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  ملخص البحث

�ثيال أصيال يتخذ صفة  عده، ب)املرجعية الج�لية(تنطلق هذه الدراسة ملعاينة وقراءة اصطالح         

النموذج واملثال، وهو يعني ذلك النتاج املادي والحيس أو املتحقق وفق تصور ذهني وفكري، والذي 

حيث يحيل، يف عالقته التجريبية  ،لقيمي بفعل طبيعته وإنشائه الفريد تاريخياً وزمنياً ااكتسب وجوده 

ىل معان معينة ودالالت خاصة ومتعددة، ك� يقوم عىل توليد أشكال وتصورات إمع العمل الفني 

ذلك �كن إدراج مصطلح "املرجعية الج�لية" ضمن قاعدة جديدة يكتسبها املنجز الفني. من 

أك� من حقل معريف، سواء كان يف يف داللته ومحتواه، هذا املصلح يتداخل واملصطلحات الحديثة، 

 . ، أو ج�ليالغويا، أو تاريخيا

ألوىل التي شكلت تجارب الفن العر� الحديث، متمثلة اك� تفرتض الدراسة مقاربة لبدايات املالمح 

إلرث الفني املحيل ا�سعى الفنان� العرب الرواد يف أربعينيات القرن املنرصم، باالستفادة من 

اإلبداعي وعنارصه التشكيلية  النتاجوالحضاري، بوصفه مرجعية ج�لية، محاولة جعله حارضا يف صلب 

تواصل تأث�ها لدى  ،ىل م�رسة فنية حاملة لهويتها الوطنيةإما شّكل نقطة رشوع للتوصل  ،والتصويرية

  تجارب وتوجهات فنية عربية الحقة.

 املرجعية، الج�لية، العمل ، الفنيالكل�ت املفاتحية: 

Abstract 

This Study starts to examine and read the term "Aesthetic 

Reference," as it is an original representati on that form of the 

model and example, whichmeans the physical, sensory or 

conceptuel result achieved by a mental and intellectual 

conception. That refers to the expérimental relationship with 
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the work of art to certain meanings and special signs, as well as 

to the creation of new forms and perceptions acquired by the 

artistic achievement. Fromthis, the term "Aesthetic Reference" 

can be included in the modern terminology base, which 

overlaps its meaning and content, ratherthan a cognitive field, 

werther linguistic, historical or aesthetic.The studyalso assumes 

the approach to the beginnings of the first features that formed 

the experiences of modern Arab art, represented by the 

endeavor of the leading Arab artists of the 1940s to take 

advantage of the local and cultural artistic heritage as an  

aesthetic reference, Whichwas the starting point for a technical 

exercise bearing its national identity. Which continue to 

influence in subsequent Arab technical experiences and trends 

Keywords: Reference, aesthetics, work, artistic  

  مقدمة البحث

تكارية، األبامل�رسات يعنى بدراسة �كن النظر إىل عبارة "املرجعية الج�لية" بوصفها اصطالحا          

نجازات إ فكار، والخربات التي تتجىل يف مجاالت الثقافة واآلداب والفنون. متمثلة يف اال  ةومجموع

. حيث ببعد حضاري وتاريخي وزمني مع� إبداعية إنسانية حسية وذهنية، وضمن بناء ج�يل مؤطر

  تنطوي داللته اللغوية، واالصطالحية، عىل تعددية يف وجهات النظر من حيث املحتوى والتفس�. 

الج�لية" ويف مسائل  استخدام اصطالح " املرجعية يف مجال الفن التشكييل، يجد الباحث أن         

 صفة املوقف اللفظي، والذي انطوى عىل آراء وتحديدات مبارشة، هي غالباً  الفن العر�، تحديداً، اتخذ

ته الفنية رب خ غ� منتظمة ودقيقة. حيث يراد بها توصيف تجربة الفنان بالعالقة مع مؤثرات ترافق

متعددة  أو أد� أو فكري يف عمله الفني. متضمنة معا� الخاصة، و�ستوى اإلشارة لها كمعطى برصي،

وضوعي املجال امليراد به مفهوم املوروث أو الرتاث، أو املجال التاريخي الذي ومختلفة يف مجاالتها، 
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وغ�ها  ، مثل ثنائية األصالة واملعارصةثقايفالجال امليعني موضوع الطبيعة والعا� الخارجي، أو الذي 

ىل وجود عرض ومؤثر خارجي �تزج يف بنية العمل الفني إمن التسميات واالصطالحات التي تش� 

  .تبيان خصوصيتهويشارك يف 

  إشكالية البحث

يث� االهت�م باملرجعية الج�لية، ويف حقل الفن التشكييل، جملة من اإلشكاليات والقضايا التي        

تتعلق بتأث� العالقة ب� اإلطار املرجعي وداللته يف العمل الفني، وب� األصول والتجربة الحارضة. 

لعمل الفني؟ وهل �كن متمثلة يف أسئلة تتعلق بطبيعة اختيار املرجعية الج�لية وكيفية �ثلها يف ا

ل نتاجها ىل تجربة إبداعية تحتفظ بخصوصيتها من دون تقليد؟  وهل يشكّ إالبلوغ بأثر هذه العالقة 

   الج�يل؟بطليعيتها وتأث�ها  فنية تحتفظتجربة 

وكان الفن العر� قد انشغل ومنذ العقد الرابع من القرن املنرصم، بإشكالية البحث عن رؤية         

ة تنطوي عىل قدر من خصوصية حاملة ملرجعيات ثقافية وج�لية ذات بعد وطني، يف مقابل تشكيلي

فنية كانت من نتائج مثل هذا االنشغال استلهام موضوعات وأفكار وم�رسات ، مركزية الفن الغر�

ىل �ثل مصادر ج�لية ذات طبيعة حضارية وتاريخية بطريقة تجريبية إو  ،بالعودة لألصول تدعو

   معا.ثية وحدا

عنها بلوغ اإلجابة  إن إشكالية كهذه، البد أن تنطوي عىل العديد من األسئلة التي تشكل محاوال         

  نحو اآل�:الم� البحث املقرتح وهيكليته، التي �كن إج�ل مالمحها العامة أو التفصيلية عىل  من خالل

