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 والمعاصرة في التصو�ر ال�مني المعاصر لد� الفنانین الش�اب األصالة

 د�تور/ منیر سعید محمد الحمیر� 

Moneer1152003@gmail.com 

ال�من –بجامعة الحدیدة  مید �ل�ة الفنون الجمیلةع  

  ملخص ال�حث:

إن الفن الحدیث في ال�من �مر �حاالت تخ�� وتأرجح ما بین التمسك 

فأص�ح تأكید  إلینا،�األصالة والتراث و�ین الهرولة إلى الحداثة الغر��ة الوافدة 

الهو�ة إش�ال�ة �م�ن تلمسها مبدئ�ا في أغلب أعمال الفنانیین الش�اب �المعارض 

� الحدیث وعدم الوعي �المعاییر واألسالیب المت�عة في بناء النص ال�صر  العامة،

هذه  اقتصرتواألسس التش�یل�ة المنظمة لعناصر النص ال�صر� المعاصر. وقد 

عرض وتحلیل نماذج من األعمال الفن�ة في المعرض التش�یلي  على الدراسة

 والتيم. 2014م حتى الدورة الرا�عة 2008العام للش�اب إبتداًء من الدورة األولى 

لهذه الفترة  االخت�ارومعاصرة و�مفردات محل�ة. و�ان سبب  تحمل تجارب حدیثة

الزمن�ة هو الملتقى العام للش�اب في عرض أعمالهم الفن�ة �فضل تأس�س 

 هإلى حراك تش�یلي فاعل یتنافس ف� مما أد� للش�اب،المعرض التش�یلي العام 

لعصر الش�اب �عرض مهاراتهم اإلبداع�ة ومنجزاتهم الفن�ة المواك�ة لمعط�ات ا

ومن هذا التفاعل والتنافس والتجمع التش�یلي السنو� في المعرض، أت�ح  الحدیث،

لل�احث تحدید المش�لة وحصر الفترة الزمن�ة التي تفي موضوع الدراسة للحصول 

على نتائج شاملة ومهمة. ومن خالل التحلیل والقراءة التش�یلة لألعمال الفن�ة 

ج التي من خاللها نستط�ع التعرف ستطاع ال�احث أن �ستخلص �عض النتائا

 استلهامالش�اب في  الفنانینعلى نواحي الضعف والقوة للقدرات اإلبداع�ة لد� 
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  المقدمة:

ا�عة نهو�ة ثقاف�ة  ألنها�ثیرًا ما �شار إلى التراث على أنه هو األصالة 

ث من التراث وتا�عة له، ولكي نؤ�د هو�تنا یجب علینا أن نحاف� على الترا

إل�ه، فاألصالة مشتقة من أصل الشيء وجذره،  �انتمائناونخلص له ونعتز 

ى �معنى الهو�ة الثقاف�ة المستقلة عن اآلخر�ن وهو األمر الذ� �حیلنا إل

  هو الذ� �ش�ل شخصیتنا الحضار�ة وهو�تنا الثقاف�ة. ألنهالتراث 

 الشعوب،وحضارة ورقي  تراثوللفن التش�یلي دور �بیر في إبراز 

�اته تفاصیل ح�اة تلك الشعوب في ضمن منتج فني معاصر �حمل في ط

�فرض علینا فهم وتجدید طب�عة التراث  األمر الذ�شتى المجاالت. 

رة والمعاصرة، وتحلیل تلك العالقة الثنائ�ة وف� معاییر نقد�ة معاصرة قاد

ي االصالة والخل� من جهة، وتحدید مظاهر النسخ والتقلید�ة الت منهجهعلى 

  دد المعاصرة من جهة اخر�.تفتقر لروح االصالة والخل� �ص

على المرء أن یتكهن �ما ستومئ �ه الفنون  الصعبلقد أص�ح من  

ن هو استكمال لالتجاهات اآلالتش�یل�ة خالل القرن الحالي، فما نع�شه 

المفردات المحل�ة التي تثبت الهو�ة واألصالة وص�اغتها في نص �صر� معاصر 

ضمن  وتأصیل،التراث �هو�ة  استلهام(حدیث). وتقی�م الوعي اإلبداعي في 

�أسلوب معاصر. وقد اعتمد ال�احث في هذه الدراسة على  مفردات العمل الفني

المنهج الوصفي التحلیلي النقد� والمنهج الس�م�ائي أسلو�ا في تناول الظاهرة 

وجمع الحقائ� المتعلقة بها من خالل تحلیل ونقد نماذج من أعمال الفنانین 

 ال�منیین.

 لتصو�ر المعاصرا –لمعاصرة ا –األصالة  ح�ة:الكلمات المفتا
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ولكن �حجم أوسع وأسرع من  الیوم،ساحة اإلبداع الفني  ىالفن�ة الموجودة عل

  البدا�ات. 

�اإلضافة إلى أن التطور التكنولوجي الذ� �م�� اللثام عن �م هائل 

، وثورة االتصاالت وتوفر قدر �بیر الفن�ةمن األف�ار والرؤ� واالتجاهات 

، على �ل الثوابت الراسخة �أذهاننامن حر�ة التف�یر والتعبیر وٕاضافة الجدید 

رن للكشف عن فإن �ل ذلك �عطي مؤشرا لإلم�ان�ات المتاحة لفنان هذا الق

صالة لیوم. لهذا �أتي موضوع ال�حث (األآفاق جدیدة غیر معروفة لنا ا

  والمعاصرة في التصو�ر ال�مني المعاصر لد� الفنانین الش�اب).

دراسات متعددة وأنجزت �حوث عدیدة حول  اهتمتففي عالمنا العر�ي  

الحاجة إلى مواك�ة  هادعت إلی األخیرةالتراث والفن التش�یلي، خالل العقود 

  العصر وصوال إلى البن�ة الحضار�ة العر��ة الحدیثة.

ف�ر�ة وفن�ة عدیدة حول (األصالة والمعاصرة)،  قضا�اومن ثم طرحت 

لتي مازال الحوار ال�ة والعالم�ة) و(مفهوم التحدیث) وغیرها من األمور (المح

�ة تتصل وترت�� �موضوع هذه الدراسة حول (��ف وهيیدور حولها، 

 من مفردات البیئة المحل�ة والموروث الحضار� في تأصیل فنون  االستفادة

لى مفهوم إل الفني یرقى المعاصرة وف� ص�اغة موضوع و�ناء تش�یلي للعم

مفردات البیئة وعناصر التراث والقدرة على  استلهام) أو ��ف�ة المعاصرة

ص�اغتها في نص �صر� معاصر �حیث تتعال� مع �اقي المفردات 

  للموضوع و�تمظهر حدیث ومعاصر.

ین أر�ع نالفن�ة التش�یل�ة الحدیثة ع الحر�ةففي ال�من ال یز�د عمر  

الواضحة التي تحمل  الخاصةعامًا، لم یتبلور فیها غیر القلیل من الرؤ� 

عب� التراث ووهج الحداثة، وذلك نظرا للظروف االجتماع�ة والثقاف�ة التي 
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مرت بها ال�من، ومازالت في حالة إعادة بناء لكل مقوماتها لتكون قادرة على 

  )1( دخول دائرة التطور التكنولوجي أو على األقل مسایرته وترو�ضه.

التمسك إن الفن الحدیث في ال�من �مر �حاالت تخ�� وتأرجح ما بین 

ص�ح فأ إلینا،�األصالة والتراث و�ین الهرولة إلى الحداثة الغر��ة الوافدة 

الش�اب  الفنانینتأكید الهو�ة إش�ال�ة �م�ن تلمسها في أغلب أعمال 

 �المعارض العامة، واألسالیب المت�عة في بناء النص ال�صر� الحدیث وعدم

الوعي �المعاییر واألسس التش�یل�ة المنظمة لعناصر النص ال�صر� 

  المعاصر.

وفي هذا الصدد س�عمل ال�احث في هذه الدراسة على عرض وتحلیل 

 �ما سبعرفة �عض األعمال الفن�ة المعاصرة للفنانین ال�منیین الش�اب لم

  ذ�ره �حسب معاییر أدوات النقد الحدیثة لمثل ه�ذا نصوص.

  مش�لة الدراسة:

تكمن إش�ال�ة هذه الدراسة في مسألة اإلبداع الفني وف� استلهام 

 االتجاهاتصر �حمل خصائص مفردات األصالة في نص �صر� معا

 جمتزاواال، والقدرة على الص�اغة التش�یل�ة وف� حالة من التفاعل الحدیثة

لى النضوج الف�ر� والتقني، إلألصالة والمعاصرة في عمل فني یرقي 

 الش�اب الفنانینوالكشف عن المنظور الفلسفي والمنهج الثقافي لد� شر�حة 

  في المرحلة أو الحق�ة الزمان�ة المحددة لهذه الدراسة.

  حدود الدراسة:

هذه الدراسة في عرض وتحلیل نماذج من األعمال الفن�ة في  اقتصرت

م حتى 2008من الدورة األولى  ابتداءالتش�یلي العام للش�اب  المعرض
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تحمل تجارب حدیثة ومعاصرة و�مفردات  والتيم. 2014الدورة الخامسة 

�تأصیل .. وتم اخت�ار عینات قصد�ة تتواف� مع هدف الدراسة  محل�ة

لهذه الفترة الزمن�ة هو الملتقى  االخت�ار. و�ان سبب  )2( �أصالة ومعاصرة

العام للش�اب في عرض أعمالهم الفن�ة �فضل تأس�س المعرض التش�یلي 

الش�اب �عرض ه إلى حراك تش�یلي فاعل یتنافس ف�العام للش�اب ، مما أد� 

مهاراتهم اإلبداع�ة ومنجزاتهم الفن�ة المواك�ة لمعط�ات العصر الحدیث ، 

هذا التفاعل والتنافس والتجمع التش�یلي السنو� في المعرض، أتاح ومن 

لل�احث تحدید المش�لة وحصر الفترة الزمن�ة التي تفي موضوع الدراسة 

  للحصول على نتائج شاملة ومهمة.

