�صيء اجلميل.

) باأن���ه ال يقب���ل التعريف ، وحكمه حكم الكائن . والتعريف معناه ربط فكرة بافكار اخرى غري 
موجودة ( ، فاذا ال�صيء اجلملي ال يعرف ، وعلى الرغم من ذلك ) فانه ال�صعور الذي يبعث به 

الينا النجاح الكامل للفن يف مهمته()13(.
وللتو�ص���ل اإىل هذا ال�صعور يتوجب ادراك خ�صائ�س العم���ل الفني ، حيث يق�صم فا�صفة الفن 

العمل الفني على ق�صمني .
االأول فن املحاكاة ، والثاين فن الا حماكاة ، ويعرب عن املحاكاة بالتقليد اأو التعبري ، اأما الا 

حماكاة فيعرب عنها بالتزيني .
ويق���ول ا�صبنجل���ر ، اإن اأي فن من الفنون ه���و لغة للتعبري ، وهذا التعب���ري يتجه اإىل الذات وقد 
يتج���ه اإىل الغري ، واإن الدافع اإىل التقليد هو وج���ود الغري ، وهو ما ي�صطر الذات اىل امل�صاركة 

يف تطور هذا غري املجاور .
وبه���ذا جند ان التقليد ي�صاي���ر احلياة ويتابع احلركة فيها ، ولهذا يحت���وي طابع الزمان ، فهو 

يرتبط مبدة زمنية حدثت يف وقت ما وانتهت ) الوالدة واملمات ( .
اأما التزيني فقد خا من الزمان ، فهو يرتبط مبدة زمنية حدثت يف وقت ما وانتهت ) الوالدة 

واملمات ( .
التزي���ني خال من الزم���ان نهائيا ، وا�صتحال اىل امتداد ، واكت�ص���ب �صفة الثبات ، وعلى هذا 
اال�صا����س ف���ان لكل عمل تقليدي، بداية ونهاية ، النه يجري مع الزمان ، بينما التزيني ال يعرف 

غري البقاء واال�صتقرار )14( .
وهك���ذا فان املح���اكاة والا حم���اكاة والتقلي���دي والتزييني والع�ص���وي والهند�ص���ي، امنا كلها 
تعب���ريات عن منطني اأ�صا�صي���ني من اأمناط التعب���ري االن�صاين مرتبطة اأ�ص���د االرتباط مبوقف 
الفن���ان وجمتمعه ازاء البيئة الت���ي يعي�صها ، ولكل من هذين النمط���ني قيمها الفنية اخلا�صة.

وميكن حتديدهما باملخطط االتي : 
                        حماكاة – تقليد اأو تعبري – يتجه اىل الذات اأو الغري – ي�ساير احلياة 

الفن                ال حماكاة – جتريد اأو تزيني – كيان م�ستقل – 
فاالول فيه طابع الزمان – له بداية ونهاية – يوؤدي اإىل معنى .

والثاين فيه ثبات وامتداد – له بقاء وا�صتقرار – يت�صل احلد�س .

املبحث الثاين: مفهوم وعنا�سر التكوين الكروي
عن���د مراجعة مفهوم التكوين �صنجده » مرتبطا بالبناء الكتلوي الذي يتحول اإىل بناء هند�صي 
عند ان�صباطه بحدود هند�صية قيا�صية »)15( ، وعليه جند اأن اأي فكرة للتكوين ت�صدر من فكرة 
13 - برتليم���ي ، ج���ان ، بح���ث يف عل���م اجلمال،ترجمة انور عبد العزي���ز وزميله ، موؤ�ص�صة فرانكل���ني للطباعة والن�ص���ر ، القاهرة، نيويورك، 

1970،�س5، 7 .
14 - االلفي ، ابو �صالح ، الفن اال�صامي – ا�صوله ، فل�صفته ، مدار�صه ، ط2 ، دار املعارف ، القاهرة ، ب.ت ، �س75.

15 -احمد حممود ال�صيد ، التكوين وايحاءه االيحائية ، القاهرة ، دار النه�صة ، ج1 ، 1998 ، �س18 .

جماليات التكوين الكروي يف اخلزف العراقي املعا�صرجماليات التكوين الكروي يف اخلزف العراقي املعا�صر عبري جميد عبد النبي �صالحعبري جميد عبد النبي �صالح



األكاديمي11

الكتلة املرئية ، وعندما حتال هذه الكتلة املرئية اإىل نظام جمايل اأي احالتها اإىل �صكل فني فاأن 
التكوين حينئذ ياأخذ يف مفهومه ويف معناها �صيغة هذا النظم والتاأثري فيه وا�صحا.

»واذا اردنا اأن ن�صوغ مفهوما للتكوين فاننا ال ن�صتطيع �صياغته اإىل بتعالقه مع �صكله اجلمايل 
من داخل العمل الفني »)16( .

وهك���ذا جن���د اأن العنا�صر البنائية جلماليات ال�صكل يف التكوين الفني تفهم من خال عنا�صر 
بنائي���ه، اإذ تكون اخلامة فيها حال���ة اأ�صا�صية ، ومتنحه ن�صيجها ولونه���ا املتنوعني ، وامكانيات 
حتديد خطوطها ف�صًا عن العنا�صر البنائية املتوافقة بع�صها مع بع�س، اإذ ت�صرتك فيما بينها 
لتك���ون ن�صق���ا مرئيا هو – ال�صكل – وق���د تعددت الت�صنيفات لهذه العنا�ص���ر البنائية من قبل 
املخت�ص���ني ، كّل م���ن ح�صب وجهة نظره ، اإذ يعرف )ريد( ه���ذه العنا�صر يف الفنون الت�صكيلية 

على انها » ايقاع اخلط ، وحجم االأ�صكال ، والفراغ ، وال�صوء وال�صال ، واللون »)17( .
وي���رى ) ماي���رز ( اأي�ص���ًا اأن العنا�صر املحققة للتكوي���ن باأي �صكل ما، ه���ي : اخلط والدرجات 
الفاحت���ة والقامتة والظل وال�صوء واللون وامللم����س ، وال�صكل هو نتيجة تفاعل هذه العنا�صر مع 

بع�صها)18( .
اأم���ا م���ن حي���ث الت�صنيف النواع التكوي���ن ، فقد اأكد ) مالين���ز ( اأن ه���ذه العنا�صر يف الفنون 
امل�صطح���ة ذات البعدين هي : النقطة، واخلط ، والتدرج اللوين)19(، يف حني ميز ) عبد الفتاح 
ريا����س ( هذه العنا�صر التكوينية ب���ني الفنون امل�صطحة ذات البعدي���ن والفنون املج�صمة ذات 
الثاث���ة اأبعاد بانها » النقطة ، واخلطوط ، وامل�صاح���ات ) يف االعمال الفنية الثنائية االبعاد ( 
والكت���ل ) يف االأعم���ال الفنية الثاثية االأبع���اد ( ، والفراغ ، واللون ، وال�ص���وء والظل ، والفاحت 

والقامت ، واخلامة وملم�صها ، وحدود االطار الذي ي�صم هذه العنا�صر«)20( .
وكان راأي ) احل�صين���ي ( يف عنا�ص���ر التكوي���ن املج�ص���م ه���ي : » الكت���ل واحلج���م، وال�صطوح ، 

واخلطوط ، وامللم�س ، واللون ، واخلط »)21( .
وعل���ى الرغم م���ن تعدد وجهات النظر ل���ذوي االخت�صا�س الفني يف ت�صني���ف هذه العنا�صر ، 
جند انهم قد اتفقوا على وجودها ، واأهميتها يف اأبعاد التكوين الفني، واإذا ما اقمنا توافقا بني 
ه���ذه االراء ن�ص���ل اإىل الت�صنيف االتي للعنا�صر البنائية للتكوي���ن يف الفنون وهي : ) اخلامة، 
وامللم����س ، والل���ون ، واخل���ط ، والظل وال�صوء ( ، مع االخذ بنظر االعتب���ار التميز بني امل�صطح 

ذات البعدين والفنون املج�صمة والكروية واملكورة .

16   -احمد الغامن ، �صياغة املفهوم واملعنى ، بريوت ، دار امل�صرق ، 1997 ، �س218 .
17 -هرب���رت ، ري���د ، معن���ى الفن ، ترجمة �صامي خ�صبة ، مراجعة م�صطفى حبيب ، دار الكتاب العرب���ي للطباعة والن�صر ، القاهرة ، د.ت ، 

�س87.
18 -مايرز ، برنارد ، الفنون الت�صكيلية وكيف نتذوقها ، ترجمة �صعد املن�صوري وم�صعد القا�صي ، مراجعة وتقدمي �صعد حممد خطاب ، مكتبة 

النه�صة امل�صرية ، القاهرة ، 1966 ، �س244 .
19 -مالينز ، فريدريك ، الر�صم كيف نتذوقه – عنا�صر التكوين ، ترجمة هادي الطائي ، مراجعة �صلمان داود الوا�صطي ، ط1 ، دار ال�صوؤون 

الثقافية العامة ، وزارة الثقافة واالعام ، بغداد ، 1966 ، �س8-7.
20 -عبد الفتاح ، ريا�س ، التكوين يف الفنون الت�صكيلية ، ط1 ، دار النه�صة العربية ، القاهرة ، د.ت . �س6.

21 -احل�صيني ، اياد ح�صني عبد اهلل ، التكوين الفني للخط العربي وفق اأ�ص�س الت�صميم ، �صل�صلة ر�صائل جامعية ، ط1 ، وزارة الثقافة ، دار 
ال�صوؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2002 ، �س165.
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املرجع الفكري للت�سكيل الكروي :
كان���ت الدكت���ورة م.ل. فون فرانت�س قد ف�صرت الدائرة ) اأو الك���رة ( بكونها رمزا للذات . انها 
تع���رب ع���ن بنية النف�س بكل مظاهره���ا ، ب�صمنها العاقة بني االإن�ص���ان والطبيعة كلها . و�صواء 
اأظهر رمز الدائرة يف عبادة ال�صم�س البدائية اأم يف الدين احلديث ، يف اال�صاطري اأم االحام 
، الت���ي ير�صمه���ا رهب���ان التب���ت ، يف الت�صامي���م االأ�صا�صية للم���دن ، اأم يف املفاهي���م الكروية 
للفلكي���ني القدم���اء ، فاأنها ت�صري على ال���دوام اإىل مظهر للحياة مفرد وعظ���م جوهرية كليتها 

النهائية)22(.
يت�ص���ح لن���ا اأن الدائرة متثل رم���ز النف�س وحتى »افاط���ون و�صف النف�س بكونه���ا كرة واملربع 
)وكث���ريا ما يكون امل�صتطيل( ه���و رمز املادة الدنيوية ، رمز اجل�ص���د«)23(. يف معظم اأجتاهات 
الف���ن احلدي���ث ، تك���ون ال�صلة ما بني هذي���ن ال�صكلني االولي���ني ) الدائرة والك���رة ( اأما غري 
موج���ودة ، اأو طليقة وعر�صية . اأن ف�صلهما ه���و تعبري رمزي اآخر عن حالة النف�س لدى ان�صان 

القرن الع�صرين .
لك���ن التك���رار الذي ب���ه تظهر الدائ���رة والكرة ينبغي اإال يهم���ل . يبدو ثمة ح���ث نف�صي م�صتمر 
الي�ص���ال العوام���ل اال�صا�صية للحياة التي يرم���زان اليها . اإىل الوعي فان ه���ذه االأ�صكال تظهر 

احيانا كما لو كانت عنا�صر منو جديد)24( .
ي���وؤدي رم���ز الدائرة والتكوين الك���روي دورا مثريا يف ظاهرة خمتلفة جدا م���ن ظواهر حياتنا 
احلا�صرة ، ومما يزال يعمل ال�صيء ذاته . ففي ال�صنوات االخرية من احلرب العاملية الثانية ، 
قام���ت » اال�صاعة اخليالية » عن اج�صام مدورة طائ���رة ا�صبحت تعرف ب�«االطباق الطائرة« اأو 
)االج�صام الغريبة الطائرة( . لقد ف�صر يونغ االج�صام الغريبة الطائرة بكونها ا�صقاطا ملحتوى 
نف�ص���ي ) للكلي���ة ( كان يرمز الي���ه طوال الزمن بالدائرة . بكلمات اأخ���رى ، اأن هذه » اال�صاعة 

اخليالية » ، كما ميكن ماحظتها يف العديد من احام وقتنا احلا�صر )25( .
تب���ني لنا يف درا�ص���ة للتكوين جماليا وادائها فني���ا البد اأن يعتمد ه���ذا االداء على فهم الهدف 
الرئي����س لل�ص���كل املك���ون اأن كان �صكا تعبريي���ا اأو واقعيا وهنا يتج�صد البن���اء الو�صفي يف بنية 
العمل الفني الت�صكيلي ، ومنه العمل اخلزيف ، وكلمة تكوين تنطلق من املكون اأو من فعل البناء 
الرتكيب���ي اأو التجميع���ي و�صوال اإىل حتقيق مع���امل الهياأة امل�صكل���ة اإذ اإن » التكوين يعني نظاما 

ان�صائيا يدخل على عاقات مرئية«)26( .
وعلي���ه فان تراكب االأ�صكال تعّد املوؤ�ص�صة املهمة يف بناء ال�صكل التكويني الكروي ، وجند اأن اأي 
تكوي���ن ي�صتدعي على نحو طبيعي اأو فني الروؤية الثاثي���ة االبعاد اأو ثنائية االبعاد على م�صتوى 
اق���ل اأو يوح���ي بذل���ك على م�صتوى الر�صم عل���ى �صطح منب�صط ، اأو النحت عل���ى الطني كما هو 

22 -يون���غ ، كارل غو�صت���اف ، وجماع���ة من العلماء ، االإن�صان ورموزه ، ترجمة �صمري علي ، دائ���رة ال�صوؤون الثقافية والن�صر ، بغداد ، العراق ، 
1984 ، �س359.

23 -جمهورية افاطون : افاطون ، ترجمة : ح�صن خباز ، القاهرة : دار فرانكلن للطباعة ، 1963 ، �س68.
24 -يونغ ، كارل غو�صتاف ، االإن�صان ورموزه ، �س80 . 

25 -يونغ ، كارل غو�صتاف ، امل�صدر ال�صابق نف�صه ، �س89 .
26 -روبرت ، جيام �صكوت : اأ�ص�س الت�صميم ، ترجمة : حممود حممد يو�صف ، القاهرة : دار النه�صة ، 1988 ، �س118 .
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ح���ال اخلزف اأما التكوين���ات يف فن اخلزف فهي تكوينات ثاثية االبعاد واحيانا دائرية ثنائية 
كم���ا هو احلال يف ال�صكل اجل���داري ، وتعتمد النظام النحتي اخل���زيف بخ�صو�صياته وطرائقه 

املتداولة املعروفة .
وتتبعنا التكوين الكروي على م�صتواه ال�صكلي يف اخلزف على نحو دقيق جند اأن هذه التكوينات 
تعتم���د مرج���ع يكون يف اأحيان���ا كرث مبا�صر ويف احيان���ا اأخرى بعيدا عن املبا�ص���رة يف تاأويات 
ترتب���ط مباهية الفعل الكروي للبن���اء املرجعي بذاته ، والن ال�صكل الك���روي وتكوينه ذو عاقة 
متج�صدة يف االإن�صان ب�ص���ور خمتلفة بع�صها بايديولوجية واالأخرى تنتظم باأحالة تاأويلية جند 
اأن النحت اخلزيف الذي ي�صتدعي التكوين الكروي يرتبط بحالة ق�صدية ت�صتدعي تاأويا فكريا 

وجماليا يحدده الفكرة الكلية للن�س اخلزيف املعا�صر .
ه���ذا م���ن جه���ة التاأوي���ل باأرتباطه مبرج���ع ) �صو�صيولوج���ي ( اأو ) تاريخ���ي ( ، اإال اأن للتكوين 
الك���روي يف اخلزف مرجعا جماليا ت�صكيليا بحتا ، كم���ا هو حال التكوينات الكروية ذات البعد 

التجريدي.
وحت���ى ه���ذه التكوينات املج���ردة من املعن���ى اأو �صاغط احل����س اأو ما ن�صمي���ه باملرجع احل�صي 
الطبيعي. حتقق تاأويا فكريا وجماليا ما . اأو هي على وفق نظرية  ) امبريتو ايكو ( يف )التاأويل 
املف���رط( اأو ) ب���ول ريكور ( يف �صراع التاأويات . تعد تكوين���ات متحركة ومثرية للتاأويل. وهنا 

يكمن غزارة البث اجلمايل للتكوينات الكروية يف فن اخلزف املعا�صر)27( .
تقنيات الت�صكيل للتكوين الكروي يف اخلزف 

تع���د التقنيات مو�صوع���ة مهمة يف اأي فن ادائ���ي الأنها ت�صكل نظام تتابع ق�ص���دي من انهاءات 
النتاج االبداعي وكما يقول ))جون ديوي(( يف كتابه املنطق مناهج البحث » اإن وعي االن�صان 

ما هو اال وعي يف اآلية متتابعة تنظم ال�صورة النهائية ل�صكل البناء«)28(.
والأن البناء املعريف الي ظاهرة من ظواهر املعرفة الب�صرية تعتمد تتابع م�صري بوعي ، فاأن هذا 
البن���اء يحت���اج اىل ا�صرتاتيجية عمل ، وهي مبعناها االب�ص���ط اآلية تتابعية يف فعل التنفيذ ، الأن 
حتقي���ق ال�صور الذهنية يف االأ�صي���اء واالأ�صكال واملواد ما هو اال فعل عقلي ادائي يحيل ال�صورة 
الذهنية اإىل نتاج نعيه ، ونتلم�صه بان هذا الفعل يحتاج اىل ادانتيه موؤ�ص�صا تقنية عمل اأو اجناز 

برتاكمها .
 Technology التقني���ة ماأخوذة من اأتقنه الفعل املا�صي الذي م�صدره اتق���ان ، ون�صتق كلمة
 )Logic ( وتعني الفن اأو احلرفة و )Techno ( من اللغة الاتينية حيث تتكون من مقطعني
وتعن���ي الدرا�صة اأو العلم ، فم�صطلح التقني���ة يعني التطبيقات العلمية للعلم واملعرفة يف جميع 

املجاالت )29(.
على الرغم ان االمر لي�س قانونا يتبع على نحو دائم اال ان املاحظ عند البع�س من اخلزافني 
ا�صتثم���ار ه���ذه املعادلة على نحو وا�صح ، الأن ديناميكية اللون تعتم���د اأبعاد اللون ذاته لذا توؤثر 

27  -بول ريكور : �صراع التاأويات : ترجمة احمد العيا�س ،  �س98.
28   - جون ديوي : املنطق مناهج البحث ، ترجمة : تركي جنيب حممود ، القاهرة ، دار فرانكلني للطباعة والن�صر ، 1968 ،�س311 .

29 - انظر يف ذلك مو�صوعة الويكيبيديا املو�صوعة احلربة باب تقنية .

جماليات التكوين الكروي يف اخلزف العراقي املعا�صرجماليات التكوين الكروي يف اخلزف العراقي املعا�صر عبري جميد عبد النبي �صالحعبري جميد عبد النبي �صالح



14 األكاديمي

يف احج���ام وتكوي���ن الهيئات ، ومنها الهيئات الكروي���ة .  وياحظ الباحث اأن معظم اخلزافني 
العراقي���ني ا�صتثم���روا تقنية دم���ج �صحنني عميقني كل واح���د منها �صبيه بن�ص���ف كرة ، فعند 
دجمهم���ا يتك���ون تكوين كروي متكامل االأمر ال���ذي ي�صكل �صهولة انت���اج للتكوين الكروي اال ان 
البع�س القليل منهم اأ�صتطاع اأن ي�صكل التكوين الكروي ببناء مبا�صر ، بوا�صطة احلبال الطينية 

اأو ب�صحب جزء مهم من هذا التكوين بوا�صطة الويل الكهربائي اأو بقالب كروي .
اإن يف ت�صمي���م ال�صكل الكروي وتبعاتها يف اأ�ص���كال التكوين الدائري روؤية جمالية تعتمد التنوع 
واال�صتثماري���ة بل ميك���ن اأن تتعالق مع الف���ن امل�صتقبلي اإذا ما ف�صرنا هذا الف���ن بو�صفه تاأكيد 

ا�صتمرارية احلياة .

ت�سميم ال�سكل الكروي يف الفن :
التكوينات اخلزفية متنوعة االأ�صكال منها ما يتخذ ال�صكل اجلداري اأو االنية اأو النحت اخلزيف 

الذي بدوره يتنوع اإىل ما ال نهاية من االأ�صكال ) منتظم ، حر ، وبي�صوي ( .
ويتوق���ف ذلك على روؤية اخل���زاف وكيفية ا�صتلهامه الأفكاره ومو�صوعات���ه والتعبري عنها ب�صكل 
ماأل���وف اأو غ���ري ماألوف فاملو�صوع الواحد يق���دم تاأثريات خمتلفة ، فق���د يقدم اخلزاف �صكا 
م���ن الطبيع���ة ) البيئة ( يجع���ل امل�صاهد يقف ، وينظ���ر ، وينفعل جتاه املو�ص���وع الذي يطرحه 
ب�ص���كل مبا�صر و�صري���ح ، بينما يقوم اآخر بتغي���ري الن�صب احلقيقية للمو�ص���وع ناقا للم�صاهد 
انطباع الفنان واح�صا�صه ، ويعمل اخر على اأن يبداأ ) �صكا طبيعيا ( ولكنه يغري معامله بحيث 
ينقل���ه كلي���ا من اال�صل الطبيعي حمورا ب�صكل كلي املع���امل اال�صلية لل�صكل االأمنوذج وهذا ميثل 
حتدي���ا للفنان فعليه اأن يوقف امل�صاهد اأمام العمل اخلزيف م�صتوعبا انتباهه اإىل فنية االأ�صكال 
الت���ي اجنزها وادرك املعنى ي�صبح �صيئا غ���ري ذي اأهمية اإذ اإن بع�س اخلزافني قد يبحثون يف 

ا�صكالهم عن جمال مطلق غري مرتبط مبعنى حمدد)30(. 
لطبيعة الطني اللدن االأثر الكبري يف اظهار ال�صفات التعبريية ل�صطح العمل اخلزيف فقد يعمل 
اخل���زاف على �صقل ال�صطح الطيني اأو تركه خ�صنا ن���كاد نلم�س فيه خ�صائ�س التعبري الذاتية 
للخامة ) الطني ( اأو اأثر االدوات التي ا�صتعملها اخلزاف يف اجناز عمله ، كما ان ا�صافة بع�س 
املواد املعاجلة ) الن�صارة اخل�صبية اأو مطحون الفخار ( قد يعطي اإيحاء تعبرييا مبلم�س خ�صن 

براأي اخلزاف يف اأعماله ك�صمة مميزة لتحديد مقولته الفنية )31(.
وياح���ظ م���ن خال البناء ال�صكل���ي للتكوينات الكروي���ة يف فنون الت�صكيل اأنه���ا تكوينات اأكرث 
جاذبية لعوامل نف�صية تنعك�س يف تقنيات االداء اجلمايل ، واإذا ما اجرينا ك�صفا تنقيبيا حتليليا 
لاأعم���ال الفنية الت�صكيلي���ة ان كانت ر�صما اأو خزفا اأو نحتا فنجد ان مركز الكرة من االأ�صكال 
الت���ي ت�صتثري الفنان حتى اأن البع�س من الفنانني اعتم���دوا التكوينات الدائرة الكروية كنظام 

30-Rada , Ravoslan , Ceramic techniques , Polygmaffia , London , 1980 , P.223.
31 - حي���در ، جن���م عب���د ، التحلي���ل والرتكيب يف العمل الفن���ي الت�صكيلي املعا�صر ، اطروح���ة دكتوراه غري من�صورة ، بغ���داد ، جامعة بغداد ، 

1996 ،�س225.
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ا�صلوبي يعتمدوه ونذكر من هوؤالء الفنان الت�صكيلي العراقي الراحل ) قتيبة ال�صيخ نوري ()32( ، 
) اإن الدائرة والكرة ت�صتهويني النني ا�صعر ان كل الكائنات احلية ومنها انا تتاأ�ص�س فينا الكرة 
والدائ���رة ( . اأال اأن مو�ص���وع ت�صميم ال�صكل الكروي مو�صوع يعتم���د تقنية عاقات ت�صت�صرف 

املنجز النهائي للعمل الفني الت�صكيلي .
اإن اعتماد انظمة متداخلة وبن�صبة دقيقة حتقق ال�صكل النهائي الذي يتداخل به ال�صكل الكروي 
، وال نن�ص���ى يف االأم���ر ان لل���ون يف املنجز الت�صميم للتكوين الك���روي اأهمية وا�صحة ف�صا عن 
توزي���ع االألوان التي البد اأن تعتمد على عاقات بني االألوان ذاتها . )) كما ان العاقات اللونية 
م���ن الناحي���ة العملية ال ميك���ن ف�صلها عن احلرك���ة ، والن�صبة ، والتنغي���م ، واالتزان ، وال عن 
عاق���ة ال�ص���كل باالأر�صية ، ووا�صح ان هذه كلها مو�صوعات كث���رية ال ميكن مناف�صتها جمتمعة 
يف وق���ت واحد (( )33(. كم���ا ان لاألوان املحايدة وظيفة بنائي���ة وتنظيمية اإىل جانب وظيفتها 
يف ف�ص���ل التباين���ات اللونية اإذ اإن االأل���وان املحايدة ت�صتثمر اأحيانا كاأر�صي���ة البراز التكوينات 

الكروية يف امل�صاحة الكلية للعمل اخلزيف )34( .
يتب���ادر لذهن���ي اإن االهتداء للعجلة م�ص���دره الكرة . وعندما ينظر االن�ص���ان االأول اإىل �صهولة 
تدح���رج الكرة يهت���دي اىل االفادة من هذه اخلا�صية الفيزيائي���ة ولا�صتفادة ثقبت الكرة من 
املرك���ز واالهتداء لثقب الك���رة من املركز علته التوازن وان ثقب االحجار واي�صالها بقطعة من 
خ�ص���ب وبعده���ا بفرتات مبع���ادن لعمل عجلة ) عرب���ة ( والخت�صار احلجم الك���روي لل�صرورة 
ال�صناعي���ة الت�صهيلية اقتطع جزءًا و�صطي���ًا من الكرة ليح�صل على العجلة هذا التحليل خا�س 

بي ».
له نظرنا من حولنا ل�صاهدنا ان اغلب الفاكهة كروية ، واأن القمر املبدر الذي تغنى به ال�صعراء 
ك���روي، وان ال�صم����س كروي���ة وان العني التي ت�صاه���د ال�صم�س كروية  وفقاع���ات الهواء املتولدة 
م���ن مياه االأمط���ار على �صطح الربك وامل�صطحات املائية كروية ولو م�صك االن�صان قطعة عجني 
�صغ���رية بني اأنامله،  وراحة يده ويكون �ص���ارد الفكر ترى اأن انامله ت�صنع �صكا كرويا بطريقة 
غريزي���ة واأن اليد والقدم عند الطفل تداعب االأ�صكال املتدحرجة التي تثري اأهتمامه وغالبا ما 
تك���ون هذه االأ�صكال املتدحرجة كروية اأو بي�صوية . راقبت يوما رجا يطعم افراخ طيور عجني 
خب���ز فيقطعها ويكور ك���رات �صغرية ليطعم الفراخ ، عندما �صاألت���ه عن �صبب عمل كرات لي�س 
ع�صوائية ال�صكل قال ومبا يفكر به من غري جهد : لكي ي�صهل على الفرخ بلعها . اإذا ن�صتنتج ان 
هناك عاقة قوية بني االن�صان، والبيئة ، وال�صكل الكروي وهذا التحليل �صيكون له االأثر الوا�صع 
يف ما �صياأتي من اجابة على ا�صئلة تتبادر للذهن الب�صري حول كروية االأ�صكال ، وجدلية القيم 

الفيزيائية وقيمة ومكانة االن�صان اأمام هذه البيئة وما ي�صل اإليه نظره ويده .
اإن اخل���زف املعا�ص���ر الذي خزفنا العراق���ي جزء منه تناول الكرة بل ال�ص���كل الكروي بطريقة 

32 - وه���و طبي���ب اخت�صا�ص���ي يف االن���ف واالذن واحلنجرة كان جل اهتمامه يف بن���اء ال�صكل التكوينات الكروي���ة الدائرية اذ يقول يف احدى 
مقاباته التي اجراها مع جملة الف باء العدد 128 يف اآب 1976 .

33 - روبرت جيام ، �صكوت ، اأ�ص�س الت�صميم ، امل�صدر ال�صابق ، �س14.
34 - م���ن خ���ال مقابل���ة �صخ�صية اجريت مع الفنان ماه���ر ال�صامرائي جرت يف داره ببغداد بتاريخ 2010/4/1 خ���رج الباحث مبا ياأتي من 

خال ا�صئلة اجاب عنها الفنان ...
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وا�صع���ة وقد تناول �صعد �صاكر خزافنا ومعلمنا رائد اخلزف االول الكرة ب�صكل وا�صع والتجريد 
لراأ����س فدائ���ي فل�صطيني قدم���ه يف ال�صبعينات من القرن املا�ص���ي وكان على �صكل كروي بحث 
امام الكرات ال�صرفه التي قدمتها �صعد �صاكر ا�صتغل عليها باإ�صافة ب�صيطة كان ي�صف ملم�صا 
يف اج���زاء يختل���ف ع���ن امللم�س يف اجل���وار االخر ولعل ك���رات ا�صتهر بها عندم���ا كان يحركها 
باإفا�ص���ة براهم الفطر منبثقة من اعلى الكرى فارعة الروؤو����س متجاورة م�صكلة ك�صر ال�صطح 

وخطوط ال�صكل الكروي امل�صرت�صل يف دوامة حركته حول املركز .
عندم���ا راقب���ت اخلزافني وتقنياته���م وج���دت اأن الرائد )�صع���د �صاكر( كان ينت���ج كراته من 
اال�صتعان���ة بقوالب جب�صية كان���ت متفاوتة احلجم واحتفظ بها يف م�صغل���ة وانتج منها ع�صرات 
الك���رات وان�صافه���ا وارباعها كل ح�صب حاجت���ه ، اأما اخلزاف االخر وهو )ط���ارق ابراهيم( 
ف���كان كذل���ك يتناول الكرة وي�صتغل عل���ى �صطحها ويقتطع اجزاء وي�صي���ف اجزاء منها ، وكان 
ي�صتعم���ل القالب كذلك وكان م�صغله يحتوي على كثري من االحجام من القوالب اجلب�صية . اأما 
اخلزاف االخر الذي هو من جيل بعد جيل من الرواد » اأكرم ناجي �صاكر« فقد ا�صتخدم الكرة 
ب�صكل اأو�صع من جميع اخلزافني العراقيني والعرب حيث كانت جل اأعماله كروية باملعنى، ولكن 
كان يقتط���ع اجزاء وي�صيف ويبعجه���ا من جهة، ويجاور الكرة الكبرية ب�صغرية . كان اخلزاف 
اأك���رم ناجي هو اخلزاف الوحيد يف الع���راق الذي ينتج كراته اخلزفية عن طريق �صكب الطني 
ال�صائل يف قالب كروي . لقد اختزل اأكرم ناجي كثريا من العناء با�صتخدامه لهذا اال�صلوب يف 
االنتاج والتنفيذ . اأما انا فقد مزجت ال�صكل الكروي باحلبال الطينية من ال�صغر اىل اكتماله 
ويف درا�صتي خارج العراق – لو�س اجنل�س – كان امل�صرفون علّي يف الدرا�صات العليا يلقبونني 
ب�«مل���ك البناء اليدوي« عندما انتج���ت اكرب الكرات بتاريخ اجلامعة الت���ي در�صت بها بطريقة 
البن���اء اليدوي وال اعتقد اين راأيت خزافا ق���د انتج اعمال خزفية كروية باحلجم الذي انتجته 
خ���ال الثاث عقود الت���ي م�صت واخر كرة ق���د عر�صتها يف قاعة ح���واء وكان قطرها يقارب 
اخلم�صة و�صتني �صم عند التقل�س و )70 �صم ( قبل التقل�س وهو حجم مل ينتجه خزاف عراقي 

على ما اعلم .
اإن اخلزاف الرائد )�صعد �صاكر( كان ي�صتخدم الكرة يف اكمال اعماله النحتية اخلزفية فرتى 
ان يف كث���ري م���ن اعماله تتكون من كرة �صكل هندي �صندوقي اأو ما ينتمي اإليه وقد جعل تناغما 
ف���ذا يف العاقة ب���ني الكرة وال�صكل االخر الذي تنتمي اإليه ويف بع�س اعماله كان ي�صيف الكرة 

ليجعل من العمل داينميكية قل ن�صريها .
جمالي���ا فان اخل���زف العراقي امتاز على اقران���ه يف الدول العربية ولعمره ال���ذي ابتداأ مبكرا 
رائدا للخزف العربي املعا�صر اأو ال�صرق االو�صطي . يف خ�صم االأ�صكال املتعددة والتي ال ح�صر 
له���ا يف النح���ت واخلزف جاء �صكل االعمال اخلزفية الكروي���ة لي�صيف لي�س خطوة بل خطوات 
للخ���زف العراق���ي املعا�ص���ر . اأما اأنا قد انتج���ُت اول عمل خزيف كروي متكام���ل وح�صلت على 
اجلائ���زة الذهبي���ة عام 1993 يف مركز الفنون يف �صارع حيفا وكان يل منطلقا يف انتاج العمال 
كروي���ة كنت قد ابتع���دت يف طرحها عن كرات الفنان املعلم الرائد �صع���د �صاكر اأو اكرم ناجي 
اأو ط���ارق ابراهيم اأو �صاج���دة امل�صايخي حيث ان جميع كراتي كانت ق���د ولدت من بني اناملي 
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بالبناء اليدوي ثم كان طابع احلرف العربي وت�صكياته يوحدان ا�صكايل الكروية .
ل���و اخذنا بنظرة عامة االعمال الكروية يف اخل���زف العراقي لوجدنا ان كان ال�صكل قد ا�صافة 
خطوات جمالية يف االخت�صا�س هذا وقد ت�صافرت اجلهود بني اخلزافني من غري اتفاق حيث 
كل خ���زاف وم�صغل���ه ، ولكن كان هنالك مت���ازج وتاأثري وتناف�س الذي جعل م���ن اتناج االأ�صكال 
الكروية قوة يف الطرح ور�صانة يف التقنية وفتحت هذه االأ�صكال الكروية نافذة دافعه باخلزافني 

اىل الدخول يف عوامل ال�صكل الكروي الذي لي�س له حدود .
ل���و اخذنا عموم االنتاج اخلزيف لل�صكل الكروي يف الف���ن املعا�صر لهذا االخت�صا�س لوجدنا اإن 
هناك تناغم للفنان اخلزاف مع البيئة التي كما ا�صلفنا قد افرزت كثريا من االأ�صكال الكروية 
بحك���م قي���م فيزيائية كان لها االأثر الكبري يف جعل اخلزاف يك���ون يف دائرة هذا اجلذب ليكن 

العطاء طبيعيا وبدون عناء .
ب���ني ك���رات )لن���ت ب���راث( و)دان كاندر�ص���ان( و)تو�صكو تاكي���زي( و)�صاندرا ج���ون �صتون( 
و)تيموث���ي مور( و)افرا�س كاكافيان( و)ادوين( و)ريج���ارد نزاريو( و)�صعد �صاكر( و)ماهر 
ال�صامرائ���ي( و)اأك���رم ناج���ي( و)طارق ابراهي���م( و)�صاج���دة امل�صايخي( م���ع ماحظة ان 
اخلزاف���ني العراقيني هم وحدهم الذين تناول���وا ال�صكل الكروي يف خزفياتهم . ا�صتطيع القول 
بان التوا�صل الا مق�صود قد ح�صل بني خزافني ال توجد �صلة تربط بينهم اال انهم ي�صاهدون 

قمرا واحدا و�صم�س واحدة وتفاحة مت�صابهة يف كل مكان وبندقة وبلوطه وبي�صة طائر.
لق���د تناول كل خ���زاف الكرة وعمل على �صطحه���ا بطريقته اخلا�صة ل���ذا ح�صلنا على قمة يف 
التن���وع يف ال�صكل الكروي اخلزيف مما اأغنى هذا االخت�صا�س يف التنوع وقد و�صعت اأنا ال�صكل 
الك���روي يف خان���ة النحت الفخاري حيث ان ال�صكل الكروي يعد من اأب�صط االأ�صكال يف الطبيعة 
ولك���ن اأقواها واأكرثها اإثارة وحركة مكيف اذا ا�صتطاع الفنان اأو يوظف هذه الكتلة الكروية يف 

خدمة اأ�صلوبه الفني لي�صيف �صيء ما .

التاأويل الكروي
وكم���ا يق���ول الفنان ماهر ال�صامرائ���ي : اإن الدافع لعمل كروي يف خزفيات���ي وا�صع امل�صادر وال 
اخف���ي عل���ى احد بان ال�صكل الكروي ينق���ل يل ر�صائل للم�صاهد ول���و اين يف بداية تنفيذ العمل 
اأوج���ه الر�صال���ة لنف�صي » كمن يغني ليط���رب نف�صه » ولكن هناك مكن���ون يف هذا ال�صكل فمرة 
اأف�صح عنه ومرة اداريه بحروف اأو نقو�س اأخرى، ومرة اأغربه عن واقع الق�صد باالألوان ومرة 
مبزاوجت���ه بكتلة اخرى فهناك فيه �صبابية ولكن لو نزعت هذه اال�صياء عن كاهل الفنان لتغري 
�صم���ك هذا اجلدار، ورمب���ا الأنك�صر من اول ارها�صه لعمل ت�صكيل���ي اأو الأول �صرخة ملعنى يريد 
اأن ُيطرب نف�صه . كثريا من كراتي اخلزفية حملت حرف القرن الهجري االول والثاين ونقو�س 
لي����س له���ا تاريخ، ولكن تتناغم مع احلرف وعمره وهنا اأريد اأن اقول باأن هناك قد�صية يف هذه 
الك���رة انه���ا كوكب اخر ُيقراأ احل���رف العربي الذي فتنني من نعومة اظاف���ري بل اأ�صفت اآيات 
�صريح���ة القراآن ول���و انها بدون نقاط و�صعوب���ة القراءة ولكن يف نف�صي دواخ���ل اأرى اأن كل ما 

ا�صتغله لو قد�صية املحراب اأو يد قدرية تدفع بكوكب مقد�س فيه نا�س ال يرون اال املثالية .
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يف لو����س اجنل�س ا�صتغلت على ثيمة املراأة وج�صده���ا وكان واحدا من اعمايل فيه جراأة الغربي 
يف تن���اول تكورات وكرويات اجزاء م���ن ج�صد املراأة وكان هناك اف�ص���اح حيث البيئة تدفع بي 
اإىل مواكبة ما ع�صته من اختاط وا�صع وا�صتيعاب وخ�صم ِقيم مل تكن معي بعدما رجعت حيث 
جردوه���ا مني ال�ص���ارع البغدادي وامل�صاه���د البغدادي، حيث عر�ص���ت اإذ يف قاعة كلية الفنون 
اجلميل���ة وكان عميد الكلي���ة د.)فا�صل خليل( فحجب عملي من العر����س ، النه اأي العمل كان 
�صري���ح الر�صال���ة على الرغ���م من اين مغمو�س يف ع���امل التجريد . �صارك���ت يف عمل كروي يف 
معر����س القيم يف نيويورك وكان متميزا تاأويله وجداين الق�صد حمل هذا ال�صكل موروث بلدي 
بطريق���ة معا�صرة ، واكت�صفت بعد ف���رتة ان اال�صقاطات النف�صية ملخزون ال�صرقي اأمام الغربي 
جتعل���ه وبالا�صعور ين���ادي ان يل ما�صي واأ�صتطيع اأن اقف معك���م باملن�صة نف�صها . هذا الذي 
يطرح من خزف عندي له كثريا من الر�صائل التي ال تقراأ حينها وقد قدمت كرة خزفية حتمل 
كل ترف بغداد العبا�صية يف معر�س 2008 يف قاعد اكد مبنا�صبة افتتاح �صارع ابو نوؤا�س ، كانت 
ك���رة اأنثى فيه���ا قائد ذهبية وحروف كوفي���ة فيها م�صاحات ماء �صذري���ة وانحناءات يف اأعلى 
الكرة وكاأنها تفاحة قد ق�صمت منها جزء. اإن يف ال�صكل الكروي كثريا من الطروح واالجتاهات 
فف���ي فن الغزل ال تنتهي ا�صعاره ويف جماليات الت�صكيل الهند�صي والتوافقي يف ت�صل�صل الكرات 
وحجومها املختلفة والتاعب بتوزيعها لت�صكل كتلة ت�صتهوي املعماري ليوؤلف منها نافورة ماء يف 
حديثة منزل م�صكا ا�صافة لاأ�صكال الكروية حركة املاء ليكونا معا عاقة بج�صم ثابت و�صكل 
من ماء متحرك فاملاء ي�صكل �صورة ل�صابة الكرات والكرات ال�صلبة م�صكلة �صورة الن�صيابية 

املاء يف ت�صاد جميل .

التاأثري النف�سي 
ل���و اأخذنا قليا م���ن فروديات القرن املا�صي وبع�س ارها�صات���ه يف كتاباته �صواء للفرن�صيني اأو 
الأوروب���ا اأو للع���امل عموما و�صواء قبلنا كتابات اأم لدين���ا حتفظات عن بع�س �صطحاته ، جند ان 
هن���اك مدلوالت متواري���ة مرة ومك�صوفة مرة اخرى تتهادى بني العق���ل والقلب رغبات مل تنفذ 
وح�ص���رة وزفرات تختلج النف�س الب�صرية والفنان هو حقيبة م�صافر تغرتف من كل نهر قطرة ، 
وم���ن كل بحرية غرفة ومن كل غيمة مطره . هذا الفن���ان عندما ينفرد مب�صغله وينفرد بنف�صه 
وال�صم���ت وهم�صات �صمعها من اخري���ن و�صط زحام ال�صارع وهمهم���ات لنفو�س متك�صرة عند 
تقاط���ع الط���رق وذكرى لزهرة تفتح���ت وعّطرت الهواء، ومل يعلم بعطره���ا، ومل يح�س به احد 
ث���م ذبل���ت وما درى بها اأح���د وعلم بها الفنان من �ص���رد ق�صة اأو م�صاهدة فلم���ا اأو عاي�س هذا 
بنف�ص���ه ، ف���رتى ان الواق���ع �صيختلف ل���كل حالة يف ا�صتيعاب ه���ذا عند الفن���ان . يبقى اخليال 
اأو�ص���ع واأك���رث ملئ ل�صورة امل�صه���د من كل ما �صبقه حي���ث ان الفنان يرمي ب�صب���اك �صالة اىل 
اعم���ق اعماق االدراك الفكري واحل�ص���ي . ان لل�صكل الكروي تاأثريا خمتلفا حيث هناك حديث 
ع���ن ماي���كل اجنلو عندم���ا �ُصئل عن جمال ج�صد الرج���ل اأو املراأة كان جواب���ه اأن ج�صم الرجل 
اأجم���ل من ج�صم امل���راأة . وهناك حتليات تعق���ب هذا احلديث بان ماي���كل اجنلو رمبا كان ال 
يتمتع باجلن�س االخر، وال توجد تاأكيدات لذلك ولكن اهتمام )مايكل اجنلو( باغلب منحوتاته 
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العبقرية املعجزة كانت للرجال ولكن اغلب الفنانني الذين هم اغلبهم طبيعيني يتغنون بج�صد 
املراأة عند النحت وتاأكيداتهم وا�صحة يف املبالغة يف تكورات اجزاء من ج�صم املراأة .

هناك حالة حب واحت�صان للج�صم الكروي غري حم�صو�س عند الفرد وان الفنان هو القادر على 
تنفيذ هذا االح�صا�س . 

اإن كل مزهرية منتفخة هي يف فكر بع�س الفا�صفة النقاد بانها امراأة وكلما ذهب ال�صكل اىل 
الكروي���ة كان اأك���رث انثوية حي���ث ان اأجزاء ج�صم املراأة حتوي كرات و�ص���در املراأة حتوي كرات 
وركه���ا وعندما حتم���ل االنثى مييل �صكل البط���ن اإىل كروي ال�صكل وبع����س الفنانني اخلزافني 
ر�صم���وا على ال�صكل الك���روي خطوط ب�صيطة توؤ�صر على اأجزاء من ج�ص���م املراأة ، هنا نقول ان 

ال�صكل الكروي هو اأنثوي اأكرث من باقي االأ�صكال.

الفنان رعد الدليمي
تتمت���ع اعم���ال الفن���ان رعد الدليم���ي بح�صور تقني ولوين الف���ت ، اإذ اإنه اأ�صتط���اع اأن يطور يف 
ح�ص���ه االإبداعي من خال اأعماله اخلزفية بالذات ليتو�صل اإىل تكوينات واأ�صكال معربة ح�صيا 
وجمالي���ا ، وم���ن خال فهمه املعا�ص���ر لاأ�صكال ودالالته���ا الرمزية والتعبريي���ة ترى خزفياته 
جت�ص���د احل���رف العربي بتكوينات���ه املختلفة من عمل الآخر ، ما �صاع���ده يف ذلك هو مزجه بني 
ال�ص���كل التجري���دي وال�صكل التعبريي الواقعي م���ا اأعطى الأعماله اخلزفية بع���دا فنيا ذا طابع 

ا�صامي له قيمة فكرية ف�صا عن اتقانه للحركة التي دائما ما تكون ثاثية االبعاد .
واالن�صيابية يف �صطوح تكويناته الفنية و�صقلها وخ�صونتها اأي تكنيكاتها ب�صورة عامة تدلل على 
احل����س الب�صري واجلمايل  العميق الذي يتمتع به ه���ذا الفنان . فهو ادرك متاما ما للتج�صيم 
م���ن دور مهم يف تاأليف وحتريك العمل اخلزيف الفني ، حيث اأعطى للتج�صيم اأهميته املنا�صبة 
مع ال�صكل امنا اعطاها ليوؤكد اأهميتها التعبريية اأي�صًا ، وليجعل منها لغة نفهم من خالها ما 
يري���د اإي�صاله وما ترمي اإليه اأعماله وما جت�صده م���ن جماليات وتعبري وداللة وهي حوار ممتع 
دائما يحاول ان يجريه بني العمل الفني، وبني م�صاهديه ، بهذا حقق ) الدليمي ( معادلة كثريا 
ما جندها يف االعمال اخلزفية املعا�صرة اال انه اأ�صتطاع اأن يخلق نوعا من التوازن بني ال�صكل 
وامل�صم���ون وا�صتطاع اأن يجد حالة من احلوار املن�صجم واجلميل بني التكوينات والكتل حمدثة 
مع الفراغ تناغما من نوع خا�س ، هذا التناغم ت�صانده قدرة عالية يف املعاجلة اللونية والتقنية 
حماولة تعتيق ال�صطوح وتكويناتها التي اأح�صن �صنعها لتام�س وجداننا وتثري حيالنا ، عمليا ال 
توجد لدى هذا الفنان مراحل مف�صولة عن بع�صها متاما اأو انه يغري ا�صلوبه بني مرة واأخرى ، 
ب���ل هن���اك جتارب م�صتقة من بع�صها البع�س ، اإذ كانت جتربته تهدف اىل التعرف على �صنعة 
الف���ن ، والرب���ط ما بني العمل الي���دوي والروؤية والفكر ، مبعنى ربط التغ���ري بال�صكل واللون مع 

اخللفية وما ت�صري اإليه من رموز واأ�صكال فل�صفية .
اعتمد الفنان الدليمي يف بنائه للعمل الفني �صواء كان لوحة اأو عما حرفيا ونحتا فخاريا على 
اأ�ص����س تعبريي���ة جتريدية ، عملت على تعميق الربط بني احلرفة والفن ، وعلى ال�صعيد العملي 
اأ�صتط���اع اأن يج�صد الكثري من االأ�صياء التي فكر بها الأن خربته التقنية العاملية ت�صهل له الكثري 
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م���ن االأ�صياء . ه���ذه قراءتي للتجربة الذاتية للفنان ) الدليمي ( �ص���واء على م�صتوى ال�صياغة 
الفني���ة اأو م�صت���وى الطرح املفهومي ، اإذ بامكاين هن���ا اأن ا�صتعر�س عددا من مفردات جتربته 
ليت�ص���ح بجاء اأن ا�صتخدامه لل�صكل التقلي���دي لاناء اخلزيف ، ال�صكل االأزيل اإبداع اخلزافني 
عل���ى مد الع�ص���ور واملعرب اال�صا�ص���ي عن فن اخلزف ، يتج���اوز فكرة ال�ص���كل التقليدي لانية 
بو�صفه���ا عم���ا ينتمي اإىل كم االعمال املتحفية التي متثل احل�صارات القدمية اأو انها اداة من 
ادوات اال�صتعم���ال اليوم���ي ، بل انتقل بها اىل �صكل مغاير للماأل���وف لكي يتخطى هذه النمطية 
واأ�صب���ح فار�ص���ا علينا فل�صفة اخرى تك�صبه ح�صورا فعاال لك�ص���ر ال�صكل التقليدي املتوقع ، وهو 
م���ا يت�صح يف الكثري من االأعمال التي اتى فيها االناء مكتوبا عليه اآيات قراآنية اأو اأبيات �صعرية 

ذات قيمة ابداعية معا�صرة )35(.
ما ا�صفر عنه االطار النظري 

بعد التحليل والتنقيب عن جماليات التكوين الكروي يف فن الت�صكيل عامة وفن اخلزف خا�صة 
وبع���د البحث يف ما بعد متعالق نظريا على م�صتويات���ه اال�صطاحية والفكرية ، تو�صل الباحث 
اىل موؤ�ص�ص���ات ميكن اعتماده���ا اأدوات للتحليل اأ�صفرت عنها مباحث االطار النظري وهي كما 

ياأتي : 
اأرتبــط التكوين الكروي ب�سكله الهند�سي اأرتباطات وا�سعة ب�سكل الدائرة ، وتعد  1 .
الدائــرة جزئيــة مهم يف التكوين الكــروي، وعند النظــر اىل التكوين الكروي يف 

اللحظة االأوىل للوعي ، يعد هذا التكوين �سكال دائريا .
ا�ستثمر الفنان اخلزاف التكوين الكروي بو�سفه تكوينا اإيجابيا للحياة اخل�سبة  2 .

والوجود احلياتي امل�ستمر بعطائاته االيجابية.
ا�ستثمــر الفنان اخلزاف اخلطوط العربية ، يوؤكد وجــود اأ�س�س الت�سميم يف بناء  3 .
التكوين الكروي ووجود عالقة رابطة بني عنا�سره مثل اخلط وال�سكل وامل�ساحة 

واللون .
اإن �سكل اخلط عن�سر جمرد ميتلك خ�سو�سية يف اخلط العربي ذو قيمة جمالية  4 .

يف ال�سكل الفني للتكوين الكروي .
اإن اللــون ال ي�ستخــدم بطريقة زخرفية تزيينية ، وامنــا يك�سب التكوين الكروي  5 .
طاقــات تعبريية وجماليــة ، حيث ي�سري اىل االإ�سارات احل�سيــة وال�سايكولوجية 

املبا�سرة .
اتقــان احلرفة جزء مــن العملية الفنيــة ال يكفي النتاج عمل فنــي ذو خ�سائ�س  6 .
ابداعيــة ، بل علــى الرتاكم املعــريف واخلربة والقــدرة االبداعية علــى االبتكار 

للخربة ال�سخ�سية يف حتقيق العالقات اجلمالية للتكوين الكروي .
املرجعيات التي ميكن تاأ�سريها للتكوين الكروي مرجعيات بيئية وثقافية ترتبط  7 .
اعمهــا االغلب بفكرة الكــون واحلياة والوجود،  الأن معظم الكــرات اأ�سكال ت�سبه 

البيو�س للكائنات احلية والكواكب واالر�س .
35 - زياد جا�صم ، ال�صباح ، ادباء وثقافة ، العدد 1877 ، 27 كانون الثاين 2010 ، �س13.
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اجراءات البحث 
1- طرائق البحث 

اتبع الباحث الطريقة الو�صفية التحليلية واملقارنة يف جمع البيانات من ال�صور عينة البحث .
2-جمتمع البحث وعينته 

ت�صم���ن جمتمع البحث جمع النتاجات اخلزفية الت���ي تتمثل بالتكوينات الكورية للفنانني ماهر 
ال�صامرائي ورعد الدليمي واملنفذة يف الفرتة ) 1990-2010( والبالغ عددها )30( امنوذجا 

وح�صب اجلدول االأتي: 
جدول رقم )1(

المجموععدد العينات عدد النماذجاسم الفنانت

18220ماهر السامرائي1

8210رعد الدليمي2

النموذج رقم )1( 
 الفنان ماهر ال�سامرائي 

قراءة للم�صح الب�صري
انها اأكرب كرة نفذت حيث بلغ قطرها 

63 �صم .
نفذت بطريقة البناء الطينية .

طيني���ة  �صفيح���ة  عل���ى  ح���وت  وق���د 
ورقي���ة غطت ثلث الك���رة ونفذت على 
ه���ذا ال�صطح كث���ري م���ن احلروفيات 

والتوزيعات الآيات قراآنية.
ماه���ر  نفذه���ا  الت���ي  الفك���رة  ان 
ال�صامرائ���ي كان���ت منف���ذة بعد حرق 
الطينة بحروقات عدة بطريقة احلرق 

بالن�ص���ارة ) Sowdast Fireing( اأي ان الك���رة حترق للفخ���ر اأوال ثم تو�صع يف فرن خا�س 
يحرق بالن�صارة اخل�صبية وملدة )24 �صاعة ( حيث ان الدخان املتلون بلون الفخار باللون االأ�صود 

الداكن، ولنعومة ال�صطح ب�صكل الدخان املتولد بريقا معدنيا وكاأنه الف�صة .
واالأ�ص���ود غ���ري اللماع وال���ذري املزرق ... الخ ، م���ن األوان ال�صبغات اخلزفي���ة املزججة، وعلى 
�صطحه���ا ح���روف بارزة مطلية بالذه���ب . وباللون اال�ص���ود وامل�صاهد املر�صوم���ة بدقة متناهية 
بالفر�ص���اة ، الت���ي ترك���ت اأثره���ا يف الكتل���ة الكروي���ة، وكاأنه يزج���ج العمل ولكنه ي���رتك بع�س 

امل�صاحات مطلية باالكا�صيد فقط .
جت�ص���دت خربة الفنان ماهر ال�صامرائي وتخيله املب���دع يف هذا العمل اخلزيف الذي يتكون من 
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كتل���ة ذات �ص���كل هند�صي ذو تكوين كروي ، جنده اأعاد ال�صياغ���ة الفكرية للكرة االر�صية على 
هي���اأة عمل خ���زيف بني على وفق قواعد ت�صف���ي عليه �صمة جمالية وق���وة يف الطرح ور�صانة يف 

التقنية .
م���ن خال تناغ���م الفنان مع البيئة وحتوي���ل مفرداتها املتعارف عليه���ا اإىل دالالت من واقعها 
امللمو����س اإىل دالالت رمزية تنم عن وعي وادراك عال للفنان لينتقل ر�صالة امل�صاهد كمن يغني 

ليطرب نف�صه واملتلقي .
جت�ص���دت خربة الفنان ماهر ال�صامرائي وتخيله املب���دع يف هذا العمل اخلزيف الذي يتكون من 
كتل���ة ذات �ص���كل هند�صي ذو تكوين كروي ، جنده اأعاد ال�صياغ���ة الفكرية للكرة االر�صية على 
هي���اأة عمل خ���زيف بني على وفق قواعد ت�صف���ي عليه �صمة جمالية وق���وة يف الطرح ور�صانة يف 

التقنية .
اإذن هن���اك قد�صية يف هذه الفك���رة انها كوكب اخر يقراأ احلرف العرب���ي الذي فنت الفنان به 
ب���ل ا�صفت اآيات �صريحة للقراآن الكرمي علي���ه اح�صا�صا جماليا ومنها اكت�صبت �صفة القد�صية، 
الت���ي جعلت اخلزاف ينطلق لتجوي���د حروفه وحت�صينها من ا�صل الو�ص���ول اىل الكمال وتكمن 
يف التناغ���م املو�صيق���ي اخلفي الذي ينبعث من اإيقاع احل���روف يف تكرارها واللعب بت�صكياتها 
املبتكرة على �صطح الطينة التي هياأها بطاء ال�صلب االأبي�س ليحلو له الر�صم على هذا ال�صطح 
ال���ذي غالبا ما يك���ون كالورقة لدى فن���اين الكرافيك . نراه ينفذ حروف���ا بالطني اخل�صن على 
�صط���ح الك���رة ال�صقيل ويف ج���زء اأخر نرى يف العمل ق���د ا�صيف �صفائح طيني���ة رقيقة وكاأنها 
ق���ارات على �صطح الكرة االر�صي���ة ت�صتثري بنا ال�صجن واالح�صا�س انه���ا ظهرت بني املحيطات 
وت���ارة اخ���رى نرى انه هناك جلد غزال )ِرْق( عمره الف �صنة قد نفذت عليه خمطوطة قدمية 
. ان���ه ا�صتعرا�صه بتنفي���ذ احلروفيات للقرن الهجري االول والثاين قبل التنقيط ا�صبحت �صمة 
للك���رة ، وه���و بذلك طور اعماله . مبفهوم جتريدي حيث يقوم بحرق العمل ب�صورة متكررة ثم 
ي�صي���ف الربيق امللون االزرق والرمادي للح�صول على بريق جمال يفي اللون وهو يعمل على ان 

يكون املعنى تعبريي يف العمل اال�صا�صي حيث االهمية .

النموذج رقم )2( 
 الفنان ماهر ال�سامرائي 
القراءة للم�صح الب�صرية :

انها كرة نفذت حيث بلغ قطرها 50 �صم .
نفذت بطريقة البناء باحلبال الطينية .

نفذت عام 1993 .
عر�ص���ت يف مركز الفنون يف �صارع حيفا . وح�صل 

على اجلائزة الذهبية .
مزججة باال�صود غري اللماع وعلى �صطحها حروف 

بارزة مطلية بالذهب .
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االن موجودة يف لندن عند احد املعماريني الذين يقتنون الفنون العاملية .
نفذت بحرق الطينة بطريقة ) Sowdast fiting( اأي ان الكرة حترق للفخر اأوال ثم تو�صع 

يف فرن خا�س بحرق بالن�صارة اخل�صبية وملدة )24 �صاعة ( حيث ان 
الدخ���ان املتولد بلون الفخ���ار باللون االأ�صود الداكن غري اللم���اع ، وعلى �صطحها حروف بارزة 

واأخرى غائرة حفرت واأخرى بارزة مطلية بالذهب .
نرى يف ذلك امل�صهد حركة اأ�صكال واقعية حلروف منتظمة توؤلف مع بع�صها يف تنظيم الرتكيب 
عاق���ات ب�صري���ة ، حتقق فع���ل االجناز ملعمارية ال�ص���كل الكروي الذي اعط���اه م�صحة جمالية 

باالنطباع الواقعي .
ذات منح���ى جمالي���ة متحرر م���ن كل االنظمة الوظيفية م���ع التاأكيد العايل للمام���ح ال�صكلية 
للخ���ط العرب���ي بكل تفا�صيله���ا الدقيقة ، على التكوي���ن الكروي الذي هو ب���دورة �صكل منتظم 
توؤلفه خطوط دائرية من�صبطة مع بع�صها يف نظم الرتكيب عاقات دقيقة ذات جدران خفيفة 
وتن���م عن بعد جم���ايل واح�صا�س ي�صتثري املتلق���ي عرب ترا�صل فكري خمت���زل ومكثف يف بع�س 
االأحي���ان ي�صيف فيه التعي���ني املبا�صر ل�صالح الفعل التعبريي وه���ذه التجربة ال تخلو من جهد 
وا�ص���ح يف تطويع الفكرة واملن���اورة عليها، وانتزاع القيمة اجلمالية منه���ا ل�صالح العمل الفني 
وانت���زاع القيم���ة اجلمايل وتثري فعل ال�ص���كل ل�صالح تلقائية اخلط���اب واملعنى فهو بذلك ميثل 
الن�س ويو�صله بلغة جديدة فهي مقاربات مو�صوعية ذات فعل داليل عايل امل�صامني ذات طاقة 
تعبريية تنم عن وعي وادراك يف معاجلة الفكرة وطرائق ت�صكيلها خالقًا ج�صرا ات�صاليا ما بني 

املنجز الفني واملتلقي عرب ترا�صل فكري.

االأمنوذج رقم )3( 
 الفنان رعد الدليمي 

الق���راءة للم�ص���ح الب�صري���ة : جن���د يف امل�صح 
الب�صرية للتكوين الكروي :

كرة قيا�صها 45 �صم .
مزجج���ة بال�ص���ذري اللم���اع، وعل���ى �صطحها 
ح���روف بارزة بالنحت املج�ص���م باللون االزرق 
عل���ى قمة الكرة ، وعل���ى ال�صطح الكروي كلمة 

الغفور باحلرف البارز ومطلية بالذهب .
تقني���ة التنفيذ بطريق���ة القال���ب ونفذت على 
ه���ذا ال�صط���ح بع����س م���ن احلروفي���ات الآيات 

قراآنية غطت ثلث الكرة .
اإن النحت البارز واملج�صم واحلروفيات وبع�س 

التخ���رمي على �صطح الكرة كاأنه من �صمات كرات الفنان اخلزاف ماهر ال�صامرائي فمرة نراه 
ينفذ حروفا بالطني اخل�صن على �صطح الكرة ال�صقيل وتارة نراه ي�صيف �صفائح طينية رقيقة 
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وكاأنها قارات على �صطح الكرة االر�صية ظهرت بني املحيطات وتارة اخرى نرى حروفيات على 
�صطح رخامي اأمل�س 

عند النظر اإىل ال�صكل الكروي نرى افكار عدة تتوارد يف خميلتنا ، وهذه تن�صاأ من مفهوم العمل 
الي���دوي الفني امل���رادف للعمل اليدوي الت�صكيلي الذي بدوره يك���ون �صجرة منتظمة ومن�صبطة 

بال�صكل يف نظم الرتكيب ويف عاقاتها الدقيقة .
ن���رى ان ال�ص���كل في���ه حرفية يف الوهل���ة االوىل بعيدة عن اجلان���ب الفني ولكنه���ا ت�صفي �صمة 
جمالي���ة عل���ى حتديث �صكل الطينة من خال اإعادة ال�صياغ���ة لل�صكل الكروي على وفق قواعد 
هيمن���ة امل�صهد ، وهو نظرة باملفهوم التجريدي حيث يقوم الفنان بحرق العمل ب�صورة متكررة 
ثم ي�صيف الربيق امللون باالأزرق واالأ�صفر واالأحمر للح�صول على بريق جمال يفي اللون ، وهو 
ميثل اأرتباط خفي يف وعي االن�صان فهو يرتبط مبرجعيات �صايكولوجية ت�صتثري اح�صا�س املتلقي 
، اإن التقني���ة امل�صتخدمة لبناء هذا ال�صكل اعتمدت امل���وروث البيئي واأن هذا التكوين ظهر فيه 
التن���وع الناعم الذي ي�ص���كل بدوره اح�صا�س ذو بعد جمال لدى املتلق���ي فهو بذلك يخلق خطابا 
جماليا ذا طاقة تعبريية تنم عن فعل داليل عايل امل�صامني ي�صيف فيه التعني املبا�صر ل�صالح 

العمل الفني

االأمنوذج رقم )4( 
 الفنان رعد الدليمي 

قراءة للم�صح الب�صري :
- كرة قيا�صها 45 �صم .

ياأخ���ذ عن�ص���ر اخل���ط دوره م���ن خ���ال 
ب���ني  الرابط���ة  والعاق���ة  احلروفي���ات، 
ال�ص���كل وامل�صه���د الب�صري ال���ذي نفذت 
على هذا ال�صطح حروفيات الآيات قراآنية 

اأعطت جزءًا من الكرة .
وم���ن خ���ال خ���ربة الفن���ان يف التغي���ري 
ب�صكل الطينة مع التاأكيد العايل للمامح 
ال�صكلية بتفا�صيلها الدقيقة اإذ يعم �صقل 

ال�صطح الطيني اأو تركه خ�صن . اأما اللون فين�صجم مع ال�صطح الزجاجي وال�صكل التعبريي من 
خال �صايكولوجية املوؤثرة على املتلقي .

اأظه���ر الفن���ان بخربته ق���درات عالي���ة يف ت�صكيل اخلامة الطبيعي���ة الع�صوي���ة بتحقيق امللم�س 
ال�صقي���ل، وامللم����س اخل�صن يف الوقت نف�صه ، ولكن الهيمنة كان���ت لنعومة امللم�س وال�صيادة يف 
الكتلة الكبرية يف التكوين الكروي، ولتعزيز رمز احلنان �صمن املعنى ال�صايكولوجي وا�صتثارت 

الاوعي عند املتلقي .
 العم���ل يتكون من كرة نفذ على �صطحها حروفيات ب���ارزة ت�صمنت مفردات البيئة التي جت�صد 
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خ���ربة الفنان، وحتيل املبدع الذي زاوج الواقعية باالأ�صلوب التعبريي فرنى التدرج اللوين الذي 
طلي���ت ب���ه الكرة جاء ب�ص���كل ا�صتثار احل�س املره���ف لدى املتلقي من خ���ال جت�صد اخلربة يف 
حتويله���ا اإىل مفردات تنم عن وع���ي وادراك يف معاجلة الفكرة، وطرائ���ق ت�صكيلها فهو بذلك 
يخل���ق ج�ص���را ات�صاليا م���ا بني املنجز الفك���ري واملتلقي ع���رب ترا�صل فني ي�صيف���ا فيه التعيني 
املبا�صرة ل�صالح الفعل التعبريي، وهذه الفكرة ال تخلو من جهد )�صايكو بايولوجي ( يف تطويع 
هذه الفكرة واملناورة عليها وانتزاع القيمة اجلمالية منها ل�صالح تلقائية العمل الفني وحتويله 
اإىل مفه���وم ما بع���د خداثوي ، انه بذلك حقق مو�ص���وع لبناء جمايل ا�صتثار في���ه �صايكولوجيا 

الاوعي عند املتلقي .
ن���رى هنا روعه وجتلي براءة اخلزاف اأ�صا����س منطقي يف اظهار العمل مبنحى ذو ح�س جمايل 
با�صتخدام���ه �صبغات لونية بدرجة متفاوته وملع���ان، وف�صا عن توظيف الت�صاد املدرو�س الذي 

يحقق اجلاذبية للعمل الفني .

نتائج البحث 
يف ه���ذا الف�صل نتوقف ع���ن الهدف االول املت�صمن ) التعرف عل���ى جماليات التكوين الكروي 
الفني يف اعمال اخلزافني ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي ( من خال عر�س النتائج االآتية: 

)اأ( جماليات التكوين الكروي الفنية يف اأعمال اخلزاف ماهر ال�صامرائي 
1- ا�صتخدامه االألوان الواقعية بح�صب انتمائها اىل الطبيعة .

2- توظيف اخلط العربي ) احلروفيات ( على ال�صطح الكروي على نحو جمايل .
3- اأعماله ذات طابع هند�صي ينم عن وعي جمايل ذات طاقة تعبريية مقروءة .

4- تاأكيد ا�صلوب االن�صجام اللوين يف التكوين الكروي .
5- ا�صتخدام���ه الل���ون ال�ص���ذري والرم���ادي وال�صيغة الذهبي���ة ذات تاأثريات مرجعي���ة للبيئة 

الثقافية .
ا�صتخدام تقنية احلز والدلك باالوك�صيد الظهار بع�س املفردات والرموز يف اعماله اخلزفية.

)ب( جماليات التكوين الكروي الفنية يف اعمال اخلزاف رعد الدليمي 
1- توظيف احلروفيات والكتابات العربية املقروءة على ال�صطح ومعاجلتها جماليا .

2- ا�صتخدامه لتقنية احلز واال�صافة والتج�صيم .
3- ا�صتخدامه لاألوان الرباقة االأحمر والوردي واالأزرق الغامق مع ا�صافة ال�صبغة الذهبية .

4- اأعماله ذات دالالت تعبريية ورمزية مقروءة .
5- اأ�صلوبه االن�صائي يف البناء ن�صر وحداته يف التكوين الكروي .

6- تاأثريات املرجع البيئي ال�صاغط ثقافيا على جماليا التكوين الكروي .
وبع���د عمليات ا�صتك�صاف جمالي���ات التكوين الكروي الفنية من خ���ال عر�س النتائج لكل من 
اخلزاف���ني ماهر ال�صامرائي ورعد الدليمي تاأت���ي املقارنة التي متثل حتقيقا للهدف الثاين من 

البحث .
كاهما زاوج مو�صوعات بني البيئة الواقعية وعرب عنها بروؤية فنية مع مفردات االإرث احل�صاري 
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) احلروفيات واال�صكال الهند�صية ( .
كاهما ظهر يف اعمالها ا�صلوب الدلك واحلز والتج�صيم للتكوينات الكروية .

كان لل�صبغة الذهبية ن�صيب كبري يف اعمال اخلزاف ماهر ال�صامرائي الذي ي�صتخدم ا�صلوب 
املوازن���ة ما بني ل���ون القطع���ة اخلزفية ككل وال�صبغ���ة الذهبي���ة بينما كان لل�صبغ���ة الذهبية 
يف اعم���ال رع���د الدليمي ن�صيب اق���ل اذ وظفها على حروفي���ات ذو موقع �صي���ادي يف التكوين 

الكروي.
ال يظهر توازن �صكلي اأو متاثل يف م�صاهد ال�صطح للتكوين الكروي .

كا اخلزافني يوزع ن�صو�س ب�صكل انت�صاري .

امل�سادر العربية واالجنبية :
المصدرت

ابن منظور ، لسان العرب ، ج13 ، بوالق ، الدار المصرية للتاليف والنشر .1

احمد الغانم ، صياغة المفهوم والمعنى ، بيروت ، دار المشرق ، 1997 .2

احمد محمود السيد ، التكوين وايحاءه االيحائية ، القاهرة ، دار النهضة ، ج1 ، 1998 .3

أر . أي . جي ويلينسكي ، دراسة الفن ، ترجمة يوسف عبد القادر ، دار الحرية ، بغداد ، 1982 .4

االلفي ، ابو صالح ، الفن االسالمي – اصوله ، فلسفته ، مدارسه ، ط2 ، دار المعارف ، القاهرة ، ب .ت.5

االمام احمد ابن حنبل ، مسند االمام احمد ابن حنبل ، م1 .6

برتليمي، جان ، بحث في علم الجمال ، ترجمة انور عبد العزيز وزميله ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، القاهرة، نيويورك 7
. 1970 ،

البستاني ، فؤاد افرام ، منجد الطالب ، ط2 ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، 8.1984

بالسم محمد جاسم ، التحليل السيمائي لفن الرسم – المبادئ والتطبيقات ، رسالة دكتوراه ) غير منشورة ( جامعة بغداد، كلية الفنون 9
الجميلة ، بغداد ، 1999.

بو حطب فؤاد ، القدرات العقلي ، مكتبة االنجلو المصرية ، ط3 ، 10.1980

بول ريكور : صراع التأويالت : ترجمة احمد العياش ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، 11.1981

الجاحظ ، ابي عثمان عمر بن بحر ، رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، ج2 ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 12.1964

جمال ، السياره ، رؤى جمالية ، القاهرة ، دار الوحدة للنشر ، 13.1988

الجمالية ، الموسوعة الصغيرة ، ترجمة ثامر مهدي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، 14.2000

جمهورية افراطون ، افالطون ، ترجمة : حسن خباز ، القاهرة : دار فرانكلن للطباعة ، 15.1963

جون ديوي ، المنطق مناهج البحث،ترجمة : تركي نجيب محمود ، القاهرة ، دار فرانكلين للطباعة والنشر ، 16.1968

جيروم ستولينتز ، النقد الفني ، دراسة جمالية وفلسفية ، ترجمة الدكتور فؤاد زكريا ، جامعة عين شمس ، 17.1974

18
الحسيني ، اياد حسين عبد هللا ، التكوين الفني للخط العربي وفق أسس التصميم ، سلسلة رسائل جامعية ، ط1 ، وزارة الثقافة ، دار 

الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2002.

19
حيدر ، نجم عبد ، التحليل والتركيب في العمل الفني التشكيلي المعاصر ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، بغداد ، جامعة بغداد ، 

.1996

د. قباري محمد ، اسماعيل ، مناهج البحث في علم االجتماع ، منشأة المعارف باالسكندرية ، 20.1973

د. محمود يعقوبي ، الوجيز في الفلسفة ، دار االنوار ، بيروت ، لبنان ، 21.1998
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الرازي ، محمد بن ابي بكر عبد القادر ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، 22.1981

روبرت ، جيالم سكوت : أسس التصميم ، ترجمة : محمود محمد يوسف ، القاهرة ، دار النهضة ، 23.1988

24
ريد ، هربرت ، معنى الفن ، ترجمة سامي خشبة ، مراجعة مصطفى نجيب ، دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة واالعالم، 

بغداد ، 1986.

الزبيدي ، جماعة من كبار اللغويين العرب ، المعجم العربي االساس ، االورس للطباعة ، 25.1989

زياد جاسم ، الصباح ، ادباء وثقافة ، العدد 1877 ، 27 كانون الثاني 26.2010

سعيد ، علوش ، معجم المصطلحات االدبية المعاصرة ، منشورات المكتبة الجامعية ، الدار البيضاء ، 27.1984

سكوت ، روبرت جيالم ، أسس التصميم ، ترجمة محمد محمود يوسف وعبد الباقي محمد ابراهيم ، مراجعة عبد العزيز محمد 28
فهيم ، تقديم عبد المنعم هيكل ، دار النهضة ، مصر للطباعة والنشر ، د.ت.

شاخت وبوزورث ، تراث االسالم ، تر : محمد زهير السمهوري واخرون ، ج1 ، ط2 ، عالم المعرفة ، المجلس االعلى للثقافة 29
والفنون واالداب ، الكويت ، 1988.

شاكر ، عبد الحميد ، التفضيل الجمالي ، سلسلة عالم المعرفة – الكويت ، 30.2001

الصايغ،سمير،الفن االسالمي – قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 31.1988

الطيبي ، محمد بن حسين ، جامع محاسن كتابة الكتاب ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، لبنان ، 1964 .32

عبد ، كمال ، جماليات الفنون ، دار الجاحظ للنشر ، بغداد ، 33.1980

عبد الفتاح رياض ، التكوين في الفنون التشكيلية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ت.34

عبو ، فرج ، علم عناصر الفن ، ج2 ، دار دلفين للنشر ، ميالنو ايطاليا ، 35.1982

عفيف بهنسي ، الفن الحديث في االقطار العربية ، اليونسكو ، دار الجنوب للنشر ، 36.1980

عفيف بهنسي ، جماليا الفن العربي ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد 14 ، الكويت، 37.1979

عمانوئيل ، كانت ، نقد العقل العملي ، ترجمة احمد العياش ، القاهرة ، دار النهضة ، بال .38

عناد غزوان ، الناقد العربي المعاصر والموروث الفني ، بحوث المؤتمر العام الخامس عشر التحاد االدباء والكتاب العرب ، ج2 39
، مطابع دار الثورة ، بغداد ، 1986.

فتح الباب عبد الحليم واحمد حافظ رشدان ، التصميم في الفنون التشكيلية ، عالم الكتب ، القاهرة ، 40.1984

فؤاد البستاني ، المنجد ، بيروت ، دار المشرق ، المطبعة الكاثوليكية ، د.ت.41

القرآن الكريم ، سورة العصر ، االية 42.1
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محمد علي ، ابو ريان ، نظريات الجمال والجميل ، القاهرة ، دار المعز للنشر والتوزيع ، 46.1996

المنجد في اللغة واالعالم ، دار المشرق ، ط35 ، بيروت ، د.ت، 47.1986

هربرت ، ريد ، معنى الفن ، ترجمة سامي خشبة ، مراجعة مصطفى حبيب ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، د.ت.48
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ال�سرية الذاتية للخزاف ماهـــر ال�سامرائـــي             
- ولد يف �صامراء 1950 .

- تخرج من اأكادميية الفنون اجلميلة ق�صم ال�صرياميك 1974 .
- اأكمل املاج�صتري فنون يف لو�س اجنلو�س الواليات املتحدة • 1984 

1985
املعار�س ال�صخ�صية التي �صاركت فيها 

كاليفورنيا  -• 1984جامعة  –بغداد    الرواق  –قاعة   1982 •
- • 1985قاعة جامعة كاليفورنيا  - • 1992قاعة عالية –عمان 

- • 1998قاعة املجمع الثقايف - ابو ظبي  - • 2001املنامة 
املعار�س امل�صرتكة 

- • 1988 �صبعة خزافني قاعة االورفلي –عمان  - • 1990مهرجان 
انقرة الدويل   - • 1995بريوت  - • 1996معر�س اأ�صدقاء 

فالنتينو�س –عمان  - • 1998معر�س ال�صارقة االمارات
  - • 2000بينايل اخلزف القاهرة

ال�سرية الذاتية للخزاف رعــــد الدليمـــي
1963  / • العراق 

العراقيني املهند�صني  جمعيه  • ع�صو 
العراقيني اخلطاطني  جمعيه  • ع�صو 
العراقيني الت�صكيليني  جمعيه  • ع�صو 

1986/ بغداد  جامعه   / مدنيه  هند�صه  • بكلوريو�س 
املعار�س ال�صخ�صيه

1982  / /بغداد  الهند�صه  • كليه 
1985/ /بغداد  الهند�صه  • كليه 

1996  / بغداد   / للفنون  االورفلي  • قاعه 
االردنى/عمان/1991 الثقايف  • املركز 

للفنون/عمان/1992 عاليه  • قاعه 
للفنون/عمان/1997 االورفلي  • قاعه 

للفنون/عمان/1998 حمورابي  • قاعه 
للفنون/حلب/1999 اخلاجني  • قاعه 

للفنون/دم�صق/2000 ال�صيد  • قاعه 
املعار�س اجلماعيه

الفنون/بغداد/1982_2002 مركز  معار�س  • اغلب 
االورفلي/بغداد/1986_1996 • قاعه 

امل�صريه1995  االوبرا  /دار  امل�صرتك  • املعر�س 
العراقيني/عمان/1999 الفنانني  • معر�س 

العاملي/بغداد/1991_1993 العربي  اخلط  • مهرجان 
اجلوائز:

للبو�صرت/1988 الثانية  • اجلائزة 
بغداد/2002 الت�صكيلي   للفن  العاملي  بغداد  /مهرجان  للخزف  للدولة  التقديرية  • اجلائزة 

االأمارات/دبي/2008 العربي  اخلط  يف  احلديثة  لاأ�صاليب  الربدة(  )جائزة  التقديرية  • اجلائزة 
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ملخ�س البحث
 ت�صع����ى الدرا�ص����ة احلالي����ة اىل فه����م الآلي����ة الخراجي����ة و ت�صخي�����ض مرجعي����ات التنوع����ات 
ال�صتعارية يف اخلزف العراقي املعا�صر، ل�صيما واأن هذا اجلن�ض الفني ميثل اأحد اأهم اأجنا�ض 
الفن����ون الت�صكيلي����ة الرائدة يف الف����ن العراقي املعا�صر،ف�صاًل ع����ن ماميثله الرث احل�صاري 
لفنون وادي الرافدين، التي رفدت العامل باأوىل البدعات الفنية يف اخلزف، اإذ تنوعت فيها 
لغ����ة ال�صتع����ارات �ص����واء اأكانت حماكاتي����ة ، اأم ا�صتعارات اعتمدت الت�صرف، و�ص����وًل باأ�صكالها 
اىل ال�صكل التجريدي ،واحياناً اىل ال�صكل المثل التي توارثه اخلزاف املعا�صر وا�صبغ عليه 
و طوره، بفعل التنوع يف خامات فن اخلزف �صواء اأكانت يف الطيان  اأم بالكا�صيد اللونية اأم 
بفعل املخيلة اخلاّلقة املبدعة التي ت�صتعري ا�صكال الواقع املحيط و توظفها خلدمة الفكرة 

املتمركزة يف ذهنية اخلزاف املعا�صر و املدربة على اخللق  و البتكار.
اتخذت الباحثة اخلزاف العراقي الكبري ) �صعد �صاكر (  كونه من اأوائل اخلزافني العراقني 
الذي����ن داأب����وا كث����رياً على تطوي����ر فن اخلزف يف الع����راق ، ف�صاًلعن ماتكتن����زه ابداعاته  من 
التنوعات ال�صتعارية  والبث الدليل ل�صفرات رموز اعماله اخل�زفية . وقد ت�صمنت الدرا�صة 
احل����الية الطار املنهجي الذي اح�توى على :) م�صكلة البحث ، واهميته ، و حدوده ، واهدافه(  
ف�صاًلعن)الط����ار النظ����ري للبح����ث( الذي ا�صتمل على ثالثة مباح����ث  تناول املبحث الول  
)التن����وع � املفه����وم و املعنى � التنوع يف اخلزف(  واملبحث الثاين تناول )ال�صتعارة يف اخلزف(، 
ام����ا املبح����ث الثالث فق����د تناول )تاريخ اخل����زف العراقي املعا�صر( ف�صاًلع����ن املوؤ�صرات التي 
ا�صفر عنها الطار النظري ، زيادة على ذلك ت�صمن البح��ث احلايل )اجراءات البحث(التي 
احت����وت عل����ى  )جمتمع البحث ، وعينة البحث ، واداة البحث و منهج البحث(، ومن ثم قيام 
الباحث����ة بتحليل )ارب����ع عينات( من اعمال اخلزاف العراقي الكب����ري )�صعد �صاكر( للو�صول 

اىل نتائج البحث التي متخ�صت عن : � 
1( تنوع اخلزف العراقي املعا�صر تبعاً لتنوع  ا�صتعاراته وجتارب خزافيه. 

2( جتلت ال�صواغط البيئية و ال�صو�صيولوجية و ال�صايكولوجية يف اخلزف العراقي املعا�صر 
من  توظيف ايقوناتها يف البدعات اخلزفية العراقية املعا�صرة .

3( متث����ل ال�صتع����ارة لدى الذات - عين����ة البحث - ا�صتدعاًء ملفردات الواق����ع املحيط املعتمدة 
على اآلية التحليل ال�صكالين، ومن ثم اعادة الرتكيب للو�صول اىل الفكرة .

4( اهتم����ام الفن����ان - عين����ة البح����ث - بتنوعاته يف ا�صتع����ارة و جت�صيد ال�ص����كال الهند�صية  يف 
اعماله الفنية.

تنوع استعارات الخزف 
العراقي المعاصر

�سجى ر�سول نفل

)�صعد �صاكر( امنوذجاً -  درا�صة حتليلية 



30 األكاديمي
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The Summary
The current study in the entry for understanding the mecha-
nism of directorial and to diagnose references variations al-
legorical in porcelain contemporary Iraqi after going into this 
race technical as it represents one of the most important 
races of Fine Arts leading the Fine Arts of Iraq, in addition 
to Maimthelh Cultural Heritage Arts and Mesopotamia, which 
supplied the world>s FIRST creative technical ceramics, 
which varied in the language of metaphors, whether Makati, 
or metaphors adopted the act, and access forms to form the 
abstract, and sometimes the best form, which inherited the 
potter>s contemporary and bestowed upon them and devel-
oped by the diversity of raw materials ceramic art, whether 
in the clays , Balakased or color, or by the creative imagina-
tion, which borrows forms of reality the ocean and the idea 
employed in the service stationed in the Iraqi mind the con-
temporary potter and trained on the creation and innovation. 
Researcher identified the large ethnic potter (Saad Shaker), 
the fact that this was the leading potter of the early potters 
of Iraqis who Dibwa much for the development of ceramic 
art in Iraq, in addition to the potter Matktenze innovators of 
variations allegorical, broadcast and semantic codes for its 
ceramic blades. The study included the current methodologi-
cal framework, which contained «the research problem, and 
its importance, and its borders, and Ahdavha,» in addition to 
the «theoretical framework for research» and which included 
three SSI, take the first part, «Diversity in porcelain,» and the 
second topic dealt with «metaphor in Ceramics, «The third 
topic dealt with the» lead in the porcelain contemporary Iraqi, 
«in addition to the indicators resulting from the theoretical 
framework, as well as ensure that the current search» action 
research «, which contained the» research community, and 
sample search, search tool, in addition approach to research 
«, and then the researcher analyzed the» Four samples «of 
the great innovators of ethnic potter (Saad Shaker) to get to 
the search results that resulted in:
1)The diversity of contemporary Iraqi ceramics depending on 
the variety of metaphors and experiences whosever.
2) Compressors demonstrated environmental and sociologi-
cal and psychological in the Iraqi contemporary ceramics by 
employing creative ceramic icons in contemporary Iraq.
3) Represent a metaphor of self-sample call to the reality 
surrounding vocabulary based on the mechanism of formalist 
analysis, and then re-install to get to the idea.
4) The attention of the artist in the research sample Btnoath-
metaphor and embodiment of geometric shapes in his works 
. sample Btnoathmetaphor and embodiment of geometric 
shapes in his works of art.
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-م�سكلة البحث :
          امنازاخل���زف العراق���ي من���ذ ن�صاته ب���دءًا من املوروث الرافديني و�ص���واًل اىل املعا�صرة، 
بالتنوع اال�صتعاري �صواء اأكان ذلك يف اخل�صائ�س البنائية ، اأم يف تناول الفكرة اأم يف الطرح 

الداليل .
    تنوعت اال�صتعارات يف البنية اخلزفية ما بني توظيف املُ�صتعار لا�صكال الهند�صية  اوتوظيف 
املُ�صتع���ار ال�صكال البيئ���ة ، اواجلمع ما بني اال�صتدع���اء البيئي والتب�صي���ط الهند�صي،  وتنوعت 
امل�صامني بني ال�صواغط اخلارجية وال�صيما تلك ال�صواغط التي توؤثر �صلبًا على طبيعة احلياة، 
فظه���رت م�صامني حتاكي رق�صة اال�صت�صق���اء على �صبيل املثال، كما ارتب���ط التنوع يف االفكار 

بالتنوع التقني . 
- م�صكلة البحث : تعر�س الباحثة م�صكلة البحث عرب الت�صاوؤالت االأتية :

1- ه���ل اأن توظي���ف اال�صتع���ارة ال�صكلية من الواق���ع املرئي ينبع من غاي���ات ابداعية يف اعمال 
اخلزاف )�صعد �صاكر ( ؟

2- هل اأن تنوع اال�صكال يف اعمال اخلزاف )�صعد �صاكر( ناجت عن تاأثري ال�صواغط اخلارجية 
وال�صواغط الداخلية ؟  ام انها ناجت عن الكيفية يف التعامل مع �صواغط اخلامات ؟

- اهمية البحث :
    ا�صهمت الدرا�صة احلالية يف تعزيز امل�صادر التي تعتمد ت�صليط ال�ص�وء على م�صاهمة الف�نان 
الت���صكيل���ي العراقي ع��مومًا ، واخل�زاف العراقي )�صعد �صاكر( على وجه اخل�صو�س ، ملواكبة 

اهمية دورهم االبداعي يف احلركة الت�صكيلية املعا�صرة.

- اهداف البحث :
1- التعرف على ماهية التنوع اال�صتعاري يف اعمال اخلزاف )�صعد �صاكر( .

2- التع���رف على املرجعي���ات ال�صاغطة الت���ي اأدت اىل التنوع اال�صتع���اري يف اعمال اخلزاف 
)�صعد �صاكر( .

- حدود البحث :
1- احلدود املو�صوعية : اختيار مناذج من خزفيات )�صعد �صاكر(، وا�صتقراء التنوع اال�صتعاري 

فيها، وكيفية توظيف املرجعيات ال�صاغطة كاملرجع التاريخي واملرجع البيئي.
2- احلدود املكانية : مناذج خزفيات الفنان الكبري )�صعد �صاكر( التي مت اجنازها يف العراق 

ح�صرًا .
3- احلدود الزمانية : 2000 – 2003
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- تعريف امل�سطلحات :
التنوع :

اَر اأَْنَوعًا .  َع ال�صيُء : �صَ - َتَنوَّ
- امِلنوَاُع : امِلنواُل َواآلَوْجُه و الطريقة . )7(- �س 847 .

التعريف االجرائي :
- التن���وع : تعدد االختاف���ات التي ت�صمل ال�صكل ، والفكرة ، والتع���دد التاأويلي ونواجت االخراج 

الناجتة من التثاقف احل�صاري .
اخلزف :

اَر َفَخارًا . اِر َف�صَ - اخَلَزُف واِحَدُتًه »َخَزَفٌة« : ماُعِمَل من الطني و�ُصِوَي بالنَّ
- اأخَلّزاُف اخَلَزيِف : باِئُع اخَلَزف . )7(- �س 177 .

التعريف االجرائي :
- اخل���زف : كُل اب���داٍع يعتمد على خام���ة )الطني املحروق( بع���د معاملتها باالكا�صي���د املّلِونة 

الغرا�س )نفعية ،وجمالية ،وداللية( .
املعا�صرة :

َرًة  : َكان يف ع�صرِه وزمانِه . )7(- �س509 . َر ُمَعا�صَ - َعا�صَ
التعريف االجرائي :

- املعا�ص���رة : متث���ل مرحلة متاأخرة م���ن احلداثة، تتحايث فيها االبداع���ات الفنية مع الذوات 
املتلقية من حيث الزمان ولي�س املكان .

التعريف االجرائي :
- اال�صتع���ارة : اال�صتدع���اء من )البيئة اأو املرجع املرتبط بتج���ارب االمم ال�صابقة اأو الفكرة اأو 

الداللة ( .
املبحث االول : ـ

التنوع املفهوم و املعنى :
    ميث���ل التنوع تعدد اخل�صائ�س وال�صمات، وتعدد توظيف اخلامات و تقنيات االخراج الفني، 
على وفق نواجت التجريب اأو التثاقف بني فناٍن واآخر ، اأو بني الفنان و خ�صائ�س ع�صر اآخر . 

     يعتم���د التن���وع �صواء اأكان يف ال�ص���كل ، اأم يف ماهية العنا�صر املكونة لبني���ة العمل الفني  اأم 
يف امل�صم���ون ، اأم يف تنوع ال�صف���رات املنعك�صة من الن�س اىل الذات املتلقية،  و قد يكون التنوع 
يف تع���دد اخلامات التي تعمل يف تقني���ات االظهار يف املنجز االبداعي، ليعطي التنوع تنظيمات 
جمالي���ة غالبًا ماتقوم باإغناء العمل الفني مما يجعل���ه اكرثتاأثريًا على املتلقي، اذ ُيفعل التنوع 
�صف���ة االب���داع،  الذي ميثل اخلل���ق اجلديد  » و كاأي فك���رة يف تقنيات الفن���ون الت�صكيلية تبداأ 
ب�صيط���ة ومن ث���م تتطور على وفق املمار�صة والتجريب وتعاظم الفكرة »)14( - �س28 ، ف�صًا 
ع���ن ان التاق���ح الفكري مابني احل�ص���ارات املختلف���ة،  وم�صاهمته  يف تعزي���ز حالة التنوع يف 
املنج���ز االبداع���ي الفني، و دور ال�صواغ���ط الطبيعية املحيطة  يف اث���راء التنوع يف الفن، نظرَا 
للتن���وع امل�صتمر لتلك الظواهر، زي���ادة على مظاهر الطبيعة التي توؤثر تاأث���ريَا مبا�صرَا يف تنوع 
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خ�صائ����س و�صمات االعمال الفني���ة ، اذ ان العملية االبداعية تعتمد ا�صكااًل متنوعة من االآالت 
الت���ي ت�صهم بتنوعها ايجاد تنوعات اظهار خمتلف���ة ؛ وت�صهم يف تعزيز اأ�صكال التنوع يف املنجز 
االبداع���ي الفن���ي  واخلزيف حتديدَا، وكذل���ك كان لل�صواغط الطبيعية املحيط���ة دورًا يف اثراء 
التن���وع يف الفن نظرَا لتنوع تلك الظواهر امل�صتم���ر، اذ ان مظاهر الطبيعة توؤثر تاأثريَا مبا�صرَا 
يف تنوع خ�صائ�س و�صمات االعمال الفنية وتطويعها و�صواًل اىل ما يخدم الفكرة املحققة للذة 
املتلقي،  وي�صاحب هذا الفعل تنوعَا يف اال�صلوب ويف الدالالت املنبعثة من املنجز الفني لي�صبح 

و�صيطَا بني ذات الفنان  وذات املتلقي .