 وأصولها؟ما معنى املرجعية الج�لية اصطالحا وما نوع مصادرها  -

 لعمل الفني؟اوهل يعترب لتمثلها أهمية إبداعية وخصوصية معينة يف   -

 كيف نجد طبيعة هذا التمثل يف الفن العاملي؟   -

        عىل  ج�يل، ينطويعىل مقصد  ّال ودا امشرتك اتصور وهل يتّضمن مصطلح املرجعية الج�لية   -

  العمل الفني.حدود، ووظيفة، وأهمية، تتعلق بالتجربة اإلبداعية يف 

 هل كانت طبيعة التعاطي مع هذا االصطالح حارضة يف تجارب الفن العر� الحديث؟ -
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 وكيف تم تحققه يف هذه التجارب؟ 

م بدواعي هذه األسئلة، ستتم قراءة املرجعية الج�لية اصطالحيا وبالعالقة مع تصورات الباحث ملفهو 

  ل الفني و�ثله لهذا االصطالح.  العم

 أهداف البحث

 اثر مؤ بعّدما وتعيينها  ،عىل التثبّت من وجود وتحقيق املرجعية الج�لية البحث،تنطوي أهداف         

يف بنية العمل الفني، وتحقيق هذا الهدف يتطلب تحقيق عدد من األهداف الثانوية والتي  اج�لي

  :عىل تشتمل 

ن بعاد الداللية واملفاهيمية ملصطلح املرجعية الج�لية وخصائصه ومقوماته التي مالتعرف عىل األ  -

 دراسة وبحث هذا االصطالح يف امل�رسة التشكيلية.يف املمكن اعت�دها 

 دراسة كيفية استخدام مصطلح املرجعية الج�لية يف قراءة وتحليل العمل الفني. -

 ة التشكيلية للفن العر� الحديث.كيفية تحقيق املرجعية والج�لية يف امل�رس -

 فروض البحث 

يف  أن هنالك مرجعيات ج�لية تتضمنها امل�رسة يففروض البحث األساسية وأهميتها،  تكمن            

يل ومثل هذه الفرضية تنطلق من اعت�د املوروث الج� ،الفنون التشكيلية العاملية والعربية الحديثة

العمل  ، وألي مجتمع بوصفه نتاجا �كن �ثله يفأو ثقافيا أو نصيا أو خطابياتصويريا والفني، سواء كان 

  .خاصة، وامل�رسة التشكيلية بشكل عام الفني

  محتوى البحث

فني اىل اعتبار العمل المنهج تحلييل نقدي، يسعى للتوصل قرتحه الباحث، هو اإن املنهج الذي         

�نح  ا�صادر ومرجعيات، ومثل هذا املؤثر هو م ـبالرضورةـ  تجربة إبداعية متفردة تفرتض تأثرها

ية األمر الذي ساعد عىل تبيان اإلجابات التي انطوت عليها إشكال ،خصوصية وتفردا الفتا للعمل الفني

  .البحث
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  مصطلحات البحث

أو الصورة األساس، واملصدر، واليشء األصيل، والنموذج، الذي يحرض  ،الفكرة الج�لية: تعنياملرجعية 

معطى يتمثل عىل هيئة آثار  ذهنية،  كانت قد  كّونت تراثا ما، وهو  برصية، أو وفق أدلة حسية، أو

وأع�ل فنية وعىل شكل خطابات ونصوص كتابية أصيلة، تنطوي عىل حس ج�يل، بكونه قيمة نتلقاها 

، التي تتخذ سمة تحتفظ  �داليل أيقونية ورمزية وتعب�ية يجعلها �ثابة حافز، أو يف تلك النتاجات

  دافع يتخذ نوعا من التأث� اإلبداعي الذي يتضمن دالالت العمل الفني ومحتوى خصوصيته.

تصور     دراك املضمون املشخص لكل فعل ذهني أو إ صورة اليشء يف الذهن، أو  " حصولالتمثل: 

  .)1(ينوب عن اليشء ويقوم مقامه" املثال الذي 

 املرجعية الج�لية: التعريف اللغوي والداللة االصطالحية 

بوصفها العودة أوالرّّد، وهي مصدر صناعي مصوغ من  )املرجعية(تعرّف املعاجم العربية كلمة         

، 105-ويف التنزيل العزيز: ((إَِىل اللَِّه َمرِْجُعُكْم َجِميًعا فَيُنَبِّئُكُْم ِ�َا كُنْتُْم تَْعَملُوَن  ،)مرجع(اسم املكان 

، ويعني محل الرجوع واألصل، وكذلك، ما يرجع إليه يف )2( )رجع()). واسم مرجع مشتق من فعل ةاملائد

  .)3( أدبعلم أو 

أو مكان ذي صفة ثابتة  ،حال تؤول إىل، التي )األصول(أو  )املصادر(تعني اصطالحا  املرجعية)(و 

ومادي ملموس، كاألشياء  واقعي وحقيقي ما هووأصيلة، وهي تتسع لكيانات مختلفة الس�ت منها 

كيانات خيالية ما يعد  ، ومنهااآلثار واملنجزات الفنية ذات الطابع الحيسيف واملوجودات املتمثلة 

الخطاب أو النص أو أألثر اللغوي. وللفظ يف نتاج اللغوي املتمثل ومعنوية مجردة تدرك بالذهن، كال

شاع حيث  ،معان داللية متعددة بتعدد الحقل أو املجال املعريف الذي تستخدم فيه )املرجعية(

اإلطار (، و)الوظيفة املرجعية(يف حقول الفن واألدب والفكر، مثل قولهم استخدامه وتم تداوله 

�ة ويف العديد من جوانب هذا اللفظ  ،ونحوها )الدليل املرجعي(، و)لنظريةاملرجعيات ا(، و)املرجعي

  .ببعدها التاريخي والزمنيمفهوم الهوية  إلشارة إىلامن  تعالق داليل ال يخلو
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ات تحتفظ لفظة املرجعية يف الدراسات اللسانية الحديثة بوظيفة لغوية، حسب رأي عا� اللغوي        

وجود  أية  عدم إمكانية التصور إجرائيايف ، متمثلة، )1913 - 1857سوس�(فردينان دي السويرسي 

 للمعا� يقوم او نظام اتواصلي اكونها نظامبإذ عّد  سوس� اللغة  ،عالمة دالة من دون مرجعية ما

 يف حد بتسمية األشياء بواسطة األلفاظ، التي يسميها بالعالمات اللغوية، التي ال تحتفظ   بقيمة داللية

