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ملخ�س البحث
    ي�شهل على اأي باحث يف تاريخ الر�شم الأوروبي، اأن ير�شد العديد من املفردات ال�شكلية 
الثانوي���ة الت���ي يتكرر ظهوره���ا، منها ما يحمل تربيراً منطقياً، ك�ش���كل الباب على جدار 
غرف���ة يف لوح���ة ت�شور م�شهداً داخلياً، ومنها م���ا يكون تقبلُه لدى املتلقي �شيء م�شلم به 
لك���رة تك���راره فاعتادته العني واأ�شب���ح متوارثاً ب�شرياً، ل يبحث ل���ه عن �شبب لوجوده، 
وال�شتائ���ر احلم���راء املتطاي���رة وامل�شدل���ة ، خ���ر مث���ال على ذل���ك. قد ترج���ع بع�ض هذه 
الأ�شكال اإىل ر�شام واحد اأو اإىل جمموعة من الر�شامني يتعا�شرون �شمن حقبة زمنية، 
وقد تغدو املفردة ال�شكلية رمزاً ميكن ر�شد ولدته وتتبع جذوره الأوىل وحتديد ظهوره 
املتك���رر واملتف���اوت عرب حقب���ة زمنية متتالية ف�ش���اًل عن تاأويالت���ه ومدلولته الفكرية، 
وعالقت���ه باملتلق���ي واملجتم���ع بع�شها ما يك���ون، اأو ما يح�شب على اأنه مف���ردات �شكلية مت 
توظيفه���ا م���ن قب���ل املنتج . لذا كان هذا البح���ث عن اأ�شكال ال�شتارة احلم���راء يف الر�شوم 
الزيتية الأوروبية يف ع�شر الباروك والركوكو حيث كان ظهورها الأبرز والأكر متيزاً. 
وب���اأزاء ذل���ك يكمن اله���دف احلقيق���ي يف التعرف عن ال���دللت الرمزية ل�ش���كل ال�شتارة 
احلم���راء، ودوره���ا يف تدعي���م واغن���اء امل�شام���ني الفكرية يف الر�ش���وم الزيتي���ة الأوروبية 
املنج���زة يف ع�ش���ر الباروك والركوكو. وقد بوبت يف الف�شل الثاين جمموعة من املباحث 
مكن���ت م���ن امتام عملية التحليل مب���ا يتما�شى مع اهداف البحث . تن���اول اولها ال�شتارة 
ب���ني الوظيف���ة وامل�شرح ورم���وزه ، وتناول املبحث الثاين تاريخ ورم���وز اللون الأحمر، اما 
املبحث الثالث فقد ا�شتعر�ض الر�شم الأوربي يف ع�شر الباروك والركوكو تناول الف�شل 
الثال���ث معلومات عن جمتمع البحث واملنهجية حيث اعتمدت املنهج الو�شفي التحليلي 
للعين���ات الت���ي بل���غ عدده���ا ارب���ع عينات وبع���د امت���ام عملية التحلي���ل تو�ش���ل الباحث يف 

الف�شل الرابع اىل جمموعة من النتائج، من اهمها:
1. تاأث���راً بالأجواء امل�شرحية، يف كيفي���ة عر�ض الن�ض ال�شردي يف روؤية اإخراجية مقت�شة 
للم�شاه���د، ذات دلل���ة �شامل���ة، ف�شاًلع���ن تاأث���ر ال�شكل امل�شرح���ي العام )خ�شب���ة و�شتارة 
واإن���ارة( على روؤية الر�شام امل�شتعر�ش���ة ملو�شوعه واأفكاره، قدم ر�شامو الباروك والركوكو 
لوح���ات عدي���دة كان���ت تاأثرات الأج���واء امل�شرحية تب���دو جلية فيه���ا ، وكان لظهور �شكل 
ال�شتارة احلمراء ال�شبيه بال�شتارة امل�شرحية التاأثر الأقوى والأبرز يف ذلك. كما وظفت 
فكري���اً عندم���ا غدت بلونها الأحمر الذي ي�شد النتباه، رمزاً للمثر الذي ينق�شع كا�شفاً 
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عم���ا خلف���ه من اأ�شرار، فت�شاف���رت عنا�شر املفاجاأة والندها�ض عند املتلق���ي لتخلق لديه حالة من 
ال�شعور بلذة الكت�شاف. 

2. كون اللون الأحمر، رمزاً للعاطفة املتاأججة والفتنة املرتبطة بالإثارة اجل�شدية. فقد مت توظيف 
�شكل ال�شتارة احلمراء كمربر لظهور الأحمر الطاغي اأحياناً، اأو ب�شكله الثانوي يف اأحياناً اأخرى يف 
غالبية اللوحات التي تتناول مو�شوعة احلب الإن�شاين والعالقات العاطفية اأو يف لوحات تعر�ض 

مفاتن اجل�شد الأنثوي، لإبراز الإثارة اجل�شدية اوتاكيداً لفكرة الغواية .
Red curtain symbol in European paintings (1600–1800 AD)

Abstract 
    By . Salam Adwer Allos
It is easily for any researcher in the European paintings history to observe many of the secondary 
formal vocabulary that repeated its appearance; some of them carried a Logical justification 
like the door shape on the room wall in a painting embodied an internal scene, some of them 
the recipient receives it granted for its more repetition therefor the eye used to it and became 
inherited visually, Not looking to it about the reason for its existence, for example, the volatile 
red curtains and drop-down. Some of these shapes may related to one drawer or group of 
contemporary drawers within the time period, the formal word may become a symbol can 
be observe its birth, followed by its first roots, limiting its repeated appearance and different 
during a consecutive time period as well as its interpretations, intellectual denotations, some 
of them its relation with the recipient and the society, or it is the formal words employed by the 
producer. Therefor this research was about the red curtain shapes in the European oil paintings 
in Baroque era and Rococo where its appearance was most prominent and extinguished, toward 
that the real goal results in disclosure about the symbolic denotations of red curtain shape and 
its role in supporting and enriching the intellectual contents in the achieved European oil 
paintings in Baroque era and Rococo in the second chapter some of researches have classified 
in what enrich the researcher and the reader by information quantity that able him to complete 
the analysis process in agree with the research goals the first one discussed the curtain among 
the job, theatre and symbol, the second one discussed the history and red color symbols but 
the third one discussed the European painting in Baroque era and Rococo the third chapter 
discussed information about the research society and methodology where depended on the 
stylistic descriptive approach of samples that numbers reached four and after the completion 
of analysis process the researcher reached to group of results in chapter four, included:

Affecting by the dramatic atmospheres in how a narrative text in a narrated 1. 
directive seeing for the spectator, with a comprehensive denotation as well as the 
effecting of the general theatrical shape (stage, curtain and lighting) on the drawer 
view that discussed his subject and ideas, Baroque drawers and Rococo presented many 
paintings the effects of theatrical atmospheres appeared very clear in it the appearance 
of the red curtain shape similar to the theatrical curtain was the most effect and 
extinguished in that. As it employed intellectual when it became in its red color which 
attract the attention, a symbol for the exciting which dispelled disclosing what behind it 
from secrets, the elements of surprise and astonishment at the recipient are cooperated 
to create a state of feeling by the discovery pleasure.

Because of the red color is a symbol of burning emotion and the attraction 2. 
related with the bodily exciting. It has employed the red curtain shape as a justification 
to appear the dark red sometimes or in its second shape in another time in most 
paintings that discussed the human love subject and the emotional relations or in 
paintings showed the feminine body charms to show the bodily exciting or assuring 
for the seduction idea. 
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                                                          الف�سل االول

م�سكلة البحث واأهميته:
ي�صهل على اأي باحث يف تاريخ الر�صم الأوروبي، اأن ير�صد العديد من املفردات ال�صكلية الثانوية 
الت���ي يتكرر ظهورها، منها م���ا يحمل تربيرًا منطقيًا، ك�صكل الب���اب على جدار غرفة يف لوحة 
ت�صور م�صهدًا داخليًا، ومنها ما يكون تقبلُه لدى املتلقي �صيء م�صلم به لكرثة تكراره فاعتادته 
الع���ني واأ�صبح متوارث���ًا ب�صريًا، ل يبحث له عن �صب���ب لوجوده، وال�صتائ���ر احلمراء املتطايرة 
وامل�صدل���ة هن���ا وهناك خري مثال عل���ى ذلك. قد ترجع بع�ض هذه الأ�ص���كال اإىل ر�صام واحد اأو 
اإىل جمموع���ة من الر�صامني يتعا�ص���رون �صمن حقبة زمنية، وقد تغدو املف���ردة ال�صكلية رمزًا 
ميك���ن ر�ص���د ولدته وتتبع ج���ذوره الأوىل وحتديد ظه���وره املتكرر واملتفاوت ع���رب حقبة زمنية 
متتالي���ة ف�صاًلعن تاأويالته ومدلولته الفكرية، وعالقته باملتلق���ي واملجتمع . بع�صها ما يكون، 
اأو ما يح�صب على اأنه مفردات �صكلية مت توظيفها من قبل املنتج – وهو ا�صتخدام متوارث عن 
ال�صل���ف – كح���ل مل�صكلة يف التكوين والإن�صاء الت�صويري اأو بغي���ة اأحداث توازن لوين اأو لغايات 
جمالي���ة اأو رمب���ا ا�صتغالًل لطاقة الت�ص���اد اللوين لإبراز بع�ض الأ�ص���كال املهمة. حيث ل يفوتنا 
اأنن���ا هن���ا ب�صدد مفردات �صكلية ثانوي���ة ولي�صت رئي�صة يف العمل. اأن ما اأث���ار اهتمامي لر�صد 
وت�صخي����ض واإبراز اأهمية �صكل ال�صتارة احلمراء يف اأغن���اء امل�صامني الفكرية للر�صوم الزيتية 
هو ما ذكره اأحد الباحثني يف تاريخ الفن)1(، عندما اأ�صار اإىل الق�صدية العالية يف ا�صتخدام 
الل���ون الأحمر كرمز من قبل الر�صام )روبن���ز()2( يف لوحتي )الرفع والنزول من ال�صليب(. 
مم���ا دفعني اإىل تتبع ا�صتخدام هذا الر�صام املكثف ل���ذات اللون يف كل اأعماله، ولأنتقل بعدها 
اإىل ر�ص���وم من عا�صروه، وكان اختياري ل�صكل ال�صتارة احلم���راء بالتحديد، حماولة للتخل�ض 
من اأي تربير قد يف�صر وجود ال�صتارة احلمراء داخل اللوحة مثل )الأزياء وقطع الأقم�صة(. لذا 
كان ه���ذا البحث عن اأ�صكال ال�صت���ارة احلمراء يف الر�صوم الزيتية الأوروبية يف ع�صر الباروك 

والركوكو حيث كان ظهورها الأبرز والأكرث متيزًا.
 

حدود البحث:
يتحدد البحث يف الر�صوم املنفذة مبادة الزيت على القما�ض. 

ي�صمل البحث الر�صوم التي تظهر فيها �صكل ال�صتارة احلمراء. 
ي�صمل البحث الر�صوم الأوروبية املنجزة يف ع�صر الباروك والركوكو 1600-1800م. 

اأهداف البحث:
التع���رف عن الدللت الرمزية ل�صكل ال�صتارة، ودورها يف تدعيم واغناء امل�صامني الفكرية يف 

الر�صوم الزيتية الأوروبية املنجزة يف ع�صر الباروك والركوكو.

1- ر�صام فالمنكي )1640-1577(. 
2-من�صور املخل�صي راجع )ناروروح، �ض109(. 
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الف�سل الثاين :االطار النظري

ال�شتارة بني الوظيفة وامل�شرح والرمز
مل يك���ن القما�ض قد ابتكر بعد عندما احتاج الإن�ص���ان اإىل حواجز، ي�صهل حتريكها اأو النتقال 
م���ن خالله���ا ب�صال�صة، ودون جهد مقارنة بجذوع الأ�صجار املرتا�ص���ة. فكانت جلود احليوانات 
خ���ري بدي���ل لأول ال�صتائر التي عرفته���ا امل�صاكن الأوىل، تقيه حر ال�صيف وب���رد ال�صتاء وعيون 
املتطفل���ني. ومل يك���ن غريبًا اأن ي�صتمر ه���ذا التقليد حتى بعد وجود القما����ض، فعلى الرغم من 
وج���ود ال�صتائ���ر الكتاني���ة املزين���ة واأخرى من �صع���ر املاع���ز اإل اأن الثالثة كان���ت م�صنوعة من 
جل���ود الكبا����ض امل�صبوغ���ة بالأحمر، هذا ما كان���ت تت�صف به )خميمة الجتم���اع( يف الديانة 
اليهودي���ة)3(. كما يحجب كذلك �صتار كبري �صكل املذب���ح يف الكني�صة ال�صرقية حتى يومنا هذا، 
الذي يفتح ويغلق خالل اأداء ال�صلوات، وعلى وفًق الرتتيب الطق�صي – رمبا ميثل النواة الأوىل 

للعر�ض امل�صرحي – وهذه ال�صتارة ترمز اإىل احلد الفا�صل بني ال�صماء والأر�ض)4(.
 يف كل ما �صبق جند اأن ال�صتائر )قما�ض اأو جلد( مل تقرتن بعد – كما يف يومنا هذا – بالنوافذ 
واإطاللتها الداخلية واخلارجية ، واإمنا كانت متثل حجابات ملنافذ اأو اأبواب، ومع ظهور النوافذ 
الزجاجي���ة قبل ق���رون عدة، اتخذ من القما�ض �صتائرًا لها، وذل���ك رغبة من الإن�صان بالتحكم 
بالن���ور واحلرارة وحجب���ًا لعيون املتطفل���ني، فاقرتنت ال�صت���ارة بالنافذة وحت���ددت الغاية من 
تعليقه���ا يف حج���ب مال نرغب في���ه اأو رغبة يف امتالك الق���درة على التحك���م وال�صيطرة على 
الواق���ع املحي���ط ، وعلى الرغم من اأت�صاف الإن�ص���ان الفرد ب�صلوكُه الجتماع���ي، اإل اأن رغبته 
الغريزية يف التفرد والتميز عن اأقرانه يجب عدم جتاهلها، حيث تبداأ من اأقرب اخل�صو�صيات 
ال�صخ�صي���ة وت�صتمر حت���ى تتال�صى يف خ�صو�صية اجلماعة داخل حميط���ه الجتماعي الكبري، 
وم���ا امل�صاكن الب�صرية �صوى احليز املكاين الذي ي�صكله الإن�صان للعي�ض، وليعك�ض اآرائه ورغباته 
وميول���ه وي���رتك فيه ب�صماته اخلا�صة املتفردة. فهو عامله اخلا�ض ال���ذي ياأوي اإليه مبتعدًا عن 
عي���ون املجتمع اأو العامل اخلارجي، ع���امل الآخر املختلف. ولي�ض الناف���ذة يف جداره �صوى قناة 
ات�ص���ال، لكنه حمدد من دون خل���ط اأو امتزاج مادي اأو اخرتاق )الروؤية فقط( وهذا ما مييزه 
ع���ن الباب كو�صيلة ات�صال تتيح التداخل بني العاملني، فكانت ال�صتارة هي احلاجب الذي يعزل 
ويرتجم رغبة واإرادة الفرد يف وقت وزمن الت�صال. فارتبطت ال�صتارة بفعل احلجب اأي حجب 
الآخ���ر اأو حج���ب الذات يف حماولة خللق حالة من الطماأنينة وعلي���ه فال�صتارة اأو احلجاب هنا 
تنتقل من وجودها املادي الوظيفي اإىل وجودها الرمزي والفكري املبعر �صايكولوجيًا عن �صكل 
م���ن اأ�صكال الإلغاء اأو القت���ل الرمزي، اأو رمبا اأبعاد �صحري خرايف اأ�صب���ه ما يكون باأ�صطوري، 

تدفعه يف احلقيقة خماوف من املجهول واملختلف)5(.
اأم���ا ع���ن عالقة ال�صت���ارة بامل�صرح فلم تك���ن اأ�صباب ن�صوءه���ا تختلف كثريًا ع���ن املربرات من 
وجودها، حتى هذا اليوم يف الكثري من م�صارحنا املعا�صرة. ففي عام 1561م، تعرف اجلمهور 

3-  مو�صوعة الكتاب املقد�ض. �ض146-145. 
4-  للمزيد راجع: ا�صحق، جاك. القدا�ض الكلداين. �ض48. و ا�صحق، جاك. ال�صالة الليثورجية. �ض67. 

5-زيعور، علي. التحليل النف�صي للخرافة والرمز. �ض204. 
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اليط���ايل عل���ى واجهة م�صرحي���ة ذات دورين يح���وي كل منهم، عدد من الفتح���ات، علقت يف 
الو�صطية من كل دور، �صتارة، حيث كانت ت�صتخدم اأ�صارة اإىل م�صاهد داخلية كم�صاهد الغرف 
واملكات���ب. اأما امل�صاحة التي يف الو�صط – اأي ب���ني الواجهة واجلمهور )خ�صبة امل�صرح( فكانت 
متثل موقع احلدث)6(، ومع تطور عمارة امل�صرح يف ع�صر النه�صة، الذي عك�ض فخامة الع�صر 
وروؤيت���ه الفل�صفي���ة، ولد الط���راز البنائي املعروف مب�ص���رح العلبة اأو الإط���ار)7(، والذي هو يف 
الأ�صا����ض ميث���ل مرحلة مهم���ة و خطوة متقدمة نحو ن�ص���اأة امل�صرح احلديث، حي���ث حمل �صكاًل 
جديدًا للعر�ض امل�صرحي بداأ فيه الهتمام بدرا�صة املناظر امل�صرحية وكان املنظور الت�صويري 
هو القا�صم امل�صرتك بني فن الر�صم والروؤية امل�صرحية، فيه �صرع) دافن�صي( �صخ�صيًا يف ر�صم 
ديك���ورات بع�ض امل�صرحي���ات)8(، وهذا يعد اأول واأهم املوؤ�صرات عن م���دى التقارب بني امل�صرح 
والت�صكي���ل. ففي ع�صر النه�صة فر�صت الدراما اليطالية نوعًا جديدًا من الت�صميم امل�صرحي 
اإذ مت ف�ص���ل خ�صب���ة امل�ص���رح عن ال�صال���ة بهدف اإبق���اء اجلمهور ثابت يف اأماكن���ه طوال فرتة 
العر����ض امل�صرحي، كانت تق���ف خلف هذه العملية رغبة يف حتديد الروؤي���ة امل�صرحية للم�صاهد 
واإيج���اد عالقة قوية بني املمثل وامل�صاه���د فاأ�صبحت بذلك خ�صبة امل�ص���رح اأكرث واقعية، وتبنى 
لدين���ا بذل���ك ثاين املوؤ�صرات املهمة عن م���دى التوا�صل والعالقة التي ترب���ط امل�صهد امل�صرحي 
باللوح���ة من خالل الروؤي���ة الب�صرية واجتاهات احلرك���ة الإن�صائية ومف���ردات الكتلة والفراغ 
والظ���ل وال�صوء  ف�صاًلعن التنظيم الإخراج���ي، فكالهما يقدم يف املح�صلة لوحة ذات بعدين 
ت�صاه���د بزاوية واحدة. وخري مثال على ذل���ك لوحة )حرا�ض الليل( للر�صام )رامربانت( فهي 
اأ�صب���ه م���ا تكون مب�صه���د م�صرحي م�صور على قما����ض يف كل تفا�صيله)9(. وعل���ى الرغم من ان  
الر�صام املنظور اخلطي واللوين لتحقيق الإيهام الب�صري بالبعد الثالث، اإل اأن امل�صرحي بعيدًا 
ع���ن ذلك كونه يقدم اأعماله من خ���الل حيز ثالثي الأبعاد)10(، رغم اعتم���اد امل�صرحي اأحيانا 

على الإيهام الب�صري من خالل لوحات الديكور، اأن توفرت احلاجة لذلك. 
كم���ا وت�صرتك اللوحة مع امل�صه���د امل�صرحي باأن كالهما يوفر للمتلق���ي نافذة مرئية مطلة على 
ق�صاي���ا املجتم���ع الفكري���ة والإن�صانية، ولذلك ف���ان مدر�ص���ة )�صتانالف�صك���ي()11( يف العر�ض 
امل�صرح���ي اأكدت على اأهمية وج���ود الفا�صل )اجلدار الرابع( الوهمي ب���ني املمثلني واجلمهور 
حيث املوازنة بالإح�صا�ض الكامل بوجود اجلدار العازل، وعلى املمثل اأن يعي�ض احلدث امل�صرحي 
مفرت�ص���ًا وج���ود اجل���دار، واإن كان وهميًا، والذي يه���دف اإىل اإيهام املتفرج باأن���ه ي�صاهد واقع 
حقيقي اأمامه)12(. لذا كانت ال�صتارة امل�صرحية احلمراء خري معيل يف تاأكيد هذه الفكرة. فكونها 
م�صدل���ة اأم���ام املتلقي يف البداية خللق حالة من القلق ورغبة يف م�صاهدة ما يقبع خلفها، وعند 

6- للمزيد راجع: يو�صف، عقيل مهدي. نظرات يف فن التمثل. �ض35. و  فريد، بدري ح�صون. مبادئ الإخراج امل�صرحي. �ض11. 
7-  مارفن، كارل�صون. اأماكن العر�ض امل�صرحي. �ض268. 

8-  للمزيد راجع: عيد، كمال. �صينوغرافيا امل�صرح عرب الع�صور. �ض41.      باندولفي، فيتو. تاريخ امل�صرح. �ض268. 
9-  Wright، Christopher. Rembrandt. P: 54-59.                                                           

10-  ي�صتثنى من ذلك م�صرح خيال الظل. 
11-  كون�صتانت���ني �صتانالف�صك���ي )1863-1938( اأحد اأعظ���م املخرجني الرو�ض و�صاحب العديد من النظري���ات الإخراجية، اأكد العمل على 

الولء اجلماعي والأ�صلوب الطبيعي. 
12-  جعفر، عبا�ض خ�صري. الديكور امل�صرحي، �ض6. 
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رفعه���ا توحي بوجود نافذة متكنه من اإطاللة وا�صع���ة على واقع حميطه الجتماعي، وهواج�صُه 
نح���و الآخر، كما واأن ا�صتخدام ال�صتارة عند تغ���ري امل�صاهد ي�صاعد كثريًا يف عدم ت�صتت تفكري 
املتلق���ي، وخلق رغبة ثانية يف التوا�صل  الحتفاظ ف�صاًلعن بحالة الندماج احلا�صلة يف املناخ 
الع���ام للعر�ض امل�صرح���ي. واجلدير بالذكر اأن ال�صت���ارة )Curtain( كانت قد اأدخلت مع اأطار 
امل�صرح يف القرن ال�صابع ع�صر، حيث ا�صتعملت يف بداية ونهاية امل�صرحية، ويف منت�صف القرن 
الثامن ع�صر فان ال�صتارة اأ�صبحت تنزل بني الف�صول، وعند نهاية القرن التا�صع ع�صر مت اأتباع 

اأ�صلوب اإنزالها يف اأثناء تغري امل�صاهد)13(.
تاريخ ورموز اللون االأحمر

م���ن املوؤك���د اأن ال�صائل الأحمر املتدفق م���ن الفري�صة والطريدة اأو غنيم���ة ال�صيد، اأو حتى من 
الرفي���ق املحت�صر والند والعدو. مل يكن �ص���وى اأ�صارة اأو اإنذار باملوت الو�صيك يف عيني الإن�صان 
البدائ���ي، حي���ث ن�ص���اأت اأول عالقة ترابطي���ة يف ذهنية الإن�ص���ان الأول بني احلي���اة واملوت بعد 
العالق���ة الرتابطي���ة بني اخل�صب واحلياة. فاأدرك اإن كلم���ا كان ال�صائل الأحمر )الدم( داخل 
اجل�ص���د ت�صتمر احلياة وحيثما كان خارجه تتوقف احلياة فاأ�صب���ح بذلك رمزًا للحياة واملوت. 
كما لحظ الإن�صان اأي�صًا اأن اأثار يداه امل�صطبغة بالدم على �صطح ال�صخور تركت اأوىل اأ�صكال 
الأثر الإن�صاين، الذي غدا فنًا باكت�صابه الق�صدية)14( ف�صخ�ض النور بالأبي�ض وا�صتخدم الكل�ض 
و�صخ����ض الظالم بالأ�صود وا�صتخدم له الكاربون اأم���ا اللون الأحمر فكان ثالث الألوان التي مت 
ت�صميته���ا يف كل لغ���ات احل�صارات القدمية بعد الأبي�ض والأ�صود، وهو ذاته لون الدم والنار)15( 
وق���د ا�صتخدم الإن�ص���ان يف ع�صر ال�صيد اللون الأحمر بكرثة رمبا مل���ا ميثله من قد�صية كذلك 

ل�صهولة اإنتاجه من ثالث اوك�صيد احلديد املتوفر يف ال�صخور والرتبة يف كل اأنحاء الأر�ض. 
الل���ون الأحم���ر هو �صاحب الط���ول املوجي الأطول ب���ني الألوان والأقل ت���ردد اإذ ي�صل اإىل 700 
)ميلليمكرون()16( بينما ي�صل اللون البنف�صجي �صاحب الطول املوجي الأق�صر والرتدد الأعلى 
اإىل 400 ميلليمك���رون ب���ني األوان الطي���ف ال�صم�صي، والعني الب�صري���ة ل ت�صتطيع اأن ترى خارج 
هذي���ن احلدين، وب�صبب ما يت�صف به اللون الأحم���ر فيزيائيًا جنده اللون الأكرث جذبًا واإبهارًا 
للع���ني الب�صري���ة متقدمًا على غريه من الأل���وان، وقد اأدى هذا الكت�ص���اف اإىل العتقاد بوجود 

ترابط وثيق بني طول املوجه ال�صوئية واخلربة اللونية)17(.
 فاللون الأحمر هو املف�صل )دون مناف�ض( عند الأطفال من نهاية مرحلة الر�صاعة وحتى �صن 
ال�صاد�ص���ة وهو اأ�صرع الأل���وان يف ت�صميته ب�صكل �صحيح لديهم، ويقول ريد )اأن مدى الألوان قد 

يو�صع يف �صل�صلة تتم�صى مع انفعالتنا، كالأحمر الذي يوازي الغ�صب()18(.

13- تيلر، جون ر�صل. املو�صوعة امل�صرحية، �ض152. 
14-  Jamson، H.W. History of Art، P: 12-13.                                                 

15 - �صالح، قا�صم ح�صني. �صايكولوجية اأدراك اللون وال�صكل، �ض101. 
Millimicron( -16( ه���و ج���زء من املليون من )امليلليمرت( وللمزيد راجع: �صالح، قا�صم ح�صني، امل�صدر ال�صابق، �ض27. و امني، عيا�صي 

عبد الرحمن. مفهوم اللون ودللته، �ض50-49.
17-  �صالح، قا�صم ح�صني، امل�صدر ال�صابق، �ض25.

18- ريد، هربرت. تربية الذوق الفني، �ض44 كذلك راجع: �صالح، قا�صم ح�صني. امل�صدر ال�صابق، �ض109. 
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اأم���ا تاري���خ الفن، فاأنه يقدم اأف�ص���ل الأ�صئلة عن مكانة اللون الأحم���ر الرمزية يف املجتمع عرب 
الع�صور، فطريقة ا�صتعماله يف اليونان القدمية ومن ثم يف روما القدمية حتى القرن اخلام�ض 
املي���الدي كانت تنح�صر يف التميز ب���ني الطبقات الجتماعية، فالأباط���رة الرومان ي�صتعملون 
الأرجواين )البنف�صجي املائل اإىل احلمرة( يف الزي والعمارة والفن كعالمة ملكية)19(. وكانت 
ذات كلف���ة انتاجية باهظة حيث ي�صتخرج من الأ�صداف البحرية التي تكرث يف �صواحل فينيقيا 
القدمي���ة)20(. اأما اللون الأحمر فكان من ن�صيب النبالء والع�صكريني والق�صاة، وهذه املفاهيم 
الجتماعية ورثتها اأوروبا من بعد الرومان حتى القرون الو�صطى، بعدها اأ�صبح لونًا اإمرباطوريًا 
تزخر به ق�صور اأوروبا، ثم ما لبث اأن حتول اإىل رمز لل�صراع الطبقي يف الع�صر احلديث على 

يد الثوار الفرن�صيني عام 1789 وا�صتمر حتى يومنا هذا. 
ي�ص���ري �ص���ريجن)21( اإىل اأن الل���ون الأحم���ر هو رم���ًز حياتي بامتي���از، فهو املرتب���ط بالدم الذي 
ه���و �صرط احلياة داخ���ل اجل�صم اأما خارجه فه���و رمز اجلرح واملوت وتظه���ر عظيمات املوتى 
امل�صبوغ���ة باملغ���رة احلمراء، م���ن الع�صر احلج���ري احلديث اأن ه���ذه املمار�ص���ات الطق�صية 
البدائية توؤكد على اأن الب�صر وجدوا يف اللون الأحمر رمزًا لتجدد احلياة، وبذلك عقد الإن�صان 
عالقة ترابطية بني املوت وا�صتمرار احلياة اأو جتدد احلياة، فنتج عنها عالقة ترابطية اأخرى 
بني الت�صحية الدموية والفداء، وبني حالة النبعاث وجتدد احلياة، واأبرز الأمثلة على ذلك هو 
ما جنده مدون يف �صفر اخلروج التوراتي)22(، حيث جنا اأبكار حيث جنا اأبكار من اتبعوا النبي 
مو�ص���ى من حكم امل���وت ال�صماوي، عندما و�صع���وا عالمات من دم حمل عل���ى اأبواب منازلهم 
كرم���ز للت�صحي���ة)23(. ي�صتم���ر هذا الرم���ز – اأي اللون الأحمر رمز الت�صحي���ة والفداء – حتى 
يف الديان���ة امل�صيحي���ة، عندم���ا تقدم امل�صيح امل�صح���ي، فريتدي القرمزي وي�صي���ل دمه. فتتبنا 
الأحم���ر كرمز ))للع�صق الإلهي واحلب الب�ص���ري املعد لإعطاء دمه، وحياته من اجل املحبوب، 
اأن���ه ل���ون ال�صهد(()24(. فانتقل الل���ون الأحمر بذلك من كونه رمزًا للطبق���ة الثانية يف املجتمع 
خالل الع�صر الروماين، اإىل كونه رمزًا لل�صلطة ال�صماوية وال�صلطة املطلقة. لونًا ملكيًا مهيمنًا 
عل���ى راأ�ض الهرم الجتماع���ي. لقد تبنت كل هذه الرموز الفن���ون امل�صيحية. فامل�صيح  يلب�ض يف 
غالبية الأيقونات ثوبًا داخليًا اأحمر وكذلك ترتدي العذراء ثوبًا خارجيًا وو�صاحًا حمراوين، ويف 
اأيقونة الب�ص���ارة، نراها حتمل مغزًل ومكبًا من ال�صوف الأحمر مركز للت�صحية اجل�صدية)25(. 
كم���ا يظهر يف ذات الأيقونة، قما�صة حمراء كبرية مرمية فوق برجني كرمز للت�صحية املرميية 
التي �صتجمع العهدين، القدمي واجلديد، وهي – ال�صتارة احلمراء – رمز للح�صور الإلهي كما 
كانت خيمة الجتماع يف العهد القدمي)26(. وتاأكيدًا هذه الرمزية جند املالئكة يف لوحة )تعميد 

19- �صدقة، جان ميخائيل. معجم م�صطلحات الألوان ورموزها، �ض169. 
20- للمزيد راجع: مو�صوعة الكتاب املقد�ض، �ض200. 

21-�صريجن، فيليب. الرموز، �ض419. 
22- �صفر اخلروج 15-5. 

23-مو�صوعة الكتاب املقد�ض، �ض138. 
24- �صريجن، فيليب. الرموز، �ض425. 

25- فيا�ض، مي�صيل. الفن البيزنطي، �ض22. 
26  خوري، اأميا غريب. الأيقونة، �ض38. 
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امل�صيح( للر�صام )الكريكو( وهي مت�صك �صتارة حمراء كبرية لتمدها فوق امل�صيح املختار اأثناء 
تعمي���ده، كرمز حل�صور القوة العليا واملتجلية يف اأعلى اللوحة)27(. هذا الرمز لل�صتارة احلمراء 
كان قد ا�صتخدم من قبل النحات )مايكل اجنلو( يف لوحة )خلق اأدم( عندما ظهرت هياأة اهلل 
واملالئكة من حوله وقد لفتهم �صتارة حمراء كبرية يف تكوين اأ�صبه بتالفيف العقل الب�صري)28(. 
ومل تنت���ه رمزية ال�صتارة احلمراء عند هذا احلد ب���ل ن�صتطيع اأن نتتبع وجودها وتاأكيدها حتى 
يف اأعم���ال )جيوفاين()29(، فمن بني 45 لوحة ر�صمها جيوف���اين لتمثل العذراء والطفل، يظهر 
�ص���كل ال�صت���ارة خلف العذراء، يف 19 لوحة منها – وه���ذا تاأكيد اأهمية ال�صتارة كرمز – ع�صرة 
حم���راء و�صبعة خ�صراء)30(. اأما رموز اللون الأحمر ودللته يف الفكر ال�صرقي الإ�صالمي، فقد 
)ورد الل���ون الأحم���ر يف القراآن الكرمي مرة واحدة، دل فيها عل���ى م�صهد ح�صن، ويبدو اأن هذا 
اللون كان مكروهًا حينما يدل على معان مت�صلة بالزينة التي جتلب الفتنة وت�صغل الإن�صان عن 
اأم���ور الدين()31(، وهذا ما يوؤكده احلديث ال�صريف، الذي ورد ذكر اللون الأحمر فيه اأكرث من 

خم�صني مرة. 
ب�صكل عام، فاأن اللون الأحمر هو اأكرث الألوان حرارة، وهو املرتبط باحليوية والن�صاط واجلن�ض 
واملغام���رة. كما يرمز للج�صد ومتعلقاته، وهو رم���ز لل�صجاعة والقوة والرجولة وال�صتثارة. وهو 
ل���ون حمفز �صلبي���ًا، يرمز اإىل اخلط���ر، وال�صر، والعدواني���ة ، والعنف ، والتح���دي والعناد، اإذ 
ي�صتث���ري غريزة ال�صراع من اأجل البقاء)32(. ترتب���ط رموز اللون الأحمر يف الأحالم بالتجارب 
الغريزية املثرية كاخلي���ال اجلن�صي والجنذاب ال�صخ�صي، وكذلك هو رمز العلو وموؤثر لالأمل 
ورغب���ة دفينة يف النجاح وال�صم���ود كما ت�صري )الدريع( اإىل اأن الل���ون الأحمر هو لون )بدائي 
بعك����ض الطفول���ة، فهو لون الرحم، ووجوده يف احللم قد ميث���ل ر�صالة تتعلق بطبيعة العالقة مع 
الأم. وكلما كان اللون يف احللم غامقًا �صديد الرمزية، فذلك يعني اأن الالوعي ي�صتخدم اللون 

الأحمر كرمز لالإنذار بوجود م�صكلة، اأو بعدم جتاهلها)33(.
اإذا كان كل ذل���ك ميثل ركام هائل من الأف���كار والتجارب املتوارثة واملرتاكمة عرب الزمن، فاأن 
م���ا ي�صنعُه الفنان بالرموز هو )مزجها يف عالقات تراكبي���ة لإنتاج نظائر، ملزيد من التجربة 
الإن�صاني���ة()34(، وغالب���ًا ما ينطوي عمله هذا – على رغم من اعتماده على ما خلفه ال�صلف – 
عل���ى اإنتاج رموز جدي���دة اأو التو�صع يف املدلول الفكري اأو حتى تغريه ع���رب �صل�صلة من الأعمال 
حيث يرى )نوبلر( اأن كثريًا من الرموز يف الفن، هي يف احلقيقة )نتيجة ملحاولة الفنان الفرد 
اإيجاد الو�صيلة، لإي�صال تلك الأوجه من جتربته التي يتعذر عليه التعبري عنها باللغة... فهناك 
�صع���ي دائم من جانب الفنان خللق نظائ���ر ب�صرية تعرب عن عامله الداخلي، وعن وعيه بالعامل 
27-  Puppi، Lionelb. El Greco، P: 42.                                                         
28 -  Berti، Luciano. Micbelangelo، P: 50.                                                   
29-ر�صام ايطايل من الفرتة املبكرة لع�صر النه�صة )1430-1516(، وللمزيد راجع: الب�صري، �صعد يو�صف، فنون ع�صر النه�صة، �ض85. 

30-مت ر�صد هذه املعلومة من قبل الباحث من خالل ما توفر لدي من م�صادر موثوقة. 
31-اأمني، عيا�ض عبد الرحمن. امل�صدر ال�صابق، �ض168. 

32- امل�صدر ال�صابق، �ض136. وكذلك: زيعور، علي. التحليل النف�صي للخرافة والرمز، �ض192. 
33- الدريع، فوزية. الأحالم اجلن�صية، �ض34-33. 

34- نوبلر، ناثان. حوار الروؤية، �ض75. 
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الذي من حوله()35(. اإن الرمز ميثل القطب الثاين يف ال�صخ�صية واملجتمع واحل�صارة، كما اأن 
الرم���ز واملقد����ض ل ينف�صالن يف ترابط ع�صوي طبيعي فكثريًا م���ا يكون املقد�ض �صفة للرمز، 

كما يكون الرمز ذاتُه �صفة وو�صيلة ل�صيقة باملقد�ض)36(.

الر�سم االأوربي يف ع�سر الباروك والركوكو
بع���د حرك���ة املانورزم)37(، يدخل الر�ص���م يف اأوروبا ع�صر الثورة الثاني���ة يف تاريخه بعد ع�صر 
النه�ص���ة، ال���ذي ميثل اأ�صلوب الباروك���ي. والب���اروك )Baroque( كلمة ابتكره���ا النقاد ولي�ض 
م���ن مار�ض الف���ن يف القرن ال�صابع ع�صر والثامن ع�صر، ولكن يف وق���ت لحق، وهي تعني اللوؤلوؤ 
غري املنتظم)38(. ا�صتخ���دم م�صطلح ) الباروك( يف البداية كا�صتهجان للر�صوم التي جتاوزت 
املتعارف عليه. ولو�صف التكرار غريب الأطوار والوفرة ال�صاخبة من التفا�صيل التي تتعار�ض 
م���ع عقالني���ة ومثالية وحتفظ ع�صر النه�صة، وهذه الأخرية كان���ت اأحد اأهم الأ�صباب يف ثورة 
الفنان���ني – والر�صام���ني خا�صة – يف اأواخ���ر القرن ال�صاد�ض ع�صر �صد قي���ود و�صرامة ع�صر 
النه�صة اأما ) بيطار()39(، فرتى اأن ال�صبب اجلوهري يف ظهور فن الباروك هو انهيار ال�صلطتني 
الزمنية والروحية يف روما اأوًل، وظهور اإمرباطوريات جديدة )العثمانية والهولندية وال�صبانية 
والإيرانية(، وثانيًا، ازدهار حركة التجارة مع ال�صرق التي خلفت مناخًا جديدًا يف الذوق العام 
الأورب���ي، وهو مزيج من تداخل وتالقح كل احل�صارات القدمية والو�صيطة واحلديثة، ال�صرقية 

منها والغربية)40(.
ف�صاًلع���ن الن�صقاق املذهبي الذي عان���ت منه اأوروبا املق�صمة على ق�صمني اجلنوب الكاثوليكي 
التقلي���دي وال�صمال الث���وري الربوت�صتانتي، فتعال���ت ال�صيحات املطالب���ة بالإ�صالح الديني يف 
الق�ص���م اجلنوب���ي، والت���ي يجدها )الأب من�ص���ور()41( من الأ�صب���اب الأ�صا����ض يف انك�صار قوة 
النه�صة الفنية املتزامنة مع بناء كني�صة القدي�ض بطر�ض الكبرية يف الفاتيكان واجناز )مايكل 
اأجنل���و( للوحة )الدينون���ة( يف ال�صي�صتني، التي مل يعد الفن من بعدها كما كان، وهو – مايكل 
– ال���ذي اأح�ض يف نهاي���ة حياته بعدم التفاق القائم بني علمانية النه�صة وروحانية الكني�صة. 
حي���ث �صكل ه���ذا العمل حافزًا مهمًا لكل الفنانني يف دفع الفنون الت�صكيلية اإىل اأن تتحرك نحو 

ا�صتخدام التعبري عن ال�صعور الداخلي والعواطف فا�صتيقظ الفن الباروكي العظيم)42(.

35- نوبلر، ناثان. امل�صدر ال�صابق، �ض75. 
36- للمزيد راجع: زيعور، علي. التحليل النف�صي للخرافة والرمز، �ض253-252. 

37- املان���ورزم )Mannerism( اأو الفتعالي���ة حركة تذهب اإىل ممار�صة الفن بطريق���ة تو�صف بالروتني املتحجر، الذي يحاكي نتاجات كبار 
فناين ع�صر النه�صة حماكاة ذليلة مما جعل من الرغبة يف و�صف هذا الأ�صلوب منطًا تاريخًا خال�صًا اأمرًا بالغ ال�صعوبة. 

   للمزيد راجع: هاوز، ارنولد. الفن واملجتمع عرب التاريخ. �ض397. 
.Carl، Klaus. Baroque Art، P: 8 :وللمزيد راجع )barvoca perola()38 -الباروك كلمة م�صتقة من العبارة )الفرن�صية – الربتغالية

39 -زينان بيطار: ناقدة وباحثة يف تاريخ الفن. 
40-  للمزيد راجع: بيطار، زينات. غوابة ال�صورة، �ض48-44. 

41-  راجع: املخل�صي، من�صور. ناروروح. 
42 -  امل�صدر ال�صابق، �ض104-102. 
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لقد بداأت �صرارة التغري مع فناين اأ�صرة كرات�صي)43(،�صيما انيبايل كرات�صي، الذي اأ�ص�ض الذوق 
اليط���ايل الباروك���ي، كما اأن تاري���خ الفن الكن�صي احلدي���ث باأ�صره يبداأ بهم حي���ث �صعوا على 
متوي���ل الرم���وز ال�صعبة اإىل اأ�صلوب مب�صط والذي يعد اأ�ص���ل كل ال�صور الدينية مبا حتملُه من 
رم���وز كال�صليب والهالة والزنبق���ة وغريها من الرموز التي ميزت الف���ن الديني الكن�صي لأول 
مرة عن الفن الدنيوي)44(. لكن الولدة احلقيقية كانت على يدي )كارفيجيو( �صاحب النزعة 
الطبيعية، باأ�صلوبه الث���وري، وهو ي�صور �صخ�صيات لوحاته الدينية بواقعية دنيوية، مع التباين 

املثري لل�صوء والظل املميز يف كل اأعماله)45(.
�صع���ت روما، مركز الإ�صعاع الكاثوليكي، اإىل ترميم الفج���وة التي وقعت بني ال�صعب والكني�صة، 
م���ن خالل الفن، �صمن حرك���ة الإ�صالح. حيث رغبت يف تاأثري وا�ص���ع وقباري، ورغم احتفاظ 
الكني�ص���ة بال���روح الر�صتقراطية املتعالي���ة، اإل اأن ال�صلطة الدينية اأ�ص���رت على خلق فن �صعبي 
مبه���ر يكون ق���ادر على ج���ذب واإثارة عواط���ف املتلق���ي وم�صاع���ره الدينية، لن�ص���ر وتثبيت بل 
واملحافظ���ة على العقي���دة الكاثوليكية)46(.فتبنت حركة الباروك، وغ���دت روما قبلة جديدة له 
كم���ا كان عهده���ا يف النه�صة. ف�صاعدت بذلك على ن�صر النه���ج احلديث يف كل الأرجاء، ل�صد 
املد الربوت�صتانتي، ف�صكل الق�صم اجلنوبي من الأرا�صي املنخف�صة )بالد الفالندر()47( مركزًا 
فني���ًا مهم���ًا يف ع�صر الباروك بعد روما ب�صب���ب دعم الكني�صة لهذا الإقلي���م الكاثوليكي العائد 
بع���د حروب وثورات اإذ حكم التاج ال�صباين الإقليم، وكان تاأث���ريه وا�صحًا على التوجه الديني 
للر�ص���م الفالمنكي يف ع�صره الذهبي. بخالف الب���اروك الفرن�صي، ذا الجتاه الدنيوي والذي 

.)Rococo( )48(مهد م�صبقًا لظهور ع�صر الركوكو
اأم���ا هولندا الربوت�صتانتي���ة )الق�صم ال�صمايل من الأرا�صي املنخف�ص���ة( كانت معادية لل�صلطة 
املطلق���ة ل�صاحب املرتبة الروحية، فاملو�صوع���ات وامل�صامني الفنية مل تتقرر بوا�صطة الكني�صة 
والق�ص���ر والبالط ب���ل بو�صاطة الطبقة املتو�صط���ة الغنية)49(، على رغم من ذل���ك فاأن الر�صم 
الهولن���دي �صار يف اجتاهني الأول توج���ه نحو مطابقة الطبيعة واملح���اكاة الدقيقة للواقع، وهو 
الغال���ب، ب���ل والأهم م���ن حيث النوع والك���م. اأما الثاين فتوج���ه نحو النزع���ة الكال�صيكية وهو 
املف�ص���ل من قب���ل النخبة املثقف���ة والرتفة. فكان���ت مو�صوعاته���ا دنيوية، بينما توج���ه ذائقية 
الطبق���ة )الربجوازية( املتو�صط���ة، بطريقة حياتها الب�صيطة املتدينة نح���و املحاكاة. فلم يكن 
لل�ص���ورة الديني���ة وجود يف البيئ���ة الربوت�صتانتية، اإذ خل���ت دور العبادة منه���ا. ف�صوروا بدقة 
الطبيع���ة والبحار والغرف الداخلية واحلي���اة ال�صاكنة واأ�صخا�ض ميار�ص���ون مهنة معينة. فقد 

 .Garracci Ludovico وابن عمهم AnnibaleوAgistino :43-  ت�صم هذه العائلة ثالثة ر�صامني هم
44- هاوزر، ارنولد. الفن واملجتمع عرب التاريخ، �ض483 

45 -  Sohtze، Sebastian. Garavaggio، P: 52.                                                    
46-  هاوزر، ارنولد. الفن واملجتمع عرب التاريخ، �ض483. 

47-  هي الإقليم الفالمندي )Flemish( الناطق باللغة الهولندية والذي يحتل اجلزء ال�صمايل من مملكة بلجيكا حاليًا وللمزيد راجع: 
Kagon، Donald. The Western Heritage، P: 423.

48-  هاوزر، ارنولد. امل�صدر ال�صابق، �ض509. 
49 -  هاوزر، ارنولد. امل�صدر ال�صابق، �ض515.
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اهت���م الر�صامون هنا بحال الأم���ور الب�صيطة)50( ، وكلما كان املو�صوع امل�صور اأقرب اإىل الطابع 
املبا�ص���ر ووا�ص���ح واأكرث �صيوعًا ومعرب عن موق���ف من احلياة ل ترفع فيه، كان���ت قيمتُه اأعظم 
بالن�صب���ة اإىل الطبق���ة الربجوازي���ة. يف احلقيق���ة هي اأ�صل���وب ل يحاول الر�صام في���ه اأن يجعل 
الأ�صي���اء الروحي���ة مرئي���ة للمتلقي فح�صب، بل كان يح���اول اأي�صًا اأن يجع���ل كل الأ�صياء املرئية 
ت�صم���و اإىل التجربة الروحية)51(. ب�ص���ورة عامة ميكن و�صف الر�صم الباروكي باأنه طراز معقد 
وف���ن اللحظة الآنية يف ذروة احلركة ال�صريعة امل�صحونة بالنفعالت، يجمع اأ�صلوبه بني املبالغة 
والالواقع ويزخ���ر بالألوان والت�صكيالت امل�صرت�صلة والأ�ص���كال املعمارية املوهمة بالبعد الثالث 
ح���د اخلدعة، وي�صتع���ني بالتو�صع والتباين والك���م والتكرار اأنه اأ�صلوب هج���ن ثقافات متنوعة. 
�صخرت���ه الكني�صة والق�صر والطبق���ات الر�صتقراطية والربجوازية خلدم���ة توجهاتها الفكرية 

وتطلعاتها الجتماعية. 
ي�ص���ف كل من )ه���اوزر وجون�صون والأب من�صور( ، التيار الفن���ي الذي ظهر يف القرن الثامن 
ع�ص���ر بع�ص���ر انحالل فن الب���الط وع�صر النحط���اط الفني)52(. رمبا كان ميث���ل يف احلقيقة 
مرحلة خما�ض انتقايل للفن ب�صورة عامة، ولكن الطراز اجلديد بعد الباروك الذي نعته النقاد 
ب�)الركوك���و( كان قد ولد يف فرن�صا عام 1715م، متا�صيًا مع التوجه الدنيوي للبالط والنبالء، 
واختف���ى اأي�صًا يف فرن�ص���ا، مبجرد قيام الثورة الفرن�صية عام 1789م. بداأ عندما اهتم النبالء 
الفرن�صيني بزخرفة منازلهم من الداخل وهذا جعله طرازًا معماريًا يف بداياته اأكرث من غريها 
من ميادين الفن. حيث ابتكر املهند�صون زخارف ا�صتمدوا تكويناتها من اأ�صكال ال�صدفة الذي 
ع���م فيما بع���د ميادين النحت والر�صم، واجلدير بالذكر اأن كلمة ركوكو )Rococo( جاءت من 
الأ�ص���ل الفرن�ص���ي )Rocaille( ال���ذي يعني املحارة غ���ري منتظمة ال�ص���كل)53(. فمن خطوطها 
املحني���ة ا�صتم���دت زخارف تلك الفرتة وخط���وط اأ�صكالها وتكويناتها، وعل���ى الرغم من كونها 
امت���دادًا للطراز الباروك���ي، اإل اأن الركوكو يت�صم بال�صال�صة والرقة وباألوانه الناعمة والتواءاته 

الر�صيقة املمتدة بان�صيابية ميكن ت�صخي�صها ب�صهولة. 
ازده���ر ه���ذا الطراز يف اأملانيا)54(، الت���ي اهتمت باملالمح القومية للعم���ارة، ويف ق�صور فرن�صا 
املرتف���ة، ث���م انت�صر اإىل باقي الدول الأوروبية. وقد ن�صاأ هذا الط���راز كرد فعل على ثقل ال�صكل 
الباروك���ي، الذي و�صل اإىل اأق�صى درجة ممكنة من احلرفية والإفراط يف الزخرفة والتعقيد، 
فهدف هذا اجلديد اإىل املتعة والرفاهي���ة وال�صتحواذ على ا�صتح�صان الطبقة الر�صتقراطية. 
اأن���ه فن ذو طابع دنيوي ابتعد عن املقد�ص���ات واأفرط يف لغة ح�صية و�صكلية متكلفة، لقد ولد يف 
جمتم���ع هوائي و�صلبي، هدفه من الفن هو خلق اأج���واء من اللذة والراحة خالية من اأية منفعة 
اأخالقية اأو دينية اأو وطنية. فذائقية الأمراء والنبالء كانت متيل نحو دفع الفن كي يكون و�صيلة 

50 -  Revsner، Nikolaus. Dutch Painting 1600-1800، P: 63.     111كذلك: املخل�صي، من�صور، ناروروح، �ض. 
51-  هاوزر، ارنولد. امل�صدر ال�صابق، �ض514.

52- للمزيد راجع: املخل�صي، من�صور. امل�صدر ال�صابق، �ض113، هاوزر، ارنولد. امل�صدر ال�صابق، �ض7. 
Janson، H.W. History of Art، P: 279.
53- Charles، Victoria. Rococo، P: 7.                                                          

54-  بيطار، زينات. امل�صدر ال�صابق، �ض51. 
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لتحقي���ق الت�صلية واإر�ص���اء مباهج احلياة والن���زوع احل�صي، ف�صادت الأل���وان الزاهية ال�صفافة 
وط���راوة العجين���ة اللونية امل�صخ�صة التي ابتعدت بال�صكل ع���ن �صرامة وحدة اخلط الباروكي. 
�صورت مو�صوع���ات الق�صور مثل الرق�ض والغناء واملو�صيق���ى وال�صيد، ف�صاًلعن املو�صوعات 
احل�صي���ة املثرية التي تدور حول املراأة يف �ص���ور املح�صيات والفانيات، وم�صاهد العري والرتف 
ال�صائد يف الق�صور الر�صتقراطية)55(. اأنه فن عك�ض حالة الرخاء والرفاهية التي كانت تعي�صها 

اأوروبا خالل القرن الثامن ع�صر. 

الف�سل الثالث:
اإجراءات البحث

جمتم���ع البحث: مت ر�ص���د 717 ر�صام اأوروبي ينتمون اإىل ع�صر الباروك والركوكو، اإذ بلغ عدد 
ر�صام���ي ع�ص���ر الباروك )597( ر�صام، يف ح���ني مل ميثل ع�صر الركوكو �ص���وى )120( ر�صام 
فق���ط، م�صكل���ني بعددهم الإجم���ايل القاعدة الأ�صا�صي���ة لختيار جمتمع البح���ث. وبعد مترير 
�ص���روط البح���ث وحمدداته على م���ا مت ر�صده من ر�ص���وم، متخ�ض عن ذل���ك املجتمع الأ�صلي 
للبحث �صمن احل���دود الزمانية واملكانية واملو�صوعية، وبلغ عدد الر�صوم )139( لوحة تباينت 
اإعداده���ا، بالن�صبة اإىل منتجيها من الر�صامني، م���ن عمل واحد اإىل اأكرث من ع�صرين عمل يف 

بع�ض احلالت، وقد بلغ عدد الر�صامني املنتجني ملجتمع البحث 56 ر�صام. 
العينة: مت اختيار العينة الق�صدية يف الدرا�صة والتحليل، وبلغ عددها اأربعة عينات، مت اختيارها 

على وفق العتبارات الآتية: 
1 - التنوع يف املو�صوع وامل�صمون.

  2 - التنوع يف مواطن الر�صامني. 
3 - التنوع يف �صنة الجناز �صمن احلدود الزمانية.

منهجية البحث: 
اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي. 

الأداة امل�صتعمل���ة : مت اختي���ار اأداة التحلي���ل جلمع املعلومات من العينة، مث���ل عن�صري ال�صكل 
وامل�صم���ون مرتك���زًا اأ�صا�صيًا يف ا�صتنطاق العمل، اعتمادًا على م���ا اأ�صفرت عنه مباحث الإطار 

النظري.

55 -  امل�صدر ال�صابق، �ض54. 
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 العينة رقم )1( �سكل )1(
ا�سم العمل: مرمي امل�سبحة

)Madonna del Rosario( 
  الفنان: كرافيجيو

ال�صنة: 1607  
  املادة: زيت على قما�ض   

  القيا�ض: 249.5 × 364.5�صم
احلفظ:

 Kunsthistorisches 
 Museum

 املدينة: فيينا 
ق���د ل يج���د م���ن يبح���ث يف تاري���خ 
الر�ص���م، اأي �صعوب���ة يف ت�صخي����ض 
ب�صب���ب  كرافيجي���و،  اأعم���ال  اأح���د 
التف���رد ال�صديد والوا�صح يف اأ�صلوب 
الر�ص���ام، ال���ذي يبدو جلي���ًا يف هذا 
العم���ل – م���رمي امل�صبح���ة – وه���و 
يج�صد روؤي���ة القدي����ض )دومينيك(  
وهوعم���ل �صخ���م بحجم���ه وحمتواه 
حي���ث حتت�صد اثن���ا ع�ص���ر �صخ�صية 

يف تكوي���ن هرم���ي �صاغاًل ثلثي العم���ل، اأما ثلثه الأخ���ري فت�صغله �صتارة حم���راء متدلية من اأعلى 
الي�صار نحو ميني العمل. راأ�ض الهرم ت�صغلُه �صيدة جال�صة يف علو، حتمل طفل عاري وعلى الرغم 
م���ن غياب الرم���وز الدينية الدالة واملتعارف عليها – الهالة – فم���ن ال�صهل ت�صخ�صها بالعذراء 
وامل�صي���ح الطفل، مبجرد التدقيق يف األوان مالب�ض الع���ذراء التقليدية. عند انتقالنا اإىل امل�صتوى 
الث���اين يف اله���رم جند اأربعة اأ�صخا�ض يقفون حول العذراء ب���زي الرهبان )الدومنيكان(، ثالثة 
منهم يقفون اإىل الي�صار، ول يثري امل�صاهد منهم �صوى الأول منهم والأقرب بحركته املتعاك�صة اإذ 
يلتفت نحو امل�صاهد وي�صري باأ�صبعه اإىل ال�صيدة. اأما الرابع، فاأنه يقف مبفرده اإىل اليمني حموًل 
وجهه نحو العذراء ويف �صمت يتبادل النظرات معها. تتحرك ذراعاه نحو امل�صاهد باأكفه املفتوحة 
يحمل م�صابح لل�صالة، وكاأنه يهم بتقدميها اإىل جمموعة اأخرى من الأ�صخا�ض الراكعون اأمامه. 
وه���م الذي���ن ميثلون امل�صتوى الثال���ث والأخري – اأي قاع���دة الهرم – بعددهم ال�صت���ة. يتباينون 
فيم���ا بينهم باجلن�ض والعمر وال���زي، فاملراأة والطفل وال�صيخ وامل�ص���ن وال�صاب وال�صبي، احلفاة 
والأغني���اء الر�صتقراطي والعام���ة، هذا التفاوت والختالف ي�صمح���ل ويختفي يف �صيغة الركوع 
اأم���ام الراهب، �صاحب امل�صبحة ميدون اأيديه���م م�صتنجدين به، وكاأنهم وجدوا اخلال�ض بعد اأن 
كاد يطبق بهم الهالك، حتى اأن اأقربهم اإىل الراهب – الغني – يظهر متم�صكًا بعباءة الراهب، 
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كاأن���ه يحاول الفرار طامع���ًا بحمايته، واملثري لالنتب���اه هو اأن جميع الراكع���ني يتو�صلون اإىل ذات 
ال�صخ����ض دون �صواه، وعلى الرغم من عزلة الع���ذراء والطفل و�صموها اإل اأنها متد يدها اليمنى 

نحوُه لت�صري بال�صبابة اإليه، ف�صاًل عن اخلطاب الذي نلحظه عرب النظرات املتبادلة بينهم. 
ت�صيط���ر الألوان القامت���ة على العمل، وت�صرتك مع حدية النور والظل يف ر�صم مالمح املناخ العام 
للعم���ل، فاأ�صع���ة ال�صوء امل�صلط���ة من م�صدر واحد ت���رتك ال�صطوح امل�صاءة يف �ص���راع مع حدود 
الظ���ل القا�صية، بينما تغو����ض ال�صطوح املظلمة يف ظلمة اخللفية الداكن���ة، ملم�ض الأقم�صة يبدو 
مدرو�ص���ًا ب�صكل جيد، كذلك الن�ص���ب الب�صرية ودقة الت�صريح، وحت���ى الطاقات التعبريية حلركة 
الأج�ص���اد، تو�صلنا اإىل نتيجة واحدة، ه���ي اإمكانية الر�صام ومتكنه من اأدواته، وتوظيفها ل�صالح 
املو�صوع وامل�صمون. تتحرك داخل ذلك البناء الهرمي الإن�صائي دوامة من اخلطوط التي تكونت 
بفع���ل حركة الأج�ص���اد والأطراف والأيدي، الت���ي تتناوب يف ر�صم م�صار اخلط���وط التي تدور يف 
م�صارات بي�صوية متجهة نحو املركز، اأهمها هو اخلط الذي يبداأ من اأقدام الراكعني وي�صري نحو 
الي�صار �صعودًا مع اأيديهم ومع حركة اأكف الراهب وعند الراأ�ض تدور وترتاجع مع ج�صد العذراء 
وجت���ربه اأ�ص���كال الروؤو�ض اإىل الدوران والعودة اإىل اأن ي�صل املركز يف حركة لولبية. ل يك�صر هذه 
الجتاه���ات احلركية �صوى خطوط ال�صتارة احلمراء الكبرية املتدلية من اأعلى اليمني لتتجه نحو 
الي�ص���ار لتدور حول عمود رخامي، الذي مينح احلي���ز املكاين مالمح عمرانية متوارثة من ع�صر 
النه�صة، وبعد اأن تلتف حوله لتعود وتتدىل بالقرب من العذراء، وكان اأحدهم قد �صهدها وربطها 
اإىل العم���ود بغي���ة الك�صف عما خلفها اأو رمبا بوجه نور ال�صباح بع���د اأن كانت م�صدلة اأمام عتمة 
اللي���ل. ت�صطف �صخ�صيات العم���ل باأدائها احلركي وق�صمات الوجوه املع���ربة يف م�صهد اأ�صبه ما 
يكون بجزء مقتطع من عر�ض م�صرحي، حلظة اأفلت منها الزمن فتوقف كل �صيء دون حراك، يف 
اإخراج م�صرحي در�ض كل التفا�صيل وو�صع امل�صهد املركب يف خدمة اجلمهور )املتلقي(، وال�صيء 
ال���ذي ميهد لهكذا اأفكار هو ظهور �صكل ال�صت���ارة احلمراء املرفوعة اإىل الأعلى، وم�صدر ال�صوء 
الواحد اجلانبي الذي ي�صبه اإىل حد كبري الإنارة امل�صرحية، يف توظيفها الدرامي الذي من �صاأنه 

رفع الطاقات التعبريية للم�صهد املرئي. 
تتح���دث اللوح���ة ع���ن رواية �صعبي���ة تدور ح���ول جتلي ال�صي���دة الع���ذراء للقدي����ض )دومينيك(، 
وتو�صيتها له بال�صالة بوا�صطة امل�صبحة. هذه الر�صالة التي حملها هو بدوره لكل من يطلب العون 
واخلال�ض ال�صماوي، فيمثل كل �صخ�ض يركع اأمام القدي�ض طائفة اأو �صريحة من �صرائح املجتمع 
ب���كل م�صتوياته الثقافية والقت�صادية فيمد )دومينيك( ب���دوره يداه منوهم بربكة العذراء، تلك 
الطاق���ات الروحية ي�صتمدها من مظه���ر العذراء والطفل ال�صاخ�ض اأمام���ه، والغريب اأن العامة 
امل�صتنج���دة تتج���ه اإليه، لع���دم قدرتها على روؤية الع���ذراء والطفل على الرغم م���ن اأنها معهم يف 
ذات امل���كان والزمان )هن���ا الأميان درجات( وها ه���و الر�صام ي�صع العام���ة يف امل�صتوى الثالث، 
يف ح���ني يقف الأعلى مرتبة يف الأميان )الرهب���ان( يف امل�صتوى الثاين الأعلى، وحتى يف امل�صتوى 
الثاين جند الر�صام مل يفوت الت�صخي�ض والتميز بني املراتب، فلي�ض كل من يرتدي الزي الديني 
ا�صتطاع اأن يرى املعجزة ويتوا�صل مع القدرات ال�صماوية، في�صري اأحدهم متكهنا بوجودها وتبحث 
نظراته يف الف�صاء، بينما يغرق الآخرون ب�صمت وتاأمل تخاطب ال�صماء القدي�ض بو�صاطة العذراء 
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فتجل�ض يف علوها وكاأنها �صلطانة على عر�ض، تتولد هذه الفكرة وتتاأكد يف �صكل ال�صتارة احلمراء 
املمت���دة خلف العذراء فتذكرنا باألوان عرو�ض ملوك اأوروب���ا، بال�صتائر املتحملة احلمراء املذهبة 
القائمة وامل�صدلة خلف كرا�صي العر�ض، هذه ال�صلطة ال�صماوية املمنوحة للعذراء، ي�صري لها �صكل 
ال�صتارة النازلة كال�صهب من اأعلى اللوحة لتمتد خلف العذراء ثم لتلتف حول العمود لت�صدل قرب 
القدي����ض. هنا ال�صتارة رمز ديني وملكي ا�صتخدم���ه الر�صام لالإ�صارة اإىل ال�صلطة ال�صماوية التي 
منح���ت للع���ذراء مكانتها الرفيعة كاأم للم�صيح، تر�صل اإىل القدي����ض وقت ال�صدة ومتنحه ال�صلطة 
وترفع���ه اإىل مرتب���ة ال�صفيع، ت�صل�صل هرمي لل�صلطة )ال�صم���اء – العذراء – القدي�ض – ال�صعب( 

اأنها ال�صلطة وال�صلطة املمنوحة.
 العينة رقم )2( )�سكل 19(

)The Fable of Arachne( ا�سم العمل: خرافة اواكني
الفنان: فيال�صكيز               ال�صنة: 1657             املادة: زيت على قما�ض 

القيا�ض: 289 × 220�صم        احلفظ: The Prado Museum          املدينة: مدريد

يتخ���ذ التكوين الإن�صائ���ي �صكلُه امل�صتطي���ل، وتتيح الو�صعي���ة الأفقية و�صفُه باملرك���زي املتناظر، يدور 
املو�ص���وع ح���ول م�صغل ل�صناع���ة ال�صجف)56(، تنهك للعم���ل فيه، ن�صاء هم الأق���رب اإىل امل�صاهد وعند 
امت���داد النظر اإىل عمق اللوحة، ن�صتطيع تقدي���ر امل�صافة القليلة، التي تف�صلهم عن امل�صهد الثاين، اإذ 
ترتف���ع الأر�صية مب�صتويني اإىل بداي���ة ذات نهاية مقو�صة، نرى من خاللها اأربع���ة ن�صاء، لكنهم يقفون 
بزيه���م الفخ���م متاأملني اأح���د نتاجات امل�صغل. ميث���ل امل�صه���د الأول ن�صف م�صاح���ة اللوحة وت�صطف 

Curtain Veil( - 56( ن���وع م���ن املن�صوجات اليدوية ال�صوفية، متتد جذورها اإىل احل�صارة الإغريقية عبارة عن �صتائر اأو حجابات �صميكة، 
تزين جدران الق�صور الأوربية اأو على �صكل �صرتين بينهما �صق مقرونني على الأبواب، حتوي زخارف وم�صاهد دينية ودنيوية. 
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الهيئات الب�صرية فيه الواحدة بعد الأخرى ب�صكل �صريط ميتد من اليمني اإىل الي�صار يف توزيع متناظر 
يغل���ق باأدائهم احلركي املتجه نحو املركز تتقا�صم العام���الت العمل بني مت�صيط ال�صوف )يف املركز( 
وغزل���ه )اإىل الي�ص���ار( و�صنع كرات اخليط )اإىل اليمني( ولكن م���ا يهمنا هي تلك الواقفة اإىل اأق�صى 
الي�ص���ار، لن�صحب �صتارة حمراء كبرية تنوي ربطه���ا جانبًا، اأثناء تبادل النظرات مع رفيقتها اجلال�صة 
اأم���ام املغ���زل رمبا كان حوارًا يدور حول العمل اأو منيمة ن�صاء اأثناء العمل. وتربز من بني هذه الفو�صى 
قطة تغفو بهدوء بينهم، ول يعيق �صكل الفتاة اجلال�صة واملنحنية يف الو�صط - وهي الأبعد عن امل�صاهد 
– روؤي���ة امل�صه���د الثاين، وحتي���ط باحليز املكاين الذي ي�صغلُه امل�صه���د الأول جدران �صبه مظلمة يبدو 
عليه���ا الإهمال، يك�صفه م�صدر ال�ص���وء اجلانبي. وهذا ال�صيء تبدده الإنارة عن���د اأنقالنا اإىل امل�صهد 
الث���اين، حيث البهجة و�صطوع النور حني تعر�ض ما اأبدعت���ه العامالت من اأعمال ال�صجف املعلقة على 
اجل���دران، بخا�صة تل���ك املثبتة على اجلدار املقاب���ل للمتلقي، حيث ت�صتطيع اأن نلم���ح ما يذكرنا جليًا 
بلوح���ة )اغت�صاب اأوروبا()57(، وعلى الرغم من وجود العدي���د من التغريات فيها واأمامها تقف ثالث 
�صي���دات ن�صتطي���ع ت�صخي����ض انتمائهم الطبق���ي الر�صتقراط���ي ب�صهولة من خالل ال���زي وت�صفيفات 
ال�صع���ر، رمب���ا كانوا ميثلون اأحد املقتن���ني الأثرياء، واملهمني بالن�صب���ة اإىل اإدارة امل�صغل، اإذ يدل وجود 
الآل���ة املو�صيقي���ة)58( قرب الكر�صي الفارغ، عل���ى اأن امل�صغل كان حري�صًا على توف���ري الأجواء اخلا�صة 
واملمي���زة لزبائن���ه، كما كان املقتنون يح�صون ب�صم���اع املو�صيقى اأثناء وجوده���م، وكل ذلك ين�صب يف 
الرغب���ة خللق مناخ نف�صي جيد ق���د يدفع الزبون اإىل الرتباط عاطفيًا مع اأح���د القطع الفنية في�صعى 
اإىل اقتناءها. يعك�ض العمل ب�صورة عامة اهتمام الر�صام بالتفا�صيل الواقعية الدقيقة التي من �صاأنها 
تق���دم العم���ل باأكرث �صورة ممكنة م���ن الواقع املرئي – وه���ذا يبدو مثري لالهتم���ام يف لوحات قدمت 
�صم���ن احلقب���ة الباروكية – يف الب���الد الكاثوليكية)59(. فبعي���دًا عن اهتمام الر�ص���ام بالبالط امللكي 
و�ص���ور النبالء واأ�صاط���ري الأقدمني)60(، تبدو هذه اللوح���ة موؤ�صرًا مبكرًا للمدر�ص���ة الواقعية)61(. واإذا 
م���ا ابتعدن���ا باهتمامنا عن ال�صفات التوثيقية والت�صجيلية للوحة، فاأن ما يثرينا هو ثالث اأ�صياء الأول: 
ه���و العزلة بني الفريقني )امل�صه���د الأول وامل�صهد الثاين(، والثاين: وجود �ص���كل ال�صلم اخل�صبي قرب 
احل���د الفا�صل بني امل�صهدي���ن. اأما الثالث: فهو �ص���كل ال�صتارة احلمراء الكبرية الت���ي ت�صحبها اأحدى 
العام���الت نحو الي�صار. قبل اأن ن�صرع يف النب�ض عن ال�صبب والنتيجة، نطرح اأمامنا عنوان اللوحة كما 
اأراده فال�صكيز)حكاي���ة خرافية عن اراكني)62(، الذي ي�صري اإىل �صعة اطالع الر�صام وللخزين املعريف 
والثق���ايف ال���ذي يحمله، فهو هنا ل يكتفي بعر�ض حماكاة لواقع ب���ل ي�صخر وي�صفر العديد من الأ�صكال 
املتاح���ة اأمام���ه لت�صتوعب طروحاته الفكري���ة ونظرته الإن�صانية للمجتمع املحي���ط به، فجعل لأ�صطورة 
)اراك���ني واثينا( اليونانية انعكا�ض واقعي معا�ض يف عامله املعا�ص���ر. اأثينا املتعالية التي ن�صبت نف�صها 
اآلهة على �صناعة ال�صجف وهي ل تفقه �صيء فيه، فقط يدفعها الكربياء وال�صتعالء وحب ال�صتحواذ، 

57-  لوحة )اغت�صاب اأوروبا( للر�صام اليطايل تيت�صانو )Titan Vecellio(، وهي م�صتوحاة من الأ�صاطري الإغريقية. 
.)Cello( اأو )Violkoncello( 58 -  اآلة اجللو

Velazquez Diego( - 59( هو ر�صام ا�صباين )1660-1599(. 
Velazquez .Norbert ،Wolf :60-  للمزيد وتاأكيدًا على ذلك راجع

61-  ث���ارت واقعي���ة فيال�صكيز عل���ى القيم اجلمالية الكال�صيكية، حيث عك�صت الوجه الآخر ملا ي�صم���ى بالقبح من خالل ت�صويره املو�صوعات 
املحيطة بالإن�صان دون متلق. وللمزيد راجع: اخلمي�صي، مو�صى. اللون واحلركة، �ض127-121. 

62-  للمزيد راجع: رو�صكل، مارك. معنى تاريخ الفن، �ض215-209. 
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واراكني )الأخت( التي قلبت نف�صها اإىل عنكبوت كي تتفوق عليها بالعمل، ل بالكالم. فامل�صهد الثاين، 
ميثل عامل اأثينا الر�صتقراطي وال�صورة املنفذة على ال�صجفة ت�صور اأثينا ذات اخلوذة املعدنية والزي 
احلربي، ترفع يدها يف �صيء من الرنج�صية اأمام اأختها اراكني بزيها املتوا�صع والذي ي�صبه اإىل حد ما 
الأزي���اء ال�صعبية التي ترتديها عامالت امل�صغل يف امل�صه���د الأول. عامل اراكني بق�صوته وفقره عامل من 

يقفون يف الظل منهكني من اأجل لقمة العي�ض، مبلم�صه اخل�صن واألوانه القامتة. 
اأم���ا ال�صلم وامل�صتويات الفا�صلة بني امل�صهدين فما هي �صوى رمز للفارق الجتماعي بني طبقة النبالء 
وطبقة العامة التي متثلها النوة العامالت. هذا الت�صور امل�صرحي الذي يحمله الر�صام يف خميلته تركب 
من م�صهدين وبدًل من عر�صهم الواحد بجانب الآخر، كون �صورة ذهنية م�صتوحاة من اأجواء كوالي�ض 
امل�ص���رح، فما يقدم على خ�صبة امل�صرح، هو فقط ما يريده املوؤلف واملخرج اأن يراه اجلمهور، وكثريًا ما 
يقدم الذي يبتغيه وي�صتح�صنه اجلمهور – املتلقي – ذاته. وما العر�ض �صوى ثمرة جهد كبري وجماعي 
يف ذات الوق���ت، لكن على وفًق الروؤي���ة الخراجية املنفردة. وبينما تنفرد اخل�صبة بالإ�صاءة امل�صرحية 
والن�صو����ض واملو�صيقى تغ���رق الكوالي�ض يف املجهول ومن يقف مع الكوالي�ض اأثناء العر�ض، ي�صتطيع اأن 
ي�صع���ر مب���ا ي�صعر به فال�صكيز، حيث ا�صتط���اع اأن يقودنا اإىل الوقوف مع العم���ال املنهكني يف اأماكنهم 
املظلمة املنب�صة، نرى حياتهم اليومية بكل تفا�صيلها، هذا الهتمام قاده اإىل جعلهم العن�صر الأهم يف 
العمل فمنحهم ال�صيادة باأن جعلهم الأقرب اإىل املتلقي هذا الهتمام والأهمية كان على ح�صاب امل�صهد 
الثاين والثانوي يف ذات الوقت، فتم توظيف قواعد املنظور اخلطي واللوين يف تاأكيد تلك الرغبة. كما 
اأت���اح اختيار الر�صام لزاوي���ة النظر هذه فر�صة اأكرب للمتلقي، بحيث يكون جم���رب على اأن�صاء املقارنة 
ب���ني امل�صهدين والتي متثل رغبة الفن���ان احلقيقية، وكل هذه الأفكار توؤكده���ا وجود ال�صتارة احلمراء 
الكبرية التي ت�صحب نحو الي�صار، فلي�ض هناك مربر لوجودها �صوى رغبة الر�صام يف تذكرينا بالعر�ض 
امل�صرح���ي – ب�ص���كل �صتارة امل�صرح – اأو اأن يجعلن���ا ن�صعر اأننا اأمام اأحد عرو����ض امل�صرح الواقعي فلو 
مت اإغ���الق ال�صتارة كم���ا كان يفرت�ض قبيل فتحها، ل�صاهدنا امل�صه���د الأول )عامالت ال�صجف( فقط، 
ول���و اأطلنا النظر – افرتا�صًا – وقامت العاملة ب�صحب ال�صت���ارة اأمامنا، لظهر امل�صهد الثاين، وكاأنها 
قام���ت بالك�ص���ف عن احلقيقة لنا. عمل �ص���كل ولون ال�صتارة الأحمر كمنب���ه اأو مثري ل�صد وجذب انتباه 
املتلق���ي نح���و �صيء  ،اأو زاوية حم���ددة، وحتريك غريزة ح���ب الطالع والف�صول عن���د الإن�صان ملعرفة 
م���ا يقب���ع خلفها، ثم تاأتي حلظة الك�صف ع���ن املكنون اأو ال�صر املخباأ خلفها وباختف���اء ال�صتارة العازلة 
تتك�صف احلقائق اأمام اجلميع، فريى الغني كيف ي�صنع الأمل الإبداع ويرى الفقري كيف ت�صلب حقوقه 
ويعقد املتلقي املقارنة بني عاملني خمتلفني بالفوارق الطبقية والقت�صادية والثقافية، عن طريق انتقال 
النظ���ر امل�صتمر بالتناوب بني امل�صهدين ليكون بعدها روؤية وا�صعة ووا�صحة عن طبيعة املجتمع الطبقي 
وال���ذي ه���و يف احلقيقة، امتداد ملجتمع���ات �صابقة بدللة املعاين التي ا�صتلهمه���ا الر�صام من اأ�صطورة 
اأثن���ا املتعالي���ة اآلهة ال�صجف وهي ل تغزل وتتع���ب، واختها اراكني – العنكبوت – املنهمكة يف الن�صج يف 
الزواي���ا املعتم���ة. ا�صتطاع نقل اأجواء دراما العر�ض امل�صرحي، حيث متكن من جلب عن�صر املفاجاأة اأو 
�صدم���ة العر�ض امل�صرح���ي من م�صاهد مقتطعة من الواقع الجتماعي تك���ون كا�صفة وفا�صحة لنواحي 
موؤمل���ة ق���د تكون غائبة اأو مغيبة عن الراأي العام، وهنا ياأت���ي دور الفن الأخالقي والإ�صالحي يف قيادة 

املجتمع.
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 العينة رقم )3(
)�سكل 10(

ا�سم العمل: الب�سارة 
 )Annunciation(

الفنان: بيرت بول روبنز       
    ال�صنة: 1628             

املادة: زيت على قما�ض 
القيا�ض:

 200 × 224�صم
احلفظ: 

 Kunsthistorisches

   Museum

املدينة: فينا 

الأوىل  العين���ة  ع���دت  اإذا 
ذات مو�صوع ديني، فهذه العينة �صتكون )كتابية( )new Testament( ،  تروي اأحداث مقتب�صة 
حرفيًا من ن�ض ديني. يغلق الإن�صاء الت�صويري هنا ويتناظر يف توازن دقيق، ول يغادر الهتمام 
بالتفا�صي���ل الدقيقة �صطح اللوحة فكل �صيء يبدو متح���رك وغري ثابت تظهر العذراء املختارة 
)م���رمي( اإىل ي�ص���ار امل�صاهد راكعة اأمام من�صة �ص���الة خا�صة، عليها كتاب مفت���وح، يبدو اأنه 
ي�ص���ري اإىل العهد القدمي. ترتدي زيها الأبي�ض النا�صح رمز النقاء وتلف ج�صدها بعباءة زرقاء 
رم���ز احلماية الإلهية، لكن �صيء ما قطع عليها خلوة ال�صالة، تلتفت نحونا يف حركة مفاجئة، 
فيميل ج�صدها اإىل اخللف وترفع كفها الأمين يف تعبري حركي عن حالة من الفزع، بينما ي�صتقر 
كفه���ا الأي�صر عل���ى الكتاب املفتوح. حالة الرتي���اب هذه تتبدد عند انتقالن���ا اإىل تعابري الوجه 
الهادئ���ة، اإذ تغ���ادره النفع���الت وتنظر العينني في���ه ب�صفاه مطبقة يف هدوء نح���و هياأة ب�صرية 
مركب���ة، تظه���ر راكعة اأمامها اإىل م�صتوى اأدنى منها، تثور حرك���ة مالب�صه الرباقة بعد اأن ن�صر 
جناحي���ه، اأنه املالك )جربيل(، يحمل لها الب�صارة.. العذراء مرمي اأم النبي )عي�صى(، فتفتح 
من فوقهم ال�صماوات يف ثورة من الغيوم تخرتقها اأ�صعة النور واأج�صاد املالئكة الطفولية، لتطل 
عل���ى امل�صه���د الأر�صي مع �صكل احلمام���ة البي�صاء القادمة من مركز الن���ور وهي رمز )الروح 
القد�ض(. يف مركز اللوحة، واأمام امل�صاهد تربز من عتمة العمق، اأ�صكال لأثاث، ميكن ب�صهولة 
ت�صخي�ص���ه ب�صري���ر خال مع و�صادة، يرم���زان اإىل العفة والبتولية والوح���دة. واإىل اخللف منها 
ت�ص���دل �صتارة حمراء من اأعلى اللوح���ة، لتختفي خلف املختارة، فوقها حتل���ق املالئكة باأكاليل 

الزهور. 
م���اذا �صيكون رد فع���ل املجتمع ال�صرقي املحافظة قبل اأكرث م���ن 2000 �صنة، حول ادعاء �صبية 

�شالم اأدور اللو�ضرموز ال�شتارة احلمراء يف الر�شوم الزيتية الوروبية                        



األكاديمي23

باحلم���ل دون م�صا�ض؟ كيف �صيقبل وكيف ت�صتطيع تربيرات ل وجود لدليل مادي يدعمها �صوى 
كالم ل�صبي���ة؟... كي���ف قبلت؟ كي���ف اأطاعت؟ وكيف �صح���ت بحياة هادئة كان���ت �صتحياها، 
لتقح���م نف�صه���ا يف غور معتم ل تع���رف عواقبه، لكنها ت�صغ���ي لإرادة ال�صماء فت�صحي مب�صرية 

حياتها وتذهب يف م�صارات من اخلوف والقلق والأمل. 
وعل���ى الرغم من التبجيل ال�صماوي للعذراء الذي نلحظ���ه هنا يف �صكل ولون ال�صتارة احلمراء 
امل�صدول���ة خلفها، وكاأنه���ا اأجل�صت على عر�ض ال�صالطني، اإل اأن الل���ون الأحمر لل�صتارة يذكرنا 
اأي�ص���ًا بقدر الت�صحية الذي اأختارته، اإن ارتباط اللون الأحمر بالدم وارتباط الت�صحية ب�صفك 
ال���دم، تو�صلنا اإىل نتيجة هي: ارتباط اللون الأحمر بالفداء والت�صحية، فاختيار مرمي �صيكون 
احلد الفا�صل الذي �صيقطع ارتباطها باملا�صي، كما اأن الن�ض الكتابي ل يتوقف عند هذا احلد 
ب���ل يب�صرها ب�صيف من الأحزان الذي �صتخت���ربه، ومدى الأمل الذي �صتتكبده، اإذا فهي ت�صحية 
م�صاعف���ة ان�صالخ عن املا�صي تخت���اره اأميانًا بعقيدتها )رمز الكتاب( وطاعة قدرها ال�صماوي 
)رم���ز ال�صج���ود(، فيوظف الر�صام هنا �ص���كل ال�صتارة احلمراء يف اإب���راز ال�صخ�صية املختارة 
ومتيزه���ا، بلون ي�ص���د النتباه ف�صاًل عن كونها رمزًا للت�صحية والف���داء هذا القرار اأو الختيار 
ال�صم���اوي يج�صده �صكل ال�صتارة احلمراء النازلة من اأعل���ى اللوحة، من عمق ال�صماء املفتوحة 

لت�صدل خلف العذراء م�صرية ملن اختري للت�صحية.
 

العينة رقم )4( )�سكل 29(
)The bolt( ا�سم العمل: الرتبا�س

الفنان: فغاكوناغ  جو  نوغي               ال�صنة: 1778                    املادة: زيت على قما�ض 
القيا�ض: 73 × 93�صم                احلفظ: Louvre Museum              املدينة: باري�ض 

نظ���م الر�ص���ام التكوين 
يف ه���ذه اللوح���ة عل���ى 
التناغ���م  قان���ون  وف���ق 
الإن�ص���اء  يت���وازن  اإذ 
واملتك���ون،  الت�صوي���ري 
م���ن جزئ���ني الأول ه���و 
قائ���م  امل�ص���اء  املثل���ث 
ال���ذي يحوي  الزاوي���ة، 
الظاهرة  ال�صخ�صيتني 
يف اللوح���ة اإىل اليمني، 
الذي يواجه وتره املثلث 
ال���ذي  املعت���م  الث���اين 
القائمة  زاويت���ه  ت�صتقر 

اإىل اأعل���ى الي�ص���ار، وت�صكل ال�صتارة احلمراء معظم كتلته. ميك���ن ت�صنيف مو�صوع العمل حتت ما 
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ي�صمى )املو�صوع���ات العاطفية( اإذ ن�صاهد فيه �صخ�صيتني لرجل وامراأة يقفان خلف باب مو�صد 
لأح���د الغرف، يظهر اإىل اليمني . ون�صاهد الرج���ل من اخللف بينما تواجهنا ال�صيدة، وقد اأم�صك 
بها م���ن اخل�صر بذراعه الأي�صر، واندفعت ذراعه اليمنى نحو تربا�ض مرتفع للباب املو�صد، حتى 
اأن احت���اج اإىل الرتف���اع قلياًل كي يطال���ُه اإذ ترفع قدماه ثقل ج�صده، م�صتن���دًا على اأ�صابع قدميه 
العاريت���ني. يرتدي قمي�صًا م���ن الكتان الأبي�ض الف�صفا����ض، و�صروال داخلي اأبي����ض ق�صري. اأما 
امل���راأة فهي الأخرى حتاول مد ذراعها الي�صرى نح���و ذات الرتبا�ض املرتفع، ولكن من دون جدوى 
فق���د �صبقها الرجل واأغلقه بلم�صة هادئة من اأنامله، حيث وقف ج�صد الرجل عائقًا اأمام تقدمها، 
لكنه���ا دفعت���ه عنها بو�صاطة يدها اليمنى من الرقبة، اأو رمب���ا اأبعاد وجهه املتطلع اإليها، اإذ يندفع 
راأ�صه���ا اإىل اخللف، وعالم���ات النزعاج تظهر جليًا على وجهها. ترت���دي ثوبًا فاخرًا من احلرير 
الأ�صف���ر والأبي�ض وم���ن اأ�صلوب ت�صفيف ال�صع���ر والذي ن�صتطيع ت�صخي����ض انتمائها الطبقي اإىل 
النب���الء. ينحني ج�صد املراأة اإىل اخللف ويتخذ م���ن حركة الراأ�ض وال�صاقني املتجهان اإىل اخللف 
اأي�صًا، �صكل القو�ض، تدعمه يف ذلك حركة طيات الثوب الذي ما تزال نهايته تالم�ض �صطح ال�صرير 
الأبي����ض. اأم���ا ال�صرير فهو يحتل غالبية اجلزء ال�صفلي من اللوح���ة، و�صكله عبارة عن فو�صى من 
الأقم�ص���ة املثنية واملتلفة، يندمج من خاللها مع �صكل ال�صت���ارة املخملية احلمراء الكبرية املتدلية 
م���ن الأعلى فوق ال�صرير ف�صال عن من�صدة �صغرية تظه���ر بالقرب من ال�صرير، مغطاة بالقما�ض 
اأي�صًا وعليها اأبريق مال بو�صعية جانبية وتداخل مع ثنيات ال�صتارة، واإىل الإمام منه ت�صتقر تفاحة 
حم���راء. اأما اأر�صي���ة الغرفة فال يرى فيها �صوى �صكل كر�صي قد �صق���ط باقة ورد �صغرية، واأخريًا 
يظه���ر اإىل اأق�صى اليمني ج���زء �صغري من قطعة اأثاث ميكن ت�صخي�صها مبقعد يعود ت�صميمه اإىل 

ذلك الع�صر، يبدو اأنه �صحب وو�صع اأمام الباب. 
ق���د تكون غ���ري دقيقني، اإذا م���ا اأ�صرينا عل���ى م�صمون حم���دد دون �صواه ملو�صوع���ة العمل، الذي 
ي���دور ح���ول عالقة حب بني رجل وامراأة. ل توحي حركات الرج���ل الر�صيقة والهادئة. باأي توتر اأو 
انفعال يوؤول اإىل رغبة يف العنف جتاه الآخر، لكنها فقط تدور حول فكرة الفعل ورد الفعل ال�صريع 
النفع���ايل، فحركة يده املثرية وهي تلم�ض الرتبا�ض بكل ر�صاق���ة وهدوء من�صجمة جيدًا مع تعابري 
وجه���ه الهادئ���ة واملبت�صمة جت���اه املراأة، التي تظهر ه���ي الأخرى حركات انفعالية ت���وازي ما اأبداه 
الرجل. ولكن كرد فعل معاك�ض له. ورمبا اأكرث انفعالية فحركتها الر�صيقة، هي يف احلقيقة مزيج 
من التوتر والنزعاج والأمل، قادها اإىل نوبة من الغ�صب ، ورف�ض الواقع املحيط بها. فتتخذ قرار 
املغ���ادرة، لكنه يحاول معها باحل���وار، وعندما تعجز كلماته عن الإقناع يلج���اأ اإىل و�صع العراقيل 
لتاأخريه���ا ع���ن املغ���ادرة واإجبارها على ال�صتم���اع له، عندها يق���ع الت�صابك فيم���ا بينهم وهو يف 
احلقيقة تو�صل للبقاء. حلظات من التوتر والنفعال املر�صودة من قبل الر�صام بكل دقة ، �صاعدته 
يف انتف���اء اأف�صل �صورة ذهبي���ة مركبة من م�صاهد عدة ، كما اأن اختباره املوفق حلركة ال�صخو�ض 
مكنت���ه من توظيفها كطاق���ات تعبريية. كل ذلك يجعل املتلقي اأمام م���ربرات عدة لختيار الفنان 
ملو�صوعة العمل ومدى ارتباطه بامل�صمون )م�صاحلة – وحالة حب – وم�صاجرة – وعالقة عابرة 
يتبدد عندما ينتقل نظر املتلقي اإىل الن�صف الثاين من العمل، ف�صكل  لكن كل ذلك  – وخيانة(. 
ال�صري���ر م���ع ال�صتارة احلمراء يجع���ل اأفكارًا حول الرغب���ة يف عالقة عاطفية تبدو اأك���رث اإقناعًا، 
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يدعمه���ا ويوؤكده���ا اللون الأحمر لل�صتارة وحجمها الهائل، وهو رم���ز ل�صخونة امل�صاعر، ف�صال عن 
ظه���ور التفاح���ة ب�صكل مميز قرب ال�صرير يعد رمزًا جن�صي���ًا واىل اخللف منها يربز �صكل الإبريق 
ال�صاق���ط كرم���ز لالرتواء من احل���ب حتى الثمالة. لكن ظه���ور هذه الرم���وز يف الغرفة مع م�صهد 
امل�صاج���رة ب���ني الرجل واملراأة قد يدفعنا ه���ذه الرموز يف الغرفة مع م�صه���د امل�صاجرة بني الرجل 
وامل���راأة اىل اعتق���اد باأن اأفكارًا حول �صوء نية مبيتة من قبل رجل ، دارت يف عقل املراأة دفعتها اإىل 
الرغب���ة يف املغ���ادرة ال�صريعة راف�صة ومنزعجة يف الوقت نف�صه ، وم���ا كان من الرجل اإل اأن يهب 

حماوًل تاأخريها لت�صحيح موقفه وتبديد اأفكار ال�صوء املتولدة لديها. 
هنا نالحظ كيف �صخ�ض الر�صام �صالة ال�صراع الإن�صاين بني احلب والرغبة والتقاليد الجتماعية 
يف م�صه���د ت�صوري من الوقائع احلية اليومي���ة املحيطة بالفنان لكن عر�صه باأجواء درامية يجعله 
يخ���رج عن كونه حماكاة لواقع، فقد ا�صتعان الفنان باأ�صل���وب العر�ض امل�صرحي من خالل ت�صليط 
م�ص���ادر الإنارة من زاوية حمددة يف حماولة قي���ادة ب�صرية املتلقي وتوجهها نحو مناطق حمددة 
عل���ى ال�صط���ح الب�ص���ري دون �صواها بهدف ال�صيط���رة على ذهنية املتلقي ، ومن ث���م الو�صول اإىل 
منطق���ة توليد الأفكار لدي���ه ل�صمان و�صول م�صامني فكرية حم���ددة دون �صواها ، و�صلط الر�صام 
ال�ص���وء م���ن اأعلى اليمني ح���ول منطقة الرتبا�ض حتدي���دًا، وهو من ال�صدة والرتكي���ز وحدة زاوية 
امليالن، بحيث ي�صكل اندماج وتناغم مع التكوين الإن�صائي للعمل واجتاهات حركة الإ�صكال داخل 
ذل���ك التكوي���ن – قلما جندها يف غريه م���ن الأعمال)63( – اأما امل�صدر الث���اين لل�صوء فقد وجهه 
الر�ص���ام من الي�صار نح���و �صكل التفاحة، كرمز عاطف���ي ا�صهم يف اإبراز م�صم���ون العمل، وكذلك 
لالأفادة من اأ�صكال ال�صطوح امل�صاءة التي �صتظهر. يف م�صاألة توازن العمل يف توزيع الكتل والتوازن 
الل���وين اأي�صًا. كما اأن ا�صتخ���دام اأ�صلوب الإ�صاءة هذا اأوجد حالة م���ن الت�صاد بني الظل وال�صوء 
على �صطح اللوحة الذي �صاعد يف عك�ض حلظات من املزاج النف�صي احلاد الذي تعي�صه �صخ�صيات 
العم���ل، لين�صجم يف الوقت نف�صه مع حالة �صراع الرغب���ات التي يقدمها الر�صام كمو�صوع للوحة. 
عل���ى الرغم من اأن العم���ل يطرح مو�صوعة احلب والرغبة، اإل اأن الر�ص���ام مل يلجاأ اإىل ا�صتخدام 
اأ�ص���كال الأج�صاد العارية)64(، خ�صو�صًا الأنثوي���ة منها، ورغم وجود اأ�صكال لرموز جن�صية وا�صحة 
كالتفاح���ة والرتبا����ض)65(، اإل اأن �صكل ال�صتارة احلمراء الكبرية، املتدلية من الأعلى فوق ال�صرير، 
لها وفعها املميز ووجودها الطاغي داخل اللوحة يف ذهنية وخميلة املتلقي، فحركة الأ�صكال امللتوية 
وامللتف���ة من طي���ات القما�ض املخملي الأحم���ر، مثل نقطة جذب وا�صتقطاب لع���ني امل�صاهد، حيث 
تنتقل الروؤية مبا�صرة من م�صهد ال�صتباك بني الرجل واملراأة خلف الباب املو�صود)66(، اإىل ال�صكل 
املمي���زة لل�صتارة احلم���راء فوق الفرا�ض الأبي����ض)67( التي ت�صبه اإىل حد ما �ص���كل اللهيب امل�صتعر 

63  يعد الر�صام )كرفيجيو( من اأول واأ�صهر من ا�صتخدم م�صدر ال�صوء اجلانبي والوحيد وبرتكيز عايل وللمزيد راجع:
 Sohutze، Sebastian. Caravagqio
64- ا�صتخدام الر�صام اأ�صكال الأج�صاد العارية يف العديد من لوحاته كما يف لوحة )امل�صتحمات( و)القمي�ض الداخلي امل�صروق(. وللمزيد راجع:

.Jnson، H.W. Hiostory of Art، P: 259.        Walther، Ingof. Masterpieces of Westem Art، P: 360-367 
65- لتفاح���ة ه���ي رمز للغوابة اجلن�صية اأما املفتاح والقفل والرتبا�ض فهي رمز يعك����ض طبيعة العملية اجلن�صية. للمزيد راجع: الدريع، فوزية، 

امل�صدر ال�صابق، �ض155، 182. 
66-  الباب املو�صود هو رمز للوقاية من اأي عالقة جن�صية، وللمزيد راجع: امل�صدر ال�صابق، �ض175. 

67-  الفرا�ض رمز للرغبة يف الزاج واجلن�ض: للمزيد راجع: امل�صدر ال�صابق، �ض157.
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وه���و يلته���م ال�صري���ر، واأي كان ق�صد الفنان فاأن الربط ب���ني اللون الأحمر للن���ار وبني التكوينات 
ال�صكلية لل�صتارة احلمراء، تبدو من الأ�صياء التي تفر�ض وجودها وبقوة على طاولة البحث. فكلما 
تلت���ف حرك���ة اأج�صاد الرجل وامل���راأة وتتقاطع خلف الباب كذلك تلتف تكوين���ات ال�صتارة وتتقاطع 
برتكي���ب متناغم، وهي اأ�ص���ارة اإىل وجودها كرمز لالإثارة ودعوة لالندماج يف عالقة عاطفية. اإن 
ما متثله ال�صتارة احلمراء هنا لي�ض �صوى رمز جن�صي وا�صح، رمز لالفتتان والإثارة، ثم اأن �صكلها 
الف�صفا����ض وتكوينات طياتها امللتف���ة يف �صورة اأ�صبه بدوامة حم���راء مت�صاعدة جتعل منها رمز 

اأخر هو دعوة للدخول والندماج يف متاهات الرغبة)68(.

الف�سل الرابع : النتائج
ظه���ر �صكل ال�صتارة احلمراء يف العديد من ر�ص���وم ع�صر الباروك والركوكو مقرتنًا بفكرة الإ�صارة اإىل 
�صاح���ب املرتبة الأعلى، �صاحب ال�صلطة، اأو من منحت ل���ه ال�صلطة، دينية كانت اأم دنيوية، حيث توؤدي 
ال�صت���ارة وظيفة اإبراز وت�صخي�ض بتمييز ل���وين – الأحمر – يحمل يف ذات الوقت دللة رمزية مرتبطة 
دنيوي���ًا وتاريخي���ًا بال�صلطة امللكية ودينيًا باملخت���ار ال�صماوي املخل�ض. اإذ ترك���ز يف )ال�صكل 1، 2( اإىل 
ال�صلط���ة ال�صماوي���ة ، وتظه���ر خلف املل���وك والأمراء والنب���الء)69( يف )ال�ص���كل 5، 7، 8، 9(، يف حني 
تختفي خلف ال�صكندر )�صكل 2( لتظهر خلف رجال املعبد وفوق رموزهم املقد�صة للدللة على ال�صلطة 
املمنوحة لهم. كما نرمز اإىل الإرادة ال�صماوية وال�صلطة املمنوحة للفار�ض يف ال�صكل )6( كمختار لعمل 

نبيل يف )ال�صكل 11(. 
ارتب���ط �صكل ال�صت���ارة احلمراء باملو�صوعات التي تدور حول فكرة الت�صحي���ة، بهدف متييز ال�صخ�صية 
الت���ي ت�صتقطب احلدث، ف�ص���ال عن الرمزية التي ميثلها اللون الأحمر كرم���ز للموت والفداء، لقرتانه 
بل���ون الدم. فت�صحي���ة الأولياء ال�صاحلني املختاري���ن )�ص���كل 10، 11، 12، 14، 15، 18( باأرواحهم اأو 
مب�ص���ار حياته���م اله���ادئ التقليدي، تقابله���ا ت�صحية تقدمها �صخ�صي���ات دنيوية غ���ري مرتبطة بالفكر 

الديني مثل كيلوباترا )�صكل 17( ولوكريت�صيا )�صكل 13، 16(. 
تاأث���رًا بالأج���واء امل�صرحي���ة، يف كيفية عر�ض الن����ض ال�صردي يف روؤي���ة اإخراجية مقتن�ص���ة للم�صاهد، 
ذات دلل���ة �صامل���ة، ف�صال عن تاأثري ال�صكل امل�صرحي العام )خ�صبة و�صت���ارة واإنارة( على روؤية الر�صام 
امل�صتعر�ص���ة ملو�صوع���ه واأفكاره، قدم ر�صامو الب���اروك والركوكو لوحات عديدة كان���ت تاأثريات الأجواء 
امل�صرحي���ة تبدو جلية فيها )�صكل 19، 21، 23، 24، 25، 27، 29(، وكان لظهور �صكل ال�صتارة احلمراء 
ال�صبيه بال�صتارة امل�صرحية التاأثري الأقوى والأبرز يف ذلك. كما وظفت فكريًا عندما غدت بلونها الأحمر 
ال���ذي ي�صد النتباه، رمزًا للمثري الذي ينق�صع كا�صفًا عما خلف���ه من اأ�صرار، فتت�صافر عنا�صر املفاجاأة 
والندها����ض عن���د املتلقي لتخلق لدي���ه حالة من ال�صعور بل���ذة الكت�صاف. كما يف حي���اة العمال ال�صاقة 
)�ص���كل 19(، و�صر ولدة العذراء )�صكل 20( و�صر العائلة الفق���رية املقد�صة )�صكل 21( وقبلة احلبيب 
68 -  ق���دم الر�ص���ام عام 1788م لوحة )القبلة( )�صكل 22( يدور مو�صوعها حول عالقة �صرية، تت�صلل فيها املراأة بعدًا عن غرفة املعي�صة اإىل 
غرفة قائبة لكن النافذة هنا مفتوحة، ليمد احلبيب راأ�صه من خلف �صتارة حمراء لي�صرق قبلة، لكن املراأة خائفة ومرتددة وقلقة تراقب بحذر، 
وهي ما تزال ت�صحب ال�صال، الذي ميتد فوق الأثاث حتى باب الغرفة تعك�ض هذه اللوحة نف�صه املراأة املنق�صمة على ذاتها بني العقل والتقاليد 

وبني الرغبة حتاول التم�صك بالأهل والأعراف ويف ذات الوقت م�صت�صلمة للرغبة. 
69-  يف كل لوح���ات )فيال�صكي���ز( تظهر ال�صتارة احلمراء خلف امللوك والأمراء والنبالء وتختفي من خلف الفقراء والعامة، كما تظهر خلف 

.Wolf، Norbert. Velazquez، 2007 :الباباوات والكرادلة وللمزيد راجع
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املت�صل���ل )�ص���كل 21( ومفاجاأة العر�ض امل�صرحي )�صكل 23( ور�صال���ة العا�صق )�صكل 24( وكيد الن�صاء 
)�صكل 25(. 

ك���ون الل���ون الأحمر، رمزًا للعاطفة املتاأججة والفتنة املرتبطة بالإث���ارة اجل�صدية. فقد مت توظيف �صكل 
ال�صت���ارة احلم���راء كمربر لظهور الأحمر الطاغي اأحيانًا، اأو ب�صكل���ه الثانوي يف اأحيانًا اأخرى يف غالبية 
اللوحات التي تتناول مو�صوعة احلب الإن�صاين والعالقات العاطفية اأو يف لوحات تعر�ض مفاتن اجل�صد 

الأنثوي، لإبراز الإثارة اجل�صدية وفكرة الغواية )�صكل 29، 30، 31، 32، 34، 35، 36، 37، 38(.
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التاريخاالقيا�س  cm عنوان العملا�شم الفنانال�شكل
2491607×364مرمي امل�سبحةكرفيجيو1
521737×70اال�سكندر يف املعبد�سيبا�ستيانو2
3571660×246نعمة يعقوب ال�سحقموريللو3
1651638×194االلهة يف حفل زفافبلومريت4
1751635×228لوي�س الثالث ع�سر فيليب �سمبانيا5
1741662×146طرد هيليودور�س من املعبدفليمل6
1181635×152 االم ماجدالينا دي روجر جوردنز7
2791701×190لوي�س الرابع ع�سرريجور8
1921663×263ايني�س يف املحكمةبول فردينالد9

2001628×224الب�سارةروبنز10
1281616×106نداء القدي�س متىتريبركهان11
981617×104القدي�سة �سي�سيليافويت12
1851620×155لوكري�سيا و تاركوينفويت13
1571620×205توبة املجدلية و اختها مارثاروبنز14
2451603×369موت العذراءكرافيجيو15
771616×100لوكري�سياجينتل�سكي16
861624×98موت كليوباتراليي�س17
1961623×286الب�سارةاورازيو  جينتل�سكي18
2891657×220 خرافة اراكنيفيال�سكيز19
1451645×220مولد العذراءاالخوة لونايني20
471646×69العائلة املقد�سةرامربانت21
551788×45القبلةجو نو غي22
641720×76الكوميديون االيطاليونواتو23
651657×83فتاة تقراء الر�سالةفريمري24
501628×61�سم�سون و دليلةرامربانت25
1561622×198جوديت براأ�س هولفر�سروبنز26
1781624×168حفلة على ال�سرفةهونهور�ست27
2951625×394انزال ماري دي ميدي�سي يف مر�سيلياروبنز28
731778×93الرتبا�سجو نو غي29
1261635×175بلقي�سروبنز30
671640×81هيندرك يف الفرا�سرامربانت31
1531628×184فينو�س تتربجفويت32
1221720×171هرقل و اومفالليموين33
1610      --------كليوباترااورازيو جينتل�سكي34
1991670× 134امنون و تامار�ستني35
2611630×204يو�سف و زليخةاورازيو جينتل�سكي36
2181633×170فينو�س وثالثة الهةبالن�سارد37
1771651×123فينو�س امام املراآةفيال�سكيز38

جدول اال�سكال
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1- ملخ�س البحث
تعد املدر�صة«امليتافيزيقية«من املدار�ض الفنية والفل�صفية التي تبحث يف ظواهر 
الع����امل بطريقة عقلية ولي�ص����ت حد�صية �صوفية ،ومتزج العق����ل بالعاطفة وتبدع 
اأ�صالي����ب فني����ة جتم����ع بني املختل����ف واملوؤتل����ف من الأخيل����ة الفكري����ة والظواهر 

الطبيعية.
   كم����ا ان الكت�صاف����ات احلديث����ة يف”العل����وم ال�صرفة”ومفاهيمه����ا اجلدي����دة 
عن امل����ادة وتركيبه����ا الذري ال�صا�����ض التكوين����ي للطبيعة الكونية وم����ا اكت�صفه 
علماء”البايولوجي”ع����ن تركيب”خلية”الج�ص����ام احلية،ف�ص����ال عم����ا تو�ص����ل 
الي����ه علم����اء النف�ض يف حتدي����د التكوي����ن الذات����ي لالن�ص����ان، واكت�صاف”العقل 
الباطن”ودرا�ص����ة طبيع����ة �صل����وك اجلهازالع�صبي لالن�صان واث����ر كل ذلك على 
�صلوك����ه ونظرته للطبيعة والوج����ود الن�صاين، كان كل ذلك �صم����ن تطور العلوم 
التجريبية،وقد ادى هذا اىل تاأثريها يف الفنون والداب باأنواعها املختلفة وب�صورة 
خا�ص����ة يف الر�صم”،م����ا دام الف����ن والأدب،ل ميكن ف�صلهما ع����ن واقع الوجود 
الطبيعي وح�ص����ور الإن�صان احل�صاري،مهما اإتبع م����ن اأ�صاليب حتى التي يعتمد 
“الالوعي”يف اأعماله فاإنها مرتبطة جذريًا بالوجود الواقعي ب�صورة عامة،واأن 
يتح����ول الفن يف حقوله املتع����ددة اإىل عمل”ما ورائي”وتتح����ول اأعمال الفنانني 
اإىل”رموز”تق����ع خلف الوع����ي اأو يف جمال”الحالم”با�صم”احلداثة”،هذا ما 
ت����دل عليه اأعمال الفنانني الذين فقدوا ال�صل����ة الطبيعية مع ال�صياء واملجتمع، 
واعتم����دوا فل�صفة”ميتافيزيقية”يف حتلي����ل الواقع با�ص����م “احلداثة”،كما يقع 

خلف ال�صياء واقع بال حدود وبالزمن. 

البعد الرمزي في 
المدرسة الميتافيزيقية
)درا�شة حتليلية(

م. اخال�س يا�س خ�سري
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Abstract

م����ن اهم ال�صمات التي متي����ز الن�صان عن الكائنات الخرى ه����و مقدرته على خلق رموز 
تق����وم وا�صطة بينه وب����ني ال�صياء،فبف�صل هذه الو�صائط ا�صتط����اع اأن يتجاوز التعامل مع 
الع����امل املادي ب�صورة مبا�صرة مكتفي����ًا با�صتح�صار مامنحه من رم����وز تقوم مقامه،ومع 
تط����ور الوعي الب�ص����ري اأ�صبحت وظيف����ة الرمز،اأكرث ات�صاعًا وتعقدت اأبع����اده فلم يعد ذا 
دلل����ة ثابتة بل اأ�صبحت اأبع����اده متنوعة ل تتحدد اإل عرب ال�صي����اق الذي ترد فيه،وتتجلى 
هذه الظاهرة يف احلقل الفن����ي ب�صورة خا�صة،فقد منح الفنانون رموزهم اأبعادًا اأخرى 
متجاوزين بعدها الرمزي املتوا�صع عليه من اأجل جت�صيد روؤيتهم جتاه العامل املحيط بهم 
ب����روؤى روحية خيالية ميتافيزيقي����ة بعيدة عن الواقع ،وتاأ�صي�صا على ما تقدم تبنى م�صكلة 
البح����ث من خالل الت�ص����اوؤل التي:هل هناك ابعاد رمزية يف املدر�ص����ة امليتافيزيقية؟ويف 
حال����ة وجودها ما اآلية ا�صتغال البعد الرمزي يف املدر�صة امليتافيزيقية؟ هل كانت البعاد 

الرمزية مبا�صرة اأم غري مبا�صرة ؟

School is”metaphysical” school of art and philosophical 
look at the phenomena of the world in mind and not 
intuitive mystical blend of reason and passion and inno-
vate techniques combine different and intellectual fan-
tasies of recombinant and natural phenomena
      Vmekdrh rights to create symbols of the medium 
between him and the things of the most important 
features that distinguish it from other objects, thanks 
to the media was able to go beyond dealing with the 
physical world directly but only by invoking the Mam-
nha of the symbols of the place, and with the evolution 
of human consciousness has become a function of the 
symbol, more extensive and complicated nominally no 
longer a meaningful dimensions are fixed, but variety is 
determined not only by the context in which it appears 
this phenomenon is reflected in the technical field in 
particular, has been awarded the artists bypassing their 
symbols other dimensions beyond the symbolic humble 
him to embody their vision to the world around them 
with visions of spiritual fantasy metaphysical far from 
reality, and building on the adoption of the above re-
search problem through the following question: Is there 
a symbolic dimensions in the metaphysical school? In 
the case of its existence as a mechanism of operation of 
the symbolic dimension in the school metaphysics? Did 
the dimensions is directly or indirectly?
                                    

م. اخال�ض يا�ض خ�شرالبعد الرمزي يف املدر�شة امليتافيزيقية )درا�شة حتليلية(
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2- اهمية البحث:  
تتجل���ى اهمية البحث احلايل كونه متخ�ص�ص���ًا يف جمال الدرا�صات الفنية ،وكذلك كونه يعمل 
على ك�صف البعاد الرمزية يف املدر�صة امليتافيزيقية.وهو من الدرا�صات التحليلية النقدية التي 
م���ن �صاأنها دعم اخل���ربة وتنمية الذوق لدى الدار�صني واملهتم���ني بالفن وعلى وجه اخل�صو�ض 

فن الر�صم. 

3-هدف البحث:
يهدف البحث احلايل اىل الك�صف عن:)البعاد الرمزية يف املدر�صة امليتافيزيقية(

4- حدود البحث:
يتحدد البحث احلايل بالآتي:النتاج الفني لفناين املدر�صة امليتافيزيقية.