  هدف الدراسة:

یتحدد هدف الدراسة في الكشف عن نواحي الضعف والقوة للقدرات 

المفردات المحل�ة التي تثبت  استلهامي الش�اب ف الفنانیناإلبداع�ة لد� 

الهو�ة واألصالة وص�اغتها في نص �صر� معاصر (حدیث). وتقی�م الوعي 

التراث �هو�ة وتأصیل ضمن مفردات العمل الفني  استلهاماإلبداعي في 

  �أسلوب معاصر.

  أهم�ة الدراسة:

  تكمن أهم�ة الدراسة في اآلتي:

إن ندرة الدراسات النقد�ة الجادة في تقی�م وتقو�م مسار التصو�ر  -1

ال�منیین الش�اب  الفنانین واتجاهاتال�مني المعاصر �ش�ل عام 

الحدیثة والمعاصرة �ش�ل خاص، تدفع ال�احث لدراسة هذا الجانب 

للتعرف على نم� أو أسلوب التأصیل وٕاث�ات الهو�ة المحل�ة ضمن 

ال�منیین الش�اب �اتجاهات حدیثة  ینللفنانالنصوص ال�صر�ة 
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من تقی�م القدرات اإلبداع�ة في تجسید المفردات  واالستفادةمعاصرة، 

ال�منیین الش�اب، حیث  الفنانینالمحل�ة بتقن�ة وأسلوب حدیث، لد� 

ومسار الفن التش�یلي ال�مني،  اتجاهتحتل هذه الفئة م�انة هامة في 

مما یتطلب االهتمام بها �اعت�ارها أهم مرحلة فن�ة من مراحل ح�اة 

 الفني. انطالقهالفنان، وأساس 

 �اإلضافة إلى ذلك فإن نتائج هذه الدراسة تساعد على الق�ام �مز�د -2

 من ال�حث للتعرف على العوامل والمتغیرات التي قد تسهم �االرتقاء

 الش�اب اإلبداع�ة ونموها، والحد من أثر العوامل نینالفنا�قدرات 

 التي قد تؤد� إلى تراجع وانحدار تلك القدرات اإلبداع�ة.

 منهج�ة الدراسة:

التحلیلي النقد� والمنهج الس�م�ائي  الوصفياعتمد ال�احث المنهج 

قد أسلو�ا في تناول الظاهرة وجمع الحقائ� المتعلقة بها من خالل تحلیل ون

  من أعمال الفنانین ال�منیین الش�اب للوصول إلى النتائج.نماذج 

  مصطلحات الدراسة:

ك �المدون أدناه لتكرار ورودها في الدراسة وتشا� المصطلحاتتتحدد تعر�ف 

  معانیها:

المنط� ، ومن الوجهة الس�م�ائ�ة فإن  �حسبو�عنى تقابل حدین : تضایف

التضایف �عني تقابل حدین أو خاصیتین �حیث یتوقف �ل منهما على 

اشتغاله على تضا�فه مع  تصور األخر ، فاألسود في التصو�ر یتوقف

 )3( ، وال�قعة تتضایف مع السطح حیث تتش�ل خواص جدیدة .األب�ض

من المم�ن استعمال عناصر التصو�ر على سطح اللوحة : التعال� والداللة
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معمار على  تسم�ةلقصد�، وسوف نطل� افتراضا ا�نوع من أنواع البناء 

بني بها صرح هذا المعمار یُ ، وسنر�ز على الطر�قة التي اللوحة التش�یل�ة

، فمثلما تقوم �ل قطعة من الحجر والمواد األخر� بدور یدعم القطع ونسقه

  األخر�.

 ،ومثلما البناء �أكمله هو بن�ة مر��ة من عناصر ووحدات عدیدة ومتنوعة

�ذلك تستط�ع �ل عالمة من الفرشاة أن تبني سطح اللوحة �طر�قة معمار�ة 

فثمة ما  العالقات،وض�� هذه  العناصر،من خالل العالقات القائمة بین 

ألمر یدل على أن بین هذه العالقات ما هو أساسي وما هو ثانو� وتا�ع 

لعالقات بین العناصر التي یتر�ب منها العمل الفني جم�عًا هي ااآلخر أن 

وهذه  ورق.ألوان وقطع قماش وخطو� وقصاصات أو  عین�ة:صالت 

العناصر �م�ن �التأكید أن تفصل عن األش�اء بذاتها و�عاد تكو�نها أو 

 ها في أش�اء أخر� غیر أنها ت�قى على المستو� ذاته من عین�ةاضاستعر 

  )4( للتف��ك وٕاعادة التر�یب. التقلیب،هذه األش�اء فهي تخضع لالستعمال أو 

  والمعــاصــرة:األصــالـة  

تتعدد التعر�فات لمفهوم األصالة والمعاصرة وأص�حت إش�الیتها من 

ألن لكل امة  ذلكو  �عید، زمنالقضا�ا المستجدة على الساحة الف�ر�ة منذ 

موروثها الحضار� تناقلته عبر األج�ال، ولكل أمة من األمم علمائها 

 والمراجع التيومف�ر�ها الذین أعطوا عصارة ف�رهم فألفوا اآلالف من الكتب 

، و�رت�� ودراساتنا األكاد�م�ةتعد الى یومنا هذا المصدر الوحید في ا�حاثنا 

) إال و�قال صالةأفال �قال (فهوم األصالة جدل�ًا، مفهوم المعاصرة �م

  "معاصرة"، والع�س صح�ح.

األصالة والمعاصرة موضوع "یتحادث ف�ه العامة والخاصة. و��اد 
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�انت قض�ة األصالة  ولما. )5(یجمع الكل على أن هذا موضوع العصر"

والمعاصرة تظهر " �صورة حادة في لحظات تحول المجتمعات وانتقالها من 

تمامًا �ما حدث في المجتمع العر�ي أثناء نزول  )6( ".مرحلة إلى أخر� 

�ما اعتاد  –اإلسالم وانتقاله من مرحلة الجاهل�ة  رسالةالوحي وتلقي 

الجدید. فإنها تظهر من  والمجتمعلى مرحلة االسالم إ –المف�رون تسمیتها 

جدید في "اللحظة الحضار�ة التي نمر بها الیوم. و�أنها المنط� الذ� ال 

  )7( ".�ل مرحلة انتقال�ة من عصر إلى عصرغنى عنه في 

� عمل یبرز ف�ه نوع أن تكون صفة تطل� على أواألصالة �م�ن 

ن تدل على أصالة �م�ن ن هذه األألى إذ �شیر ال�عض إبداع. نواع اإلأمن 

و �الهما معا وهناك من یتف� مع أحدهما زمني واآلخر منهجي، أمعنیین، 

 الزمن،لى إشارة و�ست�عد اإل المعنیین،المفهوم حیث �میز بین هذین  هذا

خر� أن �و��ة أ، بینما نجد )8( الزمنصیل یتجاوز مفهوم ن األأساس أعلى 

لى ر�� هذا المفهوم �الماضي و�التراث، مما �عني إمن المف�ر�ن تعمد 

ن ألى الماضي �حیث إن االصیل ینتمي زمن�ا ألى إشارة الضمن�ة اإل

�ان نسب�ا، وه�ذا نجد زاو�تین مختلفتین  صالة تنحصر في القد�م واناأل

  لرؤ�ة المفاه�م من خالل طروحات المف�ر�ن.

ومع �ل هذا إال أننا نجد اتفاقا على �عض الخطو� العامة لمفهوم 

  )9( االصالة ندرجها ف�ما یلي:

مة أبداع یختلف بین ن �ان اإلإ و  االبداع،صالة تحو� صفة ن األإأوًال: 

ذ تستمد إصالة مرت�طة خصوص�ا �الثقافة، ن األأخر�، مما �عني أو 

  ة.ق�مها الداخل�ة من الق�م التي تفرزها الثقافة الواحد
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�معنى قابل�ة  )،صالة تحو� ضمن تر�یبها الداخلي (حر��ةن األإ ثان�ًا:  

  التطور والتجدید.

ضرورة التعبیر عن الواقع الذ� انبثقت عنه األصالة، اذ ال ��ون  ثالثًا:  

االصیل �ذلك في بیئة غر��ة عن ق�مه الداخل�ة التي منها �ستمد 

صیل داللة ایجاب�ة فاعلة في الحاضر، مما صالته، وان لم تكن لألأ

  �ستلزم الصدق في التعبیر، فال �م�ن ان ��ون االصیل اص�ال.

�الجذور  االرت�ا�معنى  األصالةة معنى التحدیث تتخذ و�ما تتخذ المعاصر   

). فاألصالة من الناح�ة (الهو�ة هما نسم�وهو  والثقاف�ة،ف�ة التار�خ�ة والجغرا

لمواجهة مواقف  ل مبتكرة بناًء على خبرات سا�قةالنظر�ة هي إیجاد حلو 

 تفرضها متغیرات جدیدة. ینطب� هذا التعر�ف من الناح�ة الس��ولوج�ة على

وتختلف النتیجة من  معینة.لمثیرات  استجا�ةاإلبداع الفني من حیث أنه 

  )10( �ل حسب هو�ته. أما في العلم فتتوحد النتائج لد� الجم�ع. آلخر،فنان 

ومما سب� یلح� أن هناك تر�یزًا على ماه�ة األصالة ومستو� وطب�عة 

مطا�قة التراث أو  يال تعنالعالقة القائمة بینها و�ین التراث والمعاصرة وأنها 

عنه �سمة للعصر ومحتواه، وٕاضافة إلى ذلك إن األصالة تتمثل في  االبتعاد

�ل من  �حتو�ه مجمل الخبرات الش�ل�ة التي تؤثر في الفنان وتثر� �ل ما

  والعقل ال�شر�. الحس

في  األصالةومن هذا المنطل� �م�ن توض�ح قصد�ة مصطلح 

موضوع الدراسة على أنها است�عاب الخصائص المحل�ة، المستمدة من البیئة 

مع األخذ �عین  محتو�اتها،م�نوناتها وفك رموزها وهضم  واست�عابوالتراث 

وٕاعادة إنتاجه في إطار جمالي واع  نع�شه،عامل الزمن الذ�  االعت�ار

إلى  اءاالنتمو�حق�  مستجداته،قابل للحوار مع  عصر�ة،�متطل�ات 
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  شخص�ة تراث�ة متمیزة �أسسها الجمال�ة.