قتها عال العالمة يف  ما تؤديهن إ ذلك ناء عىل ذاتها، لكنها تكتسب تلك القيمة عند ارتباطها �رجع ما. ب

ب� صورتها السمعية أو البرصية من جانب " وب� املفهوم أو التصور  عند الجمعيتحقق  باملرجعية

�ثابة  من كونهاملرجع  اللسانية إىلتتضمنه من جانب آخر. ك� نظرت الدراسات  يالذ )4(الذهني " 

، بذلك نستدل عىل أن )5(رسالة، ولكن هذه " الرسالة تكف عن كونها أداة إيصال لتصبح موضوعاً" 

  كيه وموضوعية.ادر إ بخصوصية  املرجع يحتفظ،

، وهي يف داللتها االصطالحية عىل قيمة ذوقية وتقديرية معينة )الج�لية(لفظة  بين� تنطوي           

ع�ل إ "من  الفن واألدب، تستدعي موضوعاً للتأمل �ّكن يفألع�ل واآلثار اخاصية نوعية وصفة �تاز بها 

ىل معنى اتش� و  )،6"(مولدة بذلك عاملاً مفهومياً تكوينياً ملعرفة ماالتفك� يف الفن ويف اإلع�ل الفنية، 

عينها بقائم يرتبط بثقافة وحضارة ونوع " مع� من املجتمعات، وتقاليدها، ورؤيتها إىل العا�، يف لحظة 

لبعد . حيث يّشكل البعد الج�يل " ا) 8"(، الذي قد يظهر " �ظاهر مختلفة لكنها مرتابطة)7(من تاريخها" 

نسا� إ ، بوصفه انجازاً نوعياً يتم تداوله والتواصل معه يف سياق )9(املحوري للفن، الذي يكسبه ماهيته" 

  مع�. 

ت وقد تطورت التصورات التي تتعلق بالج�لية، وفق تعدد وتغ� اآلراء واألفكار والنظريا          

)، ح� اتخذت شكالً متواصالً ومتوالياً ق.م347-ق.م 427الج�لية منذ الفيلسوف اإلغريقي أفالطون (

من األطروحات والرشوحات واألنظمة النقدية يف املنهج الفلسفي، ومن ثم تطورت عالقتها الخاصة مع 

االكتشافات الفنية من اتجاهات ومدارس وتجارب يف الفن، وكانت هذه التصورات ذات طبيعة 

  تصور نظري ج�يل معارص.  متداخلة، حيث �كن ملفاهيم قد�ة أن تندرج يف صلب

http://ar.wikipedia.org/wiki/1857
http://ar.wikipedia.org/wiki/1913
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ضمن قاعدة املصطلحات الحديثة،  )املرجعية الج�لية(ذلك �كن أن ندرج اصطالح بناء عىل            

. ال �كن أك� من حقل معريف، سواء كان لغوياً، أو تاريخياً، أو ج�لياً  هذا االصطالح يتداخل يف حيث

ارف مختلفة تجاوره، بذلك نجده " يشرتك مع ألي حقل من هذه الحقول أن يتأسس �عزل عن مع

حقول معرفية أخرى يف توظيف جملة من املفاهيم كث�ا ما يتم تبيئتها داخل كل حقل بحسب 

  . )10(معطياته واألهداف املتوخاة منه"

أو تصورا ذهنيا وفكريا يش� ذو طبيعة معنوية إن املرجعية الج�لية، تعد نتاجا ماديا أو حسيا         

ىل وجود أصل �كن �ثلّه وتوّسم طبيعته، بوصفه م�رسة ج�لية وثقافية وإبداعية، اكتسبت وجودها إ

لقيمي بفعل طبيعتها وإنشائها الفريد، وحضورها النوعي يف بنيتها الخاصة، التي احتفظت بدوام من ا

  الحضور التاريخي والزمني.

لجمع ب� كلمت� يحتفظ كل منه� با، تنتظم )ليةاملرجعية الج�(بذلك يجد الباحث أن عبارة          

 يشتمل، لكنه� يدالن يف ترابطه� عىل تصور مشرتك ودال عىل مقصد ج�يل، �بداللة ومعنى مختلف

  ، وأهمية، تتعلق بالتجربة اإلبداعية يف العمل الفني.حدود، ووظيفةكأي مصطلح عىل 

  يف العمل الفني وحدود �ثلهااملرجعية الج�لية 

فلكل  ،صفة النموذج واملثال، بوصفها �ثيالت أصيلة، وغ� متكررة الج�لية)املرجعية (تتخذ          

، أي منجزاتها الفنية واألدبية والثقافية، وهي من صفة املرجعيات والخاصة بهاحضارة نسختها املوروثة 

دون شك غ� متشابهة يف ظهورها التاريخي، إال أنها تحتفظ بعوامل البقاء والثبات جراء ميزتها الرمزية 

  لقيمي. اوتقديرها 

ل ىل معان معينة ودالالت خاصة، من خالإيف صلتها مع العمل الفني  )املرجعية الج�لية(تحيل           

ما ينقل عنها من وقائع، بطريقة غ� حرفية، وعند تدخل الفنان وترصفه يف من خالل عالقتها بأشياء 

مكونات وتأليف بنيتها وأصلها. فالكيان املرجعي سواء كان ذهنياً أم حسياً و "بسبب تكوينه املتضارب 

تكار أداة تشغيله "ويحصل ، إال أن �ة مخيلة حرة تسعى إىل اب)11(هو خامد، ال يتمتع بقدرات حيوية"

فراد الطليعي� ضمن املجتمع، حيث تتبلور هذه بكيان هذا عن طريق تجمع بعض األفكار، لبعض األ 

، يقوم بتفعيل املرجعية، ونقل تفاعلها خارج رشوطها السابقة وإخضاعها لرشوط أخرى )12(فكر دينامي" 
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تعزز من خصوصية الرؤية واملنجز قوة تصورية بعدها تستحدث من جانب هؤالء، ويتم تسخ�ها 

  عىل توليد أشكال وتصورات جديدة يف العمل الفني.  كونها أثراً محرراً، قاباللالجديد، 

ل النظر إليه من خال الج�لية، سيتمذلك وعند اندراج العمل الفني يف عالقة مع املرجعية ل         

تنشط  تاريخ هذا التعالق، ما يفرتض أفقاً مضافاً لتفس�ه والتعاطي معه خاللها، بوصفها عالقة "تأملية

جراء  فاملرجعية الج�لية حارضة  يف الوعي اإلنسا� ،)13(فيها الذات، ويلعب فيها الوعي دوراً فعاالً" 

  حدى االنشغاالت التجريبية للفنان. إ ، ستكون ارتباطها بتاريخ هذا الوعي. وعرب هذا التصور

 اىل أو تتعدد بتعدد صياغات العمل الفني، ما يؤدي )املرجعية الج�لية( ويجوز أن تتسلسل هذه        

ـ فانتساب، وتأثر، و�ثّل.  اتالعمل الفني، بصفب� فهنالك عالقة ضمنية وتواصلية بينها و  ،تناسلها

مل بشكل مستقل خارج املنجز الفني، عدا كونها متحررة من كل التزام ال تع )املرجعية الج�لية(

  ورضورة تحرض خاللها بطريقة معينة ومقصودة، ما ينتج خاللها القدرة عىل حرية التأويل واالبتكار.