5 - حتديد امل�سطلحات: 
حددت الباحثة امل�صطلحات التية مبا يتفق واهداف واجراءات بحثها:

    امليتافيزيقية:ي�ص���كل م�صطل���ح )امليتافيزيقية(،)ما بع���د الطبيعة( رديفا مالحقا مل�صطلح 
املثالية”فهم���ا ي�صعيان اىل الهدف نف�صه ال وه���و متديد املكت�صب العلمي الين متديدا حمتمل 
الت�صدي���ق مرفوع���ا ب�صرورة تبن���ي قاع���دة �صل���وك ر�صيدة”)1(.وهي”املعرف���ة او البحث عن 
املطلق”)2(و�ص���ول اىل املعرف���ة النظرية الكامله جلمي���ع مما ي�صتطيع الن�ص���ان اأن يعرفه عن 
ال���ذات واملو�صوع ولذلك فان منابع املعرفة امليتافيزيقية لميكن اأن تكون جتريبية لن مبادئها 
واحكامها وتطوراتها ال�صا�صية غري م�صتمدة من التجربة. واأن كلمة )ميتا( يف اليونانية تعني 
)ماه���و بعد(و)م���ا هو فوق او وراء( فكلمة)ما بعد( تدل على جتاوز اأو علو افقي،اما كلمة)ما 

وراء(فتدل على جتاوزراأ�صي)3(.
     الرم����ز:  ح����وى املعج����م العربي معاين متنوع����ة للفظة )رمز(،منها ال�ص����وت اخلفي )الرمز 
الل�صاين(،يقول اخلليل:”الرمز بالل�صان ال�صوت اخلفي«)4(ول ي�صرتط اأن يكون ال�صوت مفهومًا 
فقد »يكون بتحريك ال�صفتني بكالم غري مفهوم باللفظ واإمنا هو اإ�صارة بال�صفتني”)5(،فا�صتخدام 
الرمز كاأداة اإي�صالية والعدول عن الكالم البني يرجع اإىل اأن الرامز يحجم عن الإف�صاح للجميع 
ل�صبب ما،فيلجا اإىل الرمز فيما يريد طيه عن النا�ض كافة والإف�صاء به اإىل بع�صهم،وهذه الغاية 
تقارب غاية الأدباء والفنانني يف توظيفهم للرمز الذي عن طريقه يتخل�ض النتاج الإبداعي من 

املبا�صرة”ويكون مناطًا مل�صتويات عديدة من التاأويل والتف�صري”)6(.  
1  - غريغور،فران�صوا،امل�صكالت امليتافيزيقية الكربى،ترجمة نهاد ر�صا،مكتبة احلياة،بريوت،د.ت،�ض33.

2  - للند،�ض792.
3  -حممود رجب،امليتافيزيقية عند الفال�صفة املعا�صرين،دار املعارف،م�صر،1970،�ض24.

4  - الفراهيدي،اخلليل بن اأحمد،كتاب العني: حتقيق: مهدي املخزوين واإبراهيم ال�صامرائي،من�صورات وزارة الثقافة والإعالم، اجلمهورية 
العراقية،اجلزء ال�صابع، 1984، �ض366.

5  - ابن منظور،ل�صان العرب )املحيط(:اإعداد يو�صف اخلياط،دار ل�صان العرب، بريوت،لبنان، د. ت،�ض112.
6  -  العزب،حممد،طبيعة ال�صعر وتخطيطه لنظرية يف ال�صعر،من�صورات اأوراق،املغرب،1985  ،�ض115.

م. اخال�ض يا�ض خ�شرالبعد الرمزي يف املدر�شة امليتافيزيقية )درا�شة حتليلية(
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5- امليتافيزيقية:
       يتعني على امليتافيزيقية اأن تتحدد بانها ت�صور ل�صيء مايدخل يف نظامه،بهذا القدراوذاك 
من الو�صوح والتميز ت�صور لكل الأ�صياء،فلكل ان�صان مهما تكن ان�صاقه اجهزته ومنظوماته هو 
ميتافيزيق���ي، �صواء علم ذل���ك اأم مل يعلم ،لن تعاطي امليتافيزيقيا لي����ض هو ب�صيء اخر �صوى 
التن�صيق اي تنظيم الفكار،امنا كل الفرق القائم على هذا ال�صعيد بني امليتافيزيقني املحرتفني 
وبني العامني،هوان التن�صيق عند امليتافيزيقني يدور حول او�صع الفكار واكرثها تعقيدا،الفكار 
الح�صن �صوغًا من اف���كار النا�ض كافة )7(،وت�صتعمل امليتافيزيقا مبعنيني:الول:فل�صفة ما وراء 
الطبيع���ة البحث يف م�صكالت الوج���ود الالمادي وعلله الوىل وغاياته الق�صوى من مو�صوعات 
جم���ردة مفارقة للمادة،يف ع���امل املعقولت و�صيلتها العل���م مببداأ الول وعلت���ه الق�صوى تاركًا 
التن���وع والكرثة اىل الثبات والتجان�ض والوحدة،والثاين:طريق���ة فل�صفية تنطلق على ال�صد من 
الطريق���ة الديالكتيكية يف البح���ث اي من الفهم الكمي لعملية التطور فهي تنكر التطور الذاتي 

والطبيعي لذلك يرتاكم تراكمًاعر�صيًا لأ�صياء وظواهر ل ربط فيها)8(.
   وق���د وج���د بع�ض موؤرخي الفل�صفة بني مبحث الوجود وما بعد الطبيعة ملا يف الفل�صفة القدمية 
م���ن وجودي���ة من بحثها يف املبداأ ال�صادرع���ن الوجود،فار�صطو يع���رف الفل�صفة الوىل ما بعد 
الطبيع���ة بانها”البح���ث يف الوجود فيما ه���و موجود”،وهو مييزها بذلك ع���ن الفل�صفة الثانية 
)العل���م الطبيعي(كما �صماه���ا باحلكمة لنها تبحث يف العلل الوىل ب�ص���كل مطلق وهي كذلك 
العل���م الله���ي ،لّن اه���م مباحثه���ا هواهلل”املوج���ود الول والعل���ة الوىل للوجود”)9(وهو املثال 

العلى للوجود والخالق بو�صفها عقاًل يعقل ذاته.
    وجن���د الجت���اه ال�صويف عند افالط���ون يف بحثه باحلق واخلريواجلم���ال والوجود من�صرفا 
في���ه عن الواقع املح�صو�ض”ارتب���ط  وبنزعة لعقلية تنتهي اىل نظري���ة يف املعرفة امليتافيزيقة 
تعتم���د احلد����ض اوالروؤي���ة املبا�صرة”)10(.فاملث���ل الفالطوني���ة وطريقة ادراكه���ا )تعقال(ملاهو 
حقيقي لي�ض يف العامل املح�صو�ض بل يف العامل املعقول”فالعامل املعقول عنده هو ا�صا�ض املعرفة 
للعامل املح�صو�ض ولذلك فالهند�صية لي�صت قيا�صات بل النظريف ال�صكال ذاتها واحل�صاب لي�ض 
مقاي�صة جتارية بل علم العداد ذاتها فاملح�صو�صات متثل قيمة ميتافيزيقية اقل من املعقولت 
وا�صف���ا احلوا�ض بالعوائق يف طريق العقل ليتعق���ل املعرفة”)11(.وهذا الرف�ض ملا هو ح�صي امتد 
لروؤي���ة افالطون اجلمالية التي �صاغها ميتافيزيقا بحيث ترتبط بتمثيل ماهو كلي ازليا خالدا 
مثالي���ا )يف ع���امل املثل( وميتافيزيقا افالطون حتاول القرتاب م���ن العلم )املعرفة( والتوافق 
معها،بينم���ا جن���د امليتافيزيقيا الر�صطية هي العلم بالعلل الربع���ة الوىل لال�صياء،وتبحث يف 
ذات اهلل و�صفات���ه وافعال���ه كمب���دا اأول للوج���ود كما تبح���ث يف الوجود مبا هو موج���ود )12(.اإن 

7  -للند،نف�صه،�ض 794.
8  - الطويل توفيق،ا�ص�ض الفل�صفة،ط5،دار النه�صة العربية،م�صر، 1978،�ض223.

9  - الطويل توفيق،�ض223.
10  - مطر،امرية حلمي،فل�صفة اجلمال عند افالطون اىل �صارتر،دار النه�صة العربي،القاهرة ،م�صر،�ض35.

11  - ال�صراف، نوال،املرجع يف الفكر الفل�صفي،دار الفكر العربي،القاهرة ،م�صر،1983،�ض73.
12  - هويدي يحي،درا�صات يف الفل�صفة احلديثة واملعا�صرة، دار الثقافة ، القاهرة،م�صر، 1981،�ض380.
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مو�صوع امليتافيزيقية عند ار�صطو هو)اجلوهر الول(الذي ل يعد مو�صوعا خياليا اأو بعيدا عن 
خربة الن�صان بل يتمثل يف املوجودات املح�صو�صه،وامليتافيزيقية تعنى ب�)وجود( اجلواهر. 

    فامليتافيزيقي���ا ه���ي علم يعادل يف يقينه عل���م الهند�صة اأن مل يزد عليه،وهي اكرث يقينية من 
الهند�ص���ة،لأّن طائفة كبرية من احلقائق امليتافيزيقية ميكن اكت�صافها قبل اأن يرفع ال�صك عن 
حقائ���ق الريا�صيات،اما)كان���ت( فقدعد امليتافيزيقا باأنها”املعرف���ة العقلية العتبارية عاما 
واملرتفع���ة ع���ن درو����ض التج���ارب اىل جم���رد مفاهيم،ولي�ض لتطبي���ق املفاهيم عل���ى احلد�ض 
كم���ا يف الريا�ص���ة واملعرفة التي على العقل حيث يعل���م نف�صه”)13(.بينما هيغل يرى”هي درا�صة 
املاهية او الت�صور”)14(فميتافيزيقيته ت�صتند اىل ان كل ماوجد وماهو موجود حاليا وما �صيوجد 
م�صتقب���ال ل���ه طابع رباين،فال خطاأ فيما ح�صل او �صيح�صل ف���كل �صي هو �صروري يف خمطط 
للتط���ور كان لب���د للفكر من اتباعه حيث يق���ول هيغل”كل ما هو حقيقة واقعة فهو عقالين وكل 
م���ا هو عقالين فه���و حقيقة واقعة”)15(وهي”جت�صي���د لقيم رمزيه وتعبريية م���ن خالل اللوان 
ال�صطالحية املالئمه دون التقي���د بالعامل املرئي”)16(،واأ�صهمت اعمال غوغان الذي التجاأ اىل 
احل�ص���ارات القدمي���ة وعّد الف���ن اأداة حترر، ومفت���اح لالأ�صرار معربًا عن قل���ق �صويف ازاء ما 
يع���رتي الن�صان احلديث م���ن م�صاعب،واعيًا اىل”�صرورة ان ينب���ع الر�صم من الذاكرة لمن 
الطبيعة حتى ت�صتحيل ال�صكال اىل افكار”)17(،فالعمل الفني ليهدف اىل نقل الواقع وامنا اىل 

تخيله،اأي اىل نقل �صورة متحركة عنه،توحي به ومبا يتجاوزه.  
فالنظ���م الت���ي تتجاوز الواقع وتبني عالقات ميتافيزيقية �صمن دائ���رة املخيلة التي تتج�صد يف 
الف���ن والدب،فهي نظم حت���اول اأن تعيد �صياغة العالقات املت�صق���ة بات�صاقات جديدة ق�صدية 
واعي���ة من قبل املنتج الفني،فتجعل نظم املادة واملكان والزمان نظما متحركة برتاكب يتجاوز 
�صيغته���ا التي قدمته���ا لنا معطيات احل�ض،وهذا م���ا ن�صاهده يف )�صريالي���ة دايل( على �صبيل 
املث���ال اأو )تكعيبي���ة بيكا�صو( اىل اخر من نظم احلداثة. والفنان مهما حاول ان يتجاوز الواقع 
ومعطيات���ه الفيزيائية ب���اأي م�صتوى من التجاوز امليتافيزيقي فهو لب���د ان ي�صتقي من مفردات 
تنظم فيه ات�صاق جتاوزه وحتقق روؤياه وهذه مايحدث للتكعيبية على �صبيل املثال وامليتافيزيقية 
وال�صريالي���ة ان كانت �صريالي���ة )دايل(او)مريو(او)�صرييكو()18(ه���ذه املفردات يف اعمها 
الغلب مفردات �صكل ومفردات ظواهر تنتظم وت�صطف با�صكال،وحتى املفردات التي لميكن 
ان توؤ�ص����ض �صكال مادي���ا كما يف التعبريات اللغوي���ة املرتبطة بنظم حي���اة الن�صان )كال�صرف، 
واحل���ب، واحلقد(هي كذلك �صمن دائرة ات�صاق مع مقدم���ات الواقع لميكن اأن تكون فوقه اأو 

دونه ال باعادة تنظيم عالقة معطياته. 

13  -كانت،نقد العقل املح�ض،تر:مو�صى وهبة،دار المناء القومي،بريوت،ب.ت،�ض33.
14 - هيغل،الفن الرمزي،تر:جورج طرابي�صي،ط1،دار الطليعة للطباعة،بريوت،1987،�ض97.

15  - غريغور،فران�صوا،م�صدر �صابق،�ض11.
16  - اأمهز،حممود،الفن الت�صكيلي املعا�صر،بريوت،دار املثلث،1981،�ض60. 

17 - ليماري،جان،النطباعية،ترجمة:فخري خليل،بغداد،دار املاأمون،1987،�ض176
18  - جنم عبد حيدر،درا�صات يف بنية الفن،دار الرائد للن�صر،2004،�ض62.
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 6- الت��صوير امل�يتافيزيقي
    ن�ص����اأ املذهب امليتافيزيقي يف الفن ع���ام 1910 يف باري�ض كمذهب م�صاد للم�صتقبلية بقيادة 
) �صرييك���و( فق���د ن�صاأ ال�صرييكو حمبا لالث���ار واظهار ما تبطنه من ا�ص���رار وغمو�ض اذ يقول 
يف ذل���ك )ان ما يراه النا�ض من �صور واحداث هي مظاه���ر تخفي وراءها الكثري من احلقائق 
التي تتطلب ب�صرية نفاذه للو�صول اليها يف ما وراء القنعة وامل�ظاهر وهذه احلا�صة هي �صيمة 
القالئ���ل م���ن الفال�صفة العلماء() 19(.فهو يعد نف�صه من هذه القلة عندما يقول« قد بداأت القي 
ا�صعاع���ا �صئيال م���ن ال�صوء ميثل اول عالمة لفن جديد اكرث اكتمال واأعمق غورا واأ�صد تعقيدا 
بل هو بالحرى اأكرث ميتافيزيقية«)20(.وال�صورة الفنية عند )�صرييكو( متتاز بالطابع اخليايل 
الالواقعي،فه���ي م�ص���رح ف�صائي ايهام���ي توحي بالف���راغ والوح�صة وبا�صفائه���م تاثري اخلوف 
واحل���ب واجلن����ض والتاريخ فه���و يوظف«املتداول لغاي���ات تتمثل يف التعبريع���ن اغرا�ض اهمها 
الثارة«)21(.م���وزع اأ�صكال لوحاته ب�صكل ل يتفق مع ما هو مفرت�ض يف �صطح اللوحة ومبا ي�صو�ض 
التميي���ز بني الوه���م واحلقيقة ويحيل ادراكه���ا اىل منطق احللم واخلي���ال واللهام املثالية يف 
زمان ومكان ميتافيزيقني حيث تتاألف اللوحة من م�صرح تاريخي خيايل يعر�صون فيه ا�صكالهم 
امليتافيزيقية)22(.متاأثري���ن بفل�صفة كروت�صه يف اعطاء ال�صياء املح�صو�صة معنى م�صتخل�صًا من 
روح احلياة، فلوحات �صرييكو هي �صورة حلم حتل فيه الدمى حمل الب�صر ي�صاعدها يف التكوين 
ال�صي���اء الثانوي���ة التي ي�صب���ب ا�صتخدامها ده�ص���ة ول مو�صوعية مثل عل���ب الكربيت وال�صمك 
والب�صكويتكم���ا يف ال�ص���كل )1(.اوجد �صرييكو »عالقة م�صو�صة« بني املنظ���ور وما وراء الطبيعة 
وا�صتخدمه���ا ا�صتخدام���ا مذه���ال.ول ريب يف«ان ا�ص�لوب���ه �صاعده كثريا على بل���وغ غر�صه،وما 

�صمنه يف ر�صومه مدرك وغام�ض معًا،ماألوف ومربك يف الوقت ذاته«)23(.
فهو يقتن�ض ح�ص���ا »نت�صويا« خا�صا بالهاج�ض والدراك،الح�صا�ض باأن مظ�هر العامل اخلارجي 
ال�صطحي يخفي حقيقة اعم�ق مغايرة )24(. فاعماله مرتبطة بالت�صوير الغيبي،ما قبل ال�صريالية 
متبنا »ايهامية« النه�صة واخذ عنها م�صرحها الف�صائي وبع�ض عنا�صرها ال�صورية لينقلها اىل 

ال�صرياليني الذين ادخل بع�صهم اىل عاملهم امل�صورهذا التقابل اللغزي لال�صياء )25(.
  ام���ا كارل���وكارا »امليتافيزيقي«كان من اأهم ر�صامي امل�صتقبلية ومن ثم �صارعلى نهج ال�صرييكو 
وه���و ال���ذي ا�صرتك مع ال�صرييك���و يف تاأ�صي����ض مدر�صتهم«املدر�ص���ة امليتافيزيقية«،فاأ�صبح فنه 
مل���ئ بالعالمات والرم���وز وال�صارات امليتافيزيقية ذات الطابع اخلي���ايل الالواقعي،وقد ر�صم 
املودي���الت اخلنثية)املانيكان( وال�صماك النحا�صية كما يف ال�صكل)2(،ومتثل ر�صوماته �صورًا 
عقلي���ة ت�صتلزم م�صارك���ة املتلقي والرتقاء بوعيه مم���ا حتمل الكثري من ال�صم���ات املثالية التي 

19  - ح�صن حممد ح�صن،ال�ص�ض التاريخية للفن الت�صكيلي املعا�صر،دار الفكر،القاهرة،ط1،1974،�ض251.  
20  - ح�صن حممد ،امل�صدر ال�صابق، �ض252.

21 - ح�صن حممد،مذاهب الفن املعا�صر،الروؤية الت�صكلية للقرن الع�صرين،دار الفكر العرب،القاهرة،د.ت،�ض51.
22  - ح�صن حممد،امل�صدر ال�صابق،�ض55.

23  - جي.اي.مولر،مئة عام من الر�صم احلديث،تر:فخري خليل ،دار املامون للرتجمة ، 1988،�ض17.
24  - الن باوني�ض،الفن الوربي احلديث،تر:فخري خليل،دار املاأمون للن�صر،بغداد،1990،�ض227.

25  - امهز،حممود،م�صدر �صابق،�ض180.

م. اخال�ض يا�ض خ�شرالبعد الرمزي يف املدر�شة امليتافيزيقية )درا�شة حتليلية(



األكاديمي39

يعززه���ا ا�صتخدام �ص���ور افرتا�صية يعده���ا الفنان اأكرث اكتم���ال من ال�ص���ور املح�صو�صة التي 
تطلب���ت من الفنان تاأ�صي�صات يف املخطط الويل بحيث مي�هد«ل�صورة ل تطابق الواقع بل تخلق 
واقعًا جديدًا مبفردات الواقع املو�صوعي«)26(.فامليتافيزيقية تعتمدعلى الميان مبا وراء الواقع 
الذي قد يتحدد حلمًا كاأف�صل ما يكون من خالل اللغاء التام ملا هو حقيقي وعقالين،ف�صارت 
امليتافيزيقية ته���دف اىل«التزام ا�صاليب تعطيها منفذا لداخل الالوعي وفر�صة ملزج عنا�صره 
مع ال�ص���ور الكرث ك�صفا للوعي ومع العنا�صر ال�صكلية لالأن���واع املاألوفة للفن«)27(،مثل الرمزية 

والتعبريية وامليتافيزيقية. 
  تخلق امليتافيزيقية وجودًا  فنتازيا وذلك بالغور يف خوالج الفنانني جراء اإدراكهم ملهمة جتاوز 
املاث���ل وخرق القوان���ني الطبيعية اأجواء خيالية ت�صتقي فحواها من ع���وامل ال�صحر واخليال لها 
ق���درة التاأثريعلى املتلقي ف�صارت مبرورالزمن اإرثًا فنيا ي�ص���اف اإىل املنتوج الفني لالإن�صانية 
بعد اأن كانت نوعًا من الطقو�ض الدينية واملمار�صات التي يبغي الإن�صان من خاللها اإّما التقرب 
م���ن الآله���ة التي يرجو منها اإبعاده ع���ن بواعث اخلوف اأو التخل�ض من ال�ص���رور التي تاأتي بها 
اخلباي���ا والأ�صرار املبهمة التي ل يعرف هذا الإن�صان كنهها وماهيتها)28(.فراح  دايل يقفزعلى 
الواقع �صالكًا درب الالمعقول،ويذهب �صرييكو اإىل اختالق �صبح يلف الطرقات وبايجاد عالقة 
م�صو�صة،ب���ني املنظور وم���ا وراء الطبيعة،وبعده )كارا ( يحاور النف����ض ويدخل دائرة ال�صك يف 
�ص���ورة ال�صبح الذي يظهر له متخ���ذًا �صكال ايحائيا ي�صتك�صف العقل الباطن،مبنهجية وت�صليط 
�صوء جديد على اعماق الن�صان اخلفية)29(،والخر)موراندي( ينحو منحى ا�صالفه يف اعطاء 
اعماله الفنية بعدا ايحائيا ي�صتك�صف العقل الباطن وبريتون الذي اقرالتحالف مع احلماقات،مع 

الأحالم،مع امل�صتتات،مع كل ما يناق�ض املظهر العام للحقيقة كما يف ال�صكل)3(.
   اإنَّ هروب الفنان من عامله املاثل وتاأثريات املحيط ورف�صه لالبجدية الواقعية دفعه لالنتقال 
اإىل العق���ل الباطن خزين ومكمن ال���روؤى وامل�صاهد والأفكار املكبوت���ة والحالم فيوارب اأبوابه 
ويرتك���ه ينفث ما لديه م���ن امتزاج وتداخل)30(هي اإذن حقيقة احللم الذى يبقى متوا�صاًل عرب 
الزمنة،وامليتافيزيقية التي جتد لها مربرًا للتوا�صل مهما توالت خطى املعرفة وتقدمت لوام�ض 
العلم،وهي اإذًا حقيقة ا�صتمرارية خدر ال�صطورة يف الذات الن�صانية التى يف حاجة اإىل نوازع 

الطماأنينة،وبواعث ال�صتقرار.
   واخريا فالت�صوير امليتافيزيقي يبحث بني الظاهر وامل�صمر،يف فكر قابع يف النف�ض الن�صانية 
و�ص���ور مرئي���ة ماألوفة حتيط بواقع املتلقي يف دللته ،وابع���اده الرمزية ب�صكل واقعي يتواجد يف 
ع���امل لواقعي ويت�صتت ذهنه كمفهوم بني حلميته وواقيعيته، وا�صرتاتيجيات واآليات ظاهرة يف 
ال�ص���ورة املرئية،نظمها واآلياته���ا م�صمرة تقبع يف النف�ض الن�صانية وب���ه تولد ا�صكالية توا�صل 

لالمتوقع عرب ذاتية الفنان.
26  - الكية،فرديناند،فل�صفة ال�صريالية،تر:وجيه العمر،وزارة الثقافة ،دم�صق ،8 197، �ض86.

27  - ريد،هربرت،الفن اليوم،تر:حممد فتحي ،مر:جرجي عبده،ط2،دار املعارف،القاهرة ،1985،�ض120.
28  - تي.ي ابترت،ادب الفنتازيا،تر:�صبار �صعدون ال�صعدون،ا�صدار دار املاأمون،د.ب،د.ت ،�ض191

29  - جي.اي. مولر،فرانك ايلغر،م�صدر �صابق،�ض122-121.
30  - دايل اأول فنان ي�صتثمر التحليل النف�صي،تر:فخري خليل،الثقافة الأجنبية،العدد2، �صنة 2006،�ض 194 195.
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7- الرمز والرمزية :
    تن�صاأ مع درا�صة اأي م�صطلح اإ�صكايل تنا�صب طردي مع ات�صاع دائرة ا�صتخدامه يف املجالت 
احلياتي���ة،لأن اأية درا�ص���ة حوله تهتم اأوًل بتحديد دللته،لذا فكلم���ا كان امل�صطلح يتمتع برثاء 
دليل ف���اإن حتديدات���ه تت�صعب حتى ي�صب���ح من ال�صعب تقدمي حتديد جام���ع مانع له ،وللرمز 
دللت ا�صطالحي���ة متنوع���ة جتاوز كثري منه���ا مرجعيتها املعجمية،كون���ه ي�صتعمل يف احلقول 
املعرفية كافة ا�صتجابة حلاج���ة الإن�صان التوا�صلية والتعبريية.وقد قامت حول الرمز درا�صات 
متنوع���ة يف جمالت خمتلفة ق���دم اأ�صحابها مفاهيم وحتديدات خمتلفة له���ذا امل�صطلح تبعًا 
لختالف مو�صوعات درا�صته���م ومنطلقاتهم الثقافية حتى بلغ مفهومه )من الت�صاع ما يجعل 
و�ص���ف مالحم���ه الرئي�صة اأم���رًا م�صتحياًل()31(،وبات م���ن املتعذر تقدمي حتدي���د �صامل له يف 
احلق���ل املعريف الواحد،وقد حاول���ت الباحثة هنا تبيني دللته املعجمي���ة وال�صطالحية جاعلة 

جل الهتمام من�صبًا على مفهوم الرمز يف جمال الفن.  
     لق���د تباين���ت دللة الرمز يف املذاه���ب الفل�صفية من فيل�صوف لآخ���ر،كان عند )غوته( اأداة 
ت�صت���ل من الطبيعة للتعبري ع���ن م�صاعر ذاتية منطلقًا من نزعت���ه املثالية”التي ترد من العامل 
اخلارج���ي اإىل الفنان،وي���رى يف الطبيع���ة م���راآة للفنان،وظاه���رة ينف���ذ منها اإىل قي���م ذاتية 
وروحية”)32(،وهذه الروؤية تتوافق اإىل حد ما مع روؤية الفنانني الذين يرون اأن العامل اخلارجي 
لي�ض مو�صوعًا يتناوله الفنان تناوًل جمردًا دون التلميح اإىل دللته املختلفة التي تتفق مع روؤية 
الفنان فثمة تداخل بني الذات واملو�صوع. ويرى)هيغل(ان الرمز �صيء خارجي،معطية مبا�صرة 
تخاط���ب حد�صن���ا مبا�صرة بيد ان ه���ذا ال�صيء ليوؤخذ ويقبل كما هو موج���ود فعال لذاته وامنا 
مبعنى اأو�صع واأعم بكثري،وهو ابداع فني يرمي يف اآن واحد اىل عر�ض ذاته يف خ�صو�صيته واىل 
التعبري عن مدلول عام،لي�ض هو مدلول املو�صوع املمثل وحده،وان كان يرتبط به ،بحيث ان تلك 
الوج���وه وال�ص���كال تنت�صب كاأحجيات مطلوب حلها عن طريق البح���ث عن امل�صمون احلقيقي 
للمو�صوع،ع���ن مدلول���ه الدقيق واخل�صو�صي)33(.ام���ا لجنر فتعد الرمز كل م���درك اأومتخيل 
يعر����ض العالقات بني الج���زاء اأو النوعيات اخلا�صة بهذا الكل،لهذا يج���ب ان ناأخذ كاًل اخر 

لكي ميثل بعنا�صره ت�صابهًا يف العالقات)34(.
وم���ن ال�صا�صي���ات الت���ي لتغفله���ا لجن���ر يف �صياغته���ا لنظريته���ا انه���ا تف���رق ب���ني ال�صارة 
»العالمة«والرم���ز،الوىل بو�صفه���ا )�صيئ���ا نعم���ل مبقت�ص���اه او و�صيلة خلدم���ة الفعل(والثاين 
بو�صف���ه) اداة ذهني���ة اأو مظه���رًا من مظاهر فاعلي���ة العقل الب�صري() 35(. وق���د حظي الرمز 
باهتم���ام بال���غ من لدن علماء النف����ض واإن اختلفوا يف حتديد ماهيته وم�ص���دره تبعًا لختالف 
منطلقاتهم.فق���د ذهب)يوجن(اإىل اأن”الرمز و�صيل���ة اإدراك ل ي�صتطيع التعبري عنه بغريه،فهو 
اأف�ص���ل طريقة ممكنة للتعبريعن �صيء ل يوجد له اأي معادل لفظي،هو بديل عن �صيء ي�صعب 

31  - رينية ويليلك،مفاهيم نقدية، ترجمة،جابر ع�صفور،�صل�صلة عامل املعرفة،الكويت،1987،�ض426.   
32 - حممد اأحمد فتوح،الرمز والرمزية يف ال�صعر العربي املعا�صر،ط1،دار املعارف القاهرة،1984 ،�ض37 .

33  -هيغل،م�صدر ال�صابق،�ض 32 -11.
34  -حكيم ،را�صي ،فل�صفة الفن عند �صوزان لجنر،ط1،دار ال�صووؤن الثقافية العامة،1986،�ض12.

35  - ابراهيم، زكريا،فل�صفة الفن يف الفكراملعا�صر،مكتبة م�صر للن�صر،1977،�ض309.
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اأوي�صتحيل تناوله يف ذاته”)36(.  
  ونظرعلم���اء الجتم���اع اإىل الرمز نظ���رة وظيفية فهو ي���وؤدي دورًا اإي�صالي���ًا ي�صهم يف حتقيق 
الن�صج���ام بني اأفراد الزمرة الواحدة،فالرم���ز عندهم:”اأي حدث اأو �صيء ي�صتعمل يف التعبري 
عن اإي�صال املعاين الثقافية كالأفكار،والعقائد،والقيم للتعبريعن اجلوانب العاطفية والإدراكية 
للتجارب الذاتية لالأفراد الذين ي�صاهمون يف عملية التفاعل الجتماعي”)37(. فالرمز اأداة فنية 
يلج���ا اإليها الفنان حلمل املتلقي على م�صاركت���ه الوجدانية،فالرمز هو”فن التعبري عن الأفكار 

والعواطف باإعادة خلقها يف ذهن املتلقي”)38(. 
   وخال�صة القول اإن املفاهيم والتحديدات التي قدمت عن الرمز مت�صعبة تتباين حينًا وتلتقي 
حينًا اآخر،لأن هذا امل�صطلح ذو طبيعة حربائية يتلون بلون الو�صط الذي يعي�ض فيه، لذا فمجال 
حتديده يظل مفتوحًا،ويبقى قاباًل لتقاطع وجهات النظر �صاأنه �صاأن كل اإبداع اإن�صاين من اأطر 

ال�صطالح والتوفيق. 
  اأم���ا التعب���ري الرمزي هو ال�صكل الأوح���د للتجربة اجلمالية يف الف���ن وان التعامل الرمزي،مل 
يكن اأ�صلوبًا فنيًا فح�صب.بل كان موقفًا جماليًا وفل�صفيًا من العامل،فاملثال هو املطمح،واجلمال 
غ دع���وة املدر�صة الرمزية اإىل  ه���و املو�صوع واأن ه���ذا النزوع اإىل اجلمال املث���ايل هو الذي ي�صوِّ
مقول���ة الفن للفن.وعليه فللرمز الفني �صمات ع���دة وهي:الإيحائية،والنفعالية والتخيل ف�صمة 
الإيحائي تعني اأن للرمز الفني دللت متعددة واإن تعدد الدللت ينه�ض من النفعال ال�صعوري 
ال���ذي يعرب عن���ه الرمز اأي اأن الإيحائية تك���ون �صمة للرمز،لتجربة اجلمالي���ة من حيث العمق 
والتنوع.فالإيحاء اجلمايل هو اإيحاء مكثف ممتلئ مبو�صوعه،يوؤدي وظيفة يعجز عنها التناول 
املبا�ص���ر للتجرب���ة اأو للظواه���ر والأ�صياء)39(.وهو)الف���ن الرم���زي( ميث���ل ارتق���اء ال�صكل فوق 
م�صت���وى الواقع،ويوحي بال���روح خلف املظاهر املادية فيقرتح �ص���كال جديدة من خالل تب�صيط 
وت�صطي���ح الأ�صكال،والخت���زال واملبالغة با�صتعمال التفا�صيل والت�صدي���د على الألوان ال�صافية 
دون ا�صتعم���ال الظالل،م���ن خالل البحث عن ماهي���ة اللون يف التعبري ع���ن املو�صوع والإيحاء 
باملو�ص���وع من خالل اللون،مع الرتكيز على ال�صكل واحلرية يف �صربات الفر�صاة)40(.وون�صتنتج 
م���ن ذلك ان الفن الرمزى هو الفن الذى يوظف الأ�ص���كال والألوان واحلركات، لتوحى باأ�صياء 
وتكون بدي���ال لها بطريقة اأو باأخرى،ال�صئ الذى يحيطها بالغمو�ض،لأنها ت�صبح كثيفة الدللة 

وغنية باملعاين.
9- م�صادر الرمز:  تزامن ظهور الرمز بو�صفه وا�صطة بني الإن�صان وبني الواقع مع ولدة الوعي 
الب�ص���ري بع���د اأن اأ�صبح���ت العالقة بني الإن�صان وب���ني الكون املحيط به عالق���ة غري مبا�صرة؛ 
اإذ”غل���ف نف�صه برم���وز ل�صانية وفنية واأ�صطوري���ة وغريها حتى �صار متع���ذرًا عليه اأن يرى اأي 

36  - م�صطفى نا�صف،ال�صورة الأدبية،ط2،دار الأندل�ض للن�صر والتوزيع،بريوت،لبنان، 1981، �ض153.  
37 -اينوروزي،جدلية علم الجتماع بني الرمزوالإ�صارة:تر:قي�ض النوري،دار ال�صوؤون الثقافية، بغداد،1988،�ض197

38  - الغريبي، خالد ،الرمز والأ�صطورة يف اأن�صودة املطر،جملة الأقالم،ع5، 2000،�ض 10. 
39  - حميط الفنون،م�صدر ال�صابق،�ض224.
40  - اأمهز،حممود،م�صدر �صابق،�ض67-66.
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�صيء اأويتعرف عليه دون تدخل هذا الو�صيط ال�صطناعي«)41(،ومع تطور الوعي تعقدت دللت 
الرم���وز وخا�صة يف النتاجات الفنية التي اأعطت للرموز دللت جديدة غري الدللت املتوا�صع 
عليها،كم���ا تنوع���ت امل�ص���ادر التي ا�صتق���ى الفنانون رموزه���م منهاوه���ي:1- الأ�صطورة:متثل 
الأ�صط���ورة حماولت الإن�ص���ان الأوىل التي تلم�ض فيها الطريق نحو العث���ور على هويته)42(،وقد 
اتخ���ذ الفنان���ون منها و�صيل���ة للتعبريعن موقفه���م اإزاء الكون بكل اأبعاده خالع���ني على روؤيتهم 

�صالًل اأ�صطوريًا.
2- الدي���ن:اإذا كان الدين ميثل موؤ�ص�صة روحية لالإن�صان فاإن هذا مل مينع الفنانون من توظيفه 
توظيف���ًا رمزي���ًا يتخذ منه الفنان �صخ�صية اأو مكانًا اأو حدث���ًا بو�صفه رمزًا دينيًا يريد اأن ي�صل 

من خالله اإىل هدف ما)43(.
 3- التاري���خ:اإن للتاري���خ تاأث���ريًا حيًا يف ال���ذات الب�صرية فهو “ممت���د يف احلا�صر منب�صط يف 
الوج���دان ي�صه���د عل���ى الكفاح امل�صتم���ر واملعان���اة املتوا�صلة”)44(، وه���ذا ما يف�صر لن���ا انفعال 
الفنان���ني باأحداثه ووقائعه متخذي���ن منها رموزًا قادرة على الإيحاء مب���ا يريد الفنان اأن يعرب 

عنه من مواقف وخلق معادًل مو�صوعيًا لها)45(.  
4- اللغة:يح���ول الفنان اللغة اإىل اأ�صكال رامزة عن طريق”�صحن املفردات التي متتلك ت�صورًا 
متقارب���ًا يف مرحلة زمنية معينة باإيحاءات جديدة هي من ابت���كار الفنان ال�صخ�صي”)46(،اإىل 

جانب ت�صكيل �صور ذات دللت رمزية عن طريق تكرارها.

موؤ�سرات االطار النظري
  ميك���ن اجم���ال ما مت ا�صتعرا�ص���ه عن )البعد الرم���زي يف املدر�ص���ة امليتافيزيقية( يف الطار 

النظري وتلخي�صه بالنقاط التية:
1-بالم���كان جت�صيد القيم الرمزيه والتعبريية من الل���وان ال�صطالحية املالئمه دون التقيد 

بالعامل املرئي. 
 2-يعد الرمز و�صيلة اإدراك ل ي�صتطيع التعبري عنه بغريه،فهو اأف�صل طريقة ممكنة للتعبري عن 
�صيء ل يوجد له اأي معادل لفظي،وهو بديل عن �صيء ي�صعب اأو ي�صتحيل تناوله يف ذاته،وي�صتمد 
الرم���ز دللته من ظالل العالمة،واجتاه الفن���ان اإىل الرمز نتيجة ظروف اجتماعية و�صيا�صية 

ونف�صية ودينية خا�صة،تفر�ض على الفنان اأن يتخفى وراء الرمز ليعرب عن وجهة نظره.
3-ميك���ن ال�صارة اإىل ان هيمنة احلد�ض اأو الروؤية املبا�صرة وبنزعة ل عقلية تنتهي اىل نظرية 

يف املعرفة امليتافيزيقة.
4- يتجل���ى الطابع الأ�صطوري يف حماولت الإن�صان الأوىل التي تلم�ض فيها الطريق نحو العثور 

41  - مار�صيلو دا�صكال،الجتاهات ال�صيميولوجية املعا�صرة: تر: حميد احلمداين ،الدار البي�صاء،1987 ،�ض60.
42  - ماكوري،جون،الوجودية،ترجمة:اإمام عبد الفتاح ،�صل�صلة عامل املعرفة الكويت، الكويت، 1982 ،�ض45.

The philosophy OFEC.p.422 - 43. نقاًل عن الرمز ال�صعري عند ال�صوفية: عاطف جودة ن�صر،�ض31.
44 - اجلابري،حممد،نحن والرتاث:قراءة معا�صرة يف تراثنا الفل�صفي،دار الطليعة للن�صر،بريوت، 1980 ،�ض904.

45  -العزب،حممد اأحمد،طبيعة ال�صعر وتخطيطه ،من�صورات اأوراق،املغرب،1985 ، �ض37.
46  - حممد كنوين،اللغة ال�صعرية يف ديوان حميد �صعيد،مطبعة الدجواين، بغداد،ط1، 1997،�ض281.
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عل���ى هويته،وقد اتخ���ذ الفنانون منه���ا و�صيلة 
للتعب���ري ع���ن موقفه���م اإزاء الكون ب���كل اأبعاده 
خالعني على روؤيتهم �ص���الًل اأ�صطوريًا،وانفتاح 
التاوي���ل باجت���اه اخلطاب الب�ص���ري من تعيني 
الن����ض كذاكرة متخيل���ة ب�صري���ة يف املدر�صة 

امليتافيزيقية.
4-ت�ص���كل الدواف���ع الال�صعوي���ة ال�صايكولوجية 
مقرتب���ات لعنا�صر �صكلت خ�صو�صية اخلطاب 
الب�صري،وذلك للتنافذ عربالرغبات والأخيلة 
احلل���م  ازاء  ال���دوال  فتتدف���ق  والال�صع���ور 

والأغرتاب.
5-اإن ال�صي���اق الفن���ي ه���و الذي يعط���ي للرمز 
وم�صمون���ه  املتمي���زة،  وكينونت���ه  اأهميت���ه 
اجله���از  رمزية،وب���ني  لغ���ة  اجلمايل،فالف���ن 
املتلق���ى عن���د الإن�ص���ان واجلهاز املنف���ذ جهاز 

ثالث هو اجلهاز الرامز.

12- اجراءات البحث 
 جمتمع البح���ث: نتيجة ل�صع���ة جمتمع البحث 
وتداخله،فق���د كان م���ن املتع���ذر ح�صر جميع 
العمال الفني���ة �صمن املدر�ص���ة امليتافيزيقية 
)1910-1950(.وق���د  م���ن  الزمني���ة  للم���دة 
اطلع���ت الباحث���ة عل���ى م�ص���ورات العديد من 
العم���ال الفنية املوجودة ق���ي الكتب واملجالت 
وحاول���ت ح�صره���ا والفادة منه���ا مبا يتالءم 

وهدف البحث وهي)200(عمل.
عين���ة البحث:لقد اأنتقيت عين���ة البحث ب�صكل 
ق�صدي ومبا يتالءم وطبيع���ة مو�صوع البحث. 
)3(اعم���ال  املخت���ارة  الأعم���ال  ع���دد  وبل���غ 
فنية،وبواق���ع عمل)1( لكل فن���ان من املدر�صة 
امليتافيزيقية ح�صرا.وهذا الأمر جعل الباحثة 
ت�صتع���ني ب�)عين���ة ق�صدية(عل���ى وف���ق اآليات 
الأختي���ار العين���ة التي تن�صجم م���ع خ�صو�صية 

م�صكلة البحث واأن تلبي هدف البحث.

�صكل 1

�صكل 2

�صكل 3
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منهج البحث:
 اعتمدت املنهج الو�صفي كمنهج لتحليل عينة البحث.

التحليل : 
عينة )1(:�ساحة ايطاليا

ال�سرييكو دي 
ال�سرييكو،1913.

يتاأ�ص����ض املنجز الفن���ي تراتبيا 
للناظ���ر  مواجه���ة  بناي���ة  م���ن 
اللوح���ة  منت�ص���ف  اأعل���ى  يف 
امل�صاحة،عن���د  �صاغط���ة عل���ى 
احلافة الي�ص���رى للوحة،وتظهر 
مقدم���ة  اخرى،باجت���اه  بناي���ة 

اللوحة،ويحت���ل اجل���زء املركزي للف�ص���اء املعماري متث���الأً اغريقيًا بو�صعي���ة ال�صتلقاء حمتال 
الف�صاءالو�صط���ي من اللوحة، ورجالن يقفان خلف التمثال،فق���د لم�ض ظلهما املتوحد البناية 
الي�ص���رى للوحة،كم���ا يظهر قطار ب�صحابة دخ���ان وا�صحة،متجها لالختف���اء خلف بناية العمل 

با�صارة للرحيل يعلوه �صوء بلون اأبي�ض م�صفر.
    يف ه���ذه اللوح���ة يح���اول الفنان ال�صرييك���و ت�صوير لغة مرئي���ة عن عبثية الوج���ود وه�صا�صة 
احلياة وغمو�ض امل�صري م�صتخدما الرمز من خالل املنظوراملائل والفراغات الكبرية،والظالل 
ال�ص���وداء واملمتّدة.كما وّظف الأ�صكال والأج�صام خارج �صياقاتها الطبيعية من اأجل خلق اأجواًء 
م���ن الغمو����ض والعزلة.معتمدا على واقعي���ة الأ�صكال اأمام ل واقعي���ة الفكرة،فهذه اأ�صكال غري 
ماألوفة يف الواقع على الرغم من تنفيذها باأ�صلوب واقعي.باحثاعن معاين كامنة خلف الأ�صكال 
املرئي���ة حتررها م���ن زمكانيتها وحتيلها اىل عامل اخر غري م���درك يف الواقع،بل ي�صتعان باأفق 

املخيلة ل�صتيعاب معانيه. 
   ت�صتق���ر العالق���ات البنائي���ة داخل التكوين فق���د قام الفن���ان مبنح التمثال ال�ص���كل املركزي 
واملوق���ع املهيم���ن يف التكوين ال���ذي يحرك اخلط���اب املو�صوع���ي، والبعد ال���دليل والرمزي، 
ومل يثق���ل الفن���ان املنج���ز بالأل���وان م�صتخدم���ا الوان���ًا رمزية ماب���ني البن���ي املحروق،والوكر 
لالر�صيةوال�صفر،والخ�صرالقامت لل�صماء،والبنايات باللون البني املحروق والبي�ض،م�صتخدما 
تقني���ة اإظهارت�صطيحي���ة تتنا�ص���ب مع ال�ص���كل التجريدي باإلغ���اء التدرج الل���وين �صمن ال�صكل 
الهند�ص���ي الواح���د و�ص���ول اىل حالة النق���اء ال�صكل���ي بتفعيل الل���ون والف�ص���اء وامللم�ض خللق 
م�صاح���ات �صبه هند�صية. فجمالية ال�ص���كل تكتفي بذاتها باعتمادها على العالقات اللونية على 

وفق مربرات فكرية ترفع الذات برمزية و�صفاء مطلق.  
   اإن ال�ص���كل النحت���ي الغريق���ي يحي���ل اىل الن�صان،وبغي���ة تق�صي احلقائ���ق الن�صانية لذلك 
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الن�ص���ان  ن�صتعني باخل�صائ����ض الرمزيه لهذا ال�صكل كمدخل للعالق���ات التي تو�صل بالنتيجة 
اىل )املحتوى(.حمّم���ال العمل رمزية عالية حتوي م�صامني فكري���ة تت�صل باأحداث اجتماعية 

وفكرية يف العامل املعا�صر.
  اإن احالة مفردات الفنان اىل حلظة يتوقف فيها الزمان واملكان عن التفاعل كونها تف�صل بني 
عاملني،ع���امل موجود متغري وعامل لمنتِه قد حتول اىل ذك���رى، ا�صتعادتها بظاهرها وباطنها، 
يول���د ت�صكاًل للمف���ردات على وفق ا�صرتاتيجية حتمل يف ثنايا تفاعلها الغرائبية يف جت�صيد تلك 
اللحظة،م�صبع���ة بهاج�ض التوتر والقلق للحظة ل تعود للواقع،لأنها دخلت عامل الالنهاية،ولكن 
اثره���ا يف الذاك���رة امل�صحوب بالعاطفة واحلل���م يولد قيمة للمعنى غري متوقع���ة لتنفي الواقع 
وت�صتعي���د �صورته،باجت���اه حتفي���ز اع���ادة بناء تل���ك اللحظة،فالف���ق بطبيعته ميث���ل المتداد 
والالنهائية، واجتاه القطار لالختفاء خلف امل�صهد هو موعد اللحظة التي �صتنتهي وتتال�صى يف 
الالنهائية،وابق���اء تلك اللحظة فعالة م���ن التوق لها، ولي�ض من م�صهدها فح�صب،فاحلاجة لها 
تول���د م�صرح���ة للم�صهد يفر�صها الفنان على عمله لت���وؤدي اىل اعادتها،فاملفردات العاملة على 
وفق مفاهيم هذه العمال تقود لتجاوز ما تعنيه ال�صكال اىل ابعاد رمزية توحي بها لتحقق ما 

خلف املعنى، يف البحث يف ظالل املعنى.

عينة)2( املهند�س املتاأمل ،كارلوكارا،1921.
   يعتم���د املنج���ز الفن���ي ه���ذا يف ت�صكله على 
متث���ال  لراأ����ض  واح���دة  مف���ردة  ا�صتخ���دام 
براأ����ض  الواق���ع  اىل  قري���ب  ال�صكل���ي  ن�صق���ه 
جانبي)بروفي���ل( وعني جانبية مغم�صة يحتل 

اجلزء املركزي لف�صاء اللوحة.
  وقد ات�صمت ال�صورة التخييلية يف هذه اللوحة 
بتنوع���ات مفاهيمي���ة جت�ص���دت يف اتخاذه���ا 
منح���ًا رمزيًا وا�صحا من اللج���وء اىل تكري�ض 
ال�صمات احللمية والتاأملية باأجوائها الغرائبية 
وميتافيزيقي���ة اأ�صكاله���ا وعالقاتها ومن تلك 
الق���درة عل���ى اأح���الل التاأوي���ل حم���ل التمثيل 
والتخيلي حم���ل الواقعي،ا�صتط���اع )كارا( ان 
يتخذ  م�صربا يع���رّب من خالله عن الفكر دون 

اخل�صوع ل�صلطة العقل.
  وق���د وظف الفنان اداءه التقني لتحقيق غاي���ات ابالغية يف معاجلة ال�صكال الواقعية باجواء 
�صريالي���ة حاملة مطلقة من خالل ا�صكال���ه الهند�صية،وبالوان رمزية لتوحي باجلو العام للفكرة 
وتعك����ض الح�صا�ض بالقلق واخل���وف من امل�صتقبل املجهول، ومن مالحظ���ة العمل جند هنالك 
ق�صدي���ه يف دف���ع الف�ص���اء للخلف من خالل اأق�ص���اء اأي متايز لوين اأوتقن���ي ممكن ان ي�صو�ض 
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الدراك الب�ص���ري،ويف ق���راءة حد�صية للفنان مل�صتقب���ل الن�صان ال�صائع وال���ذي يتعزز بتاأكيد 
الفن���ان عل���ى الرمز من خ���الل تاكيده على الظ���الل القادمة من مقدمة اللوح���ة باجتاه الفق 
وال�صم���ت الذي اك�صب اللوحة حزنا عميقا،مما �صاعد)كارا(على جت�صيد روؤاه والهاماته التي 
تربط بني ان�صان اليوم الذي حتكمه اللة والداة وبني احل�صارة العميقة يف التاريخ ويف اللوحة 
من خ���الل تراجيديا ع�صرية.ففي لوحات���ه جو �صكوين و�صمت مطبق ومتاثي���ل وا�صواء خفية 
تبع���ث يف النف�ض اإح�صا�صا بالتوج�ض والرهبة.ومن ثم فان �صيغة الك�صف ملا يختفي خلف ما هو 
ظاهرمعقد ويتجاوز الت�صخي�ض ولكن يفهم على وفق �صيغة عامة لفكرة ت�صفر عنها مو�صوعه 

العمل.
  م���ن كل ذل���ك يت�ص���ح ان موؤ�ص�صات اخلط���اب الفني تف�ص���ي اىل جدل ال�صراع ب���ني الن�صان 
وب���ني قدره،اأي تتحرك الدللت م���ن املوروث الفكري اىل الواقع الجتماعي وبذا تكون احلقبة 

م�صرحًا لرتاجيديا امل�صري املحتوم.

عينة)3( حياة �ساكنة 
جيورجيو موراندي، 1916

يف ق���راءة و�صفي���ة ظاهرية للعمل 
جن���د ان الن�ص���ق ال�صكل���ي لعمال 
الفن���ان )موران���دي( عب���ارة عن 
اواين وا�صكال متركزت يف م�صتطيل 
�صاحب ومواجه للناظر،تظهر فيه 
ال�ص���كال با�صتطال���ة بعي���دة ع���ن 
متثي���ل الواق���ع ومبنظ���ور اأمام���ي 

ب�صيط وم�صطح وبالوان رمادية.
   فالعالقات التكوينية البنائية للعمل الفني هذا تنزع اىل التب�صيط الزائد والت�صطيح والختزال 
يف متثي���ل الواين وال�صكال،ن���رى �صدمي يتداخل �صووؤه يف ظالل���ه ويتفاعالن بني �صد وجذب، 
فال�ص���كل ي�صبح ظ���ال والظل ي�ص���ري �صكال،وكالهما،ال�ص���كل والظل،ي�صتع���ريان الرمادي لغة 
تفاعلهما ورمزيتهما و�صراعهما،يف ت�صحية وا�صحة مبعظم ما يدغدغ الب�صر من موائد اللون 
الوج���ودي حماول اخرتاق املنطق���ة الهاربة الواقعة بني املرئ���ي والالمرئي معاجلا ومب�صاحات 
لوني���ة م�صطحة با�صتعارة رمزية ا�صكال���ه الحادية اللون،وهي متثل اح���دى ا�صرتاطات الذات 
واميانه���ا بالفكرالفل�صف���ي املثايل،فال�صبغة اللوني���ة الرمادية وتدرجاتها كون���ت خليطا كثيفا 
ب�صرب���ات الفر�صاة الهادئ���ة والبطيئة،لتتداخل اللوان وال�صكال بطريق���ة تف�صح عن نوع من 
الرتتي���ب املت�صل�صل الذي يتوازن م���ع امل�صتويات ال�صورية وتعالقه���ا الالمرئي،ففي لوحتة هذه 
ن���رى ابت���كارًا �صكالنيًا،وتعديالت،هام�صة وبع���دًا رمزيًا وم�صمونًا �صيكلوجي���ًا م�صحونًا بدرجة 
عالي���ة وب�صكل مثري للده�صة،وبر�صان���ة لونه ورهافة حوافه و�صطوحه هذا هو اقت�صاد الو�صائل 

العجيب الذي مييز جوهر الفنان املعلم الذي ير�صم ال�صيء احلقيقي.
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   فالعالق���ات ال�صكلي���ة واللونية ل���� )موراندي(،وثنائيات���ه غري ماألوفة تت�ص���م بالب�صاطة،ولكن 
حتي���ل ملا هو غري ماأل���وف،اإذا يفر�ض الفنان قيم���ًا رمزية لالل���وان يف ا�صكاله،ليهم�صها ويعيد 
ا�صتخدامه���ا يف مر�ص���م الفنان، وبالتايل ف���ان العالقات اللونية تولد تع���دد يف املعنى،وت�صتيت 
لي�صف���ي الفنان الغمو����ض على �صيغة املو�صوع،وبذل���ك فان نظم واآلي���ات التاأويل تتبع عمليات 
التب���دل يف ا�صرتاتيجية العم���ل لفهم ما يحيل اآليه،كون ا�صرتاتيجي���ة العمل تفر�ض على اآليات 
ال�ص���كل واللون اخل�ص���وع لعمليات تبدل،فيما ه���و ظاهر وم�صمر،هنا تتول���د فجوة ما بني فكر 
الفن���ان واملتلقي)املوؤول(،ع���رب توظيف ال�صكال ل�صالح قيم تعبريي���ة قائمة يف اللون،وبالتايل 
فه���ي ل حتيل اىل خارج نطاق العمل،بل قائمة حتتاج لوعي ل�صتقاقها،كونها تعرب عن عالقات 
ترتب���ط باحل����ض مبا�صرة،وحتي���ل اىل فكرة ما،وتع���رب عنها يف النظ���م ال�صكلي���ة الظاهرة يف 
العمل،وعلي���ه ف���ان ا�صكالية فه���م تلك العالقات اللوني���ة القائمة يف خوا�ض الل���وان التي جتد 

منفذا لها عرب ال�صكال، يوظفه الفنان على وفق خرباته وح�صه ووعيه.

النتائج
من خ���الل تق�صي املفاهيمية يف املباحث النظرية والدرا�ص���ة التحليلية للعينة ويف �صوء هدف 

البحث، تو�صلت الباحثة للنتائج الأتية:
1-جتل���ي ذاتي���ة الفنان على وف���ق فكر وحم���ددات امليتافيزيقي���ة بعدا اخر ع���رب العالقة بني 
الظاه���ر وامل�صمر كفك���ر قابع يف النف����ض الن�صاني���ة يف العينات)1(و)2(و)3(،لحالة ما هو 
ماأل���وف للتعبري عما هو باطن،مبا يرافقه من ادراك ح�صي متحول لدراك ذهني يحيل ملقدرة 
امل���وؤول عرب نظم التاأويل والياته التي ي�صعى املوؤول للبحث من خاللها عن مرتكزات على �صطح 
العم���ل تك�صف �صيغة فهم لذاتية الفنان،لتحيل لفهم العمل ذاته مرة اخرى،�صاعيا للبحث عن 
معادل للعمل الفني بذاتية الفنان هنا وعلى وفق حمددات ميتافيزيقية كونها تاخذ بعدًا رمزيا 
ونف�صي���ا مبفرداته التي متثل واقعًا نف�صيًا معا�صًا وبالت���ايل تتولد ا�صكالية توا�صل مع الالمتوقع 
ع���رب ذاتية الفنان م���ن خالل املعادل القابع فيها ملا هو ظاهر ايج���اد مبا يك�صف عن ما يحقق 

لنا هدفنا.
2- و�ص���وح البعد الرمزي من التطرف الالمو�صوع���ي والغرائبي لالألوان والظاللت الغام�صة 
البعي���دة ع���ن الواقع يف جميع العينات، وانع���دام التعيني اأوالهوي���ة اأوالت�صخي�ض اأواملعقولية يف 
متثي���ل �صخ�صياته���م يف العين���ة )2(و)3( والتب�صي���ط الزائد والت�صطيح والخت���زال يف متثيل 

ال�صكال.
3- ظه���رت القيم���ة اليحائية التي جت�صده���ا القيم اليهامية وحتققه���ا املنظوروال�صياء،لي�ض 
لغر����ض ت�صوي���ري جمايل بحت،ب���ل لتاكيد مفه���وم جديد للم���كان والزم���ان يف العينات)1(
و)2(و)3(.و اب���راز ال�صخ�صيات والبنية املعمارية يف ازمن���ة واماكن يتوقف فيها تفاعلها مع 
حميطها، ب�صكل ل يوافق الدراك العقلي مبا يولد ت�صوي�ض مفهوم الواقع املعا�ض،لأّن ما يراد هو 
�صد الواقع يف بعده النف�صي كواقع،و حتويل قيمة الروؤية اىل جت�صيد عمق النف�ض الأن�صانية،عرب 
رم���وز واقعية وحتريف يف البعاد والن�صب لعالقات ال�صياء لتتحول اىل رموز تتطابق مع الفكر 
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امليتافيزيقي،م���ن الفراغ���ات الت���ي تطغى على املكان،وم���ا تولده من �صع���ور يف النف�ض و�صحن 
الجواء بجو القلق لالمتوقع يف العينة)1(.     

4- اتخ���اذ الرم���ز من خالل الغرب���ة والعزلة الت���ي تتمثل به���ا ال�صخ�صي���ات يف العينات )2(
و)3(،ع���رب تراكم���ات ال�صغ���ط الجتماعي الذي يتفاعل م���ع خيال الف���رد ،لت�صبح مرتكزات 
يف حلميت���ه، متت���د حت���ى لطفولته لتتح���ول اىل ذكريات قلق���ة ومربكة جتد مع���ادل لها يف تلك 
العمال،ولك���ن برمزية غام�صة توحي بالالنهائية، فقد منحها الفنان بعدًا �صايكولوجيًا وبعدا 

بيولوجيًا وماثيولوجيًا و�ص�صيولوجيًا يف ان واحد.
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خال�سة البحث 
للحدي���ث عن املعاجلات اخلطي���ة يف النحت الب���ارز الآ�صوري لبد من 
الإ�ص���ارة اإىل ثالث اأ�صول الأول تعري���ف اخلط كوحدة �صغرى لت�صكيل 
مظاه���ر الأ�صكال من خالل تقليد مظاهرها وحماكاة اأ�صكالها ، عرف 
اخل���ط من قبل الدار�صني والباحثني من خالل وجهات نظر عدة فقيل 
عن���ه اأن���ه ) الناجت عن حركة نقطة يف م�صار يح���دد حافات ال�صطوح ( 
وقي���ل عن���ه اأنه ) اأهم عن�صر م���ن عنا�صر الت�صمي���م ( يت�صكل اخلط 
املرئ���ي يف م�صاري���ن ، الأول يك���ون فيه اخلط له وج���ود حقيقي يت�صكل 
بالإبع���اد الثالث���ة للكتل الطول والعر�ض والرتفاع وه���و ما تعاملنا معه 
يف البح���ث من خالل العينات املنتخب���ة من الأعمال النحتية اجلدارية 
للفنان الآ�صوري ، الثاين وجود اإفرتا�صي يعتمد يف ت�صكيله على قوانني 
الإيه���ام الب�ص���ري ، والتباي���ن الل���وين وال�صوئ���ي وعالق���ات التنا�صب 
وقوان���ني املنظور وهو امل�صتعمل يف الفن���ون الت�صكيلية الأخرى  . اخلط 
يف النح���ت البارز الآ�صوري له وجود حقيقي بالأبعاد الثالثة ويظهر يف 
الكتل النحتية يف جداري���ات النحت البارز الآ�صوري ك�صق طويل ميكن 
ت�صنيف���ه يف ث���الث اأنواع ، اخلط الغائر العميق وق���د ا�صتعمل لالإيحاء 
بال�صالب���ة والقوة ، اخل���ط الغائر املتو�صط لالإيح���اء بتنا�صق وتنا�صق 
�صط���وح الكتل النحتية ، اخل���ط الغائر الواطئ لالإيح���اء برقة ونعومة 

�صطوح الكتل.

المعالجات الخطية في 
النحت الجداري اآلشوري

عبد االله ح�سن �سكري
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ظه���ر اخلط الغائ���ر يف فن النح���ت مع ظهور النح���ت الب���ارز ال�صومري وفعل 
ا�صتعمال���ه وتطورت حرفيات ت�صكيل���ه يف الع�صر الآ�صوري فقد ظهرت احلاجة 
اإىل ا�صتعمال���ه يف العملية النحتية لتزين مداخ���ل ق�صور امللك �صرجون الثاين 

وهياكل املعابد وجدران قاعات املرا�صيم والطقو�ض الدينية .
ي���وؤدي ال�صوء دورا مهما يف مظاهر اخلط الغائ���ر املرئية يف النحت اأجلداري 
الآ�ص���وري . اأكد النحات الآ�صوري يف بن���اء تكوينات منحوتاته اجلدارية الفنية 
عل���ى ا�صتعمال اخل���ط الغائر العميق لالإيح���اء بقوة و�صالب���ة وهيبة �صخو�صه 
الت���ي ظه���رت يف منحوتاته كونه يعطي ملظاهر بنى ال�ص���كل حدود معتمة حادة 
. ا�صتخ���دم النحات الآ�صوري اخلطوط الغائ���رة باأنواعها الثالثة يف معاجلاته 
النحتية فقد وظف اخلط الغائر العميق يف ت�صكيل بنى ال�صكل لع�صالت الأذرع 
والأرج���ل لالإيح���اء ب�صالبتها وقوتها ووظف اخلط الغائ���ر اخلفيف يف ت�صكيل 
بنى ال�صكل حلافات املالب�ض والأ�صرطة الزخرفية التي تزينها لالإيحاء برقتها 
ونعومته���ا كم���ا وظف اخل���ط الغائر املتو�ص���ط لالإيحاء بالبعد الثال���ث اأو عمق 
املنحوت���ة وتنا�ص���ق وتناغم امللم�ض يف �صط���وح م�صتويات الكتل���ة الثالثة . توؤكد 
معطي���ات الدرا�صة التحليلية لعملية الت�صكيل الكتل���ي ، ومعاجلاته النحتية من 
خ���الل مظاهر التكوين الفن���ي يف النحت اجلداري الآ�ص���وري على اأن النحات 
الآ�ص���وري كان ميتلك منهجية علمي���ة يف اإدارة فعالياته الإبداعية ، ومعاجلاته 
اخلطي���ة يف الت�صكي���ل النحتي واأنه اأول م���ن اأهتم بالقيم���ة ال�صوئية للخط يف 

الت�صكيل النحتي . 

املقدمة 
يع���ّد اخلط عن�صرًا من عنا�صر ال�صكل بنية ال�صكل ال�صغرى التي تعتمد عليها عملية الت�صكيل 
النحتي وتختلف حرفيات ت�صكيل اخلط واخلامات امل�صتعملة يف ت�صكيله ونظام تعامله مع ال�صوء 
يف فن النحت عن حرفيات بنائه واخلامات امل�صتخدمة يف ت�صكيله يف الفنون الت�صكيلية الأخرى 
ويتمي���ز اخل���ط يف فن النحت بكونه ذات وجود حقيقي له ثالث اأبعاد حقيقية يف حني جنده يف 
ف���ن الر�صم والفن���ون الت�صكيلية الأخرى له وج���ود افرتا�صي يت�صكل م���ن معطيات عمل قوانني 
الإيهام الب�صري ، وتباين الدرجات اللونية ، وقوانني املنظور ونظام عالقات بنى ال�صكل داخل 
التكوين الفني ، فقد ظهر ا�صتعمال اخلط مع ظهور فن النحت اجلداري يف الع�صر ال�صومري 
ون�صجت حرفيات ت�صكيله وا�صتعمالته يف الع�صر الآ�صوري مع  تفعيل ا�صتخدام النحت البارز 
ومزاوجته مع فن العمارة يف ت�صكيل الهياكل واملداخل ل�صيما يف ت�صكيل بوابات الق�صور امللكية 
واملعاب���د وقاع���ات الطقو�ض واملرا�صيم الدينية اإن اأعمال النحت اأجل���داري البارز التي و�صلتنا 
م���ن الع�صر الآ�صوري ت�ص���ري اإىل حقائق كثرية ع���ن حرفيات الت�صكيل النحت���ي التي ا�صتعملها 
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النح���ات الآ�صوري يف بن���اء اأعماله النحتي���ة اجلدارية ومن هذه احلقائق ه���ي اإدراك النحات 
الآ�ص���وري لأهمية القيمة ال�صوئية للخ���ط يف عملية الت�صكيل النحتي ف�صال عن اإدراكه لقدرات 
اخل���ط الإيحائية والت���ي اإ�صتعملها يف اإظه���ار عنا�صر القوة التي ميزت مظاه���ر حياة املجتمع 

الآ�صوري .

م�سكلــة البحــث : تكم���ن م�صكلة البح���ث يف حرفيات املعاجل���ات اخلطية يف النح���ت اجلداري 
الآ�ص���وري واحلاجة لت�صخي�ض تو�صيف���ات اخلطوط امل�صتعملة يف معاجلات الت�صكيل النحتي يف 

النحت البارز اجلداري الآ�صوري .

اأهميــة البحــث :تكمن اأهمية البحث يف تعر�صه حلرفيات الت�صكيل اخلطي يف النحت اجلداري 
الآ�ص���وري ل�صيم���ا اأن معظم الأعم���ال النحتية الآ�صورية مل تلق الهتم���ام ب�صكل علمي يتعر�ض 
حلرفي���ات العملية النحتية عند النحات الآ�ص���وري ، وال�صمات التي متيز املعاجلات اخلطية يف 

النحت اجلداري والقواعد العلمية حلرفيات الت�صكيل النحتي . 

اأهداف البحث :الك�صف عن املعاجلات اخلطية يف النحت اجلداري البارز الآ�صوري .

حــدود البحــث : تنح�صر يف درا�صة مظاهر اخلط���وط امل�صتعملة يف الت�صكيل النحتي ، وكيفيات 
معاجلاته���ا النحتي���ة يف مناذج من اأعم���ال النحت اأجل���داري الآ�صوري ، الناف���ر ، واملتو�صط ، 
الواطئ يف ق�صر �صنحاريب واملتاحف العاملية التي تعود اإىل الفرتة بني الألف الثاين ومنت�صف 

الألف الثالث قبل امليالد .

حتديد امل�سطلحات : 
1�� املعاجلات النحتية :  ويق�صد بها عملية الت�صكيل ال�صوري التي ي�صتعمل فيها اخلامات ال�صلبة 

كاحلجر ،، واملعادن، واخل�صب وتعتمد يف اآلياتها على طريقة احلفر والتنعيم وال�صقل.
2�� اخلط :  : لغويا هو �� َخط � َخطًا �� خطًا بالقلم : كتب // وخط �� ال�صيء : كتبه بالقلم اأو غريه 
// وخ���ط عل���ى ال�صيء : ر�ص���م عليه خطا اأو عالمة ، وخط اخلط���وط : ر�صمها // و �� خطط : 

�صطر / و �� خطط البالد : جعل لها خطوط وحدود1 .     
اأم���ا التعري���ف الفل�صفي  للخط هو ) اخلط : هو اأق�صر م�صافة بني نقطتني ، اأما وجهات النظر 
التي تنحى منحى علمي فهي ترى اأن اخلط هو معطيات حتريك نقطة يف م�صار وهو ميتد طول 
ولي����ض له عر����ض ول �صمك اأو عمق ، ويعّد اخلط من وجهة نظ���ر العاملني يف جمالت الن�صاط 
الإبداع���ي    ) الفن���ون الت�صكيلية ( وحدة �صكل م�صتقلة بذاته���ا ويعرف على اأنه : وحدة ال�صكل 

ال�صغرى التي يعتمد عليها ت�صكيل بنى ال�صكل املركبة ) امل�صاحة والكتلة ( . 

1- منجد اللغة العربية   �ض/ 189  دار ال�صروق 1978م 
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التعاريف االإجرائية :
يتبن���ى البح���ث التعريف الذي تفرت�ص���ه احلقائق الفيزياوية الذي ي���رى اأن ) اخلط : هو الأثر 
ال���ذي يحدثه �صقوط الأ�صعة ال�صوئية املنعك�صة ع���ن حافات ونهايات �صطوح الأ�صكال املنظورة 
كنق���اط �صوئية متعاقبة يف مواقعها على �صبكية الع���ني ويف�صر من قبل العقل كاإح�صا�ض بوجود 

اخلط (2.
3����� اخل���ط الغائر :   هو ال�صق اخلط���ي العميق امل�صكل على �صطح الكتل���ة الذي ل ي�صمح لل�صوء 
بتغطي���ة م�صاحاته اجلانبي���ة الداخلية ، ويثري لدى الناظر الإح�صا����ض بالعتمة  ) اللون الغامق 

القريب من اللون الأ�صود ( .
4����� النحت اجل���داري :    هو الت�صكيل ال�ص���وري ال�صطحي الذي يعتمد يف بنائ���ه وت�صكيله على 
تق�صي���م �صمك اخلامة ال�صلبة على م�صتويات عدة اأو طبق���ات خفيفة اأو قليلة ال�صمك كل منها 
يحم���ل جزءًا من بن���ى ال�صكل املكونة لتكوي���ن املنحوتة وله ثالث اأبعاد حقيقي���ة ول يحتاج اإىل 

حرفيات الإيهام الب�صري.

اخلط واأنواعه وميكانيكيته 
))  للخ���ط معن���ى يف الفنون الت�صكيلية النح���ت والر�صم فقد يعني كل نقط���ة متحركة حت�صر 
�ص���كال معينًا اأو املحيط اخلارجي جل�صم مع���ني . اأو هو اقل تخطيط من ناحية ال�صمك لي�صف 

كيانا خا�صا (( ) 3(  .
يع���ّد اخلط البنية ال�صغرى لالأ�صكال اأو بتعبري اآخر الوحدة ال�صغرى لبنى ال�صكل وهو الوحدة 
ال�صغ���رى الأ�صا�صي���ة يف بناء وت�صكيل �صور الأ�صياء . تختل���ف حرفيات الت�صكيل اخلطي يف فن 
النح���ت ع���ن الفنون الت�صكيلية الأخ���رى ) الر�صم ، الت�صميم ، والزخرف���ة ( ، يعتمد الت�صكيل 
اخلط���ي يف ه���ذه الفنون على خامات عدة وم���واد اأولية يف مقدمتها امل���داد ) الأحبار وال�صبغ 
باأنواعه���ا ( كم���ا ي�صتخدم يف بع�ض الأحيان اخلي���وط والأ�صالك الدقيق���ة . اأما يف فن النحت 
ف���اأن حرفيات الت�صكيل واخلامات امل�صتخدمة تختلف عما ذكرنا اآنفا اإىل احلد الذي مينح فن 
النح���ت خ�صو�صية يف حرفياته واخلامات امل�صتعمل���ة يف عملية الت�صكيل ومعاجلاتها النحتية . 

اخلط يف العمل النحتي بت�صكل يف م�صارين .
الأول :يك���ون له وج���ود حقيقي له اأبعاد حقيقية طول وعر�ض وارتف���اع يت�صكل هذا الوجود على 
وف���ق تو�صيفات الدقة وال�صمك اخلفيف ، العر�ض امل�صت���دق ، الن�صيابية يف المتداد وي�صتعمل 
يف الت�صكي���ل النحتي كم�صاحات حركي���ة م�صتدقة للف�صل بني م�صاحات الكتل النحتية وتف�صيل 

اأجزاء البنى ال�صغرى يف الت�صكيل النحتي . 
الثاين :ويكون فيه للخط وجود اإفرتا�صي يت�صكل من خالل انعكا�ض ال�صوء عن حافات ال�صقوق 
الطولية يف م�صاحات الكتل النحتية اإىل عني الناظر وله بداية ونهاية . هذه التو�صيفات يوؤكدها 

اأحد تعاريف اخلط .
2�� عنا�صر الفن الت�صكيلي   �ض/42  عبداإلله ح�صن 

3�� جملة اجلماهري �� موؤ�ص�صة الوحدة لل�صحافة والطباعة والن�صر �� حلب
http://jammahir.alwehda.gov.sy/-print-view.?FileName
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)) اخل���ط ه���و الناجت من حت���رك نقطة يف م�صار وهو ميتد طول ولي�ض ل���ه عر�ض ول �صمك ول 
عمق اأي له مكان واإجتاه ويحدد مكان تالقي �صطحني اأو م�صتويني (( )4( . 

اخلط من وجهة نظر الباحثني يف الفن الت�سكيلي : 
اإن املفه���وم املت���داول لتعري���ف اخلط ه���و التو�صيف���ات املظهرية الت���ي و�صعت اأ�ص�صه���ا العلوم 
التطبيقي���ة الو�صعي���ة ) الهند�ص���ة والريا�صيات والفيزي���اء ( وقد عرف على اأن���ه )) ا�صتمرار 
لنقط���ة اأو م�ص���ار نقطة �� وعلى ذلك يعد اخلط م�صار يقود عني الناظر (( كما يعرف) اخلط : 
ه���و اخلط الناجت من حتريك نقطة يف م�ص���ار وهو مبتد طول ولي�ض له عر�ض ول �صمك اأو عمق 
اأي له مكان واإجتاه ويحدد حافة ال�صطح ويحدد مكان تالقي م�صتويني اأو �صطحني ( )5(  يف�صل 

�صاحب هذا التعريف تو�صيفات اخلط بقوله :
)) يعّد اخلط من اأهم عنا�صر الت�صميم لأنه يعمل يف بناء العمل الفني امل�صمم ، اخلط يحيط 
مب�صاح���ة معينة اأو �صكال ما فيكون اأداة حتديد ، يحدد اخلط واإجتاه احلركة والجتاه واإمتداد 
الف���راغ لن طبيعته ه���ي نقل حركة مبا�صرة وتتبعه���ا ، قد يكون اخلط م�صتقيم���ا اأو منحنيا اأو 
منف�صال اأو ممتدا ، اأو منعك�صا اأو مقو�صا ويتجه بالعني اإىل الأعلى ويدفعها اإىل الأ�صفل اأو اإىل 

اأي اإجتاه اآخر (( )6(
كم���ا يعرف اخلط من خ���الل وجهة النظر التي ت���رى فيه اأداة تعبري لها ق���درة اإيحائية جتعله 
عن�ص���را مهم���ا واأ�صا�صيا يف عملية الت�صكيل اإذ يقول )) اخلط : باأنه اأهم العنا�صر الت�صكيلية ، 
نظ���را ل�صفات���ه الكامنة التي تتيح له القدرة على التعبري عن احلركة والكتلة ، وهو ل يعرب عن 
احلركة مبعناها  املرتبط ببع�ض اأ�صياء متحركة فقط واإمنا مبعناها اجلمايل الذي ينتج حركة 

ذاتية تلقائية جتعل اخلط يرتاق�ض يف رونق م�صتقل عن اأي غر�ض اأنتاجي (( ) 7( .       
  

اأنواع اخلط : يت�صكل اخلط باأربعة �صيغ هي .

   hpp://des-sky.com/community/showthread.php?t=623 4�� عنا�صر الفن الت�صكيلي
5��  جملة اجلماهري �� موؤ�ص�صة الوحدة لل�صحافة والطباعة والن�صر �� حلب 

http://jammahir.alwehda.gov.sy/-print-view.?FileName 6�� نف�ض امل�صدر
7�� نف�ض امل�صدر
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اخلط من خالل مظاهره الواقعية :
م���ن احلقائ���ق التي يجب النتباه اإليها حقيقة وجود اخلط يف مظاه���ره التي ت�صت�صعره العينان 
فيه���ا ، اإن للخ���ط وجودًا افرتا�صيًا وهميا وهي احلال���ة الأوىل التي ي�صكل من خاللها اأمنوذجا 
لذل���ك جن���ده عندما ن�صت�صع���ر من بعيد حاف���ة املن�صدة التي تت�ص���كل من اإلتق���اء م�صاحتني اأو 
عندم���ا ن�صت�صع���ر موقع التقاء م�صاحتني متعامدتني ، احلالة الثاني���ة هو الوجود التمثيلي الذي 
ن�صت�صع���ره من خالل حتري���ك النقطة على �صفحات �صطوح الأ�صي���اء وهذا هو اخلط امل�صتعمل 
يف الفن���ون الت�صكيلي���ة ب�ص���كل عام . لك���ي تت�صح لدينا �ص���ورة اخلط يف احلالت���ني لبد لنا من 
التع���رف على عالقة ال�صوء مبظاهر اخلط التي نتعام���ل معها ، يعّد ال�صوء العن�صر الأ�صا�صي 
يف عملي���ة اإظه���ار اخلط للحوا�ض وهو الذي يحدد القيم���ة ، والدرجة اللونية للخط وجند ذلك 
وا�صح���ا عند النظر اإىل الأف���ق عندما تكون الأر�ض منب�صطة اأمامن���ا حيث نالحظ عند نهاية 
م���ا يدركه النظر اإىل الأر����ض املنب�صطة ، وعند النقطة التي تلتقي فيه���ا ال�صماء بالأر�ض خط 
ف���احت بدرج���ة لونية تعرب عن اأق���ل اأو اأفتح درجة لونية للون الأر�ض الت���ي نقف عليها يف حقيقة 
الأم���ر لي�ض هناك وج���ود فعلي حقيقي لهذا اخلط الذي ا�صطلح عل���ى ت�صميته خط الأفق لكن 
هن���اك حقيق���ة فيزياوية كامنة وراء هذه الظاهرة وهي اأن حت���دب �صطح الأر�ض وعدم مقدرة 
جمي���ع احلزم ال�صوئية املنعك�صة عن تل���ك امل�صاحات البعيدة اإىل نظرن���ا ب�صبب ت�صتت الق�صم 
الأك���رب منها يف طريقه���ا اإىل اأعيننا من خالل اإنعكا�صها على ذرات الغب���ار يف الف�صاء اللونية 
اإىل اجتاه���ات الأخ���رى وق�صور نب�صة اأو الرتدد املوجي للق�صم الآخر اإذ ل ي�صل اإىل اأعيننا اإل 
الأ�صع���ة املنعك�ص���ة عن امل�صاحات ذات الكثاف���ات ال�صوئية العالية حيث يك���ون الزخم احلركي 
لالأ�صع���ة املنعك�صة عنه���ا اأكرث من غريها ، وعند و�صول الأ�صع���ة املنعك�صة اإىل عد�صات العينني 
يتم اإ�صقاطها على �صبكية العني كنقاط �صوئية متعاقبة يف مواقعها على �صبكية العني الذي يثري 
لدى الناظر الإح�صا�ض بوجود خط فاحت اللون يف نهاية م�صاحات الأر�ض التي نقف عليها والذي 
ب���دوره اأحا�صي�ض اأخرى يرتجمها العقل عند الناظ���ر اإىل التقاء الأر�ض بال�صماء واىل اإح�صا�ض 
اآخ���ر هو الإح�صا����ض بامل�صافة بني الناظر واملواقع التي ينظر اإليه���ا ، من هذه الظواهر الكونية 

ت�صتنبط قواعد  الت�صكيل ال�صوري وهي .
القاع���دة الأوىل : تك���ون الأ�صياء املنظورة من بعد ذات األ���وان فاحتة وان هناك تنا�صب عك�صي 
بني امل�صافة والدرجة اللونية مل�صاحات البنى ال�صورية املنظورة فكلما تزداد امل�صافة بني الناظر 
وبني الأ�صياء املنظورة تقل قيمة الدرجات اللونية للم�صاحات املنظورة ، واإ�صباعها ال�صوئي .  

القاع���دة الثانية : تكون الأ�صياء املنظورة من م�صافات قريبة ذات درجات لونية وا�صحة وذات 
اإ�صباع �صوئي عايل .

ميكانيكية اخلط : 
تعتم���د مظاه���ر اخلط التي ن�صت�صعر وجودها من خالل اآليات حا�ص���ة الب�صر ) العينني ( على 
معطيات اآلية اإ�صتالم العينني لالأ�صعة املنعك�صة عن �صطوح الأ�صكال ، يتعر�ض نيكول�ض ريد يف 
كتاب���ه ) الأوه���ام الب�صرية �� فنها وعلمها ( اإىل م�صاألة اخلط من خالل هذه الزاوية وي�صطلح 
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عل���ى اخلط اخلارجي لالأ�صكال ت�صمية ) خطوط املحيطات الذاتية ( ويعرف اخلط يف عر�ض 
حديث���ه فيق���ول عن ال�صكل املادي خلط املحيط على اأنه )) احل���د املتالمع ، اأي اأنه تغري ما يف 

كمية ال�صوء القادم من املناطق املجاورة (( ) 8( .
يو�صح ريد تعريفه للخط اخلارجي لالأ�صكال من خالل اإ�صتالل مثال من م�صاهد الواقع املاألوفة 
لدين���ا حي���ث يقول .)) وبذلك تك���ون حروف هذا الن�ض ) يق�صد الن����ض املكتوب ( حميطات 
مادية ) فيزياوية ( .لن كمية ال�صوء املنعك�صة من الورقة البي�صاء اأكرب من تلك املنعك�صة من 
احلروف ال�صود . فمثال هذه احلدود امل�صرقة توفر معلومات تتعلق بالأ�صياء املوجودة يف البيئة 

املرئية (( ) 9(.
ويتح���دث ري���د ع���ن الت�صكيل اخلطي ال���ذي يعتمد عل���ى عالقات اخل���ط التقليدي���ة التعامد ، 
والتقاطع والتوازي ، والتعاقب والآلية امل�صتعملة يف بناء التكوين الفني الب�صري الذي ي�صتعمل 

اخلط كبنية لل�صكل رئي�صة يف بناء التكوين فيقول .
)) ويعنى الفن الب�صري ب�صكل مبا�صر بتوليد التوتر املرئي عن طريق تنظيم العنا�صر اخلطية 
ال�صدي���دة الت�ص���اد وتفاعلها . وتت�صاعف التوترات املرئية يف ه���ذه الأعمال التي تنظم �صريان 

عمليات تناف�ض العينني التي تولد حركتها الفاعلة اخلا�صة بها (( ) 10( . 

املبحث الثاين :النحت اجلداري االآ�سوري
االأ�سول والبدايات : 

يع���ّد النحت اجلداري الآ�صوري من اأه���م الوثائق التاريخية التي نقل لنا النحات الآ�صوري على 
�صفحاته���ا حقائق معرفية عن فن النحت الآ�صوري وحرفياته كما نقل لنا من خاللها تفا�صيل 

عن حياة املجتمع الآ�صوري وي�صري اإىل هذه احلقيقة الدكتور �صم�ض الدين فار�ض حيث يقول .
)) اإن عن�ص���ر امل�صم���ون يف الفن العراقي اجلداري القدمي مل يحم���ل بالأ�صا�ض �صكال دينيا 
فق���ط واإمن���ا هناك م�صاهد للح���روب والغزوات وال�صي���د وللحياة اليومية للنا����ض . ويف كلتا 
احلالت���ني عرب النح���ات الآ�صوري عن الواق���ع املو�صوعي للحياة التي عا�صه���ا جمتمع العراق 

القدمي (( )11( .
وظ���ف املجتمع الآ�ص���وري النحت اأجلداري بوق���ت مبكر من مراحل تاأ�صي����ض الدولة الآ�صورية 
ويذك���ر لن���ا د. �صم�ض الدي���ن فار�ض يف كتاب���ه ) املناب���ع التاريخية للفن اأجل���داري يف العراق 

املعا�صر ( ما ن�صه .
)) من���ت وحتولت مدينة اآ�صور اإىل مملكة . اإن هذه اململك���ة كانت منذ بدايتها وحتى �صقوطها 
ك�صلطة حربية غازية . ففي تلك الفرتة كانت مدينة اآ�صور واقعة حتت تاأثري ال�صلطة ال�صومرية 

8�� الأوهام الب�صرية فنها وعلمها ، �ض/167 ، نيكول�ض ريد ، دار املاأمون 1988م
9�� نف�ض امل�صدر ، �ض/168

10�� نف�ض امل�صدر ، �ض/ 170
حلقائق العلمية التي يعر�صها نيكول�ض ريد تتيح لنا القول اأن القيمة الفنية واحلركية للخط يحددها ثالث عوامل اأ�صا�صية هي .

اأ�� �صدة وكثافة احلزم ال�صوئية املنعك�صة عن �صطوح الأ�صكال املنظورة .
ب �� ملم�ض �صطوح الأ�صكال التي تنعك�ض عنها الأ�صعة القادمة اإىل عني الناظر .

ج � امل�صافة بني عني الناظر وال�صكل املنظور .
11�� املنابع التاريخية للفن اأجلداري يف العراق املعا�صر    �ض/ 24     د. �صم�ض الدين فار�ض 
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����� الكدي���ة . فاحلفريات الآثاري���ة عرثت على جمموع���ات فنية كثرية ذات عالق���ة قريبة بفن 
الق�صم اجلنوبي لوادي الرافدين مع كتابات باللغة ال�صومرية . فاملالحظ يف املنحوتات البارزة 
) الرليف ( الآ�صورية هو التاأكيد على قوة التعبري واحلركة الديناميكية لل�صخ�صيات وموؤكدين 
تفا�صي���ل الت�صريحية واإتقان ال�صكل الع���ام . اإن ال�صفة احلربية لل�صلطة الآ�صورية اأعطت �صفة 

معينة لفن النحت والعمارة يف تلك الفرتة (( )12( . 
يف ه���ذه الفق���رات يعي���د �صم�ض الدين اأ�ص���ول النحت اجل���داري الآ�صوري اإىل الف���ن اأجلداري 
ال�صومري ومن خالل حديثه عن العالقة بني العمارة الآ�صورية بالعمارة ال�صومرية عند تعر�صه 

للحديث عن ق�صر �صرجون واملعابد املحيطة به .
اخل�سائ�س واملميزات :

يف هذه الفقرة ي�صري �صم�ض الدين اإىل العالقة بني النحت اأجلداري الآ�صوري والنحت اأجلداري 
ال�صومري عدًا النحت البارز الآ�صوري ميثل معطى ثقايف ملرحلة زمنية �صابقة من تاريخ العراق 
الق���دمي وه���ي حقبة الع�ص���ر ال�صومري والك���دي . ويوؤكد من خ���الل تعر�ص���ه لتفا�صيل ق�صر 
�صرج���ون عل���ى اأن النحت البارز قد ظه���ر اأول مرة بال�صكل الذي عرفن���اه يف الع�صر الآ�صوري 
يف الث���ريان املجنحة الت���ي ظهرت يف مداخل �صرج���ون . كما ي�صري فار����ض اإىل تباين حرفيات 

الت�صكيل النحتي ومعطياته يف املرحلتني ال�صومرية والآ�صورية حيث يقول .
وبالوقت نف�صه )) ميكن الإ�صارة اإىل اأن النحت املدور والبارز يف املجموعات املعمارية جلنوب 
وادي الرافدي���ن مل يك���ن له الدور الفعال كما هو عند ا ل�صوريني . ففي النحت البارز الآ�صوري 

نالحظ ترابط تام يف الرتكيب بني النحت البارز واملدور مع املعمار (( ) 13( .
هن���ا يوؤك���د فار�ض عل���ى اأن النحت الب���ارز الآ�صوري هو واإمت���داد للنحت الب���ارز ال�صومري كما 
يوؤك���د على اأن النحت البارز وامل���دور يف العراق القدمي قد ت�صكل خالل مراحل متعددة تطورت 
خاللها حرفيات الت�صكيل النحتي وتقنياته واإن الع�صر الآ�صوري ميثل املرحلة الأخرية يف تطور 
حرفي���ات فن النحت البارز واملدور وتقنياته ودللته الفكري���ة وا�صتخداماته يف الأبنية العامة 

)املعابد والق�صور امللكية ( وهو ما ي�صري اإليه فار�ض عندما يقول .
)) اإن خا�صية الفن الت�صكيلي ويق�صد هنا ) النحت البارز ، النحت املدور ، الر�صم ( الآ�صوري 
ه���و التق���رب اإىل اإدراك �صكل وخا�صة الإن�صان وال�صعي اإىل بناء مث���ل عليا للرجولة . هذه املثل 
هي امللك املنت�صر ، امللك الأ�صطورة ، امللك الزوج القدير امللك القهار . ففي كل هذه اخلا�صية 
العام���ة للنحت اجلداري البارز عند الآ�صوريني �� هو اأن ال�صخ�صيات املعرب عنها تكون م�صاغة 

ب�صكل مرتا�ض والفراغات �صغلت بر�صوم اإ�صافية وكتابات(( )14( . 
م���ن ه���ذه املثل التي �صكل منها النحات الآ�صوري �ص���ورة الفرتا�صية ملليكه املنت�صر وخلع عليه 
تو�صيفاتها  تتبلور خ�صو�صية النحت البارز الآ�صوري ومميزاته . وبتعر�ض فار�ض اإىل الأدوات 

التي ا�صتخدمها النحات الآ�صوري لالإيحاء مبظاهر القوة بقوله .
)) يف معظ���م التكوينات الفنية لالأعمال النحتية الآ�صورية �صواء كانت نحت بارز اأم مدور اأكد 

12�� نف�ض امل�صدر   �ض/26
13�� املنابع التاريخية للفن اأجلداري يف العراق املعا�صر، �ض/ 28 ، د. �صم�ض الدين فار�ض 

14�� نف�ض امل�صدر ، �ض/30
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النحات الآ�صوري يف معاجلاته النحتية على اإبراز التعبري عن البط�ض والقوة ب�صكل غري ماألوف 
باإبراز ع�صالت وت�صفيف ال�صعر الطويل والكثيف املفلفل (( ) 15( .

يف ه���ذه الفقرة يعر�ض فار�ض تو�صيفات ال�صخ�صيات التي ظه���رت يف النحت البارز الآ�صوري 
والت���ي اأدت دورا اأ�صا�صي���ا يف بلورة حرفي���ات الت�صكيل النحتي وطبيعة بن���ى ال�صكل يف التكوين 
النحت���ي ووح���دات ال�صكل ال�صغرى � اخلط �� امل�صاحة ، يوؤكد فار�ض على هذه احلقائق يف مكان 
اآخ���ر حيث يق���ول : )) اإن املوا�صيع احلياتية املعرب عنها عل���ى املنحوتات البارز يف ق�صر امللك 
الآ�ص���وري اآ�ص���ور بانيبال الث���اين كم�صاهد ال�صيد واحل���رب نالحظ اأن هناك قاع���دة باإدخال 
حزام���ني متقابل���ني كل منهما بارتفاع م���رت واحد ومق�صم���ني بن�صو�ض كتابية م���الأت ال�صاحة 
املق���ررة يف ه���ذه الأحزمة . وهناك م�صهد اآ خ���ر ميثل مو�صوع يعود اإىل عه���د امللك �صلمن�صر 
) 859����� 825 ق.م ( مم���ا ذك���ر اأعاله ن�صتطي���ع اأن ن�صري اإىل تطور هذا الأ�صل���وب الذي اأ�صبح 
�صف���ة خا�صة للفن الآ�صوري ومنه���ا : ا�صتعرا�ض الأحداث الق�ص�صية يف الزمان واملكان كذلك 

اإ�صافات لأعمال امللك التي تتحدث عنه خالل حروبه وغزواته (( ) 16( . 
1�� اخلط الغائر العميق  : 

ه���و يف الت�صكيل النحت���ي �صق عميق يحدد عمق غ���وره طبيعة املعاجلة النحتي���ة ل�صطوح الكتلة 
والبنية ال�صورية التي يعاجلها النحات وقد ا�صتخدمه النحات الآ�صوري لالإيحاء بقوة الأ�صكال 
الت���ي عاجلها يف تكويناته النحتية وا�صتثمر خوا����ض معطيات اخلط الغائر العميق يف الت�صكيل 

النحتي حيث يعطي اخلط الغائر العميق م�صاحات معتمة حادة التي تنتج عن عدم و�صول 
الأ�صع���ة ال�صوئية اإىل امل�صاحات اجلانبية الداخلية لغور ال�صق اخلطي الذي يبلور عالقة ت�صاد 
�صوئ���ي بني غور اخلط النحتي وب���ني امل�صاحات املرتفعة واملحيطة ب���ه وامل�صبعة �صوئيا وهو ما 
ينت���ج عنه حالة من الإيهام الب�صري متنح كتل التكوين النحتي جت�صيم يوحي بحجم اأكرب من 
حجمها احلقيقي والذي يوحي بقوة الكتلة وحيويتها ، ا�صتخدم النحات الآ�صوري اخلط الغائر 
العمي���ق يف معاجلاته النحتية لبنى �صكل الأيدي والأرجل لل�صخو�ض واحليوانات التي �صكلها يف 

تكويناته اأعماله النحتية اجلدارية . 
2�� اخلط الغائر املتو�صط العمق : 

  ل يختل���ف اخل���ط الغائ���ر املتو�ص���ط العمق عن اخل���ط الغائ���ر العميق يف املعاجل���ة والت�صكيل 
النحت���ي اإل م���ن ناحية العمق الذي تظه���ر معطياته من خالل التباي���ن ال�صوئي بني م�صاحات 
الكت���ل النحتية وقد ا�صتخدم النحات الآ�صوري اخلط الغائ���ر املتو�صط العمق لإثارة الإح�صا�ض 
بالتجان����ض والتناغم ال�صوئي واللوين يف كتلة النحتي���ة ف�صال عن مظاهر الن�صيابية يف حركة 
اخلط���وط الت���ي ت�صكل حزم �صعر الراأ����ض واللحية والأفاري���ز التزينية ملالب����ض امللوك والكهنة 

وال�صباط والكهنة .
3�� اخلط الغائر اخلفيف العمق :

 وه���و يف الت�صكي���ل واملعاجلة النحتية ل يخرج عن ن�صق العمل ال���ذي يعتمده النحات يف ت�صكيل 

15�� نف�ض امل�صدر  ، �ض/35
16�� نف�ض امل�صدر، �ض/37
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اخل���ط الغائر العميق واملتو�ص���ط اإل اأن يف اخلط الغائر اخلفيف يكون عمق ال�صق اخلطي قليل 
بدرج���ة ت�صمح ملعظم الأ�صع���ة ال�صاقطة علي���ه بالنعكا�ض . ا�صتخدم النح���ات الآ�صوري اخلط 
الغائ���ر اخلفيف العمق لالإيحاء برقة �صطوح الكتل ونعومتها .  ا�صتخدم هذا النمط من اخلط 
يف املعاجلات النحتية يف بنى �صكل املالب�ض واأغطية الراأ�ض ) القلن�صوات ( والوحدات الزخرفية 

املزينة لها اإ�صافة اإىل ا�صتعماله يف الزخارف التي تزين النطقة واأربطة الراأ�ض . 
4�� اخلط البارز : 

وه���و يف الت�صكيل النحتي الذي ا�صتخدمه النح���ات ال�صوري كم�صاحة �صريطية حماطة ب�صقوق 
خطي���ة كما يظهر يف ت�صكيل ال�صهام وتفا�صي���ل ال�صرائط التي تزين حافات املالب�ض الع�صكرية 

واملدينة للملك والكهنة وكبار ال�صباط .

االإطار النظري 
جمتمع البحث : 

يتك���ون جمتمع البح���ث من جمموعتني من اأعمال النحت اأجل���داري الآ�صوري . الأوىل موجودة 
يف املواق���ع الأثري���ة يف مدينة املو�ص���ل ) ق�صر �صنحاري���ب ( وهي الثريان املجنح���ة التي تقف 
يف مدخ���ل �صال���ة العر�ض والألواح التي تغل���ف ال�صالة وهي ت�صعة وثالثون لوح���ا ت�صكل اإفريزا 
م���ن النحت اأجل���داري البارز يغلف ج���دران القاع���ة الداخلية الأربعة وقد وثق���ت فيه حمالت 
�صنحاريب الع�صكرية واإجنازات���ه ال�صيا�صية .املجموعة الثانية هي م�صورات ملنحوتات جدارية 

ق�صم منها موجود يف املتحف العراقي والق�صم الآخر يف املتاحف العاملية .

عينــات البحــث : مت اختي���ار العين���ات بطريق���ة ق�صدية على وف���ق معيار حم���دد وهو تنوع 
معاجلات اخلطوط يف تكوين الت�صكيل النحتي التي ا�صتخدمها النحات الآ�صوري .

منهج البحث : اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي يف درا�صة العينات املو�صوعة للبحث.

اأدوات البحــث : وه���ي العين���ات التي اعتمده���ا الباحث و�صنف���ت اإىل نوع���ني الأول عينات 
حقيقية وهي الثريان املجنحة واجلداريات النحتية املغلفة ل�صالة احلكم وموجودة يف مواقعها 
الأ�صلية يف مدينة املو�صل �� ق�صر �صنحاريب �� بوابة نركال التي در�صت ميدانيا ، والنوع الثاين 

هو امل�صورات الفوتوغرافية التي وثقت تفا�صيل املنحوتات اجلدارية .
                       

خال�سة االإطار النظري 
م���ن خالل احلقائق التي تاأكدت مو�صوعتها يف م�صرية البح���ث التي خل�صت اإىل روؤية مفادها 
اأن اخل���ط بنوعيه الغائ���ر والبارز هو اأداة اأ�صا�صية يف عملية الت�صكي���ل النحتي ، اأخذ اخلط يف 
املعاجل���ات النحتي���ة �صيغة ال�صق الطويل املمت���د ، واملتحرك حركة منتظم���ة تتوافق مع حاجة 
النحات يف عملية الت�صكيل النحتي التي ظهرت مع ظهور النحت اجلداري ال�صومري ، وتطورت 
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حرفي���ات ت�صكيله���ا يف الع�صر الآ�صوري بعد تفعيلها من خ���الل املزاوجة بني فن النحت البارز 
وامل���دور، وف���ن العم���ارة التي ظهرت معطياته���ا يف مداخل ق�ص���ر �صنحاريب وهي���اكل العبادة 
و�ص���الت الطقو�ض واملرا�صيم الدينية ، اأدرك النحات الآ�ص���وري القيمة ال�صوئية للخط الغائر 
يف الت�صكي���ل النحت���ي واكت�صف ب�صكل مبك���ر �صلوك ال�صوء مع ال�صق���وق اخلطية ، ومعطياته يف 
مظاه���ر الكت���ل املنحوت���ة التي يرتجمها تباي���ن ال�ص���دة ال�صوئية بني حاف���ات ال�صقوق اخلطية 
املختلف���ة يف عم���ق غورها ، كم���ا اأدرك مظاهر الق���درة الإيحائية التي مينحه���ا عمق الغور يف 
تفاعالت���ه مع الأ�صع���ة ال�صاقطة عليه لل�صق اخلط���ي وم�صاحة تاأثريها يف مظاه���ر بنية ال�صكل 
لكتلة املنحوتة ، هذه احلقائق جعلت النحات الآ�صوري يهتم بعالقات بنى ال�صكل النحتي داخل 
تكوي���ن املنحوتة ومعطياته���ا الإيحائية وهذا يتجلى ب�صكل وا�ص���ح يف ت�صكيل الوجه يف منحوتة 
الث���ور املجنح ومنحوت���ة امللك �صرجون الثاين ومنحوتة اللبوة اجلريح���ة والأ�صد اجلريح . هذه 
الآلي���ة لت�صكيل ال�صق اخلطي يف حرفيات املعاجل���ات النحتية عند النحات الآ�صوري جعلت من 
عم���ق غور اخلط وطبيعة تعامله مع الأ�صعة ال�صاقطة عليه ونظام انعكا�صها عن حافاته ومواقع 
ا�صتعماله داخل التكوين النحتي ثوابت يف حرفيات الت�صكيل النحتي ومعايري لتحديد القدرات 

الإيحائية للتكوين النحتي اأجلداري يف النحت البارز الآ�صوري  .    

حتليل العينات  

اخلط يف النحت اجلداري االآ�سوري  :
  اإن الدرا�ص���ة التحليلية للمنحوتات اجلدارية الآ�صورية تربز لنا اخلط كوحدة �صغرى اأ�صا�صية 
يف بن���اء ال�صكل وعن�صر من اأهم عنا�صر الت�صكيل يف املعاجل���ات النحتية لعملية الت�صكيل لدى 
النح���ات الآ�ص���وري كما برز لدينا من خالل الدرا�صة والتحلي���ل موؤ�صر اآخر يوؤكد تنوع حرفيات 
املعاجل���ة للخ���ط يف التكوي���ن النحت���ي وهو ما ميكن ع���ّده �صمة م���ن �صمات النح���ت اجلداري 
الآ�ص���وري، م���ن خالل هذا الفه���م ميكننا الق���ول اأن النحات الآ�صوري ا�صتط���اع توظيف اخلط 
يف معاجلات���ه النحتي���ة كاأداة ل�صياغة ال���دللت الإيحائية لبنى ال�ص���كل يف التكوين من خالل 
ا�صتفادت���ه م���ن درجة ال�صوء مع �صطوح الكتل والتباينات ال�صوئي���ة التي تت�صكل بعد انعكا�صاته 
عن �صط���وح الكتل وم�صاحاتها وهو ما يوؤكد اإدراك النح���ات الآ�صوري لطبيعة �صلوكيات ال�صوء 
ومتغرياته���ا يف تعامله م���ع  كتل الأ�صي���اء و�صطوحها ومعرفته ملظاهر معطي���ات اخلط النحتي 
)ال�ص���ق الغائر( يف عملية الت�صكيل . ظهر اخلط النحت���ي يف املنحوتات اجلدارية الآ�صورية يف 

ثالث م�صتويات ميكن تو�صيفها كالآتي .
1�� اخلط الغائر العميق           ���� الدرجة ال�صوئية = األوان الظالل املعتمة . 

2�� اخلط الغائر املتو�صط العمق  ���� الدرجة ال�صوئية = األوان الظالل املتو�صطة العتمة .
3�� خلط الغائر اخلفيف العمق    ���� الدرجة ال�صوئية = األوان الظالل اخلفيفة .

4�� اخلط البارز                    ��� الدرجة ال�صوئية  = �صطوع �صوئي عايل .
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العينة رقم ) 1 ( 
منحوتة الثور املجنح :

العين���ة رق���م ) 1( ه���ي منحوت���ة الثور 
املجن���ح  يف ق�ص���ر �صنحاري���ب ون�صخة 
من���ه يف املتح���ف الربيط���اين ����� لندن. 
يف ه���ذه العين���ة يالح���ظ اأن النح���ات 
الآ�ص���وري ق���د ا�صتخدم اأمن���اط اخلط 
واملتو�ص���ط  العمي���ق  الثالث���ة  الغائ���ر 
واخلفي���ف حتلي���ل مظاهر بن���ى ال�صكل 
الرئي�صة يف تكوين املنحوتة ، بنية �صكل 
الراأ����ض ، بنية �صكل الأرجل ، بنية �صكل 
الأيدي ، بنية �ص���كل اجلذع ، بنية �صكل 
اجلن���اح ، يف�صح عن اأن مهارة النحات 
الآ�صوري يكمن ورائها خربة ر�صينة يف 
التعامل مع اخلامات ال�صلبة ) احلجر 
( واإخ�صاعها ملتغريات الت�صكيل النحتي 
ومعرف���ة مبتغ���ريات �صل���وك ال�صوء مع 
�صطوح الأ�ص���كال وهذا ما �صنبحث عنه 

يف ال�صكل الرئي�صي يف املنحوتة .
بنية �صكل الراأ�ض :

م���ن حالل امل�صح  الب�صري للخطوط ال�صقية يف بنية �ص���كل الوجه والقلن�صوة نالحظ تباين يف 
ال�صدة ال�صوئية حلافات ال�صقوق اخلطية وهو دالة على تباين عمق ال�صق اخلطي حيث نالحظ 
اأن اخلطوط ال�صقية املحيطة مبحجري العينني واجلفون وحدود امل�صاحة املحيطة ببوؤبوؤ العينني 
تك���ون ذات عتم���ة عالية يف حني نالحظ اأن اخلطوط ال�صقية امل�صتعملة يف ت�صكيل الفوا�صل بني 

كتل القلن�صوة اأقل عتمة ، اأما يف ت�صكيل اللحية والزخرفة التي تزين القلن�صوة 
نالح���ظ اخلطوط ال�صقية التي ت�صكل فوا�صل بني ح���زم ال�صعر والوحدات الزخرفية فهي ذات 
�ص���دة �صوئية متو�صطة ، ه���ذه القراءة لتفا�صيل بنى ال�صكل يف الوجه والقلن�صوة تتيح لنا القول 
اأن النح���ات الآ�صوري اخلط الغائر العميق يف ت�صكيل العينيني وا�صتخدم اخلط الغائر املتو�صط 

العم���ق يف ت�صكي���ل كت���ل القلن�ص���وة ،  اأم���ا يف ت�صكي���ل حزم 
�صع���ر اللحية والوحدات الزخرفية فق���د ا�صتخدم النحات 

الآ�صوري اخلط الغائر اخلفيف العمق . 
 بنية �صكل الأجنحة :

يف بني���ة �ص���كل الأجنحة نالحظ من خ���الل درا�صة �صطوح 
وم�صاحات املكونة لبنية �صكل الأجنحة نالحظ اأن النحات 
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الآ�ص���وري ا�صتعم���ل نوعني م���ن اخلط���وط ، الأوىل هي اخلط���وط ال�صقية الواطئ���ة العمق وقد 
ا�صتعمل���ت يف ت�صكيل �صعريات الري�ض ويالحظ اأن املعاجلة النحتية يف هذه امل�صاحات اعتمدت 
عل���ى ال�صقوق اخلطية املتوازي���ة واملتعامدة مع ن�صل الري�صة ال���ذي ا�صتخدم فيه اخلط البارز 

الذي متيز �صطحه ب�صدة �صوئية عالية
بني���ة �ص���كل البط���ن :  يف منطق���ة الورك 
النح���ات  اأن  البط���ن يالح���ظ  ومنطق���ة 
الفوا�ص���ل  ت�صكي���ل  الآ�ص���وري وظ���ف يف 
اخلطية بني اأفاري���ز الوحدات الزخرفية 
ال�صقوق اخلطية املتو�صطة العمق وهو  ما 

ي�صري اإليه التباين ال�صوئي بني �صطوح كتل الأفاريز الزخرفية وبني الفوا�صل بينها .

العينة رقم ) 2( 
منحوتة اللبوة اجلريحة من م�سهد 

�سيد اال�سود ــ املتحف الربيطاين
  يف العين���ة رق���م )2( نالح���ظ الن�ص���ق 
نف�صه يف حرفي���ات املعاجلات النحتية يف 
عملي���ة الت�صكيل حي���ث يالحظ ا�صتخدام 
النحات الآ�صوري بالأ�صلوب نف�صه يف بناء 
اخلطوط وامل�صاحات يف الت�صكيل النحتي 
حي���ث ا�صتخ���دم اخل���ط الغائ���ر العمي���ق 

يف ت�صكي���ل ج���روح اللبوة واأرجله���ا ، يف ت�صكيل ال�صهام املغروزة يف ج�ص���د اللبوة يجمع النحات 
الآ�صوري يف معاجلته النحتية بني اخلط البارز واخلط الغائر العميق .

العينة رقم ) 3 (  االأ�سد اجلريح . من م�سهد �سيد . املتحف الربيطاين ـ لندن 
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يف العينة رقم  ) 3 (  تربز جماليات اأداء النحات الآ�صوري بكل تفا�صيلها الت�صكيلية والوجدانية 
وتت�ص���ح حرفي���ات الدم���ج بني الت�صكي���ل ال�صوري لبن���ى ال�صكل م���ن خالل قدرته���ا الإيحائية 
مل�صام���ني  دللته���ا الفكري���ة فق���د ا�صتخدم اخل���ط الغائر لت�صكي���ل مظاهر الق���وة واإيحاءات 
�صراعاته���ا ، ا�صتخ���دم يف ت�صكيل بنية �صكل الأ�صد اجلري���ح اخلط البارز ذات احلدود احلادة 
يف ت�صكي���ل تفا�صي���ل الوج���ه ل�صيما يف بنية �صكل الوجن���ة والفك الأ�صفل كم���ا ا�صتخدم اخلط 
الغائر العميق يف ت�صكيل الفوا�صل ال�صقية اخلطية بني حزم �صعر الراأ�ض والأيدي كما ا�صتعمله 
مدجم���ا مع اخلط البارز يف ت�صكيل بنية �صكل الأ�صه���م املغروزة بج�صد الأ�صد ، ا�صتعمل اخلط 
الغائر املتو�صط العمق يف منطقة الورك والبطن ، مما يجب التوقف عنده يف هذه املنحوتة هو 
توظي���ف النحات الآ�صوري اخل���ط الغائر العميق واملتو�صط فقط للح�ص���ول على خطوط حادة 

تثري الإح�صا�ض بالقوة وال�صدة لدى الناظر . 

العينة رقم ) 4 (
 املل���ك �شرج���ون الث���اين يحم���ل �شحية . جزء م���ن رليف 
�شاروك���ني   ����� دور  مدين���ة  يف  �شرج���ون  لق�ش���ر  ج���داري 
الآ�شوري���ة . يع���ود اإىل القرن الث���اين قبل امليالد . متحف 

اللوفر �� باري�ض .           
يف العين���ة رقم ) 4 ( نالح���ظ اأمناط اخلط الغائر الثالثة 
اإىل جانب اخلط البارز يف ت�صكيل تفا�صيل البنى ال�صغرى 
للوج���ه ، العينيني ، الأن���ف ، الفم ويف ت�صكيل اللحية وحزم 
�صع���ر الراأ����ض ورباط الراأ����ض  ، حيث يظه���ر اخلط الغائر 
العمي���ق يف ت�صكي���ل العيني���ني وزواي���ا الأن���ف اجلانبي���ة ، 
ا�صتعمال اخلط الغائر املتو�صط العمق يف ت�صكيل الفوا�صل 
اخلطي���ة حلزم �صعر الراأ�ض واللحية كما اأن توظيف اخلط 

الغائ���ر الواط���ئ يف ت�صكيل زخرفة رب���اط الراأ�ض ،  يالحظ 
ا�صتعم���ال اخل���ط الغائر العمي���ق ب�صكل وا�صح يف ت�صكي���ل �صاعد اليدين واأرج���ل ال�صحية  كما 
ا�صتخدم اخلط الغائر اخلفيف يف ت�صكيل جذعها ، مما يلفت النتباه يف هذه املنحوتة القدرة 
العالي���ة للنحات الآ�صوري يف ا�صتنف���ار قدرات اخلط الإيحائية حيث يثري النظر اإىل امللك لدى 
امل�صاهد الإح�صا�ض بالقوة وبالوقت نف�صه يثري النظر اإىل ال�صحية ) الغزال ( الإح�صا�ض بالرقة 

والنعومة لدى الناظر .
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العينة رقم ) 5 (
 جدارية تقدمي نذر امللك التي يظهر فيها امللك وهو ي�شكب املاء املقد�ض على القربان املقدم 

) الأ�شد الذي مت �شيده من قبله من الرباري ( �� املتحف الربيطاين �� لندن .

يف ه���ذه العينة ي�صتخدم النح���ات الآ�صوري يف هذه املنحوتة جميع اأن���واع اخلط الغائر العميق 
واملتو�صط والواطئ والبارز ، فقد ا�صتخدم اخلط الغائر العميق يف ت�صكيل العينيني وحمجريهما 
ويف اإب���راز ع�ص���الت ال�صاعد والأقوا�ض والأ�صهم ، وا�صتخدم اخل���ط الغائر اخلفيف يف ت�صكيل 
زخارف مالب�ض امللك واحلر�ض الذين يظهرون ورائه ، كما يالحظ يف هذه املنحوتة ا�صتخدام 
امل�ص���ارات اخلطي���ة اأفقيا وعموديا يف بن���اء التكوين النحتي اإىل جانب اخل���ط الغائر امل�صتقيم 
ليمن���ح التكوين النحتي اإيقاعا حركيا قريب اإىل حالة ال�صكون وهو ما تفرت�صه حلظات تقدمي 

القرابني ومرا�صيمها .