�الجذور التار�خ�ة والجغراف�ة  االرت�ا�و�ما تتخذ األصالة معنى 

 ءاالرتقاتتخذ المعاصرة معنى التحدیث أ�  -�ما ذ�ر سا�قاً  -والثقاف�ة 

بثقافة المجتمع من خالل إم�اناته الماد�ة والذهن�ة، في ضوء التراث. 

حر�ات التطور�ة (التقّدم�ة) في المجتمع، وهي والمعاصرة صنف من ال

تختلف عن "الموضة"، وٕان "لف� عصر� مشت� من عصر، فالعصر� ما 

ینسب إلى عصر. و�ما أن �ّل الناس عاشوا أو �ع�شون في عصر ما، 

ف�لهم عصر�ون". وهذا یختلف عن المعاصرة فهي قبل �ّل شيء "تفتح على 

وعلى األف�ار التي تسود الفترة حصیلة المعارف والفنون والتقن�ات، 

  )11( ".المع�شة

ما إن المعاصرة ال تعني رفض التراث وال القطع�ة مع الماضي �قدر 

لتقدم إلى مستو� یواكب ا واالرتفاع�طر�قة التعامل مع التراث  االرتقاء يتعن

الحاصل على الصعید العالمي، برؤ�ة حدیثة ومنهج�ة. وهي ظاهرة تار�خ�ة 

ها ��ل الظواهر التار�خ�ة المشروطة �ظروفها، والمحدودة �حدود زمن�ة ترسم

  )12( الصیرورة على خ� التطور.

دور أص�حت الفنون الجمیلة في هذا العصر تلعب دورًا ثقاف�ًا مواز�ًا ل

دب والشعر والمسرح والموس�قى، وأص�ح الفنان صاحب رسالة ورأ� األ

خر�ن، مما جعله متا�عًا للتغیرات آلوفلسفة وأسلوب وشخص�ة تمیزه عن ا

ثقافته في تقد�م تراثه و  الحدیثةمن التقن�ات  واالستفادةالعالم�ة في مجاله، 

  من خالل عمله الفني. ومتحضر �ش�ل راقٍ 

ف�ر�ة وفلسف�ة تفصح عن مد�  ةأص�ح ق�مإن العمل الفني المعاصر 
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راث تالوعي والتحضر لألمم والشعوب، لهذا فإنه من الضرور� دراسة ال

ق�مه التصم�م�ة، من حیث مقوماته وأ�عاده، وق�مته المجردة،  واست�عاب

سلوب في تناول العناصر التش�یل�ة التي تع�س األمثل للتقن�ة واأل واالخت�ار

  )13( ذ� تن�ع منه.حسًا ممیزًا �العصر ال

ن مفهوم المعاصرة ارت�� بإنجاز العمل الفني المتكامل الذ� �متلك إ

بل  ،هو�ته الوطن�ة. فالمعاصرة بهذا المعنى ل�ست تقلیدًا لألسالیب األخر� 

هي إبداع العمل الذ� تتمثل ف�ه روح العصر دون تقاطع مع الحلقات 

و�اعت�ارها نزعة عالم�ة ، إنما هي في الوقت نفسه ، المشرقة للموروث 

) أو فالحداثة أو المعاصرة ل�ست فن (العبث ،عن الذاتمحاولة للتعبیر 

والتقن�ات، لم  فاألش�ال ،ول�ست هي رمز�ة خالصة التمرد من أجل التمرد 

لأل�عاد الجمال�ة بل �انت منذ (مون�ه) و(غو�ا) وتجارب تكن مضادة 

، تجر�ة ت�حث عن لغة تمثل عصرها لنهضةا أنجزه عصر ا) وم(رامبرانت

  )14( في مجال االبتكار األصیل .

الحداثة في الفن �انت استجا�ة للذات في  أو المعاصرةن أمعنى هذا 

�حثها عن المعنى الجمالي اإلنساني، و�حثها الدائم عن أسالیب یتمثل ف�ه 

�عیدًا عن  واالبتكارات،الصدق والتجدید في عالقة متكاملة تمثل المهارات 

ال �عم� للتجر�ة الفن�ة فحسب بل ، مع تأكید األصالة األسالیب التقلید�ة

ألصالة ال نلغي �ُ�عد لمسار اإلبداع برمته. �معنى أننا عندما ن�حث عن ا

. وعلى الع�س عند التحدیث والمعاصرة ال نلغي األصالة التجدید وضروراته

ولكن �ش�ل یتواف� مع التحدیث في النص  المضافة،التي تؤسسها التجارب 

الفن حر�ة عنها. ف اً ومتعا�ش مع التقن�ة العامة لبن�ة الش�ل ال غر�� � ال�صر 

، �ما أثبت تار�خ الفن العام منذ عصر الكهوف، متواصلة وصیرورة دائمة
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، بل لم تولد التجارب الجدیدة إال ال تتقاطع مع األصالة واالنتماء فالحداثة

استلهام حقائ� اإلنسان ، حر�ة یها حر�تها الداخل�ةققت فلضرورات تح

. وهذا المفهوم ال یتعارض مع ف�رة استلهام الموروث أو تمثل وجمال�اته

  )15( تجارب الشعوب.

 التيوٕاذا �انت للشعوب القد�مة في التراث الفني فلسفتهم الخاصة 

رة تمیزوا بها، فیجب أن ��ون لفنان العصر الحدیث فلسفته وممیزاته في بلو 

إنتاجه الفني �ش�ل خاص ومعاصر نا�ع من ظروف عصره، وممتزجًا  اتجاه

  )16( �علومه وثقافته المستحدثة ومع تراثه الحضار� والفني.

ولهذه الصلة بین التراث الفني القد�م �عنصر من عناصر األصالة 

�ل منها في تفسیر  اجتهدتتج الفني المعاصر، هناك وجهتا نظر و�ین المن

حدیث.  ، ولكن �مفهوماهذه الصلة لخل� نوع من التواصل بین �ًل منهم

  أرسطو) والثان�ة مثلها الفیلسوف (جون دیو�).فاألولى مثلها الفیلسوف (

�ست لالفن محاكاة للطب�عة" والمحاكاة هنا ) "أرسطو: تمثلت بنظرة (األولى  

تقلیدًا للطب�عة ولكنها محاكاة لطر�قة فعل وأداء الطب�عة لخل� 

ل إنتاجها دون النتیجة المؤد� إلیها. و�محاكاة هذا المفهوم في مجا

الفن المعاصر �م�ن تحقی� نوع من الوحدة العضو�ة بین العناصر 

تحمله من خصائص منفردة تجعل من العمل الفني  من جهة وما

 ز بلغة �صر�ة وحس�ة لم �ماثله فیها عمل آخر فينتاجًا خاصًا یتمی

  عصر من العصور.

جون دیو�) حین أراد التجدید في الفلسفة : تمثلت �ما قام �ه (الثان�ة  

�صفة عامة والمنط� �صفة خاصة ل�سایر العلم الحدیث. حیث أنه 
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ل�س من الضرورة أن �فرض المنهج �ما هو على علوم عصرنا، 

نحاك�ه في الوظ�فة التي حققها هذا العلم ولكن األجدر بنا أن 

لعصره وأن نجتهد في تحقی� وظ�فة مناظرة لعلوم العصر 

  )17(الحالي.
  

  الش�اب: الفنانیناألصالة والمعاصرة في التصو�ر ال�مني المعاصر لد� 

�ادت السنوات األخیرة من القرن العشر�ن تفتقد إلى تجارب تتمتع 

محدود للغا�ة من التش�یلیین الش�اب  �قدر من الخصوص�ة، �استثناء عدد

یل اللوحات الذین تحمل أعمالهم مالمح خاصة �م�ن أن تمیزها عن س

لش�اب) من دارسین وهواة. وهؤالء األخیر�ن یتكئون االمتشابهة للفنانین (

على عالقة صرفة �الواقع لعدة أس�اب لعل أهمها یتمثل في أن اعتماد النقل 

یهم مآزق ولوج الت�ارات الحدیثة التي تقتضي الحرفي من البیئة �سهل عل

  )18( الكثیر من الدراسة واالشتغال الذهني والتجر�ب.

وفي المقابل قد یجد ال�عض منهم أنه یتواجد في مح�� �سهل تكر�س 

والتعبیر� والتسجیلي من  حیث تفتح السوق ذراعیها للم�اشرة ،لتوجههذا ا

عل�ه األم�ة الفن�ة مع أم�ة الفنان . و�تجاوب الجمهور الذ� تغلب األعمال

  )19( واالبتعاد عن ت�عات وأع�اء ال�حث.

و�ما �الح� أن المتغیرات الخارج�ة فرضت أش�الها ��ل شروطها 

إلى صم�م الفن، و�ان له أثر رئ�سي في الذائقة ولم �قتصر تأثیره على 

الذ� لم �قدر على الخالص  -المنتج  –المتلقي فحسب. بل وفي المبدع 

من هذا المؤثر �ونه احتل حیزًا من شخصیته، و�التالي هو�ته وذاته الفن�ة. 