وتطور  ،كونها مصدر جذب �قتىض م�رسته الفنية )املرجعية الج�لية( يستجيب كل فنان إىل         

فالتعاطي معها يبقى ذو طبيعة متغ�ة وانتقائية وغ� خاضعة لتسلسل  ،خرباته وخياراته األسلوبية

زمني بالنسبة له، إذ �كن له يف تعامله معها العودة إىل نصوص أو فن حضارات قد�ة، هي امتداد 

االيطايل  نان عرص النهضةلثقافة هذا الفنان التاريخية واالجت�عية، فالرسوم الجدارية التي صورها ف

افرتضت مرجعياتها الج�لية من " التقاليد  )السست�() يف كنيسة 1564 -1475(نجيلو أ مايكل 

. ك� أنها قد تعود إىل فن وتقاليد حضارة مغايرة عن ثقافة الفنان )14(اإلغريقية والعربانية واملسيحية " 

نكليزي ه�ي مور لتي اتضحت مثالً، لدى النحات اإل أألمر مع التجارب الحديثة يف الفن، وا ذلكذاته، ك

حول موضوع األشكال "  مختلفة تدور) الذي تعلقت مرجعياته الج�لية بن�ذج 1986 -1889(

، تلك التي )15(مايا التي سادت يف حوايل القرن الثا� عرش "  –وترتكز عىل تقاليد  التولتيك  ،املستلقية

تكون  كذلك أن، )ملرجعية الج�ليةـ(. و �كن ل)2، رقم 1، رقمة، ( صور يةتعود إىل حضارة أمريكا الالتين

ك� برزت لدى فنا� الجداريات يف املكسيك مثل الفنان� دييغواريف�ا  ،من صلب التاريخ الوطني للفنان
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كانت أع�لهم تسعى "إىل  حيث)، 1974 -1896)، والفارو سكويروس ( 3)، (صورة رقم 1957 -1886(

مرجعياتهم الج�لية والوطنية وفق  م�ثل�يف أمريكا الالتينية،  )16(حياء املايض الهندي" إ التوسع يف 

  أساليبهم التعب�ية الخاصة يف أع�لهم تلك.

  

  )1صورة رقم (
  �ثال شاك مول، شبه جزيرة يوكا تا�، املكسيك

  " التولتك ـ مايا"، القرن الثا� عرش

عني تقليدا لها، قدر ما تتمثل يرجعيات ج�لية معينة، ال عىل من اعت�د الفنان يف تجربته إ          

ننتمي  ال زلنابوصفها تواصالً وتفاعالً مستمراً ب� أهداف ومقاصد مشرتكة " يف الحارض ويف املايض الذي 

تكون محكومة بفكرة املطابقة والتمثيل االتباعي أو التقليد، وإ�ا بطبيعة إنتاجها  أال. رشط )17(إليه "

  طبيعة �ثلها داخل العمل الفني وممكناته التصويرية والحسية بطريقة أبداعية خالقة. ك� أن 

  



  االفن العر� الحديث �وذج :الفنيوطبيعة تحققها يف العمل : داللتها املرجعية الج�لية

 

  
80 

 

  

  )2صورة رقم (
  اسم العمل: شخص مستلقي

  )1986 -1889( موراسم الفنان: ه�ي 

  املادة: برونز

  1950 العمل:تاريخ 

ي يف ليفية وتأويلية جديدة يتوسمها العمل الفنأ قامة عالقة تإألصل واملرجع، بل اإلغاء لذلك ال تعني 

  .ته وبنيته الحسيةيموضوع

أن مثل هذه التوجهات والقراءات التي تتعرض للفنان ولعمله الفني تنطلق من مبدأ التأث�  ال شك

إثراء تجربته وتواصلها التاريخي، فكل إبداع البد له من أن " يندمج يف  يواجهه، لغرضاإلبداعي الذي 

، إذ ال يوجد ال يشء.  ك� أن التجارب الفنية ال تبدأ من )18(تقليد يعمل عىل استمراره حتى ح� يتعداه"
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أته الفنان ومنذ نشو ، )19(" �ة فن بدأ من الفراغ املطلق واستطاع أن يجيء �ا هو حقيق باالهت�م" 

  نسا�ث إ املحيط به، يتعرض لرتاالفنية وحتى نضجه اإلبداعي، ويف محاولة لفهم العا� 

  

  

  )3صورة رقم (

  حامل الزهور العمل:اسم 
  "1957ـ1886اسم الفنان: دييغو ريف�ا"

  املادة: زيت عىل ق�ش
  1935تاريخ العمل: 

األبعاد الشخصية (الفردية) واسع وخصب يعزز من خربته ويكون " غالبا محصلة للتفاعل ب� 

ثناء تفاعله مع هذه ابتكارية ا. متخذاً دا�ا طبيعة )20(واالجت�عية (املعارصة) والتاريخية (الرتاث) "

  .تقليدي ومألوف ما هواملعطيات، من أجل الحاجة اىل التجديد وتجاوز 
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  وظيفة املرجعية الج�لية يف العالقة مع العمل الفني   

� يف التجربة الفنية والعمل الفني خاصة، البحث وتفس )املرجعية الج�لية(تستدعي قراءة           

وأهدافه  ،أصول وطبيعة إنشاء أو معرفة جميع القيم والعنارص الج�لية التي تشكل العمل الفني

ومدى استضافته  ،وخصوصية تشكله ،وكذلك الكشف عن طبيعة تأليفه ،الذاتية واملوضوعية معا

رشط أن ال يكون محكوماً بفكرة املطابقة والتمثيل ، للمؤثرات الج�لية يف تكوين هذه الخصوصية

ثلها االتباعي أو التقليد أو التأث� بشكل عابر لتلك املصادر، وإ�ا االرتباط بشكل صميمي يستدعي �

قا�ة عىل الجدة والخصوصية داخل العمل الفني وممكناته التشكيلية ووفق استع�الت أصيلة، 

  والتجديد والتأث�.