التنوع يف اخلزف :
          يرتبط التنوع لدى اخلزاف العراقي املعا�صر بحالة من التباين، ومن ثم يرتبط هذا االخري 
بنوعي���ة اخلام���ة وكيفية التعامل معها وباأكا�صيد االلوان التي ت���وؤدي اىل اخرج ال�صكل املرغوب 
في���ه،  وبع�صها االآخر يرتبط بالتنوع االمتاعي الذي حتققه تنوعات اللذة  التي تنتج عن عملية 
حتويل املرئي اىل منجز ابداعي يف اخلزف املعا�صر  اال ان حتويل الامرئي اىل منجز ابداعي 
)مرئ���ي( الب���د ان يحقق نوعَا اكرب من االإث���ارة و االإبهار . ف�صًا ع���ن اأن الت�صرف ب�صواغظ 
التعبري لدى اخلزاف لل�صكل املرئي بعد حتليله يف الذهن و اعادة تركيبه بهيئة خمالفة لهيئته 
املاألوف���ة الب���د اأن يحقق تنوعَا اخرًا ويع���د م�صدرَا من بني م�صادر اجلم���ال اال�صا�صية » الذي 
تتلق���اه الذات الب�صرية، التي غالبَاما تت�صور ال�صكل الذي يكون مرادفَا للجمال على انه �صيء 
ب�ص���ري . اي ان���ه تركيب ملا هو مرئي ، ولكن تاأثري ال�صكل اليظهر يف اخليال الذي يقوم بعملية 

الرتكيب ، اال بعد تاأثري اللون »)13( -  �س99 .
           ميث���ل الف���ن بفع���ل دالالت ايقوناته لغة عاملية، على الرغم من حاالت التنوع  الامنتاهي 
فيه���ا،  اإذ اأن هذا التنوع تعتم���د المتناهيته على حاالت اخللق اجلديد، و االبتكار الامتناهي،  
وتتج�ص���د هذه ال�صورة ب�صكل كبري يف اخلزف املعا�صر عمومَا ، اما اخلزف العراقي يف الوقت 
الراه���ن فقد اخذ منها الكثري االمر الذي ادى اىل تنوع ا�صاليب اخلزافني العراقيني، فالتن�وع 
يف اال�صل���وب يعتم���د » اختي���ار اف�ص���ل الطرائق للتعبري ع���ن املو�صوع ، اأو االختي���ار بني املعاين 
املتنوع���ة »)20( � ����س 24 ،  فالتن���وع موج���ود يف الطبيع���ة وب�صكل تلقائي حت���ى وان مل تتدخل 
قابلي���ات االن�صان االبداعية يف ايج���اده ، االان التدخل االن�صاين يزيد من تفعيل ظاهرة التنوع 
عند اال�صارة الي���ه بالفعل الق�صدي عن طريق العملية االبداعية اخلاقة للفنان والناجتة عن 
الفك���ر املبدع الذي يلتزم مو�صوع���ًا معينًا، ويلتزم يف الوقت نف�صه التع���دد الذي ي�صمح للفنان 
ب���اأن يظل ن�صيطًا ، الأن حالة التنوع تعتم���د على نوعية التفكري لديه و الذي يوؤثر بال�صيء املرئي 
تاأث���ريَا ق���ادرَا على حتويله من جمرد مرئي اىل مرئي مدرك  ومب���ا ان اآلية التفكري تختلف من 
فنان )خزاف( اىل اخر لذلك و نظرَا لهذا االختاف �صيتحقق التنوع يف االظهار ويف تقنياته، 
وال�صيم���ا يف جن�س اخلزف حتديدَا يف الفنون الت�صكيلية ، ذلك ان اخلزاف واخلزاف العراقي 
املعا�ص���ر على وج���ه التحديد وما ميتلكه من خربات ادت اىل تهذيب الب�صر  والب�صرية لديه ، 
ال�ص���يء الذي جعله قادرَا على اأن يرى ماال ت���راه اأعني العامة غري املدربة و تعتمد على اخلربة 
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التي ت�صتمل على نوعني من االداء الب�صري  االول : العملية االمائية الناجتة من تاقح االفكار 
واالآخ���ر : العملي���ة التاأملي���ة امل�صتحثة لوالدة االف���كار . وعن طريق ه���ذه االداءات يتحقق نوعَا 
م���ن انواع التن���وع املرتبط باملهارة االدائية، التي تتجلى بتحوي���ل االفكار يف ذهن اخلزاف اىل 
ا�ص���كال مادي���ة م�صبعة بال�صفرات املع���ربة عن ماهية الفك���رة املراد تو�صيله���ا اىل املتلقي عن 
طري���ق » ال�صورة املع���ربة التي هي ال�صفة ال�صائعة يف كل االعم���ال الفنية الب�صرية التي تبدو 
ع���ن طريق العاقات والرتكيب���ات واخلطوط و االلوان »)19( � ����س19 ، ، فال�صكل  اوال�صورة 
تك���ون مبثاب���ة العنا�صر التي ت�صفي النظ���ام  اأوالرتتيب على اجزاء العم���ل الفني، التي تنتظم 
عل���ى وفق خميل���ه الفنان اخلزاف الناجتة ع���ن اخلربة املرتاكمة، والتكوي���ن املهذب خلا�صية 
التخي���ل لدي���ه، وخطوات اجناز االعمال و ت�صل�صلها اثناء العملي���ة االبداعية، ال�صيء الذي البد 
ان يح���دث تباينَا بني خ���زاف واخر، ف�صَا عن االختاف يف كيفي���ة توظيف املواد يف اخلزف 
» فال�صف���ات الت���ي يت�صف بها العم���ل الفني ال�صيما �صكله اخلارجي تعتم���د بدرجة كبرية على 
امل���ادة امل�صتخدم���ة »)10( � �س 183 ، وكيفية توظيفها عن���د حتويلها من جماد مبهم اىل ن�س 
مق���روء، عند انتق���ال العني املتلقية عرب نقاط اجلذب ح����ول املنجز االبداعي �صواء كان مدورَا 
اأم �صطح ذو بعدين،  للو�صول اىل الر�صالة املراد اي�صالها اىل املتلقي عند تعدد اآليات توظيف 
امل���واد وتنوعاتها وال�صيما يف االجتاهات الفنية احلديث���ة ومنها التجريد وعن طريق حماوالته 
يف الت�ص���رف باخل�صائ����س ال�صكلي���ة للواق���ع احلي » فامله���م يف الفن لي�س هو دف���ع املادة اىل 
حم���اكاة بع����س املو�صوعات ، بل اتخاذها و�صيل���ة الظهار كل ما فيها من بري���ق  وبهاء ، ورواء 
.«)2( ��س33 ،باتقان اخلزاف لل�صنعة عرب ا�صتعمال مهارته االدائية مبا يخدم عملية عر�س 
اأو تق���دمي امل�صمون  اوالفك���رة ، ف�صًا عن ا�صتغال جمي���ع العنا�صرامل�صرتكة لاعمال الفنية  
كاخل���ط  والل���ون  وامللم�س ... » و قد يكون امللم�س يف الفنون الت�صكيلية اأ�صيَا ناجتَا عن طبيعة 
امل���ادة امل�صتعمل���ة، اأو قد يكون ناجتًا عن عمل الفنان بايج���اد امللم�س املنا�صب له ... ، و امللم�س 
ه���و خلي���ط يجمع بني كل من االح�صا�س الناجت عن امللم�س ، اأو ذلك االدراك الناجت عن الب�صر 
»)11( � ����س288 ،  اذ ي�صاه���م التنوع يف امللم�س يف اغناء ال�صكل اخلزيف املعا�صر ، زيادة على 
التنوع يف اللون الذي ا�صبح و�صيلة لتنمية كل عنا�صر العمل الفني ذلك اأن جميع اال�صكال تت�صم 
بلون ما،  واخلزف يت�صم باألوان اأكا�صيده التي متيزه عن بقية اجنا�س الفنون الت�صكيلية االخرى 
الت���ي اف���اد منها اخلزاف العراق���ي املعا�صر افادة كبرية اغنت ابداعات���ه اخلزفية ، والأن للون  
تاأثري مبا�صر على احلوا�س التي تدركه فقد اهتم فيه فن اخلزف ، من الناحية التقنية والفنية، 
الأن ه���ذا التاأثري �صرعان ما »ا�صبح عام���َا من عوامل اجلمال »)13( � �س99 ، يف االجتاهات 
الفنية احلديثة، ومن ثم ميكن القول ان للتنوع حاالت متعددة بع�صها ينتج عن حالة االختاف 
ب���ني اجتاه فني واآخ���ر توؤثر ب�صورة مبا�صرة على فن اخلزف املتفاع���ل مع ذلك االجتاه، وعليه 
فالتن���وع ب�صتى حاالته يوؤث���ر تاأثريَا كبريَا ومبا�صرَا على اخل���زف العراقي املعا�صربكل اجنا�صة 
�ص���واء كان نحت���َا خزفي���َا ام خزفَا جداري���َا  ولت�صع ظاه���رة التنوع على ه���ذا اجلن�س الفني يف 
العراق، ليتج�صد �صكل اخلزف العراقي املعا�صر وال�صيما يف اعمال اخلزاف العراقي الكبري ) 

�صعد �صاكر ( متنوعَا يف �صكله و دالاللته. 
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التنوع يف خزفيات الفنان )�سعد �ساكر( :
          اهت���م اخل���زاف العراقي الكبري )�صعد �صاكر( بكيفية توظي���ف ال�صكل الهند�صي توظيفَا 
يكث���ف في���ه انعكا�س ال�صفرات الداللي���ة باعتماد اب�صط ال�صور ال�صكلي���ة  فالداللة لديه ترتبط 
بال�صكل امل�صتعار املب�صط املعزز بدالالت اللون والتاأويل  اوقد تكون اعماله مرتبطة مبرجعيات،  
اذ الب���د ان يكون لا�صتعارة مرجعَا ناه���َا ، وقد تكون مرجعيات اال�صتعارة م�صتقاة من عملية 
ابداعية لفن �صابق ، وقد َعِمَد اخلزاف الكبري)�صعد �صاكر( كثريًا اىل تب�صيط اال�صكال احلية 
يف الع���امل املحي���ط، لتمثل مرجع���َا م�صتعارَا ي���وؤدي اىل االرتق���اء با�صكاله من حال���ة التب�صيط 
احيان���َا اىل حال���ة تكون اكرث تعقيدَا الإي�صال املعنى ، اأوال�ص���ورة ، اأوالفكرة ، اأوامل�صمون ، وقد 
وظ���ف اخلزاف العراق���ي املعا�صر وال�صيما اخلزاف الكبري )�صع���د �صاكر( اال�صكال الهند�صية 
يف اعمال���ه ذلك اأن ال�ص���كل الهند�صي يحظى بكنية املثال املطلق لا�ص���كال الواقعية ،وقد تنبه 
اخل���زاف )�صعد �صاكر( اىل تلك الكنية واف���اد منها يف حماوالته املتعددة و املتجددة، ليحاكي 
باعمال���ه املث���ال املطلق وي�صل اىل اجلم���ال احلقيقي الكامن فيها، وتو�ص���ل اخلزاف العراقي 
)�صع���د �صاك���ر( - يف ع�صر احلداثة - اىل جتاوز احلرفة الوظيفية و االرتقاء بفنه )اخلزف( 
نح���و حتقيق وظائ���ف جمالية حينما اخذ يوجه العناية اىل املناه���ل املعرفية التي ا�صتقاها من 
جذوره املمتدة يف عمق التاريخ، ويف هذا ال�صدد يقول اخلزاف العراقي الكبري ) �صعد �صاكر ( 

: » ان الفن ذكاء ان�صاين يقوم بدوره يف بناء احل�صارة ب�صدق و اخا�س ...«)5( - �س8 . 
             تنب���ه اخل���زاف العراق���ي املعا�ص���ر وحتدي���دًا اخل���زاف )�صع���د �صاك���ر( اىل ان يك���ون 
واعيًا للعاقات اجلمالية التي تربط عمله اخلزيف لتحقيق ماهية الروؤيا املتج�صدة يف مدركاته 
للو�ص���ول اىل الفكرة، م�صتعينًا بخاماته التي قد ا�صتخدمت منذ ن�صاأة فن اخلزف عرب التاريخ 
، اإال ان املتغري ح�صل يف االآلية االخراجية التي ارتبطت باال�صاليب احلديثة واملتنوعة كالقولبة 
، والت�صطي���ح  وال�صك���ب ، وان���واع البن���اء ... ، وبا�صتخ���دام خمتل���ف االدوات امل�صاعدة، ف�صًا 
عل���ى اداته اال�صا�صية )االنامل( وبهذا فقد برع اخل���زاف )�صعد �صاكر( يف توظيف ا�صتعاراته 
م�صتعين���ًا بعنا�صر الت�صكيل واال�صاليب الفنية واالجتاه���ات احلديثة يف البناء اخلزيف العراقي 

املعا�صر.
املبحث الثاين :اال�ستعارة يف اخلزف :   

 متثل اال�صتعارة حالة ا�صتدعاء ا�صكال العامل املحيط البيئي ، اوقد تكون ا�صتعارة متمثلة با�صتدعاء 
جت���ارب االمم ال�صابقة على اإخت���اف زمانها و مكانها ، اذ ي�صهم الفهم العايل للفنان يف خمتلف 
اجنا����س الفنون الت�صكيلي���ة ان يختار ا�صتعاراته و يوظفهَا خلدمة فكرة معينة، الن املخيلة املبدعة 
للفن���ان مب���ا متتلكه من طاق���ات ابداعية متكنه من اعتم���اد فكرة اال�صتعارة بع���د ا�صتدعائها من 
ا�صكال املحيط البيئي، ومن ثم يقوم الفنان باأحدى العمليتني : اما تب�صيط تلك اال�صكال للو�صول  
بال�ص���كل امل�صتدعى مب���ا ين�صجم مع الفكرة التي جتوب خميلة الفن���ان ؛ اأو بتكثيف البنية ال�صكلية 
امل�صتدع���اة باعتم���اد اآليتي التفكيك و اع���ادة الرتكيب مبا ين�صجم مع االجت���اه الفني الذي يتبناه 
الفنان عند درا�صة النظم والعاقات والت�صورات » للمادة الروحية ال�صائدة وللعادات  والتقاليد، 
والعاق���ات االجتماعي���ة »)3( � ����س 19 ، يف بيئة معينة ؛ اذ ان تلك النظ���م التي تعتمد ا�صتدعاء 
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اال�صكال تكون مرتبطة بالقيم والعادات والتقاليد ملا متلكه من بث لل�صفرات الداللية ، وهذا يعني 
اأن ا�صتدع���اء اال�صكال خلدمة الداللة ميثل �صكَا من ا�ص���كال اال�صتعارة التي متثل نظامَا متقدمَا 
)لاأ�ص���ل( ال���ذي له عاقة وثيق���ة بالداللة وال�ص���ورة ب�صقيها املادي واملحدو����س الذي يت�صكل يف 
املخيلة ، وال ميكن ا�صتمكانه عن طريق النوافذ احل�صية . ويظهر هذا جليَا يف فن اخلزف ب�صورٍة 
وا�صحة  للمتلقني. ترتبط اال�صتعارة بامل�صتعار منه  الذي ميثل مرجعَا �صكليَا للم�صتعار اذ ان » كلمة 
اال�صتع���ارة يف اللغ���ة ماأخوذة من قولهم )ا�صتعار امل���ال : اي طلبه(«)1( � �س 332 ، وهذا يتطابق 
مع اجلدلية ال�صائدة بني الفنان و الطبيعة، ولكي اليكون امل�صتدعى �صمن البنية الت�صكيلية للن�س 
الب�ص���ري يف املبدع���ات الت�صكيلية . ومتثل اال�صتعارة يف الفن اال�ص���ل الذي ي�صتوحي منه الفنان ، 
ولتك���ون عاك�ص���ة ل�صفرات تلك االيحاءات عن طريق ال�صورة الت���ي ت�صنعها املخيلة و املتحولة من 

حالتها االثريية اىل بنية �صكلية .
           متث���ل فك���رة اال�صتعارة اأوىل االفكار التي اعتمد عليها الفنان الت�صكيلي ، التي تكون اما عن 
طري���ق اال�صتدع���اء املطاب���ق ، اواال�صتدع���اء املمتزج مع اخلزي���ن الفكري للفنان لتكوي���ن ا�صكااَل 
جتريدي���ة،  وظه���رت هذه الفكرة يف بادئ االمر يف ف��نون وادي الرافدي���ن وال�ص��يما يف خ���زفيات 
)دور ح�صون���ة( الت���ي تكثفت فيها فكرة االزاحة لاأ�صكال امل�صتدع���اة من الواقع  احلي عن طريق 
حتوي���ل الفكر االجتماعي اىل منظوم���ات �صكلية » وذلك بو�صع اال�صالي���ب و التقنيات االوىل غري 
م�صبوق���ة بخربة يف فنون الت�صكي���ل وكذلك تنوع اخلربة والتجريب يف انواع اخلامات امل�صتعملة يف 
ان�ص���اق الت�صكي���ل ، وغنى انظم���ة الت�صكيل ادى اىل تنوع ال���روؤى ومقوالت الفك���ر و�صغطها ب�صكل 
مزة اتبعه فيما  منظوم���ات �صكلي���ة رمزية »)14( � �س9 ، وه���ذا النوع من اال�صتعارة ال�صكلي���ة املرَّ
بعد فنان���وا ع�صر احلداثة والفنانني املعا�صرين، الذين ارتبطت فك���رة اال�صتعارة لديهم مباهية 
االدراك الت���ي تتنامى بفع���ل املرتاكم من اخلربة والتجريب، حتى ا�صبح���ت العاقة بني االدراك 
واال�صتع���ارة مرتبطة باملرتاكم املغذي لعملية االدراك التي تتاأثر بال�صواغط الداخلية واخلارجية 
املحيط���ة بالفن���ان، اذ ت���وؤدي تلك ال�صواغ���ط اىل انحراف ال�ص���كل املحاكاتي لل�ص���كل املرئي عن 
املطابق���ة االمين���ة وهن���ا » يكون تركيز الفنان قائم عل���ى العنا�صر القابلة للتح���ول ، اذ ان الفنان 
يختار من اال�صياء ما يكون ملهمًا له . وهكذا تتحول اال�صياء احلا�صرة امام احا�صي�س الفنان اىل 
�ص���ريورات �صكلية ،... متتزج مع خميلة الفنان ، وتتجمع مرة ثانية مع عنا�صر ال�صورة املرتاكمة 
يف ذاك���رة الفن���ان لتك���ون يف النهاية ال�ص���ورة الفنية اجلدي���دة »)18( � �س 37  وعل���ى وفق اآلية 
الرتكي���ب اجلديد وبفعل تلك االآلية يتحقق االبداع الفني الذي يحّور  ويطّور االمنوذج لينتج عمًا 
جدي���دًا ا�صتطاع الفنان اي�صالِه عن طريق ا�صكاله امل�صتع���ارة ، ف�صًا عن املرجعيات املوؤثرة به . 
تختل���ف اال�صتع���ارة ماب���ني فنان واآخر يف كيفي���ة توظيف امل�صتع���ار، االمر ال���ذي ادى اىل تنوع يف 
اال�صالي���ب و االجتاه���ات الفني���ة يف الف���ن املعا�صر و لتك���ون » نظرية اال�صتعارة ماه���ي اال حتليَا 
متهيدي���َا ينته���ي اىل نظرية الرمز ، ونظرية الرمز يف املقابل تتيح لن���ا التو�صع اىل نظرية الداللة 
حي���ث تت�صمن املعنى اللفظي ، واملعنى الالفظ���ي ، وهكذا ن�صتطيع بوا�صطة اال�صتعارة والرمز ان 
ن�ص���ل اىل التاأوي���ل »)12( � ����س84 ، ف�ص���ًا ع���ن ان فكرة اال�صتع���ارة مهدت اىل ظه���ور االجتاه 
النق���دي ال�صيميائي املعتمد على ا�صتق���راء ال�صفرات الدالة خدمة للتاأوي���ل . وا�صبحت اال�صتعارة 
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مبثاب���ة بداية الدخ���ول للو�صول اىل م�صامني خمتلف���ة بع�صها يقرتب من امل�صتع���ار منه  وبع�صها 
االخ���ر يبتع���د عنه ابتع���ادَا كب���ريَا، اعتمادًا على فك���رة االزاحات الكب���رية . والفن���ان كما و�صفه 
)ار�صط���و( » �صخ����س يتبع تخياته اك���رث مما يتبع عقل���ه و علمه ، وهكذا ا�صب���ح التخيل : حيث 
حل���ت م�صاأل���ة القرب والبع���د من احلقيقة وانتق���ل مفهوم املحاكاة من حم���اكاة الظاهر اىل خلق 
املمك���ن »)9( � ����س 26 ، اذن اال�ص��تع���ارة الب����د ان تك���ون متّفعلة م���ع الن�ص��اط التخي��ل���ي للف��نان 
)فاال�صتع���ارة واخلي���ال(  اليفرتق���ان، االمر الذي �صاع���د يف تفعيل القيم���ة االدراكية لابداعات 
الفني���ة ب�صرف النظر عن جن�صها الفني �صواء اأكانت ت�صكيلية ام ادبية ... ، ولتكون اال�صتعارة يف 
اخل���زف حتديدًا متث���ل ماي�صبه البيان املخت�ص���ر لتثبيت دالالت متع���ددة ومتداخلة عندما يدمج 
امل�صتع���ار من���ه مع البنية العقلي���ة الف�صلجية لل���ذات املبدعة ، الت���ي توؤثر فيما بع���د بالكيفية التي 
يختل���ف فيه���ا ال�صكل يف الفن عن ال�صكل يف الطبيعة » اذ ان انت���اج البيئة العقلية هو احد املعايري 
التي تظهر على نحٍو كاف الكيفية التي يظهر فيها ال�صكل يف الفن خمتلفَا عن ال�صكل يف الطبيعة،  
والف���ن ال���ذي يجهد نف�صه يف تقليد االمن���وذج اال�صل مهما كانت مهارت���ه يف التقليد فهو لي�س فنًا 
»)17( � ����س26 ، بل ان���ه يف هذه احلالة يقرتب من احلرفة ال�صاذج���ة التي تخطاها فن اخلزف 
مبهارة فنانّيه املعا�صرين، ليكون فنًا يعمل على ا�صتحثاث الطاقة االبداعية التخيلية لدى الذوات 
املبدعة فيه كفن ا�صيل . اذ داأب اخلزافون املعا�صرون على متثيل ال�صّور امل�صتدعاة من الذاكرة 
، اواال�ص���كال امل�صتع���ارة م���ن الواق���ع املحيط  وجت�صيده���ا يف اعماله���م الفنية لتكون �ص���ورَا فنية 
التن�ص���خ ال�ص���كل الفيزي���اوي،  ب���ل تعيد �صياغت���ه للو�صول ب���ه اىل ما ه���و غري متوق���ع ، وبعيد يف 
ت�صكيات���ه اجلديدة ع���ن ا�صتعارات���ه املادية ، عندم���ا ي�ص���م���و الف���نان )اخل���زاف( اىل حماولة 
الغو����س يف عمق اجلوهر ال�صتقراء املعنى الكامن فيه والو�ص���ول اىل ا�صراره، وهنا  تعمل العملية 
االبداعي���ة اىل ك�صفه���ا اذ ان » حتول اال�صياء يدخل بني ذات العامل  وبني عامل الوهم الذي تخلقه 
املخيل���ة اخلاقة »)15( � �س130  للخ���زاف املعا�صر لتحقيق حالة اخلل���ق اجلديد اثناء العملية 
االبداعي���ة الت���ي توؤدي اىل االبداع امل�صتعار ل�صيٍء ما الذي يبعث بلغ���ة جت�صدت �صكليَا مبا ين�صجم 
م���ع حالة املتغ���ري الناجت من التطور الفك���ري ، فمن البديهي اأن تك���ون يف الع�صر اجلديد والدات 
جدي���دة خمتلف���ة ع���ن �ص�ابقاته���ا اي )مرجعياتها( من�صجمة م���ع تطور الزمان وامل���كان، يف بثها 
لل�صف���رات الدال���ة وي�صتطيع املتلقي ان يلم�س الفرق بني م���ا كان ، وما هو كائن، اذ تطورت القدرة 
االدراكي���ة للفن���ان املعا�صرلي�ص���ل اىل امل�صم���ون اجلوه���ري عن طري���ق اعتماد التط���ور الفكري 
���ل للم�صتعار حل�صول  بطرائ���ق اعتمدت عل���ى التكثيف يف الرتميز، بع���د الرجوع اىل اخليال املُفعِّ
ال���والدة االبداعية اجلديدة، الت���ي ينعك�س فيها تطور مل�صات الفن املعا�ص���ر بكل اجنا�صه ، و�صواًل 
اىل املعن���ى املجازي لل�صطوح الب�صرية املعا�صرة التي ت�صتفز االآلي���ة االدراكية لدى املتلقي فالفن 
وم���ا في���ه من ابداع فني » يرتبط ارتباطَا وثيقَا مبختلف الق���وى الفاعلة يف تاريخ تطور جمتمٍع ما 
ماديَا و فكريَا ... ، كونه الينف�صل عن جمموعة العاقات االجتماعية، �صمن تلك العاقات التي 
ت�صه���م ا�صهامَا كبريَا يف حتديد م�صاره وتوجهه الع���ام »)4( � �س7 ، اذ ميكن لا�صتعارة ان تكون 
ناجت���ة من تطور فك���ري ملجتمع معني، وقد جت�صد ه���ذا النوع من اال�صتع���ارة يف فن اخلزف كونه 
الف���ن ال���ذي يام����س العاقات االجتماعي���ة يف منطقة معين���ة ، ومبا ان فن اخل���زف من الفنون 
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الرائ���دة يف الت�صكي���ل العراقي املعا�صر ا�صوًة بالر�صم و النحت، فقد كان���ت املفردة امل�صتعملة فيه 
غالبَا ماتكون م�صتعارة من العامل املحيط منذ القدم ، كاأ�صتعارة االم  يف خزفيات )تل ال�صوان( 
للدالل���ة على اخل�صب و التكاث���ر ... ، وا�صتمرت اال�صتعارات يف اخل���زف العراقي وعلى اإختاف 
الع�ص���ور اىل الع�صر الراه���ن، اذ ا�صبحت اال�صتعارات تعتمد نوعَا م���ن االزاحات الب�صيطة التي 
تط���ورت فيم���ا بعد حتى ا�صبح���ت ازاحات كبرية ث���م اىل ال�ص���كل الهند�صي الب�صي���ط و�صواَل اىل 
التجري���د اخلزيف فق���د » راأى البع�س ان روع���ة فن اخلزف يف )التو�صي���ح( يف حني وجد اخرون 
ذل���ك يف )التجري���د(  وكلت���ا اجلماعتني الترى االال�صط���وح  يف ذلك املحت���وى الظاهر يف الرائعة 
اخلزفي���ة ، و�صواَل اىل النقط���ة التي يندمج عندها التو�صيح بالتجريد »)16( � �س 10  وا�صتوعب 
اخل���زاف العراقي املعا�ص���ر فكرة )امل�صاهرة � اأو الدمج(  بني النه���ج القدمي والنهج املعا�صر يف 
التج�صي���د الت�صكيل���ي اخل���زيف، فه���م اخل���زاف العراق���ي املعا�ص���ر فك���رة املزاوجة ب���ني امل��ادي 
)باال�ص��تدع���اء( واملح���دو�س )باالزاح���ة( با�صتحثاث القابلية املمرنة ملخيل���ة اخلزاف املعا�صر، 
الت���ي ت���وؤدي اال�صتعارة فيه���ا دورَا مهمًا يف الفن احلدي���ث » با�صتعمال ال�ص���ور الكامنة يف خربته 
املعرفي���ة ليوؤ�ص����س فيه���ا بنيات تعبريي���ة ، تتكون من عنا�ص���ر �صكلية تنتظم داخ���ل ان�صاق خا�صة 
»)16( � ����س 12، 13 ، لتك���ون اال�صتع���ارة يف اخل���زف العراق���ي املعا�صر حماولة لنق���ل اال�صارات  
ومقارن���ة �ص���يء ب�صيء اخ���ر يت���م ا�صتح�ص���اره والربط ب���ني امل�صتعار وامل�صتع���ار من���ه » فاال�صياء 
املح�صو�ص���ة تغيب وتبق���ى �صورها يف التخيل ، وكذلك تتجرد وتبقى يف العقل ... فكان فعل التخيل 
ُي���رى ان���ه حرك���ُة ما ، فه���و حركة التك���ون االبعد حرك���ة هي حركة احل����س ، فاأذا حت���رك ال�صيء 
املح�صو����س واخ���ذ مثال���ه ، حترك التخيل عنها و اخ���ذ مثاله اخذًا اخرًا ؛ وحفظ���ه »)8( � �س20، 
وهن���ا تك���ون االيقونات قد اخ���ذت حيزه���ا يف خميلة اخلزاف الت���ي وظفها يف اخل���زف العراقي 
املعا�ص���ر توظيف���ًا ارتبط كثريًا بالفك���ر ال�صو�صيولوجي، كم���ا وظفت يف الر�ص���م و النحت  لتعطي 
دالالت حتق���ق اخل�صو�صي���ة املرتبط���ة بالزمان وامل���كان فالفن���ان �صخ�صية متكامل���ة ذات ابعاد 
اجتماعي���ة وتاريخية متاأث���رة كثريًا بكل مايحيطه اإذ تتج�صد اف���كاره يف اعماله الفنية يف خمتلف 
اجنا����س الفن���ون، والأن الفنان ينماز بقدرة عل���ى ان يرى ما اليراُه الغ���ري،  وتاأويل وتف�صري مايراه 
با�صل���وب يعتم���د الدراية املرتبطة باملو�صوعية املعرفية الت���ي يكتنزها عقله اخلاق ، لذلك تن�صط 
ل���دى الفنان فك���رة اال�صتع���ارة بدوافع جمال ال�ص���كل ، اودالل���ة امل�صمون  وتوظيف تل���ك االآليتني 
توظيف���ًا يحق���ق اجلذب الب�صري الذي ي�صعى الفنان من خاله اىل تنبيه املتلقي ، وميكن القول » 
ان امت���زاج الفك���رة با�صتعم���ال اال�صتع���ارة ماهي اال تلبي���ة اأو ا�صتجاب���ة مل�صكلٍة ما يعن���ي ان تلك 
اال�صتع���ارة قد ا�صتث���ريت بتلك امل�صكلة ، وتتعلق تلك امل�صكلة بواح���دة من املعطيات الت�صحيحية ، 
ومب���اان اال�صتث���ارة تت�صم���ن التحفيز، لذلك ف���اإن املعطي���ات التعميمية هي يف واق���ع االمر ا�صياء 
ُحف���زت اوُدفع���ت باجتاه اال�صتعارة »)4( � �س 53 ، وال تخت����س اال�صتعارة يف العاقة ال�صكلية بني 
امل�صتع���ار وامل�صتع���ار من���ه فح�صب ، ب���ل تتعداها اىل ال�صواغ���ط الداخلي���ة واالنفعالية من دالالت 
ترتب���ط باالرها�ص���ات النف�صي���ة، لتتج�صد ا�صكااًل يف الف���ن م�صتعارة من الع���امل املحيط وحماكية 
ال�ص���كال مفرت�صة يف الذهن كاال�صباح وما �صابه ذل���ك ، ف�صًا عن االرث الفلكلوري و املثيولوجي 
لزم���ان ومكان معينني، اذ انه���ا توؤثرا اي�صًا يف الفن���ان لتكون مو�صوعات جدي���دة ُتغني ابداعاته 
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الفنية . ومبا ان فن اخلزف العراقي املعا�صر يعد من بني الفنون الت�صكيلية التي ترتبط مبدعاته 
ب���االرث الفلكلوري  والفك���ر ال�صو�صيولوجي ، وخ�صائ����س املوروث يف الف���ن الت�صكيلي الرافديني 
الق���دمي  فقد قام اخلزاف العراقي املعا�صر مب�صاهرة ماهو قدمي بخ�صائ�س الت�صكيل يف ع�صر 
احلداث���ة  وا�صتغاله���ا يف ايج���اد ابداع���ات جدي���دة، تغني اخل���زف العراقي املعا�ص���ر على وجه 

التحديد و اجنا�س الفنون الت�صكيلية على وجه العموم .

املبحث الثالث :  اخلزف العراقي املعا�سر : 
           ظه���رت النه�ص���ة املعا�ص���رة يف الفن العراق���ي بعد تاأ�صي�س معهد الفن���ون اجلميلة يف بغداد 
وكلية الفنون اجلميلة ، ف�صًا عن تاأ�صي�س مركز التدريب احلريف يف بغداد عام 1970  و�صمي فيما 
بع���د ) ب���� مديرية ال���رتاث ال�صعبي ( الذي ميثل في���ه ق�صم اخلزف من اهم اق�صام���ه وال�صيما فرع 
الفخارال�صعب���ي . وا�صهم اخلزافون العراقيون املعا�صرون يف حتديد نظام ال�صكل اخلزيف املعا�صر 
يف الع���راق ، وجتل���ى ذل���ك وا�صحًا يف جت���ارب اخلزاف الكبري)�صع���د �صاكر( ونخبة م���ن ا�صاتذة 
اخلزف املعا�صر يف العراق ، وقد ا�صتطاع ا�صاتذة اخلزف يف العراق من  املزاوجة بني فن اخلزف 
، و الفن���ون االخرى حت���ى ا�صبحت االبداعات اخلزفية التقل اهمية ع���ن نظرياتها يف )الر�صم ، و 

النحت(.
   مه���د ظهور جماع���ات فنية متعددة يف العراق وجدت حالها مثقلة ب���االرث الوفري من خ�صائ�س 
احل�ص���ارة الرافدينية يف الفن الت�صكيلي، التي لها الريادة يف ان تكون مرجعًا خل�صائ�س احلداثة 
عموم���ًا يف كل انح���اء اورب���ا ، ف�ص���ًا عما مهدت���ه ظروف تل���ك اجلماعات لاط���اع على جتارب 
ع�ص���ر احلداث���ة االوربي من حيث الطبيعة االخراجية للمنجز الفن���ي  اوالكيفية التي ترتكز عليها 
املرجعي���ات املختلف���ة ، ف�صًا عن تقنيات االظه���ار اجلديدة واملتنوعة ، كل ذل���ك ادى اىل حتقيق 
نوع م���ن املزاوجة مابني ال�صواغ���ط ال�صو�صيولوجية يف الواقع العراق���ي وال�صواغط الداخلية التي 
امت���از بها االن�ص���ان العراقي وال�صيما الفنان ، كل ذلك يتمازج م���ع االرث احل�صاري للعراق املوغل 
بالق���دم ، واملتمثل باحل�صارة الرافديني���ة وكيفية م�صاهرتها مع ما امتازت به من ابداعات ع�صر 
احلداث���ة االوربي���ة ؛ اذ امت���از الفن العراقي منذ الق���دم » بتنوع مو�صوع���ات منحوتاته الفخارية ، 
وتع���دد انظمته���ا ال�صكلية ، واخت���اف الوظائف التي اوكلت اليها«)14( � ����س 65 ، 66 ، اذ ارتبط 
ف���ن اخلزف ب���االرث الرافدين���ي عندما ا�صتعمل اخل���زاف العراقي القدمي جن����س اخلزف لتوثيق 
ايقونات���ه املرتبطة بالفكر ال�صو�صيولوجي العراقي القدمي، �ص���واء اأكان ذلك يف بنية اخلزف اأم يف 
توظيفها عن طريق الت��زين اللوين لها باعتماد املي�ثو�صو�صيولوجا )كالكف ، وام �صبع عيون مثًا(، 
ومل يغف���ل اخلزاف العراقي املعا�صر فك���رة اال�صتعارة ب�صتى انواعه���ا ، وتوظيف قيمها اجلمالية ، 
ودالالته���ا املرتبطة مبحاكاة املطلق الذي يتجاوز حدود املرئي التي » يظهر فيها ال�صكل و امل�صمون 
يف هوي���ة كاملة »)16( � �س 238 ، وقد ا�صحت اخلزفية العراقية وحتوالتها ترتبط بفردية الفنان 
، وموهبته املحققة للمنجز الفني امل�صتعر�س ملهارته وخزينه الثقايف الذي يحدد ديناميكية الفنان 
وحيويت���ه الفّعال���ة يف املجتمع،  ف�صًا عن ما ميتلكه اخلزاف العراقي املعا�صر من ح�صا�صية مهذبة 
ل���كل ال�صواغ���ط والتي انعك�ص���ت يف اعماله الفنية لتكون موؤث���رة بالذات املتلقي���ة املرتبطة معه يف 
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ذات الزم���ان وامل���كان وذلك عن طري���ق ادراك الروؤيا اجلمالية اخلال�ص���ة لنظم فن اخلزف فيما 
يخ����س الفنان اواملتلقي، اإْذ ي�صتوجب ذلك تدريبًا ادراكيًا يتجاوز حدود اجلانب النفعي يف ال�صكل 
اخلزيف املعا�صر وي�صل اىل التوفيق والتاأليف بني فهم خ�صائ�س ال�صكل احل�صية ، وبني خ�صائ�س 
ال�صكل الذهني الناجت عن عمل االدراك  للخزاف، للو�صول اىل ال�صورة اجلمالية يف اخلزف . وان 
�صة للحرارة ال�صديدة  التي  كلم���ة )�صرياميك( وا�صعة املعاين وت�صمل كل املو�صوعات الطينية املعرِّ
حتولت اىل مواد تختلف عن خ�صائ�صها االولية ، واخلزف قد يكون مادة ا�صتعمالية �صمن حاجات 
االن�صان يف حياته اليومية  وقد يت�صمن يف الوقت نف�صه مزايا فنية ... ،والفن ب�صكله العام البد ان 
يخ���دم حاج���ات االن�صان احلياتية ، اأواملدنية  اأواالجتماعي���ة ، اأوالفكرية ، اأوالنف�صية .. الخ  واال ملا 

كان للفن اي ردة فعل يف حياة االن�صان عرب الع�صور« )5( – �س 22. 

املوؤ�سرات التي ا�سفر عنها االطار النظري :
1- تنوع���ت ا�صالي���ب اخلزافني العراق���ني بدوافع ميله���م اىل التجديد واالبت���كار املت�صمن دالالت 

المتناهية .
2- حاف���ظ اخل���زف العراقي على هويته امل�صتدع���اة من اإرثه الرافدين���ي واملرتبطة باملحاكاة غري 

املبا�صرة ، ف�صًا عن متيزه بالتنوع يف طرح االأفكار وامل�صامني .
3- ع���زز االخت���اف يف امله���ارات بني خ���زاف واآخر من ظاه���رة التنوع اال�صتع���اري يف اخلزفيات 

العراقية .
4- التن���وع بتقنيات اال ظهار ، وبال���روؤى ، وباملرتاكم يف اخلربة والتجريب ، وتعدد انواع اخلامات: 

ت�صبب يف تنوع النواجت االبداعية اخلزفية العراقية .
5- التن���وع يف اآلي���ة التفكري، وامله���ارة االدائية بني خزاٍف واآخر فّعل التن���وع يف ا�صاليب االظهار يف 

االعمال اخلزفية العراقية .
6- تاأث���ري املرجعي���ات املختلف���ة ال�صيم���ا املرج���ع الرافديني على اآلي���ة توظيف املُ�صتع���ار يف جممل 

اخلزفيات العراقية املعا�صرة ،ال�صيما اعمال الفنان )�صعد �صاكر(.
7- متيزاخل���زف العراقي املعا�صر باأعادة �صياغ���ة اال�صكال املُ�صتعارة من الواقع بغية الو�صول اىل 
اجلوه���ر ، �صواء اأكان ذلك يف ال�ص���كل اأم يف )ال�صكل الهند�صي( باعتماد اب�صط ال�صور التجريدية 
اأم )بامل�صم���ون( بع���د حتويل الامرئي اىل جت�صيدات �صكلية مرئي���ة ذات �صفرات داللية ، ويتجلى 

ذلك يف اعمال اخلزاف )�صعد �صاكر(  . 
8- اعتمد اخلزاف العراقي املعا�صر فكرة )التثاقف و امل�صاهرة ( بني النهج الفني القدمي والنهج 

الفني احلديث ، وقد تبنى ذلك الفنان )�صعد �صاكر( يف جممل اعماله اخلزفية .
9- وّثق���ت اخلزفي���ات العراقية املعا�ص���رة خ�صو�صية الزمان واملكان بدواف���ع �صو�صيولوجية االرث 
الفلوكل���وري واملثيولوج���ي يف الفك���ر العراق���ي الق���دمي ، ويظه���ر ذل���ك يف معظم خزفي���ات )�صعد 

�صاكر(.
10- ن�ص���ط اخلزاف العراقي املعا�صر فكرة اال�صتع���ارة بدوافع جمالية مرتبطة بال�صكل وامل�صمون 

لتحقيق اجلذب الب�صري ، لت�صبح �صمة وا�صحة من �صمات اعمال اخلزاف )�صعد �صاكر( .
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اجراءات البحث : ـ
جمتمع البحث : اح�صت الباحثة )جمتمع البحث( بعد قيامها با�صتطاع اعمال اخلزاف العراقي 
املعا�ص���ر )�صعد �صاكر(وح�صرت مايقرب من)ثمانني عم���ًا( �صمن املدة املمتدة من )2000اىل 
2003(التي ات�صمت بغزارة انتاجه ومعار�صه . ومن ثم مت اختيار )اربع عينات( تت�صف بخ�صائ�س 

م�صرتكة تخدم اهداف البحث .
عين���ة البح���ث : تو�صل���ت الباحثة بع���د ر�صدها ملجتم���ع البح���ث اىل الكيفية االخراجي���ة للخزاف 

)�صعد�صاكر( مبا تن�صجم خ�صائ�صه مع هدف البحث .
اأداة الب���ح���ث : جلاأت الباحثة اىل املاحظة كاأداة بحثية  عن طريق اطاعها على ماتي�صر لها من 

اعمال اخلزاف العراقي )�صعد �صاكر( ور�صد اآليات التنوع واال�صتعارة .
 منه���ج الب�ح���ث : اعتم���دت الباحث���ة املنهج الو�صف���ي التحليلي لر�ص���د الكيفية االخراجي���ة للتنوع 

واال�صتعارة يف اعمال  اخلزاف )�صعد �صاكر( .

- حتليل عينات البحث :

عينة رقم )1(
ا�سم العمل : حمامة ال�سالم                                      

�صنة االجناز : 2001 
ابعاد العمل : 55�صم ×48�صم 

          تكوين نحت خزيف ذوهيئة مربعة خايل 
م���ن الزوايا الهند�صية ، مم���ا ا�صاف لهيئة 
املربع حركة ك�صرت جموده ال�صاكن ورفعت 
من القيم���ة اجلمالية ل���ه . اعتمد اخلزاف 
)�صعد �صاكر( تنوعًا تقنيًا يف عملية اجنازه 
ب���داأً من الهيئة اخلارجي���ة التي اقرتبت من 
مت���وازي املرب���ع ، التي عمل���ت عمل احلامل 

ل�صكل اخر يف الداخل ي�صر اىل طائر يقرتب اىل حٍد ما من حماكاة الواقع احلي،  االانه اعتمد 
يف ت�صكيل���ه قليًا م���ن الت�صرف الذي جعله بني الواقعية والتجري���د ، وقد نفذ با�صلوب النحت 
اخل���زيف امل���دور داخل ف���راغ �صمني يوحي بهياأة الط���ري ، وال�صكل الداخلي يق���رتب اىل الواقع 
احل���ي اكرث م���ن اقرتابه اىل التجري���د ، وقد يكون التكوي���ن العام ملنج���زه االبداعي م�صتوحى 
م���ن فكرة ال�صورة املوؤطرة باالط���ار، االمر الذي يجعل من �صكل الطري القريب اىل املحاكاتية 
الواقعي���ة ان يك���ون �صكًا مهيمنًا يف التكوي���ن اخلزيف ، اما الفراغ ال�صمن���ي الذي ي�صكل هيئة 
لطائ���ر جتريدي ميثل �ص���كًا �صاندًا . حاول اخلزاف )�صعد �صاك���ر( يف منجزه هذا ا�صتحثاث 
اف���كاره االثريي���ة املوجودة داخل خميلته وم���ن ثم ترجمتها اىل واقع م���ادي حم�صو�س برباعته 
الناجت���ة من التجريب اخلاق ، اذ متيز اخلزاف العراقي املعا�صر بالتنوع واالبتعاد عن رتابة 
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اال�صكال املحيطة ليعطي يف مبتدعاته الفنية تنظيمات جمالية تغني العمل اخلزيف من عنايته 
بفك���رة التجريب املتوالد غالبًا ، فاخل����زاف العراقي املعا�صر وال�صيما اخلزاف )�صعد �صاكر( 
امن���ازت اعماله بالتن���وع يف ا�صتعاراتها االمر الذي ادى اىل اث���راء ابداعات اخلزفية بالتنوع، 
نظ���رًا لك���رثة التجارب يف اخلزف العراقي م���ن حيث الكم  والنوع ، وقد �صم���ل التكوين التنوع 
يف امللم����س اذ امت���از االطار احلا�صن اخلارجي مبلم����س ناعم جدًا ، ام���ا الطائر املدور الذي 
يحت�صنه الفراغ ال�صمني فقد امتاز مبلم�س خ�صن ن�صبيًا نفذ باأ�صلوب احلزوز الب�صيطة . وافاد 
الفنان من فكرة توظيف امللم�س الناعم يف العمل من اجل ان ي�صل ابداعه اىل الفكرة التي يف 
خميل���ة اخلزاف بطريقة تربط مابني نعومة اخلامة وامل�صمون ، وال�صكل الذي ميثل ا�صتعارات 
عك�ص���ت �صف���رات داللية تراوح���ت مابني الوا�صح الب�صي���ط املقروء ، وبني املخف���ي الذي يحفز 
املتلق���ي للتق�صي والت�ص���اوؤل للو�صول اىل القراءة ال�صحيحة . لقد حظيت اعمال الفنان )�صعد 
�صاك���ر( تنوعًا م���ن الناحية االخراجية التي تباينت بني عمٍل واخر  وجتربٍة واخرى ، كما �صمل 
التنوع واال�صتعارة عنا�صر التكوين املتمثل باللون واخلط وامللم�س ... ، فيظهر يف هذا التكوين 
ال�ص���كل الداخلي للطائر وقد لون بل���ون �صذري ارتبط باملفاهيم املثيولوجي���ة و ال�صو�صيولوجية 
العراقي���ة، اذ متك���ن الفنان م���ن ايجاد فكرة امل�صاه���رة مابني املعا�صرة و امل���وروث االبداعي 
الرافدين���ي ، وال �صيم���ا االخت���زال ال�صومري ، اما خط���وط العمل فقد امت���ازت بليونتها وميثل 
التكوي���ن دالالت المتناهية بفعل ا�صكال���ه املتداخلة التي اعتمدت على اخللق اجلديد  واالبتكار 
ال���ذي نهل منه اخلزف العراق���ي املعا�صر، االمر الذي ادى اىل تن���وع ا�صاليب االخرج اخلزيف 
ملبتدعات اخلزاف )�صعد �صاكر( حتديدًا بو�صفه امنوذجًا جتلت يف مبتدعاته تنوع ا�صتعارات 

االفكار التي اغنت امل�صمون.

عينة رقم )2(
ا�سم العمل : تكوين
�صنة االجناز : 2002

ابعاد العمل : 58�صم × 45�صم
        تكوين نحتي خزيف ت�صري البنية ال�صكلية له اىل 
ان�صجام العاقات ب���ني العنا�صرالتكوينية وال�صيما 
تلك التي بني الكتلة و الف�صاء ، والفراغات ال�صمنية 
الت���ي تت�صلل م���ن الف�صاء املحيط ع���رب الت�صكيات 
اخلطية التي �صنعتها اال�صاك  التي ت�صكل ح�صورًا 
مميزًا ت���وج التكوين العام لل�صكل اخلزيف، با�صلوب 
اعتم���د على فكرة التناغ���م االيقاعي بني اخلطوط 
املنحنية وامل�صتقيمة عمودية كانت اأم افقية، ف�صًا 
ع���ن اللذة الت���ي تخلقه���ا اال�ص���كال الهند�صية التي 
تتحق���ق عند متابع���ة تاأثري االجت���اه للخط وال�صطح 
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وحركة جميع العنا�صر املفّعلة واملكونة لل�صكل . ظهرت اخلطوط امل�صتقيمة والعمودية واالفقية 
باطوال متباينة انتهى بع�صها با�صكال كروية ، واخرى بي�صوية ملونة ذات احجام �صغرية ن�صبيًا 
�صنعت من الطني املفخور و املزجج . تركت الت�صكيات اخلطية فعًا ديناميكيًا عمل على ك�صر 
الرتاب���ة الهند�صية ال�صاكنة املتمثلة باالطار اال�صود الذي �َصَكَل ح�صورًا �صياديًا يف التكوين وهو 
يحت�ص���ن فراغًا �صمنيًا على هيئ���ة هند�ص��ية م�صتطيلة ، وقد تنب�ه اخل��زاف )�صعد �صاكر( اىل 
الل���ون اال�صود ليك���ون لونًا م�صادًا للف�صاء املحيط مما اكد  هيمنت���ه  يف البناء العام للتكوين . 
و�صم���ل التنوع اللوين للكرات واال�صكال البي�صوي���ة ال�صغرية التي األ�صقت يف نهايات اخلطوط 
العمودية واالفقية وامل�صافة اىل الت�صكيل لتحرك �صكون الفراغ ال�صمني الذي احت�صنه االطار 
اال�ص���ود املهيم���ن، الذي ت�صكل ليمثل ماي�صب���ه الكف الب�صري نفذ ب�ص���كل م�صتعار وبا�صلوب يقع 
ب���ني املحاكاتية والتجريد ، اوانها حماكاتية بت�صرف . ارتكز التكوين العام على قاعدة عملت 
بتقني���ة ال� )box  ( على �صكل متوازي امل�صتطيات، وقد حر�س اخلزاف )�صعد �صاكر( على 
ايج���اد نوع من التناغم االيقاعي املت�صكل م���ن �صراع اال�صداد . اال ان التكوين يخلو من التنوع 
امللم�ص���ي ليقت�ص���ر ال�صكل على امللم�س الناعم فقط . اعتم���د التكوين على التنوع يف اخلامة ما 
ب���ني اخلامة اال�صا�صية )الط���ني( و )اال�ص��اك احلديدية( و على الرغم من ان التكوين يحمل 
وظيف���ة جمالي���ة اال انه اليخلو م���ن الوظيفة الداللية مب���ا يبثه من �صفرات موحي���ة اىل ا�صكال 
ماألوف���ة يف الع���امل املحيط ك�صكل )التلفزيون( الذي يعلوه جه���از ا�صتقبال،  ف�صًا عن اهتمام 
اخل���زاف بالكيفية التي ُوظ���ف بها ال�صكل الهند�ص���ي ليك�صف عن انعكا����س ال�صفرات الداللية 
املكثفة باعتماد اب�صط ال�صور ال�صكلية املعززة بدالالت لونية مع االحتفاظ بالفي�س اجلمايل . 
وق���د اعتمد اخلزاف )�صعد �صاكر( ال�صكل الهند�صي الب�صيط حماولًة منه للتعبري عن اجلوهر 
مل���ا لل�ص���كل الهند�صي من م�صاهمة يف حماكاة ال�صكل املحدو����س واملطلق ، كما انه ميثل جوهرًا 
مرجعي���ًا لل�صكل الفيزي���اوي  وقد اعتمد اخلزاف التجريد الهند�ص���ي ا�صتعارًة يحقق بها اللذة 
اجلمالي���ة ، والن اخلزاف املعا�ص���ر داأب على اختيار اف�صل طرائ���ق التعبري عن مو�صوع معني 

لي�صل التكوين اىل تنوع املعاين املُج�صدة الفكار الفنان .

عينة رقم )3(
ا�سم العمل : فدائي
�صنة االجناز : 2001

ابعاد العمل : 70�صم × 50�صم
         تكوي���ن نحت���ي خ���زيف تظه���ر في���ه 
براعة اخلزاف �صع���د �صاكر يف الكيفية 
توظيف���ه  طري���ق  ع���ن  االخراجي���ة، 
لا�ص���كال الهند�صي���ة ليمث���ل به���ا ع���ن 
طري���ق اال�صتع���ارات �ص���كًا يقرتب من 
املدرك ال�صكلي لهيئة وجه ب�صري ملثم . 
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متثل الهياأة العامة للتكوين مربعًا على �صكل اطار يح�صن �صكًا لوجه ب�صري على هيئة مربعة، 
كم���ا ان �صكل العي���ون املتيقظة جاءت من ا�صتع���ارة ال�صكل الدائري املنتظ���م و كل عني مكحلة 
بانخفا�س لون بلون غامق يوح���ي بال�صحنة ال�صمراء ملجاهد �صيا�صي �ُصكل بت�صكيات متنوعة، 
ف�ص���ًا عن ذلك وظف���ت ا�صتعارات اخرى متثلت بال�ص���كل املثلث القائم الزاوي���ة  ليكون الوتر 
ذو انحن���اءة مريحة تعط���ي ايحاًء بوجود خوذة تغط���ي الراأ�س تقطع املثلث���ني القائمني لتعطي 
�ص���كًا م�صتطي���ًا يعطي ايحاًء باالن���ف ، يف حني ان اللث���ام الذي يغطي الن�ص���ف ال�صفلي من 
الوج���ه الب�صري يعط���ي ايحاًء ملم�صيًا خ�صنًا لت�صخي�س نوعني م���ن اخلامات )خامة القما�س( 
اأو ت�صاري�س االر�س التي ت�صتحق نذر الروح و الدفاع عنها . يوؤَطر التكوين باطار من ذات لون 
وخام���ة التكوين . لقد وظ���ف اخلزاف )�صعد �صاكر( خطًا يحيط ال�ص���كل ليحرك حالة �صكون 
ال�صكل اخلزيف امل�صكل لغطاء الراأ�س متثل بخطني عموديني ي�صري اىل الطاقة االبداعية املتمثلة 
باالداء الناجت عن وعي و خربة وخميلة نا�صطة للفنان متكنه من ا�صتعارة ا�صكال املحيط البيئي 
ومن ثم القيام باحدى العملينت اما )التب�صيط( اأو )التعقيد( اما بتب�صيط امل�صتعار ، اوبتكثيف 
البنية ال�صكلية باعتماد اآليتي التفكيك ومن ثم اعادة الرتكيب للو�صول اىل التجريد الهند�صي 
، اواالجت���اه التكعيب���ي ، ولهذا فاأن الفنان اخت���ار عملية )التب�صيط( باعتم���اده ب�صط اال�صكال 
الت���ي متثل���ت باملربع و الدائرة واملثلث وتوظيفها مبا يخ���دم الو�صول اىل املدرك ال�صكلي للوجه 
الب�صري، معتمدًا اال�صتعارة التخيلية التي ت�صل اىل ت�صخي�س ال�صورة الوهمية )ح�صيًا( متاأثرًا 
بال�صاغط اخلارجي اأو ال�صيا�صي ليجعل من الكتلة اخلزفية ذات هيمنة �صكلية . ظهرت العينة 
بل���ون واح���د  باحلفاظ على لون اخلام���ة الطينية احادية احلرقة )الب�صك���ت( كما تنوع ملم�س 
التكوي���ن بني الناع���م و اخل�صن . ف�صًا ع���ن ان�صهار الوظيفة اجلمالية م���ع الوظيفة الداللية 
ليبدو التكوين م�ْصبعًا بال�صفرات الداللية التي ت�صري تارًة اىل ال�صهيد ، وتارًة اخرى اىل االر�س 

التي ت�صتحق ال�صهادة .

عينة رقم )4(
ا�سم العمل : ف�ساء رقم 2 

�صنة االجناز : ....
ابعاد العمل : قطر 55�صم

         �صح���ن خ���زيف تعتم���د في���ه البني���ة ال�صكلية 
عل���ى  تنوعات ا�صتعارية ُوظفت با�صاليب وطرائق 
اللوني���ة  باالأكا�صي���د  اكتف���ى  ، بع�صه���ا  خمتلف���ة 
واالخر اعتم���د على تناغم ايقاع���ي من�صجم بني 
املت�ص���ادات اللوني���ة الت���ي تراوحت ب���ني االبي�س 
واال�صود يف عينة البحث باعتماد �صطوح اختلفت 

فيه���ا اخلط���وط بني امل�صتقيم واملنحني فقد كان للخط ح�صورًا ب���ارزًا ، اكتفى اخلزاف )�صعد 
�صاك���ر( باعتماد ملم�س واح���د هو امللم�س الناعم . وظف اخلزاف التنوع اال�صتعاري يف حالتني 
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يف ه���ذا العم���ل : االوىل � يف الهيئة الدائرية لل�صحن ، واالآخرى � ر�صم امل�صطحات داخل الهيئة 
وم���ن وجه واحد وباعتماد االكا�صيد والطرائق املعروف���ة يف التزجيج . وظيفة ال�صحن جمالية 
، واال�ص���كال الداخلي���ة اعتمدت التجريد املطلق اخلايل من ال�صف���رات الداللية ،. يفّعل ال�صكل 
الباغ���ة االدراكي���ة ال�صكلية  واللغ���ة االنفعالية . اذ اعتمد اخلزاف )�صع���د �صاكر( عن طريق 
اال�صتعارة وتنوعاتها الو�صول بهذه العينة اىل الب�صاطة ابتداًء من الهيئة العامة مرورًا بالتزيني 
، و�ص���واًل اىل النتيج���ة اجلمالية . كاأن الفنان يريد بهذا العم���ل ان ي�صل اىل اباغ يت�صمن ان 
الر�صالة اجلمالية ميكن ان تتحقق بالب�صاطة �صواء كانت بالتكوين العام ، ام بتنوع اال�صتعارات 

اأو اختزالها ، اأو تكثيفها .

- نتائج البحث :
1( اث���رت ال�صواغ���ط املرجعية البيئية التي متثلت بال�صور و الت�ص���ورات املثيولوجية والدينية  و 
ال�صو�صيولوجي���ة على املنتجات االبداعية للخزف العراق���ي املعا�صر ويظهر ذلك جليا يف)العينة 

رقم 2 – تكوين( التي تتج�صد فيها فكرة :
اأ - ا�صتعارة اال�صكار الهند�صية من الواقع املحيط .

ب - ا�صتعارة ال�صكل االآيقوين من البيئة )الهيئة الب�صرية(، اأو )�صكل التلفاز(.
خ�صعت اخلزفيات العراقية املعا�صرة لل�صواغط الداخلية )ال�صايكولوجية( لتج�صيد   )2
الن�ص���اط االنفعايل للفنان ، ويتج�صد ذلك يف )العينة رقم 1 – حمامة ال�صام( للخزاف )�صعد 
�صاك���ر( التي يبدو فيها تاأث���ري ال�صاغط االنفعايل بالت�صرف و االخت���زال يف هيئة )احلمامة(، 
الت���ي يحت�صنها فراغا �صمني���ا يعطي ايحاًء جتريديًا بهيئة احلمامة يف حالة اال�صتعداد للطريان 
. ف�صا عن خ�صوع اخلزفيات العراقية املعا�صرة لل�صواغط ال�صيا�صية ، ويظهر ذلك يف )العينة 
رقم 3- الفدائي( للخزاف )�صعد �صاكر( التي اعتمد فيها الفنان التفاعل بني الذات االنفعالية  
امل�صبع���ة بالتعبريية بداللة ال�صرخ���ة املوحية بالرف�س و الثورة، وال�صاغ���ط اخلارجي ال�صيا�صي 

الذي ي�صري اىل موقف الفنان املوؤيد للق�صية الفل�صطينية . 
3( تنوع التج���ارب الفردية للخزاف العراقي املعا�صر الذي ميثل امتدادًا لتنوع املناهل املرجعية 
الراف���دة باخل�صائ�س الفني���ة ، اذ تظهر فكرة التعالق بني اخل���زف الرافديني القدمي وال�صيما 
اخلزفيات ال�صومرية التي تعطي عناية خا�صة الأ�صتعارة ال�صكل الهند�صي، ويتجلى ذلك يف معظم 
اخلزفي���ات العراقية املعا�ص���رة ال�صيما تلك التي متثل جتريدات هند�صي���ة، مثلما يظهر ذلك يف 
معظ���م اعمال اخلزاف )�صع���د �صاكر(العينة رقم 1،2،3- ا�صتعارة املرب���ع. وكذلك يف ا�صتعارة 

ال�صكل الدائري يف )العينة رقم 4- ف�صاء رقم 2( .
4( متيز اخلزف العراقي املعا�صربالتعدد التاأويلي ، اإْذ تبدو هذه اخلا�صية يف جممل اخلزفيات 
العراقي���ة املعا�ص���رة ال�صيما خزفيات الفنان )�صع���د �صاكر( اذتبدو يف العين���ة رقم )1( دالالت 
متعددة كداللة )ال�صورة املوؤطرة باطار( ، وداللة )التلفاز( ، ف�صًا عن امل�صمون الذي يعرب عن 
ال�ص���ام ...  . كذلك يظهر التع���دد التاأويلي يف العينة رقم )2(اذتعطي ايحاًء )بالتلفاز( بداللة 
جهاز اال�صتقبال الذي يعلو التكوين ، وداللة )الهيئة الب�صرية(، اذاما افرت�س ان التكوين اخلطي 
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الذي يعلو التكوين يعطي ايحاًء )بالراأ�س الب�صري( ، اما املربع الذي يحتوي فراغًا �صمنيا يعطي 
ايح���اًء )باجل�صم الب�ص���ري( بداللة التكوين ال���ذي يعطي ايحاًء )بالكف الب�ص���ري( التي ت�صللت 
الفراغ ال�صمني ، ف�صاعن توقيع الفنان )�صعد(ميكن قراءته �صمن التكوين اخلطي الذي يعلو 
التكوين ، ويف العينة رقم )4( التي يج�صد ال�صكل فيها )�صحنًا خزفيًا(، اما الداللة ، فقد تكون 
مرتبط���ة بالعنوان )ف�صاء رق���م 2( ف�صا عن كونها تعطي ايحاًء بهيئ���ة )بي�صة الطري( حلظة 

التفقي�س بداللة التداخل اخلطي ، ورمبا يعطي ذلك ايحاًء بالوالدة اجلديدة.

- قائمة امل�سادر :
1(   الب�صري، احمد كامل ح�صن : الباغة و التطبيق ، مطابع بريوت احلديثة  ط1 2009 ، �س 332 .

2(  ابراهيم ، زكريا : م�صكلة الفن ،مكتبة م�صر ، دار الطباعة احلديثة  م�صر  �س33.
3(   احمد ، خمتار عمر : علم الداللة  ، مكتبة دار العروبة للن�صر و التوزيع  الكويت  1982 ، �س 19 .

4(    اجلمي����ل ، عل����ي حي����در �صع����د : اال�صتعارة يف العمارة ، ر�صال����ة ماج�صتري غري من�صورة  اجلامع����ة التكنلوجية ، كلية 
الهند�صة، بغداد  1996 ، �س 53.  

5(  الرواق ، جملة �صهرية �صادرة عن وزارة الثقافة و الفنون ، بغداد  1979  العدد5 ) �صعد �صاكر � انتباهة اخلزف (  
حوار �صحفي اجراه : حممد اجلزائري.                          

6(    امهز،حمم����ود : الف����ن الت�صكيلي املعا�ص����ر � ت�صوير 1870 �1970 ، دار املثلث للت�صميم و الطباعة و الن�صر، لبنان ، 
1981  �س7 .

7(   املنجد يف اللغة و االعام ، املكتبة ال�صرقية ، دار امل�صرق ، بريوت  1986  الطبعة الثاثون .
8( النداوي ، نهلة بنيان : ال�صورة بني املحاكاة و التخيل ، �صوت اجلامعة  العدد 37  2004 ، �س11.

9( املطلبي ، مالك : وهم احلد�س  ، دار ال�صوؤون الثقافية العامة ، بغداد 2002  �س 26 . 
10( برتليم����ي، ج����ان : بح����ث يف عل����م اجلمال ،ترجمة : ان����ور عبد العزي����ز  دار النه�صة للن�صر  القاه����رة ، 1970 ، �س 

.183
11( ريا�س ، عبد الفتاح : التكوين يف الفنون الت�صكيلية  ، دار النه�صة العربية  القاهرة 1973 ، �س 288 .

12( ريك����ور ، ب����ول : نظرية التاأوي����ل � اخلطاب و فائ�س املعنى ، ترجمة : �صعيد الغامن����ي، ط1 ، املركز الثقايف العربي ، 
الدار البي�صاء ، املغرب  2003  �س 84 . 

13( �صانتيان����ا ، ج����ورج : االح�صا�����س باجلمال ، ترجمة : احم����د م�صطفى بدوي ، املكتبة االجنل����و م�صرية ، القاهرة ، 
1960 ، �س 99 .

14( �صاحب ، زهري : الفنون الت�صكيلية العراقية � ع�صر قبل الكتابة   �صل�صلة ع�صتار الثقافية ، ا�صدار : جمعية الفنانني 
الت�صكيلني  العراقني   مطبعة دبي ، بغداد ، 2007  �س 28 .

15( �صاح����ب ، زهري واآخ����رون : �صعد �صاكر � حدود اخلزف ، �صل�صلة ع�صتار الثقافية ا�صدار جمعية الفنانني الت�صكيلني 
العراقني  دار ايكال للطباعة والت�صميم ، بغداد  2006  �س10 .

16( عبد الفتاح ، امام : املنهج اجلديل عند هيكل ، مطبعة دار الثقافة للطباعة والن�صر  القاهرة ، 1981 ، �س238. 
17( غراه����ام  ، غوبل����ري: الفن و ال�صعور االبداعي، ترجمة : منري �صاح اال�صبع����ي  من�صورات وزارة الثقافة و االر�صاد 

القومي �صوريا ، 1983  �س26 . 
18( فرانكل����ني ، روج����رز : ال�صع����ر و الر�صم  ، ترجم����ة : مي مظفر ، دار املاأمون للرتجمة والن�ص����ر ، بغداد ، 1990 ، �س 

. 37
19( الجنر ، �صوزان : فل�صفة الفن عند �صوزان الجنر ، دار ال�صوؤون الثقافية العامة  بغداد  1986 ، �س 19 .

20( هوف ، غوهام : اال�صلوب و اال�صلوبية ، ترجمة كاظم �صعد الدين   دار افاق عربية للن�صر ، بغداد ،1985 ،
 �س 24 .

�صجى ر�صول نفلتنوع ا�صتعارات اخلزف العراقي املعا�صر
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ملخ�س البحث
    تع����د م����ادة الط����ني اول و�ص����يلة تعبري فنية ا�ص����تخدمها الن�ص����ان او 
الفن����ان من خ����الل تكويناته املتعدده منذ اأق����دم الع�صور . كان اإن�صان  
وادي الرافدي����ن �صباق����اً يف ا�صتخدامه����ا ، فقد ط����وع الن�صان العراقي 
امل����ادة الطيني����ة بفطرة وعم����ق حموِل اأياها اىل �ص����كل وتكوينات فنية 
من النحت الفخاري واخلزيف حتمل ابعاداً فكرية وفل�صفية جتاوزات 
الوظائفية املحددة لفن اخلزف ك�صفت عن نف�صها  ومب�صاحات كبرية 
يف قاع����ات العرو�ض الفنية ويف �صاحات املدن يف العامل عامة والعراق 
خا�صة . ولغر�ض التعرف والك�صف عن واقع التكوين الفني الت�صكيلي 
واجلم����ايل  للنحت اخل����زيف من خالل اأثر الأ�ص�����ض والعنا�صر الفنية 
واجلمالي����ة وكيفي����ة التعام����ل معه����ا ، ق����ام الباح����ث بدرا�ص����ة حتليلية 
مكون����ة م����ن اأربعة ف�صول ه����ي : الف�صل الأول ال����ذي يحتوي م�صكلة 
البحث واأهميتة  وحدود بحثه واأهدافه ، و�صم الف�صل الثاين الإطار 

النظري العام ومباحثه : 
1- مفهوم التكوين يف العمل الفني والت�صكيلي املعا�صر . 

2- اجلمال من وجهة نظر املوؤ�ص�صات الفكرية .
يف ح����ني احت����وى الف�صل الثال����ث اإجراءات البحث وحتلي����ل عينته اأما 
الف�ص����ل الراب����ع فقد مث����ل نتائج البحث التي اأف�صح����ت عن جماليات 
التكوي����ن باأ�ص�ص����ه املتنوعة املتجلية يف الت�صكي����الت اخلزفية العراقية 

املعا�صرة.

جماليات التكوين في األعمال 
الخزفية العراقية المعاصرة

م.م رائد حممد علي
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الف�سل االأول
م�سكلة البحث: 

ي���رى املتتبع حلركة اخل���زف العراق���ي املعا�صر اأن هن���اك ظواهر جمالية متيز ه���ذا التكوين 
وعنا�صره الت�صكيلية عن �صواه من التكوينات االأخرى لدى خزافني اآخرين ، �صواء على امل�صتوى 
العامل���ي او القوم���ي اأو لدى خزاف، اأخر مع االحتفاظ بحقيقة العاقة الفنية املرتبطة بني هذا 
اخل���زاف او ذاك يحكمة اال�ص���لوب الفني لكل منهما . وعليه تطلب اجراء الك�ص���ف عن طبيعة 
العاق���ات اجلمالي���ة يف التكوين وعنا�ص���ره الت�ص���كيلية و اجلمالية  ومن خ���ال ما تقدم تربز 
م�ص���كلة البحث يف حماولة اإيجاد احللول لتلك الت�ص���اوؤالت التي تنطوي متجليِة يف ت�ص���اوؤل مهم 

وهو ما  طبيعة التكوين وعنا�صره الت�صكيلية واجلمالية يف االأعمال اخلزفية املعا�صرة ؟

اأهمية البحث: 
تنطوي الدرا�ص���ة على اأهمية الك�ص���ف عن عنا�ص���ر التكوين الت�ص���كيلية واجلمالية يف االعمال 
الفني���ة مما يجعل اليات الك�صف عنه���ا ا�صا�صاآ مو�صوعيا للدرا�ص���ات الفنية واجلمالية ، وهذا 
م���ا ي�صكل م�صاحة وا�صعة التي متهد االر�صية لك�صف عنا�ص���ر التكوين الت�صكيلية واجلمالية يف 
املنج���ز الفني ففي جمال ف���ن الت�صكيل اخلزيف تك���ون معظم هذه الدرا�ص���ات و�صفية حتليلية 
لك�ص���ف العاق���ات اجلمالية للعمل الفني اخلزيف وعنا�صره ، لذلك تب���دو اهمية هذه الدرا�صة 
لبيان العاقات اجلمالية للتكوين وعنا�صره الت�صكيلية يف االأعمال اخلزفية العراقية املعا�صرة 

على وفق اآليه حتليلية تفر�صها عنا�صر التكوين يف فنون الت�صكيل االأخرى .
) العم���ارة و الر�ص���م و النح���ت ( على نحو خا����س، متمحورًة حول احلاج���ة املا�صة اإىل فح�س 
التكوين الت�صكيلي ، وحتليله واإعادة تركيبه ، ومن اجل �صد الفجوة املعرفية والعملية يف ا�صتغال 
التكوي���ن يف الف���ن الت�صكيلي عامًة ، واخل���زف )ال�صرياميك( خا�ص���ًة ، اأقدمنا على كتابة هذا 

البحث.

اأهداف البحث : 
يه���دف الباحث اإىل ك�ص���ف عن عنا�ص���ر التكوين الت�صكيلي���ة واجلمالية يف االأعم���ال اخلزفية 

العراقية املعا�صرة. 

حدود البحث :
 تتمث���ل ح���دود البحث بدرا�ص���ة االأعمال اخلزفية املعا�ص���رة يف العراق للم���دة من 1990 حتى 

2003

حتديد امل�سطلحات :
اجلمال  Aesthetic  لغويًا  
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اجلم���ال : �صد القبح والرجل اجلميل : عظيم اخللق �صخم )1( واجلمال : احل�صن يف اخللق واخللق 
، واجلماء : اجلميلة والتامة اجل�صم ، وجتمل : تزين )2(

اجلمال ا�صطاحًا :
1- اح���دى القي���م الث���اث الت���ي ت���رد اليها االح���كام التقديري���ة ، وه���ذه القيم هي احل���ق واخلري 

واجلمال)3(
)اما فكرة اجلمال عند )افاطون( فا وجود لها على االر�س ، فهي فكرة �صامية وخالدة تعلو على 
ادراكن���ا ، ولهذا يك���ون �صرط االح�صان بها هو االق���رتاب من املاهيات واملثل على ق���در امل�صتطاع)4( 
)واجلم���ال الفن���ي عند )هيغل( اعلى قيم���ة وارفع مكانة من اجلمال الطبيع���ي، الأن اجلمال الفني 
عملية ناجتة عن تفاعل الروح االإن�صانية للفنان مع الروح املطلق ، بف�صل قانون اجلدل )الديالكتيك( 
فيتحق���ق من هذ التفاعل العمل االأ�صيل . اما اجلمال الطبيعي فهو موجود �صابق عند الفنان بف�صل 
تعار����س الروح املطلق الكامل يف ذاتيته)5( )اجلمال هو فرع من الفل�صفة يهدف لدرا�صة الت�صورات 
االن�صاني���ة عن اجلم���ال من وجهة واالح�صا�س من واجهة ثانية ، ثم ا�ص���دار االحكام عليها من جهة 
ثالثة ،وهو) ي�صمل مرحلة الت�صور ، مرحلة االح�صا�س ،مرحلة احلكم( مبعنى هو كل تف�صري فل�صفي 
يف الف���ن( )6() اأم���ا التجربة اجلمالية فهي التجربة الكلية التي مي���ر بها االفرد عندما يتخذ موقفًا 

ا�صتاتيكيًا اأوا�صتاطيقيًا( )7(  
التعريف االإجرائي :يتبى الباحث تعريف راوية عبد املنعم يف منهجية بحثه ملا يتوافق مع 

املبادئ من حيث ان الفنان ي�صمل مرحلة الت�صور ، مرحلة االح�صا�س ، مرحلة احلكم مبعنى هو 
كل تف�صري فل�صفي يف الفن .

2-التكوين ا�صطاحا :
وهو التكوين الفني لاأعمال االدبية والفنية الذي ميكن اأن تفتح جماالآ وا�صعاآ للتاأثريات بالرف�س او 
بااليج���اب، وياأتي ذلك نتيجة جله���ود علمية وفنية يبذلها االن�صان وفيها ي�صبح بعيداآ عن العاقات 
املبا�صرة وغري املبا�صرة التي متتليء بها احلياة الدنيا الب�صيطة او التافهة ولو لوقت من اجل االيحاء 
ب�صكل  فني حمدد ينبع من خميلتة وروؤيتة الذاتية لي�صرك بجهده يف وجهة نظر او تعبري فني او ادبي 
يق���رر �صيئاآ )8( )ويقول عبد الفتاح ريا�س( التكوين العام. ال تتحكم فيه اخلطوط الرئي�صة فقط بل 

تتحكم فيه اي�صاآ االلوان Colours او درجات االلوان  Tones داخل م�صاحة ال�صورة(9
التكوي���ن االجرئ���ي : هو درا�صة العاقات ال�صكلي���ة لفن اخلزف يف اأثناء عملية ن�ص���وء نتاج ما او ما 

يطلق عليه ب�صكل العمل ، او هيئته.
1( ابن فار�س: جممل اللغة ،ج1،حتقيق زهري عبد املح�صن �صلطانى،موؤ�ص�صة الر�صالة ، ط1 ، بريوت ، 1984، �س198.

2( الفريوز ، ابادي : القامو�س املحيط ،3 ، دار اجليل ، بريوت ، با ،�س362.
3 ( وهبه ، مراد واخرون ، املعجم الفل�صفي ، دار الثقافة اجلديدة ،ط2 ،القاهرة ،1971،�س54.

4(راوية ،عبد املنعم عبا�س:القيم اجلمالية ،دار املعرفة اجلامعية ،40�صارع �صور االإ�صكندرية ،1987،�س54.
5 ( هيغل ، فكرة اجلمال : تر: جورج طرابي�س ، دار الطليعة ،ط2 ، بريوت ،1981.

6 ( راوية ، عبد املنعم ، القيم اجلمالية ، دار املعرفة اجلامعية ، القاهرة ، 1987، �س177.
7 ( غيور غي ، غات�صف ، الوعي والفن ، تر ، نوفل  بنوف ، �صل�صلة عامل املعرفة ، الكويت ، 1990 ، �س19.

8( عيد ،كمال: جماليات الفنون ، امل�صدر ال�صابق ، �س92-91
9 ( ريا�س ،عبد الفتاح:التكوين يف الفنون الت�صكيلية ، امل�صدر ال�صابق ، �س34.
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الف�سل الثاين
اإطار املبحث العام )االطار النظري(

املبحث االول:
  مفهوم التكوين يف العمل الفني الت�سكيلي املعا�سر :- 

 Visual يتكوي���ن التكوي���ن  يف الفن���ون الت�صكيلية :  من جمموعة عنا�صر، من وح���دات مرئية
Element ، وم���ن ه���ذه الوحدات النقط���ة واخلط والكتلة ف�صاآ عن ا�صتعم���ال  االلوان التي 
تتف���ق م���ع ترتيب العنا�صر وتخل���ق يف النف�س احا�صي�س لها معانيها عل���ى وفق اختاف ترتيبها 
املرئ���ي ، ميك���ن ان نق���ول ان اأف�صل تكوي���ن فني هو التكوي���ن الذي ال يره���ق املتلقي من خال 
ا�صتخ���دام العنا�صر وقوة ترابطه���ا بع�صها مع بع�س يف التكوين الع���ام كما يعتمد على طريقة 
توزي���ع االل���وان )Color( ودرجاته���ا )tones( يف العم���ل الفني ، بحيث ترتب���ط العنا�صر 
بع�صه���ا مع بع�س ونح�صل على معان من خال التكوين )10( . فالتكوين الفني ما هو اال ال�صكل 
للعم���ل الفن���ي الذي مييزه يف وج���وده وحقيقته ، ومبعنى ادق ان العم���ل الفني ي�صم الكرثة من 
العنا�ص���ر يف وح���دة الكل بحيث يجعل من ه���ذه العنا�صر مو�صوعاآ ميثل عم���اآ فنياآ من خال 
تراب���ط العنا�صر الت�صكيلي���ة ، اذ يعتمد وجود العمل الفني على التكوين الفني له بحيث مينحه 
�ص���كاآ يعرب عن قدرة الفن���ان وما ميكنه من اطاق طاقاته لكي ي�صل اىل العمل الفني ليحمل 
كيان���ًا خا�ص���ًا من حيث ال�صكل ومن ثم يك���ون احلكم عليه �صلبا او ايجاب���ا )11( من هنا ن�صتدل 
على ان التكوين الفني او خ�صائ�س العمل الفني وما يحتويه من عنا�صر حتقق هيئته النهائية 
ف�ص���اآ عن فك���رة الفن���ان والتاأثر بتل���ك العنا�صر م���ن ناحية التعام���ل معها وال�صع���ي لتكوين 
)�صف���ات جمالي���ة تزيينية( وبالتاأكيد ال يحق���ق جانباآ ابداعياآ ، ف�صا ع���ن الهدف من العمل 
وروؤي���اه والغر����س منه بحيث يح�صل على وح���دة العمل الفني الإظهار مزاي���اه من جوانب عدة 
)12( ال �صيم���ا اأن طبيع���ة الفن، يف جميع جوانبه ، يعتم���د على تلك اخل�صائ�س يف عملية اخللق 

والتكوي���ن الف���ردي للعمل الفني واالعتماد على ما يحمله الفنان من فكر و�صياغة يف روؤياه  من 
الناحي���ة العلمي���ة ، لذا يخ�ص���ع اأي عمل فني ملا ي�صم���ى بالنقد للتفريق بني م���ا هو مبدع  مييز 
الفن���ان من غريه ، ويعتم���د هذا على التكوين الفني املرتبط مع االف���كار التي يحملها وعاقته 
بالبيئ���ة واحل���وادث التي حتيط به وتوظيفها وتتفاعل معه ويك���ون الدافع الذي يحقق امل�صمون 
بع���د اخراج العمل اىل حي���ز الوجود.ويعد ال�صعور املتكون داخل االن�ص���ان احد العنا�صر املهمة 
يف تق���دمي العمل الفني بهيئتة االإن�صائي���ة املتكاملة ف�صًا عن ا�صتعمال املادة واالأدوات الازمة 
لتنفي���ذ العم���ل الفني الذي يحدد يف ما بعد،التكوين الفن���ي وتظهر �صخ�صية الفنان املتميز يف 
اأي ع�صر يعي�صه؛ بحيث  يتفاعل مع البيئة والفكر الذي يحمله )13( لذا يجد الباحث ان التكوين 
الفن���ي ، ب�صكل عام ، يعتم���د على جمموعة من العنا�صر الداخل���ة يف تكوينه �صواء يف الر�صم ، 

10 ( ريا�س ،عبد الفتاح ، التكوين يف الفنون الت�صكيلية ، امل�صدر ال�صابق ، �س25-24.
11 ( برتليم���ي ، ج���ان ،بحث يف علم اجلم���ال ،تر: انور عبد العزيز ،ومراجعة ،نظمي لوتا ، موؤ�ص�ص���ة فرانكلني للطباعة والن�صر ،دار النه�صة 

مب�صر القاهره ،1970،�س413. 
12  ( عبو ، فرج ، علم عنا�صر الفن ، ج2، ميانو ، ايطاليا ، دار الفنون للن�صر ،1982،�س678.

13 ( عبو ،فرج،علم عنا�صر الفن ،1982 ، �س766،نف�س امل�صدر .
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النح���ت ، اأو اخلزف ، ف�صا عن طبيعة املادة الت���ي تدخل يف التكوين الفني واالأدوات الازمة 
لتنفيذ العمل ، وهناك جانب مهم ، هو عاقة الفنان بالبيئة وما يحيط به وما يحمله من فكر 
جميعه���ا تك���ون من�صجمة لتحقيق التكوي���ن الفني . والتكوين الفني اأح���د املو�صوعات املهمة يف 
الدرا�ص���ات احلديثة مما يتطلب ذلك من باحثني اأو يف الف���ن االهتمام بدرا�صة التكوين الفني 
ومب���ا يتعلق ذل���ك بالفنون الت�صكيلي���ة على نحو خا�س  �ص���واء يف الر�ص���م او النحت او اخلزف 
والبح���ث يف درا�صة ال�صكل عن طريق العنا�صر املكونة له ، بعد ان ي�صبح عما فنباآ ف�صا عن 
امل�صم���ون الذي يهتم به الفنان ، ويعني ه���ذا ان هناك قواعد )للتكوين يف الفنون الت�صكيلية ( 
م�صتم���دة م���ن الطبيعة التي تعد مو�صوع���اآ خ�صباآ ، ثم ياأتي دور الفن���ان ويقوم بت�صخريها  يف 
اغلب اأعماله الفنية مما يجعله ينظم تلك القواعد يف التكوين الفني . ان هذه الروؤية ا�صهمت 
يف ن�ص���وء الدرا�صات الت���ي تهتم مبعرفة العاقة ب���ني االن�صان والطبيعة وب���ني الطبيعة والعمل 
الفن���ي ؛ طبيع���ة التكوي���ن الفني ، وه���ذا ما جنده يف ف���ن الر�صم مثا من خ���ال الن�صب التي 
تعتم���د على قواعد ريا�صية اأر�صى قواعدها امل�صريون القدماء وانتقلت اىل االغريق والرومان 
وايطالي���ا يف ع�صر النه�صة )14( اإن للتكوين الفني قيم���ًا جمالية تن�صاأ من اهتمام االن�صان باأي 
�ص���ي يحيط به عن طريق ا�صب���اع رغبتة يف تنفيذ العمل الفني كما يعتم���د على امكانية الفنان 
يف التعب���ري بو�صاطة عنا�صر العمل الفن���ي )15( ويربز هنا اجتاهان يف القيمة اجلمالية للتكوين 
الفن���ي يف الفن���ون الت�صكيلية ، احدهما يوؤكد اأن العمل الفني عبارة عن عامل تاأريخي حمدد يف 
وقت ويتغري ، اأي اإن الفن متغري لكونه مت�صا بو�صع اجتماعي يعرب عن مرحلة ما . واخر يوؤكد 
ان القيم���ة اجلمالية ال تتغري وامنا تك���ون ثابتة حتى لو تغريت الظروف التاأريخية )16(  للتكوين 
الفن���ي اأذن قواع���ده امل�صتمدة من الطبيعة يعتم���د عليها الفنان عند متتع���ه بالروؤيا وا�صتيعابه 
ملو�صوع���ات خمتلفة منها، ث���م يجد ا�صلوبًا يف التعبري عنها ف�صا ع���ن اعتماده على ما يحملة 
م���ن فك���ر ، وال �صيما اأن الفنان ينفذ عماآ فنيا وال ياأتي به منذ اللحظة االأوىل اأو الفكرة االأوىل 
للتكوين الفني . وقد يحتاج الفنان زمناآ طوياآ  لكي مير مبرحلة زمنية تعرب عن الع�صر الذي 
ينتم���ي اليه )17( كما يعتمد التكوين الفني يف الفن���ون الت�صكيلية على عدة ا�ص�س ، منها التوازن 
Balance ونعن���ي به كيفية تع���ادل القوى داخل التكوين الذي جاء نتيجة لاح�صا�س الغريزي 
يف العم���ل الفني وله دور ا�صا�صي يف ال�صعور بالراحة عند تقومي هذا التكوين واب�صط مثال على 

التوازن هو االن�صان باأعتدال ج�صمه وتوازنه )18( 
اأم���ا اأه���م مرتك���زات التكوين يف فن���ون الت�صكيل ومنها ف���ن اخلزف على نح���و خا�س ، فيمكن 

ايجازها كاالأتي :-
 )التكوين���ات االنت�صاري���ة(  : Spreed Compostions او تكوينات االنت�صار : وفيها تكون 
14 (ري���د ، هرب���رت ، الفن الي���وم ، مدخل اىل نظرية الت�صوير والنحت املعا�صرين ، تر: حممد فتح���ي وجرج�س عبده ، م�صر ، دار املعارف 

،1989،�س8-5 .
15 ( ب���ريي ، رال���ف بات���رن : اف���ات عربي���ة ، ترجمة :عبد احل�ص���ن عاطف �صام ، القاه���رة ، موؤ�ص�ص���ة فرانكلني للطباع���ة والن�صر ،1968 ، 

�س13-11 .
16 ( عبود ، عطية ، جولة يف علم الفن ، ط1 ، بريوت ،املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر ،1985، �س29.
17( �صالح ، قا�صم ح�صني ، االبداع يف الفن ، جامعة املو�صل ، دار الكتب للطباعة والن�صر ، �س75 ، 1988.

18 )ريا�س ، عبد الفتاح ، التكوين يف الفنون الت�صكيلية ، امل�صدر ال�صابق ،�س11.
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الوح���دات موزع���ة بطريقة متجان�ص���ة ومنتظمة من دون مرك���ز لا�صعاع او نقط���ة للرتكيز او 
التاكيد.

)التكوينات االإيقاعية( harmonical: وفيها توجد ايقاع فراغي او ايقاع يف التوزيع الن�صبي 
للم�صاحات وهي ثاثة انواع : 

)التكوينات املحورية(  Axial Composition: وفيها تنتظم املكونات حول حمور مركزي 
خا�س بال�صكل الرئي�س او جمموعة اال�صكال الرئي�صة التي ترتكز على عدد من املحاور. 

) التكوين���ات املركزي���ة(  : Centrak Compositionوفيه���ا ت�صع املكون���ات او ت�صدر او 
تتعلق بنقطة مركزية اجلاذبية 

  )التكوين���ات القطبي���ة( :polarized Composition وتتك���ون من �صكل���ني متقابلني او 
جمموعت���ني من اال�ص���كال املتقابلة توجد بينهما عاقة حرك���ة )ديناميكية( . وهناك تكوينات 
تعتمد اخلط فقط ومركزة على ال�صكل ، وتكوينات تتم باللون فقط معتمدة الرتكيز على تدرج 
النغم���ات والكثافة اللونية لكنها يف النهاية تخلق ا�ص���كاال طبيعية او هند�صية متخيلة او واقعية 
،وان العدي���د م���ن االعمال الفني���ة تتفاعل فيها اال�ص���كال وااللوان يف تكوين���ات فنية متما�صكة 
موؤك���دة اهمي���ة اعتم���اد كل منها على االخ���رى )19( كان البد م���ن هذا التحلي���ل للتكوين الفني 
ومفهومه وعنا�صره وقواعده وانواعه لكي يكون مدخا للباحث لفهم وفح�س فحوى وجماليته 
يف املدر�ص���ة االنطباعي���ة وم���دى انعكا�س ذلك يف الر�ص���م العراقي املعا�ص���ر ، حيث تتدخل يف 
تنظيم التكوين واجنازه )يف اللوحة( ، واالندفاعات اخلطية واحلركات الرابطة واملعقدة اىل 

الفراغات واالإيقاعات التي لها تاأ�صي�صات يف ال�صكل .  

املبحث الثاين: اجلمال من وجهة نظر املوؤ�س�سات الفكرية:  
 تختلف مفاهيم اجلمال باختاف الفا�صفة واملفكرين اجلماليني من حيث اختاف مناهجهم 
الفل�صفي����ة ونظرياتهم اجلمالي����ة وباختاف التيارات واملدار�س الفني����ة وفل�صفتها .اإذن اجلمال 
ه����و �صم����ة بارزة من �صمات الوجود ان مل يكن ابرز �صمة فيه وهو يتجلى يف كل ركن من اركانه ، 
ومل تك����ن احلي����اة مبختلف مظاهرها وفروعها، تخلو من �صلط����ان اجلمال ، فهو يف الطبيعة ويف 
االن�صان ، ويف االدب ، والفن والفكر معاآ ، وهو نوع التعبري والتناغم واالن�صجام ، ومظاهر اخرى 
كث����رية ي�صع����ر بها الوجدان ، وان مل ي�صتطع التعبري عنها فهو يبق����ى اح�صا�صاآ غام�صاآ ال جند له 

تف�صريًا)*(.
اجلم����ال بدءاآ مم����ا تقع عليه حوا�صن����ا  من اإن�صان وحي����وان ونبات وجماد ، والت����ي �صاءت ارادة 
اخلال����ق ان جتعل منها مرجعيات جمالية الغن����ى عنها ، مرورًا بالنظام املحكم الذي يبدو عليه 
الكون مبجاهيله وجماله . لقد ذهب اجلماليون يف اجلمال مذاهب �صتى ، فهناك من وجده يف 
الطبيع����ة ، واآخرون ع����رثوا عليه يف نفائ�س الفن ، فيما ظنه البع�س جم�صداآ يف عامل املثل ، على 
ان االخت����اف والتباي����ن حيال مو�صوعات اجلمال ، امنا يرجع اىل اأمرين اثنني : االول هو عدم 
وجود معيار دقيق عملي للجمال يربط االذواق جميعاآ .. االمر الثاين : اختاف امللكات العقلية 

19( �صاكر ، عبد احلميد ، العلمية االبداعية يف فن الت�صوير ،�صل�صلة علم املعرفة ، الكويت ،2987 ،�س150-149.
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واخلي����ال لدى االفراد ، فقد ي�صتوعب املتذوق زخم العمل الفني ا�صتيعاباآ �صاماآ .. يق�صر دونه 
مت����ذوق اخر حيال مو�صوع واحد )20( وعليه ان اجلمالي����ة تتحكم فيها م�صتوى ا�صتجاباتنا حيال 
اجلمي����ل ، التي نبع من عواطفنا االن�صاني����ة ، وهي االخرى مو�صع تفاوت ال تخ�صع لقيا�س واحد 
، فيم����ا ن����راه جمياآ ، قد يبدو منفراآ ل�ص����واك والعك�س �صحيح كذلك . وله����ذا يبدو من الع�صي 
الوق����وف عن����د ثوابت ن�صف اجلميل . اجلمالية مثل : الرائع اجلمال ، التنا�صق ، وعنده هو رائع 
ومتنا�ص����ق مو�صوعي واقعي مبقدور املرء فهم����ه وحت�ص�صه )21( وان الفن ال ي�صرتط ا�صاآ الأجناز 
مهمت����ه املو�صوع اجلميل يف م����ا توفره له الطبيعة من معطيات ، فقد ينتزع من املو�صوع اجلميل 
�ص����واء ب�ص����واء ، ما دامت غايته ب����رء اجلمال بالتعبري الفني ، من هن����ا امكن الكام على جمال 
احل�ص����ن ، وجم����ال القبيح ، وذلك بالن�صبة جلمالية حتمية تت�ص����ف بها اال�صياء يف الفن ، بغ�س 
النظ����ر ع����ن كونها ، قب����ل ان تدخل اطاره ، جميل����ة يف طبيعتها اخلام ، او قبيح����ة )22( ولكم من 
م�صه����د او حادث قبيح يف طبيعته ، وقد ا�صتحال بعد العمل الفني وبف�صله جمياآ رائعًا ، طريفاآ 
ميت����ع . كذلك القول يف امل�صاهد او االحداث ذات الو�صفية اجلميلة قبل الفن تراها قد ازدادت 
جم����اال.ان االط����ار الطبيعي مبجمله ، وكما تراه الذات االن�صاني����ة معكو�صاآ يف عد�صة الوجدان ، 
ه����و ينبوع من ينابيع اال�صرتخاء الفني تعزف منه العبقرية م����ا ت�صاء ، وتلتقي ما يتفق وجمالية 

التعبري ، كما تعزف وتنتقي من ينبوع املجتمع للغر�س ذاته ولا�صباب نف�صها )23(
جمالي����ة الطبيع����ة يف االثر الفن����ي ، اإذن ، ال تاأتي  لتقليد اثر جميل فق����ط ، واإمنا يجب ان ننظر 
اىل االعمال الفنية الطبيعية باأنها انتاج فني، اأي اإن هناك دائما اأن�صانا باالإ�صافًة اإىل الطبيعة  
فال�صياغ����ة الفنية ال تعتم����د على الطبيعة وحدها بل على الفنان اي�صاآ وحده اجلمالية تزيد من 
املتع����ة ، فعندما نعج����ب باحل�صا�صية العالية للفن����ان يف تنفيذ عمله الفني فاإنن����ا نك�صف حقيقة 
اجلم����ال الفني ، ولقد ارتبطت هذه اجلمالية، يف البدء، مع التقليد ، وقد عدت اللوحات الفنية 
الت����ي ت�صور الواقع ، اعتماداآ عل����ى الت�صابه ،هي االجمل اال ان هذا احلكم ترافق مع ثاثة امور 
ا�صا�صية هي ال�صيء الذي يجري تقليده ، وما اإذا كان التقليد �صحيحاآ واخرياآ ما اذا كان التقليد 
جمياآ ، ونحن هنا نرى انه مع قاعدة الت�صابه ، توجد قاعدة اخرى هي قاعدة اجلمال )24( ويف 
حقيقة االمر ان الفنان حينما يج�صد الطبيعة فهو يحذف وي�صيف ، يقول دياكروا )ان اخليال 
ه����و ال����ذي ي�صنع اللوحة من واقع الطبيعة(.فقد كان َك����ورو ير�صم يوماآ يف غابه وقد وقف خلفه 
�صخ�س ي�صاهده ، و�صاأله بقوله. “اين اذن يا �صيدي هذه ال�صجره اجلميلة التي ر�صمتها ، فا�صار 
الي����ه ك����ورو من دون ان يتحدث او يلتفت ، اىل اخللف ، فم����ا ال فائدة فيه ت�صوير ماهو قائم وال 
ب����د م����ن الذهاب اىل ابعد من ح����دود الطبيعة ، ان اول مهمة للفنان ه����ي ان يحل االن�صان حمل 

20 )*( اجلمال ال�صامي واملتعايل الذي على ا�صا�صه تق�صم الفنون يف الفكر املثايل اىل فنون جميلة وفنون تطبيقية.( برجاوي ، عبد الروؤوف، 
ف�صول يف علم اجلمال ، دار االفاق اجلديدة ، بريوت ،1981،�س50.

21( اوف�صيا نيكوف ،م.ز، �صمري توقا ، موجز تاريخ النظريات اجلمالية ، تر: با�صم ال�صقا ، دار الفارابي ،بريوت ،1975،�س11.
22( عا�ص���ي ،مي�ص���ال ، الفن واالدب  بحث جمايل يف االنواع واملدار�س االدبية والفني���ة ، من�صورات املكتب التجاري للطباعة والن�صر والتوزيع 

بريوت ،1970 ،�س32.
23 ( عا�صي ، مي�صال ، م�صدر ا�صابق ،�س31.

24 ( برتليمي ، جان ، بحث يف علم اجلمال،1970، امل�صدرال�صابق ، �س322.
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الطبيع����ة ،وان ي�صمو فوقها ،خايل جانب الر�ص����م يزيد ويقل متثياآ للواقع “ هناك ر�صم اآخر “ 
ه����و الذي ي�صتطيع اهم����ال الطبيعة وي�صور طبيعة اخ����رى خا�صة بالفنان ذات����ه{ )25( فاخليال 
الفن����ي ه����و �صيد املل����كات )) و اجلمال يف الطبيعة ال����ذي يتحول اىل فن ما ه����و اال �صور ورموز 
مكت�صب����ة يعطيه����ا اخليال مكانه  ن�صبية .. واخليال هنا هو لي�����س ))بنزوة او رغبة هوى( بل هو 
اخليال االبداعي ، ب�صفته وظيفة ابداعية . ان الفنان يعيد خلق الطبيعة باأ�صلوبه الذي يجعلها 
جميلة ، فالفكرة هي اجلمال الكامل يف ذاته بينما الطبيعة هي اجلمال الناق�س (( )26( لذلك 
يج����ب علينا ان ال نربط الفن باحلياة او الطبيع����ة )من وجهة نظر جمالية( . فالفن يتكامل مع 
احلي����اة كم����ادة خام يعيد ت�صكيله����ا ، ونحن ال جند احلياة جم�صدة ومقل����دة يف لوحة فنية بقدر 
م����ا جن����د عك�صاأي  اننا احياناآ جن����د ان احلياة تقلد الفن ، اكرث مما يقل����د الفن احلياة”)27( ان 
الفنانني الذين تناولو ، ر�صوم الطبيعة ، امثال َكورو ودوبيني ومونيه ومناظر بي�صارو – ج�صدوا 
الطبيع����ة املث����ال اجلميل الذي ينبغي ان تكون عليه اجلمالية الطبيعية ، ان االمر كله يعتمد على 
التعب����ري الفني واالبداع ، وكما قال مارل����و : ))لي�س الفنان العظيم ناقاآ للعامل ، بل هو مناف�س 
ل����ه(( )28( ويف الفن امدت الطبيعة الفنانني بالروؤية الوا�صح����ة وفتحت عيونهم واذهانهم على 

عامل منري بال�صوء واللون ، انها �صفاء ونقاء ال ينتهي .
 ج����اء اهتم����ام الفا�صفة مب�صكلة اجلمال ، نتيجة الهتمامه����م الفل�صفي ، فقد بحثوا ، يف بادىء 
االم����ر بالنظام الكلي للوج����ود يف بحث ميتافيزيقي يف حماولة لرد الك����رثة امل�صادة للموجودات 
اىل مبداأ اوا�صر اقت�صت انها �صر النظام وا�صا�س املعقولية ال�صاملة للوجود ، لذلك كان بحثهم 
يف الك����ون ، يف احلقيق����ة . بحث����ا عن النظ����ام و الرتتيب والوحدة املن�صقة لل����كل اجلامعة له ، يف 
تالي����ف وان�صجام وقد طبق الفا�صفة اليونان ه����ذا املبداأ اجلمايل على فنون الت�صوير والعمارة 

يف حتقيق االتزان واالئتاف )29( 
اأن املتتب����ع لفل�صف����ة الفن على وفق الروؤي����ا املثالية تقف عند اأراء �صق����راط  وافاطون  وار�صطو 
)فاجلم����ال عن����د �صقراط ه����و جمال هادف من اج����ل غاية فا�صلة، الأنه ع����د اجلمال من �صمن 
االفع����ال الفا�صل����ة الت����ي ته����دف اىل الف�صيل����ة االخاقية ، لذا فه����و يوؤكد ان اال�صي����اء ان كانت 
)اج�صام����ا ، اأ�ص����كاال ، ا�صواتا ، عادات( تعد كذلك ب�صبب منفعته����ا والوجهة التي ت�صتخدم من 

خالها ، اأو اللذة التي حتدثها ()30(
اأما افاطون يف فريى : )ان اجلمال هو ال�صيء الذي يجعل كل اال�صياء اجلميلة جميلة( مقررًا 
به����ذا ان �صفة اجلمال ال تنطبق عل����ى اأي �صيء يف االر�س مامل يحمل �صمات من املفهوم املطلق 
ال����ذي يعده اي�صاآ اخلري املطلق . ومن الوا�صح هنا ان مفهوم اجلمال عند افاطون ينق�صم اىل 
ق�صم����ني ا�صا�صيني هما املفهوم املطل����ق الذي ينتمي اىل عامل املثل وهو اجلمال احلقيقي الكامل 

25 ( برتليمي ، جان ،  امل�صدر  ال�صابق ، �س249.
26 ( هيغل ، فكرة اجلمال ،م�صدر �صابق 252.
27(برتليمي ، جان ،  امل�صدر ال�صابق ،�س256.

28( برتليمي ، جان ، نف�س امل�صدر ،�س256.
29 ( اأمني ، عثمان ، ديكارت ، القاهرة ، مطبعة االجنلو ،1976،�س18.

30 ( مطر ، امرية حلمي ، فل�صفة اجلمال، دار ال�صوؤون الثقافية العامة ، العراق 1984،�س22.  
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. ث����م اجلمال االر�صي املح�صو�����س الذي يحاكي ذلك املثال ويكون جمي����اآ بقدر تلك املحاكاة او 
بق����در ما يقرب منه )31( على غرار ذلك اتخذت التف�ص����ريات اجلمالية عند ار�صطو منحى اكرث 
عقانية . حيث رف�س اواًل عامل املثل كما هو معروف متجاوزاآ بذلك معتقدات ا�صتاذه افاطون 
)بالرغ����م من انه اأخذ مببداأ املح����اكاة يف الفن اال انه مل يتناولها كما هي عند افاطون بل لقد 
تطور هذا املفهوم عنده بحيث ا�صبح من املمكن ان تتعدى املحاكاة حدود الطبيعي اىل تطويره 
وخل����ق ما هو جديد انطاق����اآ منه . ي�صاف اىل ذلك ان االبداع الفن����ي ا�صبح خا�صعًا كما ظهر 
عند ار�صطو لقواعد ومعايري نقدية بعيدة عن امل�صمون االأ�صطوري الذي �صاد يف الفرتة ال�صابقة 
ل����ه( )32( وبذا يوؤك����د اجلمال املثايل اجلوهر والبن����ى الهند�صية ال�صريح����ة اجلمال املطلق كما 
دع����ا الي����ه افاطون .واجلمال يف الفل�صف����ة املادية تت�ص����ح يف اراء كارل مارك�س على الرغم من 
تاأث����ريات هيغل  يف العديد م����ن االجتاهات الاحقة عليه ، وعلى راأ�صه����ا املارك�صية حيث اعتنق 
مارك�س جدلية هيغل  وطبقها على اجلانب االقت�صادي واالجتماعي لقيمة الفن من وجهة نظر 
املارك�صي����ة . اإن االأحكام واملعايري املحددة قد نبعت وتبلورت ب�صورة تلقائية تقريباآ من م�صمون 
النظري����ة ذاته����ا ويو�صفها نتيجة منطقية لها . حيث كان ه����دف املارك�صية من�صباآ على املجتمع 
وعاقات����ه االقت�صادية وال�صراعات الطبقية ويب����دو ان اجلمالية املارك�صية ت�صع �صروطاآ معينة 
الأي ف����ن . وترتكز هذه ال�صروط يف عاقات االنتاج وتعتمد على الو�صع الطبقي حتديداآ يف حني 
ي�صكل املجتم����ع ب�صورته الطبقية و�صراعاته املادية مادة التمثي����ل اجلمايل.وعلى هذا اال�صا�س 
فالتف�ص����ريات املارك�صية تعيد كل االإبداع����ات التاريخية ال�صهرية على غ����رار اعمال �صك�صبري او 
د�صتيوفي�صك����ي او هو جزء يف جماالت الفنون االأخ����رى اإىل ا�صلها يف ال�صراعات الطبقية. غري 
ان الفني او اجلميل يف املفهوم املارك�صي ال يتوقف غند هذا املعنى امل�صتنبط ا�صتباطاآ من �صياق 
التط����ور اجل����ديل املادي . وامنا ميتلك و�صعاآ اآخر مرتبط����اآ بالعبقرية التي تدون او تثبت حاالت 
الوع����ي املرتتب����ة على ذلك الواقع املتطور بو�صفه حلظة من حلظ����ت التاريخ اأي ان العمل الفني 
ه����و الذي يبدع����ه الفنان او العبقري ا�صتجابة لوعيه التاريخ����ي يف �صكل غري عادي ويتلاءم مع 
ذل����ك مع اللحظة التاريخية الت����ي يج�صدها.ويبني مارك ان االبداع الفني واالدبي ، يف فرتة من 
الف����رتات ، هو انعكا�����س للواقع ال�صيا�صي واالخاقي للطبقة احلاكمة يف تلك الفرتة . وعلى هذا 
اال�صا�����س تكن االداب والفن����ون من االمور التي حتتمها العاق����ات االجتماعية فتعك�صها ب�صورة 
تلقائي����ة لكنه����ا ال تكون كذلك اإال بع����د حتويلها اىل وعي لدى الفنانني الذي����ن يعربون با�صلوبهم 

اخلا�س ،عن جوهر جمتمعاتهم وم�صمونها )33(
ان الكيفية اجلمالية ال تنت�صب اىل املو�صوعات من حيث هي مو�صوعات وامنا هو وليدة ا�صقاط 
يق����وم به الذهن على تل����ك املو�صوعات ، وهو اال�صل يف تعريف اجلمال . واأنه يريد ان يو�صع من 
مفه����وم اخلربة اجلمالية لكي يجع����ل منه ظاهرة ب�صرية عامة ت�صاح����ب �صتى خرباتنا اليومية 
فلي�س هناك حد فا�صل يعزل اخلربة اجلمالية عن احلياة العلمية او ياتي بالفنون اجلميلة عن 

31 ( ابو ريان ،حممد علي ، فل�صفة اجلمال  ون�صاأة الفنون اجلميلة ، اال�صكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ، 1985 ، �س908.
32 ( عبد الكرمي ، هال خالد ، االغرتاب يف الفن ، ط1 ، من�صورات جامعة  قار يون�س ، بنغازي ، با ، �س25.

33 ( عبد الكرمي ، هال خالد ، امل�صدر ال�صابق ،�س53.
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ال�صناعات والفنون التطبيقية )34(
وعليه ترتكز جماليات التكوين على موؤ�ص�صات الفكر ال�صاغطة يف الفل�صفة ، ففي الفل�صفة املثالية 
يتح����دد اجلمال يف املثل الهند�صية واال�صكال املجردة و�صواًل لعانية جتد توافقًا وروؤيا اأفاطون 
يف ال�صكل الهند�صي ، اما عند املاديني فريتبط بالروؤيا ذات النزعات الواقعية اال�صرتاكية ويرى 
الوجوديون ا�صرتاط الفن باالخرتاق واحلرية والبحث عن املجهول والربجماتية تلتزم الوظيفة 

واالداء يف التجريد واخلربة وحتوالته .

موؤ�سرات االإطار النظري
يتمثل التكوين يف الفنون الت�صكيلية  من جمموعة عنا�صر، وحدات مرئية تتمثل باخلط ، االجتاه 
، ال�ص���كل ، احلجم ، الن�صيج ، واللون ، وكذلك القيمة اللونية والتي يقوم الفنان بتنظيمها على 

وفق العاقات بني عنا�صره 
يعتمد العمل الفني على  لتكوين املرتبط باالأفكار التي يحملها وعاقته بالبيئة واحلوادث التي 

حتيط به وتوظيفها يف العمل الفني .
يتن���وع التكوين الفني �صمن متثيات حمددة، هي التكوين���ات االنت�صارية وااليقاعية واملركزية 

والقطبية . 
تختلف مفاهيم اجلمال باأختاف الفا�صفة واملفكرين اجلماليني من حيث اختاف مناهجهم 

الفل�صفية نظرياتهم اجلمالية وباأختاف التيارات واملدار�س الفنية وفل�صفتها.
ان اجلمالية حتكم م�صتوى ا�صتجابتنا حيال اجلميل الذي تنبع من عواطفنا االن�صانية.

الف�سل الثالث
اجراءات البحث 

جمتمع البحث :
يت�ص���ع جمتمع البحث لنتاج وفري من االعمال وذلك لغزارة انتاج اخلزافني  وبناًء على ذلك مل 

ي�صتطع  الباحث حتديد جمتمع بحثه لكرثة تلك االعمال اخلا�صة بالفنانني اخلزافني .

اداة البحث: ومتثل هذه االداة �صور االأعمال الفنية والت�صورات اأو املوؤثرات اخلا�صة باالطار 
النظري 

منهج البحث  : انتهج الباحث املنهج الو�صفي التحليل 

عينة البحث : اختار الباحث مناذج عينته ب�صورة ق�صدية وعلى وفق  مايحقق اأهداف 
بحثه ومتثلت باأربعة اعمال لفنانني عراقيني .

34  ( ابراهيم ، زكريا ، فل�صفة الفن يف الفكر املعا�صر ، القاهرة ، دار م�صر للطباعة ، 1967،�س233-232.
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حتليل العينة رقم )1(
ا�سم الفنان �سعد �ساكر 

ا�سم العمل : رجل واأمراأة       
يتكون العمل الفني يف بنائه  العام من قطعتني 
متناظرت����ني مت�صابهت����ني تقريب����ًا  احداهم����ا 
بقابله����ا تقعر يف اجلهة االخرى .وكان الفنان 
يح����اول اأن يوح����ي ان هاتني القطعت����ني ا�صبه 
)بالقف����ل واملفت����اح( اأو ان القطع����ة الواح����د 
تكم����ل االخرى  ان الفنان ق����د و�صع القطعتني 
ب�صكل متقابل بينهما ف����راغ مما يحقق ف�صاء 
بينهم����ا ي�ص����اف اىل الق�ص����اء املتحق����ق بفعل 
طبيعة التقعر ل����كل منهما عند االعلى ظهرت 
جمالي����ات التكوين يف ه����ذا املنجز من خال 
عاق����ات �صكلي����ة متثل����ت وحقق����ت الف�ص����اء 

الداخل����ي ل����كل من القطعتني ف�صا عن الق�صاء بفعل و�صع الفن����ان م�صافة حمددة ، ويت�صح اأن 
حج����م القطعت����ني يف هذا العمل الفن����ي غري مت�صاوي����ني اإذ جاء اجلزء االمي����ن اكرب من اجلزء 
االي�ص����ر يف ا�صارة من اخلزاف �صعد �صاكر اىل املراة والرجل وميثل احلجم االكرب للرجل بينما 
ميث����ل اجل����زء االبي�س املراأة ف�صا عن اننا لو الحظنا كل ج����زء يف تكوينه م�صتقًا لراأينا ان كل 
منهما ميثل عمًا فنيًا م�صتقًا ،  وي�صري اأحدهما اىل تكوين خزيف لوجه جانبي الأمراأة مقت�صر 
عل����ى مقدمة ذلك الوج����ه ، كذلك التكوين الثاين الذي ميثل بدوره وج����ه جانبي لرجل مقت�صر 
عل����ى اجل����زء االمامي منه اي�ص����ًا. وهذا ميثل قدرة اخل����زاف �صعد �صاك����ر االبداعية والفنية يف 
تكوينه الفني هذا ي�صاف اىل ذلك ان اخلزاف �صعد �صاكر ا�صتطاع اأي�صًا يف عمله هذا ان يحقق 
م����ن خال هذا التكوين يف قوام����ه العام وجه اأمامي م�صتغًا الف�ص����اء املتحقق بني اجلزئني يف 
االمن����وذج املذك����ور ، وعلى الرغم من جتريديته العالية وتب�صيطه قد يتفق التكوين هنا على نحو 

ما والروؤية املثالية يف البحث عن اجلوهرين من خال اال�صتدعاءات الهند�صية الوا�صحة. 