هذه األخیرة التي غال�ًا تتش�ل من مقومات �ثیرة ومن بین تلك المقومات 

�طب�عة الحال ثقافة وف�ر العصر. وهو ماال �عني أن فرد�ة الفنان والتجر�ة 
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معزولتین تمامًا عن  �ما فیهما من تمرد وثورات وتجاوز للزمان، �ظالن غیر

المؤثرات المشار إلیها. فالفنان ذات قدرة تر� ما ال یراه الجموع، ولذا تصر 

على الخروج من السرب وطرح رؤ�ة قد تسب� زمنها. إال أنه من جهة أخر� 

�ع�ش في العالم. و�تأثر �ه بدءًا من عالمه الصغیر وانتهاًء �المعنى األوسع 

 - ع الخارج أثرًا قو�ًا على تصوراته الف�ر�ة للكلمة، ولذا تترك معا�شته م

  )20( الجمال�ة، ومن ثم على نصوصه وأش�اله.

إن تنوع وثراء البیئة ال�من�ة في مختلف أش�الها للم�ان، ومالمح 

بیئ�ة متنوعة تجمع بین الشواطئ والسهول والج�ال والصحراء، فضًال عن 

ل لتفاع� تدفع الفنان إلى امختلف الفنون الشعب�ة والمعمار�ة والزخرف�ة األخر 

  والتف�یر وال�حث عن أسلوب �ستوعب حر�ة المعاصرة وتأكید األصالة.

هذا التفاعل ��َون الخبرة المعرف�ة والصور الذهن�ة ��ل أش�الها، 

�م التنظم مواد التقلید والمحاكاة و ضوالبیئة هي �شر�ة مثلما هي ماد�ة والتي ت

 الماد�ة فتحول خالل الوس�� اإلنساني إلىاالجتماعي مثلما تظم الجوانب 

 لفنانم�ونات داخل�ة تتفاعل بین ذات وعالم، و�التالي ل�ست الخبرة �النس�ة ل

خبرة ماد�ة خالصة أو ذهن�ة �حتة �عیدًا عن طغ�ان هذا الموضوع أو تلك 

  الذات .

فالخبرة الرؤ�و�ة في الرسم تتراكم �ش�ل فرد� وتنظم ضمن معرفة 

ناس قاف�ة الخبرة، فتكون الثقافة حینها " أسلوب �لي لح�اة الجمع�ة تكون ث

في مجتمع ما " وتتمثل حینها في العموم�ات التي تحتو� على �ل أصول 

وم�اد� النظام العام والخصوص�ات هي تلك التي تمثل أنما� التف�یر 

  )21( والعمل والسلوك التي تختلف في العموم�ات �الغالب.
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ئة أثرًا ت�ادل�ًا �الفن �أسلوب و�رؤ�ة و�منهج فهي ن للبیإو�م�ننا القول 

وألن  ،تزود الفن �مفردات عامة وحتم�ة عن الم�ان والزمان والموضوع

المنهج الفني �حرف و�ختزل و�مسح أغلبها �قصد إغراب المرجع، فالبیئة 

الشعب�ة في ال�من تمتلك جملة خصائص وهي ترت�� �التف�یر و�جغراف�ة 

  �ی�ة الواقع االجتماعي .المح�� و�ذلك بتر 

إال أن الترحیل الذ� یخطه المنجز الفني عبر الم�ان�ة أو الزمان�ة 

بنفس هیئته إلى الحاضر �حفز الواعي عبر المح�� البیئي والفن على الرسم 

غیره ولهذا فإن فهم  املحدوث متغیرات المستقبل سواء  على أساس ق�اسي 

تند إلى أثر تلك الحقائ� الجوهر�ة فضًال هذه البیئة الفن�ة فن�ًا وجمال�ًا �س

عن أهم�ة است�عاب الق�مة اإلنسان�ة والحضار�ة لهذه البیئة �ذلك تمیز 

األسلوب والمنهج لذلك الترحیل بین إنز�احاته الفعل�ة في حدوث وٕام�ان�ة 

   )22( حدوث و�ین ما �حدث فعًال للمستقبل عن ذلك الماضي.

وسائ� مرجع�ة تستمد جذورها  عمومًا الخطاب ال�صر� �ستند على

، له �عض األسس في التجر�ة االجتماع�ة اً خارج� اً من الهو�ة بوصفها م�عوث

فالتجر�ة التش�یل�ة ال�من�ة لد� الش�اب  ذات الن�هة المحل�ة للواقع ال�مني.

تسعى الستثمار �امل طاقة تأثیر البیئة ومحاولة التوفی� بینها و�ین حرف�ة 

ن أن تضیف مساحات واسعة للرؤ�ة ال�صر�ة والتر�یب وظ�ف�ة مترا�طة �م�

الفني، و�مساعدة عوامل البیئة االجتماع�ة في ال�من والتي تظهر في النتاج 

من مصادر محل�ة "  المستوحاةالتصو�ر� من خالل األش�ال والعناصر 

�اعت�ار الفن هو عمل�ة مستمرة للتمثیل واالنع�اس من خالل الحصول على 

�م�ة �بیرة من المعلومات البیئ�ة، ومن خالل امتزاجها �الذات المبدعة یتم 

   )23(.ص�اغتها في أش�ال فن�ة جدیدة "
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 الفنانینومن خالل تحلیل نماذج من األعمال الفن�ة ل�عض من 

لنا التعرف على طب�عة التأصیل والمعاصرة، وٕالى أ� حد  الش�اب �م�ن

�ه استطاع الفنان أن یجد لنفسه ولمجتمعه فنًا یرت�� بتار�خه العر�� وماض

  المجید دون أن �فقد انفتاحه على عصره .

ع وهذا التحلیل ل�س �ل�ا وال نهائ�ا، وال �م�ن أن ��ون �ذلك في جم�

 ادتناق، أو هو نتاج فرض�ة مس�قة للقراءة األحوال، إنه نتاج زاو�ة نظر معینة

إلى عزل سیرورة ضمن سیرورات أخر� تشتمل علیها نس�ة �بیرة من 

األعمال الفن�ة للفنانین الش�اب في التصو�ر ال�مني المعاصر، حیث تم 

نماذج من األعمال والتعامل معها �اعت�ارها موضوع ال�حث الذ�  اخت�ار

تنظ�م العناصر والمفردات في النص س�قودنا إلى خالصات �عینها. ف

ال�صر� وف� هذه الفرض�ة هو الذ� یبرر النم� التأو�لي الذ� س�عرضه 

م�نون النص ال�صر�، وهو الذ� �فسر الخالصات  الستنطاقال�احث 

  الدالل�ة التي س�صل إلیها ال�احث في نها�ة التحلیل.

  

  

  

  

  

  

  

  



 2018دیسمبر -العدد السادس -السنة الثالثة -الم جامعة مصراتھالفنون واإلعمجلة كلیة 

  

63 

 

  التش�یلین ال�منیین الش�اب الفنانینتحلیل نماذج من أعمال 

  (النموذج األول)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (رأس یتأسس العمل على تموضع مفردتین مه�منتین المسح ال�صر�:

فضًال عن مفردات أخر� مصاح�ة تحتضنهما من  )امرأةحصان +رأس 

+ ق�اب + أشرطة زخرف�ة +  ال�صر� ( خناجر �من�ة أعلى وأسفل النص 

  أ ). -1خطاطة (  وردة).

من  نلتمس، �حیث مفردات النص بتر�یب خاص �الفنانةتتمظهر و�ما 

على األهم والمه�من (رأس المرأة +  �االستنادخاللها النس� الدال للنص 

  ب ).  -1رأس الحصان).خطاطة ( 

على نسیج من العالقات التأو�ل�ة والخطاب�ة والتراث�ة  قائمة بن�ة النص

والمثبتة �مرجع�ات متش�لة في البیئة الواقع�ة، یتخذ نص العمل بذلك صورة 

وعاء حاو� الفتراضاتنا الخاصة وتأو�التنا وقراءتنا الراهنة ، فضًال عن بن�ة 

 أسم الفنان: فاطمة الشریف  - سم العمل :األصالة ا

 م . 2009االنجاز :سنة  -سم  x 180سم  120المقاس :  -وع العمل: ألوان زیتیة على قماش ن

 )ب-1خطاطة ( )1ش�ل ( أ)-1خطاطة (
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ة الفهم واالفتراضات المس�قة لدینا من خالل التقاء هذا النص �الهو�

  والتأصیل.

 حمر +األلوان الحارة (األو�ر+ األ اشتغالیتحدد العمل على  البن�ة اللون�ة:

لى األمام ( حضور إالفاتح) تدفع �عض التعیینات  البرتقالي + األخضر

ووضوح) لله�منة واألهم�ة ( رأس المرأة + رأس الحصان+ مفردات تراث�ة 

 لى الخلف لتش�لإومعمار�ة). تنزل� األلوان ال�اردة ( أزرق بتدرجاته ) 

  قاعدة تستند علیها التعیینات.