النتائج  
  م���ن خالل امل�صح الب�صري الذي اأجرين���اه لعينات من النحت اجلداري الآ�صوري الذي اعتمد 
الباح���ث في���ه عل���ى العينات الأ�صلي���ة التي متثلت يف منحوت���ات الثريان املجنح���ة التي حتر�ض 
بواب���ة ) باب نركال ( �صم���ال مدينة املو�صل والعينات التي تي�ص���رت للباحث من خالل ال�صور 
الفوتوغرافي���ة الدقيق���ة لها ومن خ���الل درا�صة البنى ال�صوري���ة الكتلية املكون���ة لتكوين �صكل 

املنحوتة ميكننا حتديد معطيات الدرا�صة بال�صتنتاجات الآتية .
1�� ا�صتخدم النحات الآ�صوري اأربعة اأمناط  من اخلطوط ، اخلط الغائر العميق ، اخلط الغائر 

املتو�صط العمق ، اخلط الغائر الواطئ ، اخلط البارز .
2��� ا�صتخدم النحات الآ�صوري اخلط الغائر العميق يف ت�صكيل بنى ال�صكل التي اأراد فيها الإيحاء 

بالقوة كما يظهر يف ت�صكيل العينيني والأذرع والأيدي. 
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3������ ا�صتخدم النحات الآ�ص���وري اخلط الغائر املتو�صط العمق يف ت�صكي���ل حزم ال�صعر واأ�صرطة 
حافات املالب�ض  .

4������ ا�صتخ���دم النحات الآ�صوري اخل���ط الغائر الواطئ لالإيحاء بالنعوم���ة والرقة كما يظهر يف 
ت�صكيل زخارف املالب�ض .

5����� اأ�صتخدم النحات الآ�صوري اخل���ط البارز احلادة احلافات يف ت�صكيل بع�ض تفا�صيل مالمح 
الوجه ، وزينة املالب�ض واأغطية الراأ�ض .

6����� اأن النحات الآ�ص���وري اهتم مبظاهر بنى ال�ص���كل الواقعية املكونة لكيان���ات الواقع واإحيائه 
وتع���رف من خاللها على متغ���ريات مظاهر الأ�ص���كال املالزمة ملتغريات معطي���ات التفاعالت 

ال�صوئية .
7�� اهتمام النحات الآ�صوري باجلزء بالدرجة نف�صها التي اهتم فيها بالكل . 

8����� ق�صم النحات الآ�صوري كتلة املنحوتة اجلدارية اإىل ثالث م�صتويات للح�صول على معطيات 
متباينة لتفاعالت ال�صوء مع �صطوح البنى ال�صورية الكتلية من خالل اخلطوط املحيطية لبنى 

ال�صكل التي تتعاقب بالعمق بتعاقب امل�صتويات الثالثة .
9�� ا�صتخدم النحات الآ�صوري ثالثة اأمناط من اخلطوط الغائرة يف معاجلاته النحتية ملنحوتاته 
اجلداري���ة وهي ، اخلط الغائر العميق ، اخل���ط الغائر املتو�صط العمق ، واخلط الغائر الواطئ 
منطلق���ا من خربته ومعرفته لتفاعالت ال�ص���وء مع �صطوح الكتل الواقعي���ة ومعرفته ملعطياتها 

املرئية . 
10�� ا�صتخدم النحات الآ�صوري اخلط كدالة على تو�صيفات �صطوح الكتل ف�صال عن ا�صتخدامه 

كوحدة �صغرى لل�صكل يف ت�صكيل التكوين الفني .
11������ ا�صتخدم النحات الآ�صوري اخلط الغائر العميق كاأداة لإظهار مالمح القوة وال�صالبة يف 

بنى ال�صكل ل�صخو�صه التي ظهرت يف اأعماله النحتية .
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م�سكلة البحث :
    ان درا�صة مفردات املوروث ال�صعبي الت�صكيلية يف املجتمع العراقي ، تلقى ال�صوء على �صمات 
اأخ���رى يف جمتمعن���ا العراق���ي ، حيث ُتعد م���ن اأحد مكون���ات ال�صخ�صية العراقي���ة ، ومن هذه 
ال�صمات ، �صمة الأ�صتمرار ، مبعنى اأن هناك بع�ض املفردات الثقافية القدمية ي�صتمر بقائها يف 
املجتم���ع العراقي حتى الآن ، ظاهرة املوروثات ال�صعبية جذورها �صاربة اىل عهد القدماء )1( . 
فهي موجودة يف كثري من تف�صيالتها اىل الآن كما كانت يف العراق القدمية ، على �صبيل املثال 
: ) مفردة العرو�صة التي تثقب بالبرة لأتقاء �صر العني ، واحل�صد ، والرقية املتعددة الأغرا�ض 
....ال���خ ( وميثل فن امل���وروث ال�صعبي حمورًا هامًا وطريقة حي���اة ذات طقو�ض مميزة جذبت 
اهتم���ام �صتى الفنانني على اأختالف جن�صياته���م ، وبخا�صة فناين الغرب بعد عدائهم للجانب 
الروحي ، نتيجة للدينامية ال�صناعية التي تعم طريقة حياتهم يف هذه الآونة ، ومن هوؤلء فنانو 
الأجت���اه ) النابي ( Nabis   ، كم���ا تكمن اأهمية هذا الفن يف كونة م�صتقى من منابع اأ�صيلة 
منها الفن الأ�صالمي والقراآن الكرمي ، والفن البابلي والفن الآ�صوري القدمي ، ولذا ميثل الفن 
ال�صعبي العراقي روحًا مت�صلة بني طبقات ال�صعب يف حدود دور هذا النوع من الفن والذي ميثل 
حم�صل���ة اأنتقائي���ة لكل الفنون يف �صت���ى الع�صور التي مرت بها الب���الد )2( . حيث ترجع جذور 
املوروث ال�صعبي يف العراق اىل القرون الأوىل للتاريخ امليالدي ، اأي مع بداية الع�صور القدمية 
وكل مامُي���ت اىل الأ�صاليب ال�صعبية ، اأ�صتمر هذا الفن حمتفظًا بتقاليدة القدمية حتى الع�صر 
احلا�ص���ر ، حي���ث تّكونت ل���ه �صخ�صية تغلب عليه���ا مظاهر الطابع الأ�صالم���ي والعربي ، متّيز 
امل���وروث الرافديني الفن���ي يف ) النحت والر�صم ( مبنجزة اأكرث من موناليزا �صومر ، اىل ا�صد 
بابل ، اىل الثريان املجنحة يف نينوى ، وقدمت الجيال العراقية املبدعة روؤيا فنية �صاحرة غاية 
يف اجلم���ال ، من خ���الل املنحوتات ال�صخمة والهائلة واملتنوعة م���ن التماثيل ال�صغرية واللقى 

التراث الشعبي في
الرسم العراقي المعاصر 

م.م. اآالء علي اأحمد

 درا�شة حتليلية 

   )1(  نظرية الرتاث ، د. فهمي جدعان ، �ض16 .
   )2(  الرتاث والتجديد ، ط1، د. ح�صن حنفي � دار التنوير ، بريوت ، 1981، �ض11 .
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احل�صارية اىل الر�صم على الأواين الفخارية اأو تزيني املعابد يف اأور وبابل والنمرود ، وقد زينت 
تل���ك الأبداعات املتاح���ف العاملية يف اللوفر ولن���دن واأ�صطنبول واملتاحف الأخ���رى التي ُهرَبت 
له���ا الآث���ار العراقية التي يقدر عددها ) 170( األف اأثرًا ح�صاري���ًا ، وتبعها ) 15 ( األف قطعة 
اأثارية نهبت من املتحف العراقي . كذلك متّيز الفن الأ�صالمي يف العمارة الأ�صالمية والقباب 
املده�ص���ة والري���ادة الفاخرة والأهتمام باخلط الذي اأ�صبحت املدر�ص���ة العراقية عالمة فارقة 
فيه ، وتزخر مفردات الفن ال�صعبي يف العراق مبجموعات هائلة من رموز الرتاث ال�صعبي ذات 
ال���دللت والعالمات والر�صوم والأ�صكال والن�صو�ض والكتابات ، والتي حتوي العديد من القيم 
الت�صكيلي���ة والتعبريي���ة ، والتي ميكن الأ�صتف���ادة منها يف �صياغات ت�صكيلي���ة تتفق مع مفاهيم 
احلداث���ة يف الف���ن ، وخا�صة جمال الر�صم والنح���ت ، فاملفردات الت�صكيلي���������������ة ف�������ي الف����ن 

ال�صعب���ي وارتباطها باملفاهيم 
الأ�صيلة والأ�صاطري لها عقيدة يف الوجدان ال�صعبي ، فاملوروث ال�صعبي تتالقى فيه الأ�صالة مع 
احلداثة يف اجلمع بني خربة الفنان واملعرفة مبفهومه املوروث واحلفاظ على الهوية ، واأ�صكال 
الأب���داع ال�صعبي الأ�صي���ل )1( . ولذا متثل مفردات املوروث ال�صعبي م�ص���درًا هامًا من م�صادر 
الروؤية لدى الفنان الت�صكيلي العراقي عرَب ع�صور تلك املفردات امليتافيزيقية املطل�صمة ، ذات 
الطاب���ع الرم���زي من ناحية واخلداع���ي من ناحية اأخ���رى . والتي ت�صرب بجذوره���ا بعيدًا يف 
اعم���اق التاأريخ ، ورمب���ا اىل اآلف ال�صنني عن���د القدماء البابلي���ني ، وال�صومرين واحل�صارات 
القدمي���ة بوجه ع���ام ، ان هذه املفردات بدائي���ة فطرية تفتقر اىل حنك���ة الر�صام ، واىل قدرة 
املل���ون العارف بالن�ص���ب ، وقواعد املنظور ، ولكنه���ا معربة موحية مثلها مث���ل مفردات الو�صم 
الت���ي ا�صتلهمه���ا الفنان العراقي املعا�صر مل���ا فيها من فطرة ورمزية مع���ربة )2( . ومن ثم فاأن 
ه���ذه الت�صورات والروؤى ، وان كان���ت اخلرافة م�صدرها ، اإل انها كان���ت بالن�صبة لالأجتاهات 
الفني���ة احلديثة على جانب كبري م���ن الأهمية ، فيما بدا من مظاهر متثلت يف اأعمالهم الفنية 
امل�صتلهم���ة من طبيعة الرم���وز الطوطمية واملفردات الرتاثية ال�صعبي���ة )3( . والتي كانت �صائعة 
فيما قبل التاأريخ ، واأ�صطلح علية عند الفنانني ب� ) ال�صوفية البدائية ( يف الفن ، فالأجتاهات 
الفني���ة احلديثة لل�صورة املرئية تتج���ه اىل الأ�صتلهام من الرتاث القومي وال�صعبي ، ومن فنون 
احل�ص���ارات القدمي���ة كم�صادر اإله���ام للفنانني يف م�صتهل ه���ذا القرن على �ص���وء النظريات 
احلديث���ة التي الهم���ت بدورها قادة الفن ولفت���ت اأنظارهم اىل مب���ادىء واجتاهات فنية ذات 
مذاه���ب متعددة علمية وفل�صفية تتخذ يف الآداء طاب���ع البداءه والفطرة وفنون الرتاث والعامل 
الق���دمي )4(. فمنه���ا الفنون ال�صحرية ثم الت�صوفية الدينية وما يتبعها من الطوطمية . اإن ذلك 
هو مادفع بالباحث اىل تناول مفردات املوروث ال�صعبي بالدرا�صة لرغبتة ال�صادقة يف التو�صل 
اىل نتائج قد ترثى اجلانب الت�صكيلي والرتبوي من خالل اإ�صتخال�ض الأ�ص�ض الفنية التي ترتكز 
عليها تلك املفردات ، والتعرف على �صماتها ومميزاتها مبا يرثى جانب الروؤية الفنية والتذوق 

)1(  اأوهاج احلداثة ، درا�صة يف الدرا�صة املعا�صرة ، د. نعيم اليايف � احتاد الكتاب العرب ، دم�صق ، 1993 ، �ض50 .
)2(  نظرية الرتاث ، د. فهمي جدعان ، �ض36 .

)3(  امل�صدر نف�صه ، �ض25 .
)4(  ينظر ، الرتاث واحلداثة ، د. حممد عابد اجلابري ، �ض162  .
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الفني لدى املمار�ض ، ودار�ض الفن . الأمر الذي ي�صاعد على بلورة اأجتاه فني يحمل يف اأعمالة 
مالمح مميزة ت�صجع القدرات الفطرية والقدرة الأبداعية لذوي امليل نحو التعبري التلقائي يف 

جمالت الفنون املختلفة . واأنطالقًا من ذلك و�صع الباحث ال�صوؤال التايل :
ماه���ي اأهمية تلك الأفكار واملوروثات ال�صعبية التي اأ�صتخدمها الفنانون يف اأعمالهم الفنية وما 
ه���ي املنطلقات الأ�صا�صية والأ�ص���ول التي تنبع منها تلك املوروثات الت���ي متيزت باإثراء جوانب 

الروؤى الفنية والتذوق الفني لدى الفنان املعا�صر ؟ 

اأهميــة البحــث واحلاجة اإليــه :تنطلق اأهمي���ة البحث لكونه حماول���ة لدرا�صة اأ�صتخدام 
الفن���ان املعا�صر امل���وروث ال�صعبي يف اأعمالة الفني���ة باإيجاد حلول ت�صكيلي���ة معا�صرة لتوظيف 

الدور التعبريي والرمزي ملفردات املوروث ال�صعبي للتعبري عن املو�صوعات الآتية :
• املو�صوع���ات الت���ي تعرّب عن الأن�صان بجانبه امل���ادي والرحاين مثل » احل�صد والروح » يف 
عقي���دة احلي���اة مابعد املوت عن���د القدماء وعالقتها بامل���وروث ال�صعب���ي يف الفل�صفة ال�صوفية 

واجلماعات ال�صعبية الأعتقادية .
• مو�صوع���ات خا�ص���ة بحي���اة الباح���ث ال�صخ�صي���ة والأجتماعي���ة يف حماول���ة للتعب���ري عن 
ال�صخ�صي���ة العراقي���ة ، حي���ث تتلم�ض احلي���اة الفلكلورية ال�صعبي���ة واأرتباطها بنم���اذج احلياة 
يف املجتم���ع املعا�ص���ر . وتكمن احلاجه لهذا البح���ث باأنه حماولة لأف���ادة الباحثني والدار�صني 
واملهتم���ني يف جم���ال الفنون املختلفة وذل���ك من خالل بحث الطرق املثل���ى يف توظيف املوروث 

ال�صعبي يف اللوحة الت�صكيلية عرب الأ�صكال الفنية لعدد من الفنانني العراقيني املعا�صرين .

  هدف البحث :الك�صف عن دللت املوروث ال�صعبي واأثره يف الفن العراقي املعا�صر.

حدود البحث :
املعا�صر  الفن  يف  ال�صعبي  املوروث  :�درا�صة  املو�صوعية  • احلدود 

واملعا�صرة  القدمية  :�الع�صور  الزمانية  • احلدود 
الرافدين وادي  :�بالد  املكانية  • احلدود 

 
  مدخل اىل تاريخ الفن :

    ترتب���ط غاي���ة فن الر�صم � بالرغم من بعده اجلم���ايل � وتتج�صد عرب عالقات م�صرتكة بني وظيفة 
الف���ن ، والغاي���ات العامة للواقع احل�صاري � والثقايف ب�صورة اأخ���رى .. اأي ان الفن يرتبط بالفل�صفة 
والقي���م ال�صائ���دة ثقافي���ا ً وروحي���ًا وما �صاكل ذل���ك من ناحي���ة ، وترتبط كذل���ك بالدوافع اخلا�صة 
بحرفي���ات هذا الفن وحمت���وى لغته ومبحاولت الفن���ان الدائمة باخلروج باإ�صاف���ات هي يف الأ�صل 
التعب���ري عن التقدم العام يف هذا املجال م���ن ناحية ثانية .. بيد ان وظيفة فن الر�صم لتنف�صل عن 

التطور العام احلا�صل يف البنية الآجتماعية .
      ولع���ل اخلال�ص���ة الت���ي نعرفها عن تاريخ الفن الت�صكيلي القدمي يف الع���راق ، ت�صعنا اإزاء معادلة 
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وا�صح���ة وهي ان روؤى الفن���ان ارتبطت بالوظيفة الأجتماعية للفن اأولآً ، ومبفاهيمه الفل�صفية ، ثانيًا 
ونها احل�صاري ، وجتددها  ومبعنى اأدق نكون اإزاء حقيقة ان الفن مل ينف�صل عن �صريورة احلياة وتكِّ
م���ن منظور فعل الأن�صان اخلالق ، وهذا ما اأثبتته ح�ص���ارة وادي الرافدين خالل الع�صور القدمية 
، والو�صيط���ة ، وه���ذا ما نح���اول نثبته الآن ، �صم���ن حقبة التحديث و�ص���وًل اىل احلداثة ومالحمها 
الوطني���ة والقومي���ة ،وعلى كٍل فنان الأنتقال من احل�صارة القدمي���ة اىل املرحلة الو�صيطة ) الآموية 
والعبا�صية ( ل يدفعنا اىل القنوط ، بل اىل معرفة هذا التاريخ الذي دمرته احلروب وحمالت الغزو 
اخلارجي ، وعلى �صبيل املثال تعترب ر�صوم الوا�صطي خال�صة تاريخية ومناء داخلي للموروث العربي 
، يجعلن���ا اأمام تاريخنا القدمي ، وجهًا لوجه . ذل���ك ل لأن ر�صوم يحيى الوا�صطي تك�صف عن �صلتها 
باحلا�ص���ر املعا����ض فح�صب ، وامنا عن ا�صتلهام متجدد جلوهر ال���رتاث ، ب�صورة ت�صع اخللق الفني 

بالتعبري الأ�صيل عن واقعة ، وعن الأفق ال�صمويل لهذا الواقع .
    ول ياأتي هذا كرد فعل يقابل الغزوات الثقافية اخلارجية ، واأمنا كفعل اأ�صيل ملحتوى الفن ، باملعنى 
العام وال�صامل ، ومن هنا كان ازدهار فن الت�صوير عظيمًا ، وجم�صدًا ل يف فن املعمار فح�صب ، بل 

ويف الر�صوم اخلا�صة بالكتب وغري الكتب .
    وعل���ى كٍل ، كان للغ���زو اخلارج���ي اأثره املدمر على كاف���ة امل�صتويات ، ثقافيًا وفني���ًا ، وبالذات اأثر 
الغزو اخلا�ض ب�صقوط  بغداد ) 1258 م ( على يد املغول ، وكارثة اأ�صتمرار اآثار هذا الغزو للح�صارة 
العربي���ة ، مل تب���داأ اإل يف وق���ت متاأخر ق���د يرتبط باحلرب العاملي���ة الأوىل ، اأو بحمل���ة نابليون على 
م�صر العربية . ولكن تاريخ النه�صة العربية املعا�صرة مل يرتبط عمليًا ، وب�صكل مبا�صر اإل يف بداية 
الأربعينات من هذا القرن ، حيث كان الوعي القومي قد ا�صتعاد قواه وفعله احل�صاري عامة . وموؤرخ 
الفن �صيالحظ ، ان اأهم التجارب الفنية مل تبداأ اإل يف هذه ال�صنوات � اأو قبلها قلياًل � كما اأن املوؤرخ 
هذا �صريى ان بداية الر�صم يف العراق ، مل تبداأ اإل يف هذه ال�صنوات من العقد الرابع واخلام�ض .      

     
  العالقة بني الفن واملحتوى العام لالأفكار ال�سائدة :

      ل���ن ندر����ض هن���ا ذلك البع���د الداخلي اخلف���ي املرتبط بروح الف���ن ، والذي يجع���ل منه بالرغم 
م���ن حرك���ة الزمان ، خالدًا اأو قادرًا عل���ى التجدد والنماء ، بل �صنحاول ان ن���وؤرخ للعالقة بني الفن 
واملحتوى العام لالأفكار ال�صائدة ، واحلية . كما �صنحاول ان نربهن على ان �صلة الفن بالإن�صان هي ، 
قائمة يف املرتبة الأوىل على البعد الأجتماعي مبعناه الدقيق والعميق ، ومبعنى اأخر ان الفن ليظهر 
كقيم���ة ح�صارية اإل باإعتباره عاماًل من عوامل احل�صارة وبرهانًا عمليًا مميزًا بني معنى احل�صارة 
وما يغايرها . ولي�ض هذا ان يعني الأن�صان اأو املجتمعات الرببرية مل ت�صهد فنًا وفنًا له �صحره ونفاذ 
ب�صريته ، وامنا اأق�صد من هذا ان للفن بعدًا اأجتماعيًا واأفقًا يرتبط مبجمل الت�صورات املتولدة من 
املفاهيم والعالقات اخلا�صة واملتقدمة على ال�صعيد الروحي لالإن�صان ، كمخلوق جمايل اأو كمخلوق 

ي�صعى اىل حتقيق اجلمال .
    والف���ن وف���ق هذه الفر�صية : اأنعكا����ض دقيق لن�صاط اأجتماعي عام ، ونف�ص���ي وجمايل اأخريًا . اأي 
كون���ه لينف�ص���ل عن البعد الثقايف ، اأوًل ، والفني ثانيًا . ولكن البعد الأخري ي�صهم غالبًا بتطوير هذا 
الأنعكا����ض اىل حماول���ة لبلورة روؤي���ة اأجتماعية فنية واإما ت�صكل اأمتدادًا متط���ورًا لها اأو بدياًل . ومن 
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هنا �صندر�ض خ�صائ�ض فن الر�صم كقيمة اأجتماعية وفنية يف الوقت ذاته . لكن اأهم ق�صية لبد ان 
تبق���ى حا�ص���رة يف هذه الفر�صية هي ان التاريخ الواقعي ينبغ���ي ان يبقى وا�صحا . اأي احلفاظ على 
اخل�صائ����ض اخلارجية وعك�صها من خ���الل الواقع الجتماعي وبعده الفن���ي املرتبط بعدة عوامل . 
وبالتايل نالحظ ان الأ�صلوب الفني ، ما هو يف املح�صلة اإل مراآة لهذا الواقع اأوًل ، وما هو اإل حماولة 

للتجديد يف الروؤية ثانيًا .
     وفن الر�صم يف العراق ، عمومًا ، حم�صور بني الفر�صيتني ال�صالفتني ، فهو اأمام انعكا�ض اأجتماعي 
ثقايف ، واأمام تعبري عن اأمتداد وتطور وحماولة لبلورة روؤية فنية بديلة . وعلى اأية حال ، فاأن التطور 
احلا�ص���ل يف الر�ص���م املعا�صر يف العراق ، ي�صكل خطوة مهمة يف حركة الر�صم العربي املعا�صر . واأن 
درا�صة البعد الأجتماعي بحد ذاتها تك�صف عن كون هذا املفهوم لي�ض منف�صاًل عن املفاهيم الأخرى 
، فاأن���ا هن���ا اأعتمد اأ�صا�صًا يف منهج���ي على درا�صة العوامل املكونة للظاه���رة الفنية اأ�صاًل ، وبالتايل 
� بع���د تّك���ون الظاهرة � اأقوم بتحليلها ومقارنتها ب� ) املثال ( الفن���ي اأي املثال الذي يج�صد ال�صياغة 

الفنية املعا�صرة .
    وعل���ى كٍل ف���اأن البع���د الأجتماعي لف���ن الر�صم يرتب���ط اأوًل واأخ���ريًا ، باملحتوى الع���ام للح�صارة 
ولتطبيقاته���ا اجلذري���ة . واإذا كنا �صنعاين من �صعوبة يف الربهنة عل���ى منوذجية هذا املثال ، فاأننا 
يف الأ�ص���ل مل ن�صع���ى اىل ذلك ، واأمنا كنا نحاول هنا  ان نبني اأث���ر العمل الأجتماعي � بكل تعقيداته 
� و�صلت���ه بالف���ن من خالل دور الفن ، ومن خالل عالقة الفن���ان املجددة للروؤية ، ودور الفنان املغري 

فكريًا ، وفنيًا يف التطبيق العملي .

الفن كاأنعكا�س اإجتماعي :
  ان الظ���روف الت���ي مهدت للفن الت�صكيل���ي املعا�صر يف العقود الأوىل من ه���ذا القرن ، ارتبط 
بعوامل عدة خمتلفة ، بيد اأنها ترتبط باأ�ص�ض عامة منها اأرتباط ) الفن ( مبحتوى ثقايف جديد 
ظه���ر يف بداية العق���ود الأوىل � العقد الثالث والرابع � ومل يكن وجود الفن الت�صكيلي اإل �صرورة 
عام���ة اأرتبطت بتلبية هذه احلاجات بهذه الفئة الأجتماعية ذات الثقافة اخلا�صة )1( . فبوجود 
) در�ض � مادة ( للر�صم يف املدار�ض اىل تاأ�صي�ض معهد الفنون اجلميلة / ق�صم الفنون الت�صكيلية 
) 1939 ( يك���ون هذا الفن قد فر�ض وجودًا خا�صًا ل���ه بالبناء الأجتماعي ويف التكوين الثقايف 

امل�صتحدث ، فالأعرتاف الر�صمي بهذا ) الدر�ض ( الفني يعك�ض لنا ق�صيتني :
الأوىل : ان الأع���رتاف الر�صم���ي اأعتمد على تلبية حاجات �صروري���ة تدخل �صمن �صلب الواقع 

الأجتماعي وعالقته.
الثانية : اإ�صتجابة هذا الو�صط ن�صبيًا لهذا الفن الذي اأحيا �صالت النا�ض باحلاجات اجلمالية. 
وعالق���ة الو�صط الأجتماعي بالفن لها مايربرها من �ص���الت بالفن ال�صعبي وباحلرف اليدوية 
وم���ا �صابه ذلك . لهذا فاأ�صتجابة الفن���ان للمو�صوعات الفنية ، يف هذه املرحلة من الزمان ،مل 
تك���ن ا�صتجابة خارجي���ة، اأو ذات اأهداف كربى على �صعيد املحت���وى الفني واأبعاده احلقيقية ، 
امنا ميكن فهمها ومعرفة مكوناتها من خالل ا�صتجابة الفنان للتعبري عن م�صتوى تذوقي وثقايف 
)1( مقدمات اأ�صا�صية لدرا�صة ال�صالم ، ح�صني مروة ، �صمن درا�صات يف الأ�صالم ، ط1 ، جمموعة من الباحثني �    دار الفارابي ، بريوت و 1980 ، �ض52�53 .
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وا�ص���ح لدى تلك الفئة من املتذوقني واملنت�صبني اىل رج���ال ال�صعر والأدب والطبقات اجلديدة 
ذات النفوذ واجلاه )1( .     فمن خالل درا�صة العمال املنفذة  �  منذ بداية هذا القرن �  غالبًا 
مات���ربز املو�صوعات املتعلقة باملنظر الطبيعي وال�صور ال�صخ�صية واحلياة اجلامدة يف مقدمة 
املو�صوعات التي غدت �صائع���ة وكا�صفة بالتايل عن فهم امل�صتوى ) التذوقي � واجلمايل ( لتلك 
املرحل���ة من مراح���ل تاريخنا احلديث . وبالفعل فاأننا نالحظ تك���رار املو�صوعات ب�صورة تدل 
عل���ى ) �صكونية( الواق���ع الأجتماعي وحدود روؤيتة بحدود ل تتج���اوز التاأمل اخلاطف وال�صريع 
للحياة مما دفع بالفنان اىل ر�صم ) املناظر ، ال�صور ال�صخ�صية ، احلياة اجلامدة ، وا�صتن�صاخ 

ال�صور ، واللوحات اجلاهزة ( وهذا ما حدد ، بالتاأكيد من ) فعالية ( الفنان الأبداعية )2( .

     بلورة روؤية متقدمة :
      بالرغ���م م���ن ان املو�صوعات الأجتماعية يف حدود م�صطل���ح ) الأنعكا�ض ( �صتتكرر يف اأعمال 
الر�صام���ني الالحق���ني ، وغالبًا ماتبدو هي ال�صائدة ، اإل ان الأعم���ال ذات الروؤية املتقدمة والفهم 
املو�صوعي بحركة الواقع ، �صتكون الأكرث متثياًل حلركة الر�صم ، بعد منت�صف العقد الرابع وحتى 

ثورة ) 1958 ( .
     وحمتوى هذه الروؤية جاء بعد :

�   فهم الواقع ، وجت�صيده ب�صورة تنم عن وعي فني .
�  وعي فكري ، يلتزم بخلق ال�صخ�صية الفنية ، وتاأ�صيلها .

�  بالت���ايل ، خلق املعادل بني جتربة الر�ص���ام امل�صتعارة من التجارب الأجنبية ، وواقعه و ببعد فني 
ي�ص���ري اىل جت���ارب ذات روؤية جديدة للواقع ، واحلياة مبعناه���ا ال�صمويل ، واىل العملية الأبداعية 
ب�صورة خا�صة .    ولعل درا�صة العمال التالية تكفي لوجود هذا الواقع الفني ، اأي عمل فائق ح�صن 
ع���ن املو�صيقيني ، واأعم���ال حممود �صربي ال�صعبية ، وبغداديات ج���واد �صليم ، وعمل �صاكر ح�صن 
ع���ن الوثب���ة واأعماله امل�صتمدة من ) األف ليلة وليلة ( وعمل ر�صول علوان ) املحلة ( ور�صوم حافظ 
الدروبي للمدينة وامل�صاهد ال�صعبية املختلفة ) البناوؤون ( مثاًل وقرى خالد اجلادر ، واأعمال عطا 
�ص���ربي ، ال���خ .     فمن خالل هذه الأعم���ال نالحظ التنوع يف مو�صوعات الفن���ان ، واأت�صاع روؤيته 
الأحتماعي���ة ) الت���ي كانت ، بال �صك مالزمة للتطور ال�صيا�ص���ي والثقايف ( واأدراكه بان الفن لي�ض 
جم���رد انعكا����ض �صلبي للواقع ، واأمنا هو �  الفن � تعبري عن روؤي���ة ت�صهم بخلق ت�صورات م�صتحدثة 
تتج���اوز الت�صورات ال�صابقة ولكن من خالل حتديد دقيق ملفهوم الأ�صالة اأوًل ، واىل مفهوم البعد 
الفن���ي ثاني���ًا .     فالأ�صالة تعن���ي بهذا املعنى : حتديد املفهوم الثقايف للعملي���ة الأبداعية ، والبعد 
الفن���ي يعن���ي : جتاوز املفاهيم املدر�صي���ة اىل مفاهيم اأكرث حتررًا من املح���اكاة والأجتاهات ذات 
النمط التقليدي .ويرى الباحث اأن جتربة جواد �صليم يف �صياقها التاريخي والروحي ، كانت ت�صري 
يف ه���ذا الأجت���اه متامًا و مبعن���ى اأدق : جنح جواد �صليم يف بل���ورة روؤية عميق���ة ت�صتلهم املا�صي ، 
وتدر�ض احلا�صر من اأجل فن لينف�صل عن �صمري اجلماهري ) ملحمة احلرية ( ال�صجرة القتيلة 
)1( اأ�صكالي���ة الأ�صال���ة واملعا�صرة ، الفكر العربي احلدي���ث واملعا�صر �صراع طبقي اأم م�صكل ثقايف ، د. حممد عابد اجلابري ، �صمن الرتاث 

وحتديات الع�صر يف الوطن العربي ، ط2 ، جمموعة من املوؤلفني � مركز درا�صات الوحدة العربية ، 1987 ، �ض36 .
 )2( امل�صدر نف�صه ، �ض38 .  
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�  ال�صجني ال�صيا�صي ... الخ و ومن اأجل فن تتوحد فيه الروؤية اجلمالية بامل�صمون ال�صيا�صي ، على 
ان ي���وؤدي هذا دور التحدي الأجتماعي ، ودور الف���ن وخ�صائ�صة باملعنى ال�صامل. لقد جنح جواد 
�صلي���م يف ه���ذا املجال ، كما جنح حممود �صربي يف خلق روؤية بديلة ذات توجه اأحتماعي مبا�صر ، 
ملمو����ض ، ويعتمد على الو�صوح الذي يبلغ ح���د الأف�صاح عن الأنحياز الفني ، فلقد اأنحاز حممود 
�ص���ربي مبك���رًا يف التعبري عن الطبقات الكادحة والتعبري ب�صكل �صريح عن املحتوى ال�صيا�صي لها 
. بي���د ان جتربت���ي جواد �صليم وحممود �صربي تنحازان اىل خلق مناخ فني جماهريي ، مناخ فني 
يقوم على ) الفكرة ( . واذا جنح �صليم يف التعبري بعمق عن اأفكاره فاأن حممود �صربي هو الآخر 
كر�ض فنه وبتعبريية ذات خ�صائ�ض قومية ، يف التعبري عن فكرة اأرتباط املو�صوع بال�صكل .     اأما 
فائق ح�صن ، فكما نعلم و مل يخ�صع الر�صم اىل الفل�صفة ، رمبا كما اأرى ، اأبعد الفل�صفة عن الر�صم 
لأ�صب���اب اأبرزه���ا قناعته باأن موهبته وحده���ا قد اأرتبطت بوعيه اخلا����ض بالر�صم الواقعي : فقد 
ح���ول الواقع اىل م�صهد اأجتماعي واىل عالقات وتقاليد و�صور وم�صاهد للحياة اليومية : ال�صيد ، 
القري���ة ، احل���ب ، وغري ذلك كثري . واأعتقد لهذا ال�صبب اأن فائق ح�صن اأ�صتطاع ان يوؤ�ص�ض قاعدة 
عملية ، حرفية للر�صم يف العراق . واأنه جنح لهذا ال�صبب يف دعم التجارب الأخرى الأكرث حتررًا 
م���ن ه���ذا املفه���وم الواقعي ، الذي اأر�ص���اه هو وغريه اأمث���ال عطا �صربي وحاف���ظ الدروبي وخالد 
اجل���ادر وغريهم . ولكن حركة الر�صم مل تتوقف ل���دى جيل الرواد . ان الزمن يتقدم والر�صامون 
ماع���ادوا اأ�ص���رى املفاهيم املدر�صي���ة .  ومع ان اأغل���ب الجتاهات يف الر�صم الت���ي ظهرت يف هذا 
العق���د ال�صاخب مل ت�صتم���ر ، ومل تتطور بالأجتاه ذاته الذي بداأت فيه ، اإل ان حمتوى معظم هذه 
التج���ارب ق���د تعدد ، و�صار مبنهج ليختلف كثريًا عنه اإل يف بع�ض امل�صكالت التقنية ، اأما املحتوى 

، فاإنه قد تو�صح اأكرث فاأكرث ، و�صار اأكرث اأرتباطًا بالغايات الفنية . 

* املنهــج امل�ستخــدم :اأ�صتخدمت الباحثة يف درا�صته���ا احلالية الو�صف لتحلي���ل حمتوى العينة. 
ويق�ص���د بهذا املنهج ) وت�صوير الو�ص���ف الراهن وحتديد العالقات بني الظواه���ر والأجتاهات التي 
ت�صري يف طريق النمو والتطور والتغري ( . ومت الأ�صتناد اىل هذا املنهج ملالئمته البحث. كما مت اخ�صاع 

العينة للتحليل و الو�صف والتاأويل . وقف خطاب نقدي وح�صب �صياق توجه البحث .

* جمتمــع البحــث : �صم���ل جمتمع البحث اأعم���ال الر�صام���ني املعا�صرين يف الع���راق التي 
تع���ود فرتتها اىل جيل ال�صبعينات من الق���رن الع�صرين حتى جيل ) 2009 ( من القرن الواحد 

والع�صرين .

)1( مقدمات اأ�صا�صية لدرا�صة الأ�صالم ، ح�صني مروة ، �ض40 .
)2( اأوهاج احلداثة ، د. نعيم اليايف ، �ض55 .

)3( الثابت واملتحول ، ج3 ، اأدوني�ض � دار ال�صاقي ، بريوت ، بال تاأريخ ، �ض25 .
)4( اأ�صكالي���ة الأ�صال���ة واملعا�صرة ، الفكر العربي احلديث واملعا�صر �صراع طبقي اأم م�صكل ثقايف ، د. حممد عابد  اجلابري ، �صمن الرتاث 

وحتديات الع�صر يف الوطن العربي ، ط2 ، جمموعة من املوؤلفني � مركز درا�صات    الوحدة العربية ، 1987 ، �ض55 .
)5( الرتاث واحلداثة ، د. حممد عابد اجلابري ، �ض15 .

)6( جملة الأداب ، العدد )1( ، �صنة 1956 ، حممود �صربي / م�صكلة الر�صم العراقي املعا�صر ، �ض66 ومابعدها .
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* عينــة ابحــث :�تح���ددت عينة البحث ب���� ) 8 ( لوحة فني���ة انتخبت م���ن املجتمع ال�صلي 
للوق���وف عل���ى حجم القيا����ض ل�صعة م�صاحت���ه ، واأ�صتخدم���ت باأختيار ق�ص���دي لتمثيل املرحلة 

الزمنية املحددة يف البحث . ولعدم تكرار عمل فنان .

* اأداة البحــث :  اإعتم���دت الباحث���ة طريق���ة املالحظة ف���اداة بحثية حتليلي���ة للعينة وتعني 
امل�صاهد للظواهر دون تعديل اأو تغيري .

* حتليــل العينــة :    تبنت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي لتحليل العينة الذي يعتمد على 
تق�ص���ي املعلومات ب���ني العنا�صريف اللوحة الواحدة املحتدة القيم���ة املح�صو�صة ، املدركة داخل 
العمل الفني مما ي�صهل اأدراك هذا العمل يف كل اأو�صاعه ملعرفة خ�صائ�ض و�صفات الأعمال. 

عزام البزاز 
الو�صف الب�صري :     اإت�صم املنجز الفني اأمنوذج � 1 � اأ�صكال 
ب�صري���ة �صورت بطريقة م�صتوحاة م���ن الواقع . وتراأ�ض العمل 
بقع���دة اأ�صخا�ض رجال . �صخ�ض واقف يف الي�صار من اللوحة 
رافع���ًا ي���ده اىل الأعل���ى ، و�صخ����ض يف اخللف من���ه ، ومييل 
الأ�صل���وب اىل تب�صي���ط الأ�ص���كال واأختزال معظ���م اأجزاءها 
، واأحت���ل املو�صوع معظ���م اللوحة واأنت�صر اجل���زء الكرث منه 
الأ�صخا�ض يف اجلانب الأي�ص���ر ، واأنت�صرت اللوان احلارة مع 

اأن اخللفية كانت بالألوان الثانوية الباردة.
    التحلي���ل ال���دليل :      اإ�صتخ���دم الفنان هنا الوان من�صجمة م���ع البناء ال�صكلي ونظرًا لقوة املو�صوع 
واأحت���واءه على ديناميكية اأو حركة م�صتم���رة فاأ�صتخدم الألوان احلارة احلمراء للتعبري عن الثارة اأو 
الت�صحية والتاأثري الأنفعايل العايل ، واأراد الفنان من هذا العمل اأن يو�صح اأبعاده وحمققاته الأ�صا�صية 
التي تزامنت مع اأحداث ووقائع يومية . تداخلت اللوان مع بع�صها البع�ض بطريقة التجريد ، واأحتوت 
األوان بي�صاء متداخلة مع احلمراء تبداأ من اأعلى اىل اأ�صفل اللوحة لتدلل على اأبراز بع�ض من اأجزاء 
الأ�صخا����ض املختزلة والل���ون ال�صائد امل�صيطر على جو اللوحة لون الأث���ارة العالية هو الأحمر املخفف 
بالبي����ض م���ع وجود �صرب���ات للون الأزرق بطريق���ة مربعات ومثلث���ات كاأنها توحي باأ�ص���كال هند�صية 
ووح���دات امل�صه���د املنجز ن�صاهد فية منظور ب�صيط حيث اأن الأ�ص���كال يف اجهة الي�صرى اأكرث و�صوح ، 

بينما يكرث الأختزال والتب�صيط يف ال�صكل كلما اإجتهنا نحو ميني اللوحة ،
     فاأ�صب���ح ف�ص���اء اللوح���ة عبارة عن األ���وان متداخلة مع بع�صه���ا البع�ض ، اإحتوت عل���ى بع�ض األوان 
اخللفي���ة الرمادي���ة لكي يتحقق الت���وازن وعدم ف�صل املو�صوع عن ف�صاءه . األ���وان اخللفية واإثارة من 
املو�ص���وع واألوان���ه بحيث جعل كتل���ة الأ�صخا�ض تربز ب�صكل اأعل���ى . مييل الأ�صلوب الع���ام لهذا املنجز 
الفن���ي اىل الأخت���زال ، متجه���ًا نحو ت�صكيل هند�ص���ي يف طبيعة ت�صكيل بع�ض الكت���ل من خالل تداخل 
الل���وان ، بحي���ث اأعطانا الفنان فكرة عن الن�صان لإظهار نوعًا م���ن الديناميكية لأجتاهيته امل�صتمرة 

يف احلياة.       
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ماهود احمد...
الو�ص���ف الب�ص���ري  :   اأن اأ�صلوب تكوين 
اللوح���ة اإمن���وذج � 2 � تتج�ص���د يف اأظهار 
�ص���كل فت���اة بو�صعي���ة الوق���وف اإحتل���ت 
اجل���زء الأي�ص���ر يف اللوحة حامل���ة مراآة 
بيده���ا . حيث اأحرز ال�صكل اأهمية كربى 
على هذه اجلهة ، مع ترك اجلزء الآخر 
م���ن اللوح���ة دون وجود كتل���ة ، مع وجود 

قارب بعيد واأمتداد للون ال�صحراوي . 
التحلي���ل ال���دليل :     كانت م�صاح���ة اللوحة حتتوي على نظم لونية توزعت ب�ص���كل مت�صاٍو يف كل جزء 
م���ن اأج���زاء اللوحة اللونية ، متوازية ومتقاربة يف الدرجة اللوني���ة وكانت األوان التكوين بني الدرجات 
الداكن���ة والل���وان البنية الفاحتة الت���ي اأظهرت نوع من التج�صيم يف ال�ص���كل ، وحددته من اأعاله اىل 
ا�صفل���ه ، وكان���ت الألوان واملالب����ض اأثر يف اإ�صفاء ح����ض واأدراك جمايل ل�صفة واقعي���ة لل�صكل ، متثل 
عاطف���ة اأق���رب اىل احلزن اأو ال�صع���ور ال�صلبي ب�صفة عامة و�صفة ح�صية من خ���الل املالمح اأو تعابري 
وجهه���ا وه���ي تنظر يف امل���راآة ف�صاًل عن اجلو املغرب ال���ذي ولدته اإن�صائية الأل���وان املحلية التي توحي 
بال�صح���راء ، اإن���ه اإن�صج���ام لالألوان ب���ني الفاحت والغامق اأو الق���امت ، وجتاور درجات الل���ون الواحد . 
كالأ�صف���ر والبني الهادئ���ان اأعطيا لل�صكل قدرة على اإبراز عاطفة باإجتاه م���ا ، على اإعتبار ان ال�صكل 
واقع���ي املالم���ح معربة رغم فق���دان اللوحة الت���وازن يف الت�صكيل فجاءت هذه اللوح���ة بعالقات لونية 

مدرو�صة حمققة للت�صوير املعرب .
     لكن فقدان جانب من �صفة موازنة الكتلة مع ف�صاء اللوحة الذي متّيز باللون البني واألوان �صاحبة 
باهتة لحتتوي غنائية لونية ممكن اأن تثري �صعور بالراحة وال�صرور لدى امل�صاهد ، بالنتيجة يظهر لنا 
ا�صل���وب حمق���ق �صكال بوحدة غري متكاملة ومن�صجمة مع الف�ص���اء ، حتتوي على األوان تبداأ من القامت 
اىل الف���احت لرتمز اىل حالة من حالت الواقع م���ع اأنعدام احليوية والأثارة العالية لقلة ن�صوع الألوان 

ودرجة ت�صبعها وهي األوان باهتة معرّبة . 

عالء ب�سري ...
الو�ص���ف الب�صري  :اأحتوى املنج���ز الفنى اأمنوذج 
� 3 � األ���وان خمتلفة تب���داأ باللون الرتك���وازي الذي 
اأحت���ل اغل���ب اأرج���اء اللوح���ة تعرب عن �ص���كل ما ، 
بطريق���ة تبداأ من الأعل���ى اىل الأ�صفل حتى ت�صور 
ب�صكل اأ�صتطاله ، واأحتوى ال�صكل على خطوط بلون 
اأبي�ض ب�صورة عمودية داخل معه قليل من الأحمر 
بنف����ض اخلطوط ذاتها ، وترك الفنان هنا م�صاحه 
قليل���ة لتمثيل خلفي���ة اللوحة �ص���ورت باألوان باهتة 
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ترابي���ة من اجلان���ب الأي�صر وتداخل الأحمر مع اللون الرتابي من اجلان���ب الأمين اأمتد من اأعلى اللوحة 
اىل اأ�صفلها .

التحليل الدليل :الألوان هنا باردة �صورت بطريقة التجريد مع وجود هدف رمزي يرمي اإليه الفنان من 
خ���الل الل���ون ال�صائد كمو�صوع اللوحة ، معربًا عن حالة قد تكون اإيجابية اأو �صلبية ، ووجود اللون الأبي�ض 
بخط���وط عمودية اأعطت اإ�صتطاله اأكرث لل�صكل لأنها تداخلت �صمنه واأ�صبحت جزءًا منه ، وداخل الفنان 
خط���وط حم���راء داخل ال�ص���كل ، كاأن تكون الطريقة لع���دم ف�صل ال�صكل عن اخللفي���ة بحيث تكون الكتل 
اأو الكتل���ة متجان�ص���ة مع اخللفي���ة وي�صبح جزء منها غري منف�ص���ل عنها ، هذه الألوان الت���ي اأ�صتخدمها 
الفن���ان وحدد بها مو�صوع���ه املجرد من الأ�صكال الواقعية املحتوي على رمزيف ه���ذه اللوحة قليلة الأثارة 
لأنه���ا ال���وان باردة لتعرب عن قوة احلدث اأو املغزى منها كان اله���دوء اأو ال�صكون حلالة ما ، ورغم برودة 
الألوان املتمثلة باللون الأخ�صر ودرجاته مابني الغامق والفاحت الذي تخلله بع�ض  الألوان الدافئة بخطوط 
عمودي���ة ماب���ني الأحمر والرتابي والأ�صف���ر �صاعدت على اأظهار قوة تعبريية حمقق���ة �صيء ما وتوافق يف 
ال�ص���كل الع���ام ، ورغم اعتماد الفنان على الألوان الب���اردة ، الأخ�صر ودرجاته مل يغفل الألوان احلارة يف 
خلفي���ة اللوحةيف اجله���ه اليمنى اإحتاج هذا اللون لزي���ادة تاأثري الألوان الباردة وجع���ل كتلة ال�صكل جزء 
م���ن اخللفية ، بهذا حقق الفنان اأرتباط وثي���ق بني ال�صكل والف�صاء الذي يحيطه من خالل اأظهار البناء 
التكوين���ي الفن���ي واأعطاءه تو�صيح فعال يف رمزيتة من خالل اللون واأظه���ار فعالية الألوان الباردة لتدلل 

على حاله قد تكون �صلبية اأو اإيجابية وهناك رموز جمردة وخمتزلة 

هناء مال اهلل ....
الو�صف الب�صري :     متثل ال�صطح التكويني اإمنوذج � 4 
� �صليب معق���وف م�صابه للرموز القدمية التي ظهرت يف 
الأواين الفخاري���ة ) فخاري���ات �صام���راء ( ، حيث كانت 
احلركة م���ن اليمني اىل الي�صار جت�ص���د باللون الأ�صود ، 
حمت���اًل اأغلب اللوحة بحيث كانت خلفيته باللون الرتابي 
الباهت الذي �صاد معظم اخللفية وجعلتها الفنانه ب�صكل 
مربع���ات �صغرية مت�صاوية احلج���م ، واأنت�صر يف اجلانب 
الأي�ص���ر اللون الأزرق وفي���ه �صربات من الل���ون الأبي�ض 

والأ�صفر متداخلة فيما بينها .
     التحلي���ل ال���دليل :     اإ�صتخدم���ت الألوان هن���ا بطريقة جتريدية تبداأ من الأ�صف���ر الرتابي املطعم 
بالأبي����ض وقليل من الربتقايل اخلفيف اأ�صفل اللوحة والأزرق املطعم بالأبي�ض لتخفيف من حدة اللون 
الأ�ص���ود امل�صيطر على جو اللوحة وهو �صكل ال�صليب ال���ذي هو اأ�صارة اأو عالمة يعرب عنها عن حالة يف 
املجتم���ع .      مترك���ز الل���ون الأ�صود يف الو�صط واأمت���د بحركات اىل الزوايا الأربع���ة ليتداخل مع األوان 
اخللفية ويحقق التوازن لعدم تنافر الألوان حيث اأ�صتخدمت الفنانة األوان حارة يف الو�صط واألوان باردة 
يف اخللفي���ة لأبراز ال�صكل اأكرث وقيمة اأعلى .اأما اللون الأ�ص���ود ا�صتخدم لتحديد ال�صكل وهو ال�صليب، 

وكان اللون الأ�صود اأبرز ال�صكل واأعطاه عن�صر �صيادي وهو عالمة تكون �صلبية اأو اإيجابية .  
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و�سماء االأغا ...
الو�ص���ف الب�ص���ري :      اإ�صتمل���ت اللوحة اإن���وذج � 5 � فتاة 
م�صتلقية باألوان متع���ددة ، تبداأ من اللون الأحمر اخلالب 
اىل الل���ون الزرق والأخ�صر ، مع وج���ود قطعة بلون اأ�صود 
قريب���ة من الفت���اة يف مدخل ناف���ذة ، واملو�ص���وع �صور يف 
منت�صف اللوحة م���ع ترك فراغات قليلة للخلفية املتماثلة 

باألوان باهتة بالأ�صفر الرتابي . 
التحلي���ل ال���دليل :     اإنت�ص���رت الأل���وان يف معظم اأرجاء 

اللوح���ة تبداأ من الأحم���ر الذي �صيطر عل���ى العمل باأكمله 
حي���ث اأعطى قوة تركيز اأعلى للم�صاهد مما ع���رّب هذا اللون عن حالة فرح اأو اإثارة م�صاعر عاطفية ، 
وتداخل���ت الألوان يف بع�صه���ا يف اللون الأزرق منت�صر يف اأكرث من منطق���ة يف اأرجاء املو�صوع ، وكانت 
اخللفي���ة ذات األ���وان ثانوية اأو األوان حملية حتتل جزء قليل ، واأعتمدت الفنانة هنا على اإبراز املالمح 
ال�صخ�صي���ة للفتاة ، وهي م�صتلقية بطريقة هادئة . وال�صكل اإحتل منت�صف اللوحة ، فال منيز اإختزال 
يف اأج���زاء ال�صخ�صية وتفا�صيلها ، بينمنا جند قوة الألوان امل�صتخدمة ، واجلراء يف حركتها واأمتداد 
داخ���ل ال�ص���كل دون تردد ، مما جعل اللون ميت���د من اأعلى اىل اأ�صفل ليولد م���ع الألوان املتداخلة معه 
ديناميكي���ة ح�صي���ة عالية الأث���ارة لتعرب عن �صفة الأنوثة للفت���اة العربية ، ف�صاعد ه���ذا اللون الأحمر 
املنت�صر على ذلك . اأعطى دللة اإيجابية قوية مت�صاعدة الأثارة لتعرب عن عاطفة ما قريبة من الفرح 
، كم���ا نالح���ظ ان الأل���وان زخرفية زاهية ، ون�صاهد ج�ص���م املراة بدين ، وهذا ي���دل على الرفاهية ، 
ونظم���ت الألوان يف املنجز الفن���ي فاأظهرت فعالية عالية يف تكوين وجمالي���ة بتوزيع الدرجات اللونية 
وف���ق البن���اء ال�صكلي ، متداخلة من درجة اىل اأخرى ووظيف���ة بهارمونية عالية لتعرب عن ح�ض باأجواء 

�صاحرة .  

النتائج : 
1� الرمز مفهوم فعال يف العملية الفنية ملا له من قابلية يف التعبري عن املعاين بدللة   ال�صكل واللون 

2�  �صموليته���ا يف كل جم���الت احلي���اة ، فهو مل يقت�صر على الكتابة والعالم���ات واإ�صارات الفنون ، بل 
دخل �صمن ميادين احلياة العامة .

3�  فعالية الرمز يف العمل الفني الأبداعي يعتمد على الرتاكم التجريبي للفنان بخالف العفوية ، حتى 
يطابق دللية متطلبات فكر زمانه . 

4�  من اأخ�صب امل�صادر الرمزية هي الرتاث القدمي ، باأعتبار اأن جممل الفنون القدمية رموز.   
5�  هن���اك وظيف���ة بالغية لدلل���ة اللون من قبل الفن���ان اىل املتلقي اإما اإن تك���ون غايتها بالغ جمايل 

يخاطب احل�ض الب�صري وذلك هو التجريد  ، اأو دللت اأ�صولها من دوافع اإنفعالية .
6�  يبق���ى امل�ص���در الأ�صا�ص���ي والفع���ال الرموز وال���دللت للون ، ه���و الطبيعة ، وهذا م���ا اأكده جممل 

الفال�صفة القدماء واملعا�صرين والفنانني الت�صكيليني  .
7�  لل���ون دللة اإ�صتماه���ا الأن�صان الأول من خالل اأحتكاكه مع الطبيعة وتط���ور واأ�صبح رمزًا مع تطور 
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الوعي الأن�صاين ، فدخل كلغة رمزية يف الأ�صارات حيث املالب�ض والرايات وغريها من الأمور .
8�  الل���ون جان���ب موؤثر يف اإنفعالت الأن�صان الذاتية وتلك ه���ي التي حتدد دللة اللون . ولذلك لتوجد 

ثباتية يف دللتة من فرد اىل اأخر يف كل زمان ومكان .
9�  حّل اللون حمل ال�صكل يف الفنون املعا�صرة ، ليعطي اإنطباع باحلركة ب�صبب تاأثري درجة لونية على 
اأخ���رى فيدخل الهرمون ، فاأ�صبحت العالقات اللونية توؤثر على اإح�صا�صات ب�صر املتلقي وكاأنها اأنغام 

مو�صيقية .
10� اإ�صتلهم الفنان العراقي املعا�صر ، رموزه ودللتها من م�صادر عدة وهي :

  اأ � املوروث ال�صعبي والرتاث الفلكلوري . ب � موروث وادي الرافدين والأ�صالمي .
   بينما اأ�صتلهم األوانه ودللتها من امل�صادر التالية :

  اأ � الألوان املوجودة يف الفنون ال�صعبية حيث املالب�ض وال�صجاد وبع�ض الأدوات ذات الأ�صتعمال اليومي 
.. اأي الفلكلور . 

 ب � األوان الطبيعة املحلية ، ال�صحراء ، الأهوار .
 ج � الألوان امل�صتمدة من الفل�صفة الأ�صالمية ومنها ال�صعر والقراآن والأخر جاء من الفنون الأ�صالمية 

حيث الزخرفة املجردة والقباب الأ�صالمية ، واخلزف الأ�صالمي وما اىل ذلك .

االأ�ستنتاجات :
1�   الل���ون متغ���ري يف دللته اىل الأخر ، حيث يعتمد على دواخله واأنفعالت���ه الداخلية مع  نف�صه اأو مع 

الواقع .
2�   الطبيع���ة لعبت دور مه���م يف ظهور األوان  اأ�صتخدمه الفنان للتعبريعما يف داخله لأجناز عمل فني 

رائع .
3�   اآداء الل���ون واأنواع���ه وتع���دد الأ�صالي���ب امل�صتخ���دم بها اىل ظه���ور مدار�ض كث���رية فنية تغريت يف 

اإ�صتخدامها للون ، وكاًل لها نظرة خا�صة كاملدر�صة ) التعبريية ، التجريدية ، الرمزية ( .
4�   اإ�صتلهم الفنان األوانه ورموزها ودللتها من الطبيعة ، اإ�صافة اىل ذلك ، كان للح�صارات الأ�صالمية 

والفلكلور ال�صعبي دور يف اإظهار مالمح جديدة للون وعديدة �صاعدت على تنوع اإ�صتخدام الألوان .

امل�سادر ح�سب ماورد يف منت البحث
1�  د. فهمي جدعان ، نظرية الرتاث.

2�  الرتاث والتجديد ، ط1 ، دار التنوير ، بريوت ، 1981.
3�  د. ح�صن حنفي ، الرتاث واحلداثة ، ط1 . 

4�  د. حممد عابد اجلابري � مركز درا�صات الوحدة العربية ، 1991.
5�  د. نعيم اليايف ، اأوهاج احلداثة ، درا�صة يف الق�صيدة املعا�صرة ، اأحتاد الكتاب العرب ، دم�صق ، 1993.

6�  مقدم���ات اأ�صا�صي���ة لدرا�ص���ة الأ�ص���الم ، ح�صني مروة ، �صمن درا�صات يف الإ�ص���الم ، ط1، جمموعة من الباحث���ني � دار الفارابي ، بريوت ، 
.1980

7 �  اإ�صكالي���ة الأ�صال���ة واملعا�ص���رة ، الفك���ر العربي احلديث واملعا�ص���ر ، �صراع طبقي اأم م�ص���كل ثقايف . د. حممد اجلاب���ري ، �صمن الرتاث 
وحتديات الع�صر يف الوطن العربي ، ط2 ، جمموعة من املوؤلفني � مركز درا�صات الوحدة العربية ، 1987 .

8 ��  الثابت واملتحول ، ج3 ، اأدوني�ض � دار ال�صاقي ، بريوت ، بال تاأريخ.
9 �  جملة الآداب العدد )1( ، �صنة 1956 ، حممود �صربي / م�صكلة الر�صم العراقي املعا�صر .
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امللخ�س
مما ل�صك فيه اأن النحات ال�صومري على الرغم من اإبداعاته الفنية واإمكانياته املتميزة 
يف جمال النحت على احلجر، اإل اأنه لن يرتقي اإىل التعبري احلقيقي عن روؤيته وطموحاته 
الفني����ة اإل من خالل ا�صتخدامه مادة تعتمد على تقنية ُعّدت مبتكرة يف جمال النحت مل 
تك����ن معه����ودة من قبل الت����ي اأ�صبحت فيما بع����د عاماًل م�صاعدًا ومهم����ًا يف حتقيق هدفه 
وروؤيت����ه اجلمالي����ة التي طاملا طمح اإىل حتقيقها و�صوًل به����ا اإىل اأعمال نحتية اأكرث جدية 
وواقعي����ة من م����ادة احلجر، كما اإنه عرب م����ن خاللها عن �صخ�صيته الفني����ة والإبداعية، 
ا�صتط����اع اأن يوظف هذه املادة التي ل تخلو م����ن امل�صاكل يف حتقيق ما مل ي�صتطع حتقيقه 
م����ن نحت على احلجر. هذه امل����ادة هي �صبيكة الربونز التي منحت����ه خ�صو�صيتها جماًل 
وا�صع����ًا وحري����ة كاملة تتوافق م����ع طموحه يف جت�صي����د روؤيته الفني����ة واجلمالية ومقدرته 

بال�صيطرة على كل مادة وتطويعها.
اإن له����ذه املع����ادن تقنية خا�صة يف تنقيتها و�صهرها،ول يخف����ى علينا اأن اأي خلل يف تقنية 
التنقي����ة اأو اأي اختالف ت�صكل حالة �صلبية تظه����ر ب�صكل وا�صح على النموذج النحتي بعد 

ال�صب بفرتات متباعدة.
 حر�����ض الفن����ان ال�صوم����ري عل����ى تدوين جتارب����ه املتعلق����ة با�صتخال�ض �صبيك����ة الربونز 
بن�صو�����ض م�صمارية تتعلق بالن�صب املئوية التي تدخل يف عملية تكوين ال�صبيكة. اإذن لبد 
م����ن اأن فناين العراق القدمي يف الع�صور الالحق����ة قد  اأفادوا من هذه الن�صو�ض وعملوا 
عل����ى تطوير عملي����ة ا�صتخال�ض �صبيكة الربونز. ويبدو ذلك وا�صح����ًا عرب ما تركه هوؤلء 

الفنانني من اأعمال جبارة وعمالقة من الناحيتني التقنية والإبداعية .

تقنيات صب التماثيل البرونزية 
في العراق القديم
 درا�شة حتليلية 

م. م اأجمد �سعيد م�سطفىد. نزار عبد اللطيف اأحمد
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ت�صمن البحث ثالثة ف�صول، ا�صتمل الف�صل الأول على منهجية البحث العلمي. اأما الف�صل 
الث����اين فقد حتدد بالإطار النظري املتكون من خم�ص����ة مباحث اعتمدها الباحث ليعطي 
دللت وا�صح����ة على تقنية �صب الربونز وتوابعها. اأما الف�صل الثالث فاإنه ت�صمن حتليل 
النم����اذج املنتخبة للفنان الع�صر ال�صومري والأكدي والبابلي والآ�صوري ودرا�صة املظاهر 
التي ح�صلت نتيجة تقنية ال�صب، واأخريًا فقد ا�صتمل البحث على النتائج وال�صتنتاجات 
الت����ي ظهرت نتيجة التحليل و م����ن ثم التو�صيات وامل�صادر العربي����ة والأجنبية والنماذج 

املنتخبة وملخ�ض البحث باللغة الإنكليزية.

ABSTRACT
 It is no doubt that though the artistic creativity and the
 distinctive capabilities of the Sumerian sculpture in the
 field of engraving on stone، but he could not convey
the real expression of his vision and his artistic amb -
tion only through using materials that depend a tec -
 nology considered as invented and unprecedented in
 sculpture، which later on became an important and
 supporting factor in achieving his aim and his aesthetic
 vision which he sought to reach sculpting works made
 of stone more serious and more actual. And through
these works he expressed his creative artistic persona -
 ity. He could employ this material، the bronze which is
 not free problems، to achieve what he could not achieve
 on stone before. Bronze ingot with its characteristics
gave the  Sumerian sculpture a wide space and full li -
 erty that accord with his ambitions in accomplishing
 the best. The characteristics of this material motivated
 him to artistic works were subject to high technology of
 molding through which he could free himself from the
 barriers of stone characteristics. So he never hesitated
in embodying sculpting works characterized with r -
 ality represented in، generally، freedom in moving the
.hands، the legs and the body

د. نزار عبد اللطيف اأحمد          م. م اأجمد �شعيد م�شطفىتقنيات �شب التماثيل الربونزية يف العراق القدمي )درا�شة حتليلية (
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الف�سل االأول : منهجية البحث
م�سكلــة البحث:تنح�ص����ر م�صكلة البح����ث بالظواهر ال�صلبي����ة املتمثلة بالت����اآكل الظاهر على بع�ض 
القط����ع النحتية الربونزية التي ح�صلت نتيجة تقنية ال�صب. هذه القطع املعتمدة يف البحث مكت�صفة 
يف العراق العائدة للع�صر ال�صومري والع�صور الالحقة )الأكدي والبابلي والآ�صوري( التي بدت معظم 
قطعها بحالة جيدة وكفاءة فنية واإبداع عاٍل وجودة يف التنفيذ. لذا ا�صتوجب علينا اأن نقف عند هذه 

الظواهر حتى يت�صنى لنا حتديد املعايري املتبعة يف تقنية �صب �صبيكة الربونز ومناق�صة الآتي:
البح���ث يف التحولت اجلديدة املرتبطة بنظم املعلوم���ات اخلا�صة بتقنية �صب ال�صبيكة الرائدة بني 

مواد النحت الأخرى. ف�صال عن قلة اخلربة امل�صببة لبع�ض �صلبيات التقنية؟
اأهداف البحث: يهدف البحث اإىل التعرف على اآليات وتقنيات �صب الربونز .

اأهمية البحث :ت�صليط ال�صوء على التطورات التي ح�صلت على تقنيات ال�صب عرب مناذج نحتية 
منتخبة لع�صور متعاقبة يف العراق القدمي .

حدود البحث
احلدود املكانية: ح�صارة وادي الرافدين )�صومر، اأكد، بابل، واآ�صور(.
احلدود الزمانية: من الع�صر ال�صومري امتدادًا اإىل الع�صر الآ�صوري.

احلدود املو�صوعية: تقنية �صب املنحوتات الربونزية املكت�صفة يف العراق القدمي.
احلدود الب�صرية: نحات العراق القدمي.

حتديد امل�سطلحات
1. التقني���ة Techinque : ورد تعري���ف التقنية يف )Encyclopedia of World Art( كل اإنتاج يتطلب 
تقني���ة، وتتك���ون التقني���ة من عمليات يدوي���ة والية متعددة، تتعام���ل مع املواد الأولي���ة لت�صكيل املادة  

الأولية وتنظيمها مبا يلبي اأهداف فنية حمددة)1(.
: ت�صتعمل تقنية ال�صب لإنتاج الأعمال الفنية من املعادن واأهمها معدن الربونز،   Casting 2. ال�صب
وهن���اك نوع���ان رئي�صان من اأنواع ال�صب، هما ال�صلد واملجوف لإجن���از الأعمال النحتية الربونزية 

الكبرية )الن�صبية( ولأ�صباب اقت�صادية يكون ال�صب ال�صلد غري عملي)2(.
3. الربون���ز Bronze :يطلق عل���ى �صبائك النحا�ض والق�صدير ت�صمية الربون���ز، وقد ت�صل ن�صبة فلز 
الق�صدير فيها حتى 20%، ومع اأن �صبائك الربونز اأكرث �صالدة من النحا�ض اإل اأنها جيدة الت�صغيل، 
تاأخذ ال�صكل املطلوب جيدًا عند ال�صباكة، وهذا يرجع اإىل قلة انكما�صه احلجمي الذي يكون بحدود 

.)3()%0.6-%1.8(
4. البوتق���ة: عادة ت�صنع من مادة الكرانيت الأ�صود ونوع خا�ض من الطينة ومقا�صات خمتلفة وعند 

رفعها من الفرن ت�صتعمل مالقط خا�صة م�صنوعة من املعدن منا�صبة حلجمها)4(.
1  Encyclopedia of World Art, Vol. XIII, McGraw-Hill Book, Co., Landon, 1967, P.965.
2  McGraw-Hill, Dictionary of Art, Vol. 1, Landon, 1969, PP.512, 514.

3  الطائي، عبد حيدر، خوا�ض املواد الهند�صية، دار احلكمة للن�صر، 1987، �ض55.
4  كيت، روبرت، �صنع النماذج وال�صبائك، مكتبة الأجنلو امل�صرية، القاهرة، 1961، �ض46.
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  الف�سل الثاين:االإطار النظري
املبحث االأول: اأهمية املعادن وا�ستخدامها

يرجح معظم الباحثني اإن العراقيني القدماء كانوا �صباقني يف بناء احل�صارة الإن�صانية ومتيزوا عن 
اأقرانه���م يف خمتلف الجتاهات احلياتي���ة كالأدب وال�صناعات وغريها. ومن اأبرز هذه ال�صناعات 
ه���ي تعدين املعادن و�صباكتها، لكونها تتمتع بخا�صية الدميوم���ة ومتثلت » ب�صناعة الأدوات املنزلية 
والزراعي���ة. لق���د كان ا�صتعمال ه���ذه الأدوات يف احلياة اليومية يف املجتمع امل���دين، الدافع لت�صمية 
ه���ذا الع�ص���ر بع�صر املعادن وهي تب���داأ يف العراق يف اأوائل الألف الراب���ع ق.م »)5(. لقد كان الفنان 
ال�صوم���ري �صباقًا يف �صناعة املعادن وقد ا�صتغلها النح���ات العراقي يف عمل النماذج النحتية. وهذه 
النماذج املكت�صفة من العراق القدمي خري دليل على ذلك. وما يوؤكد قدمها هو اأنها » تعود اإىل حوايل 
3500 ق.م وت�صري اإىل وجود تكنولوجيا متطورة جدًا بالن�صبة ل�صناعة النحا�ض واختزاله من خاماته 
و�صهره قبل اأو بعد حتويله اإىل �صبائك »)6(. وقد وجه الفنان جل اهتمامه واإبداعاته وتطلعاته الفنية 
اإىل التح���رر من نظم العالقات ال�صكلية التي كانت �صائدة اآنذاك واملقت�صرة على مادة احلجر، لذا 
ن���رى اإن ه���ذا التطور الفكري ي�ص���ري اإىل اأن هذه الأ�صباب اأدت » اإىل ا�صتخ���دام طريقة ثانية لإنتاج 

النحت املج�صم، هي فن النحت بالربونز وهي الطريقة التي ظفرت باهتمام خا�ض »)7(. 
اإن قيمة �صبيكة الربونز اجلمالية تفوق القيمة اجلمالية للحجر واأقل تعر�صًا للتلف منه واأطول عمرًا، 
 ولل�صبيكة خ�صائ�ض فنية تدخل يف جمال الإبداع. وتفتقر هذه التقنية اىل مادة احلجر وهذا دليل على اأن

» الكنوز التي اكت�صفت يف طبقات ع�صر فجر ال�صاللت باملواقع ال�صومرية تدل على قدرة املخت�صني 
يف عملي���ات التعدي���ن. وي�ص���كل �صانعوا املع���ادن �صنفًا لوحده���م كانت خدماته���م ذات طلب �صديد 
اآن���ذاك»)8(، ومنه���م النح���ات العراقي ال���ذي اكت�صب���ت اأعماله �صه���رة وا�صعة ملا بلغت���ه من جت�صيد 
حال���ة متقدم���ة ومتطورة جدًا يف جمال تقنية �ص���ب التماثيل الربونزية ا�صتم���رت اأ�ص�صها اإىل وقتنا 

املعا�صر.

املبحث الثاين: اإعداد �سبيكة الربونز
تط���ور البنية الفكرية لدى فنان العراق القدمي متخ�ض ع���ن حتقيق حتوًل جديدًا يف نظم العالقات 
ال�صكلي���ة واملادية، ويعد ه���ذا التحول اخلطوة الأوىل للولوج اإىل ع���امل التعدين متحديًا كل املخاطر 
املرتتب���ة على ذلك، لغر����ض الو�صول اإىل ما هو اأف�صل، فقد ا�صتط���اع اأن ي�صع يده على املواد اخلام 
التي يتم من خاللها �صنع �صبيكة الربونز وهذه املواد اخلام هي النحا�ض والق�صدير، ويتميز معدن 
النحا�ض عن املعادن الأخرى باأنه » فلز طري ذو لون اأحمر وبوزنه النوعي وقابليته لل�صحب والطرق»)9( 
فيم���ا ل���و ا�صتعمل لوحده من دون ت�صدير. ويوج���د يف الطبيعة على �صكل » كاربون���ات اأو �صليكات اأو 
اأوك�صي���دات وا�صتورده ال�صومريون على �صكل كاربونات النحا����ض... وغالبًا ما يح�صل عليه ملحوظًا 

5  اجلادر، وليد، �صناعة التعدين مو�صوعة ح�صارة العراق، ج2، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1985، �ض239.
6  حبة، فرج، الكيمياء يف العراق القدمي، جملة �صومر، جملد 25، بغداد، 1969، �ض112.

7  مورتكارت، اأنطون، الفن يف العراق القدمي، ترجمة: عي�صى �صليمان و�صليم طه التكريتي، مطبعة الأديب البغدادية، وزارة الإعالم، بغداد، 1975، �ض96.
8  ليفي، مارتن، الكيمياء والتكنولوجيا يف وادي الرافدين، ترجمة: حممود املياحي وجواد �صلمان، دار احلرية، بغداد، 1980، �ض261.

9  حلمي، حممد عز الدين، علم املعادن، ط1، القاهرة، 1964، �ض242.
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م���ع ال�صوائب والأتربة والروا�صب املعدنية ويتم حتويله اإىل اأوك�صيد النحا�ض بو�صاطة الأك�صدة داخل 
اأفران خا�صة »)10( ويدخل النحا�ض كمادة اأ�صا�صية يف احل�صول على » �صبيكة الربونز عند خلطه مع 
الزنك اأو الق�صدير »)11( فقد ا�صتخدم الإن�صان الربونز منذ القدم يف العراق القدمي معتمدا » على 
مزج املعادن للح�صول على معادن جديدة مثل �صبيكة الربونز »)12( و يتم ذلك وكما هو معروف عرب 
مزج النحا�ض مع اإ�صافة ن�صبة حمددة من الق�صدير عن طريق �صهرها بدرجات حرارة معينة. مما 
يزيده���ا قوة و�صالبة. وهذا يعني اأن العراقيني القدماء كانوا يعرفون الكثري عن التعدين واأ�صبحت 
لديهم خربة جيدة من خالل التجارب التي تعد دلياًل وا�صحًا على معرفتهم بهذه املعادن. واكت�صبوا 
مه���ارة يف تقني���ة تنقية املعادن من ال�صوائب املوؤثرة على خوا�ص���ه الطبيعية. والباحث الفرد دوكل�ض 
يوؤك���د » وج���ود التعدين يف اأور منذ عام 3500 ق.م الذي انت�صر بعد ذلك اإىل اأوربا وم�صر »)13( فقد 
ا�صتغله الفنان ال�صومري واأبدع يف �صب التماثيل الربونزية )كالعربة ال�صومرية( التي تعد خري دليل 
عل���ى هذه التجربة املبتكرة نتيجة جهود م�صنية للفن���ان بذلها يف حت�صري هذه ال�صبيكة املتكونة من 
اأكرث من مادة. وتعتمد كل مادة على تقنية معينة يف تنقيتها من ال�صوائب كالنحا�ض والق�صدير وهما 

املادتان الأ�صا�صيتان يف تكوين ال�صبيكة التي تعتمد كلٌّ منها على ن�صبة مئوية ثابتة. 

املبحث الثالث: االأفران والبواتق والوقود
1. الأفران; بعد معرفتنا بتو�صل ال�صومريني مزاولة عملية التعدين ل�صد حاجاته املحلية اعطى هذا 
اإ�صارة وا�صحة اىل وجود اأفران )كور( ذات ت�صاميم منفذة على اأ�صا�ض علمي، وهذا لي�ض بالع�صري 
عل���ى العراقي القدمي. فقد متك���ن من احتبا�ض درجات حرارة عالية تكف���ي ل�صهر املعادن املختلفة 
» وم���ن املعروف اأن ك���ورة الت�صخني اخلا�صة باإذابة املعادن... كانت تتك���ون من طبقتني، يف الطبقة 
ال�صفل���ى كان مو�صع اإ�صعال النار )الوقود( ويف الطبقة الثانية يو�صع خام املعدن. وهذه الكور اأقرب 
�صبه بالكور امل�صتخدمة حاليًا، و�صبق اكت�صاف اأربع ع�صرة كورة خا�صة يف اأور كلها من ع�صر الوركاء 
اأي ح���دود نهاي���ات الألف الرابع ق.م »)14(، ه���ذا ف�صاًل عما اكت�صف من ن�صو����ض م�صمارية اأعطت 
حقيق���ة كاملة ودقيقة على وج���ود تخ�ص�ض عايل امل�صتوى ومعرفة بن���اءة يف جمال �صناعة الأفران 
اأدت اإىل ا�صتح���داث اأف���ران » قادرة عل���ى تطوير درجة احلرارة اإىل 1100 درج���ة مئوية »)15( تكفي 

ل�صهر �صبيكة الربونز.
2. البواتق : تعد البواتق من امل�صتلزمات الأ�صا�صية يف عملية �صهر و�صب املعادن وقد ا�صتخدمت يف 
ح�صارة وادي الرافدين مع البدايات الأوىل للتعدين. وقد مت اكت�صاف » �صظايا بوتقة طينية حتتوي 
على الفحم النباتي والنحا�ض والق�صدير التي ميتد تاريخها اإىل حوايل 3000 ق.م »)16(، ون�صتدل من 

10  الأحمد، �صامي �صعيد، امل�صتعمرات الآ�صورية يف اآ�صيا ال�صغرى، جملة �صومر، 1977، ج33 �ض72.
11  الزكوم، مهدي ناجي، الكيمياء العنا�صر النتقالية، بغداد، 1981، �ض129.

12  املختار، فريال داوؤود عبداخلالق، الأ�صكال الآدمية واحليوانية املج�صمة يف الفن العربي الإ�صالمي )درا�صة اأثرية فنية(، اأطروحة دكتوراه 
)غري من�صورة(، جامعة بغداد، 2002، �ض156.

13  لوكا�ض، الفرد، املواد وال�صناعات عند قدماء امل�صريني، ترجمة: زكي ا�صكندر، دار الكتاب امل�صري، القاهرة، 1945، �ض354.
14 اجلادر، وليد، امل�صدر ال�صابق، �ض247.
15  ليفي، مارتن، امل�صدر ال�صابق، �ض64.

16  امل�صدر نف�صه، �ض267.
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�صكل ال�صظايا وحجمها اإىل �صغر حجم البوتقة. وهذا يدعونا اإىل القول باأن هذه التماثيل » ات�صمت 
مبحدودي���ة وثبات حجومه���ا مما ا�صطر النح���ات اإىل اللتزام ب�صب متاثيله بحج���وم �صغرية»)17( 
وحتى يف الفرتات التي تلت الفرتة ال�صومرية فقد مت العثور على متاثيل تعود للع�صر الأكدي والبابلي 

والآ�صوري وهي باأحجام �صغرية. كما �صنالحظ ذلك بالنماذج املنتخبة لحقًا.
3. الوق���ود : بطبيع���ة احلال اإن الأفران اآنفة الذكر حتت���اج اإىل م�صدر حراري يكفي ل�صهر املعادن، 
واملع���روف ع���ن امل�صادر اآن���ذاك اإنها حم���دودة ل تتعدى الفح���م واخل�صب اجلاف ورمب���ا الزيوت. 
وتتطل���ب الأف���ران اآنفة الذكر ا�صتمرار حالة التوهج احلراري حت���ى ت�صل درجات حرارة الن�صهار 
الت���ي يتطلبها كل مع���دن. ويتم ذلك عن طريق دفع الأوك�صجني اإىل داخ���ل املوقد حيث » كانت هذه 
العملية ماألوفة اآنذاك وباأ�صلوبني هما النفخ بوا�صطة املنفاخ اجللدي املزود باأنابيب فخارية، والنفخ 
بوا�صط���ة الفح���م وذلك من اأجل تزوي���د النار مبزيد من الأوك�صجني ال���الزم لال�صتعال ومن ثم رفع 
درجة احلرارة »)18( التي يتم بها ان�صهار املعدن. والن�صو�ض امل�صمارية التي نق�صت على اأحد الرقم 
الطيني���ة لب���الد وادي الرافدين حيث يت�صمن النق����ض » طلبًا للح�صول على جل���د املاعز ل�صتعماله 
يف �صناع���ة املنف���اخ لتخدم �صباك الربون���ز »)19(. وقد �صاع ا�صتعمال ه���ذه التقنية الب�صيطة يف ذلك 
العه���د حتى يف م�ص���ر التي عرث فيها على اآثار جت�صد كيفية ا�صتعم���ال طريقة دفع الهواء عن طريق 
النف���خ بوا�صطة الفم اإىل جانب ا�صتعمال املنفاخ اجلل���دي الذي يعمل على دفع اأكرب كمية من النفخ 

بالفم)20*(.

املبحث الرابع: القوالب
اإن بدايات �صنع القوالب يف العراق القدمي، فقد كانت حمددة جدًا وتتمثل بالب�صاطة ومعظمها ذات 
وج���ه واحد )بارز اأو ناف���ر ويف بع�ض الأحيان جم�صم( وهناك دللت ت�ص���ري اإىل اأن ال�صباكني كانوا 
يعمل���ون عل���ى » حفر ال�صكل التقريبي لل�صكل يف قطعة حجرية م���ن احلجر الرملي »)21( وقد اقت�صر 
ذلك على �صناعة الفوؤو�ض اأو الأ�صلحة وما �صابه ذلك. لكن من خالل التجارب واملمار�صات التي قام 
به���ا النح���ات ال�صومري يف هذا املجال، فقد كان الزمن كفياًل بتطوير هذه التقنية وولوجه اإىل عامل 
�ص���ب املعادن. فقد كانت بحق ثورة خلقت جي���ال جديدا من التقنيات تعتمد على تعددية قطع قالب 
العم���ل الواحد ون���وع املادة امل�صنوع منها م�صتفي���دًا بذلك من خربة ال�صباك���ني بالتعرف على املادة 
التي تتحمل درجات حرارة عالية. وهذه عبارة عن » طينة ال�صل�صال املالئمة يف عمل القوالب»)22( 
خل�صو�صيته���ا يف حتمل درجات حرارة عالية)23*(. و�ص���اع اإتباع هذه املادة يف �صنع القوالب املتكونة 
من قطع عدة ب�صكل وا�صع وم�صتمر حيث ت�صري املكت�صفات الآثارية اإىل رائدية هذه التقنية يف العراق 

17  العي�صاوي، عبا�ض، امل�صدر ال�صابق، �ض28.
18  اجلادر، وليد، امل�صدر ال�صابق، �ض246.

19  هودجز، هرني، التقنية يف العامل القدمي، ترجمة: رندة قاقي�ض، الدار العربية للن�صر، عمان، 1988، �ض134.
20 )*( اأنظر: جوهز، هرني، امل�صدر ال�صابق، �ض143-74.

21  هوجز، هرني، امل�صدر ال�صابق، �ض73.
22  العي�صاوي، عبا�ض، امل�صدر ال�صابق، �ض15.

23 )*( امل�صدر نف�صه.
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القدمي دون �صك من خالل ما عرث عليه » يف مقربة �صاللة اأور الأوىل على قوالب ذات ثالث اأو اأربع 
قطع قيد ال�صتعمال وقالب من حجر الرمل ل�صب الربونز والنحا�ض حدود 3000 ق.م يف حني عرث 
على قالب كان ي�صتعمل ل�صب الربونز يف )تبة كورة( موؤرخ يف اأوا�صط الألف الثالث ق.م »)24(. وهذا 
ل���ن ياأت���ي من فراغ واإمنا هو منو البني���ة الفكرية لدى النحات ال�صومري ال���ذي جتاوز ع�صره باآلف 
ال�صنني جعله اأن ي�صل اإىل هذا الإجناز الرائع املبدع الفريد. ولزالت هذه التقنية يزاولها النحاتون 

اإىل وقتنا احلا�صر.

املبحث اخلام�س: املنحوتات الربونزية بطريقة ال�سمع املفقود
متت قدميا �صباكة املنحوتات الربونزية بعمل ح�صوه داخلية لأمنوذج نحتي من ال�صمع املطلوب �صبه 
ب�صبيك���ة الربونز ويغلف من اخلارج مبادة متكونة من طين���ة ال�صل�صال ومن ثم يتم حرقها بالفرن 
احل���راري للعمل على اإذاب���ة ال�صمع والتخل�ض منه نهائيًا. وكما هو معروف و�صائع اإن طريقة ال�صب 

بال�صمع تتكون من اخلطوات التي اعتمدها النحاتون يف �صب �صبيكة الربونز وهي تقت�صر على:
» 1. عمل الأمنوذج الأ�صلي للمو�صوع النحتي.

2. عمل قالب.
3. عمل اأمنوذج من ال�صمع )مرحلة الت�صميع(.

4. عمل قنوات ال�صب والتنفي�ض ومناذج ال�صمع املن�صهر.
5. عمل غالف مبادة مقاومة للحرارة.

6. الت�صخني واحلرق.
7. ال�صباكة بالربونز”)25(.

بطبيع���ة احلال اإن ه���ذه اخلطوات جمتمعة ل تخلو م���ن اخلطورة والتعقيد وتتطل���ب الدقة واحلذر 
وال�صرب، لكونها حتتاج اإىل وقت اأطول من اأي عملية نحت اأخرى. 

اإن م���ا جاء به )�صيتون لوي���د( يف كتابه اآثار بالد الرافدين بحق اأمن���وذج )العربة( الذي عرث عليه 
يف » ت���ل اأج���رب هواأمنوذج م�صغر لعربة جترها اأربعة حمري ي�صوقه���ا رجل ملتٍح ولهذا العمل اأهمية 
خا�صة من الناحية التقنية، لأنه دليل �صباكة ما ي�صمى) بال�صمع املفقود( التي ظهرت لأول مرة »)26( 
يف ب���الد �صوم���ر ولكن اأود اأن اأقول هنا اإن ما ظهر من �صلبيات وتاآكالت على العربة واملت�صارعني مل 
تك���ن نتيج���ة تفاعالت جوية، واإمنا ظهرت نتيجة ق�صور يف تقني���ة تنقية املعادن اأو يف الن�صب املئوية 
اأو يف امل���ادة املذاب���ة )كالقار اأو ال�صحم(، لأنها لو ح�صلت نتيجة التفاعالت اجلوية لأ�صبحت جميع 
النم���اذج املكت�صف���ة حتمل املظاهر ال�صلبي���ة نف�صها لكون جميعها كانت مطم���ورة حتت الأر�ض. ويف 
اأمن���وذج العرب���ة ل يوجد ما ي�صري اإىل اأن الفن���ان ا�صتخدم ال�صمع لأنه ل يوج���د م�صاحة ولو �صغرية 
نظيف���ة تتواف���ق مع خ�صائ����ض ال�صمع، اأو التنقية ب�ص���كل جيد. وما يعزز ذلك ه���و اأن هذا الأمنوذج 
ال�صغ���ري احلج���م نفذا بطريقة ال�صب ال�صلد. اإل اأن الفن���ان ال�صومري انطلق بكل جدارة ، ليحقق 
روؤيت���ه الفني���ة واجلمالية التي افتقده���ا يف مادة احلجر. لذا نرى اإن » التماثي���ل امل�صبوبة بالربونز 

24  امل�صدر نف�صه.
25 هادي، حمزة كاظم، تطور تقنيات عمل قوالب النحت، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة بغداد، 1989، �ض85.

26  لويد، �صيتون، امل�صدر ال�صابق، �ض142.
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مل يواج���ه النح���ات مثل هذه العقبات، لذل���ك نراه قد انطلق بحركات اأقرب م���ا تكون اإىل الطبيعة، 
وق���د حتررت الأيدي والأرجل من كتلة امل���ادة »)27(. ففي النماذج الالحقة للفرتة ال�صومرية نالحظ 
اأن ال�صط���وح الناعم���ة امللم�ض ت�ص���ري اإىل اأن هناك تراكم خ���ربة ح�صلت نتيج���ة التجربة امل�صتمرة 
الت���ي توارثته���ا الع�صور املتعاقبة التي �صادت بالد وادي الرافدي���ن وخلفت اأعماًل فنية ذات م�صتوى 
ع���اٍل لي����ض يف املجال الفني فح�ص���ب واإمنا يف تقنية ال�صب التي اأ�صبح���ت » ماألوفة عند ال�صومريني 
والأكدي���ني والبابليني والآ�صوريني على وفق اأ�صالي���ب وتنظيمات متطورة ودقيقة »)28(. متخ�صت عن 

جتربة وممار�صة طويلة خ�صعت لن�صوج فكري متطور باإبداع فني عايل التقنية.

الف�سل الثالث:درا�سة وحتليل النماذج النحتية الربونزية املنتخبة
مت يف ه���ذا الف�صل درا�صة بع�ض النماذج النحتية الربونزية املنتخبة من الفن العراقي القدمي 
وحتليله���ا الت���ي تعط���ي دللت وا�صحة على الإب���داع والتطور لتقنية �ص���ب الربونز عرب تعاقب 

الع�صور ف�صال عن الإفادة من خربات الآخرين والعمل على تطويرها.

االأمنوذج رقم )1(عربة �سومرية 
من تل اأجرب2600 ق.م

 خل�صو�صي���ة الربون���ز ومي���زات خوا�صه 
الت���ي تفتقر اإليها م���ادة احلجر واخل�صب 
منحت جم���اًل وا�صعًا للنح���ات ال�صومري 
لينطل���ق عربه���ا يف التعب���ري ع���ن رغباته 
وميوله ب���كل حرية ليحقق ب���ه ما ين�صجم 
مع روؤيت���ه واأهدافه الفني���ة وطموحه نحو 
حتقيق الأف�ص���ل لريتقي بها اإىل امل�صمون 
والقيم���ة اجلمالي���ة والواقعي���ة عن طريق 

املنظوم���ة احلركية املقت�ص���رة على حترير 
اليدي���ن والأرجل من الكتلة، حي���ث مل�صنا يف هذه اخلا�صية قراءات تتق���ارب من الواقع وحماكاته 
�ص���واء اأكان يف نحت ج�صم الإن�صان اأم احليوان عل���ى ال�صواء بتقنية حديثة مل تكن معهودة م�صبقا 

قبل ال�صومريني.
ففي اأمنوذج العربة ال�صومرية التي عرث عليها يف معبد )�صارة( يف تل اأجرب بحدود )2600 ق.م( 
نالحظ اأن هناك اإ�صارات ودلئل بينة تتعلق باإزاحة مادة واإحالل مادة اأخرى تخ�صع لتقنية �صب 
جريئ���ة متثل الري���ادة يف هذه التجربة اجلديدة وحديثة الولدة يف حي���اة الفنان ال�صومري. وهذا 
النمط الفني من التحول التقني الذي يت�صم بالإبداع يهدف اإىل حتقيق ذائقيته اجلمالية ال�صامية 
يف حم���اكاة الطبيع���ة. وعلى الرغم من �صغر حجم هذا العمل لكنه يع���د » اإجنازا فنيا مده�صا ل 

27 مظلوم، طارق، النحت يف ع�صر فجر ال�صاللت، ح�صارة العراق، ج4، دار احلرية، بغداد، 1985، �ض30.
28  اجلادر، وليد، امل�صدر ال�صابق، �ض141.
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يتج���اوز ارتفاع���ه ال�صبعة �صنتم���رتات ومللمرتين »)29(، ومع فقد متكن الفن���ان من ال�صيطرة على 
امل���ادة وتوظيفه���ا بال�صكل الذي يتوافق م���ع روؤيته الفنية ومقدرته على جت���اوز ال�صعوبات بخو�ض 
جتربة ناجحة نوعًا ما من حيث التنفيذ، لكن ظهرت بعد مرور اأزمان طويلة ق�صور يف التعامل مع 
هك���ذا تقنية م�صتحدثة وهذا لبد منه، فقد وجد هذا الق�ص���ور من التدقيق والتحليل يف تفا�صيل 
الأمن���وذج مبجم���ل �صطوح���ه قراءات وا�صح���ة تك�صف عن خل���ل يف تقنية تنقية املع���ادن ولي�ض يف 
التنفيذ تتمثل بحالت التاآكل البنية على جممل �صطوح الأمنوذج. وبطبيعة احلال يكت�صب الأمنوذج 
�صطوحًا تت�صم بخ�صونة امللم�ض مما ينعك�ض ذلك على قيمتها التقنية ولي�ض الفنية. مما ل�صك فيه 
اإن عدم تنقية املعدن من ال�صوائب ب�صكل جيد يجعل من �صبيكة الربونز لي�صت لها خا�صية مقاومة 
الظروف الطبيعية. وهذا بال�صك مناًل �صهاًل يوؤدي اإىل اأك�صدتها مظهرا على �صكل حبيبات توؤدي 
اإىل نخ���ر الأمن���وذج واندث���اره اإذا مل يتم عليه ال�صيانة والعمل على وفق الت���اآكل لكن مع هذا فقد 
�صج���ل جتربة تعد رائدة مل تكن معهودة �صابقًا وا�صتطاع بهذه التقنية اأن يو�صل ر�صالته بكل جراأة 

وي�صجل تاريخًا حافاًل باملنجزات الإبداعية.

االأمنوذج رقم )2( 
راأ�س امللك االأكدي نرام �سني

لتقنية �ص���ب الربون���ز بال�صمع املفق���ود دور كبري 
وفع���ال وذات ح�صور متميز يف الف���ن الأكدي، ملا 
ات�صم���ت به اأعمال الفن���ان الأكدي من ح�صن اأداء 
يف اإتباع تقنية تقرتن باجلودة والدقة واأكرث تقدمًا 
وتطورًا من الفن ال�صومري الرائد يف هذا املجال. 
وب�ص���كل بديهي ل يقبل ال�صك يعود جانب من هذا 
التميز يف ه���ذه التقنية اإىل الأ�ص����ض العلمية التي 
اعتمده���ا الفن���ان ال�صوم���ري يف حت�ص���ري �صبيكة 
الربون���ز و�صبها، حي���ث ا�صتطاع الفن���ان الأكدي 
اأن ي�ص���ع ي���ده على م���ا خلف���ه الفن���ان ال�صومري 
من اأعم���ال نحتي���ة برونزية ون�صو����ض م�صمارية 
اعتمده���ا كوثائ���ق اأ�صلية �صّب ج���لَّ اهتمامه بها 

خا�ص���ة تلك التي تتعلق بن�صب املعادن التي تتك���ون منها �صبيكة الربونز. وهي كالتي عرث عليها 
املنقبون يف املواقع ال�صومرية كما مر ذلك �صابقًا.

من خالل ما يبدو من مظاهر على النماذج النحتية الربونزية للع�صر الأكدي اأن هناك تقدمًا 
ملحوظ���ًا اأحرزه الفنان الأكدي يف تقنية �صب الربونز الذي بات وا�صحًا على جممل النماذج. 
ومن اأبزر النماذج التي تعطينا قراءات عالية الدقة على براعة الفنان الأكدي يف تقنية ال�صب 
بطريق���ة ال�صمع املفق���ود. هو راأ�ض امللك )نرام �صن( ذو احلج���م الطبيعي وهذه القراءات لها 

29  مورتكارت، انطون، امل�صدر ال�صابق، �ض100.
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دللت وا�صح���ة عل���ى اأن هذا الفنان قد اأج���اد تقنية �صب التماثيل الربونزي���ة بطريقة ال�صمع 
املفق���ود حيث يبدو ذل���ك وا�صحًا من خالل املظاهر اجللية على جمم���ل �صطوح هذا الأمنوذج 
التي ات�صمت بجمالية فائقة تعك�ض املدى التقني الذي تو�صل اإليه الفنان الأكدي يف تنفيذ اأعماله 
الربونزي���ة وهذه الدللت ت�صري ب�صكل وا�صح عل���ى تبني مادة ال�صمع يف حتقيق �صمات جمالية 
ل ميك���ن حتقيقها اإل من مادة ال�صمع. وهذا ما اأكدته فعاًل جممل �صطوح هذا الإجناز املتمثلة 
بتقنية تخ�صع لأ�ص�ض علمية اعتمدها باإمكانية وفكر متطور متجاوزًا فيها الأخطاء التي ارتكبها 
الفن���ان ال�صوم���ري، فقد اتخذ من اخلربة والتجربة طريقًا للو�ص���ول اإىل عمل قالب يتكون من 
قطع عدة واتخاذ كل الو�صائل العلمية التي توؤدي اإىل اإجناح العمل متحديًا كل املخاطر التي من 
املمكن ح�صولها وحمافظًا فيها على علمية تقنية ال�صب بال�صمع املفقود الذي ا�صتطاع من خالله 
اأي�صًا اأن يحافظ على �صمك واحد جلميع اأجزاء الأمنوذج وتاأكيدًا لعلمية وتقنية ال�صب نالحظ

 

» ع���رب م���ا قامت به الباحث���ة الدكتورة ايفا �صرتومنك���ر بفح�ض التمثال بالأ�صع���ة ال�صينية، اإن 
ع���ددًا م���ن الدبابي�ض ق���د ا�صتخدمت اأثن���اء ال�صب، وقد ُغ���رزت هذه الدبابي����ض خالل طبقة 
ال�صم���ع النموذج داخ���ل لبة الط���ني... وكان الغر�ض من ه���ذه الدبابي�ض �صمان بق���اء امل�صافة 
ب���ني اللب وطبقة طني القال���ب اخلارجية اأثناء ذوبان ال�صمع. وهكذا ف���اإن �صمك طبقة ال�صب 
كان���ت مت�صاوية كما وفره الأمنوذج ال�صمعي. ثم كان الأمنوذج ال�صمعي يزود ب�صبكة من قنوات 
ال�صم���ع»)30( الت���ي تقوم مقام املنافذ ملرور الهواء وال�صمع لطرده���ا خارج الأمنوذج وكما مثبت 
علميًا لكي ل يوؤدي انحبا�صها اإىل انفجار الأمنوذج وبالتايل ف�صل العملية. وهذا بطبيعة احلال 
ل يخلو من اخلطورة حيث متكن منها النحات الأكدي بكل جدارة، ومن جانب اآخر ومهم جدًا 
هو اأن الفنان الأكدي حافظ ب�صكل دقيق على نقاوة ال�صبيكة. كما ي�صري ذلك اإىل اأن هذا الفنان 
عمل بتقنية عالية لتنقية معادن �صبيكة الربونز التي لن ت�صمح الظروف الطبيعية اأن تعمل على 

تاآكل �صطوحها وت�صويهها، على خالف ما ح�صل لأمنوذج العربة ال�صومرية.
وعل���ى الرغم م���ن دقة الفنان واإمكانيته الفنية العالية فقد ارتكب هفوة �صغرية ح�صلت نتيجة 
غفل���ة اقرتن���ت بتقنية قنوات ال�صم���ع عن غري ق�صد، اأي ل���ن ياأخذها بنظ���ر العتبار، فقد مت 
اكت�ص���اف ذلك من طري���ق القراءة الدقيقة للبناء العام لكل اأج���زاء الأمنوذج التي ك�صفت عن 
وج���ود نق�ض وا�صح يف مقدمة الأنف ومب�صاحة م�صطحة ومل�صاء، مل يوؤ�صر هذا الت�صخي�ض اأي 
عالمة من اآثار العبث كالذي ح�صل يف جفني العيون واإمنا ال�صبب كما ذكر اأعاله خلل يف �صبكة 
قنوات ال�صمع، ومن هذه القراءة الت�صخي�صية من النق�ض ح�صل جراء انحبا�ض الهواء يف هذه 
الزاوي���ة املغلقة من الأن���ف فتكونت فقاعة هوائية اأدت اإىل عدم ال�صم���اح للربونز باإ�صغال هذا 
احليز ال�صغري من الأنف. ويف هذه احلالة يكون من ال�صعب معاجلتها باإمكانيات ب�صيطة ويف 

هكذا حجم من الراأ�ض.
ل���ن تتوقف تقني���ة ال�صب عند هذه النقطة من العمل، بل ظهر هناك اإجراء اآخر مت بعد عملية 
اإزال���ة القال���ب عن الأمن���وذج الربونزي يتح���دد باإجراء تقن���ي وفني يدع���ى بامل�صطلح الفني 
اللم�صات الأخرية و يتم ذلك من خالل اآلت معدنية حادة ودقيقة اأن�صاأت لهذا الغر�ض. وقد مت 

30  �صرتومنكر، ايفا، الدمى املعدنية القدمية من اآ�صور وتقنية �صب املعادن، جملة �صومر، ج1، 23 جملد 42، وزارة الإعالم، 1986، �ض51.
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ت�صخي����ض ذلك من خالل » جميع اآثار احلفر بو�ص���وح يف ال�صورة املجهرية »)31(. وبهذا يكون 
الفنان يف العراق القدمي قد حقق طفرة نوعية يف املجال التقني والفني بهذا العمل املنجز قبل 

اآلف ال�صنني.

امنوذج رقم)3( الع�سر البابلي /الر�سا
وعلى الرغم م���ن التطور الوا�ص���ح والإبداع العايل 
الذي حققه الفنان الأكدي يف جمال تقنية ال�صب، 
اإل اأن ه���ذه اجل���ودة والدق���ة يف تقني���ة ال�ص���ب لن 
حتظ���ى على ما يبدو باهتمام بال���غ من لدن الفنان 
البابلي حتى ت�صبح اأكرث تطورًا واإبداعًا من الع�صر 
الأكدي، واإمنا ح�صل هناك تراجع لدى هذا الفنان 
يف املج���ال التقن���ي ال���ذي يذكرن���ا ب�ص���كل تقريبي 
بالتجرب���ة الرائدة للفن���ان ال�صومري. فلو تفح�صنا 
ب�ص���كل دقي���ق الأمن���وذج رقم )3( من حي���ث تقنية 
ال�ص���ب من خ���الل املظاه���ر الطارئ���ة على جممل 
�صطوح ه���ذا الأمنوذج وبالتحديد يف منطقة الكتف 
والع�صد الأمين والركبة الي�صرى وردائهما، لأت�صح 

لن���ا ب�صكل دقيق من خ���الل قراءات ه���ذه املتغريات 
الطارئ���ة والوا�صح���ة على اأنه هناك ق�ص���ور وا�صح يف تقنية تنقية مع���ادن �صبيكة الربونز من 
ال�صوائ���ب التي لي�صت لها قابلية مقاومة الظروف اجلوي���ة وعملية تنقية املعادن اآنذاك ل تخلو 
م���ن ال�صعوبة والتعقي���د لكونها متر مبراحل عدة لغر�ض احل�صول عل���ى �صبيكة نقية و�صاحلة 
لال�صتعم���ال كالت���ي ات�صم به���ا الأمنوذج رق���م )2(. فالظواه���ر ال�صلبية التي اأث���ارت ت�صاوؤلت 
الباح���ث ح�صلت نتيجة قراءات ت�صخي�صية دقيقة ا�صتنبطه���ا الباحث من خالل العوامل التي 
اأدت اإىل ت���اآكل يف املناط���ق املذك���ورة اأعاله من تاأث���ري التفاعالت الكيميائية، م���ع �صوائب هذه 
ال�صبيك���ة الت���ي لي�صت له���ا القابلية على مقاومتها. ل���ذا نرى اإن هذه العوام���ل اجلوية اأدت اإىل 
اندث���ار يف املواقع التي تتواجد فيها هذه ال�صوائ���ب وتاآكلها، مما اأثرت ب�صكل مبا�صر على قيمة 
العمل الفني من اجلانب التقني الذي ح�صل بال�صك جراء اإغفال جانب مهم جدًا يتعلق ب�صكل 
مبا�ص���ر بتقني���ة تنقية مع���ادن ال�صبيكة ال���ذي اأدى اإىل عدم ا�صتخال�ض ال�صوائ���ب ب�صكل كامل 
م���ن املع���ادن التي تدخل يف تركيب���ة ال�صبيكة، الأمر ال���ذي �صهل عملية التفاع���الت الكيميائية 
، مم���ا اأدى اإىل ظه���ور تاآكل واندث���ار وا�صح عمل عل���ى ت�صويه واإ�صعاف م���ن قيمته اجلمالية. 
لي����ض هذا فقط واإمنا هناك موؤ�صرات اأخ���رى يف هذا الأمنوذج ت�صري اإىل تقنية �صعيفة �صجلت 
م���ن خالل الق���راءات الت�صخي�صية ملجمل اأج���زاء العمل فقد تو�صل الباح���ث اإىل وجود نق�ض 
كب���ري يف منطق���ة كاحل القدم اليمن���ى، وتعطينا هذه القراءة حقيقًة واقع���ة على عدم مراعاة 

31  �صرتومنكر، ايفا، امل�صدر ال�صابق، �ض51.
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الفنان عوامل التنفي�ض )�صبكة القنوات( يف الأجزاء املكورة من اجل�صم، وذلك لعدم العتناء 
ب�صبك���ة القن���وات ال�صمعية يف املناطق الت���ي ي�صتوجب مراعاتها ب�صكل دقي���ق واأخذ هكذا زوايا 
بنظ���ر العتب���ار وعدم اإغفالها. ويف هذه احلالة ل ميكن معاجل���ة النق�ض احلا�صل يف الكاحل 
م���ن خ���الل ت�صفية العمل من الزوائد بعد فتح القالب. ف���اإذن عامل توزيع ال�صبكة ال�صمعية يف 
الأجزاء املكورة مهم جدًا وتعد كمنافذ تعمل على ان�صيابية ال�صبيكة داخل الأمنوذج بكل �صهولة 
مل�ص���ك جميع امل�صاحات امل�صتوية واملكورة بعد طرد اله���واء وال�صمع. واإذا ما ح�صل العك�ض فاإن 
ذلك يوؤدي اإىل متدد احلرارة وانحبا�ض الأبخرة داخل اجلزء املح�صور ويعمل هذا على انفجار 
الأمن���وذج وف�صل���ه. اأي معنى هذا اإن هناك خلل يف تقنية �صب الربونز جراء اإغفال غري متعمد 
يف تنظي���م �صبك���ة القنوات ال�صمعية داخل القالب. اأو رمب���ا يح�صل خطاأ اآخر يف بع�ض الأحيان 
ع���ن » عدم �صكب الربون���ز با�صتمرار وب�صكل نظامي وتدريج���ي... اأو �صكب الربونز قبل بلوغه 
درج���ة الن�صه���ار الالزمة، مما يعيق �صهولة اندفاعه مل�صك احلي���ز الذي يحدثه ذوبان ال�صمع 
فينتج عن ذلك فراغات بعد ال�صب »)32( ل تظهر اإل بعد فتح القالب تعد هذه من العوامل التي 
ل ميكن معاجلتها فيما بعده، لأن ما ح�صل من نق�ض يف الكاحل هو نتيجة فجوة انحب�ض فيها 
اله���واء فل���م ت�صمح ل�صبيكة الربونز بالتحرك ب�صكل ان�صيابي داخ���ل قالب الأمنوذج و�صوًل اإىل 

فجوة الكاحل التي مل يكن با�صتطاعة الفنان معاجلتها بعد فتح القالب وباإمكانيات ب�صيطة.

امنوذج رقم )4(
متثال العفريت بوزوزو

)الفن اال�سوري(
اإن املتغ���ريات الت���ي ح�صلت لدى الفن���ان الآ�صوري 
يف جمال تقنية �صب الربون���ز بال�صمع املفقود، تعد 
انعطاف���ًا جديدًا وتطورًا يف م�ص���رية احلركة الفنية 
الت�صكيلي���ة، فق���د قطعت �صوط���ًا كب���ريًا ومزدهرًا، 
مقارنة بفن النحت الربون���زي ال�صومري. والتباين 
احلا�ص���ل يف تنفي���ذ ال�صب ل���كال الع�صرين تكمن 
ب���كل و�ص���وح يف املكت�صف���ات الآثارية الت���ي ل تخلو 
م���ن الإبداع والتفاعل ال�صميم���ي مع حركة التغيري 
يف ر�ص���م مالم���ح امل�صهد الفن���ي مبا يلي���ق باملنجز 
الفني بتقنية �صب عالية حققته اأنامل ترجمت فكر 
الفن���ان واح�صا�صه باأهمية الف���ن وجماله واأغرا�صه 
وعنا�صره.انعك����ض هذا التق���دم امللمو�ض يف جممل 
اأعم���ال الفنان الآ�ص���وري، حيث نالح���ظ ذلك من 

خالل ما ُعرث عليه من اأعمال نحتية برونزية اأعطت دلئل وا�صحة و�صريحة على مدى التقدم 
32  العي�صاوي، عبا�ض، امل�صدر ال�صابق، �ض86.
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والتط���ور والإبداع ال���ذي اأحرزه الفنان الآ�ص���وري يف تقنية اأ�صبحت لها �صم���ات خا�صة جت�صد 
عملي���ة تقنية �صب التماثيل بال�صمع املفقود دون �صك. فل���و األقينا نظرة ت�صخي�صية دقيقة على 
اأجزاء اأح���د مناذج الفن الآ�صوري املتمثل بامنوذج العفري���ت الأ�صطوري )بوزوزو( رقم )4(، 
نالحظ اأن هناك اإ�صارات وا�صحة و�صريحة تدل على التزام الفنان الآ�صوري بعملية تقنية �صب 
اأك���رث دقة من الفن البابلي وال�صوم���ري، متمثلة باملظاهر الوا�صحة التي تعك�ض جدية و�صفافية 
الفنان الآ�صوري بالتعامل مع مواد �صبيكة الربونز هذه، فقد اأعطت انطباعًا حقيقيًا عن اأهمية 
ال�صم���ع يف �ص���ب الربونز ونتائجه الإيجابية. هذه العوامل الب�صيط���ة فطن لها الفنان الآ�صوري 
واعتمده���ا ب�صكل اأ�صا�صي متفاعاًل معها مبقدرة فكرية عالية واإمكانيات مادية متوا�صعة، لكن 

ما و�صل اإليه من تقنية فاإنها تتقارب مع التقنيات املعا�صرة لتقنية �صب الربونز.
يعد هذا العمل من الجنازات العظيمة يف ح�صارة وادي الرافدين وذلك ملا يت�صم بخ�صائ�ض 
تقني���ة عالية اأدركها الفنان الآ�صوري عن طريق التجربة الذاتية واملكت�صبة من خربة ما �صبقوه 
اأي�ص���ًا، وله���ذا ن���رى اأن يف تفا�صيل هذا العم���ل مميزات وخ�صائ�ض ل ميك���ن تنفيذها اإل عن 
طري���ق تقنية �صب عالي���ة ودقة متناهية يف ال�صيطرة على العمليات املت�صل�صلة التي يخ�صع فيها 
العم���ل ملثل هذه املوا�صفات املتمثل���ة بانفراج اجلناحني وانف���راج ال�صاقني وباحلجم ال�صغري. 
فالق���راءات الت�صخي�صية الدقيقة له���ذا الأمنوذج ت�صري اإىل نعومة امللم�ض وانعدام التاآكل الذي 
ت�صببه ال�صوائب والفادة من خ�صائ�ض ومميزات هذه املادة توؤكد على اأن الفنان الآ�صوري قد 

جتاوز ع�صره يف جمال تقنية ال�صب باإزاحة ال�صمع وباإمكانيات مادية بدائية متوا�صعة.
مل يتوق���ف الفن���ان الآ�صوري عند ه���ذا احلد من التقنية بل ي�صتمر بعد فت���ح القالب باإجراءات 
اأخ���رى يدوية يف �صبي���ل و�صع اللم�صات النهائي���ة وذلك عن طريق ا�صتعم���ال اآلت حادة لإزالة 
النت���وءات التي اأحدثتها �صبكة قنوات ال�صمع والعمل عل���ى تاأكيد احلزوز يف منطقة الراأ�ض ويف 
اجلناح���ني ومناطق اأخ���رى من اجل�صم. فهذا دلي���ل وا�صح على اإجادة الفن���ان الآ�صوري لهذه 
التقني���ة ب�صكل متطور ومبدع، اأخ�ص���ع فيها معادن ال�صبيكة اإىل ح�صاب���ات ريا�صية وعلمية من 
ناحي���ة التنقية والن�صب التي اأجاد معاملتها على وف���ق موازين حمددة لي�صتخل�ض منها �صبيكة 

نقية لي�صمن بها عمل اأطول، واإبداع اأكرب يف املجال التقني والفني.

النتائج
اإن اكت�ص���اف �صبيكة الربونز وا�صتعمالها يف ال�صب تعد عراقية املن�صاأ يف �صب املنحوتات  1 .

الربونزية عن طريق )اإزاحة ال�صمع( منذ الع�صر ال�صومري.
 ) التو�صل اإىل وجود املظاهر ال�صلبية والعيوب على الأمنوذج رقم )1( والأمنوذج  رقم)3. 2
يف مراح���ل زمني���ة خمتلفة نتج عن اأخطاء وم�صاكل تقنية حلداث���ة التجربة، ل يعزى اإىل 

�صعف التنفيذ الفني فقط كما تبادر للذهن واإمنا لتقادم الزمن والظروف.
خ�صو�صي���ة الربون���ز وتقنية �صبه اأعط���ت م�صاحة وا�صعة يف حرية ت�صكي���ل النحت بتنويع  3 .
احلرك���ة وتوظيف الفراغ واإمكانية كبرية يف التعبري وحترر الأع�صاء عن كتلة النحت كما 

يف الأمنوذجني )1( و)4(.
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ا�صتعمال القوالب والبواتق والكور يف تقنية �صب الربونز. 4 .
التطورات التي ح�صلت يف هذا املجال هي نتيجة ثقافة الفنان العراقي القدمي. 5 .