حتليل العينة رقم )2( 
ا�سم الفنان : ماهر ال�سامرائي 

يتك���ون العمل الفن���ي يف هذه العين���ة من كتلة 
معمارية كبرية وكانها مكونه من قبة ا�صاميه 
مل�صج���د ق���دمي ته���دم �صطره���ا اىل جزئ���ني 
مت�صاوي���ني وق���د اتخ���ذت اللون الف���ريوزي يف 
حني ا�صتقرت ه���ذه القبة املفرت�صه على عمل 
جمموعة اعمدة غ���ري منتظمة وغري مت�صاوية 
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االرتف���اع اذ ترتفع يف و�صطها وتنخف�س يف جوانبها ب�صكل تدريجي لتنتهي باعمدة �صغرية �صوداء 
جعلها اخلزاف احلدود اخلارجية اجلانبية للكتلة املعمارية املتحققة حتت القبة ، تلك الكتلة التي 
حتقق���ت من االعمدة غ���ري مت�صاوية ، حققت جدارًا غري منتظم الواجه���ة فجاء يف بروزات بفعل 
خ�صو�صية كل عمود ا�صهم يف بناء اجلدار املفرت�س تتحقق جماليات التكوين يف هذه القطعة من 
موؤ�صرات اهمها . ان اخلزاف قد ا�صتدعى عن�صر القبة اال�صامية ولونها وانت�صارها الذي يذكرنا 
بن�ص���ب ال�صهيد للنحات ا�صماعيل فتاح ال���رتك وان جاء االن�صطار ان جماليات التكوين الفني يف 
ه���ذه العينة ممثل���ة بخروج الفنان عن املاألوف م���ن اال�صكال والتقنيات والي���ات االجناز واظهاره 
الغريب اجلديد ، اذ ال ت�صري اال�صكال املتحققة للتكوين اخلزيف اىل كونه عما فنيا خزفيا تقليدا 
يف ال�صكل واالداء واالظهار فال�صكل غري ماألوف وغري معروف ماذا يعني هذا ال�صكل او التكوين ؟ 
وه���ل هذا ما اراده اخلزاف ، انه نوع جديد م���ن التمثيل احلايل للتكوين اخلزيف املعا�صر. ف�صا 
عن عن�ص���ر اللون وتداخاته وت�صادات���ه وكذلك ت�صادات امللم�س بني القب���ة واالعمدة املفرت�صة 
الت���ي ترتكزعليها . متيزت بديناميكية التكوين يف كل  منهم���ا حيث عن�صر اللون وامللم�س ووجود 
ن�صو����س كتابي���ة على تلك االعمدة التي ج���اءت وكاأنها جدران غري منتظم���ة حتمل ن�صو�س غري 
منتظم���ة م���ن حيث ترتيب ال�صطور اأو طبيعة اأو نوعيه اخلط العربي املتحقق عليها وعملية النحت 
فيه���ا لتلك اخلط���وط والكتابات ، على اأن هن���اك فراغًا معتمًا حاول الفن���ان حتقيقه بني �صطري 
القب���ة ذات الل���ون الفريوزي وما حتت هذا الفراغ لي�صري الفن���ان ماهر ال�صامرائي من خال هذا 
الف���راغ اىل مكان املح���راب وموقعه الذي ميثل واجهة القبلة عن���د امل�صلمني واملتحقق يف امل�صاجد 
كاف���ة . وبناًء على ذلك فق���د ج�صد الفنان جماليات تكوينه من خال ا�صتدعائه لعنا�صر معمارية 
ا�صامي���ة ون�صو�ص���ًا خطي���ة عربية متنوعة او من خ���ال منجز معماري ا�صام���ي كبري يف هياأته 
العامة التي ا�صتثمرها الفنان ب�صكل ابداعي جديد وخاق يف تاأكيده اأي�صًا الت�صادات املتنوعة بني 
ال���وان القبة واجلدران  احلاملة له ، وكذلك للملم�س وت�صاداته بني القبة واجلدران اي�صًا اإ�صافة 
اىل حتقيق ت�صادات �صوئية وظلية بني تداخات وبروزات املنجز اخلزيف الذي كاأنه يذكرنا باأحد 
االث���ار اال�صامي���ة يف وادي الرافدين العظيم ليوؤكد ا�صتلهام الفن���ان حل�صاراته املبدعة اخلاقة 

متوافقة وفل�صفة الفكر اال�صامي من حيث داللة احلرف يف التكوين. 

حتليل عينة رقم ) 3( 
ا�سم الفنان : احمد الهنداوي 

يتكون العمل الفني يف هذه العينة 
م���ن جمموعة م���ن اال�صكال غري 
املنتظمة الت���ي تبدو كاأنها اأ�صاء 
ا�صي���اء او بقايا لعنا�صر ع�صوية، 
يف ح���ني تداخل���ت فيه���ا االألوان 
املت�ص���اده م���رة واملن�صجم���ة مرة 
اخرى وكاأنها مواد حمرتقة فيما 
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تات���ي عنا�صر �صكلية اخرى مثل قناين االل���وان. وقد و�صع اخلزاف هذه املجاميع ال�صكلية على 
قاعدة زجاجيه �صفافة بي�صاء اللون مما حققت ت�صادا لونيا بني التكوين اخلزيف العام وقاعدته 
الزجاجي���ة .يتميز املنجز اخلزيف يف ه���ذه العينة بكونه ميثل تكوينا غريبا خرج عن ال�صياقات 
املاألوف���ة يف العاقات ال�صكلي���ة واجلمالية ، فجماليات التكوين هنا جت�ص���دت بفعل الت�صادات 
اللوني���ة ال�صكلية املتحققة للتكوين اخلزيف ، فهناك ا�صكال غري منتظمة مكونة من مواد طينية 
حمروقة بدرجات حرارية خمتلفة يف حني هناك اخرى جاهزة حققت ت�صادا �صكليا ولونيا اخر 
.تذك���ر العاقات للتكوين هنا على مبداأ الق�صاءات اللوني���ة من خال ا�صتدعاء املربع الف�صي 
واجلزء االخر يف اال�صفل ، وكذلك اجلمالية ق�صاءات ال�صكلية للعنا�صر غري املنتظمة املتداخلة 
يف عم���وم التكوي���ن قد حقق الفنان هذه القطعة اخلزفية بفع���ل القدرة التنظيمية املميزة التي 
ا�صتط���اع فيها حتقيق ه���ذه التلقائية املحققة يف الفعل الفني ، اذ تبدو القطعة وكاأنها جزء من 
ار�س متموجة غريبة على �صفاف ال�صواطيء او�صفاف االنهار ، هذه ما اأكده الفنان يف حماولة 
لتحقيق تلك التلقائية املرجتاة من خال جتاوزه للماألوف املنتظم املحاكي املازم لفن اخلزف 
وعنا�ص���ره التقليدي���ة ، فالفنان مل يحق���ق تكوينًا ينتمي اىل اخلزف التقلي���دي ، بل جاء وكاأنه 
مركبا خليط بني النحت واخلزف ومواد اأولية مثل الزجاج الذي اتخذ منه الفنان اأر�صية لعمله 
الفني ، وبني كتل غري منتظمة وكاأنها قطع خ�صب حمروق لتعطي يف تكوينها قوامًا متغريًا غري 
منتظم ال ي�صري اىل داللة معينة ، حيث ركز الفنان يف حماولة اي�صاله على جتاوزه املاألوف من 
اال�صكال واخلامات والهياأت ليعطي ثيمة جديدة يف عامل اخلزف العراقي املعا�صر ، وان كانت 
فك���رة الفنان مل ت�صل اىل متلقية لعدم توفر منطقي���ة االأداء  وكان العمل جاء كيانًا جمهواًل ال 
ميك���ن الك�صف عن معامله واأ�صراره ومعانية اإنه الفن املعا�ص���ر وجمالياته اجلديدة الغربية مبا 

ميتلكه من غرائبية متوافقة والفل�صفة الوجودية . 
                                                                                                                                                      

   حتليل العينة ) 4 (
ا�سم الفنان “ �سنيار عبد اهلل “ 

يتاأل���ف العم���ل الفن���ي يف ه���ذه القطعة  من 
تكوي���ن ج���داري م�صتطي���ل ال�ص���كل وقائ���م ، 
يت�ص���در اجل���زء العلوي في���ه �صريط عري�س 
ذو ل���ون ف�صي ، لتحقيق ت�صاد لوين مع اللون 
العام لعم���وم التكوين الذي جاء ا�صفر اللون 
يف معظمه وف�صيًا يف موا�صع اخرى يف ا�صفل 
التكوي���ن ، متيزت م�صاح���ات التكوين ب�صفه 
امنوذجية اللونية املتداخلة التي جاءت كاأنها 
م���ادة من�صه���رة او م�صاح���ة ار����س غرينية 
لتح���دث ا�ص���كااًل غريبة ذات �صق���وق وثقوب 
غ���ري منتظم���ة وتتمي���ز العاق���ات اجلمالية 
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للتكوين الفني يف هذه القطعة اخلزفية باأنها قطعة قد خرجت عن ال�صياق املاألوف يف اخلزف 
ف���ا حدود لل�صكل وال انتظاما ، بل هنالك تداخل �صكلي بحيث تتا�صى امل�صاحات وتتموج تبدو 
وكاأنها من�صهرة متموجة الر�س غريبة ، يف حني ف�صل اخلزاف تكوينه با�صافة املربع الف�صي 
يف اعل���ى التكوي���ن ، ومما اح���دث عاقة لونية مع اجل���زء اال�صفل فيه وجود ل���ون مماثل للون 

ال�صريط املربع يف االعلى .
يتمي���ز العمل الفني هنا يف هذه العينة بكونه مل ياأت حمددًا بحجم م�صتقل ل�صكل معني ن�صتدل 
على جمالياته ومعانيه ، بل جاء هاميًا وكاأنه ج�صد هامي ال ثبات له او جزء من ار�س غرينية 
عل���ى �صواطئ االنه���ار والبحار اأو كاأنها ا�صكال تعرب عن وجود حيوان���ات جتريدية اأو مب�صطه . 
حاول اخلزاف �صنيار عبد اهلل ان يعطي اجلو العام من خال تاأكيده  عمومية اأو طغيان اللون 
البيجي وت�صاده مع اللون الف�صي من جهة ، وهامية تكوينه الفني اجلديد ، لي�صري اىل جمالية 
جدي���دة يف عامل اخلزف العراقي املعا�صر فاالأمنوذج هنا مل ي���اأت باأ�صكال تقليدية حمددة يف 
هي���اآت اأو هي���اأة ، ب���ل جاء منت�صرًا متموج���ًا وكاأنه ال  حدود له يف ار����س  غرينية االطيان وهذا 
م���ا يوؤك���د بحث الفنان �صنيار عبد اهلل عن جماليات جديدة يف عامل���ه الفني املميز ، بعيدًا عن 
اال�صكال والهياآت التقليدية يف فن اخلزف املعا�صر ، جند توافقًا والروؤية الربجمانية يف تفعيل 

اخلربة واالداء يف تقنيات ال�صطح.

نتائج البحث
حتقق���ت جمالي���ات التكوين يف اخل���زف العراقي املعا�صر  حتققت يف جت���اوز الفنان للتقيدات 

التقليدية يف اخلزف وا�صكاله ونظمه كما يف اعمال �صنيار عبداهلل واحمد الهنداوي . 
ج���اءت جماليات التكوين يف اخلزف العراق���ي املعا�صر من خال تب�صيط ال�صكل وجتريده كما 

ح�صل ذلك يف اعمال �صعد �صاكر . 
متي���زت جماليات التكوين يف اخلزف العراقي املعا�صر بال�صمة املعمارية لل�صكل اال�صامي كما 

جاء يف اعمال ماهر ال�صامرائي . 
متي���زت جماليات التكوي���ن يف اخلزف العراقي املعا�صر بالت�صاد الل���وين وال�صكلي كما جاء يف 

اأعمال �صنيار عبد اهلل واحمد الهنداوي 
مت ا�صتثمار اخلط العربي وتنوعه يف �صطوح القطعة اخلزفية لتحقيق جماليات التكوين اخلزيف 

املعا�صر كما جاء يف اأعمال ماهر ال�صامرائي . 

اال�ستنتاجات
جاءت جماليات التكوين يف اخلزف العراقي املعا�صر ب�صكل مميز وابداعي غري تقليدي .

حقق اخلزاف العراقي املعا�صر جماليات التكوين من خال ا�صتخدامه خامات جديدة.
حتقق���ت جمالية التكوين يف اخلزف العراق���ي املعا�صر  بفعل ا�صتلهام الفنان  لاثر االإ�صامي 

يف احلرف العربي ، اللون الفريوزي ، �صكل ال�صلة كما يف عينة اخلزاف ماهر ال�صامرائي .

م. م. رائد اأحمد عليجماليات التكوين يف االأعمال اخلزفية العراقية املعا�صرة
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6-امني ، عثمان : ديكارت ، القاهرة ، مطبعة االجنلو امل�صرية ، 1976.
7-اوف�صيانكوف . م . ز ، �صمري توفا ، موجز تاريخ النظريات اجلمالية ، ترجمة : با�صم ال�صقا ، دار الفارابي ، بريوت ، 1975.
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، دار النه�صة مب�صر ، القاهرة ، 1970م.

9-برجاوي ، عبد الروؤوف ، ف�صول يف علم اجلمال ، دار االفاق اجلديدة ، بريوت ، 1981.
10- ب���ريي ، رال���ف  بات���رن : افاق عربية ، ترجمة : عبد املح�صن عاطف �صام ، القاه���رة ، موؤ�ص�صة فرانكلني للطباعة والن�صر ، 

.1968
11- راوية ، عبد املنعم عبا�س ، القيم اجلمالية ، دار املعرفة اجلمالية ، 40 �صارع �صورتري ،اال�صكندرية ،1987.

12-ريا�س عبد الفتاح : التكوين يف الفنون الت�صكيلية ، ط1 ، القاهرة : دار النه�صة العربية ، 1973م.
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16-عا�صي ، مي�صال  : الفن واالدب بحث جمايل يف االنواع واملدار�س االدبية والفنية ، من�صورات املكتب التجاري للطباعة والن�صر 

والتوزيع ، بريوت ، 1970 .
17-عبد الكرمي ،هال خالد ، االغرتاب يف الفن ، ط1 ، من�صورات جامعة ماريون�س ، بنغازي .

18-عبو ، فرج : علم عنا�صر الفن ، ج2 ، ميانو ، ايطاليا ، دار دلفني للن�صر ، 1982.
 19-عبود ، عطيه : جولة يف علم الفن ، ط1 ، بريوت ، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر ، 1985.
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22- لوي�س معلوف : املنجز يف اللغة ، املطبعة الكاثوليكية ، بريوت ، 1965 م 
23-مطر ، امريه حلمي ، فل�صفة اجلمال ، دار ال�صوؤون الثقافية العامة ، العراق ،1984.

24- هيغل ، فكرة اجلمال ، ترجمة : جورج طربي�صي ، دار الطليعة ، ط2 ، بريوت ، 1981 
25- وهبة مراد واأخرون : املعجم الفل�ص���في ، دار الثقاف��ة اجلدي��دة ، ط2 ، )القاهرة( ، 1971م.
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ملخ�س البحث
يتن���اول ه���ذا البح���ث الجابة عن طبيعة الريادة يف اأ�صاليب الر�ص���م الأوربي املعا�صر ، وما جاءت 
ب���ه م���ن معطيات حتولية يف املفاهيم والروؤى ،  وق���د حر�ض على ايجادها  فنانون جمددون عن 
طريق تغيري البنيات الفنية يف منجزهم الإبداعي مبا يختلف عن الأ�صاليب الكال�صيكية املتبعة  

. ويف �صوء ما تقدم يتحدد هدف الدرا�صة :
التعرف على املتغري الريادي يف اأ�صاليب الر�صم الأوربي املعا�صر .

ا�صتملت الدرا�صة يف ف�صلها الأول على :
مقدمة ل�صرح ا�صكالية البحث وفر�صياته، وهدفه، واهميته، وحدوده .

وا�صتمل الف�صل الثاين على :
الريادة يف الت�صكيل ومتغرياتها .

الت���ي تن���درج يف الوق���وف على املخرج���ات ال�صلوبية يف الر�ص���م والتعرف على اأ�صبابه���ا وا�صالتها 
ومتغرياتها .

وت�صمن الف�صل الثالث على :
اجراءات البحث مت�صمنة :

جمتمع البحث، واختيار العينة، واملنهج املتبع وتعيني ادواته .
اأما الف�صل الرابع فت�صمن :

النتائج وال�صتنتاجات والتو�صيات واملقرتحات .
من بني النتائج نذكر ماياأتي :

1- التع���رف عل���ى الريادة يف ا�صاليب الر�صم الأورب���ي املعا�صر التي احدثت تغيري �صامل يف النوع 
والكيف يف �صمات العمل الفني.

2- تاأ�ص�ص���ت الري���ادة بالرج���وع اإىل اأ�صل الفن بو�صفه جوهراّ ل مياث���ل الواقع، ول يتوا�صل مع 
امل���وروث الورب���ي ، فكان���ت اأ�صالي���ب الر�ص���م الأوربي املعا�ص���ر قائمة على هذا املفه���وم وبذلك مل 

تتوا�صل مع املوروث الأوربي يف النهج الكال�صيكي .
3- اأظهر بع�ض  الفنانني الأوربيني الرواد اأ�صاليب يذوب فيها امل�صمون بال�صكل لي�صبح ال�صكل 

و�صيلة وغاية .
4- اأظهر عمل معظم الفنانني الأوربيني الرواد اأن ل ُتظهر اأعمالهم اجلديدة �صرباً من النهج 

املطور واملح�صن ، بل �صيئاً خمتلفاً يف نوع الأ�صلوب .

الريادة  في أساليب
الرسم األوربي المعاصر

عادل نفل مهدي

مناذج خمتارة - )درا�صة حتليلية(
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الريادة  يف اأ�صاليب الر�صم االأوربي املعا�صرالريادة  يف اأ�صاليب الر�صم االأوربي املعا�صر عادل نفل مهديعادل نفل مهدي

The Summary
Current research deals with the answer about the nature of pio-
neer in contemporary European painting techniques and styles, 
which came with data in the transformational concepts and vi-
sions, which afforded artists caused by changing the intentions 
of art in the Creative Mndzhm finish for the classic Alosayb 
used in the according to of the foregoing Eetmd objective of 
the study:
Recognize the changing pioneer  styles in contemporary Euro-
pean painting.
And to reveal the meanings and implications of innovation and 
structural frameworks in selected models.
The study included in the first Introduction to explain the prob-
lematic assumptions and research and its purpose and its im-
portance and its limits.
The second involved the chapter:
The pioneer in forming and variables of plastic art.
Where to stand and fall on the stylistic output in the painting  
and identify the causes and authenticity and variables.
The third chapter deals with:
Action research and includes:
Research methodology and community samples and the selec-
tion and appointment of its means
The four chapter would ensure:
results, conclusions and recommendations and proposals find-
ings:
Between the results of the recall include:
1 - show pioneer in the contemporary European styles painting 
from the events of a comprehensive change in the type and 
quality attributes in the artwork.
2 - Established pioneer back to the origin of art is not the same 
as the essence of reality and not continue with the tradition, 
was the contemporary European painting techniques and styles 
based on this concept and do not communicate with the Euro-
pean heritage in the classic approach.
3 - Show some of the pioneer artists of European styles as the 
content and form to become a means and an purpose.
4 - shows the work of most artists of European pioneer that 
their actions do not show the new approach is a form of devel-
oper and philanthropist, but something different in the type of 
method and 
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الريادة  يف اأ�صاليب الر�صم االأوربي املعا�صرالريادة  يف اأ�صاليب الر�صم االأوربي املعا�صر عادل نفل مهديعادل نفل مهدي

املبحث االأول : االأطار املنهجي
م�سكلة البحث :

يقت�ص���ر ف���ن الر�صم على جت�صيدات ب�صرية مبا�صرة لروؤي���ة  مفهوم ما اأو م�صهد ، يتحقق بوحدة 
واندماج مع و�صائل الر�صم ومهامه يف التعبري فا�صتعاراته على اختافها تقود نحو تركيز ال�صورة 
كو�صيلة للتعبري ، فال�صورة وان كان م�صدرها مكاين وكون ال�صكل حميط كفايف اإال اأنهما يتوجهان 
مع���ًا اإىل خلق املعاين من م�صادر العاقات البينية بني ال�صكل كحاوي واملحيط كمجاور . كما اأن 
العق����ل الب�ص�ري ق�ادر على ادراك املعان�ي ب�صيغة اأ�صك����ال ب�ص�رية مكاني�ة فيحي�ل ال�صك�ل الكل�ي 
)) ال�صورة (( ملعنى ، ففي الر�صم  لغة ب�صرية ن�صوغ منها ما نح�س اأو نفكر به مفكرة ابداعية 
. فال�ص���كل وال�ص���ورة نواجت التام�صات واملتمات يف عمل الر�صم ت�ص���اغ عرب وعي العقل الب�صري 
، وه���و جوهري يف خلق الفنون كله���ا ، لكنه يظهر على نحو اأكرث مبا�صرة يف ال�صياغات املكانية � 

الب�صرية يف الر�صم ويف غريه من الفنون الت�صكيلية والب�صرية االأخرى .
وم���ن اأجل اإثبات حقيقة وعي الر�صام يف الرتكيز على العاقات ال�صكلية التي خلقت االأ�صاليب 
املعا�ص���رة يف الر�صم ، يك�ص���ف �صراع الفنان املبا�صرة يف االحال���ة املكانية على �صطح اللوحة ، 
وعلي���ه ف���ان �صياغة البنيات ال�صكلية بني خط، ولون وقيمة �صوئي���ة تاأتي حًا للمحيط وال�صكل 

بنظام �صكلي معني ينبثق عنها احيانًا متغريًا ا�صلوبيًا رياديًا .
ويبقى ال�صوؤال الذي يتحدد يف �صوء ما تقدم ، ما طبيعة احللول الريادية التي ت�صكل املتغريات 
اأو املتح���ول يف اأ�صاليب الر�صم املعا�صر؟ وعلى وجه التحديد يف �صوء مو�صوع الدرا�صة احلالية 

الريادة يف اأ�صاليب الر�صم االأوربي املعا�صر.  

اأهمية البحث :
تتحدد اأهمية البحث يف اأهمية مو�صوع التجديد يف الت�صكيل املعا�صر ، فالبحث يف هذا املجال 
يجعلن���ا مدركني ملزايا التجديد يف الفن الت�صكيلي املعا�صر و مقرتباته وجذوره ، باالنفتاح على 
فن���ون ح�صارات غري اأوربي���ة وعوامل اأخرى اأ�صهمت يف التحول ع���ن اأ�صاليب الر�صم التقليدية 
الكا�صيكي���ة ، وه���ي تغيري كبري ال ي���زال �صاخنًا يف االأو�صاط الفنية ، يتطل���ب جهدًا يف البحث 

والتق�صي حلل اجلدل الدائر حول التجديد وماهيته واأ�صالته وجتارب رواده .

هدف البحث :حتدد هدف البحث 
التعرف على الريادة يف اأ�صاليب الر�صم االأوربي املعا�صر 

حدود البحث :
يتحدد البحث مبا ياأتي :

احلدود املو�صوعية : الريادة يف اأ�صاليب الر�صم .
احلدود املكانية : اأوربا .

احلدود الزمانية: 1890 � 1915 



66 األكاديمي

املبحث الثاين: االأطار النظري

الريادة واملتغري يف اأ�سلوب الر�سم
اإن تكوين ال�صورة الرائدة �صمحت ل� )) غريترور �صتاين (( لتوكد بقولها ان ال �صيء يتغري من 
جي���ل اإىل جي���ل اإال ال�صيء الذي يرى (( )1( فالريادة هي اخلطوة بني �صورة انتحائية  ، اعتدنا 

نراها منطية اإىل �صورة ج�صدت �صيئًا جديدًا ، بنظام خا�س .
ينطلق التحول من الريادة ، التي تنطلق بدورها من عوامل خمتلفة بينها عوامل موروثة ذاتية 
، واخ���رى مكت�صبة ، ي�صعى الفرد من خاله���ا االعرتا�س على االأ�صكال التقليدية التي تفر�صها 
الثقاف���ة العام���ة . تدفع الري���ادة اأحيانًا اإىل هدم اجل�ص���ور واالنقاب عل���ى الطرائق واالأفكار 
، وميك���ن ر�ص���د ثاث ث���ورات من هذا النوع ح�ص���ب غا�صتون با�ص���ار ،  G.Bachwlard  يف 
االب���داع الت�صكيلي عل���ى مر الع�صور : الثورة االوىل ، التح���ول باملمار�صة االبداعية من العفوية 
اإىل ال�صب���ط يف الف���ن ممثًا ذلك بالط���رز احل�صارية القدمية ، والث���ورة الثانية ، التحول من 
املوروث اجلمعي  )) الكا�صيكي (( املمتد عرب ع�صور ح�صارية اإىل البحث عن فن من خال 
التمرك���ز حول عقاني���ة فردية متثل ذلك باجن���ازات احلداثة . والثالث���ة التحول عن مفاهيم 
ودالالت احلداث���ة اإىل �ص���وب ارادة الف���رد وامناطه الذاتي���ة، والتخل�س م���ن كل اأ�صكال الفن 
املاألوف���ه متمثًا بتي���ار )ما بعد احلداثة( حتى جاءت الفوارق الفردي���ة يف الفن . يقول روالند 
ب���ارت يف ذل���ك : )) االآن اأطلقت جميع الن�صو�س لن�صج بحرية م���ع نظرياتها يف اللغة واالدب 
واجلن����س االدبي يف بحر من التداخل الن�صي مل تع���د مهمة فيه الفوارق التي كانت يف املا�صي 
متي���ز م���ا بينها ، وبارت ينظر اإليها ب�صكل جمعي على اإنها �صي���غ خلطاب عابث وا�صع االنت�صار 
ي�صب���ه املحا�صرات الت���ي يلقيها دريدا نف�صه التي حتول���ت اإىل مونولوجات مطولة ومثقلة وغري 
منظم���ة وخالية من الرتكيز (( تلك هي قيمة احلرية التي منحتها و�صائل االت�صال والتوا�صل 
ف�صع���ى الفنان على ار�صاء نف�صه واقتناعه باأنه ميل���ك ال�صدق الفني ، فوجد نف�صه رائدًا فيما 
يفعله ، وال اأقول اأن ما يفعله ا�صيًا ، بل اأنه جنح بالعمل على نهجه هو ، تدفعه ماآربه اخلا�صة 

اك�صبت اح�صا�صه متعه بالتناغم مع ما يفعله .
و�ص���ع الرواد يف اروبا اخلطوة االولية الواعية يف التجديد ، ب�صروعهم يف رد االعتبار اىل الفن 
و�صيل���ة ذات معن���ى للحياة . يقول هانز ارب : )) نحن نفت�س عن فن قائم على اأ�ص�س ثابتة من 
اأج���ل معاجلة جنون الع�صر وقائم اي�صا على نظام جدي���د لاأ�صياء با�صتطاعته اإعادة التوازن 
ب���ني اجلنة واجلحيم (( )2( اإن هذا النوع من التغيري اأو االنقاب يف اأدوار ال�صبط االجتماعي 
الن���اجت من مفهوم وم�صمونها الثقافة يف اورب���ا ، فكل ماهو حتول اجتماعي يعد حتوال ثقافيًا . 
والتح���ول ال�صريع ي�صاحبه ظهور رواد يعربون ع���ن مفهوم التقدم والديناميكية بالتحرك نحو 
غاي���ة معين���ة يرونها ا�صليه اإال اأنه لي�س دائمًا يتم تف�صري ظه���ور رواد يف بيئة �صاحلة ، فاحيانًا 
يك���ون التناق�س االجتماعي موؤثرًا، وي�صبح عامًا يف التغي���ري ، لذلك افادت العوامل الثقافية 

1 (  بتلر ، كري�صتوفر ، مابعد احلداثة ، او ك�صفورد ، ديونفر�صتي بر�س ،202،�س24
2 ( برادبري ، مالكم ، وجيم�س ماكفارت ، باحلداثة 
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في���ه التي انتجت الدادائي���ة بعد احلرب العاملي���ة االأوىل ، بظهور رواد ي�صع���ون ن�صب اعينهم 
))االن�ص���ان (( كذات���ًا ملهمة تبني ذاتها باحل�ص���ي واملتخيل والوهم م���ن كل املنابع ومبختلف 
الو�صائ���ل ، ل���ذا ارتبطت احلداثة مببداأ الذاتية ، وهو مفه���وم متعدد الدالله ، يدعم الفنان يف 

تعيني نهجه وجت�صيد روؤاه االبداعية .

طبيعة االجناز الريادي :
هن���اك فارق بني نتائ���ج املهارة املعتمدة على تدري���ب من�صق تراتبي، وب���ني االبتكار التجديدي 
التح���ويل ) �صحيح اأن جميع اأ�ص���كال ال�صنعه فيها مقدمات م�صرتك���ة لكننا هنا معنيون بتلك 
املمي���زات اخلا�صة التي تفرق بني الفنان املت�ص���اوق مع نف�صه وبني ال�صناع ()3(الفنان الريادي 
) فن���ان مف�ص���ر يبذل حياته با�صتمرار من اأجل التعبرياجلميل الثابت عن حقيقة �صخ�صيته يف 
�صلتها مع عامله ()4(وي�صري فرويد عن طبيعة االجناز الريادي بقوله ) هو نوع من الر�صا كفرح 
الفن���ان باالب���داع ، يف جت�صي���د تهومياته ... له ميزة خا�ص���ة ن�صتطيع بالتاأكيد يوم���ًا اأن ن�ُعينها 
ونحددها ... واأن نقول ، على نحو ا�صتعاري انها ) اأي تلك امليزة ( ميزة رفيعة جميلة ... فهي 

تفرت�س مواهب خا�صة وا�صتعدادت ال توجد ب�صورة عامة وبدرجة كافية (  )5(
اإن م�ص���در ا�صال���ة الفنان الرائد ه���و )) التغي���ري (( اجلمايل للحقيقة ، يعن���ي عملية قطف 
�صع���وري باطني م���ن ملكة الذات ، ذلك هو معيار الفنان العبق���ري ، فالفنان امللهم يتحول من 
الواق���ع بقوة الع���اء ومبرونه معينة بالن�صب���ة لل�صغوط النف�صية انه يط���ور موهبته باو�صع قوى 
االندم���اج وا�صيقه���ا لقد واجه الفنان االوربي يف هذا الع�ص���ر وهو يجمع قوته يف اخا�س لكل 
م���ا يختل���ج يف اعماقه ووعيه ، ليجعله خمرجات ا�صلوبية تل���ك هي اال�صالة احلقه )) الفرتات 
الزمنية على عك�س تواريخ ال�صنني ، ال توؤخذ ماأخذ م�صلمات ، انها ت�صوراتنا عن احداث م�صت 
، فعل���ى الرغم م���ن فائدتها يف النقا�س املح���دد ، اإال انها حتري امل���وؤرخ ( )6(  فمرحلة التجديد 
يف الف���ن ، لي�س بال�صرورة تلحقن���ا مبوكب التقدم والتميز مامل نلم����س تغريات بعينها تت�صف 
باال�صال���ة ، لي�س تعبريًا قائمًا عل���ى التعديل والتكييف مع �صيء كان �صائدًا ، فالرواد ال ين�صّون 
حت���ت اي م���ن االن�ص���اق املعروفه ، وال ين�ص���ّون اىل الفو�صى � لقد جاءت الري���ادات االوربية يف 
الر�ص���م املعا�صر بث���ورة اقتلعت ا�ص�س املحاكاة يف الفن التي امتدت لع�صور طويلة ، جاءت بفن 
حمدث ، غطى جمموعة من احلركات وكانت مبثابة متحف من االبتكارات ، تبوؤات ال�صكانية 
االيحائية مكانه يف التجديد فقد اكد كروت�صه يف كتاب اال�صتطيقا عام 1902 على وحدة العمل 
الفن���ي وعل���ى تطابق ال�صكل وامل�صمون بق���وة ، وقال ) ان احلقيق���ة اال�صتطيقية هي ال�صكل وال 
�صيء غري ال�صكل ( )7( وبعبارة اخرى اأن ال�صكل هو تعبري عن حد�س داخلي خال�س ي�صاوي بني 
ال�ص���كل وامل�صم���ون ويعرتف فان جوخ بقوله ) اإن عملي هو اأن���ا ، واأين اأخاطر بحياتي من اأجله 

3  د. اي ، �صنايدر ، التحليل النف�صي والفن ، ترجمة يو�صف عبد امل�صيح ثروت وزارة الثقافة واالعام العراق ، 1984 �س85
4  د. اي ما�صنايدر ، امل�صدر ال�صابق �س85 �86

5  د.اي ، �صنايدر ، امل�صدر  ال�صابق �س86
6  مالكم براد بري ، وجيم�س ماكفارن ، احلداثة ، ترجمة موؤيد ح�صني فوزي ، دار املاأمون للرتجمة والن�صر ن بغداد ، 1987 ، �س19

7  برادبري وجمي�س ماكفارن : احلداثة � امل�صدر ال�صابق �س52
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وقد فقدت ن�صف عقلي يف �صبيل ذلك (.  )8(  دخل الفن الت�صكيلي يف هذه النظرة اإىل اأن يكون 
فنًا كونيًا بارادة الفرد وامناطه الذاتية يف املوقف اجلمايل .

فبق���در اهتم���ام الفن���ان بالعمل على اح���داث متغري يف ا�صلوب���ه  جاء اهتمامه البال���غ اي�صًا يف 
االرتق���اء الباغي لطبيع���ة االختاف، وعمق التحديث فيه ، فا�صب���ح العمل الت�صكيلي االوربي 
احلدي���ث يقدم اظهارات فنية م�صتقلة عن الفن الكا�صيكي ويعمل على مقاربات مفتوحة على 

تاريخ االمم االخرى على امتداد تاريخ الفن الطويل .
 )) ميكنن���ا اأن نوؤكد يف غ���ري تردد اأن الفن املعا�صر يقوم على الزعم الذاتي ، وهو حماولة كل 
فن���ان ابتكار ا�صلوب خا�س يتميز به يف اخ���راج لوحته بطريقة ت�صتدعي االنتباه ( ( )9( ي�صاف 
لذل���ك �ص���ادت املدر�صة اجلمالية على ما افادت به م���ن اأراء برغ�صن ، وكروت�صه ، وغريهما يف 
اواخر القرن التا�صع ع�صر مع ما تبعهما من تركيز على الفنان اخلاق املفرد وعلى تفرد العمل 

الفني .
يذك���ر )رو�صنربغ( يف رد فعله جتاه اي ظاهرة جمالية : اين ) اأت�صلب بالفردية التي ات�صحت 
عقي���دة منا�صله للغرب بعد احلرب العاملية . فقد اأ�صبح الفنان قادرًا على خلق �صيء خا�س به 
. وه���و املعنى ال�صروري للف���ن يف مواجهة ع�صر االنتاج على نطاق وا�ص���ع ويف ع�صر املماثلة( 
اإن ه���ذه النظ���رة النافذة ه���ي بالتحديد كان���ت وراء جت���ارب رواد الت�صكيل االورب���ي املعا�صر 
امث���ال )فان جوخ( و)بول جوحان( ، و)بيي���ت موندريان( و)هرني ماتي�س( و)بابلو بيكا�صو( 

وغريهم.

موؤ�سرات االطار النظري
ما اأ�سفر عن االأطار النظري :

احلري���ة الت���ي �صارت حق���ًا م�صروعًا للفن���ان ، كانت راف���دًا ا�صا�صيًا للري���ادة يف اأ�صاليب  1 .
الت�صكيل االأوربي مطلع القرن الع�صرين .

الري���ادة �صنيعة فرديه ، عمل الفنان مبوجبها لت�صكل حواره االإبداعي اخلا�س يف الر�صم  2 .
يف مو�صوعات خمتلفة .

الري���ادة تدلل على اأن الفن الت�صكيلي له غايات فنية وجمالية ال حدود لها واأن  الفنان قد  3 .
خطى خطوه اأو خطوات جديدة يف ذلك .

ظهور فنانني رواد امثال : فان كوخ ، )وبول جوجان ، وبييت موندريان ، وبابلو بيكا�صو...  4 .
وغريهم ، كانت اجنازاتهم بدايًة لتاريخ جديد يف الفن الت�صكيلي االأوربي .

الق���ى عم���ل رواد الف���ن االأوربي ، يف ب���اديء االأمر ا�صتهجان���ًا فيما مييزها ع���ن االأعمال  5 .
التقليديه وهذا زاد من مترد الفنانني فبنوا ا�صتقاليتهم يف الفن .

لقد انتزع الرواد قيمًا �صكليه يف اأعمالهم على غري ماألوفية االأ�صكال يف الفن . 6 .
يتمي���ز الرواد يف الر�صم االأوربي بوع���ي يف معاجلة منجزاتهم االأبداعية وطرحها برباعة  7 .

8 ( هرني اليك�صي ، مات�س ، االنطباعيون ، ترجمة خليل ال�صاوي ، من�صور وزارة الثقافة ، دم�صق 1999 ، �س173
9 ( ريد هربرت ، النحت احلديث ، ترجمة فخري خليل ، مراجعة جرب ابراهيم جرب ، دار املامون للرتجمة والن�صر بغداد 1994 �س150
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واخا�س نابع من ثقة الفنان مبوهبته الفنية .
مل يت���ورع بع����س الفنانني ال���رواد اال�صتلهام من فن���ون غري اأوربية يف �ص���وء وعيهم الذي  8 .

لون عليه باأن تلك الفنون متتلك ا�صالة يف اأ�صل الفن . يعوِّ
كان ف���ن الرواد االأوربيون يتحول اإىل اأجل الفن وحده متجاوزًا �صرط االهداف املجتمعية  9 .

للفن التقليدي يف اأوربا .
متركز االأبداع حول منظومة العقل لدى بع�س الفنانني الرواد يف اأوربا. 10 .

املبحث الثالث: اإجراءات البحث

اوال : جمتمع البحث :
بع���د ا�صتطاع الباحث املجتم���ع املوؤ�صر بعنوان البحث )) الري���ادة يف اأ�صاليب الر�صم االوربي 
املعا�ص���ر ، مناذج خمتارة(( كنهج ينبثق على اأيدي فنان���ني هو فهم التغيري ، واأختري يف �صوء 
ذل���ك التعبريية والرمزي���ة اأو التاأليهية والتجريدية ، والتكعيبية الت���ي توؤ�صر التحوالت يف الفن 

االأوربي للفرتة 1918 � 1914 . 

ثانيا : عينة البحث :
ق���ام الباحث بجمع املعلومات عن الفنانني واخت�س منهم بو�صفهم جمديدين ، متمردين على 
الف���ن التقليدي يف الف���رتة مو�صوع الدرا�صة ، وكانوا كل من : فن�ص���ت فان جوخ ، وبول جوجان 
، وبي���ت موندري���ان  ، وبابلو بيكا�صو ، فتحددت بذلك عين���ة ق�صدية من خال اعتماد التجربة 
الريادي���ة لن���وع جديد ومميز من اال�صل���وب يف الر�صم االوربي املعا�ص���ر ، ، على وفق  ال�صروط 

االآتية :
اأن ت�صتويف التجربة الفنية للفنان الرائد املتغري عن االأ�صاليب املتداولة يف الر�صم .

اأن تك���ون التجرب���ه الفني���ة للفنان الرائ���د ذات مغزى وحتظ���ى بال�صبق الزمن���ي واالإبداعي يف 
اأ�صلوب الر�صم .

ثالثا : منهج البحث :
اخت���ار الباحث يف الدرا�ص���ة احلالية املنهج الو�صفي التحليلي بو�صف���ه املنهج املنا�صب لتحقيق 

اأهداف البحث .

رابعا : اأداة البحث : 
اعتمد الباحث املاحظة يف ا�صتخا�س املعلومات وتتبعها ، ف�صًا عن اعتماد فقرات موؤ�صرات 
االأطار النظري ، كمادة ذات مغزى لو�صف وتف�صري مامح االأجناز الريادي يف اأ�صاليب الر�صم 

ومتغريه للفرتة مو�صوع البحث .
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خام�سا : حتليل العينة :

الفنان فن�سنت فان جوخ
ا�سم العمل :القهوة الليلية

The night cafe 
اخلامة : زيت عى كنفا�س

ابعاده :72× 92 �صم
�صنة االإجناز: 1888

ج���اء الر�صم على يد فن�صنت فان 
ج���وخ متمي���زًا م���ن حي���ث االأداء 
ال���كاذب  واجلم���ال  املتحذل���ق، 
ال���ذي يعتمد التدريب ، كما يفعل 
االنطباعيون ، لقد اعاد فان جوخ 
للمنظر طاقة ناب�صة  بعد اأن نفذه 
بذاتيه خال�صة ، فقد ر�صم بدافع 
القنوط ، ومن املحتم���ل جدًا اأنه 

اأراد اأن يتخذ من الفن و�صيلة الأظهار حبه لبني الب�صر ، اإذ مل يكن الفن بالن�صبة اإليه لهوًا ، بل 
ر�صالة يف احلياة .

ب���داأ فنه يظه���ر قوة ، ففي �صخو�ص���ه مهابة وفظاظ���ة يف  الوقت ذاته ، وملونات���ه بعامه داكنة 
موحل���ة ، واأ�صلوب���ه خ�صن وجريء ، مما اأ�صحى منارًة  للفنانني الوح�صيني والتعبريين يف مطلع 
القرن الع�صرين ، ثم ما لبث يعمل �صربات وا�صعة بوا�صطة فر�صاته ، و�صارت الوانه  اأكرث حدًة  
وتخطيط���ه اأ�ص���د متا�ص���كًا ، مل يقتنع بت�صجيل ما تق���ع عليه عيناه ، بل عم���د اإىل االف�صاح عن 
اإنفعاالت���ه كلها ، ومن اأجل اأن يكثف تعبريه بالغ يف تاأكيد ما كان يراه �صروريًا ، وغ�س الطرف 
عم���ا كان يف نظ���ره تافها ، وب�صبب انبهاره بال�صم�س قد ا�صتط���اع �صكب االألوان امل�صرقة ، وتاألق 
الل���ون اخلال����س اأي�صًا يف ال�صور ال�صخ�صية التي ر�صمها ، وق���د عرب باالألوان املت�صادة، يخرج 

لونني متكاملني فباأمتزاجها وت�صادها تتولد االهتزازات الغام�صة الألوانه. 
     اأن ف���ان ك���وخ مل يتن���َح عن ر�ص���م الواقع اإال اأنه ر�صم���ه بن�صج من انفعال���ه الذاتي ، فقد كان 
متحكم���ًا يف اأ�صلوبه فمثًا �ص���ورة )االأب تاجني( التي تدل ار�صيتها عل���ى اهتمام هذا الفنان 
حين���ذاك بالر�صوم اليابانية املطبوعة ، فتو�صع بدرا�صتها وتاأثر بها يف فنه كما ات�صمت فر�صاته 
املتع���ددة االألوان الت���ي نقلها ا�صًا عن االنطباع���ني اإال اأن مل�صاتها كانت اعر����س واأقوى واأ�صد 
انطاق���ًا ، لتخ���دم تاأث���ري خمتلف عن التاأثريين ، فل���م يكن ينقل ما يراه قدر م���ا يراه منا�صبًا 
ل�ص���دق اح�صا�ص���ه . ف���كان رائدًا يف نهج���ه الذي اعتم���د على الع���وامل الداخلي���ة )) امل�صاعر 
الذاتيه(( اأكرث من االأهتمام باو�صاف العامل اخلارجي ، فابدع يف ا�صلوبه الذي ج�صد احلاالت 

الذهنية وال�صعورية املتطرفة .
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الفنان بول جوجان
ا�سم العمل :

 اين  نحن ذاهبون
  where are we going 

اخلامة : زيت
االبعاد : 139 ×374�صم

�صنة االإجناز : 1897
     اجت���ه ب���ول جوج���ان اإىل 
ب���ادئ  التاليف���ي يف  النه���ج 

االأم���ر، وم���ن ث���م اال�صلوب الرم���زي حينما جلاأ بفن���ه اإىل ثقافات غ���ري اوربية م�صتم���دًا منها 
خ�صائ�صه الرمزية  وهو ا�صلوب غري ماألوف يف الفن االأوربي التقليدي ، فهاجمه البع�س على 
 Aujust هذا اال�صلوب ، ومل يح�صبوا تلك املهاجمة مدحًا له ، نذكر ر�صالة اوج�صت �صرتنربك
styindberg  معقبًا على لوحة يف مر�صمه ) لقد راأيت فيها ا�صجارًا لن يجد مثلها النباتيون 
اب���دًا .. وحيوانات مل يحلم مبثلها علماء احليوان قط .. وانا�صي اأنت وحدك ت�صتطيع خلقها .. 
وبح���رًا ال ميك���ن اأن ينبع اإال من بركان، و�صماء ال ي�صتطي���ع اأن ي�صكنها اله ()10( ومهما قيل عن 
 rsonancein عم���ل بول جوجان فاإنه يتميز ب�صفٍة ميك���ن ت�صميتها ال�صدى العميق يف الفن
Art  ، عل���ى الرغ���م من تاأثر )بول جوجان( يف بداية ممار�صته للفن بالتاأثريية ، اإال انه حتول 
عنه���ا وانتقده���ا فيما بعد بقوله ) اأن التاثريية تدلل زائ���د بالفن .. اأو مداعبة غري الزمة للفن 

ولي�س فيها فكر ()11( 
حق���ق جوج���ان مزيجًا من الف���ن املركب با�صفاء اخلي���ال على املرئيات ، تكثيف���ًا للرمز ب�صيء 
مرئي تو�صل جوجان اإىل النهج الرتكيبي اأو التاأليفي synthetisme  لي�س من التب�صيط ، بل 
فن الت�صحية ب�صيء وتغليب اخر ، اراد من ذلك ان يربز معاين اال�صياء املرئية ، وكان ال يرتدد 
اأن ي���ربز قيم���ًا فنية حتى م���ن االأ�صياء القبيح���ة ، لذلك كان من املمهدي���ن للمدر�صة الوح�صيه 

Fouvism  التي تت�صم بالتعبري القوي بو�صائل االختزال والتب�صيط الفطري .
مي���زج ب���ني الظاهر واملتخف���ي لُيخرج اأ�ص���كااًل ممي���زًة ال �صلوب���ه باختيار اخلط���وط الكفافية 
والدرج���ات اللوني���ة املنقح���ة � اعرت�س عل���ى ا�صلوبه )هربرت ري���د( � املتع�صب مل���وروث الفن 
االأورب���ي قائ���������ًا: ) اخلطاأ الذي اأرتكبه جوجان يف بداية ادعائه اأن هناك يف تاهيتي ي�صتطيع 
االإن�ص���ان اأن يتخل�س من ت�صت���ت املدينة احلديثة و�صرورها ، ولكن هذه ال�صرور من �صوء احلظ 
توج���د يف كل م���كان ( )12( اأن الرمزي���ة اأو التاأليفي���ة املبتكرة من قبل بول جوج���ان كانت نهجًا 
جديدًا واأ�صيًا ت�صتخدم فيه االألوان واخلطوط لتعرب عن �صفاتها اخلا�صة من خال انعزالها 

وهي خطوط لتج�صيد امل�صمون يف االأ�صياء .

10 (  حممد زكي ، لطيف : جوجان التاأثر ، دار املعارف مب�صر ، 1958 ، �س137
11 ( حممد زكي ، لطفي : جوجان التاثر ، امل�صدر ال�صابق ، �س31

12 ( حممد زكي ، لطفي : جوجان التاثر ، امل�صدر ال�صابق ، �س 133 � 134  
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الفنان بييت موندريان
ا�سم العمل : تكوين معيني يف مربع

 Lozenge Composition in a 
Squear

اخلامة : زيت
االبعاد :102×102 �صم

�صنة االإجناز : 1925
ابتداأ حت���ول الفنان بيت موندريان عن جماليات 
املح���اكاة ب�صل�صل���ة م���ن التغي���ريات اجلوهري���ة 
حفظت له النظ���م االيقاعية يف ال�ص���كل الفني ، 
كانت تل���ك البداية النح�صار الف���ن الكا�صيكي، 
وظه���ور اجلم���ال  الفن���ي اخلال����س ع���ن طريق 
الت�صوي���ر باأ�صكال هند�صي���ة وعفوية كان ال�صكل 
الهند�صي االأمنوذج االأمثل ملثالية بييت موندريان 
يف الر�ص���م كذل���ك االيقاع م���ن النظ���م ال�صكلية 

التجريدي���ة اال�صا����س يف عمله الفن���ي ومن املباديء التي جاء بها الت���ي ذكرها يف جملة ) اال�صلوب  
Destill(وه���ي مب���اديء ال�صكلي���ة املحدثة بقوله : ) انن���ا نريد اأ�ص�صًا جمالية جدي���دة قائمة على 

عاقات حم�صة، خطوط، والوان �صرفه. ذلك الأن عاقات
العنا�صر االن�صائية املح�صة وحدها هي القادرة على ادراك اجلمال املح�س ()13( 

اعتم���د موندري���ال التجريدية ، لعك�س عوامل روحي���ه ايقاعية ، وطالعتن���ا اأعماله بتفكيك وحتطيم 
الواقع، اإال اأن تفكيك موندريان يهدف اإىل اعادة �صياغة ال�صكل بوحدة اأ�صمى من الواقع ، وا�صكال 
تتميز بالقوة م�صاغة با�صكال هند�صية ذات زوايا ، على �صكل مربعات وم�صتطيات متنا�صقة االأبعاد 
تنق���ل ايقاعه���ا الذاتي اىل م�صتوى البنيه الكلية لتت�ص���ف باملطلقية ، يهدف منها جت�صيد ال�صفات 

الروحية ب�صكل خا�س ، توحده با�صتمرار اخلطوط ، حاملة معها �صحرها وقوتها الداخلية.
ي�صعى موندريان وراء ال�صكل فقط، ويراه ال�صكل االمثل يف متايزه عن العامل الواقعي ، وعن طريق 
التجري���د ي�صع���ى بييت موندري���ان للتعبري عن �ص���يء جمهول اأو متخف���ي وراء اال�صي���اء يف الواقع ، 
فااليق���اع وال�صكل املجرد حني ُيدجمان ي�صبح���ان مزيجًا من اال�صكال املتخفية وراء الظاهر مبواد 
ملون���ه وخطوط وح�ص���ب ، على عك�س ال�صور املر�صومة ال�صياء �صاخ�ص���ة من الواقع. فالتجريد فن 
متع���ايل عن الواقع ، اأو يف احوال اخرى ي�صرتك معه ب�صوفيه نتيجة لتفكري عميق وبت�صور حد�صي 
ان هذا النهج ينتج عنه تخلي�س الفن من التقاليد الفنية الكا�صيكية، لتج�صيد عوامل وروؤى داخلية 
ذاتي���ة . وبناء على ما تقدم يكون بييت موندريان قد ابتكر فنًا يتجاوز يف نهجه الواقع. واملحاكاة ؛ 
نهٌج يج�صد �صكًا ال جند فيه ال قليًا وال كثريًا من مطابقة الطبيعة ، وا�صتكمل دوره يف االكت�صاف 

عندما ج�صد ا�صكااًل جتريدية  تعرب عن بنيتها الذاتية .

13( عفيف بهن�صي ، اثر العرب يف الفن احلديث ، املجل�س االعلى للفنون ، �صوريا دم�صق 1970 �س255
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الفنان بابلو بيكا�سو
ا�سم العمل :

Ma Jolie ما جويل 
اخلامة : زيت

االأبعاد : 100×65 �صم
�صنة االإجناز: 1912

لق���د ا�صب���ح مو�صوع املح���اكاة عند 
اأو  الكا�صيك���ي  الف���ن  يف  بيكا�ص���و 
يف االنطباعي���ة عقيم���ًا ، وتوجه���ت 
اف���كاره نح���و ف���ن جت���اوز مظاه���ر 
الواق���ع ، فاأحدث باجنازات���ه تغريًا 
الف���ن  يف  احيان���ًا  وجذري���ًا  كب���ريًا 
االورب���ي ، جاع���ًا االن�ص���ان حم���ور 
 ، الفني���ة  اجنازت���ه  يف  اهتمام���ه 
وي�ص���ري ال�صاعر )غلي���وم اأبو لينري( 
اىل تل���ك التغي���ريات اجلوهري���ة يف 
الف���ن االوربي بقول���ه : )) ان القيم 
والوح���دة  وال�صف���اء  الت�صكيلي���ة 
واحلقيق���ة، امن���ا تتو�ص���د ان�صانية � 
الفنانني � وي�صعون اىل ابداع الرموز 
الت���ي يرون فيه���ا احلقيقة ، والتي ال 
يعرف���ون العامل بدونه���ا (( 14  مما 
ا�صفر ذل���ك عن اف���ات امل�صورين 
م���ن �صلط���ان الطبيعة ب�ص���رب من 
احلرية اتاح���ت لبيكا�صو ولغريه من 

املجددي���ن نقطة انطاق نحو اللعب بالن�صب وابعاد اال�ص���كال الغرا�س بنائية حم�صه ، وحققوا ما 
يرغبون حتقيقه بالرتكيز على متركز االجزاء وانعكا�صها يف بنيه جديدة للم�صهد الت�صويري ، بعد 
تفتي���ت ال�صيء اإىل اجزاء، واعادة تنظيم���ه مبا ي�صبه مكعبات ينتج عنها االيحاء عن منظور يعتمد 
ت�ص���ادم ال�صطوح التجريدية فيتوارى ال�صكل الطبيعي بن�صق من ال�صطوح لتج�صيد اجلهات االربعة 
لل�ص���يء يف مدرك زمن���ي تتقدم فيه فكره ت�صجي���ل مظهر ال�صيء يف ت�صاي���ف الظال على م�صطح 

اللوحة يف �صيء من االعجاز الهند�صي يف و�صف العامل املرئي .
ويتلخ�س نهج بيكا�صو التكعيبي ، وهو نهج مل يعهده الفن االأوربي من قبل مبا ياأتي :

14  لي���و نيلل���و فينت���وري ، كيف نفهم الت�صوير من جوتو اىل �صاج���ال ، ترجمة ، حممد عزت م�صطفى دار الكات���ب العربي للطباعة والن�صر ، 
القاهرة ، د.ت
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الر�صم عن طريق التحريفات املكعبية يف و�صف العامل املرئي .
 ldetic  الر�ص���م ع���ن طري���ق  التداخ���ات ل�صط���وح منب�صط���ه بهدف اع���ادة بن���اء الواق���ع

Reduction
ا�صتخ���دم فنان���و التكعيبية ا�صلوب ، ت�صظي املركز اىل اجزاء واتخ���اذ تلك االجزاء  نواة حتوم 

حولها اخلطوط والظال لبناء م�صهد تركيبي .
لق���د حول بيكا�ص���و االأ�صياء اإىل م�صطحات  وكتل �صفافه جتريدية، ليك�صف عن فكرته اجلديدة 

ملنظور اجلهات االربعة للم�صهد .

نتائج البحث
تعرف الريادة يف اأ�صاليب الر�صم االوربي املعا�صر عن اأحداث تغيري �صامل يف النوع  1 .

والكيف يف �صمات العمل الفني .
تاأ�ص�����س بالريادة الرجوع اىل ا�صل الفن بو�صفه جوهرًا ال مياثل الواقع، وال يتوا�صل  2 .
مع املوروث االوربي فكانت اأ�صاليب الر�صم االأوربي املعا�صر قائمة على هذا املفهوم 

لذلك مل تتوا�صل مع املوروث ذي النهج الكا�صيكي .
اأظهر بع�س الفنانني االأوربيني الرواد ا�صاليبًا يذوب فيها امل�صمون بال�صكل، لي�صبح  3 .

ال�صكل و�صيلة وغاية .
اظهر عمل معظم الفنانني االأوربيني الرواد . اأن اأعمالهم اجلديدة لي�صت �صربًا من  4 .

النهج املطور واملح�صن بل �صيئًا خمتلفًا يف نوع اال�صلوب  .
اأظه����رت بع�����س اأعمال الفنان����ني االأوربيني ال����رواد االهتمام باجلوه����ر على ح�صاب  5 .

الظاهر يف احلقائق الواقعية .
اأظهرت بع�س اأعمال الفنانني االأوربيني الرواد متغريًا ا�صا�صيًا وجوهريًا يف ا�صتخدام  6 .

طرائق ر�صم  مل يعهد الفن االآوربي لها من قبل .
اأظه����رت اأعمال الفنان����ني االوربيني الرواد انتق����االت ا�صلوبية متنوع����ه تتحكم فيها  7 .

اال�صاءات املعرفية والتجريبيه اخلا�صة بالفنان .
ج����اءت جت����ارب بع�س الفنانني االأوربي����ني الرواد من �صاغط داخل����ي )) نف�صي ((  8 .

انعك�س على ال�صمه اال�صلوبية اجلديدة يف الر�صم املعا�صر .
تع����رف بع�����س الفنان����ني االأوربيني ال����رواد على ف�صاء ر�ص����م جديد لعر�����س امل�صهد  9 .

الت�صويري املت�صم بالرتكيب على وفق انظمة متنوعة للمنظور .
اعتمد بع�س الفنانني االأوربيني الرواد على خربة عالية يف تكثيف التعالق والرتابط  10 .

بني مفردات جتعل الب�صري الغنائه بااليقاع الفني .
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اال�ستنتاجات واملقرتحات والتو�سيات

اال�ستنتاجات :
ا�صهمت جتارب الفنانني االأوربيني الرواد يف تغيري الذائقة اجلمالية يف الفن خال  1 .

القرن الع�صرين من واقع االنفتاح والتوا�صل مع اأرجاء العامل .
ا�صهم����ت حرية الفنان االوربي يف جعل املتغ����ري يف ا�صاليب الر�صم ممكننًا ، واأ�صبح  2 .
اجن����ازه الفني مثريًا لاأهتمام، ب�صبب عدم اخل�صوع ل�صواغط الفن التقليدية التي 

يدين بها جمتمعه ، مطلقًا العنان ملوهبته وقدرته الفائقة يف التجديد واالبداع .
انبثق����ت عن ريادة الفنان االأورب����ي اأ�صاليب فنية عديدة ، ممي����زة ال�صمات ، مثرية  3 .
اهتم����ام  النق����اد والباحث����ني ومتابعي الف����ن ، ومنها  م����ا حتدد يف مو�ص����وع البحث 

احلايل: 
�صمات االأ�صلوب التعبريي يف منجزات ابداعية للفنان فن�صتت فان جوخ � وهي ريادية 

�صمات االأ�صلوب الرمزي اأو التاأليفي يف منجزات ابداعية للفنان بول جوجان � وهي ريادية .
�صمات اال�صلوب التجريدي يف منجزات ابداعية للفنان بيت موندريان � وهي ريادية.

�صمات اال�صلوب التكعيبي يف منجزات ابداعية للفنان بابلو بيكا�صو � وهي رياديه .

املقرتحات :
يقرتح الباحث القيام بدرا�صة تتناول )) الريادة يف تقنيات ر�صم مابعد احلداثة (( 

التو�سيات  :
يو�صي الباحث ان�صاء مركزًا علميًا لتوثيق البحوث يف حقل الفنون الت�صكيلية املنجزة يف العراق 
وم���ن بينها االطاري���ح والر�صائل ، وترجمة البع�س منها اإىل اللغ���ة االنكليزية ون�صرها يف �صوء 
متيُزه���ا عن البع�س بعد عر�صها على خ���رباء من ذوي االخت�صا�س ملا لذلك من اهمية الإثراء 

الوعي ف�صًا عن التعريف باالأن�صطه البحثية يف العراق على امل�صتوى الدويل .
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امل�سادر 

باتي�س ، هرني الك�صي ، االنطباعيون ، ترجمة خليل ال�صاوي الرفاعي ، من�صور وزارة الثقافة ، �صوريا ، دم�صق  1 .
19932م .

بتلر ، كري�صتوفر ، ما بعد احلداثة ، ديويفر�صتي بر�س ، اك�صفور 2002. 2 م .
برادب���ري ، مالكل���م ، وجيم�س ماكفارن ، احلداثة ، ترجمة موؤيد ح�صني ف���وزي ، دار املاأمون للرتجمة والن�صر ،  3 .

بغداد 1987 م .
بهن�صي ، عفيف ، اثر العرب يف الفن احلديث ، املجل�س االعلى للفنون ، �صوريا ، دم�صق ، 1970. 4 .
اجلياخنجي ، حممد �صدقي ، فنون الت�صوير املعا�صر ، االدارة العامة للثقافة ، القاهرة 1961. 5 .

د . اأي  �صناي���در ، التحلي���ل النف�صي والفن ، ترجم���ة يو�صف عبد امل�صيح ثروت ، وزارة الثقافة واالعام ، العراق  6 .
.1984

م . الزخم�صري ، ا�صا�س الباغة ، القاهرة الهيئة امل�صرية للكتاب ط23 ج�2ن 1985. 7
ري���د ، هرب���رت ، النحت احلدي���ث . ترجمة فخري خليل ، مراجع���ة جربا ابراهيم ج���ربا ، دار املاأمون بغداد ،  8 .

1994
�صليبا ، جميل : املعجم الفل�صفي ، ج 1. 9 ، من�صورات ذوى القربى ، د . ت .

غادمري ، هانز جورج ، االن�صان واللغة ، يف: ) تاأويات فل�صفية (، ترجمة وحتربر  دافيد لينج ) بريكلي ( ولو�س  10 .
اجنيلي�س ، بونيفر�صتي ن كاليفورنيابري�س 1976 .

فراي ادور ، التكعيبية ، ترجمة هادي الطائي ، دار املاأمون ، بغداد 1990. 11 .
فنت���وري ، ليونيلل���و ، كيف نفه���م الت�صوير من جيوت���و اىل �صاجال ، ترجمة حممد ع���زت م�صطفى دار الكتاب  12 .

العربي للطباعة والن�صر ، القاهرة ، د.ت .
الفريوزي ابادي ، جمد الدين حممد بن يعقوب ، القامو�س املحيط ، دار اجليل ، بريوت د.ت . 13 .

م . الالند ، اندرية ، املو�صوعة الفل�صفية ،ج3 ترجمة احمد خليل ، بريوت ، باري�س ، من�صورات عويدات ، 1996. 14
حممد زكي ، لطفي ، غوغان الفنان الثائر ، دار املعارف مب�صر ، 1958. 15 م 

مرع�صي ، ندمي ، ال�صحاح يف اللغة والعلوم، القاهرة ، دار احل�صارة العربية،1974. 16 م 
م�صطف���ى ابراهي���م ، احمد ح�ص���ن الزيات واخ���رون ، معجم الو�صيط ، جمم���ع اللغة العربي���ة املكتبة الوطنية  17 .

للطباعة والن�صر والتوزيع ، ا�صتانبول ، تركيا ، ط2 ، ج1 ، د.ت
نيوماي���ر ، �ص���ارة ، ق�صة الفن احلديث ، تعري���ب ، رمي�س يونان ، جلنة التاليف والن�ص���ر �صل�صلة الفكر املعا�صر  18 .

،د .ت
الي�صوعي ، لوي�س معلوف ، املنجد ، بريوت ، املطبعة الكاثوليكية ،1951 ،   �س531. 19 .

عادل نفل مهديالريادة  يف اأ�صاليب الر�صم االأوربي املعا�صر
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ملخ�س البحث
ان جذور احلركة الفنية الت�صكيلية املعا�صرة يف املغرب وبدايتها مل تتاأَت 
عن تقليد الفن الغربي على الرغم من تزامن مدار�صه احلديثة بل نبعت 
م���ن املجتم���ع وبتوا�ص���ل م���ع الفن عرب تاأريخ���ه احل�ص���اري. فظهر الفن 
الفط���ري )ال�صاذج( ال���ذي يقوم على الغراب���ة واخل�صو�صية الجتماعية 
املغربي���ة ومث���ل امتداد للح�صارة املغربية وعك����ض ب�صدق حركة املجتمع، 
لكون���ه اجن���ز حت���ت �صغ���ط ظ���روف نف�صي���ة خا�صة لتمث���ل حقب���ة زمنية 

وثقافية لها الأثر الكبري يف احلركة الت�صكيلية املعا�صرة.
املغ���رب  يف  الفط���ري  للف���ن  ال�صكلي���ة  ال�صم���ات  تع���ّرف  البح���ث  وه���دف 
وم�صامين���ه، وقد ح���دد البحث بالفنانني الفطريني ال���رواد. وقد تناول 
البح���ث العوام���ل الت���ي ادت اىل ظه���ور ه���ذا الفن من وجهة نظ���ر النقاد 
وج���ذوره التاريخي���ة الت���ي اك���دت الناق���ذة ت���وين ماراين���ي ان بداي���ة هذا 
الف���ن كان الق���رن الع�صرين، وكان من رواد هذا الفن كل من حممد علي 
الرباط���ي، حمم���د بن ع���الل، احمد الدري�ص���ي، ال�صعيبة ط���الل، فاطمة 
ح�صن وقد متيز هذا النوع من الفن با�صتلهامه الرتاث ال�صعبي والعادات 
والتقالي���د الجتماعي���ة واحل���ارات والزق���ة وال�صطوح واملب���اين الرتاثية 
والق���رى، كما متيزت اعماله���م بالب�صاطة يف ا�صتعمال اللوان ال�صريحة 
ب�صكل م�صاحات وتوزيع العنا�صر ال�صكلية على كامل ال�صطح الت�صويري 
ومل يهتم���وا باملنظور ال�صكلي والل���وين وكما عمدوا اىل حتديد ا�صكالهم 

بخطوط غامقة لتاكيد ال�صكل.

الفن الفطري )الساذج( 
في المغرب العربي

مي�سر اأحمد علي

�صماته وم�صامينه
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The roots of contemporary fine art movement in 
Morocco and the beginning did not come from the 
tradition of Western art schools in spite of modern 
orchestration, but emitted from the community 
and communicate with art throughout its history 
of civilization. Appeared innate art (naive), which 
is based on the peculiar social and privacy, such as 
Morocco and the extension of the Moroccan cul-
ture and reflect faithfully the movement of society 
for being performed under the pressure of circum-
stances to represent a particular psychological and 
cultural era have a great impact on contemporary 
fine movement.
The objective of this research to uncover the formal 
features of art innate in Morocco and its contents 
has defined innate pioneer artists. The discussion 
dealt with the factors that led to the emergence of 
this art from the viewpoint of critics and histori-
cal roots, which confirmed critic Tony Marrani the 
beginning of this art was the twentieth century, 
and was of the pioneers of this art of Mohammed 
Ali Rabat, Mohamed Ben Allal, Ahmed Idrissi, Al 
shuaeba Talal, Fatima Hassan .... 
Was marked by this kind of art  baptized   folklore, 
customs, social traditions and lanes and alleys and 
surfaces and heritage buildings and villages, as 
characterized by their simplicity in the use of col-
ors explicit in space and the distribution of formal 
elements over the entire surface imaging did not 
pay attention to perspective pro forma and color 
and also baptized to identify shapes by lines of 
dark to confirm Figure.

The Summary

مي�صر اأحمد عليالفن الفطري )ال�صاذج( يف املغرب العربيمي�صر اأحمد عليالفن الفطري )ال�صاذج( يف املغرب العربي
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املقدمة
ان �ص���ري الف���ن ه���ي �صرية الب�صري���ة ووراء كل ح�صارة ف���ن يوؤرخها ومن هن���ا كان الفن مواكبا 

للح�صارة ومقيا�صًا لها.
وكل متغري يطراأ على احلركة الت�صكيلية مبني على ما �صبقها من جتارب وافكار، فالفن م�صرية 
متكامل���ة مرتابطة متتابعة واذا ما اردنا تع���ّرف على نتاج حقبة من الزمن البد اأن نتطرق اىل 
مرجعياتها الفكرية وال�صكلية لكي نتمكن من القول باأن هذا الفن ا�صيل نابع من حركة املجتمع 
وعا����س معاناته، ويعرب عن طموحات���ه وتطلعاته وممثا الفكاره وثقافات���ه ومفاهيمه، فاهمية 
الت�صكي���ل تربز عندما يكون �صلة و�صل بني املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل وعندما يحقق ح�صوره 
املرغ���وب بينها ال اأن يتاأثر بالقوالب املوروثة وبهيئته���ا لتتكيف مع العني. وبذلك يحتفظ بوجه 
م���ن وجوه احل�صارة. لكن تبقى اهمية التخاطب يف ح���وار م�صتمر م�صحوبًا كل مرة بت�صاوؤالت 
جديدة. اإن اأي انتاج فني ال يكرب ويعم اال اذا وجد ت�صجيعًا ي�صمح ل�صاحبه اأن يبدع ومتاكد من 

و�صول لغته اىل عني متفهمة او اأر�صية را�صخة رغم حدة النقد الذي يتعر�س له.
لق���د تعر����س الفن الفطري اىل هج���وم من قبل النق���اد، يدينون به االأجانب عل���ى احت�صانهم 
تل���ك الواجه���ة الفنية ال�صاذج���ة وت�صجيع ا�صحابها ويج���دون فيها ممار�ص���ة ا�صتعمارية تعمل 
عل���ى طم�س معامل احل�صارة وتذويبها كما يعتربون الف���ن الفطري فنا متخلفًا على الرغم من 
ان االجان���ب اعت���ربوه فّنًا يقوم على الغرابة واخل�صو�صية االجتماعي���ة املغربية، ومثَل امتدادًا 
للح�ص���ارة املغربية وعك�س ب�صدق حركة املجتمع املغربي. فكل نتاج فني يعد �صهادة النه ينجز 
حت���ت �صغ���ط ظروف نف�صية خا�صة لذا يجد الباحث باأن درا�ص���ة هذه الظاهرة الفنية تفيد يف 
جوان���ب عدي���دة خ�صو�صًا عندما نحاول ا�صتك�ص���اف الفنان وراء عمله، ومب���ا ان النتاج الفني 
احلقيق���ي هو اكرث من وثيقة فاإنه يتجاوز عرب حمولته الفكرية، مظاهر ال�صوقية يف االح�صا�س 
واخل���واء الروح���ي وال�صذاجة الفكرية لريتكز عل���ى �صمات ابداعية و تعب���ريات فنية تتجلى يف 

ان�صباط اخلطوط ومتانة االلوان و�صابة الرتكيبات.
اإن جذور احلركة الفنية الت�صكيلية املعا�صر يف املغرب وبداياتها مل تتاأَت عن تقليد الفن الغربي 
عل���ى الرغم من تزامن مدار�صه احلديثة بل نبعت م���ن املجتمع وبتوا�صل مع الفن عرب تاريخه 
احل�ص���اري. فظهر الف���ن الفطري او ال�صاذج والذي قد يعرت�س على ه���ذه الت�صمية الكثري من 
نق���اد الفن الت�صكيل���ي يف املغرب ويرون فيها و�صف���ًا يت�صمن الكثري م���ن التعميم واالطاق بل 
والتجن���ي يف الت�صني���ف، على الرغم من �صعوب���ة اقامة متييز �صارم ب���ني خمتلف االجتاهات 

وامليول التي تخرتق امل�صهد الت�صكيلي املغربي.
اال ان���ه لي�س امامنا �صوى االحتكام اىل اخلطوط العام���ة لكل جتربة واالم�صاك باأطرافها فاإذا 
مل تك���ن تّيارات واجتاهات وا�صح���ة ففي االأقل نزعات وا�صاليب تتحل���ق حولها هذه اجلماعة، 
او تل���ك وانتج���ت يف ظالها جمموعة من االعمال  الفنية املتمي���زة املتمثلة بالفن )الفطري او 

ال�صاذج(.

مي�صر اأحمد عليالفن الفطري )ال�صاذج( يف املغرب العربيمي�صر اأحمد عليالفن الفطري )ال�صاذج( يف املغرب العربي
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اهداف البحث
يهدف البحث اىل:

تعّرف ال�صمات ال�صكلية للفن الفطري يف املغرب.
تعّرف م�صامني املنجزات الت�صكيلية للفن الفطري املغربي.

حدود البحث:
يح���دد البح���ث مو�صوعي���ًا بالف���ن )ال�ص���اذج( اأو الفط���ري املتمثل باأعم���ال بالفنان���ني الرواد 
)حممد ب���ن عال، اأحمد االدري�س، ال�صعيبة طال، فاطمة ح�ص���ن، الورديغي، حممد بن علي 

الرباطي(.
اأما احلدود الزمانية: فهي املدة ما بني عام 1950-1912.

الفن الفطري )ال�ساذج( يف املغرب العربي
�سماته وم�سامينه الفنية

متي���زت احلرك���ة الت�صكيلّية يف املغ���رب بن�صاطات متوالي���ة اتخذت م�ص���ارات ومنعطفات عدة 
حماول���ة التجريب وتر�صي���خ الركائز الفنية، فالف���ن الت�صكيلي يف املغرب انته���ج نف�س الطريق 
الطوي���ل الذي انتهجت���ه الفنون يف العامل العربي، واذا ما تتبعن���ا املراجع التاريخية التي اثرت 
يف حرك���ة الفن الت�صكيلي املغربي وجدنا اأن هن���اك اآثارًا فنية متبقية من احل�صارات ال�صابقة، 
كاث���ار مدينة وليلبي، ومدينة �صال���ه، ومتودة ومتارة، وغريها من االآث���ار الفينيقية والرومانية 

واالندالية انعك�صت على العديد من اآثارنا الفنية اال�صامية.)1(
وبهذا ميكننا ان نقف على عطاءات تفّجر املا�صي واحلا�صر وتر�صد الق�صايا االن�صانية ببع�س 
االبداع���ات اجلادة الت���ي تقوم على التلقائي���ة واملبا�صرة واللمحات الفطري���ة التي تنعك�س عن 
طريق اخلطوط واالألوان واالأ�صكال، من دون التقيد مبيكانيكية خا�صة او اخل�صوع اىل ا�صلوبية 
اكادميي���ة حمددة، ال�ص���يء الذي دفع املثقفني والعارفني اىل ماحظ���ة العطاءات والوقوف يف 
وج���ه احلمل���ة اال�صتعماري���ة الرامي���ة اىل طم�س معامل احل�ص���ارة املغربية وتذويبه���ا، ذلك ان 
املمار�ص���ة اال�صتعمارية كانت ت�صع���ى اىل �صيطرة منطقية على �صائر املظاهر الدينية والثقافية 

يف املجتمع من اجل ادماج املواطنني واقحامهم يف معطيات ثقافية دخيلة.)2(
 لق���د امت���از الفن املغرب���ي ب�صخ�صية وطنية م�صتقل���ة تنعك�س عليها اثار احل�ص���ارات الرببرية 

واالندل�صية واالأوروبية.
لق���د مر املغ���رب بتطورات اجتماعي���ة واقت�صادية وتطورات ثقافية مم���ا ادى اىل متغريات يف 
الن�ص���اط الفني. ان الفن يف �صوره املختلفة �صواء ما ي�ص���كل لنا منه تراثا ح�صاريًا قدميًا او ما 
تولد م���ع التطور احل�صاري احلديث، تكيف وتفاعل بدواف���ع اقت�صادية واجتماعية وثقافية اذ 

1(  ال�صاوي، حممد اديب، الفن الت�صكيلي العربي باملغرب، وزارة الثقافة واالعام، ال�صل�صلة الفنية )47(، اجلمهورية العراقية، دار الر�صيد 
1982، �س 5.

2(  د. ح�صن النعيمي، عن الفن ال�صاذج، جملة رموز، عدد7، 1991، �س 14.

مي�صر اأحمد عليالفن الفطري )ال�صاذج( يف املغرب العربيمي�صر اأحمد عليالفن الفطري )ال�صاذج( يف املغرب العربي
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ا�صبح���ت الفنون الرببرية التقليدية او الفن���ون االندل�صية اال�صامية او الفنون احلديثة تعك�س 
جميع���ا اأ�صلوبا معينا الأمن���اط احلياة املختلفة وت�ص���كل يف النهاية موقف االن�ص���ان املغربي من 

جمتمعه ب�صورة مبا�صرة وتلقائية.
ان الفنان املغربي تفاعل، اإيجابيا، مع ح�صارات خمتلفة �صكلت له �صورة وجوده احل�صاري)3(

ان احلرك���ة الت�صكيلية يف املغرب تع���ّد حديثة املن�صا، فحتى تاأريخ اإقام���ة احلماية على املغرب 
�صن���ة 1912 مل يكن احد ال�صبيب���ة املغربية قد جتاوز مرحلة امل�صاهد ال�صلبية واالنبهار مبا كان 
يعر����س امام اعينهم من مناظر و�صور ولوحات، وهي، واإن كانت م�صتمدة من مالوف حياتهم 
و�صمي���م معي�صته���م، كانت تبدو غريب���ة بانتقالها من احلياة الواقعي���ة اىل ال�صطح الت�صويري 
)القما����س وباالأل���وان( ومل ي�صذ عن هذه القاعدة �صوى �صاب مغربي ذي خم�صة وع�صرين عاما 
ا�صم���ه )حممد بن عل���ي الرباط���ي( )1861-1939( جاء من م�صقط راأ�ص���ه وافدا اىل مدينة 
طنج���ة)4( ليكون اول فن���ان فطري ميثل بداية احلركة الت�صكيلي���ة يف املغرب. وقد متكن هذا 
الفن���ان، وبوقت وجيز، اأن ي�صبح له اأ�صلوبه اخلا�س )الفطري( اىل حد ما يف التقاط مظاهر 
احلي���اة اليومية املغربي���ة وتاأثيثها بعبقري���ة وابتكار م�صهودي���ن يف ذلك الع�ص���ر. اما الباحثة 
النقدي���ة )ت���وين مارايني( وهي تبحث يف وثائق تقود اىل حتدي���د دقيق لبدايات ومظاهر هذا 
الن���وع من االبداع، فق���د تو�صلت اىل اأن اأول عمل فني حديث يف املغ���رب كان ينتهي اىل )عبد 
ال�صام القا�صمي بن العربي( من مواليد )1904( وموالي اأحمد االدري�صي..وكانت بدايتها يف 
الع�صرين���ات)5( ويف هذا االطار رك���زت )مارايني( على تبيان ان هذا النوع من االنتاج الفني 
مل يك���ن دخيا وامنا كانت هناك عوامل ثقافية ونف�صية هياأت لتفتق مواهب فنية ب�صكل �صريع 
وم�صرت�ص���ل. كما اك���دت مارايني اأن هناك فنان���ني اآخرين معا�صرين للرباط���ي وعبد ال�صام 
ب���ن العربي من املغاربة اعتمدوا عل���ى ع�صاميتهم ومواهبهم الفطرية لكي ينتجوا اأعماال فنية 
اأ�صيل���ة مث���ل )م�صما�صة، وبن ع���ال، واالدري�صي واجلياوي بن �ص���ان، وحممد املنبهي الذي 

عا�س يف مدينة طنجة.)6(
 ومار����س هوؤالء الفنان���ون الفنون الت�صكيلي���ة مبفهومها التقليدي وباالأ�صل���وب الذي يطلق عليه 
بالف���ن التلقائ���ي اأو )ال�صاذج(7* اأو الفطري)8(. وقد اغتنى ه���ذا االجتاه منذ االربعينات حيث 

ظهرت اعمال )احمد االدري�صي( بتزاويق وتقاليد وعادات الفنان نف�صه.
ولك���ي نفهم جيدا طبيعة انتاج هوؤالء الفنانني يف هذه الفرتة البد لنا من ان ن�صعها يف اطارها 
التاريخ���ي والفكري، وذل���ك لكونها جزءًا ال يتجزاأ من تطور املغ���رب احل�صاري مما ي�صتوجب 

3(  ال�صاوي، حممد اديب، اعام الفن الت�صكيلي الغربي يف املغرب، امل�صدر ال�صابق، �س 6.
4(  ح�ص���ن بحراوي، الف���ن الت�صكيلي باملغرب من الر�صم الفطري اىل الفن العامل، جملة الثقاف���ة املغربية، وزارة الثقافة، العدد )21-20(، 

2003، �س 5.
5(  عبد الرحيم كمال، اخلطاب الت�صكيلي والتاريخ، عامات، جملة ف�صلية، العدد9، 1998، �س 38.

6( ............، جملة الثقافة املغربية- امللف الت�صكيلي يف املغرب، م�صدر �صبق ذكره، �س 6.
7*  الف���ن ال�ص���اذج: ه���و �صكل من ا�صكال التعبري �صكله �صدي���د ال�صبه مب�صمونه، اما يف الفرتة املعا�صرة فقد اتخ���ذت ت�صمية ال�صاذج، دالالت 
اخ���رى فق���د متي���زت اوال بر�صوم ذات منحى طبيعي بر�صمه ر�صامون ينحدرون يف اغلبهم من او�ص���اط غري مثقفة. بعد ذلك ات�صع هذا اال�صم 

و�صمل فنانني كانوا ير�صمون ر�صوما �صاذجة عن ق�صد وذلك كطريقة او كا�صلوب.
8(  الربيعي، �صوكت، الفن الت�صكيلي املعا�صر يف الوطن العربي، دار ال�صوؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986.
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البح���ث ع���ن اال�ص���كال االجتماعية واحل�صاري���ة التي كان���ت مرجعا �صاغطا يح���دده ويج�صده 
الفنان���ون يف ت�صوراته���م واحا�صي�صهم عرب ا�صكالهم اجلديدة الت���ي كانت بعيدة كل البعد عن 

اال�صكال املتوارثة، اأو التي ارتبطت بالن�صاة الرتبوية واالجتماعية لهوؤالء الفنانني.
اإن االندم���اج املبا�صر للفنانني )ال�صذج( يف عفويتهم )مدر�صتهم التلقائية( من �صانه ان يفتح 

املجال امام ال�صهولة الب�صرية التي تطبع اعمالهم.
ان املعاناة التي حترك م�صاعرهم هي ما مييزهم ويجعلهم دوما يف حالة من التوتر واالنفعال 
وه���ي الدافع اال�صا�س يف بحثهم امل�صتم���ر والدائم عن طرائق للتعبري عن امل�صاكل اليومية التي 
حققت لهم طفرات بعيدة على م�صتوى االبداع)9( ويعّد هذا االجتاه بعيدًا عن االفتعال متجاوزًا 

للقوانني االأكادميية.
ويعد االن�صان العن�صر االأهم واال�صا�صي يف كل املنجزات الفنية، كما اأن هذا االجتاه هو عفوي 

يف تف�صرياته وا�صكاله والوانه.
لقد جتاوب الفن )الفطري( مع هموم االن�صان املغربي ومع تراثه ذلك الأن العفوية التي ينطبع 
به���ا جعلت���ه يكون اأك���رث ح�صا�صية وانفع���اال مع الرتاث واالن�ص���ان وعلى الرغم م���ن ان االعمال 
)الفطري���ة( والعفوي���ة ال تقوم عل���ى اأي معاجلة من �صانها بل���ورة ذلك ال���رتاث فاإّنها ت�صعرنا 

بتعاطفها معه ومع االن�صان.
كما يت�صف الفن ال�صاذج )الفطري( بال�صفة اجلمعية اأي يعرب عن م�صاعر اجلماعة ومطالبها 
كما يتميز بعاقاته الوطيدة مع املعي�س والعابر يف احلياة اليومية للنا�س الب�صطاء والبدو الرحل 
وعابري ال�صبيل وهو يعتمد على الذاكرة الطفولية با�صتثمار تلقائيتها و�صعريتها اخلبيئة، بعيدًا 

من النموذج الواقعي او املتخيل الذي يكون م�صدره وعي الرا�صد املتحذلق.)10(
وي�صتند هذا النوع من الفن اىل خربة �صناعية ويتاأثر بالعادات والتقاليد. اإن بنية العاقة بني 
الفن���ان وجمتمعه هو فن���ه والتزاماته وو�صائل تطبيق �صياغاته اجلمالي���ة والتقنية التي تو�صح 

علة وجود الفن برموزه ودالالته ووظيفته االجتماعية والثقافية.)11(
ان م���ا نراه الي���وم من الفن الت�صكيلي املعا�ص���ر يف املغرب جاء نتيجة تاثري���ن، اأولهما خارجي 
ع���ن طريق االحتكاك بالر�صام���ني االجانب وارتياد املتاحف وقاع���ات العر�س وثانيهما داخلي 

ا�صتمده من خمزونه الثقايف الذاتي.
واإذا تفح�صن���ا اعم���ال الفنان���ني الفطريني وجدنا ذل���ك االزدواج العميق ب���ني التاثري الغربي 
املتمث���ل يف ا�صتعمال م�صند القما�س وااللوان ال�صناعي���ة والتاثري العربي الذي يتمّيز با�صتلهام 
املنمنم���ات اال�صامية ومتعلقاتها بالفن ال�صرقي والزخرفة االندل�صية وتارة يف املو�صوع املحلي 

حيث احلارة وال�صطح وال�صاحة وال�صوق....الخ.)12(
ول���و تتبعن���ا من خال ن�صاأة الفن املغرب���ي �صرية الر�صامني )الفطريني( ال���رواد الذين ظهروا 
خال تلك الفرتة املذكورة لوجدناهم كانوا تاميذًا لفنانني اأجانب. اإ�صبانًا، اإنكليز، فرن�صيني، 

9 (  ال�صاوي، حممد اديب، الت�صكيل املغربي بني الرتاث واملعا�صرة، دم�صق، 1982، �س 124.
10 (  الثقافة املغربية، م�صدر �صبق ذكره، �س 7.

11 (  الربيعي، �صوكت، الفن الت�صكيلي املعا�صر يف الوطن العربي، م�صدر �صبق ذكره، �س 48.
12 (  الثقافة املغربية، م�صدر �صبق ذكره، �س 6.
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وفدوا م���ع احلماية الفرن�صية اال�صبانية للمغرب. وقد تختل���ف نزعاتهم واجتاهاتهم ونواياهم 
باخت���اف �صخ�صياتهم الفنية.)13( فبعد الظاهرة اال�صت�صراقية التي �صكل املغرب حتت نريها 
ف�ص���اًء م�صتهدفًا من قبل العديد من الر�صامني االجان���ب الباحثني عن ال�صوء وال�صم�س امثال 
)دياكروا وماتي�س( اأن�صاأ امل�صتعمر مدر�صة فنية يف ال�صمال)14(. بتكليف من �صلطات احلماية 
اال�صباني���ة للر�ص���ام اال�صباين )بريتوت�ص���ي( لا�صراف على االآث���ار الفنية والفن���ون التقليدية 
واجلميل���ة والقي���ام مب�صح �صامل للمنطقة ويف اطار مهماته، لق���ن بع�س ال�صباب فنون الر�صم، 
وال�صباغة وا�صتطاع بعد ذلك تكوين مدر�صة للفن الت�صكيلي حتمل اليوم ا�صم )املعهد الوطني 
للفن���ون اجلميلة( وكان هدف هذه الدرا�صة تاأهيل فنانني ملتابعة الدرا�صة يف مدريد ومن رواد 

هذه املدر�صة )حممد ال�صرغيتي( و )حممد مغارة(.
اأم���ا يف اجلنوب فقد ق���ام الر�صام الفرن�صي )ج ماجوديل( الذي وفد مع �صلطات احلماية �صنة 
)1912( باعداد بع�س من الر�صامني املغاربة الذين �صكلوا فيما بعد ال�صورة النهائية لاجتاه 
ال�صاذج )الفطري( يف املغرب، ويتمثل هذا االجتاه بظهور اللوحة املغربية باملظاهر ال�صياحية 
والفلكلوري���ة اأو ما ميكن ت�صميته باللوحة )ال�صوفالية()15( وقد كان اول فنان تخرج فيها �صيدة 

ومن روادها )احمد ال�صرقاوي، اجلياوي، غرباوي، فريد بلكاهية والكاوي(.
وا�صتم���رت اللوحة الفطرية )ال�صاذجة( تتعاي�س جنبًا اىل جنب مع اللوحة )ال�صوفالية( لتبلور 

املعنى احلقيقي للفن الت�صكيلي املغربي وتوؤ�ص�س الوجود الفعلي للفن وتقاليده احلديثة.
لق���د ا�صهم امل�صتعمر يف هذه الف���رتة وبطرائق غريبة اىل ت�صجيع ه���ذا االجتاه من الفن الذي 
يق���وم على التلقائية واملبا�صرة واللمحات الفطرية وهذا الت�صجيع ادى اىل ظهور الفن ال�صاذج 

يف املغرب.)16(
لق���د حر�س االجانب عل���ى احت�صان تلك الواجه���ة الفنية ال�صاذجة وت�صجي���ع ا�صحابها الذين 
عرف���وا طريق ال�صهرة مبح����س م�صادفة غريبة او عن طريق بع�س االف���راد )كاندري مالرو( 
ال���ذي ا�صرتى لوحات الفنان )الورديغي( ليعر�صه���ا يف متاحف باري�س. وان الذي �صجع هوؤالء 
االجان���ب على احت�صان هذه احلركة الفطرية باملغ���رب هو انهم وجدوا انه فن ولد من تلقائية 
العي����س، لكنه مل يخ���ُل مع ذلك من خيال ب�ص���ري. ومن اجتهاد يف حتوي���ل الزخارف القروية 
واحلناء والو�صم والتطريز اىل )موتيفات( �صت�صبح جما ت�صكيلية متيل اىل ا�صلوب حمدد يف 
امل�صه���د الت�صكيلي املغربي، هذه احلرك���ة ا�صبحت حتمل نزعة ثقافية، بعد اال�صتقال، كما هو 
احلال يف اعمال فاطمة ح�صن والورديغي وغريهم، اال ان ال�صعيبة طال ح�صلت على ال�صهرة 

مت اأعمالها اإىل متاحف عاملية. للفن الفطري باملغرب، فيما بعد، و�صُ
واذا ما اردنا تعّرف ال�صمات ال�صكلية وم�صامني االعمال الفنية لهوؤالء الفنانني الفطريني البد 
من الوقوف على �صريتهم الذاتية ومرجعياتهم الثقافية واالجتماعية ملا لها من دور ا�صا�صي يف 

ظهور هذا الفن ب�صكله املو�صوف.
13 (  ال�صاوي، حممد اديب، اعام الفن الت�صكيلي الغربي يف املغرب، م�صدر �صبق ذكره، �س 7.

14 (  احل�صني ابراهيم، املنجز الت�صكيلي يف املغرب، اكذوبة االنخراط يف فن ما بعد احلداثة، موقع االنرتنيت.
15 (  د. عفيف بهن�صي، الفن احلديث يف الباد العربية، دار اجلنوب للن�صر، اليون�صكو، 1980، �س 59-58.

16(  د. النعيمي، ح�صن، عن الفن ال�صاذج باملغرب، جملة رموز، مكنا�س، العدد 7 ال�صنة الثالثة، 1991، �س 14.
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فالفن���ان )حمم���د بن عال( والذي ولد يف مدينة مراك�س ع���ام 1924 يعترب احد رواد الرعيل 
االول حلرك���ة الف���ن الت�صكيلي يف املغرب، اذ عرف���ت اعماله الفنية الن���ور يف االربعينات. كان 
يعم���ل طباخًا يف مدينة مراك�س وظل �صغوفا بت�صوير مظاهر احلي���اة ال�صعبية والتقليدية التي 
جت���ري اطوارها فوق ال�صطوح ويف اعماق حارات مراك�س ال�صعبية ال�صيقة فمثلت لديه مرجعًا 
ملنجزات���ه الفنية ولتعطي بن�صقها وبراع���ة تنفيذها �صورة �صادقة للمجتم���ع الذي ينتمي اليه. 

)منوذج رقم 1(
لق���د بداأ الفن���ان الر�صم بطريقة �صب���ه �صرية مقلدا م�صغل���ه الر�صام الفرن�ص���ي )جاك ازميا( 
ال���ذي كان بن عال يعمل لديه طباخا. وقد ا�صتطاع، مب�صاع���دة اأ�صتاذه، اأن يقيم اأول معر�س 
�صخ�صي يف وا�صنطن عام 1952 وقد طور فنه الفطري ذا امل�صحة الذاتية اىل ان ا�صبح ر�صامًا 
ب���ارزًا �صمن كوكب���ة الر�صامني الفطريني املغاربة. وتوجد العديد م���ن اعماله يف متاحف الفن 

احلديث واملعا�صر يف باري�س وبلجيكا وامريكا.)17(
ان اجلو العام الذي متتاز به لوحاته هو ما ي�صتلهمه من الرتاث املغربي ويعيد �صياغته با�صلوبه 
الفط���ري اخلا�س. وميكن ان مني���ز يف لوحاته ال�صكل من خال الل���ون واحلركة فااللوان عند 
بنعال من�صجمة ومتنافرة تتفاوت يف الدرجات وامل�صتويات، اإيقاعها متنوع من دون عنف فهو 

ينتقي الوانه بعناية وتغلب على االأعمال اللون البني.
ويحت���ل اللون االأ�صفر الفاقع املرتبة الثانية في�صم امل�صاحة با�صوائه الربتقالية. ثم ياتي اللون 
االخ�ص���ر والرم���ادي واالزرق واال�صود. وكل منه���ا يت�صارك يف بناء ال�صط���ح الب�صري. كما يف 
)من���وذج1( ويعتم���د الفنان على اخلط ليداخ���ل اال�صكال بع�صها ببع����س، �صمن اطار منتظم 
وبتكوي���ن مراعيا فيه توزيع ا�صكاله و�صخو�صه التي ي�صتخدمها بكثافة بنظام ميليه عليه طبيعة 
املو�ص���وع وهيمنته على ال�صط���ح الت�صويري، فقد نح�س بال�صجيج م���ن خال كثافة ال�صخو�س 
التي يوظفها يف اعماله كال�صوق و�صاحة جامع القنا او العر�س، وتاأتي اكرث اأعماله منظورة من 
االأعلى وبالرغم من انه يعطي املنظور العام الذي يوحي باأن اال�صكال منظورة من االعلى ،فاإنه 

مل يطبق عليها قواعد املنظور الهند�صي.
اإن مو�صوعات بن عال جاءت من البيئة التي عا�صها الفنان يف م�صقط را�صه مراك�س و�صواحيها 
كاال�ص���واق واحلمامات، والق�صور، وال�صوامع، والن�صاء، والعادات االجتماعية، وبائعي اخلبز، 

و�صانعات الب�صط واملمار�صات االجتماعية والتقليدية للمجتمع املغربي.
اأم���ا )حممد بن علي الرباطي الطنج���ي( فيعّد اأول ر�صام مغربي خا����س جتربة اللون واخلط 
والظال واالبعاد يف اواخر القرن التا�صع ع�صر واملغرب غارق يف بوؤرة التخلف احل�صاري تتحالف 

�صده القوى االإمربيالية العاملية وتتكاثف �صده قوى اال�صتعماريني الفرن�صي واال�صباين)18(
ويف�ص���ل وج���وده يف ه���ذه الفرتة مل يك���ن اأمامه �صوى ت�صجي���ل االأحداث والرج���وع اىل الرتاث 
احل�ص���اري العريق لي�صتم���د منه مو�صوعاته، فنق���ل على القما�س تراث وتقالي���د واآثار املغرب 
خ���ال ه���ذه الفرتة احلالكة يف تاريخه و�صج���ل باللون الوجوه والعم���ارات والعادات التي كانت 

17 (  حممد اديب ال�صاوي، الت�صكيل املغربي، م�صدر �صبق ذكره، �س 197.
18 (  حممد اديب ال�صاوي، الت�صكيل املغربي، بني الرتاث واملعا�صرة، دم�صق، 1983، �س 215.
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قائمة باخلليج املغربي )طنجة(.
ويع���د )حمم���د الطنجي( الرائ���د االأول حيث ان مي���اده �صنة 1861 يف الرب���اط ثم انتقل اىل 
طنج���ة ع���ام 1886، وقد �صاءت له االأق���دار ان يعمل طباخ���ًا لدى احد االثري���اء االجانب وهو 
الر�صام االنكليزي )امل�صرت جون لفري( الذي كان قد ا�صتهوته هذه املدينة العربية ذات الطابع 
الغج���ري ال�صاح���ر فقرر اأن ي�صتقر فيها، ويبدع اأعماال فنية على غرار ما قام به يف بقاع اخرى 
م���ن العامل. وبعد اعق���اب ثاثني عاما من هذا اللقاء متكن حممد ب���ن علي الرباطي ان يتقن 
،وبالتدريج، حرفة الر�صم ويطلع على خبايا هذا الفن من خال انامل معلمه الفنان االنكليزي 
وه���و ي�صنع عاملًا من االلوان واخلطوط ويبث احلياة يف كائنات ومناظر هي اقرب اليه لكونها 
من بيئته. وقد متكن، وبوقت ق�صري، اأن ميتلك ا�صلوبه اخلا�س الفطري اىل حد ما يف التقاط 
مظاهر احلياة اليومية املغربية وتاثيثها بعبقرية وابتكار م�صهودين مبقيا�س ذلك الع�صر، وقد 
اأق���ام اأول معر����س له عام 1916 يف لندن ثم تاه معر����س اآخر يف فرن�صا بنف�س العام، نقل من 

خاله �صورًا نا�صعة عن احل�صارة والتقاليد يف املغرب.
وق���د انتقل الفنان من التعبري الفني التقليدي املتمث���ل بالتوريق وت�صوير بع�س اال�صخا�س اىل 
االبت���كار اجلمايل فه���و مل ينقل الطبيعة كما ه���ي بل كان يهتم بامل�صاه���د ويخلدها يف ذاكرته 
ث���م يعي���د �صياغتها على وفق روؤي���اه ال�صخ�صية فيعمل على حتوير الطبيع���ة بخيال وابداع دون 
ان ين�ص���ى الطري���ق املميزة لكل تعبري فني يف خط ولون وم�صاح���ة وتركيب بنظام تكويني يفعل 

امل�صهد الب�صري.
لق���د اهتم الفنان با�صفاء �صفافي���ة اللون واحلركة، وعرب كثافة �صخو�ص���ه املمثلة للم�صهد كما 
يف )االمن���وذج رق���م2( الذي ميثل م�صهدًا م���ن مدينة طنجة. والذي عم���د الفنان اىل اعتماد 
املنظ���ور الهند�صي يف ر�صم العمائر كما مزج يف املنظ���ر الطبيعي مع اال�صخا�س ويف م�صتويات 
وابع���اد خمتلفة واعتمد كثاف���ة ال�صخو�س التي متثل الب���وؤرة للعمل الفن���ي والكتلة املهيمنة من 
خ���ال احلرك���ة والتوزيع اللوين، اذ مثلت ه���ذه الكتلة الثلث ال�صفلي للوح���ة. وقد راعى الفنان 
النظ���م االكادميية يف بناء العمل الفني وبتوزيع عنا�صره وا�صكاله والعاقات التي تربطها وقد 
اعتم���د على اخلط لتحديد �صخو�صه والعمائ���ر املمثلة لل�صطح الب�صري، اإن فن الطنجي ميتاز 

بالفطرية مع تاكيد عمق الروؤيا والتمكن من حرفة الر�صم وتقنياته التقليدية.
وت�صف اأغل���ب لوحاته املجتمع املغربي يف عاداته وتقاليده وبيئته وباألوان زاهية فنقل الطبخي 

الواقع باأمانة.
ويعد الفنان )احمد الورديغي 1928-1974( اأحد الر�صامني املغاربة االأ�صليني الذين احرتفوا 

الفن الفطري ملدة طويلة واأغنوه بعطاءات كثرية رائعة.
لق���د كان الورديغ���ي ب�صتاني���ًا مبدينة )�صا( ومن هن���ا جاء �صغفه يف ر�صم الزه���ور والكائنات 
اخلرافي���ة التي تنبع من �صلب الطبيعة بالوانه���ا القزحية الزاهية. تعلم الورديغي الر�صم على 

يد الفنان )ميلود االأبي�س( فعامل الورديغي يعج بالنباتات والطيور.)19(
وينتم���ي الفن���ان الورديغي اىل مدر�صة الف���ن ال�صاذج )الفطري(، وكثريا م���ا ا�صتوحى اعماله 

19 ( حممد اديب ال�صاوي، الت�صكيل املغربي، م�صدر �صبق ذكره، �س 274.
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الفني���ة من االآثار اإال�صامي���ة يف املغرب ومن اأ�ص���كال الفنون القدمية كالنقو����س والف�صيف�صاء 
والط���رز، والتزوي���ق، كما اأن األوان���ه غالبًا ما تعتمد عل���ى اقتبا�س االألوان م���ن البيئة الطبيعية 
واالجتماعي���ة للفنان)20( ويظهر هذا جليًا يف اعماله كاف���ة التي تزدحم باال�صكال وااللوان كما 
يف )االأمن���وذج3( وال���ذي تتداخل فيه العنا�ص���ر املكونة دون نظام معني حي���ث تداخل العمائر 
م���ع النباتات مع ال�صخو�س م���ع الرموز ال�صعبية، لتكون ن�صيجًا من االألوان واالأ�صكال لتمثل بيئة 

اجتماعية متكاملة.
غل���ب على اأعماله ال�صف���ة التزويقية. لقد راعى الفنان توزيع العنا�ص���ر ب�صكل ي�صمن التوازن 
وبتكوي���ن مفت���وح على كامل ال�صط���ح الت�صويري، ف���وزع العنا�صر املعماري���ة يف اجلزء ال�صفلي 
م���ن العمل ويف الو�صط واجلانبني، والتي ج���اءت على �صكل رموز معمارية كال�صبابيك واالأبواب 
املقرن�ص���ة واملزخرفة والقباب، كما تداخلت معه���ا النباتات املختلفة الت�صاميم، منها النخيل 
واأن���واع اأخرى ج���اءت بخطوط جمردة، وقد جاءت االألوان موزع���ة بايقاع متناغم مع اال�صكال 
ويتو�ص���ط العم���ل يف االأعلى وجه امراة. مل ُي���راِع الفنان املنظور ال�صكل���ي او اللوين وال القريب 
والبعي���د فق���د ج���اءت بع�س اال�ص���كال القريب���ة �صغرية احلج���م والبعيدة كبرية كم���ا يف رموز 

ال�صخو�س يف بركة املاء قيا�صًا بوجه الفتاة يف اأعلى العمل.
يعتم���د الفن���ان، يف اأعماله، على اخل���ط وباللون الغامق، ليعطي لا�ص���كال �صفتها الت�صميمية 
وال�صكلي���ة وليخل���ق وح���دة للمنج���ز الفن���ي. وت�ص���رتك اأعمال���ه كافة به���ذه املي���زات التكوينية 

واملو�صوعية.
لق���د نال���ت اأعماله اهتمام الكثري من النقاد. ملا متتاز به من اأ�صالة وعفوية، وقد اأقام معار�س 
ع���دة خارج املغرب ففي عام 1963 عر����س يف باري�س ويف 1964 عر�س يف ت�صيكو�صلوفاكيا ويف 

1970 عر�س يف املانيا.
ام���ا )م���والي اأحمد االإدري�صي( فقد ول���د بناحية مراك�س �صنة 1924 وبدا ي���زاول العمل الفني 
�صنة 1948 وعمل فاحًا وكان هذا العامل الف�صيح اول من فتق عنده احلا�صة الفنية ثم عمل يف 
بي���ع اخل�ص���ر للمطاعم يف مراك�س، وكان ي�صاعدهم على تن�صي���ق الزهور يف احلفات وتنظيم 
الوانه���ا، وقد تعرف، من خال عمل���ه، عددًا من ال�صواح ال�صوي�صري���ني، ورافقهم يف زياراتهم 
وكان م���ن بينهم فنانون )ر�صامون( اأعجبتهم اأعماله و�صجع���وه على الر�صم وهّيوؤوا له ظروف 
التعرف على الفن وعلى العامل الفني.واأقام اأول معر�س له خارج املغرب يف )لوزان( كما نظم 

له الدمناركيون معر�صًا ثم عر�س يف ال�صويد وغريها. )21(
لقد ارتبط ا�صم موالي اأحمد االدري�صي ارتباطا وثيقًا باحلركة الت�صكيلية املغربية، اذ قدم هذا 
الفنان اعماال فنيًا حتمل �صفة األتنوع واأ�صالة يف ال�صكل وامل�صمون، فاالدري�صي، بحكم اأقدميته 
وتكوين���ه ال�صخ�ص���ي، ي�صكل حلقة مهّمة وقوية يف تاريخ احلرك���ة الت�صكيلية يف الباد، كما يعد 
تاأريخي���ًا ومو�صوعيًا- علمًا من اأعام املدر�صة الفطري���ة )ال�صاذجة( يف القارة االإفريقية، اإن 

20 (  اأعام الفن الت�صكيلي العربي يف املغرب، م�صدر �صبق ذكره، �س 159.
21 (  جملة الفنون، حول الفن ال�صاذج، �س 264.
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مل نقل يف العامل)22(.
لق���د �ص���كل االإدري�صي للفن املغربي املعا�صر و�صفًا منفردًا، فم���ن جهة جنده �صاذجًا يف تعبريه 
وتراكيب���ه ومو�صوعات���ه منذ بداية حيات���ه الفنية، ومن جهة ثانية جن���ده يف تطوره النف�صي قد 

جنح نحو الغمو�س متجاوزًا حدود اإمكانيات مو�صوعاته ال�صاذجة والتلقائية.
اإن اعمال الفنان االدري�صي تت�صم بالكثري من االأ�صالة ،فهو قد وفر لنف�صه ومنذ البداية اأ�صالة 
اأقليمي���ة واأ�صلوبًا خا�صًا ب���ه، وحدد اجتاهه وعمله فجاءت اأعماله برمته���ا تعك�س روؤيا داخلية، 
اأك���رث مما حتكي وقائع واأحداث. لقد ارتبط االدري�صي ارتباطا وثيقا بكل �صيء حوله وجند اأن 

االن�صان عنده عن�صر مهم واأ�صا�صّي يف اغلب اعماله.
واالن�ص���ان هن���ا ال يق�ص���د به ال�صكل االإن�ص���اين الفرد، بل ه���و كل ما يتعل���ق باالن�صان من حيث 
ه���و فكرة مطلقة فقد تناول االإدري�صي االإن�صان �صم���ن مو�صوعات متنوعة، يكون االن�صان فيها 
عن�صرًا رئي�صًا كاالن�صان والطبيعة، االن�صان والطفولة، االن�صان واالرتباط االجتماعي، الن�صان 

يف اثاره يف �صخ�صه و�صراعاته.
اإن ف���ن االدري�ص���ي الفطري يدخلن���ا يف هواج�س فعال���ة م�صوغة ت�صكيلي���ًا والبدايات املتجددة 

والعفوية البد اأن تنمو وتتطور على الرغم من حمدودية مرجعياتها.
لق���د كان االدري�صي موؤلف )اأ�صكال واأل���وان( ذا ب�صاطة ت�صكيلية حاذقة يرثي ابتكاره لا�صكال 
وا�صل���وب احلياة بتنوع املظاه���ر املن�صوجة بالدليل وال�صكل واللون واملادة، لقد �صعى الفنان اىل 
تغ���ري ال�صكل ولي�س اىل جت�صي���ده لقد انتهج الفنان اأ�صلوبا تعبرييًا خا�ص���ًا حيث تتوالد كائنات 
هامي���ة فاقدة لكل خ�صو�صية تقريبا )كما يف امنوذج4( الذي ميثل م�صهدًا من قرية، يتقدم 
العم���ل من اال�صفل �صكل جمل ميتطيه �صخ�س ويقوده من االمام �صخ�س اآخر بزي حملي، كما 
ي�صاه���د خلفه���م وبامل�صتوى نف�صه �صخ�س اآخ���ر ي�صكل الواجهة، وقد �صغلت ه���ذه اال�صكال ثلث 
العمل تقريبًا وترتكز على م�صاحة متثل االر�س ويحدها من اأعلى الو�صط �صكل بيوت متناظرة 

االأ�صكال متتد اىل حافات اللوحة اجلانبية.
واذا ما اأردنا تعّرف مرجعيات الفنان ال�صكلية واملو�صوعية فاإن مو�صوعاته تت�صمن بيئة الفنان 
االجتماعية املتمثلة بحياة املجتمع املغربي وعاداته وتقاليده. اأما ا�صكاله فقد جاءت بتاثري من 
الر�ص���ام االيط���ايل )موديلياين( كما يق���ول الفنان اذ اأعجب باأ�صلوب���ه يف اإطالة قامة االن�صان 
والوان���ه التي ت�صتمد ا�صولها من اخلل���ق واالبداع. ور�صم الفنان ا�صافة اىل امل�صاهد الطبيعية، 
لوح���ات تعبريية كما يف لوحة اخلائ���ن اأو املحكوم باالعدام. وت�صم اعماله العديد من املتاحف 

يف العامل.
ام���ا الفنان���ة )ال�صعيب���ة طال( فقد ول���دت يف قرية ا�صتوك���ة التابعة ملدينة ازم���وز و�صط بيئة 

فاحية، ف�صاهدت اللون وال�صوء يف اأح�صان احدى املزارع ال�صغرية يف و�صط اخلمائل.
وترعرت يف الدار البي�صاء فاأحبت األطبيعة متمثلة باالأر�س والبحر واالأزهار.