يستقي املنجز الفني وجوده جراء التعامل واالنشغال مع قيم أساسية ذات طبيعة حسية           

، الخط :التصويري وطبيعة تأليفه، مثل ء املنجزوذهنية وتصورية، والتي تحتفظ بحضورها يف أصل بنا

زه، نجاإ ومدى فعالية هذه العنارص وطبيعة عالقاتها ومشاركتها يف واملادة.  ،والكتلة، واللون ،والشكل

املرجعية (ك� يف حيوية تأث�ها وتشاكلها لجهة فرادة هذا املنجز. من هنا ال �كن قراءة وفهم 

نجد  �عزل عن الطبيعة البنائية الخفية أو الظاهرة للخصوصية األسلوبية يف كل عمل فني. بل )الج�لية

أن  نستقي من هذا التصور الذي يب� ولذا فاننا ،قيمه وإنتاجه و�ثيالته ملوضوعات العملأنها تشارك 

، بها ان يّعرف�قيمة ومغزى داللي ،تحتفظ بوظيفة منح األشكال وطرائق التعب� )املرجعية الج�لية(

ية من فال توجد رؤ ،ؤطر النظام الج�يل مل�رسة فنيةتوداللة  اً تتحدد أهميتها، غالباً، بكونها مقصدو 

ت حيث يحتفظ حضورها، سواء كان مضمرا أو ظاهرا، بتأث�ه يف بلورة االتجاها ،دون مرجعية ترد إليها

 وتعّ�  ،وتأصيل دوافعها، عرب حضور أصول تؤسس لطبيعة هذه االتجاهات ،وصياغتها التشكيلية ،الفنية

لعبة شكالنية خالصة من دون دليل، فني إىل الففي غيابها يكاد أن يتحول العمل  ،من خصوصيتها

غياب األهداف الج�لية واالتكال ب وذلكوواقعة ضمن فراغ وم�رسة مجانية ال تدل عىل يشء يذكر، 

  عىل الحرفية والتكرار، ما ينفي الجدوى من العمل الفني وغياب صفة الفرادة فيه. 
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العمل الفني باعتبارها داللة ملوضوعه صياغات كيفية يف بنية يف  )املرجعية الج�لية( تتحققمن هنا 

تعدد النظر إليها من خالل التحول والتغي� يف طبيعة التعاطي معها، من رغم عىل الورؤيته األصيلة. و 

تقد�ها العديد من القضايا املعرفية والتاريخية والج�لية يف امل�رسة التشكيلية.  يفلكن تبقي أهميتها 

  - �ا ييل : الوظيفية،ذات الطبيعة لذا �كن إج�ل هذه االهمية 

   العودة لألصولاألصالة يف إحدى معانيها تعني أن الكشف عن أصالة التجربة الفنية وتفردها. حيث  -

 .)21مثل� " إن الحلول الجذرية تعني العودة إىل جذور املشكلة"(

 إثراء املضمون الج�يل للعمل الفني.  -

  عن معطياتها وأشكاليتها اإلبداعية واملضمونية. فهم وتقدير التجربة الفنية عرب الكشف -

  مشاركة الفنان يف حل مشكالته اإلبداعية والبحث عن حلول جديدة يف عمله الفني. -

  خلق الدافعية عىل البناء واالبتكار. -

 .�يز خصوصيته عن التجارب األخرى -

رؤيته اإلبداعية بنتائجها القبلية والبعدية  دركاو التعرف عىل ص�ورة وطبيعة تشكل العمل الفني،  -

 عىل مستوى تأليفه الشكيل وخياراته املوضوعية.

تجاوز حالة االغرتاب والفهم الج�يل للمنجز الفني السابق، عرب تحّول مصادره وأصوله الج�لية اىل   -

 تراث فعال.

هذا التفس� تاريخ العمل الفني  منح العمل الفني أفقاً متعدداً للتفس�، حيث البد أن يستحرض    -

الخاص وتاريخ مرجعياته، فالعمل الفني " ليس مجرد واقعة �ت وانتهت يف زمن سابق، نلتقي بها 

باعتبارها ماضياً، وإ�ا يشء له تاريخ �تد عرب الزمن، ويعاد تشكيله باستمرار عىل مر العصور، بتعاقب 

  .)22(األجيال وتراكم خربات التلقي "

  العالقة ب� الفنان واملرجعية الج�ليةجدلية 

" التدريب والبواعث البيئية  ونتاج منالعمل الفني بوصفه م�رسة إبداعية هادفة،  يفرتض             

ىل قدر من الرشوط الذاتية من قبل إ )،23(والثقافية والرغبة املتحققة للفنان من أجل التعب� عن نفسه"

املوهبة والحساسية والخربة االنفعالية للفنان، إال أنها ال تعد كافية لكون هذه يف مبدعه، تتمثل 
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 الفنان� فكل الفراغ، من ال يوجد " فنان �كنه أن يعمل إذ .امل�رسة ليست ظاهرة إنتاجية منعزلة

فهنالك رشوط موضوعية هي  ،)24(أيضا"  عارصهم ومن سبقوهم من وبأع�ل حولهم �ا يرونه يتأثرون

وتعزيز مقومات الخلق  ،�ثابة معطيات يستع� بها يف تكوين تصوراته الفنية ومحتوى خربته اإلبداعية

 الفني نتاجه التي تؤدي باندماج امل�رسة الفنية، يف املشاركة رضباً من الفني لديه، ما يجعل من تجربته

مل من سبقه من الفنان�، سواء أدرك ذلك أم � الج�يل، وحيث " يشيد فوق ع الرتاث صميم يف

  . )25("يدركه

 لكنهم يخضعون كذلك لطائفة من املؤثرات، ن الفنان� يخلقون التأث� �ن حولهمأ  كال ش          

فالكث� منهم قد "تأثروا �ا حولهم من أع�ل فنية ماضية أو حارضة، سواء كانت عظيمة وجادة أم 