من النتائج املهمة اأن الفنان العراقي القدمي ظهر باحثًا ومبدعًا. 6 .

اال�ستنتاجات
�صغر حجم التماثيل الربونزية يتعلق ب�صغر حجم البواتق.

الن�صو�ض امل�صمارية طريقًا للو�صول اإىل التجربة واخلربة ال�صومرية.
خوا�ض ومميزات الربونز وراء اإبداع فنان العراق القدمي بالتحرر من الكتلة.

متي���ز الفنان الأكدي والآ�صوري بالتطور والإب���داع والهتمام من خالل التباين الوا�صح بينهما 
وبني الفن ال�صومري والبابلي.
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اخلال�سة
تع����د الأدوات امل�صتعمل����ة ركن����ًا مهمًا م����ن اأركان العمل البداعي يف تنفي����ذ العمل النحتي 
مل����ا لها من اأهمي����ة ودور يف �صياغة املنحوتة اخل�صبية ، وتاأت����ي اأهمية البحث، عن طريق 
التع����رف على طبيعة الدوات امل�صتعملة وعن اأثره����ا يف حتقيق املنحوتة واك�صابها املظهر 
احل�صي املنا�ص����ب ،هذا ما ت�صمنه الف�صل الول ، ف�صال عن تعريف لبع�ض امل�صطلحات 
الت����ي لها عالق����ة مبو�صوع البحث ،وت�صم����ن الف�صل الثاين مبحثني تن����اول املبحث الول 
نب����ذة تاريخية ع����ن ا�صتعمال مادة اخل�صب ابت����دء باحل�صارة اليوناني����ة وانتهاء بالعراق 
احلدي����ث ،يف حني ت�صمن املبحث الثاين عر�صا ل����الدوات امل�صتعملة يف نحت اخل�صب مع 
ذكر تفا�صيل تتعلق بقيا�صاتها وانواعها ،كما ت�صمن هذا الف�صل النتائج التي ا�صفر عنها 

الطار النظري .
    وتن����اول الف�ص����ل الثالث و�صف����ًا تف�صيليًا لج����راءات البحث التي اتبعه����ا الباحث.كما 
ت�صم����ن اختيار عينات البح����ث التي تناولت اأربعة اأعمال لربع����ة فنانني عرفوا بتعاملهم 
مب����ادة اخل�صب، ودورهم يف حركة النحت العراقي املعا�صر ،وهم خالد الرحال ،وحممد 

غني حكمت ،وخليل الورد ،و هادي عبا�ض ال�صعيد .
وت�صم����ن الف�ص����ل الرابع جمموعة نتائج، منه����ا ان لالأدوات دورًا مهم����ًا يف اظهار الهياأة 
النهائي����ة للعمل واك�صابه����ا املظهر احل�صي املع����رب ،وكذلك ف����ان الأدوات اأرتبطت بحياة 
الن�ص����ان وتط����ورت على وف����ق مقت�صيات تق����دم واأزدي����اد متطلباتة ،فقد ع����رف الزميل 
واملطرقة منذ القدم واليوم تعددت اأ�صكالها، لت�صبح ع�صرات النواع  كما جاء يف املبحث 

الثاين . 

أهمية االدوات في تقنية 
المنحوتة ألخشبية
في النحت العراقي المعاصر

جواد عبداألكاظم عبا�س
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                                                                                  .JOHNSTONE.JAUER.WOOD  CARVING 
 The Important of Tools in Formulation of Wooden
 Sculptures
 Abstract
  Tools are regarded as important vehicles in carrying     
out the sculptor work and an important creative el -
 ments of the creative works for its importance as far as
 the wooden object is concerned. Hence، the importance
of the study which tools and their role in the formul -
 tion of the woody sculptures in chapter One، in addition
 to the definition of some basic terms that are relevant
 to the present study. The second chapter included two
 inquiries: the first inquiry tackled a historical preview of
the use of wooden tools staring from the Greek civiliz -
 tion and ending in the modern Iraq. While the second
 inquiry tackled the tools used in sculpture with details
 .of their volumes and types
 The third chapter included a detailed description of the    
 procedures of the study which the researcher followed ،
 and which has been taken in the analytical descriptive
 based on observation in describing the samples according
 to the tools deducted from the theoretical framework.
 The chapter has also included the choice of sample which
 tackled four Iraqi artists known in their dealing with
 the wood، and their role in the movement of sculpture
 of Iraq، who are: )Khalid Al-rahal، Mohammed Ghani
 .)Hikmet، Khaleel Alward and Hadi Abbas Al-Saeed
 The fourth chapter included the group of finding such
 as that the tools associated with the life of man and were
 developed according to the requests of life. The shovel
and the hammer were known since ancient time and t -
 day their shapes were varied to be tens of types as in the
.second inquiry

Jawad.Abded.Al-abass
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الف�سل االول
م�سكلة البحث:

     اإن كل ما انتجته احل�صارة الن�صانيه من اإبداعات خالقة تعود اإىل العمل الدوؤوب وامل�صتمر 
الذى مار�صه الن�صان منذ وجوده على الكرة الر�صية0 فكل ما جاء به منذ اأقدم الع�صور وحلد 
الن  ه���و ماتتطل���ب احلاجة اإليه ابتداء م���ن اأدوات العمل البدائية التى توؤم���ن له قوته اليومى 
م���ن ال�صي���د اأو يف املراحل التى تلتها من جم���ع القوت اأو الزراعة وانتهاًء ب���الدوات امل�صتعملة 
بعم���ل امل���واد امل�صنعة من جل���ود احليوانات اأو الع���اج اأو احلجر التى ا�صتعمله���ا كعقود وا�صاور 
لغرا����ض تزينيه التى تقع �صمن الن�صاط البداعي لالن�ص���ان البدائى فى ار�صاء اللبنة الأوىل 

لنتاج اأعمال فنيه ت�صفي ف�صحة جمالية على حياته اليومية .
    لق���د ا�صتغ���ل الن�صان البدائى ما توف���ر يف بيئته من مواد طبيعية ل�صن���ع اأدوات العمل �صواء 
مب���ا يتعلق بتنفيذ اأعماله املعي�صية اأو انتاج العمال الفنية 0وقد ا�صتعمل مادة احلجر فى �صنع 
ادواته 0اإذ اإن املرحلة الزمنية التي �صاد بها احلجر كاأ�صلب مادة لتح�صري اأدوات العمل �صميت 

بالع�صر احلجرى0
    يف مراح���ل متقدم���ة ا�صتعم���ل الزمي���ل احلدي���دي الب�صي���ط واملثاقب احلديدي���ة واملقا�صط 
واملطارق، لتك�صري احلج���ارة واملعاول لتهذيب املرمر واحلجارة وا�صتعملت العتالت املعلقه من 
احلب���ال والبكرات لرفع احلجارة ور�صها على بع�صها وق�صم ا�صتعمل اجلذوع املدوره للدفع)1(. 
وال�ص���وؤال هن���ا ،هل هناك اآلت خا�صة مبادة اخل�صب ؟ وهي مو�ص���وع البحث عرب التاريخ وهل 

ا�صتطاع النحات توظيف تلك الدوات ل�صياغة املنحوتة اخل�صبية .

- اأهمية البحث واحلاجة اإليه:
     جاءت الفنون الت�صكيلية كجزء من حياة الن�صان لتلبية اأغرا�ض دينية طقو�صية اأو عقائدية، 
وتلبي���ة حاجة جمالية ذاتية ، فلم تكن الفنون مراآة عاك�صه حلياة املجتمع بل تعددت لتعرب عن 

حركة جمتمع ومقيا�ض تطور نوعي يف الثقافة وال�صلوك0) 2 (
      وم���ن عنا�ص���ر تنفيذ العم���ل النحتي هي الأدوات التي ي�صتعمله���ا النحات التي يحدد نوعها 
حج���م املنحوتة وامل���ادة امل�صتعملة0ونح���ن ب�صدد التعرف عل���ى طبيع���ه الدوات امل�صتعملة يف 
�صياغة املنحوتة اخل�صبية، ومدى تاثريها يف ال�صياغة النهائية للقطعه اخل�صبية .من هنا تاتي 
اهمي���ه البحث يف التع���رف على اأهمية الآلة ودرا�صة  اأنواعها، وطريقة ا�صتعمالها مبا يتنا�صب، 
ون���وع مادة اخل�صب وحجمها0وما ترتكه م���ن تاأثري ح�صي عند امل�صاهد يف حتقيق منحوتة تعرب 

عن خامتها وعن امل�صامني املبتغاة للفنان  .

- اهداف البحث :يهدف البحث اإىل التعرف على ماياأتي :
طبيع���ة اللت والأدوات وامل���واد امل�صتعمل���ة يف �صياغة املنحوتة اخل�صبي���ة ،وتاأثريها يف حتقيق 

املنحوتة اخل�صبية واك�صابها املظهر احل�صي املعرب عن م�صمون العمل .
1  عبو ،فرج .علم عنا�صر الفن ،ج2 ، �ض29

2  اخلطاط .�صلمان عي�صى و�صم�ض الدين فار�ض .تاريخ الفن القدمي .الطبعه الوىل 1980 ، �ض7  .
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- حــدود البحــث :اقت�صر البحث عل���ى درا�صة النت���اج الفني يف جم���ال املنحوتة اخل�صبية 
للفنانني الآتية ا�صماوؤهم،وللمدة )1990-1950( . 

خالد الرحال ، وحممد غني حكمت ، وخليل الورد ، وهادي عبا�ض ال�صعيد .

- حتديد امل�سطلحات : 
 technology: التقنية 

تقن المر،احكمه ،ورجل بك�صر التاء ،حاذق) 3 ( .
     والتقني���ة ه���ي اأ�صل���وب النت���اج اأو ح�صيل���ة املعرفة الفني���ة اأو العملية املتعلق���ة بانتاج ال�صلع 
واخلدمات مبا يف ذلك انتاج اأدوات النتاج، وتوليد الطاقة، وا�صتخراج املواد الأولية ) 4(.ويرد 
الباح���ث تعريفا لل�صياغة يف النحت والطريقة التي يتعامل بها النحات مع املادة اخلام املعدة 
لتنفيذالتمث���ال بن���اء على اخلربة والتجربة التي ميتلكها النح���ات مب�صاعدة اأدوات خا�صة بكل 

نوع من اأنواع املواد.
املعا�صر )contemporary(:  املعا�صر هو”ارتباط وثيق بني احلا�صر واملا�صي وامل�صتقبل، يف 
عالق���ة جدلي���ة حتمية جتعل املا�صي منعك�صا على احلا�صر وموؤث���را يف امل�صتقبل، وجتعل بذلك 
حرك���ة التاأريخ حركة كلي���ة ل تتجزاأ.” )5( واملعا�صر كل ما هو موج���ود يف ع�صره يعد معا�صرًا 

�صواء اأكان حدثًا ام �صخ�صًا عا�ض يف ذلك الع�صر)6(.

الف�سل الثاين: اأهمية اخل�سب كمادة للنحت )نبذة تاريخية(
     ) لقد ا�صتعمل اخل�صب يف جمالت وا�صعه لبت متطلبات الن�صان منذ اأقدم الع�صور وا�صهمت 
يف تط���وره احل�ص���اري، وظلت مادة اخل�ص���ب ذات اأهمية كبرية على الرغم م���ن انتاج خامات 
�صناعي���ة مناف�صة ال انه  ظ���ل م�صدرا مهما لنتاجات كثرية ومتعددة ي���زداد الطلب عليها مع 
تط���ور حياة الن�صان وازدياد حاجياته () 7 (.ويعود ا�صتعمال الن�صان للخ�صب لالأغرا�ض الفنية 
وانت���اج املنحوت���ة اخل�صبية اإىل اأق���دم الع�ص���ور )ال ان  قابليته للتلف نتيج���ة الظروف البيئية 
املتعلقه برطوبة الرتبة ونوعها �صببا رئي�صا« يف تف�صخ املنحوتات اخل�صبية وتاكلها و تلفها .مما 
اأدى اإىل �صعوب���ة الوق���وف على الأعم���ال النحتية التي �صنعت مبادة اخل�ص���ب يف اليونان وبالد 
وادي الرافدي���ن يف ح���ني جند ان تربة م�صر الرملية  اجلافه اتاحت فر�صة اأكرب للحفاظ على 

املنحوته اخل�صبية وو�صولها اإلينا �صاملة( .) 8 (       
    )ا�صتعم���ل اخل�صب يف العراق القدمي يف �صناع���ة اجلنك اأو القيثارة ال�صومرية.ويعد اجلدي 
امل�صتن���د اإىل �صج���رة من اجمل القطع التي وجدت يف احد مدافن املقربة امللكية ولكن مل ت�صل 

3  جمموعه من الباحثني، املختار من �صحاح اللغة .القاهرة ،�ض143.
4 .امل�صدر ال�صابق ، �ض143 .

5   رم�صاين، م�صطفى: توظيف الرتاث وا�صكالية التاأ�صيل يف امل�صرح العربي، جملة الفكر، العدد4، الكويت 1987، �ض79 .
6  ح�صن اأحمد، كرمية، اجتاهات النحت المريكي املعا�صر، �ض6 .

7  ت�صوم�ض ،جورج  ، اخل�صب كمادة اولية .ت وليد عبودي  )1985(،�ض11 .
8  عكا�صة ،ثروت .الفن امل�صري القدمي .جد )القاهرة 1972(.�ض563.
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اإلينا الكثري من نتاجات النحاتني القدماء لالأ�صباب البيئية املذكورة انفًا  (.) 9 (
      لق���د ا�صتعم���ل اخل�صب يف احل�صارة اليونانية ب�ص���كل وا�صع �صيما يف جمال الثاث،واأقل منه 
يف الأعم���ال النحتية التي �صاع ا�صتعمال اخل�صب فيها يف الفرته التي �صبقت القرن ال�صابع ق.م 
.اإذ كانت باحجام �صغرية مقارنة باحلجر والرخام الذي ي�صمح بعمل متثال باحلجم الطبيعي 

واأكرب، ال انها اختفت بفعل رطوبة الرتبة يف بالد اليونان .) 10 (
        كان للخ�ص���ب ح�ص���ور يف فن���ون ال�ص���رق الق�ص���ى اإذ ا�صتعم���ل بالعمائ���ر ب�ص���كل وا�ص���ع 
مقارن���ة بالتماثي���ل ،التي كان���ت عبارة عن اأ�ص���ود وحيوانات خرافية تقام عن���د مداخل املعابد 
والق�صوروغالب���ا ماكانت ت�صتعم���ل املعادن مثل النحا�ض كاجزاء م�صاف���ة  للمنحوته ومعظمها 
متث���ل الهه و�صخ�صيات وحيوان���ات األيفه.يذكر هبة عنايات ))اأك���رث التماثيل تلفا �صنعت من 
اخل�صب وطليت بالوان كثيفة لتو�صع يف املعابد،وهي ت�صور الأ�صكال املخيفه للجن وال�صخ�صيات 
ال�صري���رة حت���ى تبعث الرهبة اإىل القلوب(()11(.اإذ �صاد هذا الن���وع من املنحوتات اأغلب بلدان 
ال�ص���رق الق�ص���ى �صيما يف ال�صني التي كان���ت املنبع جلميع تلك الن�صاط���ات الفكرية والدينية 

والفنية لبلدان تلك املنطقة.
      اأم���ا ع���ن ا�صتعمالة يف الهند فيذك���ر )عفيف بهن�صي( بانه نتيجة لك���رثة الغابات يف الهند 
اأدى اإىل وج���ود متاثيل خ�صبيةملونه تربز اأهتمام النحات بالتعبري وامل�صمون النف�صي اأكرث من 
اهتمام���ه بال�ص���كل .) 12 (وف�صال عن ا�صتعم���ال اخل�صب يف عمل التماثيل امل���دورة والبارزة فقد 
مت ا�صتخدام���ه يف �صناعة الثاث وزخرفتها باحلفر مبو�صوع���ات اآدمية ونباتية غاية يف الدقه 

والتقان حتى الوقت احلا�صر .
     ام���ا يف احل�ص���ارة ال�صالمية فقد �صاع ا�صتعمال اخل�ص���ب يف نحت وزخرفة الأبواب واملنابر 
وال�صرحة وال�صناديق كما امتازت احل�صارة ال�صالمية بادخالها فن التطعيم باملواد املعدنية 
والقري ،وقد بداأ احلفر على اخل�صب باتباع اأ�صاليب ال�صناعة والزخرفة الهلن�صتية وال�صا�صانية 
،ولكن���ه اأخذ يتط���ور ب�صرعه يف القرن الول من الع�صر ال�صالمي. وم���ن اأقدم القطع املبتكرة 
واف�صلها احتفاظا« مبظهرها العتيق هو منرب امل�صجد اجلامع بالقريوان الذي �صنع �صنة 253ه.      
اأم���ا يف ع�صر النه�صة فق���د كانت ال�صمة املميزة له ا�صتغالل احلج���ر والربونز لتنفيذالأعمال 
النحتية ، لكن مل يخُل نتاج هذة املدة من اأعمال نحتية نفذت مبادة اخل�صب، ولكن بن�صبة اأقل 
مماهوعلي���ه يف اخلام���ات الخرى،كما يف متث���ال القدي�صة مرمي املجدلي���ة لدوناتيلو ،ول تبدو 
اأي معاجل���ه خا�صة مبادة اخل�صب على وفق �صم���ة الفن يف ذلك الع�صر،فقد ا�صتخدم اخل�صب 
كاي خام���ة يف حتقيق املنحوته ب�صكلها الواقعي.ويكاد امل�صاهد ليفرق بني التمثال الربونزي اأو 

اخل�صبي اأو احلجري لوحدة ال�صلوب واملعاجلة .) 13 (
      لقد �صهد القرن الع�صرين ظهور خامات جديدة كثرية ومتعددة ا�صتعملت يف تنفيذ العمال 

9  عكاة�صة ،ثروت .الفن العراقي القدمي .�صومر وبابل وا�صور ،بريوت ،1975،�ض241 .
10  ريا�ض ،د،هرني .الفن اليوناين حتى اخر الع�صر الهلن�صتي .حميط الفنون،دار املعارف مب�صر ،�ض55

11  عنايات ،هبة و.فن ال�صرق الق�صى .حميط الفنون .ج1�ض108 .
12  بهن�صي ، عفيف .تاريخ الفن يف العامل .مطبعة ال�صركة العربية.القاهرة ،1966  �ض65 .

13  نوبلر ،ناثان .حوار الروؤية ،ت فخري  ر�صيد ،دار املاأمون .�ض172.
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النحتية .وعلى الرغم من ذلك فان اخل�صب اأخذ ن�صيبه من بني هذه اخلامات لتحقيق اعمال 
فني���ة .فقد ا�صتعمل النحات برانك���وزي )1876-1957( كتل من خ�صب البلوط يف اعماله التي 
جن���د فيها �صدى ال�صلوب البدائي الذي �صغف ب���ه النحات.ويعد النحات هرني اأكرث الفنانني 
ا�صتعم���ال” ملادة اخل�صب يف الع�صر احلدي���ث،اإذ نفذ جماميع متعددة مت ا�صتعمال اخل�صب يف 
تنفيذها وهي ما تعرف ب�)ا�صكال داخلية وخارجية ( وجماميع املراأة امل�صطجعه التي اظهرت 

مهارة كبرية لدى النحات يف التعامل مع مادة اخل�صب .) 14 (
ويف الع���راق احلدي���ث عّد عق���د الربعينيات ،البداية لف���ن النحت على اخل�ص���ب اإذ تعود اأقدم 
القطع النحتية اخل�صبية التي مت عر�صها يف  قاعات العر�ض عام )1948(، وهذا لينفي انتفاء 
وج���ود منحوت���ات متفرقة يف فرتة �صابقة �صمل���ت معظمها منحوتات ب���ارزة ذات طابع زخريف 
ا�صتعمل���ت يف العمائر ب�ص���كل عام.ويعد عقد ال�صتينات هو البداي���ة احلقيقية لفن النحت على 
اخل�ص���ب �صيم���ا بعد ع���ودة اجليل الول من النحاتني م���ن خارج العراق.وادخ���ال مادة النحت 
على اخل�صب �صمن املنهاج التدري�صي ملعهد الفنون اجلميلة عام )1962( و�صهدت هذه الفرتة 
والت���ي تلته���ا ح�صورا” متميزا” لهذه املادة من خالل املعار����ض امل�صرتكه التي اقامتها جماعة 

بغداد ونقابة الفنانني العراقني فيما بعد ف�صالعن املعار�ض ال�صخ�صية الخرى .
اللت والدوات امل�صتعملة يف نحت اخل�صب :

      اإن تنفيذ اي عمل نحتي ل�صيما مادة اخل�صب يتطلب بال�صرورة ا�صتعمال الدوات املنا�صبة 
ومن املعروف ان اجناز املنحوتة اخل�صبية يعتمد على ثالثة عنا�صر اأ�صا�صية هي مادة اخل�صب 
اخلام املنا�صبة لطبيعة وحجم املو�صوع املراد تنفيذه ، وخربة الفنان ،واأخريا الأدوات التي يتم 
بو�صاطتها حتويل اخل�صب اخلام اإىل عمل فني  ان اللت يف النحت ب�صكل عام تكون اأما يدوية 
اأو ميكانيكي���ة اأو كهربائي���ة ،وتنوعت اأ�صكالها عل���ى وفق طريقة ا�صتعمالها ول���الدوات اليدوية 
اهمي���ة خا�صة،اإذ لميكن ال�صتغناء عنها حت���ى يف حالة ا�صتخدام النحات الدوات امليكانيكية 
اوالكهربائي���ة اثناء تنفيذ املنحوتة اخل�صبية.اإذ اإن اغلب النحاتني ي�صتعمل الدوات اليدوية يف 
اظهار تف�صيالت ال�صكل املنحوت اأو تنعيمه اأو عمل املنحنيات والدوائر واحلزوز التي كثريا ما 

تتظمنها كتلة العمل النحتي  .وميكن تق�صيم الدوات واللت على ما ياأتي:
ادوات امل�سك والتثبيت .

ادوات الدق .
ادوات القطع والتثقيب .
ادوات الق�سط واحلفر .
ادوات الربد والتنعيم .

ادوات ال�سن .
ادوات امل�سك والتثبيت  : ت�صتعمل هذه الدوات يف م�صك وتثبيت القطعة اخل�صبية �صواء يف 
عملية ربطها لغر�ض ال�صروع بعملية النحت اأو لربط عدة قطع خ�صبية للح�صول على الحجام 
املطلوب���ه وذل���ك با�صتعمال الغراء لغر����ض الل�صق وكذلك للح�صول عل���ى م�صاحات معينة من 

14  ب�صيوين ،د.حممود .الفن يف اوربا ،بريوت ،�ض231-227 .
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اخل�ص���ب لغر����ض تنفيذاملنحوتات البارزة ،و�صنتطرق اإىل تل���ك الدوات التي مت ا�صتعمالها من 
قب���ل اغلب النحات���ني العراقني الذين مار�ص���وا النحت على اخل�صب ،وميك���ن ت�صنيفها اإىل ما 

ياأتي:
الطاولــة  :م���ن الدوات امل�صتعملة يف تنفيذ املنحوت���ه اخل�صبية اإذ ت�صتعم���ل لغر�ض التثبيت 
واحل�ص���ول على الو�صع   املنا�صب للمبا�صرة يف تنفيذ العمل ، وتوجد ا�صكال ومقا�صات متعددة 

للطاولة على وفق احلجم املطلوب للعمل النحتي وت�صنع عادة من اخل�صب اأو احلديد . 
فتيلة الطاولة )املنكنــة ( :اداة م�صنوعة من احلديد 
تثب���ت يف اأح���د زواي���ا الطاول���ة  ،تعتم���د طريق���ة عملهاعلى 
ا�صا����ض لولب و�صطي مرب���وط يف اأحد اطراف���ه مقب�ض مير 
ع���رب عار�صت���ني الوىل ثابت���ة باجل���زء امللت�ص���ق بالطاول���ة 
والثاني���ة ح���رة احلركة مي���ر اللولب يف منت�صفه���ا ت�صتخدم 
لغر�ض م�ص���ك القطعة اخل�صبي���ة ، ويعد هذا الن���وع خا�صا« 
بالعم���ال النجارية والنحت على ال�ص���واء ويوجد انواع عدة 

منه���ا ماي�صتعمل لغرا�ض متع���ددة تتطلب التثبي���ت  وهي �صائعة ال�صتعم���ال واملعروفه حمليا 
باملنكنة  .�صكل )1(

القمطة  )الفخة ( :من الدوات التي ي�صتعملها النحات 
يف تثبيت املنحوتة على الطاولة اثناء العمل خا�صة يف النحت 
الب���ارز  اأو لغر����ض ل�صق اكرث من قطع���ة خ�صبية ،وهي على 
 )c( ا�صكال متعددة  منها ما ي�صمى بحذوة الفر�ض اأو حرف
اأو فخ���ه بق�صيب يعتمد ا�صا�ض عملها على عمود ملولب ي�صد 

لتثبيت القطعه يف املكان املطلوب .انظر ال�صكال ،)2(
م���ن  ت�صن���ع  :اداة  الــدق   اأدوات 

الخ�ص���اب ال�صلبة ع���ادة ويكون اجت���اه خاليا اخ�صابه���ا بالجتاه الطويل 
لداة الدق تالفي���ا لته�صمها ،وغالبا ما ي�صتعمل خ�صب الليمون وال�صنديان 

والتوت يف �صناعتها .
املطرقــة : ت�صتعم���ل ع���ادة« يف اعم���ال النح���ت والنق����ض م�صنوعه من 
قطعه واح���دة اأو قطعتني  يف بع�ض النواع وي�صتخ���دم خ�صب ال�صنديان يف 
�صناعتها وترتاوح اطوالها من )2-7( بو�صات ،ويرتاوح قطرها)7-2،5(
بو�صات ،واوزانها من )6-34( اوقية ) 15 ( ،وهي على ا�صكال متعددة ، انظر 

ال�صكال    )3-ا-ب-ج( . 
ادوات القطع والتثقيب :

        وه���ى تل���ك الدوات الت���ي ت�صتعم���ل يف عملية القطع �صواء يف مرحلة اع���داد القطعة  اأو يف 
املراحل الالحقة واخلا�صة بازالة الجزاء الكبرية يف بداية نحت القطعة اخل�صبية وهي : 

15  JOHNSTONE.JAUER.WOOD  CARVING.P  20.

)1(

)2(

)3(
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الفا�س  :�صكل رقم )4( 
كل حديدة يقطع بها اخل�صب ،) 16 ( وت�صتعمل عادة« 
يف املراح���ل الوىل لعم���ل املنحوت���ه اأو يف عمليات 
التهذيب وتهيئة واعداد الكتلة اخل�صبية،وهي على 
ان���واع منها ذات الراأ�ص���ني والتي تدعى )احلداأة(  
) 17 ( ومنه���ا الفا����ض ذات احل���د الواح���د وتع���رف 

باخل�ص���ني  وغالبا ما ت�صتعمل يف التماثيل الكبرية 
وامل�صنوعه من اخل�صب املحلي .

املن�ســار  : املن�ص���ار م���ا ن�صر به اخل�صب وه���و املن�صار ،و املا�صار وجمعه ما�ص���ري ومنا�صري ) 18 ( 
واملن�ص���ار يف يومن���ا هذا انواع  منها املن�صار العادي لن�صر اخل�صب  ويك���ون الن�صر اأما بالدفع اأو 
ال�صحب ويتوقف ذلك غلى اجتاه ا�صنان املن�صار  اإىل المام اأو اإىل اخللف، ومن�صار الثقب يكون 
ع���ادة رفيعا ومن�ص���ار �صقاق الذي ي�صتعم���ل لتف�صيل اخل�صب و�صرحه اإىل ال���واح وي�صتعمل من 
قب���ل �صخ�صني يف ان واحد .ويعرف املن�صار يف معج���م التكنولوجية التخ�ص�صية للت الور�ض 
بان���ة ))اداة قط���ع تتكون ا�صا�صا من ن�ص���ل )�صالح (م�صطح  اأو قر����ض اأو �صريط من ال�صلب 
بحافتةجمموعه متتالية من ال�صنان ، تنفلج ال�صنان عادة لاحداث فراغ ي�صهل حركة املن�صار 
يف القط���ع اجل���اري عمل���ه (() 19 ( .و�صنتطرق هن���ا اإىل املن�صار اليدوي ال���ذي ميكن ا�صتعمالة 
ب�صهولة يف حمرتف النحات لغر�ض تهيئة الكتل اخل�صبية اأو يف عملية النحت مبا�صرة،واملنا�صري 

ال�صائعه يف ال�صتعمال هي :
ا- من�صار ال�صق الطويل .

ب - من�صار ال�صق العر�صي .
ج - من�صار �صراق الظهر .

د - من�صار الدوران .
      وعموم���ا ف���ان مقيا�ض املن�صار يع���رف بطول �صالحه ،ومن املقا�ص���ات ال�صائعة هي  24 ،25 
بو�ص���ة ،وتتع���ني خ�صونة املن�صار بع���دد ال�صنان املدبب���ة يف البو�ص���ة الواحدة،واملن�صار اخل�صن 
اف�صل للعمل ال�صريع ولقطع الياف اخل�صب اللني يف حني ان املن�صار الناعم اأكرث مالءمة لقطع 

اخل�صب املجفف .
من�ســار ال�سق الطويل :ي�صتعمل 
للقط���ع باجت���اه الي���اف اخل�ص���ب 
وا�صنانه كب���رية تقطع يف اخل�صب 
كالزميل،انظر ترتيب ا�صنانه يف 

امل�صقط الفقي لها �صكل  )5( . 
16  الزهري،ابو املن�صور حممد بن احمد ،تهذيب اللغة ،�ض77 .

17 ابن �صيدة،املخ�ص�ض .املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والن�صر ،�ض11.
18  ابن منظور،الل�صان �ض210 .

19  القدمي ،ن�صيف حممد عبد الن�صري .املعاجم التكنلوجية املتخ�ص�صه ،�ض18 .

)4(

)5(
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من�ســار ال�ســق العر�ســي :ي�صتعمل يف قط���ع الياف 
اخل�صب على عر�صها، انظر ال�صكل )6( وفيه ال�صنان 
مر�صوف���ة بحي���ث تنحن���ي عل���ى التعاق���ب اإىل اليمني 
والي�ص���ار لك���ي ت�صم���ح بتكون جمرى قط���ع اعر�ض من 

�صمك �صالح املن�صار ،مما يجنبه اللت�صاق والتعوق يف املجرى . 
من�سار �سراق الظهــر :ي�صتعمل يف الأعمال املتناهية 
الدقه ،ويف القطع العر�صي لالألياف وذو ا�صنان دقيقة  
ومق���وى بظه���ر رقيق ، والط���ول ال�صائع له���ذه املنا�صري 

)12(بو�صة انظر ال�صكل  ) 7 ( .
من�ســار الــدوران : ويتك���ون من راأ�ص���ني من اخل�صب 
يرب���ط بينهما ثالثة حماور،ومن اأعل���ى هذين الراأ�صني 
يوج���د حب���ل م�صفر يتو�ص���ط قطعه رفيع���ة من اخل�صب 
مهمته���ا �صد �ص���الح املن�صار وذلك بلفه���ا باجتاه دائري 
ثم حب�صها عند منت�ص���ف املحور الو�صط ،ودوران هذه 
القطع���ة جتع���ل احلبل ينكم����ض )يقل طول���ه ( وبالتايل 

تنفرج الفتحة ال�صفلى التي تقب�ض بفكني من النحا�ض اأو احلديد على �صالح املن�صار الذي ليتجاوز 
عر�صه )5-8( ملم والذي ي�صتعمل يف عمليات القطع بالدورانات واملنحنيات .�صكل )8( . 

املثاقيب : من الدوات امل�صتعملة يف العمال النجارية بكرثة  وميكن ال�صتعانة بها يف حتقيق 
املنحوت���ة اخل�صبية ل�صيما عند عمل جمال احلفر بو�صاطة املن�صار اأو لعمل فتحات معينة وهي 
يف اب�ص���ط انواعها عبارة عن الة لهامقب�ض خ�صب���ي ينتهي ب�صالح رفيع يثبت راأ�صيا على قطعه 
م���ن اخل�ص���ب ويلف بو�صاطتها وتر يرب���ط نهايتي املقب�ض وميكن ت�صنيفه���ا اإىل مثاقيب يدوية 

وكهربائية :
املثاقــب اليدوية :ويوج���د نوعان من املثاق���ب النوع الأول 
يعرف بامللف وهو بدائي، والخر يطلق عليه املثقاب  وهو اأكرث 
حداث���ة، انظر ال�ص���كل  )9( تثبت يف نهايتيهما ادوات خمتلفة 
الأ�ص���كال لكنه���ا تعمل عم���ل واحد ه���و التثقي���ب وتعرف هذه 

الدوات بالربمية ومنها انواع خمتلفة  ،انظر ال�صكل )10(
املثاقيــب الكهربائية :عبارة عن مكائ���ن حديثة تثيت يف 
املحور اللولبي لها الربمي���ة مبختلف املقا�صات للح�صول على 

الثقوب املطلوبة . 
ادوات الق�ســط واحلفر :ادوات ت�صتعمل يف عملية النحت 
لب���راز تفا�صيل املنحوت���ة ي�صاعد يف ذل���ك اأ�صكالها املختلفة 
الت���ي تتيح حري���ة احلركة وا�صتعم���ال اأمثل لكل ن���وع لعطاء 
تفا�صي���ل وا�ص���كال متع���ددة على �صط���ح املنحوت���ه  اخل�صبية 

)6(

)7(

)8(

)9(

)10(
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،وميكن ت�صنيفها اإىل ما ياتي :-
اول :الزاميل وت�صم الزميل امل�صطوف والعدل والظفر .

ثانيا :املناقري .
االزميــل :ع����رف الزمي����ل بان����ه ))الة من احلدي����د حم����ددة الراأ�ض تنقر به����ا احلجارة 
واخل�صب() 20(وت�صتعمل بو�صاط���ة مطرقة خ�صبية وت�صتعمل للحفر والق�صط وذكرها ال�صيوطي 
بانه���ا ال�صكني العظيم )ال�صفرة () 21 ( والزميل من اأه���م العدد اليدوية امل�صتخدمة يف النحت 
عل���ى اخل�صب،ويوجد على ا�ص���كال خمتلفة ،وهو ب�صكل عام عبارة ع���ن مقطع من احلديد ذي 
نهاي���ة ح���ادة .وتكون هذه احلاف���ة على ا�ص���كال متعددة ويوج���د يف موؤخرة املقط���ع احلديدي 
)الن�ص���ل( مقب����ض من اخل�ص���ب اأو البال�صتك يربطه���ا )جلبة( من احلدي���د اأو النحا�ض ويف 
موؤخ���رة الن�صاب )جلبة( اخرى يطرق عليهابو�صاطة مطرق���ة اودقماق وتعمل على منع تفتت 

املقب�ض اخل�صبي جراء الطرق .
 وت�صتمل الزاميل على ثالثة انواع وهي :

االزميل امل�سطوف .�صكل  )11( يكون الن�صل يف هذا 
الن���وع من الزامي���ل م�صطوفا من اجلانب���ني وذا نهاية 
ح���ادة وم�صطوف���ة زاوية ميل ال�صط���ف المامي  )30(  

وي�صتعمل يف عملية ق�صط الجزاء اخل�صبية املراد التخل�ض منها بعد تا�صري اخلطوط اخلارجية 
لل�ص���كل املطل���وب على كتلة اخل�صب وباجراء الطرق على اجللب���ة املعدنية التي تتو�صط املقب�ض 
اخل�صب���ي، وتتطلب هذه العملي���ة حر�صا ،وي�صاعد ال�صطف املوجود عل���ى جانبي ن�صل الزميل 
عل���ى حرية احلركة .ويوجد من الزمي���ل امل�صطوف قيا�صات خمتلفة تعتمد هذه املقا�صات على 
عر�ض ن�صل الزميل عادة وترتاوح بني )0،8-.1،5(بو�صة اأما طول الزميل عادة فيرتاوح بني 

)4-8(بو�صة بدون املقب�ض اخل�صبي .
االزميل العدل .�صكل  ) 12( . 

لهذا الزميل موا�صفات الزميل امل�صطوف نف�صها، ال 
ان عر�ض ن�صل���ه ي�صل اإىل)2( اجنني والطول ي�صل 
اإىل )9اأجن( ويالحظ ان هذا النوع من الزاميل يكون 

م�صتطيل الن�صل ولي�ض له �صطف على اجلانبني .
الظفر :وهو نوع من الزاميل ت�صتعمل للحفر وت�صكيل 
التفا�صي���ل وت�ص���م نوع���ني الول الزمي���ل امل�صط���وف 
م���ن اجله���ة الداخلية ،والخ���ر م�صطوفة م���ن اجلهة 

اخلارجية ،ال�صكل ) 13(
املناقــري :�ص���كل ) 14 (املنق���ار هو عب���ارة عن )اآلة 
يحف���ر بها اخل�صب ومثله���ا منقار ونق���رت ال�صىءاذا 

20  ر�صا ،احمد . منت اللغة ج1،)بريوت 1958( ،�ض127 .
21  عكا�صة ،ثروت.م�صر وال�صرق الدنى ،القاهرة،�ض 234 .

)11(

)12(

)13(

)14(
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ثقبته باملنقار( وتك���ون نهاية الن�صل احلديدي مدببة وت�صبه اإىل 
ح���د كبري منق���ار الطائرواملقط���ع العر�صي للن�صل اأم���ا اأن يكون 
مربع���ا اأو م�صتطي���ال اأو ا�صطوانيا فهناك املنق���ار الن�صف دائري 
واملث���اث واملقو����ض واملائل انظ���ر ال�صكل )  15(  وي���رتاوح عر�ض 
ن�ص���ل املنقار من 0،8 اإىل 5،8 بو�ص���ة تقريبا.والطول يرتاوح من 

)5-8 ( بو�صة وت�صتعمل حلفر الثقوب العميقة . 
اأدوات الــربد والتنعيــم : ت�صتمل ادوات ال���ربد والتنعيم على 
اللت الت���ي ت�صتعمل يف حتقي���ق اأ�صكال نحتي���ة يف مرحلة لحقة 

بع���د ا�صتعمال الزاميل واملناقري �صواء لغر�ض ازال���ة اجزاء خ�صبية �صيما يف املبارد اخل�صنة اأو 
احل�ص���ول على �صطوح ناعمة وت�صمل عالوة على املبارد واأوراق ال�صنفرة املعروفة )ال�صمبادة( 
وميك���ن ا�صاف���ة الكو�ص���رة الكهربائية اإىل ه���ذه املجموعة بع���د ان يربط به���ا احلجر اخلا�ض 

بالتنعيم والربد .
املبــارد :يعرف امل���ربد بانه اداة م���ن ال�صلب 
ذات نت���وءات اأو ا�صن���ان قاطع���ة ف���وق �صطحها 
ت�صتعمل يف نحت وتنعي���م اخل�صب ومواد اخرى 
.وت�صن���ع املبارد يف مقا�ص���ات ودرجات واأ�صكال 

خمتلفة نذكرمنها:-
املــربد اخل�سابــي :ي�صنع عادة م���ن ال�صلب 
امل�صق���ى طول���ة م���ن )2-4(اجن���ات ويركب يف 
طرف���ه املدبب ن�صاب من اخل�ص���ب له جلبه من 
النحا����ض اأو احلديد لت�صهي���ل عمله وي�صتعمل يف 

النحت لزالة اثار الزاميل . �صكل)16( .
مــربد خ�ســن :ميتاز بك���ون ح���دوده القاطعة 
م�صكل���ة ت�صكيال خ�صن���ا، وي�صتعم���ل يف عمليات 
ال���ربادة  الولي���ة وذلك لقابليته عل���ى رفع كمية 
كبريةم���ن اخل�ص���ب بو�صاط���ة ا�صنان���ه اخل�صنة 

.�صكل ) 17( 
مــربد ن�ســف دائــري :ويكون اأح���د جوانبه 

مقو�صاواجلانب الخر م�صطح �صكل ) 18( .
مــربد م�ستعر�ــس : وه���و م���ربد ذو مقط���ع 
بي�صوي يكون حمدبا من اجلانبني ،�صكل)19( 
مــربد مربع:ويك���ون ذا مقط���ع مرب���ع ال�صكل 

.�صكل ) 20 ( . 
مــربد ذيل الفــار : يك���ون ذا ن�صل ا�صطواين 

)15(

)16(

)17(

)18(

)19(

)20(

)21(
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 )8-4  ( طول���ة  ي���رتاوح  النهاي���ة  م�صل���وب 
اجن���ات ، وي�صتفاد من���ة يف تعديل املنحنيات 
والدوائر النافذة يف كتل���ة املنحوتة اخل�صبية 

�صكل)21(
مــربد م�سطــح : م���ربد م�صتطي���ل املقط���ع 
م�صتدق يف ال�صمك والعر�ض ومزدوج ال�صنان 

القطعية ،�صكل )22(
املــربد ال�سكيني : وه���و مربد مثلث ال�صكل 
ذو زاوي���ة حادة ج���دا ،�ص���كل )23(.وهناك 
انواع اخرى من املبارد انظر ال�صكل ) 24( .
القاطعــة الــدوارة )الكو�ســرة ( : من 

اللات الكهربائي���ة التي ميكن الفادة منها يف 
عملية �صياغة القطعة اخل�صبية وميكن ا�صتعمالها لزالة اجزاء من القطعة اخل�صبية اأو لغر�ض 

التنعيم من خالل ا�صتعمال حجر التنعيم يريط على املحور الدوار للكو�صرة. 
اوراق التنعي���م :عبارة عن اوراق خ�صنة وحمببة ت�صتعم���ل لغر�ض احل�صول على �صطوح مل�صاء 
،وتع���رف على درج���ات من النعومة وتعطى له���ا ارقام ابتداء من املتناه���ي يف النعومة وي�صمى 
�صف���ر و،3،2،1 من الدرجات اخل�صنه،وهي بقيا�ض 20×30�صم ويتوقف طبيعة ال�صكل النهائي 

للمنحوتة على ا�صتعمال النوع املالئم من هذه الوراق .
ادوات ال�ســن :اإن طبيعة ال�صكل النهائ���ي للمنحوتة يتوقف 
عل���ى الدوات امل�صتعملة وجودته���ا بحيث لترتك اثارا جانبية 
كاخلدو����ض جراءع���دم كف���اءة الل���ة امل�صتعملة.ل���ذا يتوجب 
مراعاة ك���ون الأدوات جاه���زة وي�صتعان بامل�ص���ن على انواعه 
لغر�ض �صن ال�صفرات والزاميل باأنواعها وكذالك �صن املن�صار 

وميكن ت�صنيف الدوات امل�صتعملة يف هذه العملية اإىل :-
 تك���ون ذات ا�صنان دقيقة ل�صن الزاميل وكذلك املنا�ص���ري ، وي�صتعمل ل�صن املن�صار مربد مثلث 

نحيل م�صلوب،ال�صكل ) 25 ( . 
امل�سنــات الكهربائية :وه���ي ادوات ت�صتعمل ل�صن لعدد اليدوي���ة امل�صتعملة يف نحت اخل�صب 
وتعم���ل مبحرك كهربائي تثبت يف طريف املحور الدوار حج���ر ا�صطواين اأو قر�صي ال�صكل مترر 

الدوات امل���رد �صنه���ا عل���ى حافت���ه وي�صتعمل ل�ص���ن الزاميل 
واملناقري 

م�سنات يدويــة :وت�صمل احجار تعرف بحجر الزيت الذي 
ي�صتعمل ل�صن الزامي���ل واملناقري والظفر ،وتظم اي�صااملبارد 
احلديدية اخلا�صة بعملية ال�صن وغالبا ما والفوؤو�ض على حد 

�صواء .ال�صكل )26( 

)22(

)23(

)24(

)25(

)26(
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النتائج التي ا�سفر عنها االطار النظري :
الأدوات اليدوية اأرتبطت بحياة الن�صان منذ الزل ،وتطورت على وفق مقت�صيات احلاجة .. 1

بع���د الثورة ال�صناعي���ة وتطور التقنيات ظه���رت اأدوات حديثة ا�صهم���ت يف اجناز العمل  2 .
النحتي .

     الف�سل الثالث :اإجراءات البحث :
يت�صمن هذا الف�صل و�صفًا تف�صيليًا لجراءات البحث التي اتبعها الباحث وهي:

منهجية البحث:-اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي القائم على املالحظة يف تو�صيف 
العينات، وحتليلها على وفق الدوات التية . 

اأدوات البحــث :مت اعتم���اد جمموعة النتائج التي ا�صفر عنه���ا الطار النظري كاداة للبحث 
،ف�صال عن حتليل بنية العمل النحتي من الرتكيز على اأهمية الدوات .

جمتمع البحث: العمال الفنية كافة التي اجنزها النحاتون التي لها �صلة مبو�صوعة البحث  
،وحل�صر العمال مت ال�صتعانة ب:الفولدرات واملكتبات.

عينة البحث :اإن البحث احلايل يهدف اإىل التعرف على طبيعة الدوات امل�صتعملة يف نحت 
اخل�ص���ب واهميته���ا ،لذلك تطلب من الباح���ث الجتاه اإىل اختي���ار العينة الق�صدي���ة التي بلغ 

عددها )4 (اأعمال نحتية لال�صباب التية :
اأ- اإن هذه الأعمال متثل مراحل مهمة يف تاريخ انتاج املنحوته اخل�صبية

ب - تتالءم مع الهداف املتوخاة من البحث . 

 حتليل العينات
عينة رقم)1( النحات :خالد الرحال.

 املو�صوع :ذات العباءة واخلمار.
�صنة الجناز:1957.

القيا�ض :134×27×18�صم .
التكوي���ن الن�صائ���ي والبناء العام :ميثل العمل ام���راأة واقفة ترتدي 
عباءة وخمارا ظهر على وجهها،الذي بداأ داخل �صكل بي�صوي اأو�صح 
النحات فيه بع�ض املالمح ب�ص���ورة غائرة كالعينني وجانبي الوجه 
الذي ان�ص���دل اخلمار عليه،مولي���ا فيه اأهتماما بطي���ات مرنة،كما 
ب���دت املراأة يف وقفتها هذة وا�صعه يديها على �صدرها كما لو كانت 
يف حال���ة انتظار وترق���ب ،وهي ب�صيغتها بتلك الهي���اأة التي ظهرت 
عليهامتخ���ذة �صكل اخلامة ،قد اقرتبت من بع�ض امل�صاهد ملفردات 
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يف النح���ت العراقي القدمي واملق�صود هن���ا با�صتلهام الفنان ل�صكل امل�صلة بهيئتها العامة ف�صال 
ع���ن البدائي���ة والتب�صي���ط يف ال�صكل الذي ظهرت علي���ة متاثيل العهود ال�صومري���ة املبكرة  .مع 
تاأكي���د اب���راز اخلط ب�صكل ل���ني يف اخلمار واليد الي�ص���رى فيما بدا حادا يف العب���اءة بانح�صار 
الوج���ه  وكذلك اليد اليمنى امل�صاغة بخطوط حمزوزة انتهت وامتداد اليد مع طية العباءة يف 
ان�صدالها اإذ ظهر اخلط عموديا منتهيا عند قاعدة التمثال،التي بدا فيها بدون اأرجل وا�صحة 

فقط ال�صارة مبا يوحي اإىل ذلك .
تقنية العمل ودور الأدوات يف اظهار ال�صكل :اتخذ العمل �صكال خمروطيا قاعدته لال�صفل وقمته 
لالعلى مما تطلب رفع كميات كبرية من اخل�صب يف الثلث العلوي من العمل مقارنة مع الجزاء 
الخ���رى التي اتخذت �ص���كل اخلامة مع تدوير ب�صيط يف اركان القطعة اخلام والتي طاملا كانت 
تات���ي مبقا�صات معينة كان له تاثري كبريعلى نتاج املنحوتات اخل�صبية باحجام حمددة .تطلب 
اجلزء العلوي من العمل ا�صتعمال ادوات احلفر باحجام متو�صطة من نوع الظفر امل�صطوف من 
اخلارج ، وظهرالعمل مبلم�ض ناعم مما تطلب كافة انواع املبارد بدرجاتها املختلفة ابتداء من 

اخل�صنة ثم القل خ�صونة وانتهاء بورق التنعيم بدرجاته املختلفة.

عينة رقم )2( النحات :حممد غني حكمت .
املو�صوع :باب حرية اخلطوط .

�صنة الجناز:1988.
القيا�ض :220×120�صم .

التكوي���ن الن�صائ���ي والبن���اء الع���ام : عرف ع���ن النحات 
حمم���د غني �صغفه مبادة اخل�صب، وم���ن �صل�صلة املجاميع 
الت���ي نفذها بهذه املادة مو�صوعة البواب اخل�صبية العمل 
بقيا����ض )220×120( يتاألف م���ن �صلفتني )طالكتني ( 
وعل���ى غري املعت���اد يف التكوي���ن الن�صائي لالأب���واب الذي 
يعتم���د الت���وازن  يف توزيع الوح���دات الزخرفية، واعتماد 
التناظ���ريف التكوين الزخريف جلزئي الباب واللتان غالبا 
مايكونان مت�صاويني وهي ال�صمة الغالبة يف فنون الزخرفة 
ال�صالمي���ة ،ال ان الب���اب احلايل ج���اء بجزئني اأحدهما 
اأك���رب من األآخر وبتكوين ان�صائ���ي خمتلف ،اإذ نالحظ يف 
اجلزءالمي���ن ان الوحدات الزخرفية التي هي عبارة عن 

ت�صكي���ل للخط العربي با�صل���وب الزخرفة النباتية  تتجه اإىل املركز، وتنتهي عند احلد الفا�صل 
بني ال�صلفتني ،اإذ ظهراجلانب الي�صر من الباب مب�صاحة اأقل، وعلى الرغم من وحدة املو�صوع 
با�صتعمال اخلط كوحدة زخرفية توحي بتداخل اأغ�صان ال�صجار يف الغابة واحيانا نرى حركة 
ع�صوائي���ة ل�صخو����ض كما يف التكوين ال���ذي ميثل مقب�ض الباب . ا�صتع���ان ب�صكل الكرة كمفردة 
يف الوح���دة البنائي���ة لالن�صاء الذي ا�صتع���ان فيه النحات ب�صكل الكلم���ة العربية ووظفها باطار 
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مميز مظهرًا معاجلة خا�صة يف حتقيق ا�صكال جديدة للحرف العربي ،افادت هذه املعاجلات 
م���ن الكتابة امل�صمارية يف حتديد نهاية املقاطع للح���روف امل�صتدقة والأ�صكال املثلثة التي تعتلي  
بدايات احلروف ،والفادة من اخلط الكويف يف ت�صكيالته الهند�صية ذات الزوايا القائمة .وقد 
ا�صتط���اع النحات بال�صتعانة باملف���ردات اأعاله من التداخل والتزين مكون���ًا اأ�صكاًل ذات طابع 

زخريف لت�صغل امل�صاحة الأكرب من الباب .
تقني���ة العمل ودور الأدوات يف اأظهار ال�صكل :يتكون العمل من م�صاحة كبرية الأمر الذي تطلب 
ا�صتعم���ال قطع عدة وكب�صها م���ع بع�صها للح�صول على امل�صاحة املطلوب���ة، ظهر الباب مبلم�ض 
خ�ص���ن نتيجة ل�صرب���ات الزميل املقعر  من الن���وع ال�صغري الوا�صحة علي���ه  التي ا�صفت قيمة 
�صوئية �صيما يف مناطق احلفر الغائر الذي اتخذ �صكل ال�صطوح املنحنية )املقعرة( لقد ا�صفى 
النحات ملم�صا يعتمد ال�صربات الوا�صحة لل�صفرة من النوع القعر ال�صغري واأفاد من اخلطوط،  

وا�صتطاع ان مييز من خالل الختالف يف التكنيكبني اجزاء املنحوتة وخلفيتها .

عينة رقم)3( النحات :خليل الورد .
املو�صوع :امراأة .

�صنة الجناز:1969.
القيا�ض:90�صم .

التكوين الن�صائي والبناء العام :ميثل العمل امراأة واقفة ترتدي 
عباءة وظهر عل���ى وجهها، الذي بداأ داخل �صكل مثلث قاعدته 
لالأعل���ى وراأ�ص���ه لالأ�صف���ل اأو�صح في���ه النحات بع����ض املالمح 
ب�صورة غائرة   وهي على هذا النحو ظهرت تتخذ �صكل اخلامة 
،فقد اقرتبت من بع�ض التماثيل العراقية القدميه التي جاءت 
يف �صياغتها بدائية الطابع وذات ن�صب غري �صحيحة ا�صتوحى 
النحات فيها�صكل ال�صطوانة وهي الأ�صكال التي ظهرت عليها 
معظ���م متاثي���ل النحات خليل ال���ورد التي يب���دو وا�صحا تاأثري 
�صكل اخلامه م�صتعماًل الخ�صاب  املحلية بهيئتها البدائية مثل 
جذوع ال�صج���ار، واأغ�صان الليم���ون  بنحافتها و�صيق قطرها 
لت�صف���ي طابع مييز اغلب نتاجات الفن���ان من ناحية حجومها 

وانحناءاته���ا، كم���ا حتمل املنحوت���ة روحية ال�صك���ون . لقد امن 
وبحما����ض باهمية ا�صتلهام الرتاث والفلكلور يف فنه وظل يعمل طوال عمره على ذلك م�صتهدفا 
التعبري الن�صاين ،فكان ينجز اعمال هي على الكرث معمولة من اخل�صب نهج فيها املنهج الذي 

يالئم باتقان وح�ض رهيف مابني م�صاكل النحت وم�صاكل احلريف . 
وبذل���ك ا�صتطاع النح���ات اأن يوظف البنية العامة للقطعة ومظهره���ا احل�صي يف تكوين اأ�صكال 
معربة عن مو�صوع���ات معينة واظهار عدم الكرتاث يف ابراز تفا�صيل ال�صكل الب�صري معتمدا 
اإىل درج���ة كبرية عل���ى اليحاءات التي متليها طبيعة القطعة اخل�صبية. اإن اأ�صلوبه الذي اعتمد 
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الب�صاط���ة يف ال�صكل، متخليًا عن تنفيذ التفا�صيل يف اجزاء دون اخرى خالقًا حالة من التباين 
يف الوح���دة الع�صويةلل�ص���كل املنفذ ، وعلى الرغم من تنفيذ الوج���ة ب�صكل واقعي الاننا لجند 

تفا�صيل عن اليدين والقدام .
تقني���ة العم���ل ودورالدوات يف اظهار ال�صكل : ظهر العمل بهي���اأة ا�صطوانة ال يف اجلزء العلوي 
ال���ذي يبدو فيه ال�صكل يقرتب من �صكل مت���وازي امل�صتطيالت اإذ تعمل اإحدى زوايا هذا ال�صكل 
الهند�صي لتكون املحور الو�صطي للوجه التي اإ�صتعان بتنفيذها الزميل العدل يف نحت تفا�صيله، 

يف حني ا�صتعمل املنقار املثلث يف حتقيق اخلطوط التي متتد اإىل ا�صفل املنحوتة .

عينة رقم)4( النحات :هادي عبا�ض ال�صعيد .
املو�صوع :الم احلامل .

�صنة الجناز :1977.
القيا�ض :50�صم .

التكوي���ن الن�صائي والبناء الع���ام :العمل عبارة عن امراأة واقفة 
تتطلع بنظره���ا اإىل الأمام واإىل الأعلى وتب���دو بو�صع ا�صرتخاء 
،اإذ ت�صتن���د اإىل �صاقه���ا المي���ن ول تب���دو اي مالم���ح وا�صح���ة 
لالط���راف العليا )اليدي���ن ( ال ايحاء لذل���ك وكذلك القدمني 
اإذ نالح���ظ ان�صدال اليدي���ن اإىل ال�صفل لتحيط مبنطقة البطن 
اأعتم���د النح���ات الن�ص���ب الكادميي���ة يف جت�صي���د منحوتت���ه مع 
ا�صف���اء معاجل���ات خا�صة تعتم���د اك�صاب العم���ل  �صفة جمالية 
تكم���ن يف توظيف عنا�ص���ر الفن عن طري���ق التجان�ض يف توزيع 
الكتل وامل�صاح���ات على �صطح املنحوتة من خ���الل الرتكيز على 
اخلط الذي ج���اء ب�صكل قطع قائم على �صط���ح املنحوتة ليحدد 
به���ا م�صاح���ات كان قد اقتطعها من �صكل ال���رداء الذي يلتف به 
ج�ص���م الم احلامل لغرا�ض جمالية يف خل���ق حالة من التكرار 
يف الت�صرف بتوزع الكتل وامل�صاحات املتقاربة على طول م�صاحة 

التمث���ال م���ن ناحي���ة، ومن ناحية اخ���رى يوؤكد على اجلان���ب التعبريي الذي ي���دور حول حمور 
اخل�صوب���ة على ابراز وتدوي���ر منطقة البطن للدلل���ة الرمزية اليحائية لفع���ل احلمل .ذهب 
النحات اإىل اظهار ال�صكل بب�صاطة ت�صل اإىل حد الختزال لبع�ض اجزاء اجل�صم،فلي�ض هناك 
ماي�ص���ري اإىل اليدين عند امل���راأة، وبذلك اعطى للم�صاهد انطباعا ارت���داء العباءة على الرغم 

عدم ال�صارة اليها وجت�صيدها ب�صكل مبا�صر .
تقني���ة العم���ل ودور الدوات يف اظه���ار ال�ص���كل : ظه���ر العم���ل بهيئ���ة اخلامة )�ص���كل متوازي 
امل�صتطي���الت (مم���ا تطلب العمل رفع كميات حمدوده من اخل�ص���ب الفائ�ض يف اماكن حمددة 
واك�ص���ب املنحوت���ة ملم�صا خ�صن���ا فظهرت مبلم�ض تب���دو علية وا�صحا  �صرب���ات املنقار املقو�ض 

امل�صطوف .                                                      
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الف�سل الرابع
النتائج ومناق�ستها :

بع���د درا�ص���ة وحتلي���ل العمال الفني���ة  )عينة البح���ث ( وا�صتن���ادا اإىل م���اورد يف منت البحث 
)الط���ار النظ���ري ( وعلى وفق الهداف الت���ي ر�صمت وي�صعى البحث لالجاب���ة عن ت�صاوؤلتها 
،وللوق���وف عل���ى اهمية الدوات ودورها يف اجناز العمل النحت���ي . ميكن ان نورد نتائج البحث 

كما ياأتي:_
• لق���د عرف الزميل واملطرقة منذ القدم واليوم تع���ددت ا�صكالها لت�صبح ع�صرات النواع  

.انظر ال�صكال املعرو�صه يف املبحث الثاين . 
• ان ادوات النح���ت عمل���ت عمال مزدوجا ب���ني املنحوته الفنية و�صناع���ة الثاث اإىل جانب 

اعمال التزين يف العمائر
• ان التنوع يف ا�صكال الدوات اتاحت فر�صة اكرب للنحات بالتوازي مع ما ميتلكة من خربة 

حرفية يف خلق هيئات مبتكرة
• ان ل���الدوات دورا مهم���ا يف اظهار الهيئة النهائية للعمل واك�صابها املظهر احل�صي املعرب . 

وتبعا لذلك
ظه���رت املنحوت���ات اخل�صبيةمبلم�ض )تكنيك(خمتل���ف طبقا لالدوات امل�صتعمل���ة ون�صتطيع ان 

منيزمنهاما ياأتي  :
*الأعم���ال التي ظهرت مبلم�ض ناعم التي تطلب العمل فيها اإزالة اآثار الدوات امل�صتعملة كافة، 
يف ازالة الكتل الفائ�صة، ويف حتقيق التفا�صيل، وتطلب العمل فيها ا�صتعمال انواع املبارد كافة، 

و�صول اإىل ورق التنعيم كما يف العينة رقم )1(.
*الأعم���ال التي ظهرت مبلم����ض خ�صن وبدت عليها اآثار ا�صتعمال ال�صف���رات بانواعها، لإ�صفاء 

م�صحة تعبريية تخدم العمل الفني ، كما نرى عند النحات هادي عبا�ض .
*الأعم���ال التي ظهرت بتحقي���ق كال النوعني اعاله  مزجت بني امللم����ض اخل�صن بتدرجاته مع 

امللم�ض الناعم .
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رم�صاين، م�صطفى: توظيف الرتاث وا�صكالية التاأ�صيل يف امل�صرح العربي، جملة الفكر،  10 .
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ريا����ض ،د،هرني .الفن اليوناين حتى اخر الع�صر الهلن�صتي .حميط الفنون،دار املعارف  11 .
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عبو ،فرج .علم عنا�صر الفن ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،كلية الفنون اجلميلة  12 .
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. عكا�صة ،ثروت .الفن العراقي القدمي .�صومر وبابل وا�صور ،بريوت ،1975. 13
.) عكا�صة ،ثروت .الفن امل�صري القدمي . )القاهرة 1972. 14

عكا�صة ،ثروت.م�صر وال�صرق الدنى ،القاهرة . 15 .
عنايات ،هبة و.فن ال�صرق الق�صى .حميط الفنون . 16 .

القدمي ،ن�صيف حممد عبد الن�صري .املعاجم التكنلوجية املتخ�ص�صه  . 17 .
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الف�سل االأول: االإطار املنهجي للبحث

م�سكلــة البحــث : تنح�صر يف عدم اهتم���ام الدرا�صات النف�صية للن����ض الدرامي يف اعتماد 
منه���ج املوازن���ة ما بني اجل���زء والكل وعالقتهما املتبادل���ة يف تكوين واإن�ص���اء الن�ض الدرامي ، 
لأن الدرا�ص���ات النف�صي���ة للن����ض الدرامي ون�صاأت���ه ، كانت تعرف الدوافع وعل���ى وفق النظرية 
الفرويدي���ة اأو ال�صلوكي���ة ، الأم���ر ال���ذي ل يطرح مفه���وم املعاجلة الفنية الت���ي تفرت�ض منطق 
التحلي���ل )الأجزاء( والرتكي���ب )ال�صورة( لذا وج���د الباحث �صرورة درا�ص���ة الن�ض بو�صفه 
طاق���ة حيوية مركبة من الدوافع والأفكار والبيئة املحيطة والعالقات املتوالدة منها التي ميكن 

القرتاب منها من منهج اجل�صطالت الذي �صيكون املدخل العلمي لدرا�صة امل�صكلة .

اأهميــة البحــث : تتمث���ل باعتماد منهج يتبنى املق���ولت الإدراكية املركبة الت���ي تف�صر عملية 
البناء الدرامي .

هــدف البحث : تعرف حت���ولت بناء الفعل الدرام���ي بو�صاطة التحلي���ل والرتكيب للعالقات 
الداخلية املولدة للن�ض الدرامي .

حدود البحث : تتمثل يف : 
احلدود الزمانية : . 1 ع�صر الكال�صيكية اجلديدة .

احلدود املكانية :. 2 فرن�صا .
احلدود املو�سوعية : الفعل الدرامي يف �صوء نظرية اجل�صطالت . . 3

جشطالت الفعل الدرامي
فيدرا أنموذجًا

 د. جبار خماط ح�سن

بحوثالمسرح
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الف�سل الثاين : االإطار النظري
يتوزع على النحور الآتي : 

اجل�شطالت. 1 .
الفعل الدرامي .. 2
  

 اأوال : اجل�سطالت : 
ثمة من ينظر اإىل الإدراك على اأنه قدرة فطرية اأو وراثية اإذ يولد الإن�صان وهو مزود بالطريقة 
الت���ي يدركه���ا بها ، وهناك من تنظ���ر اإىل الإدراك على اأنه تفاعل ب���ني الوعي والبيئة املحيطة 
. ويف ه���ذا ال�صاأن ثمة منظوران حول الإدراك ، اأولهم���ا ينظر اإىل الإدراك على اأنه اإح�صا�صات 
تدرك على نحو جزيئات ت�صكل مبجموعها اخلربة ، وثانيهما منظور ينظر اإىل الإدراك بو�صفه 
كلي���ات ولي����ض جزئيات اإذ يت���م اأدراك الأ�صياء على �ص���كل كليات ومن ثم يت���م حتليلها . وهذا 
املنظ���ور يطلق عليه ا�صطالحا )اجل�صطال���ت ، gestalt( لأنه ينطلق من مبداأ “ الكل هو اأكرب 
م���ن جموع العنا�صر املكونة ل���ه “ واجل�صطالت بالأملانية تعني )ال���كل (  منظورا اإليه يف كليته 
ل بعنا�ص���ره املكون���ة له ، والقول املاأثور لدى اجل�صطالتيني اأن ال���كل اأكرب من جمموع اأجزائه . 

)احلنفي ، 1995 ، �ض185( .
ولدت هذه النظرية يف اأملانيا ، ويعد ) ماك�ض فريتمر 1880- 1943(  موؤ�ص�ض هذه النظرية ، ثم 
انتقلت اإىل الوليات املتحدة يف الع�صرينات من القرن الع�صرين على يد ) كريت كافكا 1886-
1941( ويرف�ض اجل�صطالتيون مبداأ اإمكانية حتليل ال�صلوك اإىل وحدات ال�صتجابات واملثريات 
الفردية ، فال�صلوك عندهم يت�صف بالكلية ، مبعنى اأن ال�صلوك بعينه ، ونتيجة لوجودك الكائن 
احل���ي يف موق���ف معني ، يتميز ببع�ض العوامل التي توؤثر عل���ى الكائن احلي ، فتجعله ي�صتجيب 
له بطريقة معينه حتى يحقق تكيفه ، وتوافقه مع هذا املوقف . )نا�صر ، 2004، �ض75( ويرى 
اأ�صح���اب هذه النظرية “ اأن اخلا�صي���ة اجلوهرية يف العقل الإن�صاين هي القدرة على التنظيم 
 janic( وقد نفذ ) الإدراكي ، واأدراك الأ�صياء ككليات منتظمة “ . )الزغلول ، 2002 ،�ض138
rhyne( النظري���ة اجل�صطالتية يف مي���دان الر�صم  والذي ي���رى اإن �صيكولوجية النظرية تقوم 
عل���ى اأ�صا�ض العالقات املتبادلة بني �صكل املو�صوع وعملية الإدراك .ويوؤكد التفكري اجل�صطالتي 
عل���ى �صيول���ة عمليات الإدراك وامل���درك بو�صفه م�صاركا فع���ال ملدركات���ه “ ) �صالح ، 1988 ، 

�ض24(
وتتوزع مبادئ الإدراك احل�صي املبادئ العامة لدى اجل�صطالتيني على وفق القوانني الآتية :

 قان���ون ال�ص���كل : وه���و النظر اإىل ال�ص���يء على اأنه كل بعي���دا عن عنا�صره املكون���ة له مثل املاء 
.H20

 تدرك الأ�صكال على وفق قانون التجاور، وح�صب قانون امل�صافة الأق�صر .
 قان���ون الت�شاب���ه : متي���ل العنا�ص���ر املت�صابهة لأن تتجمع مث���ل جمموعة من الدوائ���ر الفارغة 

والدوائر املمتلئة .
 قانون ال�شكل اجليد : تكون الأ�صكال املف�صلة منتظمة ، وب�صيطة ، ومتناظرة ، فال�صكل املدرك 
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هو اأف�صل الأ�صكال املمكنة .
 قان���ون الإغ���الق : ه���و ميل ال�صكل نحو اإع���ادة التوازن لالأ�صياء . ولأن م���ن خ�صائ�ض ال�صيء 
الدقة، وال�صبط ، والتناظر، والتجدد ، فاأن ميل الإغالق  اإىل تكميل الأ�صكال الناق�صة ، ي�صمى 

بعامل الإغالق الهادف اىل اإعادة التوازن الناجت عن وجود نق�ض  فمثال دائرة �صبه مغلقة .
 قانون تناقل ال�صكل : اإن لالأ�صكال القابلية على النتقال من و�صع اإىل اآخر وذلك مع الحتفاظ 

ببنيته .
 قانون ال�شكل واخللفية : كل �صيء ل يوجد اإل يف عالقة مع اأر�صية ما ، ولذلك تدرك ال�صورة 

اأو ال�صكل على اأر�صية ، لكونها جتذب الأ�صياء نحوها .)زيعور ، 1984 ، �ض350 - 351 (

ثانيا :الفعل الدرامي
يعرف الفعل الدرامي باأنه ) حترك اأو تطور احلادثة داخل احلبكة اأو التكوين العام للم�صرحية(
) فتح���ي ،  1986، 262-263 )ومن هذا ميك���ن اأن نفهم باأن احلدث جزء والفعل كل . فالأول 
ي�ص���م موقفًا واحدًا فقط ، اأم���ا الثاين في�صم جملة اأحداث ت�صم مواق���ف متعددة ، فهو تطور 
وحرك���ة ل تقت�ص���ر على موقف بعينه . اإذ اأن احلدث يقت�ص���ر على حلظة احلدوث ح�صب ، اأما 
الفع���ل فاأن���ه يتتب���ع اأثر احلدوث يف احلركة العام���ة للم�صرحية ) فعل ورد فع���ل ( . فاإذا متثلنا 
احل���دث نقط���ًة ، فاأن الفعل نقاط عدة ، لأن اأثر احلدث مو�صعي ، اأما اأثر الفعل ، فاأنه ممتد ، 
ل���ه جوان���ب خارجية مادية ترى ، وله جوانب داخلية وجدانية ونف�صية حت�ض . ونخل�ض من هذا 
اإىل اأن احلدث يقت�صر � زمنيًا � على حلظة احلدوث ، بينما الفعل � زمنيًا � ميتد لزمن ملحوظ، 

ول يقت�صر على حلظة احلدوث ح�صب .
        اإن الفع���ل مهم���ا كان حم���دودًا ، فاأن���ه ي�صكل عالق���ات هي اأو�صع من فع���ل اأي �صخ�صية اأو 
ف���رد من الأفراد ، ب���ل اإنها هي التي تقرر فعل الأف���راد اأو ال�صخ�صيات يف جمرى حتليل العمل 
امل�صرحي يتم الرتكيز � عادة � على خمطط ملحوظ حلركة الفعل يت�صمن اأهم النقاط ال�صاخنة 
يف امل�صرحي���ة ) اأي اأحداثه���ا الب���ارزة ( . وق���د اأطل���ق ال�صكالنيون على احلدث الب���ارز واملوؤثر 

ت�صمية
) احلاف���ز ) Motif  ومي���زوه عل���ى اأنه اجلزء ال���ذي ل ميكن تفكيكه اإىل اأج���زاء اأ�صغر مثل ) 
م���ات البط���ل ، اأحب���ت البطلة ، ف�صل املتاآمر … الخ ( ، اأما الفع���ل فاأنهم ميزوه على اأنه جملة 
احلوافز املتتابعة زمنيًا على وفق مبداأ ) ال�صبب والنتيجة ( اأو مبداأ الدافع والأثر ( )اخلطيب 

). 181 :1982 ،
اإن حركة الفعل الدرامي وتطوره داخل امل�صرحية ت�صرتط يف املوؤلف نظريًا اأن يعمل على تركيب 
اأحداث���ه ب�صوره تبدو وكاأنها جت���ري يف جمرى منطقي “ فمع كل خطوة يخطوها اأبطاله يتعني 
علين���ا اأن نع���ي اأننا لو كنا يف ظروفهم مل���ا فعلنا اإل ال�صيء ذات���ه “ )كوجينوف ، 1993: 452(   
ويب���ني لنا ) اأر �صط���و ( قدميًا هذه الوحدة حني راأى اأن اخلي���ال ل ي�صتطيع ا�صتيعاب اأكرث من 
فع���ل واحد يف حبكة امل�صرحية ، واأن حركة هذا الفع���ل تقرتن بتغري جوهري واحد يحدث عند 

نقطة التحول اأو النقالب ؟ ً( اأر�صطو ،1973 :�ض24(
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ورغم الختالف الظاهري يف حماولة اإعادة تنظيم الو�صعية الأ�صا�صية التي اأختل توازنها � عند 
انط���الق حركة امل�صرحية � وزاد اختاللها مع تق���دم الفعل نتيجة اختالف الإرادات وت�صادمها 
فان) هيكل (  يرى �صرورة وجود حركة موحدة لكافة خطوط الفعل ، التي تتكامل وتتظافر مع 

بع�صها لت�صكل بناًء كاماًل يتاألف من فعل ورد فعل و�صراع  )كوجينوف ،1993: 436-430( 
اإن حيوية الفعل الرئي�ض ، والأفعال امل�صاعدة له ، هي التي جتعل من الأوىل متميزة عن الثانية 
، ذل���ك لأن حيوي���ة الفعل جتعل من الأوىل ) كلية احلركة ( مب���ا تولده من ت�صادمات م�صتمرة 
متوالي���ة ، يف ح���ني جتعل من الثانية ) موزعة احلركة (، فعل���ى �صبيل املثال : فاأن حركة اأفعال 
امل�صرحي���ة امللحمية تك���ون م�صتتة احلركة ، لميكن الإملام بها اإل وفق ما تراكمه من انطباعات 
ذهنية ، ذلك لأن امل�صرحية امللحمية يف حقيقتها ) كلية الأهداف ( ل كلية احلركة لأنها تركز� 
ج���ل اهتمامها � على حتقي���ق الأهداف الكلية للمجتمع ، فهي ل تهت���م ببناء الفعل وتطوره ، بل 

اإنها تغيبه اأو جتعله ثانويًا . )اأ�صلن ،  1978 : 54(
   وعملي���ًا يتب���ني مما تق���دم اأن حركة الفعل متثل جوه���ر الدراما ، فاإذا كان���ت احلبكة لدى ) 
اأر �صط���و( متث���ل روح الدراما ، ف���اأن الفعل  ميكن اأن يكون روح احلبك���ة امل�صرحية ، واإن حيوية 
الفع���ل الرئي����ض ، والأفعال امل�صاع���دة له ، هي التي جتعل من الأوىل متمي���زة عن الثانية  ، ويف 
ه���ذه احلال���ة ميكن القول اأنه كلم���ا زادت حيوية الفعل وزادت تفاعالت���ه العاطفية ، اأدى ذلك 
اإىل اأح���داث متعة عاطفية ، وكلما قلت حيوية الفع���ل وزادت تفاعالته الفكرية ، اأدى ذلك اإىل 

اأحداث متعة فكرية.
موؤ�صرات الإطار النظري

 ميكن تعريف الفعل الدرامي باأنه الكل املتكون من جموعة اأجزائه ) الأحداث (  .
2- ال�صخ�صية الدرامية هي ال�صورة التي تربز من اخللفية املتمثلة باحلدث .

باجتم���اع احلدث بال�صخ�صية ي���ربز لنا التكوين العام لل�صكل واملتمث���ل بالفعل الدرامي ، الذي 
يتحقق من خالل المتداد داخل البنية الكلية للن�ض .

4 - اإن حركة الفعل يف الدراما التقليدية تنطلق من اخلا�ض اإىل العام ، وهو ما يحقق لها قدرا 
اكرب من التفاعل الوجداين لدى املتلقي . 

الف�سل الثالث : منهجية البحث واإجراءاته
من خالل موؤ�صرات الإطار النظري تتوزع الإجراءات على الآتي :

اأوال : منهجية البحث : وتتلخ�ض على النحو الآتي :
جمتمع البحث  : ميثل جمتمع البحث اأمنوذجا تطبيقيا لعينة ق�صدية من منط الكال�صيكية 

اجلديدة – م�صرحية فيدرا للكاتب الفرن�صي )جان را�صني( .
 منهج البحث : اتخذ الباحث من املنهج الو�صفي التحليلي ، ا�صلوبا يف حتليل اأمنوذج تطبيقي 

من الن�صو�ض الدرامية ملرحلة الكال�صيكية اجلديدة .
اأداة البحث : املالحظة املبا�صرة اداة الباحث يف معاينة وحتليل الن�ض الدرامي وتركيبه .
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 ثانيا : اإجراءات البحث : وتتلخ�ض على نحو املرحلتني الآتيتني : 

  2-1 ملخ�س م�سرحية فيدرا ، تاأليف : جان را�سني
 الف�ش���ل الأول : يخ���رب) هيبولي���ت ( مربي���ه ) تريام���ني ( باأن���ه يعتزم مغ���ادرة تريزين 
للتفتي�ض عن والده البطل ) تيزيه ( ، وللهروب كذلك من  )اأري�صيا ( التي وقع يف غرامها 
. اإل اأن زوج���ة اأبي���ه ) في���در ( تظهر وت�ص���ر اإىل مربيتها ) اأون���ون ( باأنها تعاين من حمى 
غريبة ، فهي حتب )هيبوليت ( بجنون ، على الرغم  من ا�صطهادها له ، وهي ل ت�صتطيع 
التخل����ض م���ن هذا احل���ب املحرم اإل باملوت . لك���ن اأخباراأ تنت�صر حول م���وت ) تيزيه ( ، 
فتق���وم  )اأون���ون ( باإقناع فيدر باأن حبها مل يعد �صاذا وباأنها ح���رة ويجب اأن تعي�ض ،ل بل 

عليها لقاء  )هيبوليت  (.
الف�ش���ل الث���اين: ي�صرح ) هيبوليت ( بحبه ) لأري�صي���ا ( ويعر�ض عليها عر�ض اأثينا . .ل 
اأن )في���در ( التي تلتقي بهيبوليت ل تتورع عن 1لعرت1ف بحبها له ، في�صدها معرباأ عن 
ده�صت���ه . ولك���ي تغ�صل العار الذي حلق بها تنتز ع �صي���ف  )هيبوليت ( وحتاول قتل نف�صها 
،لك���ن ) اأونون( تنقذها. يف هذه الأثناء يبايع اه���ل اثينا ابن ) فيدر ( ملكاأ عليهم ، فيما 

ت�صر ي �صائعات جديدة حول عودة ) تيزيه ( �صليماأ معانى. 
الف�ش���ل الثال���ث : حتلم فيدر جمددا با�صتمال���ة هيبوليت ، من خالل عر�صها عليه عر�ض 
اثين���ا . اإل اأن الإع���الن عن ع���ودة  ) تيزيه  (  ي�صيب ) في���در ( بالهلع  وهذا يقودها اإىل 
التفك���ري بالنتحار. ولكنه���ا توافق على اأن تقوم  )اأونون ( باته���ام  )هيبوليت  ( من اأجل 
اأن تنق���ذ �صرفها . ويع���ود ) تيزيه ( فت�صتقبله فيدر بفتور، مم���ا يزيد من حريته وت�صاوره 
الظنون لدى معرفته برغبة ابنه يف الرحيل . اأما  )هيبوليت ( في�صاب بالرتباك ويعزف 

عن قول احلقيقة احرتاماأ مل�صاعر والده .
 الف�شل الرابع : تنطلي النميمة والغرية وتهمة  )اأونون ( الكاذبة على امللك فيطرد ابنه 
وي�صتجل���ب عليه غ�ص���ب الإله ) نبت���ون ( . وعبثاأ يحاول )هيبولي���ت ( تو�صيح املوقف من 
خ���الل اعرتافه لأبيه بحبه ) لأري�صي���ا ( . واذ حت�صر) فيدر ( لقول احلقيقة يلتهب قلبها 
بالغ���رية ملعرفته���ا بحب ) هيبوليت (  )لأري�صيا ( فت�صب عليهم���ا غيظها وكراهيتها . اإل 
اأن تاأني���ب ال�صم���ري يتملكها من جديد فتطلب من الآلهة معاقب���ة ) اأونون ( التي اأو�صلتها 

اإىل التهلكة .
الف�ص���ل اخلام����ض : قبل رحيله اإىل املنفى يعر�ض ) هيبوليت ( عل���ى ) اأري�صيا ( اأن يتزوجها 
يف معبد قريب ، فتوافق . وحني يراهما ) تيزيه ( �صوية ت�صاوره ال�صكوك ، �صيما حني توؤكد له  
)اأري�صيا ( براءة ) هيبوليت ( . وتت�صاعف الظنون حني يعلم ) تيزيه ( مبوت ) اأونون ( التي 
األق���ت بف�صها يف البح���ر، وبرغبة  )فيدر ( يف و�صع حد حلياتها . هن���ا يبداأ بالعتقاد برباءة 
ابنه وياأ�صف لت�صر عه بطلب معاقبته . لكن الأوان قد فات ، اإذ يدخل ) تريامني ( ويق�ض عليه 
م���وت ابنه الذي مزقه وح����ض بحري . وتدخل فيدر اأخرياأ لتك�صف ع���ن احلقيقة ومتوت بفعل 

ال�صم الذي جترعته . يف النهاية يقرر ) تيزيه ( حماية ) اأري�صيا ( وفاًء  لذكرى ابنه .
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ثانيا: الفعل الدرامي بني ال�سخ�سية واحلدث الدرامي
م���ن الت�صال املبا�ص���ر وبعيدا عن ال�صتع���داد القبلي وتراك���م التجربة تندف���ع ال�صخ�صيات لدى ) 
ج���ان را�صني ( اإىل الت�صال والرغبة يف ت�صكيل احلدث لأيج���اد البعد احليوي اجلامع لهما بو�صفه 
كال يح���وي ج���زءا فاعال هو ال�صخ�صية ، وما نعرفه من اأح���داث تبنى كخلفية ت�صاعد على التعريف 
بال�صخ�صية الدرامية والتي بذاتها ت�صاعد على تف�صري احلدث و�صياغته من  الإدراك الكلي لل�صورة  
، فاجلميع يبحث عن ال�صتقرار والثبات بو�صفهما قاعدتا البناء الدرامي  للحدث ، وموؤ�ص�ض لتوزيع 
التوازن يف احل�صور والتاأثري بني جميع ال�صخ�صيات )اينون ، وفيدرا ، وتريامني ، وهيبوليت ، وتيزيه 

( الذين نراهم يف �صعي لإيجاد �صكل الراحة واإمتامه من خالل الت�صال املبا�صر وغري املبا�صر .
اإن ال�صخ�صي���ات لدى ج���ان را�صني تعي�ض لعبة احل�ص���ول على الراحة يف بيئة مقي���دة ، اإذ ال�صمت 
األق�ص���ري والأ�صوات ال�صاخبة واجلدران التي ت�صرتق ال�صمع ، وفوق هذا ل تدخل قدري اأو غيبي يف 
ت�صكي���ل احلدث واإيج���اده ، لأن الختيار ولي�ض اجلرب هو مادة الفع���ل الدرامي لدى ال�صخ�صيات يف 

دراما فيدرا ، تردد اأحدى ال�صخ�صيات :
تريامني : لي�ض من عادة ال�صماء التدخل يف �صوؤوننا عندما حتني ال�صاعة .

ولأن الق���در ل اأهمي���ة له يف �صياغة الأحداث فاأن مفاهيم جدي���دة مثل الواجب والعاطفة ، ي�صكالن 
احل���دث ، ليك���ون اأمامنا منطا جديدا يف �صناع���ة الدراما ، متمثال يف حال���ة ال�صعور املفاجئ الذي 

يتفاقم لدى ال�صخ�صية الدرامية وهي ت�صعى للتخل�ض من ال�صاأم والإح�صا�ض بالتغيري :
في���درا : م���ا اأثقل هذه الغالئل علي .. ما اأثقل ه���ذه الزينة الباطلة .. ما اأقبح اليد التي �صففت هذه 
اخل�ص���الت .. وعق���دت �صع���ري على جبين���ي .. كل �صيء ي�صنين���ي ويوؤذيني .. كل �ص���يء يعمل على 

تعذيبي  . )فيدرا ، ف1،م3 ،�ض157(
اإذا ما هو منط اإمتام �صكل ال�صلوك الدرامي لدى ال�صخ�صيات ؟ انه يف حالة الوعي بالنقي�صني مرة 
وت�صادمها مرة اأخرى ، لإيجاد ال�صكل امل�صتقر لل�صلوك مثال البوح اأمام ال�صمت اأو اللذة اأمام الأمل 
، ال�صهوة اأمام العفة ، ) فيدرا ( ازاء  )هيبوليت  (، �صخ�صيتان ل يتم الن�صجام بينهما ال بو�صاطة 
النح���راف عن ال�صائد واملتفق علي���ه يف الو�صط الجتماعي )املحيط( انه �صع���ي للراحة والتلقائية 

بعيدا عن الكوابح  والأعراف والقوانني الرادعة واملكت�صبة باخلربة .
في���درا : م���ا كان عهد ال���زواج يربطني بابن ايجيه ، ويب���دو يل اأنني �صمنت الهن���اء والراحة حتى اأ 
ظه���رت  ع���دوي الرائ���ع  .. راأيته اأحمر وجهي ، وذهب ل���وين .. وتبلبلت روح���ي ومل اأعد قادرة على 

الكالم .. اأح�ص�صت بج�صمي يرتعد ويلتهب . )فيدرا ، ف1 ، م 2 ، �ض136(
اإن في���درا ت�صعى اإىل الكالم والبوح بحبها لهوبلي���ت لتتخل�ض من عنف ال�صمت رغبة منها للو�صول 
اإىل انتظ���ام �ص���كل الت�صال بهوبليت ، لكن خوفها من هوبليت يك���رب ويتعاظم ، لأنه بب�صاطة عازف 

عن الهوى بالن�صاء ، لذا جند اأينون تعرب عن ذاك:
اينون: انه ينظر اإىل الن�صاء بكره قدري . ) فيدرا ، ف3 ، م1 ، �ض157(

وثمة �صبب خارجي يقيد عملية الكالم والبوح لدى فيدرا ، تخ�صى من تيزيه الأب الذي نراه بو�صفه 
الأر�صية التي تعزز وجود ال�صورة )هوبليت( يف �صكله ووجوده  ، 

تيزيه الأب = اأر�صية                      هيبوليت البن = �صورة
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وتعرب فيدرا عن ذلك قائلة :
فيدرا : كنت اأجتنبه اأينما �صرت ، يا البالء الذي يتجاوز احلد ، كانت عيناي تريانه يف مالمح اأبيه 

)فيدرا ، ف1 ، م3 ، �ض133(
ويف املقابل جند هيبوليت ميال اىل ال�صمت لإمتام �صكل عدم الت�صال لكن �صكل النف�صال ل يبقى 
عل���ى ثبات���ه ، لأنه �صرعان ما ينتقل اىل �صكل جديد يف �صوء ممار�ص���ة الكالم املحرم )البوح( حني 

تاأتي الأخبار مبوت امللك تيزيه :  لذا جند) اينون ( تعرب عن الفكرة مبا ياأتي :
اينون : )تخاطب فيدرا( حظك يتغري ويتخذ وجها جديدا .. مات امللك يا �صيدتي ، وعليك اأن حتلي 
حمل���ه .. ل���ن ي���وؤرق �صمريك �صيء بعد اليوم  ، فقد اأ�صبح حبك اأم���را طبيعيا . )فيدرا ، ف4 ،م5 ، 

�ض716(
وبكالم فيدرا عن حبها ، يقابلها هيبوليت بالرف�ض النافر ، بعدها- وب�صورة مفاجئة – يظهر الأب 
تيزيه لأنه تبني   اأنه كان اأ�صريا ل مقتول ، ليجد حبا اأثما حمرما تفرتيه )فيدرا( على )هيبوليت( 

للتخل�ض من ورطتها :
تيزي���ه : ي���ا وياله  ماذا اأ�صم���ع ؟ خائن متهور يدن�ض �صرف اأبيه ! ان رواب���ط الدم مل تقدر اأن ت�صده 

.)فيدرا ، ف5 ،م5 ، �ض177(
ومبتابع���ة ت�صل�ص���ل الأحداث املت�صادمة ، فاإنه���ا تتخذ �صكال دائريا يرمز للح���رية واخليبة وال�صياع  
ولأن���ه اأك���رث الأ�صكال اقت�صادا ويح���وي اأكرب حجم يف اأ�صغر م�صاحة )امل���كان( .ثم تنفرج الأحداث 
وتتخ���ذ �ص���كال  تكوينيا جديدا ومت�صاوي���ا ، اإذ تت�صاوى النتائج بني )في���درا( و)هيبوليت( لن املوت 
اأخ���ذ  الث���اين اأما فيدرا فاأنها متوت من فرط اأملها على وندمها على ما فعلت ب )هيبوليت( وهنا مل 
يتبق غري )تيزيه( الذي يتوا�صل مع )اأري�صا( حبيبة هيبوليت ، ليجعل من عالقته بها اأمتاما ل�صكل 

التكفري عن خطئه مع هيبوليت :
تيزي���ه : وق���د تبني يل بو�صوح كامل  ، واأ�صفاه  لنمزج دموعنا بدم ابننا البائ�ض ، ولكي نهدىء روحه 
الناقم���ة ، لتن���زل حبيبته اأري�صا من���ذ اليوم ، مبنزلة ابنت���ي على الرغم من مكائ���د ا�صرتها الظاملة 

.)فيدرا ، ف5 ،م 7 �ض199(

الف�سل الرابع : نتائج البحث
وتتوزع على النحو الآتي  :

 �ص���كل الت�صال بني ال�صخ�صي���ات ) املثلث غري مكتمل الأ�صالع ( يف الن�ض الدرامي )فيدرا(  
ينتق���ل م���ن اجلزئي اإىل الكل���ي ، وبه يتطور ليتخ���ذ الفعل �صكال دائريا يعط���ي تكثيفا لل�صراع 

واإدراكا مكتمال بالن�صبة للقارئ بو�صفه اأكرث الأ�صكال اقت�صادا  .
2 - ال�صتجابة بني ال�صخ�صيات ل تاأتي مبعزل عن املحيط ، امنا جندها متتلك قابلية الت�صال 

املبا�صر بني ال�صخ�صية واحلدث ، لتكون يف النهاية الفعل الدرامي اجلامع .
 3 - احلياة يف الن�ض تبادل لالأدوار ما بني الأر�صية وال�صورة ، فال�صورة متثل الفعل الدرامي 
املبا�ص���ر  م���ا ب���ني الأول والثاين  اأو فيدرا وه���و بليت، اأم���ا الأر�صية فتتمث���ل يف �صخ�صية الأب 
)تيزي���ه( الذي يكمل الفعل ب�صورة غري مبا�صرة من خ���الل فر�صية وجوده احلا�صر/ الغائب 
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لينتج يف النهاية تكوينا اإدراكيا موحدا ومنتظما .
الزمن الداخلي لالنفعال متوالد غري اآين ل يتبنى التناظر يف دوافع       الأفعال ما بني  )فيدرا( 
و )هيبوليت (، اإمنا تراكمي / ذهني لأنه ناجت عن خزن ال�صورة امل�صتهاة )احلب املحرم( لدى 

فيدرا ، لإكمال النق�ض يف �صكل اأو منط التوا�صل  ما بني النقي�صني ال�صمت/ البوح  .

الف�سل اخلام�س: اال�ستنتاجات
 يبنى الن�ض )فيدرا( على وفق الوحدات الثالث التي رتبها اأر�صطو يف كتابه فن ال�صعر )املكان 
والزمان واملو�صوع ( لكن) جان را�صني ( خرج عن الإطار الأر�صطي من خالل التوظيف اجلديد 
للنظ���ام الدرامي ، الذي ي�صمح للحبكة اأن تك���ون اأكرث مرونة يف التعامل مع املكان وال�صخ�صية 
، فالن����ض بذاته يتخذ �ص���كال هند�صيا مكونا من خم�ض طبقات )ف�ص���ول( تتوزع على مفا�صل 

�صغرية تتكون من 35 م�صهدا وهو العدد الكايف  لإنتاج �صكال مت�صاويا وم�صبوطا .
 يتبني من التوزيع املتتابع للم�صاهد ، اإنها بنية غري مكتملة عدديا لكنها مكتملة اإدراكيا  العقل 
ال���ذي يكم���ل النق�ض امل���ادي لل�صيء املق�صود )اله���دف( الأمر الذي يخل���ق توازنا يف احلركة 
املتناغم���ة للم�صاهد على الرغم من تباينه���ا كميا ، وهذا يدفعنا اإىل اكت�صاف عمليات التجاور 
والنتق���ال يف احلركة ب���ني امل�صاهد التي تك���ون اأ�صكال متكررة جتمع الثاب���ت واملتغري على حد 

ال�صواء .
 اإن ال�ص���كل الكل���ي امل�صيطر عل���ى البنية  الن�صية متكون من ثالثة اأ�ص���الع جتتمع لتكون املثلث 
وبرتقب عنا�صر الفعل الدرامي الرئي�صة من حوار و�صخ�صية و�صراع ، جند اأن املكان والزمان 
يتخ���ذان حميطا على هيئة اأر�صية عامة ت�صاع���د على اأبراز ال�صكل املقرتح )املثلث( من خالل 
الت�ص���ال املبا�صر ب���ني ) هيبوليت ( و) تريامني ( )قاعدة املثلث( ال���ذي يعطي لل�صكل قابلية 
الت�صكل والإمتام بو�صاطة الت�صال املبا�صر اأو غري املبا�صر لنقطة اإغالق املثلث املفرت�صة التي 

تت�صمن  ال�صخ�صية اجلديدة )تيزيه( الغائب / احلا�صر .
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)1( اإبراهيم فتحي ، معجم امل�صطلحات الأدبية ،: تون�ض : املوؤ�ص�صة العامة للنا�صرين املتحدين ، 1986 . 
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ملخ�س البحث
لالدارة امل�صرحية اهمية كبرية يف عملية انتاج العر�ض امل�صرحي، لنها تعّد عن�صرا من عنا�صر 
العر�ض امل�صرحي، وهي العن�صر ال�صروري واملهم لنه عندها ت�صتجمع العنا�صر الخرى،وهي 
امل�صئولة عن متابعة اعمالها واجناز مهامها، والوقوف على مراحل النتاج منذ اخلطوة الوىل 
يف التح�ص���ري وحت���ى نهاية العرو�ض وما بعد انتهاء العرو����ض، يتكون البحث من مباحث ثالث 
يت�صم���ن املبحث الول ت�صمن تاريخ امل�صرح يف العراق اما املبحث الثاين فيت�صمن  خ�صو�صية 
الرواد يف امل�صرح العراقي، اما املبحث الثالث فت�صمن اهمية الدارة امل�صرحية وتو�صل البحث 

اىل ان الدارة مل تتطور علميا واكادمييا منذ ع�صر الرواد وحلد الن .

تطـور االدارة المسـرحية 
في المسرح العراقي

م.م. �سمري عبا�س اجلبوري

Abstract
 )Evolution of the administration in the Iraqi theater(

-Management play great importance in the process of pr         
 ducing the play، because it is considered an element of theater،
 an element necessary and important because then summon the
other elements، which is responsible for following up its bus -
ness and complete its tasks، and stand on the stages of produ -
 tion since the first step in the preparation and even the end of
 the presentations and post- the presentations، research consists
 of three ، The first section discusses the history of theater in Iraq
 and the second section discusses  the privacy of the pioneers in
 the Iraqi theater، and the third section discusses drama about
 the importance of management and research found that the
 administration did not develop scientifically and academically
.since the era of pioneers and up to now
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م�سكلة البحث:
           يف الع�ص���ور القدمي���ة كان املوؤل���ف او ال�صاع���ر هو الذي يدير العملي���ة امل�صرحية ب�صكلها 
املب�ص���ط ، حيث يقوم مبهام املخرج ومدير امل�صرح يف ان واحد ف�صال عن مهمته كموؤلف لن�ض 
امل�صرحي���ة وبقي���ة املهام الخ���رى ، وعندما ا�صبح الف���ن امل�صرحي فنا مركب���ا ت�صهم فيه فنون 
وتقني���ات اخ���رى ف�صال عن الن����ض والتمثيل ، ظه���ر تخ�ص�ض الخراج ، فا�صب���ح املخرج هو 
ال�صخ����ض ال���ذي يتوىل امل�صوؤولية الرئي�صة يف النتاج امل�صرح���ي الذي يقرتن با�صمه ، وحيث ان 
ه���ذه امل�صوؤولية كبرية وتبعاته���ا ثقيلة .. لذا كان لبد من ايجاد �صخ����ض اخر يقوم بالتخفيف 
عن كاهل املخرج يف النواحي الدارية والتكميلية ... ومتابعة اخلطوات اجلارية لتهيئة عنا�صر 
النت���اج غ���ري الن�ض واملمثل حمددا مهام���ه  ، ليقوم بالتح�صري للتماري���ن وجتهيز احتياجاتها 
وتنظي���م مواعيده���ا ومتابع���ة ار�صادات املخرج وتدوينه���ا ، وتهيئة )كتاب التلق���ني( اأو )كتاب 
الخراج( ومراقبة املمثلني والعاملني يف تنفيذ واجباتهم وعدم اخلروج عنها او التفريط بها . 
لنه �صي�صبح امل�صوؤول الول عن النتاج خالل ايام العر�ض حيث للمخرج ان يغيب عن العر�ض 

بعد ان اكمل مهمته.
له���ذا كان ال�ص���وؤال هو،هل تط���ور دور الدارة امل�صرحي���ة، عما كانت عليه يف مرحل���ة التاأ�صي�ض 

الوىل؟ وهل و�صعت لها قواعد وقوانني وحدود ل�صالحيتها عرب هذه العقود من ال�صنني؟

اهمية البحث :
تكم���ن اهمية هذا البح���ث يف افادة طلبة الفنون امل�صرحية خا�ص���ة والعاملني يف امل�صرح ب�صكل 
ع���ام، لنه ي�صلط ال�صوء على بدايات امل�صرح يف العراق ،وخ�صو�صية الدارة امل�صرحية يف تلك 
البدايات، وكيف كانت عملية تقدمي العون للمخرج من النواحي الدارية واخلدمية من اجل ان 

يحقق روؤيته الخراجية ب�صكل اف�صل.

حدود البحث : 
احلدود املو�صوعية : تطور الدارة امل�صرحية يف امل�صرح العراقي

احلدود املكانية    : امل�صرح العراقي 
احلدود الزمانية    : للفرتة الزمنية منذ البداية وحتى عام 2003 

هدف البحث
         يه���دف البح���ث اىل التعرف عن التطور التاريخ���ي لدارة امل�صرحية يف العر�ض امل�صرحي 

العراقي ، ل�صيما يف مرحلة البدايات الوىل للم�صرح يف العراق.

م.م. �شمر عبا�ض اجلبوريتط�ور الدارة امل�ش�رحية يف امل�شرح العراقي
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املبحث االول  : )مرحلة ن�سوء امل�سرح العراقي(

يظ���ل  امل�ص���رح ق�صي���ة عاملي���ة ل ينتم���ي اىل وطن دون الخ���ر اأو اىل ام���ة دون اخ���رى ، وامنا 
اخل�صو�صي���ة تكم���ن يف ثقاف���ة المة الت���ي يج�صدها فنا وح�ص���ارة والتعامل م���ع التجربة التي 

�صتعطيه هويته.
وق���د ا�صارت الدرا�صات يف تاريخ امل�ص���رح يف العراق ان هذا الفن وفد اىل العراق حديثا اأي يف 
نهاي���ة الق���رن التا�صع ع�صر، وهذا  ما يوؤكده اخرون “ مت نقل جتربة امل�صرح الديني من)اوربا( 
ع���ن طري���ق الزيارات املتك���ررة التي كان يقوم به���ا- الرهبان والق�صاو�ص���ة – للبلدان الوربية 
ل�صيم���ا )ايطالي���ا( و)فرن�ص���ا( ، بعد ان اطلعوا عل���ى فن امل�صرح عن كث���ب ، فادركوا دوره يف 
خدم���ة امل�صاألة الديني���ة ويف تعزيزه للجانب الرتبوي والدبي على ال�صواء ، ف�صهد عام)1880( 
م�صرحي���ة )كوميديا طوبيا( اول م�صرحي���ة موؤلفه كتبها )حناحب�ض( وبه���ذا اخل�صو�ض يقول 
الباحث الدكتور )علي الزبيدي( “ اذا تركنا م�صرحية )لطيف وخو�صابا( التي كتبت باللهجة 
املو�صلي���ة الدارجة فالذي �صمعناه من م�صادر كثرية ، ان رهبان املدر�صة الكلريكية واملدار�ض 
امل�صيحي���ة الخرى يف املو�صل قد كتبوا م�صرحيات ق�صرية دينية وغري دينية يف فرتات خمتلفة 

منذ العهد العثماين”)1( 
ويقول )يا�صني الن�صري(”ان امل�صرح عرف يف العراق عن طريقني : ما ادخلته الكنائ�ض ابتداء 
من عام 1888م، وخا�صة يف اديرة املو�صل ، وما متار�صه ال�صيعة من جت�صيد ملاأ�صاة احل�صني بن 
علي يف عا�صوراء ، امل�صدران يوؤكدان حقيقة واحدة وهو ان الدين م�صدر الفنون عرب جت�صيد 

ما هو ان�صاين �صواء اكان هذا الن�صاين ماأ�صاة ام كوميديا “)2(    
ولكن البع�ض الخر يعتقد ان امل�صرح دخل العراق عن طريق )بالد ال�صام( فقد  “ن�صاأ امل�صرح 
حقيق���ة يف الوطن العربي قبل قرن ون�صف القرن تقريبا، وكان مارون النقا�ض من اوائل دعاة 
ه���ذا الف���ن اجلديد ، حيث ق���دم اول م�صرحية وهي)البخي���ل( 1847وق���دم م�صرحيته الثانية 

)هارون الر�صيد(عام 1849ويف عام1853 قدم م�صرحيته الخرية )احل�صود ال�صليط(” )3( 
بعد  ذلك انتقل هذا الوافد اجلديد من املو�صل اىل بغداد وكذلك الب�صرة فيما بعد ، والو�صيط 
هن���ا ليزال الدير امل�صيحي متمثال برجال الدين الذين نقلوا ن�صاطهم امل�صرحي عرب الكنائ�ض 
والدي���رة واملدار����ض الدينية التابعة لها، يف ه���ذا ال�صدد يقول )وليد العبي���دي( “ان املو�صل 
كان���ت الوىل يف العراق التي �صهدت الن�صاط امل�صرحي عل���ى يد الباء الدومنيكان يف املدار�ض 

الكلريكية ويف مدر�صة الكلدان يف بغداد كان انتقال الن�صاط امل�صرحي فيما بعد”)4( 
     يف بغ���داد دخ���ل امل�صرح اماكن غري خم�ص�صة للعر����ض امل�صرحي ومل حت�صر عرو�صه فئات 
حمرتم���ة م���ن املجتم���ع اتية لهذا العر����ض ،بل مور�ض ه���ذا الن�صاط يف بغداد عن���د بداياته يف 
)املاله���ي( اماكن اللهو امل�صبوه ، لذلك ا�صطب���غ ب�صبغة الو�صاعة والبتذال... لذا نوه الرائد 

1  د.علي الزبيدي ، امل�صرحية العربية يف العراق ، القالم ،ج5،�صنة2،وزارة الثقافة والر�صاد ، بغداد،1966،�ض13
2 يا�صني الن�صري ، يف امل�صرح العراقي ، موؤ�ص�صة دار املدى للثقافة والن�صر ،دم�صق 1997،�ض203

3  �صعدون العبيدي،�صيء عن تاريخ امل�صرح العراقي وتاأثره بامل�صرح العربي ،الطليعة الدبية ،94،�صنة ال�صاد�صة،بغداد،1980،�ض4
4  وليد ر�صيد العبيدي ، مفهوم النتاج يف نظم امل�صرح العراقي ،)اطروحة دكتوراه(،كلية الفنون اجلميلة ، بغداد،1997،�ض175

م.م. �شمر عبا�ض اجلبوريتط�ور الدارة امل�ش�رحية يف امل�شرح العراقي



120 األكاديمي

امل�صرحي)د.�صام���ي عبد احلميد( بالقول “ كان امل�صرح يعّد نوعا من انواع الت�صلية الرخي�صة 
بح���ق”)5( ويوؤكد املعلومة مرة اخ���رى ويف مكان اخر فيقول “كان ليتحلى ب�صمعة حميدة وامنا 

يرتبط باملنتديات الليلية ، ومافيها من فجور وعربدة”)6(.
   ال ان املوؤ�ص�ص���ني مل ي�صت�صلم���وا  لهذه ال�صفة او هذا الطابع الذي انطبع به امل�صرح يف اذهان 
النا����ض ، وامن���ا عملوا على تاأ�صي�ض جمامي���ع من هواة هذا الفن اجلدي���د واملتعط�صني له، وقد 
عمل���وا جادين على تق���دمي عرو�ض م�صرحية عل���ى ب�صاطتها، و�صع���ف المكانيات،كانت فتحا 

جديدا وتاأ�صي�صا ملا �صيكون م�صتقبال ، وباعتمادهم على امكانياتهم الفردية املحددة .
ويف بغ���داد حتديدا بعد ان خرج امل�صرح من �صالت الكنائ�ض و�صاحات الديرة ، بف�صل ثلة من 
ال�صباب املتنور... الذين الف���وا التجمعات)الجواق( وا�ص�صوا الفرق وقدموا اعمال باجتاهات 
ومو�صوعات خمتلفة ... لكنهم م�صكوا الوتر احل�صا�ض يف �صمري ال�صعب ال وهو النب�ض واحل�ض 
الوطني والقوم���ي ... فهو القرب اىل قلوب اجلماهري املتعط�صة للحرية وال�صتقالل وال�صيادة 
واحلي���اة الكرمية،يق���ول امل�صرحي العراقي )منا�صل داود( “ يب���دو ان هذا النمط امل�صرحي ، 
والذي بقي حبي�ض الكنائ�ض واملدار�ض امل�صيحية العراقية ، مل ينجح ال حينما بادر امل�صرحيون 

اىل اختيار ن�صو�ض تاريخية حتاكي امل�صاعر القومية”)7( 
فف���ي عام 1919قدم���ت فرقة)نوري فتاح( م�صرحي���ة )النعمان بن املن���ذر( التي قدمتها على 
م�صرح)اوملبيا( “كان���ت م�صرحية وفود النعمان على ك�صرى هي فاحتة تقدمي م�صرحيات ذات 
طابع وطني ولفرتة طويلة لحقة ،فقد ا�صتخدم امل�صرح كو�صيلة لتحري�ض اجلمهور وتعبئته ،يف 

تلك الفرتة التي ت�صاعد فيها ال�صعور الوطني والقومي “)8(
وبع���د ذل���ك ازداد ع���دد الف���رق “حت���ى ان احل���زب الوطني قد �ص���كل فرقة م�صرحي���ة يف عام 
1921”)9(ويف ع���ام 1922 ا�ص�صت جمعية التمثي���ل الدبي،ويف عام 1922اي�صا ا�ص�صت)فرقة 
جمعي���ة هواة التمثيل( الرمنية،كذلك كان هناك ن�صاط ملحوظ لليهود العراقيني يف بغداد اذ 
قدموا اعمال حت���ت ا�صم )اجلمعية الدبية ال�صرائيلية(و )جمعية ال�صالح الدبي اليهودي(
التي قدم���ت عام1926م�صرحية “ال�صيد او غرام وانتقام عل���ى م�صرح رويال �صينما وح�صرها 

رئي�ض الوزراء عبد املح�صن ال�صعدون”)10(
ويف ع���ام 1922 الف)خال�ض املال حمادي(فرقة م�صرحية هي فرقة)الفرقة العربية للتمثيل( 
وكان له���ذه الفرق���ة تاأث���ري جيد لدى ال�صب���اب الواعي “وبع���د عامني تاأ�ص�ص���ت )فرقة مدر�صة 
الليانة( ويف الوقت نف�صه ت�صكلت اي�صا”فرقة مدر�صة )التفي�ض الهلية( برئا�صة عبد الوهاب 
الع���اين ويف ع���ام 1926 زاد ن�صاط احلركة امل�صرحية يف بغ���داد حيث قامت فرقة جورج ابي�ض 

بزيارة العراق وقدمت عرو�صا عديدة يف بغداد ويف املدن العراقية الخرى”)11(
5  �صامي عبد احلميد، لقاء يف جملة )كلكام�ض( ال�صادرة من وزارة العالم باللغة النكليزية )لتوجد معلومات ن�صر(

6  �صامي عبد احلميد،جتربتي يف امل�صرح ،دار ال�صوؤون الثقافية العامة ، بغداد،2000،�ض5
7 منا�صل داود،م�صرح التعزية يف العراق ،دار املدى للثقافة والن�صر،بغداد،2006،�ض56

8 خالد حبيب الراوي ، امل�صرح العراقي كو�صيلة ات�صال ،الديب املعا�صر،434،احتاد الدباء والكتاب يف العراق،بغداد،ك،1992،�ض69
9  ا�صعد عبد الرزاق،مقابلة عرب الهاتف،ال�صاعة1،15 بغداد ،يوم5/5/ 2011

10  خالد حبيب الراوي« امل�صدر نف�صه«،�ض96
11  �صعدون العبيدي،)م�صدر �صابق( ،�ض6
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توال���ت زيارات الف���رق العربية حيث جاءت فرقة )ك�صك����ض بك(وفرقة)البدوي( وفرقة)عطا 
اهلل( وفرقة)فاطم���ة ر�ص���دي عام 1929( وفرقة )يو�صف وهبي ع���ام 1933( وكانت قد زارت 

البالد اي�صا فرقة تركية هي فرقة )طغرل بك( 
ويف تل���ك الثناء توالت الف���رق العراقية التي ت�صكلت  والتي انتجت بواكري النتاجات امل�صرحية 
العراقي���ة .. لي�ض يف بغداد وح�صب وامنا انت�صر ن�ص���اط امل�صرح يف املدن العراقية الخرى حتى 
و�ص���ل اىل مدين���ة  العمارة جنوب العراق، فف���ي الثالثينات قام طالب املدر�ص���ة الثانوية فيها 
– وقيامهم بتمثيل رواية ادبية وطنية يف كل �صهر يح�صرها  “بت�صكيل جمعية الطالب الدبية 
خ�صي�ص���ا طالب املدار�ض واملدر�صني “)12( ،كان يتع���ذر عليهم تاأ�صي�ض فرقة م�صرحية خا�صة 
ب�)احلل���ة( فكان اهايل هذه املدينة الكرمية ي�صتقبل���ون الفرق الزائرة برحابة �صدر ويقدمون 
له���ا الت�صهيالت من كرم ال�صيافة واحلماي���ة وت�صهيل اخلدمات لجناح عرو�صها ، فهذه فرقة 
)حق���ي ال�صبلي( التي تزور احللة با�صتمرار- ففي ع���ام 1931 قام حقي ال�صبلي رئي�ض الفرقة 
التمثيلية الع�صرية )فرقة حقي ال�صبلي( بالتمثيل يف مدينة احللة ، كما قام عام 1932 بتقدمي 
م�صرحيات���ه يف املدين���ة نف�صها وملدة خم�صة ع�صر يوما اىل املواطن���ني واجلي�ض والطالب “ )13(  
وكان �صاح���ب الفن���دق الذي ت�صكن في���ه الفرقة يتربع بال�صكان املج���اين للفرقة كلما حلت يف 

احللة ، ف�صال عن الدعوات يف املنازل والت�صهيالت الخرى
ولك���ن يف ف���رتة الثالثينات يف غرتها حتدي���دا حدث �صيء مهم يف تاري���خ امل�صرح العراقي وهو 
ظهور اول فتاة عراقية على خ�صبة امل�صرح ، كان ا�صمها )فوزية منري( وقد ا�صرتكت  يف عر�ض 
م�صرح���ي ا�صمه )الهاوية( للفرق���ة التمثيلية ال�صرقية وكانت قد الق���ت كلمة قبل الفتتاح جاء 
فيه���ا “ ها ان���ا اول فتاة عراقية تتقدم بني ايديكم كممثل���ة” وال�صوق ميالأ جوانحها لعتالئها 

خ�صبة امل�صرح العراقي الذي يعد ركنا قويا من اهم اركان نه�صتنا احلديثة”)14(  
ويف الثالثين���ات اي�ص���ا وبعد ان و�صلت حم���ى امل�صرح اىل مدينة)الك���وت( حيث وقعت)ازمة( 
ب���ني النا�صط���ني يف امل�صرح واحلكومة فقد هي���اأ �صباب الكوت عر�صا مل�صرحي���ة )وفاء العرب( 
يق���ام يف املدر�صة البتدائية ، وقد �صاع يف املدينة ان الن�صاء �صيح�صرن التمثيل مما دفع بع�ض 
املت�صددي���ن م���ن الهايل اىل ال�صكوى لدى )املت�صرف( الذي “ امر بدوره مدير املدر�صة بعدم 
ال�صم���اح للن�ص���اء مب�صاهدة التمثيل ، ولكن ادارة املدر�ص���ة مل تلتفت اىل طلب املت�صرف، واعد 
مدي���ر املدر�صة ثلمة يف احلائط حيث نفذت منها الن�ص���اء اىل �صطح املدر�صة مل�صاهدة التمثيل 
... وتدخل���ت ال�صرط���ة ليقاف التمثي���ل ، لكن مدير املدر�ص���ة رف�ض واأ�صر على قي���ام الن�صوة 
مب�صاهدة امل�صرحية وت�صدى الطالب لل�صرطة و�صربوهم ثم طافوا مبظاهرة يف �صوارع الكوت 

ليال”)15(   
كان حقي ال�صبلي واقرانه يتطلعون اىل تاأ�صي�ض متني عايل ال�صاأن قيا�صا مب�صارح الدول املجاورة 
وه���ذا ل يتحقق ال بالعلم والتوا�صل املعريف واعداد الذات على م�صتوى لئق من التخ�ص�صات 

12  خالد حبيب الراوي ،)م�صدر �صابق( �ض7
13 خالد حبيب الراوي ،)م�صدر �صابق( �ض71 

14 خالد حبيب الراوي ،)امل�صدر نف�صه( ،�ض71
15 خالد حبيب الراوي ،)م�صدر �صابق( ،�ض72
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يف امل�ص���رح ليت�صلحوا بالعلم واخلربات والتجارب العاملية لنهم �صيكونون قادة ... لجيال اتية 
يف زمان قادم لحمال... منذ بداية م�صرية )حقي ال�صبلي( حني اعتلى اخل�صبة الذي يقول عنه 
)احمد فيا�ض املفرجي( “ يف ليلة ال�صاد�ض من ايلول 1926�صعد لول مرة فوق خ�صبة امل�صرح 
، �صم���ن جمموعة)كومبار����ض( اختارها الفن���ان العربي جورج ابي����ض للم�صاركة يف م�صرحية 

)امللك اوديب( التي عر�صتها فرقته على م�صرح �صينما الوطني عند زيارتها بغداد”)16( 
وم���ا م�صريت���ه ال توا�صل معريف ،ل�صيم���ا بعد ان عاد من م�صر التي اوف���د لها  حيث ذهب مع 
فرق���ة )فاطم���ة ر�صدي( الت���ي زارت البالد وظل عاما يت���درب على م�ص���ارح القاهرة ، توجت 
م�صريت���ه يف ع���ام 1935 عندما اوفدت���ه وزارة املعارف يف الدولة العراقي���ة للدرا�صة يف فرن�صا 
للتخ�ص����ض يف فن التمثيل وه���ي اول بعثة لدرا�صة امل�ص���رح “)17( مل ينقطع عطاء الرجل طيلة 

م�صريته وحتى اخر يوم من حياته وهو نقيب لفناين العراق .
وبعد ان عاد واأ�صبح موؤهال علميا ليقود الدرا�صة الكادميية لفنون امل�صرح ، ا�صرقت ال�صراقة 
الوىل يف تاري���خ امل�ص���رح العراقي الر�ص���ني ، ال وهي تاأ�صي�ض فرع التمثي���ل والخراج يف معهد 
الفن���ون اجلميل���ة “يف عام 1940 ا�ص�ض حق���ي ال�صبلي فرع التمثيل والخ���راج يف معهد الفنون 
اجلميل���ة ، ف���كان بحق اول معه���د يف الوطن العربي �صمن منهج فني مدرو����ض وم�صتمر “)18(، 
لك���ن العاملني يف حقل امل�صرح مل يدركوا يف ذل���ك الوقت او البع�ض منهم انه”لي�ض من ال�صهل 
ان يكت�صف���وا بان م���ا يقوموا به �صوف لن يثمر �صريعا وان القي���ود التي حتيط بامل�صرح العراقي 
�صوف لن تتما�صى �صريعا مع الروؤيا الوا�صعة التي يتبنوها من اجل تطوير م�صرحهم الذي يعاين 

من �صيق الفق و�صعف المكانيات ... �صعف التوا�صل مع اجلماهري”)19(
لكنه���م م���ع ذلك م�صرون ... حيث “ ت�صكلت اي�صا فرق متثيلية كثرية وا�صتمر اخلط امل�صرحي 
يف ال�صعود والنمو، مع ذلك النمو كان احلذر من قبل ال�صلطات يف منو اي�صا ، وكانت الرقابة 
عل���ى العم���ال امل�صرحية تقف باملر�صاد امام تق���دمي العمال اجل���ادة وال�صيا�صية ، حيث كان 
الفنان يعاين من تلك المور املت�صلطة عليه واملالحقة له دون توقف لقد كان يف �صراع دائم مع 
ال�صلطات يف ذلك الوقت ومل يقف معها يوما من اليام”)20( وحتى يف عقد اخلم�صينات ماقبل 
ث���ورة 14مت���وز1958 كان امل�صرح العراقي  ثوري���ا تعبويا ، يقول عنه الرائ���د امل�صرحي ) بدري 
ح�ص���ون فريد(”ان عقد اخلم�صين���ات” هو النهو�ض الفني الثوري الذي اعتمد على خريجي 
ف���رع التمثيل وطالبه والهواة ، وبع�ض املمثل���ني القدامى الذين كانت تهفو نفو�صهم للعمل حتى 

مع بع�ض ال�صباب”)21( 
كان���ت ف���رتة العهد امللكي )احلكم الوطني( فرتة ن�صال علن���ي ولي�ض �صريًا  يقول بدري ح�صون 
فري���د: “لرنج���ع الن اىل ذلك العام وهو عام 1952، والعمال والنتاجات التي قدمت يف فرع 
16  احم���د فيا����ض املفرج���ي » الفن���ان حق���ي ال�صبلي رائد امل�ص���رح العراقي، ا�ص���دار نقاب���ة الفنانني – العراقي���ني – املركز الع���ام، بغداد، 

1985،�ض8 
17  خالد حبيب الراوي ،)امل�صدر نف�صه( ،�ض72

18 �صعدون العبيدي ،)م�صدر �صابق(،�ض7
19  �صامي عبد احلميد ، )لقاء جملة كلكام�ض ( ، )م�صدر �صابق(

20 �صعدون العبيدي،)م�صدر �صابق(،�ض7
21بدري ح�صون فريد ، ق�صتي مع امل�صرح،م1، مطابع دار ال�صوؤون الثقافية العامة ،بغداد،2006،�ض138
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التمثيل ، بحيث اثارت غ�صب ال�صلطات احلكومية انذاك لنها تعتقد باننا قد جتاوزنا اخلطوط 
احلمراء يف اختيار الن�صو�ض وطريقة التقدمي وا�صلوبه “)22( ليت�صور من هو معني بامل�صرح ان 

م�صرحا مع تكبيل احلريات وتكميم الفواه لميكن ان يقوم اأو ينه�ض . 
لذل���ك كانت ثورة 14متوز1958 فاحتة لكل طرق احلري���ة والتعبري وتداعيات الوطن واملواطن 
... فاأزاح���ت ع���ن امل�صرحيني حمال ثقي���ال وا�صتعدوا ملخاطبة املواطن مبا�ص���رة.. ل �صيما وان 
املرحل���ة تل���ك كانت ت�صتوجب املبا�ص���رة باخلطاب للتعبئ���ة لاللتفاف حول الث���ورة الوليدة  “. 
بع���د قيام ث���ورة 14/متوز/1958،ن�صاأت ظ���روف �صيا�صية واجتماعية جدي���دة و�صعت احلركة 
امل�صرحي���ة امام مهمات مغايرة متاما ، فعادت الفرق املمنوعة اىل العمل وظهرت فرق جديدة 
كفرقة الفنون ال�صعبية وفرقة امل�صرح اجلمهوري وفرقة �صباب الطليعة وفرقة 14متوز.وقدمت 
بع����ض العم���ال التي �صب���ق ان منعتها ال�صلط���ات امللكية . وعر�صت اعم���ال ذات طابع �صيا�صي 
وحتري�صي غلبت عليها النزعة اخلطابية الوعظية “)23(،مل ل وال�صعب يعي�ض حالة ثورة.. فبعد 
ان خرج���ت قواف���ل ال�صجناء ال�صيا�صني م���ن ال�صجون ، وعاد اللف من املن���ايف وتنف�ض النا�ض 
ال�صعداء ،واخذ املحرومون حقوقهم وها هو )بدري ح�صون فريد( ي�صتعيد فرقته التي منعتها 
ال�صلط���ات امللكية من ممار�صة العمل امل�صرحي ب�صبب كلم���ة من كلمات ا�صمها وهي)الطليعة( 
الت���ي كان���ت عامل ا�صتفزاز للحكومة فقد طلب اجازة جدي���دة  و�صارع ليقدم ثالث م�صرحيات 
يف عر����ض واح���د على قاع���ة )ال�صعب( وقد لق���ت العرو�ض جناحا جماهريي���ا كبريا “قدمت 
امل�صرحي���ات الث���الث على قاع���ة ال�صعب )املل���ك في�صل الث���اين �صابقا( ،ملدة ثالث���ة ايام،من 
10ني�ص���ان حتى 12ني�ص���ان1959وكان اجلمهور كبريا جدا ... وهو ما وف���ر للفرقة ربحا ماديا 
بعد طرح امل�صاريف،ولول مرة يف حياتي ح�صلت على مبلغ من املال من جهدي امل�صرحي“)24( 
لنه���م كانوا كل تلك ال�صنوات يدفع���ون للم�صرح ب�صمعتهم ومعها م���ن جيوبهم على الرغم من 
�صعف احلال “ن�صرف من جيوبنا على كل انتاج دون ان نح�صل على اأي مردود مادي ، بل مل 

نفكر يف ذلك ابدا”)25(
ومل ينتظ���روا م���ن احد ان يعبد له���م الطريق.. ب���ل بال�صافة اىل ماواجه���وا ... واجهوا النيل 
م���ن �صمعته���م واتهامهم باعرا�صهم ... لنه���م دخلوا هذا امل�صلك .. طري���ق امل�صرح  فقد كان 
الظ���ن ال�صائ���د بني النا�ض” ان من يلج هذا الباب ان�صان �صاقط اخالقيا وينبغي ان ينبذ ... او 
يط���رد”)26( بل دافع���وا عن انف�صهم بح�صن مايتمتعون من اخالق نبيل���ة وقيم �صامية و�صرف..