وتتزع���م ال�صعيب���ة الر�صم ال�صاذج يف املغ���رب )العن�صر الن�صوي( وتع���د اأول الرائدات يف هذا 
االجت���اه. لقد ب���داأت الفنانة بالر�صم با�صتخ���دام اللون االزرق الذي ي�صتعم���ل يف دهن حوا�صي 

22 (  حممد اديب ال�صاوي، الت�صكيل املغربي، م�صدر �صبق ذكره، �س 177.

مي�صر اأحمد عليالفن الفطري )ال�صاذج( يف املغرب العربيمي�صر اأحمد عليالفن الفطري )ال�صاذج( يف املغرب العربي



88 األكاديمي

االب���واب فبدات تر�ص���م ُبقعًا وب�صمات. وق���د ا�صتهرت بعد �صل�صلة م���ن املعار�س داخل املغرب 
وخارج���ه كعل���م جديد للفن الفطري )ال�ص���اذج( وكان ذلك يف عام 1966 حي���ث اقيم لها اول 
معر����س يف معهد غوثة االأملاين.وقد تلته معار�س يف عدد م���ن العوا�صم ومدن العامل، باري�س، 

كوبنهاجن.
لق���د �صاهم���ت �صحافة باري�س ولن���دن وبروك�صل يف لف���ت االنظار اىل ه���ذه الفنانة من جديد 
مكنون���ات املدر�صة الفطرية وعطاءاتها، كما لفت االنتباه اىل ر�صومات هذه الفنانة التي ت�صبه 

ر�صومات االأطفال يف ب�صاطتها و�صذاجتها.)23(
وتت�ص���م اأعماله���ا بكونها حتمل مامح طفولي���ة، وكذلك براءة اال�صكال الت���ي تر�صمها با�صلوب 
ب�صي���ط عفوي و�ص���اذج وت�صتمد مو�صوعاته���ا بال�صليقة والفطرة من خ���ال الوعي واالح�صا�س 
ال���ذي متخ����س يف وجدانها، فتعرب عنه���ا بو�صاطة هذا التفاعل احلا�ص���ل يف اأعماقها من دون 
اإدراك ملع���اين اال�صياء التي تقودها اىل ا�صتمداد ال���رتاث احل�صاري املغربي املمتزج بالفلكلور 
والرتبة البدوية ولذلك فاإن اأعمالها جاءت تنب�س باحلياة امل�صتمدة من التعاطف الفطري بني 

االإن�صان واال�صياء بدون ادراك ملفاتيحها الفل�صفية والدينية.
اإن اأعماله���ا تنتم���ي اىل عامل طفويل بكل ما فيه من توقد وحيوية ونب�س و�صوق تهدف اىل بناء 
وج���ود ال متناٍه م���ن احلرية التي تعني لديها على الدوام. احلي���اة. وقد �صجعها كل من )بريكو 
ويربت( و)اندريه الباز( على اأن تر�صم م�صاهد من احلياة العادية وكذلك مواقف غريبة وقد 
ر�صم���ت بعدة تقنيات فا�صتخدمت امل���داد واحلرب ال�صيني على الورق وكذلك ا�صتخدمت تقنية 
الر�ص���م بالزي���ت على القما�س ومل تكن متزج االألوان بل ظل���ت ت�صتخدمها كما هي مبا�صرة من 
العلب���ة اىل اللوحة، حمافظة عل���ى نقاوتها الطبيعية الأنها ال توؤول الواقع وامنا تخططه وتقدمه 

كما هو اأي كما يرتاءى لها.
وت�صتم���د ال�صعيبة مو�صوعاتها من الطبيعة والبيئة واملجتمع ومن جميع مظاهر احلياة املغربية 
العامة، مو�صوع���ات م�صتمدة من الرتاث احل�صاري والفلكلوري وم���ن طبيعة البادية املغربية، 
فر�صم���ت وجوهًا تع���رب من خالها عن دواخله���ا، فغمرت اللوحة بتداخ���ات تتجاوو وتتداخل 
وتتا�ص���ق وتتجذر لتغدو وجوهًا )امنوذج5( واج�ص���ادًا لي�س لها امتداد اال يف ت�صكيات توحي 
وكانه���ا اأ�صج���ار اأو توحي وكانه���ا عنا�صر غام�ص���ة اأخرى، ف���اذا ما حجزنا �ص���كل الرا�س من 

)امنوذج5( ال ميكن اأن نتعّرف اجل�صد.
اإن هذا العامل املتمازج عبارة عن حلم كبري ال وجود فيه للمنظور اأو لتقنيات الر�صم االأكادميية 

وال ح�صور للف�صاء مبعناه الواقعي بل ثمة فقط الروؤية والوجه.
اأم���ا الفنان���ة )فاطمة ح�صن( فق���د ولدت يف تطوان عام 1954 وب���دات حياتها الفنية يف بداية 
ال�صتين���ات، فاهتم���ت، من الناحية املو�صوعي���ة، بكل ما يحيط بها من اأ�صي���اء واأماكن وعادات 
وتقالي���د اجتماعية فر�صم���ت مو�صوعاتها من دون خلفية �صابق���ة ودون حماولة لعقلنة اال�صياء 
والنا����س فجاءت مو�صوعاتها مرتبط���ة ببيئتها اجلغرافية واالجتماعي���ة فر�صمت ا�صواق املدن 
العتيق���ة وحماماتها وم�صاجده���ا وزخارفها وعاداتها، ابتداءًا من حف���ات االأعرا�س، وانتهاءًا 

23 (  اعام الفن املغربي، م�صدر �صبق ذكره، �س 115.
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بجل�ص���ات رم�ص���ان وهم�ص���ات العراف���ات. وقد اهتم���ت باإ�صف���اء اأق�صى حد م���ن التعبري على 
�صخو�صها بخطوطها ال�صلبة واألوانها ال�صريحة.

اإن الفنان���ة فاطم���ة وبحكم تكوينه���ا ومعاي�صتها للتح���والت احلا�صلة يف حياة امل���راأة املغربية، 
وج���دت نف�صها وهي تقوم باإجن���از لوحاتها م�صطرة ل�صبط اللحظ���ة االنتقالية يف حياة املراة 
�ص���واء اأكانت عل���ى م�صتوى اللبا�س اأم رم���وز التزيني التقليدية اأم االف���راح واملمار�صات التي ال 

تكتمل اال بوجود جانب مهم من احللم وجانب من ال�صحر اي�صا.
لق���د اختارت فاطمة، ومن���ذ البداية، عامل اجلمال الرحب الذي يحت�ص���ن هذا الكون ال�صاحر 
فاخت���ارت بذل���ك االيقاع���ات االأك���رث ان�صياب���ًا، والرتاكي���ب االأك���رث �صابة، فج���اءت ر�صومها 
وتخطيطاتها خالية من الت�صخيم، متينة و�صادقة ومتميزة، مت�صبثة بعواملها االأ�صيلة فلوحاتها 

املر�صومة مليئة باال�صكال وااللوان والنماذج الب�صرية احلاملة وامل�صحورة.
لقد اهتمت فاطمة باللون والرمز والزخارف ال�صعبية، فاللون، عندها، يكت�صب اأهمية اأولية اذ 
ا�صتخدمت���ه على طبيعته، بفطرية وتلقائية من دون اهتم���ام بتدرجاته اأو �صقله، يف حني متثل 
الرم���وز والزخارف واالأ�صكال الهند�صية املتنوع���ة �صطح امل�صاحات و)امنوذج رقم6( يعرب عن 
ه���ذه ال�صمات اإذ ميثل �صوقًا، تزدحم يف اللوحة ال�صخو����س وبحركات متنوعة ومرتدية االأزياء 
ال�صعبي���ة املحلي���ة املزينة بالزخ���ارف والرموز التي مت���اأ ف�صاءات اللوحة كاف���ة. وقد عمدت 
الفنان���ة يف هذا االأمنوذج اىل اإخف���اء اإحدى عيون �صخو�صها بو�صاط���ة الطاقية التي يرتدونها 
كم���ا اعتمدت يف حتديد عنا�صر العمل الزخرفية واالآدمي���ة والعمائر خطوطًا بلون غامق، ومل 
يك���ن للمنظور دور يف تكوي���ن املنجز الب�صري اإذ جاءت ال�صخو�س ببع���د واحد وكذلك الرموز 
املعمارية التي حتت�صن هذه ال�صخو�س وقد وزعت الفنانة االألوان ال�صريحة ب�صكل متوازن على 

كامل ال�صطح الت�صويري فبدا كمهرجان من االلوان.
لق���د اخت���ارت الفنانة امل�صاحات العري�ص���ة للتعبري عن تغطية ما هو تافه مب���ا هو اأهم  وما هو 

�صاكن مبا هو متحرك اأي الت�صكيات اللونية التي تريح حا�صة الب�صر.
اأما من حيث ال�صكل واالنتماء املدر�صي فان فاطمة اأمنت بخطوطها ال�صلبة واألوانها الوا�صحة 
اق�صى حد ممكن من التعبري باأقل ما ميكن من و�صائل االأداء)24( فهي يف احلقيقة ال تنتمي اىل 
املذهب )ال�صاذج( بقدر ما تنتمي عن طريق تخطيطاتها وتلوينها وقدرة تعبريها اىل املذهب 
الوح�صي )الفوفيزم( الذي ميثل العودة اىل الفطرة بتلقائية التعبري وبدائية اال�صلوب وحرارة 

االألوان املعربة عن االنفعال.
لقد كان املذهب الو�صفي ي�صتمد طابعه من الطريقة الزخرفية التي �صلكها من قبل )جوجان( 
كم���ا تقوم ا�ص�صه ومبادئه عل���ى الدوافع الغريزية التي تك�صف عما يحتدم يف اعماق الفنان من 
�صراع قائم بني الفكرة التحريرية التي تهدف اىل الب�صاطة والنقاء، وبني ما يختفي وراء متاع 

احل�صارة املادية من م�صاوىء وعلل يرزح حتت عبئها املحطم املجتمع احلديث.)25(
واجلدي���ر بالذك���ر اأّن الفنان اقامت عدة معار����س يف املغرب وتوجد اعماله���ا يف قاعات الفن 
24  http :www.maroculturel.com. 

25(  حممد ال�صاوي، الت�صكيل املغربي، م�صدر �صبق ذكره، �س 208.
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اجلديدة يف اأمريكا واوروبا.
ويف ه���ذا ال�صياق ميكن عد ما يطل���ق عليه بالفن الفطري )ال�صاذج( يتمثل يف طاقات ابداعية 
خاق���ة ت�صخي�ص���ًا وتاأويا للمرئ���ي، فبتاأمل اأعمال ال�صعيب���ة طال اأو فاطمة ح�ص���ن اأو اأحمد 
الورديغ���ي ال ميكننا اال اأن ُنْده�س للح�صا�صية اخلا�صة الت���ي جتعل هوؤالء الفنانون الع�صاميون 
بنائ���ني ج���دد للذاكرة واحلا�ص���ر ف�صخ�صي���ات ال�صعيبة ووجوهه���ا املر�صومة بال���وان ا�صا�صية 
خال�ص���ة وبطريق���ة طفولية تندرج يف عامل اأ�صبه باحللم كذل���ك هو عامل )الورديغي( )كما يف 
امن���وذج4( ذلك الب�صت���اين الذي تعلم الر�صم على ي���د )ميلود االأبي�س( ع���امل يعج بالنباتات 
والطي���ور حميا اىل ت�صور عدمي للوج���ود، وال تختلف عن هذا الطابع ر�صوم فاطمة ح�صن يف 

بنائها للوحة، ور�صمها لل�صخ�صيات وكاأنها تر�صمها باحلناء على كف بكر.
م���ن الوا�صح، ومن خ���ال ا�صتعرا�صنا جذور الفن الت�صكيلي يف املغ���رب، يتبني لنا باأن اللوحة 
)الفطري���ة( )ال�صاذج���ة( تبلور لن���ا املعنى احلقيقي للف���ن الت�صكيلي وتوؤ�ص����س الوجود الفعلي 
ل���ه ولتقالي���ده احلديثة اإىل اأن ظه���رت اأول مدر�صة للفنون اجلميلة مبدين���ة تطوان �صنة 1945 

برباجمها التعليمية اخلا�صعة للمقايي�س الرتبوية والعلمية.)26(
واجلدي���ر بالذك���ر باأن ه���ذه املدر�صة لها الف�ص���ل يف رفد احلركة الفني���ة يف املغرب بنخبة من 

الفنانني البارزين الذين اأ�صبحوا، بعد �صنوات قائل، روادًا لهذه احلركة ومنّظرين لها.

النتائج
اإّت�صمت ا�صكال الفن الفطري بالب�صاطة وبالواقعية اذ ا�صتمدت من بيئة الفنان.

ا�صتخ���دم الفنان���ون الفطري���ون االألوان ال�صريح���ة، م���ن دون مزجها، وعلى �ص���كل م�صاحات 
م�صطحة.

ا�صُتخ���دم اخل���ط لتو�صيح معامل االأ�صكال اخلارجية، وليكون عن�ص���را اأ�صا�صيًا يف بناء ال�صطح 
الب�صري.

ا�صتخ���دم الفنان الفط���ري األوانًا متعددة يف املنجز الت�صكيلي، حي���ث تبدو لوحاتهم كمهرجان 
لاألوان، كلوحات فاطمة وال�صعيبة والورديغي...الخ.

ا�صتخدموا اللون ب�صكل متنافر اأحيانا، ومن�صجم اأحيانا اأخرى، ويف ايقاعات متنوعة.
مل يع���ر الفن���ان الفطري اأهمي���ة للمنظور اخلطي والل���وين حيث ر�صم عنا�ص���ره ببعد واحد او 

مبنظور متعدد الزوايا.
تاأثر الفنانون الفطريون بالرتاث فا�صتلهموا احل�صارة القدمية والفنون اال�صامية وا�صتخدموا 

الزخارف ب�صكل مكثف يف اأغلب االأعمال.
ا�صتم���د الفنان الفطري مو�صوعاته من بيئته االجتماعية والطبيعية فر�صم احلارات واالأ�صواق 

واحلدائق والزهور واحليوانات.
ا�صتخدم���ت كثافة ال�صخو����س يف التعبري عن تقاليد عادات املجتم���ع املغربي كما يف اأعمال بن 

26 (  اعام الفن الت�صكيلي العربي يف املغرب، م�صدر �صبق ذكره، �س 7.
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عال.
عم���ل الفنان الفطري على تداخل العنا�صر املكونة للعمل الفني، من دون نظام معني فتداخلت 
العمائر مع الطبيعة مع ال�صخو�س مع الرموز ال�صعبية لتكون ن�صيجًا من االلوان واال�صكال لتمثل 

بيئة متكاملة، كما يف اأعمال فاطمة ح�صن والورديغي.
مل يراع الفنان الفطري الت�صريح اإذ جاءت بع�س اأ�صكاله االدمية واحليوانية بن�صب مبالغ فيها 

كما لدى االإدري�صي.
مل يع���ر الفنان الفطري اأهمي���ة للف�صاء، اإذ جاءت اأعمالهم مكتظ���ة باالأ�صكال واالألوان لت�صغل 

كامل ال�صطح الت�صويري.
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ملخ�س البحث
فتح���ت جت���ارب منطق���ة ما بع���د احلداثة  ف�ص���اءات العر����ض والن�صاق وراء 
املو�صوع���ات ال�صيا�صية والجتماعية على وفق تطور مراحل الفكر الب�صري 
ال���ذي اح���دث ذع���را بع���د احل���رب العاملي���ة الثاني���ة ، اذ ن���ادت  مرحل���ة مابعد 
احلداثة اىل الت�صظي املتحفي ، ون�صف الن�صق املتبع يف تثبيت عن�صر الفنون 
الت�صكيلي���ة املعا�ص���رة بفع���ل تخبط الذات عن���د الفنان الت�صكيل���ي، الذي بداأ 

يحاور تلك املرحلة بخطاب املوقف من اجلمايل.
الف���ن والجتاه���ات  بعنوان���ات خمتلف���ة مل�صطلح���ات  الدع���اء  وعلي���ه ج���اء 
والمن���اط ومنه���ا الف���ن املفاهيم���ي يناق����ض ه���ذا البح���ث حت���ولت الظهار 
وتقنياتها لهذا الفن وما رافق من تداخل املواد يف بنائه التكويني واختالف 
�صي���غ العر����ض و�صماتها لتلك املنظومة، حي���ث ناق�ض املبحث الول موؤثرات 
الفك���ر مل���ا بعد احلداثة واملبح���ث الثاين تقنيات الظه���ار ومراحله املختلفة 
كغياب التجني�ض يف فنون الت�صكيل وتفعيل احلقول املجاورة ومنها املنظومة 
الب�صري���ة واملفاهيمية ،ام���ا الف�صل الثاين يناق�ض العين���ات التي بنت عليها 
الفك���رة املفاهيمي���ة واخت���الف تقني���ات العر����ض الب�ص���ري يف الداء وج���اءت 

النتائج كالتي كان ابرزها:-
ان منطق���ة الف���ن املفاهيم���ي جعل���ت م���ن املنجز الفن���ي متحول م���ن الثابت 
اىل املتح���رك يف الداء بح�ص���ب القنوات املفعلة للفكرة التي يقوم بها الفنان 
املفاهيم���ي �ص���واء كان العر����ض بتقني���ات خمتلف���ة م���ن امل���واد  اأم م���ا يقوم به 

متثيل اجل�صد وادخاله �صمن م�صامني تقنية العر�ض الب�صري.
تنوع���ت ف�صاءات العر�ض يف املنظومة الب�صرية املفاهيمية وانفتاح مفاهيم 
ا�صاليب العر�ض الذي اأ�صهم يف التنوع التقني يف اظهار  تقنيات هذا الفن.

هن���اك تفعيل وا�صح لدخ���ول احلقول املجاورة على ار�صي���ة الفن املفاهيمي 
التي تاأتي كحافز تقني يف ابراز الفكرة املفاهيمية.

تقنيات اإلظهار 
في الفن المفاهيمي

عدنان عبد العبا�س عيدان
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The experience of after novelty  to open spaces of display 
and drift behind social and political matters according to hu-
man mind development which caused panic after the stage of  
second world war in the 20th century . The novelty called for 
fragmentize of the museum and destroy the array that was 
followed in fixing the element of contemporary  plastic arts 
due to self-fragmentation with in the plastic artist who tried to 
argue with that stage according to the attitude from aesthetic 
.
Therefore; allegation came with two different idioms of art 
and trends including concept art .This research is discussing 
technical demonstration changes of this kind of art and what 
accompanied with matters in its formation construction  and 
the different of display forms for that system. The first catego-
ry dealt with mentality transition  for period after novelty .
 Second category is dealing with  demonstration techniques 
and its different stages such as the absence of paronomasia  
and activation of the vicinity fields in plastic arts including  
conceptual optical system. Chapter two is dealing with the 
samples that build the conceptual  idea pivots on it and the dif-
ferent optical display techniques in performance , that is why 
the main results were as follow:-
The conceptual arts areas made the artistic  achievement 
changeable from constant to movable in  display according 
to the activator of the idea which the conceptual artist will do 
whether the display was in different techniques of matters  or 
what is he did represented the body and inclusion with in opti-
cal display techniques contents as in the figures 
Variety of display spaces in conceptual optical system and 
openness of display methods which participated in the techni-
cal variety to show the techniques of this art ( figure N0-  .
3-There is  clear activation to inter vicinity fields in earth area 
which is embodied for conceptual art that represents technical 
incentive to present conceptual idea as in the figure                                

The Summary
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م�سكلة البحث:-
    ان للمنظوم���ة الب�صرية املفاهيمية منطلقات فكري���ة تقع �صمن ظاعط هيمنة الفكر املابعد 
احلداث���ي الذي جاء بع���د مهادات احلداث���ة التي فتحت دائ���رة التلقي �صمن حم���اور وامناط 
وتداعي���ات خمتلف���ة اذ اظهرت ابع���اد النظم ال�صكلي���ة يف ت�صكيات املابع���د حداثي على  وفق 
حت���والت العامل الفل�صف���ي والعامل التقني يف تثبي���ت اطر املتناق�صات يف الف���ن التي بني على 
اثرها املوقف النقدي الذي و�صع بذلك تطور الدائرة النقدية يف الفن الت�صكيلي  التي �صبت يف 
عواملها الفكرية  حيث ادت الفنون املعا�صرة التي جاءت بتحوالت وتراكيب خمتلفة دورًا مهمًا 
لف���ن ما بعد احلداثة وت�صليط ال�صوء على قابليات الفنان ) املفاهيمي ( املنفذ للمنجز التقني 
وال���ذي فتح  خ���ال من ذلك �صرورة انتق���ال الفن اىل منطقة مهمة موؤرخ���ة عن طريق توثيق 
حلظة زمني���ة حمددة يغلفها ار�صيف ال�صورة �صمن تراكي���ب و�صياقات خمتلفة .وعليه جاءت 

م�صكلة البحث على الت�صاوؤالت االتية:-
هل حتولت املنظومة الرب�صية املفاهيمية من الثابت اىل املتحرك يف االداء؟

ه���ل هن���اك ف�صاءات عر����س متنوع���ة يف اال�صاليب والتقني���ات انح�صرت يف كونه���ا تتعامل مع 
ف�صاءات العر�س املنوع؟

ه���ل تنوعت ابع���اد ال�صطح الب�صري املفاهيم���ي من م�صتويات الرتكيب وب���ه ادت اىل اختاف 
انظمة الرتكيب.

هل فعلت تقنيات احلقول املجاورة من الفنون املختلفة الن�س ال�صري املفاهيمي؟

هدف البحث:-
- التعرف على تقنيات االظهار يف ال�صطح الب�صري املفاهيمي.

حدود البحث:-
احلدود املو�صوعية:- تقنيات االظهار يف الفن املفاهيمي 

احلدود املكانية:- الواليات املتحدة االمريكية.

الف�سل الثاين –االطار النظري
املبحث االول : موؤثرات الفكر ملرحلة املا بعد حداثي

 اأدت الفنون املعا�صرة دورًا مهمًايف حتوالت  وتراكيب خمتلفة اثرت يف فن ما بعد احلرب والذي 
طرحتة الواليات املتحدة االمريكية ف�صًا عن انفتاح الذائقة الب�صرية الت�صكيلية وتداخلها �صمن 
�صل�صلة املفاهيم االن�صانية التي خلفتها احلرب اذ جاء على اثر ذلك بان يكون الفن و�صيط ال�صلة 
للبيئ���ة واحلدث والت���ي ال ميكن ان يناأى بعيد عنها)1(، مع ا�صرتاك املنجز الفني الذي قدم للدعم 
االن�ص���اين بث اخلطاب التنوري واجلم���ايل واالخذ بروح التعاطف الوج���داين للمجتمع، ويف عام 
1946 انته���ت احلرب العاملية واملجتمع االخذ املجتمع االورب���ي واالمريكي بتغريات وحتوالت عدة 

1( ادوارد لو�صي �صميث- احلركات الفنية ما بعد احلرب العاملية الثانية، �س232.
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ال �صيم���ا يف الت�صكي���ل الب�صري ، وبطبيعة احلال ياأتي الف���ن الت�صكيلي االمريكي واالوربي من�صاقا 
م���ع حتوالالت التفكري بطبيعة امل�صلك النقدي اجلمايل رف���دا للواقع التحويل االبداعي واجلمايل 
والتقن���ي، حي���ث ت�صطرب االراء ومييل الفه���م اىل تداخل التجني�س �صم���ن ت�صفري دالالت املنجز 
الب�ص���ري.اذ ياخ���ذ ذلك يف ان ت�صع �ص���ورة الفن �صرب���ا معرفيا ونقديا ياأخذ �ص���كل املنجز اىل 

الكثري من االفرتا�صات املفعمة  بخطاب الت�صفري 
وي�صبح الفن و�صيلة خطاب ذهني �صمن مكامن جوهرية يروم ورائها الفنان املنجز والذي ي�صكل 
االخ���ري غي���اب الرمز املحدد للفكرة الفنية، ي���رى الكاتب االنكليزي �صميث م���ن انه قد يكون من 
املبالغة يف االدعاء ان فن ما بعد احلرب مقل �صيئا جديدا وغري م�صبق كليا فجذوره متتد اىل تربة 
احلداث���ة اخل�صية التي �صهدت بداياتها عند بزوغ القرن الع�صرين والفن الذي نراه اليوم خملوق 

بايدي الفنانني املعا�صرين يبدو كحداثة متاأخرة.
وم���ن تلك الظروف تنطلق ا�صارات م�صى عليها جتريب اال�صاليب واالداء لدى مترد الفنانني على 
الن����س برمته �صمن �صياقات احلداث���ة القائمة على التقاليد املعا�ص���رة واملتوا�صلة بفعل الرف�س 
املطل���ق ل���كل القيم املثالية التي مر بها القرن الع�صرين و�صيما ما بعد احلرب، ولذلك اال�صطراب 
اهمية الك�صف املطلق يف متويه الفر�صة االبداعية للفنانني عرب تعاقبات التقانات واال�صاليب حيث 
احك���م التداخل يف خ�صائ�س املنج���ز على وفق ما يلزم البحث عن النظ���ام بني االجناز واملنجز 
بق���در م���ا يثبت فتح الظواهر امل�صببة لذلك املوؤثر الفكري ال���ذي يت�صارب مع افكار الدين اوال ثم 
مع افكار الذوق الكا�صيكي ثانيا، ثم مع ت�صي الدائرة اجلمالية واملحكومة ب�صياق جديد ي�صتدعي 

الهدف اجلمايل  على وفق احكام معا�صرة يعي�صها الفرد وحتيط بحكمها على نوافذ البيئة.
لذلك جاءت اآراء الفنانني ومقاالتهم يف تلك املدة باملوقف امل�صاد من اجلمال حيث دعى مار�صيل 
دو�صام���ب ب�)تثبيط اجلمالي���ة يف ر�صالة ار�صلها لزميل���ه االملاين لييخرت( وبالتاأكي���د ان ما يعنيه 
البحث احلايل لي�س القاء اللوم على هوؤالء الفنانني بل اال�صادة بارائهم كونهم حمدثي تلك املرحلة 
م���ن الفن، فهناك ثورة يف احلداث���ة ال�صكلية قبل املرحلة التي تليها وه���ي املرحلة )املابعدية( اذ 
اعط���ت تلك املرحلة التي �صبقت املا بعد احلداث���ة هي االلتزام بنظريات اجلمال( ومنها ما دعى 
اليه���ا الفا�صفة الفيثاغوري���ني )بالتزام الفن باأن يتماثل واجلمال، وما جاء بعدها قول املنظرين 
املعا�صري���ن حيث ان) ال�صف���ات اجلوهرية التي ت�صكل اجلمال هي النظ���ام، التنا�صق، الو�صوح(

.)2(

وه���ذا التداخل فت���ح ملحورين مهمني وهما احلداث���ة وما بعد احلداثة ل���كا امل�صطلحني جتذيرا 
جوهري���ا زمنيا جمددا اأي هنالك حدث واحدث، ولكنهم يتفقان مع ال�صاغط الفكري الذي ين�صاأ 
م���ن خاله بناء الن�س الب�صري املعا�صر واعطاء نظم �صكلية بدالالت حتولية عن االزمان الفنية 

االخرى والتحديث عموما يتعلق بنوعي اال�صباب واملحاور تلك وماهيتها.
)وت�صري تلك النوازع عن اهمية اأ�صا�صية  وهي ك�صر االيقون يف الفن()3( لت�صبث الفنانني املحدثني 
يف ه���ذا الق���رن  باآرائه���م املنعقدة مع االنفت���اح الزمني واملرك���ب من تقدم احلري���ات وم�صادرة 

2( هربرت ، ريد، حا�صر الفن، تر: �صمري علي، دار ال�صوؤون الثقافية ،بغداد، �س69.
3 ( جنم عبد حيدر، النظر الفني للنظرية والتطبيق،�صل�صلة حما�صرات مطبوعة،�س27.
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املعتقدات، واملحاولة اجلادة يف بث روح ع�صرية  م�صرت�صدًا  بامل�صروع احل�صاري �صمن معطيات 
لها الك�صب املعا�صر متاأتيا �صمن ابتكارات الع�صر اجلديد والذي ن�صاأ فيه تطور به العلم االن�صاين 
وخا�ص���ة ب�صكل ي�صيغ ن���وع  و�صلوك املجتمعات عرب النظم والثوابت االخاقية والدينية من جديد 
وف���ق متطلب���ات الع�صر، ياأخذ ذلك متح���ور دوافع الفنانني الت�صكيليني له���ذا اال�صا�س �صمن بناء 
انظم���ة �صكلي���ة ن�صق تدور فيه الثقافة االوربي���ة واالمريكية ب�صكل له امن���اط خمتلفة ناأخذ نوعني 

منه وهو كاالتي:-
الن���وع االول:- فن االر�س ان فن االر�س مييل اىل ر�صف املنج���ز الت�صكيلي �صمن ف�صاء االر�صية 
وما تختلف من ت�صطيحها حيث �صكل ذلك  اعمام العامل البيئي ب�صيغ جديدة كتغليف امل�صاحات 
واملباين الكب���رية، وهنالك اعمال جتميعية و�صعت على االر�صية لت�صكل ال�صطح االر�صي وف�صائه 

بدال من اجلدار .
والن���وع الث���اين:- الفن لغ���ة، ويف هذا النوع تكتب ال���دالالت الب�صرية لتحال م���ن خال ذلك اىل 
العام���ل الذهن���ي لتكت�صب �صورة تر�صمها االذه���ان من خال الكلمة وهذا م���ا ن�صاهده يف اعمال 
جوزيف كو�صو�س يف الفرتة االخرية، وهنالك ا�صناف خمتلفة بنتها �صياقات النقد وقرائته ل�صور 
الفن���ون املحدث���ة واملختلفة، ويف خ�صم ذلك ج���اءت دافعيات التجارب الفنية ل���دى الفنانني وفق 
من���ط ا�صتخدام التجربة الفنية املحكمة بفن القرن الع�صري���ن اذ تعامل الفنانون مع تلك املرحلة 
بواقع التاأثري احلا�صل وراء تغيري االفكار والتقاليد االوربية الثائرة بعد احلرب حيث كان االقدام 
بنظ���ام ال�ص���كل ياأخذ طابعًا حتوليًا ام���ام جماالت او�صع اأ�صم  ق�صمًا كب���ريًا منه  يف دعم الفل�صفة 
كمقول���ة �صارتر امل�صهورة )انا كتبت الوجودية، وجاكومتي نحتها()4(ول�صل�صة هذا الن�س احكام 
يف تقاب���ل الكتلتني الكاتب والفنان والذي عهد اليهم يف تلك الفرتة تد�صني متحور الثقافة يف تلك 

املرحلة .
ان �صيغ���ة ذل���ك املو�صوع هو عودة لتجديد اخلطاب يف انتق���ال �صمن حمور الاحمدود يف جمال 
الفك���ر حيث ان )االن�صان مدفوعا للتعام���ل مع جماالت وف�صاءات مغايرة ملا كان يحيط به، اذ مت 

االنتقال من املحدود اىل الاحمدود يف جمال الفكر واخليال والت�صوير والفعل والتاأثري()5(.
عقب تلك املحاور تروم فنون احلداثة وما بعد احلداثة كاأمكانات يف اغناء التجربة الفنية �صمن 

غايات خمتلفة اذ ينظر ماقاله دو�صامب رميت رف القناين يف وجوههم (4 
وعقب ذلك توالدت تلك الظاهرة يف الفن عند جميئ فنون لها ا�صاليب خمتلفة مثل فن الده�صة 
وجمم���ل الفنون التي كان لها االثر التحويل يف بناء هرم ملرحلة ما بعد حداثة، والفنون املعا�صرة 
وكان االق���دام وراء ذلك نزوح الفنان اىل جت�صيد ف���ن له فكرة اما املواد التي يرتكب منها املنجز 
ه���ي الو�صائ���ل التي يراها الفنان مائمة والغرم من ذلك حي���ث ازدادت املرحلة تدقيقا اكرث وهو 

عامل اجل�صد بحد ذاته يف ان يدخل متم�صرحا لتج�صيد ابعاد الفكرة.
وللدخ���ول يف حمور ما بعد احلداثة فهو تعقيد ياأخذه البحث احلايل  كتق�صي جزئي عندما نقول 
كلم���ة او م�صطلح حداث���ة )Modern ism( حيث يكون الوقوف هنا امام م�صروع ح�صاري مهم 

4 ( حما�صرات د. جنم ،كلية الفنون اجلميلة.
5 ( ال�صيد يا�صني، �صياغة الهوية وعوملة خيال يف القرن احلادي والع�صرين، �س6.
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ي�صمل النواحي االن�صانية والعلمية على العموم.
فالبح���ث يقف وراء ا�صتدعاء ي�صتقبل املتغ���ريات تلك ليفتح منطقة تخطي حدود العر�س املتخفي 
ومن���ه املفاهيمي، حيث ان تغي���ري البنية االجتماعية وانفتاحها الوا�ص���ع ياأخذ ا�صطرابا يف الفهم 
لبداية تلك املرحلة فيما يتعلق خ�صو�صا باأ�ص�س امل�صروع احل�صاري الغربي حيث ان )هناك اعتقاد 
وا�ص���ح لدى البع�س باأن بداية ما بعد احلداثة ج���اءت او اقرتنت بظهور تكنلولوجيا احلا�صوب يف 

بداية ال�صتينيات كقوة مهيمنة على كل نواحي احلياة االجتماعية(.)6(
ويف خ�صم ذلك تنفتح التجذي���ر املفاهيمي للم�صدر )counseptualart( ان حقيقة امل�صطلح 
تعن���ي النظ���رة الذهنية من خال الفكرة على ح�صاب املنج���ز الذي ين�صاق من مواد قد تكون غري 
مائمة حيث انح�ص���ر هذه الظاهرة �صمن جمموعة الفنانني االمريكيني املعا�صرين مثل جوزيف 
ك���وزوث وولي���ام �صتانتي واوروند ب���ورد   وهوالء الفنانني برزوا يف الوالي���ات املتحدة االمريكية  يف 
اب���راز تلك املنظومة �صمن خارطة فنون مابعد احلداث���ة  اذ )ينبغي علينا ان منعن النظر بعناية 
يف ظواه���ر الفن الغاب���رة املركبة، وذلك لكي نو�صح كيف يتولد فيه���ا االبداع، هناك ترقد ا�صرار 

�صتى ويوجد كثري من مفاتيح امل�صكات املتعلقة بالن�صاط الفني(.)7(
وعن���د االمعان للدخ���ول يف بناء املنظومة الب�صرية املفاهيمية فالبح���ث يقف امام ظاهرة �صببية 
ح���دوث املنج���ز يف ك�ص���ف عوامل يتخطى فيه���ا املنجز الب�ص���ري االبداعي ح���دود ت�صمية املنجز 
وح���دود نهايته والوا�صح ان هذه الظاهرة ُفعلت يف اعمال الكثري من الفنانني االمريكيني ال �صيما 
املفاهيمي���ني منه���م، ويربز وراء تلك اخل�صائ�س �صوؤال مهم  م���ا قيمة املفاهيمي؟ هل هي جمرد 

ا�صتعرا�س تقني اأم غاية فكرية ت�صخي�صية لذات الفنان واآلية ا�صتغاله املنجز املفاهيمي؟
ت�صعن���ا تل���ك اال�صئلة امام �صورة وا�صحة وه���ي املبغى او االملام حيث ان الفك���رة ميكن ان تر�صم 
وينطبق على ذلك عنوان جتني�صي للمنجز وهو الر�صم او النحت وغريها، حيث ان اال�صراع يف نقل 
املفاهيم اجلديدة ولد ا�صقاطات كثرية للفكرة فتنوعت املواد واخلامات و�صودرت املدار�س الفنية 
املتعارف���ة ويف اعمال الفنانني االمريكيني ات�صاع وا�صح للتجربة الب�صرية املفاهيمية التي و�صعت 
حقيقة الك�صف عن اختاط التقنيات الفنية  ، وما ميتاز به الفنان املفاهيمي الذي و�صع الفن يف 
تلك املرحلة بجعله العامل الوحيد يف جميع املتناق�صات على وفق ن�صق �صكلي متفق عليه يف جوانب 
الروؤي���ة اجلمالية وب�ص���كل تطويعي ال ب�صكل �صاذ، ومن اجلدير بالذك���ر توؤدي تلك اخل�صائ�س يف 
جع���ل التفكي���ك يختلف عن املراحل الت���ي نه�س الفن احلديث بها عموما ع���ن تلك املرحلة، حيث 
دعت املنظومة الب�صرية املفاهيمية اىل اغاق املحدود باالخت�صا�س ب�صبب ت�صمني الفكرة حيث 
ان وج���ود الفكرة وب���ث �صورتها يتطلب خمتلف الركائ���ز التي تعتمدها ف���روع الت�صكيل احلرفية، 
وعموم���ا ف���اأن الف���ن املفاهيمي قد ال ينتهي جمم���ا بخطاب اجلمال او امل�صم���ون فهو فن منعزل 
ع���ن الوظيفة والتوثيق وردود الفعل وهو بذل���ك ي�صب يف م�صلحة ارتكازه على الفكرة او ال�صورة 
الذهني���ة الاحم���دودة ومبختلف القراءات اال�صاري���ة والبنيوية فهو حا�ص���ل بفعالتحرر الثقايف 

والذات االن�صانية بدائرتها االبداعية املطلقة.

6) D.Mary klagen post modern ism.op.cit 
7 ( غيورغي، غات�صف: الوعي والفن، �س55.
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املبحث الثاين: تقنيات االظهار وارتباطها بالفكر
دع���ت دافعي���ات التجربة  على وف���ق انقاب الروؤية الفني���ة وتوافقات احلدث ب���اأن يرتكز خطاب 
املنظوم���ة الب�صري���ة املفاهيمية بفك مراحل النظام ،  وت�صفري املعطي���ات والدالالت مولدة بذلك 
ات�صاع تقني وذهني  ملراحل التجريب،حيث عمد الفن املفاهيمي باأن يكون فنًا ع�صريًا  له امناط 

خمتلفة وي�صتدعي ذلك االلتفات اىل خطوات خمتلفة يف التقنية منها العرو�س االتية:-

اوال:- تقنية اظهار اجل�سد يف الفن املفاهيمي :- 
ان اجل�ص���د بح���د ذاته يدخل و�صيًط���ا مهمًا بني الفن���ان واملنجز او قد يكون ل���ه دور ا�صا�صي كفنا 
ع�صري���ًا  يف اظهار التقنية فقد ج�صد الفنان ايف���ي كاين دخول اجل�صد �صمن خارطه الب�صرية 
املمي���زة يف الف���ن اذ وظف حفلة مو�صيقي���ة مرافقة مع فتيات عاري���ات يلطخن اج�صامهن باحلرب 
البنف�صجي ثم يقومن بطبع احلرب على ار�صية الكانفا�س فيتعني يف ذلك الو�صول اىل �صكل الر�صم 

بدافع املو�صيقى بفاعل الرق�س على الكانفا�س .

ثانيا:- تفعيل احلقول املجاور:-
يف هذا احلقل ا�صتعارة ثانية للعودة بامللحق التابع يف توطيد تنا�صق املواد وجتان�صها العامل الفكري 
او الذهن���ي ، وح���ني تتج�صد تلك املواد بفاعل العاقة الذهنية فه���ي اندماج حا�صل بفعل الت�صور 
الذهن���ي يف ك�صف���ه عن مواقع التحفي���ز حل�صول النتيج���ة الرابطة ،فمثا ه���ذا العر�س جلاوليو 
بادلينو)Jaliggio palino( وهو متجيد هومريو�س حيث اعتمد الفنان يف تقنية العر�س امل�صاند 
املو�صيقية والتي  ي�صعى من ورائها ت�صظيب الداللة اللونية او اللم�صة النحتية على وفق جعل امل�صاند 
عبارة عن كتل ت�صمينية االفق وراء التق�صي يف ال�صورة املعرو�صة على امل�صاند واملكررة يف ف�صاء 
�صال���ة العر�س. كذلك تقنية الفنان اودني�س اونهامي ) و�صع للقراءة( والذي ج�صد فيه باأن يحمل 
كتاب وي�صعه يف او�صاع خمتلفة للقراأءة معر�صا ج�صدة اىل حرقة ال�صم�س عرفت تقنية ا�صتخدام 

اجل�صد يف الفن املفاهيمي مب�صرحة الت�صكيل املعا�صر يف فنون مابعد احلداثة .

ثالثا:- تقنيات ف�ساءات العر�س :-
اعتمدت هذة التقنية على اظهار مفاهيم حمددة للف�صاء من خال عمق الفكرة وحمددات الكتلة 
حي���ث كان ملنج���ز) الطارق ( وتك���راره باأحجام خمتلفة وباأختاف النمط ال���ذي جاء التعبرييون 
التجريديون يف حماكاتهم للف�صاء لكن الفنان املفاهيمي مل ي�صع حدا معينا للف�صاء حيث انفتاح  
ف�ص���اءات العر����س بني املنجز ونظام���ه  التكويني ، وبني حي���ز الف�صاء املتاح ل���ه اذ عر�س بع�س 
الفنان���ون املفاهيميون اعمالهم ب�صاالت عر�س فارغة ولكنهم تعاملوا مع نقاط م�صبوغة مكررة 
تت���وزع عل���ى ارجاء قاعة العر�س مبا يتنا�صب مع ف�صاء املنجز حي���ث هناك ف�صاء مفتوح خارجي 

ي�صتغله الفنان املفاهيمي يف تركيبه للمواد على جدران الواجهات.
رابعا:- ا�ستعمال خمتلف املواد:-

ان الفن���ان املنجز للمفاهيمي���ة يوؤكد �صرورة تفعيل عامل العقل���ي يف التجربة الفنية ال بالتجريب 
فح�صب، بل يف التفكري يف �صهر اخل�صائ�س واعتمادها باأن تكون عرب مايراه الفنانون املفاهيميون 
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يف ا�صتعماله���م  خمتلف املواد املتناق�صة التي التنتم���ي اىل جن�س الفن مما يجعل الفن الت�صكيلي 
يتعام���ل ب�ص���ورة ذهنية خمتلف���ة االبعاد واالجتاه���ات .اذ جعلت فن���ون تلك الف���رتة ذا  اغرتاب 
ماأخ���وذ عن تنامي تاأط���ري الفكرة الفنية  على وف���ق خمتلف اخل�صائ�س وامل���واد منها ا�صتخدام 
�صا�ص���ات العر����س التلفزيوني���ة وال�صع���ر احلرارية الت���ي ا�صتخدمه���ا الفنان رو�صن ب���رغ  والفنان 
جا�ص���رب جونز حيث ا�صتعمع���ل فر�صاة اال�صنان وكب�صها مبعدن حدي���دي واطلق على العمل ا�صنان 
الناقد كذلك اعمال دو�صامب الينبوع اذ يوؤدي  العر�س الب�صري املفاهيمي دورًا مهمًا  يف �صرب 
االيق���ون وت�صجي���ل فنون لها واقع حت���ويل مناه�س للجيل ال�صابق لفنون املراح���ل التي جاءت وراء 
التكعيبية، اذ فعل الفنانون املفاهيميون يف فتح مناطق العر�س كو�صع ال�صيارة احلاملة لاج�صاد 
والت���ي يت�صلم من خاله���ا ب�صط اجلزء الثابت هو اجل�صم الواق���ع يف االر�س واجلزء املتحرك هو 
املركب���ة، كما تختلف منطقة العر�س عند منج���ز اآروندبورد وادوني�س اوبنهامي ، وكما اوردته تلك 
املعرو�ص���ات فاأن منطقة الف���ن املفاهيمي تفتح دواعي االمكنة املختلف���ة للعر�س حيث ت�صتغل فيه 

خمتلف ف�صاءات العر�س املنوع.
الف�سل الثالث :حتليل العينات املقرتحة

جمتمع البحث:-
يتناول جمتمع البحث جميع االعمال الفنية للفن املفاهيمي التي اجنزت يف مرحلة تاريخ جمع 
االعمال من املجات واالنرتنيت والكتب التي �صدرت عن الفن املفاهيمي التي تناولت االعمال 

يف عام 2005-2004-2003-1968-1967
عينة البحث:-

يعتم���د الباحث على اختيار ثاثة عينات عن طريق العملية البحثية واخ�صاعها للتحليل ب�صكل 
ق�صدي مبا يخدم اهداف البحث للو�صول اىل نتائج مرتبطة مب�صكلة البحث 

منهج البحث:-
اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي منهجا لتحليل البحث . 

حتليل العينات
ا�سم النموذج :- بال عنوان

ا�سم الفنان:- اروندبورد
املتح���دة  الوالي���ات  العر����س:-  م���كان 

االمريكية )نيويورك(
ان ال�صيغ���ة اال�صا�س الت���ي ينطلق منها 
املنج���ز املفاهيم���ي يف ه���ذا العم���ل هو 
تخط���ي مراح���ل االن�ص���ان وا�صتهاك���ه 
�صم���ن �ص���روب البيئة املعا�ص���رة والتي 
تدفع االن�صان احلايل اىل ان يقف امام 
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خيارات غري حمدودة، ومرتاكمة �صمن معطياتها املختلفة حيث اخت�صار الزمن وغياب االثر.
يرج���ع تدقي���ق االثر من خال متابعة مراحل الفعل االن�صاين ال���ذي يوؤكد ح�صور ال�صيغة التي 
بن���ي م���ن خالها االث���ر والتداخل وتباي���ن هذه احلالة  ل���ذا جند نوعني م���ن التاأليف احلركي 
للج�ص���د وهو النوع االول اجل�صد اجلال�س املرتقب والنحيف واملتاأخر عرب انحنائه واملنطوي يف 
تتبع���ه وي�صري ذلك يف تباينه ت�صاوؤالت لفقدان املوؤث���ر، والنوع الثاين هو اجل�صد املوؤثر او املفعل 
وه���و ال���ذي يك�صف عن تنام اختاف ال�ص���ورة عن النوع االول حيث تلتق���ي توالد االختزال يف 
جع���ل امل�صهد ذو اثرا مطبوعا كم���ا �صهدته جدران الكهوف ال�صخري���ة يف ع�صور االن�صان املا 
قبل كتابي حيث بداأ االن�صان بطيع كفه على جدران الكهوف مولدا وراء االثر ، ويف خ�صم تلك 

اال�صكال ت�صاغ ت�صورات  عدة لهذين النوعني يف اختاف و�صائل التقنية واالظهار.
ترجع تقنية او اآلية املنجز احلايل اىل م�صرحة اجل�صد يف فنون ما بعد احلداثة فاجل�صد �صكل 
اهمي���ة اال�صا����س يف ان يدخل كو�صيلة عر�س ويف هذا العمل ف�ص���ل االن�صان عن قيمة احلا�صر 
وجع���ل �صكل اجل�صد عاريا بدائيًا يرجع بحكم بداية االن�صان لطبيعته املطبوع على االر�س وان 
املطل���وب من ذلك لي�س الق���اء التغطية للمو�صوع فح�صب الن اللون ياأت���ي لوظيفة اظهار الطبع 

وهذا تباينا لاثر ان ما يبغيه املنجز احلايل هو اظهار �صمتني االوىل:-
-�صمة اظهار العمل ب�صورة مت�صرح اجل�صد بنظام الروؤية الب�صرية الت�صكيلية.

�صم���ة اظهاره كاداة نابعة من تنظيم تن�صيقه يف ار�صي���ة الت�صكيل املعا�صر، وي�صعنا ذلك امام 
متغ���ري وا�صح يف االجتاه���ات واال�صاليب التي ت�صهدها �صاالت العر����س من حيث ال�صفرات يف 

تخطي ذلك االثر املغيب بفاعله الزمني

النموذج الثاين                                                        
اأ�سم العمل : انعكا�س 

اأ�سم الفنان : جوزيف كو�سوث
مكان العر�س: اأحدى كالرييات نيويورك

 توؤكد املنظومة الب�صرية املفاهيمية عن خا�صيتها 
يف ان تطل���ق فعله���ا الفكري واجلم���ايل على املواد 
املختلفة من الكر�صي واملراأة . والكتل وغريها ومن 
هنا ن�صت�صف مبدى تخطي الفنان املفاهيمي حدود 
االبعاد يف تل���ك املنظومة بتعامله مع خمتلف املواد 
الأط���اق �صلط���ة الفك���ري على اجلم���ايل . يرتكب 
العم���ل م���ن عاق���ات بنائي���ة لنقي�س م���ن مواد ال 

تن�صج���م من حي���ث االنتقاء الوظيفي �صمن عاق���ة موحدة متجمعة فيما بينه���م . حيث اأمكن 
الق���ول ان لتلك امل���واد خا�صية يف اأدائها �صمن معطياتها التوظيفي���ة . واأوعز الفنان الت�صكيلي 
اأ�صتعم���ال  الكرا�ص���ي واملراأة والكتلة املرتا�صة على الكر�صي واملراأة الأنه اأراد الو�صول اىل غايته 
يف جم���ع تل���ك النقائ�س واملختلفات من املواد للو�صول اىل اطاق فكرة  يروم يف غاية الو�صول 
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اىل جم���ع تلك النقائ�س واملختلفات من املواد تلك الو�صول اىل اأطاق فكرة موحدة تنتقي مع 
املفه���وم الفكري واجلمايل حيث يفتح الفنان املفاهيمي ال�صات احلا�صلة من اأ�صتخدامه من 
امل���واد تلك عر�ص���ًا ب�صريًا يبتعد عن منطقة العمل الفني للوح���ة الفنية او النحت وغريها من 
فروع الت�صكيل املتعارفة .يظهر لدينا العر�س من خال هذا ال�صكل من تكوين بنائي يت�صكل من 
كر�صي تقع يف اأعلى مقعده كتلة جب�صية بي�صاء واأن األية التنفيذ جعلت من الفنان اأن ي�صع املراأة 
اأم���ام هذه الكتلة ليظهر مفهوم االنعكا�س وتت�صح �صيغ���ة احلامل واملحمول فعاليتها الوا�صحة 
على املنجز.وتتائم هذه التقنية مع مكوناتها التي اأدت اىل طرح مفهوم الفكرة فقط ال للمواد 
الت���ي يتكون العمل منها حيث ن�صهد تائمًا وا�صحًا لهذا العمل مع باقي اعمال الفن املفاهيمي 
ال���ذي ن�صاأ يف ظهوره تركيبًا بنائيًا يت�صمن عر�س امل���واد املختلفة كامل�صاند املو�صيقية واأ�صرطة 
الفيدي���و وم���واد حديدية تع���ود اىل مكائن معينة كما م���ر ذكره �صابقًا .والت���ي تظهر لنا �صيغة 
العر�س اأو االظهار ب�صكل حديث وموجز للفكرة وجند ان تلك ال�صيغة تتوافق واأ�صاليب العر�س 
املنوع���ة لت�صفي لنا عامًا حتوليًا من عوامل امل�صاه���دات التي �صلكتها تلك العرو�س الب�صرية 
�صم���ن منحاه���ا التجريبي .تتولد لدى العمل �صمات فنية مهم���ة منها على وجه التحديد ان يف 
ه���ذا العمل �صمة الهيمنة الفكرية على ال�صطح الب�صري  على الرغم من تناق�س املواد تناق�س 
املواد تلك وخا�صة ناحظ عدم وجود العامل اللوين على املنجز اللوين .وكذلك هيمنة املظهر 
اخلارجي حيث يعطي ك�صبًا وا�صحًا يف اأن يكت�صب الفن املفاهيمي خا�صيته عن باقي العرو�س 
الت���ي �صهدته���ا مراحل الفنون التي �صبقته وهناك معادل���ة من�صجمة فيما بني الفكرة احلا�صلة 
وب���ني مكون���ات اال�صكال الت���ي تنطلق يف تكوينها فال�صم���ة الغالبة هي اظه���ار العمل هي هيمنة 

الفكري عن الب�صري وهذه هي ال�صمة احلقيقية لتمايز الفن املفاهيمي وان�صاقه اخلا�صة .

النموذج الثالث
ا�سم النموذج : اأكرث من لقطة 

اأ�سم الفنان: وليم وليم �ستانتي
مكان العر�س : الواليات املتحدة االمريكية 
بنيت فكرة امل�صم���ون ال�صكلي يف املنظومة 
دالل���ة  اأنه���ا  عل���ى  املعا�ص���رة  الب�صري���ة 
ت�صويرية منوطة بالتقنيات املتمثلة بفكرة 
ت�صلي���ط ال�ص���وء ك�صورة حتليلي���ة تركيبية 
وتنوع �صبل التفك���ري يف بناء هذه املنظومة 

ح�صب البيانات واالحداث .
ان احلاجة اىل التكرار املتناه يف هذا العمل 
يف الفئة االوىل . ويف ك���ون االتواع االخرى 
املن�صوي���ة حت���ت الفئت���ني الثاني���ة والثالثة 
حيث تعط���ى م�صح���ة ميكانيكي���ة طاغية . 

تقنيات االإظهار يف الفن املفاهيميتقنيات االإظهار يف الفن املفاهيمي عدنان عبد العبا�س عيدانعدنان عبد العبا�س عيدان
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اأن���ه كما يبدو يقف يف حلظ���ة التقاط �صورة وهو يف الواقع نتاج ماكن���ة الت�صوير بني االلتقاط 
واأظهار ال�ص���ورة امللتقطة ان اال�صكال املنظمة ح�صب الوحدات وعاقتها بالواحد وهو امل�صور 
فاأنها تعطي تطابقًا مت�صل�صًا ريا�صيًا حم�صوبًاً. غري ان نظام التوايل يبلغ كظاهرة ق�صدية ذو 
�صمة ت�صائلية متحور ما بني �صورتها كلقطة م�صتقلة ونزوحها اىل  فروع عدة متكررة تتباين يف 
مقايي�صه���ا يف احلج���وم .يف العمل �صمة الوحدات املتك���ررة يف ثاثة اأطر اأفقية مرتا�صة ف�صا 
ع���ن  اىل جنوح���ه كت�صنيف �صوري م�صطح خايل م���ن نتوؤات ومبعرثاته���ا يف منظومة ال�صطح 

الب�صري املفاهيمي.
اأن �صم���ة اأظه���ار العم���ل متكونة م���ن �صيغة التك���رار املتنوع يف ال�ص���ورة . فه���ذا يعطي �صورة 
مفاهيمي���ة تبدو ك�صيغة يف متناول ال�ص���ورة كوظيفة وما بني مدى مفهومها الرتكيبي كوظيفة 
اأخرى .وهنا نتدرج ال�صور املتباينة اىل ان ت�صل اىل نهاية املقطع الذي بداأ منه العمل لينتهي 

نف�صها بنقطة البداية ولكن تتعاقب عليه ال�صور لتكون �صورة االفرتا�س .
ان �صف���ة اأظهار الفكرة اأخذت منحاها بن�صب���ة متعادلة مع منظومة ال�صكل اأو منظومة ال�صطح 
الب�ص���ري يف ه���ذا العمل .اأن هذا العمل وا�ص���ح يف نقل منظومة ال�صط���ح الب�صري املفاهيمي 
مب�صل���ك عر����س له ابعاده الكا�صيكي���ة يف تقنية العر����س . اأما تعاقب االأف���كار وتزايد الفكرة 

وامل�صمون ح�صب تنوع اال�صاليب والتقنيات التي اأ�صتغل عليها الفنانون املفاهيميون . 
ان �صف���ة اأظهار العمل متثل عامل اليوم علة ال�صرعة والتغري الكثري من �صلوكيات االفراد وهذه 
عملي���ة جتري ب�صرعة مذهلة فاأنه���ا تقوم على حد ي�صبه ظهور اال�صطرابات الفكرية وتدوالتها 

املركبة ولكنها متحوت يف ايقونة واحدة وهي امل�صور وال�صورة . 

الف�سل الرابع :نتائج البحث
اأوالأ-  ان منطق���ة الف���ن املفاهيمي جعلت من املنجز الفني متحواًل م���ن الثابت يف العر�س اىل 
املتح���رك بح�ص���ب اداة   التفعيل التي يقوم به���ا الفنان الت�صكيلي �ص���واء كان العر�س املتحرك 
بوا�صط���ة املواد اأم بوا�صطة اجل�صد الذي يقوم به الفن���ان �صمن فعالية معينة كما يف االإمنوذج 

رقم )1( حيث يعتمد ا�صلوب تقنية املتحرك لبث خطاب فكرة معينة
ثاني���ا- تنوعت ف�ص���اءات العر�س يف املنظوم���ة الب�صرية املفاهيمية وفتح���ت ا�صاليب العر�س 
لتول���د ات�صاع���ا يف تقنية اظهار خمتلف الف�ص���اءات التي تعامل معها الفن���ان املفاهيمي ب�صكل 

يتيح له تكرار املنجز او اجزاء العمل مثل اإمنوذج رقم )3(
ثالث���ا- تاأخ���ذ �صبل العر�س الب�ص���ري اىل تنوع ابعاد ال�صطح الب�ص���ري، وذلك باأختاف واقع 
امل���واد فه���ي بذلك تختل���ف بح�صب انظمة الرتكي���ب وت�صتمل تل���ك االبعاد بح�ص���ب طبيعة الية 
الرتكي���ب حيث ت�صهد جميع االعم���ال التي يدخل بها الرتاكيب املختلف���ة وحدوثها �صمن مناخ 

املكان لي�صكل بيئة معينة .
رابعا- هناك تفعيل وا�صح للحقول املجاورة التي ت�صهم يف ا�صفاء املنظومة الب�صرية املفاهيمية 
باغناء ذهنوي وجتريبي و�صوال اىل غاية فكرية جمالية يروم اليها الفنان يف تعزيز فن يج�صد 

فكرة من خال ا�صتعارته لتقنيات تلك الفنون .
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خام�صا- ان منطقة الفن املفاهيمي ال تعتمد جتني�س حمدد من االخت�صا�صات الدقيقة وذلك 
بحك���م �صاغ���ط الفك���رة حيث يجد الفن���ان ا�صهار فكرت���ه اي غايته اال�صا�س من م���واد يراها 

مائمة كما يف اإمنوذج رقم )2(
�صاد�ص���ا- متتاز منطقة العرو�س املفاهيمية كونها عرو�صًا تعزى اىل انها تقنيات ا�صهار فكرة 
تتفعل ح�صب دوافع الفنان فالفكرة هي الغاية اال�صا�س التي حتدد من خالها اظهار التقنية .

قائمة امل�سادر
القراآن الكرمي

1 - ن. بونوماريوف، القامو�س ال�صيا�صي، تر، عبد الرزاق ال�صايف، الوطن العربي، 1973.
2 - دب���ري، مالك���م وجيم����س ماكفارلن،احلداث���ة، ت���ر، موؤي���د ح�ص���ن ف���وزي، دار املاأم���ون 

للن�صر،بغداد، 1987.
3 - ار، �ص���ام جي���اد: ج���دل ال�صورة بني الفكر املث���ايل والر�صم احلدي���ث، اطروحة دكتوراه 

فل�صفة فنون ت�صكيلية)ر�صم(،2007.
4 - خرب�صان،با�ص���م عل���ي، م���ا بعد احلداثة، درا�ص���ة يف امل�صروع الثقايف الغرب���ي، دار الفك، 

دم�صق، 2006.
5 - الراوي، نوري، اقرتابات من �صواطئ التجريد، جملة ت�صكيل، العدد التجريبي،2007.

6 - هربرت ريد، حا�صر الفن، تر، �صمري علي ، دار ال�صوؤون الثقافية، بغداد، 1983.
7 - �صانتيانا، جورج، االح�صا�س باجلمال، تر، حممد م�صطفى بدوي، القاهرة.

امل�صادر االأجنبية:-
8- Russian Art،llih –Early20th Cantury.
9- httep//consaptual/Art.
10 - httep//apstrakt art.

11. �صاحب،زهري، الفنون الت�صكيلية العراقية، ع�صر ما قبل الكتابة، بغداد،2007.
12. ط���ه ، �صهى �ص���امل العبيدي، الرتكيب ال�ص���وري ودالالته يف العر����س امل�صرحي العراقي، 

اطروحة ماج�صتري يف االخراج امل�صرحي، كلية الفنون اجلميلة، 2005.
13. عب���د حي���در، جنم، التحليل والرتكيب للعم���ل الفني الت�صكيلي املعا�ص���ر، ر�صالة دكتوراه، 

كلية الفنون اجلميلة، 1996.
14.علو�س،�صعيد، جممع امل�صطلحات االدبية، من�صورات املكتبة اجلامعية، بغداد، 1984.

15، غات�ص���ف، غريغوري، الوعي والف���ن، تر، نوفيل نيوف، املجل�س الوطن���ي للثقافة والفنون، 
الكويت، 1990.

16. فراي، ادوارد، التكعيبية، ترجمة، هادي الطائي، دار املاأمون،بغداد، 1990.
17. الكن���اين، حممد، الوظيفة يف دائرة اجلم���ال، فولدر تعريفي ملعر�س الفنانة فادية عبود، 

.2008
18. املبارك، عدنان، االجتاهات الرئي�صية يف فن النحت احلديث على �صوء نظرية هربرت.

19. هيت، ادرين، الفن التجريدي، ا�صله ومعناه، تر، حممد علي الطائي، بغداد، 1990.
20. يا�صني ، ال�صيد، �صياغة الهوية وعوملة اخليال يف القرن احلادي والع�صرين، جملة املنتدى، 

االردن، املجلد الثاين ع�صر، العدد 147، كانون االول، 1997.
21. يو�ص���ف ،احم���د، ال�صيميائي���ات الوا�صف���ة، املنط���ق ال�صيميائي وجرب العام���ات ، املركز 

الثقايف،بريوت،2005.
22. مر�صي، احمد، بيكا�صو ، وزارة االعام، ال�صل�صلة الفنية، بغداد، 1973.

23دوبي�س، ايف، ال�صريالية، تر: بهيج �صعبان، بريوت،1956.
24.�صمي���ث، ادوارد لو�ص���ي، احل���ركات ما بع���د احلداثة منذ ع���ام 1954،تر، فخ���ري خليل، 

املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر،بريوت،1995.
      تاريخ االأجناز : 2006

     �صنة العر�س: 2006 
25ح�صن، ما�صي نعمة، ملحات من الفن الت�صكيلي املعا�صر، جملة ت�صكيل، 2007.
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الف�سل االول :  االطار املنهجي

اوال: م�سكلة البحث واحلاجة اليه:
كان االهتم���ام مب�صرح االطف���ال اهتمامًا حديث الن�صاة اذا م���ا قي�س مب�صرح الكبار، 
وبدت اهميته تزداد نتيجة ادراك املجتمعات ب�صرورة العناية بثقافة الطفل وتن�صئته 

ن�صاأة تربوية تلبي متطلبات الواقع االجتماعي.
وله���ذا يعد م�صرح االطف���ال موؤ�ص�صة ثقافية اجتماعية متار����س دورًا مهمًا يف تهذيب 
اجلان���ب االخاقي وتر�صني اجلانب املعلوماتي، وتعميق وتنمية احل�س اجلمايل لدى 

االطفال. 
واالنت���اج يف م�ص���رح االطفال ينطوي عل���ى عوامل عدة يتوج���ب اأن توؤخذ باحل�صبان، 
جتعل���ه متباينًا ع���ن عملية ادارة االنت���اج يف امل�صرح املخ�ص�س للكب���ار، ويت�صح هذا 
االم���ر مبج���رد ماحظة م�ص���رح الطفل ومتابع���ة عرو�ص���ه التي متتل���يء باملتطلبات 
والتي تفر�صه���ا ال�صرورات اجلمالية والتزينية للطفل ف�ص���ًا عن املقومات الفكرية 
والتعليمية التي ت�صل ملدركات الطفل ح�صب النوعية املعيارية لعمر الطفل واهتماماته 

التي تختلف من �صن اىل اآخر.
والأن العناي���ة مب�صرح الطفل تتطل���ب درا�صة كل ما من �صاأنه تقدمي اأف�صل االمكانيات 
التقني���ة بغية اإح���كام عملية االنتاج بال�ص���ورة االأمثل، ول�صعة متطلب���ات هذا امل�صرح 
)م�ص���رح االطف���ال( وبخ�صو�صية عمليته االنتاجية، لكون���ه متوّجهًا ل�صريحة حمددة 
ت�ص���كل �ص���ورة املتفرج الواع���د للم�صتقبل، وال�صيم���ا يف �صوء ال�صعي نح���و تنمية جيل 
جدي���د هو الركيزة االأ�صا�صية للمجتم���ع القادم، ولهذه االأ�صباب وغريها، وتاأ�صي�صًا ملا 
�صب���ق تظهر �صرورة البحث يف كيفية فهم العملي���ة االنتاجية يف م�صرح االطفال التي 

تعد من الظواهر املهمة التي تو�صع لها اال�ص�س االنتاجية اخلا�صة به.

مفهوم اإلنتاج
 في مسرح الطفل

نوفل عبد اجلبار عبد الكرمي

بحوث اإلذاعة والتلفزيون
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نوفل عبد اجلبار عبد الكرميمفهوم االإنتاج يف م�صرح الطفل

ثانيا: اأهمية البحث:
تتجّل���ى اأهمي���ة البحث من كون هذه الدرا�ص���ة تهتم بق�صية مل تعن بها البح���وث ال�صابقة، وهو 

جمال يحتاج اإليه �صعي املجتمع لبناء لبنته االأوىل ) االطفال ( يف طريق التقدم واالرتقاء.

ثالثا: هدف البحث:
يه���دف البحث اإىل الك�صف عن مفهوم االنتاج يف م�صرح االأطفال حول امنوذج معياري م�صتقى 

كتجربة معا�صرة.

رابعا: حدود البحث
احلدود املو�صوعية: تتحدد بالعنا�صر العامة لعملية االنتاج يف م�صرح االطفال.

احل���دود املكاني���ة: مدين���ة بغداد ح�ص���رًا الأن اغلب العرو����س يف املهرجان���ات الرئي�صة مل�صرح 
االطفال يتحدد يف هذه املدينة.
احلدود الزمانية: عام )2002(

خام�سا: حتديد امل�سطلحات:
املفهوم: من الناحية اللغوية م�صتق من الفهم الذي يعني “ت�صور املعنى من لفظ املخاطب”)1( 
ويف معجم م�صطلحات االدب “هو املعنى الذي ت�صتدعيه كلمة ما يف ذهن االن�صان غري معناها 
االأ�صل���ي وذلك لتجربة فردية او جماعي���ة”)2( ويف معجم علم االجتماع يعرف هذا اال�صطاح 

بانه “راأي او منطق او جمموعة معتقدات حول �صيء معني”)3(.
االنتاج: هو “ح�صيلة تفاعل العمل الب�صري واملوارد الطبيعية من اأجل خلق �صلعة اأو خدمة من 

حيث النوع وبالتايل من حيث املنفعة اأو الفائدة التي تنتج مقارنة مع �صورها اال�صلية”)4(.
فاالنتاج، اذن، هو ح�صيلة عمل يعتمد القواعد احل�صابية والعلمية، غر�صها التن�صيق بني جملة 
املف���ردات املكونة لعنا�صر العملية االإنتاجية ذات املوا�صفات الفنية والهدف منها ايجاد الربح 

املادي والفني جتاه تاأ�صي�س املنهج امل�صرحي ذي اخل�صائ�س االيجابية الفعال.
ادارة االنتاج: تخطيط وتنظيم ورقابة العمليات التي ميكن بها خلق املنتجات واخلدمات طبقًا 

ملوا�صفات حمدودة وحجم معني وجدول زمني حمدود يف حدود اأقل تكلفة ممكنة.
اأم���ا )ادارة االنت���اج امل�صرحي(: “فهي عملية ادارة العمليات الفنية امل�صرحية اخلا�صة باجناز 
ن�ص���اط انتاج���ي فني عل���ى �صوء النظ���م والقواع���د املرتبطة ب���ه بق�صد احل�ص���ول وبالو�صائل 
الفني���ة الب�صرية منها واملادية والتقنية املتاحة عل���ى انتاج ينطوي على حتقيق غاية هي املنفعة 
االجتماعي���ة طبقا ملوا�صفات حم���ددة وحجم معني وجدول زمني حم���دد ويف حدود اقل تكلفة 

1 (  اجلرجاين،  علي بن حممد ال�صريف: كتاب التعريفات، بريوت: “مكتبة لبنان”، 1969، �س 176
2 (  وهبة، جمدي: معجم م�صطلحات االدب، بريوت: “مكتبة لبنان”، 1974، �س 87.

3 ( مي�صيل، دينكن: معجم علم االجتماع، تر اح�صان حممد احل�صن، بغداد، دار الر�صيد للن�صر، 1980، �س 75.
4 ( زكي، حممود ها�صم: ا�صا�صيات االدارة، الكويت: “وكالة ذات ال�صا�صل”، 1990، نقا عن: وليد ر�صيد العبيدي: مفهوم االنتاج ونظمه يف 

امل�صرح العراقي-درا�صة تطبيقية يف االنتاج امل�صرحي، بغداد:  ر�صالة دكتوراه، جامعة بغداد-كلية الفنون اجلميلة، 1996، �س )ق(.
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ممكنة”)5(.
م�ص���رح االطف���ال: عرفه وينفري���د وارد بان���ه “و�صيلة الي�ص���ال التجارب ال�ص���ارة اىل الطفل، 

بتجارب تو�صع مداركهم وجتعلهم اكرث قدرة على فهم النا�س”)6(.
وع���رف اي�ص���ا “هو جزء م���ن م�صرح الكبار ويت�ص���ف ب�صفاته يف الغالب مع ف���ارق يف م�صتوى 

الن�س ويف نوعية املمثلني واالهداف واالفكار”)7(.
وع���رف بانه “ م�ص���رح تربوي تثقيف���ي ترفيهي موج���ه اىل االطفال من خ���ال تقدمي عرو�س 
م�صرحي���ة لف���رق م�صرحية حمرتفة امام جمهور م���ن االطفال على ان تكون ه���ذه الفرق تابعة 
ملوؤ�ص�ص���ة او اداة او هيئ���ة تعنى ب�صوؤون الطفولة، وت�صم ه���ذه الفرقة خمتلف التخ�ص�صات من 
فني���ني وفنانني واداريني، ف�صًا عن علماء النف�س وتربوي���ني. وتقدم هذه الفرقة اعمالها على 
وف���ق برنام���ج خا����س ومدرو�س. وح�ص���ب مراحل العمر الت���ي يخ�صع لها االطف���ال وتقدم هذه 
االعم���ال عل���ى م�صرح اأو قاع���ة خم�ص�صة لذلك على وف���ق مميزات وخ�صائ����س تتنا�صب مع 

الطفل”)8(.
والباحث يتبنى التعريف االخري الأنه يلبي متطلبات البحث وم�صامينه.

5 ( امل�صدر ال�صابق نف�صه، �س )ق(.
6 (  وارد، وينفريد: م�صرح االطفال، تر: حممد �صاهني، بغداد: املطبعة الع�صرية، 1986، �س 46.

7 (  ابو معال، عبد الفتاح: يف م�صرح االطفال، عمان :”دار ال�صروق”، ط1، 1984، �س 39.
8 (  رحيم، منتهى حممد: م�صرح الطفل يف العراق وخطة التنمية القومية، بغداد: “ر�صالة ماج�صتري، جامعة بغداد- كلية الفنون اجلميلة”، 

1988، �س 13.
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الف�سل الثاين
 االطار النظري

اهداف م�سرح الطفل واهميته:
اوال: الهدف الرتبوي:

مل�ص���رح االطف���ال اهمية يف حي���اة الطفل لدوره الرتب���وي الذي يوؤديه، وذلك ح���ني يقدم القيم 
االخاقي���ة النبيلة واملثل العلي���ا بغية غر�صها يف نفو�س االطفال وه���ذه القيم مثل )االخا�س، 
واالمانة، والبطول���ة، وال�صجاعة، وال�صدق...( وهذه اجلوانب يحبه���ا االطفال ويقبلون عليها 
ب�صغف. اإن اهمية م�صرح الطفل تكمن يف اعطاء التجارب اجلديدة لاطفال اىل جانب العمل 
عل���ى تو�صيع مداركهم واعطائه���م القدرة على فهم النا�س، فاله���دف الرتبوي ياأتي يف مقدمة 
اه���داف م�ص���رح الطفل من الناحيت���ني احلياتية العام���ة وكذلك الرتبية اجلمالي���ة التي جتعل 
مل�ص���رح االطفال اأهمية من خال تنمية احل�س الفني لدى االطفال واالرتقاء بذوقهم نحو عدد 
م���ن الفن���ون، اذ ال يقت�ص���ر العر�س امل�صرحي عل���ى التمثيل، امنا يتع���داه اىل الر�صم والعمارة 
والزخرف���ة واملو�صيق���ى وفنون اأخ���رى، ا�صافة اىل اجلانب االدبي حي���ث احلكاية واحلوار مما 

ي�صجع املواهب املختلفة وينمي القدرة على التعبري.)1( 

ثانيا: الهدف املعريف:
ان م�ص���رح الطف���ل يزود هذه ال�صريح���ة من املجتمع باملعرف���ة العامة ويبث ل���ه املعلومات التي 
تتنا�ص���ب م���ع مدركاته حيث تتم مراعاة اط���وار الطفولة واجلانب التعليم���ي يف امل�صرح املوجه 
للطف���ل ويقدم يف اط���ار درامي مليء االثارة والت�صويق ويرتكز التعليم يف امل�صرح املدر�صي اكرث 
م���ن غريه م���ن اال�صكال املنهجي���ة املهمة لتقومي الثقاف���ة امل�صرحية لدى الطف���ل.)2( وحتقيق 
اجلان���ب التعليم���ي اال�صا�ص���ي مل�صرح االطفال ياتي بفع���ل ا�صرتاك حا�صتي ال�صم���ع والب�صر يف 
تلق���ي املعلومات التي تنقل من خال التجربة احلية املبا�صرة ب�صيغة غري تقليدية وكلما ازداد 
اجلان���ب الب�ص���ري من خال ا�صتخ���دام تقنيات العر����س يف تلقي فكرة معين���ة ادى ذلك اىل 
تر�ص���ني الفك���رة وتثبيتها يف ذهن الطفل، الأنه ي�صاهد اكرث مم���ا ي�صمع “وت�صري الدرا�صات ان 
98% م���ن املعرف���ة نك�صبها عن طريق حا�صت���ي ال�صمع والب�صر وان ا�صتيع���اب الفرد للمعلومات 
ي���زداد بن�صبة 35% عند ا�صتخدام ال�صوت وال�صورة، وان مدة احتفاظه بهذه املعلومات تزداد 
بن�صبة 55%”)9( وهذا االمر يوؤكد يو�صح اهمية امل�صرح كو�صيلة تعليمية تقدم املعارف لاطفال 
ب�صيغة غري مبا�صرة، فالطفل ي�صتقبل املعلومات التي يت�صمنها العر�س امل�صرحي، بدون �صعور 

منه بانه يتعلم.

9  (  فري���ق م���ن الباحث���ني: حتليل حمتوى برامح االطف���ال يف التلفزيونات العربية، نق���ا عن: ثامر مهدي: يف امل�ص���رح املدر�صي، بغداد: دار 
احلرية، 1985، �س 42-41.
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ثالثا: الهدف الرتفيهي:
الرتفي���ه عند االأطف���ال من اأهداف امل�ص���رح الرئي�صة حيث يق���دم لهم القي���م الرتبوية والقيم 
املعرفي���ة واجلمالية با�صلوب ممت���ع يدخل م�صاعر البهجة وال�ص���رور اىل نفو�صهم ويزيد االمر 
تعمق���ا بوجود ال�صخ�صية �صواء اكانت بطولية ام ملهاوية، على ا�صا�س ان احد عنا�صر العر�س 
املهمة للطفل هو اجلانب الكوميدي الذي ي�صهم يف تفعيله الغناء والرق�س واملو�صيقى، وكذلك 
ت�صه���م التب���دالت اللونية يف اال�صاءة وتعدد املناظر وتنوع االزي���اء وغريها، وم�صرح االطفال ال 
يهت���م باجلانب التعليمي فح�صب الأن هذا يوؤدي اىل نف���ور الطفل بفعل امللل الذي يت�صرب اليه.
ومن عنا�صر الرتفيه التي يتوجب احلر�س عليها، م�صاركة الطفل مبجريات االحداث ومواقف 
ال�صخ�صي���ات واال�صتحواذ عل���ى انتباههم منذ البداي���ة والتوا�صل يف جذب و�ص���د االنتباه، وال 
�ص���رر من م�صاركته يف بع�س حلظ���ات العر�س من خال توجيه بع�س اال�صئل���ة املبا�صرة اليه، 
لينتج فعل امل�صاركة مب�صتويات وا�صكال عدة على ان يحافظ يف الوقت ذاته على اندماج الطفل 
يف اجل���و العام للعر�س “ومن خال امل�صاركة هذه حت�صل على �صيء مهم هو تفريغ �صحناتهم 
االنفعالية وتنمية ق���درة االنتباه عندهم لكي يكونوا متابعني جديدين للعمل”)10( فالطفل حني 
يح�صر مل�صاهدة عر�س م�صرحي امنا يح�صر لتم�صية وقت ممتع ومفيد وبعدها ينتهي العر�س 
امل�صرح���ي يتوج���ب ان يكون قد حقق اهداف���ه التي خ�صها )بيرت �صلي���د( يف جملة واحدة وهي 

متوازن”)11(. �صعيد  فرد  “ايجاد 

مراحل منو مدركات الطفل:
م���ن اأه���م االآراء التي نظرت يف من���و االطفال هي تل���ك االآراء التي ترتبط با�ص���م عامل النف�س 
ال�صوي�ص���ري )ج���ان بياجي���ه( الذي ج���دد مراحل منو االطف���ال امل�صرحي مبرحلت���ني )مرحلة 
النم���و العقلي )احل�صي احلركي( وتبدا منذ الوالدة وحتى عمر �صنتني ثم مرحلة النمو العقلي 

الت�صوري املت�صل باملفاهيم الكلية، وهذه املرحلة متر ب�صل�صلة من االطوار الفرعية وهي:
طور ما قبل املفاهيم من 2-4 �صنوات.

طور احلد�س من 4-7 �صنوات.
طور العمليات الفكرية املح�صو�صة من 7-12 �صنة.)12(

وهذه التحديدات العمرية بال�صنوات ال تعني ان املرحلة تتوقف عندما يبلغ الطفل عمرا حمددا 
ليدخ���ل مرحلة او طورا جديدا، بل ان املرحلة تتداخ���ل حيثياتها وخ�صائ�صها وتتعلق باملرحلة 
املا�صي���ة وتوؤث���ر يف املرحلة الاحق���ة، وان حتديد ال�صنني )من واىل( ه���و املعدل املتو�صط بني 
عموم االطفال مع اهمال الفروق الفردية. فمثا قد ميتد طور احلد�س لدى الطفل اىل عام او 
عامني وهذا يعتمد على جملة عوامل مهمة منها الرعاية االجتماعية والبيئية التي ين�صاأ الطفل 

فيها، ف�صًا عن عوامل الوراثة وغريها.)1( 
وعن���د االنتق���ال اىل املرحل���ة الاحقة وه���ي مرحلة العملي���ات الفكرية وت�صم���ى اي�صا مبرحلة 

10 (  رحيم، منتهى حممد: م�صدر �صابق، �س 28.
11 (  �صليد، بيرت: مقدمة يف دراما الطفل، تر، كمال زاخر لطيف، اال�صكندرية : “من�صاة املعارف”، �س 105.

12(  اخلفاجي، حممد ح�صني: �صيكولوجية ميول االطفال القرائية، بغداد: “دار احلرية للطباعة”، 1984، �س 15.
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)العمليات ال�صكلية( التي يتحدد خالها التفكري كلية وبالفعل من معاجلة املو�صوعات العينية 
“فاالح���داث ميكن ت�صوره���ا ومعاجلتها رمزيًا والتفكري فيه���ا وتقييمها والتخطيط لها دون 
االت�ص���ال املبا�ص���ر باملظاهر احلاوية له���ذه االحداث وبعبارة اخرى ميك���ن ادراك ال�صيء دون 
ان ن���راه او نلم�ص���ه ومن ثم يف�ص���ي اىل تفكري جمرد وتكيفي اىل حد بعي���د”)13(. اإن املتطلبات 
التي ا�صتقاه���ا املخت�صون باالداب والفنون اخلا�صة باالطف���ال وتق�صيماتهم العمرية للمراحل 

الطفولية فان الغالب عليها هو التق�صيم اىل اربعة مراحل وهي على التوايل:
املرحلة الواقعية واخليال املحدود وت�صمل االطفال الذي ترتاوح اعمارهم بني ثاثة اىل خم�صة 

�صنوات.
مرحلة اخليال املنطلق، وت�صمل االطفال الذين ترتاوح اعمارهم بني �صت اىل ثماين �صنوات.

مرحلة البطولة: وت�صمل االطفال الذين ترتاوح اعمارهم بني ثماين اىل اثنتي ع�صرة �صنة.
املرحلة املثالية: وت�صمل االطفال الذين ترتاوح اعمارهم بني )12-15( �صنة..)14(

ان ت�صمي���ات ه���ذه املراحل معربة ع���ن ال�صمة العام���ة للمرحلة ودالالتها، فف���ي املرحلة االوىل 
يرتب���ط الطفل بالواق���ع وال يخطر بباله ان يتخط���ى حدود البيئة املحيطة ب���ه التي تكون عادة 
حقيقية، وي�صتقبل الطفل موؤثرات البيئة املختلفة املتنوعة فهو “دائم املحاوالت واالكت�صاف من 
موقع���ه يف هذا العامل ويتخذ دائما من خوا�صه ادوات للتعرف عليه...ان التطور العقلي للطفل 
يف ه���ذه املرحلة يبدو وا�صحا يف منو مفرداته وح�صوله على معلومات كثرية با�صئلتة املتزايدة 
الت���ي يثريها حب اال�صتطاع ورغبة الطفل يف معرفة البيئة التي يعي�س فيها، ومو�صوع الق�صة 
يج���ب ان ي�صتوحى من بيئة الطفل الواقعية �ص���واء اكانت �صخ�صيات )االب- االم( �صخ�صيات 
احليوانات وما يتحرك يف حميطه”)15( اما املرحلة الثانية فان خيال الطفل ال ميتّد اىل الواقع 
والبيئ���ة امن���ا يت�صع اىل خ���ارج هذه احل���دود ويطرح ا�صئلة ع���ن كل �صيء ويتطل���ع اىل املعرفة 
الوا�صع���ة املتنوعة لذا يتبلور ولع���ه بالق�ص�س اخليالية التي تخ���رج يف م�صامينها عن حميطه 
وعامل���ه بل جن���د الطفل ينج���ذب اىل الق�ص�س اخلرافي���ة كق�ص�س اجل���ان والعفاريت وباد 
العجائ���ب. اإن االطفال يف ه���ذه املرحلة يتج���اوزون االخيلة االيهامية اىل ل���ون ابداعي يهدف 
اىل غاي���ة عملية جتعلهم يت�صوق���ون اىل ال�صور الذهنية غري املعقدة التي تر�صمها يف خميلتهم 
الق�صة او امل�صرحية واكرث امل�صامني التي ت�صبع خياالت االطفال هي الق�ص�س التي تنقلهم اىل 

افاق بعيدة خارج حدود معارفهم.
ام���ا املرحلة الثالثة فتت�ص���م بامليل اىل املغام���رة واال�صتعرا�س للمهارات ويك���ون الطفل �صغوفا 
بالق�ص����س الت���ي يتج�صد فيها العنف والبط���والت، وهو يتقبل اآراء االخري���ن ممن يعجب بهم 
الطف���ل وميكن تلخي����س اهم املوا�صف���ات امل�صرحية املقدم���ة اىل االطفال ه���ذه املرحلة وكما 

ياأتي:
امل�صرحيات التي ت�صم مو�صوعات البطولة وال�صجاعة واملغامرة.

13 (  امل�صدر نف�صه، �س 90.
14 (  الهيتي، نعمان: ادب االطفال- فل�صفته وفنونه وو�صائطه، بغداد: “دار احلرية للطباعة”، 1977، �س 18-17.

15 (  فار�س، �صبيحة: ادب االطفال ومراحل النمو، يف كتاب االجتاهات اجلديدة يف ثقافة االطفال، بريوت: “دار الثقافة العامة”، 1978، �س 79.
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امل�صرحيات التي تقرتب من الواقع.
امل�صرحيات التي ت�صم املعلومات العلمية املفيدة.

الطاب���ع الرتبوي واالجتماعي وتاكيد القي���م الدينية واالخاقية واالنتماء الوطني باأ�صلوب غري 
مبا�صر.

واملرحل���ة االخ���رية هي التي ي�صعى الطفل خالها نحو عامل م���ن املُثل وي�صعف اهتمامه مبا هو 
واقعي وقد يتحدد على حميطه وبيئته وتت�صح ميوله نحو ال�صخ�صيات التي تت�صف بالرومانتيكية 
وخا�صة تلك التي تواجه ال�صعوبات الكبرية والعوائق املعقدة من اجل الو�صول اىل حقيقة من 

احلقائق او الدفاع عن ق�صية عادلة. 

املبحث الثاين: االنتاج يف م�سرح االطفال
لغر�س التعرف على متطلبات العملية االنتاجية يف م�صرح االطفال البد من الك�صف عن الو�صائل 
التي ي�صتعني بها هذا امل�صرح الي�صال قيمه اىل جمهوره، وهو �صانه يف و�صائله التعبريية يف بقية 
امل�ص���ارح لذا ي�صتلزم وج���ود عنا�صر يقوم عليها يف عرو�صه مع فارق ما يخت�س به هذا امل�صرح 

دون غريه. لذا �صوف ن�صتعر�س بع�س هذه العنا�صر مع ا�صتخا�س ما تتميز به.

املنظر امل�سرحي:
وه���و ما ي�صغل امل�صاحة االأو�صع من الف�صاء امل�صرح���ي ويعمل على ت�صوير مكان وبيئة االحداث 
وع�صرها عادة. وبرز املنظر امل�صرحي بتطورات عديدة ال�صيما بعد ع�صر النه�صة واالكت�صافات 
العلمية وقد تو�صع االهتمام بعن�صر االيهام امل�صرحي وتعدد املذاهب امل�صرحية وروؤى املخرجني 
امل�صرحي���ني الذي���ن منهم من اعط���ى اهتماما باملنظ���ر مثل )كوردن كوي���ك( ومنهم من جرد 
الف�ص���اء امل�صرحي من املنظر نهائيا مثل )كروتوف�صك���ي( و”مهمة امل�صمم للمنظر ان يعر�س 
�صيئ���ا �صادا لعني املتف���رج ومتم�صيًا مع امل�صرحي���ة وجوها، يف الوقت الذي ي�ص���ري فيه للممثلني 
وهيئة التنفيذ حركة ال ي�صوبها ادنى تعقيد”)16(. والن عملية ت�صميم وتنفيذ الديكور هي عملية 
تقني���ة جمالية ت�صتن���د يف جوهرها اىل معطيات املوؤلف وروؤية املخ���رج بالتن�صيق مع امل�صممني 
واملنفذين االآخرين، ويتوجب ان تكون هذه العملية دالة على الفكرة او ما يت�صمنه العر�س من 
حم���اور ا�صا�صي���ة. وقد عرف املنظ���ر امل�صرحي بانه “االطار الت�صكيلي ال���ذي يعي�س فيه الن�س 
الدرامي، ي�صاعد املمثل على عملية التعاي�س يف اجلو املنا�صب، وي�صرتط ان ال يتعار�س املذهب 
الت�صكيل���ي مع مذهب الن�س امل�صرحي، وا�صلوب االخراج ب�صكل وحدة فنية متكاملة، ولذا يجب 
ان يتما�ص���ى الديكور امل�صرحي �صكا وم�صمونا مع جمي���ع عنا�صر التعبري والت�صكيل امل�صاحبة 
م���ن اداء وا�ص���اءة وماب�س وا�صل���وب اخراج بحيث يخ���رج العر�س العام خادم���ًا لروح الن�س 

وم�صمونه الدرامي”)17(.
ان اول �ص���يء يق���ع عليه نظر املتلقي هو املنظ���ر �صواء اكان املتلقي طف���ا ام را�صدا. ويف حالة 

16 (  عثمان، عثمان عبد املعطي: عنا�صر الروؤية عند املخرج امل�صرحي، القاهرة: “الهيئة امل�صرية للكتاب”، 1996، �س 156.
17 (  عثمان، عثمان عبد املعطي، م�صدر �صابق، �س 160.
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م�ص���رح االطف���ال التي من م�صتلزماته���ا اال�صا�صية تواف���ر عوامل االثارة والت�صوي���ق منذ بداية 
العر����س. وهذه العوامل ت�صتند اىل املث���ريات احل�صية-الب�صرية اكرث مما ت�صتند اىل املثريات 
العقلي���ة، ومن املفرت�س ان تقدم ما ي�صد انتباه الطفل مبقت�صى ميوله ونزعاته التي تعرف من 
خ���ال درا�صة خ�صائ�س املرحل���ة العمرية التي مير بها االطفال املوج���ه اليهم العر�س. والبد 
من التنبه اىل ان “تباين املناظر امر �صروري ومن االف�صل ان تقدم مناظر متعددة لاطفال 
الذي���ن الفو كرثة تغري املناظر يف الر�صوم املتحركة ولك���ن نظرا الن عدد املناظر يف امل�صرحية 

حمدود فهي يف حاجة اىل التجديد والتنويع”)18(.
مهم���ة املناظ���ر ه���ي ايهام املتفرج )الطف���ل( بان ما يراه واق���ع يف بيئة معينة، وه���ذا يعني ان 

مكونات املنظر هي التي متنح الف�صاء امل�صرحي طابعه وجت�صيده لبيئة االحداث.
املنظ���ر يف م�صرح االأطفال يحتاج، غالبًا، اىل املبالغة يف االحجام والكتل واىل ا�صتخدام الوان 
زاهي���ة، وجدران زخرفي���ة مبهرة وذلك لتج�صيد اج���واء خيالية. وحتى يف حال���ة كون العر�س 
امل�صرح���ي املوجه لاطف���ال واقعيا- وهذا ما ين���در وجوده- فان اجلو الع���ام الذي ي�صرتك يف 
�صنع���ه املنظر، ب�صفة ا�صا�صية، ت�صوده �صفة املغاي���رة ملا هو واقعي، اذ ان الطفل، ويف خمتلف 
مراحل���ه العمري���ة، ال مييل للخ�ص���وع اىل متطلبات الواق���ع ذلك يف املرحل���ة االوىل واىل عمر 
�ص���ت �صن���وات تقريبًا، يرى اال�صياء كم���ا يت�صورها هو ال كما هي يف الواق���ع وهذا ما يت�صح يف 
ر�ص���وم الطف���ل اإذ اإنه “ال ير�صم ما يرى بل م���ا يعرفه عن ال�صْي، وهو عاجز عن ادراك احلجم 
واملنظ���ور، فال�ص���ور التي ير�صمها تتك���ون من ا�صافة �صفات منف�صل���ة بع�صها عن بع�س بدون 
راب���ط منظم”)19( ويف املرحلة الاحقة يكون الطفل مكتفيًا يف بع�س القطع املتوفرة يف بيته او 
يف اأي مكان ي�صمح له باللعب ليجعل هذه القطع بيتًا او قطار وغريها فهو ي�صيف قطعًا خيالية 
ليك���ون ف�ص���اء اللعبة. ويف امل�ص���رح تكون مهمة املناظر “هي اي�ص���اح طبيعة املكان الذي جتري 
فيه احداث امل�صرحية لكي ي�صتطيع الطفل ان يتخيل االماكن احلقيقية التي تدور فيها احداث 
امل�صرحي���ة ويف�صل ان تكون هذه املناظر ب�صيطة لكنها حافلة بااللوان مهما تكن ب�صاطة املنظر 

فانها �صتثري خياله الوا�صع”)20(.

االأزياء:
متن���ح االزي���اء )للممثل/ال�صخ�صية( مظه���ره اخلارجي، وتاريخ امل�صرح ي�ص���ري اىل “ان الزي 
املخ�ص�س ا�صبق بكثري من املكان امل�صرحي املخ�ص�س”)21( وهذا معناه ان درجة االهمية التي 
اعطي���ت لل���زي اعلى من املنظر، ذلك ان الزي م�صافًة اإليه فعالي���ة التمثيل يتمكنان من ايهام 
املتف���رج )الطفل( بي�صر و�صهول���ة بواقعية احلدث وال�صخ�صية الدرامي���ة، اما املنظر والتمثيل 
ب���دون زي م�صرحي مين���ع ال�صخ�صيات طابع احلي���اة واالنتماء، ي�صعب ايه���ام املتفرج ال�صيما 

18 (  وارد، وينفرد: م�صدر �صابق، �س 166.
19 (  �صهيل، مو�صى زناد: افكار يف تربية الطفل، بغداد: “دار ثقافة االطفال” مطبعة �صومر، ط1، 1986،  �س 63.

20 (  رحيم، منتهى حممد، م�صدر �صابق، �س 133.
21 (  الف���ر، جيم����س: الدرام���ا ازياوؤها ومناظرها، تر جمدي فريد، القاه���رة “املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة للرتجم���ة والن�صر”، مطبعة م�صر، 

1963، �س 10.
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جمه���ور االطفال وجعله مقتنعا بواقع االح���داث الوهمي ذلك ان امل�صرح هو اتفاق على االيهام 
يف جان���ب كبري منه. ويف كل احلاالت ال يعد ال���زي حم�س زينة لل�صخ�صيات بقدر ما يعد قيمة 
مع���ربة عن حالة ال�صخ�صية وطبيعتها، فالتعب���ري اذن هو احدى وظائف الزي امل�صرحي، وهذا 
ي���دل على ان ال���زي هو اجلانب الظاه���ري من ال�صخ�صي���ة، وعادة ي�صبق اف�ص���اح ال�صخ�صية 
ع���ن نف�صها اأي عن مكنوناته���ا الداخلية بو�صاطة لغة احلوار واحلرك���ة وغريها. “لقد تطورت 
املاب����س )االزياء( فا�صبح���ت ثورة ت�صكيلية تتكي���ف بال�صوء واحلركة، وبذل���ك ا�صبحت قوة 
دافع���ة ودخل���ت يف النطاق العملي امل�صرح���ي لتو�صيح �صفات الكائنات احلي���ة التي تظهر على 
امل�ص���رح، كما �صاع���دت على ابراز فكرة املوؤل���ف ف�صًا عن ذلك للماب����س اهمية كبرية، فهي 
ت�صاع���د املمثل على اأن يتقم�س ال�صخ�صية التي ميثلها، بجانب اأنها متيزه وتبني لنا �صخ�صيته 
وتوؤكده���ا”)22( فال���زي امل�صرحي مينح املمثل معامل ال�صخ�صية الدرامي���ة اذ يعمل على ا�صفاء 
املع���امل الظاه���رة من ج�صد املمثل واإعطائه ما هو جديد التي ت���دل على انتماء ال�صخ�صية اىل 

ح�صارة معينة وم�صتوى ثقايف وطبقة اجتماعية...وغريها.
ونظ���را لتن���وع طبيعة ال�صخ�صيات يف م�صرح االطفال بح�صب معطي���ات الن�س وا�صلوب املخرج 
وامكاني���ات االنت���اج التي ت���وؤدي دورا ا�صا�صيًا يف اختي���ار الن�س وطبيعة الروؤي���ة االخراجية اذ 

حتددها يف اطار انتاجي وبح�صب ما هو متاح من امكانيات.
يف م�ص���رح الطفل تتن���وع ال�صخ�صيات وكذل���ك ازياوؤها، اذ توجد ع���ادة �صخ�صيات تنتمي اىل 
اجلن�س االن�ص���اين )اآدمية( و�صخ�صيات تنتمي اىل جن�س احليوانات )حيوانية( على اختاف 
ا�صنافه���ا كما توجد �صخ�صيات نباتية كاالأ�صجار واالأزه���ار، ف�صًا عن اجلماد كالبيوت وقطع 
االث���اث والدمى، وهناك اي�صا الكائن���ات اخليالية التي لي�س لها وجود واقعي، كاأن تكون قادمة 
م���ن الف�صاء اخلارج���ي او خارجة م���ن اأعماق اأالر�س، ان ه���ذه ال�صخ�صي���ات تفر�س مظهرا 
و�صل���وكا و�صوت���ًا لكي ت�صل اىل الطفل ب�ص���ورة �صهلة االدراك من قبله وذل���ك يتم بابراز اهم 
ما تتميز به ال�صخ�صيات، مع االأخذ بالتفا�صيل الدقيقة التي تت�صمنها واحلر�س والعناية بها، 
ذل���ك اأن �صكل ال�صخ�صية يجب اأن ال يظهر خمت���ًا او مغايرا من دون اأْن يربز اخللل الن ذلك 
يوؤدي اىل ت�صور مغلوط يف ذهن االطفال، وان ظهر كما ينبغي فنيًا وواقعيا اأي بعملية توفيقية 
ب���ني الفن والواقع ب���ات الت�صور وا�صحا وبا�ص���ك، اأنه �صيحافظ على القيم���ة اجلمالية. ومن 
العلل التي ي�صخ�صها )روالن بارت( يف الزي امل�صرحي هي العلة اجلمالية “اأي ت�صخم جمايل 
�صكل���ي ال �صلة له بامل�صرحية وم���ن العبث بطبيعة احلال ان ي�صتع���ان بالن�صبة اىل الزي بالقيم 
الت�صكيلي���ة املح����س، اأي الذوق والرخ���اء والتوازن...بيد ان هذه القي���م ال�صرورية ت�صتحيل يف 
احي���ان كثرية اىل غاي���ة يف ذاتها ويلقى من جدي���د املتفرج بعيدا عن امل�ص���رح لريكز اهتمامه 
ب�ص���كل م�صطنع على وظيف���ة طفيلية، في�صبح لدين���ا حينئذ م�صرح يدع���و اىل االعجاب ويعد 
م�صرحًا ان�صانيا”)23( ان القيمة التعبريية للزي والقيمة اجلمالية حتتم توفر امكانيات انتاجية 
يف الت�صمي���م والتنفيذ لتكف���ل اقناع امل�صاهد )الطف���ل( باأن ما يراه جزء جمي���ل من الفعالية 

22 ( عثمان، عثمان عبد املعطي، م�صدر �صابق، 163.
23 (  بارت، روالن: علل الزي امل�صرحي، تر �صكري املنجوت، يف جملة ف�صاءات م�صرحية، عدد7-8، تون�س: “وزارة ال�صوؤون الثقافية”، �س 23.
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امل�صرحي���ة ِم���ن َثَم يحبه���ا او يتخذ موقفًا منا. علما ان االطف���ال “يف الع�صر احلديث يتاثرون 
بااللوان اكرث ما يتاثرون بالزي ويتجاوبون مع االلوان الزاهية ب�صفة خا�صة، ويقبل املخرجون 
عل���ى ا�صتخ���دام االقم�صة الذهبي���ة والف�صية اي�ص���ا ذات الربيق الذي يبه���ر االطفال وت�صفي 
االقم�ص���ة املنقو�صة على املاب�س اناق���ة وروعة، وتزيد متعة املتفرجني ال�صغار”)24( وهذه املواد 
)االقم�ص���ة وااللوان( تتطلب كلفًا انتاجية عالية يجب اخذها بنظر االعتبار عند و�صع املوازنة 

التخمينية لانتاج امل�صرحي املوجه لاطفال.