 ینات: یالتع

مع  �االشتراكیتموضع رأس المرأة به�منة على سطح العمل  رأس المرأة: -

رأس الحصان �مفردتین مه�منتین على النص. فرأس المرأة ینوء 

�محموالت مرجع�ة تثبت الهو�ة وتحددها �المحل�ة. �التعال� مع النس� 

الدال للمفردات الثانو�ة الشارحة. فالتجر�ة التش�یل�ة المعاصرة مس�ونة 

بتصو�ر الجسد، سواء �ش�ل جزئي أو ''�لي''، وهي في عمومها سواء 

واع أو غیر واع، تشتغل وف� محددات التصور اإلسالمي للصورة  �ش�ل

وٕان �انت تحذوها في ذلك دوافع ومرام خصوص�ة. فش�ل رأس المرأة هنا 

جزء من إث�ات الهو�ة، �محموالته التي تفصح عن س�اق تواصلي 

اجتماعي، مأخوذ في عمقه ال�صر� الحر�ي و''الغرائز�'' ، رغم أنها 

�معنى أن  )24( جه هو�ة الجسد والشخص �ما نعلم).مجهولة الوجه (فالو 

 االجتماع�ة�العادات والتقالید  وارت�اطهاهناك تأشیر للمرأة ال�من�ة 

والمعتقدات الدین�ة. و�ر�� هذه الدالالت بداللة رأس الحصان �م�ن لنا 

لى التفسیرات المنطق�ة لقصد�ة إتحدید المسار الصح�ح للتأو�ل والوصول 
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  ب ). – 1ي تجاور وه�منة المفردتین. خطاطة ( النص ال�صر� ف

یتموضع �مفردة مه�منة �الشراكة مع رأس المرأة.  رأس الحصان: -

فالحصان بداللته لد� الثقافة العر��ة وحضارتها القد�مة رمزًا للقوة 

من  ومع�ار للذ�ورة. ،والخصو�ة. و�شار �ه أ�ضًا إلى األصالة والحر�ة

رأس المرأة + رأس الحصان ) �م�ن لنا أن ( هذا التضایف بین المفردتین

ن�شف عن التغییب لش�ل الرجل، ولكنه هنا �حضر �قوة ووضوح �فعل 

  الداللة للبناء الش�لي للنص.  اشتغال

تتحدد أش�ال الق�اب والمحار�ب في أسفل النص إلي  :ومحار�بق�اب  -

 وعدم الخروج عن ما االستقامةدیني یؤ�د  ارت�ا�ال�مین. تفصح عن 

  فضه الدین. ر ی

بین الوحدات الزخرف�ة  األشرطة الزخرف�ة جمعت ما أشرطة زخرف�ة: -

 اشتغاللألز�اء الشعب�ة والفن المعمار� ال�مني القد�م داللة بیئ�ة �فعل 

  مرجع التراث والموروث الشعبي ال�مني.

من التراث ال�مني الذ� یتفاخر �ه الشعب  :الخناجر ال�من�ة (الجنابي) -

   )25(.�الجذور والموروث الحضار�  ةها صل�داللة اجتماع�ة لال�مني، تأتي 

  :االتيمما سب� یتحدد 

استنادًا إلى مدلول األش�ال وتموضعها، فإن التر�یب الدال : المعنى -

للمعنى في األش�ال �قصي الوجه العام لمدلولها في الواقع المعنون 

العالقة الجدل�ة  واشتغال المه�منةتفصح عنه  لى ماإ واالحتكامبـ(األصالة) 

الخاص االمت�از بینهما في بیئة العمل، من هنا أص�ح الموضوع �حمل 

  �عالقة ش�ل رأس المرأة مع �اقي المفردات لصالح (الذات).

حتضنهما أش�ال تأصیل�ة ت -(مرأة + رجل)فحضور(مرآة + الحصان)      
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الرجل)+(المرأة،  قات تخص (المرأة،حضور مشرو� �عال-ومعتقدات

  : االتيفهي تمس  المجتمع)

  ظام الم�ان : ( الدین، العادات والتقالید...).عالقتها بن -

ة ،عالق لمرأة �الرجلخر: العالقات اإلنسان�ة المم�نة.(عالقة اعالقتها �اآل -

  �الصغیر، عالقة الغر�ب). الكبیر

القتها �فضائها : الفضاء العائلي والفضاء العام، فضاء العالقات ع -

  وفضاء التواصل االجتماعي. الخاصة

إذًا �م�ن لنا تلمس المعنى من خالل هذه العالقات في بیئة النص و�یئة 

 الواقع، والتي تفصح عن عالقة المرأة �الرجل وف� أح�ام تفرضها العادات

  والتقالید ومعتقدات دین�ة تقصي الرغ�ات والمتطل�ات الدنیو�ة.

 ص�اغة في وعي یتطلب الحدیثة االتجاهات في الص�اغة التش�یل�ة: -

 �العمل�ة دراكإ وف� للموضوع الم�ونة والمفردات والعناصر االش�ال

 يالفن العمل �ص�ح �ي الجمال�ة، الرؤ�ا وعم� االخت�ار وذ�اء بداع�ةاإل

 تحدید عن النظر و�غض موضوعه، في ق�ماً  ، ص�اغته فيًا ناضج

 الص�اغة نماإ الفنان وأ ینتمي إل�ه العمل الفني معین اتجاه وأ مدرسة

 علىًا قائم ��ون  نأ �شر� مدرسة وأ اتجاه من كثرأ تستغل قد الخاصة

 في المستلهمة والعناصر والمفردات ش�الاأل المعاصرة �سیرورة معاییر

  النص. بناء

في هذا العمل الفني المعنون بــ( األصالة ) في جانب  نالحظه وما

 في وضعت المفردات من ة مفرد �ل البناء التش�یلي لعناصر العمل، أن

 ص�اغة في التقن�ة الحاجة عن ال الموضوع عن التعبیر نحو الدفع سبیل
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في تمظهر الش�ل  بداع�ةاإل مدرك للعمل�ة ،واع النص تش�یل�ًا، أو تلخ�ص

والتجدید وتحقی� العالقة الجدل�ة لمحتو� النص الش�لي،  الحداثة�أسلوب 

 ف�ما التعا�ش وعدم العمل سطع على زاحمهاوت االش�ال تراكب الى اد� مما

 الق�مة یخدم �ما التوز�ع لكل التعیینات واستقرار التضایف لتحقی� بینها

  .بداع�ةاإل

التوض�حي لموضوع العمل  الجانب على ن التر�یز �انأ �معنى

 مما، ععناصر الموضو في ص�اغة  المعاصرة و�رغ�ة صالة)،األـ (ب المعنون 

  التش�یلي. التقن�ة والبناء امام النص راجخا الى د�أ

ه�منت �عض المفردات ( رأس المرأة + رأس الحصان ) �الحجم 

واللون على سطح العمل، مما أد� إلى تراصف �اقي المفردات في 

هذا التراصف مع ه�منة الحجم واللون مع تأرجح  ،المساحات المت�ق�ة

أفقد العمل الق�مة الجمال�ة في توز�ع  ،ص�اغة األش�ال بین الواقع�ة والتجر�د

  الكتل، والق�مة اإلبداع�ة في توظیف األش�ال.
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  )الثاني(النموذج     

  

  

  

  

  

  

  

  

 بیئي.یتأسس العمل على مفردة أ�قون�ة (طائر) ومح��  األش�ال ال�صر�ة:

أعلى النص  ىتتمظهر مفردة الطائر على هیئة الهدهد في الزاو�ة ال�من

ال�صر�. و�ح�� بها ش�ل هندسي (مستطیل) �عمل على تأطیر الهدهد 

قي العمل �الش�ل للهدهد عن �ا واالنفراد�حیث یبرز الخصوص�ة 

 تار�خ�ة تتمظهر البیئي للعمل رموز�ما یتحدد في المح��  ).2(ش�لواللون 

واضحة  لى عالمةإالحمیر� في ال�من القد�م إضافًة  المسند �حروف الخ�

 تتوزع هذه العالمات أو الرموزو أ). -2تش�ه تحدید الهدف. خطاطه (

وني من األش�ال الهندس�ة والتجر�د�ة الناتجة �فعل الت�این الل ضمن مجموعة

  لألزرق واألحمر واألصفر. 

  دالالت:وال البن�ة

الكل�ة عالمة مر�ز�ة � �غطي معظم مساحة العمل �شتغل اللون األزرق الذ

تمنح العالمات األخر� نوعًا من التواف�. و�وظف اللون �تسط�ح هندسي 

 سم الفنان: عادل المجیدي.ا -اسم العمل: بدون 
 م .2013سنة اإلنجاز:  -مقاس العمل: ؟  -نوع العمل: زیت على قماش 

 )2شكل ( 
 أ) - 2خطاطھ ( 
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مثلة �المساحات اللون�ة الم�ونات األخر� المتإلى جانب ذلك نرصد 

اإل�قون�ة لطائر  للمفردة، وهذا المظهر �م�ن رصده في المح�� والتجر�د

حد مظاهره و�دخل في عالقة تر�یب�ة مع أالهدهد الذ� �ش�ل اللون األزرق 

األش�ال األخر� الهندس�ة والتجر�د�ة والجو العام للنص �فعل الت�این اللوني 

  الظل والضوء.لألزرق �

  إذًا فنحن أمام ش�لین على صعید البن�ة:

ش�ل أ�قوني لطائر(هدهد) ینحصر في مساحة هندس�ة (مستطیل)  -

  عن بیئة النص. الحارةتختلف بنیتها اللون�ة 

مساحات وتقط�ع (أش�ال هندس�ة ) �اإلضافة إلي عالمات ثانو�ه وأش�ال  -

  تجر�د�ة.

علینا اآلن أن ن�شف العالقة القائمة بین م�ونات الش�ل األ�قوني     

(الهدهد) و�ین المح�� البیئي المتمثل �المساحات الهندس�ة واألش�ال 

التجر�د�ة األخر� والبن�ة اللون�ة للمح�� التي تدخل في عالقة �صر�ة ت�این�ة 

لى إ �االستنادمز� مع م�ونات المفردة األ�قون�ة (الهدهد)، وتنفتح على أف� ر 

العالمات والرموز الثانو�ة في المح�� البیئي. حیث یرت�� االنتشار اللوني 

لألزرق بتحدید المناخ العام للمح��، الذ� �ضع اللوحة في س�اقها على 

صعید األسلوب و�ؤسس االنتشار في ذات الوقت للم�ان (الجو العام ) 

  �شغل أكبر حیز من مساحة العمل. �اعت�اره

كي نوجد العالقة المرت�طة بین المفردة األ�قون�ة (الهدهد) والمح�� البیئي ول

 واستنتاجلى المرجع في الواقع إ �اإلحالة ةسنعمل على قراءة �ال على حد

  القصد بتأو�ل المعنى، وذلك من خالل التعیینات.