�صابرين اىل ان ا�صاء دروبهم النور... و�صكرتهم الجيال التي تلت عرب هذه ال�صنني .
ويف �صق���ف زمن���ي ق�صري قيا�صا بعم���ر الثورات اجلماهريية ، قامت ثورة مت���وز بتغيري املجتمع 
العراق���ي.. ال���ذي يعيب على الرجل العم���ل يف الن�صاط امل�صرحي .. هاهو الي���وم يفتح الطريق 
للم���راأة وي�صم���ح لها باأن تتقدم للعمل يف التلفزيون ودار الذاع���ة وت�صعد على امل�صرح ويف هذا 

22  بدري ح�صون فريد،)امل�صدر نف�صه(،�ض151
23  ق�صم البحاث والوثائق، امل�صرح العراقي اليوم ،وزارة العالم ،بغداد،1978،�ض9

24  بدري ح�صون فريد،)م�صدر �صابق(�ض243
25  بدري ح�صون فريد،)امل�صدر نف�صه(�ض192

26 بدري ح�صون فريد،)امل�صدر نف�صه(�ض26
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املو�صوع ن�صجل �صهادة بدري ح�صون فريد التي يقول فيها “ ان الثورة قد غريت بع�ض املفاهيم 
الجتماعي���ة ، وتقدم���ت الفتيات للعم���ل يف جمال التلفزي���ون والذاعة وامل�ص���رح بدافع وطني 
اول،وفني،ورغب���ة يف الظه���ور ثاني���ا “)27( ويف العام نف�صه الذي �صهد حت���ول جديدا ومهما يف 
تاريخ الفنون جاءت ثمرة من ثمرات الن�صال لل�صباب الذين بنوا �صرح امل�صرح العراقي.. فقد 
ا�ص�ص���ت دائ���رة حكومية ترعى امل�ص���رح وامل�صرحيني وت�صعهم على طري���ق الحرتاف “ يف عام 
1960 ان�صئ اول جهاز ر�صمي لتوجيه الن�صاط ال�صينمائي وامل�صرحي يف القطر با�صم )م�صلحة 
ال�صينم���ا وامل�صرح(”)28( و�صهد عق���د ال�صتينات اي�صا تاأ�صي�ض اول كلية للفنون يف العراق هي “ 
العراقية  الفنية  رواد احلركة  اكتاف  على  ن�صاأت  التي  الم  اكادميية الفنون اجلميلة” الكلية 
م�صرحييه���ا وت�صكيليه���ا وبكل فروعه���ا ، وانهم فعال املوؤهل���ون لتاأ�صي�ض قاع���دة علمية ر�صينة 
لدرا�ص���ة جامعي���ة  تكون منطلقا ل���كل الخت�صا�ص���ات يف الفنون اجلميل���ة ، وكذلك �صهد هذا 
العقد ال�صتيني من القرن الع�صرين تاأ�صي�ض اول فرقة م�صرحية ر�صمية يف العراق ، الفرقة التي 
مل���ت �صت���ات الجيال امل�صرحية م���ن رواد وجيل و�صط واجيال ال�صباب حت���ت خيمة البداع تلك 
)الفرق���ة القومي���ة للتمثيل( ويوؤرخ )علي مزاحم عبا�ض( لذلك فيقول:” كانت بداية الفرقة “ 
التي ت�صكلت يف ني�صان 1968 من خريجي معهد الفنون اجلميلة واكادميية الفنون اجلميلة ومن 
بع����ض الفنانني املعروفني يف الو�صط امل�صرحي متوا�صعة ج���دا يف امكانياتها املادية والفنية ثم 
اخذت ت�ص���ق طريقها متجاوزة بع�ض العقبات التي تعرت�ض �صبي���ل تطورها ومنوها”)29(وقبلها 
كانت قد تاأ�ص�صت بجهد الرائد حقي ال�صبلي ال�صخ�صي ) فرقة الر�صيد للفنون ال�صعبية( والتي 
تعن���ى باملوروث الرتاثي من الرق�ض ال�صعبي والنغام التي حتول ا�صمها فيما بعد اىل  )الفرقة 

القومية للفنون ال�صعبية ( وهي تابعة للدائرة نف�صها .
لق���د �صهد امل�صرح العراقي نقل���ة نوعية يف عقد ال�صبعينات ، هذه الت���ي متثلت باكتمال الن�صج 
البنائ���ي يف الن�صو�ض املحلية ، على م�صتوى التاألي���ف وكذلك ما �صاحبها من ن�صج بال�صاليب 
الخراجي���ة “لقد انتقل الخراج يف هذه املرحل���ة اىل التخ�ص�ض بعد ماكان ياخذ على عاتقة 
بن���اء كل مف���ردات العر�ض وهذا يعني توفر عدد من الفنيني الكف���اء يف العمل امل�صرحي وهذا 
كفي���ل ب���ان ينه�ض بالعر�ض نهو�صا جمالي���ا وفكريا.. ويف هذه املرحلة وج���د عدد من الفنانني 
الكفاء يف �صتى �صروب العمل الفني”)30( ،اما على م�صتوى التقنيات فكان التاألق يف الت�صاميم 
للمنظ���ر على ايدي فنان���ني ت�صكيليني كبار امثال)�صعد الطائ���ي ، وا�صماعيل ال�صيخلي،وكاظم 
حيدر(وه���ذا الخ���ري كان قد ترك ب�صم���ة على �صينوغرافي���ا العرو�ض امل�صرحي���ة التي �صمم 
ف�صاءاته���ا كان التط���ور مت�صاعدا يف كل الفنون على الرغم م���ن ان املراقب لهذا امل�صهد يراه  
بطيئ���ا”ان التطور ال���ذي ي�صيب امل�صرح بطيئ  ج���دا ملا متتلكه امل�صرحية م���ن عنا�صر بنائية 
عدة،لي����ض م���ن ال�صهل احداث نقله كبرية فيها”)31( ال انه ح�صل وانتج اعمال مميزة “ كانت 

27  بدري ح�صون فريد)م�صدر �صابق( �ض248
28 ق�صم البحاث والدرا�صات ، )م�صدر �صابق(،�ض14

29  علي مزاحم عبا�ض،جتربة الفرقة القومية للتمثيل يف تقدمي امل�صرحيات العربية ، القالم، ع 4،دار اجلاحظ،بغداد،�ض408
30  يا�صني الن�صري،)امل�صدر نف�صه(،�ض45

31 يا�صني الن�صري،)م�صدر �صابق(�ض26
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ف���رتة ال�صبعين���ات قد �صهدت حتولت نوعي���ة يف جممل مفردات العر����ض امل�صرحي،من تاأليف 
واخراج،ومتثيل وديكور وجمهور”)32( 

مل تك���ن  هناك حدودا فا�صلة بني العقد ال�صبعيني والعقد الذي يليه يف امل�صرح العراقي ،وامنا 
جاءت نتاجات العقد الثاين تاأ�صي�صا ملا كان عليه الذي قبله ، لذلك ا�صتثمر امل�صرحيون ال�صباب 
ذل���ك الن�ص���ج الفني للم�صرح ال�صبعيني وبنوا عليه ن�صجا اخر انت���ج اعمال ي�صار لها وتبقى يف 
الذاك���رة ، تلك التي اخرجها �صباب امل�صرح مثل )�صالح الق�صب( الذي اخرج )هملت وطائر 
البح���ر واحلل���م ال�صوئ���ي واخلليقة،املل���ك لري(والفنان الذي ب���زغ يف مطلع العق���د الثمانيني 
)�صفي���ق املهدى(وم���ا قدم منف���ردا )املعطف واحلل���م واحلار�ض( ومتحدا م���ع زميله )�صالح 
الق�ص���ب( حيث )احللم ال�صوئي( وب���روز خمرج �صاب اخر هو)عزيز خي���ون( وما قدمه من 
اعمال مثل)م�صرحية لو،ومل���ن الزهور(وكذلك العمال التي قدمها )عوين كرومي(مثل)روؤى 
�صيمون ما�صار، الن�ص���ان الطيب،وترنيمة الكر�صي الهزاز( التي قدمها يف بيت منتدى امل�صرح 

لل�صباب الذين ف�صلوا  ان يقدموا اعمالهم عليه .
ه���ذا بع�ض مم���ا قدم يف الثمانين���ات من م�صرحيات ج���ادة وجتارب مميزة كان���ت تخرج اىل 
ال�ص���واء ب�صعوب���ة ، وذلك لل�صغط احلا�صل من ال�صلطة التي تري���د امل�صرح ان يتناول احلرب 
مو�صوع���ا واملعرف���ة لبو�ص���ا لعماله مما دف���ع ا�صحاب الق���رار اىل تبني اعم���ال م�صرحية ولو 
انه���ا قليل���ة قيا�صا بع�صر �صنوات عمر احلرب ، ال انها تناول���ت مو�صوع املعركة واحلرب لتعبئ 
اجلماهري لتوؤثر يف الراأي العام ليقبلوها كحقيقة واقعة وال�صتمرار بها خلدمة النظام اىل ان 
طال���ت احلرب فاأخذت ال�صلط���ة تدعم وت�صجع املجاميع على انت���اج اعمال م�صرحية )هزلية( 
تل���ك التي اطلقوا عليها )م�صرحي���ات كوميدية( وهي عرو�ض امل�ص���رح التجاري الباحي الذي 
انت�صر يف طول بغداد وعر�صها ... ل بل غزا املحافظات اي�صا “ا�صبح العر�ض امل�صرحي ،كاأي 
�صلع���ة جتارية يتجاذبها قانون العر�ض والطل���ب ، وكان من نتيجة هذه الردة الفكرية ان تردى 

العر�ض امل�صرحي “)33(
لك���ن يظ���ل امل�ص���رح ال�صي���ل ، والعر�ض الر�صني ، هم���ا �صفتا امل�ص���رح العراقي ال���ذي اراد له 
موؤ�ص�صوه ان يكون وهو ما مل�صوه العرب يف اأي حمفل يلتقون به وفيه انتاج عراقي ر�صينا يحتذى 
به ينظرون له بتقدير واحرتام.وما اجلوائز التي ح�صدها املبدعون  العراقيون يف املهرجانات 
الت���ي ح�صروه���ا ال دلي���ل اثبات على ذل���ك وما الكوكب���ة املتوجه من رواد امل�ص���رح العراقي يف 
مهرجانات امل�صرح العربي ال اعرتاف لهم مبكانتهم وريادتهم وح�صن ماقدموه ومتيزه والذي 
يع���د ثمرة جهادهم و�صقائهم وعطائه���م.. ففي عام “ 1983توج ا�صتاذ م�صرحنا حقي ال�صبلي 
باحتف���ال مهيب مع الفنانة الكبرية امينة رزق )م�صر( وم�صطفى كاتب من اجلزائر “)34(يف 
مهرجان قوؤطاج تون�ض وتوالت التتويجات فهذا )يو�صف العاين( من اهم رواد امل�صرح العراقي 
وبعده)ابراهي���م جالل( يعد ثالث ثالث���ة من موؤ�ص�صي امل�صرح يف الع���راق اومن ابرز خمرجي 

امل�صرح العربي، وكذلك �صامي عبد احلميد( الرائد املخ�صرم .
32  يا�صني الن�صري،)امل�صدر نف�صه(،�ض5

33  يا�صني الن�صري ، )م�صدر �صابق( �ض34
34  يون�ض العاين ، امل�صرح الوجود احللم، دار ال�صوؤون الثقافية العامة ، بغداد،1998�ض
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وت�صتم���ر كوكبة املكرم���ني العراقيني يف كل مهرجان ح�صروه وهم موؤثرون يف اأي لقاء عقدوه “ 
يعق���د مهرجان بغداد للم�صرح العرب���ي ويقف ال�صقاء من امل�صرحي���ني ليوؤكدوا جهرا وعالنية 
زهو وجدية وموقع م�صرحنا العراقي املتقدم ويتعاقب بع�ض النقاد ويوؤكدون لنف�صهم انهم لبد 
ان يعي���دوا النظر مبا مل يكونوا يعرتف���ون به ويزداد فرح امل�صرحيني العرب كلما �صاهدوا عمال 

م�صرحيا عراقيا �صابا او جديدا ويحمل نكهة الريادة وحما�صة ال�صباب”)35(
ام���ا عق���د الت�صعينيات ففيه انطف���اأت ا�صواء امل�صرح بح���ق ، كما هي احل���ال يف اروقة الثقافة 
والبداع الخرى،فحرب الثمان �صنوات بني العراق وايران مل تقطع عنه ال�صوء ال قليال ،جاءت 
حرب العراق على الكويت يف بداية هذا العقد والبالد بعد مل تنف�ض عنها غبار احلرب الوىل 
مع ايران ، احلرب على الكويت التي ادخلت البالد يف غياهب الدمار واملوت واحل�صار،وبطول 
احل�صار انغلق ب�صي�ض النفراج يف نفق المل ،فت�صتت ابناء امل�صرح من �صباب وكهول ون�صطاء 
... وكي���ف مل�صرح ان يعي����ض مع انقا�ض الدمار واخلراب ،واىل ان جاء عام2003عام الحتالل 
الفعل���ي واملبا�صر للعراق الذي انهى حتى دور العر�ض والبقية الباقية من ابناء امل�صرح فالتحق 
املتبقون اما يف جحافل ال�صهداء او يف �صرايا امل�صردين الالجئني يف البلدان ، اما القلة الباقية 

فهي تنظر بعني المل... وما ا�صيق العي�ض لول ف�صحة المل.

املبحث الثاين : )خ�سو�سية الريادة(     
  عندما كانت هناك م�صاهد ارجتالية لثارة الغرائز ... تقدم يف مالهي بغداد ،يطلقون عليها 
جزاف���ا متثيل اأو م�صرحي���ات.كان اي�صا هناك �صب���اب عراقي متطلع وم���ن انحدارات خمتلفة 
اغلبه���م من ابن���اء عائالت عريقة ... كرمية معروفة يف جمتمعاته���ا املحلية والقليمية ، كانوا 
يعدون انف�صهم لت�صلق �صالمل املجد ليحفر التاريخ ا�صماءهم على منرب ال�صعب .. خ�صبة امل�صرح 
العراقي باذلني الغايل م�صحني باموالهم وب�صمعتهم وعوائلهم من اجل خدمة ق�صية امنوا بها 
، يدرك���ون وعورة الطريق ، لكنهم يبغون تفج���ري طاقاتهم اخلالقة لبناء م�صتقبل هم يرونه ل 
حم���ال قريبا وطريقه خ�صب���ة مر�صوفة وا�صعة عالية يت�صلقونها، ليعط���وا درو�صا وكل الهداف 
ال�صامية ل�صعب حمروم من اب�صط و�صائل العي�ض الكرمي ، يقول الرائد)�صامي عبد احلميد(” 
مل يك���ن امل�صرح العراقي معروفا بكينون���ة حتدد مالمح �صخ�صيته يف فرتة ما قبل اخلم�صينات 
فيم���ا عدا الن�صاط���ات امل�صرحية التي كان يت���م تاأليفها و�صياغتها بطريق���ة تعادي المربيالية 

كونها حركة واجتاه”)36( 
اذن كان امل�ص���رح العراق���ي يف املرتبة الوىل وطنيا .. ومنذ الب���دء كان الرائد )حقي ال�صبلي( 
اذا مل يجد يف الن�ض الذي يج�صده على امل�صرح ا�صارة للوطن �صواء كانت �صراحة ام �صمنا ... 
فان���ه يقوم بادخ���ال ان�صودة وطنية حما�صية لتحري�ض النا�ض ام���ا يف الفتتاح او يف ال�صرتاحة 
ب���ني الف�ص���ول “ كان يوؤدي بع����ض )املنلوجات( بنف�صه ف�ص���ال عن النا�صي���د الفتتاحية التي 
ا�صتحدث���ت لتق���وم قبل العر�ض امل�صرحي يف تل���ك احلقبة والتي توؤدى من قب���ل اع�صاء الفرقة 

35  يو�صف العاين )امل�صدر نف�صه(�ض12
36  �صامي عبد احلميد )جملة كلكام�ض(، )م�صدر �صابق(
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كما يف املثال التي.
نحن جند اهلل �صباب البالد   نكره الذل وناأبى ال�صطهاد    

ومم���ا ل�صك فيه ان ن�صا �صعريا كهذا كان يتطلب حلنا واداءا حما�صيا”)37( وهكذا ربى ابناءه 
وزم���الءه م���ن الرعي���ل الول وماتالهم من اجيال امل�ص���رح... على الهدف نف�ص���ه وعلى ا ان ل 
يغفل���وا ق�صية الوط���ن وطموحات املواطن” مامن �ص���ك يف ان م�صرحنا العراق���ي عرب تاريخه 
الطوي���ل كان م�صرح مواجه���ة مل توقفه ال�صعاب او املتاعب من ان يغذ ال�صري ويتجاوز العقبات 
ليحق���ق هدفه املن�صود فكرا وم�صمونا وفنا لينعزل ع���ن اجلماهري او يتنكر لها “)38( وعلى 
الرغ���م من ان هذا اللتزام الوطني والخالقي كبد الرواد الكثري... وكان بامكانهم ان يكونوا 
ابواقا لل�صلطة ويت�صلقوا املنا�صب واملكت�صبات او يح�صلوا على ر�صا احلكام واموالهم وخري ما 
مييز الطليعة امل�صرحية التي و�صعت اللبنات الوىل انها” كانت وثيقة الرتباط بن�صالت �صعبنا 
الوطنية والقومية ولذلك عانى امل�صرحيون الوطنيون ماعاناه غريهم من املثقفني ال�صرفاء من 
ا�صطه���اد ال�صلطات العميلة وكثريا ماكانت ت�صحب اجازات الفرق امل�صرحية او متنع عرو�صها 
ب�صبب مناوؤتها للحكم القائم انذاك” )39(  ،وا�صتكمال لرتباط م�صرحنا مبتطلبات ال�صعب فانه 
كان “ يكاف���ح من ناحية اخرى �صد التزمت الجتماع���ي و�صد املفاهيم والعالقات القطاعية 

املتخلفة التي كانت ترى يف امل�صرح �صربا من التهتك والنحالل اخللقي”)40(
ان لروادن���ا خ�صو�صية كونه���م مل ينكبوا على املال وال�صعي جلمعه او للنف���وذ واملنا�صب ليملوؤا 
اجلي���وب ويعمروا الق�صور... وكان بامكانهم ذلك من خالل مغازلتهم احلكام ... او تعاملهم 
م���ع الجنب���ي ال���ذي كان احلاكم الفعلي للع���راق انذاك او انه���م ميكن ان يتعامل���وا بالعرو�ض 
الهابط���ة والرخي�صة الت���ي تداعب الغرائ���ز... لكنهم وعلى الرغم من اهمي���ة املال.. و�صعف 
احل���ال “ مل يكن يف ذهن  اأي واحد من���ا ان نح�صل على)فل�ض( واحد من جراء عملنا اليومي 
عدة ا�صهر بل  رمبا العك�ض �صحيح”)41(  كانوا ي�صحون مبتطلبات عوائلهم من اجل النفاق على 
العمال امل�صرحية ... انهم حري�صون على �صمعتهم الفنية بعد ان فرطوا ب�صمعتهم الجتماعية 
)يف ذهن البع�ض( �صمعتهم التي دفعوا لها الكثري...تتح�صن بتح�صن الفهم الجتماعي .. بعد 
التغيريات والنقالبات التي حدثت يف املجتمع والتي احدثت تطورا يف املفاهيم ونظرات النا�ض 
للف���ن والفن���ان ... وهو ما ي�صتحقه فنانو العراق من اح���رتام واهتمام لنهم”تركوا تراثا غنيا 
م���ن اعمالهم �صواء عل���ى �صعيد التاأ�صي�ض ام على �صعيد التعلي���م ، او على �صعيد البداع وكان 
ل���كل فرد منهم اث���ره العميق يف نفو�ض الجي���ال التالية من امل�صرحي���ني العراقيني يف تكوينهم 
الفن���ي ويف بلورة التوجه���ات امل�صرحية املتنوعة بدءا من التقليدية وم���رورا بالتحديث وانتهاءا 
بالتجري���ب”)42( وهذا تاأكيد من )بدري ح�صون فريد( عن مكانة ا�صتاذه )ال�صبلي(: “ميكنني 

37  علي عبداهلل ،)م�صدر �صابق( �ض92
38  يو�صف العاين ،)م�صدر �صابق(�ض121

39 كرمي جمعة،نظرات يف امل�صرح العراقي ،الطليعة الدبية ،ع 9،�صنة8،دار اجلاحظ ،بغداد،1982،�ض30
40  ق�صم البحاث والوثائق ،)م�صدر �صابق(،�ض8

41 بدري ح�صون فريد )م�صدر �صابق( �ض103
42  �صامي عبد احلميد )جتربتي يف امل�صرح (،)م�صدر �صابق( ،�ض91
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الق���ول ان ال�صت���اذ الراحل قد ا�صبح خالدا يف ذمة امل�صرحي���ني العراقيني لن جهده املتوا�صل 
طوال اربعني عاما مل يذهب �صدى ، وامنا بالعك�ض فقد حمل طلبته الراية باميان را�صخ و�صقوا 
طريقه���م اىل الم���ام بثقة وعزمية وق���وة و�صرب واميان”)43( مل يقت�صر ال���رواد على مواهبهم 
الت���ي ح�صل���وا عليها وقاموا ب�صقلها بتج���ارب علمية ... بل كانوا ي�صع���ون ل�صقل تلك املواهب 
وتو�صيع افاق مداركهم بالدرا�صة الكادميية لن” حب امل�صرح ودرا�صته التي كانت انذاك عمال 
خط���ريا ودربا مربكا وك�صرا للتقالي���د والعرف الجتماعي “)44( كان اندفاعهم نحو تلقي علوم 
امل�ص���رح يتزايد .. لنه���م يفتقرون اىل تراث قومي يف مي���دان عملهم)امل�صرح( حيث كان هذا 
عام���ل �صغ���ط كبري عانوا منه كث���ريا ولكنهم كان���وا يوؤ�ص�صون اعتمادا عل���ى ابتكارهم من دون 
م�ص���در تراثي ينهلون منه ،من دون امتداد ح�صاري اأو عم���ق تاريخي ي�صتلهمون منه،من دون 
ارث يعينه���م على دروب وم�صالك الب���داع وهم املفتقدون لالمنوذج ال���ذي يرفدهم ليوؤ�ص�صوا 
علي���ه خ�صو�صية �صرحهم ، امل�صرح الذي نريده هو غري امل�صرح الذي ي�صاوؤه ذلك النفر القليل 
الدائ���ر يف دائرت���ه املقفلة م�صرح عراق���ي �صرف يظهر عليه زيد وعم���ر لتومي وجو”)45( جاء 
ذل���ك يف مق���ال للرائد جا�صم العبودي يف جمل���ة )�صينما( العراقية الع���دد الول ال�صادرة يف 

بغداد عام1955.
هذا البناء على ذاك الفراغ هو حتٍد بعينه ... دفعهم اىل ان يخلقوا امنوذجهم الفريد ومنهجهم 
اخلا�����ض “ كن����ا نطمح ان نبني م�صرحا عراقي����ا �صميما “)46( لذلك تدافع����وا من اجل اكت�صاب 
العل����وم انهم ف�صال عن �صناعتهم امل�صرح ،كانوا ي�صنعون م�صاهدا ،متلقيا يفهم ا�صول التعامل 
م����ع ه����ذا امل�صرح ... يعلمون النا�ض اخالقي����ات التلقي وممار�صة امل�صاه����دة وكيفية التعاطي مع 
هذا الكائن احليوي اجلديد)امل�صرح( وكيف عليهم ان يحرتموه على اأن ين�صحب هذا الحرتام 
اىل امل�صتغلني عليه،معتمدين على فطنتهم وجهودهم الفردية دون دعم من �صلطة او ا�صناد من 
م�صوؤول ،على العك�ض مما كان يف بع�ض الدول العربية ال�صقيقة التي �صهدت امل�صرح ، حيث كانت 
احلكوم����ات تربمج �صوابط وت�صن قوانني  حتك����م امل�صاهدين عند ح�صورهم امل�صرح ففي م�صر 
مث����ال ويف عام 1847 عندما كانت ت����زور م�صر الفرق الجنبية ا�ص����درت ال�صلطات الربيطانية 
املحتل����ة لئح����ة حت����ت عنوان )قواع����د ال�صل����وك يف امل�ص����رح( ويف فقراتها تهدد م����ن يف امل�صرح 
بالعقوب����ة اذا “ اظه����روا �صيئا من الغ�صا�ص����ة وقلة الذوق جتاه اجلمهور ، ته����دد الفقرة الثانية 
بالطرد خارج امل�صرح كل من يحدث �صو�صاء خالل العر�ض، واذا تكرر ذلك من احد يحرم من 
ح�ص����ور العرو�ض الخرى . ومتنع الفقرة الثالثة التدخني داخل امل�صرح . وحترم الفقرة الرابعة 
ال�صف����ري والقرع بالع�صا واحداث �صو�ص����اء”)47( ،ويف م�صر اي�صا يدعو )اخلديوي ا�صماعيل( 
فرقة )�صنوع( اىل م�صرحه اخلا�ض يف ق�صر النيل وبعد النتهاء من العرو�ض يقول له “ بعد ان 
مثلت م�صرحيتني فان كوميدياتك وغنائياتك ، وماآ�صيك ، قد عرفت ال�صعب على الفن امل�صرحي 

43   بدري ح�صون فريد، وحدة الفعل الدرامي بني ال�صلبي والعبودي،الفالم،ع2، 25�صنة، دار ال�صوؤون الثقافية العامة،بغداد،1990،�ض60
44  بدري ح�صون فريد ،)ق�صتي مع امل�صرح( ،)م�صدر �صابق(،�ض192

45  �صامي عبد احلميد )جتربتي يف الخراج والتمثيل(،)م�صدر �صابق ( �ض192
46  �صامي عبد احلميد ،)امل�صدر نف�صه(�ض192

47  فرحان بلبل ، امل�صرح ال�صوري يف مئة عام ، وزارة الثقافة ، املعهد العايل للفنون ، دم�صق،1997،�ض45
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، فاذهب ، فانك مولري م�صر. ويبقى ا�صمك كذلك ابدا “)48( 
ولكن هنا يف العراق مهد احل�صارات، يحكي رواد امل�صرح العراقي ما لقوه من حاكميهم �صواء كانوا 
ولة ام ج���رنالت احتالل ، من خنق للحري���ات وتكميم لالفواه . انهم رواد على م�صتوى ال�صدارة 
والولوي���ة والتاأ�صي�ض ، وبع�صه���م رواد لي�ض مبعنى ال�صبق الزمني ، بل لنهم متميزون عن غريهم 
على م�صتوى البداع ، بكل اخت�صا�صات امل�صرح توزعوا على التمثيل والخراج وال�صتخدام المثل 
لعنا�صر النتاج والتميز على م�صتوى القيادة والدارة “ م�صرحنا العراقي دون �صواه كان ومايزال 
خمتربا فنيا لعدد كبري من تيارات الخراج والتاأليف والتمثيل” )49( ، نظل نحن البناء الربرة 
لولئ���ك الباء وال�صات���ذة واملعلمني وال�صانعني ... ونظل نحلم ونري���د املزيد من الحالم لننا “ 

نريد ان نت�صلق اجلبال ونعانق ال�صم�ض ونغر�ض بيارقنا يف قر�صها الوهاج”)50( .

املبحث الثالث :  مالمح االدارة امل�سرحية يف البدايات
  

  كان���ت العملي���ة الفنية يف امل�صرح قدميا تعتمد على جه���د �صخ�ض مركزي واحد ، يقوم بكل او 
معظم الدوار واملهام على امل�صرح ، فهو املوؤلف وهو املمثل الرئي�ض لل�صخ�صيات الرئي�صة ، وهو 
املوج���ه وامللحن وم���درب الرق�صات و�صانع احليل ...( كان هذا اي���ام الغريق وا�صتمر احلال 
اىل الع�صور الو�صطى والعهد الليزابيثي . اىل ان جاء عام )1874( ذلك العام الذي ثبت فيه 
املوؤرخ���ون التاريخ احلقيقي لظه���ور تخ�ص�ض يف امل�صرح ا�صمه)الخ���راج( ول�صخ�ض ميار�صه 
ي�صمى)املخرج( وبظهور هذا التخ�ص�ض الذي ظهر على يد �صخ�ض در�ض امل�صرح لكنه ليعمل 
عليه وميار�صه، لنه حاكم مقاطعة يف املانيا يدعى )الدوق جورج الثاين( حاكم دوقية)�صاك�ض 
مننغ���ن (وحلبه للم�صرح فقد ا�ص����ض فرقة م�صرحية يف دوقيته ،جل���ب فرقته اىل برلني ليقدم 
انتاجات م�صرحية  يتمثل بها مناذج للم�صرح الذي يتحكم فيه املخرج فقد ا�صتطاع ذلك الفنان 
ان يجم���ع كل الكت�صافات ال�صابقة ويوحد بينها بوحدة رائعة ، فقد عمد اىل التمارين امل�صددة 
وال�صب���ط التام والتمثيل ال�صيل والدقة التاريخية يف الديكور واملالب�ض كل ذلك من اجل خلق 

�صورة م�صرحية واقعية “)51( 
اإن فن امل�صرح مل يتعرف على دور املخرج باملفهوم املعا�صر واملحدود العلى يد ذلك )الدوق( 
“ لقد  طور عمل املخرج عرب الع�صور تطورا كثريا اذ حتى اواخر القرن التا�صع ع�صر مل يكن 
مرك���ز املخرج يف النت���اج امل�صرحي قد حتدد بع���د”)52( منذ ذلك الزمان وق���د كرثت اللقاب 
التي يطلقها املخرج على نف�صه مثل )�صيد العمل( او)احلاكم املطلق( و)املخرج التوقراطي( 
... ومارافقه���ا م���ن اطالق لل�صالحيات وممار�ص���ة لل�صلطات املفتوحة وم���ا تالها من ت�صييق 
الف�ص���ح امام اعوان���ه وم�صاعديه م���ن م�صممني واداري���ني وفنيني ، ومن تل���ك الخت�صا�صات 

48  فرحان بلبل ، )م�صدر نف�صه( �ض52
49 يا�صني الن�صري ، )م�صدر �صابق( �ض48

50  �صامي عبد احلميد ، )جتربتي يف امل�صرح(،)م�صدر �صابق( �ض188
51 �صامي عبد احلميد وبدري ح�صون فريد ، مباديء الخراج امل�صرحي ، جامعة بغداد، 1980،�ض14

52  �صامي عبد احلميد،)م�صدر �صابق(،�ض9
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الت���ي �ص���ادر حقها املخرج منذ ولدت���ه والتي ليعرتف بها الكثري م���ن املخرجني هو تخ�ص�ض  
)الدارة امل�صرحي���ة( وليلزم املخرج باحل�صور اىل القاع���ة خالل ايام العر�ض ولكن يجوز ان 
يق���وم املخرج يف بع�ض الحيان ببع�ض التعديالت والت�صحيحات على العمل بعد العر�ض الول 
، وذل���ك على وفق ردود الفعل التي يلم�صها م���ن املتفرجني وقد ي�صتدعى املخرج احيانا ليدرب 

احد املمثليني البدلء اأو عندما تقرر الفرقة عر�ض امل�صرحية يف مكان اخر” )53(
وم���ن خ���الل ر�صدنا ل�صلوك الكثري م���ن املخرجني وجدنا انهم مل يطلع���وا على واجبات ومهام 
الدارة امل�صرحي���ة بال�ص���كل العلم���ي والكادميي وامن���ا “ الدارة امل�صرحي���ة مل تدر�ض م�صتقلة 
... وامن���ا تعلم �صمنا مع م���ادة الخراج “)54( ولكن رواد م�صرحن���ا املوؤ�ص�صني كان لديهم حب 
التعل���م ... ومن التخ�ص�صات الت���ي تعلموها باملمار�صة كان���ت )ادارة امل�صرح( �صمن �صياقات 
العم���ل امل�صرحي يف املعه���د ، ف�صفات بع�صهم ال�صخ�صية تتواءم م���ع ماحتتاجه عملية الدارة 
“مدير امل�صرح).....( يحتاج اىل هدوء اع�صاب وثقة بالنف�ض وقدرة كبرية يف تاليف امل�صاكل 
وال�صع���اب .. وحت���ى ان كان���ت �صربة قا�صم���ة توجه اىل النت���اج بغتة .. ومن تل���ك ال�صربات 
القا�صمة التي حتدث احيانا عدم ح�صور ممثل مهم يف ليلة العر�ض “)55(   وهذه �صهادة اخرى 
من )بدري ح�صون فريد( عن ا�صتاذه )جا�صم العبودي( عندما عاد ال�صتاذ من بعثته يقول “ 
كن���ت ا�صافة اىل عملي كممثل اعاونه يف ت�صجيل املالحظات املهمة-كمدير م�صرح اول –()56( 
يف مو�صع اخر يكرر املعلومة ب�صكل اخر “ كانت هذه التجربة مفيدة يل ، لنني حققت جناحا 

يف اداء دوري الثانوي ، وتعلمت حرفة ادارة امل�صرح “)57( 
وه���ذا يدلل على ان الرواد قد اهتموا بعن�ص���ر )الدارة( باملمار�صة فقط دون التنظري ،وانهم 
مار�صوه���ا يف مراح���ل التاأ�صي�ض على ب�صاطة ذلك الداء، مع العل���م ان وقت التخ�ص�صات كان 
يحب���و، وان املجامي���ع امل�صرحية والفرق كان ن�صاطها وعمله���ا جماعي حيث كل العمال ممكن 
ان ت���وكل لكل الع�صاء ، وان كل عن�صر م���ن الفرقة يقوم بكل عمل يعود للفرقة وب�صكل طوعي 
،ولك���ن هذا ليخدم العمل الر�صني الذي يحتاج اىل التخ�ص�صات الدقيقة ، ولكنهم متفاعلون 
به���ذا ال�ص���كل من اجل ان يتحق���ق النجاح للفرقة اأي لكل املجموعة ... ل���كل الع�صاء مع العلم 
ان���ه يف ذلك الوقت ليوجد بينهم متخ�ص�ض بالدرا�ص���ة “ كان كل اجلهاز الداري كل اع�صاء 

الفرقة ذاتهم ب�صيغة الت�صامن من النتاجي والداري ل التخ�ص�ض”)58( 
بينم���ا حتدد التخ�ص�ض بع����ض ال�صيء يف مرحلة الحرتاف ) ولك���ن باملمار�صة اي�صا( مرحلة 
عم���ل امل�صرحيني يف موؤ�ص�صات الدولة وبع���د تاأ�صي�ض )م�صلحة ال�صينم���ا وامل�صرح عام 1960( 
وبع���د ذلك عن���د تاأ�صي�ض الفرق���ة القومية للتمثيل ع���ام 1968 يف بغداد ويف ف���رق املحافظات 
ف�صال  عما ا�ص�ض له من تقاليد م�صرحية يف املعهد والكادميية عرب ال�صنني ومن خالل نتاجات 

53 �صامي عبد احلميد ، وبدري ح�صون فريد )م�صدر �صابق( ، �ض51
54  ا�صعد عبد الرزاق، مقابلة عرب الهاتف ،م�صدر �صابق.

55 بدري ح�صون فريد ، دليل التطبيقات املختربية،مطابع جامعة املو�صل، املو�صل 1980،�ض79
56  بدري ح�صون فريد ،)ق�صتي مع امل�صرح(،م�صدر �صابق،�ض169

57 بدري ح�صون فريد ،)امل�صدر نف�صه( �ض170
58  وليد ر�صيد العبيدي و�صامل حممد عبود ، ادارة امل�صرح والنتاج ، كلية الفنون اجلميلة ، بغداد،2002،�ض35
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ال�صاتذة التي كان يخ�ص�ض لها فريقا اداريا ومن بع�ض التدري�صيني واملعيدين او البارزين ومن 
الطلب���ة املعروفني بامكاناتهم الدارية “ يف ت�ص���وري ان الهمية التي حتتلها �صخ�صية )مدير 
امل�ص���رح( يف العمل امل�صرحي يج���ب اإن تكون ذاتها يف العمل امل�صرحي �ص���واء يف الفرق الهلية 
او يف الكلي���ة ولكن���ي اجدها يف الفرق امل�صرحية اأكرث اأهمي���ة وكذلك مكانة )مدير امل�صرح( يف 
العم���ل امل�صرحي )انتاجات ال�صاتذة( لكنها تكون اق���ل اهمية يف اعمال الطلبة وكذلك او�صي 
ان يعم���ل ا�صتاذ مادة الدارة امل�صرحية على تعزي���ز دور )مدير امل�صرح( يف العمال الطالبية 
“)59(   ه���ذه التفات���ة من تدري�صي يف ق�صم امل�صرح يعرف هام�صي���ة الدارة امل�صرحية يف الق�صم 
لذل���ك يو�ص���ي بزيادة الهتمام بها من اجل ان تر�صخ التقاليد التي هي قوانني العمل امل�صرحي 
يف ج���و اكادمي���ي بحاجة اىل تر�صيخ القي���م الخالقية والرتبوية يف العملي���ة الفنية للم�صرح “ 
للم�ص���رح تقاليد و�صوابط واخالقيات ميار�صها العاملون فيه خالل فرتة التح�صري – التمرين 
وخ���الل فرتة التقدمي – العر�ض – ومهما تغريت اجلزئيات فان ال�ص�ض تبقى ثابتة لكي تبقيه 
يف مركزه الثقايف املرموق ، فاختيار امل�صرحية لي�ض امرا �صهال واختيار املمثلني لي�ض امرا هينا 
واجراء التمارين له ا�صوله وابعاده التي تاأخذ وقتا وجهودا “)60(، وهذا تاأكيد يعطي خ�صو�صية 
ملوا�صف���ات مدي���ر امل�صرح ومن ه���و الكفاأ والجدر بالقي���ادة لت�صند اليه مهم���ة الدارة ، وهذا 
�ص���ادر من راأي الرائد )ب���دري ح�صون فريد( اليه يف احد مدراء امل�ص���رح لحد اعماله “ كان 
ل���ه عليهم دالة وتاأثري وله �صخ�صية موؤثرة واعجبني هدووؤه واتزانه اثناء التمارين ويف العر�ض 
اي�ص���ا “)61( هذه اهتمام���ات القلة من ا�صاتذة املعهد والكادميية الت���ي توجه باهمية الدارة ، 
ولكن تظل املوؤ�ص�صات التعليمية وبقية رواد احلركة امل�صرحية مل يكت�صفوا دور ادارة امل�صرح ومل 

يركزوا عليها ومل يعطوها الهتمام يف مناهج املعهد والكلية – كما ا�صلفنا- .
وبتاأث���ري ال�صاتذة قادة فرقة امل�صرح الفني احلديث وبفعل جهودهم قادوا احلياة امل�صرحية يف 
الب���الد ا�صتطاعوا ان ير�صخوا قيما وتقاليد اكادميي���ة يف فرقتهم فاقت يف الكثري من الحيان 
حتى الفرقة القومية للتمثيل ، الفرقة الوحيدة للدولة العراقية التي مل تعمل على تر�صيخ تقاليد 
ومل تطبق مفاهيم الدارة ب�صكلها العلمي والتخ�ص�صي حلد الن ، يقول الفنان)فا�صل خليل( 
ع���ن جترب���ة فرقة امل�صرح الفن���ي احلدي���ث يف الدارة امل�صرحية )ردا عن �ص���وؤال( تناول مثال 
م�صرحية )النخلة واجلريان( التي انتجتها الفرقة يف املو�صم امل�صرحي 1969-1970 وكيف ان 
مدير امل�صرح يعّد الهم يف التح�صريات والتج�صيد ويعد املخرج “ فهو الذي يقوم باملهام ابتداًء 
م���ن توزيع الن�ض امل�صرحي ولي�ض انتهاَءً بت�صجيل احلرك���ة ،  واعطاء اوامر اليوم التايل . كان 
مدير امل�صرح يتابع امل�صتلزمات  كافة املكملة للتج�صيد من التح�صريات الت�صميمية والتنفيذية 
للديكور وال�صاءة واملالب�ض ، واملكياج والك�ص�صوارات، ومتابعة املنفذين )النجارين واخلياطني 
و�صواهم( واملوؤلف املو�صيقي وحت�صري الغنيات وت�صجيلها من خالل حجز ال�صتوديو للت�صجيل 

59  د.فا�صل خليل، مقابلة يف ال�صاعة 11،00 �صباحا يف ق�صم امل�صرح ، من يوم 2011/6/7
60 �صامي عبد احلميد، ظواهر يف م�صرحنا املعا�صر ، القالم،24،�صنة25،دار ال�صوؤون الثقافة العامة ،بغداد، 1990،�ض22

61  بدري ح�صون فريد، ق�صتي مع امل�صرح ،ج3،دار ال�صوؤون الثقافة العامة ، بغداد ،2007،�ض50)علما انه كان يق�صد الباحث نف�صه عندما 
عم���ل مع���ه مدي���ر م�صرح يف م�صرحية ب�صاعة عن���د الطلب لفرقة اخلن�صاء ع���ام 1979، والتي عر�صت على امل�ص���رح القومي يف كرادة مرمي ( 

–الباحث-
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ومايتبعه���ا من تهيئة القائمني على التنفيذ يف ايام العر�ض وماي�صبقها ول ابالغ حني اقول كان 
يتابع امل�صتحقات املالية للممثلني والعاملني يف امل�صرح جميعا”)62(

ان روؤى املخرج���ني تتف���اوت يف حدود مهامهم وطبيعة عمل مدي���ر امل�صرح ، وبح�صب قناعاتهم 
وفهمهم لدوره ، فمنهم من يعده عن�صرا خدميا م�صوؤول عن البنى التحتية التي تخدم التمرين 
وته���يء متطلب���ات اجلماعة وراحتهم وح�ص���ب ، وبناء عليه يت���م اختيار مدير م�ص���رح منا�صبا 
له���ذه امله���ام واملوا�صفات ، ومنه���م من يعده عن�ص���را ا�صا�صا يف التخطي���ط والتنفيذ واملتابعة 
لربنامج العمل امل�صرحي منذ اخلطوة الوىل وحتى ا�صدال ال�صتار على اخر عر�ض وهذا – لب 
اخت�صا�ص���ه- “ طبيعي ان ه���ذه املهمة ال�صعبة حتتاج اىل قدرة اداري���ة و�صخ�صية قيادية يف 
ال�صيط���رة عل���ى التمارين وت�صجيل املالحظ���ات ، وتوفري املتطلبات الالزم���ة لدفع �صري النتاج 
قدم���ا اىل امام  ومراقبة العمال الفنية الخرى وتعجي���ل م�صريتها لغر�ض امتامها واجنازها 

يف الوقت املحدد كاملناظر امل�صرحية واملالب�ض والنارة واملتممات امل�صرحية ..” )63( 
لذلك يعطيه دوره الطبيعي للم�صاركة يف التخطيط واجلدولة واملتابعة والتن�صيق مع امل�صممني 
لعنا�صر النتاج وبعد ذلك ينتقل اىل مراحل التنفيذ ومتابعة الور�ض واملرا�صم واملعامل املكلفة 
باجناز الت�صاميم – خارج اوقات التمرين- وكذلك يطلب ا�صت�صارته يف توزيع الدوار وتكليف 
امل�صمم���ني وم���ا اىل ذلك ، وهكذا املخرج���ون يعرفون ويعون ما لالدارة م���ن دور ويدركون ما 
للمدي���ر من دعم وا�صناد للمخرج ، وان���ه يتمثل ب)املدير التنفيذي( مل�صروع العر�ض امل�صرحي 
،ل�صيم���ا وانه �صيكون )املدير املفو�ض( امل�صوؤول الول عن العر�ض امل�صرحي يف ليايل العرو�ض 
واعتب���ارا من الي���وم الخري للتماري���ن اأي بعد ) اجل���رنال بروفه( وهنا يعطين���ا �صورة اخرى 
الرائ���د )�صام���ي عبد احلميد(  عن اهمي���ة الدارة امل�صرحية ، حيث يتح���دث عن اهم واعرق  
معه���د دراما يف الع���امل – كان يدر�ض فيه – ال وهو الكادميية امللكي���ة لفنون الدراما )رادا( 
يف اململك���ة املتحدة فيقول “ ان���ه من اف�صل معاهد تدري�ض الف���ن امل�صرحي يف العامل حيث انه 
ليتوفر تخ�ص�ض لدرا�صة الخراج يف تلك الكادميية بل هناك تخ�ص�ض لدرا�صة ادارة امل�صرح 
ي�صتطي���ع الطالب م���ن خاللها ان يتعلم الخراج على ايدي عدد من املدر�صني املخرجني الذين 
يتول���ون تدري�ض فن التمثيل ويقدمون يف نهاية كل ف�صل انتاجا م�صرحيا يعر�ض للجمهور “)64( 

وهذا عك�ض ما نقوم به يف مناهجنا التي ا�صرنا اليها �صابقا 
اإن بع����ض مدراء امل�ص���رح ميار�ض مهمته با�صت�صهال �صديد ويخ�ص���ع للمخرج او ملدير النتاج او 
للمنت���ج اأو رئي�ض الفرق���ة او ملدير الدائرة املنتج���ة على ح�صاب مهام���ه وم�صوؤولياته وان بع�ض 
املخرجني يتعامل بفوقية وت�صنج ... ويتق�صد حتجيم اأو ابعاد مدير امل�صرح اجليد عن ممار�صة 
عمل���ه يف متابعة املمثلني وخ�صو�صا النجوم منهم فهم مرتبطون باملخرج واملنتج ح�صرا وهذه 
تراكم���ات الفهم الناق�ض ملهمة الدارة امل�صرحية ومن غريزة ممار�صة ال�صلطة والت�صلط وهذا 
الفه���م مل ي�صتث���َن منه خريج معهد اأو كلية م���ن كليات الفنون مهم���ا كان موقعها اجلغرايف يف 
الب���الد، لنهم مل يتعلموا املفاهيم والتقاليد وال�صالحيات واحل���دود ملدير امل�صرح وم�صاعديه 

62  د. فا�صل خليل )م�صدر �صابق(.
63  بدري ح�صون فريد ، دليل التطبيقات )م�صدر �صابق( �ض88

64  �صامي عبد احلميد )جتربتي يف امل�صرح( ،)م�صدر �صابق( �ض26
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وليعرف���ون �صبل التعامل ال�صحي���ح يف التمارين والعرو�ض على اخل�صب���ة ويف الكوالي�ض ويعود 
ذلك اىل طبيعة املنهج العلمي يف هذه املعاهد والكليات ) وعلى الرغم من ان مدير امل�صرح هو 
الرجل الداري والفني ويعَد الرجل الثاين بعد املخرج  ، ال انه ي�صتلم الراية من جميع الوجوه 
... وميك���ن اي�صا ملدير امل�ص���رح ان يقدم للمخرج).....( كل م�صاع���دة وعون ون�صيحة وخربة 
علمي���ة اثن���اء التمارين ب�صكل ان�صاين وب���روح من التوا�صع الفن���ي دون ا�صتعرا�ض للع�صالت او 
تقلي���ل من قيمة املخرج ، قائ���د العمل، ال ان املهمة ال�صا�صية ملدي���ر امل�صرح تهيئة كل الجواء 
العلمي���ة وال�صيطرة الكاملة على القاعة ، وتوف���ري امل�صتلزمات الفنية املطلوب لجراء التمارين 

اليومية “ )65(  .
نتائج البحث :

كان���ت الدارة امل�صرحي���ة متار����ض من قبل بع�ض ال���رواد على الرغم من ع���دم درا�صتهم  1 .
الدارة امل�صرحية  

خ���الل فرتة البداية ولغاية الن ، عدم وجود در����ض خمت�ض بالدارة امل�صرحية يف كليات  2 .
الفنون ومعاهدها على م�صتوى البالد

. 3 كانت الدارة امل�صرحية تعهد اىل انا�ض لميتون لالدارة ب�صلة
. 4 كان���ت العمال امل�صرحي���ة ت�صيطر عليها الفردي���ة واملمار�صات ال�صخ�صي���ة للمخرج فهو 

املخرج واملدير وهو احد املمثلني احيانا
اال�ستنتاجات :

مل يكن هناك اهتمام بالدارة امل�صرحية يف مراحل التاأ�صي�ض ، لعدم وجود ثقافة م�صرحية  1 .
كافية لالخت�صا�صات ال�صائدة للمخرج واملمثل .

كان���ت الدارة تعه���د لنا�ض غري متخ�ص�ص���ني بادارة امل�صرح لعدم وج���ود تخ�ص�ض على  2 .
امل�صتوى الكادميي يف املعهد والكادميية .

مل تاخ���ذ الدارة امل�صرحية دورها كما ينبغي وعليه فلي�ض هناك تطور للعمل الداري منذ  3 .
التاأ�صي�ض اىل الن .

لي����ض هن���اك �صوابط تلتزم جهة النت���اج او املخرج يف تكليف مدير م�ص���رح اداري ناجح  4 .
ح�صب املوا�صفات العلمية.

التو�سيات:-
1. �ص���رورة فك ال�صتباك  بني اخت�صا�ص���ي )ادارة امل�صرح( و)ادارة النتاج( يف مادة )ادارة 

امل�صرح والنتاج( التي تدر�ض لطلبة الثالث اخراج فقط .
2.يجب اأن يدر�ض هذا الخت�صا�ض كل طالب دار�ض يف ق�صم الفنون امل�صرحية ، وباأي تخ�ص�ض 

مادام له عالقة مبدير امل�صرح عند ممار�صته املهنة عمليا. 
التو�صي���ة ب�صيء م���ن الهتمام بتخ�صي����ض مقاعد درا�صي���ة لالدارة امل�صرحي���ة يف الدرا�صات 

العليا، �صواء داخل البالد ام خارجها.
65بدري ح�صون فريد )دليل التطبيقات( ،)م�صدر �صابق( �ض88 

م.م. �شمر عبا�ض اجلبوريتط�ور الدارة امل�ش�رحية يف امل�شرح العراقي
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امل�سادر واملراجع
اول : الكتب العربية 

بلبل ، فرحان ، امل�صرح ال�صوري يف مئة عام ، )وزارة الثقافة – املعهد العايل للفنون( دم�صق 1997. 1 
مقالت يف الدب وامل�ص���رح والفن )دار احلري���ة للطباعة( ، بغداد ،  ث���روت ، يو�ص���ف عب���د امل�صيح ، الطريق واحل���دود – . 2

1977
داود، منا�صل ، م�صرح التعزية يف العراق )دار املدى للثقافة والن�صر( ، بغداد ،2006. 3

) دين ، الك�صندر، العنا�صر ال�صا�صية لخراج امل�صرحية ، تر، �صامي عبد احلميد )دار احلرية للطباعة ، بغداد 1972. 4
العاين ، يو�صف ، امل�صرح الوجود احللم ،) دار ال�صوؤون الثقافية العامة ( بغداد ، 1998. 5 

عبد احلميد، �صامي ، جتربتي يف امل�صرح ) دار ال�صوؤون الثقافية العامة ( بغداد ، 2000. 6 
........،........ وبدري ح�صون فريد ، مبادئ الخراج امل�صرحي )جامعة بغداد – كلية الفنون اجلميلة ( بغداد ،2002. 7 

عبداهلل ، علي امل�صرح املو�صيقي يف العراق )دار ال�صوؤون الثقافية العامة ( ، بغداد ، 1995. 8
جامعة بغ���داد ( بغداد ،  العبي���دي ، ولي���د ر�صي���د و�صامل حمم���د عبود )ادارة امل�ص���رح والنتاج ) كلية الفن���ون اجلميلة – . 9

 2003
فريد ، بدري ح�صون ، ق�صتي مع امل�صرح ، م1، )مطابع دار ال�صوؤون الثقافية العامة ، بغداد 2006. 10 

.....،..... ، ق�صتي مع امل�صرح ،م3،)دار ال�صوؤون الثقافية العامة( بغداد ،2007. 11
.....،...... ، دليل التطبيقات املختربية ، )مطابع جامعة املو�صل( ، املو�صل ، 1980. 12 

املركز العام ،  املفرج���ي ، احم���د فيا�ض ، الفنان حقي ال�صلبي رائد امل�صرح العراق���ي )ا�صدار نقابة الفنانني العراقيني – . 13
بغداد ، 1985 

الن�صري ، يا�صني ، يف امل�صرح العراقي املعا�صر ، )موؤ�ص�صة �صندباد للطباعة والفنون ( دم�صق ، لتوجد �صنة طبع  14 .
مركز البحاث والدرا�صات ، دليل امل�صرح العراقي ، )وزارة العالم( بغداد 1978. 15 

الر�صائل والطاريح : 16 .
العبيدي ، وليد ر�صيد ، مفهوم النتاج يف نظم امل�صرح العراقي ) كلية الفنون اجلميلة – جامعة بغداد(  بغداد 1997. 17  .

    
املجالت الدورية :

جمعة كرمي ، نظرات يف امل�صرح العراقي ، جملة الطليعة الدبية ، ع9، �صنة 8،)دار اجلاحظ( ، بغداد 1982. 1 
،)دار ال�صوؤون الثقافي���ة العامة ( بغداد ،  خ�ص���ري ، �صي���اء ، الخراج يف امل�ص���رح العراقي ، جملة الق���الم ،ع2، �صن���ة 25. 2

 1990
الراوي ، خالد حبيب ، امل�صرح العراقي كو�صيلة ات�صال ، جملة الديب املعا�صر ،434. 3 )الحتاد العام لالدباء والكتاب يف 

القطر العراقي( بغداد 1992 
الزبيدي ، علي، امل�صرحية العربية يف العراق ،جملة القالم ،ع25 �صنة 2 )وزارة الثقافة والر�صاد( بغداد ، 1966. 4 

،)دار اجلاحظ(  عبا����ض علي مزاحم ، جتربة الفرق���ة القومية للتمثيل يف تقدمي امل�صرحيات العربي���ة ، جملة الفالم،ع6. 5
بغداد ،1980 

)دار ال�صوؤون الثقافية العامة( بغداد ،  عب���د احلمي���د ، �صامي ، ظواهر يف م�صرحنا املعا�صر ، جملة الفالم ،ع2،�صن���ة 25. 6
 1990

......،........ مقابلة خا�صة .جملة كلكام�ض باللغة النكليزية ، لتوجد معلومات ن�صر 7 .
......،....... جتربتي يف الخراج والتمثيل ، جملة الفالم ،ع6، )دار اجلاحظ( بغداد 1980. 8 

العبيدي ، �صعدون، �صيء عن تاريخ امل�صرح العراقي وتاأثره على امل�صرح العربي ، جملة الطليعة الدبية ، 9 .
            ع944،�صنة 6 ،)دار اجلاحظ( ، بغداد ،1980 

فري���د ،ب���دري وح���دة الفعل بني ال�صبلي والعبودي ، جملة الف���الم ،ع2 �صنة 25. 10 ، )دار ال�ص���وؤون الثقافية العامة ( بغداد ، 
 1990

املقابالت ال�صخ�صية 
 1 - ا�صعد عبد الرزاق ، لقاء عرب الهاتف ، ال�صاعة 1،15 ظهرا يوم 2011/5/5 

2 - فا�صل خليل، لقاء يف ق�صم امل�صرح ،ال�صاعة 11�صباحا من يوم 2011/6/7.

م.م. �شمر عبا�ض اجلبوريتط�ور الدارة امل�ش�رحية يف امل�شرح العراقي
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ملخ�س البحث
   ي�ص���كل اجل�ص���د اأح���د اأدوات املمثل امل�صرح���ي بو�صفه العن�ص���ر الظاهر لدي���ه وي�صتطيع من 
خالل���ه اإيج���اد عالق���ات توا�صلية مبا يحيطه ، ف�ص���اًل عن ذلك يوؤدي اجل�ص���د يف امل�صرح دورًا 
مهم���ًا يف العر����ض امل�صرحي ب�صكل ع���ام ، ونرى يف عرو�ض الرق�ض الدرام���ي التي باتت ت�صكل 
ا�صلوب���ًا جدي���دًا يف امل�صرح الذي يعتمد على اجل�صد ب�ص���ورة مبا�صرة من خالل ما يطرحه من 
لغ���ة توا�صلي���ة وتفاعلية مع املتلقي ف�ص���اًل عن اإنتاجه لكثري من ال�ص���ور التي حتيل املتلقي اإىل 
مرجعيات فكرية وتاريخية وفنية عرب احلركة والت�صكيل بو�صاطة اجل�صد ، معتمدًا على الطاقة 
الت���ي ميتلكها والق���درة على حتريك اأجزاءه ب�ص���كل يتوافق مع طبيعة ال�ص���ورة املثارة و�صكلها 
وه���ذا ما دع���ا الباحث اإىل �صياغ���ة مو�صوعة بحثه ) اجل�ص���د و اإن�صائية ال�ص���ورة يف عرو�ض 
الرق�ض الدرامي � نار من ال�صماء اأمنوذجا ( . اأما اأهم ال�صتنتاجات التي تو�صل اإليها الباحث 

هي : 
ا�صتغ���ال املنظوم���ة اجل�صدية على اإنت���اج احلركات والأو�ص���اع احلركية التي ت�صه���م يف اإظهار 
ال�صكل اجلمايل والفني لل�صورة امل�صرحية ،  حيث اأغنى اجل�صد ع�ن اللغة املنطوقة يف اإي�صاله 

ملعنى العر�ض امل�صرحي. 
عملت الت�صك�يالت اجل�صدية ع�لى اإعطاء �صورًا اإيحائية عن طبيعة ال�صراع الدرامي ب�ني ال�صر 
واخل���ري ، حامل���ة دللت ف�كرية وج�مالية �صاع�د فيها اجل�ص���د / الراق�ض على بروز قدرته يف 

التكور مع حميط و�صينوغرافيا الف�صاء امل�صرحي . 

الجسد وإنشائية الصورة في 
عروض الرقص الدرامي

عقيل ماجد حامد حممد

)نار من السماء إنموذجًا(
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      Abstract
 A body one of the tools stage actor as  
 the element appears has and which he
 can find relations of communication،
 including surrounds، as well as it plays
 the body in the theater an important
 role in the play in general، and we see in
 the dance drama that has become a new
 style in the theater، which depends on
 the body directly through the claims of
the language of communication and i -
 teraction with the receiver as well as the
 production of many of the images that
refer the recipient to the terms of re -
 erence of an intellectual، historical and
 art through movement and formation
 mediated by the body، depending on the
 energy possessed by the ability to move its
parts in a manner consistent with the n -
 ture and the form is raised and this called
 for a researcher to formulate placed his
 research )the body and construction is
 in the dance drama fire from heaven،
a model(. The most important concl -
:sions reached by the researcher are"
 Physical functioning of the system on .1
 the production of motor movements and
conditions that contribute to the show ae -
 thetic and artistic image of the play، where
 the richest body of the language spoken
.in delivering it to the meaning of the play"
 Worked to give physical formations .2
suggestive pictures of the dramatic n -
 ture of the conflict between good and
 evil، carriers intellectual and aesthetic
 implications of which helped the body
 / dancer on the rise of balling with his
 ability in the vicinity of Scenography and
 .theatrical space

عقيل ماجد حامد حممداجل�شد واإن�شائية ال�شورة يف عرو�ض الرق�ض الدرامي )نار من ال�شماء اإمنوذجاً(
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اأوال: م�سكلة البحث واحلاجة اإليه. 
        يع���د املمث���ل املحرك ال�ديناميك���ي للف�صاء امل�صرحي واحد اأه����م الركائز التي يعتمد عليه 
املخ���رج ف�ي �صياغة �صينوغرافي���ا العر�ض م�ن خالل اأدواته ) اجل�صد ، ال�صوت ( وقدرته على 
التحول من حالة اإىل اأخرى، وم�ن ت�صكيل اإل�ى اأخر ، فج�صد املمثل ه�و اجلزء الظاهر للمتلقي اإن 
الإمكان ال�صتغناء ع�ن ال�صوت كعرو�ض ال�رق�ض الدرامي والبانتوميم واملامي الت�ي تعتمد ع�لى 
املنظوم���ة اجل�صدية ف�ي �صياغة العر�ض امل�صرح���ي . وباجل�ص�د مي�كن اإب�راز الكثري م�ن املعاين 
وال����دللت والتكوينات لت��صوير ح����الت معينة ، فهو حامل ملجموعة من املفاهيم وال�صتغالت 
عل���ى منظومته احلركية يف توظيف ميكانزماته الأدائي���ة ،لإظهار وحتفيز تلك الطاقة اخلفية 
داخ���ل ج�صده . تع���ددت يف القرن الع�صرين الروؤى والطروحات يف جم���ال الفن امل�صرحي منها 
مما �صب جل اهتمامه بج�صد املمثل و�صوته وت�صغيلهما معًا يف العر�ض والعتماد على الدوافع 
ال�صيكولوجي���ة يف حتريك���ه وا�صتخراج م�صاعره ف�ي الأداء مث���ل )�صتان�صالف�صكي(، ومنهم من 
وق���ف اأم����ام اجل�صد ووظفه بطريق���ه م�غايرة وا�صتخدام���ه لل�طاقة الفيزيائي���ة كم�ا يف م�صرح 
املخرج الرو�صي ) مايرهولد ( اإذ عمل ع�لى اإخراج اجل�صد م�ن �صجنه الداخلي وانطلق به نحو 
اإب���رازه اأمام املتلقي ب�صورة تختل���ف عما �صبقوه فطرح جتربته ال�جدي���دة ) الب�ايوميكانيك ( 
ال�تي ت�صتغل عل�ى ف�يزيائية اجل�ص�د واإيقاعه احل�ركي ، وكذلك املخرج البولوين ) غروتوف�صكي( 
�ص�اح���ب امل�ص���رح الفقري،ال�ذي اعتمد على املمثل وا�صتغنى ع�ن ب�قي���ة العنا�صر الأخرى ، وعّد 
املمث���ل املحرك الأ�صا�صي يف العر�ض امل�صرحي اإذ وظ���ف ج�صد املمثل ف�ي اعتماده عل�ى الطاقة 

الكافية فيه م�ن خالل اإن�صاء ح�ركات وملئ الف�صاء بوا�صطة اجل�صد .
      ون����رى يف عرو����ض الرق����ض الدرام���ي ، التي تعتمد عل���ى ج�صد املمثل ب�ص���كل اأ�صا�ض �صورًا 
وت�صكي���الت متع���ددة منها ما هو ثابت ومنها ماه���و متحرك ،تتداخل م�ع الإ�ص���اءة و الأزياء و 
املاكي���اج وال�صينوغرافيا لَتك���ون حلظ�ة زمنية تتكام�ل ف�يها ال�ص���ورة ، ب�صفرات يحللها املتلقي 
و�ص���وًل اإىل الثيمات الن�صية ، ومما تقدم فان ج�صد املمثل قد اأ�صبح البوؤرة املركزية للعرو�ض 
امل�صرحي���ة املعتمدة على الكريوغراف كونه ُي�عد باثًا لكث���ري م�ن الدللت والإ�صارات ال�ص�ورية 
الفكري���ة ، وال�حاج���ة اإل����ى ال�بحث قائمة م�ن خ���الل التعرف عل�ى قدرة اجل�ص���د على اإن�صائية 

ال�صورة ف�ي الل�حظة الزمنية ، لذا فقد �صاغ الباحث مو�صوعة بحثه املو�صوم : 
                 ) اجل�صد واإن�صائية ال�صورة يف عرو�ض الرق�ض الدرامي (   

 ثانيًا: اأهمية البحث
           تتجل���ى اأهمي���ة ه���ذا البح���ث يف ر�صد املنج���ز اجلمايل يف العر����ض امل�صرحي من خالل 
اجل�ص���د الذي ين�صئ �صورة جمالية للعر�ض امل�صرحي وعليه جند اأن هذا البحث ميتلك اأهميته 

املعرفية يف تقدميه درا�صة مو�صوعية للباحثني يف العلوم امل�صرحية وخا�صة املمثل واملخرج . 
ثالثًا : اأهداف البحث : 

        يهدف البحث : 
   1 – التعرف على توظيف اجل�صد وحركاته يف اإن�صائية ال�صورة يف عرو�ض الرق�ض الدرامي 

من خالل /ال�صتغال / الطاقة / القدرة / اخللق / الت�صكيل .   

عقيل ماجد حامد حممداجل�شد واإن�شائية ال�شورة يف عرو�ض الرق�ض الدرامي )نار من ال�شماء اإمنوذجاً(
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  رابعًا: حدود البحث : يتحدد البحث من خالل: 
 . احلد األزماين : 2000. 1

احلد املكاين : يف مدينة بغداد 2 .
احل���د املو�صوع���ي :  درا�ص���ة مو�صوع���ة اجل�ص���د والق���درات الأدائية يف ت�صكي���ل ال�صورة  3 .

امل�صرحية يف عرو�ض الرق�ض الدرامي 
خام�سًا : حتديد امل�سطلحات والتعريف االإجرائي : 

        الإن�ص���اء لغوي���ًا : » اإيج���اد ال�صيء الذي يك���ون م�صبوقًا مبادة وم���دة ، ويف الكليات الإن�صاء 
اإخ���راج ما يف ال�صيء بالق���وة اإىل الفعل وعند اأ�صحاب القلم يعلم به���ا كيفية ا�صتنباط املعاين 

وتاأليفها مع التعبري عنها بكالم يطابق احلال وتدوينها و�صاحبها ُمن�صئ . »1 
 والإن�ص���اء هو : » اخلال�ص���ة الفكرية والتكوينية للروؤية اخلارجية م���ن ذات الفنان اىل احلياة 
العامة ، وهي وليدة اأفكاره ونزعاته على اختالف اجتاهاته ، وهو ميثل عواطفه ون�صوجه ومدى 
قابليته التطبيقية التي اأو�صلته اىل هذا امل�صتوى من الإخراج والأداء وميثل �صخ�صيته مبا فيها 
ذكاءه ومهارته وعمله وعواطفه واأحا�صي�صه ونزعاته ال�صيا�صية والجتماعية وانتماءاته املثالية 
. وقدرات���ه عل���ى الأداء وال�صعور بالعاطف���ة واحل�ض اجلمالينّي ومدى ما يب���دع من روؤى جديدة 

ومتطورة » 2 . 
  اأم���ا الإن�صائي���ة فهي : » جمموعة من التكوينات املنظرية املوزعة بن�صق جمايل ُمّوحد ملنظومة 
العر�ض امل�صرحي وفق م�صاحة الف�صاء الدائرية اجلديدة  3 وهنا لبد من التفريق بني الإن�صائية 

والرتكيب . 
ج���اء يف املعجم الفل�صفي اإن : الرتكي���ب : )اأ( بوجه عام : اجلمع بني عنا�صر متفرقة وحماولة 

التاأليف بينها. 
 )ب( بوجه خا�ض : منهج يقوم على ال�صري من الب�صيط اىل املركب .«4  

اأما التعريف الإجرائي :لالإن�صائية : هي الت�صورات الأولية يف ذهن الفنان مبختلف اخت�صا�صاته 
الفني���ة ، التي م���ن خاللها يحول املنجز الفن���ي اإىل ار�ض الواقع ، م�صتخدم���ًا تقنيات خمتلفة 

لإي�صاح واإكمال ال�صكل النهائي للعمل .   
 اأما ال�صورة فيعرفها برن�صتون :  » اأ�صياء يف ذهن املتلقي ، بينما نرى عن �صخ�ض اآخر قابليته 

الفائقة يف عملية تركيبة �صور وذكريات وتاأمالت جديدة »5  . 
 ويعرفه���ا هرب���ت ريد على اأنها  الهياأة التي اتخذها العمل �صواء كان بناءًا اأم متثاًل ، اأم �صورة 
اأو ق�صيدة �صعرية ، فان كل �صيء من هذه ، قد اتخذ هياأة خا�صة اأو متخ�ص�صة ، وتلك الهياأة 

1  حميط املحيط � قامو�ض مطول للغة العربية : تاأليف امَلعّلم ُبطر�ض الَب�صتاين ، بريوت �مكتبة لبنان ، 1983 ، باب النون ، �ض 892 . 
2    عبو ، فرج : عنا�صر الفن ، ج 3 ، بغداد ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة ، ايطاليا ، ) دار 

دلفني للطباعة والن�صر ( 1982 ، �ض 767 .
3  / احل�صين���اوي ، في�ص���ل عبد ع���ودة : اإن�صائية العر�ض امل�صرحي العراقي يف �صوء املنهج الظاهرات���ي ، اأطروحة دكتوراه ، غري من�صورة ، 

بغداد � كلية الفنون اجلميلة ، 2002 ، �ض 4 
4 / �صليبا ، جميل : املعجم الفل�صفي ، القاهرة � الهيئة العامة ل�صوؤون املطابع الأمريية ، 1983 ، �ض 43 . 

5 / برن�صتون :ال�صورة الفنية ، مو�صوعة برن�صتون لل�صعر ، تر نايف العجلومي ، 1974 ، �ض 95 . 
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هي �صكل العمل الفني »6  . 
اأم���ا ال�صيميائي���ون ي���رون اأن ال�صورة : » ه���ي اإ�صارة حم���ددة مبو�صوعه���ا الدينامي مبقت�صى 

طبيعتها الداخلية وهي تدخل مبوجب عالقة مت�صابهة بينها وبني مدلولها » 7 . 
التعري���ف الإجرائ���ي :    ال�ص���ورة : هي اللحظ���ة الزمنية لإنتاج معنى ذي دلل���ة ، تتجان�ض مع 
عنا�ص���ر العر�ض امل�صرحي م���ن ديكور واإ�صاءة واأزي���اء وماكياج ،التي حتيل ذه���ن املتلقي اإىل 

مرجعيات ما�صية اأو م�صتقبلية.   
ام���ا الرق����ض الدرامي فيعرفه ) طلع���ت ال�صماوي ( : عل���ى انه » فن تعب���ريي ي�صتثمر حركية 
اجل�صد واأو�صاع�ه الت�صكيلية، لينتج ل�غة ح�وارية م�ع الذات والأخر وال�وجود، يف �صوء فر�صيات 
دللي���ة ترمي اىل مو�صوع���ات او م�صامني درامية” 8 . اما التعريف الجرائي للرق�ض الدرامي 
فهو : ا�صلوب يف الدراما ي�صتخدم اجل�صد كعن�صر ا�صا�ض يف بناء احلدث امل�صرحي ، مبنيا على 
وف���ق احلرك���ة والتعبري وال�صارة والمياءة  لط���رح الفكار بدًل من اللغ���ة املنطوقة ، اأخذًا من 

الق�ص�ض واحلكايات املختلفة �صواء الواقعية او ال�صطورية .   
    

الف�سل الثاين : االإطار النظري . 
 املبحث االأول :  اأوال : مفهوم اجل�سد . 

  يع���د ج�صد املمثل الأداة الأبرز ا�صتغ���اًل يف عرو�ض الرق�ض الدرامي وامل�صرح التجريبي فل�قد 
ا�صتط���اع هذا اجل�صد اأن يكون ذا احلظ العظيم ف�ي جذب الكثري م�ن املخرجني اإل�يه والوقوف 
ع�نده والتمعن مبا يحمله م�ن اأفك�ار وت�وظيفات ،  ول�قد ظ�هر الهتم�ام ب�اجل�صد م�نذ الع�ص�ور 
الأول�ى ل�ظهور امل�صرحية يف بالد الإغريق ، عندما ك�ان املمثل ي�قدم م�صرحيات اأم�ام اجلمهور 
م�صتخدمًا ج�ص�ده للتعبري عن احلالة وال�صخ�صية التي يوؤديها �صواء كانت امل�صرحية تراجيدية�  
كوميدي���ة التي كانت تقدم اأثناء الطقو�ض الدينية لالآلهة اإذ » كانت الأعياد يف القرن ال�خام�ض 
العظي���م ت�صتمل ع�لى مهرجانات وط�قو�ض دينية وح�فالت م�و�صيقية واأل�عاب ريا�صية ومباريات 

ف�ي ال�صعر واأنا�صيد ف�رق الكور�ض ، وح�فالت متث�يلية ت�عر�ض فيها املاآ�صي واملالهي» )9( . 
   اأدى اجل�ص���د ال���دور الأك���رب يف اإعط���اء الطابع املقد����ض املحيط بحالة م���ن التعبدية والوجد 
م�صتغل���ة على مفهومي���ة  اجل�صد املحم���ل مبجوعة من الإ�ص���ارات والدللت الت���ي ير�صلها اإىل 
املتلق���ي بوا�صط���ة احلركات والتعبريات �صواء ف�ي الوجه ال�ي���د اأو ع�ن ط�ريق توظ�يف الأع��صاء 
الأخ���رى ؛ لن الإن�صان وج�د نف�صه يحاكي الطبيعة من خ���الل الإ�صارات والتعبريات اجل�صدية 
باإيقاعات خمتلفة نظرًا ملا يقابله م�ن املظاهر الكونية م�صتخدمًا الطاقة الداخلية ل�ه فاجل�صد 
الإن�ص���اين يحتوي على ع�صالت واأع�صاب ومفا�صل وعظام ، وك�ل واحدة منها تقوم ع�لى اإبراز 
وت�صغي���ل املظه���ر اخلارجي والداخلي للج�ص���د وت�عمل على دميومة احلرك���ة وا�صتمرارها �صواء 
ف����ي العرو����ض احلاملة للغة اأم ف�ي الفعل ال�صامت ، ف�صاًل عن تفاعله مع حميطه ففي امل�صرح 

6 / ريد ، هربت : معنى الفن ، تر �صامي خ�صبة ، القاهرة ) الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ( ، 1998، �ض 20 
7  / حممد ، عزام : النقد والدللة نحو حتليل �صيميائي لالأدب ،  دم�صق ، وزارة الثقافة ، اجلمهورية العربية ال�صورية ، 1966 ، �ض 11 .  

8  � حوار مع طلعت ال�صماوي يف جريدة الزمان اللكرتونية بتاريخ 23 ، اكتوبر .د ت . ال�صفحة الثقافية .
9   ت�صيني ، �صلدون : تاريخ امل�صرح يف ثالثة اآلف �صنة ، تر دريني خ�صبة ، ج 1 ،  د ت ، �ض 54.  
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ين�صهر اجل�صد مع ف�صاء العر�ض بعنا�صره املرئية وامل�صموعة ف�صاًل عن فعله مع املتلقي وهذا 
م���ا اأك���ده ) مي�صيل فوك���و ( بقوله » اإن اجل�صد ه���و ال�صطح الذي تنق�ض علي���ه الأحداث نف�صها 
، وال���ذي تقتف���ي اآثاره اللغة ، وتقو�ص���ه الأفكار وحمور الذات املفتتنة الت���ي تتبنى وهم الوحدة 

اجلوهرية »10.
      فاجل�ص���د يك���ون حا�ص���رًا يف ف�صاء العر�ض ليوؤ�ص����ض جمموعة م�ن العالق���ات املتبادلة م�ع 
معطي���ات املكان بقدرته احلركية على التنقل ب�ص���كل متحرر من اجلاذبية امل�صيطرة التي تعيق 
عم�ل املمثل لذا لبد م�ن وج�ود مهارة ح�ركية تتج�صد يف« م�جموعة مت�كاملة م�ن ع�نا�صر حركية 
واأخ���رى وظائفي���ة . فاإن كان م�صت���وى تنمية هذه العنا�صر غري كاٍف فاإن���ه من امل�صتحيل حتقق 
امله���ارة احلركية »11 . ويبقى اجل�صد و�ص���ط جمموعة املهارات احلركية التي يبني عليها املمثل 
دللت واإ�ص���ارات لإر�صالها للمتلقي م�ن خالل ق�دراته التعبريية بو�صاطة احلركة ،  وان يخرج 
ال�طاق���ة املكبوتة ويدفقها بطريقة تنا�صب اأ�صلوب املنجز احلركي وان يحررها  اأدائيًا وهذا ما 
اأك���ده  ) اأيوجينيو ب�اربا ( :« اأن تك���ون ممثاًل يعني اأن حترر نف�صك »12 . ان عملية التحرر التي 
يق���وم به���ا املمثل م�صتخدمًا ج�صده للقيام بفعل التحرر بحاج���ة اىل ان�صيابية يف حركة اجل�صد 
لن قيام احلركة على وفق معطيات اجل�صد ذي املرونة العالية وا�صتخدام ال�صرتخاء يوؤدي اإىل 
اإتقان الأداء فاحلركة » هي التعبري املرئي عن الفكر والتج�صيد احلي للفعل وحتدد قواعد علم 
الت�صريح ووظائف الأع�صاء اجلوانب اجل�صدية للحركة امل�صرحية » )13( . ف�اجل�صد هو العن�صر 
الأك���رث اأهمي�ة يف العر����ض اإذ يعد حاماًل للفكر املطور والفاهم مل���دركات العر�ض واآلية ت�صغيل 
اأع�ص���اءه احلركية واحلية �صمن اجلوان���ب اجل�صدية للتعبري عن احلال���ة ، وال�ممثل امل�صرحي 
ب�مج���رد وقوفه على اخل�صب���ة دون اإ�صدار اأي حركة اأو فعل اأو ح�تى اإ�صارة يدخل �ص�من العملية 
الرتكيبي���ة يف تاأ�صي����ض الف�صاء مبكوناته الأخ���رى ف�صاًل عن و�ص�ع الهيئ���ة اجل�صمانية للج�صد 
تاأخ���ذ منحى متع���ددة يف عملية التحليل الدليل ولأن فن املمث���ل » مثله مثل اأي فن ل ميكن اأن 
يت���م حت���ى على امل�صتوى العقلي تفكيك���ه واإعادة تركيبه فنتاجه ت�صكل وح���دات ع�صوية ولي�صت 

ميكانيكيه . ومبجمل عنا�صره املتعددة تخلق عن�صرًا جديدًا »)14( .
     اإن ا�صتغ���ال املمث���ل عل����ى ج�ص���ده وتطوي���ر طاقته وقدرات���ه احلركية م�ن ت���وازن و�صيطرة و 
ا�صرتخ���اء و مرونة وتركي���ز جميعها ت�ص�اعده عل�ى اإنت���اج تركيبات �صوري���ة بو�صاطته وي��صبح 
ل�دي���ه القدرة عل�ى اإبراز القيمة اجلم�الية للت�صكيل �صواء ب�مجموعة اأم ب��صكل منفرد ، ولت�خلق 
عن�ص���رًا جدي���دًا يف كل حلظة اأداء يقوم ب�ه���ا من اأجل الفعل » واجل�صد عن���د املمثل .. املرونة 
اجليدة ، املطاولة ، ال�قدرة التعبريية ، وجمال احلركة ، فاحلركة ه�ي واحدة م�ن اأقوى و�صائل 
10( 1/  جيل���ربت ، هيل���ني و ج���وان تومكي���رت : الدراما مابعد الكولونية � النظري���ة واملمار�صة ، تر �صامح فكري ، القاه���رة ،) وزارة الثقافة ، 

ا�صدارات مهرجان القاهرة الدويل للم�صرح التجريبي ، 1988 ، �ض 285 .
 11/ اأ . ف . فريبيت�صكايا : حركة املمثل على خ�صبة امل�صرح ، تر حممد مهران ، اأكادميية الفنون وحدة الإ�صدارات م�صرح  ، مطابع املجل�ض 

العلى لالآثار ، 1995 �ض 17 . 
12  باربا ، اأيوجينيو : اأنرثبولوجية امل�صرح � م�صرية املعاك�صني ، تر قا�صم البياتي ، بريوت ، ) دار الكنوز األدبية ( ، 1995 ،  �ض 45 . 

13  هلتون ، جوليان : نظرية العر�ض امل�صرحي ، تر نهاد �صليحة ،  ال�صارقة ،) من�صورات مركز ال�صارقة لالبداع الفكري ( ، 2001 ، �ض 186 .  
Xxx �  14 :  طاقة املمثل مقالت يف انرثبولوجيا امل�صرح اوجينو باربا واآخرون ، فرديناندو تافافياتي ،  بحث يف كتاب ، تر اإليان دي�صا � بريا، 

وزارة الثقافة مهرجان القاهرة الدويل للم�صرح التجريبي ، د ت ، �ض 104
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التعبري الت�ي تعتمد ع�لى مرونة اجل�صد ، وقد تكون احلركة حركة عني اأو رفع راأ�ض اأو اإمياءة يد 
... الخ ، فكلها حركات  .«15 . فكلما امتلك املمثل ج�صدًا مطواعًا قاباًل لأداء الأفعال واحلركات 
باأو�ص����اع خمتلف����ة كان العن�صر اجلمايل للحرك����ة وا�صحًا يعطي للمتلق����ي جاذبية ف�ي ا�صتقبال 
املزي����د م�ن احلركات ويعطي للممثل قدرة على املحافظة احلدث الدرامي ، اأم�ا ) بيرت بروك ( 
فق����د نظ����ر اإىل ج�صد املمثل عل�ى انه » و�صيط تعبريي قادر على توظيف الدللة على نحو ا�صاري 
، ومن ثم فاإن لغة اجل�صد هي لغة قائمة بذاتها ميكن اأن حتيا بعيدًا عن اللغة املنطوقة 16 . عل�ى 
املمث����ل اأن يحول ج�صده الذاتي الذي ه�����و عل�يه طبيعيًا ويكون اجل�صد العار�ض الذي ي�صتغل على 
مف����ردات ال����دللت والإ�صارات ويكون ج�صده ج�صدًا اإيهاميا ق����ادرًا على اإقناع املتلقي مبا ينجزه 
ويعر�صه ع�لى اخل��صبة م�ن حركات وانفع�الت وحتولت ف�ي ال�صخ�صية الدرامية ، ال�تي ت�توقف 
ع�لى » التوزيع ال�صحيح للطاقة الع�صلية ، واحلرية الع�صلية هي احلالة التي يبذل فيها اجل�صم، 
عن����د كل حركة ، طاقة ع�صلية معينة بقدر م����ا تتطلبه هذه احلركة اأو و�صعية اجل�صم ل اأكرث اأو 

اقل »17 .     

 ثانيًا : مفهوم ال�سورة 
           تلتق���ط الع���ني بوا�صط���ة الأ�صعة ال�صاقط���ة عل�يها بتاأثري ال��ص���وء اخلارجي جمموعة من  
اخلط����وط املتال�صية واملتقاطع�ة ف�يما ب�ينها الت�ي تختلف ح�ص�ب األ�وانها واأحجام�ها واأ�صك�الها، 
لتك���ون حلظ����ة م�ن التعرف ع�لى ماهي���ة ال�صك�ل ال�صاقط فتنتج �صورة وا�صح���ة لل�صكل ال�مراد 
الرتكيز عل�ى مالحمه اخلارجية ، وهذه العملية ت�صتمر ب�صكل �صريع وبدميومة اآلية  ف�ي العمل 
دون التوقف  فتتح�ول الأ�صياء املرئية ال�صاقط�ة عل�ى العني ب�الو�صوح  ب�صكلها ال�صحيح ، فالعني 

ه�ي اأول اآلة فوتوغرافية حية تعمل ع�لى اإتق�ان ال�صورة وفهمها وحتليلها . 
      كم���ا اإن املمث���ل امل�صرح���ي ب�صكل خا�ض ي�صتقي �صورًا متعددة م����ن احلياة الجتماعية ال�تي 
يعي�صه���ا ، م�صتخدم�ًا ع�ن�صر تخزين ال�ص�ورة ف�ي الالوعي وي�صتدعي ح�صورهًا عندما يتطلب 
ذل���ك ،  فتتح���ول ال�صورة احلياتي���ة من اجلو العام الت���ي كانت فيه اإىل عن�ص���ر ذا طابع فني 
خا�ض يجري عليها املمثل تغريًا يف ال�صكل ويبقي على م�صمونها الرئي�ض مركزًا على  »  خا�صية 
الدم���اغ وق�درته على عك�ض الع���امل املادي لأن وع�ي الإن�صان مي�ثل خا�صي���ة ممّيزة ل�مادة ذات 
تركي���ب عال�ي ه���و الدماغ »18 . فجهاز الدماغ ي�عد خزين لل�صور الت����ي يت�م تخزينها باأ�صكالها 

واألوانها املتعددة ، ف�يتم تكوين ال�صورة م�ن اجلزء اإىل الكل بعد
 اأخ���ذ املرجعيات التي ا�صتقى منها ال�صورة وتوظيفه���ا ب�صكلها ال�صحيح وهذا ياأتي من خالل 
ق���درة ج�صد املمثل على تهياأة الأو�صاع اجل�صمانية على وفق ح���ركات متنا�صقة متجان�صة في�ما 

15  � م�صطف���ى ، خال���د احمد ، اعداد املمثل ال�صامل يف امل�صرح العراق���ي ، ر�صالة ماج�صتري ، )غري من�صورة( ، بغداد ، كلية الفنون اجلميلة � 
ق�صم الفنون امل�صرحية ، 1992 ، �ض 91 . 

16  � الكا�ص���ف ، مدح���ت : اللغ���ة اجل�صدية للممث���ل ، اكادمية الفنون ، درا�صات ومراجع ، امل�صرح )44(، م�ص���ر ) مطابع الهرام التجارية ( 
2006 ، �ض 78 . 

17  � زاخافا ، بوري�ض : اعداد املمثل ، تر توفيق املوؤذن ،  النا�صر مكتبة مدبويل ، 1998 ، �ض 241 . 
18  - ف، افانا�صييتف، اأ�ص�ض الفل�صفة املارك�صية، تر، عبد الرزاق ال�صايف، من�صورات الطريق اجلديد، ط3، بغداد، 1976، �ض 49.
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بينه���ا �ص���واء اجل�صد املنفرد اأم من خالل الت�صكيالت ُمكون���َه  دللت تدل على اأفكار خمتلفة ، 
وم���ن ثم اإي�صالها اإىل املتلقي باملعنى املطلوب م�ن خ�الل �صورة اجل�صد . ف�صورة ال�ج�صد ك�ما 
يطل���ق )ماريلوبر�صون �صويتزر( عليه���ا » نطلق �ص�ورة اجل�صد ع�لى التمظهر ال�عام الذي ميث�له 
جم�موع الت�صورات والدراكات والأحا�صي�ض ، واملواقف ال�تي �صكلها الفرد يف عالقته مع ج�صده 
خالل وجوده . وذلك من خالل التجارب التي عا�صها 19« .فال�صورة تتداخل مع املادة املحيطة 
به���ا وت�ص���كل بناء مو�صوع جديد مكونة ع���وامل م�صرتكة مع املجتمع الذي تن�ص���اأ فيه ولأن املادة 
» الت���ي يرتكب منها اأي عم���ل فني اإمنا تنتمي اىل العامل امل�صرتك اأك���رث مما تنتمي اىل الذات 
الفردي���ة ، وم���ع ذلك فاإن يف الفن تعبريًا عن الذات اأن ال���ذات متثل تلك املادة بطريقة خا�صة 
متماي���زة ، لك���ي تع���اود اإخراجها اإىل العامل امل�ص���رتك يف �صورة يكون من �صاأنه���ا بناء مو�صوع 
جدي���د »20.  وي���رى الباحث اإن ال�صورة هي قوا�صم م�صرتك���ة بني الكل ، ول تدخل �صمن النظم 
اخلا�ص���ة للفرد ، ولك�ن يكون الختالف ف�ي اآلي���ة و�صياغة ال�صورة داخل املوؤ�ص�صة التي ت�صتغل 

فيها ال�صورة مبختلف التخ�ص�صات الأخرى ، �صواء يف الفن اأم غري ذلك . 

  ثالثًا : مفهوم الرق�س الدرامي 
         ظه���ر م�صطل���ح الرق�ض الدرامي ف�ي الع�ص���ر احلديث يف الثمانينات م�ن القرن املا�صي 
، ولك���ن بو�صف���ه فنا برز مع وج���ود الإن�صانية التي حاولت حماكاة الطبيع���ة من خالل التقرب 
له���ا عن طري���ق التعبري باحل���ركات »والرق�ض الطريق���ة البدائية البالغة منته���ى الأهمية ف�ي 
اإظه���ار ال�صعوب الهمجية ل�م�صاعر املحبة والتقدي�ض نحو الأرواح »21 ، وك���ان ا�صتخدامه خا�صًا 
للطقو����ض وعبادات الآلهة ف�ي ال�صابق ، كعبادة القمر اأو ال�صم�ض وال�مطر وغريها م�ن املظاهر 
الطبيعي���ة التي اأراد الإن�صان حماكاتها ب�وا�صط���ة الرق�ض ، ف�لم يكن يدرك باأن ما يقوم ب�ه هو 
ف���ن ، اأو رق�ض ،  مبفهومه الوا�ص���ح ول�كنه اأراد ال�صتعانة ع�ن لغة الل�صان م�ن خالل احلركات 
والإمياءات والإ�صارات اجل�صدية ف�كان نوع م�ن الرق�ض امل�قد�ض الذي ه�و » اإعالن عن مبايعة 
م�صتمرة ملن تتم عبادته »22 . فظهرت ا�صماء للرق�صات خ�ا�صة تقام �صمن زم�ن معني كرق�صة 

احل�رب والزراع�ة وامل�طر والزواج ..... الخ م�ن مظ�اهر احلياة املختلفة . 
    فالرق����ض تعب���ري حركي بوا�صط���ة اجل�صد وتتفاعل ال���روح معه من خ���الل املو�صيقى ، ولقد 
اعتم���دت » الظاه���رة امل�صرحية على امتزاج الرق����ض والغناء والتالوة ، فتتمي���ز بلغة الإ�صارة 
والأقنع���ة والأزياء والإيقاع والرق�ض واملاكياج واحلرك���ة مب�صاحبة املو�صيقى »23 . فلكل حركة 
ل�ه���ا و�صعيته���ا اخلا�ص���ة ال�تي تتمي���ز بها وحتي���ل اإىل دللة معين���ة على وف���ق الإدراك ال�صائد 
و�صم���ن الطقو����ض الدينية الت���ي ت�صري اإىل نوع وطبيع���ة الآلهة املعبودة فف���ي » الأداء ينبغي اأن 

19  - رابح ، ال�صادق : �صريبة ) ال�صعادة ( لال�صهار وتوثني اجل�صد ، جملة عامل الفكر ، العدد 4 ، املجلد 37 � ابريل � يونيو � 2009 ، �ض 179 . 
20  � ديوي ، جون : الفن خربة ، تر زكريا ابراهيم ، القاهرة ) دار النه�صة العربية ( ، موؤ�ص�صة فرانكلني للطباعة والن�صر ، ايلول ، 1963 ، �ض 181 .

21 �  ت�صيني ، �صلدون ، م�صدر �صابق ، �ض 15 . 
22  �  حممود ، ابراهيم : واإمنا اأج�صادنا .. الخ ديالكتيك اجل�صد واجلليد درا�صات مقاربة ، دم�صق ،)  وزارة الثقافة ، من�صورات الهيئة العامة 

ال�صورية للكتاب ( 2007 ، �ض 96 . 
23  �  م�صطفى ، خالد احمد : اعداد املمثل ال�صامل يف امل�صرح العراقي ، م�صدر �صابق ، �ض 22 .
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تك���ون التعبريات اجل�صدية مثل املحادثة »24 . مبعنى ان احلركات بوا�صطة اجل�صد ت�صابه اللغة 
املنطوقة يف الفهم والو�صوح والإدراك املعريف بني املتحدثني . وعليه اأخذت �صمة الرق�ض تتطور 
ب���ني ال�صع���وب م�صتمدة اأفكارها واأ�صكالها من الطقو�ض الدينية القدمية ،  وقبل الولوج اأكرث يف 
الرق����ض الدرامي لبد من ال�صارة اىل ن���وع اآخر ي�صابه هذا النوع يف التعامل مع اجل�صد ولكن 
يختل���ف م���ن حيث ال�صلوب والأداء وهو التمثيل الإميائي او م���ا ي�طلق عل�يه ) pantomime( و 
ال�تمثي���ل ال�صامت ) mime ( ، وت�صتغل الأفع���ال واحلركات ال�صامتة على املنظومة اجل�صدية 
للممث���ل  وم���ن دون ا�صتخ���دام الكلمة يف العمل ، وتعتم���د على ما يقدمه اجل�ص���د من تعبريات  
ف����ي  الوجه  وا�صتخدام تقنية  اخلي���ال يف خلق وابت�كار ال�صورة املتخيلة الت�ي يتعامل معها من 
خالل ا�صطدام ج�صده بالف�صاء . مكونًا حركات ذات دللت معرفية وفكرية وجمالية بتوظيف 
تقني���ة اجل�صد احلرك���ي ، ويف كل الحوال فاإن » التمثيل الإميائي ي�صعى دومًا اىل مرونة مثالية 
وج�صد يتنا�صب مع  الو�صاع الكال�صيكية ، ج�صد اقرب اىل فن النحت منه اىل الت�صوير ، اأما 
البانتوميم فيظل ي�صعى اىل حماكاة المناط والو�صعيات الجتماعية ،  او اىل حماكاة التاريخ 
املنطوق او املكتوب حماكاة هزلية �صاخرة ، بق�صد تفكيكه ، واعادة ت�صكيله ب�صورة تك�صف عن 

زيفه وما فيه من اأكاذيب و�صاللت »25
         لق���د اأو�صح���ت الثقاف���ات الجتماعي���ة والفنية ، ع���رب التاريخ مفاهي���م ودللت الرق�ض 
ب�صكله الفني واجلمايل باحثًا ع���ن اأ�صاليب خا�صة م�صتمدة م�ن ق�ص�صها الأ�صطورية القدمية 
ف�ف���ي الياب���ان مثاًل وخا�ص���ة امل�صرح  ) الكابوك���ي ( وظف الرق�ض ب�ص���كل اأ�صا�صي يف عرو�صه 
وق���د متيز الرق�ض بحركات واأفعال م�صتمدا اأفكار الرق�صات م�ن ق�ص�ض اأ�صطورية اأو واقعية 
ممزوج���ة بع�صر اخليال لإبراز اجلانب اجلمايل يف الت�صكي���ل والتكوين احل�ركي التي  ت�صتغل 
ع�لى الفعل الداخلي لل�روح حمركًة الع�صالت والأع��صاب م�ع التعبريات امل�صتخدمة ف�ي الوج�ه 
من انفعالت واأف�عال وردود الأف�عال منتجًةً احل�الة  املراد اأدائها و تتناغم مع القطع املو�صيقية 
اذ تتفاعل  معها ومع الذات اذ ميكن » التفكري يف الرق�ض بو�صفه امتدادًا فنيًا للتعبري الذاتي 
ال���ذي يتم من خ���الل املو�صع اجل�صم���ي »26 اإ�صافة اإىل اأهمي���ة التدريب عل����ى ال�رق�ض ي�كمن 
»بارتق���اء ال�ج�ص���د ، وب�اللياق���ة البدنية الكلية ، لكن لغة الو�صع اجل�صم���ي ، والمياءة ، هي لغة 
ينبغ���ي اكت�صابها اي�صًا »27 . في�صكل اجل�صد يف الف�صاء الدرامي اأ�صك�اًل من احل�ركات والل�غات 
مبني���ة عل����ى لياقته اجل�صدية واحلركية على وفق نتاجات معرفي���ة على اخل�صبة .وع�لى ذلك » 
ف���اإن اجل�صد ف�ي ح�الة م�ن ال�دميومة التعبريية حتى ف�ي حلظات �صكونه ، او ثباته ع�ند القيام 
بفعل ظاهري ، او خ�ارجي .... المر ال�ذي مينح اجل�صد قدراته على توليد ال�صور املتتالية يف 

الدللت واملعاين املق�صودة »28. 

24  � ج���وردن ، ج���ون هاي���ز ، التمثيل والداء امل�صرح���ي ، تر حممد �صيد ، مه�رج���ان القاهرة الدويل للم�ص�رح التجريب���ي ، ) م�طابع املج�ل�ض 
العل�ى لالأث�ار ،    د، ت ، �ض 46 . 

25  � �صعد ، �صالح : النا � الخر � ازدواجية الفن التمثيلي ، الكويت ، �صل�صلة علم املعرفة ) 274 ( ، مطابع ال�صيا�صة ، 2000، �ض 124 . 
26  ويل�صون ، جلني : �صيكولوجية فنون الداء ، تر �صاكر عبد احلميد ، �صل�صلة عامل املعرفة ) 258 ( ، الكويت ، مطابع الوطني ، 2000 ، �ض232 .

27  � ويل�صون ، جيلني : �صيكولوجية فنون الداء ، امل�صدر نف�صه ، نف�ض ال�صفحة . 
28  � الكا�صف ، مدحت : اللغة اجل�صدية للممثل ، م�صدر �صابق ، �ض 32 . 
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        ومب���ا ان اجل�ص���د يف كل الأجنا����ض امل�صرحية التي ظهرت على م���ر التاريخ له الوقع الكرب 
ف����ي اللغة ال�صاري���ة والدللية الناجتة ع�ن تداخ���ل ف�ي ال�صورة الفني���ة املتج�صدة عل�ى خ�صبة 
امل�ص���رح وم�صتخدم���ًا عنا�صر احلركة ف�ي تكوي���ن ال�ص�ورة النهائية للمنج���ز ف�صاًل عن و�صوح 
مفاهيم الرق�ض ال�ذي اأو�صحه ) جون مارتن ( على انه » التعبرُي من خالل احلركة اجل�صدية 
املنظم���ة يف �صكل دال عن مفاهيم وافكار تتجاوز قدرة الفرد على التعبري عنها بو�صائل فكرية 
عقالنية»29 . فاإن الرق�ض الدرامي يبحث عن الطاقة الداخلية جل�صد املمثل من خالل احلركة 
والفع���ل وال�صراع مع الف�صاء مكون���ًا �صورًا داخلية للممثل ير�صله���ا اىل املتلقي ب�صكل الوا�صح 

واملقروء بوا�صطة لغة اجل�صد احلركية .  