اال�ساءة يف م�سرح الطفل:
تق���وم اال�صاءة بوظيفة جمالية ف�صًا عن دورها يف التعب���ري عن اجلو العام للعر�س، ومهمتها 
الرئي�ص���ة ت�صي���ري الروؤي���ة. وتطلق كلم���ة “اال�صاءة على ان���ارة امل�صرح على وف���ق نظام مدرو�س 
وه���دف معني لكن مع فارق بني االنارة واال�صاءة كالفارق بني الطبيعة والفن..فاالنارة يق�صد 
به���ا ازال���ة الظام من مكان م���ا، اما اال�صاءة ف���رياد منها ا�صتخدام �ص���وء �صناعي”)25( ويف 
م�ص���رح االطفال يتوخ���ى من اال�صاءة االي�صاح التام للموجودات عل���ى امل�صرح، وي�صتخدم فيها 
للعر�س امل�صرحي بهجته الفنية املطلوبة الدخال املتعة  الزاهية واملتعددة لكي تعطي  “االلوان 
اىل نفو����س امل�صاهدين ال�صغ���ار”)26( واهمية اال�ص���اءة تتجلى يف كونها تنط���وي على امكانية 
التح���ول من جو نف�ص���ي اىل جو نف�صي اآخر، مما يدفع بامل�صاهد الطفل اىل االندماج وامل�صاركة 
يف وح���دة العر�س امل�صرحي، وتوؤدي اال�صاءة امللونة يف ذل���ك دورا موؤثرًا اذ تركز انتباه الطفل 
يف امل�صه���د، وتوؤّك���د لديهم انطباعًا نف�صيًا، وتنمّي حت�ص�صهم اجلم���ايل، كما توؤدي اىل االرتقاء 

بذائقتهم اجلمالية.

املمثل يف م�سرح الطفل:
ميكن ت�صنيف املمثلني يف م�صرح االأطفال اىل ثاثة انواع:

العر�س ال���ذي يقوم بتج�صيده ممثلون كبار فقط، وهوؤالء يتمتعون بامكانيات انتاجية )عقود( 
�صبيهة او قريبة ملا هو عليه يف م�صرح الكبار.

العر�س الذي يقوم بتج�صيده ممثلون كبار و�صغار وهنا الكلفة تقل، وان كانت فرتة التمرينات 
اطول ب�صبب اأّن تدريب االطفال ال�صغار ي�صتغرق وقتا اطول.

العر����س ال���ذي يقوم بتج�صيده ممثلون �صغ���ار، ويف هذه احلالة ي�صتغ���رق التمرين فرتة طويلة 
ولك���ن غالبا ما تك���ون االأجور ت�صجيعية، نظرا لاعتماد على اله���واة من االأطفال، وقد ال تكون 
ثم���ة اجور ا�ص���ا. وتقت�صر الكلف االنتاجية على الفنيني والعم���ال،...، علما اأنه من ال�صرورة 
مب���كان توفري املوا�صات اخلا�صة بنقل االأطفال امل�صارك���ني يف العر�س خال فرتة التمرينات 

والعر�س. ف�صًا عن تقدمي هدايا تقيم جهودهم وت�صجعهم على التوا�صل يف هواية امل�صرح.
ويق���ع االختاف يف اختي���ار املمثلني يف العر�س املوج���ه لاطفال ب�صبب تن���وع الفرق او اجلهة 

24 (  وارد، وينفرد، م�صدر �صابق، �س 222-220.
25 (  علي ، حممد حامد، اال�صاءة امل�صرحية، بغداد: “جامعة بغداد، مطبعة ال�صعب، ط1، 1975”، �س 8.

26 (  رحيم، منتهى حممد: م�صدر �صابق، �س 134. 

نوفل عبد اجلبار عبد الكرميمفهوم االإنتاج يف م�صرح الطفل



األكاديمي115

الت���ي تروم القيام بانتاج العر�س، ويتباين م�صتوى االنتاج “ففرق املحرتفني وموؤ�ص�صات الكبار 
غالب���ا ما ت�صتخدم ممثلني كبارًا، اما اال�صتوديوهات اخلا�صة واملدار�س العامة وبع�س امل�صارح 
االهلية، فتختار ممثليها من االطفال، يف حني ت�صتخدم امل�صارح، التي تخ�صع ال�صراف م�صرتك 
من املدار�س واجلامعات، ممثلني من ال�صباب الأدوار الكبار ومن بني االطفال بني �صن العا�صرة 
والرابعة ع�صرة الأدوار االطفال”)27( وقد تفر�س طبيعة ال�صخ�صيات ممثلني من اأعمار خمتلفة 

بغ�س النظر عن جهة االنتاج.

متطلبات اخرى يف م�سرح الطفل:
املاكياج:

لغر����س اأن تب���دو ال�صخ�صي���ات مقنعة للطفل فيج���ب العناية باملاكي���اج واالأقنع���ة وبتفا�صيلها 
الدقيق���ة، فان مل يوج���د خمت�س بت�صميم وتنفيذ املكياج، البد ان يق���وم املمثلون بهذه املهمة، 
ه���ذا عندما يكون املمثلون من الكبار ذوي اخلربة، ولكن يف حالة كون املمثلني اأطفاال يجب اأن 
يح�صر وينفذ املاكياج من هو متخ�ص�س بهذا العمل الفني ال�صيما عندما تكون ثمة �صخ�صيات 
يف العر�س حتتاج اىل ماكياج معقد ودقيق مثل )الكبري يف العمر، العاهات، اجلنيات، الكائنات 
القادم���ة من الف�صاء( كما قد يتطلب العمل يف عرو�س م�صرح االطفال وجود االأقنعة باأنواعها 
الكاملة والن�صفية وت�صتعمل للحيوانات، وحتتاج يف عملية ت�صميمها وتنفيذها اىل ذوي اخلربة 

واالخت�صا�س يف االقنعة.

الدعاية واالعالنات:
يف امل���دة االخ���رية انت�ص���رت و�صائ���ل االع���ان عن العرو����س امل�صرحي���ة ومل تع���د تقت�صر على 
املل�صقات، واخلرب ذي احليز ال�صئيل يف �صحيفة او اثنتني وملرة واحدة. علما ان “معرفة انواع 
الدعاية التي جتذب االطفال اىل امل�صرح وح�صن ا�صتغالها يحل م�صكلة جمهور امل�صرح، ب�صرط 
ان تكون العرو�س امل�صرحية متقنة. وتختلف و�صائل االعان لل�صغار عنها للكبار يف نواٍح عدة، 
وتنبغ���ي درا�صة هذه الو�صائل درا�صة وافي���ة”)28( وتقع دعاية م�صرح االطفال يف جانبني، جانب 
موجه لاطفال وجانب اآخر موجه اىل اأولياء اأمورهم، وعلى امل�صوؤول، عن حملة الدعاية ون�صر 
االعان���ات، ان يك���ون على دراية وخربة كافية ليعرف كيف ي���روج للعر�س امل�صرحي ال�صيما يف 

و�صائل االت�صال اليومية اىل يوم العر�س وبداية العر�س يف االأيام الاحقة.
وتع���د و�صائل التلفزيون من اأف�صل و�صائل الدعاية واالع���ان يف الوقت احلا�صر وبالتحديد يف 
الف���رتات الذهبي���ة منه. والريب اأن حملة الدعاي���ة تتطلب كلفة انتاجية يج���ب ان توؤخذ �صمن 
احل�صاب���ات االعتيادية وتخ�ص�س لها املبالغ الازمة كما ت�صتوجب ادارة وتنظيمًا عاليني تزيد 

من اقبال جمهور االطفال للعر�س.

27 (  ابو معال، عبد الفتاح، م�صدر �صابق، �س 57.
28 (  وارد، وينفرد، م�صدر �صابق، �س 256.
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اختيار قاعات العر�س والتمارين:
م���ن االأهمية مب���كان العر�س واختيار القاع���ات الواقع���ة يف مراكز املدن بالن�صب���ة للم�صرحية 
املعرو�ص���ة للكب���ار. وهذه امل�صالة قد ال تبدو من�صجمة مع م�ص���رح االأطفال، ذلك اأن بعد القاعة 
�صواء اأكانت للعر�س ام التمرينات، ال تتنا�صب مع االأطفال امل�صاركني يف العر�س او املتفرجني، 
فم���ن االف�ص���ل اختيار قاعات قريبة للمراك���ز والتجمعات ال�صكانية. كما تع���د قاعات املدار�س 
واملراك���ز املهني���ة واالندية الثقافي���ة مواقع مهمة لعرو����س م�صرح االطف���ال وان اأجورها جيدة 
مقارن���ة مع اجور القاعات يف مراكز املدن ويوجد لدى القائمني عليها ا�صتعداد للتعاون وتوفري 

اخلدمات لفريق العر�س امل�صرحي وجمهور املتفرجني على ال�صواء.

ما اأ�سفر عنه االطار النظري من موؤ�سرات
ينط����وي امل�ص����رح املخت�ض بتقدمي عرو�صه لالأطفال على عملية انتاج اكرث تعقيدا  1 .
من املعتاد يف امل�صارح التي توجه عرو�صها ل�صرائح اجتماعية اخرى نظرا حل�صا�صية 

هذه الفئة )الطفال( واأهمية الدور الذي ي�صطلع به امل�صرح تربوياً وترفيهياً.
الكل����ف النتاجي����ة يف عرو�ض م�ص����رح الأطفال عالية اذا ما حر�����ض القائمون عليه  2 .

بتقدمي نتاجات متقنة، هذا بالقيا�ض اىل م�صرح الكبار.
يف امل�ص����رح املخت�����ض بتق����دمي عرو�ص����ه لالأطف����ال يلج����اأ اغل����ب املخرج����ني والف����رق  3 .

امل�صرحية، اىل الن�صو�ض املن�صورة.
اإن اكرث التكاليف واأو�صع اأبواب ال�صرف يف النتاج امل�صرحي املوجه لالطفال يذهب  4 .
اىل الزي����اء اول، ث����م اىل املنظر امل�صرحي، نظرا لتنوعها واهميتها الزخرفية التي 
ت����وؤدي اىل اقناع الطفل بحيوية ال�صخ�صيات، وي�صمل الأمر املكياج امل�صرحي اأي�صا 
او القنعة، اما املناظر فتختلف كلفها تبعا لتحول املناظر وعددها ودرجة اتقانها 

و�صعة القطع املكونة للمنظر حجماً وكتلة وعددا والوانا.
�ص����رورة ح�ص����اب كلفة الدعاية والعالن����ات عن العر�ض امل�صرح����ي وتوفري �صعة يف  5 .

ال�صرف لأهميتها.
�صرورة حجز قاعة عر�ض تقع �صمن التجمعات ال�صكانية الكثيفة. 6 .

هناك م�صروفات نرثية مثل: 7 .
• طباعة وا�صتنت�صاخ ن�صو�ض العاملني يف العر�ض امل�صرحي )ممثلني- فنيني(.

• اجور اخلدمات العامة من )نقل- وحرا�صة- وت�صنيفات- وت�صريفات...(.
• اج����ور وعق����ود م����ع )املمثل����ني- واملخرج����ني- والتقني����ني- وامل�صمم����ني- والعمال- 

والداريني(.
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الف�سل الثالث
اوال: جمتمع البحث

يتكون جمتمع البحث من العرو�س امل�صرحية املوجهة للطفل، ويتخذ الباحث منه عينة ق�صدية 
وه���ي االق���رب للواقع العمل���ي للكيفية االنتاجي���ة لعمل يطرح ق�صي���ة الطفل من قب���ل موؤ�ص�صة 

اكادميية مثل )معهد الفنون اجلميلة( يف بغداد.

ثانيا: عينة البحث:
اختار الباحث م�صرحية )ميكي وبطوط و�صيد املنزل( تاليف اريجي بوملان واخراج ماهر ال�صيد 
وق���دم العر�س يف اأي���ام حامد خ�صر امل�صرحية يف دورته الرابع���ة وذلك بتاريخ 2002/12/30 
ال�صاع���ة العا�صرة �صباحا. وليك�صف عن اأبعاد القيمة امل�صتخل�صة من الواقع االنتاجي ملثل هذه 

االعمال يف املوؤ�ص�صات االكادميية.

ثالثا: اداة البحث:
اعتم���د الباح���ث على موؤ�ص���رات االط���ار النظري بو�صفه���ا معي���ارا للعر�س امل�صرح���ي ولعينة 

البحث.

رابعا: منهج البحث:
اتخذ الباحث املنهج الو�صفي التحليلي.

حتليل عينة البحث:
 م�سرحية )ميكي وبطوط و�سيد املنزل(

 تاليف اريجي بوملان -اخراج ماهر ال�سيد

�صوف يركز الباح���ث على اخل�صائ�س والعنا�صر اال�صا�صية للعر�س من الوجهة االنتاجية دون 
التط���رق الي قيم حتليلية مل�صمون العمل الفك���ري واجلمايل لعدها مقومات تبتعد عن خا�صية 

البحث وهدفه وكما ياأتي:
اأ.العر����س: لق���د تنوع���ت ال�صخ�صي���ات يف ه���ذا العر����س، واأنق�صمت عل���ى ق�صم���ني )اإن�صية( 
و)موؤن�صنة( واالأوىل ترتكز ب�صخ�صيات )االم-الطفل-�صيد املنزل( اما ال�صخ�صيات احليوانية 
املوؤن�صن���ة وهي )ميكي- بط���وط- ال�صاحرة- االرنب( وال�صخ�صية الت���ي ارتبطت برا�س ال�صنة 

امليادية التي تقدم الهدايا لاطفال يف كل عام وهي )بابا نوؤيل(.
ولق���د وظ���ف العر����س فعل امل�صارك���ة اجلمعي من���ذ البداية، فق���د انزل كل ه���ذه ال�صخ�صيات 
احليواني���ة اىل �صالة املتفرجني وا�صبحت حتاول اللعب مع الطفل وكان فعل امل�صاركة ايجابيا، 
بي���د ان زم���ن امل�صاركة م���ع ال�صال���ة زاد اىل حد ا�صبح املل���ل ي�صري اىل ه���ذا الطفل وخا�صة 

بالتكرار، �صواء عن طريق الفعل، اأوعن طريق جمموعة االغاين التي تكررت من الت�صجيل.
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وح���ني ب���داأت االح���داث وامل�صهدي���ة بالتحرك اعتم���د العر�س عل���ى خ�صائ����س ايجابية عدة 
وا�صكاالت �صلبية وخل�صها الباحث �صمن النقاط االآتية:

التف���اوت بني الت�صل�صل امل�صه���دي ما بني امل�صهد االول والث���اين والتحول اىل عوامل احللم  1 .
للطفل وخا�صة اأّن خ�صائ�س التحول مل تربز للطفل ب�صكل وا�صح.

ك���رثة اللغ���ة الدارجة وخا�صة تل���ك االلفاظ الت���ي ال تعلم الطفل التوجيه���ات ال�صحيحة  2 .
والتعليمية، بل التي تقرتب من لغة ال�صوق وامل�صرح التجاري اذا �صح التعبري.

الرتكيز على اجلانب الكوميدي اكرث من اجلانب التعليمي. 3 .
التاكيد على ال�صخ�صيات احليوانية وتركيزه عرب عواملها ال�صخ�صية. 4 .

فقدان القيمة احلقيقية للمو�صوع والهدف املتوخى منه. 5 .

ا�صتخدام املنظر: لقد توجه العر�س اىل نقطتني ا�صا�صيتني يف بناء املنظر ك�صفة انتاجية دون 
املعنى امل�صتل من التوظيف، وهما كاالآتي:

املنظ���ر االول: حركة املجموعة من احليوانات يف ف�صاء العر�س وال�صالة بعيدا عن اأي ا�صتغال 
ملنظ���ر معني، واجلزء الثاين، من هذا املنظر اقرتب من الواقعية اىل حد االتقان فقد اقرتنت 
اعي���اد املياد لل�صنة امليادية مع تقدمي )كعكة املياد( نحو طفل �صغري مع والدته، ومل حتدد 
قيم الرتكيز عليه بل هو طفل منتخب من اطفال العراق كما تو�صح بعد ذلك، وهو م�صهد حمل 

طابع االنتاجية الب�صيطة الحتوائه على ما ياأتي :
• من�صدة مربعة �صغرية من املحتويات املوجودة يف انتاجية املعهد.

• بع�س ال�صموع والكعكة والوان الزينة وغريها وهي جمموعة االك�ص�صوارات امل�صتهلكة التي 
�صكلت الطابع االول من انتاجية العر�س املحتملة. 

اما امل�صهد الثاين الذي او�صح ا�صتخداما للبعد الثاين من املنظر فهو يتكون مما ياأتي:
بيئة ديكورية واقعية تدلل عن بيت او �صالة موؤثثة ل�)�صيد املنزل(. 1 .

بع�س قطع االك�ص�صوارات امل�صتعملة مع البناء امل�صهدي. 2 .
وتق���رتن ه���ذه املواد م���ن املواد املوج���ودة �صمن حي���ز االدارة العامة للمعه���د دون ان تركز اية 

م�صروفات خا�صة عليها.
وي�صتنتج الباحث مما �صبق اأمرين مهمني:

اوال: ا�صتخدام مناظر موحية باملكان اكرث من كونها جت�صيدًا واقعيًا للمكان بتف�صياته كافة.
ثاني���ا: تاأكيد خ�صائ�س ال�صخ�صي���ات احليوانية عن طريق جتان����س االداء مع املنظر من دون 

اإبقاءه بحيز �صروراته الواقعية.

ا�صتخدام االأزياء:
وجن���د ه���ذا العن�ص���ر ه���و اأف�ص���ل العنا�صر هيمن���ة عل���ى العر����س، وال�صيما اهتم���ام املخرج 
وجمموع���ة العمل باظه���ار دالالت ال�صخ�صيات احليوانية بطريقة مرك���زة وتامة، ولقد �صملت 
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امل���واد كانتاجية لهذا العن�صر املكلف ج���دا تاجري هذه البدالت من اماكن خمتلفة وكانت هذه 
احليوان���ات ال�صابقة الذكر قد ولدت الطابع اجلمايل واحلي���وي للعر�س الذي تاأ�ص�س، اإجماال، 
على حركة هذه ال�صخ�صيات، وانتفى عن�صر املكياج لوجود االقنعة املكملة لعن�صر ال�صخ�صية. 
اأم���ا �صخ�صي���ة )�صيد املنزل( فلقد ا�صتخدم ازياء فكاهية اىل نوع ما وذات الوان قوية ومبهرة 

للطفل الذي اكدت خ�صو�صية هذه ال�صخ�صية.

ا�صتخدام اال�صاءة:
اما من حيث تقنية اال�صاءة فان العر�س توفر على االمكانيات املتاحة يف املعهد على الرغم من 
انه���ا حتتاج اىل عنا�صر اأعلى تقني���ة الأن العر�س امل�صرحي مل�صرح االطفال يركز على اجلوانب 

الب�صرية اكرث من اجلوانب ال�صمعية.
ان العر�س مل يتخذ اأي عنا�صر انتاجية لا�صاءة اكرث مما هو موجود ا�صا يف العملية االدارية 

يف املعهد.
• ا�صتخ���دام اخللفية وال�صتارة التي �صكلت عليها جمموعة من الر�صوم واالك�ص�صوارات التي 

احتاجت بع�س امل�صتلزمات االنتاجية.
• اما ا�صتخ���دام املو�صيقى فقد كانت امل�صجلة واملمنتجة مع بع�س اغاين االطفال املعروفة، 
وبع����س االغ���اين واملو�صيقى اخلا�صة باعياد املياد لل�صنة اجلدي���دة واملعروفة اأي�صا لدى 
االطف���ال الت���ي تقوي م���ن عن�صر امل�صارك���ة اكرث من ا�صتخ���دام املو�صيقى غ���ري املعروفة 
للطف���ل، وكانت انتاجية املو�صيقى تتخذ فق���ط �صمة جتميع هذه املقطوعات، التاأليفها، اأو 

ًا. اإعدادها اإعدادًا خا�صّ
• اما من ناحية االعان فقد �صكلت اجتاهني:

اأ - توجي���ه خا�س نحو دعوات لعدد من املدار����س االبتدائية وريا�س االطفال وايجاد اكرث عدد 
من االطفال املحددة اعمارهم م�صبقًا الهمية امل�صاركة يف فعل التلقي.

ب - الدعاية واالعان التي �صمت االطار العام للمهرجان.
ج - تقدمي بع�س الفولدرات اخلا�صة يف العر�س وهي اجور تاخذ جانب االجور امل�صافة للطبع 

واال�صتن�صاخ.
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الف�سل الرابع/ نتائج البحث
بن���اًء ملا �صبق تو�صل الباحث اىل الهيكلي���ة االنتاجية لق�صم امل�صرح يف معهد الفنون اجلميلة يف 

بغداد اخلا�س بهذا العر�س وهي:
-1

ومن املاحظ بانها ال توجد �صعبة خمت�صة باملناظر اأو االزياء اأو االعام اأو املخازن.
2- ع���دم وج���ود ملف لانتاج ب�صكل ع���ام وهذا العمل خا�ص���ة ادى اىل االعتماد على الطاقات 

الداخلية واملتوفرة يف املعهد وغريها.
3- حددت عدد من الو�صوالت للم�صرتيات وحفظت يف ا�صبارة احل�صابات يف املعهد.

4- مل تو�ص���ع ميزاني���ة تقديرية اال بعد انتهاء العر�س الذي عدت من خاله املح�صلة النهائية 
للكلفة االنتاجية.

5- اق���رتب العر�س ب�صكله اجلم���ايل من التقنيات التي اقرتبت من املفاهيم �صبه املتكاملة بيد 
ان روؤية العر�س االخراجية مل تكن تلبي االأبعاد املطلوبة يف وحدة التلقي وانتاج املعنى.

اال�ستنتاجات
مفهوم االنتاج يف م�صرح الطفل يقوم على ا�صا�صني اثنني هما:

ان كلف���ة االنتاج يف م�صرح الطف���ل باه�صة التكاليف وكما يحتاج اىل غطاء مايل يتوافق و�صعي 
فعالي���ة االخ���راج واهدافه واملوجهة لفئ���ة االطفال واقناعهم بان العر����س امل�صرحي هو ن�صاط 

م�صلي ومعريف.
الي���ة االنتاج يف م�صرح االطفال اكرث تعقيدًا م���ن م�صرح الكبار النه ينطوي على جانب الدعاية 
املوجه���ة لل�صغار والكب���ار، ف�صا عن املمثلني الذي ميكن ان تتنوع اعمارهم، وال�صيما التعامل 
مع االطفال منهم والدقة يف توجيه )االنتاج( والعر�س املبني على ما تخت�س به كل فئة عمرية 

من االطفال.
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الف�سل االول :  االطار املنهجي

م�سكلة البحث :.
       اإن ال�ص���ورة ال�صينمائي���ة تخاطبن���ا باأ�ص���وات عدة ، عن طري���ق بنائها الت�صكيلي 
ال���ذي ينه����س عرب عنا�صر التكوين املعروفة كاخل���ط ، والكتلة ، واحلجم ، وال�صكل ، 
والف�ص���اء ، اإ�صافة اإىل ال�صخ�صيات والديك���ور واالإ�صاءة، لذلك جند ال�صورة عبارة 
ع���ن بنية �صردي���ة كاملة قائمة بذاتها تبث معلومات ويت�صاع���ف معناها ما اأن تلتحق 
ب�صياق ،والهدف االأ�صا�صي ل�صانع الفلم  هو خلق �صورة ناجحة فنيا ، ومعربة دراميا 
وتكم���ن اأوىل العقبات ، والتحديات اأمامه يف خلق اإيه���ام بالعمق )البعد الثالث ( يف 
تكوينه املرئي الذي �صيعر�س الحقا على �صا�صة م�صطحة، الأن ال�صورة امل�صطحة مهما 
كان���ت براعة تكوينها تبقى عب���ارة عن وجود مبت�صر غري موؤثر ب�صريا ، لذلك يتو�صل 
�صان���ع الفلم بعدد من التكنيكات التقنية والفنية من اأجل خلق هذا البعد الذي يكمل 
ال�ص���ورة ، ويجعله���ا مدرك���ة ح�صيا ، تتماهى م���ع ال�صورة الواقعي���ة ، وبذلك يحدث 

التاأثري وتتم عملية االت�صال .
       اإن العم���ق يف ال�ص���ورة اأ�صب���ح بحد ذاته و�صيلة تعب���ري اأ�صيفت اإىل بقية الو�صائل 
االأخ���رى، وقد اأنحاز اليها عدد من املنظري���ن واملخرجني الذين ينتمون اىل مدار�س 
واجتاه���ات واقعية و�صعت عمق املجال كاأحد احللول االإخراجية  للم�صهد ال�صينمائي 
كون���ه اأقرب اىل اأدراك امل�صاهد واقعيا وباالإمكان ا�صتثمار وتفعيل م�صتويات ال�صورة 
ب�ص���كل متزامن مما يولد تاأث���ريًا بنائيًا خمتلفًا عما يف املونتاج التقليدي  بفعل البناء 
الداخل���ي لهذه ال�صورة ، وبذلك يتجلى توظيف عم���ق املجال كحل اأخراجي للم�صهد 
ككل اأو كلقط���ة ذات طاق���ة �صردية مندرج���ة �صمن �صياق م�صه���دي  ومن هنا جاءت 
م�صكل���ة البحث يف ) ما الكيفية الت���ي يوظف بها عمق املجال اإخراجيا يف بنية الفيلم 

الروائي احلديث (.

التوظيف الفني والجمالي 
لعمق المجال في بنية 
الفيلم الروائي الحديث

اأحمد جبار عبد الكاظم العبودي 
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اأحمد جبار عبد الكاظم العبودي التوظيف الفني واجلمايل لعمق املجال يف بنية الفيلم الروائي احلديث

اأهمية البحث واحلاجة األيه :.
تكم���ن اأهمية البح���ث يف ت�صليط ال�صوء على واح���دة من اأهم الو�صائ���ل التعبريية لدى املخرج 
ال�صينمائ���ي وه���ي ) و�صيلة عم���ق املجال (، التي ي�صتع���ني بها يف حاالت معين���ة كحل اأخراجي 
للم�صه���د كام���ا حمققة ما يعرف ب ) اللقطة – امل�صهد (  اأو كلقطة مندرجة يف �صياق ترتبط 
بلقط���ة �صابق���ة وبلقطة الحق���ة. والهدف هو خلق انفع���ال من نوع خا�س عن باق���ي االنفعاالت 

املتولدة من و�صائل تعبريية اأخرى . ومن هنا تتجلى اأهمية البحث يف كون الدرا�صة : 
1. ت�صد نق�صا يف املكتبة ال�صينمائية .  2. افادة العاملني والدار�صني يف كليات ومعاهد الفنون 

اجلميلة . 

اأهداف البحث :
يهدف البحث اىل الك�صف عن تعبريية  عمق املجال  و توظيفه اإخراجيا .

حدود البحث :. 
يتح���رك البح���ث �صمن اأفام حداثوية ، مت اأ�صتغال عمق املج���ال فيها باأق�صى مدياته الداللية 

واجلمالية . 

الف�سل الثاين :  االإطار النظري 
تعبريية عمق املجال يف النظرية الفيلمية 

       ول���دت اأف���كار ب���ازان ح���ول م���ا اأ�صم���اه بتقني���ة عم���ق املج���ال م���ن فيل���م ) املواط���ن ك���ني ( 
حتدي���دا، اإْذ ع���ّده ب���ازان العين���ة املثل���ى للتوظي���ف االإخراج���ي الواع���ي وامل���درك لعم���ق املج���ال 
ك���ني  املواط���ن  فيل���م  يف  ب���ازان  ي���رى  اإذ  الواقع���ي،  ال�صينمائ���ي  ال�ص���رد  يف  تعبريي���ة  كو�صيل���ة 
 ثاث���ة اأبع���اد حمتمل���ة م���ن الواقعي���ة الت���ي يخلقه���ا عن طري���ق توظيف���ه لعم���ق املج���ال اإخراجيا 
“ واقعي���ة وجودي���ة تعطي االأ�صياء كثافة جم�صمة وا�صتق���اال وواقعية درامية ترف�س ف�صل املمثل 
عن الديكور وواقعية �صيكولوجية تعيد امل�صاهد اىل االأحوال احلقيقية لاإدراك “ )1( ، وال ميكن اأن 
نق���ول اأن ب���ازان اأول مكت�صف لتعبريية عمق املجال واإمنا ُيَعْد اأول م���ن نظر لهذه الو�صيلة التعبريية  
كتوظي���ف اأخراجي مبتكر ل�صرد االإحداث  . وكانت لطروحاته اأثرها الدال يف بناء اأ�ص�س �صينمائية 
واقعي���ة ال�صيم���ا بنائية عمق املج���ال كحل اأخراجي للم�صه���د بالكامل .اإْذ يرى ب���ازان اأن “ اأ�صلوب 
املاحظة الطويلة بدون تدخل من اخلارج ميكن التو�صل اإىل احلقيقة واإبراز اخل�صائ�س االأ�صلية 
للح���دث املراق���ب “)2( ، وه���ذا ما ي�صمح للفع���ل اأن يتطور يف وق���ت واحد وعل���ى م�صتويات متعددة 
يف ال�ص���ورة مم���ا يخلق م���ن الناحية االإخراجية بن���اء عاقة درامية بني االأفع���ال اجلارية يف هذه 
امل�صتوي���ات داخ���ل كادر ال�صورة و يولد توا�ص���ا زمانيا ومكانيا بدون ته�صي���م احلدث اىل لقطات 
ع���دة ف�صا ع���ن االعتماد على ربط عنا�صر التكوين مع بع�صها البع�س مولدة وحدة موحدة  وهذا 
1 ( ج.داديل اأندرو ، نظريات الفلم الكربى ، ترجمة :جرج�س فوؤاد الر�صيدي ، القاهرة : الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ، 1987 ، ط1 ، �س157 . 

2( عدنان مدانات ، بحثا عن ال�صينما ، بريوت :دار القد�س ،1975 ،ط1 ، �س148 .
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اال�صتعم���ال “ يحبذه ب���ازان عن و�صائل املونتاج االخرى كونها ت�صفي مزيدًا من االإح�صا�س الواقعي 
ع���رب ذل���ك التوا�صل يف زمن احلدث “ )3( وهذا ما ي�صاب���ه تدفق االأحداث يف الواقع وهذا ما يجعل 
عم���ق املجال و�صيلة منا�صبة الأهدافه الواقعية مما يجعل احلدث حقيقة نقتنع بها، اإذ ينحاز بازان 
يف بنائ���ه للمعن���ى  ع���ن طريق  تفعيل البناء الت�صكيلي يف عمق املج���ال  باأق�صى قدر ممكن  حمققا 
م���ا ي�صمي���ه باملونتاج الداخلي حيث ي���رى اأن عمق املجال يتيح “ ت�صكي���ل املظاهر يف عاقات ذات 
معن���ى الأن الواق���ع �صيبداأ يف اأ�صعاع معناه اخلا�س “ )4(، وبذلك عد بازان عمق املجال جوهر الفلم 
الواقع���ي، فه���و ي�صر على تقدمي الواقع من خال عمق املجال الأنه اأكرث �صدقا واأمانة من املونتاج ، 
وعل���ى الرغم من كل ذلك الطرح اجلاد من بازان حول واقعية عمق املجال اأكرث من املونتاج . يرى 
الباح���ث باأنه ال يوجد فيلم بدون مونتاج با�صتثناء جت���ارب فيلمية حاول  �صناعها  ا�صتثمار التقدم 
التكنولوج���ي لتقنيات الت�صوير يف حماكاة الزمن احلقيقي للحدث يف ال�صينما ويرى)جان مرتي( 
اأنه يوجد فيلم واحد يخلو من املونتاج وهو العامل الواقعي الذي جتري فيه اأالف االأحداث بتزامن، 
وم���ع كل ما�صب���ق ال ميكن تخي���ل ال�صينما ب���دون مونتاج ولكن املخ���رج يعمل على وف���ق الطريقتني 
ح�ص���ب امل�صمون واالنفعال املطلوب من كل و�صيلة تعبري، ويوؤكد ذلك جان مرتي يف انتقاده  لبازان 
حي���ث يق���ول “ اأن بازان يف اجنرافه مع حما�صت���ه يراهن ب�صكل كيفي على اأختف���اء مفهوم اللقطة 
ل�صالح)اللقط���ة –امل�صهد(، يف حني اأن هذين منطان لكل منهما معنى خمتلف متاما “ )5( .لكون 
املخ���رج يف حالة تقطيعه للم�صهد اىل لقطات فاأن���ه يجعلنا نحيط بامل�صهد كاما من حجوم وزوايا 
خمتلف���ة وعلي���ه يجعلنا ن�صارك باحلدث، بعك�س عمق املجال ال���ذي يجعلنا نرى كل االأحداث يف اأن 
واح���د مما يجعلنا خ���ارج املو�صوع مهتمني باحلدث ذهنيا، ومن هذا جن���د اأن اللجوء اىل توظيف 
عم���ق املجال “من اأجل ا�صتف���زاز املتلقي لريتبط فكريا مع ما يعر�س عليه “ )6(، ف�صانع العمل يف 
ه���ذه احلالة يري���د منه االنفكاك عن املو�صوع بهدف االنتباه ولي����س االنفعال، ويف كل مرة يطالبنا 
املخ���رج بانفعال خمتلف لذلك يلجاأ �صان���ع الفلم اىل حلول اإخراجية خمتلفة ولذا يرى الباحث اأن 
عل���ى ب���ازان اأن ال ينحاز بهذا التطرف لعمق املجال لكونه لي�س احلل االخراجي االمثل الأي حالة اأو 
موق���ف اأو حدث فه���و و�صيلة اأ�صيفت اىل غريها من الو�صائل وال ميك���ن اأن تعو�س اأو حتل حمل اأية 

و�صيلة اأخرى .
         ويح���دد) ب���ازان( قاع���دة يك���ون فيها املونتاج م�صموح���ا اأو ممنوعا، وهذا يعن���ي اأن بازان مل 
يرف����س املونتاج كو�صيل���ة تعبريية ل�صرد االأحداث واإمنا يرى يف عمق املج���ال بو�صفه و�صيلة �صردية 
اأك���رث حداث���ة وبذلك ي�صع  قان���ون جمايل المتناع املونتاج وهو عندما يك���ون “ جوهر حادث متعلق 
بوجود عاملني اأو عوامل متعددة من عوامل احلدث معا فاأن املونتاج ي�صبح ممنوعًا “)7( ، فالكادر 
ال���ذي يجم���ع اأكرث من ح���دث يف م�صتوياته التي جت���ري يف اأن واحد ويتم عر�صه���ا يف دفعة واحدة 

3  رعد عبد اجلبار ثامر ال�صاطي ، الفن ال�صينمائي بني النظرية والتطبيق ، �س22 . 
4  اأندرية بازان ، ما هي ال�صينما ، ترجمة : رميون فرن�صي�س ، القاهرة : مكتبة االجنلو امل�صرية ، �س86 . 

5  جان مرتي ، علم نف�س وعلم جمال ال�صينما ، ترجمة عبد اهلل عوي�صق ، دم�صق : وزارة الثقافة ال�صورية – املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما ، 2000 م ، �س65 .
6  ماهر جميد اأبراهيم و�صاح حممد طه ، التوظيف الداليل لبناء اللقطة –امل�صهد عند املوجة الفرن�صية اجلديدة ، جملة االكادميي – كلية 

الفنون اجلميلة ، العدد 52 ، 2009 ، �س200 . 
7  اأندرية بازان ، م�صدر �صابق ، �س140 . 
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عل���ى �صطح ال�صورة دون االعتماد عل���ى القطع والربط وبالتايل عدم تفكيكه اأو املحافظة على نقل 
الواق���ع ال�ص���ردي الزماين واملكاين واحلدثي . ي�صفي طابعا م���ن  ال�صدق يف احلال، لذا يعد بازان 
تقني���ة عمق املجال اأكرث مائمة ل�ص���رد االأحداث الفيلمية،  فبازان يف�ص���ل اال�صتخدام الواقعي يف 
املعاجل���ات االإخراجي���ة لو�صائل التعبري الفيلمي���ة ومنها عمق املجال ، الأنه يعي���د املتلقي اىل �صحر 
اجلمالية الواقعية اأي “ العمل باجتاه خلق خيال ب�صري يرتبط بجذور الواقع املرئي وبذلك ميكن 
اأيج���اد اأمناط �صردية اأك���رث اأرتباط بالواقع “)8( وهذا يعني اأن عمق املج���ال عند بازان يعد و�صيلة 
اأك���رث واقعي���ة واإقناع ،وه���ذا االإح�صا����س بالواقعية يتولد ب�صب���ب كثافة املعلوم���ات وتواجدها ب�صكل 
متزامن مما يخلق ثقًا دراميًا ب�صبب متا�س املمثل بالديكور ، وعدم انف�صال مقدمة  ال�صورة عن 
خلفيته���ا، وهذا بدوره يخل���ق واقعية نف�صية بالن�صبة للم�صاهد ب�صب���ب تطابق لقطة عمق املجال مع 
اإدراكه احل�صي يف الواقع . وهذا عك�س املونتاج فاملتلقي اإزاء امل�صهد املونتاجي يكون خا�صعًا للروؤية 
الذاتي���ة للمخرج، وعلى الرغم من حماوالت املخرج���ني يف جعل املونتاج م�صايرا للحدث و مطابقا 
حلركة االنتباه الطبيعية لاإن�صان اأال اأن احلدث يبقى خا�صعًا لل�صياق الذي ركبه املخرج، وحتى يف 
عمق املجال فقد َقَدَم اأندريه بازان مو�صوع عمق املجال كو�صيلة تعبري باآلية تلقي املتفرج،  اذ عدها 
و�صيل���ة متفردة كونها تعطي املتفرج حرية كاملة ليخلق عن طريقها مونتاجه اخلا�س به، الأنه يرى 
كل �ص���يء دفع���ة واحدة وبذلك يختار على هواه وهذا فعل اأمان���ة اإزاء امل�صاهد ،”اأن كرثة اللقطات 
ال�صامل���ة و�صفاء ال�صورة التام يف اخللفيات ي�صهم���ان م�صاهمة كبرية يف طماأنة امل�صاهد ويف ترك 
االمر بني يديه لرياقب ويختار على هواه “)9( هكذا كتب بازان . ويرى الباحث اأن الحرية للم�صاهد 
اإطاق���ًا طاملا اأن املخ���رج على وفق بناءه الت�صكيلي يحرك ب�صرنا داخ���ل ال�صورة بحركة خطية “ 
تقت�ص���ي من العني اأن تقوم مبجموعة من احل���ركات )العمودية واالفقية والدائرية ( وانطاقا من 
ه���ذه احل���ركات للب�صر تت�صكل ال�ص���ورة “ )10(، فحري���ة املتفرج واحدة وه���ي اأن يرف�س م�صاهدة 
الفيلم الغري، وما اأن يقرر م�صاهدة فيلم ف�صيخ�صع خ�صوعًا كامًا الإرادة املخرج يف �صبط وتوجيه 
اإدراك���ه ، الأن الفيل���م مثله مثل كل النتاجات الفنية االأخرى يتطلب من املتفرج اخل�صوع، الأن �صانع 
العم���ل ه���و من قام بعملي���ة االختيار والتنظيم ولي����س املتفرج  واإال فما �صبب وج���وده ؟ هذا وينتقد 
)م���رتي( العر�س ال���ذي اأدىل به )بازان( حول حري���ة امل�صاهد اإذ يق���ول: ) اأن عمق املجال يرتك 
حري���ة حلرك���ة �صخ�صيات  الدراما ولكن هذه احلرية لي�صت له���ا اأية عاقة مع حرية امل�صاهد التي 
يزع���م ب���ازان باأن امل�صاهد مل يعد اآلة بيد ال�صينمائي اإذ يتلقى جمددا بف�صل جماليات عمق املجال 
ال�ص���روط املو�صوعي���ة للواقع، وه���ذا م�صتحيل الأن الفيل���م واقع ثاٍن وهذا الواق���ع الثاين مقدم عرب 
تو�ص���ط و�صيط يق���ود االأحداث عن طريقه على وف���ق الرتتيب الذي يراه ومن غ���ري املمكن اأن يجد 
امل�صاه���د �صروط االدراك احل�ص���ي مماثا للذي يجد نف�صه فيه عندما يك���ون حيال الواقع املبا�صر 
.  وي���رى مرتي اذا كان بازان يق�صد بحري���ة امل�صاهد يف تلقيه لعمق املجال حتريك ا�صتعداد معني 
ل���دى امل�صاهد احلر يف اأن يخت���ار يف اأطار ال�صورة على وفق ما يهوى فهذه مغالطة كبرية الأن عمق 
8  نه���اد حام���د ماج���د ، األيات اأ�صتغال ال�صرد احلديث يف بنية الفل���م الروائي ، اأطروحة دكتوراه غري من�ص���ورة ، جامعة بغداد – كلية الفنون 

اجلميلة ، 2007 م ، �س78 . 
9  جان مرتي ، امل�صدر ال�صابق ، �س70 .

10  حممد غرايف ، قراءة يف ال�صميولوجيا الب�صرية ، جملة عامل الفكر ،العدد1 ،، املجلد31 ،2000 ، �س234 . 
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املج���ال يك���ون اإزاء اأحداث اأو اأفعال متزامنٍة، فاأذا كان املتفرج حر يف انتقاله من واحد لاأخر فاأن 
ذل���ك ي���وؤدي اىل هدم التزامن فلك���ي اأعرف اأن االأحداث فع���ا متزامنة يتع���ني اأن يتلقاها اإدراكه 
احل�ص���ي طبقا للتزامن اإياه واإال فاتني التزامن املرتاب���ط الوجود بدراية . واإذا اأختار امل�صاهد مرة 
هذا احلدث ومرة ذاك ففي هذه احلالة نكون قد عدنا اىل التجزئة التي يلومها بازان، اأو اأن يختار 
ح���دث كما �صيخ�صر امل�صاهد احلدث االآخر املتزام���ن معه، ويرى مرتي اأن امل�صاهد يف عمق املجال 
يتع���ني علي���ه اأن يرى كل �صيء ناقا انتباهه يف كل حلظة اإىل ما هو اأهم ولكن هذا االأهم ) احلدث 
نف�ص���ه( ه���و الذي �صيقوله للم�صاه���د و هو الذي يوجه نظر امل�صاهد واإذا ق���اد احلدث امل�صاهد فلن 
يك���ون ح���را اأبدا امنا �صيمتل���ك حرية واحدة فق���ط يف اكت�صاف داللة يف اال�صياء وه���ذا يعتمد على 

كفاءته يف ا�صتنطاق خبايا االأ�صياء وحت�صيل �صالها املتوارية ( )11( . 

م�ستويات توظيف عمق املجال اإخراجيا .
يرى املنظر ال�صينمائي الفرن�صي ) مار�صيل مارتن ( يف كتابه املو�صوم ) اللغة ال�صينمائية ( اأن 

هناك اجتاهني متعار�صني يف ا�صتخدام عمق املجال :.
االول :. “ميي���ل اىل اأدم���اج ال�صخ�صيات يف الديكور يف مناظر ثابت���ة زمنا طويا ويوؤدي ثبات 
الكامريا فيها اىل تعزيز قيمة الدراما ال�صيكولوجية”)12( . وي�صمى عمق املجال اأحيانا باالإخراج 
الثاب���ت اإذ ي���وؤدي هذا الثبات اإىل جع���ل املدة الزمنية حم�صو�صة مما يجع���ل املتلقي بتما�س مع 
الو�صع النف�صي اخلانق لل�صخ�صيات فيكون هذا الثبات لي�س جمانيا اأي اأن  “املدة الزمنية لها 
داللة من الدالالت “ )13( مثل تعزيز امل�صتوى النف�صي اأو التاأملي جلملة من االأفعال الدرامية مما 
 يجعل املتفرج يعي�س حالة ال�صاأم وامللل واالنتظار اأو القلق، االأمر الذي يخلق تفاعا بني العر�س 
ومتلقي���ه كما يف فيل���م ) مواطن وخمرب وحرامي ( للمخرج ) داود عبد ال�صيد ( اإذ مت توظيف 
عم���ق املج���ال كحل اإخراجي للم�صهد كاما يف م�صهد لقاء املخرب مع زوجته يف فرا�س الزوجية 
اإْذ جم���د املخرج اآلة الت�صوير وجعلها ثابتة بدون ح���راك  للتعبري عن اجلمود، وهذا التوظيف 
ا�صهم يف االيحاء  بعجز املخرب عن االت�صال بزوجته فاأ�صبحت ا�صتاتيكية الكامريا تعبريًا عن 
العج���ز اجلن�صي لدى املخرب وهذا توظيف رمزي لعجز ال�صلط���ة. وهذا التوظيف لعمق املجال 
) كلقط���ة - م�صه���د ( اأي الت�صوير بدون توقف حدث يجري اأمام اآل���ة الت�صوير حتى لو تطلب 
ذل���ك ثب���ات الكامريا لفرتة طويلة  ع���ن طريق اال�صتعانة بالتغريات يف اأحج���ام اللقطات اأثناء 
الت�صوي���ر اإْذ ت�صهم يف رواية احل���دث بفعل مونتاجها الداخلي املتول���د بف�صل بنائها الت�صكيلي 
الذي يت�صمن كل عنا�صر لغة التكوين ) اخلط ، الكتلة ،احلجم ،الرتكيب ،التفاعل بني ال�صوء 
والظ���ل ،ديناميكي���ة املرئيات، اال�صوات ( فكل هذه العنا�صر ت�صه���م يف تعميق الداللة املطلوبة  
فتك���ون بنية اللقطة يف ه���ذه احلالة مقرتبة من بنية امل�صهد الع���ام والهدف من هذا التوظيف 
لعم���ق املجال هو “ اأعط���اء اأن�صيابية للحدث يف وحدة الزمان وامل���كان لتعميق الروؤية الواقعية 

11  ينظر جان مرتي ، امل�صدر ال�صابق  ، �س 70 -71 -72 -77 .
12   مار�صيل مارتن ، امل�صدر ال�صابق ، �س 173 .

13  جان مرتي ، امل�صدر ال�صابق ، �س47 . 
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للفع���ل الدائ���ر وهذا يوؤدي اىل اأن يكون التوليف ممنوعًا ب�صب���ب توقيت حدثني يف الكادر نف�صه 
وه���ذا يعطي احلقيقة بع���دا جوهريا يف العر�س ال�ص���وري من خال �صمولي���ة الروؤية “)14( اأن 
الوح���دة املكانية احلاوية الأكرث من فعل يف م�صتويات ال�صورة و التدفق الزمني املت�صاعد جعل 
املخرج يفعل دور امليزان�صني ) تنظيم ف�صاء اللقطة ( ب�صكل دقيق،  مما اأدى اىل ظهور عملية 
التولي���ف يف اأثن���اء مرحلة الت�صوير وامتناع���ه بعد الت�صوير يف بنية امل�صه���د املكون من  لقطة 
مركب���ة ت�صم م�صافات قريبة ومتو�صطة وبعيدة يف اأن واح���د و�صمن اأطار واحد وبذلك يتحقق 
املونت���اج يف منح���ى العمق، ويرى م���رتي “اأن هذا النوع م���ن التقطيع حممل معن���ى باأكرث من 
التقطي���ع التحليل���ي وهو اليق���ل جتريدا عن���ه اإال اأن التجريد الذي يدجمه ب�ص���رد الق�صة ياأتيه 
بال�صبط من زيادة يف الواقعية “ )15( . ويرى الباحث اأن هذا التوظيف االإخراجي لعمق املجال 
ال يرتب���ط باأ�صل���وب اإخراج���ي حمدد ح�صب ط���رح الباحث ) دريد �صريف ( ب���ل جنده يف كثري 
م���ن االأفام التي تتناول مو�صوعات نف�صية وفل�صفي���ة وخيالية م�صاغة باأ�صلوب انطباعي طاملا 
ميتل���ك عمق املجال تعبرييته اخلا�صة التي ال ترتب���ط باأ�صلوب دون غريه، لذا فاأن عمق املجال 
كح���ل اإخراجي جنده “ يف جميع االإ�صكال الفيلمي���ة وجتاوز النظرية الواقعية لي�صتعني به رواد 
النظري���ة االنطباعية للتعبري ع���ن روؤاهم “)16( وهذا يعني �صمولية تعامل كل االأنواع واالأ�صاليب 
ال�صينمائي���ة م���ع تقني���ة عمق املج���ال كحل اأخراج���ي يعر�س “ حقيق���ة قيام االفع���ال بتوقيتها 

واآنيتها“ )17( وهذا ما يدح�س حتديد عمل عمق املجال داخل اأ�صلوب الواقعية فقط .
االآخ���ر :.” ميي���ل اىل الرتكيز على ترتيب االإبع���اد يف العمق اإىل اأق�صى م���داه بهدف درامي ، 
وب���دون اإلغاء التقطيع التقليدي “)18( ومن املمكن ا�صتعمال لقطة عمق املجال كوحدة مندرجة 
�صم���ن �صياق امل�صه���د اأي يرتبط بلقطة م�صبقة ولقطة الحقة وتكون وظيفة عمق املجال يف هذه 
احلال���ة اأما كلقط���ة تاأ�صي�صية للم�صه���د اأو الإع���ادة التاأ�صي�س .وهنا يوظف عم���ق املجال كلقطة 
 مفردة داخل بنية امل�صهد ال�صينمائي حمكوم معناها  مبو�صعها  ال�صياقي داخل بنائية امل�صهد،
 اأي ع���ن طري���ق الر�ص���ف االأفقي الذي يجعله يرتبط م���ع لقطة �صابقة اأو لقط���ة الحقة، و هذا 
امل�صت���وى يول���د دالل���ة اأخرى وه���ذا تاأكي���د اأ�صرتاك املونت���اج وعمق املج���ال يف بنائي���ة امل�صهد 
ال�صينمائي  . ويرى مرتي اأن االجتاهني  عمق املجال )كلقطة –امل�صهد ( وعمق املجال املندرج 
يف �صي���اق لقطوي ) املونتاج ( متواجدان يف بني���ة الفلم ال�صينمائي “ فال�صينما امتلكت ال�صكل 
ال�ص���ردي امل���زدوج املبا�صر وغري املبا�ص���ر وكان باقيا عليها اأن تتمكن م���ن اللعب بالتناوب على 
العاطفة االنفعالي���ة بوا�صطة املونتاج وعلى االنتباه بف�صل عمق املجال لتوفر له ف�صحة لانتباه 

اإزاء الفعل قيد احلدوث “)19( على اأن يكون االجتاه امل�صتعمل مربرًا ومعلًا دراميًا .

14  دريد �صريف حممود ، التوليف وتاأثريه الدرامي يف الفلم الروائي ، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة ، جامعة بغداد – كلية الفنون اجلميلة، 
1987 ، �س65 . 

15  جان مرتي ، امل�صدر ال�صابق ،  �س67 .
16  ماهر جميد اأبراهيم ، امل�صدر ال�صابق، �س99 .  

17  امل�صدر نف�صه ، �س 104 . 
18 مار�صيل مارتن ، امل�صدر ال�صابق  ، �س174 .

19  جان مرتي ، امل�صدر نف�صه ، �س67 .
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موؤ�سرات االطار النظري :. 
 – توظي���ف عم���ق املج���ال كحل اإخراج���ي للم�صه���د كاما مكونا م���ا ي�صم���ى ب ) اللقطة . 1

امل�صهد( 
توظيف عمق املجال كحل اإخراجي يجمع اأكرث من زمن يف ف�صائه ال�صوري . 2 .

توظيف عمق املجال كحل اإخراجي يجمع اأكرث من حدث يف م�صتوياته ال�صورية وقد تكون  3 .
هذه االأحداث مرتابطة اأو غري مرتابطة . 

الف�سل الثالث :  اإجراءات البحث 
اأوال: منهج البحث:

       يع���د املنه���ج هو الطريقة التي ي�صلكها الباحث بغية الو�ص���ول اىل االإجابة عن االأ�صئلة التي 
انطلق���ت منه���ا م�صكلة البحث فاملنهج يتمث���ل يف االإجابة عن الت�صاوؤل االأت���ي وهو: كيف �صيحل 

الباحث امل�صكلة ؟ . 
     بغي���ة الو�ص���ول اإىل نتائج مر�صية وب�صكل علمي دقيق، وي���رى الباحث �صرورة اعتماد املنهج 
الو�صف���ي ال���ذي ينطوي عل���ى م�صاهدة العر����س الفيلمي حتلي���ل امل�صتويات الفني���ة واجلمالية 
لتوظي���ف عمق املجال يف بنيته ، مبا ي�صمن حتقيق النتائ���ج املرجوة ، واملنهج الو�صفي ال يعني 
جمع احلقائق والبيانات فح�صب، واإمنا ي�صتمل اأي�صا جانبًا من التف�صري لهذه البيانات. فعملية 
البح���ث تتطلب تنظيم هذه البيان���ات وا�صتخراج اال�صتنتاجات ذات الدالل���ة واملغزى للم�صكلة 

املثارة .

ثانيا: جمتمع البحث :. 
يتمثل جمتمع البحث يف جانبيه النظري والتطبيقي يف االأفام التي اإمنازت بتوظيفاتها الفنية 
واجلمالية لعمق املجال ، باالأ�صالة واالبتكار كحل اإخراجي يفجر عن طريقه طاقة عمق املجال 

ال�صردية اىل اأق�صاها  . ثالثا:عينة البحث :. 
اإن البح���ث املو�ص���وم “ التوظيف الفني واجلم���ايل لعمق املجال يف بنية الفيلم الروائي احلديث 
ال�صينما احلديثة بتوظيف عمق املجال  �صناع  بها  قام  التي  املحاوالت  ا�صتعر�س معظم  “ قد 
كحل اإخراجي  ، م�صتبعدا كل االأفام ال�صامتة التي مل يكتمل بعد و�صيطها التعبريي ، وا�صتبعد 
البح���ث كل االأف���ام التجريبي���ة التي مل جت���د طريقها للعر����س الفيلمي التج���اري، الن الفيلم 
احلقيق���ي ه���و ذلك الفيلم الذي يعر�س على جمهور وا�صع، الن فن الفيلم هو دون كل الفنون ال 
ينم���و ويتق���دم اال بوجود اجلماهري التي تدفع تكاليف���ه، واأي خمالفة لهذه احلقيقة، اإمنا توؤذن 

باإختفاء ال�صينما كفن من الفنون واال ما فائدة اأفام ال يراها اأحد؟!
بقي���ت ماحظة/ نعني بال�صينم���ا التجارية لي�صت املو�صوعات واإمنا طريق���ة االنتاج من وجود 
ميزاني���ة واإنت���اج وعر�س يف �ص���االت عر�س ي�صتطي���ع اأي متابع ان ي�صل اليه���ا.. اأي اإن الفيلم 
مو�ص���وع البحث فريد يف توظيفه الفني واجلم���ايل لعمق املجال ولكنه يعر�س ب�صروط ال�صينما 
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ال�صائدة يف االإنتاج والت�صويق واالنت�صار.
اإن العينة املختارة �صبطتها ب�صكل عام املوؤ�صرات االآتية:

1- توافرها للعر�س يف دور العر�س.
2- ح�صولها على جوائز عاملية.

3- ح�صوله���ا على تنويهات نقدية وبحثية يف الثقاف���ة ال�صينمائية. ولكن الذي حدث ان العينة 
املخت���ارة بعد التمحي�س قد قدمت توظيف فني وجمايل مبتك���ر لعمق املجال ، فكانت االأفام 

املختارة بعد متحي�س هي:
) البحث عن ال�صيد مرزوق ، اأحكي يا�صهرزاد ، دوغ فيل ، اأنرتوبيا ( 

ثالثا: اداة البحث :. 
اإن اداة البحث هي املوؤ�صرات التي اأ�صفر عنها االإطار النظري، وقد و�صعت بايدي اخلرباء )20( 
الذين اطلعوا عليها ، وقد مت تاأ�صري اآرائهم وفح�صها على اأ�صل اال�صتبيان املرفق وبعد التداول 

معهم مت اال�صتقرار على املوؤ�صرات االآتية:
 توظيف عمق املجال كحل اأخراجي للم�صهد كاما مكونا ما ي�صمى ب ) اللقطة – امل�صهد ( 

توظيف عمق املجال كحل اأخراجي يجمع اأكرث من زمن يف ف�صائه ال�صوري .
توظيف عمق املجال كحل اأخراجي يجمع اأكرث من حدث يف م�صتوياته ال�صورية وقد تكون هذه 

االحداث مرتابطة اأو غري مرتابطة . 

رابعا: وحدة التحليل :. 
كانت وحدة التحليل االأ�صا�صية هي اللقطة املفردة الذي تتفق واملوؤ�صر املعني به . 

خام�سا :. حتليل العينات :.
اأوال : . توظي���ف عم���ق املجال كح���ل اأخراجي للم�صهد كام���ا مكونا ما ي�صم���ى ب ) اللقطة – 

امل�صهد (
وعل���ى  ال�صي���د.  عب���د  داود  للمخ���رج   ) م���رزوق  ال�صي���د  ع���ن  البح���ث   ( فيل���م  يف   
ل���ه  اإخراجي���ة  معاجل���ة  ق���دم  املخ���رج  اأن  اإال  ن�صبي���ا  الزمن���ي  طول���ه  م���ن  الرغ���م 
ي�صم���ى ب  م���ا  املج���ال ( مم���ا حق���ق  عم���ق   ( الت�صوي���ر  اآل���ة  ثب���ات  م���ع  واح���دة   بلقط���ة 
) اللقط���ة – امل�صهد (  وعلي���ه حافظ املخرج على وحدتي الزمان وامل���كان م�صتثمرا م�صتويات 
ال���كادر يف خل���ق مونت���اج داخلي ينقل ب�صرن���ا عن طري���ق توجيهنا اىل ال�صخ����س املتحدث اأو 
اىل رد فع���ل ال�صخ����س امل�صتم���ع، االأم���ر ال���ذي يخلق عن���د املتلقي تاأث���ريًا م�صاعف���ًا نابعًا من 

20  . االأ�صتاذ الدكتور : يو�صف ر�صيد جرب - اأخت�صا�س اأدب ونقد م�صرحي – كلية الفنون اجلميلة – ق�صم الفنون ال�صرحية .  
اال�صتاذ امل�صاعد الدكتور : يو�صف �صامي �صكندر – اأخت�صا�س نقد اأدبي حديث – كلية االداب – جامعة بغداد .

اال�صتاذ امل�صاعد الدكتور : متي عبو بول�س – تلفزيون – كلية الفنون اجلميلة – ق�صم ال�صمعية واملرئية . 
اال�صتاذ امل�صاعد دكتور : ماهر جميد ابراهيم – �صينما - كلية الفنون اجلميلة – ق�صم ال�صمعية واملرئية .

الدكتور :  اأحمد عبد العال - تلفزيون – كلية الفنون اجلميلة – ق�صم ال�صمعية واملرئية .
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ح���دوث الفع���ل ورد الفع���ل يف اأن واح���د ، وهذا ما يع���زز قيم���ة املعلومة ال�صادرة م���ن املتكلم 
ويف الوق���ت نف�ص���ه قيم���ة رد فعل متلقي املعلوم���ة ال�صخ�س امل�صتمع، . ومم���ا ال خاف عليه اأن 
احلرك���ة له���ا اأعظ���م دور يف ج���ذب االنتباه ويف ه���ذا امل�صهد كان���ت احلركة م���ن ال�صخ�صية ، 
الأن الكام���ريا ثابت���ة االأم���ر الذي فّعل طاقة العم���ق اإذ يدخل ال�صابط عمر م���ن الباب يف عمق 
ال���كادر و  يتح���اور مع يو�ص���ف و�صيد ونعرف عن طري���ق هذا احلوار معلوم���ات كثرية عن �صيد 
 م���رزوق ال�صخ�صي���ة امل�صف���رة وامللغ���زة بالن�صبة ليو�ص���ف واملتلقي مع���ا . وهذا م���ا يطلق عليه 
) مار�صي���ل مارتن ( باالإخ���راج الثابت فال�صخ�صيات هي التي تتحرك على وفق خطة مر�صومة 
والكت���ل تت���وزع يف م�صتويات اللقطة وفق مي���زان كادر دقيق واألة الت�صوي���ر متجمدة يف مكانها 
واملونت���اج الداخلي تولد من انتقالنا، فالرتكيز يف بداية امل�صهد على مقدمة الكادر حيث ي�صرد 
لن���ا وليو�ص���ف �صيد م���رزوق حكايته وحكاية الفي���ل الذي كان ميلك���ه كونه م���ن العوائل امللكية 
االر�صتقراطي���ة، ولك���ن بن���وم )�صيد م���رزوق (  مت تفعيل و�صط ال���كادر اإذ مت تركي���ز انتباهنا 
عل���ى يو�ص���ف وردود اأفعاله واإمياءات���ه . وبدخول ال�صاب���ط عمر ال�صخ�صي���ة الثالثة يف امل�صهد 
م���ن الب���اب يف عمق الكادر مت تفعي���ل هذا امل�صتوى مما ج���ذب االنتباه اإلي���ه بالكامل، فاأ�صبح 
لدين���ا ثاث م�صتويات متفاعلة كلها بتزامن ال�صيد م���رزوق يف مقدمة الكادر نائم ويف الو�صط 
يو�صف ي�صتقبل عمر بعينيه وعمر يتحرك متكئًا اىل جدار احلو�س احلجري ويتحاور مع يو�صف 
ع���ن ال�صيد مرزوق مم���ا عزز من قيمة امل�صتويات الثاثة بالكام���ل ) املتكلم ، امل�صتمع ،املتكلم 
عن���ه( . وبنهو�س �صيد مرزوق مت تفعي���ل املقدمة مرة اأخرى بتزامن مع حترك عمر من العمق 
باجتاهه���ا مما جع���ل العمق مهما فرتكي���ز احلدث احلواري ع���ن ال�صخ�صية امله���ددة ل�صيد 
مرزوق واأن�صات يو�صف للحوار الدائر بني عمر و�صيد مرزوق وبانتهاء احلوار وحترك عمر اىل 
العمق مرة اأخرى اأ�صتعاد امل�صتوى الثالث لل�صورة فاعليته . اإن هذا التوظيف لعمق املجال كحل 
اإخراجي زاد من التوتر لدى امل�صاهد عن طريق نقل اهتمامه كل مرة اإىل م�صتوى من م�صتويات 
ال�صورة، لذا نرى الفعل ورد الفعل بتزامن وكل املتغريات التي تطراأ على بنية ال�صورة بدخول 
عن�ص���ر جدي���د وخروج عن�صر منها مم���ا ولد كثافة �صردية للم�صه���د وبنف�س واحد، مما يفعل 
طاق���ة امل�صاهد يف بقاء تركيزه فاعا من بداية امل�صهد وحتى نهايته عك�س املونتاج الذي يفتت 
احلدث وينقله لنا من زوايا وحجوم متباينة مما يجعلنا نقرتب ونبتعد على وفق بناء مونتاجي 
ماأ�صوري���ن له و يجعل املتلقي اأكرث �صلبية، ولكن الت�ص���اوؤل الذي يعر�صه الباحث ماذا يحدث لو 
كان احل���ل االإخراج���ي لهذا امل�صهد عن طريق املونتاج التقليدي . ل���كان امل�صهد قد فقد الكثري 
من م�صداقيته ومن توتره الناجم من بث كل املعلومات بتزامن مما حقق تفاعًا م�صاعفًا من 
ال�صعب حتقيقه عن طريق املونتاج التقليدي، الذي يجعلنا ننتقل مرة اإىل هذا ال�صخ�س ومرة 
اىل ذاك مركزي���ن اأم���ا على ال�صخ�س املتكل���م اأو على رد فعل ال�صخ�س امل�صتم���ع اأو ننتقل اإىل 
ال�صخ�س الذي دخل امل�صهد وبذلك يتولد لدى املتلقي انفعااًل اأحاديًا ب�صبب ته�صيم ا�صتمرارية 
امل�صه���د الزماني���ة واملكانية وخلق ا�صتمرارية نابعة من املونتاج غري حقيقية،  واالقناع يكمن يف 
عم���ق املجال نتيجة حتقق الفع���ل يف ) اآالن ( والزمن يت�صاعد كم���ا يت�صاعد يف الواقع ب�صكل 
م�صتم���ر ب���دون قط���ع   . وهذا ال يعن���ي انحياز  الباح���ث اىل عمق املجال كح���ل اإخراجي ولكن 
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االإخراج يف عمق املجال مثلما يقول جان مرتي يولد انفعال خمتلف عن املونتاج، وتبقى و�صائل 
التعب���ري ال�صينمائية متباينة من ناحية تاأثريها االنفعايل على املتلقي لذا على املخرج اأن يفكر 
باالأث���ر ال���ذي يريد اإي�صاله اإىل املتلق���ي ومن ثَم يبحث عن الو�صيلة الت���ي حتقق له هذا االأثر . 
وه���ذا التوظيف لعمق املجال ) كلقطة - م�صه���د ( اأي الت�صوير بدون توقف حدث يجري اأمام 
اآل���ة الت�صوير حتى لو تطلب ذلك ثبات الكامريا لف���رتة طويلة  عن طريق اال�صتعانة بالتغريات 
يف اأحج���ام اللقط���ات اأثناء الت�صوير اإْذ ت�صهم يف رواية احلدث بفعل مونتاجها الداخلي املتولد 
بف�ص���ل بنائه���ا الت�صكيلي الذي يت�صمن كل عنا�صر لغة التكوين ، ف���كل هذه العنا�صر ت�صهم يف 
تعمي���ق الدالل���ة املطلوبة  فتكون بنية اللقطة يف هذه احلالة مقرتب���ة من بنية امل�صهد العام ويف 
وح���دة مكاني���ة حاوية الأكرث من فع���ل يف م�صتويات ال�صورة، و التدف���ق الزمني املت�صاعد جعل 
املخ���رج يفعل دور امليزان�صني ) تنظيم ف�ص���اء القطة ( ب�صكل دقيق  مما اأدى اىل ظهور عملية 
التوليف اأثناء مرحلة الت�صوير واأمتناعه بعد الت�صوير يف بنية امل�صهد املكون من  لقطة مركبة 
ت�ص���م م�صافات قريبة ومتو�صطة وبعيدة يف اأن واحد و�صمن اأطار واحد وبذلك يتحقق املونتاج 

يف منحى العمق . 
ثاني���ا :. توظيف عم���ق املجال كحل اأخراجي يجمع اأكرث من ح���دث يف م�صتوياته ال�صورية وقد 

تكون هذه االحداث مرتابطة اأو غري مرتابطة . 
يف اأح���دى لقطات فيل���م ) اأحكي يا�صهرزاد للمخرج ي�صري ن�ص���ر اهلل ، جند ا�صتعمااًل باغيا 
واإيحائي���ا ل) عم���ق املجال ( مب�صتويات���ه املتعددة يف لقطة مرتبطة ب�صي���اق من لقطات م�صهد 

وكانت اللقطة كما ياأتي :
م�سهد / نهار خارجي 

مطعم على كورني�س النيل

ال�صوتال�صورة / لقطة عمق املجال

الت�صوير  اآلة  باجتاه  وجهها  جال�صة  هبة  الأول  امل�صتوى 
وظهرها اإىل امل�صتوى الثاين حيث يجال�س زوجها �صخ�صية 
العمق  ويف  هبة  ت�صتفز  بطريقة  ويجامله  مهمة  حكومية 

مربية تدفع عربة فيها طفل .
يدخل من ميني الكادر نادل ي�صع الطعام على الطاولة مقربا 

وجهه من هبة 

�صوت حوارات كرمي الرجل املهم 

متر باخرة متو�صطة احلجم خلفية امل�صهد 

ميتزج �صفريها املنفر مبجامالت 
زوجها 
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يف ه���ذه اللقطة ذات امل�صتوي���ات املتعددة التي ت�صافرت فيها عامات �صوتية وب�صرية متعددة 
امل�صتويات :

1.اأجت���اه نظر هب���ة يف امل�صتوى االول املعاك����س للم�صتوى الثاين يدلل عل���ى امتعا�صها من ترك 
زوجها لها على ح�صاب جماملة الرجل املهم التابع لل�صلطة التي تتخذ منها هبة موقفا �صخ�صيا 

يف برناجمها املثري للجدل . 
2.و�ص���ط ال���كادر عبارة عن موج���ودات خالية تف�صل مقدم���ة الكادر عن عمق���ه مما ولد هوة 

عميقة بني امل�صتويني . 
3.حج���م امل�صافة بني امل�صت���وى االول لل�صورة وامل�صت���وى الثالث يدلل عل���ى ت�صظي العاقة بني 
امل�صتوي���ني ) عامل الزوج ( الربجماتي ال���ذي يناغم ال�صلطة، وعاملها الراف�س ملجاملة ال�صلطة 
وا�صتع���داد زوجه���ا لك�صر اأي رابطة بينه وبينها من اأج���ل م�صاحله ، ف�صا عن الطفل يف عمق 
ال���كادر البعي���د املنال ب�صبب امل�صافة الفا�صلة بينها وب���ني زوجها حيث اقرتاب الطفل من عامل 

الرجل وتوجده يف م�صتوى العمق نف�صها .
4.دخول النادل من ميني الكادر واقرتابه منها ب�صدة كا�صرا احلاجز معها . مما يدلل على اأن 

زوجها و�صعها عر�صة للتحر�س من اأجل جمال�صة الرجل املهم .
5.�ص���وت الباخرة املنفر ال���ذي ميتزج مع حوارات زوجها والرجل امله���م، اأعطى رمزًا وا�صحًا 
عل���ى حواراته���م املعيقة ل���اأذن، وبالتدريج يطغي �ص���وت الباخرة على احل���وار بالكامل وكاأن 
حواراتهم مثل �صوت الباخرة الذي ي�صم االأذان رمز بالغ الو�صوح ومربر ، الأنه تولد عن عامل 

ال�صورة املتج�صدة اأمامنا .
اإن االأح���داث الثاث���ة املتواجدة يف م�صتوي���ات عمق املجال ظاهريا تبدو غ���ري مرتابطة ولكنها 
ترتابط ذهنيا عند املتلقي اإذ ولد االإخراج يف عمق املجال زخما عاميا �صمعب�صري متولد من 
بوؤرت���ني يف كادر واح���د موزعة يف مقدمة الكادر وعمقه وكل ه���ذه امل�صتويات يف و�صوح متعادل 
مما جعل اهتمام املتلقي ين�صب على كل هذه االأحداث يف اأن واحد وبتزامن فا يوجد م�صتوى 
اأكرث هيمنة من امل�صتوى االآخر . فمقدمة الكادر لها اأهمية كبرية ويف الوقت نف�صه جند اأهمية 
كب���رية للم�صافة الفا�صلة ب���ني احلدث اجلاري باملقدمة واحلدث اجل���اري يف العمق، فالو�صط 
عب���ارة عن جمموعة موجودات تف�صل احلدث���ني ومما اأعطى للعمق قيمة اأكرب وبه نقل املخرج 
اهتمامنا له عرب وجود املربية االأجنبية التي تدفع عربة الطفل . ومرة اأخرى مت تفعيل مقدمة 
ال���كادر حال دخول الن���ادل وك�صره للم�صاف���ة الر�صمية مع ال�صخ�صية فاأ�صب���ح الفعل يف العمق 
�صبب���ا للفعل يف مقدمة الكادر ومن ث���م مت خلق لقطة ذات كثافة �صردية واإيحائية عالية بف�صل 
توظي���ف عمق املج���ال كحل اإخراجي لللقطة مندرجة �صمن �صي���اق امل�صهد ال�صينمائي، ومبرور 
القاط���رة يف خلفية املقدمة اجلال�صة فيه���ا )هبة ( وت�صابه وامتزاج �صوتها املزعج مع حوارات 
ال�صخ�صي���ات اجلاري���ة يف العمق فعل م���ن ن�صاط مقدمة الكادر وخلفيت���ه، ويف الوقت نف�صه مت 
االإح�صا����س بح�ص���ور العمق م���ن دون اأن نراه من خال �صماعنا للح���وارات . واملاحظ اأن هذا 
التوظي���ف للعمق يف اللقطة داخل هذا امل�صه���د ال�صينمائي مل يلٍغ البناء املونتاجي للم�صهد ككل 
بل كان حا اإخراجيًا جلزء من امل�صهد ) لقطة ( ارتبطت �صياقيا بلقطة م�صبقة ولقطة الحقة 
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مما اأدى اإىل ا�صرتاك املونتاج وعمق املجال يف بناء هذا امل�صهد ال�صينمائي . 
اأم���ا يف العينة االأخرى وهي  فيل���م ) دوغ فيل ( للمخرج الر�س فون تراير يف هذا الفلم يكت�صب 
امل���كان خ�صو�صية كبرية جدا كونه عبارة عن �صتي���ج م�صرحي مفتوح واالأماكن اجلزئية داخله 
تف�ص���ل بينها حواجز وهمية غ���ري موجودة يف ال�صورة املرئية ولكننا ندرك وجودها عن طريق 
االأداء االإميائ���ي لتعامل ال�صخ�صيات مع هذه احلواج���ز فاللقطة العامة اأو لقطات عمق املجال 
مب�صتويات���ه الثاثة عك�صن لنا اأكرث من ح���دث يف م�صتوياته ال�صورية، وقد تكون هذه االأحداث 
مرتابطة اأو غري مرتابطة ، ويف حقيقة االأمر كل حدث عبارة عن م�صهد م�صتقل قائم بذاته وله 
ح���دوده املكانية املتعينة ولكن ب�صبب غياب احلواجز اأ�صبحت امل�صاهد م�صهدا واحد واأ�صبحت 
اللقط���ة ال�صينمائي���ة لي�صت جم���رد لقطة بل جمموع���ة م�صاهد جتري بداخله���ا اأحداث نراها 
بتزام���ن . اإْذ ن���رى حدث يف مقدم���ة ال�صورة بالوقت الذي نرى حدث اأخ���ر يف الو�صط والعمق 
مم���ا اأدى اىل تعقيد اللقط���ة الواحدة يف عمق املجال كونها حتتوي ث���اث م�صاهد مبتعدة من 

الناحية املكانية ولكنها جتري يف زمن واحد ظهرت يف لقطة واحدة . 
ويف م���ا ياأت���ي اأه���م التوظيف���ات لعمق املجال ال���ذي يحوي بداخل���ه اأكرث من ح���دث ترتابط اأو 

الترتابط هذه االأحداث مع بع�صها . كما يف اللقطات االأتية :. 

ويف العمق منزله حيث  التفاح   مزارع  اأطفال  الكادر  مقدمة  يف   .1
ميار�س فعل الغت�صاب اجلن�صي مع غراي�س على الأر�س اجلرداء . 

موقع عمله والذي هو نف�صه  يف  املكوى  عامل  الكادر  مقدمة  يف   .2
موقع �صكنه ويف خلفية اللقطة نرى فعل الغت�صاب .

3. يف معمل جلي ال�صحون نرى الن�صاء الثالثة يف مقدمة الكادر ويف 
يظهر  العمق  ويف  خمتلفة  اأمكنة  على  تدل  حواجز  جمموعة  الو�صط 

جزء من فعل الغت�صاب .

ت�صتجوب  ال�صرطة  الو�صط  ويف  ال�صرطة  �صيارة  الكادر  مقدمة  4.يف 
فعل  نرى  العمق  ويف  غراي�س  عن  البلدة  �صكان  �صخ�صيات  بع�س 

الغت�صاب .

يف اللقط���ة االأوىل نح���ن اإزاء م�صهدي���ن املقدم���ة م�صهد يف م���كان والعمق م�صه���د يف مكان ما 
وامل�صتويني غري مرتابطني دراميا . كذلك يف اللقطة الثانية والثالثة، اأما اللقطة الرابعة فنجد 
ثاث م�صتويات امل�صتوى االول �صيارة ال�صرطة والو�صط ا�صتجواب ال�صرطة ل�صخ�صيات املدينة 
ع���ن غراي�س ويف امل�صتوى الثالث غراي����س يغت�صبها الفاح الغليظ الق�صمات . فنحن هنا اأمام 
م�صهدي���ن يجري���ان يف اأماكن خمتلفة ولكن يف زمن واحد وهذا هو فعل املونتاج املتزامن ولكنه 
اأ�صبح يف عمق املجال مونتاج متزامن داخلي ينبع من داخل ال�صورة، وهذه االأحداث املرتابطة 
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زماني���ا ودراميا ب�صبب خن���وع غراي�س لاغت�صاب ب�صبب تواجد الق���وى املهددة لها يف اخلارج 
وا�صتغ���ال الف���اح لها لل�صب���ب نف�صه، ف�صًا عن ذل���ك فاحلدث يف امل�صت���وى الو�صطي للكادر 
ي���دور حول بوؤرة واحدة وهي �صخ�صية غراي�س ويف العمق جند غراي�س نف�صها تغت�صب، ولكنها 
خمتلفة مكانيا واملتفرج يدرك هذه االختافات املكانية ولكن اأدراكه اأدراكًا ذهنيًا، ولكن على 

امل�صتوى املرئي ال جند هذه احلواجز اإمنا نكون �صورة ذهنية عنها . 
ويف مو�ص���ع اأخ���ر يف الفيلم مت توظيف عمق املجال للربط بني ث���اث اأحداث يف اأمكنة متفرقة 

ولكنها حتدث يف زمن واحد حيث مت التوظيف كما ياأتي : 

غري�س  الكادر  مقدمة  ميني  يف   . النظر  م�صتوى  فوق  زاوية  من 
ثقيلة  حديدية  عجلة  يف  ومربوطة  احلديدية  بال�صال�صل  مكبلة 

الوزن ونائمة على �صريرها يف غرفتها . 
امللتوي ويف  الطريق  الكادر نرى توم ي�صري يف  يف و�صط و�صط 
�صكان  من  يتاألف  الذي  الجتماع  نرى  الكادر  عمق  ميني  اأق�صى 

البلدة .

م���رة اأخرى نرى مونتاج متزامن يف عمق املجال ولكن هذه امل���رة بتفعيل امل�صتويات الثاثة مع 
هيمن���ة امل�صت���وى الو�صطي الذي يتحرك في���ه توم، فاحلركة هنا ا�صتح���وذت على انتباه املتلقي 
لكونه���ا حرك���ة تنم عن التوتر وال���رتدد الذي تعاني���ه ال�صخ�صية ب�صبب اخلي���ار ال�صعب الذي 
و�صع���ه اجتم���اع القرية فيه فاأما اأن يختاره���م ب�صفتهم اأهله اأو ين�ص���اع اىل رغبته جتاهها  . 
وامل�صهد يف مقدمة الكادر كان �صتاتيكي ب�صبب تبلد ال�صخ�صية وا�صت�صامها للقيود ويف الو�صط 
جند اأن اجتاه حركة توم له داللة يف حد ذاته فقد اجتهت حركته اإىل اأق�صى ميني الكادر الذي 
ي�صم اأهل القرية وهذا ما يعزز خياره لهم ب�صبب برود م�صاعر غراي�س جتاهه ح�صب ما مل�صناه 

يف امل�صهد ال�صابق . 
ثالثا:. توظيف عمق املجال كحل اإخراجي يجمع اأكرث من زمن يف ف�صائه ال�صوري .

      ويف فيلم ) اأنرتوبيا ( مت توظيف عمق املجال كحل اإخراجي  يجمع اأكرث من زمن يف ف�صائه 
ال�صوري ففي  كادر واحد يتزامن حدثني ، احلدث االأول يحدث يف املا�صي مت اإدراكه زمنيا من 
خال ذكريات �صارد م�صخ�س منذ بداية الفيلم ينقلنا اإىل م�صهد يف املا�صي اإذ تتجمد ال�صورة 
اأي تتوق���ف احلركة ويتحول امل�صهد املا�صي اىل �صورة فوتغرافية  .ثم يدخل يف امل�صهد املا�صي 
املجمد ال�صارد باحلا�صر اآالن . فيكون التكوين ال�صينمائي عبارة عن عدة م�صتويات يف املقدمة 
) ال�ص���ارد يف احلا�ص���ر االن ( متج�ص���د عيانيا يف م�صهد ما�صي متوق���ف احلركة من تداعياته 
ال�صخ�صي���ة اإْذ تظهر �صورة ال�صارد يف املا�صي، ثم مت جت�صيد زمنني بتزامن احلا�صر) االآن ( 
يف مقدمة الكادر واملا�صي املجمد احلركة يف عمق الكادر، ويكون املونتاج الداخلي هنا بتحكم 
م���ن ال�صارد وح�ص���وره يف امل�صهد اال�صتذكاري ال���ذي ينتقل انتباهنا الي���ه بفعل توقف احلركة 
بالوقت الذي يدخل فيه ال�صارد امل�صخ�س يف مقدمة الكادر الذي يبداأ بالتحكم يف نقل انتباهنا 
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م���رة اإليه يف مقدمة ال���كادر ومرة اإىل العمق عن طريق تعليقه على امل�صهد امل�صتدعى . اإن هذا 
احل�صور املتزامن للما�صي واحلا�صر يف اأكرث من م�صتوى داخل بنية ال�صورة ولد كثافة �صردية 
عالي���ة فعلت من �صاردية املتلقي يف ا�صتقبال زمن���ني بينهما فا�صل كبري ولكن حتكمهما عاقة 
مبا�ص���رة اإذ تتمظه���ر ال�صخ�صية نف�صها يف املا�صي بعمق ال���كادر ويف احلا�صر اآالن  يف مقدمة 
ال���كادر. اإن ه���ذا التوظيف ولد ث���راء �صرديا ب�صب���ب تزامن عر�س الزمن���ني يف تكوين ب�صري 
واح���د بدل االنتقالة اىل املا�صي وعر�صه على حدة ث���م العودة اىل احلا�صر يف البناء ال�صردي 
التقلي���دي الذي يعتمد على االنتقال املونتاجية يف العودة اىل الوراء حمققا بذلك خمرج الفلم 

ا�صتمرارية بالزمان واملكان بني املا�صي واحلا�صر  .  
       وخا�ص���ة الق���ول اأن احلا�ص���ر ) اآالن ( واملا�ص���ي اأو امل�صتقب���ل املتخيل عب���ارة عن م�صاهد 
منف�صل���ة بالزمان واملكان ولكن عن طريق عمق املجال يتج�ص���د امل�صهدان يف اأن واحد حمققا 
بذلك مونتاج داخلي متزامن بني حدثني متباينني من ناحية زمن احلدوث والفرق بني ا�صتغال 
عمق املجال يف العينتني ال�صابقتني ففي العينة االوىل احلا�صر يقتحم املا�صي اإذ يدخل ال�صارد 
اىل امل�صه���د املا�ص���ي ويعلق عليه اأما يف العينة الثانية جند احلا�ص���ر الواقع ) اآالن (  واملتخيل 

الروؤية امل�صتقبلية  .  

النتائج :.

مت توظيف عمق املجال كحل اإخراجي للم�صهد كاما كما يف العينة االوىل البحث عن ال�صيد  1 .
م���رزوق للمخرج داود عبد ال�صيد ( ف���كان امل�صهد عبارة عن لقطة واحدة ثابتة من بداية 
 امل�صه���د حتى نهايته وق���د مت خلق مونتاج داخلي بوا�صطة تفعيل م�صتويات اللقطة بالكامل
) املقدم���ة – الو�صط – اخللفي���ة ( بو�صوح حمايد لكل امل�صتوي���ات حمافظا بفعل البناء 
الت�صكيل���ي لل�ص���ورة وحركة املمثلني طولي���ا من مقدمة الكادر اىل عمق���ه وبالعك�س فكان 
املخ���رج ينقل اهتمامن���ا يف كل مرة اىل م�صتوى معني بال�ص���ورة  . وبذلك متت املحافظة 
عل���ى وحدت���ي الزمان وامل���كان مما ول���د ا�صتمرارية ت���وازي ا�صتمرارية احل���دث الواقعي 

وجت�صيد العاقة بني ال�صخ�صيات عن طريق امل�صافات الفا�صلة بينهم .  
مت توظي���ف عمق املجال لتج�صي���د م�صهدين بينهما فا�صل زمني يف العين���ة الثانية، اإذ مت  2 .
االنتق���ال يف العينة االأوىل اإىل املا�صي بفعل �صارد م�صخ�س  ودخول هذا ال�صارد احلا�صر 
) اآالن ( يف امل�صه���د املا�ص���ي الذي يتوقف عن احلركة مم���ا يولد لدينا لقطة عمق جمال 
يف مقدمته���ا ال�ص���ارد ويف العمق م�صهد م�صتدعى من املا�صي . اأم���ا العينة الثانية فقد مت 
جت�صي���د احلا�ص���ر والروؤي���ة املتخيلة يف كادر واح���د وبالتايل حقق �صن���اع هاتني العينتني 

تزامن بني م�صهدين متباينني بالزمان واملكان . 
مت توظي���ف عم���ق املجال لتج�صي���د اأكرث من ح���دث يف اأن واحد وقد تكون ه���ذه االأحداث  3 .
منتمي���ة اإىل مكان واح���د وبينهم عاقة مبا�صرة كما يف فيلم ) دوغ فيل ( اأو جت�صيد اأكرث 
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من م�صهد اأو حدث منف�صلني باملكان والزمان يف كادر واحد وبه تتحقق عملية �صرد اأكرث 
م���ن حدث متباينني بامل���كان ولكن يحدثان يف زم���ن واحد وهذا ما نطل���ق عليه باملونتاج 

املتزامن ولكنه هنا يحدث يف كادر واحد . 

اال�ستنتاجات :.
اإن ال�ص���ورة اخلالي���ة من العمق وج���ود مبت�صر وخاٍل م���ن اأي مطابقة ل���اإدراك احل�صي  1 .
للم�صاه���د لذا يتو�صل �صانع الفيل���م بتكنيك معني تقني اأو فني خلل���ق وهم بالبعد الثالث 
لل�ص���ورة مول���دا و�صيلة تعبري ت�صمى ب ) عمق املجال ( وهي تن���وع للقطة العامة احلاوية 
عل���ى حجوم خمتلفة للقطات من القريبة اإىل املتو�صط���ة اإىل العامة اأي حتوي كل �صرائح 

املكان دفعة واحدة حمافظة على وحدته .
اإن عم���ق املج���ال كو�صيلة تعب���ري لي�صت )داء لكل دواء( على ح���د تعبري)جان مرتي ( اأي  2 .
غري �صاحلة كحل اإخراجي اإال يف حاالت خا�صة جدا تتطلب حدوث اأكرث من فعل اأو حدث 

يحدثان بتزامن يف مكان واحد وزمان واحد مما يجعل املونتاج ممنوعا ح�صب بازان .
اإن املونت���اج الداخل���ي املتولد من هذه الو�صيل���ة  يتولد عن طريق البن���اء الت�صكيلي للكادر  3 .
ال�صينمائ���ي وعن طريق تفعيل م�صتوياته اأما بو�صوح حمايد اأو �صيادة م�صتوى اأو م�صتويني 
متفاعل���ني عل���ى بقية امل�صتويات وبذلك يتولد تاأثري م�صاع���ف ال ميكن احل�صول عليه من 

املونتاج التقليدي القائم على القطع والربط .
عم���ق املجال ميكن اأن يكون حًا اإخراجيًا مل�صه���د كامل اأو للقطة مندرجة يف �صياق . ويف  4 .

احلالتني نكون اأمام مونتاج داخلي . 
اإن لقط���ة عمق املج���ال حتمل في�س هائل م���ن العامات مكونة ن�صق���ًا مرتا�صا  عنا�صره  5 .
تت�صاب���ك ب�صياغ���ة ق�صدية من عاقات االأ�صي���اء ال االأ�صياء ذاتها لتك���ون وحدة ع�صوية 
االأولوي���ة فيه���ا للكل على االجزاء واأي تغري يف مو�صع عن�ص���ر اأو ا�صتبداله يوؤدي اإىل تغري 

الن�صق بالكامل  .
ميك���ن لعمق املج���ال اأن يعرب عن اأكرث من زمن يف اأن واح���د كاأن تكون املقدمة باحلا�صر  6 .

والو�صط ما�صي والعمق ما�صي بعيد اأو م�صتقبل . 
اإن توظي���ف عم���ق املجال كح���ل اأخراج يج���ب اأن يكون  مدرو�ص���ا ومتوائما م���ع امل�صمون  7 .
الدرام���ي للحدث الذي يتطلب ح�صور اأكرث من فع���ل داخل اللقطة منتجا تاأثري م�صاعف 

عند املتفرج الميكن حدوثه عن طريق املونتاج التقليدي   
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التحول الداللي في وظائف 
الشخصية الرئيسة
في الفيلم الروائي

         �سابرين كامل زيدان

ملخ�س البحث
ا�صتمدت الفنون الدرامية تاأثرياتها من واقع احلياة،عرب تناولها مو�صوعات 
التلفزيونيةوالف���الم  الدرام���ا  اخ���ذت  هن���ا  الن�صان،وم���ن  بجوه���ر  تهت���م 
ال�صينمائيةحي���زا وا�صعا ودورا مهما يف تقدمي مو�صوعاتها.اأن جت�صيد فعل 
تق���وم ب���ه ال�صخ�صية  داخ���ل العمل الدرامي يكون مبني���ا على وفق الحداث 
الت���ي يتطلبها الدور الذي تقدمه تلك ال�صخ�صية يف الفليم.فلكل �صخ�صية 
له���ا انعكا�صاته���ا وتفاعله���ا وحتولتهام���ع الدور املح���دد لها لتك���ون جاذبية 
الح���داث  يف الفلي���م .لق���د اقي���م البح���ث على اربع���ة ف�صول الف�ص���ل الول 
ت�صمن كل من م�صكلة البحث التي ن�صت على :)ماهي التحولت  الدللية 
لل�صخ�صي���ة الرئي�صة يف بني���ة الفلم ال�صينمائي؟(و�ص���م اي�صا اهميةالبحث 
واهداف���ه وحدوده لينتهي الف�صل بتحدي���د امل�صطلحات.اما الف�صل الثاين 
الطار النظري والدرا�صات ال�صابقة فقد اأ�صتمل على مبحثني الول ت�صمن 
حمورين، الول عر�ض الوظائف م�صطلحاأومفهوماأ.اما املحور الخر فقد 
ت�صمن درا�صة التحولت  الرئي�صة ووظائفهايف اخلطاب املرئي.وقد ت�صمن 
الف�ص���ل الثال���ث اج���راءات البح���ث ام���ا الف�ص���ل الراب���ع فقد ت�صم���ن حتليل 
العين���ات الت���ي اتخذته���ا الباحث���ة الفيل���م الجنب���ي )بنجام���ني بوتن(،ام���ا 
الف�ص���ل اخلام�ض والخري فقد ت�صمن النتائ���ج وال�صتنتاجات و التو�صيات 

واملقرتحات وبعد ذلك اأختتم البحث بقائمة امل�صادر.

فلم)بنجامني بوتون( اأمنوذجا
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The dramatic arts derived their influence from the 
real life by dealing with subjects concern with mans 
nature, that television drama and cinema movies 
take wide scope and important role in raising the 
subjects , to embody an action of a character with-
in the dramatic work it will be built on the incidents 
required for the role presented by that character 
in a movie , sine each character has its reflection , 
influences and alternatives with its role to form the 
incidents suspension in a movie .
     This research consists of four chapters , the 
first one consists of the main problem which is ( 
what are the significant alternatives of the major 
character in the structure of a movie ) , it also 
deals with the importance , targets and limits of 
the research to terminate the chapter by defining 
the terms.
The second chapter deals with the academic frame 
and former studies which consist of two investiga-
tions ; the first one takes the roles as a term and 
a concept . the second includes studyingthe main 
alternation and its role in visual address . the third 
chapter includes research procedures while the 
fourth contains analyzing the samples adopted by 
the researcher ( the foreign film Binjamin Boutin ) 
. the fifth &last chapter contains results , conclutin 
and suggestions , The research ends with the Bib-
liography .     

The Summary
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املقدمة
اأن لل�صينما وعاملهااملرئي جذورا نابعة من الفنون احلكائية التي نتلم�س فيهما التخاطب والتاأثري 
،وهذا الفن ميتلك اوجه متعددة لاح���داث وال�صخ�صيات،فاالحداث تقرتن مبواقف معينة او 
م�صاكل ما،التي  تغر�س الكراهية او احلب ،االنتقام او امل�صاحمة...الخ ،اما ال�صخ�صيات فيقع 
على عاتقها تاأكيد تلك املواقف عن طريق افعالها وردود افعالها او حتوالتها الداللية احلركية 
اأو النف�صي���ة وغريها، ومتتلك تلك الدالالت قدرة عل���ى تف�صري املعاين والرموز واال�صارات التي 
تدف���ع االح���داث اىل االمام .وبح�صب )ب���روب (الفاعل هو الذي يطور الفع���ل يف عملية البناء 
الفيلم���ي جلريان االح���داث والفاعل هو ال�صخ�صيات،مثا ان املندي���ل الذي وجده عطيل عند 
كا�صي���و ،هو الذي ا�صعل نار الغرية وال�صك بخيان���ة دزدمونة له، لذلك حتولت �صخ�صية عطيل 

دالليا من حمب وعا�صق اىل قاتل ،بناءاآعلى ما تقدم �صيغت م�صكلةعلى �صكل الت�صاأول االآتي:
ماهي التحوالت الداللية لل�صخ�صية الرئي�صة يف بنية الفيلم ال�صينمائي؟

اهمية البحث
تكمن اهمية البحث مبا ياأتي:

تنمي���ة الوعي عند املتلقي عن التح���والت الداللية لل�صخ�صية الرئي�ص���ة يف الدراما ال�صينمائية 
والتلفزيونية .

االفادة الدار�صني والعاملني يف جمال الدراما ال�صينمائية والتلفزيونية .
ميكن ان ي�صكل ا�صافة للمكتبة يف جمال الدراما.

اهداف البحث
يهد ف البحث احلايل اىل:-

التعرف عن التحوالت الداللية لوظائف ال�صخ�صية الرئي�صة يف الفيلم الروائي .

حدود البحث
ح���دد البح���ث مو�صوعيا لدرا�صة التحوالت الداللية لل�صخ�صي���ات الرئي�صة يف الفيلم الروائي ، 
ولي����س هناك حدود زمانية او مكاني���ة ،و�صيقت�صر البحث على عينة واحدة هي )فلم بنجامني 

بوتون(وذلك لا�صباب التي �صتوردها الباحثة يف الف�صل الثالث.

حتديد امل�سطلحات
�صتذكر الباحثة التعاريف االجرائية للم�صطلحات الواردة يف عنوان البحث:

1-التح���ول: ه���و عدم الثب���ات والتغري من حال اىل اخ���ر يف افعال واف���كار ال�صخ�صيات وردود 
افعالها على وفق ال�صياق الدرامي.

2-الوظيفة:ه���ي االفعال التي تقوم  بها ال�صخ�صي���ات التي توؤدي اىل دفع االحداث لامام من 
اأجل الو�صول الهداف وم�صامني تلك الدراما.
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3-الدالل���ة :هي الرم���وز والعامات واالفعال التي ت�صتخدمه���ا او توؤديها ال�صخ�صيات من اأجل 
اي�صال دالالت �صواء كانت افكار او معاٍن.

الف�سل الثاين:-االطارالنظري والدرا�سات ال�سابقة:

املبحث االول
اوال:-الوظائف امل�سطلح واملفهوم

لقد �صغلت امل�صطلحات العديدة بال الكثري من املنظرين والفا�صفة، ويعد بروب اكرث املنظرين 
اهتماماآباأحلكاي���ات ال�صعبية واهميتها ووظائفها،والوظيفة لديه  هي »عمل  الفاعل معرفا من 
حيث معناه يف �صراحلكاية«)1(،ولقد حدد بروب اي�صا احدى وثاثني وظيفة لل�صخ�صيات ،على 
الرغ���م من ان تلك احلكاي���ات تنطوي على الكثري من التمف�ص���ات و جميعها مبنية من  دون 
ا�صتثن���اء عل���ى الوظائف نف�صها ،ومن  اهم تلك الوظائ���ف ، التي ق�صمها بروب على وفق بنائها 
الداخل���ي ودالالتها اخلا�صة ومل يعتم���د على الت�صنيف التاريخي او عل���ى ا�صا�س املو�صوع،هي 
)وظيف���ة رحيل البط���ل ،وظيفة منع،وظيفة ف���رق ،وظيفة اختيار،وظيفةاط���اع ،وظيفة خداع 
ال�صحي���ه ؛وظيف���ة ا�صاءة،وظيف���ة انطاق ،وظيف���ة رد فعل ،وظيفة �ص���راع البطل مع اخل�صم 

،انتحار البطل،مطارده البطل ،اال�صتهزاء ،معاقبه الوغد ،انت�صار البطل واعتائه العر�س)2(
ان تلك الوظائف لي�س األزاًما ان تتوافر جميعها يف كل حكاية او منجز مرئي ،اأذميكن ان تتوافر 
جميعه���ا مثا اثنى ع�ص���ر او ع�صرين وهكذا، اما )غرميا�س ( فقد حاول ان ي�صع وظائف عدة 
قابلة للتطبيق على كل االمناط الق�ص�صية ولقد اختزل وظائف )بروب( االربعة وح�صرها ب 

)العقدة ،االختيار ،االنف�صال، االت�صال()3(.
 ان مفه���وم الوظيف���ة ميتلك م���ن املرونة ما يجعله يتح���رك يف الف�صاءات واحل���دود املعرفية.
وي�ص���كل ن�صق���ا مهما يف بنية الفن،فللوظيفة يف حدودها التعيني���ة هي كل مايحقق خدمة ونفعا 
لاجنازالذي ي�صتغل �صمن حقل تخ�ص�صي معني لذلك تعد املنجزات املرتبطة بالوظيفة منها 
حزم���ي يحق���ق اأغرا�صاآ نفعية على امل�صت���وى املعريف او املادي ،فكل �صخ�صي���ة او األة لها واجب 
ا�صا�ص���ي مكلفة باأجنازه وعم���ل تقوم به،الن الوظيفة)توؤدي االغرا�س التي ن�صع من اجلها وان 
يك���ون لها اال�صكال  ماياأت���ي تبعا لهذة االغرا�س او الوظائف، ل���ذا فالوظيفة اال�صا�صية للفنان 
لي�ص���ت نق���ل اي عامل الطبيعة ،بل خلق عامل جديد عامل ان�ص���اين حقا فالفنان يحمل العامل يف 
جنبات���ه، يف حني ان اعماله حتول العامل املفرو�س عليه اىل العامل الذي يقيمه هو(،)4(ت�صتدل 
الباحث���ة مما �صبق ذكره باأ ن لكل �صيءوظيفة معينة ول���كل �صخ�صية يف املنجز املرئي حتديدا 

وظيفةتوؤديها على وفق ال�صرد احلكائي للق�صة.

)1(�صعيد املرزوق وجميل �صاكر ،مدخل اىل نظرية الق�صة )بغداد،دار ال�صوؤن الثقافية العامة ،1986(،�س20.
)2(للمزيد ينظر :فادميري بروب ،مورفولوجيا احلكاية ال�صعبية،تر:ابراهيم اخلطيب،)املغرب،1986(،�س38.

)3(�صعيد مرزوق وجميل  �صاكر ،م�صدر �صابق،27.
)4(عو�س ريا�س ،مقدمات يف الفل�صفة الفن )بريوت،برو�س بري�س،1994(،�س106.
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ثانيا:-التحوالت يف ال�سخ�سية الدرامية:
تع����د الدرام����ا من اج����در الفنون التي تعتم����د على االبت����كار واالبداع وميك����ن بو�صاطتها حماكاة 
االو�ص����اع االن�صانيةب����ل قد تكون م����ن اأقوى اأ�صكال الفن����ون تعبريا عن العاق����ات االن�صانية ، اأذ 
تتاأرجح وظيفة الدراما من »جمرد الرتويج اىل النواحي التحري�صية او تعليمية ومن التعامل مع 
الظاه����راىل الغو�س يف اغوار النف�س وم����ن االهتمام باحلركة املادية  اىل ايثار احلركة الفكرية 
»)1(وبذل����ك فبني����ة الدراما ت�صتطيع ان تف�صر م����ا ي�صاهده املتلقي وترتك له حري����ة التاأويل فيما 
توح����ي اليه   م����ن افكار وراء ذل����ك الن�س ،ان قوام الدرام����ا هو احلياة واحلي����اة قوامها الفعل 
، والفع����ل  �ص����واء كان حياتي����اأ ام دراميا فهو م�ص����روع للتاأويل ،الن »الفعل اك����رث عنا�صر الدراما 
غمو�صا«)2(،وت�صنف معظم الدرا�صات الفعل باأنه روح الدراما ،وتختلف  وجهات النظر تختلف 
يف تعريف الفعل بل مل يتم توحيد الفعل بتعريف واحد �صامل ،ير�صي رغبة الدار�صني مبو �صوعة 

الدراما .
فعل����ى �صبيل املثال يعرف ار�صط����و الدراما ويذكر بني ثنايا التعريف الفع����ل ،فاألدراما لديه هي 
)حم����اكاة لفع����ل  تام ونبيل لها ط����ول معلوم ،بلغة فري����دة بالوان من التزي����ن تختلف باختاف 
االجزاء()3(،عل����ى وف����ق ه����ذا التعريف مل يتم �صرح معن����ى الفعل لذا نلجاأ لذك����ر مظاهر الفعل 
الثاث وهي)فعل حم�صو�س ، وهو الفعل ،الذي يعتمد على التجربة وتنمية احل�س االيقاعي لدى 
امل�صتقبل يف امل�صرح .الفعل املرئي اأو فعل ال�صلوك ويعتمد ترتيبه على تقنيات ميكانيكية هند�صية 
والثال����ث هو الفعل االنطباعي ويرتكز على احلدالتكوين����ي الكامل للم�صرحية ()4( ،ترى الباحثة 
ان الفعل  مهم جدا يف عملية اعداد التوازن او االختاف  يف التوازن  بني القوى املتعار�صة  التي 
ت�ص����كل اال�صا�����س املنطقي للدراما وذل����ك، الن الفعل )هو ن�صاط يجمع ب����ني احلركة اجل�صمانية 
واحل����دث ويت�صمن التطلع واالع����داد والتحقق لتغري التوازن ،وهذا التغ����ري يف التوازن ميكن ان 
يحدث تدريجيا ،لكن عملية التغري يجب ان تتم ،وقد يكون الفعل مركبا وقد يكون ب�صيطا ،غري 

ان اجزاءه جميعا يجب ان تكون منظورة ومتطورة وذات معنى()5(.
اذن الفع����ل الدرام����ي ميكن ان يطور االحداث داخل حبكة العم����ل الدرامي وان هذا التطور يتم 
عن طريق افعال ال�صخ�صيات يف ذلك العمل ،وان حركة املمثل ون�صاطاته اجل�صمانية ال تاأتي اال 
ع����رب  فهمه بفعل احلدث داخل العمل الدرامي ،وبن����اء ه الأن  البناء الدرامي للفعل يعني »تدفق 
لق����وة االرادة ،وحتقيق عمل ورد الفعل ذلك على النف�س وحركة م�صادة .. كفاح م�صاد..ارتفاع 
وانخفا�����س ربط وفك()6(،ان ذلك البناء يعتمد على املقدمة التي تو�صح مكان وزمان االحداث 
و�صخ�صيات الدراما ثم التمهيد وانطاق الفعل الذي تعرت�صه ازمان عدة توؤدي  حل�صول عقدة 

ومن ثم ت�صل تلك العقدة لذروتها التي يجب عندها ان يتم احلل للو�صول للنهاية ،واحداث  

)1(ح�صني حلمي املهند�س،دراما ال�صا�صة ،ج1،)م�صر،الهيئة امل�صرية العامه للكتب،1989(،�س34.
)2(�صتيوارت كريفي�س،�صائعة امل�صرحية ،تر :عبد االلة الدباغ،) بغداد ،دار املاأمون،1986(،�س17.