و أ  الوطني تراثهيف  كان متمثال سواء وعريق، ومتنوع، عامر، تراث يواجه فنان فكل. )26(شعبية وتافهة"

 طبيعة وفق تقام والتي العا� مع والعاملي. ذلك ما يفرتض بناء عالقة تشاركية اإلنسا� الرتاثيف 

 اإلبداع ، لذا "ال يجوز بحث)معيارية( قيمية، لكون النشاط اإلبداعي هو ذاته ذو طبيعة تقديرية،

  . )27(الطبيعة"  هذه نطاق خارج

 والتأث� من واالستلهام االطالع وتراكميته، جراء تواصله يف تتجّىل  مهمة بسمة يحتفظ الفن،           

أو  ،الخصوصية أو األصالة للفنان ال يستقي� مع إنكار التجارب السابقةم مفهو  نإ مختلفة، حتى  تجارب

من اإلشارة  اً أو نوع أو مثاالً اً " �وذجيف عّده ، فالرتاث يتمثل نكران الرتاث وإشاعة النظرة الرافضة له

، من ذلك تبدو عملية التواصل ب� تجارب الفن عرب األجيال املختلفة ويف عصور مختلفة )28(املتميزة "

ت عرب إدراكها و�ثلها وفهمها وفق موقف حيث �ة تعد ملثل هذه املؤثرا ،سمة أصيلة يف العملية الفنية

وجدا� وذهني، فمه� كانت هذه االستلهامات واملؤثرات العديدة التي يدركها الفنان، نراه يخضعها 

رضوري وزائد عن الحاجة من وجهة النظر الوظيفية أو  وما هأيضا ملعرفة " �ا ينبغي حذفه وتجنبه و 

يجعل عمله الفني حامالً لطابعه الفريد. فكل تجربة إبداعية  ، من أجل أن)29(الج�لية أو كليه�" 

جديدة هي �عنى ما إعادة تشكيل وتأليف بطريقة ابتكاريه للخربات السابقة، حيث تخضع إىل 
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عالقات ومعالجات جديدة، وبأثر دافع " تحوييل للفنان، له من القوة ما ينقل الصورة املركبة إىل مجال 

  تلك الخربات، للوصول إىل طبيعة تحقيق وم�رسة فنية جديدة ومختلفة. )30(منفصل بوضوح عن واقع" 

الشك أن دراسة وتحليل أي تجربة فنية البد أن تب� لنا طبيعة التأث�ات واستيحاءات املرجعية       

 فالفنان يف تعامله معها ،أو غ� مبارش وضمني ،الج�لية وطريقة تحققها سواء بشكل مبارش ومعلن

، يتم عرب فعل �ثيل ال يقترص عىل انعكاس وتصور املؤثر بطريقة اً إجرائي اً هدفيعدها يفرتض أهميتها 

أي نقله وفق طبيعته، وإ�ا يف التعاطي معه من خالل آلية واعية  يف تحصيلها ومعرفتها، لكون  ،محايدة

تها ال يتوقف عىل ما يكون أي إقامة مرجعية ذهنية بجميع �فصال  ،"�ثل الواقع أو الحقيقة الخارجية

  .)31(عليه ذلك الواقع، لكن أيضا عىل ما يكون عليه اإلنسان املدرك أو العارف" 

ك� أن طبيعة التمثل هذه البد أن تخضع لخصوصية األسلوب الفني ومنهجيته الذي �ارس من       

التشخيص تفرتض يف طبيعتها ع�ل التي تنتهج أسلوبية قبل الفنان، وممكناته الصورية والتقنية، فاأل 

ألمر مع اتعامالً فنياً ملرجعيات ج�لية، غ� التعامل الحاصل يف األع�ل ذات املنجز التجريدي، كذلك 

  اتجاهات الحداثة الفنية التي تختلف عن اتجاهات الفن املعارص ما بعد الحدا�.

 عنوصياغات وتقنيات �يزه فكل أسلوب أو اتجاه فني، البد أن ينطوي عىل خصائص وآليات       

اصطالح  معينعكس يف طبيعة التعاطي  يوالبنيو أسلوب واتجاه فني آخر. مثل هذا االختالف الداليل 

  و�ثله. يف العمل الفني)املرجعية الج�لية(

  حضور املرجعية الج�لية يف الفن العر� الحديث

منذ أك� من قرن من الزمن، لكن بدايته تلك، كانت قد الفن العر� الحديث نشأة  كانت         

تشكلت بطريقة مختلفة، جراء ارتباطها بأساليب الفن الغر�، الذي هو يف طبيعته فن مغاير، � تشهده 

سابقا البيئات العربية حتى بدايات القرن العرشين أو قبله بسن� قليلة. كونه � يشّكل امتدادا للتاريخ 

إنتاج تقليدي، يشتمل عىل فنون الخط والزخرفة والصناعات يف  منطقة، املتمثل غالباً الفني السابق لل

الفنية الحرفية، ومنتجات املوروث املحيل لتلك البلدان، التي اعتربت �ثابة مرجعيات ج�لية وحسية 

  للثقافة العربية ملدة طويلة من الزمن. 
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ع�ره سياسياً، جراء است العالقة امللتبسة مع الغربكان من أسباب ظهور هذا الفن الجديد تلك و         

للكث� من دول املنطقة، وما نتج عن ذلك االتصال من طبيعة تثاقف حمل معها الغرب منجزه الثقايف 

خيارات هذه العملية، من هنا " ورث الفنانون العرب أسلوبا يكمن وراءه موقف  حدىإ  والفني بوصفه

  حتى ذلك الوقت.  )32(، إن � يكن غ� مفهوم" تاريخي يبقى غريبا عن جمهورهم

تحققت تلك البدايات عىل ضوء تجارب فنا� عرب تلّقوا الدراسة يف معاهد فن غربية. ومن ثم ظهرت 

ما بات كل منهم  وبعد  ،منجزاتهم التشكيلية ضمن مجموعات فنية نشأت يف بيئات عربية مختلفة

حاجات ترسخ هذا التوالد بتأث� ، )33(لد الفني الجديد"هذا التوانتيجة يرسم " بنفسه ومع غ�ه، 

  اجت�عية وسياسية وتعليمية وثقافية معاً، إال أن تاريخ هذا التوالد ظل متباينا بصورة مطردة.