  التعیینات:
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، س�أالهدهد: یرت�� الهدهد هنا �قصة النبي سل�مان والملكة بلق�س ملكة  -

الحضار�  االزدهارتار�خ�ة عرف عنها  ةفهو یؤشر على معط�ات مرحل

ك ي تلالقصد منه التذ�یر �م�انة ال�من ف اً تار�خ� اً مرجع دلذلك �ع ،لل�من

 �العصر الحدیث. والمقارنةالمرحلة المرت�طة �قصة الهدهد 

حروف الخ� ال�مني القد�م: مرجع تار�خي یؤ�د الهو�ة واألصالة  -

 ل�مني وعراقته.لإلنسان ا

عالمة تحدید الهدف: بتموضعها ضمن المح�� للمفردة األ�قون�ة  -

لإلنسان ال�مني  ةهي هنا دعو ف –تحدید الهدف ب –و�داللتها في الواقع 

�قصة الهدهد ��ل معط�اتها هدف یجب  المرت�طة المرحلة�أن یجعل 

 وٕاعادة م�انته وعظمة منجزاته في العصور القد�مة.،تحق�قه

نستخلص من هذا أن الفنان �عمل على تجسید الماضي وم�انة اإلنسان 

  لرموز قد�مة وعقد مقارنة بین الماضي والحاضر. �االستعارةال�مني ف�ه 

  الص�اغة التش�یل�ة:

ل�س هناك س�اق محدد أو مع�ار واضح تم من خالله ص�اغة 

لى النص ال�صر� �مفرداته وأش�اله، بل تم على أساس عشوائي �ستند ع

في تحقی� نص �صر� حدیث �مفردات  والرغ�ةالصور واألش�ال الذهن�ة 

جمال�ة في  اً لهذا فقد العمل ق�م تأصیل�ة �غرض تمجید اإلنسان ال�مني.

تعا�ش المفردات وتضا�فها وتش�یل�ة في بن�ة اللون والش�ل ووعي التجر�د، 

داع أو اإلحساس �اللون أو إب االستلهامفال �م�ن أن نتخلى عن وعي 

التلخ�ص حتى وٕان �ان البناء �أسلوب خاص خارج عن القواعد والنظر�ات 

الحدیثة التجر�ب�ة، ولكي نخرج عن  االتجاهاتالمنظمة لعناصر العمل أو 
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بداع �ضع له معاییر خاصة تضاف إذ�ي �حل � اخت�ارنحتاج إلى  القاعدة

  إل�ه وتدفعه إلى العمل الفني الناضج.

  

  )الثالث(النموذج      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لرجل �ضرب  یتأسس العمل على وحدة �بر� أ�قون�ة المسح ال�صر�:

العمل عالمة مفردة تشتغل على إن  ).3ش�ل ( �الدف ومح�� بیئي تجر�د.

�اإلطار هذه المساحة تتش�ل �مساحات لون�ة ینبني  اً ساحة لون�ة تتحدد لمس�

 دأ)، إذًا نع-3علیها عالمات ثانو�ة لمفردات معمار�ة (قاعدة) خطاطة (

 درجل �ضرب الدف �عل اً واقع� اً اللوحة �عالمة مفردة ألنها تحق� وجود

ب)، ولكن �ون اللوحة -3عالمة مه�منة على سطح العمل خطاطة (

عالمة مفردة �عني أنها تتم عبر خصائصها أ� عبر العالمات الفرع�ة 

 .نبیل الكحصةسم الفنان : ؟. اسم العمل :ا
 م؟.2008سنة االنجاز :؟ المقاس : زیت على قماش. نوع العمل : 

 )3شكل (

  

 أ)-3خطاطة  ( ب)-3شكل (
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بدورها �مراعات تش�لها الواقعي (مجال الرسم)،  دالم�ونة لها، والتي تع

في �لیتها تتر�ب من مجموع  ةوالحال أن اللوحة التي رصدناها �عالمة مفرد

  لها. ةمات أخر� مصاح�ة للمفردة الكبر� وم�ونعال

  :�االتيوتأس�سًا على ذلك �م�ننا تلمس تر�یب العالمات 

 فضاء العمل (سطح اللوحة). -

  األش�ال ال�صر�ة. -

أن فضاء العمل �محموالته تر�یب عالماتي �مساحات لون�ة  وعلى

 (تجر�د)، والتر�یب الش�لي ال�صر� �محموالته أ�ضًا تر�یب عالماتي

  �أش�ال أ�قون�ة و�ن�ات تشبیه�ة.

 فضاء العمل (سطح اللوحة): 

�شتغل اللون الذ� �غطي مساحة العمل الكل�ة عالمة مر�ز�ة تمنح 

األخر� نوعا من التداخل اللوني. �ما �عمل على تجسید م�ونات  العالمات

یتوحد العمل  أخر� تتمثل �المفردات المعمار�ة في الجزء الخلفي للعمل.

   تر�واز        ضر)  التداخل اللوني (أزرق + أخ اشتغال�فعل 

�ما �المس المفرده الكبر�  أخضر مصفر.      )  أصفر (أخضر+

�قدم لنا هذا التأس�س اللوني  لوني (األو�ر + األزرق + البني)التر�یب ال

ق�مة عالمات�ة داخل بن�ة اللوحة. األو�ر+ األزرق + البني = عالمة مر�ز�ة 

 عالمات جود = عالمة سطح. األزرق+تر�واز=السو  حضور = �شف +

  معا

  األش�ال ال�صر�ة:

نسان بز� �مني تقلید� إ�بر� ش�ل ة تتحدد األش�ال ال�صر�ة �مفرد
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المعروف في المناط� الوسطى والساحل�ة، إضافة إلى الحر�ة األدائ�ة 

  ب).-3للش�ل المتمثلة �ضرب الدف. خطاطة (

ال�صر�ة في �اقي سطح العمل �مفردات ش�ال �ما تتوضح األ

 ةمعمار�ة ( نوافذ) وش�ه المنازل على خ� األف� م�ونة �مجملها خلف�ة وقاعد

  أ).-3الكبر�. خطاطة ( المفردةتحمل 

ی�قى لنا مما سلف �شف العالقة الدالل�ة بین األش�ال ال�صر�ة وفضاء 

  الفني. للعمل المضمون من داللة  االقترابالسطح لمحاولة 

إن تعال� الجزئین یوحي بتأكید تراثي، و�إحالة األش�ال والبنى 

لى المرجع في بیئة الوقع یتضح لنا العالقة بین إالتشبیه�ة في بیئة العمل 

الكبر� �فعل المل�س  المفردة واشتغالالمفردات المعمار�ة �تراث معمار� 

  والحر�ة األدائ�ة آللة موس�ق�ة تراث�ة (الدف) �تقالید محل�ة. 

إذا العمل ینغل� عند هذه العالقة ل�فصح عن معنى التسجیل 

مستوحى من العادات والتقالید، و�عبر عن ثقافة شعب�ة  اجتماعيلموضوع 

  محل�ة بتأكید الهو�ة ال�من�ة من خالل الز� الشعبي للرجل.

اقع�ة في یتمظهر العمل �أسلوب متأرجح بین الو  الص�اغة التش�یل�ة:

رجل �ضرب �الدف) و�ین التجر�د في بناء خلف�ة ( ص�اغة المفردة الكبر� 

العمل إلى جزئیین جزء  انقسامالعمل (مفردات معمار�ة)، مما أد� إلى 

مفردات محل�ة،  �استلهامخلفي �أسلوب التلخ�ص یراد �ه مالمسة المعاصرة 

�قون�ة �أسلوب واقعي یراد منه تأكید الهو�ة أوجزء أمامي متمثل �مفرده 

  ل الفني.واألصالة للعم

 الص�غةهذا األسلوب ش�ل حرج تش�یلي لمفردات العمل أفقدها 

، فأص�حت االستلهامالجمال�ة ولیدة التصرف اإلبداعي في إعادة ص�اغة 
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(رجل �ضرب �الدف) في غر�ة عن النص وترفض  المه�منة المفردة

التعا�ش التش�یلي مع �اقي مفردات سطح العمل. مع هذا هناك تصرف واع 

  تموضعها في الجزء الخلفي للعمل. واخت�ار العمارة�ص لمفردات في التلخ

  )الرا�ع(النموذج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .نزار السنفانيسم الفنان: ا ؟.سم العمل :ا
 م؟.2010سنة اإلنجاز: . ؟المقاس : زیت على قماش. نوع العمل:

 

 

 )4شكل (

 

 
 ب)-4خطاطة (

 أ)-4خطاطة (
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األسود (قاعدة) مع المه�من  اشتغالینبني العمل على  ال�صر�:المسح 

 أ)-4خطاطة ( المتمثل �ش�ل (المرأة + الرجل + القمر في طور النمو)

�صاحب  ب).-4خطاطة ( معمار�ة)مفردات فضًال عن العالمات األخر�(

یدخل في �عض + الور�) �ما األلوان الحارة (بنفسجي + أصفر  ش�ل المرأة

األخضر + األحمر) تستمد ق�متها  المرأة (البني + لمحموالت   التحدیدات

مع  لرجلا ش�ل الضوئ�ة من األب�ض= القمر      نور، �سود األب�ض

تعمل هذه  + الجنب�ة)غطاء الرأس(مالمسة األخضر ل�عض محموالته 

على ة والتأكید لى الحضور �قو إاللون�ة على دفع األش�ال المالمسات 

 وان حاره تنزل� �الش�ل إلى األمام �الكشف والوضوح لمااألهم�ة، �ونها أل

�ما �عمل الظل والضوء على تحقی� الت�این بین  هو تعیین وقصد�.