)3(ار�صطو طالي�س،فن ال�صعر ،تر:عبد الرحمن بدوي )بريوت، دار الثقافة،1973(،�س7.
)4(�صيتوارت كريف�س، م�صدر �صابق،�س 29.

)5(ح�صني رامز،الدراما بني النظرية والتطبيق،)بريوت، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر،1972(،�س93.
)6(ح�صني رامز ، م�صدر �صابق،�س497.

         �صابرين كامل زيدانالتحول الداليل يف وظائف ال�صخ�صية الرئي�صة يف الفيلم الروائي



144 األكاديمي

التطهري كما ا�صار لذلك ار�صطو ،وتعد املقدمة مهمة جدا ففيها يتم )تهيئة اجلو العام وتو�صيح 
املو�ص���وع ال���ذي تدور حوله الق�صة واقطاب ال�صراع فيه���ا()1(  ،ومن ثم تعريف بال�صخ�صيات 
ال�صلبي���ة وااليجابي���ة وعاقاته���ا ،وان ال�صخ�صيات يف الدراما يجب ان تتط���ور اوال ،وقد تتغري  
ال�صخ�صي���ة الرئي�صة )من �صخ�س بائ�س ومع���دم اىل رجل خري واح�صان ثري مثل »�صكروج«يف 
رائع���ة ت�صارلز ديكين���ز الكا�صيكية()2(وطبقا لربوب فاأن الوظيفة ه���ي فعل ال�صخ�صية ت�صهم 
دالاللت���ه يف توجي���ه و�صري احلبك���ة فاأل�صخ�صيات ت�صه���م م�صاهمة فعالة فيما ي���دور حولها من 

احداث فهي »و�صيلة كاتب ال�صيناريو لتحويل االحداث اىل حركة وفعل«)3( 
 اما نقطة انطاق احلدث او ما ت�صمى« نقطة التحول ،كون االحداث تنحو نحو جمرى اخر،بحيث 
تق���رر فيه���ا بع�س ال�صخ�صيات قرارات ت���وؤدي اىل تغري يف حياتها ومواقفه���ا وت�صرفاتها وهي 
ث���اين نتيج���ة لت�صاعد احل���دث الدرامي وانتهائ���ه باأالزمة  الت���ي هي نتيجة اخط���ر موقف يف 
البن���اء الفيلم���ي النها النتيجة النهائي���ة لت�صاعد احلدث ،وما هي اال«ا�ص���د اال�صطدامات بني 
القوانني امل�صيطرة واملدافعة«)4(هذا اليعني ان نقطة انطاق احلدث قد ح�صمت عندها االمور  
،وامن���ا  توحي لنا ب���اأن املواقف واالفعال �صتوؤل اىل التحول،وان هذا التحول ي�صل اىل ماي�صمى 
)باالزمة( التي �صتقع عليها عملية احل�صم النهائي اأذيتبني  لنا اي�صا  باأن املواقف واالفعال او 
التحول رمبا  حت�صم املواقف اىل جانبه ،اما الذروة فهي )تلك النقطة التي ي�صل فيها احلدث 
اىل اوج���ه ... انه���ا اكرث نقطة حرجا ،ويعيقها ا�صرتخاء يف التوت���ر او حله متاما()5(يتبع ذلك 
التطه���ري ال���ذي  يعد الناجت النهائي  ل���كل االحداث ،لقد و�ص���ع ار�صطوعن�صر التطهري الثار ة 
عن�صري) اخل���وف وال�صفقة( على البطل ،وبذلك يكون اي عمل درامي �صينمائي او تلفزيوين 
ق���د حق���ق اهدافه ،وتبقى  مهمة اجناز الفع���ل او امل�صروع الذي يتم  اب���رام العقد على ا�صا�صه  
ب���ني املر�صل واملتلقي ،حي���ث ي�صعى الفاعل  )البطل(  اىل اجناز ها �صلف���ا مثل  انقاذ احلبيبة  
يف فيل���م )تايتن���ك( و حمارب���ة ال�صر يف فيل���م )القلب ال�صج���اع(  ،و نرى التح���ول يف النتيجة 
الغائي���ة لفعل البطل �ص���واء كان ايجابيا اأم �صلبيا بالن�صبة لله���دف املعلن ويكون التحول للبطل 
من االنف�صال اىل االت�صال اأوباألعك�س .وهنا البد من اال�صارة لل�صخ�صيات عن طريق حركتها 
وامياءاته���ا وا�صواته���ا وغريها اأذ تدل على  االفكار وتعرب عنهم���ا وذلك الن )الداللة تقع على 

االفكار والتعبري يكون عن اال�صياء ()6( .
والدالل���ة يف الفيلم هي اتفاقية وخمتلفة باأ�صتمرار وت�صمينية ،وي�صم املنجز املرئي الكثري من 

الدالالت واملعاين املراد منها  الرتفيه اوتر�صيخ قيم ما وغريها.

)1(حمم���د �صال���ح ،نظرة جديدة يف جذور امل�ص���رح العراقي ،ر�صالة ماج�صتري ،غ.م)بغداد،كلية الفن���ون اجلميلة ،جامعة بغداد،19(�س �س 
.157-156

)2(�صتيف ويتون،فن كتابة الدراما التلفزيونية ،تر:احمداملغربي )القاهرة ،دار الفجر للن�صر والتوزيع،2008(،�س182. 
)3(علي ابو �صادي،لغة ال�صينما،)دم�صق،من�صورات وزارة الثقافة،ط3، 2006(،�س34.

)4(ملتون مارك�س ،امل�صرحية كيف ندر�صها ونتذوقها ،تر:زيد ممدوح ،)بريوت،دار الكتاب العربي، 1965(�س 101.
)5(�صاميه احمد علي وعبد العزيز�صرف،الدراما يف االذاعة والتلفزيون ،ط3،)القاهرة،دار الفجر للن�صر والتوزيع،2000(،�س167.

)6(جان مرتي،علم نف�س وعلم جمال ال�صينما،تر:عبداهلل عوي�صق )دم�صق،املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما ،2000(،�س519.
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املبحث الثاين
داللة ال�سخ�سية الرئي�سة ووظائفها يف اخلطاب املرئي:-

اذا حتدثنا عن اخلطاب اليفلمي فاننا من الطبيعي البد ان نذكر العاقة والتعلق الذي بدوره 
ياخذن���ا اىل مفهوم البني���ة ، الن اخلطاب الفلمي يف حقيقة االمر ماه���و اال بنية من جمموعة 
العنا�ص���ر ال�صوري���ة وال�صوتي���ة التي توافقت بني ا�صرتاط���ات داللية وجمالي���ة لتو�صيل املعنى 

ل�صيءما .
فالبني���ة الفيلمي���ة متعالق���ة فيما بينه���ا يف انتظام وظائف���ي الي�صمح بالت�ص���ارب العك�صي على 

م�صتوى الداللة .
فالعاق���ة بينه���م هي تنظي���م حركة العنا�ص���ر على ا�صا����س دور كل عن�ص���ر يف حتريك الفعل 
ال���داليل العام ودفعه���ااأذ » اليعمل كل جزء من اجزاء اخلطاب �صم���ة التحديد ، القطعية ، يف 
ذات���ه بل يح�صل عليه���ا من عاقته باالجزاء االخ���رى »)1(.ويرى دري���دا ان )كل عاقة توؤدي 
اىل وظيف���ة مزدوجة ت�صكل بني���ة عاميةعرب الدال واملدلول ()2(،مبعن���ى ان بينة العاقة هي 
االخت���اف التي تعني يف العامة  �صيئ البنية عامة اخرى و�صيئ غري موجود يف العامة على 
االطاق فمثا ترى رجل ون�صمع �صوت حمار وهكذا ....وهنا تاتي حماولة العامل االنرثوبوجلي 
البنيوي كلود ليفي �صرتاو�س يف اطار حتليله لبنية ا�صطورة اوديب اذ ي�صمى وحدات اال�صطورة 
ب)امليثتيمات( وامليث هو )وحدة دالة ()3( حيث تنظيم هذه الوحدات الدالة املكونة ال�صطورة 
الب�صري���ة ت���رى االوىل بان الب�صر ولدوا من ا�صل واحد )االر����س الواحدة ( بينما ترى االخرى 
باأنه���م ول���دوا من ات�ص���ال جن�صي ب���ني الرجل وامل���راأة وقد �صن���ف �صرتاو�س ا�صط���ورة اوديب 

ل�صوفوكل�س اىل اربعة فئات*)4(
1-قدمو�س يبحث عن اخته اوربا التي اختطفها زيو�س.

-اوديب يتزوج امه جوكا�صتا.
-انتيخون تدفن اخاها .

2-يتقاتل اال�صبارطيون حتى االبادة
- اوديب يقتل اباه

-انتيكول يقتل اخاه يولي�س.

3-قدمو�س يقتل التنني.
 -اوديب يهلك ابا الهول .

المدلول هنا قرابة المبالغ في تقديرها

المدلول هنا قرابة المبالغ في تحقيرها

)1(وليم راي ، املعنى واالدبي ، تر ، د.يونيل يو�صف ،)  بغداد ، دا ر املامون للرتجمة(1990،�س 47.
)2(نف�س امل�صدر،�س 48.

)3(بيار،غريو،ال�صيمياء ،ط1،تر:انطوان ابو زيد،)، بريوت،1984، من�صورات  عويدات(،�س 106.
)4(*ينظر�صاح ف�صل،نظرية البنائية يف النقد االدبي،)دار ال�صوؤن الثقافية ،وزارة الثقافة واالعام ،1987(،�س240.

تدمير الوحوش
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4- اليو�س تعني يف اليونانية االخرق.
 -اوديب تعني يف اليونانية القدم املتورمة. 

-قدمو�س يقتل التنني.
 -اوديب يهلك ابا الهول.

اأن يف كل فئ���ة مدلول يتناق�س مع مدلول الفئة الثاني���ة اي افراط يف تقدير روابط القربى.اما 
الفئ���ة الثالثة والرابعة يقابلها تناق�صاحول وح�صية قدامو�س وادويب يف جت�صيدهما للوح�صية و 

يقابلها اي�صا تناق�صا كونهم ب�صر .
فالداللة عند بنفن�صت هي “ جوهر اللغة نف�صها وهي اهم الق�صايا اللغوية على االطاق فلي�صت 
اللغة نظاما من العامات فح�صب ولكنها بالدرجة االوىل نظام من العامات الدالة والوظيفية           

االفهامية تظهر على �صائر الوظائف اللغوية “)1(.
فف���ي الفيلم ي�صتدل امل�صاهد تلك العامات او ال�صفرات التي يقدمها �صانع الفلم ب�صكل مطلق 
وق�ص���دي اذ تع���د اللقطات وتف�صياته���ا الوحدة اال�صا�صية يف لغة ال�ص���رد الفيلمي ،ففي فيلم 
املخ���رج م�صطفى العقاد )عمر املختار ( ي�صنق االيطالي���ون املختار وقبل �صنقه يعطي القران 
الكرمي اىل احدهم في�صعه هذا يف جيبه ، وهنا بان القران الكرمي ا�صبح لدى هذه ال�صخ�صية 

مفرغاأ من قد�صيته التي يحملها.
ويف الفيل���م نف�ص���ه عندما ي�صت�صهد احد املقاتليني الليبني ن�صتق���راأ زواج عمر املختار من زوجة 
ال�صهي���د اذ يقول له���ا يف الن�س » ادخلي اىل اخليمة » من هنا نفه���م انه �صوف يتزوجها ،اذن 
فاالدب ي�صتخدم كلمات للو�صف او لتف�صري االفعال التي تقوم بها ال�صخ�صيات بينما يف الفيلم 
ي�صتعمل  ال�صورواللقطات وال�صوت ولكن يف كلتا احلالتني تقدم ال�صخ�صيات او اال�صياء ،«نقل 
معن���ى وحمتوى ما يح���دث اىل املتفرج من جهة ، وا�صفاء �صكل جم���ايل على احلدث من جهة 

اخرى »)2(.
عل���ى ا�صا�س التوظيف املحكم لعنا�صر اللغة اليفلمية فقد ا�صتعارات ال�صينما من تلك الو�صائل 

لتحقيق اللغة الفيلمية واثرها كثرياأ من املفاهيم واالفكار.
فال�صينما نوع من اخلطاب البد ان ينطوي على منظومات من العامات واال�صارات تقدم فكرة 
عن االن�صان والعامل .وعليه ي�صتدل امل�صاهد على املعاين واالفعال من اللقطات ب�صورة ايحائية 

والت�صويرية وماي�صمى )امليزان كادر ( .
فف���ي فيلم اال�صراب 1924 ي�صنع املخرج لقطات كبرية لوجوه جوا�صي�س ال�صرطة متداخلة مع 
لقطات كبرية لوجوه حيوانات مثل )البوم ، الثعلب ، اخلنزير ( ليوؤكد ت�صابهها يف امل�صمونيني 
وال�صورة املتداخلة تدل على �صفة اخلداع والغ�س و التل�ص�س الذي تتميز به هذه ال�صخ�صيات 
بو�صفه���م جوا�صي�ص���اأ ، ويظهر ذلك املنهج ان الداللة يف ال�صينما ه���ي داللة يعرب عنها بو�صائل 
اللغة الفيلمية التي هي “م�صروطة بثقافة املتلقي وقوانيني اال�صتدالل التي ت�صع حدود ل�صرعية 

صعوبة في المشي

)1( نور الهدى لو�صن ، علم الداللة ، ط1 ، )بنغازي ، جامعة نان يون�س ، 1995 (، �س 31. 
)2(ميخائيل روم  ، احاديث يف فن االخراج ال�صينمائي ،تر :عدنان مدنات)بريوت،دار الفارابي،1981(. �س 103.
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ان�صاء املتلقي “)1(
وم���ن هنا ميك���ن للم�صاهدان يفه���م مااملق�صود بتل���ك ال�ص���ورة الفيلمية من رم���وز وا�صارات 
للداللةعل���ى املعنى منها.وعن طريق ال�صخ�صية الدرامية ميكن ان نعمل على التحول بداللة ما 
يف الفل���م االجنبي )the brave one(للمخرج نيبل ج���وردن   لدور املمثلة جودي فو�صرت 
التي كانت تعمل مذيعة حتولت �صلوكياتها اىل قاتلة ب�صبب تعر�صها لل�صرب هي وزوجها عندما 
كانوا يتجولون يف نفق املدينة فقررت ان تقتل كل من يحاول االعتداء عليها فال�صخ�صية الدرامية 
ه���ي التي اعتلت التحول للداللة باأفع���ال احلدث ،اذن ال�صخ�صيات متتل���ك �صفة مهمة وتوؤدي 
دورا خط���ريا يف اي�صال املعلوم���ات وخلق حالة من الت�صويق عن طري���ق اخفاء بع�س االحداث 
وغريه���ا فاالحداث )يف ح���د ذاتها ال داللة لهام���امل نتعرف على ال�صخ�صي���ات التي جت�صدها 
ونتب���ني خوا�صهم وي�صبحوالن���ا احياء ويعطون مظه���ر احلياة والواق���ع لل�صخ�صيات)2(،وترى 
الباحث���ة ول�ص���رورات الن�صر قام���ت باأخت�صاروتكثي���ف املعلومات يف البح���ث لكنها جلاأت اىل 

اجلانب التطبيقي اي حتليل العينة لكون هذه الدرا�صة تتطلب املجال التطبيقي .

موؤ�سرات االطار النظري 
1- ال�صخ�صيات الدرامية ترتك اثراآ يف بنية العمل الفيلمي ويف  باقي العنا�صر املتواجدة ومن 

ف�صاء ال�صورةعرب التحوالت التي تطراأعلى ال�صخ�صية الدرامية �صمن بنية الن�س. 
2-ان التح���ول ال���داليل ال يرتب���ط بزمان اأومكان مع���ني اأمنا يعتمد على امل���نت  احلكائي  لبنية 

احلكايةاملرئية.
3-الوظيف���ة متن���ح ال�صخ�صي���ة الدرامي���ة يف العم���ل الفن���ي حظ���ورا ومتي���زا ع���ن غريها من 

ال�صخ�صيات  وعن باقي العنا�صر  الدرامية .

الف�سل الثالث: اجراءات البحث
اوال :-جمتمع البحث

اعتم���دت الباحثة املنهج الو�صفي ال���ذي ينطوي على التحلي���ل ،اأذ ي�صتهدف )و�صف االحداث 
واملعتقدات والقيم واالهداف وامناط ال�صلوك املختلفة ()3(.ويتائم هذا املنهج وطبيعة البحث 

،فهو ي�صعى لتحليل العينات على وفق اداة وا�صحة وحمددة لتحقيق اهداف البحث.
ثانيا :-عينة البحث

تتك���ون عين���ة البحث م���ن الفيل���م االجنب���ي )Benjamin button( الذي اخت���ري ق�صدا وذلك 
لا�صباب االتية:-

1-يعد من ا الفام احلديثة االنتاج.
2-قدرة العينة على حتقيق اهداف البحث وايفاء حاجاته.

)1(�صولز روبرت ، ال�صينما والتاأويل ، ط1، ت ، �صعيد الغامني ، )املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر ، 1994(، �س 163.
)2( عبد البا�صط �صلمان،الت�صويق،روؤيا االخراج يف الدراما ال�صينمائية و التلفزيونية)القاهرة،الدار الثقافية للن�صر ،2001(�س18-17.

)3(حممد عبد احلميد ،البحث العلمي يف الدرا�صات االعامية )القاهرة ،عامل الكتب للتوزيع والن�صر ،2000(،�س13.
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ثالثا:-اداة البحث:-
ه���ي موؤ�ص���رات االطارالنظري التي خل�ص���ت لها الدرا�ص���ة واكت�صبت م�صداقي���ة بعد عر�صها 

واملوافقة عليها من قبل جلنة اخلرباء واملحكمني يف االخت�صا�س *.

الف�سل الرابع :  حتليل العينات ومناق�سة النتائج

ملخ�س احلكاية     
ت����دور ق�ص����ة فلم بنجامني بوتون عن �صخ�����س ت�صرد ق�صته التي دونه����ا يف دفرت مذكراته الذي 
اه����داه اىل زوجت����ه وحبيبته ال�صابقة و�صديقة كهولته )دي����زي( التي حتت�صر يف م�صفى ،وابنتها 
كارولني ابنة بنجامني بوتون هي التي تروي مذكرات والدها المها )ديزي( ، تبداأ حياة بنجامني 
بوت����ون عك�س م����ا تالفه الطبيعة  فقدبداأ حياته وهو كبري ال�ص����ن اي مايقارب الثمانني من عمره 
تخل�س والده منه بعد ان توفيت امه بعد والدته ، فو�صعه ابوه امام بيت للم�صنني فقامت برتبيته 
امراأة ب�صرتها �صوداء كانت طيبة القلب فكانت مبثابة االم التي ولدته ، تربى بوتون وهو يخالف 
اجلميع فكان كلما كرب يودع ا�صدقائه الواحد تلو االخر، ثم يقرر ال�صفر والرتحال وهو يحتفظ 
بقلب����ه حبيبته ديزي التي كانت ال تفارق ذهنه اينما ذهب ،تزوج )بوتون( من) ديزي( واجنب 
منه����ا طفلة وبعدها رحل ،وكلما كان����ت ابنته تكرب هو ي�صغر ، وبعدق����راره ال�صفروم�صي الوقت 
،ك����ربت )ديزي (وا�صبحت م�صنة ار�صل بطلبه����ا اىل دار امل�صنني املكان الذي تعرفت فيه على) 
بنجام����ني( وهي طفلة وكان رجا م�صناآ واالن تلتقي بنجامني وهي م�صنة بطفل يقارب احلادية 
ع�صر من عمره وال يتذكر اي �صي ،فكان االثبات بانه بنجامني تلك املذكرات التي كتبها لديزي 
احلبيب����ة والزوجة الت����ي رافقته حتى هذا العمر الذي و�صل الي����ه فقامت برتبيته حتى تويف وهو 

طفل ر�صيع بني اح�صانها .
 

حتليل العينة :
يبداأ الفلم بلقطة قريبة المراأة طاعنة بال�صن وهي تتنف�س بطريقة �صعبة جدا وتظهر بعد ذلك 
م�صتلقي����ة عل����ى الفرا�س وهي يف امل�صفى تنادي على ابنته����ا كارولني  وت�صاألها عما هي تنظر اليه 
م����ن الناف����ذة فتجيبها )كارولني( باأنه����ا تنظر اىل الطق�س النه هناك اعا�ص����ري قادمة وتتداول 
احلديث مع والدتها فتقول االبنة اىل امها املري�صة انها �صوف ت�صتاق لها وبعد ذلك تنطلق االم 
باحلديث عن ق�صة ال�صيد كيك خبري ال�صاعات وهو فاقد الب�صر منذ والدته وفقد ابنه الوحيد 
يف احل����رب وعلى غ����رار ذلك قام ب�صنع �صاع����ة كبرية و�صعها يف حمطة القط����ار وكان والد ام 
كارولني حا�صراأ هناك و كان اخر مكان ي�صاهد ابنه فيه عندما ذهب للحرب ولكن هذه ال�صاعة 
كانت ت�صري عك�س الزمن فا�صتغرب احلظور عما �صاهده من رجل كان خبريا يف �صنع ال�صاعات 

*)1(اأ.د.حممود الكبا�صي،جامعة بغداد .كلية الفنون اجلميلة،ق�صم ال�صمعية واملرئية. 
)2(اأ.دمفيد �صليمان الذيب،جامعة بغداد.كلية الفنون اجلميلة،ق�صم ال�صمعية واملرئية.

)3(د.طارق اجلبوري،جامعة بغداد.كلية الفنون اجلمبلة،�صم ال�صمعية واملرئيةة�صت لها الدرا�صة واكت�صبت م�صداقية بعد عر�صها واملوافقة 
عليها ن الت�صويق عن طريق اخفاء بع�س االحداث وغريها فاالحداق�صم ال�صمعية واملرئية.
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لك����ن االم����ر مق�صود فقد ذكر �صيد )كي����ك( انه قد �صنعها بهذة الطريق����ة ع�صى ان يرجع ابنه 
الذي �صلبته احلرب منه ويرجع اىل احلياة وهنا نرى التحول يف عمل ال�صيد كيك نتيجة لتحول 

وظيفة حبه البنه الذي رحل وهذه الق�صة كانت بنية لق�صة اخرى مليئة بالتحوالت املختلفة .
فكان����ت متهي����دا لق�ص����ة هذه العجوز دي����زي فتطلب من ابنته����ا ان تروي لها دف����رت يوميات كان 
ل�صخ�����س تعرفه )ديزي( فتبداأ باحلديث عن هذا ال�صخ�س فرتوي االبنة الق�صة لعام 1918اذ 
ت����روي عل����ى ل�صان كاتب املذك����رات و ا�صمه) بنجام����ني (،) بنجامني بوت����ون (،وكان �صبب ذكر 
ا�صمه ب�صورة مقطعة داللة انه مل يعر ف ا�صمه يف بداية حياته وهذا ال�صيء مل�صناه يف االحداث 
الاحق����ة  بالفيل����م . فت�صرد )كارولني( ق�ص����ة )بنجامني( ، انه ولد يف ليل����ة مميزة كانت ليلة 
االنت�ص����ار باحل����رب وانته����اء احلرب العاملية الثاني����ة وفوزهم يف احلرب ويف تل����ك اللحظة كان 
وعند والدةبنجامني توفيت امه بعد والدته فطلبت من زوجها ان يجد مكان البنها ،فتطلع والده 
ال�صيد )بوتون( �صعقة وخطف االبن وخرج به م�صرعا من املنزل وو�صع طفله امام دار للم�صنني 
امام �صلم املنزل وعندما �صمع �صوت غادر املكان وكانت )كويني( اخلادمة مع حبيبها يتبادلون 
احلب وفجاءة ينزلون ال�صلم فيدو�س حبيبها ب�صيء ما في�صر خ الطفل  فك�صفت عنه فاذا بطفل 
كاأنه م�صن قد هرم عمره وهو طفل، تاأخذه كويني داخل الدار وتقول انه هبة من اهلل وبعد ذلك 
ن�صاهد) كويني( تذب وتنادي طبيب الدار لكي يك�صف عليه اأو يعاينه وهنا نلم�س املوؤ�صر الثالث 
فالوظيف����ة لدى) غرميا�س( التعقيدية الناجتة م����ن التحول ال�صكلي اجل�صماين لدى ال�صخ�صية 

الرئي�صة يف الفيلم عرب امل�صهد يف الدقيقة 14:30 اأذ جاء نقل االحداث على ال�صكل التايل :
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فم���ن ه���ذا امل�صهد ن���رى التحوالت الداللي���ة ل�صخ�صية بنجام���ني ال�صخ�صية الرئي�ص���ة مما و�صفه 
الطبي���ب اثناءاحل���وار الذي ذكره لكوين���ي عن الك�صف عن عم���ره احلقيقي فه���ي �صخ�صية نادرة 
الوج���ود، وبعد ذلك متكن���ت كوين من االحتفاظ بال�صبي على وفق ما ادعت وباأن اختها قد توفيت 

وتركته لها ،ف�صمته بنجامني  وقد عرفته على �صكنة الدار من امل�صنني .
فقد كانت ت�صعه بجانبها وقت النوم على الرغم من رف�س حبيبها فكرة االحتفاظ به .

ث���م ننتقل اىل امل�صفى لتقطع الق�صة كارولني لت�صاأل عن �ص���دق احلكاية الأمها ديزي، ٍامها �صوتك 
ع���ذب ا�صتمري فتظه���ر )كارولني( قطعة قطار قدمي���ة لتنقلنا هذه القطع���ة ال�صغرية اىل �صاحة 
القطارالتي ت�صرد حكايتها ديزي لتكمل ق�صتها عن ال�صاعة التي التزال معلقة تعمل �صنة بعد �صنة 

،ويربط لنا �صوت) بنجامني( يف دفرت يومياته ب�صوت موؤثر ال�صوكة التي يلعب بها بنجامني .
وهنا الرابط بني حتول ال�صاعة للزمن وبالعك�س هي حياة بنجامني التي ت�صري عك�س احلياة .

ويت�ص���رف )بنجام���ني( كاالآطفال  ومن ثم ن���رى بنجامني من م�صهد اخر ي�ص���ري وهو جال�س على 
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كر�ص���ي متح���رك النه اليعرف ال�صري وكان ينظر اىل االوالد يف �صرف���ة املنزل ويريد ان يعرف ماذا 
يحيط به لكن امه متنعه الن  يف ذلك خطورة عليه.

فهن���ا االحالة الداللي���ة ملا يكمن يف داخله كطفل �صغري ورجل هرم .ون���رى بنجامني يتعلم القراءة 
يف م�صهد الع�صاء وهم يتناولون من العلب الغذائية ليتحدث مع حبيب كويني ذات الب�صرة ال�صوداء 
انه كان يتعلم يف ال�صابعة من عمره القراءة وجده كان يعلمه، فكانت داللة لعمر بنجامني،و يف هذا 

امل�صهد نلم�س املوؤ�صر الثاين.
فاحلي���اة يف كل م�صه���د من الفيلم مغايرة حلي���اة بنجامني فهو ينمو ب�ص���ورة عك�صية ،ففي م�صهد 
الكني�ص���ة اأذكان���ت امه تاأخذه كل يوم �صب���ت فكانت خطواته االوىل يف تل���ك الكني�صة بعد ان �صرخ 
القدي�س عليه، فنه�س بنجامني وبعد ان دفع امه ار�صاأ كان التحول من العجز الذي امتلكه اىل امل 
نه����س بداخله لا�صتم���رار باحلياة ،فم�صى اول خطواته وعندما التفت مات القدي�س �صاقطا ار�صا 
فمن حوار بنجامني :ان اهلل يعطي وياأخذ مايريد، وهذه داللة على ان املوت هو الزائر الوحيد الذي 
ي���زوره كاملعت���اد فكلما �صغر �صاهد النا����س الذين احبهم ميوتون الواحد تل���و االخر وكان بنجامني 

يحب املكان الأنه كان ي�صاأل عن الطق�س وعن ال�صوء يف نهاية النهار .
ويف اح���د امل�صاهد زار امل�صكن القزم اال�صود الذي كان يروي اأحداث ي�صاهدها برتحاله والذي زرع 
التح���ول يف حياة بنجامني بح���ب ال�صفر والتطلع على ماهو جديد كانت ام���ه تعامله مثل الطفل يف 

بداية عمره ،وهنا ن�صتدل على املوؤ�صر الثاين .
ويف م�صه���د اخ���ر يتع���رف بنجامني اىل فت���اة مقاربة لعمره كان���ت تزور جدتها اي���ام العطل ،وكان 
بنجام���ني مازم���اأ املنزل يف هذا الوقت ،فاأحب الطفلة وكان ي�صتم���ع اىل الق�صة التي ترويها جدة 
الفت���اة دي���زي التي كان���ت ق�صة لكنغر م�صن اأو عج���وز فهذه الق�صة العجيبة ع���ن كنغر يهبه الرب 

اقدام خلفية ويف �صاعه معينة وهي ال�صاعة اخلام�صة متاما يتحول بها الكنغر ومي�صي عليها .
كان���ت هذه الق�صة متهيدا ل�ص���ري اأحداث بنجامني الذي يهبه اهلل التحول من حالة اىل حالة .ولها 
بعدا فل�صفيا ودراميا .وبعد ذلك اأ�صبح بنجامني قادرًا على اأن يقوم باعماله لوحده مثل اال�صتحمام 
واالعتم���اد عل���ى نف�صه والقي���ام بوظائفة وتعلم العزف عل���ى البيانو ب�صرعة،وق���د كان اللحن الذي 
يعزف���ه �صادرًا ع���ن اح�صا�س يف داخله ،هنا ناح���ظ التحول باتخاذ املو�صيقى الت���ي بينت التحول 
بوظيفة االت�صال بني عواطفه وهنا نلم�س املوؤ�صر االول، عن طريق االثر الذي �صيرتكه هذا التحول 

بباقي بنية العمل الفيلمي.
وبعده���ا ق���رر مغادرة املنزل وتودي���ع ا�صحابه يف الدار، ورحل مع القبط���ان مايك بحرا يف �صفينته 
احلربية ،وقد كان لدخول هذا الرجل حتوال يف تغري جمرى حياته اأذ كان �صوؤال القبطان بانه رجل 
عجوز فكيف ت�صتطيع ان تقوم غرائزك تعجب بنجامني من �صوال القبطان وقال له انه مل مي�س اي 
اأمراأة يف حياته فتعجب القبطان من كامه وقال له انه قد اأ�صر وقد �صعر باال�صى عليه مبا قاله له 
فاخ���ذه القبطان اىل منزل للدعارة )منزل فيه ن�صاء و �صراب (وبعدها يدخل ليمار�س اجلن�س مع 
اح���دى العاهرات فطلب منه التوق���ف لا�صرتاحة لكنه كان يريد املزيد وهنا يكت�صف بنجامني عن 
طاقت���ه ال�صبابي���ة التي توجد داخل ج�صده الهرم، وهذا التحول �صار اىل اأن يبداأ تفكري بنجامني ان 

يفكر وهو يف عمر املراهقة ويف ريعان �صبابه .
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و�صاه���ده اأباها هو يخرج من املنزل اي والد بنجامني فاأخذه ليحت�صي ال�صراب معه ك�صديق ف�صرد 
ق�صته لبنجامني وحتدث عن زوجته التي ماتت بعد اأن و�صعت طفلها ف�صاأله بنجامني عن ما يحبه 
ويعم���ل ب���ه وقد كانت االزرار هي ال�صي الذي يحبه وبعدها عاد اىل املنزل لت�صاأله اأمه وكانه مل يبلغ 

فيتقيىء من �صدة احت�صائه للخمرة التي احت�صاها الول مرة .
وبعده���ا اخ���ذ ديزي معه يف رحلة اىل البحر على منت ال�صفينه وكان ذلك قبل اأن ي�صافر نهائيا من 
املن���زل )دار امل�صنني(ووا�ص���ل بنجامني �صفره ب�صفينة قطر وم���ع كل مكان كان ير�صل اىل �صديقته 
دي���زي كل حتركاته وهي اي�صا ،ومع مرور الوقت وتغ���ري االماكن بقى بنجامني يتحول اىل �صخ�س 
اأكرث �صبابا حتى االعمال التي يقوم بها بال�صفينة اكرث من ان يقوم بها قبل هذا الوقت ،وهنا نلم�س 

املوؤ�صر الثاين .
حت���ى اأن القبط���ان ي�صاأل بنجامني اأنت تبدو كل يوم اأ�صغر �صنا هل ماتراه عيني �صحيح اأم ان  هذا 

من �صدة ال�صراب ،فيجاوبه بنجامني مبت�صما هذا بفعل ال�صراب . 
وبع���د ذلك ي�صطدمون بغوا�صة ليموت اجلميع وينجى )بنجام���ني( من تلك احلادثة.وا�صتقر بعد 
ذل���ك يف فندق باحدى امل���دن فيلتقي ب�صيدة كانت متزوجة من وزيرلكنه جا�صو�س اأ�صمها األيزبيث، 
تغ���ري بنجامني وبداأ حتول ج�صده وروحه يزداد يوم بع���د يوم فكانت عاقته مع تلك املراأة اليزبيث 
التي كانت �صباحة ماهرة وقطعت �صوطا يف ال�صباحة لكنها مل تكمل ومل تعمل على اكمال �صوطها يف 
ال�صباحة وبعد مررور الوقت اأ�صبح بنجامني �صاباأ و�صكله تغري ،ذهب ليلتقي ب�صديقته التي اأحبها 

)ديزي( التي كانت ترق�س الباليه وقد �صاهدها مع �صخ�س اخر فرتك بنجامني القاعة وخرج .
وبعدها ذهب اىل دار اأمه كويني وعا�س هناك وكون عاقات خمتلفة مع الفتيات ولكن يرد بنجامني 
خربدخول ديزي يف امل�صفى ب�صبب حادث �صيارةوقد و�صع بنجامني عدة احاالت لت�صمن عدم وقوع 
احلادث لديزي فكانت لتلك الثانية والدقيقة تغري كثري يف جمرى حياة ديزي لكن القدر كان يريد 

هذا ان يح�صل .
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بعده���ا تعرف بنجام���ني على والده الرجل الذي اأحت�ص���ى ال�صراب معه ولكنه غ���ادر وترك �صيد بوتون 
م�صرع���ا بعد م�صي الوقت وكان ابوه على فرا�س امل���وت فقررالذهاب اليه فاخذه اىل النهر وقت  بزوغ 

ال�صم�س وبعدها مات وو�صع ازراره الثمينة معه .
ت���اركًا له املنزل فابتاع املن���زل وا�صرتى منزل اخر عا�س فيه مع حبيبته دي���زي وبعدها تزوج �صافر يف 
ق���ارب يف املحي���ط وعا�س اأجمل اأيامه اىل ان قرر الرجوع مع ديزي اىل دار امل�صنني فلم يجد امه النها 
كان���ت قد توفيت فتظهر اأمه يف النع�س ويغطي  راأ�صه���ا ال�صيب،وهذه كانت نظرة بنجامني اىل امه مع 
ابت�صامة قليلة داللة لتعرفه على �صخرية القدر اأْذكان بعمرها وهي تقوم برعايته .وا�صتمر بنجامني يف 
امل�صاه���د املتبقية مع ديزي التي منعت من الق�س ب�صبب احلادث ف�صاعدها بنجامني على التغلب على 
تفكريه���ا ففتح���ت دار لتعليم الفتيات رق�س الباليه ويف امل�صهد ال���ذي ياأتي هذا احلدث تقول له انهم 

�صريزقون بطفل .اأمايف امل�صهد 2:11:10 
فق���د كان بنجامني جال�صًا يف احلافلة وبجانبه )ديزي( زوجته وهي حامل،و هذا حتول داليل لوظيفة 
البق���اء بجانبه���م ورعايتهم ولكنه باملقابل الي�صتطي���ع فعل ذلك لطبيعة من���وه املعاك�صة فريى �صخ�س 
امامه يف احلافلة جال�صاآ بقرب ابنته ال�صغرية ويرعاها ولكن تفكريه كان بطفلته التي كيف يربيها ،

ويرعاها وهو قد يكون بعمرها ومبرور الوقت نلم�س يف امل�صهد  املوؤ�صر الثالث:
بعد ذهابهم للمطعم مع) ديزي( حتول احلزن واخلوف �صياأ ف�صيئاأ اىل ابت�صامة وفرح ملا احدثته تللك 
ال�صخ�صية )اليزابيث( التي التقى بها وقد �صاهدها يف اليوم ذاته  على �صا�صة التلفزيون وقد تقدمت 
بال�صن انها متكنت من حتقيق حلمها الذي لطاملا ارادت حتقيقه وهوعبورها يف ال�صباحة متوا�صلة ملدة 

34 �صاعة وقالت لي�س هناك �صي م�صتحيل .وهنا نلم�س املوؤ�صر الثاين عن طريق  هذا امل�صهد.
يف امل�صاهدالتالية مل ي�صتطع بنجامني اأن يكمل مع زوجته فبعد دخول ابنته بال�صنه االوىل كان بنجامني 

اأ�صغر عمرا وديزي تكرب ،فقرر ال�صفر وتاأمني احلياة االآف�صل لزوجته واأيجاد االآب املنا�صب الآبنته .
وهن���ا يتح���ول الفاعل �صخ�صية بنجامني اىل وظيفة غائية فرح���ل بنجامني اىل عدد من املدن والدول 
املختلفة وهكذا تنتهي كارولني من �صرد يوميات والدها بنجامني بوتون.لتبداأالعجوز ديزي ب�صرد باقي 
احلكاية فتقول اأنها وبعد وفاة زوجها التقت ببنجامني ولكن كان عمره 11 عاما وهي امراأة م�صنة وكان 
املكان هو الدار الذي تربى فيه وهو طفل بالغ وتعرف فيه على ديزي و االن يعي�س طفولته وهو اليتذكر 

�صيئا فعا�س ب�صراع داخلي مع نف�صه فقدحتول حتوال كامًا ج�صديًا وعقلًيا .
وكانت ديزي تعتني به فرتوي الق�صة التي ق�صتها جد تها عليها ق�صة الكنغر العجوز ،البالغ اخلام�صة 
م���ن عمره، على وفق احداث ق�صة الكنغ���ر العجوز ،فهنا التحول لدى ديزي التي  اأخذت دور االأم معه 

ثم االآن تاأخذ دور اجلدة وحفيدها لرتوي له الق�صة 
وميكنن���ا ان ناح���ظ ان بنجامني ن�صى الكام ون�صّي امل�صي ويزداد بال�صغر لي�صل اىل االآ�صهر االآوىل.
وتع���ود دي���زي اىل ال�صاعةالقدمية  الت���ي و�صعت يف حمط���ة القطارفتقول اأنها رفع���ت وو�صعت �صاعة 
جدي���دة مبكانها وقد كان ذلك ع���ام 2002ويف الوقت الذي كان بنجامني بني اح�صاين ليغمم�س عينه 

وهو ينظر يل كاأنه يعرفني ....فيموت وكاأنه نائم عام 2003.
ويف امل�صهد ماقبل االخري تعلن اال�صتعدادات لقدوم االع�صار نحو امل�صفى فتموت ديزي بعد ان �صاهدت 

الطري الطنان تخربنا باأن  روح بنجامني هي هذا الطائر.
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ويف امل�صهد االخري من الفيلم تظهر ال�صاعة القدمية مبخزن لاآثان القدمي ي�صربه االع�صار مع �صوت 
اأن���ذار ،وتظهر ال�صاعة وهي ماتزال تعمل معاك�صة للزم���ن احلقيقي وهي ت�صري اىل  ال�صاعة اخلام�صة 

متاما.....

النتائج واال�ستنتاجات
بعد حتليل عينة البحث تو�صلت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج التي حققت هدف البحث هي:-    

1-ات�ص���م التنوع يف الوظيفة للعمل يف بنية الفليم ومن���ح ال�صخ�صيات الرئي�صةحظوراومتيزا عن باقي 
العنا�صر الدرامية.

2-ا�صهمت املو�صيقى مع احلوار يف خلق جو نف�صي موؤثر يف م�صاهد املتو�صطة يف الفيلم .
3-تنوع التحول الداليل عرب التطورات التي �صاحبت ال�صخ�صيات الدرامية التي تركت االثر على املنت 

احلكائي لبنية الفيلم.
 4-التنوع باالزمنة واالمكنة اعطى حتوالت داللية غريت بنية ال�صخ�صية الرئي�صة.

ثانيًا: اال�صتنتاجات  
1-ان التن���وع ال���داليل يتم عرب التباين ب���ني ال�صخ�صيات وافعالها يف جري���ان االحداث �صمن املجرى 

الفيلمي .
2-لقد اعتمدت اغلب م�صاهد الفيلم على التحول ال�صكلي اي اجل�صماين لل�صخ�صيات .

3-ان املكان مل يقف عائقا يف نزع التحول وكذا احلال بالن�صبة للزمان ،بل ان الفكرة اال�صا�صية الحداث 
الفيلم هي البناء غري املاألوف والتنوع بهما �صمن الوظائف التي تقوم بها �صخ�صيات الفيلم.
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 االإطار املنهجي :
1- م�سكلة البحث :

     �صهدت فرتة ما بعد عام 2003 توجه جديد يف الن�س املكتوب للدراما العراقية 
، فل���م يعد ذلك الن�س الذي يهتم بال�صلط���ة احلاكمة اأو ي�صري على هواها يف اأقل 
تقدير ، بل عمد الكتاب اإىل الغور يف امل�صكوت عنه يف بنية الن�س الدرامي العراقي 
، الذي جت�صد من خال ك�صف ويات احلروب التي خا�صها ال�صعب العراقي التي 
الزال���ت قائمة حل���د اأالن وخملفاتها ال�صيا�صي���ة واالجتماعي���ة واالقت�صادية التي 
انعك�صت على اغلب اأفراد املجتمع العراقي ، ومن ال�صخو�س التي �صلطت الدراما 
العراقي���ة ال�صوء عليها ، ال�صخ�صيات املبدعة ثقافيا وعلميا واإبداعيا التي تخرج 
م���ن مطحن���ة احلرب وهي خائ���رة القوى م�صاب���ة باجلنون اأو الع�ص���اب وتنتهي 
بالفن���اء يف اأغلب االأحي���ان ب�صبب ثورية هذه ال�صخو����س او مواقفها االأيديولوجية 
حتاربه���ا املوؤ�ص�صة احلاكمة اأيا كان �صكلها ، وكانت ن�صو�س الكاتب حامد املالكي 
مثل )احلب وال�صام( اإخراج ثامر مروان اأو )فوبيا بغداد( اإخراج ح�صن ح�صني 
حتم���ل لنا يف طياتها ه���ذه ال�صخ�صية االإبداعية التي تنته���ي باالنهزام اأمام هذه 
املوؤ�ص�صة املف�صية اإىل املوت او اجلنون، واالنهزامية هنا �صفة ق�صرية حلقت بهذه 
ال�صخ�صي���ات ب�صبب وح�صية التعامل ال�صيا�ص���ي او االجتماعي معها مما اأدى اإىل 

هذه االنهزامية الق�صرية عليها.
وامل�صكل���ة التي الحظه���ا الباحث تتلخ����س باأ�صئلة حمددة، كيف يت���م التعامل مع 
�صخ�صيات كهذه، جديدة على الن�س الدرامي العراقي اإخراجيا .. وما املعاجلات 
الفني���ة التي تربز هذه ال�صخ�صية اإخراجي���ا ، و ما الكيفية التي متت بها املعاجلة 

االإخراجية لل�صخ�صية االنهزامية يف الدراما التلفزيونية العراقية .

 المعالجة اإلخراجية للشخصية 
االنهزامية في الدراما
 التلفزيونية العراقية

                           عمار اإبراهيم حممد اليا�سري
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2- هدف البحث :
 يه���دف البح���ث اإىل الك�ص���ف ع���ن الكيفيات التي مت���ت بها املعاجل���ة االإخراجي���ة لل�صخ�صية 

االنهزامية يف الدراما التلفزيونية العراقية .

3- اأهمية البحث :
 تتعل���ق اأهمية البح���ث يف كونه يدر�س ظاهرة جدي���دة يف الدراما العراقي���ة مل تدر�س �صابقا ، 

حماوال و�صع تو�صيفات وحتديدات لها .

4- حدود البحث : 
1- احلد الزماين : الدراما العراقية بعد عام 2003 التي تتعلق بال�صخ�صية االنهزامية .

2- احل���د امل���كاين : القن���وات العراقي���ة الت���ي بث���ت ه���ذه امل�صل�صات مث���ل قنات���ي ال�صومرية 
وال�صرقية.

3- احلد املو�صوعي : يتحدد من خال عنوان البحث بال�صخ�صية االنهزامية فقط .

ثانيا - االإطار النظري :
املبحث االأول : ال�صخ�صية 00 تعريفاتها 00انواعها 00�صماتها     

1- ال�صخ�صية بني املاهية والنوع :     
   تع���د ال�صخ�صية من املنظومات املهمة التي يقوم عليها البناء الدرامي، فهي التي تقود الفعل 
وتوؤجج ال�صراع وحتدث الذروات وتوؤدي اإىل التطهري ، اإن كل التيارات الفنية �صواء الكا�صيكية 
اأم احلديث���ة متردت على البن���ى االأر�صطية وا�صتطاعت ان تختلف مع البناء االأر�صطي يف اغلب 

تف�صياته ، اإال ال�صخ�صية فقد بقيت هي املحور الذي ترتكز عليه كل البنى الدرامية .
        اإن الدرام���ا والربام���ج التلفزيونية تعتمد على ال�صخ�صي���ة ، �صواء اأكانت ممثًا اأم مقدمًا 
اأم مت�صابق���ًا فهي تقود ال�صراع مع باقي عنا�صر البناء الدرامي نحو النهايات املفرت�صة ، وقد 
عرف���ت ال�صخ�صية بانها » الواح���د من النا�س الذي يوؤدون االأح���داث الدرامية املكتوبة او على 
امل�صرح يف �صورة املمثلني »)1( ، ويعرفها اإبراهيم حمادة يف موؤلف اأخر باأنها »امل�صدر االأ�صا�صي 
خلل���ق �صل�صلة من االأح���داث التي تتطور من خال احلوار وال�صلوكي���ات العامة واخلا�صة »)2( . 
وق���د جع���ل اإبراهيم حماده املنظر الدرامي من ال�صخ�صية املق���ود الذي ي�صري االأحداث ، وهذا 
�صحي���ح ولكنها ه���ي احلامل لكل تف�صيات البن���اء الدرامي فهي التي تك�ص���ف الفكرة وتوؤجج 
ال�صراع ونتعرف اجلو العام من خالها، وهي التي توؤدي اإىل التطهرياو التنوير اأو التغيري ، اما 
الباحثة مي�صون البياتي فانها ترى يف ال�صخ�صية وتنظيمها الدينامي« ذلك االنتقاء يف التنظيم 
الدينام���ي لل�صخ�صية االإن�صانية الذي ي�صتخدمه الفنان امل�صرحي لتقدمي اأفكار جمردة او �صور 
ذهني���ة او اآراء معين���ة متوخيًا و�صعها يف قالب جمايل مليء بالت�صوي���ق ومي�صور الفهم من قبل 

1 (ابراهيم حمادة ، معجم امل�صطلحات الدرامية وامل�صرحية ، القاهرة، دار ال�صعب، 1971، �س 457 .
2 (ابراهيم حمادة ، طبيعة الدراما ، القاهرة ، دار املعارف ، 1977 ، �س 20 0
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املتف���رج »)3( ، ترى البياتي اأن هناك تنظيمًا ديناميًا يقود ال�صخ�صية لتقدمي اأفكارها املتنوعة 
اإىل املتلق���ي ، ويرى الباحث اإن التنظيم الدينام���ي لي�س بال�صرورة اأن يكون متفقًا عليه م�صبقًا 

من قبل املخرج والبطل ، بل هو وليد ال�صخ�صية نف�صها احيانا .
          اأما علماء النف�س فقد تعر�صوا اإىل ال�صخ�صية على وفق املعطيات النف�صية لها وق�صموها 

على اأنواع عديدة، وقد اختار الباحث منها ال�صخ�صيات امل�صطربة لتعلقها مبو�صوع البحث:
1-ال�صخ�صية البارانوية : اأ�صا�س هذه ال�صخ�صية مبني على ال�صك يف اأغلب حماورها فهي على 
النقي����س اأو ال�ص���د من جميع االأط���راف ، قريبة كانت اأم بعيدة ، منف�صل���ة اأم مت�صلة ، وتبني 
عل���ى هذا االأ�صا����س عداءاتها من خال اإفراطه���ا يف االإ�صاءة لاآخرين وم���رد ذلك التاأثريات 

االجتماعية منذ الطفولة ومثال ذلك �صخ�صية )كاليكوال( للكاتب الفرن�صي البريكامو.
2-ال�صخ�صي���ة اله�صتريية : وه���ي �صخ�صية غالبا ما جندها عند الفتيات فهي �صخ�صية مثرية 
للجدل متناق�صة تبدي احلب لاآخرين وت�صمر عك�س ذلك، اأي اإن داخلها ال ميتلك اأي حب اأو 
حنان لاآخرين ومثال ذلك �صخ�صية )ريفان( كربى بنات امللك لري، يف فيلم امللك لري اإخراج 

املخرج الياباين اكريا كريا �صاوا)4( .
3-ال�صخ�صي���ة الرنج�صية :وهي »�صخ�صية تنفرد يف قراراتها واأهوائها«)5( وكلمة الرنج�صية او
nersissus  باالنكليزي���ة ج���اءت من اللفظة اليونانية املرتبط���ة باالأ�صطورة التي تروي ان 

�صابا كان يجل�س اأمام بركة ماء فاأعجبته �صورته ، فظل ينظر اإليها اإىل اأن مات )6(.
ومن هذه ال�صخ�صيات �صخ�صية ) كريون ( يف م�صرحية اأنتيغونا للكاتب االغريقي �صوفوكلي�س 

، حيث كان االإ�صرار على القرار هو امل�صيطر على هذه ال�صخ�صية .
4- ال�صخ�صية ال�صايكوباتية : وهي ال�صخ�صية التي متار�س الن�صب واخلداع واالحتيال وال�صحر 
والك���ذب كما انها دائمة ال�صخري���ة من االآخرين والن�صب عليهم ومثال ذلك �صخ�صية )ياغو( 

يف م�صرحية عطيل للكاتب االنكليزي �صك�صبري .
5- ال�صخ�صية االنعزالية : وهي ال�صخ�صية لتي ال تقبل احلياة ب�صكل مبا�صر ، بل تعاين �صدمات 
عدة جعلتها ال ت�صت�صيغ �صيئا من احلياة، وال تهتم لها اأو للموت وغالبا ما تكون هذه ال�صخ�صية 

غريبة االأطوار، مثال ذلك �صخ�صية الغريب يف رواية البري كامو )الغريب(. 
6- ال�صخ�صية ال�صادية :تعد هذه ال�صخ�صية من االأنواع التي يتميز بها ال�صخ�س بنمط �صديد 
م���ن ال�صلوك الوح�ص���ي والعنف مع االآخرين بهدف ال�صيطرة واحتق���ار النا�س كما يف �صخ�صية 
)رومولو����س العظيم( للكاتب ال�صوي�صري  دورينمات حينم���ا كان يق�صو على احليوانات االأليفة 
ويعذبه���ا كما ي�ص������اء اأو حتى �صخ�صية ياغو يف عطيل )7( ، من خ���ال التق�صيمات اأنفة الذكر، 
ي���رى الباحث اأن ال�صخ�صية االنهزامية هي من اإرها�ص���ات ال�صخ�صية االنعزالية ، ال�صيما اإذا 

3 (مي�صون األبياتي ، االأبعاد الثاثة لل�صخ�صية ، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة ، جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة ، 1988 ، �س25 .
4 (للمزي���د ينظ���ر ... اأني����س فهمي اإقاديو�س ، ال�صينم���ا وامل�صرح واأمرا�س النف�س، القاه���رة ، الهيئة امل�صرية العام���ة للكتاب ، 1982 ، �س 

    . 116-115
5 (اني�س فهمي اإقاديو�س ، ال�صينما وامل�صرح واأمرا�س النف�س، القاهرة ، امل�صدر ال�صابق، �س 116 .
6 (جنم عبد حيدر،علم اجلمال اآفاقه- تطوره ، جامعة بغداد، كلية الفنون اجلميلة ،1990، �س 23.

7 (اأني�س فهمي اإقاديو�س ، ال�صينما وامل�صرح واأمرا�س النف�س، امل�صدر ال�صابق ، �س116.
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كانت حتمل اإبداعا ما 0
       وق���د ق�صم���ت �صامية اأحمد علي وزميلها �ص���رف عبد العزيز يف كتابهما الدراما يف االإذاعة 

والتلفزيون ال�صخ�صية يف الدراما على �صتة اأنواع : 
1- ال�صخ�صي���ة الب�صيط���ة : وه���ي التي تظه���ر خا�صية �صائ���دة واحدة خال الف���رتة الدرامية 
لظهوره���ا ورمبا ال تكون هذه اخلا�صية �صائدة طوال العمل ، بل حتتوي خوا�ّس اأخرى متما�صية 

مع اخلا�صية ال�صائدة ومثلها �صخ�صيات كثرية موجودة يف االأعمال الدرامية التلفزيونية .
2- ال�صخ�صي���ة املركب���ة : وت�صم���ى اأي�صا الرتكيبية وع���ادة ما يكون ح�صوره���ا �صاخ�صًا و�صط 
االأح���داث، وهو خليط غري متكافئ ذو خوا�س متعددة ، وهي غالبا ما تظهر خا�صيتني اأو اأكرث 
من اخلوا�س القوية اأم املتعار�صة اأم املت�صارعة ، وهذه اخلوا�س لي�صت متكافئة القوة ، تعاين 
�صراع���ات كبرية داخل بنية احلدث، وناحظ يف اغلب ال�صخ�صي���ات االنهزامية التي قدمتها 
الدرام���ا العراقية اأنه���ا �صخ�صيات مركبة من االإب���داع الثقايف اأو العلمي والقه���ر ال�صيا�صي اأو 
الدين���ي ال���ذي يو�صلها اإىل املوت اأو اجلنون وقد حفلت اأعم���ال روائية ودرامية كثرية ب�صخو�س 
كهذه اأفرغ الكتاب جزءا من �صخ�صياتهم احلقيقية فيها مثل رواية )الو�صم( للربيعي وم�صل�صل 

)فوبيا بغداد( للكاتب حامد املالكي واملخرج ح�صن ح�صني .
3- ال�صخ�صية امل�صطحة : غالبا ما تكون هذه ال�صخ�صية م�صاعدة ، اإذ ال متتلك من اخلوا�س ما 
مييزها من ال�صخ�صيات االأخرى، وتكون معاملها ذات �صكل ولون واحد ، وال�صخ�صية امل�صطحة 
هي التي تخلو من اخلوا�س ال�صائدة ، وهي ما تكون ثانوية خالية من ال�صراع وهي حلقة و�صل 

مابني االأحداث وال�صخو�س ونراها موجودة يف اأغلب االأعمال الدرامية بكرثة .
4- ال�صخ�صي���ة الدائري���ة : وتكاد تكون �صبه حقيقي���ة وتقرتب بح�صورها لتم����س الواقع ب�صكل 
مبا�صر من خال عاقاتها بال�صخ�صيات االأخرى ، ف�صا عن عاقة ال�صخ�صية بذاتها ، وهي 

�صخ�صية رئي�صة يف الق�صة او الدراما التلفزيونية .
5- ال�صخ�صية اخللفية :ويكون ح�صورها لغر�س معني وال تدخل يف حيثيات ذلك الغر�س ولي�س 
له���ا اهمي���ة يف احلبك���ة ولكن اأهميته���ا تكمن يف قيادتها ل�صي���ارة اأو فتح ب���اب ، ورمبا ال حتمل 
ا�صما او قليلة الت�صوير وهي موجودة بكرثة يف االأعمال الدرامية التلفزيونية العراقية والعربية 

والعاملية )8(. 
         وي���رى الباح���ث اأن ال�صخ�صي���ة االنهزامية �صخ�صية رئي�ص���ة يف الق�صة اأو العمل الدرامي 
وال�ص���راع عمي���ق فيها وت�صع���ب قراءتها ، وغالب���ا ما تكون ه���ذه ال�صخ�صي���ة �صبابية املعامل 
وتتك�ص���ف �صراعاته���ا مع االآخرين اأو م���ع نف�صها من خال م�صاهدة منف���ردة ذات طابع يكون 
يف قال���ب التداع���ي اأو اال�صتذكار �صواء اأكان م���ن خال ال�صورة اأم احل���وار اأو االثنني معا ، اأو 
متري���ر �صل�صل���ة من التداعي���ات اأو االأ�صئلة ويكون ع�صي���ًا عليها اإيجاد اإجاب���ة لها ، وهي تعك�س 
حالة مركبة بني املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل اأو ما هو كائن اأو يكون اأو �صيكون، ورمبا هي ناجت 
اإ�صقاط���ات املنظومة العائقية الداخلية اأو اخلارجية له���ا  ، وتنتهي اىل حاالت من اجلنون اأو 

8 (للمزي���د ينظ���ر ... �صامية احمد عل���ي ، و�صرف عبد العزيز ، الدراما يف االإذاعة والتلفزيون ، القاهرة ، دار الفجر للن�صر والتوزيع ، 1999 
، �س 162-161.
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امل���وت، وهي �صخ�صية غالبا ما تك���ون مبدعه اأو لديها ثراء علمي حتاربه���ا املوؤ�ص�صات الدينية 
اأو االجتماعي���ة وه���ي بهذا اإحدى جتليات ال�صخ�صية املركب���ة ، ويف الدراما العراقية جند هذه 
ال�صخ�صية يف �صخ�صية دكتور هيثم )ح�صن ح�صني( يف م�صل�صل فوبيا بغداد، وكما بني الباحث 
ب���ان النهاية لها اإما اجلن���ون اأو املوت، وهي بذلك نتاج الواقع املعي�س املليء باالآالم واخليبات ، 
لذا فهي انهزامية ، واالنهزامية هنا لي�صت وليدة الن�صاأة بل هي انهزام ق�صري مما عانته هذه 
ال�صخ�صية من �صراعات وخيبات اأدت اإىل هذه النهاية املفجعة ، وقد خلفت وراءها ارثًا علميًا 

وثقافيًا مميزًا .

  2- �صمات ال�صخ�صية يف الدراما التلفزيونية 
           وتعد ال�صخ�صية من اأهم عنا�صر العمل الفني، وهي الركيزة االأ�صا�صية التي يبني عليها 
املوؤل���ف احلكاي���ة ، واأهم م���ا يف ال�صخ�صيه �صماتها الت���ي يتوخى فيها احلذر، ل���ذا يعد اختيار 
ال�صم���ات االأ�صا�صي���ة العام���ة لل�صخ�صية اأ�صا�صا مهم���ا يف العمل الفن���ي ، ويق�صم حممد ح�صني 
ال�صخ�صي���ة على �صم���ات طبيعية واجتماعية ونف�صية، واآخ���رون يعطونها تق�صيمات اأخرى ،غري 

اأن الباحث يحاول اأن يختار تلك ال�صمات ذات العنوانات الوا�صحة وهي : 
1- ال�صم���ة البايولولوجي���ة :وه���ي اللبنة االأ�صا�صية الت���ي تنبع من عمق ال�صخ�صي���ة وهي اللبنة 
االأوىل الت���ي متي���ز لنا جن����س ال�صخ�صية ، ذكر – اأنثى – طفل – �صي���خ – عجوز – حيوان – 
اإن�ص���ان، وهن���ا تدخل عملية الوعي يف اختيار ن���وع اجلن�س ملا لها من اأهمي���ة كبرية ، فهي التي 
متيز اإرادات املوؤلف واملخرج وهي الو�صيلة التي ميكن من خالها اأن تعلن ح�صورها ال�صلبي اأو 

االإيجابي من خال تاأثرياتها يف املتلقي من دون الوقوع يف فخ الكائ�س اجلاهزة )9(0
2-ال�صمة املادية : وتقوم هذه ال�صمة بتحديد ال�صمات العامة لل�صخ�صية دون الوقوع يف املبالغة 
التي ال مربر لها ، ودائما ما تكون ال�صخ�صية ذات قدرات تقع ما بني ال�صمات العامة و اخلا�صة 
، فالعام���ة هي خط حول �صري ال�صخ�صي���ة ، اأما ال�صمات اخلا�صة فهي الثوابت التي تتحدد من 
خ���ال ال�ص���كل الطول ، الق�صر ، البدانة ، ال�صوت 00الخ ، اأو حت���ى ق�صور نف�صي تت�صف به ، 
فه���ي حتتاج اإىل اأداء متثيل���ي يف و�صعها العام واخلا�س)10(، وهنا الب���د للكاتب اأن يكون داخل 
�صي���اق �صمات ه���ذه ال�صخ�صية بت�صوهاتها اخللقي���ة كما يف ال�صخ�صي���ة االإ�صكالية اأو ت�صوهات 

نف�صيه كما يف ال�صخ�صية االنهزامية التي اأ�ص�س وتطرق الباحث لها قبا 0 
3- �صمة الطابع العام لل�صخ�صية :وهي التي تتحدد مبا يتنا�صب واأحداث العمل الدرامي ، من 
حي���ث ح�صورها وتنقاتها �ص���واء اأكانت متوافقة ام متناق�صة فيما بينها وبني نف�صها ، اأو بينها 

وبني االآخرين ، وهذا كله ي�صهم يف �صري االأحداث ومنوها واندفاعاها اإىل اأمام 0
4- ال�صم���ة النف�صية : تعد ه���ذه ال�صمة نتيجة حم�صلة لل�صم���ات البايولوجية وال�صي�صيولوجية ، 
فهي نتاج للظروف اأو احلوادث اأو املواقف التي متر بها ال�صخ�صية باأنواعها امل�صوهة واملتاأزمة، 
وتع���د هذه ال�صمة م���ن اأهم ال�صور الت���ي تو�صح االإبع���اد املرئية لل�صخ�صي���ة وت�صكل ماحمها 

9 (حممد ح�صني ، فن كتابة ال�صيناريو ، القاهرة ، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ، 2005 ،�س 15.
10(حممد ح�صني ، فن كتابة ال�صيناريو ، امل�صدر نف�صه ، �س10.
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اجل�صدي���ة وال�صلوكية )11(، وهنا ي���رى الباحث اأن ال�صخ�صية االنهزامية يف الدراما التلفزيونية 
نتاج طبيعي لهذه ال�صمة .

املبحث الثاين :  جت�سيد ال�سخ�سية االنهزامية يف عنا�سر اللغة االتلفزيونية : 
       تق�ص���م الدراما التلفزيونية عل���ى ثاثة اأق�صام؛ اأمل�صل�صلة وال�صل�صلة والتمثيلية، ولكل واحدة 
م���ن هذه االأق�صام خ�صائ�س تختلف الواحدة عن االأخرى، وعلى الرغم من هذا االختاف يف 
ال�ص���كل يبق���ى امل�صمون االأ�صا�س لهذه االأق�صام ،  تبق���ى املعاجلة لل�صكل العن�صر املهم بني هذه 
االأق�ص���ام اإذ »اإن ال���ذي مييز امل�صل�صل ع���ن الربامج التلفزيونية االأخ���رى طبيعته غري حمدودة 

احلبكات التي جتري يف نف�س الوقت وتوؤدي اإىل التطورات االأخرى« )12( و�صوال اإىل النهاية.
   ويتاأل���ف اخلط���اب املرئ���ي من ع���دد كبري من املف���ردات ال�صمعي���ة واملرئية الت���ي تبني كيانه 
الع�ص���وي وتعطيه معن���ى ودالله بتمازجها مبنظومة جمالية موجه���ة اإىل املتلقي، ي�صعى �صانعو 
العمل الفني، من خالها ويف تعاملهم مع ن�صو�س يكون اأبطالها من ال�صخ�صيات االنهزامية، 

اإىل اإبرازها من خال تفعيل املفردات ال�صمعية واملرئية ومن هذه املفردات :
1- ال�ص���رد : اتف���ق اأكرث املنظرين اأن هناك اأنواعًا عدة لل�صرد، كل واحد له ا�صتغاالته اخلا�صة 
وقد اأوجزها الباحث فار�س مهدي يف اأطروحته اجتاهات وان�صاق ال�صرد ال�صينمائي يف الدراما 

التلفزيونية مبا ياأتي :
اأ-التتاب���ع : يقوم املخرج يف هذا ال�صكل من ال�صرد على بناء منظومة من االأحداث على اأ�صا�س 
تتاب���ع اأح���داث الق�صة جزءًا بعد اآخر، من دون اأن يكون بني هذه االأ�صياء من ق�صه اأخرى ، اأي 

يكون ال�صرد اأفقيا م�صتقيما من احلا�صر اىل امل�صتقبل مثل م�صل�صل حليم.
ب-الدائ���ري اأو ال���ا خط���ي : ويقوم املخرج هنا مبعاجل���ة املادة الدرامية م���ن اأخذ نقطة من 
احلا�صر وينطلق بها اإىل النقطة نف�صها وهناك عوده طويلة واحدة مثل م�صل�صل دموع يف عيون 

وقحة .
ج- اال�صرتجاع���ي اأو اال�صتباق���ي: اأي البدء بزمان متقدم ومن ثم العودة اإىل املا�صي على �صكل 
تداعيات ويكرث هذا يف ال�صخو�س التي مرت مبواقف اأو اأزمات نف�صية اأو اجتماعية مثل م�صل�صل 
)ر�صائ���ل م���ن رجل ميت( للكاتب حام���د املالكي واملخ���رج ح�صن ح�صني ، اأم���ا اأال�صتباقي فهو 

ا�صتباق اأزمنة مل تاأت بعد.
د– التناوب���ي : وهو اأك���رث �صيغ البناء ال�صردي اإثارة وت�صويقًا وي�صف���ي جمالية على العمل ، اإذ 
يق���وم عل���ى �صرد اأج���زاء من ق�صة ثم �صرد اأج���زاء من ق�صة اأخرى. ومثل ه���ذا ال�صرد يحيط 
ب�ص���رد يكم���ل ويدفع ال�صرد االأخر ، اإذ اإنه يحتوي على منظومتني اأو ثاٍث من احلكي اأو الق�س 

مثل فلم )التع�صب( جلريفث اإذ يعالج اأربعة مو�صوعات يف اآن واحد )13(.
11(حممد ح�صني ، فن كتابة ال�صيناريو ، امل�صدر ال�صابق ، �س17.

12 (عب���د الق���ادر اجلعفري، التوظيف اأالأعامي حل�صارة العراق قبل املياد يف الدراما التلفزيوني���ة، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة 
بغداد، كلية الفنون اجلميلة، 2002 ، �س 33. 

13 (للمزي���د ينظ���ر ... فار����س مهدي علوان ، اجتاهات و ان�ص���اق ال�صرد ال�صينمائي يف الدراما التلفزيوني���ة ، اأطروحة دكتوراه غري من�صوره ، 
جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة ، 1999 ، �س 98-97 .
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2-االإ�ص���اءة : تع���د االإ�صاءة م���ن العنا�صر املهمة يف املنج���ز املرئي ، اإذ ت�صف���ي االإ�صاءة على 
ال�ص���ورة دالالت؛ اإما كعن�صر م�صتق���ل اأو مب�صاعدة العنا�صر ال�صوري���ة االأخرى ، فهي تك�صف 
امل���كان اأو ت���دل على الوقت مثل الليل اأو النهار ، كذل���ك االإح�صا�س بالربد واحلر مثل نار املوقد 
عل���ى اجل���دران اأو كما قلن���ا �صابقا لها دالالت على م���رور الوقت ، وكذلك ت���وؤدي دورًا مهمًا يف 
التكوي���ن من خال التباين بني الظل وال�صوء لتعرب ع���ن دالالت اخلري وال�صر ،وت�صتطيع اأي�صا 
التمهي���د اأو التنبوؤ بالفعل الدرام���ي ، اأو اختزال بع�س االأحداث غري املرغوب فيها مثل م�صاهد 

القتل اأو العنف غري املربر .
        اإن كل م���ا يه���م البح���ث يف االإ�ص���اءة لي�س معرف���ة االأغرا�س التقنية لها ب���ل الفنية ، ففي 
ال�صاب���ق كان���ت االإ�ص���اءة يف االأعمال الدرامية عب���ارة عن تنوير كامل لل�ص���ورة وال متيل خللق 
تاأث���ريات خا�ص���ة واإن توافرت فباحلد االأدنى ، »وقد يكون مرد ذل���ك �صغر �صا�صة التلفزيون اأو 

عدم اال�صتقبال اجليد او �صعف االإ�صارة«)14(.
      ومن مدلوالت االإ�صاءة كما بني الباحث هي الدالالت النف�صية حيث ت�صتطيع اأن تخلق »جوا 
دراميا �صيكولوجيا يك�صف عن بعد ال�صخ�صية ال�صيكولوجي . وحاالت القلق والرتقب من خال 
التحك���م يف �صدة التباين والتوزيع االإ�صائي داخل عنا�ص���ر امل�صهد »)15(، حيث نرى يف م�صل�صل 
)فوبي���ا بغ���داد( للمخرج ح�صن ح�صن���ي �صخ�صية البطل ) الدكتور هيث���م ( حتتل اأماكن �صوء 

خا�صة على ال�صخ�صية اأو خلفها الإبراز حاالت القلق والت�صظي داخل ال�صخ�صية .
3-اللون : يعد اللون من العنا�صر املهمة يف العمل الدرامي اإذ ال يخلو جزء من اأجزاء ال�صورة 
م���ن اللون ، »اإذ ميتلك منظومة عامية ت�صاعد املخرج عل���ى اإ�صافة معاٍن جديدة يف معاجلته 

االإخراجية »)16(.
       وللون له دور كبري يف التكوين اإذ اإن معاجلة اللون عند املخرج تركز على �صيادة ال�صخ�صية 
�صم���ن التكوي���ن من خال���ه ففي فلم عم���ر املختار ن���رى املخرج يعط���ي األوانًا فاحت���ة بي�صاء  
للمجاهدي���ن اجلزائري���ني داللة على النقاء واجله���اد ، كذلك ت�صتطيع االأل���وان اإعطاء دالالت 
طبيعي���ة لك�صف امل���كان اأو البيئة ، وكذلك للون دالالت نف�صية  فال�صخ�صيات التي تلب�س ماب�س 
ذات خط���وط �ص���وداء وبي�ص���اء متقاطعة توحي بالقل���ق واخلوف ، ول���ه دالالت فكرية و دالالت 
اجتماعي���ة فاللون االأ�صود للمكتئبني واالألوان املبهرجة تدل على اأمرا�س الزهو )17( ، وكثريا ما 
ن�صاه���د ارتداء ال�صخ�صيات االنهزامية لاأل���وان املتقاطعة البي�صاء وال�صوداء داللة على القلق 

الذي تعي�صه كما يف م�صل�صل )ر�صائل من رجل ميت( للمخرج ح�صن ح�صني.
4- الت�صوي���ر : م���ن اأهم العمليات االإبداعية التي يتعامل معها املخرج يف حتويل ال�صيناريو اىل 

معادل مرئي هي ال�صورة . 

14 (ماجد عبود الربيعي ، دور عنا�صر الرتكيب ال�صكلي يف تعميق املعنى ، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة ، جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة 
،2000، �س 168 .

15 (عل���ي يو�ص���ف طاهر العزاوي ، املعاجل���ات االإخراجية لاأعمال التاريخي���ة التلفزيونية للمخرج في�صل اليا�ص���ري ، ر�صالة ماج�صتري غري 
من�صورة ، جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة ، 2006 ، �س52 .

16 (ماجد عبود الربيعي ، دور عنا�صر الرتكيب ال�صكلي يف تعميق املعنى ،امل�صدر ال�صابق ، �س 168.
17 (عيا�س الدوري ، اللون ودالالته يف الدرا�صات التاريخية ، بغداد ، دار ال�صوؤون الثقافية العامة ، 2009 ،�س48.
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      والت�صوي���ر يت�ص���كل »م���ن خ���ال اأحج���ام اللقطات، ح���ركات الكام���ريا، زواي���ا الت�صوير، 
وا�صتخداماته���ا، اإذ ان ل���كل من االأحجام، واحلركات، والزواي���ا، وا�صتخداماتها دورًا مهمًا يف 

اإثارة االنتباه »)18( . وال بد عند درا�صة الت�صوير التطرق اإىل التمف�صات املكونة له ومنها:
ا-ح���ركات الكامريا .. وتعد حركات الكامريا من اأه���م عنا�صر اللغة ال�صينمائية ولها دالالتها 

اخلا�صة، ويورد مار�صيل مارتن حركات الكامريا بثاث اأنواع هي :  
1-الرتافلن���ج .. هي عب���ارة عن حترك الكامريا يف حني تظل الزاوي���ة بني خط حمور العد�صة 

واجتاه الكامريا ثابتة ، وتق�صم هذه احلركة على ثاثة اأق�صام اأي�صا :
اأ – الرتافلنج العمودي .. وا�صتخداماته نادرة نوعا ما .

ب- الرتافلنج اجلانبي .. وا�صتخداماته و�صفية اأكرث االأحيان .
ج – الرتافلنج اإىل اخللف .. وهو االأكرث �صيوعا ملا له من دالالت ومعان نف�صية متعددة)19(.

  2- البانورامية .. »وهي عبارة عن حركة الكامريا على حمورها العامودي اأو االأفقي دون نقل 
الكامريا من مكانها«)20(، ولها دالالت منها الو�صفية التي تهتم بك�صف مكان ما اأو التعبريية وله 
ا�صتخدام���ات غري واقعية الغر�س منها االإيحاء باإح�صا�س م���ا اأو فكرة ما اأو الدرامية والغر�س 

منها اإيجاد عاقات مكانية ما بني �صخ�س ينظر و ال�صخ�س املنظور اليه .
3-الكري���ن .. وهو مزيج غري حمدد بني الرتافلنج والبانورام���ا ينفذ باآلة ت�صبه االآلة الرافعة ، 
فاإذا ا�صتخدمت هذه احلركة بجماليتها فاإنها تعطي دورا يف اإدخال املتفرج يف العامل الدرامي 
مث���ل فلم )ال�صيطان يف اجل�صد( حيث نرى الكام���ريا ت�صتدير على البطل والبطلة وكذلك فلم 

)و�صية الدكتور مايو�س( التي اأعطت الكامريا فيها دالالت و�صفية جميلة )21(0
   ب – حج���وم اللقط���ات .. اإن حج���م اللقطة يتح���دد من خال املو�صوع امل���راد ت�صويره ومن 
خ���ال » كمية املادة الداخلة �صمن اإطار ال�صا�صة »)22( ،وتق�صم اللقطات اإىل عامة ، ومتو�صطة 
، وقريب���ة ، وقريبة ج���دا . فالعامة جدا تعطي تف�صيات عدي���دة ومتنوعة حيث يتطلب قراءة 
تلك التف�صيات وقتا اأطول وذلك » الإتاحة الوقت املادي للمتفرج الإدراك م�صمون اللقطة »)23( 
وت�صمى تاأ�صي�صية اأي�صا حيث تك�صف عن زمان ومكان االأحداث ، اأما اللقطة البعيدة فهي تظهر 
ج�ص���م االإن�ص���ان كاما وت�صمى لقطة كامل���ة اأو عامة حيث اإنها ا�صتهالي���ة اأو تاأ�صي�صية وت�صهم 
يف ك�ص���ف الزمان وامل���كان واالإحداث ، »اأما اللقطة املتو�صطة فه���ي ت�صور اجل�صم الب�صري من 
الراأ�س حتى اخل�صر اأو منت�صف االأ�صياء وتفيد يف االنتقاالت ما بني اللقطات البعيدة والكبرية 
والإع���ادة التاأ�صي�س«)24( ، اأما اللقط���ة الكبرية فت�صور من اأعلى ال�صدر حتى نهاية الراأ�س وهنا 
ال يت���م التع���رف على املكان ب�صهول���ة ب�صبب �صخامة تفا�صيل هذه اللقط���ة وكذلك فاإنها »متيل 

18 (عبد البا�صط �صلمان ، الت�صويق وروؤيا االإخراج يف الدراما ال�صينمائية والتلفزيونية ، القاهرة ، الدار الثقافية للن�صر ، 2001 ، �س 38.
19 ( مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية ، تر:�صعد مكاوي، القاهرة ، الهيئة امل�صرية للكتاب ، 1964 ، �س 37 .

20 (مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية ،امل�صدر نف�صه ، �س 38 . 
21 (مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية ،امل�صدر نف�صه ،�س 42 .

22 (لوي دي جانيتي ، فهم ال�صينما ، تر: جعفر علي عبا�س ، بغداد ، دار الر�صيد للن�صر ، 1981 ، �س 44.
23 (مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية ،امل�صدر ال�صابق ، �س 43 .

24 (علي يو�صف طاهر العزاوي ، املعاجلات االإخراجية لاأعمال التاريخية التلفزيونية للمخرج في�صل اليا�صري ، امل�صدر ال�صابق ، �س 54 .
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اإىل رف���ع اأهمي���ة االأ�صياء وتوحي يف الغال���ب مبغزى رمزي«)25( ، اأما زواي���ا الكامريا فلها اأربعة 
ا�صتعم���االت هي زاوية الكامريا املو�صوعية هي التي يرى فيها امل�صاهد املو�صوع ، والذاتية فهي  
متث���ل وجة نظر املمث���ل اأو ال�صخ�صية يف داخل العمل الفني ، والزاوية الثالثة فهي وجهة النظر 
امل�صرتك���ة للمتفرج وال�صخ�صي���ة اإىل االأحداث ، اأما اال�صتعمال الراب���ع فهو م�صتويات الكامريا 
ومنه���ا م�صتوى العني الب�صرية، ويكرث ا�صتخدامها من قب���ل املخرجني الواقعيني وحتت م�صتوى 
النظ���ر اأي من االأ�صفل واملرتفعة اأي اأعلى م�صتوى النظر، وناحظ �صخ�صية )دكتور هيثم( يف 
م�صل�صل )فوبيا بغداد( للمخرج ح�صن ح�صني وقد اأغرقها املخرج بزوايا عني الطائر داللة على 

اال�صطهاد الذي تعانيه.
6-االأزياء واملكياج : االأزياء اأو املاب�س عن�صران ال يقان اأهمية عن باقي العنا�صر يف املعاجلة 
الدرامي���ة ، فاالأزياء ت�صكل توافقا ملحوظا م���ع طبيعية الديكور ، وهي حتدد  دالالت اجتماعية 

اأو وطنية اأو درامية ، فريى مار�صيل مارتن اأن املاب�س حتدد :
» مناذج وطنية : فاالأ�صكيمو ماب�صهم من جلود الدببة واملك�ص���يكي حرملته )البون�صو( والعربي 

العقال ..الخ
 اجتماعية : حمددة بتفاوت التاأنق يف ماب�س النا�س، فماب�س الطريقة االر�صتقراطية تختلف 

عن ماب�س الطبقات العاملة »)26(.
     وكذل���ك االأزي���اء تعرب عن ال�صراع الدرامي من خال تناق�س االألوان فلها دالالتها النف�صية 
الت���ي توؤث���ر يف املتلقي ، اأما املكياج في�صه���م يف اإبراز اأو اإخفاء اأو تغي���ري وجه اأو جزء من ج�صم 
املمثل عل���ى وفق ال�صرورات الدرامية، وكذلك يهدف املكياج اإىل حتديد ال�صخ�صية من خال 
تغي���ري يف مام���ح وهيئة ال�صخ�صية ، ويهدف اأي�صا اإىل تغي���ري اأو اأخفاء ما ت�صببه االإ�صاءة من 
ت�صويه���ات وتغي���ري م���ا تكت�صفه اآله الت�صوير م���ن عيوب ، ف�صا عن انه ي�صه���م يف تغيري العمل 
واإب���راز ت�صوهات ما يتطلبها العمل الفني وهذا ما ناحظ���ه يف اغلب االأبطال االنهزاميني من 

ا�صتخدامهم مكياج لوجه �صاحب ومتعب .
7- التكوين: يبذل خمرج العمل الفني جهودا م�صنية يف ترتيب وبلورة ال�صكل النهائي لل�صورة 
م���ن خال تنظيم وترتيب عنا�صر ال�صكل داخل االإط���ار ، ويعرب جوزيف مار�صللي عن التكوين 

اجليد باأنه« ترتيب العنا�صر امل�صورة يف وحدة مرتابطة ذات كيان متنا�صق«)27(.
      وال يختلف التكوين عن جممل االأعمال الفنية فهو يتكون من اخلط وال�صكل والكتلة واحلركة 
وهذه العنا�صر تدخل يف اإطار اللقطة ولها دالالتها املختلفة اأي�صا ، ولو تاأملنا )م�صل�صل ر�صائل 
م���ن رجل مي���ت( للمخرج ح�صن ح�صني لوجدنا ت�صكيات هائلة م���ن اخلطوط املتقاطعة داللة 

على حالة املري�س والبطل االنهزامي امل�صطربة .
8- االك�ص�ص���وار والديك���ور : االك�ص�صوارات هي امللحقات املوج���ودة داخل امل�صهد ، عدا الديكور 
واملاب����س وتعني بالعربية مكم���ات املنظر وتك���ون مرتبطة بال�صخ�صي���ات وداعمة لاأحداث 

25 (لوي دي جانيتي ، فهم ال�صينما ،  امل�صدر ال�صابق ، �س 27.
26 (مار�صيل مارتن ،اللغة ال�صينمائية ،امل�صدر ال�صابق ، �س59.

27 (جوزي���ف مار�صلل���ي ، التكوين يف ال�صورة ال�صينمائي���ة ، ترجمة ها�صم النحا�س ، القاهرة ، الهيئة امل�صري���ة للتاأليف والرتجمة ، 1983 ، 
�س 33 .
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كاملراوح واالأزهار وال�صكائر واحلقائب ولها دالالتها النف�صية والدرامية، اإذا الحظنا �صخ�صية 
)الدكتور هيثم( يف م�صل�صل )فوبيا بغداد( للمخرج ح�صن ح�صني وجدناها حتمل حقيبة دائما، 
وقد وظف املخرج احلقيبة هنا �صمن داللتني: االأوىل اأن املثقف يحمل كتبه فيها والثانية داللة 
ع���ن الوطن الذي يرحتل معه اأين ما ذهب ، كذل���ك لاك�ص�صوارات دالالت زمانية مثل ال�صاعة 

ودقاتها اأو تاأريخية مثل ال�صيوف والرماح0
         اأما الديكور فبنوعيه الداخلي واخلارجي له »دالالت ينبغي ان توؤخذ باحل�صبان، فهو ي�صهم 
يف احل���دث ويع���اون يف خلق اجلو النف�صي العام وي�صرتك يف تكوي���ن اللقطة من خال ارتباطه 
بعائق مع ال�صخ�صيات واالأزياء واالإك�ص�صوار واالإ�صاءة«)28(. وللديكور وظيفتان يف العمل الفني 
، وظيف���ة درامية واالأخرى جمالية ، »فالدرامية تكمن يف اإي�صال املعنى الدرامي وعدم اخللط 
ب���ني العامات املر�صل���ة للم�صاهد واجلمالية تكمن يف تكثيف اال�صتغ���ال اجلمايل املنبثق اأ�صا 

وابتداء عن طريق الق�س الدرامي«)29( .
9- الزم���ان وامل���كان : الزمن يف الدراما التلفزيونية له دور موؤث���ر جدا ، ويق�ّصم البناء الزمني 

على :
ا-الزمن املركز : وهو اال�صتخدام املعتاد للزمن يف املنجز املرئي. 

ب- الزم���ن احلقيقي : وه���و الزمن االعتي���ادي املعي�س وقد حاولت اأفام ع���دة عر�س الزمن 
احلقيقي بكامله الأغرا�س درامية مثل فلم )احلبل( ل� هيت�صكوك .

ج- الزمن امللغي .
د – الزم���ن املقل���وب :املبني على الع���ودة اإىل الوراء وناحظ اأن الدرام���ا النف�صية تعتمد عليه 

كثريا)30(.
        اأما املكان فاإنه ي�صهم يف تعميق املعنى الدرامي، اإذ اإنه يو�صل معلومات �صاأنه �صاأن االإ�صاءة 
واملاب����س واملاكياج .ويعد مكونا فاعا و�صروري���ا يف تطور ال�صرد ، وال ميكن اإن نتخيل اأحداثا 
دون م���كان يوؤطره���ا ، يرتبط امل���كان بعاقة مع االأحداث حيث ال توجد اأح���داث بدون اأمكنة ، 
لي����س هذا فح�صب فاإن املكان يرتبط بال�صخ�صيات، وكما هو معلوم فاإن البيت امتداد لاإن�صان 
وكل ما فيه يرتبط باالإن�صان، اأن ال�صورة التلفزيونية يف كليتها حتتوي على املكان فا ميكن اأن 
تك���ون �صورة تلفزيونية ما مل حتتِو على امكنة . وت���ورد الباحثة �صهى طه �صامل العبيدي »يعترب 
املكان منظومة من االإ�صارات الدالة على حقائق مو�صوعة اأو تداعيات ذهنية ، ويكون املو�صوع 
االفرتا�صي يف بناء عوامل وتكوينات �صورية من احلياة الواقعية املعي�صة وبني ال�صور والرتاكيب 

املتخيلة«)31( ، وتتم معاجلة املكان بطريقتني : 
»اإما اأن تكتفي باأن تعيد بناءه، وجتعلنا جنول فيه بحركة الكامريا .

اأو بخل���ق اأبعاد جمالي���ة تركيبية يدركها املتفرج من تراكب وتتابع اأماكن جزئية قد ال تكون لها 
28 (مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية ،امل�صدر ال�صابق ، �س61.

29 (للمزيد00ينظر مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية، امل�صدر نف�صه ، �س 215-211 .
30 ( يو�صف ال�صاروين ، مع الدراما، القاهرة ، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،1989،�س 44.

31 (�صهى طه �صامل األعبيدي ، الرتكيب ال�صوري ودالالته يف العر�س امل�صرحي العراقي ، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة ، جامعة بغداد ، كلية 
الفنون اجلميلة ، 2005، �س 42.
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اأي عامة مادية بينها«)32( .
10-املونتاج : من العمليات املهمة يف العملية الدرامية هي العملية املونتاجية ، ونعني بها اإزالة 
اللقط���ات غري املرغوب فيه���ا، وا�صتثمار اللقطات املوؤثرة مبا يحق���ق اال�صتمرارية للعمل الفني 
.وينبغ���ي على املوؤلف«ان يجمع اللقطات بحر�س وعناية لتحقي���ق التما�صك داخل امل�صهد«)33(، 
ويق�ص���م املونتاج على ، طويل و عك�صي و متواٍز ومتناوب ، فالطويل يت�صمن �صل�صلة من امل�صاهد 
مرتب���ة منطقي���ا ، والعك�صي يقوم بقل���ب النظام الزمني مل�صلحة جزئي���ة زمنية حم�صة، وذات 
ق���وة درامية فائقة كما يف م�صل�ص���ل )فوبيا بغداد( للمخرج ح�صن ح�صن���ي، فرنى العمل يعتمد 
عل���ى الفا�س باك كثريا لتبيان احل���االت النف�صية للبطل االنهزامي، اأم���ا املتوازي؛ يقوم على 
حدث���ني اأو اأكرث يتقدمان معا باإدخال �صرائح من كل منهما يف �صياق االأخر بق�صد اإظهار داللة 
م���ن مواجتهم���ا ، كما يف فيلم )التع�صب( جلريفث ، اأما التناوبي فمبني على توقيت دقيق بني 
حدثني يراكبهما التوليف وينتهيان يف اأغلب االأحيان اىل االلتقاء يف نهايات العمل الفني )34(. 
11- العنا�ص���ر ال�صوتي���ة : ال�صوت ي�صهم م���ع ال�صورة يف تف�صري م�صم���ون اللقطة، فالوظيفة 

الرئي�صة لل�صوت هو دعم ما حتمله اللقطات من معان .
      »وميك���ن ا�صتخ���دام ال�صوت بعدة معاجلات فاإما اأن ي�صدر ال�ص���وت من داخل ال�صورة اأو 
خارجه���ا اأو قد يكون متاآلف���ا اأو مت�صامنا معها ومعربا لها وق���د يناق�صها اأو قد يدخل كعن�صر 
اإيج���از لاأح���داث الدرامي���ة من خال تكثي���ف املعلومات اأو ق���د ي�صتخدم كرم���ز يف االأحداث 

الدرامية«)35(، وتق�صم العنا�صر ال�صوتية على اأنواع منها :
1-احلوار : وهو و�صيلة التخاطب بوا�صطة اللغة اأو االإمياءة اأو االأ�صوات االأخرى ويعرف ار�صطو 

اللغة باأنها »التعبري عن اأفكار ال�صخ�صيات بوا�صطة احلوار«)36( .
       ويق�ص���م احل���وار على اأن���واع منها املتزامن ال�صورة مع ال�ص���وت ، وغري املتزامن �صوت مع 
�ص���ورة اأخ���رى ، وهو اأما ثنائ���ي اأو مونولوج ، ول���ه دالالت منها الك�صف عن ال�ص���راع الداخلي 
لل�صخ�صي���ات والتعب���ري ع���ن كوامن النف����س اأو ك�صف اأبع���اد ال�صخ�صيات واالأح���داث وت�صعيد 
ال�ص���راع ولو تابعنا بطل م�صل�صل )ر�صائل من رجل ميت( للكاتب حامد املالكي واملخرج ح�صن 
ح�صن���ي الفنان اياد را�صي لوجدنا يف حواراته ال�ص���راع االأيدلوجي الذي اأو�صله اإىل النهايات 

املفجعة والتي نراها يف االأبطال االنهزاميني.
2-املوؤث���رات ال�صوتي���ة : ولها دور مهم يف خلق اجلو العام لاأح���داث ومنها »اأ�صوات الطبيعية 
واجلم���ادات واالأ�ص���وات االإن�صاني���ة واحليوان���ات والطي���ور »)37( ، وناحظ يف اأغل���ب االعمال 

الدرامية  »  كلما زادت �صرعة اإيقاع ال�صوت زاد التوتر عند امل�صتمع وبالعك�س«)38(.

32 (مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية، امل�صدر ال�صابق ، �س 225 .
33 (جوزيف بوجز، فن الفرجة على االأفام ، ت وداد عبد اهلل ، القاهرة ،  الهيئة امل�صرية للكتاب،1995 ، �س94.

. 34 (للمزيد ينظر مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية ، امل�صدر ال�صابق ، �س 153– 163 
35 (علي يو�صف العزاوي ، املعاجلات االإخراجية لاأعمال التاريخية التلفزيونية للمخرج في�صل اليا�صري ، امل�صدر ال�صابق ، �س 68 .

36 (اأر�صطو طالي�س ، فن ال�صعر ، تر : حمادة اإبراهيم ، القاهرة ، املكتبة االجنلو م�صرية ، 1982 ، �س 96 .
37 (ح�صني حلمي املهند�س ، دراما ال�صا�صة بني النظرية والتطبيق ، القاهرة ، الهيئه ال�صرية للتالبف والرتجمة ، 1989،�س249.

38 (لوي دي جانيتي ، فهم ال�صينما ،   امل�صدر ال�صابق ، �س 264 .
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    واالأ�ص���وات تق�ص���م على نوعني؛ منها طبيعية ومنها �صناعية ، وقد ت�صري املوؤثرات اإىل دالالت 
مكاني���ة مثل �صوت قطار اأو �صوت �صي���ارة اأو زمانية مثل �صوت الديك او دقات ال�صاعة اأو نقيق 

ال�صفادع .
     وتع���د املو�صيق���ى من اأهم العنا�صر ال�صوتية فهي ال تقيم م�صمون تلك اللقطة بل تعمق ذلك 
امل�صمون ، وهي اإما موؤلفة للعمل الدرامي، اأو يتم اختيارها من املكتبة ال�صورية ، وي�صيف كرم 

�صلبي وظائف عدة  للمو�صيقى منها  :
 »تعطي دالالت تاأريخية اأو حقبة تاأريخية معينة .

 تكون بديلة عن املوؤثر احلقيقي مثل �صوت الرعد وانفجار القنابل .
ج-   ت�صتخدم بنجاح عند الذروة ) القمة الدرامية ( واملواقف املتاأزمة« )39(.

3- ال�صمت .. هو �صوت �صاكن ، وقيمة تعبريية بالغة لو اأح�صن ا�صتخدامها ، لل�صوت مدلوالت 
مث���ل املوت والغي���اب و القلق والعزلة واالحت�صار، وطاملا ن�صاه���د ال�صخ�صيات االنهزامية متيل 
اإىل ال�صم���ت دالل���ة على القه���ر الروحي الذي تعاني���ه ، وقد يرافق ال�صم���ت احلركة البطيئة 

)slow motion ( الإ�صافة وقع لهذا املوؤثر . 

موؤ�سرات االإطار النظري 
1- ي�صتطي���ع الكات���ب بناء �صخ�صيت���ه االنهزامية يف ن�صه من خال اإ�صق���اط املنجز االإبداعي 

واإ�صقاطات احلروب يف البعد النف�صي لل�صخ�صية املركبة0
2- ق���د يعمد املخ���رج اإىل التوظيف الدرامي والداليل واجلمايل لعنا�ص���ر اللغة التلفزيونية يف 

معاجلته االإخراجية لتبيان الت�صظيات النف�صية والفكرية لها 0
3- ي�صتغ���ل ال�صرد الدرامي ال�صيما )التداعي احل���ر( يف تبيان اغلب حاالت الهذيانات والقلق 

لل�صخ�صية االنهزامية 0
الدرا�ص���ات ال�صابقة 00مل يجد الباحث درا�صات �صابقه حول ال�صخ�صية االنهزامية يف الدراما 

التلفزيونية 0

ثالثا –اجراءات البحث
1- منهج البحث : �صيعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ، التفاقه مع طبيعة البحث 0

2- اأداة البحث : �صيعتمد الباحث ما خرج به من موؤ�صرات يف االإطار النظري كاأداة للتحليل0
3- عين���ة البحث : مت اختيارامل�صل�صل العراقي )احلب وال�صام( للكاتب حامد املالكي واإخراج 
ثامر مروان ا�صحاق ومن اإنتاج قناة ال�صومرية عام 2008 كعينة للبحث ب�صبب و�صوح ال�صخ�صية 
في���ه ويحق���ق متطلبات البحث ، ف�صا عن النقود الكثرية الت���ي تعر�س لها، واجلوائز املتعددة 

التي ح�صل عليها .

39 (كرم �صلبي ، االإنتاج التلفزيوين وفنون االإخراج ، جدة ، دار ال�صروق للن�صر، 1988 ، �س 234 .
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رابعا - حتليل العينة والنتائج واال�ستنتاجات

املوؤ�ص���ر االأول - ي�صتطيع الكاتب بناء �صخ�صيت���ه االنهزامية يف ن�صه من خال اإ�صقاط املنجز 
االإبداعي واإ�صقاطات احلروب يف البعد النف�صي لل�صخ�صية املركبة:

      اإذا تابعن���ا امل�صه���د العا�ص���ر من احللق���ة رقم )2( ، ناحظ يف هذا امل�صه���د ان البطل وهو 
جال�س بال�صجن يتمتم بكلمات كثرية تدل على ثقافته التي هي ثقافة الكاتب وتداعياته ، والتي 

كانت تندد باحلرب ووياتها فرناه يقول :

     ال�صوتال�صورة

1- لقطة عامة ومن زاوية عني الطائر 
للبطل وهو جال�س يف احد زوايا ال�صجن 
وهو مم�صك بكتاب وهو يتمتم ب�صوت ال 

متزامن.

حياتي ليل طويل ال فجر له �صاأموت قبل اأن 
اأرى يوما ابي�س .. لقد �صرقت مّنا احلروب كل 

اأحالمنا واأوطاننا ... وحبيباتنا .

    
ونف����س الرف�س للح���رب واالأمل ن�صاهده من خال اإحدى �صحايا احل���رب وهي الطالبة املثقفة 

التي اأدت دورها هديل كامل التي �صل زوجها يف احلرب .

    ال�صوتال�صورة
نالحظها تردد وب�صورة مفجعة 
وباإنهزام كامل وهي ت�صقط على 

االأر�س يف لقطة متو�صطة ومن زاوية 
عني الطائر .

احلرب ابنة كلب .. احلرب ابنة كلب

    ال�صوتال�صورة

ونراها تردد يف مكان اآخر .. يف لقطة 
اأحالم الن�صاء تدا�س حتت الب�صاطيلكبرية وهي واقعة على االأر�س

املوؤ�ص���ر الثاين -  ق���د يعمد املخرج اإىل التوظي���ف الدرامي والداليل واجلم���ايل لعنا�صر اللغة 
التلفزيونية يف معاجلته االإخراجية لتبيان الت�صظيات النف�صية والفكرية لها :

     مم���ا ال�ص���ك في���ه اأن لكل خمرج اأ�صلوبه اخلا�س يف معاجلة الن����س الدرامي الذي بني يديه 
، ولك���ن املعاجلة االإخراجي���ة للن�س من غري املمكن اأن ته�ص���م كل القواعد الداللية واجلمالية 
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�صواء اأكانت يف التكوين اأم االإ�صاءة اأم باقي املفردات ال�صمعية واملرئية ، ولكن االإبداع والتفرد 
يكمن���ان يف كيفية توظيف تلك اجلماليات يف تلك اللقطة، ولو تابعنا املعاجلة االإخراجية لعينة 

البحث لوجدنا التوظيف اجلمايل للعديد من املفردات ال�صمعية واملرئية .
     فل���و الحظن���ا امل�صهد الع�صرين من احللقة رق���م )8( ناحظ اأن البطل جال�س على من�صات 
اح���د املوانئ الرتكية بع���د هروبه من وطنه العراق، وقد وظف املخ���رج لقطات عني الطائر يف 

اأماكن كثرية داللة على �صعفه الناجم عن اال�صطهاد الذي عا�صه وكما نرى :

ال�صوتال�صورة
1- لقطة كاملة  ومن خالل زاوية عني الطائر 

للبطل وهو جال�س على دكة احد املوانئ وعيناه 
باجتاه البحر. 

2- لقطة متو�صطة للبطل ومن زاوية اأخرى اأقل 
انخفا�صا من الزاوية ال�صابقة .

مو�صيقى كمان حزينة

قطع

  
     وق���د وظف املخرج اأغل���ب عنا�صر اللغة االأخرى يف اإبراز ال�صخ�صية االنهزامية ، فقد كانت 
االإ�ص���اءة الت���ي يتم توجيهها نح���و البطل تختلف ع���ن التوزي���ع االإ�صائي لباق���ي امل�صهد ، فقد 
ا�صتخ���دم املخ���رج االإ�صاءة الزرقاء تراف���ق البطل يف اأغلب امل�صاهد الداخلي���ة داللة على نقاء 
ال�صخ�صي���ة و�صموها ولكننا بداأنا ن�صاهد تغري االإ�صاءة يف امل�صاهد التي تظهر توتر ال�صخ�صية 

بعد اإ�صابتها باالأمرا�س النف�صية نحو اللون االأ�صفر داللة على ال�صحوب والفناء .
 املوؤ�ص���ر الثال���ث - ي�صتغ���ل ال�صرد الدرام���ي ال�صيما )التداع���ي احلر( يف تبي���ان اأغلب حاالت 

الهذيانات والقلق لل�صخ�صية االنهزامية :
     لق���د وظ���ف خمرج احل���رب وال�صام التداعيات ب�ص���ورة كبرية لتج�صي���د الرغبات املعطلة 
للبط���ل والهذيانات الت���ي اأ�صابته جراء اال�صطهاد  الفكري الذي عان���اه، حيث نرى يف امل�صهد 
اخلام����س والثاث���ني من احللقة رقم )25( ، البطل اياد را�صي وهو ي�صرخ وحَده ..) اي حياة 
ايل اعي�ص���َه .. خ�ص���رت روحي وزوجتي ووطن���ي ( ثم تتكرر هذه التداعي���ات يف م�صاهد اأخرى 

ي�صتذكر فيها طفولته و�صباه وتنتهي بال�صراخ والعويل .

                           عمار اإبراهيم حممد اليا�صري املعاجلة االإخراجية لل�صخ�صية االنهزامية يف الدراما التلفزيونية العراقية



األكاديمي169

النتائج :

ا- حفل���ت العينة بامل�صامني االأيديولوجي���ة التي ك�صفت �صموم احل���رب ووياتها التي ا�صتطاع 
املخرج توظيفها يف بناء ال�صخ�صية االنهزامية التي هي من نتاج احلروب .

2-وظ���ف املخرج املف���ردات ال�صمعية واملرئي���ة على وف���ق ا�صتغاالتها الداللي���ة النف�صية البراز 
ال�صخ�صية االنهزامية .

3- اعتم���د العم���ل، يف اأغل���ب �صروده، على التداع���ي احلر، الذي يكرث مع االعم���ال التي تقدم 
�صخو�س ذوي عاهات نف�صية .

اال�ستنتاجات :

1- ال�صخ�صي���ات االنهزامية اإحدى اإ�صقاطات احلروب والقهر ال�صيا�صي وهي نتاج اأيديولوجي 
له���ذه االإ�صقاطات يوظفه���ا املوؤلفون يف ن�صو�صهم كمدونة اأبداعي���ة تك�صف زيف الع�صر الذي 

يعي�صونه .
2- كل العنا�صر ال�صمعية واملرئية ت�صتغل منفردة اأو جمتمعة الإبراز تلك ال�صخ�صية .

3- تيار التداعي احلر ومنذ ت�صكاته االأوىل يف الرواية احلديثة و�صوال اىل الدراما التلفزيونية 
ي�صتغل على تبيان اجلزء الكبري من ماهية ال�صخ�صيات النف�صية عامة واالنهزامية خا�صة .

                           عمار اإبراهيم حممد اليا�صري املعاجلة االإخراجية لل�صخ�صية االنهزامية يف الدراما التلفزيونية العراقية



170 األكاديمي

امل�سادر :
اأر�صط���و طالي�س ، ف���ن ال�صعر ، تر : حمادة اإبراهيم ، القاه���رة ، املكتبة االجنلو م�صرية  1 .

.1982 ،
اإقاديو����س ،اأني�س فهمي ، ال�صينما وامل�ص���رح واأمرا�س النف�س، القاهرة ، الهيئة امل�صرية  2 .

العامة للكتاب ، 1982.
بوج���ز ،جوزيف، فن الفرجة على االأفام ، ت وداد عبد اهلل ، القاهرة ،  الهيئة امل�صرية  3 .

للكتاب،1995.
البيات���ي ،مي�ص���ون ، االأبعاد الثاث���ة لل�صخ�صية ، ر�صالة ماج�صتري غ���ري من�صورة ، جامعة  4 .

بغداد ، كلية الفنون اجلميلة ، 1988.
جانيت���ي ،ل���وي دي ، فه���م ال�صينما ، تر: جعفر علي عبا�س ، بغ���داد ، دار الر�صيد للن�صر ،  5 .