األوىل  لقد جاء الفن العر� بأثر دراسة واستيعاب لتجارب الفن الغر� وحداثته، وهو يف انطالقته       

لذا ، كال ومضام� جديدة غ� مسبوقة، ومتجاوزة لرتاث الفن العر� التقليديكان قد نشأ وفق أش

ر الفنان� العرب، عىل شكل تصوي والرواد منالفن الجديد، خاصة لدى الفنان� املؤسس�  جاءت تجارب

ات القد�ة، ومثل ناملنم لألشخاص واألحداث املحلية، عدا إحياء بعض أشكال املخطوطات املصورة و

  امل�رسات هي التي شكلت بدءا خطوات االنطالقة للفن العر�.هذه 

النطالقة الفنية بعد ما بات ينظر إىل مجال الفنون بوصفها عامال مسه� يف النمو اتعززت تلك          

ومنذ العقد الرابع من القرن املنرصم أصبح  ،الثقايف والفكري واالجت�عي ملجتمعات تلك البلدان

أك� اهت�ما باالتجاهات الحديثة يف الفن وروحها التجريبية، ما جعلهم أك� انشداداً  الفنانون العرب

لتعزيز مفهوم الخصوصية لديهم، وح� بارشوا البحث عن أفكار وتصورات تكرس مفهوم الهوية من 

خاصة مع اكتشافهم لجذورهم التاريخية  ،وعرب االهت�م بنظام تشكييل أك� أصالة ،خالل العمل الفني

)، 34بالتوافق مع " ما تعيشه أوطانهم الحديثة من أوضاع جديدة مع مايض املنطقة الطويل واملتنوع" (

إىل محاولة التخيل عن النمط األكاد�ي والتقليدي الغر�، والبحث عن أشكال جديدة يف  اذلك ما دع
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هني ووجدا� ملفهوم الهوية، جراء التأثر باألطروحات الوطنية عادة تقويم ثقايف وذإ العمل الفني، مع 

  ثارية، والتخلص من قوى االستع�ر.التي تنامت بعد محاوالت االستقالل، وتزايد االكتشافات اآل 

بات البحث عن مفهوم الهوية لدى الفنان� العرب �ثابة دعوة إلعادة اكتشاف ومساءلة            

لة افرتاض مرجعيات ج�لية من صلب هذا التاريخ سواء يف منجزات املايض تاريخهم الفني، ومحاو 

أن العديد من هؤالء وأثناء دراستهم يف  غ�القريب، أو البعيد، أو حتى يف فنونهم املحلية والفلكلورية. 

ة من قبل فنا� الغرب أنفسهم " اىل استلهام فنون الحضارات الرشقي اً أوربا، قد وجدوا انتباهة ونزوع

، وهو األمر الذي شكّل حافزاً، وهاجساً يف كيفية �ثل هذا )35(القد�ة والعربية والزنجية لغناها التعب�ي"

وتوظيف هذه املرجعية يف  ،وبطريقة �يزه عن الفن الغر� ،مرجعية ج�ليةبعّده الرتاث واعت�ده 

 قة مغايرة لتعامل الفنان الغر�. وبطريعليهاامل�رسات الفنية الحديثة، واستخالص بعد حضاري جديد 

الذي شّكل حافزا كب�ا للعديد من الفنان� " للعودة  األمرلهذا الرتاث الذي كان قد أشاد به وبأهميته. 

إىل منابع حضارتهم السابقة وتبي� مكامن ومرامي عبقرياتها يف محاولة للخروج بها إىل الجديد الذي 

  .)36(يفردهم يف العمل اإلبداعي"

لكن مثل هذه املحاوالت التجديدية � تخل من أسئلة حول كيفية تضم� األشكال الفنية          

لحضارات قد�ة أنتجت  ئهضام� هذا الفن الذي يحتفظ بتاريخ زمني سابق، وانت�ملوطرائق التعب� 

�ثل هذه إىل مغايرة للمرحلة الزمنية الحارضة. وهي طبيعة تفك� أنتجت طريقة تعاطي يسعى  افنون

املرجعيات الج�لية بشكل أك� حداثة ومعارصة، وبعيدا عن األخذ بها بطريقة التعامل املبارش 

  والسطحي. 

  

  

  

  

  فالفنان� املرصي�، مثال، باتوا يبحثون عن مرجعيات ج�لية لهم من خالل الفن الفرعو� أو القبطي،  
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  )4(صورة رقم 

  )1975 -1896منمنة للرسام الجزائري محمد راسم (

و"يحاولون أن يتبنوا يف أع�لهم  ما حفل به الفن املرصي القديم من مظاهر جنائزية ورموز للخصب 

. وكان الفن السوري يسعى اىل استلهام املعطى الشكيل )37(،ومشاهد لجني الغالل يف لغة جديدة "

) مثال،  كانت أع�له 1999 -1922والرمزي للحضارة السورية القد�ة، إن فنانا رائدا مثل فاتح املدرس (

وفنانو املغرب العر� بحثوا عن الجذور  .)38(تسكنها " األشكال السورية القد�ة الكنعانية واآلرامية "
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) " يعيد عقيدة أصول رسوم 1975 -189رببرية، إذ كان الفنان الجزائري محمد راسم( اإلسالمية وال

ويف العراق كان �ة بحث عن تجارب تستلهم ). 4يف لوحاته (صورة رقم  )39(املن��ات اإلسالمية " 

قي أشكال الفنون يف الحضارة السومرية والبابلية وكذلك الفن العر� يف العرص الوسيط. فالفن العرا

يف محاولة للخروج بذلك الرتاث إىل حيث يلتقي بتيارات الحداثة الفنية يف  وهو"منذ أن وعى نفسه 

العا� والتي كانت بدورها تحاول أن تجدد شبابها وتتجاوز أزمتها عرب العودة الستلهام فنون الحضارات 

  ).5(صورة رقم  )40(القد�ة" 

  

  )5صورة رقم ( 
  اسم العمل: مسجد الكوفة

  )1961ـ1920اسم الفنان: جواد سليم (
  املادة: زيت عىل ق�ش

  1957 سنة االنجاز:
  

حدى األسئلة التي شغلت الفنان� إ كان هاجس البحث عن هوية عربية للفنان� العرب         

يف ظل غياب تقاليد  ،ا يقارب العقدين من الزمنعىل م والج�عات الفنية منذ ذلك التاريخ وهيمنت

لذا بات ، ة. فكان عملية الكشف عن مرجعيات ج�لية وطنية، تحديدا، بديال عن هذا الغيابفنية سابق