   املبحث الثاين :   اآليات اإن�ساء ال�سورة يف عرو�س الرق�س الدرامي .
  ل���كل جزء مكونات متعددة تتداخل فيما بينها لت�صبح جزءًا كبريًا ، فاجل�صد مكون من هيكل 
عظمي وحلم واأع�صاب وجلد ، فاأ�صبح ج�صدًا متكاماًل يتحرك ب�صكل م�صتمر جاعاًل من الروح 
طاق���ة داخلي���ة للتفاعل مع املحيط �صواء م���ن الناحية ال�صيكولوجي���ة ام البايولوجية ) اجل�صم 
الت�صريح���ي لالن�ص���ان ( ، ونرى يف خ�صبة امل�صرح ف�صاًء كبريًا بحاجة اىل تاأثيثه ب�صكل يتنا�صب 
مع طبيعة العر�ض امل�صرحي من عنا�صر �صمعية وحركية وب�صرية ، فالديكور مثاًل ي�صع احلدود 
الب�صرية للمكان الذي تكون فيه امل�صرحية ، ق�صر ، او بيت �صغري ، او كوخ ، اوغابة ، وال�صاءة 
تعط���ي جوا عامة للمكان وت�صاع���د على ا�صفاء روح املتعة الب�صري���ة للمتلقي وحتوله اىل عامل 
مغاير وخمتلف وبهذه الطريقه التي يطلق عليها اآلية للعمل على اأن�صاء �صورًا حتيل املتلقي اإىل 

نوع العمل . 
     ويف عرو����ض الرق����ض الدرامي الت���ي ي�صبح فيها ج�صد املمثل ه���و العن�صر الأول يف تكوين 
ال�صورة احلركية وباثًا من خاللها رموزًا وتاأويالت م�صتخدمًا اأع�صاءه احلركية كافة ، لينظم 
م����ن خاللها ت�صكي���الت ذات دللت والت�ي جتعل م�ن املتلقي ف�ي ح�ال���ة م�ن الرتقب والنتباه . 
بالإم���كان تق�صيم اآليات اإن�ص���اء ال�صورة يف عرو�ض الرق�ض الدرام���ي من خالل جمموعة من 
العنا�صر اأهمها :  1 � اخليال .2� احلركة .3� الت�صكيل .4 � ال�صينوغرافيا .5 � املو�صيقى واملوؤثرات 

ال�صوتية .
   1� اخلي���ال : يوؤدي اخليال لدى املمثل دورًا مهمًا وي�صتطيع اأن ينقله من الفيزك اإىل امليتافيزك 
م�صتخدمًا اجلانب ال�صعوري يف خميلته ، ونرى يف عرو�ض ال�صامتة اأن املمثل يبتكر اأ�صياء من 
خيال���ه مكون���ًا مو�صوعًا يتالعب به من خالل اليد والوجه وباق���ي الأع�صاء الأخرى ف�ي اإي�صاح 
م�صتلزم���ات ال�عمل الوهمية ؛ لن خ�يال الإن�صان » ي�صتطيع اأن ي�صتعيد الت�صورات ال�تي تخلقها 
ك����ل احلوا����ض اخل�م�ص���ة . اأي ال�ب�صر وال�صم�ع واللم����ض وال�ص�م وال���ذوق »30  فاملمثل ينقل كافة 
وظائفه احليوية ف�ي خيال الدور وال�صخ�صية ، لي�صتمد ط�اقته ال�داخلية  ويوظفها يف احلركة، 
فعل���ى املمث���ل الراق�ض ان ي�صتعني بخيال���ه ويوظفه يف عمله الراق�ض ليك���ون متحررًا من قيود 

29  � كاي ، نك : ما بعد احلداثية والفنون الدائية ، تر نهاد �صليحة ، القاهرة ، ) الهئية امل�صرية العامة للكتاب ( ، 1999 ، �ض 17 
30  � زاخوفا ، بوري�ض : فن املمثل واملخرج � حما�صرات ومقالت ، تر عبد الهادي الراوي ، اململكة الردنية الها�صمية � عمان ، مطابع الد�صتور  

التجارية ، 1996 ، �ض 174 . 
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الفك���رة الواحدة ف�ي عم�له كراق�ض م�صتخدمًا لغة اجل�صد يف التعبري ع�ن دواخله النف�صية ف�ي 
احل����ركات والتك�وين���ات . ل�ذا ف�اإن » اخلي���ال بوجه عام ل يع�مل ف�ي ف���راغ ، ب�ل يجب اأن يك�ون 
هن���اك انطباع�ات ح�صية يعتمد عليه���ا »31 . وع�ليه فال�خيال » ذكريات متفرقة غالبًا ل يربطها 
منطق متما�صك ، انطباعات غري مت�صلة بدون روابط بينها بال�صرورة ، نزوية وغالبًا ما ي�صار 
اإلي�ه���ا بالأفكار الطائ�ص���ة »32 . ف�على املمثل � الراق�ض اأن يتمتع بخي����ال وا�صع و اأف�ق ل م�حدود 
م����ن اأج�ل تطوير وتو�صي���ع مفردة  اخل�يال الت�ي ميتلكها  لي�كون متمكنًا ف�ي اأي ل�حظة اإظهارها 

ع�لى اخل��صبة ويوؤطٌرها بالإطار اجلمايل للحركة امل�صرحية . 
  2 � احل�ركة : 

        تع���د احلرك���ة الدميومة امل�صتمرة عل���ى خ�صبة امل�صرح ومتتاز بجماليتها ور�صاقتها نظرًا ملا 
يتمتع به املمثل من قابلية حركية ولياقة ومرونة عالية يف ج�صده ، وتتم احلركة عند اإ�صدار اأمر 
من املركز الرئي�ض لالإن�صان وه�و ال�دماغ معلنًا اإىل اأع�صائه بالقيام باحلركة املعينة على وف�ق 
اأفع���ال ودوافع خمتلفة وت�ربر احلركة ع�لى امل�صرح ف�صاًل ع���ن من�اطق القوة وال�صعف م�صيفًا 
اىل احلرك���ة �صغ���اًل م�صرحي���ًا ي�صتطيع املمث���ل امل�صرح���ي ا�صتغالله يف البحث ع���ن خ�صائ�ض 
ال�صخ�صي���ة الدرامي���ة وهذه ال�ح���ركات املتنوعة ت�اأخذ وظائف متعددة وه����ي ح�صب تق�صيمات 

) هيننج نيلمز ( »  
اأ / احلرك���ة امل�صتقيم���ة straight movements  : وتعم���ل ه���ذه احلرك���ة على الدواف���ع القوية 

والب�صيطة .        
ب / احلرك���ة املنحني���ة : curved movements  : اخلط امل�صتقيم اأق�ص���ر بعد ، ولكن الطريق 

و�صط حقل يكون دائمًا منحنيًا .
ج / احلركة املتعرجة : sidewise movements  : وت�صتعمل احلركة املتعرجة حرفيا عند متثيل 
م�صه���د طوي���ل لي�ض فيه غري حرك���ة ق�صرية واح���دة . »33 . اإن هذه احل���ركات الأ�صا�صية لعمل 
املمث���ل وحتركاته على اخل�صبة ينبغ���ي اأن تكل بر�صاقة عالية وخفة ومرون���ة م�ن اج�ل اأن يبقى 
عن�صر اجلمال حا�صرا يف امل�صرح ، واأي�صا تتحكم هذه احلركات باملتطلبات اجل�صمانية فطاملا 
يحافظ املمثل على و�صعه اجل�صماين ب�صكل ر�صيق وقوام متنا�صق تبقى ه�ذه احلركات وغريها 
املن�صق���ة عنها ) الفرعية ( التي ي�صيفها املخرج واملمث���ل اأثناء التمارين وتعمل احلركات على 
الفع���ل الفيزيائي جل�صد املمثل التي تعمل على الع�صالت واملفا�صل يف القيام باحلركة كنظرية 
)البايوميكاني���ك ( الت���ي ا�صتخدمه���ا ) مايرهولد ( اأثناء تعامله مع املمث���ل وقيامه على ثالث 
خط���وات وه���ي » التح�صري للفع���ل � وقفة والفع���ل نف�صه � وقف���ة وماله من رد فع���ل مطابق كان 
اله���دف من امليكانيكية احلية هو تنظيم ا�صتجابة املمث���ل العاطفية وتنظيم ا�صتجابة ع�صالته 
اأي�ص���ًا . كما ه���ي حال الراق�ض فاإن كل حركة وكل اإمياءة ياأتي به���ا املمثل على امل�صرح �صتكون 

31  � جوردن ، هايز : التمثيل والداء امل�صرحي ، م�صدر �صابق ، �ض 87 . 
32  � امل�صدر نف�صه ، �ض 93 . 

33 �  نيلمز ، هيننج : الإخراج امل�صرحي ، تر اأمني �صالمة ، مكتبة الجنلو امل�صرية ، موؤ�ص�صة فرانكلني للطباعة والن�صر ، د ت ، �ض 171 � 173 .
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حم�صوب���ة وم�صبوطة ول تكون تلقائية ابدًا »34 . فالأفع���ال الفيزيائية التي تعطي للممثل حركة 
وطاق���ة وت�صاعده على القيام بالكثري من الليونة واملرونة والر�صاقة اأثناء التحرك ع�لى امل�صرح 
وجتع���ل ج�ص�د الراق�ض ب�صكل خ�ا�ض مطوعًا للح���ركات اجلمبازية والب�اليه والفادة من�ها ف�ي 

احلركات الب�هلوانية ك�ما ف�ي عرو�ض ال�صريك .  
  3 � الت��صكيل : 

      ياأت���ي الت�صكي���ل امل�صرحي �صم���ن املراتب املهمة يف العر�ض امل�صرحي ، مل���ا يحمله م�ن اأبعاد 
فكري���ة وجم�الي���ة ودللت م�عرفي���ة ، ويو�ص����ل لل�متلقي �صورًا ع���ن طبيعة الت�صكي���الت ، ويتم 
توظي���ف الت�صكي���ل بو�صائط متعددة منه���ا توزيع الديكور ، واملمثلني  وي�صاع���د ج�صد املمثل ف�ي 
ب�ناء الت�صك�يل اإذ ي�جب » اأن تبني الت�صكيالت ع�القة ك�ل �صخ��ض ب�الآخر ، وكذلك عالق�ته بك�ل 
ج�ص���م رمزي ع�لى امل�ص���رح ... وم�راعاة تركيز خطوط التوجي���ه املختلفة ب�طريقة جتعل عيون 

املتفرجني تتجه تلقائيًا نحو مركز الهتمام »35 .
     ويف عرو����ض الرق����ض الدرام���ي التي قد تخلو عرو�صه���ا من امل�صتلزم���ات الأخرى ، فيكون 
اجل�ص���د هو املفردة الوحيدة التي ي�صتطي���ع الكريوغراف ) م�صمم الرق�ض ( يف اإظهار قابلية 
اجل�صد على جعله يق�صي املواد كافة ، ويعمل على تهياأة احلركات والت�صكيالت كافة من األعاب 
اأخ���رى كاجلمباز والبهلوان���ات احلركية والبالية يف جعل اجل�صد متداخ���ل مع بع�صه البع�ض ، 
ويدخ���ل املمث���ل كفرد يف الت�صكيل من خالل ج�صده ، اإذ ي�صتطيع اأن ياأخذ اأو�صاعا ج�صديه تلبي 

احلاجة للت�صكيل ، واأي�صا مع جمموعة الأج�صاد الأخرى . 
 4 � ال�صينوغرافيا :   

      ت�صري كلمة )ال�صينوغرافيا ( اإىل اإنها تعود اإىل زمن الإغريق وهي تتكون من مقطعني الأول 
)scene ( وهي تعني امل�صهد اأو املنظر و الكلمة الثانية ) Graphic ( وتعني الت�صوير او الر�صم، 
وتك���ون الكلمتني مبعنى ر�صم املنظر او ت�صويره .36 لق���د اأخذت ال�صينوغرافيا جوانب عدة من 
خ�صبة امل�صرح فا�صتغلت على التقنيات وعلى الإخراج وعلى الكثري من التفا�صيل الخرى ، وهنا 
نق���ف عند عمل ال�صينوغرافيا م���ع املمثل امل�صرحي بو�صفه اأحد اه���م العنا�صر امل�صرحية التي 
توؤ�ص����ض فن التن�صيق من خالل الت�صكي���الت اجل�صدية التي ت�صيف اىل العر�ض جمالية تكوينية 
تهتم بال�صورة احلركية الدرامية متداخلة مع  التقنيات الخرى من اإ�صاءة وازياء ، فال�صاءة 
تعد بو�صفها ال�صورة املحركة املتكاملة التي يراها املتلقي من خالل التحولت اللونية يف ال�صوء 
الت���ي ت�صرق املتف���رج ب�صيغ جمالي���ة ولن »الديناميكية اخلا�صة بال�صوء تاأخ���ذ بالهيمن�ة على 
عملية الت�صميم يف املراحل الأخي�رة من ت�صميم الإنتاج اأكرث من جمي�ع العنا�صر الب�صرية»37  
فال�صينوغرافيا تعمل على حترير العنا�صر واعادة تركيبها ب�صكل يتنا�صب مع مو�صوعة العر�ض 

34   � افنز ، جيمز رووز : امل�صرح التجريبي من �صتاني�صالف�صكي اىل بيرت برووك ، تر انعام جنم جابر ، بغداد ) دار املاأمون للرتجمة والن�صر( 
، 2007 ، �ض 45 . 

35   � نيلمز ، هيننج : الخراج امل�صرح ، م�صدر �صابق ، �ض 154 . 
36   � ينظر : عيد ، كمال : �صينوغرافيا امل�صرح عرب الع�صور ، القاهرة ، ) الدار الثقافية للن�صر ( ، 1997 ، �ض5 .

37   � ال�صعدي ، يو�صف ر�صيد : عمل املخرج مع م�صمم املناظر يف العر�ض امل�صرحي العراقي ، ر�صالة ماج�صتري ، ) غري من�صورة ( ، بغداد : 
) جامعة بغداد � كلية الفنون اجلميلة � ق�صم الفنون امل�صرحية ( ،1989 ، �ض 91 . 
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وتن�صه���ر م���ع ف�صائه مكونة تاأث���ريات ب�صرية و�صمعية ، فج�صد املمثل مك���ون من عنا�صر عدة 
وهي العن�صر احلركي من خالل اجل�صد املتحرك بدميومة م�صتمر �صمن �صينوغرافيا الف�صاء 

املزين الذي يعمل على تن�صيق الت�صكيالت احلركية مع بع�صها البع�ض . 
5 � املو�صيقى واملوؤثرات ال�صوتية : 

       املو�صيق���ى لغ���ة العامل ، وهي اللغ���ة الوحيدة بعد لغة اجل�صد ال���ذي ا�صبح لغة متداولة بني 
ال�صع���وب ، تتمي���ز املو�صيقى بقدرتها على املحافظ���ة على ايقاع العر�ض ب�صب���ب زمنها الدقيق 
وت�صاع���د املو�صيقى يف تدعيم اجل���و العام للعر�ض ب�صكل عام وحتي���ل املتلقي اىل عوامل تدخله 
يف ج���و اللعبة امل�صرحية ويبقى يف توا�صل مع امل�صرحية ، اأما عالقة املمثل باملو�صيقى فيه توؤدي 
جانب���ا مهم���ا اإذ بوا�صطتها  ي�صتطيع املمثل ان يندمج يف ال�صخ�صي���ة ويكون �صورًا خيالية ومن 
ث���م يطبقه���ا على ار�ض الواقع ، ول ميك���ن عزل املو�صيقى عن العر����ض امل�صرحي او ا�صتقاللها 
منفردة ول« يعني ا�صتقالل املو�صيقى كونها عن�صر �صمعي ، ال�صماح لها بالبتعاد عن العنا�صر 
امل�صرحية الخرى ، بل على العك�ض ، ..... لبد من �صماع املو�صيقى التي ت�صرتك معها يف اإظهار 
العوام���ل املعب���دة املختلفة التي تكون عن�صرًا مهما يف بن���اء امل�صرحية حتى ت�صتوعبها كالق�صة 
متاما ، فاملو�صيقى اإذن تروي الق�صة وال�صراع الذي يدور يف امل�صرحية وتر�صم ال�صخ�صيات»38   
وي�صتم���د املمثل / الراق����ض حركاته التعبريية  م���ن الق�صة التي ترويه���ا املو�صيقى اإذ يتفاعل 
ج�ص���ده واإح�صا�ص���ه مع اجل���و املو�صيقي ويبن���ي من خاللها ف�ص���اء العر�ض امل�صرح���ي . وت�صكل 

املو�صيقى واملوؤثرات ال�صوتية بناًء �صوريًا خياليًا ت�صاعد تكوين معطيات العر�ض الراق�ض .
 

        الــدرا�سات ال�سابقة :
  ق���ام الباح���ث بالتق�صي والبحث عن مو�صوعات ت�صابه مو�صوع���ه املو�صوم » اجل�صد واإن�صائية 

ال�صورة يف عرو�ض الرق�ض الدرامي » فلم يجد ما ي�صري اىل درا�صة املو�صوع .
ما اأ�سفر عنه االإطار النظري من موؤ�سرات ودرا�سات ال�سابقة .

ا�صتغ���ال اجل�صد على ابراز الدللت احلركي���ة وال�صارية من الو�صاع اجل�صدية املختلفة  1 .
وقدرت���ه عل���ى اأداء احل���ركات اجلمبازية والبهلواني���ة املتعددة ، والتي تعم���ل على اإظهار 
اجلان���ب الفيزيائي للج�صد ، والتحول من حالة حركية اىل اخرى ب�صكل مرن ، وا�صتقبال 

املدخالت التي ي�صيفها املمثل ويوظفها من  خالل الطاقة الروحية يف عمله امل�صرحي . 
اب���راز اللياقة واملرون���ة والر�صاقة اجل�صدية خالل التعامل م���ع معطيات عرو�ض الرق�ض  2 .
ال�درام���ي ب�صكل خ�ا����ض لك�ون اجل��صد ح�امل للغة الوح�ي���دة يف العر�ض ، ويك�ون اجل��صد 

م�رنًا ومطواعًا ومتفاعاًل مع متطلبات احلركات الراق�صة . 
ت�صتغ���ل ال�صورة عل�ى ما يحمله اجل�صد م�ن ح�ركات وت�صك�يالت متداخلة م�ع حميطه ف�ي  3 .
الف�ص���اء وتتن�ا�صب م����ع معطي�ات اجل�و ال�درامي للفعل احلرك���ي ، لتظهر �ص�ورًا خم�تلفة 

مت�صل�صلة ولت�ص�كل عر�صًا �صوريًا ناطقًا من خالل اجل�صد . 
تظهر العرو�ض الدرامية الراق�صة  قدرتها على التعبري بوا�صطة اجل�صد موظفًة العنا�صر  4 .

38  �  العذاري ، طارق : حرفية الإخراج امل�صرحي ، اأربد ، ) دار الكندي للن�صر والتوزيع  ( ، 2009 ،�ض 108 . 
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ال�صينوغرافي���ة يف خدمته���ا ب�صكل يعطي للمتلقي قدرة عل���ى التوا�صل الفكري وال�صوري 
خالل العر�ض . 

ق���درة املو�صيق���ى واملوؤث���رات ال�صوتية على خلق ج���و �صوري يتفاعل م���ن خاللها املمثل /  5 .
الراق�ض ، لإن�صاء ف�صاء درامي تتجان�ض فيما بينها العنا�صر امل�صرحية الخرى .

الف�سل الثالث:  اإجراءات البحث : 
  اأواًل : جمتمع البحث وحدوده :   عرو�ض الرق�ض الدرامي 2000 �� 2005 . 

ثانيًا : عينة البحث : م�صرحية )نار من ال�صماء( اإعداد و اإخراج )علي طالب(
ثالثًا : منهج البحث :  اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي يف حتليله للعينة .

 رابعًا : اأداة البحث :  اعتمد الباحث على حتليل العينة على : موؤ�صرات الإطار النظري .  
الأقرا�ض املدجمة .

حتليل العر�ض : ا�صم امل�صرحية : ) نار من ال�صماء ( *39 
اإعداد و اإخراج : ) علي طالب (  **40 

فكرة العر�ض :
     ت���دور فك���رة العر�ض حول بداية ن�صاأة اخلليق���ة ونزول اأدم وحواء على �صطح الر�ض ، يخرج 
اأدم م���ن كي����ض الذي و�صعه املخرج ويبداأ باكت�صاف ماحول���ه من خالل حركات اليد اليمنى يف 
بداي���ة اخل���روج ومن ثم ي�صحب الي���د الي�صرى ويخرج اجل�صد ب�صكل���ه النهائي ، ومن ثم يدخل 
عن�ص���ر ال�ص���ر متمثاًل بال�صيطان ، وي�صور لنا العر�ض خروج حواء من �صلع اأدم ب�صكل ت�صكيلي 
، وم���ن ث���م يبداأ الكت�ص���اف الر�ض من قب���ل اأدم وحواء ويدخ���ل ال�صيطان بينهم���ا لتفريقهما 
بح���ركات تعبريي���ة راق�صة متناغمة م���ع املو�صيقى ، ومن ثم دخ���ول ال�صياطني الخر بحركات 
راق�صة �صيطانية تعرب عما يف داخل النف�ض ال�صريرة من غرائز جاحمة للتفرقة ما بني اخلري 
وال�صر ، ويف لوحة اخرى ال�صراع مابني هابيل وقابيل والقتتال بينهما وكيف �صوئت نف�صه لقتل 
اخي���ه وهن���ا يدخل ال�صر مرة اخ���رى يف النف�ض الب�صرية ، وتدخل جمموع���ة من النا�ض ومعهم 
ال�صياط���ني ي�صكل ج�صدهم ت�صكيالت حموري���ة ويدور خلفهم ال�صياطني وبح���ركات من روؤو�ض 
ال�صياط���ني التي تقلده���ا املجموعة تعطي دللة على انقياد النا�ض للنف����ض ، ولكن ليبقى لل�صر 
م���كان يعود النا�ض اىل ر�صدهم وينته���ي العر�ض ب�صقوط ال�صياطني يف ار����ض ال�صياع والعودة 
اىل ماكان���وا علي���ه وهي جهنم تنزل من اعلى امل�صرح جدار ي�صقط على روؤو�ض ال�صياطني معلنا 

انتهاء العر�ض .

*  عر�صت امل�صرحية عام )2000( على قاعة م�صرح الر�صيد يف بغداد 
** عل���ي طال���ب  خم���رج وممثل وموؤ�ص�ض فرق���ة مردوخ للرق�ض الدرام���ي عام 2000 � 2001 اأخ���رج ومثل يف م�صرحية )عطي���ل ( و )نار من 

ال�صماء( للرق�ض الدرامي . 

عقيل ماجد حامد حممداجل�شد واإن�شائية ال�شورة يف عرو�ض الرق�ض الدرامي )نار من ال�شماء اإمنوذجاً(
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التـحليل : 
اإن اجلوهر احلقيقي للفعل اجل�صدي هو القدرة على اداء احلركات والتعبريات اجل�صدية التي 
ت�صاعد يف اإبقاء املتلقي �صمن اجلو العام للعر�ض ، ه�كذا كانت النطالقة الوىل لعر�ض ) نار 
م���ن ال�صماء ( لق���د ا�صتخدم املخرج التقنيات اجل�صدية املختلف���ة يف اي�صال اأكرب عدد ممكن 
م���ن ال�صور التاريخية الولية لن�صاأة اخلليقة �صمن ت�صورات فنية حديثة ،التي بداأها  بتحرك 
الي���د اليمن���ى نحو الأعلى باأ�صلوب اأويل عندم���ا يريد الن�صان ان يحركها للم���رة الوىل اأو بعد 
عطل جرى لها ف�ال بد من ان تتحرك �صمن اخلط الويل اأي بحاجة اىل عملية فح�ض وتدقيق 
جلاهزي���ة الع�ص���الت والع�صاب عل���ى العمل ، فتح���رك اأدم بعد اأن اخرج يده م���ن الكي�ض اأو 
الق�ص���رة مكت�صفًا قدرة ج�صده على التحرك فتتفاعل م���ع املحيط واجلو العام لت�صتن�صق الهواء 
�صمن حركة ايقاعية ت�صريعلى وفق زمن املو�صيقى املوحد ، ومن ثم ي�صحب اليد الخرى وتبداأ 
الي���دان بالتعامل مع بع�صها وبعد ان اأكتمل الكت�صاف للموقع الر�ض من خالل تالم�ض اليدي 
لالر����ض يخ���رج اأدم من كي�صه �صاحبًا راأ�صه اىل العل���ى ومن ثم يقف ، ومن هنا تبداأ ع�صالت 

اجل�صد بالتحرر . 
     يدخ����ل ال�صيط���ان بحركات تختلف ع�ن حركات ادم / اخلري ، فلل�صيطان و�صائله يف التعبري 
م����ا يف دواخل���ه م�صتخدمًا اأ�ص���كاًل م�ن الأفعال اجل�صدي���ة الت�ي اأفرزت ع���ن طبيعة �صخ�صيته 
م����ن خالل احلركات التي يقوم به���ا فا�صتخرج الطاقة اخلفية ال�صري���رة التي يحملها فتناغم 
اجل�ص���دان ، ف�اأعطى �صورًا من خالل  الت�صكيل الفردي لك�ل واحد منهم ، ومن ثم تخرج حواء 
م�ن �صلع اأدم فا�صتخ�دم املخرج الإ�ص�اءة اخل�افتة ل�جذب ال�جمهور، و�صده نحو ال�ص�ورة ال�تي 
�ص���وف تنتجه���ا احل�ركة والت�صكي���ل بوا�صطة اجل�صد ، وم���ن  ثم تظهر حواء ويب���داأن بالرق�ض 
م�صتخدمني اأج�صادهم للتعبري عن ما يجول يف دواخلهم ، لقد اأظهرت حواء ع�دم قدرتها على 
ا�صتخدام ج�صدها كراق�صة للعر�ض الدرامي واإمنا ظهر كدللة اأنثوية فقط يف العمل الدرامي 
، وه���ذا ما ع���اق اأدم من خالل احل���ركات الهوائية التي قاما بها وعدم قدرت���ه عل�ى ال�صيطرة 
عل�يه���ا مم���ا �صكل ل�ه فقدان الت���وازن و�صياع جمالية احلركة ، وت�صري ه���ذه النقطة ع�لى ع�دم 
تطوي���ر ج��ص���د حواء واملحافظة ع�لى ر�صاقة ج�صدها ؛ لن الر�صاق���ة واملرونة �صرط اأ�صا�صي يف 

عرو�ض الرق�ض الدرامي. 
        ون���رى اأدم اأي�ص���ا ميلك ج�صدًا م�صبعًا بالع�ص�الت لكنه���ا ع�اقت حركته مما جعلته يحاول 
ان يبق���ى حموري احلركة وحت���ى عند القيام باحلركات الطويل���ة ، اأو امل�صتقيمة فاإنه يقوم بها 
ب�صعوبة ، على عك�ض جمموعة ال�صياطني التي متتلك ج�صدًا مطواعًا بهلوانيًا قاباًل للمط�اوعة 
والق�ف���ز وت�صكي���ل ال�ص����ور ذات دللت ف�كري���ة وجمالية م�ن خ������الل الت�صكي����الت ال�ج�صدية 

وال�وقوف فوق بع�ض والتداخل اجل�صدي وكاأنهم ج�صدًا واح�دًا يتحرك ملفرده. 
       لق���د اأغن���ت جمموعة اجل�صد عر�ض ) نار من ال�صماء ( ب�الكثري م�ن ال�ت�صكيالت اجل�صدية 
وال�صوري���ة وب�قيه  ج�صدهم حمافظ���ًا ع�لى ر�صاقته ومرونته وتوازنه طيلة فرتة العر�ض ، ويدل 
ذل���ك على ان املمثل يعمل عل���ى تطوير قدراته اجل�صدية من اجل اإك�صابها الطاقة والقوة طوال 

ا�صتغالها يف العر�ض امل�صرحي . 
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      اأم���ا من جانب املو�صيقى واملوؤث���رات ال�صوتية ، فلقد جاءت �صمن �صياقات وطبيعة العر�ض 
فجعل���ت احل�ركات ت�صري م�ع اإيقاع وزمن امل�و�صيقى ف�صاًل عن ا�صتجابات املمثلني لها والتعامل 

مع ال�صربات املو�صيقية ب�صكل يعطي القدرة على : 
1 – ال�صتجابة الفكرية. 

2� ال�صتجابة الع�صلية .
3� ال�صتجابة ال�صعورية ، لوظيفة املمثل / الراق�ض .       

    ويف الإ�ص���اءة الت���ي كان له���ا الأثر الوا�صع يف اإعطاء اجلو الع���ام يف بداية العر�ض من خالل 
البقع���ة الأولية يف و�ص���ط امل�صرح اأثناء خروج اأدم من الكي�ض ، فق���د جعلت املتلقي يف حالة من 
الرتق���ب مل���ا �صيحدث بعد حلظ���ات ، وا�صتعمال الإ�ص���اءة اجلانبية يف حلظ���ة دخول جمموعة 
ال�صياط���ني م���ن جوانب امل�صرح غ���ريت من طبيع���ة امل�صهد ال�صاب���ق لتحول املتلق���ي من حالته 

ال�صابقة اإىل حلظة و�صورة جديدة من العر�ض . 
     لق���د ف�ص���ل املخرج ) علي طالب ( املجموعتني اخلري وال�صر م�ن خالل احلركات اجل�صدية 
املختلف���ة ، وك�ذلك ا�صتخدامه  لالأزياء ال�دللي���ة ف�قد ك�ان ملب�ض املجموعة الإن�صانية / اخلري 
بنطلونات بي�صاء للدللة على النقاء وال�صفاء والأر�ض اخل�صبة التي ميكن اأن تزرع فيها �صوكًا 
فينب���ت وتزرع في�ها اأي�صا وردًا فينب���ت ، ام�ا املجموعة الثانية ال�صياطني ف�قد ا�صتخدم مالب�ض 
قريب���ة ال�ى لون الرتاب ) ع�صلي ( ممزقة بع�ض ال�ص���يء م�ن جهة الأقدام وا�صعًا ماكياج على 
الوج���ه وال�صدر والبطن م�صتخدمًا ال�وان م�صوهة ممزوجة ب�صكل غري نظامي تعطي دللة اىل 

طبيعة جن�ض ال�صياطني وهذا طبعًا ت�صور املخرج يف الطرح لهذا المنوذج . 
   ويرى الباحث ان طبيعة اجل�صد ميكن ان توظف وظائف عدة خمتلفة وكل واحدة منها ت��صور 
ل�ن���ا �ص���ورة ل ت�صبه الأخرى م�ن ناحية ال�عمل عل�ى اجل�صد ، ف����دللت اجل�صد وطاقته وقدرته 
عل���ى اإتق���ان احلركات نابع���ة من قابليته على تكوي���ر نف�صه يف حالة تطلب من���ه ذلك لكن على 
�صاحب���ة اأن يجعله دائمًا بحال���ة من الإ�صباع املعريف واحل��صي ومترين���ه على خمتلف التمارين 

احلركية املتنوعة .  

         النتائج ومناق�ستها : 
 من التحليل ال�صابق لل�عينة ميكن ح��صر اب�رز النتائج الت�ي ت�و�صل اإليها الباحث مبا ياأتي : 

1_  اعتم���د املخرج عل���ى �صياغة العر�ض الدرامي الراق�ض على القدرة اجل�صدية يف اظهار 
املقدرة الفردية يف انتاج الدللة احلركية ، من خالل التعبريات والمياءات وال�صارات . 

2 _ اأظهر املخرج طاقات الراق�صني ب�صكل يتنا�صب مع طرح فكرة العر�ض ، من الت�صكيالت 
احلركية . 

3_ اعتم���د املخرج على اإن�صاء ال�صورة م���ن ج�صد املمثل م�صتخدمًا عنا�صر العر�ض الخرى 
من ا�صاءة وازياء وماكياج . 

4_ ا�صتع���ان املخرج باحلركات البالية واجلمباز وتوظيفها يف حركات املمثلني الراق�صني ) 
ال�صياطني ( مما ا�صاف اىل العمل روح وجمالية يف الت�صكيالت احلركية . 

عقيل ماجد حامد حممداجل�شد واإن�شائية ال�شورة يف عرو�ض الرق�ض الدرامي )نار من ال�شماء اإمنوذجاً(



األكاديمي151

5 _ اإب���راز املمثلني الذين يحملون مرونة ور�صاقة يف اأج�صادهم ، على عك�ض البع�ض الآخر ، 
الذي كان يتحرك ب�صفة ج�صده كذات ولي�ض ج�صد عار�ض راق�ض . 

اال�ستنتاجات :
ا�صتغ���ال املنظوم���ة اجل�صدية على اإنت���اج احلركات والأو�ص���اع احلركية التي ت�صه���م يف اإظهار 
ال�ص���كل اجلمايل والفني لل�صورة امل�صرحية ،  اإذ اأغن���ى اجل�صد ع�ن اللغة املنطوقة يف اإي�صاله 

ملعنى العر�ض امل�صرحي. 
عملت الت�صك�يالت اجل�صدية ع�لى اإعطاء �صورًا اإيحائية عن طبيعة ال�صراع الدرامي ب�ني ال�صر 
واخل���ري ، حام�لتًة دللت ف�كرية وج�مالي���ة �صاع�د فيها اجل�صد / الراق�ض على بروز قدرته يف 

التكور مع حميط و�صينوغرافيا الف�صاء امل�صرحي . 
�صكل���ت املو�صيقى واملوؤثرات ال�صوتية عن�صرًا مهم���ًا يف العر�ض الراق�ض ، مر�صلة اإىل اجل�صد 
/ الراق����ض طاقة حركية �صعورية يتحرك من خاللها ب�صكل متنا�صق �صمن اإيقاعات املو�صيقى 

الت�صويرية . 
اأظهر بع�ض املمثلني / الراق�صني عدم قدرتهم على احلركة املتوازنة �صمن معطيات الر�صاقة 
اجل�صدي���ة ب�صبب نق����ض يف التمارين احلركية ، مما اأثر على بع�ض احلركات والت�صكيالت كما 

يف م�صهد الأول بني اأدم وحواء . 
ظهر عن�صر اخليال وا�صحًا من خالل : )اأ( فكرة العر�ض )ب( �صياغة احلركات والت�صكيالت 

اجل�صدية  )ج(  تاأثيث الف�صاء ال�صينوغرافيا بوا�صطة اجل�صد .
ق���درة اجل�ص���د على اإن�صاء �صورا ديناميكية تكنولوجية تعمل عل���ى توحيد الفكرة العامة واإبراز 

الطاقات احلركية �صمن �صل�صلة من التحولت الدللية يف العر�ض الدرامي الراق�ض . 
الت�و�صيات :

يو�صي الباحث من خالل ما ظهر من نتائج وا�صتنتاجات ما ياأتي :
1� فت���ح ور�ص���ات تخ�ص�صية يف الرق����ض الدرامي ، التي تعمل على درا�ص���ة اأكادميية للحركات 

اجلمبازية والبالية والكال�صيك و النيوكال�صيك .  
2� تاأكي���د وظيفة اجل�صد من خالل درو�ض اللياق���ة امل�صرحية لطلبة الفنون اجلميلة ، واعمامها 

على جميع املراحل الدرا�صية . 
3_ اإقام���ة مهرجان���ات خا�ص���ة لعرو�ض الرق����ض الدرامي حملي���ًا ، ولذل���ك للتوا�صل ونقل 

اخلربات بني املمثلني / الراق�صني والإفادة من جتارب ال�صابقني .
املقرتحات : 

يقرتح الباحث ما ياأتي :
1_  درا�صة جماليات اجل�صد يف عرو�ض الرق�ض الدرامي . 

2_ درا�صة توظيف ال�صينوغرافيا يف عرو�ض الرق�ض الدرامي .
3_ الأ�ص�ض الفنية لالإن�صاء احلركي يف عرو�ض الرق�ض الدرامي .

عقيل ماجد حامد حممداجل�شد واإن�شائية ال�شورة يف عرو�ض الرق�ض الدرامي )نار من ال�شماء اإمنوذجاً(
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امل�سادر واملراجع
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ج���وردن ، ج���ون هايز : التمثي���ل والداء امل�صرحي ، تر حممد �صعيد ، مهرجان القاهرة ال���دويل للم�صرح التجريبي ، ) مطابع املجل�ض  8 .
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ا�صدارات مهرجان القاهرة الدويل للم�صرح التجريبي ، 1988 . 
دي���وي ، ج���ون : الف���ن خربة ، تر زكري���ا ابراهيم ، القاه���رة ) دار النه�صة العربي���ة ( ، موؤ�ص�صة فرانكلني للطباع���ة والن�صر ، ايلول ،  10 .

 . 1963
ريد ، هربت : معنى الفن ، تر �صامي خ�صبة ،القاهرة ) الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ( ، 1998. 11 

زاخافا ، بوري�ض : اعداد املمثل ، تر توفيق املوؤذن ، النا�صر مكتبة مدبويل ، 1998. 12 . 
��������������� ������������� : ف���ن املمثل واملخرج � حما�صرات ومقالت ، تر عبد الهادي الراوي ، اململك���ة الردنية الها�صمية ، عمان ، مطابع الد�صتور  13 .

التجارية ، 1996 . 
�صعد ، �صالح : النا � الخر � ازدواجية الفن التمثيلي ، الكويت ، �صل�صلة عامل املعرفة ) 274 ( ، مطابع ال�صيا�صة ، 2000. 14 . 

�صليبيا ، جميل : املعجم الفل�صفي ، القاهرة � الهيئة العامة ل�صوؤون املطابع المريية ، 1983. 15 . 
Xxx. 16 : طاق���ة املمث���ل مق���الت يف انرثوبولوجيا امل�ص���رح اوجينيو باربا واآخرون ، وزارة الثقافة مهرج���ان القاهرة الدويل للم�صرح 

التجريبي ، د ت . 
عب���و ، ف���رج : عنا�ص���ر الفن ، ج 3. 17 ، بغ���داد ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، كلي���ة الفنون اجلميلة ، ايطاليا ، ) 

دار دلفني للطباعة والن�صر ( ، 1982 
العذاري ، طارق : حرفية الخراج امل�صرحي ، اأربد ،) دار الكندي للن�صر والتوزيع ( ، 2009. 18 
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ملخ�س البحث
احت���ل مو�ص���وع ال�صتع���ارة يف الت�صمي���م الداخلي حي���زًا مهم���ًا و وا�صعًا من اهتم���ام منظري 
اخت�صا����ض الت�صمي���م الداخلي و نقاده و ممار�صيه، و عليه رك���ز البحث �صمن م�صكلته العامة 
عل���ى درا�صة مو�صوع ال�صتع���ارة و عالقته بال�صكل لنتاجات الت�صمي���م الداخلي، مما قاد هذه 
الدرا�ص���ة اإىل الك�صف عن خلل يف املعرفة يف الخت�صا�ض متثل يف عدم و�صوح جوانب املو�صوع 
و عدم عزلها �صمن اإطار حمدد، مما عزز من اأهمية البحث و �صاغ م�صكلته و هدفه و منهجه. 
و بذل���ك تطلب الأمر لجناز هذه الدرا�صة التعري���ف مبفهوم ال�صتعارة كاإ�صرتاتيجية من نواح 

عدة و مناق�صة درا�صاته املبكرة و التي ك�صفت عن عدم كفايتها و اإغفالها جوانب مهمة فيه.
و ذلك ما دفع الباحث اإىل ا�صتثمار الدرا�صتني الأدبية و الت�صميمية لبلورة اإطار نظري تف�صيلي 
لال�صتع���ارة يف الت�صميم الداخلي الذي ت�صمن عدة مفردات ه���ي؛ ماهية ال�صتعارة، و ماهية 
املراجع، و التعامل معها، و اآلية ا�صتغال ال�صتعارة كاإ�صرتاتيجية. و قد �صكلت بلورة هذا الإطار 
اإجن���ازًا للمرحلة الأوىل ملنه���ج البحث يف حل م�صكلته، اأما املرحل���ة الثانية وهي تطبيق الإطار 
النظري يف اإجراءات البحث التي ا�صتند عليها الباحث، فقد مت حتديد م�صتلزماته وهي اختيار 
اأمنوذج���ني من جمموعتني من امل�صاريع التابعة لأبرز املدار����ض يف حركة ما بعد احلداثة، كما 
تطلب التطبيق لإجراءات البحث حتديد موؤ�صرات نظرية للدرا�صة اخلا�صعة للتطبيق و اأهداف 
البح���ث وطريقة جمع املعلوم���ات و قيا�ض املتغريات و اأ�صلوب اإجراء القيا�صات على امل�صاريع يف 

الدرا�صة العملية و حتليل نتائجها.
و اأخريًا نوق�صت النتائج و ال�صتنتاجات النهائية �صمن حماور عدة؛ جاءت لتوؤكد اأهمية الإطار 
النظ���ري الذي حدده البحث ملفهوم ال�صتعارة من ناحي���ة ن�صوج املعرفة النظرية التي وفرها، 
مم���ا اأفرز اأمنوذجًا نظريًا �صم اأمن���اط اإ�صرتاتيجيات ال�صتعارة املرتبط بتوجهات مدار�ض ما 

بعد احلداثة.

االستعارة كإستراتيجية 
للتصاميم الداخلية الحديثة

حارث اأ�سعد عبد الرزاق                                      

بحوث التصميم
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ABSTRACT

 Metaphor in interior design has drawn the attention of
 theoreticians، critics and those specialized in the field of
interior design. So This study has pinpointed some ina -
 equacies of previous works، namely ambiguity and lack
of well-defined frameworks، which emphasized the i -
 portance of this work and outlined its problem، aims and
 procedure. In order to highlight the required framework،
 the research presented some definitions of the concept
 of »Metaphor as strategy« from different viewpoints and
 discussed the early studies tackling it. The research made
 use of literary and architectural studies to come out with
a detailed theoretical framework for the metaphor in i -
 terior design. This included many topics : What is meant
 by،  metaphor، References، How to deal with references
 ، The degree of strategy in metaphor. The realization of
 this framework represented the first stage of the method
followed in this study. As for the requirements of the se -
 ond stage )the application of the theoretical framework( ،
which were delimited by the choice of four groups of pro -
 ects representing Post-Modernism approaches، in order
to find a general model that realizes the metaphor as stra -
 egy، the contrast between those four approaches، in order
 to find out the strategic factor that influence metaphor to
 create forms in interior design. The application required
 delineating the components of the framework applied as
 well as the hypotheses، data collection، and measurement
of variables and the method of carrying out the measur -
 ment of the projects in the practical part of this study. As
 for the conclusions of the practical part، they emphasized
 the instrumental role of the designer and the metaphor
 means in communicating and enriching meaning of this
concept in interior design. They also attributed the di -
crepancies between the schools of Post-Modernism a -
 proaches to the differences in their intellectual stands as
 well as their practical works tendencies. This outlined a
 special model for each of these approaches regarding the
.strategy of metaphor manifested in its final product
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الف�سل االأول

)1-1(اأهمية البحث و احلاجة اإليه:-
 تاأتي اأهمية البحث من خالل جمموعة من املوؤ�صرات تتمثل بالأتي:-

بيان دور ال�صتعارة كنمط ا�صرتاتيجي يحتذى به يف تطوير خميلة طالب فن الت�صميم الداخلي  1 .
و ا�صتخدامه كو�صيلة فاعلة يف الو�صول اإىل اأهدافهم الت�صميمية التي يرومون اإليها.

بي���ان دور ال�صتع���ارة يف احل�ص���ول عل���ى نتائ���ج ت�صميمية جدي���دة مبدعة ع���رب التغيري  2 .
و التجدي���د يف الأف���كار الت�صميمي���ة دون النقط���اع عن املفاهيم القدمي���ة و عليه حتقيق 

ال�صتمرارية و التوا�صلية يف نتاجات الت�صميم الداخلي. 
. 3 بي���ان مدى جناح ا�صتخدامه���ا كاإ�صرتاتيجية يف العملية الت�صميمي���ة مبراحلها كافة من 
النطالق���ة يف اتخ���اذ القرارات و اآليات حتولي���ة الأ�صكال من املرجع  نح���و امل�صتعار اإليه 
و تنظي���م العنا�صر امل�صتعارة على وفق املعطي���ات الت�صميمية، و اإي�صال فكرة الت�صاميم 

الداخلية احلديثة حتمل معان جديدة ب�صورة فاعلة و موؤثرة.

)1-2( م�سكلــة البحث: تربز م�صكلة البح���ث يف ندرة الطروحات يف اخت�صا�ض الت�صميم 
الداخل���ي التي تناولت مفه���وم ال�صتعارة و اإ�صرتاتيجية ا�صتعماله���ا ب�صكل �صريح و عليه ميكن 

�صياغة م�صكلة البحث بال�صورة الآتية:-
عدم وجود ت�صور �صامل و وا�صح ملفهوم ال�صتعارة و اآليات ا�صتعمالها كاإ�صرتاتيجية يف حتقيق 

لغة الف�صاء الداخلي احلديث.

)1-3( هدف البحث:التعرف عن مدى اإ�صرتاتيجية الت�صميم الداخلي يف جمال ال�صتعارة 
كمفهوم فني يتم ا�صتعماله حديثا.

)1-4( حــدود البحث:يتحدد البحث مو�صوعيا بدرا�صة مفه���وم ال�صتعارة يف الت�صاميم 
الداخلي���ة احلديث���ة و الإ�صرتاتيجي���ة املتبعة يف حتقيقه���ا امل�صمم الداخل���ي يف اأ�صهر املدار�ض 

الفنية لتيار ما بعد احلداثة.                                                                                                   
يتحدد البحث مكانيا بالنماذج العاملية يف الوليات املتحدة الأمريكية حتديدا و حتييد النماذج 

العاملية و املحلية يف بلدان العامل الأخرى.
يتح���دد البحث زمنيا باأعمال املدار�ض الت�صميمي���ة و املعمارية احلديثة و املنتمية لتيار ما بعد 

احلداثة يف الت�صميم الداخلي و العمارة من 1990م ���2010م. 

)1-5( حتديد امل�سطلحات:-
ال�صتعارة:ه���ي عملية يقوم بها امل�صمم املعماري �صمن العملية الت�صميمية ل�صتح�صار مرجع 
مع���ني يجنب���ه و يوفر عليه اتخ���اذ الق���رارات الت�صميمية يف كل ج���زء من اأج���زاء الت�صميم، 
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لتنظي���م عنا�ص���ر النتاج ب�صوء عالقته مع ذلك املرجع يف اأطار توج���ه معني نحو م�صاألة املعنى 
)اجلميل،1996، �ض48(.

التعريف الإجرائي للبحث:ال�صتعارة هي اإ�صرتاتيجية ت�صمح للم�صمم الداخلي بتحديد م�صبق 
ح���ول فكرة و�صياق العملية الت�صميمية و البحث عن تاأويل جمازي يوؤ�ص�ض اإىل مبادئ ت�صمح له 
بح�ص���اب القيم املمكنة لديه من خ���الل معطيات امل�صكلة الت�صميمي���ة و حتديد ميدان املعرفة 
ال���ذي يري���د اأن يظه���ره دون غريه  ملجم���ل الأهداف و الآلي���ات التي يوظفه���ا يف حتقيق النتاج 

الت�صميمي.
الإ�صرتاتيجي���ة )Strategies(:ق���د تبنى البح���ث تعري���ف )Carl Scheider( لالإ�صرتاتيجية كونه 

اأقرب تعريف يخدم اأهداف البحث.
الإ�صرتاتيجي���ة املعمارية تع���رف باأنها اخلطة لتطوير تطبيقات العم���ارة ، وتتاألف من مكونات 
رئي�ص���ة وت�صم���ل الوع���ي)Awareness(، التنفي���ذ )Enforcement(، التجدي���د )Update(، املحتوي���ات 
 ))Implementation(. Carl Scheider ، 1996( التطبيق ،)Models( النماذج ،)Content(

-:Post Modernism ما بعد احلداثة
ي�صري م�صطلح ما بعد احلداثة اإىل فرتة زمنية لها بعد تاريخي واملتمثلة بتو�صيح جمالت نقد 
احلرك���ة احلديثة وظهور بع�ض التحولت التطبيقية والفكرية يف نتاج الرواد يف الفن والعمارة 
واملتمث���ل يف بع����ض النزع���ات الإبداعية اجلديدة، ف�ص���اًل عن التغيري اأو التطوي���ر يف املفاهيم 
والقيم الفكرية والثقافية املثارة وم�صاحباتها من حتولت يف املجالت احلياتية الأخرى �صمن 
حال���ة �صامل���ة دعيت حالة م���ا بع���د احلداث���ة  )Post Modernism Condition( والناجتة عن 

 )Jencks،1991،p.7( .جمتمع ما بعد ال�صناعة يف الغرب
-:Interior Designالت�صميم الداخلي

تخ�ص��ض يهتم ب�صكل وثي�ق بالإن�صان وبيئت�ه املادي�ة )الثقافية والعاطفية(، ويفتح عاملًا وا�صعًا 
م���ن الإمكانيات ال�صامل�ة لت�صميم الف�صاءات الجتماعي���ة، والتجارية واملوؤ�َص�صاتية، اإذ ت�صم�ل 
كل الف�صاء من الداخل املعم�اري للخ�ارج نحو املدين�ة والأر�ض الطبيعية اإىل ف�صاءات اخلي�ال 

العلمي وما وراءها. 
.)http://www.vuw.ac.nz/home/subjects_degrees/subjects/itdn.aspx،p.1(

 
الف�سل الثاين/ االإطار النظري.

)2-1( مفهوم اال�ستعارة:
 تظه���ر الأ�ص���كال الت�صميمية مقرتن���ة بال�صتعارة من حيث كونها ترتب���ط باحلوا�ض، و بخزين 
الذاك���رة الإن�صاني���ة، اإذ اأنه���ا – بطريق���ة اأو باأخ���رى - ا�صتح�صار للعالق���ات الطريفة ما بني 

الأ�صياء، وبقدر طرافة هذه العالقات تتحقق فاعلية الت�صميم الداخلي.
وعموما الأ�صكال الناجتة يف الف�صاء الداخلي تلتقي مع ال�صتعارة على �صعيد الإدراك احل�صي 
القائ���م على اإع���ادة ت�صكيل الواقع ونقله من احلي���اة اإىل النتاج الت�صميم���ي، وما قد يقال عن 
الأ�ص���كال الت�صميمي���ة املوظفة يف الف�ص���اء الداخلي ينطبق على ال�صتعارة م���ن حيث �صلتهما 
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القوي���ة باحلوا����ض، اإذ اأن النظ���ر املدقق لأية ا�صتع���ارة ل ميكن اأن يخفى علي���ه تاأثري احلوا�ض 
فيه���ا بطريقة اأو باأخرى وبذلك ميكن القول باأن الأ�صكال الت�صميمية حتقق هويتها وغايتها يف 

قيامها على ال�صتعارة )ال�صايغ، 2003، �ض28-27(.
وقد اأ�صار عبد القادر اجلرجاين يف تعريفه ملفهوم ال�صتعارة بقوله:

 “انك لرتى بها )ال�صتعارة( اجلماد حيا ناطقا والأعجم ف�صيحا، والأج�صام اخلر�ض مبينة، 
واملعاين اخلفية بادية جلية، وان �صئت اأرتك املعاين اللطيفة التي هي من خبايا العقل كاأنها قد 

ج�صمت حتى راأتها العني” )امل�صدر ال�صابق،�ض28(.
ويف جمال الفل�صفة جند )اأر�صطو( قد قدم مفهوما وا�صعا ملعاجلة ال�صتعارة بطريقة فل�صفية، 
و اأدرك اأنه���ا تع���د و�صيلة قوية يف التعبري عن املكنونات و ذات قيمة عالية اإذا ا�صتخدمت ب�صكل 

منا�صب.
يكون  النقل  اأن هذا  وبني  حيث عرفها بقوله: “ال�صتعارة هي نقل ا�صم �صيء اإىل �صيء اآخر”، 

باأنواع متعددة )طالي�ض ،1973،�ض59-58(.
اأما )هيغل( فقد راأى ال�صتعارة جمرد مقارنة جم�صورة، ول ميكن لأحد اأن يدعي باأن لها قيمة 

.).Johnson ،1981:pp10F( ت�صويرية، اأو متثيلية م�صتقلة
كم���ا ويب���ني )ابن �صينا(: اأن ال�صتع���ارة جتعل ال�صيء غريه، و اأن جمي���ع ال�صتعارات توؤخذ من 
اأم���ور اأم���ا م�صاركة يف ال�ص���م، اأو م�صاكله يف القوة، اإي مغنية غناء ال�ص���يء يف فعل وانفعال، اأو 
م�صاكله يف الكيفية املح�صو�صة، مب�صرة كانت اأو غريها، و يرى اأن من اجنح �صروب التغيريات 
اأن يك���ون امل�صتع���ار منه، معادل للم�صتعار له، فيحاكيه حم���اكاة تامة، ول يكون فيه �صيء يظهر 

خمالفته للمق�صود، و حماكاته من اجلهة املق�صودة. )ابن �صينا،1954،�ض208(
ومما �صبق جند اإن كل من تناول ال�صتعارة من فال�صفة ومنظرين تنبهوا اإىل الدور الذي تلعبه 
ال�صتعارة يف الثقافة والفنون وباأنها جزء من �صمات جماليات الف�صاء وهي متثل احد ال�صمات 

الرئي�صية يف الإبداع الفني يف جمال الت�صميم الداخلي.

)2-2( اال�ستعارة و املرجع
ميثل هذا املحور اجلوانب التي تخ�ض املراجع امل�صتعملة من قبل امل�صممون لتوظيف ال�صتعارة 
يف الف�ص���اء الداخل���ي. حيث ذك���ر )جنك���ز( اأن الإ�صرتاتيجي���ة املنقذة تعتمد عل���ى مناذج اأو 
اأ�صناف اأو توجهات متنوعة، و ذلك لأن التنوع والتداخل يف ال�صتعارات يعطي �صورا متعار�صة 
مما ي�صتدعي قراءات خمتلفة من حيث كون لغة النتاجات الت�صميمية حمملة بالرمزية وثرية 

.)Jencks،1997،pp.168،179( باملراجع القدمية
وق���د �صنف )اأنتونيد�ض( املراجع بالن�صبة اإىل طبيعتها التي توؤثر يف انطالقتها ال�صتعارية اإىل 

ثالثة اأ�صناف هي:-
الطبيعة امللمو�صة: وفيها تنبع النطالقة من الطابع املادي اأو الب�صري. 1 .

الطبيع���ة غ���ري امللمو�صة: وفيها تنب���ع النطالقة من فكرة اأو ملحوظ���ة اأو حالة اإن�صانية اأو  2 .
خا�صية معينة.
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الطبيع���ة اخلليطة: وفيها تتداخ���ل الطبيعة امللمو�صة وغري امللمو�ص���ة كنقطة انطالق لها  3 .
.)Antoniades،1990،p.30(

فاملهم���ة الرئي�صة للم�صمم يف جم���ال الت�صميم الداخلي ح�ص���ب راأي )فينتوري( هي اخلروج 
ب���كل فريد بجمعه لأجزاء تقليدي���ة، والتقدمي احلكيم لأجزاء جدي���دة عندما ل تعود القدمية 
تنفع، م�صيفا اأن القوالب القدمية حتقق �صمن ال�صياقات اجلديدة معان ثرية تعترب بطريقة اأو 

باأخرى قدمية وجديدة معا )فينتوري ،1987،�ض105-103(.
وق���د ع���ّد )اأنتونيد����ض( اأن درا�صة املراجع ترثي خم���زون ال�صور يف ذه���ن امل�صمم وحدد لها 
نوع���ان، الأول، ه���و الت�صاميم ال�صابقة لنتاج���ات ت�صميمية تعود مل�صمم���ني اآخرين، والثاين، 
هو الأمناط الأولية للبيئة والعم���ران )Antoniades،1990،p.145(، كذلك حدد )كرتز( نوعني 
اآخرين هما الت�صاميم ال�صابقة للم�صمم نف�صه اأو الأمناط القدمية، وقد حدد )جنكز(اإ�صافة 

 )Curtis،1996،p.429(.ملا �صبق الطرز املعمارية املختلفة
وفيم���ا يخ����ض املراجع خ���ارج نطاق ف���ن الت�صميم والعم���ارة، هناك مراجع تنت�ص���ب للطبيعة 
مبختل���ف مقايي�صها من احل�ض املدرك اإىل الكوين املدرك بالعقول، وهناك مراجع تنت�صب اإىل 
الف���ن كال�صتعانة بالر�صم التكعيبي والفن الكال�صيكي كذلك هناك مراجع تعود اإىل الأ�صاطري 
اأو الدي���ن اأو عل���م التحلي���ل النف�ص���ي اأو التاري���خ)Jencks،1997،pp.83،132-183(. و ي�صن���ف 
)جنك���ز( مديات ارتباط املرج���ع لتحديد نطاق ال�صتعارة و اأثره���ا يف الف�صاء الداخلي، فقد 
يرتب���ط املرج���ع بوظيفة الف�صاء، اأو يرتبط م���ع موقعه وقد ل يرتبط بكليهم���ا. كما قد يرتبط 
املرج���ع بح���دث معني كث���ورة يف جمال العل���م اأو ال�صيا�صة اأو الفكر، ف�صال ع���ن ارتباط املرجع 

 .)Jencks،1997،pp.83-84(  بزمان ومكان معينني
اأما عن كيفية التعامل مع املرجع لتحقيق ال�صتعارة ذكر )كاندل�صون�ض( باأنه قد يكون مبا�صرا 
للحالة الأ�صلية، اأو معكو�صا لها، اأو تطويرا وحتويال لها لتوليد اأفكار و اأ�صكال جديدة على وفق 
اإ�صرتاتيجية ال�صتعارة كون لغة ال�صتعارة لغة م�صطنعة تتحا�صى ت�صمية الأ�صياء باأ�صمائها على 
الرغم من وجود ا�صم دال عليه���ا)Gandelsonas،1980،p.255( .  وفيما يخ�ض اآليات ا�صتثمار 
خ�صائ����ض املرج���ع لتحقي���ق ال�صتعارة جند اأن )اأب���و ديب( حددها بنوع���ني من اخل�صائ�ض 

هي:-
اأ. اخل�صائ����ض الفيزيائية للمرج���ع؛ وهي اإما خا�صية ملظهر ال�ص���كل، اأو خا�صية بنيوية حلقل 

العالقات التي ميتلكها ال�صكل.
ب.اخل�صائ�ض الوظيفية؛ وهي التي ترتبط مبا يفعله ال�صيء )اأبو ديب، 1974، �ض35(.

وم���ن حيث مدى �صمولي���ة �صكل الف�صاء الداخل���ي امل�صمم للمرجع فقد حت���ددت ا�صرتاتيجيه 
ال�صتع���ارة يف ه���ذه النتاج���ات الت�صميمي���ة من حي���ث ت�صنيفه���ا اإىل اأربعة ح���الت وهي كما 

ياأتي:-
اأ.ا�صتثمار كل املرجع يف كل النتاج للت�صميم الداخلي )امل�صروع ككل(.

ب.ا�صتثمار كل املرجع يف جزء من النتاج الت�صميمي.
ج.ا�صتثمار جزء من املرجع يف كل النتاج الت�صميمي.
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د.ا�صتثمار جزء من املرجع يف جزء من النتاج الت�صميمي.
ولأج���ل ه���ذا ا�صتلزم امل�صم���م الداخلي لتحقيقه حتديد م���دى حرفية  جت�صي���د املرجع لإنتاج 
ال�صتعارة، فنجد اأن )اأنتونيد�ض( قد حدد حالتني لتج�صيد املرجع كمظهر ا�صتعاري من خالل 
منهاج حرفية امل�صمم عند معاجلته للنتاج الت�صميمي هما )التمثيل والتجريد( و فيما بعد جند 
اإن املنظرين حددوا حالت و�صطية بني هاتني احلالتني فقد عّد )اأنتونيد�ض( التمثيل باأنه البقاء 
باأمان���ة مع املرجع اأو هو زيادة تعريف ال�صكل بزيادة كم املعلومات املت�صمنة فيه مما يزيد من 

 .)Antoniades،1990،p.236( قدرة ال�صخ�ض على تعريف اأ�صارت تقليدية معينة يف ال�صكل

)2-3( هدف اال�ستعارة يف الت�سميم الداخلي
ت���وؤدي ال�صتع���ارة دورا يف الثقاف���ة الفنية لأنها جزء م���ن الإ�صارة اجلمالية،وه���ي متثل ال�صمة 
الرئي�صة يف الإبداع الفني، فامل�صمون للف�صاءات الداخلية واملعماريون وقبلهم الفنانون وحاولوا 
ا�صتغالل اجلمالية ومنها تظهر ال�صتعارة وما حتويها من رموز ودللت مرجعية متعدية بذلك 
ال�ص���كل اخلارجي وتتوغ���ل يف روح املو�صوع ،فجوهر ال�صتعارة يكمن يف كونها تنتج فهما ل�صيء 

ما وجتربة اأو معاناة انطالقا من �صيء اأخر )�صالمة ،2004 ،�ض 31-30(.
و مم���ا ذك���ر اأنفا جند اإن اأه���داف ال�صتعارة تتنوع وتتع���دد تبعا لتنوع احل���الت التي يعاجلها 
امل�صم���م الداخلي فال�صتعارة ميكن عّدها اأول ردة فعل اجت���اه عمل ت�صميم ما وذلك ل�صمان 
ع���دم وج���ود قطع بني النت���اج الت�صميم���ي والبيئة التي يتكون به���ا اأي مبعن���ى �صمولية النظرة 

لل�صورة ال�صتعارية لدى امل�صمم يف حتقيق النتاج الت�صميمي الفاعل.
وق���د متخ�صت من الطروح���ات التي تناولت ال�صتعارة كمفهوم وفع���ل ت�صميمي داخل الف�صاء 

الداخلي من حتديد غر�صها ووظيفتها التي توؤديها التي تلخ�صت يف ثالثة حماور هي :-
اأول: وظيف���ة اإي�ص���ال مع���اين ومعلومات ب�ص���ورة غري مبا�ص���رة اعتمادا على ن���وع العالقة بني 

م�صتويي الدللة املبا�صرة وغري املبا�صرة )األ�صاحلي ،1999،�ض109(.
والتي ميكن ت�صنيفها اإىل نوعني:-

اأ.تو�صيل مو�صعي قليل الإثارة والتاأثري على املتلقي، و ذلك عندما تكون العالقات بني م�صتويي 
الدلل���ة املبا�صر وغ���ري املبا�صر عالقات قريبة متوقع���ة وماألوفة ،نظرا لحت���واء املدلولني على 

عنا�صر م�صرتكة كثرية بينهما.
ب.تو�صي���ل ذات���ي اأو انفعايل اأكرث اإثارة وتاأثري على املتلق���ي، و ذلك عندما تكون العالقات بني 
م�صتوي���ي الدلل���ة املبا�ص���رة وغري املبا�ص���رة عالقات بعيدة غ���ري متوقعة وغري ماألوف���ة ،اأي اأن 

املدلولني يتوافران على عنا�صر م�صرتكة قليلة اأو ل ي�صرتكان باأي عن�صر:
وم���ن اجلدي���ر بالذكر اإن م�صتوى الدلل���ة املبا�صرة ميثل املعاين املرتبط���ة باملرجع اأما م�صتوى 
الدلل���ة غ���ري املبا�ص���رة فيمثل املع���اين املق�ص���ودة يف النت���اج من قب���ل امل�صم���م )األ�صاحلي 

،1999،�ض111(.
ثانيا: وظيفة الإمتاع وتنوع اأ�صكالها املتحققة )األ�صاحلي، 1999، �ض109(.

وفيم���ا يخ�ض نوع املتعة يف هذه النقطة فقد اأ�ص���ارت طروحات )كولدي( اإىل وجود عدة اأنواع 
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م���ن املتعة يف نتاج���ي العمارة والت�صميمي الداخلي حلبنا ملا هو ماأل���وف ومتعة يف اإثارة النتاج 
للت�صاميم الداخلية لقابليتنا على التعجب مو�صحا باأن متعة املاألوف حتتاج اإىل قدر دقيق لكي 
ت�صب���ح اأعادة اكت�صاف؛ اإذ اأن لذة املع���روف ل تبتعد اإىل بقدر �صعرة عن ملل التكرار والعادة، 
اأم���ا متعة الإعج���اب فرياها )كولدي( باأنه���ا ت�صتحق العتناء واحلر�ض عليه���ا، فالقدرة على 

التعجب لزمة لال�صتمتاع بالعمارة )كولدي،1986،�ض28-27(.
وقد حدد )كولدي( م�صدران للمتعة يف الف�صاءات املعمارية ومنها الداخلية املحددة الوا�صحة 
الت���ي ل لب�ض فيه���ا ويف معرفة املكان الذي يقف فيه الإن�صان، من خ���الل ال�صعور بوجود �صلطة 

عادلة تقود وتر�صد.
اأم���ا امل�صدر الثاين،ه���و املتعة يف اكت�صاف الغوام�ض ،يف حرية ال�ص���ك و اإتباع الإن�صان لأهوائه 

وحتدي القوانني واملخاطرة )كولدي،1986،�ض32-31(.
وبهذا ال�ص���دد طرحت درا�صة )ع�صفور( قيا�صا للمتعة التي ي�صت�صعرها املتلقي نتيجة ملظاهر 
ال�صتع���ارة و يعتم���د هذا املقيا�ض على اجلهد املبذول للو�ص���ول اإىل املعنى املق�صود،حيث يوؤكد 
باأن���ه على قدر اجلهد املبذول يف هذه العملية وعلى ق���در قيمة املعنى الذي يتو�صل اإليه املتلقي 
وتنا�صب���ه مع م���ا بذل فيه من جه���د و تتحدد املتعة الذهني���ة التي ي�صت�صعره���ا املتلقي وتتحدد 

بالتايل،القيمة الفنية لال�صتعارة و اأهميتها )ع�صفور،1974،�ض399(.
اإذن فاأن اإمتاع املتلقي ت�صكل احد وظائف اأ�صكال ال�صتعارة يف الت�صميم الداخلي عموما،ومتتلك 

اأ�صكال ال�صتعارة كتكوين �صوري جانبان اأ�صا�صيان ميثالن وظيفتهما األأ�صا�صية.
اأ.اجلان���ب النفع���ي املبا�صر، و هنا ت�صتهدف ال�صتعارة اإقناع املتلقي بفكرة من الأفكار اأو معنى 

من املعاين وتتخذ و�صيلة لذلك ال�صرح والتو�صيح اأو املبالغة اأو التح�صني والتقبيح.
ب.اجلانب الذي يق�صد منه حتقيق نوع من املتعة ال�صكلية هي غاية يف ذاتها ولي�صت و�صيلة لأي 

�صيء اأخر )امل�صدر ال�صابق ،�ض440(.
ثالث���ا: وظيفة الإقناع والتاأثري والتحريك و اإحداث رد الفعل لدى املتلقي والتي تتحدد باأ�صاليب 

الإقناع والتاأثري )األ�صاحلي ،1999،�ض109(.
وبه���ذا ال�صدد �صرحت درا�صة )ع�صفور( اأهم الأ�صاليب والو�صائل لالأ�صكال ال�صتعارية والتي 
حددته���ا بكون “الإقناع له اأ�صاليبه املتنوعة التي تبداأ بال�صرح والتو�صيح وتقرتن باملبالغة حتى 

ت�صل اإىل التح�صني والتقبيح” )ع�صفور،1974،�ض403(.
وقد حددت الدرا�صة تعريفات لهذه الأ�صاليب تتلخ�ض بالأتي:-

ال�ص���رح والتو�صي���ح: وهما اخلطوة الأولي���ة يف عملية الإقناع ذلك اأن من يري���د اإقناع الآخرين 
مبعن���ى من املعاين ،ي�صرحه له بادئ ذي ب���دء ويو�صحه تو�صيحا يغري بقبوله والت�صديق به، و 
ق���د اأكدت درا�صة )ع�صفور( باأن كل اأنواع البالغة ومن �صمنها ال�صتعارة وهي طرائق خا�صة 

يف التعبري تك�صب املعاين ف�صل اإي�صاح اأو بيان )امل�صدر ال�صابق،�ض404(.
املبالغ�ة: وهي تعد و�صيلة من و�صائل �صرح املعنى وتو�صيحه عندما يراد بها جمرد متثيل املعنى 
والتاأكيد على بع�ض عنا�صره الهامة،...، بيد اإنها تتجاوز نطاق الإبانة وت�صبح غر�صا م�صتقال 
بذاته و اأ�صلوبا متميزا من اأ�صاليب األأ�صكال ال�صتعارية يف التاأثري على املتلقي. فمن املتلقي اأن 
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تق���رتن اأغرا�ض ال�صورة الفني���ة لال�صتعارة باملبالغة فيقال اأن املجاز يه���دف اإىل اأ�صياء ثالثة 
املبالغ���ة والبيان و الإيجاز، و ق���د قرنت ال�صتعارة بتاأكيد املعنى و املبالغ���ة فيه و اأي�صا التاأكيد 

على الإيجاز )امل�صدر ال�صابق،�ض416 ،425-424(.
التح�ص���ني والقب���ح : ويف هذا اجلان���ب ي�صري ال�صتخ���دام البالغي اإىل ق���درة البليغ على تغيري 
احلقائ���ق ووقع املعاين و الأفكار على نف�ض املتلقي ،وعندما ت�صب���ح ال�صورة الفنية لال�صتعارة 

و�صيلة التح�صني والتقبيح فاإنها توؤدي اإىل ترغيب املتلقي يف اأمر من الأمور اأو تنفريه منه.
وتتحق���ق هذه الغاية عندما يرب���ط البليغ املعني الأ�صلية التي يعاجلها مبعان اأخرى مماثلة لها 
لكونه���ا اأ�ص���د قبحا اأو ح�صنا فت�ص���ري �صفات احل�ص���ن والقبح من املعاين الثانوي���ة اإىل املعاين 

الأ�صلية فيميل املتلقي اإليها اأو ينفر منها )ع�صفور،1974،�ض 428(.

     )2-4( حمفزات اال�ستعارة يف الت�سميم الداخلي
يوؤدي املحفز دورا كبريا يف جت�صيد ال�صتعارة فمن خالله يتحدد مو�صوع ال�صتعارة وانطالقتها 
حي���ث يت���م اللجوء اإىل ال�صتعارة ا�صتجابة وتلبية ل���ه. و ب�صورة عامة يف جمال الأدب اإن جميع 
معطي���ات احل���ل ميكن اأن تكون اأ�صياء حتف���ز ال�صتعارة، فقد يكون الن����ض الأدبي يتناول جهة 
معين���ة تدف���ع باجتاه حم���دد لال�صتعارة كاأن يكون �صلطان���ا اأو ذاتا اأو حمبوب���ة وغريهم الكثري 

)اجلميل ،1996،�ض72(.
اأم���ا يف حقل التخ�ص�ض لنتاج���ات الف�صاء الداخلي، فاأن جميع معطي���ات امل�صكلة الت�صميمية 
ت�صكل الأ�صياء و املو�صوعات التي حتفز امل�صمم على ا�صتعمال ال�صتعارة ا�صتجابة لها، كالبيئة 
اأو امل�صتخ���دم اأو امل���ادة باأ�صنافه���ا املتنوعة يف الف�ص���اء الداخلي اأو الوظيف���ة و الفعاليات التي 

جتري داخلها وغريها الكثري.
فق���د تكون م�صكل���ة ال�صيطرة على اأ�صعة ال�صم����ض هي ما يحفز على ال�صتع���ارة يف م�صروع ما، 
اأي اإن اق���رتاح فك���رة با�صتخدام ال�صتع���ارة تلبية اأو ا�صتجابة مل�صكلة، يعن���ي اإن تلك الفكرة قد 
ا�صتث���ريت بتل���ك امل�صكل���ة، و تتعلق ه���ذه امل�صكلة بواحدة م���ن املعطيات الت�صميمي���ة، و مبا اأن 
ال�صتث���ارة تت�صم���ن التحفيز لذلك ف���اأن ال�صيطرة عل���ى اأ�صعة ال�صم�ض هي �ص���يء حفز باجتاه 
ال�صتع���ارة )اجلمي���ل ،1996،����ض73(. و ق���د يكون املوق���ع و الرغب���ة يف ترمي���زه �صيئا يحفز 
ال�صتع���ارة و ه���ذا ما نالحظه يف بيت ال�ص���الل من ا�صتعارة اخلام���ات و اأ�صكالها و امتداداتها 
داخ���ل الف�صاء ا�صتجابة للموقع الذي ميثل واحدة من معطي���ات امل�صكلة الت�صميمية. و مبا اأن 
ال�صتجاب���ة تت�صمن التحفيز، و بذا فاأن املوقع يعد �صيئا حف���ز باجتاه ال�صتعارة و اأحيانا تكون 
اجله���ة امل�صتفيدة و الرغبة يف ترمي���ز اأ�صياء خا�صة بها، �صيئا يحفز ال�صتعارة، و هذا ما ميثل 
منهج���ا يف العمارة و الف�ص���اءات الداخلية للت�صاميم احلديثة ت�صب���ح فيه خ�صائ�ض و اأ�صياء 
تتداعى مع ت�صنيع و ت�صويق جمموعة معينة من املنتجات، عنا�صر مكونة للف�صاءات الداخلية 
للمبن���ى التي توؤدي هذه الفعالي���ات. و تت�صمن هذه املالحظات ح�ص���ول تداعيات بني عنا�صر 
الف�ص���اء الداخلي و بني اأ�صياء خا�صة باجلهة امل�صتفيدة التي متثل واحدا من معطيات امل�صكلة 
الت�صميمية )Greene،1976،pp.114-115(. و لذلك فاأن اجلهة امل�صتفيدة هي �صيء حفز باجتاه 
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اإثارة التداعيات نحو �صورة معينة و بالتايل، فهي �صيء حفز ال�صتعارة، كما تعد الوظيفة اأبرز 
املعطيات الت�صميمية التي حتفز ال�صتعارة و الرغبة يف ترميز الفعاليات التي ت�صملها.

اخلال�ســــة
ن�صتنت���ج مم���ا �صب���ق اأن ال�صتع���ارة كمفه���وم و ظاه���رة موج���ودة لكنها غ���ري مقّي�ص���ة ب�صورة 
اإ�صرتاتيجي���ة �صمن اآليات عمله���م اإل اأنها متتلك اأهمية لتوجهات حركة ما بعد احلداثة الذين 
اأك���دوا ال�صتع���ارة كاأح���د الو�صائل للخروج م���ن امل�صاكل التي ج���اءت بها العم���ارة احلديثة، و 
ارتباطه���ا بال�صيغ و ال�صرتاتيجيات الت�صميمية و النتاجات املعمارية ملعماريي هذه احلركة و 
باأ�ص���كال معلنة يف اأحي���ان و �صمنية اأحيانا اأخرى. كذلك جند اأن الدرا�صات و الطروحات التي 
تناولت ال�صتعارة و�صحت باأن املحفز هو احد مفردات مفهوم ال�صتعارة  الذي يت�صم بتعدديته 
و تنوع���ه مم���ا اأدى اإىل تنوع اأ�صكال ال�صتعارة و به تتعدد اآلي���ات و معاجلات الأ�صكال و املعاين 
كل ح�ص���ب هذا املحف���ز الذي ينطلق منه امل�صم���م يف ا�صتعارة الفكرة اأو ال�ص���كل حتى العملية 

الت�صميمية باختالف معطيات كل م�صروع للت�صاميم الداخلية احلديثة.

الف�سل الثالث/ اإجراءات البحث.
)3-1( منهجيــة البحث :مت اعتماد املنهج التاريخ���ي يف البحث، و ذلك للرتكيز على درا�صة 
ال�صتعارة يف مناذج امل�صاريع الداخلية امل�صممة �صابقا من اأجل التو�صل اإىل مناذج ال�صرتاتيجيات 

املتبعة يف حتقيقها و املتعلقة مبجال الت�صميم الداخلي.

)3-2( جمتمــع البحــث: متثل جمتم���ع البحث بالف�ص���اءات الداخلية العام���ة لأبرز املدار�ض 
الت�صميمي���ة حلرك���ة ما بعد احلداث���ة و على م�صتوى العاملي���ة )يف الوليات املتح���دة حتديدا(، و 

املنجزة من عام 1990م اإىل عام 1999م.

)3-3( عينــة البحــث : �صملت العينة البحثي���ة مناذج مل�صاريع من اأعم���ال املدار�ض املعمارية 
حلرك���ة م���ا بعد احلداثة )التعبريية اجلديدة، التفكيكية(، و قد مت مراعاة الأ�ص�ض الآتية من قبل 

الباحث عند اختيار مناذج العينة البحثية، هي :-
التباي���ن يف لغة الت�صمي���م الداخلي، اإذ مت انتخاب ف�صاء داخل���ي ينتمي لكل من الت�صاميم  1 .

الداخلية للمدر�صة التفكيكية والت�صاميم الداخلية حلركة التعبريية اجلديدة.
متثي���ل كل ف�صاء داخلي منتخب للمفردات و الآليات الإ�صرتاتيجية املعتمدة من قبل احلركة  2 .

اأو املدر�صة التي ينتمي اإليها.
حداثة الت�صميم الداخلي لنماذج العينة املنتخبة. 3 .

)3-4( اأدوات البحث )اأداة التحليل(:-
مت حتدي���د اأوجه امل�ص���ح املعلوماتية بهدف حتدي���د النماذج املنتخبة للعين���ة الف�صائية، وقد ر�صح 
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)8( م�صاري���ع للف�ص���اءات الداخلي���ة عر�ص���ت على جمموعة م���ن اخل���رباء1 و العاملني يف جمال 
الت�صمي���م الداخل���ي و املجالت املقارب���ة له لتقييمه���ا، و يف نهاية هذا الوج���ه امل�صحي مت حتديد 
من���اذج العينة الق�صدية التي �صملت الف�صاءات داخلي���ة مل�صروعني منتخبني )م�صروع داخلي لكل 
مدر�ص���ة ت�صميمية يف العمارة(، لغر�ض القيام بعملية التحلي���ل، و لأجل التو�صل اإىل نتائج عملية 
دقيقة، ا�صتخدم الباحث ا�صتمارة حماور التحليل، التي ت�صمنت حماور تو�صيف النماذج املنتخبة 
عل���ى وفق معطي���ات الإطار النظ���ري و املعلومات الأ�صا�صي���ة يف جمال الت�صمي���م الداخلي ملحق 

رقم)1(.

)3-5( �سدق االأداة:-
قام الباحث بعر�ض الأدوات امل�صتعملة يف البحث على جمموعة من اخلرباء1من ذوي الخت�صا�ض 
الدقي���ق و التخ�ص�ص���ات املقارب���ة لأجل التحق���ق من �صحته���ا العلمية و اأج���راء التعديالت عليها 
وفق���ا لأحكامهم العلمي���ة حول ال�صتمارات و ذلك لأجل تر�صينه���ا و اعتمادها كاأدوات مو�صوعية 

للبحث.

)3-6( و�سف و حتليل العينات.
)3-6-1( و�صف و حتليل اأمنوذج مدر�صة )1( مدر�صة التعبريية اجلديدة. 

امل�سروع
)SHR perceptual Management(.............................................ال�صم

املعمار...........................................................................مورفو�صي�ض                   
املوقع.................................................................................اأريزونا                         
�صنة الإن�صاء..........................................................................1998م                           

تو�سيف امل�سروع:
�صم����م املعمار ف�صاء داخل���ي متف�رد يف م�ص���روع  SHR Perceptual Management، حيث 
اأو�ص���ل هوي�ة امل�ص���روع ك�صركة اإعالنية )ت�صمي���م وت�صويق( للزب�ون. َع���رف املعمار ثالث �صفات 
اأ�صا�صي���ة لل�صركة كنوعيات ُيعرب عنها خالل حقل العمارة وهي، )الكت�صاف ال�صرتاتيجي، الدقة 
امل�صف���اة، ال�صراك���ة احلقيقية(، مُيثل مدخ���ل املكتب تقدمًا ديناميك�يًا معق���دًا نحو حجم مزدوج 
الرتف���اع م���ن الأ�صف���ل، واملح���ور املادي-املكاين املقط���ع اإىل �صرائح خ���الل “الأنبوب���ة “ ، حي�ث 
تطف���و احلواجز الطولية املطوية من املعدن املتموج فوق م�صاح���ات العمل الو�صطية، مرتكزًة على 
الدعام���ات املثلث���ة وكا�صفًة عمارة الق�صرة ال�صامل���ة التي يتم �صمنها اإب���راز روح املكان اخلا�صة. 
ُيك���ون قلب املبنى م���ع اجلدار املحيطي املزجج ف�ص���اء املكاتب الذي ياأخذ �ص���كل احلرف U، اإذ 
ُيك���ون اجلدار ال�صميك من قواطع املكتب التي تنحني وتتقو�ض و تنطوي ب�صكٍل ثالثي الأبعاد اأثناء 
م�صاره���ا من طرف الف�صاء اإىل الطرف الآخر. فالف�صاء مطوق بقو�ض اأنبوبي مقع�ر. كما حتتوي 

1  اأ. د. عبا�ض علي جعفر؛ تدري�صي يف كلية الفنون اجلميلة ق�صم امل�صرح؛ اخت�صا�ض )ديكور م�صرح(.
اأ.م.د. قدوري عراك �صكر؛ تدري�صي يف كلية الفنون اجلميلة ق�صم الت�صميم؛ اخت�صا�ض )نحت(.

اأ.م.د. نوال حم�صن علي؛ تدري�صية يف كلية الفنون اجلميلة ق�صم الت�صميم؛ اخت�صا�ض )ت�صميم �صناعي(.
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كتل����ة املرك���ز املتعامدة على م�صاح���ات العمل طوقًا �صمني���ًا وخ�صو�صية مادي����ة، موجدًة املكاتب 
املتطلبة للخ�صو�صية العالي�ة بني احلافة اخلارجية لالأنبوبة واجلدار اخلارجي، ويالحظ الباحث 
ا�صتخ���دام امل�صمم لالأ�صكال الن�صيابية يف ال�صقف واجلدران مع ا�صتثمار التباين يف مواد الإنهاء 

)اللون، وامللم�ض( لإيج�اد ف�ص�اء جمايل ديناميك�ي يف تكويناته ال�صكلية.
1.مدى توظيف ا�صرتاتيجيه البناء الأدبي واللغوي لأركان ال�صتعارة يف الف�صاء الداخلي.

تعام���ل امل�صمم مع هذا الف�صاء من ناحية ال�صتعارة بطالقة املعاين اللغوية التي حتتويها اأ�صكال 
ال�صق���ف من تغيري اجتاهاتها وت�صادماته���ا متداخلة مع �صفافية احلواجز مع املكتب �صانعة حالة 
م���ن غمو�ض امل�صبه به من اخلطوط املتقاطعة واملتنوع���ة باأ�صكالها و حدتها و بتنوع املواد املوظفة 
به���ا معطية غمو�صا وتعقيدا للجامع )وجه ال�صب���ه( والذي اتبع اأكرث من نوع ا�صتعاري يرتاوح بني 

املكنية واملر�صحة.
2.ا�صرتاتيجيات التعامل مع املرجع و اآليات توظيف خ�صائ�صه يف �صكل مو�صوع ال�صتعارة للف�صاء 

الداخلي.
متتع هذا الأمنوذج برثاء ال�صرتاتيجيات التي عوجلت بها مظاهر ال�صتعارة يف الف�صاء الداخلي 
حي���ث متيز يف النق����ض يف التوافق لالأ�ص���كال ال�صتعارية، كذل���ك من التجديد الع���ايل لالأ�صكال 
امل�صتعمل���ة واعتماد ال�صطوح واخلطوط املرتاكبة مكونة ف�صاءات بينية من هذه التعا�صقات مكونة 
اأبع���اد ف�صائية جت�صد ملعاين ال�صتعارة املكني���ة مكونا بذلك ال�صتفهامات العديدة لدى امل�صتخدم 
عاك�صا لإ�صرتاتيجية موؤكدة على حتقيق ال�صتعارات لالأفكار التي تراود الزبون القادم وجت�صيدها 
يف اخل�صائ����ض الوظيفية للوظائف. كما انه مع ذلك كان لعالقة اخل�صائ�ض الفيزيائية للمظهر 
الأثر الكبري يف تاأكيد اخل�صائ�ض للوظيفة للف�صاء ك�صركة اإعالنية ينطلق منها على اأر�صية راكزة 
ورا�صية وهذا ما اأكده امل�صمم من ا�صتقرارية الأر�صية و و�صوحية األوانها وملم�صها بوا�صطة ال�صوء 
عل���ى العك�ض من غمو����ض ال�صقف الناجت من تعقي���دات اأ�صكاله التي امت���ازت بب�صاطتها كعنا�صر 
منفردة. ف�صال اإىل اأن هذه الب�صاطة حققت تعقيدا يف غاية ال�صدة موؤكدا على نواحي عدة تعك�ض 

من خاللها الأهداف الوظيفية للف�صاء الداخلي للم�صروع.
3.مدى �صمولية املرجع وحرفية جت�صيده كمظهر لال�صتعارة يف الف�صاء الداخلي.

متيز الف�صاء العام للم�صروع بحرفية عالية من خالل جتريد الأ�صكال والعنا�صر املكونة ملحددات 
الف�ص���اء عاك�ص���ا لرمزية عالي���ة للجامع )وجه ال�صبه( ك���ون املرجع متيز بدلل���ة ا�صتعارية عالية 
ذات طبيع���ة غ���ري ملمو�صة عن كون���ه الوظيفة التي متار����ض يف الف�صاء الداخل���ي، ففكرة وظيفة 
الف�ص���اء كانت املوجه الرئي�ض لتج�صي���د الأ�صكال املجردة عاك�صا للثقة الت���ي متتلكها ال�صركة من 
خ���الل و�صوح و �صالدة الأر�صية، يف نف�ض الوقت انط���الق امل�صتفيد )الزبون( باجتاهات متعددة 
ك���ون ال�صركة متتلك الكت�صافات الإ�صرتاتيجية الفاعلة للرتويج ومن هذه النطالقات نحو العامل 
اخلارج���ي بخط���ى وا�صحة وم�صتقيمة نحو اله���دف، ولذا فاإننا جند من كل ه���ذا �صمولية املرجع 
كفك���رة مطلقة ل���كل امل�صروع اأي اأنها كانت عالق���ة )كل/كل( كون فكرة املرج���ع كانت طاغية يف 
اأ�ص���كال ال�صتع���ارة املوظفة يف الف�صاء الداخل���ي للم�صروع عاك�صا ل�صمولي���ة اإ�صرتاتيجية امل�صمم 
م���ن ال�صتف���ادة للف�صاء الداخلي ككل يحتمل كيان �صكلي متكام���ل ذو وحدة عالية من الرتاكمات 
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ال�صكلية ملرجع ال�صتعارة.
4.مدى التوجه ال�صرتاتيجي يف توظيف ال�صتعارة وفق الهدف واملحفز �صمن الف�صاء الداخلي.

كانت ال�صمة الغالبة يف هدف ال�صتعارة الذي وظفها امل�صمم يف هذا الأمنوذج هو اإي�صال املعاين 
واملعلوم���ات من وجه���ة نظر ذاتية حتمل قي���م انفعالية عالية منتجا بذلك متع���ة ترتكز وتتبني يف 
امل�صارك���ة يف التف�صري م���ن امل�صتخدم يف هذا الف�ص���اء موؤكدا ق�صدية امل�صم���م يف و�صع الأ�صكال 
املحف���زة والتي توجهت اأ�صكالها يف ترميز فاعلية اجلهة امل�صتفيدة املتخذة لهذا الف�صاء الداخلي 
مركزا لنطالق اأعمالها وتعاقداتها موؤكدة كما قلنا على الدقة ومبداأ ال�صراكة يف العمل الذي تقوم 
ب���ه وهذه النعكا�صي���ة يف تف�صري ال�صور ال�صتعارية التي اأر�صلها امل�صمم اأكدت وب�صكل قطعي على 
توخ���ي امل�صمم م���ن اتخاذ الإجراءات يف توقيع وت�صكيل الف�ص���اء �صمن اإ�صرتاتيجية حمددة على 
�ص���وء الهدف العام للف�ص���اء وتاأكيده من خالل فعل ال�صتعارة يف تاأكي���د فعل العملية الت�صميمية 
املوؤدي���ة لهذه النتيجة املعربة عن ذاتها على وفق روؤية ا�صتعارية مبعان جديدة متواكبة مع الهدف 

واملحفز لها.

)3-6-2( و�سف و حتليل اأمنوذج مدر�سة )2( مدر�سة التفكيكية. 
م�سروع                                                             

ال�صم..................................................................املو�صيقى التجريبية
املعمار........................................................................فرانك جريي
املوقع................................................................................�صياتل

�صنة الإن�صاء..........................................................................2000م   
تو�سيف امل�سروع:

يهدف امل�ص���روع اإىل الحتفال بالإبداعية والتجديد من خالل املو�صيقى والثقافة الأمريكية. يوفر 
امل�ص���روع فر�ص���ًا للزوار لكت�صاف التاري���خ وتقالي�د املو�صيقى ال�صعبية الأمريكي���ة، لأجل امل�صارك�ة 
يف �صناع���ة املو�صيقى وتعلم اأ�صرار تاأليفها واأدائه���ا داخل متح�ف تعليمي متخ�ص�ض يوؤك�د ترابط 
التقالي���د و�صناع�ة املو�صيق���ى يف �صمال غرب البا�صيفيك���ي. يتكون الربنام���ج الف�صائي للم�صروع 
م���ن �صت���ة عنا�صر: كني�ص���ة ال�صم�اء، وتقاطع الط����رق، وخمترب ال�ص�وت، ورحل���ة الفنان، واملكتبة 
الكهربائي����ة ، ومن���زل ED. و�صمم���ت الف�ص���اءات كبيئة �صمولي���ة، اإذ يعد الف�ص���اء الواحد وكل 
عن�ص���ر فيه اأ�صا�صيًا ن�صبًة اإىل الكل ال�صام���ل. اإذ جُت�صد كني�صة ال�صماء ق�دوم جميع اأمناط النا�ض 
�صوي����ة متحدين بق���وة ومتعة املو�صيق����ى، ومت التج�صيد ماديًا يف م�صاحة التجم���ع املركزية للبناء. 
ويتج�ص���د تقاطع الطرق يف ت�صادم وجهات النظر والتقاليد املتعددة التي متثل املو�صيقى ال�صعبية 
الأمريكية. ُيعزز خمترب ال�ص�وت خربة الزائرين باملو�صيقى و�صناعتها وذلك بتوفري فر�ض خلل�ق 
وتو�صي���ح بع�ض من العالقات بني املو�صيقى والعل�م والتكنولوجي�ا. ويوفر ف�صاء رحلة الفن�ان نبذة 
ع���ن تاريخ فناين املو�صيقى ال�صعبية ملقي���ًا ال�صوء على ال�صمة الب�صري���ة لإبداعهم الفن�ي، كا�صفًا 
الأحداث غري املتوقعة والتجارب التي اأ�صهمت يف التطور املبدع. وتوؤمن املكتبة الكهربائية اأر�صيفًا 
متع���دد الو�صائ�ل الإعالمية حول جمموعة وم�صادر معلومات م�صروع املو�صيقى التجريبية. ويعمل 
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من���زل ED كف�صاء تثقيفي موفرًا فر�صًا اأف�صل للتعلم ح���ول املوا�صيع والأفك�ار الرئي�صة التي مت 
اكت�صافها يف م�صاح����ات العر�ض وامل�صاركة يف خمتلف الفعاليات املو�صيقية ليكت�صف بذلك الزائر 
ويط���ور قدراته ومهاراته اخلالق���ة املرتبطة باملو�صيق���ى. ومير داخل الف�ص���اءات طريقًا حديديًا 
ي�صم���ح للركاب لياأخ���ذوا نظرات �صريعة على الداخ���ل ال�صمويل. كما يتاأل���ف البناء من جمموعة 
م���ن العنا�صر املقو�ص���ة امللونة املك�صوة مبختلف امل���واد. و ميثل م�صروع املو�صيق���ى التجريبية دم�ج 
مث���ري للمعر�ض، التكنولوجيا، و�صائ�ل الإعالم والفعاليات التي جتمع ال�صمات التف�صريية للمتحف 

التقليدي، والدور التثقيفي للمدر�صة، وامل�صارح الأدائية.
1.مدى توظيف اإ�صرتاتيجية البناء الأدبي واللغوي لأركان ال�صتعارة يف الف�صاء الداخلي.

كان لإ�صرتاتيجي���ة البن���اء اللغوي لأركان ال�صتع���ارة يف الف�صاءات الداخلية الت���ي �صمها امل�صروع 
ح�صورا وا�صحا وذلك من خالل و�صع هوية رمز بها، بت�صمية اأطلقها امل�صمم ذاته عليها وربطها 
برم���وز ومعان دينية اأحيانا لتوؤكد على قدا�صة امل���كان وارثه الجتماعي فامل�صمم حني اأكد ت�صمية 
الف�ص���اءات اأراد تو�صي���ح امل�صتعار من���ه )امل�صبه به( لكي ل يح�صل خلط ل���دى م�صتخدم الف�صاء 
نظ���را لك���ون الأ�صكال التفكيكية امل�صتخدم���ة يف الف�صاء ذات �صعوبة يف ف���ك �صفراتها مبا حتمله 
م���ن جتزئ���ة وت�صويه وقلب م�صهال بذلك فهم الأ�صكال املطروح���ة و الأفكار التي ي�صقطها امل�صمم 
م���ن خاللها، مما دعاه اإىل ا�صتخدام ال�صتع���ارة التخيلية و الأ�صلية لإعطاء الف�صاء الوقع الأكرب 
يف اإث���ارة الأ�صكال وحتفيزها للمخيلة �صمن الأف���كار املزعزعة واملجزئة لل�صكل التقليدي للمرجع 

وو�صعها يف قالب يحمل �صفات ال�صتعارة �صمن وجهة النظر التفكيكية.
2.ا�صرتاتيجيات التعامل مع املرجع و اآليات توظيف خ�صائ�صه يف �صكل مو�صوع ال�صتعارة للف�صاء 

الداخلي.
ات�صم���ت اخل�صائ�ض الفيزيائية بح�ص���ور فاعل من حتقيق عالقات متتلك ق���وى ارتباطيه فاعلة 
يف �صن���ع �صفات مظهرية موؤث���رة عاك�صة لفكرة الف�صاء واملنطلق م���ن وظيفته التعريفية كمتحف 
لف���ن املو�صيقى الأمريكية، فامل�صمم انطلق من هذه الوظيفة وما تعنيه للجهة امل�صتفيدة للم�صروع 
م�صافا اإليها راأيه ال�صخ�صي من حتقيق اأرث ح�صاري مو�صيقي ي�صتعمل كرافد �صياحي و يف الوقت 
نف�صه ناقال اإعالميا عن الفكر الذي يتبنى هذا الفن والتوجهات الثقافية التي ينطلق اإليها و جعله 
اأمنوذج���ا عامليا يتحدى ب���ه لتاأكيد �صفة العوملة التي ترجوها اجلهة امل�صتفيدة. هذا ف�صال اإىل اأن 
امل�صم���م ا�صتن���د يف تعامله مع املرجع اإىل الختالف الكمي تارة والنق����ض يف التوافق تارة اأخرى 
اأي اأنه قام بالتوفيق بني عدد من ا�صرتاتيجيات للتعامل مع املرجع موؤكدا تبنيه اإ�صرتاتيجية عامة 

وظفت من خاللها ال�صتعارة على وفق خطوات عملية مدرو�صة ممنهجة.
3.مدى �صمولية املرجع وحرفية جت�صيده كمظهر ال�صتعارة يف الف�صاء الداخلي.

اعتمد امل�صمم على التجريد كحرفية م�صتخدمة يف جت�صيد املرجع كمظهر ا�صتعاري للف�صاء مما 
اأعط���ى غر�صا ذو ح�صور فاعل يف تعددية املعاين التي اأ�صبغتها ال�صتعارة على الأ�صكال التفكيكية 
امل�صتخدم���ة، كم���ا اأن امل�صم���م اأنطلق م���ن الق�صرة البنائية وحت���ى الف�ص���اءات الداخلية لتحقيق 
ا�صتعاراته ال�صكلية، وكل ف�صاء اأعطاه �صمات خا�صة به اأكدها من خالل وظيفته وتفاعلية ال�صكل 
معه���ا كذلك من اإ�صباغه ت�صميات بالغية معربة عن ذاتية امل�صمم يف روؤيته لوظيفة هذا الف�صاء 
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و يف الوق���ت نف�ص���ه مرجعا اأ�صا�صيا ي�صتن���د اإليها كل من يرتاد هذا الف�ص���اء ولذلك كانت �صمولية 
ال�صتعارة يعتمد مداها على كل املرجع /جزء من امل�صتعار اإليه �صمن وحدة �صكلية.

4.مدى التوجه ال�صرتاتيجي يف توظيف ال�صتعارة وفق الهدف املحفز �صمن الف�صاء الداخلي.
تعامل امل�صمم يف اأمنوذجنا احلايل قيد التحليل مع حمفزات ال�صتعارة بحرفية عالية نظرا لكون 
امل�ص���روع ذو ث���راء عايل يف قيمه املعنوية الت���ي حاول امل�صمم ترميزها كون احت���واء هذا امل�صروع 
اإىل ع���دة حمفزات متعا�صقة م���ع بع�صها �صمن ن�صيج ي�صعب فكه نظ���را لتكميل كل واحد لالأخر 
ب�صف���ة �صان���دة اإىل اجلهة امل�صتفيدة من خالل رغبتها اإىل ترمي���ز موقع امل�صروع على وفق معطى 
وظيف���ة الف�صاء الداخلي والفعالي���ات التي يحتويها موؤكدا بالتايل عل���ى ترميز اجلهة امل�صتفيدة، 
فمتحف املو�صيقى التجريبي اأ�صبح بف�صل حمفزاته التي ي�صمها يحمل اأهداف ا�صتعارية متنوعة 
كون���ه يحمل وظيفة الإقناع والتاأثري م���ن خالل اأ�صكال املبالغة وتو�صيله���ا للمعاين واملعلومات من 
خالل متعة امل�صاركة يف التف�صري و يف الوقت نف�صه فك ت�صفريات الغوام�ض يف الأ�صكال التفكيكية 
املنتق���اة. وبذا جند اأن امل�صمم امتلك اإ�صرتاتيجية حمددة لتحقيق ال�صتعارة ب�صورها واأ�صكالها 

التي امتازت بتو�صيل معانيها ب�صيغة ذاتية عالية الإثارة و الإمتاع.

الف�سل الرابع/نتائج و ا�ستنتاجات و تو�سيات و مقرتحات البحث.

)4-1( نتائج البحث و مناق�ستها :-
يظهر لدينا من التحليل باأن املدار�ض الت�صميمية مناذج العينة البحثية مل تلتزم با�صتعمال  1 .
نوع حمدد من ال�صتعارة ح�صب املفهوم الأدبي بل تنوعت يف ا�صتعمالها و ح�صب معطيات 

امل�صروع مما يدل على منهجية اإ�صرتاتيجية متبعة يف كل من هذه املدار�ض.
لوحظ التباين يف ا�صتعمال اأ�صناف و اأنواع املرجع لكل مدر�صة ت�صميمية ح�صب معطيات  2 .
كل م�ص���روع األ اأنن���ا نرى التماي���ز فيما بينها يظهر يف اإ�صرتاتيجي���ة ا�صتعمال كل �صنف و 
نوع و تبني كل منها لنوع معني من الأنواع و الأ�صناف تخ�ض املرجع لتحقيق خ�صو�صيتها 

الفنية و الت�صميمية.
ي���ربز لنا من خ���الل الدرا�صة التحليلية للم�صاريع املنتخب���ة يف عينة البحث باأن اجتاهات  3 .
املدار����ض حلركة ما بعد احلداثة ات�صمت بتعددي���ة توجهات توظيف ال�صتعارة لديها مما 
يدلن���ا على حت�ص����ض م�صممي و منظري هذه احلركة ل���دور ال�صتعارة كفعل موجه ملجمل 

ا�صرتاتيجيات العملية الت�صميمية.
تب���ني لدينا من خالل التحليل لنم���اذج العينة باأن حقل الت�صميم الداخلي و ب�صكل خا�ض  4 .
يف فرتة ما بعد احلداثة متيز برثاء و ن�صوج ا�صتعمال الأدوات لالآليات املعتمدة يف ت�صنيع 
ال�صتع���ارة عل���ى وفق اإ�صرتاتيجي���ة كل مدر�صة و الجتهاد يف �صناعة اآلي���ات اإ�صرتاتيجية 

خا�صة بكل منها على وفق التطورات و التنظريات امل�صتحدثة يف العملية الت�صميمية.
ظه���ر لدين���ا عن���د درا�صة من���اذج العين���ة البحثي���ة ملدار�ض حركة م���ا بعد احلداث���ة باأن  5 .
م�صمم���ي و منظري ه���ذه احلركة من خالل درا�صاتهم قد ح���ددوا املحفزات لال�صتعارة 
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و ا�صتخدموه���ا كاأدوات يف ت�صنيعه���ا و توظيفها �صمن اآلي���ات ال�صرتاتيجيات يف العملية 
الت�صميمية لتحقيق ال�صتعارة.

م���ن ا�صتقرائنا التحليل���ي لنماذج عينة البحث يتب���ني لنا باأن اآليات التح���ول ال�صكلي لها  6 .
الفعل الأقوى لتحقيق ال�صتعارة يف املدار�ض الت�صميمية كافة حلركة ما بعد احلداثة من 

خالل حمافظتها على توا�صلية و ا�صتمرارية املرجع مع الناجت الت�صميمي لال�صتعارة.

)4-2( اال�ستنتاجات:-
تع���د ال�صتعارة اأح���د اأهم املفاهي���م التي تو�صف به���ا النتاجات الت�صميمي���ة للف�صاءات  1 .
الداخلية  بالنتاجات الإبداعية، و ذلك ملا يوفره هذا املفهوم من قيم جمالية و وظيفية و 
بو�صف���ه الو�صيلة الأف�صل لإي�صال املعاين التي ي�صعها امل�صمم، لإحداث التاأثري و الإقناع 

و الإي�صاح و املبالغة للمعنى.
ات�صم���ت ال�صتعارة كاإ�صرتاتيجية بكونها مفه���وم م�صرتك و فاعل يف جميع مدار�ض حركة  2 .
م���ا بعد احلداثة و لكونه���ا اأف�صل ال�صبل يف حتقيق اخل�صو�صية و الطابع املميز لها �صمن 

الأطر الفكرية التي تنتمي اإليها و تتبناها.
متي���زت اإ�صرتاتيجي���ة ال�صتع���ارة باأنه���ا اأح���د الو�صائ���ل املهم���ة يف حتقي���ق التوا�صلي���ة و  3 .
ال�صتمرارية التاريخي���ة لالأ�صكال و املعاين مكونة اأ�صكال جديدة تت�صف بعدم انقطاعها 

عن الت�صاميم احلديثة.
ي���وؤدي املرجع دورا فاعال يف حتديد الإ�صرتاتيجية املتبعة يف توظيف ال�صتعارة الذي على  4 .
اأ�صا�ص���ه تعددت ا�صرتاتيجي���ات ال�صتعارة بتباين مدار�ض حركة ما بعد احلداثة على وفق 
الأهداف التي تروم اإىل حتقيقها على وفق توجهاتها و معطيات العملية الت�صميمية لكافة 

الت�صاميم الداخلية احلديثة.

)4-3( التو�سيات:-
وج���وب احت�صاب التباي���ن يف توظيف اأنواع و اأ�صناف املرجع و م���دى �صموليته يف الف�صاء  1 .

الداخلي و ارتباطه مبعطيات ال�صتعارة �صمن العملية الت�صميمية.
وجوب تبني حالة و�صطية عند جت�صيد املرجع لال�صتعارة كاإ�صرتاتيجية عامة يف الت�صاميم  2 .

الداخلية احلديثة كافة.
�ص���رورة احت�صاب اجلوان���ب البيئية، و الثقافية، و الجتماعي���ة، و العلمية و الإطالع على  3 .
اأخر التقنيات امل�صتحدثة و اأخر املدار�ض و النظريات الفنية احلديثة لال�صتزادة من هذه 
اخلربات و ا�صتثماره���ا يف ال�صتعارة بو�صفها انطالقات و تقنيات لتحقيق الإ�صرتاتيجية 

الفاعلة يف العملية الت�صميمية.
اعتم���اد ال�صيغ اجلديدة الت���ي وفرتها مدار�ض ما بعد احلداثة لتحقي���ق التوا�صلية بفعل  4 .
ال�صتع���ارة عل���ى اأن يتوافق م���ع معطيات امل�ص���روع من موق���ع و جهة م�صتفي���دة و م�صكلة 

ت�صميمية)�صكلية، وظيفية، بيئية(.
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)4-4( املقرتحات للبحوث امل�ستقبلية:-
اإجراء درا�صة مقارنة بني اإ�صرتاتيجيات ال�صتعارة املطبقة حمليا و عامليا. 1 .

اإعداد درا�صة حول خ�صو�صية مفهوم ال�صتعارة على وفق نظرة م�صمم داخلي )عاملي، عراقي(.. 2
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ملحق )1( حماور التحليل.
1.مدى توظيف اإ�صرتاتيجية البناء الأدبي واللغوي لأركان ال�صتعارة يف الف�صاء الداخلي.

2.ا�صرتاتيجيات التعامل مع املرجع و اآليات توظيف خ�صائ�صه يف �صكل ال�صتعارة و مو�صوعها 
للف�صاء الداخلي.

3.مدى �صمولية املرجع وحرفية جت�صيده كمظهر ال�صتعارة يف الف�صاء الداخلي.
4.م���دى التوج���ه ال�صرتاتيجي يف توظيف ال�صتع���ارة على وفق الهدف املحف���ز �صمن الف�صاء 

الداخلي.

ملحق )2( اأ�سكال مناذج عينة البحث.
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ملخ�س البحث
تناول البحث املعاجلات اللونية التي يقوم بها امل�صمم بو�صفه احد اأهم العنا�صر 
الت���ي ت�صهم يف اإح���داث الهيئة املرئية وتوجي���ه مدركات املتلق���ي الب�صرية وعده 

مثريا مرئيا يف العملية الت�صالية .
ويهدف هذا البحث اإىل )تعرف جمالية اللون يف ت�صميم الإعالن التجاري( وقد 
اقت�صرت حدود البحث الزمكانية على الإعالنات التجارية يف حمافظة نينوى / 

العراق للعام 2009 م- 2010م .
واأعق���ب احلدود على ما ت�صم���ن الف�صل الثاين من اإطار نظ���ري تكون من ثالثة 
مباح���ث، ت�صم���ن الأول مقدمة عن الل���ون و�صيكولوجيته وجماليت���ه، اأما املبحث 
الث���اين فتن���اول الل���ون والإدراك والأبعاد الوظيفي���ة والتعبريي���ة للتوظيف اللوين 
واللون والف�صاء الت�صميمي، وتن���اول املبحث الثالث اجلذب والت�صال الب�صري 
يف الل���ون وعالق���ة الل���ون باملكون���ات الت�صميمية يف الإع���الن التج���اري والقيمة 
ال�صوئي���ة وال�ص���كل وامللم����ض. وخ�ص�ض الف�ص���ل الثالث لإج���راءات البحث، اأما 
الف�ص���ل الرابع فق���د �صم ما حتقق من اإجراءات بحثي���ة و�صول اىل الهداف يف 
�ص���وء حتلي���ل العينات املعتم���دة، وجاءت النتائ���ج التي ك�صفت ع���ن اأن التوظيف 
اللوين يف ت�صاميم الإعالن التجاري يوؤدي اإىل حتقيق الدللة التعبريية واإحداث 
اجل���ذب اجلمايل للن���اجت الت�صميم���ي وان اعتم���اد املالم�ض املرئي���ة فيه ي�صفي 
نوعَا من احليوية والديناميكية وبع���ث الواقعية املج�صدة للتو�صيح والتمييز لأهم 

الوحدات الفاعلة للتعبري عن طبيعة ال�صلعة املروج لها.

جمالية اللون
 في تصميم اإلعالن التجاري

د. خليف حممود خليف اجلبوري
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Abstract
Aesthetics of  Color in Designing Commercial A -
vertisement
 The current study deals with color treatment that a
designer uses as it is one of the most important el -
 ments which share in evoluting a  visible entity and
 direct the visual recognition of the audience who
considers them as the visual reactor in the comm -
.nication process
 The study aims at identifying the aesthetic side of
color in designing commercial advertisement . sp -
tiotemporal limits of the study is restricted to co -
mercial advertisements in Nenevah Governorate /
.Iraq 2009-2010
 The second chapter of the study deals with theoretical
 frame which is covered by three sections; the first is an
 introduction of color، its psychology and its aesthetic
side. The second deals with color cognition، the fun -
 tional expressive dimensions of color employment
 and the designing space. The third section talks about
 the visual attraction and communication of color،
 the relation of color with designing constituents of
 the commercial advertisement، light value، form and
 touch. The  third chapter expose the procedures of
 the study. As for the forth chapter; it deals with the
achieved results that show color employment in d -
 signing commercial advertisement which used for
  accomplishing the expressive meaning and evoluting
the aesthetic attraction of the signing results in add -
 tion to employ the visual touches the matter which
 gives a sort of vitality and dynamisim and reborn the
 embodied realism that is used for clarification and
 characterization of the most important active units
                       .that express the nature of the advertised good
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الف�سل االأول 
- م�سكلة البحث: 

تع���د املعاجلات اللوني���ة اإحدى اأهم املعاجلات التي يقوم بها امل�صمم، منطلقا من كونه من بني 
اأهم العنا�صر التي ت�صهم يف اإحداث الهيئة املرئية، ولأهميته عّد لغة يتداولها الإن�صان يف حياته 

املختلفة ولأغرا�ض متعددة. 
ويوؤدي اللون وقيمته ال�صوئية يف الإعالن التجاري اإىل توجيه مدركات املتلقي احل�صية لتحقيق 
اجل���ذب الب�ص���ري نحوه، مبا ي�صيفه م���ن اإثارات مرئية جاذبة، وان توظيف���ه يكمن يف اأهميته 
الأ�صا�صي���ة بو�صفه مثريا مرئيًا يف العملي���ة الت�صالية. ولهذا ميكن لالإن�صان ا�صتخدامه و�صيلة 
ب�صري���ة رمزية للتعبري عن انفعالته وخلجاته، ف�ص���ال عن انه يوؤدي وظيفة نفعية، ومن خالل 
اطالع الباحث على ت�صاميم الإعالنات التجارية يف حمافظة نينوى يف العراق، وجد ان كثريًا 
منها مل يكن ناجتًا عن درا�صة علمية يف التوظيف اللوين، اأو كان تقليدًا لإعالنات اأجنبية، وعّد 

الباحث ذلك منطلقًا مل�صكلة بحثه احلايل. 
- اأهمية البحث واحلاجة اإليه: 

تكمن اأهمية البحث يف اإمكانية: 
1. م�صاهمت����ه يف توف����ري قاعدة ت�صميمية ت�صتن����د اإىل اللون بو�صفه مث����ريَا مرئيَا يوؤدي اىل 

عملية الت�صال. 
2. م�صاهمته يف تطوير املهارات الت�صميمية لدى العاملني يف املوؤ�ص�صات الإعالنية التجارية.

- اأهداف البحث: يكمن هدف البحث يف:  
تع���ّرف جمالي���ة الل���ون يف ت�صامي���م الإعالن���ات التجاري���ة الت���ي ت�ص���در يف حمافظ���ة نينوى 

)العراق(. 
- حدود البحث: 

حدد البحث احلايل مبا ياأتي: 
1. احلدود املو�صوعية: جمالية اللون يف الإعالنات التجارية. 

2. احل���دود املكانية: حمافظ���ة نينوى يف العراق، لأنه���ا ت�صم العديد م���ن املوؤ�ص�صات واملطابع 
الإعالنية التجارية. 

3. احلدود الزمانية: حدد البحث يف حدوده الزمانية للعام 2009م – 2010م لكرثة الإعالنات 
التجارية يف هذا العام. 

- حتديد امل�سطلحات:
الل���ون: هو ذل���ك التاأث���ري الف�صيولوجي الناجت ع���ن �صبكية العني �ص���واء اأكان ناجت���ًا عن املادة 

ال�صباغية امللونة اأم عن ال�صوء امللون)1( .
الت�صميم: »هو تنظيم الأجزاء املرتابطة املت�صورة من التعبري الب�صري ، والت�صميم يف واقعيته 

1  http://www.colourware.co.uk/cpfaq/q2-1.htm#searchform
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ه���و القاع���دة الأ�صا�صية التي ق���ام الكون على ت�صكيلها م���ن خالل الإج���راءات املرئية املنظمة 
لالختيار«)2(.وي���رى الباح���ث ان ه���ذا التعريف ميك���ن اأن يفي بالغر�ض مع توج���ه هذا البحث 

وكذلك يفي بالعتماد عليه بو�صفه تعريفَا اجرائيًا له.

الف�سل الثاين :املبحث االأول
مقدمة عن اللون: 

تع���د ظاه���رة اللون اإحدى اأه���م الظواهر احلياتي���ة التي يعي�صه���ا الإن�صان، فالبيئ���ة والطبيعة 
حافل���ة بالأل���وان باختالف الف�صول والأيام والأماكن، فهو قدمي ِق���دم الإن�صان وله مدلول عام 
عن���د ال�صعوب ومدلول خا�ض عند الأفراد، فال�صعوب اتخ���ذت الألوان رمزًا عاطفيًا اأو �صيا�صيًا 
لكيانها، مثل )علم الدولة( فكل علم يحمل رمزًا اأو رموزًا، وهذا الرمز له دللت نف�صية، وقد 
تتف���رع دللت الرم���وز، فقد تكون دينية اأو عرقية اأو اجتماعي���ة، فالأمويون مثال كان �صعارهم 
الل���ون الأبي����ض وهذا اللون له دلل���ة نف�صية لديه���م. والعبا�صيون كان �صعاره���م اللون الأ�صود، 
وكذل���ك العلويون كان �صعارهم اللون الأخ�صر، كما ان ال���دول ترمز لنف�صها رموزًا ت�صتعمل يف 
�صاح���ات احلرب وعند القادة واجلن���ود، والقبائل تكون لنف�صها �صع���ارات ملونة تتميز بها من 
غريها من القبائل حني اإعالن احلرب على غريها، وكثريا ما جند العبادات الهندية والبوذية 
تعتم���د عل���ى رموز الألوان الت���ي يلب�صها الكهنة حت���ى الآن، كما ن�صاهدها ب���ني رجال الدين يف 

خمتلف الديانات. 
ويع���د اللون الطبقة الظاهرية لل�صكل وي�صاعد على اإظهار امل�صمون اأو الفكرة املحملة يف مادية 
ال�صكل من خالل ارتباطه ب�صلوكية الب�صر وماله من اثر يف احلوا�ض الإن�صانية ومدى النفعالت 

املحدثة منه خالل خزين الذاكرة من التجارب ال�صعورية املماثلة. 
فق���د اأكد علم���اء النف����ض ان اإدراك اللون ي�صكل جانبًا م���ن �صلوك الإن�ص���ان، وان هذا ال�صلوك 

يتحدد بثالثة اأبعاد هي: 
البيئة اأو العامل اخلارجي.  1 .