.1981
اجلعف���ري ،عبد الق���ادر، التوظي���ف اأالأعامي حل�ص���ارة العراق قبل املي���اد يف الدراما  6 .
التلفزيونية، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة بغداد، كلية الفنون اجلميلة، 2002.

. حمادة ، اإبراهيم ، طبيعة الدراما ، القاهرة ، دار املعارف ، 1977. 7
حم���ادة ،اإبراهي���م ، معج���م امل�صطلحات الدرامي���ة وامل�صرحية ، القاه���رة، دار ال�صعب،  8 .

.1971
حي���در ،جن���م عبد،علم اجلم���ال اآفاقه- تط���وره ، جامعة بغ���داد، كلية الفن���ون اجلميلة  9 .

.1990،
ال���دوري ،عيا����س، اللون ودالالته يف الدرا�صات التاريخية ، بغ���داد ، دار ال�صوؤون الثقافية  10 .

العامة ، 2009.
الربيع���ي ،ماج���د عبود ، دور عنا�صر الرتكيب ال�صكلي يف تعميق املعنى ، ر�صالة ماج�صتري  11 .

غري من�صورة ، جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة ،2000.
�صلم���ان ،عبد البا�ص���ط ، الت�صويق وروؤيا االإخ���راج يف الدراما ال�صينمائي���ة والتلفزيونية ،  12 .

القاهرة ، الدار الثقافية للن�صر ، 2001.
�صلم���ان ،علي �صباح ، املعاجلة االإخراجية لل�صرية الذاتية يف الدراما التلفزيونية ، ر�صالة  13 .

ماج�صتري غري من�صورة ، جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة ، 2000.
. �صاروين ،يو�صف ، مع الدراما، القاهرة ، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،1989. 14

. �صلبي ،كرم ، االإنتاج التلفزيوين وفنون االإخراج ، جدة ، دار ال�صروق للن�صر، 1988. 15
العبي���دي ،�صه���ى طه �صامل ، الرتكي���ب ال�صوري ودالالته يف العر����س امل�صرحي العراقي ،  16 .

ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة ، جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة ، 2005.
الع���زاوي ،عل���ي يو�صف طاهر ، املعاجل���ات االإخراجي���ة لاأعمال التاريخي���ة التلفزيونية  17 .
للمخ���رج في�ص���ل اليا�صري ، ر�صالة ماج�صتري غري من�ص���ورة ، جامعة بغداد ، كلية الفنون 

اجلميلة ، 2006.
عل���وان فار�س مه���دي ، اجتاهات و ان�ص���اق ال�ص���رد ال�صينمائي يف الدرام���ا التلفزيونية ،  18 .

اأطروحة دكتوراه غري من�صوره ، جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة ، 1999.
عل���ي ،�صامي���ة احمد ، وزميله���ا، الدراما يف االإذاع���ة والتلفزيون ، القاه���رة ، دار الفجر  19 .

للن�صر والتوزيع ، 1999.
مارت���ن ،مار�صيل ، اللغ���ة ال�صينمائية ، تر:�صعد مكاوي، القاهرة ، الهيئة امل�صرية للكتاب  20 .

.1964 ،
مار�صللي ،جوزيف ، التكوين يف ال�صورة ال�صينمائية ، ترجمة ها�صم النحا�س ، القاهرة ،  21 .

الهيئة امل�صرية للتاأليف والرتجمة ، 1983.
. حممد ح�صني ، فن كتابة ال�صيناريو ، القاهرة ، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ، 2005. 22

املهند����س ،ح�ص���ني حلم���ي ، درام���ا ال�صا�صة ب���ني النظرية والتطبي���ق ، القاه���رة ، الهيئه  23 .
ال�صرية للتاليف والرتجمة ، 1989.

                           عمار اإبراهيم حممد اليا�صري املعاجلة االإخراجية لل�صخ�صية االنهزامية يف الدراما التلفزيونية العراقية



األكاديمي171

ملخ�س البحث
هذا البحث املو�صوم )اال�ص���رتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لكر�صي احلاقة ت�صمن البحث 

الف�صول التالية االتية :�
الف�صل االول : م�صكلة البحث واأهميته واأهدافه وحدوده وحتديد امل�صطلحات .

الف�صل الثاين  : االطار النظري .
الف�صل الثالث : اجراءات البحث مع و�صف وحتليل النماذج .

  وتتلخ����س م�صكل���ة البحث ان كرا�صي احلاق���ة املتوفرة يف ا�صواق بغداد توؤم���ن الغر�س االدائي من 
الناحي���ة الوظيفية واجلمالي���ة للم�صتخدم ؟ كذلك فان م�صكلة البحث تتح���د اي�صًا يف ت�صليط ال�صوء 
على اهم امل�صاكل الت�صميمية التي تعاين منها �صناعة كرا�صي احلاقة ، للوقوف على ادق التفا�صيل 

اغر�س حتديد املوؤ�صرات التي تخدم عملية الت�صميم .
  ولتحقي���ق اأهداف البح���ث ، قام الباحث بايجاد معايري ت�صميمية لكر�صي احلاقة مراعيًا اجلوانب 
الوظيفي���ة واجلمالية يف �صالونات احلاقة الرجالي���ة والن�صائية ، اخلا�صة بالبالغني يف اأ�صواق بغداد 

لاعوام )2008� 2010 (.
  وللو�صول اإىل تلك االأهداف قام الباحث بجمع املحاور اال�صا�صية الازمة للتحليل ،

فقد  نظم الباحث ا�صتمارة حتليل �صملت :
النظام التكويني العام لكر�صي احلاقة )الوظيفي واجلمايل (
اآلية ج�صم امل�صتخدم ومدى تنا�صب ومقا�صات كر�صي احلاقة .

مدى مائمة اخلامات املوظفة يف كر�صي احلاقة .
طرائق ربط اجزاء الهياأة.

ومن خال هذه اخلطوات مت التو�صل اىل النتائج النهائية االتية :
جاء ت�صميم م�صند الظهر منا�صبًا من حيث الطول والعر�س وكذلك التقعر والتحدب مع اآلية العمود 

الفقري يف االمنوذج رقم 1 وغري منا�صب يف االمنوذج رقم 2 .
ان عدم تنا�صب اأبعاد وقيا�صات بع�س اأجزاء هيئة الكر�صي مثل م�صند االيدي اأثر �صلبًا على اال�صرتاط 

الوظيفي لذلك الكر�صي .
مائم���ة اأبع���اد مقاع���د اجللو����س يف كا االأمنوذجني اأث���ر ب�صكل ايجابي عل���ى اآلية حرك���ة وا�صتقرار 

امل�صتخدم .
ج���اءت م�صان���د الراأ�س بنظام حركي واحد ، ااّل اأنها مل تكن منا�صبه لاأ�صتخدام . اإذ مل يتم احت�صاب 
الية العمود الفقري يف املنطقة  العنقية وبداية املنطقة ال�صدرية، وهذا ت�صبب يف حدوث �صد يف هذه 

املنطقة اأثناء فرتة احلاقة اأو العناية بالب�صرة .

االشتراط الوظيفي وعالقته بالنظام 
الشكلي لتصميم كرسي الحالقة

اأياد خلف يا�سني

بحوث التصميم
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جاءت اأكرث اخلامات امل�صتعملة يف بع�س االأجزاء من النماذج مثل : اجللد ال�صناعي واحلديد ال�صلب 
ا�صتجابة للمتطلبات الوظيفية يف الدعم واملتانة لهذه االجزاء التي تعود ب�صكل ايجابي على اال�صرتاط 

الوظيفي للكر�صي.
اإن ا�صتعمال الطرائق املتعددة ، والتمف�صل اجليد اأ�صهم يف دعم اجلانب الوظيفي يف االجزاء الثابتة 
، كم���ا اأعطي مرونة كبرية يف دع���م االجزاء التي حتتاج اإىل حركة يف اأغلب التمف�صات املوجودة يف 

النماذج وبه اثرت ب�صكل ايجابي على عامل املتانة واالآمان.  

  This research is marked by (functional requirement and its relationship to the formal sys-
tem to ensure the barber chair chapters, containing the following topics: 
Chapter One: The research problem and its importance and its objectives and its borders 
and determine the terms. 
Chapter II: A conceptual framework. 
Chapter III: Research procedures with a description and analysis of models. 
  The main research problem is that the barber chairs available in the markets of Baghdad, 
believes the purpose performance piece of functional and aesthetic user? Also, the research 
problem also unite to highlight the most important problems facing the design industry 
barber chairs, to find out the finer details Show identify indicators that serve the design 
process. 
  To achieve the objectives of the research, the researcher has to find a design criteria to take 
into account the barber chair which takes into account the functional and aesthetic aspects in 
hair salons for men, women, adult in the markets of Baghdad, for the years (2008, 2010). 
  To reach those goals, the researcher collected the necessary basic axes of analysis, where 
the systems researcher form analysis included: 
• System formative year for the chair barber (the functional and aesthetic) 
• mechanism of the body of the user and the proportionality of barber chair and Sizes. 
• the suitability of raw materials employed in the barber chair. 
• methods of connecting parts of the body. 
The researcher introduced the questionnaire to the Commission on sameenar which has 
thankfully, to develop the necessary adjustments until they were fit with the requirements 
of research, which was applied to the sample that was intentional in the representation of 
the research community, to serve the bjectives of the research, was to obtain information 
through observation and personal interview for the users of this product. As well as some 
owners of salons and also (Atlas) to chair the sole supplier razor in Iraq. 
It is through these steps has been reached to the final results of the following: 
1. The backrest design suitable in terms of length and width as well as the concavity and 
convexity with the mechanism of the spine in Alanoz c 1 and is not suitable in Alnozj 2. 
2. That does not suit the dimensions and measurements of some parts of the body such 
as the Musnad of hands the Holy impact negatively on the functional requirement for that 
chair. 
3. Appropriate dimensions of seating in both models had a positive impact on the movement 
mechanism and the stability of the user. 
4. Came headrests and one motor system, but they were not suitable for use. Has not 
been calculated as the mechanism of the spine in the cervical region and the beginning of 
thoracic region and this is causing the tension in this region during the period of shaving or 
skin care. 
5. Came more raw materials used in some parts of the models, such as: artificial skin and 
steel in response to the requirements of the job in support and durability of these parts, 
which date back positively on the functional requirement of the chair. 
6. The use of multiple ways, and good articulation contributed to the support side, a career 
in the hard parts, and give great flexibility in supporting parts that need to be movement in 
the most Altmvslat in the models and therefore influenced in a positive factor for durability 
and safety. 

The Summary

اأياد خلف يا�صنياال�صرتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لت�صميم كر�صي احلاقة
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الف�سل االأول :  االإطار املنهجي للبحث

)1-1(م�سكلة البحث 
لكرثة تنوع اأ�صكال واأحجام كر�صي احلاقة ظهرت م�صاكل  يف النظام الت�صميمي وعيوب لهذا 
الكر�صي، يف كون الت�صاميم املتوفرة تقليدية وخا�صة للرجال فقط، واأي�صا تفتقر اىل النواحي 
الوظيفي���ة واجلمالية، ف�صا عن عن�صر اجلذب واالإثارة. االأمر الذي اثار ت�صاوؤل عند الباحث 

مفاده؟
ه���ل الكرا�ص���ي املتوافرة يف اأ�صواق بغ���داد وال�صيما كر�صي احلاقة يوؤم���ن الغر�س االأدائي من 

الناحية الوظيفية واجلمالية للم�صتخدم؟

 )1-2( اأهمية البحث واحلاجة اليه:
تعد عملية ريادة �صالونات احلاقة من االآليات املهمة والدورية التي اعتيد عليها االإن�صان منذ 
الق���دم وحتى الوقت احلا�صر ،  ولكا اجلن�صني و�صوال اإىل درجة وان كانت ن�صبية من اجلمال 

من جهة.
لذلك فاأن ات�صال امل�صتخدم مع هذه ال�صالونات، ولكا اجلن�صني هو دائم. وعلى وجه اخل�صو�س 
ات�صال���ه مع كر�صي احلاق���ة، بو�صفه الو�صيلة التي ت�صلهم اإىل غايتهم وهي )املظهر الائق( 
مم���ا يجعل اأهمية لدرا�صة هذا املكون الت�صميمي ؛ الأن���ه ذو تاأثريات ف�صيولوجية و�صيكولوجية 
على امل�صتخدم، االأمر الذي يوفر عن�صر الراحة واالطمئنان لديه، ال�صيما عند اجللو�س لوقت 
طوي���ل ويكون ذلك من خال تنا�ص���ب ت�صميم كر�صي احلاقة مع اأبع���اد ج�صمه واآلية احلركة 
لديه، والتاأثري ال�صيكولوجي لاأ�صكال واالألوان املوظفة يف الكر�صي ومدى تقبل امل�صتخدم لها.

لذا تكون لهذه الدرا�صة اأهمية كونها ت�صتهدف جمهور وا�صع، للتعرف على اأف�صل املوؤ�صرات يف 
عملية اإيجاد معايري ت�صميمية تراعي فيه اجلوانب الوظيفية واجلمالية.

)1-3( هدف البحث:
بناء مرتكزات  ت�صميمية لكر�صي احلاقة تراعي فيه اجلوانب الوظيفية واجلمالية.

)1-4(حدود البحث:
ا�صتملت حدود البحث على كر�صي احلاقة امل�صتعمل يف �صالونات احلاقة الرجالية والن�صائية 
اخلا�صة بالبالغني يف حمافظة بغداد وامل�صتعملة يف االعوام من )2008-2010(*م، اما اجلهة 

امل�صتفيدة هي امل�صتخدم.

• مت اختي����ار هذي����ن ال�صنت����ني لتعاقد املورد العراقي وهو )�صركة اأطل�س( اكرب �صركة م����وردة لكرا�صي احلاقة مع اجلانب ال�صيني وفق بروتوكول منذ 
العام 2008 �� 2010 .

اأياد خلف يا�صنياال�صرتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لت�صميم كر�صي احلاقة
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)1-5(حتديد امل�سطلحات 
-اال�سرتاط

ا�ص���ل اال�صرتاط من ال�ص���رط )Condition( »جاء يف القران الك���رمي )فهل ينظرون اال 
�صاع���ة ان تاتيه���م بغتة فقد ج���اء ا�صرتاطها« �صمن )�ص���ورة حممد( االي���ة 18 ف�صرط ال�صيء 
ي�صرط���ه �صرطا: �صقه ومنه جاء معنى العامة وال�صرط- بفتح ال�صني والراء والعامة: وجمعه 

ا�صراط«)1(.
ويف املعجم الو�صيط عرف بانه �صرط، �صرطا: اأي التزامه وعليه امرا: الزماه اياه وال�صرط 

ما يو�صع ليلزم يف بيع اأو نحو)2(.
ويف املو�صوع���ة الفل�صفية عرف بانه »ال�صرط ك�صيء عن ال�صبب الذي يولد الظاهر اأو العمليات 

مبا�صرة ،  وميثل البيئة اأو اجلو الذي تظهر فيه الظاهر اأو العمليات وتوجد وتتطور«)3(.

التعريف االجرائي:
ه���و الذي يولد الظاهر يف العمليات املبا�صرة، مبا يوائم حميط البيئة احلاوية التي تظهر فيها 

الظاهرة، فقد اخذت بالتطور لتكون معايري ت�صميمية للمنتج ال�صناعي.

كر�سي احلالقة ويعرفه الباحث اإجرائيا:
ه���و تلك املنظومة احلركية االأدائية واخلا�صة بعملي���ة التجميلية ت�صتعمل بطريقة اأكرث مائمة 
لرغبات���ه الكمالية واآلية حركات ج�صمه،  التي ي�صتخدمه امل�صتغل على هذه املنظومة )احلاق، 
احلاق���ة( لغر�س ق����س �صعر الراأ�س وكذل���ك العناية بالب�صرة الذي يتاأل���ف من جمموعة من 
الوحدات اخلدمية مثل )اجللو�س، و املغ�صلة، والقاعدة جمموعة املحركات، والعتات امل�صوؤولة 

عن حركة الكر�صي( اإذ اإن هذه الوحدات ت�صكل ما ي�صمى كر�صي احلاقة.

املبحث االأول: نظريات اال�سرتاط

نظرية اال�سرتاط اال�ستجابي
ين�ص���ب اكت�صاف اال�صرتاط اال�صتجابي اىل عامل الف�صيولوجيا ال�صهري ايفان بيرتفيت�س بافلوف 
)1849-1936( ويطل���ق ع���ادة عل���ى اال�ص���رتاط اال�صتجاب���ي م�صطلح اال�ص���رتاط البافلويف، 
وعندم���ا ب���دا بافلوف بحثه يف اال�ص���رتاط، كان قد فاز بالفعل بجائزة نوب���ل وال�صوؤال هو كيف 

تو�صل اىل هذه النظرية؟
وهناك مباديء كثرية لاأ�صرتاط البافلويف نذكر املباديء اال�صا�صية ومنها وهي:)4(

) 1( معجم الفاظ القران الكرمي، جمع اللغة العربي، املجلد الثاين، ط2، الهيئة امل�صرية العامة للتاليف والن�صر، 1971، �س 13.
) 2( �صليبيا، جميل، املعجم الو�صيط، جملد االول، دار الكتب اللبنانية-بريوت، بدون �صنة، �س 697.

)3 ( رونتال، ب. يودين، املو�صوعة الفل�صفية، تر: �صمري كرم، دار الطليعة للن�صر، ط1، بريوت، 1974، �س 259.
)4 (  لندال دافيدوف، مدخل علم النف�س، الطبعة الرابعة ، دار مكجروهيل للن�صر، 1981 ،�س 202.

اأياد خلف يا�صنياال�صرتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لت�صميم كر�صي احلاقة
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1-االقرتان
اإن اق���رتان اأو ارتب���اط املث���ري املحايد باملث���ري الا�صرطي )احيانا يتم ذلك مل���رة واحدة وعادة 
ومل���رات عدة(ق���د ي�صتدعي هذا املثري املحاي���د رد فعل مماثا لا�صتجاب���ة الا�صرطية مثال، 
افرت����س ان اجلر�س يدق كل يوم يف وقت الظه���رية قبل ثوان من تناول فرد ما الغذاء، يف هذه 

احلالة يّعد اجلر�س مثريا حمايدا، الأنه ال ي�صتدعي يف اال�صل ا�صتجابة افراز اللعاب.*
وعلي���ه فاالق���رتان هو التوحيد �صم���ن عاقة تت�صم بتفه���م معاجلة م�صاكل الواق���ع �صمن بيئة 
م�صتمدة جذورها من هذا املجتمع فرتتوي من ما�صيه وتفهم احلا�صر لتاأول امل�صتقبل يف فكرة 

امل�صمم اىل كر�صي احلاقة.

2-االكت�ساب: ا�ستعمال التعزيز
ت�صم���ى عملية اقرتان املثريات املحايدة مع املث���ريات الا�صرطية التي يتكرر حدوثها عادة اإىل 
اأن تظه���ر ا�صتجاب���ة �صرطية باالكت�صاب، اأو تدريب االكت�صاب، فاأطف���ال اليوم البالغني غدًا قد 
يت�ص���كل مفه���وم اكت�صاب الذائقة االدائية م���ع كر�صي احلاقة با�صل���وب �صايكولوجي نفعي عن 
طريق غر�س االفكار االيجابية يف ا�صتعمال هذا الكر�صي ، االمر الذي يكّون نوعًا من االكت�صاب  

الطفويل اجليد لهذا الكر�صي، وعليه انعك�س على �صلوكه وهو بالغ.

3-التدعيم واالعمام:
يع���رف امت���داد ا�صتجابة �صرطية ما اإىل اأحداث م�صابهة للمث���ري ال�صرطي واإىل جوانب املوقف 

الذي مت فيه ا�صراط اال�صتجابة ا�صا بتعميم املثري، 
اأما التدعيم هو تقوية العاقة )الرابطة( بني املثري ال�صرطي ، واال�صتجابة ال�صرطية بالتدعيم 

اأو االثارة للتثبيت واال�صتجابة ال�صرطية.
وعليه يكون االإ�صناد اأو الت�صبيب يف حالة االإن�صاء ؛ نتيجة الإ�صباع دافع احلاجة عند االإن�صان وهو 

�صرط من �صروط البيئة الف�صلى لوجود االن�صان، التي ميكن تو�صيحها بال�صكل االتي:

�صكل يو�صح
العالقة الت�صبيبية للتدعيم*

* ملزيد من املعلومات راجع امل�صدر ال�صابق، �س 199.
* فات����ن عبا�����س )ا�صرتاطات الت�صميم يف بيئة الف�صاءات املفتوحة ملدينة بغداد( اطروح����ة دكتوراه، مقدمة اىل جمل�س كلية الفنون اجلميلة- جامعة بغداد، 

2005، �س 7.

اأياد خلف يا�صنياال�صرتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لت�صميم كر�صي احلاقة
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املبحث الثاين:   )كر�سي احلالقة(

انظمة العمل يف كر�سي احلالقة
تق�صم انظمة احلركة يف كر�صي احلاقة على ثاث اأنواع اأ�صا�صية:

نظام احلركة الكهربائية.
نظام احلركة الهيدروليكي.

نظام احلركة اليدوي.

نظام احلركة الكهربائية:
يتاأل���ف نظام العم���ل يف كر�صي احلاقة من جمموعة م���ن العتات، والعت���ات امل�صننة كذلك 
يحتوي عل���ى حمركني كهربائيني يغذيان بالطاقة الكهربائي���ة بقدرة )220v( وهي حمركات 
من نوع خا����س ت�صمى باملحركات املتزامن���ة synchronous motors و�صممت هذه 
املح���ركات بحيث تك���ون لها القدرة على حتمل االوزان العالية، وتك���ون حركاتها بطيئة وبقدرة 

ح�صانية عالية ف�صا على امكانيتها على الدوران باالجتاهني.)1(
وكل حم���رك يحتوي على حمور معدين م�صنن وي�صتم���د حركته من املحرك نف�صه اإذ ميتاز هذا 

املحور ب�صادة عالية ومقاومة جيدة لاحتكاك. انظر اىل ال�صكل )1(

)ت�صوير الباحث(

 نظام احلركة الهيدروليكية:
وي�صبه هذا النظام يف تكوينه االأ�صا�صي نظام احلركة الكهربائية اإال انه يعتمد يف توليد حركته 
على امل�صخات والعتات الهيدروليكية بدال من املحركات الكهربائية التي تعمل على نظام نقل 

احلركة بوا�صطة )�صغط ال�صوائل(.
حي���ث يتم �ص���خ �صائ���ل الهيدروليك عرب اأنابي���ب العتات الرافع���ة لهيدروليكي���ة ؛ ليتم بذلك 
حتريكها. كما يف ال�صكل رقم )2(، وميتاز هذا النظام با�صتعمال قوة ب�صيطة لتوليد قوة كبرية 

تكفي لتحمل اأوزان كبرية.)2(

)1 ( B.L.Theraga. Atext-Book of Technology .Ram Nagar، New Delihi، 1987، p. 573.
) 2( ارنو، �صمت )مكونات الدوائر الهيدروليكية(، ج1، تر: �صعد عبد الفتاح، ب.ت، �س9.
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نظام احلركة اليدوي:
ويعتم���د هذا النظام يف حتريك بع�س االأجزاء يف وحدة عل���ى احلركة اليدوية فم�صند االأقدام 
يف بع����س اأن���واع كر�صي احلاقة ثابت، ويف البع�س االخر متحرك، اإذ  يتمف�صل م�صند االأقدام 
م���ع مقع���د الكر�صي وينخف�س بوا�صط���ة عتلة تقع يف اأ�صفل امل�صند بوا�صط���ة اليد كما يف ال�صكل 

رقم )2(.

                  �صكل )2( يو�صح عتلة متحركة بوا�صطة اليد .) تخطيط الباحث (

كر�سي احلالقة واخراج الهياة واخلامات املنا�سبة
بام���كان اخراج هي���اأة  كر�صي احلاقة عن طريق دخ���ول بع�س اخلام���ات املنا�صبة يف العملية 

الت�صميمية وهي:
احلديــد )Iron(: ويع���د من اأك���رث املعادن انت�صارا يف الطبيعة كذل���ك ي�صتعمل يف كثري من 
ال�صناعات وهو معدن ذو لون ف�صي اأو رمادي فاحت)1(، وتتنوع خامات احلديد و�صبائكه اعتمادا 
عل���ى طريق���ة االإنتاج ، ونوع العنا�صر الداخلة يف ال�صبائك وم���ن اأهم اأنواع احلديد الداخلة يف 

�صناعة كر�صي احلاقة:
حدي���د الزهر االبي�س: وميتاز ه���ذا النوع من احلديد بقابلية الط���رق وامت�صا�صه ال�صدمات 
وي�صتعم���ل يف �صناعة االجزاء املعقدة)2(، لقابليته على الَط���رق وال�صحب، وتدخل �صفائح هذه 

اخلامة يف تغليف بع�س اجزاء الكر�صي واجلزء الرافع للمقعد )عتات الرفع(.
ال�صل���ب املقاوم لل�صدا: ميتاز هذا النوع من احلدي���د مبقاومة اجليدة للتاكل ب�صبب الظروف 
البيئية)3(، ولهذه اخلامة  �صبائك عّدة تختلف يف تركيبتها املجهرية تبعا الختاف ن�صبة املواد 
الداخل���ة يف ال�صبيك���ة ومن اأهم ه���ذه ال�صبائك )ال�صل���ب النيكلي العايل الكارب���ون- ال�صلب 

النيكلي املتو�صط الكاربون- ال�صلب االو�صتنايتي(.
 اجللد ال�صناعي Artificial Leather: ت�صتعمل هذه اخلامة يف تغطية ال�صطوح اخلارجية 
لكر�ص���ي احلاق���ة ذات التما�س املبا�صر مع ج�صم امل�صتخدم مثل املقعد وكل من )م�صند الظهر 
والراأ�س( واالأيدي والقدمني اأحيانا ذلك ملا تتمتع به هذه اخلامة من خوا�س عدة منها خا�صية 
التما�ص���ك واإمكانية تنظيفها وتعقيمها ف�صا عن عدم نفاذيتها للماء وال�صوائل كذلك قابليتها 

( الطائي، حممد حيدر)خوا�س املواد الهند�صية(، مطبعة جامعة بغداد، من�صورات دار احلكمة للن�صر والتوزيع، 1987، �س 82.  1
وعي�صى عبد اجلواد، �صليمان ابراهيم )تكنولوجيا املواد(، جامعة بغداد، كلية الفنون اجلميلة، مطبعة دار احلكمة للن�صر والتوزيع، 1987، �س 105. حممد   )2

بدون دار ن�صر، 1982، �س 143. باقر،  ح�صني  تر:  واملواد(،  املعادن  هند�صة  )مباديء  بيلي   )  3
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املطاطي���ة التي متكنه���ا من ا�صرتجاع �صكلها بع���د زوال املوؤثر )وزن امل�صتخ���دم( كذلك نتيجة 
 )poil clored finile( لرتكيبته���ا الكيميائي���ة الت���ي حتتوي عل���ى اللدائن مث���ل م���ادة
واالألي���اف القطني���ة املتنوع���ة ف�صا ع���ن توافر ه���ذه اخلامة باالل���وان خمتلف���ة.)4( ومام�س 
خمتلف���ة وعليه فان ا�صتخدامها ي�صفي �صكا جماليا على االجزاء التي ي�صتخدم يف تنجيدها. 
اإذ ت�صنع هذه اخلامة على �صكل و�صائد حم�صوة باال�صفنج ال�صناعي لكي تعطي جل�صة مريحة 
للم�صتخ���دم ف�صا عن قابلية �صط���ح اخلامة على التما�صك وعدم حدوث حالة االنزالق جل�صم 
امل�صتخدم على �صطح الكر�صي اإثناء فرتة اجللو�س الطويلة اأحيانا، اإذ اإن هذه اخلا�صية ت�صاعد 

على اال�صتقرار جل�صم امل�صتخدم.

اأهم طرائق الربط امل�ستخدمة يف كر�سي احلالقة
تنوع���ت طرائق الربط امل�صتخدمة يف �صناعة كر�صي احلاقة وميكن تق�صيمها ب�صكل عام على 

ق�صمني:
اأ. طريق���ة الربط الثابتة:وهي عملية ربط جزءين اأو اأكرث ب�صكل حمكم دون حركة اأي من هذه 

االجزاء وتق�صم بدورها على ق�صمني:
االول/ الرب���ط غ���ري القابل للفك مث���ل اللحام وهي عملي���ة و�صل املعادن با�صتخ���دام احلرارة 
اأو ال�صغ���ط اأو كليهم���ا وتكون الو�صلة الناجت���ة دائمة، وال ميكن فكه���ا دون اال�صرار باجلزئني 
وميك���ن عد اللحام عملية ترابط فلزي بوا�صطة قوى التجاذب بني الذرات مثل اللحام بالقو�س 
الكهربائ���ي، اذ تتم عملية اللحام باملعادن عن طريق احل���رارة املتولدة عن القو�س الكهربائي 
ب���ني ال�صعلة وقط���ب اللحام وين�صهر قطب اللحام امل�صتخدم اي�ص���ا كمادة مالئة خال اللحام 

ويتجمد هنا مكونا الو�صلة امللحومة.)5(
وت�صتخدم هذه الطريقة يف كر�صي احلاقة يف ربط اأغلب االأجزاء )االأجزاء التي متثل الهيكل 
الع���ام( مثل عت���ات الرفع، وو�ص���ات تثبيت عتات الرف���ع بقاعدة الكر�ص���ي، اأما الو�صات 

امل�صتخدمة )و�صلة حلام الزاوية( كما يف ال�صكل رقم )4(.
اأم���ا الن���وع الثاين/ه���و الربط القاب���ل للفك، مث���ل امل�صامري امللولب���ة ذات الراأ����س ال�صدا�صي، 
وامل�صام���ري ذات التجوي���ف ال�صدا�صي الت���ي ت�صتخدم يف تثبيت االأجزاء الت���ي حتتاج اىل عملية 
تثبي���ت حمكم، مثل تثبيت عت���ات الرفع واملحرك الكهربائي، بقاعدة الكر�صي ومبقعد ووحدة 
اجللو����س )اأن وجد(، كذل���ك امل�صامري ذات الراأ�س العد�صي، الت���ي ت�صتعمل يف تثبيت االأغطية 

اللدائنية واحلديدية التي تغلف الهيكل العام لكر�صي احلاقة.
ب. طريق���ة الرب���ط املتحركة )متمف�صلة(:وه���و الربط الذي يوفر حرية حرك���ة االأجزاء دون 

اال�صرار بها)6(. وت�صتعمل يف كر�صي احلاقة تبعا لوظائف االجزاء املرتابطة منها: 
اوال/ طريقة الربط واملتمف�صلة يف حمور معدين: وهي عملية ربط قطعتني من املعادن بوا�صطة 
حمور معدين )ا�صطواين ال�صكل( �صقيل م�صنوع من خامة احلديد ال�صلب مثل املفا�صل التي 

 .http://www.aoi.com.eg/aoiarab/civil/medical2003 4 ( املجل�س االعلى لدابغي اجللود. الواليات املتحدة االمريكية
5 ( اخلطيب احمد حممد وخالد ايوب )طرق الت�صنيع والعمليات(، جامعة املو�صل، مديرية دار الكتب للطباعة والن�صر، العراق، 1981.

6 (  فتحي حممد �صالح ) فنون النجارة احلديثة(، من�صورات مكتبة التحرير ، بغداد، 1990.
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ترب���ط االأذرع الرافعة للكر�صي التي تربط االأذرع بقاعدة الكر�صي واالأذرع املعدنية باملقعد عن 
.)Pen( طريق املحور املعدين

ثاني���ا/ طريقة ربط االأجزاء من خال عتلة معدنية تتحرك ب�صكل م�صتقيم داخل �صكة معدنية 
)اأي ذات حرك���ة خطية( وت�صتعمل يف كر�صي احلاقة مع نظام احلركة مل�صند الراأ�س يف بع�س 

اأنواع الكر�صي.)7(
 

املبحث الثالث )اآلية ج�سم االإن�سان ( 

كر�سي احلالقة واآلية ج�سم االإن�سان
اإن درا�ص���ة اج���زاء كر�صي احلاقة من االأمور املهمة ملعرفة م���دى توافقه واأبعاد ج�صم االن�صان 
ل���كا اجلن�صني، فتنا�صب اجزاء الكر�صي الع�صاء ج�صم االن�صان، واأن كانت هناك اختاف يف 
عملي���ة من���و وقيا�س االطراف بني الرجل وامل���راأة، وتوؤثر هذه الدرا�صة يف جن���اح وف�صل كر�صي 
احلاقة عند اال�صتخدام، ف�صا عن مائمة ال�صطوح الداخلية الجزاء الكر�صي من انحناءات 

)تقعرات، حتدبات(.)8(
وخا�ص���ة ل�صكل العمود الفق���ري، وت�صتعمل هذه االنحن���اءات لزيادة التثبي���ت واال�صتقرار عند 
اجللو����س، كما هو يف �ص���كل )5( هذا جانب واجلان���ب االآخر قد تن�صا االآم���ن نتيجة الختاف 
الن�صب بني اأبعاد كل من الكر�صي ، وما يقابلها من ج�صم االن�صان )الرجل واملراأة( فتولد االالم 
يف العم���ود الفقري، وع�ص���ات الرقبة، علما ان هن���اك فرق بني جمجمة امل���راأة والرجل فهي 

اأ�صغر حجم واخف وزن واأكرث ا�صتدارة من جمجمة الرجل.)9(
ل���ذا يتوجه على امل�صمم ال�صناعي اأن يعي هذه االبعاد جل�صم االن�صان حتى يت�صنى له ال�صروع 

بان�صاء املكون الت�صميمي الذي ينا�صب ب�صكل ايجابي هذه االبعاد لكا اجلن�صني.
وحمي���ط الراأ�س والطول عند اجللو�س ، وط���ول االأرجل ، وعر�س الكتفني، حيث توجد فروقات 

بني الرجل واملراأة يف القيا�صات لكل االأجزاء االأنفة الذكر.)10(
واإن درا�ص���ة اأج���زاء كر�صي احلاقة من االأمور املهمة ملعرفة مدى توافقها مع اآلية واأبعاد ج�صم 
االن�ص���ان )امل�صتخدم( فتنا�صب اإبعاد اأج���زاء الكر�صي الأع�صاء ج�صم االإن�صان مهمة جدا وتوؤثر 
وب�ص���كل فاع���ل يف جناح وف�صل كر�صي احلاق���ة ف�صا عن مائمة ال�صط���وح الداخلية الجزاء 
الكر�ص���ي من انحن���اءات )تقعرات، حتدبات( للمخط���ط الت�صريحي جل�ص���م االن�صان وخا�صة 
ل�ص���كل العمود الفقري، وت�صتعم���ل هذه االنحناءات لزيادة التثبي���ت واال�صتقرار عند اجللو�س، 
فيزداد كلما ان�صجم مقعد الكر�صي مع ج�صم امل�صتخدم كذلك للحيلولة دون حدوث حالة التعب 

7 ( امل�صدر ال�صابق.
8 ( الب�صري، ابراهيم، الت�صريح الوظيفي، جامعة بغداد، كلية الرتبية الريا�صية، ط2، �س 343.

9 ( امل�صدر ال�صابق، �س 
10 ( ا�صام����ة كام����ل رات����ب )النمو احلركي- مدخل للنمو املتكامل للطف����ل واملراهقة(، جامعة حلوان، دار الفمر العربي للطب����ع والن�صر، القاهرة، 1999، �س 

.137-89
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واالجهاد وحالة االنزالق من على �صطح املقعد.)11()12(
عن���د عملية احلاق���ة اأو تنظيف الوجه من ال�صع���ر كونها عملية، تتطلب جان���ب من الدقة لذا 
فه���ي حتتاج اإىل ثبات وا�صتق���رار امل�صتخدم )الزبون، الزبونة( ل���ذا ميكن عد اأ�صباب احلركة 
امل�صتم���رة لبع����س االأ�صخا����س هو عدم حتملهم ل���اآالآم احلا�صلة ال�صيما عن���د تنظيف الوجه، 
فيبداأ ال�صخ�س بتغيري و�صعية اجللو�س بني فرتة واأخرى مما ي�صبب لديهم ت�صنجات يف منطقة 
الرقب���ة والعم���ود الفقري نتيجة تركي���ز �صغط اجل�صم على جزء معني م���ن اجل�صم وعليه فقد 
ت�ص���ل اىل درج���ة ال�صكتة الدماغية، ويع���ود اأول تقرير عما ي�صمى »نوب���ات نق�س الدم العابرة 
TIE( اذا م���ا متكن���ت خرثه �صغرية م���ن منع مرور ال���دم موؤقتا يف اأحد االأوعي���ة الرئي�صة من 
الدم���اغ فقد ي�صاب ال�صخ�س بتاأثريات ال�صكتة الدماغية، فقد اأورد تقرير يف جملة »الن�صيت« 
الطبي���ة يف ع���ام 1997 تفا�صيل حالة ام���راأة يف الثانية واالربعني عانت �صكت���ة دماغية بعد اأن 
انقط���ع ال�صريان ال�صبات���ي الداخلي االمين خ���ال غ�صل �صعرها يف �صال���ون احلاقة، وهناك 
ممار�ص���ات اآخرى توؤدي اىل انثناء اأو التواء الرقب���ة منها مثا و�صع �صماعة الهاتف اأو الهاتف 

املحمول بني الرقبة والكتف اثناء املكاملات الطويلة.
 وم���ن جهته���ا قالت الناطق���ة با�صم جمعي���ة ال�صكتة الدماغي���ة يف بريطانيا م���ن املعروف عن 

متازمة كر�صي احلاقة ميكن ان تكون احد العوامل املحتملة بال�صكتة الدماغية.)13(
وم���ن امل�صبب���ات االأخرى التي تتطلب اإع���ادة اإجهاد الرقبة من خال مده���ا ب�صكل مفرط ملدة 
ع�صر دقائق فقط يف التجول يف �صالونات املعار�س اأو عند اجللو�س على كر�صي طبيب االأ�صنان 
اأو متاري���ن اجللو����س »التمدد على ار�س م�صطحة ومن ثم حماول���ة النهو�س من دون ا�صتخدام 

اليدين( واليوغا.

اأو�ساع اجللو�س يف كر�سي احلالقة
ميتلك االن�صان مرونة كبرية يف مفا�صله، وله القابلية على اداء احلركات مبديات كبرية، ويبداأ 

بفقدان هذه املرونة تدريجيا يف �صن الع�صرين فما فوق.)14(
وعليه فان االن�صان بعد فرتة الع�صرين تكون  جميع اع�صاء ج�صمه قد اكتملت مبا فيها مفا�صله. 
وعلي���ه ف���ان اأي اجهاد لهذه املفا�ص���ل �صيوؤثر �صلبًا على مدى حركة االن�ص���ان يف تلك املرحلة ال 
يج���ب ح�صاب قيا�س زواي���ا اأو�صاع اجللو�س واال�صطج���اع املازم لعملية الع���اج، وب�صكل عام 

توجد و�صعيتني للجلو�س:
الو�صعية االوىل:

وه���ي الو�صعية الت���ي يرتكز فيها ب�صكل كبري على مقعد كر�ص���ي اأي تكون زاوية اجللو�س )95-

  11ergonomic Children>s furniture http://www.kidstation.com. 
12 http://www.backdesigns.com/AB1921000store/howtofitchair.asp. 
13) http://www.alwatanvoice.com/arabic/save.php?go=htm1&id=118507 
14) treey Faw, phD (chip psychology) MC Graw-Hill book companr, New York, 1980, 22.
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110( درجة كما يف ال�صكل رقم )6( وت�صمى باجلل�صة الن�صطة.)15()16(
الو�صعية الثانية:

وه���ي و�صعي���ة اال�صطج���اع التي تكون فيه���ا زوايا اال�صطج���اع ما ب���ني )130-160(° وت�صمى 
باجلل�صة ذات االغرا�س اال�صرتخائية اأو الطبية. كما مو�صح يف ال�صكل )3(

                    �صكل رقم )3( يبني اأو�صاع اجللو�ض املختلفة)17( 

حي���ث يتحك���م امل�صتغل على الكر�صي )احلاق( بهذه الزاوية وه���ذا يعتمد على طبيعة اخلدمة 
املقدم���ة اإىل امل�صتخ���دم. ويتوزع وزن اجل�صم يف هذه احلال���ة على كل من م�صند الظهر واملقعد 

وااليدي وم�صند الراأ�س.
كر�صي احلاقة والية ج�صم احلاق

هن���اك م�صتخدم اأخر لكر�صي احلاق���ة، وهو ال�صخ�س امل�صتغل عليه )احلاق( ويوؤثر ت�صميم 
الكر�صي �صلبًا اأو ايجابا على اآلية ج�صمه بح�صب مدى اأدائية الوظيفية واجلمالية.

ف���اأن ارتفاع الكر�صي وانخفا�صه وامل�صافة اجلانبي���ة التي تف�صل امل�صتخدم عن احلاق. حتدد 
بطبيعته���ا و�صعية اجللو�س اأو الوقوف بالن�صبة للحاق وم���دى انحناء العمود الفقري وانحناء 
الرقب���ة ف�صا عن االآثار واالجه���ادات والتعب على القدمني االأمر ال���ذي ترك وب�صكل ن�صتطيع 

القول على انه ظاهرة مر�صية لكل احلاقني ااّل وهو )دوايل االأقدام(.
اإن ح�ص���اب م���دى امت���داد راحة اليدي���ن �صروري حل�ص���ر فعاليات احلاقة داخ���ل هذا املدى 
احلرك���ي لليدين، فا�صط���رار احلاق على مد ذراعيه بدرجة كبرية حماوال الو�صول اإىل نقطة 
15 ) Robert T.Packard (architectural graphic standards )7th edition, New York, 1981.
16 ) Henry Dreyfuss, Alvin R.Tlly and Stephen, John willy and sons, inc, New York, 2002, p. 23.
17 (4)Henry Dreyfuss, Alvin R.Tlly and Stephen, John willy and sons, inc, New York, 2002, p. 23.
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حمددة قد توؤثر �صلبًا على �صيطرة وراحة اليد والعمود الفقري، فكلما امتدت اليد قل الرتكيز 
وزاد الوزن على العمود الفقري.)18(

اإذ اإن امل���دى ال���ذي ت�صل���ه اليدين عن���د احلركة بحرية يك���ون على �صكل ن�ص���ف دائرة ن�صف 
قطرها ما ب���ني )5.40-5-5.45�صم()19( وهذه امل�صافة هي اأق�صى مدى ممكن اأن تغطيه 
الي���د عندم���ا تكون ممتدة اىل االأمام، اأما اأبعد مدى ت�صله الي���د عندما يكون الع�صد ما�صقا 
للج���ذع فتمثل بن�صف دائرة قيا�صها )24.0-21.5(�ص���م. ففي بع�س حاالت االداء احلاقي 
حتت���اج اإىل تركيز احلاق باتخاذ هذا الو�صع، وكلما ابتع���د الهدف املرئي عن املدى احلركي 

كلما �صعفت ال�صيطرة على عملية احلاقة، هذا جانب.
واجلان���ب االآخر هو معرف���ة مديات وزوايا االإب�صار وهي من االأم���ور املهمة والازمة يف عملية 
حتديد امل�صافة بني الهدف املرئي )راأ�س امل�صتخدم( علما ان زوايا االب�صار عند احلاق تختلف 
يف حالة الوقوف واجللو�س، اإذ اإن اأق�صى زاوية ت�صلها العني يف حالة الوقوف يبلغ مقدارها 45 
° حتت م�صتوى النظر و 30 ° فوق م�صتوى النظر، كما ان اق�صة زاوية ت�صلها العني عند انحناء 
الراأ����س بزاوية 15° اىل االم���ام تبلغ 30° وتكون مب�صتوى النظ���ر وان اأي حماولة لتو�صيع مدى 

الروؤيا �صوف ي�صبب اجهادا يف ع�صات العني ويف منطقة الفقرات العنقية وال�صدرية. 20*
كم���ا اإن الع���ني ت�صتطيع اأن تب�ص���ر االأ�صياء التي تقع �صم���ن امل�صاحة املح�ص���ورة، مبدى زاوية 
مقداره���ا على كل جانب وان ح�صاب زواي���ا االإب�صار يتطلب اي�صا االأخذ بنظر االعتبار مديات 
حرك���ة الراأ�س التي تعد م���دى ا�صافيا لزاوية االب�صار الفعلية جلع���ل مداها اكرب ولتتمكن من 

احتواء امل�صهد الب�صري دون اال�صطرار اىل االنحناء الزائد.)21(
اإن ع���دم مراعاة ه���ذه الزوايا يف ت�صمني كر�صي احلاقة جتعل احل���اق ي�صطر اىل االنحناء 
بجذع���ه بزاوي���ة كبرية للو�ص���ول اىل الهدف املرئي، وهذا قد ي�صب���ب �صعفا يف حتمل وزن اليد 
لاأداء املتوا�صل وال�صعور بالوخزات والت�صنجات يف الرقبة وفقدان ال�صيطرة والتنا�صق احلركي 

لاأطراف العليا.

موؤ�سرات االإطار النظري
اال�ص���رتاط اال�صتجابة عملية تت�صم باملرونة وال�صمول بحيث ميكن اأن تف�صر جوانب كثرية  1 .
يف عملي���ة الت�صميم تكون اأ�صب���ه بالعادات املتبعة با�صتمرار عن���د امل�صتخدم ولها  مبادى 

عّده اأهمها )االقرتان، واالكت�صاب، والتدعيم(.
االق���رتان ه���و التوحيد �صم���ن عاقة تت�ص���م بتفهم معاجل���ة الواقع �صمن بيئ���ة م�صتمدة  2 .
جذوره���ا من هذا املجتمع فرتت���وي من ما�صيه وتفهم احلا�صر، لتاأويل امل�صتقبل يف فكرة 

امل�صمم اىل كر�صي احلاقة.
ي�صتطي���ع االآباء اإك�ص���اب االأطفال الذائق���ة اجلمالية واالأدائية لكر�ص���ي احلاقة باأ�صلوب  3 .
18 ) http://www.backdesigns.com/AB1921000store/howtofitchair.asp.
19 ) John wiely, sons(General Principles), New York, 1978.

20 * انظر ملحق رقم )4(
21 ) Robert T.Pckard, p. 4.
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يحاكي �صيكولوجيته���م الب�صيطة عن طريق غر�س االأفكار االيجابية ومن دون اللجوء اإىل 
عملية الق�صر اأو االإجبار.

التعميم هو ا�صتجابة �صرطية ما اإىل اإحداث م�صابهة للمثري ال�صرطي، والتدعيم هو تقوية  4 .
العاقة الرابطة بني املثري ال�صرطي واال�صتجابة ال�صرطية.

تق�ص���م اأنظم���ة عمل كر�ص���ي احلاقة على ثاث اأن���واع وهي: نظام احلرك���ة الكهربائي ،  5 .
والنظام الهيدروليكي .

احلدي���د من اأكرث املعادن انت�صار يف الطبيع���ة ويق�صم على نوعني )حديد الزهر االأبي�س،  6 .
وحديد ال�صلب املقاوم لل�صداأ( ويدخل يف �صناعة كر�صي احلاقة ب�صكل وا�صع.

ت�صن���ف طرائ���ق الربط امل�صتخدم���ة يف �صناعة كر�ص���ي احلاق���ة اىل طريقتني: طريقة  7 .
الربط الثابتة وطريقة الربط املتحركة.

تتوق���ف الن�صب���ة والتنا�صب يف كر�صي احلاقة على ثاث عوام���ل مهمة هما عامل الزمن  8 .
وطبيعة اال�صتخدام واجلهة امل�صتفيدة.

- توج���د ب�صكل عام و�صعيتني للجلو�س على كر�صي احلاق���ة الو�صعية االوىل بزاوية )95. 9
110(° وت�صم���ى باجلل�ص���ة الن�صط���ة، والو�صعية الثاني���ة بزاوي���ة )130-160( ° وت�صمى 

باجلل�صة ذات االغرا�س اال�صرتخائية اأو الطبية.
ق���د ي�صبب انحناء الرقبة لف���رتات طويلة اإىل اخللف عند غ�ص���ل ال�صعر يف بع�س املغا�صل  10 .
املرتبط���ة بكر�صي احلاقة اأو عندما ال ي���وؤدي م�صند الرا�س وظيفته االأدائية املطلوبة اإىل 

انقطاع ال�صريان ال�صباتي الداخلي وعليه حدوث �صكتة دماغية.

الف�سل الثالث : منهجية البحث
اتب���ع الباحث املنهج الو�صفي يف حتلي���ل العينات واعتماد ا�صتمارة التحلي���ل وم�صادر البحث، 

واملقابلة ال�صخ�صية يف تقييم عينة البحث ومناق�صتها.

جمتمع البحث
ي�صمل جمتمع البحث كر�صي احلاقة ال�صيني املن�صا واخلا�س بالبالغني نوع )SX( واملتوافر 

يف ا�صواق بغداد ما بني )2008-2010(م.

عينة البحث
لق���د اعتمد الباحث على العينة الق�صدي���ة يف جمع املعلومات من جميع مناذج املجتمع وبن�صبة 

40% للو�صول اىل هدف البحث.

اأداة البحث
اعتمد الباحث يف جمع املعلومات والبيانات لتحقيق اهداف البحث على ما ياتي:

حتليل الت�صاميم للوقوف على االيجابيات وال�صلبيات الوظيفية وال�صكلية و�صوال اإىل بناء 
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معايري ت�سميمية لكال اجلن�سني يف كرا�سي احلالقة.
الو�سف والتحليل :  و�سف وحتليل االأمنوذج االول

اأواًل :النظام التكويني العام لكر�سي احلالقة)الوظيفي واجلمايل(
متي���ز البن���اء التكويني لهي���اأة الكر�صي بنظام���ه الت�صميمي املبن���ي على التباي���ن يف اخلطوط تارة 
والت�صابه بينها تارة اأخرى للهياأة  العامة، اإذ تالف م�صند الراأ�س والظهر من جمموعة من اخلطوط 
املنحني���ة الت���ي تباينت يف تكوينها م���ع اخلطوط املكونة لبقية اجزاء الكر�ص���ي مثل قاعدة الكر�صي، 

وغطاء عتات الرفع التي اعتمدت يف تكوينها اخلطوط امل�صتقيمة والزوايا احلادة.
 ج���اء ت�صمي���م م�صند الظهر من�صجما، اذ ك���ون اأرتباطًا �صكليا ًمنا�صب���ًا، وكان موؤديا وظيفته ب�صكل 
ايجابي �صيما وجود اأماكن تقعر، وحتدب اختريت ب�صكل منا�صب مع اآلية العمود الفقري للم�صتخدم. 
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اأما م�صند االأيدي فان اجلانب ال�صكلي طاغيا على اجلانب الوظيفي، فلم يوفق امل�صمم يف الو�صول 
اىل الطول املائم لهما.

اأم���ا فيما يتعل���ق يف توظيف االلوان يف االمن���وذج فقد كان امل�صمم موفقا يف تكوي���ن اإيقاع لوين من 
ا�صتخ���دام ت�صاد اللون الر�صا�صي مع اللون املنبه الربتقايل، االأمر الذي كون حالة تقبل للم�صتخدم 

يف احلقل املرئي للهياأة  العامة.
اأما توظيف امللم�س اخل�صن فقد جاء منا�صبا اإىل حد ما، مثا يف وحدة اجللو�س ملا يعطي امل�صتخدم 
م���ن ثب���ات وا�صتقرار، لكن كان غ���ري منا�ص���ب يف عملية االدام���ة والتنظيف من بقاي���ا ال�صعر، النه 

م�صتقطب لها. 

ثانيًا :اآلية ج�سم )امل�ستخدم( ومدى تنا�سبها ومقا�سات كر�سي احلالقة
اإن ت�صاميم هذا االأمنوذج جاءت بع�س اأبعاده منا�صبة مع اآلية ج�صم امل�صتخدم، والبع�س االخر غري 
منا�صب اىل حد ما مع اأبعاد ج�صم امل�صتخدم العراقي، وذلك كونه م�صممًا اىل اآلية ج�صم امل�صتخدم 
ال�صيني اأ�صًا، لذا فقد �صعف اجلانب الوظيفي لبع�س االأجزاء عند اال�صتخدام مثل: م�صند الراأ�س 
فان ارتفاعه البالغ )61�صم( يوؤدي اإىل تقعر مفتعل يف الفقرات ال�صدرية للم�صتخدم، ال�صيما لدى 
طويل القامة، لذا يحتاج امل�صتخدم اإىل جمهود اإ�صايف يقع على الفقرات ال�صدرية، وعلى ع�صات 

الرقبة اإثناء فرتة العناية بالب�صرة، ما قد ي�صبب بع�س امل�صاكل ال�صحية مثل ال�صكتة الدماغية.

ثالثًا :مدى مالئمة اخلامات املوظفة يف كر�سي احلالقة
اإن ا�صتعمال خامة التاربولني )امل�صمع( يف تنجيد وحدة اجللو�س كان موفقا اىل حد كبري من الناحية 
االدائية ملا متتاز به هذه اخلامة من مرونة عالية وقابليتها  اجليدة لتحمل ال�صد واالوزان العالية.ومت 
ا�صتعمال خامة احلديد ال�صلب يف �صناعة الهيكل البنائي الداخلي واخلارجي لاأمنوذج، فقد كانت 
ه���ذه اخلامة موفقة يف دع���م اجلانب الوظيفي ذلك يف قابليتها على دع���م جانب املتانة لامنوذج، 

ف�صا عن مقاومته اجليدة للظروف البيئية.
كم���ا ا�صتخدم���ت خامة املط���اط يف تغليف االجزاء املتحرك���ة )املقب�س( مثل عت���ات الرفع لوحدة 
اجللو����س وكذل���ك عتلة رف���ع الكر�صي ، ف�صًا ع���ن قاعدتني �صغرت���ني مل�صند االق���دام وكان اختيار 
اخلام���ة موفق���ا كونها لها قابلية �صد عالية اذ انها تتحمل ال�صح���ب واالنب�صاط اثناء ارتفاع الكر�صي 

وانخفا�صه دون اال�صرار باخلامة.

رابعًا:  طرائق ربط اجزاء الهيئة 
اإن الطرائ���ق امل�صتعملة يف ربط اأجزاء هياأة الكر�صي )االأمنوذج( متباينة ومتعددة الأكرث من طريقة 
منه���ا طريقة اللحام لبع����س اأجزاء هياأة االأمن���وذج مثل عتلة الرفع وو�ص���ات تثبيت عتات الرفع 
بقاع���دة الكر�صي ام���ا الو�صات امل�صتعملة هي و�صل���ة حلام زاوية وتعد ه���ذه الطريقة احدى طرق 
الربط الثابتة.اأما الطريقة الثابتة هي الربط القابل للفك عن طريق امل�صامري املولولبة ذات الراأ�س 
ال�صدا�صي وامل�صامري ذات التجويف ال�صدا�صي وامل�صتعملة يف تثبيت بع�س اأجزاء الكر�صي مثل عتات 
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الرف���ع م���ع املحرك الهيدروليكي بقاعدة الكر�صي من جهة ومبقع���د وحدة اجللو�س من جهة اأخرى. 
واأخ���ريًا طريقة الرب���ط املخفية كان منا�صبا اإىل حد ما من اجلانب اجلم���ايل اأال اأنها مل تكن �صهلة 

التفكيك لغر�س اإعمال ال�صيانة.

و�سف وحتليل االأمنوذج الثاين    

الو�صف العام لاأمنوذج
BIG BARBERال�صركة امل�صنعةSX-9846كر�صي من نوع  ال�صنياملن�صا

�صالونات احلالقة الرجاليةاملوقع امل�صتعمل فيه
الطول)  125 �صم( العر�س ) 70 �صم( االرتفاع) 53  �صم(االبعاد العامة

وحدة اجللو�س )م�صند الرا�س، م�صند الظهر، املقعد، م�صند املحتويات
االقدام، م�صاند االيدي( القاعدة، وعتالت الرفع

للحالقة والعناية بالب�صرةالوظيفة
احلديد، اجللد ال�صناعي، املطاطاخلامة

الهيدروليكينظام العمل

اواًل: النظام التكويني العام لكر�سي احلالقة)الوظيفي واجلمايل(
متي���ز البناء التكويني لهياأة الكر�صي بنظامه الت�صميمي املبني على التباين يف اأنواع اخلطوط 
املكون���ة للهياأة العامة، اإذ تالف م�صند الراأ�س والظهر من جمموعة من اخلطوط املنحنية التي 

تباينت يف تكوينها مع اخلطوط املكونة لبقية اأجزاء الكر�صي، 
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وج���اء ت�صميم م�صن���د الظهر منا�صبًا من اجلانب ال�صكلي اأكرث من���ه اجلانب الوظيفي، فكانت 
اجله���ة العلي���ا منه عبارة عن م�صط���ح خال من اأي تقعر ولو ب�صيط ي�صاع���د الفقرات ال�صدرية 
للعمود الفقري على الراحة. اأما اجلهة ال�صفلى فقد راعى امل�صمم جانب التحدب يف الفقرات 

القطنية يف العمود الفقري يف ت�صميمه، وكانت لديه حركة متف�صلية واحدة بزاوية °92.
اإم���ا م�صن���د االأيدي ف���ان جانب ال�صكل طاغ���ي على اجلان���ب الوظيفي، فلم يوف���ق امل�صمم يف 
الو�صول اإىل االرتفاع املائم حلركة اليدين عند الن�صاء فقد كان هذا االرتفاع مبالغ فيه قيا�صا 
مبقع���د اجللو�س.اأم���ا فيما يتعلق بتوظيف االألوان يف االأمن���وذج مل يكن موفقًا، لا�صتخدام من 
قب���ل البالغ���ني، فكان لتوظيف اللون الر�صا�صي احليادي مع الل���ون مع اللون البني الغامق كون 
ت�ص���اد نح�ص���ًا، االأمر الذي ترك حالة من عدم تقبل امل���راأة امل�صتخدمة يف احلقل املرئي للهيئة 

العامة للكر�صي.
كان توظي���ف امللم�س ال�صقيل ن�صبيا غري موفق يف وحدة اجللو�س وكذلك م�صند الظهر وم�صند 
الراأ�س النه اأكرث عر�صة لعدم اال�صتقرار والثبوت عند امل�صتخدمة عند اجللو�س لفرتات طويلة 

عليه.

ثانيًا : اآلية ج�سم )امل�ستعملة( ومدى تنا�سبها ومقا�سات كر�سي احلالقة
اإن ت�صميم هذا االأمنوذج جاءت بع�س اإبعاده منا�صبة مع اآلية ج�صم امل�صتعملة، والبع�س االآخر 
غري منا�صب اىل حد ما مع اأبعاد ج�صم املراأة العراقية، ذلك الن املكون الت�صميمي مت ت�صميمه 
عل���ى وفق اآلية ج�صم املراأة ال�صينية، وبذلك فقد �صعف اجلانب الوظيفي لبع�س االأجزاء عند 
اال�صتخدام مثل:م�صند الراأ�س فان ارتفاعه البالغ )67�صم( قد يوؤدي اإىل رفعه اىل خارج هياأة 
الكر�ص���ي يف بع�س حاالت اال�صتعم���ال بالن�صبة للن�صاء الق�صريات القام���ة، ما قد ي�صبب بع�س 

املخاطر ال�صحية مثل ال�صكتة الدماغية، 

ثالثًا : مدى مالئمة اخلامات املوظفة يف كر�سي احلالقة
اإن ا�صتعم���ال خام���ة اجلل���د ال�صناعي يف تنجيد وح���دة اجللو�س كان موفق���ا اىل حد كبري من 
الناحي���ة االدائي���ة ملا متت���از به هذه اخلام���ة من مرونة عالي���ة وقابليتها اجلي���دة لتحمل ال�صد 

واالأوزان العالية.
وا�صتعمل���ت خامة احلديد ال�صل���ب يف �صناعة الهيكل البنائي لاأمن���وذج فقد كانت موفقة يف 
دع���م اجلانب الوظيفي ذلك يف قابليتها على دعم جانب املتانة لامنوذج، ف�صا عن مقاومته 

اجليدة للظروف البيئية.
كم���ا ا�صتعملت اي�صا خامة املط���اط يف تغليف االأجزاء املتحركة )مقب����س( مثل عتات الرفع 
لوح���دة اجللو����س، وكذلك عتلة رفع الكر�صي، وكان اختيار اخلام���ة موفقا كونها لها قابلية �صد 
عالي���ة، اذ انه���ا تتحمل ال�صح���ب واالن�صغاط اأثناء ارتف���اع الكر�صي وانخفا�ص���ه دون االإ�صرار 

باخلامة. 

اأياد خلف يا�صنياال�صرتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لت�صميم كر�صي احلاقة
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رابعًا : طرائق ربط اجزاء الهيئة 
اإن الطرائ���ق امل�صتعمل���ة يف ربط اأجزاء هياأة الكر�صي )االأمن���وذج( متباينة ومتعددة الأكرث من 
طريق���ة منها طريق���ة اللحام لبع�س اأج���زاء هياأة االأمن���وذج مثل عتلة الرف���ع وو�صات تثبيت 
عت���ات الرفع بقاع���دة الكر�صي اأم���ا الو�صات امل�صتخدم���ة هي و�صلة حلام زاوي���ة وتعد هذه 

الطريقة اإحدى طرق الربط الثابتة.
اأما الطريقة الثابتة هي الربط القابل للفك عن طريق امل�صامري املولولبة ذات الراأ�س ال�صدا�صي 
وامل�صام���ري ذات التجوي���ف ال�صدا�صي وامل�صتخدمة يف تثبيت بع����س اجزاء الكر�صي مثل عتات 
الرف���ع م���ع املحرك الهيدروليك���ي بقاعدة الكر�صي م���ن جهة ومبقعد وح���دة اجللو�س من جهة 

اخرى. 
واخ���ريا طريق���ة الربط املخفي���ة كان منا�صبا اىل حد ما من اجلانب اجلم���ايل اال انها مل تكن 

�صهلة التفكيك لغر�س اعمال ال�صيانة.

النتائج:
اعتم���د اأ�صل���وب التباين يف طبيعة واجتاه اخلطوط امل�صتقيمة ب���ني وحدة اجللو�س وبقية اأجزاء 
الهي���اأة للنماذج اثر يف عملية اأبراز وح���دة اجللو�س ب�صكل ايجابي ف�صا عن مائمتها مع الية 

ج�صم امل�صتخدم يف كل النماذج.
مائمة اإبعاد م�صند الظهر من طول وعر�س للنماذج)1( التي اثر ب�صورة مبا�صرة على االإفادة 

للم�صتخدم منه اأما يف االأمنوذج )2(اثر ب�صكل �صلبي على اآلية حركة امل�صتخدمة
مائم���ة ابعاد مقع���د اجللو�س على كل النماذج اث���ر ب�صكل منا�صب على الي���ة حركة وا�صتقرار 

امل�صتخدم.
جاءت م�صاند الراأ�س باأنظمة حركة خمتلفة اإىل حد ما اال اأنها مل تكن منا�صبة لا�صتخدام، اإذ 

مل يتم فيها ح�صاب اآلية العمود الفقري يف املنطقة العنقية وبداية املنطقة ال�صدرية، 
اإن ع���دم ت���اوؤم ارتفاع م�صاند االأيدي وطولها وامل�صافة الفا�صل���ة بينها يف النماذج اأ�صعف من 

دورها يف عملية االإ�صناد واال�صتقرار.
ج���اءت الكث���ري من اخلام���ات امل�صتعملة يف بع����س االج���زاء يف النماذج مثل احلدي���د ال�صلب 
ا�صتجاب���ة للمتطلبات الوظيفي���ة يف الدعم واملتانة لهذه االأجزاء التي تع���ود ب�صكل ايجابي على 

اال�صرتاط الوظيفي للكر�صي. 
اإن ا�صتعم���ال طرق الربط والتمف�صل اجلي���د اأ�صهم يف دعم اجلانب الوظيفي يف ربط االأجزاء 
الثابت���ة، كما اأعطى مرونة كبرية يف دعم االأجزاء التي حتتاج اىل حركة يف اغلب التمف�صات 

املوجودة يف كل النماذج وبه اثر ب�صكل ايجابي على عامل املتانة واالأمان. 

اأياد خلف يا�صنياال�صرتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لت�صميم كر�صي احلاقة
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اال�ستنتاجات:
جاءت ت�صاميم الهياأة العامة لكر�صي احلاقة على وفق اأنظمة خا�صة تت�صم بالتعقيد يف كرثة 
االأج���زاء املكون���ة لهذه الهياأة وج���اءت هذه االجزاء ايف���اء باملتطلبات الوظيفي���ة ال�صرورية  ؛ 

لتحقيق وظيفة الكر�صي.
ق�صمت وحدة اجللو����س يف كر�صي احلاقة بابعاد وزوايا حركية مائمة البعاد امل�صتعمل البالغ 
وامكاني���ة احلركة لديه، باالعتم���اد على االداء الوظيفي واحتياجات العمل اثناء فرتة احلاقة 

اأو العناية بالب�صرة.
اعتم���دت متان���ة الهي���كل املع���دين لكر�صي احلاق���ة على ق���وة ومتانة ط���رق الرب���ط املنا�صبة 

وامل�صتخدمة يف الهيكل العام وقد جمعت طرائق ربط عديدة.
وظف���ت خامة اجللد يف وحدة اجللو����س وم�صند الظهر وم�صند الراأ����س ملعظم ت�صاميم كر�صي 
احلاق���ة ذل���ك ؛ لتوفري عن�صر الراحة عن���د اال�صتخدام، ملا متتاز به ه���ذه اخلامة من قابلية 

ال�صد واملرونة.
مل ت�صن���ع ال�ص���ركات ال�صينية املتخ�ص�ص���ة ب�صناعة كرا�صي احلاقة للبالغ���ني على وفق اآلية 
وقيا�ص���ات ج�صم امل�صتخدم العراقي، مم���ا اأدى اىل وجود �صعف يف بع�س اجزاء هياأة الكر�صي 

مثل م�صند االأيدي وم�صند االأقدام وم�صند الراأ�س.

اأياد خلف يا�صنياال�صرتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لت�صميم كر�صي احلاقة
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ملخ�س البحث
�ص���كل مو�ص���وع  املتغ���ريات الب�صري���ة وال�صكلي���ة للمنج���زات الطباعية مدخاًل 
مهم���اً يف حتدي���د اب���رز املتغ���ريات الب�صري���ة وال�صكلي���ة وتاأثرياته���ا يف املنج���ز 
الطباعي، والتي �صكلت حمور البحث احلايل،الذي ق�صم منهجياً على ف�صول 
عدة، ففي الف�صل الول مر الباحث على ابوابه ال�صا�ض ،حيث حددت م�صكلة 

البحث على وفق الت�صاوؤل التي:
 ماهي فاعلية وتاأثري املتغريات الب�صرية وكيفية توظيفها ب�صكل فعال وموؤثر 

يف املنجز الطباعي .؟ وتكمن اأهمية البحث يف امكانية:
- ت�صلي���ط ال�ص���وء على املتغ���ريات الب�صرية وال�صكلي���ة ومات�صكله من تاأثريات 

على املنجزالطباعي. 
- ي�صه���م البح���ث يف تطوي���ر عملي���ة اجن���از العم���ل الت�صميمي ب�ص���ورة علمية 
وابداعي���ة. واغناء اجلانب املعريف وامله���اري للمتخ�ص�صني يف جمال الت�صميم 

الطباعي.
وح���دد ه���دف البح���ث يف: حتدي���د املتغريات الب�صري���ة وال�صكلي���ة وتاأثريها يف 

املنجزات الطباعية .
اأما حدود البحث فهي:

احلدود املو�صوعية : املنجزات الطباعية املتنوعة
احلدود الزمانية : 2010م

احلدود املكانية : بغداد ،العراق 
 كما حدد الباحث م�صطلح ذو عالقة بعنوان البحث، وخ�ص�ض الف�صل الثاين 
لعنوان���ات الط���ار النظ���ري وت�صمن: املتغ���ريات الب�صرية يف بني���ة  للت�صميم، 
و املتغ���ريات الدراكي���ة يف بني���ة الت�صميم، ث���م احلق مبوؤ�ص���رات متثل خال�صة 
امل���ادة النظري���ة، ويف الف�ص���ل الثال���ث حددت منهجي���ة البحث، واحل���ق بعملية 
التحليل عينات متنوعة بلغت)ت�صعة مناذج طباعية( التي جرت �صمن حماور 
حمددة،وت�صم���ن الف�صل الرابع على النتائج وال�صتنتاجات التي تو�صل اليها 

الباحث.

المتغيرات البصرية والشكلية 
للمنجزات الطباعية

ح�سني نا�سر اإبراهيم الدليمي
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Been the subject of the variables and visual form of the 
achievements of printing an important input in determin-
ing the main variables and visual form and their effects 
in the completed layout, which formed the focus of 
current research, which was divided systematically into 
various chapters, in the first quarter over the researcher 
on the doors basis, where you select the research prob-
lem under question following: 
 What are the effectiveness and impact of visual vari-
ables and how to employ them efficiently and effectively 
done in the layout.? The importance of it lies in the pos-
sibility of: 
- To shed light on the variables and formal and visual 
effects on Macklh Almndztabai. 
- Contribute to research in the development process of 
completing design work in a scientific and creative. And 
enrich the knowledge and skills for professionals in the 
field of graphic design. 
Search and Hadddhdf: identification and formal visual 
variables and their impact on the achievements of print-
ing. 
The limits of research are: 
Objective limits: the achievements of printing selected 
Temporal boundaries: 2009-2010. 
Spatial boundaries: Baghdad, Iraq, and select a re-
searcher term relationship with a title search, and Chap-
ter II is devoted to the theoretical framework Anwanat 
included: changes in the structure of the visual design 
, And variables cognitive in structure design, then right 
indicators represent a summary of material theory, In 
the third chapter identified the research methodology, 
and to process analysis, sample a variety of hit (9 mod-
els printing), which took place within the axis-specific, 
and involved the fourth quarter on the findings of the 
researcher.

The Summary
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الف�سل االول
م�سكلة البحث:  تتلخ�س م�صكلة البحث من خال الت�صاوؤل االتي:

وموؤث���ريف  فع���ال  ب�ص���كل  توظيفه���ا  وكيفي���ة  الب�صري���ة  وتاأثرياملتغ���ريات  فاعلي���ة  ماه���ي 
املنجزالطباعي.؟

اأهمية البحث:  تاأتي اأهمية البحث من خال :-
 1- ت�صلي���ط ال�ص���وء عل���ى املتغريات الب�صري���ة وال�صكلي���ة ومات�صكله من تاأث���ريات على املنجز 

الطباعي. 
2- ي�صه���م البح���ث يف تطوير عملية اجناز العمل الت�صميمي ب�ص���ورة علمية وابداعية. واغناء 

اجلانب املعريف واملهاري للمتخ�ص�صني يف جمال الت�صميم الطباعي.

اأهداف البحث: يهدف البحث اىل:-
حتديد املتغريات الب�صرية وال�صكلية وتاأثريها يف املنجزات الطباعية .

حدود البحث :
احلدود املو�صوعية : منجزات طباعية متنوعة 

احلدود الزمانية : 2010م
احلدود املكانية : بغداد- العراق 

حتديد امل�سطلحات :
- املتغري:

وردت كلم���ة )يغري وغري( يف القران الك���رمي يف مواقع عدة ومبعان خمتلفة، فمنها على تبديل 
ال�صيء او حتويله لعامل اأو �صبب يدخل على كيانه، اأو تكوينه، اأو تركيبه ح�صب ما تدعو احلاجة 

اإليه من جمال او وظيفة كما تو�صحه االيات االتية:

 تغريا )غ ي ر( او ال�صيء: حتول. تبدل)1( .اما يف قامو�س الفل�صفة فيعد تنوع االنواع هو نتيجة 
لتغري، والتعديل، والنمو والتكيف اكرث من ان يكون نتيجة ل�صكل من ا�صكال اخللق اخلا�س.)2(

التعري���ف االجرائي: حتول ال�صيء املرئ���ي اىل حالة جديدة فعالة وذات تاأثري ب�صري يف العمل 
الت�صميمي.

 1-  ناجي زين الدين امل�صرف، بدائع اخلط العربي ، مديرية الثقافة العامة، بغداد: 1972، �س 269.
 2- توما�س مونرو، التطور يف الفنون، ترجمة عبد العزيز توفيق واخرون، الهيئة العامة للكتاب، م�صر: 1972، �س 151.

ح�صني نا�صر اإبراهيم الدليمياملتغريات الب�صرية وال�صكلية للمنجزات الطباعية
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الف�سل الثاين :  االطار النظري

املبحث االول :املتغريات الب�سرية يف بنية  للت�سميم
2-1-1  املتغريات الب�سرية

تع���د اللغ���ة الب�صري���ة م���ن املفاهي���م املهم���ة واملوؤث���رة يف ان�ص���اء الت�صمي���م، ك���ون العم���ل 
الت�صميم���ي يتحق���ق على وفق مب���ادىء ومفاهيم مرتبط���ة بعملية التنظي���م الب�صري، وميكن 
ا�صتخ���دام املتغ���ريات الب�صرية يف املنج���ز الت�صميمي عل���ى وفق جوانب رئي�ص���ة ثاث،)وفق 

م�صمونه،وهدفه،وغر�صه(،وميكن احلديث عن هذه اجلوانب الرئي�صة من خال االتي :
اجلانب التمثيلي : اأي ا�صتقاق ال�صكل من الطبيعة او عندما يبتكره امل�صمم وقد يكون اجلانب 

التمثيلي واقعيا او وفق طراز معني او جتريديا ومن اأمثلتها:
الرموز ال�صورية الأ�صكال ماأخوذة من الطبيعة مثل االإن�صان اأو االأ�صجار واملناظر الطبيعية .

الرموز الهند�صية واالأ�صكال الهند�صية والرموز اللفظية والكتابية .
اجلان���ب الوظيفي : اأي اأن ينجح الت�صميم يف عملي���ة اإي�صال الغر�س من الر�صالة الت�صميمية 

على وفق احلاجة العملية لها من قبل امل�صتخدمني.
اجلان���ب التعب���ريي واجلم���ايل : اأي ان يك���ون الت�صمي���م ذا جاذبي���ة لانتب���اه، واأن ينج���ح يف 
دوره التعب���ريي م���ن خال تنظي���م عنا�صره بح�ص���ب كل عن�صر من عنا�صره، في���وؤدي دوره يف 
الوح���دة املتكون���ة يف الهياأة الكلي���ة للت�صميم وهو دور ينحو نحو االإث���ارة واالهتمام واال�صتمتاع 

اجلمايل)3(
وعل���ى وفق م���ا تقدم فاأنه يتبني لن���ا اإن اال�صتخدام املدرو�س لهذه العنا�ص���ر يعّد جوهرالعملية 
الت�صميمي���ة ، وتعم���ل فعلها التاأثريي م���ن الناحية اجلمالي���ة والتعبريية و�ص���وال اإىل م�صمون 

الفكرة، كون هذه العنا�صر حتدد املظهر النهائي للمنجز الت�صميمي .

2-1-2 اأثر املتغريات الب�سرية يف املنجز الطباعي 
       ح���ني نناق����س العمل الت�صميمي ذو البعدين علينا اأن مني���ز ونفرق بني العنا�صر الت�صكيلية 
الفعلي���ة الت���ي ي�صتخدمها امل�صمم وااليهام���ات الب�صرية التي باأ�صتطاعت���ه تكوينها عن طريق 
توظيف���ه له���ذه العنا�صرم���ن لون، و�ص���كل، وف�ص���اء، وخط، ون�صج���ة . فاال�ص���كال والف�صاءات 
امل�صتخدم���ة يف املنجز الت�صميمي على الرغم من كونها م�صطحة ماديًا فاأنها تبدو ذات ثاثية 
االبع���اد ويدركها املتلقي على انها ت�صم ا�صكااًل ترتاك���ب و تتقدم على ا�صكال اخرى، وكاأن ثمة 

عمقًا حقيقيًا يتواجد بني هذه االجزاء الب�صرية املكونة للت�صميم .
فامل�صم���م عندما يتعامل مع ت�صميم ذا بعدين ي�صتطي���ع اأن يبتكر ويوهم املتلقي بوجود ف�صاء 
يحي���ط بالعم���ل وهو مايطلق علي���ه االيهام بالف�صاء وه���ذا مااكده ناثان نوبل���ر حيث يقول )) 
وق���د يوح���ي بالف�صاء يف لوحة ما ،لك���ن مايق�صده يف الواقع هو االيه���ام بالف�صاء((4 .وميكن 

3 - �صكوت روبرت جيام،ا�ص�س الت�صميم،ت – عبد الباقي حممد ابراهيم،داال نه�صة م�صرللطباعة والن�صر،القاهرة،1968،�س13-12.
4- ناثان نوبلر،حوار الروؤية،تر:فخري خليل،دار املامون للرتجمة والن�صر،بغداد،1987ط1،�س94.4
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للم�صمم اأن ي�صتعني باالأ�صكال ال�صفافة اأو الداكنة اأو اىل ن�صيج معني لل�صطح اأو االر�صية اأو اىل 
ال�صوء والظل على نحو يوهم املتلقي بكونه �صيئا حقيقيا.

ويتمي���ز املنجز الب�صري الثاثي االأبعاد باعتماده على »الطول والعر�س والعمق«)5( . يف ف�صاء 
العمل الت�صميمي لتحقيق ال�صعور بالعمق مع اإظهار الطابع احلركي والتوازن من جميع جهات 
العمل. ومن االأدوات الازمة لتحقيق ت�صميمات ذات ف�صاء ثاثي االأبعاد هي »التداخل وتغيري 
االأحجام والن�ص���ب، واملنظور اخلطي، والعاقات اللونية، واملنظ���ور اجلوي«)6( ،وميكن حتقيق 
البع���د الثال���ث على �صط���ح ذو بعدين با�صتخدام العاق���ات املكانية اأو الف�صائي���ة بني االأ�صكال 

با�صتخدام االأ�صاليب االآتية:
1. امل�صتوي���ات املرتاكبة: وي�صتخدم الإ�صفاء االإح�صا�س بالعمق يف ترتيب االأ�صكال، وقد ترتاكب 
م�صتوي���ات عديدة اإذ، اإن م�صتوى الروؤية من االأمام اإىل اخللف يعزز االإح�صا�س بالف�صاء ثاثي 

االأبعاد.
2. التف���اوت باحلجم: وي�صتخدم التفاوت باحلجم لتحديد اأهمية االأ�صكال الرئي�صة، اأو االإيحاء 

بالبعد املكاين.
3. املو�ص���ع على م�صتوى ال�ص���ورة: اأي تكون االأ�صكال الواقعة يف االأ�صفل اقرب يف نظام التمثيل 

املكاين.
4. املنظور اخلطي: ويعتمد على قوانني نقاط التا�صي وخط االأفق لتحقيق العمق.

5. املنظ���ور اجلوي: وتكون االأ�صكال البعيدة متا�صي���ة وفاحتة االألوان واقل حتديدا وبريقا من 
االأ�صكال املوجودة يف املقدمة.

6. تباي���ن الل���ون: ي�صتخ���دم االختاف يف قيم���ة و درجة الربي���ق والتناق�س يف الل���ون لتو�صيح 
البعد.

وان اأي منجز يحتاج اإىل عنا�صر التكوين التي تربطها العاقات الت�صميمية.
وعنا�ص���ر التكوي���ن ت�صمل على )الكتل Masses(، وامل�صطح���ات )Planes( التي حتتوي على 
�صمك، واخلطوط املج�صمة، والف�صاء الذي يثري مو�صوعات جديدة توجب و�صعها يف االعتبار . 
فالتنوع باالأ�صكال داخل الف�صاء ذو تاأثري وهذا التداخل يف ال�صكل والف�صاء قد ي�صبح على قدر 
م���ن الرتابط والتعقيد بحي���ث يكون من املحال الف�صل بني ال�صكل والف�صاء كوحدات م�صتقلة . 
وم���ن ثم اإظهار الن�ص���ق اجلمايل على املنجز الب�صري. »ولهذا فان الروؤيا الب�صرية تعني �صرد 
الف�ص���اء الذي ي�صكله مكونات ف�صاء وديناميكية اللون وذاك���رة االأ�صياء غري املتناهية وحركية 

االإيقاع وهي يف زمنها وف�صاءها االإبداعي، وعاقة كل هذا باالدراك من قبل املتلقي »)7( .

5 - Definition: three-dimensional, 2008. www.artlex.com
 6- Charlotte Jirousek :Two Dimensional Illusion of Three Dimensional Form,2008

7- فا�صل ال�صوداين: اللغة الب�صرية ملكونات ف�صاء اللوحة �صمن مفهوم البعد الرابع، جريدة، العدد 2342، 2005.
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2-1-3 التوليفة الب�سرية يف املنجز الطباعي
 التوليف���ة الب�صري���ة )Composition(  يف الت�صمي���م الطباع���ي يق�صد به���ا »النظام الكلي 
ال�صام���ل لهياأة املطبوع«8 ، اأي انهاالتكوين الذي ي�ص���م عنا�صر الوحدات اال�صا�صية املكونة للعمل 
الطباعي ) الوحدة الفكرية ( والثانوية ) الوحدة الب�صرية ( التي من خالهما ن�صتطيع اأن ن�صل 
اىل حتقي���ق الوظيفة املناطة للتوليفة الب�صرية من خال عاقاتها املرئية واملكانية والبنائية مع 

باقي الوحدات داخل النظام الب�صري يف العمل الت�صميمي.
وع���ادة ماتعتم���د ان�صائية التوليفة الب�صري���ة يف الت�صاميم الطباعية ذات االبع���اد الثنائية على 
ا�صلوبي���ة الت�صميم يف معاجل���ة املتغ���ريات الب�صري���ة )Visual Variable( بو�صاطة التنوع 
امل���كاين املوقع���ي وال�صكلي،وم���ن خال تن���وع احلجوم واالخت���اف االجتاهي احلرك���ي والتباين 

القيمي ووجود ن�صجة مميزة ووجود اللون.
اإن �ص���رورة تواج���د وتوافر هذه املتغريات هي �صرورة مهمة الن�ص���اء الوحدة الب�صرية التي متيز 
الت�صمي���م عن غريه واعطائ���ه الهياأة ال�صكلية الت���ي متثله، وهنا تقف مه���ارة امل�صمم الطباعي 
يف ا�صتغ���ال وتوظيف وتوزيع العنا�صر والرموز واال�ص���كال وااللوان داخل احليز الف�صائي ب�صكل 
مدرو����س ومتوازن والتتحق���ق هذه املهمة اال بوا�صط���ة تاأكيد اأهمية الفوا�ص���ل وحدود كل عن�صر 
�صكًا كان اأم ار�صية باأن يكون وا�صحا ومميزا كما توؤدي العاقات املتبادلة داخل احليز املطبوع 
دورًا مهم���ًا يف ابراز �صي���ادة وهيمنة بع�س العنا�صر ح�صب درجة االهمي���ة املو�صوعية او القراءة 
الب�صري���ة املت�صل�صل���ة ال�صحيحة التي ترتب���ط بحركة العني وتنقاته���ا املتتابعة حلركة اال�صكال 

داخل املنجز الطباعي .
يف الت�صمي���م الطباع���ي مبختل���ف تنوعاته واأ�صكاله املتنوع���ة الميلك امل�صمم �ص���وى مفردات اأو 
وحدات اأو مات�صمى )عنا�صر تيبوغرافية اأو كرافيكية ( اأي اأننا ازاء مفردات ب�صرية ت�صكل العامل 
التكويني للمنجز الت�صميمي الطباعي ولكل اأهميته وفعله �صمن متطلبات الفكرة الت�صميمية ااّل 
اأن ه���ذا اليكفي دون اجراءات اأو عمليات وماينتج عنها اأي اننا نقوم بفعل تنظيمي وترتيبي على 
وف���ق اآلية ذهنية وه���ي النظام الت�صميمي كي يكون هنالك نتاج���ًا ت�صميميًا ،ون�صتطيع اأن نحيل 

هذا املنطق على وفق املعادلة االأتية :
عنا�صر + ا�ص�ض +ف�صاء            

�����������������������������������������������������������������������������������������������     =  عالقات ، ) نواجت عملياتية (
عمليات لتاأ�صي�ض نظام

 والنواجت يف الت�صاميم الثنائية االبعاد هي االيهام الزمني واحلركة وال�صحب وال�صد )اجلذب( 
واالح�صا�س بالعمق الف�صائي واالإيهام الب�صري .

اإذا فنح���ن اأم���ام نواجت متعددة ومتنوعة ، لذا فاأن االختيار امل���كاين داخل احليز املرئي يكون ذو 
اأهمي���ة ويفر����س علينا �صببا الختيارن���ا مكانا على مكان اأو موقع اخر داخ���ل الف�صاء الت�صميمي 
حي���ث ان املوقع الف�صائي يفر����س قيمًا ومفاهيمًا متناق�صة يجب االنتب���اه لها فموقع �صكل ما يف 
االأعل���ى اليعط���ي القيمة التعبريي���ة نف�صها ل���و كان يف االأ�صفل اأو على اجلانب وهك���ذا ، فاالأهمية 

  8- خليل الوا�صطي ،فل�صفة الت�صميم الطباعي ولغة االت�صال الب�صري،جملة االكادميي ،جامعة بغداد ،كلية الفنون اجلميلة ،1999،�س18. 
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تفرت����س وتفر�س على امل�صمم �صيئًا حم���ددًا ،كما يوؤدي الفعل التتابع���ي االجتاهي دورًا اخر يف 
ه���ذا التوزيع املكاين ف�صًا ع���ن القيمة اللونية التي تر�صخ قيمة لوني���ة للف�صاء ولعموم املنظومة 

الب�صرية وال�صكلية.
اإن اعتم���اد التنظيم الف�صائ���ي للوحدات الب�صرية يف املنجز الطباعي ج���اءت على وفق �صرورة 
مهم���ة تتعل���ق باالإراحة الب�صري���ة مع الرتكيز عل���ى مو�صعية ال�ص���كل و�صيادته بجان���ب الدواعي 
واالعتب���ارات النف�صي���ة للمتلقي كون ان التكثيف ال�صكلي وتعددية مناط���ق ال�صد الب�صري مل تعد 
م���ن اال�صاليب امل�صوق���ة اأو املوؤثرة يف الفع���ل الت�صميمي املعا�صر واحلديث كونه���ا تربك وت�صتت 
ب�صر املتلقي، ويعتقد الباحث اأن التنظيم املكاين للمنجز الطباعي يجب ان يوؤكد فاعلية التتابع 
الب�ص���ري من خال ت�صكيل امل�صارات املرئية عن���د املتلقي من حيث اال�صغال الف�صائي لاأهم ثم 
امله���م، والرتكيز على مبداأ تدرجية االأ�صكال املوج���ودة اإذ الينبغي التاعب والعبث يف هذا االمر 

حتت اأ�صباب وذرائع تعطي ت�صتتًا، وعدم مفهومية ب�صرية اأو مرئية .
وعلي���ه فيجب التنب���ه اإىل اأن فاعلي���ة التتابع الب�صري تنبع م���ن حيث االأهمي���ة وال�صكل و�صفاته 
وعاقات���ه الف�صائية م���ع تاأكيد اآليات القراءة الب�صرية لدى الفئ���ات املوجهة اإليهم ذلك املنجز 

الطباعي كل ح�صب عمره وثقافته .

2-1-4 التنوع اال�ستخدامي للمتغريات الب�سرية
مم���ا ال�صك فيه ان املنج���زات الطباعية على اخت���اف انواعها املتعددة فاأنه���ا ت�صرتك بعنا�صر 

ب�صرية من خط و�صكل ولون وحجم ....الخ .
اإال اإن فاعلي���ة وا�صتخ���دام وتوظيف كل عن�ص���ر ب�صري يختلف من منجز طباع���ي اإىل اآخر تبعًا 
لعوام���ل عديدة منها مايخ����س بنية املنجز بذاته ومنها مايخ�س املتلق���ي حينًا اخر ،فمثا عند 
ا�صتخدام اللون يف منجز طباعي خم�ص�س لاطفال على �صبيل املثال �صيكون اختيارنا للدرجات 
اللونية مغايرًا ملا ن�صتخدمه مثا يف املل�صق ال�صيا�صي على �صبيل املثال كذلك الن�صو�س الكتابية 
اأو الر�ص���وم كما ان طرق معاجل���ة ال�صكل وعاقته بالف�صاء هي االخرى �صتكون متباينة وخمتلفة 
م���ن منج���ز طباعي الخر، واأن كان���ت العنا�صر هي نف�صه���ا، ولكن خ�صو�صي���ة كل منجز تفر�س 

نف�صها وت�صقط ظالها على هذه العنا�صر الب�صرية.
فعند ا�صتخدام ال�صور والر�صوم يف املل�صقات  فاأنها �صتكون العن�صر الرئي�س يف جذب االهتمام 
للمو�صوع املطروح كون ان املل�صق مو�صوعا وحجما يتائم مع ا�صتخدام ال�صور، والر�صوم  بينما 
ن���رى االأمر خمتلف كليا مع العامة التجارية التي حتت���اج اإىل االختزال ال�صكلي الذي ينحو نحو 
جتريد واختزال ال�صكل اإىل اأب�صط اخلطوط، والتتائم ال�صورة هنا من ناحية اال�صتخدام عك�س 
املل�صق وحتى ا�صتخدام اللون ففي العامة التجارية عادة ما يلجاأ امل�صمم اىل االختزال اللوين 
ان مل نق���ل التق�ص���ف اللوين ليتائم م���ع طبيعة ت�صميم العامة التجاري���ة التي الحتتمل درجات 
لوني���ة متع���ددة او كث���رية على خاف االع���ان التجاري مثا حي���ث يوؤدي اللون في���ه دورا كبريا 
يف عملي���ة ال�صد واجل���ذب عند املتلقي. وهذا االم���ر ين�صحب على باقي املتغ���ريات الب�صرية من 

عنوانات وف�صاءات واجتاهات حركية ون�صجات وغريها.
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2-1-5 التقنيات االخراجية يف املنجزات الطباعية 
بعد و�ص���ع االطار املو�صوعي باأبع���اده وم�صامينه ال�صكلية والب�صري���ة واملعلوماتية كاملة، تبداأ 
مرحل���ة التبوي���ب والت�صنيف واالنتقاء والفرز لكل معلومة ب�صري���ة وغري ب�صرية من معلومات 
املطب���وع املطلوب���ة على وفق اال�ص�س املتمثل���ة بو�صع املوا�صفات العلمي���ة والفنية الجناز وتنفيذ 
املعلومة تقنيًا ح�صب الغر�س الت�صميمي الذي حدد يف تنظيم االطار املو�صوعي، كذلك انتقاء 
امل���واد الت�صغيلية ونوعية اخلامات واالدوات الازم���ة الخراجها على وفق املوا�صفات املطلوبة، 
ويتبعه���ا حتديد نوعية االجهزة واملعدات الطباعية الازم���ة لكل معلومة من معلومات املطبوع 
ح�صب م�صتويات اظهاره���ا من حيث التنوع والتعقيد،وال�صكل،واللون مبا يائم الدقة والنوعية 
فاملعلومة الب�صرية البارزة تنجز مبعدات واجهزة ومواد احلفر البارز والغائر وتقنية الطباعة 
الغائ���رة والب���ارزة، اأما املعلومة الب�صري���ة ال�صطحية فتنجز بادوات ومع���دات ومواد الت�صوير 

الطباعي وبتقنية الطباعة امل�صطحة وامل�صامية. 
اإن طبيع���ة الت�صامي���م الطباعية ال توؤهلها الأّن تكون ذات قيمة جمالية ما مل ي�صهم يف ايجادها 
املعي���ار التعبريي املتمثل بتجميع وربط العنا�صر واالج���زاء بجميع عاقاتها ال�صياقية املتبادلة 
م���ع كل �ص���يء يف م�صتويات اظه���ار مظهرها الكل���ي على �صطح املطب���وع �ص���كًا وم�صمونًا، اإذ 
ت�صتبق���ي اهتم���ام امل�صتخدم او الرائي لا�صتغ���راق يف متعة ح�صي���ة، الأّن العنا�صر اجلمالية يف 
املطب���وع ت�صتطيع يف ذاتها اأن تثري �صورًا نف�صية واف���كارًا وبهجة، فالوانها وخطوطها وا�صكالها 
تكت�ص���ب مع���اين ت�صويرية ذهنية، تنم ع���ن الر�صوخ واال�صتق���رار عند اختي���ار االلوان احلارة 
والب���اردة واملتداخلة مبا ين�صجم ويتوافق مع االثر النف�صي واجلمايل لدى عموم اجلمهور، كما 
ان جمالي���ة املطب���وع يف جوهر مظهرها الكلي تعتمد على البعدي���ن، بعد امل�صمون التعبريي يف 
االطار املو�صوعي، وال يكون ذا قيمة اإال بعد اأن يتحقق بعده الثاين وهو املادة وال�صكل املنجزان 
يف االط���ار التقني.فامل���ادة وال�صكل والتعبري يف الت�صاميم الطباعي���ة مت�صاوية يف االأهمية، الن 
امل�صم���ون التعب���ريي ال يكون على ما هوعلي���ه من جمالية اال ب�صبب العنا�ص���ر املادية والتنظيم 

ال�صكلي للمو�صوع، وهي االدوات التي يوؤدي جتمعها التكوين اجلمايل املطبوع. 
فالعاق���ة بني العمل الفني للت�صامي���م الطباعية وما يعرب عنها جت�صد العاقة  عما ترمز اليه 
م���ن داللة ومعنى لت�صل يف درجة جماليتها انطباعًا ذا تاأثري على امل�صتخدم اأو الرائي، وترتك 

يف نف�صه �صيء له معنى اأو عامة م�صيئة لها مغزاها واهدافها. 

املبحث الثاين: املتغريات االدراكية يف بنية الت�سميم

2-2-1 عملية االإدراك
         لكي يت�صل االن�صان مبحيطه البد له من وجود و�صيلة تلبي هذه احلاجة ب�صورة فعالة من 
خال حوا�صه املتعددة فاالن�صان يوجد وهو مزود بقوى ح�صية كبرية وموؤثرة تنقل العامل املحيط 
ب���ه اليه.وق���د عرف االدراك على انه ) الو�صيلة التي يت�ص���ل بها االن�صان مع بيئته املحيطة فهو 
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عملي���ة عقلية تتم بها معرفة االن�صان للعامل اخلارجي عن طريق التنبيهات احل�صية(9،ونتيجة 
االت�ص���ال املتك���رر لان�صان مع بيئت���ه وعامله اخلارجي ال���ذي يحيطه من اأ�صي���اء ومو�صوعات 
متنوع���ة �صواء كانت م�صطح���ة او جم�صمة ف�صترتاكم خربته االدراكية وتنم���و با�صتمرار.اال ان 
العملي���ة االدراكي���ة قد تبدو معقدة بع����س ال�صيء كون ان بع�س حوا����س االن�صان الت�صتجيب اال 
بع����س املظاه���ر التي حتيط به فل���و اخذنا مث���ًا االدراك الب�صري فانه ق���د اليعك�س احلقيقة 
بدق���ة مو�صوعية) فاذا مانظ���ر �صخ�س ما اىل هياأة �صخ�س ما قري���ب منه واىل �صخ�س اآخر 
مماث���ل يف احلجم بعيدا عنه فان ثبات االدراك �صيوؤدي اىل ادراك ال�صخ�صني مت�صاويني على 
الرغ���م م���ن خداع البعد الذي يوؤدي اىل تغ���ري البعد باملقارنة بالقري���ب(.10 اإن عملية االدراك 
تت�صمن قدرات ف�صيولوجية تتعلق بوظائف االع�صاء وتتحكم  يف اليات االدراك الب�صري . كما 
ترتب���ط بالقدرات العقلي���ة والنف�صية لدى الفرد وعادة ماتكون متفاوت���ة مابني االفراد ولي�صت 
بدرجة واحدة.وع���ادة مايتعامل امل�صمم وال�صيما الطباعي مع كل العمليات التي تتحكم وتوؤثر 
يف املج���ال االدراكي ويقوم بعملي���ة توظيفها مبا يتنا�صب من طبيع���ة منجزه الت�صميمي ومدى 
تاأث���ريه اجلم���ايل يف امل�صاه���د، وامل�صمم الناجح هو م���ن يتحكم بهذه الق���درات االدراكية من 
خ���ال جناحه يف ا�صتخ���دام اأ�ص�س وعنا�صر الت�صمي���م ويف اإمكانية رب���ط العنا�صر الب�صرية 

لتحقيق اكرب قدر من االت�صاق مابني الهيئات واالأ�صكال يف املنجز الطباعي .
وتع���د عملي���ة االدراك عملية  على درجة م���ن التعقيد، �صواء اأتخذت تل���ك العملية �صكل عملية 
عقلي���ة – معرفية اأو عملية توجيهية تكيفية، اأم عملي���ة تفاعلية ات�صالية، فاكتمالها وحتقيقها 
لوظيفتها، يحتاج دائمًا اإىل توفر عدد من املكونات ال�صرورية حلدوث عملية االدراك وجناحها 

وهي: 
1- مكون���ات ح�صية )العمليات احل�صية(: وتتمثل يف ان االدراك احل�صي يت�صمن تنبيه اخلايا 
امل�صتقبل���ة باملنبهات احل�صية الواقعة عليها من العامل اخلارجي، فا تنبيه يف االدراك احل�صي 

حلا�صة واحدة فقط واأمنا حوا�س عدة معًا.)11(
2- مكون���ات رمزي���ة وداللي���ة )العملي���ات الرمزي���ة(: وتتمث���ل يف اأن االدراك عملي���ة لتنظي���م 
االح�صا�ص���ات وتوحيده���ا واأ�صفاء املعنى عليه���ا، فاملعاين اخلا�صة بامل���دركات تتحدد يف �صوء 

عاقتها بحاجات الفرد ودوافعه من احلا�صر وامل�صتقبل .
3- مكون���ات انفعالية )العملي���ات الوجدانية( وتتمثل يف اأن كل ادراك يت�صمن ناحية وجدانية، 
فالف���رد ال ي���رى ال�صيء فقط اأو يتذكر اخلربات ال�صابقة املرتبط ب���ه، واأمنا ي�صعر اي�صًا بحالة 
وجداني���ة معينة اأزاءها، فق���د ُي�صر اأو يفرح اأو يغ�صب لروؤيتها، فاحلالة الوجدانية التي تثري يف 

الفرد روؤية �صيء ما تعتمد على خرباته ال�صابقة بهذا ال�صيء.)12(

9  - ا�صماعيل �صوقي ، الفن والت�صميم،كلية الرتبية ، جامعة حلوان،1999،�س53.
10  - امل�صدر نف�صه

 11- حممد عثمان جناتي،علم النف�س يف حياتنا اليومية، ط2، الكويت،دار القلم للن�صر والتوزيع، 1988، �س232.
 12- امل�صدر نف�صه
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2-2-2 مراحل عملية االدراك:
لكي حتقق العملية االدراكية اهدافها فاأنها متر مبراحل متعددة، وياأخذ الن�صاط االدراكي عرب 
مراحل���ه وجهتني، تكون مهمة االوىل فك الرم���وز اأو ال�صفرة مو�صوع االدراك من خال حتليله 
اإىل عنا�ص���ره ومكونات���ه االولي���ة، بينما تكون املهم���ة الثانية اعادة ترميزه ع���ن طريق جتميعه 
وتركيبه مرة اأخرى بعد ت�صميته واأعطائه �صكًا او �صيغا رمزية اأخرى، ومن اأهم املراحل التي 

اأ�صار اليها العلماء يف الن�صاط االدراكي نذكر ما ياأتي:
1- مرحل���ة االنطب���اع االجم���ايل املبهم، اأو )ب���روز ال�ص���كل يف املجال االدراك���ي(: اإذ اليتمكن 
الف���رد يف هذه املرحلة من حتليل املو�صوع املُدرك اإىل جزيئاته وتفا�صيله، كما المييز عنا�صره 

امل�صتقلة املكونة له الواحد عن االخر. 
2- املرحل���ة التحليلية: اأي حتليل املوقف اأو ال�صكل اأو املو�صوع اإىل مكوناته واأكت�صاف العاقات 

القائمة بني هذه املكونات. 
3- اعادة تاأليف االجزاء: يف كٍل موحد والعودة اإىل النظرة الكلية من جديد. 

4- املرحل���ة العقلي���ة- النف�صية: وهي املرحلة االخرية التي تتح���ول فيها املعلومات احل�صية اإىل 
معاٍن ورموز.)13(

وهكذا يتبني اأن الن�صاط االأدراكي للفرد عرب املراحل املذكورة، وكاأنه عمل ياأخذ وجهتني، تكون 
مهم���ة االأوىل فك الرموز او ال�صفرة مو�ص���وع االأدراك من خال حتليله اإىل عنا�صره ومكوناته 
االأولي���ة، بينما تكون مهمته الثانية �صيغة رمزية، فهاتان العمليتان متكاملتان وتوؤديان معًا اىل 
اأدراك املو�ص���وع ككل او كاأج���زاء تكّون ه���ذا الكل على وفق عاقات ورواب���ط توحدها وت�صفي 

عليها الداللة واملعنى.

2-2-3 العوامل املوؤثرة يف االإدراك:
هناك العديد من العوامل التي تلقي بتاأثرياتها على العملية االدراكية لدى االن�صان 

وميكن تق�صيم العوامل املوؤثرة يف االإدراك على ماياأتي: 
اأواًل: العوامل  املو�صوعية: 

املق�ص���ود به���ا هي ال�صروط التي توجد يف املو�صوع اخلارج���ي اأو العمل الفني املنجز �صواء كان 
م�صطح ذو بعدين اأو جم�صم ذو ثاثة ابعاد .

وق���د اأكت�صف اأ�صحاب نظرية ال�ص���كل بع�س العوامل املو�صوعية الت���ي حتكم تكون اجل�صطالت 
)الكل( ومتثل ال�صمات االأ�صا�صية لل�صكل: 

Proximity التقارب
 Similarity  الت�صابه

  Continuityاال�صتمرارية
Closure االإغاق

 Common Fate النهاية امل�صرتكة 
 13- علي من�صور، �صايكولوجية االدراك،جامعة دم�صق ،1969، �س38-37 .
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  mplicity الب�صاطة
gure And background ال�صكل واالر�صية

ثانيًا: العوامل الذاتية:
 تتفاع���ل العوامل املو�صوعية مع العوامل الذاتية يف حدوث عملية االإدراك، وتوؤثر هذه العوامل 
يف انتب���اه الف���رد املدرك ووعيه وذاكرته، فاالإدراك هو عملي���ة تفاعل بني نظامني هما:) نظام 
املو�صوع املدرك، ونظام الفرد املدرك، واأن نتاج هذا التفاعل هو ال�صورة االإدراكية اأو املعرفة 

احل�صية االإدراكية(.)14(  وان اأهم العوامل الذاتية هي :
اخل���ربات ال�صابقة : اإذا كانت اخلربة ال�صابقة توؤثر يف اأدراك الفرد، وحتدد التاأثري الدال من 
اال�صتجاب���ة االإدراكي���ة، )فان خربة الفرد متده مبع���اين االأ�صياء التي يدركه���ا، فعندما يدرك 

املواقف واالأ�صياء، اأمنا هو يعتمد ذلك على خربته ال�صابقة(،)15( 
ب- ثقاف���ة الف���رد: توؤثر )الثقاف���ة يف �صخ�صية الفرد و�صلوك���ه، فالثقافة ت���زود الفرد بالقيم 

واملعايري االجتماعية وتكّون اجتاهاته وميوله(. )16(
ج- احل���االت االنفعالي���ة واملزاجية: توؤث���ر احلالة االنفعالي���ة واملزاجية للف���رد يف اإدراكه، وان 
اأدراك ال�ص���ئ )املادة( ال���ذي يثري االنفعال يتاأثر بطريقة اأو باأخ���رى بحيث ي�صهل اأو ي�صيق يف 
بع�س االأحي���ان عملية االإدراك. فالفرد يعرف من خربته ال�صابقة عن حاالت االنفعال ال�صديد 

�صواء كانت فرحًا اأم حزنًا اأم خوفًا اأم غ�صبًا، اإذ اإنها جميعًا توؤدي اإىل ت�صويه اإدراكه.