ضوئها  ) وتستمدالقاعدة�حیث تستمد األش�ال ظلها من األسود ( األش�ال

  في بیئة العمل. -عالمة مر�ز�ة  -من نور رمز القمر

  الظل والضوء �قسم العمل إلى ط�قتین: واشتغالهذا الت�این 

 ط�قة األسود.  -

 ط�قة األش�ال. -

  ط�قة األسود:

�شتغل األسود الذ� �غطي مساحة العمل الكل�ة عالمة مر�ز�ة تمنح 

العالمات األخر� نوعًا من التواف� اللوني المتمثل �األسود واألب�ض 

حیث تم توظیف األسود  التضاد بینهما. �فعلالمه�منان على فضاء العمل 

�تسط�ح إلى جان�ه نرصد م�ونات أخر� داخل السطح تمثله حر�ة األش�ال 

على  والضوء(المرأة + الرجل) وهي حر�ة تقوم على التقابل و�عمل الظل 
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تحقی� العم� بین األش�ال والمساحة الكل�ة للعمل (األسود)، مما أد� إلى 

  ل التشاكل.عمل عالقة تر�یب�ة مع األش�ال األخر� �فع

من هذه العالقة بین األب�ض واألسود �م�ن لنا رصد عالمة أخر�  

) الذ� ینبث� من رمز القمر في طور النمو الضوء (األب�ض وهي عالمة

سطح العمل، و�م�ن أن نرصده من خالل وظ�فته في  علىلیبرز األش�ال 

�ین و سود التوز�ع والتنظ�م �اإلشارة إلى تفعیل التضاد بین بن�ة التسط�ح لأل

  بن�ة التش�یل �األب�ض.

األب�ض العم� الذ� تنفصل عنه م�ونات ط�قة  دفالجو العام للعمل �ع

 األش�ال و�تأسس هذا االنفصال على قوانین التمییز بین الش�ل والعم�،

  على �شف ووضوح األش�ال �فعل قانون التضاد. االشتغالف�عمل هذا 

  ط�قة األش�ال:

تتمظهر األش�ال بتماثل العمارة والمل�س �مرجع تراثي وحضار� 

 ل�منيلتأكید األصالة والهو�ة، تتحدد العمارة بـ(مفردات من الفن المعمار� ا

غتها ) و�تجسد المل�س (�الز� ال�مني التقلید� للرجل والمرأة) تم ص�االقد�م

ألخر� إلى ه�منة العالمة ا �اإلضافة�أسلوب خاص �الفنان (تلخ�ص)، 

ع (النور) المن�عث من ش�ل القمر في طور النمو �عالمة مر�ز�ة �التعال� م

مفردات - شارحةهذا التعال� �ضیف إل�ة عالمة  ش�ل المرأة وش�ل الرجل.

الروائي للعمل و�فصح �المعنى من خالل الر�� بین  ل��تمل النص -العمارة

  لي:العالقات الدالل�ة لط�قة األش�ال وط�قة األسود �التا
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النص

طبقة األسود

ظالم

لیل

سھر

طبقة 
األشكال

كونیة

قمر

رومانسیة

عمارة

مكان

إنسانیة

رجل وإمرأة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من هذه المتوال�ة الدالة �م�ننا التأو�ل �األتي:

  (رجل و إمرأة + هو�ة الم�ان + رومانس�ة = حاله عاطف�ة)

  الص�اغة التش�یل�ة:

تنسحب �عض األش�ال من التمظهر الواقعي إلى التلخ�ص ب�طئ 

وتردد، و�ظهر ذلك في معالجة ش�ل الرجل والمرأة وماتنوء �ه من 

القرار في تحو�ر الش�ل إلى أكثر من ذلك �أتي  اتخاذمحموالت، فصعو�ة 

نتیجة الخوف �فقدان رموز تأصیل�ة على حساب التجر�د والتحو�ر، �معنى 

محاكات الواقع ومراعات المتلقي في المجتمع مازال �شغل � االلتزامأن 

هاجس الفنان، مع ذلك تعتبر هذه المحاولة بدا�ة في التف�یر �سیرورة التراث 

  ودعوة إلى التصرف اإلبداعي.

�ما أن التنظ�م الش�لي للنص تأثر إلى حد ما �ضغو� التجر�د، 

� �المفردة �حیث ظهر ذلك في تموضع �عض المفردات على حساب األخر 

ش�ل  انزالقبین الرجل والمرأة، مما أد� إلى  المعمار�ة التي تقدمت ما
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الرجل إلى الخلف وٕاضعاف التراسل بین المفردتین المه�منتین على النس� 

جیدة توحي �أن الفنان لد�ه قدرة في  ةالدال للنص مع ذلك فهذا العمل محاول

  . االنت�اهمنتج یلفت  المستقبل من تجاوز هذه اإلش�االت والوصول إلى

  

  )الخامس(النموذج  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 .زیاد العنسيسم الفنان: ا -؟ سم العمل :ا
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 )5شكل (

 أ)-5خطاطة (

 ب)-5خطاطة (
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  المسح ال�صر�:

وأجزاء تف����ة من  المرأةینبني العمل على وحدة رئ�سة محددة �ش�ل 

الوحدة الرئ�س�ة تشغل السطح مع تبلورها إلى أش�ال هندس�ة تتموضع 

�مفردات معمار�ة، حیث تضفي على السطح جو تر�یبي خاص �قترب من 

  أ).-5خطاطة ( األسلوب ألتف���ي والتكعیبي لألش�ال.

  وحدة السطح و�ن�ة العمل:

األحمر البرتقالي بتدرجاته مع  مه�منیؤسس العمل على لون واحد 

تداخل ضئیل لألخضر المصفر والز�توني، یتدرج األحمر البرتقالي على 

سطح العمل لیجسد األش�ال الهندس�ة �حیث �عمل على تحقی� وحدة العمل، 

مستعینًا �ق�مته الضوئ�ة إلبراز األش�ال وتحدیدها عن األخر� حیث �قوم 

في بؤرة العمل �عالمة  المتمر�زةوحدة ش�ل المرأة  تف��كلبناء على ا

  ب).-5مر�ز�ة. خطاطة (

مع سطح العمل بنظام التداخل والتراكب  تنبني العالمة الكبر�  

مع  وتدرجاتهالضوئ�ة لألحمر البرتقالي  الق�مةلألش�ال الهندس�ة و�فعل 

تواجد ضئیل لألخضر المصفر والز�توني �تحدید ل�عض األش�ال وظل 

ل�عضها األخر، هذا التر�یب لبن�ة العالمة الكبر� �أتي في عالقة توافق�ة 

بدرجة الغام� الذ�  نفسه لون�ة تسود العمل ��ل ، یتخللها تحدید اللون 

للون  الضوئ�ة�قترب إلى الظل ، �ما تعمل النها�ة والبدا�ة لألش�ال والق�م 

ت�اعها نم� الفن ال�صر� الذ� اعلى تأطیر الوحدات المف��ة رغم تداخلها و 

�عتمد على الخداع ال�صر� في تحدید األش�ال ، مستغًال النظام التف���ي 

  لألش�ال في بناء النظام العام للعمل.
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 المتمثلة �ش�ل المرأة تظهر المالمح الش�لفي الوحدة المتمر�زة في 

واضحة من خالل التأكید على �عض التفاصیل في تضار�س الجسم 

 �لما ، بینما األش�ال الهندس�ة التي تدور حول الوحدة الكبر� تتالشىاألنثو� 

  ابتعدت عن المر�ز �أسطح هندس�ة �مختلف أنواعها.

ا ي من المر�ز �مهذا النظام لبن�ة العمل �عمل على تفعیل ف�رة التشظ

لحظة انفجار،  التفعیل) ، حیث �سجل هذا  أ – 5هو مبین من الخطاطة ( 

ن األش�ال داخل العمل منطلقة م یؤ�دها اللون والعالمات والحجوم ، فتس�ح

المر�ز �ال قاعدة وتبدو �أنظمة من الشظا�ا المف��ة تصغر وتكبر حسب 

في امتداد  ةالسطح داخلموقعها ، وعند هذه النقطة تبدو العالمات على 

  زمني �حدده فق� إطار العمل.

إن تحدید الش�ل ال�صر� المف�ك إلى عدة أش�ال في هذا العمل 

�قترب من  معمار� وتحلیله مع �اقي التكو�نات الهندس�ة الموح�ة ببناء 

المنازل والوحدات الس�ن�ة ال�عیدة، �م�ن لنا توض�ح التضمین على صعید 

  الش�ل والداللة ، لذلك هناك شیئان �م�ن قولهما عن هذا التر�یب وهما :

ر� التشا�ه : الذ� �م�ن إدراكه بین الوحدة المتمر�زة والوحدات األخ -1

  المصاح�ة ، وهو تشا�ه لوني وخطي.

الحر�ة والمسافة ، فالحر�ة تعطینا اإل�حاء،  االنتظام : وتمثله -2

ى فاألش�ال المشابهة لش�ل المر�ز " ش�ل المرأة " في الجهة ال�من

تتقابل مع األش�ال األخر� في الجهة ال�سر�، فتعطي الش�ل حر�ة 

وهم�ة تعمل على تفعیل �اقي األش�ال في العمل وٕاخراجها من 

  الس�ون.
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عن م�ان و�ائن ، الم�ان  ��شفمما سلف یتضح لنا أن العمل 

�ارت�اطه مع الكائن ( المرأة) �قع على التأشیر بوضع المرأة وعالقتها 

�المجتمع وتقالیده ( الم�ان )، ومن غیر اإلسهاب في الش�ل ن�تشف منه 

  بتقالیده. االلتزامترمیز �المرأة �حاله ق�اس�ة لثقافة المجتمع وتأكید 

  الص�اغة التش�یل�ة:

في تجر�ته على الوحدة اللون�ة أوًال ثم  الفنانفي هذا العمل �عتمد 

المترا�� داخل النص،  االشتغالأسلوب التف��ك للش�ل ال�صر� لیتحق� 

 �ق�مهو�عمد الفنان على التعبیر �أسلوب المفردة الكبر� واللون المه�من 

عن التر�یب  ةالضوئ�ة دون اإلسهاب في الحشو لمفردات أخر� خارج

لص�اغة الش�ل  اإلبداعينظام العام للعمل. نالح� هنا �أن التصرف لل

والش�ل اإلنساني لص�اغة نص  العمارةیوحي �الوعي في توظیف مفردات 

  �صر� �أسلوب حدیث.