ن أ  العرب" ب�لقد كان إ�ان الفنان البحث   عن هذه التقاليد يجري وفق الخربة والتوجه األسلو�.
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ميز، هويتهم ال �كن تجوهرها إال بتجذير أنفسهم يف تراث هو تراثهم، يضفي عىل عملهم صفة الت

اهت�مات كهذه بدأت تتنامى لتؤسس ، )41(ويربزهم ب� اآلخرين كمبدع� ومطوري حضارة قومية" 

ج�عات فنية، وتجارب لفنان� مستقل�، ساعدت يف بلورة خطابات وتوجهات مثلت اتجاهات فنية 

يف واقع تلك راء اجت�عية وفكرية وسياسية، كانت حارضة آ وقتئذ مع أفكار و  وطرائق أسلوبية توافقت

وتحديد رؤيتها وم�اثها الوطني، عرب األشكال  ،ىل الت�هي يف استلهام املخيلة الج�عيةإ� دعا م ،البلدان

تعميق بوااللتزام  ،ذلك أدى إىل تجريب أشكال جديدة يف العمل الفنيو  ،واملوضوعات املنتخبة واملنتقاة

  ،ية مضادة للرؤية االسترشاقية الغربيةشكلت اتجاهات فن ،نتائج ذات خصوصية ثقافية وج�لية

وتخليص اإلنتاج التشكييل  من نزعته الغرائبية التي جاءت كفعل تحد من قبل  الفنان� العرب " ملعاي� 

، لذا عدت املرجعيات الج�لية الوطنية تجربة فنية ملهمة )42(وربيون" أل االفن الحديث التي حددها 

ذاته و�ثابة  " إعادة بناء واعية ملا هو مألوف ضمن هوية برصية  لهم، كونها هدفاً ج�لياً يف حد

رغم عىل ال، بخالف تقاليد الفن الغر� التي باتت غريبة بالنسبة لثقافتهم، والتي � ينكروها )43(وطنية" 

  النظر إليها والتعامل معها، بوصفها تقنيات وأساليب قابلة عىل االختبار والتعلم.بل تم ذلك، من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خا�ة
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يتداخل يف داللته  حيثضمن قاعدة املصطلحات الحديثة،  )املرجعية الج�لية( درج مصطلحي           

وهو يعني ذلك النتاج املادي  ،ومحتواه، أك� من حقل معريف، سواء كان لغويا، أو تاريخيا، أو ج�ليا

لقيمي بفعل طبيعته وإنشائه ااكتسب وجوده  قدوالحيس أو املتحقق وفق تصور ذهني وفكري، 

 الفريد تاريخياً وزمنياً.

حيث يفرتض عالقة تجريبية مع العمل الفني، الذي يقوم بدوره بتفعيله واالستفادة من حضوره 

ليفية وتأويلية جديدة يتوسمها أ وإقامة �ثالت ت ،التصوري عىل توليد أشكال وتصورات جديدة يكتسبها

ا �تلكه املرجعية �ج�لية والفنية. وتتحقق طبيعة هذه العالقة، ته وبنيته الياملنجز يف موضوع

حدود، وأهمية تفرتض دافعية مؤثرة يف التجربة اإلبداعية يف العمل و  ،الج�لية، من عنارص وظيفية

إلرث ا، بجعل الفني. وهو األمر الذي �ثلته تجارب الفنان� العرب الرواد منذ أربعينيات القرن املنرصم

ىل م�رسة فنية حاملة لهويتها إلعر� يف بعده املحيل والحضاري، �ثابة نقطة رشوع للتوصل الفني ا

� شكل مبدأ تراكم الخربة يف امل�رسة التشكيلية العربية، والتعاطي مع املرجعية الج�لية مالوطنية. 

  مختلفة.وفق طبيعة ونوعية جرى �ثلها والتعاطي معها بصياغات ورؤى ج�لية وفنية متعددة 

  النتائج والتوصيات:

  آلتية:ايف ضوء ما تم طرحه، توصل الباحث اىل النتائج والتوصيات        

ضمن قاعدة املصطلحات الحديثة، الذي يتداخل يف داللته  )املرجعية الج�لية(ـ إدراج مصطلح 

. وهو يعني ذلك النتاج املادي أك� من حقل معريف، سواء كان لغويا، أو تاريخيا، أو ج�ليايف ومحتواه، 

لقيمي بفعل طبيعته وإنشائه الفريد اوالحيس أو املتحقق وفق تصور ذهني وفكري، واكتسب وجوده 

 تاريخياً وزمنياً.

عالقة تجريبية مع العمل الفني، الذي يقوم بدوره يف تفعيلها واالستفادة  )املرجعية الج�لية(ـ تفرتض 

وإقامة �ثالت تاليفية وتأويلية  ،أشكال وتصورات جديدة يكتسبها من حضورها التصوري عىل توليد

 ته وبنيته الحسية.يجديدة يتوسمها املنجز الفني يف موضوع
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نان� ألوىل للم�رسة التشكيلية للفن العر�، جاءت متأثرة �سعى فاـ أن البدايات التي شكلت املالمح 

رشوع للتوصل اىل م�رسة فنية حاملة لخصوصيتها  والحضاري، نقطةإلرث الفني املحيل ارواد جعلوا 

   .اإلبداعية. هذا النتاج الذي تواصل تأث�ه لدى الكث� من الفنان� العرب عرب أجيال فنية مختلفة

  يأ�:ك� يويص الباحث �ا 

صول يف دراسة الفن العر� الحديث واملعارص، وتبيان األ  )املرجعية الج�لية(مكانية اعت�د مصطلح إـ 

 لتجاربه.الج�لية واملرجعية 

يته ، وبيان حدوده وأهم)املرجعية الج�لية(ع�ل الفنية للتحليل وفق مصطلح ـ التأكيد عىل إخضاع األ 

 ووظيفته وفق رؤية منهجية حديثة.

ألسلوبية الحات جديدة تتوافق والتوجهات أهمية تقديم دراسات وبحوث فنية تجتهد يف تقديم مصطـ 

 والفنية التي عليها تجارب الفن العر� الحديث.

ـ تحفيز الدراسات والبحوث عىل مستوى الدراسات العليا تتعلق بتجارب الفنان� العرب حيث الزالت 

  الكث� منها � يتم بحثها ودراستها بشكل كاف.
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