العامل الف�صيولوجي )الداخلي(.  2 .
العامل ال�صيكولوجي الداخلي. 3 .

وال���ذي يت�صم���ن متغريات كثرية من بينه���ا النفعالت، واإن اللون غالبا م���ا يرتبط بالإح�صا�ض 
بال�صع���ادة اأو نقي�صه���ا. اإذ يف�صل بع����ض النا�ض الألوان الرباقة يف حني يف�ص���ل اآخرون الألوان 
الهادئ���ة ويف�ص���ل غريهم الألوان الداكنة، وهن���اك األوان معينة رمبا تث���ري ا�صتجابات انفعالية 
خا�ص���ة، فالأحمر يرتبط بالإثارة اأو الغ�صب، والأزرق يرتبط بالفرح والهدوء، والأ�صود يرتبط 
باحلزن والكتئاب. كما ان الألوان رمبا ت�صكل رمزًا مل�صاعر معينة اأو اأمزجة خا�صة اأو عالقات 
حمددة يف حياة الفرد، ورمبا متثل اأي�صًا ا�صتجابات اأو ردود فعل خمتلفة اأو متباينة اأو جمالت 

من ال�صراع النف�صي. 
فمث���اًل الألوان التي نراها يف بيوتنا هي التي تبني لنا مدى تاأثرنا بالألوان وتنم يف الوقت نف�صه 
2 Graves، Maitland: The Art of color and Design ، 1941 P. 423.
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ع���ن الكثري من ميولن���ا وطباعنا وعاداتنا يف احلياة، فاللون الأخ�ص���ر يعترب من ان�صب الألوان 
لغ���رف النوم، لأنه ي���وؤدي اإىل ال�صرتخاء الذهن���ي والع�صلي وبالأخ����ض )الأخ�صر الزيتوين( 
الذي يو�صف باأنه قادر على غ�صل متاعب يوم كامل خالل دقائق قليلة ،وقد مت ا�صتخدام اللون 
الأخ�ص���ر يف طالء اأحد اجل�ص���ور يف مدينة لندن )بالرك فراير( مما اأدى اإىل انخفا�ض ن�صبة 
ح���وادث النتحار ف���وق هذا اجل�صر نحو الثل���ث، اإذ اأعاد اللون الأخ�صر �صيئ���ًا من ال�صرور اإىل 

النفو�ض اليائ�صة. 
اإذن الل���ون �صف���ة ظاهرية لل�ص���كل الذي يث���ري فينا الإح�صا����ض، وهو الأك���رث ح�صا�صية وميتلك 
 قب���ول فوري���ا من العم���ار كافة، وهو اأه���م العنا�صر البنائي���ة قوة وتاأثريا يف اجل���ذب والإثارة 
الب�صري���ة، )واللون ك�صبغ���ة جمالية لذاتها لها اأث���ر كبري على املتلقي نف�صي���ا ويت�صاعف هذا 
التاأث���ري كلم���ا اأتقن الفنان علميًا وح�صي���ًا عملية ا�صتخدام الألوان وعالقته���ا مع بع�صها، وهذه 
الطاق���ة اجلمالي���ة ل تقت�صر عل���ى األوان دون اأخ���رى لن اللون يكت�صب خوا�ص���ه اجلمالية مبا 
 يحيط���ه()3(. لذا فقد تعددت النظريات والت�صنيفات يف حتلي���ل اللون وتاأثرياته، فبينما و�صع 
Chromatic حي���ث  اأوزوول���د )Dr. Oswald( دائ���رة الأل���وان الأ�صا�صي���ة والثانوي���ة  دكت���ور 
�صن���ف ه���ذا الع���امل الأل���وان ح�صب مراكزه���ا وت�صل�صله���ا يف حتلي���ل الطيف ال�صم�ص���ي وو�صع 
دائ���رة فيها الأل���وان الأ�صا�صية الأربعة )الأحم���ر، الأ�صفر، الأخ�ص���ر، الأزرق(. وو�صع الألوان 
 املركب���ة بني كل لون���ني وخ�صائ�صها و�صكل ب���ني كل لون ولون �صتة حق���ول متدرجة بني الأربعة 
األوان الأ�صا�صية ال�صكل )1( وو�صع العامل دكتور من�صل )Dr. Mensil( دائرة لالألوان الأ�صا�صية 
 Isaac( وكان العامل ا�صحق نيوتن .)واملركب���ة ت�صنف الألوان على اأ�صا�ض خمتلف. ال�ص���كل )2
Newton( يقوم بتحليل اأ�صعة ال�صم�ض )الطيف ال�صم�صي( لي�صتخرج �صبعة األوان ذاوت اأهمية 
كب���رية يف معرف���ة الألوان ال�صبعة، واملو�ص���ور الذي ا�صتخدمه نيوت���ن كان مبثابة قطرات املطر 
ال�صغ���رية الت���ي تتكون يف اجلو بع���د هطول املطر فتحل���ل ال�صوء اإىل ما ن�صمي���ه بالقو�ض قزح 
)Rainbow()4( ال�ص���كل )3(. تبني اأن لكل من هذه الألوان اأطواًل موجية تقا�ض باملليمايكرون 
Millie micron ه���ي األ���وان الطيف ال�صم�ص���ي )الأحمر– الربتقايل– الأ�صف���ر– الأخ�صر– 
الأزرق- النيل���ي– البنف�صج���ي(. ال�صكل )3(، وهناك اأطوال موجي���ة اأعلى اأو اأقل من املوجات 
املذكورة يف الطيف ال�صم�صي ل تدركها العني الب�صرية كالأ�صعة فوق البنف�صجية اأو الأ�صعة حتت 

احلمراء. 
اأما العامل هليتزموت )Hletzmout( فقد اكت�صف اأن لكل لون ثالثة اأنواع من الأبعاد: 

. 1 .Hue ال�صبغة
 . 2 .Value القيمة

 . 3 .Intensity الت�صبع
اإن ه���ذه التف�صيالت ف�صال عن درا�صات عدي���دة اأخرى قد و�صعت اخلطوط الأ�صا�صية للجوانب 
الف�صلجي���ة وال�صيكولوجية والفنية لالألوان بو�صفها قيمة اأ�صا�صية يف الفن عموما. )واللون كقيمة 
3  الع�ص���م، عا�ص���م عبد الأمري، جماليات ال�صكل يف الر�صم العراقي احلديث، اطروحة دكتوراه غ���ري من�صورة، كلية الفنون اجلميلة، جامعة 

بغداد، 1997، �ض48. 
4   Schwarz، H. Colour for the Artist، London: Hudson & Methueu، 1980، p. 180 .
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يف ف���ن الت�صميم عمومًا والإعالن التجاري خا�صة يوؤدي دورًا اأ�صا�صيًا يف التعبري عن لغة مميزة 
ت���وؤدي و�صيلة للتو�صيل على م�صتوى ال�صكل، ف�صال عن انه يوؤدي وظيفة نفعية اأي�صًا()5(. وهذا ما 
اأدركه امل�صنعون واأ�صحاب ال�صركات لأهمية الدور الذي يوؤديه اللون يف عملية التاأثري الب�صري، 
بو�صفه نقطة ج���ذب مثرية لهتمام جمهور املتلقني، اإذ اعتمدوا الدرا�صات العلمية التي جتريها 
ال�ص���ركات لطبيعة الإع���الن التجاري التي تخاطب فئ���ات متباينة الثقافة م���ن الب�صر، تبني لهم 
اأن امل�صتهلك���ني ميي���زون �صلعهم من خالل اللون، الأمر الذي حدا بال�ص���ركات اىل ربط اللون مع 

ال�صلعة، من خالل العنوان اأو خطوط دللية حتمل األوانًا معينة.
م���ن هنا جن���د اإن توظيف الل���ون يف ت�صاميم الإع���الن التجاري لبد اأن يرتب���ط مع فكرة هدف 
الإعالن، وعليه فاأن امل�صمم يعمل على ابتكار نظم توفيقية مبا يحقق الأهداف املرجوة من خالل 
قدرته على ال�صتب�صار مبا يوؤديه اللون اإىل حتقيق اخل�صو�صية والهوية وال�صتقاللية لل�صركة يف 

اأنتاجها عن ال�صلع امل�صنعة �صواء لذات املن�صاأ اأو ال�صلع املناف�صة يف الأ�صواق الأخرى)6(. 

�سيكولوجية اللون: 
اإن لالأل���وان اأثرًا كبريًا يف الإن�صان من حيث جذب النتباه واإثارة ال�صعور، وتعد عاماًل ات�صاليًا 
يق���وم على اأ�صا�ض فعالية الرموز فلكل لون دللة رمزي���ة تعرب عن فكرة توؤثر يف نف�صية املتلقي، 
فم���ن حيث جذبها لالنتباه يتوقف الأمر على حا�ص���ة الب�صر ومدى التنافر بينه وبني غريه من 
الأل���وان القريبة له. فالألوان الدافئة اأك���رث قدرة على جذب النتباه من الألوان الباردة وتزداد 
ق���درة جذب املجموعة الدافئة اإذا اقرتن مثال اللون الأحم���ر مع الأ�صفر اأو الأ�صفر مع القيمة 

ال�صوئية لالأ�صود اأو القيمة ال�صوئية لالأبي�ض)7(.
5 اإياد ح�صني عبد اهلل، فن الت�صميم، الفل�صفة، النظرية، التطبيق، ج3، دائرة الثقافة والإعالم، ال�صارقة، الإمارات العربية املتحدة، 2008، �ض59. 
6  Schrubbe، Emily، Designing Brands، Pock Part publishers، Inc- Is ted USA، 2000، P.42.
7  اجلب���وري، �صت���ار حم���ادي، العالقات اللونية وتاأثريها عل���ى حركة ال�صطوح املطبوع���ة يف الف�صاء الت�صميمي للمطب���وع العراقي، اأطروحة 

دكتوراه غري من�صورة، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد، 1997، �ض22. 

ال�سكل )1(:  
دائرة اأوز وولد
 )كروماتيك(.

ال�سكل )2(:
  دائرة ِمْن�ِسل
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جمالية اللون: 
اإن القيم���ة اجلمالي���ة لل���ون يف الت�صمي���م الإع���الين تتوا�صل مع اجلان���ب الوظيف���ي الأدائي، 
فالو�ص���ول بالقيمة اجلمالية لالإع���الن املطبوع باألوانه املنا�صبة اىل الفك���رة واأبعادها والرموز 
ودللته���ا وطباعته الأنيقة ور�صالته الوا�صحة يك�صبه مظهرًا ذا قيمة جمالية توؤدي اإىل حتقيق 
الر�صال���ة الإعالني���ة. اإذ اإن الت�صميم يفقد قيمته كوجود دون حتقي���ق وظيفته التي يوؤديها اإىل 
كل م���ا يتناوله الت�صميم يف العمارة وال�صناعة والطباعة والأقم�صة، كلها ذات اأهداف وظيفية 
يف خدم���ة الإن�صاني���ة. كما يفقد اجلمال �صبب وج���وده يف الت�صميم دون حتقي���ق وظيفته اأول، 
فاملعادل���ة الأ�صا�صي���ة )اإن ال�صكل يتب���ع الوظيفة( وهي خال�ص���ة العالقة املتوازن���ة بني القيمة 
اجلمالي���ة للون يف الت�صمي���م الإعالين والقيمة الوظيفية، اأي اأن اجلم���ال اللوين يف الت�صميم 
مطل���وب م���ن خالل منفعته وفائدت���ه)8(. لذا فان جمالي���ة اللون هي تلك القيم���ة احل�صية التي 
متنحه���ا ذاتية الفرد اإىل معامل املنتج والأ�صي���اء، والتي بتعامل القدرات احل�صية ال�صيكولوجية 

معها ت�صر. وبهذا ال�صرور وال�صتمتاع تكون قد منحت �صيكولوجية الذات قيمة لوجودها.
اإن احلاج���ة اإىل اإدراك جمالية اللون يف الت�صميم الإعالين متثل ركنا مهما يف الدعم احل�صي 
املوجه نح���و املتلقي، ولإدراك فك���رة الت�صميم وبلوغه التوافق ب���ني اإ�صتح�صاراته ال�صابقة مبا 
تعك�ص���ه ه���ذه املث���ريات املرئية من اأ�ص���كال ملونة على مدركات���ه الآنية يف التلق���ي ومبا تفر�صه 
الت�صامي���م م���ن متيز بني ه���ذه املثريات املرئي���ة من جاذبي���ات ملفتة لالنتب���اه وحتقيق املتعة 

وامل�صرة الب�صرية.

املبحث الثاين
 اللون واالإدراك: 

اإن الإدراك يعتمد على اجلانب احل�صي الذي يتلخ�ض بوجود عاملني مهمني: 
املو�صوع: ويكون منف�صال ومتنوعا وخا�صعا حلالت الزمان واملكان. 1 .

ال���ذات: ذات الكائن الب�صري احل�صا�ض احلي الذي متث���ل احلوا�ض جانبا مهما من كيانه  2 .
اجل�صم���ي بحيث ميكن ان يوجهها اإىل الركن الأول وه���و املو�صوع في�صتطيع روؤيته اأو مل�صه 

اأو تذوقه اأو �صمه اأو �صمعه)9(.
وهذا يعني ان الإدراك احل�صي هو انعكا�ض �صيء ما ين�صاأ يف الوعي نتيجة تاأثري العامل املو�صوعي 
يف احلوا����ض والإح�صا�صات وما يهمنا يف هذا اجلانب حتديدا هو حا�صة الب�صر وعالقة م�صكلة 
الإدراك احل�ص���ي به���ذه احلا�ص���ة وجده���ا، لن كل الإدراكات الب�صري���ة تت�صكل ل���دى الإن�صان 
م���ن خ���الل عالقته بالبيئة وم���ا حتتويه من األوان ل ح�صر لها، واأثر ذل���ك يف بناء تلك ال�صور 
الب�صرية من خالل ما ي�صتلمه الب�صر من �صور مرئية ذاوت األوان خمتلفة من البيئة املحيطة 
وعالقت���ه بتل���ك ال�صور الذهنية التي يختزنها الفنان يف ذاكرت���ه ليعيد ترتيبها وتنظيمها وفق 

روؤاه الإبداعية و�صروراتها الوظيفية.

8  اإياد ح�صني عبد اهلل، م�صدر �صابق، �ض213. 
9  Heim، A. intelligence and personality، London penguin book، 1971،p.37.
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وعل���ى هذا الأ�صا�ض ف���ان الإدراك بو�صفه عملي���ة عقلية لدى امل�صمم ه���و اجل�صر املو�صل اإىل 
حتقي���ق وظيفة الت�صميم ب�ص���ورة مو�صوعية وواقعي���ة. وب�صبب من مرتك���زات الت�صميم على 
العملي���ة الت�صميمية وما تفر�ص���ه �صروطها من جدوى عملية واقت�صادي���ة ونفعية، تربز اأهمية 
الإدراك كعالق���ة قائمة بني امل�صم���م واملتلقي على اأ�صا�ض من خماطب���ة كل احلوافز الظاهرة 
والباطن���ة يف �صل�صلة من احللقات التي تثريها قوانني الإدراك لتحقيق الهدف النهائي يف حث 

املتلقي على فعل معني بعد اإقناعه ب�صورة �صبه تامة)10(.
اأي ان النتيجة النهائية يف العملية الت�صميمية للت�صميم الإعالين حتتم تطابق �صورة املو�صوع 
اخلارج���ي وبناء املو�صوع نف�صه، لي����ض فقط ليتمكن املتلقي من تاأويل���ه ب�صورة �صحيحة واإمنا 

ليجعل من حتقيق هذا املو�صوع ماديا حقيقة قائمة قابلة للتداول والنفع)11(.

الأبعاد الوظيفية والتعبريية للتوظيف اللوين: 
اإن البع���د الوظيف���ي للون يف الت�صميم الإعالين ميثل الركن الأ�صا�صي الذي يحدد هدف العمل 
وماهيته وعالقته بالنا�ض واحلياة والبيئة، ومل تتحد تلك الوظيفة فقط بتلك املنفعة التداولية 
كالت�صامي���م املعمارية و ال�صناعية والطباعي���ة، واإمنا بتلك الوظيفة اجلمالية التي تهدف اإىل 
تربي���ة ال���ذوق والإدراك و الإح�صا����ض وال�صمو بال�صل���وك الإن�صاين، اأما التعب���ريي فيعني قدرة 
امل�صم���م عل���ى حتقيق الفكرة الت�صميمي���ة وحتويلها اإىل واقع عملي تطبيق���ي والتو�صل اإىل ما 

يعرب عن �صكل الت�صميم جماليًا ويحقق قيمته وظيفيًا واأدائيًا)12(.
ومبا ان الهدف هو الذي يحدد التنظيم البنائي لل�صكل الذي يخدم الأفكار الكافية فيه فهو يعد 

جت�صيدا وتعبريا واأداة ات�صال موظفة توظيفا فنيا ناجحا)13(.
اإذ يه���دف امل�صم���م الطباعي اإىل حتقيق حالة ات�صالية مع املتلق���ي لغر�ض التعريف، باإحداث 
مثريات مرئي���ة حتمل دللت تعبريية ورمزية ات�صالية، لتج�صي���د الفكرة الت�صميمية وحتقيق 
عملي���ة الت�ص���ال معه على نحو مبا�صر، اأي ان يحدث التاأث���ري يف مدركات املتلقي و�صد انتباهه 
نح���و ال�صلع، مبا يج�صده من قيم دللي���ة ذاوت اأبعاد جمالية جاذبة موؤثرة يف اأحا�صي�صه بهدف 

القتناء)14(.
ان الوع���ي بوظيفة الفكرة يعد جزءا من اإدراكنا. فالقيمة اجلمالية تزداد عندما يكون املظهر 

الكامل لل�صكل، لونه، قيمته، اجتاهه، �صببا يف منفعته)15(.

10  اإياد ح�صني عبد اهلل، م�صدر �صابق، �ض101. 
11 Arnheim، R. Art and Visual perception، Psychology of the Creative Eye، Berkeley mniv. 
of California press، 1954، p. 1292. 

12  اإياد ح�صني عبداهلل، فن الت�صميم، الفل�صفة، النظرية، التطبيق، ج2، دائرة الثقافة والإعالم، ال�صارقة، الإمارات العربية املتحدة، 
2008، �ض 109.

13  كمال عيد، جماليات الفنون – املو�صوعة ال�صغرية )69(، من�صورات دار اجلاحظ، بغداد، العراق، 1980، �ض47.
14  اجلبوري، عبد الكرمي را�صي، العالقات العامة فن وابداع، دار التي�صري، دار البحار، بريوت، لبنان، 2001، �ض115. 

15 �صتولنتيز، جريوم، النقد الفني، درا�صة جمالية وفل�صفية، ت: فوؤاد زكريا، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، بريوت، لبنان، ط2، 
1981، �ض60- 61 .
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اللون والف�ساء الت�سميمي: 
يع���د الف�صاء الت�صميم���ي هو الوعاء احلاوي جلمي���ع العنا�صر الت�صميمي���ة ويوفر دعما ماديا 
لالأ�ص���كال املرتاكب���ة خالله ومن دونها ي�صب���ح فراغا ل قيمة له ويكون ج���زءا متكامال بتوافق 
اأبع���اد م�صاحته واألوان���ه وتركيباته املتعددة لإغنائه وتفعيله لتحقي���ق اأهداف الت�صميم)16( وان 
 الل���ون ل ي���وؤدي دللة م���ا، اإل من خالل عالقته ببقي���ة العنا�صر والأ�صكال الت���ي تنظم الف�صاء 
الت�صميم���ي، )فالل���ون ل يعطي دللة اإل عندم���ا ي�صبح �صكاًل، وهو ما ي�صع���ى اإليه امل�صممون 
املعا�ص���رون م���ن خ���الل تنظيم الل���ون و�صفاته لكي يرق���ى بال�ص���كل اإىل اأعلى دلل���ة له خالل 

الف�صاء()17(.

املبحث الثالث
اجلذب واالت�سال الب�سري يف اللون: 

ان اجلاذبي���ة باملعن���ى الع���ام، ه���ي طاق���ة تعم���ل عل���ى ج���ذب و�صح���ب ال�ص���يء )ال�صخ����ض( 
املنج���ذب اإليها، وفاعليته���ا الندماج معًا من خالل العملية الت�صميمي���ة لترتكب وتتاألف معها 
 لإنت���اج كل اأك���رب وفق���ا لعمليات الت�صل�ص���ل يف ا�صت���الم الطاق���ات اأو القوة الب�صري���ة اجلاذبة 
Visual Forces of، الت���ي تكونه���ا العنا�صر و�صفاتها املظهرية، ويعد الل���ون عن�صرا اأ�صا�صيًا 
يف اجل���ذب وا�صتمالة العني لتحقيق الت�صال الب�ص���ري يف ت�صاميم الإعالن التجاري. وتكون 
مناط���ق اجلذب يف الأج���زاء مبثابة املفاتيح الرئي�ص���ة التي ينبغي ان يتحق���ق لها �صبط متقن 
ي�صهم يف ا�صتالم الكل باأ�صرع واب�صط ما ميكن اأو وفقا لروؤية امل�صمم ومبادئه التي يعمل لأجل 

حتقيقها. 
ان اجلذب الب�صري للون يكون ح�صوره اإجباريا يف كل ت�صميم، مهما كان نوع عالقاته البنائية، 
اأو نظام���ه، اأو حتى ناجتة الت�صميمي)18(. لن اللون ي�صتطيع ان يوؤثر بدرجته وب�صوئه وبت�صبعه 
وباحلي���ز ال���ذي ي�صغله وبتباينه مع الألوان الأخرى، والدلي���ل على ذلك هو ان ح�صيلة الإعالن 
املل���ون يف ج���ذب املتلقني اأعلى دوما م���ن ح�صيلة الإعالن الأبي�ض والأ�ص���ود. وان تاأثري الألوان 
ل يقت�ص���ر عل���ى تو�صيح الروؤية وت�صكي���ل الإدراك فقط واإمنا يتجاوز ذل���ك ليمتد اإىل النواحي 

النف�صية الأخرى عند الإن�صان كحالة املزاجية املتمثل بالفرح وال�صرور اأو الكاآبة واحلزن)19(. 
وم���ن ذلك يكون اجل���ذب اجلمايل للون عالق���ة ثنائية متبادل���ة ومتكافئة طرفاه���ا اجلاذبية 
والت���ذوق، فتكون اجلاذبي���ة حالة ميل حتدث لرائ���ي الت�صميم اأو م�صتخدم���ه وذلك ب�صبب ما 
ميتلك���ه الت�صميم من خ�صائ�ض جاذبة جمالية، ت�صبع �صعور املنجذب باحلاجة اإىل وجود مثل 

تلك اخل�صائ�ض، ويحظى الت�صميم بذلك الهتمام املطلوب الذي هو غايته. 

16  Hollis، Richard، Graphic Design، Aconcise History، Thames& Hudson world of Art، 
Lodon- 2nd-ed، 2001، p. 9.

17  بل، كاليف، الفن – ت. د. عادل م�صطفى، دار النه�صة العربية، بريوت، لبنان، ط1، 2001، �ض152. 
18 ابو بكر، طارق م�صطفى، العالقات البنائية ودللت الرموز يف ت�صاميم العمالت الورقية ال�صودانية، اطروحة دكتوراه غري من�صورة، كلية 

الفنون اجلميلة، جامعة بغداد، 2002، �ض60 .
19  حممد جودت نا�صر، الدعاية والعالن والعالقات العامة، دار جمدلوي للن�صر والتوزيع، عمان، الردن، 1998م، �ض128- 129 .
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عالقة اللون باملكونات الت�سميمية يف االإعالن التجاري:
لأج���ل التع���رف على املكون���ات الت�صميمية وعالقتها بالل���ون �صيتعر�ض الباح���ث اإىل اأهمها يف 

ت�صاميم الإعالن التجاري: 
 Value :1 - القيمة ال�صوئية

تع���د القيمة ال�صوئية من اأهم القوى الفاعلة ذات اجلذب والتاأثري العايل يف ت�صاميم الإعالن 
التج���اري، وذلك لتميزها ولتباين القوى والعمل عل���ى موازنة هذه القوى بطريقة معينة حتقق 
جمالية للعمل الت�صميمي، فالبناء اجليد للمناطق امل�صيئة واملعتمة واإيجاد مناطق تتدرج فيها 
القي���م اللونية تعترب من املهام التي تثري املتلقي وجتذب انتباهه، فالقيمة ال�صوئية خا�صية لها 
�صل���ة بالل���ون، وهي كمية ال�صوء الت���ي ميكن لأي �صطح اأن يعك�صها وتن�ص���ب اإىل درجات الفاحت 

والقامت)20(.
اإذ اإن ال�صوء يوؤثر تاأثريًا بالغًا يف جممل العملية احلياتية والف�صيولوجية وال�صيكولوجية جلميع 
املخلوق���ات، وميثل اللون ج���زءًا من البيئة املحيط���ة التي يكتمل توازنها م���ع بقية عنا�صر تلك 

البيئة.
 Shape :)2-ال�صكل )هيئة

ميث���ل ال�ص���كل الهيئة املدركة لتميز الوح���دات خالل الف�صاء الت�صميمي، وف�ص���ّر على اأنه منبه 
مرئ���ي ميتلك مي���زات و�صمات تعبريي���ة قوية، ت�صهم يف رف���ع ال�صتجابة احل�صي���ة لدى املتلقي 
وت�صتم���ر يف حتقي���ق ذل���ك لتحولها اإىل عالم���ات دللية مبا�ص���رة توؤدي وظائفه���ا يف ت�صاميم 

الإعالن التجاري)21(. 
وهن���ا يت�ص���ح دور امل�صمم يف اختيار الأ�ص���كال واأبعادها املنا�صبة يف العملي���ة الت�صميمية على 
الأ�صا����ض اجلمايل والوظيفي، وبه���ذا يكون ال�صكل مركز اإثارة مرئي���ة ذات اأبعاد ثنائية حتدد 
ل���ه �صفاته الظاهرة وهيئات���ه املتنوعة مل�صتوى فاعليته وقوة اأدائ���ه التعبريية جلذب النتباه يف 

جممل ت�صاميم الإعالنات التجارية. 
ويعتم���د ال�ص���كل يف تكوين هيكليته على اللون فلول اللون مل���ا ن�صتطيع حتديد خ�صو�صية ال�صكل 
ومعامل���ه، اإذ يكون���ان معا ثنائية متحدة تدعم الواحدة منهما الأخ���رى وتتفاعل معها، وهذا ما 
يجعلن���ا نق���ول ل �صكل من دون لون ول لون من دون �صكل ولي�ض مبقدورنا اإدراك ال�صكل اإل على 

�صورة لون. 
 Visual Texture :3- امللم�ض املرئي

يع���د امللم����ض تل���ك ال�صبغة التي متتاز به���ا �صطوح الأج�ص���ام. وتربز قيمته م���ن خالل عالقته 
بالعنا�ص���ر الأخ���رى التي جتتمع معه يف الت�صميم )كاخلط والجت���اه واللون والقيمة(. وهو يف 
الطبيعة ذو تنوع هائل وهذا التنوع اأ�صفى على حياة الإن�صان وبيئته املزيد من الت�صويق واملتعة 
ومنحها خ�صائ�ض تكوينية وب�صرية خمتلفة واإدراك اخلوا�ض الفيزياوية للخطوط وامل�صاحات 

20  الكبي�صي، اإبراهيم �صبتي، الفكرة الت�صميمية للمنجز الطباعي، اأطروحة دكتوراه غري من�صورة، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد، 
2001، �ض 93.

21  ال�صعيدي، ملى اأ�صعد، التنظيمات ال�صكلية يف ت�صميم البطاقات العالنية ملنتجات وزارة ال�صناعة واملعادن وامكانية تطويرها، ر�صالة 
ماج�صتري غري من�صورة، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد،2003، �ض37. 
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لالإيه���ام بقربه���ا اأو بعده���ا بفع���ل �صق���وط ال�صوء عليه���ا لتج�ص���د اأو توهم ببعد الكت���ل وثقلها 
والإح�صا����ض بواقعيته���ا)22(. فهو ميثل مع القيم���ة ال�صوئية عن�صرًا مهم���ًا لإظهار اخل�صائ�ض 
البنائي���ة لل�صكل من اإدراك )اخل�صون���ة، النعومة، الليونة، اجلف���اف، والرطوبة( ليعك�ض حالة 
ت�صبيهي���ه لل�صلع وما تعك�صه من تباين للقيمة ال�صوئية، لتحقيق الو�صوح لإدراك هذه اخلا�صية 
يف الناجت ال�صكل���ي)23( التي ي�صعى اإليها امل�صمم لإ�صفاء احليوي���ة والديناميكية والتنوع لإثراء 

ت�صميم الإعالن التجاري.

الف�سل الثالث 
1- منهج البحث: 

اعتم���د الباح���ث )املنهج الو�صف���ي ( يف حتليل العينات لأن���ه ان�صب املناه���ج البحثية واأكرثها 
مالءمة ويتبع اإمكانية اأف�صل يف اإجراءات التحليل لجناز هذا البحث. 

2- جمتمع البحث: 
بع���د الطالع على ت�صاميم الإعالن التجاري يف حمافظة نينوى / العراق، وجد الباحث عددا 

كثريا منها يف واجهة املحالت و�صطوح العمارات وال�صوارع، فوقع الختيار على عدد منها.

3- عينة البحث: 
اخت���ار الباحث ثالثة ت�صاميم لإعالنات جتارية بطريقة ق�صدية، خمتلفة الألوان وامل�صامني، 
وقد عر�ض الباحث العينات على عدد من الأ�صاتذة ذوي اخلربة يف جمال الت�صميم الطباعي 

لالأخذ باآرائهم لتعزيز طبيعة العينات املختارة.

4- اأداة البحث: 
لغر����ض حتقيق اأهداف البحث، اأفاد الباحث من الإطار النظ���ري لبناء ا�صتمارة التحليل التي 

ت�صمنت: 
جمالية اللون يف الف�صاء الت�صميمي. 1 .

الأبعاد الوظيفية والتعبريية للون. 2 .
عالقة اللون باملكونات الت�صميمية. 3 .

5- �سدق االأداة: 
ق���ام الباح���ث بعر����ض ا�صتم���ارة التحليل على جمموع���ة من اخل���رباء24، واملخت�ص���ني، واأبدوا 

مالحظاتهم عليها لتكون مهياأة لتحليل العينات. 

22 �صتولنتيز، جريوم، م�صدر �صابق، �ض334. 
23  ابو هنط�ض، حممود، مبادئ الت�صميم، دار الربكة للن�صر والتوزيع، عمان، ط 3، 2000، �ض 68. 

24  1-  اأ.د. عبدالر�صا بهيه، اخت�صا�ض ت�صميم طباعي، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد.
2- اأ.د. ن�صيف جا�صم حممد،  اخت�صا�ض ت�صميم طباعي، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد.

3- م.د. اأدوار عزيز الأ�صقر، اخت�صا�ض ت�صميم طباعي، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد.
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التحليل 
العينة االأوىل: 

العنوان: �صركة الثقة الدولية لتجارة الأجهزة الكهربائية. 
املقا�ض: 4م × 1.5 م 

املوقع: �صطح عمارة / حي اجلزائر يف حمافظة نينوى / العراق 

الو�سف والتحليل 
- جمالية اللون يف الف�صاء الت�صميمي: 

اأ�صغ���ل امل�صمم الت�صميم الإعالين مبوا�صيع متع���ددة خمتلفة القيم اللونية وال�صوئية، فيما غلبت 
على جممل الف�صاء الت�صميمي قيمة لونية باللون الربتقايل املتدرج من الأعلى نحو الأ�صفل انتهاء 
باللون البنف�صجي املكتمل القيمة و�صط الإعالن، يف حني عمد امل�صمم اإىل اإحداث �صريط ف�صائي 
بالل���ون الأحمر مت�ص���اٍو يف بعده الأفقي من الأعل���ى والأ�صفل وينتهي باملحي���ط اخلارجي للت�صميم 
اأ�صف���ل الإعالن لإظهار الوح���دات الكتابية وال�ص���ورة املرتاكبة واملتباينة بقيمه���ا واأبعادها خالله 

لإدراك نوع من الإغالق يف ذهن املتلقي. 
اإل ان امل�صمم اأظهر نوعًا من الإرباك والت�صوي�ض الب�صري لتحقيق ال�صيادة املرئية لإحدى وحداته 
�ص���واء الكتابية اأو ال�صورية الناجتة م���ن اتخاذه تنظيمًا بنائيًا جتميعي���ًا متعرثًا يف حتديد موا�صع 
الوح���دات بح�صب اأهميتها وفاعليتها بفعل الرتاكب الكلي واجلزئي بع�صها مع بع�ض ف�صال عن اأن 
التما�ض والتجاور والرتاكب على ذات الف�صاء الت�صميمي اأظهر تراجعا يف اإدراك م�صمون الر�صالة 

الإعالنية. 
- الأبعاد الوظيفية والتعبريية للون: 

عم���د امل�صم���م اإىل توزيع األوانه بطريق���ة تقليدية حماولة من���ه اإحداث نوع م���ن التباين للوحدات 
الكتابية املتنوعة واملختلفة الأبعاد والجتاهات بني العربية والأجنبية.

نت���ج ع���ن امل�صح الأويل لالإعالن اإدراك �صيادة العنوان العربي باللون الأحمر الذي متو�صع يف اأعلى 
مي���ني املركز الب�صري ال���ذي اأ�صفى نوعًا من الو�صوح والتمي���ز يف الت�صميم الإعالين والناجت عن 
تراكب���ه على الف�صاء ذي اللون الربتقايل الع���ايل وحتديده بالقيمة ال�صوئية الأبي�ض وفر لها دعما 
وتف�ص���ريا للمعن���ى الدليل الوا�ص���ح لل�صور )الأجه���زة الكهربائية(. يف ح���ني ان جممل التوظيف 
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اللوين اظهر نوعًا من التباين مع الف�صاء الت�صميمي للتحفيز ولإظهار الإثارة املرئية نحوه، وان مل 
حتق���ق دللة تعبريية وا�صحة عن طبيع���ة ال�صلعة على الرغم من ا�صتخدام الألوان احلارة والباردة 
والتباي���ن بالقيمة اللونية وال�صوئية العالية للف�صاء والوحدات الت�صميمية التي ميكن ان توؤدي اإىل 
اإب���راز تلك ال�صلع وحتقيق عامل اجلذب فيها من خ���الل بناء الفكرة وطريقة اجنازها يف الإعالن 
التجاري لتحقيق اجلانب الوظيفي ف�صال عن اجلذب اجلمايل املتمثل يف الإعالن من خالل التنوع 

ال�صوري املبني باأكرث من تقنية اظهارية وتوافق النظام اللوين والتقنيات الطباعية الدقيقة. 
- عالقة اللون باملكونات الت�صميمية: 

مث���ل الت�صمي���م الإعالين منطا م���ن التوازنات غري املتماثل���ة )الإيهامية( وهذا الن���وع تتحكم فيه 
العنا�ص���ر البانية مثل العناوين والعالمات واملعاجلات اللوني���ة، اإذ �صغل الت�صميم بكثافة الأ�صكال 
وتعددها الع�صوائي التي امتازت بتنظيمها الأفقي، اإذ مل يوفق امل�صمم يف توزيع الوحدات الكتابية 
املتنوع���ة والكثرية التي ظهرت غري متما�صكة الأجزاء لعدم ترابطها امل�صاحي التوزيعي والإجتاهي 
وكان ميك���ن اختزاله���ا واإعادة تنظيم العب���ارات وال�صور ب�صكل عمودي اأو اأفق���ي وفتح الف�صاء اإىل 

اأف�صل �صورة. 
ونت���ج ع���ن �صعف املوازن���ة يف الت�صميم الذي اأظهر ثق���ال على اجلانب الأي�ص���ر، وان توظيف قيمة 
الل���ون البنف�صج���ي وتدرجاته الن�صبية غ���ري املتقنة مل حتقق عالقة ربط الوح���دات مع بع�صها على 
الرغ���م من حال���ة التناظر بني التكوينات الكتابي���ة ذاوت التنظيمات اخلطي���ة الأفقية العربية من 
اليم���ني والأجنبية م���ن الي�صار، فاإن امل�صمم اظه���ر �صعفا يف حتقيق نوع م���ن الإيقاع يف الوحدات 
الت�صميمي���ة الأمر ال���ذي اأدى اإىل تراجع و�صوحها وقراءتها ب�صهول���ة، و�صعف يف فاعليتها لإدراك 
وحدته���ا املو�صوعية الناجتة عن تراجع تنا�صب وحداتها الباني���ة واملبالغة يف اأبعادها وكرثتها اأدى 
اإىل تبدي���د قدر وا�ص���ع من الف�صاء، ف�صال عن جتزئة الف�صاء اإىل احي���از ف�صائية �صغرية خمتلفة 

الأبعاد والجتاهات تراجعت عالقة ربطها ببع�ض. 

العينة الثانية: 
املج����ض  �صرك���ة  العن���وان: 
لتجارة التقنيات اللكرتونية 

املحدودة. 
املقا�ض: 3.5 م × 4م. 

املوقع: واجهة حمالت جتارية 
الدركزلية يف حمافظة نينوى 

/ العراق 
الو�صف والتحليل

- جمالي���ة الل���ون يف الف�صاء 
الت�صميمي: 

احت���وى الف�صاء على ث���الث اأقيام لونية متباينة القيم���ة ال�صوئية الأ�صود ال���ذي �صغل امل�صاحة 
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الأك���رب والقيم���ة الأحمر والقيمة ال�صوئي���ة الأبي�ض. فقد اأدى التدرج ال�صري���ع للقيمة ال�صوئية 
الأ�ص���ود اإىل اإظه���ار حال���ة تباي���ن عالية يف احل���دود املتاخم���ة لالإعالن نحو الفت���ح يف املركز 
الب�صري لإحداث بوؤرة �صوئية عالية ال�صد لالإثارة املرئية اأ�صفت نوعًا من اجلاذبية املرئية يف 
املركز املتمثل ب�صكل امراأة لإظهار عامل الت�صويق واجلذب اجلمايل على �صورة متتلك مقومات 
جمالي���ة موؤث���رة لها القدرة على حتريك اأحا�صي�ض املتلق���ي وا�صتمالتها لالإعالن. يف حني اتخذ 
ال�صع���ار الكتاب���ي باللغة الأجنبية باللون الأحم���ر مو�صع اأعلى ي�صار الف�ص���اء مبحاذاة احلدود 
النهائي���ة لالإعالن ليتخ���ذ تنظيمًا خطيًا �صغ���ل امتدادًا عك�صي���ًا للخط الأفق���ي باللغة العربية 
بالقيمة ال�صوئية الأبي�ض حماولة من امل�صمم لإحداث �صد ب�صري اإل انها بدت �صعيفة وقليلة 
الفاعلي���ة، بالرغم مما توؤديه حالة التباين بالقيمة يف هذه الوحدات الكتابية لإ�صفاء الو�صوح 

و�صهولة القراءة وحالة التوازن على طريف الإعالن. 
- الأبعاد الوظيفية والتعبريية للون: 

م���ن خالل امل�صح الب�ص���ري ملجمل الت�صميم الإع���الين اظهر امل�صمم ب���وؤرة �صوئية يف املركز 
الب�ص���ري متمثل���ة ب�صورة اإمراة و�صيل���ة جلذب النتب���اه ،اأحدثت نقطة �ص���د عالية ناجتة عن 
ق���وة التباينات ومعاجلته���ا بالقيمة ال�صوئية الأبي����ض املرتاكبة على الف�ص���اء لإ�صفاء نوع من 
ال�صفافي���ة والواقعي���ة التج�صيدي���ة بفعل تقني���ات احلا�صوب لإظه���ار فاعلية التنظي���م البنائي 
للوح���دات التعريفي���ة املكملة من خالل التج���اور والرتاكب واإيجاد الوح���دة املو�صوعية للتعبري 
الدليل وحتقيق عالقة ربط مع ال�صلعة، يف حني اأدى توظيف �صورة املراأة لتحقيق اإثارة مرئية، 
فق���د جلْا امل�صمم اإىل تنعيم احل���واف تقنيا فتداخلت ال�صورة مع الف�ص���اء العام لإ�صفاء نوع 
م���ن العمق الف�صائي عليها وحتقيق نوع من ال�صيادة الب�صرية لتقوية الوحدة الت�صميمية ومنع 
ت�صت���ت النظ���ر.واأدراك املتلقي بتحقيق فاعلي���ة ت�صبيهية واقعية عن طبيع���ة ال�صلعة ف�صال عن 
وج���ود العالم���ة الدللية املرتبطة بواق���ع ال�صلعة التابع���ة لل�صركة املنتجة، كم���ا اأ�صفت الألوان 
توافق البناء الدليل لكل م���ن العنوان والعالمة وال�صورة ال�صائدة، ومتا�صك العالقات اللونية 

وال�صوئية بني الوحدات الإعالنية. 
- عالقة اللون باملكونات الت�صميمية: 

مث���ل الت�صمي���م منطا من التنظيم���ات املركزية باتخ���اذ امل�صمم مركزًا بوؤري���ًا منتخبًا لي�صكل 
و�صيل���ة �صرتاتيجية يف لف���ت اأنظار املتلقي نحو الت�صميم من خالل اإحداث بوؤرة �صوئية للتدرج 
الل���وين بالقيم���ة ال�صوئية الأ�صود يف املرك���ز الب�صري لي�صكل بذلك مرك���زًا �صياديًا تدور حوله 
الأ�ص���كال لإ�صف���اء نوع م���ن احلركة الدائري���ة لتحقي���ق الفاعلية يف الت�صميم ه���دف الإعالن 
التج���اري، ف�صال عن الإثارات املرئية املتنوعة بفعل تعدد وتنوع اخل�صائ�ض البانية للوحدات، 
وتنوع العالقات ال�صكلية واللونية وتدرجها وتباين موا�صعها، احدث حالة من التتابع والت�صل�صل 
يف قراءة الر�صالة الب�صرية. كما ان الجتاه املتعاك�ض بني الوحدات الكتابية الأجنبية والعربية 
والتباي���ن الل���وين بينهما زاد يف حتقيق اإثارتها املرئية املتناف�ص���ة مع الوحدة ال�صورية )ال�صكل 
ال�صائ���د( اإل ان تع���دد الأ�صكال ال�صوري���ة زاد من حدة الرتدادات الب�صري���ة يف توجيه اأنظار 

املتلقي يف اإدراك الوحدة املو�صوعية. 
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العينة الثالثة: 
العنوان: �صاي الوزة. 

املقا�ض: 2م × 1م.
 املوقع: �صوارع حمافظة 

نينوى / العراق. 
الو�صف والتحليل

- جمالية اللون يف الف�صاء الت�صميمي:
احتوى الف�صاء الت�صميمي لالإعالن التجاري 
على قيمتني لوني���ة، القيمة ال�صوئية الأبي�ض 
ال���ذي �صغل امل�صاحة الأكرب لالإعالن والقيمة 
الأحمر للن�ض الدعائي الإعالين الذي �صغل 
اأعل���ى املرك���ز الب�ص���ري للو�ص���وح و�صهول���ة 
الق���راءة ث���م العالم���ة التجاري���ة اخلا�ص���ة 
بال�صرك���ة بال�صفة اللوني���ة الأحمر متوقعت 
اأعلى ي�صار املرك���ز الب�صري يف اجتاه حماٍذ 
للمحي���ط اخلارج���ي للت�صمي���م ث���م �صريط 

اأ�صفل الإعالن اتخذ ال�صفة اللونية الأحمر تراكبت عليه الوحدة الكتابية التي اتخذت التنظيم 
اخلطي بالجتاه الأفقي املحاذي لأ�صفل املحيط اخلارجي لالإعالن باأحداث تباين بقيمة اللون 
م���ع امل�صاح���ة. يف حني جن���د ان م�صمون ال�صعار )العالم���ة( اأكد تف�صري معن���ى الإعالن وعزز 
عالقة الربط مع ال�صورة ال�صاغل الأ�صا�صي للف�صاء الإعالين واأ�صفت عالقة الربط والتف�صري 

لدعم م�صمون الر�صالة الإعالنية. 
- الأبعاد الوظيفية والتعبريية للون: 

عند امل�صح الب�صري ملجمل الف�صاء الت�صميمي، اظهر حتديد مواقع الوحدات املتباينة باأبعادها 
وقيمها اللونية احلادة �صعفا يف تفعيل الف�صاء وحركته على الرغم من فعل التباين اللوين، يف 
حني اأظهرت ال�صورة ال�صائدة تطابقا لتحقيق دللة تعبريية اأو رمزية مع العالمة لإظهار عالقة 
ربط مع طبيعة ال�صلعة على الرغم من حالة البرت لل�صورة ال�صاغل الأ�صا�صي للف�صاء الإعالين 
الت���ي تراجعت فاعليته���ا يف حتقيق اجلذب اجلمايل املرجو من ت�صاميم الإعالن التجاري، اإذ 
اأدت املبالغ���ة باأبعاده���ا اإىل تبديد م�صاحة وا�صع���ة من الف�صاء املخ�ص����ض للت�صكيلة الإيقونية 
بالجتاه العمودي على الرغم من و�صوح ور�صوخ دللتها الإيقونية يف ذاكرة اأملتلقي مبا يوؤثر يف 
مدركاته الذهنية لتحقيق عالقة ربط مع العنوان وال�صعار يف تف�صري الر�صالة الإعالنية، ثم ان 
امل�صمم عمد اإىل تكبري قيا�ض احلرف واتخاذه منط خط يدوي وحتديده اأ�صفى عليه نوعًا من 
التمي���ز عن بقية التكوينات الكتابية ف�صال عن حتقي���ق نوع من ال�صد الب�صري، اإل ان امل�صمم 
قد اعتمد على تقليد الإعالنات الأجنبية الأمر الذي اأدى اإىل اإخفاقه يف اإحداث التنا�صبات يف 
قيا�ض احلروف للتكوينات الكتابية ما بني العربية والأجنبية وتعار�ض اجتاهية كل منهما الذي 
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مل يوؤدي تناغما يف تنظيم حدود اأبعادها الأفقية واأ�صعفت فاعلية م�صتوى اأدائها الوظيفي. 
- عالقة اللون باملكونات الت�صميمية: 

مث���ل الت�صمي���م منطا م���ن التوازنات املتماثل���ة التي تعتمد عل���ى نقطة ثقل يف مرك���ز الف�صاء 
الإع���الين، فالأ�صا����ض لل�ص���ورة اأما بقي���ة العنا�ص���ر الأخرى فتعت���رب جمرد توزيع���ات مكانية 
وتعزيزي���ه لتو�صيح م�صمون الر�صالة الإعالنية. وقد حققت ال�صورة نوعًا من ال�صيادة والإثارة 
املرئي���ة لتمو�صعها يف مرك���ز البوؤرة املركزية للف�ص���اء العايل القيمة يف ح���ني نتج عن املبالغة 
باأبعاده���ا اإىل اإ�صفاء الو�صوح على تفا�صيلها الدقيقة، وحماولة امل�صمم جت�صيدها مع ما علق 
بذاك���رة املتلقي. لتحقيق اجلاذبية املرئية لتحفيز مدركاته احل�صي���ة ،ثم ان العنوان الرئي�صي 
لالإع���الن اأتخذ ال�صفة اللوني���ة الأحمر العايل القيمة لغر�ض لفت انتب���اه املتلقي اإل ان جممل 
التوظي���ف اللوين مل ي�صف الأبعاد اجلمالية اجلاذب���ة املرجوة من ت�صاميم الإعالن التجاري، 
عل���ى الرغم م���ن تباين قيمة الل���ون لكل من العن���وان الرئي�ض بال حمر مع الوح���دات الكتابية 
التعريفي���ة بالقيمة ال�صوئية الأبي�ض العايل القيمة، و�صعفت يف اإحداث التنا�صبات يف اأبعادها 
ونهايتها المتدادية لإظهار املوازنة املرئية ملجمل الف�صاء، اإذ كان من املفرت�ض ان توؤدي حالة 
التنوع للوحدات اخلطية من منط احلروف وقيا�صها وقيمها اللونية مبا ي�صفي نوعًا من الإثراء 

والإغناء للناجت الت�صميمي يف ت�صاميم الإعالن التجاري. 

الف�سل الرابع :النتائج 
من خالل حتليل اإعالنات عينات البحث خرج الباحث بجملة من النتائج وهي كما ياأتي:

ان اإدراك اللون ي�صكل جانبا من �صلوك الإن�صان، وال�صلوك يتحدد بثالثة اأبعاد هي، البيئة  1 .
والعامل الف�صيولوجي والعامل ال�صيكولوجي. 

ان اللون ميثل رمزا اأو ا�صتجابات اأو ردود فعل خمتلفة اأو متباينة اأو جمالت من ال�صراع  2 .
النف�صي.

نتج عن فاعلية التدرج اللوين لإظهار �صد ب�صري وبوؤرة �صوئية يف مركز اجلذب الب�صري  3 .
ل�صتمالة نظر املتلقي يف ت�صاميم الإعالن التجاري.

نت���ج عن اعتماد نظم التباين اللوين والقيم���ة ال�صوئية و�صوح الوحدات ومتيزها و�صهولة  4 .
ا�صتالم الر�صالة الإعالنية. 

نتج عن التوظيف اللوين يف ت�صاميم الإعالن التجاري حتقيق الدللة التعبريية واإحداث  5 .
اجلذب اجلمايل للناجت الت�صميمي. 

اأ�صفت حالة التدرج املتال�صي بالقيمة ال�صوئية للون يف الف�صاء الت�صميمي اأدراك الإيهام  6 .
بالعمق الف�صائي للجذب اجلمايل وحتقيق هدف الإعالن. 

حتق���ق اجلذب الب�ص���ري من خالل التنوع���ات اللوني���ة وال�صوئية يف ت�صامي���م الإعالن  7 .
التجاري. 

اأدت حالة البرت لأجزاء من ال�صورة الرئي�صة اإىل �صعف فاعلية جاذبيتها اجلمالية.  8 .
ان اعتم���اد نظ���م التباين الل���وين والقيمة لكل من العن���وان والف�صاء يحق���ق عالقة ربط  9 .
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الوحدات مع بع�صها و�صهولة قراءة الر�صالة الإعالنية. 
اأدت املعاجلات الظهاري���ة يف تكبري ال�صورة الرئي�صة اإىل حتقيق ال�صيادة املرئية وظهور  10 .

تفا�صيل الأجزاء مما يوؤدي اإىل الرتكيز والتاأكيد لإبراز دللتها التعبريية. 
نت���ج عن الإخالل يف تنا�صب الوحدات تبديد قدر وا�ص���ع من الف�صاء و�صعف عالقة ربط  11 .

الوحدات مع بع�صها. 
ان اعتم���اد املالم����ض املرئي���ة يف ت�صاميم الإع���الن التج���اري ي�صفي نوعًا م���ن احليوية  12 .
والديناميكية وبع���ث الواقعية املج�صدة للتو�صيح والتميز لأه���م الوحدات الفاعلة للتعبري 

عن طبيعة ال�صلعة املروج لها. 

اال�ستنتاجات: 
مب���ا متخ�ض عنه الإط���ار النظري ويف �ص���وء النتائج امل�صتخل�صة يقدم الباح���ث ال�صتنتاجات 

التية: 
يتي���ح نظ���م التباين اللوين والقيمة والف�ص���اء احلاوي لها �صواء املت���درج اأو العايل القيمة  1 .
اإظه���ار اجلاذبية اجلمالي���ة وا�صتمالة نظر املتلق���ي نحو املركز الب�ص���ري و�صهولة قراءة 

الر�صالة الإعالنية. 
. 2 ي���وؤدي توظي���ف اللون وقيمته ال�صوئي���ة يف ت�صاميم الإعالن التج���اري اإىل اإحداث طاقة 
ديناميكي���ة فاعل���ة للتعبري عن طبيعة ال�صل���ع بدللت تعبريية موؤث���رة يف مدركات املتلقي 

الب�صرية وحتفيزها لقراءة الر�صالة الإعالنية وتو�صيلها. 
يتي���ح التن���وع يف توظيف القيم اللوني���ة وال�صوئية يف ت�صاميم الإع���الن التجاري اجلذب  3 .

الب�صري وحتقيق اجلانب الوظيفي واجلمايل هدف الإعالن. 
ت���وؤدي املالم�ض املرئية اإىل اإ�صفاء احليوية والديناميكية والتنوع لإثراء ت�صاميم الإعالن  4 .

التجاري وبعث الواقعية املج�صدة لأهم الوحدات الفاعلة فيه. 

تو�سيات البحث: 
يو�صي الباحث مبا ياأتي: 

الهتم���ام بتوظي���ف التقني���ات والرباجميات الت���ي يتيحها احلا�ص���وب يف معاجلة الألوان  1 .
امل�صتخدمة يف ت�صاميم الإعالن التجاري. 

ي�صتوجب انتقاء الألوان ودللتها الرمزية عند توظيفها يف ت�صاميم الإعالن التجاري مبا  2 .
يحقق الر�صوخ لها يف ذاكرة املتلقي. 

عن���د توظي���ف الأل���وان يف ت�صاميم الإع���الن التج���اري ي�صتوجب ان حتق���ق الب�صاطة يف  3 .
تف�صريه���ا والو�ص���وح لإمكانية متيزها، ول بد من اإمكانية التاأكي���د على بناء خ�صائ�صها 

املظهرية واغنائها بو�صوح تفا�صيلها الواقعية املحققة للجذب اجلمايل املرجو منها. 
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مقرتحات البحث: 
القي���ام بدرا�صة اجلوان���ب الإدراكية والنف�صية لالألوان املحف���زة يف ت�صاميم الإعالن التجاري 

لتحقيق الت�صال املبا�صر للرتويج ال�صلعي. 
القي���ام بدرا�ص���ة فاعلية توظي���ف الأل���وان ودللتها التعبريي���ة يف ت�صاميم الإع���الن التجاري 

وم�صتوى فاعليتها الأدائية للتاأثري املبا�صر باملتلقي. 

امل�سادر
امل�صادر العربية:

اأب���و بكر، طارق م�صطفى، العالقات البنائية ودللت الرم���وز يف ت�صاميم العمالت الورقية ال�صودانية، اأطروحة دكتوراه  1 .
غري من�صورة، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد، 2002.

 .  اأبو هنط�ض، حممود، مبادئ الت�صميم، دار الربكة للن�صر والتوزيع، عمان، ط3، 2000. 2
الع�ص���م، عا�صم عبد الأمري، جماليات ال�صكل يف الر�صم العراقي احلدي���ث، اأطروحة دكتوراه غري من�صورة، كلية الفنون  3 .

اجلميلة، جامعة بغداد، 1997. 
، دائ���رة الثقافة والإع���الم، ال�صارقة، الإمارات  اإي���اد ح�ص���ني عبد اهلل، فن الت�صمي���م، الفل�صفة، النظري���ة، التطبيق، ج2. 4

العربية املتحدة، 2008. 
، دائ���رة الثقافة والإع���الم، ال�صارقة، الإمارات  اإي���اد ح�ص���ني عبد اهلل، فن الت�صمي���م، الفل�صفة، النظري���ة، التطبيق، ج3. 5

العربية املتحدة، 2008. 
 . بل، كاليف، الفن – ت. د. عادل م�صطفى، دار النه�صة العربية، بريوت، لبنان، ط1، 2001. 6

. 7 اجلب���وري، �صت���ار حمادي، العالق���ات اللونية وتاأثريها عل���ى حركة ال�صطوح املطبوع���ة يف الف�ص���اء الت�صميمي للمطبوع 
العراقي، اأطروحة دكتوراه غري من�صورة، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد، 1997. 
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ملخ�س البحث
ه���دف البحث ه���و : تقومي اداء طلب���ة ق�صم الرتبية الفني���ة ملهارة ر�صم اخل���ط العربي الكويف 

الب�صيط. وهذا يتم عرب:1- تقومي مفردات املادة يف �صوء اهدافها.
2- تعليم الطلبة مهارة ر�صم احلرف الكويف الب�صيط من الوحدة التعليمية.

ولتحقي���ق اهداف البحث و�ص���ع الباحث الفر�صي���ة ال�صفرية الآتية:لتوجد ف���روق ذات دللة 
اح�صائية عند م�صتوى درجات املجموعة التجريبية حول ادائهم على مكونات الختبار املهاري 

قبليًا- بعديًا ويقا�ض من ا�صتمارة تقومي الداء.
متثلت عينة البحث من طلبة ال�صف الرابع يف ق�صم الرتبية الفنية/كلية الفنون اجلميلة للعام 
الدرا�صي 1010-2011، اإذ تاألفت من )30( طالبًا وطالبة مت اختيارهم بطريقة ع�صوائية من 

ا�صل العدد الكلي ملجتمع البحث والبالغ )65( طالب وطالبة.
مت ا�صتعم���ال املنهج الو�صف���ي وكذلك املنهج التجريبي يف ت�صميم اجراءات بحثه ذو املجموعة 

التجريبية الواحدة بالختبارين القبلي والبعدي.
ولإظهارنتائ���ج البحث التي تو�صل اليها الباحث ا�صتخ���دم الو�صائل الح�صائية الآتية )معادلة 
بري�ص���ون( لإيجاد ثبات الأداة،الختب���ار التائي)T-test( ملعرفة الفرق ب���ني الختبار القبلي 
ةالختبار البعدي ، ومعادلة )هول�صتي( للتحقق من ثبات ا�صتمارة تقومي الداء املهاري.وقانون 

.)Coper(ملعرفة �صدق الداة معادلة كوبر
اما اهم النتائج التي تو�صل اليها الباحث:

ان الوح���دة التعليمي���ة اعطت قدرة عل���ى اكت�صاب طلبة ق�صم الرتبي���ة الفنية مهارة ر�صم  1 .
احلروف الكوفية وهذا مااأظهرته نتائج الختبار القبلي والبعدي.

تعل���م الطلب���ة بالتدريج م���ن ال�صه���ل اىل ال�صعب وهذا م���ا يوؤكده) كانيي���ه وبرجز( من  2 .
النتقال يف التعلم على �صكل خطوات مت�صل�صلة ومنظمة من الوحدة التعليمية.

تقويم اداء طلبة قسم التربية 
الفنية في مهارة رسم الحرف 
العربي الكوفي البسيط

 حممد عبداهلل غيدان

بحوث قسم التربيو الفنية
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وقد او�صى الباحث مبجموعة من التو�صيات اهمها:
اعتماد الوحدة التعليمية يف تعلم الطالب ملهارة ر�صم احلرف العربي الكويف الب�صيط. 1 .

تدري����ض) اخل���ط الك���ويف الب�صي���ط( يف الف�ص���ل الول وتدري�ض خط الرقع���ة يف الف�صل  2 .
الثاين.

الف�سل االول
م�سكلة البحث:

 اول���ت الرتبي���ة احلديثة اهتمامًا كب���ريًا باملتعلم الذي يع���د حمورًا للعملي���ة التعليمية اإذ بداأت 
املوؤ�ص�ص���ات وعل���ى م�صتوياتها كافة تنه���ج اىل ا�صتخدام احدث ال�صالي���ب والتقنيات والربامج 
ملواكب���ة متطلب���ات الع�ص���ر، وتطوراته املت�صارع���ة؛ لإجل تنمي���ة القدرات العقلي���ة والوجدانية 
واملهارية للمتعلمني من الن�صطة التعليمية التي يقومون بها يف امليادين والتخ�ص�صات التعليمية 

املتعددة.)1( 
اإن ه���ذه النظرة الوا�صع���ة اىل عملية التعليم،ابرزت احلاجة اىل التفك���ري يف ا�صاليب وطرائق 
تعليمي���ة ، وميكن به���ا ت�صميم التعليم ت�صميم���ًا نظاميا ًيوؤدي اىل تكيي���ف العملية التعليمية-

التعلمية لتتنا�صب واحتياجات املتعلمني وقدراتهم وميولهم.)2(
يع���د التق���ومي ركن���ًا ا�صا�صي���ًا يف العملية التعليمية بوج���ه عام لأهميته يف حتدي���د ما حتقق من 
الهداف الرتبوية، يف املنهج والأداء والنتاج ، من اجل درا�صة الثر التي احدثتها عملية التعلم 
والك�صف عن تغري ال�صلوك املكت�صب من ادوات القيا�ض والتقومي املعدة عمليًا وفق املنهج العلمي 
لت�صميم الداة التي ت�صاعد يف الك�صف عن ال�صلوك الظاهر املكت�صب املراد قيا�صه ملعرفة مدى 
فاعلي���ة الربامج التعليمية، لإن تق���ومي الداء امر لبد منه لإنه حمور عنا�صر العملية التعيلمية 
والتاأكد من قدرات الطالب املهارية مبا ي�صمن منو �صخ�صيته كونه قادرًاعلى اإظهار مااأكت�صبه 

من تلك املعارف والعلوم خالل درا�صته.)3(
ت�صعى الرتبية الفنية اىل تنمية الطالب وتربيته عن طريق الفن وذلك باإنتاج اعمال فنية لي�صت 
هدف���ا بح���د ذاتها ولكنه���ا و�صيلة للو�صول بالف���رد اىل م�صتوى التكام���ل يف �صخ�صيته وي�صاعد 

التقومي على ت�صخي�ض جوانب القوة وال�صعف يف اعمال الطلبة الفنية بهدف حت�صينها.)4(
ويعد ق�ص���م الرتبية الفنية احد املوؤ�ص�صات العلمية والرتبوية الذي يعنى باعداد مالكات موؤهلة 
علمي���ًا وتربويًا وفني���ًا لتتمكن م���ن اداء مهمتها الرتبوي���ة لتدري�ض الرتبية الفني���ة يف املدار�ض 

الثانوية ، ومبا ان املهارات الفنية التي يجب اإك�صابها للمتعلمني تعني القدرة  على اداء عمل
معني وبكفاءة عالية وتتوقف هذه القدرة على اعتماد ا�صاليب التدري�ض التي يجب ان تعتمد

على ا�ص�ض ومبادئ علمية وا�صحة وبخطوات مت�صل�صلة ومنظمة ميكن قيا�صها ومالحظتها يف
�صل���وك املتعلم، ومن امله���ارات التي اكدت عليها ق�صم الرتبية الفني���ة هي مهارات فنون اخلط 

1 خلف، 1985،�ض41
2 الزند2004�ض284

3 ح�صني2011 �ض225
4 احليلة 98 �ض170
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العرب���ي والهتمام به���ا لإك�صابها للطلبة عل���ى نحو يعك�ض جمالية واتق���ان اخلط العربي وهذا 
مايخ�ض البحث احلايل)اخلط الكويف الب�صيط( لطلبة ال�صف الرابع.

اهمية البحث: ومن امل�صوغات التي دعت الباحث اىل اجراء هذا البحث هي:
1- ظهورالنظريات وال�صاليب والجتاهات احلديثة التي اخذت حيزًا كبريًا يف تطوير العملية 
التعليمية،واملنظم���ات  التعليمية،والربامج،والنظمة،والنم���اذج  منها)احلقائ���ب  التعليمي���ة 
املتقدمة،والتعلي���م املربم���ج( ت�صب جميعها لإك�صاب املتعلم خ���ربات تعليمية حمددة واحداث 

تغريات يف �صلوكه وادائه من اجل حتقيق الهداف التعليمية املق�صودة من عملية التعلم.
2-من الدرا�صة ال�صتطالعية التي اجراها الباحث وجد ان هناك �صعفاأً يف مادة اخلط العربي 

)اخلط الكويف الب�صيط( عند الطلبة.
3- مٌيكن الطلبة من حت�صني م�صتوى ادائهم ملهارة اخلط الكويف الب�صيط.

4-ق���د تفيد النتائج الت���ي يتو�صل اليها البحث احلايل معاهد الفن���ون اجلميلة ومعاهد اعداد 
املعلمني وكليات الفنون اجلميلة وكلية املعلمني.

هــدف البحث:يهدف البحث احلايل اىل:-) تقومي اداء طلبة ق�صم الرتبية الفنية يف مهارة 
ر�صم احلرف العربي الكويف الب�صيط(.

حدودالبحــث: يقت�صرالبح���ث احلايل على:-طلب���ة ال�صف الرابع يف ق�ص���م الرتبية الفنية 
الذين يدر�صون مادة اخلط العربي بكلية الفنون اجلميلة/جامعة بغداد للعام الدرا�صي2010-

.2011

فر�سيــات البحث : لأجل التحقق من اثرالوحدة التعليمية �صاغ الباحث الفر�صية ال�صفرية 
الآتية:-’’لتوج���د فروق ذات دللة اح�صائية عند م�صت���وى دللة)0،05( بني متو�صط درجات 
املجموع���ة التجريبي���ة حول ادائه���م على مكون���ات الختبار امله���اري قبليًا-بعدي���ًا ويقا�ض من 

ا�صتمارة تقومي الداء املهاري.

حتديد امل�سطلحات
التق���ومي: عرف���ه )عطي���وي ،2001( بان���ه« التعرف عل���ى نقاط ال�صع���ف الق���وة للتاكيد عليها 
والك�ص���ف عن النواحي اخلا�ص���ة التي حتتاج اىل تعديل او حت�ص���ني او تغيري وذلك با�صتخدام 

خمتلف و�صائل التقومي وادواته من اختبارات ومقارنات وا�صتبيانات وجتارب.)5(
عرفها)احليلة(2003باأن«التق���ومي هو القدرة على اعطاء حكم على قيمة املادة املتعلمة وذلك 
مبوج���ب معايري حمددة وا�صحة وتعد النتاجات التعليمي���ة يف م�صتوى التقومي اعلى م�صتوى يف 

املجال العريف)العقلي( وذلك لإحتوائها على عنا�صر جميع امل�صتويات الخرى.)6(
يتبنى الباحث تعريف )عطيوي( 2001 ملالئمته متطلبات البحث احلايل.

 5 عطيوي، �ض178
6 احليلة2003( �ض131
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الأداء :يعرف���ه �صالم���ة)2001( باأن���ه ال�صلوك الذي يتوقع م���ن املتعلم ان يقوم ب���ه بعد عملية 
التعلم)7(

تعرفها)الفتالوي(2003باأنه���ا) جمموع���ة ال�صتجابات التي يقوم به���ا الفرد يف موقف معني 
وهذا الداء هو ما تالحظه مالحظة مبا�صرة.)8(

)يعرف الباحث اجرائيًا الداء باأنه قدرة الطالب على اداء اخلط العربي الكويف الب�صيط وفق 
ميزان ومعايري اخلط العربي(.

امله���ارة: يعرفها)عب���د املوجود( فق���د عرفها ع���ام 1981 بانها:«القدرة عل���ى اداء عمل معني 
باتقان مع القت�صاد باجلهد والوقت وحتقيق المان« .)9( 

وتعرفه )الفتالوي( 2003 »باأن«املهارة تعني �صربًا من الداء تعلم الفرد ان يقوم به ب�صهولة وكفاءة 
ودقة مع اقت�صاد يف الوقت واجلهد �صواء كان هذا الداء عقليًا او اجتماعيًا او حركيًا. )10(
)يعرف الباحث املهارة باأنها القدرة على اداء ر�صم احلرف الكويف الب�صيط باأتقان(.

الف�سل الثاين: االطار النظري

يع���د التق���ومي ركن���ًا ا�صا�صي���ًا يف العملية التعليمية بوج���ه عام لأهميته يف حتدي���د ما حتقق من 
الهداف الرتبوية، يف املنهج والأداء والنتاج ، من اجل درا�صة الرث التي احدثتها عملية التعلم 
والك�صف عن تغري ال�صلوك املكت�صب من خالل ادوات القيا�ض والتقومي املعدة عمليًا وفق املنهج 
العلمي لت�صميم الداة التي ت�صاعد يف الك�صف عن على ال�صلوك الظاهر املكت�صب املراد قيا�صه 

ملعرفة مدى فاعلية الربامج التعليمية، لإن تقومي الداء امر لبد منه لإنه حمور
عنا�صر العملية التعيلمية والتاأكد من قدرات الطالب املهارية كافة مبا ي�صمن منو �صخ�صية،

كونه قدرًاعلى اإظهارمااأكت�صبه من تلك املعارف والعلوم من خالل  درا�صته.)11(
وبذلك، يهدف التقومي اىل حتقيق اغرا�ض مرغوبة فيها ،ومتعددة من بينها ماياأتي: 1-حتديد 
مق���دار ماحتق���ق من اله���داف التعليمي���ة والرتبوية املن�ص���ود.2- التقومي عملي���ة ت�صخي�صية، 
وقائية، عالجية، تعطي املعلم تغذية راجعة عن ادائه التعليمي التعلمي وفاعلية تدري�صه،وبهذا 
يت���م تعزيز عنا�صر القوة يف العملي���ة التدري�صية واإقرارها ومكافاأته���ا.3- التقومي موؤ�صر جيد 
لقيا����ض اداء املعل���م وفاعلي���ة تدري�صه واحلك���م عليها لأغرا�ض وق���رارت اإداري���ة تربوية تتعلق 
بالنقل،والرتفي���ع، والرتقي���ة.4- يقدم التقومي خمرجات مهم���ة لأغرا�ض البحث والتق�صي يف 
تعلي���م املواد الدرا�صي���ة ومناهجها بحثًا وتخطيطًا،وتعدياًل،وتطويرًا �ص���واء ب�صواء.5- التقومي 
ا�صم���ل من التقييم، فالتقييم هو تلك الن�صاطات الت���ي ت�صمم لقيا�ض تعلم الطلبة،والذي ياأتي 
كنتيج���ة للموقف التعليمي التعلمي،ام���ا التقومي فهو جمموعة الن�صاط���ات التي ت�صمم لقيا�ض 

فاعلية النظام التعليمي التعلمي ككل.)12(
7 �صالمة 2001�ض14

8 الفتالوي، �ض2003.24
9 عبد املوجود، 1981، �ض380

10 الفتالوي ،2003، �ض25
11 ح�صني �ض225

12 احليلة 2003،�ض380
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ان���واع التق���ومي: يهتم املخت�ص���ون بالقيا�ض والتق���ومي يف الرتبية بثالث ان���واع رئي�صة من حيث 
اهدافه واأغرا�صه وهي:

التق���ومي القبلي)التمهيدي(:وه���و التقومي الذي يتم يف بداية الربنام���ج التعليمي للتعرف على 
حال���ة الطلبة وما ميتلكونه من املعلومات ومهارات وقدرات قبل بدء الربنامج ويفيد هذا النوع 
للتعرف على مدى التقدم الذي يح�صل عند الطلبة من  مقارنة نتائجه مع النتائج التي نح�صل 

عليها اثناء الربنامج او يف النهاية.)13(
التق���ومي التكويني: ويقوم على مبداأ تقومي العملية التعليمية التعلمية عرب م�صارها يهدف بوجه 
عام اىل حتديد مدى تقدم الطلبة نحو الهداف التعليمية املن�صودة او مدى ا�صتيعابهم وفهمهم 
ملو�ص���وع تعليم���ي تعلم���ي حمدد)ح�صة درا�صي���ة،او وحدة درا�صي���ة( بغر�ض ت�صحي���ح العملية 
التدري�صية وحت�صني م�صارها ومن ادوات التقومي التكويني ال�صئلة املختلفة التي يطرحها املعلم 

يف اثناء الدر�ض والمتحانات الق�صرية والتمارين ال�صفية والبيتية.
التق���ومي اخلتامي: ويقوم على مبداأ تقومي العملية التعليمية التعلمية بعد انتهائها وعليه يهدف 
اىل معرف���ة مق���دار ما مت حتقيقه م���ن الهداف التعليمي���ة والرتبوية املن�ص���ودة، كما يف تقومي 
م�صت���وى اداء)حت�صيل( الطلبة للمعرف���ة العلمية باأ�صكالها املختلفة بع���د النتهاء من تدري�ض 
مو�ص���وع عمل���ي معني او وح���دة درا�صية ،ويقوم التق���ومي اخلتامي على نتائ���ج الختبارات التي 

يعطيها املعلم يف نهاية وحدة تعليمية تعلمية معينة.)14( 
اأه���م املعاي���ري الواجب توافرها يف جم���ال التقومي :-1 يت�ص���م باملو�صوعية وال�صم���ول والتوازن 
وال�صتمراري���ة. 2-يت�صم���ن تق���ومي كل عنا�ص���ر املنهج.3-ي�صاع���د على تعزي���ز جوانب القوة 

ومعاجلة جوانب ال�صعف يف املناهج. 4- يراعي القت�صاد يف الوقت واجلهد والكلفة.)15(
تقومي الأداء:هوحتليل وتقومي اداء الطلبة تعلمهم وم�صلكهم وقيا�ض مدى �صالحيتهم وكفايتهم 

وجوانب ال�صعف والقوة يف ادائهم وعملهم املدر�صي واكت�صاف املواهب والكفاءات العالية.
اه���داف تق���ومي الداء:1-ملعرف���ة جوانب الق���وة وال�صع���ف يف الداء.2- حت�ص���ني اداء الطلبة 
وتطويره. اتخ���اذ القرارات املنا�صبة ب�صاأن الطلبة وحتديد الحتياجات 3.اعطاء تغذية راجعة 
ع���ن م�صتوى اداء الطلبة انف�صهم.4-اعطاء املدر�ص���ني والدارة تغذية راجعة عن م�صتوى اداء 

طالبهم.
اخلط الكويف

يعد اخلط الكويف من اوائل اخلطوط العربية التي عرفها العرب،اإذ ان له موا�صفات متيل اىل 
جمالي���ة ال�ص���كل وبذلك برز جميع اخلطوط ال�صالفة وذهب م���ع الفاحتني يف �صتى البلدان وما 
ا�صل���ف ذك���ره يف تاريخ اخلط العربي، ا�صله ون�صاأته هو بال�صب���ط ا�صل اخلط الكويف املعروف 
الي���وم باأنواعه وا�صكاله وما الفه العرب الوائل من ت�صمية اخلطوط التي انتهت اليهم باأ�صماء 
املدن التي وردت منها اإذ عرف اخلط عند عرب احلجاز قبل ع�صر الكويف بالنبطي واحلريي 
والنباري لإنه انحدر من النبط واحلرية، والنبار ثم عرف اي�صًا باملكي واملدين ن�صبة اىل مكة 

13 ح�صني 2011�ض240
14 احليلة،2003،�ض379

15 احلميداوي �ض31

 حممد عبداهلل غيدانتقومي اداء طلبة ق�شم الرتبية الفنية يف مهارة ر�شم احلرف العربي الكويف الب�شيط



194 األكاديمي

واملدين���ة املن���ورة واخريًا عرف اخلط الب�ص���ري والكويف ن�صبة اىل الب�ص���رة والكوفة يف ار�ض 
العراق.)16(

انواع الكتابات الكوفية
الك���ويف الب�صي���ط: وهو النوع الذي يح�ص���ن ا�صتعماله يف كل مادة حتريرية وق���د �صاع يف العامل 

ال�صالمي �صرقه وغربه، يف القرون الهجرية الوىل، وهو خايل من:-
التزوي���ق، وتتمثل فيه الب�صاطة، وبق���ي ال�صلوب املف�صل يف غرب العامل ال�صالمي، ومن امثلته 

ماجنده يف قبة ال�صخرة يف القد�ض، واجلامع الطولوين يف م�صر.
الك���ويف املورق: وهو الن���وع الذي تلحقه زخارف ت�صب���ه اوراق ال�صجار، وا�صته���ر هذا النوع يف 
م�ص���ر يف القرن الثاين اىل منت�صف القرن الثالث الهجري وبلغ اوج عظمته وجماله على ايام 
الفاطمي���ني و�صمي)التوريق الفاطمي( لعتماده على التزي���ني التوريقي، كما عرف يف العراق 

و�صوريا وايران حيث لعب دورًا هامًا يف زخرفة الكتابة.
الك���ويف املزه���ر: وهو النوع ال���ذي ميتاز ب�صغ���ل امل�صاحة كاملة ومل���ئ الفراغ ب���اأوراق ال�صجار 
و�صيق���ان النب���ات اللولبية وه���و ماي�صكل خلفية للن����ض الكتابي، وبالطبع فه���و يتفرع من النوع 

ال�صابق) املورق(.
الك���ويف امل�صف���ور: وهو نوع من الزخ���ارف الكتابية، ياأخ���ذ �صكل ال�صف���رية يف تداخل حروفه، 
ويعتم���د على اتطالة احلروف العالية لتكوي���ن الزخارف ويعترب هذا النوع حريف ل�صدة التعقيد 
بني العنا�صر اخلطية والعنا�صر الزخرفية،ال انه واكب ن�صوؤ التوريق والزخرفة الهند�صية وقد 
�ص���اع ا�صتخدام���ه يف القرنني اخلام����ض وال�صاد�ض الهجري، وعرف يف �ص���رق العامل ال�صالمي 
وغربه يف وقت واحد،وقد لقى اهتمامًا خا�صًا يف بالد فار�ض وا�صتعملته يف نقو�صها قبل غريها 

ب�صبب من طبيعته الزخرفية البارزة.
الك���ويف الهند�ص���ي )املربع(: ا�صتعم���ل يف العمارات، و�ص���اع يف م�صاجد الع���راق وايران وذلك 
لعتماده على اخلطوط امل�صتفيمة يف الر�صم، و�صكله الكامل يعطي ا�صكاًل وم�صاحات هند�صية 

منتظمة كاملثلث واملربع وامل�صد�ض واملثمن وغريها.)17(
3-امنوذج جانييه وبرجزGanne & Briggs: قدم جانييه وبرجز يف عام 1979م امنوذجًا 
للت�صميم التعليم���ي م�صتندين على تعريف جانييه للتعلم على انه جمموعة من الحداث تقدم 
للمتعلم وت�صمم لتقوية العمليات الداخلية اإذ توؤثر على تب�صيط التعليم له. لذلك يجب ان يكون 
التعل���م م�صممًا لأن ي�صاعد املتعل���م للو�صول اىل ال�صلوك املرغوب فيه وه���ذه امل�صاعدة اما ان 
تكون عن طرائق التعلم الذاتي اذ يعتمد املتعلم على نف�صه، او عن طري�ق ال�صتعان�ة ب�ِ )املعلم( 

الذي يقوم بتنظيم عملية التعلم له. ويف هذا
الت�صميم، ي�صنف جانيي���ه التعلم الن�صاين يف خم�ض جمموعات من املجالت هي:)املعلومات 
اللفظي���ة، الجتاه���ات ،امله���ارات العقلية، امله���ارات اليدوي���ة )احلركي���ة(، )ال�صرتاتيجيات 

املعرفية( وكل نوع من هذه النواع يتطلب ا�صلوبًا خمتلفًا من التعليم.

16 ح�صني2011 �ض83
17 حب�ض،1980،�ض29
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ويوؤك���د جانييه باأن التعلم يحدث عندما يكت�صب الفرد قابلية معينة يف اداء �صئ ما، ونظرًا لأن 
فاعلية التعلم غري ملمو�صة لذاتها، فاننا ن�صتند اىل مراقبة �صلوك املتعلم،كي نحكم بكونه تعلم 
تل���ك امله���ارة، وان املهارات املختلفة التي يجري تعلمها ت���وؤدي اىل نتائج او حم�صالت خمتلفة 

بدورها، وعندما يجري توقع تلك النتائج وتخطيطها يعرب عنها بالغرا�ض ال�صلوكية.)18(
اماعن���د تعلم الجتاهات فاإن ذلك يتمثل بالقابلية املكت�صبة يف امكانية الفرد لالختيارمن بني 
البدائل املتاحة.وعندما يتعلم الفرد مفهومًا فهو عبارة عن مهارة عقلية، يت�صح ذلك من قدرة 
الف���رد على ت�صخي�ض اي مثال وت�صنيفه من خ���الل عالقته بذلك املفهوم . ويف حالة املهارات 
احلركية، فاإن اكت�صابه���ا يتمثل بقدرة الفرد على التنفيذ والداء ال�صحيح والر�صيق للحركات 

واملهارات كافة بالت�صل�صل ال�صحيح..)19(
واخلط���وات العري�صة لت�صميم النظ���ام التعليمي- كما حددها برج���ز وكانييه1988 اعتمدت 
على:-حتدي���د حاج���ات املتعلم���ني وحتلي���ل خ�صائ�صهم-حتدي���د موق���ع النظ���ام التعليم���ي-
حتديداملهم���ات التعليمية-حتلي���ل اله���داف التعليمي���ة اىل اغرا����ض �صلوكي���ة- حتديد طرق 
التدري����ض املنا�صب���ة والو�صائل واملواد- بناء اآلي���ة تو�صح جمال التطبي���ق يف النظام التعليمي- 
و�صع خطةل�صتخدام النظام - بناءالختبارات- التقومي – ال�صد)20( اجلدول رقم)1( يو�صح 

املهارات مع الداء الذي يتطلبه اكت�صاب تلك املهارات)21(

االداءنوع المهارة

توليد قاعدة جديدة لحل المشكلةقاعدة للمستوى االعلى

اظهار تطبيق القاعدةالقاعدة

تصنيف االشياء واالحداث والحاالت بأستخدام تعاريف او اوصاف لفظيةمفهوم معرف

تشخيص االمثلة على ذلك المفهوممفهوم مادي

التمييز بين المثيرات التي تختلف على بعد فيزيائي واحد او اكثرالتمييز

الدرا�سات ال�سابقة
1-درا�ص���ة املعا�صيدي1995)بناء نظام تعليمي للتدريب على الدراك الفني(اجريت الدرا�صة 
يف كلي���ة الفنون اجلميلة-جامعة بغداد.وهدفت اىل بناء نظ���ام تعليمي للتدريب على الدراك 
الفن���ي وفقًا لأمنوذج)كانيه وبرجز Gagne & Briggs(. ومعرف���ة اثر النظام يف امناء القدرة 
عل���ى الدراك الفن���ي من خالل مقارن���ة نتائج املجموعت���ني التجريبية وال�صابط���ة باإ�صتخدام 
اختب���ار �صمم لقيا�ض الدراك الفني. بلغت عينة الدرا�ص���ة)18( طالبًا وطالبة من طلبة ق�صم 
الرتبي���ة الفني���ة اإذ وزعت بالت�صاوي ب���ني املجموعتني التجريبية وال�صابط���ة وكوفئت من حيث 

18 الزند،2004 ،�ض1-342
19 الزند،2004،�ض2-34

20 الزند،2004 �ض3-348
21-)Briggs،1979،p85(
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اجلن����ض والعمر واملرحلة الدرا�صية. وا�صتخدم الباحث يف ه���ذه الدرا�صة الو�صائل الح�صائية 
للتحق���ق من نتائج البحث التي هي ن�صف امل���دى الرتبيعي بطريقة الر�صم ومعادلت ال�صعوبة 

والتمييز للفقرات ومعادلة)كودر ريت�صار�صون(/20 للثبات.
2- درا�ســة الكناين 1998)بناء نظام تعليم���ي لتطوير الدراك احل�صي يف مادة املنظور (
اجريت هذه الدرا�صة يف ق�صم الرتبية الفنية-كلية الفنون اجلميلة-جامعة بغداد،هدفت اىل بناء 
 Gagne نظام تعليمي لتطوير الدراك احل�صي يف مادة املنظور على وفق اأمنوذج)كانيه وبرجز
Briggs &( للتع���رف على اثر النظام التعليمي يف تطوير الدراك احل�صي يف مادة املنظور من 
خالل الطريقة العتيادية. تاألفت عينة الدرا�صة من طلبة ال�صنة الثانية-ق�صم الرتبية الفنية-
كلي���ة الفن���ون اجلميل���ة اإذ بلغ عدده���م)28( طالب���ًا وطالبة.وا�صتخدم الباح���ث معادلة)مان 
وتني( بو�صفها و�صيل���ة اح�صائية للتعرف على الفروق بني املجموعتني)التجريبيةوال�صابطة( 
يف اجاباته���م ع���ن فق���رات الختباري���ن املتكافئ���ني ب�صورتي���ه)اأ( و)ب( وكذل���ك ا�صتخ���دم 
معادلة)اختب���ار ولكوك�ص���ن( للتع���رف على م���دى التطور ال���ذي ح�صل عن���د كل جمموعة من 

املجموعتني وا�صتخدم معادلة)كيودر-ريت�صارد�صون/20( للثبات.
3- درا�سة)�سيــف الدين ه�ســام عبد ال�ستار حلمــي( 2006جمالية التنا�صب يف اخلط 
الك���ويف املربع(ه���دف الدرا�ص���ة تع���رف البعاد اجلمالي���ة للتنا�ص���ب يف اخلط الك���ويف املربع 
وامل�صفور(ومتثل���ت اهمية البح���ث يف ان يعد اطالعة معرفية على البع���اد اجلمالية للتنا�صب 
يف اخل���ط الكويف املرب���ع واملظفور وا�صهامه يف اغناء اجلوان���ب التطبيقية. اما حدود الدرا�صة  
كان���ت درا�صة جمالية التنا�صب يف التكوين���ات اخلطية يف اخلط الكويف املربع واملظفور املنفذة 

كت�صاميم ثنائية البعاد على خامة الورق.
ام���ا عين���ة البحث كانت درا�صة جمالي���ة التنا�صب يف اخلط الكويف املرب���ع واملظفور يف البلدان 
)العراق،تركيا،م�صر(،ف�ص���اًل عن ت�صميم الباحث اداة بحث���ه )ا�صتمارة التحليل( على وفق 
املنه���ج العلمي للبحث.اما اهم النتائج التي تو�صل اليهاالباحث: 1- حتقيق التنا�صب اجلمايل 
م���ن خالل ترتيب احلروف وفق مقايي�ض هند�صية.2- ا�صتخدام ا�صلوب تغيري البنية التنا�صبية 
ال�صكلي���ة للح���روف ومقا�صاتها والفوا�صل مابني احل���روف ومبا يتالئم م���ع متطلبات امل�صاحة 
املنف���ذة عليها.اماال�صتنتاج���ات:1- نتجت جمالية التنا�صب يف خطي الك���ويف املربع واملظفور 
ع���ن ق���درة ت�صميمية وخطية متتع به���ا الكت���اب )اخلطاطون(.2-�صكلت جمالي���ات التنا�صب 
ماب���ني احلروف والعب���ارات مرتكزًا ت�صميمًا وخطيًا لتحديد عالق���ة اجلزء بالكل. كما او�صى 
الباحث)ادخال وتدري�ض خطي الكويف املربع واملظفور يف املدار�ض البتدائية والثانوية لهميتها 

الفنية والرتاثية(.
4- درا�سة)عبد املنعم خريي العاين()ت�صميم برنامج تعليمي لالبداع يف اخلط العربي 
الك���ويف( هدفت هذه الدرا�صة اىل ، ت�صميم برنام���ج تعليمي لالبداع يف اخلط العربي الكويف 
م���ن خ���الل ماياأتي: التعرف فيما اذا كان���ت هناك ابداعات لدى الطلب���ة الذين يدر�صون وفقًا 
للربنام���ج املق���رتح معرفة اث���ر الربنامج التعليم���ي يف نتاجات اخلط العرب���ي الكويف لنتاجات 
الطلب���ة البداعية.اما حدود الدرا�صة فقد حددت ب����: طلبة ال�صنة الوىل،ق�صم الرتبية الفنية، 
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كلي���ة الفون اجلميلة للعام الدرا�صي)1994-1995( ملادة اخلط الكويف .و�صمل جمتمع البحث 
عل���ى : طلبة ال�صنة الوىل فرع الرتبي���ة الت�صكيلية يف ق�صم الرتبية الفنية، كلية الفون اجلميلة، 
جامع���ة بغ���داد ولالع���وام الدرا�صي���ة )94،94/93/ 95( ل�صعبت���ني ،ومت اختي���ار عين���ة تتمثل 
ع���دد)35 طالب وطالبة(،اما ادوات البح���ث فتمثلت باملقابلة املفتوحة والختبار القبلي،واهم 

املقرتحات: اجراء درا�صة يف جمال البداع لنواع اخلطوط العربية اللينة .

الف�سل الثالث: اجراءات البحث
 جمتمع البحث :

يتك���ون جمتمع البحث من طلبة ال�صف الرابع يف ق�ص���م الرتبية الفنية – كلية الفنون اجلميلة 
العربي والبالغ  مادة اخلط  يدر�صون  الذين  الدرا�صي)2011-2010(  للعام  بغداد  – جامعة 

عددهم )65( طالب وطالبة.وكما مو�صح يف اجلدول رقم ) 2 (     
   جدول رقم) 2 (

المجموعالطالباتالطالب قسم التربية الفنية

392665 الرابع صباحي

عينــة البحــث: مب���ا ان جمتم���ع البحث احل���ايل حتدد بطلب���ة ق�ص���م الرتبية الفني���ة للعام 
الدرا�ص���ي)2010-2011( وان تعل���م مهارة ر�صم حروف اخلط الك���ويف الب�صيط يتم اكت�صابها 
م���ن مادة اخلط العربي، لذلك اعتم���د الباحث مادة اخلط العربي الت���ي تدر�ض يف ال�صفوف 
الرابع���ة لتطبي���ق اجراءات بحث���ه، وعليه مت اختي���ار عين���ة ع�صوائية من طلب���ة ال�صف الرابع 

بلغت)30( طالبًا وطالبة .
تكافــوؤ العينة: كوفئ���ت املجموعة من حيث اجلن�ض والعمر الزمن���ي واخللفية العلمية وابعد 
الطلبة الرا�صبني واملوؤجلني وخريج���ي معاهد املعلمني ومعاهد الفنون اجلميلة ومعاهد الفنون 

التطبيقية ملا ميتلكون من خربات �صابقة قد توؤثر يف نتائج البحث. 
* اجلن�ض والعمر الزمني: جرت املوازنة يف متغري اجلن�ض للمجموعة التجريبية لعدد الطالب 
والطالبات، فبلغ عدد الذكور)15( والناث)15(. وجرى تثبيت العمر الزمني من قبل الباحث 

وذلك من خالل طلبة املجموعة التجريبية.
* اخلربة ال�صابقة لغر�ض معرفة املتطلبات ال�صابقة لعينة البحث وو�صع افراد املجموعة بخط 
�ص���روع واحد ث���م تطبيق الختبار قبلي���ًا اإذ مت تاأ�صري درجاتهم لغر�ض الف���ادة منها يف اظهار 

النتائج التي �صيتو�صل اليها الباحث بعد تطبيق اجراءات بحثه.
طرائق البحث واأدواته:

 1- طرائق جمع املعلومات والبيانات: اأتبع فيها الباحث املناهج االآتية:
اأ - املنهج الو�سفي – )امل�سحي( 

ا�صتخ���دم الباحث و�ص���ف عملية الأداء املهاري للخط الكويف الب�صي���ط من اأجل تقوميه لغر�ض 
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ا�صتخال����ض حكم عل���ى اأداء الطلبة، وبغي���ة الك�صف عن نقاط القوة وال�صع���ف يف هذا الأداء، 
لغر�ض حتقيق الهدف املن�صود باأح�صن �صورة ممكنة.

وعن املعايري العامة عن اخلط العربي وميزان اخلط الكويف الب�صيط وهند�صة حروفه، وو�صف 
احل���روف واأ�صكالها وكيفية ات�صالها، وكذلك ا�صتخدمه من خالل درا�صة ا�صتطالعية قام بها 
الباح���ث لإجراء مقابالت مع مدر�صي اخلط العربي للتح���ري عن وجود وحدة تعليمية وكذلك 
التع���رف على تقنيات التدري�ض امل�صتخدمة، كما اأجرى الباحث م�صحًا للدرا�صات ال�صابقة التي 

تناولت تقومي اجلانب املهاري والدرا�صات التي تناولت اخلط العربي.
ب -الت�سميم التجريبي للبحث:

ا�صتخ���دم الباح���ث الت�صميم التجريبي ذو املجموعة الواحدة العين���ة التجريبية الواحدة   وقد 
اأوجب هذا الختيار لعينة البحث للح�صول على نتائج موثوق بها. 

كم���ا اأن البح���ث هدفه تق���ومي اأداء الطلبة، لذا اعتم���د الباحث التجري���ب مل�صاعدته يف معرفة 
وك�صف مناطق القوة وال�صعف يف اأداء الطالب يف مادة اخلط العربي )اخلط الكويف الب�صيط( 
وقيا�ض الأثر الإيجابي للوحدة التعليمية املقرتحة ملعرفة تعلم مهارة ر�صم حروف اخلط الكويف 
الب�صي���ط. وجرى تطبي���ق الختبار القبلي عل���ى العينة، وذلك للتعرف عل���ى م�صتوى الطلبة يف 
م���ادة اخل���ط العربي ) اخلط الك���ويف الب�صيط ( حيث تدر�ض هذه امل���ادة لطلبة ال�صف الرابع 

يف الف�صل الول.
االختبــار القبلــي: جرى تطبيق الختبار القبلي بتاري���خ 2010/10/10 على العينة، وذلك 

للتعرف على م�صتوى الطلبة يف مادة اخلط العربي )اخلط الكويف الب�صيط (.
حتدي���د احلاج���ات واملتطلبات ال�صابق���ة: ولغر�ض الوق���وف على حاجات الطلب���ة ال�صا�صية يف 
معرفتهم بكل مايتعلق مبهارة ر�صم احلرف العربي الكويف الب�صيط قام الباحث باأجراء درا�صة 
ا�صتطالعي���ة عل���ى عينة مكونة م���ن)30( طالب وطالبة من ال�صف الراب���ع الذين مل يخ�صعوا 
للتجرب���ة فاأب���دوا بع�ض املالحظ���ات وال�صعوب���ات التي تواجهه���م واهم املقرتح���ات وامكانية 

تطويرها.
حتديــد االهــداف التعليميــة وال�سلوكية: ق���ام الباح���ث بتحديد الأه���داف التعليمية 
ملو�صوع اخلط الكويف الب�صيط، مت ا�صتقاقها من مفردات املنهج املقرر ملادة اخلط العربي، اإذ 
اأن ه���ذه الأهداف لها دور يف تعل���م املهارات الأ�صا�صية ملو�صوع اخلط الكويف الب�صيط ، وقد بلغ 
ع���دد الأهداف التعليمية، الت���ي �صيغت من مفردات اخلط الكويف )6( اأهداف تعليمية موزعة 
ب���ني )6( درو�ض يف مادة اخلط العربي )اخلط الك���ويف(. اما الأهداف ال�صلوكية اأ�صتق )13( 
هدف���ًا �صلوكيًا من الأهداف التعليمية لغر�ض تعل���م الطالب املتعلم ملادة اخلط العربي )اخلط 
الك���ويف الب�صيط( وكذلك التدري�صي الذي ي�صتعني بالوحدة التعليمية بو�صفها طريقة تدري�صية 

يجري من خاللها تقومي وقيا�ض اإداء الطلبة لكي تعطي نتائج اأدائية جيدة.
 بناء الوحدة التعليمية وتطبيقها: جرى اختيار مفردة من مفردات املنهج وهو مو�صوع 
اخل���ط الكويف الب�صيط من مادة اخل���ط العربي، لكون هذا املو�صوع يلبي حاجات الطلبة ب�صاأن 

تعلم مهارات اخلط العربي الكويف.
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حتليــل املحتــوى التعليمــي » مت حتليل وتنظي���م املحتوى ف�ص���اًل عن املعلوم���ات والبيانات 
واملهارات لر�صم احلروف الكوفية املراد تعليمها من خالل الوحدة التعليمية.) من ال�صهل اىل 

ال�صعب( متبعًا يف ذلك امنوذج ) كانيه وبرجز( 1988.
التقــومي:« ت�صمنت هذه املرحلة و�صع اختب���ارات اأدائية ذاتية داخل الوحدة لوقوف الطالب 
على م�صتوى اأدائه بعد النتهاء من الختبار القبلي مت توزيع ن�صخ الوحدة التعليمية على الطلبة 
ثم ابتداأ تدري�ض هذه الوحدة التعليمية ت�صمنت اأهدافًا تعليمية و�صلوكية ودرو�ض وجمموعة من 

متارين واختبارات ذاتية.
 ا�ستمــارة تقــومي االداء: لغر�ض قيا�ض م�صتوى اداء الطلب���ة قام الباحث باإعداد ا�صتمارة 
لتق���ومي الداء امله���اري للطلبة تكونت من جمموعة فقرات بلغ���ت) 10 ( فقرات وتت�صمن هذه 
الفقرات معايري لتقومي اداء الطلبة يف ر�صم حروف اخلط الكويف الب�صيط ، ومت حتديد معيار 
�صدا�صي ي�صم امل�صتويات )ممتاز،جيد جدًا،جيد، مقبول،�صعيف،ليوؤدي( لقيا�ض م�صتوى اداء 
الطالب وبذلك ت�صبح الدرجة الكلية التي يح�صل عليها الطالب يف ادائه ي�صاوي )50( درجة. 
فق���د اعتمد الباحث ا�صتخ���دام اأداة املالحظة وقد جلاأ الباحث اىل حتدي���د املحتوى التعليمي 
عل���ى وف���ق اخلط���وات الآتي���ة:-* الدرا�ص���ة ال�صتطالعية فقد توج���ه الباح���ث اإىل املخت�صني 
بتدري����ض اخل���ط العربي، ومت احل�صول عل���ى جمموعة من املالحظات والفق���رات من �صمنها 

ا�صتمارة مالحظة الأداء.
*اعتم���اد الأدبي���ات والدرا�صات ال�صابقة التي له���ا عالقة ببحثه وقد اأف���اد الباحث على بع�ض 

الأفكار املتعلقة مبعايري تقومي الأداء ) للخط الكويف الب�صيط( وا�صيفت لإ�صتمارة املالحظة.
*اخلربة ال�صخ�صية: افاد الباحث من خربته ال�صخ�صية فيما يتعلق مبهارة اخلط الكويف كونه 

تدري�صياأً يف ق�صم الرتبية الفنية )مدر�ض مادة اخلط العربي(. 
�ســدق االداة:- مت �صياغ���ة فق���رات ا�صتم���ارة التق���ومي عل���ى �صكل اه���داف �صلوكي���ة قابلة 
للمالحظ���ة والقيا�ض ومت عر�صها على جمموعة م���ن )*( اخلرباء املخت�صني باملجال الرتبوي 
وكذل���ك يف جمال اخلط العرب���ي، لغر�ض التاأكد من اأنها �صاملة لقيا����ض الأداء وتقوميه.فاأبدو 

بع�ض املالحظات عليها فاأخذ الباحث بها وقام بت�صحيحها وتعديلها. 
معامــل الثبــات: لغر�ض ح�صاب معمل الثبات ل�صتمارة تق���ومي الداء املهاري لر�صم احلرف 
الك���ويف الب�صيط ا�صتع���ان الباحث مبالحظني اثنني يف عملية التق���ومي مت ايجاد معامل التفاق 
بني تقديرات كل مقومني على حدة لداء كل طالب من طلبة العينة ال�صتطالعية ، وبا�صتخدام 
معادلة)هول�صت���يHolsti  ( ث���م ايج���اد معم���ل الثب���ات لإ�صتمارة تق���ومي الداء امله���اري التي 
ت�ص���اوي)0،84( وه���ذه النتيجة تعد موؤ�ص���رًا جيدًا لثبات ا�صتمارة تق���ومي الداء املهاري، وهذا 
يعني انه���ا �صاحلة لقيا�ض الهدف ال���ذي و�صعت لإجل قيا�صه.وبعد تدري����ض الوحدة التعليمية 
اأخ�ص���ع الباحث عينة البح���ث بعد انتهاء تدري����ض الوحدة التعليمية اإىل اختب���ار بعدي، ومتت 

مالحظة الأداء على وفق ا�صتمارة تقومي الداء.
االختبــار البعدي:اجرى الباح���ث اختبار بعدي بعد النتهاء من درا�ص���ة الوحدة التعليمية 
بتاري���خ 2010/12/5معتم���دًا على تطبي���ق وا�صتخدام ا�صتم���ارة مالحظ���ة الأداء لتقومي اأداء 
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الطال���ب يف مه���ارة ر�ص���م احل���رف العربي الك���ويف الب�صيط وبعد م���رور )6( اأ�صابي���ع وبتاريخ 
2011/1/16 قام الباحث باإعادة التطبيق وذلك لغر�ض قيا�ض ثبات ا�صتمارة املالحظة خالل 
الف���رتة الزمنية لإجل اثبات اثر تعلم مه���ارة اأداء اخلط الكويف الب�صيط حيث مت ر�صد النتائج 

للتحليل.
الو�سائل االح�سائية

معادلة بري�صون ليجاد ثبات الأداة
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الف�سل الرابع :  عر�س النتائج ومناق�ستها
مب���ا ان البح���ث احل���ايل يهدف اىل: ) تق���ومي اداء طلبة ق�ص���م الرتبية الفني���ة يف مهارة ر�صم 

احلرف العربي الكويف الب�صيط(.وهذا يتحقق من 
1- تقومي مفردات املادة يف �صوء اأهدافها.

2- تعليم الطلبة على ر�صم احلرف الكويف الب�صيط من الوحدة التعليمية .
وم���ن خالل النظر اىل حمتوى الف�صل الثال���ث يالحظ ان الهدف الول قد حتقق يف اجراءات 
البح���ث ام���ا الهدف الث���اين فاأنه يتم التحقق من���ه يف هذا الف�صل من الجاب���ة على الفر�صية 
ال�صفري���ة الآتية: ’’لتوجد فروق ذات دللة اح�صائية عند م�صتوى دللة)0،05( بني متو�صط 
درج���ات املجموعة التجريبية حول ادائهم على مكونات الختب���ار املهاري قبليًا- بعديًا ويقا�ض 
م���ن ا�صتمارة تقومي الداء املهاري. وللتحقق م���ن �صحة الفر�صية مت ا�صتخدام الختبار التائي 

)T-test( ملعرفة الفرق بني الختبار القبلي والختبار البعدي.
))الو�ســط احل�سابــي والتباين واالنحــراف املعياري والقيمــة التائية املح�سوبة 

والقيمة اجلدولية للمجموعة)ت( يف االختبار القبلي والبعدي((.
 جدول)3(

الوسط االختبار
االنحراف التباينالحسابي

المعياري
قيمة)ت(
المحسوبة

قيمة)ت( 
الجدولية

مستوى الداللة 
عند0,05 

11,3القبلي 
دالة احصائيًا1232,222344,531,26

24,5البعدي
يت�ص���ح من خالل اجل���دول)3( ان هنال���ك قيمتني احدهما كب���رية ل���� )ت( املح�صوبة ت�صاوي 
)4،53( والخ���رى �صغ���رية ت�صاوي �صغرية ت�ص���اوي)1.26( من قيم���ة )ت( اجلدولية لذلك 
ترف�ض الفر�صية ال�صفرية وتقبل الفر�صية البديلة واإذ تبني وجود فروق ذات دللية اح�صائية 
عند م�صتوى )0،05( ول�صالح الختبار البعدي، وهذا ي�صري اىل الثر اليجابي لإجناح وتفوق 
وتطبي���ق الوحدة التعليمي���ة التي �صممها الباحث لإك�صاب الطلبة مه���ارة ر�صم احلرف العربي 

الكويف الب�صيط.
مناق�سة النتائج:  يت�صح من حتليل النتائج ماياأتي:

1 - تف���وق املجموع���ة )ت( التي در�صت الوح���دة التعليمية املقرتحة على وف���ق اأمنوذج )كانيه 
وبرج���ز( يف الختباري���ن القبل���ي والبعدي، وكانت هن���اك فروق ذات دلل���ة ول�صالح الختبار 
البعدي، وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي تو�صلت اإليها كل من ) درا�صة املعا�صيدي1995(، 

و) درا�صةالكناين 1998( و) درا�صة ح�صني، 2006(.
2-تنظي���م املحتوى التعليمي وب�صكل هرمي م���ن الب�صيط اىل املعقد ي�صاعد املتعلم يف ا�صتعمال 
املعلومات التي تعلمها �صابقًا من خالل الوحدة التعليمية ملهارة ر�صم احلرف الكويف الب�صيط.

3 - اله���داف التعليمية �صاعدت املتعلم على ماه���و مطلوب منه يف اداءه للخط الكويف وب�صكل 
وا�صح وحمدد ويبعده عن التخبط.
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4- ممار�صة الطالب للخط الكويف اعطى حمفزًا قويًا لتعلم انواع اخلطوط العربية. 
اال�ستنتاجات: من خالل عر�ض النتائج تو�صل الباحث اىل ال�صتنتاجات الآتية:

ان الوح���دة التعليمي���ة اعطت قدرة عل���ى اكت�صاب طلبة ق�صم الرتبي���ة الفنية مهارة ر�صم  1 .
احلروف الكوفية وهذا مااأظهرته نتائج الختبار القبلي والبعدي. 

تعلم الطلبة بالتدريج من ال�صهل اىل ال�صعب وهذا ما يوؤكده) كانييه وبرجز( من خالل  2 .
النتقال يف التعلم على �صكل خطوات مت�صل�صلة ومنظمة من الوحدة التعليمية.

. 3 الوحدة التعليمية تعطي للمعلم والطالب الدافعية للتعلم وال�صتمرار بالتدريب والتمرين 
على اخلط الكويف الب�صيط ومن خط مقاطع من كلمات اجلمل وت�صحيح اخلطاأ.

التو�سيات: يف �صوء نتائج البحث على وفق الأ�صتنتاجات يو�صي الباحث بالتو�صيات الآتية:
1 - اعتماد الوحدة التعليمية يف تعلم الطالب ملهارة ر�صم احلرف العربي الكويف الب�صيط.

2 - تدري����ض) اخل���ط الك���ويف الب�صي���ط( يف الف�ص���ل الول وتدري����ض خط الرقع���ة يف الف�صل 
الثاين.

3- يو�ص���ي الباح���ث ب�صمول اق�ص���ام كلية الفنون اجلميل���ة كافة وكلية املعلم���ني ومعاهد اإعداد 
املعلم���ني بدرا�صة اخل���ط العربي،)اخلط الكويف الب�صيط( ملا للخط العربي من اأهمية يف حياة 

املدر�ض واملعلم يف املوؤ�ص�صات التعليمية والرتبوية.
 املقرتحات:1-اج���راء درا�ص���ة يف تقومي اداء طلبة ق�صم الرتبي���ة الفنية يف مادة اخلط العربي   

)الكويف املربع(2- اجراء درا�صة لت�صميم برنامج تعليمي للخط الكويف املظفور.

امل�سادر
1- ابراهيم، فوزي طه ورجب احمدالكلزة، املناهج املعا�صرة ، ط1، مطابع الفن ،1983.

2- البيات���ي، عب���د اجلب���ار توفيق، واآخ���رون، الإح�صاء الو�صفي والإ�صت���دليل يف الرتبية وعلم النف����ض، كلية الرتبية اجلامع���ة امل�صتن�صرية، 
.1977

3- حب�ض، قا�صم ح�صن،اخلط العربي الكويف، جامعة ال�صليمانية، ط1، 1980.
4- حب�ض، قا�صم ح�صن،فن اخلط العربي والزخرفة ال�صالمية ،دار الثقافة بغدا1، 1985.

5- ح�صني،عبداملنعم خريي، القيا�ض والتقومي يف الفن والرتبية الفنية،ط1،مركز الكتاب الكادميي،عمان،2011.
6-ح�صني، عبد املنعم خريي، ت�صميم برنامج تعليمي لالإبداع يف اخلط الكويف، اطروحة دكتوراه من�صورة، جامعة بغداد، كلية الفنون اجلميلة 

. 2001
7- حلم���ي، �صيف الدين ه�ص���ام عبدال�صتار،جمالية التنا�صب يف اخلط الكويف املربع وامل�صفور، ر�صال���ة ماج�صتريغري من�صورة،جامعة بغداد، 

كلية الفنون اجلميلة/ ق�صم اخلط العربي،2006.
8- احلمي���داوي، مرمي حممد مفنت، تقومي املناهج الدرا�صية للمواد التطبيقية يف ق�صم الرتبية الفنية، ر�صالة ماج�صتري،غري من�صورة،جامعة 

بغداد،كلية الفنون اجلميلة، 2005.
9- احليلة،حممدحممود،الت�صميم التعليمي)نظرية وممار�صة(، ط2،عمان، دار املي�صرة، 2003.

10- احليلة،حممد حممود،الرتبية الفنية وا�صاليب تدري�صها، ،كلية العلوم الرتبوية ،ط1، دار امل�صرية للن�صر والتوزيع ، عمان،1998.
11-  خلف،عمرحمم���د، الجتاهات احلديثة يف التعليم والتعلم يف املنطق���ة العربية،بحث من�صور يف جملة الرتبية اجلديدة،العدد34،ل�صنة1

2،ني�صان،1985.
12- الزند،ولي���د خ�صر،الت�صامي���م التعليمية،اجلذورالنظرية،من���اذج وتطبيق���ات   عملية،درا�ص���ات وبح���وث عربي���ة وعاملية،ط1،اكادميية 

الرتبيةاخلا�صة،الريا�ض ،اململكة العربية ال�صعودية،2004.
13- �صالمة، عبد احلافظ حممد، ت�صميم التدري�ض، ط1، دار البازوري العلمية للن�صر والتوزيع عمان 2001 .

14- عبد املوجود، حممد عزت واخرون، ا�صا�صيات املنهج وتنظيماته، ط1، دار الثقافة للطباعة والن�صر، القاهرة: 1981.
17- عطي���وي، ج���ودت عزت . الدارة املدر�صية احلديثة ، مفاهيمه���ا النظرية وتطبيقاتها العلمية ، ط1، ال���دار العلمية الدولية ودار الثقافة 

للن�صر والتوزيع ، الردن ، 2001.
15- عودة، احمد �صليمان،القيا�ض والتقومي يف املرحلة التدري�صية، دارالمل،اربد، 1993.

الول،دار  التدري�ض،الكت���اب  طرائ���ق  �صل�صل���ة  التدري�ض،املفهوم-التدري���ب-الداء،  كاظم،كفاي���ات  حم�ص���ن  الفتالوي،�صهيل���ة   -16
ال�صروق،عمان،2003.
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17- الكبي�صي،وهيب جميد،طرق البحث يف العلوم ال�صلوكية،طبع التعليم العايل، بغداد،1987.
18- الكن���اين، ماج���د نافع عبود، بناء نظام تعليمي لتطوير الإدراك احل�صي يف مادة املنظ���ور، اأطروحة دكتوراه غري من�صورة، جامعة بغداد، 

كلية الفنون اجلميلة/ ق�صم الرتبية الفنية، 1998.
19- اللقاين، احمد ح�صني،املناهج بني النظريه والتطبيق، عامل الكتب، القاهره، 1981.

20- حممد، جميدمهدي،املناهج وتطبيقاتها الرتبويه، التعليم العايل،املو�صل، 1990.
21-مر�صي،حممدعبد العليم،املعلم واملناهج وطرق التدري�ض، دارعلم الكتب،الريا�ض، 1985.