  :نتائج الدراسة

إلى  توصلنامن خالل تحلیل ونقد نماذج من أعمال الفنانین ال�منیین الش�اب 

  النتائج التال�ة:

الهو�ة ضمن  إث�اتهناك محاوالت في التأصیل �ان المقصود بها  -1

في �عض  ثما حد، ولكن واتجاهاتهنص �صر� معاصر بتقن�اته 

(عناصر،  استالبالنصوص ال�صر�ة للفنانین الش�اب هو عمل�ة 

أش�ال، مفردات) �ش�لها الواقعي من مرجع�ات مختلفة وٕالصاقها في 

 النص.

 من ةمفرد �ل نأفي البناء التش�یلي لمفردات �عض األعمال وجد  -2

 عن ال الموضوع عن التعبیر نحو الدفع سبیل في وضعت المفردات
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واعي ومدرك  النص تش�یل�ًا، أو تلخ�ص ص�اغة في التقن�ة الحاجة

والتجدید  الحداثةبداع�ة في تمظهر الش�ل �أسلوب اإل للعمل�ة

 الى اد� وتحقی� العالقة الجدل�ة لمحتو� النص الش�لي، مما

 بینها ف�ما التعا�ش وعدم العمل سطع ىوتزاحمها عل ش�الاأل تراكب

 الق�مة یخدم �ما التوز�ع لكل التعیینات واستقرار التضایف لتحقی�

 .االبداع�ة

مفردات التأصیل لد� �عض الفنانین الش�اب  استلهامالوعي في  -3

 وع�ا في طور التش�ل والتبلور.  زالما

�حاول �عض الفنانین ص�اغة المخزون الش�لي المتأثر �البیئة  -4

المعاصرة للوصول إلى  االتجاهاتالمحل�ة �أسلوب خاص �المس 

� النص ال�صر� المعاصر بتأثیرات محل�ة تضمن التأصیل یتحق

األش�ال ال�صر�ة  استغاللخر محاولة آوٕاث�ات الهو�ة، أو �معنى 

 ضمن المح�� البیئي له في ص�اغة نص �صر� معاصر.
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  المراجع والهوامش

                                                 
) ح��م العاقل : الحر�ة التش�یل�ة ال�من�ة " البدا�ة وخصوص�ة الحضور " ، الكتاب ، العدد الثاني ، 1(

  .84م، ص2005صیف 

  ) الفنانین الش�اب الذین تم اخت�ار أعمالهم:2(

: من موالید المملكة العر��ة السعود�ة، حاصلة على شهادة ال��الور�وس قسم فاطمة الشر�ف -

) وعضو في بیت الفن 2006-2005التر��ة الفن�ة ��ل�ة الفنون الجمیلة بجامعة الحدیدة (

 �الحدیدة، ومشار�ة في مهرجانات محل�ة وعر��ة.

م، حاصل على ��الور�وس في التر��ة الفن�ة من 1976: من موالید محافظة تعز مجید�عادل ال -

م)، شارك في عدة معارض داخل�ة وخارج�ة، 2009-�2008ل�ة الفنون الجمیلة بجامعة الحدیدة (

 وعضو في بیت الفن �الحدیدة.

من المشار�ات  : ��الور�وس إدارة أعمال، مؤسس ومدیر بیت الفن إب، لد�ه العدیدنبیل الكحصة -

 م.2006في المعارض الداخل�ة والخارج�ة، أقام معرضًا شخص�ًا ببیت الثقافة صنعاء 

م، مؤسس ومدیر بیت الفن التش�یلي بیر�م، ��الور�وس 1983: موالید محافظة إب السنفاني نزار -

 تر��ة فن�ة بجامعة ذمار، 

صل على جائزة رئ�س م، فنان تش�یلي حا1976: من موالید محافظة ذمار ز�اد العنسي -

م، ولد�ه مشار�ات في العدید من المعارض 2006الجمهور�ة للفنون واآلداب (فنون تش�یل�ة) 

  الداخل�ة والخارج�ة.

) �السم محمد جسام : التحلیل الس�م�ائي لفن الرسم  الم�اد� والتطب�قات ، رسالة د�توراه ، غیر منشورة 3(

  6م ، ص 1999قسم الفنون التش�یل�ة ،  ، �ل�ة الفنون الجمیلة ، جامعة �غداد ،

م ، 1980،  1،2تشر�ن  7/ 6) �ل��و�زن�ه ، جان : البنیو�ة ، في الف�ر العر�ي المعاصر ، العدد4(

  44ص

  49م ، ص2002) د. حسن حنفي: التراث والتجدید، منشورات مجد، الط�عة الخامسة ، 5(

  78، ص:1987صرة" ، ط�عة بیروت، "في ف�رنا المعا 1) د. حسن حنفي : قضا�ا معاصرة. ج6(

  49"في ف�رنا المعاصرة"، مرجع ساب� ، ص 1) د. حسن حنفي : قضا�ا معاصرة، ج7(

،  2779) فؤاد ز�ر�ا : األصالة والمعاصرة ما بین االت�اع واإلبداع، صح�فة الوس� ال�حر�ن�ة ، العدد 8(

  م2010أبر�ل  16الجمعة 

صالة والمعاصرة وٕاش�ال�ة العمارة العر��ة بین الماضي والحاضر، ) د. ولید السید : محاضرة حول " اآل9(

  م. مز�د من المعلومات:2002معهد الهندسة المعمار�ة ، مصر، 

 http://rachaiga.yoo7.com/t668-topic  
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) ثروت ع�اشة : التصو�ر اإلسالمي الدیني والعر�ي، المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، بیروت، 10(

  21م، ص1977

) إیناس ص�اح مهنا: منط� الحضارة عند عبد العز�ز الدور� ، مر�ز دراسات الوحدة العر��ة ، 11(

  143م ، ص 2008بیروت ، 

، مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، 1) محمد عابد الجابر�: التراث والحداثة "دراسات ومناقشات"، �12(

  16، 15م، ص 1991بیروت، 

مة اإلسالم�ةفي المدرسة العر��ة وأثره في تدر�س مادة التصم�م ) ز�نب السجیني : أسس تصم�م المنمن13(

  57م، ص 1978لمعلم التر��ة الفن�ة، رسالة د�توراه، 

  ) عادل �امل : التش�یل المعاصر في العراق ، موسوعة الفن العراقي، لمز�د من المعلومات:14(

http://www.iraqfineart.com/artic.php?id=135  

  التش�یل المعاصر في العراق، مرجع ساب�) عادل �امل : 15(

) إحسان الر�اعي، وائل الرشدان: إش�ا�ة التواصل مع التراث في األعمال الفن�ة، مجلة جامعة دمش�، 16(

  م.2003المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، 

  .94م، ص 1993) جون دیو�: الفن خبرة، ترجمة ثر�ا إبراه�م، دار نهضة مصر، القاهرة، 17(

 13» مؤسسة العفیف» الثقافة في ال�من الواقع وآفاق المستقبل «من أوراق العمل التي قدمت لندوة ) 18(

  م .2004د�سمبر 25-

، 1173سبتمبر، العدد  26) د. آمنة النصیر�: التش�یل ال�مني وأسئلة المستقبل، جر�دة 19(

  م، للمز�د من المعلومات:3/2/2005

www.26september.com/pageC.asp?ID=15176  

) توماس مونرو : التطور في الفنون، الجزء الثالث ترجمة : محمد علي أبو دورة ، لو�س إس�ندر، 20(

  .354م، ص 1971جرجس عبدالعز�ز، توفی� جاو�د، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، 

م 1987) على أحمد مذ�ور : منهج التر��ة اإلسالم�ة وأصوله وتطب�قاته ، الكو�ت ، م�ت�ة الفالح ، 21(

  .192، ص

) صالح ردمان : المرجع في الرسم المعاصر في ال�من ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة ) ، �ل�ة 22(

  .137م، ص2005الفنون الجمیلة جامعة �غداد ، 

) حامد إبراه�م الراشد� : البیئة في النتاجات الفن�ة لفناني نینو� ، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة 23(

  .25م ، ص2001الجمیلة ، جامعة �غداد ،  إلى �ل�ة الفنون 

 )24( Farid Zahi, "Art, Islam et modernité" , communication présentée au 
symposium international sur : "Art and Taboo" à Ankara, 3-5 mai, 1995, 
publiée in Palaver, 1997, Revue de l'Université de Lecce, Italie  
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القرن السا�ع قبل الم�الد بدلیل ما ��شف عنه تمثال  ىأن بدا�ة ظهور الخنجر الجنب�ة �عود إل) یذ�ر 25(

الملك معد� �رب الذ� �ظهر عل�ه تجسید مصغر لش�ل الجنب�ة ال�من�ة في صورتها األولي والتي 

يء �انت تش�ه السیف في تصم�مها أو الخنجر ال�مني الذ� بدأت صناعته في ال�من منذ العهد السب

ق م، والدولة  65ق م، والدولة الحضرم�ة  1120ومروره �مراحل عدة منذ الدولة المعین�ة عام 

م ثم عصر 628م ــ 115ق م فالدولة الحمیر�ة  120ق م مرورًا �الدولة السبئ�ة  865القت�ان�ة 

  العصر الحدیث. ىاإلسالم وصوًال إل