موؤ�سرات االطار النظري
1 - للمتغري ال�صكلي والب�صري يف املنجز الطباعي نوعني من اخل�صائ�س هي:-

 االوىل: اخل�صائ����س الب�صري���ة، ويج���ري فيها بيان ال�ص���كل بو�صفه ظاه���رة فيزياوية تعتمد 
االدراك احل�صي لل�صكل كبنية ظاهرة.

فيم���ا ت�صمى الثانية باخل�صائ�س التعبريية وهي تتعلق باجلان���ب الذهني بو�صفها بنية عميقة 
لل�صكل تتحقق من خال ا�صقاطات منظومات املعاين الرمزية – الداللية على ال�صكل.

2 - توؤث���ر العوامل املختلفة على ما ن���درك وكيف ندرك وميكن تق�صيم هذه العوامل املوؤثرة من 
االدراك يف املنجز الطباعي على:

 العوام���ل املو�صوعية: وت�صم���ل جمموعة العوامل املتمثلة باخل�صائ����س الفيزيائية والكيميائية 
الت���ي تتميز بها مو�صوعات العامل اخلارجي، من �صكل، ول���ون، وحجم، وحركة، و�صدة، وتغري، 

ف�صا عما يحيط بهذه املو�صوعات وخ�صائ�صها من �صروط نف�صية توؤثر يف عملية ادراكها.
العوام���ل الذاتية، وتتفاعل مع العوامل املو�صوعية يف حدوث عملية االدراك وتوؤثر هذه العوامل 
يف انتباه الفرد املدرك ووعيه وذاكرته.واأن اأهم العوامل الذاتية هي: اخلربة ال�صابقة والثقافة 

 14- امل�صدر نف�صه.
 15-  Postman .L. & Schneider N.1951.Personal Values. Visual recognition and recall, 
Psychological Review.Vol.58.No.4. P271

 16-  كولز.اأ.م املدخل يف علم النف�س، ترجمة عبد الغفار عبد احلكيم واآخرون، دار النه�صة العربية القاهرة، 1970�س85.
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واحلاالت املزاجية واالنفعاالت واثر ال�صخ�صية والدوافع واحلاجات والتهيوؤ العقلي.
3 - تت���م عملية االح�صا�س و االدراك للمتغري ال�صكلي والب�صري يف املنجز الطباعي من خال: 

ادراك ال�صكل وادراك اللون وادراك العمق وامل�صافة واحلجم واحلركة واملكان.
4 - يعد الثبات من �صمن القوانني التي تنظم االدراك الب�صري لا�صياء املرئية.

5 - املكونات ال�صكلية والب�صرية هي نف�صها يف اأي منجز طباعي مهما كان نوعه ، ااّل اأن ادائه 
التعب���ريي واجلمايل والوظيفي يختلف من منجز اىل اخر تبع���ا لنوع املنجز والر�صالة املوجهة 

)املو�صوع ( لهذا املنجز.
6 - للمجال الب�صري خ�صائ�س كامنة فيه تعد مبثابة مثريات للعملية االإدراكية.

7 - تع���د لغ���ة اخلطاب الب�صري ه���ي اللغة التي ت�ص���رتك فيها جميع الفن���ون الب�صرية وتكون 
مفرداته���ا متكون���ة من الرم���وز واال�صارات والعاق���ات البنائي���ة . ال�صكلي���ة والب�صرية ومدى 

ا�صتجابة االن�صان لها .
8 - يع���د التكوي���ن الفني يف املنجز الطباعي مبثابة ترتيب للوحدات اأو العنا�صر الب�صرية على 
وف���ق قواعد م�صتوح���اة من الطبيعة به���دف التعبري الب�ص���ري املرئي عن املع���اين التي يرغب 

امل�صمم ان يعرب عنها وينقلها اىل املتلقي .
9 - ت�صكل العنا�صر التيبوغرافية ) املادة املطبوعة ( والعنا�صر الكرافيكية ) ال�صور والر�صوم 

وااللوان ( متغريات موؤثرة يف بنية الت�صميم .
10 - مل تعد العملية الت�صميمية هي جتميع لعنا�صر واأ�صكال معينة وعلى وفق مهارات وتقنيات 
م�صتم���دة من امكانيات وخربات مكت�صبة فح�صب، واإمن���ا عملية فكرية متوالدة على وفق م�صار 
علم���ي ابداع���ي مبتكر ينبثق من مفاهيم عميقة ي�صيد عليها اأركان عمله التي هي جوهر العمل 
الفن���ي التي متد عنا�ص���ر بنائه لتت�صابك، وتت�ص���ل يف املتكون النهائي لياأخ���ذ كل عن�صر حقه 

وموقعه ومن ثم يتحقق البناء االت�صايل الذي يتعلق باملو�صوع الرئي�س. 

الف�سل الثالث : اإجراءات البحث
منهجية البحث

اتبع الباحث طريقة التحليل الو�صفي،وا�صلوب حتليل املحتوى يف حتليل العينات 

جمتمع وعينة البحث
ق���ام الباح���ث باأختيار عينة البحث الت���ي بلغ عددها )9( ب�صورة ق�صدي���ة نظرًا ل�صعة جمتمع 

البحث وتعذر امكانية ح�صر اعداده اح�صائيا لتنوعه الكبري واملتنوع .
فق���د اطلع الباحث على املتوفر منها بعد ان الحظ توف���ر متغريات �صكلية وب�صرية عدة ت�صلح 

لغر�س التحليل واملناق�صة  وا�صتبعد البقية لتكرار املتغريات او ل�صوء الطباعة.
وقد مت ت�صمية املتغريات املذكورة واملوؤثرة يف املنجزات الطباعية وكماياأتي:

)متغ���ري الفكرة ، متغري التنظيم ال�صكلي ، املتغري الوظيفي ، متغري اخلطاب الب�صري ، متغري 
احلركة وااليقاع  ،املتغري اللوين ، متغري العنا�صر التيبوغرافية ، متغري التقنيات االخراجية(
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اداة البحث
لتحقي���ق اهداف البح���ث ، اعتمد الباحث على املوؤ�صرات الفكري���ة واجلمالية والفنية والتقنية 

التي انتهى اإليها االطار النظري وموؤ�صراته يف بناء اداة البحث ب�صورتها االولية.
وق���د قام الباح���ث بعد ت�صميم ا�صتم���ارة التحلي���ل ب�صورتها االولية عر�صه���ا على) جلنة من 
اخل���رباء(17* من ذوي االخت�صا�س لبيان �صدق اال�صتمارة يف قيا�س الظاهرة التي و�صعت من 

اجلها وثبات االداة .

حتليل العينات ومناق�ستها
1- متغري الفكرة

تع���د الفك���رة يف املنجز الطباعي ه���ي جوهر العمل الفن���ي واملو�صوع املبتكر الت���ي ت�صفي على 
املنج���ز الت�صميمي بن���اًء ات�صاليًا متكونًا م���ن ثنائية ال�صكل وامل�صمون ال���ذي يكون قادرًا على 
التعبري عن االح�صا�س وال�صعور بفكرة املو�صوع املثار من خال العمل التي تكون بدورها قادرة 
عل���ى جذب املتلق���ي، و�صد نظره والجتعل���ه ين�صرف عنه، ك���ون ان الفكرة قد ول���دت من اأجل 
تو�صي���ح املو�ص���وع وابرازه ومب���ا ان عملها ابتكاري وخ���اق فاأنها تكون ا�صبه مب���راآة عاك�صة ملا 
يتمتع به امل�صمم من موهبة وقدرات ابتكارية واظهار الحا�صي�صه وانفعاالته الذاتية يف منجزه 

الت�صميمي الطباعي.
فامل�صم���م يهت���م باأدواته املتنوعة ليتح�ص���ل على قيم جمالية يف تكوي���ن ب�صري جديد ومتغري 
يحم���ل قيم���ا فكرية ت�صميمي���ة تعّد م���ن اول ال�صروط الت���ي ينبغي مراعاته���ا يف اجناز العمل 
الت�صميم���ي. اإن عن�ص���ر االأهمي���ة والتاأثري يف املتلق���ي هو الذي يقود امل�صم���م اىل البحث عن 
اخل���ط التاث���ريي ومابه من اأهمية البحث ع���ن االأفكار التي تكون اأف���كارًا ذات تاأثري ت�صميمي 
عل���ى املتلقي اأكرث من غريها و�ص���واًل لتحقيق غاية مو�صوعية جديدة جديرة باالجناز وال�صيما 
اذا كان���ت هذه الفكرة حت���وي عن�صر الت�صويق والغرابة واالثارة غ���ري التقليدية التي ت�صهم يف 
جذب انظار املتلقني، فكلما كانت الفكرة غري تقليدية زادت فر�صة اقبال املتلقي على م�صاهدة 
املنج���ز واالهتم���ام به ولذا يعد اختيار الفكرة املنا�صبة م���ن اأهم املتغريات التي توؤثر يف املنجز 

الطباعي، ومتثل مركز االهتمام ملو�صوع الت�صميم.
ل���ذا ف���اأن التفكري االبداعي ينت���ج عنه افكارًا تت�ص���ف باال�صالة نتيجة العاق���ة القائمة مابني 
قيم���ة العمل وبنائية الفكرة، كون ان عنا�ص���ر العمل الت�صميم التي تنطلق منها الفكرة ترتبط 
بالغر����س الوظيف���ي، وتك���ون مقرتنة م���ع التكوين الفن���ي واجلمايل لي���وؤدي اىل تلبي���ة رغبات 
واحا�صي����س املتلق���ي . ويعد اال�صا����س يف العمل كونه الن�صاط الذهن���ي الت�صميمي لدى امل�صمم 
ال���ذي مبوجب���ه �صيقوم ببناء عمله او منجزه الت�صميمي الطباع���ي واآليته املتداخلة التي تعتمد 

على خميلته الت�صميمية وثقافته ومعرفته وخرباته املرتاكمة ال�صابقة وقدرته الفنية.
17 * اخلرباء هم:

د. خليل ابراهيم الوا�صطي – ا�صتاذ – كلية الفنون اجلميلة- جامعة بغداد.
د.قدوري عراك – ا.م – كلية الفنون اجلميلة – جامعة بغداد .

د. انت�صار ر�صمي مو�صى – ا.م – كلية الفنون اجلميلة – جامعة بغداد.
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والغر����س م���ن كل هذا االداء هو حتقي���ق االت�صال، واي�صال الفكرة التي ت���وؤدي اىل التاأثري يف 
املتلق���ي واثارته وحتفي���زه لتقبل املنجز الطباع���ي انطاقا من م�صادر الفك���رة التي ي�صتوحي 
امل�صمم منها بناء فكرته وهي املو�صوع والهدف اال�صا�س الذي ي�صاعد امل�صمم يف بناء الفكرة، 
فامل�صم���م ماه���و اال ان�صان يتاأثر وي�صتلهم افكار عمله من حميط���ه وموروثه وقيمه الفنية ومن 
ث���م ينتق���ي من تلك العنا�صر املحيطة مبا يخدم فكرته لتحقي���ق الغر�س الت�صميمي من خال 
عمليات ت�صميمية عديدة ) حذف اأو ا�صافة ( و�صواًل لتحقيق عاقات ت�صميمية جديدة توؤدي 
اىل فك���رة ذات معن���ى مرتبطة باملو�صوع اال�صا�س وهذا مايظه���ر يف االأمنوذج رقم ) 1 ( التي 

تظهر فيه الفكرة االبتكارية املتنوعة والغريبة املوؤثرة متغريًا يف املنجز الطباعي .

منوذج رقم / 1  
املوا�سفات العامة

مل�ســق دعائي لبطولــة كاأ�س العامل 
 2010

القيا�س : 50×100�صم
الطباعة : اوف�صيت اربعة الوان

الفك���رة الرئي�صة للمل�ص���ق م�صتوحاة من 
�صكل خارطة ق���ارة افريقيا متج�صدة على 
�ص���كل العب ي�ص���دد الك���رة براأ�ص���ه وهذه 
الفك���رة املبتك���رة ذات الدالل���ة الرمزي���ة 
الوا�صح���ة م�ص���رية اىل فك���رة احلما����س 
وامل�صاع���ر الكب���رية لق���ارة افريقي���ا جتاه 
لعبة كرة الق���دم ويج�صد احللم االفريقي 
يف ا�صت�صاف���ة كا�س العامل الذي حتول اىل 
حقيقة وجت�صد فك���رة املل�صق على الرغم 

م���ن ب�صاطت���ه الت�صميمي���ة ع���ن العاق���ة 
احلميم���ة التي جتمع افريقي���ا وكرة القدم من خال وجه رجل ميث���ل كل افريقي �صغوف بكرة 
الق���دم، كم���ا ان فكرة املل�صق قد ا�صتوحت الوانه من ال���وان البلد املنظم وهو جنوب افريقيا ، 

لقد كان الت�صميم موفقًا  حلد كبري يف عك�س  الثقافة  والروح االفريقية يف فكرة املل�صق .

2- متغري التنظيم ال�صكلي
مما ال�صك فيه ان الروؤية الب�صرية واالدراكية تتاأثر بعدد من املتغريات التي يحتكم لها التنظيم 

ال�صكلي ملجموعات العنا�صر يف املنجزات الطباعية امل�صممة على اختاف انواعها.
وق���د و�صف���ت هذه املتغريات بو�صفها قواع���د و�صفية ملجموع هذه العنا�ص���ر املدركة ح�صيًا وقد 

عرفت ح�صب درا�صات علماء نظرية ال�صكل مببادىء التجميع اجل�صطالتي وهي :
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اإن كل ادراك ه���و كلي �صامل فامل�صاهد او املتلقي يقوم بعملية ادراك ال�صكل كمجموعة متكاملة 
الفا�ص���ل ب���ني اجزائها، وهذا يقودن���ا اىل ان ادراك التفا�صيل او الف���روق بني �صكلني متماثلني 
تتطل���ب منا جمهودا او م�صحًا ب�صريا منظمًا ودقيقًا وه���ذا مايظهر يف التكوينات الت�صميمية 

ذات البنى االيقونية.
عاق���ة ال�ص���كل باالر�صية وهي تخ�صع اىل مبداأ التميز الب�ص���ري فاالن�صان قبل اأن ي�صتطيع اأن 
يت�صل���م املعلوم���ات الب�صرية يج���ب عليه اأن يكون ق���ادرًا على ان مييز بو�ص���وح مابني اال�صكال 
الناقل���ة للمعلوم���ات ،ومابني خلفياتها، وعلي���ه البد اأن يكون ال�صكل وا�صح���ًا ومميزًا لار�صية 
الت���ي عادة ماتبدو خلفه، وتكون اأب�صط م���ن ال�صكل الذي عادة مايبدو اأ�صغر من االر�صية التي 
ت�ص���كل عمق���ًا له .ان تباين االنظم���ة الت�صميمية من حيث الب�صاط���ة والتعقيد ت�صهم جميعا يف 
حتقي���ق املنج���ز الطباعي نتيجة جدلي���ة التبادل واملغايرة فيم���ا بني العنا�ص���ر املوؤ�ص�صة فكلما 
كان���ت املنظومة العاقاتي���ة متوازنة على وفق اأ�ص�س ومرتكزات نظامي���ة كانت اهميتها وقوتها 
يف اجل���ذب الب�ص���ري اقوى من خال اقرتانها باحل�س التعبريي ال���ذي �صكل القيمة احلقيقية 

للمنجز الت�صميمي .
كم���ا ناح���ظ يف االأمنوذج رق���م) 2 ( الذي يتبني في���ه التنظيم ال�صكلي متغ���ريًا موؤثر، يف بنية 

املنجز الطباعي .

منوذج رقم/ 2
الو�سف العام                                   
�سعار ال�سندوق العاملي للطبيعة

القيا�س/ 10×10�صم
الطباعة / �صلك �صكرين لون واحد

اعتم���د امل�صم���م التنظي���م ال�صكل���ي 
االدراك  قوان���ني  عل���ى  امل�صتن���د 
الت�صمي���م  ه���ذا  يف  اجل�صطالت���ي 
والعاق���ة املت�ص���ادة ماب���ني ال�ص���كل 
واالر�صية مما انتج �صكًا امتاز بقوة 

اجلذب الب�صري.
3- املتغري الوظيفي

     حت���دد الوظيف���ة بو�صفه���ا عام���ًا 
ا�صا�صي���ًا يف العم���ل الت�صميم���ي وجه���ة الت�صمي���م وهيئاته من حي���ث اال�صتخدام���ات املتنوعة  
للل���ون، والن�صجة، وااليقاع، والتواف���ق وقد حاول امل�صمم الطباعي جاهدًا اىل حتديث ا�صاليبه 
الت�صميمية ب�صورة م�صتمرة ، وباأختاف الوظيفة تختلف اخلامة، ويختلف ال�صكل ولذلك فاأن 
امل�صمم عليه اأن يدر�س متطلبات وظيفة ال�صيء امل�صمم لي�صمن جناح العمل الت�صميمي ولكي 

يختار اخلامات املنا�صبة له لي�صكلها بوعي بحيث تفي الهدف املرجو منها.
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واجلم���ال والوظيفة يرتبط���ان ببع�صهما يف العمل الت�صميم���ي دون اأن يعرت�س اأحدهما طريق 
االخ���ر، وعلى الرغم م���ن هذا الرتاب���ط الوثيق يجب اأن اليغف���ل امل�صمم الوظيف���ة اال�صا�صية 
للت�صمي���م واملنفعة املتوخاة من هذه الوظيفة، واأن اليتقيد بال�صرط اجلمايل بحيث يطغي على 

املتغري الوظيفي ويفقده فعله الوظيفي املوؤثر.
اإن اآلي���ة عمل الوظيف���ة يف املنجز الطباعي تتبع �صرطني مهمني هم���ا جذب االنتباه واملحافظة 
عل���ى ذلك اجلذب من خال ا�صتحداث تنظيم �صكلي موؤثر، واعتماد فاعلية لونية موؤثرة، وكل 
ه���ذا ي�صهل على امل�صمم اداء ر�صالته الت�صميمي���ة املوؤثرة على املتلقي، وان تلك العنا�صر التي 
تعمل جمتمعة يف حتقيق وظيفة املنجز الطباعي التي تتغري تبعًا لتغري تلك العنا�صر اأو االجزاء 
املكون���ة للنظ���ام الت�صميمي العام فاأنها جتعل العمل امل�صمم يحم���ل قيمًا حلاجات معينة ،لذا 
فاأن اأهم مايت�صف به الت�صميم وال�صيما يف املنجز الطباعي هو وظائفيته وان قيمة الت�صميم 
وفائدت���ه ترتب���ط مب���دى حتقيقه لهذا اله���دف اأي حتقي���ق غر�صه كما يت�ص���ح ذلك من خال 

االأمنوذج رقم ) 3 (.

منوذج رقم/3
الو�سف العام

جانــريو  ريــودو  مدينــة  �سعــار 
لاللعاب االوملبية عام 2016

القيا�س/50×35�صم
الطباعة/ اوف�صيت اربعة الوان

ب�صيط���ة  ج���اءت  ال�صع���ار  فك���رة 
وغ���ري معق���دة م���ن خ���ال االختزال 
ال�صكل���ي للمفردة الب�صري���ة والتوزيع 
بطريق���ة  والكرافيك���ي  التيبوغ���رايف 
به���دف  توح���ي  للب�ص���ر  مريح���ة 
ووظيف���ة دورة االلع���اب االوملبية وهو 
م���ن  وتوحيده���م  ال�صع���وب  جتمي���ع 
خ���ال الريا�صة كم���ا ان امل�صمم قد 
الب�ص���ري يف  نقط���ة اجل���ذب  جع���ل 

املركزجلذب انتباه املتلقي لثاثة امور دفعة واحدة وهي ال�صكل االيقوين للم�صاركني يف الدورة 
وا�صم املدينة وتاري���خ التنظيم و�صعار اللجنة االوملبية الذي اتخذ قاعدة لل�صعار كونها الراعية 
الر�صمية للحدث كما ياحظ ا�صتخدام درجات لونية ب�صيطة، وغري معقدة م�صتوحاة من �صعار 
اللجن���ة االوملبية الذي ميثل القارات اخلم�س مم���ا انعك�س هذا االمر على �صعور املتلقي باالداء 

الوظيفي لل�صعار .
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4- متغري اخلطاب الب�صري
تعتمد لغة اخلطاب الب�صري يف اأغلب املنجزات الطباعية على ا�صلوب املقارنة والتعبري املبالغ 
ب���ه لت�صهيل الفهم فعل���ى �صبيل املثال يف ت�صمي���م االعانات التجارية نرى ه���ذا ب�صكل وا�صح 
جدًا من خال مو�صوع الر�صالة الب�صرية و�صرعة ا�صتيعابها وذلك باأنها تتم عن طريق حتويل 
�صورة ال�صلعة او املنتج اىل امر قابل للتحقيق لذا نرى يف االعانات التجارية دائمًا مات�صتخدم 
اأجم���ل العب���ارات واأف�صل الكلمات يف عملي���ة اخراجها، فاالعان التج���اري يهدف اىل حتويل 
منت���ج اأو �صلع���ة ما اىل �صيء مرغوب في���ه وكذلك االمر يف باقي املنج���زات الطباعية وان كان 
االم���ر اأقل و�صوحًا م���ن االعان التجاري، ل���ذا فامل�صمم يحاول هنا ان يوظ���ف كل امكانيات 
اللغ���ة الب�صرية وبكل ابعادها بحي���ث ا�صبح يف ع�صرنا احلايل من النادر جدًا ان جند اعانًا 
م���ن دون وجود �صورة اأو ر�صم اأو ل���ون، الأن ال�صورة يف املنجز الطباعي و�صيما االعاين ماهي 
اىل عب���ارة عن تكوين معرب ع���ن ال�صلعة التي تدعو املتلقي اإىل ان يتاأمله���ا ويعجب ويتاأثر بها. 
ه���ذا االم���ر حتم عل���ى امل�صمم اأن يبحث دائم���ًا عن التاث���ري الب�صري لي�صتطيع اث���ارة الروؤية 
ليحقق فعًا موؤثرًا لدى املتلقي جتاه املنجز الطباعي فرنى امل�صمم الطباعي يلجاأ اإىل ا�صلوب 
الت�صخي����س امل�صخم لل�صلعة يف و�صعية مثالية تظهر �صفاتها اال�صتعمالية واجلمالية يف اأح�صن 
وجه اأو اال�صتعانة ب�صخ�صية معروفة وذات جاذبية عند املتلقي فت�صبح ال�صلعة ذات تاأثري كبري 

على املتلقي.
فالغر����س من املنج���ز الت�صميمي هو املخاطبة الب�صرية وهو �صمم ل���ريى وي�صد نظر امل�صاهد 
لي�صهل اإي�صال الر�صالة الب�صرية للفرد اأو املجتمع، فاحلرف املكتوب مل يعد ا�صارة �صوتية فقط 
وامن���ا ا�صبح له دورًا اك���رب يف عملية تكوين ال�صورة وليعرب عن نف�ص���ه تعبريًا تلقائيًا، فاملنجز 
الطباعي الذي ي�صتعمل الكام فقط ي�صبح دعاية غري مفيدة احيانًا لكن املنجز عندما يتحول 
اىل م�صهد ب�صري او ر�صالة ب�صرية مقنعة وال�صيما يف جمال االعانات التجارية فانه ي�صاعف 
قيمته وتاثريه على املتلقي من خال تنظيم وتكوين �صطح االعان الطباعي ت�صبح عني املتلقي 

طرفًا يف تكوين املعنى.
اإن تاث���ري االعان الميكن ان نلحظ���ه اال من خال تاثريه يف احلياة االجتماعية والثقافية لدى 
النا����س فيتك���ون له اث���رًا كبريًا يف �صلوكهم اليوم���ي ، ان الر�صالة االعاني���ة ماهي اال باغ يتم 
ار�ص���اه بوا�صطة االعان وهذا الباغ لي�س مع���زول مبفرداته بل هو خطاب منطقي وقد الياتي 
اجل���واب عنه ف���ورًا بل يعتمد على اح���داث ومعطيات �صابق���ة كرد على دعاية اخ���رى مناف�صة 
ل�صرك���ة او جه���ة ما تنتج ال�صلعة نف�صه���ا. وهو خطاب متقطع ذو مراح���ل اأي ان اجلهة املنتجة 
تق���وم باالعان امل�صتمر لتاكيد ح�صور منتجها ب���ني املنتجات االخرى فيتلقى امل�صاهد االعان 

على فرتات متعاقبة فتبقى �صورة االعان را�صخة يف خميلته.
ويعّد الن�س املوؤثر االويل املهم حلركة الت�صميم يف االعان اأو املنجز الطباعي اذ ي�صتقى منه 
امل�صم���ون الذي ي�صتوحى منه الفكرة التي يبنى يف �صوئه���ا التكوين والن�س وهو كل خطاب مت 
تثبيته بوا�صطة الكتابة كما ف���ي االمنوذج)4( الذي يظهر فيه اخلطاب الب�صري متغريًا مهمًا 

يف بنية املنجز الطباعي ودوره الكبري يف خلق املعنى.                                        
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االمنوذج)4(                            
املوا�سفــات العامة /اعــالن دعائي 

ل�سركة ا�سيا �سيل          
القيا�س: 100�صم x70�صم

الطباعة : اوف�صيت اربعة الوان
يوؤكد االعان الدعائي اهمية لغة اخلطاب 
الب�صري م���ن خال تاأكيد هويتها املميزة 
ولغتها التعبريي���ة بو�صاطة متغريات اللون 
الن����س االعاين  وا�صتخ���دام  وال�ص���ورة 
املنا�صب للحدث يف جمتمع معني وتوظيفه 
يف البني���ة اللفظية للن�س ودم���ج اللفظي 
بااليق���وين ،حي���ث مت توظي���ف )منا�صب���ة 

حلول �صهر رم�صان يف هذا االعان(. 
                                                                         

5- متغري احلركة وااليقاع
تعّد الروؤية عند الب�صر باأنها تقوم على وفق 
مبداأ القراءة املتتابعة واملت�صل�صلة لاأ�صياء 

يف الواقع ولاأ�صكال يف الر�صوم، وان العني تقوم بعملية قراءة ال�صورة بناء على مراكز القوى 
حي���ث انها تقوم بتتبع االألوان واالأ�صكال اأي انها عملي���ة �صري عمل متحرك وديناميكي، ولي�صت 
روؤية �صاكنة اأو جامدة اأو خاملة، ومن املعلوم لنا ان احلركة يف ال�صور والر�صوم واالأ�صكال نابعة 
عن عملية تتابع اال�صكال والعنا�صر والقيم الفنية.وتقوم العني من خال هذا التتابع الب�صري 
لهذه املفردات الت�صميمية وقيمها الناجتة عن عملية جتميعها وانتظامها مراكز موؤثرة توؤثر يف 
�صعورنا املرئ���ي واالدراكي كون ان الروؤية الب�صرية للموؤثرات والعنا�صر هي لي�صت جمرد جمع 
ع���ددي اأو ح�صابي لهذه املوؤثرات بل هي روؤي���ة ديناميكية م�صافًا اليها القيم النا�صئة من جتمع 
املف���ردات الت�صكيلية فهي لي�صت طريقة هند�صية اأو ريا�صي���ة بحتة التاخذ بعني االعتبار القيم 
املت�صمنة واملتولدة عن جمع املفردات واالجزاء اإن احلركة يف املنجز الطباعي من خال عملية 
الروؤي���ة االب�صاري���ة ت�صعنا اأمام تنوع كب���ري مل�صادر احلركة يف ال�ص���ورة اأو امل�صهد مما يجعل 
الفهم الب�ص���ري يدخل ويتفهم احلركة الطبيعية عندما ي�صي���غ التخطيطات املوجهة وعندما 
ينظم، ويركب اال�صكال، وي�صوغ معاين وتعابري متحركة مما يوؤدي اىل ان عملية الوعي والفهم 
الب�ص���ري حلركة اخلطوط وااللوان واال�صكال �صوف يعط���ي للمحتوى الت�صميمي تعبريًا وبعدًا 

زمنيًا متحواًل ومنظورًا متوافقًا ومبنيًا على عاقات متحركة متبادلة.
ومبا ان لكل عمل فني ايقاعه الطبيعي مهما كان هذا االيقاع فماهو اال حركة م�صتمرة التتوقف 
بالن�صب���ة لان�صان وهو ا�صب���ه بالتنف�س ونب�صات القل���ب، وتعاقب الليل والنه���ار اأما االيقاع يف 
امل�صه���د الثاب���ت فهو يعتمد على عملية توزيع امل�صاحات والكتل وااللوان اأي انه يعتمد على املثري 
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الب�ص���ري كاخل���ط واللون والن�صج���ة واحلجم كما ان االيق���اع الت�صميمي ونظام���ه يعتمد على 
عملية تنظيم عاق���ات ال�صكل واالر�صية وامل�صاحات الكبرية وال�صغرية والعنا�صر الت�صميمية 
املنف�صلة واملرتابطة، اإن عملية توزيع العنا�صر الت�صميمية يف املنجز الطباعي مهما كان نوعه 
ماه���و اال عب���ارة ع���ن ايقاع وحركة وه���و انتقال منظ���م ومدرو�س من جزء اىل ج���زء اخر من 
خ���ال ال�صي���ادة املركزي���ة املت�صمنة يف الت�صميم حي���ث تقوم عني املتلقي بالتنق���ل من بوؤرة اأو 
مرك���ز اإىل مرك���ز داخل العمل الت�صميمي من دون اغف���ال اأو مغادرة مركز االعان من خال 
تتابع العنا�صر الب�صرية والرتكيز على بع�صها ب�صكل منظم مما يكون نوعًا من االيقاع فعملية 
التنظيم الب�صري وال�صكلي تتطلب تق�صيم املفردات الت�صميمية على مراحل، وهذا االمر مهم 
و�ص���روري حتى ت�صتطيع الع���ني ا�صتيعاب حركة التعبري، والتنظي���م والتتابع الذي جنده يف كل 
اللغات عل���ى �صبيل املثال فالكتابة تعتمد على هذه الوقفات فرنى الفا�صلة والنقطة واحلركات 
حي���ث ان التقدم ه���و تقدم ب�صكل خطي متتاب���ع وم�صتمر. اأما يف اللغ���ة الب�صرية يف املنجزات 
الطباعية فاأن هذه الوقفات تعتمد على تقدم وتراجع وتكرار وانت�صار ونوعية املفردات الب�صرية 
فااليق���اع هو مقيا�س دقيق ومق�صم ملراحل متعاقبة ومتاحقة، والبد لايقاع يف بنية الت�صميم 
الطباعي اأن يكون مت�صمنا التنظيم الداليل وال�صكلي وجم�صدًا لعاقة ال�صكل وامل�صمون �صمن 
اط���ار التنا�ص���ق الع���ام يف الت�صميم وهو مايطل���ق علي���ه ب�)االن�صجام الديناميك���ي(، وكما يف 

االأمنوذج )5 ( اذ يظهر االيقاع احلركي متغريًا وموؤثرًا على املتلقي.

منوذج رقم /5
الو�سف العام

مل�سق بيئي
القيا�س /50×70�صم

الطباعة : اوف�صيت اربعة الوان
ت���ربز احلرك���ة يف ه���ذه العينة م���ن خ���ال التتابع 
ال�صكل���ي لل�صج���رة املتجهة من اال�صف���ل اىل االعلى 
لتتح���ول اىل �ص���كل طائر ان هذه احلرك���ة املتتابعة 
الت���ي ت�ص���د نظ���ر املتلق���ي ب���داأً م���ن اال�صف���ل نح���و 
االعلى تع���ّد عملية مدرو�صة لقي���ادة وتوجيه النظر 
بطريقة مدرو�صة وايقاعي���ة حيث ا�صفت  الوقفات 
والفوا�ص���ل بعدًا حركيا مثريًا مت�صمنًا بعدا تنظيمًا 
�صكليًا ودالليًا وان�صجم مع ال�صكل وامل�صمون واو�صل 
الفك���رة الت�صميمي���ة الت���ي ح���اول التاكي���د عليه���ا 
بو�صف ان الطبيعة مرتابط���ة وذات تعاي�س متوحد 
ومتكام���ل �صواء كان���ت بالن�صبة للنب���ات او احليوان 

وان جذورها واحدة .
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6- املتغري اللوين
يوؤدي اللون دورًا فعااًل يف اي�صال فكرة الر�صالة الت�صميمية يف كل املنجزات الطباعية من حيث 
قدرت���ه عل���ى جذب االنتباه وتكوي���ن االنفعال الوجداين عند املتلقي ،  ومل���ا لالوان من ارتباط 
مبعاين وم�صاعر نف�صية وملا لالوان من ا�صفاء الواقعية على املطبوع، فاللون هو عن�صر ذهني 
ل���ه عاقة بكل ماه���و موجود يف الف�صاء الت�صميم���ي فهو يت�صم باعط���اء التجان�س واالن�صجام 
والتباين والت�صاد يف ان�صاء الوحدة الب�صرية الكلية للمنجز الطباعي فوظيفة اللون اال�صا�صية 

هي جذب االنتباه كما ان له جانب تاثريي ب�صري يخاطب امل�صمم من خاله املتلقي.
فكم���ا ه���و يعّد �صفة من �صفات الهياأة فاأنه يعّد يف ذات الوقت عن�صرًا هامًا من عنا�صر اغناء 
التعب���ري الف�صائي وهي عاقة مهمة بني الهياأة والف�صاء واللون والن�صجة وحتدد خوا�س العمل 
الفن���ي ومابه من قيم فنية وم�صاهمة امل�صمم اح�صا�صه و�صعوره او التعبري عن نف�صه وم�صاعره 
عل���ى وفق قيم جمالي���ة عن طريق ن�صاطه وفك���ره االبتكاري، واللون له جاذبي���ة كبرية وموؤثرة 
ب�صكل بارز يف ابراز الهياأة ،فااللوان الباردة تبدو بعيدة وااللوان احلارة وال�صيما اللون االحمر 
يب���دو اأق���رب للم�صاهد ومن خ���ال اختاف القي���م اللونية تتك���ون االنطباع���ات املختلفة التي 
ميك���ن ان ت�صيفه���ا على الت�صميم كما تكون احلاالت التي ي�صع���ر بها املتلقي من املتعة احل�صية 
والذهنية كما لها من تاثريات �صايكولوجية متنوعة ا�صافة اليحاءتها الوزنية فااللوان الفاحتة 
والب���اردة توهم املتلقي باوزان خفيف���ة فيما ت�صعرنا االلوان القامتة واحل���ارة بانها اكرث كثافة 
ووزنًا.والل���ون مبا ي�صفيه من خ�صائ�س مظهرية يحقق اجلاذبية املرئية لا�صكال امل�صتخدمة 
يف الت�صامي���م الطباعية وماي�صفيه من حماكاة وواقعي���ة يف جت�صيد الطبيعة وزيادة جاذبيتها 
املرئي���ة مقارن���ة بالت�صاميم غري امللون���ة ان عملية توظيف اللون يف املنج���ز الطباعي البد وان 
حتمل ارتباطات معينة تكمن خلف توظيفها كونه ي�صفي قيما تعبريية ودالالت رمزية ميكن من 
خالها نقل مايريده امل�صمم من خال منجزه الطباعي مبا يحقق التوافق الفكري مع املتلقي 
ف�ص���ًا عن قيادة وتوجي���ه ب�صره وجذب االنتباه نح���و الت�صميم اذ انه ي�صي���ف للمطبوع قيمًا 
جمالية موؤثرة من خال عاقاته اللونية وتداخله مع العنا�صر الب�صرية االخرى مبا يوؤدي اىل 
حتقي���ق انطباع موؤث���ر وقوي للمنجز الطباعي.والتنوع اللوين ال���ذي يلجاأ اليه امل�صمم �صيحقق 
اح�صا����س قوي وموؤثر ل���دى املتلقي بالعمق واحلركة على وفق انفعاالت���ه وثقافته، وباالمكان اأن 
نع���د التباين اللوين بحد ذاته هدفًا لتكوين االح�صا�س احلركي وانه ينقل ب�صر املتلقي من لون 
اىل اخ���ر �صمن مركز �صي���ادة املنجز الطباعي ل���ذا فاأننا نعد املتغري الل���وين وتدرجاته موؤثرًا 
يف البني���ة الت�صميمية للمنجز الطباع���ي، وال�صيما التقنية الرقمية احلديثة قد مكنت امل�صمم 
الطباع���ي عل���ى احل�صول عل���ى االف التدرجات اللونية من جعل هذا املتغ���ري موؤثرًا وفاعًا يف 

املنجز الطباعي.
والنموذج) 6 ( ميثل قوة اجلذب اللوين يف املنجز الطباعي ومدى تاأثريه على املتلقي.
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اأمنوذج رقم/6
املوا�سفات العامة

غالف جملة اطفال ) جملة ماجد(
القيا�س :29×22.5�صم

الطباعة : اوف�صيت اربعة الوان
ناح���ظ يف العين���ة م���دى فاعلي���ة وتاأث���ري 
القيمة اللوني���ة امل�صتخدمة يف جذب االنتباه 
لغ���اف املجل���ة وخا�ص���ة اذا كان���ت موجهة 
لفئة عمرية معينة مثل االطفال  فالت�صميم 
ركز هنا عل���ى ال�صيادة اللوني���ة الرباقة من 
خ���ال تاأكي���د العن���وان الرئ�س ا�ص���م املجلة 
حي���ث ا�صتخ���دم الل���ون االحمر ل�ص���د انتباه 
املتلق���ي ف�ص���ًا عن باق���ي العنا�صر االخرى 
ذات االل���وان املتباينة فكانت هناك تنقات 
لوني���ة ممتعة وجذابة ا�صفت على الت�صميم 
احلرك���ة والتنوع واحليوية املعربة عن روحية 

االطفال ومرحهم.

7- متغري العنا�صر التيبوغرافية والكرافيكية
نتيج���ة التطور الكب���ري يف عملية االخراج الت�صميم���ي، وكرثة العنا�ص���ر الت�صميمية، وتنوعها 
التقني والفن���ي ا�صحت التيبوغرافيا عن�صرًا من عنا�صر بنائي���ة للمنجز الطباعي اىل جانب 
العنا�صر االخرى الكرافيكية كال�صور والر�صوم بحيث تتكامل معها فنيا ووظيفيًا ، وعملية اعداد 
العن�ص���ر التيبوغ���رايف تاتي يف اولوية ومقدمة العنا�صر يف االهمي���ة الت�صميمية بحيث تتحقق 
الوظيف���ة يف املنجز الطباعي من خ���ال االهتمام بو�صع الن�صو����س والكتابات بطرق مقروءة 
ومريحة للنظر من خال ربطها بالعنا�صر الت�صميمية االخرى على وفق نظام حمدد لت�صميم 
املنج���ز الطباعي.فمن املعاجلات الت�صميمية الفني���ة والتقنية للن�صو�س الكتابية باأنواعها هي 
مايخ����س نوع اخلط الكتابي وخ�صائ�صه، يع���د الو�صوح يف الن�صو�س من املعاجلات املهمة يف 
عملي���ة االدراك الب�صري لدى املتلقي بحيث تعتمد الطباعة اجليدة على التباين الب�صري بني 
نوع اخلط الكتابي، وبني الكتل الن�صية والعنوانات البارزة والف�صاء االبي�س املحيط بها.وعلى 
امل�صم���م اأن يعي بع�س احلقائق الت�صميمية ماب���ني احلروف العربية والاتينية ففي الاتينية 
جن���د ان احلروف حتتوي عل���ى جمموعة من الف�صائ���ل وذلك فيما يتعلق باحل���روف املرتفعة 
واالخ���رى املنخف�صة واالخ���رى الثابتة على ال�صطر، كما ان احلروف العربية هي االخرى اي�صًا 
تق���وم على هذا اال�صا�س فاحلروف العربية تنق�صم على جمموعة ف�صائل تختلف فيها االو�صاع 
واالطوال علمًا ان احلرف العربي املطبوع م�صمم منذ البداية على اأ�صا�س خط الن�صخ وهو من 
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اخلطوط التي متتاز با�صتقامتها على ال�صطر، والمتيل فيها الكلمات واالحرف مثلما هو احلال 
يف اخلط���وط االخرى كالرقعة ،والديواين، والتعليق. اإن عملية قراءة احلرف الطباعي تتفاوت 

ح�صب نوع احلرف وطريقة تن�صيده واخراجه  وطباعته .
اأم���ا مايتعلق بالعنا�صر الكرافيكية ) ال�صور والر�ص���وم وااللوان ( فانها تعد لغة عاملية يفهمها 
اجلمي���ع ويدركه���ا ب�صهول���ة وبدرج���ات من التف���اوت وقد ا�صتخدم���ت لعنا�ص���ر الكرافيكية يف 
االعان���ات التجارية املطبوعة ب�ص���كل خا�س واملطبوعات ب�صكل عام بحي���ث تكون لدى املتلقي 
مانطل���ق عليه بالعقلي���ة لدرجة ان الكلمات والن�صو�س التي ت�صتخ���دم للتعبري عن فكرة معينة 
الب���د ل�صمان جناحها من ان تخلق لدى املتلقي �صورة عقلية لهذه الفكرة وان عملية ا�صتخدام 
ال�ص���ورة مع الن����س اأو الكلمات يكون لها دورًا موؤثرًا يف تو�صيح الفكرة، ان لل�صورة دورًا مهمًا 
يف عملي���ة اجل���ذب الب�صري ومدخًا مهم���ًا اىل مركز التاثري الب�صري فع���ني املتلقي تنجذب 
اىل ال�ص���ورة مبا�صرة ومن ث���م تنتقل اىل بقية العنا�صر االخرى ويرج���ع هذا اىل قوة اجلذب 
الت���ي تتمتع بها ال�صورة. واالأمن���وذج رقم )  7  ( يو�صح فاعلية العنا�صر التيبوغرافية ) املادة 
املكتوبة ( والعنا�صر الكرافيكية ) ال�صور والر�صوم وااللوان ( بو�صفها متغريًا مهمًا وموؤثرًا يف 

بنية الت�صميم الطباعي .

منوذج رقم/7
املوا�سفات العامة

غالف جملة اجنبية
القيا�س: 29×22.5�صم       

الطباعة : اربعة الوان
تت�صح من خال العينة  التكامل الفني واجلمايل 
والوظيف���ي للعنا�ص���ر التيبوغرافي���ة والكرافيكية 
فالن�صو����س ج���اءت بطريق���ة فني���ة وا�صحة من 
ناحية املقروئية، والتنوع اللوين، والتوزيع املكاين 
داخ���ل الف�ص���اء الت�صميمي ولعب الل���ون االبي�س 
للخلفي���ة دورًا ب���ارزًا يف ايجاد تباي���ن لوين مريح 
لقراءة الن�صو����س، وابرازها ،كما اأدت العنا�صر 
الكرافيكية من �صور وا�ص���كال والوان دورًا موؤثرا 

يف التاث���ري الب�ص���ري وجذب عني املتلقي نح���و ال�صورة ومن ثم تتنق���ل اإىل العنا�صر الب�صرية 
االخرى ب�صهولة ومرونة ومتعة ب�صرية وجذابة لغاف املجلة .

8- متغري التقنيات االخراجية
يدخ���ل العامل التقني جزءًا ا�صا�صيًا ومهمًا يف خمتلف الفعاليات االن�صانية املتنوعة وقد ا�صهم 
التط���ور التقن���ي املتزايد يف �صهول���ة نقل االف���كار والعلوم والثقاف���ات ال�صيم���ا الفنية مبختلف 
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انواعها، وبتزايد احلاجة االن�صانية ازداد االحتياج اىل املطبوعات التي تت�صف باجلودة العالية 
وبالتقنية االخراجية املبهرة التي ت�صيف الواقعية وامل�صداقية واجلمالية على املطبوع.

وللو�صول اإىل هذه النتائج فان االمر يتطلب قدرات فنية عالية ومتعددة متمثلة بالتجربة واملعرفة 
الت���ي تكون متح�صلة لدى امل�صمم الطباعي فيما يخ�س عمليات الطباعة والتقنيات الطباعية 
احلديث���ة، وم���ن هنا تاتي اهمية ترجم���ة الفكرة الذهنية للت�صميم وعملي���ة حتويلها اىل �صيء 
مادي ملمو�س ذو قدرة ات�صالية فعالة تعتمد يف بنائها على االداء الوظيفي املدعوم بالتقنيات 
االخراجي���ة التي تعزز االبعاد اجلمالية والتعبريية لتلقي مع مدركات املتلقي احل�صية والفكرية 
على اعتبار ان الو�صائل التقنية متغريات موؤثرة ت�صعى لتحقيق منجز طباعي ذو �صفات متميزة 
وفعالة، فلكل و�صيط مادي خ�صائ�س جمالية وامكانيات تعبريية مما ي�صاعد امل�صمم ويوجهه 
ويق���ود انفعاالته يف ن�صق معني ويحق���ق مايريده، فالتقنيات االخراجي���ة الطباعية املتنوعة يف 

املنجز الطباعي تركت للم�صمم خيارات متنوعة لكل خيار �صماته وخ�صائ�صه وا�صاليبه.
يف ع�صرن���ا احلايل وبعد دخول احلا�صوب االلكرتوين يف جمال الت�صميم الطباعي فانه اأ�صهم 
م�صاهمة كبرية جدًا يف ترجمة االفكار الت�صميمية يف �صتى املنجزات الطباعية حتى و�صلت اإىل 
اأف�صل النتائج وباملقارنة بني منجزين طباعيني نفذ اأحدهما بتقنية تقليدية واالخر نفذ بتقنية 
رقمي���ة حديثة ن�صتطيع ان نلم�س فعل االداء التقني على املنجز الت�صميمي وهذا ماناحظه يف 

النماذج ) 8و9 (.

اأمنوذج رقم/   8  
املوا�سفات العامة

مل�سق دعائي ل�سركة 
�سيارات مار�سيد�س
القيا�س/50×70�صم

الطباعة  / اوف�صيت لون واحد
يت�صح التاثري التقني واالخراجي 
يف هذه العينة الت���ي متثل اعانًا 
مار�صيد����س يف  ل�صرك���ة  جتاري���ًا 

الن�صف االول من القرن الع�صرين حيث كانت التقنيات الطباعية واالخراجية حمدودة، وكانت 
اغلب التقنيات التنفيذي���ة االخراجية يدوية وتقع على عاتق امل�صمم، ومدى مهارته التنفيذية 
مم���ا انعك�س عل���ى حمدودية التاثري اجلمايل لاعان باملقارنة م���ع  اعان ال�صركة نف�صها يف 
الوقت الراهن . اإن التاثري التقني مهم جدا وذو تاثري وظيفي وجمايل فالفكرة الت�صميمية قد 
الت�صل للمتلقي، واأن و�صلت فان جوانب مهمة تكون قد فقدتها ب�صبب الفقر التقني االخراجي 
وال�صيم���ا يف املجال الدعائ���ي يف املنجزات الطباعية فهناك جوانب تقني���ة عالية وبالغة الدقة 
ت�صيف قيمًا جمالية ووظيفية اإىل الفكرة الت�صميمية حتى لوكانت الفكرة �صعيفة فان التقنية 

االخراجية �صت�صفي عليها جانبا تاأثرييًا كبريًا.
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اأمنوذج رقم/9
الو�سف العام

مل�سق اعالين 
ل�سركة مار�سيد�س

القيا�س /50×35�صم
اوف�صي���ت  الطباع���ة/ 

اربعة الوان
يف ه���ذه العين���ة يظه���ر 
التاث���ري التقني واملتمثل 
التقني���ة  باملعاجل���ات 

املنف���ذة باحلا�صوب االلكرتوين على الت�صميم، الذي ا�صاف قيم���ا جمالية عالية امل�صتوى  من 
الل���ون واال�ص���اءة والطباعة على الرغم من ان الفكرة الت�صميمي���ة �صعيفة بع�س ال�صيء اال ان 
اجلانب التقني انقذها وا�صاف بعدًا تاثرييًا جماليًا ب�صبب التقنية االخراجية العالية وللمنتوج 

نف�صه اال ان التقنية يظهر دورها هنا باعلى م�صتوى.             

نتائج التحليل :
ان املعاجل���ات الت�صميمي���ة للفك���رة تعتم���د عل���ى االط���ار املرجع���ي للم�صم���م، ولطبيعة  1 .

املو�صوع،كما يف العينة)1(.
. ) يوؤدي التنظيم الت�صميمي دورًا مهمًا يف عملية االدراك ال�صكلي للم�صمون،)عينة 2. 2

ت���وؤدي الوظيفة املتوخاة من الت�صميم دورًا موؤثرًا يف االخ���راج النهائي للمنجز الطباعي  3 .
تبعًا لنوعية الوظيفة. )عينة3(.

اإن للن�س املكتوب دورًا مهمًا يف تعزيز البنية الداللية لل�صكل الب�صري يف املنجز الطباعي  4 .
كما يف العينة )عينة4(.

اإن للحرك���ة االيقاعية بعدًا تنظيم���ًا �صكليًا ودالليًا ين�صجم مع امل�صم���ون، ويو�صل الفكرة  5 .
الت�صميمية للمتلقي مبتعة و�صا�صة،كما يف العينة)5( .

ي�صه���م اللون م�صاهمة فعالة يف ابراز وتاأكي���د اجزاء على ح�صاب اجزاء اخرى من ناحية  6 .
ال�صد واجلذب الب�صري لعنا�صر دون غريها ،)عينة 6(. 

كان للعنا�ص���ر التيبوغرافي���ة والكرافيكي���ة تاأث���ريات �صكلية وادراكي���ة متفاوتة يف املنجز  7 .
الطباعي.)عينة 7(

كان للتقنية احلديثة امل�صتخدمة يف اجناز الت�صميم املطبوع دورًا وا�صحًا الميكن اغفاله  8 .
وذو نتائج ملمو�صة يف االظهار النهائي للمنجز الطباعي  )9،8(.
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اال�ستنتاجات
حققت الفكرة متغريًا ا�صا�صيًا ومهمًا يف املنجز الطباعي بانواعه املتعددة . 1 .

�ص���كل النظام الت�صميمي والتنظيم املربمج للعنا�صر البنائية، واالختيار االف�صل لرتاكب  2 .
ه���ذه العنا�صر ليك���ون املنجز الطباعي ذو فاعلية عالية عند املتلقي لذا ميكن عًد النظام 

الت�صميمي متغريًا مهمًا يف املنجز الطباعي.
اإن املام وفهم امل�صمم لاطر املو�صوعية والفكرية والتقنية االخراجية وتوظيفها يف بناء  3 .
مو�صوع الت�صميم وجت�صيده مبختلف املنجزات الطباعية ودوره يف تعزيز الهدف املطلوب 

ي�صكل متغريًا رئي�صيًا يف املنجز الطباعي ت�صميمًا واخراجًا .
�َص���كل اخلطاب الب�ص���ري يف املنجز الطباع���ي عاقة حوارية بني العم���ل واملتلقي، فكان  4 .
الن����س املحف���ز االول للت�صميم يف املنجز الطباع���ي ، اإذ ي�صتقي امل�صم���م امل�صمون منه 
ال���ذي ي�صتوحى منه الفكرة الت�صميمية التي �صيبني عليها التكوين لذا فان عملية اختيار 

العنا�صر التيبوغرافية والكرافيكية �صكلت جمتمعة متغريًا موؤثرًا يف املنجز الطباعي .
كان لايق���اع  دورًا موؤث���رًا ال���ذي يعد م���ن اهم اخلوا����س البنائية واجلمالي���ة يف العملية  5 .
الت�صميمي���ة الذي يظه���ر مبظاهر متنوعة من ناحية التك���رار واحلركة واال�صتمرارية يف 

الت�صميم الطباعي.
اإن متغ���ري الل���ون وتدرجاته توؤثر يف العملية الت�صميمية الي منج���ز طباعي،فاللون ي�صهم  6 .

م�صاهمة فعالة يف اي�صال فكرة املنجز الطباعي . 
حق���ق الو�صوح يف العنا�ص���ر التيبوغرافية موؤثرًا مهمًا من خ���ال املعاجلات التي ي�صعها  7 .
امل�صم���م وال�صيم���ا الن�صو����س التي تك�صب اهميته���ا الوظيفية من خ���ال و�صوحها الذي 
يتحق���ق عرب الطباعة اجليدة املبنية على التباين الب�صري بني انوع اخلط الكتابي، وكتل 

الن�صو�س والعنوانات الرئي�صة والفرعية والف�صاء االبي�س املحيط.
حقق���ت العنا�صر الكرافيكية تاث���ريًا كبريًا بو�صفها لغة عاملية ي�صتطيع ان يفهمها اجلميع  8 .
ب�صهول���ة وبدرج���ات متفاوتة تبعا حلا�ص���ة الب�صر، ودرجة فه���م وادراك املتلقي لذا فانها 

ا�صتخدمت يف املنجزات الطباعية بانواعها وكانت موؤثرًا رئي�صيًا .
كان للمتغ���ري الوظيفي تاثريًا وا�صح���ًا يف العملية الت�صميمية للمنج���ز الطباعي،كون ان  9 .

ال�صكل الت�صميمي يت�صكل على وفق متطلبات الوظيفية املناطة بالت�صميم .
كان للدور التقني احلديث ظهورًا فاعًا وموؤثرًا ومتغريًا مهمًا من جملة املتغريات املوؤثرة  10 .
يف املنج���زات الطباعي���ة بو�صفه متغريًا اخراجيًا م���ن �صانه اأن يعزز م���ن فاعلية التاثري 
االت�ص���ايل من ناحية ج���ذب االنتباه والتاثري عل���ى املتلقي من خ���ال املعاجلات التقنية 

املتنوعة التي يقوم بها امل�صمم يف املنجز الطباعي .

ح�صني نا�صر اإبراهيم الدليمياملتغريات الب�صرية وال�صكلية للمنجزات الطباعية
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التو�سيات :
يو�سي الباحث مباياأتي:-

متيي���ز املتغ���ريات الت���ي تتعلق باجلان���ب النف�صي بو�صفه���ا متغريات موؤثرة مث���ل ) املوقع  1 .
واملو�صوع،اجلمالي���ة  الفك���رة  االخراجية،حداث���ة  ،احلجم،امل�صاحة،احلركة،التقني���ة 

ال�صكلية(.
االهتم���ام باملتغريات االدراكية احل�صية املوؤث���رة على امل�صمم واملتلقي مثل االطار املعريف  2 .

واملهاري واال�صتجابات الت�صميمية ومو�صوع الفكرة املكاين والزماين.
متيي���ز ومعرفة املتغ���ريات املوؤثرة يف اثارة االهتمام مثل الل���ون واحلركة والن�س وال�صكل  3 .

وال�صورة .
متيي���ز املتغ���ريات التي توؤث���ر يف ا�صتثارة الرغبة ل���دى املتلقي كا�صل���وب الت�صميم وتقنية  4 .
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يقرتح الباحث القيام بدرا�صة:
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ملخ�س البحث
     يع����د الق����رن العا�ص����ر للهجرة من الق����رون املهمة الغزيرة بتن����وع املجاالت الفنية عام����ة، والفنون الزخرفية 
النباتية خا�صة، وذلك مبا يعك�صه الرتاث االإ�صامي من تنوعات يف ت�صاميمها، �صواء كانت كاأ�صية اأو زهرية.

     ومن خال اطاع الباحث على ما ح�صل عليه من ت�صاميم زخرفية نباتية ذات الطابع الزهري، واملنجزة 
يف الق����رن العا�ص����ر للهجرة، وج����د اإن هنالك ثمة اختافات تظهر على م�صتوى البني����ة الت�صميمية يف مفردات 
الزخارف الزهرية، �صواء كانت هذه االختافات �صكلية اأو لونية، اذ ميكن عدها بالتنوعات املظهرية للمفردات 

والعنا�صر املكونة للت�صميم.
     ومن هذا �صاغ الباحث م�صكلة بحثه يف الت�صاوؤل االآتي:

     )ما هي التنوعات املظهرية يف بنية املفردات الزخرفية الزهرية ؟(
وتتجلى اأهمية البحث، يف اأنه:

ميك����ن اأن ي�صه����م يف تطوير امله����ارات االأدائي����ة وتنمية االأبع����اد املعرفية ل����دى طلبة االخت�صا�����س واملزخرفني 
واملهتم����ني به����ذا الن����وع من الفنون. كما ميك����ن اأن ي�صهم يف تر�ص����ني املناهج الدرا�صية خا�ص����ة يف جمال فنون 

الزخرفة االإ�صامية.
ويهدف البحث اإىل:

     التعرف على التنوعات املظهرية )ال�صكلية واللونية( يف بنية املفردات الزخرفية الزهرية.
كم����ا يتح����دد البحث بت�صاميم الزخ����ارف النباتي����ة )الزهرية(، املنف����ذة باالألوان والتذهي����ب يف املخطوطات 

الورقية، املنجزة يف القرن 10ه�/ 16م، واملوجودة يف )املكتبة ال�صليمانية( يف تركيا. 
و�صمل االإطار النظري املو�صوعات االآتية: 

     دور الزخارف النباتية الزهرية يف املخطوطات العثمانية، بنية الزخارف الزهرية من حيث التنوع ال�صكلي 
والتنوع اللوين للمفردات الزهرية.

     وق����د اتب����ع الباح����ث يف اإجراءاته املنهج الو�صفي التحليل����ي للتو�صل اإىل نتائج حتق����ق اأهدافه وحتل م�صكلته 
ومت اختي����ار العين����ة بطريقة ق�صدي����ة اذ بلغ عددها )15( عينة م����ن جمموع )45( منوذج����ًا. وت�صميم االأداة 

)اال�صتمارة( وعر�صها على اخلرباء للتاأكد من �صاحيتها، وحتقيق االأهداف.
       وتو�ص����ل البح����ث اإىل نتائ����ج منه����ا: االعتماد على التق�صيم����ات امل�صاحية املتنوعة، وتن����وع االأزهار باأ�صكالها 
الب�صيط����ة ذات الهيئات املختلفة، وتنوع االأزهار املركبة اإىل اأزهار م�صننة متعددة االأوراق، ومف�ص�صة متعددة 
االأوراق، واأزه����ار م�صتدي����رة. واالإ�صهاب يف توظيف احلرك����ة احللزونية ف�صًا عن احلرك����ة املتموجة يف اإن�صاء 
االأغ�صان. واملبالغة يف ا�صتعمال مفردات االأوراق الب�صيطة املل�صاء اأحادية الف�س ذات النهايات املدببة، ف�صًا 
عن االأوراق ثاثية الف�صو�س. كما ظهرت االأزهار )الب�صيطة واملركبة( كحلقات وعقد الرابطة، بينما ظهرت 
بع�س املفردات النباتية الكاأ�صية املحورة كحلقات رابطة. بينما عك�صت الزخارف الزهرية الكثري من التنوعات 

اللونية، من خال االعتماد على مبداأ املغايرة اللونية. 

التنوعات المظهرية في بنية 
الزخارف النباتية الزهرية 

ب�سام �سعب حمد

بحوث الخط والزخرفة
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THE VARIATIONS  OF APPEARANCE IN THE STRUCTURE OF THE CALYX 
 MOTIFS
The 10th AH century  is considered to be one of the important centuries which 
are full of various artistic fields in general , and plant decorative arts in particu-
lar .these were reflected in Islamic heritage of various designs , whether calyx 
or cup .
the researcher – throughout what he had been able to observe of plant designs 
which were drawn in the 10th AH century   - found out that there were 
differences in the structure design level  especially in the calyx decorative motifs 
, whether in color or shape . These can be seen in variations of the appearance  
of the motifs and elements of design.
The researcher thus submits the following question: 
( what are the variations  of appearance in the structure of the calyx motifs )
The importance of the research lies in : 
The fact that it can contribute in developing the skills of performance and en-
larging the scope of knowledge for the student of this branch of art and decora-
tors and others who are interested in this field of art . The research also can 
contribute in enriching the curriculum especially in the field of Islamic decora-
tive arts.
The aim of the research: 
To identify the appearance variations ( in shape and color ) in the structure of 
the calyx motifs .
The research is limited by the calyx floral decorations, conducted in color and 
gilded in paper manuscripts , which were  done in the 10th AH century / 16th 
AD century    and which are found in the (Sulaimani Library in Turkey ).
The theoretical framework included the following subjects : 
The rule of calyx floral decorations in the Ottoman manuscripts, and
 the structure of the floral calyx decorations in regard to the shape and color 
variations of their motifs.
      The researcher followed in his procedures a descriptive analytic method to 
reach the results that can accomplish his goal in solving the problem.
A sample has been chosen on purpose, (15) samples have been chosen out of a 
community of (45) forms. The analytic form have been designed and presented 
to the experts to ensure its validity an ability to achieve the desired goal.
The research has reached the following result:
Dependence on the various area divisions , variety in simple forms of  calyx 
with different  appearances , and variety of composite forms of  calyx whether 
jagged with multiple indentations , or rounded with multiple indentations ,or 
circular calyx .exaggeration of the use of spiral movement and wavy movement 
in creating the branches .exaggeration in using motifs of simple smooth sepals 
with one indentation of  pointed end , and also three indentation sepals .  Also 
the calyx ( simple or composite ) appeared as rings and knots in joints ,while 
some of the  modified calyx motifs appeared as knot  joints .Furthermore the 
calyx decorations showed a lot of color variations by depending on the principle 
of opposite color theory .

The Summary

ب�صام �صعب حمدالتنوعات املظهرية يف بنية الزخارف النباتية الزهرية 
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الف�سل االأول
م�سكلة البحث:

     يت�صم الفن االإ�صامي عموما بال�صمة الزخرفية، فقد تنوعت فيه الزخارف فمنها الهند�صية 
والنباتي���ة واخلطي���ة ف�صا عن احليوانية. كما اإن لكل �صنف من ه���ذه االأ�صناف اأنواع متعددة 
حي���ث تعك�س ثراًء وتنوعًا اإبداعياً، وذلك ب�صبب تاأثري الثقافات املتنوعة لل�صعوب االإ�صامية يف 
هذا الفن، ف�صا عن اثر اخلامات والتقنيات التي اعتمدت يف تنفيذ تلك التنوعات للزخارف 

على اختافها.
     ويع���د القرن العا�صر للهجرة من الق���رون املهمة الغزيرة بتنوع املجاالت الفنية عامة، وتنوع 
الزخ���ارف النباتي���ة خا�صة، وذلك مبا يعك�ص���ه الرتاث االإ�صامي من تنوع���ات يف ت�صاميمها، 

�صواء اأكانت كاأ�صية اأو زهرية.
     وبعد اطاع الباحث على ما ح�صل عليه من ت�صاميم زخرفية نباتية ذات الطابع الزهري، 
واملنج���زة يف القرن العا�صر للهجرة، وجد اإن هنالك ثم���ة اختافات تظهر على م�صتوى البنية 
الت�صميمي���ة يف مفردات الزخارف الزهرية، �صواء اأكانت هذه االختافات �صكلية اأم لونية، اذ 
ميكن عدها تنوعات مظهرية للمفردات والعنا�صر املكونة للت�صميم، وقد اعتمدها املزخرفون 
يف اإن�ص���اء ت�صاميمه���م الزخرفية، بناًء على توجهاتهم الت�صميمي���ة ومبا ميتلكونه من خربات 

ومهارات تناقلوها جيا اثر جيل.
     وبناًء على ذلك �صاغ الباحث م�صكلة بحثه يف الت�صاوؤل االآتي:

     ما هي التنوعات املظهرية يف بنية املفردات الزخرفية الزهرية ؟

اأهمية البحث:
ميكن اأن ي�صهم يف تطوير املهارات االأدائية للمزخرفني واملهتمني بهذا النوع من الفنون.

ميك���ن اأن ي�صه���م يف تنمي���ة االأبعاد املعرفي���ة لدى طلب���ة االخت�صا�س واملزخرف���ني يف خمتلف 
احلقول التطبيقية.

ميكن اأن ي�صهم يف تر�صني املناهج الدرا�صية وال�صيما يف جمال فنون الزخرفة االإ�صامية.

هدف البحث:
     التعرف على التنوعات املظهرية )ال�صكلية واللونية( يف بنية املفردات الزخرفية الزهرية.

حدود البحث:
1- احل���دود املو�صوعية / ت�صاميم الزخارف النباتية )الزهرية(، املنفذة باالألوان والتذهيب 

يف املخطوطات الورقية.
2- احلدود املكانية / املكتبة ال�صليمانية يف تركيا.

3- احل���دود الزماني���ة / الع�ص���ر العثماين، يف القرن 10ه����/16م كون ه���ذه املرحلة الزمنية 

ب�صام �صعب حمدالتنوعات املظهرية يف بنية الزخارف النباتية الزهرية 
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متث���ل مرحلة الرقي واملثل )الكا�صيك( لفن التزيني العثماين، اذ و�صل فيها اىل اعلى مراتب 
تطوره)1(. 

م�سطلحات البحث:
التنوع املظهري )اإجرائيًا(:

     ه���و احل�صيلة الناجتة عن تباي���ن ال�صفات ال�صكلية واللونية للمفردات الزخرفية الزهرية، 
التي حتقق قيمًا فنية وجمالية.

الف�سل الثاين

دور الزخارف النباتية الزهرية يف املخطوطات العثمانية:
     ظه���رت املدر�ص���ة العثمانية يف الق���رن ال�صاد�س ع�صر بعد اأن ا�صتق���ر ال�صاطني العثمانيون 
يف الق�صطنطيني���ة العا�صمة اجلديدة، وقد اعتم���دت يف اأول االأمر على الفنانني الفر�س الذين 
ا�صتقدمه���م ال�صاطني العثمانيون من تربيز اىل تركيا، كما اثر ات�صالهم بال�صينيني، واالإرث 
الفن���ي املتبقي من فنون �صاجقة الروم الذي���ن ا�صتقروا يف تلك الباد من قبلهم)2 ( بفنونهم، 

االأمر الذي اأدى اىل تكوين مدر�صة عثمانية بتاأثريات ثقافية وفنية متنوعة.
     ولك���ن م���ا لبثت ه���ذه التاأثريات اأن تا�ص���ت تدريجيًا، ون�صاأ عنها مدر�ص���ة فنية عثمانية لها 
مميزاته���ا واأ�صاليبه���ا اخلا�صة، ازده���رت يف فرتة حك���م ال�صلطان مراد الثال���ث )1574م – 

1595م( الذي كان راعيًا للفنون)3(. 
     وقد عني العثمانيون عناية عظيمة بفن تذهيب املخطوطات، واأبدعوا يف تزيينها بالزخارف 
النباتي���ة الزهري���ة بوجه خا�س، �صواء اأكان���ت هذه املخطوطات ديني���ة اأم غريها، )فقد كانت 
ال�صفحات االأوىل اأو �صفحات العنوانات، وحافات اأو هوام�س باقي ال�صفحات من املخطوطات، 
تزخ���رف وتزين بذوق رفيع، باأ�ص���كال من  الزخارف  النباتي���ة()4(. واأي�صا كانت املخطوطات 
تزي���ن بتذهيب �صفحاته���ا، فكان اخلطاط ين�ص���خ املخطوط تاركًا فيه م�صاح���ات لرت�صم فيها 
االأ�ص���كال النباتي���ة والهند�صية  وبع���د هذه املرحلة يتلقف���ه فنان )مزخ���رف( خمت�س بتزيني 
وزخرفة هذه امل�صاحات، وبعد ان ينهي عمله ي�صلمه اىل املَُذِهب لُيَذِهب زخارفه)5(. وقد ا�صتهر 
منهم كثريون يف هذا املجال، ومن ابرز املذهبني يف القرن ال�صاد�س ع�صر، هو النقا�س واملُذهب 

)كراميمى(، الذي كان رئي�س املذهبني يف ق�صر ال�صلطان �صليمان القانوين)6(. 
1 Akara , A  &. Cahide  Keskiner , Ornament  and Design  in Turkish Decoratire Arts ,Istanbul 
 ,1978p2.

2  حممد عبد العزيز مرزوق. الفنون الزخرفية االإ�صامية يف الع�صر العثماين، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1974م، �س227، 228.
3  نعمت اإ�صماعيل عام. فنون ال�صرق االأو�صط يف الع�صور االإ�صامية. ط6، دار املعارف، القاهرة، 1989م، �س363.

4  اآب����ا، اوقط����اي اآ�صان. فن����ون الرتك وعمائرهم. ترجمة احمد حمم����د عي�صى، مركز االأبحاث للتاري����خ والفنون والثقافة االإ�صامي����ة، اإ�صطنبول، 1978م، 
�س314.

5   ثروت عكا�صة. الت�صوير االإ�صامي الديني والعربي. ط1، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، بريوت، 1977م، �س454.
6 حممد عبد العزيز مرزوق. الفنون الزخرفية االإ�صامية يف الع�صر العثماين، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1974م، �س224، 225.
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     وقد منحت الزخارف النباتية الزهرية املخطوطات قيمًا وظيفية وجمالية متعددة اأ�صهمت يف 
تنظي���م حمتويات املخطوط ب�صكل فني، ف�صا عن تعزيز اجلانب اجلمايل له. وتعد الزخارف 
النباتي���ة املوظف���ة يف خمطوطات الق���رن ال�صاد�س ع�ص���ر القمة يف فن التذهي���ب الكا�صيكي، 
ال���ذي يتمثل بالرثاء يف الوحدات والتكوينات الزخرفي���ة، واالألوان، وتنوع الت�صاميم، وتقنيات 
تنفيذه���ا، واملبالغة يف ا�صتعمال الذهب، لكن ب�صكل متنا�صق م���ع االألوان امل�صتعملة على خلفية 

زرقاء، وهذا ما يعرب عن توحد فنون التذهيب العائدة لذلك الع�صر)7(.

بنية الزخارف الزهرية:
     تتاأ�ص����س بني���ة الزخارف الزهرية عل���ى جمموعة من الوحدات ال�صكلي���ة املتمثلة باملفردات 
الزخرفي���ة، الت���ي متثل عنا�صر البناء ال�صكل���ي الذي يوؤ�ص�س الت�صميم الزخ���ريف، اإذ تعد هذه 
املفردات االأ�صا�س املو�صوعي الذي يعزز التنوعات االإن�صائية بفعل تراكيبه وعاقاته التنظيمية 

يف بنية الت�صميم الزخريف. 
     وتتك���ون بني���ة الزخارف الزهرية من العنا�صر البنائي���ة التي قوامها جمموعة من املفردات 
الزخرفي���ة كاالأزه���ار واالأوراد ذات ال�صف���ات املظهري���ة املتنوع���ة من حيث ال�ص���كل وامل�صاحة 
والل���ون، ف�صًا عن االأغ�صان واملفردات االأخ���رى امللحقة بها وامل�صتوحاة مما تت�صمنه االأزهار 
الواقعي���ة، مثل االأوراق والرباعم، التي تكون بنية متكاملة �صم���ن م�صتويات واأ�صاليب متعددة، 
تتحك���م بطريقة توزيعه���ا وترتيبها داخل ف�ص���اء الت�صميم من حيث كميته���ا ونوعها وحجمها 

و�صواًل اإىل موؤ�صرات ت�صميمية ذات اأداء جمايل ووظيفي. 
       فالتنوع ال�صكلي للمفردات الزهرية، يعد م�صدر اإغناء يقوم عليه الت�صميم الزخريف، من 
حتقي���ق وحدة الت�صميم عرب الرتابط بني )املفردات والوحدات(، اأي بني اجلزء واجلزء وبني 
اجلزء والكل �صمن ال�صكل العام للت�صميم)8(، ف�صًا عن ذلك ُتَعْد وتعد هذه املفردات م�صدرًا 
غنيًا للزخرفة والتزيني، اإذ ا�صتلهمت فنيًا وعوجلت ت�صميميًا وتقنيًا، لتلبي االأهداف اجلمالية 

والذوقية، وذلك انطاقا من االعتبارين االآتيني:)9(
التنوع ال�صكلي 1 .
التنوع اللوين 2 .

      وميكن تو�صيح هذه التنوعات كاالآتي:   
  اأواًل: التنوع ال�سكلي للمفردات الزهرية:

تنوع االأزهار: 
     تع���د االأزه���ار من اأهم العنا�ص���ر يف بنية الزخارف الزهرية، ملا متلك���ه من �صيادة مظهرية 
تهيم���ن بها على بقية املفردات االأخرى، وذلك ب�صبب تنوعاتها ال�صكلية واللونية، التي غالبًا ما 

تكون م�صتوحاة من األوان االأزهار الطبيعية. وتق�صم االأزهار على ق�صمني، هي:
7  Ozen, M.E., Turkish Art Of Illumination, Gozen Kitap ve Yayin Evi, Istanbul, 2003, p8.
8  الن����وري، اأم����ني عبد الزهرة. تنوع التكوينات الزخرفي����ة النباتية  يف واجهات العتبات املقد�صة العراقية، جامعة بغ����داد، كلية الفنون اجلميلة، ق�صم اخلط 

العربي والزخرفة، بغداد 2006م.)ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة(، �س10.
9  عبد الر�صا بهية داود. الزخارف الزهرية يف الفن العربي االإ�صامي. بحث من�صور، جملة االأكادميي،  كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد، 1996. �س3.
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االأزهار الب�سيطة:
      وه���ي ذات اأ�ص���كال متعددة تاأت���ى بهياأة ثاثية الف�صو�س اأو خما�صي���ة  ذات بنية ت�صميمية 
تعك�س امل�صقط الراأ�صي لاأزهار، وبناوؤها يعتمد على ر�صم مركز اأو بوؤرة دائرية تعد النواة التي 
تت�صع���ب منه���ا اأو تبنى عليها اأوراق زهري���ة مف�ص�صة بحركة ا�صتدارية تتابعي���ة اأو �صعاعية)10( 
ف�ص���ا عن ورودها ب���االأوراق الثاثية والرباعية واخلما�صية، وتك���ون اأحيانا مدجمة مبفردات 

زخرفية ب�صيطة اأو اأزهار بدائية النمو، كما يف ال�صكل )1(.

االأزهار املركبة:
      تتك���ون ه���ذه االأزهار م���ن تراكب زهرتني معًا، ف�صا عن تراكب وتع���دد االأوراق فيها �صواء 
اأكان���ت مف�ص�صة اأو م�صننة احلواف اأو م���ن ذوات احلواف الب�صيطة، لذلك تكون هذه االأزهار 
كث���رية التنوع من حيث تفا�صيله���ا واألوانها مقارنًة باالأزهار الب�صيطة، التي توؤدي دورًا م�صاعدا 
ومكم���ا يف بنيتها. وتعك����س امل�صقط اجلانبي لاأزه���ار من الناحية املنظوري���ة، اإذ تكون ذات 

تناظر ثنائي متماثل يف الغالب. كما يف ال�صكل)2(.

التنوع احلركي لالأغ�سان :
       تتك���ون االأغ�ص���ان من خطوط دقيقة ومتفرعة م�صمتة لونيًا، )منحنية ينتج عنها اإح�صا�صًا 
باملرون���ة واحلركة()11(، اذ تتن���وع حركاتها وا�صتداراتها  ح�صب توزيعه���ا على امل�صاحة التي 
حتويه���ا، كاأن تك���ون )حلزونية اأو متموج���ة اأو دورانية معكو�صة اأو انت�صاري���ة(، تتحرك )بخط 
متم���وج يلتف بانتظ���ام()12( وينطوي ال���دور الوظيفي لها عل���ى اأداء تو�صيلي ب���ني العنا�صر 
الزهري���ة واالأوراق املختلفة، ف�صا ع���ن حتديد اأو�صاع واجتاهات املف���ردات الزهرية امللحقة 

بها. كما يف ال�صكل)4(.

3- تنوع االأوراق:
       تع���د من املف���ردات الرئي�صة يف البنية الت�صميمية للزخ���ارف الزهرية. وقوامها حتويرات 
م�صتمدة من �صكل اأوراق النباتات ف�صا عن �صعف النخيل الواقعي، واأوراق العنب، وهي تتخلل 
حركة الغ�صن النباتي ب�صورة مدجمة اأو نهائية املوقع، وتكون على �صكل اأوراق ب�صيطة اأحادية 
الف�س ذات نهايات مدببة اأو قد تكون م�صننة احلواف على �صكل اأوراق �صعفية)13(. اأو قد تكون 
اأوراق متع���ددة الف�صو�س )ثاثية اأو خما�صية( كاأوراق العنب. ويتمثل الدور الوظيفي لاأوراق 
يف م���لء الف�ص���اءات بني االأغ�ص���ان، ف�صا عن دورها اجلم���ايل الذي يربز نتيج���ة لتنوعاتها 
ال�صكلي���ة فيما يخ�س الهيئة اخلارجية اأو احل�صو الداخلي، فمنها ما هي م�صننة احلواف وذات 

10  امل�صدر نف�صه، �س11.
11 2-Akara,A. & Cahide Keskiner, Ornament and Design in Turkish Decorative Arts, Istanbul, 
Tercuman Oazetesi, 1978. 

12  عفيف بهن�صي. الفن االإ�صامي . ط1، مطبعة ال�صباح، دم�صق، 1986، �س362. 
13  نداء عبد املطلب �صباح، التقييم اجلمايل للزخرفة يف العمارة، اجلامعة التكنولوجية، الق�صم املعماري، 1999م، )ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة(، �س20.
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ح�ص���و داخل���ي، وتوجد كاأوراق م�صننة احل���واف تلحق بها بع�س املف���ردات الب�صيطة، وقد تكون 
م�صننة احلواف مركبة على عن�صر كا�صي، اأو وريقات بدائية النمو ذات ف�س اأحادي م�صنن اأو 

قليل التدبب. كما يف ال�صكل)5(.

4- تنوع الرباعم واالأ�سواك )التوريقات( :
     تتك���ون بنيته���ا م���ن نتوءات تظه���ر ب�صكل بارز على الغ�ص���ن اأو مدجمة مع���ه، م�صمتة لونيًا 
وخالي���ة من احل�صو الداخلي )ين�صجم مظهرها مع طبيع���ة املفردات الزهرية امل�صتمدة منها(
)14(، ويكم���ن دورها الوظيف���ي يف �صغل الف�صاءات بني االأغ�صان. وتظه���ر تنوعاتها ال�صكلية 

لكونها نتوءات ذات هيئات م�صتديرة اأو بي�صوية اأو مف�ص�صة اأو مدببة. كما يف ال�صكل)6(.

5- تنوع احللقات والعقد الرابطة:
     تتن���وع بني���ة احللق���ات والعق���د الرابطة من حي���ث املظهر ال�صكل���ي، كونها اأ�ص���كاال ب�صيطة 
)م�صتطيل���ة اأو م�صتدي���رة(، اأو تك���ون م�صتوحاة من طبيع���ة االأزهار )زه���رة(، اأو تكون م�صتقة 
م���ن مفردات نباتية كاأ�صية. له���ا اأداء وظيفي متعدد، اذ ميكن اأن تكون )معززًا ياأزر االأغ�صان 
النباتي���ة واملف���ردات يف اإ�صغال الف�صاء، ف�صًا عن ربطها للت�صمي���م االأ�صا�صي فتعمل بو�صفها 
مرتك���زًا مهيمن���ًا على �صائ���ر الت�صميم الزخريف ينبث���ق منه توزيع االأغ�ص���ان()15(. كما يف 

ال�صكل )7(.

ثانيًا: التنوع اللوين للمفردات الزهرية:
     بع���د اأن ياأخ���ذ الت�صميم الزخريف �صكله النهائي كخطوط واأ�ص���كال ومفردات، تبداأ مرحلة 
اختيار النظ���م واملعاجلات اللونية لكل من املفردات الزخرفية وامل�صاحات التي ت�صمها، ولهذه 
املرحل���ة اأهمية كبرية يف اإبراز ال�صف���ات املظهرية ل�صكل الت�صميم الزخريف، فهي تعد مبنزلة 
احلياة له، ف�صا عن كونها �صرًا من اأ�صرار جناحه، وذلك مبا ينتج عنها من عاقات جمالية 

ت�صهم يف بنائه وتكامله، وعلى اأ�صا�صها ميكن اأن نقي�س جناحه من عدمه.
     ويع���د الل���ون يف الف���ن ذي البعدين و�صيلة لتنمية كل العنا�صر االأخ���رى. فال�صكل ال ميكن اأن 
يوج���د بغري اللون، حتى ال�صكل االأ�ص���ود على خلفية بي�صاء اإمنا يعتمد على الت�صاد بني االأبي�س 
واالأ�ص���ود يف وج���وده. فا �صكل ميكن تكوينه دون اأن يت�ص���م بلون ما وال �صكل ميكن روؤيته اإال اإذا 

كان موجودا على لون ما)16(.
     وعل���ى ه���ذا االأ�صا�س حر����س الفنانون امل�صلمون على اختيار االأل���وان املنا�صبة يف الت�صاميم 
الزخرفية التي ا�صتخدمت يف تزيني وحتلية املخطوطات االإ�صامية ، كما حر�صوا على �صناعتها 

14  و�ص����ام كام����ل عب����د االأمري، اأ�صالي����ب ت�صميم الزخارف النباتية يف واجه����ات احل�صرة العبا�صية، جامع����ة بغداد، كلية الفنون اجلميل����ة، 2003م. )ر�صالة 
ماج�صتري غري من�صورة(، �س21.

15 3-Akara,A. & Cahide Keskiner, Ornament and Design in Turkish Decorative Arts, Istanbul, 
Tercuman Oazetesi, 1978 .p48.

16  نوبلر، ناثان. حوار الروؤية – مدخل اىل تذوق الفن والتجربة اجلمالية. ترجمة فخري خليل، دار املاأمون، بغداد، 1987م. �س93.
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باأيديهم، اإذ كانت لهم )طريقة ناجحة يف �صنع االأحبار امللونة ومتازج االألوان، وا�صتقاق من كل 
لون األوانًا اأخرى تختلف درجاتها عن االأ�صل()17(. وقد ا�صتعملوا مواد خمتلفة يف �صناعتها، 

و�صميت االألوان ح�صب املادة التي اأنتجت منها ومن هذه االألوان، هي:
ر بعد اأن ت�صحق املعادن اإىل اأن ت�صبح ترابًا ناعمًا،  �صَّ االأل���وان املعدني���ة: وكانت هذه االألوان حُتَ
ويت���م ذل���ك عادة بو�صاطة حج���ر �صلد �صنع خ�صي�ص���ًا لهذا الغر�س. ومن ث���م تنخل بو�صاطة 
قما����س رقيق ج���دًا ثم تخلط مبحل���ول لزج وهو ال�صائل ال���ذي ي�صتعني به املزخ���رف يف تكوين 

االأ�صباغ باإ�صافة املعادن اإليه. 
     وقد ف�صل املزخرفون هذه االألوان الأنها بطبيعتها معتمة غري �صفافة وحتتفظ باللون ودرجته 
وال متت���زج بع�صه���ا ببع�س مكونة األوانًا ثانوي���ة. فاإذا و�صعنا لونًا اأزرق ف���وق لوٍن اأ�صفر اختفى 

االأ�صفر وظل االأزرق اأزرقًا. )18(. 
االأل���وان النباتية: وقد كانت ت�صنع من م�صادر وم�صاحيق نباتي���ة كاحلّناء والنب واالأرز والورد 
واالأزه���ار والعف�س. ونظرًا لل�صفافية التي تتميز بها هذه االألوان فقد كان باالإمكان مزج لونني 

للح�صول على لون ثانوي اآخر.
األ���وان االأحج���ار الكرمية :تتميز االألوان امل�صتخرجة من م�صاحي���ق االأحجار باأنها األوان ثابتة ال 
تتغري بعامل الزمن، وكانت م�صاحيق هذه االأحجار ُتخلط بال�صمغ واملاء امل�صتخل�س من الورد. 
وم���ن اأهم االألوان التي كانت ُت�صتخرج من م�صاحيق االأحج���ار اللونان االأخ�صر واالأزرق اللذان 

كانا ُي�صتخرجان من اأحجار الفريوز النفي�صة. 
األوان االأتربة: وت�صتخرج هذه االألوان من االأتربة بعد اأن ُتنخل وُت�صّفى وُت�صحق لت�صبح كالكحل، 

ثم تخلط بال�صمغ واملاء حتى ت�صبح جاهزة لتحلية �صفحات املخطوطات)19(. 
ال�صبغ���ات الذهبية: هي حماليل مكونة من برادة الذهب -املمزوجة باملاء- وال�صمغ وع�صري 

الليمون، وت�صمى مباء الذهب اأو مداد الذهب كما ي�صفه القلق�صندي)20(.
      وق���د اإ�صتعم���ل الفنان���ون العثماني���ون طرق ع���دة يف تلوي���ن الت�صاميم الزخرفي���ة النباتية 
وتذهيبها، ومن اأكرث الطرق ال�صائعة يف تلوين هذه الزخارف هي التي يعتمد فيها على )تلوين 
االأر�صي���ة بل���ون غام���ق كاالأ�صود اأو البن���ي اأو االأزرق الداك���ن فيما تلون االأغ�ص���ان على االأغلب 

بالذهبي اأو االأخ�صر اأو االأبي�س()21(.
     وهن���اك طريق���ة اأخرى تعتمد عل���ى توظيف التنوعات اللونية يف تلوي���ن املفردات الزخرفية 
وامل�صاح���ات الناجتة م���ن تقاطع االأغ�صان وم���ن تقاطع خطوط الهيئ���ات اخلارجية مل�صاحات 
الوح���دات الزخرفية، مع االأخذ بعني االعتب���ار تن�صيقها ب�صورة من�صجمة، وعدم املبالغة فيها، 

كي ال تكون مربكة للوحدة الت�صميمية. كما يف ال�صكل )8(.
     وي�صفي اللون قيمًا جمالية واإدراكية للمكونات ال�صكلية من التناغم واالن�صجام اللوين ف�صًا 

17 احمد �صوحان، رحلة اخلط العربي من امل�صند اىل احلديث. احتاد الكتاب العرب، دم�صق، 2001م، �س74.
.http://art.sakhr.com/AdwatElTasweer.aspx?Link=4 18  الفن الفار�صي اأدوات الت�صوير من موقع �صخر

./http://mousou3a.educdz.com ،19  اأدوات املخطوط وتطورها، من موقع املو�صوعة املعرفية ال�صاملة
20  اجلبوري، يحيى وهيب. الكتاب يف احل�صارة االإ�صامية. ط1، دار الغرب االإ�صامي، بريوت، 1998م،�س270.

21  عبدالر�صا بهية داود. الزخارف الزهرية يف الفن العربي االإ�صامي، �س7.
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ع���ن الت�صاد الذي يّول���د متايزًا بني الوحدات الزخرفية وف�صل بع�صها عن بع�صها االآخر. مما 
مينحه���ا قيم���ًا جمالية تكون ذات �صيادة مظهرية على بقية اأج���زاء الت�صميم الزخريف. وذلك 
ع���ن طري���ق التنوعات اللوني���ة لاأزهار ولاأغ�ص���ان النباتية، ف�صا عن املف���ردات والوحدات 

الزخرفية االأخرى.

الف�سل الثالث: اإجراءات البحث
منهجية البحث:

     مبا ان البحث احلايل يهدف اإىل التعرف على التنوعات املظهرية يف بنية املفردات الزخرفية 
الزهري���ة، فقد اتبع الباحث املنه���ج الو�صفي )التحليلي(، لتحقيق هدف بحثه، بو�صفه منهجًا 

اأكرث دقة ومائمة ل�صرورات البحث احلايل.

جمتمع البحث:
     تك���ون جمتم���ع البحث من النماذج التي ح�صل عليها الباح���ث لت�صاميم الزخارف النباتية 
يف املخطوط���ات الورقي���ة، املنفذة يف القرن 10 ه���� / 16 م، واملوجودة يف املكتبة ال�صليمانية يف 
تركيا. وقد بلغ عددها )45( ت�صميمًا، ا�صتبعد الباحث منها ت�صاميم الزخارف النباتية ذات 
االأ�صل���وب االإن�صائ���ي املزدوج )كاأ�صي وزه���ري( وقد بلغ عددها )30( ت�صميم���ًا، اإذ مت اختيار 
الت�صاميم ذات االإن�صاء االأحادي ذي الطابع الزهري فقط، كونها تتوافق مع متطلبات البحث 
احلايل، وقد بلغ عددها )15( ت�صميمًا زخرفيًا، بواقع )10( ت�صاميم من الن�صف االأول من 

القرن، و )5( ت�صاميم من الن�صف الثاين من القرن، وهي متثل املجتمع الكلي للبحث.
عينة البحث:

     نظ���رًا لت�صاب���ه اغلب مناذج املجتمع من حي���ث ال�صفات املظهرية العامة، فقد عمد الباحث 
اىل اختيار عينة البحث ق�صديًا، وقد بلغ عددها )3( عينات، متثل ن�صبة )20 %( من جمتمع 

البحث وهذه الن�صبة حتقق �صروط انتخاب العينة.
اأداة البحث:

     قام الباحث بت�صميم ا�صتمارة لتحليل حمتوى مناذج العينة وتكونت هذه اال�صتمارة من )6( 
فقرات، ميكن ماحظتها يف امللحق رقم )1(.

�سدق االأداة:
     ق���ام الباح���ث بعر�س اال�صتم���ارة على جمموعة من اخل���رباء)*( املخت�صني يف جمال اخلط 
العرب���ي والزخرفة، ويف جمال البحث العلم���ي، للتاأكد من �صاحية و�صمول فقراتها يف حتقيق 
اأه���داف البحث. وق���د مت ت�صميم اال�صتمارة على وفق ما اأقروه، وبه���ذا تعد اال�صتمارة �صادقة 

بعد تعديلها. 
* اخلرباء هم :

1- اأ. د. عبد املنعم خريي ح�صني / تدري�صي يف كلية الفنون اجلميلة/ جامعة بغداد.
2- اأ. د. عبد الر�صا بهية داود / تدري�صي يف كلية الفنون اجلميلة/ جامعة بغداد.
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الثبات:
    الإيج���اد الثبات، ا�صتعان الباحث مبحللني)**( خارجي���ني، للتاأكد من ان اال�صتمارة ثابتة عند 

التحليل، وقد كانت ن�صبة االتفاق ح�صب معادلة كوبر)***( كاالتي:
1- الن�صبة بني املحلل االأول والباحث هي %83.

2- الن�صبة بني املحلل الثاين والباحث هي %89.
3- الن�صبة بني املحلل االأول واملحلل الثاين هي %86.

وتع���د ه���ذه الن�صب���ة ح�ص���ب املعادلة ن�صب���ة ثبات عالي���ة لذلك تع���د اال�صتمارة ثابت���ة من حيث 
التحليل.

حتليل العينات
عينة رقم )1(:

مــن  ملخطــوط  يعــود  زخــريف  ت�سميــم 
الع�سر العثماين. 

�صنة االجناز: 915ه� .
القيا�س: 12×19�صم 

     َتَكّوَن الت�صميم من وحدة اأ�صا�صية متناظرة 
رباعيًا ح���ول املحورين )العم���ودي واالأفقي(، 
ت�صودها جمموعة م���ن االأزهار ذات التنوعات 
ال�صكلي���ة املختلف���ة، فمنه���ا الب�صيط���ة بدائية 
النمو، ومنه���ا املتعددة الف�صو�س، التي �صكلت 
نقاط���ًا للتف���رع الغ�صني، ف�صا ع���ن االأزهار 
املركب���ة ذات احل���واف )امل�صننة واملف�ص�صة( 
واالأوراق املتع���ددة. اذ كان الق�ص���د م���ن وراء 
التن���وع ال�صكل���ي لاأزه���ار ه���و اإ�صف���اء �ص���ئ 
م���ن احلرك���ة والتنوي���ع للتخل�س م���ن الرتابة 

التناظري���ة يف الت�صميم. وقد ظه���رت االأغ�صان ب�صكل خطوط دقيق���ة )حلزونية ومتموجة(. 
بينم���ا ظهرت االأوراق مت�صلة باالأزه���ار واالأغ�صان، ب�صورة مدجمة معها ت���ارة، وبارزة عنها 
ت���ارة اأخرى، وكذلك ظهرت باأ�ص���كال ب�صيطة اأحادية وثاثية الف�صو����س ذات نهايات مدببة. 
كم���ا وتربز من االأغ�صان وريقات ب�صيطة مدببة متثل الرباعم واالأ�صواك. اإما احللقات والعقد 
الرابط���ة فقد تكونت من االأزهار املركب���ة التي �صكلت مناطق التقاء وافرتاق االأغ�صان، ف�صا 

عن ربط الوحدات االأ�صا�صية للتكرار املكونة للت�صميم.
** املحللون هم اخلرباء انف�صهم.

                                     عدد مرات االتفاق
***   ن�صبة االتفاق = ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������× 100

                           عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق
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     وكان للتنوعات اللونية دورًا بارزًا يف دعم القيم اجلمالية للت�صميم، التي حتققت من الت�صاد 
اللوين ما بني املفردات الزخرفية واالأر�صية التي حتويها، وقد اعتمد على مبداأ التقارب اللوين 
يف تلوي���ن االأزه���ار، كما ان توظي���ف اكرث من لون يف تلوي���ن الزهرة الواح���دة ا�صهم يف تعزيز 

التنوعات املظهرية يف الت�صميم.

عينة رقم )2(: 
ت�سميم زخريف يعود ملخطوط 

من الع�سر العثماين. 
�صن���ة االإجن���از: الن�ص���ف االأول من 

القرن 10ه� .
     نظمت مكونات الت�صميم بطريقة 
التناظ���ر  م���ن  الت���وازن  منحته���ا 
اذ  واح���د،   الثنائ���ي ح���ول حم���ور 
تتكون بني���ة الت�صميم من املفردات 
الزهري���ة الت���ي تت�ص���م بالتباين���ات 
واالختافات ال�صكلي���ة التي ت�صاعد 
يف دع���م الت�صمي���م اإن�صائيا، ف�صا 
وم���ن  الزي���ادة يف جماليت���ه.  ع���ن 
هذه املف���ردات، االأزهار التي تظهر 

ب���ارزة باأ�صكالها وهيئاتها املختلفة، كاالأزهار املركبة املتع���ددة االأوراق ذات احلواف )امل�صننة 
واملف�ص�صة( التي �صكلت نقاطًا للتف���رع الغ�صني، واالأزهار الب�صيطة البدائية النمو، واالأزهار 
املتع���ددة الف�صو�س واالأوراق، تربطها مع االأوراق اأغ�ص���ان على �صكل خطوط حلزونية دقيقة. 
اأم���ا االأوراق فظه���رت باأ�ص���كال ب�صيطة اأحادي���ة الف����س ذات نهايات مدببة ب�ص���ورة مدجمة 
م���ع االأغ�صان واالأزه���ار. وتربز الرباعم واالأ�ص���واك من االأغ�صان على �ص���كل وريقات ب�صيطة 
م�صتدي���رة ومدببة مدجمة باالأغ�صان. وقد �صكلت نقاط االلتقاء واالفرتاق الغ�صني، مفردات 
كاأ�صي���ة حمورة، ف�صا عن االأزهار املركبة التي مثل���ت احللقات والعقد الرابطة، التي كان لها 
دور مه���م يف ربط الوح���دة االأ�صا�صية للتكرار املكونة للت�صميم. زي���ادة على هيمنتها على بقية 

املفردات االأخرى، ملا تتميز به من تنوعات �صكلية وا�صحة. 
    اإما التنوعات اللونية فتحققت اعتمادًا على مبداأ الت�صاد اللوين للف�صاء االأ�صا�س واملفردات 
الزخرفي���ة ال�صاغلة له، مما اح���دث ال�صيادة اللونية لاأزهار املركب���ة واحللقات الرابطة على 
باقي املفردات االأخرى. والتقارب اللوين املتباين املتحقق �صمنًا بني االأزهار الب�صيطة. ويتحقق 
التطاب���ق الل���وين ب���ني االأوراق واالأغ�ص���ان النباتية الزهرية م���ن اكت�صابهم ال�صبغ���ة الذهبية 

نف�صها. 
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عينة رقم )3(:
ي�ســم  زخــريف  ت�سميــم 
عنــوان �ســورة الفاحتــة 
يف م�سحــف مــن الع�ســر 

العثماين.
�سنة االإجناز: 981هـ.

م���ن  الت�صمي���م  اأن�ص���ئ       
وح���دة اأ�صا�صية مت تكراره���ا على وفق التناظر الرباعي حول حموري���ن متعامدين، وذلك لتحقيق 
الت���وازن ال�صكل���ي يف الت�صميم، الذي تكون���ت بنيته من جمموعة من املف���ردات الزهرية املتباينة 
�صكليًا، وذلك بغية حتقيق اأكرب قدر من التنوع املظهري. اذ تظهر االأزهار باأ�صكال ب�صيطة بدائية 
النم���و، وخما�صية الف�صو����س، ف�صا عن االأزهار املركبة التي تتميز بك���رب احلجم وتعدد اأوراقها 
وتباي���ن هيئاتها ال�صكلية املتنوع���ة، فمنها امل�صننة احلواف ومنها املف�ص�صة ومنها امل�صتديرة. اأما 
االأغ�ص���ان فقد برزت بكونها خطوطًا دقيقة متموجة وانت�صاري���ة، تربز منها اأوراق ب�صيطة مل�صاء 
اأحادي���ة الف����س، واأوراق م�صننة احلواف. اإما الرباعم واالأ�صواك فتمثله���ا وريقات �صغرية مدببة 
مدجمة باالأغ�صان. كما وظفت بع�س االأزهار يف مناطق التفرع الغ�صني لت�صكل احللقات والعقد 

الرابطة.
     وتظهر التنوعات اللونية بفعل الت�صاد اللوين للف�صاء االأ�صا�س )االأزرق( مع الزخارف ال�صاغلة 
ل���ه، الذي اأحَدَث ال�صي���ادة اللونية لاأزهار على باق���ي املفردات االأخرى، اإذ وظف���ت فيها االألوان 
)االأ�صف���ر واالأبي����س واالأحم���ر( ب�صورة منت�ص���رة �صمنًا يف االإخ���راج اللوين لاأزه���ار واملفردات 

َد �صدًا ف�صائيًا عزز بروز ال�صيادة املتجزئة لهما . الزخرفية االأخرى، مما َولَّ

الف�سل الرابع 
النتائج:

     بن���اًء عل���ى التحليل الذي اأج���راه الباحث لنماذج العينة على وفق ا�صتم���ارة التحليل تو�صل اإىل 
النتائج االآتية:

. 1 االعتم���اد على التق�صيمات امل�صاحية املتنوعة، اذ مت ا�صتخدام التق�صيم املحوري الرباعي يف 
العينات )3،1(، والتق�صيم املحوري الثنائي يف العينة )1(.

. 2 تنوع االأزهار باأ�صكالها الب�صيطة ذات الهيئات املختلفة، فتظهر كاأزهار بدائية النمو، واأزهار 
)ثنائية ثاثية، رباعية، خما�صية، �صدا�صية( الف�صو�س واالأوراق.

تنوع االأزهار املركبة اإىل اأزهار م�صننة متعددة االأوراق، ومف�ص�صة متعددة االأوراق، واأزهار  3 .
م�صتديرة.

. 4 االإ�صهاب يف توظيف احلركة احللزونية ف�صًا عن احلركة املتموجة يف اإن�صاء االأغ�صان.
املبالغ���ة يف ا�صتعمال االأوراق الب�صيطة املل�صاء اأحادي���ة الف�س ذات النهايات املدببة، ف�صًا  5 .

عن االأوراق ثاثية الف�صو�س.  
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 ) ظه���رت الرباعم واالأ�ص���واك على �صكل وريقات �صغرية مدببة الراأ����س يف العينات )3،2،1. 6
ف�صا عن ظهورها ب�صكل نتوءات م�صتديرة، يف العينة )2(.

(، وظهرت   ظهرت االأزهار )الب�صيطة واملركبة( كحلقات وعقد الرابطة يف العينات )1،2،3. 7
بع�س املفردات النباتية الكاأ�صية املحورة كحلقات رابطة، يف العينة )2(.

عك�صت الزخارف الزهرية الكثري من التنوعات اللونية، باالعتماد على مبداأ املغايرة اللونية  8 .
بتوظي���ف األوان مت�صادة بني ال�صكل واالأر�صية، واالعتماد على مبداأ املقاربة اللونية بتوظيف 

لون واحد بدرجات لونية متباينة، كما يف األوان االأزهار واالأوراق واالأغ�صان.

اال�ستنتاجات:
• حتق���ق التق�صيمات امل�صاحية تنويعات على م�صتوى ال�صكل العام للت�صميم، وحتقق التنويعات 

من التق�صيمات ال�صمنية على م�صتوى الوحدات املكونة للت�صميم.
• اإن التنوعات ال�صكلية احلا�صلة يف االأزهار م�صتوحاة من تنوعاتها يف الطبيعة، ف�صا عن دور 

امل�صمم يف حتوير اأ�صكالها وتغيري الوانها، االأمر الذي منحها تنوعات مظهرية متعددة.
• توظي���ف احلركة احللزونية واملتموج���ة لاأغ�صان يف امل�صاحات، وذل���ك ب�صبب املرونة التي 
متتلكه���ا هذه احل���ركات، اذ ميكن تطويعها وتوزيعه���ا على اأي م�صاحة كان���ت، �صواء اأكانت 

منتظمة الهياأة اأم غري منتظمة. 
• يع���د االختاف يف قيا�س املف���ردات، والتعدد اللوين لها، من اهم العوامل التي �صاعدت على 

حتقيق التنوعات املظهرية التي عززت اجلانب اجلمايل يف الت�صميم.
• �صاعدت التنوعات اللونية يف التخل�س من التكرارات ال�صكلية يف االأزهار، وهذا ما يعزز من 

التنوعات املظهرية.

التو�سيات:
     يو�صي الباحث مبا ياأتي:

االإفادة من نتائج البحث يف رفد املناهج الدرا�صية يف االأق�صام املهتمة بهذا النوع من الفنون،  1 .
ومنها كلية الفنون اجلميلة ومعهد الفنون اجلميلة.

مع مراعاة عدم املبالغة فيه - يعد �صببًا مهمًا  تاأكيد التنويع  يف بنية املفردات الزخرفية – . 2
يف اإ�صفاء القيم اجلمالية للت�صميم.

االنتب���اه اإىل ان التن���وع لي�س مهمًا بحد ذاته بقدر اأهميته يف احلف���اظ على وحدة الت�صميم  3 .
الزخريف.

املقرتحات:
 ا�صتكمااًل للفائدة العلمية للبحث يقرتح الباحث: 

1- درا�صة التنوعات املظهرية يف بنية الزخارف النباتية الزهرية يف املدر�صة ال�صفوية.
2- اإجراء درا�صة م�صابهة، عن طريق اإ�صتعمال خامات اأخرى.
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