ملحق)1(
ا�ستبانة ا�ستطالعية

ال�صتاذ ..................................املحرتم
حتية طيبة

ي���روم الباحث القي���ام بدرا�صته املو�صومة) تق���ومي اداء طلبة ق�صم الرتبي���ة الفنية ملهارة ر�صم 
احل���رف العرب���ي الك���ويف الب�صي���ط( حيث اع���د الباحث:1- وح���دة تعليمية يف اخل���ط الكويف 

الب�صيط.2- ا�صتمارة تقومي الداء.
وملا يعهده الباحث فيكم من خربة علمية ودراية مو�صوعية فاأنه يود ال�صتعانة باآرائكم ال�صديدة 

يف تقومي حمتويات الوحدة �صاكرًا تعاونكم خدمة للعملية التعليمية.
                                                                        الباحث
حممد عبداهلل غيدان

ملحق)2(
ا�ستمارة مالحظة االداء

يؤدي المهارة بشكلالفقراتت

اليؤديضعيفمقبولجيدجيدجدًاممتاز

البسيط 1 الكوفي  الخط  حروف  يرسم 
حسب وقوعها على جسم الحرف

حسب 2 الحروف  برسم  الطالب  يلتزم 
القاعدة 

السرعة 3 في  كتابةاالحرف  عند  يتأنى 
والدقة 

يؤدي خط كلمة مفردة4

يحبر الحروف الكوفية بدقة5

يحافظ على نظافة العمل6

يحقق تناسب الحروف عند الكتابة7

يمركز العمل ضمن المساحةالمطلوبة8
المساحات 9 في  التوازن  على  يحافظ 

المكتوبة واالرضية
والجمالي 10 الوظيفي  الجانب  يحقق 

عند الكتابة

 حممد عبداهلل غيدانتقومي اداء طلبة ق�شم الرتبية الفنية يف مهارة ر�شم احلرف العربي الكويف الب�شيط



204 األكاديمي

ملحق)3(ا�سماء اخلرباء الذين ا�ستعان بهم الباحث
مكان العملاالختصاصاللقب العلمياسم الخبيرت
كلية الفنون الجميلةطرائق تدريسأستاذد.ماجد نافع الكناني1
كلية الفنون الجميلةتقنيات تربويةأستاذد.عبدالمنعم خيري 2
كلية الفنون الجميلةتقنيات تربويةأستاذ مساعدد.رعد عزيز3
كلية الفنون الجميلةطرائق تدريسأستاذ مساعدد.محمد سعدي لفتة4
كلية الفنون الجميلةطرائق تدريسأستاذ مساعدد.صالح احمد الفهداوي5

ملحق)4(
مناذج من اداء الطلبة
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الف�سل االول : م�سكلة البحث:
م���رَّ الع���راق وم���ا يزال بالزم���ات املتتالية الت���ي توؤثر ب�ص���كل مبا�صر عل���ى احلياة العائلي���ة ل�صباب 
اقت�صادية اأو �صيا�صية واأكرث من يتاأثر بهذه املتغريات هم الطفال �صيما ما يتعلق بفراق احد البوين 
اأو كالهم���ا ب�صبب املوت او الطالق وحتدث حالت الف���راق ال�صريعة بغياب الوالدين اأو اأحدهما وان 
الفق���دان املفاج���ىء لأحد ركني العائلة، لبد واأن ينعك�ض ب�صكل �صلب���ي ووا�صح على الو�صع الداخلي 

العام ومن ثم على تربية الأولد .
   ترى “نادين كا�صلو”)1(  » اإن الطالق �صىء �صعب على الأطفال مهما كانت الظروف«.

العاطفي���ة الفع���ل  ل���ردود  منتبه���ني  يكون���وا  اأن  الأمه���ات  و  الآب���اء  عل���ى  :”ينبغ���ي  اأ�صاف���ت   و 
املن���زل ف���ى  لالأطف���ال  اإ�ص���اءة  اأو  عن���ف  وج���ود  ع���دم  اإفرتا����ض  وعل���ى  اأطفاله���م   ل���دى 

فكلما كان هوؤلء قريبني من اآبائهم و اأمهاتهم ، كلما كان ذلك اأف�صل«
      كما ان هنالك قواعد اتفق عليها معظم علماء النف�ض، حول التاأثري املبا�صر وال�صلبي للحرمان من 
الرعاي���ة الوالدية يف خمتلف املراحل العمرية باأن  اأهم اأ�صباب ال�صطرابات النف�صية لدى الطفال 

هو حرمانهم من رعاية اأحد الوالدين او كالهما. )حجازي، 2000:12(
     اإن الف���راق نتيج���ة الط���الق، اأو الوف���اة ي�صبح فيه الأولد يف عهدة اأح���د الوالدين، يف حني انه ل 
ميكن لالطفال اأن ينموا ب�صكل �صليم وطبيعي اإّل يف ظل اأم حت�صنهم واأب يرعاهم، وهم بطبيعتهم 
ل يف�صلون واحدًا على الآخر، فكالهما مهم واأ�صا�صي للح�صول على ا�صرتاتيجية متينة، وعلى توازن 
عقل���ي وج�ص���دي، وكما اأن الطفل يحتاج اإىل كل العنا�صر من ح���ب وحنان وعطف، فهو يحتاج اي�صًا 

اإىل عنا�صر ال�صجاعة والقّوة والإقدام. 
   بع�ض الظروف احلياتية قد جترب الطفل على اأن ي�صتمر يف حياته بعيدًا عن اأحد الوالدين، ب�صكل 
موؤق���ت اأو نهائي، من جراء اأح���داث مفاجئة ع�صفت بالرباط العائل���ي واأجربته على القبول بالأمر 

1  اأ�صتاذة علم النف�ض و العلوم ال�صلوكية فى جامعة اإميورى

تاثير فراق االبوين على
االطفال من خالل التعبير الفني 
في رسومهم 

م. د. حنان عزيز العبيدي
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الواق���ع.. وهذه الظروف اجلدي���دة ل بد من اأن توؤثر �صلبًا على حي���اة الأطفال، وقد تعر�ض بع�صهم 
اإىل ال�صدمات النف�صية التي تظهر بو�صوح على جممل ت�صرفاتهم واأو�صاعهم املدر�صية وعالقاتهم 

مع اقرانهم.
    اإن التاأقلم اجليد يعتمد اأ�صا�صًا على نوعية البيئة اجلديدة التي تتكون حول الطفل اأو ين�صم اإليها 
الطف���ل، و �صالمته���ا من كل النواحي، و كذلك �صدة عملي���ة الفراق نف�صها و نوعها، و كذلك ما تبقى 
من حميط قدمي حول ال�صغري، وملا مل يحظى هذا املو�صوع بالأهتمام والدرا�صة وجدنا من ال�صرورة 
مبكان اأن نلقي ال�صوء على ذلك والبحث فيما اذا كان هنالك فرق بني اليتم والفراق بالطالق على 

نف�صية الطفال ول�صالح من؟
اأهمية البحث:    تربز اأهمية البحث يف كون الطفولة هي :

عماد امل�صتقبل وان احلا�صنة الوىل للفرد هما البوان واأن اأي خلل ي�صيب العالقة بينهما يوؤثر  1 .
�صلبا على تن�صئتهما النف�صية والجتماعية.

 ي���رى علماء النف�ض )Bowlbey-1959( )Honey-1950(. 2 ان التن�صئة الجتماعية والنف�صية هي 
حج���ر الزاوية يف بناء �صخ�صية الفرد، واأن التن�صئة الجتماعية التي يتلقاها الفرد عن طريق 
الوالدي���ن اأو من يق���وم مقامهما هي عملية تدريب الفرد للم�صاركة يف املجتمع واعداده، ليكون 
ع�صوا فعال، حيث يعتمد الطفال اعتمادا كبريا على الوالدين يف ال�صنوات الوىل من عمرهم 

يف اأخذ اأدوارهم وتكيفهم مع البيئة )ابراهيم، 2000: 112(.
تاأتي اهمية الأ�صرة من كونها متثل �صبكة من العالقات الن�صانية الجتماعية، حيث ين�صا فيها  3 .
الطف���ل ويعتمد عليها اعتمادا كامال يف �صن���وات حياته املبكرة التي تعد اأهم مرحلة يف ت�صكيل 
�صخ�صيت���ه، فقد يتعر�ض الطفل للموؤثرات الجتماعية من���ذ الولدة وتتكون عالقته بالوالدين 

وباقي افراد ال�صرة مما ميكن عده بداية لنموه الجتماعي .)بحري، 2001: 104(
وتتلخ�ض اهمية درا�صة ر�صوم الطفال انطالقا من:

يع���د الر�صم اأحد اأه���م الو�صائل التي يعرب فيها الطفال بخط���وط مرئية عن جمالت حياتهم  1 .
وعالقتهم بالبيئة التي يعي�صون فيها.

. 2 بق���در م���ا ميثل الر�صم حاجة نف�صية يلج���اأ اليها الطفال بو�صفها الو�صيل���ة الأقرب اإىل نف�صه 
والعم���ق اثرًا يف وجدان���ه، كون ان الر�صم من اأك���رث الفنون متا�صًا مبالم���ح حياتهم واأ�صدها 

تاأثريًا ب�صعورهم وادراكهم .
يعد الر�صم بالن�صبة للطفل املنفذ الوحيد لخيلته احلية، لذا مت اتخاذه كاداة للك�صف من ناحية  3 .
ولن ثروت���ه اللغوية ما تزال فقرية وان قدراته يف التعبري اللغوي �صعيفة من ناحية اخرى، لذا 

وجدنا انه ان�صب طريقة للتعرف على مدى تاثرهم باحلياة العائلية �صلبا او ايجابا. 
وعل���ى الرغ���م من ان هذه الظاه���رة ت�صكل الن�صبة الكب���رية يف املجتمع العراق���ي ال انها مل حت�صى 
بالهتم���ام والدرا�ص���ة ال م���ن بع�ض املحاولت الب�صيط���ة، لذا وجدنا انه ينبغ���ي ان مننح هذا المر 

اجلهد الالزم لك�صف اثرها النف�صي والجتماعي على الطفال وايجاد ال�صبل الكفيلة مبعاجلتها.
حدود البحث: يقت�صر البحث احلايل على:

الطف���ال يف العم���ار بعمر )9 – 12 �صنة( اأي ما يقابل ال�صفوف )الرابعة ، اخلام�صة ، ال�صاد�صة( 

م. د. حنان عزيز العبيديتاثر فراق البوين على الطفال من خالل التعبر الفني يف ر�شومهم 
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للمرحل���ة البتدائية ممن يعانون من فراق اأحد البوي���ن ب�صبب الطالق او اليتم، وما يعربون به من 
الر�ص���وم على ال���ورق الأبي�ض )A4(. ومن خالل منظم���ات املجتمع املدين التي تعن���ى بفئة اليتام 

والرامل واملطلقات. 
اأهداف البحث: يهدف البحث احلايل اىل الجابة عن الت�صاوؤلت التية:�

ه���ل يوجد تاأثري يف التعبري الفني ملرحلتي )حماولة التعبري الواقعي، والتعبري الواقعي( اللتان  1 .
تقابالن اعمار عينة البحث من )9-12( �صنة؟

هل يوجد تاثري نف�صي واجتماعي على الطفال من خالل تعبرياتهم بالر�صم؟ 2 .
ه���ل يوجد فرق يف كل )م���ن التعبري الفني والتاثري النف�صي والجتماعي( ان وجد، بني كل من  3 .

الطفال اليتامى و اطفال املطلقني؟
 حتديد امل�سطلحات: الفراق :� هو البتعاد 

وقد يكون ج�صديا او روحيا او كالهما معا.
Art Expression :التعبري الفني

متثي���ل ب�صري اأو ذاتي ي�صتخ���دم و�صائط مادية )عنا�صر( قائم على التقاب���ل لال�صكال املرئية عن 
البيئة وجت�صدها يف ر�صوم فنية )تخطيطات على الورق(.

ر�صوم الطفال: هي تخطيطات حرة اأو و�صيلة تعبري اأو تنفي�ض مادي رمزي اأو لغة تعبريية، ميار�صها 
الطفال على �صطح معني )الورقة( اأو التنفيذ اللوين على ذلك ال�صطح، وكذلك التعبري املبا�صر عن 

الأحداث التي تقع يف بيئتهم نابعة من ذات الطفل تعرب عن انفعالته اخلا�صة.

الف�سل الثاين:اطار نظري :-
         اإن الف���راق ب���ني البوي���ن يوؤث���ر تاث���ريا مبا�صرا عل���ى حياة البن���اء يف �صتى امليادي���ن النف�صية 
والجتماعي���ة وال�صحية، ولكن اأكرثها اث���را هي التاثريات النف�صية التي يرتكه���ا الفراق �صواء كان 
ب�صبب اليتم او الطالق، ولغر�ض الوقوف على مظاهر هذه الآثار �صنتناول اأهم النظريات التي تف�صر 
ذل���ك ف�ص���ال عن املالمح التي يرتكها الفراق، و تقول “نادين كا�صل���و” اأ�صتاذة علم النف�ض و العلوم 

ال�صلوكية فى جامعة اإميورى« اإن الطالق �صىء �صعب على الأطفال مهما كانت الظروف«.
العاطفي���ة الفع���ل  ل���ردود  متنبه���ني  يكون���وا  اأن  الأمه���ات  و  الآب���اء  عل���ى  :”يج���ب  اأ�صاف���ت   و 
املن���زل ف���ى  لالأطف���ال  اإ�ص���اءة  اأو  عن���ف  وج���ود  ع���دم  اإفرتا����ض  عل���ى  و  اأطفاله���م   ل���دى 
اأف�ص���ل«. ذل���ك  كان  كلم���ا   ، اأمهاته���م  و  اآبائه���م  م���ن  قريب���ني  ه���وؤلء  كان   فكلم���ا 

ما هو الأف�صل بالن�صبة للطفل؟
اإن الأطف���ال يف اعم���ار البحث )9-12( �صنة يبدون اأكرث غ�صب���ًا كاإ�صتجابة للفراق اأو الطالق ، وكل 
الأطف���ال تقريبا يتعلق���ون باعتقاد �صحري اأن والديهم �صيعودون لبع�صهم���ا، لقد وجد “والر�صتني” 
و”كيل���ي” اأن���ه بعد خم�ض �صنوات من الفراق كان الثلث غري �صع���داء بحياتهما اجلديدة بعد الفراق 
و ذل���ك ب�صكل �صع���وري، و ثلث اآخر اأبدوا دلياًل وا�صحًا على التاأقل���م و الإرتياح يف بيئتهم اجلديدة، 
و البقي���ة اأعط���وا مزيجًا م���ن الإجناز اجلي���د يف بع�ض املج���الت و الإخفاق يف نواح اأخ���رى ، و بعد 
ع�ص���ر �صنوات كان)45%(يعملون جيدًا، بينما اأخف���ق)41%( يف التاأقلم مع وجود م�صاكل عاطفية و 
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اجتماعي���ة وتعليمية عندهم، و بدخول مرحلة الكهول���ة كان الكثري منهم يقاومون الدخول بعالقات 
حميمة، و كان لديهم خوف من تكرار جتربة ذويهم.

النظريات التي تف�سر احلرمان من االبوين:ـ
Psychoanalysis Theory   اول:� بح�صب نظرية التحليل النف�صي

      اإن احلرم���ان م���ن احلب والعطف ال�صري يوؤدي اىل اآثار عميقة يف ذات الفرد وقد يرف�ض الفرد 
ذاته ول يتقبلها مما يوؤدي اىل �صراع داخلي ينتج عنه ا�صطراب نف�صي وقلق )�صباح، 1988:67(.

     وت�صري«ه���ورين »Horney  اىل ان الف���رد الذي ل ي�صعر باحلب والحرتام من الوالدين يف �صنوات 
طفولت���ه الوىل، فان���ه يكب���ت �صعور الكره والع���داء نحو والدي���ه وال�صخا�ض الآخري���ن املحيطني به 
وتهت���ز ثقته بذاته وبالتايل يوؤدي اىل ا�صطراب �صخ�صيت���ه، فالذات هي انعكا�ض ال�صخ�صية املوؤثرة 

.  Horlock،1968:88((
 Social Leorning Theory  ثانيا:� بح�صب نظرية التعلم الجتماعي

ي���رى رواد هذه النظرية » ميل���ر  Miller، دولرد Dollard، �صيزر Seaser ، بندورا banadurra« بان 
الطف���ل يتعلم م���ن خالل التقلي���د )lmitative Learning(، او من التفاع���ل الجتماعي، وتقرر هذه 
النظري���ة باأن الطفل ي�صبح مرتبطا بالأم، لأنها هي التي ترعاه وت�صبع حاجاته وبذلك ت�صبح حدثا 
معززا يف حياة الطفل فيتعلم حبها )اجلعفري، 2003: 23( . واهم ما يوؤكده منظروا هذه النظرية 
» ان ارتب���اط الطف���ل بالآخرين هو هدف بحد ذاته، وان تعر����ض الطفل ملواقف الحباط واحلرمان 

. Paul، 1980: 81(( يوؤثر �صلبا يف �صمات �صخ�صيته وي�صبح من ال�صعب تغريها عند البلوغ والر�صد
    كم���ا ان للحرم���ان العاطف���ي اآثارا خطرية عل���ى جوانب ال�صخ�صية ككل وع���ل التكيف الجتماعي 

.)Flak، 1983، 43( ب�صكل خا�ض، وهذا يوؤثر يف منوه ال�صليم
       اإن التنبي���ه املرئ���ي وال�صمعي واللم�صي الذي يقدمه الرا�صدون يف تفاعالتهم اليومية مع الطفل، 
مي���ده بالقاع���دة ال�صا�ض لنمو الرتباط وتبعا لذلك فان اف���رادا معينني يقدمون هذا التنبيه امل�صبع 
بانتظ���ام فيجعل الطف���ل يكن لهم اهمية وي�صبحون هدف���ا اأو مادة لالرتب���اط، اإن ال�صمة املهمة يف 
عملي���ة التعل���م كون ل يعد الرتب���اط عملية فطري���ة اأو غريزية فح�صب، بل انه يتط���ور مبرور الوقت 

 )Hetherington، & Paker، 1986: 246(.نتيجة للتفاعل امل�صبع مع انا�ض مهمني يف بيئة الطفل
مالمح تاثري فراق البوين نف�صيا:�

    اإن ارتكا�ض الطفال البدئي للفراق ميكن اأن ي�صتمل على بكاء اأو �صراخ ، اأو على العك�ض قد ينطوي 
على حالة من الهدوء و ال�صكون “الذي ي�صبق العا�صفة”، و بعد �صاعات قليلة اأو حتى يوم من الزمن 

تظهر على الطفل اآثار اأعمق وعلى النحو التي:�
حتدث لديه حالة من الإن�صحاب.  1 .

. 2 الإنعزال. 
الهياج و العنف و مقاومة البيئة اجلديدة. 3 .

. 4 ا�صطراب ال�صهية. 
. 5 ح���دوث م�صاعب حقيقية وقت الن���وم مثل مقاومة الذهاب اىل  ال�صرير و حالت من الأرق، و 
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القلق و ا�صطراب النوم و �صعوبة الو�صول لنوم هادئ.
. 6 قد يحدث لديه �صلوك تراجعي مثل التبول على النف�ض يف ال�صرير.

ميكن لهوؤلء الأطفال اأن ي�صاألوا ب�صكل متكرر عن الغائب، و متى �صيعود اأو تعود؟، وبع�صهم قد  7 .
ل ي�ص���ري لذلك اإطالقًا، اأما البع�ض الآخر فيذهب اإىل الب���اب اأو النافذة اأو اإىل اجلريان بحثًا 
ع���ن املفق���ود، و قلة منهم يهيمون عل���ى وجوههم و يغادرون املنزل اأو م���كان الإقامة بحثًا عما 

فقدوه، و يجب اأخذ ذلك على حممل اجلد نظرًا خلطورته.
    اأما الطالق “وهو اأبغ�ض احلالل اإىل اهلل” اأو و�صع الطفل يف دور الرتبية واحل�صانة ب�صكل دائم 
ل�صب���ب م���ا، فاإنها توؤدي للتاأث���ريات ال�صابقة، و لكن ب�صكل اأخطر واأك���رث ا�صتمرارية، اإن الطفل بعمر 

املدر�صة ميكن اأن يرتك�ض على �صكل :�
اكتئاب اأو لمبالة اأو غ�صب �صريح. 1 .

البع�ض ينكرون اأو يتجنبون املو�صوع �صلوكيًا اأو كالميًا. 2 .
معظم الأطفال يعي�صون باأمل اأو تخيل اأن ما ح�صل مل يح�صل حقيقة. 3 .

ي�صع���ر الطفل بالذنب حي���ث اأن بع�صهم يت�صورون اأن ما ح�صل ه���و عملية طرد اأو عقاب لهم  4 .
على �صلوك خاطئ.

بع�ض الأطفال يحملوا اأنف�صهم امل�صوؤولية عما ح�صل، و يظنون اأن عملهم ال�صيء هو الذي دفع  5 .
باأحد الوالدين اأو كالهما لرتك.

البع�ض حتدث لهم بالفعل اأعرا�ض �صلوكية و نف�صية ج�صدية مر�صية. 6 .
     وميكن ان يوؤدي فراق البوين اأو اأحدهما اإىل اأن يرتك اأثارا وا�صحة يف نف�ض الطفل، ويف�صي اىل 
م�صكالت عميقة مع نف�صه والخرين يف امل�صتقبل، وما يفرزه الفراق من انعدام الأ�صباب ال�صرورية 

)Nevid et al، 2000:34( .لتلبية حاجات البناء ورغباتهم
       اإن الأطف���ال الأك���رب و كاإ�صتجاب���ة للفراق اأو الط���الق يبدون غ�صبًا اأك���رب، و تقريبًا كل الأطفال 
يتعلق���ون باعتقاد �صح���ري اأن والديهم �صيع���ودون لبع�صهما، لأقد وجد “والر�صت���ني” و”كيلي” اأنه 
بع���د خم����ض �صنوات من الفراق كان الثلث غري �صعداء بحياتهم���ا اجلديدة بعد الفراق و ذلك ب�صكل 
�صعوري، و ثلث الآخر اأبدوا دلياًل وا�صحًا على التاأقلم و الإرتياح يف بيئتهم اجلديدة، اأما البقية فقد 
اأعط���وا مزيجًا من الإجناز اجليد يف بع����ض املجالت و الإخفاق يف نواح اأخرى ، و بعد ع�صر �صنوات 
كان)45%(يعمل���ون جي���دًا، بينما اأخف���ق)41%( يف التاأقلم م���ع وجود م�صاكل عاطفي���ة واجتماعية 
وتعليمي���ة عندهم، وبدخول مرحلة ال�صباب كان الكثري منهم يقاوم الدخول بعالقات حميمة، و كان 
لديه���م خوف م���ن تكرار جتربة ذويهم، اإن التاأقلم اجليد يعتم���د اأ�صا�صًا على نوعية البيئة اجلديدة 
الت���ي تتكون ح���ول الطفل اأو ين�صم اإليها الطف���ل، و �صالمتها من كل النواح���ي، و كذلك �صدة عملية 

الفراق نف�صها و نوعها، و كذلك ما تبقى من حميط قدمي حول ال�صغري.
    اأما فيما يتعلق باملوت، فاإن معظم الأطفال قبل مرحلة املراهقة ل يبدو اأنهم يعانون من الإرتكا�صات 
المنوذجي���ة الت���ي حتدث عادة يف هذه احلال���ة، و عملية احلداد عند الطفل ميك���ن اأن تكون مقنعة 
ب�صل���وك ل يرى منوذجي���ًا عند الكهول، اأما بالن�صب���ة لأطفال املدار�ض املراهق���ني الذين فقدوا اأحد 
والديه���م ف���اأن م�صاع���ر احلزن مل تك���ن وا�صحة لديهم بع���د عملية الفق���د، و ا�صتم���روا بفعالياتهم 
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اليومية، و كانت الآلية الكربى يف التعامل مع احلادثة املاأ�صاوية هي عملية الإنكار ب�صكلها الالوعي، 
و تتم املحافظة على هذا الإنكار بالأمل ال�صحري باأن يعود املفقود للظهور، لقد بدا اأن بع�ض الأطفال 
يحتفظون مبزاجهم اجليد ، و البع�ض �صار فعاًل اأكرث من املعتاد، ميكن اأن يوجد �صعور بالذنب عند 
البع�ض، و البع�ض يظهر ارتكا�صات بو�صوح وقت املوت اأو بعد ذلك عندما يزول تاأثري عملية الإنكار 
كدفاع �صد ال�صعاب، اإن الأطفال بعمر اأقل من )5( �صنوات يت�صورون اأن املوت قابل للعك�ض، و بعد 

عمر التا�صعة يفهم الطفل معنى املوت كعملية نهائية و �صاملة.
    و من الناحية ال�صحية فاإن الطبيب اأو الهيئات الطبية ميكن اأن ت�صاعد الطفل و من يعتني به خالل 
عملي���ة الف���راق و التاأقلم مع م���وت والد اأو �صقيق، و ذلك مب�صاعدته���م اأوًل ملعرفة اأن اجلميع ميرون 
مبرحل���ة من الأحزان و احلداد، و اإنه م���ن ال�صحي لالأطفال اأن يروا الكهول الكبار حزينني على ما 
فق���دوه، اإن الطف���ل بحاجة للدعم والتطمني ب�ص���كل منا�صب، وينبغي اأن ن�صعره ب���اأن حوله الكثريين 
م���ن الذي���ن يعملون من اأجله، اإن التما�ض اجل�صدي الل�صيق و ال�صم و احلنان و التبادل العاطفي مع 
ال�ص���رح و التطمني الدائم لالأطف���ال الذين ي�صتوعبون هي مظاهر مهمة للدعم، و يجب اأّل نتوقع اأن 
يحول الأطفال كل اأحا�صي�صهم و تفاعالتهم اإىل كالم، يجب ال ن�صمح باأن ينقطع هوؤلء الأطفال عن 
فعالياتهم الإجتماعية و الرتفيهية والعالجية املعتادة ملدد طويلة، و يجب األ جنعل الطفل باأي حال 
م���ن الأح���وال كمعو�ض عن املفقود، يبدو اأنه ميكن للطفل اأن ي�صارك ب�صكل منا�صب يف بع�ض طقو�ض 

العزاء و احلداد، اأما اإبقاوؤه بعيدًا فاإنه قد يحمل تاأثريًا م�صو�صًا و عازًل ل بل حمبطًا لل�صغري. 

اأنواع اال�ساءات التي يخلفها احلرمان يف فراق االبوين:
الإ�ص���اءة النف�صي���ة والنفعالية للطفل من خالل حرمان الطفل من توف���ري اأب�صط م�صتلزمات العي�ض 
ل���ه ف�صاًل عن ازدياد حدة امل�ص���كالت الأ�صرية وغياب الأب و الم عن البيت وازدياد حالت التفكك 
الأ�صرى ب�صبب طالق اأحد الوالدين او الهجرة اىل خارج الوطن او الوفاة مما اأدى اىل �صعور بع�ض 
الأطفال بالقلق واخلوف والتهديد واخلطر، وفقدان الثقة بالنف�ض وال�صلوك العدواين، وقلة الن�صاط 

واخلمول.
تعر�ض الأطفال لالجهاد والتعب والإ�صاءة اجل�صمية والنفعالية واجلن�صية واملخاطر واحلوادث من 
التحاقهم بالعمل، ويف �صن مبكر وقد اأظهرت درا�صة اأجريت يف عام 2001 اإىل ازدياد حدة امل�صاكل 
ال�صلوكي���ة بني الأطفال العاملني وتبل���ورت بالتدخني والعودة يف �صاعات متاأخرة من الليل اىل البيت 
وتعاط���ي امل�صكرات والرتدد على دور ال�صينما والنوم يف ال�ص���وارع وال�صرقة وامل�صايقات واملعاك�صات 

والتحر�ض من الكبار.
اإزدي���اد ع���دد حالت جن���وح الأطف���ال الأحداث ب�صب���ب احلرمان الأب���وي والأموي وغي���اب التوجيه 

والرعاية ومتابعة الطفل داخل وخارج ال�صرة.
     وي���رى )ب���راون، )Brown ان الفراق الذي يتاتى من حرم���ان اأو رف�ض اأو اهمال الطفل من ابويه 
 et al، 2005:4( .اأو احدهم���ا، ي���وؤدي بان ل يح�صل الطف���ل على الرعاية الت���ي تتطلبها مرحلة من���وه

.)Brown
مراحل التعبري الفني التي تقابل اعمار البحث من )9-12( �صنة:
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اأ-مرحلة حماولة التعبري الواقعي بعمر 9-11 �صنوات.
تتمي���ز هذه املرحلة بالتحول من الجت���اه الذاتي اإىل الجتاه املو�صوعي لت�صبح الر�صوم اأكرث واقعية 
وتختفي بع�ض املظاهر مثل الت�صطيح وال�صفافية واملبالغة والطالة والتمثل وخط الر�ض واجلمع بني 

المكنة والزمنة.
وكذلك تظهر عالقة بني الطفل و ر�صومه، وي�صبح اأكرث اح�صا�صًا بالبيئة من خالل اخلربات الكثرية 
الت���ي يتعر����ض لها اىل تاأكيد ذات���ه وبا�صتطاعته ر�صم �صجرة اأو بيت اأو ا�صي���اء اخرى مما يقع حتت 
نظ���ره وينت���ج من خالل تكرار هذه ال�صكال اأن ي�صل اإىل متثي���ل حمدد للرجل اأو ال�صجرة اأو البيت، 
كما تزهر يف هذه املرحلة خا�صية امليل وي�صبح اللون لديه واقعيًا، وقلما ينمي القدرة الب�صرية عن 

مالحظة اخل�صائ�ض وال�صفات الدقيقة لالألوان يف هذه املرحلة2.
ب-مرحلة التعبري الواقعي 11-13 �صنة.

مي���ر الطف���ل يف هذه ال�صن���وات مبرحلة حا�صمة له���ا اأهميتها يف منوه وم�صتقبل���ه ومن مميزات هذه 
املرحلة ظهور الفروق اجلن�صية بني اهتماماته البنني والبنات، كما يظهر لديهم امكانية التعبري عن 
امل�صافة والعمق يف �صورهم، كما ان للت�صكيل معنى وا�صح جدًا خالل هذه املدة ويظهر معظم الف�صل 
يف ه���ذه املرحل���ة من النمو ب�صبب عدم ق���درة الطفال الفنية على التعبري عم���ا يتخيلونه، وقد تعود 

ال�صعوبة اإىل النقل من البيئة املفهومة ذات البعاد الثالثة اإىل التعبري ذي البعدين على الورقة3. 
التعبري الفني بالر�صم احد ا�صاليب قيا�ض العالج النف�صي:� 

     يع���د التعب���ري الفني بالر�صم ل���دى الطفال يف مراحلهم املتعددة م���ن الأ�صاليب املهمة يف معرفة 
مميزات �صخ�صية الطفال النف�صية والجتماعية كما عد اأحد الو�صائل ال�صقاطية لتفريغ ال�صحنات 

النفعالية من خالل ا�صقاطها على الورق، ف�صال عن كونه لغة للتعبري عما يدور يف خميلتهم.
ر�صوم الطفال ا�صاليب ا�صقاطية ولغة تعبريية:�

لق���د مت حديثا ت�صنيف الر�صوم وفهمه���ا كاأ�صاليب اإ�صقاطية وبطرائ���ق تعبريية دقيقة للتعرف على 
م�صاع���ر الفرد وتركيبته ال�صخ�صي���ة.  »فاأ�صبحت هذه الر�صوم اأدوات لفهم اخل�صائ�ض ال�صخ�صية 
للف���رد وقيا�صه���ا، ب�صبب قدرته���ا الفائقة على التعبري ع���ن المور التي لميكن التعب���ري عنها لفظيا 
واخلا�ص���ة مب�صاع���ر ال�صخ����ض واجتاهاته«. )�صال���ح، 1988: 33(. كم���ا يتيح )التعب���ري بالر�صم( 
الفر�ص���ة للطفل يف مراحل منوه املختلفة لينطل���ق يف التعرف على نف�صه، فياتي �صورة �صادقة ملا يف 
نف�ض الطفل وانعكا�صا ملا يف جمتمعه، ومقيا�صا حقيقيا لنموه واإدراكه، فالطفل ل يتمكن من التعبري 
باللغ���ة ب�ص���كل يو�صل ما  يج���ول يف داخله اىل الع���امل اخلارجي ل�صعف قدرت���ه التعبريية وخمزونه 
اللغ���وي اأو لفقدانه اجلراأة يف التعبري، » يع���د التعبري بالر�صم هو من اأكرث الو�صائل مالءمة لالفراد 
الذين تعوزهم الكلمات املفردات اللغوية الالزمة واللفاظ الكافية واملنا�صبة عما يجول بذهنهم من 
مو�صوعات معينة »  لذا ا�صبح منطقيا اأن يكون الر�صم4* عند الطفل الأكرث انطالقًا ومتيزًا وعمقًا 

يف التعبري عن واقعه وافكاره من التعبري باللغة، ) مو�صى، 2001: 34( .
2  العامري، امل�صدر ال�صابق، 2002، �ض45-34.

3  Lowenfeld، Ibid.، p. 66-74.
 * توؤكد جودايناف ان الر�صم لغة تعبريية ادواتها اخلطوط وال�صكال املر�صومة ولي�صت الكلمات املحكية او املكتوبة . للمزيد ينظر )عطية، 

1982 �ض44(.
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�سمات التعبري الفني:
ع���ادة ما يك���ون الدافع للتعبري الفني ه���و« التعبري عن رغب���ات احبطت، ومل ي�صمح له���ا بالتحقيق، 
وال�صباع فلم جتد غري التعبري الفني خمرجا لها ويف هذه احلالة يعّد التعبري الفني، و�صيلة لأ�صقاط 
خم���اوف الطف���ل واأفكاره على �صكل الأ�ص���كال والرموز واللوان التي يقوم بعمله���ا، لذا جند العديد 
م���ن اأعمال الطفال الفنية تتمي���ز مبظاهر التحريف والرمزية وجميعه���ا و�صائل تعبري تعك�ض حياة 
الطف���ل ،وتهدف اإىل اإعادة ترتي���ب عامله الواقعي الذي يعي�ض فيه اىل عامل خا�ض من و�صع يخ�صعه 
لرغباته وميوله اخلا�صة«.  )عبد العزيز،2009 :74( ويذكر )الب�صيوين( يف اطار هذا املو�صوع »اأن 
التنفي����ض غالب���ا مايظهر يف التعبري الفني مع حدوث حالت انفعالي���ة م�صاحبة للعنا�صر التي تبدو 

كرموز معوقة لتحقيق احلاجات« )الب�صيوين،1985 : 222(.
ومل���ا كان���ت خربات الطفل ترتجم اىل �ص���ور، لذلك فان الطفل يعرب �صلوكي���ا اأكرث من تعبريه لفظيا 
بحيث يعجز عن �صياغة معاناته الداخلية لفظا ب�صبب قلة وعيه بال�صطرابات ال�صلوكية التي يعاين 
منه���ا لكن���ه يعرب عنها بف�صاحة من خمتل���ف اأ�صكال ن�صاطه، ولعبه، ور�صوم���ه، وحركته«. ) قنديل، 

البدوي،2007: 33(
    ل���ذا تع���د الختب���ارات ال�صقاطي���ة اداة لقيا�ض انطباع الف���رد وم�صاعره جتاه ذات���ه وجتاه والديه 
وم���دى تقبله اأو رف�صه لهما، كذلك ت�صتمل على خربات الطفولة ال�صارة منها واملوؤملة، واملواقف التي 
يخجل منها واخلربات املدر�صية و�صول اىل اخلربات اخلا�صة بالعمل وعالقته مبروؤو�صيه، ومن اأهم 

الختبارات ال�صقاطية بقع احلرب لرو�صاك.
    لق���د اأكد ت�صزاري جلف���اري، الذي طبق النظرية ال�صقاطية لفرويد، »ان الر�صم ثمرة نبع طبيعي 
خالق داخل الطفل يدفعه اإىل اأن يهر�ض، ويحطم، ويخط، ويقطع، وير�صم عالقة ويحول نف�صه اإىل 

املادة ويرتك لنف�صه اأثرا”.

حتليل ر�سوم االأطفال : 
    يع���د البع�ض ر�صومات الأطفال جمرد )خرابِي����ض( و البع�ض ترويح عن النف�ض، دون الإ�صارة اىل 

معناها من الناحية النف�صية؟
    كم���ا ان طريق���ة تعب���ري الطفل بال�ص���رورة تختلف ع���ن الرا�صدين ، فنحن نكتئب ويك���ون اكتئابنا 
وا�صح���ًا واأعرا�ص���ه مقننه اإىل حد م���ا ، ونقلق وتكون اأعرا�ص���ه اأي�صا وا�صحة ، اأم���ا الأطفال فعند 
تعر�صه���م مل�ص���اكل نف�صية قد تكون بع�صها ظاه���رة الأعرا�ض وبع�صها ل، واملح���ري يف الأمر �صعوبة 
ت�صخي����ض الأطف���ال لت�صابه العرا�ض من طفل لآخ���ر ومتايز م�صاكلهم النف�صي���ة، وذلك يرجع اىل 
طريقة خمرجات هذه العرا�ض وطبيعة امل�صكلة النف�صية التي مير بها الطفل ، والكثري منا ل يعرف 

) ملاذا ل ي�صتعمل الطفل ال اللون البي�ض او ال�صود (.
     يرج���ح العلماء هنا ان���ه عندما يطلب من الطفال الر�صم اأو يفعلون ذلك هم بانف�صهم ، يتاأثرون 
مب���ا ي�صمى التكوي���ن الداخلي ) ال�صعور ( كما اطلق عليه �صيجمويند فرويد، وهو ما يدركه الن�صان 
ويح����ض به ويعاين منه يعني النفعالت والحا�صي����ض الداخلية التي لتكون ظاهره يف طريقة تعبريه 

اأو انفعاله اخلارجي وما ل يراه املحيطون به. 
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    اإذا فالطف���ال عندم���ا ير�صمون يعك�ص���ون تكوينهم الداخلي على ر�صمهم ويك���ون وا�صحًا مدى ما 
يعان���ون من انفعالت وعقد نف�صي���ة داخلية ، وذلك بعد معرفة ودرا�صة الطفل تاأريخيا ونف�صيا وفهم 

الظاهرة كاملة.
    فعندم���ا يجل�ض الطفل للر�صم تك���ون الورقة البي�صاء امامه ويبداأ يف حتديد ما يريد ر�صمه ويعمل 
بذل���ك التكوين الداخل���ي الذي هو بطبيعة احلال معد م�صبقا يعني هل يعاين الطفل من عقد نف�صية 
اأو ه���ل لدي���ه انفعالت اأو اأو اأو الخ ثم يبداأ بتحديد الر�ص���م ويختلف الر�صم من طفل لآخر ح�صب ما 

ذكرنا. 
ا�س�س ومعايري التعرف على ر�سوم االطفال:ـ

     لق���د و�ص���ع العلم���اء والباحثني يف درا�ص���ة النطباعات والتاث���ريات النف�صية الت���ي ترتكها ر�صوم 
الطفال جمموعة من املعايري التي يتم من خاللها تف�صري وحتليل ر�صوم الطفال على وفق املنظومة 
النف�صي���ة والجتماعية، وقد اهتم العلماء يف حتلي���ل ر�صوم الأطفال من الناحية النف�صية على ر�صوم 
ال�صكل الإن�صاين يف وما يتعلق به من مظاهر حمددة كاحلجم والتفا�صيل وخطوط الر�صم وتعبريات 
الوج���ه وكون ال�صكل مر�صوما من اجلانب اأو الأمام واأي�ص���ا و�صع ال�صكل يف حيز ورقة الر�صم كذلك 
م���ن ناحية الأ�صلوب مث���ل التاأكيد ، واملبالغ���ة ، واحلذف ،والإهمال والتظلي���ل اأو املحو ال�صغط على 

اخلطوط والتلقائية وفيما ياأتي مناذج من املظاهر التي تتناول بع�صا من هذه املعايري:�
1- احلجم : 

    يعطي احلجم يف الأ�صكال املر�صومة اأهمية خا�صة يف اإلقاء ال�صوء على �صخ�صيةالطفل من حيث 
واقعية يف تقدير ذاته.

اأ – متيز الأطفال العدوانيني بالر�صوم الكبرية التي ت�صغل ال�صفحة كلها، واأي�صا متيز ذوي الن�صاط 
الزائد. وقد تعرب عن �صعورالطفل بالعجز عن احلركة والإحباط. وقد تربز رغبة الطفل يف التعوي�ض 

واإح�صا�صه بعدم الثقة بالنف�ض فري�صم ما يتمنى حتقيقه.
ب – اإما الر�صوم ال�صغرية فقد تعرب عن الدونية ونق�ض الكفاءة اأو اخلوف والنطواء اأو القلق.

2- التفا�صيل: تعد التفا�صيل مقيا�صا لأدراك الطفل واهتمامه بالبيئة وقد تكون التفا�صيل للمالب�ض 
اأو اأجزاء اجل�صم مثل:�

 الراأ����ض: � ر�ص���م الراأ�ض كبريا، يدل على تعظيم الذات اأو التما�صا للقوة العقلية والفكرية و مبا يكون 
تكبري الراأ�ض بع�ض احلالت تعبريا عن م�صاعر النق�ض والعجز اجل�صمي.

 -وعندما ير�صم الراأ�ض �صغريا، قد يكون تعبريا عن اخلجل اأو اإنكارا مل�صدر انبعاث اأفكار موؤملة.
العينان:�

- اذا كانت مت�صعة ذات اأهداب، تعرب عن اجلاذبية. 
- مغلقة اأو من خلف نظارة �صوداء تعربعن جتنب مناظر اأو روؤية موؤملة.

الأذرع:�
     تكون الأذرع والأيدي عادة حمملة باملعاين ال�صايكولوجية مثل الطموح والثقة والكفاءة والعدوان 

ورمبا ال�صعور بالذنب.
-فالأذرع الطويلة القوية تعرب عن الطموح والرغبة يف التحكم وال�صيطرة واأحيانا العدوانية.
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-الأذرع الطويلة ال�صعيفة تعرب عن احلاجة اإىل امل�صاندة والعون.
 -الأذرع الق�صرية تعرب عن انعدام الكفاح وال�صعور بنق�ض الكفاءة. 

-حذف الأذرع من ال�صكل يوحي بان الطفل ي�صعر بعدم الكفاءة وانعدام القوة واأي�صا عدم 
ال�صعوربالأمان و�صعوبة التعامل مع البيئة.

-التعبري عن القلق يتميز يف الأذرع املرفوعة والفم املقلوب والأذرع املتجهة اإىل الداخل.
 الفم: -

-التاأكيد الزائدعلى ر�صم الفم اأو تكبريه يعني ا�صطرابات يف اللغة والكالم اأو التكال اأو العتمادعلى 
الغري.

-ات�صاع الفم مع ر�صم الأ�صنان يعرب عن العدوان.
 التظليل :-

-اإذاا�صتعمل تظليل اجل�صم كله فهذا دللة على القلق.
 -اإذا ا�صتعم���ل تظليل جزء معني يكون القلق مرتبط به���ذا اجلزء اأن نزوع الطفل اإىل ت�صويه ال�صكل 

املر�صوم اأو تظليله يكون ب�صورة اأكرث عند الأطفال ذوى القلق وعدم التوافق مع بيئاتهم.
ويكون التظليل بالقلم بدرجات متفاوتة من حيث القوة وعلى النحو الآتي:�

 اأ� ال�صغط بالقلم )باأكرث ماهو مطلوب (: –
-تعرب عن التوتر ع�صلي زائد.

-ثقل وخفة درجة اخلطوط ت�صري اإىل م�صتوى الطاقة وبتوتر لدى الطفل.
-ت�صيع هذه الظاهرة يف ر�صوم الأولد اأكرث من ر�صوم البنات.

-تعرب عن الندفاع.
ب � ال�صغط بالقلم )باأقل ماهو مطلوب( خطوط باهته تدل على:�

- انخفا�ض م�صتوى الطاقة اجل�صمية والنف�صية
- يرتبط باخلجل والنقبا�ض ال�صديد

 ج � ال�صغط بتنوع وتراوح:_
 يدل على املرونة والتوافق.

درا�سات �سابقة:ـ
مل يت���م العث���ور على درا�صات م�صابهة مل�صكلة البحث احلايل ال ان���ه مت حتديد بع�ض الدرا�صات التي 
له���ا عالقة مقارب���ة للبحث احلايل فيم���ا يتعلق بفراق البوي���ن )الطالق او اليتم( ام���ا فيما يتعلق 
بالدرا�صات التي تتناول عالق���ة التعبري الفني باجلوانب النف�صية والجتماعية فهي نادرة، و�صنذكر 

اهم ما مت احل�صول عليه:
اوال- الدرا�سات العراقية:

 درا�صة ال�صامل، 1980 :
احلرم���ان م���ن رعاية الوالدين واأث���ره يف بع�ض املظاهر ال�صلوكية لدى اطف���ال املرحلة البتدائية يف 
مدين���ة الب�صرة. هدفت الدرا�صة اإىل معرفة تاثري احلرمان من رعاية الوالدين يف تكوين �صخ�صية 

م. د. حنان عزيز العبيديتاثر فراق البوين على الطفال من خالل التعبر الفني يف ر�شومهم 



األكاديمي215

الطف���ل م�صتقبال وما يرتكه الي���داع يف املوؤ�ص�صات من اثر يف �صلوك���ه. و�صملت عينة البحث تالمذة 
املرحل���ة البتدائي���ة يف حمافظة الب�صرة للع���ام )79-80( وبع�ض اطف���ال دور الرعاية الجتماعية 
للفئة العمرية بني )9-14( �صنة وتكونت من )103( تلميذا من كال اجلن�صني، اإذ بلغ عدد املحرومني 
)62( وغ���ري املحرومني )41( من كال اجلن�صني. وتكون���ت الداة املكونة من )22( فقرة على غرار 

قائمة )موين( لقيا�ض بع�ض املظاهر ال�صلوكية .. ما ياتي:
ال�صعور بالذنب. ب-الهمال.ج- العدوان. ه�-النانية.

اعتم���دت نتائج الدرا�صة الن�صبة املئوية لتحديد م�صتويات ال�صف���ات ال�صلوكية، فكان من نتائج هذه 
الدرا�صة ماياأتي:

ظه���ور فروق يف معظم النتائج ت�صري اىل تاثري العالق���ات ال�صرية ف�ض �صلوك الطفال، وان ان�صغال 
الوالدي���ن اأو احدهم���ا عن توجيه ورعاي���ة الطفال كان له ال�ص���رر الكبري عل���ى م�صتقبلهم، كما ان 
الف���راق بني الوالدين اأو اليداع يف موؤ�ص�صات الرعاية يولد فقدان المن والطماأنينة، فيوؤدي بالتايل 

اإىل بع�ض النحرافات ال�صلوكية.
2-درا�صة العبيدي:

ممي���زات ر�ص���وم التالمذة يف املرحل���ة البتدائية بنني وبنات، جامعة بغداد، كلي���ة الفنون اجلميلة، 
.1988

3-درا�صة امللك، 2000
)اأثر احلرمان من الوالدين يف تطور التعاطف عند الطفل ال�صوداين(.

   ت�صاءلت الدرا�صة يف حتقيق اهادفها ب� )هل(:�
يتخذ التعاطف م�صارا تطوريا لدى الطفل ال�صوداين بالن�صبة لالعمار )4�10( �صنوات؟

هنالك فروق يف تطور التعاطف عند الطفل تبعا ملتغري اجلن�ض والعمر؟
هنالك فروق يف تطور التعاطف بني الطفل املحروم وغري املحروم؟

واتخذت يف حتقيق اهدافها عينة من )9594( طفال وطفلة موزعني بالت�صاوي على الفئات العمرية 
يف كل م���ن ريا����ض الطفال ومدار�ض اخلرطوم من كال اجلن�صني املحرومني منهم من كال الوالدين 
الذي���ن يعي�ص���ون مع والديه���م، اعتمدت يف قيا�ض اله���داف على مقيا�ض )في�ص���اخ و روري( لقيا�ض 
التعاط���ف عن���د الطفال، وق���د تالفت الداة من اأرب���ع ق�ص�ض افرتا�صية و�صاح���ب �صرد الق�ص�ض 

عر�صا ملثريات تعمل على حتفيز العاطفة لدى الطفال، وكان من نتائج هذه الدرا�صة:�
اإن الطفال ما قبل املدر�صة يخربون التعاطف.

يتاأثر التطور اخللقي لدى الطفال باحلرمان من اأحد الوالدين اأو كليهما.
اإن جميع الطفال لديهم ا�صتجابات وجدانية توؤدي اىل رد فعل تعاطفي بالن�صبة لالنفعالت املختلفة 

بغ�ض النظر عن اجلن�ض.
ان النم���و اخللق���ي يتطور م���ع تقدم العمر لالطفال حي���ث دلت النتائج على وجود ف���روق ذات دللة 

اح�صائية بني الطفال ول�صالح الطفال الكرب �صنا.)امللك، 2000( .
4-درا�صة العبيدي والكناين)2009(:

   التاأثريات النف�صية للعنف امل�صلح على  الطفال من خالل التعبري الفني يف ر�صومهم .

م. د. حنان عزيز العبيديتاثر فراق البوين على الطفال من خالل التعبر الفني يف ر�شومهم 
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    ويع���د ه���ذا البحث الأكرث قربا للبحث احلايل يف جمال التعب���ري الفني، اإذ  قام الباحثان بدرا�صة 
هدف���ت اىل التع���رف على الأث���ر الذي يحدث���ه العنف امل�صلح عل���ى اجلوانب النفعالي���ة )النف�صية( 
لالطفال بعمر )9 – 12 �صنة( من خالل ما يعربون عنه يف ر�صومهم لتنفيذ مو�صوع حر. من خالل 
 content( بن���اء ا�صتمارة لتحليل حمتوى ر�صوم الطفال. اتبع يف هذا البحث طريقة حتليل املحتوى
Analysis( كونه���ا الطريقة املالئم���ة لتحقيق اهدافه، اإن هذه الطريق قد ج���رى تطويرها بدرا�صة 
حمت���وى ر�صائل الت�صال م���ن ال�صحف واملجالت والكتب والر�صوم. ومن اأه���م النتائج التي تو�صال 

اليها هي
ظه���ور التاأثري النفعايل ال�صديد يف ر�صوم الطفال من خ���الل ا�صتعمال اللوان احلارة بن�صب  1 .
كبرية و�صيادة اللون ال�صود، وظه���ور اخلطوط الع�صوائية وال�صعاعية والأ�صكال غري الوا�صحة 
املع���امل، وع���دم ا�صتعمال امل�صاحة املتاحة م���ن الورقة للر�صم، كل ذلك ي���دل على املعاناة التي 

خلفها العنف امل�صلح.
اإن الطف���ال ق���د تراجع���وا يف التعبري ع���ن اخل�صائ�ض الفني���ة للمرحلة التي مي���رون بها اىل  2 .
املرحل���ة ال�صابق���ة وهي مرحلة )الر�ص���وم الواقعية الو�صعية من �ص���ن 7-8 �صنوات التي ير�صم 
فيه���ا الطف���ال ما يعرفونه عن الأ�صياء ل ما يرونه، ول يعرب عن اهمية املنظور والظل وال�صوء 
والقواع���د التي تثبت عليه���ا ال�صياء، وملا كان الأرتباط وثيقًا بح�صب ما جاء يف الدرا�صات بني 
النم���و املعريف )العقل���ي( والنمو )الفني( فان ذلك يدل على ان الطفال يعانون من تراجع يف 

النمو املعريف ن�صبة للمرحلة العمرية )قيد البحث(.
ثانيا - درا�سات عربية:ـ

درا�صة توق، حميي الدين وعلي عبا�ض )1981(
اأمناط رعاية اليتيم وتاأثريها على مفهوم الذات يف عينة من الطفال يف الردن.

هدفت الدرا�صة اىل:
معرفة اثر الرعاية الجتماعية املقدمة للطفل اليتيم في�ض مفهوم الذات . 1 .

التعرف على مفهوم الذات وعالقته باملتغريات )اجلن�ض،العمر،نوع التيم(.  2 .
   وق���د �صمل���ت عينة البحث الطفال الفل�صطينيني الالجئني ممن ي�صكنون الردن يف مدار�ض الغوث 
الدولي���ة وموؤ�ص�صة اليتام ف�صال عن اطفال يعي�صون مع والديه���م ولالعمار من )8-15( �صنة، وقد 

بلغت )216( طفال. وكان من نتائج هذه الدرا�صة:�
( يف  هن���اك اأثر ملتغريات الرعاية الجتماعي���ة، وكان ذا دللة اح�صائية عن���د م�صتوى )0،01. 1

الأداء على قائمة مفهوم الذات وكان الفرق ل�صالح اليتام من املوؤ�ص�صات اخلا�صة.
عدم وجود فروق اح�صائية يف جميع جمالت مفهوم الذات با�صتثناء جمال القيمة الجتماعية  2 .

ول�صالح اليتام.
( يف مفه���وم الذات ملتغري  ع���دم وجود ف���روق ذات دلل���ة اح�صائية عند م�صت���وى دللة)0،05. 3

اجلن�ض.
ع���دم وج���ود فروق ذات دلل���ة اح�صائية يف الداء ب���ني اليتام يف املوؤ�ص�ص���ات الجتماعية بني  4 .

الذين يعي�صون يف ا�صر ممتدة.
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درا�صة ع�ادل كم�ال خ�ص�ر، ر�صوم الأطفال دالة م�صكالتهم النف�صية. 
من نتائج هذه الدرا�صة لر�صوم الأطفال :

اإن هناك دللت نف�صية ملا يقومون بر�صمه فهناك فرق يف الدللة بني ر�صم عن�صر كبري ور�صم  1 .
نف�ض العن�صر بحجم �صغري ) فروق من حيث الن�صب.

هن���اك فرق يف الدللة حل���ذف عنا�صر من الر�صم ، اأو الإكثار منه���ا ب�صكل مبالغ ) فروق من  2 .
حيث التفا�صيل ، وت�صل�صلها ومدى تاأكيدها من حيث املحو والتظليل.

. 3 ظهر فرق يف الدللة من حيث ر�صم عن�صر يف مو�صع ما، ور�صم نف�ض العن�صر يف مو�صع اآخر 
)فروق من حيث املنظور ومو�صع عنا�صر الر�صم واجتاهها وحركتها.

. 4 وجود فرق يف الدللة لر�صم عن�صر بخط باهت ور�صم نف�ض العن�صر بخط وا�صح ، فروق من 
حيث اخلط ، ومدى ا�صتقامة اخلط وتعرجه وانحنائه .

. 5 وهن���اك فرق يف الدللة بني عن�صر ل يكاد يظهر على ورقة الر�صم ور�صم ذات العن�صر بخط 
يخرم الورقة. 

   وظه���ر للباح���ث ان التعبري عن العدوان من خالل ر�صم عنا�صر معين���ة ل�صكل الإن�صان مبتعدا عن 
اجل�ص���م مم���ا يدل على متردهم مثال ذلك : ر�صم خط فا�صل للفم ، ظهور تفا�صيل الأ�صنان ، ر�صم 
اأ�صابع ذات �صنابل ، ر�صم الأيدي منقب�صة ، تاأكيد فتحتي الأنف ، ر�صم اأكتاف مربعة ، ر�صم اأ�صابع 
الق���دم ل�ص���كل غري معرى . و عدم التنا�صق الوا�صح بني الأطراف ، ر�صم الأ�صنان بارزة ، ر�صم اأذرع 
طويلة ، ر�صم الأيدي كبرية يف احلجم ور�صم اأع�صاء التنا�صل ، واأي�صًا التظليل ، ال�صغط ، وتعبريات 
الوج���ه العدائية كذلك وج���د اأن اجلانحني العدوانيني مييلون اإىل ر�ص���م اأكتاف مربعة ، ور�صم خط 
فا�ص���ل للف���م بينما مييل اجلانحون الن�صحابي���ون نحو حذف مالمح الوجه ، ح���ذف الأذرع وتعتيم 

مالمح الوجه .
   اما فيما يتعلق بجناح الحداث – املراهقني منهم - فانهم مييلون اإىل ر�صم اأ�صكال عارية ، وي�صري 
England اإىل اأن الأطف���ال اجلانحني مييلون اإىل اأن ي�صمنوا يف ر�صومهم �صورًا لأطفال خائفني من 
النا�ض الآخرين ) ال�صرطة ، ال�صلطات ، اأو امل�صوؤولني مبكاتب الأحداث .كذلك وجد اأن جودة الر�صم 
واإتقان���ه اإمن���ا تعرب ب�صكل ما ع���ن توافق الطفل ، ويف ه���ذا يقرر Harris اأن الأطف���ال �صيئي التوافق 

الجتماعي والنفعايل يكونون اأكرث فقرًا نوعًا ما على اختبار الر�صم من الأطفال جيدي التوافق.

USA())Wesely W، 1985( ج - درا�سات اجنبية 1- درا�صة وي�صلي
اأث���ر وجود الب او غيابه يف مفهوم الذات ومركز ال�صيطرة والعالقات ال�صرية والعالقات املدر�صية 

عند املراهقني امل�صطربني انفعاليا.
   هدفت الدرا�صة اىل معرفة اآثار وجود الب اأو غيابه عن البيت لدى املراهقني امل�صطربني انفعاليا 
واملراهق���ني العتياديني يف متغريات مفهوم الذات، مركز ال�صيطرة ، العالقات ال�صرية، العالقات 

املدر�صية، وهل هناك فروق ذات دللة بني الفئتني.
    لقد تاألفت عينة البحث من )128( مراهقا ذكرا اختريوا على اأ�صا�ض املرحلة الدرا�صية )ال�صف 

ال�صابع اىل ال�صف الثاين ع�صر( يف عمر )13-19(، واعتمدت اداة الدرا�صة :
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اأ-مقيا����ض تن�صي ملفهوم ال���ذات. ب-مقيا�ض نواكي – �صتكالند لقيا����ض مركز ال�صيطرة.ج-اختبار 
كاليفورنيا لل�صخ�صية.  وكان من نتائج الدرا�صة:

1- عدم وجود فروق ذات دللة الال يف متغري )العالقات العائلية( بني املجموعتني امل�صطربة وغري 
امل�صطربة ول�صالح املراهقني امل�صطربني انفعاليا.

2- مل تك�ص���ف املقارنة بني لمراهقني غري امل�صطربني من العوائل فاقدة الب عن فروق ذات دللة 
مع املراهقني من العوائل ال�صليمة، )غري فاقدة الب( يف متغريات الدرا�صة.

3- وجود فروق ذات دللة بني املراهقني من العوائل ال�صليمة واملراهقني من العوائل فاقدة الب يف 
مركز ال�صيطرة، وعالقة العائلة، وعالقة املدر�صة.

2-  درا�صة ويليام فابريك�ض)5(، اأثر الطالق على نف�صية الولد 
   ي�ص���ف الباح���ث درا�صته هذه مبثابة جر����ض الإنذار بالن�صبة لالآباء و الأمه���ات الذين يعتقدون اأن 
باإمكانه���م الإنف�صال دون التاأثري على اأطفالهم الأطفال الذين ينتقلون من منازلهم ب�صبب الطالق 
حزينون.    اإ�صتملت الدرا�صة التى تعد الأوىل من نوعها على الطالب،  حيث مالوا اإ�صتمارة مف�صلة 
و �صئ���ل الط���الب حول ما اإذا اإنتقل���وا اإىل اأماكن تبعد بال�صيارة �صاعة واح���دة عن منزلهم الأ�صلى. 
كذل���ك وجه���ت عدة اأ�صئلة اإىل الطالب لتحديد درجة العدوانية لديهم ، ال�صعادة اأو عدمها ، و حول 
ال�صح���ة التى يتمتع���ون بها ف�صال عن املدى الذى اأثر فيه الطالق عل���ى نظراتهم اإىل احلياة ب�صكل 
ع���ام. و كان ح���واىل 600 طالب م���ن اأ�صل 2067 �صملتهم الدرا�صة لأبوي���ن مطلقني ، قد اأفاد وا باأن 
الإنف�ص���ال ب���ني اآبائهم و اأمهاتهم كان �صارا بهم فى معظم مناح���ى حياتهم. ومتيز هوؤلء الطالب 

عن غريهم مبا ياتي:
 - زيادة �صفة العدوانية عن الآخرين.

 - و�صف امل�صوؤولني اجلدد عنهم باأنهم �صيئون و ل ي�صكلون م�صدر دعم لهم.
- اأفاد الطالب باأن اآبائهم و اأمهاتهم مل يكونوا يطيقون بع�صهم البع�ض.

 - و�ص���ف الط���الب حياتهم ب�صكل عام باأنه���ا اأقل كفاية من حياة الأطف���ال الآخرين الذين بقوا مع 
اآبائهم واأمهاتهم.

 - كانت �صحة هوؤلء الطالب اأ�صواأ من زمالئهم.
 و اأ�صاف الباحث اأن انتقال الأب من املنزل بعد الطالق لة ذات التاثري الذي ترتكه الم.

الف�سل الثالث: منهجية البحث واجراءاته
اتبع���ت الباحث���ة املنهج الو�صف���ي –التحليل���ي لتحقيق اأهداف البح���ث احلايل ،كون���ه اأكرث املناهج 
مالئم���ة  )ان هذا املنهج يهت���م بدرا�صة الو�صع الراهن وذلك من خ���الل مالحظة الظاهرة مو�صع 
البح���ث وجم���ع املعلومات والبيانات عنها مبا�ص���رة ولي�ض العتماد على البيان���ات يف �صورة م�صادر 
اولي���ة اأو ثانوية كما يف املناه���ج الخرى(. مت جمع ر�صومات الطفال الذي���ن ميثلون جمتمع البحث 

التي عربوا فيها تعبريًا حرا عن مو�صوع )يوم مهم يف حياتي(.

5  عامل نف�ض فى جامعة ولية اأريزونا، قام بن�صر هذه الدرا�صة فى جملة “علم النف�ض العائلى« ، م�صريا اىل كل من الآباء و الق�صاة  لإدراك 
اآثار الطالق على الأطفال.
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عينة البحث 
يتك���ون جمتم���ع البحث احلايل م���ن الطفال بعم���ر )9-12�صنة( بواقع )160( طف���ل موزعني على 
منظم���ات جمتم���ع م���دين يف جانبي الك���رخ والر�صافة بواق���ع )80( طفال يتيم���ا، و)80( من ابناء 

املطلقني من كال اجلن�صني)6(.
اجراءات التطبيق:

تتطل���ب اه���داف البحث قي���ام التالمذة بر�ص���م مو�صوع فني يع���ربون من خالل���ه متطلبات البحث 
احل���ايل، وذلك لغر�ض حتليلها والتعرف على حمتواها مبا يخدم الهداف. وقد اقت�صى ذلك عددا 

من الجراءات كانت على النحو التي :-
حتديد مو�سوع الر�سم

لغر�ض قيام الطفال )عينة البحث( بر�صم املو�صوع الذي يحقق اأهداف البحث يف التعرف على اثر 
فراق البوين ب�صبب اليتم او الطالق، طلب منهم اأن ير�صموا مو�صوع )عائلتي(. 

حتديد اداة التحليل )الت�صنيف( 
  Standard( مت اعتم���اد ت�صني���ف جاهز من تل���ك التي يطلق عليها هول�صت���ي بالت�صانيف املعياري���ة
Gategories( بعد التاكد من ايفائها ملتطلبات البحث وهو ت�صنيف )العبيدي( بعد اجراء التعديالت 

املتوافقة مع اهداف البحث وعر�ض على اخلرباء)7( )ملحق-1( وت�صمن الوحدات التالية .
1-وحدة التكوين �صملت )14( فقرة .  2- وحدة اللوان �صملت )19( فقرة .

3-وحدة اخلطوط �صملت )9( فقرات.  4-وحدة احلجوم �صملت )4( فقرات .
5-وحدة املو�صوعات �صملت فقرتني.

�سدق االداة :
بع���د ان مت حتديد الفقرات الرئي�صة لالداة وخوا�صها الدال���ة عليها، وحتقيق �صدق املحتوى لالداة 

وهو �صدق يفي بالغر�ض ملثل هذا البحث، حيث ا�صبحت الداة ب�صيغتها النهائية.

طريقة التحليل )حتليل حمتوى الر�سوم( 
اتب���ع يف ه���ذا البحث طريقة حتليل املحت���وى )content Analysis( كونها الطريقة املالئمة لتحقيق 
اهدافه، اإن هذه الطريق قد جرى تطويرها بدرا�صة حمتوى ر�صائل الت�صال من ال�صحف واملجالت 

والكتب والر�صوم.

6 / منظمة ر�صل املحبة وال�صالم- الدورة، منظمة عيون الرحمة اللهية لتطوير املراة- البياع، منظمة احلياة لرعاية الرامل واليتامى، 
موؤ�ص�صة العني لكفالة اليتام- الكاظمية، منظمة حي المني الثانية

7  جدول با�صماء خرباء تقومي الداة:
االختصاصالدرجة العلميةالخبيرت
تربية فنية استاذد. ماجد نافع الكناني1
تربية فنية – طرائق تدريساستاذد. صالح احمد الفهداوي2
تربية فنية- تقنيات تربوية استاذد. عبد المنعم خيري3
تربية فنية- سيكولوجية رسوم المراهقيناستاذد. عاد محمود حمادي4
تربية فنية- سيكولوجية رسوم االطفال الصم البكماستاذ مساعدد. رعد عزيز5
تربية فنية- تصميم تعليمياستاذ مساعدد. نسرين محمود شهاب6
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 Reliability الثبات
ت�صتوج���ب طريقة حتليل املحتوى ح�صول الثبات الذي يعد التعري���ف الجرائي لها، وينبغي ال�صارة 
اإىل اأن الثبات يف حتليل املحتوى يتاثر يف بخربة القائم بالتحاليل ومهاراته فيه ونوع البيانات املحللة 
وم���دى و�صوح قواعد التحليل .وعليه قام���ت الباحثة باختيار حمللني اثنني)8(، لهما دراية بطريقة 
حتلي���ل املحت���وى لغر����ض التوافق يف عملي���ة ا�صتعمال ا�صتمارة حتلي���ل الر�صوم الت���ي و�صعت لقيا�ض 
اله���داف امل���راد حتقيقها . وق���د قامت بتحليل عينة م���ن الر�صوم بلغت )80( ر�صم���ا اخذت ب�صكل 
ع�صوائ���ي بواق���ع )40( ر�صم���ا للتالميذ و )40( ر�صم���ا واعادة التحليل بع���د ا�صبوعني اذ مت ح�صاب 
معام���ل الثبات بني املحللني با�صتعمال معادلة )هول�صتي Holsti( املعتمدة يف ا�صتخراج ثبات حتليل 
املحتوى. وحل�صاب معامل الثبات بني حتليل الباحثة واملحللني الخرين اللذين عمال ب�صكل منف�صل 

وم�صتقل فكانت النتائج كما مو�صح يف اجلدول )1(.

                      جدول )1( معامالت التفاق ون�صبها وفق النواع الثبات

الباحثة استمارة التحليل
المحلل االول

الباحثة
المحلل الثاني

المحلل1
المعدل العامالمحلل2

0.890.830.870.86وحدة التكوين
0.850.890.860.85وحدة االلوان
0.860.860.860.86وحدة الخطوط
0.840.860.870.86وحدة الحجوم

0.850.840.850.85وحدة الموضوعات
0.86---المعدل الكلي

الو�سائل االح�سائية:ا�صتعملت الو�صائل الح�صائية التية:
1-ح�صاب التكرار والن�صب املئوية يف حتليل الر�صوم.

2-معادلة كوبر Cooper ليجاد ن�صبة التفاق بني املحكمني.
3-معادل���ة هول�صتي Holsti ا�صتعملت يف ح�صاب الثب���ات لداة حتليل الر�صوم وكذلك ليجاد معامل 

التفاق بني املحللني.

الف�سل الرابع: حتليل النتائج وتف�سريها
مبا ان البحث احلايل هدف اىل التعرف على الذي يحدثه فراق البوين على اجلوانب النفعالية 
)النف�صية( لالطفال بعمر )9-12 �صنة( من خالل ما يعربون عنه يف ر�صومهم لتنفيذ مو�صوع 
)عائلت���ي(، وتقييمه من خ���الل ا�صتمارة حتليل املحتوى التي اعدت له���ذا الغر�ض، وبناء على 
م���ا متخ�ض عن���ه من حتليل ر�صوم الطفال عين���ة البحث مت تناول عنا�ص���ر الر�صم على النحو 

الآتي:
8  ا.د. ماجد نافع الكناين، اأ. م. د. رعد عزيز
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اوًل: جمال وحدة التكوين، وقد تناولت:� ال�صخا�ض، والنبات، والآليات، والت�صاري�ض، وا�صكال 
الف�صاء، والبنايات.

ثانيًا: وحدة اللون، وقد تناولت:� الغر�ض من ا�صتخدام اللون، رمزية ا�صتخدام اللون، ا�صتخدام 
اللون. 

ثالث���ًا: وحدة اخلطوط ، وق���د تناولت:�ال�صفة الهند�صية للخطوط، �صف���ة اخلطوط احلركية، 
اجتاه اخلطوط يف حالة ملء امل�صاحات

رابعًا: وحدة احلجوم، وقد تناولت:� حجم التكوين العام بالن�صبة حلجم الورقة، اكرب ال�صكال 
حجمًا.

خام�سًا: املو�سوعات: حتليل النتائج
        لق���د اظه���رت نتائ���ج حتليل ر�صوم الطف���ال الذين يعانون من ف���راق البوين ب�صبب املوت 
اأو الط���الق، موؤ�ص���رات تناق�ص���ت م���ع توقع���ات الباحث���ة، ففي الوق���ت الذي افرت�ص���ت فيه ان 
الطف���ال اليتامى يعانون من م�صكالت نف�صية واجتماعية اأك���رث من الطفال الذين يعانون من 
ف���راق البوين ب�صبب الط���الق، ال انها مل�صت ان هنالك فروقا يف ن�ص���ب وحدات التعبري الفني 
والتفريع���ات اخلا�صة، ودللتها الفنية والنف�صية مب���ا يظهر ان فراق البوين من جراء الطالق 

)ط()9( اأكرث تاثريا على الطفال من اليتم )م( وعلى النحو الآتي:�
اول: وح���دة التكوين:- اظهر اجتاه الطفال )م( ايجابي���ة ن�صبتها )56،5%( نحو ال�صخا�ض، 
يف ح���ني اظه���ر الطفال )ط( �صلبي���ة ن�صبتها )62%( نح���و ال�صخا�ض مما ي���دل انهم يعانون 

ا�صطهادا اكرث من ال�صخا�ض املحيطني بهم بدءا من البوين)ملحق – 2(.
%( مما يدل على اخلجل وانكارهم مل�صدر  ر�صم الطفال )م( الرا�ض �صغريا بن�صبة )56. 1
الأف���كار املوؤمل���ة، يف حني ر�صم الطف���ال )ط( الراأ����ض كبريا بن�صب���ة )68%( للدللة عن 

احلاجة اىل التعوي�ض عن م�صاعر النق�ض والعجز.
%( مما ي���دل على انه يعاين من ا�صط���راب يف اللغة  ر�ص���م )م( الف���م مغلق���ا بن�صبة )65. 2
وال���كالم كم���ا يعرب عن التكال والعتم���اد على الغري، اما )ط( فق���د ر�صم الفم مفتوحا 

بن�صبة )62%( للدللة على العدوانية.
%( بدلل���ة احلاجة اىل  كان تعب���ري )م( يف ر�ص���م الذراع���ني قي�صرت���ني، بن�صب���ة )56،5. 3
امل�صاع���دة والع���ون، يف ح���ني ر�ص���م )ط( الذراعان طويلت���ان بن�صب���ة )75%( تعبريا عن 

الرغبة يف التحكم وال�صيطرة والعدوان، واحيانا ال�صعور بالذنب.
%( للدلل���ة عل���ى ان ن�صف هذه  ر�ص���م )م( الط���راف ال�صفل���ى ق�صريت���ان بن�صب���ة )50. 4
املجموعة تعاين من العجز يف تلبية حاجاتها، يف حني ر�صمها )ط( بن�صبة )82%( للتعبري 

عن احلاجة اىل اقتنا�ض الفر�ض وحتقيق املاآرب.
مل يلج���اأ اي م���ن )م( او )ط( اإىل ترميز ر�صم النباتات، فق���د كان )م( اأكرث واقعية من  5 .
)ط( عندم���ا ر�صمها بن�صب���ة )75%( يف حني تفوق )ط( بر�صمها بطريقة تعبريية بن�صبة 

9  )ط( اينما ترد فهي تعني عينة الطفال من ابوين افرتقا ب�صبب الطالق. و)م( تعني عينة الطفال الذين افرتق ابويهما ب�صبب املوت)الوفاة(.
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)37%( وه���ي عالي���ة بالن�صبة ملرحلة النم���و الفني، مما يدل عل���ى تقهقرهم اىل املرحلة 
التي قبلها.

%( م���ا يدل عل���ى طموحهم الع���ايل اأو ان اباءهم  ر�ص���م )ط( ال�صي���ارات بن�صب���ة )43،7. 6
ميتلكونه���ا، يف حني تفوق )م( يف ر�صم الدراجات الهوائي���ة بن�صبة )37،5%( للتعبريعن 

حاجتهم لمتالكها. لنها ت�صكل طموح الطفال يف هذه املرحلة.
مل ي�صتعم���ل الطرف���ان امل�صاحات املائية واختفت املرتفع���ات يف ر�صومهم وذلك ن�صبة اىل  7 .

طبيعة املو�صوع.
ر�صم���ت الفئ���ة )ط( اأ�صكال الف�صاء ال�صيلة بن�صبة اأكرب م���ن )م(، مما يدل اأن اليتامى  8 .

اأقل تامال فيما يدور حولهم.
%( كطموح للح�صول على  ظه���رت البيوت ال�صكني���ة )ملحق – 3( لدى )م( بن�صب���ة )96. 9

�صكن مريح، يف حني ظهرت بن�صبة )81%( للدللة على عدم ال�صتقرار.جدول)2(.
جدول )2( ميثل التكرارات والن�صب املئوية لتحليل ر�صوم الطفال على وفق وحدة التكوين

ثانيا: وحدة اللون:-
 )% تلوين ال�صكال من قبل )م( بن�صبة )75%( يف حني قامت )ط( بتلوينها بن�صبة )43،7. 1
ي���دل على اأن هذه املجموعة تعاين م���ن ا�صطرابات نف�صية حادة. كمااأخفقت املجموعتان 
يف ملء م�صاحة اخللفية بن�صبة )26،5%( ل�)م( و)31،2%( ل�)ط( وهذا يدل اأي�صا على 

عدم الكتفاء الذاتي والقلق.
 ) بالن�صبة لتلوين جميع اجزاء الورقة، ينطبق على هذه الفقرة ما ظهر يف الفقرتني )1،2. 2

من ن�صب وحتليل.
%( من )ط(  نه���ا )50. 3 كان تلوي���ن اخلط���وط اخلارجية ل����)م( بن�صبة )75%(، يف حني لوَّ
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الت���ي كانت ن�صبتها )50%(، مما يدل على ان )م( اأكرث قدرة يف التعامل مع الألوان، وان 
)ط( تع���اين نكو�ص���ا وهذا ما يوؤك���د ا�صتعمالها للون الر�صا�ص���ي بن�صبة )77،5%( كخط 

خارجي.
%(، يف ح���ني كانت من قبل )ط(  كان���ت الوان )م( اأكرث واقعي���ة بن�صبة مقدارها )81،2. 4
بن�صبة )43،7%(، وهذا ما يتطابق مع ن�صب واقعية ر�صم الأ�صكال مما يدل على ان )ط( 

اأكرث ا�صطرابا من )م(.
 – م���ا ينطب���ق عل���ى الفقرة )5( جن���ده يف امليزتني )قريبة م���ن الواقع( و )غ���ري واقعي . 5

حمرف(.
اأم���ا فيما يتعلق مبق���دار ا�صتعمال اللون، فق���د مت ا�صتعمال اللوان احل���ارة من قبل )م(  6 .
بدرج���ة تراوحت بني )50%-72%( مثل )ال�صف���ر، الحمر، الربتقايل، البني(، يف حني 
انخف����ض ل�صتعمال اللوان الب���اردة اذ تراوح ا�صتعمالهل ب���ني )2،6%-58،7(، مما يدل 
عل���ى انه���م يعانون من ح���الت التوت���ر والقلق والنفعال وع���دم ال�صتق���رار، وتزداد هذه 
الن�ص���ب ل���دى )ط( وبتواتر عال جدا اذ بلغ ا�صتعمال الل���وان احلارة بن�صب تراوحت بني 
)56،2%-81،2%( والل���وان الباردة ب���ني )6،2%- 66،2%(، وهذا يع���د خطرا كبريا يف 

قيا�ض حالة التوتر لدى هذه الفئة.
ا�صتعم���ل اللون���ان الر�صا�صي وال�ص���ود بن�صب عالية م���ن قبل كل م���ن )م( و)ط( مبا ل  7 .
ين�صج���م مع املرحل���ة العمرية ومرحلة التعب���ري الفني )ملحق - 4(، مم���ا يدل على عدم 

التوافق مع القران وتاخر النمو الفني والعقلي لديهما.جدول )3(  
جدول )3( يو�صح التكرارات والن�صب املئوية لتحليل ر�صوم الطفال على وفق وحدة اللون
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ثالثا: وحدة اخلطوط:-
 )% ا�صتعم���ل )م( اخلطوط الهند�صية امل�صتقيمة بن�صب���ة )31،2%( و)ط( بن�صبة )18،7. 1
مم���ا ي���دل على ان الفئت���ني تعانيان من ع���دم ال�صتقرار يف التعبري ع���ن اخلط امل�صتقيم 

بطالقة وتعد الفئة )ط( اأكرث نكو�صا.
%( مما يدل على ان الفئة )ط(  ا�صتعملت )م( اخلطوط احلادة بن�صبة )45%( و )56،2. 2

اأكرث انفعالية وعدوانية من )م(.
اأم���ا يف ا�صتعم���ال اخلطوط املنحنية فق���د جاء الأمر مت�صاوقا مع حاج���ة ال�صكال لذلك. 3 .

جدول )4(
جدول )4( يو�صح التكرارات والن�صب املئوية لتحليل ر�صوم الطفال على وفق وحدة اخلطوط

رابعا: وحدة احلجوم:-
%(، يف حني ظهر بن�صبة  كان التكوين لدى )م( منا�صبا بالن�صبة حلجم الورقة بن�صبة )55. 1
اأق���ل لدى )ط( قدره���ا )37،5%(، يف اإ�صارة اإىل اأن )ط( ته���اين من عدم الثقة وتقدير 

الذات )ملحق – 5(.
%( التي كانت تظهر ب�صكل  ظهر لدى )م( ان اأكرب الأ�صكال حجما هي الم بن�صبة )52،2. 2
ح���اين مما يدل على تعل���ق الطفال بامهم، يف حني ظهر الب ل���دى )ط( اكرب ال�صكال 
وبن�صبة قدرها )77،5%( وب�صكل قا�ض ومت�صلط، مما ي�صري اىل تاثر الطفال من مواقف 

�صيئة جتاه الب. جدول )5(
جدول )5( يو�صح التكرارات والن�صب املئوية لتحليل ر�صوم الطفال على وفق وحدة احلجوم

%ط%ممميزات الرسوم

حجم التكوين العام 
بالنسبة لحجم 

الورقة

44553037،5مناسب

36455062،5غير مناسب
22،56277،5االباكبر االشكال حجماً

4252،522،5االم
36451620اخرى
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خام�صا: املو�صوعات:-
 )% ر�صم )م( البيئة الجتماعية بن�صبة )36،2%( اأقل من )ط( التي ر�صمتها بن�صبة )50. 1
مم���ا يدل عل���ى اأن ن�صبة الن�صحابي���ة الجتماعية لديهم اأكرب، يف ح���ني كانت )ط( اكرث 

تكيفا.
%( يف حني ظهرت لدى  تفوق���ت )م( يف ر�ص���م البيئة املنزلي���ة اذ ر�صمتها بن�صب���ة )92،5. 2
)ط( بن�صب���ة )63،7%(، مم���ا ي�ص���ري ام الوىل اكرث توائما مع البيئ���ة املنزلية من )ط( 

ب�صبب عدم ا�صتقرار الثانية ا�صريا. جدول )6(
ج���دول )6( يو�ص���ح التك���رارات والن�ص���ب املئوي���ة لتحلي���ل ر�ص���وم الطف���ال على وف���ق وحدة 

املو�صوعات

% ط % م مميزات الرسوم
%50 40 36،2 29 بيئة اجتماعية
%50 40 63،7 51 بيئة منزلية

تف�سري النتائج:ـ
      دل���ت النتائ���ج الت���ي اظهرها حتليل الر�ص���وم، ان الطفال الذين يعانون م���ن فراق البوين 
ب�صب���ب الطالق اأك���رث تاأثرا من الطفال اليتام���ى، وهذا ما اكدته بع����ض الأدبيات والدرا�صات 
الت���ي تناولت املو�صوع، �صواء يف اجلوان���ب النف�صية اأو الجتماعية، وتوعز الباحثة ا�صباب ذلك 

اىل ما ياتي:�
اإن الطفال اليتامى يحاطون بعطف معظم املحيطني بهم، مبا يتوافق مع الواجب الديني  1 .
والن�ص���اين، وان )اهلل( عزَّ وجل قد او�صى يف كتابه العزيز باليتيم، لكنه مل يو�ِض بابناء 
املطلق���ات كم���ا ورد يف احاديث الر�صول المني حممد )����ض( الكثري من الو�صايا واحلث 
عل���ى رعايتهم، مم���ا اأدى اىل ظهور نكو�ض يف مراحل التعبري الفني التي تقابل اعمارهم 

ب�صكل اكرب.
الطف���ل اليتي���م يعي�ض دائما مع امه التي ت�صاعف من رعايتها ل���ه وفاءا لذكرى والده، يف  2 .
حني قد ل تهتم الم املطلقة بابناءها كثريا وتعدهم عبئا خلفه ابوهم، لن الطالق يكون 
عادة نتيج���ة مل�صكلة ادت اإىل الفراق، فادى ذلك اىل عدم ا�صتقرار ابناء املطلقني نف�صيا 

ب�صكل اأكرث و�صوحا.
يك���ون اجتاه الطف���ل اليتيم نحو والده املت���ويف ايجابيا لن والدته تذكره ع���ادة بخري واأن  3 .
فراق���ه ترك اأثرا حمببا لديها، يف حني يحمل الطفل لوالدين مطلقني اجتاها �صلبيا جتاه 
الب يف اأغل���ب الحي���ان، لأن الفراق جاء ق�صرا مل�صكلة م���ا وعادة ما حتر�ض الم ابناءها 
�ص���د الب، مما اظهر مواقفا �صلبية م���ن الب بالن�صبة للمطلقني، يف حني كانت املواقف 

من خالل التعبري ايجابية نحو الب املتوفى.
تك���ون م�صاعر الطف���ل اليتيم اأكرث اأ�صتق���رارا لأّنه يعي�ض مع والدت���ه اأو مبعية اقربائه، يف  4 .
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ح���ني قد تتذبذب حياة اطفال املطلقني بني والدهم وزوجة الب من جانب وامهاتهم من 
جان���ب اآخر، فيحاول كل منهما اأن يجتذب الطفال نح���وه اأو العك�ض، فادى ذلك بالطفل 

اىل التذبذب يف التعبري.
يتعاط���ف ذوي امل���راأة فاقدة الزوج ب�صبب الوفاة، يف ح���ني يحدث العك�ض مع املطلقة التي  5 .
تع���د عبئا على ذويه���ا ويعاملونها بازدراء، مم���ا انعك�ض على نف�صي���ة الطفال يف التعبري 

بالر�صم.
يتعام���ل املجتم���ع مع املطلقة بطريقة �صلبي���ة ويلقي تبعات الطالق عليه���ا دائما حتى وان  6 .
كان���ت هي عل���ى حق، يف ح���ني يتعاطف ويتعام���ل ب�صكل ايجاب���ي مع الرمل���ة، مما ابدى 

الطفال تعاطفا مع الم اكرث يف ر�صوم ابناء املطلقني.  

اال�ستنتاجات
ان ر�صوم الطفال هي اأحد اأ�صكال بناء النف�ض يف املجال املعريف والعقلي واملزاجي والوجداين، 
وهن���اك �ص���الت وثيقة بني النم���و الفني والنف�صي والوج���داين. ومن حتليل فق���رات )ا�صتمارة 

التحليل( فقد ا�صتنتجت الباحثة ان تاثري فراق البوين ب�صورة عامة يوؤدي اىل:
1-اإن الطف���ال ق���د تراجعوا يف التعبري ع���ن اخل�صائ�ض الفنية للمرحل���ة التي ميرون بها اىل 
املرحل���ة ال�صابقة وهي مرحلة )الر�صوم الواقعي���ة الو�صعية من �صن)7-8( �صنوات التي ير�صم 
فيه���ا الطف���ال ما يعرفونه ع���ن الأ�صياء ل ما يرون���ه، وذلك يدل على اأن الأطف���ال يعانون من 

تراجع يف النمو املعريف ن�صبة للمرحلة العمرية )قيد البحث( ملحق )6(.
2-على الرغم من اعطاء الطفل احلرية يف اختيار املو�صوع، ال ان اكرث من 80% من الأطفال 

اختاروا مو�صوعة النزاع العائلي لر�صومهم مما يدل على الأثر الكبري على نف�صياتهم.
3-ظه���ر التاأث���ري النفع���ايل ال�صدي���د يف ر�صومهم من ا�صتعم���ال اللوان احل���ارة بن�صب كبرية 
و�صي���ادة اللون ال�صود. وظهور اخلطوط الع�صوائية وال�صعاعية وال�صكال غري الوا�صحة املعامل، 
وع���دم ا�صتعم���ال امل�صاحة املتاحة م���ن الورقة للر�ص���م، كل ذلك يدل على املعان���اة التي خلفها 

العنف امل�صلح.
4-عدم ظهور فروق كبرية ووا�صحة بني اجلن�صني يف خ�صائ�ض كل منهما يدل على ان التاأثري 

�صمل اجلن�صني بنف�ض الن�صبة.

التو�سيات:
انطالق���ًا مما تق���دم وحلماية اطفالنا م���ن التاأثري امل�صتقبلي���ة لثار فراق البوي���ن نو�صي مبا 

ياأتي:
1-اللت���زام باتفاقية جنيف املعق���ودة يف 12 اآب 1949 واملعدلة يف 1977 حول حماية الطفال 

املتاأثرين بالنزاع ال�صري اأو اليتم التي متنح الطفال املتاأثرين حماية ومعاملة خا�صة.
2- يف حال طالق الزوجني: هذه املرحلة تتطلب الهدوء الفكري واحلكمة واحلنكة بالت�صرف، 
لأن���ه يتوجب على كل منهما اأن ل يكون اأنانيًا ي���رتك جانبًا ق�صايا اأولده وميتنع عن ال�صتمرار 
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بتاأم���ني كل ما يلزمهم من النواح���ي املادية واملعنوية، فالطفل دائمًا ه���و ال�صحّية، ول ذنب له 
مب���ا يح���دث بني الكبار من م�صاكل ومتاعب توؤدي به���م اإىل النف�صال الروحي واجل�صدي، هنا 
عل���ى الأهل اأن ي�صرحوا لأولدهم ما ح�ص���ل، واأن يقنعوهم باأنهم لن يتخلوا عنهم، مهما كانت 
الظ���روف، واإن ه���ذا الطالق لن مي�ض به���م، بل قد يك���ون الو�صيلة الوحيدة للتف���رغ لرعايتهم 

وتربيتهم.
3- اأم���ا يف حال وفاة اأح���د الوالدين: فاإنه يتوجب اإعارة النتباه ال�صدي���د للحالة النف�صية عند 
الأولد، عن طريق حمافظة الآخر على تربية كل فرد من اأفراد العائلة، لتعوي�ض كل ما فقدوه 
م���ن جراء خ�صارة اأح���د الوالدين، قد يبدو ذلك م�صتحياًل للوهل���ة الأوىل يف بداية الأمر، لكن 
علينا عدم الرتاجع والتخاذل بل الندفاع نحو كل ما ميكن اأن يوؤمن لالأولد حياة �صعيدة، تدفع 

عنهم امل�صاكل النف�صية التي قد تعيق حياتهم املدر�صية والعملية والجتماعية.
 4- ا�صتعادة المان وذلك بنقل الطفل اإىل مكان بعيد عن مكان التوتر لكي ل يتاأثر مبا تفرزه 

الأحداث التي تظهر يف البيئة التي يعي�صها.

املقرتحات:
من خالل حتليل ر�صوم الطفال التي ظهرت يف البحث احلايل وجد الباحثان اأن هناك م�صكلة 

جديرة بالبحث والهتمام تتعلق باللعاب  املوجه لالطفال لذلك اقرتح املو�صوع التي:
- التاأث���ريات النف�صي���ة لالو�صياء على الطفال اليتامى وامكاني���ة الك�صف عنها بالتعبري الفني 

يف ر�صومهم.
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املالحق

 ملحق )1( 
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

حتية طيبة
ال�صتاذ الفا�صل …………………………………………   

املحرتم
الخت�صا�ض الدقييق…………………………………............
الدرجة العلمية ……………………………………………

م / ا�ستمارة حتليل ر�سوم االطفال

حتية طيبة:
تق���وم الباحثة باع���داد بحث يهدف اىل التعرف عل���ى )تاأثري فراق البوي���ن على الطفال من 

خالل التعبري الفني يف ر�صومهم(.
ولغر����ض حتليل ه���ذه الر�صوم قامت الباحث���ة بت�صميم ا�صتمارة حتليل ر�ص���وم الطفال بهدف 

التعرف على تعبرياتهم الفنية ملا يرتكه فراق البوين ب�صبب موت الب او الطالق.
وملا تلم�صه الباحثة بكم من خربة ودراية يف هذا املجال فاأنها تود ال�صتئنا�ض بارائكم ال�صديدة 
وتف�صلك���م بالطالع على حمت���وى هذه ال�صتمارة  للتعرف على �صالحيتها يف قيا�ض ما و�صعت 

لجله.
مع ال�صكر والتقدير

مالحظ���ة:   مت ا�صتعم���ال بدائل ثالثي���ة )عالية، اإىل حدما، �صعيف���ة( يف جدول املميزات التي 
حتتم���ل ظهور اكرث من درجة، يف حني مت الكتف���اء مبعرفة الن�صبة للمميزات التي ل حتتمل ال 

درجة واحدة. 
الباحثة/  حنان عزيز العبيدي     
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ملخ�س البحث
يع���د ه���ذا املو�صوع م���ن املوا�صي���ع املهمة التي تخ���دم احلركة الفني���ة املو�صيقية كون���ه ي�صهل عملية 
التو�ص���ل اإىل الدليل املو�صيق���ي يف مو�صوع ي�صمى )ت�صوير ال�صالمل املو�صيقي���ة( ولتحقيق اأهدافه ، 
تناول الباحث امل�صكلة وهي عدم وجود قواعد ت�صهل على املو�صيقي واملوؤلف التو�صل اإىل دليل ال�صلم 
املو�صيق���ي العربي عن���د ت�صويره على الدرجات واأن�صاف الدرج���ات ال�صوتية ، وبهذه امل�صكلة يكون 
الباح���ث قد تن���اول مو�صوعا مهما يف ال�صالمل املو�صيقية العربية ، كون���ه مرتكزا وعمودا من اأعمدة 
املو�صيق���ى ، اأحتوى الإطار النظري على �ص���رح قواعد البتكار . اأما الإطار املنهجي فقد اأحتوى على 
�ص���رح القواعد اجلديدة وتطبيقها على جميع الدرجات املو�صيقية واأن�صافها يف ال�صلم وهي مب�صطة 
ج���دا ، كمنهج نظري وعملي ، اإ�صافة اإىل كونه اكت�ص���اف عراقي �صينطلق من العراق اإىل جميع من 
ي�صتخ���دم هذه ال�صالمل العربية عربيا كان اأو عامليا ، وخرج الباحث بنتائج البحث حمققا اأهدافه ، 

ثم تو�صل اإىل ال�صتنتاجات ، وو�صع بع�ض التو�صيات واملقرتحات .

التصوير الحديث في
 الساللم الموسيقية العربية 

م. وليد ح�سن اجلابري

The new Arabic musical scale figuration
Abstract
This subject is considered as one of the most important figures in the development 
of artistic musical movement for it facilitate the reaching of the musical guide )key 
signature( for the subject known as ) musical scale figuration(. To achieve this goal 
the researcher discuss the research problem which is ”there is no rules for musician or 
composer to follow to get an Arabic musical scale guide )key signature( when figuration 
the tones and half tones“. This problem is an important subject in the Arabic musical 
scale for it is an essential and fundamental pole in the Arabic music.
The theoretical part of this research discusses the bases of the proposed approach.
The procedural framework of the research consist of the research procedure ، the new 
rules implemented on all musical tones and half tones on the musical scale، which is very 
simple and helps much in the curriculum of musical theories )theoretical and practical(.
Besides being an Iraqi creation this research can be used by all Arabic and foreign co -
posers who uses the Arabic musical scale. The researcher reached results that fulfill his 
goals، and conclusions and made suggestions.

البحوث الموسيقية
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 االإطار املنهجي
م�سكلة البحث

حتت���وي لغة املو�صيقى عدد كبري من املوا�صيع الت���ي هي بحاجة اإىل منهجية علمية جديدة تتما�صى 
واملتغريات ال�صمولية يف جميع جمالت احلياة ، وخا�صة يف جمال النظريات املو�صيقية ،التي تعترب 
ترجم���ة لكيفية قراءة هذه اللغة العاملي���ة املوحدة ، والنظريات املو�صيقية هي واحدة من اأهم املواد 
الت���ي تدر�ض يف جمي���ع املعاهد والكليات املخت�صة يف املو�صيقى ، وه���ذه املادة حتتوي على عدد من 
املفردات اأو العناوين، اأهمها ،)ال�صالمل املو�صيقية( ،التي تعتمد عليها لغة املو�صيقى اعتماد كلي ، 

حيث تعترب الأر�صية التي تبنى عليها جميع املوؤلفات والقطع املو�صيقية والغنائية .
 تق�ص���م ه���ذه ال�ص���المل اإىل العربية والغربي���ة ، فالغربية هي : )�صل���م امليجر اأو م���ا ي�صمى بال�صلم 
الكب���ري( ، و)�صل���م املايرن اأو ما ي�صمى بال�صل���م ال�صغري( ،ونالحظ وجود ع���دد كبري من املوؤلفات 
املكتوبة وفق هذين ال�صّلمني بجميع القوالب املو�صيقية املعروفة )ال�صيمفوين والكون�صريتو وال�صوناتا 
....الخ( ،وهذا الرثاء اللحني يعتمد كليا على عملية ت�صوير هذين ال�صلمني على اثنتي ع�صر درجة 
�صوتي���ة تبداأ م���ن )درجة دو1 وتنته���ي اإىل درجة �ص���ي1(، وال�صبب هو اأن لهذي���ن ال�صّلمني قواعد 
علمي���ة متداولة تدر�ض يف جمي���ع املراكز التعليمية مبا يخ�ض احلاجة له���ا يف عملية الت�صوير ، يف 
ح���ني جند اأن ال�صالمل العربية عددها ت�صع���ة ولكنها تفتقر للتاأليف املو�صيقي واإذا عملنا اإح�صائية 
للموؤلفات العربية لوجدناها مكتوبة على درجة �صوتية واحدة اأو اأثنني لكل �صلم مو�صيقي ، لذا جند 
�صف���ة التكرار وعدم تاأثريه���ا على املتلقي ، �صبب ابتعادها عن ذلك التنويع الطبقي على الدرجات 
ال�صوتي���ة ، ذل���ك ب�صبب احلاجة لقواعد علمية ملعرفة الدلي���ل املو�صيقي كما هو متوفر يف ال�صالمل 

الغربية . 
م���ن خ���الل ما تقدم تتحدد م�صكل���ة هذا البحث بعدم وج���ود قواعد ت�صهل عل���ى املو�صيقي واملوؤلف 
التو�ص���ل اإىل دلي���ل ال�صل���م املو�صيق���ي العربي عند ت�صوي���ره على الدرج���ات واأن�ص���اف الدرجات 

ال�صوتية. 
اأهمية البحث تتجلى اأهمية البحث احلايل باالآتي :

1- اإِثراء اجلانب املعريف للمكتبة املو�صيقية مب�صمون جديد يف ال�صالمل املو�صيقية العربية .
2- يفي���د العازف���ني واملوؤلف���ني للو�ص���ول اإىل دليل ال�ص���المل العربي���ة بطريقة �صريع���ة وعلمية 

جديدة.
3- يع���د هذا البحث درا�صة رائدة على امل�صت���وى املحلي والعربي والعاملي على حد علم الباحث 
يف جم���ال تطوير قواعد ال�صالمل املو�صيقية العربية والتي �صتنعك�ض على تطوير رفعة املو�صيقى 
العربية عموما وال���ذي �صيلقي بفائدته العلمية اإىل جميع الباحثني والدار�صني يف جمال العلوم 

املو�صيقية .

اأهداف البحث
يه���دف البحث اإىل ابت���كار قواعد جدي���دة ت�صاعد املو�صيقي���ني على ت�صوير ال�ص���المل العربية 

ملختلف الدرجات ال�صوتية كاأداة من اأجل الو�صل اإىل دليلها املو�صيقي .

م. وليد ح�شن اجلابريالت�شوير احلديث يف ال�شالمل املو�شيقية العربية 
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حدود البحث
يتح���دد البحث بال�ص���المل املو�صيقية العربية الأ�صا�صية اخلم�صة )الر�ص���ت ، النهاوند ، الكرد ، 

البيات ، ال�صيكاه( .

تعريف امل�سطلحات
ال�صل���م املو�صيقي : هو جمموعة من الدرجات ال�صوتي���ة املت�صل�صلة وعددها �صبعة والثامنة هي 

جواب الدرجة الأوىل .

التعريف االإجرائي
ال�صلم املو�صيقي العربي : هو �صل�صلة من الأ�صوات مبنية وفق اأبعاد واأجنا�ض لها ت�صميات مثبتة 

وفق الدليل املو�صيقي الذي يحدد تلك الأبعاد .

االإطار النظري
قام الباحث باكت�صاف قواعد جديدة تتلخ�ض بالآتي : 

قاعدة امليجر والتي �ستكون اأ�سا�س ملعرفة �سلم الر�ست 
الدي���زات = النزل ن�صف تون من درجة ا�صتقرار ال�صل���م لنح�صل على الديز الأخري من دليل 

ال�صلم.
البيم���ولت = ال�صع���ود تونني ون�صف )رابعة تام���ة( من درجة ا�صتق���رار ال�صلم لنح�صل على 

البيمول الأخري من دليل ال�صلم .
قاعدة الر�ست التي تعتمد كليا على �سالمل امليجر 

الديزات = حتويل اآخر ديزين يف �صلم العجم اإىل كار ديز �صيتحول الدليل اإىل �صلم الر�صت .
البيم���ول = اإ�صاف���ة اثنني م���ن عالمة الكار بيم���ول اإىل �صلم العجم �صيتح���ول الدليل اإىل �صلم 

الر�صت .
قاعدة ال�سيكاه

الدي���زات = قراءة ت�صل�صل الديزات حلد ا�صتقرار درجة ال�صل���م واإ�صافة كار ديز واحد ح�صب 
الت�صل�صل .

البيم���ولت = قراءة ت�صل�صل البيمولت حلد ا�صتقرار درج���ة ال�صلم وحتويل البيمول الذي قبله 
اإىل كاربيمول .

قاعدة الكرد 
والتي من خاللها ن�صتطيع ا�صتخراج �صلم احلجاز برفع الدرجة الثالثة لل�صلم ن�صف تون .

الدي���زات = قراءة ت�صل�ص���ل الديزات اإىل حد ا�صتقرار درجة ال�صل���م واإ�صافة ديز واحد ح�صب 
الت�صل�صل.

البيم���ولت = ال�صع���ود ن�صف تون من درجة ا�صتقرار ال�صل���م نح�صل على البيمول الأخري من 
دليل ال�صلم.

م. وليد ح�شن اجلابريالت�شوير احلديث يف ال�شالمل املو�شيقية العربية 
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قاعدة النهاوند
الدي���زات = ال�صعود تون واحد من درجة ا�صتقرار ال�صلم لنح�صل على الديز الأخري من دليل 

ال�صلم ، اأو اإ�صافة ديز واحد على دليل �صلم الكرد يتحول اإىل �صلم النهاوند .
البيم���ولت =النزول تونني من درج���ة ا�صتقرار ال�صلم لنح�صل على البيم���ول الأخري من دليل 

ال�صلم ، اأو حذف البيمول الأخري من دليل �صلم الكرد يتحول اإىل نهاوند .
قاعدة البيات امل�صرتكة بني الديزات والبيمولت

ال�صعود ثالث اأرباع التون من درجة ا�صتقرار ال�صلم نح�صل على درجة الكاربيمول اأو الكارديز 
وهي العالمة الأخرية من دليل ال�صلم املطلوب والذي من خالله ن�صتطيع ا�صتخراج �صلم ال�صبا 

بخف�ض الدرجة الرابعة لل�صلم ن�صف تون .

االأطار املنهجي
مالحظات حول الفكرة

اأول /  يعتم���د هذا البتكار يف ت�صوير ال�صالمل اإىل حفظ قاعدتني ب�صيطتني لكل �صلم من هذه 
ال�صالمل اخلم�صة والتي مت ذكرها يف الإطار النظري .

ثاني���ا /  يعتم���د هذا البتكار ال���ذي �صيتم تطبيقه اآنفا ، على حف���ظ ت�صل�صل البيمولت وهو : ) 
�صي مي ل ره �صول دو فا( . وكذلك ت�صل�صل الديزات وهي: )فا دو �صول ره ل مي �صي( ، وهذا 
الت�صل�ص���ل معروف وم���ن بديهيات املو�صيقى ، فعندما نقول ، احل�ص���ول على البيمول الأخري اأو 
الدي���ز الأخري يف الدليل ، فاملق�صود هو قراءة جميع العالمات التي ت�صبق هذه العالمة و�صول 

اإليها ، وكما مو�صح لحقا يف اجلداول املرفقة لل�صالمل .
ثالث���ا / تعتم���د ال�ص���المل الثالثة )ال�صبا ، احلج���از ، النكريز(، على ال�ص���المل ال�صمنية التي 

�صيتم �صرحها وكما هو اأدناه:
1- �صل���م ال�صب���ا : يعتمد على �صلم البيات )خف�ض الدرجة الرابعة لأي �صلم بيات ، ن�صف تون 

نح�صل على �صلم ال�صبا( . 
2- �صلم احلجاز: يعتمد على �صلم الكرد )رفع الدرجة الثالثة لأي �صلم كرد، ن�صف تون نح�صل 

على �صلم احلجاز( .
3- �صل���م النكريز: يعتمد على �صل���م احلجاز ، لأن احلجاز والنكريز ميتل���كان نف�ض الدليل مع 
اخت���الف ا�صتقرار الدرجة، )اأي الن���زول تون واحد من درجة ا�صتق���رار �صلم احلجاز نح�صل 

على �صلم النكريز(.

اأوال / تطبيق القواعد اخلا�سة ملعرفة دليل �سلم الر�ست : لكي نقوم بتطبيق قاعدة 
الر�صت ، علينا الرجوع اإىل قاعدة �صلم امليجر الغربي وامل�صتخدمة يف اجلانب املو�صيقي العاملي 

والتي من خاللها نطبق �صمنيا قواعدة �صلم الر�صت .
1- )قاعــدة الديــزات – امليجر( :النزول ن�صف تون من درجة ا�صتقرار ال�صلم  املطلوب 

�صنح�صل على الديز الأخري يف الدليل املو�صيقي لل�صلم. وكما مبني اأدناه .

م. وليد ح�شن اجلابريالت�شوير احلديث يف ال�شالمل املو�شيقية العربية 
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تطبيق قاعدة �سلم الر�ست اخلا�سة بالديزات: حتويل اآخر ديزين يف دليل �صلم العجم 
اىل كار دي���ز يتح���ول ال�صلم من عجم اىل �صلم الر�صت ، اأو الن���زول )4/3( التون نح�صل على 
الكار ديز الأخري يف دليل ال�صلم ثم نحول الديز املوجود قبل الأخري اإىل كار ديز اأي�صا �صنح�صل 

على نف�ض النتيجة وكما مبني اأدناه �صمن املقارنة بني جدول العجم وجدول الر�صت .   

2-  )قاعــدة البيمــوالت – امليجر اأو العجم(:ال�صعود تونني ون�صف التون من درجة ا�صتقرار 
ال�صلم  املطلوب اأي )رابعة تامة( ، �صنح�صل على البيمول الأخري يف الدليل املو�صيقي لل�صلم ، اأو نقوم 
بق���راءة ت�صل�ص���ل البيمولت اإىل حد البيمول الذي ي�صتقر عليه ال�صل���م املطلوب ثم ن�صيف بيمول واحد 

فقط  �صمن الت�صل�صل ، �صنح�صل على الدليل املو�صيقي لل�صلم املطلوب وكما مبني اأدناه .

م. وليد ح�شن اجلابريالت�شوير احلديث يف ال�شالمل املو�شيقية العربية 
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تطبيق قاعدة �سلم الر�ست اخلا�سة بالبيموالت
اإ�صاف���ة عالمتني كاربيم���ول �صمن ت�صل�صل البيمولت على اأي �صل���م عجم )بيمولت( �صيتحول 
اإىل ر�ص���ت اأو ال�صع���ود تون و ث���الث اأرباع التون من درج���ة ا�صتقرار ال�صل���م نح�صل على اآخر 
كاربيم���ول ث���م نقوم بتحويل البيمول ال���ذي قبله اإىل كاربيمول اأي�ص���ا �صنح�صل على دليل �صلم 

الر�صت وكما مبني اأدناه �صمن املقارنة بني جدول العجم وجدول الر�صت .
 

مالحظة : عند انتهاء ت�صل�صل البيمولت ن�صيف الكار بيمول اإىل بداية قراءة دائرة البيمولت 
من جديد وكما مبني يف �صلم الر�صت على درجة ال�صول بيمول والدو بيمول .
ثانيا / القواعد اخلا�سة ملعرفة دليل �سلم ال�سيكاه

1- قاعدة �صلم ال�صيكاه اخلا�صة بالديزات
نق���وم بقراءة ت�صل�ص���ل الديزات اإىل حد الكار دي���ز الذي ي�صتقر عليه اأ�ص���م ال�صلم املطلوب ثم 
ن�صي���ف كارديز واحد �صمن �صل�صلة البيم���ولت �صنح�صل على الدليل املو�صيقي لل�صلم املطلوب 
اأو النزول تونني وربع التون ن�صل اإىل اآخر كار ديز يف دليل ال�صلم ثم نقوم بتحويل الديز الذي 

قبله اإىل كار ديز �صنح�صل على دليل ال�صلم املطلوب وكما مبني اأدناه .

2- قاعدة �صلم ال�صيكاه اخلا�صة بالبيمولت
نق���وم بقراءة ت�صل�صل البيم���ولت اإىل حد الكاربيمول الذي ي�صتقر عليه اأ�صم ال�صلم املطلوب ثم 

م. وليد ح�شن اجلابريالت�شوير احلديث يف ال�شالمل املو�شيقية العربية 
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نح���ول البيمول ال���ذي قبله اإىل كاربيمول اأي�صا �صنح�صل على دلي���ل ال�صلم املطلوب وكما مبني 
اأدناه.

 ثالثا / القواعد اخلا�سة ملعرفة دليل �سلم الكرد
قاعدة �صلم الكرد اخلا�صة بالديزات

نق���وم بقراءة ت�صل�صل الديزات اإىل ح���د الديز الذي ي�صتقر عليه ال�صلم املطلوب ثم ن�صيف ديز 
واح���د فقط �صمن �صل�صلة الديزات ، اأو النزول تونني ون�ص���ف التون من درجة ا�صتقرار ال�صلم 

�صن�صل اإىل الديز الأخري من الدليل املو�صيقي لل�صلم املطلوب وكمل مبني اأدناه .

قاعدة �صلم الكرد اخلا�صة بالبيمولت
ال�صع���ون ن�ص���ف تون من درج���ة ا�صتقرار ال�صل���م لنح�صل عل���ى البيمول الأخري م���ن ت�صل�صل 

البيمولت وكمل مبني اأدناه .

م. وليد ح�شن اجلابريالت�شوير احلديث يف ال�شالمل املو�شيقية العربية 
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رابعا / القواعد اخلا�سة ملعرفة دليل �سلم البيات
قاع���دة �صل���م البيات امل�صرتكة بني الديزات والبيمولت : ال�صع���ود ثالثة اأرباع التون من درجة 
ا�صتقرار درجة ال�صلم لنح�صل على اآخر عالمة يف دليل �صلم البيات �صواء كان )كار ديز اأو كار 

بيمول( ، وكمل مبني اأدناه .

 

خام�سا / القواعد اخلا�سة ملعرفة دليل �سلم النهاوند
قاعدة �صلم النهاوند اخلا�صة بالديزات :ال�صعود تون واحد من درجة ا�صتقرار ال�صلم لنح�صل 

على الديز الأخري من دليل ال�صلم املطلوب وكمل مبني اأدناه .

م. وليد ح�شن اجلابريالت�شوير احلديث يف ال�شالمل املو�شيقية العربية 
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قاعدة �صلم النهاوند اخلا�صة بالبيمولت
الن���زول تونني من درجة ا�صتقرار ال�صلم لنح�صل على البيمول الأخري من دليل ال�صلم املطلوب 

وكمل مبني اأدناه .

نتائج البحث
ه���ذا الجناز الذي اأقدمه اإليكم هو عم���ل جديد ي�صمى )الت�صوير احلديث لل�صالمل املو�صيقية 
العربي���ة(، ن�صتطي���ع من خالله التعرف على الدليل املو�صيقي عن طريق قواعد �صهلة احلفظ ، 
بع���د اأن كان���ت تعتمد على حفظ اأرقام الأبعاد والأجنا�ض ، علما اأن هذا املو�صوع يعترب من اأهم 
املوا�صي���ع املنهجية النظرية والعملية للمو�صيقيني، واإن �صاء اهلل �صوف يكون ابتكارا يرفع اأ�صم 

العراق عاليا م�صافا اإىل اإجنازاته الكبرية يف كل املجالت العلمية والثقافية .

االأ�ستناجات
ي���رى الباح���ث اأن عملية و�صع هذه القواعد تعد من اأهم متطلب���ات املو�صيقي واملوؤلف والباحث 
يف اكت�ص���اف الدليل املو�صيقي . وكذلك احل�صول على ثراء �صلمي طبقي يف ال�صالمل املو�صيقية 

العربية بتطبيق هذه القواعد .

التو�سيات
يو�ص���ي الباح���ث العازفني والدار�صني بتعميم هذا البتكار عل���ى الطلبة من خالل املراكز التي 

تدر�ض املو�صيقى ، وا�صتخدامه لرفد املو�صيقى العربية مبوؤلفات ذات طابع جديد .

املقرتحات
اإج���راء درا�ص���ات حتليلية لواق���ع ال�صالمل املو�صيقي���ة العربية الت���ي تكتب على درج���ات لي�صت 

بالأ�صا�صية ، وا�صتمرار على نهج هذا البتكار . 

م. وليد ح�شن اجلابريالت�شوير احلديث يف ال�شالمل املو�شيقية العربية 
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